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ودة إلى سوريا
طرابلس »14« :بيد سوريا
طرابلس ــ إيلي حنا
ال ت��زال طرابلس تحاول مللمة تداعيات
أح� ��داث «ال �ج �ب��ل ـ�ـ�ـ ال �ت �ب��ان��ة» .ن �س� َ�ي أه��ل
امل��دي�ن��ة وج��واره��ا أن ي��وم أم��س ك��ان 14
ش� �ب ��اط ،ذك� ��رى اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رف�ي��ق
الحريري ،بعدما اع�ت��ادوا أن يكون هذا
امل��وع��د شغلهم ال�ش��اغ��ل .ه��وي��ة صاحب
م�خ��زن ال�س�لاح املنفجر ف��ي أب��ي سمراء
ت �ش �غ �ل �ه��م أك� � �ث � ��ر .ه� �ش ��اش ��ة «ال � �ه� ��دن� ��ة»
تؤرقهم.
يوم العطلة الرسمي راكم يومًا إضافيًا
م� ��ن ال� ��رك� ��ود ف� ��ي امل ��دي� �ن ��ة .الزم م�ع�ظ��م
ال�س�ك��ان م�ن��ازل�ه��م .غ��اب ش�ع��ار «ال�ع��دال��ة
آتية» ،يبدو أن «املحكمة الدولية» لم تمر
من هنا ،وحملة «لوال شباط ما في آذار...
ول��وال آذار م��ا ف��ي رب�ي��ع» ص� ّ�ده��ا خريف
ّ
املستمر .في منطقة التبانة ،أحيا
املدينة

أصدقاء الشاب وليد بطحيش ( 19عامًا)
ذك� ��رى ال� �ي ��وم ال �ث��ال��ث مل�ق�ت�ل��ه ب��رص��اص
ال �ق �ن ��ص .ه� �ن ��اك ،ق � ��رب س � ��وق ال �خ �ض��ر،
امل �ك��ان ال��وح �ي��د مل �ش��اه��دة ت�ج�م��ع ي�ف��وق
عشرة أش�خ��اص .خلفهم بأمتار قليلة،
يشي ش��ارع سوريا بقرار حظر تجوال
فرضته األوضاع املتوترة ،انتشار كثيف
للجيش ،وأوالد يتنافسون مع أترابهم
بحثًا عن رص��اص��ات فارغة في األحياء
الضيقة خلف املالالت العسكرية .في 14
شباط ،امليدان لألمن الرسمي ولألطفال
«البريئني» من جرح املدينة املفتوح.
ف��ي س��اح��ة ج�م��ال ع�ب��د ال�ن��اص��ر (ال �ت��ل)،
ت �ن �ع��دم ال �ح ��رك ��ة االع� �ت� �ي ��ادي ��ة ل�س��ائ�ق��ي
األج � � � ��رة .إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ال� �ت ��وت ��ر األم �ن ��ي
واق � �ت � �ص� ��ار ح � � ��راك ال � �ن� ��اس ع� �ل ��ى ش� ��راء
ح ��اج ��ات �ه ��م ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة« ،ض� � � ��رب» ت �ي��ار
املستقبل هذا العام موردًا سنويًا لهؤالء

عبر تسجيل سياراتهم لنقل املناصرين
إل��ى م�ه��رج��ان س��اح��ة ال�ش�ه��داء« .ال��زب��دة
ن ��أخ ��ذه ��ا ف� ��ي ن� �ش ��رة األخ � � �ب � ��ار» ،ي �ق��ول
أب��و ف ��راس (س��ائ��ق أج ��رة) ع��ن مهرجان
«البيال» .يثني الراكب خلفه على كالمه،
م ��ردف ��ًا« :ك �ل �ن��ا ن �ح��ب ال��رئ �ي��س ال�ش�ه�ي��د
ّ
ّ
ونؤيد خطه .بس مني معو راس يسمع
ث�ل�اث س��اع��ات م��ن ال �خ �ط��اب��ات؟» .بعيدًا
عن أحياء املدينة الشعبية ،تجمع بضع
ط� � ��اوالت م �ط��اع��م امل��دي �ن��ة «امل �ح �ت��رم��ة»
أص�ح��اب رب�ط��ات ال�ع�ن��ق .على مائدتهم
بند وح�ي��د :األح ��داث ف��ي س��وري��ا .يربط
ه ��ؤالء ص ��راع ال�ت�ب��ان��ة وال �ج �ب��ل ،وأزم ��ة
ال �ح �ك��م ف ��ي ل �ب �ن��ان ب��امل �ل��ف ال � �س ��وري .ال
يعنيهم ّ
أي ت��اري��خ س� ّ�ج�ل��ه اللبنانيني
ب��ذاك��رت �ه��م ،إذ مستقبل رق ��م « »14بيد
السوريني وليس بمهرجانات وضغوط
محلية.

