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بحر بشري في بعبدا إحتجاجًا على كالم عون )تصوير: طالل سلمان(

طرابل�س فيحاء الوطن
)ملحق خا�ص(

طرابل�س.. فيحاء الوطن وعرو�س الثورة

هــذا املــرفــق احلــيــوي مــع إجنـــاز املنطقة 
مــن حرم  مقربة  على  احلــرة  اإلقتصادية 
املرفأ، من جهة ، ومع إنطالق ورشة إعادة 
اإلعمار في سوريا، من جهة ثانية، ومع 
بــدء إستخراج النفط والــغــاز في مناطق 
ُيحكى  والــبــريــة، ومــا  البحرية  الــشــمــال 
عـــن إســـتـــعـــداد روســـــي إلعـــــادة تشغيل 
مصفاة طرابلس، بعد ترميمها وحتديث 
جتــهــيــزاتــهــا، مــن جــهــة ثــالــثــة، وكـــل ذلك 
من شأنه أن يؤمن أكثر من عشرين ألف 

وظيفة ألبناء طرابلس والشمال.
٢ - مطار القليعات: قليلة هي الدول التي 

واحـــدًا حلركتها اجلوية،  مــطــارًا  تعتمد 
خــاصــة فــي بــلــد مــثــل لــبــنــان، يــعــانــي من 
وأمنية  إســتــقــرار سياسية  عـــدم  حـــاالت 
مــســتــمــرة، وتـــؤثـــر عــلــى حــركــة املالحة 
اجلــويــة فــي املــطــار املــركــزي الــوحــيــد في 
ــروت. وفـــي ذروة أحــــداث احلـــرب في  ــي ب
سوريا، ومع إنتشار التفجيرات اإلرهابية 
حكومة  قــررت  اجلنوبية،  الضاحية  فــي 
الــرئــيــس جنــيــب مــيــقــاتــي تشغيل مطار 
الــقــلــيــعــات، وخــصــصــت املــبــالــغ الالزمة 
لــشــراء مــعــدات اإلرشـــاد اجلــوي وجتهيز 
برج املراقبة، ولكن هذه اخلطوات توقفت 
فجأة إثر إستقالة حكومة ميقاتي، وبقيت 
املعدات املشتراة في صناديقها منذ تلك 

الفترة!
أن  يومها  الــدراســات  بعض  وتوقعت 
يؤمن تشغيل املطار أكثر من أربعني ألف 
وظيفة، فضال عن التسهيالت التي يوفرها 
لزيادة التصدير الزراعي والصناعي من 

مناطق الشمال.
٣ - م��ع��ر���ص ط��راب��ل�����ص ال�����دويل: متت 

مربع  متر  مليون  مساحة  على  إشــادتــه 
، على أن يكون  منذ أواســط الستينيات 
املــعــرض املــركــزي الــوحــيــد فــي األراضي 
اللبنانية، ولكن هذا املرفق احليوي يكاد 
يتحول إلــى مــا يشبه زريــبــة للحيوانات 
بسبب اإلهمال املستمر ألعمال الصيانة، 
وعدم القيام بأي نشاط جتاري فيه، رغم 
وجود هيئة إدارية رسمية تكلف اخلزينة 

املاليني سنويًا!
رغم كل هذا الوضع املأساوي والذي ال 

ينتهي فصواًل ..،
فيحاء الوطن إنتصرت على واقعها..، 
على  وتعالت  أوجــاعــهــا..،  على  وتغلبت 
جراحها..، وفتحت قلبها ألكبر إنتفاضة 
وطــنــيــة فـــي تـــاريـــخ دولـــــة اإلســـتـــقـــالل ، 
الذي  احلــضــاري  بتنظيمها  وإستحقت 
جمع أطــيــاف الــوطــن فــي منصة واحدة، 
سلطة  مبــواجــهــة  الــوطــنــيــة  وشجاعتها 
الــفــســاد والــفــاســديــن، أن تــكــون »عروس 

الثورة«!
طرابلس..، يا فيحاء الوطن..، يا مدينة 
الوفاء واألخالق..، ننحني أمامك بعبارات 
إهمالنا..، وعن  اإلعتذار واإلستغفار عن 
تأخرنا  وعن  غيابنا..،  وعن  تقصيرنا..، 

في اإللتفات إلى أوجاعك!
تقدير  و  محبة  حتية  الصفحات  هــذه 
من بيروت، إلى طرابلس الفيحاء وأهلها 
امليامني الصابرين، ومنهم إلى كل أهلنا 

  صالح سالمفي الشمال األشم.

هــي طــرابــلــس الــتــي أرادوهـــــا قندهار 
ــاء، وبقيت  لبنان، فرفضت بكل عناد واب

مدينة اإلعتدال واحلوار،
هي العاصمة الثانية لوطن االرز، التي 
حــولــوهــا إلـــى أفــقــر مــديــنــة عــلــى ساحل 
املتوسط، ومع ذلك حافظت على إنتمائها 
الــوطــنــي، وكــانــت دائــمــًا اخلــط األول في 

الدفاع عن اجلمهورية والشرعية،
هي املدينة التي أهملتها الدولة، وسلبت 
حقها الطبيعي باإلمناء املتوازن، فبقيت 
صامدة في خندق الشرعية، وصابرة على 
ما يلحق بها من ظلم وإجــحــاف من أهل 

القرار،
هي الفيحاء الشماء التي إستقوت على 
حصار الفقر والتخلف ألحيائها الشعبية، 
 : التاريخية  الــرايــة  عاليًا  تــرفــع  وبقيت 

مدينة العلم والعلماء.
اللبنانيني  أدهشت  التي  املفاجأة  هي 
رفع  فــي  وشجاعتها  بحماسها  والــعــالــم 
النور  الثورة، وفي حتويل ساحة  شعلة 
فيها إلى منارة حضارية للوحدة الوطنية، 
اآلالف من  يوميًا بعشرات  أنوارها  تشع 
مناطق  مختلف  مــن  القادمني  املواطنني 
الثورة«  »عـــروس  مــع  ليحتفلوا  الشمال 
في العرس الوطني الذي يعيشه الوطن، 
منذ 1٧ تشرين األول، إحتفاًء ببزوخ فجر 
أفضل  لغد  التغيير  يحمل شمس  جديد، 

لألجيال الشابة.
لم تخرج طرابلس إلى الثورة لتثأر من 
الدولة وظلمها اجلائر وحسب، بل لتؤكد 
أيضًا أنها حاضنة صيغة العيش الواحد 
ـــوان  بـــني الــلــبــنــانــيــني، بــعــيــدًا عـــن كـــل أل
التعصب والتطرف التي حاولوا إلصاقها 

بها وبشعبها املغلوب على أمره.
املزمنة،  آالمــهــا  كــل  الفيحاء  جتـــاوزت 
املستفحلة،  أوجـــاعـــهـــا  كـــل  ــت  وجتــاهــل
ورفـــعـــت رايــــة الـــثـــورة عــالــيــًا، وحولت 
التظاهرات والتجمعات في ساحة النور 
إلـــى مــهــرجــانــات فـــرح وحـــبـــور، سرعان 
ما إنتقلت أجــواءهــا إلــى بقية الساحات 

املنتفضة في مختلف املناطق اللبنانية .
لقد جنحت قيادة احلــراك في طرابلس 
ــى مـــواطـــن الوجع  فـــي وضــــع يـــدهـــا عــل
واملعاناة الدائمة ، من خالل اإلعتصامات 
في  املدينة وشاباتها  نفذها شباب  التي 
الـــواعـــدة، وفـــي مقدمتها مطار  ــع  ــواق امل
القليعات، الذي يختصر حجم اإلجحاف 
الرسمي، ليس بحق الفيحاء وحسب، بل 

جتاه كل مناطق الشمال.
ال ُيعقل أن تتوافر في املدينة إمكانيات 
طبيعية وكبيرة لتحقيق مشاريع تنموية 
اإلهمال  ضحية  وتبقى  مهمة،  وحضرية 
الرسمي املتمادي على مدى عقود طويلة 
من الزمن. وتكفي وقفة سريعة أمام ثالثة 
التقصير  حجم  لتبيان  رئيسية  مــرافــق 
احلاصل مع املنطقة األكثر فقرًا في لبنان:

إنــفــاق عشرات  م��رف��اأ طرابل�ص: مت   - ١

ــى تعميق  املـــاليـــني مـــن الـــــــــدوالرات عــل
إدارته  الـــذي بقيت  املــرفــأ  وتوسعة هــذا 
أسيرة املصالح واألهــواء السياسية، في 
ظــل غــيــاب أيــة خــطــة مــدروســة لتشغيله 
بكامل طاقته، وتخفيف الزحمة والضغط 
عــلــى مــرفــأ بــيــروت . وتــتــضــاعــف أهمية 

حتية من بريوت اإىل فيحاء الوطن

في 23 آب 2013، وقعت في طرابلس مجزرة 
مكتملة األوص��اف، شكاًل ونتائج وتداعيات. يوم 
رّوع املدينة تفجيران إرهابيان استهدفا مسجدي 
ومئات  وأوقعا 45 شهيدًا  و«التقوى«،  »السالم« 
اجلرحى. كان ميكن لتلك اجلرمية أن تعيد انتاج 
ح��رب أهلية، متامًا كما ك��ان ميكن أن يكون رقم 
ضحاياها مضاعفًا في مدينة تشّكل صالة اجلمعة 
وتقاليدها،  وحياتها  صورتها  م��ن  رئيسًا  ج���زءًا 
فتزدحم املساجد حتى تفيض، وه��و أم��ر ب��دا أن 
العقل املجرم الذي خطط للتفجيرين يدركه متامًا، 

لكن العناية اإللهية لم حتقق له ما أراد.
فّخ استعادة احلرب 

كان مخططًا لتفجير املسجدين أن يجر املدينة 
أله���وال كبيرة، فجرمية م��ن ه��ذا ال��ن��وع والوزن، 
كان  والديني،  األمني  االعتبارين  لتداخل  ونظرًا 
في  بأكمله  البلد  إدخ���ال  إع���ادة  ببساطة  ميكنها 
أزم��ة كبرى، ل��وال حكمة عقالء استوعبوا غضب 
الغاضبني ومنعوا ردود الفعل، وأعلنوا التمسك 
بالدولة.. لكن الدولة نفسها تصّر على لعب دور 
ال��ص��ن��م، فتعير أذن���ًا ص��م��اء لقضايا ومت���ّد اليد 

الغليظة لقضايا أخرى. 
طرابلس م��ا ك��ان��ت ي��وم��ًا، ف��ي أهلها ومزاجها 
أو  ل��إره��اب  بيئة  األص��ي��ل��ة،  وبيئاتها  وثقافتها 
ال���رف���ض أو االن���ف���ص���ال، ب���ل ح��اض��ن��ة للوسطية 
والقومية،  الوطنية  للقضايا  وم��ن��ش��ّدة  وللعروبة 
وواحة للسكينة والتقوى، لكّن َعَبثًا كثيرًا ومبالغًا 
به أدى إلى حتميلها تبعات سياسية واقتصادية 
وأمنية أرهقتها وأرهقت نسيجها، فغابت الدولة 
بوصفها مسؤولة عن التنمية املتوازنة، وحضرت 
ج��والت العنف العبثية بني بعض مناطقها، وظهر 
االن��خ��راط املبالغ به في األزم��ة السورية، والذي 
حصدت املدينة نتائجه املأساوية ومن بينها تفجير 
املسجدين، كما ظهر تهور املتحمسني أو املشبوهني 
الذين يقولون أشياء باسم االسالم أو أهل الُسنة، 
ال دخ��ل وال أث��ر ال للعقل أو للدين أو مقتضيات 

العمل السياسي بها.
وال��ل��وث��ة األخ��ي��رة ليست ح��ك��رًا على طرابلس 
ف��ح��س��ب، ف��م��دن وق���رى لبنانية ع���دة رزح���ت بعد 
العام 2008 حتت َأسر مقصلة االتهام باالرهاب 

ورعاية التطرف والسياسات الشعبوية والكيديات 
وجرى تدفيعها وتدفيع مكونها االجتماعي أثمانًا 
وإيصال  الوطني  ال��ت��وازن  اختالل  لدرجة  مكلفة 
املكّون السني في لبنان إلى الشعور باإلنكسار. 
في اللحظة التي انصرف فيها جميع األطراف في 
لبنان بعد العام 2015 لالهتمام بحسابات الربح 
واخل��س��ارة وجتنب اللهيب ال��ذي يضرب اإلقليم 
كان في هذه امل��دن والقرى يخرج شباب وشيوخ 
وب��س��ط��اء، وم��دس��وس��ني أي��ض��ًا، ليحملوا رايات 
ليست لهم، ويرفعوا شعارات ليست شعاراتهم، 
ومي��ض��وا ب��اجت��اه ال��ع��ن��ف وال��ع��ن��ف امل��ض��اد ظنًا 
منهم أنهم يخيفون ه��ذا الطرف أو ذاك، أو هذا 
النظام االقليمي أو ذاك، بينما هم في الواقع بيادق 
التبريرات  لعبة أكبر، ويعطون بثورانهم هذا كل 
ومناطقهم  ومب��دن��ه��م  بهم  للمتربصني  وال���ذرائ���ع 
من خصوم الداخل واخل��ارج هذه هي باختصار 
مشكلة طرابلس وصيدا وعرسال والضنية وعكار 

