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«طلعت ريحتكم»
يجمع القوات
والعونيين

ــتقاالت عشوائية

«القلة القليلة» التي تحدث عنها
المشنوق ،كانت كثيرة في ساحة
رياض الصلح (هيثم الموسوي)

عمليًا مــن رؤس ــاء وممثلي الهيئات
النقابية غير املحسوبة على أحــزاب
 8و 14آذار ،وال س ـي ـمــا االتـ ـح ــادات
األرب ـع ــة :االت ـح ــاد الــوط ـنــي لـنـقــابــات
ال ـع ـم ــال وامل ـس ـت ـخ ــدم ــن ف ــي ل ـب ـنــان،
اتحاد نقابات عمال البناء واألخشاب
ف ــي ل ـب ـن ــان ،اتـ ـح ــاد ن ـق ــاب ــات ال ـع ـمــال
ف ــي ال ـب ـق ــاع واتـ ـح ــاد ن ـق ــاب ــات عـمــال
الصناعات الغذائية في لبنان .هذه
االت ـح ــادات هــي ج ــزء مــن االنتفاضة
الـشـعـبـيــة ،وال ـع ـمــال ي ـشــاركــون فيها
ب ـع ـفــويــة م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ب ـعــدمــا طفح
الـكـيــل ،فهم تــركــوا أمــاكــن عملهم في
املصالح واملــؤسـســات للمشاركة في
ال ـت ـظ ــاه ــرات ،ك ـمــا ي ــوض ــح كــاسـتــرو
عبدالله.
مـ ــع أن عـ ـم ــال م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت ك ــان ــوا
ّ
ف ــي م ـق ــدم ــة امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ض ــد أزم ــة

رلى إبراهيم

ساحة واحدة ُص ِّوت فيها

ب ــن امل ـت ـظ ــاه ــري ــن وال ـ ـقـ ــوى االم ـن ـي ــة،
ولكن هناك سيناريو بــات يتكرر كل
مـ ّـرة .تأتي مجموعة من الشبان على
دراج ــات نــاريــة ،تخترق املعتصمني،
وهي مجموعة ال عالقة لها بالشبان
الـغــاضـبــن الــذيــن ي ـحــاولــون اخـتــراق
األسالك الشائكة .تبدأ هذه املجموعة
بــاعـمــال تـخــريــب وت ـخــرج ســريـعــا من
املـكــان .هــذه املجموعة باتت معروفة
بالنسبة إل ــى الـكـثـيــريــن ،حــاملــا يصل
أفـ ــرادهـ ــا ي ـع ــرف م ــن ف ــي ال ـس ــاح ــة أن
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة «ح تـبـلــش شـغـلـهــا».
حــاملــا غ ـ ــادرت ه ــذه امل ـج ـمــوعــة ،خــرج
ع ـنــاصــر مـكــافـحــة ال ـش ـغــب ،وب ــأع ــداد
كـ ـبـ ـي ــرة ج ـ ـ ـ ــدا ،م ـ ــن م ـ ــداخ ـ ــل املـ ـب ــان ــي
وال ـشــوارع املحاذية للساحة .تخطى
عــددهــم ع ــدد امل ـشــاركــن فـيـهــا .ســارع
املتظاهرون الــى الـهــروب ،اال أن قوى
األمـ ـ ــن وال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي اعـتـقـلــت
ع ـ ــددا م ــن ال ــذي ــن ركـ ـض ــوا خ ــوف ــا مــن
ع ـن ــف ال ـ ـ ـهـ ـ ــراوات ،ف ــاص ـط ــادت ـه ــم فــي
ال ـ ـشـ ــوارع ال ـف ــرع ـي ــة ب ـع ـي ــدا ع ــن اع ــن
االعــامـيــن وكــامـيــراتـهــم ،ومــن ركض
باتجاه ساحة الشهداء ،جرى اعتقاله
ب ــواسـ ـط ــة الـ ـح ــواج ــز امل ـت ـن ـق ـل ــة ال ـتــي
نصبها الجيش والقوى األمنية.
حملة االعتقاالت العشوائية طاولت
 29شـ ـخـ ـص ــا ع ـ ـلـ ــى األقـ ـ ـ ـ ــل (ب ـي ـن ـه ــم
قـ ــاصـ ــرون)ُ ،تـ ــرك  15مـنـهــم وال ي ــزال
 14قيد التوقيف ( 10لدى قوى األمن
الداخلي ،و 4لدى الشرطة العسكرية)،
اضافة الى وجود  7مفقودين (بينهم
 3قاصرين) .لجنة املحامني للدفاع عن
املـتـظــاهــريــن فــي لـبـنــان ،الـتــي أسست
بمبادرة من املفكرة القانونية ،جالت
ـاء ع ـلــى ج ـم ـيــع م ـخــافــر ب ـي ــروت،
مـ ـس ـ ً
ملعرفة أسماء املعتقلني.
هؤالء املوقوفون جرى اعتقالهم دون
أي م ـس ـ ّـوغ قــانــونــي ،وض ـبــط النفس
ال ـ ـ ــذي مـ ــارسـ ــه ال ـع ـن ــاص ــر األم ـن ـي ــون
أم ــام الــوســائــل االعــامـيــة ،ســرعــان ما
تخلوا عنه لحظة االعتقال .فتعرض
امل ــوق ــوف ــون ل ـضــرب م ـبــرح ف ـضــا عن
كـيــل الـشـتــائــم وااله ــان ــات م ــن لحظة
االعتقال واالقتياد الــى املخافر حتى
لحظة االفــراج عنهم .وتلفت املحامية
غيده فرنجية الــى أن لجنة املحامني
لم تعرف بعد أي شــيء عن املعتقلني
ل ــدى م ـخــابــرات الـجـيــش أو ل ــدى فــرع
املـعـلــومــات ،نتيجة التعتيم والتكتم
الـشــديــديــن مــن قـبــل هــذيــن الجهازين
االمـ ـنـ ـي ــن ،ك ـم ــا ت ـل ـفــت ف ــرن ـج ـي ــة ال ــى
أنـهــم تــأكــدوا مــن أن بـعــض املعتقلني

