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على الغالف

ّ ّ
ّ
«الزيتونة إلنا يا حلو» :الهوة الطبقية تتسع
إيلده الغصين
«م ـ ـ ـ ــا بـ ـ ــدنـ ـ ــا نـ ـ ــاكـ ـ ــل سـ ـ ــوشـ ـ ــي ب ــدن ــا
ن ـ ــاك ـ ــل مـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــوش ـ ــة» ،ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردد صـ ــوت
املعتصمني في خليج الزيتونة على
م ـســامــع ّ
رواد املـ ـك ــان ومـسـتـثـمــريــه
وأصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـيـ ـخ ــوت ال ــراسـ ـي ــة فــي
ال ـخ ـل ـي ــج .الـ ـشـ ـع ــار ،ع ـل ــى ب ـســاط ـتــه،
ّ
الطبقية التي يراها
يختصر الـهـ ّـوة
املـعـتـصـمــون بـيـنـهــم وب ــن أصـحــاب
ّ
امل ـ ـطـ ــاعـ ــم امل ـ ـطـ ــلـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ــرصـ ـي ــف
الـ ـبـ ـح ــري ومـ ــرتـ ــادي ـ ـهـ ــا .مـشـكـلـتـهــم
املباشرة ليست مــع أولـئــك ،فالهدف
«ل ـي ــس إي ـ ـ ــذاء املـ ـط ــاع ــم ،ب ــل تـحـمـيــل
ّ
مسؤولية استئجار مكان
أصحابها
غـيــر شــرعــي قــائــم عـلــى امل ـلــك ال ـعــام،
ّ
أم ــا ال ـي ـخــوت فـمــاكــوهــا بمعظمهم
ّ
مــن الـسـيــاسـ ّـيــن والــزع ـمــاء ونــرجــح
أن تكون أيضًا من مالنا املسروق!».
املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــون جـ ـ ـ ـ ـ ــاؤوا لـ ــ«تـ ـح ــري ــر
الزيتونة كواحدة من األمالك العامة
ِ
املنهوبة» ،هكذا بكسر النون ،وليس
«الــزي ـتــونــاي ب ــاي» االس ــم املـ ـ ّ
ـروج له

أحضر المتظاهرون
معهم علب من «بونجيس»
الهرم و«بطاطا جحا»!
مـ ــن ق ـب ــل م ـس ـت ـث ـمــري امل ـ ـكـ ــان .حـتــى
االســم أراد املعتصمون تحريره من
«الطمس املمنهج لذاكرة بيروت مع
الزيتونة» ،وفصله عن اسمه األصلي
ِ
«خليج مار جرجس».
الــوقـفــة االحـتـجــاجـيــة فــي الــزيـتــونــة
ّ
ّ
أم ــس ،نــظـمــت عـلــى الــرصـيــف املـطــل
على نــادي اليخوت وكانت الثانية
من نوعها في املكان نفسه في سياق
ّ
املستمرة منذ  17تشرين
االنتفاضة
األول امل ــاض ــي .الــوق ـفــة ت ـحـ ّـولــت من
رم ـ ّ
ـزي ــة «خ ـجــولــة» فــي ســاعــات بعد
ً
ال ـظ ـهــر إل ــى ت ـظــاهــرة ح ــاش ــدة ل ـيــا.
ت ـ ـب ـ ـ ّـدل املـ ـشـ ـه ــد بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ــدع ـ ــوات
امل ـت ـكـ ّـررة ال ـتــي ّ
وجـهـتـهــا املـجـمــوعــة
الصغيرة التي بــدأت الوقفة ،وبعد
مـحــاولــة ال ـقــوى األمـنـيــة م ـسـ ً
ـاء منع
م ــن أرادوا االن ـض ـم ــام إلـ ــى الــوق ـفــة
ع ـب ــر إقـ ـف ــال امل ـ ـسـ ــارب امل ـ ـ ّ
ـؤدي ـ ــة إل ــى
ّ
الرصيف .املنع ولــد توافدًا مستمرًا
لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـض ــامـ ـن ــن ،انـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــأت أمـ ــامـ ــه
لهم
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة لـتـسـمــح الح ـقــا ّ
بــاالنـضـمــام .الـهــدف األس ــاس تمثل

