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حكومة الوحدة الوطنية

زيارة الحريري إلى سوريا

المحكمة الدولية تصدر القرار الظني

آذار ،وفي  14آذار ،كانوا على املوعد .أعلنوا خسارتهم النهائية :بيروت لم تعد
مدينتهم .كانوا يتمسكون بها ،في  8وفي  ،14وفي أرقام متالحقة ،كانوا دائمًا
على املوعد ،ينهشون الساحات نهشًا .كانوا يتمسكون بمدينتهم ،ألجل غيرهم.
(مونودوز)
(هيثم الموسوي)

مخطوفو أعزاز

«الكاتيوشا» في الطريق الجديدة
فاطمة بزي
ال تحتاج الطريق الجديدة إلى األعالم وال
إلى صور الحريري (األب أو االبن) لنعرف
ـون واح ــد .لــن تــرى اليوم
أنـهــا تلتصق بـلـ ٍ
كــل تـلــك الــاف ـتــات املـكـتـظــة بـعــدمــا أزيـلــت.
حركة الشارع مزدحمة كعادتها وأحاديث
ُ
ّ
محببةّ .
مرت
املـ ّـارة تصاغ بلكنة بيروتية
أحداث كثيرة في املنطقة التي ال تبعد عن
الضاحية سوى مئات األمتار.
ال ـ ـخـ ــوف م ـ ـت ـ ـبـ ــادل؟ لـ ــن ي ـق ـص ــد أحـ ـ ــد مــن
ّ
ســكــان الطريق الـجــديــدة الضاحية إذا لم
ي ـكــن ه ـنــالــك س ـبــب اض ـ ـطـ ــراري وال ـع ـكــس
صـحـيــح .هــذا مــا نعتقده عـلــى األق ــل .لكن
ح ـس ــن رم ـ ـضـ ــان ،ص ــاح ــب م ـح ــل عـصـيــر
رم ـض ــان (ال ـش ـه ـيــر) ،ل ــم يـسـمــع بــذلــك كله
فــي منتصف الـتـسـعـيـنـيــات .رم ـضــان هو
مـخـتــرع الــ«كــاتـيــوشــا» ،رغــم خـلـ ّـو األخـيــر
من مواد متفجرة! لم يقتصر زبائنه على
أهل املنطقة بل استقطب ّ
شبان الضاحية
ك ـم ــا يـ ـق ــول «أب ـ ـ ــو ف ـ ـ ـ ـ ــاروق» ،ال ـ ـ ــذي صـنــع
لنفسه دكــانــا فــي سـيــارة الـ ـ ــ« .»Rapidفتح
الخمسيني البابني الخلفيني ووضع علب
الـشــوكــوال بعناية ،وفــي مـعــرض حديثنا
عن «رمـضــان» ،وجــد نفسه معنيًا ،فأشار
إل ــى أن ــه ك ــان ي ـحــب رم ـض ــان كـشـقـيـ ٍـق لــه،
ورم ـضــان ب ــدوره كــان يـحــب الـنــاس وأهــل
املـنـطـقــة كـمــا ي ـق ــول .ك ــم ي ـبــدو ه ــذا رائ ـعــا.
«تعايش» حقيقي ،بل يمكن الذهاب أبعد
مــن ذل ــك ،بحيث إن رمـضــان ،بشهادة أبو
ف ــاروق الـبـيــروتــي «آدم ـ ــي» .واملـشـكــل وقــع
في ّ 7أي ــار .املشكل كــان سببه «فريخات»،
ّ
املحب للمدينة
يقول بــروح الرجل الطيب
وناسها.
يشتكي من أن حال البيع والشراء اختلفت
منذ حينها .فقدت الطريق الجديدة جزءًا
من زبائنها ،ويقصد هنا سكان الضاحية،
الـجـيــران .يجب الفصل بــن مــا يحدث في
صالونات الكبار وما يحدث في الشوارع،
يـقــول ،فيما تلمع الشمس على صورتني
للشهيد وسام الحسن ووزير العدل أشرف

