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منبر

الزاوية الجنونية في الضاحية الجنوبية
ً
قــرأت فــي منبر «األخـبــار» مقالة للسيد
أي ـ ــاد امل ـ ـقـ ــداد يـ ـتـ ـن ــاول ف ـي ــه «ال ـج ــدل ـي ــة»
بــن «ح ــزب ال ـلــه» والـضــاحـيــة الجنوبية
لبيروت .كأنها لغز لم يجد له تفسيرًا،
ويثير فيه ّ
كمًا من األسئلة الجريئة .لكنه
ح ــاذر اإلق ـتــراب مــن ال ـتــابــو ...رغــم كثرة
تلميحاته .ولي عليه بعض التعليقات:
ـ ـ حصر السيد املقداد «الديالكتيك» بني
ـأت على سيرة
الحزب والضاحية ،ولم يـ ِ
«ال ـج ــدل ـي ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة» ب ــن ال ـضــاح ـيــة
ّ
وامل ـ ـحـ ــرومـ ــن .وكـ ــأنـ ــه ل ــم ي ـس ـمــع يــومــا
ّأن ه ـنــاك حــركــة إسـمـهــا «أمـ ــل» لـهــا من
مــآثــر الـتـنـمـيــة والـتـحــريــر الـكـثـيــرة .لكن
ّ
مل ــا مــارســت التغيير عـلــى إس ــم ضحية
ّ
ُ
نهر الغدير ملــا يـطــوف فــي زواري ــب حي
«الكرامة» ،يصبح اإلنماء موضع جدل!
ّ
«تتحرر» أرصفة بعض الطرقات
وعندما
في الضاحية من املشاة ،يصبح للتحرير
معنى آخر!
ـ ـ ـ ـ ّأمـ ــا ع ــن ال ــوج ــه الــرومــان ـســي والــزمــن
ال ـج ـم ـيــل ،ف ـقــد س ـهــا ع ــن ب ــال الـصــديــق
املقداد ّأن تاريخ البطولة لهذه الضاحية
ّ
خــطـ ُـه رائ ــد الـشـهــداء عبدالكريم الخليل
– ت ـصــادف ه ــذه الـسـنــة الــذكــرى املئوية
ُ
ّ
الستشهاده – ملا صار حبل املشنقة في
ساحة الـبــرج فــي الـعــام  1915ريحًا في
صرخات البعث للحرية.
الزوبعة .وأولى
ً
ـ ـ ّأما عن الجدل ،فلسفة وفكرًا ًومسارًا
ً
ف ــاألم ــر يـسـتـلــزم ع ـقــا وعـقـلـيــة تعيش
الـ ــزمـ ــان وامل ـ ـكـ ــان والـ ـ ـه ـ ــدف .س ــأت ـن ــاول
ثــاثــة قـضــايــا متعلقة بـهــذه الجغرافيا
والــدي ـمــوغــراف ـيــا ...وبــال ـقــرار فيها ولكم
تاليًا تقدير النتائج.
الـقـضـيــة األولـ ـ ــى :الـتـعـلـيــم الــرس ـمــي في
الضاحية الجنوبية.

ّ
هذا التقصير الرسمي «والشعبي» تدخل
ٌ
ـاص» لـتــوفـيــر ه ــذه الـخــدمــات.
«ق ـط ــاع خ ـ ً
وازدادت نتيجة لذلك قيمة الفواتير التي
يدفعها أشــرف الناسّ .إن الفواتير التي
يدفعها املحرومون واملستضعفون إلى
القطاع الخاص أضعاف سعر الكهرباء
الرسمية ( 5أمبير من املولد ثمنها 150
ألف ليرة).
فــي الـضــاحـيــة الجنوبية مـئــات املــولــدات
الـخــاصــة .فيما يعجز الـحــزب والـحــركــة
عن فرض تسعير ٍة عادلة ومعقولة َ
لقاء
ّ
هذه الخدمات بحجة أنه «قطاع خاص».
ً
ـا هــو كــذلــكّ ،إن ــه ق ـطـ ٌ
ـاع خ ــاص لكنه
فـعـ

