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كالم في السياسة

سنة في مصعد فندق أوروبي ...
جان عزيز
ي�ق��ول��ون ب��أن��ه ال ن��ري��د أن ن�غ�ي��ر ل�ك��م أي
حرف في قانون االنتخابات» ،الفتًا إلى
أن «تيار املستقبل يأخذ  20مقعدًا نيابيًا
مسيحيًا م�ن��ذ  20س�ن��ة وال ي��ري��د حتى
البحث بمشروع قانون االنتخابات».
إل��ى ذل��ك ،أعلن رئيس ح��زب «الوطنيني
األح � � ��رار» ،ال �ن��ائ��ب دوري ش �م �ع��ون أن��ه
م��رش��ح ل�لان�ت�خ��اب��ات ف��ي ال �ش��وف حتى
إشعار آخر.

إبراهيم :عدونا واحد
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ� � ��ر ،ج � ��ال امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل�ل�أم��ن ال� �ع ��ام ،ال� �ل ��واء ع �ب��اس إب��راه �ي��م،
ليلتي امليالد ورأس السنة على املراكز
ال�ح��دودي��ة وه�ن��أ العسكريني بمناسبة
األع � �ي ��اد ،وال �ت �ق��ى ض �ب��اط امل��دي��ري��ة في
ل�ق��اء م��وس��ع ،وت �ن��اول وإي��اه��م القضايا
السياسية واألمنية والوطنية ومهمات
املديرية في املجاالت كافة.
ول� �ف ��ت ال � �ل� ��واء إب ��راه� �ي ��م إل � ��ى أن «أب � ��رز
ّ
ال �ث��واب��ت ال�س�ي��اس�ي��ة وال��وط �ن �ي��ة أن لنا
عدوًا واحدًا ،هو اإلسرائيلي ،ومن أضاع
ات� �ج ��اه ال �ب��وص �ل��ة ف �ع �ل �ي��ه ض �ب �ط �ه��ا م��ن
ّ
جديد وباتجاه الجنوب ،وم��ن يفكر أن
ه�ن��اك ع ��دوًا آخ��ر ف��ي ال �ش��رق وع ��دوًا في
ال�غ��رب وف��ي ال�ش�م��ال ،فعليه أن يضبط
وضعه أيضًا».
وع ��ن ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا أش ��ار إل ��ى أن
«ال �ت��وق �ع��ات م��أس��اوي��ة ،وه ��ي ت ��دل على
أن ال�ع�ن��ف سيستمر ف��ي س��وري��ا لوقت
ط ��وي ��ل ،ل ��ذل ��ك امل �ط �ل��وب م �ن��ا ال �ت�ع��اي��ش
م��ع ه ��ذه األزم � ��ة ،وخ �ص��وص��ًا ضباطنا
وعناصرنا في املراكز الحدودية» .وأشار
ُ
إلى أن «اإلحصاءات الرسمية تشير إلى
ّ
ّ
أن لدينا  160ألف نازح سوري مسجل،
ون�ح��ن نتصرف وال�ك��ل ي�ع��رف أن العدد
ال�ح�ق�ي�ق��ي أك �ب��ر ب �ك �ث �ي��ر ،ول��دي �ن��ا أي�ض��ًا
م��ا ي�ق��ارب  13أل��ف فلسطيني ن��ازح من
سوريا ،وأغلبيتهم من مخيم اليرموك»،
م �ش �ي �رًا إل� ��ى «أن ال ��وض ��ع اإلن �س ��ان ��ي ال
يسمح بإقفال ال�ح��دود اللبنانية بوجه
ه ��ؤالء ،ون�ح��ن أم��ام خ�ي��اري��ن :إم��ا نكون
إنسانيني أو نكون عنصريني».

