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سياسة

3

«طلعت ريحتكم» للقوى األمنية:
ّ

ودوا الماي عالبيوت

معتقلين
،خمسة ُ
ومتظاهر نقل إلى
مستشفى الجامعة
األميركية في بيروت ،هي
حصيلة االعتصام الذي دعت
إليه حملة «طلعت ريحتكم»،
أمس ،في ساحة رياض الصلح،
احتجاجًا على أزمة
النفايات
هديل فرفور
عند بــدايــة االعـتـصــام ،لــم يكن هـنــاك ما
يوحي بـ»شغب» مرتقب .لم يتجاوز عدد
ّ
ّ
امللبني  30شابًا ،إال أن هؤالء الطامحني
إل ـ ـ ـ ــى «ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة» ،وبـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف كـ ـثـ ـي ــري ــن،
استطاعوا أن ُيترجموا غضبهم واقعًا،
وأن يـ ـف ــرض ــوا عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة،
واإلعالم« ،تأهبًا» طال لساعات.
تــأهــب ال ـق ــوى األم ـن ـيــة تـجـ ّـســد بــأشـكــال
مختلفة .بــدايــة كــان «الـحـ ّـمــام الوطني»
الـ ـ ـ ــذي اخـ ـتـ ـب ــره املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــون ،وال ـ ــذي
«كشف» سبب انقطاع املياه عن غالبية
بـيــوت الـعــاصـمــة ،بـعــدمــا تـبــن أن املـيــاه
ّ
ال ـتــي ُي ـحـ َـر ُم ـهــا أه ــل املــدي ـنــة« ،م ـخــز ّنــة»
لــدى القوى األمنية و»مـجـ ّـهــزة» ل ــ»رش»
املواطنني املطالبني بحقوقهم املهدورة.
ّ
«ودي املــاي عــل الـبـيــوت ،مــش عالشعب
الـ ـل ــي مـ ــا ب ـ ـي ـ ـمـ ــوت» ،شـ ـع ــار «ابـ ـتـ ـك ــره»
امل ـت ـظ ــاه ــرون م ــن وحـ ــي دفـ ــق خــراط ـيــم
املياه التي ّوجهت إليهم من قبل حرس
مجلس الـ ــوزراء ،بعدما حــاولــوا انـتــزاع
األســاك الشائكة .الالفت أن الشعارات،
كما «برنامج» االعتصام ،لم تكن ّ
معدة
مسبقًا .سـلــوك «الـشـغــب» ال ــذي انتهجه
هـ ـ ــؤالء الـ ـشـ ـب ــان أتـ ـ ــى عـ ـف ــوي ــا ،يـنـطـلــق
مـ ــن شـ ـع ــوره ــم ب ــال ـغ ــن مـ ــن ق ـب ــل ن ـظــام
ي ـم ـعــن ف ــي إه ــان ـت ـه ــم وي ـح ــرم ـه ــم أدن ــى
م ـقــومــات ال ـع ـيــش .وبــال ـتــالــي ،قناعتهم
أن التحركات السلمية «لــم تعد تجدي
نفعًا مع هــذه السلطة ،إذ إنها تعطيها
مزيدًا من الشرعية» ،وفق ما تقول إحدى
املـعـتـصـمــات ،الفـتــة إل ــى ض ــرورة اتـخــاذ
«خيار الصدام».
سلوك الشغب جوبه بأسلوب «العسكر»
العنيف ،الذي كان «مضبوطًا» ،إلى حد
ّ
م ــا ،أم ــام عــدســات ال ـكــام ـيــرات ،ليتجلى
بـعــد ذل ــك بشكله الهمجي بـعــد انقطاع
البث ومغادرة معظم الصحافيني.
ُ
بـعــد خــراطـيــم امل ـي ــاه ،اســتــدعــي عناصر
م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغــب ف ـح ـض ــروا وح ـضــرت
مـ ـعـ ـه ــم ع ـص ـي ـه ــم ال ـ ـتـ ــي ان ـ ـهـ ــالـ ــت ع ـلــى

ّ
تبين للجنة المختصة الحاجة لوجود أكثر من تقرير
استشاري لكل منطقة خدماتية (مروان طحطح)

