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ـر صيدا
«رميش تبكي» :عبرا ليست وحيدة
أحمد محسن

تراجعت حدة التوتر
نسبيًا في طرابلس
ً
مساء (أ ف ب)

الشر
ـن ّ

ّ
هجروا من نهر البارد مسبقًا و«ال نريد
تكرار ذلك مجددًا».
ك �م��ا ف��ي ش��ات �ي�لا ،ك��ذل��ك ف��ي م�خ�ي��م ب��رج
ال�ب��راج�ن��ة ،ال �ش��وارع ه��ادئ��ة ،رغ��م ارت�ف��اع
أص� � � � ��وات ال � �ت � �ل � �ف ��زي ��ون ��ات .ب� ��ال � �ق� ��رب ّم��ن
مستشفى حيفا ،تجلس إح��دى املسنات
ف ��ي امل �خ �ي��م أم� � ��ام ب � ��اب م �ن��زل �ه��ا .ت �ت��أم��ل
وجوه املارة .النسوة في سوق الخضر ال
ّ
يعنيهن ما يجري في صيدا .عند سؤال
إح��داه��ن ع��ن رأي �ه��ا ب�م��ا ي �ج��ري ،تجيب:
«الله ّ
يهدي البال» .أما أصحاب الرؤوس
ال�ح��ام�ي��ة م��ن ش �ب��اب امل�خ�ي��م ،ف �ه��ؤالء في
دن �ي��ا أخ � ��رى ،غ �ي��ر دن �ي��ا ال �ش �ي��خ األس �ي��ر.
فهم ليسوا ملتزمني دينيًا وال يعنيهم
ما يجري في صيدا ،األهم بالنسبة إليهم
ه ��و «إي� �ج ��اد ش �غ ��ل» ،ك �م��ا ي �ق��ول ت��وف�ي��ق
ال� �ك ��اي ��د .ال� �ش ��اب ال �ث�لاث �ي �ن��ي غ �ي��ر م�ه�ت��م
ب��األس �ي��ر وأع� ��وان� ��ه .ب �ب �س��اط��ة «ال �ج �ي��ش
اللبناني بينعلقش معو» .ه��ذه النظرية
ل�ي�س��ت م��ن ب ��اب اإلع �ج��اب ب��ال�ج�ي��ش ،بل
ألن «ال �ت �ج��ارب أث�ب�ت��ت ذل� ��ك» .م��ن جهته،
يقول أحد املسؤولني األمنيني في مخيم
ال �ب��رج إن��ه ج��رى تفعيل ال�ل�ج��ان األمنية
ف��ي امل�خ�ي��م ب �ع��د األح � ��داث ال �ت��ي ش�ه��ده��ا
لبنان أخ�ي�رًا .إذ شاركت فصائل منظمة
التحرير وتحالف القوى الفلسطينية في
إمداد هذه اللجان بالعديد والسالح.
زائ� � ��ر م �خ �ي �م��ي ال� �ب ��رج وش ��ات �ي�ل�ا ي �خ��رج
ب��ا ّس �ت �ن �ت��اج ي �ف �ي��د ب � ��أن أه � ��ل امل �خ �ي �م�ين
يفضلون «النأي بالنفس» ،وحتى أمس،
استطاعوا الى ذلك سبيال.

