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لبنان

لبنان

ّ
ً
المشنوق يلوح بالدم« ...بناء على معلـومات»

على الغالف

تقرير

الحريري ّ مشغول بسوليدير
والراعي يبشر بـ«إيتيكيت» التظاهر

يخرج فيها النائب نهاد المشنوق ّ
المرة الثانية التي ُ
هي ّ
ملوحًا بـ«الخراب
ّ
ّ
مبني على
والدم» .ما قاله وزير الداخلية السابق «ليس رأيًا وال توقعًا ،بل
معلومات» سيكشفها الحقًا في مؤتمر صحافي
ميسم رزق
نـهــاد املـشـنــوق ليس «اب ــن ال ـيــوم» في
السياسة ،وهــو ّ
ممن يـ ِـزنــون كلماتهم
ّ
ج ـ ـي ـ ـدًا .لـ ــذلـ ــك ،عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـكـ ــرر م ــرت ــن
الـتـلــويــح ب ــ«ال ـخ ــراب وال ـ ــدم»ُ ،يـصـ ِـبــح
السؤال مشروعًا ّ
عما في جعبة وزير
ُ
ّ
السابق الذي ال يزال «مشبكًا»
داخلية
ِ
م ــع خ ـط ــوط داخ ـل ـيــة وخ ــارج ـي ــة؟ هل
هناك من أشار إليه بهذا «السيناريو»
َ
الخطر أو أعلمه بما ُي َع ّد للبنان ،فخرج
ِ
ً
منذرًا بما يشبه التهديدُ ،مكمال ذلك
بـ«تحريض» على أمن مجلس النواب
ّ
املحرمات باقتحام مسجد
الذي «كسر
محمد األمني واالعتداء على املحتمني
داخله»!
ـائ ــب بـ ـي ــروت« :إم ــا
ق ـبــل أيـ ـ ــام ،قـ ــال ن ـ ِ
ح ـك ــوم ــة تـ ـكـ ـن ــوق ــراط ع ــاق ـل ــة ت ـق ـت ـ ِـرح
ّ
إصــاحــات اقـتـصــاديــة تـنــظــم الـخــراب
وتتصالح مــع املـشــروعـ ّـيـتــن العربية

جهات داخل
مجموعات من
ّ
ُالسلطة وخارجها تعد ألعمال
يمكن أن تؤدي إلى زعزعة األمن
والدولية ،أو أن املواجهات في الشارع
ً
سـ ـ ـت ـ ــزداد ع ـن ـف ــا ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى إراق ـ ــة
الـ ــدمـ ــاء» .أم ـ ــس ،ف ــي م ـع ـ ِـرض تـنــاولــه
مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي وسـ ـ ــط ب ـ ـي ـ ــروت ،لـيــل
ّ
محدد
السبت ،كـ ّـرر تنبيهه بأسلوب

ال ـه ــدف واالتـ ـج ــاه .الـكـلـمــة املـفـتــاحـيــة
ف ــي ت ـصــري ـحــه األخـ ـي ــر ه ــي «ح ـكــومــة
ُ
تـ ـكـ ـن ــوق ــراط ال تـ ـشـ ـب ــه س ــاب ـق ــات ـه ــا».
ّ
ينطلق منها ويـصــوب نحو املطلوب
ِ
«ان ـت ـخ ــاب ــات رئــاس ـيــة ُم ـق ـب ـلــة ،قــانــون
ً
عاقل وصوال الى انتخابات
انتخابات ِ
ّ
نيابية ُمبكرة»ُ ،
ويكمل «إن هذا الزمن
انـتـهــى فــي ال ـش ــارع ،وف ــي بـعـبــدا ،ولــن
ت ـكــون ه ـنــاك حـكــومــة كـســابـقــاتـهــا في
السراي ،وإذا كان الدم في الشارع هو
الـثـمــن لــاع ـتــراف بــالــوقــائــع ،فسيجد
صهر الرئاسة (وزير الخارجية جبران
باسيل) دم اللبنانيني على يديه خالل
أسبوع ،وعندها لن ينفع الندم».

