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ّ
أثبت الحراك أن
الذين نزلوا الى
الشارع ليسوا
«مستقلين»
(مروان طحطح)

من عشرين ألف متظاهر من مختلف
ّ
األعمار واملناطق وحتى األحزاب.
ّ
الـشـعــارات الـتــي رفعها الـنــاس عبرت
عــن حـجــم امل ـعــانــاة ال ـتــي يعيشونها،
ّ
ّ
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت أن ال ـ ـش ـ ــارع هـ ــو مـ ــن ي ـق ــود
التحركات وليس املنظمون .كثيرون
لـ ــم ي ـ ــذك ـ ــروا أزم ـ ـ ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات كـسـبــب
مل ـش ــارك ـت ـه ــم .نـ ــزلـ ــوا ألنـ ـه ــم ي ــري ــدون
فـ ــرص ع ـم ــل ،ك ـه ــرب ــاء ،م ـي ــاه ،ضـمــانــا
ً
استشفاء مجانيًا ،سلسلة
اجتماعيًا،
ً
الرواتب ،حدائق عامة ،هواء نظيفًا…
ن ـعــم ،ال ـن ــاس ل ــم يـ ـع ــودوا ي ــري ــدون أن
ُ
«ي ـت ـن ـف ـســوا ب ــاط ــون ــا» ك ـمــا ك ـت ــب على
إحدى الالفتات ،ويريدون «استرجاع
الــدالـيــة» و»اسـتـعــادة وســط بـيــروت»،
ّ
وقـ ــد أدركـ ـ ــوا أن «س ــول ـي ــدي ــر داف ـعــن
ّ
حقها دم» ،كما خــط أحــد املتظاهرين
ّ
على الحائط .تذكر الـشــارع في حراك
ّ
النفايات أن حقوقه مسلوبة من قبل
طبقة سياسية وصلت وقاحتها إلى
ُ
أن تغرقه في النفايات.
وزيـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات ن ـه ــاد
امل ـش ـنــوق ك ــان امل ـس ـت ـهــدف األول لــدى
املتظاهرين بسبب التعامل الهمجي
لقوى األمــن واستخدام القوة املفرطة
معهم خــال األسبوع الفائت .انهالت
ال ـش ـتــائــم ع ـلــى امل ـش ـنــوق وامل ـطــال ـبــات
بــاس ـت ـقــال ـتــه .ف ــي هـ ــذه األثـ ـن ــاء كــانــت
قوى األمن ترفع الفتة كبيرة على أحد
ُ
األبنية في الساحة كتب عليها «منكم،
لكم ،لحمايتكم .قوى األمن الداخلي»،
ّ
ما استفز الناس الذين هتفوا «شيال»،
ل ـيــرت ـفــع خـ ــال دق ــائ ــق ه ـت ــاف واحـ ــد:
«دمـ ــك ي ــا مـحـمــد قـصـيــر شـعـلــة ث ــورة
رح بـ ـصـ ـي ــر» ،ف ــي ت ــذكـ ـي ـ ٍـر واضـ ـ ــح ملــا
ارتكبته القوى األمنية بالشاب محمد
قصير الذي ال يزال الى اليوم يرقد في
املستشفى في حالة حرجة جدًا.
ّ
تمكنت مظاهرة السبت من إثبات أن
ّ
كل ما قيل عن هواجس من استخدامها
ملصلحة فــريــق سـيــاســي سـقـطــت ،فال
قــوى  14آذار وال  8آذار استطاعت أن
تستخدم التظاهرة لتحقيق أهدافها،
وهو ما ظهر من خالل الشعارات التي
ص ـ ّـوب ــت ع ـلــى «ال ـط ـب ـقــة ال ـ ُس ـيــاس ـيــة».
جـمـيــع ال ـت ـحــذيــرات ال ـتــي أط ـل ـقــت في
األي ــام الـســابـقــة ،مــن اسـتـخــدام صــورة
أم ـ ــن ع ـ ــام ح ـ ــزب الـ ـل ــه ال ـس ـ ُي ــد حـســن
ّ
ن ـصــرال ـلــه وال ـه ـج ــوم الـ ــذي شـ ــن على
ال ـ ـح ـ ــراك بـ ـش ــأن «ت ـع ـم ـي ــم الـ ـفـ ـس ــاد»،
نسفتها الـتـظــاهــرة ال ـتــي تمكنت من
البقاء خارج عبث الصور ،من دون أن
ّ
ّ
تتخلى عن موقفها بأن كل من يشارك
ف ــي الـسـلـطــة م ـت ـ ّ
ـورط ف ــي ال ـف ـســاد وال
يمكن رفع املسؤولية عنه.
ّ
كذلك أثبت الحراك أن الذين نزلوا الى
الشارع ليسوا «مستقلني» كما حاول
بعض املنظمني أن يوحوا بهدف منع
«تهمة السياسة» عن الحراك .بل على
العكس ،اإلنجاز الحقيقي لهذا الحراك
ّ
ه ــو أنـ ــه ت ـمــكــن م ــن اس ـت ـق ـطــاب أن ــاس
مــوجــوديــن فــي األحـ ــزاب وتشجيعهم
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـف ــاض ض ــد زع ـم ــائ ـه ــم مــن
أج ــل تـحـصـيــل حـقــوقـهــم .بـقــي أحـمــد،
الـقــادم مــن صــور ،حتى ســاعــات الليل
فــي الساحة يتظاهر «ضــد الجميع».
ّ
يـ ـق ــول إن ف ــي ص ـ ــور «نـ ــوابـ ــا ل ـحــركــة
أم ــل وحـ ــزب ال ـل ــه ال ن ــراه ــم س ــوى في
ّ
وأصر على أن يوجه
مجالس العزاء»،
ك ـل ـم ــة لـ ــرنـ ــدة ب ـ ــري ع ـب ــر ال ـت ـل ـف ــزي ــون
«نـحـنــا والد حــركــة أم ــل ونـحـنــا والد
امل ـحــرومــن ،امل ـشــاعــات يـلــي أخدتيها
م ــش نـحـنــا أح ــق فـيـهــا لـنـعـ ّـمــر بـيــوت

