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على الغالف

ّ
ّ
غضب جنوبي :ثمة ما انكسر!
آمال خليل
بـكـثــافــة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ،ن ــزل الـغـضــب
ّ
ال ـج ـنــوبــي م ــن ال ـن ـظ ــام وح ــك ــام ــه إلــى
ال ـ ـس ـ ــاح ـ ــات ،م ـ ـت ـ ـحـ ــررًا م ـ ــن مـ ـي ــادي ــن
املـ ـن ـ ّـص ــات االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ع ـل ــى م ــواق ــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ومـ ــن ان ـت ـقــاد
الفاسدين فــي املجالس الـخــاصــة .في
النبطية ،كانت انتفاضة ليل الخميس
ّ
م ـف ــاج ـئ ــة .عـ ـش ــرات ال ـش ـب ــان حــط ـمــوا
الالفتات التي تحمل َ
اسمي نائبيهم
محمد رعــد وهــانــي قبيسي وحــاولــوا

المتظاهرون يقتحمون
استراحة صور« :أمالك الشعب»
اقـتـحــام مـنــزل نائبهم الـثــالــث ياسني
جابر .املحاولة التي ّ
صدها مناصرون
ّ
لجابر منتصف ليل الخميس ،تجددت
ّ
مـســاء أم ــس وتـخــلـلـهــا إط ــاق ن ــار في
الهواء من عناصر في «أمــل» حضروا
لـحـمــايــة امل ـن ــزل وصـ ـ ّـد ال ـج ـمــوع الـتــي
تجمهرت أمــامــه .الغاضبون واجهوا
النار برمي الحجارة ،ما أدى إلى وقوع
ثــاثــة جــرحــى م ــن عـنــاصــر الـحـمــايــة.
فــي املــديـنــة الـعــالـقــة فــي أزم ــة نـفــايــات
م ـنــذ خ ـمــس سـ ـن ــوات ،حـ ــاول الـشـبــان
ال ـغ ــاض ـب ــون ل ـي ـلــة أم ـ ــس ،ك ـم ــا الـلـيـلــة
التي سبقتها ،اقتحام مبنى السرايا
الحكومية ،والـبـلــديــة املحسوبة على
حزب الله واتحاد البلديات املحسوب
على «أمــل» .استطاعت تلك املجموعة
ّ
التجمع السلمي الذي
التشويش على
ّ
نــفــذ أم ــام الـســرايــا مـنــذ الـصـبــاح .تلك
الفئة األكبر من أبناء املدينة وبلدات

(مروان طحطح)

«حظر ّ
تجول» في المتن الشمالي:
إسقاط الحكومة ...ورياض سالمة
رلى ابراهيم
امل ـن ـط ـقــة ت ـجـ ّـم ـعــت ص ـب ــاح ــا وس ـ ــارت
فــي تـظــاهــرة حـ ُـاشــدة نـحــو مستديرة
حيث نفذ تجمع احتجاجي
كفررمان ُ
آخر ،فيما نفذ تجمع ثالث عند مدخل
النبطية الفوقا.
ُ
وبـ ـ ــن ال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ،أق ـف ـل ــت
ال ـت ـق ــاط ـع ــات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة بـ ــاإلطـ ــارات
املـشـتـعـلــة وال ــردم ـي ــات .اإلق ـف ــال طــاول
م ـ ـح ـ ـطـ ــات ع ـ ـ ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى أوت ـ ــوس ـ ـت ـ ــراد
الزهراني  -النبطية وطريق النبطية -
مرجعيون وطريق النبطية  -أنصار.
ّ
زخ ــم امل ـش ــارك ــة ع ــززه ــا ال ـت ـحــاق إم ــام
النبطية الشيخ عبد الحسني صــادق
لـ ـي ــل ال ـخ ـم ـي ــس ب ــامل ـت ـظ ــاه ــري ــن أمـ ــام
حسينية النبطية ومشاركة عدد كبير
من األشخاص املحسوبني على حزب
الله وأمل.
صور التي ّ
تعد العرين األبرز لـ«أمل»
لم تحمل أمانة الحركة أمــس .ثمة ما
انكسر فــي العالقة بــن «املـحــرومــن»
و«حــركـتـهــم» .شـعــارات الذعــة طاولت
رمـ ــوز ال ـحــركــة وال ــرئ ـي ــس نـبـيــه بــري
وعائلته .البعض لم يكتف بالهتاف
وإطـ ــاق ال ـش ـتــائــم .ف ــي خ ـطــوة الفـتــة،
اقتحم العشرات استراحة صور التي
يظن البعض أن لزوجة بري حصصًا
فـيـهــا وخ ـط ــوا ع ـلــى الف ـت ـت ـهــا «أم ــاك
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب» .إال أن قـ ـ ــوة مـ ــن ال ـج ـيــش
ح ـضــرت ســريـعــا وصـ ـ ّـدت املـهــاجـمــن
واعتقلت عددًا منهم .لكن بعد ساعة،
ع ـ ــاد ال ـش ـب ــان واسـ ـتـ ـط ــاع ــوا اق ـت ـحــام
ال ـق ـســم ال ـف ـنــدقــي وأش ـع ـلــوا ال ـن ــار في
بعض محتوياته .وفــي اإلط ــار ذاتــه،
ق ـطــع ش ـب ــان ال ـط ــري ــق ق ـبــالــة جــامـعــة
ف ـي ـن ـي ـس ـيــا امل ـم ـل ــوك ــة مـ ــن رن ـ ــدة ب ــري
وأش ـع ـل ــوا ال ـن ــار ف ــي الــاف ـتــة امل ــؤدي ــة
إليها .الغضب ضد «األخضر» طاول

