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سياسة
على الغالف

ساحة رياض الصلح« :خطف» واعــ
«منكم ولكم ولحمايتكم»،
االعالن الذي رفعته قوى
االمن الداخلي في ساحة
الشهداء سرعان ما تحول
الى حملة اعتقاالت طالت 29
شخصًا في ساحة رياض الصلح.
افاد بعضه انهم تعرضوا
لضرب مبرح وتعذيب
حسين مهدي
خ ـطــف ع ـنــاصــر م ــن فـ ــرع امل ـع ـلــومــات
(وه ـ ـ ــم ب ـل ـب ــاس مـ ــدنـ ــي) م ـت ـظــاهــريــن
ب ــن ال ـســاعــة ال ـســاب ـعــة وال ـثــام ـنــة من
مـســاء الـسـبــت ،بحسب شـهــود عيان،
واعـتـقـلــت ال ـقــوى األم ـن ـيــة ،عـشــوائـيــا،
مــا ال يقل عــن  29شخصا فــي ساحة
رياض الصلح ،وقد افاد بعض الذين
ُأفـ ــرج عـنـهــم بــانـهــم ت ـعــرضــوا لضرب
وأخ ـض ـع ــوا لفحص
م ـبــرح وت ـعــذيــب ُ
امل ـ ـخـ ــدرات (ف ـح ــص ال ـ ـبـ ــول) ،م ــا مـ ّـثــل
ان ـت ـه ــاك ــات م ـت ـك ــررة ل ـح ــق ال ـت ـظــاهــر
والـتـعـبـيــر .ك ــل ذل ــك ح ـصــل ،ف ــي وقــت
حـ ـ ـ ــاول فـ ـي ــه وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ن ـه ــاد
املشنوق تلميع صورته وصورة قوى
األم ــن الــداخ ـلــي ،ت ــارة عـبــر رف ــع الفتة
في ساحة الشهداء كتب عليها «منكم
ولكم ولحمايتكم» ،وت ــارة أخــرى من
خالل توجيه التحيات الى املتظاهرين
السلميني «ومنظمي التظاهرة» ،والى
«بيروت الحضارية برغم اصــرار قلة
قليلة على تشويه هذه الصورة».
اال أن هـ ـ ــذه «الـ ـقـ ـل ــة ال ـق ـل ـي ـل ــة» ال ـتــي
يتحدث عنها املشنوق ،كانت كثيرة
ف ـ ــي سـ ــاحـ ــة ريـ ـ ـ ــاض الـ ـصـ ـل ــح ،حـيــث
ت ـج ــري امل ـن ــاوش ــات ب ــن املـتـظــاهــريــن
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوى االم ـ ـن ـ ـيـ ــة املـ ـكـ ـلـ ـف ــة ح ـم ــاي ــة
م ـق ــري ال ـح ـك ــوم ــة وم ـج ـل ــس الـ ـن ــواب.
وكـمــا فــي كــل م ـ ّـرة ،حــاولــت مجموعة
م ــن ال ـش ـب ــان ال ـغ ــاض ـب ــن أن تـخـتــرق
األسالك الشائكة ،ورمت على السرايا
الحكومية قناني بالستيكية وبعض
امل ـ ـفـ ــرق ـ ـعـ ــات ال ـ ـن ـ ــاري ـ ــة ،تـ ـعـ ـبـ ـي ــرا عــن
استيائها من الطبقة الحاكمةّ .
مر االمر
طيلة الـفـتــرة الـتــي حــددهــا املنظمون
للتظاهر من دون اي احتكاك مباشر

عزلة النقابات عن قواعدها
فاتن الحاج

(مروان طحطح)

