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مناطق

�صور الفنانين غابت عن واجهات المقاهي والمطاعم وح ّلت مكانها �أعالم الدول المتناف�سة و«بو�سترات» النجوم

هل نحن نحن� ...أم نحن «الآخر»؟
التعري النف�سي!
دعوة الى
ّ

تتح�ضر لك�أ�س العالم ...والأمل ب�أجواء حما�سية وغياب ّ
ّ
الخ�ضات الأمنية
بيروت

} د .رأفات أحمد

حسين غازي
اقتربت نهائيات كأس العالم في كرة القدم ،اللعبة األكثر جماهيري ًة
في أرجاء المعمورة ،والتي يهواها الكبير والصغير ،الذكور كما
اإلناث ،ويحترفها كثيرون ،والتي تشهد رواجا ً منقطع النظير ،حتى إن
توحد العالم.
البعض ذهب بقوله إلى ح ّد أن كرة القدم ّ
في لبنان ،بدأت أعالم الدول التي بلغت النهائيات تنتشر في
الشوارع وعلى السيارات ،وحتى على الكنزات والهواتف الخلوية
وشاشات الكومبيوتر ،وبدأ الحديث اليومي يتناول األسئلة عن فرص
الفرق بالفوز ،وعن المجموعات وتوزيعها وما إلى ذلك.
«أنت مع
كما بدأ ما يسمى بـ«التزريك» ينتشر في صفوف الشبابَ :
إسبانيا؟ ما إلها خبز السنة ...الكتيبة األلمانية حاضرة» ،وما إلى ذلك
من العبارات التنافسية.
وفي لبنان أيضاً ،يستوقفنا مشهد غريب ،فمن يزور العاصمة
بيروت ،يظ ّن للوهلة األولى أن بطولة كأس العالم  2014ستقام في
مالعبها ومالعب المدن األخرى .إذ بدأ يظهر مشهد ازدحام المقاهي
بمشجعي كرة القدم على اختالف أعمارهم وأعمالهم من
والمطاعم
ّ
نساء ورجال لمتابعة هذه المنافسة العالمية.
في بيروت ،انتشر عدد كبير من المقاهي التي أعلنت نقلها مباريات
كأس العالم بتقنيات حديثة وبجودة عالية .غابت صور المطربين
والمطربات والراقصات عن واجهات المطاعم ،لتح ّل مكانها صور
أعالم الدول المتنافسة!
«ال��ب��ن��اء» ج��ال��ت ف��ي منطقة
الروشة وبعض شوارع العاصمة
بيروت ،والتقت عددا ً من أصحاب
المقاهي والمواطنين ،واستطلعت
منهم آراءهم حول هذا االستحقاق
�ي ،وأث����ره ع��ل��ى الحركة
ال��ع��ال��م� ّ
االقتصادية في المدينة.
غ��س��ان بيالني م��دي��ر «Petit
 »caféيقول إنّ أجواء كأس العالم
رائعة ،وهي عادة تجذب كثيرين
م��ن المتابعين« ،وخ�ل�ال سعينا
من االن إل��ى مواكبة ه��ذا الحدث
الرياضي العالمي ،واجهنا بعض
المشكالت أهمها االشتراكات وما
يترتب عليها م��ن أم���وال باهظة
ت��دف��ع ل��وك�لاء المحطة الناقلة
« »Bein sportأما بالنسبة إلى
مواقيت المباريات فال مشكلة ،إذ
إنّ المقهى يفتح أب��واب��ه لمحبّي
ك��رة ال��ق��دم ط���وال ال��ل��ي��ل ،بما أنّ
بعض المباريات تقام عند الساعة
الرابعة صباحا ً بتوقيت بيروت».
ويتابع بيالني حديثه قائالً:
«كأس العالم متعة ،وأنا شخصيا ً

