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مواكب النواب تفرّ من أمام الثوار...
و"الثقة مسيّلة للدموع"

مواكب عبرت بالقوة (فضل عيتاني)

مريـــم سيــــف الـــــدين

or

.m

em

فقد الثقة بالســلطة التي يراها تبدّل
وجوها ً وال تبدل مرشوعاً.
ويف محاولة ملنع عقد الجلســة،
ّ
نســق الثوار هجماتهم عىل املواكب.
ولــدى رصد أي منهــا كان يكفي أن
ينادي املتظاهر غريه ويركض باتجاه
املوكب ليتبعه هــؤالء .فتمكن الثوار
من إصابة عدد من ســيارات النواب،
وتحديدا ً يف منطقة زقاق البالط وعند
الطريق البحرية بالقرب من الزيتونة
باي .ســالمة النواب ومصريهم كانا
بأيدي ســائقيهم أيضــاً ،فمنهم من
تمكن من اخرتاق الثــوار وتجاوزهم
والســري برسعة جنونيــة من دون
تــردد ،ومنهــم من علق وســطهم،

كســائق النائب سليم ســعادة الذي
تقدم باتجــاه الثوار لكنهــم تمكنوا
من محارصتــه ومنعه مــن إكمال
طريقه ،فرتاجع للخلف تحت رشقات
الحجارة ما تســبب بجرحه ودخوله
املستشفى .وخرج سعادة برسعة من
املستشفى ونجح هذه املرة يف الدخول
إىل املجلس بعد بدء الجلســة ،وألقى
خطبته الســاخرة .بدورهــم ،عمل
منارصو "حركة امل" يف زقاق البالط
عىل االعتداء مجــددا ً عىل الثوار لفتح
الطريق أمام النواب خشــية أن تطري
الجلسة ما يشكل إفشــاال ً لزعيمهم
رئيس املجلس .لكــن مطاردة النواب
وإن أشــعرت الثوار بالرىض والفخر،

خصوصا ً وهــم يشــاهدون النواب
يفــ ّرون أمامهم ،تبعتهــا خيبة أمل
بعد معرفتهم بتأمــني نواب "الحزب
االشــرتاكي" للنصاب الالزم ،وبالتايل
منح الحكومــة الثقــة وإن صوتوا
باتجاه معاكس.
وخالل ما بدا أشــبه بلعبة "لقيطة
وغميضة" بني النــواب والثوار ،عملت
قــوى األمن الداخيل عــىل إطالق الغاز
املســيل للدموع لتفريــق املتظاهرين
وإبعادهم عن الطرقات ومداخل املجلس
ملرور النــواب وخوفا ً مــن اقتحامه.
وبعد نحــو  116يوما ً من االحتجاجات
واالشــتباكات املتكررة ،لم تفرغ جعبة
قــوى األمن مــن قنابل الغاز املســيل

للدموع .فرميت القنابــل بكثافة أمام
مبنى جريدة النهار ويف ساحتي رياض
الصلح والشهداء وعىل الطريق البحرية
بالقرب من الزيتونة باي ،لتعبق شوارع
وسط العاصمة بروائحها .وعىل الرغم
مــن الــرب واالعتقاالت وســقوط
جرحى ،بدا وكأن الســلطة التي نرشت
مخربيها بكثافة يف شــوارع العاصمة
وحول املجلس ،تحاول قمع االنتفاضة
بأساليب ال تضطرها لخوض اشتباكات
مبارشة مع املتظاهرين.
وإذ يعتــرب الثــوار أن رئيــس
الجمهورية ميشــال عــون ،مرصّ عىل
وضع الجيش عــىل الطرقات بمواجهة
الناس حرصا ً عىل مصالح سياســية،
قامــت مجموعة منهــم بمحاولة الرد
عىل قرارات عون بإعادة نرش كالم قاله
يف العام  .2015حيــث يحذر عون قائد
الجيــش يف حينها ،جــان قهوجي ،من
وضــع الجيش بمواجهــة املتظاهرين
ألنه بذلك يســيّس الجيش .وقال عون
يومها "إياك يا جــان قهوجي أن تنزل
الجيــش بوجــه مظاهــرة تعرب عن
انقراض السلطة يف لبنان وعن انقالب،
أنت تسيّس الجيش ألنك تضعه بخدمة
سياسيني بطريقة غري رشعية".
وعىل الرغم من اإلجراءات األمنية،
نجــح الثــوار بإزالة بعــض العوائق
اإلســمنتية والبوابات أمــام املجلس،
وأحرقوا أحد فروع مــرصف بلوم بنك
وسط بريوت .ويف حني نجحت السلطة
يف منح حكومتها ثقتها ،تفقد الحكومة
كمــا املجلس ثقة الشــعب .األمر الذي
ينذر بــأن يبقــى املجلــس والرساي
الحكومي تحت الحصــار ،وأن يضطر
النواب والوزراء مجددا ً للفرار من أمام
الثــوار بغية الدخــول إليهما وربما إىل
غريها من املقار.
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من فــوق إرادة النــاس وبغطاء
الدخان املسيل للدموع وحماية القوى
األمنية ،عرب النــواب إىل داخل املجلس
املحــارص .وتحضريا ً ملنــح الحكومة
ثقة النواب ،إمــا تصويتا ً وإما تأمينا ً
للنصاب غــري مكرتثني بـــ"ال ثقة"
الناس ،نام بعض النــواب يف املجلس
ودخلــه بعضهم اآلخر باكــراً ،بينما
اضطر األســوأ حظا ً للفرار من قبضة
الثــوار ووضع مصريه رهنــا ً برباعة
ســائق سيارته .ولســوء حظ النائب
سليم سعادة أنه وقع يف قبضة الثوار
ولم يتمكن سائقه من تخطيهم ،فعلق
بينهــم قبل أن يرتاجــع للخلف تحت
رشــقات الحجارة ،مــا أدى إلصابته
ونقله إىل املستشــفى .لكن أمل الثوار
بتعطيل الجلســة خاب ،فعىل الرغم
من افتتاح الجلســة من دون نصاب،
كان دخــول الحزب "االشــرتاكي"
القاعة بمثابة تأمــني النصاب ،فيما
بان أنه اتفاق بني أركان السلطة عىل
تأمني النصاب وعىل خطة الدخول إىل
املجلس.
ونزل الثوار منــذ الصباح الباكر
إلغالق مداخل املجلس النيابي ،بعضهم
بات ليلته يف الخيم ،ومثلهم بات نواب
أيضا ً ليلتهم يف املجلس ،خشــية عدم
تمكنهم من الوصول إىل الجلســة .هو
حرص يــكاد أن يصــدق املواطن أنه
ملصلحة الوطن ،لوال ادراكه جيدا ّ بأنهم
هم أنفسهم من عطل املجلس لسنوات
وأمعن يف انتهاك الدستور وأوصل البلد
إىل هذا الخراب .وهو مــا دفع الثوار
ملحاولــة منع عقد جلســة التصويت
عىل منح الحكومة الثقة والتأكيد عىل
أن ال ثقة ،فالشــعب ،وحتى املحازب،

ال ثقة
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إستشهاد رائد وجرح عسكريَّين في حادثة مخفر األوزاعي