اج ـ ـتـ ــذب ال ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي ق ــواع ــد
النقابات املهنية والعمالية وروابــط
األس ــات ــذة واملـعـلـمــن واملــوظ ـفــن في
الـجــامـعــة اللبنانية والـقـطــاع الـعــام.
شــاركــوا كــأفــراد فــي تـظــاهــرة السبت
املاضي ،أي من دون انتظار نقاباتهم
ورواب ـ ـط ـ ـهـ ــم وأط ـ ــره ـ ــم ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة
املـخـتـلـفــة .خ ــرج ــوا طــواع ـيــة لـلــدفــاع
ع ــن أم ـن ـهــم االج ـت ـمــاعــي وامل ـع ـي ـشــي.
امل ـ ـجـ ــالـ ــس وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
للنقابات والــروابــط املرتبطة بشكل
أو بآخر بأحزاب السلطة السياسية
لم تجرؤ على االنخراط في الحراك أو
دعــوة من تمثلهم لالنضمام رسميًا
إليه.
نقيب األطباء في الشمال إيلي حبيب

اتحاد نقابات
المهن الحرة :الحراك
فولكلوري

نــزل إلــى الـشــارع مــن موقعه كناشط
فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي ال ـط ــراب ـل ـس ــي،
ك ـمــا يـ ـق ــول ،ول ـي ــس كــرئ ـيــس لـنـقــابــة
هــي عـضــو فــي ات ـحــاد نـقــابــات املهن
ال ـ ـحـ ــرة «الـ ـ ـ ــذي ن ـظ ــم م ــؤتـ ـمـ ـرًا ط ــرح

ع ـن ــاوي ــن م ـه ـن ـيــة خ ــاص ــة ب ـق ـيــت مــن
دون متابعة» .يـبــدو حبيب مقتنعًا
ب ــالـ ـعـ ـن ــاوي ــن امل ـط ـل ـب ـي ــة وال ــوط ـن ـي ــة
املطروحة للحراك.
فــي امل ـقــابــل ،لــم ي ـتــردد رئ ـيــس نقابة
امل ـه ـن ــدس ــن فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال م ــاري ــوس
البعيني في القول إننا «كاتحاد لدينا
خطة مــوازيــة عملية لوقف االنهيار
فـ ــي م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة وم ـع ــال ـج ــة
ال ـث ـغــرات ف ــي األداء الـحـكــومــي وهــي
قيد النقاش مع الهيئات االقتصادية
وليست فولكلورية كما يحصل في
التظاهرات».
نـ ـق ــاب ــة املـ ـح ــام ــن ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـس ــق مــع
االت ـ ـحـ ــاد وإن ل ــم ت ـك ــن عـ ـضـ ـوًا ف ـيــه،
لديها هــي أيضًا مقاربتها الخاصة
لألزمة ،بحسب ما يقول لـ«األخبار»
ك ــل م ــن نـقـيـبـهــا ف ــي بـ ـي ــروت ج ــورج

ج ــري ــج ون ـق ـي ـب ـهــا ف ــي ال ـش ـم ــال فـهــد
املقداد .ستضع النقابتان وجهة عمل
مشتركة ،في اجتماع يعقد الخميس
املـ ـقـ ـب ــل ،ت ـ ــؤك ـ ــدان ف ـي ـه ــا «أهـ ـمـ ـي ــة أن
يبتعد الحراك عن املطالب الغوغائية
والـتـصــويــب بــات ـجــاه اح ـت ــرام العمل
امل ــؤس ـس ــات ــي والـ ـق ــواع ــد ال ـقــانــون ـيــة
عـ ـب ــر مـ ـ ــلء الـ ـ ـف ـ ــراغ الـ ــدس ـ ـتـ ــوري فــي
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،م ــا يـ ــؤدي إلــى
حــل الحكومة تلقائيًا والــدعــوة إلى
انتخابات نيابية مبكرة».
الـ ـنـ ـق ــاب ــات واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات ال ـع ـمــال ـيــة
ورواب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط األسـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــذة واملـ ـعـ ـلـ ـم ــن
واملوظفني لم تصدر بيانات توضح
حقيقة موقفها مــن ال ـحــراك وتــركــت،
كما قــال رؤس ــاؤه ــا ،الـحــريــة للفئات
العمالية باتخاذ القرار الــذي تريده.
االستثناءات هنا كانت قليلة وأتت

