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ساحات اإلحتجاج

قهوة وذرة وفرفشة ...وخيم للحزبيين

ّ
صيدا التقت بنفسها ...عند دوار إيليا

آمال خليل
ّ
ال تخذل صيدا من يعتبرها أنها عاصمة
الجنوب ،حتى في زمن «الثورة» .اآلالف
من بلدات أقضية صيدا وشرقها وجزين
والــزهــرانــي تـحـ ّـدوا خــال األي ــام املاضية
ق ـطــع ال ـط ــري ــق بـيـنـهــم وب ـي ـن ـهــا .ع ــان ــدوا
اإلط ــارات املشتعلة والــردمـيــات وبحثوا
عــن ط ــرق فــرعـيــة بــن األزق ــة والـبـســاتــن،
ليصلوا إلــى تقاطع «إيليا» .هناك ،منذ
ال ـل ـي ـل ــة األولـ ـ ـ ــى ل ــان ـت ـف ــاض ــة ال ـش ـع ـب ـيــة،
ن ــزل شـ ّـبــان ص ـيــداويــون حــزبـيــون وغير
حــزب ـيــن إلـ ــى ال ـت ـقــاطــع وق ـط ـع ــوا حــركــة
ال ـس ـي ــر ب ــأج ـس ــاده ــم .ف ــي ص ـب ــاح ال ـي ــوم
التالي ،آزرهم املئات من املناطق املجاورة
لـيـصـنـعــوا مـشـهـدًا سلميًا ات ـخــذ منحى
كرنفاليًا ومــدنـيــا ووطـنـيــا ويـســاريــا في

آن واحد ،حول ساحة الثورة إلى مساحة
ٍ
ع ــام ــة ت ـف ـع ــل فـ ـع ــل تـ ــواصـ ــل اج ـت ـم ــاع ــي
واقتصادي وسياسي.
تظهر عاصمة الجنوب في كل زاوية من
زواي ــا اعـتـصــام تقاطع «إيـلـيــا» املفتوح.
ّ
فوق أحد الجدران ،ارتفعت الفتات خطت
عليها مطالب معيشية بصيغة شيوعية،
وإل ـ ـ ــى ج ــان ــب ص ـ ـ ــورة الـ ـن ــائ ــب ال ــراح ــل
ّ
مـصـطـفــى س ـع ــد ،ت ــدل ــت يــاف ـطــة ضخمة
ك ـتــب عـلـيـهــا «ال ــوط ــن امل ـع ـلــم وال ـق ــائ ــد».
تحت شجر األرصـفــة ،حجز معتصمون
إســام ـيــون مـســاحــة ون ـص ـبــوا خيمتهم
التي ال يفارقونها .يرفعون فيها األذان
ويـقـيـمــون ال ـص ــاة .مــن حــولـهــم ،تصدح
م ـك ـب ــرات الـ ـص ــوت ب ــاألغ ــان ــي الـصــاخـبــة
واألناشيد الوطنية.
ال يعترضون وال يتأثرون .كل مجموعة

