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سياسة
تحقيق في الوقت الذي كانت القوى األمنية فيه ّ
«تغرد» من فرنسا متغنية باحترامها حرية الرأي والتعبير ،عبر الموقع
والمشاركات في حركة
على «تويتر»،
كانت وقائع «العنف» الذي مارسته ضد المشاركين ّ
الرسمي لقوى األمن الداخلي ً
ّ
االحتجاجات السلمية تضيف فصوال جديدة إلى سجلها األسود .لم تفرط باستخدام العنف فقط وتنفذ االعتقاالت المقررة
ّ
ّ
والمس بالكرامة
وتعرضت ألشخاص بالشتائم
سلفًا والعشوائية ،بل سحلت أشخاصًا في الشوارع وأمام الكاميرات

قوى األمن الداخلي «تفتك» بحق التظاهر وحرية
هديل فرفور
عند أحد الحواجز الحديدية ،يهمس
أح ــد ع ـنــاصــر ق ــوى مـكــافـحــة الـشـغــب
ويـقــول« :نحنا معكن ،بدنا السلسلة
وبدنا عيشة منيح» ،تسأله متظاهرة:
«وملاذا هذا العنف املوجه ضدنا إذًا؟»،
ال يتردد العنصر بالقول« :عم بسبوا
ّ
ام ـنــا ،طبيعي نـعـ ّـصــب» .جملة تــذكــر
ب ــآخ ــر خ ـط ــاب أل ـق ــاه وزيـ ــر الــداخـلـيــة
ن ـه ــاد امل ـش ـنــوق خ ــال مــؤت ـمــر إع ــان
ّ
نتائج التحقيقات املتعلقة بمحاسبة
املـتــورطــن بــاسـتـخــدام الـقــوة املفرطة
ضد املتظاهرين في  22آب املاضي.
أكـ ـث ــر م ــن  40م ـت ـظ ــاه ـرًا وم ـت ـظــاهــرة
ُ
اعتقلوا أمــس بطريقة وحشية .بدت
امل ـهـ ّـمــة واض ـح ــة :اض ــرب ــوا واسـحـلــوا
واشـ ـتـ ـم ــوا واع ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــوا ...كـ ــي ي ـخــاف
الـ ـ ـن ـ ــاس م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــزول إل ـ ـ ــى س ــاح ــات
االع ـ ـتـ ــراض وامل ــواجـ ـه ــة .ي ـ ــروي ع ــدد

أهالي موقوفي
االحتجاجات الماضية
ّ
ن ــف ــذ أهـ ــالـ ــي امل ـح ـت ـج ــزي ــن امل ــوق ــوف ــن خ ــال
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ،أم ـ ــس ،اع ـت ـصــامــا
احتجاجيًا أمــام املحكمة العسكرية للمطالبة
باإلفراج عن أبنائهم.
«ابني مش إرهابي ،بدن يحاكموه مع األسير!»،
تصرخ والــدة أحد القاصرين املحتجزين منذ
ح ــراك  22آب امل ــاض ــي ،مـطــالـبــة ب ــاإلف ــراج عن
طفلها.
ُي ــذك ــر أن ه ـن ــاك  21م ــوق ــوف ــا لـ ــدى املـحـكـمــة
العسكرية 16 ،منهم يتولى الدفاع عنهم لجنة
ّ
ّ
وتقدمت األخـيــرة ،أمــس،
املتطوعني،
املحامني
بطلب إخــاء سبيلهم ،فأخلي سبيل  9منهم
فقط 4 ،منهم قاصرون ،وذلك بكفالة تبلغ 200
ألف ليرة للبالغني و 100ألف ليرة للقاصرين.
فيما بقي  7محتجزين  2منهم قاصران .تقول
املـحــامـيــة نــرمــن الـسـبــاعــي إن اللجنة بصدد
اإلعداد لطلبات إخالء جديدة.
وال ـت ـق ــى وفـ ــد م ــن أه ــال ــي امل ــوق ــوف ــن مـفــوض
الحكومة القاضي صقر صقر ،أمــس ،ووعــد
األخ ـيــر األه ــال ــي بـ ـ «درس مـلــف أبـنــائـهــم فــور
تسلمه طـلـبــات إخ ــاء الـسـبـيــل مــن وكــائـهــم
اليوم (أمس)».

