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عن «الطريق» إلى ُزرقــ

تتغير معالم املنطقة الجغرافية في طريق الجديدة .ال تزال هي َ
لم ّ
تلك
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية في الحرج من جهة الشمال،
الخيرية
املمتدة من ثانوية املقاصد
املحلة
حتى آخر شارع صبرا من جهة الجنوب ،لكنها تعيش ،اليوم ،مرحلة ّ
تبدل سياسي
بعدما خذلتها قياداتها الغارقة في زعامات سكيزوفرينية .تكاد القواعد الشعبية
هناك تنفض يدها منها .كل قلوب طريق الجديدة «مليانة» .تختلط فيها األحالم
باألوهام ،والسياسي باملذهبي والطائفي
ميسم رزق
ق�ب��ل ع��ام  ،2005ص ��ورة واح ��دة كانت
كافية ليستيقظ كل من كان نائمًا من
ّ
على أمل جديد.
سكان طريق الجديدة،
ّ
صورة رفيق الحريري وكفه املثقوبة،
ّ
ت �ت��دل��ى م�ن�ه��ا ال �خ��دم��ات وامل �س��اع��دات
ب�م�خ�ت�ل��ف أش �ك��ال �ه��ا .ل �ي �س��ت م�ش�ك�ل��ة
ه��ذه املنطقة ال�ت��ي ت��رى نفسها اليوم
«م�ه�م�ش��ة ف ��ي ال �خ��ري �ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة»
وليدة ّ
الساعة ،بل قضية ممتدة منذ
ّ
أن «أقنع سكانها املتروكون جانبًا بأن
ّ
بيدهم مقاليد ك��ل ش��يء» .يبدو مزاج
ه � ��ؤالء م �ت �ق �ل �ب��ًا ،ع �ل��ى أث� ��ر ال �ص��دم��ات
التي تلقوها منذ اغتيال «حاميهم».
ك � ��ان آلخ ��ره ��ا ال ��وق ��ع األش� � ��د ع�ل�ي�ه��م،
ف �ـ «ل� �ه ��روب» ق��ائ��ده��م ال �ج��دي��د خ��ارج
ال �ب�ل�اد ،م�ن��ذ أك �ث��ر م��ن ع ��ام ،ت �س��اؤالت
ك�ث�ي��رة ن��اب�ع��ة م��ن «اس�ت�ش�ع��ار ح��االت
غ�ي��ر م��ري�ح��ة وق�ل�ق��ة ح��ول م��ا آل��ت اليه
األمور».
لم ُ
املستقبل في طريق
تيار
زعيم
يعد
ّ
الجديدة سوى صورة معلقة أو شعار
ي �س �ت��ذك��ره أب� �ن ��اء امل �ن �ط �ق��ة .ي� �ب ��دو أن
شعار الوفاء لرفيق الحريري لم ُ
يعد
كافيًا لتمرير أخ�ط��اء الطفل ال��وري��ث.
اإلج��اب��ات ه�ن��اك ع��ن ال �س��ؤال تتفاوت.
ب �ع �ض �ه��ا ي� �ج ��ام ��ل ،وب �ع �ض �ه��ا اآلخ� ��ر
�دث ب�ط��ري�ق��ة
ي � �ص ��ارح .ب �ع �ض �ه��ا ي �ت �ح� ّ
غير مباشرة ّ ،وبعضها يفضل التزام
ال �ص �م��ت ،ل �ك��ن �ه��ا ج�م�ي�ع�ه��ا ت �ص��ل في
النهاية إل��ى النتيجة نفسها« :امل��زاج
ّ
يتحسن ،بل يسوء يومًا بعد
العام لم
ي��وم ،وخصوصًا أن الشعور املتشائم
حيال وضع البلد يزداد».
امل � �ش � �غ� ��ول� ��ون دوم � � � ��ًا ف � ��ي ت �ف ��اص �ي ��ل
حياتهم اليوميةُ ،يصيبهم ،بالدرجة
األولى ،شعور بالخيبة الناجمة عن
فجوة الثقة التي اتسعت بني قاعدة
طريق الجديدة وقائدها ،ال��ى درجة
بات السعي إلى ردم هذه الهوة أمرًا
م�ح� ّي��رًا وص �ع �ب��ًا .ي��دخ��ل «أب ��و م��ازن»
م� �ح ��ل ��ه ف� ��ي س � ��وق ع �ف �ي��ف ال �ط �ي �ب��ي،
ب �ق �م �ي �ص��ه األزرق ال� �ف ��ات ��ح ال �ض� ّ�ي��ق
األك �م��ام وب�ن�ط��ال��ه ال�ق�م��اش� ّ�ي األس��ود.
ف ��ي ب ��ال ��ه ت� � ��دور أل � ��ف ف� �ك ��رة وف� �ك ��رة،
وه� ��و امل � ��درك أله �م �ي��ة ه� ��ذه امل �س��اح��ة
ال �ص �غ �ي��رة ع �ن��د أه� ��ل ب � �ي� ��روت .ب��دت
عيناه تتوهجان بترقب ش��اب��ه فرط
ال�ص�ب��ر .ان�ت�ظ��ار أي زب��ون أف�ض��ل من
«العلك السياسي غير املجدي».
طبعًا ليس لزرقة القميص أي انتماء
ح��زب��ي ،ف��ي «زم��ن التمزيق السياسي
بمنطقتنا» كما يقول.
ال��ذي يعصف
ُ
َ
ل��م يعتد بعد فكرة أن تصبح منطقة
طريق الجديدة «صفر عالشمال» في
امل �ع��ادل��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ،ي�ت�ن��ات�ش�ه��ا كل
«عابر سبيل» باحث عن حيثية دينية
أو شعبية.
ت�ح�س�ين امل� ��زاج ال �ع��ام ه �ن��اك ب��ات أم �رًا
صعبًا ،لكنه ليس باملهمة املستحيلة،
إذ رغ��م دخ��ول شخصيات م��ن العيار
ال �ث �ق �ي��ل إل� ��ى امل �ن �ط �ق��ة ،وب �م��واص �ف��ات

