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سياسة
على الغالف نجحت تظاهرة السبت الفائت في أن ُتظهر ّ
تخبط السلطة وأربابها في مواجهة الحراك الشعبي .عشرات اآلالف
ليطالبوا بحقوقهم وباسترجاع أمالكهم العامة
نزلوا الى الشارع من دون أي دعوة من أحزابهم أو زعماء طوائفهم .نزلوا
ُ
وأموالهم المنهوبة ،ونزلوا أيضًا ّ
بنية المواجهة مع السلطة .بدءًا من السبت ،أعطيت الحكومة مهلة  72ساعة لتحقيق
جزء من مطالب الحراك ،وإال فسيتجه المنظمون الى التصعيد ،وهو ما ينتظره الشارع بلهفة

ّ
الناس يهددون زعماءهم!
إيفا الشوفي

االح ـت ـجــاجــات ال ـتــي وق ـعــت األس ـبــوع
الـ ـف ــائ ــت أعـ ـ ـ ــادت الـ ـحـ ـي ــاة إل ـ ــى وس ــط
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت .طـ ـ ـ ـ ــوال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ح ــاص ــر
ا ُل ـنــاس وس ــط املــدي ـنــة امل ـه ـجــور حيث
ش ّيدت بوابات حديدية ،تشبه أسوار
الـ ـسـ ـج ــون ،مل ـن ـع ـهــم م ــن الـ ــدخـ ــول ال ــى
«جـ ـ ــزر األغ ـ ـن ـ ـيـ ــاء» .م ــارس ــت الـسـلـطــة
عنفها بـشـتــى األش ـك ــال ،مــن خــراطـيــم
املياه الى إطالق الرصاص الحي على
املـتـظــاهــريــن ،وب ــدأت حملة اعـتـقــاالت
عـشــوائـيــة بلغت حصيلتها فــي ليلة
واحـ ــدة أك ـثــر مــن مـئــة مـتـظــاهــرُ .ح ـ ّـدد
موعد التظاهرة الكبرى في  29آب ،أي
ّأول من أمس ،والناس تدفقوا باآلالف،
خالعني عنهم طوائفهم وأحزابهم.
قبل أيــام مــن املظاهرة ّ
صبت السلطة
ج ـ ـهـ ــودهـ ــا ن ـ ـحـ ــو اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق الـ ـ ـح ـ ــراك
ال ـش ـع ـب ــي ،فـ ـح ــاول ك ــل م ــن ال ـفــري ـقــن
السياسيني ،أي  8و 14آذار ،استخدام
ال ـح ــراك لتحقيق أهــدافـهـمــا .انطلقت
ّ
حـمــات ّ
روج ــت أن ال ـحــراك يستهدف
ّ
ّ
حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ف ـي ـم ــا روج آخ ـ ـ ـ ــرون أن
الـحــراك يحقق أهــداف التيار الوطني
ّ
الـ ـح ــر .ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،أط ـ ــل وزي ــر
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات ن ـهــاد املـشـنــوق
في مؤتمر صحافي حاول فيه جاهدًا
أن يـسـتـخــدم «س ــاح ال ـت ـخــويــف» من
ّ
أجل حث الناس على عدم النزول الى
ساحة الشهداء .املشهد في الشارع كان
ّ
استعدت «للتظاهرة
مختلفًا .الناس
الكبرى» بعناوين مختلفة« .شو ،نازل
الـسـبــت؟» ،الجميع يـســأل فــي شــوارع
بـيــروت ومقاهيها وس ـيــارات األج ــرة.
لم يكن الناس خائفون من العنف ،بل
على العكس ،اتضح أول مــن أمــس أن
الناس نزلوا ليواجهوا عنف السلطة،
ّ ّ
إل أن السلطة لم تقع هذه املرة في فخ
الشارع.