الطريق الجديدة هادئة :نحن للتظاهرات!
قاسم س .قاسم
الحياة في الطريق الجديدة هادئة .أغلب
املحال مفتوحة .شباب املنطقة استغلوا
ال �ع �ط �ل��ة ف� �ت ��وزع ��وا ع �ل��ى ال� ��زواي� ��ا ب ��اك �رًا.
ب��ال �ق��رب م��ن ج��ام��ع اإلم� ��ام ع �ل� ّ�ي ،ارت�ف�ع��ت
أص ��وات مكبرات ص��ادح��ة بأناشيد تيار
امل �س �ت �ق �ب��ل .امل �ظ��اه��ر االح �ت �ف��ال �ي��ة ل�ي�س��ت
ب � �ه� ��دف ال � �ح � �ش� ��د ،ف� �ش� �ب ��اب امل� �ن� �ط� �ق ��ة ل��ن
يشاركوا في ذكرى الشهيد ،ألن الدعوات
«اقتصرت على أصحاب البدالت».
لكن وف� ً
�اء منهم «ل��رج��ل ق��دم الكثير لهذه
املنطقة» ،ال بد من إحياء «ه��ذه املناسبة
ّ
تخصنا» ،كما يقول أحمد داع��وق.
التي
ي �ق��ول ش ��اب واص �ف��ًا ن�ف�س��ه ب��امل �ش��ارك في
«ال��دف��اع ع��ن املنطقة ف��ي  7أي� ��ار» .ال�ش��اب
«امل� � �خ � ��ذول» ي ��ؤك ��د أن� ��ه «ح �ت ��ى ل ��و ك��ان��ت

ال ��دع ��وة ش �ع �ب �ي��ة ف �ل��ن أش� � � ��ارك» .رس�م�ي��ة
االحتفال ليست السبب الوحيد ،بل هناك
أسباب أخرى يذكرها «زي ما هي» .فتيار
ّ
عنا في الفترة املاضية.
املستقبل «تخلى ُ
اع�ت�ص�م�ن��ا ع �ن��دم��ا أخ � ��رج ال �ح ��ري��ري من
ال�ح�ك��وم��ة .أص�ب��ح ع�م��ر ح�ك��وم��ة امليقاتي
سنة والرجل باق ،أما قيادتنا فال تزال في
الخارج تتزلج» .غضب الشاب يعود إلى

أصبح عمر حكومة
الميقاتي سنة وقيادتنا ال
تزال في الخارج تتزلج

غياب تواصل القيادة مع «من هم تحتهم،
فهم ال يستخدموننا إال في التظاهرات».
ع�ت��ب م�ن��اص��ري املستقبل ع�ل��ى قيادتهم
هو على قدر «املحبة»« .الرئيس الشهيد
في قلوبنا .ذهبت إل��ى الضريح ،ق��رأت له
الفاتحة ،وعدت إلى عملي» ،يقول محسن
سوبرا .يشرح أن املزاج العام تبدل ،فهذه
األيام «لن ّ
يلبي أحد دعوات تيار املستقبل
إلحياء مناسبات سياسية ،لكنك ستجد
الجميع إذا كانت هناك دعوة إلى اعتصام
من أجل الثورة السورية».
في الطريق الجديدة ،كان أمس كأي يوم
آخ ��ر .ع�ل��ى ط��ول ال �ش��ارع م��ن أرض جلول
إل��ى ال�ك��وال تجد الفتتني فقط تستذكران
�رى ،بينما ت�ج��د ع ��ددًا أكبر
ص��اح��ب ال��ذك� ّ
من الالفتات موقعة باسم «أبناء املنطقة»
تهاجم النائب ميشال عون.

يتزين والجماهير غابت
البقاع لم ّ
عفيف دياب
لم ّ
يتزين البقاع الغربي ورفيقه األوسط
باألعالم الزرقاء وصور الرئيس الراحل
رفيق الحريري .غابت مظاهر االحتفال
بالذكرى الحزينة لرحيل «الغالي» .لم
تشهد منسقيات التيار أي حركة تذكر
ل�ت��وف�ي��ر أك�ب��ر ح�ش��د ش�ع�ب��ي ،ك�م��ا ج��رت
ال� �ع ��ادة ف��ي ال �س �ن��وات ال �س��ت امل��اض �ي��ة.
غاب رم��وز التيار األزرق هذا العام عن
ن �ق��اط م��راق�ب�ت�ه��م امل �ع �ت��ادة ع�ل��ى ال�ط��رق
امل� ��ؤدي� ��ة إل� ��ى ب� �ي ��روت إلح� �ص ��اء أع� ��داد
ال�ج�م��اه�ي��ر امل �ش��ارك��ة ف��ي ال ��ذك ��رى .ول��م
ت�ع��د ت�ق��اري��ره��م ع�م��ن أس�ه��م ف��ي توفير
أك�ب��ر ح�ش��د شعبي ت�ج��دي ن�ف�ع��ًا ،أو لم
تعد لها قيمة تذكر في تحدي بعضهم
ل �ب �ع��ض و«ت� �ب� �ي� �ي ��ض» وج ��وه� �ه ��م ع�ن��د
الشيخ سعد وفريق عمله.
يقول مستقبليون في البقاعني الغربي
واألوس��ط إن ما يميز الذكرى السابعة
لرحيل ال�ح��ري��ري ع��ن سابقاتها أن��ه ال
أم ��وال س�ت��دف��ع ل�ل��ذي��ن س�ي�ش��ارك��ون في
امل �ن��اس �ب��ة ،وأن ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا ي�ك�ت�ب��ون
تقارير ع��ن أدواره ��م ف��ي توفير «امل��دد»

