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كالم في السياسة

وبوادر «كارثة زراعية»
عـكــار ،فيما أصـيــب ســائــق آخــر (من
ب ـل ــدة م ــري ــاط ــة ف ــي زغ ــرت ــا) ب ـجــروح
نتيجة إطــاق املسلحني الـنــار عليه
لدى محاولته عبور نقطة الحدود».
رئ ـي ــس ب ـلــديــة س ـيــر الـضـنـيــة أحـمــد
ع ـلــم (ت ــاج ــر خ ـض ــار وف ــواك ــه) أش ــار
إلى أن «ثماني شاحنات نقل مبردة
ع ــائ ــدة ل ــه ع ــال ـق ــة وأرب ـ ـعـ ــة ســائـقــن
ي ـع ـم ـلــون ل ــدي ــه ي ـج ـهــل م ـص ـيــرهــم».
وت ـب ـلــغ بـنـتـيـجــة ات ـص ــاالت ــه بــوجــود
سائقني وشاحنات محتجزة يطالب
خــاطـفــوهــا بـفــديــة تبلغ عـشــرة آالف
دوالر ع ــن ك ــل ش ــاح ـن ــة وس ــائ ـق ـه ــا.
فيما تحدثت مـصــادر أخ ــرى عــن أن
الفدية « 50ألف دوالر عن كل سائق
وشاحنة».
األزم ـ ـ ـ ــة شـ ـل ــت الـ ـح ــرك ــة عـ ـن ــد نـقـطــة
املـ ـصـ ـن ــع الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة .عـ ـ ــاد ســائ ـقــو
ال ـش ــاح ـن ــات أدراج ـ ـهـ ــم وعـ ــدلـ ــوا عــن
الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه ن ـ ـحـ ــو سـ ـ ــوريـ ـ ــا وخـ ـ ــوض
غـمــار الـسـبـيــل نـحــو األردن .غالبية
ال ـشــاح ـنــات ال ـتــي تـعـبــر م ــن املصنع
تسلك معبر نصيب ،ما ينذر بكارثة
تـصـيــب امل ــزارع ــن وال ـت ـج ــار .رئـيــس
تجمع الـفــاحــن فــي لبنان إبراهيم
الـتــرشـيـشــي ،لـفــت إل ــى أن الـخـســارة
اليومية للبنان بسبب إقـفــال معبر

ن ـص ـيــب «تـ ـتـ ـج ــاوز م ـل ـيــونــي دوالر
يوميًا» ،مشيرًا إلــى أن األردن «أقفل
حدوده أمام  35شاحنة منجزة كامل
معامالتها ،مــا اضطرها إلــى البقاء
فــي بــاحــة ال ـج ـمــارك ال ـســوريــة حيث
القصف واملعارك الدائرة ،األمر الذي
دفــع السائقني إلــى الهرب ،ما ّ
عرض
ال ـشــاح ـنــات ل ـل ـن ـهــب» .أح ـم ــد الـعـلــم،
ص ــاح ــب مـشـغــل لـتــوضـيــب ال ـفــواكــه
والـ ـخـ ـض ــار ،أوض ـ ــح أنـ ــه يـعـمــل منذ
ص ـبــاح أم ــس عـلــى تـفــريــغ ال ـب ــرادات
التي عــادت أدراجـهــا ،خوفًا من تلف
البضاعة .أما عن بديل النقل البحري
من النقل البري ،فوجد العلم أنه غير
منطقي ألن «كـلـفــة ال ـبــراد فــي النقل
البري تبلغ  3500دوالر .أما في النقل
البري فتتجاوز الثمانية آالف».
ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـصـ ـمـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـم ــل فــي
قـ ـط ــاع ال ـت ـص ــدي ــر ل ــدي ــه شــاح ـن ـتــان
«ل ــم تستطيعا ال ـخــروج مــن ســوريــا
وإكمال طريقهما نحو دول الخليج.
األولى عادت من الحدود اللبنانية ـ ـ
السورية ،أما الثانية التي لم تستطع
عبور الحدود األردنية ،فإن سائقها
يعمل على إنـهــاء بـيــان املــرتـجــع من
مــدي ـنــة الـ ـس ــوي ــداء ق ـبــل ع ــودت ــه إلــى
لبنان».