إقفال أوتوستراد غزير :تغيير النظام االقتصادي
ليا القزي
ّ
ألن ال ـط ــرق ــات ه ــي ُم ـل ـ ٌـك ع ـ ـ ّ
ـام« ،نـحـنــا
ّ
باقيني بأمالكنا لنحقق مطالبنا .وإذا
ق ــدرت عليكم ال ـقــوى األم ـن ـيــة ،فنحنا
ِمحور الزوق ناطرينكم هونيك» .كان
ذلــك شابًا وصــل من زوق مصبح إلى
ّ
ليشد
أوتــوسـتــراد غزير في كـســروان،
عزيمة املعتصمني ،قبل أن يعود إلى
ّ
«محوره» .األسود الذي ُيغطي جسده
ووج ـه ــهُ ،يـخـبــر قـصــة ش ـ ّ
ـاب ل ــم يـتــرك
ً
الـشــارع منذ يومني ،أســوة بلبنانيني
آخرين ،ال يريدون للنار أن تخمد .ليس

ً
البعض َ
نصب خيمة واعدًا بعدم
إزالتها إال بعد إسقاط الحكومة
ُ
املقصود فقط نار اإلطــارات املشتعلة،
والتي قطعت أمــس أوتــوسـتــراد غزير
(أوتــوس ـتــراد ب ـيــروت  -طــرابـلــس) عن
ً
ذوق مصبح جنوبًا والصفرا شماال،
بــل حـمــاسـ ّتـهــم وهـ ّـمـتـهــم وصــرخـتـهــم
الن ـت ــزاع حــقـهــم مــن سـلـطــةٍ «عـ ّـرت ـهــم».
ّ
فـكــل الـحـلــول إلن ـهــاء أزم ــة اقـتـصــاديــة
ّ
تسبب بها أرك ــان الــدولــة ،تــدور حول
تدفيع املواطنني املــزيــد مــن الضرائب
وانـ ـت ــزاع مـكـتـسـبــاتـهــم م ـن ـهــم ،مـقــابــل
ارت ـف ــاع خــدمــة ال ــدي ــن ال ـع ــام وحـمــايــة
ثروات الطبقة الحاكمة (بشقيها املالي