مــن املـتـظــاهــريــن وقــائــع مـثـيــرة« :كــان
ع ـن ــاص ــر ق ـ ــوى األم ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،وال
سـيـمــا امل ـت ـس ـتــرون بـلـبــاسـهــم املــدنــي
خــافــا لـلـقــوانــن واألن ـظ ـمــة ،يبحثون
عن الناشطني والناشطات ممن لديهم
التنظيم والتعبئة ...انقضوا
أدوار في ّ
ع ـل ـي ـهــم وع ــن ـف ــوه ــم وأس ـ ـ ـ ــاؤوا إلـيـهــم
واعتقلوهم ...استخدموا العنف ضد
الصحافيني واإلعالميني واملصورين
إلبعادهم .عمدوا إلى سرقة الكاميرات
والهواتف من العابرين ...لم تكن قوى
األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ت ـم ـث ــل أم ـ ــس س ــوى
هراوة السلطة».
القسم األكـبـ ُـر مــن املعتقلني (نحو 32
م ـت ـظــاه ـرًا) ،ن ـق ـلــوا إل ــى ثـكـنــة الـحـلــو،
فيما توزع البقية على مخافر الرملة
ال ـب ـي ـضــا واألش ــرف ـي ــة وط ــري ــق ال ـشــام
وكــورنـيــش الـنـهــر والـجـ ّـمـيــزة .املخفر
األخ ـ ـيـ ــر ك ـ ــان «م ـ ـ ـ ــأوى» امل ـت ـظ ــاه ــرات
ّ
الست ،اللواتي نلن نصيبهن من القمع
وال ـض ــرب واإله ــان ــة مــن قـبــل عناصر
مـكــافـحــة الـشـغــب «ال ــذك ــور واإلنـ ــاث»،
ق ـبــل اق ـت ـيــادهــن إل ــى ثـكـنــة ال ـح ـلــو ثم
ّ
تحويلهن إلى مخفر الجميزة.
ّ
«خـ ــلـ ــوا ال ـب ـن ــات يـ ـج ــوا ي ـش ـي ـلــوهــا»،
ص ــرخ أح ــد ع ـنــاصــر ال ـق ــوى األمـنـيــة
ل ــزم ـي ـل ـت ــه ،ب ـع ــدم ــا ع ـج ــز عـ ــن سـحــب
مايا أرن ــاؤوط الجالسة على األرض
دفــاعــا عــن صديقها الــذي كــان ُي َ
شبع
«خ ـب ـي ــط» .تـ ــروي أرن ـ ـ ــاؤوط ك ـيــف أن
ق ــوى مـكــافـحــة الـشـغــب رمـتـهــا أرض ــا
وان ـه ــال ــت ع ـلــى صــدي ـق ـهــا بــال ـضــرب.
ّ
التعرض لنا أثناء
يجر
«لألمانة ،لم
ِ
التحقيقات ،إذ يبدو أن الــدولــة تفرز
ُ
األوادم داخـ ــل ال ـث ـك ـنــات فـيـمــا تـفـلــت
الزعران خارجها».
شـ ـه ــادة أرن ـ ـ ـ ــاؤوط ت ـل ـت ـقــي وشـ ـه ــادة
ن ـ ـضـ ــال أي ـ ـ ـ ـ ــوب ،ال ـ ـتـ ــي اق ـ ـت ـ ـيـ ــدت مــن
ّ
وتعرضت للكثير من السباب
شعرها
والـ ـشـ ـت ــائ ــم م ـ ــن قـ ـب ــل «ال ـ ــدرك ـ ـي ـ ــات».
ال ـس ـب ــب ،وفـ ــق م ــا تـ ـ ــروي أي ـ ـ ــوب ،هــو
ص ــراخـ ـه ــا عـ ـل ــى ع ـن ـص ــر كـ ـ ــان ي ـق ــوم
ب ـضــرب صــديـقـهــا إي ـلــي كـلــدانــي على
رأسه« ،كانو عم يحوكموا مجموعات
ع شـخــص واحـ ــد ،م ــا ق ــدرت م ــا عـ ّـيــط
عليهن وحاول امنعن».
«قالتلي الدركية يا حيوانة عم ّ
تعوي
بـ ــرا وه ـل ــق بـتـقـلـبــي م ـت ــل ال ـص ــوص،
رح ت ـشــوفــي ش ــو رح ن ـع ـمــل ف ـي ـكــي»،
شهادة سارة شكر ،بعد خروجها من
التحقيق ،كافية للداللة على اإلهانة
التي ّ
تعرضت لها.
هـ ــذه الـ ـشـ ـه ــادات ت ـت ـنــاقــض وب ـي ــان
املديرية العامة لألمن الداخلي ،الذي