ـ ـ ـ ـ ّإن عــديــد ط ــاب وت ــام ــذة الـضــاحـيــة
الـجـنــوبـيــة يـنــاهــز  150أل ــف طــالــب (مــن
ال ــروض ــات ح ـتــى ال ـج ــام ـع ــة) .ف ــي ال ـعــام
 1992كان عديد طالب املدرسة الرسمية
(الوطنية املجانية)  21ألفًا ،اما في العام
 2012فــان ـخ ـفــض الـ ـع ــدد الـ ــى م ــا دون
ال ـع ـش ــرة االف ت ـل ـم ـيــذ ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
الزيادة السكانية خالل  20سنة بنسبة
كـبـيــرة .وسـ ّـجـلــت امل ــدارس الرسمية في
الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة أدن ــى نـسـبــة نجاح
لشهادة البروفيه في لبنان.
املدرسة الرسمية في الضاحية الجنوبية
تنتظر مــن يدفنها بعدما جــرى قتلها.
وســؤالــي هــو :كيف تسكت كتلتا نــواب
«الوفاء للمقاومة» و»التنمية والتحرير»
املستضعفني
ٌ
ع ــن تــوفـيــر الـعـلــم الوالد ٌ
جدل بيزنطي؟ الضاحية مكشوفة
واملحرومني باملجان؟ أهذا
لقاء مع رئيس إحدى البلديات الكبرى لكل أنواع الخطر وما أوله
في ٍ
في الضاحية التي إشترت مؤخرًا عقارًا إهمال آخره كارثة
ٌ
ٌّ
مشاد عليه حاليًا ٌ
تربوي
بناء
«حرزانًا»
ض ـخ ــم ،س ــأل ـن ــاه إم ـكــان ـيــة ت ـحــويــل هــذا
الـصــرح إلــى مــدرسـ ٍـة نموذجية (روضــة
 +إبتدائية ) ّ
تتسع ِلـ  1500تلميذ كحد مخصص لقبضايات الحزب والحركة.
ّ
ادن ــى .فـجــاء جــوابــه حــازمــا جــازمــا ،أننا وتـســأل يــا صديقي أي ــاد عــن الجدلية...
ّ
دار للمسنني والعجزة .لــم ال ت ـســأل عــن ال ـت ـجــارة فــي الـحــرمــان
قررنا تحويله إلى ٍ
يــا لــإع ـجــاز .كـيــف تـتـقــدم اآلخـ ــرة على واإلتجار بحاجات الناس؟
ٌ
مؤثر جدًا مشهد املسيرات شبه املليونية
األولى!
ّ
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة :ف ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــات م ــاء فــي يــوم «هـيـهــات مــنــا الــذلــة» .رفــع سيد
ال ـش ـه ــداء قـبـضـتــه وس ـي ـفــه وح ـم ــل دمــه
الصهاريج وكهرباء املولدات.
ً
ّ
إن الـ ــدولـ ــة ال ـغ ــائ ـب ــة وال ـس ــائ ـب ــة ،وح ــزب وروحــه ضــد الظلم .ولست أرى مسيرة
ال ـل ــه وح ــرك ــة امـ ــل ج ـ ـ ٌ
والغنب
ملطلب رفــع الظلم
ـزء م ـن ـهــا مجلسًا ولــو بالعشرات
ِ
ِ
ٌ
ٌ
وحـكــومــة ،عــاجــزة وقــاصــرة عــن توفير عن أشرف الناس في أبسط مطالبها!
املاء والكهرباء ملواطنيها ،ومنهم سكان القضية الثالثة :في النظام واإلنتظام
الـضــاحـيــة عـلــى الــرغــم مــن ّأن قـلــة عــدد ُر ِف ـ َـع ـ ْـت فــي الـضــاحـيــة الجنوبية لــوحــات
ُ
امللتزمني بدفع فواتير الكهرباء .وجـ ّـراء عمالقة ك ِت َب عليها «النظام من اإليمان».