البزالية ّ
تودع شهيدها

في البزالية ،كان يوم أمس الوداع األخير .الشهيد علي البزال ووري في
ثرى بلدته البقاعية بعد أربعة أشهر من قتل ابن الـ  28ربيعًا على أيدي
خاطفيه من إرهابيي «جبهة النصرة» .اختلطت الدموع ّ بالزغاريد،
في وقت انتظرت فيه الوالدة املفجوعة وهي تحمل «حنة العريس
الشهيد» ،الى جانب ابنته مرام التي لم يتجاوز عمرها السنوات األربع.
دموع الوداع لم تحجب مشاعر الغضب التي ّ
عبر عنها أبناء البلدة بإطالق
كثيف للعيارات النارية( .رامح حمية)

عن يسوع وداعش ...
جان عزيز
لم يصل يسوع إلى الجلجلة مشككًا .واألكيد أنه لم
يواجه املــوت من دون يقينه بقدرته على قهر املــوت.
ليست املسألة إيمانية وحـســب .وال كانت فــي ذهنه
ّ
مسلمة مسبقة فقط .بل كان يسوع في زمن مقاومته
الشاملة ،قــد خبر التحدي وجهًا لــوجــه .قــارب املــوت
بالحس امللموس .خــاض تجربته معه .وبــات متيقنًا
من أنه أقوى منه.
ذلــك أن ــه فــي م ــرات ثــاث ســابـقــة ،وق ــف يـســوع قبالة
امل ــوت ،وانـتـصــر عـلـيــه .هــي «الـقـيــامــات» ال ـثــاث التي
مأل بها تدبيره الخالصي .هي ثالثة انتصارات على
املوت ،معبرة جدًا في دالالتها والرسائل .املرة األولى
حني أقام ابن األرملة في نايني من نعشه .املرة الثانية
حني أقــام ابنة يايرس من موتها .والثالثة حني أقام
لـعــازر مــن قـبــره فــي بيت عنيا بعد أربـعــة أي ــام على
وفاته.
ثمة روابــط منطقية وخالصية وحياتية واضحة بني
الـقـيــامــات ال ـثــاث .فــي األول ــى كــان املـبـعــوث حيًا فتى
شابًا .وكان وحيدًا ألمه األرملة .وبالتالي فموته كان
يعني نهاية كاملة .ال بــل كــان يعني «النهاية».موت
الفتى الوحيد هو نهاية عائلة ،نهاية بيت ومنزل .نهاية
ذريــة وســالــة .نهاية عــالــم .ألن العائلة عالم صغير.
تـمــامــا كـمــا الـعــالــم فــي مـفـهــوم ي ـســوع عــائـلــة كـبـيــرة.
لذلك جــاء إليه ،أقامه من نعشه .أي من شــدق املــوت.
يحي شخصًا
انتزعه مــن براثنه لحظة افـتــراســه .لــم ِ
ببعثه وحسب .بل أحيا والــدة وأمــا .كأنه رأى نفسه
في ذلك النعش لحظتها .ورأى أمه مريم مكان األرملة
الثكلى .ورأى كل البشرية العقيمة بعد موته ،في جمع
املشيعني خلف النعش .كل مساره الفدائي تجسد في
تلك اللحظة .فلم يـتــردد .أقــام الفتى من موته .فأقام
نفسه والتاريخ والبشر.
في القيامة الثانية ،كانت الفتاة قد بلغت عامها الثاني
عشر .وكان املرأة النازفة منذ اثني عشر عامًا أيضًا
قــد مـ ّـســت يـســوع وه ــو فــي طــريـقــه إل ــى ابـنــة يــايــرس،
فشفيت بقوة خرجت منه .ورقم اثني عشر راسخ في
رموزية الخالص والكوسمولوجيا معًا .منذ الكواكب
واألشـهــر وتــوزيــع الــوقــت ،إلــى الــرســل واألس ـبــاط .إلى
سلسلة ال تنتهي مــن االثـنــي عـشــرات .يسوع نفسه
كان في الثانية عشرة حني دخل الهيكل .نجوم رؤيا
يوحنا اثنا عشر .ســال الخبز الفائض في معجزة
البحر اثنتا عـشــرة س ـلــة ...هــي طفلة األع ــوام االثني
عشر امليتة إذن ،كل هذه معًا .وهي املرأة النازفة منذ
اثنتي عـشــرة سنة كــل هــذه أيـضــا .فــالــدم هــو املــوت.
ونزف املرأة هو موت الحياة .ال بل هو قضاء على كل
حـيــاة .كــل هــذه قهرها يـســوع ،فشفيت املــرأة وقامت
الفتاة من املوت.
الرسالة نفسها أعطاها يسوع في القيامة الثالثة ،مع
لعازر .الشاب وحيد لشقيقتيه .بموته يقفل بيتهما.

