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تقرير

إسقاط النظام
تظاهرة
ّ
نسخة ثالثة منقحة
بعد العدل والكهرباء
حطت حملة «إسقاط
النظام الطائفي» أمام وزارة
الداخلية ،وألن إسقاط النظام
ً
يعني ّ أوال «إسقاط ّرموزه»
لم توفر الشعارات أي زعيم،
ووصلت إلى رفع صور قادة
فريقي  ٨و ١٤آذار مع عبارة
ّ
«حلوا عنا» .اآلالف أتوا من
مختلف املناطق إلى تظاهرة
بيروت الثالثة ،أما األحد
جبيل وصيدا
املقبل ،فموعد ّ
مع تظاهرتني مركزيتني،
وسط تزايد أعداد الخيم
واالعتصامات املفتوحة من
الشمال إلى الجنوب

زهرة
أحلى
ّ

ّ
عيدت جبيل (جوانا عازار)
على طريقتها ،فاستضافت
ساحة األونيسكو «بيبلوس
سحر األلوان في ّ موسم
الورود» ،الذي نظمته
مهرجانات بيبلوس .وقد
اختبر الجبيليون على
ّ
الحي
مدى ّيومني الرسم
مع الفنان أندريه كالفايان،
ّ
وتدرب األطفال مع الفنانة
التشكيلية باسكال أسود،
ّ
الجميع مع فرق
و«هيص» ُ
قدمت إلضفاء
موسيقية است ّ
جو ًمن املرح .وحلت الزهور
ضيفة مميزة فانتقلت في
باقات وسالل من الساحة
ّ
إلى منازل األمهات .وتزامنًا
مع املهرجان ،شارك عدد
من زوار املدينة في زيارة
ّ
سياحية مع املرشد يزيد
ّ
محفوظ للتعرف إلى جبيل
القديمة.

بسام القنطار
الطائفي
نجحت تظاهرة «إسقاط النظام
ّ
ورموزه» في إطالق نسخة ثالثة ومنقحة
من سلسلة التحركات التي ب��دأت في ٢٧
ش �ب��اط ،ب��دع��وة م��ن م�ج�م��وع��ات شبابية
وح � ��زب � � ّ�ي � ��ة ون� ��اش � �ط�ي��ن ون � ��اش� � �ط � ��ات من
م �خ �ت �ل��ف امل� �ن ��اط ��ق وال� �ت ��وج� �ه ��ات بعيدًا
ع��ن االص�ط�ف��اف��ات السياسية والطائفية
بقطبيها  ٨و  ١٤آذار.
من ساحة ساسني في األشرفية ،انطلقت
أم��س ،تظاهرة ش��ارك فيها نحو  ١٥ألف
م ��واط ��ن/ة ،م � ��رورًا ب��ال �س��ودي �ك��و ،بشارة
ال � � �خ� � ��وري ،ال� �ب� �ًس� �ط ��ة ،ك � ��رك � ��ول الدروز،
الظريف ،وصوال إلى مقر وزارة الداخلية
في الصنائع.
«الثالثة ثابتة» بكل املقاييس ه��ذه املرة.
ف��ال�ع��دد تضاعف ع��ن ال�ت�ظ��اه��رة السابقة
ال� �ت ��ي ان �ط �ل �ق��ت ف� ��ي  ٢آذار م� ��ن الدورة
باتجاه شركة الكهرباء .وأس�ه��م الطقس
الربيعي في استقطاب اآلالف الذين أتوا
م ��ن م�خ�ت�ل��ف امل �ن��اط��ق ،ب �ع��دم��ا حرمتهم
العاصفة املشاركة في تظاهرة  ٢٧شباط
ال� �ت ��ي ان �ط �ل �ق��ت م ��ن ك �ن �ي �س��ة مارمخايل
باتجاه العدلية.
«ع �ك��ار ض�ح�ي��ة ال �ن �ظ��ام ال �ط��ائ �ف��ي» تقول
إحدى الالفتات ،لكن عكار ليست وحدها،
ف�م��ن ال�ب�ق��اع وال �ج �ن��وب وج �ب��ل ل�ب�ن��ان كل

تظاهرتان
مركزيتان
في صيدا
وجبيل
األحد
املقبل
(هيثم
املوسوي)

نريد قبرًا ال قصرًا
عين الحلوة ــ خالد الغربي
فيه فلسطينيو
حتى العثور على قبر يدفن ّ
عني الحلوة أعزاءهم بات متعذرًا بعد نفاد
م�س��اح��ة أرض امل�ق�ب��رة ال�ج��دي��دة للمخيم.
هنا ،بات القبر يتألف من طبقتني أو ثالث،
بحسب ما يحتويه من جثث.
منذ أكثر من شهر ،امتألت املقبرة بآالف
القبور التي ّ
شيدت في املمرات« .ما منرتاح
إح�ن��ا وط�ي�ب�ين وال إح�ن��ا وم �ي �ت�ين» ،يقول
أحد أبناء املخيم ّ
بغصة ،الفتًا إلى أهمية
ّ
إيجاد حل مؤقت يقضى بإعادة فتح ًقبور
بني املقبرتني القديمة والجديدة ،بدال من
دفن املوتى الجدد فوق رفات القدامى.
املقبرتان أقيمتا على مساحتني اشترتهما
س��اب �ق��ًا م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر الفلسطينية.

