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حتقيقات

االعت�صامات المت�ضامنة مع الأ�سير القيق م�ستم ّرة في بيروت والمناطق
من الجنوب إلى الشمال ،مرورا ً
ببيروت ،ما زال محمد القيق اسما ً
محوريا ً في اعتصاماتٍ من ووقفات
تضامنية .فهو الصحافي األسير
ل��دى ق��وى االح��ت�لال الصهيوني،
والمضرب عن الطعام منذ عشرات
األيام.
فصائل فلسطينية عدّة ،وأحزاب
ّ
ومنظمات لبنانية ،تتنادى
وحركات
يوميا ً للتضامن مع األسير محمد
القيق ،ومع فلسطين أ ّم القضايا.

«المرابطون»
و«الجبهة الشعبية»

ّ
نظمت «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين» و«ح��رك��ة الناصريين
المستقلّين ـ ال��م��راب��ط��ون» ،وقفة
تضامنية م��ع األس��ي��ر الصحافي
محمد القيق واألس��ي��ر ب�لال كايد،
أم��ام مبنى «إس��ك��وا» ف��ي بيروت،
تخللها إض��اءة شموع لالنتفاضة
في فلسطين ،وذلك بحضور النائب
قاسم هاشم وشخصيات وأحزاب
وقوى لبنانية وفلسطينية.
ب���داي��� ًة ،ت��ح��دّث أم��ي��ن الهيئة
القيادية في «المرابطون» العميد
مصطفى حمدان الذي أكد أن بيروت
سيدة العواصم العربية ،هي بيروت
المقاومة التي كانت وستبقى دائما ً
مع أهلنا في فلسطين .داعيا ً أهلنا
اللبنانيين عموما ً وأهلنا في «تيار
المستقبل» خصوصا ً إلى التضامن
مع فلسطين التي تجمعنا وتح ّررنا
من مذهبيتنا وطائفيتنا.
ودعا حمدان إلى نصرة فلسطين،
فهناك أرض التحرير والجهاد.
م��ض��ي��ف��ا ً أنّ ش��ع��ب ال��ج��ب��اري��ن
ال��ذي نعتمد ون��راه��ن عليه يقدّم
الشهيد تل َو الشهيد منذ عشرات
السنوات ،فيستشهد الفتى الفارس
الفلسطيني على أرض فلسطين
لتلد أرح���ام أم��ه��ات فلسطين بين
أشجار الزيتون آالف الشهداء.
وختم حمدان بتوجيه التحية
إل���ى ال��ش��اب الفلسطيني ال��ذي
مثل أم��ام الحاكم اليهودي والذي
يختصر الواقع النضالي اليومي
ألهلنا الفلسطينيين« ،هذا الشاب
الفلسطيني ال��ذي طعن الجندي
اإلسرائيلي ،حين سأله القاضي
ال��ي��ه��ودي ل��م��اذا طعنت الجندي
بالسكين ،كان جوابه ألن ظروفي
صعبة وال أملك ثمن مسدس أقاوم
به».
ب���دوره ،لفت أمين س�� ّر تحالف
القوى الفلسطينية أبو عماد رامز
إل��ى أنّ دخ��ول االنتفاضة شهرها
الخامس دالل��ة على خيار الشعب

