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تستعد لالنتخابات بلوائح مشتركة واستقطاب الفئة الصامتة
مجموعات الثورة تعترف بتراجعها وتعّول على تراكماتها

سنتان مرتا عىل ثورة 17 ترشين االول، فيام انقسم اللبنانيون حيالها بني مؤيد 
يف  والسيايس  االعالمي  املشهدين  عىل  سيطرت  انها  احد  يخفي  ال  ومعارض. 
البلد، اىل ان تراجع تأثريها يف االشهر االخرية. يشري املؤيدون لهذا الحراك اىل 
وقوعه يف اخطاء ارتكبها قادته، مقدمني هدايا مجانية اىل مناوئيهم والعاملني 

عىل خط تشويهه و"شيطنته"

الثورة  هذه  واقع  عىل  العام"  "االمن  تيضء 
وجود  ظل  يف  جمعتها،  التي  والرتاكامت 
مل  والتي  اعرتضتها  التي  االلغام  من  مجموعة 

رضوان عقيل

تستطع تجاوزها. صحيح ان اكرث االحزاب وقف 
لها باملرصاد وعملت عىل تطويقها، اال ان بذور 
صفوف  يف  ظهرت  ما  رسعان  التي  خالفاتها 

عن  الشعبية  القواعد  ابتعاد  اىل  ادت  قياداتها، 
ساحة  يف  ونشاط  محطة  من  اكرث  يف  املشاركة 

الشهداء يف العاصمة او يف املناطق. 
والسيايس  االجتامعي  االقتصاد  يف  الباحث 
طالب  بالنمو"  "التمويل  مجموعة  يف  والقيادي 
مستقبلها،  وطبيعة  الثورة  واقع  رشح  سعد 
عىل  الضوء  عويس  مكرم  الباحث  سلط  فيام 
يف  مشاركتها  وكيفية  الثورة  مجموعات  واقع 

االنتخابات النيابية املقبلة.

سعد: مسار الثورة تراكمي
مع توالي االزمات

الباحث يف االقتصاد االجتامعي والسيايس والقيادي يف مجموعة "التمويل بالنمو" طالب سعد.

■ ماذا حققت الثورة واين اخفقت؟
هل  التايل:  السؤال  طرح  من  بد  ال  اوال،   □
ال؟  ام  تغيري  اىل  يحتاج  اللبناين  الواقع 
عرب  يأيت  لن  تغيري  اىل  يحتاج  انه  نتفق عىل 
عقود.  خالل  ظهر  ما  وهذا  االنتخابات، 
التغيري املطلوب هو معالجة سعادة االنسان 
ورفاهيته وتقدمه يف الحياة اوال، ألن املجتمع  
والسياسة واالقتصاد وضعت من اجل تحقيق 
هذه االهداف. ال يتم التفكري عندنا يف هذه 
مشاريع  عدة  دول  تضع  وقت  يف  املواضيع، 
هذه  تحقيق  نريد  املعايري.  هذه  يف  للبحث 
تاليا،  بلدنا.  يف  تراجعت  لكنها  الطروحات، 
اال من  التغيري وتحقيقه  تنفيذ  امام  ال خيار 
خالل ثورة لتأمني هذا التغيري املنشود، ليأيت 
البحث  يف  وصلنا  عندما  بنعم.  هنا  الجواب 
عن الحاجة اىل ثورة من اجل احداث التغيري، 
دخلنا يف ثورة 17 ترشين االول، واعتقدنا اننا 
يف ثورة شاركت فيها الجميع وكل االحزاب من 
السلطة وخارجها، وهذا امر طبيعي. ال توجد 
االطراف،  كل  فيها  تتدخل  مل  العامل  يف  ثورة 
اضافة اىل مسألة انه ال ميكن تحقيق التغيري 
يف فرتة اسبوع او شهر او سنتني. املثال عىل 
ذلك، ان الثورة الفرنسية يف العرص الحديث، 

احتاجت اىل سنوات وتم تخوين َمن يقودها 
وحصلت اعدامات يف  صفوفها.

