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قضية اليوم

صيدا تخشى فتنة بين

لم ينبثق شعار جمعة صيدا ،أمس ،من خيمة
اعتصام الشيخ أحمد األسير على بولفار
نزيه البزري ،بحسب ما اعتادت املدينة منذ
شهر ،بل أمكن إخراجه من جولة النائبة
بهية الحريري على من تعتبرهم الفاعليات
الرئيسية الذين لم تسقط منهم خصميها
أسامة سعد وعبد الرحمن البزري
آمال خليل
ب��اك �رًا اس �ت �ف��اق��ت ص �ي��دا أم� ��س ،ال لتلملم
اشتباكات الليل التي شملت تكسير محال
وس�ي��ارات وانتشار مسلحني على خلفية
اع� �ت ��داء ال �ش �ي��خ أح �م��د األس �ي ��ر وأن �ص ��اره
م � � �ج� � ��ددًا ع � �ل� ��ى م � ��واط� � �ن �ي��ن ص � �ي� ��داوي�ي��ن
م�ق��رب�ين م��ن التنظيم ال�ش�ع�ب��ي ال�ن��اص��ري
فحسب ،بل لكي تستعد ملرحلة سياسية
ج��دي��دة ت�ش��ارك فيها أط��راف ّ
همشت منذ
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة األخ � �ي� ��رة ب�س�ب��ب
استئثار الحريرية بقرارها.
تلك االشتباكات عززت املشاركة الشعبية
في االعتصام الذي كان قد دعت إليه منذ
أيام مجموعة من شباب صيدا املستقلني
وامل �ن �ت �م�ي�ن إل � ��ى «ال � �ت � �ي ��ار ال ��وط � �ن ��ي» ف��ي
ً
املدينة ،فضال عن عدد من أبناء العائالت
ال� �ب ��ارزة امل ��وال ��ي ب�ع�ض�ه��م آلل ال �ح��ري��ري.
ه ��ذا ال �ت �ح��رك ،وإن ول ��د ن�ت�ي�ج��ة االع �ت��داء
على ال�ش��اب�ين محمود ال��دن��دش�ل��ي ووليد
ال�ي�م��ن ع�ل��ى أي ��دي األس �ي��ر وأن �ص ��اره قبل
ّ
أي��ام ،إال أن��ه حظي بتنب من رج��ل األعمال

تحسني ال�خ�ي��اط ال ��ذي س�ع��ى ل��دى ال�ق��وى
السياسية الس�ت�ق�ب��ال اللجنة املنظمة له
ّ
ودع� ��م ن �ش��اط �ه��ا .ل �ك��ن ال �ت �ح��رك ل ��م ي��ت�س��م
بالعائلية أم��س .فقد ض��اق دوار املرجان
ب �ع �ش��رات امل��واط �ن�ين وال �ع �م��ال الغاضبني
م ��ن ت �ح��رك األس �ي ��ر «ال � ��ذي ي �ش � ّ�وه ص ��ورة
أرزاقهم بأمر من املوساد»
املدينة ويقطع
ّ
كما قالوا .غضب نفسوه بإقفال الطرقات
املحيطة ب��ال��دوار والتي ت��ؤدي بعد أمتار
ن �ح��و االع� �ت� �ص ��ام ،ب� ��اإلط� ��ارات امل�ش�ت�ع�ل��ة.
مشهد أرادوا تكراره في تقاطعات املدينة
الرئيسية من ساحة النجمة إلى القناية.
وملا عاد الغاضبون أدراجهم عند الظهر،
ح��ان امل��وع��د األس �ب��وع��ي لخطبة األس�ي��ر.
وت �ح �س �ب��ًا ل �ت �ك ��رار اش �ت �ب ��اك ال �ك��ورن �ي��ش
ً
البحري األخير ،وعمال بتوصيات مجلس
األم��ن الفرعي ال��ذي اجتمع صباحًا ،كلف
ض��اب��ط م��ن ال � ��درك ب��إب�ل�اغ األس �ي��ر منعه
م��ن تنظيم مسيرته األس�ب��وع�ي��ة وحصر
ت �ح��رك��ه داخ� � ��ل خ �ي �م��ة االع� �ت� �ص ��ام و«إال
م ��واج �ه ��ة أم �ن �ي��ة س �ت �ك��ون ل ��ه ب��امل��رص��اد
ت�ق�م�ع��ه ب ��ال� �ق ��وة» .رج � ��ال ال� � ��درك وال �ق��وى

