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سياسة
على الغالف

جنون السلطة في مواجهة الحراك
ً
ابتداء من يوم أمس ،دخل تعامل قوى األمن الداخلي مع التحركات االحتجاجية مرحلة جديدة ،عنوانها القمع .وهذا
القمع ليس وليد حادثة "ميدانية" ،بل نتيجة قرار ،جرى التمهيد له عبر سياسيين وبيان أمني صدر يوم األحد الماضي
القمع الذي مارسته األجهزة األمنية
أم ــس بـحــق املـتـظــاهــريــن ف ــي ســاحــة
ال ـش ـهــداء ،لــم يـكــن ولـيــد لـحـظـتــه ،بل
ه ــو نـتـيـجــة ق ـ ــرار س ـيــاســي ـ ـ ـ أم ـنــي،
جـ ـ ـ ــرى الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــد لـ ـ ــه خـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام
امل ــاضـ ـي ــة .الـ ـن ــائ ــب ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط،
عـلــى ع ــادت ــه ،ك ــان أك ـثــر أه ــل الـّنـظــام
صـ ــراحـ ــة .ع ـل ــى ط ــري ـق ـت ــه ،حـ ـ ــذر مــن
ّ
تحول الحراك إلى مشكلة أمنية في
ال ـب ــاد .أم ــا ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،فتولى
ع ـب ــر قـ ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،تـنـفـيــذ
ال ـق ـم ــع ،وت ـغ ـط ـي ـتــه م ــن خـ ــال وزي ــر
الداخلية نهاد املشنوق مدعومًا من
تياره السياسي .أمــا املشاركون في
طــاولــة ال ـحــوار ،فصمتوا عـ ّـمــا جرى
على بعد أمتار منهم .بعض أنصار
راعـ ــي الـ ـح ــوار ،الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري،
«كسروا هذا الصمت» ،والقوا القوى
األمنية ،وشــاركــوا في االعـتــداء على
املتظاهرين ،لرسم خــط أحمر تحت
عـ ـن ــوانُ :
«ي ـم ـن ــع ال ـت ـع ــرض لـلــرئـيــس
(بري)».

امل ـ ّـس بـقــوى األم ّــن ال ــداخ ـلــي» .تحت
ه ــذا ال ـع ـنــوان ،نــفــذت ال ـقــوى األمنية
الـ ـقـ ـم ــع األم ـ ـ ـ ـ ــس .ه ـ ـ ــذا الـ ـقـ ـم ــع م ـنــح
ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات االحـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة زخ ـم ــا
إعــامـيــا كـبـيـرًا ،مــن دون أن ُيـتـ َ
ـرجــم
ح ـش ـدًا شـعـبـيــا ف ــي اع ـت ـص ــام ســاعــة
ري ـ ــاض ال ـص ـل ــح .ال ـح ــزب الـشـيــوعــي
ّ
زود املـعـتـصـمــن ب ـمــدد عـ ـ ـ ّ
ـددي ،من
ّ
خالل انتقال من لبوا دعوته إلحياء
ذك ـ ـ ـ ــرى ان ـ ـطـ ــاقـ ــة جـ ـبـ ـه ــة املـ ـق ــاوم ــة
الوطنية اللبنانية من الصنائع إلى
وس ــط املــدي ـنــة .وي ـبــدو أن «ال ـغ ــزوة»
الـتــي نـفــذهــا بـعــض أن ـصــار الرئيس
بري في ساحة الشهداء« ،احتجاجًا