وغيرها )وله حديث آخر(. 
أفٌق مفتوح لكن بشروط

كّل ما سبق يقودنا إلى س��ؤال ثّم م��اذا، وماذا 
بعد؟ 

بالرغم من املشهد الضبابي اجلاثم، واملخاوف 
ال��س��ي��اس��ي��ة واألم��ن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة واحلياتية 
من  وبالرغم  بأكمله،  لبنان  تهدد  التي  واملعيشية 
عدم تأطير االنتفاضة الشعبية بهيكليات ومطالب 
وب��رام��ج م��ح��ددة، ثمة م��ا ه��و مطلوب وضروري 

وعاجل. 
م��ن ال��ض��روري، ف��ي إط���ار ق���راءة ال��ث��ورة، وفي 
ق��ل��ب��ه��ا ط���راب���ل���س وس��اح��ت��ه��ا، إع������ادة االعتبار 
مكتلمة احلضور  للوطن  ثانية  كعاصمة  للمدينة، 
واإلم���ك���ان���ات، وإع�����ادة إح���ي���اء م��ج��ال��ه��ا احليوي 
كعاصمة لالقتصاد والتبادل التجاري والتنموي 
والصناعي واخلدمي، وال بّد من عودة الدولة إليها 
)وليس عودتها للدولة( بكل جتلياتها، وخصوصًا 
في اإلدارة العامة واملناصب العليا وليس التعامل 
األمني الفّظ فحسب، وه��ذه العودة حّق وواجب، 

لطرابلس ومحيطها أيضًا.  
املطلوب أيضًا انتاج قيادات من رحم هذا املزاج، 
وتبتكر وتستعيد وتطالب وحت��اور ومتلء  تواكب 
املشهد حضورًا وفعالية، والظن، أغلب الظّن، أن 
ق���ادر وث��م��ة جت���ارب تعكس  املجتمع الطرابلسي 
عزمًا على التحسني، وفيه من الكفاءات ما يضاهي 

املدينة َألَقًا وَمكانة.. وال خيار آخر. 
ال��ت��اري��خ ُي��ص��ن��ع. أح��ي��ان��ًا ُيستعاد ول��و بظروف 
وحيثيات مختلفة، م��ن ال��ع��دم أو ال��الش��يء، هكذا 
يكون التهميش واالتهام والفقر والبطالة والتسّرب 
امل��درس��ي والتفكك وغ��ي��ره��ا ليست أق����درًا ال ترّد، 
فالشعوب احلّرة ال بّد وأن تستيقظ، وتخرج معليه 
كتابة  تستعيد،  أو  وتعيد،  حقها  لتأخذ  صوتها، 
تاريخها.. وهو ما يحصل في ساحات لبنان، من 
بيروت إلى صيدا فبعلبك وصور، وفي قلب املشهد 
وعينه في ساحة النور أو ُقل نور الساحات جميعًا.

ط��راب��ل��س، كما كانت وكما ه��ي اآلن )وف��ي كل 
تاريخها املشرق(، ستبقى، بأريحية أهلها، وعراقة 
»التقوى«  م��دي��ن��ة  ت��ق��ال��ي��ده��ا،  وج��م��ال  مجتمعها، 
و«ال����س����الم« ك��م��س��ج��دي��ه��ا ال��ع��ظ��ي��م��ني، وستبقى 

ساحتها نور الساحات. 

اأحمد الزعبي  

لم تنل مدينة أو منطقة أو بلدة لبنانية مشاركة 
تشرين  م��ن��ذ 17  املستمر  الشعبي  احل����راك  ف��ي 
املمزوجني  واإلش������ادة  ال��ت��ن��وي��ه  م��ن   ،2019 أول 
طرابلس،  مدينة  نالتُه  ما  والدهشة،  باالستغراب 
وحتديدًا مشهدية ساحة النور، التي انهالت عليها 
فجأة، ومن دون تخطيط مسبق، أوص��اف التغّزل 
وانفتاح  وجمالها!  بوطنيتها!  واإلش���ادة  وامل��دي��ح 
أهلها! مبا يشبه التسليم املسبق الالشعوري بأن 
هذه املدينة كانت مصابًة بشيء ما، في لبنانيتها 

وانتمائها، يستحيل شفاؤه أو اخلروج منه! 
وفي االتهام – القالب، ما يشبه الصواَب املقرون 
بالَغَرضية، ذلك أن املدينة ُرميت لسنوات ومن دون 
إرادة أهلها وشبابها، بثقٍب أس��وَد المتناهي من 
جدليات عقيمة، وصراعات عبثية، غّيبت مشاركتها 
ال��وط��ن��ي��ة، واب��داع��ه��ا ال��ف��ن��ي وال��ث��ق��اف��ي، ومجالها 
احليوي واإلمنائي واخلدماتي، وك��لّ ذلك يناقض 
تاريخها الثرّي جدًا، ملصلحة سوداوية مقيتة بدت 
وكأنها نتاج حتالف حاقد بني طبقة سياسية ال تدين 
بوجودها في جنة السلطة للشرعية الشعبية من 
جهة، وتنظيمات ومجموعات وتوليفات تّدعي التدين 
ومت��ارس كل ما يسيء للدين وللوطن ولطرابلس 
من جهة ثانية، وكأنها تنّفذ أجندة أكثر احلاقدين 
على املدينة وناسها! ممارساٌت وظواهر ومكونات 
أخرجت ج��زءًا من املجتمع الطرابلسي منذ مطلع 
الثمانينات عن وسطيته املعهودة، وحيويته الفاعلة، 
جرى  ص���ورٍة  ملصلحة  املستقرة،  قيمه  ومنظومة 

تنميطها برعونٍة وعبثية.
املهم أن الناَس خرجت، وَأعلت صوتها، وعّبرت 
عن رفضها التمادي في الظلم واالتهام والتهميش.. 
ال يهّم السبب ال��ذي أخ��رج ه��ؤالء ال��ى الساحات، 
ذلك أن قلوبهم مليئة باألحزان والغضب واحلرمان 
لدرجة أّن أّي شيء، أّي شيء، يكفي ليكون سببًا 
فقّدمت موقفًا سياسيًا،  الناس  للخروج. خرجت 
وقدمت مشهدًا حضاريًا، وقدمت صورة مشرقة، 
وقدمت يدًا مم��دودة، وقدمت فنًا للثورة والثائرين 
تفاعل مع نبض املدينة ومع صرخة األطراف، وبهذا 
املعنى كانت طرابلس، كقلعتها وأسواقها وخاناتها 
وزيتونها وشواطئها، َرجُع صدًى للعاصمة واملدن 

واملناطق كلها. 
انقالب الصورة

مؤسف، لكنه ضروري، القول بأن جمال الصورة 
التي تغنى بها اجلميع، س��رع��ان م��ا تتبدل شيئًا 
فشيئًا كلما ابتعدنا عن الساحة.. هناك في أحياء 
وأزق��ة املدينة ص��ورة موجعة، غارقة في األحزان 
البؤس والفقر والبطالة والتسّرب املدرسي  حيث 
وغياب اخلدمات وانعدام الفرص والزبائنية التي 
فيها  اإلن��س��ان  إنسانية  وانتهكت  امل��دي��ن��ة  خنقت 
بَصلٍَف وجبروت. وفي كل ذلك تعبير ص��ادق عن 
ارتكاس اإلمناء بسبب الذهنية احلاكمة والكيديات 
السياسية، باستثناء جتارب أهلية عملت بدأٍب على 
سّد النقص. لم تكتف الكيدية بالتهميش واحلرمان 
وحتويل املدينة لساحة صراعات وصندوق رسائل، 
ليس هذا فحسب فمخيلة الشّر أكبر، ومن أمثلة ذلك 
تفجير املسجدين )2013(، ليس كحدث مستنكر 

فحسب، بل لتفكيك دالالته السياسية واألمنية.  

»نوُر الساحات« إذ ُتعيُد رسَم الهوية الوطنية

املهم اأن النا�ص خرجت 

واأَعلت �سوتها، ال يهّم 

ال�سبب الذي اأخرجهم اإىل 

ال�ساحات، ذلك اأن قلوبهم 

مليئة باالأحزان والغ�سب 

واحلرمان لدرجة اأّن اأّي 

�سيء، اأّي �سيء، يكفي 

ليكون �سببًا للخروج 
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طرابل�س.. فيحاء الوطن وعرو�س الثورة
طرابلس.. »عروس الثورة« و»أيقونتها« وبوصلتها: قراءة في رمزية األلقاب

عن الفساد واألزمة املستفحلة التي جتعل »الثورة« ضرورًة حتمية

  
*
د. مها كّيال

ق��د ي��ك��ون م��ن امل��ب��ك��ر، ف��ي رأي����ي، ت��ق��دمي ق����راءة علمية متأنيه 
لالنتفاضة، أو للثورة الشعبية أو للحراك الذي يعيشه لبنان على 
كامل أرضه منذ 17 تشرين أول. فإشكالية توصيف ما نشهده ما 
بني »االنتفاضة« و«الثورة«، و«احلراك«، بحّد ذاتها، أكبر دليل على 
ضرورة التروي في القراءة والفهم املوضوعي العلمي للحدث، ال 
سيما أنه ما زال حالة معاشة. هذا ال��رأي ال يعني أن هناك دعوة  
لإلحجام ع��ن الكتابة لتوصيف م��ا ي��ج��ري، فهو ح��دث جلل؛ لقد 
أردنا فقط التنبيه إلى أن ما سُيكتب اآلن فيه الكثير من االسقاطات 

االنطباعية ملوقف كاتبه، وهذا أمر طبيعي. 
 لن أكتب في احل��دث نفسه، بل عن فعل احل��دث وتأثيره على 
متعددة،  بحثية  مقاربات  فيها  كتبت  طاملا  مدينة  بأكملها.  مدينة 
وكانت شغلي الشاغل طوال سنني عديدة من حياتي. هدف كتابتي 
هنا سيكون محاولة مني لفهم تأثير ما نعيشه من أحداث في قلب 
مشهدية صورة طرابلس، التي حتولت بني ليلة وضحاها من مدينة 
وصفت بالتطرف واالرهاب إلى مدينة تتجلى بأبهى حّلة، فتصبح 
محط أنظار اجلميع ومقصدهم وتنزع عنها الصورة التي ألصقت 
ب��ه��ا، مم��ا أكسبها لقب »ع���روس ال��ث��ورة« إلش��راق��ه��ا، و«األيقونة 
»إلشعاعها، و«البوصلة« لتحديدها االجت��اه الصحيح؛ وإذا بها، 
»عاصمة  لقبها  فيتظهر  مكانتها  تستعيد  األح���داث،  ه��ذه  بسبب 

للشمال« بإعتراف اجلميع.
لقد بذل أبناء هذه املدينة، املثقفون منهم خاصة، كما بذل خبراء 
في التنمية، ممن كلفوا بتلميع صورة طرابلس، جهدًا كبيرًا. جهٌد 
بدأ بعد انتهاء احلرب األهلية، واستمر حتى بعد انتهاء الصراعات 
الدموية التي استعرت في املدينة خالل السنوات األخيرة. حاول 
اجلميع ش��رح ما يجري في بعض أحياء طرابلس والتأكيد على 
أنه ال ميثل كل املجتمع الطرابلسي، بل هو صراع مفتعل في بيئة 
صغيره هّشة في املدينة، بيئٌة خطَف الفقر عيشها وأوصلها إلى 

البؤس، بيئة احتضنت العنف ألنهم أوصلوها إلى أفق مسدود. 
لطاملا ن��ادى أهل املدينة وطالبوا بأن ال تبقى مدينتهم مهمشة، 
خصوصًا وأن��ه��ا متتلك ك��ل مقومات ال��ن��ه��وض، وك��م ح���ذروا من 
االستمرار بسياسات االقصاء والتهميش لألطراف وعدم تطبيق 
االمن��اء امل��ت��وازن، ألنها سياسات ال بد وأن تولد وتؤجج مثل هذه 
الصراعات مع تفاقم الفقر واحل��اج��ة واجل��ه��ل؛ كم تغنوا بتاريخ 
البشرية ومرافقها احليوية،  وإمكاناتها  الثقافي  وإرثها  طرابلس 
وحيوية وأخالق شعبها... قالوا الكثير الكثير لينزعوا الصورة التي 
ألصقت زورًا بها، لكن كل اجلهود واملشاريع واألفكار لتحسني 

صورة املدينة املظلومة ذهبت هباًء.  
لقد اقترن إسم طرابلس في نظر اللبنانيني بالعنف، والتعصب. 
بسبب هذه النظرة، ظلت طرابلس املدينة األكثر فقرًا على املتوسط، 
شبه منسية، كأنها خارج الزمان وخارج حدود الوطن. وطٌن تهّرب 
ب��دوره من مشهدياتها الصراعية، ليسقط عنه مسؤولية ما يجري 
فيها. فالسياسة اللبنانية تعتبر أن الشعب هو املسؤول عما يعكسه 
م��ن ص��ور للفقر »وال��ت��خ��ل��ف« وال��ع��ن��ف ألن ه��ذا االع��ت��ب��ار يريحها 

