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تحقيق

رأس بيروت مشغول بسوريا :موالون ومعارضـو
أحياء رأس بيروت ليست
الطريق الجديدة أو االشرفية.
هنا ال فرز حتى في املقاهي.
النظام السوري والثورة على
لسان موالني ،معارضني
وحائرين يشربون القهوة جنبًا
إلى جنب في مقاهي الحمرا
فراس الشوفي
«س �ل �م��ى ،س �ل �م��ى ...ه� ��ون ،ه� ��ون» ت�ت�س� ّ�م��ر
س�ل�م��ى ب�ح�ج��اب�ه��ا ال��دم �ش �ق��ي .ت�ف�ت��ش عن
ال �ص��وت ،ل�ت��رى ي �دًا ف��ي معصمها وش��اح،
ت �ل� ّ�وح ل �ه��ا ع �ل��ى ال� ّ�رص �ي��ف امل �ق��اب��ل .تعبر
الصبية وصغيرتها ش��ارع ال�ح�م��را ،غير
آبهة بإشارة مرور املشاة الحمراء ،ليرتمي
ّ
حنني لدمشق على
القلب بكل ما فيه من
ٍ
رص �ي��ف «رد ش ��و» .األق ��رب ��اء ،األص �ح��اب،
األل � ��م ٌ ،امل � ��وت ،وذك ��ري ��ات م ��ا ق �ب��ل ال �ح��رب،
ّ
مكومة هنا في لحظةٍ واح��دة .فما ّفرقته
معارك حي امليدان ،جمعته ساحة الشهيد
خالد علوان.
ّ
رأس ب�ي��روت ال��ذي حضر م��ذ ول��د ،ف��ي كل
ط �ق��س م ��ن ط� �ق ��وس دم� �ش ��ق ال �س �ي��اس �ي��ة،
ّ
تجتاحه األزم��ة السورية بكل تفاصيلها،
خصوصًا بعدما اع�ت��رف اللبنانيون عن
بكرة أبيهم بمدى ارتباط لبنان مع سوريا،

على كرسي عريجي
جلس أحد قادة المعارضة
السورية المسلحة

ب�ي��روت بدمشق ،حمص بطرابلس ،حلب
بحي الرويس في الضاحية الجنوبية.
ل��م ي�ع��د ي�ك�ف��ي س��وري��و «ال �ن ��زوح امل��ؤق��ت»
�ارات
م� � ��لء ش � � � ��وارع رأس ب � �ي � ��روت ب � �س � �ي � ٍ
ع �ل �ي �ه��ا ل� ��وح� ��ات درع � � ��ا وح� �م ��ص وإدل � ��ب
ّ
ودم� �ش ��ق وري �ف �ه��ا ،أو ي �ح �ج��زوا ك� ��ل رك��ن
م��ن ف �ن��ادق «امل �ن �ط �ق��ة امل�خ�ت�ل�ط��ة» م��ن ليل
ال�خ�م�ي��س ح�ت��ى آخ ��ر األس �ب ��وع ،ه� ّ�رب��ًا من
أي��ام الجمعة الدامية .املعارك املتنقلة في
ق �ل��ب دم �ش��ق ح��ول��ت ش � ��وارع ال �ح �م��را إل��ى
سوق دمشقي كبير ،يتماهى فيه سوريو
ٍ
الجيش السوري ّ
الحر ومناصرو الرئيس
ال�س��وري بشار األس��د م��ع لبنانيي  8و14
ّ
تتمدد سوريا بثورتها
آذار .وفي املقاهي،
ّ
وم��ؤام��رت�ه��ا على ط��اوالت التشريح ،وك��ل
طاولة تنضح بالجريدة التي عليها.
ّ
م �ق �ه��ى ك��وس �ت��ا ظ � �ه � �رًا .ع � � � ��زام ،م �ه �ن��دس،
أح� ��رق� ��ت اش� �ت� �ب ��اك ��ات ح� ��ي ص �ل��اح ال ��دي ��ن
الحلبي سيارته ،فأرسلته وعائلته على
م�ت�ن س � ّ�ي ��ارة أج� ��رة إل ��ى «اس �ت ��دي ��و» ي�ك��اد
�ص واح � ٍ�د ف��ي ش ��ارع ج��ان
ال ي�ت�س��ع ّ ل�ش�خ� ٍ
دارك .ع��زام ال يعجبه النظام وال ترضيه
امل �ع��ارض��ة ،ح�ت��ى كبسة «االس �ب��ري �س��و» ال
«ت�ع� ّ�ب��ي ال ��راس» .ق��دي��ش ب��دك تبقى ه��ون؟
ّ
ي �ش��رد ع� ��زام ع��ن س ��ؤال ق��ري�ب��ه ال�ل�ب�ن��ان��ي،
وع �ي �ن��ه ع �ل� ّ�ى م��ان�ش�ي��ت ج��ري��دة «ال �ن �ه��ار»
ف��ي ي��د امل�ث��ق��ف الخمسيني .يعيد القريب
السؤال ،مش أرخصلك غير محل؟ ويتبعه
ّ
�ؤال آخ ��ر ،وع � ��زام ي��رق��ب ال �ش��ارع وف��ي
ب �س� ٍ
يده سيجارة ال تنطفئ .في الداخل خلف
ال ��زج ��اج ،ح�ي��ث ي��رك��ن ع� ��زام رأس� ��ه امل��ائ��ل،
ي �ج �ل��س ال �ش��اع��ر ش��وق��ي ب��زي��ع وزوج �ت��ه
وب�ع��ض األص��دق��اء ،وإل��ى جانبهم الفنان
جميل مالعب وال��رس��ام ع��ادل ق��دي��ح .حني
يدنو األمر من االنسانية ،تراهم يشجبون
ال�ق�ت��ل وال �ع �ن��ف وال�ت�ص�ف�ي��ة ع�ل��ى ال�ه��وي��ة،
ويختلفون ف��ي السياسة .كوستا عصرًا.
ّ
ي�ف��ن��د ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ل�ل�ح��زب ال �س��وري
القومي االجتماعي جبران عريجي ورفيقه
ال �ش ��اع ��ر ن �ع �ي��م ت �ل �ح��وق م �ف��اص��ل األزم � ��ة
ّ
ال� �س ��وري ��ة ،خ ��ط��ة األخ� �ض ��ر االب��راه �ي �م��ي،
التوازنات الدولية واحتماالت الحلول في
س��وري��ا .وت�ل�ح��وق يفلسف األزم ��ة ،يحكي

