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 14شباط  2012العـو
عن شباب «اختفوا» من  14آذار
اختفت وجوه شبابية عديدة من  14آذار .شباب نشط وحرك
وناضل عام  ،2005وإذ به اليوم يعتكف ويراقب .خيبات تلو أخرى
وسوء تنظيم وإدارة متواصل .ال مكان للشباب في ثورة األرز .القيادة
تخطئ ،فتؤكد العودة إليهم في بحث متواصل عن «الجذور»
نادر فوز
أي ��ن ال �ق �ي��ادات ال�ش�ب��اب�ي��ة ل � �ـ 14آذار 2005؟
معظمها لم ُيلمح في البيال أمس .تجلس
معظم ه��ذه ال �ق �ي��ادات ال �ي��وم ف��ي منازلها،
ت��راق��ب ع��ن ب�ع��د م��ا يحصل داخ ��ل  14آذار
وعلى الساحة السياسية .هي وجوه ّ
حركت
ّ
الجامعات وال�ط�لاب ونظمت سير األم��ور
ف��ي س��اح��ة ال�ش�ه��داء قبل  7أع ��وام .ال��وج��وه
باتت بعيدة عن املشهد ،ولو أنها ناشطة
ّ
الضيقة.
«فايسبوكيًا» وفي النقاشات
م �ن �ه��ا م ��ن اع �ت �ك��ف ع ��ن ح� �ض ��ور ال ��ذك ��رى
السابعة الغتيال رفيق الحريري ،ومنها
م ��ن ت ��راج ��ع ق �ب��ل م ��دة ن�ت�ي�ج��ة «ال �خ �ي �ب��ات
املتتالية» .ال نعني بهذه الخيبات  7أيار
أو خروج  14آذار من السلطة حصرًا ،إنما
ّ
تمتد على ما هو في صلب عالقة الشباب
ب�ق�ي��ادت�ه��م وم��راك��ز ال �ق��رار ال �س �ي��اس��ي ..أم
ب��ات��ت ل�ك��ل م��ن ه ��ؤالء ال�ش�ب��اب اهتمامات
ومسؤوليات جديدة؟
م��ن امل��ؤك��د أن املشكلة ليست ف��ي ك��ون أن
برت» وباتت لها التزامات تجاه
«العيال ِك ِ
نفسها وعائالتها ،بل املشكلة في  14آذار
نفسه .ف��ي عناوينه وم�ش��روع��ه وأس�ل��وب
عمله ومنطق تفكيره.
ب�ع��ض م��ن ش�ب��اب  2005ال��ذي��ن ح�ض��روا
املهرجان أم��س يعترفون بأنه «حضور
ب��روت��وك��ول��ي ،واج ��ب» .وه��ذا ال��واج��ب ما
ّ
ك ��ان ل�ي�ل� ّ�ب��ى ل ��وال أن «س ��وري ��ا» ح��اض��رة
ف��ي ال�ك�ل�م��ات وال��وج�ه��ة ال�س�ي��اس�ي��ة .لكن
م� ��ن ي� �ص � ّ�ر ع �ل��ى االع� �ت� �ك ��اف ي �ن �ظ��ر إل��ى
املسألة م��ن منظار آخ��ر :حتى ل��و حضر
ّ
امل �ل��ف ال �س ��وري ،م��ن ي�ض�م��ن أن ال�ق�ي��ادة
ل��ن تخطئ ف��ي معالجته كما فعلت في
معظم امللفات األخرى؟

غابت أمس الوجوه الثالثينية أو املشارفة
ّ
ع �ل ��ى ال� �ث�ل�اث�ي�ن ،وح� ��ل� ��ت م �ك��ان �ه��ا أخ� ��رى
ّ
عشرينية .ال يعني ذلك أن ثمة تجددًا في
ّ
ح��رك��ة  14آذار ،ب��ل أن البعض ق��رر إخ�لاء
مواقعه .ثمة مالحظات على كل شيء في
 14آذار  .2012ف��ي الشكل ،ي��وج��د تشكيك
ف��ي ال �ش �ع��ارات امل�س�ت�ج��دة ح��ول انتفاضة
االس �ت �ق�لال وال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي .ي��رى بعض
ّ
ً
«استقواء بعضالت
املعتكفني أن في ذل��ك
ّ
الغير» وتبجحًا بالريادة اللبنانية.
ف��ي امل�ض�م��ون ،م�ش��ارك��ة امل�ج�ل��س الوطني
السوري في ذكرى اغتيال الحريري ّبردت
ً
األج ��واء قليال .لكن ال�ت�س��اؤالت مستمرة:
«مل��اذا ل��م يحضر ممثل ع��ن امل�ج�ل��س؟» إذا
ك��ان ال�س�ب��ب «ل ��دواع أم�ن�ي��ة» ،ف��ذل��ك يعني