*
د. هال �أمون 

   رغم تعدد تعريفات »الثورة« وأشكالها وأغراضها وأدواتها، 
تبقى »ال���ث���ورة« حل��ظ��ة وع���ي وت��ف��ك��ي��ٍر م��ض��ادة ل��ك��ل أش��ك��ال القهر 
واالستبداد السياسي واالعتداء على قيم احلق والقانون والعدالة 
واملساواة والكرامة االنسانية. إنها تعبير عّما تراكم في وعي الشعب 

وذاكرته، من سوء استخدام أهل السلطة للسلطة.
واألزماُت شرٌط ضروري للثورة، فلم تندلع ثورة في التاريخ، إال 
نتيجة إحساس مجموعة من الناس بالغضب وع��دم ال��ق��درة على 

حتمل الظلم والتجاهل والبطش والتسلط ومصادرة احلقوق.
و«ال��ث��ورة« ليست مجرد حالة إنفعال وهيجان وغضب شعبي، 
أو مترد وعصيان جماعي ال يحمل أي مشروع مجتمعي، بل هي 
حركة سياسية واعية تسعى ال��ى التجديد واالص���الح السياسي 
واالجتماعي والديني والفكري واالقتصادي، وال��ى إح��داث تغيير 
س يخّلد في الذاكرة اجلمعية، تكون من أولوياته تغيير  جذري ومؤِسّ

السلطة احلاكمة.
في الفكر الفلسفي، ُينظر الى »الثورة« على أنها ضرورة وحتمية 
تاريخية، قد تكون سلمية، وقد يرافقها ما يسمى »العنف الثوري«. 
وُيعتبر الفيلسوف الفرنسي »فولتير«، أول من أحدث تغييرًا نوعيًا 
في معنى »ال��ث��ورة« في عصر األن���وار. واعترافًا بأبّوته الفلسفية 
لثورتهم، نقل ث��وار الثورة الفرنسية، ُرفاته إلى »مقبرة العظماء«. 
واملفهوم الذي أدخلته فلسفة األنوار الى احلقل الفلسفي ألول مرة 
في التاريخ، يعّرف »الثورة« بأنها إطاحة النظام القدمي الذي َفَقد 
جميع إمكانياته اخلاّلقة، بهدف وضع أسٍس أكثر رسوخًا وعداًل 
لنظاٍم جديد واع��ٍد بالتقدم. »الثورة« بهذا املعنى الراديكالي، هي 
قطيعة بني نظامني ومنوذجني في احُلكم، إنها هدم وإعادة بناء من 

جديد.
وق��د شهد التاريخ االنساني ان���دالع العديد م��ن ال��ث��ورات على 
خلفيات سياسية واجتماعية واقتصادية، أحدثت حتوالٍت هائلة في 
حياة الشعوب، وسّرعت في حتطيم النظام القدمي واالنتقال الى نظام 
جديد: مثل الثورة االنكليزية )1689( والثورة االمريكية )1775( 
والثورة البلشفية الروسية )1917( والثورة الصينية )1949(. ولكن 
الثورة الفرنسية )1789( بقيت أشهرها على االطالق، وتعتبر شهادة 
ميالد لألمة الفرنسية املوحدة. وقد رفعت شعار احلرية واملساواة 
واألخ���ّوة، في وج��ه طغيان النظام امللكي وقيم الكراهية واحتكار 
احلقيقة التي فرضتها الكنيسة على الدولة بإسم الدين، مستلهمًة 
مبادئ »فلسفة االنوار« التي جعلت االنسان محور اهتمامها، ودعت 
ال��ى حتريره من اخل��وف ال��ذي زرعته محاكم التفتيش الدينية في 

نفسه، والى تشجيعه على الركون الى عقله في كل امور حياته .
ثورة من رحم اخلذالن

يقول أرسطو: »الفقر هو أصل اجلرمية وال��ث��ورة«، ويقول لينني 
»تنشأ الثورات عندما يتوصل املاليني من الناس إلى استنتاٍج بأّنه 
لم يعد باإلمكان العيش على النحو القائم«. ولقد كان على طرابلس 
ان تقبع في غرفة العناية الفائقة، قبل أن حتني حلظة احلقيقة التي 
انتظرتها طوياًل، كي تعترض وتصرخ وتفّرغ كل ما اختزنته في 
داخلها من مشاعر القهر والغضب املتراكم على مدى عقود. انها 
حلظة اندالع الثورة الشعبية في 17 تشرين االول 2019، التي كانت 
هدية ثمينة لطرابلس، سمحت لها ان تقول كلمتها، فقالتها بصورٍة 

قوية ومدّوية وراقية وُمبهرة .

جذوة  على  لإلبقاء  التاريخية  املسؤولية  اكتافها  على  وان حتمل 
الثورة مشتعلة في كل لبنان، وهي املدينة التي امتهن مبغضوها 
واالختالف  واالنغالق  والظالمية  للقتامة  رمز  الى  ِحرفة حتويلها 
امنائيًا  واغتيالها  وانسانيًا،  أخالقيًا  لذبحها  كمقدمٍة  السلبي، 
ووطنيًا؛ وكمبرٍر الستمرار اعتقال اهلها داخل اسوار قلعة مذهبية 
محّصنة لتكريس عزلها وتقوقعها. ولهذا فقد سّبب اختفاء »بعبع 
االرهاب السني« والتخلف املقدس والظالمية املقّنعة بإسم الدين، 
من املشهد الطرابلسي، خسارة فادحة ألهل السلطة، ألنه جّردهم 
من أبرز أسلحتهم التي كانوا يستخدمونها إلعادة إنتاج أنفسهم؛ 
ولتأبيد حالة اخل��وف من الصورة النافرة التي فرضتها »الغرف 
السوداء« في مرحلة ماضية، على أهل املدينة الذين ُألِبسوا ثوبًا ال 

يشبههم.
وكما حصل في كل ساحات لبنان الثائرة، حيث غ��اب خطاب 
االختالف والقطيعة، ليحل مكانه خطاب االنفتاح والتأخي واملواطنة 
النور  ساحة  منصة  فمن  واملناطقية.  الطائفية  احل��واج��ز  مسقطًا 
أعلنت  يوميًا،  املنتفضني  من  اآلالف  يتحلق حولها عشرات  التي 
طرابلس حتررها من القيد املذهبي، وارسلت هتافات الدعم والتأييد 
واملناصرة لثوار الضاحية والنبطية وُصور والهرمل الذين أبعدتهم 
احلسابات السياسية واالقليمية الضيقة عن أهل طرابلس، وجمعهم 
ذّل الفقر واجل��وع والبؤس واملعيشة الضنك. وقد كان هذا كافيًا 
لفضح زيف شعارات الساسة التعبوية القائمة على شّد العصب 
املذهبي والتهويل واالنقسام، التي لم تطعمهم خبزًا، ولم تؤّمن لهم 
فرص عمل وال طبابة وال استشفاء وال ضمان شيخوخة وال تعليم 
وال بنى حتتية، بل إن كل ما قامت به، هو انها وّسعت الهوة والفجوة 
بني اللبنانيني، لتقودهم جميعًا في النهاية، الى حافة اإلفالس املالي 

واالنهيار االقتصادي.
ثورة طرابلس لم تصنعها نخُبها الفكرية والثقافية التي لطاملا 
التيارات  ب��رك��ب  ملتحقة  أو  معتكفة  أو  غائبة  أو  محبطة  ك��ان��ت 
السياسية، بحثًا عن مكسب او منفعة شخصية، بل َمن صنعها 
وأّججها هم البسطاء من الفقراء واملوجوعني. وم��ع ذل��ك حتولت 
ساحة النور الى مقصد وملتقى لكل ابناء املدينة: الغني واملعِدم، 
وابناء  الراقية  االحياء  ابناء  وامللتزم،  العلماني  واجلاهل،  املتعلم 
األحياء الفقيرة.. اجلميع جتدهم يوميًا هناك يحتفلون معًا بانبعاث 
مجد هذه املدينة التي لم تعد »قلعة« للمسلمني، بل حتولت حضنًا 
دافئًا يضم الوطن بكل طوائفه ومذاهبه ومناطقه وتنوعه الثقافي؛ 
ويستمعون في اخليم ال��ى احل���وارات العميقة التي ت��دور في فلك 
الثورة؛ ويحلمون معًا مبدينة تليق بأوجاعهم وبانتظاراتهم الطويلة 

خارج حدود الوطن . 
عندما اقتحم الثوار »سجن الباستيل« في العام 1789، سأل 
امللك لويس ال��س��ادس عشر: »ه��ل ه��ذا مت��ّرد؟ فقيل ل��ه: ك��ال، هذه 
ثورة«. ورغم انه من املبكر معرفة ما ستسفر عنه اإلنتفاضة العابرة 
للطوائف ضد السلطة الفاسدة، اال أن الشعب اللبناني الذي جنح 
في هّز أرك��ان الدولة الطائفية العميقة، يأمل في ان تدخل ثورته 
البداية  باعتبارها  العظيمة،  التاريخية  ال��ث��ورات  الئحة  السلمية، 
املجيدة لتشّكل وعي شعبي لبناني جارف يؤمن بأحقية االنسان 
والزبائنية  والتبعية  احملسوبية  عن  بعيدًا  بكرامة،  يعيش  ان  في 

واحملاصصة الطائفية، وعن تأليه زعماء الطوائف وامراء احلرب .

* أستاذة في كلية اآلداب في اجلامعة اللبنانية 

أنواعه، ولهذا انتظم الناس، مألوا ساحة عبد احلميد كرامي املعروفة 
ب� »ساحة النور«، كما مألوا كل متفرعاتها من الشوارع يوميًا، باتوا 
الظلم والفقر  التصاقًا مبجريات األح���داث، فهم قد عاشوا  أكثر 
والتهميش وكلها عوامل تربطهم باحلدث مهما كان توصيفه العلمي. 
إن أحالم الناس الذين ملؤوا الساحات جد متنوعه؛ والواقعي أن 
وعيهم  مستويات  بحسب  مستوياتها  في  مختلفة  مطالبهم  تكون 
للحدث نفسه. طاقة ايجابية انبثقت من هذا الفضاء العام، للمّرة 
األول��ى، بعد أح��داث طرابلس. للمّرة األول��ى جتتمع أطياف متنوعة 
من املدينة كلها؛ للمرة األولى ُيسّلط اإلعالم أضواءه على طرابلس 
خارج إطار الصورة النمطية املرسومة لها؛ للمرة األولى يشهد كل 
من كان وراء شاشات التلفزة صورًا جديدة عن طرابلس غير التي 
ارتسمت في مخيلتهم. كل هذه اجلرعات االيجابية تلقفتها املدينة 
وكانت فرصة ذهبية إلظهار وجهها احلضاري لتقول للجميع أنا 
العاصمة الثانية في لبنان، أنا أحترم التنوع االجتماعي، أنا مدينة 
مساملة استقبل كل من جاءني زائرًا مبحبة ورقي، وأنا مدينة لبنانية 
ومن حقي االنتماء واملشاركة في كتابة تاريخ ومستقبل هذا البلد 

كما ساهمت في املاضي في صنع االستقالل. 
لقد كسرت طرابلس، وب��دون تخطيط مسبق، صورتها النمطية 
التي غطتها بشاعة  التي رسمت لها، فظهرت صورتها احلقيقية 
الفقر فيها بسبب سياسات  ال��ص��راع��ات واحل����روب واس��ت��غ��الل 
فئوية وصراعات ال تنتج إال مزيدًا من الفقر والبؤس، فاستحقت 
لقب »ع��روس ال��ث��ورة« باعتراف اجلميع، إذ ش��ّع بهاؤها وفاضت 

أضواؤها. 
استطاعت طرابلس أيضًا كسر صورة »ساحة النور« التي ظلت 
لسنوات طويلة تعكس صورة لفئة محددة من املدينة، فباتت، في هذا 
احلدث ومعه، املجال العام وصارت فضاًء لصوت املدينة كلها، منها 
خاطبت املناطق اللبنانية لتقول للجميع أننا جسم واحد ال اقصاء فيه 
ألحد. حتى معنى كلمة »النور« اختلف، لم يعد يفهم بدالالته الدينية 
فقط، بل صار معناه أكثر شمولية يعكس االشعاع واألمن والسالم. 
الكل في الساحة، بتالوين انتماءاتهم، متايلوا على أحلان أناشيد 

الوطن. 
قد يحدثنا علماء النفس االجتماعي عن تأثير اجلماعة واحلماسة 
في سلوك األفراد، ليقولوا إن حماسة التجمعات حالة آنية تصنعها 
وتفرضها اجلماعة نفسها، قد يكون هذا التوصيف صحيحًا، لكن 
الصحيح أيضًا أن هذه احلالة لها دالالتها ومعانيها ومؤشراتها، 
كما لها فعلها في مالمسة مكامن قد ال يستطيع الشخص منفردًا 

املجاهرة بها، فتصّحي عنده الوعي الدفني.
إستطاع الشعب تغيير ما شّوهته السياسات املختلفة، بإرادة 
احلياة العفوية. فمن يطمح لبناء وطن ينبغي أن يعي هذه احلالة، 
وعليه أن يقرأ حتوالت املشهد في طرابلس ليفهم كيف يجب أن تبنى 
السياسات بإحياء األمل والتحفيز، ال في االقصاء والتهميش الذي 

ال ينتج إال العنف والبشاعة والتشظي.