عن «خواء الثقافة» و«ثقافة الخواء» .على
طاولة قريبة من الرجلني ،ي��دردش رئيس
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�إع�ل�ام ع �ب��د ال �ه��ادي
م �ح �ف ��وظ م� ��ع ص ��دي �ق ��ه ش ��وق ��ي ري ��اش ��ي،
وطبعًا ع��ن س��وري��ا .امل�ف��ارق��ة ،أن الكرسي
ال� ��ذي ي�ل�ق��ي ع��ري �ج��ي ع�ل�ي��ه ب�ث�ق�ل��ه ،جلس
شهر تقريبًا أب��و عبدالله ،أحد
عليه قبل
ٍ
ق ��ادة امل �ج �م��وع��ات امل�ق��ات�ل��ة ف��ي امل�ع��ارض��ة
ال �س ��وري ��ة ،ف ��ي ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه م ��ن ال �ن �ه��ار.
أب��و ع�ب��دال�ل��ه ت�ل��ذذ ع�ل��ى م��دى ش�ه� ٍ�ر ك��ام� ٍ�ل
ب��أك��واب ال �ش��وك��والت��ه ال�س��اخ�ن��ة ـ �ـ مفخرة
ك��وس�ت��ا ـ �ـ ،ب�ع��د أن أن�ه��ى ف�ت��رة ع�لاج��ه في
مستشفى الجامعة األميركية في بيروت
إثر إصابة ّ
تعرض لها في كتفه اليسرى،
جراء معارك مع الجيش السوري في أحد
أحياء حمص .وربما يكون أبو عبدالله قد
جلس «الكتف إلى الكتف» في املكان ذاته

م��ع ّ
رواد امل�ق�ه��ى ال��دائ �م�ين ك��أح��د ض�ب��اط
اس�ت�خ�ب��ارات ال�ج�ي��ش اللبناني العاملني
في بيروت ،أو قوى األمن الداخلي املكلفني
ب �ح �م��اي��ة امل �ن �ط �ق��ة ،وق� ��د ت� �ب ��ادل ال �ض �ب��اط
وع��ري �ج��ي ال �س�ل�ام م��ع أب ��و ع �ب��دال �ل��ه دون
معرفة .ي��رح��ل عريجي ،يجلس اإلع�لام��ي
القومي سركيس أبو زيد مكانه على وجه
ّ
السرعة .القوميون قد يختلفون على كل
لاّ
شيء :الحزب ،القيادة ،التاريخ ،إ أنطون
س�ع��اده و«امل ��ؤام ��رة» ع�ل��ى س��وري��ا .لحزب
الشباب
التحرير طاولته أيضًا .يستفيض ُ
في الحديث عن «ثورة املسلمني» وعن قرب
قيامة دولة الخالفة اإلسالمية .وعلى هذه
ال �ط��اول��ة ب ��ال ��ذات ،س�ق��ط ال�ن� ُظ��ام ال �س��وري
ب�ش�ك��ل ي��وم��ي ع� � ّ�دة م � ُ��رات ،وق �ت��ل ال�ع�م�ي��د
م ��اه ��ر األس� � ��د م � � � ّ�رات أخ � � ��ر .وف � ��ي ك��وس�ت��ا
أي�ض��ًا ،شيوعي «ممانع» ك��وائ��ل عبدالله،

