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تقرير
ً
يستحق «شباب الفايسبوك» أن ترفع لهم ّ
القبعات .أوال ألنهم غادروا الفايسبوك
الى كنيسة مار مخايل ،واجتمعوا هناك باملئات ،مواطنني ومواطنات ،في تظاهرة «من أجل
إسقاط النظام الطائفي في لبنان»

العدلية...
إلى
سباحة
ّ
الطائفية
إلسقاط
ّ
سيكتب الكثير ع��ن ت�ظ��اه��رة «م��ن أجل
إس �ق ��اط ال �ن �ظ��ام ال �ط��ائ �ف��ي ف ��ي لبنان».
عن ه��ذا ال�ح��راك املدني االستثنائي في
ط �ق��س ع ��اص ��ف ،ال � ��ذي ت� �ج ��اوز ،ك ��ل ّ من
خ � ّ�ونً ،وش�ك��ك ،وه ��دد ،وح � ّ�رض ،ورهب،
وص � ��وال ال ��ى م��ن خ �ط��ف ن �ش �ط��اء كانوا
يوزعون منشورًا يدعو الى املشاركة.
ل�ك��ن ،تكفي م�ت��اب�ع��ة  4100تعليق على
م ��وق ��ع امل� �ج� �م ��وع ��ة ع� �ل ��ى الفايسبوك،
ل �ك��ي ي �ت �ض��ح ب� ��أن ال �ع��ال��م االفتراضي،
يستضيف ح��وارًا وطنيًا ديموقراطيًا،
أك �ث��ر ع�م�ق��ًا وص��راح��ة م��ن ح ��وار زعماء
الطوائف في الغرف املغلقة.
«س�ب��اح��ة سباحة على ال�ع��دل� ّ�ي��ة ،كرمال
ّ
العلمانية .سباحة سباحة على
عيون
ال�ع��دل�ي��ة ،ن�ك��اي��ة ب�ك��ل ال�ط��ائ�ف�ي��ة» .ساعة
ونصف ساعة استغرقتها امل�س�ي��رة ،لم
يتوقف فيها املطر دقيقة واح��دة ،بل إن
ال��زخ��ات كانت تقوى ف��ي بعض الوقت،
لتحول الشوارع التي سلكتها التظاهرة
الى نهر من املياه.
اخ �ت �ل �ف��ت ت� �ق ��دي ��رات أع � � ��داد املشاركني.
فاملتحمسون قالوا 4 :آالف ،واملتفائلون
قالوا 3 :آالف .لكن األكيد ،أن التظاهرة
ّ
«سبيح»،
ك��ان��ت ت �ض��م أك �ث��ر م��ن 1500
ك ��ان أول �ه��ا ف��ي ال�ط�ي��ون��ة وآخ ��ره ��ا عند
بيروت مول .نورد هذا ّالرقم األقرب الى
الواقع ،كي ال ينسى املنظمون أن 12500
م�ش��ارك على الفايسبوك حضر  10في
املئة منهم فعليًا ،وأن ليس كل من نقر
ّ
زر «سأحضر» وهو يجلس خلف شاشة
ج � �ه� ��ازه ،ف ��ي ل �ب �ن��ان وال� � �خ � ��ارج ،سوف
ي�ح�ض��ر ف�ع�ل�ي��ًا وي�ه�ت��ف «ال �ش �ع��ب يريد
إسقاط النظام».
شعارات كثيرة رددها املشاركون .أغلبها
ج � � ��رى ال � �ت � �ص ��وي ��ت ع �ل �ي �ه ��ا م �س �ب �ق ��ًا في
االجتماعات التحضيرية ،التي عقدت في

التحركات المقبلة
اختلطت اآلراء واملعلومات بشأن الخطوة
امل�ق�ب�ل��ة ال �ت��ي م��ن امل�ف�ت��رض أن ي �ق��وم بها
امل�ن�ظ� ّ�م��ون .بعضهم ح�س��م م��وق�ف��ه ودعا
إل ��ى ت �ظ��اه��رة م�م��ا ّث�ل��ة األح� ��د امل �ق �ب��ل .أما
ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر ف��ذك��ر ب �ـ«االج �ت �م��اع العام
األول للحملة» الذي كان مقررًا قبل الدعوة
إل ��ى امل �س �ي��رة ،وال� ��ذي سيعقد ف��ي قصر
األونيسكو األح��د املقبل ف��ي  6آذار عند
الساعة الحادية عشرة قبل ّالظهر.
ف � ��ي امل � �ق � ��اب � ��ل ،أع � �ل� ��ن امل � �ن� ��ظ � �م� ��ون أنهم
سيجتمعون يوم غد الثالثاء عند السابعة
م �س� ً�اء ،ع�ل��ى أن ي�ع�ل�ن��وا م �ك��ان االجتماع
ف��ي ب�ي��ان الح ��ق .وم��ن امل �ق��رر أن يناقش
االجتماع خطة عمل يقرر على أساسها
االكتفاء بالتحرك املركزي في بيروت أو
االن�ت�ق��ال ال��ى امل�ن��اط��ق .وف��ي ال �ي��وم نفسه
دعت حملة التضامن مع الثورات الشعبية

