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نقسم بالـله العظيم
مسلمين ومسيحيين

أن نبقى موّحدين 
الى أبــــد اآلبدين
دفاعًا عن لبنان العظيم
جبران تويني

غير مخصص للبيع

عطلة "النهار"
لعيد  النقابية  العطلة  ف��ي  أي��ار  االثنين 26  "ال��ن��ه��ار" صباح  تغيب 
تحرير الجنوب، وصباح الثلثاء 27 منه في العطلة النقابية لذكرى 
الموقع  األربعاء 28 منه. وسيتولى  اإلس��راء والمعراج، وتعود صباح 
االلكتروني ل�"النهار" التغطية الشاملة للتطورات خالل األيام الثالثة.

في "ملحق النهار"

مسيحنا الفلسطيني 
األنطاكي

كنيسة فلسطين 
المارونية

التدبير
الفلكي السرياني

قبل االحتالل بنهار 
واحد بعده بليلتين

افتتـاحيـة النهــار
بقلم املطران جورج خضر

االنتصار على املوت
"آخر عدو ُيبطل هو الموت" )١كورنثوس ١: ٢٦(. كل ما يخشاه 
الحياة  ال��م��وت ألن��ه مفطور على محبة  م��ن  م��ا يقربه  ه��و  اإلن��س��ان 
ما  ما يهددها. وكل  بها دائمة فيه. لذلك يخشى  والحياة يشعر 
يسعى اليه هو ان يبعد عنه شبح الموت. لذلك تقول المسيحية: 
"المسيح قام من بين األموات ووطئ الموت بالموت". لماذا آثر ان 
يذوقه ولم يكتف بإلغائه بكلمة؟ ربما كان هذا ألن ذائقة الموت 
عند المسيح بدت األفصح أي األقرب منه لإلنسان. موت المخلص 
كان مطرح القيامة قبل ان تعلن هذه عن نفسها في اليوم الثالث. 
في العمق قوة القيامة كانت كامنة في الصليب. تجلت في الفصح 
ًا من الفصح ويوم  وفي عالم المعاني يوم الجمعة العظيم كان جزء

الجمعة عّيد له المسيحيون في آسيا الصغرى في البدء.

الفروف يرحب بخطوات المصالحة
الداخلية في سوريا على غرار حمص

البابا فرنسيس يف األردن اليوم يشهد ملعاناة الشرق األوسط
عمان - موناليزا فريحة

ي��ب��دأ ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س ال��ي��وم من 
ل��الراض��ي  ت��اري��خ��ي��ة  زي�����ارة  االردن 
ال����م����ق����دس����ة ت���ش���م���ل ب����ي����ت ل��ح��م 
وال�����ق�����دس ع���ل���ى خ���ط���ى أس���الف���ه 
ب���ي���ن���ي���دي���ك���ت���وس ال���������16 وي���وح���ن���ا 
ال��س��ادس.  وب��ول��س  الثاني  بولس 
وه��������ذه زي������ارت������ه االول����������ى ل���ل���ش���رق 
االوس���������ط م���ن���ذ اع����ت����الئ����ه ال���س���دة 
ال��ب��ط��رس��ي��ة ق��ب��ل أك��ث��ر م���ن س��ن��ة. 
ويزور البابا المنطقة وقت تشهد 
دول عدة فيها، وخصوصا سوريا، 
اض����ط����راب����ات ه����ي االك����ث����ر دم���وي���ة 
م���ن���ذ ع����ق����ود، وت���ن���ام���ي���ًا ل��ل��ح��رك��ات 
االس����الم����ي����ة ال���م���ت���ط���رف���ة وه���ج���رة 
واس�����ع�����ة ل��ل��م��س��ي��ح��ي��ي��ن. ل���ذل���ك، 
زيارته دالالت سياسية  تكتسب 
م���ه���م���ة، ال�����ى م��ع��ان��ي��ه��ا ال��دي��ن��ي��ة، 
ال��م��ع��ق��ودة عليها  وت���ب���دو اآلم������ال 
التي  اآلالم  بحجم  ربما  ج��دا  كبيرة 
ص10 يعانيها أهل المنطقة.    ملصق في مدينة مأدبا األردنية للعاهل األردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والبابا فرنسيس تحت شعار "معًا". )أ ف ب(

14 آذار إلى 
مجلس النواب بعد 
ظهر اليوم "تعبيرًا 

عن الحزن"

سليمان ُيبدي 
استعداده للتحرك 
بعد انتهاء واليته 
توّصاًل إلى رئيس

)و ص ف، رويترز، أ ش أ(

ق����ب����ل أق��������ل م������ن اس����ب����وع����ي����ن م��ن 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ف��ي س��وري��ا، 
قتل 21 شخصًا في قصف مقاتلين 
للرئيس  م��ؤي��دًا  تجمعًا  م��ع��ارض��ي��ن 
بشار االس��د في مدينة درع��ا، فيما 
تقدمها  النظامية  ال��ق��وات  واصلت 
ف���ي م��ح��ي��ط س��ج��ن ح��ل��ب ال��م��رك��زي 
غ�������داة ف�����ك ال����ح����ص����ار ع����ن����ه. ون���ش���ر 
ن��اش��ط��ون م��ن ال��م��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة 

ش���ري���ط ف���ي���دي���و ق����ال����وا ان�����ه ي��ظ��ه��ر 
انتشار غاز الكلور في شوارع  قرية 
ك��ف��رزي��ت��ا ب��ري��ف ح��م��اه ف��ي لقطات 
لما يصفونه  نوعها  االول��ى من  هي 
ب���أن���ه ح��م��ل��ة الس���ت���خ���دام األس��ل��ح��ة 
الكيميائية يقوم بها  األسد. ص11
ول�����م ي��س��ت��ب��ع��د رئ���ي���س االرك������ان 
ال����������روس����������ي ال�������ج�������ن�������رال ف�����ال�����ي�����ري 
الغرب بعملية  غيراسيموف،  قيام 
عسكرية ضد نظام األسد. ونقلت 
ع��ن��ه وس���ائ���ل إع�����الم روس���ي���ة خ��الل 

في  لألمن  الثالث  ال��دول��ي  المؤتمر 
موسكو، أن النزاع السوري الداخلي 
"ت����ح����ول ح���رب���ًا ل���ل���ق���وى اإلس���الم���ي���ة 
الراديكالية القادمة من العالم أجمع 
تقريبًا على دولة ذات سيادة، من 
دون استبعاد إجراء عملية عسكرية 

ضد نظام األسد".
ال�����ظ�����روف  إلي������ج������اد  أن��������ه  ورأى 
ينبغي   ك��ه��ذه،  لعملية  ال��ض��روري��ة 
القيام بحملة دعائية شاملة مبنية 
األم���ن 2118 عن  ق���رار مجلس  على 
س��وري��ا وال����ذي "ي��ب��رر إج����راء عملية 
عسكرية في حال حصول مشاكل 
األسلحة  م��ن  التخلص  عملية  ف��ي 
أن��ه في حال  الكيميائية". والح��ظ 
سقط ال��ن��ظ��ام ال��ح��ال��ي ف��ي س��وري��ا، 
ف����إن ال���رادي���ك���ال���ي���ي���ن اإلس��الم��ي��ي��ن 
وستتحول  السلطة  إل��ى  س��ي��أت��ون 

ال������ب������الد م������رك������زًا ل���ت���ص���دي���ر 

ب����ع����د ظ����ه����ر ال������ي������وم، وق�����ب�����ل أق����ل 
م���ن 12 س���اع���ة م���ن ن��ه��اي��ة والي��ت��ه 
ال���دس���ت���وري���ة ال���ت���ي ب�����دأت ف���ي 25 
الثاني  الرئيس  يغادر  أي��ار 2008، 
ميشال  اللبنانية  للجمهورية  عشر 
سليمان قصر بعبدا ليصير من غد 
القصر  ي��غ��رق  رئ��ي��س��ا س��اب��ق��ا، فيما 
رئاسي  ف��راغ  ف��ي  الجمهورية  ومعه 
نتيجة تعطيل االنتخابات الرئاسية 
ع��ل��ى أي�����دي ال���ق���وى ال���ت���ي س��خ��رت 
م���ف���ه���وم���ا وم����م����ارس����ات ل��ل��ت��ع��ط��ي��ل 
ت��ح��ت س��ت��ار ح��ق دي��م��وق��راط��ي في 

االنتخابية  الجلسات  إف��ق��اد 

)رويترز( صورة وزعت أمس لسكان من مخيم اليرموك قرب دمشق بعد حصولهم على مساعدات غذائية الثلثاء.  

)ابرهيم الطويل( الجلسة الوداعية لمجلس الوزراء: الرئيس تمام سالم يقدم درعا الى الرئيس ميشال سليمان والوزراء يصفقون.  

محليات
الرفاعي لـ"النهار": 

الشغور يعني 
خروج المسيحيين

اقتصاد
سفر أعضاء 

الضمان: انتهاك 
فاضح للقانون

313

يوم الوداع فجر الفراغ

رئيس االركـان الروسي ال يستبعد
قدمت الحكومة العراقية أمس  طلب تحكيم ضد الحكومة التركية وشركة تدخالً عسكريًا غربيًا يف سوريا

"بوتاس" لتشغيل خطوط األنابيب الى غرفة التجارة الدولية في باريس 
في شأن بيع النفط من إقليم كردستان العراق.  ص10
 وكانت حكومة إالقليم  اعلنت أن أسواقا أوروبية اشترت شحنة أولى 

من النفط المنقول عبر خط أنابيب من كردستان إلى تركيا.

االنتخابات  بنتائج  االع��ت��راف  بوتين  فالديمير  ال��روس��ي  ال��رئ��ي��س  تعهد 
مناشدًا  الشعب"،  إرادة  و"اح��ت��رام  االح��د  غ��دًا  المقررة  األوكرانية  الرئاسة 

القيادة الجديدة وقف العملية العسكرية في الشرق.
غير أن المواجهات بين االنفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية 
ص10 تتصاعد، وسقط أمس 20 مقاتاًل منشقًا وجندي في مواجهات.  

العراق  كردستان  إقليم  رئيس  مستقباًل  هوالند  فرنسوا  الفرنسي  الرئيس 
مسعود بارزاني في قصر االليزيه أمس.  )رويترز(

في  لروسيا  للموالين  تفتيش  نقطة  عند  اإلطـــارات  مــن  بــأكــوام  تمر  ســيــارة 
)رويترز( سالفيانسك بشرق أوكرانيا أمس.  

العراق يطلب تحكيمًا ضد تركيا
بعد إعالن بدء تصدير نفط كردستان

بوتين سيعترف بنتائـج االنتخابات األوكرانية
وانفصاليو الشرق يكّثفون هجماتهم
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81 ســـنـة

تساءل نائب 
طرابلسي سابق 

لماذا يسلم 
المطلوبون في 

الحوادث أنفسهم 
للسلطات المعنية 

وال يسري ذلك على 
مطلوبين في البقاع 

والضاحية؟

▪ ▪ ▪

سمع مسؤول 
كنسي يقول إن 

الذين قاطعوا 
جلسات انتخاب 

رئيس الجمهورية هم 
المسؤولون عن اغالق 

أبواب قصر بعبدا 
وهم الذين جعلوا 

البطريرك الراعي كمن 
يصرخ في برية.

▪ ▪ ▪

يرى سياسيون ان 
تنشر محاضر لقاءات 

االقطاب الموارنة 
في بكركي لكشف 
حقيقة ما قاله كل 

واحد منهم.

▪ ▪ ▪

يراهن كل من قوى 
8 و14 آذار على 

أن نتائج اللقاء 
السعودي – االيراني 

اذا ما تم ستكون 
في مصلحتها.

أســرار اآللـهة

روزانا بو منصف

يخوض  نظام  رئيس  ال��ى  بالنسبة 
م��ع��رك��ة وج���ودي���ة ض���د ش��ع��ب��ه بكل 
انواع االسلحة الكيميائية والبراميل 
المتفجرة وسواها منذ ثالث سنوات 
م��ن اج��ل اس��ت��م��راره، ب��دت المذكرة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ال���س���وري���ة ض���د ال��ن��ائ��ب 
وليد جنبالط والزميل فارس خشان 
تزامنا مع توقيت بحث مجلس االمن 
باحالة  ق��رار فرنسي  الدولي مشروع 
ال���ن���ظ���ام ال�����س�����وري ع���ل���ى ال��م��ح��ك��م��ة 
ارت��ك��اب  ال��دول��ي��ة بتهمة  ال��ج��ن��ائ��ي��ة 
جرائم ضد االنسانية بمثابة تأكيد 
ان ه����ذا ال��ن��ظ��ام ل���م ي���خ���رج اب�����دا من 
واق���ع���ه م���ن اج����ل ان ي��غ��ي��ر م��ق��ارب��ت��ه 
االدن��ى  بالحد  يظهر  لكي  او  لالمور 
ان ت��ج��رب��ة ه���ذه االع����وام ال��ث��الث��ة قد 
س��اه��م��ت ف��ي اح����داث اي تغيير اي��ا 
ي��ك��ن ن���وع���ه او ط��ب��ي��ع��ت��ه. ال��رس��ال��ة 
هذا  من  والمفترضة  معنويا  الرمزية 
ال��دول  ان��ه، وفيما تضغط  التصرف 
ال��غ��رب��ي��ة م���ن اج���ل م��ح��اس��ب��ة ال��ن��ظ��ام 
محاوالت  م��ن  تجريده  ال��ى  وتسعى 
ت��ث��ب��ت ش��رع��ي��ة اس���ت���م���راره، ي��ح��اول 
او يوحي  لبنان  ان يضغط على  هو 
ت��زال لديه االدوات من اجل  بانه ال 
محاسبة من يعتقد انه يتعين عليه 
م��ح��اس��ب��ت��ه��م  ف��ي��م��ا ت���ح���اول ال����دول 
ال��غ��رب��ي��ة ن��ف��س��ه��ا ح��م��اي��ة ل��ب��ن��ان او 
تقول انها ستعمل على حمايته من 
تداعيات الحرب السورية. في حين 
ان جانبا اخر من الرسالة المفترضة 
من المذكرة القضائية ضد جنبالط 
تفيد انه ال يزال لدى النظام قضاءه 
وان كانت من الالذقية وليست من 
دمشق وتاليا انه هو الذي يحاسب 
ويقيم عدالة ما وليس مجلس االمن 
والمحكمة الجنائية الدولية وهو في 

السين(  )بكسر  يحاسب  م��ن  م��وق��ع 
وليس من يحاسب )بفتح السين( او 
انه ايضا يحاول االيحاء انه استعاد 
ق��درت��ه ع��ل��ى م��ح��اس��ب��ة االخ���ري���ن من 
م��ن��ت��ق��دي س��ي��اس��ت��ه واس���ل���وب���ه في 
م��واج��ه��ة شعبه وك���ان ج��ن��ب��الط من 
اب��رزه��م وال ي���زال. ل��ذا ل��م يكن غريبا 
ان ي��س��ج��ل ال���ق���ض���اء ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي 
جنبالط  تبليغ  امكان  ع��دم  المقابل 
"المجهول االقامة" فيما يعود حلفاء 
النظام مفاخرين من زيارات له بانه، 
استمراره  االس��د  بشار  يدعم  وفيما 
ف���ي ال��س��ل��ط��ة ب���والي���ة ج���دي���دة على 
المجتمع  غالبية  فيها  يتحدى  نحو 
ال���دول���ي، ف���إن ل��ب��ن��ان ال����ذي تخطى 
مخاطر كبيرة خالل السنوات الثالث 
م��ن ال��ح��رب االه��ل��ي��ة ال��س��وري��ة بالحد 
فراغا  يواجه  االستقرار  من  الممكن 
مؤسساته  رأس  ف��ي  محتمال  كبيرا 
ال����دس����ت����وري����ة واح����ت����م����ال ت��ع��ط��ي��ل 
المؤسسات االخ��رى. وفيما ال تقيم 
م���ص���ادر س��ي��اس��ي��ة ودي��ب��ل��وم��اس��ي��ة 
ال��س��وري  ال��ن��ظ��ام  ل��رس��ائ��ل  اي قيمة 
ب��ه��ذا ال��م��ع��ن��ى م���ع اص�����رار ال��م��ص��ادر 
ال��ف��ي��ت��و  ان  ع���ل���ى  ال���دي���ب���ل���وم���اس���ي���ة 
ال��روس��ي والصيني ال��ذي ح��ال دون 
احالة النظام على المحكمة الجنائية 
الدولية ال يعني احتمال ان يكون له 
مستقبل في سوريا، فانها ال تخفي 
ب���ه البعض  ال����ذي ي��دف��ع  ال���ف���راغ  ان 
االول���ى واحتمال  الرئاسة  ف��ي س��دة 
المؤسسات  على  ذل��ك  ينسحب  ان 
االخرى يخدم المنحى الذي يتحدث 
ب����ه ح���ل���ف���اء ال���ن���ظ���ام وف���ق���ا ل���م���ا ق��ال��ه 
السفير البريطاني في لبنان من ان 
للبنان  ه��و نكسة  ال��رئ��اس��ي  ال��ف��راغ 

ولداعميه.
الديبلوماسية  ال��م��ص��ادر  وت��ق��ول 
ام���را واقعا  ب��ال��ف��راغ  التسليم  ت��م  ان��ه 

ل����م ي���ع���د ف����ي االم�����ك�����ان ت��ج��ن��ب��ه م��ع 
الرئيس سليمان على  انتهاء والي��ة 
ام����ل اال ي��ط��ول ه����ذا ال����ف����راغ. ول��ع��ل 
ال��س��ف��ي��ر االي���ران���ي الجديد  م��س��ارع��ة 
الى المجيء الى لبنان ليومين فقط 
الى  اعتماده  اوراق  تقديم  اج��ل  من 
ال��رئ��ي��س س��ل��ي��م��ان ق��ب��ي��ل م��غ��ادرت��ه 
قصر بعبدا، علما ان السفير الحالي 
لم يغادر مركزه بعد على غير ما هو 
م��ع��ه��ود ف��ي االط����ار ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي، 
م��ؤش��ر ع��ل��ى ان اي����ران ت��ت��وق��ع ف��راغ��ا 
ق�����د ي���م���ت���د ال������ى ال���ص���ي���ف ال��م��ق��ب��ل 
وان���ه���ا ال ت��رت��ق��ب ت��غ��ي��ي��را ع��ل��ى ه��ذا 
ال��ص��ع��ي��د ف���ي ال���م���دى ال��م��ن��ظ��ور مما 
م��ف��ت��وح��ة على  ال��م��رح��ل��ة  ان  ي��ع��ن��ي 

تضيف  وفيما  نسبيا.  ط��وي��ل  ف���راغ 
ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة ان هناك  ال��م��ص��ادر 
ات������ص������االت وم����س����اع����ي، ف���ض���ال ع��ن 
ت��ح��ذي��رات ج��دي��ة م��ن تخطي الخط 
االح����م����ر ال����داخ����ل����ي ل��ج��ه��ة ت��ص��ع��ي��د 
ط��ب��ي��ع��ة ال����ف����راغ او ان���س���ح���اب���ه ع��ل��ى 
ك��ل ال��م��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة نظرا 
ل���ل���ت���داع���ي���ات ال���ك���ارث���ي���ة ع���ل���ى ك��ل 
البالد  فتح  ب��إم��ك��ان  ناهيك  الصعد 
ع��ل��ى م���ج���ه���ول، ي���ق���ول ال��ب��ع��ض ان��ه 
ح��ذر العماد ع��ون م��ن ان ي��ك��ون هو 
في  تاريخية  مسؤولية  يتحمل  م��ن 
النظر  اع���ادة  ال��دف��ع نحو  ش��أن��ه عبر 
في صيغة لبنان، فان هذه المصادر 

تصر على ان المحاوالت لن تتوقف 
من اجل عدم اطالة فترة الفراغ علما 
ان المؤشرات ال تبدو سهلة. اذ ان 
ال��ع��ون��ي، وان تلقف  ال��ت��ي��ار  رئ��ي��س 
وصوله  دع��م  احتمال  بعدم  الرسالة 
المحتمل  الرئاسة، فمن غير  لموقع 
ي��ق��وم اح���د ح��ل��ف��ائ��ه وال سيما "  ان 
ح��زب ال��ل��ه" بقطع ال��ط��ري��ق ام��ام��ه او 
ان ي��ك��ون ه��و م��ن ي��ت��ول��ى ذل���ك الن 
ال مصلحة له بذلك راهنا، وهو كان 
اماًل مع سواه من االفرقاء ان يتولى 
الرئيس سعد الحريري ابالغه بعدم 
الكرة  الحريري  ف��رد  للرئاسة  دعمه 
المسيحيين شأنه شأن  ملعب  ال��ى 
ال���رئ���ي���س ن��ب��ي��ه ب�����ري ل���ئ���ال ي��ت��ح��م��ل 
ه��و م��ا يسعى االخ���رون ال��ى تحميله 
اي����اه اي رف���ض ال��رئ��اس��ة الح���د اب���رز 
على  وقياسا  المسيحيين.  ال��زع��م��اء 
لعدم  استيعابه  ع��ون سرعة  اظ��ه��ار 
وصوله ومن ثم االنتقال الى مرحلة 
ال��ت��ف��اوض ع��ل��ى م��رش��ح اخ���ر ي��واف��ق 
ع��ل��ى دع���م���ه، ك��م��ا ان����ه ق��ي��اس��ا على 
الحكومات  تشكيل  تعطيله  تجربة 
في االعوام القليلة الماضية من اجل 
الطاقة  ثم  االت��ص��االت  وزارة  ضمان 
واخ����ي����را ال���خ���ارج���ي���ة ل���ل���وزي���ر ج���ب���ران 
ب��اس��ي��ل وال���ت���ي اس��ت��غ��رق��ت بضعة 
اشهر ف��ي ك��ل م��رة، ف��ان التوقعات 
ت��ذه��ب ف��ي ات��ج��اه ان ي���دوم ال��ف��راغ 
اش��ه��را علما ان ث��م��ة م��ا ي��دع��م ذل��ك 
م��ن خ���الل ان��ش��غ��ال اق��ل��ي��م��ي، يعول 
ع��ل��ي��ه ك��ث��ر م���ن اج���ل ح��ل��ح��ل��ة العقد 
االنتخابات  انجاز  وال سيما  المحلية 
انه لن يعطي  الرئاسية، لكن يبدو 
ل��ب��ن��ان م��ا يحتاجه م��ن اه��ت��م��ام وف��ق 
الولويات  نظرا  اللبنانيون  يرغب  ما 
اخرى كثيرة ليس لبنان من ضمنها. 
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"املذكرة القضائية السورية": النظام ال يتغّير
تحذيرات ديبلوماسية من تصعيد طبيعة الفراغ

تحليل سياسي

هل شكل تسليم السفير 
االيراني أوراق اعتماده 

الى سليمان مؤشرا إلى 
ترقب فراغ طويل؟

دعوة عون إلى "ثالثية 
االقوياء" تنّم عن رغبته 

في فتح آفاق تتعدى 
رئاسة الجمهورية

عن النشاط التعليمي والتثقيفي للداعية "فتح 
الله غوِلن" داخل تركيا وخارجها تحدث أتراك 
أميركا المناهضون ألردوغان وخصوصًا بسبب 

ممارساته السلبية تجاههم في األشهر األخيرة، 
قالوا: "فتح غوِلن مدارس في أفريقيا. وعنده 

مدرسة في مصر وفي أميركا مدارس. عنده في 
صورة إجمالية نحو 1600 مدرسة حول العالم، 

وعدد مدارسه في تركيا ال نعرفه بالتحديد 
 Pree( لكنه كبير. وهي ليست روضات أطفال

Schools( كي تضع الحكومة التركية يدها 
عليها كما زعم أردوغان، ووضع اليد هذا غير 

قانوني. تركيا دولة قانون وديموقراطية 
وستبقى كذلك. إذا كان هناك أي شيء ضد 
غوِلن أو أي تهمة له أو ألي من مريديه فليلجأ 

أردوغان إلى القضاء، إلى المحكمة. إنهم يخافون 
القضاء ألنه ال يزال رغم كل شيء جيدًا. طبعًا 

هناك فساد. وطبعًا أردوغان فاسد. لكنه شعبي 
وديماغوجي. يعرف كيف يخاطب الناس. 
حصل في اإلنتخابات المحلية األخيرة على 

أصوات كثيرة بحيث يمكن اعتبار حزبه الفائز 
فيها. لكنها كانت أقل عددًا من األصوات 

التي نالها في اإلنتخابات المحلية التي جرت 
قبلها بسنوات. ال يزال شعبيًا وربما انتخب 

مرشحي حزبه مناصرون لفتح الله غوِلن. لكن 
ذلك ال يعني انه يستطيع أن يفعل ما يريد. 

غوِلن ليست عنده "أجندة" سياسية وال يعمل 
في السياسة. يعمل في التربية والتدريس 

والتثقيف والدين ويعيش في بنسلفانيا 
)أميركا(. إنه عالم وواعظ أحيانًا ويعطي دروسًا. 

أهدافه محاربة الجهل والفقر وعدم وحدة 
س  المسلمين والمقصود هنا الناس. وهو يكرِّ

عمله لتحقيقها. عدد األتراك األميركيين أو 
المقيمين في أميركا نحو 500 ألف شخص. 

لها رجال مال وأعمال أتراك من داخل  حركتنا يموِّ
تركيا وخارجها، وفي أميركا تكثر التقديمات 

والتبرعات الصغيرة التي يقدمها افراد عاديون". 
ماذا عن عالقة أردوغان وغوِلن؟ وكيف انتقال من 

التحالف والتعاون المثمر إلى الخالف فالصراع؟ 
سألُت. أجابوا: "أردوغان كان أساسًا مع نجم 
الدين أربكان اإلسالمي التركي الذي أسس 
أكثر من حزب إسالمي، والذي تولى رئاسة 
الوزراء في إحدى المرات. وإسالمية أربكان 

راديكالية إلى حد ما. وهي بقيت في خلفية 
أردوغان اإلسالمية عندما انفصل عنه وأسس 

حزب العدالة والتنمية مع آخرين. كان رئيس 
بلدية اسطنبول ونجح في إدارة أعمالها وفي 
تحقيق إنجازات. أسس حزبه ثم فاز وإياه في 
اإلنتخابات. لم يحصل يومًا لقاء شخصي بين 

أردوغان وغوِلن. كما لم يحصل إتفاق سياسي 
بينهما. لكنه )أي أردوغان( بدأ يزايد إسالميًا 
إلى أن تأكد بعد زيارته مصر أن الفرق كبير 

بينه وإسالميي تركيا من جهة وإسالميي مصر 
من جهة أخرى". سألُت: هل لموقف كل منهما 

السلبي من الجيش التركي دور في التفاهم 
بينهما؟ أجابوا: "اإلثنان عانا من الجيش. 

أردوغان ُسِجن، وبسبب اندفاع تركيا في السعي 
ل 

ُّ
إلى اإلنضمام إلى االتحاد األوروبي وتدخ

ن من الخروج من السجن  المحكمة العليا فيه تمكَّ
وتابع ممارسة السياسة فصار رئيسًا للوزراء. 

غوِلن أيضًا حاربه العسكر في بالده وربما ُسِجن. 
نعتقد أن روائح الفساد الذي غرق فيه أردوغان 

وأزالمه في حزب العدالة والتنمية دفعته إلى 
اإلنقضاض علينا )جماعة غوِلن( ألنه اعتقد أننا 
ي حساباتنا معه أو أننا نريد تنحيته. أراد 

ِّ
نصف

ر الحجر كي يقول لألتراك  على األرجح أن يكبِّ
أن غوِلن سيهزمه وكي يستنهضهم للدفاع 

عنه، فقال إننا سّربنا أخبارًا وأفالمًا ووثائق عن 
الفساد. لكن غوِلن أكدَّ أكثر من مرة وهو صادق 
أن ال عالقة له بتحّرك القضاء ضد الفساد الذي 

ك  طاول أردوغان عبر عائلته وأنصاره، وهو التحرُّ
الذي كشف وفضح الفساد. وهو يطلب إحالة 
ئه أو  كل هذه االتهامات على القضاء فإما يبرِّ
مه". سألُت أخيرًا: هل من مجال في رأيكم  يجرِّ
لمصالحة بين أردوغان وغوِلن؟ أجابوا: "غوِلن 

يقول إذا سّماك البعض كلبًا أي إذا أهانك يمكن 
مواجهته بكالم هادىء وحسن. أي ال ترّد على 

اإلساءة باإلساءة أو العنف بالعنف. لكن ذلك )أي 
المصالحة الممكنة( يحتاج إلى وقت".
ماذا في جعبة "إيرانيي نيويورك"؟

بدأ هؤالء اللقاء بشرح وجهة نظر إيران في 
األزمة السورية وما يحيط بها، قالوا: "في سوريا 
نظام قوي وجيش قوي يحظيان بدعم شعبي، 

وقد نجح في البقاء في السلطة رغم أن اإلرهابيين 
التكفيريين أتوا إلى سوريا بعشرات اآلالف ومن 

كل مكان في العالم بغية محاربته وإسقاطه".
ما هو الموقف الفعلي إليران من نظام األسد؟
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الموقف هذا النهار
سركيس نعوم

بدء حراك الختيار البديل
الئحة من اسمين يف "طريق وعرة"

خليل فليحان

���ت م���ح���اوالت ال��س��اع��ات االخ��ي��رة 
ّ
دل

ال���م���ت���ب���ق���ي���ة م�����ن ان����ت����ه����اء ال��م��ه��ل��ة 
الدستورية النتخاب رئيس جديد 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ق���ب���ل م��ن��ت��ص��ف ه���ذا 
حالها.  على  المعطيات  ان  الليل. 
آذار سمير  م��رش��ح 14  اب���دى  ف��ق��د 
ج��ع��ج��ع اس���ت���ع���داده الع���ط���اء ف��رص��ة 
ل���م���رش���ح س�������واه ش������رط ان ي��ك��ون 
ال��ت��داول  ان  اال  آذار.  ق���وى 14  م��ن 
ال���ل���ب���ن���ان���ي ب���ي���ن م��م��ث��ل��ي��ن ل����"ت���ي���ار 
المستقبل" وجعجع وتحرك سفير 
زعيمًا في قوى  التقى  دول��ة كبرى 
14 آذار لم يفض الى ترجمة عملية 
الن��ت��خ��اب رئ��ي��س م���ن ع����داد تجمع 
التابعة  االخ���رى  السياسية  ال��ق��وى 

للثنائي جعجع – عون.
وح����������ذرت م�����ص�����ادر ال���ت���ك���ت���الت 
السياسية من استمرار هذا الوضع 
الذي ادخل البالد في فراغ رئاسي 
مفتوح، علما ان هذا االمر سيقابل 
ب�����اج�����راءات س��ل��ب��ي��ة م��ث��ل م��ق��اط��ع��ة 
في  وأواله����ا  التشريعية  الجلسات 
27 من الجاري. كما تردد ان الوزراء 
العونيين قد يعمدون الى مقاطعة 

جلسات مجلس الوزراء.
وت���وق���ع���ت ال����م����ص����ادر ارب����اك����ات 
س��ي��اس��ي��ة س��ت��ب��دأ ب��ال��ظ��ه��ور كلما 
الرئاسي، وق��د تترجم  ال��ف��راغ  ط��ال 
بمواقف مذهبية وطائفية لن تكون 
ولن  السياسي  االستقرار  لمصلحة 
العرب على المجيء  تشجع السياح 
الى لبنان لتمضية فصل الصيف، 
على  الخليجيين  المستثمرين  او 
ت���وظ���ي���ف ام����وال����ه����م. ول���ف���ت���ت ال���ى 
عون  ميشال  العماد  تخلي  ض���رورة 
عن النهج الذي يعتمده النه يدور 
في حلقة مفرغة. والمطلوب وقف 
انتخاب  ح��ول  السلبية  التجاذبات 
رئيس جديد للجمهورية كل ست 
التي  المنافسة  من  بعيدا  سنوات، 
ك��ان��ت ت��ح��ص��ل م��ن��ذ اك��ث��ر م���ن رب��ع 
قرن وتكرست بصيغة التوافق منذ 
البالد  على  السورية  السيطرة  ب��دء 
سياسيا، وليس فقط امنيا، بعدما 
دخ���ل���ت ق������وات م����ن ال���ج���ي���ش ل��م��ن��ع 
االق��ت��ت��ال ال���ذي ك��ان ح��اص��ال. ومما 
بعبدا  طريق  على  خسارته  في  زاد 
ال��ط��م��وح ال��س��ي��اس��ي ال���ذي اظ��ه��ره، 
ق��وة سياسية مثلثة  ع��ن  وح��دي��ث��ه 

الرئيس  م��ن  وك���ال  االض����الع تضمه 
سعد الحريري و"حزب الله".

والح���ظ���ت م���ص���ادر م��ح��اي��دة ردا 
المرحلة  ان  ل���"ال��ن��ه��ار"  س���ؤال  على 
ال���ج���دي���دة الخ���ت���ي���ار م���رش���ح ج��دي��د 
ي��وم أمس  ب���دأت منذ  للرئاسة ق��د 
ق��ب��ل ان���ت���ه���اء ال���م���وع���د ال���دس���ت���وري 
من جعجع  بديل  المتوقع، الختيار 
ومن عون، على ان يكون ال ينتمي 
السياسيتين  القوتين  من  اي  ال��ى 
ال���رئ���ي���س���ي���ت���ي���ن، ب���ع���دم���ا ت���ب���ي���ن ان 
ت��رش��ي��ح ج��ع��ج��ع م��رف��وض م��ن ق��وى 
ال��ث��ام��ن م��ن آذار، وان وص���ول ع��ون 

غير وارد.
وافادت مصادر مواكبة لخريطة 
المستقبل"  "ت��ي��ار  أن  االت���ص���االت 
البديل،  ف��ي  م��ع جعجع  يبحث  ب��دأ 
ال��ك��ب��رى  ال������دول  وان اح����د س���ف���راء 
ب��دأ ي��ت��ح��رك  اي��ض��ا ف��ي العلن وفي 
ال����خ����ف����اء ل���ل���ت���ف���اه���م ع���ل���ى ال���ب���دي���ل 

مع  تزامنا  لبنانيًا،  االخ��ت��ي��ار  واب��ق��اء 
االيرانية   – السعودية  المحادثات 
ف����ي ال�����ري�����اض، وث����م����ة ره�������ان ع��ل��ى 
قوية  م��ون��ة  لهما  اللذين  الطرفين 
ال��ن��زاع، وف��ي وسعهما  على فريقي 
الفصل ف��ي ال��خ��الف الن��ت��اج رئيس 

يعود بسرعة الى قصر بعبدا.
ورجحت ان الئحة باسمين بوشر 
وكليمنصو  م��ع��راب  ب��ي��ن  ت��داول��ه��ا 
وقريطم لجس النبض، في انتظار 
عودة البطريرك الراعي من االراضي 
الحراك قد يقابل  المقدسة، وه��ذا 
ب���������ردات ف���ع���ل م�����ن ع������ون وص���ف���ت 
ال��م��ه��م ان عملية  ل��ك��ن  ب��ال��س��ل��ب��ي��ة. 
اختيار البديل بدأت تشق الطريق 

الوعرة.

khalil.fleyhane@annahar.com.lb

عون ودعوته إلى "ثالثّية األقوياء":
عرض يستقي من الواقع ويستشرف املستقبل

ابرهيم بيرم

اكثر من رسالة الى اكثر من جهة 
التغيير  "تكتل  رئيس  يوّجهها 
واالص������الح" ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون 
م��ن خ���الل ك��الم��ه ال��م��ث��ي��ر ل��ل��ج��دال 
وال��س��ج��ال وال���داع���ي ال���ى "ث��الث��ي��ة 
األقوياء" التي يفترض ان تجمعه 
مع الرئيس سعد الحريري اضافة 
ط��ب��ع��ًا ال���ى ش��ري��ك��ه ف���ي ال��ت��ف��اه��م 

الشهير "حزب الله".
زعيم  قاله  ما  عابرًا  كالمًا  ليس 
التلفزة  محطة  خ��الل  م��ن  ال��راب��ي��ة 
ال��ت��اب��ع��ة ل�����"ح����زب ال����ل����ه"، ول��ي��س 
هو  ب��ل  عواهنه،  على  ألقي  كالمًا 
ينضح فعاًل برغبات سبق للجنرال 
البرتقالي ان افصح عنها اكثر من 
م��رة م��ن��ذ ان ع��اد ال��ى ب��ي��روت ع��ام 

2005 آتيًا من منفاه الباريسي.
فلم يعد خافيًا ان "الفضيلة" 
بالقادة  قياسًا  ل��ع��ون  ال��ك��ب��رى 

انه  ال��ب��الد  ف��ي  السياسيين 
يذهب بالعادة الى حيث 
ال ي��ج��رؤ اآلخ����رون، فهو 
ل��ح��ظ��ة ان حط  ذه���ب 
رح������ال������ه ف������ي ب����ي����روت 
ب����ع����د غ�����ي�����اب اس���ت���م���ر 

اك��ث��ر م���ن 15 ع��ام��ا ال��ى 
س�����ج�����ن ال�������ي�������رزة ل�����ي�����زور 

خ���ص���م���ه ال���ع���ن���ي���د رئ��ي��س 
اللبنانية"  "ال��ق��وات  ح��زب 

س���م���ي���ر ج��ع��ج��ع 

ال��ذي ك��ان ال ي��زال يومذاك خلف 
ال��ق��ض��ب��ان، ث��م ك��ان��ت زي��ارت��ه الى 

ق���ص���ر ق���ري���ط���م، واخ���ي���رًا 
ول��ي��س آخ���رًا ذه��ب 

ال�����ى ال��ض��اح��ي��ة 
ال������ج������ن������وب������ي������ة 
ل��ي��ب��رم ت��ف��اه��م��ًا 
م���ن خ�����ارج ك��ل 
ال�������س�������ي�������اق�������ات 
مع  والحسابات 
األم�����ي�����ن ال����ع����ام 

ل�������"ح������زب ال����ل����ه" 
ال������س������ي������د ح���س���ن 

نصرالله، وعبر هذا 

ال���ت���ف���اه���م ان����ج����ز ف���ت���ح���ًا س��ي��اس��ي��ًا 
ي��ص��م��د  ان  ل�����ه  ق��������ّدر  م����ش����ه����ودًا 
وي��ص��م��د وت��ت��س��ع آف��اق��ه 
وي�����ص�����ي�����ر ن����م����وذج����ًا 
ي������دع������و، اآلخ�����ري�����ن 
ال�����������ى االن��������ض��������واء 
ف��ي��ه م��ف��ت��رض��ًا ان��ه 
ح���ق���ق ان�����ج�����ازات 
م��������م��������ي��������زة ف����ي 
السياسة  ع��ال��م 
ال�������ل�������ب�������ن�������ان�������ي�������ة 
ال�������م�������ت�������ش�������ع�������ب�������ة 
وال�����������دق�����������ي�����������ق�����������ة 

الحسابات.

عون  اشهر ذهب  بضعة  وقبل 
ال���ى م��ك��ان ك���ان آخ���ر م���ا يتوقعه 
ليلتقي  روم��ا  ال��ى  ذه��ب  البعض. 
ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري م��ت��ّوج��ًا 
بذلك سلسلة اتصاالت وحوارات 
سابقة. صحيح انه ذهب الى هذا 
ال��م��ك��ان ت��س��ل��اًل ل��ك��ن��ه ك���ان أع��ل��م 
ه في  شريكه في التفاهم وحلفاء

التكتل.
ذهب عون عارضًا على خصمه 
األلد فتح صفحة جديدة مبتدأها 
وخ���ب���ره���ا ال����وص����ول ال����ى ال��رئ��اس��ة 
األول����������ى، وت����ح����ت ه������ذا ال���ع���ن���وان 
ال��ع��ري��ض ت���ن���درج ج��م��ل��ة ع��ن��اوي��ن 
وبنود وتفاهمات اخرى. ال شك، 
ان عون لم يكن يتوقع ان يسمع 
رأي��ًا سلبيًا  الحريري  من مضيفه 
الفصل،  كلمة  فيه  ايجابيًا  او 
ل����ك����ن����ه ك��������ان ي����������درك ت����م����ام 
آخر  فتحًا  ينجز  ان��ه  االدراك 
ف��ي ع��ال��م ال��س��دود وال��ح��دود 
اللبنانية،  السياسية 
وي����ف����ت����ح األب����������واب 
ام��������������ام س������ج������االت 
ع�����دة واس���ت���ط���رادًا 
ام���������������ام ه������واج������س 
وم����������خ����������اوف ل������دى 
م�������روح�������ة واس�����ع�����ة 
م�������������ن ال�������خ�������ص�������وم 
لفعل  المستعدين 
ي���ح���ول  ش��������يء  اي 
ال��ع��م��اد  ع����ودة  دون 

ع��ون ال��ى القصر ال��ذي اخ��رج منه 
عنوة عام 1990، ولكن هذه المرة 
ب��ص��ف��ت��ه رئ��ي��س��ًا م��ن��ت��خ��ب��ًا ول��ي��س 
واق��ع  بأمر  موقتة  حكومة  رئيس 
ه��و ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي ال���ذي ح��دث 

قبل ذلك بنحو عامين.
ال��ق��ول ان حلفاء  ي��ع��د س���رًا  ل��م 
ه أب���دوا م��ن��ذ ب��داي��ة  ع��ون وش��رك��اء
ان���ف���ت���اح���ه ع���ل���ى ال����ح����ري����ري خ��وف��ًا 
السلبية  ال��ت��داع��ي��ات  م��ن  مكتومًا 
للتو. خافوا  ال��ب��ادئ  ال��ح��وار  ل��ه��ذا 
ع��ل��ى ع���ون أن ي��ق��ع ض��ح��ي��ة ت��وق��ه 
ال����م����ش����روع ل���ل���وص���ول ال�����ى س���دة 
ال����رئ����اس����ة االول���������ى، واس����ت����ط����رادًا 
خ����اف����وا م����ن خ����س����ران م�������زدوج ل���ه، 
ال��س��ي��اس��ي��ة  أي خ���س���ارة م��ك��ان��ت��ه 
الموقع  وخسارة  عنيد،  كمعارض 

المنشود.
ل���ك���ن ع������ون اق����ن����ع ال���خ���ائ���ف���ي���ن 
م���ن ن��ت��ائ��ج خ��ط��وت��ه ال��م��ف��اج��ئ��ة، 
ب��أن��ه، وه���و رج���ل ال��م��غ��ام��رات غير 
ال��م��ح��س��وب��ة، ي��م��ل��ك ج����رأة ص���ارت 
ًا م���ن ش��خ��ص��ي��ت��ه واس��ت��ت��ب��اع��ًا  ج����زء
ًا م���ن ال���ص���ورة ال��ن��م��ط��ي��ة عنه  ج����زء
لدى قواعده ولدى صف الخصم.

وف���ي ك���ل االح�����وال وان ك��ان��ت 
ال����دع����وة ال����ى "ث���الث���ي���ة االق����وي����اء" 
م����ق����ول����ة م���س���ت���ج���دة ل����ه����ا وق���ع���ه���ا 
ال���س���ج���ال���ي، ول���ك���ن ل��ه��ا ف���ي ع��رف 
المقربين منه وظائفها المتعددة 
ال��ذي قيلت  المكان  ان من حيث 
فيه أو من حيث الزمان والظروف.

وبمعنى آخر ثمة ثالث رسائل 
الى  تلك  بمقولته  ع��ون  يوجهها 
خافوا  والذين  عليه  خافوا  الذين 

منه على حد السواء وهي:
يعنيهم  لمن  ي��ق��ول  ع��ون  ان   -
االمر إن ابواب حواره مع الحريري 
حتى  مفتوحة  ستظل  يمثل  وم��ا 
ال��دس��ت��وري��ة،  المهلة  ان��ت��ه��اء  بعد 
ل��م يلفظ  واس��ت��ط��رادًا ح��ت��ى وان 
ال������ح������ري������ري ال��������ج��������واب ال����ح����اس����م 
مؤكدًا  ينتظره،  ال��ذي  والنهائي 
ان��ه وان  ب��ذل��ك وف��ي شكل عملي 
يفتح  لكنه  االول��ى،  الرئاسة  أراد 
آف���اق���ه واب����واب����ه ع��ل��ى م���ا ي��ت��ع��دى 
ذل������ك وب���ال���ت���ح���دي���د ع���ل���ى ان���ج���از 

المصالحة  بحجم  كبير  س��ي��اس��ي 
ال���وط���ن���ي���ة وال���ت���أس���ي���س ل��ق��واع��د 
ل���ع���ب���ة س���ي���اس���ي���ة ت�����ه�����دم ج�����دار 
نحو  منذ  المرتفع  والفصل  العزل 
االفرقاء، شاطرًا  بين  اعوام  عشرة 

 الرأي العام.
َ
الساحة ومقسما

ب��دع��وت��ه تلك  ي���رد  ع���ون  - ألن 
بشكل غير مباشر على الهجمات 
ال��م��ت��ت��ال��ي��ة ال���ت���ي ت���ع���رض ل���ه���ا ال 
الباريسية،  ات  ال��ل��ق��اء ب��ع��د  سيما 
وي����ؤك����د ان����ه����ا ل���ي���س���ت أك����ث����ر م��ن 
تمنيات واماٍن تعتمل في نفوس 
الحريري  ان  ومنها  لها  المروجين 
مباالة  وب��ال  باستخفاف  يتعاطى 
ع���ون، وان ثمة سلبية  ع��رض  م��ع 

تجاهه لدى القيادة السعودية.

وم��ه��م��ا ي��ك��ن م��ن أم���ر ف��ال��ث��اب��ت 
أك��ث��ر م��ن م��ص��در ان "ح���زب ال��ل��ه" 
في جو العرض الذي قدمه العماد 
ع����ون، وه����و ع��ل��ى ق��ن��اع��ة ضمنية 
ب�����أن ع�����ون ال ي����ب����ادر ل���ك���ي ي��ح��رج 
اآلخ������ري������ن، ب�����ل ه�����و ي���ن���ط���ل���ق ف��ي 
مبادرته من مناخات ايجابية بين 
سرت  المستقبل"  و"تيار  الحزب 
م��ن��ذ ان���ط���الق ال��ح��ك��وم��ة ال��ح��ال��ي��ة 
الطرفين عن  رموز من  ر فيها  وعبَّ
القطيعة  ح��ال  إن��ه��اء  ف��ي  رغبتهم 

بينهما. الطويلة 
ومعه  ع��ون  يعرف  وأخيرًا  وأواًل 
ال���ل���ه" واآلخ�������رون أن ثمة  "ح�����زب 
م��رح��ل��ة م���ن اع������ادة ال��ت��م��وض��ع��ات 
وال���ت���ف���اه���م���ات وال���ح���س���اب���ات ف��ي 
المنطقة عمومًا ولبنان لن يكون 

بمنأى عنها.

ibrahim.bayram@annahar.com.lb

توقعت المصادر ارباكات 
سياسية ستبدأ بالظهور 

كلما طال الفراغ الرئاسي، 
وقد تترجم بمواقف 

مذهبية وطائفية لن 
تكون لمصلحة االستقرار
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الرفاعي يشرح لـ"النهار" كيف سيحكم مجلس الوزراء:
"الشغور يعني خروج املسيحيين من املعادلة"

محمد نمر

المسيحيون ليسوا بخير في هذه 
الجميع  لكن  البائسة،  الجمهورية 
ستحل  الحكومة  أن  على  متفقون 
وتمارس  الجمهورية  رئيس  مكان 
ص���اح���ي���ات���ه ب���ال���وك���ال���ة، إل�����ى ح��ي��ن 
ال��م��ع��ادل��ة  ال���ى  المسيحيين  إع����ادة 
السياسية الطائفية، فما هي حال 
مجلسي ال��ن��واب وال�����وزراء ب��ع��د 25 
أيار، هل يحق لألول التشريع، وهل 
يتوجب على الثاني أن يجتمع كل 
وزرائه التخاذ قرار ما، وهل تتسلم 

الحكومة الصاحيات كاملة؟

توجيه الرسائل 
وحّل مجلس النواب

اس����ئ����ل����ة ط����رح����ت����ه����ا "ال�����ن�����ه�����ار" 
ع���ل���ى ال���م���رج���ع ال����دس����ت����وري ح��س��ن 
ال����رف����اع����ي، ال������ذي ي���ؤك���د "ح��ت��م��ي��ة 
رئيس  صاحيات  الحكومة  تسلم 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال�����واردة ف��ي ال��دس��ت��ور 
ك��ام��ل��ة ف��ي ح���ال دخ����ول ال��ب��اد في 
الشغور الرئاسي، عدا امرين، األول: 
النواب  مجلس  إلى  رسائل  توجيه 
برئيس  ألن��ه عمل شخصي خ��اص 
مجلس  ح��ل  وال��ث��ان��ي:  الجمهورية، 

النواب".
توقيع  ال��رف��اع��ي ض���رورة  وينفي 
ك����ل ال����������وزراء ع���ل���ى أي ق������رار ق��ب��ل 
ص���������دوره ف�����ي ج���ل���س���ة ح���ك���وم���ي���ة، 
وي������وض������ح: "ت������م������ارس ال���ح���ك���وم���ة 
الجمهورية  أعمال رئيس  بالوكالة 
فيها  يمارس  كان  التي  بالطريقة 
ال��رئ��ي��س ال��ج��ل��س��ات ال��س��اب��ق��ة، إذ 
يكون النصاب القانوني النعقاده 
أك���ث���ري���ة ث��ل��ث��ي أع���ض���ائ���ه وي��ت��خ��ذ 
ق������رارات������ه ت����واف����ق����ي����ًا، ف�������إذا ت���ع���ذر 
بالتصويت،  األم��ر  يكون  ال��ت��واف��ق 

الحضور".  بأكثرية  ويتخذ قراراته 
�����ر ب��ال��م��واض��ي��ع 

ّ
ل��ك��ن ال���رف���اع���ي ذك

األساسية التي تحتاج إلى موافقة 
أكان  الحكومة،  اعضاء  عدد  ثلثي 
ف��ي ظ��ل وج���ود رئ��ي��س جمهورية 
أم ف��ي ح��ال ع��دم��ه، وه���ي: تعديل 
ال���ط���وارئ  ح����ال  إع�����ان  الدستور ، 
التعبئة  والسلم،  الحرب  وإلغاؤها، 
ال��ع��ام��ة، االت��ف��اق��ات وال��م��ع��اه��دات 
للدولة،  العامة  ال��م��وازن��ة  ال��دول��ي��ة، 
ال����خ����ط����ط اإلن�����م�����ائ�����ي�����ة ال���ش���ام���ل���ة 
موظفي  تعيين  المدى،  والبعيدة 
الفئة األول���ى وم��ا ي��ع��ادل��ه��ا، إع��ادة 
النظر في التقسيم اإلداري، قانون 

االن���ت���خ���اب���ات، ق����ان����ون ال��ج��ن��س��ي��ة، 
وإقالة  الشخصية  األح��وال  قوانين 

الوزراء.

الدورة التشريعية 
حتى 31 ايار

وس��������������ط ت����������ج����������اذب ال���������ن���������واب 
وال���م���ش���رع���ي���ن ف�����ي ش������أن أح��ق��ي��ة 
مجلس ال��ن��واب ال��ت��ش��ري��ع ف��ي ح��ال 
البعض  واعتبار  الرئاسي،  الشغور 
أن االج���ت���م���اع ل��غ��اي��ة غ��ي��ر ان��ت��خ��اب 
رئ�����ي�����س ل���ل���ج���م���ه���وري���ة س��ي��س��ب��ب 
االح�����������راج ل���ل���م���س���ي���ح���ي���ي���ن، ي��ح��س��م 
مجلس  أن  مؤكدًا  الجدل،  الرفاعي 

ال����ن����واب "ي���ح���ق ل����ه ع���ق���د ج��ل��س��ات 
تشريعية في حال الشغور إلى حين 
ف��ي 31  التشريعية  ال����دورة  ان��ت��ه��اء 
دورة  الحكومة  تفتح  ل��م  وإن  أي���ار، 
استثنائية تحدد فيها موضوعات 
ال���درس، ال يحق ل��ه أن ي��ش��رع بعد 
����ر ب�����أن "ال��ت��ص��دي��ق 

ّ
ذل�������ك". وي����ذك

على القانون وطلب النشر تتكفل 
ب�����ه ال����ح����ك����وم����ة ب��������داًل م�����ن رئ���ي���س 
ال��ج��م��ه��وري��ة، خ��ص��وص��ًا أن األخ��ي��ر 
ل���م ي��ك��ن وح�����ده م���ن ي���ص���دق على 
ال��ق��ان��ون ب��ل ه��و ورئ��ي��س الحكومة 
وال�����������وزراء ال���م���خ���ت���ص���ون". وي��ش��ي��ر 
ال�����وزراء يستطيع  إل���ى أن "م��ج��ل��س 

إج�������راء االن���ت���خ���اب���ات ال���ن���ي���اب���ي���ة ف��ي 
تخوفه  ع��ن  معربًا  طبيعي"،  شكل 
م���ن "ع��م��ل��ي��ة ت��م��دي��د ج���دي���دة غير 
دستورية على الطريقة اللبنانية". 
ويعتبر أن "الشغور الرئاسي يعني 
ال��م��ع��ادل��ة،  م��ن  المسيحيين  خ���روج 
ورئ��اس��ة  للسنة  الحكومة  ف��رئ��اس��ة 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ل��ل��ش��ي��ع��ة وي��ص��ب��ح 
ركيزتين  على  واق��ف��ًا  البلد  حينها 
ب���داًل م��ن ث���اث، وه���ذا األم���ر يعتبر 

غير طبيعي في لبنان".

mohammad.nimer@annahar.com.lb
Twitter:@mahamad-nimer

لم  يعد هّم القوى السياسية خالل 
الساعات المقبلة انقاذ الجمهورية بانتخاب 

رئيس جديد للبالد، بل البحث عن آليات 
العمل التشريعي والتنفيذي في ظل 

الشغور الرئاسي القاسي دستوريًا، بعدما 
قاد نواب األمة الذين مددوا ألنفسهم 

البالد والعباد نحو المجهول.

كلوديت سركيس

عن  الفاصلة  القليلة  ال��س��اع��ات  ف��ي 
النتخاب  الدستورية  المهلة  انتهاء 
رئ��ي��س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة، ت��وج��ه نقيب 
ال��م��ح��ام��ي��ن ف��ي ب��ي��روت ج���ورج جريج 
ع��ب��ر "ال���ن���ه���ار" ب��رس��ال��ة ال����ى ال���ن���واب 
ال��م��ح��ام��ي��ن ال����ذي����ن ي��ت��ق��ن��ون ق�����راءة 
الى  ي��ب��ادروا  ان  ويلتزمونه  الدستور 
اي اج��راء من شأنه تسهيل انتخاب 
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة. واع��ت��ب��ر فشل 
على  الخامسة  للمرة  ال��ن��واب  مجلس 
الرئيس "عامة  انتخاب  التوالي في 
رس������وب ف����ي م������ادة ال��دي��م��وق��راط��ي��ة 
وف���ي ال��م��ادة ال��دس��ت��وري��ة، واالخ��ط��ر 
تغنى  بعدما  الميثاقية،  ال��م��ادة  ف��ي 
ل��ب��ن��ان ب��إت��ق��ان ال��ث��ق��اف��ة ال��دس��ت��وري��ة 
ف�����ي م��ن��ط��ق��ة ك����ان����ت ت���ع���ي���ش ع��ل��ى 
ضفاف الديموقراطية وفي غياهبها 
وت����ع����ت����اش م�����ن ث���ق���اف���ة ال������������99,99 

ف���ي ال��م��ئ��ة. ف��ه��ل ي��ص��ب��ح ل��ب��ن��ان من 
ومن  التسوية؟  وإال  ال��ف��راغ،  جماعة 
ف��ئ��ة ال��ش��غ��ور وإال ال���ت���دوي���ل؟ وه��ل 
لفظت اللبننة انفاسها؟ وهل كانت 
دستوريا  ال��م��ح��ددة  الشهرين  ف��ت��رة 
الن���ت���خ���اب ال���رئ���ي���س م�����ادة م���ن���اورات 
للوقت  ومضيعة  داخلي  واستهاك 
الن القرار خ��ارج الحدود؟ إن اللبننة 
المحامين  قامت ولن تموت، ونقابة 
وم��ع��ه��ا ال��ج��م��ع��ي��ات اآله���ل���ة ب��ال��ح��ري��ة 
س���ت���ب���ق���ى ال������ص������وت ال�������ص�������ارخ ض��د 
وال  ال��خ��ارج،  م��ن  الهابطة  التسويات 
نريد كلمة سر ليمشي النواب على 

وقعها".
واع��ت��ب��ر "ان ه���ذا ال��ع��ص��ر ال يشبه 
ل��ب��ن��ان ال���ع���ام���ة ال���ف���ارق���ة ف����ي دف��ت��ر 
ال���ح���ري���ات وال���دي���م���وق���راط���ي���ة، ل��ب��ن��ان 
السجل ال��ع��دل��ي ال��ن��اص��ع ف��ي ت��داول 
الزاحف  الفراغ  "ان  وق��ال:  السلطة". 
ال������ى ال���م���ؤس���س���ة االول��������ى ن����ات����ج م��ن 

ام���ر واح�����د، ه���و االن����ا وال��ش��خ��ص��ان��ي��ة، 
وال م��ب��رر آخ����ر". وت��ح��دث ج��ري��ج عن 
البطريرك  بغبطة  اخ��ي��را  "اج��ت��م��اع��ن��ا 
ال���راع���ي وت��ع��ه��د االق���ط���اب ال��م��وارن��ة 
وتأمين  االن��ت��خ��اب  جلسات  بحضور 
ال��ن��ص��اب، م���ا خ���ا ال��ن��ائ��ب سليمان 
فرنجيه ال��ذي أبلغ ع��دم حضوره في 
ح���ال ت��رش��ح رئ��ي��س ح���زب "ال��ق��وات 
للرئاسة".  جعجع  سمير  اللبنانية" 
واضاف انه "خال اللقاءات الثنائية 
وفد  تعهد  البطريرك،  عقدها  التي 
"ح����زب ال���ل���ه" ال���ح���ض���ور. ك��م��ا ات��ص��ل 
السيد  للحزب  العام  باألمين  غبطته 
حسن نصرالله وكرر كام وفد الحزب 
المحامين  نقيب  وأس���ف  لبكركي". 
صنع في لبنان، 

ُ
"ألن االنتخابات ال ت

وأرى في ذل��ك ذاًل وع���ارًا". وأك��د ان 
ال��ف��راغ "س��ي��ؤدي ال���ى ف��ق��دان األم��ل 
المؤسسات  وبمرجعية  بالمسؤولين 
التي نؤمن بها في نقابة المحامين".

في  ب���ات���ت  ال��م��ش��ك��ل��ة  "ان  ورأى 
ال����ت����وس����ع ف�����ي ت���ف���س���ي���ر ال����دس����ت����ور 
وال��ق��ان��ون، وه���ذا ال��ت��وس��ع ج���اء سلبا 
ل���ض���رب ال��ث��ق��ة ب��ل��ب��ن��ان وخ���ل���ق ح��ال��ة 
ب��دال من تفسيره  المواطن  عند  أرق 
وال��وط��ن، من  ايجابا لمصلحة االخير 
هنا اتخذنا موقفا واضحا في الثامن 
م����ن أي������ار ب���وض���ع ك����ل ال��م��س��ؤول��ي��ن 
رئيس  الن��ت��خ��اب  مسؤولياتهم  ام���ام 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة. واق������ول ب��ك��ل ص��راح��ة 
اص��ب��ح��ن��ا ن��ت��ح��س��ر ع��ل��ى ع��ص��ر ل��ب��ن��ان 
الذهبي في الستينات والسبعينات 

يوم كان عندنا بّناؤون".
ويأتي كام جريج ل�"النهار" عشية 
س��ف��ره ال����ى ن���ي���وي���ورك ل��ي��ش��ارك في 
االج��ت��م��اع ال��س��ن��وي ل��ات��ح��اد ال��دول��ي 
للمحامين ال��ذي سيعقد في الصالة 
ال��ك��ب��ي��رة ف����ي االم������م ال���م���ت���ح���دة، في 
ال���دول  ف��ي  المحامين  ن��ق��ب��اء  ح��ض��ور 
كلمة  ويلقي  االتحاد.  الى  المنتمية 
وتداول  الديموقراطية  "التجربة  عن 
ال��س��ل��ط��ة ف���ي ل��ب��ن��ان وت��ج��رب��ة ن��ق��اب��ة 
ال��م��ح��ام��ي��ن ف��ي ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ع��دال��ة 
والقيم التي نجتمع عليها ونؤمن بها 
ف��ي ل��ب��ن��ان، وف���ي مقدمها االن��س��ان، 
وه�����ذه ال��ت��ج��رب��ة ال���ت���ي ك��ن��ا ن���أم���ل ان 
ال���ج���وار  ال�����ى دول  ت��ن��ت��ق��ل ع����دواه����ا 
وتكون عنوانا لتداول السلطة فيها، 

ويكون رئيس سابق لهذه الدول".
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النواب  مجلس  رئيس  استقبل   
المستشار  ح��ض��ور  ف��ي  ب��ري  نبيه 
السفير  ح���م���دان،  ع��ل��ي  االع���ام���ي 
ال���ب���ري���ط���ان���ي ط����وم ف��ل��ت��ش��ر ال���ذي 
ق����ال ب���ع���د ال���ل���ق���اء: "م����ن ال���واض���ح 
ي���م���ر  ال��������وق��������ت  أن  وال�������م�������ح�������زن 
ب��س��رع��ة ع��ل��ى ال��ب��رل��م��ان الن��ت��خ��اب 
رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة ف���ي ال��م��ه��ل��ة 
ي��رك��ز  ان  ون����أم����ل  ال����دس����ت����وري����ة، 
والوحدة  االجماع  اللبنانيون على 
في المهمات التي تواجههم. إننا 
ج��دي��دة،  مرحلة  ال��ى  ننتقل  اآلن 
اللبنانية  ال��ق��ي��ادات  جميع  وع��ل��ى 
ال��م��س��ؤول��ي��ة الي��ج��اد ط���رق للعمل 
معا من أجل تفادي فراغ طويل. 
ان مصلحة الوطن يجب ان تكون 
لدعم هذه  وان دورن��ا يبقى  أوال. 
ال����ج����ه����ود ف�����ي ت���أم���ي���ن اس���ت���م���رار 

االستقرار والجهود االنسانية".
"منتدى  رئيس  بري  واستقبل   
الحوار الوطني" فؤاد مخزومي الذي 
الجمهورية  رئاسة  موقع   " ان  ق��ال 
او موقع رئاسة مجلس الوزراء او اي 
البلد، هو موقع  موقع سياسي في 
من  معينة،  لطائفة  وليس  لبناني 
ه��ن��ا ن��ت��م��ن��ى ان ي��ع��م��ل ال��ج��م��ي��ع مع 
لكي  المقبلة  المرحلة  في  بعضهم 

نصل الى االستحقاق".
 واس����ت����م����ع م�����ن م���ج���ل���س ن��ق��اب��ة 
ال���م���ه���ن���دس���ي���ن ال����ج����دي����د ب���رئ���اس���ة 
ال���ى ش��ؤون  النقيب خ��ال��د ش��ه��اب 
ال��م��ه��ن��دس��ي��ن وم���ط���ال���ب ال��ن��ق��اب��ة. 
وع�����رض م���ع ال����وزي����ر ال���س���اب���ق ال��ب��ي��ر 

منصور االوضاع والمستجدات. 
من جهة أخرى، بعث بري برسالة 
الى رئيس االتحاد البرلماني العربي 
رئ����ي����س م���ج���ل���س االم�������ة ال��ك��وي��ت��ي 
مرزوق الغانم، دان فيها "المشاركة 
ال����م����رف����وض����ة إلث���ن���ي���ن م�����ن اع���ض���اء 
بيل  هما  االميركي  ال��ن��واب  مجلس 
برفقة  ماكنيلي  وديفيد  جونسون 
في  يهود  ومستوطنين  متطرفين 
اقتحام المسجد االقصى المبارك". 
كما بعث برسالة الى رئيس مجلس 
ال���ن���واب األردن�����ي ع��اط��ف ال��ط��راون��ه 
اط��ل��ع��ه ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال���رس���ال���ة ال��ت��ي 

وجهها الى الغانم.  
 وتلقى برقية تهنئة من االمين 
ال���ع���ام ل���"ال��ج��ب��ه��ة ال��دي��م��وق��راط��ي��ة 
خواتمه  نايف   " فلسطين  لتحرير 
والتحرير،  المقاومة  عيد  لمناسبة 
أك���د ف��ي��ه��ا خ��ي��ار ال��م��ق��اوم��ة " التي 
اث��ب��ت��ت ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا وأج���ب���رت ال��ع��دو 

االسرائيلي على االندحار ".

نقيب املحامين لـ"النهار": األنا والشخصانية
سبب الفراغ الزاحف إلى رئاسة الجمهورية

بري نّدد بمشاركة نائبين أميركيين
يف اقتحام املسجد األقصى

نقيب المحامين جورج جريح.

الرئيس بري مستقباًل السفير البريطاني طوم فلتشر أمس.  )ح إ(

اميل خوري

ي���غ���ادر ال���رئ���ي���س م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان 
ال��ق��ص��ر ال��ج��م��ه��وري غ����دًا ع���ائ���دًا ال��ى 
منزله في عمشيت وهو مرفوع الرأس 
م��رت��اح ألن��ه يسلم  والجبين وضميره 
لبنان لمن سيخلفه وه��و أفضل مما 
تسلمه م��ن سلفه، ف��ا أزم���ة تمديد 
وال أزم�����ة ت��ج��دي��د ب���ل ح��ك��وم��ة شبه 
جامعة تنتقل اليها وكالة صاحيات 
الرئاسة االول��ى وفقًا لما نصت عليه 
المادة 62 من الدستور. واذا كان ثمة 
ما ينغص فرحته بالعودة الى بلدته، 
فهو تعطيل جلسات انتخاب رئيس 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة خ��ل��ف��ًا ك���ي ت��ت��م عملية 
طبيعية  ب��ص��ورة  وال��ت��س��ل��م  التسليم 
ويثبت لبنان أن تداول السلطة فيه 
يتم بساسة وفي اطار ديموقراطي، 
ويحمد الله على أن الشغور في سدة 
ال���رئ���اس���ة ل��ي��س ه���و ال���م���س���ؤول عنه 
إن��م��ا ال��ن��واب ال��ذي��ن قاطعوا جلسات 
االن����ت����خ����اب ول�����م ي���ق���وم���وا ب��واج��ب��ه��م 
ال��ذي  للمرشح  يقترعوا  ول��م  الوطني 
يوحي به ضميرهم إنما اقترعوا للفراغ 

وان لبسوا العار.
ي��غ��ادر ال��رئ��ي��س س��ل��ي��م��ان القصر 
ال��ج��م��ه��وري ال����ى م��ن��زل��ه ب��ع��دم��ا خ��دم 
وقبلها  س��ن��وات  لست  رئيسًا  لبنان 
ق��ائ��دًا للجيش لتسع س��ن��وات. ففي 
موقع قيادة الجيش ك��ان رم��ز الوفاء 
والتضحية، وفي موقع الرئاسة االولى 
كان الحارس االمين والعين الساهرة 
وال���ي���ق���ظ���ة ع���ل���ى ح���م���اي���ة ال���دس���ت���ور 
وال��ح��ف��اظ على االس��ت��ق��رار ال��ع��ام ألنه 
أحسن إدارة التوازنات بحكمة وصبر 
من دون أن يفقد وزنه واتزانه والنه 
يعلم ان أي خلل فيها يولد االزم��ات 

المفتوحة على كل االحتماالت.
وإذا ك����ان ث��م��ة م���ن ي���س���أل رب��م��ا 
شامتًا، عن االنجازات التي تحققت 
في عهده، فالجواب واضح وصريح: 
لقد كان بوّده أن ينجز الكثير لكن 
لم  آذار  الحاد بين 8 و14  االنقسام 
ي��م��ك��ن��ه م���ن ذل����ك، ف���أزم���ة تشكيل 
ال���ح���ك���وم���ات أك���ل���ت ن��ص��ف والي��ت��ه 

تقريبًا للخروج منها، وبدعة تمثيل 
8 آذار فيها بالثلث المعطل حالت 
المهمة ودون  ال��ق��رارات  اتخاذ  دون 
تحقيق االن��ج��ازات التي ك��ان يصبو 
االنتخابات  نتائج  تكن  ول��م  اليها، 
آذار  و14   8 ب��ي��ن  لتحسم  النيابية 
خافًا لما ك��ان يحصل في الماضي 
التي  ال��ن��ي��اب��ي��ة  االك��ث��ري��ة  أن  بحيث 
تفوز فيها هي التي تحكم وتكون 
ل���ه���ا رئ����اس����ة ال���ج���م���ه���وري���ة ورئ���اس���ة 
الحكومة تطبيقًا  المجلس ورئاسة 
للنظام الديموقراطي العددي. لكن 
قوى 8 آذار ابتدعت بديًا منه سّمته 
"ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ال��ت��واف��ق��ي��ة" التي 
كان تطبيقها انتقائيًا واستناسبيًا 
وب��ح��س��ب ال���ظ���روف، ألن���ه ل��م توضع 
اسس لها تضبط تطبيقها، ما حال 
دون تحقيق االنجازات االصاحية، 
س���ي���اس���ي���ة واداري�����������ة واق���ت���ص���ادي���ة 
وم��ال��ي��ة، ف��ا م��ش��روع ف��ص��ل النيابة 

أق���ر لتسهيل تشكيل  ال�����وزارة  ع��ن 
الحكومات من خارج المجلس بعدما 
م���ن داخ��ل��ه  ت��ع��ذر تشكيلها  ت��ك��رر 
ب��س��ب��ب اس���ت���م���رار االن���ق���س���ام ال��ح��اد 
ال��ش��روط  وت��ب��ادل  آذار  و14  بين 8 
بتدخل  اال  تحل  ال  التي  التعجيزية 
خ���ارج م��ؤث��ر، ول���م يتمكن م��ن إق���رار 
مشروع قانون االنتخاب في مجلس 
النواب ألن هذا االنقسام حال دون 
إق�������راره خ��ص��وص��ًا أن ه����ذا ال��ق��ان��ون 
تدخل فيه مصالح سياسية وحزبية 
وان��ت��خ��اب��ي��ة وص������راع ع��ل��ى ال��س��ل��ط��ة 
شرط  النيابية  االنتخابات  م��ع  يبدأ 
أن  ال  بنتائجها  الجميع  يعترف  أن 
يعتبر فريق ان االكثرية التي فاز بها 
فريق آخر هي اكثرية نيابية وليست 
مشاركته  ليفرض  شعبية  اك��ث��ري��ة 
ف��ي أي حكومة ب��دع��وى أن��ه ال يحق 
ل���اك���ث���ري���ة االس���ت���ئ���ث���ار ف����ي ات���خ���اذ 
المهمة من دون مشاركة  ال��ق��رارات 
الشعبي  تمثيلها  لها  ال��ت��ي  االقلية 
أي��ض��ًا... وه��ذا ما ف��رض خ��ال والية 
الرئيس سليمان تشكيل حكومات 
من أضداد قلما يتفقون على شيء 
حتى وان كان الوطن والمواطن في 

حاجة اليه.
ومع كل هذه العوائق والتجاذبات 
في  التغيير  ري���اح  وع��ص��ف  الداخلية 
الرئيس  ف��إن  م��ن دول���ة عربية،  اكثر 
س��ل��ي��م��ان اس��ت��ط��اع أن ي��ح��ق��ق أم���ورًا 
م��ه��م��ة س��ي��ذك��ره��ا ل��ه ال��ت��اري��خ وه��ي: 
الامركزية االداري��ة ومشروع  مشروع 
قانون االنتخاب على قاعدة النسبية 
و"اع���ان بعبدا" بحيث يمكن اعتبار 
ذل�����ك خ���ري���ط���ة ط���ري���ق ل���ك���ل رئ��ي��س 
قاعدة  على  فاالنتخاب  ب��ع��ده.  يأتي 
النسبية هو السبيل لتحقيق التمثيل 

ال���ص���ح���ي���ح ل���ش���ت���ى ف����ئ����ات ال��ش��ع��ب 
وأج��ي��ال��ه. وال��ام��رك��زي��ة االداري�����ة هي 
السلطة  على  الصراع  لمشكلة  الحل 
المتوازن،  االنماء  وتحقيق  المركزية 
و"اع��������ان ب���ع���ب���دا"، وه�����و االه������م ألن��ه 
ال��س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د إلخ�����راج ل��ب��ن��ان من 
صراعات المحاور االقليمية والدولية، 
واذا ك����ان "ح�����زب ال���ل���ه" خ���ال���ف ه��ذا 
االع��ان بتدخله عسكريًا في سوريا، 
فسوف يعود إليه كما عاد سواه ورفع 
أيضًا  وسيعود  أواًل"،  "لبنان  ش��ع��ار 
ويوافق على االستراتيجية الدفاعية 
من  ل��اف��ادة  اقترحها سليمان  ال��ت��ي 
ساح الحزب من دون االضرار بسلطة 

الدولة.
وال���س���ؤال ال��م��ط��روح ه���و: ه��ل يبدأ 
الرئيس اآلت��ي قريبًا ان شاء الله من 
حيث انتهى الرئيس سليمان أم من 

حيث بدأ؟
االنقسام بين 8 و14  إن استمرار 
من  العتيد  ال��رئ��ي��س  يمكن  ل��ن  آذار 
إنجاز ما لم يستطع سليمان انجازه، 
وه����ذا االن���ق���س���ام ق���د ال ي����زول إال إذا 
العربي وال��دول��ي حول  زال االن��ق��س��ام 

المنطقة وظل لبنان ساحة له...
ال������ذي  ال�����ت�����اري�����خ وح���������ده ه������و  إن 
سيحكم على عهد الرئيس سليمان، 
ول����ن ي��ح��ك��م ع��ل��ي��ه س����وى أن����ه ال��رج��ل 
ال��ع��س��ك��ري ال����ذي ك���ان دي��م��وق��راط��ي��ًا 
ال��ع��ن��ي��د للدستور  ب��ام��ت��ي��از وال��ح��ام��ي 
وق���وي���ًا ب���ه وغ��ي��ر م��ت��ه��ور، وق����د حكم 
بحكمة واع���ت���دال وب��ال��ق��وة ال��ه��ادئ��ة، 
وهو لم يرد حتى على من تهجم عليه 
ردَّ على كل من تهّجم  إنما  وهاجمه 

على لبنان وهاجمه.

emile.khoury@annahar.com.lb

تحليل سياسي

سليمان َحَكم بالدستور وبالقّوة الهادئة
ويسّلم لبنان وهو أفضل مّما تسّلمه

سليمان يغادر  بضمير 
مرتاح تاركًا لخلفه 

خريطة طريق

إيجابية عون جّيدة لكن غير كافية 
غدا يحتل "فخامة الفراغ" قصر بعبدا، والفضل في حلوله 
يعود الى الجنرال ميشال عون الذي لم يدرك بعد أن بينه 

وبين رئاسة الجمهورية مسافة ال يمكن ان يجتازها في 
بضعة اشهر من المناورات السياسية التكتيكية مع "تيار 

المستقبل"، وال يكفي ان يغّير خطابه السياسي واالعامي 
مستعيضا عنها بصمت شامل. ان الجنرال عون، وهو قيادي 

مسيحي أساسي له تمثيله المحترم والمعترف به، لكنه 
ليس مرشحا وفاقيا وال توافقيا، وال هو الجهة الصالحة 

لتغيير طبيعة النظام اللبناني عبر المثالثة التي اعترف بها 
جهارا، عندما اختصر الحياة السياسية اللبنانية به وبالسيد 
حسن نصرالله وبالرئيس سعد الحريري، ولم يحسب ان في 
الصف المسيحي من يجدر به ان يتطلع الى التواصل معهم. 

فمن رغب في ان يكون توافقيا عليه ان يبدأ توافقيا في 
ته قبل ان يتجه صوب اآلخرين مدعيا تمثيل المسيحيين 

ّ
مل

دون اآلخرين. 
ان التواصل بين عون والحريري جيد، بل انه ممتاز ويحتاج 
الى تشجيع من الجميع. ولكن هذا التواصل غير كاف لتغيير 

التحالفات، او لصنع تحالف جديد، وخصوصا ان "الثاثي" 
الذي يتحدث عنه الجنرال ميشال عون يفتقر الى الكثير 
من العناصر التي من شأنها ان تحول عاقة تصادمية في 

الجوهر الى ما يتجاوز التكتيك المصلحي الذي ظهر في 
"حكومة المصلحة الوطنية" برئاسة تمام سام. ثمة بون 

شاسع بين عون الهادئ وااليجابي تكتيكيا، وعون المرشح 
الرئاسي الذي يقنع الناس انه تغير بعد أربعة عقود.

يعرف سعد الحريري ان ثمة حدودا للتعامل االيجابي 
مع عون. ويعرف ان مئات اآلالف من المؤيدين له ال يمكن 

جرهم بسهولة من مكان الى مكان. ويعرف ان االقتراب من 
عون اكثر معناه انتهاء 14 آذار ودفنها. وان "حزب الله" هو 
الطرف الذي ال يمكن التحالف معه قبل ان تتغير طبيعته، 

وهي لن تتغير اليوم وال غدا. ويعرف الحريري ان عون 
يناور، وانه ركن أساسي من 8 آذار، ويسعى الى الكسب 

هنا وهناك، عبر استمالة "تيار المستقبل" تكتيكيًا. ولكن 
الحقيقة ان عون هو من صلب 8 آذار استراتيجيا، اما تقربه 

من "تيار المستقبل" فتكتيك ال ُيرد عليه إال بالتكتيك. 
في اليوم األخير من والية الرئيس ميشال سليمان الذي 
يغادر قصر بعبدا كبيرا، ال يسعنا سوى ان نوجه اليه تحية 

كبيرة، وخصوصا انه ينهي واليته بوسام شرف تعلقه 
على صدره مقاطعة "حزب الله" الذي كان وسيظل مصدر 

التهديد األول للكيان والدولة والمواطنين. 
ولعل اكثر ما يشّرف سليمان انه ينهي واليته من دون 
تمديد  كسلفيه، ويخرج من بعبدا الى بيته في عمشيت 

ه   ناسه! مكرما مرفوع الرأس، ال الجئا سفارة تاركا وراء

ali.hamade@annahar.com.lb

زوايا ودوائر
علي حماده

"المشكلة في التوسع 
في تفسير الدستور. وهذا 

التوسع جاء سلبيًا لضرب 
الثقة بلبنان"

 مجلس الوزراء يستطيع 
إجراء االنتخابات النيابية 

طبيعيًا وأخشى من تمديد 
جديد غير دستوري
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قبل ي��وم واح��د من مغادرته قصر 
ال��رئ��اس��ي��ة،  والي��ت��ه  مختتمًا  ب��ع��ب��دا 
استقبل رئيس الجمهورية ميشال 
س��ل��ي��م��ان ف���ي ال��ق��ص��ر ال��ج��م��ه��وري 
أمس، السفيرة البلجيكية كوليت 
مهمتها  ان��ت��ه��اء  لمناسبة  ت��اك��ي��ه، 

الديبلوماسية في بيروت. 
وت����ق����دي����را ل�����دوره�����ا ف����ي ت��ع��زي��ز 
البلجيكية    - ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ع��اق��ات 
ط����وال ف��ت��رة وج���وده���ا ف���ي ل��ب��ن��ان، 
رئ����اس����ة  درع  س���ل���ي���م���ان  م���ن���ح���ه���ا 
الجمهورية متمنيا لها التوفيق في 

مهماتها الجديدة.

رنده بري ومي ميقاتي
وك�����ان س��ل��ي��م��ان اس��ت��ق��ب��ل، في 
ح���ض���ور ال���س���ي���دة وف�����اء س��ل��ي��م��ان، 
ال��س��ي��دة رن����ده ن��ب��ي��ه ب���ري ومنحها 
رت���ب���ة  م�����ن  ال����وط����ن����ي  األرز  وس��������ام 
لنشاطاتها  "تقديرًا  اك��ب��ر،  ضابط 
ال��م��رأة  دور  خ��دم��ة  وف��ي  االنسانية 

اللبنانية والعربية". 
كذلك  قلد في حضور السيدة 
نجيب  مي  السيدة  وف��اء سليمان، 
ال��وط��ن��ي من  م��ي��ق��ات��ي وس����ام االرز 
رتبة كومندور، "تقديرًا لنشاطاتها 
ال��م��رأة  دور  خ��دم��ة  وف��ي  االنسانية 

اللبنانية والعربية".

هدى السنيورة
ك�����ذل�����ك م����ن����ح ال�����س�����ي�����دة ه����دى 
رت��ب��ة  م����ن  االرز  ال���س���ن���ي���ورة وس������ام 
ك���وم���ن���دور، "ت���ق���دي���را ل��ن��ش��اط��ات��ه��ا 
المجتمع  خ���دم���ة  وف����ي  االن��س��ان��ي��ة 

وخدمة دور المرأة اللبنانية".
ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي ع���واد  ب��ع��ب��دا  وزار 
إل��ى رئيس الجمهورية  ال��ذي ق��دم 
ك��ت��اب��ه "ال�����رأي ال��ع��ام ب��ي��ن ال��دع��اي��ة 

واالعام". 
ب��ع��ب��دا وف���د م��ن مركز  وم���ن زوار 
االستراتيجية  والدراسات  البحوث 
ال��ت��اب��ع ل��ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش، ق��دم اليه 

درعا تقديرية لشكره على رعايته 
قبل  ال��م��رك��ز  نظمه  ال���ذي  المؤتمر 

فترة.

تكريم موظفي القصر 
وعقيلته  ك����ّرم  س��ل��ي��م��ان  وك����ان 
السيدة وفاء العاملين في المديرية 
شاكرا  الجمهورية  لرئاسة  العامة 
ل���ه���م ول���اع���ام���ي���ي���ن ال��م��ع��ت��م��دي��ن 
التي بذلوها طوال عهده،  الجهود 
م���ع���رب���ًا ع����ن اق���ت���ن���اع���ه ب������أن م��ع��ال��م 
الدولة بدأت ترتسم خال األشهر 
األخيرة، من خال التعيينات التي 
أق����رت وال��ت��ي ك��ان��ت ل��ل��م��رأة حصة 
التعطيل  "أن  معتبرًا  فيها،  ب���ارزة 
����ر ان��ج��از ال��ك��ث��ي��ر من 

ّ
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اطمئنانه  ع��ن  أع���رب  واذ  األم�����ور". 

إلى وعي االطراف أهمية المحافظة 
على االستقرار األمني في المرحلة 
وج��ود  م��ن  خشيته  أب���دى  المقبلة 
م��ت��ض��رري��ن م��ن ه���ذا االس��ت��ق��رار قد 
الماء  إل��ى االص��ط��ي��اد ف��ي  يعمدون 

العكر".
ورأى ان "المقاومة ال تتضرر من 
ن��ش��وء ال���دول���ة، ال ب��ل ذل���ك يحمى 
التحرير  "ل��م��اذا  متسائا  دوره����ا"، 
إن ل��م ي��ؤد ال��ى دول��ة ديموقراطية 
وتكافؤ  العدالة  على  مبنية  راقية 
الفرص؟"وقال  "إن هدف التحرير 
هو أن يتحرر اإلنسان من العبودية، 
ع��ب��ودي��ة ال��زع��ي��م، او ال��ع��ب��ودي��ة في 

في  او  التصفيق  ف��ي  او  الوظيفة، 
ال���ق���ض���اي���ا، وإن م����ن ض��ح��ى  س���ائ���ر 
وح��رر ودف��ع دم��اءه يريد هذا النوع 
االس���ت���غ���ال  أن  اال  ال���ت���ح���ري���ر،  م����ن 

السياسي ال يريده".

شقير
وك������ان ال���م���دي���ر ال����ع����ام ل��رئ��اس��ة 
الجمهورية انطوان شقير ألقى في 
فيها  نوه  االحتفال كلمة  مستهل 
بأن "الرئيس سليمان كان الرئيس 
الف��ت��ا  ل��ل��ج��م��ي��ع"،  واألب  وال���ق���ائ���د 
السيادية  بمواقفه  "شجاعته  ال��ى 
على شرعية  وحفاظه  والميثاقية، 
ال��رئ��اس��ة وت��ث��ب��ي��ت ك��ي��ان��ه��ا". كما 

ش����ك����ر ال����س����ي����دة س���ل���ي���م���ان "ل���م���ا 
شكلته من سند قوي لفخامته في 
ممارسته  وف��ي  المشرفة  مسيرته 
الصعاب طوال واليته، واألم األولى 
وال���داع���م���ة األول�����ى ل��ح��ق��وِق ال���م���رأة 

وحقوِق الطفل". 
و قدم شقير درعا تقديرية إلى 
الرئيس سليمان وهدية تذكارية 
إل����ى ق��ري��ن��ت��ه، ف��ي��م��ا م��ن��ح��ه رئ��ي��س 
الجمهورية وسام االرز الوطني من 

رتبة ضابط اكبر.

لواء الحرس 
وك����ان ل����واء ال��ح��رس ال��ج��م��ه��وري 
أق������ام م���س���اء االرب�����ع�����اء ع���ش���اء ع��ل��ى 

شرف رئيس الجمهورية وقرينته، 
حضره نائب رئيس الحكومة وزير 
الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير 
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق 
والوزير السابق مروان شربل وقائد 
الجيش العماد جان قهوجي وقادة 
االجهزة االمنية، الى جانب ضباط 

لواء الحرس وقريناتهم.
وأل������ق������ى ق�����ائ�����د ل����������واء ال����ح����رس 
ال���ع���م���ي���د ودي���������ع ال����غ����ف����ري ك��ل��م��ة 
ح����ي����ا ف���ي���ه���ا ال�����رئ�����ي�����س س���ل���ي���م���ان 
به رئيس  قام  بما  وقرينته، منوها 
ال����ج����م����ه����وري����ة ط���������وال ال����س����ن����وات 
ال��م��ن��ص��رم��ة م���ن ع��ه��ده ف���ي خ��دم��ة 
دوام ولعائلته  ل��ه  ومتمنيا   لبنان، 

الصحة.
كلمة  المشنوق  الوزير  ألقى  ثم 
اش�������اد ف���ي���ه���ا ب���م���ا ق�����ام ب����ه رئ��ي��س 
منوها  س��ل��ي��م��ان  ورد  ال��ج��م��ه��وري��ة. 
ب��م��ا ق���ام ب���ه ال��ض��ب��اط واألف������راد في 
لواء الحرس الجمهوري من مهمات 
ت���ك���ل���ل���ت ب����ال����ن����ج����اح ف�����ي ال����داخ����ل 

والخارج.  
على صعيد آخر، طلب سليمان 
من وزير العدل أشرف ريفي اجراء 
ال��م��ق��ت��ض��ى، ب��ح��س��ب ال��ص��اح��ي��ة، 
التحقيق  ب��ط��ل��ب��ات  ال��س��ي��ر  ل��وق��ف 
أن  سبق  التي  القضايا  بعض  ف��ي 
اذا كانت  العدل،  وزارة  الى  حولها 

القوانين المرعية تجيز ذلك.