أخ ـض ـع ــوا ل ـف ـحــوص امل ـ ـخـ ــدرات ،وان
القاصرين املعتقلني لــدى الجيش لم
يجر التحقيق معهم بحضور أهلهم
ِ
وم ـنــدوب األحـ ــداث بحسب مــا ينص
القانون.
ك ــان ع ـنــاصــر مـكــافـحــة ال ـش ـغــب ،قبل
ذل ــك ،م ــوزع ــن عـلــى جـمـيــع الـطــرقــات
ال ـف ــرع ـي ــةّ امل ـح ـي ـط ــة ب ـس ــاح ــة ريـ ــاض
الصلح ،بطريقة ال تثير انتباه الناس.
ووسـعــت الحواجز املؤلفة من أسالك
ّ
شائكة بني الطريق املؤدي الى السرايا
وامل ـت ـظ ــاه ــري ــن ل ـت ـج ـنــب أي اح ـت ـكــاك
مباشر مــع املـتـظــاهــريــن .بــدا السلوك
االمني مضبوطا في ذروة التظاهرة.
ف ـلــم ت ـع ـتـ ِـد ال ـق ــوى األم ـن ـيــة وعـنــاصــر
م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغ ــب وش ــرط ــة امل ـجـلــس

الـنـيــابــي وســريــة الـجـيــش الـتــابـعــة له
عـلــى املـتـظــاهــريــن الــذيــن اق ـتــربــوا من
السرايا الحكومية في ساحة رياض
ال ـص ـل ــح مـ ـب ــاش ــرة ،ول ـ ــم ت ـ ــرم عـلـيـهــم
القنابل املسيلة للدموع أو الرصاص
املطاطي والحي أو غيرها من أدوات
القتل الـتــي استخدمتها السلطة في
ال ـس ــاب ــق ل ـتــره ـيــب امل ــواطـ ـن ــن ،ولـكــن
ذلــك لــم يــدم طــويــا ،فحاملا خــف عدد
املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن وتـ ـقـ ـلـ ـص ــت ال ـت ـغ ـط ـيــة
االع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ــى ادن ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ــد ،ع ـ ــادت
ال ـقــوى االمـنـيــة ال ــى مـمــارســة البطش
والتأديب.
االعـ ـتـ ـق ــال ال ـع ـش ــوائ ــي ال ي ـم ـ ّـث ــل فـقــط
انـ ـتـ ـه ــاك ــا واض ـ ـحـ ــا وص ــريـ ـح ــا لـحــق
الـتـظــاهــر والـتـعـبـيــر ،بــل ُيـنـتــج أيضا
ض ـ ــررا م ــادي ــا وم ـع ـنــويــا ع ـلــى الــذيــن
يـ ـج ــري ت ــوق ـي ـف ـه ــم .اح ـ ــد األشـ ـخ ــاص
الذين جرى توقيفهم كان من العاطلني
مــن العمل لفترة طــويـلــة ،وبـعــد عناء
طــويــل فــي البحث عــن أي عـمــل ،وجد
وظـيـفــة ك ــان يـفـتــرض أن يـكــون الـيــوم