(مروان بوحيدر)

فـ ــي «الـ ـضـ ـغ ــط السـ ـتـ ـع ــادة األم ـ ــاك
ّ
البحرية املنهوبة ومحاسبة كل من
اسـتـفــاد منها بشكل مـبــاشــر وغير
م ـب ــاش ــر وش ـ ـ ـ ّـرع االسـ ـتـ ـي ــاء عـلـيـهــا
ّ
املحتجون
ـال غير قــانــونـيــة».
بــأشـكـ ّ
لـ ــم ي ـ ــوف ـ ــروا فـ ــي ه ـت ــاف ــات ـه ــم شــركــة
«سـ ــول ـ ـيـ ــديـ ــر» ال ـ ـتـ ــي «اس ـ ـت ـ ـحـ ــوذت
الـعـقــارات الناتجة مــن ردم مساحة
تفوق  60ألف متر مربع من الخليج،
وتستثمر املــرفــأ مـقــابــل  2500ليرة
للمتر ّ
املربع» .الهتافات طالت أيضًا
الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق م ـح ـمــد ال ـص ـفــدي

بـ ــاعـ ـتـ ـبـ ــاره «م ـ ــال ـ ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـت ــي
تملك مع سوليدير ،شركة «تطوير
واج ـ ـهـ ــة ب ـ ـيـ ــروت الـ ـبـ ـح ــري ــة» ال ـت ــي
حظيت بمراسيم استثنائية للقيام
بــاملـنـشــآت املـخــالـفــة عـلــى الـخـلـيــج».
ةاستئجار «املتر املـ ّ
ـربــع الــواحــد من
الدولة ب ــ 2500ليرة وإعــادة تأجيره
بــآالف ال ــدوالرت» ،هي الالزمة التي
ي ـف ـ ّـس ــر ع ـب ــره ــا امل ـع ـت ـص ـم ــون سـبــب
وقـفـتـهــم .عـلـمــا أن املـكـتــب اإلعــامــي
للصفدي كــان نـفــى فــي وقــت سابق
الـسـعــر املـ ـت ــداول لــإي ـجــار ،مـتـ ّ
ـذرعــا

بــأنــه «ال يــوجــد أي عـقــد إي ـجــار بني
الدولة ومشروع الزيتونة باي وقد
دفع املساهمون في الشركة صاحبة
املشروع مبلغ  32مليون دوالر ثمن
األرض الـتــي يقع عليها امل ـشــروع».
ب ـ ـ ـيـ ـ ــان املـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب حـ ـ ـ ـ ـ ــاول «إقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع»
املـحـتـ ّـجــن ب ــأن «م ـش ــروع الــزيـتــونــة
بــاي ال يتعدى على األم ــاك العامة
ّ
الـبـحــريــة كـمــا ي ـتـ ّـم ال ـت ــروي ــج ،إذ ان
واجـ ـهـ ـت ــه ال ـب ـح ــري ــة م ـف ـت ــوح ــة أم ــام
عــامــة ال ـنــاس!» ،وتـنـ ّـصــل املكتب من
ّ
ملكية الصفدي ملعظم أسهم الشركة