آمال «مجلس قباني»
فإن «املتضررين» تنفسوا الصعداء.
م ــن ب ــن هـ ـ ــؤالء أعـ ـض ــاء ف ــي املـجـلــس
ال ـشــرعــي األع ـل ــى املـسـتـقـيــل ومـشــايــخ
من فريق قباني .نائب رئيس املجلس
مــاهــر صـقــال قــال ل ــ»األخ ـبــار» إن ــه ،مع
ع ــدد مــن األع ـض ــاء ،يـحـضــرون للطعن
أمـ ــام مـجـلــس الـ ـش ــورى ب ــال ـق ــرار ال ــذي
أصــدره مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان بعزل مفتي مناطق كان
قــد كلفهم قباني ،وبــإسـقــاط األعـضــاء
الـ ـ ـ  32ف ــي م ـج ـلــس ق ـبــانــي م ــن لــوائــح
ال ـش ـطــب املـ ـع ــدة الن ـت ـخ ــاب ــات املـجـلــس
الشرعي واملجالس اإلداري ــة والوقفية
فــي املـنــاطــق املــرتـقـبــة فــي الـعــاشــر من
أيار املقبل.
وكـ ــان دري ـ ــان ق ــد أصـ ــدر تـعـمـيـمــا قبل
انتهاء العام املاضي يعتمد فيه قرارًا
صـ ــادرًا عــن مـجـلــس مـسـقــاوي يقضي

ب ــاإلبـ ـق ــاء ع ـل ــى امل ـف ـت ــن خ ـل ـيــل امل ـيــس
فــي زحـلــة وسـلـيــم ســوســان فــي صيدا
وأحمد اللدن في راشيا ومدرار الحبال
فــي ص ــور ،إلــى حــن إج ــراء انتخابات
املجلس الشرعي وملء املراكز الشاغرة.
وأل ـغــى فــي الـبـنــد الـثــانــي مــن التعميم
قرار قباني بعزل املفتني وتعيني أحمد
نـصــار فــي صـيــدا وأي ـمــن الــرفــاعــي في
بعلبك وبسام طــراس في راشيا وزيد
ب ـكــار ف ــي ع ـك ــار .وع ــن ل ــوائ ــح الـشـطــب
الناقصة ،لفت صقال إلى أنها مفصلة
على قياس فريق املستقبل ،مسقطة كل
من ليس على هــواه .اسم صقال نفسه
مشطوب في لوائح الشطب.
ي ـتــأمــل ص ـق ــال خ ـي ـرًا ب ــال ـش ــورى بـعــد
تقاعد بوجي .تحرر املجلس من أصفاد
األخير ،بدأت فعليًا قبل أيام بإصداره
قرارًا حول طعن كان قد تقدم به قباني