* أستاذة أنثروبولوجيا، مديرة مركز البحوث في معهد العلوم االجتماعية 
- اجلامعة اللبنانية، طرابلس 

من يوميات طرابلس )الل�واء(

ويحولها هي أيضًا ملجرد مساعد إجتماعي، ال يحملها مسؤولية ما 
آل إليه واقع ثاني أكبر املدن في لبنان؛ أما الدولة، فتتقاسم سلطتها 
مع زعامات االقطاع السياسي الذين يديرون شؤون املناطق وأهلها، 
ويتقاسمون عرفيًا مجاالت نفوذهم، ولهذا فإن مسؤولية طرابلس 
هي من مسؤولية سياسييها وزعمائها، والنظام منها براٌء مجازيًا. 
املشكلة الكبرى في ه��ذا السياق هي إجت��اه ال��دول��ة في لبنان إلى 
التخطيط ملشاريع احلّد من الفقر وملشاريع اإلعالة االجتماعية وما 
مياثلها من مشاريع وكأن دور الدولة هو دور خيري الطابع، ال رسم 

سياسات وتنمية ورعاية اجتماعية. 
لهذا، كان حال مدينة طرابلس، وبسبب هذه السياسات اخلاطئة، 
يتدهور من س��ّيء إل��ى أس��وأ. ك��ان مجتمعها يئن ويصرخ وال من 
باللون األحمر  لدرجة حتديد مجاالتها  املدينة  ظلُم  تزايَد  مجيب. 
كمناطق خطر يحظر الوصول إليها. ال يأتيها إال من يعيش في بقاع 
أشد حرمانًا منها! وهذه البقاع املهمشة هي أيضًا كثيرة في لبنان، 

ال سيما في مناطقه الطرفية والشمالية منها على وجه اخلصوص، ال 
ننسى أن أحد ألقاب طرابلس الشائع اليوم هو أنها »أّم الفقير«.

ال ميكن إنكار ما عاشته وتعيشه هذه املدينة جّراء االهمال، وجّراء 
سياسات االمن��اء غير امل��ت��وازن،  وك��ل ف��رد من أبنائها شاهد على 
احملاوالت البائسة للتذكير بعراقتها، بأهميتها، بغنى ثروتها األثرية، 
لكن الرّد الدائم على محاوالتهم هو بإفهامهم أن املدينة تفتقر للبنى 

األساسية الستغالل ثرواتها.  
كل ما كتبته حتى اآلن ال جديد فيه. فاليأس ال��ذي تسّرب إلى 
قلوب الطرابلسيني وإلى نفوسهم قد ترافق مع احساس باالحباط 
وباالعتقاد أن طرابلس مدينة ميؤوس منها وأن حالها كحال املصاب 
مبرض الفالج الذي ال عالج له وفق املقولة الشعبية »فالج ال تعالج«.  
إلى أن جاء هذا احلدث. أطياٌف اجتماعية كثيرة من املدينة اعتبرت 
نفسها معنية وبشدة فيه، فاإلحساس بضرورة مواجهة النظام هو 
أكثر نضوجًا في طرابلس لتجذر عيش أهلها مع احل��رم��ان على 

   جرعات �يجابية كانت فر�صة ذهبية للمدينة لتقول للجميع �أنا 

�لعا�صمة �لثانية، �أنا مدينة لبنانية م�صاملة ومن حقي �النتماء و�مل�صاركة 

يف كتابة تاريخ وم�صتقبل �لبلد كما �صاهمت ما�صيًا يف �صنع �ال�صتقالل 

   من �ملبكر معرفة ما �صت�صفر عنه �الإنتفا�صة �صد �ل�صلطة �لفا�صدة �إال �أن �ل�صعب 

جنح يف هّز �أركان �لدولة �لطائفية �لعميقة وذلك بد�ية وعي �صعبي جارف 

فرح الشباب بصناعة مستقبلهم )الل�واء(

ثارت طرابلس التي حتترف احلزن واإلنتظار منذ عهود، وثورتها 
ل��م ت��ول��د إال م��ن رح��م احل��رم��ان وال��ش��ع��ور ب��اخل��ذالن والغثيان من 
مرجعياتها الصنمية ومومياءاتها السياسية احملّنطة التي لم تتوقف 
عن إعطاء الناس شيكات بال رصيد؛ وعن تخدير أوجاعهم بحالوٍة 

من طرف اللسان.
انفجر بركان الغضب في طرابلس في وجه َمن رّوضها ودّجنها 
وعّطل مرافقها وباعها الوهم، كي يحافظ على مكاسبه ومواقعه، وكي 
يكرس نفسه بكل فخر واعتزاز، مرجعيًة عليا للبؤساء والتعساء، 
وزعيمًا محمواًل على اكتاف الدهماء في حارات املعدمني وزواريب 

املهمشني واأُلميني.
مّزقت املدينة املنكوبة ُصور ساستها، واسقطت اعالمهم احلزبية، 
كما لو كانت تستعير رمزية حتطيم ابراهيم ألصنام قومه التي كانوا 
لها عاكفون، والذين سألهم: »ما لكم ال تنطقون، فراغ عليهم ضربًا 

باليمني، فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون«؟!
أّم الفقير املفجوعة 

انتفضت »ُأّم الفقير« التي لطاملا فجعتها األرقام الفلكية للثروات 
»فوربس«  مجلة  سنويًا  تنشرها  وال��ت��ي  زع��م��اؤه��ا،  ميتلكها  التي 

املتخصصة بإحصاء ثروات أثرى أثرياء العالم. 
ومن حضيض الشعور بالضعف واالستهداف، الى قمة الشعور 
أدواتها  األم���ل،  بخيبات  املثقلٌة  طرابلس  ابتدعت  ال��ق��وة،  بفائض 
وأساليبها اخلاصة في التعبير عن اعتراضها على الظلم واحلرمان 
الذي فّتت عظامها، فغّنت ورقصت ورسمت ولّونت وهتفت: »كلن 
يعني كلن«، ونّددت بالسلطة احلاكمة، وطالبت باسقاطها، وشّرعت 
تدفقوا  الذين  اللبنانية،  املناطق  كل  الستقبال ضيوف  أحضانها 
ليكونوا جزءًا من مشهدية فريدة جعلت من الغضب والوجع واالحباط 
واليأس، مصنعًا إلنتاج الفرح واالمل واالصرار على اسقاط منظومة 

الفساد االخطبوطية التي حتكم البالد وتقهر العباد. 
رفضت طرابلس - كرّد فعُل على سنوات طويلة من العزل وتشويه 
السمعة والتهميش املزمن - ان تؤدي دورًا هامشيًا في هذه الثورة، 
ث وحجر الرحى في  ولم تقبل إال بأن تكون الرائدة وامللهمة واحَل��دَ
صناعة املشهد الثوري في لبنان الذي اتخذ من ساحة النور مسرحًا 
له، كي تكسر كل التصورات الظاملة املكرسة عنها، وترفع الغشاوة 
عن أعني الشركاء في الوطن الذين بدوا وكأنهم يتعرفون ألول مرة، 

الى عاصمتهم الثانية .
ال أحد كان يصدق ان طرابلس ميكن ان تتحول الى رمز للثورة، 
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طرابل�س.. فيحاء الوطن وعرو�س الثورة
صـنـاعة الـوعـي: طـرابلـس نـموذجــًا 

*
الربوفي�سور وليد الأيوبي

 
التي  اإلستالب  اإلنسان من حالة  إلى حترر  الوعي  يشير     
يعانيها، وإلى قدرته على التشخيص املوضوعي والعلمي للظواهر 
املجتمعية. وي��ع��ّد احل��ي��اد األخ��الق��ي ش��رط��ًا الزم���ًا وواج��ب��ًا على 
يكون  ما  فبقدر  ال��واق��ع.  من  أحكامه  لصياغة  ال��واع��ي  اإلن��س��ان 
اإلنسان متحررًا من املوروثات التي تقّيد قدرته على القيام بهذه 
املهمة بفعالية، يكون متمتعًا بالوعي الثقافي اخلاّلق. والوعي على 

عالقة جدلية مع الثقافة. 
القيم  منظومة  إط���اره  ف��ي  تتشكل  ال��ذي  ال��وع��اء  ه��ي  والثقافة 
واملعتقدات واألفكار واملعارف والعلوم والفنون والتقاليد واألعراف 
والعادات.. والذي يشكل بدوره منظومة من الرموز العقلية التي 
املسموح  فتحدد  ذاك��رت��ه��م،  ف��ي  واجل��م��اع��ات  األف����راد  يختزنها 
واملمنوع، واملقّدس واملدّنس، وتلقي، تاليًا، بظاللها على سلوكهم 
إقبااًل وإحجامًا، وتفرض نفسها على املجتمع كقوة جبرية قاهرة. 
اإلنسان  وع��ي  ك��ان  ف���إذا  النسبية،  ل��ق��ان��ون  ال��وع��ي  ويخضع 
متطورًا، كان قادرًا على التحرر من املوروثات السلبية، وإذا كان 
من  كل  عّبر  ولقد  امل��وروث��ات.  لهذه  أسيرًا  أصبح  متخلفًا،  وعيه 
بدعوتهما  احلالة  ه��ذه  عن  تعبير  Bacon خير  و   Descartes
اآلثام  من  الناس  لتحرير  نهجًا  االستقراء  اعتماد  الى  اإلنسان 
  »L’Être et le Néant« »واألوثان. وفي مؤلفه  »الكائن والعدم
لوجوده  بوعيه  ميتاز  اإلنسان  بأن   Jean-Paul Sartre يرى 
الذي يساوي في رأيه املسافة القائمة بني ما هو عليه هذا الوجود 
وما يعيه هو عن هذا الوجود. ومبا أن اإلنسان ذو طبيعة متحركة، 

فهو كائن حر وقادر على حتديد معالم حاضره ومستقبله.
ويرتدي الوعي الثقافي أبعادًا مختلفة: فمن الوعي ما يعّبر منه 
عن انتماءات سياسية متخصصة تتعلق على سبيل املثال باألمن 
التكنولوجي واألمن البيئي واألمن االستهالكي واألمن االجتماعي 
املتمثل بحقوق املرأة والطفل وكبار السن.. ومنه ما يعبر منه عن 
انتماءات عقالنية صرفة كاإلنتماءات النقابية واإلنتماءات احلزبية.. 
ومنه ما هو طبقي يتعّلق بنمط اإلنتاج، فازدحام التناقضات في 
هو  والبروليتارية  البرجوازية  بني  واحتدامها  اإلن��ت��اج،  عالقات 
العامل املوّلد للوعي الثوري في مجتمع صناعي يسود فيه القهر 

الطبقي.
وبعض الوعي عبارة عن صناعة ذاتية، ووسيلة لتحقيق أهداف 
سياسية معينة، فحزب احملافظني البريطاني في ثمانينيات القرن 
العشرين بزعامة »تاتشر« جنح باستمالة شريحة مهمة من الطبقة 
العمال جتاه  نتيجة لسوء سياسات حزب  اليه  التقليدية  العمالية 

الطبقة العاملة التي يزعم متثيلها.
نافذة  وسلطة  قياسيًا،  تأثيرًا  يكتسب  فهو  الديني،  الوعي  أما 
على سلوك األفراد واجلماعات على السواء، مقارنة بأشكال الوعي 
 on األخرى، ففي حني يتسم الوعي ذي الصناعة الذاتية باحلركة
what side you are? ميتاز الوعي الديني بالرسوخ والثبات 

 ?who you are
ومن الوعي ما هو معرفي ناجم عن درجة التحصيل العلمي، 
بعدد  املتمثل  الثقافي  والغنى  النوعية،  األكادميية  واإلجن���ازات 
وامللكات  والشعرية،  األدبية  واالجن��ازات  املتقنة،  األجنبية  اللغات 

احلوارية واخلطابية، وجذور املرء الثقافية.
ويحمل الوعي الثقافي في طياته أبعادا معنوية أخرى كالكرامة 
تأثير  فإن  ولذلك،  الوطنية،  والسيادة  الوطنية،  والوحدة  الوطنية، 
الثقافي بارز، وهو  العوامل اخلارجية على عملية تشكيل الوعي 
يزداد بروزا في ظل سيادة ظاهرة العوملة، وما حتمله في طياتها 
من حتديات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية بالغة التأثير 

في مجال تشكل الوعي الفردي واجلمعي على السواء. 
املجتمع في  لدور  بالغة  أهمية    Émile Durkeim ويولي  
صياغة منظومة املعتقدات والقيم والعادات السائدة فيه، فاملجتمع 
اجلمعي  الضمير  وهو  الشرعية،  ومصدر  التشريع،  مصدر  هو 
الذي يختزل كل الضمائر الفردية، ال تتقدم عليه أي مرجعية أخرى 
ال زمنية وال دينية، فالقوانني االجتماعية قائمة بحد ذاتها، وهي 
تلقائيًا،  الذين يخضعون لها خضوعًا  مستقلة عن إرادة األفراد 
الفردية،  الضمائر  ملتقى  لكونها  تتمتع،  املجتمعية  فالظاهرة 

وطالبها، ولم يعد مبقدور العقل الفردي واجلمعي في لبنان القيام 
بالتحليل املوضوعي السليم، وإذا ما استطاع، فهو غير قادر على 