ال ُيـمـكــن وض ــع ك ــام امل ـش ـنــوق خ ــارج
مسار التحوالت اإلقليمية والدولية.
لبنان َ
ليس جزيرة معزولة عن املنطقة،
ّ
وحــل األزمــة االقتصادية  -املالية غير
املسبوقة سيكون مرتبطًا بأي تسوية
ينفجر،
منتظرة .ومــا جعل املـشـنــوق
ِ
فجأة وبعنف ،فيه شــيء من الصورة
ُ
التي ترسم للبنان ،حتى اللحظة .وال
ـامـ ُـه
يـمـكـ ُـن ،بطبيعة ال ـح ــال ،فـصــل كـ ِ
عن املطالبات الدولية اليومية  -منذ
انـ ـ ــدالع الـ ـح ــراك ف ــي ت ـشــريــن املــاضــي
 بـ ـحـ ـك ــوم ــة اخـ ـتـ ـص ــاصـ ـي ــن ت ـح ـ ِـم ــلَ
ـائــج
ب ــن س ـطــورهــا االن ـق ــاب عـلــى نـتـ ِ
االنتخابات النيابية األخيرة ووضع
ـارج الـ ـك ــادر الـحـكــومــي.
ح ــزب ال ـلــه خ ـ ـ ِ
فهل نفد صبر «املشروعيتني الدولية
َ
والـ ـع ــربـ ـي ــة» وس ـ ـق ــط ره ــان ـه ـم ــا عـلــى
استغالل الشارعَ ،وجاء األمر بتفجير
األلـ ـغ ــام إذا ل ــم ي ــرض ــخ فــري ـقــا رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة و 8آذار ل ــأم ــر ال ــواق ــع.
وهــذا ،باملناسبة ،ما أشــار اليه أيضًا
امل ـن ـســق ال ـخ ــاص لــأمــم امل ـت ـحــدة يــان
كــوب ـي ـتــش ب ــال ـق ــول «ي ـ ــوم آخـ ــر ب ــدون
حكومة يعني ليلة أخ ــرى مــن العنف
وال ـص ــدام ــات» .فـهــل مــن تــرجـمــة لهذه
اللغة املوحدة التي ال ُيفهم من سياقها
سوى أن من يريد حكومة التكنوقراط
ه ــو ن ـف ـســه م ــن س ـيــدفــع الـ ــى ال ـ ــدم في
ُ
حـ ــال ل ــم ت ـص ـ ِـب ــح ط ـل ـبــاتــه أوامـ ـ ــر؟ قــد
يكون الـجــواب فــي املؤتمر الصحافي
الــذي يعقده املشنوق األسـبــوع املقبل
ـائ ــق» ،بحسب
«ل ـي ـقــول ف ـيــه ك ــل ال ـح ـق ـ ِ
معلومات «األخبار».
َ
«ليس ّ
مجرد
كالم املشنوق
األكيد أن ّ
رأي أو تــوقــع» ،كما قــال فــي اتصال
مــع «األخ ـبــار» ،رافـضــا اإلفـصــاح عن
التفاصيل ،كما رفض وصف كالمه
ب ــ«ال ـت ـه ــدي ــد» ،م ــؤكـ ـدًا أنـ ــه «تـحــذيــر
للمسؤولني» ،وقد أطلقه ّ
مرة أخرى
ّ
يهتم ،وقد
«ألن ال أحــد فــي السلطة
مـ ـ ـ ـ ّـرت  95يـ ــومـ ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــراك فــي
ّ
ّ
يتمسك
الشارع وال حل حتى اآلن».
املـشـنــوق بــ«الـتـحــذيــر» ،ويــركــن إلــى
معلومات عن إعــداد مجموعات من
جـ ـه ــات داخـ ـ ــل ال ـس ـل ـطــة وخ ــارج ـه ــا
ألع ـ ـمـ ــال س ـت ـك ــون ل ـه ــا ان ـع ـك ــاس ــات
درام ــات ـي ـك ـي ــة ُي ـم ـك ــن أن تـ ـ ــؤدي إل ــى
زعزعة األمن« ،والدليل ما حصل في