ق ـبــل أك ـث ــر م ــن ع ــام ض ــد قـ ــرار مجلس
مسقاوي بإعادة تعيني الشيخ خلدون
عــريـمــط أمـيـنــا عــامــا للمجلس خــافــا
ل ـقــراره بـعــزلــه مــن منصبه فــي كــانــون
الثاني من عــام  .2013قــرار «الشورى»
الـصــادر عــن الهيئة الحاكمة برئاسة
ش ـكــري صـ ــادر ،اسـتـنــد إل ــى املـ ــادة 45
من النظام الداخلي للمجلس الشرعي،
الـ ـت ــي تـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى أن «ي ـ ـقـ ــوم امل ـف ـتــي
بتعيني األمني العام بعد استطالع رأي
املجلس» .استعاد «الشورى» شيئًا من
مــاء وجـهــه ،منتجًا شيئًا مــن الـتــوازن
املضروب بني فريق قباني واملستقبل.
تتوقع املـصــادر أن ترتفع كفة املـيــزان
أكثر ملصلحة قباني في الفترة ّاملقبلة
ب ـعــد سـ ـن ــوات م ــن اإلج ـ ـحـ ــاف .ومل ـحــت
إلـ ـ ــى اتـ ـ ـص ـ ــاالت أج ــرتـ ـه ــا م ــرج ـع ـي ــات
س ـيــاس ـيــة ت ـم ـنــت اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـت ــوازن

تحضير لطعن أمام
مجلس الشورى بقرار
دريان عزل مفتي
مناطق كلفهم قباني

لحسابات عــدة منها املـبــادرة
مــراعــاة
ّ
املصرية التي هشمها املستقبل .وألن
التوازن لن يتحقق من الجولة األولى،
اخ ـتــار ال ـش ــورى «امل ـل ــف األق ــل تعقيدًا
واستهدف الحلقة األضعف ،عريمط»
بحسب املصادر.
في الوقت الذي يعمل فيه فريق قباني
على «اسـتـعــادة الـحــق» ،تعمل أطــراف
سياسية أخرى على مسايرة دريان مع
اقـتــراب موعد االنـتـخــابــات .ينشط كل