اجلمع بني حتليله العلمي املوضوعي وموقفه السياسي. 
في  احلاكمة  الطائفية  اللبنانية  السياسية  املنظومة  وأمعنت 
السيكولوجية  والبنية  الفكرية،  والبنية  الثقافي،  الوعي  تشويه 
لإلنسان اللبناني، وللمجتمع اللبناني، ولذلك، فإني أرى بأنه من 
الطبيعي مبكان أن يتحمل مهندسو هذا النظام املسؤولية األخالقية 
التشوه  هذا  عن  املترتبة  والقانونية  والسياسية  واملادية  واملعنوية 

املفتعل الذي توّلدت عنه آثار بنيوية كارثية.
مجتمع  في  السلبي  السياسي«  »التطويع  أبرز سياسات  ومن 
تعددي، جتذير االنتماء الطائفي بل الوطني، والديني بدل املدني، 
واستحضار الرموز والشخصيات الطائفية. ومبا أن عملية التطويع 
املنظومة  تشهد  فقد  للتنبؤ،  قابلة  غير  مفاعيل  طياتها  في  حتمل 
السياسية اضطرابات عنيفة، فظاهرة الربيع العربي، على سبيل 
للنظم السياسية  املثال وليس احلصر، تعّد حتواًل بنيويًا مفاجئًا 

العربية التي ما تزال تعاني من تداعياته حتى يومنا هذا.
وبالتالي، فإن احتجاجات الشارع الطرابلسي تقع ضمن السياق 
نفسه، فهي بحجم املعاناة التاريخية املستمرة التي تقّض مضجعه 
منذ قيام دولة لبنان الكبير، والتي بلغت ذروتها قبل 17 ت1 من 
بالهجرة،  مطالبني  األجنبية  ال��دول  أم��ام سفارات  التظاهر  خالل 
السياسي  النظام  وعلى  العربية،  املنظومة  على  مضاعفة  فنقمته 
اللبناني، وعلى زعماء السياسة اللبنانية الذين يرى فيهم امتدادا 
للخارج ومصاحله، ووكالء عنهم على حساب مصاحلهم ومصالح 

مدينتهم.
ف��ط��راب��ل��س م��ش��ارك��ة أس��اس��ي��ة ف��ي ص��ن��اع��ة ال��وع��ي اجلمعي 
وب���إرداة شعبها احل��ر، وال مكان في  احل���ّرة،  ب��إرادت��ه��ا  الوطني 
اخلارج،  من  عليها  مفروضة  إلرادة  ال  الراهنة،  الثورية  جتربتها 
الشعبية  فاحلشود  النضالية.  تشوه مسيرتها  داخلية  إلرادة  وال 
اآلفاق،  ن��وره��ا  ط��ال  ال��ت��ي  ال��ن��ور«  يوميًا »س��اح��ة  ال��ت��ي تشهدها 
واكتوت بنارها السلطة، تنتمي الى كل الفئات االجتماعية، يلتقي 
واملدني...والغني  والعسكري  العمل،  عن  والعاطل  العامل  فيها 
والفقير، والبرجوازي والبروليتاري، واملهندس والطبيب، والفنانون 
والسهل  وال��ري��ف،  واملدينة  وال��س��اف��رات،  واحملجبات  والفنانات، 
والطالب  األجيال،  كل  من  والنساء  والرجال  والساحل،  واجلبل 
والطالبات من كل اآلف��اق، وأساتذة اجلامعات وامل��دارس من كل 
اجلامعات واملدارس والكلّيات، فثورة اجلماهير الثائرة في ساحة 
نور طرابلس ليست ثورة جياع بل ثورة شعب يتوق الى صناعة 

وطن يليق بتطلعاته!!
احلّدة،  غاية  في  هي  السياسية  املنظومة  على  طرابلس  فنقمة 
وانتماؤها الوطني هو في غاية الرسوخ، فال وجود لعلم في ساحة 
نورها، منذ انطالق الشرارة األولى للثورة، سوى العلم اللبناني، 
الذي حل في معظم أحياء طرابلس محل صور الزعماء وأعالمهم 
احلزبية؛ ومبا أن السواد األعظم من هذا الشارع فاقد لألمل بهذه 
املنظومة السياسية الطائفية احلاكمة فقدانا تاما، فليس لديه سوى 

االحتجاج أمال في التغيير.
وألٌم  مشتركة،  معاناة  النور«  »ساحة  في  املتظاهرون  وَيجَمع 
مشترك، وظلٌم مشترك، فهم، وعلى اختالف مشاربهم وانتماءاتهم 
الفئوية والطبقية والثقافية، يعانون من اضطهاد املنظومة السياسية 
اختلفت  وإن  التي،  حلقوقهم  املركز  تهميش  ومن  لهم،  الطائفية 
لهم  اجل��ام��ع  القاسم  يبقى  لكنه  أخ���رى،  ال��ى  حالة  م��ن  طبيعتها 
جميعا، فكانت ساحة النور في طرابلس احلاضنة التي جمعتهم 
ساحتها، والفرصة اليتيمة التي أتيحت لهم للتعبير عن هواجسهم، 
والنقاش في كيفية اخلروج من النفق، فتشاركوا إضافة الى آمالهم 
وأمانيهم، آالمهم املشتركة التي تفوق فعاليتها السياسية بأشواط 

فعالية تشاركهم في الرفاهية.
املتوّقدة،  الثورة  التقوى والسالم، وشعلة  وطرابلس هي مدينة 
وجعلته شريكًا  الشمال،  مناطق  كل  التي جمعت  الثورة  وساحة 
فعليًا في صناعة القرار السياسي الوطني بعدما كان وكانت على 
هامش األحداث الوطنية طوال عقود من الزمن. وساحة النور ساحة 
محبة وتالقي وتفاعل خاّلق، وهي العقل الناطق باحلكمة، والقلب 
النابض بالوجدان الوطني. إنها عصب الثورة، والقوة املغناطيسية 

الوطنية التغييرية، والبوصلة التي تسترشد بها اجلماهير.
الطلق  ال��ه��واء  ف��ي  يعمل  اخ��ت��ب��اري  معمل سياسي  وط��راب��ل��س 
اإلشكاليات  خيمها  ظالل  في  تناقش  تامة..  وعفوية  تامة  بحرية 
الوطنية الكبرى، فُيصنع فيها الوعي صناعة ذاتية واعية، وتتشكل 
القيم، فُيصنع في رحابها التاريخ للمرة األولى صناعة دميقراطية 
اجلامعة،  ومبادئها  قيمها  بفعل  تتمتع،  ساحة  فهي  مستنيرة، 
عن  األسمى  التعبير  فهي  األف���راد،  كل  عن  التامة  باإلستقاللية 
هذه  أمعنت  ال���ذي  واملستقل  واحل���ر  الوطني  اجلمعي  الضمير 

املنظومة السياسية الطائفية املتوحشة في سلبه إياه. 

* رئيس قسم العلوم السياسية واإلدارية 
في اجلامعة اللبنانية )الفرع الثالث، طرابلس(

وشخصية  ب��ه��ا،  خ��اص��ة  وبخصائص  ب��ه��ا،  خ��اص��ة  باستقاللية 
خاصة.

بني  ال��دائ��ر  ال��ص��راع  في  مختلفًا  بعدًا  الفكري  الوعي  ويتخذ 
األيديولوجي  والناموس  الليبرالي  اإليديولوجي  الناموس  من  كل 
املاركسي. فبينما ترفع الليبرالية العقل البشري الى أعلى مرتبة 
نظرة  امل��وض��وع  ه��ذا  ال��ى  الكالسيكية  املاركسية  تنظر  ممكنة، 
واملجتمع   ،Karl Marx فالوعي هو طبقي من منظور  مختلفة: 
يخضع للتضليل البرجوازي الذي يعطل فيه وظيفة العقل اخلاّلقة، 

فاإلنسان ليس حرًا بل يخضع ملؤثرات خارجة عن إرادته.
السياق التاريخي العام

االحتجاجات  اندلعت  اجل���اري 2019  ال��ع��ام  م��ن  17 ت1  ف��ي 
السلطة  لنهج  استنكارا  اللبنانية،  األراض��ي  كامل  على  الشعبية 
العامة احلاكمة في إدارة الشأن العام، وأطلقت العنان المتعاضها 
ككل،  الطائفية  واملنظومة  السياسية  السلطة  أداء  على  ال��ع��ارم 
اخلدمات  بتوفير  يتمثل  ال��ذي  احلياتي  بني  مطاليبها،  وتراوحت 
النظام  بإصالح  يطالب  ال��ذي  والدستوري  األساسية،  واحلقوق 
السياسي واستبدال النموذج االقتصادي الريعي بآخر إنتاجي- 

اجتماعي.
التي  الورقة اإلصالحية  وكانت أولى تباشير احلراك الشعبي 
تقدم بها رئيس احلكومة في 20 ت1 2019، والتي القت رفضًا 
عامًا عارمًا من قبل الرأي العام املتظاهر في كل امليادين، الذي 
في  االستقالة  على  احلكومة  مجبرًا  بحقوقه  املطالبة  على  أصر 
الطبقة  على  بالضغط  ي��زال مستمرا  ال  وه��ا هو  30 ت1 2019، 
تتمتع  تكنوقراطية  حكومة  تشكيل  بهدف  وزبانيتها  السياسية 
باخلبرة العلمية، وباالستقاللية السياسية، والشجاعة األخالقية، 
الطريق إلقرار قانون لألحزاب،  الفساد، ومتّهد  تتصدى لظاهرة 
وانتخابات  املوّسعة،  الدائرة  إنتخابي وطني على أساس  وقانون 

نيابية مبكرة، تنتج طبقة سياسية واعدة.
عن  اللبنانية  األراض��ي  كل  على  الشعبية  احلشود  تنقطع  ولم 
الساحات منذ الشرارة األولى لإلحتجاجات الشعبية، وذلك رغم 
تفاوت حدتها النسبية، وحجم اإلقبال عليها، في املكان والزمان، 
كل  من  اللبنانيني  املواطنني  تستقطب  التي  طرابلس  مدينة  سوى 
احلضور  ف��ي  تناميًا  ساحتها  تشهد  وال��ت��ي  امل��ج��اورة،  املناطق 
الشعبي اإلحتجاجي، وتصاعدا في حدة خطابها السياسي ضد 
املتبقية  رموزها  إسقاط  أولوياته،  رأس  وعلى  احلاكمة،  السلطة 
الذي  فما  ال��ن��واب.  مجلس  ورئيس  اجلمهورية  برئيس  واملتمثلة 

يفّسر هذه الظاهرة?
املتداخلة  العوامل  من  جملة  الطرابلسية  احلالة  في  وتتضافر 
املعروفة  ساحتها  تشهدها  ال��ت��ي  ال��ث��وري��ة  للمشهدية  احل��اك��م��ة 
ب��� »س��اح��ة ال��ن��ور« ال��ت��ي يعتليها اس��م اجل��الل��ة ال���ذي ح��ّل محل 
التاريخي،  وأبرزها  كرامي،  احلميد  عبد  الراحل  الزعيم  متثال 
والسياسي، واالقتصادي، والثقافي، واالجتماعي، فطرابلس كانت 
شديدة اإلنتماء الى محيطها العربي واإلسالمي، ومن أشد املدن 

اعتراضًا على مشروع إنشاء »دولة لبنان الكبير«. 
صوالت  الفاعلة  والسياسية  االجتماعية  طرابلس  لقوى  وك��ان 
ال��ذي أه��در دم��اء العديد من  وج��والت ضد االستعمار الفرنسي 
أبنائها املقاومني له، كما كانت املدينة عبر تاريخها املعاصر، من 
أشد املدن اللبنانية نصرة للقضية الفلسطينية، وللقضايا العربية 
واإلنسانية على وجه العموم، لكنها كانت في الوقت عينه ساحة 
اإلسالمية،   - والعربية  العربية،   - والعربية  الدولية،  للصراعات 

وضحية لها.
»لعنة« ثنائية املركز واألطراف

املتوسط،  األبيض  البحر  على  املائز  اجلغرافي  ملوقعها  ونظرا 
رغبة  عند  ون��زوال  العربي،  الداخل  من  املائز  اجلغرافي  ولقربها 
مدينة  أدمجت  التقسيم،  عملية  في  املشاركة  اللبنانية  الفعاليات 
دورًا  لها  يكون  أن  مغبة  الكبير،  لبنان  دول��ة  في  قسرا  طرابلس 
ذي  مرفأها  سيما  وال  اح��ت��واؤه��ا،  فيتم  ب��ي��روت،  ملدينة  منافسًا 
املزايا االستراتيجية، من قبل النظام السياسي الوليد. فكيف إذا 
رينيه معّوض،  الشهيد  الرئيس  بتفعيل مطار  ما طالبت طرابلس 
الرئيس الشهيد رشيد كرامي الذي  النفطية، ومعرض  واملصفاة 
خارج  معظمها  زال  وال  األهلية،  احل��رب  خ��الل  مرافقه  تعطلت 

 احتجاجات ال�سارع الطرابل�سي بحجم املعاناة التاريخية امل�ستمرة التي تق�ّض م�سجعه، 

على النظام ال�سيا�سي وزعماء ال�سيا�سة الذين يرى فيهم امتدادا للخارج وم�ساحله 

 َيجَمع متظاهري »�ساحة النور« معاناة م�سرتكة وظلٌم م�سرتك، 

فهم على اختالف انتماءاتهم الفئوية والطبقية والثقافية يعانون 

من ا�سطهاد املنظومة ال�سيا�سية الطائفية ومن تهمي�ض املركز حلقوقهم 

البنى  كإنشاء  االستراتيجية  القيمة  ذات  األم��ور  وباقي  اخلدمة، 
التحتية املتطورة، وإعادة تأهيل املدينة العتيقة وخالفه?

