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على الغالف

يسقط «بيت المال» ...من أين لك هذا؟
شعارات وشتائم :لقد انكسر المحظور

بيروت «تحت» صفيح ساخن
ُ
ل ـي ـلــة أم ـ ــس ،ق ـط ـعــت ط ــرق ــات ب ـيــروت
ّ
ّ
كــلـهــا .تـمــامــا كــلـهــا .اقـتـصــر األم ــر في
الليلة السابقة على بعض الطرقات
الــرئ ـي ـسـ ّـيــة .س ـم ــاء ال ـعــاص ـمــة ،أم ــس،
كــانــت قــاتـمــة مـنــذ الـصـبـ ُـاح لـكـثــرة ما
ّ
ّ
شتعل .خط
استقبلت
سواد املطاط امل ِ
ّ
«ف ـ ّـان  »4تعطل نسبيًا بــدايــة النهار،
لكنه ،ومع اقتراب املساء ،اختفى ّ
كليًا.

ّ
تتكدس
بدأت النفايات
في شوارع بيروت في
ّ
الطرقات
قطع
ظل
ّ
ّ
والفرعية
الرئيسية

نزل الجيش إثر ّ
تعرض المتظاهرين لواجهات بعض المصارف بالتكسير في وسط بيروت (هيثم الموسوي)

محمد نزال
ّ
معدنيًا ،يضرب
يحمل بيده قضيبًا
ب ــه ل ــوح ــا م ـع ــدن ـ ّـي ــا ،خ ــال ـع ــا قـمـيـصــه
والـ ـن ــار ِمـ ــن ح ــول ــه .ي ـض ــرب ال ـحــديــد
بــالـحــديــد ألكـثــر ِم ــن ســاعــة ،ثــم م ــاذا؟
مــات ّ الحديد املـضــروب ،فــرضــاِ ،لـ َـم ال
يـتــوقــف ال ـضــرب؟ ب ــدا ذاك املتظاهر،

قبيل فجر أمس ،كمن ُيمارس رقصة
طـقـسـ ّـيــة م ــا ،لقبيلة م ــا ،مستحضرًا
ب ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـفـ ـ ــودو» أرواح ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ــا .الـ ــدخـ ــان
األس ــود لـ ّـون وجــه ،وال ـخــدوش بادية
ف ــي ص ـ ـ ــدره ،م ـن ـف ـعــل «ي ـ ـ ـ ــزرزب» ِم ـنــه
ال ـ ـعـ ــرق ...وي ـس ـت ـمــر الـ ـض ــرب .رأي ـن ــاه
ل ـي ــل أول ِمـ ــن أمـ ـ ــس .م ـت ـظــاهــر ك ـهــذا
يأتيه مــراســل تلفزيوني يسأله ّ
عما

ّ
ُيريده ِمن الحكومةّ .
أي جواب يتوقع
ّ
منه؟ هــذا ليس متظاهرًا عــاديــا ،هذا
مقتول منذ والدت ــهّ ،
وربـمــا قبل ذلــك،
ُ َ
«منتج اجتماعي» يصعب على
هــذا
ّ
«أبناء البيوت» فهمه ،تفكيكه ،تقبل
وجـ ــوده أس ــاس ــا ،إال الـلـهــم بـعــد ألــف
دراس ــة «إنـثــروبــولــوجـ ّـيــة» ...إن أمكن
ً
ً
أصال .هذا ينام نهارًا ويستيقظ ليال،

قبل انطالق التظاهرات األخيرة ّ
ضد
الضرائبّ ،
ورو ّاد وسط بيروت نهارًا
ع ـلــى األرجـ ـ ــح أنـ ـه ــم ل ــم ي ـقــاب ـلــوه عن
ً
قرب .هذا ،فضال عن العمل ،عاطل ِمن
أشـيــاء كثيرة أخ ــرى .هــذا ليس حالة
فـ ّ
ـرديــة ،تظهر فـجــأة فــي الـتـظــاهــرات،
ب ــل ح ــال ــة ب ــات ــت م ــأل ــوف ــة ،وه ـ ــي فــي
ازدي ــاد مستمر .التظاهر عنده ليس

بالضرورة لغاية ،بل ُيمكن أن يكون
هــو الـغــايــة نـفـسـهــا ،م ـجـ ّـرد االن ـفــات
ّ
ِم ــن ك ــل ق ـي ــد ،االنـ ـط ــاق ،االن ـف ـج ــار...
وي ـح ـص ــل أن ي ـن ـف ـجــر ه ـ ــذا ،أح ـي ــان ــا،
ب ـ َـمــن «ص ـن ـع ــه» .ظ ـهــر صــاحـبـنــا ليل
أمس ،في ليلة هي الثانية على بداية
االحتجاج الواسع ،رأيناه هو نفسه،
ومعه مجموعة ِمن رفاق «الحالة».