حمدان يلقي كلمته خالل الوقفة التضامنية أمام «إسكوا»
الفلسطيني ف��ي ال��م��ق��اوم��ة حتى
النصر ،فالصراع بيننا وبين هذا
ال��ع��دو ه��و ص���راع ع��ل��ى ال��وج��ود
إم��ا نحن وإم���ا ه��و ،ف��ه��ذا الكيان
الصهيوني ال يفهم إال لغة المقاومة
واالنتفاضة ،لغة الحجر والسكين
ول��غ��ة ال���س���ي���ارات ال��ت��ي ت��ده��س
المستوطنين.
وأشار النائب قاسم هاشم إلى أنّ
هذه األمة لن تحيا إال بعودتها إلى
البوصلة الحقيقية ،لكن التضامن
وح��ده والخطابات والبيانات ال
تكفي لتثبيت هوية انتمائنا إلى
فلسطين ،ألن طريق العروبة يمر
من القدس ويستوجب دعم الشعب
الفلسطيني من محمد القيق إلى كل
ح ّر في قافلة األسرى.
وأض���اف :كما استطاعت األم��ة
أن تح ّرر كل شبر من أرضها بفضل
قبضات المقاومين ،فإن المقاومة
في فلسطين ستنتصر بفضل دماء
المناضلين وبصبر الفلسطينيين.
وأك��د المنسق ال��ع��ام لـ«تج ّمع
اللجان والروابط الشعبية» معن
ّ
تلخص مِحنة
بشور أن فلسطين
األمة ،فالمشروع الصهيوني الذي
بدأ عدوانه على فلسطين ثم انتشر
في ك ّل أرض عربية ،يحاول اليوم
تقسيم الدول العربية.
ودع����ا إل���ى م��واص��ل��ة ال��ن��ض��ال
واالستمرار في الكفاح ،ألن كلمة
فلسطين ه��ي م��ف��ت��اح ن��ص��ر ه��ذه
األمة.
كلمة «تج ّمع العلماء المسلمين»

ألقاها الشيخ ابراهيم بريدي الذي
أش��ار إلى أنه إذا ك ّنا نتضامن مع
األسير القيق ،فاألمة كلّها أسيرة لوال
هذا النفح الطيب من النهج المقاوم
ال��ذي��ن ي��ن��ادون بالحق ،وال��ح��ق ال
يموت إذا كان هناك من يطالب به.
كلمة «المؤتمر الشعبي اللبناني»
ألقاها عضو قيادة المؤتمر كمال
حديد الذي أمل أن تصبح فلسطين
القبلة العربية وقبلة االستعداد
والجهاد.
كلمة «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين» ألقاها مسؤول العالقات
السياسية في الجبهة أب��و جابر،
ال��ذي دع��ا إل��ى تصويب البوصلة
ن��ح��و ال��ع��د ّو األس��اس��ي ووج���وب
توحيد الطوائف والمذاهب لقتال
متوجها ً إلى القيادة
العدو اليهودي.
ّ
الفلسطينية والمتحاورين بالقول
غلّبوا مصلحة الشعب الفلسطيني
على مصلحتكم الشخصية ،وغلّبوا
ال��وح��دة الوطنية على االنقسام.
ألن��ن��ا ب��ال��وح��دة الوطنية ننتصر
وتنتصر قضية الشهداء وقضية
أحمد سعدات ومروان البرغوثي.

«فتح»

أقامت حركة «فتح» في منطقة
الشمال ،اعتصاما ً أمام مقر الصليب
األحمر الدولي في مدينة طرابلس،
دعما ً لألسير الصحافي محمد القيق
المضرب عن الطعام منذ عشرات
األي���ام ،وتضامنا ً م��ع األس��رى في
«إسرائيل» ووقوفا ً إلى جانب أبطال

انتفاضة القدس في تصدّيهم لقوات
االحتالل الصهيوني.
تقدّم الحضور ممثلو الفصائل
وال��ل��ج��ان الشعبية الفلسطينية
وال���ق���وى واألح�������زاب ال��وط��ن��ي��ة
واإلسالمية اللبنانية ومؤسسات
وفاعليات من منطقة الشمال.
ب����داي���� ًة ،ك��ان��ت ك��ل��م��ة لنقيب
المحامين في الشمال فهد المقدم،
ق��ال فيها :م��ن طرابلس العروبة
نتوجه لكم بكل ال��دع��م والتأييد
ل��ق��ض��ي��ت��ك��م ،ق��ض��ي��ت��ن��ا ال��م��ح��ق��ة
والعادلة .فطرابلس كانت وستبقى
الداعم األول والدائم لقضايا العالم
ال��ع��رب��ي وف���ي م��ق��دّم��ه��ا القضية
المركزية فلسطين.
وأضاف :واجبنا أن نكون حيث
يرتفع صوت من أجلك يا فلسطين،
ومن استطاع م ّد يد المساعدة إليك
واستنكف فليحرم من شرف النطق
ِباسمك .متط ّرقا ً إلى اعتقال األسير
الصحافي محمد القيق ،مؤ ّكدا ً أن
قيوده سوف تنكسر بفعل إرادت��ه
ال��س��ج��ان الصهيوني
وت��ح��دّي��ه
ّ
وسيكلل جبينك بالغار يوم تعود
إلينا ع��ال��ي الجبين ،واع��ل��م أنك
في سجنك تقوي ضعفنا وتعلّقنا
بتحرير كامل األرض المحتلة .إنك
تستنهضنا م��ن وراء القضبان،
واآلذان العربية صماء واإلرادات
الخيّرة تجاه القضية الفلسطينية
تتهاوى في انحدار سريع ،ونقابة
المحامين في فلسطين البارحة قد
تضامنت مع قضيتك ونقابتنا نقابة