إنها لعنة اإلمن��اء »امل��ت��وازن«. لعنة املركز ال��ذي ال يتعاطى مع 
الوطني  البناء  لهذا  أصيلة  كمكونات  ال  كتوابع  س��وى  األط��راف 
اجلامع افتراضا لكل املواطنني؛ وِلَم العجب عندما نعلم بأن أحد 
كبار جنراالت االستعمار الفرنسي كان وصف األطراف ب »حمار 
حينذاك  »اللبنانية«  الفعاليات  بعض  إقناع  محاوال  اجلمهورية«، 

بضمها الى »دولة لبنان الكبير«.
هكذا استمر النظام السياسي في نهجه االحتوائي ملدينة طرابلس 
طيلة املائة سنة املاضية من عمر اجلمهورية اللبنانية؛ ولوال وجود 
رئيس احلكومة الشهيد الراحل رشيد كرامي في سدة الرئاسة 
الثالثة أيام الرئيس الراحل فؤاد شهاب، ولوال املناخ القومي الذي 
كان سائدا حينذاك، ملا كان لهذا اإلنتصار السياسي أن يتحقق 
على برجوازية املركز املعترضة على فكرة إنشاء املعرض الدولي 
في املدينة من أصلها، وملا كانت طرابلس نالت أي نصيب يذكر من 

منافع السلطة اللبنانية العامة في ظل دولة لبنان الكبير.
وبعد أن وضعت احلرب األهلية أوزاره��ا، ورغم انطالق عجلة 
اإلمناء واإلعمار على أوسع نطاق في كل البالد، ال زالت طرابلس 
البحر  ساحل  على  وتهميشًا  وبطالة  وع��وزًا  فقرًا  األش��د  املدينة 
األبيض املتوسط، ما أدى الى تفشي الظواهر االجتماعية املََرضية 
الصراعات  أت��ون  في  بعض شبابها  انغماس  وال��ى  بني شبانها، 
الطائفية اإلقليمية واحمللية التي ُزجوا فيها، والتي نتيجة لها، ُزّج 
بالعديد منهم في السجون، وهم ال يزالون حتى يومنا هذا ينتظرون 
محاكمة عادلة تنصفهم وتبّرؤهم مما نسب الى العديد منهم، وهم 

منه براء.
جتربة ثورية حّية

احلالة  في  حاسمًا  ليس  االجتماعي-االقتصادي  العامل  إن 
اللبنانية حيث يتقدم اإلنتماء الطائفي على ما عداه من انتماءات، 
ما مّكن الزعامات الطائفية من امتصاص نقمة الناس االقتصادية 
وتطويعها سياسيًا، لكن ثورة 17 ت1 2019 الوطنية أثبتت بأن 
الطائفية  السياسية  الزعامات  ه��ذه  بها  تتمتع  التي  القدرة  ه��ذه 

ليست بال سقوف.
طائفيًا،  جمعيًا  وع��ي��ًا  صنعت  اللبنانية  السياسية  فاملنظومة 
ف��أض��ح��ت ال��ط��ائ��ف��ي��ة اخ��ت��ص��اص��ًا ك��س��ائ��ر االخ��ت��ص��اص��ات، لها 
وأساتذتها  ومؤسساتها  ونظرياتها  ومفاهيمها  مصطلحاتها 
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طرابل�س.. فيحاء الوطن وعرو�س الثورة

عن ثورة مبدعٍة ضد الفساد
*
د. عدنان خوجه

 
واللبنانيون  ال��راب��ع،  أسبوعها  اللبناني  الشعب  ث��ورة  تدخل 
يفترشون الطرقات والدروب، ويتظاهرون أمام املؤسسات الرسمية 
ومنازل رموز السلطة. يطرحون مطالبهم الواضحة والصريحة في 
وجه السلطة؛ يطالبون بالعيش الكرمي ومحاربة البطالة والفساد 
وأملهم  وجعهم  وينقلون  املسؤولني،  ومحاسبة  وامل��ال��ي  اإلداري 
االعالم  وسائل  على  أوضاعهم  يناقشون  العلن.  الى  وهمومهم 
وفي حلقات تفاعلية حتت اخليم، يتداولون في همومهم وما آلت 
اليه أحوالهم عبر لقاءات وحلقات أكادميية مفتوحة تشّخص الداء 
واالداري  الذهني  السلطة  ه��زال  وتكشف  احللول،  وتستعرض 
وعزلتها وتلهيها في أمور احلكم واستنسابية مواقفها ومتترسها 
فيه  يتالقى  ال��ذي  الوقت  في  الطائفية  التقسيمات  ح��دود  خلف 
الدروب  ي��رب��ط��ون  ال��ط��وائ��ف،  ح���دود  خ���ارج  جميعا  اللبنانيون 
الى  الساحات  ويحولون  املنشود،  الوطن  بوصلة  عبر  والطرقات 

منصات نابضة باحلياة واحليوية الفكرية واالبداع.
ب��أواص��ر احملبة  اللبنانية ك��اف��ة  امل��ن��اط��ق  ال��ق��ائ��م  رب��ط احل���راك 
واملشاركة والتعايش، خرج الثائرون من بيت الطاعة الى بيت الوطن 
الواحد، والعلم الواحد، والنشيد الواحد، في تظاهرات حضارية 
لم يشهد لها لبنان مثياًل في تاريخه احلديث. إنها ظاهرة سياسية 
ومسارها  شعاراتها  في  وأدائ��ه��ا،  شكلها  في  فريدة  اجتماعية 
النابض باحليوية. ظاهرة تناولتها وواكبتها وسائل االعالم احمللية 
والعربية والدولية بكثير من اجلدية واحلرفية واالحترام والتقدير، 
م��ن أهل  املعنية  ال��ى اجل��ه��ات  اي��ص��ال صوتها  ف��ي  كما أسهمت 
السلطة واملنابر الدولية، ناقلة صورتها وجتلياتها ورقي حراكها 

ولغة تعبيرها بحيث غدت حالة ثورية حقيقية نابضة باحلياة.
وعي اجلماهير يحبط الثورة املضادة 

ووضوحًا  وتصميمًا  َألقًا  الثورة  ت��زداد  الرابع  أسبوعها  في   
منذ  املتظاهرون  رفعها  التي  احملقة  املطالب  على حتقيق  وعزمًا 
اللحظة األولى، والتي ألهبت حناجرهم ومألت ساحات لبنان من 
أقصاه الى أقصاه على وقع اخلطى الثابتة ملئات األلوف من الشباب 
والشابات والكهول من ربات البيوت وطالب املدارس واجلامعات 
الذين افترشوا الساحات وحولوها الى منصات تعبيرية الفتة في 
كان  االطفال  وأدائها، حتى  الواحد  وتوازنها وصوتها  تناسقها 
لهم حضورهم الوازن وهم يلوحون بالعلم اللبناني ويرسمون على 
وجوههم علم بالدهم ورمزه االخضر الزاهي، ويطلقون البالونات 
في الفضاء لتواكب أصواتهم وهتفاتهم ويتحلقون في مجموعات 
عبارات  عليها  يدونون  لبلدهم  حبهم  عن  تعبر  لوحات  يرسمون 

ثورية، وأفكارًا تعكس مدى نضج هؤالء ووعيهم املبكر. 
 السمة احلضارية في انتفاضة الشعب اللبناني الفتة وواضحة 
في  االف��راد  وأداء  الشعبية  وح��راك احلشود  التظاهر  في شكل 
الساحات والشوارع حيث برز االهتمام اجلمعي في احلفاظ على 
البيئة ونظافة املكان وحتويل اخلارج الى داخل يستحق االهتمام 
طاملا ان االقامة في الشارع باتت طويلة، بحيث شاهدنا عمليات 
منظمة للنظافة وجمع النفايات، وقدم املتظاهرون للسلطة العاجزة 
البيئة،  وزارة  عنها  وتوضيبها عجزت  النفايات  فرز  في  دروس��ًا 
كما عبر املتظاهرون عن سلوكهم في إحترام األمكنة والساحات 
أيامه  في  احل��راك  ع��رف  فقد  ذل��ك  من  وبالرغم  عليها،  واحلفاظ 
أالولى ظواهر تقليدية في حرق الدوليب وقطع الطرقات، غير أن 
االنفعال  على  اجلماهيري  الوعي  وغلب  استقامت  املظاهر  تلك 
وسائل حضارية  ويخترع  جديدة  مسارب  يسلك  التظاهر  وعاد 
للتعبير شاهدناها في السلسلة البشرية التي وحدت البلد، فقد 
في خطوة  اجلنوب  الى  الشمال  من  املتظاهرين  أي��دي  متاسكت 
الفتة تؤكد على رغبة الشعب في كسر القيد الطائفي، واالغالل 
زعماء  واستغلها  االه��ل��ي��ة  احل���رب  صنعتها  وال��ت��ي  كّبلته  ال��ت��ي 
الطوائف وامليليشات الذين تصدروا املشهد السياسي وحولوها 
الشعب  َشرزمة  في  زعاماتهم وميعنون  بها  يديرون  مفاتيح  الى 
الواحد ويحولونه الى قطعان مدجنة ينهبون البلد يإسمها ويديرون 

سياساته مبنطق العشائر. 
 غير أن هذه الظواهر احلضارية وغيرها من تعابير احلراك 
قابلها أهل السلطة مبحاوالت عديدة من التحدي والعنف اللفظي 
املدن  ومختلف  ب��ي��روت  ف��ي  املتظاهرين  ط��اول  ال��ذي  واجل��س��دي 
اللبنانية والساحات العامرة باملتظاهرين، عبر عصابات الشبيحة 
واملتزملني الذين أمعنوا في تخريب الساحات وبعثرة اخليم وطرد 
املتظاهرين من الساحات أمام أعني رجال االمن. وقد شارك بعض 
رجال األمن املشاغبني في أكثر من موقع في اإلعتداء بالضرب 
واالعتقال دون ذرائع قانونية عكست طبيعة والءاتهم السياسية ال 

في  وال��وازن  الواعي  األنثوي  ظاهرة احلضور  وهي  االنتفاضة، 
في  املميز  حضورها  اللبنانية  امل���راْة  أثبتت  فقد  احل���راك،  ه��ذا 
التعبير السياسي وبرزت قدرتها على رفد الثورة بالقوة الناعمة 
التي مكنتها من حتقيق سلميتها وفرضها على السلطة القمعية 
وجتنيب احلراك معارك جانبية مع املتزملني، وقد أظهرت الشاشات 
مواقف جريئة معارضة لنساء وقفن بقوة امام محاوالت التعدي 
على املتظاهرين في بيروت وطرابلس وصور والنبطية وجل الديب. 
وأسهم احلضور النسائي في التظاهرات في تظهير صورة راقية 
في االداء والتعبير واملشاركة الواعية للمرأة في املجال السياسي 
أتباع  م��ن  عديدين  أغ��اظ��ت  راق��ي��ة  أخالقية  للعالم ص��ورة  وق��دم 
السلطة واملندسني الذين حاولوا جاهدين تشويه صورة التظاهر 

الراقية للشعب اللبناني. 
 ال تستطيع وأنت تراقب هذا احلراك النبيل بعني الفنان إال أن 
تستدعي من رفيف الذاكرة جتارب فنية مهمة كان لها دورها في 
لبنان في زمن ما فتجارب  الفن في  لتجربة  البياني  رسم اخلط 
مصطفى فروخ ورفيق شرف وعارف الريس وبول غيراغوسيان 
وغيرهم ال تزال منارات ومعالم على طريق التعبير السياسي في 

مجال الفن اللبناني. 
 *فنان تشكيلي وأستاذ جامعي 

احلرفية، وجتاوزوا حدود مهامهم في احلفاظ على االمن وقبول 
فكرة حرية التعبير التي يصونها ويحميها الدستور. ولم يتوقف 
االمر عند هذا احلد فقد تطور أسلوب السلطة واالحزاب احلاكمة 
مع تطور أسلوب التظاهر اليومي فاعتمدوا أساليب جديدة لشق 
بينها،  فيما  لتفرقة احلشود وضربها  الصف واصطناع وسائل 
ومنها االندساس بني صفوف املتظاهرين ورفع شعارات مناهضة 
تشكك  افكار  لرمي  التلفزة  كاميرات  ام��ام  والتظاهر  للحراك، 
باحلراك. غير ان الوعي العام كان أكبر من تلك احملاوالت الفاشلة 
فقد عمد املتظاهرون الى مراقبة الساحات وحماية املنصات من 