ال ـت ــي ي ــرأس ـه ــا أزع ـ ــور ه ــي مـعــالـجــة
وادارة م ـكــب ط ــراب ـل ــس ال ـع ـشــوائــي،
وه ــي تـجــربــة ال تـبـشــر بــالـخـيــر .فقد
اك ـت ـفــت ال ـشــركــة بــإن ـشــاء حــائــط دعــم
لــدفــن املــزيــد مــن الـنـفــايــات وال تملك
تجرية ناجحة في معالجة النفايات
وال ـت ـخ ـف ـيــف مـنـهــا ق ـبــل رم ـي ـه ــا .لكن
الـشــركــة تـقــول انـهــا تملك تجربة في
معالجة الـنـفــايــات فــي إح ــدى الــدولــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،كـ ــذلـ ــك ف ــإنـ ـه ــا تـسـتـنــد
ال ــى ال ـش ــراك ــة م ــع Daneco Impianti
االيطالية .لكن ماذا عن جهاد العرب
الــذي تقدم الى املناقصات في جميع
املناطق باستثناء بيروت والشوف،
والـ ـ ـ ــى أي جـ ـه ــة م ـ ــن قـ ــالـ ــب ال ـج ـب ـنــة
سيتجه؟ املـعـلــومــات تـ ّ
ـرجــح أن عينه
على منطقة الشمال والبقاع وينافس
بـجــديــة فــي ك ـس ــروان وامل ــن وجـبـيــل،
وأنه سيكون حكمًا شريكًا من الباطن
ألي مــن الفائزين فــي بـيــروت .وفيما
يزدحم اربعة عارضني في الجنوب،
لـ ــم يـ ـع ــرف بـ ـع ــد عـ ـل ــى مـ ــن س ـتــرســو
ال ـ ـبـ ــورصـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
الـعــارضــن مــن «اه ــل البيت الــواحــد»
كثر! امــا في الشوف وعاليه وبعبدا،
ف ــا ت ــزال ال ــرؤي ــة ضـبــابـيــة ،والـنــائــب
وليد جنبالط ابلغ من راجعه انــه لم
يـجــد ف ــي اي م ــن ال ـعــارضــن الـخـبــرة
الـ ـك ــافـ ـي ــة لـ ـت ــول ــي ه ـ ــذا املـ ـ ـل ـ ــف .وف ــي
مـقــابــل ت ـف ــاؤل الـبـعــض ب ــأن ال ع ــودة
عــن هــذه املـنــاقـصــات ،ال ت ــزال العديد

م ــن االط ـ ـ ــراف ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـس ــرب أن
مـ ـن ــاقـ ـص ــات ب ـّ ـيـ ــروت وج ـ ـبـ ــل ل ـب ـنــان
ستفشل او تفشل .وفي كلتا الحالتني
سيكون ذلك عودة الى النقطة الصفر.
وبــال ـتــزامــن م ــع ب ــورص ــة املـنــاقـصــات
الـ ـت ــي لـ ــم يـ ـع ــرف م ـت ــى س ـت ـن ـت ـهــي ،ال
ت ـ ـ ــزال ازم ـ ـ ــة ت ـص ــري ــف الـ ـنـ ـف ــاي ــات مــن
م ـع ـم ـل ــي ال ـك ــرن ـت ـي ـن ــا وال ـع ـم ــروس ـي ــة
فــي ذروت ـه ــا .وزي ــر الـصـحــة وائ ــل ابــو
فاعور تمنى على الرئيس تمام سالم
عــدم اسـتـخــدام الـعـقــار املــاصــق ملرفأ
بيروت ،والعني باتت تتجه الى منطقة
الــردم في البيال ،خصوصًا مع تعثر
املـفــاوضــات لنقل النفايات الــى عكار
واحتمال اصابتها بانتكاسة جديدة.
امــا خيار الترحيل إلــى خــارج لبنان،
ف ـب ــات ب ـ ـ ــدوره خـ ـ ــارج الـ ـ ـت ـ ــداول .وف ــي
حــال فشل االنتقال مــن املكب الحالي
في الكرنتينا الى أي مكان آخــر ،فمن
امل ــرج ــح ع ـ ــودة ت ـك ــدس ال ـن ـفــايــات في
بيروت في غضون الـ  24ساعة املقبلة،
ّ
علمًا بأن العديد من املناطق الساحلية
والجبلية في محافظة جبل لبنان ،ال
تــزال النفايات متكدسة فيها منذ 17
تموز املاضي ،وغالبية البلديات التي
ً
اوجدت حال لنفايتها ،كانت تلك التي
تـسـتـهــل مـخــالـفــة ال ـق ــان ــون ،والــذائ ـعــة
الصيت في مكبات االتربة العشوائية.
وهـ ــي ل ــم ت ـجــد ح ــرج ــا ف ــي اسـتـكـمــال
رمي النفايات في هذه املكبات او في
األحراج.