«رم �ي��ش ت �ب �ك��ي» .ه ��ذه ل�ي�س��ت م�ج��رد
«تغريدة» وال رثاء .إنها صورة داكنة
ل �ب �ل��دة م �ش �ع��ة .ت� � ��داول ك �ث �ي��رون ه��ذه
الجملة أم��س تعليقًا على استشهاد
ال�ن�ق�ي��ب ف��ي ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي سامر
ط ��ان� �ي ��وس .ال� ��دم� ��ع ه� ��و ح � ��ال ال �ب�ل�اد
ال��دام �ي��ة ب�ل�ا س �ب��ب .أم ��س ع ��اد س��ام��ر
إلى رميش كي ال تعود الحرب بأنياب
ج��دي��دة .ف��ي ع��وك��ر ي �ع��رف��ون الشهيد
ال �ه ��ادئ .أص��دق��اء ال�ط�ف��ول��ة .ال�ج�ي��ران
الودودون .ال يعرفون أكثر من البكاء.
س �ي �ص��وب��ون ال� � ��ورود إل ��ى ن�ع�ش��ه في
األي ��ام املقبلة .سيلعنون ال�ق��ات��ل ألف
م� ��رة .ق��د ي�ف�خ��ر ب�ع�ض�ه��م ب�ش�ج��اع�ت��ه،
غير أن األل��م سيكون طاغيًا .ستغرق
رميش في ثياب ال�ح��داد .لم يقل أحد
ل�ل�ن��اس م�ع�ن��ى األس� ��ى ،وق��د ج��اء اآلن
مغطى بعلم لبناني« .رميش تبكي».
وي �ب �ك��ي م �ع �ه��ا «ج� �ي ��ش» ص ��ام ��ت م��ن
اللبنانيني ،تقرع الحرب أبوابهم ،وال
يفتحون.
ً
ال�ع��ال�ق��ون ف��ي ع �ب��را ل�ي�س��وا تفصيال.
ف ��ي ال ��واق ��ع ،ه � ��ؤالء ،ال ��ذي ��ن ال ي�ع��رف
ً
بعضهم فعال ،ما ال��ذي يجري ،أو من
ه��و أح �م��د األس �ي ��ر ،ه��م ال��ذي��ن ت��ذوب
أع� �ص ��اب� �ه ��م رع � �ب� ��ًا .ص � � ��ورة األس � �ي� ��ر،
ً
وخطاب األسير ،ليسا تفصيال عابرًا.
ّ
اللبنانيون ه��ذه اللغة حتى
لم يعتد
ف��ي «ع��ز ال �ح��رب» .ه��ذا ق��ام��وس زحف

م��ع اإلره � ��اب ح�ت��ى س��وغ��ه ال�ت�ك��اس��ل.
وال ��ذي ي�س��وغ «جبهة ال�ن�ص��رة» مل��اذا
ال ي � �س� ��وغ ال� �ش� �ح ��ن امل� ��ذه � �ب� ��ي؟ ه ��ذه
ل �ي �س��ت «أدب � � �ي� � ��ات» ل� �ب� �ن ��ان � ّ�ي ��ة ،ح�ت��ى
ف ��ي ع ��ز ال� �ح ��رب ،وأي � ��ام «ال ��ذب ��ح على
ال �ه��وي��ة» ،و«ت �ن��ذك��ر م��ا ت �ن �ع��اد» .وف��ي
ح � ��دي � ��ث «ب� � �س� � �ي � ��ط» ب �ي ��ن م �ج �م ��وع ��ة
ش�ب��اب ف��ي «أش��رف� ّ�ي��ة ب�ش�ي��ر» ،يتضح
ج�ل� ّ�ي��ًا ،ان�ف�ص��ال أح ��زاب « 14آذار» عن
قواعدها .القواعد أذك��ى من أحزابها.
وأه � � ��ل األش� ��رف� � ّ�ي� ��ة أدرى ب �ش �ع��اب �ه��ا.
ه �ن��اك ،ل��م ي�ع��د األس �ي��ر م �ج��رد م�ه��رج
بلحية طويلة يقف على منبر إلصدار
«ال�ت�ك�ف�ي��ر» .الثقافة ال�ت��ي ينهل منها
األس �ي��ر ع�ص� ّ�ي��ة ع�ل��ى ه ��ؤالء ال�ش�ب��اب،
ح� �ت ��ى ي� �ص ��ل األم� � � ��ر ب �ب �ع �ض �ه��م إل ��ى
استعادة شريط ال�ح��رب الطويل كما
ه��و ،واالستنتاج ب��أن «الفلسطينيني
ّ
بقضية واضحة».
كانوا عدوًا واضحًا
طبعًا ،يعزز األسير عداء شارع طويل
لالجئني أب��ري��اء ال ناقة لهم وال جمل
في ما يحصل .لكن األسير غير مفهوم
ّ
سيكولوجيًا
بالنسبة إل�ي�ه��م .معقد
وحتى شكليًا .وبمعزل عن مغالطات
م��ا ي �ق��ول��ه ال �ش��اب ع��ن الفلسطينيني
وال� �س ��وري�ي�ن ،إال أن ��ه ي�ف�س��ر ال�ش�ع��ور
ب��ال �خ �ط��ر «ال � ��وج � ��ودي» .ه� ��ذا ال �ش��اب
ل�ي��س م�ت�ح��زب��ًا ،وإن ك ��ان «ب �ش �ي� ّ
�ري��ًا».
وع �ل��ى ه ��ذا ال �ق �ي��اس ،ي �ص �ب��ح صعبًا
عليه أن يتقبل «دع��وات االنقسام عن
الجيش في هذه الظروف» .لقد بقي له

