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لبنان

لبنان

ملف

الحريري يلعب آخر أوراقه في الشارع

ابراهيم األمين

إحراق دياب أم إحراق نفسه؟

ّ
لم ّ
يتقبل الرئيس سعد الحريري مرور تكليف حسان دياب بتأليف الحكومة بسالسة .خسارته ّأدت الى ارتفاع منسوب توتره
ّ
وتوتر مناصريهُ ،يترجم اليوم بغضبة ّ
سنية احتجاجًا على التسمية… فهل يلعب الحريري ورقته األخيرة في الشارع؟

إيـصــال رســالــة الــى املعنيني برفض
تسمية دياب .مع أن الحريري نفسه،
مناطق
بعيدًا عن الشارع امللتهب في
ِ
ن ـفــوذه ،يظهر هــادئــا ومـتـعــاونــا مع
رئيس الحكومة املكلف ،فيما تشير
بـعــض امل ـع ـلــومــات ال ــى ُ
«م ـفــاوضــات
ُ
تخاض مع أجل التمثل في الحكومة،
َ
ل ـ ـيـ ــس ع ـ ـبـ ـ َـر أشـ ـ ـخ ـ ــاص م ـح ـســوبــن
عـلـيــه بـشـكــل رس ـم ــي ،ل ـكــن يـحـظــون
ّ
التخبط
بغطائه» .هنا يظهر حجم
لــديــه .شــارعــه متوتر .هــو ن ــادم على

االستقالة وعــدم القدرة على العودة
الـ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ل ـك ـن ــه م ـج ـب ــر عـلــى
التعامل بواقعية ،بعد كل املؤشرات
الـ ـت ــي ت ـف ـيــد ب ــوج ــود م ــاح ـظ ــات أو
فيتو دولي وإقليمي عليه.
ثمة من ّ
ّ
يرجح أن ال يحرق الحريري
كل املراكب مع  8آذار ،وتحديدًا حزب
الـلــه ،ألنــه «يتوقع لحظة مستقبلية
ُ
تعيده الى السراي الحكومي .وهذه
ُ
اللحظة ال يمكن أن تأتي إال برضى
الحزب وموافقته» .وهــذا ما يجعله

يـ ِقــف بــن منزلتني :إمــا تــرك الخيار
ل ـشــارعــه بــالـتـعـبـيــر ع ــن رأيـ ــه ،وع ــدم
إظ ـه ــار ال ـت ـعــاون م ــع الـحـكــومــة على
أم ــل إس ـق ــاط ديـ ــاب ف ــي الـ ـش ــارع ،من
أج ـ ــل ال ـ ـعـ ــودة الـ ـي ــه ك ـخ ـي ــار وح ـي ــد،
وإما التعامل بواقعية وبانفتاح مع
الجميع لفتح صفحة جديدة ّ
تؤمن له
العودة في ما بعد .حتى اآلن تعتبر
مـ ـص ــادر ف ــي  8آذار أن «ال ـح ــري ــري
يراهن من جديد على الشارع ،وكأنه
ي ـل ـعــب الـ ــورقـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة» ،ف ــإم ــا أن