ّ
ملــا قرأتها ظننت ّأن لــدى رافعيها أدعية
مضادة للفوضى!
ل ـن ـت ـجــه صـ ــوب «ج ـ ـ ــادة ال ـش ـه ـيــد ه ــادي
ّ
نصرالله» إنــه إبــن القائد اإلستثناء في
ّ
هذه ّ
األمة .من منا ال يعرف هذا الطريق
وبالشكل وباألهمية وبالرمزية.
باالسم
ِ
ِ
ّ
ل ـك ــن مـ ــا ن ـ ـ ــراه أن املـ ـضـ ـم ــون ي ـعــاكــس
الـصــورة .أنظر معي إلــى جدلية اإليمان
والنظام على هذه الطريق .أنظر لعشرات
مقاهي األرص ـفــة الــاغـيــة لسير املشاة
على األرصـفــة لقد ّ
شيدها «املؤمنون»!
أنـ ـظ ــر لـ ـعـ ـش ــرات م ـ ـعـ ــارض الـ ـسـ ـي ــارات
ـات وم ـ ـحـ ــات عـلــى
واملـ ـخ ــالـ ـف ــات بـ ـسـ ـط ـ ٍ
جانبي الطريق ،أصحابها «املحرومون».
هذا هو الجدل ،قل هو املنطق :إستنباطًا،
ً
إستدالال ،قياسًا وإستنتاجًا.
ً
ُه ــل ت ـق ــود سـ ـي ــارة ف ــي ال ـضــاح ـيــة؟ هل
النارية
ق ـ ّـد َر لــك أن تــرى اآلف الــدراجـ ًـات
ً
ُّ
كالجرذان املذعورة ،زاعقة ،مزعجة،
ً
تفر ً
م ــؤذي ــة ،نــافـثــة سـمــومـهــا ،يمينًا يـســارًا،
من خلفك من أمامك ،عكس السير ،على
دوالبني ،على دوالب.
فوق تبقى رحمة ربك.
لكن من ٌ
هذا هو جدل يجري في الزوايا الجنونية
في الضاحية الجنوبية.
ّ
ّ
إن من لديه كل اإلحتراف في قتال عدو
ّ
األمــة هل ما زال ـ ـ حتى اللحظة ـ ـ هاويًا
الفوضى؟
في مواجهة
ٌ
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ـ
ض
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
م
ـ
ت
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ـ
س
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ـ
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ٌٍ
ّ
وعيون ساهرة ،لكن الضاحية مكشوفة
ٍ
لكل أنــواع الخطر .فما أولــه إهمال آخره
ـود كـثـيــرة...
كــارثــة! وفـيــت يــا ً سيد بــوعـ ٍ
عدنا بالنصر ّ
مرة على هذا اإلهمال.

صائب الخليل  -ناشط مدني

البسكويت ...من فضلكم!
هــي مشكلة امل ـت ـظــارف .وال ـفــرق بــن من
ه ــو ظ ــري ــف ومـ ــن ه ــو م ـت ـظ ــارف كـبـيــر،
سببه املوهبة والنشأة اإلجتماعية وامور
اخ ـ ــرى ك ـث ـي ــرة .خ ــذ م ـث ــا ،اهـ ــل م ـصــر،
املـشـهــوريــن بخفة الـظــل والـفـكــاهــة ...أما
الفرنسيون ،فأقر أن في ضحكات الكثير
مــن حـسـنــاواتـهــم ،مــا هــو شـفــاء للعليل.
ولكنهم ال يــدخـلــون بــاب التصنيف في
م ـجــال الـفـكــاهــة ب ــن األمـ ــم ،و ان ــا أعـتــذر
مسبقا ،من لبنانيني كثر ربما لن يفقهوا
ما عنيت.
قد يستفز هذا املنطق ،في هذا التوقيت
ب ــال ــذات ،بـعــض م ــن أحـتــرمـهــم وأج ـلـهــم،
مـثــل األس ـتــاذ ســامــي كـلـيــب ،ال ــذي حــذر
ف ــي م ـقــال ـتــه («األخ ـ ـب ـ ــار» ـ ـ ـ ـ ال ـخ ـم ـيــس 8
كــانــون الـثــانــي  )2015مــن لـغــة التشفي
و»الـ ـشـ ـم ــات ــة» ،وت ـف ـشــي ال ـش ـي ـفــون ـيــة أو
القومية ،وحكاية نحن واألغـيــار ،وكــام
من هذا القبيل.
هو كالم دقيق وفي غاية األهمية .ولكن
وســط هــذا الزخم والعويل الغربي ،وهذا
ال ـغ ـض ــب واإلسـ ـتـ ـنـ ـف ــار األم ـ ـنـ ــي وط ـلــب