سليمان يختتم اليوم واليته الرئاسية ويغادر بعبدا:
التعطيل السياسي أّخر إنجاز الكثير من األمور

الرئيس سليمان وعقيلته السيدة وفاء بعد استقبالهما أمس مندوبي االعالم في قصر بعبدا.  )داالتي ونهرا(

عيد التحرير يف سجن حلب
هناك جيل بكامله تقريبا لم يعد يرتبط بعيد تحرير الجنوب 

 غدا ذكراه ال�14 بل صار ارتباطه بمكان آخر 
ّ

الذي تحل
وتحديدًا في سوريا. واذا كانت البيئة الحاضنة للمقاومة قد 
اعطت الكثير منذ احتال اسرائيل المتكرر للجنوب منذ عام 
1976 لغاية عام 2000، فإن هذه البيئة أجبرت على تقديم 

دماء فتيانها وشبابها وال تزال من اجل مشروع ايران في 
سوريا. وآخر ما يتباهى به "حزب الله" هو "تحرير" سجن حلب 

المركزي على بعد مئات الكيلومترات من مدينة بنت جبيل 
الحدودية الجنوبية التي اصبحت مكانًا القامة مهرجانات 

الحزب في مناسبة التحرير. ولوال الحياء لكان على هذا 
التنظيم ان يقيم مهرجانه هذه السنة في باحة هذا السجن 

كي يرد على االقل "الجميل" لعناصره الذين قاتلوا تحت 
راية بشار االسد ليحققوا له هذا االنتصار في زمن حملته 

االنتخابية الرئاسية التي يخوضها بتدمير ما تبقى من سوريا.
يحمل مهرجان هذه السنة شعار "وطن هويته مقاومته" 

المزّين بصور الزعيمين االيرانيين الخميني وخامنئي والسيد 
نصرالله. فأي وطن هذا مقاومته التي تورطت في دماء سوريا 
ودمارها؟ كم هي المفارقة كبيرة جدًا ان يقيم الحزب احتفاله 

وهو منخرط في صراع من اجل الديكتاتور السوري الذي لم 
تكفه 14 عامًا من حكم باده في وقت يبدأ رئيس جمهورية 

لبنان ميشال سليمان  يومه االول كرئيس سابق بعدما 
أمضى بحسب الدستور ستة اعوام في سدة الرئاسة بالتمام 

والكمال.
من المعلوم في تاريخ الثوار ان يناضل األحرار من اجل هدم 
السجون، كما فعل الفرنسيون مع سجن الباستيل، لكن االية 

انقلبت في سوريا. 
المسؤول الثاني في "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بذل 

جهدًا واسعًا في المقابلة المطّولة التي اجرتها معه قناة 
"الميادين" التلفزيونية لكي يبرر تدخل الحزب في سوريا. 
حتى انه استخدم التقديمات التي تتلقاها عائات الضحايا 

الذين يسقطون في صفوف عناصره حجة بقوله "نحن ال 
نرسل كي نقاوم ونترك عائلة المقاوم ومجتمعه واهله بل 

على العكس هناك تكافل". واذا ما جرّدنا الموضوع من لباسه 
االيديولوجي السميك لتبّين ان الشيخ قاسم يتحدث عن 

شركة باك ووتر االميركية في العراق.
ليس "حزب الله" االول ولن يكون االخير في مسلسل 

التنظيمات واالحزاب واالنظمة التي بنت شهرتها على فترة 
من القتال ضد اسرائيل، بل هو مثل حزب البعث الذي كان 

غالة لسيطرة آل االسد على مقاليد سوريا. أما في لبنان، 
ولحسن الحظ، ال يملك "حزب الله" ورقة تحرير الجنوب لكي 

يحكم لبنان. لكن لسوء الحظ هو ان تكون هذه الورقة بيد 
الجنرال االيراني صفوي لكي يمد حدود طهران الى لبنان.

ahmad.ayash@annahar.com.lb

في منتهى الجد
احمد عياش

لماذا التحرير إن لم يؤد 
الى دولة ديموقراطية 

راقية مبنية على 
العدالة وتكافؤ الفرص؟

لّحام إلى عّمان الستقبال البابا
 

الملكيين   ال����روم  ب��ط��ري��رك  ت��وج��ه 
غ��ري��غ��وري��وس ال��ث��ال��ث ل��ح��ام أمس 
ف��ي استقبال  ع��م��ان، ليكون  إل��ى 
ال��ح��ب��ر األع���ظ���م ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س، 
في رحلة الحج التي يقوم بها الى 

األردن واألراضي المقدسة.
وق�������ال ل����ح����ام ف�����ي ال���م���ن���اس���ب���ة: 
"ك���ل���ن���ا أم�����ل ورج�������اء ف����ي ت��ح��ق��ي��ق 
وح��دة الكنيسة. منذ ع��ام 1964 
تحقق ال��ك��ث��ي��ر ف��ي ه���ذا ال��م��ج��ال، 
وه������ذا ك���ل���ه أخ�����ذ ق���وت���ه م����ن ل��ق��اء 
البطريرك  ال��س��ادس  بولس  البابا 

أثيناغوراس".
واض����اف: "ب��ع��د م���رور 50 ع��ام��ًا، 
نضع أملنا ورجاءنا في رحلة الحج 
البابا  التي يقوم بها قداسة  هذه 
ف���رن���س���ي���س وص����اح����ب ال���ق���داس���ة 
ال��ب��ط��ري��رك ب��رث��ل��م��اوس. وم���ع كل 
المجتمعين  الشرقيين  البطاركة 
في عمان حول قداسته، نضع في 
الفصح.  عيد  توحيد  طلب  يديه 
إل��ى توحيد  البابا  أن يصل  عسى 
ت��اري��خ ع��ي��د ال��ف��ص��ح ف��ي النصف 

الثاني من نيسان".

م ملف التفرغ يف الساعات األخيرة فسقط بالضربة القاضية تضخَّ
رئيس الجمهورية أبدى استعدادًا للمساعدة يف موضوع االنتخابات

هدى شديد

سقط ملف تعيينات مجلس العمداء 
الجامعة  ف��ي  المتفرغين  واالس��ات��ذة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب���ال���ض���رب���ة ال���ق���اض���ي���ة في 
ال��ج��ل��س��ة ال��وداع��ي��ة االخ���ي���رة برئاسة 

سليمان  ميشال  الجمهورية  رئيس 
قبل يوم على انتهاء واليته.

وزير  الجمهوري حمل  القصر  الى 
التربية الياس بو صعب ملفًا متكامًا 
االس��ات��ذة،  وتفريغ  العمداء  لتعيين 
ساعيًا مع رئيس الجمهورية ورئيس 

ال���ح���ك���وم���ة ت���م���ام س�����ام ال�����ى ط��رح��ه 
م���ن خ�����ارج ج�����دول االع����م����ال، معتبرًا 
ان��ه ض���روري وم��ل��ّح، ويفترض اق��راره 
النقاذ الجامعة من الشغور والفراغات 
المعلومات  وف���ق  ول��ك��ن  ال��م��ت��زاي��دة, 
اسم  ان ثاثمئة  من مصادر مطلعة 
المطروحين  السبعمئة  الى  اضيفت 
الساعات االخ��ي��رة، االم��ر  ف��ي  للتفرغ 
ال��ذي رفضه الرئيس س��ام. كما ان 
ت��وزي��ع ال��ع��م��داء ش��ك��ل ب����دوره عقدة 
بالبازار  المثقل  الملف  على  اضافية 
السياسية  وال��م��داخ��ات  ال��س��ي��اس��ي 
والتي ظهرت في الساعات االخيرة. 
وعلم أيضا من المصادر المطلعة على 
جعلتا  العقدتين  هاتين  أن  الملف 
ع��م��ل��ي��ة ب���ت ال��م��ل��ف اش���ب���ه ب��م��ع��ج��زة، 
الجمهورية كان  رئيس  ان  العلم  مع 
يفضل ان��ج��از ه��ذا الملف ف��ي نهاية 
ع����ه����ده، وه�����و ل����م ي��ط��ل��ب س�����وى ان 
يترافق تثبيت االساتذة المتفرغين 
العمداء، وه��ذا ما  مع تعيين مجلس 

عمل عليه الوزير ابو صعب.
س������اع������ة ون������ص������ف ال������س������اع������ة م���ن 
ال��م��ف��اوض��ات ق��ب��ل ال��ج��ل��س��ة اف��ض��ت 
ال���ى ال��ق��ب��ول ب��ط��رح ه���ذا ال��م��ل��ف من 
خ��ارج ج��دول االع��م��ال، ولكنه سقط 
)نتيجة( النقاش، واستمرار الرئيس 
سام في االعتراض على تضخم ملف 
وزاري���ة  اع��ت��راض��ات  وب����روز  التثبيت، 
اخرى، على عدم االطاع على االسماء 

المقترحة لمجلس الجامعة، مسبقًا.
اسقاط المشروع اثار غضب وزير 
ال��ت��رب��ي��ة ال���ذي ع��ب��ر ب��ع��د الجلسة عن 
خيبته من التعاطي بخفة مع مشروع 
ت��ح��ت��اج��ه ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وه��و 
متوقف منذ عشر سنوات، فضا عن 
ان عدم تثبيت االساتذة المتفرغين 
سيؤدي الى افراغ الجامعة.  وكشف 
ان الرئيس سام وافق على مجلس 
التفرغ،  ملف  واعترض على  العمداء 
ووزي��������ر االت�����ص�����االت ب����ط����رس ح���رب 
اعترض على تعيين مجلس العمداء 
من دون إدراج��ه على جدول االعمال 

لاطاع عليه قبل طرحه.
وتعليقا على هذا الملف، قال وزير 
الداخلية نهاد المشنوق بعد الجلسة 
"إن قرارا بالتفرغ في الجامعة ال يتخذ 
ب��ه��ذه ال��س��رع��ة، ف��ه��ذا ت��س��رع وليس 

تفرغا". 

في المقابل، نجحت الحكومة في 
آخر جلسة لها في القصر الجمهوري 
موحدة  وض��ع سياسة حكومية  ف��ي 
ف��ي ش��أن ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن وتم 
االت��ف��اق على تشكيل خلية ط��وارئ 
برئاسة الرئيس تمام س��ام، وكلف 
ف��ي��ه��ا ك��ل م��ن وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة نهاد 
ال��م��ش��ن��وق ووزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة ج��ب��ران 
االجتماعية  ال��ش��ؤون  ووزي���ر  باسيل 
بحيث  معينة،  درب���اس مهمة  رشيد 
كلف المشنوق تنظيم عملية النزوح 
تأمين  بغية  الدولية  للمعايير  وفقا 
ع����ودة آم��ن��ة ل��ل��ن��ازح��ي��ن ال���ى ب��اده��م. 
كما كلف الوزير باسيل السعي الى 
اقامة مخيمات آمنة في سوريا أو في 
المنطقة الحدودية العازلة بين لبنان 
وس���وري���ا. أم���ا ال��وزي��ر درب����اس فكلف 
ات���خ���اذ االج���������راءات ال��م��ن��اس��ب��ة للحد 

وتأمين  النازحين  اع���داد  ت��دف��ق  م��ن 
ح��اج��ات��ه��م ال��م��ل��ح��ة وت��ع��زي��ز ق����درات 

المجتمعات المحلية المضيفة لهم.
وقبل الجلسة، كان الفتًا ما أعلنه 
الوزير جبران باسيل ردًا على سؤال 
عما إذا كانت الحكومة ستستمر في 
عملها بعد الشغور في الرئاسة بحيث 
قال: "عمل الحكومة لن يستمر كما 

هو اآلن مع بدء مرحلة الشغور".
أما الوزير بطرس حرب فقال: "أنا 

وزير ماروني ولن أقاطع الحكومة".

كلمتان
وكان رئيس الجمهورية أسف في 
كلمة له لعدم انتخاب رئيس جديد 
ف��ي م��وع��د االس��ت��ح��ق��اق ال��دس��ت��وري، 
مشددًا على ضرورة انتخابه بسرعة، 
باعتبار أنه "رأس الدولة ورمز وحدة 

الوطن وحامي الدستور". واعتبر أنه 
من ضمن موقعه وخبرته يستطيع أن 
يكون في تصرف الجميع للمساعدة 
ف����ي م����وض����وع رئ����اس����ة ال��ج��م��ه��وري��ة 
الموقع،  واالتفاق على شخص لهذا 
��ق��ب��ل م��س��اع��دت��ي فإني 

ُ
"وب���ق���در م��ا ت

مستعد للعب هذا الدور، وعلى األقل 
من  أكثر  بحرية  أتحرك  أن  يمكنني 
ألنني  باالنتخاب  المعنية  السلطات 
ال ان��ت��خ��ب ول���ي���س ل����دي ب��ع��د ن���واب 
ال��ت��ح��ّرك  يمكنني  ل��ذل��ك  ينتخبون، 

ولقاء األطراف لنصل الى حل".
م���ن ج��ه��ت��ه اع��ت��ب��ر ال��رئ��ي��س س��ام 
أن ع��ه��د ال��رئ��ي��س س��ل��ي��م��ان "م��ل��يء 
ب����األح����داث واالن�����ج�����ازات وال���م���واق���ف 
الوطنية، إضافة الى القرارات المتزنة 
وال����م����ت����وازن����ة، "م����ؤك����دًا أن ح��ك��وم��ة 
المصلحة الوطنية مؤتمنة دستوريًا 
الوطن "بالنيابة عن فخامتكم،  على 
الجمهورية"،  رئ��اس��ة  ع��ن  وب��ال��وك��ال��ة 
آم������ًا ف����ي إك����م����ال م���س���ي���رة ال��رئ��ي��س 
س��ل��ي��م��ان ل��ت��س��ل��ي��م األم����ان����ة وي��ك��ون 

الوطن وأبناؤه بخير".

houda.chedid@annahar.com.lb

الرئيس سليمان ينظر الى الساعة خالل ترؤسه الجلسة االخيرة لمجلس الوزراء عشية نهاية عهده في بعبدا أمس. 
)ابرهيم الطويل(

سليمان وسالم وقعا مرسوم التشكيالت القضائية

وقع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مرسوم التشكيات القضائية 
الجزئية امس بعدما وقعه رئيس الحكومة تمام سام ووزي��را المال 

والعدل. راجع نص المرسوم على الموقع االلكتروني ل�"النهار".
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اليوم يطوي ميشال سليمان عهدا رئاسيا استمر 6 اعوام. يغدو "رئيسا 
سابقا" شذ عن قاعدة رؤساء كثر. نزل عن عرشه بصمت، غير حالم 

بالتمديد. تماما كما دخل الرئاسة بصمت، مدعوما بـ"توافق الدوحة". 
معه، يطوي لبنان حقبة اتفاق رعته قوى اقليمية ودولية ليتجه نحو 
"الفراغ" او الشغور، ال فرق. اللغة العربية "مطاطة"، لكن مفاعيلها 
واحدة. بكلمتين، يثبت اللبنانيون مجددا عجزهم عن لبننة االستحقاق 

الرئاسي، استحقاقهم. 

 سليمان يطوي "حقبة الدوحة" على َجَلبة السالح 
 إنجازات ُتسّجل له وإخفاقات تكشف عورات الطائف 

 

ريتا صفير

يمكن القول ان عهد ميشال سليمان 
الهادىء،  "االول  "ميشالين".  شهد 
بدا  بينما  وراع��ي��ه��ا  المقاومة  حاضن 
الثاني" في اشهره االخيرة  "ميشال 
الصوت ضد  رف��ع  اكثر "مشاكسة". 
السالح غير الشرعي. ركز على هيبة 
ال����دول����ة وح��ق��ه��ا ف���ي ات���خ���اذ ق�����رارات 
ال��ح��رب وال��س��ل��م. ص��ال وج���ال دول��ي��ا. 
تعويضا لعرقالت داخلية هنا وغياب 

حكومي هناك. 
اليوم، يعود ميشال سليمان الى 
على  "س��ي��ن��ام"  عمشيت.  مسقطه، 
خارجي  ومعظمها  حققها،  ان��ج��ازات 
- دي���ب���ل���وم���اس���ي. وق�����د ي����ن����دم ع��ل��ى 
"اخفاقات"، سببها االول دستوري. 
معها، ت��ع��ود "ع����ورات ال��ط��ائ��ف" الى 

الواجهة.   
أدى الرئيس ميشال سليمان في 
النصف االول من عهده دور الحكم. 
اح����ت����دم ال����ص����راع ال���س���ي���اس���ي. ف��ب��دا 
اك��ث��ر ان��ح��ي��ازا ال���ى ال��ق��ي��م وال��م��ب��ادىء 
ع��ن��دم��ا ت��ع��ل��ق االم�����ر ب��س��ي��ادة ل��ب��ن��ان 
واس��ت��ق��الل��ه وم��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد. وف��ي 
عهد" صدر  "مسيرة  يلخص  كتاب 
في شباط الماضي، يتحدث مقربون 
معوقات  مجموعة  ع��ن  ال��رئ��ي��س  م��ن 
اعترضت مسيرة الدولة في النصف 
االول م��ن ال��ع��ه��د. اب���رزه���ا اس��ت��ه��الك 
اك��ث��ر م���ن 9 اش��ه��ر ف���ي ت��ش��ك��ي��ل 3 
حكومات متتالية، فبروز اشكاليات 
دس��ت��وري��ة ض��م��ن ال��ن��ظ��ام ل��م تسمح 
للرئيس باتخاذ قرارات حاسمة، الى 
قائمة ضمن  كانت  التي  التجاذبات 
الحكومة بفعل االنقسام السياسي. 

وع��ل��ي��ه، اس��ت��دع��ت ال��ت��ط��ورات حتى 
منتصف 2012، عمال قام به رئيس 
الجمهورية على ثالثة مسارات: االول 
الثاني  ورك��ز  الوطني،  ال��ح��وار  تناول 
على تفعيل العمل الحكومي، وطاول 
الثالث توضيح الموقف اللبناني لدى 
الدول العربية. فأطلق لهذه الغاية، 
المرحلة الرابعة من الحوار وقام بجولة 
ع��ل��ى ع����دد م���ن دول ال��خ��ل��ي��ج داع��ي��ا 
االفرقاء الى التبصر وابقاء البالد في 
م��ن��أى ع��ن ارت�����دادات م��ا يحصل في 

الجوار السوري. 

الوقائع، اتخذ  اط��ار متابعته  وفي 
هدفت  واج������راءات  م��واق��ف  مجموعة 
الى تحقيق مصلحة لبنان. يأتي من 
العسكرية  التعديات  رفض  ضمنها 
ال��س��وري��ة ع��ل��ى االراض������ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
وط���ل���ب ال���ت���دق���ي���ق ف����ي ت��ص��ري��ح��ات 
التي  اإلي��ران��ي��ي��ن  المسؤولين  بعض 
تحدثت عن وجود عناصر من الحرس 
الثوري اإليراني في لبنان، واستخدام 
ص���واري���خ "ح�����زب ال���ل���ه" ف���ي ال��ص��راع 

اإلي����ران����ي – االس���رائ���ي���ل���ي. وب���ذل���ك، 
رفض أي شراكة مع الجيش والقوى 
ال��ت��ي لها ح��ق ح��ص��ري في  الشرعية 
ال���دول���ة، ودان عمليات  أم���ن  ح��م��اي��ة 
ال��ت��ي رافقت  ال��ط��رق  الخطف وق��ط��ع 
توقيف لبنانيين في سوريا، وحض 
على إنشاء خلية عمل مشتركة بين 

األجهزة األمنية للتصدي لها. 
وبعيد مراجعة لتجارب الحكم التي 
المتعاقبة،  طبعت عهود االستقالل 

استخلص سلسلة
ل��ت��ط��ب��ي��ق  م��ن��ه��ا  ان���ط���ل���ق  دروس 
محاور  طبعتها  ال��ت��ي  استراتيجيته 
رئ��ي��س��ي��ة. أه���م���ه���ا، ت��أم��ي��ن اع��ت��م��اد 
من  رسمية  كوثيقة  بعبدا"  "إع���الن 
ال��م��ت��ح��دة، وتبنيه من  وث��ائ��ق االم���م 
االت����ح����اد أالوروب��������ي وج���ام���ع���ة ال����دول 
ال��ع��رب��ي��ة، واط�����الق "م��ج��م��وع��ة ال��دع��م 
ال��دول��ي��ة م���ن أج���ل ل��ب��ن��ان" م���ن منبر 
االمم المتحدة وبرعايتها. وقد انتهى 
االجتماع إلى اعتماد خالصات ركزت 
على تقديم مساعدة للبنان تتضمن 
بقيادته،  السياسية  العملية  دع���م 
ودع����م األم����ن واالس���ت���ق���رار وتمكين 
االنساني  بواجبها  القيام  م��ن  ال��ب��الد 
السوريين،  ال��ن��ازح��ي��ن  قضية  ح��ي��ال 
وإنجاز آلية متكاملة لتأمين متطلبات 
ال���ج���ي���ش اس���ت���ن���ادا إل�����ى ه���ب���ة م��ال��ي��ة 
السعودية  العربية  المملكة  قدمتها 

بالتنسيق مع فرنسا. 
وب��ح��ن��ك��ة، ق���اد ال��رئ��ي��س ال��ت��واف��ق 
ع���ل���ى س���ي���اس���ة خ����ارج����ي����ة ت��ك��رس��ت 
ف�����ي "اع����������الن ب�����ع�����ب�����دا"، وج����وه����ره����ا 
تحييد ل��ب��ن��ان ع��ن س��ي��اس��ة ال��م��ح��اور 
ليستكملها  إالقليمية،  والصراعات 
الستراتيجية  كامل  تصور  بتقديم 

زّوار السرايا

استقبل رئيس الحكومة تمام سالم رئيس حزب "االتحاد" 
الوزير السابق عبد الرحيم مراد على رأس وفد من الحزب، وتم 

بحث في التطورات. كما استقبل رئيس المجمع االعلى للطائفة 
اإلنجيلية القس سليم صهيوني في حضور نائب الرئيس النائب 

باسم الشاب وأعضاء اللجنة التنفيذية، وجرى عرض لالوضاع 
والتطورات. ومن زوار السرايا المدير العام لمجلس الجنوب هاشم 
حيدر، السيد عبد الرحمن الشيخة، السيد رؤوف أبو زكي والسيد 

محمد مصطفى سليمان.

الكتائب اللتقاط الساعات الباقية وانتخاب رئيس

دعا حزب الكتائب نواب االمة الى "التقاط الساعات الباقية 
النتخاب رئيس للجمهورية، ألن شغور منصب الرئاسة، عدا 

ل دور مكّون تأسيسي للكيان والدولة، فإنه يهدد 
ّ
عن انه يعط

وحدة لبنان ألن رئيس الجمهورية يجّسد رمزها، وال يجوز بالتالي 
التكيف مع حالة الشغور خوفا من ارتدادات خطيرة على المعادلة 

الميثاقية والوطن في ذاته".
وتوجه الى الشعب اللبناني، إثر اجتماع مصغر للقيادة الكتائبية 

ووزراء الحزب ونوابه برئاسة الرئيس أمين الجميل، ل�"حض النواب 
المقاطعين على القيام بواجبهم المقدس، ال سيما المسيحيين 

منهم، فيحضروا الى المجلس النيابي، ويؤمنوا النصاب وينتخبوا 
رئيسا جديدا". 

ودعا الى "احترام البنود الدستورية التي تجعل المجلس النيابي 
هيئة انتخابية ال تشريعية، الى حين انتخاب رئيس للجمهورية 

وذلك بحسب نص المواد 73، 74 و75 من الدستور".

أبو فاعور: املصلحة يف الخيار الرئاسي التوافقي

أكد وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور "أن الشغور في رئاسة 
الجمهورية ال يطاول المسيحيين وحدهم، بل يصيب كل الوطن، 

وكل المؤسسات الدستورية، لذلك آن األوان لبعض الصراحة 
والصدق وسلوك خيار الوفاق".

 وقال لدى زيارته مطرانية سيدة النجاة في زحلة: "إن األمور لن 
ترسو بنا في النهاية إال على الوفاق حول خيار لرئاسة الجمهورية 
يرضي كل األطراف، ونحن كطرف سياسي دعونا وندعو للوصول 

باالستحقاق الرئاسي الى أن يكون محطة للوفاق ال للشقاق، 
محطة للتفاهم ال للخالف".

وشدد على "أن ليس لدينا عداء ألحد أو موقف سلبي من أحد، وال 
رواسب تاريخية حيال  أحد، نحن سلكنا درب المصالحة باقتناع 

كامل، وال عودة الى الوراء، ليست لدينا خصومة سياسية مع أحد 
أو عداء، ولكن نرى ان مصلحة الوطن هي في التوصل الى خيار 
وفاقي في رئاسة الجمهورية، لذلك قامت جبهة النضال واللقاء 

الديموقراطي بطرح شخصية نأمل في أن تنال رضا كل األطراف".

درباس يتابع ملف الالجئين السوريين

عرض وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس والسفيرة الكندية 
هيالري ادامز واقع الالجئين السوريين في لبنان وجهود الحكومة 
اللبنانية في معالجة المشاكل الناتجة من هذه االزمة وتأثيراتها 
على الوضع االقتصادي، فضال عن الواقعين االجتماعي واالمني. 
وطلبت السفيرة تزويدها ملفا كامال عن هذا الموضوع لرفعه الى 

حكومتها في محاولة لتقديم المساعدة للبنان.
 الى ذلك، بحث درباس مع وفد من السفارة البريطانية في 

المشاريع المشتركة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع السفارة، 
وأمل في تعجيل وتيرة المساعدات وعدم انتظار صندوق البنك 

الدولي ألنها ستأخذ وقتًا، ولبنان ال يحتمل التأخير في ظل الواقع 
الراهن.

السفير اإليراني الجديد إلى طهران

بعد 48 ساعة من وصول السفير االيراني الجديد محمد فتح علي 
الى بيروت، وتقديم أوراق اعتماده عاجاًل الى رئيس الجمهورية 

ميشال سليمان قبل انتهاء واليته الرئاسية، غادر أمس الى 
طهران.

أبو سليمان قنصالً فخريًا ألوغندا يف لبنان

عّينت جمهورية أوغندا وليد أبو سليمان قنصاًل فخريًا لها لدى 
الدولة اللبنانية، لتسهيل مصالح رعاياها التجارية واالقتصادية 

والسهر على أحوالهم الشخصية.  وشكر أبو سليمان كاًل من 
رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الخارجية والمغتربين 

جبران باسيل، كما السلطات األوغندية، على هذه الثقة.

مـوجــز

 حلو أطلع مطر على استمراره يف الترّشح:
  الرئيس لن يصل إلى بعبدا إال من خالل الحوار

ميقاتي متخّوف من "مرحلة سيعيشها لبنان بال رئيس"

اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س أس��اق��ف��ة ب��ي��روت 
ل���ل���م���وارن���ة ال����م����ط����ران ب���ول���س م��ط��ر، 
ف���ي دار ال��م��ط��ران��ّي��ة ف���ي األش��رف��ّي��ة 
أم������س، ال���ن���ائ���ب ه���ن���ري ح���ل���و ال����ذي 
أط��ل��ع��ه ع��ل��ى اس��ت��م��راره ف��ي الترشح 
ل���رئ���اس���ة ال���ج���م���ه���وري���ة، وق�������ال: "ان 
ل��ب��ن��ان ف���ي  ح��اج��ة ال���ى رئ��ي��س ق��وي 
ف���ي ف���ن ال���م���ح���اورة  وي��ت��ق��ن ال���ح���وار 
سبياًل لالستقرار في لبنان. عقارب 
الساعة قد تصل الى ساعة الحقيقة. 
ل��ب��ن��ان ال���ح���ض���ارات، ل��ب��ن��ان ال��ث��ق��اف��ة، 
ال����رس����ال����ة، م����ن دون رئ��ي��س  ل���ب���ن���ان 
ج��م��ه��وري��ة. أي ب��م��ع��ن��ى آخ����ر ل��ب��ن��ان 
ال��ذي  المشهد  جمهورية.  دون  م��ن 
نعيشه اليوم من خالل االصطفافات 
لن  اللبنانّية،  الساحة  على  الحاصلة 
ي��ن��ت��ج وي���ا ل��أس��ف، رئ��ي��ًس��ا للبنان. 
ال���رئ���ي���س ال��ل��ب��ن��ان��ي ل����ن ي���ص���ل ال���ى 
بعبدا اال من خالل الحوار، لغة يجب 

أب������دى ال���رئ���ي���س ن��ج��ي��ب م��ي��ق��ات��ي 
ت���خ���وف���ه م����ن "م���رح���ل���ة س��ي��ع��ي��ش��ه��ا 
لبنان بال رئيس للجمهورية"، داعيا 
العمل  ال��ى  السياسية  القوى  "ك��ل 
الوقت  ف��ي  االستحقاق  إج���راء  على 
المتبقي، وفي حال تعذر ذلك في 

اقرب وقت". 
وق�������ال خ������الل اف����ت����ت����اح "م���ؤت���م���ر 
تنظمه  الذي  االلكترونية"  التجارة 
ال���م���ن���ظ���م���ة ال����ع����رب����ي����ة ل��ل��م��ح��ام��ي��ن 
ال��ش��ب��اب – ف���رع ل��ب��ن��ان، ب��ال��ت��ع��اون 
م���ع "ق���ط���اع ال���ع���زم ل��ل��م��ح��ام��ي��ن" في 
طرابلس  في  إن"  "كواليتي  فندق 
عافيتها  "اس��ت��ع��ادت  ال��م��دي��ن��ة  إن 
التي  المؤسفة  العنف  ج��والت  بعد 
اراده��ا البعض في الداخل والخارج 
بريدا لتوجيه رسائل سياسية من 
وأمنهم  المدينة  أب��ن��اء  دم��اء  رصيد 

واقتصادهم". 
وع�������ن االس����ت����ح����ق����اق ال����رئ����اس����ي 
ق����ال: "ن��ق��ف ع��ل��ى م��س��اف��ة س��اع��ات 

أن ي��ع��رف��ه��ا ك��ل م��ن ي��ري��د التعاطي 
ب��ال��س��ي��اس��ة. وم���ن م��ط��ران��ّي��ة ب��ي��روت 
لبنان،  المواطن في  ال��ى  ن���داًء  أطلق 
المنتمي الى األحزاب وغير المنتمي 
أغلى  لديك  ليس  ل��ه:  فأقول  اليها، 
م��ن وط��ن��ك ول��ي��س ل��دي��ك أغ��ل��ى من 

السالم واألم��ن واالس��ت��ق��رار والعيش 
الكريم  ترشحي لرئاسة الجمهورّية 
ل��ي��س ن��اب��ًع��ا م���ن م��ص��ل��ح��ة شخصية 
ل���أل���ق���اب وال���م���ن���اص���ب وال���م���ص���ال���ح، 
ب���ل ألن��ن��ي س��أع��م��ل ج���اه���ًدا لحماية 
مؤسسات الدولة التي تحمي لبنان. 

م��ن ان��ت��ه��اء والي����ة ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س 
م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان، وال ب���د ل���ي في 
بالتعاون  أن����ّوه  أن  المناسبة  ه���ذه 
ال���ذي س��اد بيننا، وال ب��د م��ن إب��داء 
تخوفي من مرحلة سيعيشها لبنان 
ب��ال رئ��ي��س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة. م��ن ه��ن��ا ، 
ومن على هذا المنبر اتوجه الى كل 
اللبنانية، للعمل  القوى السياسية 

الوقت  ف��ي  االستحقاق  إج���راء  على 
ال��م��ت��ب��ق��ي وف�����ي ح�����ال ت���ع���ذر ذل���ك 
ف��ي اق���رب وق��ت ، ألن��ن��ا ف��ي  لبنان 
تعلمنا أنه كلما طال الفراغ ازدادت 
المواعيد  احترام  وعلينا  المشاكل، 
ال��دس��ت��وري��ة وال��ق��ي��ام ب��ك��ل م��ا يلزم 
ل���ص���ي���اغ���ة ت���ف���اه���م���ات ت�������ؤدي ال���ى 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

المطران مطر مستقبال النائب حلو في دار المطرانية أمس. 

)داالتي ونهرا( الرئيس ميقاتي ورئيس منظمة المحامين العرب عادل الغريشي.  

)ابرهيم الطويل( قصر بعبدا.  

وطنية للدفاع تستفيد من القدرات 
ال����وط����ن����ي����ة، ب���م���ا ف�����ي ذل������ك ق������درات 
ال��م��ق��اوم��ة ض��م��ن إط�����ار ح��ف��ظ هيبة 
الدولة واحترام مبدأ حصرية السالح. 
إدراج تشكيل  ف��ي  نجح  داخ��ل��ي��ا، 
"ه��ي��ئ��ة اإلش�������راف ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات 
النيابية" بندًا أول في جدول أعمال 
ال����وزراء، وق��دم مراجعة طعن  مجلس 
النواب  الى مجلس  التمديد  بقانون 
الدستوري  المجلس  ب��دع��وة  مرفقة 
الى اتخاذ قراره في شأنها. وتزامنا، 
جديدة  حكومة  تشكيل  على  أص���ّر 
ب��دء المهلة  إل��ى تاريخ  قبل الوصول 
جديد  رئيس  النتخاب  الدستورية 

للبالد. 

الساحة الدولية
ي��ك��ث��ر ال��م��ح��ي��ط��ون ب��ال��رئ��ي��س من 
الحديث عن اعادة لبنان الى الساحة 
ال��دول��ي��ة. اع���ادة تمثلت ف��ي تمسك 
لبنان بعالقاته الوطيدة مع المجتمع 
الدولي. ومن هذا المنطلق، ركز على 
ب��ق��رارات االم���م المتحدة وفي  ال��ت��زام 
مقدمها تلك المتعلقة بمهمة قوات 
حفظ ال��س��الم ف��ي ال��ج��ن��وب، وال��ق��رار 

المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان.
وت���ك���رس���ت ه����ذه ال��م��ق��ارب��ة اي��ض��ا 
بالزيارة التاريخية للبابا بنيديكتوس 
ال���16 للبنان في ايلول 2012. زي��ارة 
"بلد  االعظم  الحبر  أختار من خاللها 

ال��رس��ال��ة" ل��ي��وق��ع االرش�����اد ال��رس��ول��ي 
مؤكدا دور لبنان الرائد في محيطه، 
م���رك���زًا ل���ح���وار ال���ح���ض���ارات وأالدي�����ان 
ونموذجًا للديموقراطية التوافقية. 

وإي��م��ان��ا م��ن��ه ب��م��أس��س��ة ال��ع��الق��ات 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة – ال��س��وري��ة، ت��م االت��ف��اق 
ب���ع���ي���د ال����م����ح����ادث����ات ال����ت����ي ج��م��ع��ت 
سليمان وبشار االسد في آب 2008، 
على إقامة عالقات ديبلوماسية بين 
وال��ج��م��ه��وري��ة  اللبنانية  ال��ج��م��ه��وري��ة 
ال���ع���رب���ي���ة ال����س����وري����ة ع���ل���ى م��س��ت��وى 
ال���س���ف���راء، ف��ي��م��ا اط��ل��ق��ت ال��خ��ط��وات 
االول�������ي�������ة ل���ت���رس���ي���م ال�������ح�������دود ب��ي��ن 
الجهود  انصّبت  وتزامنا،  الدولتين. 
على ضمان انتخاب لبنان عضوا غير 
دائ����م ف��ي م��ج��ل��س االم����ن ب��ي��ن 2011 
لمجلس  ج��ل��س��ة  وت�����رأس   .2010  –
االمن الدولي، مع تولي لبنان رئاسة 
ايلول.  الثانية طيلة  للمرة  المجلس 
العام  لالمين  لبنان  استقبال  ومثل 
لالمم المتحدة بان كي مون في بعبدا 
حدثا، كلله كالمه المتكرر بالتمسك 

ب�"اليونيفيل" ودورها جنوبا.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، ش��ك��ل اغتيال 
قوى  ف��ي  المعلومات  شعبة  رئ��ي��س 
االم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء وس���ام الحسن 
"ش�������رارة" ح��رك��ة م��ك��ث��ف��ة ف���ي ات��ج��اه 
بعبدا. في طليعتها الزيارة السريعة 
ال��ت��ي ح��ض ب��ه��ا ال��رئ��ي��س الفرنسي 
فالمفوضة  ل��ب��ن��ان  ه���والن���د  ف��رن��س��وا 

ال��ع��ل��ي��ا ل���ل���ش���ؤون ال���خ���ارج���ي���ة واألم����ن 
ال���م���ش���ت���رك ف����ي االت�����ح�����اد أالوروب��������ي 
ك��اث��ري��ن آش���ت���ون. وك����ان س��ل��ي��م��ان، 
هوالند،  إدارة  انطالق  مع  فرنسا  زار 
وتركيا حيث بحث تطورات المحيط 
العربي وقضية المخطوفين وإي��ران، 
مشاركا في قمة حركة عدم االنحياز، 
وال��ف��ات��ي��ك��ان ح��ي��ث ش����ارك ف��ي منح 
مار  للبطريرك  الكاردينالية  ال��رت��ب��ة 
ب��ش��ارة ب��ط��رس ال���راع���ي. وت��س��ل��م في 
الدولية  المؤسسة  "ج��ائ��زة  موسكو 

لوحدة الشعوب االرثوذكسية". 
المتواصل  لبنان  اط���ار دع��م  وف��ي 
رئيس  دع��م  الفلسطينية،  للقضية 
ال����ج����م����ه����وري����ة م���ط���ال���ب���ة ف��ل��س��ط��ي��ن 
ب��اك��ت��س��اب ص��ف��ة "دول�����ة غ��ي��ر عضو 
لقاء ثالثيا ضمه  رع��ى  مراقبة"، كما 
وال���م���ل���ك ع��ب��د ال���ل���ه ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
واالس�����د ف���ي ق��ص��ر ب��ع��ب��دا ف���ي ت��م��وز 
ال���وط���ن���ي  ل���ل���وف���اق  ت���ع���زي���زا   ،2010
لقاؤه  وتطرق  الداخلي.  واالستقرار 
م��ع ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي ب����اراك اوب��ام��ا 
ال����ى ال��م��ف��اوض��ات ال��ت��ي ت��ج��ري بين 
آمال  والفلسطينيين  االسرائيليين 
ف����ي أن ت���ك���ون خ���ط���وة ف����ي س��ي��اق 
ال����م����ف����اوض����ات ال���ش���ام���ل���ة ل��ل��ت��وص��ل 
إل���ى ح���ل ع����ادل وش���ام���ل ف���ي ال��ش��رق 

االوسط. 

rita.sfeir@annahar.com.lb

اليوم، يعود ميشال 
سليمان الى مسقطه 

عمشيت. "سينام" على 
انجازات حققها، ومعظمها 
خارجي - ديبلوماسي. وقد 

يندم على "اخفاقات"
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قباني تقّدم بإخبار بحق سرور

نوه النائب محمد قباني بـ"انجازات حكومة 
الرئيس تمام سالم واهمها تعيين المفتشة   

هدى سلوم مديرة عامة بديلة من فرج الله سرور 
في هيئة ادارة السير"، الفتا الى ان "اقدام 

وزير الداخلية نهاد المشنوق على هذه الخطوة 
يسجل له ايجابا بعد تعذر ذلك سابقا".

 وقال ان "المدير السابق فرج الله سرور كان 
كبير الفاسدين في لبنان، وربما دخل موسوعة 

غينيس العالمية لتفوقه في عالم الفساد 
واالفساد، فعلى مدى اكثر من عشر سنوات 

باع سرور آالف دفاتر السوق للبنانيين والعرب 
دون اخضاعهم المتحانات قيادة، فيكون بذلك 
تسبب بمقتل نحو ستة آالف من ضحايا السير 

خالل هذه السنوات". 
وختم: "اتمنى ان يعتبر المدعي العام التمييزي 

تصريحي هذا بمثابة اخبار لمحاكمته بجريمة 
التسبب بجرائم قتل جماعية وانزال العقوبات 
المتشددة حتى يكون عبرة لفاسدين آخرين، 
وانا على استعداد لتزويد المدعي العام بعض 

االثباتات المتوافرة لدي". 

توقيف عصابة تزّور شهادات جامعية

اوقف عناصر مديرية بيروت االقليمية في امن 
الدولة، عصابة تزوير شهادات جامعية مصدقة 

من وزارة التربية والخارجية بطريقة محترفة. هم: 
ع. د. و هـ. ع. وأ. ب. و أ. أ. وأحيلوا الى القضاء.
كذلك اوقف عناصر مكتب زحلة في المديرية 

اإلقليمية ألمن الدولة في البقاع األوسط لبنانيا 
بتهمة تجارة السالح، وسوريا لدخوله لبنان 

بطريقة غير شرعية، وتزويره سمة دخوله على 
جواز سفره بختم مزور لألمن العام بعد خمسة 

ايام من دخوله.

توقيف موظفين بتهمة رشوة يف زحلة

 زحلة - "النهار"

أوقفت النيابة العامة االستئنافية في البقاع 
رهن التحقيق كال من أ. ق. الموظف في مصلحة 

تسجيل السيارات واآلليات في زحلة، وم. م. 
الموظف في قلم محكمة جزاء زحلة في اتهامات 

رشوة وفك حجز سيارات من دون مسّوغ 
قانوني.

توقيف 3 مطلوبين يف ضهر البيدر

اوقف عناصر حاجز قوى االمن الداخلي في 
ضهر البيدر كالَّ من شادية أ. )34 عاما( وبحقها 

خالصة حكم مالية، كما اوقف محمود ك. )48 
عاما( بجرم تجارة المخدرات، ونهاد خ. )44 عاما( 

وفي حقها خالصة حكم بجرم احتيال.
وأودعوا السلطات المختصة.

النبطية: مسيرات سورية تأييدًا لألسد

النبطية - "النهار"

نظم الالجئون السورين مسيرات بالسيارات 
وسيرا على االقدام على وقع االغاني الثورية 

تأييدا للنظام في سوريا، ورفعوا الفتات التأييد 
للرئيس بشار االسد، كما رفعوا االعالم السورية 

وأعالم "حزب الله"، ورددوا هتافات "بالروح 
بالدم نفديك يا بشار" و"أبو حافظ قائدنا 

لألبد".

رزكاري استنكر أحداث برج حمود

دانت قيادة حزب رزكاري الكردي "االحداث 
التي جرت في برج حمود وتصرفات بعض 

الشبان الشخصية". وأسف في بيان أصدره 
امس لوقوع جرحى وطالب االجهزة االمنية 

والجيش "بالضرب بيد من حديد كل مخل بأمن 
المواطن والوطن القفال االبواب امام المندسين 

ولعدم استغالل ما حصل لمآرب شخصية 
وحزبية من أجل زج االرمن واالكراد في صراعات 

عرقية او في صراعات المنطقة".

جثة طفل سوري يف قناة رّي

عثر امس على جثة الطفل السوري شهاب 
شهاب )4 سنوات(، في قناة للري قرب منزله 

في محلة المحمرة قرب نهر البارد، بعد بحث 
استمر طوال ليل الخميس – الجمعة.

ــار أمنيـة وقضائية أخب

قائد الجيش: املرحلة املقبلة حّساسة ودقيقة 
أعيادنا الوطنية محّطات مؤملة لكننا سنبقى متماسكين 

 

وص����ف قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــان 
قهوجي المرحلة المقبلة التي سيمر 
بها لبنان بأنها "حساسة ودقيقة".

وقـــال فــي "أمـــر الـــيـــوم" لمناسبة 
الـــذكـــرى 14 لــلــمــقــاومــة والــتــحــريــر: 
"كـــان الــمــفــتــرض أن تــكــون ذكــرى 
عـــيـــد الــــمــــقــــاومــــة والــــتــــحــــريــــر هـــذه 
بالنصر  لالحتفال  مناسبة  الــســنــة، 
العدو  بانسحاب  لبنان  الــذي حققه 
اإلســـرائـــيـــلـــي عــــن أرضـــــــه، وبــفــرحــة 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
أعيادنا  ترافق  أن  المؤسف  لكن 
ومناسباتنا الوطنية  محطات مؤلمة 
االستقالل  عيد  ففي  تاريخنا.  مــن 
رئـــيـــس  اغــــتــــيــــل   ،1989 ــــــعــــــام  ال
الـــجـــمـــهـــوريـــة رنـــيـــه مــــعــــوض. ويــــوم 
عــيــد االســتــقــالل الــعــام 2007 خــرج 
الرئيس العماد إميل لحود من قصر 
مقاليد  يــســلــم  أن  دون  مـــن  بــعــبــدا 
السلطة إلى خلفه، وبدل أن نحتفل 
باالستقالل دخلنا للمرة الثانية في 
تاريخنا مرحلة الفراغ الرئاسي، بعد 
الــمــرحــلــة الــتــي عــاشــهــا لــبــنــان الــعــام 
1988، وانتهت بإقرار وثيقة الوفاق 

الوطني".
اضـــــــــاف: "نـــــقـــــدر بـــمـــهـــابـــة دقـــة 

األوضـــــاع الــراهــنــة وخــطــورتــهــا، في 
وقـــــــت يـــعـــيـــش لــــبــــنــــان عــــلــــى وقــــع 
للمرة  الرئاسي  الشغور  من  الخوف 
الحساسة  الــفــتــرة  هــذه  فــي  الثالثة 
اللبنانيين  ونـــشـــارك  تــاريــخــه،  مـــن 
ــــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــــان ـــعـــاتـــهـــم ب تـــطـــل
للجمهورية في ما تبقى من المهلة 

الدستورية".

وقــــــال: "ايـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــون، إن 
ودقيقة.  حساسة  المقبلة  المرحلة 
وســتــكــونــون حــريــصــيــن كــمــا كنتم 
دائما، على الوفاء لقسمكم ووعدكم 
للبنان، والعمل بكل وعي وانضباط 
مـــــن أجــــــل الــــحــــفــــاظ عـــلـــى وحـــدتـــه 
متماسكين،  وسنبقى  واستقراره. 

الوطنية  أعــيــادنــا  تبقى  كــي  نعمل 
مـــحـــطـــات أمــــــل ووعــــــــد بــمــســتــقــبــل 

أفضل".
رئـــيـــس  نــــائــــب  زار  ــــــــك،  ذل الـــــــى 
الــوزراء وزير الدفاع الوطني  مجلس 
ســمــيــر مـــقـــبـــل، قـــائـــد الـــجـــيـــش فــي 
مكتبه امس، وبحث معه في أوضاع 
واالجــــراءات  العسكرية،  المؤسسة 
الـــــتـــــي تــــنــــفــــذهــــا لــــتــــرســــيــــخ األمــــــن 

واالستقرار في البالد.
وأقـــيـــم احــتــفــال عــســكــري رمـــزي 
الــوطــنــي  الــــدفــــاع  وزارة  بـــاحـــة  فـــي 
أمــــــــس فــــــي الــــمــــنــــاســــبــــة، حـــضـــره 
رئــيــس األركــــان الــلــواء الــركــن وليد 
سلمان ممثال قائد الجيش، وقادة 
األجهزة والوحدات التابعة للقيادة 
المدنيون،  والموظفون  وضباطها، 
حيث جرت مراسم رفع العلم وتالوة 
أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش 

إلى العسكريين في المناسبة.
وفــــــي اإلطــــــــار نـــفـــســـه، أقــيــمــت 
احــتــفــاالت فــي قـــيـــادات الــمــنــاطــق 
والــمــعــاهــد والــكــلــيــات والــمــدارس، 
وسائر  والبحرية،  الجوية  والقوات 
تالوة  تخللتها  الكبرى.  الــوحــدات 
أمر اليوم وعروض عسكرية رمزية.

"لقاء سّيدة الجبل" يرّحب بزيارة القدس

املحكمة الخاّصة بلبنان حّددت الخميس
 موعدًا ملثول "األخبار" واألمين أمامها

الــجــبــل" مؤتمرا  عقد "لــقــاء ســيــدة 
صــحــافــيــا بـــعـــنـــوان "مـــعـــا مــــن اجـــل 
الــــقــــدس"، لــمــنــاســبــة زيــــــارة الــبــابــا 
في  المقدسة،  لألراضي  فرنسيس 
نقابة الصحافة، في حضور ممثلين 
لــــالحــــزاب والــمــنــظــمــات الــلــبــنــانــيــة 

والفلسطينية.
 وتــــال بــهــجــت ســالمــة بــيــانــا جــاء 
فــيــه "نــحــن الــمــوقــعــيــن هـــذا البيان 
)مؤسسة نصير االسعد، لقاء سيدة 
الــجــبــل، مـــركـــز تــطــويــر الـــدراســـات 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، جــمــعــيــة االخـــــوة 
للعمل الثقافي االجتماعي وجمعية 
االرشــــــــاد الـــقـــانـــونـــي االجـــتـــمـــاعـــي( 
نــرحــب اجــمــل ترحيب بــزيــارة رأس 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة االراضــــي 
المحتلة،  فلسطين  فــي  المقدسة 
كما يسعدنا ان يستقبله اهلنا في 
بطريرك  رأســهــم  وعلى  فلسطين، 
للموارنة  المشرق  وســائــر  انطاكيا 
مع اخوته احبار الكنائس الشرقية، 

ورئــيــس دولــة فلسطين مــع مفتي 
الـــقـــدس والــــديــــار الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــــى مــؤمــنــيــن يـــهـــود لـــم تــطــوعــهــم 
عنجهية الحكم االسرائيلي وخطته 

العنصرية".
 وقال "ان هذه الزيارة المباركة، 
فــــضــــال عـــــن كــــونــــهــــا حــــجــــا يــجــســد 
االرتــبــاط الــروحــي الــوثــيــق والــدائــم 
بــــالــــجــــذور الــمــســيــحــيــة واالمــــاكــــن 
الـــتـــي شـــهـــدت احــــــداث الـــخـــالص، 
لـــهـــي دعـــــم اكـــيـــد وعـــظـــيـــم الـــشـــأن 
لصمود اهلنا في االراضي المحتلة، 
غير  ويــهــودا  ومسلمين  مسيحيين 
متصهينين"، مشيرا الى "اننا ننظر 
الى هذه الزيارة وما سبقها من كالم 
االرشـــــاد الــرســولــي الــخــاص بسالم 
الــشــرق االوســــط عــلــى انــهــا بمثابة 
والمحبة  بالسالم  مسيحي،  اقتحام 
والــشــركــة والــرجــاء لــجــدران السجن 
االســرائــيــلــي الـــذي يــأســر اهلنا في 

فلسطين". 

ح���دد الــقــاضــي الــنــاظــر فــي قضايا 
الــتــحــقــيــر فــــي الــمــحــكــمــة الــخــاصــة 
ظهر  بعد  الثالثة  الــســاعــة  بلبنان، 
للمثول  مــوعــدا  أيـــار   29 الخميس 
الــقــضــيــة  فــــي  لــلــمــتــهــمــيــن  األول 
بيروت  أخبار  "شركة  ضد  المقامة 
األمين،  ابرهيم  والزميل  ش.م.ل." 
بــتــهــمــة الــتــحــقــيــر "لــقــيــامــهــمــا، عن 
علم وقصد، بعرقلة سير العدالة". 
وكــــان مـــن الــمــقــرر أصـــال أن يــجــري 
 13 فــي  للمتهمين  األول  الــمــثــول 
أيــار، إال أن الموعد أرجــئ بناء على 
طلب السيد األمين الذي طلب وقتا 

إضافيا الختيار محام له.
وأضاف بيان للمحكمة: "وحسبما 
أعــلــنــه الــقــاضــي الــنــاظــر فــي قضايا 
التحقير في دعوتي الحضور، يجوز 
أن يحضرا  إمــا  يــقــررا  أن  للمتهمين 
شــخــصــيــا إلــــى مــقــر الــمــحــكــمــة وإمـــا 
نظام  عبر  األول  مثولهما  يمثال  أن 
الـــمـــؤتـــمـــرات الــمــتــلــفــزة، شــــرط أن 

يحضر محامي الدفاع شخصيًا".
وجـــلـــســـات الــمــحــكــمــة مــفــتــوحــة 
للقاضي  يــجــوز  أنــه  غير  للجمهور، 
يحولها  أن  أثــنــائــهــا  فـــي  يــقــرر  أن 
جلسات سرية إذا دعت الحاجة إلى 

مناقشة مسائل سرية.

غ������������ادر الــــــبــــــطــــــريــــــرك الــــــمــــــارونــــــي 
الــــكــــارديــــنــــال مـــــار بــــشــــارة بــطــرس 
الراعي بيروت قبل ظهر أمس، في 
األردن  الــى  طــائــرة خــاصــة متوجها 
واألراضي المقدسة، في اطار زيارة 
راعوية، حيث سيواكب زيارة البابا 

فرنسيس.
العام  البطريركي  النائب  ورافقه 
والمسؤول  صياح  بولس  المطران 

االعالمي في بكركي وليد غياض.
 عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أوضـــــــح 
البطريرك الماروني في حديث الى 
تلفزيون "فرانس 24" بعد وصوله 
الــــى عـــمـــان لــلــتــوجــه الــــى األراضـــــي 
المحتلة،  فلسطين  فــي  المقدسة 
فـــي زيـــــارة راعــــويــــة، أنــــه "اســـتـــأذن 
رئيس الجمهورية ميشال سليمان 
ورئيس الحكومة تمام سالم لزيارة 
االراضي المقدسة"، مؤكدًا التزامه 

القوانين اللبنانية.
ـــى أن لــديــه "حــصــانــة   وأشـــــار ال
ــــا  كــنــســيــة وروحــــــيــــــة"، وقــــــــال: "أن
اليوم  قــراري  اليوم وهــذا  البطريرك 
هذا  في  المقدس  السينودس  مع 
الــظــرف والــمــكــان والــزمــان"، مؤكدا 
أن "الــمــرحــبــيــن بـــزيـــارتـــه لــألراضــي 
المقدسة هم أكثر بكثير من الجهة 

المعترضة".
المقابلة  الراعي خالل   وانسحب 
لبنان  وطــنــه  "احــتــرام  تأكيده  بعد 
وســـيـــادتـــه"، وتـــشـــديـــده عــلــى انــه 
"أي مسؤول  زيارته  يلتقي في  لن 

مدني أو سياسي".
وبعد الظهر ترأس الراعي قداسًا 
احــتــفــالــيــا فـــي كــنــيــســة مــــار شــربــل 
لفيف  يحوطه  عمان،  في  للموارنة 
مـــن األســـاقـــفـــة والـــكـــهـــنـــة. وحــضــر 
المملكة  العامة فــي  وزيــر األشــغــال 
والسفيرة  الهلسة  سامي  األردنــيــة 

اللبنانية ميشلين باز، وفاعليات.

وقــــبــــل الــــــقــــــداس، ألــــقــــى راعــــي 
أبرشية المملكة األردنية واألراضي 
الــمــقــدســة الــمــطــران مــوســى الــحــاج 
كلمة ترحيب. وبعد اإلنجيل ألقى 
الـــــراعـــــي عـــظـــة قـــــال فـــيـــهـــا: "جــئــنــا 

هذه  فــي  صمدتم  ألنكم  لنهنئكم 
تبيعوها،  أو  تــتــركــوهــا  لــم  األرض، 
الصمود  على  ونشجعكم  نهنئكم 
والشجاعة للقول للعالم كله ولكل 
الحرب  لغة  إال  يتكلمون  ال  الــذيــن 

المحبة  لغة  يعتمدوا  أن  والــســالح، 
للتمييز  ال  لــلــبــغــض،  ال  والــــســــالم. 
الــديــنــي أو الــعــرقــي، ال لــلــحــرب وال 
للعنف والسالح. نردد هذه الالءات 
مع البابا، ونقول نعم للحب والسالم 

وكرامة االنسان واألخوة". 
وكـــــــــان الــــــراعــــــي بـــــــــارك كـــابـــيـــال 
القديس أنطونيوس التي شيدت 
بـــجـــانـــب كــنــيــســة مـــــار مـــــــارون فــي 

عمان.

الراعي إلى األردن واألراضي املقّدسة :
أنا البطريرك اليوم وهذا قراري مع السينودس

)أ ف ب( احدى الراهبات تقبل يد البطريرك الماروني لدى وصوله الى عمان أمس.  

سنبقى متماسكين، نعمل 
كي تبقى أعيادنا الوطنية 

محطات أمل ووعد 
بمستقبل أفضل

"حزب الله": اجتزنا شوطًا لنصون سيادتنا ونملك قرارنا

جنبالط تعليقًا على "املذكرة" السورية:
أنتظر جدوالً باملصاريف والتكاليف

ق�������ال رئـــــيـــــس الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
االشـــتـــراكـــي الــنــائــب ولــيــد جنبالط 
فــــي تـــصـــريـــح: "تــســمــلــت الـــمـــذكـــرة 
تتهمني  الــتــي  الــســوريــة  القضائية 
بــالــمــس بــهــيــبــة الــــدولــــة الـــســـوريـــة، 
ويـــهـــمـــنـــي أن أشـــيـــر الـــــى انـــنـــي لــم 
اخــطــط يــومــا لــلــمــس بهيبة الــدولــة 
التي ال بد من الحفاظ على وحدتها 
وحمايتها من االنهيار، ولهذا دعوت 
الى تطبيق مقررات جنيف والدخول 
بــهــدف حماية  السياسي  الــحــل  فــي 
مــا تبقى ومــن تبقى فــي ســوريــا وال 
سيما بــعــدمــا اســتــفــحــل الــنــظــام في 
بتهجير  وتــســبــب  واالجـــــــرام  الــقــتــل 
الــمــاليــيــن داخــــل ســـوريـــا وخــارجــهــا، 

تعفسا  اآلالف  مئات  باعتقال  وقــام 
واصبحوا مجهولي المصير.

وانـــــنـــــا، حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، ال نــــزال 
نقول بالحل السياسي للحفاظ على 
هيكلية الدولة كي ال تذهب سوريا 
ــــى الــتــفــتــيــت والــتــقــســيــم، وذلـــك  ال
انتقالية  مــرحــلــة  خـــالل  مــن  يتحقق 
مـــن اجـــل ســـوريـــا بــعــد مــحــاســبــة زمــر 
القتل واالرهـــاب واالجـــرام وفــك أسر 
الــمــعــتــقــلــيــن وتــحــديــد  مـــئـــات آالف 
الــمــفــقــوديــن  عـــشـــرات اآلف  مــصــيــر 

والمخفيين قسرًا.
وكــــان مــن الــالئــق لــو ان الــدعــوى 
رفعت في دمشق بدل الالذقية بما 
وعمقها  التهمة  طبيعة  مــع  يــتــالءم 

وخـــطـــورتـــهـــا، خــصــوصــا ان الــنــظــام 
الــذي اصــدرهــا حريص كــل الحرص 
عــلــى دولــــة الــقــانــون والــمــؤســســات، 
وهــو في صــدد  تنظيم اكبر عملية 
ديــمــوقــراطــيــة وانــتــخــابــيــة لــم تشهد 
اعــــرق الــديــمــوقــراطــيــات الــتــاريــخــيــة 
مـــثـــيـــال! امـــــا وقـــــد حـــــدث مــــا حــــدث، 
فــانــنــي فـــي انــتــظــار ايـــداعـــي جـــدوال 
بـــالـــمـــصـــاريـــف الـــنـــثـــريـــة وتــكــالــيــف 
االســتــئــنــاف كـــي اقــــوم بــتــســديــدهــا 
والتقاليد  واالعـــــراف  لــالصــول  وفــقــًا 
المرعية االجــراء. ولن أنسى ان اضم 
ــــدعــــوة الـــــى مـــلـــف الــــدعــــاوى  هـــــذه ال
مجلدا  وســأعــّد  السابقة،  القضائية 

بها لتوزيعه على االصدقاء مجانًا".

اع����ت����ب����ر رئـــــيـــــس كــــتــــلــــة "الــــــوفــــــاء 
لــلــمــقــاومــة" الــنــائــب محمد رعـــد ان 
"الـــــنـــــواب يـــتـــصـــرفـــون فــــي مــســألــة 
هو  بما  الجمهورية  رئيس  انتخاب 
حــق دســتــوري وقــانــونــي وسياسي 
وانساني ووطني يمارسه من يريد 
أن يحفظ البالد ويؤسس لوصول 
رئــيــس الـــى ســـدة الــرئــاســة يحفظ 

البلد وقوته".
وقـــــال خــــالل رعـــايـــتـــه االحــتــفــال 
الـــتـــكـــريـــمـــي الـــــــذي نـــظـــمـــه "حــــزب 

الــلــه" لــعــائــالت الــشــهــداء والجرحى 
جباع:  فــي  القبي"  "نبع  مطعم  فــي 
البعض  مــن  اسُتخدموا  الــذيــن  "ان 
المهلة  وبترشيحهم  بــهــم  لــيــعــبــروا 
الدستورية حتى تنتهي المهلة ثم 
يبحثوا عن مرشحين آخرين غيرهم، 
وهــــذا ال يــســاعــد عــلــى حــســن سير 

االستحقاق االنتخابي".
اضــــاف: "انــنــا فــي لــبــنــان قطعنا 
شوطا كبيرا من أجل ان نملك قرارنا 
الــعــدوان  ونمنع  سيادتنا  ونــصــون 

ردع ال  معادلة  على شعبنا ونحقق 
يستطيع عدونا تجاوزها".

الــــــلــــــه"  "حــــــــــــــزب  يــــســــتــــكــــمــــل   ¶
تــحــضــيــراتــه لــلــمــهــرجــان الــمــركــزي 
ـــــ14  ـــــذي يــقــيــمــه فـــي الــــذكــــرى ال ال
الساعة  والــتــحــريــر،  الــمــقــاومــة  لعيد 
االحد  غد  عصر  والنصف  الخامسة 
في  عباس  موسى  مجمع  باحة  فــي 
المقرر ان  مدينة بنت جبيل، ومن 
يتحدث خالله االمين العام لـ"حزب 

الله" السيد حسن نصرالله.

مكان احتفال "حزب الله" في بنت جبيل.
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جهاد الزين

تأخذ عودة المؤسسات العسكرية 
على  األول  ال��ص��ف  ف��ي  ل��ل��ع��ب دور 
ال��م��س��ت��وى ال���وط���ن���ي ف���ي ع����دد من 
المواجهة   

َ
ال��ع��رب��ي��ة ش��ْك��ل ال��ب��ل��دان 

م����ع ت�����ي�����ارات اإلس��������ام ال��س��ي��اس��ي 
والسيما "اإلخوان المسلمين". في 
واضحة  المعركة  وف��ي سوريا  مصر 
أن نطرح  علينا  ال��ج��زائ��ر  ف��ي  ج���دا، 
ال��س��ؤال ال���ذي يحمل ج��واب��ه بذاته 
والمستقرة  المسيطرة  ال��ق��وة  ع��ن 
التي تجعلها  العسكرية  للمؤّسسة 
ى بنجاح بل بثقة استحقاق 

ّ
تتخط

االنتخابات الرئاسية األخير فتدعم 
ال���ت���ج���دي���د ل���ل���رئ���ي���س ع���ب���د ال��ع��زي��ز 
بوتفليقة دون حساب كونه ليس 
ف��ق��ط ُم����ج����ّددًا ل���ه ل���ع���دة م�����رات بل 
أي��ض��ا- ع��اف��اه ال��ل��ه- أص��ب��ح  مريضا 

جدًا. 
اع���ت���ب���ارًا م���ن ن��ه��اي��ة األرب��ع��ي��ن��ات 
م��ن ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن ص��ع��د ضباط 
ال����ط����ب����ق����ات ال�����وس�����ط�����ى ال���ع���رب���ي���ة 
إل������ى ال���س���ل���ط���ة ح���ام���ل���ي���ن م���ش���اري���ع 
المجتمع  وتغيير  "تطوير  الدولة" 
ف��ي ذل��ك أس��اس��ًا فشل  يساعدهم 
س���ي���اس���ّي���ي األري����س����ت����وق����راط����ي����ات 
وال����ب����ورج����وازي����ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ف��ي 
التي  الوطنية  المسألة  عن  ال��دف��اع 
الفلسطينّية  القضية  كان محورها 

ومنعطفها الهائل عام 1948. 
ال��ي��وم ت��غ��ّي��رت األزم��ن��ة وت��غ��ّي��رت 
ال��ع��س��ك��ري��ون  ي���ق���وم  ل����ن  األدوار. 

بانقاباتهم  األري����اف  م��ن  وغالبهم 
ب���اس���م رف����ض ف���س���اد ال��س��ي��اس��ي��ي��ن 
وتبعّيتهم لاستعمار، بل أصبحت 
البلد  حماية  إنها  مختلفة:  المهمة 
هذه  األهلية.  والحرب  التفتت  من 
ه��ي ال��م��ه��م��ة ال��ت��ي س��ت��راه��ا غالبية 
ال���ش���ع���ب ال����م����ص����ري م���ه���م���ة ن��ب��ي��ل��ة 
والتأييد. وه��ذا هو  الدعم  تستحق 
الموقف الصارخ بعدم التباسه في 
مصر والجزائر، مع فارق أن الجيش 
في األولى منع الحرب األهلية وفي 
ال��ث��ان��ي��ة اس��ت��ع��اد زم����ام األم�����ور بعد 
خوضه ثم ربحه حربًا أهلّية ضارية.

ق�����ل�����ب  س�����������������وري�����������������ا،     ف���������������ي 
ب���������اد ال��������ش��������ام، ال��������ص��������ورة أك����ث����ر 
ت����ع����ق����ي����دًا. ف���ال���ج���ي���ش ال���م���م���س���ك 
طويًا  بالسلطة  والمتصارع  من 
ح��زب��ي��ة  عنوانها  ب��ه��وي��ات  داخ���ل���ه 
غير  وب��ه��وي��ات  البعث  ح��زب  األول 
سيكون  وطائفية  جهوية  معلنة 
في قلب ح��رب أهلية ب��اردة معظم 
منذ  قليلها  ف��ي  وساخنة  األح��ي��ان 
ع���ام  ب���ع���د  وخ���ص���وص���ًا  ع�����ام 1958 
ال��ت��ع��ق��ي��د  ت��ع��ق��ي��د  ل���ك���ن   .1970
ف����ي س����وري����ا س��ي��ظ��ه��ر م����ع إث���ب���ات 
ال��ف��ئ��ة ال��ح��اك��م��ة أن���ه���ا وإن ك��ان��ت 
أق����ل����ي����ة، ف���ه���ي ق���������ادرة ع���ل���ى ب���ن���اء 
أح��زاب  نخب  من  متماسك  تحالف 
المدهش  من  وسيكون  وطوائف، 
ب��ع��د ح����رب ط��اح��ن��ة ف���ي ال��س��ن��وات 
بقدر  أنها تحتفظ  األخيرة  الثاث 
مستوى  على  التماسك  م��ن  ج���ّدي 
والديبلوماسية  اإلداري��ة  الهيكلية 

نكرانه.  ممكنًا  يعد  ل��م  ل��ل��دول��ة... 
بالمقابل فإنه بعد كل الذي حدث 
ف����ي س����وري����ا ورغ������م ت����ح����ّول ال���ث���ورة 
إلى  "الربيعية"  الشبابّية  المدنّية 
ح������روب ت��ف��ّت��ت��ي��ة ض������روس ب��ف��ع��ل 
ع���ن���ف ال���ن���ظ���ام ف����ي ال���ب���داي���ة ل��ك��ن 
األه�����م ب��ف��ع��ل ق�����رار غ���رب���ي م��ت��س��ّرع 
)وخ���ب���ي���ث( ب��ع��س��ك��رة ال�����ث�����ورة... ال 
ف��ي  أس����اس����ّي����ًا  ال���ج���ي���ش  دور  زال 
سوريا ولو بشكل أقل مقبولية أو 

أك��ث��ر إشكالية م��ن ج��ي��وش أخ��رى 
ب��اس��ت��ط��اع��ت��ه��ا ال���ق���ول وال��م��م��ارس��ة 
أن��ه��ا ت��ح��م��ي ال��س��ل��م األه���ل���ي. ل��ه��ذا 
ف����إن ص��ي��اغ��ة س���وري���ا ج���دي���دة في 
أن  تستطيع  ال  المقبلة  ال��س��ن��وات 
ولكن  الجيش  يعنيه  م��ا  تتجاهل 
ت��رت��س��م داخ���ل إط���اره  ال يمكن أن 

السياسي وحده في اآلن معًا.
ه����ل ع��ل��ي��ن��ا أن ن����وّج����ه أب���ص���اَرن���ا 
خ���ارج ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي وخ���ارج العالم 

المسلم لنرصد عودة دور الجيوش 
مؤخرا  كتاياندا  ال���دول  بعض  ف��ي 
إف��ري��ق��ي��ا؟ وال���س���ؤال  وب���ع���ض دول 
اآلخر المتصل: هل تراجعت الموجة 
العسكري  للحكم  الرافضة  الغربية 
وال����داع����ي����ة ب����ل وال����م����س����اِع����دة ع��ل��ى 
التحضير لقيام سلطات مدنّية منذ 
سقوط االتحاد السوفياتي ونهاية 
"الحرب ال��ب��اردة"... كما حصل في 
م��ي��ان��م��ار وت��رك��ي��ا والح���ق���ا ل��ي��ب��ي��ا مع 
 

ٍّ
ال��ف��روق ال��ج��وه��ري��ة ف��ي أوض���اع كل

��ب��ت على 
ّ
م��ن��ه��ا وال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��رت

ذلك؟ واستطرادًا هل تعيد كارثة 
��ل ال���دول���ة ال��ل��ي��ب��ّي��ة "ت��رك��ي��ب" 

ّ
ت��ح��ل

بقايا الجيش الليبي؟ أما في تركيا 
ال���ت���ي ه����ي دول������ة إق��ل��ي��م��ي��ة ك��ب��ي��رة 
وع��ل��ى م��س��ت��وى ت��ن��م��وي وتحديثي 
م���ت���م���ّي���ز ع�����ن م��ح��ي��ط��ه��ا ال���م���س���ل���م، 

ف��إن��ه س��ي��ت��وق��ف ع��ل��ى م����دى ق��ب��ول 
لعملية  الحاكم  "اإلس��ام��ي"  الحزب 
للسلطة في  انتقال سلس سلمي 
المستقبل، عدم عودة الجيش إلى 

دور سياسي. 
السيناريوات مختلفة  تكن  أي��ا 
ب��ي��ن ب��ل��ٍد وآخ�����ر، ف��ال��م��ع��ي��ار ال��م��ت��اح 
ه��ن��ا أن����ه ح��ي��ث ي��ف��ش��ل ال��م��ج��ت��م��ع، 
وخ���ص���وص���ًا ن���خ���َب���ه، ف����ي م���م���ارس���ة 
س��ل��م��ي��ة ل��ل��دي��م��وق��راط��ي��ة ع����اد دور 
المرة  ه��ذه   ... التقدم  الجيش في 

لحماية السلم األهلي. 
ال����ع����ج����ز  أزم�����������������ات  إذن  إن�������ه�������ا 
ال���دي���م���وق���راط���ي ب��ن��س��ب وأوض������اع 

مختلفة.

                                                                     jihad.elzein@annahar.com.lb
                                                                                                        Twitter: @ j_elzein

سليم نصار - لندن
كاتب وصحافي لبناني

"ال��دوح��ة"  اختير سليمان في  كما 
رئ��ي��س��ًا ت��واف��ق��ي��ًا ق��ب��ل��ت ب��ه مختلف 
ال������ق������وى ال����م����ح����ل����ي����ة واالق����ل����ي����م����ي����ة 
وال������دول������ي������ة... ه����ك����ذا ُي����ت����وق����ع م��ن 
��ف��ه أن ي��ك��ون رئ��ي��س��ًا ُم��ع��ب��رًا عن 

َ
��ل

َ
خ

صيغة جديدة ق��ادرة على الصمود 
إن��ه��ي��ارات األن��ظ��م��ة العربية  وس���ط 

وتحوالتها الخطيرة.
رئيس  يتسلم  أن  المتوقع  وم��ن 
الحكومة تمام س��ام، ب��دءًا من يوم 
غ���د، ص��اح��ي��ات ال��رئ��ي��س سليمان 
م���ع أع���ض���اء ال��������وزارة... ت��م��ام��ًا مثلما 
ف��ع��ل س��ل��ف��ه ف�����ؤاد ال��س��ن��ي��ورة بعد 
إن��ت��ق��ال ال��رئ��ي��س إم��ي��ل ل��ح��ود ال��ى 
بلدته "بعبدات." صحيح أن مهمة 
على  ستقتصر  مجتمعة  الحكومة 
الصحيح  ول��ك��ن  األع��م��ال،  تصريف 
أداءه����ا سيمهد النتخاب  أن  أي��ض��ًا 
رئ���ي���س ي��م��ل��ك ال���م���واص���ف���ات ال��ت��ي 

وضعها أصحاب الحل والربط.
التحقيق  وهي مواصفات صعبة 
في ظل األوضاع القائمة، خصوصًا 
تغيير  ع��ل��ى  م��ق��ب��ل��ة  ال��م��ن��ط��ق��ة  أن 
التحالفات  بتفكيك  يتعلق  ج��ذري 
ال��س��اب��ق��ة، وب��ن��اء ت��ح��ال��ف��ات ج��دي��دة 
م��ك��ان��ه��ا. وأك��ب��ر َم��ث��ل ع��ل��ى ذل���ك ما 
ي��م��ك��ن أن ت���ف���رزه ع��م��ل��ي��ة إن��ت��خ��اب 
ال����رئ����ي����س ب����ش����ار األس���������د، ال��ش��ه��ر 

المقبل، على الساحة اللبنانية.
ولكن نجاح األس��د في إنتخابات 
ال����رئ����اس����ة ال ي��ع��ن��ي ح���س���م م��ع��رك��ة 
ن��ظ��ام��ه، م��ي��دان��ي��ًا وس��ي��اس��ي��ًا. ففي 
الحال األولى، ستستأنف المعارضة 
ال��ن��ظ��ام  ض��د  ال��ع��س��ك��ري��ة  عملياتها 
بطريقة تشغله عن تحقيق مشاريع 
االعمار، األمر الذي يؤكد بقاء خمسة 
مايين نازح خارج الباد. وفي الحال 
- بدعم  المعارضة  الثانية، ستخلق 
من الواليات المتحدة ودول االتحاد 
االوروب�����ي - ح��م��ات م��ن التشكيك 
على  حكمه  د  ج���دَّ رئ��ي��س  بشرعية 
ج��ث��ث 162 أل���ف قتيل ودم����ار أه��م 

ست مدن كبرى.

وتتوقع العواصم الكبرى إستمرار 
مراوحة األزمة الى حين إتفاق ايران 
وال��دول العربية والغربية على رسم 
خ����ط����وط ح�������دود ن����ف����وذ أك����ث����ر م��ن 
ثاثين دولة داخل الجامعة العربية. 
ث��م��ان��ي دول ج��دي��دة  أي أن ه��ن��اك 
س��ت��ن��ض��م ال���ى ال��ج��ام��ع��ة. وف���ي ه��ذا 
الدويات  تقدير  يصعب  السياق، 
ال����ث����اث ال���ت���ي س���ت���ف���رزه���ا خ���اف���ات 
النظام السوري مع خصومه، وما إذا 
كانت ستنتهي قبل سنة 2021 أم 

بعدها.
وال��ث��اب��ت ب��ع��د ه���ذا ال��ت��ح��ول، هو 
المحوري في  السوري  ال��دور  إنتهاء 
"حزب  بواسطة  وإدخاله  المنطقة، 
التي  االي��ران��ي��ة  المظلة  ال��ل��ه" تحت 
ُوِصفت بأنها تمتد من بحر قزوين 
غربًا.  المتوسط  البحر  حتى  ش��رق��ًا 
وف����ي ظ���ل ال��م��ت��غ��ي��رات ال��م��ت��وق��ع��ة، 
يصبح تأثير الرئيس السوري على 
قرار الرئيس اللبناني معدومًا تقريبًا 
ب��س��ب��ب إن���ت���ق���ال ال���ن���ف���وذ م���ن قصر 
ال��روض��ة ف��ي دم��ش��ق ال���ى الضاحية 

الجنوبية في بيروت.
بطبيعة  المتعلق  ال���س���ؤال  ب��ق��ي 
ال���م���ت���غ���ي���رات ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق 
األوس��ط، وأثرها على إنتاج رئيس 
ج��م��ه��وري��ة ل��ب��ن��ان ال��م��ق��ب��ل. ب���دأت 
ف�����ك�����رة ال���ت���غ���ي���ي���ر ل�������دى ال���رئ���ي���س 
االميركي باراك اوباما عقب إجتماعه 
س��اب��ق��ي��ن،  خ���ارج���ي���ة  وزراء  ب���أرب���ع���ة 
ب��ي��ن��ه��م ه���ن���ري ك��ي��س��ي��ن��ج��ر. ون��ص��ح 
ال���وزراء بضرورة فتح ح��وار مع اي��ران 
ل��ع��ل ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة ت��ن��ج��ح حيث 
ف��ش��ل��ت ال���م���ق���اط���ع���ة وال���ع���ق���وب���ات. 

واخ����ت����ي����ر ل���ل���ق���ي���ام ب���ت���ل���ك ال��م��ه��م��ة 
وزير  مساعد  بيرنز،  بيل  الحساسة 
األوس��ط.  الشرق  لشؤون  الخارجية 
بكلمات  كيسينجر  إم��ت��دح��ه  وق���د 
ق��ل��ي��ل��ة ق����ال ف��ي��ه��ا: "ه����و م��س��ت��ش��ار 
وديبلوماسي ماهر، وَمثل للموظف 
وأنا  والمقنع.   والمنضبط  الرصين 
التعلم  وأستطيع  ل��خ��ي��ارات��ه،  أرت���اح 
منها. وهذا وصف ال أتطوع بمنحه 

في الغالب لكثير من الناس".
ع��ل��ى م����دى ت��س��ع��ة أش���ه���ر، عقد 
ب��ي��رن��ز وم��س��اع��ده ج���اك س��ول��ي��ف��ان، 
م��س��ت��ش��ار األم�����ن ال���ق���وم���ي، خمسة 
إج����ت����م����اع����ات ف�����ي س���ل���ط���ن���ة ُع���م���ان 
الى  ول��م تظهر مهمته  وس��وي��س��را. 
ال��ع��ل��ن إال ب��ع��دم��ا ت��وص��ل��ت ط��ه��ران 
ف��ي 24  أع��ض��اء مجموعة 1+5،  م��ع 
الى إتفاق  الماضي،  الثاني  تشرين 
النووي  البرنامج  من  بالحد  يقضي 
االي���ران���ي ل��م��دة س��ت��ة أش��ه��ر مقابل 

رفع العقوبات.
أعلن  قصيرة،  فترة  مضي  وبعد 
وزي����ر ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة لسلطنة 
ُعمان يوسف بن علوي بن عبدالله 
عن دور باده في التقارب االميركي 
- االي��ران��ي، وق��ال إن زي��ارة الرئيس 
االي���ران���ي ح��س��ن روح��ان��ي للسلطنة 
ت���ؤك���د ع��م��ق ال���ع���اق���ة ال���ت���ي تجمع 

الدولتين الجارتين.
ال���رئ���ي���س اوب����ام����ا ط���م���أن رئ��ي��س 
ال��ح��ك��وم��ة االس���رائ���ي���ل���ي���ة ب��ن��ي��ام��ي��ن 
نتنياهو ال���ى أن���ه ل��ن ي��ك��ون إلي���ران 
س���اح ذري خ���ال م���دة والي��ت��ه، أي 
كذلك  الثاني 2017.  كانون  لغاية 
ط��ل��ب اوب���ام���ا إزال������ة إس����م اي������ران من 
روح��ان��ي،  ألن  ال��ش��ر،  دول  مجموعة 
المعتدلين  ت��ي��ار  ن��ظ��ره، يمثل  ف��ي 
التعاون  يمكن  ال��ذي��ن  العقانيين 
معهم في القضايا االقليمية. وفي 
لقائه م��ع أح��د ال��ق��ادة ال��ع��رب، قال 
اوب���ام���ا إن ط���ه���ران وع���دت���ه بضبط 
األمن في أفغانستان بعد إستكمال 
خ��روج القوات االميركية في نهاية 
بالتعاون  وع��دت��ه  كما  السنة.  ه��ذه 
ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ا ول��ب��ن��ان، حيث 

اليران تأثير كبير.

ال���ت���ع���اون  م���ج���ل���س  دول  زع����م����اء 
واش��ن��ط��ن،  زاروا  ال���ذي���ن  ال��خ��ل��ي��ج��ي 
اوباما عن مخاوفهم  أعربوا للرئيس 
م��ن إس��ت��غ��ال اي����ران ل��ع��ام��ل ال��وق��ت 
العقوبات  رف��ع  من  بحيث تستفيد 
ل���ض���م���ان ح���ص���ول���ه���ا ع���ل���ى ال���س���اح 
النووي. وأرس��ل اوباما وزي��ر الدفاع 
تشاك هيغل الى المنطقة على أمل 
وتأكيد  الخليجية،  ال��دول  تطمين 
ح���رص واش��ن��ط��ن ع��ل��ى م��ن��ع ام��ت��داد 

نفوذ طهران الى الخليج.
وق�����د ش������ارك ال����وزي����ر ه��ي��غ��ل في 
لمجلس  األول  التشاوري  االجتماع 
ال���دف���اع ال��م��ش��ت��رك ال����ذي ُع��ق��د في 
"ج���������دة" ب����ه����دف ت����ب����ادل وج���ه���ات 

ال���ن���ظ���ر وت���ن���س���ي���ق ال���خ���ط���ط ت��ج��اه 
ال��م��س��ت��ج��دات وال��م��ف��اج��آت. وح���ذر 
الدفاع  وزي��ر  السعودي  العهد  ول��ي 
األم���ي���ر س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز من 
ال����ت����ردد وال���ت���ق���اع���س ع����ن م��ج��اب��ه��ة 
األزمات االقليمية، داعيًا الى ضرورة 
الخليجي حفاظًا على  األم��ن  حماية 

االستقرار والمصالح المشتركة.
وذك������رت ال��ص��ح��ف ال��م��ح��ل��ي��ة أن 
ال��وزي��ر االم��ي��رك��ي ت��ع��رض لانتقاد 
من ِقَبل المسؤولين الذين إلتقاهم 
ب��س��ب��ب ال��س��ي��اس��ة ال��ف��اش��ل��ة ال��ت��ي 
عكستها ع��اق��ة ب���اده م��ع ط��ه��ران. 
وش��ك��ك البعض ف��ي ن��ّي��ة ال��والي��ات 
ال��م��خ��اط��ر السلبية  ال��م��ت��ح��دة، وم���ن 
ج��راء  الخليج  دول  ستجنيها  ال��ت��ي 
ر.  هذا االنعطاف السياسي غير المبرَّ
والثابت من مراجعة سجل التحوالت 
إتفقت  خليجية  دواًل  أن  العربية، 
م��ع م��ص��ر ع��ل��ى ب��رام��ج ط��وي��ل��ة األم��د 
تعّهد المشير عبدالفتاح السيسي 

بتنفيذها عقب إنتخابه رئيسًا.
مجلس  دول  أن  ال��م��ش��ي��ر  وي����رى 
ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي ت��ش��ك��ل العمق 
ال��ع��رب��ي االس��ت��رات��ي��ج��ي ل��م��ص��ر، وأن 
أم���ن���ه���ا ال����ق����وم����ي س��ي��ب��ق��ى م��وض��ع 
عربية.  دول��ة  أكبر  ِقَبل  من  إهتمام 
وردًا ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ع��ه��د، أم���ر عاهل 

الملك  السعودية  العربية  المملكة 
عبدالله بن عبدالعزيز بضرورة دعم 
م��ص��ر إق��ت��ص��ادي��ًا، وال��ت��ع��وي��ض عّما 
حرمتها منه المساعدات االميركية 
 ه���ذا الموقف 

ّ
ال��ض��ئ��ي��ل��ة. وق���د ح���ث

دولة االمارات المتحدة العانة مصر 
في مشاريعها السياحية واالنمائية. 
ك��م��ا دف��ع��ه��ا ال���ى ت��رس��ي��خ عاقاتها 
لمساعدتها  ال��ق��اه��رة  م��ع  ال��ت��ج��اري��ة 

على تخطي العجز.
م��ج��ل��س  دول  أن  ه�����ذا  وم���ع���ن���ى 
التعاون الخليجي بدأت تسعى الى 
تكامل سياسي-اقتصادي  تكوين 
م���ع م��ص��ر م���ن ط���ري���ق ال��م��ؤس��س��ات 
ال��رس��م��ي��ة وال����خ����اص����ة، األم������ر ال����ذي 
���ن ال���م���ص���ري���ي���ن م����ن ال��ت��ح��ك��م  ي���م���كِّ

بمصيرهم.
وفي ضوء هذه الخلفية السياسية 
المتوترة، ظهرت في اآلونة األخيرة 
بوادر إنفتاح بين الرياض وطهران، 
ع��ززت��ه��ا زي����ارة ه��اش��م��ي رفسنجاني 
ل��ل��س��ف��ي��ر ال���س���ع���ودي ال���ج���دي���د في 
وبما  الشهري.  عبدالرحمن  طهران 
أن كل تحرك ديبلوماسي من هذا 
لتوجيهات  يخضع  أن  يجب  ال��ن��وع 
فان  خامنئي،  علي  األعلى  المرشد 
م��ن��ط��ق ال��ج��م��ه��وري��ة ي��ف��س��ر خ��ط��وة 
ال���رئ���ي���س ال���س���اب���ق وك���أن���ه���ا ع��م��ل 
م��ب��رم��ج ب���واس���ط���ة أع���ل���ى ال��ج��ه��ات. 
تكون  أن  المراقبون  يتوقع  وعليه 
زي����ارة ال��س��ف��ارة ال��س��ع��ودي��ة مقدمة 
بالملك  واالج��ت��م��اع  المملكة  ل��زي��ارة 
ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، خصوصًا 
ب��ي��ن  االق���ل���ي���م���ي���ة  ال���م���ن���اف���س���ة  أن 
دينيتين  قوتين  تمثان  دول��ت��ي��ن 
أساسيتين ال يجوز أن تبقى رهينة 

المواجهة العلنية.
وم��������ن ه��������ذا ال����م����ن����ط����ل����ق، ت���ب���دو 
ال����م����ع����ط����ي����ات ال������ج������دي������دة ح���اف���ل���ة 
ال��م��ش��ت��رك��ة، خصوصًا  ب��ال��م��ف��اج��آت 
ق��ب��ل إخ���ت���ي���ار ال����رؤس����اء ف���ي س��وري��ا 
ول���ب���ن���ان وم���ص���ر. وم����ع إن���ت���ظ���ار ه��ذا 
الحدث، تبدو أزمة رئاسة الجمهورية 
اللبنانية مدخًا للتهدئة والتفاهم 
ال��س��ع��ودي��ة واي����ران. كما يبدو  بين 
الرئيس المنَتظر وكأنه صنع خارج 
سليمان  ميشال  مثل  مثله  لبنان، 
ال�������ذي إن���ت���ق���ل ال����ي����وم ال������ى ب��ل��دت��ه 
عمشيت إستعدادًا لتشكيل حزب 
سياسي يضم جماعة 14 آذار، على 
أن ت��ك��ون ش��ع��ارات��ه م��س��ت��م��دة من 
حليفه  يكون  وأن  بعبدا...  وثيقة 

السياسي وليد جنباط!