محيط مجلس الـنــواب فــي اليومني
املاضيني».
ّ
ينكب هذه الفترة على
املشنوق الــذي
َ
دع ــم الـ ـح ــراك ك ـمــا ل ــو كـ ــان أح ــد ق ــادة
ال ـث ــورة ،عـلـمــا بــأنــه ج ــزء ُمــن السلطة
ال ـحــاك ـمــة ،و«واحـ ـ ــد م ــن امل ــدان ــن فيه
مـثـلــه م ـثــل غ ـي ــره» ك ـمــا اعـ ـت ـ َـرف يــومــا
َ
ع ـلــى ب ــاب دار ال ـفّ ـت ــوى ،كـ ــان أول من
ّأم ــن الـغـطــاء الـسُــنــي مــن خ ــارج فريق
ّ
 8آذار للرئيس املـكــلــف حـســان ديــاب،
حني اعتبر بأنه «ساهم في استعادة
بعض الصالحيات امل ـهــدورة ،ويدفع
ثمن ّ
تمسكه بها ،بعدما اعتاد الفريق
ال ـح ــاك ــم ط ـمــس ص ــاح ـي ــات الــرئــاســة
الثالثة» .وهو إذ ينفي أي تواصل مع
الرئيس املكلف ،لكنه يشير إلى «عدم
رفض دولي وعربي للرجل».
كالم وزيــر الداخلية السابق استدعى
حملة ردود مــن أعـضــاء تكتل «لبنان
القوي» .النائب جورج عطا الله اعتبر
أن «تـفـ ّـجـعــه ح ــول ال ــدم والـتـهــديــد بــه،
ل ـيـ َـس إال م ـعــركــة ّوه ـم ـيــة يــريــد منها
كشف حساب ملشغليه ،بينما األفضل
له أن يهتم ببيع نمر الـسـيــارات ،فهو
االخ ـت ـص ــاص الـ ــذي يـفـهــم بـ ــه» ،فيما
لفت النائب سيزار أبي خليل الى أنه
ً
«لــم يعد مـقـبــوال التحريض الطائفي
وال ـت ـهــديــد ب ــال ــدم املـ ـم ــارس م ــن أي ـتــام
ياسر عرفات والقذافي وغازي كنعان
وخ ـ ــدام وال ـش ـهــابــي ،أق ـ ــزام ال ـس ـفــارات
وم ــرت ــزق ــة املـ ـح ــاور االق ـل ـي ـم ـيــة ،الــذيــن
يــريــدون الـعــودة الــى مــا قبل النسبية
التي فضحت أحجامهم» .أمــا النائب
روجيه عازار ّ
فرد «أوقفوا تحريضكم
وت ـمــوي ـل ـكــم لـلـ ُمـشــاغـبــن وامل ـت ـطــرفــن
وعندها لن تسقط الدماء».
امل ـش ـنــوق ق ــال إن «ال ـ ـ ّ
ـرد األف ـضــل على
ّ
نـ ـ ــواب ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ال ــذي ــن
ّ
انـضـ ّـمــوا إلــى ن ــادي الـشــتــامــن هــو ما
قاله زميلهم النائب سيمون أبي رميا»
ّ
ال ــذي ك ــان قــد غ ـ ّـرد ب ــأن «ال ـقــرف يــولــد
ال ـي ــأس أو االن ـف ـج ــار .ف ـكــان االنـفـجــار
م ـس ـ ً
ـاء وت ـحــولــت ب ـي ــروت ال ــى ســاحــة
حرب .اإلنكار خطيئة واالتعاظ واجب.
فيا حاملي أقالم كتابة أسماء الوزراء
والحقائب ،لن ُيغفر لكم هذه املماطلة