طرابلس ،نقابة العروبة تتضامن
م��ع قضايا أ ّمتها وخ��ص��وص��ا ً مع
قضية فلسطين وتدعو المجتمع
الدولي إلى التح ّرك وإنهاء معاناة
المعتقلين ف��ي س��ج��ون االح��ت�لال
الصهيوني.
وت��ح��دث ال��ق��ي��ادي ف��ي «ح��رك��ة
الجهاد اإلسالمي» أبو اللواء موعد،
ل��ف��ت فيها إل���ى أنّ آالف األس���رى
منهم م��ئ��ات ال��م��رض��ى وم���ا يزيد
عن خمسمئة طفل وقاصر تنتزع
منهم ح ّريتهم واعترافات مر ّوعة
تحت التعذيب ،وي َ
ُ��رغ��م��ون على
التوقيع عليها ،في مشهد يتنافى
مع األع��راف والقوانين والشرائع
وال يمت لإلنسانية ِبصلة .داعيا ً
مؤسسات المجتمع ال��دول��ي إلى
التحرك سريعا ً إلنقاذ هؤالء .مطالبا ً
المجتمع الدولي واإلسالمي بعدم
التعامي ع ّما يحصل في فلسطين
وبموقف داعم ألهلها.
وأل���ق���ى ج��م��ي��ل ص��اف��ي��ة كلمة
«الحزب الشيوعي اللبناني» ،حيّا
فيها األسرى والمعتقلين في سجون
االحتالل الصهيوني.
وألقى كلمة «حركة فتح» أمين
س ّرها في منطقة الشمال أبو جهاد
ف��ي��اض ،ف��ق��ال :نلتقي لنتضامن
م��ع أس��ران��ا ال��ب��واس��ل ف��ي سجون
االحتالل الصهيوني وفي مقدّمهم
األس��ي��ر ال��ص��ح��اف��ي محمد القيق
المضرب عن الطعام منذ عشرات
األيام متحدّيا ً الجالدين الصهاينة،
مدافعا ً عن حقه بالح ّرية ،رافضا ً
م��ب��دأ االع��ت��ق��ال اإلداري المخالف
لك ّل القوانين الدولية .داعيا ً العالم
ال��ع��رب��ي وك��� ّل ال���دول ال��ت��ي تدّعي
ال���دف���اع ع��ن ال��ح�� ّري��ات وح��ق��وق
اإلنسان والمؤسسات الدولية إلى
أن يقفوا إلى جانب قضية األسرى
والعمل على إطالق سراحهم وإنقاذ
حياة األسير محمد القيق .معتبرا ً أنّ
انتفاضة القدس تعبير حقيقي عن
رفض جرائم االحتالل الصهيوني
ض ّد أبناء شعبنا الفلسطيني.
ك��م��ا ط���ال���ب ف���ي���اض ال��ق��ي��ادة
الفلسطينية ممثلة بالرئيس أبو
مازن بالضغط على الدول المانحة
من أجل توفير األم��وال لـ«أونروا»
ل��ت��ق��دي��م خ��دم��ات��ه��ا ،ألن ال��ق��ي��ادة
السياسية في لبنان ق ّررت مواجهة
سياسة «أونروا» حتى تتراجع عن
قراراتها الجائرة بحق أبناء شعبنا
البطل.
وفي ختام االعتصام ،سلّم فياض
مذ ّكرة إلى مندوب الصليب األحمر
ال��دول��ي ليحملها لرئيس اللجنة
الدولية للصليب األحمر بيتر ماور.

