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لبنان
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على الغالف

ّ
اعتصام أمام «الزيتونة باي» :ثورة ضد اليخوت
هديل فرفور
ف ــي وق ــت كــانــت فـيــه أصـ ــوات البحر
الـتــي تـمـ ّـر تـحــت الــرصـيــف الخشبي
ل ـســاحــة «زي ـت ــون ــة ب ـ ــاي» مـسـمــوعــة،
ك ــان أح ــد املــوظـفــن املـكـلـفــن حماية
«املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري» ه ـن ــاك
يـعـتــرض طــريــق ع ــدد مــن الناشطني
عند أحــد مــداخــل الساحة ويمنعهم
م ـ ــن ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول ،ب ـح ـج ــة أن ـ ـهـ ــا «م ـل ــك
خاص».
قانونًا ،هي ٌ
الحق في
ولنا
ـام
ـ
ع
ملك
ُ
إلى البحر .أبلغ
الولوج الحر املجاني ّ
امل ــوظ ــف ال ــذي ك ــان ُي ـنــفــذ تعليماته
ب ـم ـنــع ال ـنــا ّش ـطــن م ــن ال ــدخ ــول الــى
الساحة ،لكنه بقي ُمـصـ ّـرًا على عدم
«عمومية» املكان.
وعلى رغم أن عدد الناشطني لم يكن

تستأجر شركة الصفدي المتر
الواحد بـ  2500ليرة سنويًا
ّ
ُ
«مخيفًا» ،إل أن تهديدهم بـاستدعاء
دعــم مــن متظاهري ســاحــات ريــاض
الصلح والشهداء وغيرهم القتحام
ً
املـلــك ال ـعــام وال ــدخ ــول ع ـنــوة لتنفيذ
وق ـف ـت ـهــم ل ـل ـت ـنــديــد ب ــاالعـ ـت ــداء عـلــى
األمالك العمومية البحريةّ ،أدى إلى
«اقـ ـتـ ـن ــاع» املـ ـس ــؤول ب ــال ــدخ ــول إلــى
املكان.
ّ
دخل هؤالء الناشطون القلة ومشوا
ُ
على ركــام املباني التي هدمت خالل
«اإلعمار» وردمت بحرهم لتستحيل
رصيفًا يجاور ُ
«بحيرة» لركن يخوت
بقيت حـتــى أشـهــر قليلة مـعـفــاة من
الرسوم (ألغت لجنة املال في حزيران
املــاضــي إعـفــاء الـيـخــوت مــن الــرســوم
بعدما كــان قــرار اإلعـفــاء ســائـدًا منذ
سنوات طويلة).
«ال ـب ـح ــر غ ـض ـبــان م ــا بـيـضـحـكــش/
أعيدوا األمــاك البحرية»« ،حيتان
الـفـســاد ابتلعوا الـشــاطــئ واألمــاك
الـ ـبـ ـح ــري ــة» ،الفـ ـتـ ـت ــان «ي ـت ـي ـم ـت ــان»
ُرف ـع ـت ــا خ ــال االع ـت ـص ــام ال ـخ ـجــول