وتضييع الــوقــت مــن أجــل حقيبة من
هنا وتسجيل نقطة من هناك».
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هيام القصيفي
ال بد أن يكون البطريرك املاروني مار بشارة بطرس
الراعي قرأ يومًا ما في اإلنجيل ،اآلية التي تتحدث
عن دخول املسيح الى الهيكل وصنعه سوطًا من
حبال وطرده الباعة وقلبه طاوالت الصيارفة .فعل
املسيح هذا من األفعال «التي ليست من قيمنا
وعاداتنا وشيمنا اللبنانية» ،كما ورد أمس على
لسان سيد بكركي التي انضمت أمس الى بعبدا
واللقلوق وعني التينة وجوقة الشخصيات والقوى
السياسية التي توحدت ضد أفعال املتظاهرين.
وبدل أن تفتح بكركي وكنائس وسط بيروت
أبوابها لتستقبل املحتجني واملصابني وتستمع
الى مطالبهم ،حرص الراعي غداة ليل دام ،في
عظة بدت للوهلة االولى دفاعًا عن املتظاهرين ،الى
وضع الكنيسة املارونية في خندق واحد مع العهد
وأركانه وقوى  8و 14آذار ،والرهبانيات املؤيدة
للعهد واملصارف التي تتحالف مع كثر منها،
مطالبًا بحكومة له فيها أصدقاء من الخط نفسه.
هو الخندق الذي يتظاهر ضده الشابات والشبان
منذ  17تشرين االول.
فيما كان متظاهرو بيروت يتعرضون للضرب
والرصاص املطاطي ُويسحلون ويسجنون،
كانت باريس تشهد حفلة غنائية أمام دار األوبرا
كوسيلة احتجاج على أنظمة التقاعد .لكن هذا
املشهد بمثابة تتمة ملشاهد االحتجاج العنفية
املستمرة في كل مدن فرنسا تحت عناوين
اجتماعية مختلفة ،في نقاش مفتوح حول
االصالحات ،يستعيد أيضًا مشاهد باريس عام
 .1968لكن في لبنان ال تناقش الطبقة السياسية
االصالحات ،وال سرقة املصارف ألموال املودعني،
بل إنها في مقابل االصرار على استنساخ
الحكومات املتعاقبة ،تحصر النقاش في وضع
أطر للتظاهرات ،بعدما انكسرت املحرمات
املزمنة بعدم الرضوخ للسلطة .فمنذ ثالثة أشهر
والقوى السياسية تريد أن تحدد للمتظاهرين
سلوكيات انتفاضاتهم ً و«إيتيكيت» تظاهراتهم،
إذ بدأ الحديث أوال عن األعداد والهويات
املشاركة في التظاهرات ،عن سلمية التحركات
والرقص والغناء وعن االناشيد والفنانني ،وعن
الخيم املنصوبة ،واالدوار الخارجية ،واالنتماءات
الحزبية والطائفية ،وتحديد الهويات املذهبية
للمشاركني .وانتقل كالم مراجع رسمية وحزبية
الى تحديد خريطة التظاهرات ،وأي طرق يفترض
إقفالها وأي طرق يفترض فتحها .مع استقالة
الرئيس سعد الحريري اتخذت القوى السياسية
منحى آخر في سعيها الى تحديد برنامج عمل