ّ
ريـ ـف ـ ّـي ،ص ــام ــدت ــن ع ـل ــى ش ـب ــاك ــي دك ــان ــه
املتنقل .يشاركنا فــي الحديث خليل عبد
الصمد الذي يملك مصنعًا لأللبسة .يقصد
الضاحية يوميًا مع ابنه لتوزيع بضاعته
ه ـنــاك .وم ـثــل أه ــل ال ـضــاح ـيــة ،يـتــأفــف من
ّ
يتفهم ال ـظــروف.
الـحــواجــز األمـنـيــة ،لكنه
يـشـعــر هــو اآلخ ــر أن حــركــة االن ــدم ــاج بني
ّ
زبائن الضاحية والطريق الجديدة ولــت.
ي ــأس ــف الـ ــرجـ ــل لـ ـت ــرك رم ـ ـضـ ــان امل ـن ـط ـقــة
وانتقاله إلى «سبيرز» .رمضان انتقل ولم
يمتنع عــن زبــائـنــه ولــم يمتنعوا هــم عنه
بدورهم .أما مطعم الـ« »Boysفكان أول من
اسـتـقــدم الطبق «املكسيكي» إلــى الطريق
الـجــديــدة ،وربـمــا إلــى بـيــروت .جــذب طبقه
الجديد زبائن من الضاحية ،وكــان يرسل
«طلبيات» إلى املنطقة .بدأت «الطلبيات»
ت ـت ــراج ــع م ــع ارت ـ ـفـ ــاع ال ـت ــوت ــر ال ـس ـيــاســي
بــن الفريقني .أوقـفــت إدارة املطعم خدمة
الـ«ديليفري» إلى الضاحية وتوقف هؤالء
ع ــن تـ ـن ــاول الـ ــ«ب ــوريـ ـت ــو» .أف ـل ــس املـطـعــم
الـ ــذي ي ـقــع ق ـبــالــة امل ـل ـعــب ال ـب ـل ــدي ،وأغ ـلــق
مـنــذ أكـثــر مــن ثـمــانــي س ـن ــوات ،كـمــا يقول
جـيــرانــه .أمــا حلويات صفصوف التي ما
زالت صامدة منذ الـ ،75فيأسف صاحبها
بــديــع صـفـصــوف لـفـقــدانــه بـعــض الــزبــائــن
ال ــذي ــن اع ـت ــاده ــم .ح ــدث ذل ــك بـعــد اغـتـيــال
الرئيس رفيق الحريري ،وساهمت في ذلك
األحداث املتتالية أيضًاّ .
يرد رجل يتناول
ك ـع ـكــة ك ـن ــاف ــة« :أنـ ـ ــا ش ـي ـع ــي» .ف ــي إح ــدى
املرات ،كان صاحب املداخلة قد ّ
تعرف إلى
زوجته في إحدى زياراته ملحل الحلويات،
ويسكن اآلن في الطريق الجديدة .يأسف
ص ـف ـص ــوف ب ـس ـبــب الـ ـح ــال ال ـت ــي وص ـلــت
املنطقة إليها اليوم.
وك ــان مــن أكـثــر مــا اسـتـقـطــب زيـ ــارات أهــل
ال ـضــاح ـيــة لـلـمـنـطـقــة «الـ ـ ــزرقـ ـ ــاء» :املـلـعــب
«األخـ ـض ــر» .املـلـعــب الـبـلــدي يـتـبــع لبلدية
بيروت ،لكنه يعتبر ملعب فريق األنصار
«ع ــرف ــا» .وك ــان يــأتــي مــن الـضــاحـيــة الــذيــن
يشجعون فريق النجمة .وكان في الطريق
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مـ ـشـ ـجـ ـع ــون ل ـل ـن ـج ـم ــة أيـ ـض ــا.

وكــان فيها ،أي الطريق الـجــديــدة ،غالبية
ّ
أنصارية .ولكن« ،عرفًا» ،النجمة للشياح،
واألنـصــار للطريق الـجــديــدة .وربـمــا لذلك
كان يحدث التكسير «املذهبي» ،الذي كان
«م ـض ـبــوطــا» رغ ــم ك ــل ش ــيء ،كـمــا ك ــان كل
شيء في البلد ،قبل  .2005والضابط ،كان
معروفًا.
إذن ،كل ذلــك كــان قبل االنقسام السياسي
الذي أحدث  8و 14آذار ،وقبل منع الجمهور
عــن حـضــور امل ـبــاريــات .ثــم ظهر «الـعـهــد»،
و«قضم» من جمهور النجمة .وكان لفريق
الـعـهــد م ـب ــاراة ه ـنــاك ،فــرمــى أه ــل املنطقة
ّ
الباص الذي يقل العبي النادي بالحجارة.
وبذلك لم يخوضوا أي مباراة فيه بعدها
التخاذ االتحاد اللبناني لكرة القدم قرارًا
ب ــذل ــك .ف ــي األس ـ ــاس ،أع ـيــد تــأهـيــل امللعب
عام  2000إلجراء مباريات كأس آسيا فيه،
لـكـنــه ل ــم يـصـمــد أك ـثــر م ــن بـضــع س ـنــوات،
ف ــأح ــداث  7أي ــار تسببت فــي ح ــرق عشبه
االص ـط ـنــاعــي .عـ ّـوض ــت الـخـســائــر وقـتـهــا،
لكن األهم أن البلدية تنوي إغالق امللعب،
وإغـ ـ ــاق ذاكـ ـ ــرة أه ـ ـلـ ــهِ  .ت ـخ ـطــط لـتـحــويـلــه
إل ــى م ــرأب لـلـسـيــارات .يـبــدو ذل ــك منطقيًا
نسبة إلى اكتظاظ املنطقة وحاجتها إلى
مشروع كهذا ،وال سيما أن امللعب سينقل
إل ــى منطقة «حــام ـيــة» أخ ــرى ،وه ــي حــرج
بيروت( .الحرج املغلق طبعًا).
وعلى غــرار امللعب ،هناك جامعة بيروت
ّ
العربية ،وهــي معلم أساسي في املنطقة.
في الجامعة ،ثمة معلم داخل املعلم ،حيث
يـق ـلــع الـ ـط ــاب ف ــي «ضــاح ـي ـت ـهــم» بمبنى
إدارة األعمال .اليوم ،وجد طالب الضاحية
«مخرجًا» مقترحًا ،واستنادًا إلــى اعتقاد
ّ
«العريبة» أول خياراتهم،
كثيرين ،لم تعد
ّ
بل صاروا يذهبون إلى «الجامعة اللبنانية
ّ
الدولية» ،التي ّأسسها الوزير السابق عبد
الرحيم مــراد .لكن ،في الـ ــ« ،»LIUال يوجد
محل قريب للعيسى الفوال ،وال «أكشاك»
ق ــري ـب ــة ل ـب ـيــع ال ـص ـح ــف .ال ي ــوج ــد ذاك ـ ــرة
ل ـن ـض ــاالت م ـش ـتــركــة ف ــي ج ــام ـع ــة واحـ ــدة
افتتحها جمال عبد الناصر.

انفجار الرويس

الفراغ الرئاسي

 14آذار تصدر ورقة «ترتيب الذاكرة»
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