ال ـش ــري ـك ــة ل ـســول ـيــديــر بــامل ـنــاص ـفــة،
موضحًا «أن ملكية املـشــروع تعود
 %50إل ــى ش ــرك ــة  ســول ـيــدي ـر و%50
أخ ـ ــرى إلـ ــى ث ـمــان ـيــة م ـســاه ـمــن مــن
بينهم الصفدي الذي يملك حصة ال
تتعدى .»%17
م ـحــاولــة تـطــويــع وع ــي املـتـظــاهــريــن
مللكهم الـعــام ،صــار «مــوضــة قديمة»
ّ
ً
مساء
بالنسبة لهم ،إذ إنهم اتجهوا
إلى اختيار عرض فيلم بعنوان «V for
 »Vendettaالقائم على فكرة االنتقام
وتـغـيـيــر واق ــع ال ــدول ــة .االب ـت ـكــار في
ّ
إيصال الرسالة بأن «الزيتونة» لهم،
ّ
ويحق لهم دخولها باألطعمة التي
تناسب طبقاتهم ،دفــع املتظاهرين
إل ــى إح ـض ــار عـلــب م ــن «بــونـجـيــس»
الـ ـه ــرم و«بـ ـط ــاط ــا جـ ـ ـح ـ ــا» ...وم ـ ــن ال
ّ
رمزية هذين املنتجني للفقراء.
يعرف
«هيال هــو ...الزيتونة إلنا يا حلو»،
قالها املعتصمون« .هذه إحدى بؤر
فساد الــدولــة ونـمــوذج وقــح لبيعها
امل ـلــك ال ـعــام وال ـب ـحــر» ،يـ ّ
ـوصــف أحــد
امل ـع ـت ـص ـمــن .ال ـح ـل ــول واردة أيـضــا
«ب ــدل ف ــرض الـضــرائــب عـلــى الـنــاس،
فـلـتـبــدأ ال ــدول ــة بــاس ـت ـعــادة أمــوالـهــا
املنهوبة مــن هـنــا» .لــم يغب عــن بال
املـحـتـ ّـجــن أن «ق ـطــع ال ـط ــرق ل ــم يعد
يفيدنا ،وبات يخلق شارعًا معارضًا
لنا ،لذلك قـ ّـررنــا التظاهر فــي ملكنا
الـعــام» .حسن ال يريد السكوت بعد
اليوم «عن األمالك البحرية املسروقة
ّ
منذ عقود ،هون ما بيقعدوا إال والد
الزعماء واألغنياء ...معي أو ما معي
م ـص ــاري امل ـك ــان ال يـشـبـهـنــي وقــائــم
ع ـل ــى س ــرق ــة م ــال ــي ومـ ـ ــال الـ ـفـ ـق ــراء».
ريشارد دعا املعتصمني إلى «اعتبار
الـفـنــادق املحيطة مكانًا عــامــا يمكن
االسـ ـت ــراح ــة ّف ـيــه ألن ـه ــا قــائ ـمــة على
أمالكنا!» ،لكنه استثنى فندق السان
جورج «ألنه العقار الوحيد الشرعي،
ّ
وضيقوا عليه ليصبح ملكًا خاصًا».
الرصيف الذي افترشه املعتصمون،
فصل بينهم وبني اليخوت الباهظة
والحياة املترفة عليها ،وبني املطاعم
ال ـب ــاه ـظ ــة ووج ـ ـبـ ــات «الـ ـس ــوش ــي»...
وهو الرصيف الذي يسأل ريشار عن
«رقــم عـقــاره ...املكان املــوجــودون فيه
ليس عـقــارًا وبــا رقــم ،نحن فــي قلب
املـيــاه اآلن ،هنا ردم ــوا البحر ،وهنا
إيـجــار ركــن اليخت فــي الـيــوم يفوق
األلـ ــف دوالر وق ــد ي ــزي ــد ع ــن مـعــاش
ّ
املحتجني بيننا».
شهر كامل ألي من

انتفاضة صيدا :الطالب يرفضون تهديدات المدارس
فاتن الحاج
اس ـت ـف ــزت دع ـ ـ ــوات إدارات امل ـ ــدارس
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة والـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي ص ـي ــدا
ل ــال ـت ـح ــاق ب ــال ـص ـف ــوف ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء مــن
يــوم أمــس ،وتجاهل اإلض ــراب العام
ال ــذي أعـلـنـتــه االنـتـفــاضــة الشعبية،
ط ــاب ــا ن ــاش ـط ــن «كـ ــانـ ــوا ط ـي ـلــة 20
يومًا عصب الثورة» ،بحسب جمال
ع ـي ـســى ،إحـ ــدى مـنـسـقــات انـتـفــاضــة
املـ ــدي ـ ـنـ ــة .وتـ ـلـ ـف ــت ع ـي ـس ــى إلـ ـ ــى «أن
ال ـع ـش ــرات رفـ ـض ــوا ،ل ـي ــل اإلضـ ـ ــراب،
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة ق ـ ـبـ ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــق امل ـ ـطـ ــالـ ــب،
ونسقوا معنا ملسيرة داخل املدينة،
وقد فوجئنا أنهم تحولوا إلى آالف
ح ـ ـضـ ــروا صـ ـب ــاح ــا م ــرت ــدي ــن زي ـه ــم
امل ـ ــدرس ـ ــي» .وق ـ ــد ج ـ ــاب املـ ـش ــارك ــون
مــن ثــانــويــة ال ـب ــزري وثــانــويــة رفيق
الـحــريــري وثــانــويــة القلعة وثانوية
اإليـ ـ ـم ـ ــان شـ ـ ـ ــوارع صـ ـي ــدا وت ــوق ـف ــوا