مصطفى الجوزو
استاذ جامعي

ف���اج���أت���ن���ي ال���زم���ي���ل���ة م���ن���ى ف���ي���اض 
ال��راع��ي  ال��ك��اردي��ن��ال  زي���ارة  بتأييدها 
للقدس، وال سيما قولها: "ليقنعني 
أح����د ب��ع��د ه����ذا أن زي�����ارة ال��ب��ط��ري��رك 
ل���ل���ق���دس ل���ي���س���ت ف���ع���ل م���ق���اوم���ة" 
)لماذا نعم لزيارة القدس، "النهار"، 
عليها  أن  والحقيقة   ،)2014/5/21
هي أن تقنعنا بأن تلك الزيارة مقاومة 

حقًا، ألن البّينة على من اّدعى.
 لو كانت تلك الزيارة مقاومة لكان 
والمسلمين  ال��ع��رب  لجموع  ال��س��م��اح 
بمثلها مقاومة أكبر، وليست تطبيعًا 
ولذلك  االح��ت��ال.  القتصاد  وإنعاشًا 
فإن تساؤلها عن إمكان رضا سلطات 
االحتال عن اجتياح مئات اآلالف من 
وعكا  وحيفا  للقدس  ال��ع��رب  ال����زوار 
الجليل وغيرها، حجاجًا كانوا  وم��دن 
أم غ��ي��ر ح���ج���اج، ف���ي غ��ي��ر م��وض��ع��ه، 
ب����اإلي����ج����اب ع��ل��ى  ال�����ج�����واب ه�����و  ألن 
وج��ه ال��ت��أك��ي��د، م���ادام ه��ذا االجتياح 
ب���م���واف���ق���ة ت���ل���ك ال���س���ل���ط���ات ون��اف��ع��ًا 
للدولة المحتلة، وألن في طلب تلك 
الموافقة اعترافًا بالكيان المغتصب. 
ولعل الزميلة منى تعرف أن قوات 
إبان  اللبنانيين  تشجع  كانت  العدو 
اح��ت��ال��ه��ا ل��ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ال��س��ف��ر إل��ى 
األراض��������ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال��م��ح��ت��ل��ة، 
ال��وس��ائ��ل، وق��د  وت��غ��ري��ه��م بمختلف 
المحظور،  ف��ارت��ك��ب  بعضهم  ضعف 
ل��ك��ن س���ائ���ر ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن أب�����وا ذل���ك. 
علمًا أن دول��ة االح��ت��ال، ك��أي دول��ة، 
ل��ن تسمح بالعمل ألول��ئ��ك ال���زوار إال 
أو  المقاومين  ب��دخ��ول  وال  ب��ش��روط، 
يمثلون خطرًا  من  أو  لها،  المعادين 
ال��زي��ارات  أم��ا  عليها؛  فكريًا  أو  أمنيًا 
المسالمة كزيارة الكاردينال فا مانع 

لديها منها. 
هذه  أن  منى  الزميلة  زع��م  يبقى 
ال��زي��ارة  تأكيد النتماء القدس إلى 
زع��م  إن���ه  والمسيحيين!  المسلمين 
بغير دليل، والسيما أن الزيارة ستتم 
ت��ح��ت س��ل��ط��ة االح����ت����ال وب��ح��راس��ة 
جنوده وب��إذن منهم عند كل حاجز 
يمر فيه غبطته. وهذا بذات نفسه 
المحتلة.  األرض  بيهودية  اع��ت��راف 
وأخطر ما في األمر أنه يجري ودولة 
الصرفة،  يهوديتها  تعلن  االحتال 
قاصدة إل��ى ط��رد من تسميهم منى 
إس���رائ���ي���ل���ي���ي���ن ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن، م��ن 
ال��م��ح��ت��ل��ة س��ن��ة 1948،  ف��ل��س��ط��ي��ن 

وسيكون ذلك إيذانًا بنكبة جديدة. 
أم������ا م����ا ي���ت���ص���ل ب���ج���رائ���م ال���ح���رب 
المرتكبة في سوريا، وباحتال إيران 
لمناطق متعددة في أّم باد الشام، 
التوسعية،  اإلمبراطورية  وبأطماعها 
فشيء مدان مخجل، ونشاطر الزميلة 
منى في استنكاره، لكنه خ��ارج عن 
ال��زي��ارة. وكذلك يخرج عنه  موضوع 
موضوع المعاملة التي يلقاها أولئك 
الفلسطينيون في الباد العربية، أي 
العدو، فهو قضية  المنتمون لدولة 
قانونية وأمنية بحتة؛ ألن انتماء أّي 
ك��ان ل��دول��ة ال��ع��دو، يجعله ج���زءًا من 
دخوله  ويجعل  مكرهًا،  ول��و  كيانه، 
عة مع العدو  الباد العربية غير المطبِّ
احتمال  عن  فضًا  قانونيًا،  ممنوعًا 
أن يكون ال��راغ��ب ف��ي ال��دخ��ول ج��زءًا 
من المخابرات العدوة، أو جاسوسًا، 
ج��ي��ش  ف����ي  ج���ن���دي���ًا  أو  ض���اب���ط���ًا  أو 

االحتال.

 وم��ع��روف أن أه��م فرقة عسكرية 
م��ن  م���ك���ون���ة  ال��م��ح��ت��ل��ة  األرض  ف����ي 
ال��ع��رب؛ وم��ع��روف أي��ض��ًا أن ثمة من 
ون مستعربين، وهم يندسون  يسمَّ
بين العرب الفلسطينيين ويقبضون 
عليهم، ويقتلون بعضهم، وبعضهم 
ًا وليسوا مستعربين. وهذا 

ّ
عرب حق

حيال  العربية  ال���دول  سلوك  يفسر 
الجنسية  ح���ائ���زي  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن 

الصهيوينة من الفلسطينيين.
أما دعوى إي��ران بالحق في تحرير 
ف��ل��س��ط��ي��ن ف���أم���ر م���ش���روع ال يخص 
ال��م��س��ل��م��ي��ن وح�����ده�����م، ب����ل ي��ش��م��ل 
أن يكون  أيضًا، شرط  المسيحيين 
أه����ل فلسطين  ل��م��ص��ل��ح��ة  ال��ت��ح��ري��ر 
أن��ف��س��ه��م، ول���ي���س ألق���ام���ة اح��ت��ال 
م����ك����ان اح����ت����ال أو وص����اي����ة م��ك��ان 
وص����اي����ة. ول���ي���ت غ��ب��ط��ة ال��ب��ط��ري��رك 
يذهب إلى فلسطين المحتلة للغاية 
ن��ف��س��ه��ا، إذن ألي���دن���اه ورب���م���ا س��رن��ا 

خلفه، لكنه ذاهب في زيارة سلمية 
ال تخلو من معنى التطبيع رغم أنف 

الدولة اللبنانية.
 الزميلة منى: أليس دفاع 

ُ
وأس��أل

البطريرك عن حق الفلسطينيين في 
أرض��ه��م، وف��ي ال��ع��ودة إل��ى دي��اره��م، 
في  المستقلة،  دولتهم  إقامة  وف��ي 
ال��ف��ات��ي��ك��ان وف���ي ك��ل دول����ة ي��زوره��ا 
غبطته أجدى من زيارة القدس؟ ثم 
أال يلفتك وصف غبطته إلسرائيل، 
وف����ق م��ص��ط��ل��ح��ه، ب��ال��ع��دو ال��رس��م��ي 
للدولة اللبنانية؟ )وأضع خطًا تحت 

عبارة "الرسمي للدولة اللبنانية"(. 
البطريرك  زي���ارة  إن  الزميلة  اي��ه��ا 
ف����ي أص���ل���ه���ا رع����وي����ة ك���ن���س���ي���ة، وم���ا 
إسرائيل وشرها  ع��داوة  على  الكام 
إال ك��ام متأخر، ولعله ج��اء للتطرية 
وال��ت��ح��س��ي��ن ال ت��ع��ب��ي��رًا ع����ن م��وق��ف 
س��ي��اس��ي أو ع���ق���دي. وه����ذه ال���زي���ارة 
أبعاد ملتبسة  الرعوية تنطوي على 
وكأنها تجعل الطائفة فوق الوطن؛ 
ذل�����ك ألن ال���رع���ي���ة ال����م����راد زي���ارت���ه���ا 
غ��ي��ر مشمولة ب��ق��ان��ون ال��ع��ف��و، وه��ي 
م��رت��ك��ب��ة ل���ج���رم ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ع��دو 
وسكنى أرض��ه، وأم��ور أخ��رى، وهذا 
ما يجعل التعامل معها غير قانوني، 
ال��زي��ارة نفسها مما يعاقب  دع��ي أن 
الزيارة  إن  وباختصار  القانون؛  عليه 
تفضي إلى جعل رؤساء الدين فوق 

القانون.
ايها الزميلة، إن ثمة حديثًا شريفًا 
يكاد يكون مقواًل للبطريرك الراعي 
ُبَهاِت 

ُّ
الش ى 

َ
ق

َّ
ات :"َم��ِن  وه��و  باالسم، 

َع ِفي 
َ
 ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوق

َ
اْسَتْبَرأ

اِعي  الرَّ
َ
ك ��َح��َراِم؛ 

ْ
ال ِفي  ��َع 

َ
َوق ُبَهاِت 

ُّ
الش

َع 
َ
َيْرت ْن 

َ
أ ُيوِشُك  ِحَمى 

ْ
ال  

َ
َح��ْول يرعى 

ِف��ي��ِه".  وه��ن��اك إج��م��اع م��ن منتقدي 
ال�����زي�����ارة ع���ل���ى ال�����وق�����وع ف����ي ش��ب��ه��ة 
الصهيوني  العمل  وخدمة  التطبيع 
أراد  ت��ه��وي��د فلسطين، س���واء  ع��ل��ى 
ال��راع��ي ذل���ك أم ل��م ي����رده؛ وب��ي��ن من 
لبنان  ال��زي��ارة ضمير  على  اع��ت��رض��وا 
الرئيس سليم الحص عافاه الله، وال 
أحد يستطيع أن يطعن في حكمته 
الطائفية؛  من  وبعده  وف��ي وطنيته 
الكثيرون من  واعترَض عليها أيضًا 
ال�����رأي وال��ِح��ل��م وال��ح��ك��م��ة غير  ذوي 
ال��ح��ص، وم��ن الخير اإلص��غ��اء لهؤالء 
ال لبعض ال��ذي��ن ي��ري��دون أن تكون 
بكركي خارج الوطن وفوقه، فهؤالء 
ل��م يفكروا ف��ي األم��ر  إم��ا متحمسون 
بما يكفي، وإما متعصبون ال تفضي 

مواقفهم إاّل إلى التهلكة.   

عودة "الجيوش املنِقذة"

رّد على "ملاذا، نعم لزيارة القدس؟"يف انتظار رئيس ليس من صنع لبنان!

من مصر إلى تايالندا "المستغيثتين" 
بجيشيهما، إلى الجزائر المستقرة تحت 

وصاية المؤسسة العسكرية، إلى سوريا 
حيث المؤسسة العسكرية األكثر فعالية 
داخل الحرب األهلية، إلى ليبيا التي يطل 

ضّباٌط للعب أدوار من داخل حطامها... 
ما الذي يعيد الدور السياسي القيادي 

للجيش مرًة أخرى؟ 

اليوم )24 ايار 2014( ينتقل الرئيس اللبناني ميشال سليمان من 
قصر بعبدا الى بلدته عمشيت، منهيًا بذلك والية استمرت ست 

سنوات، حرص خاللها على تجنب العواصف السياسية التي ضربت 
المنطقة في منتصف عهده.

مسؤولية روسيا والصين فقط؟
فشلت آخر محاوالت إحراج كل من روسيا والصين، بوضعهما 
في موقع من يعطل إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية 
الدولية، مما يعني أنه ال حدود للقرار الروسي- الصيني بمنع 

التدخل الدولي المنسق إلخراج سوريا من ورطتها، لكنه يعني 
أيضا أنه بات على "أصدقاء سوريا" أن يغّيروا إستراتيجيتهم. 

فالمسار الحالي للحرب األهلية السورية بات معروف النتائج، 
والمجهول فقط هو المدى الزمني الازم لذلك، وهنا قدرة 

"األصدقاء" على التأثير.
ليس من الواقعي انتظار تغيير تركيب المعارضة السورية، 

المقاتلة طبعا، لتغيير القرار األميركي بحجب األسلحة "النوعية" 
التي من شأنها تغيير معطيات المعركة. وأيا تكن اآلراء حول 

مسؤولية مثل هذا القرار األميركي عن تغليب اتجاه على اتجاه 
داخل المعارضة السورية، فإن الوقائع الراهنة تثبت أنه حتى 

محاولة تقديم نسخة معتدلة من "القاعدة" والمتمثلة ب�"جبهة 
النصرة" لم ينجح في وضع حّد النبعاث "داعش" المتكرر، فما 

بالك بالوصول إلى المعارضة بالمواصفات المطلوبة؟
الواقعي هو استباق تساقط مواقع المعارضة المسلحة، 

وتوفير المعاناة، المجانية، على الشعب السوري باتخاذ القرار 
المكمل لقرار الحذر في تسليح المعارضة، وهو صرف النظر عن 

االستمرار في دعم الحرب األهلية، ألن "صداقة" الشعب السوري 
باتت تتطلب مثل هذا التغيير.

لن يكون صعبا االستمرار في "المشاغبة" المسلحة على 
الجيش السوري وحلفائه حتى وهو ُيسقط المواقع المعارضة 

واحدا تلو اآلخر، لكن السؤال يطرح: في خدمة أية استراتيجية 
يجري ذلك؟ وأين مصلحة الشعب السوري فيه؟

وعلى كل حال فإن نظرة إلى ما يجري في ساحات "الربيع" 
األخرى ال تجعل توّجه وضع حد للحرب األهلية السورية غريبا. 

فها هي تصريحات المشير السيسي تعتبر أن مكافحة اإلرهاب 
اإلسامي هي األولوية، ليس في مصر فقط، بل على امتداد 

المنطقة. كما تعتبر أن الحفاظ على وحدة سوريا أولوية مكملة، 
فماذا يمكن االستنتاج من ذلك؟

وبما أن النموذج المصري "السلمي" نسبيا غير قابل للتعميم، 
ماذا ينتظر الدول التي تنجح شعوبها في إطاحة أنظمتها؟ 

وكيف يمكنها إعادة بناء أنظمتها العسكرية، الوحيدة المتاحة، 
باستثاء تونس، حتى اآلن؟ أال يتطلب ذلك مرحلة انتقالية ال 

تقل عنفا عن مرحلة إطاحة النظام؟
حتى "ديموقراطية الطوائف" تبدو بعيدة المنال إذا لم 

يسبقها غزو خارجي، ليس جويا فقط، ورعاية أجنبية لتسليم 
الطائفة األكثرية دولتها قبل المغادرة. والمقارنة بين ليبيا 

والعراق مفيدة في هذا المجال.
معاناة السوريين مسؤولية دولية مشتركة، والمخرج ليس 

مسؤولية روسيا والصين وحدهما. 

mouhammad.ibrahim@annahar.com.lb

إتجاه 
محمد إبرهيم 

)أرشيف "النهار"( عودة الجيوش.  

أيا تكن السيناريوات مختلفة بين بلٍد وآخر، 
فالمعيار المتاح أنه حيث يفشل المجتمع، 

وخصوصًا نخَبه، في ممارسة سلمية 
للديموقراطية عاد دور الجيش للتقّدم ... 

تبدو أزمة رئاسة 
الجمهورية اللبنانية 

مدخال للتهدئة 
والتفاهم بين 

السعودية وإيران
أليس دفاع 

البطريرك عن 
حق المسلمين 

في ارضهم في 
الفاتيكان وفي كل 
دولة يزورها اجدى 
من زيارة القدس؟

قال أوباما ألحد 
القادة العرب إن 

طهران وعدته 
بالتعاون في 

افغانستان والعراق 
وسوريا وايران
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"أديان" نّظمت "ألوان لبنان" وتالمذة أطلقوا صرخة "اختالفنا حق، اتفاقنا أحق"
ف��ي إط���ار حملتها ال��وط��ن��ي��ة "أل���وان 
"اختالفنا  شعار  تحمل  التي  لبنان" 
مت مؤّسسة 

ّ
اتفاقنا أحق" نظ حق، 

"أدي�������ان" م��ه��رج��ان��ًا وط��ن��ي��ًا ب��ع��ن��وان 
التصفيات  لته 

ّ
تخل ل��ب��ن��ان"  "أل����وان 

النهائّية للمسابقة الغنائّية لنوادي 
ألوان للتربية على المواطنة والعيش 
معًا، في مسرح أسواق وسط بيروت، 
في حضور أكثر من 2000 تلميذ من 
مختلف المدارس الرسمية والخاصة 
ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ب��رن��ام��ج أل�����وان وم��ن 
وبمشاركة  اللبنانّية،  المناطق  كل 
سفير الحملة سفير النوايا الحسنة 
عالمة،  راغ��ب  الفّنان  المتحدة  لألمم 

في  البريطانية  السفارة  من  وبدعم 
البريطاني  السفير  وح��ض��ور  ل��ب��ن��ان 
للتربية  ال��ع��ام  والمدير  فلتشر  ط��وم 
ف��ادي ي��رق. وتوجه رئيس مؤسسة 
"أديان" األب فادي ضو إلى الشبان 
منهم  ��م 

ّ
ت��ع��ل "ل���و  متمنّيًا  وال��ش��اب��ات 

السياسّيون الذين ُيغرقون البلد في 
فراغ يجّر اآلخر، كيفّية المنافسة في 
خدمة المواطنة والعيش مًعا، بحيث 

تكون النتيجة الربح للجميع".
مثلكم  شبابًا  "ألن  فلتشر:  وق��ال 
يعي أن لبنان بلد يستحق المحاربة 
م����ن أج����ل����ه ول����ي����س ع���ل���ي���ه، وألن���ك���م 
فها 

ّ
خل التي  االنقسامات  ترفضون 

الماضي، وتولون المصلحة الوطنية 
أولوية، أّود أن أسألكم: هل لديكم 
الشجاعة للعيش مع اآلخر في حين 
ي����ح����اول ال���ب���ع���ض ال���ت���ف���ري���ق ف����ي م��ا 
للبقاء  بينكم؟ هل لديكم الشجاعة 
ف��ي حين  لبنان  أج��ل  م��ن  والمحاربة 

قرر أصدقاؤكم المغادرة؟".
وق��ال عالمة إن��ه لم يتردد للحظة 
ف��ي ق��ب��ول ط��ل��ب م��ؤس��س��ة "أدي����ان" 
لكي يكون سفيرًا لحملتها الوطنّية 
ال��ت��ي تحمل ش��ع��ار "اخ��ت��الف��ن��ا ح��ق، 
تجّسد  حملة  ��ه��ا 

ّ
ألن أح���ق"،  اتفاقنا 

الواقع  ه��ذا  بامتياز،  اللبناني  الواقع 
ل بشباب "ألوان". 

ّ
الذي تمث

وأض�����اف ع���الم���ة: "ال���ي���وم ف���ي ه��ذا 
ال��م��ه��رج��ان، أم��ام��ن��ا ال��ص��ورة األج��م��ل 
حلمنا  طالما  التي  لبنان  لمستقبل 
راي��ة  تحت  مجتمعة  ف��األل��وان  فيها، 
ال��ع��ل��م ال��ل��ب��ن��ان��ي ال غ���ي���ر، وأص�����وات 
ت��رت��ف��ع لتغني  ال��ش��ب��ان وال���ش���اب���ات 
وتقول للناس: "اختالفنا حق، لكن 

أكيد اتفاقنا أحق".
وق������دم������ت ج������وق������ات ال������م������دارس 
أغنيات من تأليفها حملت صرخات 

العيش المشترك والتنّوع الديني.
وق��ب��ل إع���الن ال��ن��ت��ائ��ج ق���ّدم عالمة 
أغ���ن���ي���ت���ه ال���وط���ن���ّي���ة "ب������وس ال��ع��ل��م" 
ال��م��دارس  م��ن  تلميذًا  بمشاركة 70 
ال��رس��م��ّي��ة وال��خ��اص��ة ال��م��ش��ارك��ة في 
ب���رن���ام���ج "أل������������وان". وأع���ل���ن���ت ل��ج��ن��ة 
���ف���ت م���ن ن��ائ��ب 

ّ
ال��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ي ت���أل

الدكتورة  "أدي����ان"  مؤسسة  رئيس 
نايال ط��ّب��ارة، واإلع��الم��ّي��ة تانية غ��رة، 
��ف الغنائي ط��ون��ي أب��ي ك��رم، 

ّ
وال��م��ؤل

وال���م���اي���س���ت���رو ن���اص���ر األس����ع����د، ف���وز 
مدرسة البرج الدولّية – برج البراجنة 
القديس  ومدرسة  األول��ى،  بالمرتبة 
ج�����اورج�����ي�����وس- ال����ح����دت ب��ال��م��رت��ب��ة 
األحمر  دي��ر  ثانوية  لتحتل  الثانية، 
الرسمّية المرتبة الثالثة. وقدمت في 
ل�24  التقدير  دروع  االحتفال  نهاية 
مدرسة مشاركة في الحملة والجوائز 

للفائزين، مع درع تقديرية لعالمة.

)مروان عساف( الحضور في احتفال أديان.  

باسكال عازار

م��ب��ادرة "وج���وه ح��واري��ة" الحديثة 
ال  مجتمع  عمق  م��ن  منبثقة  العهد 
ي��زال يعيش طيف حرب ب��اردة في 

النفوس يحاول المركز دفنها.
وف���ي ح��دي��ث ل���"ال��ن��ه��ار" أش���ارت 
م��دي��رة م��رك��ز ال��ت��رب��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة في 
القلبين األقدسين األخت  رهبانية 
"ال��ره��ب��ن��ة  أن  إل�����ى  م���ك���س���ور  وردة 
ال��ذي  ال��م��رك��ز  ال��ب��داي��ة،  أرادت منذ 
دخ����ل ع���ام���ه ال��������32، م��ن��ف��ت��ح��ا على 
األدي��������ان األخ��������رى، خ���ص���وص���ا وأن 
أننا  دستورها  ف��ي  تنص   رهبنتنا 
نعمل  ت��م��ي��ي��ز  دون  م���ن  ل���إن���س���ان 
م��ع��ه ح��ت��ى ي��ب��ل��غ م���لء إن��س��ان��ي��ت��ه". 
وب����االس����ت����ن����اد إل������ى م����ا ن������ّص ع��ل��ي��ه 
دستور الرهبانية تمّكن المركز من 
"وضع سلسلة كتب لكل الصفوف 
المدرسية بعنوان "يسوع طريقنا" 
ال نتناول فيه األدي��ان األخ��رى إنما 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��م��س��ي��ح��ي ف��ق��ط، بحيث 
م تالمذتنا اإلنفتاح على اآلخر، 

ّ
نعل

ان����ط����الق����ا م�����ن ال���ق���ي���م ال��م��س��ي��ح��ي��ة 
اإلن��س��ان��ي��ة، ون��ع��ل��م��ه اح���ت���رام اآلخ��ر 
الحّب ألن اآلخر  م��لء  والعيش معه 

هو الحّب".

صدى "إيكو"
ش���ك���ل���ت م���ج���ل���ة "إي������ك������و" ال���ت���ي 
أط��ل��ق��ه��ا ال���م���رك���ز ف����ي ع�����ام 1982 
ال���ذي فرضته  ال��ع��زل  ل��خ��رق  وسيلة 
ال���ح���رب ب��ي��ن ال��م��ن��اط��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
وك��ان��ت لغة ح���وار ج��ام��ع ومناهض 
ل��ل��غ��ة ال��م��دف��ع. وأوض���ح���ت مكسور 
أن المجلة "هي مجلة ثقافة دينية 
تتناول كل األديان، واستخدمناها 
ك��ص��ل��ة وص���ل خ���الل ال��ح��رب بعدما 
ق��ط��ع��ت ال��ط��رق وب����ات م��ن الصعب 
الذهاب إلى المناطق األخرى. وكي 
ن��ق��ف ب��وج��ه ال���ع���زل، اخ��ت��رع��ن��ا ه��ذه 
ال��وس��ي��ل��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ق�����ادرة على 
ال���وص���ول إل����ى ع��ي��ن إب����ل وع��ن��دق��ت 
وبعلبك". أضافت: "نشرنا مواضيع 
ت��ت��ن��اول ح���وار األدي����ان وت��ع��ّرف بها 
وأج��ري��ن��ا سلسة م��ن ال��م��ق��اب��الت مع 
العالمة  بينها  من  ب��ارزة  شخصيات 
ال��ل��ه،  ف��ض��ل  ال��س��ي��د محمد حسين 

كانت  والبغض  الكراهية  ع��ّز  وف��ي 
��ت��ن��ا ت��ح��م��ل ع���ن���اوي���ن ح���واري���ة 

ّ
م��ج��ل

عريضة مع شخصيات من األدي��ان 
األخرى".

أما مباراة "وجوه حوارية" فكانت 
"ول�����ي�����دة م���ش���ارك���ت���ي م���ن���ذ ث���الث���ة 
أع�����وام ف���ي م��ؤت��م��ر ب��ع��ن��وان "وج���وه 
ح���واري���ة" ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ّي��ة 
وأح����زن����ن����ي غ����ي����اب ال���ش���ب���اب ع��ن��ه، 
فحّركني الموضوع وفكرت أن لدى 
إمكاننا  في  مدرسة   35 رهبانيتنا 
بين  ال��ح��وار  روح  وب��ث  معها  العمل 
ال��غ��د ومستقبل  ت��الم��ذت��ن��ا، ش��ب��اب 
الوطن. فتحّدثت إلى فريق العمل، 
وج���م���ع���ن���ا ع����ن����اص����ر م�����ن م����دارس����ن����ا 
وع���رض���ت ع��ل��ي��ه��م ال���م���ش���روع ق���اوم 
الصعوبات  بسبب  الفكرة  بعضهم 
التي يخلفها الحاجز الطائفي وألن 
أف��ك��ارًا مسبقة وم��وروث��ة عن  لدينا 
اآلخ�����ر، وف���ي ال��ن��ه��اي��ة ع��م��ل��ن��ا م���ع 9 
م��دارس". وطلب المشروع من كل 

م��درس��ة م��ش��ارك��ة "ت��ص��وي��ر شريط 
م���ص���ور ع���ن ش��خ��ص��ي��ت��ي��ن، واح����دة 
المنطقة  من  متوفاة،  وأخ��رى  حية 
التي تقع فيها المدرسة، وتسليط 
الضوء على مساهماتها ودورها في 
م���وض���وع ح����وار األدي�����ان واإلن��ف��ت��اح 
المجتمع،  في  وتأثيرها  اآلخ��ر  على 
ع��ل��ى أال ت��ت��ع��دى م��ّدت��ه 6 دق��ائ��ق. 
تقنيات  يتطلب  المشروع  أن  وبما 
ال ي��م��ل��ك��ه��ا ت���الم���ذت���ن���ا، ت���ع���اون���ا مع 
جامعة ال�AUST التي ساهم طالبها 
في مساعدة تالمذتنا، في التصوير 
النهاية  وف��ي  والمونتاج.  واإلخ���راج 
عرضت هذه األفالم على لجنة حكم 
م��ؤل��ف��ة م���ن ش��خ��ص��ي��ات س��ي��اس��ي��ة 
ودينية وإعالمية ب��ارزة، وف��ازت في 

النهاية ثالث مدارس". 

الذهاب إلى اآلخر
الق����ت م���ب���ادرة "وج�����وه ح���واري���ة" 
األخ���رى،  ال��م��دارس  م��ن  استحسانا 

ف���ت���ح���م���س���ت وف�������ق م����ك����س����ور ع��ل��ى 
ال���م���ش���ارك���ة، "ت���ش���ارك م��ع��ن��ا ال��ي��وم 
القلبين  ره��ب��ان��ي��ة  م��ن  م��درس��ة   13
األق������دس������ي������ن، م������ع اإلش�������������ارة إل����ى 
ال���م���ب���ّرات ط��ل��ب��ت منا  م������دارس  أن 
المشاركة السنة المقبلة، باإلضافة 
إلى مدارس مسيحية أخرى، وطبعا 

إن طلبها يفرحنا". 
أما ما يمّيز المسابقة هذه السنة 
عن العام الماضي هي "أننا لم نحتج 
إل����ى م���س���اع���دة ط����الب ال��ج��ام��ع��ات، 
ال���م���ن���اط���ق  ب������زي������ارة ك�����ل  ق���م���ن���ا  إذ 
وت��دري��ب ت��الم��ذت��ن��ا ع��ل��ى التصوير 
ووض�������ع ال���س���ي���ن���اري���و وال���م���ون���ت���اج، 
وق����د س��اع��دن��ا ذل����ك ف���ي اك��ت��ش��اف 
وشعرنا  فيهم  والطاقات  المواهب 
أننا نتحدث معهم وفق لغة العصر 
بسبب كل هذه التقنيات الجديدة 
ال���ت���ي اخ���ت���ب���رن���اه���ا م����ع����ا". أض���اف���ت 
مكسور: "الجميل في هذا المشروع 
أن على التالمذة مغادرة مدارسهم 

للذهاب إلى اآلخ��ر حيث هو، وهذا 
ي��درب��ه��م ع��ل��ى ال���ح���وار ال��ع��م��ل��ي، إذ 
ال��زي��ارة األول��ى للقيام  يذهبون في 
بالبحوث واختبار المحيط، ويجرون 

المقابلة في الزيارة الثانية".
أم����ا ال���ه���دف م���ن ال���م���ش���روع فهو 
وف�����ق م���ك���س���ور "ت��ح��ق��ي��ق ال��خ��ط��وة 
األولى بالذهاب إلى اآلخر والتعرف 
المسبقة  األف��ك��ار  م��ا يسقط  إل��ي��ه، 
وي��س��اع��د ف���ي م����ّد ال��ج��س��ور وخ���رق 
ج����دران ال��م��ذه��ب��ي��ة وال��ت��ع��ص��ب. إن 
ونحن  باإلنسانية  تؤمن  رهبانيتنا 
نريد أنسنة اإلنسان، ونؤمن أن في 

إمكاننا أن ننقل فرحنا لآلخر". 
أم���������ا ع�������ن ف����اع����ل����ي����ة ال�����م�����ش�����روع 
التالمذة فقالت:  وانعكاساته على 
"ش���ع���رن���ا م���ن���ذ ال���س���ن���ة األول��������ى أن 
المشروع ترك بصمة على انطالقة 
ال��ت��الم��ذة وإرادت���ه���م ورغ��ب��ت��ه��م في 
ال��م��ش��ارك��ة وال��ت��ع��ب��ي��ر، ح��ت��ى إن��ه��م 
باتوا يقدرون قيمة الوقت والجهد، 
واك��ت��س��ب��وا م���ه���ارات ع��ل��ى مستوى 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��س��م��ع��ي��ة وال��ب��ص��ري��ة، 
وهذا يساعدهم في الخلق وتوسيع 
يدفن  "أال  ف��ي  وأم��ل��ت  تفكيرهم". 
ال��ك��ب��ار ب���ذور ال��ح��وار ال��ت��ي نوجدها 
ع��ن��د ال���ص���غ���ار م���ن خ����الل ال��خ��ط��اب 
واألع���م���ال ال��م��ن��اق��ض��ة ل����ه". أم���ا عن 
ف��اع��ل��ي��ة ال���م���ش���روع وس����ط األج�����واء 
ال��م��ش��ح��ون��ة ف���ق���ال���ت: "ن���ح���ن أب��ن��اء 
ال�����رج�����اء ون�����أم�����ل خ����ي����را دائ�����م�����ا م��ن 
شبيبتنا ألنها هي مستقبل الوطن 
ومنها ستخرج طبقة الحكام وال بّد 
لعملنا عليها أن يؤثر في مكان ما".

وي��ع��ق��د م��رك��ز ال��ت��رب��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة 
ل���ره���ب���ان���ي���ة ال���ق���ل���ب���ي���ن األق���دس���ي���ن 
المنتدى  "أدي�����ان"،  م��ع  بالتنسيق 
ال��ش��ب��اب��ي ال���ث���ان���ي ل���وج���وه ح���واري���ة 
2014، ال��ي��وم ف��ي م��درس��ة راه��ب��ات 
نجم،  ع��ي��ن   – األق��دس��ي��ن  القلبين 
ف��ي رع��اي��ة ال��ك��اردي��ن��ال م���ار ب��ش��ارة 
بطرس الراعي حيث ستعرض أفالم 
مصّورة عن شخصيات حوارية بارزة 
وستوزع الجوائز على ثالث مدارس 

فائزة.

   pascale.azar@annahar.com.lb
Twitter: @azarpascale

مديرة مركز التربية الدينية في رهبانية القلبين االقدسين االخت وردة مكسور.  )ناصر طرابلسي(

"وجوه حوارية" استمرت للسنة الثانية يف القلبين األقدسين
مكسور: هدفنا الوصول إلى اآلخر وتكريس االنفتاح والتواصل

 

ليست مباراة "وجوه حوارية" المبادرة األولى التي يحاول مركز التربية الدينية في رهبانية القلبين األقدسين 
استثمارها في مجال بناء اإلنسان وتعزيز الحوار الصادق بين األديان. فللمركز مبادرات عديدة في هذا المجال 

انبثقت من عمق الحرب، وشكلت حينها محاوالت جريئة لصّد المذهبية والعنف والعزل المناطقي.

لقاء تعاون بين طالب األحرار والطاشناق
زار وفد من طالب حزب الطاشناق 
خ��اج��اك  المنظمة  رئ��ي��س  ب��رئ��اس��ة 
ق�����ي�����راج�����ي�����ان وع�����ض�����وي�����ة ك������ل م��ن 
ك����ي����ف����ورك س����اه����اك����ي����ان وأش�������ود 
ب�����ق�����رادون�����ي�����ان، ال���ب���ي���ت ال���م���رك���زي 
ل����ح����زب ال���وط���ن���ي���ي���ن االح�����������رار ف��ي 
مكتب  أع��ض��اء  والتقى  السوديكو 
 م���ن���ظ���م���ة ال������ط������الب ف������ي ال�����ح�����زب.

وأك���د رئ��ي��س منظمة ال��ط��الب في 
ح���زب ال��وط��ن��ي��ي��ن األح�����رار سيمون 
درغ����ام خ���الل ال��ل��ق��اء ع��ل��ى "ال��ع��الق��ة 

الممتازة التي تربط الحزبين".

وأشار درغام الى "التعاون الذي 
والطاشناق  االح��رار  بين  سيحصل 
الجامعي،  الطالبي-  الصعيد  على 
الف��ت��ا ال����ى "ال������دور ال����ري����ادي ال���ذي 
ي���ق���وم ب���ه االح�������رار ف���ي ال��م��ح��اف��ظ��ة 
ع���ل���ى ال�����وح�����دة ب���ي���ن اب����ن����اء ل��ب��ن��ان 
م�������ن ب���������اب االن������ت������م������اء ال�����وط�����ن�����ي، 
ال����م����ذه����ب����ي". أو  ال����س����ي����اس����ي   ال 
ما  ي��وم��ا  أن نشعر  أض���اف: "نتمنى 
كطالب أح��رار وقوى 14 آذار بأننا 
يحترم مستقبل  وط��ن  ف��ي  نعيش 

شبابه".

م��������ن ج�����ه�����ت�����ه، ش�����ك�����ر رئ����ي����س 
منظمة ط��الب ال��ط��اش��ن��اق، االح���رار 
الس���ت���ض���اف���ت���ه���م "م�������ا ي�������دل ع��ل��ى 
ال��ذي  المشترك  والعيش  االنفتاح 

يتميز به الطرفان".
وق�����ال: "ال��ش��ع��ب االرم���ن���ي يعتز 
على  وسيبقى  ال��ل��ب��ن��ان��ي  ب��ان��ت��م��ائ��ه 
ت����واص����ل م����ع االف�����رق�����اء ك���اف���ة ب��م��ن 
ف���ي���ه���م ط������الب ح������زب ال���وط���ن���ي���ي���ن 
 االح�����������������رار ف�������ي ش�����ك�����ل خ����������اص".
اللقاءات  متابعة  المجتمعون  وق��رر 

"لما فيه مصلحة طالب الحزبين".

"حقوق متساوية لتعليم األوالد املعوقين"
وتوافر البيئة املناسبة لالستيعاب

 

أق��ام��ت م����دارس ال��م��ب��ّرات احتفاال 
للجميع  التعليم  ألسبوع  اختتاميًا 
وف��رص  متساوية  "ح��ق��وق  بعنوان 
متكافئة لتعليم األوالد المعوقين" 
الرعائي،  المبرات  في مجمع دوحة 
في رعاية مدير مكتب األونيسكو 
اإلقليمي في بيروت الدكتور حمد 

سيف الهمامي.
وألقى مدير مجمع دوحة المبرات 
الدين  عالء  ابرهيم  الرعائي  التربوي 
كلمة جمعية المبرات الخيرية وقال: 
"على مشارف السنة 2015، نسأل: 

تمكين جميع  من  اليوم  عالمنا  أي��ن 
تعليم  ع��ل��ى  ال���ح���ص���ول  م���ن  األوالد 
اب���ت���دائ���ي ج��ي��د وم���ج���ان���ي وإل����زام����ي؟ 
وأوالد الشوارع عند كل منعطف... 
التكافؤ في  من تحقيق  نحن  وأي��ن 
الجنسين؟  بين  وال��م��س��اواة  التعليم 
ف����ي����م����ا ت����ع����ل����و ص������رخ������ات ال���ت���م���ي���ي���ز 
اآلذان.  ت��ص��م  األس������ري  وال��ت��ع��ن��ي��ف 
التعليم؟  ن��وع��ي��ة  ت��ح��س��ي��ن  م���دى  م���ا 
كيف يمكن خطة تمتد لفترة عقد 
ون��ص��ف أن تمحو آث���ار ال��ع��ج��ز ال��ذي 
تراكم في مجال التربية على امتداد 

العقود الماضية؟".
وق���ال ال��دك��ت��ور ح��ج��ازي إدري��س 
"اختارت  الهمامي:  الدكتور  ممثاًل 
ال��ح��م��ل��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ه���ذه 
األوالد  ت���ع���ل���ي���م  م�����وض�����وع  ال���س���ن���ة 
ال��م��ع��وق��ي��ن ت���ح���ت ش���ع���ار "ح���ق���وق 
م��ت��س��اوي��ة وف�����رص م��ت��ك��اف��ئ��ة"، إذ 
تؤكد التقارير من الدول أن فرص 
قليلة  ال��م��ع��وق��ي��ن  ل����ألوالد  التعليم 
ج���دًا م��ق��ارن��ة ب��أق��ران��ه��م وأن ه���ؤالء 
ي��ش��ك��ل��ون ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى من 

نسبة األوالد خارج التعليم".
�������د ال����ت����ق����اري����ر 

ّ
وأض�������������اف: "ت�������ؤك

الوطنية في منطقتنا العربّية عدم 
التعليمية  والبيئة  اآلل��ي��ات  ت��واف��ر 
ال��م��ن��اس��ب��ة الس��ت��ي��ع��اب ك���ل ف��ئ��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م،  ف���ي  ال��م��ع��وق��ي��ن  األوالد 
ال��دراس��ات أن معظم ما هو  وتؤكد 
م��وج��ود ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة هو 
وم������دارس منفصلة  م���راك���ز  ت��ع��ل��ي��م 
م��دارس جامعة دامجة.  وليس في 
وب��داي��ات  ج��ه��ود  ه��ن��اك  وللحقيقة 
الرسمي واألهلي  القطاع  يقوم بها 
ف���ي ات���ج���اه ت��وف��ي��ر األط����ر ال��وط��ن��ي��ة 
وبناء هياكل الستيعاب المعوقين 
ودمجهم في مدارس التعليم العام 

والخاص مع أخوانهم".

من احتفال تالمذة مدارس المبرات.

الصلح يف تخريج تالمذة االليزيه الحازمية:
هل رئاسة الجمهورية جائزة ترضية؟

رعت نائبة رئيس مؤسسة الوليد 
بن طالل االنسانية الوزيرة السابقة 
ل���ي���ل���ى ال���ص���ل���ح ح�����م�����ادة اح���ت���ف���ال 
الثانوية  المرحلة  ت��الم��ذة  تخريج 
في  الحازمية  االليزيه  مدرسة  في 
ف���ن���دق ه��ي��ل��ت��ون – ال��ح��ب��ت��ور في 
ح���ض���ور رئ���ي���س ال���م���درس���ة اي��ل��ي 
م���س���ل���م ون�����ائ�����ب رئ����ي����س م��ج��ل��س 
ال����ن����واب ال���س���اب���ق اي���ل���ي ال���ف���رزل���ي 
والنائب ناجي غاريوس والرئيس 
العام للرهبنة الكرملية االب مخول 
ب��ل��دي��ات المنطقة  ف��رح��ة ورؤس����اء 
التعليمية  الهيئتين  م��ن  واع��ض��اء 
واالداري�������ة ف���ي ال���م���درس���ة واه��ال��ي 

التالمذة.
ول���ل���م���ن���اس���ب���ة ك�����ان�����ت ك���ل���م���ات 
ت��رح��ي��ب��ي��ة م����ن ال���ت���الم���ذة واغ��ن��ي��ة 
قدمها التالمذة مع الفنانة بريجيت 
يا  اسمك  "بكتب  لحن  على  ياغي 

بالدي" موجهة الى الصلح.
وك���ان���ت ك��ل��م��ة ال��م��س��ل��م، ال���ذي 
اع��ت��ب��ر ان ال���س���ي���دة ل��ي��ل��ى ال��ص��ل��ح 
حمادة "قمر في حياة اللبنانيين.. 
بظله  العيون،  عن  يغيب  قبس ال 
يهتدي من هو في الظل، ليستمر 
االم�������ل رف����ي����ق درب�������ه ف�����ي م��س��ي��رة 
الحياة". اضاف: "لست ولسنا في 

وتصنعه  ما صنعته  لتبيان  حاجة 
اي��ادي��ك ال��ب��ي��ض��اء. ف��ع��ط��اؤك بحر، 
وم��ح��ب��ت��ك ش��م��س س��اط��ع��ة. ش��رف 
كبير لنا ان نستقبل للمرة الثالثة 
ف��ي ص��رح��ن��ا ال��ت��رب��وي راع��ي��ة تخرج 

كوكبة جديدة من تالمذتنا".
ث�����م ق����ال����ت ال����ص����ل����ح: "ل����ق����د ت��م 
اخ���ت���ي���اري ل���رع���اي���ة ه����ذا االح��ت��ف��ال 
ف���ي ه����ذا ال���ص���رح ال���ع���ري���ق ول��ل��م��رة 
الثالثة، فبت استحق لقب خطيب 
المدرسة الدائم العضوية او العامل 
ل���دي���ه���ا. وال اع���ت���راض  ال��م��وس��م��ي 
ل���ي فكل  م���دع���اة ف��خ��ر  ف���ه���ذا اوال 
م��درس��ة وط���ن. ان���ه ت��ش��ري��ف ايضا 
ل��ن��ه��ج م��ؤس��س��ة ال��ول��ي��د ب���ن ط��الل 
على  الثائر  النهج  ه��ذا  االنسانية، 
ال��ي��ه االوض�����اع السياسية  آل���ت  م��ا 
م���ن ف���س���اد وت��خ��م��ة وع���ل���ى م���ا آل��ت 
االجتماعية من فقر  االوض��اع  اليه 
وح���اج���ة. ل���م ن���ش���ارط، ل���م ن��س��اوم، 
ل���م ن��ط��ال��ب ب��ش��رك��ة س��ي��اس��ي��ة من 
خ���الل���ه���ا. ط��م��وح��ن��ا ري�������ادة ال��ع��م��ل 

االجتماعي.
وط�����م�����وح�����ه�����م اب��������ت��������زاز ال���ع���م���ل 
الى حوار ونشكو  االنساني، ندعو 
م����ن ق������رار ن���ن���أى ب���ال���ن���ف���س ون���م���ّد 

الشارع بالسالح".

ال��ك��ي��ان  دع����ام����ة  "ان  اض����اف����ت: 
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ل���ي���س���ت ال����ت����اري����خ وال 
وال  العسكرية  القوة  وال  الجغرافيا 
حماية الدول بل ايمان كل لبناني 
ب��ال��ح��ري��ة واح���ت���رام ح��ق��وق االن��س��ان 

بالعدالة االجتماعية والتضامن.
ان��ظ��روا م��اذا يحصل ف��ي البالد، 
ح���ك���وم���ة ع���ان���ت اش����ه����را م����ن ع��ج��ز 
ت���رك���ي���ب���ه���ا ف����ب����ات����ت ت��������رزح ب��ث��ق��ل 
ُرف���ض���ت  وزاري  ب����ي����ان  ت���أخ���ي���ه���ا، 
شبيهه.  ودون����وا  ف��ع��ادوا  صياغته 

فلماذا طال انتظاره؟
وب��ع��د ط���ول دم����ار ف��ي ط��راب��ل��س 
وب����ي����روت وال���ب���ق���اع، ن���زل���ت ال��خ��ط��ة 
االمنية من السماء وولد االستقرار 
الموقت والمصطنع الى ان جاء يوم 

االستحقاق.
ه��������ذا ص����ق����ر ي����خ����ي����ف ال���ج���م���ي���ع 
فابعدوه عن الرئاسة، وهذا وسطي 
يرضي الجميع فانتخبوه للرئاسة، 
وهذا امني يهادن الجميع فكافئوه 
يعطي  اق��ت��ص��ادي  وآخ���ر  بالرئاسة 

الجميع فرشحوه للرئاسة.
جائزة  الجمهورية  رئ��اس��ة  وه��ل 

ترضية ام هي حكم ومسؤولية؟
ثم وزعت الصلح الشهادات على 
التالمذة وتسلمت درعًا تقديرية.

الصلح مع مديرة المدرسة ورئيسها والتالمذة المتخرجين.
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¶ تكريمًا للشاعر يونس اإلبن، تزاح الستارة عن نصب تذكاري 
في جامعة سيدة اللويزة السادسة مساء بعد غد االثنين في 

قاعة عصام فارس. ويتحدث كل من نائب رئيس جامعة سيدة 
اللويزة لشؤون الثقافة والعالقات العامة سهيل مطر، األديبة 

إميلي نصرالله، الى كلمة الوزير السابق جوزف الهاشم، الشاعر 
أنطوان رعد، وكلمة العائلة.

¶ لمناسبة اختتام الشهر المريمي، دعت رابطة االساتذة في 
معهد القديس يوسف – عينطورة، بالتعاون مع ادارة المعهد، 
الى حضور احتفال ترانيم دينية، تحييه كاتيا حرب، السابعة 

مساء اليوم في كنيسة معهد القديس يوسف – عينطورة.

مـوجــز

الدماغ املوسيقي ]2/1[
صغر ُجَزْيـئات الكون، ومنها جسُم 

َ
م على أ

ْ
 الِعل

َ
ل

َ
بعدما دخ

م.
ْ
اإِلنسان، لم َيُعد كالٌم على العاطفة خارج تحديدات الِعل

و 
َ
ليفًا أ

ْ
 من الموسيقى تأ

ً
بلُغ عاطفّية

َ
وها هي الموسيقى - هل أ

م َمصدرًا لكثير تفسير.
ْ
ذ من الِعل

ُ
خ

ْ
ـيـًا؟ - تأ

ِّ
ـق

َ
ـل

َ
و ت

َ
داء أ

َ
أ

ستاذة السيكولوجيا 
ُ
كاديمية إِليزابيل پـيريْتْز، أ

َ
في دراسٍة أ

م الموسيقى ورئيسة 
ْ
صة في عل في جامعة مونريال، متخصِّ

ّن للموسيقى 
َ
عصاب االختبارية، أ

َ
فريق بحثّي عن سيكولوجيا األ

ين تمامًا. لذا 
َ
ْين ُمنفصل َكْين َعَصبيَّ

َ
ماغ َمسل والكلمة في الدِّ

كاء عند المرء ويبقى نابضًا في دماغه عَصُب 
َّ
قد ينطفُئ الذ

الموسيقى.
حدث الـُمكتشفات 

َ
والموسيقى قديمة ِقَدم اإِلنسان: بين أ

لف سنة( كان يعزف 
َ
ِدْرتالّي )منذ نحو 80 أ

ْ
ّن اإِلنسان الِنـيان

َ
أ

عصاب خاصة 
َ
زًا ذا أ  مولوٍد حيِّ

ّ
نَّ في دماِغ كل

َ
على الناي، وأ

بالموسيقى يدعى "الدماغ الموسيقي". وفي استقصاء 
ّن طالبًا في جامعة 

َ
جرته مجلة "الطبيعة" العام 1999 أ

َ
أ

هم في االمتحان بعد 20 دقيقة 
ُ
داؤ

َ
ن أ َحسَّ

َ
كاليفورنيا ت

ّن "الدماغ 
َ
شار ِإلى أ

َ
 لـموزار، ما أ

ً
من سماعهم مقطوعة

َك فساعدهم في التفكير لإِلجابة عن  حرَّ
َ
الموسيقي" لديهم ت

سِئلة االمتحان.
َ
أ

ُض مفهومًا سائدًا 
ُ
نق

َ
 سواها، ت

ٌ
هذه المعلومات، وكثيرة

ن الموسيقى يمكن االستغناُء عنها وليست 
َ
عند الكثيرين بأ

ساسية في الحياة اليومية. هؤالء يجهلون دوَر 
َ
ذات منفعة أ

الموسيقى في تمتين التماُسك بين الجماعات البشرية، كما 
مثلٍة تعطيها ِإيزابيل پـيريْتْز: النشيد 

َ
 أ

ُ
تشير ِإلى ذلك مجموعة

د المواطنين على رسالته  الوطني في إنشاِده الجماعّي يوحِّ
 جيل شابٍّ 

ّ
ن وحدة الجماعة، لكل الواحدة، الغناء الكورالي ُيـمتِّ

، ال احتفاالت دينية جماعية من دون 
ُ
جديٍد موجُته الموسيقية

منين الـُمحتفلين. 
ْ
ْجَمع الـُمؤ

َ
موسيقى ت

 تواصل بل عنصُر وْصل. 
َ
الموسيقى ِإذًا جامعة: ليست لغة

ّن الموسيقى الكالسيكية الخالدة، 
َ
ومن هذا الوْصل الداِئم أ

جَمع الجماعات البشرية 
َ
كما الموسيقى التقليدية الشعبية، ت

ونيٍة تستقطُب 
َ
 العالم حول مقطوعٍة واحدٍة ذاِت لغٍة ك

ّ
في كل

و 
َ
 في لغتها أ

ُ
ذوقًا جماعيًا وفرديًا معًا، ما ال تستطيعه القصيدة

 في لغتها. 
ُ
المسرحية

 
ٌ
َد متعٍة للعقل بل حاجة ّن الموسيقى ليست ُمـجرَّ

َ
من هنا أ

ولى، كائٌن 
ُ
بيولوجية لالنتماء. فاإِلنسان، في طبيعته األ

ًا من  اجتماعيٌّ يتمّتع بــ"الدماغ الموسيقي" المولود معه جزء
دة الوظائف. وهذا  عصاب المتعدِّ

َ
دماغه العام ذي آالف األ

 توحيديٌّ تنامى مع العصور عنصرًا 
ٌ
"الدماغ الموسيقي" وسيط

 جياًل بعد جيل، وهو الذي، مع 
ً
شكااًل مختلفة

َ
خذ أ

ّ
انتمائيًا ات

بناء عصره على اقتبال الموسيقى 
َ
د أ  جيٍل جديد، يوحِّ

ّ
كل

صفياء من 
َ
يًا انتمائيًا، وِإن ليس ُيعطى عنصرًا ِإبداعيًا ِإاّل لأل

ِّ
ق

َ
ل
َ
ت

الـموهوبين.

أزرار 845
هنري زغيب

املقاصد كّرمت قضاة ومحامين
من متخّرجيها قبل 1965

الخيرية  المقاصد  جمعية  كرمت 
االســـالمـــيـــة الـــقـــضـــاة والــمــحــامــيــن 
العام  قبل  المقاصد  متخرجي  مــن 
فــنــدق  فــــي  احـــتـــفـــال  فــــي   1965
"مــــونــــرو" حـــضـــره مــمــثــل الــرئــيــس 
سعد الحريري النائب عمار حوري، 
مــمــثــل الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
ـــفـــتـــاح خـــــطـــــاب، الـــرئـــيـــس  عـــبـــدال
مجلس  رئيس  الحسيني،  حسين 
الــــقــــضــــاء االعــــلــــى الــــقــــاضــــي جـــان 
المحامين في بيروت  فهد، نقيب 
جــــــورج جــــريــــج، نــقــيــب الــصــحــافــة 
لـــوزراء  وممثلون  البعلبكي  محمد 
وشــخــصــيــات حــزبــيــة والــمــكــرمــون 

الـ38 وعائالتهم.
النشيد الوطني ثم كلمة رئيس 
محمد  المقاصد  متخرجي  جمعية 
مـــازن شــربــجــي، اشـــار فيها الــى ان 
"الــجــمــعــيــة ســتــســتــمــر فـــي تــكــريــم 
الــمــتــخــرجــيــن، فـــالـــيـــوم الــمــحــامــون 
والــــقــــضــــاة وقـــبـــلـــهـــم الـــمـــعـــلـــمـــون. 
وستكون لقاءات مع االطباء ورجال 

االعمال والمصارف".
ــــقــــى كـــلـــمـــة الــمــحــتــفــى بــهــم  وأل
الــذي  الــدنــا  عثمان  السابق  النائب 
المقاصدية  "الـــذكـــريـــات  اســتــعــاد 
والكشفية ورفاق الدرب والنضاالت 
الــطــالــبــيــة والـــوطـــنـــيـــة". وقـــــال: "ال 
أخالكم تقبلون بهذا الواقع المرير 
ــــرؤى  وســتــعــمــلــون عــلــى تــوحــيــد ال
ورص الــصــفــوف مـــع اخــوتــكــم في 

الوطن الخالد خلود االرز".
وألقى النقيب جريج كلمة قال 

لــبــنــان الحقيقي،  فــيــهــا: "هـــذا هــو 
لبنان الميثاق، لبنان العيش الحر، 
لبنان االكثرية التي يجب اال تبقى 
صــامــتــة. تــحــركــي ايــتــهــا االكــثــريــة 
الــلــبــنــانــيــة قـــولـــي كــلــمــتــك، اعــلــنــي 
ثـــورتـــك عــلــى كـــل الــعــفــن الــقــائــم، 
القاتم،  الــركــود  مــن  لبنان  انــقــذي 
حـــــرري الــلــبــنــانــيــيــن مـــن الــمــخــطــط 
اآلثــــــــم، واصـــــمـــــدي فــــي وجــــــه كــل 
غاشم، واعيدي الينا لبنان الحالم".

الــخــتــام للقاضي  وكــانــت كــلــمــة 
فــهــد عـــرض فــيــهــا لــــ"تـــاريـــخ نــشــأة 
الــمــقــاصــد والــــظــــروف الــتــي كــانــت 
للعلم  والــتــعــطــش  بــالــنــاس  تحيط 
والــــمــــعــــرفــــة، الــــــى تــــفــــرع اهــــــداف 
بحيث  نشاطاتها  وتنوع  الجمعية 
اآلالف ممن دخلوا مدرسة  خرجت 
الــــــوطــــــن". وقــــــــال: "نـــنـــحـــنـــي امــــام 
ونناضل  احكامه  ونتقبل  القانون 
الــحــق لصاحبه،  اعــطــاء  فــي سبيل 
ونـــــتـــــصـــــدى لــــلــــجــــور والـــتـــضـــلـــيـــل 
يخرج  ما  ولكل  والتعدي  والفساد 
عن الصراط المستقيم وان لم نكن 
كـــذلـــك، فــلــمــاذا الـــقـــضـــاء؟ ولــمــاذا 
الــمــحــامــاة؟ ولـــمـــاذا الــتــغــنــي بــدولــة 
الــقــانــون؟ ان لــم نكن  الحق وحكم 
اعيننا  لم نضع نصب  وان  كذلك، 
مـــيـــزانـــا نــــزن بـــه أعــمــالــنــا ونـــمـــارس 
النقد الذاتي ونذهب يوما بعد يوم 
النظري  التغني  قبل  االصـــالح  الــى 
باالصالح، فلن نكون على مستوى 

ما أوكل الينا".
ثم وزعت الدروع على المكرمين.

هنادي الديري

ل��ن تبتعد االنـــغـــام "الــمــتــأنــقــة" عن 
حفالت   3 تنتظرنا  إذ  رؤيتنا  مجال 
جلسنا" 

ُ
إلــى 7 آب "ت تــمــوز  مــن 31 

عــلــى أفــضــل مــقــاعــد الـــفـــن، عــلــى ما 
في  المهرجانات  لجنة  أمــس  أعلنت 
الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي  الــــذي عقدته 
فــي فــنــدق "فـــور ســيــزنــز" فــي رعاية 
وزيــر السياحة ميشال فرعون ووزير 

الثقافة روني عريجي وحضورهما.
وفــــــــي كـــلـــمـــتـــهـــا قـــــالـــــت رئـــيـــســـة 
الــمــهــرجــانــات زلـــفـــا بـــويـــز: "تــحــتــفــل 
الحادي  بعيدها  السنة  هــذه  اللجنة 
عــشــر وهــــي تــشــعــر بــالــفــخــر، إذ انــهــا 
رغم الصعاب التي تواجهها، تواصل 
والفنية  الثقافية  أهــدافــهــا  تنفيذ 
إبــراز وجه   في 

ً
واإلجتماعية مساهمة

لــبــنــان الــحــضــاري، لــبــنــان اإلنـــســـان". 
ــطــت بــويــز الـــضـــوء عــلــى حــرص 

ّ
وســل

الــمــهــرجــانــات فـــي الــســنــوات العشر 
الــمــاضــيــة عــلــى "تــشــجــيــع الــمــواهــب 
اللبنانية وإشراك الفنانين اللبنانيين 
المميزين في المهرجانات إلى جانب 
الوصول  بهدف  العالميين  الفنانين 
إلى أكبر فئة ُممكنة من الجمهور". 

وفـــي بــرنــامــج هـــذا الــصــيــف الـــذي 

"نـــتـــحـــّرق" لــحــلــولــه: "الــخــمــيــس 31 
تـــمـــوز: مــغــّنــي األوبـــــرا بــريــن تيرفيل 
الــــحــــائــــز أهــــــم الــــجــــوائــــز الـــعـــالـــمـــّيـــة، 
 ،Classical Brit الــغــرامــي،  ومــنــهــا 
 .G r a m o p h o n e a w a r d و
ـــرانـــو الــعــالــمــّيــة  ـــســـوب ـــرافـــقـــه ال وســـُت
مونيكا يونوس الغنية عن التعريف 
والتي بتنا نعتبرها سفيرة مهرجانات 
ذوق مكايل إلى العالم. وسُترافقهما 
هــــذا الــســنــة األوركــــســــتــــرا الــوطــنــّيــة 
الــفــيــلــهــارمــونــّيــة الــلــبــنــانــّيــة بــقــيــادة 

المايسترو غاريث جونز".
 أما "السبت 2 آب: فتحتفل إذاعة 
Light FM بالعيد الـ25 لتأسيسها 
وقد إختارت مهرجانات ذوق مكايل 
مدرجها  على  مــن  عيدها  لُتشاركها 
ــحــيــي اإلحــتــفــال فــرق 

ُ
ـــــزوق. وت فــي ال

ليلى،  مشروع  منها  لبنانّية  شبابّية 
 ،Wanton Bishopsو ،PinDolls
 ،Who Killed Bruce Leeو

وغيرها". 
"ُيـــقـــّدم مايك  والــخــمــيــس 7 آب، 
ماسي، ســاري خليفة وعياد خليفة 
"نــســيــج" وهــو عمل رائـــع يجمع بين 
والعصور  والغرب،  الشرق  موسيقى 
الـــوســـطـــى واألنـــدلـــســـيـــات والــعــصــر 
الـــحـــديـــث. وهـــــذا الــعــمــل مـــن إنــتــاج 

مهرجانات زوق مكايل الدولّية التي 
تعرضه للمرة األولــى لينطلق بعدها 
الخارج على  في جولة عالمّية تعّرف 

اإلبداع اللبناني". 
البطاقات  بأسعار  ق 

ّ
يتعل ما  وفــي 

ــدت بويز، "أن سياستنا كما في 
ّ
أك

كل سنة هي إتاحة الفرصة أمام أكبر 
في  للُمشاركة  المواطنين  مــن  عــدد 
لذلك  والثقافّية،  الفنّية  النشاطات 
ورغم عدد المقاعد المحدودة نسبّيًا، 
الجميع،  ُمتناول  إعتمدنا أسعارًا في 
إذ هـــي تـــــراوح بــيــن الــــــ30 ألـــف ليرة 
والـ90 ألفًا لتصل تدريجيًا إلى 270 

ألف ليرة".

وخــتــمــت مــتــوجــهــة بــالــشــكــر إلــى 
الــُمــســتــمــر  لــدعــمــهــا  الــســيــاحــة  وزارة 
لـــلـــمـــهـــرجـــانـــات. وآخــــــر مـــظـــاهـــر هـــذا 
ـــبـــادرة من  الـــدعـــم كــانــت مــنــذ أيــــام ُم
الـــوزيـــر مــيــشــال فـــرعـــون إلــــى إطـــالق 
حملة - لبنان الحياة - التي شّكلت 
للمهرجانات  للترويج  مهمًا  عنصرًا 
وللبنان. والشكر أيضًا لوزارة الثقافة 
بشخص الوزير روني عريجي لدعمها 
الــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة فـــي الــظــروف 
تعيشها  التي  الصعبة  اإلقتصادّية 

البالد".
أطلقنا حملة  "لقد  وقــال فرعون: 
لبنان الحياة يوم األحد الماضي، لكن 

من خالل اإلتصاالت التي تردني من 
فاننا  اللبنانية،  المناطق  مــن  كثير 
المناطق ومنها منطقة  نشجع حياة 
زوق مكايل التي تعيش مهرجانات 
دولـــيـــة مــنــذ 11 عــامــًا و50 ســنــة مع 
رئــيــس بلديتها نــهــاد نــوفــل. وهــذه 
الحقيقي  الوجه  تقدم  المهرجانات 
لــلــبــنــان وحـــضـــارتـــه وتـــشـــّكـــل قيمة 
ُمــضــافــة مـــن أجـــل تــنــشــيــط الــقــطــاع 

السياحي".
المعطيات  "أن  فــأكــد  عريجي  أمــا 
الموجودة تؤكد ان موسم اإلصطياف 
ســــوف يـــكـــون واعـــــــــدًا"، وتــمــنــى أن 
الــلــبــنــانــي بتشجيع  الــفــنــان  يــحــظــى 

مـــن هـــذه الــمــهــرجــانــات الــمــهــمــة عبر 
الــُمــشــاركــة فــيــهــا، "وهـــــذا مـــا فعلته 

مهرجانات زوق مكايل الدولية".
إلــــــى نــــوفــــل الـــــــذي عـــــــّزز مــــا قــالــه 
ط الضوء على 

ّ
فرعون وعريجي، فسل

"بصيص أمل بصيف واعــد في ظل 
إرتـــيـــاح الـــنـــاس إلــــى هــــذه الــحــكــومــة 
التي قامت بإنجازات لم نلحظها منذ 
ســنــوات ســـواء على صعيد األمـــن أو 

على صعيد اإلدارة".
ثم تحدث مايك ماسي  عن عمل 

"نسيج".

hanadi.dairi@annahar.com.lb

)سامي عياد( رئيسة لجنة المهرجانات تعلن برنامجها بين الوزيرين عريجي وفرعون.  

لجنة مهرجانات زوق مكايل الدولية ُتعلن عن برنامجها لصيف 2014:
فنانون عامليون ومواهب لبنانية يف 3 حفالت مميزة

األنغام التي "تمشي في سبيلها" وال 
ترضخ لما هي فيه سُترافق "إبتسامة" 

الصيف ورياحه "الُمتالصقة" في مهرجانات 
ذوق مكايل الدولية للسنة 2014. 

الحريري كّرمت املعّينات يف "الفئة األولى:
الخالص بعودة الكفاءة إلى الدولة

وسامان رئاسيان لناجي الصغير وعّزة الحّر مرّوة
يناضالن من أجّل صّحة اإلنسان وحقوق املرأة

ر وهيب كيروز يف احتفال تكريمي "القوات" تذكَّ

اننا  الــحــريــري  بهية  النائبة  أك���دت 
"سنبني معًا فتيات وشبانًا ونساء 
يليق  الــذي  الكبير  لبناننا  ورجـــااًل، 
بتضحيات اهلنا في كل لبنان وفاء 
وللسنوات  انتهكت  الــتــي  لــلــدمــاء 
التي ضاعت من عمرنا وعمر ابنائنا 

وعمر وطننا الحبيب لبنان".
أقــيــم أمـــس فــي "بــيــت الــوســط" 
الحريري  سعد  الرئيس  من  بدعوة 
احتفال  الــحــريــري،  بهية  والــنــائــبــة 
غداء تكريمي على شرف السيدات 
االولــى  الفئة  مــراكــز  فــي  المعينات 
في االدارة العامة، حضرته: السيدة 

لــمــا تـــمـــام ســـــالم، والـــســـيـــدة هــدى 
السنيورة وعــدد من زوجــات الــوزراء 
والــــنــــواب والـــســـفـــراء الــمــعــتــمــديــن 
فـــي لــبــنــان، رئــيــســة بــعــثــة االتــحــاد 
االوروبــــــــي انــجــيــلــيــنــا إيــخــهــورســت 
ورئــــيــــســــات جـــمـــعـــيـــات ورابـــــطـــــات 
وهـــيـــئـــات وجــامــعــيــات وأعـــالمـــيـــات 

وشخصيات نسائية.
استهل االحتفال بكلمة للنائبة 
الــحــريــري قــالــت فيها: "انــهــا لحظة 
معًا  فيها  ننتقل  بــامــتــيــاز،  وطــنــيــة 
كمواطنات، من المطالبة بالحقوق 
الـــى تــحــمــل الــمــســؤولــيــات. فنلتق 

ـــيـــوم لــنــعــطــي هــــذا االنــــجــــاز حقه  ال
ومــكــانــتــه الــوطــنــيــة، بــمــا هــو حــدث 
وطـــنـــي بـــامـــتـــيـــاز طـــالـــمـــا انــتــظــرنــاه 
ارادت  وقــــــد  اجـــــلـــــه.  مـــــن  وعـــمـــلـــنـــا 
ان تكون وفية لشعارها،  الحكومة 
فلم  الوطني،  الــخــالص  حكومة  اي 
يكن امامها اال ان تعمل على اعادة 
التي  ودولــتــه  الــمــواطــن  بين  الثقة 
الخالص  يكون  فقط  وعبرها  فيها 
الوطني، وهذا الخالص يتجلى بأن 
والنزاهة  الكفاءة  الدولة  الى  تعود 
والــمــواطــنــيــة الــصــالــحــة، كــي تعود 
ودولــتــهــم.  اللبنانيين  بــيــن  الــثــقــة 
فـــجـــاءت هـــذه الــتــعــيــيــنــات لتجسد 
هذه الحقيقة، فلم يكن في امكان 
يتقدمن  ان  الــعــزيــزات  الصديقات 
واحزابهن  طوائفهن  في  الصفوف 
ومــنــاطــقــهــن اال لــســبــب كــفــاءتــهــن 
الــعــالــيــة ومــواطــنــيــتــهــن الــصــالــحــة 
اآلن  ليتحملن  المميزة،  ونزاهتهن 
ونقاء  بكفاءة  االداريـــة  المسؤولية 
وثـــــبـــــات وايـــــمـــــان عـــمـــيـــق بــحــقــوق 

المواطن على دولته".
أضـــــــــــــــــاف: "انـــــــــنـــــــــا فــــــــخــــــــورات 
الوطني  الــحــدث  بهذا  وسعيدات 
الصديقات  مــســيــرة  يكمل  الـــذي 
ـــلـــواتـــي تـــفـــوقـــن فــي  ـــــرائـــــدات ال ال
سنوات  مــدى  على  العامة  االدارة 
طــويــلــة، وهـــن صــديــقــات عــزيــزات 
ونـــعـــتـــز بــمــســيــرتــهــن ونــجــاحــهــن 
والـــمـــراكـــز  الـــعـــامـــة  االدارات  فــــي 
الــبــحــثــيــة والـــمـــالـــيـــة والــقــضــائــيــة 
والــديــبــلــومــاســيــة واالمــنــيــة. وانــنــا 
اليوم بانتظار مزيد من التعيينات 
لـــــرائـــــدات لــبــنــانــيــات فــــي جــلــســة 
نجاحات  لتتكامل  الـــوزراء  مجلس 
العامة  االدارة  في  اللبنانية  المرأة 
القطاع  الكبيرة في  النجاحات  مع 
الخاص واالعالم والمجتمع المدني 
ــــحــــرة وفـــي  ــــتــــجــــارة والـــمـــهـــن ال وال
كــل مــجــال مــع الــزمــيــالت الــوزيــرات 

والنواب الحاليات والسابقات".

رلى معوض

ألن���ه مــن أكــثــر االطــبــاء ديناميكية 
مــنــح  مــــتــــنــــاهــــيــــة،  اتــــــه ال  وعــــــطــــــاء
البروفسور ناجي الصغير وسام االرز 
الوطني من رتبة ضابط، منحه اياه 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
والعلم  الطب  أنسن  ألنــه  سليمان، 
فــي كــل خــطــوة مــن اعــمــالــه. ووســام 
آخــــــر مــــن رتــــبــــة فـــــــارس لــلــنــاشــطــة 
والــمــنــاضــلــة فــي حــقــوق الـــمـــرأة عــزة 
الـــحـــر مـــــــروة. مـــعـــا أســـســـا الــجــمــعــيــة 
الثدي  ســرطــان  لمكافحة  اللبنانية 
ـــــى جـــنـــب هــو  ومـــعـــا نـــاضـــال جــنــبــا ال
الطبيب المعالج وهي المريضة التي 
تحدت سرطان الثدي الذي أصابها 

3 مرات متتالية. 
في قاعة انطوان حرب في قصر 
االونيسكو قلد رئيس لجنة الصحة 
الـــدكـــتـــور عـــاطـــف مـــجـــدالنـــي بــاســم 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــصــغــيــر والــحــر 
النائب  في حضور  الوسامين  مــروة 
عـــلـــي بـــــزي مــمــثــال رئـــيـــســـي مــجــلــس 
ـــــوزراء  الـــنـــواب ومــجــلــس الـــــــوزراء، وال
الــســابــقــيــن لــيــلــى الــصــلــح حـــمـــادة، 
ومـــنـــى عــفــيــش وكــــــرم كـــــرم وأنـــــور 
الــصــبــاح وعــصــام نــعــمــان وعــــدد من 

االهل واالصدقاء والمهتمين.
وألقت رئيسة لجنة حقوق المرأة 
الــلــبــنــانــيــة والــمــنــســقــة الـــعـــامـــة في 
اللقاء الوطني للقضاء على التمييز 
ضـــد الــــمــــرأة عــــزة الـــحـــر مـــــروة كلمة 
جــاء فيها: "كبرت وانــا اتــســاءل عن 
تطبيقها  وآلية  االجتماعية  العدالة 
وأتـــــســـــاءل عــــن مـــفـــهـــوم الــمــواطــنــة 
بــيــن  تــمــيــيــز  مــــن دون  الــحــقــيــقــيــة 
الــجــنــســيــن. أتــــســــاءل عــــن مــفــهــوم 
الدولة المدنية الديموقراطية وآلية 

وجدت  حتى  تساءلت  تحقيقها... 
نفسي عضوا في لجنة حقوق المرأة 
الـــتـــي تـــطـــرح كـــل هــــذه الــهــواجــس 
أجل  مــن  وتناضل  عملها  فــي خطة 
تحقيقها". واستلمت وسام المعلم 
الــوزيــر  مــن  موقعا  التربية  وزارة  مــن 
الياس بو صعب في االحتفال عينه. 
وألــــقــــى االخـــتـــصـــاصـــي بـــأمـــراض 
نــاجــي  الـــبـــروفـــســـور  واالورام  الــــــدم 
الــصــغــيــر كــلــمــة تــذكــر فــيــهــا بعضا 
مــــــن مــــــراحــــــل حــــيــــاتــــه الـــمـــرتـــبـــطـــة 
بــالــتــكــريــم، هـــو اول عـــربـــي رئــيــس 
االميركية  للجمعية  العالمية  للجنة 
لـــمـــكـــافـــحـــة الـــــســـــرطـــــان، ورئــــيــــس 
الـــلـــجـــنـــة االســـتـــشـــاريـــة الرشــــــــادات 
العالج للجمعية االميركية لمكافحة 
الـــســـرطـــان شــغــفــه لــلــعــلــم يــضــاهــيــه 
كتاب  مــؤلــف  فــهــو  للكتابة  شغفه 
"الــــف بـــاء امــــراض الـــثـــدي" وكتيب 
"المعرفة طريق الشفاء"، وكاتب في 
عدد من المجالت العلمية العالمية. 
بلجيكا  فـــي  عـــن دراســــتــــه  تـــحـــدث 
المتحدة  الـــواليـــات  فــي  وتخصصه 
ـــــــى لــــبــــنــــان واكـــتـــشـــفـــت  "عـــــــــدت ال

المجتمع  العمل في  اهمية  وزمالئي 
على زيادة التوعية الصحية والوقاية 
والكشف المبكر عن االمراض ومنها 
السرطانية وكذلك السالمة العامة". 
وهــــو الــمــنــاضــل مـــن اجــــل مــكــافــحــة 

التدخين.
وألـــقـــى عــمــيــد كــلــيــة الـــطـــب في 
الجسم  رئيس  االميركية،  الجامعة 
الطبي ومدير مركز سرطان االطفال 
في الجامعة الدكتور حسان الصلح 
كلمة واعتبر ان الوسام فخر للجسم 
الطبي النه الكثر االطباء ديناميكية 
فـــــي عـــمـــلـــه وعــــطــــائــــه الـــالمـــتـــنـــاهـــي 
وســـعـــيـــه الــــــــدؤوب لــنــشــر الــتــوعــيــة 

والبحوث العلمية القّيمة". 
وخـــتـــامـــا عــلــق الـــنـــائـــب مــجــدالنــي 
الـــوســـامـــان وقــــــال: نــتــكــرم بــحــضــور 
والسيدة  الصغير  ناجي  البروفسور 
عـــزة الــحــر مـــروة فهما مــنــاضــالن من 
اجل االنسان صغير من اجل صحته 
ومـــروة مــن اجــل الحقوق كــي تكون 

المرأة معززة بقوانين تحميها.

roula.mouawad@annahar.com.lb

الجمهورية  رئــيــس  مــنــح  لمناسبة 
ميشال سليمان وسام األرز الوطني 
مـــن رتـــبـــة فـــــارس لـــألديـــب الـــراحـــل 
وحافظ متحف جبران وهيب كيروز، 
أقام حزب القوات اللبنانية احتفااًل 
رئيس  رعــايــة  فــي  للراحل  تكريميًا 
وفــي حضور  الــحــزب سمير جعجع، 
 رئيس 

ً
النائبة ستريدا جعجع ممثلة

الجمهورية.
االحـــــتـــــفـــــال قــــدمــــتــــه اإلعــــالمــــيــــة 
ديــامــان رحــمــة، وقـــال رئــيــس لجنة 
جـــبـــران الــوطــنــيــة الـــدكـــتـــور طـــارق 
من  فطاف  عــاد  "وعندما  الشدياق: 
 

ّ
بيده كل كــان يحمل  غوصه ذاك، 
فكر جبران، اختزله في كتابه الكبير 
قّدمه  الــذي  الفكري"  جبران  "عالم 

بعطاء ذاتــّي كريم إلى لجنة جبران 
الوطنّية. ثم عاد وغاص مجّددًا في 
عالم رسوم جبران، ليدرس األلوان، 
المخفّية،  والــرمــوز  الرسم،  وطريقة 
وعاد ليحمل بيده هذه المّرة كتاب 
الرّسام"، والــذي أيضًا  "عالم جبران 
قّدمه للجنة مختارًا، وما كان يدري 
فـــي وقــتــهــا، أّن الــكــتــاب ســيــكــون 
لبنان وحسب،  فــي  الــوحــيــد، ليس 
 الــعــالــم، الـــذي تــجــّرأ أن 

ّ
بــل فــي كــل

يبحث في رسوم جبران حتى اآلن، 
وليكون المرجع الوحيد المختّص".
وقال باسم حرب: "أنت يا حبيبي 
وفي كل صباح وعند صياح الديك 
كنت مأذنًا على مسامعنا أال قوموا، 
أال تـــدفـــقـــوا، كـــالـــمـــوج، كــالــســيــل، 

كــالــزلــزال، دكــوا عروش  كاإلعصار، 
الظالمين الغارقين في الظلمة".

رحـــمـــه  رودي  ــــشــــاعــــر  ال وكــــــــــّرم 
المحتفى به على طريقته بقصيدة 

ك".
َ
شعرية بعنوان: "راهب َمل

وتــــال بـــيـــار وهـــيـــب كـــيـــروز كلمة 
مـــبـــادرة  ـــا فــيــهــا  ـــمـــكـــّرم حـــّي ال ذوي 

تكريم والده.
جعجع:  ســتــريــدا  النائبة  وقــالــت 
"كــان كــيــروز عــدة رجــال فــي رجــل، 
كـــان األســـتـــاذ والــمــعــلــم  والــمــرشــد 
الحاضر  كان  واالجتماعي،  التربوي 
أبــــــــدًا فـــــي تــــأســــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــات 
األهـــلـــيـــة والــثــقــافــيــة ودعـــمـــهـــا في 
بــــشــــري، كـــــان الـــكـــاتـــب والــمــثــقــف 

والشاعر والحالم".

الحريري تلقي كلمة في بيت الوسط مع المعّينات والسيدات المشاركات.

الصغير ومرّوة بعد تقليدهما الوسامين بين مجدالني وبزي.  )حسن عسل(
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عمان - موناليزا فريحة

وق���ت تشهد  المنطقة  ال��ب��اب��ا  ي���زور 
وخصوصا سوريا،  فيها،  ع��دة  دول 
اض�����ط�����راب�����ات ه�����ي االك�����ث�����ر دم���وي���ة 
م���ن���ذ ع����ق����ود، وت���ن���ام���ي���ًا ل��ل��ح��رك��ات 
االسالمية المتطرفة، وهجرة واسعة 
هذه  تكتسب  للمسيحيين.لذلك، 
م��ه��م��ة،  س��ي��اس��ي��ة  ال����زي����ارة دالالت 
اآلمال  وتبدو  الدينية،  معانيها  الى 
ال��م��ع��ق��ودة  عليها ك��ب��ي��رة ج���دا ربما 
أه���ل  ي��ع��ان��ي��ه��ا  ال���ت���ي  اآلالم  ب��ح��ج��م 

المنطقة.
وم����ن ال��م��ت��وق��ع أن ي��ص��ل ال��ح��ب��ر 
االعظم قرابة االولى ظهر اليوم الى 
مطار عمان الدولي حيث يكون في 
بن  الثاني  عبدالله  الملك  استقباله 
ال���ح���س���ي���ن وش���خ���ص���ي���ات س��ي��اس��ي��ة 
وعربية  أردن��ي��ة  واجتماعية  وروح��ي��ة 
وأجنبية . وبعد لقائه الملك، يرأس 
قداسا في ملعب عمان الدولي الذي 
يتسع ل����30 أل���ف ش��خ��ص، ع��ل��ى أن 
ي��ت��وج��ه م��س��اء ال���ى ال��م��غ��ط��س، على 
عمان،  غ��رب  كيلومترا    50 مسافة 
ح��ي��ث س��ي��ل��ت��ق��ي ن��ح��و 600 م��ع��وق 
والج�������ئ ج�����اء أك���ث���ره���م م����ن س���وري���ا 

والعراق المجاورين.
االردنية   المحطة  أهمية  وتكمن 
ليلتقي  مناسبة  أنها ستكون   في 
ال����ب����اب����ا ع�����ن ك����ث����ب ك���ث���ي���ري���ن م��م��ن 
ي��ذك��ره��م ف���ي ص��ل��وات��ه ال��ع��ام��ة اي���ام 
ويستمع  آالم��ه��م  فيتلمس  االح����د، 
الى معاناتهم.كما ستكون  مناسبة 
وفلسطين  ولبنان  لسوريا  ليصلي 
وال�������ع�������راق ف�����ي ح����ض����ور م���واط���ن���ي���ن 
م����ن ه�����ذه ال�������دول ج�������اؤوا خ��ص��ي��ص��ا 
منه  يسمعون  علهم  اليه  لالستماع 
م���ا ي��ب��دد ش��ك��وك��ه��م ف���ي مستقبل 

المسيحيين في هذه المنطقة.

ومع أن الوصول برًا الى عمان من 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، وخ��ص��وص��ا س��وري��ا 
ول���ب���ن���ان، ش��ب��ه م��س��ت��ح��ي��ل ف���ي ظل 
ال��ح��رب ال���دائ���رة ف��ي س���وري���ا، وعلى 
ال���م���ش���ارك���ة ف��ي  ال�����وف�����ود  رغ�����م أن  
استقبال البابا تصل من طريق الجو 
ح���ص���رًا،  ي��ت��وق��ع أن ي��ش��ارك االالف 
ف���ي ال����ق����داس ال�����ذي ي���رأس���ه ال��ي��وم 
في ملعب عمان، نظرا الى الشعبية 
الكبيرة التي يتمتع بها والمبادرات 
منذ  بها  قام  التي  الكثيرة  الشعبية 

انتخابه. 

التحضيرات  ع��م��ان  أن��ج��زت  وق���د 
الس����ت����ق����ب����ال ال����ض����ي����ف ال����ك����ب����ي����ر . 
وارت��ف��ع��ت اع���الم ال��ف��ات��ي��ك��ان واع���الم 
على طول  ال��ى جنب  جنبا  المملكة 
الطريق الصحراوي المؤدي من مطار 
ال���ى ق��ل��ب العاصمة.  ال��دول��ي  ع��م��ان 
وع���ل���ق���ت ف����ي ال����ط����رق ص������ور ل��ل��ب��اب��ا 
بن  الثاني  الله  عبد  الملك  مصافحًا 

الحسين وكتب فيها "معًا".
وف����ي م��ل��ع��ب ع��م��ان ح��ي��ث يحيي 
ال����ب����اب����ا ال���ث���ال���ث���ة ب���ع���د ظ���ه���ر ال���ي���وم 
ال���ق���داس، ك���ان ع��م��ال م��س��اء أم��س 
ي��ض��ع��ون ال��ل��م��س��ات االخ����ي����رة على 
ال��م��ن��ص��ة ال��م��س��ت��وح��اة م���ن ال��خ��ي��م��ة 
العربية الشرقية والتي تتسم برمزية 
قلب  على  العزيزة  الصفة  "المحبة" 

البابا الضيف.
وفي مناسبة الزيارة وذكرى مرور 
50 سنة على الزيارة االولى قام بها 

ح��ب��ر اع��ظ��م ل����أردن، ص���درت ط��واب��ع 
ب���ري���دي���ة أردن����ي����ة خ���اص���ة "م����ن أج��ل 
حفظ ال��زي��ارة ف��ي ال��ذاك��رة الوطنية 

والشعبية والمحلية والدولية".
ال�����ى  االردن  ي����س����ع����ى  وف�����ي�����م�����ا 
ان��ه "واح���ة م��ن السالم  الظهور على 
واالس����ت����ق����رار" ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق 
اجراءات  اتخذت  المتأزمة،  االوسط 
أم��ن��ي��ة م���ش���ددة ل��ض��م��ان أم���ن ال��ب��اب��ا 
ال��م��ع��روف ب��ق��رب��ه م��ن ال��ن��اس وال���ذي 
اته  تعوداالختالط بالحشود في لقاء
الى  أردن��ي��ة  ونسبت صحف  العامة. 
هنالك  "سيكون  أن��ه  أمني  مسؤول 
اك��ث��ر م��ن 500 رج��ل ام��ن باالضافة 
ال�������ى ال�����ح�����رس ال���م���ل���ك���ي وب���ال���ط���ب���ع 

كاميرات المراقبة".
 