جزء من  14آذار عرقل
التمثيل الفعلي للمجلس
الوطني السوري؟

«أن � �ن ��ا ع� ��اج� ��زون وخ ��ائ� �ف ��ون ول � ��ن ن �ج��رؤ
على أي خ�ط��وة أك�ب��ر م��ن ه ��ذه» .وإذا كان
«األمن» بدعة وجدها البعض ،فذلك يعني
ّ
أن ق �ي��ادة  14آذار ال ت ��زال تنتظر امل��وق��ف
الغربي من املجلس وتنتظر نيله الشرعية
م ��ن ه � �ن ��اك .وب ��ذل ��ك «ه � ��ي ت ��رب ��ط ن�ف�س�ه��ا
ّ
باملشاريع ال��دول�ي��ة وأن ت�ط� ّ�وره��ا مرهون
ب� �ه ��ذه األج � � �ن� � ��دات» .أم � ��ا أح � ��د ال �ق �ي��ادي�ي�ن
ّ
ال �ف��اع �ل�ين ف ��ي ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ف �ي �ق��ول ان
ّ
العالقة باملجلس الوطني تتجه إلى املزيد
من الزخم ،واضعًا مهلة «األسبوع األخير
من شباط» ليتم ذلك.
ّ
يقول أحد املعتكفني أن جزءًا من قيادة 14
آذار ع��رق��ل التمثيل الفعلي للمجلس في
اح�ت�ف��ال أم ��س ،أله� ��داف ش�خ�ص�ي��ة .يعني
ّ
ذل��ك أن ه��ذا الجزء ف��رض على املعارضني
ال� �س ��وري�ي�ن ق � � ��رارًا .ي �ض �ي��ف« :ت �م��ام��ًا ك�م��ا
تفرض القيادة األشياء على جمهورها».
ق�ب��ل ع ��ام ،ف��ي ش�ب��اط  ،2011ق��ال ال��رئ�ي��س
س�ع��د ال �ح��ري��ري ان��ه ح��ان م��وع��د «ال �ع��ودة
إل� ��ى ال � �ج � ��ذور» ،إل� ��ى ال � �ن ��اس .وإذ ب ��ه ف��ي
ش �ب��اط  ،2012ي �ك� ّ�رر األم� ��ر ن �ف �س��ه ،معلنًا
ت �ح� ّ�م �ل��ه امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ع ��ن األخ � �ط� ��اء ال �ت��ي
ّ
ارت�ك�ب��ت .يعني ذل��ك أن ع��ام��ًا م��ن «ال�ع��ودة
ّ
إلى الجذور» لم يصلح شيئًا وأن األخطاء
مستمرة وتتراكم.
ك �ل��ام ال ��رئ �ي ��س ال� �ح ��ري ��ري ل ��م ي �ع��د ي�ق�ن��ع
ال �ج �م �ي ��ع .وم � ��ن ع ��اي ��ش ث � � ��ورة األرز ع��ن
ق ��رب ف��ي س��اح��ة ال �ش �ه��داء ،ي �ن��دف��ع ال �ي��وم
إل��ى ال�ح��رك��ة بعيدًا ع��ن التنظيم واإلع�ل�ام
ّ
وامل �ن��اص��ب واالج �ت �م��اع��ات امل�م�ل��ة ،فيتجه
معظم املعتكفني إل��ى األم��اك��ن «الصعبة»
ويناضلون بما يرونه مناسبًا :في تقديم
املساعدات الطبية لالجئني السوريني ،في
متابعة أخبار التنسيقيات السورية ،في
دعم الحراك السوري إلكترونيًا.
ش�ع��ار ش�ب��اط  2012كتبه الشهيد سمير
قصير« :ربيع العرب حني يزهر في بيروت
الورد في دمشق» ،لكن من
إنما يعلن أوان ّ
املعتكفني م��ن ي�ح��ذر م��ن «نحمد ال�ق��در أن
مصير ال �ث��ورات ت�ل��ك ل��م ي�ك��ن م�ث��ل مصير
حركة  14آذار».
النائبة بهية الحريري
في مهرجان أمس
(مروان طحطح)

عكار لم ُترفع صورة أو الفتة
في ّ
عكار ـ روبير عبد اهلل
طاملا كانت عكار تناصر تيار املستقبل
وت �ح��ب ال��رئ �ي��س رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ،قبل
استشهاده وبعده .حتى إذا ما استشهد
ك ��ان ��ت م� ��واك� ��ب ع� �ك ��ار ت �م�ل�أ ال �س��اح��ات
ً
ً
ووفاء لذكرى
إحياء ملهرجانات  14آذار
الشهيد .مهرجان بعد آخر ،عمل كوادر
ت �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ووك� �ل ��اؤه ع �ل��ى إق �ن��اع
ال� �ع� �ك ��اري�ي�ن ب ��أن ��ه ال داع� � ��ي ل �ل �م �ش��ارك��ة
م��ن دون ب��دل :مئة دوالر للباص ومئة
أل��ف ل�ل�س�ي��ارة .وإث��ر ك��ل م�ه��رج��ان كانت
الخالفات تدب في صفوف التيار وبني
ق��واع��ده ،ف��ي س�ي��اق ال �س��ؤال ع��ن األج��ور
وعن املستحقات.
ف��ي ال��واق��ع ،ل��م تتوسع ق��واع��د املستقبل
من دون التقديمات املالية والخدماتية،
ول��و أن ن�ط��اق ال��دف��ع ك��ان يسفر أحيانًا
عن فضيحة هنا أو اختالس هناك .عدا
عن ذلك ،لم تحدث تلك التقديمات تنمية
فعلية في عكار ،ف��ازداد الفقير فقرًا ،أما
األغ �ن �ي��اء ف �ل��م ي�س�ت�ط��ع االن �ض �م��ام إل��ى
صفوفهم إال قلة ممن عرفوا كيف تؤكل
الكتف.