التظاهرات إلعادة الحريري الى السراي الحكومي
بدء التحرك ضد
وإسقاط كل مرشح غيره .ومع ّ
املصارف ،تفرع عنوان جديد ،تمثل بمنع املس
بحاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،وباملصارف
والدخول االعتراضي اليها ،وعدم استهداف
النواب والشخصيات السياسية أثناء وجودهم
في االماكن العامة .وأخيرًا تحولت الحملة على
املتظاهرين ،بعد حوادث الحمرا وبيروت ،الى
ديكتاتورية من نوع آخر ،وانضمت الى هذه القوى
السياسية طبقة إعالميني ـ ـ محازبني استفادوا
من الشاشات ومن وسائل التواصل االجتماعي
لتوجيه حملة واسعة "لتعليم" املتظاهرين مبادئ
بناء االوطان وعدم تخريب املنشآت العامة وسلوك
طرق حضارية في التظاهر وتحميلهم مسؤولية
االنهيار املالي واملصرفي.
مفارقة ما حصل في االيام االخيرة من اعتداءات
جسدية من القوى االمنية على املتظاهرين من
الحمرا الى وسط بيروت ،ال تنفصل عن االعتداءات
اللفظية من جانب أركان السلطة السياسية .ال

ال تناقش الطبقة
السياسية االصالحات وسرقة
المصارف أموال المودعين
وتحصر النقاش في وضع
أطر للتظاهرات

يلتبس على هؤالء ملاذا ينزل مئات اللبنانيني الى
الشارع ،وملاذا يقتحمون املصارف ويكسرونها،
وملاذا تتحول التظاهرات «عنفية» بعدما فشلت
التحركات السلمية في تحقيق املطالب ،لذا فإن
العنف واالعتداءات والتجاهل املتعمد ملطالب املئات،
تعكس مزيدًا من املكابرة واالعتداد بالنفس وعدم
القدرة على السيطرة على الوضع الداخلي .من أجل
ذلك تذهب القوى السياسية واالمنية الى ابتداع
اساليب جديدة للتخفيف من وهج التظاهرات،
على ًاالقل امام الرأي العام الدولي ،لكن ذلك أعطى
مفعوال عكسيًا ،ظهر من خالل عودة التظاهرات
عنوانًا بارزًا في وسائل االعالم الدولية والعربية:
في اليومني املاضيني برز االصرار ،وبتغطية
اعالمية  -سياسية ومالية ،على تعميم أن العنف،

ال سيما تجاه املصارف ،سببه قوى موالية
للثنائية الشيعية ،ولحزب الله تحديدًا .بلغ هذا
املوقوفني ليس
االصرار حد القول إن بعض
ّ
لديهم حسابات مصرفية ،لتأكيد عدم حقهم في
التظاهر .رغم ان متظاهرين ومؤيدين للتظاهرات
كرروا دعمهم ملا يحصل وملحاسبة سياسة
مصرف لبنان ،ورغم شمولية التحركات لتضم
كل الطوائف من دون استثناء ،ملواجهة حاكم
مصرف لبنان واملصارف والسلطة املالية عمومًا،
إال أن رد العهد وقوى مسيحية ّ وتيار املستقبل
والحزب التقدمي االشتراكي ،ركز على ضرورة
حماية املصارف وعدم التعرض لها ،وتحميل
حزب الله وحده مسؤولية ما يحصل ،ألن هذا
العنوان جذاب دوليًا وعربيًا ،ومن شأنه أن يخفف
قوة التظاهرات وتأثيراتها الفعلية ،ويصرف
النظر عنها لصالح التركيز على موقع حزب الله
في املعادلة السياسية واملالية وسط العقوبات
املفروضة عليه أميركيًا ،ويحمي املصارف،
واألهم مصالح املدافعني عنها وأموالهم.
في املقابل استنفرت احداث بيروت التي تتحمل
مسؤوليتها القوى االمنية وحدها ،رئيس الحكومة
املستقيل سعد الحريري ،الذي لم ّ
تهزه االعتداءات
على املواطنني في صور والنبطية وجل الديب
وجونيه وفرن الشباك ،أو تظاهرات طرابلس ،فقطع
طرق البقاع وطريق الجنوب واالستنفار املذهبي
في واد وسقوط ألواح زجاجية في وسط بيروت
ّ
يصر الحريري الذي أراد أن يتحول
في واد آخر.
أيقونة الثورة باستقالته ،على حصر مرجعية
وسط بيروت به وبمشروع سوليدير الذي قام به
الرئيس الراحل رفيق الحريري على قاعدة تهجير
عشرات العائالت اللبنانية من أحياء وسط املدينة
من دون وجه حق ،وسلبهم أموالهم وممتلكاتهم.
سوليدير وحدها (كما كانت الحال يوم حرب
تموز  )2006تشكل استفزازًا للحريري العائد
من رحلة استجمام في باريس ،الى السراي كما
ّ
ويحمل بذلك حزب الله مسؤولية ما
كان يفترض،
جرى ،مستعيدًا لغة مذهبية كان يأمل من خاللها
دفع الحزب الى التخلي عن حسان دياب والعودة
الى تفاهم حكومي ثنائي مجددًا .هذه االستفاقة
الحريرية كانت فاقعة ،بقدر ما هو فاقع تماهي
تصرفات
التيار الوطني الحر مع كل منتقدي
ً
املتظاهرين الذين "يهدمون البلد» ،وصوال الى
حد الدفاع عن االجهزة االمنية وأدائها .وهي
أحد تجليات االيام االخيرة ،حني يتقاطع التيار
الوطني وتيار املستقبل في تقزيم دور املتظاهرين
وتحميلهم مسؤولية االزمة ،وكأنهما ليسا
ُّ
"شريكي النص» في االنهيار الحالي.