عند أبــواب عــدد من امل ــدارس ،داعني
أترابهم ملشاركتهم التظاهرة ،ومن
ثــم عـ ّـرجــوا على فــرع مـصــرف لبنان
ق ـب ــل أن ي ـ ـعـ ــودوا إلـ ــى س ــاح ــة ّ
دوار
إيليا ،حيث التجمع املركزي اليومي.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب رف ـض ـه ــم
لضغط اإلدارات ،وأن ـهــم سيقومون
ب ـخ ـط ــوات ي ــوم ـي ــة م ـشــاب ـهــة ومـنـهــا
مـ ـسـ ـي ــرة س ـت ـن ـط ـل ــق ب ـ ــاك ـ ـرًا ال ـ ـيـ ــوم،
تلقى طــاب الـشـهــادات الرسمية في
مدرسة الراهبات املخلصيات ـ عبرا
رســالــة صوتية مــن رئيسة املــدرســة،
مـنــى وازن ،تـتــوعــدهــم بــالـصــرف إذا
انـخــرطــوا فــي الـحــراك وتــدعــوهــم إلى
مزيد من التفكر ،وأن يعرفوا إلى «أي
مدرسة ينتمون».
ال ـطــاب وص ـفــوا الــرســالــة باملهينة،
ملوحني بقطع الطرقات املؤدية إلى
امل ــدرس ــة اح ـت ـجــاجــا .وق ــد اسـتــوجــب
ال ـغ ـض ــب فـ ــي صـ ـف ــوف أه ـ ــل امل ــدي ـن ــة

رئيسة الراهبات
المخلصيات :لوحنا
بالصرف لرفع
المسؤولية عنا

وم ـن ـط ـق ـت ـه ــا ،ت ــوض ـي ـح ــا مـ ــن إدارة
ّاملدرسة تبرر فيه دوافع وازن ،ومنها
أن ـه ــا وج ـه ــت ال ــرس ــال ــة إل ــى ف ـئــة من
الطالب ينوون املشاركة في التظاهر،
انـطــاقــا مــن امل ــدرس ــة وم ــن دون علم
ذوي ـه ــم ،م ــا يــرتــب مـســؤولـيــة الحـقــة

ع ـلــى اإلدارة إذا م ــا ت ـعــرض األوالد
ألذي ــة .وأعلنت أنها «ليست ضــد أي
تحرك في الشارع هدفه انهاء الفساد،
ّ
وأن مشروعها التربوي ينسجم مع
أهداف الثورة».
هذا الكالم استنكره امني سر اتحاد
لـ ـج ــان األهـ ـ ـ ــل وأول ـ ـ ـيـ ـ ــاء األم ـ ـ ـ ــور فــي
امل ـ ــدارس ال ـخــاصــة ،امل ـحــامــي شريف
س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان ،مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــا «األس ـ ـ ـلـ ـ ــوب
ال ـبــول ـي ـســي الـ ــذي ت ـمــارســه املـ ــدارس
والذي ترصده املنسقية القانونية في
االت ـحــاد طيلة الـسـنــوات األخ ـي ــرة»».
وإذ لفت سليمان إلــى أن االحتجاج
سـ ـلـ ـم ــي ح ـ ــق لـ ـلـ ـط ــاب تـ ـم ــام ــا ك ـمــا
التعليم ،تعهد باملالحقة القانونية،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة أن «ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة ال ـت ــي
تستبطن منحى سياسيًا تندرج في
خانة الفساد التربوي».
الحـ ـق ــا ،رف ـض ــت وزارة ال ـت ــرب ـي ــة فــي
ب ـي ــان ،أي «ت ـس ـلــط أو ارغ ـ ــام لـطــاب