امل ـت ـظــاهــرون ظ ـف ــروا بـ ــ«ف ــان» يـعـمــل،
احتجزوه عند تقاطع بشارة الخوري،
ق ـبــل أن يـطـلـبــوا ِم ــن ال ــرك ــاب ال ـنــزول
منهّ .
دون أحدهم رقم لوحة تسجيله،
ِ
م ـتـ ّ
ـوع ـدًا صــاحـبــه بــاملـحــاسـبــة الحـقــا،
ّ
ألنـ ــه خــالــف قـ ــرار «ج ـمــاعــة ال ـفــانــات»
بالتعطيل واإلضــراب .كاد أن ُي َ
ضرب،
ّ
بني الركاب.
لوال شفاعة فتاة له ،كانت ّ
ّ
حل املساء .عاد بعض «املهذبني» إلى
م ـنــازل ـهــم ،وج ـ ــاءت نــوبــة «ال ـع ـصــاة»
ّ
اآلن .هاجموا واجهة بنك املوارد ،ظن
ّ
ّ
التاريخية بــدأت،
البعض أن اللحظة
ذل ــك م ــع تـحـطـيــم لــواج ـهــة ب ـنــك آخ ــر،
ودخ ــول مبنى مـكـتــوب عـلــى جــدرانــه
اسم شركة االتصاالت « .»MTCسبقت
ّ
كر ّ
ذلك جوالت ّ
األمنية
وفر بني القوى
ّ
مسيلة للدموع،
واملتظاهرين ،قنابل
ّ
ّ
حضر
أل ـع ــاب ن ــاري ــة م ــدوي ــة ،إل ــى أن ّ
الجيش .في الليلة السابقة ،لم يتدخل
ّ
التعرض
الجيش .قبل ذلك ،وإثر بدايةّ
مل ـبــانــي ب ـعــض ال ـب ـن ــوك ،ت ــوق ــع بعض
ّ
املـتـظــاهــريــن أن الـ ُّـسـلـطــة ،اآلن ،ســوف
ً
تبطش بـقــوة .وف ـعــا ،هــذا مــا حصل.
ن ــزل الـجـيــش بــن املـتـ ّظــاهــريــن .وســط
بيروت ساحة حرب إنما بال رصاص.
عشرات املوقوفني ،عشرات املضروبني،
ّ
ركــض في كــل اتـجــاه ،قسوة الفتة ِمن
العسكر .وما العسكر؟ «آالت ّ قسوة» ال
تنال راتبها الشهري إال ألنها كذلك.
ـدربــون .ال ُي ّ
على هــذا يـتـ ّ
حبون املــزاح.
شعارات التظاهرات هذه ،في تشرين
ُ
ّ
األول ِمن العام الجاري ،ستذكر مديدًا