ُوالسياسي) .أمام حالة االختناق التي
ف ــرض ـ ّـت ع ـل ــى ال ـ ـنـ ــاس ،ه ــل ي ـب ـقــى مــا
يستحق أن يقيموا من أجله حسابًا؟
ه ــي ش ـ ـ ــرارة أرادوا ال ـق ـب ــض عـلـيـهــا،
ـرق ي ـط ـم ـحــون أن ي ـكــون
لـتـحـقـيــق خ ـ ـ ٍ
عظيمًا« :الشعب يريد إسقاط النظام».
ّ ّ ُ
ردده كـثــر أم ــس ،مــن دون
ش ـعـ ٌـار ع ــام
تـ ـح ــدي ــد م ـق ـص ــده ــم م ـ ــن «ال ـ ـن ـ ـظـ ــام».
ّ
البعض يعتبر أن كلمة النظام ًتعني
َ
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،فـنـصــب خـيـمــة على
الطريق السريع ،واع ـدًا بعدم إزالتها
إال بعد إسقاط الحكومة .أما البعض
اآلخ ــر ،كــرالــف ابــن الـ ــ 21سـنــة ،فكالمه
ّ
تسمح بتحسني
مــوجــه« :وضــع خطة ُ ّ
أوضـ ــاع معيشتنا وت ـحــقــق مـشــاريــع
ّ
ف ـع ـل ـي ــة» .ولـ ـك ــن ال ـخ ـط ــوة األس ــاس ـي ــة
قبل الـبــدء بــذلــك« ،هــي تغيير النظام
ّ
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،وإق ـ ــال ـ ــة كـ ـ ــل مـ ــن نـهــب
أم ــوالـ ـن ــا وجـ ـ ّـوع ـ ـنـ ــا» .فـ ــي ال ـس ـن ــوات
ّ
ال ـســاب ـقــة ،تـمــكـنــت الـسـلـطــة الـحــاكـمــة
من حرف أنظار اللبنانيني عن مكمن
ال ـخ ـط ــر ال ـح ـق ـي ـق ــي ،واس ـ ـت ـ ـفـ ــادت مــن
توجيه نقمتهم تجاه قضايا «ثانوية»
ً
ّ
خطورة من الضرر الذي ُي ّ
سببه
وأقــل
ّ
الـنـظــام االق ـت ـصــادي الـقــائــم .لــذلــك ،إن
إعادة تشكيل وعي الجماهير باتجاه
ّ
«العدو» الفعلي لحقوقهم ووجودهم،
محطة أساسية في املواجهة الحالية.
ّ
ّ
يتحدث رالــف عــن تــركــز األم ــوال «بيد
ّ
 ٪1تـتـحــكــم ب ـث ــروات أك ـثــر مــن نصف
الـشـعــب ،وع ــدم وج ــود نـظــام ضريبي

ّ
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل» ،لـ ـيـ ـخـ ـل ــص إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه ي ـجــب
«مـحــاكـمــة الـفــاســديــن لـنـسـتــرد ّ أم ــوال
الــدولــة ،قبل أن ينتزعوا مــا تبقى في
جيوبنا ،وفــي جيب أبــي ال ــذي يعمل
ليل نـهــار لـيـ ّ
ـؤمــن لــي قسط جامعتي.
ّ
سأتخرج ،أين سأجد وظيفة؟ من
حني
ّ
سيؤمن لي البنزين والغذاء والــدواء؟
ّ
لــذلــك ال ـحــل لـيــس بــإسـقــاط الحكومة،
بل بتغيير العقلية» .لم يسبق لرالف
أن شارك في تظاهرات أو اعتصامات،
«نزلت ألن ّ
حسيت في نبض حقيقي».
عدوى (حميدة) أصابت الساكنني في
املحيطة لها ،لينتشروا
غزير والبلدات
ُ
في الشارع ،تمامًا كما قطعت الطرقات
الـبـحــريــة والـســريـعــة فــي زوق مصبح
وسـ ــاحـ ــل ج ــونـ ـي ــة وأدم ـ ـ ـ ــا والـ ـصـ ـف ــرا
وال ـع ـق ـي ـب ــة ونـ ـه ــر ابـ ــراه ـ ـيـ ــم وج ـب ـيــل
وعـمـشـيــت… أغـضـبـتـهــم األخ ـب ــار عن
ّ
نية الحكومة فــرض ضــرائــب جديدة،
ّ
واس ـت ـف ــزه ــم م ـش ـهــد ال ـت ـظ ــاه ــرات فــي
وس ـ ــط الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ح ـت ــى تـ ـك ــون لـهــم
أيضًا مشاركتهم في «معركة استعادة
ال ـح ـق ــوق» .بـ ــدأت ال ـق ـ ّـص ــة ،ف ــي غــزيــر،
مــن مـحــادثــة على تطبيق «وات ـســآب»
بـ ــن عـ ـش ــرة ش ـ ـ ّـب ـ ــان ،قـ ـب ــل أن يـنـضــم
إل ـي ـه ــم م ــراهـ ـق ــون وط ـ ــاب جــام ـع ــات
ـال ورج ــال أعـمــال ومـتـقــاعــدون…
وأه ـ ٍ
ُي َخبر أحد الذين بــدأوا بالحراك كيف
ّ
«خـ َـدع» ُأصدقاءه عندما قال لهم بأن
الطريق أقفلت أمام امللعب البلدي في
جــونـيــة« ،ألحـثـهــم على ال ـنــزول» .أتــوا