مــن املعتصمني تحلقت فــي زاويـ ــة ،لكن
رس ـمــت بينها وب ــن زمـيــاتـهــا خطوطًا
س ــرع ــان م ــا ت ـن ـق ـطــع ع ـن ــد بـ ــدء الـتـجـمــع
اليومي الحاشد مع ساعات املساء حتى
ّ
ويتحول التجمع
ما بعد منتصف الليل،
من بعدها إلى سهرة احتفالية.
قـلــة ع ــدد املـعـتـصـمــن ف ــي ال ـن ـهــار ،تـتــرك
املـ ـس ــاح ــة لـ ـلـ ـفـ ـق ــراء واملـ ـهـ ـمـ ـش ــن ال ــذي ــن
ألجلهم ثارت ثائرة اللبنانيني بمختلف
طـ ـبـ ـق ــاتـ ـه ــم وانـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاءاتـ ـ ـه ـ ــم .صـ ـب ــاح ــا،
يغلب ع ــدد الـبــاعــة املـتـجــولــن عـلــى عــدد
امل ـشــاركــن .بــدلــو ال ـق ـهــوة ،ي ـجــول شـبــان
وع ـجــزة ليبيعوا فـنـجــان الـقـهــوة بـ ـ «قــد
ما بــدك» .منهم من لم يكن يبيع القهوة
ً
قبل أسبوع .كان عاطال من العمل .اختار
هــذه املهنة السريعة والبسيطة الـتــي ال
تحتاج لرأسمال ،ليسترزق من مشاركني
ف ـق ــراء م ـث ـلــه ،رب ـم ــا ال يـسـتـطـيـعــون دفــع
ث ـم ــن أك ـث ــر م ــن ف ـن ـج ــان .ل ـك ــن م ـشــاركــن
آخرين يستطيعون« .إكسبرس الزعيم»
و«ص ــاج ال ـث ــورة» للمناقيش وشــاورمــا
وسـ ـن ــدويـ ـش ــات وف ـ ـ ــول وذرة م ـس ـلــوقــة
وعــران ـيــس مـشــويــة وف ــوش ــار وعـصــائــر.
ت ـش ـك ـي ـلــة م ـن ـ ّـوع ــة مل ــن ي ـم ـضــي ســاعــاتــه
ً
ّ
هنا .شكل التقاطع بديال عن الكورنيش
ال ـبـحــري وال ـحــدائــق الـقـلـيـلــة فــي املــديـنــة
الـتــي تفتقد روي ـدًا روي ـدًا إلــى املساحات
ال ـعــامــة املـشـتــركــة ال ـتــي ال ثـمــن لـلــدخــول
إليها .بعد مـصــادرة «منتزه الكنايات»
على نهر ّ
األول ــي وتجديد كرمس العيد
ف ــي ص ـي ــدا ال ـق ــدي ـم ــة وت ـح ــدي ــد مــواع ـيــد
ل ـل ــدخ ــول إلـ ــى ال ـحــدي ـق ـتــن الــوح ـيــدتــن،
ش ـع ــر فـ ـق ــراء امل ــدي ـن ــة ب ــال ـت ـش ــرد .أول ـئ ــك
الذين ال يستطيعون الدخول إلى «املول»
والـتـجـمـعــات الترفيهية الـحــديـثــة .أقفل
ّ
املجمع الـتـجــاري وباقي
تقاطع «إيـلـيــا»
املساحات مدفوعة الثمن ،وأحيا مفهوم
ّ
الحيز الـعــام .كما عـ ّـوض لبعض الباعة
وأصـ ـح ــاب ال ـب ـس ـطــات خ ـســارت ـهــم لـقــوت

يــوم ـهــم جـ ــراء األح ـ ــداث ال ــراه ـن ــة« .كـنــت
أجني يوميًا خمسة آالف ليرة ،هنا أجني
 50أل ـف ــا» .وك ــان الف ـتــا مــن ق ـ ّـدم الضيافة
للمعتصمني .شبان وشابات يحضرون
س ـ ـنـ ــدوي ـ ـشـ ــات الـ ـ ـف ـ ــاف ـ ــل ويـ ـق ــدم ــونـ ـه ــا
للمشاركني .بعض أصحاب املحال قدموا
منتجاتهم كضيافة :حلويات وبــزورات
ومياه وعصائر وطعام.
ي ـظ ـهــر تـ ـن ـ ّـوع امل ـت ـظــاهــريــن ف ــي «إي ـل ـيــا»
كـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ـ ّـوع ال ـ ـص ـ ـي ـ ــداوي ـ ــن وج ـ ـيـ ــران ـ ـهـ ــم.
ال ـع ـقــائــديــون وال ـح ــزب ـي ــون أش ـ ـ ــاروا إلــى
وجــودهــم بــالــافـتــات وأنــاشـيــد مارسيل
خليفة وزياد الرحباني وتوجيه الحراك
نـ ـح ــو إطـ ـ ـ ــار م ـط ـل ـب ــي م ـ ـحـ ــدد ذي وع ــي
سـيــاســي وتـنـظـيــم ال ـت ـحـ ّـرك ضـمــن لجان
للنظافة واملـنـبــر وال ـش ـعــارات واألغــانــي
وقطع الطرقات .أصر أمني عام «التنظيم

الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد
على عــدم التدخل تنظيميًا أو سياسيًا
في عمل اللجنة املنظمة للحراكّ .
عبر عن
سعادته بأن «الشعب سبق األحزاب إلى
الثورة» .لكن الصيداويني بدورهم سعداء
ّ
بأن ممثلهم ،نجل الشهيد معروف سعد،
النائب الوحيد الذي شارك في التظاهرات
والقــى ترحيبًا الفتًا فــي مقابل اإلصــرار
على شمول الوزراء والنواب كافة بـ «كلن
يعني كلن» .الناشطون املدنيون وأبناء
ال ـعــائــات ال ـص ـيــداويــة (مـنـهــا قــريــب من
ت ـيــار املـسـتـقـبــل) عـ ّـبــر ع ــن ُث ــورت ــه بنمط
ّ
فني وثقافي .منصات ّ
عدة نظمت أنشطة
تـشــابــه أنـشـطــة املـهــرجــانــات وكــرنـفــاالت
العيد :رسم على وجوه األطفال وتطيير
البالونات وتوعية على النظافة وجمع
النفايات وفرزها....