«تحترق ورقة دياب ،وإما أن يخسر
ال ـ ّح ــري ــري ه ــذه ال ــورق ــة وي ـخ ـســر ما
تبقى لديه».
ل ـي ـ َـس الـ ـح ــري ــري ف ــي م ــوق ــع ُيـحـســد
ع ـل ـيــه ،ف ـهــو ب ــا غ ـط ــاء إق ـل ـي ـمــي وال
دول ـ ـ ـ ــي ،وبـ ـ ــا حـ ـلـ ـف ـ ّـاء فـ ــي الـ ــداخـ ــل.
م ــوق ــف ال ـ ـقـ ــوات يـ ــؤشـ ــر ال ـ ــى ب ـقــائــه
وحيدًا .موقف النائب السابق وليد
جنبالط وتغريدته أكدا فشل مسعى
أواص ـ ـ ــر م ــا ك ــان ُيـسـ ّـمــى
إعـ ـ ــادة ش ـ ّـد
ِ
فريق  14آذار .وحــدهــم الــذيــن حــاول
ال ـحــريــري قـلــب ال ـطــاولــة عـلـيـهــم ،ما
زالوا ملجأه األخيرُ .
فرغم ما قيل عن
عدم مشاركة «املستقبل» في حكومة
دياب ،وال حتى بوجوه «تكنوقراط»،
تقول املعلومات إن حزب الله وحركة
أمـ ــل ي ـت ـمـ ّـس ـكــان بـتـمـثـيــل ال ـحــريــري
فــي مجلس ال ـ ــوزراء .االت ـص ــاالت مع
الحريري غير ّمقطوعة ،في محاولة
الثنائي أن «تكون
الستمالته .يفضل ّ
أسـمــاء الـ ــوزراء الـســنــة فــي الحكومة
مغطاة من الحريري ،إن لم ُي ّ
سميها
هو ،فعلى األقل تأتي باالتفاق معه».
ه ــذا ال ـجـ ّـو عـ ّـبــر عـنــه ال ـحــزب بلسان
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ،محمد
رع ــد ،ال ــذي ق ــال إن «الـحـكــو ّمــة بقدر
ً
مــا تـكــون أوس ــع تمثيال ،تــوفــر وقتًا
وتـســاعــد على اإلن ـجــاز» .وقــد سبقه
الى ذلك رئيس مجلس النواب نبيه
بــري في حديثه الــى الرئيس املكلف
عـ ــن «ضـ ـ ـ ـ ــرورة ضـ ــم أوس ـ ـ ــع تـمـثـيــل
وع ـ ــدم اس ـت ـث ـنــاء أح ـ ــد ،ح ـتــى أول ـئــك
الذين ّ
صوتوا ضــده» .مصادر فريق
ُ
ّ
 8آذار تعيد التمسك بالحريري الى
األسباب ذاتها التي سبق أن دفعته
إلــى تفضيل الـحــريــري على أي اسم
آخر لرئاسة الحكومة« :الحفاظ على
السلم األهلي وعدم السماح بحصول
توتير مــذهـبــي» ،وألن «الـحــريــري ال
ً
ي ــزال األكـثــر تمثيال داخ ــل طائفته».
تعتبر ه ــذه امل ـص ــادر أن «الـحــريــري
ارت ـك ـ َـب أك ـبــر خـطــأ ف ــي ح ــق نـفـســه»،
خــاصــة أن «حـ ــزب ال ـلــه وح ــرك ــة أمــل
ّ
لم يكونا في وارد التخلي عنه لوال
قـ ـ ـ ــراره هـ ــو ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب» ،م ـش ـيــرة
إلــى أنــه «يجب عليه اآلن عــدم تكرار
الـ ـخـ ـط ــأ ،وال اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ن ـف ـس ــه عــن
الساحة السياسية ،أو املراهنة على
أصدقاء من الخارج» .تؤكد املصادر
أن « 8آذار يرفض تحييد الحريري،
أو عزله ،وسيحاول جاهدًا منعه من
عزل نفسه».

عبد الكافي الصمد

م ــن غ ـي ــاب أي أث ــر ج ـمــاه ـيــري فـيـهــا،
إال ن ــادرًا .تحولت ساحة مغلقة أمــام
خ ـيــم ان ـت ـش ــرت ف ـي ـهــا وفـ ــي الـ ـش ــوارع
املتفرعة منها ،يحضر فيها ناشطون
قليلو الـعــدد ،وبعضها يبقى أحيانًا
فــارغــا أغـلــب ســاعــات ال ـن ـهــار ،إضــافــة
إلـ ـ ــى بـ ـسـ ـط ــات ش ـع ـب ـي ــة تـ ــوزعـ ــت فــي
أرج ــاء الـســاحــة لبيع الكعك والقهوة
والعصير وغيرها.
ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ـ ــذا ال يـ ـعـ ـن ــي أن امل ـح ـت ـج ــن
ال ــذي غـ ــادروا الـســاحــة قــد ع ــادوا إلــى
ب ـيــوت ـهــم؛ فــال ـت ـظــاهــرات املـتـنـقـلــة في
شــوارع املدينة ،وحركة االحتجاجات
أم ـ ــام امل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ــام ــة وامل ـ ـ ــدارس