ويشير عضو اللجنة الشعبية في املخيم
«بتنا ندفن موتانا
ف��ؤاد عثمان إل��ى أننا
ّ
بنحو غير الئ ��ق» ،م��ؤك�دًا أن��ه «م�ن��ذ شهر
ون�ص��ف ال�ش�ه��ر ب��ات��ت ل��دي�ن��ا أزم ��ة فعلية،
وقد اضطررنا في حاالت الوفيات الجديدة
إلى فتح قبور ّتحوي جثثًا لم يمر عليها
وقت كاف لتتحلل».
ي �ص��ف ع �ث�م��ان األم� ��ر ب �ـ«امل �خ��ال��ف للشرع
اإلسالمي وحرمة املوت والقيم واألخالق،
ل�ل�م�ي��ت ال �ق��دي��م وامل �ي ��ت ال �ج ��دي ��د» ،داعيًا
أرض
م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر إل ��ى ش ��راء ق�ط�ع��ة لاّ
�واف ��رة ح ��ال �ي ��ًا ب �ي�ن امل� �ق� �ب ��رت�ي�ن ،و«إ
م� �ت � ُ
طر أبناء املخيم إل��ى دف��ن موتاهم
فسيض ً
م�س�ت�ق�ب�لا ف��ي ال� �ش ��وارع أو ي �ل �ج��أون إلى
حرق الجثث».
«ن��ري��د ق �ب �رًا ال ق �ص �رًا ،ل�ك��ن ل�ع�ن��ة العذاب

ت �ط��اردن��ا أح �ي � ً
�اء وأم� ��وات� ��ًا» ،ي �ق��ول هشام
زع �ي �ت��ر .ف��ال �ش��اب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ك ��ان يزور
ضريح والده الذي توفي قبل أشهر ورقدت
جثته إذ لم تكن األزمة قد حلت بعد.
أم��ا ع� ّ�ام��ل امل�ق�ب��رة ،ع�م��اد عطعوط ،فيلفت
إل��ى أن املقبرة القديمة على أط��راف بلدة
ّ
تضم
درب السيم املعروفة بمقبرة الشهداء
م��ا ي �ق��رب م��ن  3000ق �ب��ر ت�ح�ت�ض��ن قرابة
 5000م�ت��وف��ى .وه �ن��اك ق �ب��ور ت�ض��م ثالث
جثث وأكثر ،نطلق عليها قبورًا بطبقات
ّمتعددة .ويذكر أن أربعة أفراد من عائلته
مل��وا شملهم ف��ي قبر واح��د .أم��ا زميله في
ل�ج�ن� ّ�ة امل �ق �ب��رة ،م�ص�ط�ف��ى م�ح�م��د ،فيشير
إلى أن املعدل الوسطي الشهري للمتوفني
الفلسطينيني الذين يدفنون في مقبرتي
املخيم يراوح بني  17و 20حالة وفاة.

ّ
م ��ا ي��زي��د ال �ط�ي�ن ب �ل��ة ،أن م �ق �ب��رت��ي عني
الحلوة تستقبالن م��وت��ى مخيمي عني
الحلوة واملية ومية ومعهم موتى بعض
ال �ت �ج �م �ع��ات ال�ف�ل� ّس�ط�ي�ن�ي��ة ف ��ي منطقة
صيدا ،حيث يتعذر على الفلسطينيني
دفن موتاهم في مقبرة صيدا الجديدة
(س� � � �ي � � ��روب) م � ��ا ل � ��م ي� �ك ��ن ل� �ه ��م أموات
م ��دف ��ون ��ون ف ��ي م �ق �ب��رة ص �ي��دا القديمة
(ال �ش��اك��ري��ة) ح�ي��ث ك ��ان الفلسطينيون
ي��دف�ن��ون م��وت��اه��م ف�ي�ه��ا ق�ب��ل أن يصبح
ملخيم عني الحلوة مقبرته الخاصة منذ
ثالثة عقود.
مقبرتا عني الحلوة تبدوان وطنًا مصغرًا
ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن ،إذ ت� �ح� �م ��ل الشواهد
الرخامية لقبورها أسماء القرى والبلدات
الفلسطينية.