الـ ــذي كـ ــان ي ـس ـت ـهــدف ن ـهــج اب ـتــاع
الـ ـبـ ـح ــر والـ ـتـ ـف ــري ــط ب ــاملـ ـل ــك الـ ـع ــام
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري .مل ـ ـ ـ ــاذا ه ـ ـ ــذا االع ـ ـت ـ ـصـ ــام
ال ـيــوم؟ «ل ــإش ــارة إل ــى أن اس ـتــرداد
األم ـ ــاك ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـب ـحــريــة جــزء
مـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرداد األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـعـ ــامـ ــة.
وهـ ــو م ـط ـلــب م ــن ش ــأن ــه أن يـعـكــس
وعـيــا يـخــدم املـعــركــة الطبقية التي
ّ
ي ـجــب أن ت ـب ـقــى م ـح ــور ال ـ ُت ـحــركــات
االحتجاجية» ،وفق أحدُ املشاركني.
كـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أن ي ـف ـت ــح امل ـ ـشـ ــاركـ ــون
ن ـقــاشــات ّح ــول الـسـبــب ال ــذي يــدفــع
ُ
بـ ـ ــأن تـ ـص ــن ــف سـ ــاحـ ــة «ال ــزيـ ـت ــون ــة
بــاي» أنموذجًا صارخًا عن وقاحة
اس ـتــاب امل ـلــك ال ـع ــام ،ب ــدءًا مــن ُردم
ال ـب ـح ــر ،م ـ ــرورًا بـتـجـيـيــر ه ــذا امل ـلــك
إلى الوزير السابق محمد الصفدي
ال ــذي يـمـلــك غــالـبـيــة أس ـهــم الـشــركــة
الـتــي تستثمر املـكــان (شــركــة إنماء
واجـ ـ ـه ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــروت الـ ـبـ ـح ــري ــة) ل ـق ــاء
اسـتـئـجــارهــا املـتــر الــواحــد ب ـ 2500
ل ـي ــرة س ـنــويــا ف ـق ــط ،ف ــي ح ــن تـقــوم
ّ
بـتــأجـيــر امل ـح ــال ب ــآالف ال ـ ــدوالرات،
ً
وص ــوال إلــى إرســائــه كفسحة عامة
ُ
ّ
«مـشــروطــة» و«مـخــصـصــة» للنخب
يــدخـلـهــا ال ـفــرد «مـمـنــونــا» ّ
للقيمني
على إدارة املكان.
«عـمـلــوا قـصــور وجــابــوا يـخــوت ،من
ّ
«احتلوا البحر
سرقة بحر بيروت»،
وأخـ ـ ـ ــذوا ال ـش ــاط ــئ ،وس ــرق ــون ــا بـكــل
املـ ـن ــاط ــق» ،و«ي ـ ــا س ـل ـطــة ال ـحــرام ـيــة،
ردوا األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة» ،الـهـتــافــات
األبرز التي ّ
رددها املتظاهرون الذين
ي ـس ـع ــون إل ـ ــى ف ـت ــح ق ـض ـيــة األم ـ ــاك
الـ ـع ــام ــة ك ــوس ـي ـل ــة ف ـع ــال ــة لـتـحـقـيــق
اإلص ــاح االق ـت ـصــادي واالجـت ّـمــاعــي
املطلوب« .مش مقبول يكون ِعنا هيك
ملك ال قادرين نتنعم فيه منيح وال
قادرين ناخد ُ مردود منو للخزينة»،
قالت إحدى املشاركات قبل أن تغادر
الوقفة التي لــم تــدم أكثر مــن ساعة،
فيما لفتت صديقتها« :صحيح أننا
لم نكن بأعداد كبيرة ،لكن املهم أننا
نــواة لحركات ُمقبلة مطلوبة للقيام
بثورة ضد اليخوت».

آمال خليل

ّ
رسالة من جل الديب إلى السيد نصرالله :نريدك معنا
إيلده الغصين
«نحن لسنا حراكًا ،نحن ثورة» .عبارة
ّ
خــطـهــا ،فـجــر أم ــس ،أح ــد املعتصمني
الديب.
على الطريق املقطوع في جل
ّ
م ـ ـحـ ــاولـ ــة الـ ـجـ ـي ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ف ــض
االع ـت ـص ــام ب ــال ـق ــوة ص ـب ــاح األربـ ـع ــاء
واستقدام تعزيزات ،دفــع املعتصمني

الجميع يحاول تسييس
ّ
التحرك ونحن ّأبناء المنطقة
مطالبنا معيشية

(هيثم
الموسوي)

تظاهرات النبطية وكفررمان باقية

إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـ ّـوف مـ ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـك ـ ـ ّـرة
صـبــاح أم ــس .لــذلــك ،لــم يخلوا ساحة
االع ـت ـصــام لـيــل األرب ـع ــاء  -الخميس،
افترشوا الطرقات وركنوا سياراتهم
ّ
وس ـط ـهــا ع ـلــى خ ــط ــي األوت ــوسـ ـت ــراد.
اسـ ـتـ ـف ــاق امل ـع ـت ـص ـم ــون ع ـل ــى أغ ــان ــي
فيروز وإضــاءة الشموع بشكل العلم
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وك ــان ــت ال ـت ـح ـ ّـي ــة األول ـ ــى
ل ـك ــل ّم ـن ــاط ــق الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،وبـعـكــس
الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات لـ ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـق ــدم ال ـج ـي ــش
ت ـع ــزي ــزات ــه أمـ ـ ــس ،ول ـ ــم يـ ـ ّح ــاول فـتــح
الطريق .ساد الهدوء والترقب بانتظار
ّ
الجمهورية ميشال عون.
كلمة رئيس