الى اعتصام تضامني مع الشعب اليمني
أم� ��ام ال �س �ف��ارة ال�ي�م�ن�ي��ة ف ��ي ب �ئ��ر حسن
ع �ن��د ال �خ��ام �س��ة م� �س � ً�اء .وك ��ان ��ت الحملة
ق��د اعتصمت أول م��ن أم��س السبت أمام
مقر االتحاد األوروب��ي في بيروت ،ودعا
املتظاهرون االتحاد األوروبي إلى التوقف
عن الدعوة إلى التدخل العسكري لحلف
الناتو في ليبيا.

مقر تيار املجتمع املدني في بدارو ،وأذيعت
على م�ك�ب��رات ال�ص��وت ال�ت��ي وض�ع��ت على
شاحنة بيضاء تقدمت املسيرة.
ب � ّ�ح ��ت ال �ح �ن��اج��ر وه� ��ي ت �ص ��رخ «ثورة».
ثورة على كل شيء .على النظام الطائفي
ورموزه .على أمراء الحرب والطوائف .على
ن�ظ��ام امل�ح��اص�ص��ة وال �ت��وري��ث السياسي.

على االستغالل االجتماعي واالقتصادي،
وال�ب�ط��ال��ة ،وال�ه�ج��رة وال�ف�ق��ر والتهميش.
وم��ن الهتافات «ث ��ورة ث��ورة ف��ي ك��ل مكان
إجا دورك يا لبنان» .ولم َ
ينس املشاركون
توجيه التحيات الى الثورات العربية« :مع
املصرية ...ث��ورة ،ومع اليمنية ...ث��ورة .مع
البحرين ...ثورة ومع الليبية ...ثورة».

ّ
بحت الحناجر وهي تصرخ «ثورة» .ثورة على كل شيء (بالل جاويش)

انهيار خريبة الجندي :التحقيق متعثر
عكار ــ روبير عبد اهلل
ف� ��ي ال� �خ ��ام ��س وال� �ع� �ش ��ري ��ن م� ��ن كانون
ال �ث ��ان ��ي امل� ��اض� ��ي ،ح � ��دث ان �ه �ي ��ار ترابي
كبير ف��ي بلدة خريبة الجندي ،أدى إلى
إخالء عائلة خالد فياض منزلها الكائن
ع�ل��ى رأس ال�ت�ل��ة امل �ن �ه��ارة ،بسبب تفريغ
أس��اس��ات امل�ن��زل ،ما أن��ذر بإمكان تداعيه
بالكامل في أية لحظة .كذلك أدى االنهيار
الترابي إلى تخريب مساحات كبيرة من
ب�س��ات�ين ال��زي �ت��ون وال �ل ��وز ،وإل ��ى تخوف
ب�ع��ض األه��ال��ي م��ن ت �ص��دع م�ن��ازل�ه��م في
تلك التلة.
ع �ل ��ى األث� � � ��ر ،رف � ��ع األه � ��ال � ��ي املتضررون
أصواتهم ،مطالبني بتحقيق سريع إلجالء
الحقيقة ولتحديد املسؤولني عن حدوث
االنهيار ،متهمني رئيس البلدية بمباشرة
أعمال الحفر من دون مسوغ قانوني ومن
دون االس�ت�ن��اد إل��ى ت�ق��اري��ر خ �ب��راء تجيز
ذلك املقدار من عمليات الحفر.
ّ
املحتجة،
وعلى الرغم من ارتفاع األصوات
استؤنف سحب التراب من التلة املنهارة.
وقد شاهد خالد فياض الشاحنات تنقل
ال �ت ��راب ف��ي ال �ت��اس��ع م��ن ش �ب��اط املاضي،
فأبلغ مخفر حلبا ،وناشد شرطة البلدية
ال�ت��ي ك��ان��ت ف��ي م��وق��ع الحفر ال�ت��وق��ف عن
ن �ق��ل ال� �ت ��راب؛ خ�ش�ي��ة م��زي��د م��ن التداعي