ّ
التعهد بأن المتظاهرين لم ولن يثيروا الشغب (مروان طحطح)
إخالء السبيل ترافق مع تحديد سند إقامة مع

كل قيد على حق
التظاهر السلمي هو
انتهاك للدستور اللبناني
وللمواثيق الدولية
لفت إلــى أن «عناصرها املوجودين
فـ ــي وسـ ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت ي ـع ـم ـل ــون عـلــى
تــوقـيــف األش ـخــاص الــذيــن يعتدون
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرب ويـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــون

املـتـظــاهــريــن عـلــى اسـتـعـمــال العنف
وخرق الحواجز األمنية».
ّ
لم توقع املعتقالت قبل اإلفــراج عنهن
ً
ّ
مساء ّ
أي تعهد يفيد بأنهن لن يثرن
الشغب ثانية ،باعتبار أنهن لم يقمن
بالفعل ليتعهدن بعدم ت ـكــراره ،وفق
ما تقول املحامية نرمني السباعي.
تشير الـسـبــاعــي إل ــى أن ثكنة الحلو
كانت املقر الرئيسي الــذي ضم العدد
ّ
الكبير مــن املـحـتـجــزيــن .لــذلــك نظمت
ح ـم ـل ـت ــا «ب ـ ــدن ـ ــا نـ ـح ــاس ــب» و»ج ـ ــاي
ال ـت ـغ ـي ـي ــر» اعـ ـتـ ـص ــام ــا أم ـ ـ ــام ال ـث ـك ـنــة
«اس ـت ـن ـكــارًا لــاع ـتــداء بــال ـضــرب على
املعتصمني في ساحة الشهداء من قبل
القوى األمنية» ،وللمطالبة «باإلفراج
الفوري عن جميع املعتقلني».

يـ ـق ــول الـ ـن ــاش ــط فـ ــي ح ـم ـلــة «ج ــاي ــي
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر» أي ـ ـمـ ــن م ـ ـ ـ ــروة إن وزي ـ ــر
الداخلية نهاد املشنوق أعطى الضوء
األخـ ـض ــر لـ ـه ــذه االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات ،الف ـتــا
إلــى أن هــذا الضوء أتــى من «الحوار
الدموي املعقود في مجلس النواب»،
الفتًا إلى أننا سنتحول نتيجة هذه
قمعية».
القرارات إلى دولة بوليسية ً ُ
ـاء ،أطلق
قــرابــة الـســاعــة الثامنة م ـسـ
سـ ـ ــراح ج ـم ـيــع امل ــوق ــوف ــن ،وف ـ ــق مــا
تؤكد كل من السباعي والباحثة في
القانون سارة الونسا .تشير الونسا
إلى أن إخالء السبيل ترافق مع سند
إقــامــة للبعض مـنـهــم مــع توقيعهم
ت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــدات ب ــأنـ ـه ــم ل ـ ــم ولـ ـ ــن ي ـث ـي ــروا
الـ ـشـ ـغ ــب ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن امل ــوق ــوف ــن

تقرير

عمال سوكلين يشتكون إلى وزارة العمل :صرفونا من دون إنذار
فاتن الحاج

أول من أمس ،تقدم العمال املصروفون
من شركة سوكلني بشكوى إلــى وزارة
الـعـمــل ،احتجاجًا على صــرف الشركة
ً
ألكـثــر مــن  150عــامــا مــن كــل املـنــاطــق،
ً
منهم  132عامال في طرابلس وحدها.
وأش ـ ــار ال ـع ـم ــال ف ــي ش ـك ــواه ــم إلـ ــى أن
إدارة ســوك ـلــن طـلـبــت مـنـهــم الـتــوقــف
عن العمل ،من دون أي مبرر أو سابق
إن ــذار أو تنبيه ،وعـلــى أب ــواب امل ــدارس
واألقساط .وطالب املشتكون بتعويض
ال ـصــرف التعسفي ( 36شـهـرًا لـكــل من
أمضى  10سنوات وما فوق) وبدل إنذار
(بني  6أشهر و 12شهرًا) وبدل اإلجازات