والـ ـج ــامـ ـع ــات وم ـ ـنـ ــازل ال ـس ـيــاس ـيــن
واملـ ـ ـص ـ ــارف وغـ ـي ــره ــا ،والـ ـت ــي أج ـبــر
بعضها عـلــى اإلق ـف ــال أي ــام ــا ،أظـهــرت
أن امل ـشــرفــن ع ـلــى الـ ـح ــراك ق ــد نـقـلــوا
أنشطتهم بعيدًا عن الساحة.
ّ
التحركات االحتجاجية
غير أن هــذه
لــم تـبــق سلمية كـمــا كــانــت فــي األي ــام
األول ـ ــى ب ـعــد ان ـطــاق ـهــا .ي ــوم الـسـبــت
ً
املاضي كان دليال على حجم االنفالت
ال ــذي شهدته املــديـنــة ،بعدما استغل
امل ـح ـت ـجــون تـكـلـيــف ال ــرئ ـي ــس حـســان
دياب بتأليف الحكومة ،واالستشارات
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـت ــي أج ــراه ــا ف ــي مجلس
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ،فـ ـ ـق ـ ــام ـ ــوا بـ ـقـ ـط ــع أوصـ ـ ـ ــال

ط ــراب ـل ــس ،وأغ ـل ـق ــوا م ـنــافــذ ال ـطــرقــات
والشوارع الرئيسية بكل ما صادفوه
فــي طريقهم مــن مستوعبات نفايات
وح ـج ــارة ،وأش ـع ـلــوا فـيـهــا اإلطـ ــارات،
فأغلقت املؤسسات العامة والخاصة
واألسواق على نطاق واسع.
إال أن التصعيد لــم يتوقف عند هذا
ّ
تعيشه طرابلس
الحد ،فالهدوء الذي
ُ
منذ نيسان  ،2014والذي أرسي فيها
ب ـع ــد ت ـط ـب ـيــق خ ـط ــة أم ـن ـي ــة ب ــرع ــاي ــة
ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وأنـ ـه ــت ج ــوالت
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات والـ ـعـ ـن ــف الـ ـ ـ ـ ــ 22ال ـت ــي
عاشتها ،شهد نكسة ليل الجمعة -
السبت ،وأثار مخاوف واسعة ،عندما

ميسم رزق
السابق
لم
ِ
يحسبها رئيس الحكومة َ ّ ِ
س ـعــد ال ـح ــري ــري ص ــح ،ح ــن ظ ــن أن
ّ
َ
الفرصة باتت مؤاتية للتخلص من
شريكه في التسوية ،الــوزيــر جبران
َ
ب ــاسـ ـي ــل .ل ـ ــذل ـ ــك ،حـ ـ ــن أوحـ ـ ـ ــى إل ـي ــه
األمـيــركـيــون بأهمية االسـتـقــالــة في
لحظة انـطــاق الـحــراك الشعبي ،من
ضـمــن م ـشــروع ان ـقــاب كبير يهدف
الــى إطــاحــة حــزب الـلــه مــن الحكومة
وتجاهل نتائج االنتخابات النيابية
األخيرة ،لم يتأخر في تنفيذ ذلك كله،
ُليفاجأ َ
بعدها بأن واشنطن نفسها

حزب ّ الله وحركة أمل
يتمسكان بمشاركة الحريري
في الحكومة
ّ
تتخلى عنه .قـطـ ُ
تأليف الحكومة
ـار
ُْ
ـارات غـيــر امل ــل ـ ِـزم ــة التي
مــع االس ـت ـش ـ
ِ ّ
املكلف حسان دياب
الرئيس
أجراها
َ
مع الكتل البرملانية أقلع ،من دون أن
ُيبدي األميركيون وال أي دولة أخرى
مالحظة بشأن التسميةُ .
فجأة وجـ َـد رئيس «تـيــار املستقبل»
أن األم ــور تـجــاوزتــه .خـ ِـســر رهاناته
بالعودة الى رئاسة الحكومة ،سواء
بالتعويل على املفاوضات مع حزب
الله وحركة أمــل باتباع سياسة أنا
أو ال أحــد غيري ،أو باالستثمار في
التحركات في الـشــارع .خسارة ّأدت
ّ
ّ
الــى ارت ـفــاع منسوب تــوتــره ،وتــوتــر
ُ
مـ ـن ــاص ــري ــه عـ ـل ــى األرض ،ي ـت ــرج ــم
بـ«غضبة» احتجاجية على تسمية
ّ
حسان دياب ،وببعض التصريحات
ال ـتــي تـتـحــدث عــن س ـقــوط الشرعية

ُمفاوضات ُتخاض مع الحريري من أجل التمثل في الحكومة َ
عبر أشخاص يحظون بغطائه (مروان طحطح)

ألي سـلـطــة تـنــاقــض مـيـثــاق العيش
امل ـش ـتــرك ،كـمــا غـ ـ ّـردت الـنــائـبــة ديـمــا
جمالي أم ــس .األكـيــد أن األخ ـيــرة لم
ت ـن ـشــر هـ ــذا امل ــوق ــف م ــن دون إي ـعــاز
«ك ـب ــار» ال ـت ـيــار ،الــذيــن تـقـصــدوا
مــن ِ