بـكــونـهــا ّ ك ـســرت «ت ــاوب ـه ــات» م ــا كــان
أحد يتوقع أن ُت َ
ّ
التعرض لقامات
كسر.
ّ
سياسية ،لها هالة قداسة عند أهلها،
أصبح مألوفًا أمس على ألسن الناس.
ه ــذا ل ـيــس ع ــاب ـرًا .ع ـ ــادة ،وع ـلــى مــدى
الـتــاريــخ ،لــم تكن تحصل الـتـحـ ّـوالت،
خـ ّ
ـاص ــة امل ـت ـضـ ّـم ـنــة لـتـهـشـيــم ه ــاالت
هذا
ودم.
وعويل
عنف
غير
ن
م
كبرى،
ِ
ّ
ما يجب أن ُي َ
حسب حسابه .هذه ُسنة
ّ
تاريخية.
ال ـنــاس فــي ال ـش ــارع ،امل ـت ـظــاهــرون ،ما
ع ـ ــادوا يـطـيـقــون أن يـتـضــامــن معهم
ّ
«امل ـش ــاه ـي ــر» .ك ــل م ـس ــؤول سـيــاســي،
ولو ِمن خارج الحكومة ،انضم إليهم
ليتضامن معهم نال نصيبه ِمن الشتم
وال ـط ــرد .ش ــيء مــا نـضــج فــي ال ـشــارع
هنا .شيء ِمن القرف فاض على شكل:
َْ
«طلعوا ِمن راسنا بقى» .الشارع يبدو
أنه ما عاد يطيق مجاملة أحد .النفور
ّ
شــامــل .ك ــل «امل ـســاطــر» ُج ـ ّـر َب ــت .حتى
ب ـعــض اإلع ــامـ ـي ــنِ ،مـ ــن املـتـمـسـحــن
ب ــأعـ ـت ــاب ال ـ ُّـسـ ـلـ ـط ــان واآلكـ ـ ـل ـ ــن ّعـلــى
مائدتهُ ،يخبرهم الشارع اليوم أنه ال
يطيقهم أي ـضــا .ش ــيء مــا فــي الـشــارع
نضج ّ
ضد هذا النوع ِمن النفاق .ليس
علينا أن ن ـت ـفــاءل ك ـث ـي ـرًا ،ل ـكــن ،وهــذا
ّ
امل ــؤك ــد ،ه ـنــاك ت ـحــول مــا هـنــا حصل،
ويحصل.
الـنـفــايــات ب ــدأت تـتـكـ ّـدس فــي ش ــوارع
ب ـ ـي ـ ــروت .ه ـ ـنـ ــاك كـ ــومـ ــة ض ـخ ـم ــة ِم ــن
ً
الـنـفــايــات فــي منطقة الـبـسـطــة ،مـثــا،
ه ــي ن ـتــاج ع ــدم جـمـعـهــا مل ــدة يــومــن.
ستزداد تلك الكومة ،وغيرها كذلك في
مناطق أخرى ،إن استمر إقفال طرقات
الـ ـع ــاصـ ـم ــة .مـ ــا ع ـ ــاد م ـم ـك ـنــا ال ـت ـن ـقــل
ملسافات بعيدة إال بواسطة الدراجات
الـنـ ّ
ـاريــة .أن تملك سـيــارة الـيــوم فأنت
ال تملك وسيلة نـقــل ،هـكــذا ببساطة.
نرصد «أبو حطب» يركب حصانًا .هو
ّ
تلقائيًا يعني ،وإن
حــد املتظاهرين،
أ ّ
فــضــل ع ـ ّـدم الــذهــاب إل ــى وس ــط البلد.
مشهد فني أن تراه فوق حصانه ّ
يمر
ب ــن ال ـح ــاوي ــات املـشـتـعـلــة ،ف ــي الـقــرن
الحادي والعشرينّ .
يمر قربه عدد ِمن
عناصر قوى األمــن ،ليسوا ِمن ضمن
مـجـمــوعــة مـكــافـحــة ال ـش ـغــب ،وخ ــارج
ّ
التقليدية ،ومع ذلك
منطقة املواجهات
ال يحتاج فتى مراهق إلى جرأة كبيرة
حتى يسخر منهم بأعلى صوته .راح
ُ
«يـ ـق ـ ّـرق» عـلـيـهــم ب ــا ت ــوق ــف .لــم يــرفــع
أحد ِمنهم رأسه .أكملوا سيرهم .هذه
ّ
لحظة كسر املـحـ ّـرمــات .كــل هــذا يكون
ف ــي ن ـف ــوس الـ ـن ــاس ،م ـنــذ أمـ ــد بـعـيــد،
ّ
فتأتي اللحظة ويكون كل هذا املشهد.
ماذا عن األمل؟ َمن يعلم؟ الله أعلم.