طريق الجديدة التي
لطالما جاهر أبناؤها
بمقاومتهم للعدو
اإلسرائيلي وجدت نفسها
أمام أعداء جدد
في معقل تيار
ثمة شيء ما
المستقبل ّ
كسر القداسة الحريرية
َ
من دون أن يلغيها

خ��اص��ة أب ��رزه ��ا ال �ظ �ف��ر ب�ث�ق��ة ال �ش��ارع
«ال يزال سعد هو الخيار الذي يؤيده
الشارع».
ف� ��ي ط ��ري ��ق ال� �ج ��دي ��دة ث �ل��اث م �ش��ا ّك��ل
أس��اس �ي��ة ي��واج �ه �ه��ا ال� �ش ��ارع .ت�ت�ع��ل��ق
ب��ال�س�ق��ف ال�س�ي��اس��ي ف��ي خ �ط��اب تيار
امل �س �ت �ق �ب ��ل ،وامل � �ش� ��اك� ��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة،
ّ
وغياب املساعدات التي اعتادها سكان
ً
املنطقة كسائر أبناء بيروت ،فضال عن
ّ
توزع ال��والءات ،وعدوى املقاومة التي
ل��م تعد بوصلتها ق��ادرة على تحديد
الهدف.
ف � �ط � ��ري � ��ق ال � � �ج� � ��دي� � ��دة ال � � �ت � ��ي ل� �ط ��امل ��ا
ج��اه��ر أب �ن��اؤه��ا ب�م�ق��اوم�ت�ه��م ل�ل�ع��دو
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،وج� � ��دت ن �ف �س �ه��ا أم� ��ام
أع � � � ��داء ج � � ��دد ،ف ��رض� �ت� �ه ��م ال �ت �ق �ل �ب��ات
السياسية ،وال�خ�ض��ات األم�ن�ي��ة التي
ّ
حركت أرضيتها ،من أحداث الجامعة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،م� � � ��رورًا ب � ��أح � ��داث  7أي � ��ار،