ال ُيمكن فصل كالم المشنوق عن ُ
المطالبات الدولية اليومية منذ اندالع الحراك
(هيثم الموسوي)

تقرير

األيام األكثر دموية من االنتفاضة :السياسيون مشغولون بـ«حماية» وسط العاصمة
إيلده الغصين
نـ ـه ــاي ــة أس ـ ـب ـ ــوع «ال ـ ـغ ـ ـضـ ــب ع ـلــى
املـ ـ ـص ـ ــارف» ،ت ـح ـ ّـول ــت إلـ ــى مـعــركــة
«مـ ـفـ ـت ــوح ــة» مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـي ــة
وشرطة املجلس النيابي والجيش،
ليل السبت وأم ــس األح ــد ،للعبور
إل ـ ــى س ــاح ــة الـ ـب ــرمل ــان .م ــواج ـه ــات
الـ ـسـ ـب ــت فـ ـ ــي وس ـ ـ ــط ال ـ ـب ـ ـلـ ــد ،ب ـعــد
ّ
بجمعية
م ـس ـيــرات ح ــاش ــدة مـ ـ ّـرت
املصارف ووصلت الى أحد مداخل
ُ
ساحة النجمة ،اعتبرت األعنف منذ
بــدء االنـتـفــاضــة .مشهد ليل أمــس،
لــم يكن أخــف زخمًا وعنفًا ،بعدما
تـ ــراجـ ــع احـ ـتـ ـم ــال إع ـ ـ ــان تـشـكـيـلــة
الـحـكــومــة بـعــد الـظـهــر ،وم ــع تــزايــد
القمع األمني و«البطش» السياسي

في مواجهة املنتفضني .تصريحات
الـسـيــاسـ ّـيــن وع ــدد م ــن ال ـن ــواب لم
ينقصها من الوقاحة شيء لتصف
امل ـح ـتـ ّـجــن ب ــال ــ«م ـخ ـ ّـرب ــن» لــوســط
العاصمة ،فيما ّ
تفرد الرئيس سعد
الحريري ،أول من أمــس ،بوصفهم
ب ـ ــال ـ ــ«م ـ ــرت ـ ــزق ـ ــة» و«امل ـ ـ ـنـ ـ ــدسـ ـ ــن»،
ل ـي ـت ــدارك م ــوق ـف ــه أم ـ ــس ،مـتـ ّ
ـوجـهــا
إل ــى الـطــرابـلـ ّسـيــن كــوصـ ّـي عليهم
بالقول« :يعز ّ
علي أن يقال إنــه تم
اس ـت ـق ــدام ش ـبــان بــاسـمـكــم ألع ـمــال
العنف ( )...واحذروا رفاق السوء».
ً
بدال من التسريع في إيجاد الحلول
ّ
واملـ ـ ـخ ـ ــارج لـ ــأزمـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
ّ
األمنية
جــرى تكثيف االجتماعات
لـ ـلـ ـبـ ـح ــث ف ـ ـ ــي ك ـ ـي ـ ـفـ ـ ّـيـ ــة مـ ــواج ـ ـهـ ــة
امل ـح ـت ـ ّـج ــن و«إعـ ـ ـ ـ ــادة األمـ ـ ـ ــن» إل ــى