برحيله تسد دروبهما صوب االستمرار واالستدامة
والـبـقــاء .مــرة ثالثة ،أراد يسوع أن يقول لناسه ،وأن
يقول لكل الناس والبشر والتاريخ ،أن املوت ممنوع .أن
آخر الطريق ال وجــود له .أن األبــد هو خياره وقــراره.
وأنه هنا ليفتح للبشر تلك الكوة صوبه .ولو بعد حني.
ولو بعد أربعة أيــام .كأنها فصول السنة األربعة .ما
يعني أنه بعد كل عــام ،ال بل بعد كل األعــوام ،سيظل
املوت مهزومًا .وسيظل انتصارنا عليه ممكنًا ال بل
محتومًا...
بهذه القيامات الثالث وصل يسوع إلى جلجلته .بهذه
االنـتـصــارات الثالثة على امل ــوت ،وقــف هــو أمــام موته
الخاص .لم يكن ينقصه إيمان ،وال هوية ابن اإلنسان،
وال تجارب قهره العدم ...ومع ذلك ،في اللحظة األخيرة،
في الثانية التي صار فيها مالمسًا للموت ،لم يقدر،
ول ــم يـخـتــر ،ول ــم يـشــأ إال أن يـكــون إن ـســانــا .فــي تلك
املواجهة املحسومة ،واملحتومة ،لبس يسوع اإلنسان.
ال بل لبس تحديدًا طبيعة أن يكون ابنًا إنسانيًا .ابن
مــريــم ،واب ــن أبـيــه ال غـيــر .لحظة اسـتـحــق مــوعــده مع
خ ــاص الـبـشــر ،لــم يلتفت إال إل ــى أم ــه .لحظة جــاءت
ساعة فــدائــه لكل الـتــاريــخ ،لــم يهتم إال بتاريخ والدته
ب ـعــده .أوق ــف مــوتــه ،وجـلـجـلـتــه وخــاصــه ورســال ـتــه،
جمدها كلها فــي أملــه وصـلـبــه ،ليتسنى لــه أن يعطي
ألمه غدًا .هو يوحنا ابنك .قال لها .ألنه يدرك أن موت
الولد هو أكثر من موته .هو موت ألمه .ألنه يعرف أن
الولد جزء من جسد أمه .ال يقطع عنها بالوالدة ،وال
بقطع حبل الصرة .وال حتى بالوفاة .فهو يستتبعها
حتى في موته ،بموتها .تمامًا كما تولد األم في املرأة
مع والدة ابنها ،كذلك تموت األم وتموت املــرأة بموت
ابنها أيضًا .لذلك أوقــف يسوع كل شــيء ،حتى أقام
أمه من موته ،وبالتالي من موتها .رغم إدراكه لقيامته،
وقيامتها بعد أيام ثالثة ،مثل قياماته السابقة الثالث.
يا الله ما أروعك ابنًا ،إنسانًا ،وإلهًا...
ُ
في يوم الجمعة العظيمة من العام  ،2015قدر لنا أن
نشهد تصحيح خطأ تاريخي عمره ألفيتان ونيف.
فمنذ بـيــاطــس وقـيــافــا ونـحــن نعتقد أن يـســوع قد
صـلــب أيــامـهـمــا .وأن صلبه وق ــع فــي أورش ـل ـيــم .وأن
جــاديــه كــانــوا شــركــاء مــن محتلني وعـمــائـهــم من
سلطة الهيكل ...كــان علينا أن ننتظر أكثر من ألفي
سـنــة ،وأن نشهد داع ــش ووحــوشـهــا ،لـنــدرك أن تلك
الوقائع غير دقيقة .فيسوع يصلب كل يوم .في وجه
طفلة سورية مذعورة من عدسة .في أرض املوصل
املنكوبة .في سهل نينوى املقفر من أهله السابقني
تاريخًا ليسوع وللصلب .في كل شهيد مظلوم ورأس
مقطوع .واألهم أن يسوع يصلب كل يوم ،على يد كل
وح ــوش األرض .خـصــوصــا أول ـئــك الــذيــن يصلبونه
باسم السماء.

مــن رئيس حــزب االتـحــاد عبد الرحيم
م ــراد ورئ ـيــس املــؤتـمــر الـشـعـبــي كمال
شاتيال ورئيس حزب الحوار الوطني
فؤاد مخزومي على خط عائشة بكار،
ً
أم ــا بحجز مـقــاعــد ملـقــربــن منهم في
املجلس الشرعي املنتظر .يركزون على
اق ـت ـطــاع حـصـتـهــم مــن كــوتــا الثمانية
أعـضــاء الــذيــن يحق للمفتي تعيينهم
«بما أن املستقبل لن يسمح ألي طرف
بــأن يكسر نـفــوذه املطلق على الهيئة
الناخبة» .لكن مخزومي يبدو األكثر
طـمــوحــا بينهم .يــريــد لنفسه منصب
نــائــب رئ ـيــس امل ـج ـلــس .كـلـفــه الـطـمــوح
ح ـتــى اآلن تـنـظـيــم ج ــول ــة ل ــدري ــان في
بــري ـطــان ـيــا ق ـبــل أس ـب ــوع ــن ،بــواس ـطــة
طائرته الخاصة ،حيث التقى الجالية
امل ـس ـل ـمــة وع ـ ـ ــددًا م ــن املـ ـس ــؤول ــن ،مــن
بينهم ولي العهد األمير تشارلز.