وشيوعي معارض كفاروق يعقوب.
أم��ا أب��و ع�ب��دال�ل��ه ،فقد اختفى ورف��اق��ه من
شارع الحمرا ،أو قل احتجبوا عن االنظار،
ب�ع��د أن ق � ّ�رر آل امل �ق��داد تشكيل جناحهم
العسكري.
متر عن تقاطع «هورس شو» السابق
مئة ٍ
ــ كوستا الالحق ،يحتضن مبنى االسترال
ب �ـ«م��زي��ان��ه» ورف �ي �ق �ي��ه «ب ��وب ��و» و«زن �غ��ا»
ن��اش�ط�ين س��وري�ين ول�ب�ن��ان�ي�ين .م��ع ب��داي��ة
األزم � ��ة ف ��ي س ��وري ��ا ،اج �ت �م��ع ال �ن��اش �ط��ون،
ات � �ف � �ق� ��وا وه � � �ي� � ��أوا ون � �ظ � �م� ��وا ت � �ظ ��اه ��رات
واعتصامات أم��ام مقر السفارة السورية
السابق في شارع مقدسي املوازي لشارع
الحمرا ال��رئ�ي��س .إل��ى أن أت��ت «دان �ي��ت» أو
غ� ��رام .ع�م�ل��ت دان �ي��ت ف �ت��رة ف��ي االس �ت ��رال،
ق �ب��ل أن ت��وق �ف �ه��ا اس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ج �ي��ش
ال �ل �ب �ن��ان��ي ب �ع��د إي �ق��اع �ه��ا ع ��ن غ �ي��ر ق�ص��د

ّ
تتمدد سوريا
بثورتها
ومؤامرتها
على طاوالت
التشريح في
املقاهي
(أرشيف
ـ مروان
طحطح)

تقــرير

العونيون في جبيل :معنا صارت أحلى
«ال ينامون» .هكذا
يوصف نواب جبيل العونيون.
يتابعون شؤون القضاء
املصنف ثالثًا في الحرمان.
يالحقون املشاريع .أنعشوا
مكتب الخدمات الغارق في
الطلبات
ليا القزي
وس� ��ط م��دي �ن��ة ج �ب �ي��ل ي �ق��ع م ��رك ��ز ال �ت �ي��ار
الوطني الحر .ال أعالم وال صور برتقالية
ت�ش�ي��ر إل��ى امل �ك��ان ،ب��اس�ت�ث�ن��اء الف �ت��ة كتب
عليها« :التيار الوطني الحر ــ هيئة قضاء
جبيل» .مكتب متواضع في أثاثه .ال يعج
إال ب��امل�ل�ف��ات ،وط��ال�ب��ي ال �خ��دم��ات .أنعش
املكتب منذ نحو سنة بعدما كان في حال
موت سريري منذ الـ .2005
يتغنى العونيون باملشاريع التي نفذوها
ف��ي جبيل ،م��ن امل��اء إل��ى ال�ك�ه��رب��اء ،م��رورًا
ب �ت��أه �ي��ل ال �ط��رق��ات وت��زف �ي �ت �ه��ا .أم ��ا على
ال �ص �ع �ي��د ال �ط �ب��ي ،ف �ق��د رص� ��د مل�س�ت�ش�ف��ى
قرطبا الحكومي «مبلغ كبير» ،وستكون
ه�ن��اك زي ��ارة ل��وزي��ر ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة علي
حسن خليل ملتابعة األع�م��ال .وق��د سبقه