ال � �س � �ي� ��ارة ووح � � � � ��دات ال� �ج� �ي ��ش ات � �خ� ��ذوا
مواقعهم عند مدخل ال�ش��ارع ال��واق��ع بني
ال �خ �ي �م��ة وال� �ط ��ري ��ق ال� �ب� �ح ��ري ،م��دج�ج�ين
ب ��أدوات مكافحة الشغب واألس�ل�ح��ة .أما
األس �ي��ر ال ��ذي ص�ع��د م�ت��أخ�رًا إل��ى م�ن�ب��ره،
ف�ق��د خ�ط��ب ب �ص��وت م �ب �ح��وح ،ل�ك��ن م�ل��يء
ب��ال �ش �ت��ائ��م وال ��وع � �ي ��د ل� �ك ��ل م� ��ن ي� �ح ��اول
محاصرة اعتصامه أو فكه .وإذ أدى تحية
خالصة «للدرك األبطال الذين دافعوا عنا
بصدورهم العارية بوجه مجرم كافر أراد
قتلنا» في إشارة إلى اإلشكال مع املواطن
ال �ص �ي��داوي أح �م��د ال �س �ك��اف��ي ،ف��إن��ه أع�ل��ن
ً
الحرب على الفاعليات الصيداوية قائال:
«ص �ح �ت�ين ي��ا ح��ري��ري وت�ن�ظ�ي��م ن��اص��ري
وبزري وبعض اإلسالميني ألنكم وضعتم
أوراقكم عند بري ونصر ّالله» .وبما يشبه
خطة ّ
منسقة مسبقًا ،التف أنصار األسير
متجهني نحو الطريق البحري ،سالكني
شارعًا فرعيًا أوصلهم في غضون دقائق
ن �ح��و امل �س �ل��ك ال �غ��رب��ي ب��ات �ج��اه ال �ج �ن��وب.
م�س�ي��رة ف��اق ع��دد امل�ش��ارك�ين فيها امل��رات
ال�س��اب�ق��ة ،س ��ارت ب��ات�ج��اه ال �ق��وى األمنية
ً
التي حاولت ت��دارك إرباكها ،و ّص��وال إلى
رس ��م ح ��د ل �ه��م .ل �ك��ن األس �ي ��ر ن��ف��ذ كلمته
وتحدى قرار مجلس األمن الفرعي وقطع
السير حوالى نصف ساعة ،قبل أن يعود
وأنصاره إلى الخيمة.
وف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان ف�ي��ه األس �ي��ر يؤكد
«أن �ن��ا ل��ن ن��ذه��ب ص �ي��داوي��ة ـ�ـ�ـ ص �ي��داوي��ة،
ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ننتهي م��ن ب��ري ون �ص��ر الله
لكل حادث حديث» ،انطلقت جولة النائبة
بهية الحريري على الفاعليات الصيداوية
«ل� � �ل� � �ت� � �ش � ��اور ف� � ��ي امل� � �س� � �ت� � �ج � ��دات وس� �ب ��ل
مواجهتها بموقف م��وح��د بعد ت�ط��ورات
الساعات األخيرة» ،فالتقت رئيس البلدية
ال �س ��اب ��ق ع �ب��د ال ��رح �م ��ن ال � �ب� ��زري وم�ف�ت��ي
صيدا سليم سوسان ومتروبوليت صيدا
وص� ��ور وم��رج �ع �ي��ون ل �ل��روم األرث ��وذك ��س
امل � �ط � ��ران ال � �ي� ��اس ك � �ف� ��وري وان� �ت� �ه ��ت ع�ن��د