السماك
وفي الطائرة الى االردن للمشاركة 
في استقبال البابا تلبية لدعوة من 
أمين سر  الملكي، تحدث  ال��دي��وان 
ال��ح��وار اإلس��الم��ي - المسيحي  لجنة 
م��ح��م��د ال��س��م��اك ال����ى "ال���ن���ه���ار" عن 

البابا  زي��ارة  بها  تبعث  التي  الرسالة 
فرنسيس لالراضي المقدسة، قائال 
المنطقة  البابا في  إن "مجرد وج��ود 
مع ما سيوجهه من رسائل سيكون 
من  الشرق  مسيحيي  على  تأثير  له 
ك��ل ال��ك��ن��ائ��س، وت��ال��ي��ًا ع��ل��ى عالقة 
وإذ ذكر  بالمسلمين".  المسيحيين 
بأن جميع البابوات الذين جاؤوا الى 
ًا من بولس  االراض��ي المقدسة، بدء
السادس، زاروا لبنان ايضًا، أضاف: 
"إن زيارة بابا تاريخي مثل فرنسيس 
بلبنان  ال���م���رور  دون  م���ن  للمنطقة 
موقعه".  غير  في  لبنان  أن  تشعرنا 
االع���ظ���م في  ال��ح��ب��ر  "م�����رور  أن  ورأى 
لبنان كان سيكرس دور هذا البلد 
يتعرض  وق��ت  ك��رس��ال��ة، وخصوصا 
م���س���ي���ح���ي���و ال�����ش�����رق ل��������الالم ن��ت��ي��ج��ة 
وأك��د  االس��الم��ي".  الديني  التطرف 
أن ال���زي���ارة ك��ان��ت س��ت��ع��ط��ي اش���ارة 
أن  "ذل���ك  ال��ش��رق  لمسيحيي  مهمة 
لبنان  ف��ي  المسيحي  الحضور  دع��م 
هو دعم لمسيحيي الشرق". وأبدى 
ق��ل��ق��ه ع���ل���ى زي��������ارة ف���رن���س���ي���س م��ن 

يستهدف  ال��ذي  اليهودي  التطرف 
القدس خصوصا،  ومسيحيي  البابا 
م���ع���ت���ب���رًا أن����ه����ا "م����ن����اس����ب����ة ل��ي��ظ��ه��ر 
أك���ث���ر الس��ت��ق��ب��ال  ودًا  ال��م��س��ل��م��ون 
االراض��ي  داخ��ل  ب��ه  والترحيب  البابا 
ال��م��ق��دس��ة وخ���ارج���ه���ا". وت��م��ن��ى أن 
ي��ك��ون ه��ن��اك وع��ي اس��الم��ي الهمية 
ه����ذه ال����زي����ارة "ل��ن��اح��ي��ة أن���ه���ا ت��ع��زز 
االس��الم��ي��ة   - المسيحية  ال��ع��الق��ات 
ليس في المنطقة فحسب وإنما في 
ال��ع��ال��م ك��ل��ه". وت��ح��دث ع��ن "وج��وب 
توظيف هذه الزيارة لضخ مزيد من 
التطرف  لمواجهة  المشترك  العمل 
العالقات  ال��ى  يسيء  ال��ذي  الديني 

المسيحية-االسالمية".
الرعوي"   ب�"البعد  الى ذلك، أشاد 
للزيارة المرتقبة   للبطريرك الماروني 
ال��راع��ي لأراضي  ب��ش��ارة بطرس  م��ار 
ال���م���ق���دس���ة، آم������اًل ف����ي أن ت��س��اه��م  
ف�����ي ت���ش���دي���د رواب����������ط  م��س��ي��ح��ي��ي 
في  بمرجعيتهم   المحتلة  المناطق 
المنطقة. اال أنه تخوف من استغالل 
المتطرفين االسالميين هذه الزيارة 

ة ال���ى  ل���ت���وج���ي���ه م����زي����د م����ن االس����������اء
مسيحيي المنطقة.

وق������ال: "أؤي������د زي������ارة ال��ب��ط��ري��رك 
الراعوي،  البعد  من حبث  الماروني  
وأقدر زيارته شعبًا يعاني االحتالل 
"، الف��ت��ا ال��ى أن "ه��ن��اك اج��ت��ه��ادات 
اس����الم����ي����ة ت����ط����ال����ب ال���م���رج���ع���ي���ات 
االس���الم���ي���ة ب���زي���ارة ال���ق���دس، وه���ذا 
موضوع نحترمه ونشجعه... ومفتي 
ال����ق����دس".  زار  ع���ل���ي ج��م��ع��ة  م���ص���ر 
وم���ع ذل����ك، ت��خ��وف "م���ن أن تعطي 
ال����زي����ارة ال��م��ت��ط��رف��ي��ن االس��الم��ي��ي��ن 
ة  ذري���ع���ة ل��ت��وج��ي��ه م��زي��د م���ن االس����اء
جمعة  فالمفتي  المسيحيين.  ال��ى 
تعرض بعد الزيارة لحملة شعواء". 

وخ���ل���ص ال�����ى ال����ق����ول: "أم������ا وأن 
ب��ال��زي��ارة،  ال��ق��ي��ام  البطريرك ق��د ق��رر 
ي��ه��م��ن��ي أن أرك������ز ع���ل���ى االم������ل ف��ي 
أن ت���ؤك���د ه�����ذه ال�����زي�����ارة ال����رواب����ط 
المقدسة  االراض����ي  مسيحيي  ب��ي��ن 

بمرجعيتهم في المنطقة".

monalisa.freiha@annahar.com.lb

على خطى أسالفه بينيديكتوس الـ 16 
ويوحنا بولس الثاني وبولس السادس، 

يصل البابا فرنسيس الى عمان اليوم في 
مستهل زيارة تاريخية لالراضي المقدسة 
تشمل بيت لحم والقدس، وهي االولى 
له للشرق االوسط منذ اعتالئه السدة 

البطرسية قبل أكثر من سنة.    

فرنسيس يف األردن يصّلي للسالم على وقع الحرب السورية
آمال كبيرة يف الزيارة بحجم معاناة أهل املنطقة

األردن اتخذ اجراءات أمنية 
مشددة خالل زيارة البابا

صفقة إسقاط األحادية األميركية   
بصفقة غاز واحدة مع الصين، انهار نظام العقوبات الذي 

فرضته الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي على روسيا 
بسبب االزمة االوكرانية. وخرج الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين منتصرًا في المواجهة الجيوسياسية التي بدأت في 
سوريا قبل اكثر من ثالثة اعوام وال يبدو انها ستنتهي عند 

حدود أوكرانيا. وفي هذه المواجهة تكسب روسيا حلفاء 
جددًا من انصار التعددية القطبية في العالم وال سيما منهم 

الصين التي بدأت تترجم قوتها االقتصادية، طموحات 
اقليمية في اتجاه اليابان وفيتنام في بحر الصين الجنوبي.   

والواقع ان الضغط الغربي عبر االزمة االوكرانية وما تالها 
من عقوبات لم يسفر عن أي تراجع في الموقف الروسي 

حيال سوريا. وأبرز دليل على ذلك كان استخدام موسكو 
حق الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي باحالة سوريا على 

المحكمة الجنائية الدولية. وأتى الفيتو الروسي بمثابة 
رسالة واضحة عن عزم بوتين على عدم المساومة ال في 
سوريا وال في اوكرانيا بينما هو يطرق باب الصين بقوة 

من اجل صياغة نظام عالمي متعدد القطب يزيل االحادية 
االميركية والغربية عمومًا التي سادت منذ سقوط جدار 

برلين وانهيار االتحاد السوفياتي.   
وفي السباق الذي تخوضه القوى االقتصادية الكبرى في 
العالم على السوق الصينية، تبدو روسيا هي الفائزة. وكلما 
ازداد التوتر الروسي مع الغرب مالت موسكو أكثر نحو آسيا 

وبحثت عن أسواق بديلة من أوروبا الغربية التي ربما راهن 
بوتين في لحظة ما على ان الجسور التي مدها مدى اكثر من 

عقد مع المانيا بشكل خاص قد تكون كفيلة بطي صفحة 
العداء الى االبد، لكن المانيا لم تقو على االضطالع بدور مميز 
في االزمة االوكرانية وانحازت الى الموقف االميركي وشاركت 

رسميًا في العقوبات على روسيا.
وفي خضم الصراع المتجدد مع الغرب، ال تيمم روسيا 

وجهها شطر الصين فحسب، بل انها تحاول احياء 
الصداقات القديمة من مصر الى العراق الى كوبا وتحاول 

أيضًا ان تعقد مع ايران صفقة تبادل للنفط في مقابل 
البضائع بقيمة تفوق 20 مليار دوالر، االمر الذي يريح 

طهران وموسكو من اعباء العقوبات الغربية الواقعة على 
البلدين.    

واذا كان رهان الغرب على ان معاقبة روسيا اقتصاديًا 
من شأنها تطويع بوتين سياسيًا، فإن الخيار الصيني فتح 
المجال واسعًا أمام الرئيس الروسي كي يصمد في مواجهة 

الضغوط االقتصادية وان يمضي في تحدي السياسات 
الغربية من سوريا الى أوكرانيا.   وفي الفيتو الروسي – 

الصيني المزدوج الرابع الخميس ضد  مشاريع قرارات في 
مجلس االمن حول سوريا، رسالة مزدوجة الى الغرب.

samih.saab@annahar.com.lb

فكرة
سميح صعب

االهمية الرمزية لترشح حمدين صباحي

"فورين بوليسي": 
تحّدي السيسي 

ونظامه
كتب إريك تراغر: "عندما يدلي ماليين المصريين باصواتهم 

االسبوع المقبل سيكون ذلك من باب المشاركة الشكلية فقط، 
فالنتيجة معروفة ومن المنتظر ان يفوز وزير الدفاع السابق عبد 
الفتاح السيسي في هذه االنتخابات بنسبة هائلة من االصوات. 

لكن الذي يجعل هذه االنتخابات حقيقية هو ترشح الناصري 
السابق حمدين صباحي، الذي سيكون الرجل المصري الوحيد 

الذي خسر االنتخابات أكثر من مرة. وصباحي الذي حل ثالثًا 
بين المرشحين ال�13 لالنتخابات الرئاسية عام 2012، يدرك ان 
كل الظروف تقف ضده وخصوصًا مع االنطباع العام عن وجود 
مرشح يمثل الدولة هو السيسي... وعلى رغم انعدام االمل في 

فوز صباحي، فان ترشحه لالنتخابات يشكل مساهمة مهمة في 
المشهد السياسي في مصر، ويحافظ على قدرة المصريين على 

تحدي السيسي ونظامه، أما صباحي فيعتبر ترشحه للرئاسة 
خطوة للدفاع عن الديموقراطية".

"املوند": يحظى بدعم 
اإلخوان املسلمين

كتب الباحث المصري شريف عمر وإريك دينسيه مدير المركز 
الفرنسي لالبحاث االستخبارية: ")...( دخل صباحي الحياة 

السياسية في السبعينات. ومنذ كان طالبًا اعتنق المبادىء 
االشتراكية وحارب السادات، وحاول خالل حكم مبارك اقناع 
الناصريين بانه خليفة عبد الناصر ولكن  من دون الكاريزما 

الناصرية ومن دون خطة أو مشروع. يحظى صباحي في المعركة 
االنتخابية الحالية بدعم اإلخوان المسلمين الذين يسعون الى 
االنتقام من السيسي بأي ثمن. لكن هذا الدعم ينعكس عليه 
سلبًا الن غالبية المصريين مقتنعة بان اإلخوان ارهابيون وهم 
مسؤولون عن قتل رجال الشرطة وعن التفجيرات التي تدمي 

البالد يوميًا".

"ليبراسيون":                  
حفظ ماء وجه النظام

كتب مراسل الصحيفة في القاهرة: ")...( حافظ ترشيح 
حمدين صباحي على ما تبقى من المظاهر في المعركة 

االنتخابية على الرئاسة المصرية المقررة في 26 و27 أيار... في 
هذه االثناء ارتفع عدد من االصوات يدعو صباحي الى سحب 
ترشيحه كي ال يستغل كواجهة للديموقراطية في انتخابات 
محسومة سلفًا. واعتبر رامي السيد العضو في حركة 6 إبريل 
ان هذه االنتخابات غير متوازنة فهناك السيسي المدعوم من 
الجيش والنظام، وهناك صباحي الذي نجح بصعوبة في جمع 

التواقيع المطلوبة لتقديم ترشيحه".

في الصحافة العالمّية

أوالد عراقيون مسيحيون يحملون صورًا للبابا فرنسيس بعد قداس رأسه بطريرك الكلدان لويس روفائيل االول ساكو في كنيسة القديس يوحنا دو ال سال للكلدان 
الكاثوليك في عمان أمس.  )رويترز(

كتابات معادية للمسيحيين يف إسرائيل قبل زيارة البابا بثالثة أيام

رام الله - محمد هواش
  

إع���ت���ق���ل���ت ال����ش����رط����ة االس���رائ���ي���ل���ي���ة 
اس���رائ���ي���ل���ي���ي���ن اث���ن���ي���ن م����ن س��ك��ان 
ال������ق������دس ل���وض���ع���ه���م���ا م���ل���ص���ق���ات 
ف����ي ال���م���دي���ن���ة ت���ن���دد ب����زي����ارة ال��ب��اب��ا 
ف��رن��س��ي��س الس���رائ���ي���ل. وُع���ث���ر في 
ح������وزة ال��م��ع��ت��ق��ل��ْي��ن ع���ل���ى ع���ش���رات 

الملصقات.
 كما كشف النقاب عن شعارات 
العذراء  ضد السيد المسيح  ومريم 

خطت على مبنى كنيسة في البلدة 
ال��ق��دي��م��ة  ب��م��دي��ن��ة ب��ئ��ر ال��س��ب��ع في 

جنوب اسرائيل.
 وصرحت الناطقة باسم الشرطة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ل���الع���الم ال��ع��رب��ي ل��وب��ا 
ال���س���م���ري، ب����ان "م��ت��ط��رف��ي��ن خ��ط��وا  
ش����ع����ارًا م��س��ي��ئ��ًا ال�����ى ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن 
ع���ل���ى ج������دار ال���ك���ن���ي���س���ة"، م��وض��ح��ة 
ان"ال���ش���رط���ة ت��ق��وم ب��أع��م��ال البحث 
وال���ت���ح���ق���ي���ق ف�����ي ك����اف����ة ت��ف��اص��ي��ل 
وم����الب����س����ات ه������ذه ال����واق����ع����ة ال���ت���ي 

تحمل في طياتها الطابع العنصري 
المعادي". 

وكانت منظمة ارهابية اسرائيلية 
م���ع���روف���ة ب���اس���م " ت��دف��ي��ع ال��ث��م��ن " 
الماضي على قتل  االس��ب��وع  حضت 
البابا  وذل��ك ف��ي ش��ع��ارات " الموت 
ل���ل���ب���اب���ا"  ع���ث���ر ع��ل��ي��ه��ا ف����ي م��ع��س��ك��ر 
جنوب  الخضيرة  بمدينة  اسرائيلي 

حيفا.
 ولفت أمين سّر دولة الفاتيكان 
ال����ك����اردي����ن����ال ب���ي���ت���رو ب����ارول����ي����ن ال���ى 

الطابع السياسي الذي تحمله زيارة 
وإْن  حتى  المقدسة  ل��أراض��ي  البابا 
بانها  ال��ح��ب��ر األع��ظ��م نفسه  وص��ف��ه��ا 
دينية بحتة.  وق���ال  ان"ال��زي��ارة قد 
على  المحليين  المسؤولين  تساعد 
ات��خ��اذ ق�����رارات ش��ج��اع��ة ع��ل��ى طريق 
ال�����س�����الم". وأض�������اف ان"م�������ن رك���ائ���ز 
سيؤكدها  التي  الفاتيكان  سياسة 
البابا خالل زيارته حق إسرائيل في 
ال��ع��ي��ش ب��س��الم وأم����ن داخ����ل ح��دود 
م��ع��ت��رف ب��ه��ا دول���ي���ًا إل���ى ج��ان��ب حق 

يكون  أن  ف��ي  الفلسطيني  الشعب 
له وطن مستقل ذو سيادة".

 وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني 
المقال إسماعيل هنية بموقف البابا 
الذي رفض دخول فلسطين المحتلة 
عبر األجواء اإلسرائيلية. ونقلت عنه 
افتتاح  ل��دى  المحلية  "صفا"  وكالة 
مسجد في حي الشجاعية بشرق غزة: 
"نشيد بموقف بابا الفاتيكان الذي 
المعتزمة  زي���ارت���ه  ت��ك��ون  أن  رف���ض 
ل��ف��ل��س��ط��ي��ن ال��م��ح��ت��ل��ة ع���ب���ر األج������واء 

اإلسرائيلية".
ال���ب���اب���ا    ي�������زور  ال���م���ق���رر أن    وم�����ن 
فلسطين األحد ضمن جولة تشمل 
أيضا زيارة كل من األردن وإسرائيل 
خ���الل ال��ف��ت��رة م��ن 24  اي����ار ال��ج��اري 
الى 26 منه. ويصل البابا على متن 
طائرة أردنية من عمان الى بيت لحم 
جنوب الضفة الغربية مباشرة، حيث 
س���ي���ك���ون ف����ي اس��ت��ق��ب��ال��ه ال��رئ��ي��س 
م��ح��م��ود ع��ب��اس وك���ب���ار ال��م��س��ؤول��ي��ن 

الفلسطينيين.

بوتين يستبق االنتخابات األوكرانية بتعّهد احترام "خيار الشعب"
تورتشينوف يدعو إلى االقتراع بكثافة "لبناء دولة أوروبية حديثة"

)و ص ف، رويترز، أ ب(

ق���ب���ي���ل ي���وم���ي���ن م�����ن االن���ت���خ���اب���ات 
الرئاسية األوكرانية، أعلن الرئيس 
ال�����روس�����ي ف���الدي���م���ي���ر ب���وت���ي���ن أن 
م��وس��ك��و "س��ت��ح��ت��رم خ��ي��ار الشعب 
ع��ل��ى  ش��������دد  وإذ  األوك����������ران����������ي". 
ال��م��ع��زول فيكتور  ال��رئ��ي��س  ك���ون 
ال��دول��ة،  رئيس  ه��و  يانوكوفيتش 
إلى  ألوك��ران��ي��ا  الجديد  الزعيم  دع��ا 
وق�����ف ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ع���س���ك���ري���ة ض��د 

االنفصاليين في الشرق. 
ف���ف���ي ال���م���ن���ت���دى االق����ت����ص����ادي 
الدولي في بطرسبرج بشمال غرب 
روس����ي����ا، ق����ال ب���وت���ي���ن: "م����ن حيث 
المبدأ وبموجب الدستور، ال يمكن 
اج�������راء ان���ت���خ���اب���ات ك�����ون ال��رئ��ي��س 
يانوكوفيتش هو الرئيس الحالي. 
ن��ري��د أي��ض��ًا ان ي��ع��ود ال���ه���دوء في 
ن��ه��اي��ة ال��م��ط��اف )ال�����ى اوك���ران���ي���ا(، 
سنحترم خيار الشعب االوكراني". 

وأض��������اف: "ك���م���ا ن��ع��م��ل ال����ي����وم م��ع 
أول�����ئ�����ك ال��������ذي ي���س���ي���ط���رون ع��ل��ى 
الحكم، سنعمل بعد االنتخابات مع 
السلطات الجديدة"، مع أنه وصف 
قبل ذلك األزمة في أوكرانيا بأنها 

"حرب أهلية حقيقية".
ال��ع��م��ل��ي��ات  ت���ن���ت���ه���ي  ان  وأم�������ل 
ن��ّدد   ال��ش��رق ح��ي��ث  ف��ي  العسكرية 
ب��اس��ت��خ��دام ال��س��ل��ط��ات األوك��ران��ي��ة 
المدرعات والسالح الثقيل في وجه 

االنفصاليين.

االنتخابات
الرئاسية  االن��ت��خ��اب��ات  وي��خ��وض 
ف��ي أوك��ران��ي��ا 21 م��رش��ح��ًا، وتشير 
استطالعات ال��رأي إلى تقدم رجل 
األع����م����ال ب���ي���ت���رو ب���وروش���ن���ك���و، م��ع 
استبعاد ف��وزه ف��ي ال���دورة األول��ى. 
ال���وزراء  رئيسة  كبير  ب��ف��ارق  وتليه 
السابقة يوليا تيموشنكو. وإذا لم 
يفز أي مرشح ف��ي ال���دورة األول��ى، 

ثانية في  إج���راء دورة  المتوقع  م��ن 
15 حزيران.

وق�����ال ب���وروش���ن���ك���و، ال�����ذي يعد 
ب����إدارة أوك��ران��ي��ا ك��م��ا ي��ت��ول��ى إدارة 
ش��رك��ت��ه "روش�����ن" ال��ك��ب��ي��رة لصنع 
ال����ش����وك����وال، إن������ه ف����ي ح������ال ف����وزه 
"س����ي����أخ����ذ ال����م����ص����ال����ح ال����روس����ي����ة 

ف�����ي  االع����ت����ب����ار، ول���ك���ن ف����ي ن��ط��اق 
محدود"، مستبعدًا إعادة العالقات 

الطبيعية.
ودع��������������ا ال�������رئ�������ي�������س ال�����م�����وق�����ت 
أول����ك����س����ن����در ت���ورت���ش���ي���ن���وف ال���ى 

االق���ت���راع ب��ك��ث��اف��ة، "الع���ط���اء ال��ب��الد 
دولة  نبني  ألننا  شرعية...  سلطة 
أوروب����ي����ة ج����دي����دة، وض����ع أس��س��ه��ا 
أثبتوا  الذين  األوكرانيين  ماليين 
أن���ه���م ق��������ادرون ع���ل���ى ال����دف����اع ع��ن 
وق��ال:  وب��الده��م".  الخاص  خيارهم 
حريتنا  بحرماننا  ألح��د  نسمح  "ل��ن 
ًا  ج��زء ب��الدن��ا  وتحويل  واستقاللنا، 
من امبراطورية ما بعد االمبراطورية 

السوفياتية".
ولضمان حسن سير االنتخابات، 
نشرت كييف 55 ألف شرطي و20 
االنفصاليون  ألف متطوع. وتوعد 
الشرق  ف��ي  االنتخابات  إج���راء  بمنع 
حيث قد يواجه نحو مليوني ناخب 
صعوبات في االقتراع. وتفيد آخر 
م��ع��ل��وم��ات ال��ل��ج��ن��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ان 
اللجان  18 لجنة من أص��ل 34 من 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ل��م��ن��ط��ق��ت��ي دون��ت��س��ك 
أداء  ت���س���ت���ط���ي���ع  ال  ول����وغ����ان����س����ك 

مهماتها.

الشرق
وغ����داة تكبد ال��ج��ي��ش األوك��ران��ي 
العملية  بداية  منذ  الكبرى  خسارته 
العسكرية في 13 نيسان الستعادة 
دونتسك  منطقتي  على  السيطرة 
جنوده،  م��ن   18 ومقتل  ولوغانسك 
���ت���ل أرب����ع����ة ان��ف��ص��ال��ي��ي��ن م��وال��ي��ن 

ُ
ق

ل��روس��ي��ا وث���الث���ة "م��ت��ط��وع��ي��ن"  في 
"ك��ت��ائ��ب" دع���م ال��ج��ي��ش األوك���ران���ي 
المؤدي  الطريق  على  مواجهات  في 
المعقل  دونتسك،  غرب  الى شمال 
الرمزي للحركة االنفصالية في شرق 

أوكرانيا.

اجتماعه  ألغى  بوروشنكو  وك��ان 
م��أس��اة"  ف��ي كييف "بسبب  االخ��ي��ر 
مقتل الجنود. وجاء في بيان لوزارة 
األوك��ران��ي��ة أن 500 مقاتل  ال��دف��اع 
شاركوا في مكمن استهدف القوات 
من   20 بمقتل  وان��ت��ه��ى  الحكومية 
المهاجمين، وقتل جندي واحد في 
مواجهة أخرى في مكان مجاور بشرق 
أوك����ران����ي����ا.  وف����ي ال��م��ق��اب��ل، أك���دت 
م��وس��ك��و أن���ه���ا أع������ادت ال����ى ال��ث��ك��ن 
والحاميات اربع قوافل من المدرعات 
بالقطارات و15  المنقولة  واالسلحة 

طائرة تنقل جنودًا.

في  الدولي  االقتصادي  المنتدى  في  متحدثًا  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
)رويترز( بطرسبرج أمس.  

مواجهات الشرق الى 
تصعيد واالنتخابات 

متعّذرة فيه
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القوات النظامية تواصل 
تقدمها في محيط سجن 

حلب المركزي

قتل 21 شخصا على االقل في قصف 
لمقاتلين معارضين لتجمع مؤيد للرئيس 

السوري بشار االسد، في هجوم هو االول 
من نوعه قبل اقل من اسبوعين من موعد 
االنتخابات الرئاسية،  وقت واصلت القوات 

النظامية تقدمها في محيط سجن حلب 
المركزي غداة فك الحصار عنه.    

21 قتيالً يف قصف "كتيبة إسالمية" تجمعًا انتخابيًا يف درعا
ناشطون ينشرون فيديو عن استخدام غاز الكلور يف كفرزيتا

)و ص ف، رويترز، 
ي ب أ، أ ش أ(

أف�����اد "ال���م���رص���د ال����س����وري ل��ح��ق��وق 
االنسان" الذي يتخذ لندن مقرًا له 
وستة   ط��ف��ل،  بينهم  م��دن��ي��ا   11 ان 
من اف��راد اللجان الشعبية المسلحة 
اشخاص  وارب��ع��ة  للنظام،  الموالية 
أم  ك��ان��وا مسلحين  اذا  م��ا  ي��ع��رف  ال 
م��دن��ي��ي��ن، ق��ت��ل��وا "اث�����ر اس��ت��ه��داف 
ك����ت����ي����ب����ة إس������ام������ي������ة ل�����ي�����ل أم�����س 
ه����اون، خيمة  بقذيفة  )ال��خ��م��ي��س( 
بمدينة  ال��م��ط��ار  ح��ي  ف��ي  انتخابية 
درع�������ا، ض���م���ن ال��ح��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 
ال��م��ؤي��دة ل��رئ��ي��س ال��ن��ظ��ام ال��س��وري 
ب��ش��ار االس����د". وأض���اف ان الهجوم 
ال����ذي وق���ع ف���ي ح���ي تسيطر عليه 
القوات النظامية، ادى الى سقوط 
30 جريحا على االقل ايضا، بعضهم 

في حال الخطر.   
رام����ي عبد  ال��م��رص��د  م��دي��ر  ورأى 
واضحة  "رسالة  الهجوم  ان  الرحمن 
ان���ه ال   ال��ن��ظ��ام،  ال���ى  م��ن المقاتلين 
تنظم  ان  تستطيع  آم��ن��ة  م��ن��ط��ق��ة 
ف��ي��ه��ا ان���ت���خ���اب���ات"، م��ش��ي��را ال����ى ان 
"ال��م��ق��ات��ل��ي��ن ه������ددوا ب��اس��ت��ه��داف 
ال��ت��ج��م��ع��ات ال���م���ؤي���دة ف���ي م��ن��اط��ق 
عدة". وقال: "هذه رسالة واضحة ان 
انتخابات في ظل ما يجري  تنظيم 
في سوريا هو نوع من انواع الجنون 
وت��زوي��ر ال��ح��ق��ائ��ق"، ف��ي تلميح الى 
آذار  منتصف  منذ  المستمر  ال��ن��زاع 
االح��ت��ج��اج��ات  ب�����دء  ت���اري���خ   ،2011

مناهضة للنظام.
 وأوردت الوكالة العربية السورية 
ل��أن��ب��اء "س���ان���ا"  ان "ال��م��ج��م��وع��ات 
االره����اب����ي����ة ال��م��س��ل��ح��ة اس��ت��ه��دف��ت 
م����واط����ن����ي����ن م���دن���ي���ي���ن ف�����ي خ��ي��م��ة 

وط��ن��ي��ة ف��ي م��دي��ن��ة درع����ا، م��م��ا ادى 
الى استشهاد عدد من المواطنين 

واصابة آخرين".
 ون����ق����ل ال���ت���ل���ف���زي���ون ال����س����وري 
الرسمي عن محافظ درعا محمد خالد 
ال��ه��ن��وس ان "ج��ري��م��ة االره��اب��ي��ي��ن 
بحق أهالي حي المطار في درعا لن 
في  المشاركة  من  السوريين  تمنع 

االنتخابات الرئاسية".
 وق����وب����ل����ت ه�������ذه االن����ت����خ����اب����ات 
ب��ان��ت��ق��ادات م��ن م��ع��ارض��ة ال��داخ��ل. 
وت��خ��وف رئيس "ت��ي��ار بناء ال��دول��ة" 
المعارض لؤي حسين، من ان تؤدي 
ال����ى ت��ع��م��ي��ق االن���ق���س���ام ف���ي ال��ب��اد 
وزي�����ادة "ع��ن��ج��ه��ي��ة" ال��ن��ظ��ام. وق��ال 
ال����ى تقسيم  ان االخ���ي���ر ق���د ي��ع��م��د 
السوريين "الى عرقين، عرق سوري 
هو المشارك في االنتخابات، وعرق 

ارهابي الذي لم يشارك".
في غضون ذلك، تمكنت القوات 
النظامية الخميس تدعمها عناصر 
"حزب الله" اللبناني، من فك حصار 
م��ق��ات��ل��ي ال���م���ع���ارض���ة م���ن���ذ ن��ي��س��ان 
مما  ال��م��رك��زي،  حلب  لسجن   2013
ات�����اح ق��ط��ع ط��ري��ق ام�����داد رئيسية 

للمقاتلين.
 اال ان الناطقة باسم مكتب االمم 
االنسان سيسيل  لحقوق  المتحدة 
ب����وي����ي ح�������ذرت م����ن "وج��������ود خ��ط��ر 
المعتقلين،  س��ام��ة  ع��ل��ى  حقيقي 
سياسيا".  معتقا   53 وخ��ص��وص��ًا 
وت��ف��ي��د ارق�����ام االم�����م ال��م��ت��ح��دة، ان 
بينهم  نزيل،   2500 يضم  السجن 

كثيرون ممن اتموا محكومياتهم.
 وواص�����ل�����ت ال�����ق�����وات ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
ال��س��ج��ن. وق��ال  ف��ي محيط  تقدمها 
التقدم في  ان  امني س��وري  مصدر 
محيط السجن يدخل "ضمن خطة 

دبابة خالل دورية للقوات العراقية بحثًا عن مقاتلين لـ”الدولة اإلسالمية في العراق والشام” )داعش( في مدينة الرمادي 
أول من أمس.  )رويترز(

مقتل قائد "أنصار بيت املقدس" يف سيناء
مع انتهاء حملة االنتخابات الرئاسية املصرية

 مالي: مقتل 20 جنديًا يف بلدة كيدال   

بغداد تتخذ إجراءات قانونية ضد أنقرة
بعد بدء األتراك تصدير نفط كردستان العراق

)رويترز، و ص ف(

ق���ت���ل ق���ائ���د ت��ن��ظ��ي��م "ان����ص����ار ب��ي��ت 
ال���م���ق���دس" ال���ج���ه���ادي ف����ي س��ي��ن��اء 
االنتخابات  ان��ت��ه��اء حملة  م��ع  أم���س، 
الرئاسية التي يتوقع ان يفوز فيها 
وزي����ر ال���دف���اع ال��س��اب��ق ال��م��ش��ي��ر عبد 
ال��ذي يطرح نفسه  الفتاح السيسي 

حصنا في مواجهة االرهاب.
 وأك���د م��س��ؤول��ون أم��ن��ي��ون مقتل 
بانه قائد  المنيعي ووصفوه  ش��ادي 
ت��ن��ظ��ي��م "أن����ص����ار ب���ي���ت ال���م���ق���دس" 
ال���ذي اعلن مسؤوليته ع��ن ع��دد من 
الهجمات الدامية على قوات الجيش 
وال����ش����رط����ة م���ن���ذ اط�����اح�����ة ال���رئ���ي���س 
االسامي محمد مرسي في تموز من 

العام الماضي.
آخرين  ثاثة  م��ع  المنيعي  وقتل   
م���ن اع���ض���اء ال��ت��ن��ظ��ي��م، ك��م��ا أوض���ح 
الى  مشيرين  االمنيون،  المسؤولون 
ان الشرطة أطلقت النار عليهم لدى 
ف���ي س���ي���ارة لتفجير خط  ت��وج��ه��ه��م 

انابيب للغاز في وسط سيناء.
 ل��ك��ن م��س��ؤوال أم��ن��ي��ا آخ���ر ق���ال ان 
في  قتلوا  آخ��ري��ن  وخمسة  المنيعي 

هجوم شنه عليهم مجهولون.

 وكان ضابط في الشرطة قد قتل  
وأص���ي���ب ش��رط��ي��ان ب��ال��رص��اص ليل 
الخميس في هجوم شنه مجهولون 
على دوري���ة ل��ق��وى االم���ن ف��ي شمال 

سيناء.
وأف���اد م��س��ؤول صحي أن شخصا 
قتل وأن ثاثة جرحوا في اشتباكات 
ب��ي��ن ق���وى األم���ن وم��ؤي��دي��ن لجماعة 
"اإلخ�������وان ال��م��س��ل��م��ي��ن" ف���ي م��دي��ن��ة 

الفيوم جنوب غرب القاهرة.
ال��ه��ي��ك��ل  ان  ال����خ����ب����راء  وي�����ق�����ول   
ال��ق��ي��ادي ل����"ان���ص���ار ب��ي��ن ال��م��ق��دس" 
وم���ص���ادر ت��م��وي��ل��ه غ��ي��ر م��ع��روف��ة وان 
االن في  ح��ت��ى  ن��ج��ح  ال���ذي  المنيعي 
ال��ه��روب م��ن ماحقة ق���وات الشرطة 
وه��م  ال��س��وارك��ة.  قبيلة  ال���ى  ينتمي 
يعتقدون ان التنظيم هو المجموعة 
ال��ج��ه��ادي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة ال���ق���ادرة على 
وعرقلة  المسلحة  الهجمات  تصعيد 
عودة االستقرار في بلد منقسم منذ 

اطاحة مرسي.
 ورك�����ز االس���ام���ي���ون ال��م��س��ل��ح��ون 
ه���ج���م���ات���ه���م ع���ل���ى ق��������وات ال���ش���رط���ة 
والجيش ردا على حملة قمع شنتها 
ال��س��ل��ط��ات ع��ل��ى ج��م��اع��ة "االخ������وان 
وأوقعت  مرسي  وأنصار  المسلمين" 

1400 ق��ت��ي��ل ع��ل��ى االق�����ل اس��ت��ن��ادا 
الى منظمة العفو الدولية وأدت الى 

توقيف اكثر من 15 الفا آخرين.
 كما صدرت أحكام باالعدام على 
محاكمات  عقب  االساميين  م��ئ��ات 
سريعة، األمر الذي أثار استياء دوليا.
 وك��������ان ت���ن���ظ���ي���م "ان������ص������ار ب��ي��ت 
ال��م��ق��دس" ح���ذر ف��ي ك��ان��ون الثاني 
اقترب"  "ال��ق��ص��اص  ان  م��ن  الماضي 
م��ت��وج��ه��ا ال����ى ال��س��ي��س��ي ال�����ذي ق��اد 
عملية اطاحة مرسي وبات االن على 

وشك تولي رئاسة الدولة.
 وش�������دد ال���س���ي���س���ي ف����ي ح��م��ل��ت��ه 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة االره����اب 
واعادة االستقرار بعد ثاث سنوات 
من االضطرابات السياسية واالمنية 
ف��ي ال��ب��اد.  وح���رص على ان يظهر 
م��ظ��ه��ر ال���رج���ل ال���ق���وي ال����ق����ادر على 
اع�������ادة االم������ن واالس����ت����ق����رار وه�����و م��ا 
اكسبه شعبية كبيرة بين المصريين 
الذين انهكتهم االضطرابات واثارها 
السلبية على االقتصاد وعلى قطاع 

السياحة الحيوي.
 لكن معارضيه يقولون انه عندما 
ي��ف��وز ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ستعود مصر 

الى حكم الفرد.

)رويترز(

قال وزير الدفاع  المالياني سوميلو 
بوباي مايجا إن نحو 20 جنديًا قتلوا 
وان 30 جرحوا في محاولة فاشلة 
ل����ل����ق����وات ال���ح���ك���وم���ي���ة الس���ت���ع���ادة 
االنفصاليين  معقل  ك��ي��دال  ب��ل��دة 

الطوارق هذا االسبوع.
وجاء في كلمة له عبر التلفزيون 
ال�����ح�����ك�����وم�����ي ف�������ي وق���������ت م���ت���ق���دم 

ال��خ��م��ي��س: "س��ق��ط قتلى وج��رح��ى 
ف����ي ال���ج���ان���ب���ي���ن. ل���دي���ن���ا ن���ح���و 30 
ج��ري��ح��ًا... ول��دي��ن��ا وي��ا ل��اس��ف نحو 
هجوما  الجيش  وش��ن  قتيا".   20
على كيدال االربعاء بعد اشتباكات 
مطلع االس��ب��وع خ��ال زي��ارة للبلدة 
قام بها  اخيرًا رئيس الوزراء المعين 

موسى مارا.
وق��ت��ل ث��م��ان��ي��ة م��دن��ي��ي��ن بينهم 
عندما  حكوميين  موظفين  س��ت��ة 

الحاكم  هاجم االنفصاليون مكتب 
م��وظ��ف��ًا  واح����ت����ج����ز 32  ال���م���ح���ل���ي. 
ح���ك���وم���ي���ًا آخ�����ري�����ن ره�����ائ�����ن ل����دى 
ال��م��ت��م��ردي��ن، ث���م أف����رج ع��ن��ه��م في 

وقت الحق.
االنفصاليين  الحكومة  وتتهم 
لتحرير  الوطنية  "الحركة  وبينهم 
أزواد" بتجديد التحالفات السابقة 
م����ع ج���م���اع���ات اس���ام���ي���ة م��رت��ب��ط��ة 

ب�"القاعدة".

)و ص ف، رويترز(

ت��ح��دث��ت ال��س��ل��ط��ات ال��ع��راق��ي��ة عن 
تركيا  قانونية ضد  اج���راءات  اتخاذ 
ب��ع��د إع�����ان أن���ق���رة ال���ب���دء ب��ت��ص��دي��ر 
الى  ال��ع��راق،  كردستان  إقليم  نفط 

األسواق العالمية.
وج������اء ف����ي ب���ي���ان ل��������وزارة ال��ن��ف��ط 
العراقية: "قدمنا طلب تحكيم ضد 
الجمهورية التركية وشركة بوتاس 
لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، 
ال�����ى غ���رف���ة ال����ت����ج����ارة ال����دول����ي����ة ف��ي 
باريس". وعزا الطلب الى أن تركيا 
وتخزينه  الخام  النفط  "نقل  تولت 
م���ن إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان وع���ن ط��ري��ق 
ناقلة في  عبر  الخام  النفط  تحميل 
ميناء جيحان التركي، كل ذلك من 
دون إذن من وزارة النفط العراقية". 
وأضاف أن "تركيا وبوتاس انتهكتا 
أنابيب  باتفاق  الخاصة  التزاماتهما 

نقل النفط العراقية – التركية".
تانر  التركي  الطاقة  وزي��ر  وك��ان 
ي��ل��دي��ز أع��ل��ن ف���ي وق���ت س��اب��ق ب��دء 
تركيا تصدير النفط من كردستان 

العالمية. وقال  العراق الى األسواق 
ب��دأت  "ال��ش��ح��ن��ات  إن  للصحافيين 
الساعة 22:00 )أول من( أمس من 
م��ي��ن��اء ج��ي��ح��ان "ف���ي ج��ن��وب تركيا، 
ال���ذي يبيع  موضحًا أن "ال��ع��راق ه��و 
ال��ن��ف��ط وي��ن��ت��ج��ه وال���ع���راق ه��و ال��ذي 

سيدير المبيعات المقبلة". 
وأص������������������درت ح������ك������وم������ة إق����ل����ي����م 
كردستان بيانًا جاء فيه أن أسواقًا 
أوروب���ي���ة اش���ت���رت ش��ح��ن��ة أول����ى من 
النفط المنقول عبر خط أنابيب من 
اإلق��ل��ي��م إل��ى ت��رك��ي��ا، وأن ال��ع��ائ��دات 
وقالت  التركي.  خلق  بنك  ستودع 
إن ال���ع���ائ���دات س��ت��ع��ام��ل ك��ج��زء من 
الوطنية  الموازنة  حصة االقليم من 
جزءًا  بغداد  حجزت  والتي  العراقية 
تحّرك  على  ردًا  السنة  ب��داي��ة  منها 
ع��ل��ى نحو  ال��ن��ف��ط  األك����راد لتصدير 

مستقل.
وصّرح الناطق باسم وزارة النفط 
"ال���وزارة  ب��أن  العراقية عاصم جهاد 
الجهات  ال��ى جميع  وجهت رسائل 
التي تتعامل بالنفط لتحذيرها من 
التعامل مع هذا النفط الذي يعتبر 

مهربًا".
االع����ان بينما تثير  وي��أت��ي ه���ذا 
ال��ن��ف��ط  ص����������ادرات  إدارة  م���س���أل���ة 
خ��اف��ات ب��ي��ن ال��س��ل��ط��ات ال��ك��ردي��ة 
وال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة م��ن��ذ أش��ه��ر. 
وت���رى ب��غ��داد أن ال��ن��ف��ط ي��ع��ود ال��ى 
ك����ل ال�����ع�����راق، ب��ي��ن��م��ا ت���ص���ر أرب���ي���ل 
شركات  م��ع  م��ب��اش��رة  التعامل  على 

نفطية.
وي��م��ك��ن ال����ص����ادرات ع��ب��ر ت��رك��ي��ا 
التي تأتي بعد االنتخابات النيابية 
ن���ي���س���ان  ف�����ي 30  أج�����ري�����ت  ال����ت����ي 
الذي  االئتاف  فيها  وف��از  الماضي 
يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري 
ال���م���ال���ك���ي، أن ت���زي���د ال���ت���وت���ر ب��ي��ن 
األك������راد وال��ح��ك��وم��ة ال��م��رك��زي��ة في 

بغداد.

تسعة قتلى
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ�����ر، ق��ت��ل تسعة 
أش��خ��اص على األق���ل وأص��ي��ب نحو 
22 آخ���ري���ن ف���ي ه��ج��م��ات م��ت��ف��رق��ة 
اس��ت��ه��دف��ت ب��غ��داد وش��م��ال��ه��ا، كما 

أفادت مصادر أمنية وطبية.

الوكالة الدولية:  إيران قّلصت مخزونها النووي  

)رويترز(

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أن إيران قلصت مخزونها 
من المواد النووية االكثر حساسية في إطار تنفيذ االتفاق النووي 

الموقت الموقع مع القوى العالمية الست وبدأت تتعاون في تحقيق 
متعثر منذ فترة طويلة تجريه الوكالة في أبحاث يشتبه في أن 

لها صلة بمحاولة إنتاج قنبلة نووية. ومن المحتمل أن تلقى نتائج 
التقرير الفصلي للوكالة التابعة لأمم المتحدة ترحيبا من القوى 

الست التي تسعى الى التفاوض على اتفاق طويل األجل مع إيران 
إلنهاء خاف مستمر منذ عشر سنين في شأن برنامجها النووي.

وتنفي طهران المزاعم الغربية عن سعيها الى تطوير قدرة على إنتاج 
أسلحة نووية.

وأوضح التقرير الشهري الذي تعده الوكالة أن إيران تفي حتى اآلن 
بالخطوات التي تم االتفاق عليها لتقييد برنامجها النووي.

ونتيجة لذلك تستطيع إيران استعادة بعض األموال المجمدة في 
الخارج بموجب االتفاق الذي وقعته مع الواليات المتحدة وروسيا 

وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين في  تشرين الثاني 2013.
وأضاف تقرير الوكالة أن إيران تحركت منذ  كانون الثاني لتقليص 

مخزونها من االورانيوم المخصب الى درجة أكبر وهي خطوة فنية 
قريبة نسبيا من إنتاج مواد يمكن استخدامها في إنتاج قنبلة نووية.

واشنطن ودول أوروبية قلقة من العنف يف ليبيا     

)رويترز(

عبرت الواليات المتحدة ودول أوروبية امس عن القلق العميق من 
العنف في ليبيا وحذرت من أن الباد تقف على "مفترق طرق" بين 
مواصلة الطريق نحو تحول سياسي أو السقوط في هوة الفوضى 

واالنقسام والعنف واإلرهاب.
وقالت هذه الدول في بيان مشترك: "يشعر االتحاد األوروبي وفرنسا 

وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والواليات المتحدة بقلق بالغ من أعمال 
العنف المستمرة وتدعو كل األطراف إلى عدم استخدام القوة 

وتسوية الخافات بالوسائل السياسية". وعرض البيان أيضا دعم 
الغرب لعملية مصالحة شاملة بمساعدة األمم المتحدة وحذر من أن 
"االنقسامات المستمرة بين الليبيين ستؤثر تأثيرًا كبيرًا على قدرة 

المجتمع الدولي على تقديم المساعدة".

نتنياهو يتحّفظ عن انسحاب أحادي من الضفة

رام الله – "النهار"

تحفظ رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو عن انسحاب 
احادي من الضفة الغربية المحتلة بعد انهيار المفاوضات 

الفلسطينية - االسرائيلية، مشيرا الى تزايد  التأييد في اسرائيل 
التخاذ خطوات احادية.  وصّرح في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" 

االميركية أن "خطوة االنسحاب االحادي من قطاع غزة  أدت إلى 
نشوء دولة "حماستان" التي أطلقت منها آالف الصواريخ على 

األراضي اإلسرائيلية" . واضاف "ان اسرائيل غير معنية بالتحّول 
دولة ثنائية القومية، كما انها غير معنية بقيام دولة فلسطينية"، 

مبررا ذلك بانها "ستقع تحت وصاية ايرانية". وقال: " الجميع 
في اسرائيل يسألون اليوم عن الخطوة التالية. وهناك اجماع 

يتكون في اسرائيل من اليمين واليسار على ضرورة االنفصال عن 
الفلسطينيين، وعلى قيام دولة فلسطينية منزوعة الساح وتعترف 
بيهودية دولة اسرائيل الديموقراطية، وال أحد في اسرائيل يرغب 
ويؤيد دولة ثنائية القومية، ولكن يجب ان ندرس هذه الخطوات 

جيدا وان نتعلم مما جرى في قطاع غزة بعد االنسحاب منها".
وأفاد انه يجري مشاورات مع شركائه في االئتاف الحكومي وجهات 
أخرى الستكشاف الخيارات السياسية المتاحة، مؤكدًا انه "ال يؤيد 

فكرة ابقاء الوضع القائم على حاله". وكشف الموقع االلكتروني  
لصحيفة "هآرتس" االسرائيلية  ان "نتنياهو بدأ مع بعض وزرائه 
درس بعض الخيارات ووضع الخطط للقيام بخطوات احادية منها 

االنسحاب من بعض مناطق الضفة الغربية".

أملانيا خفضت سن التقاعد الى 63 سنة  

)رويترز(

صادق "البوندستاغ" االلماني على اصاح رئيسي لنظام المعاشات 
اقترحه االئتاف الحاكم يتضمن خفض سن االحالة على التقاعد 

إلى 63 سنة لبعض المواطنين، على رغم تحذيرات من خبراء 
اقتصاديين من أن هذه الخطوة قد تلحق ضررا باالقتصاد.

وأقر التشريع الجديد بسهولة في مجلس النواب بفضل الغالبية 
الكبيرة التي يتمتع بها ائتاف المحافظين والديموقراطيين 

االشتراكيين الذي تقوده المستشارة انغيا ميركل.
وخفض سن االحالة على التقاعد مشروع طرحه الديموقراطيون 

االشتراكيون على رغم ان خبراء اقتصاديين يحذرون من انه ستكون 
له آثار سلبية على االقتصاد مع ارتفاع نسبة المسنين بين السكان 
ونقص العمالة الماهرة. ويفيد مكتب االحصاءات لاتحاد االوروبي 

"يوروستات" أن االلمان يعملون فترة أطول من اليونانيين واالسبان 
والفرنسيين إذ يتقاعدون بعد تمضية نحو 37,5 سنة في العمل. 

والمتوسط في االتحاد االوروبي هو 35 سنة.
وبموجب التشريع الجديد سيسمح لبعض االلمان ابتداء من تموز 
بالتقاعد والحصول على معاش كامل عند سن 63 سنة شرط ان 

يكونوا أمضوا 45 سنة في العمل. ويمكن ايضا أولئك الذين سرحوا 
من العمل فترة قصيرة أن يتقاعدوا مبكرا.

الصين اطلقت "حملة" على "االرهاب" يف شينجيانغ   

)رويترز(

أفادت وكالة الصين الجديدة لأنباء "شينخوا" أمس أن سلطات 
منطقة شينجيانغ الصينية بدأت "حملة لمدة سنة" على 

"النشاطات اإلرهابية العنيفة". وتقع منطقة شينجيانغ المضطربة 
في غرب الصين وتقطنها أقلية كبيرة من مسلمي االويغور. 

وشهدت المنطقة الخميس أعنف الهجمات في الصين منذ سنوات 
عندما قتل 31 شخصا بعدما ألقيت متفجرات من مركبتين على 
سوق. ووصفت بيجينغ الهجوم الذي وقع في أورومتشي عاصمة 

شينجيانغ بأنه "حادث ارهابي عنيف وخطير" وتعهد مسؤول األمن 
الداخلي منغ شيان تشو تعزيز الحملة على "غطرسة اإلرهابيين". 

وأصيب 94 شخصًا في الهجوم.

مـوجــز

رجل على أنقاض مبان مدمرة نتيجة إلقاء قوات النظام براميل متفجرة عليها في حي بعيدين بمدينة حلب أمس.  )رويترز(

لتأمين  عملياته  لتوسيع  ال��ج��ي��ش 
ال��م��ن��ط��ق��ة ب��ش��ك��ل ك����ام����ل، وق��ط��ع 
المعارضة".  مقاتلي  االم���دادات عن 
واضاف: "خال فترة قريبة، سيكون 

الوضع اكثر راحة لمدينة حلب".
 وتواصلت المعارك بين القوات 
في  ال��م��ع��ارض��ة  ومقاتلي  النظامية 
م��ن��اط��ق ع����دة، وخ��ص��وص��ا ف��ي ري��ف 
ادلب، ومحيط بلدة مورك في حماه 
ال��م��ع��ارض��ون،  عليها  يسيطر  ال��ت��ي 

ويحاول النظام استعادتها.
ال��م��ع��ارك حول  المرصد ان  وق���ال 
رئيسية  على طريق  الواقعة  م��ورك 
ب��ي��ن وس���ط ال��ب��اد وش��م��ال��ه��ا، أدت 
القوات  م��ن  قتيًا  ال��ى سقوط 26 
النظامية والمسلحين الموالين لها، 
وث���اث���ة م��ق��ات��ل��ي��ن م��ع��ارض��ي��ن على 

االقل الخميس.
وغ��داة استخدام روسيا والصين 
"الفيتو" ضد مشروع  النقض  حق 
ق�����رار الح���ال���ة ال���ن���زاع ال���س���وري على 
المحكمة الجنائية الدولية، اعتبرت 
موسكو  ان  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة 
وبيجينغ "أظهرتا قسوة واستخفافًا 
بسقوط عدد ال ُيحصى من ضحايا 

االن����ت����ه����اك����ات ال���خ���ط���ي���رة ل��ح��ق��وق 
اإلنسان في سوريا".

الكلور في كفرزيتا 
ناشطون  نشر  آخ���ر،  صعيد  على 
من المعارضة السورية شريط فيديو 
قالوا انه يظهر انتشار غاز الكلور في 
بريف حماه،  قرية كفرزيتا  ش���وارع  
وه��ي اللقطات االول��ى من نوعها لما 

يصفونه بحملة الستخدام األسلحة 
الرئيس بشار  الكيميائية يقوم بها 

األسد.
التي تقع  قرية كفرزيتا  وك��ان��ت   
ف����ي م���ح���اف���ظ���ة ح����م����اه ع���ل���ى م��س��اف��ة 
مركز  دم��ش��ق  ش��م��ال  كيلومتر   200

انها  ن��اش��ط��ون ومسعفون  ي��ق��ول  م��ا 
حملة مستمرة منذ شهرين اسقطت 
خ��ال��ه��ا اس��ط��وان��ات غ���از ال��ك��ل��ور من 

طائرات هليكوبتر.
األسلحة  ح��ظ��ر  منظمة  وف��ت��ح��ت   
الهجمات   ف��ي  تحقيقا  الكيميائية 
أبلغ عن أكثر من 12  التي  المزعومة 
م��ن��ه��ا ف���ي س���وري���ا م��ن��ذ 11 ن��ي��س��ان. 
وقالت المنظمة: "وصل مفتشو بعثة 
تقصي الحقائق إلى سوريا األسبوع 
إلى  الوصول  يحاولون  وه��م  الماضي 
ب��ع��ض ال���م���واق���ع".  وج����اء ف��ي النص 
المرافق لشريط الفيديو الذي نشره 
مستخدم يدعى مصطفى جمعة انه 
التقط الخميس في كفرزيتا على يد 

"الهيئة العامة للثورة"  المعارضة.
 وأظهر الشريط غازا أخضر يضرب 
الى الصفرة في شارع. ويركض رجل 
بعيدا من سحابة الغاز مع امرأة تضع 
ق��ط��ع��ة ق��م��اش ع��ل��ى ف��م��ه��ا. ويظهر 
رج�����ل آخ�����ر ي����رت����دي س�������رواال م��م��وه��ا 
وي��ض��ع قناعا واق��ي��ا م��ن ال��غ��از ينادي 
على سيارة لمساعدة المرأة. ويقول 
الكلور.  ال��ص��ورة: "قصف بغاز  خ��ارج 

دخان اصفر".

ل���ح���س���اب  ي���ع���م���ل  م����ص����ور  وروى 
"روي����ت����رز" ب��ال��ق��ط��ع��ة ان����ه وص����ل ال��ى 
مكان الهجوم بعد ساعة من اسقاط 
ط���ائ���رة ه��ل��ي��ك��وب��ت��ر ال��ق��ن��ب��ل��ة. وق����ال: 
"رائ��ح��ة ال��ك��ل��ور ك��ان��ت واض��ح��ة ج��دا. 
ك��ان��ت تشبه رائ��ح��ة ال��خ��ل أو ال��م��ادة 
ال��م��ب��ي��ض��ة ل��ل��غ��س��ي��ل. ب�����دأت أس��ع��ل 
التنفس. شعرت  في  وأعاني ضيقًا 

بحرقة في عيني".
وب�����دت ف���ي اح�����دى ص�����وره ال���م���رأة 
الغاز  م��ن  بعيدا  تركض  كانت  التي 
في شريط الفيديو. وكانت تتلقى 
العاج باالوكسيجين في مستشفى 
م���ي���دان���ي. وص�����رح: "ك����ان ه��ن��اك 70 
مصابا. الذين كانوا في مكان سقوط 

القنبلة أغمي عليهم".
ك��ف��رزي��ت��ا  ان  ن����اش����ط����ون  وق�������ال   
ت��ع��رض��ت ل��ه��ج��وم��ي��ن ال��خ��م��ي��س هي 
إدل��ب  محافظة  ف��ي  التمانعة  وق��ري��ة 

بشمال غرب سوريا.
 وغاز الكلور أقل فتكا آالف المرات 
م��ن غ���از ال��س��اري��ن، ل��ك��ن اس��ت��خ��دام��ه 
كساح غير مشروع بموجب معاهدة 
الكيميائية  االسلحة  لحظر  عالمية 

وقعتها سوريا.
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)و ص ف(

ت���ج���ددت ال���م���واج���ه���ات أم����س في 
اس����ط����ن����ب����ول ب����ع����د اع���������ان م��ق��ت��ل 
ش���خ���ص آخ������ر خ������ال اش���ت���ب���اك���ات 
عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين 
في حي شعبي بالمدينة في اليوم 

السابق.
واش��ت��ب��ك م��ت��ظ��اه��رون م���ع رج���ال 
ال���ش���رط���ة ب���ض���ع دق����ائ����ق ف����ي أح���د 
ال��������ش��������وارع ال����رئ����ي����س����ي����ة م������ن ح��ي 
اوك����م����ي����دان����ي. وم�����ن اج�����ل ت��ف��ري��ق 
ن��ح��و 15 م��ت��ظ��اه��رًا، أط��ل��ق��ت ق��وات 
م��ك��اف��ح��ة ال��ش��غ��ب ال��ن��ار ف��ي ال��ه��واء 
ق���ب���ل ان ت���س���ت���خ���دم ق���ن���اب���ل ال���غ���از 

المسيل للدموع.
االشخاص  ع��ش��رات  ك��ان  وبينما 
ي��ت��ظ��اه��رون ف���ي ح���ي اوك��م��ي��دان��ي 

ف�����ي اس����ط����ن����ب����ول ال���خ���م���ي���س ض��د 
جنازة  يحضر  رج��ل  قتل  الحكومة، 
العمر برصاص  م��ن  ال����15  ف��ي  فتى 
أوغ��ور  حي اطلقته الشرطة. وك��ان 
كورت )30 سنة( يقف بالقرب من 
م��وك��ب ج��ن��ازة اح���د أق��رب��ائ��ه عندما 
اص��ي��ب ب��رص��اص��ة ف��ي رأس����ه، فيما 
ك��ان��ت ال��ش��رط��ة ت���ح���اول ال��س��ي��ط��رة 
على عشرات المتظاهرين في مكان 

ليس ببعيد.
واف����اد ش��ه��ود ع��ي��ان ط��ل��ب��وا ع��دم 
ذك������ر اس���م���ائ���ه���م ان ق������وى االم�����ن 
اطلقت رصاصًا حيًا في الهواء قبل 
مؤكدين  ال��س��ك��ان،  تستهدف  ان 

معلومات نشرتها الصحف.
وف���ي ف��ي��دي��و ل��ل��رق��اب��ة ف��ي مكان 
الجنازة، ظهر ك��ورت وهو يتعرض 

لاصابة ورأسه يغرق في الدماء.

المستشفى  ال���ى  ال���رج���ل  ون��ق��ل 
حيث أجريت له جراحة اال انه توفي 

في وقت الحق.
اسطنبول  محافظ  اع���ان  وادى 
حسين افني موتلو على حسابه في 
موقع "تويتر" للتواصل االجتماعي 
م��ق��ت��ل اوغ�����ور ك�����ورت، ال����ى ت��ف��اق��م 
الى  الوضع ودف��ع مئات االشخاص 

النزول الى الشارع.
وخال هذه المواجهات االخيرة، 
أصيب شخص بجروح بالغة توفي 
ع��ل��ى اث���ره���ا ص��ب��اح ال��ج��م��ع��ة. وق���ال 
المحافظ إن تسعة اشخاص آخرين 
ب��ي��ن��ه��م ث��م��ان��ي��ة ش��رط��ي��ي��ن ج��رح��وا 
أي���ض���ًا. ول����م ت��ش��ه��د ت��رك��ي��ا اع��م��ال 
عنف كهذه منذ االحتجاجات على 
الحكومة التي هزت السلطة الربيع 

الماضي.

 وصودر نحو 20 ساحًا للشرطة 
ف������ي اط���������ار ت���ح���ق���ي���ق ف������ي ظ������روف 
الحادث ومطلقي النار. وكان نائب 
رئ��ي��س ال�����وزراء ب��ول��ن��ت اري��ن��ج وع��د 
التي  ف��ي االس��ل��ح��ة  ب��اج��راء تحقيق 

استخدمتها الشرطة.
ان يعلن رئيس  المفترض  وم��ن 
الوزراء رجب طيب اردوغان ترشحه 
رس���م���ي���ا ل���ان���ت���خ���اب���ات ال���رئ���اس���ي���ة 
ف���ي ع��م��ل��ي��ة اق���ت���راع م��ب��اش��رة. وف��ي 
خطابه االخير كرر اردوغ��ان وصفه 
الذين  ب�"االرهابيين"  المتظاهرين 
ي�����ري�����دون "ت���ق���س���ي���م ال�����ب�����اد م��ث��ل 
اوك�����ران�����ي�����ا". وم�����ن ال���م���ف���ت���رض ان 
يتوجه الرجل القوي في تركيا الى 
جالية  تعيش  حيث  ال��ي��وم  المانيا 
ت��رك��ي��ة ك���ب���ي���رة، ف���ي اط�����ار حملته 

االنتخابية.

 رد فعل اشخاص ينتظرون للمشاركة في تشييع أوغور كورت في حي أوكميداني باسطنبول، عندما ادركوا ان رجال شرطة بلباس عادي يحيطون بهم أمس.  )رويترز(

قتيالن برصاص الشرطة يف اسطنبول
لدى تفريق تظاهرة يف حّي شعبي لبنان النائم على قنبلة سورية!

وصل تقرير منظمة األغذية والزراعة الدولية "الفاو" عن 
انعكاسات االزمة السورية على االقتصاد اللبناني الى بيروت في 
اسوأ االوقات، إذ ليس هناك اآلن من يلتفت الى هذا الموضوع 

الخطير، ألن الجميع غارقون في مشكلة االستحقاق الرئاسي 
الذي يدخل الى الفراغ، بما يعني ان التقرير المذكور سيذهب 
ف نفسه في هذه الدولة البائسة 

ّ
به النسيان ولن يجد من يكل

عناء قراءته فحسب !
عمليًا، هذا ليس تقريرًا بمقدار ما هو إنذار هدفه لفت الدولة 

اللبنانية الى انها تنام على قنبلة مخيفة قد تدمر الباد ان لم 
تجد الحلول االستباقية لمشكلة الاجئين السوريين، الذين 

يتدفقون على لبنان بكثافة لم يشهد تاريخ االزمات لها مثيًا، 
والمعروف انه قبل الحديث عن عائلة تدخل الينا كل دقيقة، 
كان عدد الاجئين قد تجاوز مليونًا ونصف مليون وفق قيود 

االمم المتحدة، فاذا أضفنا مثل هذا العدد تقريبًا من الذين 
دخلوا ولم يتم ادراجهم على القيود، يصبح في اإلمكان القول 

ان العدد اإلجمالي بات يساوي ٤٠٪ من عدد اللبنانيين تقريبًا!
لذا لم يعد يجوز الحديث عن مشكلة بل عن كارثة، او عن 

قنبلة ضخمة تستطيع ان تطيح البلد، وليس هناك من يتنّبه 
الى ضرورة معالجتها باشراك الدول االخرى في تحمل أوزارها 

المدمرة، والدليل انه عندما عقد المؤتمر األول للدول الداعمة 
في الكويت، فوجئنا بأن ارقام االمم المتحدة عن أعداد الاجئين 
تكاد تساوي ضعفي االرقام التي تحدثت عنها الدولة اللبنانية، 

ومنذ ذلك الحين حتى اآلن ازداد تدفق التسونامي،الذي ال 
تستطيع اي دولة في العالم ان تتحمل وزره، فلكأن ١٥٠ مليون 
مكسيكي دخلوا فجأة الى اميركا او ١٠٠ مليون صيني لجأوا الى 

روسيا !
ز على الناحية االقتصادية فقط، اي انخفاض نمو 

ّ
التقرير رك

الناتج المحلي بنسبة ٢,٩ ٪ كل سنة ودفع ١٧٠ الف لبناني 
الى براثن الفقر، إضافة الى مليون يعيشون تحت خط الفقر، 
وارتفاع البطالة بسبب المنافسة غير المشروعة بنسبة ٢٠٪ 

وزيادة النفقات بما قيمته ٢,٦ ملياري دوالر، لكن الخطورة 
ال تقتصر على الناحية االقتصادية فحسب، بل على التوازن 

الديموغرافي على المدى البعيد، باعتبار ان عددًا كبيرًا من 
الاجئين لن يعود غدًا الى سوريا حتى لو توقفت الحرب، 

كالذين دمرت منازلهم او الذين تدبروا عمًا لهم في لبنان ليس 
متوافرًا في بلدهم !

عام ١٩٥٤ كان عدد اللبنانيين مليونًا وكان عدد الاجئين 
الفلسطينيين ١٠٠ الف، ويكفي ان نقيم مقارنة بين الحالين 

مع األخذ في االعتبار الوضع األمني، الذي سيسوء تدريجًا نتيجة 
ما ستتركه معاناة اللجوء في غياب دولة قادرة فعًا على وقف 

تسونامي مدمر، في حين انها ال تملك وقتًا لقراءة التقرير فكيف 
بتفكيك القنبلة الموقوتة ؟ 

rajeh.khoury@annahar.com.lb

في ضوء النهار
راجح الخوري

يف َحضرة الفراغ...
رت األحاديث عنه والتحذيرات منه قد أمَّ 

ُ
الفراغ الذي كث

الثغر أخيرًا بطبل وزمر، وحيدوا من الدرب يا شباب، وطريق 
مًا، في إقامة مجهولة األمد.  ضيفًا عزيزًا مكرَّ

َّ
يا أوادم... فحل

 قليًا 
ّ

وعلى أساس يا ضيفنا لو زرتنا، وكنت ثقيل الظل
أو كثيرًا، لوجدتنا نحن الضيوف وأنت ربُّ المنزل، بل 

المنازل والقصور.
الطريف والظريف والمثير في أمر فخامة الفراغ، الذي 

د  اعتاد زيارتنا موسميًا با حاضر أو دستور، إنه ال يحدِّ
وقتًا وال يضرب موعدًا. فليس مستبعدا والحال هذه أن 
لة با  ة والتّبولة والنرجيلة المعسَّ ة النيَّ ف وطن الكبِّ يصيِّ

ْتب الكتاب بين 
َ
رئيس للجمهورية، في انتظار إنجاز لوازم ك

العاشقين الجديدين: أميركا وإيران.
ومن ُحسن الحظ والمصادفة أن زواج الِمثلّيين قد انتزع 
شرعّية عالمية، فا قلق من هذه الناحية، عدا أن المبادرة 

ع المنطقة على اقتحام تجارب جديدة في مجاالت  قد تشجِّ
التعاون والتقارب مع اإلمبراطورية الفارسية سابقا واإليرانية 

حاليًا، على أكثر من صعيد. وخصوصًا في حقل اإلبداعات 
حصر.

ُ
حصى وال ت

ُ
النووية ومشتقاتها التي ال ت

رون أن إيران 
ّ
ان أن قليلين جدًا هم الذين يتذك واضح للعيَّ

 خانة الدولة الرابعة في 
ّ

ما قبل الثورة الخمينية كانت تحتل
التصنيف العالمي للقوى العظمى.

وربما ال تزال إلى اآلن، وإلى هذه اللحظة، إن لم تكن قد 
ْتب 

َ
قفزت إلى الخانة الثالثة، أو أنها ستقفز الحقًا وبعد ك

د ذكره وذكر  الكتاب مع أميركا باراك أوباما الذي سيتردَّ
دوره الفّعال في هذا المجال. وتحديدًا من حيث تكريس 

دور إيران كدولة كبرى وأولى في المنطقة، وكمرجعّية على 
مستوى العاقات واالنفتاح على خصوم األمس...

هذا بالنسبة إلى الفراغ الرئاسي في الوطن الرسالة 
وأسبابه الجّوانّية، واحتمال استمراره ألشهر في حال عدم 

إحراز أي تقّدم بالنسبة إلى تفاهم قياصرة لبنان والتقائهم 
ح توافقي ُيبعد 

ّ
عند أي قاسم أو جامع مشترك حول مرش

المزيد من كؤوس الفراغ وتشّعباته عن هذا اللبنان المنكوب 
بقياداته ومرجعّياته ومتزّعمي فيْتريناته.

وباعتبار أن أحدًا ال يملك جوابًا دقيقًا أو تقريبيًا عن 
الوضع اللبناني المستجّد، فإن األنظار ستتجه صوب 

الحكومة التي سُتلقى المسؤوليات على عاتقها كونها قد 
برهنت عن جدارة خال هذه الفترة القصيرة نسبيًا.

وتطمينًا للجميع تعّهد الرئيس تّمام سام "أن تقوم 
الحكومة بواجباتها كاملة لجهة رعاية شؤون اللبنانيين 

ومصالحهم، في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية".
إذًا، ال بدَّ من انتظار غودو الرئاسة على غرار انتظار غودو 

الحكومة.

elias.dairy@annahar.com.lb

نهاريات
الياس الديري

تتمات الصفحة األولى

االنتصار على املوت

املطران جورج خضر

األول  ال��ق��رن  أواخ���ر  ف��ي  للقيامة  ع��ي��دوا  المؤمنين  ان  ذل��ك  نتيجة 
نزلت  اليوم  السوداء  الثياب  مآتمهم.  في  البيضاء  الثياب  بارتداء 
لم  التي  الوثنية  إلى  التي كانت عودة  االوروبية  النهضة  الينا من 
تعرف فكرة القيامة. لذلك طقوس يوم الجمعة العظيمة ليس فيها 
اللون االسود الذي استعاره مسيحيو اليوم اجتماعيا من الوثنية. 
ال��ح��داد في المسيحية االول��ى اللون االب��ي��ض. اية  ل��ون  هكذا ك��ان 
عائلة تجترئ بسبب ايمانها ان تخالف العادات المألوفة بارتدائها 
إلى  يحتاج  الكنيسة  في  التجدد  العظيمة؟  الجمعة  ي��وم  البياض 

جرأة كبيرة تعود بنا إلى القديم، إلى االصول.
ون��ري��د ه��ن��ا ب��ال��ق��دي��م ال��ث��اب��ت وال��ث��اب��ت ق��ي��ام��ة المسيح ال��ت��ي بها 
ن��ض��رب ال��م��وت ول��ي��س ف��ق��ط ه��ذا ال���ذي ي��ح��ل فينا ف��ي آخ��ر العمر 
قيامة  الجديد  وتخلف.  انحدار  كل  ميتة، كل سقطة،  ولكن كل 

المسيح وكل قيامة في المسيح.
نحن قياميون نحاول االنتصار على الموت وعلى شبه الموت في 
الشامل.  بمعناها  البيولوجية  على  وجوانبها،  الحياة  محطات  كل 
تحببا  األل���م  تستلذ  المسيحية  ان  ال��ت��ص��ور  ف��ي  الخطأ  ك��ان  ل��ذل��ك 
نفسه كان يحتوي عنصر  المسيح  عند  األل��م  المسيح.  ب��آالم  منها 
األل��م.  تمجد  المسيحية  ان  الشائع  الخطأ  ال��م��وت.  على  االن��ت��ص��ار 
في  ليس  لتتخطاه.  اإلنسان  كيان  في  الموجود  األل��م  تقتبل  هي 
المسيحية أي استلذاذ باأللم أو أية دعوة إلى التألم. هي ترى األلم 

الموجود لتغلبه بفرح القيامة.
ال��ف��رح غ��ال��ب��ا م��ا ك���ان ع��ن��د األك��اب��ر ث��م��رة ل��م��ع��ان��اة م��رت��ض��اة محبة 
بالمسيح. اذا قادك األلم إلى فرح بالرب يكون من الرب. األلم خارج 

إطالته على الرب ومشاركته آلالم المخلص ليس بشيء.

يوم الوداع فجر الفراغ

النصاب، منتهكة بذلك جوهر التزام الدستور في تداول السلطة 
ومنع الشغور في المنصب الدستوري االول في الباد. 

وي���غ���ادر ال��رئ��ي��س س��ل��ي��م��ان ق��ص��ر ب��ع��ب��دا ب���خ���روج م���ش���ّرف تحت 
حصانة احترامه للدستور والتزام تعهده رفض انتهاكه، من خال 
رفضه تمديد واليته، فيما تنفتح الباد على مسار أزمة سياسية 
ورئاسية وعلى حقبة محفوفة بالغموض والمجهول مع فجر الفراغ 
ان يتكهن بمداه وتداعياته وانعكاساته على  الذي ال يملك احد 
الباد ولو انتقلت الصاحيات الرئاسية من غد الى مجلس الوزراء 

مجتمعا.
"أغادر وأنا مرتاح الضمير ولدي أمل في ان معالم الدولة بدأت 
ت��رت��س��م م��ن��ذ ث��اث��ة اش��ه��ر. وه���ا ه��م ال��ي��وم ات��ف��ق��وا ع��ل��ى ال��ج��ل��وس 
معا ف��ي حكومة كنت أط��ال��ب بها م��ن أول ي��وم م��ن ع��ه��دي". قال 
الرئيس سليمان امس للمراسلين في قصر بعبدا مودعا ومحاوال 
ال��ذي سيخلفه  ال��ف��راغ  وق��ع  ان تخفف  انطباعات من شأنها  ت��رك 
ال��ى رئ��ي��س منتخب ج��دي��د. وطمأن  وال���ذي ح��رم��ه تسليم االم��ان��ة 
الى ان الحكومة قادرة على ادارة االوض��اع في حال الشغور لكنه 
يريد  م��ن  فهناك  منتظر  غير  آخ��ر  أم��ر  "خشيته حصول  يكتم  ل��م 

الشر". تنفيذ 
وظهر اليوم يلقي الرئيس سليمان خطاب الوداع الرئاسي امام 
المدعوين الرسميين والنواب والسفراء واالعاميين في قصر بعبدا 

االنجازات  21 دقيقة متضمنا جردة واسعة من  وتستغرق تاوته نحو 
اعترضت  التي  والعثرات  االخفاقات  اغفال مواطن  االساسية من دون 
الحض  مقدمها  وف��ي  والخاصات  الوصية  ال��ى  ليخلص  عهده  مسيرة 

على تقصير أمد الفراغ الى أقصى حد ممكن.
للرئيس  الوداعي  الخطاب  على  اللبناني سيتركز  الحدث  كان  واذا 
المنتهية واليته مع انتصاف الليل فان تداعيات الفراغ لن تقف عند 

حدود االحتفال الوداعي في قصر بعبدا وحده.

14 آذار في المجلس
ال��ى مجلس  الحضور  ق��رروا  آذار  ق��وى 14  ن��واب  ان  "النهار"  وعلمت 
ال���ن���واب ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن اص����راره����م ع��ل��ى ض�����رورة ان��ج��از 
االستحقاق الرئاسي في الساعات االخيرة للمهلة الدستورية. وتقررت 
ه���ذه ال��خ��ط��وة ف��ي اج��ت��م��اع ل��ه��ؤالء ال��ن��واب ع��ص��ر ام���س ب��ع��د م��ش��اورات 
اس��ت��م��رت ي��وم��ي��ن. وف��ي ه��ذا االط���ار ك��ان ه��ن��اك اق��ت��راح للنائب سامي 
الجميل عضو كتلة الكتائب أن يستمر وجود النواب في ساحة النجمة 
من  تأييدا  االق��ت��راح  ولقي  الليل.  منتصف  وحتى  مساء  السادسة  من 
وبعد  والمستقلين.  و"ال��م��س��ت��ق��ب��ل"  اللبنانية"  "ال��ق��وات  كتلة  ن���واب 
ال��ت��ش��اور ات��ف��ق ع��ل��ى ان ي��ت��ول��ى رئ��ي��س ك��ت��ل��ة "ال��م��س��ت��ق��ب��ل" ال��رئ��ي��س 
ف���ؤاد ال��س��ن��ي��ورة االت��ص��ال ب��رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري وه���ذا ما 
ال��ي��وم م��ع رئ��ي��س "اللقاء  حصل م��س��اء ام��س على ان ت��ج��ري ات��ص��االت 
مشاركته  اق��ت��راح  ط��رح  أج��ل  من  جنباط  وليد  النائب  الديموقراطي" 
في اللقاء النيابي اليوم والذي سيلي مباشرة االستقبال الذي سيقام 
ظهرا في قصر بعبدا. وفهم ان االتصاالت ستشمل أكبر عدد ممكن 

من الكتل النيابية.
وق���ال م��ص��در ن��ي��اب��ي ب���ارز ف��ي 14 آذار ل���"ال��ن��ه��ار" إن ه��ذه "ال��خ��ط��وة 
رئيس  انتخاب  لعدم  اللبنانيين عموما  تعبير عن حزننا وحزن  الرمزية 
جديد للجمهورية يدخل قصر بعبدا غدا. كما ان الخطوة تمثل اصرارنا 
على بذل المحاوالت النتخاب رئيس جديد حتى آخر يوم ضمن المهلة 
وما  تحقيقه.  وي��رج��ون  اللبنانيون  ال��ي��ه  يتطلع  م��ا  وه���ذا  ال��دس��ت��وري��ة، 
ليس  وتاليا  الديموقراطي  النظام  ليس في مصلحة  اآلن  حصل حتى 

في مصلحة لبنان".
موقفهم  عن  للتعبير  المجتمعين  باسم  بيانا سيتلى  ان  ايضا  وعلم 

في نهاية التجمع. 
ك��م��ا ع��ل��م��ت "ال���ن���ه���ار" ان ع����ددا م���ن ال���ن���واب وخ��ص��وص��ا م���ن "ك��ت��ل��ة 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل" س��ي��ج��رون م���ش���اورات ف��ي ال��س��ع��ودي��ة م��ع ال��رئ��ي��س سعد 
الحريري في شأن آفاق مرحلة ما بعد 25 أيار الجاري. ومن المقرر ان 
انعقاد  المقبل استعدادا الحتمال  الثلثاء  الى بيروت قبل  يعود هؤالء 

الجلسة النيابية العامة المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب.

الجلسة االخيرة
للرئيس  الوداعية  ال��وزراء جلسته  االج��واء، عقد مجلس  وسط هذه 
الموعد  ف��ي  جديد  رئيس  انتخاب  لعدم  خالها  أس��ف  ال��ذي  سليمان 
ال��وزراء  رئيس  وأثنى  بسرعة.  انتخابه  على ض��رورة  الدستوري مشددا 
تمام سام على انجازات العهد مخاطبا سليمان قائا: "كنتم لنا جميعا 
القدوة والقيادة المثالية ونحن مؤتمنون دستوريا على الوطن بالنيابة 
سليمان  ال��ى  وق��دم  الجمهورية".  رئ��اس��ة  ع��ن  وبالوكالة  فخامتكم  ع��ن 

درعا تذكارية. 
وأقام سليمان على االثر مأدبة على شرف سام والوزراء وقريناتهم 
وألقى الكلمة الوداعية التي أشاد فيها بالحكومة وعملها مبرزا تعاونه 
استعداده  مبديا  عهده  في  تعاقبت  التي  الحكومات  رؤس��اء  مع سائر 
الن يكون في تصرف الجميع للمساعدة في موضوع رئاسة الجمهورية 

ات مع االطراف. واالتفاق على شخص لهذا الموقع من خال لقاء

ال���ى ذل���ك، ب���رز م��وق��ف الف���ت ام���س ل��ل��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب��اط أك���د فيه 
"القوات  انه ال يزال عند موقفه من حيث رفض ترشيح رئيس حزب 
اللبنانية" سمير جعجع المعلن وترشيح رئيس تكتل التغيير واالصاح 
أن  "المنار"  الى محطة  وأمل في حديث  المضمر.  العماد ميشال عون 
تقوم الحكومة بمهمات الرئاسة "وال يجرنا بعض االفرقاء الى المزايدة 
دوام��ة  ف��ي  ون��دخ��ل  استقالة  او  لنكسة  الحكومة  وي��ع��رض��وا  الطائفية 

اخرى".

رئيس االركـان الروسي ال يستبعد تدخالً عسكريًا

اإلرهاب والتطرف، والساح، والمخدرات من الشرق األوسط إلى أوروبا، 
وغيرها من المناطق في العالم.

الليبي،  ال��س��ي��ن��اري��و  ع��ن  ف��ي س��وري��ا يختلف  ال��وض��ع  أن  إل���ى  وأش����ار 
يجر  لم  المعارضة  تساند  التي  ال��دول  من  للقوة  العلني  "فاالستعمال 
بعد"، و"الرهان هنا على التدفق الذي ال ينضب من المرتزقة األجانب 
والمقاتلين الراديكاليين، وعلى توريد األسلحة الى القوات المعارضة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة". وخ��ل��ص ال���ى ان س��وري��ا ح��ال��ي��ًا بحسب ت��ق��وي��م��ه ل��أح��داث 
الشرق  بلدان  من  فقط  ليس  والمقاتلين،  اإلره��اب  لتحضير  "م��ي��دان 

األوسط وشمال أفريقيا، بل من البلدان األوروبية المزدهرة".
وجدد وزير الخارجية الروسي سرغي الفروف رفض باده التدخل 
ال��خ��ارج��ي ف��ي س��وري��ا وم��ح��اول��ة ف��رض ق���رار ت��ح��ت ال��ف��ص��ل ال��س��اب��ع من 
لأمن  الدولي  المؤتمر  أمام  له  وقال في كلمة  المتحدة.  األمم  ميثاق 
روسيا  إن  ال��ي��وم"،  "روس��ي��ا  ق��ن��اة  نقلتها  موسكو  ف��ي  حاليا  المنعقد 
ترحب بخطوات المصالحة الداخلية في سوريا كما جرى في حمص، 
محاربة  في  سوريا  مساعدة  تعهدت  الثمانية  مجموعة  أن  إل��ى  الفتًا 

اإلرهاب.

"طالبان" تهاجم القنصلية الهندية يف هرات   
 

)و ص ف(
 

هاجم مقاتلون من "طالبان" القنصلية الهندية في هرات كبرى مدن 
غرب افغانستان، قبل ان تصدهم قوى االمن في عملية تكشف غياب 

االمن في الباد قبل اشهر من انسحاب قوات حلف شمال االطلسي.
الفجر  قبيل  اقتحموا  متمردين  ارب��ع��ة  ان  اف��غ��ان  م��س��ؤول��ون  وأوض���ح 
مجمعًا سكنيًا بالقرب من القنصلية الهندية قبل ان يفتحوا النار على 

الديبلوماسية. البعثة 
محمد  ه��رات  ف��ي  العسكرية  السريع شبه  التدخل  ق��وة  ق��ائ��د  وق��ال 
ي��وس��ف ب��اش��ت��ون ان "ارب��ع��ة معتدين م��ن ط��ال��ب��ان دخ��ل��وا م��ن��زال سكنيا 
ال��ب��اك��ر". واض���اف ان "ق��وى االم��ن اجلت  ال��ص��ب��اح  خلف القنصلية ف��ي 

السكان من المبنى وقاتلت لتطهيره".
القنصلي  ال��ط��اق��م  اف���راد  ال��ه��ن��دي��ة ان ك��ل  ال��خ��ارج��ي��ة  واع��ل��ن��ت وزارة 

سالمون.

17 قتيالً يف هجمات يف العراق   

)و ص ف(

بدأ  فيما  ام���س،  ال��ع��راق  ف��ي  ف��ي هجمات  االق���ل  على  17 شخصا  قتل 

ت��واف��د ع��ش��رات االالف م��ن الشيعة ال��ى ب��غ��داد الح��ي��اء ذك��رى وف��اة 
ات  اج��راء التي تبلغ ذروتها صباح غد وسط  الكاظم  االم��ام موسى 

امنية مشددة.
الباد  التي سجلت خصوصا في بغداد وشمال  الهجمات  وهذه 
أوقعت  والتي  البلد  التي يشهدها  العنف  تشكل استمرارا لدوامة 

اكثر من 3700 قتيل منذ بداية السنة.
وافادت مصادر طبية ان هجمات الجمعة التي حصلت في بغداد 

والموصل خلفت 17 قتيا و25 جريحا.
الزوار الشيعة القادمون من مختلف مناطق العراق التوافد  وبدأ 
منذ الثلثاء سيرا على الطرق الرئيسية في بغداد، للتوجه الى مرقد 

االمام الكاظم في منطقة الكاظمية شمال العاصمة.
ات امنية مشددة  وات��خ��ذت ق��وى االم���ن ف��ي ع��م��وم ب��غ��داد اج����راء
وم��ن��ع سير  ال����زوار وح��ده��م  ل��م��رور  م��ح��ددة  بينها تخصيص ط���رق 

المركبات عبرها.
ات االم��ن��ي��ة، اس��ت��ه��دف ال���زوار الخميس  وع��ل��ى رغ��م ه��ذه االج����راء
على  قتيا   21 خلفت  انتحاريان،  هجومان  بينها  هجمات،  بثاثة 

االقل وعشرات الجرحى.

كيري سيدلي بشهادته يف هجوم بنغازي  

)رويترز(
 

بشهادته  اإلدالء  على  كيري  جون  االميركي  الخارجية  وزير  وافق 
في 12 حزيران أمام لجنة تابعة لمجلس النواب تحقق في مابسات 
الديبلوماسية  البعثة  مجمع  على   2012 ع��ام  حصل  ال��ذي  الهجوم 
ب��ن��غ��ازي ب��ش��رق ليبيا ليحل ب��ذل��ك خ��اف��ا م��ث��ي��را مع  األم��ي��رك��ي��ة ف��ي 

الجمهوريين في الكونغرس.
وكانت اللجنة قد أصدرت طلب استدعاء لكيري للمثول أمامها 
ف��ي 29 أي���ار ال���ج���اري، ل��ك��ن وزارة ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ق��ال��ت إن 
موعدين  كيري  وع��رض  ح��ض��وره.  دون  ستحول  سابقة  ارتباطات 
األميركي على  النواب  لجنة اإلشراف في مجلس  بديلين ووافقت 

موعد 12 حزيران.
كيري  إدالء  إن  اللجنة  ال��ى  رس��ال��ة  ف��ي  الخارجية  وزارة  وق��ال��ت 
أم��ام  ليمثل  ض����رورة  أي  يبقي  ال  اإلش����راف  لجنة  أم���ام  ب��ش��ه��ادت��ه 
لجنة منتقاة في المجلس تألفت اخيرًا للنظر في حادث بنغازي. 
في  كريستوفر ستيفنس  السفير  بينهم  أميركيين  أربعة  وقتل 

الهجوم.