■ ما هو واقع لبنان اليوم؟
□ لبنان يف حاجة اىل  ثورة، لكنها تتعرث. اشبهها  
الرعاية  ويالالسف،  يتلق  ومل  ينمو  بطفل 

املطلوبة. عندما كان البعض يهاجم االقطاع يف 
السابق عاد اىل الرتحم عليه، ألن الفساد عىل 
لكن،  االقطاع.  من  اقىس  كان  سياسيني  ايدي 
من يواجه هذه الثورة لن يقدر عىل اجهاضها. 
اذا راجعنا املحطات يف السنوات الـ15 االخرية، 
بدأ  الفرق.  والحظنا  االجتامعي  التغيري  قرأنا 

الحراك االجتامعي مع هيئة التنسيق النقابية 
التي انزلت نحو 100 الف مواطن اىل الطريق، 
طالبوا بتحسني سلسلة الرتب والرواتب بغض 
مرحلة  يف  وايجابياتها.  سلبياتها  عن  النظر 
اخرى، نزل نحو 12 الف شخص طالبوا بالغاء 
ثورة  حصلت   2015 عام  الطائفي.  النظام 
كبرية  فيها مجموعات  التي شاركت  النفايات 
املدين  املجتمع  ان  نالحظ  هنا  املواطنني.  من 
رسم  مسارا تراكميا. هذا ما نلمسه من خالل 
قيام كل محاولة بحمل ما تحقق يف السابق، 
لتستفيد منها يف تحقيق اهدافها يف املستقبل. 
ال بد من االعرتاف اننا امام سلطة رشسة جدا، 
اىل  تدعو  شعبية  حالة  مثة  ان  اىل  تنتبه  وال  
سيزداد  الثلج  كرة  مثل  التغيري  ان  التغيري. 
وعند  االزمات،  توايل  مع  الوقت  مع  ويكرب 

تزايدها ستربز الحالة التغيريية.

■ ملاذا شهدت مجموعات التغيري ركودا يف 
االشهر االخرية رغم تزايد ازمات املواطنني؟

البورصة  يشبه  االجتامعي  الوضع   □
التصاعدي  املنحى  يهبط  اذ  االقتصادية، 
املجموعات،  عىل  سلبا  وينعكس  ويرتفع، 
الرتويض  مامرسة  من  التقليل  عدم  مع 
الرئيس  تشكلت حكومة  عندما  االجتامعي. 
واقدم  الدوالر،  سعر  تراجع  ميقايت  نجيب 
مل  النهم  دوالراتهم  بيع  عىل  املواطنون 
الوعي  ميلكون  وال  باالمان  يشعرون  يعودوا 
الكامل لكيفية ترصفهم. اصبح طموح الفرد 

محصورا يف تأمني غالون البنزين. 

اىل  يوجه  ان  يجب  الذي  النقد  عن  ماذا   ■
مجموعات الثورة؟

التي مل تكن مشاركة يف السلطة  □ االحزاب 
والثورة،  املعارضة  موجة  لبوس  عىل  عملت 
مثة  والكتائب.  اللبنانية  القوات  حزيب   مثل 
احزاب ادخلت وجوها يف مجموعات ناشطة، 
يف  ضبابية  حالة  خلق  اىل  ادى  الذي  االمر 
مشهد الثورة. اقول رصاحة انني فوجئت بعد 
يطالبون  كانوا  فاعلني  باشخاص  سنتني  مرور 
بالتغيري، تبني انهم يعملون ملصلحة اكرث من 
حركة وحزب. مييل عدد كبري من الشباب اىل 
هذه االحزاب، لكنهم حاولوا السري يف موجة 
تغيريية معينة، علام انه عندما يعملون عىل 
للثورة،  االخر  االنتقاد  تخويفهم.  يتم  التحرر 
مجموعات  اىل  الساحات  من  انتقلت  انها 
ناشطة عىل الـ "واتس اب". تم تضييع افكار 
مستوى  يف  ليسوا  الناس  ان  السيام  كثريين 
الوعي الفكري نفسه. عدد كبري ممن يديرون 
من  انهم  انفسهم  عن  اعلنوا  املجموعات 
اي  ثائر".  "انا  عبارة  واستعملوا  الناشطني 

شخص يرفض واقعا معينا يكون ثائرا ايضا.