أمام مصرف لبنان :حرامي حرامي ...رياض سالمة حرامي
هديل فرفور

(مروان
طحطح)

«يسقط كهنة املعبد» .تقول العبارة
التي رسمتها إحدى الناشطات على
الطريق املــؤدي إلى املصرف املركزي
ّ
ُفي بيروت .خطتها الفتاة العشرينية
ق ـب ـي ــل م ــوع ــد االعـ ـتـ ـص ــام الـ ـ ــذي دع ــا
إلـيــه ع ــدد مــن الـنــاشـطــن أم ــام مبنى
املـ ـص ــرف ،ع ـنــد ال ـســاعــة ال ــراب ـع ــة من
عصر أمس ،احتجاجًا على سياسته
وعلى إدارة حاكمه رياض سالمة.
عند الــدقــائــق األول ــى مــن االعـتـصــام،
ل ــم ي ـكــن ع ــدد املـتـجـمـهــريــن يـتـجــاوز
ال ـع ـش ــري ــن ن ــاشـ ـط ــا ،م ـم ــن ي ــؤم ـن ــون
بـ ـض ــرورة تــوج ـيــه بــوص ـلــة الـغـضــب
نحو مكمن الخلل األساسي :سياسة
املـ ـص ــرف ال ـت ــي س ــاه ـم ــت ف ــي ت ــراك ــم

ثـ ــروات ك ـبــار امل ــودع ــن عـلــى حـســاب
ّ
ال ـط ـب ـقــات الــوس ـطــى وال ـف ـق ـي ــرة .لـكــن
ذل ــك الـتـجـ ّـمــع امل ـتــواضــع س ــرع ــان ما
اج ـتــذب بـعــض «م ــواك ــب» ال ــدراج ــات
ال ـنــاريــة ال ـتــي كــانــت ت ـجــوب ش ــوارع
ّ
ال ـعــاص ـمــة والـ ـت ــي ك ــان ــت تــت ـجــه إلــى
ّ
ش ـ ــارع الـ ـحـ ـم ــرا .حـ ــط أصـ ـح ــاب تـلــك
امل ــواك ــب أم ــام امل ـصــرف وسـمـعــوا من
رفاقهم أسباب ّ
تجمعهم ،وسرعان ما
وافقوهم« .مــزبــوط قالوا إنــو رياض
سالمة بيقبض ألفني دوالر ع كل يوم
بيسافر فيه» ،قال أحد «قادة» املوكب
قبل أن ُيعطي تعليماته لـ«الشباب»:
«رح ننزل هون يا شباب».
ّ
ّ
بعدها ،توزع أولئك القلة بني األكثرية
ّ
الـ ـغ ــاضـ ـب ــة وم ـ ــدوه ـ ــم ب ــالـ ـشـ ـع ــارات
«الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة» ،ل ـت ـع ـل ــو ص ــرخ ــاتـ ـه ــم ب ـ

«يسقط حكم املـصــرف» ،وبـ«حرامي
حرامي ،رياض سالمة حرامي».
قــد ال ي ــدرك جميع مــن احتشد خلف
هــذه الشعارات أن الهندسات املالية
ال ـتــي ق ــام بـهــا حــاكــم م ـصــرف لبنان
بحجة تثبيت سعر الصرفّ ،
تسببت
في عام  2016فقط في تحقيق أرباح
لـلـمـصــارف ول ـك ـبــار امل ــودع ــن بلغت
قـيـ ّمـتـهــا ن ـحــو  4.8م ـل ـي ــارات دوالر،
لـكــنـهــم ي ـعــرفــون ج ـي ـدًا أن «اس ـت ـقــرار
الليرة اللي بيصرعونا فيه طلع من
عيونا» ،على ّ
حد تعبير أحدهم ،فيما
ســأل زميله «شــو جاييني إذا الليرة
مـسـتـقــرة وأن ــا مــا عـنــدي ال اسـتـقــرار
وظ ـي ـف ــي وال مـ ـعـ ـيـ ـش ــي؟»ُ ،م ـض ـي ـفــا:
«طاملا الدولة راضية عليه ،يعني هو
حرامي أكتر منن».

لم يدم االعتصام أمــام املصرف أكثر
من ساعة ،لكن املعتصمني لم يتوقفوا
خ ــال تـلــك امل ــدة الـقـصـيــرة عــن ت ــرداد
شعار «يسقط حكم املـصــرف» ،وهو
«تـطــور نوعي ُيبنى عليه فيما بعد