علم
و خبر

اهلل
األوروب � � �ي � ��ة ف ��ي ل ��وك �س �م �ب ��ورغ ،وط��ال��ب
بإلغائه ،استنادًا إل��ى أن ال�ق��رار اتخذ من
دون أدلة مقبولة قانونيًا.
وبحسب م�ص��ادر «م�ع��اري��ف» ،ف��إن خيبة
األم��ل اإلسرائيلية ترتبط أيضًا بتأخير
ن� �ش ��ر ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات
البلغارية التي كانت تأمل بأن تربط حزب
الله بتفجير مدينة بوغراس ،األم��ر الذي
ّ
ي��ؤم��ن ل ��دول االت �ح��اد التلكؤ ال�ح��ال��ي في
إقرار الخطوة املنشودة إسرائيليًا.
وق ��ال ��ت ال �ص �ح�ي �ف��ة إن «إس ��رائ� �ي ��ل ب ��دأت
ح�م�ل�ت�ه��ا ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ض ��د ح ��زب ال�ل��ه
ب �ه��دف إدراج � � ��ه ض �م��ن ق��ائ �م��ة امل�ن�ظ�م��ات
اإلره��اب�ي��ة األوروب �ي��ة م��ن ع��ام  ،2005بعد
حادثة اغتيال ( رئيس الحكومة اللبنانية
األس �ب��ق رف �ي��ق) ال �ح��ري��ري ف��ي ل�ب�ن��ان ،إال
أن ف��رن�س��ا أح�ب�ط��ت امل�س�ع��ى اإلس��رائ�ي�ل��ي
ف��ي حينه ،وم��ا زال��ت .أم��ا اآلن ،فقد ق��ررت
إس� ��رائ � �ي� ��ل م � � �ع � ��اودة امل � �ح � ��اول � ��ة ،وط � ��رح
امل ��وض ��وع م��ن ج��دي��د ،ف��ي أع �ق��اب عملية
بورغاس في بلغاريا».
من جهتها ،أش��ارت «جيروزاليم بوست»
إل��ى أن خيبة األم��ل اإلسرائيلية لم تمنع
ت��ل أب �ي��ب م��ن م��واص �ل��ة إع � ��داد «ال��وث��ائ��ق
امل� ��وج� ��ودة ب �ح��وزت �ه��ا ،ب �ه ��دف م �س��اع��دة
أوروب� � � ��ا ع �ل��ى ات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رار ض ��د ح��زب
ال � �ل ��ه» .وب �ح �س��ب ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ف� ��إن امل�ل��ف
اإلس��رائ�ي�ل��ي يتضمن «أح��داث��ًا ك��ان حزب
الله متورطًا فيها طوال السنوات املاضية،
ف��ي مقدمتها :اغ�ت�ي��ال ال�ح��ري��ري ،واألدل ��ة
املجتزأة التي ساقتها املحكمة ( الدولية
الخاصة بلبنان) ضد ح��زب الله في هذا