الجماعة اإلس�لام�ي��ة .إال أن املحطة األب��رز
التي سرقت األنظار ،كانت للنائب السابق
أسامة سعد الذي انقطع التواصل معه منذ
ما قبل انتخابات ع��ام  .2009ففي خطوة
م�ف��اج�ئ��ة ،ط�ل�ب��ت ال �ح��ري��ري زي� ��ارة األخ�ي��ر
ال��ذي ك��ان ط��وال األس �ب��وع ال�ف��ائ��ت يرفض
وس� ��اط� ��ات ت �ب��ذل �ه��ا ع� ��ائ �ل�ات وف��اع �ل �ي��ات
لجمعهما ضمن لقاء موسع ف��ي البلدية
أو دار اإلفتاء .سعد لم يتوان عن التأكيد
لضيفته أن «الخطاب املذهبي الذي قدمه
املستقبل منذ ع��ام  2005ه��و م��ن أوصلنا
إل��ى ه��ذه ال�ح��ال ف��ي امل��دي�ن��ة» ،فيما تمنت
عليه ضيفته «أال نتكلم في املاضي ونجد
ً
ح�ل��وال ل�لأزم��ة ال�ح��ال�ي��ة» .سعد أوض��ح أن
الحديث «دار حول الوسائل والسبل التي
يمكن أن تتخذها م��دي�ن��ة ص�ي��دا لحماية
أمنها واس�ت�ق��راره��ا وم�ن��ع ال�ف��وض��ى التي
يمكن أن يسببها االع�ت�ص��ام واس�ت�م��راره
وت�ع��دي��ات األس�ي��ر املستمرة على الطريق
وعلى املواطنني».
بثت الحريري صاحبة شعار «األمر لي في
ص�ي��دا» ،وصاياها «لكل األط ��راف لضبط
النفس في الوقت الذي ّ
تحملت فيه صيدا
في األسابيع املاضية ضعفًا شديدًا على
دوره� ��ا وأه �ل �ه��ا وم�ص��ال�ح�ه��ا ول ��م ت�ح� ّ�رك
ال �ح �ك��وم��ة ّ س��اك �ن��ًا مل�ع��ال�ج��ة ه ��ذا ال��وض��ع،
ً
ول� ��م ن �ت �ل��ق ات � �ص� ��اال واح � � �دًا م ��ن م �س��ؤول
ّ
واح��د ،ول��م تكلف خاطرها إي�ف��اد مندوب
عنها للوقوف على مطالب املعتصمني».
وم��ن ع�ل��ى م�ن�ب��ر ال�ج�م��اع��ة ال�ت��ي خصتها
ب��ال �ت �ص��ري��ح إث� ��ر ال �ل �ق��اء ،ن ��اش ��دت أه��ال��ي
ّ
أشكال العنف واالقتتال
صيدا «رفض كل
ّ
وال�ت�ع��دي واح �ت��رام ح��ق التعبير السلمي
ّ
ل�ك��ل امل�ك��ون��ات السياسية ف��ي ص�ي��دا دون
أن ي �ت �ع ��ارض ذل � ��ك م ��ع م �ص��ال��ح امل��دي �ن��ة
وسالمتها».
توحيد موقف املدينة بوجه األس�ي��ر ،قاد
الحريري للمرة األولى منذ  9سنوات إلى
منزل حليفها السابق عبد الرحمن البزري،