ثروة �أثرية عريقة في لوحات مدينة �شهبا

البلديات� ...أزمات ّ
متجددة
والحلم كان بتعديل القانون

*

تحقيق قاسم صفا

ثمة مشكلة واضحة يعرفها الجميع مع اقتراب نهاية
مدّة عمل المجالس البلدية الحالية التي ان ُتخبت أو عُ يّنت
أو فازت بالتزكية عام  .2010هذه المشكلة الخالفية التي
ينتجها القانون الحالي لالنتخابات البلدية واالختيارية
لم تعد خافية على أحد ألنّ القانون الحالي إذا لم تقم
الهيئات السياسية الحاكمة بتعديله ،ف��إن ذل��ك يعني
التمديد للمشكلة ،وإن تبدّلت المس ّميات أو تغيّر األشخاص
أو تن ّوعت التحالفات ،فإن إنتاج مجالس بلدية بالقانون
الحالي ذات��ه ،يعني إنتاج مشاكل اجتماعية وعائلية
وسياسية أخرى تضاف إلى األزمات التي يعيشها الوطن.
ّ
بغض النظر
وقد حلم البعض ،أن يمارس العمل البلدي
عن القانون الحالي ،أن يمارس دوره وفق الواقع والمرحلة
المعاشة أو بحسب نسب الوعي االجتماعي والثقافي الذي
تتحلّى به الشريحة االجتماعية الواحدة في نطاق عمل
تمسك
المجلس البلدي .لكن الممارسة جاءت عكس ذلك ،إذ ّ
الجميع بالصالحيات وفق القانون الحالي ،ألنّ رؤساء
البلديات يمارسون القانون الحالي بد ّقة بما يحفظ حق
الرئاسة في أكثر من  85في المئة من القرارات البلدية.
ولو أنّ المجالس البلدية محكومة بالتوافق بما تملي
عليه مصالح الناس من دون القانون العثماني القديم الذي
على أساسه تقوم البلديات اآلن ،لما وصلنا بعد أقل من
ستّ سنوات ،إلى بلديات من دون مجالس بلدية ،وبلديات
بأنصاف وأرباع المجالس ،وأعضاء مجالس بلدية تدور
عليها القرارات للتوقيع وهي في بيوتها.
وليس القانون الحالي هو األزمة الوحيدة التي تواجه
المجتمع اللبناني لخوض غمار انتخابات مجالس بلدية
جديدة ،بل ثمة عدد من األزم��ات والحسابات الخاصة
للمك ّونات السياسية اللبنانية .وكما أنها تختلف بين
مك ّون وآخر من الجنوب إلى الشمال وغيرهما من المناطق
اللبنانية.
إنّ أزمة النفايات التي يعيشها لبنان من أبرز عوامل
الخوف من خوض انتخابات مجالس بلدية ،ألنّ البلديات
مسؤولة عن هذه األزمة وهي بالقدر نفسه من المسؤولية
مع الدولة .ألن بعض البلديات قد أوجدت حلوال ً ناجعة
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لمشكلة النفايات في نطاق عملها ،ال بل تح ّولت النفايات
إل��ى مصدر إنتاج للبلدية يعود عليها بالنفع والربح
المادي.
والالفت ،القول إن التمويل المالي من قبل الحكومة
اللبنانية من أبرز األسباب إلجراء االنتخابات .فهذا القول
لطيف ج ّدا ً نسبة إلى األسباب التي ذكرناها ،وأه ّمها قانون
انتخابي جديد وعصري لمجالس بلدية واختيارية جديدة
وعصرية.