حني نحاول استذكار أعوامنا املاضية من هذه الحياة
في هذا البلد ،نجد صعوبة كبيرة في استعادتها سنة
ف�س�ن��ة .يختلط علينا معظمها .ك��أن أي��ام�ه��ا ك��ان��ت في
ح��ال��ة ذوب ��ان ،أو ك��ان��ت هيولية البعد زم�ن�ي��ًا .أي��ن ُ
كنت
س�ن��ة 1979؟ م ��اذا ح�ص��ل س�ن��ة 1997؟ أح�ي��ان��ًا ك�ث�ي��رة ال
نجد جوابًا .مع أننا لم نفقد الذاكرة بعد ،ولم يعترها
ض�ع��ف ال �ت �ع��داد وال ال �ت��ذك��ار .ف�ج��أة ن ��درك أن�ن��ا ال نقدر
على استحضار م��ا مضى م��ن السنني ،إال مجموعات،
أو رزمًا .ال مفرد فيها ،وال مفردة مفيدة .كأن أعوامنا في
العقود األرب�ع��ة املاضية لم تكن تعترف بآخر ليلة من
كانون األول ،ولم تكن قد اكتشفت بعد رونامة الوريقات
الصغيرة ،ولم تخضع قط لطقوسية رأس السنة .كأنها
م�ض��ت ع�ل��ى رأس �ه��ا ه ��ي ،ووف ��ق روزن��ام �ت �ه��ا ال�خ��اص��ة.
متمردة على أجنداتنا ،ثائرة بال ثورة وال ثوار ،وال ربيع
طبعًا .حني نجهد ذاكرتنا ،أقصى ما يمكننا معرفته أن
ً
أعوامنا املنصرمة تجمعت فعال في حقب .خافت ربما
أن ت�ك�س��ره��ا ع��واص��ف زم�ن�ن��ا ،أو ت�ل��وي ق �س��اوة أي��ام�ن��ا
عنق ال��واح��دة منها ،ال�ط��ري ال�ه��ش .ت��راص�ف��ت أعوامنا
حول حولياتها ،تراصت حزمًا عريضة ،قبل زمن حزم
اإلنترنت ،لتعبر في مضيق حيواتنا في هذا البلد ،آمنة
من كل ضيق ،تاركة لنا وهم تعداد السنوات والرؤوس.
ه�ك��ذا ال نتذكر مما م�ض��ى ،إال «أع ��وام ال �ح��رب» ،م��ن 75
إل��ى  ،90أو «أع ��وام ال��وص��اي��ة» أو الطائف أو األوص�ي��اء
ً
والطائفيني ،من  90إلى  ،2005وصوال إلى أعوام السراب
وك��ل امل�ف��اه�ي��م الهجينة امل�س�ت�م��رة ،م�ن��ذ «اس�ت�ق�لال »05
حتى اليوم.
سنة  2012في ذاكرتنا صورة نموذجية نمطية عن تلك
الحال .استمرار زمني حرفي ملا سبقها .أمس تكاذبنا
معها .تنافقنا بوعي طوعي إرادي كامل ،لحظة تمزيق
ال��ورق��ة األخ �ي��رة ،م��ن سنة ال��دزي�ن��ة بعد األل�ف�ين .سهرنا
ّ
على ليلتها ،واهمينها ومتوهمني أنها على طلق أن
تنجب ،فيما ال وعينا س��اه��ر حتى يتأكد أن�ه��ا رحلت
ً
ول��ن تعود .ودعناها وداع من لم ي��أت أو لم يكن أص�لا.
ضحكنا عليها لحظات ،شماتة وثأرًا وانتقامًا وتشفيًا،
بعدما أبكتنا أيامًا وشهورًا .فصلنا بها ردحًا من عمر،
ً
ً
هي من أعملت فينا فصال وفصال حتى األربعة .بعضنا
كسر صحونًا على رأس�ه��ا ،بعدما كسرت لنا أكثر من
حلم ،وقلبت لنا أكثر من رأس على عقب .وبعضنا اآلخر
اكتفى بالرقص على أنفاسها األخيرة ،كما قبائل ما قبل
الزمن ،حتى لفظتها ولفظناها...
ما الذي سنحفظه منها؟ ما الذي حفر فينا من أسنانها