ّ
آذار الغدار أعاد الهدير إلى «التليسياج»
فريد بو فرنسيس
ّ
«بيضها آذار ولم يحرمنا هواية ننتظرها
فترة طويلة من العام» ،يقول أندريه شديد،
أحد هواة التزلج .فالرجل اصطحب أوالده
ّ
ليعلمهم التزلج كما السباحة ،على حد
تعبيره.
يأتي شديد من بيروت مع عائلته ،يحجز
غ��رف��ة ف��ي أح ��د ال �ف �ن��ادق وي �م �ض��ي نهاية
ّ
األس � �ب ��وع ف ��ي األرز ح �ي��ث ت� �م ��دد موسم
ال �ت��زل��ج ه ��ذا ال �ع��ام .ه �ن��ا ،ي�ت�ن�ف��س الناس
الصعداء ،بعدما أنعم الله عليهم بثلوج
ستطيل عمر املوسم ،بعدما ك��ان مجمدًا،
كما يقولون.
ف� ��ي ك� ��ل ص � �ب� ��اح ،ي �س �ت �غ��ل ه� � ��واة التزلج
والسياحة ف��ي األرز ك��ل دقيقة ليمارسوا

هوايتهم املفضلة على املدرجات في أعالي
م�ن�ط�ق��ة األرز ،ال �ت��ي ت�ش�ه��د ي��وم�ي��ًا أعدادًا
كبيرة من الهواة ،وال سيما ّ
السياح منهم.
«ن� �ع � ّ�ول ك �ث �ي �رًا ع �ل��ى ال �ث �ل��وج ال �ت��ي أتتنا
بعد طول انتظار بعدما كدنا نفقد األمل
ب��امل��وس��م» ،ي �ق��ول ن�خ�ل��ه ك �ي ��روز ،صاحب
إح ��دى االس �ت��راح��ات ،وي�ض�ي��ف« :الحركة
ممتازة هذه الفترة ،ونستقبل أعدادًا ًكبيرة
من الطالب طيلة أيام األسبوع ،إضافة إلى
حشود من ّ
السياح نهاية األسبوع».

ي � �س � ��ارع م � � � ��ارون س � �ك� ��ر ،ص� ��اح� ��ب محال
ّلتأجير مستلزمات ال�ت��زل��ج ،إل��ى التأكيد
أن األسعار على حالها ،في خطوة تشجع
ال�س�ي��اح��ة وال �س� ّ�ي��اح وت�س�ه��م ف��ي تنشيط
ال�ح��رك��ة ال�س�ي��اح�ي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .ويردف:
ّ
«الثلوج مددت املوسم السياحي».

ُ َ
أم��ا ت�ي��ري��ز ط��وق ،ف��ت�ش��غ��ل ببيع مناقيش
ّ
ّ
«الزعتر» على الصاج املعدة مسبقًا «كي
أس �ت �ط �ي��ع ت �ل �ب �ي��ة طّ �ل �ب��ات ال ��زب ��ائ ��ن وهم
ك�ث��ر» .وتلفت إل��ى أن األس �ع��ار ل��م تتغير،
«وخصوصًا أننا ال نستغل أحدًا ،والحركة
ج�ي��دة» .كثافة الثلوج بلغت مترًا تقريبًا
ف ��ي األع� ��ال� ��ي« ،األم� � ��ر ال � ��ذي س �م��ح برص
الثلوج على كل املدرجات».
يقول جان كيروز ،الناشط السياحي «إن
نسبة الحجوزات في املنتجعات السياحية
في املنطقة ارتفعت بوتيرة سريعة ،وهو
ما يجعلنا متفائلني باملوسم السياحي».
يتمنى كيروز «أن تكون ثلوج األرز والغابة
مقصدًا للبنانيني من جميع املناطق ،كما
لكل ّ
السي ّاح العرب واألجانب».
ه�ك��ذا ،ب��ش��ر مشهد الثلج ب��إع��ادة إنعاش

امل ��وس ��م ول ��و م �ت��اخ �رًا ب �ع��ض ال� �ش ��يء ،ما
ي �س �ه��م ف� ��ي اس � �ت � �ع� ��ادة م� ��ا خ � � ّس� ��روه في
األش�ه��ر امل��اض�ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا أن املنطقة
ت�ض��م ال�ع��دي��د م��ن ال �ف �ن��ادق والشاليهات
وامل�ط��اع��م وامل�ق��اه��ي ً الليلية واملؤسسات
ال �س �ي��اح �ي��ة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى م �ح��ال ملعدات
التزلج ومستلزماته ،وأصحابها يعولون
كثيرًا على موسم الثلج كي «يسترزقوا».
وي � ��روي امل ��دي ��ر امل� �س ��ؤول ف ��ي «أوبيريج
أوت� �ي ��ل» م � ��ارون رح �م��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة األرز
ّ
فالسياح
«أننا اآلن مرتاحون ملا نشاهده،
عادوا بقوة بعدما ضرب الجمود ضربته،
وشلت الحركة في املنطقة ما ع��دا بعض
ال� ��زوار ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ح�ض��رون للزيارة،
وي � �ت� ��رك� ��ون ب �س �ب��ب ال� �ض� �ج ��ر ال � � ��ذي كان
يقتلهم».