على شتائم كيلت للرئيس» ،فعلت
فـعـلـهــا ف ــي تـخــويــف ع ــدد م ــن الــذيــن
ش ــارك ــوا ســاب ـقــا ف ــي االح ـت ـجــاجــات،
ف ـل ــم يـ ـتـ ـج ــاوب ــوا أمـ ـ ــس مـ ــع دعـ ـ ــوات
ً
االعتصام ليال في «رياض الصلح».
ق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،وم ــن خلفها
وزي ــر الــداخـلـيــة ،تـبــدو كمن استعاد
ثـقـتــه بنفسه بـعــد أي ــام مــن ال ـخــوف.
يـ ـ ــردد املـ ـشـ ـن ــوق وضـ ـب ــاط امل ــدي ــري ــة
ك ــام ــا عـ ــن «مـ ـن ــع الـ ـتـ ـع ــرض لـهـيـبــة
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــرك ـ ـهـ ــا ال ـج ـي ــش
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن» ،وع ــن
«نـفـسـيــة ال ـض ـبــاط والـعـنــاصــر التي
ُسـ ـ ّـويـ ــت بـ ـ ـ ـ ــاألرض» ،ن ـت ـي ـجــة إعـ ــان

معاقبة ضـبــاط وأفـ ــراد شــاركــوا في
قمع املحتجني ســابـقــا .كــذلــك توقف
ً
األمنيون طويال عند «لجوء أفراد ال
يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة،
إلى قطع الطرق قبل يومني في وسط
ب ـيــروت ،محتجزين آالف املــواطـنــن
فــي سـيــاراتـهــم ،ســاعــة الـ ــذروة ،وهــو
ما لن نقبل بتكراره» .رجال مكافحة
الشغب الذين كانوا موجودين قرب
م ـب ـن ــى «ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» فـ ــي وسـ ـ ــط ال ـب ـلــد
أمـ ـ ــس كـ ــانـ ــوا قـ ــد تـ ـلـ ـق ــوا ت ـع ـل ـي ـمــات
واض ـح ــة« :اسـ َـح ـبــوا كــل مــن يـحــاول
تـ ـج ــاوز ح ــاج ــز ،وكـ ــل م ــن ي ـت ـعـ ّـرض
لكم بالضرب أو الشتم أو الــرشــق».

و«اسـحـبــوا» هــي الكلمة التي تعني
«أوقـ ـ ـف ـ ــوا» .وال ـتــوق ـيــف ف ــي قــامــوس
ِ
مـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـشـ ـغ ــب ال ي ـت ـض ـم ــن أي
«ضوابط» :الضرب والركل والسحب
ُ
ُ َ
وال ـش ـتــائــم ال ت ـع ـ ّـد تـ ـج ــاوزات ت ــذك ــر.
وبـنـ ً
ـاء على ذلــك ،خــرج املشنوق ليل
أمــس ليمنح الـقــوى األمنية غطاءه.
من على شاشة تيار «املستقبل» ،قال
إن «بعض املتظاهرين توجهوا إلى
قــوى األمــن بألفاظ نابية ،وبالتالي
هــذا األمــر استوجب تنفيذ القانون
عبر توقيفهم وقــرر القضاء اإلفــراج
عـ ـنـ ـه ــم» ،م ـض ـي ـف ــا« :نـ ـح ــن مـهـمـتـنــا
الـحـفــاظ عـلــى املـتـظــاهــريــن وحـمــايــة

ً
ّ
وزير الداخلية غطى ليال ما قامت به القوى األمنية نهارًا (مروان طحطح)

بيان قوى األمن الداخلي األحد
أعلن ما ستقوم به «مكافحة
الشغب» أمس
ب ـشــائــر الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي ـ ـ ـ األم ـنــي
ب ــدأت بالظهور يــوم األح ــد املــاضــي،
ح ــن أعـلـنــت املــديــريــة ال ـعــامــة لـقــوى
األمــن الداخلي هــذا الـقــرار ،من خالل
القول :سنحمي التظاهرات ،ولكن...
وبعد الـ»ولكن» تكمن الرسالة التي
لــم يلتفت إليها أح ــد ،ألن الجمهور
اعتاد إهمال بيانات األمن الداخلي،
أو عــدم أخــذ مضمونها على محمل
ال ـ ـجـ ــد .كـ ـ ــان بـ ـي ــان املـ ــديـ ــريـ ــة ،الـ ــذي
يـحـظــى ب ـغ ـطــاء م ــن وزيـ ــر الــداخـلـيــة
ن ـ ـهـ ــاد املـ ـشـ ـن ــوق ومـ ـ ــن خ ـل ـف ــه ت ـ ُي ـِّـار
امل ـس ـت ـق ـبــل ،يـعـلــن الـ ـق ــرار ال ـ ــذي نــفــذ
أم ــسُ :
«يـمـنــع قـطــع ال ـطــرقــاتُ ،يمنع
ُ
التعدي على األمــاك العامة ،ويمنع