الحسيني

رئ��ي��س ات��ح��اد ب��ل��دي��ات ق��ض��اء ص���ور ع��ب��د المحسن
الحسيني عكس وجهة النظر السائدة ولم يتخ ّوف من
إجراء االنتخابات البلدية في هذه األجواء .مشيرا ً إلى أنّ ما
يحصل في المنطقة له عالقة بالعمل السياسي والعسكري
ويجب فصله تماما ً عن هموم المواطنين.
وق��ال بضرورة إج��راء االنتخابات البلدية ألنها تعيد
تنشيط المجالس وهيكليتها ،و ُتدخل دم الشباب إلى العمل
اإلنمائي الذي يحتاج إلى خبرات تستطيع أن تتعامل مع
المجتمع المدني وأفكاره وآرائه الجديدة.
وأكد أنه ليس متخ ّوفا ً من هذا االستحقاق من أن ينعكس
بشروخات جديدة في مجتمعاتنا إذا ما استطاعت القوى
السياسية المتواجدة في كل منطقة من لبنان ،أن ترتب
بيتها الداخلي بطريقة ديمقراطية هادئة كما جرت العادة،
ألنّ العمل البلدي يحتاج إلى جهود الجميع.
وأشار الحسيني إلى األزمات االجتماعية والبيئية التي
يعاني منها لبنان وقال :إذا ما أرادوا أن يعطى للبلديات
هذا الحق ،عليهم أن يفرجوا عن أموال الصندوق البلدي
المستقل .رافضا ً أن تح ّمل الدولة المواطن مبالغ إضافية
لح ّل مشكلة اجتماعية والوقوع في مشكالت أخرى.
وعن قانون االنتخابات الحالي قال الحسيني :نحن هو
القانون ،التوافق هو القانون ،القانون هو لح ّل خالفات
المجالس البلدية التي تريد أن تن ّمي بالدها بصورة مميّزة
ال تحتاج إال إلى التوافق والمحبة ،ولكننا ك ّنا نتمنى أن
يعدل القانون ليبنى على الشيء مقتضاه.

* «الوكالة الوطنية لإلعالم»

القافلة ت�سير

لورا محمود
تروي قصة حضارة قديمة ما زالت تتجدّد حتى اآلن ،وما زال
الكثير من أوابدها حاضرا ً إلى اليوم .تعتبر واح��دة من المدن
الرومانية الها ّمة ،ونموذجا ً رائعا ً للمدن التاريخية بك ّل مق ّوماتها.
معالمها الحضارية وآثارها تستحق الدخول إلى أضخم المتاحف
الحجة الدامغة للعالم أنّ أرضنا هي مهد الثقافة
العالمية لتكون
ّ
والحضارة .إنها مدينة «شهبا» ،إحدى أه ّم المناطق األثرية في
محافظة السويداء السورية.
مدينة في محافظة السويداء جنوب سورية ،تقع على بعد 85
كيلومترا ً إلى الجنوب من مدينة دمشق .وهي مدينة جبلية تقع
على إحدى تالل جبل العرب .وهناك عد ٌد من الكهوف والمغاور
والتشكيالت الطبيعية في محيط المدينة التي كانت موطنا ً
ومسكنا ً لإلنسان القديم .عام  333قبل الميالد وقعت شهبا تحت
حكم اإلمبراطورية اليونانية ،ث ّم المقدونيين وكذلك البيزنطيين،
ومن بعد ذلك العرب األنباط والرومان ،ولعبت دورا ً هاما ً في
الحضارات كافة التي م ّرت على المنطقة.
تع ّد مدينة شهبا مدينة عظيمة تنافس أعظم مدن الغرب،
ال سيما روما .وهي من أشهر المدن األثرية في سوريةُ .س ّميت
«فيليبوبولس» نسبة إلى اإلمبراطور الروماني فيليب العربي
الذي حكم اإلمبراطورية الرومانية.
شهدت شهبا ازدهارا ً في عهد فيليب العربي ،فقد أوالها عناية
كاملة وشاد فيها عددا ً من المباني الدينية والمدنية بين عامَي
 244و 249ميالدياً ،وأهمها المسرح الذي يع ّد من النماذج
الجميلة للمسارح الصغيرة ،والمدفن ،والمعبد اإلمبراطوري،
والح ّمامات.
في بداية الستينات من القرن الماضي ،وأثناء عمليات تنقيب
عن اآلث��ار ،عثرت البعثة األثرية على بناء أثريّ جنوب منطقة
الح ّمامات اإلمبراطورية في المدينة .وأيضا ً على مجموعة
من المكتشفات األثرية الهامة ،ولوحات فسيفسائية من أجمل
لوحات الفسيفساء على مستوى العالم ،والتي تحكي األساطير
اليونانية القديمة التي قدّمها الرومان في منتصف القرن الثالث
الميالدي ،وما يزال عدد منها في حالة ممتازة .وللمحافظة على
هذه اللوحات في مكانها األصلي ،ق ّررت المديرية العامة لآلثار
والمتاحف السورية عام  ،1962بناء المتحف في المكان نفسه،
وقامت بترميم المكان وتجهيزه ،الذي أصبح متحف شهبا ،والذي
يض ّم الكثير من اآلثار واألوابد التاريخية.
يقول الباحثون إن فيليب العربي أولى اهتماما ً كبيرا ً للجانبين
الروحي واألخالقي في حكمه .لذاّ ،
تدل لوحات عدّة على الفضائل
اإلنسانية انطالقا ً من مبدأ المدينة الفاضلة التي تحدّث عنها
أفالطون نتيجة تأثر فيليب بأفكار الفالسفة اليونان الذين سبقوه
في هذا الجانب ومبادئهم.
واألساطير الموجودة ضمن اللوحات تدعو إلى إصالح النفس
البشرية وتهذيبها كما في لوحة «أفروديت وأريس» التي تبيّن