الـ ـع ــاصـ ـم ــة .رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة
م ـي ـشــال عـ ــون يـ ـت ـ ّ
ـرأس ف ــي ب ـع ـبــدا،
ظهر اليوم ،اجتماعًا أمنيًا للبحث
ف ــي «تـ ـ ـط ـ ـ ّـورات ال ــوض ــع األمـ ـن ــي»،
سبقه طلب الرئيس ،أول من أمس،
«إل ـ ــى وزيـ ـ ــري ال ــدف ــاع والــداخ ـل ـيــة
ّ
األمنية املعنية املحافظة
والقيادات
ع ـلــى أم ــن امل ـت ـظــاهــريــن الـسـلـمـيــن
ومنع أعمال الشغب وتأمني سالمة
األم ــاك الـعــامــة والـخــاصــة وفــرض
األم ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري».
زيـ ــارة قــائــد الـجـيــش ج ــوزف عــون
ل ـث ـك ـن ــة الـ ـحـ ـل ــو بـ ـحـ ـض ــور امل ــدي ــر
ال ـعــام لـقــوى األم ــن الــداخ ـلــي عماد
ع ـث ـمــان ،و«ت ـنــويــه ع ــون بـجــاهـ ّ
ـزيــة
ّ
األمنية» كما أعلنت وزيــرة
القوى
الــداخـلـ ّـيــة ريــا الحسن فــي تغريدة

أمرت النيابة العامة
بمصادرة هواتف عدد
من الموقوفين!

أم ـ ـ ـ ــس ،تـ ـق ــاطـ ـع ــا م ـ ــع االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار
األمني في وسط بيروت :عراضات
ل ـل ـج ـي ــش ب ــأس ـل ـح ـت ــه امل ـت ــوس ـط ــة
ق ـبــل ب ــدء امل ــواجـ ـه ــات ،واس ـت ـخــدام
شرطة مكافحة الشغب للرصاص

امل ـ ـطـ ــاطـ ــي مـ ـ ــن م ـ ـسـ ــافـ ــات ق ــري ـب ــة
وخــراطـيــم املـيــاه وتحويلها سماء
بيروت إلى سحب من الغاز املسيل
ل ـ ُّلــدمــوع .شــرطــة املـجـلــس النيابي
ات ـه ـمــت ب ــإح ــراق خـيــم املعتصمني
فـ ــي س ــاح ــة الـ ـ ـع ـ ــازاري ـ ــة ،ك ـم ــا نـقــل
ش ـه ــود ع ـي ــان وص ـ ــور وف ـي ــدي ــوات
م ـ ـتـ ــداولـ ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى تـسـجـيــل
تمركز عناصرها أمس على سطح
أحد األبنية ورميهم الحجارة فوق
ّ
املحتجني.
رؤوس
عشرات الجرحى واملصابني ،ناهز
عددهم  500يومي السبت واألحد،
ن ـق ـل ـت ـه ــم ف ـ ـ ــرق الـ ـص ـلـ ـي ــب األحـ ـم ــر
وال ــدف ــاع امل ــدن ــي إل ــى مستشفيات
بـ ـي ــروت ،ف ـي ـمــا عــال ـجــت ال ـع ـشــرات
ميدانيًا .اإلصابات شملت مختلف

ّ
وتنوعت بني الوجه
أنحاء الجسم،
والـ ـ ـ ـ ـ ــرأس واألط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف واألعـ ـ ـض ـ ــاء
ّ
األمنية
التناسلية .اعتداءات القوى
ّ
لــم تــوفــر املـصـ ّـوريــن والصحافيني،
ك ـمــا األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وسـ ّـجـلــت
نحو عشر إصــابــات فــي صفوفهم
بالرصاص املطاطي والغاز املسيل
لـ ـل ــدم ــوع ،ف ـي ـم ــا أع ـل ـن ــت امل ــدي ــري ــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـقـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
أمـ ـ ـ ــس ،ع ـ ــن م ـح ـ ّـص ـل ــة م ــواجـ ـه ــات
السبت ،وإصــابــة أكثر مــن  140من
عناصرها ،بينها  3إصابات بالغة.
مناطق املــواجـهــات بــدأت أمــس في
محيط املجلس النيابي والشوارع
ّ
املؤدية إليه لجهة الجامع العمري،
ّ
ل ـت ـم ـتــد إلـ ــى ب ــاق ــي ت ـف ــرع ــات وســط
ً
ال ـ ـب ـ ـلـ ــد وصـ ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى الـ ـصـ ـيـ ـف ــي.