زيارة هيل :أميركا خسرت جولة الحراك
كما في كل مرة ،يفترض من يعملون مع الواليات املتحدة أن
واشنطن تعمل في خدمتهم .لذلك ،وإذا ما تراجعت خطوة الى
الخلف ،يتهمونها بالخيانة والخذالن ،أو بعقد صفقة حتمية مع
خصومهم ،وهم  -في حالتنا  -إيران وحلفاؤها في لبنان .أما ما
لن يحصل ،فهو إقرار من يفترض نفسه حليفًا ألميركا ،بأنه
واهم ويفترض لنفسه موقعًا ليس له أساسًا.
لم يكن ديفيد هيل لطيفًا كما ّروج كثيرون .بل كان عاكسًا
لحقيقة موقع إدارته في هذه اللحظة السياسية .انتظر الرجل
وإدارته ستني يومًا قبل أن يأتي الى لبنان .انتظر أن تحترق
بيروت تحت أقدام خصوم أميركا وخصوم  14آذار .لكن
اإلحباط أصابه ،وهو ّ
يكرر لوم نفسه على استمرار الرهان
ّ
على مجموعات وقوى لبنانية لم تنفذ يومًا مهمة واحدة بنجاح.
ّ
انتظر هيل وإدارته كل القوى التي تطوعت وكتبت ونظرت
لتغيير جذري يطيح السلطة التي تعطي أذنها إليران وحزب
الله ،ويأتي بسلطة «تحظى بثقة املجتمع الدولي» .طال االنتظار.

حلفاء واشنطن يرفضون اإلقرار بفشلهم،
فتراهم يتحدثون عن خيانة أو صفقة
وفيما كانت الشاشات تقدم املشهد اللبناني على أنه انقالب
عام ،كانت السفارة االميركية في بيروت تكتب تقارير مغايرة
حول ما يحصل ،إذ يعرف فريق السفارة حقيقة الوضع تمامًا.
والنقاش داخل األجهزة االميركية املختلفة حول لبنان لم ينته
الى انتصار وجهة على أخرى ،بل انتصر املوقف السابق الذي
يقول بالسعي الى إدارة االزمة بأقل الخسائر املمكنة .جاء هيل
وقد فقد أوراقًا كثيرة ،من ورقة سعد الحريري الذي تحتاج
عودته الى السراي الى حرب أهلية ،الى ورقة الجيش اللبناني
ً
الذي كاد يتحول مشكلة ال حال كما افترض البعض ،مرورًا
باملنظمات غير الحكومية التي توهمت أن املسرح خال لها مكان
الدولة والقوى االساسية .جاء هيل ،وقد فقد أيضًا كتلة من
رجال االعمال واملصالح املرتبطني عضويًا بالغرب وسياساته،
وسمع غضبهم على كل شيء ،وعلى سياسات إدارته
والعقوبات التي أصابت غالبية الناس قبل أن تنال من حزب الله.
جاء هيل ،وهو مضطر إلى التعامل مع الوقائع اللبنانية كما
هي ،ال كما ّ
صورها مراهقون تناوبوا على منصات في لبنان
والخارج وهم يزرعون األوهام على شكل مؤسسات ومناصب.
جاء هيل ،ووجد جبران باسيل ينتظره في منزله مرتاحًا .وفوق
ّ
كل ذلك ،وصل هيل ،والفريق الخصم إلدارته قد رشح أستاذًا
جامعيًا معروفًا منه شخصيًا .حتى إنه ّ
أقر لبعض من التقاهم
بأنه يعرف حسان دياب جيدًا ،وال يمكن اتهامه بأنه من إنتاج
حزب الله .أكثر من ذلك ،فيما كان حلفاء هيل ينتظرون منه
بيانًا يشبه بيان مايك بومبيو عندما زار لبنان ،وجدوه يعتذر
عن عدم مناقشة ملفات الحدود والنفط والغاز والعقوبات
وصواريخ املقاومة.