اس ـت ـن ـكــار املـعـتـصـمــن ل ــم ي ـكــن لـعــدم
استجابة الحكومة بعد ثمانية أيــام
من قطع الطريق ،ملطلبهم باستقالتها
ّ
وحسب ،بل حيال اجتزاء فيديو وزع
عـبــر الـســوشـيــل مـيــديــا يـصــف «حــزب
الـ ـل ــه بـ ــاإلرهـ ــابـ ــي» .إيـ ـل ــي الـ ـ ــذي ك ــان
مـ ـت ــواجـ ـدًا ب ــن امل ـع ـت ـص ـمــن أول مــن
أمس ،يوضح «أن الفيديو مجتزأ ولم
ّ
يبي كيف تـ ّـم فــورًا إسكات املجموعة
ّ
الصغيرة التي رددت الشعار ،وهي ال
ّ
ّ
تمثل إال نفسها .السلطة تحاول في
كل منطقة خلق شرخ بني املعتصمني،
ف ـ ــي ح ـ ــن أن ـ ـنـ ــا م ـ ـت ـ ـنـ ـ ّـوعـ ــون وم ـع ـن ــا
مــواط ـنــون مــن ال ـج ـنــوب وطــراب ـلــس».
وي ـ ـشـ ـ ّـدد ع ـل ــى «أن ال ـج ـم ـيــع ي ـح ــاول
تـسـيـيــس الـ ـتـ ـح ـ ّـرك ،بـيـنـمــا ن ـحــن من
املنطقة ونسيجها ،ومطالبنا
أبـنــاء
ّ
ّ
معيشية محقة».
يـسـتـغــرب مـيـشــال «ت ـصــويــب اإلع ــام
النائب سامي الجميل
على انضمام ّ
إل ـي ـنــا لـحـظــة ت ــدخ ــل ال ـج ـي ــش ،وع ــدم
ت ــركـ ـي ــزه عـ ـل ــى أنـ ـن ــا ه ـت ـف ـن ــا أنـ ـ ــه مــن
ضمن الكلن يعني كلن ولــم نستجب
لطلبه بالجلوس على األرض رفضًا
لتسييس مطالبنا» .ويتابع« :لو كان
الناس هنا كتائب وقوات حصرًا لكنا
بوارد ّ
الرد على الهتافات بأن جعجع
والجميل صهيونيان ،ولــن نقبل أن

ّ
يتحول وجــع الـنــاس لحرب شعارات
ّ
فارغة .فالكلن ال تطاول املكانة الدينية
للسيد نصرلله بل تعني كل الــوزراء

)هيثم الموسوي(

والنواب ومن هم في السلطة» .ميشال
ال ي ـطــالــب ب ــرف ــع ال ـس ـ ّ
ـري ــة امل ـصــرفـ ّـيــة
عــن حـســاب أهــل السلطة وحـســب ،بل
)هيثم الموسوي(

