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ك ــان عـلـيــه الــوضــع األس ـب ــوع الـفــائــت.
إال أن ـهــم فــوج ـئــوا بـغـيــاب أي عنصر
مــن مكافحة الشغب ،ووج ــود عوائق
ح ــدي ــدي ــة مـ ــربـ ــوط ب ـع ـض ـهــا بـبـعــض
بـ ّطــريـقــة بــدائ ـيــة جـ ـدًا ت ـسـ ّـد ال ـطــريــق.
ظنوا أن وجود قلة من عناصر الدرك
في املكان (ال يتخطى عددهم عشرين
عـنـصـرًا) ،هــو فــرصــة ذهـبـيــة لتخطي
ال ـع ــوائ ــق ال ـحــديــديــة وال ــوص ــول إلــى
م ـك ــان ق ــري ــب م ــن س ــاح ــة الـنـجـمــة من
طــريــق امل ــدخ ــل امل ــواج ــه ملـبـنــى بـلــديــة
بيروت.
مــا ج ــرى بـعــد قـلـيــل ،ب ـ ّـن أن األم ــر لم
ُ
يكن إال فخًا ،إذ استدرج املتظاهرون
ّ
للتجمع عـنــد مــدخــل واح ــد ،وه ــو ما
ّ
جــنــب امل ـت ـحــاوريــن ال ــرش ــق بالبيض

والـنـفــايــات عند دخــولـهــم إلــى ساحة
الـنـجـمــة م ــن م ــداخ ــل أخ ــرى مختلفة.
س ـح ــب امل ـت ـظ ــاه ــرون هـ ــذه ال ـع ــوائ ــق.
أب ـ ـعـ ــدهـ ــم عـ ـن ــاص ــر الـ ـ ـ ـ ــدرك م ـ ــن دون
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـع ـن ــف وحـ ـص ــروه ــم فــي
ّ
م ـس ــاح ــة ض ـي ـق ــة .م ــا ه ــي إال دق ــائ ــق
قليلة حتى ظهر أكثر من  100عنصر
من عناصر مكافحة الشعب ،يرافقهم
قــائــد شــرطــة ب ـي ــروت الـعـمـيــد محمد
األيوبي .وفي لحظة وصولهم انهالوا
بالضرب على املتظاهرين .الحصيلة
األول ـ ــى ك ــان ــت اع ـت ـقــال  3مـتـظــاهــريــن
وسقوط عدد منهم جرحى .بعد ذلك
حــوصــر امل ـت ـظــاهــرون ،وق ــف عناصر
مكافحة الشغب بشكل دائري حولهم،
م ــع ت ــرك ث ـغــرة صـغـيــرة جـ ـدًا لـخــروج