االختراق من قبل شبيحة النظام. 
مشهدية بني السياسة والفن 

وقد لعب االعالم وال يزال دورا مهما في نقل املشهد الثوري 
الهواء بشكل متواصل، كما أسهمت  له  وأف��رد  الشاشات،  على 
أيضًا،  احلدث  على  االض��اءة  في  االلكترونية  واملواقع  الصحف 
نقل اخلبر  في  االول  ال��دور  االجتماعي  التواصل  لوسائل  وكان 
والصورة وتداولها بني املتظاهرين، مما أّمن للحراك منابر عديدة 
صورة  ونقلت  كافة  اللبنانيني  بتصرف  الثوري  املشهد  وضعت 
السمة  وباتت  أجمع.  العالم  ال��ى  واحلضارية  السلمية  احل��راك 
شفافيتها  في  شاملة  انسانية  سمة  املشهد  هذا  في  احلضارية 
تعبيرها وصدق  وض��وح  خ��الل  من  رؤيتها  ووض��وح  وانتظامها 

وبالغة رسالتها.
 وباالنتقال من مشهدية التعبير السياسي في الساحات الى 
أرقى  من  ظاهرة  أمامنا  تبرز  للحراك،  الفني  التعبير  مشهدية 
السمات  اح��دى  وال��ت��ي شكلت  احل���راك،  أف��رزه��ا  التي  الظواهر 
احليوية للشعب اللبناني في حيويته الثقافية بحيث حتولت امليادين 
الدميقراطية في  ابهى أشكال  فيها  الى مسارح مكشوفة جتلت 
الساطع  وهجها  طرابلس  في  النور  لساحة  فكان  الفني  التعبير 
يوم اعتلى املنصة كورال الفيحاء لبنشد النشيد الوطني بأصوات 
والتي  النظام  قبل  من  املهمشة  املدينة  ابناء  من  الشابة  البراعم 
كثرت محاوالت شيطنتها فأذا بها تسفر عن وجهها احلضاري 
وتستقطب  ساحتها  عن  الغائب  للوطن  انتماءها  وتعلن  الناصع 
واناشيد  غنائية  وص��الت  لتقدمي  لبنان  فناني  من  العديد  تاليا 
ملارسيل  فكان  منصتها  ف��وق  ال��ه��ادر  اجلماهير  بصوت  وطنية 
خليفة حضورة املتجدد والحمد قعبور اطاللته احلميمة ولفنانيني 
محليني وهواة. واستمر التعبير الفني في وتيرته التصاعدية ما 
منح الساحة سمعة مميزة في املشهد اللبناني العريض وحولها 
الى مركز استقطاب ثوري إذا جاز التعبير فاستحقت طرابلس 
لقبها املستحدث -عروس الثورة- وتصدرت املشهد الثوري في 
لبنان مما جعلها عرضة للكثير من محاوالت التشويه والشغب من 

قبل املتزملني واملتضررين وازالم السلطة. 
الغرافيتي كتعبير سياسي 

وطالب  لفنانني  أخ��رى  فنية  نشاطات  الساحة  شهدت  وق��د   
من  عبر  الساحة  ح��ول  ع��دي��دة  م��راس��م  أقيمت  حيث  وناشطني 
خاللها الفنانون والهواة وطالب معهد الفنون عن انتمائهم لهذا 
الرقص  مشاهد  ننسى  أن  ميكننا  وال  املميز.  االب��داع��ي  املشهد 
والتي  اللبنانية  الساحات  مختلف  في  الدبكة  وحلقات  التعبيري 
عكست طبيعة الشعب اللبناني املرح واحملب للحياة، تلك الصور 
التي لقيت رواجا اعالميا ونوهت بها العديد من محطات التلفزة 

العربية والعاملية.
ف��ي بيروت  ال��غ��راف��ي��ت��ي اس��ه��ام��ات ع��دي��دة  لفناني  ك���ان  ك��م��ا 
وطرابلس حيث سجلوا على اجلدران واملباني املهجورة جداريات 
وفي  اجل���دران.  ف��وق  شعاراتها  وت��رف��ع  بالثورة  تتغنى  ضخمة 
الساحة  عن  احملترف  التشكيلي  الفنان  يغب  لم  نفسه  السياق 
الفنية بل حمل العديد من الفنانيني مؤثرات احلدث السياسي الى 
محترفاتهم وتذكرنا معهم »أوجني دوالكروا« في رائعته »احلرية 

تقود الشعوب« ومحاوالته رصد نبض الثورة الفرنسية، وجتارب 
في  السياسي  االض��ط��راب  مراحل  فناني  من  وغيرهم  »رودان« 
فنية  أعماال  ونفذوا  التعبير  ناصية  بعضهم  تنسم  قفد  اوروب���ا، 
عديدة ترصد نبض احلراك الشعبي في الساحات اللبنانية، فكان 
ل� »عادل قديح« إسهامه في أعمال تصور احلشد اجلماهيري في 
استعراضية لونية مؤسلبة، وكان ل� »جميل مالعب« أيضا تكوينات 
خطية ولونية من مشاهد الساحة، ول� »شوقي شمعون« حضوره 
في التعبير عن احلراك الشعبي واحلشود البشرية، وعمد »عدنان 
خوجة« الى وضع تخطيطات باحلبر ترصد مواقف معينة للحراك 
باحلواض  املعالج  ال��ف��والذ  م��ن  معدنية  منحونة  والدة  ال��ى  أدت 
الذي اخترق جدار الصمت وكسر األسر  اللبناني  متثل صورة 
الذي كان يعيشه. كما اعتمد »محمد عزيزة« مشهديات احلشود 
بعمل  التنويه  إال  هنا  ميكننا  وال  فنية.  لتكوينات  م��ادة  الشعبية 
الشعبية  االنتفاضة  استلهام  على  يونغ«  »توم  البريطاني  الفنان 
في ساحة الشهداء في مشهدية زيتية للحشد اجلماهيري على 
وكاتدرائية  االمني  بني مسجد  البصري  املعماري  التناغم  خلفية 
مار جرجس املارونية في بيروت خلفه من خالل مشهد يعيد الى 

الذاكرة جتارب فن االستشراق. 
املرأة ثورة 

وال ب��ّد م��ن االش����ارة ال��ى ظ��اه��رة صحية ج��دي��دة م��ي��زت هذه 

التجليات الفنية يف انتفا�ضة الأمل من حناجر القيم واحل�ضارة واحلياة  

مشهدية ثورية )محمد عزيزة - اكليريك على قماش(

*
عمران يا�ضني 

املجتمع،  ومكنونات  مكونات  ع��ن  تعبير  ال��ف��ن   
وناقٌل موضوعي ملزاياه. والثورة كمشهدية يتلمسها 
الفنان وتتفاعل معها ريشته. كما اإلحساس تنتفض 
تفّجر  الثورُة  بتعبيراتها.  حراكًا  وتنساب  األل��وان 
املكبوت. والفنان، كما الثائر، يطلق كوامنه متفاعاًل 

مع الناس، معبرًا عن أوجاعها.
باالندفاعة  تتميز  ال��ي��وم  نشهدها  التي  ال��ث��ورُة   
واحل��م��اس��ة وت��ف��اع��ل ال��ن��اس م��ع��ه��ا. وم���ا شهدناه 
ف���اج���أت اجلميع،  ث�����ورة  ف���ي ط��راب��ل��س  ون��ش��ه��ده 
بحّد  املشهديُة  الفنانني.  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  وجذبتهم، 

ذاتها غير مسبوقة واندفاعة املواطنني كذلك. مقاربة 
الثورة بالفن قائمة، وما أبدعته األقالم واملخيالت، 

يعطي الصورة الرمزية للتفاعل مع الثورة. 
للثورة برسم  االول  اليوم   كفنانني ساهمنا منذ 
العلم على الوجوه، ورسمنا لوحات مباشرة وتعبيرية 
عن االنتفاضة، ورسمنا اللوحة الكبرى التي نفذناها 
مباشرة  في  ساحة النور مع مجموعة من الفنانني 
تنفيذ  على  ح��ال��ي��ًا  ونعكف  )م��س��ت��م��رون(،  ب��ع��ن��وان 
)نبني  بعنوان  أمتار  ثالثة  بارتفاع  منحوتة حجرية 
كان  وتعبيراتها  املشهدية  ه��ذه  ووف��ق  لبنان(،  معًا 

التفاعل مع الثورة .
 فنان تشكيلي – طرابلس

عندما رسمُت الثورة.. 

منحوتة معدنية معاجلة باحلوامض، 65*35سم )عدنان خوجة(
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طرابل�س.. فيحاء الوطن وعرو�س الثورة

ماذا يريد طالب طرابلس من ثورتهم في ساحة النور؟ 
طرابل�س	– اللواء		

الثورة« طرابلس في استقطاب طالب اجلامعات   جنحت »عروس 
واملدارس واملعاهد الفنية الذين يتوافدون الى ساحة النور يوميًا منذ 
قرابة شهر للتأكيد على حقوقهم والتي ميكن تلخيصها بايجاد فرص 
العمل، كي ال تبقى شهاداتهم زينة على »احلائط«، أو تكون الهجرة 
ثمنها شباب وشابات  ويدفع  السياسية  الطبقة  أوجدتها  حال ملشكلة 

لبنان. 
ال��ن��ور عنوانهم  وال��ص��م��ود غايتهم وس��اح��ة   اإلص����رار ش��ع��اره��م 
يقصدونها يوميًا ولن يتخلوا عن تصميمهم حتى إسقاط رموز السلطة 

الفاسدة، وهذا ليس مستحياًل طاملا اجلميع »يد واحدة«.
شباب وشابات املدينة عانوا األمّرين لسنوات جلهة االتهامات التي 
متطرفة،  أخرى  وتارة  قندهار  فتارة هي  مدينتهم،  تطلق جزافًا بحق 
وفي كل األحيان هي مدينة خارج اخلارطة »اللبنانية« وليس السياحية 
اللبنانيني  أنظار  حتويل  في  الطولى  اليد  لهم  كانت  ه��ؤالء  فحسب، 
ب��أن صورة  يدركوا  لم  رمب��ا  احلياة.  تعشق  التي  املدينة  ال��ى  جميعًا 
مدينتهم ستصل الى العالم أجمع، اال انهم حاولوا وجنحوا وهم اليوم 
كامل حيث  م��دار شهر  على  بذلوها  التي  نتيجة جهودهم  يحصدون 
فشل السياسيون بذلك على مدار 30 سنة. ماذا يريد هؤالء، ومباذا 

يطالبون؟
شهادات طالب

للتأكيد  اليوم  »حتركنا  تقول:  اللبنانية  اجلامعة  من  عمادي  ن��وال 
على أن جامعتنا مهمشة ذات حقوق مهدورة مع ان نتائجها التعليمية 
ممتازة، كما وأؤك��د على ض��رورة ايجاد فرص عمل ألننا لسنا على 
استعداد لنتعلم ونضع الشهادات على جدران البيت، كما واننا نرفض 

الهجرة كي يفرح السياسي، نريد البقاء الى جانب أهلنا«.
أما فادي العلي من مدينة امليناء فيقول: »أتيت بسبب الذل الذي 
وننهض،  سننتصر  انتفاضتنا  وبقوة  أجمل  بوطن  أحلم  منه،  نعاني 
التحكم  بالسياسي  نقبل باخلسارة، فالشعب هو األق��وى، وكفى  لن 
ال��ه��ج��رة ك��رم��ى لعيون  ال��ب��ل��د«، وي��ؤك��د رف��ض��ة  مبصيرنا ف��ي ه���ذا 

السياسيني.
تقول:  الصحة  كلية  اللبنانية  اجلامعة  املنية،  منطقة  من  طه  جنى 
»أطالب بتحقيق أحالمنا والتي هي في األساس حقوق، لكن لألسف 
مهدورة، اجلامعة اللبنانية تخرج طالبًا ذات كفاءات عالية بيد انه ما 
من وظائف، اال في حال وجود الواسطة والتي باتت أهم من الكفاءة«. 
جنان عبيد سنة ثانية حقوق في اجلامعة اللبنانية تقول: »مستقبلي 
مجهول كما مستقبل كل الشباب والصبايا، قبل هذه الثورة كنت أفكر 
بالهجرة، لكن اليوم أملي كبير بالنجاح وحتقيق املطالب، وباذن الله 

يعم اخلير في هذا البلد«.
أما غيداء طه في كلية الصحة سنة أولى صحة وبيئة تقول:« مناهجنا 
فاشلة لم تتغير منذ سنوات طويلة، في حني دول العالم تغير مناهجها 
باستمرار، بالطبع ثورتنا اليوم ستعطينا حقوقنا، كما وأود أن اشدد 
اللبنانية فلماذا كل هذا احلرمان  على أن جاعة الوطن هي جامعتنا 
الالحق بها؟! نستغالب كيف أن الدولة اللبنانية ال تهتم ال مبدارسها 
اجلامعات  مع  املتاجرة  امل��راد  فهل  الوطنية،  بجامعتها  وال  الرسمية 

واملدارس اخلاصة؟«.
ليست  »الثورة  العلوم:  كلية  اللبنانية  اجلامعة  من  األبيض  ه��ادي 
ث��ورة ط��الب، طالب اجلامعة  للشعب اجلوعان أو احمل��روم، امنا هي 
نريد  للجميع،  الضمان  نريد  أبسط حقوقهم،  من  اللبنانية احملرومني 