يـ ــريـ ــدون املـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـت ـح ــرك ــات
ال ـش ـع ـب ـيــة» ،واس ـت ـن ـكــر ال ــوزي ــر أك ــرم
شهيب ّما جاء في الرسالة الصوتية،
معلنًا أنــه سيكلف مصلحة التعليم
الخاص إجراء تحقيق حول الحادثة،
وح ـ ــوادث أخ ــرى الت ـخــاذ اإلج ـ ــراءات
املناسبة.
الرسالة لم تكن الوحيدة في املدينة،
فمدير مدرسة صيدا انترناشيونال
سـكــول ،علي عجمي ،هــدد هــو اآلخــر
طــابــه بــالـصــرف إذا لــم ي ـعــودوا إلــى
ال ـص ـف ــوف ،بــاع ـت ـبــار أن ال ــوق ــت بــات
داهمًا بعد تعطيل دام  15يومًا وأن
هـنــاك برنامجًا يجب أن ينجز ،ولو
كــان هناك خطر يهدد وصولهم إلى
املـ ــدرسـ ــة مل ــا دع ــاه ــم إل ـ ــى ال ـح ـضــور
إلـيـهــا .كــذلــك ص ــدر عــن ثــانــويــة نزيه
البزري الرسمية أن اليوم دوام عادي،
وك ــل تـغـيــب يـخـضــع ألح ـكــام الـنـظــام
الداخلي.

الجيش على موقفه بعد  20يومًا:
ممنوع إراقة الدم
هيام القصيفي
ّ
الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـ ــذي ت ـخ ــل ـل ـت ــه مـ ــأدبـ ــة ع ـش ــاء
ب ــن رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة املـسـتـقـيــل سعد
الحريري ورئيس التيار الوطني الحر
ً
ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل ،ج ــاء منفصال
عن الواقع الداخلي .بدا أنه يعقد غداة
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة :ال مـتـظــاهــريــن،
وال احـتـقــان داخـلـيــا يــوصــل إلــى شفير
الهاوية.
ً
يـتـصــرف ال ـحــريــري ـ ـ ـ ـ املـمـتـنــع أوال عن
ع ـقــد جـلـســة ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وم ــن ثم
املستقيل وال ــراغ ــب فــي ال ـعــودة ـ ـ كأنه
ضـ ـحـ ـي ــة ،ول ـ ـيـ ــس ج ـ ـ ـ ــزءًا م ـ ــن سـ ـن ــوات
االحتقان وسياسة نقدية واقتصادية
ومـ ــال ـ ـيـ ــة ومـ ـنـ ـظ ــوم ــة حـ ـك ــم اسـ ـتـ ـم ــرت
م ـن ــذ مـ ــا ب ـع ــد الـ ـط ــائ ــف وه ـ ــو وري ـث ـه ــا
ب ـكــل تــداع ـيــات ـهــا ال ـس ـي ـئــة .وف ــي إع ــادة
تالقيه مــع باسيل ،شريكه فــي تسوية
رئاسية ومالية ومـشــاريــع دامــت ثالث
سـنــوات ،يحيي تسوية ثنائية ،بعيدًا
عن ضغط الشارع الذي حاول تجييش
ج ــزء م ـنــه ع ـلــى خـلـفـيــة امل ـحــاف ـظــة على
ص ــاح ـي ــات ال ــرئ ــاس ــة ال ـث ــال ـث ــة .تــاقــى
ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـبـ ــرؤ مـ ـ ــن أخ ـ ـطـ ــاء
أســاسـيــة قــاتـلــة ،وق ـعــت فـيـهــا حكومتا
الـ ـح ــري ــري األول ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة ف ــي عـهــد
ال ــرئ ـي ــس م ـي ـش ــال عـ ـ ــون .وهـ ـم ــا حــال ـيــا
ي ـعـ ّـدان ال ـعـ ّـدة لحكومة مـغــانــم جــديــدة،
قبل اصطياده،
ويتقاسمان جلد الــدب َ
ويوزعان الحصص مراهنني على تعب
املتظاهرين وتجييش الشارع للضغط
لـفـتــح ال ـطــرق ،لـتـتـحــول عـنــوانــا وحـيـدًا
فــي برنامج الـحــل ،ال تقديم إصالحات
عاجلة وتغيير أسلوب إدارة الحكم.
م ـ ــا يـ ـحـ ـص ــل سـ ـي ــاسـ ـي ــا مـ ـم ــا ي ـع ـت ـب ــره
بـعــض املـتــابـعــن لـحــركــة بـيــت الــوســط
خطوة أولــى لتحقيق خــرق ،ال يعكسه
ال ــواق ــع الـسـيــاســي واألم ـن ــي ال ـع ــام .ألن
تداعيات يوم األحــد ،سواء صباحًا في
بعبدا أو مـسـ ً
ـاء فــي ســاحــات التظاهر،
تعطي مــؤشــرات مقلقة بــأن األمــور الى
تصعيد خطير بدأ يلقي بثقله على كل
املــرجـعـيــات األمـنـيــة .وألول م ــرة ،تعود
كلمات املخاوف من الحرب األهلية الى
ال ـت ــداول فــي حـلـقــات سـيــاسـيــة ـ ـ أمنية
تخشى مــن أي حــادثــة يمكن أن تشعل
ف ـت ـيــل االنـ ـفـ ـج ــار .وهـ ـ ــذا ،ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،ال