ال ـت ـح ـط ـي ــم اس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـر ف ـ ــي م ــاح ـق ــة
«ب ــاط» عــدد مــن األبنية فــي وسط
البلد وفروع املصارف ،كما واجهة
محال «باتشي» التي يملكها وزير
االتصاالت محمد شقير.
ّ
ّ
استمرت في
العشوائية
االعتقاالت
ّ
املحتجني ،فيما لم تصدر
مالحقة
أي نتيجة عن التحقيقات الجارية
ب ـشــأن ان ـت ـهــاكــات ال ـق ــوى األم ـنـ ّـيــة،
وأب ـ ــرزه ـ ــا ف ـي ــدي ــو ي ـظ ـه ــر ت ـع ـ ّـرض
موقوفني للضرب ليل السبت.
انتهاكات النيابات العامة توالت.
ففيما أعلن أمس اإلفراج عن جميع
معتقلي السبت ،بإشارة من املدعي
ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي ال ـقــاضــي غـســان
ع ــوي ــدات ،أع ـل ـنــت لـجـنــة املـحــامــن
املتطوعني للدفاع عن املتظاهرين

(هيثم الموسوي)

أنـ ـ ـ ــه «تـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ــرك امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن رهـ ــن
التحقيق لصالح شعبة املعلومات
ومـ ـص ــادرة هــوات ـف ـهــم ،ك ـمــا حصل
في تظاهرات املصارف في الحمرا
يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء  14ال ـ ـجـ ــاري .ول ــدى
مطالبتنا بإعادة الهواتف ،أبلغتنا
ال ـضــاب ـطــة ال ـعــدل ـيــة أن املـ ـص ــادرة
ت ـس ـت ـنــد ال ـ ــى إشـ ـ ـ ــارة مـ ــن ال ـن ـيــابــة
العامة التمييزية».
ّ
استمرت في
جهود لجنة املحامني
متابعة املعتقلني ورصد التوقيفات
واالن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ،وه ـ ــي أع ـل ـن ــت فــي
ب ـيــان ـهــا ،أمـ ــس ،أن ـه ــا رصـ ــدت يــوم
ال ـس ـبــت  43تــوق ـي ـفــا ،بـيـنـهــا اث ـنــان
بحق قــاصــريــن ،وأن ــه جــرى «إلـقــاء
ال ـق ـبــض ع ـلــى  3م ـت ـظــاهــريــن على
م ــدخ ــل ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ فـ ــي مـسـتـشـفــى

ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة» .وبـح ـســب
ّ
«تبي أن األكثرية منهم قد
اللجنة
تعرضوا للعنف املبرح واملفرط في
ساحات التظاهر وخالل نقلهم الى
ثكنة الحلو من قبل قــوى مكافحة
الشغب ،كما داخل حرم ثكنة الحلو
خالل نقلهم الى زنزانة االحتجاز،
وهو ما تم توثيقه في تسجيل نشر
على وسائل التواصل االجتماعي
ونـ ـت ــج ع ـن ــه ف ـت ــح ت ـح ـق ـيــق داخ ـل ــي
ل ــدى ق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي .وأف ــاد
ال ـع ــدي ــد م ـن ـهــم ع ــن قـ ـي ــام عـنــاصــر
قــوى مكافحة الشغب بمعاملتهم
بوحشية وشــدة بعد إلقاء القبض
عليهم وتوجيه الـعـبــارات املسيئة
واملهينة لهم وتـهــديــدهــم بالعنف
الجسدي والجنسي».