هــو يــوم العمل األول لــه فيها ،اال أنه
اعتقل،
مــا زال موقوفا .متظاهر آخــر ُ
مـهــدد الـيــوم بــالـطــرد مــن عمله ،جــراء
عملية االعـتـقــال ،ومتظاهر ثالث هو
أحـ ــد مــوظ ـفــي االدارة ال ـع ــام ــة ،وهــو
اآلخر مهدد بأن يحاسب داخل االدارة
التي يعمل ضمنها.

النفايات ،لم تنضم نقابتهم برئاسة
ب ـ ـش ـ ــارة األس ـ ـم ـ ــر إل ـ ـ ــى االنـ ـتـ ـف ــاض ــة
الشعبية ،والسبب ،بحسب األسمر،
هــو التسييس والـحــركــات الطائفية
ّ
يعد
التي تركب املوجة .ونبه من أن ّ
شيء تحت الطاولة الحتواء التحرك،
وأن ت ـك ــون ل ـق ـيــادتــه أه ـ ــداف مبطنة
وخصوصًا أنها تضم متجذرين في
الحياة السياسية .أمــا رئيس نقابة
ع ـم ــال ال ـك ـهــربــاء ش ــرب ــل ص ــال ــح فقد
ت ــذرع بــاالنـتـخــابــات النقابية أخـيـرًا
وال ـتــي حــالــت دون االن ـخ ــراط «حكي
ال ـش ـبــاب ص ـح ـيــح ،ل ـكــن ي ـح ـتــاج إلــى
تجاوب من السياسيني».
امل ـج ـل ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـن ـق ــاب ــة ع ـمــال
وم ــوظ ـف ــي طـ ـي ــران الـ ـش ــرق األوس ـ ــط
وال ـشــركــات الـتــابـعــة م ــددت لنفسها
لسنتني ،ولــم يكن يتوقع منها قــرار

رسمي .ومع ذلك انخرط أكثر من 100
موظف مع عائالتهم في التحرك.
ك ــذل ــك ل ــم ت ـحــل ع ــدم م ـشــاركــة نـقــابــة
ال ـط ـي ــاري ــن ف ــي امل ـي ــدي ــل اي ـس ــت دون
نزول طيارين بصورة منفردة.
روابـ ــط املـعـلـمــن واملــوظ ـفــن ونـقــابــة
املعلمني في املدارس الخاصة املكونة
لـهـيـئــة الـتـنـسـيــق الـنـقــابـيــة انـتـظــرت
دع ــوة املنظمني إلــى التنسيق معها
«ألننا ال نستطيع أن نكون ملحقني»!
كـ ـم ــا ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس رابـ ـ ـط ـ ــة ال ـت ـع ـل ـيــم
الرسمي محمود أيوب.
راب ـ ـ ـطـ ـ ــة مـ ــوظ ـ ـفـ ــي اإلدارة الـ ـع ــام ــة
برئاسة محمود حيدر وضعت سقفًا
لـلـمـشــاركــة هــو ال ـش ـعــارات الحياتية
واملعيشية والوطنية فقط ،بعيدًا عن
كل املصالح والـصــراعــات السياسية
والـطــائـفـيــة واملــذهـبـيــة .بـســام مهدي