بني الفتات املطالب والــرايــات اللبنانية،
ج ـهــز امل ـت ـظ ــاه ــرون ع ـنــد دوار ك ـفــررمــان
ال ـع ـص ـ ّـي والـ ـحـ ـج ــارة لـ ـص ـ ّـد ّ
أي ه ـجــوم
عليهم ،على غرار ما حصل أول من أمس
ّ
في النبطية .جالت عليهم سيدة متشحة
ّ
العصي« .هودي
بالسواد ،محاولة انتزاع
مش يهود» ،صرخت .خبأت غضبها في
ّ
صدرها الذي تدلت فوقه صورة لشاب .إنه
ابنها البكر علي الذي استشهد عام 1987
ضـمــن عملية لجبهة املـقــاومــة الوطنية
اللبنانية في موقع الطهرة املقابل لبلدته
كـفــررمــان ،وانـتـظــرت  17عــامــا الستعادة
رفــاتــه مــن الـعــدو اإلســرائـيـلــي فــي عملية
تبادل لحزب الله .تداوم أم علي وزوجها
فــي الخيمة منذ الـيــوم األول لالعتصام.
«نحن فــاحــون ،إذا اشتغلنا مناكل .مع
ذلك ،منصبر على حالنا لنحقق املطالب
اللي ّ
تحركنا كرمالها» .ال مشكلة لديها
فــي قـطــع ال ـطــرقــات« .نـحــن نضغط على
السلطة بتظاهرة سلمية» ،قــالــت .تنظر
إلـ ـ ــى مـ ـن ــدوب ــي وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ال ــذي ــن
ت ــواف ــدوا لـتـغـطـيــة اع ـت ـصـ َـامــي النبطية
وك ـف ــررم ــان امل ـت ـج ــاوري ــن ب ـعــد الـتـعــرض
لألول من قبل شرطة البلدية ومناصرين
ل ـح ــزب ال ـل ــه أول م ــن أمـ ــس« .م ـن ـيــح هــذا
الـصـيــت .كــل ال ـنــاس تـحــدثــت ع ـنــا؟ كلنا
أه ـل ـيــة بـمـحـلـيــة نـجـلــس بـسـلـمـيــة .مل ــاذا
ن ـض ــرب؟» ،تـســاء لــت .تـجــزم الـسـيــدة بــأن
أحدًا لم يشتم قيادات الحزب وحركة أمل.
«الـسـيــد ف ــوق رؤوس ـن ــا .هــل نــرضــى بــأن
َ
ُيشتم بــوجــودنــا ونحن أهــل املـقــاومــة؟».
توقن أم علي بأن مشكلة األحزاب املحلية
«أن ال ـن ــاس تــرقــص وتـغـنــي وت ــدب ــك .كل
واحــد على دينو الله يعينو» .زمــزم أبو
زيـ ــد بـ ــدت أك ـث ــر غ ـض ـبــا .والـ ـ ــدة الـشـهـيــد
مـحـمــد قــان ـصــوه ال ــذي سـقــط ع ــام 1990
في محور الطيبة ـ ـ القنطرة واستعادت
جثمانه بعد  12عــامــا ،ناقمة على أبناء
ّ
يتهج ّمون عـلــى الـحــراك
جلدتها الــذيــن
الشعبي« .في حال تحقق املطالب ،ستعم
فائدتها على املعارضني وعلى املوالني».
أم محمد التي دمر العدو منزلها املقابل
ملــوقــع ال ـط ـه ــرة ،تــأســف م ــن أداء ال ـحــزب

بـ«إجراء تحقيق مالي شفاف لنعرف
في أي جزيرة يضعون امــوال الشعب
امل ـس ــروق ــة .ال ـس ـيــد ن ـصــرال ـلــه ُمـطــالــب
ّ
الجنوبيني الذين
اليوم بحماية دماء
ـدوان
ـ
ع
ـ
ـ
ل
ا
ـه
ـ
ج
ـو
ـ
ب
ـان
داف ـ ـعـ ــوا ع ــن ل ـب ـن ـ
ّ
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وم ـن ــع ال ـف ــن املـتـنــقـلــة
وليقف مع مطالب الشعب املظلوم».
الالفتة األبرز التي ُرفعت أعداد منها
ف ــي س ــاح ــة االعـ ـتـ ـص ــام ،ك ــان ــت حـيــال
«اس ـت ـع ــادة األمـ ـ ــوال امل ـن ـه ــوب ــة» .عــدد
م ــن الـفـنــانــن ال ــذي ــن زاروا ف ــي األي ــام
امل ــاض ـي ــة س ــاح ــات أخ ـ ـ ــرى ،ان ـض ـ ّـم ــوا
ّ
أم ـ ــس ،إلـ ــى أو ُت ــوسـ ـت ــراد جـ ــل ال ــدي ــب.
على الجسر ،ألصقت صــور لـ«شهيد
ال ـثــورة املـظـلــوم حـســن الـعـطــار (قتل
ع ـل ــى ط ــري ــق امل ـ ـ ـطـ ـ ــار)» .لـ ـي ــال أرادت
توجيه ّ
تحية لـ«الجيش الــذي حضر
بمختلف ّألويته أمــس ،والـيــوم يبدو
الوضع أخف وطأة ،ولن نسمح بحرف
املواجهة مع السلطة إلى مواجهة مع
الجيش ،ومـسـتـمـ ّـرون فــي اعتصامنا
ت ـ ـضـ ــام ـ ـنـ ــا م ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف
امل ـن ــاط ــق» .كـلـمــة رئ ـيــس الـجـمـهـ ّ
ـوريــة
ّ
ظـهـرًا ،بــثــت مــن مكبرات الـصــوت ولم
تـكــن عـلــى ق ــدر تـطـلـعــات املعتصمني،
وهــو مــا عـ ّـبــرت عنه عــودتـهــم بــأعــداد
ّ
التجمع بعد
كبيرة للنزول إلى ساحة
انحسار األمطار.