بداية سقوط
«أسطورتين» :سالمة
والليرة ُ
المستقرة

لـتـبـيــان ال ـص ــورة الحقيقية لسالمة
وللمصارف الذين أشبعونا بطوالت
م ـغ ـل ــوط ــة بـ ـش ــأن ق ــدس ـي ــة الـ ـلـ ـي ــرة»،
ت ـق ــول إح ـ ــدى م ـنـ ّـس ـقــات االع ـت ـص ــام،
ُمضيفة« :يكفي أن هؤالء املحتشدين
م ـض ــوا إلـ ــى ريـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح (ح ـيــث
االحتجاجات املركزية) وهم يعرفون
أن امل ـص ــارف لـيـســت س ــوى ج ــزء من
الدولة ّالتي يريدون إسقاطها».
عند فض االعتصام ،عادت الناشطة
العشرينية ورسـمــت عـبــارة «تسقط
س ـ ــام ـ ــة الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــرة» ع ـ ـلـ ــى ال ــرصـ ـي ــف
املـ ـ ـح ـ ــاذي مل ـب ـن ــى املـ ـ ـص ـ ــرف ،ق ـب ــل أن
املعتصمون ،وتبقى
تـغــادر ويـغــادر
ً
تلك الـعـبــارة ،منبئة بـبــدايــة سقوط
ُ«أسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورت ـ ـ ــن» :س ـ ــام ـ ــة وال ـ ـل ـ ـيـ ــرة
املستقرة.

متظاهرو الـ 2015تناقلوا أرقام هواتف المحامين في حال اعتقالهم (مروان بوحيدر)

إيلده الغصين
«إس ـم ــي ب ـي ــروت،»me llamo Beirut ،
ّ
بالعربية واإلسبانية رفـ َـعــت الفتتها،
ّ
تـيـ ّـمـنــا بــأس ـمــاء ش ـخ ـصــيــات مسلسل
«نتفليكس» اإلسـبــانــي الشهير «بيت
الــورق» ( .)La Casa De Papelاملسلسل
«ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــوري» ض ـ ــد سـ ـلـ ـط ــة امل ـ ـص ـ ــارف،
وال ـق ــائ ــم ع ـلــى ع ـم ـلـ ّـيــة س ـطــو دار سـ ّـك
ال ـع ـم ـل ــة ،ح ـض ــر ت ــأث ـي ــره «بـ ـ ـق ـ ـ ّـوة» فــي
ص ـفــوف املـحـتـ ّـجــن فــي ســاحــة ريــاض
ال ـص ـل ــح .ق ـن ــاع ش ـخ ـصـ ّـيــات املـسـلـســل
(وجـ ـ ـ ــه دالـ ـ ـ ـ ــي) انـ ـتـ ـش ــر ب ـ ــن ع ـ ـ ــدد مــن
املتظاهرينّ ،
وزيـهــم األحـمــر« .املشكلة
فــي املـصــرف املــركــزي ،وبــاقــي البنوك»
يـ ـق ــول أح ـ ــده ـ ــم ،ف ـي ـم ــا ي ـب ـق ــى ال ـب ـحــث
ّ
شخصية «الـبــروفـيـســور»،
جــاريــا عــن
ّ
ّ
الفعلية لـلـتـحــرك الـعـفــوي.
أو الـقـيــادة
تــأث ـيــر األفـ ـ ــام وامل ـس ـل ـس ــات انـسـحــب
أي ـض ــا ع ـلــى ك ــاراك ـت ـي ــر «الـ ـج ــوك ــر» ،إذ
ّ
ّ
املحتجني كوجه
تلونت وجــوه بعض
ّ
«املـهــرج» ...والسبب «مدينتنا خربانة
مثل مدينته» يقول أحدهم.
جـ ـ ــاء مـ ــن حـ ــي الـ ـلـ ـج ــى ،تـ ـ ــرك والـ ــدتـ ــه