في الرابع من الشهر الجاري وزير األشغال
غ��ازي العريضي إل��ى القضاء «امل�ح��روم»
ب��دع��وة م��ن ال �ن ��واب وه�ي�ئ��ة ال �ت �ي��ار .ي��رى
م �س��ؤول امل��اك�ي�ن��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي جبيل
ط��ون��ي أب ��ي ي��ون��س أن ال �ت �ي��ار ن�ج��ح «ف��ي
ان �ت��زاع وع ��ود ع ��دة» م��ن ال ��وزي ��ر ،فتعهد
العريضي تنفيذ طريق ميروبا ــــ اهمز ــــ
السا ــــ أفقا «مع إضافة جرد العاقورة إلى
املخطط ،وهي الطريق التي تصل كسروان
ب �ج �ب �ي��ل» .األوت � ��وس � �ت � ��راد ال� �ث ��ان ��ي ال ��ذي
سيعمل به هو عنايا ــــ اهمج ،وستضاف
إل� ��ى ه��ات�ي�ن امل�ن�ط�ق�ت�ين ال� �ع ��اق ��ورة .ك��ذل��ك
ً
ستنعم ط��ري��ق ق��رط�ب��ا ،وص ��وال إل��ى ب��اب
ال�ع��اق��ورة بالزفت .و«ب��ذل��ك تكون طرقات
الجرد الجنوبي قد زفتت بأكملها» .ومع
اق �ت��راب م��وس��م ال�ش�ت��اءّ ،
تعهد العريضي
إن�ش��اء مركز تزلج ف��ي أف�ق��ا .أطلق الوزير
ك��ل ه��ذه ال��وع��ود بحضور متعهدين ،دق
الحديد حاميًا ،طالبًا امل�ب��اش��رة بالعمل.
أحب العريضي جبيل ،فحدد زيارة ثانية
قريبًا لتفقد وتيرة االشغال.
كل هذا الدفق من املشاريع سببه «نشاط
ال� �ت� �ي ��ار» ،ب �ح �س��ب أه� ��ل األخ � �ي ��ر .ي�ع�ت��رف
أح ��د ن� ��واب امل�ن�ط�ق��ة ال �ث�لاث��ة ب ��أن ال�ع��دي��د
م��ن املشاريع ق��رر تنفيذها ن��واب الحقبة
ّ
السابقة .لكنه يؤكد أن «البرتقاليني» هم
الذين «تابعوا ونفذوا» .وال يخفي تأففه
م��ن «س��رق��ة» اإلن �ج��ازات ـــــ ال��واج �ب��ات من
قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
ملعب التيار الواسع هو في وزارات��ه ،وال

االنتخابات
تقترب
وعونيو جبيل
ال يقبلون
بأقل من  3ــ0
جديدة
(أرشيف
ـ هيثم
املوسوي)

سيما وزارة ال�ط��اق��ة .فقد تمكنت الهيئة
م��ن تغيير  60م�ح��ول ك�ه��رب��اء ف��ي ج��رود
ج �ب �ي��ل .ك��ذل��ك س�ي�ن�ف��ذ م� �ش ��روع ال �ص��رف
ال �ص �ح��ي ع �ل��ى ط � ��ول ال� �س ��اح ��ل إل � ��ى ح��د
ارت� �ف ��اع  300م �ت��ر ،إض ��اف ��ة إل� ��ى م �ش��روع
في منطقة قرطبا ،معقل النائب السابق
فارس سعيد.
عل��اق��ة ال �ت �ي��ار ب��ال �س��راي��ا امل�ح�ل�ي��ة ج�ي��دة
باإلجمال .يقف القائمقام «على مسافة
واح � � � ��دة م � ��ن ال � �ج � �م � �ي ��ع» .ل� �ك ��ن امل �ش �ك �ل��ة
ت �ب��رز ف��ي دائ � ��رة امل �ي��اه وال ��دف ��اع امل��دن��ي.
فجبيل تعاني مشاكل كثيرة ف��ي شبكة
امل ��اء ال�ق��دي�م��ة ،وال�ك�م�ي��ة ق�ل�ي�ل��ة .وت�ح��دث
«ال � ��زع � ��رن � ��ات» ع �ن ��دم ��ا ي �ف �ض��ل ن��واط �ي��ر
امل�ي��اه شخصًا على آخ��ر بسبب انتمائه
ال �س �ي��اس��ي .أم� ��ا رئ �ي��س ال ��دف ��اع امل��دن��ي،
فينقل عن أح��د أبناء السوق العتيق أنه
ي �ق��وم ب �ج ��والت ان �ت �خ��اب �ي��ة ف ��ي س �ي��ارات
الدولة للدكتور سعيد.
«ك�ت��ر خ�ي��ر ال �ل��ه» ،ال م�ش��اك��ل ب�ين الهيئة
العامة والهيئات املحلية في قرى القضاء.
ال مناكفات بني الرئيس واألعضاء .بعد
أن ظهر خلل في التواصل بني املسؤولني
في جبيل إبان االنتخابات البلدية.
وب��ال��رغ��م م��ن أن ال�ع�لاق��ة السياسية بني
التيار الوطني الحر وح��زب الله «جيدة
ج � �دًاَ» ،ث�م��ة خ�ل��ل ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ك��وادر
الشعبية .يمتعض أح��د امل��واط�ن�ين عند
مناطق نفوذ
سؤاله عن عمل التيار في
ّ
ال � �ح� ��زب .ي� �ق ��ول« :ال خ ��دم ��ات ت �ن��ف��ذ ف��ي