بشاحنة مليئة بــاإلطــارات« ،ومــا زلنا
منذ التاسعة ليل األح ــد فــي الـشــارع،
ول ــن ن ـخــرج ق ـبـ ّـل إس ـق ــاط ال ـح ـكــومــة».
يـقــول الــرجــل إن ــه ينتمي إل ــى الـقــوات
ّ
التحرك غير ُم ّ
ّ
سيس.
اللبنانية« ،ولكن
ّ
ّ
التحرك؟
كل األعالم هنا للبنان» .ملاذا
ـوال ،عيشناهم
«اكتفينا مــن دفــع األم ـ ّ
كـتـيــر ق ـبــل ،ص ــار وق ــت هــنــي يــدفـعــوا
كرمالنا .مــا رح ندفع ال ميكانيك وال
ض ـبــط وال شـ ــي ،هـ ــال ـ ــ 100أ ّلـ ــف يللي
بـ ـ ّـدن ي ــاخ ــدوه ــا والدن ـ ــا أحـ ــق فـيـهــا».
أي ـض ــا ،ه ــي املـ ـ ّـرة األولـ ــى «ال ـت ــي أدع ــو
ّ
ألن املـطــالــب ّ
مستنا
فـيـهــا لـتـظــاهــرة،

جميعًا» .قليلة كانت أعــداد العناصر
األمـ ـنـ ـي ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة .ل ـح ـظ ــات وي ـم ـ ّـر
م ــوك ــب مل ـغ ــاوي ــر ال ـب ـح ــر ف ــي الـجـيــش
ّ
توجه
اللبناني« ،يعطيكم الـعــافـيــة»،
أحد العناصر للناس.
ه ـت ــف امل ـع ـت ـص ـم ــون ض ـ ـ ّـد « 14و…8
ّ
عملو البلد دكانة» ،وكان االتجاه ألن
تـكــون الـصــرخــة االعـتــراضـيــة شاملة،
ّ
ف ــ«كــلــن قــرطــة ح ــرام ـي ــة» .ول ـكــن ُوج ــد
ّ
من يهتف ضد العهد والوزير جبران
ب ــاسـ ـي ــلُ ،م ـط ــال ـب ــن إي ـ ـ ــاه ب ــال ــرح ـي ــل.
لألخير ُمناصرون في الـشــارع أيضًا.
«أنــا عونية ،مع ميشال عون وجبران

ّ
كل من نهب أموالنا ّ
وجوعنا» (مروان بوحيدر)
كانت هناك دعوة «إلقالة

النائبني علي خريس وعناية عز الدين
اللذين ّ
تجمع املـئــات أمــام مكتبيهما
ـذت قبل
فــي املــديـنــة .وكــانــت صــور نـفـ ُ
ظ ـهــر أمـ ــس ت ـظ ــاه ــرة ح ــاش ــدة ق ـ ـ ّـدرت
ب ــاآلالف جــابــت ش ــارع امل ـصــارف عند
الكورنيش البحري .التجمع املركزي
فــي ص ــور رافـقـتــه تجمعات مـحــدودة
في بلدات القضاء ،ارتكزت على قطع
الطرقات باإلطارات املشتعلة من قبل
ع ـش ــرات ال ـش ـبــان ع ـنــد م ــداخ ــل صــور
والبرج الشمالي والقليلة وصديقني
وصريفا.
منطقة بنت جبيل ُ لم تكن أقل غضبًا.
التجمع املــركــزي ُ نـفــذ عـنــد مستديرة
صف الهوا التي قطعت املنافذ املؤدية
إليها باإلطارات املشتعلة .كما حاول
ش ـ ّـب ــان اق ـت ـح ــام م ـك ـتــب ال ـن ــائ ــب عـلــي
ب ــزي ،فيما نـفــى مكتب الـنــائــب حسن
فضل الله أن يكون قد تعرض ملحاولة
ّ
اقتحام .اإلطارات تحكمت بالطرق بني
بـلــدات املنطقة فــي فــرون والغندورية
وكـ ـف ــرا .وع ـنــد مــدخــل م ـ ــارون الـ ــرأس،
أحرق رجل أثاث منزله احتجاجًا على
ضيق أوضاعه املعيشية .وعند مفترق
بئر السالسل ،قطع بعض الناشطني
الطريق املؤدية نحو تبنني بالحمير
داللـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى س ـ ـلـ ــوك الـ ــزع ـ ـمـ ــاء ت ـج ــاه
الشعب.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــات ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
اوت ــوس ـت ــراد ص ــور ال ــزه ــران ــي ،ابـتـكــر
ً
الـبـعــض ح ـلــوال لـتـبــديــد الــوقــت تحت
الشمس الحرقة .منهم من لعب الورق
في وسط طريق العباسية ومنهم من
رقص الدبكة عند السكسكية ،ومنهم
م ــن ل ـعــب ك ــرة ال ـق ــدم ع ـنــد ال ـصــرف ـنــد،
وم ـن ـهــم م ــن ن ـفــخ عـلـيـهــا بــال ـنــراج ـيــل
لتنجلي عند البيسارية.