ّ
وال يزال مرشحنا للرئاسة
لم يكن ،يعني هي أعم ،وبالتالي أنا
ّ
أثبته كممر إلزامي ،وهذا ليس الزمه
أنــه لم يعد مرشحًا ،يعني (ال يمكن
تفسير األمر بهذا الشكل) في املنطق
وال فــي الـفـهــم ،ولـكــن هــم يــريــدون أن
يفسروا األمور هكذا».
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ــر تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث ال ـس ـي ــد
نصرالله عــن أهمية ودور الجامعة
لكونها «ضـ ــرورة للمعرفة والـعـلــم،
وت ــأم ــن الـ ـق ــدرات الـعـلـمـيــة وال ـك ــادر
ال ــذي يحتاجه الــوطــن ومستقبله».
ً
وأكـ ـ ــد أنـ ـه ــا «ل ـي ـس ــت بـ ــديـ ــا مـ ــن أي
مـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وإنـ ـم ــا
ه ــي جــام ـعــة حـقـيـقـيــة ج ـ ّـدي ــة ،تهتم

رؤوس املعتصمني .إحدى هذه العصي،
طــاولــت رأس ب ــال عـلــوه ال ــذي نـقــل إلــى
مـسـتـشـفــى ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة وك ــان
فــي حالة حــرجــة ،وفــق مــا نقلت الحملة
ع ـلــى صـفـحـتـهــا ع ـلــى م ــوق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي فيسبوك.
بداية «الهرج واملرج» ،كانت مع الناشط
أسـ ـع ــد ذب ـ ـيـ ــان ال ـ ـ ــذي اع ـت ـق ـل ــه ع ـنــاصــر
الحرس الحكومي لنحو  20دقيقة ،قبل
أن يعود وآثار الضرب على وجهه .كذلك،
في ما بعدُ ،
«سحب» ثالثة ناشطني هم:
لــوس ـيــان ب ــو رج ـي ـل ــي ،وارف سـلـيـمــان،
وحـســن شـمــص ،مــا أث ــار غضب الشبان
ً
الـغــاض ـبــن أص ـ ــا ،ودف ـع ـهــم إل ــى إع ــادة
مـ ـح ــاول ــة سـ ـح ــب األس ـ ـ ـ ـ ــاك ،ون ـج ـح ــوا
ف ــي ت ـمــزيــق جـ ــزء م ـن ـهــا .ع ـنــدهــا حضر
عناصر «قوة ضاربة» ّ
يتقدمهم العميد
مـجــد طــربـيــه ال ــذي ح ــاول بــدايــة تهدئة
امل ـع ـت ـص ـمــن ،وألـ ـق ــى خ ـط ــاب ــا «م ـنـ ّـم ـقــا»
أمـ ـ ــام اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ،واعـ ـ ـ ـ ـدًا بـ ــإطـ ــاق سـ ــراح
املعتقلني الثالثة «بـعــد خمس دقــائــق».
وق ـت ـهــا ،طــالـبــه أح ــد امل ـت ـظــاهــريــن ،وهــو
شـقـيــق ألح ــد املـحـتـجــزيــن ،بــرؤيــة أخيه
لالطمئنان عليه ،فلبى العميد طربيه
املطلب.
«كـ ـ ــام ال ـع ـم ـي ــد جـ ـ ـ ّـوا ت ـغ ـ ّـي ــر م ــن «ان ـت ــو
اخواتنا»ّ ،
لسد بوزك ،وخدي ع بهدلة»،