ف��ي التلة .لكن البلدية ل��م تكترث بطلبه،
علمًا بأن رئيس البلدية خالد طه كان قد
تعهد بتشييد ج��دران دعم درءًا ملزيد من
االن �ه �ي��ارات .أم��ا مخفر حلبا ،فقد اكتفى
ب��االت�ص��ال ب��ه بعيد انسحاب الشاحنات
من البلدة .ويعتقد فياض أن مخفر حلبا
ت�ص� ّ�رف على ه��ذا النحو نتيجة تعرضه
لضغوط سياسية.
أم� ��ا ع �ل��ي ق �ف �ط��ان ،أح� ��د امل �ت �ض��رري��ن من
أعمال الحفر ،فيرى أن الغرض من سحب
ال�ت��راب ف��ي ذل��ك ال�ي��وم ك��ان «ج� ّ�س نبض»
امل �ع �ت��رض�ين ل �ك��ي ي �ص��ار الح �ق��ًا إل ��ى بيع
األتربة املنهارة في
«الستوك الكبير» من ّ
مطلع الربيع عندما يجف التراب.
ويستنكر قفطان رف��ض البلدية تسليمه
امللفات املتعلقة بأعمال الحفر ،على الرغم
من تقديمه أكثر من طلب بهذا الصدد ،لذا
ع�م��د إل��ى م�ح��اول��ة إب�ل�اغ رئ�ي��س املجلس
البلدي بطلبه بواسطة البريد املضمون،
لكن هذا األخير يحاول التهرب من التبلغ،
ك �م��ا ع �ل��م ق �ف �ط��ان م��ن م �ص��ادر ف��ي شركة
ليبان ب��وس��ت .ويشير قفطان إل��ى تباين
حاصل في سلوك األجهزة ال0أمنية التي
ت�ت��اب��ع امل �ل��ف .وب�ي�ن�م��ا ت�ت�ل�ك��أ ق ��وى األمن
ال��داخ�ل��ي ف��ي م�ح��اول��ة لتمييع التحقيق،
ث �م ��ة أج � �ه� ��زة أخ � � ��رى ت �ع �م��ل ع �ل ��ى كشف
مالبسات القضية.

أم � ��ا م �ط��ال��ب امل� �ش ��ارك�ي�ن ف �ق��د وزع� � ��ت في
ّ
مدنية
ب� �ي ��ان أه� �م� �ه ��ا« :دول � � ��ة ع �ل �م��ان� ّ�ي��ة
دي�م��وق��راط� ّ�ي��ة .وال�ح��ق ف��ي ال�ع�ي��ش الكريم
لكل املواطنني من خ�لال رف��ع الحد األدنى
ّ
األساسية
لألجور .وخفض أسعار امل��واد
وامل� �ح ��روق ��ات .ت �ع��زي��ز ال�ت�ع�ل�ي��م الرسمي.
ّ
املحسوبية،
وتكافؤ ف��رص العمل وإل�غ��اء

ال��وس��اط��ة ،وال ��رش ��ى .وال �ح��ق ف��ي املسكن
الالئق وتعزيز الضمان االجتماعي وإقرار
الذين
ض ّ�م��ان الشيخوخة» .وللمواطنني ّ
أطلوا من الشرفات هتف املشاركون« :يلي
قاعد ع البلكون انزل شوف شعبك هون».
«ال  14وال  8ن �ح �ن��ا ال �ش �ع��ب اللبناني».
ويكمل املشاركون تعريف أنفسهم« :نحنا

انتهاك القانون بنشر اعترافات
على
فكرة
ً
فضال عن األضرار الالحقة
بأمالك املواطنني ،أدى انهيار
الجبل إلى سقوط أحد أعمدة
الكهرباء التي تحمل خطوطًا للتوتر
العالي تغذي قسمًا من منطقة
الدريب ،فأرسلت مؤسسة كهرباء
لبنان فريقًا للكشف على واقع الحال،
واستبدلت العمود املنهار مؤقتًا
بثالثة أعمدة خشبية ،بانتظار
تدعيم الجهات املعنية املنطقة
املجاورة للعمود األساسي .وعمد
عناصر االستقصاء إلى زيارة املوقع،
وصوروا العمود املنهار ،كما
يقول األهالي.

