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مجتمع وإقتصاد
على
الغالف التظاهرة الكبرى التي حشدت لها مجموعات الحراك لم تنجح في الدخول الى ساحة النجمة ،كما كان مقررًا،
ً
مكتفية بـ«إنجاز» كسر الطوق األمني والوصول الى مدخل الساحة .هذه المرة ،لم تمارس القوى األمنية قمعها المعتاد،
ُ
إنما أوكلت المهمة إلى شبان ،أجمع كثيرون على أنهم من عناصر حركة أمل ،اعتدوا على المتظاهرين لدى مغادرتهم،
فيما كانت القوى األمنية تراقب من دون أن تتدخل ،ما خلق حالة إرباك لدى الناس والمنظمين

الحراك يتقدم ...نحو اإلصالح األوسع

السلطة تهرب الى الفتنة :أنصار بري يعتدون على المتــ

إيفا الشوفي ــ حسين مهدي
ل ـ ــم تـ ـق ــع ال ـس ـل ـط ــة هـ ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة فــي
ف ـ ـ ــخ امل ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات امل ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة م ــع
امل ـت ـظــاهــريــن ،فـحـمـلــة االع ـت ـق ــاالت
واملمارسات القمعية نهار األربعاء
الفائت ارتدت عليها سلبًا وأعطت
زخمًا قويًا للحراك .لــذا لجأت الى
استبدال هــراوات عناصر األجهزة
الــرسـمـيــة بـقـبـضــات مـجـمــوعــة من
الــزعــران وسكاكينهم ،مــا أدى الى
إش ـ ـكـ ــاالت م ـت ـف ــرق ــة ،دف ـع ــت بـقـســم
م ـ ــن املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن الـ ـ ــى امل ـ ـغ ـ ــادرة.
لـكــن مجموعة كـبـيــرة أص ــرت على
الوصول إلى أحد مداخل الساحة،
ما اعتبرته إنـجــازًا وكسرًا للطوق
األمني.
ع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـخ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــة ،ك ـ ــان ـ ــت أعـ ـ ـ ــداد
املـ ـت ــواف ــدي ــن ال ـ ــى ن ـق ـط ــة ال ـت ـجـ ّـمــع
فـ ــي بـ ـ ــرج ح ـ ـمـ ــود خـ ـج ــول ــة .خ ــاب
أم ــل املـنـظـمــن الــذيــن راه ـن ــوا على
ّ ّ
ح ـشــد أك ـب ــر ،إل أن ال ـب ـعــض ع ـ ّـول
على أن يــاقــي الـنــاس املسيرة في
س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء وأمـ ـ ــام مــؤسـســة
ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان .ك ـمــا ال ـت ـظــاهــرات
األول ـ ـ ــى لـ ـلـ ـح ــراك ،ان ـف ـص ــل ال ـن ــاس
ال ــى م ـج ـمــوعــات ،ك ـ ّـل لــديـهــا ّ
مكبر
ّ
ال ـصــوت ال ـخــاص ب ـهــا ،وك ــل تــرفــع
شعاراتها الخاصة بدءًا من سلسلة
ال ــرت ــب وال ـ ــروات ـ ــب ،مـ ـ ــرورًا بــالـحــق
ً
فــي الـكـهــربــاء  ،24/24وص ــوال الــى
القضاء على
النظام الذكوريُ .
ّ
أثبتت املسيرة أن النقاش الذي ف ِتح
األس ـبــوع الـفــائــت بــن املـجـمــوعــات
عـلــى خـلـفـيــة إزالـ ــة س ـيــاج الــدال ـيــة،
حــول أهمية عــدم تشتيت األهــداف
وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى مـطـلــب ال ـن ـفــايــات،
غير حقيقي .فالناس الذين أزالــوا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاج ح ـ ـض ـ ــروا ب ـ ــزخ ـ ـ ٍـم أم ــس
هاتفني ضد قرار الحكومة ملعالجة
أزمة النفايات ،ورافعني في الوقت
عينه الفتة «ال تسوية في األمــاك
العامة البحرية» .يؤكد هــذا األمــر
ّ
أن الـتـحــركــات الـتــي حصلت خالل
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــت نـ ـجـ ـح ــت فــي
اس ـت ـق ـطــاب امل ــزي ــد م ــن األش ـخ ــاص
والقضايا.
تجاوب الناس مع خطاب الحراك
ال ـت ـص ـع ـي ــدي دون الـ ـ ـت ـ ــزام سـقــف
م ـط ــال ـب ــه امل ـ ـتـ ــدنـ ــي .س ــاهـ ـم ــوا فــي
رف ـ ـ ــع سـ ـق ــف امل ـ ـطـ ــالـ ــب م ـ ــن ح ـل ــول
بيئية ألزم ــة النفايات الــى ضمان
الشيخوخة ،وقف هدر املال العام،
تحقيق العدالة االجتماعية وإجراء
انـتـخــابــات وف ــق ال ـقــانــون النسبي
ّ
وحتى إسقاط الدين العام.
عـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر قـ ـ ـص ـ ــد ،س ـ ــاه ـ ــم رئـ ـي ــس
جمعية الـتـجــار فــي ب ـيــروت نقوال
شـ ـم ــاس ،أو «أب ـ ــو رخ ــوص ــة» كما
يـسـ ّـمـيــه امل ـت ـظ ــاه ــرون ،ف ــي تـكــويــن
نـ ـ ـ ــوع مـ ـ ــن اإلدراك لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـنـ ــاس
بـمـســاوئ الــديــن ال ـعــام و»ح ـق ــارة»
س ــول ـي ــدي ــر وم ـ ــا أن ـت ـج ـتــه م ــن ف ــرز
طبقي ،فهتف الجميع «يا ّ
شماس
ويا ّ
قصار بعتو البلد للتجار».
ّ
مـشــى ال ـنــاس فــي ال ـش ــارع الـضــيــق
واملـ ـح ــاط بــأب ـن ـيــة ت ــراث ـي ــة قــدي ـمــة،
ل ــم ت ـم ـتــد ي ــد الـ ـش ــرك ــات ال ـع ـقــاريــة
إليها بعد ،هاتفني للجالسني على
ّ
شــرفــاتـهــم أن يـنـضـمــوا إل ـي ـهــم ،إل