مــن يــريــد مــن املـتـظــاهــريــن بـعـيـدًا عن
مكان االعتصام .في هــذا الــوقــت ،كان
األيــوبــي يعطي أوام ــر واضـحــة ألحد
ال ـض ـبــاط« :خـلـيـكــن مـطــوقـيـنــن ،حتى
ت ـفــرف ـطــوهــن وت ـع ـت ـق ـل ــوه ــن» .تـ ــوارى
األي ــوب ــي ع ــن املـ ـك ــان ،ت ــارك ــا عـنــاصــر
مكافحة الشغب على احتكاك مباشر
ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،م ــن دون أي ض ــاب ــط.
تـصــاعــد الـتــوتــر بـعــدمــا ب ــدا تضييق
دائ ـ ــرة ال ـح ـصــار أك ـث ــر ،ل ـت ـبــدأ بـعــدهــا
الـهـجـمــة األخ ـي ــرة عـلــى املـتـظــاهــريــن،
هراوات هؤالء العناصر لم تكن ّ
تميز
أح ـدًا ،حتى الصحافيني واملصورين.
ل ـح ـقــوا بــامل ـت ـظــاهــريــن ف ــي الـ ـش ــوارع،
ضربوهم وسحلوا بعضهم ،أحدهم
ّ
تلقى ضربة مباشرة على رأسه ،فوقع
أرضًا وبدأت القوى األمنية بركله.
فـ ــي ظـ ــل ه ـ ــذا امل ـش ـه ــد األس ـ ـ ـ ــود ،ك ــان
ع ـ ـنـ ــاصـ ــر ب ـ ـل ـ ـبـ ــاس م ـ ــدن ـ ــي ي ـن ـت ـق ــون
متظاهرين محددين ويعتقلونهم بما
يشبه عمليات الخطف امليليشياوية.
حتى إنـهــم سحبوا أحــد املتظاهرين
م ــن داخـ ــل س ـي ــارة اإلسـ ـع ــاف .الح ـقــا،
ُ
تبني أن الذين اعتقلوا بهذه الطريقة
ه ــم م ــن ال ـنــاش ـطــن وال ـن ــاش ـط ــات في
مجال تنظيم االحتجاجات والتعبئة،
م ــا دف ــع إل ــى االع ـت ـقــاد أن ال ـه ــدف هو
الـقـضــاء عـلــى ق ــدرة ه ــؤالء عـلــى إدارة
الـســاحــة والـحـشــد فـيـهــا .وص ــل األمــر
ُ
إلــى املـضــربــن عــن الـطـعــام ،إذ اعتقل
اث ـ ـنـ ــان م ـن ـه ــم هـ ـم ــا وارف س ـل ـي ـمــان
ويوسف الجردي.
ل ـ ـ ــوح ـ ـ ــظ ان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار ل ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر ف ـ ــرع
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات واس ـ ـت ـ ـق ـ ـصـ ــاء ب ـ ـيـ ــروت
وم ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات ال ـ ـج ـ ـيـ ــش واملـ ـخـ ـب ــري ــن
األمنيني بني املتظاهرين ،وكان هؤالء
ال ـع ـن ــاص ــر يـ ـش ــارك ــون فـ ــي م ـم ــارس ــة
ال ـع ـنــف .امل ـســؤول ـيــة األم ـن ـيــة ضــاعــت
في الساحة ،ففيما كان أحد الضباط
ُيعطي أوامر بمالحقة املتظاهرين في
الشوارع وضربهم ،طلب ضابط آخر
منهم الـتــراجــع ،وضــابــط ثــالــث نــادى
عبر جهازه الالسلكي طالبًا حضور
عدد إضافي من الضباط ألن «ما في
عدد كافي بالساحة».
شـ ّـبــه أح ــد امل ـت ـظــاهــريــن م ــا قــامــت به
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ب ـمــا ي ـق ــوم ب ــه جيش
االح ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،عـنــدمــا يــريــد
قـ ـم ــع ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة س ـل ـم ـي ــة ي ـ ـقـ ــوم ب ـهــا
الفلسطينيون ،قــال« :هــذا الحقد غير
م ـف ـهــوم ت ـجــاه مـتـظــاهــريــن يـطــالـبــون
بمطالب بديهية لجميع اللبنانيني:
ال تـطـمــرونــا بــال ـن ـفــايــات .ه ــذا ك ــل ما
نطالب ،هل هذا كثير؟».

ـالة نهاد المشنوق
طوال اليوم ،ما أربك السلطة .كذلك
أثبتنا أنــه فــي حــال فـكــرت السلطة
مـ ـج ــددًا ف ــي اعـ ـتـ ـق ــال م ـت ـظــاهــريــن،
فإننا قادرون على تجييش الشارع
وإغالق الطرقات وتعطيل البلد الى
حني إخالء سبيل أي معتقل».
م ـنــذ ل ـيــل أم ــس بـ ــدأت املـجـمــوعــات
تتشاور من أجل تحديد الخطوات
امل ـق ـب ـل ــة ،ع ـل ــى أن ُي ـع ـق ــد اج ـت ـم ــاع
مـ ّ
ـوســع ال ـيــوم ملختلف مجموعات
الغاية .يــرى املحامي
الـحــراك لهذه ّ
ن ـ ــزار صــاغ ـيــة أن ـ ــه «م ـن ــذ ال ـص ـبــاح
هـ ـن ــاك م ـ ـحـ ــاوالت ح ـث ـي ـثــة ل ـضــرب
ال ـح ــراك ،ب ــدأت بتوقيف شـبــان من
مختلف املجموعات األساسية في
الـ ـح ــراك ،ت ــاه ــا ه ـجــومــان كـبـيــران
م ــن شـبـيـحــة ب ـكــل مـعـنــى الـكـلـمــة».
ّ
ي ــرى صــاغـيــة أن «امل ـطــالــب ال تــزال
نفسها ،لكن يومًا بعد يوم يتضح
أن املعركة ليست معركة نفايات ،بل
هي معركة مواطن ضد زعيم».
ّ
ح ــت ــى ل ـي ــل أم ـ ــس ،ل ــم ُي ـت ـخ ــذ ق ــرار
بــن املجموعات مــن أجــل املطالبة
بــاس ـت ـقــالــة وزيـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،على
أن تـتــم مـنــاقـشــة ه ــذه الـنـقـطــة في
اجـتـمــاع الـيــوم .يـقــول الـنــاشــط في
ح ـم ـل ــة «ط ـل ـع ــت ري ـح ـت ـك ــم» ودي ــع

مئات المتظاهرين
ّ
تجمعوا هاتفين
بشعار واحد:
«ارحل يا مشنوق»