أن الجمال يتح ّول إلى وباء إذا فقد صاحبه الفضيلة والحكمة
والعدالة .وكذلك إلى تعويد اإلنسان على الصدق واالبتعاد عن
الفواحش التي تكون عاقبتها مأساة للفرد والجماعة.
أما اللوحات الفسيفسائية األخرى ،فتم ّثل ك ّل لوحة أسطورة
يونانية .من هذه اللوحات ،لوحة فسيفساء «أعراس أو افراح
أريان وبونيزوس» ،ويمكن تسميتها لوحة «الفصول األربعة»،
وتم ّثل اآللهة جالسة على العرش وحولها هالة األلوهية أو
القداسة ،وتوضح اإللهة أري��ان وهي تتزيّن بالحلى الكثيرة.
إطار اللوحة مزيّن بالرسوم النباتية ومشاهد الصيد وموسم
قطاف العنب .ومن الروعة كذلك زواي��ا اللوحة تم ّثل الفصول
األربعة :الشتاء والربيع والصيف والخريف .أما اللوحة الثانية،
لوحة «أورفي» أو لوحة «الموسيقار» ،فهي تم ّثل أورفي يعزف
الموسيقى وهو جالس وتحيط به الحيوانات التي تنجذب إليه.
وي ّتضح من مالبس أورف��ي أنه يلبس ال��زيّ السوري الشرقي،
ويمسك بين يديه قيثارة .تفاصيل اللوحة أكثر من رائعة ،إذ تبيّن
مجموعة كبيرة من الحيوانات :الطاووس ،النمر ،النسر ،الفهد،
العصفور.
أما اللوحة الثالثة ،لوحة «أفروديت وأوريس» إلهة الجمال،
الحب ،والتنافس على كسب أسلحة
فتمثل اللوحة نساءً ،وآلهة
ّ
اإللهة أوريس .واللوحة مزيّنة بالنقوش والزخارف وجماليات

