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العـــدد  - ١٨٣الســـنة األولى

األربعــــاء  ١٢شباط ٢٠٢٠

مواجهة "الشهداء" ...في ساحة الشهداء
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العنف المبرح لم ُيخِ ف الث ّوار

أالن ســــركيــــــس
لم تكن مواجهات ســاحة الشــهداء إال صورة
ّ
مصغــرة عن الهــوة الكربى بني الشــعب والطبقة
الحاكمة ،إذ إن هذه الطبقة فقدت رشعيتها الشعبية
ودخلت يف مواجهة مفتوحة لتسيري قراراتها املوجعة
عىل الشعب بالقوّة.
نعم ،إنها ســاحة الشــهداء ،ســاحة الشعب
املنتفض والثائر عىل وضعه ،والشــاهدة األكرب عىل
معاناة العاصمة وكل لبنان وحتّى الرشق ،ســاحة
ع ّلق فيها األتراك املشــانق يف  6أيــار  1916أي منذ
 104سنوات ،وها هي السلطة الحاكمة تُعيد تعليق
املشانق للشعب من خالل شــنقه اقتصاديا ً وماليا ً
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إصرار على هدم جدار الفصل (فضل عيتاني)

ومعيشيا ً واجتماعياً ،من دون شفقة أو رحمة.
بل إن إبن بريوت وعكار وطرابلس والشمال وكل من
حر إىل الســاحة كان يرمي مــع كل حجرة املآيس
إنها ساحة الشهداء الشاهدة عىل ازدهار الوطن
التي يعانيها ،مآيس الفقــر والحرمان ،أوجاع غياب
يف فرتات ســابقة ،وحروب ودمار طوال الوقت وكأن
الخدمــات الطبية يف مناطقهم ،إهمــال الدولة لكل
قدر اللبنانــي أن يبقى يعيش الخــوف عىل املصري
القطاعات اإلنتاجية ،واألهم مــن كل هذا اعتبارهم
والقلق من اآلتي.
مواطنني درجة عارشة يف حني أن الزعماء وعائالتهم
إنها ســاحة الشهداء أهم الســاحات اللبنانية،
وحاشــيتهم يتنعمون بخريات الوطن ويتلذذون بما
وليست النقطة الفاصلة بني أملانيا الغربية والرشقية،
نهبت أيديهم.
وإن كان البلد ق ّد ُق ّسم سابقا ً بني رشقية وغربية ،فلم
ّ
الثــورة التي تشــق طريقها
يرق للثوار ارتفاع جدار العزل والفصل
وإن بدرجات متفاوتة ليست ثورة
وســط العاصمة مذكرا ً بجدار برلني،
سياسية تحت عناوين إيديولوجيّة،
فهبّوا يف األمس محاولني إســقاطه
ونجحــوا يف إزاحة بعــض بلوكات لم يأبه الثوّار لكل أدوات بل إنهــا ثورة اجتماعيــة بكل ما
لكــن ّ
ّ
للكلمة من معنى ،معها ســقطت
تدخل
الباطون مــن أماكنها
القمع إذ كانوا ير ّددون
كل الخطوط الحمراء ،ويســتكمل
أجهزة الســلطة كان رسيعا ً وحسم
"ميّتين وميّتين"
ّ
مسلســل كرس الحرمــات ،إذ إن
تتدخل ومعظم تلك
املوقف ،وكيف ال
ّ
مواكــب النواب والوزراء التــي كانت "تعربش" عىل
املؤسســات تعمل يف خدمة السياسيني ،ومن يُوظف
الناس باتت تدخل مجلس النواب بحماية رسايا وألوية
فيها يجب أن يحوز عىل واســطة فالن أو علتان من
أمنية ،ومنها من يتســلل يف الليــل مثل الخفافيش،
حيتان السياسة.
وآخرون من أصحاب الســعادة واملعايل يختبئون من
نزل الثوّار يف  17ترشين من أجل هدم كل الجدران