األس ـ ـ ـمـ ـ ــر إنـ ـ ـ ــه «س ـ ـت ـ ـتـ ــم م ـن ــاق ـش ــة
هـ ــذه امل ـس ــأل ــة ك ـم ـج ـم ــوع ــات ،وق ــد
أث ـب ـتــت امل ـج ـمــوعــات أن الـتـنـسـيــق
ال ــذي يـحـصــل بينها عـلــى األرض
ّ
م ـم ـت ــاز وجـ ـ ـ ــدي» .ل ـك ـنــه ي ــؤك ــد أن
«امل ـش ـن ــوق خ ـســر األه ـل ـي ــة لـيـكــون
وزي ــر داخـلـيــة ،وإذا لــم يـكــن ق ــادرًا
ع ـل ــى ض ـب ــط عـ ـن ــاص ــره ف ـل ـيــرحــل.
ّأمــا إذا كــان هــو مــن أعطى األوامــر
باالعتداء على املتظاهرين ،يجب
محاسبته .املطلوب اليوم استقالة
ّ
امل ـش ـنــوقــن» .كــذلــك يــؤكــد دي ــب أن
«أبـ ــرز نـتــائــج اع ـت ـقــاالت أم ــس هو
وجـ ــوب امل ـطــال ـبــة فـ ــورًا بــاسـتـقــالــة

نهاد املشنوق ومحاسبته».
خ ـط ــة الـ ـتـ ـح ــرك ــات الـ ـت ــي وض ـع ـهــا
ال ـ ـح ـ ــراك ل ـ ـهـ ــذا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،والـ ـت ــي
شـ ـمـ ـل ــت اع ـ ـت ـ ـصـ ــامـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــام م ـط ـمــر
الناعمة غدًا وتظاهرة مركزية نهار
السبت ،ستناقش اليوم على ضوء
األحداث ،مع ّ
توجه لدى املجموعات
الــى حشد الناس نهار السبت بما
يـشـبــه تـظــاهــرة  29آب .ي ـقــول ديــب
ّ
إن «هــذه الخطة قد تتغير ،وسيتم
الـتـفـكـيــر ب ـخ ـط ــوات أس ـ ــرع وأقـ ــوى
ملواجهة هذه السلطة»ّ .أما صاغية
ّ
فيرى أن «الــرد على محاولة ضرب
الحراك سيكون باملستوى املناسب،
وهو ما سيتقرر اليوم».
ويــؤكــد ودي ــع األ ّس ـمــر أن ـ ّـه «أصـبــح
واضـ ـ ـح ـ ــا أن ـ ـ ــه ك ــلـ ـم ــا خ ـ ـ ــف ض ـغــط
الـ ـش ــارع ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ت ـع ــود الــى
امل ـح ــاص ـص ــة ومـ ـح ــاول ــة االل ـت ـف ــاف
عـلــى ال ـح ــراك عـبــر ال ـق ــرار الـ ــوزاري
الذي اتخذ بشأن النفايات والدعوة
الى طاولة الحوار من أجل االتفاق
ع ـلــى ال ـ ـنـ ــاس» ،ل ــذل ــك فـ ــإن الـنـقــاش
الـيــوم سيتركز أيـضــا على وجــوب
تكثيف الضغط والتحركات وعدم
تأجيلها من أسبوع الــى آخــر ،كما
حصل سابقًا.
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تقرير