الوزراء السابقة   التايالندي يحتجز رئيسة  الجيش 

)رويترز(

احتجز الحكم العسكري الجديد في تاياند رئيسة الوزراء السابقة 
ينغلوك شيناواترا وعددا من أفراد أسرتها إثر استدعائها مع وزراء 
من  السلطة  على  الجيش  استياء  غ��داة  م��ح��ادث��ات  إلج���راء  آخ��ري��ن 

الموقتة. حكومتها 
وق����ال ض��اب��ط ك��ب��ي��ر ف���ي ال��ج��ي��ش: "اح��ت��ج��زن��ا ي��ان��غ��ل��وك واخ��ت��ه��ا 
وص��ه��ره��ا". وك���ان االث��ن��ان ي��ش��غ��ان م��ن��اص��ب س��ي��اس��ي��ة. وأض���اف: 
"س��ن��ق��وم ب��ذل��ك ف��ي م��ا ال ي��زي��د ع��ن أس��ب��وع وس��ي��ك��ون ذل���ك فترة 

طويلة جدا. نريد أن ننظم األمور في الباد أوال".
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وزير االتصاالت يشرح الخفوضات 
على اسعار االتصاالت واالنترنت  

سمير جعجع من زنزانته اغلق 
الباب على سمر ابو خليل!
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هاجر كنيعو

سجال  نقطة  شكل  الملف  وه���ذا 
كبيرة بين مستفيد من التعديات 
البحرية والمسطحات  األمللاك  على 
المائية لسنوات من دون تحمل أي 
بدل مادي تستفيد منه الخزينة ، 
فأصبح مضطرا الى تسوية وضعه 
متضرر  وبلليللن   ، التكاليف  وتحمل 
مللن حللرمللان اللللدوللللة علللائلللدات مالية 
ضخمة تساهم في تصحيح الرواتب 
وتلللحلللسللليلللن وضلللعلللهلللم الللمللعلليللشلليللة. 
انلله ال يوجد قانون  والجدير ذكللره 
اللليللوم يسمح بتحديد  واضللح حتى 
نسبة العائدات الُمستحقة للخزينة 
بلللاللللنلللسلللبلللة الللللللى األربللللللللللاح الللبللاهللظللة 
االسللتللثللمللارات  هلللذه  الللتللي حققتها 
الللتللي تللمللت علللللى  األملللللاك الللعللامللة. 

يللحللدد  الللللللذي   2522 فلللاللللملللرسلللوم 
التخمين  بللدالت األشغال أي سعر 
لللم يعدل  لللكللل مللتللر مللربللع مستثمر 
لم يعد  وبالتالي  العام 1992،  منذ 
يللتللوافللق مللع أسللعللار الللعللقللارات التي 
قياسية خال  إرتللفللاعللات  شللهللدت 

االعوام الماضية.
وفللي هللذا الللسلليللاق، أكللد  األمين 
العام التحاد المؤسسات السياحية 
ونلللقللليلللب اللللملللؤسلللسلللات الللسلليللاحلليللة 
البحرية جان بيروتي لل "النهار" أن 
حوالى  72% من األمللاك البحرية 
مرخصة في حين أن 18% فقط ال 
الترخيص الازم وهي عبارة  تحمل 
ومتوسطة  صغيرة  مؤسسات  عللن 
تللسللتللخللدم لللاسللتللثللمللار الللللزراعللللي أو 
الللصللنللاعللي أو الللسلليللاحللي. فللي وقللت 
األخيرة  المقاربة  بيروتي  استنكر 

اللللتلللي قلللاملللت بللهللا اللللللجللان الللنلليللابلليللة 
الللسلللللسلللللة والللتللي  الللمللكلللللفللة درس 
أقللللللرت فلللللرض غللللرامللللة علللللللى بللللدالت 
الللبللحللريللة بمفعول  إشللغللال األمللللاك 
رجعي لل  20 عامًا التي تؤمن 240 

بحسب  الللدولللة  لخزينة  للليللرة  مليار 
إلللى أن الجميع  الللتللقللديللرات، الفللتللًا 
يللعلللللم ملللدى الللخللسللائللر الللتللي لحقت 
بللالللقللطللاع الللسلليللاحللي خلللال فللتللرات 
تحملها  اللللتلللي  واللللخلللسلللائلللر  اللللحلللرب 

القطاع في االعللوام الثاثة الفائتة 
مع تراجع السياحة بأكثر من %50 
نللتلليللحللة االزملللللللة اللللسلللوريلللة واألزمللللللة 

الداخلية ) االمنية والسياسية(.
وأضاف بيروتي للل " النهار:  : "أن 

 2700000 بإشغال  القانون سمح 
اللللبلللحلللريلللة  األمللللللللللاك  ملللللن  أللللللللف م3 
العمومية بموجب مراسيم، أّما بقية 
اإلشلللغلللاالت غلليللر الللمللرخللصللة فتقوم 
بللتللسللديللد جللملليللع أنللللللواع الللضللرائللب 

بإستثناء بدالت اإلشغال نظرًا الى 
غياب قانون واضح في هذا الشأن". 
وعللللللن ملللضلللاعلللفلللة الللللللرسللللللوم، رفلللض 
بلليللروتللي مللشللروع الللقللانللون الللجللديللد 
الللللداعللللي إلللللى زيللللللادة الللللرسللللوم على 
بدالت اإلشغال البحرية بين 4 و9 
حاليًا،  به  المعمول  الرسم  أضعاف 
ملللشلللددًا علللللى أن ذلللللك سلليللسللاهللم 
مللللن جللللهللللة  بلللإقلللفلللال اللللملللؤسلللسلللات 
تعويض  دون  الصغيرة  السياحية 
ويلللدفلللع الللمللنللتللجللعللات الللضللخللمللة من 
ومللسللابللح فئة خمس نجوم  فللنللادق 
وغيرها إلى رفع سعر رسوم الدخول 
إليها من جهة أخرى. ومن هنا اعتبر 
ان حلللل مللشللكلللللة االملللللاك الللبللحللريللة 
تكون عبر تسوية تقوم بها الدولة 
لهذه المؤسسات مع رفع االشارات 
حكما  سيدفع  مما  عنها  القانونية 
بلللأصلللحلللابلللهلللا بلللتلللسلللويلللة أوضلللاعلللهلللم 
 100 الللدولللة  لخزينة  تؤمن  بعملية 
بين 4  ما  الللى  باالضافة  ليرة  مليار 
و 5 مليارات دوالر سنويًا كرسوم 

جبى من هذه المؤسسات.
ُ
ت

األمالك البحرية والسلسلة
وبللللالللللعللللودة اللللللى اإلجللللللللللراءات الللتللي 
إعلللادة درس  المكلفة  اللجنة  أقرتها 
السلسلة والخاصة باالماك البحرية ، 
فقد استحدثت اللجنة إجراء يهدف 
إلى تقسيم المخالفات بين تعديات 
حصلت قبل العام 1994 و تعديات 

تمت خال 1994 وما بعده.
وفلللي هلللذا الللسلليللاق، أكلللد الخبير 
االقتصادي غازي وزني لل "النهار"، 
أن مجموع اإليرادات المتوقعة وفق 

هللذا اإلجلللراء تبلغ حللوالللي 75 مليار 
ليرة ، وإعتبر إن تحصيل اإليرادات 
من األماك البحرية هي عملية صعبة 
ومعقدة نتيجة عدم توافر التوافق 
السياسي حول كيفية معالجة هذه 
اإلشللغللاالت بللاالضللافللة اللللى  اسباب 
الللمللخللالللفللات بنوعية  مللثللا،  تللقللنلليللة 
يللتللطلللللب احللتللسللاب  اإلشلللللغلللللال، إذ 
تجارية،  كانت  إن  المخالفة  نوعية 
زراعية، أو سياحية... باالضافة الى 
عدم وجود إدارة فعالة  في الدولة 

قادرة على ماحقة هذا الملف.
ورغلللللم إيلللجلللابللليلللات هللللذا الللقللانللون 
الللجللديللد اللللذي يميز بلليللن األشللغللال 
اللللملللرخلللصلللة اللللملللسلللتلللوفلللاة اللللشلللروط 
إن  وزنللللللي  رأى  اللللملللرخلللصلللة،  وغللليلللر 
المنتجعات  لهذه  اإلخلللاء  عمليات 
اللللسللليلللاحللليلللة هللللي صلللعلللبلللة وتلللحلللتلللاج 
إللللللى حلللكلللم قلللضلللائلللي. وعلللللن قلليللمللة 
بللدالت اإلشللغللال، أشللار إلللى ضللرورة 
تحديدها بإختاف المناطق "فهي 
ليرة  و3000   2000 بلليللن  تلللتلللراوح 
لللكللل مللتللر مللكللعللب مللسللتللثللمللر وفللقللًا 
لقانون اإليجارات القديم، الفتًا إلى 
أن قيمة اإليلللرادات اإلجمالية لكل 
األمللاك البحرية ال تتعدى حاليًا 5 

مليارات ليرة".
النهاية ، يبدو أن قضية   وفللي 
األمللللاك الللبللحللريللة والللتللعللديللات على 
اللللملللللللك الللللعللللام  سلليللبللقللى مللوضللوعللًا 
شلللائلللكلللًا ال حلللللللللول لللللله فلللللي االفلللللق 
القريب في ظل التغطية السياسية 
وغياب القوانين الواضحة لمعالجة 
هللللذا الللملللللف اللللللذي علللملللره عللشللرات 

السنوات.

سلوى بعلبكي

ادارة  ملللجلللللللس  رئللللليلللللس  أن  رغ�������م 
العام  والمدير  زخيا  طوبيا  الضمان 
محمد كركي عدال عن فكرة السفر 
في  لها  تعرضا  التي  الضغوط  بعد 
على  آخللرون  اعضاء  يصر  الضمان، 
اللللسلللفلللر اللللللى جللنلليللف مللهللمللا كللانللت 
الللنللتللائللج. مللن هللنللا سللألللت "الللنللهللار" 
احلللللد الللحللقللوقلليلليللن الللللذيللللن تلللركلللوا 
الخدمة في الصندوق، بعدما عمل 
فيه أكثر من 30  سنة عن الخاف 
الناشىء بين 7 اعضاء في مجلس 
الللصللنللدوق  أجللهللزة  االدارة ورؤسللللاء 

االدارة  مللجلللللس  )رئلللليللللس  اللللثلللاثلللة 
والمدير العام ومدير اللجنة الفنية( 
حول القرار 670 تاريخ 6-5-2014 
المتخذ في هيئة المكتب والمتعلق 
بسفر وفد من الصندوق الى الدورة 

103 لمؤتمر جنيف.

هلللللللذا الللللحللللقللللوقللللي اللللللللللذي رفللللض 
ذكلللر اسللملله، وال يللللزال يللتللابللع عمل 
ما يجري  استغرب  وقد  الصندوق، 
ملللن انللتللهللاك لللقللانللون الللضللمللان. إذ 
يشير الى ان المادة 2 فقرة 7 من 
قانون الضمان نصت على ان "مدة 

واليلللللة هلليللئللة الللمللكللتللب 4 سللنللوات 
اي  ان واليلللة  علللللى  للتجديد  قللابلللللة 
مللنللدوب فللي هلللذه الللهلليللئللة تنتهي 
سقوطها  أو  واليللتلله  بإنتهاء  حكما 
في مجلس االدارة"، اي ان األساس 
هو مجلس االدارة . كما أن المادة 
بالقانون  الللمللعللدلللة  الللضللمللان  مللن   3
  1978/4/24 تلللاريلللخ   78/12 رقلللم 
والللتللي حلللددت صللاحلليللات مجلس 
على  مقدمتها  فللي  نصت  االدارة، 
مجلس  "تتناول صاحيات  االتللي: 
خللاصللة  بللللصللللورة  اللللصلللنلللدوق  ادارة 
االمللور التالية"... هذه االمللور لسنا 
في وارد ذكرها وكل ما يهمنا فيها 
االدارة  مجلس  صللاحلليللات  ان  هللي 
اللللملللذكلللورة هلللي "بللللصللللورة خللاصللة" 
وليست مطلقة. لذلك عندما نصت 
المادة 3 في فقرتها 3 أ "القرارات 
اللللتلللي ال يلللفلللرض اللللقلللانلللون عللرضللهللا 
التي ال  اللللوزراء، وتلك  على مجلس 
تتطلب مصادقة سلطة الوصاية". 
ابللراز نقطتين:  وهنا يتوجب علينا 
االدارة  مجلس  أن  االوللللى  النقطة 
الصندوق  فللي  االوللللى  الفئة  يعين 
الصندوق  في  االولللى  الفئة  ومركز 
لم  أعللوام  ومنذ  بالوكالة  المشغولة 
تلللعلللرض علللللى مللجلللللس اللللللللوزراء ولللم 
الوصاية.  تتطلب مصادقة سلطة 
التي   3 الللمللادة  أن  الثانية  النقطة 
اسلللتلللنلللد الللليلللهلللا رئلللليللللس الللمللجلللللس 
المكتب،  قللرار هيئة  لتأكيد صحة 
تللاريللخ   78/12 بللالللرقللم  اسلفنا  كللمللا 
مللن 22  أكللثللر  وبللعللد   .1978/4/24
سنة صدر النظام الداخلي لمجلس 
االدارة في الجلسة عدد 46 تاريخ 
2000/2/17 وصادقت عليه سلطة 
 .2000/3/2 تاريخ   1/28 الوصاية 
هللذا الللنللظللام نصت الللمللادة 31 منه 
علللللللى االتللللللللي: "يللسللتللطلليللع مللجلللللس 
االدارة بقرار منه ان يكلف رئيسه أو 
بعض اعضائه بمهام خارج االراضي 
ينتدب  أن  يستطيع  كما  البنانية 
بعض اعضائه بمهام داخل االراضي 
اللبنانية فالرئيس هو الذي يمثل 

بمهام  قانونا  مكلف  وهللو  المجلس 
داخل االراضللي اللبنانية، في حين 
يللجللب تللكللللليللف االعلللضلللاء بللمللهللمللات 
في  أملللا  اللبنانية،  االراضللللي  داخلللل 
الرئيس  يكلف  أن  فيجب  الللخللارج 
بللذلللك كللمللا يللكلللللف سللائللر االعللضللاء 
بقرار من مجلس االدارة. وهذا يدل 
التي  هللي   31 النظامية  الللمللادة  أن 
والمخالفة  الللقللضلليللة".  هللذه  تحكم 
التي يستند اليها االعضاء السبعة 
ترتكز على النقطة اآلتية: "نصت 
اللللنلللظلللام  ملللللن  فللللقللللرة 3  اللللللملللللادة 5 
"علللللى  االدارة  لللمللجلللللس  اللللداخلللللللي 
قللراراتللهللا  تلللودع  أن  المكتب  هيئة 
االدارة  مجلس  جلساتها  ومحاضر 

في أول جلسة يعقدها". قرار هيئة 
الللمللكللتللب رقلللم 670 اتللخللذ بللتللاريللخ 
6-5-2014 وفي تاريخ 2014-5-8 
اي بلللعلللد يلللومللليلللن، علللقلللدت جلللللسللة 
ووفللقللا   529 علللدد  االدارة  مللجلللللس 
قللرارات  الرئيس  نائب  لاصول تا 
االنللتللهللاء من  وبللعللد  المكتب.  هيئة 
تاوة القرار اعترض نائب الرئيس 
و4 آخرين من اعضاء المجلس على 
قللانللونلليللة ونظامية،  الللقللرار وبللحللجللج 
وملللالللليلللة. وفللللي هللللذه الللحللالللة أصللبللح 
الغاية  القرار ملك المجلس، واال ما 
ملللن احلللكلللام اللللملللادة 5 فللقللرة 3 من 
النظام الداخلي الذي ذكرناه؟ وهنا 
كان على الرئيس أن يفسح المجال 

ولكنه  كلمته،  يقول  أن  للمجلس 
لم يفعل ورفع الجلسة وهكذا فعل 

في المرات الاحقة.
بلللاالسلللتلللنلللاد الللللى كلللل ملللا تللقللدم، 
قللرار  أن  الللمللذكللور  الحقوقي  يعتبر 
هلليللئللة الللمللكللتللب اللللرقلللم 670 فللاقللد 
االمر  ويتحمل  القانونية.  للشرعية 
المسؤولية  الصندوق  بالصرف في 
اللللكلللاملللللللة عللللن دفلللللع اللللنلللفلللقلللات وال 
المكتب  هيئة  أن  الللتللذرع  يمكنه 
اتلللللخلللللذت قللللللللللرارات بلللسلللفلللر رئللليلللس 
المجلس واعضاء من مجلس االدارة 
الى الخارج، ألن هذه الحجة ساقطة 
قللانللونللا كلللون تلللللك اللللقلللرارات كانت 
تعرض على المجلس ولم يعترض 

احللللد. وهللللذا ضللمللنللا يللحللمللل مللوافللقللة 
المجلس، أما في الحالة الراهنة فإن 
االعتراض سجل من نسبة تسقط 
اللللقلللرار، وكلللل جللهللة صللاحللبللة منفعة 
بالقرار لم تمكن المجلس من قول 

كلمته. 
فلللي مللطلللللق االحلللللللوال، يللعللتللبللر ما 
نشرته "النهار" حول هذا الموضوع 
بللمللثللابللة إخلللبلللار للللديلللوان الللمللحللاسللبللة 
الذي له سلطة الرقابة الاحقة على 
القرار  مللن  فللي حللال نتج  الصندوق 
خصوصا  مللاللليللة  مفاعيل  اي   670

وان القرار مطعون بقانونيته. 

salwa.baalbaki@annahar.com.lb

أموال التعديات على األمالك البحرية ُتساهم يف تمويل سلسلة الرتب والرواتب
بيروتي: الغرامات تؤّدي إلى إقفال عدد من املؤسسات الصغيرة وتسوية امللف هي الحل 

سفر أعضاء الضمان إلى جنيف برسم الرقابة الالحقة لديوان املحاسبة
انتهاك فاضح لقانون الضمان وآمر الدفع يف الصندوق يتحّمل املسؤولية كاملة

طرحت اللجنة الفرعية المنبثقة من الهيئة 
العامة لمجلس النواب والمكلفة إعادة 
درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب 
سلسلة إجراءات ضريبية لتوفير مصادر 

تمويلية لهذه السلسلة. ومن هذه 
اإلجراءات ، فرض غرامة على إشغال 

األمالك العمومية البحرية والنهرية والبرية 
العائدة للمؤسسات العامة والبلديات 
وغير المرخصة، على أن يتم تحديد هذه 

الغرامة بحسب طبيعة المخالفة. 

)االرشيف( الغرامات على األمالك البحرية تؤمن 240 مليار ليرة لخزينة الدولة.  

من يتحمل مسؤولية التجاوزات القانونية في الضمان؟   )االرشيف(

ثمة توجه لدى مدير عام الضمان الى عدم توقيع قرار 
سفر المدير االداري نبيل سمعان الى جنيف

انطالقا من اهمية الضمان االجتماعي على الصعيد الوطني باعتباره 
المالذ االخير للعمال في تقديماتهم االجتماعية ويهتم به ويتابع 
اخباره أكثر من مليون ونصف مليون لبناني يرتبطون بصلة بهذه 

المؤسسة، تتابع "النهار" االشكالية القانونية حول سفر بعض 
اعضاء مجلس ادارة الضمان الى جنيف لحضور مؤتمر العمل الدولي.
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لم يقتصر االرتياح 
على قرار خفض 

اسعار االتصاالت 
الهاتفية واالنترنت 

على المواطنين، 
بل تعداه الى 

خبراء االقتصاد 
الذين رأوا فيه 
مؤشرا ايجابيا 
ومحفزا للنمو 

االقتصادي، ويأتي 
في زمن االنكماش 

االقتصادي، الذي 
يعيشه لبنان.

"النهار"

االتصاالت  اسعار  على  الخفوضات 
التي أعلنها وزير االتصاالت بطرس 
حرب، والتي شملت الهاتف الثابت 
والخليوي واالنترنت، قد تؤدي وفق 
حرب الى بعض الخسائر في واردات 
ال��خ��زي��ن��ة ف��ي األش��ه��ر األول����ى اال أن��ه 
س��ي��ت��م ت��ع��وي��ض��ه��ا أرب���اح���ا وع��ائ��دات 
اضافية مباشرة وغير مباشرة تفوق 
ب��أض��ع��اف خ���س���ارات األش���ه���ر األول���ى 

المحتملة. 
ح������رب ب������دأ م����ؤت����م����ره ال���ص���ح���اف���ي 
بالحديث عن واقع قطاع االتصاالت 
ف���ي ل��ب��ن��ان وال���ج���ه���ود ال���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا 
ال�������وزارة ل��ت��ط��وي��ره، خ��ص��وص��ا ح��ي��ال 
ت��ط��ب��ي��ق ق���ان���ون االت����ص����االت 431. 
ث��م فصل ال��م��راس��ي��م ال��ج��دي��دة التي 
والتي  ال�����وزراء،  مجلس  عليها  واف���ق 
م��ن أول تموز  ا  ب���دء ن��اف��ذة  ستصبح 
ال���م���ق���ب���ل، وال����ت����ي ت��ق��ض��ي ب��ت��ع��دي��ل 
وخفض الرسوم والتعرفات المتعلقة 
ب���ه���ذه ال���خ���دم���ات، واع�������ادة ت��ك��وي��ن 
وت��ن��وي��ع ه���ذه ال��خ��دم��ات ف���ي ب��اق��ات 
هذه  ضمن  وم��ن  ومتنوعة.  مختلفة 
تسمح  أساسية  زات 

ّ
محف المراسيم 

المحدود،  ال��دخ��ل  ذوي  للمواطنين 
الخدمة، ومنها  ه��ذه  بالحصول على 
تمكين المواطنين من الحصول على 

مجاني  نحو  على  ثابت  هاتفي  خ��ٍط 
عند تأسيسه ومن دون دفع رسوم 
تأسيس، واالكتفاء برسم االشتراك 
الشهري فقط، الذي خفض من 12 

الف ليرة، الى 9 االف ليرة. 
وسيتمكن المواطنون من االفادة 
من سرعات أعلى وسعات أكبر وأكبر 
لالستعمال، من خالل اشتراكات أقل 
ال��زي��ادة بنسبة  )ت���راوح  كلفة بكثير 
ال���س���رع���ة وس���ق���ف االس���ت���ه���الك ال���ى 
السعر من 4 الى 6 أضعاف، اضافة 
الُمتاحة من  زي���ادة في السعات  ال��ى 

ضعفين الى 5 أضعاف(.
ال���ب���ع���ض م���ت���خ���وف م��ن  وب����م����ا ان 
ت�����راج�����ع م����داخ����ي����ل ال����خ����زي����ن����ة، أك���د 
ح�����رب أن ال�����دوائ�����ر ال��م��خ��ت��ص��ة ف��ي 
وزارة االت��ص��االت أع���دت ال��دراس��ات 
وال�����ج�����داول ال��م��ال��ي��ة ال���م���ق���ارن���ة بين 
النتائج والمفاعيل المالية المباشرة 
المقترحة  ب��ال��خ��ف��وض��ات  ال��م��رت��ب��ط��ة 
ال���م���ب���اش���رة  ال�������������واردات  أن  ف��ب��ي��ن��ت 
الشهرية ستهدف في األشهر األولة 
ل��ت��ط��ب��ي��ق ال���م���رس���وم ال��ع��ائ��د ل��خ��دم��ة 
االنترنت من 6,4 مليارات ليرة، الى 
6,3 مليارات شهريًا، أي بفارق 100 
ليرة شهريًا فقط، في حين  مليون 
ال��ن��ات��ج��ة ع��ن استثمار  ال������واردات  أن 
ال��ش��ب��ك��ة ال��ه��ات��ف��ي��ة ال��ث��اب��ت��ة س��وف 
ترتفع بعد خفض رسوم التأسيس 
واالش����ت����راك����ات ال��ش��ه��ري��ة ن��ح��و 23 
مليار ليرة سنويًا، وذلك جراء الزيادة 

الهاتف  مشتركي  ألع��داد  الطبيعية 
الثابت نحو 100 الف مشترك سنويًا 

وثابت.

االسعار الجديدة للخليوي
بالنسبة الى الهاتف الخليوي وال� 
المراسيم  ان  ال���ى  ح���رب  أش���ار   ،3G
الجديدة تختَصر باضافة 60 دقيقة 
م��ج��ان��ا ل��ل��م��ش��ت��رك ب��ال��خ��ط ال��خ��ل��ي��وي 
الثابت، وذل��ك تعويضا جزئيا لمبلغ 
ال���ذي ك��ان يدفعه في  ال��� 15 دوالرا 
أول ك��ل شهر م��ن دون االس��ت��ف��ادة 
من أي خدمة. كذلك تم خفض سعر 
الدقيقة الواحدة للمشترك في الخط 
المسبق الدفع من 36 سنتا الى 25 
س��ن��ت��ا ل��ل��دق��ي��ق��ة ال����واح����دة، وخفض 
سعر الرسالة القصيرة من 9 سنتات 
ال������ى 5 س���ن���ت���ات وذل�������ك ل��ت��س��ه��ي��ل 

التواصل بكلفة زهيدة. 
أما لجهة ولوج المشتركين بصورة 
ال��ت��وق��ف عند  م��س��ت��دام��ة وم���ن دون 
ال��ى الداتا وخدمة  كلفة ه��ذا الولوج 
ال� 3G، أشار حرب الى أنه تم توسيع 
في  للمشترك  المتاحة  ال��دات��ا  كمية 
ك��ل ب��اق��ة أك��ث��ر م��ن الضعف وأحيانا 
ال���ى ث��الث��ة أض���ع���اف دون ال��م��س��اس 
بسعر هذه الباقة. كذلك تم خفض 
سعر الدقيقة الواحدة للمشترك في 
م��ن 36 سنتا  ال��دف��ع  المسبق  الخط 
ال���واح���دة،  ال���ى 25 س��ن��ت��ا  للدقيقة 
وتخفيض سعر الرسالة القصيرة من 

9 سنت الى 5 سنت وذلك لتسهيل 
التواصل بكلفة زهيدة.  

ث��م ق���دم ال��م��دي��ر ال��ع��ام لالستثمار 
االدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  وال���ص���ي���ان���ة 
ال��ع��ام لهيئة "أوج���ي���رو" عبد  ال��م��دي��ر 
باألرقام  مقارنًا  عرضا  يوسف  المنعم 
وش����رح����ا م��ف��ص��ال ل����أرق����ام ال��م��ع��م��ول 
التي  الجديدة  ب��األرق��ام،  وقارنها  بها 
سيبدأ العمل بها بعد نشر المراسيم، 
لناحية الهاتف الثابت واألنترنت وال� 
DSL تبّين الحجم الفعلي للخفوضات 
والفرق الكبير الذي سيكون لمصلحة 
هيئة  رئيس  وع��رض  المستخدمين. 
نجار  جيلبير  الخليوي  قطاع  مالكي 
ب��األرق��ام وشرحًا مفصال  مقارنًا  عرضا 
على صعيد الهاتف الخليوي وخدمة 

الرسائل القصيرة.

يشوعي:
للقرار أرضية اقتصادية

ات��خ��ذت��ه��ا وزارة  ال���ت���ي  ال�����ق�����رارات 
االقتصادي  الخبير  رأى  االت��ص��االت 
أن لها ارضية اقتصادية صلبة وهي 
من المرات النادرة التي نشهد لقرار 
رسمي بالتزامها القواعد االقتصادية 
ال����رزم����ة من  ه�����ذه  أن  اذ  ال��س��ل��ي��م��ة. 
ال�����ق�����رارات ت��ت��ف��ق م���ع م���ب���دأ ال��م��رون��ة 
الكبيرة للتخابر ازاء السعر بمعنى ان 
السعر،  بفعل  كثيرا  يتغير  التخابر 
ب��س��ي��ط في  اي خ��ف��ض  ان  ب��م��ع��ن��ى 
االسعار يولد ارتفاعا كبيرا في التخابر 

ويزيد كثيرا حجم المداخيل، كذلك 
هذه القرارات تتفق مع مرونة حركة 
اي  السعر  ازاء  واستخدامه  االنترنت 
أن استخدامه يزيد كثيرا مع ازدياد 
ن���وع���ي���ت���ه وس����رع����ت����ه. ل����ذل����ك ي��م��ك��ن 
ل��ل��ت��ع��رف��ة وف����ق ي��ش��وع��ي أن ت��رت��ف��ع 
في اوق��ات في ال��ذروة وان تنخفض 
ف����ي االوق���������ات االخ��������رى ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
تجنب  بواسطة  الخدمة  نوعية  على 
االزدحام على هذه الخطوط. كذلك، 
ت��راج��ع  ال��م��داخ��ي��ل بفعل  أن ازدي�����اد 
االس���ع���ار م���ن ش��أن��ه أن ي��زي��د النمو 
محو  نقدر خطوة  ونحن  االق��ت��ص��اد. 
ألن  التعرفات  تحديد  ف��ي  المالبغة 
الكلفة  تغطي  ال��ج��دي��دة  ال��ت��ع��رف��ات 
كلفة  م��ع  الخدمات  لهذه  االجمالية 
ص��ي��ان��ت��ه��ا وت��ح��دي��ث��ه��ا ك��م��ا تغطي 
محو  وان  ال��م��ب��اش��رة  غ��ي��ر  تكاليفها 
االف�����راط ف��ي ت��ح��دي��د ال��ت��ع��رف��ات من 
رف��ع  ف��ي  ي��س��اه��م بفعالية  أن  ش��أن��ه 
ال���م���داخ���ي���ل، م��ع��ت��ب��را أن ال��ت��ع��رف��ات 
ت���وازن بدقة بين مستوى  ال��ج��دي��دة 
ورأى  الخدمة.  نوعية  ودرج��ة  السعر 
ال��ج��دي��دة أخ���ذت في  ب��أن التعرفات 
االع���ت���ب���ار ال��ك��ل��ف��ة ال��ث��اب��ت��ة وال��ك��ل��ف��ة 
فالكلفة  ال��خ��دم��ات،  لهذه  المتغيرة 
ال��ث��اب��ت��ة ه���ي ك��ل��ف��ة ال���رب���ط وت��أم��ي��ن 
المتغيرة  الكلفة  أما  الخطوط،  عمل 
فتتعلق بالوقت وبمسافة االتصال. 
ولم ير يشوعي مانعا من تحرير هذا 

القطاع ضمن القوانين واالصول.

ايلي قهوجي

ع����ش����ي����ة ان������ت������ه������اء والي������������ة رئ����ي����س 
ال���ج���م���ه���وري���ة م��ن��ت��ص��ف ل���ي���ل ال���ي���وم 
ر انتخاب خلف له بعد تطيير 

ّ
وتعذ

ال���س���ت لمجلس  ال��ج��ل��س��ات  ن���ص���اب 
منذ  رئيسه  إليها  دع��ا  التي  ال��ن��واب 
أول  وح���ت���ى  ال���م���اض���ي  ن���ي���س���ان   23
م��ع استبعاد  الغاية  لهذه  أم��س  م��ن 
ح���ص���ول أي ت����واف����ق ب���ي���ن األط������راف 
ب��ات  االس��ت��ح��ق��اق،  ب��ه��ذا  المعنيين 
ف��ي ح��ك��م ال��م��ؤك��د وق���وع ال��ب��الد في 
ف���راغ رئ��اس��ي اع��ت��ب��ارًا م��ن غ���د، األم��ر 
ال���������ذي ش����غ����ل ك������ل األوس������������اط ف��ي 
في  المستثمرين  وخصوصًا  ال��ب��الد، 
اق��ت��ص��اده��ا ل��م��ا ي��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه ه��ذا 
ال��ت��ط��ور م��ن س��ل��ب��ي��ات ع��ل��ى وضعها 
مناخ  على  كما  ج��وان��ب��ه  مختلف  ف��ي 
األع����م����ال ف��ي��ه��ا. وم����ع ط��غ��ي��ان ه��ذه 
االج��������واء غ���ي���ر ال����داع����م����ة ل��ل��ت��وظ��ي��ف 
ف��ي أص����ول ل��ب��ن��ان��ي��ة، ان��ه��ت ب��ورص��ة 
ب���ي���روت االس���ب���وع أم���س ك��م��ا ب��دأت��ه 
في غياب أي رغبة لدى المتعاملين 
المالية  ال��ص��ك��وك  ت����داول  ف��ي  فيها 
ال��م��درج��ة ع��ل��ى ل��وائ��ح��ه��ا ف��ي ك��ل ما 
ت��زّود  ال��ى  البعض  اض��ط��رار  يتعدى 
منها  لكميات محدودة  بيعًا  سيولة 
ك��ل��م��ا وج���د م��ن ي��ش��ت��ري��ه��ا ب��األس��ع��ار 
العادة،  ج��اري  بها. وعلى  المعروضة 
التقنية  العمليات  ه��ذه  م��ن  أف���ادت 
أس�����ه�����م "س�����ول�����ي�����دي�����ر" وع���������دد م��ن 
ال���ص���ك���وك ال���م���ص���رف���ي���ة ال���م���أل���وف���ة، 
الشركة  تتقلب أسهم هذه  فراحت 
بين أعلى على 13,28 دوالرًا وأدنى 
ال��ف��ئ��ة  ل��ت��ق��ف��ل  دوالرًا   13,10 ع��ل��ى 
مقابل  ف��ي  دوالرًا  ب�����13,18  منها  "أ" 
13,29 أول من أمس )ناقص 0,82 
ب�������13,13  ف���ي ال���م���ئ���ة( وال���ف���ئ���ة "ب" 
الفترة  دوالرًا في مقابل 13,05 في 
من  ال��م��ئ��ة(  ف��ي   0,61 )زائ����د  عينها 
ج��ه��ة، ل��ت��رت��ف��ع أس��ع��ار أس��ه��م "بنك 
 100,10 من   E التفضيلية –  ع��وده 
ال��ى 100,20 )زائ��د 0,09 في  دوالر 
ال��م��ئ��ة( وأس���ع���ار ش���ه���ادات االي����داع 
اليه من 6,20 دوالرات الى  العائدة 
6,40 )زائد 3,22 في المئة( وأسعار 

التفضيلية  ب��ي��ل��وس"  "ب��ن��ك  أس��ه��م 
ال��ى  دوالر   100,00 م���ن   2009  –
ال��م��ئ��ة(  ف���ي   0,80 )زائ������د   100,80
من  العادية  أسهمه  أسعار  لتتراجع 
1,59 دوالر الى 1,58 )ناقص 0,62 
ف���ي ال���م���ئ���ة( وأس����ع����ار أس���ه���م "ب��ن��ك 
بيروت" التفضيلية – I من 25,50 
 0,19- )ن��اق��ص   25,45 ال���ى  دوالرًا 
ف��ي ال��م��ئ��ة(، فيما اس��ت��ق��رت أس��ع��ار 
التفضيلية  بيبلوس"  "بنك  أسهم 
– 2008 على 100,00 دوالر وأسهم 
"ب��ن��ك ع����وده" ال��م��درج��ة ع��ل��ى 6,09 

دوالرات من جهة أخرى.
وت��ب��ع��ًا ل��ذل��ك أق��ف��ل م��ؤش��ر لبنان 
بارتفاع  اللبنانية   والمهجر لأسهم 
طفيف مقداره 1,31 نقطة ونسبته 
 1200,40 ع���ل���ى  ال���م���ئ���ة  ف����ي   0,11
نقطة، في سوق ضعيفة تبودل فها 
 867777 قيمتها  ص��ك��ا   32786
 50658 ت���داول  مقابل  ف��ي  دوالرا، 
صكا قيمتها 1,090,169 دوالرا اول 

من أمس.

تزايد الضغوط على االورو 
وانتعاش البورصات

ف���ي ال����خ����ارج، اش���ت���دت ال��ض��غ��وط 
على االورو في أسواق القطع دافعة 
ف��ي  دوالر   1,3615 ال�����ى  ن������زوال  ب����ه 
ت��راج��ع  ال���ى  المتعاملون  ع���زاه  ت��ط��ور 
مؤشر IFO الذي يقيس تطور مناخ 
المانيا من 111,2 نقطة  االعمال في 
في نيسان الى 110,4 في ايار، وهو 
أدن��ى مستوى له هذه السنة، وقت 
ج����اءت م��راج��ع��ة ال��م��رك��ز االح��ص��ائ��ي 
ف��ي ال��م��ان��ي��ا ل��ت��ط��ور ال��ن��ات��ج المحلي 
االج���م���ال���ي ف��ي��ه��ا ف���ي ال��ف��ص��ل االول 
االولية  تقديراته  لتؤكد   2014 من 
في  المئة  ف��ي   0,8 بنسبة  الرتفاعه 
ال��م��ئ��ة ف��ي الفصل  م��ق��اب��ل 0,4 ف��ي 
ال��راب��ع م��ن 2013 ب��دع��م م��ن تحسن 
دون  الداخلي  االستهالكي  الطلب 
س�����واه، االم�����ر  ال����ذي ال ي����زال ي��ط��رح 
ت��س��اؤالت كثيرة ع��ن م��دى تماسك 
مما  اوروب���ي  اقتصاد  اكبر  ف��ي  النمو 
ق���د ي��زي��د ال��ض��غ��وط ع��ل��ى ال��م��ص��رف 
سياسة  العتماد  االوروب���ي  المركزي 

في  لالقتصاد  تحفيزا  اك��ث��ر  نقدية 
مزيد  التي من شأنها ضخ  منطقته 
من السيولة في القنوات المصرفية 
الوقة  ال��ى ذل��ك لقيت  الغاية.  لهذه 
ال��خ��ض��راء دع��م��ا اض��اف��ي��ا م��ن ارت��ف��اع 
الجديدة  السكنية  الشقق  مبيعات 
 6,4 بنسبة  المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي 
تراجعها  بعد  نسيان  ف��ي  المئة  ف��ي 
آذار  ف���ي  ال��م��ئ��ة  ف���ي  ب��ن��س��ب��ة 14,5 
ف��ي اش���ارة ال��ى تحسن ق��ط��اع البناء 
ال�����ذي ي��ع��ت��ب��ر ال���ق���اط���رة ل��ل��ق��ط��اع��ات 
تداخلت  وق��د  االخ���رى.  االقتصادية 
ك���ل ه����ذه ال��م��ع��ط��ي��ات م���ع اس��ت��م��رار 
ال��م��خ��اوف م���ن ان ت����ؤدي ان��ت��خ��اب��ات 
ال��ب��رل��م��ان االوروب������ي م��ط��ل��ع االس��ب��وع 
ال���ى زع��زع��ة اس��ت��ق��رار بعض  المقبل 
في  االورو  ف��أق��ف��ل  م��ن��ط��ق��ت��ه،  دول 
نيويورك ب�1,3630 دوالر في مقابل 
تطور  ف��ي  أم���س  م��ن  أول   1,3655
الثمينة  المعادن  حال دون تماسك 
اذ أقفلت اونصة الذهب ب�1292,75 
دوالرا في مقابل 1295,00 وأونصة 
مقابل  ف��ي  ب������19,43 دوالرا  ال��ف��ض��ة 
وصعدت  عينها.  الفترة  في   19,51
االس���ه���م االوروب����ي����ة ل��ت��الم��س أع��ل��ى 
بدعم  مستوياتها في ست سنوات 
م���ن رج���ح���ان ك��ف��ة ات���خ���اذ ال��م��ص��رف 
المركزي االوروبي اجراءات تحفيزية 
ال��ب��ورص��ات  ف��أق��ف��ل��ت  منطقته،  ف��ي 
ب��ي��ن 1,83 في  راوح  ب��ارت��ف��اع  ف��ي��ه��ا 
المئة  ف��ي  و0,05  ميالنو  ف��ي  المئة 
ف����ي ب���روك���س���ي���ل م�������رورا ب���������0,48 ف��ي 
ال��م��ئ��ة ف��ي ف��ران��ك��ف��ورت و0,33 في 
بالنسبة  ك��ذل��ك  ب��اري��س.  ف��ي  المئة 
التي  ال��ى أس��واق االسهم االميركية 
البناء  لقيت دعما من تحسن قطاع 
التي حفزت  المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي 
ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن ع��ل��ى ال����ش����راء عشية 
عطلة ن��ه��اي��ة اس��ب��وع ط��وي��ل��ة ف��ي ال���
Memorial Day االثنين، فأقفل 
مؤشرا داو جونز الصناعي وناسداك 
المئة  ف��ي   0,38 بين  راوح  ب��ارت��ف��اع 
في  و0,76  نقاط   16606,27 على 

المئة على 4185,81 نقطة تواليا.

elie.kahwaji@annahar.com.lb

اتجاهات األسواق

بورصة بيروت أنهت األسبوع مترّددة بحذر
حرب يشرح الخفوضات على أسعار االتصاالت واإلنترنت 

الخسائر يف الواردات يف األشهر األولى سيتّم تعويضها أضعافًا 

الخفوضات الجديدة على أسعار االنترنت.

مجلس الوزراء يوافق على إعداد مخطط توجيهي
 لحماية قمم الجبال واملناطق الطبيعية 

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق، 
ال�����������وزراء واف�������ق ع��ل��ى  أن م���ج���ل���س 
وزارة  م�����ن  ال���م���ق���ت���رح  ال����م����ش����روع 
توجيهي  مخطط  الع����داد  ال��ب��ي��ئ��ة 
م���ق���رون���ًا ب�����دراس�����ة ت��ق��ي��ي��م ب��ي��ئ��ي 
الجبال  قمم  لحماية  استراتيجي 
وال���م���ن���اط���ق ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م 
والمساحات  ال��ش��واط��ىء  استثمار 
ال��خ��ض��راء واألراض������ي ال��زراع��ي��ة في 
ل��ب��ن��ان ، م��ع��ت��ب��رًا أن����ه م���ش���روع في 
غ���اي���ة االه���م���ي���ة ألن�����ه ي���ه���دف ال���ى 
ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ة االس���ت���ث���م���ار ف��ي 
الطبيعية  والمناطق  الجبال  قمم 

الخضراء  والمساحات  والشواطىء 
واألراض�������ي ال���زراع���ي���ة، وال���ت���ي، إذا 
ل���م ت��ح��ص��ل، س��ُي��ق��ض��ى ع��ل��ى إرث 
المائي،  وخ��ّزان��ه  الطبيعي،  لبنان 
وال���س���ي���اح���ة ف���ي���ه، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 

تفاقم أزمة االمن الغذائي.
أو  غ��ي��اب  أن  المشنوق  وأوض���ح 
ضعف المخططات التوجيهية في 
العمراني  التوسع  إل��ى  أدى  لبنان 
العشوائي في جميع أنحاء البالد ، 
التوجيهية  المخططات  غياب  مع 
لبنان  مساحة  من  نحو 84%  عن 
ك��م��ا ورد ف��ي إح��ص��اء ع���ام 2004. 

ل��ذل��ك تخضع ه���ذه ال��م��ن��اط��ق غير 
ال��م��ص��ن��ف��ة إل����ى ع��ام��ل��ي اس��ت��ث��م��ار 
السطحي  االس��ت��ث��م��ار  م��ح��ددي��ن: 
واالستثمار العام. وغالبًا ما تكون 
ال���م���خ���ط���ط���ات ال���ت���وج���ي���ه���ي���ة غ��ي��ر 
إن��ه��ا تعالج  إذ  وُم��ب��َه��م��ة،  م��الئ��م��ة 
ف��ق��ط األم�����ور م���ن م��ن��ظ��ار م��س��اح��ة 
البناء  وارت��ف��اع  بها  المقبول  البناء 
 م����ا ن���رى 

ّ
ال���م���س���م���وح ب������ه. ون�����������ادرا

م���خ���ط���ط���ات ت���وج���ي���ه���ي���ة ص��م��م��ت 
ب��ط��ري��ق��ة ش���ام���ل���ة، ف��م��ع��ظ��م��ه��ا ال 
ت����ض����ّم ال���ُب���ن���ى ال���ت���ح���ت���ّي���ة ال����الزم����ة 
وال��م��راف��ق  البيئية  األم���ور  لتشمل 

االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
للمجتمعات . وبحسب المشنوق، 
التوجيهي  المخطط  غ��ي��اب  أدى 
ال����ى ت���آك���ل ال��م��س��اح��ات ال��زراع��ي��ة 
م��ن 3324 ك��ل��م2 ع��ام 2002 إلى 
وف��ق��ًا   2011 ع�����ام  ك���ل���م2   2944
عن  ل��الس��ت��ش��ع��ار  ال��وط��ن��ي  للمركز 
بعد في لبنان مما أدى إلى تزايد 

القلق حيال األمن الغذائي. 
كما أعلن المشنوق  أن مجلس 
ال�����وزراء أق���ّر م��ش��روع ق��ان��ون مقدم 
البيئة يرمي الى احداث  من وزارة 
الطبيعية  ال��ض��ن��ي��ة  ل����زاب  محمية 

ال���ك���ائ���ن���ة ض���م���ن م���ش���اع���ات ق���رى 
جيون - القرن 2 كفربنين،حربين 
وال��ق��م��ام��ي��ن ب��اإلض��اف��ة ال���ى أم��الك 
حدودها  المبينة  اللبنانية  الدولة 
ال��ع��ق��اري��ة وف��ق��ًا ل��م��ا ي��ل��ي: ش��م��ااًل: 
ج��ي��رون ال���ف���رن، غ��رب��ًا ك��ف��رب��ن��ي��ن ، 
القمامين  وشرقًا:  حربين،  جنوبًا: 
، ك���ذل���ك ل��ف��ت ال���وزي���ر ال����ى اق����رار 
م���ش���روع م���رس���وم م���ق���دم م���ن قبل 
واالق��ت��ص��اد يتعلق  البيئة  وزارت���ي 
التي  االخ��ط��ار  الضمان ض��د  بعقد 
قد تلحق بالغير من جراء ممارسة 

الصيد البري.

¶ استقبل سفير المملكة العربية السعودية علي 
عواض عسيري امس، رئيس "مجموعة االقتصاد 

واالعمال" ورئيس مجلس االعمال السعودي – اللبناني 
رؤوف أبو زكي. وتناول البحث موضوع تنشيط 

العالقات االقتصادية السعودية – اللبنانية بعد 
التطورات االيجابية التي أعقبت زيارة رئيس مجلس 

الوزراء تمام سالم الى المملكة وما أسفرت عنه من 
نتائج مشجعة".  وأبلغ أبو زكي عسيري "بأن مجلس 

االعمال السعودي – اللبناني سينعقد في بيروت في 
20 حزيران 2014. وسيكون اجتماع المجلس مقدمة 

الستئناف انعقاد "الملتقى االقتصادي السعودي 
- اللبناني" في دورته الثامنة في ايلول 2014، علما 
أن الملتقى االول انعقد عام 1995 في جدة وأعقبه 

ملتقيات في الرياض وبيروت شارك فيها كبار 
المسؤولين وبضع مئات من رجال االعمال من البلدين.

¶ دعت لجنة المتابعة للعاملين في الجامعة اللبنانية 
الى المشاركة في االضراب العام واالعتصام عند 

 ”tva" العاشرة قبل ظهر االثنين المقبل، أمام مبنى
في العدلية في بيروت، تلبية لدعوة رابطة موظفي 

االدارات العامة. كذلك سيقام اعتصام في الوقت عينه 
من يوم الثلثاء امام مبنى وزارة التربية في االونيسكو.

¶ استقبل رئيس واعضاء اتحاد بلديات بنت جبيل 
ممثل الصندوق الكويتي للتنمية نواف دبوس، 

الذي جال على المشاريع التي يمولها الصندوق في 
قضاء بنت جبيل: المشروع الحضري في بلدة كونين 

)مشروع سياحي(، مركز الدفاع المدني في بلدة 
برعشيت، مثنيا على دقة التنفيذ.

¶ اعلنت “شركة كهرباء لبنان الشمالي”، أنه  
بسبب تأهيل المخرج الخامس )66 ك. ف. ك. ف. ا( 
بهدف الصيانة سوف تضطر لقطع التيار الكهربائي 
عن المناطق التي تقع ضمن استثمار القاديشا يوم 

غد االحد من الثامنة صباحا ولغاية الخامسة بعد 
الظهر. والمناطق هي الكورة الفوقا - الزاوية وحدث 

الجبة.

¶ طالبت الهيئة التأسيسية لنقابة محترفي اعمال 
البناء في منطقة بعلبك الهرمل وضع حد لليد 

العاملة السورية بالطرق القانونية ألن معاناة اليد 
العاملة اللبنانية لم تعد تحتمل المزيد من البطالة. 

وفي هذا السياق، رفعت الهئية  مذكرة الى قادة 
االجهزة االمنية والى وزير العمل طالبتهم فيها باتحاذ 

االجراءات.

مـوجــز

أبو فاعور تفّقد مستشفى الهراوي يف زحلة:
واثق من نهوضه مجّددًا

زحلة – "النهار"

مستشفى حكومي غير قادر على 
خ���دم���ة اك���ث���ر م���ن 57 س���ري���رًا من 
اص��ل 136 م��ن أس��رت��ه، صندوقه 
سالب،  المصرفي  رص��ي��ده  ف���ارغ، 
وع��ج��زه مليار ل��ي��رة ع��ن ع��ام 2013 
مصالحة  ع��ق��ود  ل��ه  تستحق  فيما 
 ،2010 ول��غ��اي��ة  ال���ع���ام 2008  م���ن 
ص���ي���دل���ي���ت���ه ت���ف���ت���ق���ر ال������ى ادوي������ة 
وب��ع��ض ت��ج��ه��ي��زات ق��س��م األش��ع��ة 
ب��ات��ت م��ج��رد دي��ك��ور، م��وظ��ف��وه لم 
ي��ق��ب��ض��وا روات��ب��ه��م م��ن��ذ 4 اش��ه��ر، 
تلك ه��ي ال��ح��ال ال��ت��ي وج��د عليها 
وزي������ر ال���ص���ح���ة ال���ع���ام���ة وائ������ل اب���و 
فاعور "مستشفى الرئيس الياس 
ال���ه���راوي ال��ح��ك��وم��ي"، ال����ذي زاره 
أم��س، بعد أن أوك��ل اخ��ي��رًا مهمة 
ادارته الى لجنة تقوم بصالحيات 

مجلس االدارة.
قت 

ّ
عل مستشفى  وص���ل  ك��ي��ف 

عليه آمال كبيرة الى هذه الحال؟ 
بالنسبة الى الوزير أبو فاعور الذي 
المستشفى  أوض���اع  على  اضطلع 
خالل زيارته لمنطقة زحلة أمس، 
م��س��ت��ش��ه��دًا  ادارة"  أزم�����ة  "االزم������ة 
ب��م��س��ت��ش��ف��ي��ات ح��ك��وم��ي��ة رائ�����دة 
كمستشفى  ممتازة  نتائج  تحقق 
ط����راب����ل����س، م��س��ت��ش��ف��ى س��ب��ل��ي��ن 
وم��س��ت��ش��ف��ى ال���ن���ب���ط���ي���ة"، وق�����ال: 
"األمر يعود الى ادارة المستشفى 
ورقابة ال��وزارة". والوزير أبو فاعور 
واثق من نهوض مستشفى زحلة 
على  بعدما طويت صفحة  مجددًا 
مستوى االدارة وحقوق الموظفين 

وفتحت صفحة جديدة.

اللجنة  رئ��ي��س  ف��ان  م��ن جهته، 
االداري�������ة ال���ج���دي���دة ل���"م��س��ت��ش��ف��ى 
ال������رئ������ي������س ال��������ي��������اس ال��������ه��������راوي 
عاصي  ج��ورج  الطبيب  الحكومي" 
واث����ق ب���أن ف��ت��رة ش��ه��ري��ن كفيلة 
بضبط االوضاع االدارية والداخلية 
ال��ن��ي��ات طيبة  ال��م��س��ت��ش��ف��ى، ألن 
بالحفاظ  والموظفين  اللجنة  لدى 
على المستشفى"، لكن يبقى أن 
"ال��ع��ص��ب ه��و ال���م���ال". ال���وزي���ر أب��و 
ف���اع���ور ك��ل��ف ال��ل��ج��ن��ة االداري������ة أن 
ترفع له اقتراحاتها حيال المعدات 
وال���ت���ج���ه���ي���زات ال����الزم����ة وال��س��ق��ف 
المالي. وسأل الموظفين "الصبر، 
واوض������ح  م����ع����ن����ا".  ي���ت���ح���م���ل���وا  وأن 
ب��أن��ه "ج����رى رف���ع ال��س��ق��ف ال��م��ال��ي 
ل��ل��م��س��ت��ش��ف��ى ه����ذه ال��س��ن��ة 500 
م��ل��ي��ون ل��ي��رة ق��اب��ل ل���ل���زي���ادة وف��ق 
االم�����ك�����ان�����ات، واع����ط����ي م��س��اه��م��ة 
ب�300 مليون ليرة، كما صدر قرار 
ال��ت��دوي��ر م��ن وزارة ال��م��ال م��ا يؤمن 

تدفع  م��ل��ي��ون   400 للمستشفى 
منها روات���ب ال��م��وظ��ف��ي��ن". وأش��ار 
الى أن "وزارة المال ستدفع عقود 
المصالحات البالغة 120 مليار ليرة 
ل��ك��ل ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 
ف���ي ل��ب��ن��ان، ع��ل��ى ش��ك��ل س��ن��دات 
بالمصرف  خزينة يمكن تسييلها 
واالفادة منها". وقد أكد أن وجهة 
الحكومة هو "تعزيز المستشفيات 

الحكومية".
على صعيد آخر، قال أبو فاعور 
ردًا ع��ل��ى س�����ؤال، ان����ه "ت����م ت��ل��زي��م 
االس����ب����وع ال���ف���ائ���ت اع������ادة ت��رم��ي��م 
قنافار  خربة  "مستشفى  وتجهيز 
ال���ح���ك���وم���ي" ال���م���غ���ل���ق م���ن���ذ ال���ع���ام 
2004، وقد رسا العقد على احدى 
ال���ش���رك���ات ال���ت���ي س��ت��ب��اش��ر خ��الل 
والتجهيز.  الترميم  اشغال  يومين 
وي��ت��م ت��ح��ض��ي��ر ال���ك���وادر االداري�����ة 
وال���ك���وادر ال��داخ��ل��ي��ة، وق��ري��ب��ًا ج��دًا 

يفتتح المستشفى".

)دانييل خياط( موظفو مستشفى الهراوي يستقبلون الوزير أبو فاعور.  

BUS: إضراب عمال الكهرباء يؤّخر التصليحات 

أك����دت ش��رك��ة "ب���وت���ك ل��ل��ص��ي��ان��ة 
اح������دى   ")BUS( وال����ت����ش����غ����ي����ل 
انها  ال��خ��دم��ات،  مقدمي  ش��رك��ات 
ت��ت��ول��ى اص����الح اع���ط���ال ال��ك��ه��رب��اء 
ب�����ال�����س�����رع�����ة ال������ق������ص������وى ع����ن����دم����ا 
ت��ك��ون م��ت��ع��ل��ق��ة ب��خ��ط��وط ال��ت��وت��ر 

المنخفض.أما بالنسبة الى التوتر 
المتوسط فانها تحتاج الى تعاون 
ع���م���ال م���ؤس���س���ة ك���ه���رب���اء ل��ب��ن��ان 
الرئيسية  التحويل  محطات  ف��ي 
لقطع التيار الكهربائي والمناورة 
م����ن اج������ل ان����ج����از ال���ت���ص���ل���ي���ح���ات. 

عمال  عندما يكون  انه  وأوضحت 
العمل،  ع��ن  م��ض��رب��ي��ن  ال��م��ؤس��س��ة 
ف��ان��ه��ا ال ت��س��ت��ط��ي��ع ال��ت��ع��ام��ل مع 
اعطال كهذه، وبالتالي ال تتحمل 
مسؤولية عدم التصليح أو التأخر 

فيه.

نسبة التخفيضات على خدمات اإلنترنت
نسبة التخفيضالسعر الحالي )ل.ل.(السعر الجديد )ل.ل.(مواصفات العرضالعروض الجديدة

MB/s - 40 GB 24,000195,000%88 2العرض األول

__MB/s - Unlimited75.000 2العرض الثاني

MB/s - 50 GB50,000265,000%81 4العرض الثالث

MB/s - 60 GB65,000352,000%82 8-4العرض الرابع

MB/s - 100 GB100,000592,000%83 8 <العرض الخامس

HDSL - 80 GB125,000365,000%73العرض السادس

Extra GB2,0006,000%67 1العرض السابع
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81 ســـنـة

CMYK

فاطمة عبدالله

اب���و خ��ل��ي��ل، بحنكتها،  ����درك أّن 
ُ
ن ال��ل��ق��اء، إذ  ��رًا ك���ان 

َ
ُم��ن��ت��ظ

الُمتداَولة.  الصورة  بغير  إياه  ُمظِهرة  الرجل،  من  "ستنال" 
حدث ذلك فيما تجول بنظرها في غرفة أرادها جعجع زنزانة 
يقطن معها، بإرادته، تحت سقف واحد. لم يكن السيناريو 
يشير ال��ى ض���رورة أن ت��ت��رّوى ف��ي فتح دف��ات��ر ال��ح��رب. أبو 
خ��ل��ي��ل، اآلت���ي���ة ال����ى م���ع���راب، ب����دت ل��وه��ل��ة غ��ي��ره��ا ُم���ح���اِورة 
سليمان فرنجيه في بنشعي وبطرس حرب في تنورين. مع 
رت في الصخر بإزميل 

َ
األخيرين، غَرَزت "مخالبها" برفق. َحف

ت القبور على حالها. 
ّ
ِبشت المراحل وظل

ُ
هادئ. ن

ظهر أّن جعجع وح��ده ت��وّرط في ح��رب ق��ذرة. عرفت أبو 
خليل كيف تصّوره "أمير حرب"، انطالقًا من لسان "اآلخر". 
الصور.  تلميع   

ّ
م��ل فالُمشاهد  الضيف،  هدِهد 

ُ
ت أال  دوره���ا 

ها ال تفّوت فرصة الحشر في الزاوية، لكّن ذلك جاء 
ّ
رائٌع أن

ِقدت، فبدا الحديث بعضًا من 
ُ
على حساب نيات "بريئة" ف
ع بابتسامة. "االنتقام" الُمقنَّ

وم��آرب��ه��ا،  ال��ن��ف��س  ن����وازع  أن يضبط  ال��ل��ط��ف  يستطيع 
مع  تتآلف  لطيفة،  ُمشاِكسة،  حواراتها،  في  خليل،  وأب��و 
د  "الخصم". كان عليها، ِعوض الطلب الى جعجع - الُممدَّ
الوضعية،  من  ��ِج��اًل 

َ
خ ال��ش��يء،  مرتبكًا بعض  السرير،  على 

االفساح في المجال لها لتجلس قربه، أن تكترث الى الحّد 
ه 

ّ
الفاصل ما بين أن يكون الصحافي عنيدًا، وأن يظهر كأن

طرف. نعترف بأّن أبو خليل، مع فرنجية وح��رب، حرصت 
��ل ال��ح��وار ال��ق��ائ��م ع��ل��ى خلفية  ��ف��عِّ

ُ
ع��ل��ى منهجية ج��دل��ي��ة ت

 في 
ٌ

بدد الغربة. َمكسٌب أن الضيف هو ضيف
ُ
موسيقية ت

أم��ام خصوصياته، وتأتي  ل 
ُ
البرنامج يمث ��ه في 

ّ
منزله، وأن

ُم��ح��اِورت��ه ب��أس��ئ��ل��ة ع��ن ال��س��ي��اس��ة وال��ل��ه وال��ح��ب وال��ِع��ش��رة 
قت جعجع س��ؤااًل: "عن َجد قتلت 

َ
وشيطنة الطفولة. َرش

ب����إي����دك؟". اب��ت��س��م، ه���و ال����ذي ض����اق ذرع����ًا ب��االس��ق��اط��ات 
الجاهزة. 

أح��ب��ط ج��ع��ج��ع ره����ان ال��ب��رن��ام��ج ع��ل��ى اخ���ت���راق خصوصية 
 ي��ن��ادي أب��و خليل 

ّ
)ال��م��ك��ان، ال���ذات، ال���ذاك���رة...( حين ظ��ل

التحّكم  ليس  مغلقة.  أب��واب��ًا  وبينها  بينه  ت��ارك��ًا  "م����دام"، 

بموعد ارت��ش��اف ال��ق��ه��وة، دل��ي��اًل كافيًا ال��ى االم��س��اك بزمام 
األمور، وإن جلست وجعجع معًا على األرض كالمقّرَبين في 
ه مرتاح كونه ُيذعن لشروط البرنامج. 

ّ
جلسة بوح، ال يعني أن

ه 
ّ
ما شعر بأن

ّ
 في باله أّن أبو خليل و"الجديد" واحد، وكل

ّ
ظل

��ب، الح ل��ه أس��ل��وب ن��ش��رة األخ��ب��ار. أب��و خليل ف��ي دور 
َ
ُي��ع��اق

"الفريق اآلخر"،  ها من 
ّ
بأن الجزم  الى حّد  النقيض  الُمحاِور 

��دي��ر ال��ح��وار وف���ق ق��واع��د 
ُ
��ظ��ِه��ر أداء ح��س��ن��ًا، ش��ري��ط��ة أال ت

ُ
ت

ع��ن هاجس لفت  ال��ش��يء  ي بعض 
ّ
بالتخل ب��أس  الهجوم. ال 

فيبدو  بالعفوية،  ال��ُم��ش��اه��د  اق��ت��ن��اع  دون  يقف  إذ  ال��ن��ظ��ر، 
ب، حتى لغة الجسد. السؤال، إن حمل 

َّ
ه ُمرك

ّ
كل شيء كأن

متعة، ف��إّن الصبر لنيل اإلجابة متعة أكبر، لكّن أبو خليل 
م فجأة أمام سؤال آخر. 

ِّ
ت ذلك بوضع الُمتكل فوِّ

ُ
ت

ليست المسافة هائلة ما بين بنشعي وتنورين، والهواء 
مع غياب الشمس يغدو باردًا. في معراب، شعرت أبو خليل 
ال��زن��زان��ة، فشاءت  في  أمضته وجعجع  وق��ت  من  باالختناق 
أن يخرجا معًا الى الحديقة. كانوا ثالثة: أبو خليل وجعجع 

معانقًا رفيقة المسيرة، زوجته ستريدا.

fatima.abdallah@annahar.com.lb
 Twitter: @abdallah_fatima

شاشة

سمير جعجع من زنزانته أغلق الباب على سمر أبو خليل! 
كان ذلك السجن فظيعًا، مساحته ضّيقة، وقضبانه محشّوة بالذكريات. 

في معراب، حيث سمير جعجع، راقبت سمر أبو خليل تفاصيل المكان: 
سرير، صور قّديسين، بعض حّمام، كتب ومساحيق تنظيف... نقل الرجل 

جحيم المعتقل الى حاضره. في "سّيد القصر" )"الجديد"(، بدا كم أّنه 
ل. تحمَّ

متابعة

حوار 
انتظروه 

غدًا

ماذا يقول 
الكاتب شكري 
أنيس فاخوري 

عن الكتابة 
الجماعية للنصوص الدرامية، التي أصبحت رائجة 
أخيرًا؟ كيف يرى مستقبل الدراما في لبنان، وهل 

نعيش أزمة ممثلين أم أزمة نّص؟ "ناس وناس" مع 
ميالد حدشيتي، غدًا األحد، الثامنة والنصف مساء عبر 

"المستقبل". 

وما أدراك ما الفراغ!

 جورج صليبي من تلة تشرف على 
ّ

في أول أيام الفراغ يطل
القصر الجمهوري في بعبدا، ليضيء على صالحيات الرئاسة، 

وانعكاس الفراغ على االوضاع السياسية، والتشريعية 
وعمل الحكومة في المرحلة المقبلة، مع خبراء دستوريين 

وسياسيين وصحافيين ووجوه من المجتمع المدني. 
"االسبوع في ساعة"، غدًا األحد، التاسعة والنصف مساء عبر 

"الجديد".

مين 
"شمتان" 

بالفراغ؟

َمن يحكم لبنان بال 
رئيس، وكيف؟ هل 
يمتد التعطيل إلى 
الحكومة ومجلس 

النواب؟ وأي دور يمكن أن تلعبه واشنطن وباريس؟ 
"جمهورية الفراغ، وفراغ الجمهورية"، ملف يفتحه وليد 
عبود ضمن "رئاسيات 2014 "،  مع الوزير السابق وئام 
وهاب، ومن باريس مع الصحافية رندا تقي الدين، ومن 

واشنطن مع المستشار في الكونغرس وليد فارس. 
بوه بعد غد اإلثنين، التاسعة والنصف مساء عبر "أم 

ّ
ترق

تي في". 

ِكْمِلْت!
بماذا يتهم 

رجا ناصر الدين 
ورودولف هالل 

نضال األحمدية؟ 
َمن هي الفنانة 
اللبنانية التي 

منعتها األحمدية 
عن الدخول على موقع التواصل اإلجتماعي الخاص 

بها؟ بماذا وصفت نجوى كرم ومايا دياب؟ وماذا تقول 
عن أحالم وهيفا وهبي؟ "المتهم"، غدًا األحد، التاسعة 

والنصف مساء عبر "أل بي سي". 

الحمل )21 آذار – 20 نيسان(
تتحمس لإلنطالق 

وتتلقى إشارة إيجابية 
وتعود الحياة الى إيقاعها 
المعتاد. تهتم بمظهرك 

وبالتغييرات المطلوبة. إنها مرحلة انطالق 
لمشاريعك الجديدة.

الثور )21 نيسان – 20 ايار(
تبدو األجواء هادئة 

ومملة. ال تتسّرع
في اتخاذ قرار حاسم.

تراجع في نسبة 
األرباح وكذلك المعنويات. إحذر الخيبة 

والفوضى.

الجوزاء )21 ايار – 20 حزيران(
تبدأ بتواصل إيجابي 

ولقاء مثمر. إنفتح على 
محيطك فأنت لست 
وحيدًا. تجد أفكارك 

آذانًا صاغية وستفرح لظهور دعم 
ز شعبيتك. طارىء. عزِّ

العذراء )22 آب – 22 ايلول( 
ب

ّ
ف األجواء ورت

ِّ
لط

األمور وصّحح أخطاء 
اليومين السابقين.

تبدأ بتواصل إيجابي 
ولقاء مثمر. إنفتح على محيطك فأنت 

لست وحيدًا.

القوس )23 ت2 – 20 ك1(
باستطاعتك إنجاح

جميع المساعي.
الظروف مناسبة

وتدعم تحركاتك 
ومشاريعك. تتم المصالحة والتسويات 

والمفاوضات.

السرطان )21 حزيران – 20 تموز(
تبدأ بتوصية مميزة أو 

بنجاح. تسافر أو تشترك 
بورشة عمل. حاذر 

اإلنتقاد والتذمر فقد 
تصل المالحظات الى مسامع المسؤولين.

ال تورط نفسك.

الميزان )23 ايلول – 22 ت1(
من أسوأ فترات الشهر 

وأقلها حظًا. ال تراهن
على الحظ والصدفة بل 
على جهودك. تراجع في 

نسبة األرباح وكذلك المعنويات. إبذل 
قصارى جهدك.

الجدي )21 ك1 – 19 ك2(
من أسوأ فترات الشهر 

وأقلها حظًا. تقلق بشأن 
عائلي او شخصي أو 

م أحدًا وال 
ُ
منزلي. ال تل

تكن أنانيًا. األجواء ثقيلة نوعًا ما وتتطلب 
منك جهدًا وتركيزًا.

االسد )21 تموز – 21 آب(
باستطاعتك إحراز

تقّدم والتعويض عن 
بعض التأخير. تعيش 
لحظات سعيدة. فترة 

خالية من الضغوط تمامًا. تتلقى خبرًا 
سارًا.

العقرب )23 ت1 – 22 ت2(
نظم وقتك جيدًا تفاديًا 

ألي تقصير في الواجبات 
أو تأخير في اإلرتباطات. 

هناك فرصة للحوار 
والتوافق شرط التحلي بالروح الرياضية. 

الدلو )20 ك2 – 18 شباط(
تطرح افكارًا جديدة 

وجريئة وتفاوض من 
موقع قوة وتقوم بزيارات 

متنوعة. هناك فرصة 
للحوار والتوافق شرط التحلي بالروح 

الرياضية والمنفتحة.

الحوت )91 شباط – 02 آذار(
تبدأ بفرحة كبيرة 
وتتلقى التقدير 

والتهاني. عالج شؤونك 
المالية بحكمة. دقق

في التفاصيل واستشر اهل اإلختصاص. 
نجاح، طمأنينة أو ربح!

www.carmenchammas.tv

الفلكي

مع كارمن شماس

السينمادليل
Bad Neighbors

ضبية،   ،ABC ط��راب��ل��س،  )أب������راج، 
كونكورد، الس ساليناس، صيدا، 
ڤ���وك���س، س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي )أس�����واق 
ب�����ي�����روت وال�����������������دورة(، س����ودي����ك����و، 

إسپاس، غاالكسي، ستارغيت(

)س���ي���ن���م���ا   The Bag Man
ب��ي��روت وال�����دورة(،  سيتي )أس�����واق 

غاالكسي، سيني  دون، سوديكو، 
 ،ABC ،ط����راب����ل����س أب���������راج،  م�������ول، 
ضبية، كونكورد، الس ساليناس، 

صيدا(

ط���راب���ل���س،  )أب���������راج،   Godzilla
الس  ك����ون����ك����ورد،  ض���ب���ي���ة،   ،ABC
ساليناس، صيدا، ڤوكس، سينما 
ب��ي��روت وال�����دورة(،  سيتي )أس�����واق 

إس�������پ�������اس،  س�������ودي�������ك�������و،  دون، 
غاالكسي، سيني مول، ستارغيت(

 Grace of Monaco
ضبية،   ،ABC ط��راب��ل��س،  )أب������راج، 
كونكورد، الس ساليناس، صيدا، 
ڤ���وك���س، س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي )أس�����واق 
سوديكو،  دون،  وال����دورة(،  بيروت 
إس��پ��اس، غ��االك��س��ي، سيني م��ول، 

ستارغيت(

Legends od Oz:
Dorothy’s Return

)س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي )أس��������واق ب���ي���روت 
إس������پ������اس،  دون،  وال������������������������دورة(، 
 ،ABC ،م������ول غ���االك���س���ي، س��ي��ن��ي 
ضبية، كونكورد، الس ساليناس، 

صيدا، ڤوكس(

)أس���واق  سيتي  )سينما   Oculus
ب�����ي�����روت وال���������������دورة(، س���ت���ارغ���ي���ت، 

ڤوكس، ABC، ضبية(

 Red Sky
)س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي )أس��������واق ب���ي���روت 
إس������پ������اس،  دون،  وال������������������������دورة(، 
 ،ABC ،م������ول غ���االك���س���ي، س��ي��ن��ي 
ضبية، كونكورد، الس ساليناس، 

صيدا، أبراج، طرابلس(

X-Men: Days of Future Past
)س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي )أس��������واق ب���ي���روت 
والدورة(، دون، سوديكو، إسپاس، 
غاالكسي، سيني مول، ستارغيت، 
الس  ك����ون����ك����ورد،  ض���ب���ي���ة،   ،ABC
ساليناس، صيدا، أبراج، طرابلس، 

ڤوكس(
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م - ذهبوا. 4- بيت 
ّ
1- احتجزن في سوريا في 2014/1/3 وأفرج عنهن في 2014/3/9. 2- عاصمة اميركية - ويل. 3- هل

العذراء أم يسوع في أفسس بتركيا. 5- متشابهان - معاشها - عكسها خاصتي. 6- تقيم في المكان - عسل - تمزيقي 
ين للمعدرة. 

ّ
الشرف. 7- نقيض فروعهن - شّدة. 8- فّجرت - يلي البرق - تتن. 9- من مؤلفات ميخائيل نعيمة - المل

تهما - االسم السابق لتايلند. 11- جبل في شمال شرقي سوريا. 12- اكتمل - أصحاب من جيل واحد - اشتعلت.
ّ
10- غذ

1- بيدرو كابرال. 2- حرب البسوس - يد. 3- ي. ي - هور الحّمار. 4- رفسنجاني - نقي. 5- تئّنان - اعتّد. 6- انا - الهامة. 
7- ال - أممت - ان. 8- قافالت - تال. 9- رّبيته - المشعل. 10- عول - دن - القنص. 11- وا - عبد الحليم. 12- نبيل ابو ردينة.

1- بحيرة القرعون.2- يريفان - أبوب. 3- دب - سن الفيل. 4- راهنا - آلة - عل. 5- ولوجنا - أهدبا. 6- كبرا - الت 
- ندب. 7- اساندهم - أو. 8- بولي - ا. م. ح. ل. ا. ل. ر. 9- رسح - أمة - ملحد. 10- منعت - تشقلي. 11- لياقة - 

العنين. 12- دريد بن الصّمة.

1- جمعية نسائية أسسها القديس منصور دي بول مع لويز دي مارياك. 2- شبه جزيرة تشمل تركيا اآلسيوية 
 باألناضول. 3- ذل - عائلة رئيس الجزائر 1965 - 1978. 4- من الحبوب - وحدة قياس - نقصتما.

ً
تعرف ايضا

 

.
ً
 5- انزعاجه - نزل بها أمر مكروه. 6- مطربة اميركية ولدت عام 1939 - تراب تثيره الريح. 7- مرافقي - راجعا

المشرب. - تجده سهل  - لمسا. 10- ح��رف مكرر  غّير - حيوان قطبي. 9- حفظها وأصلحها   -  8- عاماله بشّدة 
11- أمسياتك - حسن وظرف. 12- في البيضة - موسيقار لبناني راحل.

حل الشبكة السابقة

ةماليقظةادودمما

ركخمانمويفاتبنل

كسلكلحولمولواوا

افايفويفحيعقذدح

ذنلعجناوتظرلكجل

لانسرةدعملساه�تا

اةيافكلاوةفرغوم

حل الشبكة السابقة
سعد

الكلمة 
مدينة المانية

طريقة الحل 
ابحث عن كلمات هذا النص واشطبها في كل 
االتجاهات فتبقى لك عدة احرف تؤلف بالتالي 

كلمة السر.

 وغرفة العرس معّدة وإن محت اليقظة في 
ً
هكذا تجدون القوت والكفاية في أنفسكم ومن خالل سعيكم ويظل لوح األحالم ممدودا

الفجر الذاكرة.
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© Puzzles by Pappocom
رقم 2498 - مستوى صعب 

حل سودوكو رقم 2497

قواعد اللعبة 
أمامك شبكة من 81 خانة، 9X9 مقسمة 9 

مربعات 3X3 عليك ملء الخانات الفارغة بأرقام 
من 1 الى 9 مراعيًا عدم تكرار اي رقم في أي خط 

افقي وعمودي وداخل كل مربع.

مستويات اللعبة 

تطرح هذه اللعبة على مستويات ثالثة هي: سهل، متوسط وصعب. 
يحدد كل مستوى وفقًا لعدد االرقام التي نضعها مسبقًا في خاناتها 

ووفقًا النتظامها داخل هذه الخانات.

683521479

527849613

491763285

934176852

275498361

168235947

842357196

716982534

359614728

كلمة السر  كلمات متقاطعة

SUDOKU

حديقة الرئيس رنيه معوض 
دعا رئيس واعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت 
ال���ى ح��ف��ل اف��ت��ت��اح ح��دي��ق��ة ال��رئ��ي��س رن��ي��ه معوض 
)الصنائع( التي أنجز تأهيلها بالتعاون مع مؤسسة 

"ازاديا" الساعة الرابعة بعد ظهر السبت 31 ايار.

"أشنار" هنري صفير
انطوان  هاشيت   – نوفل  ودار  هنري صفير  دع��ا 
الخميس 29  اط��الق وتوقيع كتابه "أشنار"  حفل 
اي��ار، الساعة 5 عصرًا في قاعة بيار أبي خاطر في 
االنسانية،  العلوم  كلية  يوسف،  القديس  جامعة 
طريق الشام، بيروت. يبدأ الحفل بكلمات لرئيس 
الجامعة األب سليم دك��اش وال��وزي��ر سجعان قزي 
التوقيع  حفل  يليه  الفرزلي  ايلي  السابق  والنائب 
المنح  ال��ى صندوق  الكتاب  ري��ع  يعود  وكوكتيل. 

الدراسية في جامعة القديس يوسف.

تكريم نجيب البعيني
دع����ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ف���ي ال��م��ج��ل��س ال��م��ذه��ب��ي 
لطائفة الموحدين الدروز الى حفل تكريم األديب 
نجيب البعيني الجمعة 13 حزيران الساعة الخامسة 

عصرًا في قاعة رابطة آل البعيني - مزرعة الشوف.

"تا يبقى لبنان"
برعاية المطران كميل زيدان دعا رئيس وآباء دير 
مار الياس – انطلياس بدعوتكم لحضور ريسيتال 
الياس  م��ار  لبنان" تحييه جوقة شبيبة  يبقى  "ت��ا 
لمناسبة مرور خمسة أعوام على احيائها باالشتراك 
مع االوركسترا الكالسيكية التابعة لموسيقى قوى 
االمن الداخلي بقيادة المقدم زياد مراد مساء اليوم 
السبت 24 ايار الساعة 8:30 مساء في كنيسة مار 

الياس الكبرى – انطلياس.

الكسندر )ساشا( هشام فرزلي
ي��س��ر ه��ش��ام ف���رزل���ي وزوج���ت���ه س���ان���درا ال��م��ول��ودة 
الل���ي���اس  ع����ن والدة ش��ق��ي��ق  ي��ع��ل��ن��ا  ان  س 

ّ
غ����ط����ا

 سمياه الكسندر )ساشا(، وذلك االربعاء 21 أيار
.2014

مجتمعنا
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ابناء الفقيدة الياس وعائلته
جورج وعائلته
فوزي وعائلته

اب���ن���ت���اه���ا ج��ي��ل��ن��ار زوج������ة ص�����اح ال���ح���اج 
بطرس وعائلتها

رن����دل����ى زوج�������ة س���م���ي���ر خ���ل���ي���ل ال��ج��ل��خ 
وعائلتها

وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة
ماري نخله الحموي

ارملة نسيب الياس االسمر
ال��م��ن��ت��ق��ل��ة ال�����ى رح���م���ت���ه ت���ع���ال���ى ام���س 
الجمعة 23 ايار 2014 متممة واجباتها 

الدينية.
الساعة  نفسها  لراحة  بالصاة  يحتفل 
الرابعة بعد ظهر اليوم السبت 24 منه 
ال��م��ع��م��دان في  م��ار يوحنا  ف��ي كنيسة 

بحرصاف.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق���ب���ل ال����دف����ن وب���ع���ده 
ويومي االحد واالثنين 25 و26 منه من 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى 

السابعة مساًء في صالون الكنيسة.

زوج الفقيدة انطوان خّمار
ولداها تومي وعائلته

روري
اشقاؤها نقوال وعائلته

توفيق وعائلته
انطوان وعائلته

شقيقاتها تريز وعائلتها
ليلى وعائلتها

افلين وعائلتها
ينعون بمزيد الحزن وفاة المرحومة

جوزفين جرجي سقّيم
المنتقلة الى رحمته تعالى في الواليات 
المتحدة االميركية حيث جرت مراسم 

الدفن يوم الثلثاء 20 أيار 2014.
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه��ا 
يوم  ظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 
غ��د االح��د 25 أي��ار ف��ي كنيسة سيدة 

النجاة، الزلقا.

وأن���س���ب���اؤه���م ي���ن���ع���ون ب���م���زي���د ال���ح���زن 
المأسوف  الغالية  فقيدتهم  واالس��ى 

عليها المرحومة
ماري عبدالله جباره

ارملة يوسف عبدالنور
ال��م��ن��ت��ق��ل��ة إل����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى م��س��اء 
م��ت��م��م��ة   2014 أي�������ار   22 ال���خ���م���ي���س 

واجباتها الدينية
يحتفل بالصاة لراحة نفسها الساعة 
الرابعة من بعد ظهر اليوم السبت 24 
منه في كنيسة القديس نيقوالوس 
ل���ل���روم االرث����وذك����س )م����ار ن���ق���وال( في 
االشرفية ثم توارى في مدافن العائلة 

في مار متر.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
وي�������وم االح�������د 25 م���ن���ه ف����ي ص���ال���ون 
ل��ل��روم  ن��ي��ق��والوس  ال��ق��دي��س  كنيسة 
االرثوذكس )مار نقوال( في االشرفية 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

حتى السادسة مساًء.

إنتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الحاج زكريا محمد ربعه

زوجته فريال النحاوي
ولده محمد

شقيقاه الحاج زياد والحاج فؤاد
يصلى على جثمانه ظهر اليوم السبت 
في 24 أي��ار 2014 في جامع البسطة 

التحتا ويوارى في جبانة الباشورة.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
الفقيد في  منزل  والنساء في  للرجال 
الطابق  بناية شاتيا  أب��ي حيدر،  ب��رج 

الثاني.
وفي الثاني غدًا األحد 25 منه للرجال 
والمغرب  العصر  بين صاتي  والنساء 
ف�����ي ق�����اع�����ة خ���ل���ي���ل ال�����ه�����ب�����ري، ج���ام���ع 

الخاشقجي.
وف����ي ال���ث���ال���ث ي����وم االث���ن���ي���ن 26 منه 
ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء ب��ي��ن ص��ات��ي العصر 
وال����م����غ����رب ف����ي ق����اع����ة م���ح���ي���ي ال���دي���ن 

برغوت، جامع الخاشقجي.

وفاة
رقد على رجاء القيامة المأسوف على 

شبابه
خليل جبران زريق

زوجته كاتيا كريم كرم 
ولداه جبران زريق 

نقوال زريق 
ش��ق��ي��ق��اه ال���م���ه���ن���دس روج����ي����ه زري����ق 

زوجته جانين شريم وعائلتهما 
ال��دك��ت��ور ط��ون��ي زري����ق زوج���ت���ه ف��ادي��ا 

مونس وعائلتهما 
خااله الشيخ زخيا شحاده وعائلته 

الشيخ الكابتن الطيار انطوان شحاده 
وعائلته 

خ��ال��ت��ه غ��ي��ت��ا ارم���ل���ة ال���م���رح���وم ج���وزف 
صباغه وعائلتها 

وانسباؤهم ينعونه بمزيد من األسى.
ت���ق���ام ال���ص���اة ل���راح���ة ن��ف��س��ه ال��س��اع��ة 
ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��س��ب��ت 24 
ال��ق��دي��س  ك��ن��ي��س��ة  ف����ي  اي������ار 2014 
ن���ي���ق���والوس ل���ل���روم االرث����وذك����س في 

االشرفية.
تقبل التعازي قبل الصاة من الحادية 
ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر، وي����وم����ي االح����د 
واالث��ن��ي��ن 25 و26 م��ن��ه ف���ي ص��ال��ون 
ل��ل��روم  ن��ي��ق��والوس  ال��ق��دي��س  كنيسة 
االرثوذكس في االشرفية من الحادية 
ع���ش���رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ح��ت��ى ال��س��ادس��ة 

مساًء.

اوالد الفقيدة الياس وعائلته
عبدالله وعائلته

جورج وعائلته
ارم��ل��ة  ي����وال  ال���م���رح���وم���ة  اب��ن��ت��ه��ا  اوالد 

المرحوم نعيم الترك وعائاتهم
اش���ق���اؤه���ا ع���ائ���ات ال��م��رح��وم��ي��ن حنا 

وجورج وعيسى وسمير 
فيكتوريا  المرحومة  عائلة  شقيقتاها 

عنقه )في المهجر(
سعاد وعائلتها )في المهجر(

ط����وب����ى الت���ق���ي���اء ال���ق���ل���وب ف������ان ل��ه��م 
ملكوت السموات

ان��ت��ق��ل��ت ال����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى متممة 
واجباتها الدينية يوم االثنين 19 ايار 

2014 في استراليا المأسوف عليها
االخت ماري دو روزار 

) ناديا أمين سابا (
من راهبات العائلة المقدسة المارونية
شقيقها الدكتور الياس سابا وعائلته

شقيقاتها ليلى ارملة المرحوم جميل 
حريكي وعائلتها

م������اري ارم����ل����ة ال���م���رح���وم ن���دي���م ع��ط��ي��ه 
وعائلتها

ن���ه���ى ارم����ل����ة ال����م����رح����وم ن���دي���م ال��ب��اي��ع 
وعائلتها

ن����ج����اة ارم����ل����ة ال����م����رح����وم ري�������اض ع��ب��د 
المسيح وعائلتها

منى زوجة انطوان عبود وعائلتها
وان����س����ب����اؤه����م ف����ي ال����وط����ن وال��م��ه��ج��ر 

ينعونها بمزيد من االسى واللوعة.
يقام ق��داس لراحة نفسها غ��دًا االحد 
السيدة  كنيسة  ف��ي   2014 اي���ار   25
ف��ي ج��ب��راي��ل، ع��ك��ار ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة 

والنصف صباحا.
الكنيسة  ف��ي ص��ال��ون  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

رقدت على رجاء القيامة المرحومة
اميلي يوسف عّواد

أرملة المرحوم يوسف جرجس ابوفاضل
ابنها عامر )في المهجر( 

اب���ن���ت���ه���ا س���م���ر زوج�������ة ي����وس����ف ه��ن��ود 
وأوالدهما

م����اري  ال���م���رح���وم���ة  اوالد  ش��ق��ي��ق��ات��ه��ا 
سليمان الطويل وعائاتهم

المظلوم  جرجي  نللي  المرحومة  اوالد 
وعائاتهم

اوالد ال��م��رح��وم��ة ك��ول��ي��ت ن��ع��ي��م ع���واد 
وعائاتهم

دوللي سبعلي أرملة شقيقها المرحوم 

جورج وعائلتها
يحتفل بالصاة لراحة نفسها الساعة 
الرابعة من بعد ظهر اليوم السبت 24 
أيار 2014 في كنيسة سيدة البشارة 

للروم االرثوذكس في برمانا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغدا 
االحد 25 منه في صالة الكنيسة من 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

حتى السادسة مساًء.

اب��ن��ت��ه اي���ل���ي���ان زوج�����ة ش���رب���ل ال��ف��رخ 
وعائلتهما 

وانسباؤهم ينعونه بمزيد من الحزن. 
يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
 24 السبت  ال��ي��وم  بعد ظهر  الثالثة 
الياس  م��ار  ف��ي كنيسة  اي���ار 2014 

في قناية صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
صالون كنيسة مار الياس في قناية 

رق����د ع��ل��ى رج�����اء ال��ق��ي��ام��ة ال��م��ج��ي��دة 
المأسوف عليه المرحوم

نصري الياس بّراك
زوجة الفقيد نهى أنيس ابو كام

اب����ن����اؤه اي���ل���ي زوج����ت����ه ك���ات���ي زخ����ور 
وعائلتهما 

كارلوس زوجته روال عوده وعائلتهما 
روني بّراك 

صيدا حتى الساعة السابعة مساًء.
ك���م���ا ت���ق���ب���ل ال����ت����ع����ازي ف����ي ص���ال���ون 
الرعائية  ال��م��ع��ون��ات  س��ي��دة  كنيسة 
ف��ي زوق مكايل غ��دًا االح��د 25 منه 
م���ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ًا حتى 
الساعة السابعة مساًء، ويوم االثنين 
26 م��ن��ه م���ن ال���س���اع���ة ال��ث��ان��ي��ة بعد 

الظهر حتى الساعة السابعة مساًء.