«ما بتقدر أبــدا تلغيني ،بدك تسمعني وتحكيني» ...تدندن
إحدى الفتيات أغنية جوليا بطرس وهي تسير برفقة كلبها
الصغير األبـيــض إلــى مـكــان تجمع بعض مــن رفــاقـهــا على
جانب من أوتوستراد انطلياس أمس .الحياة ،حتى بعد 24
ً
ساعة من االعتصام تبدو كفسحة أوســع وأكثر أمــا .الكل
يضحكون هنا ويغنون ...والكل يبدون في انتظار تطور ما،
بمن فيهم عناصر الجيش املتأهبون في الناحية األخرى من
الطريق .تفكر رامونا لبعض الوقت قبيل اإلجابة ّ
عما تريده
حقًا الـيــوم .مــا عــاد الطلب باملفرق ينفع« :نــريــد تحقيق كل
مطالب الشعب .يفلوا ونحن منحققها بدونن وأولــن رئيس
الـجـمـهــوريــة» .بــاملـنــاسـبــة رامــونــا أت ــت مــن بـشــري لتعتصم
في انطلياس .بجانبهاُ ،يرخي أحــد املغتربني اآلتــن حديثًا
الى لبنان بثقله على أحد بلوكات الباطون الفاصلة .يتردد
في الحديث ،ثم يطلب مساعدة للتعبير ّ
عما يريد إيصاله:
«يـمــرقــوا قــانــون رفــع الـســريــة املـصــرفـيــة ويـعـتــرفــوا بحقوق
املــواطــن املــدنـيــة» .الـعــدد هنا يناهز الخمسني شخصًا وهو
أشبه بتجمع عائلي ّ
لشدة التآلف بني املعتصمني .يقف أحد
الشبان مستغربًا حضور «غريب» ،ليسير بنا إلى شاب على
بعد أمتار منه طالبًا منه أن يهتم بجريدة «األخـبــار» .يربط
األخير وجوده في الشارع بالئحة متكاملة« :إيقاف الفساد،
استرجاع األم ــوال املنهوبة ،إلـغــاء النظام الطائفي ،كهرباء،
ط ـبــابــة ،اسـتـقــالــة ال ـح ـكــومــة» ...و«اس ـت ـقــالــة ري ــاض ســامــة»
يضيف أحد الرفاق الواقفني بقربه.
لم يسبق لبلدات ساحل املنت الشمالي أن انتفضت منذ سنوات
كثيرة .بدا األمر يوم أمس أشبه بإعالن حظر تجول في الطرق
ّ
للتجمع على نقاط األوتوستراد الرئيسية .املصارف
ُالداخلية
أقـفـلــت بـقــرار رسـمــي وامل ـحــال الـتـجــاريــة بـقــرار ف ــردي .حركة
الشرطة البلدية بشكل
السير شبه معدومة ويغيب عناصر
ّ
كــامــل .خـلــت أسـ ــواق ضـبـيــه وانـطـلـيــاس وج ّ ــل الــديــب والــزلـقــا
والجديدة والدكوانة التي عادة ما تكون مكتظة بناسها ،إال من
بعض ّ
الدراجات النارية التي تعمد الى إشعال بعض الدواليب
ّ
ومستوعبات الـنـفــايــات لقطع الـطــرقــات .حضر الطبل ليزف