ّ
م�شجعو كرة القدم
في لبنان ي�ستعملون
�ضمير المتكلم
للتحدث عن المنتخبات
التي يح ّبذونها
أشجع منتخب البرازيل ،وتحضيرا ً
ّ
لهذه البطولة ،قمنا بتجهيز ديكور
جديد يتناسب مع األجواء ،فالناس
ي��ت��واف��دون إل��ي��ن��ا م��ن ك��ل ح��دب
وصوب ،لبنانيون وأجانب ،لذلك
وضعنا أع�لام ال���دول المشاركة
ع��ل��ى أب����واب ال��م��ق��ه��ى ،ول��زي��ادة
االن��س��ج��ام والحماسة ،سيلبس
طاقم العمل ب ّزات المنتخبات كنوع
من إضفاء المتعة على هذا الحدث
الرياضي».
واحتلت أعالم البلدان المشاركة
ف��ي ه���ذه ال��م��ن��اف��س��ة ال��ري��اض��ي��ة
العالمية مكانها على شرفات
ال��م��ن��ازل وال��م��ك��ات��ب وأسطحها،
وعلى السيارات في جميع أنحاء
المدينة ،وبما أن المنتخب اللبناني
لم يتأهل يوما ً إلى نهائيات كأس
العالم ،فإن كثيرين من اللبنانيين
يشجعون منذ الصغر منتخبات
بلدان لم يسبق لهم أن زاروه��ا،
وليس لهم ما يربطهم بها سوى
ك��رة القدم .وق��د ب��دأ معظم هؤالء
المشجعين بتأييد تلك المنتخبات
م��ن��ذ ن��ع��وم��ة أظ��اف��ره��م ،إن ك��ان
بسبب العب يتابعونه أو بسبب
مباراة شاهدوها ،أو بسبب حبّهم
أسلوب لعب فريق معيّن.
ومع وجود منتخب الجزائر في
التصفيات ،وهو المنتخب العربي
الوحيد الذي تأهّ ل إلى النهائيات،
ن��رى أن ه��ذا المنتخب مح َّب ٌذ من
قبل الجماهير اللبنانية والعربية
المتواجدة في لبنان.
يقول سامر فحص« :أنا أعشق
إيطاليا منذ الصغر ،وأتم ّنى أن
تح ّقق النجمة الخامسة وتعادل

رقم البرازيل ،ولدينا فرصة كبيرة
لتحقيق هذا الحلم ،إذ إن إيطاليا
س��ت��ل��ع��ب ف���ي م��ج��م��وع��ة رائ��ع��ة
ومتميزة».
مشجعو ك��رة القدم في لبنان
يستعملون ضمير المتكلم للتحدث
عن المنتخبات التي يحبّذونها،
فمشجع ال��ب��رازي��ل ي��ق��ول م��ث�لاً:
«سنفوز بكاس العالم على أرضنا»
برازيلي ال لبنان ّياً.
وكأنه مواطن
ّ
يشار إل��ى أن المباريات تتيح
ل��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ف���رص��� ًة ل��ل��ت��ع��ارف
واالختالط االجتماعي ،وهي إلى
جانب ذلك ،تعتبر تجارة مربحة
ألصحاب المقاهي والمطاعم الذين
قالوا إنهم عانوا انخفاضا ً في إقبال
الزبائن خ�لال السنة الماضية،
نظرا ً إلى األوضاع األمنية التي م ّر
بها لبنان.
ن���زار ال��م��ص��ري ،م��دي��ر مقهى
ومطعم «دندنات» يقول لـ«البناء»:
«إن مباريات كأس العالم نعمة
حلّت على مقهاي ال��ذي يقع في
منطقة الروشة .فقبل هذه األيام
يكون اإلقبال ضعيفاً ،لكن الناس
بدأوا يهتمون بالمجيء إلى المقهى
منذ اآلن ،وي��س��أل��ون ع��ن كيفية
نقل المباريات ،فبدأنا بتحضير
األجواء لتتناسب مع هذا الحدث.
على رغم أننا عانينا من موضوع
االشتراكات الذي كلّفنا بين خمسة
وعشرة آالف دوالر أميركي ،علما ً
أن مطاعم ع���دّة دف��ع��ت أك��ث��ر من
 15000ألف دوالر!».
ويضيف نزار المصري« :نرفع
صوتنا لمن يعنيهم األم���ر إزاء
مشكلة أخ��رى ،ففي لبنان العمل
في المطاعم والمقاهي متوقف في
ّ
الخضات
الفترة األخيرة ،نظرا ً إلى
األمنية التي حصلت والتي نتمنى
أال تعود أبداً ،وعند بدء مبارايات
كأس العالم ،نتوقع ازدحاما ً في
المقهى ،فنواجه مشكلة مع القوى
األمنية ،ﺇذ ﺇن الزبائن يستهلكون
وقتا ً إليجاد موقف لركن سياراتهم،
وه���ذا م��ا ي���ؤدي إل���ى انزاعجهم
والرحيل عن المقهى بسبب خوفهم
من تلقي مخالقة سير».
وع��ن سعيه إل��ى إضفاء أج��واء
المنافسة والحماسة على مطعمه
ع �لّ��ق ال��م��ص��ري« :ع��ن��دم��ا تدخل
ستجد النادل يلبس قميص أحد
المنتخبات ،كي يعيش الزبائن
أج��واء كأس العالم بكل حالوته،
كما إننا سنوزع أعالم الفرق على
الحاضرين».
وفي ظل هذه الظاهرة الفريدة من
نوعها نرى ان االهتمام بالسياسة
والفن ّ
يخف بريقه ،خصوصا ًَ صور
الفنانين التي كانت عاد ًة ،تغطي
جدران المطاعم والمقاهي ،وتحتل
المرتبة االول��ى من حيث اهتمام
الشباب ،فتنخفض نسبتها مع
اقتراب أهم حدث في العالم ليأخذ
وينصب اهتمام
مكانه الطبيعي،
ّ
المواطنين عليه خالل هذا الشهر.
ع��ل��ي ال��زي��ات ،ص��اح��ب مقهى
«زع���ف���ران» ي��ق��ول ل��ـ«ال��ب��ن��اء»:
«األج���واء هنا دائما ً تتعلق بكرة
القدم ،ففي المرحلة األول��ى قمنا
باالشتراك وتسوية أمورنا بشأن
ه���ذا ال��م��وض��وع ،ورك���زن���ا على