انفصل الناس عن
زعمائهم من دون أن
ينفصلوا عن مبادئهم
الحزبية
اتضح أول من أمس
أن الناس نزلوا ليواجهوا
عنف السلطة

ونـعـيــش؟» .يهتف أحــدهــم مــن الخلف
«حركة أمل مبادئ مش أشخاص .أنا
عــم إتظاهر الـيــوم لشيلن مــن مراكزن
ّ
ك ــل ــن ،إلن الـسـيــد مــوســى ال ـص ــدر أول
م ــن نـ ـ ــادى ض ــد الـ ـظـ ـل ــم» .ل ــم يـقـتـصــر
ال ـ ـحـ ــراك ف ـق ــط ع ـل ــى ج ـ ــذب م ـنــاصــري
األح ـ ــزاب ،بــل تــوسـعــت رقـعـتــه بحيث
شــارك حزبيون متخففون مــن العبء
الحزبي من مختلف االنتماءات ،مثل
تيار املستقبل والتيار الوطني الحر.
فقد كان الفتًا الحضور العوني ضمن
الـتـظــاهــرة ،مثل زي ــاد عبس وأنـطــوان
ن ـصــرال ـلــه وآخ ــري ــن م ــن رمـ ــوز الـتـيــار
الذين شاركوا استنكارًا لطريقة تعامل
التيار الوطني الحر مع الحراك .وعند
س ــؤال ـه ــم ع ــن س ـبــب م ـشــارك ـت ـهــم كــان
الجواب «ألننا عونيون حقيقيون».
إذًا ،ان ـف ـص ــل ال ـ ـنـ ــاس عـ ــن زع ـمــائ ـهــم
م ــن دون أن يـنـفـصـلــوا ع ــن مـبــادئـهــم
ّ
مشجع يجب البناء
الحزبية ،وهذا أمر
عليه عوض دعوة الناس الى االبتعاد
عن السياسة.
ب ـي ــان ح ـم ـلــة «ط ـل ـعــت ري ـح ـت ـكــم» تبع
ال ـشــارع ال ــذي لــم يـعــد هـ ّـمــه األســاســي
أزم ــة الـنـفــايــات ،فـحـ ّـدد أهــدافــا عاجلة
ّ
ت ـت ـع ــل ــق بـ ــأزمـ ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات وأهـ ــدافـ ــا
سـيــاسـيــة متمثلة فــي «تـحـقـيــق دولــة
مدنية» ،معلنًا «أن معركتنا ما زالت
ف ــي أول ـه ــا وم ـس ـت ـمــرة ال ــى أن يصبح
عـ ـن ــدن ــا رئ ـ ـيـ ــس جـ ـمـ ـه ــوري ــة وقـ ـض ــاء
مستقل ،وأن يبقى شبابنا هـنــا ،وأن