 14ش�ب��اط  2012ك��ان ي��وم عطلة ب�ق��رار
م� ��ن م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء إح� � �ي � � ً
�اء ل ��ذك ��رى
اس �ت �ش �ه ��اد ال ��رئ� �ي ��س ال � �ح� ��ري� ��ري ،ل�ك��ن
ال�لاف��ت أن العطلة ل��م تكن تعني سوى
ال �ت �ع �ط �ي ��ل ال� �ف� �ع� �ل ��ي ل� �ك ��ل امل ��ؤس� �س ��ات
الرسمية ولبعض الخاص منها ،حيث
ّ
يقبض ال�ن��اس أج��وره��م ،س��واء عطلوا
ّ
أو ل� ��م ي� �ع ��ط� �ل ��وا .وخ �ل ��اف ذل� � ��ك ،وه ��ي
ح��ال القسم األك�ب��ر م��ن أه��ال��ي ع�ك��ار ،لم
ُي ّ
سجل أي تعطيل ،ال لسائق السيارة
ال �ع �م��وم �ي��ة وال ل �ل �م��زارع وال ل�ص��اح��ب
الدكان ،وخصوصًا صاحب الدكان.
ع� �ل ��ى م � �ف ��رق ال �ح �ص �ن �ي ��ة ،ي �ج �ل��س أب ��و
خضر األكومي في محله لبيع األلبسة
املستعملة ،يدردش مع صديقه أبو رائد
ع��ن معنى غ�ي��اب أي مظهر م��ن مظاهر
 14ش �ب��اط ال� ��ذي ح�ض��ر ف �ج��أة م��ن دون
الف� �ت ��ات وال ص ��ور وال م �ك �ب��رات ص��وت
في ال�ش��وارع ،يجيب أبو خضر بالقول:
«نحنا بعكار م��ا عنا سياسة م��ن دون
م �ص��اري .ب��األص��ل م��ا ف��ي ش�غ��ل بعكار،
وصارت السياسة شغل».
يروي أبو خضر رواية عن أحد البكوات
ال � ��ذي ك ��ان ح ��اض� �رًا ف ��ي اج �ت �م��اع ع�ق��ده

مسؤول فرنسي قبل مغادرة الفرنسيني
ل�ب�ن��ان م��ع ال �ق��ادة اللبنانيني ،نصحهم
ف�ي��ه ،م��ن أج��ل امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى مواقعهم
ف��ي ال �س �ل �ط��ة ،ب �ع��دم ت�م�ك�ين ال�ش�م��ال�ي�ين
م ��ن إن �ت ��اج م�ع�ي�ش�ت�ه��م ب��أن�ف�س�ه��م حتى
ي �س �ت �م��روا خ ��زان ��ًا ل��رف��د ب� �ي ��روت وج�ب��ل
ل�ب�ن��ان ب��ال�ع�م��ال وال �خ��دم وامل�ح�س��وب�ين.
دق��ائ��ق وي��دخ��ل م�ت�س��ول ،ف�ي�ق��ول ل��ه أب��و
خ �ض��ر «ل ��م ن�س�ت�ف�ت��ح ب� �ع ��د» ،ع�ل�م��ًا ب��أن
الساعة كانت قد أصبحت الثانية عشرة
ظهرًا.
خالف  14شباط عام  2012في عكار كل
ً
التوقعات .حتى أكثرهم ميال إلى الكالم
على تراجع تيار املستقبل فوجئ ،ولم
ي � �ص� ��دق أن ص � � ��ورة واح � � � ��دة ل �ل��رئ �ي��س
ال�ش�ه�ي��د رف�ي��ق ال �ح��ري��ري ل��م ت��رف��ع على
شرفة أي منزل أو أمام أي محل تجاري
ف ��ي ط� ��ول ع �ك��ار وع ��رض �ه ��ا ،م ��ن س��اح��ة
العبدة حتى آخ��ر وادي خ��ال��د ،ل��م ترفع
ص� ��ورة واح � ��دة وال الف �ت��ة واح� � ��دة .أراد
العكاريون أن ّ
يحبوا الرئيس الحريري،
ّ
ّ
ل �ك��ن ق��ادت �ه��م ع��ل �م��وه��م أن ت �ل��ك امل�ح�ب��ة
ينبغي أن ت�ك��ون مدفوعة األج ��ر ،غابت
األجور فغابت معها مظاهر املحبة.