هذا الجيش .التفريط به يعني املوت.
وف ��ي «ال � �ش ��ارع امل �س �ي �ح��ي» ل �ي��س من
ع��اق��ل ي �ص� ّ�دق أن ف ��ارس سعيد حالة
شعبية ،أو أن ميشال م�ع��وض يلقى
آذانًا صاغية في زغرتا .الرجل (ربما)
منفصل ع��ن ال��زغ��رت��اوي�ين ،حتى ّ
عما
ب�ق��ي م��ن إرث وال� ��ده ،أو وال��دت��ه ،على
األرج� � ��ح ،ك �م��ا ي �ق��ول م �ت��اب �ع��ون .أح��د
ال��زغ��رت��اوي�ي�ن ،ي��ؤك��د أن األج � ��واء في
امل��دي �ن��ة امل ��ارون � ّ�ي ��ة ت��راق��ب «ال �ص �ع��ود
ال� �س� �ل� �ف ��ي» ف � ��ي ط ��راب � �ل ��س ب��اه �ت �م��ام
ش ��دي ��د .وال� �ب� �ع ��ض ه� �ن ��اك ي �ب��ال��غ ف��ي
تقدير الخطر ،فيستحضر السيناريو
العراقي ،وحمالت التهجير ،وإن كان
ّ
السكان مؤمنني ب��أن عاصمة الشمال
ّ
ل��ن ت�س�ق��ط ف��ي ف��خ ال �ت �ط��رف« :ش��وي��ة
زع � ��ران وب �ي �خ �ل �ص��وا .ال �ط��راب �ل �س �ي��ون
أهلنا وحبايبنا» .وه��ذا أمل أكثر من
ك��ون��ه خ �ط��اب��ًا .ب �ي��د أن ف��ي األش��رف� ّ�ي��ة
ال �ح �س��اب��ات أك� �ب ��ر« .م��دي �ن��ة ب �ش �ي��ر ال
ي �م �ك��ن أن ت �ك��ون م ��ع األس � �ي ��ر» ،ت�ق��ول
ّ
قواتية حتى النخاع .برأيها« :الحكيم
ّ
ي �ن��اور» .ه��ذه ال�ق��وات��ي��ة ال�ف��ري��دة ،التي
ت�ت�م�ن��ى أن ي �ح��دث ت�ح��ال��ف «ع�ج�ي��ب»
ب �ي�ن ح � ��زب ال� �ل ��ه وال � � �ق� � ��وات ،وال �ت �ي ��ار
الوطني ال�ح��ر أي�ض��ًا .للوهلة األول��ى،
ي� �ب ��دو ظ� �ه ��ور م �ث ��ل ه � ��ذه اآلراء ،م��ن
هؤالء الشبان ،محاولة أخيرة لتفادي
ال� �ح ��رب .وال� �ح ��رب ال ي�م�ك��ن ت�ف��ادي�ه��ا
باآلراء املعلنة في الحانات .ربما كان،
ً
على حزب «الكتائب» مثال ،أن ينصت