امل ـم ـثــل ع ــن وزارة املـ ــال ف ــي الــراب ـطــة
ي ــوض ــح ّأنـ ـ ــه م ـح ـس ــوب ع ـل ــى حــركــة
قائال:
أمل ،وشارك تحت هذا السقف
ً
«ال يهمني مــن يستقيل وم ــن يبقى
وإعادة تشكيل السلطة ،بل أن يلتفت
من هو في موقع املسؤولية اليوم إلى
مطالبنا».
يصر االتحاد العمالي العام برئاسة
غسان غصن على ّأنه لم يدعم التحرك
بــال ـب ـيــان االس ـت ـل ـحــاقــي ف ـح ـســب ،بل
باملشاركة أيضًا .ويشير نائب رئيس
االت ـح ــاد سـعــد الــديــن حـمـيــدي صقر
إلى ّأنــه كنا في الساحة ولم نكن في
الصورة اإلعالمية حرصًا على عفوية
ال ـت ـحــرك.أمــا غ ـصــن ،ف ـقــال ّإن ــه «فشة
خلق وحــراك عفوي نابع من صرخة
الـنــاس ضــد الــدولــة الفاشلة يحتاج
إلى تأطير وتصغير األحجام».

لم يكن هناك انقسام تام بني ساحتي الشهداء ورياض الصلح .نقطة التجمع
ّ
األساسية كانت ساحة الشهداء ،اال أن املئات من املتظاهرين فضلوا الهتاف
والتظاهر أمام السرايا الحكومية ،لرمزية املكان ،وبرزت محاوالت من قبل
بعض املنظمني لـ «توجيه» املتظاهرين للتوجه ناحية ساحة الشهداء ال رياض
الصلح ،مبررين بأن «بعض أعمال الشغب قد تحصل» .الناس لم يكترثوا
فعليا ،وعدد كبير جدا منهم كان
ّ
يسجل
يتتنقل بني الساحتني ،اال أنه
على الحمالت املنظمة للحراك (تحديدا
طلعت ريحتكم وبدنا نحاسب) دعوات
املتظاهرين للخروج من ساحة رياض
الصلح ،ليصل الحد بالبعض لتهديد
املتظاهرين «املشاغبني» بتسليمهم الى
القوى األمنية!