«هروب» سعد الحريري كان له األثر األشد على أهالي املنطقة (أرشيف ـ هيثم املوسوي)
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قضاء عاليه :تناحر مسيحي علــ
روال إبراهيم
يصدح صوت فيروز عاليًا داخل قاعة
ف�ن��دق الهيلتون (ف��ي امل�تن الشمالي)
امل � �ت �ل�أل � �ئ� ��ة أمل� � ��اس� � ��ًا ورب� � � �ط � � ��ات ع �ن��ق
برتقالية ،قبل أن ّ
يعم الصمت القاعة
وي �ق��ف ال�ج�م��ع ف��ي م�ش�ه��د سينمائي
الستقبال ملكه .ي��دخ��ل رئ�ي��س تكتل
ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل��اح ال �ع �م��اد م�ي�ش��ال
عون على أغنية «طليت يا طلة بطل»
م �ل� ّ�وح��ًا ب �ي��ده ل�ل�ح��اض��ري��ن .املناسبة
باثنتني :العشاء السنوي لهيئة عاليه
في التيار الوطني الحر وتكريم بعض
الضباط «األوف�ي��اء» في عيد الجيش
اللبناني .حضرت أطباق «السومون»
وال� �ل� �ح ��م وال � ��دج � ��اج ف� ��ي ال� �ص� �ح ��ون،
ومرشحو القضاء املفترضون سيزار
أب��ي خليل وط��ون��ي ال��زغ�ب��ي وم ��روان
أب��و ف��اض��ل على ال�ك��راس��ي .ف��ي غياب
نائب  8آذار الوحيد في القضاء املير
ط�ل�ال أرس �ل��ان .ي �ق� ّ�در ال �ح �ض��ور هنا
باملئات ،وسعر بطاقة الدخول أيضًا.
ب �ع��ده ب �ي��وم�ين ،ت�ح�ت�ف��ل ق ��وات عاليه
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب �ع �ش��ائ �ه��ا ال �س �ن��وي ه��ي
األخ � � � ��رى .امل � �ك� ��ان ه � ��ذه امل � � ��رة :م�ط�ع��م
ال � �ك� ��رم� ��ة امل � �ت� ��واض� ��ع ف � ��ي ع� ��ال � �ي� ��ه .ال
أس �م��اك وال م�ش�ت�ق��ات�ه��ا ،ف�ق��ط بعض
امل ��ازة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .وال سمير جعجع،
فقط ص��ورت��ه وأن��اش�ي��د حزبية ت��دور
ف��ي ف�ل��ك اس �م��ه .ن ��واب  14آذار بكامل
ع��دي��ده��م وم�ن��اص��ري�ه��م ه �ن��ا ،وك��ذل��ك
غالبية رؤس��اء البلديات وأب��رز رجال
أعمال القضاء .يطغى حضور هؤالء
على حضور القواتيني الباهت ،فتفرغ