استنجد
المتظاهرون
بالقوى األمنية
الموجودة،
لكن قوى
األمن اعتبرت
الموضوع
خارج نطاق
صالحياتها
(هيثم
الموسوي)

أن غالبية ه ــؤالء لــم يـنــزلــوا .بقوا
عـلــى ال ـشــرفــات يـلـتـقـطــون الـصــور
للمتظاهرين من دون أي تجاوب.
يـ ـ ـق ـ ــول رجـ ـ ـ ــل أرب ـ ـع ـ ـي ـ ـنـ ــي إلحـ ـ ــدى
امل ـت ـظ ــاه ــرات ال ـت ــي ط ـل ـبــت م ـنــه أن
ّ
ي ـش ــارك ف ــي امل ـس ـيــرة إن «ال ـش ـبــاب
مـ ـكـ ـفـ ـي ــن ومـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــن» .ال ي ـش ـعــر
ه ــؤالء بــاملـســؤولـيــة تـجــاه ال ـحــراك.
يـ ـ ّـؤيـ ــدونـ ــه ،ل ـك ـن ـه ــم ال يـ ـش ــارك ــون
ّ
ظنًا منهم أن اآلخــريــن يمكنهم أن
يـقــومــوا بمهمة التغيير .وبعدما
تعب املتظاهرون من تكرار عبارة
«ن ــزال القــي شعبك هــون» مــن دون
أي نتيجة ،عادوا الى هتافاتهم.
بـ ـع ــض املـ ـ ّتـ ـظ ــاه ــري ــن نـ ــزلـ ــوا فـقــط
بالتظاهر والتعبير
ليثبتوا حقهم ّ
بـ ـع ــدم ــا اس ـ ـت ـ ـفـ ــزهـ ــم قـ ـم ــع الـ ـق ــوى
األم ـن ـيــة لـلـمـتـظــاهــريــن .ت ـق ــول ملى
اآلتية من طرابلس إنها «شاهدت
نهار األربعاء القمع الذي مارسته
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ع ـلــى املـتـظــاهــريــن
وحملة االعـتـقــاالت الـتــي حصلت،
ما ّ
يهدد حرية التظاهر والتعبير
وهو ما يجب حمايته».
اق ـ ـتـ ــربـ ــت امل ـ ـس ـ ـيـ ــرة م ـ ــن م ــؤس ـس ــة
كهرباء لبنان ،فتسارعت خطوات
ال ـقــوى األمـنـيــة املــواكـبــة خــوفــا من
ّ ّ
أي ع ـمــل م ـفــاجــئ ،إل أن املـفــاجــئ
كــان أن املتظاهرين م ــروا مــن أمــام
امل ــؤسـ ـس ــة مـ ــن دون أن ي ـل ـت ـف ـتــوا
ً
إل ـي ـهــا ،م ــا ع ــدا رجـ ــا واحـ ـ ـدًا وقــف