أك �ث��ر إل� ��ى ق� ��واع� ��ده ،وإل � ��ى «م�ص�ل�ح��ة
ً
ال� � �ط �ل��اب» ف � ��ي ال � �ح � ��زب م � �ث �ل��ا ،ال �ت��ي
كانت من أول الداعمني أول من أمس
للجيش ،قبل أن يخرج النائب سامي
ّ
الجميل ويعلن تأييده للجيش .على
س �ب �ي��ل ال �ن �ك �ت��ة ،ي �ق ��ول ك �ت��ائ �ب��ي ع�ل��ى
«ت ��وي � �ت ��ر»« :امل �س �ي �ح �ي��ي خ��اي �ف�ي�ن ي��ا
خيي» .وه��ي ليست مضحكة إطالقًا.
ه� ��ذا ك �ل�ام ب�م�ن�ت�ه��ى ال �ق �س ��وة ،ول�ك�ن��ه
ً
صار متداوال.
قد يحسب هذا كله طائفيًا .وقد يقال
إن ه ��ذه ق � ��راءة أق �ل� ّ
�وي��ة مل�ج�ت�م��ع ب��ال��غ
ً
التنوع .ولكن مهال .لبنان ليس بلدًا
إس �ك �ن��دن��اف� ّ�ي��ًا .إن ��ه ف��ي م�ن�ت�ص��ف ه��ذا
السعار املذهبي ال��ذي ينفلش كبقعة
زي��ت .وف��ي  1975ان��دل�ع��ت ال�ح��رب ألن
الناس لم يفهموا معنى املجتمع .وإذا
تكومت الجثث فوق بعضها ال يعود
ً
رشق النواب َ بالبندورة ،عمال كافيًا.
فهم املجتمع أول��ى ،إذ إن النواب على
ص ��ورة امل�ج�ت�م��ع .ه��ذا إن ك��ان��ت هناك
أي ّ
نية ،لتجنيبه السيارات املفخخة.
ربما وج��ب اإلن�ص��ات إل��ى « القواعد»
قبل أن تنفجر .وقبل إلقاء اللوم على
«جماعة» يحاول «األسير» أن يسطو
ع �ل �ي �ه��ا ،أو ي �ت �ح��دث ب��اس �م �ه��ا ،وق�ب��ل
«تكفير» جماعة أخ��رى ،على الجميع
ً
أن يفكر ط��وي�لا ،م ��اذا يمكن أن يقال
ّ
ألم�ه��ات جنود الجيش ،وه��ن يرسلن
ّ
عيونهن الصامتة م��ع تلك التوابيت
ّ
ّ
الطرية إلى أبدية مبكرة.

طريق صيدا مقطوعة :بحر صور يجمعنا
حسن شقراني
تلتقط األذن حديثًا صاخبًا بني ّ
شبان
ّ
عشرينيني .أحدهم يجزم بوجود «قرار
ع �ل��ى أع �ل��ى امل �س �ت��وي��ات» ي �ق �ض��ي ب��أن
طريق الجنوب ـــ بيروت لن تقطع مهما
كلف األمر .املعلومات الوافدة إليهم على
ال �ه��وات��ف ال�خ�ل��وي��ة ،وع �ب��ر االت �ص��االت
ُ
املباشرة مع األهل واألصدقاء ،تنبئهم
بأن هذا األحد سيكون واحدًا من األيام
التي ت��زاي��دت خ�لال العامني املاضيني:
صيدا مشتعلة ،والطرقات املؤدية إلى
ب �ي��روت ف��ي ال�ن�ق��اط ال�س��اخ�ن��ة ستكون
م �ق �ط��وع��ة  .األخ � �ب ��ار ال �ع��اج �ل��ة امل�ق�ل�ق��ة
ت��زداد .معلومات عن استشهاد ضباط
وجنود في الجيش برصاص مسلحني
ت��اب�ع�ين ل�ل�ش�ي��خ أح �م��د األس� �ي ��ر .ي ��زداد
التوتر .يشرع البعض بحسابات حول
كيفية العودة إل��ى العاصمة بعد نهار
ممتع على أح��د أك�ث��ر ال�ش��واط��ئ إغ � ً
�راء
على الساحل اللبناني .إح��دى الفتيات
كانت قد طمأنت والدتها ب��أن عطلتها
س �ت �ك��ون ع �ن��د ش��اط��ئ ج �ب �ي��ل« .م � � ّ�ررت
عليها ك��ذب��ة ب�ي�ض��اء ك��ي ال ت�ق�ل��ق؛ هي
تعرف أننا ّ
نحب املجيء إلى صور ،غير
ّ
ّأنها ّ
تنبهنا دوم��ًا الى أن االضطرابات
في صيدا قد تحبسنا جنوبًا» .تصاعد
ق �ل �ق �ه��ا ف ��ي س� �ي ��اق درام � � ��ي م ��ع ت��وال��ي
األخبار عن شهداء للجيش  .في البدء،
ك��ان��ت مطمئنة ع�ل��ى ق��اع��دة أن أح��داث��ًا
ك �ه��ذه ت �ت��وال��ى م �ن��ذ ع ��ام�ي�ن ،وس��رع��ان