ً
عمليًا ،جاء الرجل الى بيروت متعامال بواقعية مع مشهد
يقول إن مشروع إسقاط الحكم في لبنان قد سقط ،وإن القوى
الحليفة له ليست في موقع قادر على نقل طاولة من غرفة الى
غرفة ،فكيف بقلب الطاولة على الجميع .وألن الواقعية تفرض
على أصحاب املصالح النزول عن الشجرة العالية ،فإن أميركا
باتت مضطرة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها في لبنان.
لن تتوقف واشنطن عن التدخل والتخريب ،ولن تتراجع عن
مواقفها املانعة لقيام دولة طبيعية في لبنان ،وستعود إلى فرض
ّ
وستبتزه بشروط كثيرة للحصول
مزيد من العقوبات عليه،
على دعم معنوي هنا أو مادي هناك .وسيعود االميركيون ،مرة
جديدة ،الى إثارة ملفات الحدود والسالح والنفط واملال .لكنهم
يحتاجون الى لحظة مراجعة .سيتم تغيير طاقم السفارة في
بيروت بفريق آخر ،من السفير الى موظفني أساسيني .وسينتظر
االميركيون نتائج الجولة الجديدة من املعارك شمال شرق سوريا
وغربها ،وسيراقبون طريقة تأليف الحكومة الجديدة في العراق،
وينتظرون نتائج املفاوضات املباشرة بني السعودية وأنصار الله
ّ
في اليمن ،وسيدققون في أحوال القوى الحليفة لهم بعد تأليف
الحكومة الجديدة .وحتى لو كان بني األميركيني من يفضل املزيد
من التعثر والفوضى ،بما في ذلك تعطيل عملية تأليف الحكومة
الجديدة ،لكن األكيد أن بقايا قوى  14آذار لن تكون مقبلة على
أيام أفضل .ستجهد إلقناع أميركا والغرب بأنها أهل للمسؤولية.
وستضطر إلى القيام بالكثير لتعيد تنظيم صفوفها ،خصوصًا
أن الرئيس سعد الحريري يتوعد «القوات اللبنانية» ،كما الحزب
التقدمي االشتراكي ،بمواقف قاسية في وقت قريب ،علمًا بأنه
ليس من ضمانة ألن ينفذ ما يقوله ،بينما قررت الكنيسة في
لبنان أخذ مسافة من هذا البرنامج ،ودخلت في عملية تفكير
في كيفية إعداد خطة مواجهة للنتائج االجتماعية املأسوية
لالنهيار االقتصادي واملالي على الناس ،كما هي حال قوى
أخرى في لبنان .أما الجيش والقوى األمنية ،فإن تحدي ضبط
الوضع في لبنان ،ومنع االختالالت داخل صفوفها ،يتقدمان
على أي أولوية أخرى ،وسط مخاوف أكيدة لدى قيادات القوى
العسكرية واألمنية من احتمال إقالتها في وقت ليس ببعيد،
علمًا بأن الضغوط ملنع حصول ذلك كبيرة جدًا ،من داخل البالد
وخارجها.
عمليًا ،لن تكون األمور صعبة على الفهم كثيرًا خالل األيام القليلة
املقبلة .في جانب أميركا وحلفائها ،بحث في الخطوة املقبلة .وفي
جانب الغرب وحلفائه من العرب ،أيام من االنتظار لتقدير املوقف
والتصرف .وفي جانب تحالف  8آذار ،بحث في كيفية توفير
مناخات لقيام حكومة قوية وذات مصداقية من خالل أسماء
الوزراء والبرنامج .وفي جانب الحراك ،ثمة أسئلة وجودية حتمية،
خصوصًا أن الفرصة باتت مؤاتية ،مرة جديدة ،ملراجعة تتيح
إعادة تنظيم الصفوف ،والتصرف كقوة رادعة للسلطة ،وداعمة
ألي برنامج إصالحي ،ولو كان هدفه تحسني سلوك السلطة ال
إطاحتها ...وغير ذلك ،يبقى مفاجآت ،ولو كان العنف عنوانها!

ّ
طرابلس :ساحة االعتصام مهجورة ...وأمن المدينة يهتز
لم تعد ساحة االعتصام الرئيسية في
طرابلس تجذب األنظار ،بعدما فقدت
ســاحــة عـبــد الـحـمـيــد ك ــرام ــي (ســاحــة
ال ـن ــور) زخ ـمــا كــانــت تستقطب عـبــره
ح ـشــود املـحـتـجــن وم ــؤي ــدي ال ـحــراك
الشعبي مــن مختلف أح ـيــاء املــديـنــة،
وم ـ ـ ــن مـ ـن ــاط ــق شـ ـم ــالـ ـي ــة ول ـب ـن ــان ـي ــة
متفرقة.
ف ــي األيـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ـش ــرة األخ ـ ـيـ ــرة غــابــت
ال ـس ــاح ــة ت ـم ــام ــا ع ــن امل ـش ـه ــد ،س ــواء
اإلعـ ــامـ ــي أم ال ـج ـم ــاه ـي ــري ،وت ـك ـفــي
جولة سريعة فيها في أي وقت للتأكد

