بيان لجنة تنسيق الحراك
 61أيمول 5162
وتتّحدًميدانيًاًً ًوسياسيًاًًفيًمواجيةًالحراكًالشعبيً ً.
تضعًمكوناتًالسمطةًخالفاتياًجانبًاًً ً،
ًّ
مجددًاًً،
ّ
ً

مجدداًً،تحاولًالدولةًكسرًشوكةًالحراكًالشعبيًمنًخاللًاستيدافياًمتظاىرين/اتًليم/نًدورًبارزًفيًالحراكً،ومعيمً
حريةًالتظاىرًوحريةًالتعبيرًكمماًكانتًمناوئةًلمسمطةً .
ً
وردهًالسريع ًعمىًمحاوالتًاستيعابوًوعممياتًاإلعتقالً
ومجدداًً،يثبتًالشارع ًأنو ًسيدًوقائدًنفسوًعبرًاستمرًارهًوصموده ً ّ
ّ
التعسفيةًواإلعتداءاتًمنًقبلًالقوىًاألمنيةًوالميميشياويةً .
ً

ان ًاإلفراج ًعن ًالمعتقمين/ات ًأمسً ،وفي ٍ
ًوقت ًقياسيً ،تحت ًضغط ًالشارع ًالذي ًبادر ًليدافع ًويحشد ًرفضاً ًلعممياتً
ًإنجاز ًجديد ًيضاف ًإلى ًرصيد ًىذا ًالحراكً .كما ًأن ًىوية ًالمناضمين/ات ًالمعتقمين/ات ًتفضح ًأكاذيبً
اإلعتقالً ،ىو
ٌ
السمطةًواعالمياًالذيًحاولًطيمةًالفترةًالماضيةًإتيامًمناضمي/اتًالحراكًبالتعبئةًوالخيانةًوتمقيًالتمويلًالخارجيً .
ً

ماًحدثًأمسً ُخ ِطّطًَلوًعمىًمدارًاأليامًالسابقةً،وبداًذلكًعبرًتصريحاتً"المسؤولين"ًالمطالِ
ٍ
بةًبالتعاطيًبحزمًوصرامةً

لتسييلًتمريرًخطّةًشييبًالمرفوضةً،وكذلكًعبرًإعالمًالسمطةًالذيًحاولًشيطنةًالحراكًوتمفيقًشائعاتًاختراقوًمنً
ارًواضحًمنًالسمطةًبإنياءًالحراكً ً.
شبكاتً"ارىابية"ًبغرضًالتبريرًالمسبقًالعتداءاتًاليومً.ىناكًقرًٌ
ً

وىوًأسموب ًسبقً
ظيرًواضحاًًأمسً،التكامل ًالعضويًوالتنسيقًالعمنيًبينًالمؤسساتًاألمنيةًوميميشياتًأركانًالنظامً ،
ٌ
وتوقعناه ًمن ًأمراء ًالحرب ًاألىمية ًفي ًمواجية ًالحراك ًالشعبيً .ففيما ًىم ًيشترون ًالوقت ًعمى ً"طاولة ًالحوار"ً ،يرسمونً

شبيحتيم ًإلزالة ًخيم ًالمضربين/ات ًعن ًالطعام ًوضربيم/ن ًوسحميم/ن ًومعيم ًاالعالميين/ات ًالمتواجدين/ات ًىنالكً،
ّ
بالتنسيقًمعًالقوىًاألمنيةًالتيًوقفتًمتفرجة.بل ًأثبتًبعضًعناصرىاًوالءىمًالحزبيًوائتمارىمًباألوامرًالمباشرةًمنً
ّ