تقريـر

المؤسسة :بداية النهاية؟
فواتير الكهرباء خرجت من
ّ
لم ّ
يمر يوم أمس ّعلى خير
في ما يتعلق بملف مياومي
الكهرباء ،إذ استطاعت
الشركات الدخول الى
املؤسسة من البوابة الخلفية،
وأخرجت الفواتير بقصد
البدء بجبايتها .وبذلك،
خسر املياومون ورقة ضغط
ّ
أساسية كانت بني أيديهم
رشا أبو زكي
عند الثالثة م��ن بعد ظهر أم��س ،غافلت
ش ��رك ��ات م �ق��دم��ي ال� �خ ��دم ��ات امل �ي��اوم�ي�ن
املعتصمني في مؤسسة الكهرباء .دخلت
ال��ى املبنى ،وأخ��رج��ت الفواتير التي كان
ي� �ح ��رص امل � �ي ��اوم ��ون ع �ل��ى إب �ق��ائ �ه��ا ف��ي
امل��ؤس �س��ة« ،ك��ون �ه��ا ض�م��ان�ت�ن��ا ال��وح�ي��دة
التي تربطنا بعملنا ،والطريقة الوحيدة
ال� �ت ��ي ت �م �ن��ع امل ��ؤس� �س ��ة وال � �ش� ��رك� ��ات م��ن
االس �ت �غ �ن��اء ال �ك �ل��ي ع��ن خ��دم��ات �ن��ا ب�ل�ا أي
أم � ��ل ب��ال �ت��وظ �ي��ف أو ال� �ت� �ع ��وي ��ض» .ف��ي
امل �ق��اب��ل ،أك ��دت م �ص��ادر وزارة ال�ط��اق��ة أن
ه ��ذه ال �خ �ط��وة «ت �ه��دف ب��ال��درج��ة األول ��ى

إلى جباية فواتير كهرباء لبنان ،لتأمني
األم ��وال ال�لازم��ة الستجرار أكثر م��ن 150
م� �ي� �غ ��اوات م� ��ن س� ��وري� ��ا ،م� ��ا ي� � ��ؤدي إل��ى
زي ��ادة س��اع��ات ال�ت�غ��ذي��ة وت�ح�س�ين وض��ع
الكهرباء .والجباية إذا لم تتم ،فستؤدي
إل � � ��ى م� �ض ��اع� �ف ��ة ق� �ي� �م ��ة ال � �ف� ��وات � �ي� ��ر ع �ل��ى
املواطنني».
خبر إخ ��راج ال�ف��وات�ي��ر م��ن امل��ؤس�س��ة وقع
ك��ال �ص��اع �ق��ة ع �ل��ى رؤوس امل �ع �ت �ص �م�ين.
«كان املعتصمون موجودين أمام البوابة
الرئيسية للمؤسسة ،ولم يدخل أحد إلى
ال �ص��ال��ة .ف��وج�ئ�ن��ا ب��امل �س��ؤول ع��ن طباعة
ال�ف��وات�ي��ر يعلمنا ب��أن  3أش�خ��اص معهم
ث�لاث��ة مسلحني دخ�ل��وا مكتبه وحصلوا
ع�ل��ى إص ��دار واح ��د م��ن ال�ف��وات�ي��ر» ،يقول
أح� ��د امل �ع �ت �ص �م�ي�ن .وي ��ؤك ��د أن ال �ط��ري �ق��ة
ال��وح �ي��دة ل ��دخ ��ول ه� ��ؤالء ال ��ى امل��ؤس�س��ة
هي بوابة املدير العام ،التي ابتعد عنها
املياومون ط��وال فترة االعتصام «لكي ال
يتم تلفيق األف�لام بحقنا كما ع� ّ�ودون��ا».
وب �ع��د ش �ي��وع ال �خ �ب��ر ،ت��داع��ى امل �ي��اوم��ون
ال� ��ى امل ��ؤس �س ��ة ،وأح� ��رق� ��وا اإلط� � � ��ارات في
ال � �ش ��ارع .وي �ش ��رح ع �ض��و ل�ج�ن��ة م�ت��اب�ع��ة
عمال املتعهد وجباة اإلكراء ،جاد الرمح،
أن ما حصلت عليه الشركات هو إصدار
واحد ،وكان جباة اإلكراء يجبون فواتير
اإلص��دار الواحد في فترة تمتد بني شهر
وشهرين« ،ول�ن� َ�ر ال��وق��ت ال��ذي سيستلزم
الشركات لجبايته» .ورأى الرمح أن هذا
الفعل «هو دليل دامغ على أن وزير الطاقة