في الواجهة

عين األجهزة مفتوحة على الحراك
مشهدان متناقضان متالزمان ،واكبا حمالت
الحراك المدني منذ 29آب :اعتصامات سلمية
رفعت شعارات مطالب غالى بعضها في
التوقع حتى الوهم ،واعمال شغب تعمدت
تقويض جهود هذا الحراك في معركته
المفتوحة ضدالطبقة السياسية
نقوال ناصيف
راف ـ ـ ـ ــق اع ـ ـت ـ ـصـ ــام ح ـ ــرك ـ ــات امل ـج ـت ـم ــع
املــدنــي وتـظــاهــراتــه ســوء تفاهم دائــم
تقريبا مــع االج ـهــزة االمـنـيــة والـقــوى
الـعـسـكــريــة ،مـنــذ ال ـيــوم االول للنزول
ال ـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ودخـ ـ ـ ــول م ــواجـ ـه ــة مــع
الطبقة السياسية .سيقت الى االجهزة

االمنية اتـهــامــات شتى منها تشويه
صورة الحراك ،والى القوى العسكرية
معاملته بقسوة وعنف.
لـكــن لــاجـهــزة االم ـن ـيــة ،ش ــأن حمالت
املجتمع املدني ،وجهة نظر.
بــا ت ــردد ،يـقــول م ـســؤول امـنــي رفيع
انــه ال يستبعد وج ــود «اخ ـت ــراق» في
صـ ـف ــوف الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي وداخـ ـ ــل
ب ـ ـعـ ــض حـ ـ ـم ـ ــات املـ ـجـ ـتـ ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي:
«الـغــالـبـيــة الـســاحـقــة مـنـهــم سلميون
عـ ـ ــابـ ـ ــرون ل ـ ـل ـ ـمـ ــذاهـ ــب وال ـ ـ ـطـ ـ ــوائـ ـ ــف،
ي ـح ـم ـلــون م ـطــالــب مـحـقــة نـشــاطــرهــم
اياها ألن احـدًا ال يسعه اال ان يصرخ
صــراخـهــم فــي حقوقهم فــي الكهرباء
وامل ـي ــاه وال ـع ــدال ــة وال ـع ـمــل وال ــروات ــب
واالقـ ـ ـس ـ ــاط امل ــدرسـ ـي ــة وان ـ ـهـ ــاء ازمـ ــة
النفايات والشؤون الحياتية االخرى.
هــل يمكن ألح ــد ان ينكر الـفـســاد في
الحياة السياسية والعامة في البالد،

فيما الحراك يقول انه يخوض معركة
ضــد الـفـســاد؟ قــد يـكــونــون يتوسلون
امل ــدي ـن ــة ال ـف ــاض ـل ــة .ل ـكــن هـ ــذا ال ـح ــراك
مخترق ببعض االشـخــاص ،من دون
ان ي ـع ـنــي ذلـ ــك ان ك ــل َمـ ــن ي ـن ــزل الــى
الـتـظــاهــر م ـشــروع مـخـتــرق .طـبـعــا ال.
لكن بني بعض رموزهم َمن يعمد الى
تحريك ادوات في االعتصامات بغية
الوصول الى غايات بعيدة كل البعد
ع ــن م ـطــال ـب ـهــم امل ـع ـل ـنــة واملـ ـش ــروع ــة،
وان ي ـكــن ب ـعــض ش ـع ــارات ـه ــم وهـمـيــا
ك ــامل ـط ــال ـب ــة ب ــاسـ ـق ــاط الـ ـنـ ـظ ــام .نـحــن
ن ــراق ــب هـ ــذه ال ـت ـج ـم ـعــات ع ـل ــى غ ــرار
«بــدنــا نـحــاســب» و»طـلـعــت ريحتكم»
وسواهما ،ونتتبع حاالت انسجامها
وحــاالت تنافرها .املعطيات املتوافرة
ل ــدي ـن ــا ع ــن ت ـح ــرك ــات هـ ــذه ال ـح ـمــات
انها تــواجــه اختالفا فــي ال ــرأي ،حــادًا
اح ـيــانــا ،لـيــس عـلــى املـطــالــب فحسب،