ال �ش �ع �ب ��ي «إم � � ��ا ط � � � ��ردوا أن �ف �س �ه ��م م��ن
ال� �ت� �ي ��ار ،وإم� � ��ا خ� ��رج� ��وا ول � ��ن ي� �ع ��ودوا
ق �ب��ل ت ��واف ��ر األم� � � ��وال ،وإن ع� � ��ادوا ف�ل��ن
ي �ك��ون��وا م �ح��ل ت��رح �ي��ب» .ي�ض�ي�ف��ون أن
اإلي �ج��اب �ي��ة ال��وح �ي��دة ل �ـ «ش ��ح» األم ��وال
ك��ان��ت «ت�ن�ظ�ي��ف ال�ت�ي��ار م��ن ال�ف��اس��دي��ن،
وهذا ما ملسناه خالل اإلعداد للذكرى».
ويتابعون قائلني إن اقتصار املشاركة
البقاعية على الشخصيات والفاعليات
ب � �ن � � ً
�اء ع� �ل ��ى دع � � � ��وات م �س �ب �ق��ة «أس� �ه ��م
ف��ي ال �ح��د م��ن ال�ب�ل�ب�ل��ة وإث � ��ارة امل�ش��اك��ل
الداخلية ال�ت��ي ك��ان��ت تنجم ع��ن توزيع
األم� ��وال وت�ق��اس�م�ه��ا ،وس �ي��رت��اح أح�م��د
ال�ح��ري��ري م��ن ال�ق�ي��ل وال �ق��ال» .لكنهم ال
يخفون أن ال��دع��وات ُ
«وج�ه��ت عشوائيًا
ووصلت إلى أناس مصنفني في الخط
املعادي».
غياب مظاهر احتفاالت «املستقبل» في
البقاعني الغربي واألوس��ط عن الذكرى
ال�س��اب�ع��ة ل��رح�ي��ل ال �ح��ري��ري ،واق�ت�ص��ار
امل �ش��ارك��ة ع �ل��ى ش�خ�ص�ي��ات و«م�ف��ات�ي��ح
انتخابية» ،لم تخل من بعض املبادرات
«عن روح الراحل» .فمنسقية التيار في
ال �ب �ق��اع األوس� � ��ط وج � ��دت أن خ �ي��ر فعل

ُ
ي �م �ك��ن أن ت� �ق ��دم ع �ل �ي��ه ف ��ي ال ��ذك ��رى هو
ت ��وزي ��ع وج �ب ��ات ط �ع��ام ع �ل��ى ال �ن��ازح�ين
السوريني في املنطقة .وقالت املنسقية
إن� �ه ��ا وزع � ��ت ع ��ن روح ال ��رئ �ي ��س رف �ي��ق
الحريري أل��ف وجبة طعام أسهمت في
تنفيذها مجموعات من قطاعي الشباب
وامل � � ��رأة ،إض ��اف ��ة إل ��ى م �ح��ازب��ي ال �ت �ي��ار.
وي �ق ��ول م �ت��اب �ع��ون م ��ن داخ� ��ل امل�ن�س�ق�ي��ة
إن اح�ت�ف��ال ال��ذك��رى السابعة ه��ذا العام
«ل �ي��س ش �ع �ب �ي��ًا» ،وب��ال �ت��ال��ي «ف��إن �ن��ا لم
ن��وج��ه دع � ��وات ع��ا ّم��ة ،وال ي�م�ك��ن ال �ق��ول
إن ج�م�ه��ورن��ا ان �ف��ض ع �ن��ا» .وي��ؤك��دون
أن «أع � � ��دادًا ال ت �ح �ص��ى» م��ن امل��واط �ن�ين
البقاعيني «توجهوا إلى بيروت وزاروا
ض ��ري ��ح ال ��رئ� �ي ��س ال� �ش� �ه� �ي ��د ،وه � � ��ذا م��ا
يؤكد أن تيارنا ه��و األق��وى شعبيًا في
ال �ب �ق ��اع ،وس �ت �ب��ره��ن األي� � ��ام ل �ك��م ذل� ��ك».
ويوضح ه��ؤالء «أن توجيه الدعوات لم
ي�ك��ن ع �ش��وائ �ي��ًا ،ب��ل ش�م��ل ق ��ادة ب��ارزي��ن
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ول �ه��م ح �ي �ث �ي��ات س�ي��اس�ي��ة
وشعبية ويناصروننا .ل��ذا ،ننصحكم
ب �ع��دم ال �ت �ن �ق �ي��ر وان ح��ال �ت �ن��ا ال�ش�ع�ب�ي��ة
ً
انتهت ملجرد أننا أقمنا احتفاال رسميًا
بذكرى الرئيس الشهيد».