وال�س�ن��ن؟ م��اذا نعلق ف��ي بالنا وع�ل��ى ج ��دران ذاكرتنا
من بقاياها ،على أن��ه شخصية ال�ع��ام؟ هل نختار في
السياسة مقاطعة بعضنا وانقطاع ح��وارن��ا وتقطيع
ال��وق��ت وق�ط�ع��ًا مبعثرة م��ن ح�ك��وم��ة مفترضة واح��دة،
وتعبير عجائزنا الحكماء« :قطيعة»؟! أم نختار في
االقتصاد ضائقة مالية وحقوقًا مقطرة بشق النفس
ٌ
انقطاع
وال�ت�ظ��اه��ر واإلض� ��راب ،حتى ان�ق�ط��اع ال�ن�ف��س،
ل��م ي��وف��ر نفس س�ي�ج��ارة؟ وح��ده األم��ن ي��وس��ع مروحة
خ �ي��ارات �ن��ا ،ف�ي�ف�ت��ح أم��ام �ن��ا آف� ��اق االغ �ت �ي��ال ،أو خطف
ال�ف��دي��ات امل�ع��روف��ة ال�ه��وي��ات وامل�ج�ه��ول��ة ال�ن�ه��اي��ات ،أو
ال�خ�ط��ف ال �ث��وري امل�ن�ظ��م ،م��ع ن�ج��م ال�ش��اش��ة اللبنانية
للعام  2012م��ن دون م�ن��ازع ،اب��و اب��راه�ي��م ،أو الخطف
ال�ع�ف��وي ال ��رد ـ �ـ ف�ع�ل��ي امل� ��أزوم امل �ه �ض��وم ،م��ع األج�ن�ح��ة
ً
العائلية العسكرية .وص ��وال ف��ي األم��ن دائ�م��ًا إل��ى سر
م�ي�ش��ال س�م��اح��ه ،وخ�ف��ر «ف �ي�لان �ت��روب» ال �ق��رن ال��واح��د
ِّ
والعشرين ،عقاب صقرِّ ،
مروب حليب األطفال ومذهب
«س �ت��ر ع� ��ورات ال �ن �س��اء» ،ك�م��ا وص ��ف ن�ف�س��ه م�ن�ص�ف��ًا...
حتى إذا صعب علينا الخيار ،لم نعدم خيارًا ،إذ حتى
ً
ه��ذا اكتشفنا ل��ه ح�ل�ا س�ن��ة  :2012ن�ن��أى بأنفسنا عن
ك��ل اخ�ت�ي��ار ،وف��ق أب��رز اخ �ت��راع لبناني ف��ذ ،منذ ق��رون
ونفوس.
وم��ع إدراك �ن��ا لكل ذل��ك ،نفتح صفحة ج��دي��دةِّ ،
نعمدها
س �ن��ة .ن�س�ت�ب�ش��ر ب �ه��ا ون �ت �ف��اءل .ك ��أن ال ��واح ��د ال� ��ذي في
رقمها سيتحول في عيوننا الغائمة عصا سحرية ،ال
م�ج��رد رق��م يستكمل رم��ز ال� �ـ 13الشهير فيهاِّ .
نحملها
ك��ل أمنياتنا واألح�ل�ام ،ال ألن�ن��ا ل��م نفق بعد م��ن سكرة
الليلة األخيرة ،وال ألن تكرار زمننا في دوائر ال تنكسر
قد حولنا مجانني .بل ألننا ندرك أن األمل ،ولو فسحة،
أهم من خبزنا واألوكسيجني .مع اننا نعرف أنها سنة
مفردة ،تنتظر سواها لتقسو معها ،وعلينا .وفي األثناء
ستكون مقيمة معنا ،حتى تنجلي حقبة ،فتصير مع
أخ��وات�ه��ا ح��زم��ة أخ ��رى ،وت�م�ض��ي .وف��ي األث �ن��اء ستبدو
ً
اس�ت�ن�س��اخ��ًا س�ي�ئ��ًا ،ف ��اش�ل�ا ،م�ش��وه��ًا ل�س�ن��ة م �ض��ت ،من
ح�ق�ب��ة م�م�ض��ة ل��م ت �م��ض .م��ع أن �ه��ا ت �ح��اول اإلي �ح��اء لنا
بأنها حبلى ،وإن بدنس .فتغرينا بروزنامة غاز ونفط
ومحكمة دولية وانتخابات وطبعًا خيبات...
في مصاعد بعض الفنادق األوروبية ،غالبًا ما يحذفون
رقم  13توجسًا .فتمضي بك سكة ودواليب وعلبة مقفلة،
مباشرة من الـ 12إلى الـ 14صعودًا .في هذا املكان البلدي
ٌ
املتبلد ،كل الصورة مطابقة :وط��ن فندق ،ونظام سكة،
َّ
وزمن مدولب ،ومستقبل معلب ،وصعود نحو الهاوية...
هل من يحذف من عمرنا سنة الـ 13لنسرع في اكتشاف
املا بعد؟

ما قل
ودل
ال�س�ي��اق ،واخ�ت�ط��اف العقيد اإلسرائيلي
ال �ح �ن��ان ت �ت �ن �ب��اوم ع� ��ام  ، 2000وال � ��دور
ال ��ذي يضطلع ب��ه ف��ي زع��زع��ة االس�ت�ق��رار
األم �ن��ي ف��ي س��وري��ا ،إض��اف��ة إل��ى سلسلة
من الوثائق التي تربط حزب الله بحركة
تهريب امل �خ��درات إل��ى أوروب ��ا ،وتبييض
األموال في بنوك لبنانية».
في السياق نفسهّ ،
غردت عضو الكونغرس
األميركي من الحزب الديموقراطي ،رئيسة
لجنة العالقات الخارجية التابعة ملجلس
ال �ش �ي��وخ ،إي�ل�ي�ن��ا روس _ ليتينني ،على
موقع تويتر للتواصل االجتماعي ،يوم
ّ
االثنني املاضي ،وشددت على أن «املنطق
األوروب � � ��ي م �ح� ّ�ي��ر ،وق ��د ح ��ان ال��وق��ت ألن
ّ
يوصف االتحاد حزب الله بما هو عليه:
ّ
منظمة إرهابية».
إل � ��ى ذل� � ��ك ،ت��وق �ع��ت ال� �ق� �ن ��اة ال �ث��ان �ي��ة ف��ي
التلفزيون العبري ،أن يواصل ح��زب الله
ع�م�ل�ي��ات ت�ع��اظ�م��ه ال �ع �س �ك��ري ،م��ن خ�لال
ال � �ت� � ّ
�زود ب �م��زي��د م ��ن ال ��وس ��ائ ��ل ال�ق�ت��ال�ي��ة
املتطورة ،القادرة على استهداف املنشآت
االستراتيجية في إسرائيل.
ّ
ورغم أن التقرير ركز على استمرار تعاظم
ّ
ح��زب الله عسكريًا لهذا العام ،رج��ح عدم
ان �ج��رار ال �ط��رف�ين ،إس��رائ �ي��ل وح ��زب ال�ل��ه،
إل��ى مواجهة عسكرية مباشرة وشاملة،
م � �ش� ��ددًا ع �ل��ى أن أرج� �ح� �ي ��ة ال �س �ي �ن��اري��و
التصعيدي م��ا زال��ت منخفضة .م��ع ذل��ك،
أك��د التقرير إمكان ان��زالق املواجهات في
سوريا إل��ى لبنان ،خاصة بعد أن أعلنت
«الجهات املتمردة في الساحة السورية»
الجهاد ضد حزب الله.