بيروت تتنفس :هذا الوسط لي
غسان سعود
ال شيء أجمل من التنزه في وسط بيروت هذه األيام .كل املحالت التي نهبت من أصحابها ليتملكها
فرد ويعيد تأجيرها مقفلة .من لم يهرب من الوسط املقفر على وشك الهروب .كل املصارف تدفع
اإليجارات وأجــور املوظفني وكل مصاريف فروعها هناك دون أن تطأها قدم .ويصعب تحديد
أيهما أجمل :السياج الشائك الذي يقطع الطريق إلى نصب الرئيس رفيق الحريري والسرايا وكل
البوابات التي تكشف ذعر السلطة أم آالف الشعارات واملطالب التي تغطي كل الجدران؟ ثمة وسط
في غاية الجمال ،تسمع فيه صوت جوليا بطرس وشيخ إمام ،وترى مواطنني لبنانيني يفترشون
األرصفة وباعة كعك وسياحًا يصورون «الشعب اللبناني» وباعة مياه وعصير .املدينة التي طال
البحث عنها تولد اآلن؛ تلك التي يحمل أهــل األقضية البعيدة همومهم ومطالبهم إليها بــدل أن
يقصدوها لالحتفال فقط .املدينة التي يخاف رجال األمن من سكانها بدل أن يخاف املواطنون
ّ
تشتم رائحة عــرق أخيرًا في وسطها ،تــرى شبابًا يهتفون ثم يحولون
من أمنييها تولد اآلن.
قارورة املياه إلى كرة ومكعبات الباطون إلى مرمى والطريق ملعب كرة قدم .وبمعزل عن مصير
االحتجاجات ال ّبد أن تبادر الحكومة إلى إبقاء هذا الشارع كما هو اليوم :حديقة عامة .غالبية
التجار واملصارف والشركات واملطاعم وزبائنهم جميعًا انتقلوا أساسًا إلى «أسواق بيروت» ،ولن
يتضرر أحد بالتالي من إبقاء شارع واحد في املدينة املسروقة ألهلها الحقيقيني.
في هذا الوسط كان واضحًا أمس فشل تلفزيوني الجديد واملؤسسة اللبنانية لإلرسال ومواقع
التواصل االجتماعي في إقناع املواطنني بمغادرة منازلهم أو أماكن عملهم لنصرة املتظاهرين
ّ
الشعبي املطلوب .بلغت التعبئة االفتراضية ذروتها ،مع صور وفيديوات استثنائية
وتأمني الحشد
ّ
هــذه املــرة ،وبــذل املراسلون جهدًا جبارًا خــال اليوم التلفزيوني الطويل ،لكن لم تتحقق الغاية
املرجوة :اقتصر الحضور على الناشطني فقط .ويفترض بالحرصاء على استمرارية التحركات
ونجاحها تحديد األسباب التي حالت أمس دون انتفاض كثيرين ضد الصور املروعة ،ال لتجاهل
األسباب أو استفزازها كما فعلوا سابقًا ،بل ملعالجتها وإقناع من يعنيهم األمر بوجهة نظرهم.
ثمة رأي عــام ال يعجبه العجب ولديه ألــف ارتباط وارتـبــاط يفترض مخاطبة هواجسه بتواضع
وهدوء .وقد ظهرت أمس املالمح األولية ملا ستكون عليه املواجهات املقبلة مع نظام قتل زعماؤه
ّ
لبناني ليفوزوا بمكتسباتهم بــه .ويفيد هنا لفت نظر املنظمني الذين اعتقلت القوى
مئة ألــف
األمنية عــن سابق تصور وتصميم غالبيتهم أمــس إلــى أنهم كــانــوا سيخرجون مــن النظارات
ليجدوا أقل من مئتي ناشط في انتظارهم فقط ،لو لم يصدف تنظيم الحزب الشيوعي لتظاهرته
السنوية في ذكرى «جمول» فتوجه جمهوره إلى ساحة رياض الصلح في املوعد املحدد لخروج
ّ
حقيقي ،ألن املستعدين لخوض
املوقوفني .آن أوان إنهاء االستعالء وتوحيد الجهود على نحو
املــواجـهــة حتى النهاية هــم أقلية يحتاج بعضها بعضًا وال يسعها االسـتـمــرار فــي «التلبيط»
و»التخبيص» و»التكبر» و»التخوين» و»التذاكي» .نجاح التظاهرات الكبيرة واستقطاب شرائح
اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة له شروطه ،إال أن استمرارية االحتجاجات أهم بكثير.
اعتقاد «طلعت ريحتكم» أن اعتداءات القوى األمنية والتعبئة اإلعالمية يكفيان لصناعة ثورة ليس
ً
في محله .بدا واضحًا أمس أن السلطة قادرة على دهم خمسني منزال في ليلة ،وإبرام الصفقات
القضائية أو املالية الالزمة مع بعض وسائل اإلعالم فينفس كل شيء .املطلوب أكبر نسبة تنسيق
وتوسيع لهذا الحراك ،بحيث تضرب السلطة في مكان ّ
فيرد املحتجون فورًا في مكان آخر وتبقى
الساحات األساسية نابضة بالحياة.
أمس لم يكن يومًا عاديًا في حياة بيروت .توزيع السلطة للموقوفني على ثالثة سجون ،إضافة إلى
هجوم أنصار السلطة على املعتصمني قبالة ساحة الشهداء جعل املدينة كلها اعتصامًا رائعًا.
وبدا للمرة األولى أن في هذا البلد أخيرًا ما يستحق متابعته .فالذهاب إلى وسط بيروت لغير لقاء
أحد السياسيني اململني ،وعدم السؤال ّ
عما صدر عن طاولة الحوار ،وتناول كعكة طرابلسية تحت
تمثال رياض الصلح ،وعدم تكبيد الصحافي نفسه قصاص كتابة التقرير نفسه عن املوضوع
والسياسيني أنفسهم للمرة العاشرة أو العشرين كان أمرًا شبه مستحيل .تنفس هذه املدينة كان
أمرًا مفروغًا منه ،لكنها تتنفس اآلن.