ناىمًبوجوبًلمًالزبالةًمنًالطرقاتًوفقً
ًّ
كوادرًأحزابًالنظامًالتيًكانتًتعطيًاألوامرًوتعتديًبزيياًالمدنيً.وىكذاً،أنذر
خطةًطوارئً..فاعتدواًعميناًاص ارراًمنيمًعمىًإعمالًخطةًشييبً ً،
ً
إنًحجمًالعنفًباألمسًكانًغيرًمسبوقًمقارنةً ًباإلعتداءاتًالسابقةًماًيشيرًإلىًتفاقمًأزمةًالنظامًالخائفًمنًتناميً

الحراك ًواختراق ًالقواعد ًالشعبية ًلألحزاب ًالمسيطرةً .ما ًحدث ًأمس ًىو ًحمقة ًجديدة ًفي ًنيج ًالسمطة ًلتطويق ًالحراكً

ًشييب ًأو ًالقمع ًالمباشر ًأو ًالتخوين ًوالتيويلً .وكما ًعيدناىاً ،تحاولً
واستيعابوً ،إن ًكان ًعبر ًطاولة ًالحوار ًأو ًخطة ًّ
السمطةًابتزازًالناسًفيًأزمةًالنفاياتًالتيًخمقتياًىيً،كماًسبقًوفعمتًفيًأزمةًاإلفاداتًلضربًحراكًىيئةًالتنسيقً

النقابيةً.فالسمطةًتخمقًاألزمةًوتُفاقمياًثمًتقمّبًالشارعًضدًالحركاتًالمطمبيةًالمحقةًبحجةًالطوارئًوضرورةًالتصرفً

السريعًلتفاديًالكارثةً،كماًتفعلًاليومًفيًمحاولةًفرضًخطةًشييبً.ولكنً،ماًحدثًأمسًماًعادًينطميًعمىًأحدًوقدً

أثبتًخبراءًعدةًأنًثمةًحموالًعدةًلمنفاياتًلتفاديًالكارثةًوأنًىذهًالخطةًغيرًالمالئمةًلمبنانًليستًسوىًتضميلًوخدمةً
لمواصمةًسمبًالمواردًالعامةًبأشكالًأخرىً .
ً
حتى ًاليومً ،تمكن ًالشارع ًمن ًالحفاظ ًعمى ًالحراك ًوتصعيدهً ،واًسقاط ًالمناقصات ًوخطة ًالمحاصصةً ،واًجبار ًالسمطةً
أمسعمىًاإلفراجًالفوري ًعنًأغمبًالمعتقمين/اتًباستثناءًً 10منًمعتقميًً 22وً 22آبًسنستمرًبالعمل ًوالتحركًحتىً
اإلفراجًعنيمً ً.
ً
إنًماًقبلًً 16أيمولًليسًكماًبعدهً،والمطموبًمنًالحراكًأنًيرقىًإلىًمستوىًالمعركةًالمفتوحةًالتيًبدأتياًالسمطةً
الفعالًبينًمكوناتًالحراكً،واستعادةًزمامًالمبادرةًفيًمختمفًالمناطقًالمبنانيةً .
ًّ
ضدنا.عميناًتفعيلًالتنسيقًالحقيقيًو
ً

وبعدًالشكرًالخالصًلرفاقناًالمضربينًعمىًالطعامًالذينًناضمواًبأرواحيمًدفاعاًعنًالمجتمعً،وتعرضًبعضيمًلمضربً
والتوقيفًواالبتزازًمنًقبلًالسمطةً ً،
ً
وبعدًاعالنًالتضامنًمعًالعناصرًاألمنيةًالتيًعصتًأوامرًالسمطةًفيًنقميم ًالىًبيروتًلرفضياًالمشاركةًفيًقمعً
ًحث ًجميع ًالعناصر ًاألمنية ًالى ًرفض ًتنفيذ ًأي ًأمر ًمآلو ًاالعتداء ًعمىً
المتظاىرين ًرافضين ًأي ًتدابير ًضدىمً ،مع ًّ
المواطنينً ًً،
ً
يقًماًيسمىًبـً"طاولةًالحوار"ًوالتمديدًغيرً
ومعًرفضناًألسموبًالسمطةًبااللتفافًعمىًمؤسساتًالدولةًوتفريغياًعنًطر
ّ

الشرعيً .