ال ـق ـصــاص م ــن امل ـجــرمــن ،فـمــن املـجــدي
مخاطبة الجميع ،وخصوصا الفرنسيني
بالقول املباشر :ضعوا رأس املجرم تحت
املقصلة ...وليس ظله!
يا أيها الفرنسيون .يا أيها الديمقراطيون.
يا أيها املتنورون .هال سألتم عن أصحاب
اليمامة ،وما أدراكم ما اليمامة؟
انـ ـه ــا ملـ ــن ال ي ـ ـعـ ــرف ،ص ـف ـقــة األس ـل ـحــة
وال ـطــائــرات الـحــربـيــة األورب ـي ــة الـتــي تمت
بني بريطانيا ومملكة آل سعود .واعطيت
الصفقة يومها رمز اليمامة.
أال يعلم الفرنسيون بــأن اليمامة حينما
حـ ـط ــت فـ ــي دي ـ ـ ــار جـ ـي ــرانـ ـه ــم األف ــاض ــل
البريطانيني ،ط ــارت املحاسبة البرملانية
هناك ،جنبًا إلى جنب ،مع الشفافية وحرية
الصحافة وقوانني محاربة الفساد ،تعطل
عـمــل الـقـضــاء املـسـتـقــل ،واخـتـفــت جميع
طيور الديموقراطية من سماء لندن؟
أال يـعـلــم ال ـفــرن ـس ـيــون ال ــدي ـك ــارت ـي ــون أن
ال ـن ـس ـخــة ال ـج ــدي ــد م ــن ص ـف ـقــة ال ـي ـمــامــة
تتوالها اآلن حكومة فرنسا على شكل
ع ـقــود وص ـف ـقــات عـسـكــريــة ضـخـمــة مع

السعودية وقطر واإلمارات؟
أيستعصي على الفرنسيني املتنورين،
رواد اإلعالم والحرية والديموقراطية ،فهم
الــروابــط والعرى املادية والفكرية القائمة
بني مؤسسات وأجهزة حكومية وأهلية،
أمـنـيــة و مــالـيــة وعـقــائــديــة وإعــام ـيــة في

إذا أراد قوم ماري
إنطوانيت نصب المشانق
فعليهم برؤوس األفاعي

ممالك وإمـ ــارات الخليج الـفــارســي ،وبني
سـلـفـيــي مــارسـيـلـيــا ووه ــاب ـي ــي أب ــو بكر
البغدادي وأبو محمد الجوالني؟
أال يتذكرون ،على سبيل املثال ،ما الذي
حصل فــي إجـتـمــاع أمـنــي كبير حضره
مسؤولون امنيون كبار من الدول العربية

امل ـج ــاورة لـســوريــا ومـســؤولــن أوروب ـيــن
وأمـ ـي ــركـ ـي ــن ،ح ـي ـن ـمــا ق ـ ــام ذاك األم ـي ــر
الصفيق ،الدبلوماسي السابق واالمني
الالحق ،وأكد بكل صفاقة وسذاجة وخبل،
مسؤولية بالده عن وصول السالح املقدم
من دول املجتمعني ،للجماعات املسلحة
فــي ســوريــا ،وأنــه ضامن ملــا يقول لكونه
م ـط ـم ـئ ـنــا ال ـ ــى س ـل ـط ـتــي املـ ـ ــال وال ـع ـق ـيــدة
املمنوحني من بالده!
ألـ ــم ي ـت ـم ــازح ب ـكــل ص ـفــاقــة وس ـف ــال ــة مع
املجتمعني ،أم ــام كــامـيــرات الـتـلـفــزة ،بأنه
ي ـعــرف ع ـنــاويــن املـسـلـحــن وتـلـفــونــاتـهــم
الشخصية؟!
إذا أراد قوم ماري إنطوانيت نصب اعواد
امل ـشــانــق ،فـعـلـيـهــم ،وع ـلــى صحافييهم
وإع ــام ـي ـه ــم وم ـث ـق ـف ـي ـهــم ب ـ ــال ـ ــذات ،ب ــأن
يقطعوا رؤوس األف ــاع ــي .وأن يتوقفوا
عن املزاح والفكاهة .فلن تفيدهم يافطات
مرفوعة ،والسخرية من إمرأة منقبة هنا،
وطفل عريان مختون هناك.

حسين الكاظمي  -الكويت