االعتقال العشوائي
ُينتج ضررا ماديا
ومعنويا
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«بــدي ياكن كلكن تنزلوا معنا السبت لنتظاهر»،
ال ـكــام هـنــا لــرئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر جـبــران
بــاسـيــل خ ــال االعـ ــان عــن بــرنــامـجــه االنـتـخــابــي
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي .ي ــوم ـه ــاّ ،دب ـ ــت ال ـح ـمــاســة في
العونيني على مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي حيث
كان واضحًا تأييد الشباب لهذا الحراك ،ولو بنوع
مــن الـتـحـفــظ ،فيما كــان مــوقــع الـتـيــار االلـكـتــرونــي
يضرب ضربة على الحافر وأخرى على املسمار.
ولـكــن مــا لبث أن تـبــدد كــام باسيل عبر املؤتمر
الـ ــذي ع ـقــده ال ـنــائــب مـيـشــال ع ــون قـبـيــل ي ــوم من
الـتـحــرك ،فأنهى تخبط الـتـيــار ،فــي تأييد التحرك
أو لفظه ،عبر تحديد مــوعــد مختلف لـلـنــزول الى
ال ـشــارع ي ــوم الجمعة املـقـبــل .هـكــذا ب ــدأت الـقــاعــدة
للرد
العونية تتناقل جملة عــون التالية افتراضيًا ّ
على وضع مؤيدي «طلعت ريحتكم» كل األحزاب
السياسية في الخانة نفسها« :إن تعميم مسؤولية
الفساد على الجميع يغطي ويريح الفاسد فيستمر
ف ــي فـ ـس ــادهُ ،وي ـح ـ ِـب ــط االص ــاح ــي فـيـتــوقــف عن
نشاطه أو يشمئز».
ـرد ال ـش ـعــارات
ـ
ـ
ب
ـن
ـ
ي
ـر
ـ
ه
ـا
ـ
ظ
ـ
ت
ـ
مل
ا
ـون
وأتـ ــت مـطــالـبــة ع ـ
ّ
املسروقة إليه لتكسر الجرة نهائيًا بني البرتقاليني
والتحرك ،حيث بــرزت حملة إعالمية وافتراضية
واس ـعــة تـسـتـعــرض امل ـح ـطــات ال ـتــي حــاربــت فيها
الرابية الفساد ،وتلفت نظر املعنيني الى أن «التيار
علم اللبنانيني كيفية الـنــزول الــى الشارع
هــو مــن ّ
واالعـتــراض منذ  25عامًا» .بدا واضحًا امتعاض
التيار من شعار «كلن يعني كلن» ومــن زج اسم
ففضلوا
وص ــورة قــائــدهــم فــي اتـهــامــات الـفـســادّ ،
التزام منازلهم على مشاركة اللبنانيني املطالب التي
تلتقي تمامًا مع مطالبهم.
في مقابل وضوح التيار الوطني الحر وامتعاضه
الـعـلـنــي ،ب ــرز ده ــاء قــواتــي فــي م ـعــارضــة ال ـحــراك
بـطــريـقــة مـبـطـنــة .ه ـنــا ،س ـ ّـخ ــرت م ـع ــراب الــرئـيــس
ال ـســابــق مـيـشــال سـلـيـمــان ومـحـطــة «أم ت ــي فــي»
واألمانة العامة لقوى  14آذار وصحافييها ،إضافة
ال ــى صـحــافـيــي ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،خــدمــة لـخــارطــة
طريقها التي أرادت بها حرف التحرك عن مساره
منظمي «طلعت ريحتكم»
ومطالبه .ففور سماعها ّ
يتحدثون عن إسقاط الحكومة وإجــراء انتخابات
أوال ثم انتخاب رئيس ،كان ال ّبد من التدخل
نيابية ً
لثنيها عن تحقيق «أهداف عون وحزب الله» .البداية
كانت عبر سؤال سليمان على حسابه على تويتر:
«ألــم يحن الوقت للمطالبة بحملة #بدنا_رئيس؟»،
ليتبنى بعدها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع هذا الهاشتاغ نفسه
عـلــى حـســابــه الشخصي،
غ ـيــر آبـ ــه ب ـكــل الـتـعـلـيـقــات
ال ـس ـل ـب ـيــة وال ـش ـت ــائ ــم الـتــي
كــال ـهــا املـ ـغ ــردون لـلــرئـيــس
السابق جراء هذا االقتراح.
الخطوة الالحقة تمثلت في
إنشاء صفحة فايسبوكية
ج ــدي ــدة وه ــاشـ ـت ــاغ تـحــت
ع ـ ـن ـ ــوان #شـ ــو_نـ ــاطـ ــريـ ــن
وتسويقه لزجه ضمن الهاشتاغات التي يعتمدها
داعمو «طلعت ريحتكم» أسوة بـ #بدنا_نحاسب»
و#مستمرون.
وقد ارتدت الصفحة معطف املجتمع املدنيّ ،
معرفة
عن نفسها بأنها من تنظيم مجموعة من الشباب
سئمت من الوضع الحالي والفساد ،وتحمل اقتراح
للحل :االب ـقــاء على املجلس النيابي والــدعــوة الى
انتخاب رئيس ،ثم تشكيل حكومة جديدة والتفرغ
بعدها إلقــرار قانون انتخابي في املجلس النيابي
يـتـيــح إج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات ج ــدي ــدة .ورغـ ــم تـســويــق
جـعـجــع بـنـفـســه ل ـهــذه «ال ـه ــاش ـت ــاغ ــات» واع ـت ـبــاره
كما عون مطالب املتظاهرين مطالبه ،أكــان في ما
يخص حكومة التكنوقراط أو الالمركزية االدارية،
يول الصفحة
لم يسقط املجتمع املدني في الفخ ولم ِ
وك ــام جعجع أهـمـيــة .إال أن ذلــك أيـضــا لــم يحبط
عزيمة القواتيني الذين تابعوا نشر هذه الشعارات،
وسلكوا درب العونيني نفسه باملدافعة عن زعيمهم
رافضني ّ
زجه في ملفات الفساد.

