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سياسة
تقرير

جواب السلطة على المطالب:

القمع

ُ
ً
أكثر من  40معتقلة ومعتقال ،بحسب لجان المحامين ،وأكثر من  21جريحة وجريحًا نقلوا
إلى المستشفيات غير الذين رفضوا ترك الساحة ،بحسب إعالن الصليب األحمر اللبناني .هذه
هي حصيلة يوم القمع الوحشي أمس لحركة االحتجاجات السلمية ،التي رافقت انعقاد
جولة الحوار الثانية بين الزعماء .إال أن هذه الحصيلة ليست نهائية ،فالذين أخذوا قرار القمع
ّ
ووفــروا الغطاء له ّ
ومهدوا لتنفيذه بجملة واسعة من المواقف والشائعات والتقارير
األمنية المثيرة للغثيان قبل المخاوفّ ،لمحوا أيضًا إلى أن في جعبتهم تجربة «البلطجية»،
وأجروا تمرينًا عليها أمس
حسين مهدي

لم يسلم الصحافيون
من استهداف عناصر
األمن لهم ،مصور وكالة
(أ ف ب) أنور عمرو،
ُ
ضرب بهراوات مكافحة
الشغب على كتفه
ُ
ورأسه ،وكسرت نظارته
الطبية .ولحق أحد
عناصر فرع املعلومات
بمصور «دايلي ستار»
ً
حسن شعبان ،محاوال
سرقة كاميرته منه.
كذلك كسر عناصر
مكافحة الشغب إحدى
كاميرات النقل املباشر
التابعة إلحدى املحطات
العربية .أثناء تخريب
مناصري حركة أمل
خيم املضربني عن
الطعام ،تعرض مصور
«العربي الجديد» حسني
بيضون لرشق حجر
أصاب رأسه ،فنقل إثر
ذلك إلى املستشفى
للمعالجة.
أثناء حملة االعتقاالت،
ُ
اعتقل عدد من
الصحافيني ،من بينهم
نضال أيوب ويارا
الحركة وخلدون جابر.

أصبح وزير
الداخلية نهاد
المشنوق ُمطالبًا
جديًا من قبل
الناس باالستقالة
الفورية (مروان
طحطح)

ليست فــرق مكافحة الشغب وحدها
اس ـت ـحــوذت أم ــس عـلــى مـشـهــد القمع
ال ــوح ـش ــي مل ـت ـظــاهــريــن وم ـت ـظــاهــرات
يـ ـن ــادون بــال ـس ـل ـم ـيــة ،ب ــل قـ ــوى األم ــن
ّ
ال ــداخ ـل ــي كــل ـهــا ب ــذك ــوره ــا وإن ــاث ـه ــا،
وب ـع ـنــاصــرهــا ف ــي لـبــاسـهــم الــرسـمــي
أو فـ ـ ــي لـ ـب ــاسـ ـه ــم امل ـ ـ ــدن ـ ـ ــي ،وكـ ــذلـ ــك
ُ
«البلطجية» الــذيــن اســتـقــدمــوا تحت
نظر القوى األمنية الرسمية كتمرين
ملــا ردده بـعــض الــزعـمــاء عــن «الــدمــار
الـ ـش ــام ــل» ال ـ ــذي س ـت ـحــدثــه «ال ـح ــركــة
املدنية» .لم يقتصر املشهد على عنف
الدولة ،بل تخطاه إلى عنف من نوع:
«يلي بجيب سيرة الرئيس نبيه بري
بدنا ندعسوا».
ي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو أن امل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوريـ ـ ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ات ـخ ــذوا قـ ــرار قمع
االح ـت ـج ــاجــات ب ــاإلج ـم ــاع ،ل ــم يـخــرج
أي مـنـهــم ليستنكر م ــا ج ــرى ،ب ــل إن
بعضهم زعم أنه لم يعلم بما يجري.
إال أن ـ ــه فـ ــي امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،أي ل ــدى
املحتجني واملحتجات ،كانت القناعة
تــامــة« :ق ــرروا ضــرب الـحــراك الشعبي
بأي شكل».
مــا جــرى أمــس كــان مـقـصــودًا .لــم يكن
ه ـنــاك أي م ـبــرر ل ــدى ال ـق ــوى األمـنـيــة