مسألة ال��ص��وت ف��ي المقهى ألنّ
الناس يحلو لهم مشاهدة المباراة
وصوت المعلق يصدح في األرجاء،
وبالتأكيد جهّزنا شاشة عمالقة،
وزيّنا المقهى باألعالم ،والملصقات
الخاصة بمونديال البرازيل».
أم�����ا أص����ح����اب م���ح���ال ب��ي��ع
القمصان ،فوجدوا في كأس العالم
باب فرج عليهم .محمد قانصوه،
تاجر في األربعين من عمره في

ألكثر من شهر.
أم�����ا ب��ال��ن��س��ب��ة إل�����ى ب��ع��ض
المواطنين ،فكأس العالم يعني
عمالً أكثر ،على رغم أنهم ال يعملون
في مقا ٍه أو مطاعم .فحسن هاشم،
مندوب مبيعات في شركة إعالنات
يقول« :تزداد نسبة عملنا ،في هذه
الفترة ،ﺇذ ﺇن المقاهي والمطاعم
تطلب م ّنا أن نقوم بتجهيز ملصقات
دعائية لهم تتض ّمن صور الالعبين

تتراوح �أ�سعار البطاقات بين  400و500

دوالر ما يثقل ظهر المواطن بم�صاريف
�ﺇ�ضافية هو بالغنى عنها في هذه الفترة
منطقة ال��ب��رج ،ع � ّب��ر ب���دوره عن
انتظاره هذا االستحقاق وقال« :إن
مباريات كأس العالم أنقذت متجر
األلبسة ال��ذي أملكه من اإلف�لاس.
إذ بدأ االزدي��اد على طلب قمصان
إيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرازيل
من االن .والقت هذه القمصان التي
يبلغ ثمن ال��واح��د منها  20الف
ليرة ،إقباال ً كثيفاً».
ويضيف محمد« :غالبية الناس
ك��ان��وا ي��ش��ت��رون ب���� ّزات لفريقي
إيطاليا وألمانيا ،لكن الوضع اآلن
تغيّر ،فالجميع أصبح يريد ثياب
المنتخب األرجنتيني أو البرازيلي
وك���ذل���ك ال��ب��رت��غ��ال��ي ،لولعهم
بكريستيانو رون��ال��دو» .وتم ّنى
محمد لو يطول وقت كأس العالم