كثيرة تبيّن األسطورة.
اللوحة الرابعة تم ّثل رب��ة البحر «تيتس» ،وه��ي حورية
«بوسايدون» إله البحر عند اإلغريق .ونرى خاللها أنّ اآللهة
تتوسط اللوحة التي تم ّثل البحر للداللة على معرفتها بعالم
ّ
البحار .وتتزين أو تزيّن شعرها بأسماك البحر لإلشارة إلى
خيرات البحار وكائناتها الحية ،وعلى جبهتها نجمة البحر تزيّنها
إلظهار كنوز البحر وجماله .وال ب ّد من اإلشارة إلى وجود حيوان
ّ
يلتف على عنقها يسمى «الدراكون» ،له
بحريّ أسطوريّ مخيف
رأس كلب ويرمز إلى أعماق البحار إلبراز مخاطرها ومخاوفها.
فيما يشاهَ د على إطارها تسعة مالئكة صغار ويطلق عليهم اسم
«كيوبيد» ،حيث يمتطون المراكب والدالفين ويسيرون في عرض
البحر بأمر من «تيتس» .وكذلك نرى العامة من الناس يركبون
البواخر في إشارة إلى استخدام البحر للنقل وللسفر.
أما اللوحة األخيرة ،ف ُنقلت إلى متحف السويداء لك ّنها باألصل
تعود إلى فسيفساء شهبا وأساطيرها الروحية .وتمثل أرتيميس
إلهة الصيد عند اإلغريق .وتروي مشهدا ً إنسانيا ً أخالقيا ً يتحدّث
عن طبيعة اإلنسان في الكون واستمراره في الحياة .إذ كانت
أرتيميس ع��ذراء مثل وصيفاتها ،تغضب على من يراها من
الرجال خلسة فتح ّوله إلى امرأة إن أشفقت عليه ،وإال فتح ّوله إلى
حيوان.
وتبدو أرتيميس في اللوحة تستح ّم مع وصيفاتها في نبع ماء
صاف عذب يقع في مغارة محاطة بالحوريات ،حيث يفاجئها
الصياد أكتيون بأن أط ّل عليها فوقع في الخطأ والتط ّفل وعدم
الحذر الذي ال يليق به .فغضبت عليه وح ّولته إلى أيل افترسته
كالب الصيد المرافقة له وعددها خمسون ،حيث يرمز هذا العدد
في األسطورة إلى األيام التي تتوقف فيها عصارة النبات عن النمو
خالل السنة.
وفي إطار اللوحة أشكال هندسية ونباتية وبشرية تتعاقب
كشريط دائم تتبدّل فيه ألوان ال��رؤوس البشرية التي تزيّنها،
وهذا دليل استمرار الحياة البشرية بال انقطاع .إضافة إلى أوراق
ونباتات خضراء وفاكهة متواصلة مع تواصل البشر من قبل إله
الخضرة أتيس ،وبعض القبّعات فوق الرؤوس التي ترمز إلى
ّ
تحط
الح ّرية في روما ،وبعض الطيور المقدّسة في زمن الرومان
على الحزم النباتية إلطار اللوحة طيور الحسون والحجل والبط
والطاووس.

ر ّدا ً على بعض اإلس��اءات واالفتراءات التي وردت
على بعض صفحات التواصل االجتماعي ،والتي تنال
من شخص رئيس بلدية صور ومن شخصيات ورموز
تتعلّق بالمقاومة وحركة أمل ،ر ّد رئيس بلدية صور
المهندس حسن دبوق بمقال منحه عنوان« :القافلة
تسير» وقال فيه:
منذ أعلن اإلمام السيّد موسى الصدر نهضتنا من
الحرمان وزرع بذور األمل فينا ،شربت دماؤنا تلك
العقيدة وآم ّنا أنّ مسارنا ومصيرنا لن يكونا بأمان
إال في نهج ّ
خط فيه اإلمام عبد الحسين شرف الدين
يؤسس أبجديته،
حروفه األولى ،ومضى اإلمام الصدر ّ
وحفظه الرئيس نبيه ب ّري بعينيه.
واضح ،مضينا في صور في العمل
وألن انتماءنا
ٌ
البلدي والتنظيمي والجهادي .فروينا المدينة بثقافة
تحافظ على ص��ور ،مدينة بحجم أ ّم��ة تجتمع فيها
المذاهب وتنمو فيها األديان ،فك ّنا نموذجا ً في العيش
المشترك والسلم األهلي وحماية األمن االجتماعي.
وذلك طبعا ً لم يكن تنظيرا ً إنشائياً ،بل عملنا منذ
ثالثين سنة على إنجاز البنى التحتية للمدينة ،عبّدنا
طرقاتها وحفظنا تراثها ووضعناها على مسار المدن
السالكة نحو الحضارة.
في زماننا ،عادت صور ح ّقا ً عروسا ً سياحية على
شواطئ المتوسط .وفتحنا مؤسساتنا وإدارات��ن��ا
لمشاريع أممية حملتها إلينا مؤسسات دولية رأت
فينا ما يستحق ،فمنحتنا من مواردها ما يؤك ّد ثقتها
بتجربتنا في تنفيذ المشاريع الكبيرة .فكان اإلرث
الثقافي والمراكز الثقافية وترميم السوق القديم
والشوارع المضاءة واألرصفة اآلمنة.
وسجلت
في زماننا عاد ك ّل شارع ينبض بالحياة
ّ
العُ طل الصيفية تراكما ً مشهودا ً في ع��دد السياح
وال���ز ّوار ،واف ُتتحت مؤسسات تعليمية واجتماعية
واقتصادية وتجارية غير مألوفة في غير مدينة من
لبنان.
في زماننا س��اد األم��ن أزقتنا وقلوب أهلنا حين
ك��ان الوطن يفتقد للحظات اطمئنان وأم��ان .فكان
ش��ارع المشاة وع��رس الميناء وماراتونات السالم
ومهرجانات الفنّ والغطس والسباحة.
في زماننا ك ّنا أوفياء للسابقين فك ّرمنا كبارنا
وس ّمينا شوارعنا بأسماء عظمائنا ،وك ّنا ذخرا ً داعما ً
لك ّل منتدى وجمعية وجامعة تعمل لرفع راية الثقافة