ّ
ّ
مسؤوليته املتظاهرون الذين
يتحمل
يطالبون بلقمة عيشهم.
تواجه القوى األمنية ،منذ اليوم األول،
استحقاقًا يتعلق بمواكبة التظاهرات،
ومن ثم فتح الطرق .الضغط األميركي
تـحــديـدًا وال ـغــربــي عـمــومــا ملـنــع سقوط
نـ ـقـ ـط ــة دم وأي مـ ــواج ـ ـهـ ــة أمـ ـنـ ـي ــة مــع
امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن ،قـ ــاب ـ ـلـ ــه أم ـ ـ ـ ـ ـ ــران :رغـ ـب ــة
القيادات األمنية جميعًا بعدم حصول
أي مــواج ـهــة ،ب ــل م ـح ــاوالت اسـتـيـعــاب
ملنع أي انزالق نحو االصطدام ،وضغط
العهد تحديدًا لفك التظاهرات ومن ثم
فتح الطرق .مع يوميات التظاهر ،برزت
ّ
يسميها األمنيون «عتبًا» من
إشــارات
بعض السياسيني كالرئيس نبيه بري
وحزب الله ،وكل طرف ألسباب مختلفة.
لـ ـك ــن كـ ــل هـ ـ ــذه اإلش ـ ـ ـ ـ ــارات إمـ ـ ــا أوضـ ــح
ال ـج ـيــش خـلـفّـيــاتـهــا وإمـ ــا ف ــي طــريـقـهــا
الـ ــى أن ت ـت ــوض ــح ت ــدري ـج ــا م ــع جـمـيــع
امل ــراج ــع ال ــرئ ــاس ـي ــة والـ ـق ــوى الـحــزبـيــة
ال ـت ــي ي ـتــواصــل مـعـهــا ال ـج ـيــش لــوضــع
«النقاط على الـحــروف» ،وال سيما أنه
وصـلــت الــى مسامع الجيش انـتـقــادات
لعدم فتح الـطــرق وتسهيل قطعها في
ب ـعــض األم ــاك ــن وال ـس ـم ــاح ب ـت ـج ــاوزات
للقوات اللبنانية والكتائب والتقدمي
االشـ ـت ــراك ــي ،وأخ ـ ـي ـ ـرًا م ـن ــاص ــري ت ـيــار
املـسـتـقـبــل .ل ـكــن لـلـجـيــش رواي ـ ــة أخ ــرى
تمامًا.
حني بدأ فتح الطرق ،كان الجيش يؤكد
أن ال قـ ـ ــرار ّس ـيــاس ـيــا ب ـف ـت ـح ـهــا ع ـن ــوة.
وهــو لم يتلق منذ اليوم األول أي قرار
سياسي من هذا النوع ،ال قبل استقالة
الحكومة وال بعدها ،بــل اتـصــاالت من
قوى وشخصيات تضغط في اتجاهات
أم ـن ـي ــة ال ي ـم ـكــن ل ـل ـج ـيــش أن ي ـن ـفــذهــا.
ب ـح ـســب رواي ـ ـ ــة امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة،
«ثمة أطــراف يريدون أن يكون الجيش
فــي مــواجـهــة الـنــاس ،وهــذا لــن يحصل.
وه ـ ـ ــو لـ ــذلـ ــك ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـرف ،أم ـ ـ ــس وقـ ـبـ ـل ــه،
«ع ـلــى ال ـق ـط ـعــة» ،أي أن ــه يــريــد تسهيل
ح ــرك ــة م ـ ــرور الـ ـن ــاس وع ـ ــدم ال ـت ـعــرض
ل ـل ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ـ ــه» .مــا
جــرى في اليومني األخيرين من عرقلة
حــركــة ال ـنــاس فــي بـعــض املـنــاطــق ،بعد
ّ
رفض تأمني بعض الطرق الرديفة ولد
نقمة فــي أكثر مــن منطقة .بــدأ الجيش
فـتــح ط ــرق خ ـلــدة وص ـي ــدا وج ــل الــديــب