هذه  "شيطنة"  يف  السلطة  نجحت  هل   ■
املجموعات؟

□ نعم، وهي متلك سلطة مالية شوهت صورة 
التي  الصامتة  الفئة  ان  اىل  هنا  اشري  الثورة. 
تم  االنتخابات،  يراها يف  احد  تقف جانبا وال 
تخويفها واحبطت يف الوقت نفسه. لن نقلل 
من االحداث التي وقعت يف ساحة الشهداء، اذ 
كلام قررت مجموعة النزول يف شكل حضاري 
تحل ِمن بعدها مجموعة تعرّب بشكل غوغايئ. 

ال احد يتقبل مثل هذه املشاهد يف العامل. 

■ هل مثة امكان لتفادي نقاط ضعف الثورة؟
□ اعتقد ان لبنان امام حالتني: حصول تغيري 
دماء  وسقوط  حقيقية  ثورة  خالل  من  فيه 
وطرد الطبقة السياسية، او تقوم الثورة بانتاج 
واقتصادية  مالية  انجازات  وتحقق  حكومة 
مميزة لتخوض االنتخابات يف ما بعد، لكنني 

اقر بصعوبة تحقيق هذين االمرين. 

تحقق  ان  املجموعات  لهذه  ميكن  هل   ■
نجاحات يف االنتخابات املقبلة؟

□ ال احب القول انني استبعد ان تحقق شيئا 
يك ال ازيد مساحة االحباط. االنتخابات املقبلة 
ستبقى عىل نتيجة 2018 مع فارق واحد ان 
االزمة زادت. مشكلة املجموعات انها ال تفكر 
اىل  ادت  بينها  والخالفات  نفسها،  بالطريقة 
تتحرك مثل  التغيري  بها. روحية  االذى  الحاق 
اليوم وتحتاج اىل دفع  الرياح، وهي محبطة 

الننا ال نعيش يف وضع طبيعي يف لبنان.

عويس: مجموعات املعارضة
ستدخل االنتخابات موحدة

بعد  الثورة  ملجموعات  توصيفك  هو  ما   ■
مرور سنتني عىل انطالقتها؟

عند  فزع  نتيجة  الثورة  هذه  جاءت   □
الساحات  اىل  للنزول  ودفعتهم   الناس، 
بهدف التعبري عن وجعهم ورضورة تصحيح 
التي  القوى  من  شق  مثة  السيايس.  املسار 
ترشين   17 سبقت  التغيري  بهذا  تطالب 

خالل  املجموعات  اكرث  وظهرت  االول، 
السنتني االخريتني. حاولت جميعها تصحيح 
املسار السيايس الذي رأته ينتج سوء ادارة 
وفسادا والمباالة وعدم اجراء محاسبة. من 
عىل  شاهدة  االخرية  التطورات  ان  املؤكد 
املرفأ  انفجار  دليل  واهم  املوضوع،  هذا 
السياسية  القوى  التعاطي  وكيفية  آب  يف 

متثل  تزال  ال  املسألة  هذه  ان  علام  معه، 
والناس  والثورة  الشعبية  القوى  اشكالية. 
طريقة  جربوا  الطرقات،  اىل  نزلوا  الذين 
ضاغط  عمل  اىل  النقمة  هذه  تحويل 
يف  السياسية  الطبقة  بدفع  يسمح  وسيايس 
فتح  او  تقدمه،  الذي  االداء  تحسني  اتجاه 

املجال لدخول وجوه او دم جديد عىل 

مورس ترويض اجتماعي 
على الثورة وتم تخويف 

الفئة الصامتة 

الغالف
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منسوب  رفع  اجل  من  السيايس،  العمل 
يف  تغيري  واحداث  واملساءلة  املحاسبة 
النمط الذي كان متحكام بالعمل السيايس 
يحرض  اللبنانية.  االهلية  بالحرب  واملتأثر 
استغالل  ويتم  الطائفي،  املوضوع  هنا 
حائط  اىل  اوصلتنا  سياسية  لغايات  الدين 
احد  محاسبة  اليوم  نستطيع  ال  مسدود. 
البنية  الطوائف.  خلف  التلطي  جراء  من 
التحتية للدولة منخورة، ويالالسف، بقواعد 
والعمل  والنزاهة  الكفاية  عىل  ترتكز  ال 

الدؤوب لتطوير الشأن العام.

امام  املجموعات  هذه  خطة  هي  ما   ■
التي تعرتضها؟ التحديات 

تطالب  كانت  املجموعات  ان  املؤكد  من   □
ومتلك  مستقلة  حكومة  اىل  بالتوصل 
بوالدة  صدمة  تلقت  استثنائية،  صالحيات 
الحكومة االخرية، وهي امر واقع، وعىل قوى 
املعارضة ان تتعاطى معها عىل هذا االساس.