شعبهم.
التي بنتها الحرب األهلية وأكمل أهل السياســة بعد
وعىل رغــم أن الطريق املؤدية مــن الصيفي إىل
"الطائف" تشييدها ،ليتفاجأوا بعد أكثر من  100يوم
جريدة "النهار" لم تشــ ّكل منفذا ً أساســيا ً للنواب
عىل انطالق ثورتهم بأن الجدران النفســية تحوّلت إىل
والوزراء للتســلل إىل املجلس ،إال أنها ش ّكلت ساحة
جدار إسمنتي يشبه نفسية أهل الحكم ويزنّر مجلس
مواجهة فعلية منذ الصباح الباكر عىل رغم الصقيع،
النواب ،لذلك كان سؤال الثوّار أمس يف ساحة الشهداء:
واملقصود من تلك املواجهة عدم إراحة القوى األمنية
هل تريدوننا أن نتف ّرج عىل هذا الجدار أو نترصف وفق
التي تحمي النواب والوزراء الذين يتهمهم الشــعب
ما تفرضه وطنيتنا ونعمل عىل هدمه؟
بالفساد ،وبالتايل فانه كان من الروري أن تشتعل
لــم تكن الحجارة التي تُطلق مــن أيدي الثوّار يف
تلك الجبهة ليظهر الجميع عىل حقيقته ،وبأن السلطة
ساحة الشــهداء موجّ هة إىل القوى األمنية فحسب،
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مرصّة عىل القمع ،وتضع الفقراء يف مواجهة بعضهم
البعض بينما نوعية ســيارات النواب تكشف الفجور
املايل الذي وصلت إليه البالد.
الغاز املســيل للدموع ،خراطيم املياه ،الرب
بالحجارة ،أسلحة اســتعملتها القوى األمنية لردع
الثوّار الذين توجهوا منذ الليــل إىل بريوت ،والنتيجة
ســقوط عدد كبري من الجرحى وكأن املكان تحوّل
إىل ســاحة حرب بني شعب يطالب بحقوقه وسلطة
تريد قمعه وخنقه .وامللفت لإلنتباه ،أن القوى األمنية
استعانت بربكة الشهيد سمري قصري قرب "النهار"
لتعبئة خراطيمها من أجل ّ
رش الثوّار باملياه ،يف حني
أن قصري كان قد تحدّث عن ربيع بريوت الذي ينتظره
ً
محاســبة وعدالة اجتماعية ودولة حق
الثوّار ليزهر
وقانون ومساواة.
لم يأبه الثوّار لكل أدوات القمع ،إذ كانوا يردّدون
"ميتني وميتني ،ودولتنا حولتنا لشهدا وحطت بوجنا
األجهزة األمنية ييل هني شــهدا متلنا" ،وبالتايل ،فان
هذا األمر ّ
يفرس مدى عدم مباالة الشباب وخوفهم من
العنف املفرط الذي استعمل بوجههم ،فال خيار أمامهم
إال ّ االستمرار بالثورة حتى سقوط الحكومة ومجلس
النواب وكل منظومة الفساد الحاكمة.
يخترص شــعار "دعــوس يا شــعبي دعوس
عالحكومة وعاملجلس" ،كل ما حصل باألمس يف ساحة
الشهداء والطرق املؤدية إىل ساحة النجمة ،إذ ّ
ان الشعب
الجريح لم ي َر بارقة أمل من حكومة ّ
حسان دياب ،ومن
نواب ووزراء يخافون مواجهة الشــعب ،وبالتايل فإن
خيار املواجهة بات مفتوحــا ً وكل االحتماالت واردة،
والرجوع إىل الوراء هو املوت بح ّد ذاته.
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ال ثقة (رمزي الحاج)
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األزمة ُتقفل محلّت في النبطية ...والث ّوار شاركوا باحتجاجات في بيروت