)من اعتصام صيدا ـ أ ف ب(

وأمل في اإلنماء والبلديات .أكثر ما آملها،
َ
موقعي الدبشة والطهرة اللذين
تحويل
كانا مواقع للعدو ،وسالت دماء الشهداء
لتحريرهما ،إل ــى مكبات للنفايات .في
ّ
البلدة امللقبة بـ«كفرموسكو» ،نسبة إلى
ّ
ت ـجــذر الـشـيــوعـيــن فـيـهــا ،ب ــات اعتصام
ّ
املستديرة أمرًا واقعًا .ويستعد املنظمون
لتشكيل لجنة لتحديد املطالب ووضــع
خطة تحرك تصعيدية.
ف ــي ت ــداع ـي ــات اعـ ـت ــداء ال ـن ـب ـط ـيــة ،حظي
املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون أم ـ ــس ب ـت ـض ــام ــن شـعـبــي
ومـنــاطـقــي بـعــد تـعــرضـهــم الع ـت ــداء من
م ـن ــاص ــري ــن لـ ـح ــزب الـ ـل ــه وع ـن ــاص ــر من
شرطة بلدية النبطية ،في محاولة لفض
اعتصامهم أمــام السرايا وفتح الطريق
املـقـفــل ف ــي ال ـش ــارع الــرئـيـســي للمدينة.
بـعــض الـتـضــامــن وصـلـهــم عـبــر وســائــل
التواصل االجتماعي ووســائــل اإلعــام،
ّ
وبعضه حل بينهم عبر ناشطني وشبان
تنادوا إلى املدينة .لكن رموز التظاهرات
كانوا متنبهني إلى أن االعتداء الذي تورط
فيه بعض املحسوبني على الحزب ،فتح
شهية خصومه وخصوم سالح املقاومة

ّ
ّ
يستعد المنظمون
لتحديد
لتشكيل لجنة
ّ
ووضع خطة
المطالب
ّ
تحرك تصعيدية

للتصويب عليه .مع ذلــك ،تــرك االعتداء
ندبة في نفوس أبناء املدينة والـجــوار.
وينوي عــدد من املعتدى عليهم التقدم
ب ـش ـكــاوى ض ــد ال ــذي ــن ض ــرب ــوه ــم .فيما
يواصل
ال يــزال علي الـهــادي نــور الدين ّ
عالجه في املستشفى من ضربة تلقاها
عـلــى رأس ــه بــآلــة حـ ــادة .أجـ ــواء الغضب
والـ ـص ــدم ــة ال ـت ــي خ ـي ـمــت ع ـل ــى املــدي ـنــة
فــرضــت تـحــديــا فــي نـفــوس املتظاهرين
لـلـنــزول بكثافة أمــس إلــى املـكــان نفسه.

فيما اسـتـقــال أرب ـعــة مــن أع ـضــاء بلدية
النبطية ألن «كرامة أهل النبطية ـ ـ شعب
امل ـق ــاوم ــة ،ال تـسـمــح ل ــي ب ــاالس ـت ـم ــرار»،
بـحـســب ب ـيــان أح ــد املـسـتـقـيـلــن عـبــاس
وهبي .وبعد االنتقادات التي طاولتها،
أص ـ ـ ـ ــدرت الـ ـبـ ـل ــدي ــة بـ ـي ــان ــا أعـ ـلـ ـن ــت فـيــه
«تأييدها للحراك الشعبي ،مع التأكيد
على عــدم إقفال أي شــارع ملا يشكله من
ضــرر على الـحــركــة الـتـجــاريــة والتأكيد
على مسؤولية الجيش اللبناني وقوى
األمـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ل ـت ـح ـم ــل امل ـس ــؤول ـي ــة
واتخاذ التدابير الالزمة» .إمام النبطية
ال ـش ـي ــخ ع ـب ــد ال ـح ـس ــن ص ـ ـ ـ ــادق ،الـ ــذي
اسـتـنـكــر االعـ ـت ــداء ،رع ــى ل ـق ـ ً
ـاء ب ــن وفــد
م ــن امل ـت ـظــاهــريــن وأعـ ـض ــاء ف ــي الـبـلــديــة
وممثلني عن التجار توافقوا خالله على
فـتــح مسلك واح ــد لـلـسـيــارات بـمـحــاذاة
الـ ـتـ ـجـ ـم ــع .وم ـ ـ ــن املـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن ي ـن ـصــب
امل ـت ـظــاهــرون خيمة ضخمة تقيهم من
املطر املقبل.
وفــي اإلط ــار نفسه ،استقال عـضــوان في
مجلس بلدية النبطية الـفــوقــا ،أحدهما
أصيب خالل االعتداء على املتظاهرين.