السنوية وإصابات العمل.
الـ ـعـ ـم ــال ف ــوجـ ـئ ــوا ب ـح ـس ــب مـ ــا ق ــال ّــوا
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ب ـك ـت ــاب الـ ـص ــرف امل ــوق ــع
ّ 27آب املاضي ،أي في
يوم الجمعة في ُ
اليوم نفسه الذي فض فيه اعتصامهم
ب ــالـ ـق ــوة ،ع ـل ـمــا ب ــأن ـه ــم ف ــي ذاك ال ـي ــوم
خرجوا من االجتماع مع إدارة الشركة
وهم يقولون إننا «نلنا احتضانًا كبيرًا
ً
وسمعنا كالمًا جميال عن التزام الشركة
بــإعـطــائـنــا ك ــل حـقــوقـنــا وح ـبــة مـســك».
وبعضهم قالوا إن الشركة طلبت منهم
ّ
أل ي ـت ـســرعــوا ف ــي قـ ــرار امل ـ ـغـ ــادرة ،وأن
يــأخــذوا يومي إجــازة كفرصة للتفكير
فــي ال ـقــرار ،وهــي ستكون إلــى جانبهم
في كلتا الحالتني ،سواء غادروا أو آثروا

البقاء ،من دون أن تتفق معهم على أي
عرض يتعلق بتعويضاتهم.
ّ
ّ ّ
إال أن ما حصل ،بحسب العمال ،أنهم
عـ ـ ـ ــادوا ي ـ ــوم االثـ ـن ــن لـ ـيـ ـق ــرأوا أس ـم ــاء
املصروفني على مدخل الشركة ،بحجة
أنهم تظاهروا واعتدوا على ممتلكات
الشركة ومنعوا الشاحنات من العمل.
ويـلـفــت ال ـع ـمــال إل ــى أن ال ـشــركــة كــانــت
قد ّ
جهزت على الطاولة الشيكات التي
تعطيهم تعويضًا شهرًا واحـدًا عن كل
ّ ّ
سنة« ،إال أن ذلك رفضه الجميع وذهبنا
إل ــى خـيــار الـشـكــوى إل ــى وزارة العمل،
وق ــد اسـتـمـهـلـتـنــا أس ـبــوعــا لـلـتـفــاوض
مــع الـشــركــة ،وإذا لــم نـتــوصــل إل ــى حل
فسنرفع دعوى في وزارة العدل».

وكـ ــان رئ ـيــس ن ـقــابــة ســائ ـقــي س ـيــارات
نـقــل ال ـن ـفــايــات ف ــي ل ـب ـنــان ،ط ــه نـصــار،
قــد أش ــار فــي حــديــث ســابــق ،إلــى موقع
«املنشور» ،إلى أن «النقابة تؤيد تحرك
ع ـمــال ســوك ـلــن ،لكنها ت ــري ــده منظمًا
بالتنسيق معها ،منعًا الستغالله من
األحزاب التي تدخل على خط التحريك
وت ـض ـي ـي ــع الـ ـحـ ـق ــوق ،وع ـل ـي ـن ــا ال ـع ـمــل
بطريقة صحيحة ألنها قضية إنسانية
ت ـطــال م ـصــالــح عــامــة ول ـي ـســت فــرديــة،
وذلك لتحقيق أي مطلب ،بعيدًا عن أي
فئوية» .وقد علمت «األخبار» أن العمال
لجأوا في تقديم الشكوى إلى محامني
مـقـ ّـربــن مــن وزي ــر ال ـعــدل أش ــرف ريفي
واملكتب العمالي لحركة أمل.

أم ــا االت ـحــاد الــوطـنــي لنقابات العمال
واملـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــن فـ ـق ــد أدان ع ـم ـل ـيــات
ال ـ ـص ـ ــرف ،داع ـ ـيـ ــا وزارة الـ ـعـ ـم ــل إل ــى
ت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـي ـت ـهــا وإلـ ـ ـ ــزام ال ـشــركــة
بإعطاء العامل حقه بدفع تعويضات
وب ــدل عطل وض ــرر عــن الـسـنــوات التي
ل ــم ي ـح ـظــوا فـيـهــا ب ـح ـمــايــة ،س ـ ــواء في
صحتهم أو سالمتهم املهنية.
من جهتها ،أصدرت وزارة العمل بيانًا
أعـلـنــت فـيــه أن «مـجـمــوعــة مــن موظفي
وع ـمــال شــركــة ســوكـلــن تـقــدمــت إليها
بشكوى ،تبلغها فيها إقدام إدارة الشركة
ع ـل ــى ص ـ ــرف أكـ ـث ــر م ــن م ـئ ــة م ــوظ ــف».
ّ
وأوض ـ ـح ـ ــت أن «ال ـ ـش ـ ـكـ ــوى تـضـمـنــت
م ـطــال ـبــة املـ ـص ــروف ــن إدارة ســوكـلــن