ّ
مستغرقة في الكوما التي أملت بها قبل
أشهر .حمل ّ
هم تأمني عالجها الشهري
واألدويـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـب ــاهـ ـظ ــة ،ونـ ـ ـ ــزل ي ـطــالــب
بضمان اجتماعي ونظام استشفائي
عـ ــادل« .ل ــم أنـتـخــب أحـ ـدًا ألن أوالده ــم
يـعـيـشــون ف ــي ال ـعــز ون ـحــن ت ـحــت خط
ال ـف ـقــر ...بــدنــا دولـ ــة» ،ه ــذا مطلبه .إلــى
جــانـبــه ،يجلس ش ــاب عشريني مثله،
التي
لـ ّـم ي ـشــارك املـتـظــاهــريــن الـحـلــوى ّ
وزعوها في ما بينهم ،ألن والده توفي
ّ
بمرض السكري .هذا قدر الفقراء الذين
يـنـتـهــون ب ــا ع ــاج أو رع ــاي ــة« ...م ــات
وارت ـ ـ ــاح» يـقــولـهــا ب ـق ـهــر« ،مـطـلـبــي أن
نعيش بكرامة».
«ال ــوض ــع تـفــاقــم إل ــى ح ـ ّـد االس ـت ـف ــزاز...
ً
أري ــد عـمــا الئ ـقــا» ،هــذا مطلب الوحيد
لـ ـ ــارا ،ابـ ـن ــة ك ــورنـ ـي ــش امل ـ ــزرع ـ ــة« .وي
وونت شيينج» (نريد التغيير) تصرخ
باإلنكليزية ،وتضيف املتظاهرة اآلتية
مـ ــن الـ ـبـ ـق ــاع «بـ ــدنـ ــا ح ـق ــوق ـن ــا ،ال ـن ــاس
امل ـغ ـســول دمــاغ ـهــا فـلـتـنـتـفــض مـعـنــا».
انـتـظــار ه ــذه الـلـحـظــة ،والـحـمــاســة إلــى
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ال ـغ ـض ــب ،ه ـم ــا أبـ ـ ــرز مــا
مـ ّـيــز ال ـش ـبــاب املـنـضــويــن ف ــي ال ـت ـحـ ّـرك.