واألدب وحفظ تاريخنا وتراثنا ورجالنا من الضياع.
في زماننا ف ّتشنا عن بيوت الفقراء ورفعنا بسواعدنا
أسقفها ور ّممنا بعرق جبيننا جدرانها وأبوابها ،وأ ّم ّنا
لمئات الشبّان والشابّات ف��رص عمل تقيهم جوع
الحياة ّ
وذل السؤال.
في زماننا سهرنا لينام اآلخرون ،وعلّمنا أبناءنا في
الشرطة معاني مذهلة في النبل والعطاء.
في زماننا قافل ٌة تسير تبني ب��ج��دارة ،ويحاول
البعض أن يهدم فيفشل .قافلتنا تسير تحمل مدينتنا
وتحميها .لن يستطيع الموتورون اآلت��ون من رحلة
الفساد والرشوة والتزوير أن يخرجوها عن عقيدتها.
نحن ،وبك ّل فخر ،تاريخنا موسى الصدر فأرونا
تاريخكم الذي تزعمون .نحن المقاومة ،وهم تراث
مجهول ال��ه��وي��ة واالن��ت��م��اء .نحن البحر وال��ن��ون
ّ
يسطرون ،وما يكتبون إال الفتن واالبتزاز
والقلم ،وما
والتكريمات الوهمية الباحثة عن إنجاز يشبه بيوت
العنكبوت.
نحن األخالق الفاضلة وح ّرية الكلمات المنضبطة،
وه��م ل��وح��ات الشتائم وال��غ��رور ال��ف��ارغ والقضايا
السخيفة على صفحات «فايسبوك» وأشياء أخرى
تشبه اإلسفاف اإلعالمي في زمن الظلمات.
نحن باقون ومستم ّرون بفضل قيمنا وأخالقنا
وثابتون ف��ي مسؤولياتنا حيث تكون لمسيرتنا
مصلحة في ذلك ،وحيث تستنسب قيادتنا ذلك.
ولك ّل فارغ وعاطل عن العمل إال من نشر الوباء ،لك ّل
ملك افتراضي احت ّل بوهمه وخياله عرشا ً مصنوعا ً من
الخ ّفة ،ال يحاضرنّ في العفة والشرف وال يراهننّ أحد
على ضعف ذاكرة الناس .فالماضي القريب ال يزال
نصب أعيننا ،فالتاريخ السياسي المشبوه والسج ّل
الوظيفي حافل بالزيف ،مهما صال أو جال وس ّوق
لنفسه مستعمالً أدواته الرخيصة من التضليل وتشويه
الحقائق لن يتجاوز أرنبة أنفه .ومهما استعمل حبره
األسود لترجمة عقده النفسية المزمنة فهو زب ٌد يذهب
جفا ًء وأما ما ينفع الناس فيمكث في القلوب.
لك ّل م��ن ي��ح��اول االع��ت��داء على تاريخنا وقيمنا
وانتمائنا ،اقرأ تاريخ صور واعتبر وهدّئ من روعك
وتمهّل قبل التطاول على عقول أعطت وأنتجت ،وكفى
الخسة من رأسك فأنت ومن يدعمك
ابتزازاً ،واقتلع تلك
ّ
ّ
َ
يتبعكم الغاوون «أل ْم ت َر أنهم في كل وا ٍد يهيمون».
و«يأبى الله إال أن يت ّم نوره ولو كره الكافرون».