الس ـت ـخــدام الـعـنــف امل ـفــرط .لــم تحدث
م ـ ـنـ ــاوشـ ــات كـ ـم ــا ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ب ــدأ
الـضــرب بــال ـهــراوات والــركــل والسحل
واالع ـت ــداء عـلــى الصحافيني وتنفيذ
حـمـلــة اع ـت ـق ــاالت مـمـنـهـجــة ومـنـظـمــة
بحق ناشطني في الـحــراك ...هكذا من
دون أي مقدمات.
يشير بـعــض املـنـظـمــن إل ــى واقعتني
حصلتا أمس كانتا األبلغ تعبيرًا عن
نية السلطة املسبقة بـضــرب الـحــراك
بأسرع ما يمكن وبأي طريقة ممكنة.
الواقعة األولى عندما ُمنع املتظاهرون
بالقوة من قطع الطريق العام بالقرب
مــن خـيــم امل ـضــربــن عــن ال ـط ـعــام أمــام
العازارية.
ُمقر وزارة البيئة في مبنى ُ
ضربوا بقسوة ووحشية حتى أبعدوا
إل ــى ت ـحــت ج ـســر فـ ــؤاد ش ـه ــاب ،ومــن
ُ
جـلــس منهم أرض ــا ُدع ــس ول ـب ــط .أمــا
الــواقـعــة الثانية ،فحصلت فــي املكان
نفسه ،مع فارق زمني بني الواقعتني،
إذ ق ــاد امل ـ ــازم األول ف ــي ق ــوى األم ــن
ال ــداخ ـل ــي ُي ــدع ــى ح .د .مـجـمــوعــة من
الـشـبــان املـحـســوبــن عـلــى حــركــة أمــل،
وعـ ـم ــد إلـ ــى ت ـك ـس ـيــر خ ـي ــم امل ـضــربــن
ع ـ ــن الـ ـطـ ـع ــام وض ــربـ ـه ــم م ـ ُــع ج ـم ـيــع
امل ــوج ــودي ــن ف ــي امل ـ ـكـ ــان ،ونـ ـق ــل أح ــد
املـضــربــن إل ــى املستشفى للمعالجة
م ــن رضـ ـ ــوض ج ـس ـي ـمــة .وح ـص ــل كــل

عناصر بلباس مدني ينتقون متظاهرين محددين ويعتقلونهم في ما يشبه عمليات الخطف (مروان طحطح)

ذل ــك فــي وق ــت تــراجــع فـيــه ع ــدد كبير
مـ ــن ع ـن ــاص ــر م ـك ــاف ـح ــة ال ـش ـغ ــب إل ــى
داخل مبنى العازارية ،ومن بقي منهم
اكتفى بمشاهدة ما يحصل ،علمًا أن
أح ــد الـضـبــاط املــوجــوديــن فــي املـكــان
أمرهم بالتدخل لحماية املتظاهرين
والصحافيني ،إال أنهم ت ــرددوا خوفًا
من املهاجمني وقائدهم.
ن ـفــت ح ــرك ــة أم ــل ف ــي ب ـي ــان أي عــاقــة

ّ
أصر المهاجمون على إظهار
هوياتهم بوصفهم من حركة أمل

لـهــا بـمــا حـصــل ،إال أن هـجــومــا ثانيًا
حصل بعد صدور هذا البيان ،رشقوا
املـعـتـصـمــن ف ــي ال ـســاحــة بــالـحـجــارة
وال ـك ــراس ــي ،وأصـ ـ ّـر امل ـهــاج ـمــون على
ال ـظ ـه ــور أم ـ ــام ك ــام ـي ــرات ال ـت ـل ـفــزيــون
وإعــان هوياتهم بصفتهم من «أمل»
يريدون الذود عن شرف الرئيس بري.
م ـن ــذ ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ق ـب ــل ظ ـه ــر أم ــس،
بدأت مجموعات صغيرة من الشابات
ّ
التجمع
والشباب بالتوافد إلى نقطة
امل ـحــددة تـحــت مبنى الـنـهــار بالقرب
من ساحة الشهداء .توقع الواصلون
ب ــاك ـرًا أن ت ـك ــون ال ـت ـع ــزي ــزات األمـنـيــة
مـ ـش ــددة ع ـل ــى املـ ــداخـ ــل املـ ــؤديـ ــة إل ــى
س ــاح ــة ال ـن ـج ـم ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا امل ــدخ ــل
امل ـحــاذي ملبنى الـنـهــار ،على غ ــرار ما