تعمل «مؤسسة الرؤية
العاملية» على الترويج
ملشروع دعم شبان وشابات
من «املعارضني الشيعة»
للترشح إلى االنتخابات
النيابية املقبلة في الجنوب.
ويندرج املشروع ضمن
برنامج «تعزيز القدرات
واالستقاللية» الذي

ّ
تموله اإلدارة األميركية.
وفي اإلطار عينه ،يتحرك
عناصر من تيار االنتماء
اللبناني الذي يرأسه أحمد
األسعد (الصورة) بني
املنتديات والنوادي في
منطقة صور ،إلجراء مسح
للشبان والشابات املستقلني
والناشطني في مختلف
املجاالت ،يتضمن عناوينهم
للتواصل معهم.

أسلحة في سيارة نائب
ض�ب�ط��ت دوري� ��ة أم�ن�ي��ة ف��ي س �ي��ارة أح ��د ال �ن��واب ال�ش�م��ال�ي�ين رش��اش��ات
يومني .ولدى توقيف
متوسطة من نوع بي .كا .سي .ورشاش  ،12.7قبل
ُ
ال�س�ي��ارة ،ت�ب نّ�ّي� أن م��ن يقودها ه��و س��ائ��ق ال�ن��ائ��ب .وق��د ت��رك��ت السيارة
صود َرت األسلحة املضبوطة.
والسائق فيما
ِ

دعوى ضد اإلمارات
تنوي إح��دى املحاميات رف��ع دع��وى قضائية ض��د دول��ة اإلم ��ارات ،بدل
الضرر املعنوي الذي لحق بها وبزوجها القاضي وابنيهما ،وذلك بسبب
تمنعها عن منحهم سمات دخول سياحية ،رغم حجزهم تذاكر السفر
وحيازتهم جوازات سفر خاصة ،وإبرازهم كتاب توصية من الخارجية
اللبنانية ،علمًا بأن سفارة اإلمارات في بيروت لم ترفض طلب الحصول
على السمات ،لكنها ماطلت في إعالن مصيرها أيامًا عدة لدى مراجعة
األس��رة املتكرر م��ن ب�ي��روت م��ن جهة ،وال�س�ف��ارة اللبنانية ف��ي اإلم��ارات
مع الخارجية اإلماراتية من جهة أخرى .كل ذلك من دون إعطاء إجابة
حاسمة وواض�ح��ة .األداء اإلم��ارات��ي وضعته العائلة ف��ي إط��ار التشدد
املمارس تجاه الجنوبيني تحديدًا.

عودة نازحني!
ّ
قالت جهات دولية معنية بملف النازحني السوريني إلى لبنان إن أكثر
ّ
املسجلني في قوائم النازحني قد عادوا إلى سوريا
من  30ألف سوري من
خالل الشهرين املاضيني.

طائفة املوظف
ّ
ُصدم موظفو مرفأ اليخوت التابع لسوليدير في منطقة السان جورج
من سؤال مسؤول األمن عن طائفة املوظفني ،وذلك عندما كانوا يقدمون
طلبات للحصول على بطاقات تعريف عنهم كانت سوليدير قد طلبتها.