وظائف لكل الشباب، كفانا هجرة وتشريد«.
لنا  »لبنان  االقتصادية:  العلوم  كلية  اللبنانية  اجلامعة  ادريس  الرا 
االهتمام  نلمس  أن  لبنانية  جامعة  كطالب  حقنا  للسياسيني،  وليس 
من املسؤولني كما الطالب في اجلامعات اخلاصة، جامة الوطن هي 

األهم«.
مرمي عبود سنة ثانية كلية العلوم االقتصادية أكدت أن: »املطلوب 
االهتمام باجلامعة اللبنانية احملرومة من كل املقومات، فبالفعل كليتنا 
تعاني من البنى التحتية املهترئة وفي املقابل ال ميكننا التوجه للجامعات 
اخلاصة، فلماذا نحرم من حقوقنا؟؟؟ هل ألننا ال منلك القدرة على دفع 

األقساط؟؟«.
الفنون قالت:« أشارك في  بربرة دويهي من زغرتا طالبة في كلية 
اعتصام ساحة النور ألنني أبحث عن مستقبل أفضل لي، واذا صممنا 
الطريقة  كونها  موقفنا  على  الثبات  علينا  لكن  أهدافنا،  الى  سنصل 

الوحيدة للخالص«.
تقول:«جئت  البلمند  جامعة  ف��ي  طالبة  زغ��رت��ا  م��ن  فرجنية  س��ارة 
للمطالبة بحقوقي كمواطنة لبنانية والتي تتلخص بفرص العمل وتقدير 
لوطني وعلى وطني واجب  أنتمي  انا  بلدنا  كثيرة في  الكفاءات وهي 

احترام إنسانيتي«.
وختمت: »تضامننا سيكون سر جناحنا ونحن لم نشهد مثل هذا 

املشهد من قبل، أمتنى أن حتقق لنا الثورة أهدافنا«.
حنان صبيح قالت: »انا طالبة في جامعة خاصة لكن كنت أمتنى 
لو أكون في اجلامعة اللبنانية، وجودي في الساحة من اجل حقوقي 
املنتهكة من قبل السلطة الفاسدة، بالكاد ميكن لألهل مساعدة أبنائهم 

وفي النهاية نبقى بال وظائف يا لسخرية القدر«.

هم	وقود	الإنتفا�سة	وجمالها	ودينامية	ا�ستمرارها	
جمال الثورة ومستقبل الوطن )الل�واء(

		روعة	الرفاعي

أخاف عليك طرابلس،  
أخاف عليك يا »عروسة الثورة«،  

أخاف عليك وكيف ال أخاف؟  
وأنظار العالم تشخص »للعروس« التي 
تبدو بأبهى حالها، جمالها، أناقتها، ثوبها 
األبيض النظيف جبينها العالي، وبسمتها 

التي تشّع فرحا. 
لهذا أخاف عليك طرابلس،  

أخاف أن تلهفك عني احلاسدين، وتهدف 
للنيل منك أيادي احلاقدين وهم كثر، ولطاملا 
احلقوا بك األذى واتهموكي بأبشع التهم، 
وساقوكي الى مقصلة اإلع��دام وأن��ت من 

كل التهم براء.
ال��ي��وم ط��ل��ب��وا ال��ن��ج��دة م��ن��ك فكنت خير 
محتضن لهم جميعا، وكيف ال يكون ذلك، 
وأنت لطاملا شاركتي في ثورات الشعوب 
أجل  م��ن  ناضلتي  واملعلم.  القائد  وكنت 
في  املجاهدة  كنت  الفلسطينية،  القضية 
لكل  املنظمة  ك��ن��ت  ال���ع���راق،  ث���ورة  سبيل 
ال��ت��ظ��اه��رات ف���ي س��ب��ي��ل ن��ص��رة الشعب 
السوري، فكان نصيبك من غضب األنظمة 
العربية والنصيب األوفر من الدولة اللبنانية 

والتي حرمتك اإلمناء ونيل احلقوق.
لطاملا ظلمت طرابلس ومع هذا كنت من 

أوائل الذين رفعوا شعار الثورة حتى غدوت 
»عروسة الثورة«، رفعت الشعار هذه املرة 
ليس ألجل الدول والشعوب العربية، وليس 
ألجل  إمن���ا  الفلسطينية،  القضية  ألج���ل 
لست  ف��أن��ت  مدينتي،  حقوقك  اس��ت��رج��اع 
املدينة اخل��ارج��ة عن  اإلره���اب، وال  مدينة 

القانون.. ظلمت لوفائك مدينتي ال أكثر.  

لقب  فنلت  ال��ط��وائ��ف  لكل  ال��وف��ي��ة  كنت 
مع  الوفية  كنت  املشترك«،  العيش  »مدينة 
أصحاب الدخل احملدود فأطلق عليك لقب 
»أم الفقير«، كنت الوفية للزعماء فامتألت 

جدرانك بصورهم.
اليوم تثورين على واقعك املرير، وظلمك 
املهني، فتنجحني في استقطاب األنظار من 
كل املناطق اللبنانية، لقد أتى ليزورك من 
أنه  من  بالرغم  األول��ى  للمرة  عليك  تعرف 
من  يعرفك  يكن  لم  ولألسف  لكن  لبناني 
خاف  بعدما  زيارتك  من  نفسه  منع  قبل، 
من صورتك املشوهة فإذا به اليوم يتفاجأ 

بقدراتك ومقوماتك وحبك للحياة. 
اليوم فتحت ذراعيك لتحضني كل املناطق 
واألطياف والطوائف لتثبتي لهم جميعا أنك 
الثانية«  »العاصمة  لقب  بالفعل  تستحقني 
من  عليك  أخ���اف  السبب  ول��ه��ذا  للبنان.. 

استمرار التهميش واإلهمال.  

مدينتي تنتفض.. لكنني أخاف عليها

»كلن يعني كلن« )عمران ياسني(

اإلصرار على إسقاط النظام
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طرابل�س.. فيحاء الوطن وعرو�س الثورة
الثورة بعيون فنية

غرافيتي ساحة النور

الثورة واجلماهير )عدنان خوجة( فنانو الثورة والساحة

فضاء التعبير لكل األجيال )اللواء(
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طرابل�س.. فيحاء الوطن وعرو�س الثورة
قصة جدارية َعَلم على بناء مهجور أعطى لثورة املدينة هويتها الوطنية

طرابل�س	– اللواء		

إميان  بفعل  ال��ث��ورة«  »ع��روس��ة  النور  أضحت ساحة    
ثورة  الن���دالع  األول���ى  اللحظة  منذ  س��ع��وا  ال��ذي��ن  شبابها 
لطرابلس  مغايرة  ص��ورة  اع��ط��اء  على  األول  تشرين   17
ف��ي ك��ل املناطق  ال��وج��ع واح����دًا  ك���ان  »احمل���روم���ة«، وإذا 
اللبنانية، فإنه في هذه املدينة اقترن بآالم مبرحة لم تنفع 
انتخابات،  كل  قبل  تنطلق  التي  ال��وع��ود  مسكنات  معها 

لكنها تعود لتتبخر فور وصول السياسيني للسلطة. 
هذه هي طرابلس، مدينة السالم والعيش املشترك وبفضل 
ثورتها احلضارية بات يطلق عليها لقب »جنة لبنان« فكيف 
فوق  يخيم  وال��ذي  املهم  احل��دث  هذا  وراء  يقف  ومن  ذلك 

سماء املدينة منذ أكثر من شهر وبشكل يومي؟
الله(  على جانب ساحة النور )بلغة أهل املدينة، ساحة 
مهجور،  بناء  ثمة  اليومي،  والثائرين  الثورة  ملتقى  حيث 
كشبح يخيم فوقها، لم تزده السنوات إال توّحشًا وغربة.. 
أبناء  من  شباب  تداعى  الثورة  ش��رارة  انطالق  وم��ع  لكن 
تطل  التي  املنصة  ب��ات  ال��ذي  البناء  تغيير  بهدف  املدينة 
والذي  األب��رش  محمد  الفنان  ومنهم  يوميًا،  ال��ث��وار  على 
مع شعار  اللبناني  العلم  ورسم  البناء  ج��دران  بطالء  قام 

»طرابلس مدينة السالم » و«طرابلس جنة لبنان«.
يعّرف الفنان األبرش عن نفسه بالقول: »عمري 27 سنة، 
أدرس هندسة معمارية في احدى اجلامعات اخلاصة، منذ 
 25 مدينتي مبشاركة  ج��دران  على  أرس��م  وأن��ا  عامًا   17
شاب، وحينما انطلقت الثورة بدأت األفكار تراودني حول 
وضع البناء املهجور وبالفعل قمت بحملة جلمع التبرعات 
على صفحتي على فايسبوك، وجمعت املال من كل الذين 

تفاعلوا معي«. 

وي��ت��اب��ع ف��ي ح��دي��ث م��ع »ال���ل���واء«: »ف��ي ال��ب��داي��ة ل��م أكن 
أرغب بأن يبقى البناء املهجور بشكله املعهود، سيما وانه 
تنقل بشكل  املرئية  االعالمية  الوسائل  بات مشهورًا وكل 
برسم  وبدأنا  املال  فجمعنا  منصته،  عبر  الصورة  مباشر 
العلم اللبناني ومن ثم طالئه بألوان جديدة، وفور االنتهاء 
»طرابلس  ال��ث��ورة  ساحة  على  املطل  اجل��ان��ب  على  كتبنا 
العمل  توقفنا عن  للمال،  السالم«، وبسبب حاجتنا  مدينة 
البولفار، فأطلقنا مجددًا حملة  فبقي اجلانب اآلخر جلهة 
العلم  رس��م  وأكملنا  املبلغ  ت��أم��ني  وف���ور  أخ���رى  ت��ب��رع��ات 

اللبناني وكتبنا »طرابلس جنة لبنان«.  
وأضاف: »سنوات طويلة واملبنى املهجور على حاله في 
بتغيير  السياسيني  من  أحد  يفكر  ولم  الثانية،  العاصمة 
كشباب  نحن  اليوم  املدينة.  مداخل  أح��د  لتجمّيل  معامله 
متطوع قمنا بكل شيء ولم نأخذ قرشًا من أي جهة، ألن 
بأن  سمعنا  الثورة  قبل  العمل.  هذا  منا  تستحق  مدينتنا 
هناك مخطط لدى الدولة النهاء دور معرض طرابلس الدولي 
بداًل من تطويره وحتسينه، وهنا نحن نشعر بأن هناك من 
يسعى لتأبيد صفة احلرمان على املدينة، »ثورتنا« منحتنا 
الفرصة الثبات وجودنا وبفضل الله جنحنا بجهود شباب 
به  قمنا  للمدينة، وما  النمطية  الصورة  تغيير  وشابات في 

اليوم كنا نتمنى لو قمنا به منذ زمن طويل«. 
وختم األبرش بالقول إنه يأمل أن تتحقق أهداف الثورة 
»فننعم بوطن حقيقي لكل أبنائه الذين يجاهدون في سبيل 
احلصول على فرصة عمل في بلد يفضل الواسطات على 

الكفاءات«.

الفنان األبرش أمام اجلدارية

في العام 1951 وفي الذكرى الثانية لوفاة الزعيم عبد 
1950( مّت في احتفال كبير  احلميد كرامي )1887 – 
تدشني الساحة التي أطلق عليها اسمه بعد وضع متثال 

له فيها.
أواخ���ر ال��ع��ام 1982 ان��ف��ج��رت ع��ب��وة ناسفة أطاحت 

بالتمثال.
في العام 1983 وضعت حركة »التوحيد االسالمي« 
كلمة  املدينة،  على  املسيطرة  القوى  بني  من  كانت  التي 
اجلاللة »الله« مكان التمثال، والتي ما تزال حتى يومنا 

هذا، وبعض الطرابلسيني ينسبون الساحة لالسم.
إلى  وتصل  مربع،  متر   5600 نحو  الساحة  مساحة 

نحو 8000 متر مربع مع متفرعاتها وهوامشها.

يتفرع م��ن الساحة 6 م��س��ارب؛ أح��ده��ا جلهة سرايا 
والثالث  القلة،  ك��رم  وآخ��ر نحو  فالبحصاص،  طرابلس 
نحو إش���ارة ش��ارع ال��ت��ل، وال��راب��ع نحو ش��ارع عزمي، 
وط��ري��ق ت���ؤدي نحو أوت��وس��ت��راد امل��ي��ن��اء وم��س��رب أخير 

باجتاه طريق املعرض.
ن��ال��ت ال��س��اح��ة ش��ه��رة واس���ع���ة ف���ي اإلع�����الم احمللي 
وال��ع��رب��ي وال��دول��ي ب��ع��د ان��ط��الق ان��ت��ف��اض��ة 17 تشرين 
أول 2019 بفعل احلشود التي تلتقي فيها يوميًا وتقدر 
بعشرات اآلالف، واملواقف والفعاليات الفنية واإلبداعية 
والتفاعلية التي تصدر عنهم، ما أّهل مدينة طرابلس لنيل 

لقب »عروس الثورة«.  

ساحة للنور.. والثورة 

العلم والشعارات حارسة الساحة وناسها
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 املوافق 18 ربيع األول 1441هـ

طرابل�س.. فيحاء الوطن وعرو�س الثورة
يوميات ثورة

مشهد أذهل العالم طرابلس مدينة السالم

.. والثورة ثالثتهم العلم يظلل شعب اإلنتفاضة

.. وللباعة نصيب مما يجري
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