An International School is 
seeking Arts teacher. Pls. 
send CV to: 05/433254

Intl Audit firm in Erbil, 
Iraq needs: Auditors and 
Accountants to be based 
in Erbil Send their CVs to: 
jobsandcareerserb@gmail.com

ال��م��ت��ن، م��زرع��ة ي��ش��وع، ش��ق��ة للبيع، 
150م. 3 نوم 2 حمام، باركيه، سفرة، 
 صالون شرفته مقفلة زجاج، موقف،
زوائد اضافية. الهاتف: 03/874810

على  مطلة  الرميلة،  ف��ي  شقة  للبيع 
ال��ب��ح��ر، 3 ن����وم، ص��ال��ون وس���ف���رة، مع 

سند تمليك. التلفون 76/170175

اليرزة شقة سوبر دولوكس 400م.م 
+ 200 م.م تراس ، 4 نوم ، 3 ماستر، 
3 ص���ال���ون، س���ف���رة، ب��ال��ك��ون ك��ب��ي��ر، 
BBQ ، شومينيه ، 4 مواقف ، كاف، 

1,350,000$. ت: 03/300380

دوبلكس،  المنصورية،  للبيع  شقة 
دولوكس، 270م.م + تراس 70م.م، 
 + موقفان  زبيدة،  قناطر  على  يطل 

كاف. التلفون: 03/874168

ن��وم، ضمنها   3 تقا،  م��ار  الحازمية، 
ماستر، 250م.م، حالة جيدة، كاف، 
موقفان، A/C، شوفاج، $580,000. 

التلفون: 70/743399 

ال���ب���ي���ض���اء،  ال���رم���ل���ة  360م.م  ش���ق���ة 
 م��ط��ل��ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ر، 4 ن����وم، خ��ادم��ة،

3 صالونات وسفرة، موقف عدد 2. 
التلفون: 70/801012

ق���رب مبنى  غ���رف  ث���اث  للبيع ش��ق��ة 
ج�����دي�����دة  150م  م�����س�����اح�����ة   TVA
425,000$. التلفون: 03/521177

جديدة  شقة  الخياط  تلة  ف��ي  للبيع 
م��وق��ف، قبو  ن���وم،  غ��رف  200م.م، 3 
675,000$. التلفون:  01/374666 

www.sodeco-gestion.com

 duplex 600م،  ص�����خ�����ر،  ح���������ارة 
 penthouse، ط تاسع، 5 مواقف،
 7 نوم، 7 حمامات، 4 صالون، 6 بلكون
2 تراس، مطبخ كبير. ت 03/633595

طبرجا بيتش - للبيع شاليه مفروشة 
ف���خ���م���ة ج��������دا، ب���ن���غ���ال���و. ل���ات���ص���ال: 

03/713555 - 09/646888

ل���ل���ب���ي���ع ش���ال���ي���ه ف�����ي ال��س��ات��ي��ل��ي��ت��ي، 
فيطرون، 110م.م، مفروشة بالكامل، 
 .$200,000 م����وق����ف����ان،  ن��������وم،   2

التلفون: 03/247444

زوق  الشمالي  المتن  في  للبيع  ارض 
خ���اب.  م��ن��ظ��ر  15,000م.م  ال���خ���راب 

التلفون: 76/800400

الشمالي  المتن  منطقة  للبيع  ارض 
بسكنتا الممبوخ 26000م.م استثمار 
ال���ت���ل���ف���ون:  خ�������اب.  م���ن���ظ���ر   40/15

76/800400

رخصة  مع  913م.م،  العيون،  برمانا، 
ع��م��ار، م��وق��ع م��م��ي��ز، مطلة ج��ب��ل. ت: 

03/814595 - 04/961106

دوحة  4200م.م  مساحة  للبيع  عقار 
الحص - منظر خاب مطلة على البحر 

وبيروت. لاتصال: 78/802662

للبيع خلو مكتب محاماة مقابل قصر 
ال��ع��دل ب��ي��روت، 7 غ��رف م��ج��ه��زة. ت: 
 -  01/425745  -  01/423559

03/615789

Apartment in Monte Verde: 
207m2 + 86m2 Garden. 
3 bedrooms. Ideal for a 
home and great investment 
opportunity. T: 76/145250

Canada, Montreal Centre 
Ville, appt neuf, 2 c. à c.,  
1 s. d. b., financement dis-
ponible. Tél.: 03/749933

Appt meublé 100m2, Saifi, 
2 chambres, 2 s. d. b., 3e 
étage sans ascenceur, vue 
sur mer. Tél.: 70/248289

À louer appartement 
à Rabieh 400m2 vue 
panoramique sur mer. Tél.: 
03/366356

ل���اي���ج���ار ش���ق���ة ج����دي����دة ب���رم���ان���ا م���ار 
شعيا 3 غ���رف ن���وم م��ع غ��رف��ة خ��ادم��ة 
التلفون:  الي��ح��ج��ب.  منظر  مستقلة 

03/393494 - 03/058807

ل��اي��ج��ار ش��ق��ة ف���ي ان��ط��ل��ي��اس، حي 
سكني، ش��ارع راٍق، 2 ن��وم، صالون، 
س���ف���رة، ب���ارك���ي���ه، م��ك��ي��ف، ش���وف���اج، 

موقف. التلفون: 03/302600

مطلة،  المنصورية شقة  في  لايجار 
)باركيه(،  ومنتفعاتها  ن��وم   3  ،1  ط 
3 حمامات، موقفان. ت: 03/436147

 رأس ب��ي��روت، ش��ق��ة م��م��ي��زة ل��اي��ج��ار، 
3 نوم، صالون، سفرة، غرفة جلوس 

ومنتفعاتها. ت: 71/434424

م��ن��ط��ق��ة ح����االت نهر  ل��اي��ج��ار،  ارض 
7000م.م  مساحة  الصناعية   ابراهيم 
تتضمن 4 هنغارات. ت: 76/887790

غرفتا  ال��رم��ال،  مجمع  شاليه  ل��اي��ج��ار 
نوم، صالون، مطبخ مقفل، حمامان، 
100م.م.  ت���راس   + بكامله  م��ف��روش 

التلفون: 03/605252

لايجار في ادما شقة 210م م، منظر 
ك���اش���ف، 3 غ���رف ن����وم، م���وق���ف، قبو 
21,600$ بالسنة. ت: 09/916816  

 www.sodeco-gestion.com

م����ح����ل ل�����اي�����ج�����ار، ع����ي����ن ال���م���ري���س���ة، 
زاوي��������ة ب���ن���اي���ة ت���ي���ن���ا س���ن���ت���ر م��س��اح��ة 
لاتصال   .

ً
ش��ه��ري��ا  $4500 68م.م. 

 71/541315

م���ك���ت���ب ل�����اي�����ج�����ار، غ�����زي�����ر ال���ط���ري���ق 
ال��ع��ام م��ع أو ب���دون ف���رش. ال��ت��ل��ف��ون: 

76/887790

 Chevrolet Trailblazer، م. 2007
اس�����ود، ف���رش اس�����ود، ش���رك���ة، ح��ال��ة 
ال��ت��ل��ف��ون:  ف����ول، $15000.  خ���ارق���ة، 

03/254513

ف����ق����د ج����������واز س����ف����ر ي����ح����م����ل ال����رق����م 
EP1846332 وبطاقة اقامة سنوية 
ل��ل��خ��ادم��ة   943019 ال����رق����م  ت��ح��م��ل 
 Zeritu Ayalew Ali االث��ي��وب��ي��ة 
االت����ص����ال:  ال����رج����اء   .1982 م���وال���ي���د 

70/939229

فقدت اقامة باسم المواطن الكندي 
ممن  ال���رج���اء   .Fabio Corvaglia
او   03/194009 االت���ص���ال:  ي��ج��ده��ا 

03/676898

سهم عائلي نادي اليرز بعبدا، 9000 
دوالر. التلفون: 03/875333

ف��ي مطيلب  م��ع ك��اب��ي��ن  للبيع س��ه��م 
للجادين  مغر  سعر  كلوب  كاونتري 

فقط. التلفون: 76/800400

BARBANEL Middle East 
electromechanical consult. 
engineers has vacancy for 
design electrical engineer 5 
years experience minimum 
French & English. Send CV. to: 
barbanel@barbanel-me.com

كل 4 أسطـر  20.000  ليـرة لبنـانية
كل سطـر إضـافي  5.500  ليـرة لبنـانية

 مطلوب
وظائف

للبيع
متفرقات

مفقود

سيارات

للبيع
عقارات

لإليجار
عقارات

دعوة
ه���اوي���ك  ادوارت  ع��ل��ي��ه  ل���ل���م���دع���ى 

طوطيان
ان القاضي كارال شواح الناظرة في 
دع��اوى االيجارات في المتن تدعو 
ط��وط��ي��ان  ادوارت  ع��ل��ي��ه  ال��م��دع��ى 
بمهلة  المحكمة  ق��ل��م  ال���ى  للحضو 
 م����ن ت����اري����خ ال��ن��ش��ر 

ً
ع���ش���ري���ن ي����وم����ا

 2014/552 ال��دع��وى  اوراق  لتبلغ 
الجميل  ميشال  م��اري  م��ن  المقامة 
وال��رام��ي��ة ال��ى اس��ق��اط ح��ق المدعى 
ع��ل��ي��ه ب��ال��ت��م��دي��د ال��ق��ان��ون��ي بسبب 
ال��ت��رك وال���زام���ه ب��اخ��اء ال��ق��س��م رق��م 
13 م��ن ال��ب��ن��اء ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ع��ق��ار 
الجلسة  وحضور  البوشرية   /1719
 
ً
مبلغا اعتبر  واال   ،2014/7/3 ف��ي 
وحوكم اصواًل وعد كل تبليغ اليه 

.
ً
في قلم المحكمة صحيحا

رئيس القلم سمر سالم

اعالن قضائي
رقم االفاس 1166

بتاريخ 2014/5/14 اعلنت محكمة 
االف����������اس ف�����ي ب�����ي�����روت ب���رئ���اس���ة 
ال���ق���اض���ي ال���رئ���ي���س ف�����ادي ال��ي��اس 
وع����ض����وي����ة ك�����ل م�����ن ال���ق���اض���ي���ي���ن 
والرئيسة  ح��رف��وش  ري��م��ا  الرئيسة 
ك��اال معماري اع��ان اف��اس شركة 
ش.م.ل.  الي��������ن  غ�����اي�����د  س�����وف�����ت 
الدفع  تاريخ توقفها عن  وح��ددت 
عضو  وعينت   2012/11/14 بتاريخ 
ح��رف��وش  ري��م��ا  ال��ق��اض��ي  المحكمة 
 ع���ل���ى ال��ت��ف��ل��ي��س��ة 

ً
 م���ش���رف���ا

ً
ق���اض���ي���ا

وال����م����ح����ام����ي����ة م������ي س�����ال�����م وك����ي����ًا 
للتفليسة.

الحقوق  وأصحاب  الدائنين  فعلى 
خ��ال خمسة عشر  ديونهم  اثبات 
 م��ن ت��اري��خ النشر ف��ي مكتب 

ً
ي��وم��ا

وك���ي���ل���ة ال���ت���ف���ل���ي���س���ة ال����ك����ائ����ن ف��ي 

سانت  س��ن��ت��ر   - ال��ح��ازم��ي��ة  منطقة 
اي���ل���ي ال���ط���اب���ق ال���ث���ان���ي. ال��ت��ل��ف��ون: 

05/455017 - 03/244352
رئيس القلم جهاد مشموشي

اعالن تبليغ فقرة حكمية
جبل  ف��ي  االبتدائية  المحكمة  م��ن 
ل��ب��ن��ان، ال��م��ت��ن، ال��غ��رف��ة ال��ت��اس��ع��ة، 
ال����ن����اظ����رة ب�����ال�����دع�����اوى ال���ع���ق���اري���ة، 
ال��م��ؤل��ف��ة م��ن ال��رئ��ي��س��ة سيلفر اب��و 
والقاضيين سرمد صيداوي  شقرا 
وران�����ي�����ا رح����م����ه، ال�����ى ال��م��س��ت��دع��ى 
ض��ده��م ب��ط��رس ون��ع��م��ة ال��ل��ه ورزق 
ال���ل���ه وج����رج����س ان����ط����وان اب�����و ك���رم 
ال���م���ج���ه���ول���ي م���ح���ل االق������ام������ة، ان���ه 
ب��اس��ت��دع��اء ازال�����ة ال��ش��ي��وع ال��م��ق��دم 
م���ن ال��م��س��ت��دع��ي ال��م��ح��ام��ي رش��ي��د 
ال��رق��م 2014/1621،  زي���د ض��و  اب���ي 
 2014/209 رق������م  ال���ح���ك���م  ص������در 
ق��ض��ى ب���ازال���ة ال��ش��ي��وع ف���ي ال��ع��ق��ار 
عن  ال���ع���ق���اري���ة  ح�����ارة ص��خ��ر   /620
العلني  بالمزاد  للبيع  طرحه  طريق 
ان  على  ال��ش��رك��اء  ول��ص��ال��ح  للعموم 
 للطرح في المزايدة 

ً
يعتمد اساسا

االول����ى ال��م��ب��ل��غ ال��م��ق��ّدر م��ن الخبير 
وتضمينهم  179550/د.أ.  والبالغ 
النفقات والرسوم بنسبة حصة كل 
منهم في الملك، مهلة االستئناف 

 تلي مهلة النشر.
ً
ثاثين يوما

رئيس القلم كيوان كيوان

اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

ي��ب��ل��غ ال�����ى ال��م��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه��م��ا ج���اك 
وجوزف رحّيم

/409/أ.م.م.  ال��م��ادة  بأحكام  ع��م��ًا 
لديها  بأنه  الدائرة  هذه  تخطركما 
ف�����ي ال���م���ع���ام���ل���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة رق���م 
 
ً
 موجها

ً
 تنفيذيا

ً
2013/712 انذارا

ال��ي��ك��م��ا م���ن ط��ال��ب��ي ال��ت��ن��ف��ي��ذ ورث���ة 
ال���م���رح���وم م�����ارون غ��ان��م وه����م ن��ورم��ا 
غ��ري��ب وج��ول��ي��ان��ا وج����ورج وف��رن��س��وا 
 
ً
وناتجا غانم  وكلود  وماريز  وان��دره 

ع���ن ط��ل��ب ت��ن��ف��ي��ذ ال��ح��ك��م ال��ص��ادر 
ع��ن ال��ق��اض��ي ال��م��ن��ف��رد ف��ي ب��ي��روت 
ال��ن��اظ��ر ف��ي ال���دع���اوى ال��م��ال��ي��ة ق��رار 
 2012/4/26 ت���اري���خ   2012/129
ل���ج���ه���ة ش����ط����ب اش����������ارة ال���ت���أم���ي���ن 
ال���ع���ق���اري ع���ن ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ع��ي��ن��ي��ة 
المزرعة   563 رق��م  للعقار  العائدة 
ف���ي م���ا ي��خ��ت��ص ب��ح��ص��ة ال��م��رح��وم��ة 
ل������وري������س ل������وس������ك������اردي م�����ول�����ودة 
عليهم  المدعى  وبتضمين  نحاس 
ال���ن���ف���ق���ات ك���اف���ة ت��خ��ط��رك��م��ا ه���ذه 
او   

ً
اليها شخصيا للحضور  ال��دائ��رة 

ب��واس��ط��ة وك��ي��ل ق��ان��ون��ي الس��ت��ام 
 
ً
علما ومرفقاته  التنفيذي  االن���ذار 

بانقضاء   
ً
ق��ان��ون��ا ي��ت��م  التبليغ  ب���أن 

 م��ن ن��ش��ر ه��ذا 
ً
مهلة ع��ش��ري��ن ي��وم��ا

ن��س��خ��ة عنه  االع����ان وع��ل��ى تعليق 
لوحة  على  ومرفقاته  االن���ذار  وع��ن 
اع��ان��ات ه��ذه ال��دائ��رة وي��ص��ار بعد 
االنذار  المهلة ومهلة  انقضاء هذه 
ال��ب��ال��غ��ة خ��م��س��ة اي�����ام ال����ى م��ت��اب��ع��ة 
آخر  حتى  اص��وال  بحقكما  التنفيذ 

الدرجات.
مأمور تنفيذ بيروت

تبليغ قضائي
م����ن م��ح��ك��م��ة ب����داي����ة ج���ب���ل ل��ب��ن��ان 
القاضي  برئاسة  بعبدا  في  الثالثة 
م���ح���م���د وس�������ام ال���م���رت���ض���ى ت���ق���دم 
ال��م��س��ت��أن��ف نجيب ج��رج��ي ال��ح��داد 
يطلب   2014/4865 باالستئناف 
فيه االستحصال على سند تمليك 
ب��دل ع��ن ض��ائ��ع فيما خ��ص العقار 

605/ بشامون.
التقدم  كل ذي مصلحة يستطيع 

المحكمة  ه��ذه  قلم  أم��ام  باعتراضه 
 م���ن ت��اري��خ 

ً
خ����ال م��ه��ل��ة 15 ي���وم���ا

النشر.
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

إعالن
ت����ع����ل����ن ش�����رك�����ة ك�����ه�����رب�����اء ل���ب���ن���ان 
ال���ش���م���ال���ي ال��م��غ��ف��ل��ة - ال���ق���ادي���ش���ا 
ع����ن اس�����ت�����دراج ل���ل���ع���روض ال��ع��ائ��د 
لتأهيل سقوف المرائب في مبنى 
ق��ادي��ش��ا ال��ب��ح��ص��اص، وذل����ك وف��ق 
ال���م���واص���ف���ات ال���ف���ن���ي���ة وال����ش����روط 
االداري��������������ة ال�����م�����ح�����ددة ف������ي دف���ت���ر 
الشروط الذي يمكن الحصول على 
نسخة عنه لقاء مبلغ ثاثماية الف 
ل��ب��ن��ان��ي��ة )ت��ض��اف TVA( من  ل��ي��رة 
قسم الشراء في المصلحة االدارية 
في مركز الشركة في البحصاص ما 
 
ً
 و12 ظهرا

ً
ال��س��اع��ة 8 ص��ب��اح��ا بين 

من كل يوم عمل.
أمانة السر في  العروض في  تقدم 

القاديشا - البحصاص.
ال��ع��روض يوم  م��دة تقديم  تنتهي 
االث��ن��ي��ن ال���واق���ع ف��ي��ه 16 ح���زي���ران 

.
ً
 ضمنا

ً
الساعة 12 ظهرا

التكليف 894
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس

اعالن تبليغ قضائي
ان رئ���ي���س ال��غ��رف��ة ال���ع���اش���رة ل��دى 
في  ال��م��دن��ي��ة  االس��ت��ئ��ن��اف  محكمة 
ج���دي���دة ال��م��ت��ن ال���ق���اض���ي م��ي��ش��ال 
المدعى عليها شركة  ط��رزي يدعو 
االنجازات المجهولة المقام الرسال 
ب��م��وج��ب سند   

ً
ق��ان��ون��ا يمثلها  م��ن 

الى قلم المحكمة الستام  مصدق 
ال���م���ح���ام���اة  ات����ع����اب  دع�������وى  اوراق 
ال��م��ق��دم��ة م��ن ال��م��ح��ام��ي ن��ع��م��ة الله 

ب��رق��م 2013/62  ال��م��س��ج��ل��ة  م��ي��ان 
 من تاريخ 

ً
ضمن مهلة عشرين يوما

التبليغ واال يعتبر كل تبليغ لك في 
باستثناء   

ً
ص��ح��ي��ح��ا المحكمة  ق��ل��م 

الحكم النهائي.
رئيسة القلم سيسيليا ابو سمرا

تبليغ قضائي
ت���دع���و م��ح��ك��م��ة ال��ق��اض��ي ال��م��ن��ف��رد 
ال��ع��ق��اري ف���ي زح��ل��ة ال��رئ��ي��س��ة رل��ى 
رضا  ادخالهم  المطلوب  خاطر  اب��و 
خزاقة وداوود ولوسيا بشارة وفايز 
 
ً
خ��ل��ي��ل ل��ط��ي��ف ال��م��ق��ي��م��ون س��اب��ق��ا

ف����ي ج����دي����ت����ا، وال���م���ج���ه���ول���ي م��ح��ل 
 
ً
شخصيا للحضور   ،

ً
ح��ال��ي��ا االق��ام��ة 

ال�����ى ال��م��ح��ك��م��ة ف����ي زح���ل���ة أو م��ن 
 بإستام الئحة 

ً
ينوب عنهم قانونا

ت��ت��ض��م��ن ط��ل��ب ادخ�����ال م���ع تعليق 
الجلسة  وموعد  الخبير  تقرير  على 
من  ال��م��ق��ام��ة   2014/7/9 ب��ت��اري��خ 
ن��زي��ه��ة االط�����رش ب��وك��ال��ة االس��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور رضا  التيني ض��د  شكري 
ال��م��ي��س وان����ط����وان ي���وس���ف ح���روق 
الذي تطلب فيه المدعية ادخالكم 
ب��ص��ف��ت��ك��م ت��م��ل��ك��ون م���ع ال��م��دع��ي��ة 
كامل العقار رقم 125 جديتا ومن 
ثم بترتيب حق اإلرتفاق بالمرور في 
هذا العقار لصالح العقار رقم 126 
ربيع  الخبير  ت��ق��ري��ر  ج��دي��ت��ا ح��س��ب 
التعويض  قيمة  وتحديد  رم��ض��ان 
المتوجب دفعه للمطلوب إدخالهم 

لقاء ترتيب حق اإلرتفاق بالمرور،
وللمطلوب ادخالهم مهلة عشرون 
 من تاريخ آخر نشر إلتخاذهم 

ً
يوما

م��ح��ل اق���ام���ة م���ع���روف ض��م��ن ن��ط��اق 
اب��اغ��ه��م جميع  ي��ص��ار  وإال  الحكمة 
رئيس  بواسطة  وال��ق��رارات  االوراق 

القلم باستثناء الحكم النهائي. 
 رئيس القلم محمد قاسم عامر

تبليغ فقرة حكمية
ل���ل���م���دع���ى ع��ل��ي��ه اوادي���������س ارت���ي���ن 

حلبلي يان
ع��ن  ص�����در   2014/2/27 ب���ت���اري���خ 
ال��ق��اض��ي ك���ارال ش���واح ال��ن��اظ��رة في 
دع��اوى االي��ج��ارات في المتن حكم 
الدعوى  ف��ي   2014/98 رق��م  تحت 
المقامة من سامي ميشال الجميل 

وميشال كبريال دسوزا قضى:
عليه  ال���م���دع���ى  اج������ارة  ب��اع��ت��ب��ار   -1
يان  ارتين حلبلي  اوادي��س  السيد 
 /1708/ العقار  من   14 القسم  في 
ال��ب��وش��ري��ة س��اق��ط��ة م���ن ال��ت��م��دي��د 

القانوني.
2- ب����إل����زام ال���م���دع���ى ع��ل��ي��ه ب���إخ���اء 
وبتسليمه   

ً
آنفا المبين   14 القسم 

ال���ى ال��م��دع��ي��ي��ن ال��س��ي��دي��ن س��ام��ي 
 
ً
ال��ج��م��ي��ل وم���ي���ش���ال دس������وزا خ��ال��ي��ا

.
ً
 فورا

ً
وشاغرا

ب����أن  ع���ل���ي���ه  ال����م����دع����ى  ب������إل������زام   -3
 ق����دره 

ً
ي����دف����ع ل��ل��م��دع��ي��ي��ن م���ب���ل���غ���ا

مايين  )أرب��ع��ة  /4214500/ل.ل. 
 
ً
وم����ائ����ت����ي����ن وارب�������ع�������ة ع����ش����ر ال����ف����ا
ب��دالت  لبنانية(  ل��ي��رة  وخمسماية 

ايجار حتى 2013/2/28.
4- ب���رد ال��م��ط��ال��ب��ة ب��ال��ب��دالت ال��ت��ي 
س��ت��ت��رت��ب ح���ت���ى االخ�������اء ال��ف��ع��ل��ي 

شكًا.
5- برد كل ما زاد أو خالف.

ع��ل��ي��ه  ال�����م�����دع�����ى  ب���ت���ض���م���ي���ن   -6
النفقات كافة.

 تلي 
ً
ي���وم���ا م��ه��ل��ة االس��ت��ئ��ن��اف 15 

مهلة النشر. 
 رئيس القلم سمر سالم

تبليغ قضائي
م����ن رئ���ي���س م��ح��ك��م��ة ب����داي����ة ج��ب��ل 
ل��ب��ن��ان ال��راب��ع��ة ف���ي ب��ع��ب��دا ال��ق��اض��ي 
جمال  المستدعي  تقدم  مطر  ري��ن 

 2014/5110 باالستدعاء  السباعي 
ي��ط��ل��ب ف��ي��ه ش��ط��ب اش�����ارة دع���وى 
 1995/10/21 ت��اري��خ   1948 ي��وم��ي 
للمحكمة  م��ق��دم  دع���وى  استحضار 
االب��ت��دائ��ي��ة االول����ى ف��ي ج��ب��ل لبنان 
رقم 95/10/25/3321 من منذر عبد 
المالكين  جمعية  ب��زي ضد  المجيد 
إلزال��ة المخالفة عن القسمين 1 و7 

من العقار 3411/الشياح.
ك����ل م����ن ل����ه اع�����ت�����راض ي��س��ت��ط��ي��ع 
ام��ام قلم ه��ذه المحكمة  التقدم به 
 من تاريخ 

ً
خال مهلة عشرين يوما

النشر. 
 رئيس القلم جمانة المصري عويدات

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

غرفة الرئيسة رنا عويدات
يبلغ الى المنفذ عليه: بهاء الدين 

غسان المظفر.
ع��م��ًا ب��أح��ك��ام ال��م��ادة 409 أص��ول 
م�����ح�����اك�����م�����ات م�����دن�����ي�����ة، ت���ن���ب���ئ���ك���م 
دائ�����رة ت��ن��ف��ي��ذ ب���ي���روت ب����أن ل��دي��ه��ا 
ف�����ي ال���م���ع���ام���ل���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة رق���م 
 
ً
 موجها

ً
 تنفيذيا

ً
2011/878 إنذارا

ال��ي��ك��م م��ن ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ داري���ن 
 ع���ن طلب 

ً
م��ن��ي��ر ش���ه���اب، ون���ات���ج���ا

تنفيذ الحكم الصادر عن الشرعية 
السنية ف��ي ب��ي��روت ق��رار رق��م 179 
تدعوكم  وعليه   ،2011/6/9 تاريخ 
ه�������ذه ال�������دائ�������رة ل���ل���ح���ض���ور ال���ي���ه���ا 
 أو بواسطة وكيل قانوني 

ً
شخصيا

الستام االنذار التنفيذي واالوراق 
التبليغ يتم  ب��أن   

ً
علما ب��ه،  المرفقة 

 ب���ان���ق���ض���اء م��ه��ل��ة ع��ش��ري��ن 
ً
ق���ان���ون���ا

 على نشر هذا االع��ان، وعلى 
ً
يوما

ت��ع��ل��ي��ق ن��س��خ��ة ع��ن��ه وع����ن االن�����ذار 
المذكور على لوحة االعانات لدى 
دائ���رة تنفيذ ب��ي��روت، وي��ص��ار بعد 

المهلة ومهلة االنذار  انقضاء هذه 
التنفيذي البالغة خمسة ايام، الى 
متابعة التنفيذ بحقكم اصواًل حتى 

الدرجة االخيرة.
 في 2014/5/6
مأمور تنفيذ بيروت حسني عاكوم

اعالن عن فقرة حكمية
صادرة عن محكمة عاليه المدنية

قسم الرئيسة نجاة ابو شقرا
الى فادي كريم بدر

ب���������ال���������دع���������وى ال�������ع�������ق�������اري�������ة رق�������م 
م��ن  وال����م����ق����دم����ة   2006/2235
ال����م����دع����ي ي����واك����ي����م ب������در ب��وج��ه��ك 
ال��م��دع��ي عليهم م��ات بدر  وب��وج��ه 
ويوسف بدر والتي فصلت بالقرار 
ق��ض��ى  ب���ح���ي���ث   2013/254 رق�����م 
بالزامك مع المدعى عليهما اآلخرين 
العقار  ف��ي  تملكونه  م��ا  بتسجيل 
430 ع��ي��ن دارة ع��ل��ى اس��م��ه وه��ي 
تبلغ الفين سهم كما وتدوين ابراء 
اي نفقات  م���ن  ل��ذم��ت��ك��م  ال��م��دع��ي 
دارة  ع��ي��ن  ب��ال��ع��ق��ار 430/  ت��ت��ع��ل��ق 
في  لحصتكم  ش��رائ��ه  ع��ن  منبثقة 
ال��ع��ق��ار ال��م��ذك��ور وال��ج��اري بموجب 
ك���ت���اب اس���ق���اط واب�������راء م��ن��ظ��م من 
ال����م����دع����ي ل��م��ص��ل��ح��ت��ك وال���م���دع���ي 
عليهما امام كاتب العدل عين دارة 
اسحق  م��رس��ال  اس��ت��اذ  بالتكليف 
مع  وال��زام��ك  ع��دد 2013/382 كما 
بتسجيل  اآلخرين  عليهما  المدعى 
في  تملكونها  ال��ت��ي  س��ه��م   2000
المدعي  اسم  على  المذكور  العقار 
التسجيل  نفقات  تكون  ان  وعلى 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ك��م��ا وال�������زام ال��م��دع��ي 
البالغ خمسة  بسديد رصيد الثمن 
لك  لبنانية  ل��ي��رة  مليون  وع��ش��رون 
ول��ل��م��دع��ى ع��ل��ي��ه��م��ا اآلخ����ري����ن ف��ور 
ال��ت��س��ج��ي��ل ال���ن���ه���ائ���ي ع���ل���ى اس��م��ه 

وب����رد ال���زام���ك م���ع ال��م��دع��ى عليهما 
بالتعويض وتضمينك مع المدعى 

عليهما النفقات كافة.
ف���ق���د ق�������ررت ال��م��ح��ك��م��ة اع���ت���ب���ارك 
م���ج���ه���ول م���ح���ل االق�����ام�����ة واب����اغ����ك 
ال��ف��ق��رة ال��ح��ك��م��ي��ة ال���م���دون���ة اع���اه 
. م��ه��ل��ة االس��ت��ئ��ن��اف ثاثين 

ً
ن���ش���را

يوما تبدا بانقضاء مهلة النشر.
عاليه في 2014/5/22

رئيس قلم محكمة عاليه امين مسعود

اعالن قضائي
ص���ادر ع��ن محكمة ال��درج��ة االول��ى 

المدنية في بيروت
الغرفة السابعة العقارية

ب���رئ���اس���ة ال���ق���اض���ي ك��ل��ن��ار س��م��اح��ة 
وعضوية القاضيتين ونسة وطايع

رقم االوراق - 2012/548
ال��ج��ه��ة ال��م��دع��ي��ة: ح��س��ي��ن غ��ن��دور 

ومحسن غندور وخالد غندور
ال���ج���ه���ة ال����م����دع����ى ع���ل���ي���ه���ا: ع��اص��م 
ش��ات��ي��ا - ي��وس��ف ش��ات��ي��ا - ناهد 
ش���ات���ي���ا - ل���م���ي���ا ش���ات���ي���ا ورن������دة 

شاتيا.
الجهة المطلوب اباغها لمجهولية 

محل االقامة - لميا محمد شاتيا
 - اب�����اغ�����ه�����ا  ال����م����ط����ل����وب  االوراق 
االس���ت���ح���ض���ار ال���م���ق���دم م���ن ال��ج��ه��ة 
المدعية بتاريخ 2012/11/28 تحت 
تطلب  وال����ذي   2012/548 ال��رق��م 

بموجبه:
- فسخ االتفاقية موضوع الدعوى 
 2011/10/11 ب���ت���اري���خ  وال���م���ؤرخ���ة 
ع���ل���ى م���س���ؤول���ي���ة ال���ج���ه���ة ال��م��دع��ى 
تنفيذها  ع��دم  لثبوب   

ً
تبعا عليها 

م��وج��ب��ات��ه��ا ال��ع��ق��دي��ة واخ��ال��ه��ا بها 
من  و246   245 للمادتين   

ً
س��ن��دا

قانون الموجبات والعقود.
ال��زام الجهة المدعى عليها بدفع   -

مبلغ وقدره /148,374/د.أ. للجهة 
ال��م��دع��ي��ة وال����ذي ي��م��ث��ل م��ا دفعته 
ال���ج���ه���ة ال���م���دع���ي���ة م����ن م���ب���ال���غ ل��ق��اء 
اخ��اء  ت��ع��وي��ض��ات  ول��ق��اء  تنفيذها 
المستأجرين واخاء والدة المدعى 
ع��ل��ي��ه��م م���ن ال��ش��ق��ة ال��ت��ي تشغلها 
شاغل  أي  م��ن  ش��اغ��رة  وتسليمها 
 اليها الفائدة القانونية من 

ً
مضافا

ت��اري��خ االس��ت��ح��ق��اق ول��غ��اي��ة ت��اري��خ 
الدفع الفعلي.

- ال�����زام ال��ج��ه��ة ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه��ا أن 
تدفع البند الجزائي للجهة المدعية 

والبالغ /200,000/د.أ.
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم 
المحكمة او ارسال من ينوب عنكم 
بموجب سند قانوني مصدق اصواًل 
لتبلغ واستام االوراق الخاصة بكم 
تلي  وذل��ك في مهلة عشرين يوما 
ت���اري���خ ال��ن��ش��ر االخ���ي���ر واال ت��س��ري 
بحقكم االجراءات المنصوص عنها 

في احكام المادة /409/ أ.م.م.
رئيس القلم بشرى البستاني

اعالن
ص�����ادر ع���ن ال��س��ج��ل ال���ت���ج���اري في 

بيروت
العمومية  الجمعية  محضر  بموجب 
بتاريخ  ت��ق��رر   2014/4/30 ت��اري��خ 
شركة  وش��ط��ب  ح��ل   2014/5/21
ق��ي��ود  م����ن  ش.م.م.  اط���م���وص���ف���ار 
السجل التجاري حيث هي مسجلة 
تحت رقم 68051 مديرها السيدة 
ل��ي��ل��ى ت���ق���ي ال����دي����ن ع���ري���ض���ة رق���م 
ك��ل  ف���ع���ل���ى   .5808 ال���ت���ك���ل���ي���ف 
اع���ت���راض���ه  ت���ق���دي���م  م���ص���ل���ح���ة  ذي 
وم��اح��ظ��ات��ه خ���ال ع��ش��رة اي����ام من 

تاريخ آخر نشر.
امين السجل التجاري
بالتكليف مارلين دميان 

اعالنات رسمية
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بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  ايتها  »ي��ا 
رب��ك راضية مرضية فادخلي في  إل��ى 

عبادي وادخلي جنتي«
)صدق الله العلي العظيم(

إنتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
علي عبدالله خليفة

)أبو غانم(
ولده غانم

أشقاؤه حسين وطالل ومحمد ونايف
أصهرته محمد حمادة وكامل خليفة 

وعلي خليفة وحسين حربا.
الجمعة 23  ي على جثمانه امس 

ّ
ُصل

أيار 2014.
تقبل التعازي في منزل الفقيد طوال 
أي�����ام االس����ب����وع ف���ي ب��ل��دت��ه ق��ن��اري��ت 

الساحة.
لكم من بعده طول البقاء.

وآل  حمادة  وآل  خليفة  آل  اآلسفون 
حربا وعموم أهالي بلدة قناريت.

زوجة الفقيد ناديا خليل صفير
ابناؤه الدكتور انطوان واكيم زوجته 
ان ماري بوزينت وولداهما كريستوف 

وعائلته لوران وسيلين
 ال��م��ه��ن��دس ج�����وزف واك���ي���م زوج��ت��ه 
ج�����ي�����زال ن���ص���ر وول�����داه�����م�����ا ج���ون���ات���ن 

وجوليان
ب���ن���ات���ه ل���ي���ل���ى زوج�������ة س���م���ي���ر س��الم��ه 

وولداهما جنين وايلي
ام���ال ارم��ل��ة ال��م��رح��وم م��ي��ش��ال سالمه 

وولداهما وديع وعائلته وجوزف 
 منى زوج��ة اف���رام ب��راك��ات واوالده��م��ا 

ماريو ومارك
وع����م����وم ع����ائ����الت واك�����ي�����م، ال���م���ق���وم، 
ص����ف����ي، ب����وزي����ن����ت، ن����ص����ر، س���الم���ه، 
ب��راك��ات،خ��ل��ي��ل، ش��ل��ي��ط��ا، اب���و خليل 
فقيدهم  ينعون  وانسباؤهم  وموسى 

المرحوم
فارس يوسف واكيم

الخميس  الى رحمته تعالى  المنتقل 
في 22 ايار 2014.

أق��ي��م��ت ال���ص���الة ل���راح���ة ن��ف��س��ه ام��س 
سيدة  كنيسة  منهفي   23 الجمعة 

االنتقال في درعون.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ف����ي ق���اع���ة ك��ن��ي��س��ة 
السيدة في درعون، اليوم السبت 24 
م��ن��ه ف��ي ج��ون��ي��ه ح���ارة ص��خ��ر، ص��ال��ون 
الساعة  المعونات من  كنيسة سيدة 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح��ت��ى 

الساعة السابعة مساء.

زوج الفقيدة ميشال جورج ايوب
ول���ده���ا ب��ات��ري��ك اي����وب زوج���ت���ه ن��ائ��ل��ة 

اشقر واوالدهما 
نيكوال، الكسندرا وبول

شقيقها اندره ارجي
وان���س���ب���اؤه���م ف����ي ال����وط����ن وال��م��ه��ج��ر 
ي����ن����ع����ون ب����م����زي����د ال������ح������زن واالس��������ى 

فقيدتهم الغالية المرحومة
لوسيان )لولو( أيوب

)المولودة ارجي(
االثنين  تعالى  رحمته  ال��ى  المنتقلة 
واج���ب���ات���ه���ا  م��ت��م��م��ة   2014 اي������ار   19

الدينية.
منه  السبت 24  اليوم  التعازي  تقبل 
للروم  المخلص  كنيسة  ص��ال��ون  ف��ي 
االشرفية،  في  الكاثوليك  الملكيين 
شارع مونو من الساعة الحادية عشرة 

قبل الظهر حتى السادسة مساًء.

ا اليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقلت الى رحمته تعالى 
المأسوف عليها

 الحاجة حياة علي زاكري
زوجة الحاج توفيق محمد صبحي جراب

أوالده��ا المهندس هيثم زوجته فرح 
حريري والمهندس باسم زوجته منى 
جوكوف  إي��را  زوجته  وحسام  زيتوني 

ووسيم
أش��ق��اؤه��ا محمد ورض����وان وال��م��رح��وم 

أحمد
ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا ع��ه��د زوج�����ة ع��ب��دال��ك��ري��م 

خراط
تقبل التعازيفي الثالث اليوم السبت 
وال��رج��ال في  للنساء  أي���ار 2014   24
الجامعة األميركية في  ن��ادي خريجي 
الوردية من الساعة الثالثة بعد الظهر 

الساعة السابعة مساًء.
الراضون بقضاء الله وقدره آل جراب 

وزاكري وأنسباؤهم.

رقدت على رجاء القيامة المرحومة
انجال ساسين غصن

 أبو جوده
أرملة المرحوم ايليا خليل االسمر

ابنها انطوان
ابنتها ماري جان زوجة جوزف ماالندرا

وأشقاؤهما أوالد المرحومة تقال
داوود وزوجته نايلة االسود
جوزف وعائلته )في المهجر(

جورج وعائلته
ميشال وعائلته )في المهجر(

تريز أرملة ريمون بستاني وأوالدهما 
وعائالتهم

روزيت زوجة ناجي عطالله وأوالدهما 
وعائالتهم

ش��ق��ي��ق��ت��اه��ا اوج���ي���ن���ي أرم����ل����ة اس��ب��ر 
االسود وعائلتها

تريز
ايار  السبت 24  اليوم  التعازي  تقبل 
2014 في صالة كنيسة مار تقال جل 
الديب من الساعة الحادية عشرة قبل 

الظهر حتى السابعة مساًء.

رابطة آل قرطباوي
زوجة الفقيد نهى حبيب لوندس

ابناه باتريك
مارك

اب���ن���ت���ه ب���ام���ي���ال زوج�������ة ف�������ادي ص��ف��ي��ر 
وعائلتهما

اش��ق��اؤه ع��ائ��ل��ة ال��م��رح��وم الف���ال ول��ده 
جايسون )في المهجر(

ع���ائ���ل���ة ال���م���رح���وم ج������وزف ق���رط���ب���اوي 
زوجته حكمت موسى

اسطا  كلود  زوج��ت��ه  قرطباوي  طوني 
وعائلتهما

ج����ان ق���رط���ب���اوي زوج���ت���ه م��ن��ى غصن 
وعائلتهما

معوض  نهى  زوجته  قرطباوي  كابي 
وعائلتهما

غ��ن��ط��وس ق���رط���ب���اوي زوج���ت���ه سيلفا 
اسطفان وعائلتهما

ش��ق��ي��ق��ت��ه م���اغ���ي زوج�����ة ط���ون���ي عقل 
وعائلتهما

وع��م��وم ع��ائ��الت ق��رط��ب��اوي، لوندس، 
الجرماني،  صفير،  س��ع��اده،  ساسين 
م����وس����ى، اس����ط����ا، غ����ص����ن، م���ع���وض، 
اس���ط���ف���ان، ع���ق���ل، ال���ف���غ���ال���ي، س��ع��د، 
االش���ق���ر وع���م���وم ع���ائ���الت ال��م��ري��ج��ات 
البقاع وانسباؤهم في الوطن والمهجر 
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال���ح���زن واالس����ى 
ف��ق��ي��ده��م ال���غ���ال���ي ال���م���أس���وف ع��ل��ي��ه 

المرحوم
ايلي جورج غنطوس 

قرطباوي
نائب رئيس رابطة آل قرطباوي

الراقد عل رجاء القيامة الثلثاء 20 أيار 
2014 متممًا واجباته الدينية.

ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
ص���ال���ون  ف����ي  م���ن���ه  و25   24 االح�������د 
كنيسة م��ار ج��ري��س ف��ي ال��ش��ي��اح من 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

حتى السادسة مساًء.

تعاز
زوجة الفقيد دنيز جوزف حرب

ولده جوزف
بناته دينا

ياسمينا زوجة رودي دّباغ وعائلتها
دجيمي طرابلسي

اشقاؤه النائب السابق الشيخ جبران 
ملحم طوق وعائلته

ملحم  ال��ي��اس  المرحوم  شقيقه  اوالد 
طوق وعائالتهم

لبنان ملحم طوق وعائلته
ميشال  الشيخ  ارملة  اميليا  شقيقته 

كيروز واوالدها وعائالتهم
وعموم عائالت طوق، حرب، باسيل، 
دي��اب، صفير، دب��اغ، بجاني، مبارك، 
سكاف،  طرابلسي،  كيروز،  مانايان، 
ض���وم���ط، م��ع��ل��ول��ي، ج��ع��ج��ع، ف��ي��اض، 
ال��ش��ف��ت��ري،  س��ل��ه��ب،  ب��وي��ز،  مينيغو، 
كنعان، وعموم عائالت بشري والجبه 
وم��ن��ط��ق��ة دي�����ر االح����م����ر وان���س���ب���اؤه���م 
ف��ي ال��وط��ن وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون بمزيد 
الغالي  فقيدهم  واالس����ى  ال��ح��زن  م��ن 

المأسوف عليه المرحوم
الشيخ فوزي ملحم طوق

المنتقل الى رحمته تعالى االثنين 19 
ايار 2014 متممًا واجباته الدينية.

ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
ص���ال���ون  ف����ي  م���ن���ه  و25   24 االح�������د 
ك���ن���ي���س���ة م������ار ال�����ي�����اس ال����ك����ب����رى ف��ي 
الحادية عشرة  الساعة  من  انطلياس 

قبل الظهر حتى السابعة مساًء.

انا لله وانا اليه راجعون
المأسوف  تعالى  رحمته  الى  انتقلت 

على شبابها
المهندسة 

ديما ابراهيم غندور
زوجها المهندس مازن رضوان فاضل 

ابنتها نور 
اسماعيل  ابراهيم  المهندس  والدها 

غندور 
والدتها عائده عيسى غندور 

شقيقها الدكتور جهاد 
والمحامية  منى  الدكتورة  شقيقتاها 

األستاذة ريما 
ووري�������ت ف����ي ب���ورت���ل���ن���د – ال����والي����ات 

المتحدة األميركية 
تقبل ال��ت��ع��ازي ف��ي م��ن��زل وال��ده��ا في 
ال��ن��ب��ط��ي��ة ال���ف���وق���ا، ح���ي ال���دي���ر وذل���ك 
طوال أيام االسبوع من نهار االثنين 
أي��ار  الجمعة 30  ي���وم  اي���ار ح��ت��ى   26

 . 2014
يقام مجلس عزاء عن روحها الطاهرة 
الفوقا  النبطية  بلدتها  حسينية  في 
ن���ه���ار ال��ج��م��ع��ة 30 م��ن��ه ف���ي ال��س��اع��ة 
ال���ع���اش���رة . ول���ك���م م����ن ب���ع���ده���ا ط���ول 

البقاء.
اآلسفون آل غندور، آل فاضل وعموم 
وكفرتبنيت  ال��ف��وق��ا  النبطية  أه��ال��ي 

الكرام.

زوجة الفقيد ناديا فرنسيس العتيق
اب��ن��اه ج���ورج ال��ح��اج )م��ع��اون ف��ي ق��وى 

االمن الداخلي(
عصام الحاج )رقيب أول في الجمارك(
اب��ن��ت��ه ل��ي��ن��ا )رئ��ي��س��ة ق��س��م ال��ب��ل��دي��ات 

باإلنابة في قائمقامية جبيل(
ش���ق���ي���ق���اه ط���ان���ي���وس ب����ش����اره ال���ح���اج 

واوالده وعائالتهم
انعام أرملة المرحوم فريد بشاره الحاج 

واوالدها وعائالتهم
ش��ق��ي��ق��ت��اه ف����ري����دة أرم����ل����ة ال���م���رح���وم 
ت����وف����ي����ق ح���ب���ي���ب ال����ح����ج����ة واوالده����������ا 

وعائالتهم )في المهجر(
الله  المرحوم ريمون نعمة  ارملة  تريز 

سالمة واوالدها وعائالتهم
الغالي  فقيدهم  الحزن  بمزيد  ينعون 

المرحوم
طعمة بشارة الحاج

أيار  السبت 24  اليوم  التعازي  تقبل 
أنطونيوس  م���ار  كنيسة  ف��ي   2014
الساعة  م��ن  جبيل،  مستيتا  الكبير، 
العاشرة صباحا حتى السادسة مساًء، 
وغدا االحد 25 منه في صالة كنيسة 
س��ي��دة ال��ن��ج��اة ال��رع��ائ��ي��ة ف��ي كفرتيه 
ال��ح��ادي��ة عشرة  ك��س��روان م��ن الساعة 
السابعة  حتى  الظهر  قبل  والنصف 

مساء.

انتقلت الى رحمته تعالى
مارينا جرجس 

لورنسيوس عون
ارمـلـة بـطـرس مـنـصـور يـوسـف

وال����دة ان��ط��وان وس��ام��ي وم����اري زوج��ة 
ولور  والدكتورة كلير  الله سالم  عبد 

زوجة انطوان عون 
امس  نفسها  ل�راحة  بالصالة  احتفل 
كنيسة  ف��ي   2014 أي���ار   23 الجمعة 

مار اسطفان الرعائية في تحوم.
منه  السبت 24  اليوم  التعازي  تقبل 
ف���ي ص���ال���ة رع���ي���ة م����ار اس���ط���ف���ان في 

تحوم.

انتقل الى رحمته تعالى المأسوف 
عليه

شريف زكريا رمضان
تقبل التعازي يومي السبت واألحد 

24 و2014/5/25 من الساعة الرابعة 
بعد الظهر حتى السابعة مساًء في 

مركز توفيق طبارة.

تعالى  لمشيئته  والتسليم  بالرضى 
ننعى المرحومة

ام عصام حياة حسن ضاهر
ارملة المرحوم حسن سليم اللحام

اوالده��ا عصام، هشام، وس��ام، ناصر، 
سناء، القاضي أسامة، علي، سليم

صهرها خالد الحلبي
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي غ����دًا االح����د 25 اي���ار 
2014 في قاعة آل حمزه االجتماعية 
عشرة  الحادية  الساعة  م��ن  عبيه  ف��ي 
ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ح��ت��ى ال��س��ادس��ة م��س��اًء، 
وي��وم��ي االث��ن��ي��ن وال��ث��الث��اء 26 و 27 
أسامة  القاضي  ولدها  منزل  في  منه 

اللحام في عبيه.
لكم من بعدها طول البقاء.

األسفون آل اللحام وآل الحلبي وعموم 
اهالي كفرمتى وعبيه.

ذكرى أسبوع
ت��ص��ادف غ���دًا األح���د 25 أي���ار 2014 
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدتنا 

الغالية المرحومة
الحاجة 

سارة علي الشيخ قانصوه
أرملة المرحوم علي الصبوري الخياط

أوالده����ا أح��م��د، غ���ازي، س��ام��ي ووليد 
الصبوري الخياط.

أشقاؤها الحاج حسين، الحاج إبراهيم، 
الحاج عبد الحسين، المقدم في قوى 

األمن الداخلي يوسف والحاج عماد.
وب��ه��ذة ال��م��ن��اس��ب��ة األل��ي��م��ة تتلى عن 
روحها الطاهرة آي من الذكر الحكيم 
وي����ق����ام م���ج���ل���س ع�������زاء ح��س��ي��ن��ي ف��ي 
وللنساء  ل��ل��رج��ال،  النبطية  حسينية 
ف����ي ح��س��ي��ن��ي��ة ال���س���ي���دة زي���ن���ب )ع( 

الساعة العاشرة صباحًا.
ق��ان��ص��وه، آل الصبوري  اآلس��ف��ون آل 
ال��خ��ي��اط، آل خ��ي��ر ال���دي���ن، آل أي���وب 
وع������م������وم أه������ال������ي ال���ن���ب���ط���ي���ة وب����ل����دة 

الشهابيه.

ذكرى أربعين
وف��اة  على  يوما  أربعين  م��رور  بمناسبة 

المأسوف عليه المرحوم
اسبر حليم أبو رجيلي

يقام قداس وجناز لراحة نفسه الساعة 
العاشرة من صباح ي��وم االح��د 25 أيار 
محطة  ال��م��خ��ل��ص  ك��ن��ي��س��ة  ف���ي   2014

بحمدون.
عائلة الفقيد وانسباؤها يدعون االهل 
راجين  الصالة  لمشاركتهم  واالصدقاء 

اعتبار هذه النشرة اشعارا خاصا.

وف��اة  على  يومًا  أربعين  م��رور  بمناسبة 
المأسوف عليها المرحومة
رينيه جرجس قربان

شقيقها ايلي زوجته الهام سماحة
ولده أنطوني وعائلته

ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا ص��ون��ي��ا أرم���ل���ة ب���ول���س أب��و 
حبيب

ولدها نجيب
اب���ن���ت���ه���ا ل���ي���ن���ا زوج�������ة ع���م���ر ط��راب��ل��س��ي 

وابنتهما
ك�����ارن اب���ن���ة ش��ق��ي��ق��ه��ا ال���م���رح���وم ن��ق��وال 

قربان
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه��ا 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة وال��ن��ص��ف من 
ق��ب��ل ظ��ه��ر ي���وم األح���د 25 أي���ار 2014 
في كنيسة سيدة اإلنتقال، األشرفية، 

السيوفي منطقة اتشيناك.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��دة وأن���س���ب���اؤه���ا ي��دع��ون 
الصالة  األه��ل واألص��دق��اء لمشاركتهم 

لراحة نفسها.

وف��اة  على  يومًا  أربعين  م��رور  بمناسبة 
المرحوم

منصور سعاده سعاده
يقام قداس وجناز لراحة نفسه الساعة 
العاشرة من صباح ي��وم األح��د 25 أيار 

في كاتدرائية مار عبدا في بكفيا.
عائلة الفقيد وأنسباؤهم يدعون األهل 
لراحة  الصالة  لمشاركتهم  واألص��دق��اء 

نفسه.

وف��اة  على  يومًا  أربعين  م��رور  بمناسبة 
المرحومة

نهاد جورج سيده
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه��ا 
ال��س��اع��ة ال��ت��اس��ع��ة وال��ن��ص��ف م��ن صباح 
يوم األحد 25 أيار في كنيسة القديس 
دي��م��ت��ري��وس ل��ل��روم االرث���وذك���س )م��ار 

متر( في االشرفية.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��دة وأن���س���ب���اؤه���ا ي��دع��ون 

األهل واألصدقاء لمشاركتهم الصالة.

ذكرى سنة
بمناسبة مرور الذكرى السنوية االولى 

لرحيل المرحوم المخرج المسرحي
الدكتور 

يعقوب طنوس الشدراوي
في  نفسه  لراحة  قداسا  العائلة  تقيم 

كنيسة الوردية )الوردية – الحمراء( 
يوم االثنين26 ايار 2014 عند الساعة 

السادسة مساّء.
الرجاء اعتبار هذه الدعوة اشعارا خاصا.

ف�����ي ذك��������رى م��������رور س����ن����ة ع����ل����ى وف�����اة 
المأسوف عليه

هنري سليمان نّصار
ومعارفه  أصدقائه  من  عائلته  تتمنى 

أن يتذكروه في صلواتهم.

ذكرى سنتين
ب��م��ن��اس��ب��ة م������رور س��ن��ت��ي��ن ع���ل���ى وف����اة 

المأسوف عليها
صونيا حنا الباشا

زوجة انطوان مخايل عبيد
عرفها  م��ن  ك��ل  ت��دع��و  المرحومة  عائلة 

واحبها ان يذكرها في صلواته.

شكر على تعزية
عائلة المغفور له

جرجس الياس غريب
العميد الركن الطيار المتقاعد

بمصابها،  آسوها  الذين  جميع  تشكر 
وت������خ������ص ب�����ال�����ذك�����ر ف�����خ�����ام�����ة رئ����ي����س 
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال سليمان،  ال��ج��م��ه��وري��ة 
االستاذ  النواب  مجلس  رئيس  ودول��ة 
ن���ب���ي���ه ب��������ّري، ودول��������ة رئ����ي����س م��ج��ل��س 
ال����وزراء االس��ت��اذ ت��م��ام س���الم، وال��س��ادة 
والسابقين،  الحاليين  وال��ن��واب  ال���وزراء 
ج��ان قهوجي،  ال��ع��م��اد  الجيش  وق��ائ��د 
وس���ائ���ر ال���ض���ب���اط وال����م����دراء ال��ع��ام��ي��ن، 
وق������ائ������د وض������ب������اط س�������الح ال�����ط�����ي�����ران، 
ورؤس��������اء وض����ب����اط االج����ه����زة االم���ن���ي���ة، 
ورئ��ي��س واع��ض��اء راب��ط��ة ق��دم��اء القوى 
المجلس  واع��ض��اء  ورئ��ي��س  المسلحة، 
ال����ب����ل����دي وال���م���خ���ات���ي���ر وااله������ال������ي ف��ي 
واالنسباء  وال��ج��وار  وعجلتون  المعمرية 
مونتريال  ف��ي  اللبنانيين  والمغتربين 
والجماهير  االصدقاء  وسائر  والمهجر، 
التي شاركت في المأتم أو في التعازي 
أو  برقيًا  أو  الشخصي  بالحضور  س���واء 
هاتفيًا أو بالمراسلة، راجية من الله أن 
يثيبهم على مشاركتهم الكريمة وأن ال 

يفجعهم بعزيز.

عائلة المرحوم
عادل خليل داغر

ت��ش��ك��ر ك����ل م����ن ش���ارك���ه���ا ال����ح����زن ف��ي 
م��ص��اب��ه��ا االل���ي���م س�����واء ب��ح��ض��وره��م او 
ب���ات���ص���االت���ه���م ال���ه���ات���ف���ي���ة م����ن ل��ب��ن��ان 
او  ل��ل��ك��ن��ي��س��ة  ب���ال���ت���ب���رع  او  وال���م���ه���ج���ر 
ب��ارس��ال��ه��م االك��ال��ي��ل س��ائ��ل��ة ال��ل��ه ان ال 

يصيبكم اي مكروه.
المسيح قام حقًا قام.

الساعة 1:00الشوط األول
ال��وزن 54 كيلو مع خفض للخيل التي تركض للمرة األول��ى. الجائزة 3,000,000 ل. ل.  جائزة  بقسميا: للبونية التي عمرها أرب��ع سنوات ولم تربح. 

المسافة 1400 ل. ل.

الجواد          االنطالق      المضمر      الفارس    السجل   الوزن    التمارين  الرقم  المالك 
 

1,10 الباب  54  2,3,2 بدر  حسين   5 زين الزين   101 - م. دبغي 
1,53 ن. ج.  54  0 مرعي  ع. حسين   3 صاحب  102 - ن. أبي حبيب 
1,11 الباب  54  0,3,3 كريم  فاروق   4 نمر الشول  103 - م. حدارة 

ج. خ.  52,5  0 عصام  يونس   1 نور المهى  104 - ط. نصر 
1,51 ن. ج.  52 جديد  ملهم  يونس   2 محبوب نديم  105 - ط. نصر 

نرجح: زين الزين، نمر الشول، نور المهى.

الساعة 1:40الشوط الثاني
ال��وزن 54 كيلو مع خفض للخيل التي تركض للمرة األول��ى. الجائزة 3,000,000 ل. ل.  جائزة البترون: للبونية التي عمرها ثالث سنوات ولم تربح. 

المسافة 1000 متر.
1,19 األلف  54  3 مهند  علي   3 نور لبنان  201 - م. فرعون 
1,19 األلف  52 جديد  عصام  علي   2 سيف العز  202 - م. دبغي 
1,06 الباب  52 جديد  بدر  حسين   4 ماريشال  203 - م. دبغي 
1,08 الباب  50,5 جديدة  غلي  علي   1 بنت البلد  204 - م. فرعون 
1,54 ن. ج.  50,5 جديدة  ساري  ع. حسين   5 رجوى  205 - إ. شمعون 

نرجح: نور لبنان، بنت البلد، ماريشال.

الساعة 2:20الشوط الثالث
جائزة إّده: للخيل التي عمرها أربع سنوات ولم تربح. الوزن 54 كيلو مع خفض للبونية وللخيل التي تركض للمرة األولى. الجائزة 3,000,000 ل. ل. 

المسافة 1000 متر.
1,09 الباب  54  0,2,0 ناصر  حسين   1 ابن هزاع  301 - م. دبغي 

ج. خ.  54  4,0,4 بدر  حسين   5 سنبل آغا  302 - م. دبغي 

ج. خ.  54  3,2,2 عدنان  م. دبور   3 غزال  303 - م. ز. الحكيم 
1,55 ن. ج.  51  0 عصام  يونس   4 محبوب نائل  304 - ط. نصر 

ج. خ.  49 جديد  زهر  م. دبور   2 سيف عدنان  305 - م. ز. الحكيم 
نرجح: غزال، محبوب نائل، ابن هزاع.

الساعة 3:00الشوط الرابع
جائزة التحرير الكبرى: )مع كأس( للخيل التي ربحت ثالثة سباقات وأكثر وعمرها أربع سنوات وأكثر. الوزن 51 كيلو لألربع السنوات و54 كيلو للمسنة 

مع بناليته وخفض للبونية. الجائزة 3,400,000 ل. ل. المسافة 2000 متر.
1,53 ن. ج.  53  1,1,1 عدنان  علي   2 الصالح  401 - م. ز. الحكيم 
1,57 ن. ج.  51  3,2,1 ملهم  يونس   3 سامري  402 - ط. نصر 

ج. خ.  51  0,0,3 مهند  علي   1 مسك الختام  403 - م. فرعون 
1,55 ن. ج.  48  4,3,1 عصام  يونس   4 غالي  404 - ط. نصر 

نرجح: الصالح، غالي، سامري.

الساعة 3:45الشوط الخامس
جائزة توال: )مبيع( هنديكاب للخيل المسنة التي ربحت تسعة سباقات وأكثر. الجائزة 2,000,000 ل. ل. المسافة 1400 متر.

1,55 ن. ج.  61,5  2,1,1 كريم  فاروق   5 مدرار  501 - ف. خوري 
1,08 الباب  57  304 أمين  سدريك   4 مستعجل  502 - س. خضر 
1,56 ن. ج.  55,5  2,0,2 عصام  يونس   6 جميل األوصاف  503 - م. فوالدفرد 
1,52 ن. ج.  55  1,1,3 غرلي  علي   2 نور الليل  504 - م. دبغي 
1,50 ن. ج.  54,5  2,4,0 زهر  عساف   3 طريق  505 - س. برباري 
1,51 ن. ج.  51  0,0,0 عاصي  م. حوا   1 وهج  506 - ن. أبي حبيب 

نرجح: وهج، جميل األوصاف، نور الليل.

الساعة 4:30الشوط السادس
جائزة بساتين العصى: للبونية المسنة التي ربحت ستة سباقات وأكثر. الوزن 52 كيلو مع بناليته. الجائزة 3,000,000 ل. ل. المسافة 1600 متر.

1,49 ن. ج.  60  2,2,4 غرلي  علي   3 محالك  601 - م. فرعون 

1,55 ن. ج.  58  1,1,3 عصام  سدريك   2 بهبهان  602 - ط. نصر 
مسحوب  58  1,4,0  - علي   - حنجول  603 - م. فرعون 

1,53 ن. ج.  52  1,4,1 ملهم  سدريك   4 إيناب  604 - ط. نصر 

1,50 ن. ج.  52  3,0,3 زهر  عساف   1 لعيونك  605 - س. شاتيال 
نرجح: بهبهان، محالك، إيناب.

الساعة 5:15   الشوط السابع
جائزة تنورين الفوقا: هنديكاب للخيل المسنة التي ربحت أربعة سباقات وأكثر. الجائزة 3,000,000 ل.ل. المسافة 1600 متر.

1,08 الباب  58  3,2,2 سمير  م. حوا   3 شهد العسل  701 - إ. شمعون 
ج. خ.  56,5  4,1,0 غرلي  علي   1 رمزي  702 - م. دبغي 

مسحوب  53  2,2,4  - عساف   - يا معلم  703 - س. برباري 
1,21 األلف  52,5  1,1,3 عصام  يونس   5 درب العز  704 - ط. نصر 
1,21 األلف  50  0,3,3 بدر  عساف   2 فرحان  705 - م. حداد 

نرجح: شهد العسل، رمزي، درب العز.

الساعة 2:10الشوط الفرنسي األول
)R2 C5( ميدان سباق تولوز - جائزة فيدورا: "غالوب" لألفراس التي عمرها 3 سنوات. الجائزة 16,000 أورو. المسافة: 1600 متر. عدد الجياد: 10.

N° Chevaux JOCKEYS POIDS D. P. START
1 KIMFALAH F. BLONDEL 58,0 3 3
2 RAKELLA JB. HAMEL 58,08 6 2
3 DA’AREEN V.SEGUY 56,5 4 8
4 BAHIA DU BARTHAS JIM. MARTIN 58,0 4,3 4
5 BADRIYA THABETH M.FOREST 56,0 Inédite 9
6 AL FAHDA T. FOURCY 56,0 Inédite 10
7 BEANIE DU CROATE G. M. PARAYRE 56,0 Inédite 7
8 GAYALINA E. REVOLTE 56,0 Inédite 6
9 MAJY D’IBOS JB.EYQUEM 56,0 Inédite 5
10 BINT JAKKARTA J. AUGE 56,0 Inédite 1

نرجح: 4 - 1 - 3 - 2.

الساعة 3:00الشوط الفرنسي الثاني
. عدد 

ً
)R1 C2( ميدان سباق لونشان - جائزة األوراتوار: "غالوب" للخيل التي عمرها من 4 سنوات وأكثر. الجائزة 19,000 أورو. المسافة: 1950 مترا

الجياد: 15.

N° Chevaux JOCKEYS POIDS D. P. START
1 TAGAR BERE M. GUYON 61,5 1,5,1 14
2 ZAGROS O.PESLIER 61,0 0,0,5 3
3 CASQUITO B. PINARD 61,5 1,0,4 7
4 KAREMAN I. MENDIZABAL 59,5 3,0,1 12
5 IRONSTONE C. SOUMILION 59,5 3,0,1 12
6 RUSSIAN REEL G. BENOIST 59,0 0,0,0 15
7 ATHATIR C. PASSERAT 59,0 2,5,0 6
8 PIVOINA W. PASQUIER 58,0 4,1,4 13
9 LOOKING V. SEGUY 56,5 2,2,1 9
10 LORD AND MASTER CP. LEMAIRE 57,5 3,0,0 5
11 MORNING STAR F. VERON 57.5 3,3,2 4
12 CANTABRICO T. THULLIEZ 57,5 4,0,6 2
13 SECRET WISHES T. JARNET 57,5 0,0,0 1
14 STAR PRINCE PC. BOUDOT 57,5 6,3,2 11
15 LEO EL TORO U.RISPOLI 56,0 2,0,0 8

نرجح: 1 - 9 - 8 - 2.
الساعة 4:08الشوط الفرنسي الثالث

)R1 C4( ميدان سباق لونشان - جائزة إيل دو ال جات: "غالوب" هنديكاب للخيل التي عمرها 4 سنوات. الجائزة 52.000 أورو. المسافة: 2000 
متر. عدد الجياد: 16.

N° Chevaux JOCKEYS POIDS D. P. START
1 BILGE KAGAN I. MENDIZABAL 60,0 3,5,3 2
2 CRICKEL WOOD C. SOUMILLON 60,0 1,1,5 6
3 WELFENKONIG U. RISPOLI 59,5 0,4,1 3
4 BAZ M. GUYON 59,0 3,1,0 13
5 CUBALIBRE R. MONTENEGRO 58,5 6,0,6 5
6 TOKUM PC. BOUDOT 58,5 6,0,1 14
7 FACE SURFACE FX. BERTRAS 58,5 6,4,0 8
8 MANDURO’S SON O. PESLIER 56,5 5,1,0 10
9 VOLZAPONE G. BENOIST 56,5 3,0,0 15
10 TIANJIN CITY F. VERON 56,0 0,0,1 7
11 NERON  T. THULLIEZ 56,0 4,4,6 9
12 LEONCE G. MOSSE 56,0 2,1,0 12
13 ATTENTION BAILEYS T. JARNET 55,5 2,0,0 1
14 MAXIMUM VELOCITY S. PASQUIER 55,0 3,3,1 16
15 LA ROSA A. BADEL 55,0 0,0,2 11
16 CATUSHABA M. LERNER 54,5 2,3,0 4

نرجح: 4 - 1 - 10 - 2.
الساعة 4:45الشوط الفرنسي الرابع

)R1 C5( ميدان سباق لونشان - جائزة سان آالري: "غالوب" لألفراس التي عمرها 3 سنوات. الجائزة 250.000 أورو. المسافة: 2000 متر. عدد الجياد: 8. 

N° Chevaux JOCKEYS POIDS D. P. START
1 VAZIRA C. SOUMILLON 57,0 1,1 6
2  BERENI KA T. THULLIEZ 57,0 2,2,5 8
3 LADY PENKO W. PASQUIER 57,0 1,5,1 1
4 GOLDY ESPONY F. VERON 57,0 5,1,1 3
5 STORMYRA U. RISPOLI 57,0 6,1,3 4
6 GREEN SPEED A. BADEL 57,0 1,3,4 7
7 WE ARE T. JARNET 57,0 1,1 5
8 CHOCOLATIER CP. LEMAIRE 57,0 1,4,4 2

نرجح: 2 - 1 - 4 - 5.

. عدد الجياد: 14.
ً
)R3 C2( ميدان سباق أنجيه - جائزة الف يو: “عربات” للخيل التي عمرها 3 سنوات. الجائزة 21.000 أورو. المسافة: 2425 مترا

N° Chevaux DRIVERS SPECS D. P.
1 BE BOP HAUFOR CH. J. BIGEON H3 Inédit
2 BIJOU DE MIRE P. BRETAUDEAU H3 4,0
3 BOBSILURE J. ET. LE BEC M3 2
4 BOBBY MONNERIE CH. BOISSON H3 5,2,6
5 BAILLY GEDE M. ABRIVARD M3 0,0,4
6 BAMINO DES FLOTS L. E. THEAULT M3 0,3,2
7 BRIGHTLY RANAIS G. MARIN M3 0,6,0
8 BETWEEN PH. DAUGEARD M3 1
9 BIJOU AIMEF L. D. ABRIVARD M3 2
10 BUZZ GRAL X. LEBEAU M3 4,5,0
11 BONHER D’AVAL M. FRIBAULT H3 3,0,2
12 BEAUTIFUL ATOUT A. BARRIER M3 6,6,4
13 BALTHAZAR D’ORIENT M. DAOUGABEL H3 0,0,0
14 BALZAC DU CLOS M. MAUDET M3 6,0,1

نرجح: 14 - 8 - 9 - 5.

برنامج سباق الخيل ليوم األحد 25 أيار

الساعة 5:08الشوط الفرنسي الخامس
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اليوم األوملبي 2014

تحيي اللجنة االولمبية اللبنانية اليوم االولمبي لسنة 2014 الثامنة 
والنصف صباح غد االحد على مالعب بلدية بيروت في الحرج، 

منطقة قصقص.
 ويتلو رئيس اللجنة جان همام كلمة رئيس اللجنة االولمبية

الدولية توماس باخ، ثم يقام سباق للركض لمسافة 2,5 
كيلومترين لفئة دون وفوق 16 سنة، تليه عروض في الكرة 
الطائرة وكرة السلة وكرة القدم والعاب القوى وكرة الطاولة 

والقوس والنشاب.
وينظم طواف للدراجات الهوائية من مارينا جوزف خوري في ضبية 

الى حرج بيروت. 

لبنان يستضيف شطرنج الدول الفرنكوفونية

ينظم االتحاد اللبناني للشطرنج بطولة الدول الفرنكوفونية 
الثانية، بين 30 أيار و9 حزيران في فندق "غولدن توليب 

غاليريا" بالجناح، في رعاية وزير الشباب والرياضة العميد الركن 
عبد المطلب الحناوي، وبمشاركة وفود من اكثر من 20 دولة، 

من أصل 30 منتسبة الى االتحاد الدولي للشطرنج.  
وسيحضر رئيس اإلتحاد الدولي للشطرنج كيرسان اليمجينوف 

ورئيس اإلتحاد الفرنكوفوني باتريك فان هوالنت والمرشح 
لرئاسة االتحاد الدولي بطل العالم سابقًا غاري كاسباروف 
واألمين العام إلتحاد البحر المتوسط المالطي جيفري بورغ 

ورؤساء اتحادات تركيا ومصر والجزائر وليبيا وصربيا واليونان، 
الى أعضاء اللجنة التنفيذية لإلتحاد الفرنكوفوني واتحاد البحر 

المتوسط.
وتسبق هذه البطولة أولمبياد الشطرنج الذي يجري في مدينة 

ترومسو بنروج.

بطولة كرة اليد بين السّد والصداقة

تأهل الصداقة للدور النهائي من بطولة لبنان لكرة اليد للدرجة 
األولى للرجال، بعدما تقدم الشباب مار الياس 2 – 0 بفوزه  عليه 

في ثانية مبارياتهما للدور نصف النهائي من ثالث ممكنة 38 
– 26 )الشوط االول 20 – 14( مساء امس في قاعة مجمع عاشور 

الرياضي على طريق المطار.
وكان أفضل مسجل للفائز عمر طرابلسي عشر اصابات، وللخاسر 

مارك ورد ثماني اصابات.
قاد المباراة الحكمان الدولي اللبناني محمد حيدر والقاري السوري 
عبدالله الخطيب. ويلتقي الصداقة في الدور النهائي السد اعتبارًا 

من الجمعة 30 أيار الجاري.

دورة تجمع قدامى الكرة الطائرة

تفتتح السادسة مساء اليوم في مجمع ميشال المر الرياضي 
بالبوشرية، دورة تجمع قدامى الكرة الطائرة لسنة 2014، بمشاركة 

22 فريقًا من كل المحافظات. ويلتقي افتتاحًا سيدات غلبون 
والعاصفة جل الديب، وفي السابعة رجال العاصفة جل الديب 

والمتين.

اتحاد كرة القدم

أنهى االتحاد اللبناني لكرة القدم الدورة الدولية المتقدمة 
لتدريب الفئات العمرية، التي نظمها اعتبارًا من 19 أيار في اشراف 

االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". وحضر الختام أمس، االمين 
العام لالتحاد جهاد الشحف والمحاضر الدولي ديزي كاري، ووزعا 

شهادات على المدربين المشاركين.

بطولة نشاطات الجمباز لإلناث

ينظم االتجاد اللبناني للجمباز بطولة النشاطات لإلناث، 
التاسعة صباح غد االحد في قاعة نادي بودا بأدما. 

سلة بليفرز بعبدا - اللويزة

فاز فريق ناشئي بليفرز في بعبدا - اللويزة، على فريق جبال 
البترون 75 – 72، في مباراة ودية في كرة السلة لفئة مواليد 

 .1999 – 1998

يوم رياضي ملدارس البيزانسون

اقام المكتب التربوي لراهبات المحبة "البيزنسون" يومًا رياضيًا 
على مالعب مدرسة الحازمية، بمشاركة 250 العبًا والعبة من 
المدارس الخمس للبيزانسون في لبنان، تضّمن  لقاءات في 

العاب القوى )الوثب العالي، الوثب الطويل، رمي الكرة الحديد 
والركض(.

وتصدرت مدرسة بعبدات الترتيب بـ 50 ميدالية، امام مدرسة 
الحازمية 45، ومدرسة القديسة حنة بيروت 7.

ووّزعت الرئيسة  العامة األخت باسكال خوري كؤوسًا وميداليات 
بمعاونة رئيسات المدارس المشاركة.

مشروع التلميذ الرياضي املميز لجمعية العزم

اختتم قطاع العزم الرياضي، النسخة الثانية من مشروع التلميذ 
الرياضي المميز للسنة الدراسية 2013 – 2014 والذي شارك 

فيه أكثر من 400 طالب وطالبة من مدارس طرابلس والميناء، 
على مالعب نادي االرض المقدسة في الميناء. وحضرت رئيسة 

المنطقة التربوية في الشمال نهال حاماتي، ورئيس نادي الزهراء 
الميناء طرابلس عبد القادر علم الدين. وألقى مسؤول القطاع 

ظافر كبارة كلمة.
واحتلت المركز األول منطقة المئتين في كرة القدم للذكور، 

ومنطقة القبة المركز االول لالناث، ومنطقة الميناء المركز االول 
في كرة السلة للذكور، ومنطقة الزاهرية المركز االول لالناث.

رياضة "تيار املستقبل"

أحرزت ثانوية بر الياس بطولة دورة كرة الميني فوتبول، التي 
نظمها قطاع الرياضة في "تيار المستقبل" بالبقاع االوسط، 

بفوزها على مهنية بر الياس 5 – 4، في المباراة النهائية التي 
اجريت بينهما على ملعب بر الياس.

وتنظم منسقية حاصبيا – مرجعيون، دورة في الميني فوتبول 
على ملعب الهبارية بمشاركة ثمانية فرق.

نادي املركزية جونية

كّرم نادي المركزية جونيه فريق كرة السلة للرجال المشارك في 
بطولة لبنان للدرجة الثانية، في حضور رئيس النادي رئيس 

المدرسة  األب وديع السقّيم واالمين العام لالتحاد اللبناني لكرة 
السلة المحامي غسان فارس ومدير النادي شربل قمر والجهاز 

الفني.
والقى األب السقّيم كلمة أشاد فيها بدور االتحاد وبالتعاون 

معه.

موجز محلي

بطال فرنسا للرجال والسيدات االسباني رافاييل نادال واالميركية سيرينا وليامس مع كأس الرجال والسيدات، لدى سحب 
قرعة مباريات البطولة على مالعب "روالن غاروس" في باريس.  )أ ب(

اليوم نهائي كأس لبنان الـ 42 لكرة القدم

ت����ج����رى الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد ظـــهـــر الـــيـــوم 
شمعون  كميل  مــديــنــة  ملعب  عــلــى 
لكأس  النهائية  الــمــبــاراة  الرياضية 
لبنان الـ 42 لكرة القدم بين فريقي 

طرابلس الرياضي والسالم زغرتا.
وهـــــي الــــمــــرة األولــــــــى يــبــلــغ فــيــهــا 

الفريقان النهائي.

وتأهل طرابلس الرياضي سادس 
الترتيب النهائي للدوري العام بعدما 
فـــاز عــلــى األهــلــي صــيــدا مــن الــدرجــة 
الثانية 2 – 0 في دور الـ 16، ثم على 
شباب الساحل 2 – 1 في الدور ربع 
النهائي، وعلى النجمة بطل الدوري 

2 – 1، في الدور نصف النهائي.

أمـــا الـــســـالم زغـــرتـــا تــاســع الــــدوري 
الــعــام، فتأهل بــفــوزه فــي دور الـــ 16 
على النبي شيت من الدرجة الثانية 
3 – 1، وعلى الراسينغ بيروت 1 – 0 
في الــدور ربع النهائي، وعلى األخاء 
األهلي عاليه 2 – 1 في الدور نصف 

النهائي بعد وقت إضافي.

دولــغــوبــولــوف - االســبــانــي الــبــرت 
راموس. 

21 - االسباني نيكوالس ألماغرو 
- االميركي جاك سوك.

22 - البولوني ييرزي يانوفيتش 
مــــن  أســــــــتــــــــريــــــــال  فــــــيــــــكــــــتــــــور   -

الدومينيكان. 
 - الفرنسي غايل مونفيس   -  23

الروماني فيكتور هانيسكو.
24 - األسباني فرناندو فيرداسكو 

- الفرنسي مايكل لودرا.
25 - الكرواتي مارين سيليتش - 

األسباني بابلو أندوخار.   
26 - االسباني فيليسيانو لوبيز - 

صاعد من التصفيات.
باوتيستا  روبــرتــو  األسباني   -  27
- أغوت - صاعد من التصفيات.  

28 - األلماني فيليب كولشرايبر 
- االسباني بيري ريبا. 

29 - الــفــرنــســي جــيــل ســيــمــون - 
صاعد من التصفيات.  

30 - الكندي فاسيك بوسبيسيل 
)الروسي تيموراز غاباشفيلي.

31 - الروسي دميتري تورسونوف 
- صاعد من التصفيات.  

32 - االيــطــالــي انــدريــاس سيبي 
- الكولومبي سانتياغو جيرالدو. 

المصنفات  مباريات  برنامج  وهذا 
الـ 32 االوليات: 

 - وليامس  االميركية سيرينا   -  1
الفرنسية أليزيه ليم.

الفرنسية   - نــا  لــي  الصينية   -  2
كريستينا مالدينوفيتش. 

3 - البولونية أنييسكا رادفانسكا 
- الصينية شواي تشانغ. 

 - الــرومــانــيــة سيمونا هــالــيــب   -  4
الروسية أليسا كليبانوفا. 

5 - الــتــشــيــكــيــة بــتــرا كــفــيــتــوفــا - 
القازاقية زارينا دياس. 

يــــيــــلــــيــــنــــا  ــــــــيــــــــة  ــــــــصــــــــرب ال  -  6
شــارون الكندية   -  يانكوفيتش 

فيشمان. 
7 - الـــروســـيـــة مـــاريـــا شـــارابـــوفـــا - 

صاعدة من التصفيات. 
 - كيربر  أنجيليك  االلمانية    -  8

البولونية كاتارزينا بيتر. 
دومـــيـــنـــيـــكـــا  الـــســـلـــوفـــاكـــيـــة   -  9
الـــفـــرنـــســـيـــة   - تــــشــــيــــبــــولــــكــــوفــــا 

فيرجيني رازانو.
ايــــرانــــي -  10 - االيـــطـــالـــيـــة ســـــارا 

االميركية ماديسون كيز. 
 - ايفانوفيتش  آنــا  الصربية   -  11

الفرنسية كارولين غارسيا.  
بــيــنــيــتــا  فـــالفـــيـــا  االيـــطـــالـــيـــة   -  12
- الــنــمــســويــة بــاتــريــســيــا مـــايـــر - 

أشاليتنر.
كـــارولـــيـــن  الــــدانــــمــــاركــــيــــة   -  13
فــوزنــيــاكــي - الــبــلــجــيــكــيــة يــانــيــنــا 

فيكماير. 
كـــــارال ســـواريـــز  االســـبـــانـــيـــة   -  14

نافارو - صاعدة من التصفيات.
15 - االميركية سلون ستيفنس 

- الصينية بينغ شواي.  
16 - األلمانية سابينه ليسيكي - 

الفرنسية فيونا فيرو. 
17 - االيطالية روبرتا فينتشي - 

الفرنسية بولين بارمنتييه.
 - بــوشــار  أوجــيــنــي  الكندية   -  18

االسرائيلية شاهار بير. 
ســـمـــانـــتـــا  االوســــــتــــــرالــــــيــــــة   -  19
البورتوريكية مونيكا   - ستوسور 

بويغ.
 - كورنيه  أليزيه  الفرنسية   -  20

األوسترالية أشلي بارتي.
كـــيـــرســـتـــن  ـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة  ال  -  21
مـــن  صـــــــاعـــــــدة   - ـــيـــبـــكـــيـــنـــس  فـــل

التصفيات. 
22 - الروسية ايكاتيرينا ماكاروفا 

- االميركية شلبي روجرز. 
23 - التشيكية لوسي سافاروفا 
- اللوكسمبورجية ماندي مينيال.

انـــــاســـــتـــــازيـــــا  الــــــروســــــيــــــة   -  24
الــيــابــانــيــة   - بــافــلــيــوتــشــيــنــكــوفــا 

كيميكو داتي - كروم.    
كــــــايــــــا  االســــــــتــــــــونــــــــيــــــــة   -  25
الــــرومــــانــــيــــة مــونــيــكــا  كـــانـــيـــبـــي - 

نيكوليسكو. 
26 - الرومانية سورانا كيرستيا - 

صاعدة من التصفيات.  
ســـفـــيـــتـــالنـــا  الـــــــروســـــــيـــــــة   -  27
مــن  كــــوزنــــيــــتــــســــوفــــا - صــــــاعــــــدة 

التصفيات. 
28 - االلمانية اندريا بيتكوفيتش 

- اليابانية ميساكي دوي.  
29 - االميركية فينوس وليامس 
- السويسرية بيليندا بنسيتش.

ــيــنــا  مــاغــدال الـــســـلـــوفـــاكـــيـــة   -  30
أورســـوال  البولونية   - ريباريكوفا 

رادفانسكا.  
دانــــيــــيــــال  الــــســــلــــوفــــاكــــيــــة   -  31
هــانــتــوتــشــوفــا - الــصــربــيــة يــوفــانــا 

يوكسيتش. 
فيسنينا  ايــلــيــنــا  الــروســيــة   -  32
كــــريــــســــتــــيــــنــــا االمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة   - 

ماكهايل. 