شهدت املدينة تطورين خطيرين في
ه ــذا ال ـس ـي ــاق :األول رم ــي مـجـهــولــن
 11قنبلة يــدويــة فــي مناطق مختلفة
ّ
هزت أرجاء عاصمة الشمال؛ والثاني
إط ــاق مجهولني رش ـقــات فــي الـهــواء
مـ ــن أس ـل ـح ــة ح ــربـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــوا
ي ـج ــول ــون ب ـس ـيــارات ـهــم ذات ال ــزج ــاج
ال ــداك ــن ف ــي ش ـ ــوارع امل ــدي ـن ــة ،م ــا أث ــار
ال ــرع ــب وال ـه ـلــع ف ــي ن ـف ــوس األه ــال ــي.
وقد أعلن الجيش مساء أمس توقيف
أربعة أشخاصُ ،يشتبه في أن أحدهم
رمى قنبلة يدوية في مجرى نهر أبو
علي.
ه ــذا ال ـت ـطــور الـخـطـيــر دف ــع الـهـيـئــات

والـفــاعـلـيــات اإلســامـيــة واملــدنـيــة في
ط ــراب ـل ــس إل ـ ــى ع ـق ــد لـ ـق ــاء ي ـ ــوم أم ــس
فــي مــركــز جمعية الــدعــوة اإلسالمية
ب ـم ـن ـط ـقــة الـ ـض ــم والـ ـ ـف ـ ــرز ،دانـ ـ ــت فـيــه
«م ـ ـحـ ــاوالت ت ـشــوي ــه ص ـ ــورة ال ـح ــراك
ال ـس ـل ـمــي ،م ــن خـ ــال ال ـق ـي ــام بــأع ـمــال
شنيعة وقبيحة من تكسير وتشبيح
واستباحة كل ما هو محظور» .وأكد
امل ـج ـت ـم ـعــون «رف ـض ـه ــم ق ـط ــع ال ـط ــرق
وإقفال املرافق العامة الحيوية عامة،
ومـ ــرافـ ــق ط ــراب ـل ــس خ ــاص ــة ،وح ــرم ــة
إطالق النار العشوائي ورمي القنابل
الصوتية لتحويل الحراك من سلمي
إلى عنفي ،ورفض كل أشكال التشبيح

والعدوان واإلقفال القسري للجامعة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـخ ــاص ــة،
وكذلك املــدارس والثانويات الرسمية
والخاصة».
ي ــوم الـسـبــت وق ــع إش ـكــال بــن الجيش
ومحتجني عـنــد مـسـتــديــرة مستشفى
ال ـس ــام ،بـعــد رفـضـهــم ق ـيــام عـنــاصــره
بتفتيشهم ،وإشكال آخر عند الطريق
البحرية تحت جسر الباملا ،بعدما منع
الجيش محتجني من قطع تلك الطريق
فرشقوه بالحجارة ،قبل أن ّ
يرد عليهم
بقنابل مسيلة للدموع .لكن يوم أمس
هــادئــا فــي عاصمة الشمال ،مــع إعــان
أكثر من جهة في الـحــراك التوقف عن

قطع الطرقات إلى ما بعد فترة األعياد،
ً
والنزول إلى بيروت بدال من طرابلس.
ولهذه الغاية ّ
تجمع أمــس في ساحة
ك ــرام ــي (الـ ـن ــور) أك ـث ــر م ــن  15حــافـلــة
لنقل املحتجني إل ــى ســاحــة الـشـهــداء
ف ــي ب ـي ــروت لـلـمـشــاركــة ف ــي م ــا أطـلــق
ّ
ً
عليه «أحد الرفض» .لكن إشكاال وقع
بــن املـحـتـجــن والـجـيــش عـنــد حاجز
املــدفــون ،بسبب رفضهم التدقيق في
هويات املحتجني وتفتيش الحافالت،
م ـ ـ ــا أدى إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ــاس ـ ــن ب ـ ـ ــن ب ـع ــض
ّ
املحتجني وعناصر الجيش ،قبل أن
ّ ّ
يتم حــل اإلشـكــال ومتابعة الحافالت
طريقها باتجاه العاصمة.
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