جسر جل الديب ولــو متأخرًا ،على حـ ّـد قــول أحــد املعتصمني
ه ـن ــاكّ .وح ـض ــرت ث ــاث س ـي ــارات مـحـمـلــة ب ـم ـكـ ّـبــرات ص ــوت،
ّ
سجيتها .الـســواد املنبعث مــن اإلطــارات
تغني كــل منها على
ّ
املشتعلة يلف السماء ،وتعلو قبضات املعتصمني على الجسر
بحركة واحدة منتظمة مع من ّ
يتجمعون تحته .العدد هنا أكبر
ّ
وموجه أكثر .ينخفض صوت جوزف عطية ،ليعلو صوت أحد
الشباب «املـتــرئـســن» لقسم مــن الحشد« :مــن شهرين قلكن
(ربما في إشــارة إلــى النائب سامي الجميل)
ّقائد املعارضة ّ
ِفلوا أحسن ما تفلوا شحط ...فاسدين ،زعــران ،سرقتوا املال
العام» .حضور النساء يوازي أو يفوق حضور الرجال عددًا في
جل الديب ،ومعظم هؤالء من سكان البلدة .تقول إحداهن وهي
تسير وزوجها وابنها وابنتها متماسكي األيــدي ،إن فرصة
الضغط لـفــرض ت ـنــازالت قــد تـكــون ذهبية ال ـيــوم .أمــا ولــداهــا،
فيعتقدان أن مهرجانًا ما يحصل .في الساحة أيضًا خمسة
شـبــان ينفثون النرجيلة بـســام وكــأنـهــم فــي إح ــدى صــاالت
السينما املفتوحة« :نريد استقالة الحكومة ورئيس الجمهورية.
يقوم بالوضع لكنا معه».
لو كان قادرًا أن ّ
على نهر املوت« ،ولعها» الشباب وكأنها ساحة حرب .يريدون
إسقاط الدولة الطائفية بأحزابها« :كلن يعني كلن .هؤالء الذين
ّ
يقتاتون على دماء الحرب األهلية» .يبدو املكان مناسبًا لتذكر
النار
يــوم من تلك األيــام األليمة ،حني أطلقت الـقــوات اللبنانية ّ
على املتظاهرين في املوقع نفسه« .قديش العالم بعد بدا تنذل
لتعمل ثورة» ،يصرخ أحدهم .فيما زميله ّ
يتفرغ ّ لتسهيل مرور
بعض الـسـيــارات مــرتــديــا قـنــاع «فــانــديـتــا» .تـحــل ســاعــات بعد
الظهر ،فتتفرق الحشود خصوصًا في ّ
سد البوشرية حيث ال
وجود سوى لدراجات نارية تستعرض حركاتها على الطرقات
وتضمن عــدم إخـمــاد الـنــار فــي وســط الـطــريــق .تسلك دراجــة
طريقها نحو مستديرة الصالومي لتعيد إغــاق أحــد املنافذ
نـحــو س ـ ّـن الـفـيــل .يـبــدو الــرجــل م ـصـ ّـرًا عـلــى سـ ّـدهــا بــدراجـتــه.
يفاوضه أحــد عناصر القوى األمنية .يرفض .يفاوضه آخر.
يتمنى عليه ال ـشــاب أن يـتــركــه لتنفيذ عـمـلــه .يـصــر العنصر
األمـنــي .املشهد لطيف لكن الـشــاب يشعر بالتوتر ،فيصرخ
بالسيارات التي تـحــاول امل ــرور« :مــش عيب عليكن مــا تنزلوا
توقفوا ّ
حدي لنسقط الحكومة».

طرابلس تثور على الحريري وميقاتي
عبد الكافي الصمد
بــاس ـيــل ،ون ــازل ــة م ــع حــالــي وحـقــوقــي
مش ضـ ّـدن» ،تقول شابة .إلى جانبها
ٌ
رجلُ ،يخالفها التوجه السياسي ،وال
يــريــد إس ـق ــاط الـحـكــومــة «فـلـيــس هــذا
ّ
ما ُيشارك في التحركات
الحل» .غالبًا
ُ ّ
الشعبية ،هو املتألم من «عــدم وجود
ضمان صحي ونظام تقاعد ُمنصف.
اســألــي م ـصــاري الـضـمــان مــن سرقها
وأصبح اليوم في الحكومة؟».
الغلبة في غزير كانت للجيل الجديد،
ّ
طـ ــاب ال ـجــام ـعــات ت ـح ــدي ـدًا .رق ـصــوا،
عــزفــوا على الطبلة ،ورفـضــوا العودة
ّ
إل ـ ــى ب ـي ــوت ـه ــم .تـ ـق ــول إح ـ ــداه ـ ــن إن ـهــا
ّ
«بتعلم بالجامعة اللبنانية ،وهونيك
كــارثــة تانية ،ورغــم انــو بعدني باخد
مصروفي من ّ
بيي بس حاسة خلص
عم نختنق .كتير هيك وقاحة الدولة
ب ــال ـض ــرائ ــب» .أم ــا روم ـ ــي ،فتستغرب
س ــؤالـ ـه ــا عـ ــن س ـب ــب م ـش ــارك ـت ـه ــا فــي
االعتصام« ،ما في شغل ،البحر ملوث،
القدرة االستهالكية عم تنخفض كتير،
كل شي غالي» .وتوضح فتاة في الـ19
ّ
من عمرها أن «قصة الواتسآب كانت
ّ
(تقولها
حبة الكرز على قالب الحلوى ّ
بــالـفــرنـسـيــة) ،ول ـكــن األسـ ــاس أن ـن ــا ال
نـمـلــك ش ـي ـئ ــا» .م ــا امل ـط ـل ــوب؟ بحسب
ّ
ف ـ ــادي« ،ح ـكــومــة اخ ـت ـصــاص ـيــن ،ألن
ال ـس ـل ـطــة ال ـح ــال ـي ــة ف ــاس ــدة وف ــاش ـل ــة.
ّ
معقول أن  ٧أشـخــاص لديهم ثــروات
بمليارات الدوالرات ولم ّ
يتم إيقاف أي
منهم الستعادة األموال؟».