بعض ال �ط��اوالت عند ب��دء االح�ت�ف��ال،
وتخلو أخ��رى فور إنهاء السياسيني
ك� �ل� �م ��ات� �ه ��م ،ف �ي �م ��ا ت �س �ت �م��ر ال ��زح �م ��ة
ال�ع��ون�ي��ة ف��ي ال�ح�ب�ت��ور ح�ت��ى م��ا بعد
منتصف الليل بساعتني .وال��واض��ح
في ختام السهرتني أن القوات تتكل،
ب �ع �ك��س ال� �ع ��ون� �ي�ي�ن ،ع �ل ��ى ف��اع �ل �ي��ات
امل�ن�ط�ق��ة ورؤوس أم��وال �ه��ا ،أك �ث��ر من
اتكالها على الحضور الجعجعي.
ال � � � � �س � � � � �ه� � � � ��رت� � � � ��ان ،ب � � �ح � � �ض� � ��وره � � �م� � ��ا
وت �ف��اص �ي �ل �ه �م��ا ،ت � ��دالن ع �ل��ى ط��ري�ق��ة
ع �م��ل ك ��ل م ��ن ال �ف��ري �ق�ي�ن امل�س�ي�ح�ي�ين
امل � �ت � �ن� ��اح� ��ري� ��ن ع � �ل� ��ى ك � ��رس � ��ي ي� �ب ��دو
ً
م�س�ت�ح�ي�لا ع �ل��ى ال �ط��رف�ين ال �ف ��وز ب��ه.
ّ
ففي ظل السبات األرس�لان��ي ،تحافظ
ال �ت��وازن��ات االن�ت�خ��اب�ي��ة ع�ل��ى حالها
م �ب��دئ �ي��ًا ف ��ي ع��ال �ي��ه ل �ي �ب �ق��ى ال �ص ��راع
مسيحيًا ع�ل��ى م��ن يمثل املسيحيني
أكثر :القوات أم التيار الوطني الحر؟
ع �ل �م ��ًا ب� � ��أن ال � � � � ��دروز واض� � �ح � ��ون ف��ي
تأييدهم «األعمى» لجنبالط (،)%70
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن أن ال �ن �ت��ائ��ج ف ��ي ال �ق��ان��ون
ال �ح��ال��ي م�ح�س��وم��ة م�س�ب�ق��ًا ملصلحة
ب�ي��ك ال�ج�ب��ل ال ��ذي ي�م�ل��ك م��ن أص ��وات
ال �ن��اخ �ب�ين ن �ح��و  %40أو أك� �ث ��ر ،وم��ا
على حلفائه املسيحيني إال ضمان ما
ي�ع��ادل  %10م��ن األص ��وات املسيحية
لضمان فوزه الكاسح.
ال� �غ ��ائ ��ب األب � � � ��رز ف� ��ي ه� � ��ذا ال � �ص� ��راع،
ن��واب القضاء .فالنائب هنري الحلو
يلتزم برنامجًا وح�ي�دًا يتلخص في
«إك�م��ال مسيرة وال��ده والحفاظ على
إرث��ه» ،وعلى رغم ذلك يترشح الحلو
ع �ل��ى الئ �ح��ة ال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط،

ً
متجاهال مناهضة وال��ده للزعامتني
الحريرية والجنبالطية! أم��ا النائب
ف��ؤاد السعد ،ف�ـ«ال دليل على وج��وده
ع � �ل� ��ى س � �ط� ��ح األرض إال ف� � ��ي ع� ��دم
دع��وت�ن��ا إل��ى االن �ت �خ��اب��ات ال�ف��رع�ي��ة»،
ع �ل��ى ح � ّ�د ق ��ول أح ��د م �خ��ات �ي��ر ال �ق��رى
امل � �ج� ��اورة ل �ق��ري �ت��ه .وب� �خ�ل�اف ال�ح�ل��و
والسعد ،يحضر النائب ف��ادي الهبر
ّ
«بالحد األدنى»،
اجتماعيًا وخدماتيًا

رغ��م انشغاله صيفًا باكتساب بشرة
برونزية في الصباح وتنمية مهاراته
ً
بلعب البلياردو ليال في نادي «اليرزة
كونتري كلوب» الرياضي.
غياب ال�ن��واب املسيحيني فتح الباب
واس� �ع ��ًا أم � ��ام ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح� ّ�ر
والقوات .عونيًا ،يمكن بسهولة تمييز
ف��ري �ق�ي�ن :أول ت �م �ث �ل��ه ه �ي �ئ��ة ال �ق �ض��اء
بقيادة منسق التيار في املنطقة بول

النتائج محسومة ملصلحة جنبالط (أرشيف ـ مروان بوحيدر)