وشعار المونديال ،فالكل يعمل في
هذا الشهر من دون استثناء».
وينقسم المشجعون اللبنانيون
في تأييدهم بين البرازيل وألمانيا
واألرج��ن��ت��ي��ن .وظ��اه��رة ان��خ��راط
المجتمع اللبناني بكامله في
األج���واء ال��ك��روي��ة قديمة العهد.
وخالل المباريات ،ينسحب فتيل
الخالفات السياسية ليح ّل محله
الجدل في شأن كرة القدم .حتى
أن ال��ح��رب األهلية اللبنانية لم
تمنع في حينها المواطنين ،ال بل
المقاتلين ،من متابعة المباريات
ب��ش��غ��ف ،وسمعنا م��ن ه��م أكبر
س ّنا ً م ّنا يقولون«:كان الصهاينة
يجتاحون ب��ي��روت ع��ام ،1982
بينما ال��ع��رب ي��ش��اه��دون ك��أس

العالم»!.
ورف����ع ع��ل��م م��ن��ت��خ��ب م��ا على
ال��س��ي��ارة ،أم��� ٌر اع��ت��اده الشباب
وال��ف��ت��ي��ات على ح��د س���واء .لكن
سالم دي��اب ،كسر القاعدة برفعه
أربعة أعالم على سيارته :ألمانيا
والبرازيل واألرجنتين والبرتغال.
ويب ّرر سالم ذلك بقوله« :أحب
هذه البلدان ،واعتدت منذ صغري
متابعة ال��م��ب��اري��ات ،أم���ا فريق
ال��ب��رازي��ل ف��أح��ب��ه ألن���ي معجب
بالالعب نايمار ،واألرجنتين ألني
ميسي فأنا عاشق لبرشلونة.
أحب ّ
وإسبانيا ،فألنها أح��رزت بطولة
كأسي أوروب��ا والعالم ،وأرى أن
ال��ك��أس ستتأرجح بينها وبين
األرج��ن��ت��ي��ن وال���ب���رازي���ل كونها
المستضيفة .لكن المهم أال تربح
هولندا ،ألني ال أحبّها أبداً».
وت��أي��ي��د مشجعي ك���رة ال��ق��دم
اللبنانيين للفرق ي��ع��ود أيضا ً
ألسباب رياضية ،وليس فقط ألنها
موضة البلد في هذه الفترة .فقد بادر
محمد شري إلى تبرير تشجيعه
المنتخب اإليطالي بقوله« :أنا مع
إيطاليا ألن منتخبها معروف بأنه
يملك أفضل دفاع» .أما نادين فهي
متعصبة إلنكلترا بالمطلق .قالت
وهي في أحد المقاهي« :أضع على
هاتفي الخلوي ،وعلى حاسوبي
ال��م��ح��م��ول ،وف��ي غ��رف��ت��ي أي��ض �اً،
ص��ورة الفريق االنكليزي وعلمه،
��ب ك��ل ش��يء اس��م��ه صنع في
أح� ّ
انكلترا ،من الفوتبول ،وصوال ً إلى
الشعب االبريطاني».
أما أحمد النابلسي الذي يعتبر
أن للبرازيل في لبنان حصة األسد
م��ن المشجعين ،ف��ق��ال ب��ع��د أن
علّق علما ً برازيليا ً على سيارته:
يعج بأعالم البرازيل إلى
«منزلي
ّ
جانب علم انتمائي السياسي».
وأضاف« :أنا مهووس بكرة القدم
وب��أداء منتخب السامبا بصورة
خاصة ،وأداء دول أميركا الجنوبية
بصورة عامة .إنهم أسياد الكرة
من دون منازع».
وإذ ن��رى أيضا ً ظاهرة األع�لام
العمالقة ال��ت��ي تجتاح المباني
وت��ص��ب��ح م��وض��ة ال��ب��ل��د األك��ث��ر
شيوعاً ،فإنّ منطقة الحمرا تشهد
غياب صور الالعبين وأعالم الدول
المشاركة في كأس العالم ،ويعزو
بعض اصحاب المقاهي في المنطقة
السبب إلى نمط الحياة في المكان،
فالناس هنا يهمهم التسوًق أكثر
من مشاهدة المباريات .في الحمرا
ح��ان��ة واح���دة فقط رف��ع��ت أع�لام
المنتخبات ،ورحبت به ترحيب
ال��ك��رام ،»London Bar« ،إذ
ّ
غطت األع�لام والملصقات جدران
المقهى ،ونصبت شاشة عمالقة
في القاعة العليا .صاحب الحانة
يحب ك��رة ال��ق��دم ،وي��ح��اول دائما ً
إضفاء ج ّو اللعبة االكثر شعبية في
العالم على المكان ،إلعطائها جوا ً
خاصا ً يجذب عشاق المستديرة
ومشجعيها ،ما يستقطب كثيرين
م��ن األج���ان���ب ك���ي يتمكنوا من
مشاهدة منتخبات بالدهم في هذه
المنافسة.
ويعلق صاحب الحانة قائالً:
«مشجعو البرازيل هم األكثر عدداً،
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يعج بهم عندما يلعب
فالمكان
ّ
منتخب سيليساو ،وهنا ج ّو الكرة
وشغف اللعبة يستمران ط��وال
أي��ام السنة ،ف��ي دوري األب��ط��ال
وغيره من المنافسات العالمية،
وفي كأس العالم حتى األشخاص
الذين تخرج كرة القدم من نطاق
اهتماماتهم ،ينتظرون هذا الحدث
بكل حماسة ،ألن��ه يشكل فرصة
للتالقي مع األصدقاء».
ف���ي ال��ض��اح��ي��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة
لبيروت ،ال تختلف األحوال كثيراً،
إذ التحفت األبنية والمقاهي منذ
اآلن ب��ش��ع��ارات م��س��اب��ق��ة ك��أس
العالم والفتاتها ،وغطت األعالم
مداخل المقاهي والمطاعم ،وكأن
ال��ح��دث المنتظر ق��د ب���دأ .أهالي
المنطقة عانوا في الفترة االخيرة
من الوضع االمني ،ويجدون عودة
ك��أس العالم بابا ً للعمل ،ونوعا ً
م��ن ال��م��رح ،ف��ه��ذا ال��ح��دث يعطي
ج ّوا ً من الشغف والتنافس المرح،
ويعيد إلى هذه المنطقة روحها،
خصوصا ً بعدما عانت الكثير من