م��ا ت�ن�ت�ه��ي .ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ت�ع��ي خ�ط��ورة
ً
امل�ع�ط�ي��ات ف �ع�لا ،ت�ب��دأ ت�ل��ك الضحكات
امل�م��زوج��ة بالنكتة ال �س��وداء :أوصيكم
يا من ستبقون على الشاطئ اليوم بأن
تذكروني بالخير وب��أن تتمتعوا بهذا
البحر من بعدي.
زج��اج��ات الجعة تحت الشمس تغري
جميع املوجودين .صديق الفتاة حضر
ّ
إلى الشاطئ من دون ّ
تصور مسبق
أي
بأن هذا األحد املشمس قد يتحول إلى
أس��ود .طائرته إل��ى أح��د بلدان أفريقيا
منتصف الليل
تنطلق من بيروت عند
ّ
 .يرتبك ،يشتم األسير .غير أنه سرعان
ما يعود إلى حالة االستجمام ،موحيًا
بأن البقاء في لبنان يالئمه أيضًا.
ّ
داخليون من
على ه��ذا الشاطئ سياح
ك��ل امل�ن��اط��ق .ميشال ،اب��ن ب�ل��دة ال�ف��رزل،
واملتأهل بسيدة جنوبية ،يستغرب عدم
اتصال والده املولع بالحفيد وبسالمته،
ّ
في هذه األوقات الصعبة« .لعله يتمتع
بوليمة ي��وم األح��د ول��م يتنبه إل��ى هذه
ّ
ال �ت �ط��ورات» .ول �ك��ن س��رع��ان م��ا يتصل
ال�ج� ّ�د القلق .يطلب م��ن اب�ن��ه البقاء مع
عائلته في الطرف اآلخر من البالد.
ي� �خ ��رج ب �ع��ض امل ��وج ��ودي ��ن ع �ل��ى ت�ل��ك
البقعة السياحية من التحليل املباشر
ل�لأح��داث .يتحدثون عن أبعادها« .إذا
ً
ك ��ان ال��وط��ن س�ت�ت�ق�ط��ع أوص ��ال ��ه ف �ع�لا،
فلنبق في هذا الجزء من البالد لنحافظ
على نمط ال�ح�ي��اة ه��ذا ال ��ذي نعيشه»،
ي�ق��ول طبيب ح�ض��ر م��ع زوج �ت��ه واب�ن��ه