ت ـس ـت ــرج ــع الـ ـبـ ـل ــدي ــات أمـ ــوال ـ ـهـ ــا ،وأن
يـقــف ال ـه ــدر واالس ـت ــدان ــة ،وأن تــرجــع
األمالك العامة الى العموم ،وأال نموت
أم ــام املستشفيات ،وأن تعيد الــدولــة
املخطوفني» .أمهلت الحملة مهلة 72
ساعة (تنتهي غ ـدًا) لتحقيق املطالب
ال ـت ــال ـي ــة ق ـب ــل اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن خـ ـي ــارات
تصعيدية :استقالة وزير البيئة محمد
املشنوق ،محاسبة وزير الداخلية وكل
من أصدر االوامر بإطالق النار ،إجراء
انتخابات نيابية جــديــدة ،إيجاد حل
بيئي مستدام مللف النفايات في لبنان
يتضمن تـحــريــر أم ــوال الـبـلــديــات من
ال ـص ـنــدوق الـبـلــدي املـسـتـقــل وإص ــدار
نتائج تحقيق املدعي العام املالي.

ساحة رياض الصلح:
الرغبة في المواجهات
فــي الجهة الخلفية لساحة الشهداء،
أبــى البعض أن يـغــادر ســاحــة ريــاض
الـ ـصـ ـل ــح ن ـ ـظ ـ ـرًا إل ـ ـ ــى الـ ــرمـ ــزيـ ــة ال ـت ــي
اكتسبتها فــي ه ــذا ال ـح ــراك .يـقــولــون
«هنا اعتقلنا وهنا رمينا بالرصاص
وهنا (أي السراي الحكومي) هدفنا».
جلست مجموعة صغيرة فــي ساحة
ري ـ ــاض ال ـص ـلــح ف ـي ـمــا ك ــان ــت األع ـ ــداد
ال ـك ـبــرى ال ت ــزال ف ــي ســاحــة ال ـش ـهــداء.
فعليًا ،منذ الساعة السادسة والنصف،
ك ـ ــان الـ ـ ـن ـ ــاس ي ـت ـن ـق ـل ــون ب ـ ــن س ــاح ــة
الشهداء وساحة ريــاض الصلح .عند
الثامنة مـسـ ً
ـاء ،أعلنت الحملة انتهاء