خالل المباريات
ين�سحب فتيل
الخالفات ال�سيا�سية
ّ
ليحل محله الجدل
في �ش�أن كرة القدم
ج ّراء االنفجارات التي أ ّلمت بها في
الفترة الماضية.
لكن يبقى لسان حال المواطن
اللبناني يقول« :ﺇذا كاس العالم
صار بدو فتّ عملة كيف منحضرو».
في إشارة الى ارتفاع سعر االشتراك
ببطاقات القناة الناقلة ،وﺇل��زام
المواطن ش��راء جهاز خ��اص كي
يتمكن من مشاهدة معشوقته كرة
القدم ،وتتراوح أسعار البطاقات
بين  400و 500دوالر أميركي،
ما يثقل ظهر المواطن بمصاريف
ﺇض��اف��ي��ة ه��و ب��ال��غ��ن��ى عنها في
هذه الفترة ،ويبقى الح ّل األنسب
الذهاب إل��ى المقاهي والمطاعم
وأماكن التج ّمع.
ٌ
ح���دث ُي��ع��ت��ب��ر ج��ام��عَ ال��ن��اس
وموحدهم ،إنه كأس العالم ،حيث
ّ
ينسى الناس السياسة ،وتنحصر
اهتمامتهم بهوية المنتخب األقوى،
أو تحليل المباريات والتعليق على
مجريات اللعب ،وال��وق��وف على
أجمل االهداف واللقطات ،فتتحول
حياة اإلنسان اليومية في بيروت
وفي غيرها من المناطق اللبنانية
إلى مهرجان ك��رويّ متجدّد ،إلى
��رس ي��ت��ك � ّرر ،يجمع األص��دق��اء
ع� ٍ
واألخ���ص���ام ،فتصبح السياسة
العنوان الثاني ف��ي بل ٍد تنحره
الصراعات الطائفية والسياسية،
ويصبح الشغل الشاغل ،للشبان
والفتيات ،للصغار والكبار .فهل
موحدة
تبقى منافسات كأس العالم ّ
المواطنين والمناطق الللبنانية
االول��ى .عندئ ٍذ يصح ال��ق��ول« :يا
ليت ك ّل أيامنا كرة قدم»!