«صرلي زمان ناطرة هالفرصة لنرجع
للشارع» تقول ابنة بيروت .املتظاهرون
م ـم ــن س ـب ــق وش ـ ــارك ـ ــوا ف ــي ت ـظ ــاه ــرات
 ،2015ك ـ ــان ـ ــوا األكـ ـ ـث ـ ــر درايـ ـ ـ ـ ــة ب ـل ـع ـبــة
ّ
األمنية،
الـشــارع ،واملواجهة مع القوى
وال ـ ـش ـ ـعـ ــارات امل ـس ـت ـع ــادة إض ــاف ــة إل ــى
نقمة واضحة على الوضع االقتصادي
وسـ ـلـ ـط ــة امل ـ ـص ـ ــارف وحـ ــاكـ ــم م ـص ــرف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان« .ري ـ ـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة ح ـ ــرام ـ ــي»،
ذكــرت إحــدى الالفتات« .املخضرمون»
ك ـت ـبــوا ع ـلــى أي ـ ــدي ب ــاق ــي املـتـظــاهــريــن
أرق ــام املـحــامــن فــي حــال تـ ّـم اعتقالهم.
ارتفاع الدوالر إلى
«األمور تراكمت ،من ّ
أزم ــة الـخـبــز ،وأخ ـي ـرًا دق ــوا بالواتسآب
التطبيق ّ
املجاني ...طفح الكيل!» ،يقول
سليم اآلتي من املنصورية (املنت).
حــرائــق بــدايــة األس ـب ــوع ،وأزم ــة الــدولــة
فــي مــواجـهـتـهــا ،حـضــرتــا مــع الـقــادمــن
ّ
من الشوف وإقليم الـخـ ّـروب« .خلصنا
ال ـحــريــق ،وجـيـنــا ن ـحــرق هـ ــون» ،يـقــول
ال ـ ـيـ ــاس ابـ ـ ــن ال ــدب ـ ّـي ــة الـ ـت ــي طــاول ـت ـهــا
الـحــرائــق .ابــن الليلكي نــال نصيبه من
ه ــراوات الـقــوى األمـنـ ّـيــة ليل الخميس-
الجمعة ،وعــاد أمس مطالبًا بـ«إسقاط
ال ـح ـكــومــة وال ـع ـيــش م ـتــل ال ـخ ـلــق» .من
الــدكــوانــة ج ــاء بعائلته وأط ـفــالــه ،مثل
عائالت عديدة شاركت في االحتجاج،
«بــدنــا نــاكــل ون ـشــرب ونــدفــع فواتيرنا
مش أكتر».
املـغـتــربــون ممن ص ــودف وجــودهــم في
البلد حضروا أيضًا ،أحدهم ( 29عامًا)،
ّ
ي ـقــول« :أن ــا مــن ســكــان الـبــربـيــر وأعـمــل
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،أشـ ـ ــارك ف ــي ال ـت ـظــاهــرات
ّ
علنا نصلح البلد لنعود للعمل فيه».
ّ
غضب الـشـبــاب عــبــروا عنه بما ّ
تيسر
ّ ً
من شتائم ّ
«ملحنة» تستهدف
رددوها
معظم السياسيني ،بال استثناءات .لقد
ان ـك ـســر امل ـح ـظ ــور! إحـ ــدى امل ـت ـظــاهــرات
ت ـ ـبـ ــوح بـ ــال ـ ـعـ ــبء الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـنـ ــوء ت ـح ـت ــه:
«مكسورة على  5آالف دوالر من قسط
الجامعة».
تصاريح السياسيني من بعبدا وبيت
الــوســط ،وصـلــت إلــى املـتـظــاهــريــن عبر
هواتفهم املحمولةّ ،
وردوا عليها بكيل
الشتائم .دقيقة صمت وقف املتظاهرون
عن روح العاملني اللذين قضيا اختناقًا
في حريق أحــد األبنية في وســط البلد
أول م ــن أم ــس .جـئــت «اح ـت ـجــاجــا على
ال ـ ـغـ ــاء وال ـ ـضـ ــرائـ ــب وكـ ــرمـ ــال أوالدي
األربـ ـ ـع ـ ــة» ،ت ـق ــول س ـ ـ ــوزان ال ـت ــي نــزلــت
م ــن ع ــرم ــون رغـ ــم ق ـط ــع الـ ـط ــرق ــات .مــن
م ــرجـ ـعـ ـي ــون ،ح ـ ـضـ ــرت م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـ ـشـ ـب ــاب« ،ألن مـ ــا ب ــدن ــا ن ـس ــاف ــر إل ــى
أف ــري ـق ـي ــا ،ب ــدن ــا ي ــرج ــع اإلس ـ ـكـ ــان» .من
طريق الجديدة ،جــاء والــد ينتظر ابنه
البكر «ما بدي يدفع مثلي مئة فاتورة».
سجى ( 26عــامــا) جــاءت مــن األوزاع ــي،
ّ
ألنها «بال عمل ثابت» .علي ( 21عامًا)
ّ
جاء من صور «انضممت إلى محتجي
العاصمة للمطالبة بأقل حقوقي» .ابن
الـبـسـطــة الـفــوقــا يـجــزم «أن ـنــا فــي دولــة
ح ــرام ـ ّـي ــة وم ــن حـ ّـرض ـنــا ل ـل ـنــزول ليس
الواتسآب بل من سبقونا إلى الساحة».
ّ
ّ
محرضًا بــارزًا
املتتالية كانت
األزم ــات
البن برج أبي حيدر ( 20عامًا)« ،ساعة
مـ ــا فـ ــي خـ ـب ــز ،س ــاع ــة مـ ــا فـ ــي ب ـن ــزي ــن،
خلص!».
ّ
التحرك فكانت الالفتات
السرعة حكمت
م ـع ــدودة ،وأب ــرزه ــا« :م ــن أي ــن لــك هــذا؟
ال ل ـل ـس ـ ّـري ــة امل ـص ــرف ـ ّـي ــة ل ـل ـم ـســؤولــن»،
«ث ـ ــورة»« ،ال ـضــرائــب تـصــاعـ ّ
ـديــة أو لن
ّ
اجتماعية» .فرحات
تكون أب ـدًا ،عــدالــة
ج ــاء مــن ب ـلــدة ال ـعــن (ق ـضــاء الـهــرمــل)،
يشير إل ــى فـيــديــو عـبــر هــاتـفــه ،ويـقــول
بـفـخــر« :ش ــوف ــوا أه ــل ض ـي ـع ـتــي!»« .مــن
حـيـفــا ل ـب ـيــروت» ع ـبــارة مـنـقــوشــة على
أقـ ـ ــراط ش ــاب ــة ف ـلـس ـطـي ـنـ ّـيــة ،م ــن مـخـ ّـيــم
ال ـبــرج الـشـمــالــي (ص ـ ــور) ،سـنـحــت لها
الفرصة هذه املــرة« ،من خارج املخيم»،
للتعبير عن رفضها «لــإجــراءات التي
تطاول الفلسطينيني وإجازات العمل».