بـعــد قــرابــة  8س ـن ــوات ،انـقـلــب املشهد
السياسي والشعبي في طرابلس رأسًا
على عقب ،ما أعطى مؤشرًا أن ما بعد
 17و 18تشرين األول  2019لــن يكون
كما قبله في املدينة.
ففي  25كــانــون الثاني  ،2011احتشد
م ـنــاصــرو ت ـيــار املـسـتـقـبــل ف ــي ســاحــة
عـبــد الـحـمـيــد ك ــرام ــي (س ــاح ــة ال ـنــور)
احتجاجًا على تكليف الرئيس نجيب
ميقاتي بتأليف الحكومة على حساب
الــرئ ـيــس سـعــد ال ـح ــري ــري ،م ــا دفعهم
حينها إلــى إ ّعــان «يــوم الغضب» من
«عاصمة السنة» ،قبل إشغال املدينة
بجوالت من االشتباكات التي لم تهدأ
إال بعد استقالة حكومة ميقاتي.
ف ــي ال ـس ــاع ــات الـ ـ ــ 48امل ــاض ـي ــة ت ـبـ ّـدلــت
ّ
محتجون
الـصــورة تـمــامــا ،بعدما قــام
بـتـمــزيــق ص ــور ال ـح ــري ــري وإح ــراق ـه ــا،
وك ــذل ــك إحـ ـ ــراق صـ ــور والـ ـ ــده الــرئـيــس
الشهيد رفيق الحريري واألمــن العام
لتيار املستقبل أحمد الحريري ،بشكل
لم يكن أعتى خصوم الحريري يتوقعه.
مشهد أول من أمس استكمل أمس في
طرابلس ،وتـ ّ
ـوســع نطاقه ،بعدما قام
املحتجون بمحاصرة قصر ميقاتي
في امليناء وتمزيق صــوره ،وهي املرة
الثانية التي ُيحاصر فيها قصره ،بعد
محاولة أولى جرت قبل أسبوعني ،ما
دف ــع ال ـق ــوى األم ـن ـيــة إل ــى إق ــام ــة طــوق
أم ـن ــي ك ـب ـيــر ف ــي م ـح ـيــط ال ـق ـصــر ملنع
اإلحتكاك .وقد شملت اإلجراءات أيضًا