رضوان مرتضى
أوقف فرع املعلومات ف .ش .في ميس الجبل،
املاضي ،لالشتباه في تعامله مع
الخميس ّ
إس��رائ�ي��لُ .ح��ق��ق معه ل��دى ف��رع املعلومات،
ف��اع�ت��رف بالعمل ملصلحة االستخبارات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة منذ ع��ام  2004لغاية أواخر
عام  2009بواسطة شقيقه ز .ش .الفار إلى
األراضي املحتلة منذ التحرير ،والذي أدى
دورًا ب��رب�ط��ه ب��أح��د ض�ب��اط االستخبارات
اإلسرائيلية في األراضي املحتلة.
م � ��رت أي� � ��ام أرب � �ع� ��ة ع �ل ��ى ب � ��دء التحقيق،
ف� ��أص� ��درت ش �ع �ب��ة ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة في
ق� ��وى األم � ��ن ال ��داخ �ل ��ي ب �ي��ان��ًا س � ��ردت فيه
اعترافات املشتبه فيه بالعمالة ،منتهكة
ال�ق��ان��ون اللبناني ال��ذي ن� ّ
�ص على سرية
التحقيق إلى حني صدور القرار االتهامي
وذك � ��ر ال �ب ً�ي��ان أن
ع ��ن ق ��اض ��ي ال �ت �ح �ق �ي��قّ .
امل��وق��وف اع�ت��رف بأنه تسلم أم��واال نقدية
وم �ع ��دات ات �ص��ال م �ت �ط��ورة خ�م��س مرات،
من خالل ما ّ
يسمى البريد امليت ،من عدة
مناطق ّف��ي جبل ًلبنان وال�ش�م��ال ،إضافة
إل��ى تسلمه أم��واال بواسطة ال �ـّ .DHL
وأقر
ب��أن��ه ّ
زود اس�ت�خ�ب��ارات ال �ع��دو إحداثيات
ب ��واس� �ط ��ة ت �ق �ن �ي��ة ال � � � � � �ـ( ،)X.Yع ��ائ ��دة إلى
مواقع خاصة باملقاومة ومنازل كوادرها
ومراكز الجيش في ميس الجبل والبلدات

امل � �ج� ��اورة .واع� �ت ��رف ب��أن��ه أج � ��رى مسحًا
شبه كامل لبلدته بالتقنية نفسها شمل
عشرات األماكن ّ
وزود العدو بها .وجاء في
ّ
ً
اعترافاته أن��ه ح��دد أماكن بناء على طلب
اس �ت �خ �ب��ارات ال �ع��دو ف��ي ب�ل��دت��ه والبلدات
املجاورة قبل حرب ُ تموز وبعدهاّ .
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال�ت��ي أج��ري��ت ،وال �ت��ي فندها
بيان صادر عن شعبة العالقات العامة في
قوى األمن الداخليّ ،
بينت أن استخبارات
ّ
خاصًا
ال �ع��دو زودت امل�ش�ت�ب��ه ف�ي��ه ه��ات�ف��ًا ُ
يعمل على الشبكة اإلسرائيلية ،حيث طلب
م�ن��ه االت �ص��ال ف� ��ورًا ،ع�ل��ى رق ��م م �ح��دد من
قبلهم ،لدى رصده حضور كوادر محددين
في املقاومة وأح��د النواب إلى بلدة ميس
الجبل ،حيث ّ
زوده��م املعلومات املطلوبة
ع� �ب ��ر ال� �ه ��ات ��ف ل � ��دى رص � � ��ده أي حضور
ل�ك��وادر ون ��واب م��ن ح��زب ال�ل��ه إل��ى البلدة.
وذكر البيان أن املوقوف ّ
زود استخبارات
العدو معلومات ّ
مفصلة عن عدد كبير من
األش�خ��اص من بلدته والبلدات املجاورة.
ّ
واملقربني
م�ع�ظ�م�ه��م م��ن ك � ��وادر امل �ق��اوم��ة
م �ن �ه��م .وال ت� ��زال ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ج ��اري ��ة مع
التمييزية.
املوقوف بإشراف النيابة العامة
ً
ون �ش��ر أح ��د امل ��وا ّق ��ع اإلخ �ب��اري��ة ،ن �ق�لا عن
م � ُس��ؤول أم �ن��ي ،أن زوج ��ة امل��وق��وف وابنه
اعتقال على خلفية التوسع في التحقيق
مع املشتبه فيه.