المجموعات تقرر اليوم خطتها :نحو التصعيد إلقـــ
إيفا الشوفي
أمس ،أظهرت أجهزة السلطة جزءًا
مـ ــن وح ـش ـي ـت ـه ــا .ي ـ ــوم امل ــواجـ ـه ــات
الطويل بــدأ عند التاسعة صباحًا
ّ
ليتحول
بتجمعات سلمية خجولة
سريعًا إلــى موجة اعتقاالت طالت
أكثر من أربعني متظاهرًا .االعتقاالت
لــم تـكــن بــريـئــة ،إذ ك ــان واض ـحــا أن
ه ـنــاك مـسـتـهــدفــن م ـحــدديــن يجب
إل ـق ــاء ال ـق ـبــض عـلـيـهــم .ع ـلــى ضـّـوء
القمع املمارس واالعتقاالت املكثفة
عاد الناس الى ساحتهم في رياض
الـصـلــح ،ســاحــة املـ ُـواج ـهــات األول ــى
مــع السلطة حيث أطـلــق الرصاص
الحي واملـطــاطــي والقنابل املسيلة
ل ـلــدمــوع عـلــى املـتـظــاهــريــن وسـقــط
ع ـش ــرات ال ـج ــرح ــى .ي ـق ــول الـنــاشــط
ّ
ّ
حسان الزين إن «العودة الى ساحة
ري ـ ـ ـ ــاض الـ ـصـ ـل ــح ه ـ ــي ع ـ ـ ـ ــودة ال ــى
ب ــداي ــات اإلشـ ـك ــاالت ال ـتــي انطلقت
من هنا ،ولنثبت للسلطة أننا لسنا
خائفني».
أثبت الناس واملجموعات أنهم لن
يتخلوا عن أي متظاهر ،فتوجهوا
ع ـنــد ال ـس ــادس ــة م ـس ـ ً
ـاء إل ــى ســاحــة
ري ــاض الـصـلــح وأعـلـنــوا اعتصامًا

م ـف ـت ــوح ــا ال ـ ــى ح ــن إطـ ـ ــاق س ــراح
جـمـيــع امل ـع ـت ـق ـلــن ،وح ـص ـل ــوا على
ً
مرادهم عند العاشرة ليال بإطالق
س ـ ـ ـ ــراح س ـ ــام ـ ــر م ـ ـ ـ ــازح مـ ـ ــن م ـخ ـفــر
الجميزة ،آخر املعتقلني ،أمس.
مئات املتظاهرين ّ
تجمعوا هاتفني
بشعار واحــد« :ارحــل يــا مشنوق».
ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة لـ ــم ي ـك ــن وزي ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئــة
مـحـمــد املـشـنــوق املـتـهــم األســاســي،
ب ــل أصـ ـب ــح وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـهــاد
امل ـش ـن ــوق ُم ـط ــال ـب ــا ج ــدي ــا م ــن قـبــل
الناس باالستقالة الفورية بسبب
الــوحـشـيــة الـتــي مــارسـهــا عناصره
ُاألمنيني ضد املتظاهرين.
ّ
تـ ـجـ ـم ــع املـ ـجـ ـم ــوع ــات عـ ـل ــى أن مــا
ح ـصــل أم ــس ه ــو ف ـصــل ج ــدي ــد من
الـ ـ ـح ـ ــراك م ـش ــاب ــه ل ــواقـ ـع ــة  22آب،
وبــال ـتــالــي يـتـطـلــب األمـ ــر ال ـخ ــروج
ب ـخ ـط ــة س ــري ـع ــة وقـ ــويـ ــة مل ــواج ـه ــة
ال ـس ـل ـطــة ال ـت ــي كـ ــان واضـ ـح ــا عـلــى
ضــوء األح ــداث أنها قــررت القضاء
على الحراك .يقول أمني عام اتحاد
ال ـش ـب ــاب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ع ـم ــر دي ــب
«إننا كسبنا التحدي مع السلطة،
وأثبتنا أنه ال يمكن قمعنا أو منعنا
من التظاهر .فعلى الرغم من حملة
االعـ ـتـ ـق ــاالت اس ـت ـم ــرت ال ـت ـحــركــات