دورة دوسلدورف 

ـــــــــكـــــــــرواتـــــــــي ايـــــفـــــو  تــــــــأهــــــــل ال
 – ســـــنـــــة   30( كـــــارلـــــوفـــــيـــــتـــــش 
ســابــعــا  الــمــصــنــف  مــــتــــران(   2,11
لـــلـــدور الــنــهــائــي مـــن دورة كــأس 
دوســــلــــدورف األلــمــانــيــة الــدولــيــة 
لــلــرجــال عــلــى مـــالعـــب صــلــصــالــيــة 
والبالغة قيمة جوائزها 467,800 
نصف  الــــــدور  فـــي  بـــفـــوزه  دوالر، 
الــنــهــائــي عــلــى الــتــشــيــكــي يــيــري 

الدورات الدولية يف كرة املضرب
مباريات املصنفين واملصنفات يف بطولة فرنسا الدولية

املرحلة الثانية من بطولة لبنان أللعاب القوى للفئات العمرية

عبدو وبستاني تقاسما قياسيًا
يستهل االسباني رافاييل نادال 
المصنف أول دفاعه عن لقبه في 
المفتوحة  الدولية  فرنسا  بطولة 
الــتــي تنطلق غدًا  الــمــضــرب  لــكــرة 
االحد على مالعب "روالن غاروس" 
الــصــلــصــالــيــة فـــي بــــاريــــس، وهــي 
شــيــلــيــم"  "الــــغــــران  دورات  ثــانــيــة 
 ،2014 لـــســـنـــة  الــــكــــبــــرى  األربـــــــــع 
روبــــي جينيبري  األمــيــركــي  بــلــقــاء 
الذي شارك ببطاقة دعوة "وايلد 
كـــارد". وكــان نـــادال أحــرز اللقب 
العام الماضي على حساب مواطنه 
دافـــيـــد فــيــريــر الــمــصــنــف خــامــســا 
ايغور  الهولندي  والــذي سيلتقي 

سييسلينغ. 
كذلك، تبدأ االميركية سيرينا 
دفاعها  أولــى  المصنفة  وليامس 
أليزيه  الفرنسية  بلقاء  لقبها  عن 
لــيــم الــتــي تــشــارك بــبــطــاقــة دعــوة 
"وايــلــد كــــارد". وكــانــت وليامس 
الماضي على  العام  اللقب  أحــرزت 
حــســاب الــروســيــة مــاريــا شــارابــوفــا 

المصنفة سابعة. 
وهــــــــــــــذا بـــــــرنـــــــامـــــــج مــــــبــــــاريــــــات 

المصنفين الـ 32 االوائل: 
1 - االســـبـــانـــي رافـــايـــيـــل نـــــادال - 

االميركي روبي جينيبري.
2 - الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

- البرتغالي جواو سوزا. 
الـــســـويـــســـري ســتــانــيــســالس   -  3
فــافــريــنــكــا - االســـبـــانـــي غــيــيــرمــو 

غارسيا - لوبيز. 
 - السويسري روجيه فيديرر   -  4

السلوفاكي لوكاس التشكو. 
5 - االســـبـــانـــي دافــــيــــد فـــيـــريـــر - 

الهولندي ايغور سييسلينغ.
6 - التشيكي توماس برديتش - 

صاعد من التصفيات. 
7 - الــبــريــطــانــي أنـــــدرو مـــــوراي - 

القازاقي أندري غولوبيف. 
 - راونيتش  الكندي ميلوس   -  8

االوسترالي نيك كيرغيوس.
9 - الــيــابــانــي كــي نــيــشــيــكــوري - 

السلوفاكي مارتن كليزان.   
إيـــســـنـــر -  10 - االمـــيـــركـــي جـــــون 

الفرنسي بيار - اوغ أربير. 
البلغاري غريغور ديميتروف   -  11

- الكرواتي ايفو كارلوفيتش.
 - غاسكيه  ريشار  الفرنسي   -  12

األوسترالي برنارد توميتش. 
ويــلــفــريــد   - جـــو  الــفــرنــســي   -  13
روجيه  أدوار  الفرنسي   - تسونغا 

فاسالن. 
14 - االيــطــالــي فــابــيــو فــونــيــنــي - 

صاعد من التصفيات.  
الروسي ميخائيل يوجني -   - 15

االسباني بابلو كارينو بوستا. 
االلـــمـــانـــي طـــومـــي هـــــاس -   -  16

االستوني يورغن زوب. 
 - روبــريــدو  االسباني طومي   -  17

صاعد من التصفيات. 
18 - الالتفي ارنستس غولبيس - 

البولوني لوكاس كوبوت. 
الــجــنــوبــي كيفن  االفــريــقــي   -  19
ستيفان  الــفــرنــســي   - انـــدرســـون 

روبير. 
الـــكـــســـنـــدر  األوكـــــــــرانـــــــــي   -  20

فيسيلي المصنف 104 في العالم 
 .)7 - 9( 6 - 7 ،)6 - 8( 6 - 7

ويــــــلــــــتــــــقــــــي كــــــارلــــــوفــــــيــــــتــــــش 
ـــمـــانـــي  فـــــي الـــــــــدور الـــنـــهـــائـــي األل
فــيــلــيــب كـــولـــشـــرايـــبـــر الــمــصــنــف 
ـــكـــي  اول والــــــذي فــــاز عــلــى األوزب
دنــــيــــس إيـــســـتـــومـــيـــن الــمــصــنــف 
،6  -  4  ،2  -  6 الــعــالــم  فـــي   57 

  .4 - 6

دورة نيس 

نيس  دورة  بــطــولــة  أنــحــصــرت 
ـــيـــة الــمــفــتــوحــة  الــفــرنــســيــة الـــدول
لــلــرجــال عــلــى مـــالعـــب صــلــصــالــيــة 
والــــــبــــــالــــــغــــــة قـــــيـــــمـــــة جــــــوائــــــزهــــــا 
الــالتــفــي  بــيــن  دوالر،   467,800
أرنـــســـتـــس غـــولـــبـــيـــس الــمــصــنــف 
ثــانــيــا واألرجــنــتــيــنــي فــيــديــريــكــو 
فــي  الـــمـــصـــنـــف 45  دلـــبـــونـــيـــس 

العالم. 
فــــي الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، 
فـــاز غــولــبــيــس الـــذي وصـــل للمرة 
الــــســــادســــة الــــــى نـــهـــائـــي احـــــدى 
الـــــــدورات الـــدولـــيـــة واالولــــــى على 
االسباني  على  مالعب صلصالية، 
ألبرت مونتانيس 6 - 0، 6 - 3، 
ـــــذي وصــــل لــلــمــرة  ودلـــبـــونـــيـــس ال
الثالثة الى نهائي احدى الدورات 
الــــدولــــيــــة، عـــلـــى الـــفـــرنـــســـي جــيــل 
ســيــمــون الــمــصــنــف رابـــعـــا 6 - 2، 

 .4 - 6

دورة نورمبرغ 

تــأهــلــت الــتــشــيــكــيــة كــارولــيــنــا 
ـــلـــدور الــنــهــائــي من  بــلــيــســكــوفــا ل
األلــمــانــيــة  نـــورمـــبـــرغ  كــــأس  دورة 
الــدولــيــة لــلــســيــدات عــلــى مــالعــب 
قيمة جوائزها  والبالغة  صلصالية 
235 الف دوالر، بفوزها في الدور 
نــصــف الــنــهــائــي عــلــى األوكــرانــيــة 
رابعة  المصنفة  ايلينا سفيتولينا 

 .2 - 6 ،1 - 6 ،6 - 2
المصنفة  بليسكوفا  وتلتقي 
الــــــــدور  فــــــي  الــــــعــــــالــــــم،  فــــــي   64
بوشار  أوجيني  الكندية  النهائي 
الــمــصــنــفــة ثـــانـــيـــة والــــتــــي فــــازت 
ـــيـــة كــــاريــــن كــنــاب  عـــلـــى االيـــطـــال
،4  - الــعــالــم 6  فــي   51  المصنفة 
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دورة ستراسبور 

دورة  بــــــطــــــولــــــة  أنـــــــحـــــــصـــــــرت 
ســتــراســبــور الــفــرنــســيــة الــدولــيــة 
صلصالية  مالعب  على  للسيدات 
الف  والبالغة قيمة جوائزها 235 
سيلفيا  األســبــانــيــة  بــيــن  دوالر، 
والبورتوريكية  أسبينوزا  سولير 

مونيكا بويغ.
ــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي،  فــــي ال
فــــازت أســبــيــنــوزا عــلــى االمــيــركــيــة 
 -  7  ،7  -  5 ماكهايل  كريستينا 
على  وبــويــغ   ،3  -  6  ،)7  -  9(  6
االميركية ماديسون كيز 7 - 5، 
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من  الثانية  المرحلة  أمــس  أج��ري��ت 
بطولة لبنان اللعاب القوى للفئات 
الــعــمــريــة والـــتـــي يــنــظــمــهــا االتـــحـــاد 
اللبناني اللعاب القوى على مضمار 
مـــدرســـة ســيــدة الــجــمــهــور، وســجــل 
خاللها رقمان قياسيان لشارل عبدو 
من نادي الجمهور ونواه بستاني من 
العالي  الــوثــب  الشانفيل فــي  نــادي 

للصيصان وهو 1,24 متر.
وهنا النتائج الفنية لألوائل:

الصيصان إناث

¶ 600 متر:
1 – فرح طيار )الجمهور( 1:51:98 

دقيقة.
2 – جويا فغالي )المعهد االنطوني( 

2:02:06
)الشانفيل(  مجاعص  ميشيل   – 3

2:05:94
¶ بدل 4 × 50 مترًا:

1 – الجمهور 31:40 ثانية.
2 – بترون ستارز 33:57 

3 – المعهد االنطوني 34:49
¶ الوثب الطويل:

1 – لــيــن عــــازار )الــشــانــفــيــل( 3,88 
أمتار. 

2 – كـــلـــوديـــا زمــكــحــل )الــجــمــهــور( 
 3,49

3 – كــلــوي مــجــاعــص )الــشــانــفــيــل( 
3,37

¶ رمي الكرة الحديد:
1 – ســيــنــتــيــا تـــيـــدي )الــشــانــفــيــل( 

32,38 مترًا. 
2 – رفقا عون )الجمهور( 28,14

3 - مــريــم يــوســف )بـــتـــرون ســتــارز( 
 27,11

الصيصان ذكور

¶ 600 متر:
)فــيــنــيــقــيــا(  1 – حـــمـــزة ســبــلــيــنــي 

1:55:39 دقيقة.
2 - رالف اسمر )المعهد االنطوني( 

1:57:41
)الــــجــــمــــهــــور(  عــــــــون  كــــيــــفــــن   –  3

1:57:43
¶ بدل 4 × 50 مترًا:

1 – الجمهور 29:67 ثانية.
2 – الشانفيل 30:05

3 – المعهد االنطوني 31:92
¶ الوثب العالي: 

1 – شـــارل عــبــدو )الــجــمــهــور( 1,24 

متر )رقم قياسي جديد(
2 - نواه بستاني )الشانفيل( 1,24 

)رقم قياسي جديد(
3 – نديم سالم )الجمهور( 1,20 

-  رمي الكرة الحديد:
1 – بـــســـام بــســتــانــي )الــشــانــفــيــل( 

41,78 مترًا.
بعلبك(  )القلعة  المولى  محمد   –  2

36,98
3 – ايلي الياس )المعهد االنطوني( 

36,57

الصغيرات

¶ 120 مترًا:
1 – آيـــة زغــيــب )الــجــمــهــور( 17:27 

ثانية.
2 – انجي صالح )االنصار( 17:32
3 – زوي داغر )الشانفيل( 17:52

¶ 300 متر:
1 – زوي داغر )الشانفيل( 48:79 

ثانية.
2 – سينتيا عبد النور )الشانفيل( 

49:35
الـــيـــزابـــيـــت يـــزبـــك )الــجــمــهــور(   – 3

49:98
¶ 2000 متر:

1 - تارا الخازن )الجمهور( 7:46:47 
دقائق.

)االنــــــصــــــار(  زعـــــتـــــري  فـــاطـــمـــة   –  2
7:48:88

)الـــشـــانـــفـــيـــل(  مـــزهـــر  ريــبــيــكــا   – 3
8:10:14

¶ بدل 4 × 60 مترًا:
1 – الجمهور 35:10 ثانية.

2 – الشانفيل 35:19
3 – االنصار 37:55

¶ الوثب العالي:
1 – ريا عازار )الجمهور( 1,27 متر.

2 – ســــارة بـــو جــــودة )الــشــانــفــيــل( 
 1,18

2 – ميا قرطباوي )الشانفيل( 1,18

الصغار

¶ 120مترًا:
1 – شـــربـــل مــطــانــيــوس )الــمــعــهــد 

االنطوني( 15:39 ثانية.
2 - رالــــــف حــدشــيــتــي )الـــجـــمـــهـــور( 

15:62
3 – ســمــيــر ابـــي نــجــم )الــشــانــفــيــل( 

15:65
¶ 300 متر:

1 – حــمــزة يــاغــي )الــمــنــار( 43:78 
ثانية.

)الـــشـــانـــفـــيـــل(  مــــكــــرزل  مــــــارك   – 2
44:81

3 – رودي فغالي )الجمهور( 45:10
¶ 2000 متر:

1 – وجيه طيار )الجمهور( 7:00:2 
)توقيت يدوي(.

2 - كيفن زغيب )المعهد االنطوني( 
7:11:00 )توقيت يدوي(.

)الـــمـــعـــهـــد  ـــي  فـــغـــال انــــطــــونــــي   –  3
االنطوني( 7:25:5

¶ بدل 4 × 60 مترًا:
1 – الشانفيل 33:24 ثانية.

2 – الجمهور 33:52
3 – المعهد االنطوني 33:87 

¶ الوثب الطويل:
1 – جــــاد بــحــمــدونــي )الــشــانــفــيــل( 

4,64 أمتار.
2 – رونالد كساب )الجمهور( 4,53

3 – كارل رزق )الشانفيل( 4,21

االوائل في الوثب العالي للصيصان، من اليسار، نواه بستاني وشارل عبدو ونديم 
سالم،  واالوالن تقاسما رقمًا قياسيًا جديدًا.  )مروان عساف(
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بعد يوم راحة الجمعة، تعاود اليوم 
التجارب الحرة لسباق الجائزة الكبرى 
لموناكو، وهو المرحلة السادسة من 
"الفورموال  للسيارات  العالم  بطولة 
1" وال���������ذي ي����ق����ام ع���ل���ى ح���ل���ب���ة م��ن 
ش����وارع االم������ارة، وذل����ك ف��ي فترتها 
ال��س��اع��ة 12:00  م��ن  االخ��ي��رة  الثالثة 
تليها  ب���ي���روت،  بتوقيت   13:00  –
المؤهلة  ال��ت��ج��ارب   15:00 ال��س��اع��ة 
ال���ت���ي ي��ت��ح��دد ف���ي ض��وئ��ه��ا ت��رت��ي��ب 
االن����ط����اق ف���ي ال���س���ب���اق غ�����دا االح���د 

الساعة 15:00.
وك�����������ان س������ائ������ق "م�����رس�����ي�����دس" 
ال��ب��ري��ط��ان��ي ل���وي���س ه��ام��ي��ل��ت��ون قد 
حقق أس��رع وق��ت في الفترة االول��ى 
م��ن ال��ت��ج��ارب ال��خ��م��ي��س، بينما ك��ان 
االس��ب��ان��ي فرناندو  "ف��ي��راري"  سائق 
ألونسو هو األسرع في الفترة الثانية 

التي شهدت تساقط مطر وبَرد.
السباق، علق أمس  وعلى هامش 
في  "مرسيدس"  فريق  باسم  ناطق 
ان  م��ف��اده  ك��ارل��و على تقرير  مونتي 
 28( روسبرغ  نيكو  االلماني  سائقه 
س���ن���ة( ق���د وق����ع م��ع��ه ع���ق���دا ج��دي��دا 
يستمر بموجبه معه سنتين أخريين 
على االقل بعد 2014، قائا: "لدينا 
ع��اق��ات ط��وي��ل��ة االم����د م��ع سائقينا 

كليهما" هاميلتون وروسبرغ.
اب����ن بطل  وي���ذك���ر أن روس����ب����رغ، 
روس�����ب�����رغ،  ك���ي���ك���ي   1982 ال����ع����ال����م 
ان��ض��م ال���ى "م���رس���ي���دس" م���ن ف��ري��ق 
"ول��ي��ام��س" ع��ام 2010. وف��ي نهاية 
ان��ه  ال��ف��ري��ق االل���م���ان���ي  أع��ل��ن   ،2011
"م����دد ع��ق��ده ل��س��ن��وات ع���دة تشمل 

موسم 2013 وما بعده".
ويعتقد ان العقد الحالي لروسبرغ 

ينتهي بنهاية السنة الجارية، ولكن 
ك���ان���ت ث��م��ة ت��ك��ه��ن��ات ف���ي االش��ه��ر 

االخيرة عن احتمال تمديده.
وكان السائق االلماني قد فاز في 
السباق االفتتاحي لبطولة العالم هذا 
الموسم، ثم حل ثانيا في السباقات 
االرب����ع����ة ال���ت���ال���ي���ة خ���ل���ف ه��ام��ي��ل��ت��ون 
ال������ذي ح����ل ف����ي "م����رس����ي����دس" قبل 
سنتين محل بطل العالم سبع مرات 
االلماني ميكايل شوماخر. ويتصدر 
للسائقين  العام  الترتيب  هاميلتون 
بفارق ثاث نقاط عن روسبرغ قبل 
سباق موناكو الذي فاز فيه السائق 
م��ن��ط��ل��ق��ا   2013 م����وس����م  االل����م����ان����ي 
ال��م��رك��ز االول. وح��ق��ق روس��ب��رغ  م���ن 
ان��ت��ص��ارات لفريق  أرب��ع��ة  ح��ت��ى اآلن 
"مرسيدس" أولها في الصين موسم 

.2012

يجري غدًا االحد 25 أيار رالي جزين 
مه 

ّ
الثالث على طرق معبدة الذي ينظ

النادي اللبناني للسيارات والسياحة 
فيه  وت��ش��ارك  الجنوب  محافظة  ف��ي 
24 سيارة، وهو المرحلة الثانية من 
للراليات لسنة 2014.  لبنان  بطولة 
كيلومترًا   224,02 مسافته  وت��ب��ل��غ 
مراحل  س��ت  كيلومترًا   83,13 منها 

خاصة للسرعة:
الرالي  ال��ن��ادي مسار  أعلن  وأم��س 

ومراحله الخاصة كاآلتي:
للسرعة:  األول��ى  الخاصة  المرحلة   ¶
بتدين   – صفاريه  كيلومترًا   16,17

اللقش.
تنطلق هذه المرحلة من صفاريه 
ص��ع��ودًا إل��ى أن��ان ن��زوال ال��ى قتالة – 

الى  بسري صعودا  المطحنة-  مزرعة 
ال���ى بتدين  ال��ح��رف وص���وال  تعيد – 

اللقش.
الساعة  م��ن  ال��ط��ري��ق  ه���ذه  تقفل 

7:58 حتى الساعة 10:28.
¶ ال��م��رح��ل��ت��ان ال���خ���اص���ت���ان ال��ث��ال��ث��ة 
والخامسة للسرعة: 8,29 كيلومترات 

صفاريه – بتدين اللقش. 
ت��ن��ط��ل��ق ه���ذه ال��م��رح��ل��ة م���ن جسر 
بسري ص��ع��ودا" ال��ى تعيد – الحرف 

وصواًل الى بتدين اللقش.
الساعة  م��ن  الطريق  ه��ذه  تقفل  
10:59حتى الساعة 13:14. ثم يعاد 
ال��س��اع��ة 13:45 حتى  م���ن  إق��ف��ال��ه��ا 

الساعة 16:00.
والرابعة  الثانية  الخاصة  المراحل   ¶

والسادسة للسرعة: 16,80 كيلومترًا 
برتي – قيتولي. 

ت��ن��ط��ل��ق ه���ذه ال��م��رح��ل��ة م���ن ب��رت��ي 
ص���ع���ودًا ال����ى ري���م���ات – ص���ي���دون – 
ح���ي���داب - ال��م��ك��ن��ون��ي��ة وص�����واًل إل��ى 

قيتولي.
الساعة  م��ن  ال��ط��ري��ق  ه���ذه  تقفل 
يعاد  ثم   ،11:21 الساعة  8:51 حتى 
ال��س��اع��ة 11:52 حتى  م���ن  إق��ف��ال��ه��ا  
من  ث���ال���ث���ة  وم������رة   ،14:07 ال���س���اع���ة 
الساعة 14:38 حتى الساعة 16:53

وت���دخ���ل ال���س���ي���ارة األول�����ى س��اح��ة 
الرابعة  الساعة  ال��رال��ي  منهية  ج��ّزي��ن 
اح���ت���ف���ال  وي�����ق�����ام   ،25 وال����دق����ي����ق����ة 
التتويج الساعة الخامسة بعد الظهر 

في الساحة. 

ح����ق����ق ك�������روزي�������رو ح�����ام�����ل ال���ل���ق���ب 
وم��ت��ص��در ال��ائ��ح��ة ف���وزه ال��راب��ع في 
مقابل تعادل وخسارة على سبورت 
ال��س��ادس��ة  ال��م��رح��ل��ة  ف���ي   ،0 – 2
القدم.  لكرة  البرازيلي  ال���دوري  من 
وسجل االصابتين ريكاردو غوالرت 
الدقيقتين  ف��ي  مورينو  ومارسيلو 

51 و77.
ورف���������ع ك�������روزي�������رو رص�����ي�����ده ف��ي 
ال�����ص�����دارة ال�����ى 13 ن��ق��ط��ة ب���ف���ارق 
االص�����اب�����ات ع����ن أق�������رب م��ن��اف��س��ي��ه 
غ��ري��م��ي��و ال���ذي ف���از ع��ل��ى ب��وت��اف��وغ��و 

.1 – 2
س����ج����ل ل���ل���ف���ائ���ز رودري����غ����ي����ن����ي����و 
ورودري���غ���ي���ز ف���ي ال��دق��ي��ق��ت��ي��ن 44 
ف��ي  زي����ب����ال����وس  ول���ل���خ���اس���ر  و81، 

الدقيقة السادسة.
فوزًا  الثالث  فلوميننسي  وحقق 
كبيرًا على سان باولو 5 – 2. سجل 
للفائز والتر )2( ولوكاس رودريغيز 
دا س��ي��ل��ف��ا خ��ط��أ ف���ي م��رم��ى فريقه 
وواغ����ن����ر وراف����اي����ي����ل س���وب���ي���س ف��ي 
الدقائق 42 و66 و53 و73 و76، 
روجيريو  المرمى  ح��ارس  وللخاسر 
"بنالتي"  ج���زاء  ض��رب��ة  م��ن  تشيني 

والكسندر باتو في الدقيقتين 26 
و45.

وف�������از ب����ال����م����ي����راس ال�����راب�����ع ع��ل��ى 
فيغييرنزي 1 – 0 سجلها هنريكي 

في الدقيقة 37.
وهنا النتائج ونذكر أواًل الفريق 

المضيف:
غريميو 2 – بوتافوغو 1

فلوميننسي 5 – سان باولو 2
فامنغو 1 – باهيا 1

كروزيرو 2 – سبورت 0
كريسيوما 1 – تشابيكوينزي 0

كوريتيبا 1 – انترناسيونال 1
أت���ل���ت���ي���ك���و   –  1 ك����وري����ن����ث����ي����ان����س 

بارانانزي 1
فيتوريا 2 – أتلتيكو مينييرو 3

بالميراس 1 – فيغييرنزي 0
غوياس 2 – سانتوس 2

وهذا ترتيب فرق الطليعة:
1 – ك���روزي���رو 13 ن��ق��ط��ة م��ن ست 

مباريات )12 – 8(.
2 – غريميو 13 )7 – 4(.

3 – فلوميننسي 12 )12 – 5(.
4 – بالميراس 12 )8 – 6(.

5 – انترناسيونال 12 )8 – 5(.

فريق أتلتيكو مدريد.

)عن االنترنت( فريق ريال مدريد.  

ي��ب��ل��غ ال���م���وس���م األوروب����������ي ل��ك��رة 
القدم ذروته الليلة، عندما يلتقي 
ف���ري���ق���ا أت��ل��ت��ي��ك��و م����دري����د وري�����ال 
مدريد االسبانيان الساعة 21:45 
"دا  ملعب  ع��ل��ى  ب��ي��روت  بتوقيت 
ل�����وز" ف���ي ال��ع��اص��م��ة ال��ب��رت��غ��ال��ي��ة 
ل��ش��ب��ون��ة ال����ذي ي��ت��س��ع ل��ن��ح��و 65 
الف متفرج، في المباراة النهائية 

لدوري األبطال االوروبي ال� 59. 
للفريقين  الخامس  اللقاء  وهو 
ه���ذا ال��م��وس��م، وق���د ف���از أتلتيكو 
م���ل���ع���ب  ع�����ل�����ى   0  -  1 م�������دري�������د 
"س��ان��ت��ي��اغ��و ب��رن��اب��ي��ه" ف��ي م��ب��اراة 
ال���ذه���اب ف��ي ال�����دوري االس��ب��ان��ي، 
م��ل��ع��ب  ع���ل���ى   2  -  2 ت����ع����ادال  ث����م 
"ف��ي��ت��ش��ن��ت��ي ك�����ال�����دي�����رون"، ف��ي 
م����ب����اراة االي�������اب ب��ي��ن��م��ا ف�����از ري����ال 
م��دري��د 2 - 0 و3 - 0 ف��ي ال��دور 
الملك  ك��أس  م��ن  النهائي  نصف 
الكأس  يحرز  ان  قبل  االس��ب��ان��ي، 

على حساب برشلونة 2 - 1. 
وأي���ا ي��ك��ن ال��ف��ائ��ز ال��ل��ي��ل��ة، ف��ان 
ال��ف��رق االس��ب��ان��ي��ة س��ت��ح��رز لقبها 
ال���14 في دوري االبطال االوروب��ي 
وه��و رق��م ق��ي��اس��ي، ب��ف��ارق لقبين 
عن الفرق االيطالية واالنكليزية.

ال� 13  أضف ان هذه هي المرة 
ي��ص��ل ري����ال م��دري��د ال���ى ال��م��ب��اراة 
االب���ط���ال  دوري  م����ن  ال���ن���ه���ائ���ي���ة، 
االوروب���ي، وق��د أح��رز اللقب تسع 
مرات وهو رقم قياسي ايضا أعوام 
1956 )ف����از ع��ل��ى س��ت��اد ري��م��س 
)ف��از  - 3(، و1957  ال��ف��رن��س��ي 4 
على فيورنتينا االيطالي 2 - 0(، 

م��ي��ان  و1958 )ف����از ع��ل��ى آ س��ي 
االيطالي 3 - 2(، و1959 )ستاد 
ريمس الفرنسي 2 - 0(، و1960 
فرانكفورت  اينتراخت  على  )ف��از 
االلماني الغربي 7 - 3(، و1966 
)ف���������از ع����ل����ى ب������ارت������ي������زان ب���ل���غ���راد 
و1998   ،)1  -  2 ال��ي��وغ��وس��اف��ي 
)ف������از ع���ل���ى ج���وف���ن���ت���وس ت��وري��ن��و 
)ف��از  و2000   ،)0  -  1 االي��ط��ال��ي 
 ،)0  -  3 االس��ب��ان��ي  فالنسيا  على 
و2002 )فاز على باير ليفركوزن 
ان���ه خسر  االل��م��ان��ي 2 - 1(. ك��م��ا 
ف�����ي ال�����م�����ب�����اراة ال���ن���ه���ائ���ي���ة ث���اث 
)ام���ام بنفيكا  اع���وام 1962  م��رات 
 ،)5  -  3 ال���ب���رت���غ���ال���ي  ل��ش��������ب��ون��ة 
مي������انو  )انترناسيونالي  و1964 
)ام��ام  و1981   ،)3  -  1 االيط�����الي 

ليفربول االنكليزي 0 - 1(. 
ال��ذي توج  ام��ا أتلتيكو م��دري��د 
ال��س��ب��ت ال���م���اض���ي ب��ط��ا ل���ل���دوري 
االس����ب����ان����ي ل���ل���م���رة ال����ع����اش����رة ف��ي 
ت����اري����خ����ه، ف���وص���ل ال�����ى ال���م���ب���اراة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���ل���م���رة ال���ث���ان���ي���ة ف��ق��ط 
ميونيخ  بايرن  ام��ام  خسارته  بعد 
ع���ام 1974 في   4  -  0 االل��م��ان��ي 
بروكسيل بعد مباراة اولى انتهت 
بالتعادل 1 - 1 قبل ذلك بيومين. 
وف���ي ح���ال اح����رازه ال��ل��ق��ب، يصير 
الفريق االسباني الثالث بعد ريال 
بالكأس  يتوج  وبرشلونة  مدريد 
ال���م���رم���وق���ة وال���ف���ري���ق ال����� 23 ف��ي 
ال��ت��ي انطلقت  ال��م��س��اب��ق��ة  ت��اري��خ 
موسم 1955 - 1956، والخامس 
يجمع الكؤوس االوروبية الثاث: 

دوري االب���ط���ال االوروب������ي، ك��أس 
حاملي الكؤوس االوروبية )الغيت 
االوروب����ي  وال����دوري  ع���ام 1999(، 
"اوروب������ا ل��ي��غ". ام���ا ال��ف��رق االرب��ع��ة 
االخرى، فهي جوفنتوس تورينو 
االي���ط���ال���ي واج����اك����س ام���س���ت���ردام 
ال����ه����ول����ن����دي وب������اي������رن م���ي���ون���ي���خ 

االلماني وتشلسي االنكليزي. 
وك��ان ري��ال مدريد أخ��رج بايرن 
م��ي��ون��ي��خ األل��م��ان��ي ب��ط��ل ال��م��وس��م 
الماضي من الدور نصف النهائي 
ب���ف���وزه ع��ل��ي��ه 1 - 0 ف���ي م���دري���د 
و4 - 0 ف���ي م��ي��ون��ي��خ ف���ي م��ب��اراة 
البرتغالي  ال��م��ه��اج��م  م��ن��ه��ا  س��ج��ل 
ك��ري��س��ت��ي��ان��و رون����ال����دو اص��اب��ت��ي��ن 
ال��ى 16 اصابة وهو  رافعا رصيده 
رقم قياسي في موسم واح��د. اما 
تشلسي  فأخرج  مدريد  أتلتيكو 
االنكليزي بفوزه عليه 3 – 1 في 
لندن، بعد تعادلهما سلبا 0 - 0 

في مدريد. 
وأك����������دت ص���ح���ي���ف���ة "م�����ارك�����ا" 
ال���ري���اض���ي���ة االس���ب���ان���ي���ة م��ش��ارك��ة 
ث���اث���ي خ����ط ال���ه���ج���وم ف����ي ري����ال 
م����دري����د ف����ي ت��ش��ك��ي��ل��ة ال���م���درب 
الذي  أنشيلوتي  كارلو  االيطالي 
ي��ت��ط��ل��ع ال����ى أن ي��ص��ي��ر ال���م���درب 
ال��ث��ان��ي ي��ح��رز ال��ل��ق��ب ث���اث م��رات 
بعد بوب بايسلي مدرب ليفربول 
و1978   1977 أع���وام  االنكليزي 
ق��اد آ سي  ان��ه  العلم  م��ع  و1981، 
عامي  اللقب  الى  االيطالي  ميان 
2003 و2007. وقالت الصحيفة 
ان ال���وي���ل���زي غ���اري���ث ب��اي��ل ج��اه��ز 

اآلن،  منذ  المئة  في   100 بنسبة 
رونالدو  كريستيانو  ان  حين  في 
يتحسن سريعا. ويرجح أن يكون 
الئ���ق���ا ت��م��ام��ا ال���ي���وم ال��س��ب��ت. في 
كريم  الفرنسي  يحتاج  المقابل، 
لكنه  الراحة  من  مزيد  ال��ى  بنزيما 
باأللم وهو يتدرب  لم يعد يشعر 
بشكل خفيف وقد يكون جاهزا. 
وم���ا ي��ق��ل��ق أن��ش��ي��ل��وت��ي ه��و غ��ي��اب 
ال���م���داف���ع ال��ب��رت��غ��ال��ي ب��ي��ب��ي ال���ذي 
نحو  على  ستبعده  اص��اب��ة  يعاني 
ش��ب��ه م��ؤك��د ع��ن ال��م��ب��اراة. كذلك 
ي���غ���ي���ب س����اع����د ال������دف������اع ك���زاب���ي 
على  لحصوله  ال��م��وق��وف  ال��ون��س��و 
مباراة  خ��ال  ثانية  صفراء  بطاقة 

االياب ضد بايرن ميونيخ. 
أتلتيكو مدريد،  الى  وبالنسبة 
ي��ب��دو م��درب��ه األرج��ن��ت��ي��ن��ي دييغو 
اش��ت��راك  م��ن  واث���ق  سيموني غير 
البرازيلي  كوستا  دييغو  مهاجمه 
االص���ل وال����ذي ت��وج��ه ال���ى صربيا 
الطبيبة  لمقابلة  الماضي  الثلثاء 
كوفاسيفيتش  ماريانا  الصربية 
المعروفة بأنها طبيبة المعجزات. 
وق�����د ع�����اد ك���وس���ت���ا ال�����ى اس��ب��ان��ي��ا 
ب����ت����ف����اؤل ك���ب���ي���ر ب���ع���دم���ا أب��ل��غ��ت��ه 
ال��ط��ب��ي��ب��ة ع��ق��ب ع���اج���ه ب��ال��خ��اي��ا 
ال��ج��ذع��ي��ة ان����ه ق����ادر ع��ل��ى ال��ل��ع��ب 
السبت في نهائي دوري االبطال 
االوروب���������������ي دون������م������ا خ����ط����ر ع��ل��ى 

مشاركته في كأس العالم.
وي�������ع�������ول أت����ل����ت����ي����ك����و م�����دري�����د 
أي��ض��ا ع��ل��ى ح���ارس م��رم��اه ال��ش��اب 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ت��ي��ب��و ك���ورت���وا ال��م��ع��ار 

م���ن ت��ش��ل��س��ي االن��ك��ل��ي��زي وال���ذي 
اضطلع بدور حاسم في االنجازات 
التي حققها الفريق هذا الموسم، 
وال��م��داف��ع األوروغ��واي��ان��ي الصلب 
العاب  ف��ي  ال��ب��ارع  غ��ودي��ن  دييغو 
ة اللعبة،  الرأس والذي يحسن قراء
فيا  داف��ي��د  المخضرم  والمهاجم 
ال�����ذي ل��ع��ب ف���ت���رات ط��وي��ل��ة ه��ذا 

الموسم احتياطيا لكوستا. 
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ة ال��م��ح��ت��م��ل��ة ل���ري���ال 
اي���ك���ر   :)3  -  3  -  4( م�����دري�����د 
ك���اس���ي���اس - دان�����ي ك���ارف���اخ���ال، 
ال����ب����رت����غ����ال����ي ب����ي����ب����ي، س���ي���رج���ي���و 
رام�������وس، ال���ب���رازي���ل���ي م��ارس��ي��ل��و - 
أس��ي��ي��ر اي����ارام����ن����دي، ال���ك���روات���ي 
ل���وك���ا م���ودري���ت���ش، األرج��ن��ت��ي��ن��ي 
الويلزي غاريث   - ماريا  أنخل دي 
ب���اي���ل، ال��ف��رن��س��ي ك���ري���م ب��ن��زي��م��ا، 

البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
والتشكيلة المحتملة ألتلتيكو 
البلجيكي   :)2  -  4  -  4( م��دري��د 
تيبو كورتوا - خوان فرانشيسكو 
خوانفران، البرازيلي جواو ميراندا 
دي س��وزا، األوروغ��واي��ان��ي دييغو 
غودين، البرازيلي فيليبي لويس 
تياغو  البرتغالي  غابي،  كوكي،   -
م��ن��دي��س، ال��ت��رك��ي أردا ت����وران - 

دييغو كوستا، دافيد فيا. 
الحكم  النهائية  المباراة  يقود 
 41( كويبرس  ب��ي��ورن  الهولندي 
الماضي  سنة( الذي قاد الموسم 
المباراة النهائية للدوري االوروبي 
ليغ" بين بنفيكا لشبونة  "أوروب��ا 

البرتغالي وتشلسي االنكليزي.

ال����والي����ات  م��ن��ت��خ��ب  م������درب  أذاع 
ال�����م�����ت�����ح�����دة االل�������م�������ان�������ي ي�����ورغ�����ن 
الرسمية  التشيكلة  كلينسمان 
لنهائيات  الع��ب��ا  م��ن 23  ال��م��ؤل��ف��ة 
ك����أس ال��ع��ال��م ال��������20 ل��ك��رة ال��ق��دم 
 12 من  البرازيل  التي تستضيفها 
حزيران الى 13 تموز، وقد استبعد 
منها ال��م��ه��اج��م ال��م��خ��ض��رم الن���دون 

دونوفان )32 سنة(.
لوس  مهاجم  لدونوفان  وسبق 
مطلع  لمح  أن  غاالكسي،  أنجلس 
االس��ب��وع ال��ج��اري ال���ى ام��ك��ان ع��دم 
م��ش��ارك��ت��ه ف���ي ال��ن��ه��ائ��ي��ات ل��ل��م��رة 
و2006   2002 أع���وام  بعد  الرابعة 
ص��اح��ب  ان�����ه  ال���ع���ل���م  م����ع  و2010، 
ال���رق���م ال��ق��ي��اس��ي ل��ع��دد االص���اب���ات 
ف��ي 156   57( ب����اده  منتخب  م��ع 

مباراة(.
الواعد  النجم  وأبقى كلينسمان 
في بايرن ميونيخ االلماني جوليان 
استبعد  ب��ي��ن��م��ا  س��ن��ة(   18( غ��ري��ن 
م��ه��اج��م دي س���ي ي��ون��اي��ت��ي��د أدي 
ج����ون����س����ون ال��������ذي ل�����م ي����غ����ب ع��ن 

المنتخب خال التصفيات.
في  المتحدة  ال��والي��ات  وتلعب 
السابعة  المجموعة  في  النهائيات 
ال���ت���ي ت���ض���م اي���ض���ا ال���م���ان���ي���ا وغ���ان���ا 

والبرتغال.
وهنا التشكيلة:

- ح����راس ال��م��رم��ى: ب����راد غ���وزان 
تيم  االن��ك��ل��ي��زي(،  فيا  )أستوسن 
ه���وارد )اف��رت��ون االن��ك��ل��ي��زي(، نيك 

ريماندو )ريال سولت اليك(.
- المدافعون: داماركوس بيسلي 
بيسلر  مات  المكسيكي(،  )بويبا 
)سبورتنغ كنساس سيتي(، جون 
االل��م��ان��ي(،  برلين  )هيرتا  ب��روك��س 
ج����وف ك���ام���ي���رون )س���ت���وك سيتي 
االن����ك����ل����ي����زي(، ت���ي���م���ي ت���ش���ان���دل���ر 
االل����م����ان����ي(،  ن����ورم����ب����رغ  س����ي  )اف 
ع���م���ر غ���ون���زال���ي���ز )ل�������وس أن��ج��ل��س 
غ����االك����س����ي(، ف���اب���ي���ان ج���ون���س���ون 
)ب������وروس������ي������ا م����وي����ن����ش����ن����غ����ادب����اخ 
االل�����م�����ان�����ي(، دي�����ان�����دري�����ه ي��دل��ي��ن 

)سياتل ساوندرز(.
- سواعد الدفاع: كايل بيكرمان 
)ري�����ال س��ول��ت الي�����ك(، ال��ي��خ��ان��درو 
مايكل  الفرنسي(،  )ن��ان��ت  بيدويا 
ب��رادل��ي )ت��ورون��ت��و(، ب���راد ديفيس 
)ه���ي���وس���ت���ن دي�����ن�����ام�����و(، م��ي��ك��س 
تروندهايم  )روزنبورغ  ديسكيرود 
ال��ن��روج��ي(، ج��ول��ي��ان غ��ري��ن )ب��اي��رن 
االلماني(، جيرماين جونز  ميونيخ 
التركي(،  اسطنبول  )بشيكطاش 

غراهام زوسي )سبورتنغ كنساس 
سيتي(.

ألتيدور  ج���وزي  ال��م��ه��اج��م��ون:   -
)س��ن��درالن��د االن��ك��ل��ي��زي(، كلينت 
ديمبسي )سياتل ساوندرز(، آرون 
يوهانسون )أ زد الكمار الهولندي(، 
ك���ري���س ف��ون��دول��وف��س��ك��ي )س���ان 

خوسيه ايرتكوايك(.

الكاميرون

¶ واف��ق��ت م��ول��داف��ي��ا ع��ل��ى خ��وض 
م��ب��اراة دول��ي��ة ودي��ة م��ع الكاميرون 
في ياوندي في 7 حزيران في اطار 
استعداد االخيرة لنهائيات كأس 

العالم ال�20 في البرازيل.
وكان مقررا ان تلعب الكاميرون 
مع غواتيماال في اليوم نفسه، لكن 

المباراة الغيت ألسباب تقنية.
وس����ت����ك����ون ال�����م�����ب�����اراة االخ����ي����رة 
ل���ل���ك���ام���ي���رون ال����ت����ي ي����ش����رف ع��ل��ى 
فينكه،  فولكر  االل��م��ان��ي  تدريبها 
ق��ب��ل ال��س��ف��ر ال����ى ال���ب���رازي���ل حيث 
التي  االول���ى  المجموعة  ف��ي  تلعب 
ت���ض���م اي���ض���ا ال����ب����رازي����ل وك���روات���ي���ا 

والمكسيك.
وك�����ان ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ك��ام��ي��رون��ي 

في  تدريبيبا  معسكرا  الثلثاء  ب��دأ 
ال��ن��م��س��ا ح��ي��ث ي���خ���وض م��ب��اري��ات 
ودي�����ة م���ع م��ق��دون��ي��ا وال����ب����اراغ����واي 
وال��م��ان��ي��ا ق��ب��ل ان ي��ع��ود ال���ى ب��اده 

لفترة قصيرة.

المانيا

¶ ان��س��ح��ب س��اع��د ال���دف���اع الرس 
ت��ش��ك��ي��ل��ة  م����ن  ب���ن���در )25 س���ن���ة( 
يستعد  ال���ذي  االل��م��ان��ي  المنتخب 
ال���20  العالم  ك��اس  ف��ي  للمشاركة 
الصابة  تعرضه  بعد  البرازيل،  في 
ف������ي ف������خ������ذه، ف������ي ض�����رب�����ة أخ������رى 
ل���م���خ���ط���ط���ات ال�����م�����درب ي���واش���ي���م 

كوف.
وان��ض��م ب��ن��در ال���ذي س��ج��ل أرب��ع 
اص����اب����ات ف���ي 17 م����ب����اراة دول���ي���ة، 
ال��ت��ي تضم  المصابين  الئ��ح��ة  ال���ى 
الكابتن فيليب الم وحارس المرمى 
االس���اس���ي م��ان��وي��ل ن���وي���ر ال��ل��ذي��ن 
المنتخب  معسكر  ال��ى  ينضما  ل��م 

االلماني في شمال ايطاليا.
باستيان  الدفاع  ساعد  ويجهد 
لياقته  الس��ت��ع��ادة  شفاينشتايغر 
اثر تضخم في ركبته، بينما تعافى 
س��اع��د ال��دف��اع س��ام��ي خضيرة من 

تمزق في أربطة ركبته.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ص���رح مهاجم 
ال���م���ن���ت���خ���ب األل����م����ان����ي ال���م���خ���ض���رم 
م���ي���روس���اف ك��ل��وس��ه )35 س��ن��ة( 
بانه سيكون جاهزا 100 في المئة 
ال���ش���ه���ر ال��م��ق��ب��ل ل��ت��ح��ط��ي��م ال���رق���م 
لدى  االصابات  القياسي في عدد 
ال��� 20  العالم  مشاركته ف��ي ك��أس 

في البرازيل. 
وي��ح��ت��ل ك��ل��وس��ه ح��ال��ي��ا ال��م��رك��ز 
الثاني في الئحة الهدافين برصيد 
14 اصابة بفارق اصابة واحدة عن 
وقد  رون��ال��دو.  ال��ب��رازي��ل��ي  المهاجم 
تعرض الصابة اواخر آذار الماضي 
م����ع ن����ادي����ه الزي������و روم������ا االي���ط���ال���ي 
واب��ت��ع��د ع��ن ال��م��اع��ب ح��ت��ى مطلع 

ايار. 
وق���������ال ال������اع������ب ف������ي م��ع��س��ك��ر 
ت���دري���ب ال��م��ن��ت��خ��ب االل���م���ان���ي في 
شمال ايطاليا: "اؤكد أني في حال 
جيدة واني على الطريق الصحيح. 
ال���م���درب���ون ال���ج���ي���دون ي��ع��رف��ون��ن��ي 
ج��ي��دا وي��ع��رف��ون م���ا ان���ا ف���ي ح��اج��ة 
اليه، وكل شيء يسير في االتجاه 
الصحيح". وشدد على ان األولوية 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ول��ي��س��ت ال��س��ع��ي ال��ى 

تحطيم الرقم القياسي.

21:45 الليلة ذروة املوسم األوروبي لكرة القدم
أتلتيكو مدريد - ريال مدريد يف نهائي دوري األبطال

نهائيات كأس العالم الـ 20: التشكيلة الرسمية للواليات املتحدة فريق "مرسيدس" يؤكد يف موناكو
استمرار هاميلتون وروسبرغ معه سنوات

غدًا رالي جزين الثالث: 24 سيارة و6 مراحل خاصة للسرعة

الدوري البرازيلي: 
فوز رابع لكروزيرو املتصّدر

)عن االنترنت( سائقا فريق "مرسيدس" البريطاني لويس هاميلتون – الى اليسار – وااللماني نيكو روسبرغ.  

املرحلة الثانية للدور ربع النهائي 
من دوري األبطال االفريقي

ي��س��ت��ض��ي��ف ال���زم���ال���ك ال��م��ص��ري 
حامل اللقب خمس مرات الهال 
ال�����س�����ودان�����ي ف�����ي ال�����ق�����اه�����رة ف��ي 
م���ن تصفيات  ال��ث��ان��ي��ة  ال��م��رح��ل��ة 
ال���م���ج���م���وع���ة األول��������ى ل����ل����دور رب���ع 
النهائي )دوري المجموعات( من 
ل��ك��رة  االف���ري���ق���ي  األب���ط���ال  دوري 

القدم.
وكان الزمالك خسر 1 – 2 في 
المرحلة األولى أمام مضيفه فيتا 
ك���ل���وب م���ن ج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ال���ذي ي��ح��ل على 
مواطنه تي بي مازيمبي أنغلبرت 
ال���ذي خ��س��ر ف��ي ال��م��رح��ل��ة األول���ى 

أمام الهال 0 – 1.
وف��������ي ال����م����ج����م����وع����ة ال���ث���ان���ي���ة 
ال���ت���ي ت��ض��م أرب���ع���ة ف����رق ع��رب��ي��ة، 
ي����س����ت����ض����ي����ف وف������������اق س���ط���ي���ف 
ال���ج���زائ���ري ال���ن���ادي ال��ص��ف��اق��س��ي 
ال��ت��ون��س��ي. وك���ان وف���اق سطيف 
ال����م����رح����ل����ة  ف��������ي   1  –  2 ف����������از 
األول�������ى ع���ل���ى م��ض��ي��ف��ه ال��ت��رج��ي 
ال������ري������اض������ي ال�����ت�����ون�����س�����ي ال�������ذي 
ي����ح����ل ع����ل����ى األه������ل������ي ب����ن����غ����ازي

 الليبي.

كأس االتحاد

وف��������ي ال����م����رح����ل����ة ال����ث����ان����ي����ة م��ن 
للدور  االول��ى  المجموعة  تصفيات 
المجموعات(  )دوري  النهائي  رب��ع 
م�����ن ك������أس االت������ح������اد االف����ري����ق����ي، 
ي�����س�����ت�����ض�����ي�����ف ك���������وت���������ون س�����ب�����ور 
الكاميروني ريال ياماكو المالياني، 
وأسيك ميموزا أبيدجان من ساحل 
العاج آي سي ليوباردز الكونغولي.

وك��������ان ري��������ال ب����ام����اك����و ت����ع����ادل 
وأس���ي���ك م��ي��م��وزا اب���ي���دج���ان 1 – 1 
تأجلت  بينما  األول��ى،  المرحلة  في 
ال����م����ب����اراة ال���ث���ان���ي���ة ب���ي���ن ل���ي���وب���اردز 

وكوتون سبور.
وف���ي ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة، يحل 
األهلي المصري الذي لم يسبق له 
أن احرز لقب المسابقة، على النجم 
ويستضيف  ال��ت��ون��س��ي،  ال��س��اح��ل��ي 
ن��ك��ان��ا ال���زام���ب���ي س���ي���وي س���ب���ور من 

ساحل العاج.
وك���ان األه��ل��ي ف��از ع��ل��ى ن��ك��ان��ا 2 
األول���ى، وتعادل  المرحلة  ف��ي   0  –
س��ي��وي س��ب��ور وال��ن��ج��م ال��س��اح��ل��ي 1 

.1 –

"ان بي آي": 

اليوم ميامي - إنديانا

في اطار نهائي المنطقتين للدوري 
األم����ي����رك����ي ال���ش���م���ال���ي ل���ك���رة ال��س��ل��ة 
للمحترفين "ان بي آي"، تجرى مساء 
ال���ي���وم ال��س��ب��ت ف���ي ق��اع��ة "أم��ي��رك��ان 
آي��رالي��ن��ز أري���ن���ا" ف��ي م��ي��ام��ي ال��م��ب��اراة 
الثالثة في نهائي المنطقة الشرقية 
بين ميامي هيت حامل اللقب وثاني 
ال��م��ن��ط��ق��ة، وض��ي��ف��ه ان��دي��ان��ا ب��اي��س��رز 
االول. والفريقان متعادالن 1 – 1 اثر 
المباراتين األوليين اللتين أقيمتا في 
"بنكرز اليف فيلدهاوس" في  قاعة 
ان��دي��ان��اب��ول��ي��س وف���از فيهما ان��دي��ان��ا 
 .87  –  83 خ��س��ر  ث���م   ،96  –  107
كذلك يلتقي الفريقان في مباراتهما 
الرابعة مساء االثنين في ميامي ايضا.
وت����ج����رى م���س���اء االح�������د ف����ي ق��اع��ة 
"ت����ش����ي����زاب����ي����ك ان�����رج�����ي أري������ن������ا" ف��ي 
أوكاهوما سيتي المباراة الثالثة في 
نهائي الغريبة بين أوكاهوما سيتي 
ثاندر ثاني المنطقة وسان انطونيو 
انطونيو  س��ان  ويتقدم  االول.  سبرز 
2 – 0 اثر المباراتين األوليين اللتين 
ع��ل��ى أرض���ه 122 – 105  ف���از فيهما 
الفريقان  يلتقي  كما   .77  – و112 
في مباراتهما الرابعة مساء الثلثاء في 

أوكاهوما سيتي.
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على االنتحار!

)و ص ف(

وّس��������ع��������ت ج����م����ع����ي����ة س����وي����س����ري����ة 
ل��ل��م��س��اع��دة ف����ي االن���ت���ح���ار )او ح��ق 
ال������م������وت( م����س����اع����دت����ه����ا ل���ل���م���رض���ى 
مراحل  ف��ي  ليسوا  ال��ذي��ن  المسنين 
ي��ري��دون  لكنهم  النهائية  م��رض��ه��م 
الموت، على ما ذكرت هذه المنظمة 

الناشطة في المناطق الفرنكوفونية 
في سويسرا.

وق�����ال رئ���ي���س ال��ج��م��ع��ي��ة واس��م��ه 
جيروم، "اننا نساعد الناس المرضى 
ال��ذي��ن ي���ق���ررون ان��ه��م ي��ف��ض��ل��ون ان 
ت��ك��ون ل��دي��ه��م ن��وع��ي��ة ح��ي��اة ج��ي��دة 
على ان تكون لديهم مدة بقاء على 

قيد الحياة بنوعية سيئة".

اض�����اف: "ان���ه���م م��س��ن��ون م��رض��ى، 
ال ي���ع���ان���ون م����رض����ًا ي���س���ب���ب ال����وف����اة 
ان��اس  لكنهم  القصير  ال��م��دى  على 
ي�����ع�����ان�����ون". وق�������د س�����اع�����دت ه����ذه 
الجمعية العاملة فقط مع االشخاص 
المقيمين في سويسرا 155 شخصًا 
المصابين  من  غالبيتهم   2013 في 

بالسرطان، على انهاء حياتهم.

نجوم ضد اإليدز

س��م��ح ن���ج���وم ك���ب���ار أم���ث���ال ش����ارون 
وج���ون  أ ف ب(  )ال����ص����ورة  س���ت���ون 
ت��راف��ول��ت��ا ول���ي���ون���اردو دي ك��اب��ري��و 
وماريون كوتيار وكارال بروني بجمع 

38 مليون دوالر، وهو مبلغ قياسي 
جديد، خالل حفلة "أمفار" الساهرة 
المخصصة لجمع األم��وال لمكافحة 

اإليدز، على هامش مهرجان كان.

)عن االنترنت( أزنافور وباقات الورود في عيده التسعين.  

رفات امللك ريتشارد الثالث ُتدفن يف ليستر

أزنافور يف برلين: العيد الـ90 يوم عمل عادي

)و ص ف(

اغنية  الجمهور  تأدية  باستثناء 
"ه����اب����ي ب����ي����رث����داي" ع���ن���د دخ����ول 
برلين  المسرح في  ازن��اف��ور  ش��ارل 
واكثر من عشر باقات من الزهور، 
من  ل��واح��د  التسعين  ال��ع��ي��د  ك���ان 
آخ����ر ع��م��ال��ق��ة االغ��ن��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة 
اراده  ك���م���ا  ع�����ادي�����ا"  ع���م���ل  "ي�������وم 

الفنان الكبير.
ف��أزن��اف��ور ك��ان ق��د ح��ذر مسبقا 
قائاًل: "لقد توقفت عن االحتفال 

بعيد ميالدي في سن الخمسين"، 
كانت  برلين  في  "القاعة  مضيفًا: 
غير محجوزة مساء الخميس وكان 

االمر مجرد صدفة".
وقال في مطلع الحفلة "صوتي 
ال يزال كما كان في سن العشرين. 
وكان يقال لي في تلك الفترة ان 

صوتي رديء جدا".
وب�������ع�������د ذل����������ك ق����������دم م���س���ب���ق���ًا 
ل��ن يتمكن  اع��ت��ذارات��ه ألن صوته 
العالية  النوتات  ال��ى  االرت��ق��اء  م��ن 
ب��ع��ض ال�����ش�����يء... ح��ي��وي��ت��ه على 

وقد  على حالها  ت���زال  ال  ال��م��س��رح 
بدأ حفلته باغنية "لي زيميغران" 
م����ؤدي����ًا ب���ع���ده���ا اغ����ان����ي ت���ح���ن ال���ى 
ن��ات سي  دي��د  "اي  مثل  الماضي 
ذي تايم غو باي" و "ال جونيس" 
و"اي����ل ف��و س���اف���وار" و"ل���ي بليزير 

ديموديه" و "ال بوهيم".
وق������د غ���ن���ى ع���ل���ى م������دى س��اع��ة 
ب��ال��وت��ي��رة عينها  ون��ص��ف ال��س��اع��ة 
ت����ق����ري����ب����ا، ل���ك���ن���ه واج��������ه ص���ع���وب���ة 
لم  م��وا"  "اموني  اغنية  مع  صغيرة 
ي��ن��ج��ح رغ���م خ��ب��رت��ه م���ن االل��ت��ف��اف 

عليها: فقد نسي كلمات االغنية. 
واوض�����������ح م���س���ت���خ���دم���ًا ال���ل���غ���ت���ي���ن 
"سأقول  واالنكليزية،  الفرنسية 
ال��ح��ق��ي��ق��ة، ان����ا اس��ت��ع��ي��ن ب��ش��اش��ة 
ت���ب���ث ال���ك���ل���م���ات. ل���س���ت ال��وح��ي��د 
لكنني اعترف بذلك على االقل". 
وق����د ادى ف���ي ن��ه��اي��ة ال��س��ه��رة 
اغ��ن��ي��ة اض��اف��ي��ة ن�����زواًل ع��ن��د رغ��ب��ة 
ال���ج���م���ه���ور وه������و ام������ر ل�����م ي��ف��ع��ل��ه 
م���س���ي���رت���ه  ف������ي  واح�����������دة  م�������رة  اال 
 ال��ف��ن��ي��ة ال���م���م���ت���دة ع���ل���ى س��ب��ع��ي��ن

عامًا.

)و ص ف(

لندن  ف��ي  العليا  المحكمة  ق��ررت 
ام��س دف��ن رف��ات الملك ريتشارد 
ال��ق��رن  ف��ي  بريطانيا  م��ل��ك  ال��ث��ال��ث 
الرابع عشر والذي عثر على هيكله 
العظمي في موقف للسيارات في 
ليستر عام 2012، على أن تجري 
م����راس����م ال����دف����ن ف����ي ك���ات���درائ���ي���ة 
المدينة وليس في مدينة يورك.

واثر خالف حاد بين علماء اآلثار 
جهة،  م��ن  البريطانية  والحكومة 

وأب�����ن�����اء س���الل���ة ال���م���ل���ك م����ن ج��ه��ة 
أخرى، حسم القضاء األمر بالقول: 
"ح���ان ال��وق��ت ل��ك��ي ي��دف��ن الملك 
ف��ي شكل الئق  الثالث  ري��ت��ش��ارد 

وأن يرقد بسالم".
بالترحيب  ال���ق���رار  ه���ذا  وق���وب���ل 
والتصفيق في كاتدرائية ليستر 
هناك  ال��ن��اس  تجمع  اذ  )وس����ط(، 

في انتظار الحكم.
ت��ي��م ستيفنز:  االس��ق��ف  وق����ال 
"ن���ح���ن س����ع����داء ب��ط��ب��ي��ع��ة ال���ح���ال، 
وقت  منذ  ال��ق��رار  ه��ذا  ننتظر  كنا 

طويل".
وك���ان أش��خ��اص ي��ع��ود نسبهم 
ال���ى ال��م��ل��ك ري��ت��ش��ارد "آخ���ر ملوك 
ال������ق������رون ال�����وس�����ط�����ى"، ت���ق���دم���وا 
بدفنه  مطالبين  قضائية  بدعوى 
في يورك شمال البالد، وليس في 

ليستر حيث يرغب علماء اآلثار.
اليزابيث  الملكة  امتنعت  وق��د 
القضية  رأيها في ه��ذه  إب��داء  عن 

الحساسة.
ال��م��ل��ك ري��ت��ش��ارد الثالث  وق��ت��ل 
في حرب العام 1485 وكان حينها 

في الثانية والثالثين، بعدما حكم 
البالد مدة عامين فقط.

وص����ورت����ه س���الل���ة ت������ودور ال��ت��ي 
اس��ت��ول��ت ع��ل��ى ال��ح��ك��م ب��ع��ده على 

أنه سفاح مستبد.
وع����ث����ر ع���ل���ى ه��ي��ك��ل��ه ال��ع��ظ��م��ي 
أث�����ن�����اء إق�����ام�����ة م����وق����ف س����ي����ارات 
ت���اب���ع ل��ل��ب��ل��دي��ة. وب���ّي���ن���ت ت��ح��ال��ي��ل 
ال���ح���م���ض ال���ري���ب���ي ال�����ن�����ووي )دي 
ل��ل��م��ل��ك  ال�����رف�����ات  ان آي������ه( ن��س��ب��ة 
 ال��ذي دف��ن خلسة على يد رهبان

فرنسيسكان.
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كنيسة فلسطين المارونية

مسيحنا الفلسطيني األنطاكي 
عقل العويط

ها أنتما تزوران؛ أيها السّيدان األسقفان؛ أرض 
ق على هذه األرض، 

َ
فلسطين المحتلة، وما ُيطل

عليها  َعاَرفت 
َ
ت تسميٍة  من  االغتصاب،  لغة  في 

"ع��دال��ة" ال��ع��ال��م بأنها "دول���ة إس��رائ��ي��ل"؛ وذل��ك 
في غمرة ما يواجهه مسيحيو المنطقة العربية، 
وما  ومحٍن وظلمات،  م��آٍس  من  وال��ع��رب جميعًا، 
ي��ع��ت��ري مستقبلهم م��ن ق��ل��ٍق ج���مٍّ ع��ل��ى ال��وج��ود 

والمصير.
ال ن��ج��دن��ا ف���ي ح���اج���ٍة إل����ى ت��ذك��ي��ر ال���زائ���َري���ن، 
ب���ل ف��ق��ط َم���ن ُي��س��ت��ح��َس��ن ت��ذك��ي��ره، ب���أن ليس 
ن��ع��ت��ق��د أن   ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن. 

ٌ
ل��ل��ص��ه��ي��ون��ي��ة إرث

تاريخيًا  أن تكون واض��ح��ة،  المسألة يجب  ه��ذه 
األيدي  فلسفيًا، وضوح  و...  وواقعيًا  وسياسيًا 
ت المسامير في جسد فلسطين. وهي 

ّ
التي دق

جسد المسيح رمزًا.
ب���"ض��ع��ف" حيال  أن��ن��ا نشعر  ال���ق���ّراء  نخفي  ال 
أس���ق���ف روم������ا. ح��ت��ى ل���ن���ران���ا ن��خ��اط��ب��ه ال ك����رأٍس 
للكنيسة الكاثوليكية في العالم؛ إنما كصديق. 
نموذُجه  يستحضر  عتيق،  كصديٍق  أك��ث��ر:  ب��ل 
عندنا، أكثر ما يستحضر، صديقنا األحّب واألعّز 
واألغ��ل��ى واألع���ت���ق، ال���ذي ت��ع��ود عالقتنا ب��ه إل��ى 

ألفين وأربعة عشر عامًا، بالتمام والكمال.
ألسقف روم��ا أن ي��رى م��ا ي���راه، ف��ي ش��أن هذه 
 م��ن الحقائق 

ً
ال���زي���ارة؛ آخ���ذًا ف��ي االع��ت��ب��ار ج��م��ل��ة

ال���دي���ن���ي���ة، وال���وق���ائ���ع وال��م��ع��ط��ي��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 

 من القضايا واالعتبارات 
ٌ
والوطنية، ومعها جملة

خليفة  أن��ه  ها 
ّ
أقل ليس  والعقائدية،  الالهوتية 

ب��ط��رس، وأن��ه وارث ت��اري��ٍخ ط��وي��ٍل وش��ائ��ك، من 
ص��دام��ات اإلي��م��ان وال��ح��ض��ارة وال��ق��ي��م والثقافة 
عما  والمسيحية؛ فضاًل  اليهودية  بين  والعقل، 
يستدعيه وجود المسيحية في الشرق خصوصًا، 
وف��ي العالم ك��ل��ه، معًا وف��ي آٍن واح���د، م��ن دف��اٍع 
والحرية،  وال��ع��دل   

ّ
الحق قيم  عن  الشهادة  حتى 

ورحابة  والسماح  التآخي  خبرة  م��ن  به 
ّ
يتطل وم��ا 

التالقي بين المسيحية واإلسالم. 
ألس��ق��ف ال��ك��رس��ي األن��ط��اك��ي ال��م��ارون��ي ال��ذي 
يزور مرامي كرسّيه، شوقًا وواقعًا، في فلسطين 
المسيح، أن يرى ما يراه؛ لكْن أيضًا بعيون أسالفه 
م بلغته؛ لكْن 

ّ
على السّدة األنطاكية؛ وله أن يتكل

أيضًا بلغة عقولهم وقلوبهم وألسنتهم وأيديهم 

ع إلى ما يرتئيه 
ّ
وهواجس منعتهم؛ وله أن يتطل

مهابة  تفرضه  ما  خصوصًا  لكْن  مخاطبات؛  من 
ظ 

ّ
السّدة من معايير االقتصاد في التعبير والتحف

ف��ي إب����داء ال��م��ش��اع��ر واالن���ف���ع���االت؛ فيستخلص 
خطابه من بالغة الصامتين وعبقرية المتكلمين، 
ويجّسد التوق في عيون األح��رار؛ فيتوق إلى ما 
ي��ت��وق��ون��ه، وي��ف��ّك��ر ف��ي م��ا ت��ف��ّك��ر ف��ي��ه عقولهم، 
إلى  مرتقيًا  قلوبهم،  ب��ه  تهجس  بما  ويهجس 
شجون العرب األحرار، ومسيحيي لبنان والشرق؛ 
وهو المؤتَمن روحيًا على أرٍض أنطاكيٍة، كانت 
وال تزال، ويجب أن تبقى، أرضًا للمسيح، وأرضًا 
 من 

ً
لفلسطين هذا المسيح الحّر الثائر، مغسولة

 استسالٍم عربي. هل 
ّ

 عاٍر صهيوني، ومن كل
ّ

كل
ره، بأنه مؤتَمٌن روحيًا على شعٍب، اصطفى 

ّ
نذك

��ل، ماضيًا 
ّ
ل��ن��ف��س��ه خ���ي���ارًا واح�����دًا وح���ي���دًا، ي��ت��م��ث

 
ّ

وح���اض���رًا وم��س��ت��ق��ب��اًل، ب��ح��ري��ة االن��ع��ت��اق م���ن ك��ل
 أم 

ً
 أكانت أم صديقة

ً
ربقٍة استبدادية؛ شقيقة

بربقة "دول��ة إسرائيل" وبريقها  ؛ فكيف 
ً
حليفة

العنصري الصهيوني المقيت؟!
األسقف  السّيدين،  على  ملي 

ُ
ن أن  لنا،  ليس 

الروماني واألسقف األنطاكي، ما نستسيغه وما 
التي، شخصيًا،  ال��زي��ارة،  ه��ذه  ال نستسيغه في 
��ه��ا األن��ط��اك��ي ال���م���ارون���ي، بصفتنا 

ّ
ُي��ِم��ّض��ن��ا ش��ق

معّتقين  وأص��دق��اء  ع��رب��ًا،  لبنانيين،  مواطنين، 
بالوجدان القلبي، لمسيح فلسطين األنطاكية، 

الحّر الثائر أبدًا. 
ف��ب��س��ب��ب  ال�������زي�������ارة،  ن��س��ت��س��ي��غ  ال  ك���ن���ا  وإذا 
االستبدادي  العربي؛   – الصهيوني  المستنقع 

ٍة فيها. 
ّ
الظالمي؛ الذي نحن فيه، ال لعل

بأنها  ال��ب��ّت��ة،  نّتهمها،  وال  ئها، 
ّ
نخط ال  وإن��ن��ا 

ت��ط��ّب��ع م���ع ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي، وت��س��اه��م في 
ترسيخه. 

 ات�����ه�����اٍم م���م���اث���ل، ي��ق��ع 
ّ

ه�����ذا االت�����ه�����ام، وك�������ل
ف����ي ص���ف���اق���ة االع�����ت�����داء ع���ل���ى وج�������دان ال��م��س��ي��ح 
الفلسطيني األنطاكي الحّر الثائر؛ مثلما يقع في 
صفاقة االعتداء على الكفاح المسيحي الروحي، 
مثلما  المعنوي؛  ال��ح��ض��اري،  الثقافي،  الفكري، 
يقع، في اآلن نفسه، في صفاقة السياسة؛ وهذه 
األنطاكي  المسيحي  الوجدان  كلها دون طبائع 
السرياني الماروني، ودون نزاهة الكفاح، ودون 
أن مسألة فلسطين  السياسة؛ في حين  ثقافة 
المسيح هي قبل السياسة، وبعدها؛ أي أنها في 

الجوهر الفلسفي للمعنى. 
 

ّ
��ِم��ّض��ن��ا؛ لكننا ن���رى أن ل��ي��س م��ن ح��ق

ُ
ه��ي ت

ل آنذاك 
ّ
أحد أن يكون ضّدها، ألنه يكون يعط

المعنى  خِضع 
ُ
ت آل��ٍة  من  ًا  ج��زء جوهرها، ويكون 

فقده فلسفته. 
ُ
للترويج واالستعراض، وت

 استعراٍض، ها هنا، ينقالن 
ّ

 ترويٍج، كل
ّ

كل
مسألة  كونها  م��ن  المسيح،  فلسطين  مسألة 
 مطلق إلى كونها عماًل يقع في المستنقع؛ 

ٍّ
حق

م��س��ت��ن��ق��ع االع������ت������داء ع���ل���ى وج��������دان ال��م��س��ي��ح 
األن���ط���اك���ي، وه����و ن��ف��س��ه م��س��ت��ن��ق��ع ال��س��ي��اس��ة 

التعبوية  وال��س��ي��اس��ة  ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة،  ال��ت��ع��ب��وي��ة 
 مضمون. 

ّ
المماِنعة المضاّدة، الفارغة من كل

ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي التعبوي 
على  ال��ت��ج��اذب،  ب��ق��وة  يجعلنا،  االس��ت��ن��ق��اع��ي، 
ط����رٍف م����واٍز ل��ل��م��غ��ت��ِص��ب؛ ون��ح��ن ال ن��ط��ي��ق ه��ذا 
نكون  أن  نطيق  فكيف  مطلقًا،  ال��م��غ��ت��ِص��ب، 

معترفين به، وُموازين له؟
ه���ذه  م���ث���ل  ن���س���ت���س���ي���غ  ال  ك���ن���ا  إذا 

هذا االتهام، وكل اتهام مماثل، يقع في صفاقة االعتداء على وجدان 
المسيح الفلسطيني األنطاكي الحّر الثائر؛ مثلما يقع في صفاقة االعتداء 

على الكفاح المسيحي الروحي، الفكري، الثقافي، الحضاري، المعنوي؛ مثلما 
يقع، في اآلن نفسه، في صفاقة السياسة؛ في حين أن مسألة فلسطين 

المسيح هي قبل السياسة، وبعدها

من بين جميع الصور المحفوظة لفلسطين في ذاكرتنا 
الروحية والثقافية، وحدها صورة المسيح، الحّر الثائر، تجّسد 

معادلة المكان المغتَصب، وتختصرها. هي هي صورته 
مسيحًا فلسطينيًا مصلوبًا وقتياًل على يد َقَتَلته، لكْن... 
منتفضًا عليهم؛ ومنتصرًا، ال محالة، بسلطان الحرية. كّل 

استعادٍة لهذه الصورة، كّل تعاٍط سابٍق أو راهٍن مع 
وقائعها ومعطياتها، يرتبطان ارتباطًا عضويًا عندنا بالحقيقة 

الفلسطينية المطلقة؛ وهي أن فلسطين المغتَصبة 
ليست حقًا مكتسبًا لمغتصبيها، بل هي لفلسطينييها، 

ويجب استدراج كل الوقائع والمعطيات القسرية األخرى، 
إلى طاولة هذه الحقيقة - المعادلة. قد ترضخ السياسات 

للظروف الموضوعية، أما الصورة الرمزية هذه فال تنال 
منها سياساٌت وال ظروٌف موضوعية. انطالقًا من هذا 

المعطى، نخاطب أسقف روما الذاهب إلى أرض المسيح 
المغتَصبة، حيث يالقيه في أبرشيته، "شوقًا" و"واقعًا"، 

المتقّدم بين األساقفة الموارنة على كرسّي أنطاكيا.

akl.awit@annahar.com.lb
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كنيسة فلسطين املارونية

مجدي هاشول

هل من حضور مسيحّي ومارونّي فاعل في األرض 
المقّدسة؟ هل هو حديث العهد أم قديمه؟ ما 
هو ال��دور الذي يلعبه الموارنة في هذه األرض، 
منذ أّيام النكبة الّسوداء إلى يومنا هذا؟ وكيف 
نقرأ زيارة غبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي، 

إلى أبناء األبرشّية المارونّية فيها؟

نبذة تاريخية 
ال��ك��ن��ي��س��ة ال���م���ارون���ّي���ة ه���ي ك��ن��ي��س��ة ش��رق��ّي��ة 
من  روحانّيتها  استقت  كاثوليكّية،  أنطاكّية 
ب��ط��ري��رك��ّي��ة أن��ط��اك��ي��ا ال��ع��ري��ق��ة، ح��ي��ث ت��ك��ّون��ت 
المقّدسة،  األرض  خ���ارج  مسيحّية  جماعة  أّول 
م����ن أص������ول وث���ن���ّي���ة ول���ي���س ف���ق���ط م����ن ال��ي��ه��ود 
ال��م��ه��ت��دي��ن، وب��ه��ا دع����ي أت���ب���اع ال��م��س��ي��ح ل��ل��م��ّرة 
وفق  26ب(.   ،11 )أع��م��ال  "مسيحّيين"  األول���ى 

التقليد، فإّن سمعان بطرس، األّول بين الرسل، 
ال���ذي أوك��ل��ه ال���رب ب��ص��ورة خ��اص��ة خ��دم��ة رع��اي��ة 
المؤمنين )يوحنا21: 15 - 17(، هو من أّسسها 
وسهر عليها، قبل انطالقه واستشهاده مصلوًبا 
بالمقلوب في مدينة روما، وال عجب في أن يتخذ 
ال��ب��ط��ري��رك ال���م���ارون���ي ب��ع��د اس��م��ه م��ب��اش��رة لقب 

 إلى المؤّسس. 
ً
بطرس نسبة

التقليد  عند  المارونّية  الكنيسة  ف 
ّ
تتوق لم 

األنطاكي السرياني الذي ورثته منذ نشأتها مع 
ال��ق��ّدي��س م��ار م���ارون )350 – 410( ال��ذي أتى 
على ذكره المؤّرخ تيودوريتوس أسقف قورش 
في كتاب "تاريخ أصفياء الله" )ص 146-145 

بطريرك  الذهب  فم  يوحّنا  والقّديس   )167  +
إليه  رس��ال��ة  ف��ي   )407–347( القسطنطينّية 
 إّي����اه ال��ص��الة ألج��ل��ه، وم���ع ال��ب��ط��ري��رك م��ار 

ً
س��ائ��ال

عليها  أّول  ب��ط��ري��رك��ا  )ان���ُت���خ���ب  م������ارون  ي���وح���ّن���ا 
ع���ام 685، إث���ر وف���اة ال��ب��ط��ري��رك ث��ي��وف��ان��س في 
األن��ط��اك��ي،  ال��ك��رس��ي  وش���غ���ور  القسطنطينية 
ورقد في الرّب عام 707(، بل طّورت هذا التقليد 
األقرب إلى التقليد األورشليمي األصيل، بغنى 
ت���راث���ّي ع��ظ��ي��م، م��ن ج��ي��ل إل���ى ج��ي��ل، ت��ش��ه��د له 
وألحانها  العميقة  وصلواتها  الغفيرة  بنوافيرها 
الشرق والغرب، مّما ال يسعنا  ت��راث  التي طالت 

ف عنده في هذا المقال. 
ّ
التوق

الحضور الماروني في األرض المقّدسة 
يستغرب البعض حضورنا الماروني في هذه 
المسيح والعذراء والرسل  الطّيبة، أرض  األرض 
واآلب��اء، ونرانا مجهولين في نظر الكثيرين، في 

أّن الوديعة التي يحملها حضورنا هنا، إن  حين 
أخ��ذن��ا ب��ع��ض ال��ع��م��ق ف��ي ال��ت��أّم��ل، ال ت��ق��ّدر ب��أّي 
ث��م��ن. ظ���ّن ال��ب��ع��ض أّن ال��م��وارن��ة ح��دي��ث��و العهد 
ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن ال���ت���اري���خ���ّي���ة، ف���ي ح��ي��ن أّن لهم 
ج��ذوًرا عميقة ضاربة فيها، نستقي بعًضا منها 
م��ن وث��ائ��ق ت��اري��خ��ّي��ة، وبعضًا آخ��ر م��ن تحليالت 
م��وض��وع��ّي��ة س��ل��ي��م��ة إذ إّن ك��ث��ي��رًا م���ن ال��وث��ائ��ق 
��َب��ت في  ��يِّ

ُ
��ق��دت، وم��ن المعلومات ض��اع��ت أو غ

ُ
ف

إلى  تخرج  لو  حّبذا  وي��ا  الغابر،  التاريخ  صفحات 
النور يومًا. 

الجذور 
في القرن الخامس ميالدي، زارت القّديستان 
مار  القّديس  تلميذتا  وكيرا،  مارانا  الشهيرتان 
مارون، القدس، وأتّمتا بها مراسيم العبادة، بعد 
 وطويل )ذكره المؤّرخ تيودوريتوس 

ّ
صوم شاق

الله"  أصفياء  "تاريخ  ق��ورش في كتاب  أسقف 

ما  أث���ًرا  تركتا  هما 
ّ
أن ب��ّد  وال  ص 231 + 232(، 

ولرّبما  ه��ن��اك،  المحلّية  المسيحّية  الجماعة  ف��ي 
الجديدة  الروحّية  ه��ذه  إل��ى  البعض  أستقطبتا 

الناشئة. 
 Ristelhueber,( يذكر المؤّرخ ريستيلهيبير
 R., Les Traditions FrançaisesAu
ال���وج���ود  ص58(،    Liban, Paris, 1925
الماروني في القدس، في القرنين الثالث عشر 
 Arce وال���راب���ع ع��ش��ر، وي��ت��ح��دث ك��ذل��ك ال���م���ؤّرخ
Agustin عن الوجود الماروني في القرن الرابع 
عشر، وعالقة الموارنة بالرهبنة الفرنسيسكانّية، 
)راج���ع  الصحيح  للتعليم  وأم��ان��ت��ه��م  وحكمتهم 
 1450Arce, Agustin. Maronitas-1516
Y Franciscanos En El Libano  ص149-

ال��ع��ارف،  ال��م��ؤّرخ األرم��ن��ي ع��ارف  م 
ّ
269(. ويتكل

���ه���م ك��ان��وا من 
ّ
ع��ن م��وارن��ة ال��ق��دس ع���ام  1320أن

أهم األعمدة المسيحّية )العارف، المسيحّية في 
ويذكر   ،)  150  –  149 1951، ص.  ال��ق��دس، 
ال����م����ؤرخ ب���ط���رس ض�����و، ال����وج����ود ال����م����ارون����ي ف��ي 
الموارنة  تاريخ  )راج��ع  الحقبة  القدس، في تلك 
الديني والسياسي والحضاري1367 – 1840(.

ي��ذك��ر ال��م��ؤّرخ��ان إس��ط��ف��ان ال��دوي��ه��ي )ت��اري��خ 
ال��ش��رت��ون��ي 1890 ص 493(  ط��ب��ع��ة  ال���م���وارن���ة 
 Mélanges et Documents . وشبلي )راجع
II, Beyrouth, 1970 ص 127 – 135( الوجود 

ال���م���ارون���ي ف���ي األراض�������ي ال���م���ق���ّدس���ة، وام���ت���الك 
ا في 

ً
ِرد الحق

َ
الموارنة كنيسة القّديس جورج، وت

العثمانّية  التحرير  دفاتر  من   T.D. 516 دفتر 
واآلث��ار  للتاريخ  األردن��ّي��ة  ة 

ّ
المجل )راج��ع  المبّكرة 

د ٥، العدد ٢٠١١ ،١م ( خانتان مارونيتان، 
ّ
المجل

على   
ّ

مّما يدل الملكّيي����ن،  القدس  بين نصارى 
وج��ود م��ارون��ي ف��ي ال��ق��دس )راج���ع أيضا ال��م��ؤّرخ 
عارف العارف: العارف، المسيحية في القدس ، 
القدس، ص  والقضاة، نصارى  ص 148–152 

 )132 – 130
بحسب  الموارنة  إل��ى  غريفون  األخ  رسالة  في 
الفلمنكي  ال��راه��ب  "ك��ان  موسى:  متي  الدكتور 
الفرنسيسكان  األخ��وة  ه��ؤالء  أح��د  األخ غريفون 
ب��اري��س،  ف��ي  غ��ري��ف��ون تعليمه  ال��ب��ارزي��ن، تلقى 
ال��ي��ون��ان��ي��ة. وعلى  ال��اله��وت وال��ل��غ��ة  حيث درس 
األتقياء، تملكته رغبة  الرهبان  العديد من  غرار 
المقدسة في أورشليم،  لزيارة األماكن  شديدة 
مّما دفعه إلى القيام برحلة إلى فلسطين قبيل 
عامين  بعد  روم���ا  إل��ى  وع���اد  نهاية سنة 1442. 
يرافقه وفد ماروني إلى البابا يوجين الرابع. من 
بالبابا  االستعانة  كانت  الوفد  غاية  أّن  المرّجح 
ل��ت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دة إل����ى ال��ك��ن��ي��س��ة ال��م��ارون��ي��ة 
وطائفتها. وقد استجاب البابا كما تمت روايته 
��ن بطرس دي ف��ي��رارا م��وف��ًدا ل��ه إلى  ��ا، وع��يَّ

ً
س��اب��ق

الموارنة والملكيين عام 1444. عاد غريفون إلى 

كتب الباحث الشّماس الفلسطيني الماروني مجدي أسامة هاشول، من ضيعة الجّش في 
الجليل األعلى، هذا البحث التاريخي والروحي عن الكنيسة المارونية في األرض المقدسة 

المحتلة بين األمس واليوم، ننشره له، ليكون، على قوله، "في خدمة الله واإلنسان 
والحقيقة"، بالتزامن مع زيارة البابا فرنسيس والبطريرك الماروني بشارة الراعي لفلسطين.

يستغرب البعض حضورنا الماروني 
في هذه األرض الطّيبة، أرض 

المسيح والعذراء والرسل واآلباء، 
ونرانا مجهولين في نظر الكثيرين، 
في حين أّن الوديعة التي يحملها 

حضورنا هنا، إن أخذنا بعض العمق 
في التأّمل، ال تقّدر بأّي ثمن. ظّن 

البعض أّن الموارنة حديثو العهد في 
فلسطين التاريخّية، في حين أّن لهم 

جذوًرا عميقة ضاربة فيها، نستقي 
بعًضا منها من وثائق تاريخّية، 

وبعضًا آخر من تحليالت موضوعّية 
سليمة

ال�����زي�����ارات، غ��ي��ر ال��خ��اض��ع��ة ع��ن��دن��ا 
لالتهام، فهل يمكننا أن نستسيغ الخطاب 
الترويجي االستعراضي ضّدها، الذي ينزع 
 في هياكل 

ً
عنها جوهرها، ويجعلها سلعة

الصيارفة والتّجار؟!
لسنا عنصريين. لكننا ال نتحّمل عنصرية 
تحت  نتحّمل،  أن  نضطر  ه��ل  المغتِصب. 
أن  الصفيق،  العنصري  االب��ت��زاز  ه��ذا  وط���أة 
ف��ي عملية  ه���ذا،  ال��م��ب��دئ��ي  "ُي���ب���اع" موقفنا 
االستغالل الصهيوني من جهة، والتسويق 
ال��م��ض��اّد م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ال��ت��ي ي��م��ارس��ه��ا 

طرفان، ال نقبل أن نكون أحدهما؟
ال��ص��ه��ي��ون��ي من  ال���ط���رف���ان، األول  ه����ذان 
ج���ه���ة، وال���ث���ان���ي ال���ت���روي���ج���ي االس��ت��ع��راض��ي 
المماِنع، من جهة ثانية؛ ال نتحّمل أن نكون 

أحدهما. 
��ْب��ل��ُه��م��ا. ون���ح���ن َب���ع���َدُه���م���ا. نحن 

َ
ن��ح��ن ق

فلسطين الفلسطينية العربية األنطاكية 
ال��م��ص��ل��وب��ة ال���ث���ائ���رة، وي��ج��ب أن أن����زل عن 
س���ت���ع���اد، ب��ق��وة 

ُ
ر، وأ ح�������رَّ

ُ
ال��ص��ل��ي��ب، وأن أ

شروطه  بقوة  الثائر؛  الحّر  الخاّلق  الجوهر 
الدولية  ومعاييره، ال بمداهنات السياسة 
ال��غ��اش��م��ة، وال ب��ال��ت��س��وي��ات ال��م��ه��ي��ن��ة، وال 
أي���ض���ًا ب���خ���ط���اب ال���ت���روي���ج واالس���ت���ع���راض 

المماِنع.
أيها السّيدان األسقفان؛

م���ق���ّدم���ه���ا  وف������ي  ال�����ش�����رق،  ت���ع���ان���ي دول 
مصر...؛  ال��ع��راق،  سوريا؛  لبنان؛  فلسطين؛ 
م��ا تعانيه م��ن ف��ن��ون االح��ت��الل واالس��ت��ب��داد 

واالستعباد والعنصرية والتخلف.
تعرفان تمامًا أنه لم يعد ثمة مسيحيون 
ال���ن���ادر منهم،  ال��ق��ل��ي��ل  إاّل  ف��ل��س��ط��ي��ن،  ف���ي 
 

ّ
ب��س��ب��ب ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��ون��ي ال�����ذي اح��ت��ل

اآلن  أهلها، وه��و  األرض، واغتصبها، وط��رد 
على  ف��اق��ع��ة،  عنصرية  بطريقة  "ي��ه��ّوده��ا" 
مرأى من "العدالة" الدولية، والصمت العربي 
الممانعة!(، وعلى مسمٍع  المتواطئ )ومحور 

منها.

يحصل ه���ذا، ف��ي وق���ٍت ال ي��ك��اد يبقى 
م��س��ي��ح��يٌّ ف��ي ال���ع���راق؛ وف���ي وق���ٍت ي��واص��ل 
مسيحيو سوريا، ولبنان، واألردن، ومعهم 
الطوعية  ال��ن��ازف��ة؛  الهجرة  مصر،  مسيحيو 

ظاهرًا، لكن القلقة الهاربة ضمنًا.
المرء، مستقباًل افتراضيًا،  حتى ليتصّور 
قريبًا  ال��ش��رق،  ه��ذا  فيه  يخلو  أبوكاليبتيًا، 

جدًا، من مسيحييه.
ف��أّي اف��ت��راٍض أده��ى من ه��ذا االف��ت��راض، 
ُي������رى ف���ي���ه ه�����ذا ال�����ش�����رق، ال������ذي ه����و أرض 
أصبح  وق���د  األول����ى،  والمسيحية  ال��م��س��ي��ح، 
أرض�����ًا ال ت��ط��ي��ق أن ت���رح���ب ص�����درًا وم��ك��ان��ًا 

بالمسيحيين؟! 
ت���ت���ع���ّدد األس�����ب�����اب؛ ف����ي م���ق���ّدم���ه���ا ال��ي��د 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��غ��اص��ب��ة، ت��واك��ب��ه��ا وت���ؤازره���ا 
والعائلي  واألمني  السياسي  االستبداد  يد 
ال��دي��ك��ت��ات��وري، وي���د االس���ت���ب���داد ال��ظ��الم��ي 

الديني. وهما يدان توأمان.
من  األرض  تفريغ  ف��واح��دة:  النتيجة  أم��ا 

مسيحييها. 
 ل���وج���دان ال��م��س��ي��ح، 

ً
ه����ذه ل��ي��س��ت إه���ان���ة

كيف  ع�����اٌر،  ه���ي  ب���ل  ف��ح��س��ب؛  وللمسيحية 
يتحّمله أهل الممانعات الفارغة، لكن المألى 
وال��م��ادي،  الفكري  الترهيب  باستعراضات 
واالبتزاز الديني، والرياء السياسي، والتجارة 

الرخيصة، والصفاقة العارية؟
في  س��ي��ك��ون��ان  وم��ري��دوه��ا،  الصهيونية 
من  ال��ش��رق  "ي��ت��ح��ّرر"  عندما  العظيم،  العيد 
ال��م��س��ي��ح ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي األن����ط����اك����ي، وم���ن 

مسيحييه. 
أيبتغي السادة المماِنعون أن يعّيدوا مع 

الصهيونية عيد "التحرير" هذا؟!
الصدد،  ليس عندنا ما نضيفه في ه��ذا 
��ي��ن ال���زائ���َري���ن، وال إل���ى أه��ل 

َ
ال إل���ى األس��ق��ف

الممانعة. 
حيث  إل��ى  فرنسيس  فليذهب صديقنا 
 ت��ع��ص��م��ه ج���روح 

ّ
ي���ري���د. ن���رج���و ل���ه أن ت���ظ���ل

األرض  ف��ي  يمشي  وه��و  فلسطين،  مسيح 
الصهيونية  ظ��الم��ي��ات  اآلن  ت��غ��م��ره��ا  ال��ت��ي 

الغادرة. 
أما الزائر األنطاكي فله نواحي أنطاكياه 
 
ً
ال��م��ارون��ي��ة، ش��وق��ًا وواق���ع���ًا. ف��ل��ي��زده��ا منعة

ورسوخًا وحرية؛ وليهجس بما كان يهجس 
العاّلمة  األن��ط��اك��ي��ة،  الكنيسة  "م��ل��ف��ان"  ب��ه 
الحايك  ال��خ��وري ميشال  ال��ش��اع��ر  ال��اله��وت��ي 
م����ارون��ي  س����ري���ان���ي  آرام����ي  "أن���ا  قوله:  في 
ل��ب�����ن��ان���ي  روم�����ان���ي  ب��ي����زن��ط���ي  أن��ط�����اك��ي 

ع����رب���ي إن��س�����ان���ي". 
بمثل ه��ذا الهجس ال��زائ��ر، ال ب��ّد أن يجد 
أنطاكيو فلسطين عزاًء وبلسمًا وحّضًا على 
ال���رس���وخ ف���ي األرض. ه����ذه ه���ي رس��ال��ت��ه��م 
الفلسطينية األنطاكية. وهذه هي حقيقة 

مسيحهم الفلسطيني األنطاكي. 
ال��رس��وخ وحده  أال يجب أن نقول: بهذا 
الفلسطينية،  األرض  في  الراسخون  ُينِزل 
عن  م��ن  األن��ط��اك��ي  الفلسطيني  مسيحهم 
صليبه؛ في فلسطين، وفي سواها من أمم 
ح���ّرًا، كما يليق  ليعود  ال��م��وج��وع��ة؛  ال��ع��رب 

بالحرية أن تستقبل مسيحها! 
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الصهيونية ومريدوها، 
سيكونان في العيد العظيم، 

عندما "يتحّرر" الشرق 
من المسيح الفلسطيني 

األنطاكي، ومن مسيحييه. 
أيبتغي السادة المماِنعون 

أن يعّيدوا مع الصهيونية عيد 
"التحرير" هذا؟!
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فلسطين مع بطرس دي فيرارا عام 1444".
ت���ش���ي���ر وث�����ائ�����ق س����ج����ل م���ح���ك���م���ة ال����ق����دس 
الشرعّية، رقم 331 )الصادرة في نصف جمادي 
الثانية في 17 أّيار 1849، ص. 81( إلى الوجود 
الماروني في القدس وتذكر منهم "فرنسيس 
ول���د م��خ��ائ��ي��ل راح���ي���ل" و"ه��ي��الن��ة ب��ن��ت ي��اق��وب 
راح���ي���ل"، وع��ن��د ان����دالع ال��ح��رب ع���ام 1860 في 
إلى  لبنان  من  الموارنة  من  الكثير  أت��ى  لبنان، 
ا عن األم��ن واالس��ت��ق��رار، مّما لحق 

ً
القدس، بحث

بهم من قتل وأذى. ُيذكر منهم أنطوان بشارة 
البيروتي  الماروني  وحبيب  البيروتي  الماروني 
ب��ن ح��ات��م البيروتي  ب��ي��ن عبيد  ��ار 

ّ
وال��ش��ي��خ خ��ط

وميخائيل بن يوسف طنوس الماروني )سجل 
محكمة القدس الشرعّية 349، 372، 390(.