إذا كان الوطن
ستتقطع أوصاله
فلنبق في هذا الجزء
من البالد

ً
ل�ت�م�ض�ي��ة ف �ت��رة ب �ع��د ال �ظ �ه��ر .ف� �ع�ل�ا ،ال
تبدو البالد في هذه اللحظات صديقة
ل � ��وج � ��ود امل � ��واط � �ن �ي��ن ف � ��ي م �ن��اط �ق �ه��م،
ّ
يستمر عدد
فكيف إذا ساحوا داخليًا.
ال��واف��دي��ن ال�س�ي��اح إل��ى لبنان _ أك��ان��وا
أج ��ان ��ب أم ل �ب �ن��ان �ي�ين ب � �ج� ��وازات سفر
ّ
أجنبية _ بالتراجع .حتى أيار املاضي،
بلغ عددهم  487ألفًا ،بانخفاض نسبته
 %12.5عن العام السابق .
ال�ه��وات��ف ال ت �ه��دأ ،ات �ص��االت وخ��دم��ات
األخ� �ب ��ار ال �ع��اج �ل��ة .ال ت �ت �ح��رك ال�ش�ف��اه
شتيمة
إلط�ل�اق جملة واح ��دة م��ن دون ّ
أحمد األسير ومسلحيه .أحدهم يوضب
ّ
األغ��راض ثم ُيفرغها ملعرفته أن رحلته
ستكون معرقلة جدًا « .البقاء هنا أرحم
من محاولة تجاوز صيدا؛ سننتهي من
هناك ،ولكن ماذا نفعل عندما نصل إلى
منطقة الناعمة واملناطق األخ��رى التي

شهدت قطع طرقات؟».
وب ��ال� �ف� �ع ��ل ،ن �ق ��ل ال� �ع ��دي ��د م� ��ن وك � ��االت
األخبار أن عددًا من األشخاص ّ
تعرضوا
ل �ل��اع� � �ت � ��داءات وال� � �ض � ��رب م� ��ن ق��اط �ع��ي
ال�ط��رق ف��ي منطقة ال�ن��اع�م��ة .م��ن ق � ّ�رروا
عند م��داخ��ل ص�ي��دا االل�ت�ف��اف وال�ع��ودة
ج�ن��وب��ًا م��ع ب ��دء امل ��واج �ه ��ات ،اع�ت�م��دوا
الخيار الصائب  .لتقطع أوصال الوطن،
ب��ال�ش�ك��ل ال� ��ذي ف��رض��ه امل�س�ل�ح��ون ي��وم
األح��د ،تداعيات ليست أمنية وحسب،
ّ
بل اقتصادية أيضًا .أخيرًا ،أك��د رئيس
ن �ق��اب��ة أص �ح ��اب م��ؤس �س��ات ال�س�ي��اح��ة
وال �س �ف��ر ،ج ��ان ع �ب��ود ،ف��ي ح��دي��ث إل��ى
«األخ �ب��ار » ،أن ال �ح �ج��وزات إل��ى لبنان
هي عند أعلى مستوياتها ،وأن معظم
ال �ق��ادم�ين ه ��ذا ال�ص�ي��ف ه��م امل�غ�ت��رب��ون
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون .ول �ك��ن ال �ع��دي��د م��ن ه��ؤالء
ل ��م ُي �ح �ق �ق��وا ح �ج��وزات �ه��م ح �ت��ى اآلن .
وبالتالي هي عرضة لإللغاء على وقع
أصوات الرصاص التي يسمعونها عبر
الفضائيات التي تبث مباشرة من البؤر
املتوترة.
ي�ب�ع��ث أح ��د األص ��دق ��اء امل�س�ت�ق��ري��ن في
ال �خ �ل �ي��ج رس ��ال ��ة ع �ب��ر «ال �ف��اي �س �ب��وك»:
«ك �ي��ف األوض � ��اع؟ ه��ل أب �ق��ي ال�ح�ج��ز أم
ألغيه؟» .في تلك املنطقة ،هناك ما يكفي
م��ن مباعث القلق بعد تهديد ع��دد من
ّ
سلطات البلدان النفطية ب��أن مغتربي
لبنان معرضون للطرد .تحاول طمأنته
ّ
وفي بالك بأن موقعة صيدا قد تتحول
إلى مواقع.