وال ــذوق ومناطق أخــرى متفرقة خارج
بيروت .لكن كان جليًا أن قوى سياسية
ووســائــل إعــام تلفزيونية ركــزت على
منطقة جبل لبنان الـشـمــالــي ،ألسباب

الجيش عاقب عنصر
الحرس الجمهوري
الذي حمل الفتة ضد
النائبة ستريدا جعجع

تتعلق بإحياء عصبيات حزبية« ،وهذا
ليس الــواقــع ،ألن القوى األمنية عملت
على فتح الطرق وتسهيل حركة املرور
ً
فــي بـيــروت وخــارجـهــا جـنــوبــا وشـمــاال
وبقاعًا ،وتواصلت مع املتظاهرين ،ولم
ي ـكــن ال ـج ـيــش وحـ ــده م ــن ي ـقــوم بــذلــك».
ت ـض ـيــف رواي ـ ــة الـ ـي ــرزة إن ال ـج ـيــش لن
يـ ـتـ ـص ــرف عـ ـش ــوائـ ـي ــا ،رغـ ـ ــم مـ ـح ــاوالت

ت ـصــويــر م ــا ح ـصــل أم ــس أن ــه انـتـصــار
لفريق على آخــر ،ووضــع الجيش يومًا
فــي خــانــة املـتـظــاهــريــن ويــومــا ضــدهــم.
خ ــاص ــة ن ـقــاشــات يــوم ـيــة ومــراج ـعــات
ل ـخ ـطــط ع ـمــان ـيــة ت ـت ـحــدث ع ــن إحــاطــة
شــامـلــة بــالــوضــع يــومـيــا وف ـتــح الـطــرق
بـحـســب مــا تقتضيه ال ـظ ــروف ،أي أنــه
ال يمكن للجيش أن ينفذ اقـتـحــامــا أو
يسبب أي اصـطــدام عشوائي مــع فئات
كبيرة مــن املتظاهرين ،يمكن أن يريق
دمـ ـ ً
ـاء .مــا ي ـحــدث مــن تــدافــع واص ـطــدام
مـحــدود طبيعي ،والـتــوقـيـفــات تحصل
فــي ص ــورة عــاديــة وال خـلـفـيــات لـهــا إال
َ
منع الجيش من القيام بمهامه ليطلق
الحـ ـقـ ــا امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــون .عـ ـ ــدا ذل ـ ـ ــك ،األداء
ال ـع ــام ال يـ ــزال م ـض ـبــوطــا ونـتـيـجـتــه ال
تــزال قائمة منذ اليوم األول ،كل حركة
عسكرية على األرض مرجعها الـيــرزة
ول ـيــس أي ط ــرف غ ـي ــره ،والـ ـق ــرار حتى
اآلن ال يــزال هو نفسه بمنع سقوط أي
ً
نقطة دم ،وه ــي الـعـبــارة األك ـثــر ت ــداوال
في األيام األخيرة.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،هـ ـن ــاك تـ ـح ـ ّـد ك ـب ـي ــر أمـ ــام
ال ـج ـي ــش وإشـ ـ ـ ــارات ق ـل ـ ّـق .الـ ـتـ ـح ـ ّـدي أن
الـ ـجـ ـي ــش ي ـ ـ ــرى أن ـ ـ ــه حـ ــقـ ــق عـ ـل ــى م ــدى
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا «إنـ ـ ـج ـ ــازًا» أم ـن ـي ــا ،رغ ــم
أخ ـ ـطـ ــاء حـ ـصـ ـل ــت ،ب ـح ـف ــظ األمـ ـ ـ ــن .فـلــم