«هايد بارك» ّالنور في طرابلس:
ساحة التحوالت االجتماعية
عبد الكافي الصمد
ركن السائق شاحنته الصغيرة املكشوفة عند املدخل الشمالي
لساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور) باتجاه منطقة التل،
قبل أن يفرغ حمولتها من أكواز (عرانيس) الذرة قرب بسطته،
تـمـهـيـدًا لسلقها وبـيـعـهــا للمعتصمني الــذيــن م ــأوا الـســاحــة
منذ انطالق شرارة االحتجاج قبل ثمانية ّأيام.
وجوانبها ّ
ّ
املداخل الستة للساحة أقفلت بكاملها بمكعبات اسمنتية ،ولم
يعد ممكنًا الــدخــول إليها إال مشيًا على األق ــدام أو بواسطة
دراجــات نارية ،بعدما تحولت الساحة إلى «هايد بارك مفتوح
نـعـ ّـبــر فـيــه عــن رأي ـنــا» كـمــا الـشــابــة الجامعية الـتــي تنشط في
صفوف ناشطي املجتمع املدني.
ال ـح ـضــور ال ـج ـمــاه ـيــري الـكـثـيــف يــوم ـيـ ًـا ف ــي ال ـ ّـس ــاح ــة ،وب ـقــاء
املحتجني فيها حتى ساعة متأخرة ليالّ ،
ّ
ردتــه مصادر أمنية
ّ
إلى انتشار الجيش في محيط الساحة ،وقيامه بكل ما يلزم من
ّ
املحتجني .وأوضحت أنه «حصلت في اليوم األول
أجل حماية
ّ
لحركة االحتجاج في الساحة تعديات على بعض املصارف ،ما
جعل الجيش يوجه رسالة قاسية لكل املعنيني بأنه لن تكون
هناك خيمة فــوق رأس أي مـخـ ّـرب ،وسيضرب بيد من حديد
كل من ّ
تسول له نفسه القيام بذلك ،ومنذ ذلك الحني لم تحصل
ّ
ّ
ضربة كف في الساحة».
االنضباط الذي ساد ساحة النور جعلها محط أنظار كثيرين

ّ
وشجعهم على املشاركة.
من أبناء املدينة واملناطق املـجــاورة
روبير ،القادم من عكار ًيشارك يوميًا في نشاطات الساحة،
ويعتبر ما يحصل «تحوال اجتماعيًا مهمًا جدًا في املدينة كان
مخب ًأ ّ
وظهر ّ
ّ
تنوع املدينة» ،مشيرًا إلى «جذب فئات عديدة من
مناطق وطوائف مختلفة إلى طرابلس» .فيما يعتبر السبعيني
خالد أن ما يجري «أمر طبيعي .الناس تريد التعبير عن وجعها
وتعتيرها وفقرها ووضعها الصعب».
داخ ــل الـ ّـســاحــة ،الـحــركــة ال ت ـهــدأ :تــوزيــع قـمـصــان صـفــر على
عناصر االنضباط في ّ
الساحة ،تشبه ما كان يرتديها أصحاب
السترات الصفر فــي فرنسا ،فــي حــن كــان آخــرون ينصبون
الخيم فــي جنبات الـســاحــة التـقــاء املـطــر ،أو يـ ّ
ـوزعــون مظالت
على املشاركني في االعتصام بعدما بــدأت األمطار بالهطول.
«الـ ّـسـيــاسـيــون اسـتـلـمــوا طــرابـلــس  30سـنــة فجعلوها مدينة
أش ـبــاح ،بينما استلمها الـشـعــب مل ـ ّـدة أس ـبــوع وحـ ّـولـهــا مدينة
سالم» ،يقول أحدهم.
وفيما أشيع في طرابلس في اليومني املاضيني أن مؤيدي تيار
الـعــزم املــوالــي للرئيس نجيب ميقاتي شــاركــوا فــي االعتصام
بعد مؤتمره الصحافي ،أول من أمس ،إال أن العتب في ّ
الساحة
على ميقاتي ال يزال كبيرًا .أحد الناشطني يقول« :ملاذا ال يدعم
الدعوة إلى إسقاط الحكومة؟
تحركنا طاملا أننا نلتقي معه في ً
وإذا كان يؤيد استقالة الحكومة فعال ،ملاذا ال يدعو وزيره فيها
(عادل أفيوني) إلى االستقالة؟».