بــل ايـضــا على االول ــوي ــات .بينها َمن
ي ــري ــد ال ـس ـيــاســي ي ـت ـصــدر الـحـيــاتــي،
وب ـي ـن ـهــا َمـ ــن ي ــري ــد تـ ـص ـ ّـدر الـحـيــاتــي
على السياسي .نـعــم ،يمكنني القول
ان الـعــن مفتوحة عـلــى ه ــذا ال ـحــراك.
الح ـظ ـن ــا ايـ ـض ــا ،ف ــي مـ ـع ــرض تـبـيــان
تناقض املواقف والشعارات ،ان بعض
ال ـ ـحـ ــراك رف ـ ــع ص ـ ــور زعـ ـم ــاء ط ــوائ ــف
س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا امـ ـتـ ـع ــض م ـع ـت ـص ـمــون
يـنـتـمــون ال ــى مــذهــب ه ــذا الــزع ـيــم او
ذاك ،فــاحـتـجــوا وأن ــزل ــوا ال ـصــور تلك
رافـ ـض ــن مـ ـ ّـس زع ـمــائ ـهــم او جعلهم
دعــايــة لالعتصام والتظاهر ،وســوق
االتهام على انهم عنوان للفساد .كيف
يمكن لهذا الحراك ان يستمر ويعيش
طويال في ظل هذا التأثير؟».
ه ــل يـعـتـقــد بـ ــأن ال ـط ـب ـقــة الـسـيــاسـيــة
ق ــادرة على التغلغل فــي هــذا الـحــراك
ومحاولة التالعب به؟

ي ـج ـي ــب« :ط ـب ـع ــا .م ــراق ـب ـت ـن ــا الـ ـح ــراك
جـعـلـتـنــا نـجـمــع م ـع ـلــومــات واض ـحــة
ع ـم ــا ي ـ ـجـ ــري .هـ ـن ــاك مـ ـش ــارك ــون فــي
االعـتـصــامــات وال ـت ـظــاهــرات معروفو
الـ ـ ـ ــوالء واالن ـ ـت ـ ـمـ ــاء الـ ـح ــزب ــي .وجـ ــوه
ليست بريئة في هذا الدور ،بل مكلفة
مهمة محددة .ال أتحدث على املستوى
ال ـس ـي ــاس ــي ف ـح ـس ــب ،ب ــل اي ـض ــا عـلــى
املـسـتــوى االم ـن ــي .هـنــاك َم ــن يتغلغل
في املعتصمني والحراك نعرفه تمامًا.
بعض مــن هــؤالء موقوفون كــانــوا قد
ارسلوا الى التجمعات الفتعال شغب
بتوجيه وتعليمات محددة توصلنا
الـ ـيـ ـه ــا .لـ ــم ي ـك ــن هـ ـ ــدف هـ ـ ــذا ال ـش ـغــب
بـ ــال ـ ـضـ ــرورة ض ـ ــرب ح ــرك ــة امل ـج ـت ـمــع
امل ــدن ــي ،بــل ت ـبــادل تصفية حـســابــات
سياسية بني اكثر من طرف ،بعضهم
ضد بعض».
ً
هل يالحظ تمويال غامضًا يقف وراء