ّ
ال ـت ـظــاهــرة ،إل أن ال ـن ــاس ل ــم يـكــونــوا
يريدون الخروج من الشارع ،فانتقلوا
الى «ساحتهم» ،ساحة رياض الصلح،
ولحقتهم املجموعات املنظمة للحراك،
ّ
ّ
مــا أكــد مــرة أخــرى أن الـنــاس يقودون
ّ
املـ ـنـ ـظـ ـم ــن .بـ ـع ــض مـ ـن ــظـ ـم ــي ح ـم ـلــة
«طلعت ريحتكم» حــاولــوا أن يقنعوا
الناس بعدم البقاء في ساحة رياض
الصلح عبر تحذيرهم من االشتباكات
التي قد تحصل ،وعندما لم ينجحوا
أصـ ـ ـ ـ ــدروا بـ ـي ــان ــا أعـ ـلـ ـن ــوا فـ ـي ــه «عـ ــدم
مسؤولية الحملة ،أو أي من منظميها،
عن تصرفات بعض الشبان في ساحة
رياض الصلح».
هناك ،كان املوجودون يهتفون بأنهم
«م ـ ـنـ ـ ّ
ـدسـ ــون» ،وقـ ــد أح ـ ـضـ ــروا مـعـهــم
كــافــة امل ـعــدات الــازمــة ملــواجـهــة عنف
ال ـس ـل ـط ــة .م ـش ـهــد األس ـ ـبـ ــوع ال ـفــائــت
الـ ــذي وس ــم ال ـش ـغــب ب ـ ــأوالد األح ـي ــاء
الفقيرة ،مثل الخندق الغميق ،اختلف
ّ
نهار السبت ،إذ اتضح أن املندفعني
للشغب هم آخرون .البعض منهم كان
يرغب بصدق في املواجهات ويريد أن
يشارك فيها ،أما الجزء الثاني فأراد أن
يرى ميدانيًا عمليات الشغب .الناس
في هذه الساحة كانوا يضعون أقنعة
الغاز ،ويرتدون أكياسًا من النايلون
من أجــل خراطيم املـيــاه ،كذلك انتشر
ال ـ ـب ـ ـصـ ــل فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــب ل ـل ـت ـص ــدي
لـلـقـنــابــل امل ـس ـي ـلــة ل ـل ــدم ــوع ،عـ ــدا عن
امل ـفــرق ـعــات ال ـتــي ج ــرى رم ـي ـهــا خلف

األســاك الشائكة .في الــواقــع ،العنف
الذي مارسته السلطة خالل االسبوع
ال ـف ــائ ــت س ــاه ــم ب ـش ـكــل أس ــاس ــي فــي
استقطاب الـنــاس عــوض تخويفهم،
ومن الواضح أن القوى األمنية أدركت
هــذا األمــرّ ،
فخيبت آمــال املتظاهرين.
ات ـخــذت ال ـقــوى األمـنـيــة إجـ ــراءات من
خالل توسيع نطاق األسالك الشائكة،
بما يمنع أي إمكانية للمتظاهرين
ف ــي سـحـبـهــا وال ــدخ ــول ال ــى ال ـســراي
الحكومي ،واختفى أي ظهور مباشر
ل ـع ـنــاصــر م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغــب وال ـق ــوى
األمنية واإلطفائيات تفاديًا الستفزاز
املـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــري ـ ــن ولـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدم اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ال ــى ال ـع ـنــف .اسـتـمــر
امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرون فـ ــي رمـ ـ ــي امل ـف ــرق ـع ــات
بــاتـجــاه ال ـســراي الـحـكــومــي ،واقتحم
عـ ــدد م ـن ـهــم أحـ ــد امل ـب ــان ــي ف ــي ش ــارع
املـ ـ ـص ـ ــارف بـ ـه ــدف ت ـ ـجـ ــاوز األس ـ ــاك
ال ـ ـشـ ــائ ـ ـكـ ــة .ت ـم ـك ـن ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
املراهقني من تجاوز الخط األول من
األسالكّ ،أما املتظاهرون في الساحة
ف ـك ــان ــوا ي ــراقـ ـب ــون م ــداخ ــل ال ـس ــاح ــة،
م ـن ـت ـظــريــن ل ـح ـظــة «ه ـ ـجـ ــوم» ال ـق ــوى
األمنية عليهم .عند الساعة العاشرة
تقريبًا وصل خبر عاجل إلى هواتف
امل ــوج ــودي ــن ف ــي ال ـس ــاح ــة ب ـض ــرورة
إخـ ــاء ال ـس ــاح ــة ،ألن ال ـق ــوى األمـنـيــة
«سـتـعــالــج األم ـ ــر» ،ف ـغ ــادر الـكـثـيــرون
فيما هجمت القوى األمنية واعتقلت
 29شخصًا على األقل.
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