االغتراب يتضامن
تضامن الـعــديــد مــن الـجــالـيــات اللبنانية فــي بلدان
االغتراب مع حملة طلعت ريحتكم ،حيث نظمت عدة
تجمعات واعتصامات.
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،ت ـظــاهــر مـئــات
اللبنانيني في الساحة الكبرى في مدينة بوسطن
ف ــي والي ــة مــاســاتـشــوسـتــس ،ق ــرب نـصــب الـكــاتــب
جـبــران خليل ج ـبــران .وحـمــل املـشــاركــون األعــام
الـلـبـنــانـيــة وال ـش ـع ــارات الــوطـنـيــة الــداع ـيــة إل ــى إنـهــاء
الـفـســاد ،مطلقني خـطــابــات تــدعــو إلــى التغيير في
لبنان .وأكد املتظاهرون أنهم يساندون اعتصامات
الشباب في لبنان الذين يدعون الــى تغيير النظام
السياسي ،وتحسني فــرص العيش منعًا الزدي ــاد
الهجرة اللبنانية التي رمت بنخبة شباب لبنان في
الخارج .وتحتضن مدينة بوسطن أكبر وأقدم عدد
من اللبنانيني املهاجرين في الواليات املتحدة .كذلك
نظمت تجمعات في والية نيويورك أمام القنصلية
اللبنانية في مانهاتن ،وفي والية ديترويت.
وف ـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،ت ـظ ــاه ــر ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون فـ ــي ســاحــة
ت ـ ــروك ـ ــادي ـ ــرو فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ب ـ ــاري ـ ــس ،حــام ـلــن
األع ــام اللبنانية ،هاتفني للبنان خــال مــن الفساد
والوساطات.
كــذلــك نـظـمــت تـجـمـعــات ف ــي الـعــاصـمــة البلجيكية
بــروكـســل ،وف ــي الـعــاصـمــة البريطانية ل ـنــدن ،وفــي
مــدي ـنــة مـيــونـيــخ األمل ــان ـي ــة ،وف ــي مــدي ـنــة مــونـتــريــال
الكندية.
ودفـ ــع ال ـح ــراك الـشـبــابــي ف ــي لـبـنــان مـجـمــوعــة من
الناشطني فــي سيدني فــي أوسـتــرالـيــا ،إلــى الدعوة
لعقد لقاء تشاوري األسبوع املقبل لتحديد آلية دعم
الحراك .وجرى حوار حول وضع آلية عمل لتطوير
اللقاء وتوسيعه ليشمل أكبر عدد من أبناء الجالية
بعيدًا عن املنطق الطائفي.

ّ
ساحة الشهداء 72 :ساعة وإل...

الشعارات التي
ّرفعها الناس
عبرت عن حجم
المعاناة التي
يعيشونها
(مروان طحطح)

ريحتكم» تبع
بيان حملة «طلعت
يعد ّ
همه األساسي
الشارع الذي لم
أزمة النفايات (بسام القنطار)

الناس نزلوا
ليواجهوا
عنف السلطة،
ّ ّ
إل أن السلطة
لم تقع هذه
المرة في فخ
الشارع (مروان
طحطح)

منذ الساعة الرابعة ظهرًا بــدأ الناس
ب ــال ــوص ــول الـ ــى س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء من
م ـخ ـت ـلــف املـ ـن ــاط ــق ،ف ـي ـمــا ك ـ ــان ه ـنــاك
ت ـجـ ّـم ـعــان أس ــاس ـي ــان :ال ـت ـجـ ّـمــع األول
انطلق عند الخامسة مــن أم ــام وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة وضـ ـ ـ ّـم م ـج ـم ــوع ــات «ب ــدن ــا
نـحــاســب»« ،طلعت ريـحـتـكــم»« ،حلوا
ع ـن ــا»« ،ش ـب ــاب ض ــد ال ـن ـظ ــام»« ،عـكــار
ّ
م ـن ــا م ــزبـ ـل ــة»… ش ــك ـل ــت ق ـ ــوى األمـ ــن
الــداخـلــي واجـهــة املـظــاهــرة ،إذ ســاروا
بصف واحد أمام املتظاهرين باتجاه
ساحة الشهداء .في الصفوف األمامية
لهذه املجموعات حضر رئيس التيار
الـنـقــابــي املـسـتـقــل حـنــا غــريــب ووزي ــر
العمل السابق شربل نحاس ،وآخرون
شبكوا أياديهم وســاروا بمجموعات
ّ
مختلفة ،كل لديه شعاراته وصوتياته
الخاصةّ ...أمــا االتجاه فواحد :ساحة
الشهداء.
الـ ـتـ ـج ـ ّـم ــع ال ـ ـثـ ــانـ ــي ك ـ ـ ــان ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ّ
وضم النوادي الطالبية ،مثل
الجميزة
ال ـن ــادي الـعـلـمــانــي ،ن ــادي الـسـنــديــانــة
ال ـح ـم ــراء ،ال ـحــركــة ال ـطــاب ـيــة الـبــديـلــة
والحركة الطالبية الشعبية…
ف ــي س ــاح ــة الـ ـشـ ـه ــداء ك ــان ــت األعـ ـ ــداد
ّ
كبيرة ،وقد كان واضحًا أن املجموعات
ال ــداع ـي ــة ،ال ـتــي تـتـكـلــم بــاســم ال ـح ــراك،
لــم تـكــن هــي ال ـتــي تـسـتـقـطــب ،بــل كــان
الشارع هو الذي يستقطب فعليًا.
ع ـن ــد الـ ـس ــادس ــة وص ـ ــل ال ـج ـم ـيــع ال ــى
ســاحــة ال ـش ـهــداء ال ـتــي ام ـت ــأت بأكثر