لع ّل مصطلح التع ّري يثير في النفس كثيرا ً من األحاسيس الغريبة
التي تعتمل في الفكر بمجرد نطقنا ل��ه .إن��ه يرتبط بكشف الجسد
وال���ذي ،كمجتمعات شرقية ،ال يمكننا إال أن نربط عريه بكثير من
قوانين العيب والحرام ،وبكثير من خياالت الشهوة والغريزة .هذا
الجسد الذي هو عقدة العقد ،ومكمن الضعف ،وعنوان الذ ّل ،وسبب
الدخول في جنة النعيم أو نار السعير.
ربما ام��ت��دت ال��رق��اب واستشاطت األف��ك��ار وت��س��ارع نهم القارئ
لتناول المقال بكثير من الشوق واللهفة لمتابعة ما ُكتب عن تع ّري
هذا الجسد ،لكن ما أو ّد تناوله في هذه العجالة ،التع ّري النفسي الذي
تخشاه مجتمعاتنا الشرقية خشيتها من التع ّري الجسدي ،وإن كان
هذا االخير مرتبطا ً بالدين واألخالق واألعراف ،فإن التع ّري النفسي
مرتبط بثقافة مجتمع ،وبوعي االنسان ،وبنيته المعرفية.
رجاالً كنّا أم نسا ًء ،ترعبنا بشدّة فكرة التع ّري النفسي ،رعبنا من
الجسدي ،ال بل هو أشد وطأ ًة ألنه مرتبط بالكشف عن نقاط
العري
ّ
ّ
الهشة في كثير من المواضع .نتحاشاه
ضعفنا وهواننا وحقيقتنا
ونمارس التقنّع بمهارة فائقة س��واء عن سبق إص��رار وترصد ،أو
انطالقا ً من حالة طبيعية بحتة ننزع بالفطرة الرتداء االقنعة وبالفطرة
نتقن التمثيل ونصيّر الباطل حقا ً والحق باطالً .فنٌ هو لدينا تعدّد
الوجوه واصطناع االخ�لاق والسلوكيات ورس��م األح���داث .فها هو
��ي الم��ع م��ت��ص��دّر االجتماعات
ال��س��ارق فكر غ��ي��ره ون��ت��اج��ه ،س��ي��اس ّ
والشاشات ،وها هو زير النساء والالهث وراء شهواته رجل دين
صالح ننتظر وعظه بكثير من التسليم واالي��م��ان المطلق .وه��ا هو
المتملّق المتدلّس سيّد في الصالونات األدبية واالجتماعية.
نعم ،إن القدرة على ارتداء االقنعة والتل ّطي وراء وجوه وسلوكيات،
أبعد ما تكون عن واقعنا الحقيقي كأشخاص .هي َ
«خصلة» وميزة
نتفرد بهما عن غيرنا من الشعوب ،ونمارسهما ضمن بيئة اجتماعية
وسياسية متسلّطة ضاغطة ،بيئة تمنع وتعيب على االنسان أن يكون
تشجع وتحبّذ وت��ب��ارك أن نكون «اآلخ���ر» غير
ذات��ه على حقيقتها.
ّ
الموجود أصالً في ذواتنا.
يقدّم الواقع الذي نحياه في مجتمعاتنا العربية بيئة خصبة لنمو
اتجاهات ال سوية كهذه ،ويمنع علينا ممارسة العري النفسي بكثير
من الرضى في أي موقف اجتماعي ك��ان .فنحن «اآلخ��ر» في الحب
و«اآلخر» في العمل و«اآلخر» مع الجارة ،و«اآلخر» مع أطفالنا .نحن
لسنا نحن ،كما نحن مع االخرين .بل نحن «اآلخر» الذي ليس فينا وال
يمكن ان يكون يوما ً فينا.
يسترسل البعض في شرح واقع سياسي مثقل بالحروب والهزائم
الالسوي من التمثيل وارتداء
أضفى على الشخصية العربية ذاك البعد
ّ
االقنعة ،ويلقي البعض اآلخر بالالئمة على الواقع االجتماعي المتخلف
ال��ذي يولد ذهنية متحجرة تتصف بالجمود والبعد عن المنطق في
التفكير لتضطر في النهاية أال تكون نفسها ،وإنما االخ��ر .و بينما
ينزع البعض إللقاء اللوم على النظام االقتصادي السائد في المنطقة،
تنزع البقية الباقية إللقاء اللوم على الدين الذي فقد جوهره الالهوتي
وتسيّس بيد أصحاب أولي األم��ر ،وأضحى أفيونا ً للشعوب مخدّرا ً
وعيها قبل سلوكها.
ه��ن��ا ،ال ب�� ّد لنا م��ن التفريق بين ظ��اه��رة ارت���داء االقنعة المنطلقة
أس��اس��ا ً من الكذب وال��م��راءاة ،وظ��اه��رة تعدّد االدوار المستندة إلى
الذكاء االجتماعي المرتبط بحتمية الوجود في نطاق اجتماعي متعدّد
وواس��ع .فالمدير الحازم في عمله مطلوب منه أن يكون أب��ا ً رؤوما ً
في منزله ،وصديقا ً متواضعا ً مع أصدقائه .والسيدة ذات المنصب
السياسي المرموق ،نجدها أ ّما ً حنونا ً في منزلها بين أطفالها ،وقائدة
استثنائية في عملها ،وأختا ً طيبة لصديقاتها .إذا ً هو تعدّد في االدوار
منطلق من حال اجتماعية سوية مطلوبة لضمان التكيف والتواصل
الفعال مع المحيط.
ومهما تعدّدت محاوالت التفسير والتحليل لظاهرة الخوف من
التعري النفسي أمام االخ��ر ،واللجوء إلى ارت��داء االقنعة ،تبقى هذه
الظاهرة حقيقة م��رة ،ال يمكننا نكرانها أو تجاهلها بعدما تفاقمت
وأصبحت سم ًة لإلنسان العربي يفاخر بها .وإن أدركنا حقا ً كنهها،
ألدركنا فعالً أي ثمن يكلفنا خوفنا من هذا التع ّري النفسي.