أعطى العميد
طربيه أمرًا بضرب
المعتصمين بعد
مغادرة الصحافيين

شـ ـه ــادة أط ـل ـق ـهــا أخـ ــو امل ـع ـت ـقــل بـعــدمــا
خــرج مــن غــرفــة االحـتـجــاز ،الفـتــا إلــى أن
أخ ــاه «يـعــانــي مــن ج ــروح وبـحــاجــة إلــى
اهتمام».
ّ
تتغير شهادة العميد في هذا الصدد
لم
ّ
فحسب ،بــل تغيرت «األوام ــر» أيـضــا ،إذ
أعطى طربيه بعد مـغــادرة الصحافيني
أمرًا بضرب املعتصمني ،فانهال العناصر
بالضرب «دون تمييز» ،وفق ما ّ
صرحت
الحملة .والخمس دقائق التي وعد بها
العميد ،تـحـ ّـولــت إلــى ســاعــات ،وعوضًا
ُ
من اإلفــراج عن املعتقلني الثالثة ،اعتقل
ُ
ناشطون إضافيون لم تعلن أسماؤهم،
ُ
وانضموا إلى زمالئهم ،ولم يفرج عنهم
ً
مساء.
إال عند قرابة الساعة العاشرة
لم ُيفهم سبب «الوحشية» التي انتهجها
شـغــب بـعــد م ـغــادرة
عـنــاصــر مـكــافـحــة الـ ُ
الـصـحــافـيــن ،إال أن ــه أث ـيــر عــن مـحــاولــة
ل ــ»ل ـج ــم» امل ـع ـت ـص ـمــن ،تـسـيـيـرًا ملــوكـبــي
وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق
ووزير البيئة محمد املشنوق.
وكـ ــان املـعـتـصـمــون ق ــد رددوا ش ـعــارات
طالبت «املشنوقني» باالستقالة بعدما
عـجــزا عــن حماية حـقــوق «الشعب الــذي
هو مصدر السلطات».
واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرون «الـ ـيـ ـت ــام ــى»
إقـفــال طــريــق ريــاض الصلح ،وانتشروا
ب ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،ط ــال ـب ــن م ــن راك ـب ـي ـهــا
«ال ـ ـنـ ــزول م ـع ـهــم إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ،ف ــاألزم ــة
عـلـيـنــا وع ـل ـي ـكــم» .مـشـهــد تـلـبـيــة بعض
الـ ـن ــاس ل ـل ـنــاش ـطــن ك ـ ــان الفـ ـت ــا ،ان ـضــم
ال ـب ـع ــض م ـن ـهــم إل ـ ــى ال ـس ــاح ــة وك ـ ّـون ــوا
حـ ـشـ ـدًا صـ ـغـ ـيـ ـرًا ،ف ـي ـم ــا ب ـق ــي اآلخ ـ ـ ــرون
فــي سـيــاراتـهــم يـنـتـظــرون فـتــح الـطــريــق،
تمامًا كما ينتظر كثيرون حتفهم على
أي ــدي ه ــذه الـسـلـطــة .فيما ينشغل قسم
ّ
التحركات عوضًا من
آخــر بانتقاد هــذه
تصويبها ودعمها.

سلوك «الشغب» أتى عفويًا (مروان طحطح)

عون مرشح
طبيعي وقوي لرئاسة
الجمهورية وله
قاعدة تمثيل عريضة

بــاملـسـتــوى األك ــادي ـم ــي والـتـعـلـيـمــي،
مترافقًا مع القيم واألخالق اإلنسانية
والوطنية» .وأكد أن «اآلمــال الكبيرة
معقودة على انطالقة هذه الجامعة،
وامل ــأم ــول مـنـهــا أن ت ـق ـ ّـدم أن ـمــوذجــا

رائـ ـ ـع ـ ــا وراق ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،ول ـ ـ ــو أن األمـ ـ ـ ــر قــد
يحتاج إلــى مــراحــل لتنمو وتتطور
وتكبر بشكل تدريجي ،كما هو حال
املـقــاومــة» .وخــاطــب السيد نصرالله
ً
الــوفــد قــائــا« :رهــانـنــا عليكم كبير،
ون ـ ـحـ ــن إل ـ ــى ج ــان ـب ـك ــم ون ـس ــان ــدك ــم
ونــدعـمـكــم ولـكــن ال ـعــبء عليكم .اآلن
أن ـت ــم م ـق ــدم ال ـج ـب ـهــة ف ــي ال ـجــام ـعــة،
أم ــا ن ـحــن فـخـلــف ال ـج ـب ـهــة ،ودورنـ ــا
إس ـنــادي» .وأمــل أن تتمكن «جامعة
امل ـعــارف مــن أن تـقــدم نـمــوذجــا راقيًا
ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،وعـ ـل ــى
املستوى األكاديمي ،وعلى مستوى
تربية الطالب ،واالختصاصات».