ّ
يهتز على إيقاع الحشود الشعبية في
كــل املحافظات .لكن هــذا اإليـقــاع ،الــذي
يعتب الجيش أن أحدًا لم ّ
يوجه له كلمة
تقدير ،بــل ّ
كمًا مــن االنـتـقــادات ،يحتاج
الى كثير من الدراية من اآلن وصاعدًا،
ألن ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن ت ـع ـب ــوا
أيـ ـض ــا ،وي ــواجـ ـه ــون حـ ـ ــاالت م ـت ـشــددة
من الضغط عليهم ،ومستنفرون طول
الـ ـي ــوم .وك ــذل ــك ي ـح ــاول ــون مـعــالـجــة أي
ّ
تـفــلــت داخ ـل ــي ل ــه عــاقــة بــالـتـظــاهــرات،
ألن الـتــدابـيــر املسلكية قــائـمــة عـلــى كل
عسكري يخرج عن القانون ،وآخرها ما
اتـخــذ مــن تــدبـيــر مسلكي بـحــق عنصر
ال ـحــرس الـجـمـهــوري ال ــذي حـمــل الفـتــة
ضد النائبة ستريدا جعجع.
أمــا القلق فمن التجاذبات السياسية،
علمًا بأن مكاشفة إيجابية حصلت بني
بعبدا والـيــرزة ،رغــم التلميحات بشأن
إحداث تغيير في الجيش باتت على كل
ً
شفة ولسان .وهذا ليس سهال حصوله
ّ
فــي ظــل التركيبة السياسية واملـظــات
الدولية والداخلية ،علمًا بأن محاوالت
ّ
إزالة غطاء شرعي عن الجيش يعززها
االن ـ ـف ـ ـصـ ــال الـ ـ ـح ـ ـ ّ
ـاد ب ـي ـن ــه وبـ ـ ــن وزيـ ــر
الــدفــاع .وهــذا يطرح إشكالية مستقبل
حقيبة الــدفــاع فــي أي حـكــومــة جــديــدة
بعد التجربة النافرة الحالية.

ك ّرم الرئيس الرويس فالدميري بوتني يف احتفال خاص يف الكرملني مستشار الرئيس اللبناين للشؤون
الروسية الدكتور أمل أبو زيد وقلّده وسام االتحاد الرويس للصداقة تقدي ًرا لدوره يف تطوير وتعزيز
العالقات اللبنانية الروسية يف املجاالت السياسية والثقافية والكنسية واالقتصادية منذ العام ٢٠٠٨
حتى اليوم.
وقد شكر الدكتور أبو زيد الرئيس بوتني عىل " لفتته الكرمية وتقديره لها يف هذه املرحلة االقليمية
بالذات التي تشهد اعادة التوازن بني رشق وغرب بفضل الدور الرويس املم ّيز الذي تضطلع به
موسكو يف املرشق العريب ومحاربتها االرهاب واألفكار الراديكالية الهدّ امة والجامعات واملنظامت
التكفريية التي ترعاها السياسات الغربية بهدف رضب التنوع االثني والديني والثقايف ولقاء
الحضارات الذي يتم ّتع به مرشقنا ".
وأعرب أبو زيد يف الحفل الذي شارك فيه معاونو الرئيس الرويس عن " اعتزازه بهذا الوسام
الرويس عىل صدره الذي منحه إياه الرئيس بوتني شخصياً " ،متمنياً " أن يُعلّق هذا الوسام عىل
وترتسخ الصداقة التاريخية بني البلدين عىل كل الصعد
صدر العالقة اللبنانية الروسية وأن تتط ّور ّ
السياسية واالقتصادية والثقافية ملا فيه خري الشعبني اللبناين والرويس الت ّواقني اىل السالم واالمن
واالمناء والتطور واالستثامر ،وأن تحقّق املبادرة الروسية ما نأمله من نجاح لجهة عودة النازحني
السوريني اىل ديارهم بشكل يحفظ أمنهم وكرامتهم ويحفظ للبنان إستقراره وسالمه ".
وختم " املجد لروسيا العظمى راعية التوازن يف العامل واملجد للبنان أرض الحوار واالنفتاح وملتقى
الحضارات".