�أ�شغال في كفر�شوبا

القادري يشرف على ورش االشغال

ّ
العشي
الجنوب ـ رانيا
باشرت بلدية كفرشوبا ـ قضاء حاصبيا منذ أسبوع ،العمل على بناء ملعب
رياضي في البلدة على مساحة  3آالف متر مربع ،مستخدمة ورشة فنية تابعة
لها من جرافات وحفارات عملت على تمهيد أرض الملعب وقلع الصخور ،بكلفة
تصل إلى  150ألف دوالر أميركي ،وذلك بتمويل من صندوق البلدية ،على أن
يُنجَ ز خالل سنة تقريباً.
وفي هذا اإلطار ،يؤكد رئيس البلدية الدكتور قاسم القادري استمرار البلدية
في تنفيذ مشاريع حدائق وج��دران دعم وأخرى تجميلية ،وتوسيع طرقات
البلدة الداخلية والرئيسية ،وإقامة المشاريع اإلنمائية لما فيه مصلحة البلدة
وتطويرها ،خصوصا ً أنّ الكثير فاتها بسبب الحرمان واإلهمال خالل العقود
الماضية ،من ج ّراء التهجير واالحتالل.
وواصلت الورش الفنية التابعة للبلدية ،مع بداية فصل الصيف العمل على
توسيع طريق وادي سابيا في البلدة ،وإقامة جدران الدعم بطول  100متر
وارتفاع يصل في بعض األماكن إلى متر ونصف المتر ،بكلفة تبلغ نحو  15ألف
دوالر .إضافة إلى إنجاز عدد من الجدران ذات الطابع التجميلي وحدائق عند
الطريق المؤدية إلى الثانوية الرسمية في البلدة ،بطول  300متر ،بكلفة بلغت
نحو  20ألف دوالر.

الأمن العام ي�صادر
مطبعة لتزوير العمالت
نتيجة المتابعة االستعالمية التي قام بها مكتب شؤون المعلومات في
المديرية العامة لألمن العام ،قامت دورية تابعة لدائرة االستقصاء في المديرية
في الجنوب ،بتاريخ  ،2014/5/29وبإشراف النيابة العامة االستئنافية في
النبطية ،بمداهمة شقتين ،األولى في بلدة الدوير والثانية في بلدة ميفدون،
أسفرتا عن مصادرة مطبعة لتزوير العمالت ،وأوراق نقدية وعمالت معدنية
ذهبية وفضية مز ّورة.
المختصة ،أوقف كل من اللبنانيين« :ج.
وبنا ًء على إشارة النيابة العامة
ّ
ص ،».و«أ .ص ،».و«ط .ح ،».و«ب .ح ،».والسوري «م .ق ،».بتهمة تأليف
عصابة احتيال وتزوير ،وحيازة سالح حربي .وأودعوا جميعا ً القضاء المختص
الستكمال اإلجراءات القانونية بحقهم.