المياومون يعلنون
تصعيد االعتصامات في
المناطق اليوم وعن
اعتصام مركزي االثنين

وامل� �ي ��اه ج �ب ��ران ب��اس �ي��ل ي��ري��د أن ي��رح��ل
امل�ي��اوم��ون ع��ن املؤسسة ،إذ إن الشركات
ستشغل مياومني آخرين لتحصيل هذه
ال �ف��وات �ي��ر» .وأع �ل ��ن ال ��رم ��ح أن امل �ي��اوم�ين
س �ي �ص �ع ��دون ت �ح��رك��ات �ه��م ف� ��ي امل �ن��اط��ق
اليوم ،وسينظمون اعتصامًا مركزيًا يوم
االثنني املقبل «في مواجهة من يريد وقف
اعتصامنا بالقوة».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ق��ال��ت م�ص��ادر وزارة الطاقة:
«ليس صحيحًا أننا نريد طرد املياومني.
نحن نركض خلفهم لنطلب منهم التوقيع
على العقود ،لحفظ حقوقهم .وحى اليوم،
ّ
وقع ّأكثر من  400مياوم ،وهناك العشرات
س�ي��وق�ع�ّ�ون ت �ب��اع��ًا» .وأك� ��دت امل �ص��ادر أن
«م��ن يوقعون على عقود ش��رك��ات تقديم
ال �خ��دم��ات ال يسقط حقهم ب��امل �ب��اراة وال

بالتثبيت ،إذ ال تنطبق عليهم أي بنود
جزائية ف��ي ح��ال ف��ازوا ب��امل�ب��اراة وأرادوا
فسخ عقودهم مع الشركات».
وف � � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ذات� � � � ��ه ،ك� �ش ��ف ع � � ��دد م��ن
املياومني أن النائب إبراهيم كنعان اتصل
ع �ب��ر م �ك �ت �ب��ه ي� ��وم ال �خ �م �ي��س ،ب �م �ي��اوم��ي
منطقة املنت الشمالي حصرًا ،طالبًا منهم
االج�ت�م��اع ب��ه ف��ي مكتب للتيار الوطني
الحر .وفي املوعد املحدد ،وصل نحو 65
م�ي��اوم��ًا وج��اب�ي��ًا .وي �ق��ول امل �ي��اوم ميشال
ري� ��اش� ��ي إن زم� �ل� ��اءه ف ��وج� �ئ ��وا ب ��وج ��ود
مستشارة وزي��ر ال�ط��اق��ة وامل�ي��اه باسكال
دحروج وممثل عن شركة دباس «بيوتك»
في قاعة االجتماعات ،إضافة الى كاميرا
الـ  .»OTVطلب الوفد من كنعان أن يخرج
كل من دحروج وممثل بيوتك والـ  otvمن

القاعةّ ،
وهم بالرحيل ،إال أن كنعان طلب
من املياومني العودة ،مؤكدًا أن االجتماع
سيكون معه فقط.
ووف ��ق ع��دد م��ن ال�ح��اض��ري��ن ،ف��إن كنعان
طالبهم بتوقيع عقود مع شركة «بيوتك»،
إال أنهم رفضوا التوقيع إال بعد تثبيت
امل� �ي ��اوم�ي�ن وال� �ج� �ب ��اة .وق � ��ال ري ��اش ��ي إن
كنعان «اعتمد خالل حديثه مبدأ التهديد
وال� ��وع � �ي� ��د ،م ��وح �ي��ًا ب � ��أن غ �ي ��ر امل��وق �ع�ي�ن
ع �ل��ى ال �ع �ق ��ود ل ��ن ي �س �م��ح ل �ه��م ب��ال �ت �ق��دم
ال ��ى امل �ب ��اري ��ات امل �ح �ص��ورة ال �ت��ي تسبق
التثبيت» .ورد رياشي باسم الوفد« :تقول
إن ه�ن��اك ورق �ت�ين :إم��ا أن ننتظر األوراق
الثبوتية ل�ل�م��ول��ود ال�ج��دي��د وه��و ق��ان��ون
التثبيت ،ما يؤهلنا الى دخ��ول مؤسسة
الكهرباء والتمتع بالضمان واستمرارية