ّ
مجسمًا
أمام بوابة املؤسسة رافعًا
لـ»أبو رخوصة» .فعليًا ،كان الهدف
الوحيد للناس أمس دخول ساحة
ال ـن ـج ـم ــة ،وه ـ ــو مـ ــا واظ ـ ـبـ ــوا عـلــى
ت ــرداده ،لكن عندما تجاوز الناس
مــؤسـســة الـكـهــربــاء ،ب ــدأت األخـبــار
ت ـن ـت ـش ــر ع ـ ــن إشـ ـ ـك ـ ــال ف ـ ــي س ــاح ــة
الـشـهــداء مــع شـبــان تـبــن أنـهــم من
أن ـصــار الــرئـيــس نـبـيــه ب ــريّ .
تغير
إيقاع املسيرة ومشى املتظاهرون
بسرعة فــي اتـجــاه الـســاحــة .عــززت
األخبار العاجلة التي وصلت الى
ه ــوات ـف ـه ــم ح ــال ــة ال ـق ـل ــق وال ـت ــوت ــر،
وهو ما أرادته القوى األمنية التي
أعـلـنــت أن ـهــا «تـعـمــل ج ــاه ــدة على
فــض اإلش ـك ــاالت بــن املتظاهرين،
إنما الفوضى تصعب هذه املهمة»!
بـنـظــر ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ،اإلش ـك ــاالت
وق ـعــت ب ــن املـتـظــاهــريــن أنـفـسـهــم.
ومــا بيانها عــن «صـعــوبــة املهمة»
س ــوى ت ـخــويــف لـلـمـتـظــاهــريــن من
أجل املغادرة.
م ــن ت ـم ـثــال ال ـش ـه ــداء ح ـتــى مبنى
ج ــري ــدة «الـ ـنـ ـه ــار» ،خ ـلــت ال ـطــريــق
من أي عنصر من عناصر مكافحة
الشغب أو قوى األمن الداخلي ،على
عكس التظاهرات السابقة .فجأة،
حضر شبان قال بعضهم صراحة
«ن ـ ـحـ ــن أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـ ـ ــري»،
وص ــار ه ــؤالء يــدقـقــون فــي الفـتــات
املتظاهرين الذين سبقوا املسيرة،

حضر شبان قال بعضهم صراحة
«نحن أنصار الرئيس بري»
الــى أن وجــدوا سيدة في منتصف
األرب ـع ـي ـن ــات ت ـح ـمــل الف ـت ــة عليها
ص ـ ـ ــورة «الـ ــرئ ـ ـيـ ــس» (ال ـ ـ ــى ج ــان ــب
صــورتــن للرئيس سعد الحريري
والـنــائــب ولـيــد جـنـبــاط) ،فتالسن
معها شبان «أمل» ،وأخذوا الالفتة.
ح ــاول ــوا إيـ ـج ــاد صـ ــور أخـ ـ ــرى ،ثم
تــاس ـنــوا م ــع املـتـظــاهــريــن قـبــل ان
ي ـن ـهــالــوا ع ـلــى بـعـضـهــم بــالـعـصــي
وال ـس ـك ــاك ــن ،م ـبــرريــن ذل ــك بــأنـهــم
«سـ ـ ّـبـ ــوا ال ــرئـ ـي ــس» ف ــي ت ـظ ــاه ــرات

س ــابـ ـق ــة .اس ـت ـن ـج ــد املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون
ب ــال ـق ــوى األم ـن ـي ــة املـ ــوجـ ــودة ،لكن
ق ـ ـ ــوى األمـ ـ ـ ــن اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت املـ ــوضـ ــوع
خ ــارج ن ـطــاق صــاحـيــاتـهــا .وبـعــد
وق ــت ل ـيــس ب ـطــويــل ،ح ـضــرت قــوة
مــن مكافحة الشغب ،فعملت على
التفريق ،والتقط املصورون لحظة
توقيفها ألحد عناصر الشغب.
قـبــل أن تـصــل املـسـيــرة ال ــى ساحة
ال ـش ـهــداء ،أج ـبــرت ال ـقــوى األمـنـيــة،
وال ـت ــواف ــد املـسـتـمــر لـلـمـتـظــاهــريــن،
املــوالــن لـحــركــة أمــل عـلــى املـغــادرة
م ـ ــن جـ ـه ــة جـ ــامـ ــع مـ ـحـ ـم ــد األم ـ ــن
هــات ـفــن «بـ ــري ب ـعــد الـ ـل ــه» ،لكنهم
نـصـبــوا حــواجــز تـحــت جـســر فــؤاد
شهاب وقبل نفق بشارة الخوري،

االعتداء على الزميل أسامة القادري
تعرض الزميل أسامة القادري للضرب تحت جسر الرينغ أمس،
بعد اعـتــداء شـبــان مسلحني عليه بسبب مشاركته فــي مسيرة
الحراك املدني في وسط بيروت .واوقــف الشبان الزميل القادري
الذي إنهالوا عليه بالضرب برغم إظهاره بطاقته الصحافية .ونقل
القادري الى مستشفى رزق لتلقي العالج.