محيط منازل النواب واملقار الحزبية،
لكن ذلك لم يحل دون دخول محتجني
مكتب التيار الوطني الحر في شارع
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــزات وتـ ـكـ ـسـ ـي ــر م ـح ـت ــوي ــات ــه،
ك ـم ــا س ـب ــق أن أحـ ــرقـ ــوا راي ـ ـ ــة ال ـت ـي ــار
البرتقالي في وسط الساحة ،على وقع
هتافات وشتائم بحق الوزير جبران
باسيل ،في حني قام آخــرون بتحطيم
محتويات مكتب النائب علي درويش
فـ ــي م ـح ـل ــة ج ـب ــل م ـح ـس ــن ،ك ـم ــا عـمــد
ال ـب ـعــض إل ــى ت ـمــزيــق صـ ــورة لـلـنــائــب
فيصل كرامي.
أمـ ـ ــس ،وم ـن ــذ س ــاع ــات الـ ـصـ ـب ــاح ،ك ــان
املـحـتـجــون يـصـلــون تـبــاعــا إل ــى ساحة
ك ــرام ــي (الـ ـن ــور) ،ح ـيــث أغ ـل ـقــوا مـنــافــذ
الـســاحــة كــافــة ،بينما كــانــت شاحنات
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة تـ ـنـ ـق ــل إط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات س ـ ـي ـ ــارات
م ـس ـت ـع ـم ـل ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة ،ت ـم ـه ـي ـدًا
إلشـعــالـهــا .وهــو أمــر لــم يـطــل انـتـظــاره
ك ـث ـي ـرًا ،إذ س ــرع ــان م ــا ارت ـف ـعــت أعـمــدة
الــدخــان األس ــود فــي سـمــاء املــديـنــة ،ما
تـسـ ّـبــب ف ــي ش ــل ال ـحــركــة ف ــي طــرابـلــس
بشكل كامل.
هـتــافــات الـتـنــديــد بالسياسيني طالت
الجميع ،لكن القسم األكـبــر منها طال
ال ـحــريــري ومـيـقــاتــي ت ـحــدي ـدًا ،الـلــذيــن
ُّ
ات ِهما بالتخلي عن املدينة وفقرائها.
ّ
أن أح ـ ـدًا من
ال ــاف ــت ف ــي ت ـح ــرك أم ــس ّ
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ل ــم ي ـت ـبــنــه ،ك ـمــا لم
ُي ــرف ــع ف ـي ــه شـ ـع ــار أي ح ـ ــزب أو ت ـيــار
سياسي ،وأن أغلب املطالب التي رفعها
املحتجون لم تكن سياسية ،بل تتمثل
فــي تأمني فــرص العمل ولقمة العيش

(هيثم الموسوي)

أوقف الجيش عددًا
من مرافقي األحدب
المشتبه في إطالقهم
النار على المتظاهرين

والطبابة والتعليم فــي املــديـنــة األفقر
في لبنان.
الـتـحـ ّـرك االحـتـجــاجــي فــي طــرابـلــس لم
يمر بشكل سلمي ،ففي حني غاب نواب
املــديـنــة وال ـقــوى واألحـ ــزاب السياسية
ع ــن ت ـح ـ ّ ّـرك الـ ـش ــارع ف ـي ـهــا ،بــاسـتـثـنــاء
تأييد تلقوه من النائب فيصل كرامي
الذي دعا مناصريه للنزول إلى الشارع
ومشاركة املعتصمني تحركهم ،سقط
عدد من الجرحى ،كان من بينهم حاالت
ح ــرج ــة ،ن ـت ـي ـجــة إشـ ـك ــال ب ــن مــراف ـقــي
ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق مـ ـصـ ـب ــاح األح ـ ـ ــدب
الذين أطلقوا النار على محتجني بعد
رف ـض ـهــم إلـ ـق ــاءه كـلـمــة ف ــي االع ـت ـصــام
«ك ــي ال يـسـتـغــل ه ــو أو غ ـيــره الـتـحــرك
لغاياتهم السياسية» ،وفــق قــول أحد
املحتجني.
هذا اإلشكال دفع املحتجني إلى التوجه
نـحــو «ك ـ ــاراج األحـ ــدب لـلـنـقـلـيــات» في
س ــاح ــة الـ ـت ــل املـ ـ ـج ـ ــاورة ،الـ ـ ــذي يـمـلـكــه
األح ـ ـ ـ ــدب ،ح ـي ــث قـ ــامـ ــوا بـ ـن ــزع الف ـت ـتــه
وت ـك ـس ـيــر م ـح ـتــويــاتــه وإح ـ ــراق ـ ــه .كـمــا
توجهوا إلى منزله في محلة املعرض،
لكن الجيش اتخذ إجراءات أمنية حالت
بينهم وب ــن هــدفـهــم .وأوق ــف الجيش
ع ــددًا مــن مــرافـقــي األح ــدب املشتبه في
إطالقهم النار على املتظاهرين.
وم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ً
ـاء ،اق ـ ـت ـ ـحـ ــم مـ ـحـ ـتـ ـج ــون م ـحــل
«باتشي» للشوكوال الكائن في شارع
الـجـمـيــزات ال ـقــريــب مــن ســاحــة كــرامــي
(الـنــور) ،الــذي يملكه وزيــر االتصاالت
محمد شقير وأفراد من عائلته ،وقاموا
بتكسير واجهته ونهب محتوياته.