مواجهة  املجموعات  هذه  تستطيع  هل   ■
الحكومة؟

بقدر  الحكومة  مواجهة  ليس  املوضوع    □
السياسية، عىل  العملية  االنخراط يف  ما هو 
املجال  وتفتح  العملية  هذه   تتطور  ان 
التشبيك  خالل  من  جديدة  عنارص  امام 
النقايب  العمل  دخول  عرب  املجموعات  بني 
نرى  املقبلة.  النيابية  لالنتخابات  والتحضري 
القوانني  يلتزمون  املعارضة  قوى  غالبية  ان 
هذا  من  واملؤسسايت.  الدميوقراطي  والعمل 
االنتخابات  تريد خوض  انها  تقول  املنطلق، 
وشفافة  مطبقة  اللعبة  قوانني  تكون  حني 

امام الجميع. 

هذه  مرشحي  نرى  ان  املمكن  من  هل   ■
مساحة  عىل  موحدة  لوائح  يف  املجموعات 

الـ128 مقعدا؟
ان  □ هناك طموح من طرف املجموعات   
هذا  عىل  العمل  ويجري  االمر  هذا  يحصل 
تحقيقه،  االمكان  يف  انه  تقديري  املوضوع. 

ولو بقيت لوائح اخرى معارضة. 

الباحث مكرم عويس.

البنية التحتية للدولة 
منخورة بقواعد ال ترتكز 

على الكفاية والنزاهة

ان  ميكن  املجموعات  ان  ترى  كيف    ■
حزب  مثل  معارضة  جهات  مع  تتعاون 

الكتائب؟
هذا  حيال  الثورة  قلب  يف  جدلية  مثة   □
املوضوع، ألن اشخاصا يؤيدون التعاون مع 
الشق  يف  وتعمل  السلطة  غادرت  احزاب 
َمن  وهناك  الكتائب.  حزب  مثل  املعارض 
يف  الشيوعي.  الحزب  مع  التعاون  اىل  يدعو 
التعاون مع هذه  يرتدد يف  املقابل، مثة من 
حول  بالتمحور  االكتفاء  ويفضل  االحزاب 
يف  تعمل  التي  فقط  الجديدة  الثورة  قوى 
السنوات االخرية يف االطار املعارض، والتي ال 

يوجد لديها تاريخ طويل مع السلطة.

فيها  وقعت  التي  االخطاء  هي  ما   ■
املعارضة؟ مجموعات 

املعارضة  يف  القوى  اكرث  ان  يف  شك  ال   □
نشأت  وهي  السيايس،  العمل  يف  جديدة 
خاضت  قوى  جانب  اىل  ترشين   17 بعد 
مثة  كبرية.  ليست  وهي   2018 االنتخابات 
سياسية  قاعدة  بنت  حديثة  مجموعات 
العام  الشأن  يف  التحرك  من  متكنها 
توصلني  والسيايس.  الدميوقراطي  والعمل 
مع  عالقتها  عن  السؤال  اىل  النقطة  هذه 
احزاب املعارضة، اذ من الطبيعي ان هذه 
التحديات  املجموعات ستواجه جملة من 
التي لها عالقة باملامرسة وطريقة التعاطي 
من  ورثناها  التي  االشكاليات  بعض  مع 
من  هذا،  الثقيل.  واملايض  االهلية  الحرب 
السياسية  الطبقة  حجم  من  التقليل  دون 
اليوم،  اىل  الحرب  ايام  منذ  الحكم  يف 
يف  مبنافستها  بالطبع  تسمح  لن   وهي 
ليك  فعل  برد  السلطة  تقوم  حصصها. 
السلطة يف  فريق يف  اي  املعارضة.  تنسف 
املهمة،  بهذه  يقوم  الدميوقراطية  البلدان 
بامور  متهمة  لبنان  يف  السلطة  قوى  لكن 
جيدا،  قدمته  الذي  االداء  يكن  ومل  كثرية، 
وهي تأخذ موقفا دفاعيا من اجل حامية 
نفسها ليك تبقى مسيطرة عىل املكتسبات 

التي متلكها.
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