نطالبًبماًيميً ً:
ً
ً-1اإلفراجًالفًوريًعنًكافةًالمعتقمين/اتًعمىًخمفيةًتظاىراتًًً22وً23وً22آبًووقفًمالحقتيمً،ووقفًاإلعتقاالتً
التعسفية،ووقف محاكمة المدنيين/ات أمام القضاء العسكري،
ً-2محاسبةًوزيرًالداخميةًنيادًالمشنوقًواقالتوً،وفتحًتحقيقًمستقلًوشفافًلمحاسبةًكلًمنًأعطىًاألوامرًونف ّذًوغطّىً
ًونحث ًمجموعات ًالحراكً ،ال ًسيما ً"لجنةً
اإلنتياكات ًبحق ًالمتظاىرين/ات ًمن ًضباط ًوجنود ًوعناصر ًميميشياوية.
ّ

المحامينًلمدفاعًعنًالمتظاىرين"ًعمىًاتخاذًاالجراءاتًالقانونيةًالمناسبةًتمييداًلمحاكمة ًوزيرًالداخميةًوالبمدياتًنيادً
المشنوقالنتياكوًأكثرًمنًمرةًحقًالتظاىرًالذيًيكفموًالدستورً.ويجريًاعدادًوثائقيًكوثيقةًالثباتًالتعديًعمىًالحراكً ،
ّ

ً -3إقالة ًوزير ًالبيئة ًمحمد ًالمشنوق ًومحاسبتو ًعمى ًكارثة ًالنفايات ًوفشمو ًواىمالو ًفي ًتحمل ًمسؤولياتوً ،فضال ًعنً
تغطيتوًلفسادًاستمرًعشرينًسنةًوفقًإقرارًلجنةًشييبًنفسياً ،
ً-4إعالنًخطةًطوارئ ًبيئية ًفوريةًلمتعاملًمعًالكارثةًالبيئيةًوالصحية ًالتيًنقبلًعميياًمعًبدايةًفصلًالشتاءً،تتضمنً
إعالنًحالةًالتأىبًوفقًقانونًالدفاعًالمدنيًوتشغيالًفورياًلجميعًمعاملًالفرزًبطاقتياًالكاممةً،متمسكينًبمالحظاتناً
عمىًمقرراتًمجمسًالوزراءًفيًً2أيمولًً2015والواردةًفيًبيانًً12أيمولًً ،2015
 ً-5المسارعةًالىًتحريرًأموالًالبمدياتًواالتحاداتًفيًالصندوقًالبمديًالمستقلًتمكيناًلياًمنًالقيامًبدورىاًفيًمعالجةً
النفاياتً ً،
ً -6الدعوةًإلى ًإنتخاباتًعاجمة ًتضمنًتمثيلًجميعًالفئاتًاالجتماعيةًعمىًاختالفياًمنًدونًتمييزً،وتضمنًلممواطنً
عنًأدواتًاالستزالمًواالستقطابًالطائفيً ً،
ً
مشاركةًحقيقيةًفيياًبعيدًاًً
ختاماً،ندعوًالىًمسيرةًحاشدةًيومًاألحد ًالساعةًالخامسة ًتنطمقًمنًجسرًنيرًبيروتً،برجًحمود ًوتنتييًفيًساحةً
ً.ويستمرًالتجمعًىنالكًحتىًالساعةًالسابعةًوالنصفًمساءً ً.
ًّ
النجمة
ً

إنناًنؤكدًاستمرارًالحراكًالشعبيًفيًمواجيةًالسمطةًالفاسدةًوالمجرمةًً .
ً

الشارعًلناًاليومًوغداً،
الًتراجعً،الًاستسالمً ،
القوةًوالسمطةًوالثروةًلمشعب ً

ًً