استقّر بعض الموارنة في مدينة يافا، منهم 
الخواجة أسعد الخّياط والخواجة يوسف الخّياط 
أّي�����ار 1893(، وق���د ك��ان  ال��ب��ش��ي��ر 17  )ج���ري���دة 
عددهم عام 1847 نحو 700 نسمة )قضاء يافا 
في العهد العثماني لمحّمد سالم غثيان الطراونة 
ص 454( ومنهم الخوري سليم أفندي وهو من 
نيسان   10 )البشير  المارونّية  الكنيسة  كبائر 

الجالية  توّسعت  القدس  وف��ي   ،)1 1895 ص 
المارونّية، واشترى فيها الخواجة ميخائيل بن 
ال��م��ارون��ي، قطعة أرض في  ب��ن سليمان  رؤوف 
الجهة الغربّية من بيت المقدس )سجل محكمة 
لويس  الخوري  وُعّين  رعّية 361(، 

ّ
الش القدس 

)البشير  روح��ّي��ا  عليها  ليشرف  فيها  ال��دح��داح 
ال��ب��ط��ري��رك  16 ش��ب��اط 1889 ص 3(، وس��ع��ى 
م����ار ي���وح���ّن���ا ب���ط���رس ال���ح���اج ف���ي ن��ه��اي��ة ال��ق��رن 
التاسع عشر إلى إقامة نيابة بطريركّية مارونّية 
"جبل  في  واسعة  أرض  قطعة  فاشترى  فيها، 
نيسان   10 )البشير  داود  ب��رج  ق��رب  صهيون" 
قنصل  م��ن   )1 ن��ي��س��ان ص   17  ،1 1895 ص 
القدس  ف��ي  المسيحي  )ال��وج��ود  ألمانيا  دول���ة 
خالل القرنين التاسع عشر والعشرين، الدكتور 
رؤوف سعد أبو جابر( وتّم بناؤها وتعّين عليها 
ا، وخلفه  المطران الياس الحوّيك نائبا بطريركّيً
��م )ال��ب��ش��ي��ر 22 ش��ب��اط 

ّ
ال���خ���وري ي��وس��ف ال��م��ع��ل

1897 ص 3( وكانت تتبع األبرشّية آنذاك إلى 
رئيس أساقفة صور وصيدا، المطران بطرس 
ال��ب��س��ت��ان��ي. الح��ق��ا اس��ُت��ْدع��ي ال��م��ط��ران إل��ي��اس 
ا 

ً
الحوّيك إلى لبنان عام 1896 وانُتِخب بطريرك

الموارنة  عام 1899. وكان  المارونّية  للكنيسة 
قد انفردوا في استقاللهم عن سلطة السلطان 
ن  ُيَعيَّ الماروني  البطريرك  يكن  فلم  العثماني، 
من قبله )للمزيد من التوّسع راجع كتاب نصارى 
العثمانّية،  الوثائق  ال��ق��دس، دراس��ة في ض��وء 
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الحضور اآلني في األرض المقّدسة 
تشير اإلح��ص��اءات األخ��ي��رة التي تّمت في 1 
أّي����ار 2014 ل��م��واط��ن��ي األراض����ي ال��م��ق��ّدس��ة في 
ة( إلى اآلتي:  8.180 

ّ
الداخل )فلسطين المحتل

مليون مواطن، عدد اليهود 6.135 مليون )أي 
75.0 في المئة( عدد العرب 1.694 مليون )أي 
السّنة  المسلمون  ضمنهم  ال��م��ئ��ة(،  ف��ي   20.7
والدروز والمسيحّيون العرب، كما ينتشر 351 
العرب  ألفًا من فئات أخ��رى كالمسيحّيين غير 
أو ال��ع��ّم��ال األج���ان���ب ال��ش��رع��ّي��ي��ن. وف���ق إح��ص��اء 
ال��داخ��ل ف��ي 24 ك��ان��ون  ت���ّم لمسيحّيي  س��اب��ق 
يشّكلون  المسيحّيين  أّن  تبّين   ،2013 األّول 
م��ن مجمل 8 ماليين شخص  أل��ف نسمة   161
أل��ف نسمة منهم هم  ال��م��ئ��ة(، 127  ف��ي  )أي 2 
يين العرب، والباقون )أي 

ّ
من المسيحّيين المحل

نحو 34 ألف نسمة( من المسيحّيين الجدد غير 
المحلّيين. 

نسبة الوالدات لدى المسيحّيين هي األقل، 
إل��ى أسباب  ي��ع��ود  وت���وازي 1.9 للعائلة، وه���ذا 
ب��أن  المسيحّيين  م��ن  كثير  رف���ض  منها  ع���دة، 
 وفقر وعوز، ومنها الحال 

ّ
ل

ُ
يترعرع أبناؤهم في ذ

األمنّية الصعبة في المنطقة، والقلق الموجود 
حيال استراتيجّيات يطرحها اليمين المتطّرف، 
كمشروع "الترانسفير" الذي ينادي بطرد كل 
من ليس بيهودي من هنا، ونقله إلى مكان آخر، 
تدعو  التي  ال��ت��ّي��ارات  من  يتخّوفون  من  ومنهم 
إلى جعل الدولة فقط لليهود ونقل كل العرب 
ى من فلسطين الجغرافّية تحت 

ّ
فيها إلى ما تبق

حكم السلطة الفلسطينّية.
ملحوظا  قا  تفوُّ ال��دول��ّي��ة  اإلح��ص��اءات  أثبتت 
الجامعات  ف��ي  القبول  م��ج��ال  ف��ي  للمسيحّيين 
ال��ب��ك��ال��وري��ا: ف��ك��ان��ت نسبة  العليا وال��ن��ج��اح ف��ي 
 61 ك��اآلت��ي:  العليا  ال��ج��ام��ع��ات  ف��ي  المقبولين 
ف���ي ال��م��ئ��ة م��س��ي��ح��ي��ون، 51 ف���ي ال��م��ئ��ة ي��ه��ود، 
مسلمون.  المئة  ف��ي   35 دروز،  المئة  ف��ي   45
كاآلتي:  فهي  البكالوريا  ف��ي  النجاح  نسبة  أّم��ا 
69 في المئة مسيحّيون، 64 في المئة دروز، 
المئة مسلمون.  ف��ي  ي��ه��ود، 50  المئة  ف��ي   61
وهذا مهم إلعطاء شهادة متواضعة لواقعنا في 
هذه األرض. عدا ذلك فإّن المدارس المسيحّية 
بمستواها  ال��م��دارس  سائر  ع��ن  تتمّيز  األهلّية 
الجميع  إل��ي��ه��ا  فيتهافت  وبخلقّياتها،  ال��رف��ي��ع 
من مسلمين ودروز بنسب عالية، ومن اليهود 
أيضا بنسب أقل، وهي شهادة رائعة الحتضان 
ت��ف��رق��ة، وجلبهم  م���ن دون  ل��ل��ج��م��ي��ع  م���دارس���ن���ا 
والتعليم؛ هذا عدا  التربية  التميز في  إلى قمم 
المستشفيات المسيحّية والمآتم والمؤّسسات 

الخيرّية على أنواعها، التي تتمّيز بروحّية طّيبة 
وممّيزة في هذه األرض. 

ي���ت���م���ّي���ز م���س���ي���ح���ّي���و األراض������������ي ال���م���ق���دس���ة 
م��ج��االت  ف��ي  خ��ص��وص��ًا  اإلي��ج��اب��ّي��ة،  بفاعلّيتهم 
والصحافة  واألدب  والثقافة  والتعليم  التربية 
على  نذكر  أن  يكفي  ب. 

ّ
والط والحقوق  والفن 

سبيل المثال ال الحصر، القاضي المتمّيز سليم 
 ف��ي الجليل 

ّ
ج��ب��ران، ال��م��ول��ود ف��ي ق��ري��ة ال��ج��ش

العليا،  العدل  ال��ذي يعمل في محكمة  األعلى، 
ب��أع��ل��ى ال��م��س��ت��وي��ات، وق����د ح��ص��ل م��ن��ه��ا على 
شهادة إمتياز شرفّي منذ زمن قليل، وهو ابن 
أيضا  نذكر  حيفا.  المارونّية،  لويس  م��ار  رعّية 
القاضي إيناس سالم رئيس المحكمة المركزّية 
في حيفا وضواحيها، التي يخضع لها ما يقارب  
يوسف  لين 

ّ
الممث ون��ذك��ر  م��واط��ن.  أل���ف   300

أبو وردة، نورمان عيسى، سهيل ح��ّداد، مكرم 
خوري، سليم ضو الذين قّدموا الكثير الكثير. 
نذكر بعض األدباء المسيحّيين أيضا كحّنا أبو 
حّنا وإميل توما والمؤّرخ جوني منصور؛ وغيرهم 

كثيرين.

الموارنة في األراضي المقّدسة 
يقارب عدد الموارنة في األراضي المقّدسة 
م��ارون��ي  أل���ف  ن��ح��و 7.500  منهم  آالف،  ال���� 10 
حيفا، 1800  مدينة  في  نسمة  ي: 3500 

ّ
محل

ال���ج���ش، 1000 ن��س��م��ة في  ن��س��م��ة ف���ي ق���ري���ة 
م��دي��ن��ة ال���ن���اص���رة، 200 ن��س��م��ة ف���ي ع��س��ف��ي��ا، 
500 نسمة في عّكا والمكر، و500 نسمة في 
لبناني،  م��ارون��ي  ال��ق��دس. وه��ن��اك نحو 2500 
مّمن استوطنوا في البالد في األعوام 1982 – 
يين في ظروف 

ّ
2000. لقد مررنا كموارنة محل

قاسية جّدا، منذ نكبة عام 1948 التي ُهّجرت 
وكفر  المنصورة  المارونّيتان،  القريتان  فيها 
ال��خ��وري يوسف  أن نذكر  إاّل  برعم، وال يسعنا 
ال��ذي واك��ب قضّية بلدته  إسطفان سوسان، 
والمتاعب  ات 

ّ
المشق لذلك  واحتمل  برعم  كفر 

ال��ك��ث��ي��رة ك���ف���رض اإلق����ام����ة ال��ج��ب��رّي��ة وغ��ي��ره��ا. 
وخ��ض��ع��ت آن����ذاك ق��ري��ة ال��ج��ش ذات ال��غ��ال��ب��ّي��ة 
ال��م��ارون��ّي��ة وم��س��ق��ط وال�����َدي ال��ق��ّدي��س بولس 
 Eugene Hoade,Guide tothe( الرسول 
وال��ق��ّدي��س   ،772 Holy Land , 1984 ص 
ج����ي����روم ف����ي ك���ت���اب���ه رج������ال م���ش���اه���ي���ر( ل��ل��ح��ك��م 
��ت��ل م��ن ال��م��وارن��ة 

ُ
��ت��ل فيها م��ن ق

ُ
ال��ع��س��ك��ري وق

وم���ن ال��ط��وائ��ف األخ�����رى، وم��ن��ه��م م���ن األق����ارب 
ل الشّماس العاّلمة 

ّ
المقربين إلّي، إلى أن تدخ

أتناس عقل، عبر عالقة دراسّية قديمة ربطته 
بشخص صار له يد في السلطة الجديدة، فمنع 

سلسلة القتل التي ضربت البلد بأهلها وأوقف 
��ة ت��ه��ج��ي��ره��م ال��ت��ي ك��ان��ت ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ. 

ّ
خ��ط

الجدير ذكره، هو النضال الدائم الذي تمّتع به 
الموارنة عموًما والبراعمة خصوًصا عبر األجيال، 
كفر  المسلوبة،  قريتهم  إستعادة  سبيل  ف��ي 
كاذب  بوعد  منها  ُهّجروا  وقد  المارونّية،  برعم 
بالعودة خالل أسابيع إليها، فالتجأوا إلى قرية 
أن  إلى  احتضنتهم تحت كنفها،  التي  الجش 
بيادر  ف��ي  البراعمة"  "مبكى  موضع  ف��ي  ت��راه��م 
تتساقط  بيوتهم  بعيد  م��ن  ي��ن��ظ��رون  ال��ج��ش، 
 م���ا ف��ي��ه��ا م���ن ممتلكات 

ّ
أم����ام أع��ي��ن��ه��م م���ع ك���ل

وذكريات، من دون رحمة وأمانة. 
ال���م���ط���ران  ف���ض���ل  أذك������ر  أن  إاّل  ي��س��ع��ن��ي  ال 
وهو  العام،  البطريركي  النائب  الصّياح  بولس 
الذي عّين مطرانا على أبرشّية حيفا واألراضي 
ال��م��ق��ّدس��ة، وإك��س��رخ��ًس��ا ع��ل��ى م��دي��ن��ة ال��ق��دس 
واألراضي الواقعة تحت السلطة الفلسطينّية، 
وإك��س��رخ��ًس��ا ع��ل��ى أراض�����ي ال��م��م��ل��ك��ة األردن���ّي���ة 
ف��ي  ب������دأت  وم���ع���ه  ع�����ام 1996،  ال���ه���اش���م���ّي���ة، 
األبرشّية حركة انتعاش عميقة، وحّس نبض 
ج��دي��د، وم��ن ث��ّم تعّين ب��ع��ده ال��م��ط��ران الحالي 
م��وس��ى ال��ح��اج، ع��ل��ى أب��رش��ّي��ة حيفا واألراض����ي 
المقّدسة، ليكمل مسيرة الخدمة بروح رسولّية 
ملحوظة ورحابة صدر، فتّمت رتبة إجالسه في 
مه الكرسي الرسولي 

ّ
شهر تّموز 2012 ثّم سل

الكاثوليك  ال��روم  ألبرشّية  رسولي  مدّبر  مهّمة 
في عّكا، حيفا وسائر الجليل، بارك الرب أتعاب 

محّبته. 
من ألمع شخصّيات موارنة األرض المقّدسة، 
ال��م��ط��ران العظيم إل��ي��اس ف���رح. ه��و ال��ي��اس بن 
عبد ال��ل��ه ج��ري��س ف���رح، م��ول��ود ق��ري��ة كفر برعم 
المتوّسطة  دراسته  أت��ّم  عام 1909،  المهّجرة، 
وال����ث����ان����وّي����ة ف����ي ال���م���ع���ه���د ال���ش���رق���ي ل��ل��ج��ام��ع��ة 
��ت ب��ف��وزه 

ّ
ال��ي��س��وع��ّي��ة ف���ي ب���ي���روت، ال��ت��ي ت��ك��ل��ل

في  البكالوريا،  امتحانات  في  األول��ى،  بالمرتبة 
الجامعة  في  الجامعّية،  علومه  أكمل  ثّم  لبنان، 
اليسوعّية، فحاز اإلجازة في الفلسفة، واإلجازة 
الخوري  الله  المطران عبد  ��اه 

ّ
ال��اله��وت، ورق في 

 1935/4/20 ف���ي  ال��ك��ه��ن��وت��ّي��ة،  ال���درج���ة  ال����ى 
في  ال��ع��رب��ّي��ة  والفلسفة  األدب  دّرس  ث���ّم  وم���ن 
م���درس���ة األخ�����وة ال��م��ري��م��ّي��ي��ن – ج��ون��ي��ه، وف��ي 
عينطورة 1939-1935  مار يوسف –  مدرسة 
لرعّية  خادًما  فارس  عّمانوئيل  المطران  وعّينه 
االسكندرّية، في مصر، عام 1940، فلبث فيها 
الى أن أصدر الكرسي الرسولي قراًرا بتسقيفه 
ع�����ام 1945 وك���ان���ت  ق����ب����رص،  أب����رش����ّي����ة  ع���ل���ى 
فشرع   ،1954/10/26 ف��ي  األسقفّية  رسامته 

ب��ه��ّم��ة ع��ظ��ي��م��ة ف���ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ح��ي��اة 
ال��رع��اي��ا وال��م��دارس واألخ��وّي��ات  المسيحّية ف��ي 
المساهمة  على  البلدّيات  وحض  والمنظمات، 
ف��ي ه���ذه ال��ن��ه��ض��ة ال���روح���ّي���ة. أس����ّس "ف��رس��ان 
ل��ألح��داث ع��ام 1958 والطالئع أيضا،  ال��ع��ذراء" 
وع����زّز التعليم ال��دي��ن��ي ف��ي ال���م���دارس ال��خ��اّص��ة 
والرسمّية، وكانت له اليد الطولى في تأسيس 
مي التعليم 

ّ
"مركز الثقافة الدينّية" إلعداد معل

ال��م��س��ي��ح��ّي، وأض�����اف إل��ي��ه ف���ي م���ا ب��ع��د، "م��رك��ز 
التعليم والرسالة" عام ١٩٥٩. شّيد عدًدا وافًرا 
اآلخ��ر، وخصوصًا  البعض  ورم��ّم  الكنائس،  من 
كنيسة  وأكمل  نيقوسيا  في  السيدة  كنيسة 
وسعى  شهوان.  قرنة  في  األسقفّي،  الكرسّي 
ف���ي س��ب��ي��ل ح��ص��ول ال���م���وارن���ة ع��ل��ى م��ق��ع��ٍد في 
الراهبات  شّجع  كما  القبرصّي.  ال��ن��ّواب  مجلس 
األنطونّيات على فتح رسالة لهّن في نيقوسيا. 
وح��ي��ن ق��ّس��م��ت ج��زي��رة ق��ب��رص ق��ط��اع��ي��ن، ب��ذل 
جهده مع المسؤولين األت��راك، للمحافظة على 
أمالك الموارنة في القطاع التركّي. تأّسس في 
أّيامه مركز مار يوسف االجتماعّي )مؤسسة أبي 
حمد( في حارة صادر )1970( الحتواء عدد من 
المنطقة.  في  واالجتماعّية  الخيرّية  المشاريع 
على  والمهّجرين،  المنكوبين  بمساعدة  واهتّم 
ال��ت��ي بسببها،  لبنان،  ف��ي  أح���داث 1975،  أث��ر 
هبت 

ُ
ت��ش��ّرد ال��ك��ث��ي��رون، وُدّم�����رت م��ن��ازل��ه��م، ون

ت���ل���ف���ت، ف����أس����ّس "ال���ح���رك���ة 
ُ
م��ق��ت��ن��ي��ات��ه��م أو أ

االج��ت��م��اع��ّي��ة اإلن��م��ائ��ّي��ة" ال��ت��ي ك��ان��ت تحّملت، 
أي��ًض��ا ال��ع��بء األك��ب��ر إث���ر أح����داث 1973. وق��د 
الحركة، عن كرسّيه  المطران فرح لهذه  ى 

ّ
تخل

ف���ي أن���ط���ل���ي���اس، ووض�����ع ف���ي ت��ص��ّرف��ه��ا م���ا في 
ومعنوّية،  ومادّية  بشرّية  طاقات  من  األبرشّية 
البابا  وخّصه  بخدمتها.  القيام  من  لها  تمكيًنا 
يوحّنا بولس الثاني برسالة معّبرة، حّمله فيها 
تهانيه وأحّر دعائه وبركته الّرسولّية. آمن بدور 
المجمع  المشاركين في  وك��ان من  العلمانيّين، 
ما  وكثيرًا   ،1965 -  1962 الثاني  الفاتيكانّي 
وال���رأي،  االخ��ت��ص��اص  استدعى منهم أص��ح��اب 
يؤازرونه في التصميم، ووضع الخطط العملّية، 
ودراس����ة معالم ال��خ��دم��ات ف��ي األب��رش��ّي��ة. رأس 
ووضع  الكاثوليكّي،  لإلعالم  األسقفّية  اللجنة 
وغيرها.  اللبنانّية  اإلذاع��ة  في  الديني  البرنامج 
ف كتابات فلسفّية وروحّية وتعليمّية، منه��ا 

ّ
خل

المطب���وع ككتاب��ه عن الفارابي )1937( ورسائله 
األسقفّية، وكتابه عن "دور المدرسة في إحياء 
وال��ره��ب��ان��ّي��ة" )1967(  ال��ك��ه��ن��وت��ّي��ة  ال���دع���وات 
وغ���ي���ره���ا، وم��ن��ه��ا م��خ��ط��وط ع���ن ج���ب���ران خليل 
ج��ب��ران )1939( وم��ج��م��وع��ة ت��أب��ي��ن��ات وم��واع��ظ 
ومحاضرات وإرشادات للمتزّوجين الجدد، وغير 
بالتفصيل.  المجال لذكره  ذل��ك، مّما ال يسمح 
أس���س م���درس���ة  م���ار ي��وس��ف – ق��رن��ة ش��ه��وان 
وس���ان ج���ورج – ال��زل��ق��ا وال��ع��دي��د م��ن ال��م��دارس 
ومريم  يسوع  راهبات  من جلب  وه��و  المجانية، 
 ،)Jesus and Mary school( ل��ب��ن��ان  ال���ى 
ون����رى ال���ي���وم ث��م��ار أت���ع���اب���ه، وه����و ال����ذي أّس���س 
الدعوات  ومركز  العالي  الديني  الثقافة  معهد 
الكثير  وغيرها  الكاهن  وص��ن��دوق  الكهنوتّية 
)راجع أرشيف أبرشّية أنطلياس، الخوري جان 
ال��رام��ي، مئة وع��ش��رون ع��ام��ًا م��ن ت��اري��خ مدرسة 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف ف��ي ق��رن��ة ش��ه��وان )١٨٤٤ - 
المطران  م��ع  مقابلة   ،٤١ ص   ٢٠٠٤  ،)٢٠٠٤
ال��ي��اس ف��رح ح��اورت��ه ال��س��ّي��دة م���اري غنيمه من 

كلية العلوم السياسية واإلدارية(.

الزيارة 
بأزمات  البالد  في  المارونّية  األبرشّية  م��ّرت 
وباقتضاب  أع��اله  القليل  منها  ��ة، ذك���رُت 

ّ
ش��اق

شديد، ومن ال يعرف قساوة العيش كغرباء في 
أرض الوطن لمن استطاع البقاء، وكمشّتتين 
في بالد االغتراب لمن ُهّجر، من دون أن يكون 

لهم إلى العودة سبيل. 
وكم تاقت هذه الجماعة المسيحّية أن يأتي 
إليها من ينظر إلى جبروت صمودها وشهادتها 
بعين تقدير واعتبار. نعم، قد نالت الحروب مّنا 
أقلّية  ّية مسيحّية داخل 

ّ
كأقل الكثير، خصوصًا 

ع��رب��ّي��ة تحت سقف دول���ة ي��ه��ودّي��ة ف��ي تعريف 
دستورها، وها نحن نلمح على بعد النظر شخًصا 
ال��رب!  لمجيء  استباق  ��ه 

ّ
ك��أن إلينا  يأتي  عظيًما 

ة عددنا وبؤس ما قد احتملنا، نرانا 
ّ
نا على قل

ّ
فإن

في لهفة اللقاء مع غبطته، تبارك الرّب به، فهو 
ه يحمل 

ّ
راعينا وأبونا وبطريرك كنيستنا، ال بل إن

ال��ش��رق ب��أس��ره ف��ي ق��ل��ب��ه، ال ف��ق��ط ب��م��وارن��ت��ه وال 
وأدي��ان��ه!  طوائفه  بجميع  بل  بمسيحّييه،  فقط 
 يحمل هّم الكنيسة جمعاء في 

ً
ونيافته كارديناال

قلبه، والمتأّمل يعلم ما لهذا الّرجل الصالح من 
نيات الخير وأفعاله، حبانا الرب نعمة اإلبصار! 

ال��ذي��ن يستقبلون  ال��ب��ط��ارك��ة  أّن  ح��ي��ن  وف���ي 
المقّدسة  األرض  وف��ي  األردن  في  البابا  قداسة 
ال��ك��ل��دان من  ��ر، بينهم على األرج���ح بطريرك 

ُ
��ث

ُ
ك

ال��ع��راق وب��ط��ري��رك االق��ب��اط الكاثوليك م��ن مصر 
ال��روم  وبطريرك  الكاثوليك  السريان  وبطريرك 
الكاثوليك الملكيين من سوريا وبطريرك األرمن 
فلسطين  مسلمي  أن  ح��ي��ن  وف���ي  ال��ك��اث��ول��ي��ك، 
��ة ل��ه��م اإلذن ب��ال��ذه��اب ل��ل��ح��ج إل���ى م��ّك��ة 

ّ
ال��م��ح��ت��ل

 سنة، ن��ران��ا أم��ام ت��ع��ّدي��ات مشينة لشخص 
ّ

ك��ل
زي��ارة  قانونّيا  ال��م��ل��َزم  وه��و  ال��م��ارون��ي،  البطريرك 
���ه م����ّرة ك���ل 5 س��ن��ي��ن، 

ّ
أب���رش���ّي���ات ك��ن��ي��س��ت��ه أق���ل

البابا في نطاقه  إستقبال قداسة  أدبّيا  والملزم 
والملزم  المشرق،  وس��ائ��ر  ألنطاكيا  البطريركي 
ضميرّيا وإنسانّيا أن يخطو صوب أرض المسيح 
المسيح،  ليكون على ص��ورة  وال��رس��ل،  واألنبياء 
إش����ع����اع م���ح���ّب���ة وت���ض���ام���ن وس�������الم، ي��ع��ي��د ب��ه��اء 

القدس!
ننتظرك،  الحبيب  يا سّيدنا  نحن  أق��ول:  له 
بفارغ الصبر وخالص الحب وشّدة الشوق، وفي 
قبلت  لقد  ال��ج��ريء،  موقفك  ف��ي  فخر  هاماتنا 
أن  أرادوا  ال��ذي��ن  ال��ن��ف��وس،  أن تتحّدى ص��غ��ار 
ُيبعدوك عن رعّيتك وعن أرض��ك وعن قدسك 
ورقاء  مسيحّيتك  ونقاء  واجبات ضميرك  وعن 
فبسعف  الصغير  القطيع  ن��ح��ن  أّم���ا  رس��ال��ت��ك، 
باسم  اآلت���ي  "م��ب��ارك  نهتف  الحّبية  الشعانين 
الرب"، نعم زيارتك الروحّية والرعوّية هي باسم 
ال����رب، وق���د ح����اول ال��ك��ث��ي��رون أن ي��ن��ال��وا منها 
باسم سياسات  ليجعلوها  ومكيدة،  عن خبث 
ح��ي��ط��ان��ه��م ال���ف���اص���ل���ة وع���ق���ول���ه���م ال��م��ت��ح��ّج��رة 
عن  ج��ّدا  المنّزه  وأن��ت  الّتكفيرّية،  وشعاراتهم 
�����ك ك��ب��ي��ر في 

ّ
ذي����ول ه����ذه ال���ش���وائ���ب، ب���ل وألن

يتعّدون  تراهم  هامتك،  في  مرموق  شخصك، 
ع��ل��ي��ك وي���ت���ط���اول���ون، ف����ي ح���ي���ن أّن ب��ع��ض��ه��م 
ينهشون بأرض األرز الحبيب من وراء كواليس 
ال��ظ��الم، ويمتّصون دم��اء األّم��ة باسم األوط��ان! 
��م��ن��ا ب��رّب��ن��ا س��م��ّو ال��غ��ف��ران، 

ّ
أّم����ا ن��ح��ن ف��ق��د ت��ع��ل

والبهتان،  النفاق  مواقف  ال  اإلن��س��ان،  وعظمة 
الجّبار، وبارك دربك  أّيها  الرّب بقدومك  باركنا 
بصلواتنا الوضيعة، ونحن في االنتظار، بشموخ 

صائب وافتخار! 

الجدير ذكره، هو النضال الدائم الذي 
تمّتع به الموارنة عموًما والبراعمة 

خصوًصا عبر األجيال، في سبيل 
إستعادة قريتهم المسلوبة، كفر 
برعم المارونّية، وقد ُهّجروا منها 

بوعد كاذب بالعودة خالل أسابيع 
إليها، فالتجأوا إلى قرية الجش 

اّلتي أحتضنتهم تحت كنفها، إلى أن 
تراهم في موضع "مبكى البراعمة" 

في بيادر الجش، ينظرون من بعيد 
بيوتهم تتساقط أمام أعينهم مع 

كّل ما فيها من ممتلكات وذكريات، 
من دون رحمة وأمانة

لقد مررنا كموارنة محّليين في ظروف قاسية جّدا، منذ نكبة عام 1948 التي 
ُهّجرت فيها القريتان المارونّيتان، المنصورة وكفر برعم، وال يسعنا إاّل أن 

نذكر الخوري يوسف إسطفان سوسان، الذي واكب قضّية بلدته كفر برعم 
واحتمل لذلك المشّقات والمتاعب الكثيرة كفرض اإلقامة الجبرّية وغيرها. 

وخضعت آنذاك قرية الجش ذات الغالبّية المارونّية ومسقط والَدي القّديس 
بولس الرسول وُقتل فيها من ُقتل من الموارنة ومن الطوائف األخرى، 

ومنهم من األقارب المقربين إلّي

ريشة ناجي العلي.
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لم يعد الشتاء يرسم غيومه في أحالم المزارعين 
السوريين، وال أحد من التجار اليوم يبحث عن 
الثابت،  المال  رأس  بين حركة  القيمة،  فضل 
ورأس المال المتداول. لقد سيطر الموت على 
مقاليد الحياة السورية، وسجلت عملة الخوف، 
البورصة، فسقطت  معدالتها في س��وق  أعلى 
م��ن ال���ت���داول عملة األم����ان واالس��ت��ق��رار. أصبح 
ال��ذاك��رة، وليس في  ف��ي  ال��وط��ن حلمًا جمياًل، 
ال��واق��ع، وتحولت حياتنا إل��ى رواي��ة، تمعن في 
اإلفصاح عن نفسها كل يوم، ولكل فصل من 
فصولها المأسوية، أبطاله. في متن النص ثمة 

ح���رب، أص��ب��ح م��ن العسير إح��ص��اء أط��راف��ه��ا، أو 
معرفة أهدافهم. أما في الهامش فثمة غصص 
ترويها مسيرة األلم، على طريق النزوح واللجوء 
وال��ه��ج��رة غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ة. أش��خ��اص ل��م ي��ت��ب��ادر 
إل���ى خ��واط��ره��م أن ال��م��أس��اة س��ت��أك��ل أحالمهم 
أنفسهم  وج���دوا  وع��ائ��الت،  أف����راد،  البسيطة؛ 
ف����ي خ���ض���ّم ال���ق���ل���ق، ت��ل��ط��م��ه��م أم�������واج ال��ح��ي��رة 
والضياع. وقد التقيت بالكثير منهم، وأتاحت 
ل��ي ال��ظ��روف أن أل��ت��ق��ي ب��ال��ف��روع ال��ت��ي غ���ادرت 
س���وري���ا ب��ح��ث��ًا ع���ن م����الذ آم�����ن، وال��ت��ق��ي��ت أي��ض��ًا 
باألصول التي تنتظر من فروعها الخبر اليقين. 

فالمغامرة يقوم بها أحد أفراد العائلة، لعل أماًل 
بحكم صلتهم  فيتبعونه  ال��خ��ط��ى،  إل��ي��ه   

ّ
ي��ح��ث

ب��ه. ت��رى ال��زوج��ة ال��ت��ي غ���ادرت برحلة محفوفة 
باألخطار، وهي حامل، لعلها تضع مولودها في 
إح���دى ال���دول األوروب���ي���ة، على أم��ل أن يحصل 
وليدها على جنسية تلك الدولة، بحكم والدته 
الدولة، بطلب  إلى تلك  ث��ّم، تتقدم  فيها. من 
زوجها،  تستقدم  أن  يؤهلها  ال��ذي  الشمل  ل��ّم 
الرجل  هناك  شرعية.  بطريقة  أوالده���ا  وبقية 
الذي جازف بكل ما يملك من مال وحياة، لعله 
يصل إل��ى إح��دى ال���دول األوروب��ي��ة التي تمنح 
السوريين حق اللجوء، ومن ثم يتقدم بطلب لّم 
أف��راد عائلته بطريقة  الشمل، ليستقدم بقية 

قانوية، وهكذا.
للوصول  الوحيد  المغامرة سبيلهم  أصبحت 
إل����ى أح��الم��ه��م ب����األم����ان. ك��أن��ن��ا ن��ج��س��د م��ق��ول��ة 

دانتي: لبلوغ الجنة على المرء أن يعبر الجحيم. 
وليتها كانت جنة.

س����أل����ُت ص���دي���ق���ي أرس����ي����ن ال������ذي ال��ت��ق��ي��ت��ه 
بمحض ال��م��ص��ادف��ة ف��ي أح���د م��ق��اه��ي ب��ي��روت، 
أحد  ينتظر  أن��ه  فأخبرني  وج����وده،  ع��ن سبب 
سماسرة تهريب السوريين إلى أوروبا، وعلمت 
منه أن ذلك السمسار وعده بجواز سفر بديل 
"م������زور". أرس���ي���ن ه����ذا، أرم���ن���ي م���ن م��دي��ن��ة تل 
أبيض شمال شرق الرقة. عرفته مذ كنت أمينًا 
األرم��ن��ي  ك��ان  ه��ن��اك.  الثقافي  المركز  لمكتبة 
األرمن  فغالبية  المطالعة،  على  المثابر  الوحيد 
إن كان  المهنية. سألته  األعمال  إلى  انصرفوا 
لسوريا دينيًا، فقال سأجيبك  مغادرته  سبب 
بكالم منقول: مشكلتنا لم تكن يومًا مع الدين، 
مع  ت��زال  وال  كانت  مشكلتنا  السياسة.  م��ع  أو 
أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ص��ّرون على تسييس ال��دي��ن، 

وتديين السياسة.
ت��ذك��رت ق���ول ج����وزف ك��ام��ب��ل: ال اع��ت��ق��د ان 
ال���ن���اس ي��ب��ح��ث��ون ع���ن م��ع��ن��ى ال��ح��ي��اة ب���ق���در ما 

يبحثون عن الشعور بأنهم احياء.
في الطرف اآلخر هناك مهاب، الفلسطيني 
ال������ق������ادم م�����ن م���خ���ي���م ال����ي����رم����وك ف�����ي دم���ش���ق. 
مهاب ه��ذا، س��اف��رت زوج��ت��ه ال��ح��ام��ل، يرافقها 
اب��ن��ه��ا ال��رض��ي��ع، ب��رح��ل��ة م��ن ط��ري��ق ت��رك��ي��ا، وق��د 
ينتظر  وه��و  ألمانيا،  إل��ى  تصل  أن  استطاعت 
أن تستكمل زوجته المدة القانوية، وبعد ذلك 
يمكنها أن تتقدم بطلب لّم شمل. سألته لماذا 
جعل زوجته هي التي تقوم بتلك المغامرة، ولم 
اللغة  زوج��ت��ه تتقن  أن  فأجابني  ه��و؟  بها  يقم 
اإلنكليزية، وشكلها يوحي بأنها أجنبية، فهي 
شقراء، ممشوقة القوام، بينما هو ال يتقن غير 
اللغة العربية، وشكله يوحي بأنه عربي. إضافة 

إلى ذلك، ثمة تسهيالت للنساء، أكثر مما هي 
للرجال. ثمة شباب غير متزوجين، قد غ��ادروا 
على مراكب الموت، أو عبر حافالت، أو بجوازات 
سفر م���زورة، منهم ح��س��ام، ال��ذي ق��ال ل��ي وهو 
يغادر إلى تركيا: "عندما بدأت ببناء مستقبلي، 
ان��ه��ار ال��وط��ن". وص��ل ه��و اآلخ��ر إل��ى أس���وج، إال 
أنه ال يستفيد من لّم الشمل، ال��ذي ال يشمل 
األخوة واألخوات. لقد اقترفنا البعاد، واتسعت 
من  ثمة  ال��واح��دة؛  العائلة  أف���راد  بين  المسافة 
ب��األم��ل، واألك��ث��ري��ة ق��د انتعلوا بؤسهم،  م��أله��ا 
وساروا في طرق اليأس، فهي الطرق الوحيدة 
التي بقيت سالكة في سوريا. أصبح مصطلح 
��م��ل" م��ن مصطلحات األم���ل ف��ي حياة 

ّ
"ل���ّم ال��ش

من  نستعير  أن  نخشاه،  ما  أخشى  السوريين. 
"ع���ائ���دون"  مصطلح  الفلسطينيين،  إخ��وت��ن��ا 

فهذا يرعبني، ألننا إن فعلنا، فلن نعود أبدًا. 

ابرهيم الزيدي
مأساة

لّم الشمل 

التدبير الفلكي السرياني

محمود الزيباوي

ال ن��ج��د ف���ي ت����راث اآلب�����اء ال���س���ري���ان ان��ف��ت��اح��ًا على 
اليونانيين  اآلب��اء  انفتاح  يماثل  البالبلية  الثقافة 
على الثقافة الهيلينية، غير أن غياب هذا االنفتاح 
لم يمنع هذه الثقافة من التمدد إلى عمق الثقافة 
المسيحية في عالم سرياني متعدد الطرف، يمتد 
م��ن ال��م��ت��وس��ط، إل���ى ب���الد ال��راف��دي��ن، وص����واًل إل��ى 
أجزاء من آسيا الصغرى. في بحث بالفرنسية صدر 
حديثا ع��ن "م��ن��ش��ورات جامعة ال���روح ال��ق��دس في 
إل��ى استكشاف  زغ��ي��ب  ب��ول  ي��ق��ودن��ا  الكسليك"، 
الرومانية  زم��ن  في  الخفية  الشرقية  الثقافة  ه��ذه 
وال��ن��ج��وم في  األف���الك  علوم  م��ن  انطالقًا  العالمية، 

الحواضر السريانية.
وّح��������دت ف���ت���وح���ات االس����ك����ن����در ب���ي���ن ال���ش���رق 
وال����غ����رب، وت���داخ���ل���ت ال���ث���ق���اف���ات وت���الق���ح���ت في 
األث��ر  ه��ذا  ويظهر  كبير،  بشكل  التالية  ال��ق��رون 
ب��ش��ك��ل واض�����ح ف���ي ال���م���ي���راث ال��م��س��ي��ح��ي األول 
األمبراطورية  المتعددة. ورثت  بأقاليمه وروافده 
ال���روم���ان���ي���ة ه����ذه ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ووّح�����دت 
���َت���ي ال��م��ت��وس��ط ب��ش��ك��ل ل���م ي��س��ب��ق له 

ّ
ب��ي��ن ض���ف

ُول��دت المسيحية ونشأت في كنف هذه  مثيل. 
بلغاتها  األول  م��ي��راث��ه��ا  وان��ط��ب��ع  األم���ب���راط���وري���ة، 
ُولد  االختصاص.  أهل  ُيجمع  ما  على  وثقافاتها، 
ي��س��وع ف��ي بيت لحم ف��ي زم��ن أغسطس، وش��رع 
بنشر رسالته في الجليل تحت حكم طيبريوس، 
الجليل  م��ن  البنطي.  بيالطس  عهد  ف��ي  وُص��ل��ب 
إل����ى ال���ق���دس، خ��رج��ت ال���ب���ش���ارة ال��م��س��ي��ح��ي��ة من 
العالم اليهودي لتبلغ سائر األمم في األمبراطورية 
ل��م يكن  األول���ى،  الكنيسة  ف��ي ذاك���رة  الرومانية. 
األمبراطورية  هذه  اتساع  زمن  في  المسيح  مولد 
شأنًا مجانيًا، بل كان قصدًا إلهيًا. فعلى رغم كون 
الحكم وثنيًا وغريبًا على المسيحيين، فإن السالم 
الروماني الذي انتشر في المعمورة هو الذي أتاح 

للمسيحية أوسع انتشار. 
بحسب التقليد المسيحي، ُولدت الكنيسة في 
يوم العنصرة في القدس. بعد صعود المسيح إلى 
الرسل  القدس على جماعة  ال��روح  السماء، فاض 
والتالميذ اآلخرين الذين كانوا مجتمعين للصالة 
م���ع م��ري��م ال���ع���ذراء ف���ي ال��ع��ل��ي��ة "ب��ن��ف��س واح�����دة"، 
على ما جاء في "أعمال الرسل"؛ "وص��ار بغتة من 
السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة ومأل كل 
البيت حيث كانوا جالسين. وظهرت لهم ألسنة 
منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد 
وابتدأوا  القدس  ال��روح  من  الجميع  وامتأل  منهم. 
أن  ال����روح  أع��ط��اه��م  ك��م��ا  أخ���رى  بألسنة  يتكلمون 
ي��ن��ط��ق��وا. وك���ان ي��ه��ود رج���ال أت��ق��ي��اء م��ن ك��ل أم��ة 
تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا 
ال��ص��وت اجتمع الجمهور وت��ح��ّي��روا ألن ك��ل واح��د 
فلسطين  ف��ي  بلغته".  يتكلمون  يسمعهم  ك��ان 
ية المتعبدين من كل األمم.  

ّ
الرومانية، جمعت العل

وت��ح��ت ف��ي��ض ال����روح ال���ق���دس، أخ����ذوا يتكلمون 
المعمورة  رم��ز  ه��ن��ا،  ال��ق��دس  لغتهم.  غير  بلغات 
وسكان  وميديين  "فرثيين  جماعة  ففيها  كلها، 
ال���ج���زي���رة ب��ي��ن ال��ن��ه��ري��ن وال���ي���ه���ودي���ة وق��ب��دوق��ي��ة 
ليبيا،  ون��واح��ي  وم��ص��ر  وفريجية  وآس��ي��ا  وبنطس 
ورومانيين نزالء ههنا من يهود ودخالء وكريتيين 
ال��روم��ان��ي��ة في  وع����رب". قائمة ش��ع��وب فلسطين 
ر بقائمة سكان األرض في 

ّ
"أعمال الرسل"، تذك

لعهد  بداية  آخ��ر،  بمعنى  وه��ي  التكوين".  "سفر 
جديد، هو "عهد النعمة".

إن  التكوين  سفر  يقول  القديم"،  "العهد  في 
األرض "كانت لغة واح��دة وكالمًا واح���دًا" إل��ى أن 
ش��اء أهلها "ب��ن��اء مدينة وب��رج رأس��ه ف��ي السماء". 
غضب الله وجعل الناس يتكلمون لغات مشتتة. 
ُسّميت المدينة بابل، "ألن الرب بلبل لغة األرض 
األرض  ال���رب على وج��ه  فّرقهم  وم��ن هناك  كلها، 
في  الصورة  تنعكس  الجديد،  العهد  في  كلها". 
زمن العنصرة ويصبح تعدد اللغات عنوانًا لوحدة 
ل الكنيسة البيزنطية: "عندما انحدر 

ّ
الخليقة. ترت

العلي مبلبال لأللسن كان لألمم مقّسمًا، ولما وّزع 
األلسنة النارية دعا الكل الى اتحاد واحد". تنطلق 
رسالة الرسل لتشمل حدود األمبراطورية الواسعة. 
ت��ن��ف��ت��ح ال��ك��ن��ي��س��ة ف���ي م��ه��ده��ا ع��ل��ى ه����ذه ال����روح 
من  تعبر  جسرًا  منها  وتجعل  الرومانية،  العالمية 
خالله إلى أمم األرض. في أثينا، أمام هيكل "اإلله 
األبيقوريين  الفالسفة  بولس  يحاور  المجهول"، 
والرواقيين، ويقول لهم بثقة: "ما تعبدونه وأنتم 
ب���ه"، مستشهدًا بقول  أب��ش��رك��م  م��ا  ف��ذا  تجهلونه 

الشاعر ارات����وس: "ن��ح��ن أي��ض��ًا م��ن س��الل��ت��ه". على 
خطى بولس الملقب ب���"رس��ول األم��م"، عمل كبار 
آباء الكنيسة على استيعاب الثقافة الكالسيكية، 
واألغلى  األجمل  الثروة  الرومان  اعتبرها  التي  تلك 
ال��ت��ي نملكها ف��ي ه��ذه ال��ح��ي��اة. وف��ي حين رفض 
ط��اط��ي��ان��وس ال���س���وري وت��رت��ل��ي��ان��وس ال��ق��رط��اج��ي 
فكرة الجمع بين اإليمان والفلسفة، مقيمين فصاًل 
حاسمًا بين أثينا وأورشليم، ناعتين حكمة اإلغريق 
النابلسي  الهرطقات، عمل يوستينوس  أّم  بأنها 
الثقافة  إدخ���ال  على  االس��ك��ن��دران��ي  واقليمندس 
ال��ق��دي��م��ة ف��ي ق��ل��ب ال��ت��دب��ي��ر اإلل���ه���ي. م��ن��ذ األزل، 
يقيم اآلب جسرًا بينه وبين العالم من طريق اإلبن 
الكلمة. كل الذين استضاؤوا بالكلمة مسيحيون 
فحسب،  الظاهر  ف��ي  "ملحدين"  حسبوا  ل��و  حتى 
الميتولوجية  ال��ص��ور  وه��ي��راق��ل��ي��ط.  س��ق��راط  مثل 
ن���ب���وءات ن��اق��ص��ة ل��إلن��ج��ي��ل. ي��ق��ي��م ي��وس��ت��ي��ن��وس 
مقاربة غريبة بين المسيح وأوالد زوس. على غرار 
ال��م��س��ي��ح، ول���د ه��رم��س م��ن دون ع��الق��ة جسدية، 
وح��ب��ل��ت ع���ذرا ب��ب��رس��ي��وس، وش��ف��ى اسكالبيوس 
المرضى وأقام الموتى، وعرف ديونيسوس اآلالم 
والموت. الحكمة اإلغريقية عهٌد قديم ثان. والدة 
ر بخلق ح��واء، وسيرة عوليس تقارب 

ّ
بندورا تذك

س��ي��رة ي��ع��ق��وب، وم��س��ي��رة م��ي��ن��وس تشبه مسيرة 
والثاني  واألول  داود،  شبيه  أورف��ي��وس  م��وس��ى. 
ص���ورت���ان ت��ن��ب��ئ��ان ب��ال��م��س��ي��ح ال����ذي ي��ش��م��ل ال��ك��ل 
ويختصر الكل. التحية التي يطلقها آخيل، "سالم 
أيها النور"، موجهة في العمق إلى المسيح الكلمة، 

م المعمورة كلها.
ّ
سّيد الكل ومعل

ي��ع��ك��س ال���ف���ن ال��م��س��ي��ح��ي األول ه����ذا ال��ت��ب��ن��ي 
األول���ى،  ال��ق��رون  ف��ي  العالمية.  ال��روم��ان��ي��ة  للثقافة 
كان الفن الروماني يعيش عصره الذهبي األخير. 
ال��ع��ب��ادة وال���دي���ار الخاصة،  ص���ور اآلل��ه��ة تمأل دور 
وت��رب��ط ن��ه��ر ال��ع��اص��ي بنهر ال��ت��ي��ب��ر. اآلل��ه��ة تخرج 
المصرية،  إي��زي��س  عالمية.  لتصير  محليتها  م��ن 
في  األول���ى  المرتبة  يحتالن  ال��ف��ارس��ي،  ميترا  كما 

الهيكل الروماني. يختلط أوزيريس بديونيسوس 
المذاهب والشيع وتتسع رقعة  فباخوس. تتوالد 
اآللهة. "مثل الشمس والبحر، هم لألناس كلهم، 
الفرق  تجنح  الشمال".  وشعوب  الجنوب  شعوب 
ل��ألس��اط��ي��ر تكشف  ق����راءة روح��ي��ة  ال���ى  الفلسفية 
ع���ن م��ع��ان��ي��ه��ا ال��خ��ف��ي��ة. اآلل���ه���ة ص����ور ل��ل��ف��ض��ائ��ل. 
ال��ذات. ديونيسوس  السيطرة على  مثال  أبولون 
التي تخلصت  للحياة  رم��ز  الشافية  الكأس  حامل 
م��ن ال��ش��رور. وأورف���ي���وس الموسيقي ال���ذي سحر 
لسمّو  بعزفه، ص��ورة  ورّوض��ه��ا  والكواسر  الخالئق 
الروح وسيطرته على قوى العالم. جعل الفيلسوف 
ال��ي��ه��ودي  ف��ي��ل��ون االس��ك��ن��دران��ي م��ن أورف��ي��وس 
م صورتان 

ّ
النبي داود، وال��ع��ازف والمرن ص��ورة عن 

ناقصتان تكتمالن بالمسيح، في رأي اقليمندس 
األول  المسيحي  الفن  ورث  اإلسكندرية.  أسقف 
هذا النتاج الفني الروماني المتأخر ونهل منه قبل 
فنًا  والسادس  الخامس  القرنين  بين  أن يؤسس 

خاصًا به. 

األثر الخفي
ف���ي ه����ذا ال���م���ن���اخ ال��ث��ق��اف��ي ال���ج���ام���ع، س��ي��ط��رت 
ال��ه��ي��ل��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ض��ف��ت��ي ال��م��ت��وس��ط، وب�����ات أث��ر 
ال��ث��ق��اف��ات ال��ش��رق��ي��ة خ��ف��ي��ًا. ف���ي ك���ت���اب ب��ع��ن��وان 
"التصوير السرياني للنجوم، عند حدود التوفيقية 
واالن��ت��ق��ائ��ي��ة ال��ق��دي��م��ت��ي��ن"، ي��ق��ودن��ا ب���ول زغ��ي��ب 
العالم  ف��ي  الخفية  الثقافة  ه��ذه  استكشاف  إل��ى 
العالمية، انطالقًا  ال��روم��ان��ي��ة  زم��ن  ال��س��ري��ان��ي، ف��ي 
من علوم األفالك والنجوم التي سادت في حواضر 
هذا العالم قبل أن تقضي المسيحية عليها. يبدأ 
ال��ب��اح��ث ب���ع���رض س���ري���ع ألس����س ع���ب���ادة ال��ش��م��س 

العالم  إلى  اليوناني، ثم ينتقل  العالم  والقمر في 
ال��م��ص��ري ال���ق���دي���م، وم���ن���ه إل����ى ع���ال���م ب����الد م���ا بين 
النهرين حيث تكونت عقيدة دين كوني تعّبر عن 
الحالة اإلنسانية. تركت هذه العقيدة أثرًا بالغًا في 
م��ع��روف، وتركت  ه��و  القديم كما  العهد  نصوص 
أث��رًا خفيًا آخر في المسيحية تجلى في صلواتها 
وفنونها، وه��و األث��ر ال��ذي يسعى ب��ول زغيب الى 
الكتاب من فصلين طويلين.  يتألف  اسكشافه. 
يتناول األول العالم الثقافي السرياني في القرون 
األولى بشكل عام، ويعرض لعلم األفالك والنجوم 
ف���ي ه���ذا ال��ع��ال��م ب��ش��ك��ل م��ع��ّم��ق، م���ن خ���الل ث��الث��ة 
لهذا  "تشكيلية"  تكملة  الفصل  يشكل  أب���واب. 
ال��ب��ح��ث، وه���و بمعنى م��ا ت��ق��صٍّ الن��ع��ك��اس��ات علم 
التصويري،  الفني  ال��ع��ال��م  على  وال��ن��ج��وم  األف���الك 
م��ن خ��الل مجموعة م��ن اثنين وع��ش��ري��ن اث���رًا فنيًا 
المعروف  اإلنجيل  من  منمنمات  أقدمها  سريانيًا، 
رّب��وال، وأحدثها جدارية في كنيسة  باسم إنجيل 

سيدة قنوبين تمثل تتويج العذراء. 
ال��س��ري��ان انفتاحًا على  ال نجد ف��ي ت���راث اآلب���اء 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ب��اب��ل��ي��ة ي��م��اث��ل ان��ف��ت��اح ي��وس��ت��ي��ن��وس 
واقليمندس على الثقافة اليونانية، غير أن غياب 
ه���ذا االن��ف��ت��اح ل��م يمنع ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة م��ن التمدد 
ع��ال��م سرياني  ف��ي  المسيحية  ال��ث��ق��اف��ة  ع��م��ق  إل���ى 
م��ت��ع��دد ال���ط���رف، ي��م��ت��د م��ن ال��م��ت��وس��ط، إل���ى ب��الد 
دجلة والفرات، وصواًل إلى أجزاء واسعة من آسيا 
والعالم  البيزنطي  ال��روم��ان��ي  العالم  بين  الصغرى، 
الفارسي. تداخلت الثقافات في القرن المسيحية 
ال��م��ع��ال��م اليونانية  األول����ى وت��الق��ح��ت، وت��م��ازج��ت 
ال��ره��ا، التي  ال��س��ري��ان��ي��ة. م��ن أدي��س��ا، أي  بالمعالم 
التركية، خ��رج مرقيون، ومن  أورف��ة  اليوم  أضحت 
بعده ماني، ثم ظهر برديصان، ونشر كل من هؤالء 
اع��ت��م��دت هذه  ب��ش��دة.  الكنيسة  أدان��ت��ه��ا  عقيدة 
العقائد على ثنائية الخير والشر، النور والظلمة، 
النهار والليل؛ وأصل هذه الثنائية الشمس والقمر. 
ما  النديم  اب��ن  الذهبي، جمع  العباسي  العصر  في 
وصله من أخبار مرقيون وماني وبرديصان، وكتب 
في موسوعته المعروفة ب�"الفهرست":  "ظهر ماني 
في السنة الثانية من ملك الغالوس الرومي. وظهر 
ملك ططوس  ف��ي  م��ائ��ة سنة  بنحو  قبله  مرقيون 
انطونيانوس، في السنة االولى من ملكه. وظهر 
ابن ديصان بعد مرقيون بنحو ثالثين سنة، وانما 
ُس��ّم��ي اب���ن دي��ص��ان ألن���ه ول���د ع��ل��ى ن��ه��ر ي��ق��ال له 
ر به عيسى 

ّ
ديصان. زعم مانى أنه الفارقليط المبش

عليه السالم. واستخرج ماني مذهبه من المجوسية 
به كتب  ال��ذي يكتب  القلم  والنصرانية، وكذلك 
الديانات مستخرج من السرياني والفارسي". بعد 
ماني جاء برديصان، وزعم "ان النور جنس واحد. 
والظلمة جنس واحد". ُعرف أتباعه بالديصانية، 
ال��ن��ور، وذك��ر  وزع��م فريق منهم "ان الظلمة أص��ل 
أن ال��ن��ور ح��ي، ح��س��اس، ع��ال��م. وأن الظلمة بضد 
ذلك، عامية، غير حاسة وال عالمة"؛ "وأصحاب ابن 
وبالصين  قديمًا،  كانوا  البطائح  بنواحي  ديصان 
وخراسان أمم منهم متفرقون. ال ُيعرف لهم مجمع 

وال بيعة". 
ُيعرف ابن ديصان في المسيحية باسم برديصان 
الرهاوي، وهو في قاموس الكنيسة ممثل آخر ملجأ 
لبدعة الغنوصيين في بالد ما بين النهرين. كما انه 
مبتدع الشعر السرياني في القرن الثاني، وكان له 
مئة وخمسون لحنًا، على مثال داود النبي، مؤلف 
ال��م��زام��ي��ر، ب��ش��ه��ادة ع���دّوه ال��ل��دود ال��ق��دي��س اف��رام 
السرياني الذي قال عنه في القرن الرابع: "اخترع 
الموسيقية، ونظم  األل��ح��ان  وأوق��ع��ه��ا على  أغ��ان��ي 
م��دائ��ح م��وزون��ة، فقسم ال��ك��الم ووزن���ه وزن���ًا، وق��ّدم 
ل��ل��ن��اس األص��ح��اء س��ّم��ًا م��م��زوج��ًا ب��ح��الوة، ول���م يبق 
بوسع المرضى أن يختاروا دواء شافيًا لهم". بحسب 
العاّلمة السرياني  التي جمعها  المتناقلة  الروايات 
ُولد  العبري،  بابن  المعروف  الملطي  غريغوريوس 
بالرها،  ال��م��اّر  ديصان  نهر  على ضفاف  برديصان 
فسّماه والداه برديصان، اي ابن ديصان. في الرها، 
اليه  م��ن منبج نقل  وث��ن��ي  ك��اه��ن  ي��د  تتلمذ على 
علوم الفلك، وتأثر بالفلسفة البابلية التي كانت 
والعشرين  الخامسة  ف��ي  ح��ي��ذاك.  هناك  منتشرة 
الرها  موعظة ألسقف  برديصان  ع��م��ره، سمع  م��ن 
هيستاسبس، فتأثر بها واقتبل المعمودية على 
ي��ده، ثم أصبح شّماسًا وش��ارف أن يصبح كاهنًا، 
ف كتبًا ضد الهرطقات، غير أنه انحاز إلى آراء 

ّ
وأل

مرقيون وفالنتينوس وتعاليمهما، وأنكر البعث، 
"وكان يّدعي أن القمر أّم الحياة بإرساله كل شهر 
ض���وءه ودخ��ول��ه ف��ي الشمس أب��ي ال��ح��ي��اة، يقتبل 

منها روح الحفظ والبقاء بنشره في كل المعمورة". 
ي����غ����وص ب������ول زغ����ي����ب ف����ي ع����ال����م ب���ردي���ص���ان، 
ويستكشف ما تبقى من آثاره التي قضى عليها 
أعداؤه في زمن انتصار الكنيسة. وضع برديصان 
بحثًا فلكيًا قال فيه إن العالم سوف ينتهي بعد 
بذلك  م��رور ستة آالف سنة على خلقه، معتمدًا 
ف 

ّ
أل كما  السيارة.  الكواكب  دوران  م��دة  حساب 

"كتاب  أو  والقدر"  القضاء  ب�"كتاب  ُيعرف  كتابًا 
ش��رائ��ع ال��ب��ل��دان"، وه��و على شكل م��ح��اورة بينه 
بعده.  م��ن  تعاليمه  ن��ش��روا  ال��ذي��ن  وبين تالمذته 
الخامس،  ال��ق��رن  حتى  حيًا  ب��ردي��ص��ان  فكر  بقي 
وكانت  الرها،  في  كبيرة  بشعبية  أتباعه  وحظي 
الغالبية منهم من الطبقة الغنية المترفة. قضت 
ال��ك��ن��ي��س��ة ع��ل��ى ه���ذه ال��ج��م��اع��ة، وأت��ل��ف��ت كتبها 
العقائدية والطقسية، غير أنها لم تفلح في محو 
ك��ل أث���ر ل��ه��ا. ي��ت��ح��دث اب���ن ال��ن��دي��م ع��ن "م��ذاه��ب 
ال��ح��رن��ان��ي��ة ال��ك��ل��دان��ي��ي��ن ال��م��ع��روف��ي��ن ب��ال��ص��اب��ئ��ة 
طائفة  وي��ذك��ر  الكلدانيين"،  الثنوية  وم��ذاه��ب 
منهم تحتفل ب�"ميالد ال��رب ال��ذي هو القمر" في 
ال��ث��ان��ي. وفي  ال��راب��ع والعشرين م��ن شهر ك��ان��ون 
شباط "ي��ص��وم��ون سبعة اي��ام أول��ه��ا ي��وم التاسع 

م��ن��ه، وه���ذا ال��ص��وم للشمس وه��ي ال���رب العظيم 
الخير، وال يأكلون في ه��ذه األي��ام شيئًا من  رب 
الزفر وال يشربون الخمر"؛ "ولهم قربان يتقربون 
النديم  ابن  ينقل  للكواكب".  يذبحون  وإنما  به، 
قائمة خاصة بهذه "القربانات" عن كتاب "بخط 
تشمل  النصراني".  ابراهيم  بن  وهب  ابي سعيد 
هذه القائمة سبعة كواكب، بعدد أيام األسبوع: 
"ي�����وم االح�����د ل��ل��ش��م��س واس��م��ه��ا اي���ل���ي���وس. ي��وم 
اإلثنين للقمر واسمه سين. يوم الثالثاء للمريخ 
واسمه اريس. يوم األربعاء لعطارد واسمه نابق. 
يوم الخميس للمشتري واسمه بال. يوم الجمعة 
واسمه  لزحل  السبت  ي��وم  بلثي.  واس��م��ه  للزهرة 

قرنس".
أّدى"،  "تعليم  ك��ت��اب  إل���ى  زغ��ي��ب  ب���ول  ينتقل 
وه���و اث���ر س��ري��ان��ي ق��دي��م ان��ت��ش��ر ف��ي س��ائ��ر أن��ح��اء 
العالم المسيحي في صياغات عديدة. يحمل هذا 
والسبعين  االثنين  أح��د  وه��و  أّدى،  اس��م  التعليم 
تلميذًا، بدأ تبشيره بعد العنصرة في مدينة الرها. 
الخامس أصيب  أبجر  الرها  إن ملك  ال��رواي��ة  تقول 
بمرض فتاك، فأرسل ال��ى يسوع وف��دًا طالبًا منه 
له  يبعث  ب��أن  المسيح  الشفاء من مرضه، فوعده 

السماء.  إل��ى  قيامته وصعوده  بعد  بأحد تالمذته 
انتقل مار أّدى إلى الرها بعد العنصرة، ودعا أهلها 
الى الدين المسيحي، وحّدثهم عن العجائب التي 
وك����ان تعليمه  وق��ي��ام��ت��ه،  وم���وت���ه  ي��س��وع  صنعها 
مقرونًا بالعجائب وشفاء المرضى، فاهتدى الملك 
والوثنيون، وقّوضت هياكل األوثان، وُبنيت بيعة 
الرها. يزخر هذا التعلم بأخبار تعكس أثر الديانات 
غير  وعباداتها،  األف���الك  بعلم  المتعلقة  القديمة 
أنه يعلن في الدرجة األولى نهاية هذه العبادات، 
للمسيح  النجوم  والقمر وسائر  الشمس  وخضوع 

المخلص.
ى هذه الغلبة في األعمال الفنية السريانية 

ّ
تتجل

ال��ت��ي اس��ت��ع��اده��ا ال��ب��اح��ث ف��ي ال��ف��ص��ل ال��ث��ان��ي من 
إلى  المتأنية، نتعرف  ال���ق���راءة  ه���ذه  ف��ي  ال��ك��ت��اب. 
معان غير مألوفة تحيط بآيات شهيرة من الكتاب 
المقدس تتحدث عن زلزلة األفالك وسقوطها أمام 
مجد ال���رب. ي��ت��ردد ص��دى ه��ذه اآلي���ات ف��ي الكثير 
م���ن ال��ص��ل��وات ال��ق��دي��م��ة وال��ح��دي��ث��ة ال��ع��ه��د، منها 
إلى  تعود  الصيت  ذائعة  مارونية  مريمية  ترنيمة 
القرن التاسع عشر، ومطلعها: "يا مريم البكر فقِت 
الشمس والقمرا/ وكل نجم بأفالك السماء سرا".  

نتعرف إلى معان غير مألوفة تحيط 
بآيات شهيرة من الكتاب المقدس 

تتحدث عن زلزلة األفالك وسقوطها 
أمام مجد الرب. يتردد صدى هذه 

اآليات في الكثير من الصلوات 
القديمة والحديثة العهد

نشأت الكنيسة األولى في زمن جمعت فيه األمبراطورية الشرقية بين أمم الغرب 
والشرق، وعملت على استيعاب الثقافة الكالسيكية وتبّني كل أثر صالح فيها، كما تشهد 

كتابات كبار اآلباء اليونانيين.

ايقونة "سيدة ايليج". 

صعود المسيح، منمنمة من إنجيل طقسي سرياني ُيعرف باسم "انجيل رّبوال" ، مصدره شمال سوريا، 586، المكتبة اللورنزية، فلورنسا.

العنصرة، منمنمة سريانية من شمال العراق تعود إلى الحقبة العباسية األخيرة، مكتبة الفاتيكان.
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العونيين  ال��ن��واب  ال���ى  األي����ام  م��ن يستمع ه���ذه 
يحسب ان���ه يعيش ف��ي م��ج��رة ال ع��الق��ة ل��ه��ا بما 
الرابية على امتداد  كان سائدًا في مدار جنرال 
األعوام التسعة الماضية. النواب ذاتهم، بلحمهم 
وشحمهم وخفة دم البعض منهم، يصّرون على 
ان��ه��م، وج��ن��رال��ه��م، ل��م ي��س��ت��ه��دف��وا ف��ي ي���وم من 
األيام، الحريرية السياسية أو "تيار المستقبل". 
يقولون،  م��ا  ي��ص��ّدق  ان  العريض  الجمهور  على 
ويقتنع بأن أنهار المحبة التي وّحدت الضفتين، 
م��رت��ف��ٌع منسوب ه��دي��ره��ا. ت��ال��ي��ًا، ال ص��وت يعلو 
فوق األصوات التي يجب أن تصّب في صندوقة 

ال����ود لمصلحة ال��وف��اق  ل��ت��ت��ّوج م��وس��م  االق���ت���راع 
الرابية الى كرسي  والتوافق على إيصال جنرال 

بعبدا. وكان الله يحب المحسنين.
"إب��راء  على  العونية  الهمة  تركيز  ف��ي  النكتة 
مستحيل" لكل االتهامات التي كانوا يرددونها 
صبحًا وعشية وفي كل حين. فجنرال الرابية لم 
الحريري  رف��ي��ق  الشهيد  ال��رئ��ي��س  يقصد  يكن 
ع��ن��دم��ا ه���دد م��ن س��اح��ة ال��ش��ه��داء ُب��ع��ي��د ع��ودت��ه 
الملتبسة الشروط مع المحور اإليراني - السوري، 
السابع  يبارك  ول��م  الفساد.  عظام  سيزلزل  بأنه 
من أي��ار، وهو لم يرتب في منزله سيناريو إلقاء 

صهره بيان استقالة وزراء هذا المحور إلسقاط 
حكومة الرئيس سعد الحريري، ولم يكن موافقًا 
ضمنًا وعلنًا على سيناريو القمصان السود، ولم 
للذهاب  سفر  بطاقة  للحريري  قطع  بأنه  يتباه 
من دون عودة. هذا كله، وغيره، لم يحصل. وال 
المستقبل:  ل���"ت��ي��ار  ع��ون يخفض  أن  ف��ي  عجب 
وزع��ي��م��ه ج��ن��اح ال���ذل م��ن ال��رح��م��ة، ول��س��ان حاله 
يقول: "رّب الق في قلوب ن��واب كتلة الحريري 
القبول والتسليم بي  ن��ور ألن��ال منهم  قبسًا من 

رئيسًا حتى أبلغ سدرة المنتهى". 
ب��ه��ذي��ن ال��ل��ط��ف واالس��ت��ك��ان��ة ي��ق��ود ال��ج��ن��رال 
الرئاسي.  القصر  الى  ومريدوه معركتهما سعيًا 
أما حلفاء الجنرال فلهم استراتيجيا ال لين فيها 
النائب  بها  ع��رف  التي  الصراحة  م��س��اوم��ات.  وال 
ال��وج��ه اآلخ��ر  ع��ل��ى  سليمان فرنجية خ��ي��ر دل��ي��ل 
الحقيقي للمسرحية العونية ودماثة أداء أبطال 

خشبتها. فقد أعلن أن عدم مشاركة الممانعين 
األشاوس في جلسة االنتخاب سببه أن عون لم 

يضمن تأييد الحريري وكتلته. 
ال بأس في الوقت الضائع من عودة التسريبات 
بتسوية  والقبول  للرضوخ  محفزة  اغتياالت  عن 
"َم��ن نريد أو ال أح���د". والتبجح ف��ي االع���الم بأن 
السابع من أيار 2008 وغزوة بيروت انجزا اتفاق 
الدوحة، كما ان اغتيال الوزير محمد شطح عّجل 
األشهر  تجاوز  بعد شلل  الحكومة  في تشكيل 
العشرة. تاليًا، يصح وصف األيام المجيدة بأنها 
السالح"  "ح��زب  ألن  وتحديدًا  المشاكل،  حاّللة 

هو قائد األوركسترا.   
نريد  "م��ن  على  القائمة  الديموقراطية  حلوة 
او ال أحد". أحلى ما فيها أنها اذا نجحت فسوف 
آذار"،   14" لفريق  قاضية جديدة  تكون ضربة 
ال���غ���ارق ف���ي  ع��م��ل��ي��ات ح��ش��ر داخ��ل��ي��ة، م��دع��وم��ة 

بضربات نوعية كلما اقتضى الحال. 
ليس صحيحًا ان "لقاءات باريس بين قيادات 
فولكلور  إال  هي  ما  الحريري،  والرئيس  آذار   14
ان��ت��خ��اب��ي وح������راك م���ع���دوم األف�����ق ال ط���ائ���ل ل���ه". 
األص����ح أن��ه��ا اج������راءات وق��ائ��ي��ة ل��ت��ج��ن��ب ال��ض��رب��ة 
فة بالكّمون ووعوده. كذلك ليس 

ّ
القاضية المغل

صحيحًا أن "ال ح��دود وال سقف لما سينتج من 
ل��و كتب لها  التسوية بين ع��ون وال��ح��ري��ري فيما 
ًا من تصحيح  النجاح والوصول الى بر األمان، بدء
الشراكة بين المكّونات اللبنانية، مرورًا بتحقيق 
اللبنانيين، تنتج منه  حوار حقيقي بين الفرقاء 
المقاومة  دور  فيها  يتحدد  دفاعية  استراتيجيا 
وج��غ��راف��ي��ت��ه��ا وع��الق��ات��ه��ا ب��ال��دول��ت��ي��ن ال��س��وري��ة 
العرقوبية ال تتعدى  ال��وع��ود  واالي��ران��ي��ة". فهذه 
ك��ون��ه��ا ال��س��م ف���ي ال���دس���م، ف���ي س��ع��ي مكشوف 
ل���ت���ك���رار ت��ج��رب��ة ال����دوح����ة ال���ت���ي ك��ش��ف��ت أن كل 

يبادر  ان  يمكن  التي  الطبية  والنيات  التنازالت 
اليها فريق "14 آذار" وتحديدًا الحريري، ال يمكن 
وال��ك��ره لشخصه  الحقد  م��ن  بمزيد  اال  تقابل  أن 
ول��م��ا ي��م��ث��ل. واال ل��م��ا ك����ان اغ��ت��ي��ال وال�����ده وم��ن 
بعده اغتيال كل هذه الشخصيات االستقاللية 
والسيادية، على أمل استكمال هذا الملف العالق 
االيراني-  المحور  يعارض  آخ��ر من  حتى تصفية 
ال��س��وري، او ب��ع��ب��ارة أص��ح القطب االي��ران��ي ومن 
اداة،  ال��ى  االس��د  بعد تحول بشار  ب��ه،  يستلحق 
بيد هذا  ألن مصيره ومستقبله ووج��وده رهينة 

القطب الذي بدأ يفاوض عنه وعليه.
كانت  مخّرب،  عقله  المجرب  يجّرب  من  وألن 
وسائل الحشر التي يمارسها بعض أقطاب "14 
آذار" بغية تقوية كل خاصرة يمكن ان تتراخى 
القيامة  ال��ق��اض��ي��ة ح��ي��ث  ال��ض��رب��ة  ف��ت��س��دد منها 

أصعب من الكّمون ووعوده. 

سناء الجاك
تعليق

تجنبًا للكّمون ووعوده

مثاًل،  "شيوعي"  بأنه  نعّرف شخصًا  حين 
الشخص  اعتناق هذا  المتلقي على  نحيل 
مجموعة من األفكار واالقتناعات المعروفة 
زاوي��ة  اإلب��ه��ام عنه وتعّرفه من  تزيل  التي 
نقول  الحال حين  كذا  فكرية وسياسية. 
"ق���وم���ي" أو "إس���الم���ي" أو "ل��ي��ب��ي��رال��ي"... 
التعريفات،  أو  الصفات  ه��ذه  تتسم  ال��خ. 
دة، بأنها  إلى جانب كونها مفهومة ومحدِّ
تبدل  مع  والتغّير  للتبدل  وقابلة  متحركة 
اق��ت��ن��اع��ات ال��ش��خ��ص وخ���ي���ارات���ه ال��واع��ي��ة. 
ف��م��ن ال��م��م��ك��ن أن ت��ج��د م��ن ك���ان شيوعيًا 
اليوم وليبيراليًا غدًا.  في األمس، إسالميًا 
هذه التعريفات تتصف بأنها مفهومة أواًل 
للحركة  قابلة  لذلك  وهي  ثانيًا  واختيارية 
وال��ت��ب��دل ث��ال��ث��ًا. أي أن��ه��ا ب��ذل��ك أق���رب إلى 
المدنية وأنسب لضرورات تطور المجتمع. 
ك���ان���ت ه�����ذه ال���ت���ع���ري���ف���ات س����ائ����دة ف��ي 
العالم  انقسم  حيث  ال��ب��اردة،  الحرب  فترة 
 منهما نظرة 

ٍّ
ك��ل م��رك��ز  ف��ي  ح��ول قطبين 

على  تقع  أو  تتعارض  العالم  إلى  متكاملة 
في  الشيوعية  األخ���رى.  النظرة  م��ع  تضاد 
م��ق��اب��ل ال��رأس��م��ال��ي��ة، االق��ت��ص��اد ال��م��رك��زي 
المخطط في مقابل االقتصاد الحر. وكان 
ًا مهمًا  الصراع الفكري "اإليديولوجي" جزء
ف��ي ال���ص���راع ال��ع��ام ب��ي��ن ال��ق��ط��ب��ي��ن. وك��ان 
ثقلهما،  بفعل  يتوازعان،  القطبان  ه��ذان 

االنتماءات الفكرية والسياسية األخرى.
ال����ب����اردة بشكلها  ال���ح���رب  ان���ت���ه���اء  ب��ع��د 
ال����ق����دي����م وت����ن����ح����ي ال����ف����ك����رة ال���ش���ي���وع���ي���ة 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت���ت���ص���در ال��ج��ب��ه��ة ال��ف��ك��ري��ة 
للرأسمالية،  ال��م��واج��ه��ة  )اإلي��دي��ول��وج��ي��ة( 
س��������ادت ال����ف����ك����رة ال����رأس����م����ال����ي����ة وب����ات����ت 
ت��ن��ض��وي جميعها  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ص��راع��ات 
الرأسمالي وحده. على  الفكر  تحت مظلة 
ذل���ك ف��ق��دت ال��ص��راع��ات ال��ت��ح��رري��ة غلفها 
وارتدت غالفًا جديدًا  القديمة  "الفكرية" 
اسمه الديموقراطية. في المجتمعات التي 
فكرة  فتحت  ال��م��زم��ن،  االس��ت��ب��داد  أرهقها 
حّيدت  ال��ت��ي  السياسية،  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة 
والتحرر  الوطنية  مثل  أفكارًا  طريقها  في 
واالشتراكية...الخ،  االجتماعية  والعدالة 
ب��روز رواب��ط اجتماعية طائفية  أم��ام  الباب 
أو اثنية وصعود هذه الروابط إلى مستوى 
سياسي مؤثر. هنا بتنا في مجتمعاتنا أمام 
مسلم  مثل  جديدة  "سياسية"  تعريفات 
وم��س��ي��ح��ي، أو س��ّن��ي وش��ي��ع��ي، وم���ا إليها. 
التعريفات  ع��ن  التعريفات  ه��ذه  تختلف 
ال���س���اب���ق���ة ف����ي ك���ون���ه���ا م��ب��ه��م��ة س��ي��اس��ي��ًا 
اختيارية،  غير  كونها  عن  فضاًل  وفكريًا، 

األم��ر  )ع��ض��وي��ة(،  متبدلة  غير  ثابتة  فهي 
الذي يرّد الصراع السياسي الذي يفترض 
ب��ه أن ي��ك��ون ع��ق��الن��ي��ًا وخ��ص��ب��ًا إل���ى ص��راع 

قبائلي طائش وعقيم.
ف����ي ال���م���رح���ل���ة ال����ت����ي ن��ع��ي��ش��ه��ا ال����ي����وم، 
ابتكار  اكتمل االنحطاط السياسي فجرى 
ت���وص���ي���ف ج���دي���د ه����و "اإلره�������اب�������ي"؛ وه���و 
توصيف غامض ال يمكن أن يزيل اإلبهام 
رمى 

ُ
ف األفراد والجماعات التي ت أو أن ُيعرِّ

ب���ه. ه��ك��ذا ن��ص��ل إل���ى ال���درك "ال��س��ي��اس��ي" 
أم��ام توصيف مقطوع  األس��ف��ل. نحن هنا 
ت��م��ام��ًا ع���ن ج�����ذوره ال��س��ي��اس��ي��ة وم��ن��س��وب 
ف����ق����ط إل�������ى أف�����ع�����ال ع���ن���ي���ف���ة ي�����ق�����وم ب��ه��ا 
القانونية  العقول  تجتهد  "اإلره��اب��ي��ون". 
"اإلره���اب"  تعريف  ف��ي  ال��ي��وم  والسياسية 
ب���ط���ري���ق���ة ت���ج���ع���ل م���ن���ه ظ����اه����رة س��ل��وك��ي��ة 
ال��دواف��ع واألس��ب��اب، ويصبح  مستقلة عن 
"إرهابية"  ميول  ذا  بشريًا  كائنًا  اإلره��اب��ي 
العالم  وت��ص��ب��ح مشكلة  أق���ل.  وال  أك��ث��ر  ال 
مع "اإلرهاب" مشكلة سلوكية، مثلها في 
ونزعة  المالعب  شغب  مشكلة  مثل  ذل��ك 
ت��خ��ري��ب ال��م��م��ت��ل��ك��ات ال���ع���ام���ة وال��ت��ح��رش 

الجنسي ...الخ. 
على هذا يتساوى "اإلرهابيون"، بصرف 
ال��ن��ظ��ر ع���ن دواف���ع���ه���م وع����ن ت��ط��ل��ع��ات��ه��م. 
ي��ص��ب��ح ن��اش��ط��و ت���وب���اك أم�����اور ف���ي ال��ب��ي��رو 
الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  وم��ق��ات��ل��و 
و"م��ج��اه��دو" داع���ش وج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة في 
خانة واحدة اسمها اإلرهاب، خانة تسقط 
عّمن تكتنفه أّي مالمح سياسية أو فكرية 
وتقّدمه إلى العالم على أنه "إرهابي" فقط، 
محاربته  ثم  من  العالم  دول  على  ويترتب 

تحت طائلة االتهام بدعم اإلرهاب.
التركيبة السياسية واألمنية واإلعالمية 
يغلق  حد  إل��ى  ُمحَكمة  باتت  اليوم  للعالم 
السبل السلمية أمام حركات التغيير سواء 
ال��س��اع��ي��ة إل���ى ال��ت��ح��رر ال��ق��وم��ي أو ال��ع��دال��ة 
السياسية،  الديموقراطية  أو  االجتماعية 
م���م���ا ي��ج��ع��ل ال���ع���ن���ف س���ب���ي���اًل م���رج���ح���ًا أم����ام 
التغيير،  إلى  الساعية  المغبونة  الجماعات 
ف���ت���ق���ع ه�������ذه ال����ج����م����اع����ات ف������ي م���ص���ي���دة 
"اإلرهاب" المعّدة سلفًا بغرض تجريد أي 
في  وحشرها  السياسي  بعدها  م��ن  حركة 

خانة "جنائية" مدانة أخالقيًا.
ف��م��ن ال��ت��وص��ي��ف ال��ف��ك��ري وال��س��ي��اس��ي 
إل���ى ال��ت��وص��ي��ف ال��ط��ائ��ف��ي وال��م��ذه��ب��ي إل��ى 
ال��ت��وص��ي��ف اإلره����اب����ي ال���م���ع���زول ب��ال��ك��ام��ل 
ع���ن أس���ب���اب���ه، ي���واص���ل ال��ف��ك��ر ال��س��ي��اس��ي 

المسيطر على عالم اليوم تهافته. 

اإلرهابي هو اإلرهابي
راتب شعبو

رأي

تفصيل لكميل حوا.

أفكر في مصير خّطاط كان في لحظة إلهام وطني قد سجل على لوح، 
الئحة بأسماء سيد الوطن الحسنى. كانت تسعة وتسعين اسما. غير أن 
سيد الوطن حين لم يجد من بينها اسم الله اكفهرت مالمحه وقبل أن 

يتخلى عن أسمائه الحسنى مقابل أن تحل نظرته العابسة إلى الموت محل 
الموت

قبل االحتالل بنهار واحد َبعَده بليلتين

فاروق يوسف

م��س��ت��أج��رًا. كانت  ال��وط��ن ف��ي حقيقته بيتًا  ك��ان 
غيومه ال تمطر إال حين تلهمها عينا الرب دموعًا. 
هل أهبك سيدي مندياًل؟ كان سيد الوطن يبكي 
فيما ك��ان ال��رف��اق ي��ذه��ب��ون إل��ى ال��م��وت، مباشرة 
م��ن االج��ت��م��اع ال��ح��زب��ي إل���ى ال��ق��ب��ر. ل��ق��د وق���ع على 
أل��ف عام  الصيفي جهد  اليوم  المالئكة في ذل��ك 
الخيانة مرتفعًا.  في ساعة واح��دة ولم يكن ثمن 
ثمن ال��رص��اص��ة ال��ت��ي اس��ت��ق��رت ف��ي ال��ق��ل��ب. وألن 
تلك الدموع كانت غالية، فقد قرر شعب بأكمله 
أبو  إع��ادة تربية عواطفه. ك��ان  أن يستثمرها في 
الوطن قد اكتشف أن نهرين هما وديعة الله في 
الوطن ال يكفيان لسقاية حنطته فقرر أن يشق 

نهرًا ثالثًا لدموعه المالحة.
ال ش��يء من كل ش��يء. ش��يء من ال ش��يء. كل 

شيء مقابل ال شيء. 
كنا في حفلة شواء وطني. 

عزيٌز هو الوطن. كنا نرى القادمين من الخارج 
الصابر  ت��راب��ه  ويقبلون  يسجدون  وه��م  يتعثرون 
زه��رة  إن  سيقال  فنبكي.  ال��م��ط��ار  اسمنت  تحت 
زه��ور هولندا.  الحمراء هي أجمل من كل  الجوري 
سيقال إن شارع الرشيد استعار أعمدته من إرم 
الوحش  الباذنجان، وهو  إن  العماد. سيقال  ذات 
 ط��ع��م��ًا من 

ّ
األس������ود ال��م��ف��ت��رى ع��ل��ي��ه دائ����م����ًا، أل�����ذ

ال��ف��راول��ة واالن��ان��اس وعنب األن��دل��س. قلوبنا من 
مسك وعنبر وتوت ونعناع وهندباء. سنصّدق أن 
الماء  م��ن  إل��ى زق��اق ضّيق تخترقه س���واٍق  الحنين 
الثقيل، هو واقعة تغلق العيون المكتظة بالتين 
األسود واألفوكادو والغاردينيا على نواٍح كربالئي 

 الصدور. 
ّ

عذب يشق
الخراف  تطل  حين  الوطني  الثغاء  ي��غ��ادرن��ا  ِل��َم 
ب��رؤس��ه��ا ال��م��ق��ط��وع��ة م��ن ال��ن��واف��ذ؟ ن��واف��ذ ال��وط��ن 
أن  م��ن  ب��داًل  األرص��ف��ة  العميان على  التي رسمها 
ق بعصافيرها فوق رؤوس أشجار الصفصاف. 

ّ
تحل

س��ي��ق��ول أح���ده���م ل���آخ���ر: "ل���ق���د ن��س��ي��ت ال��ن��اف��ذة 

مفتوحة". تضحك الفقمة وهي تركل كرة الثلج 
الضائع.  ال��وق��ت  م��ن  المزيد  لدينا  ك��ان  ال��وط��ن��ي. 
الشعبي،  للعمل  للمسيرات،  منذورة  كاملة  حياة 
ل��الج��ت��م��اع��ات ال��ح��زب��ي��ة، ل��ل��وق��وف ف��ي ط��واب��ي��ر من 
أجل فخذي دجاجة،  لإلنصات إلى ذهب كالمه، 
لرؤيته وهو يفاجئ عائلة كان أفرادها قد جلسوا 
حول طاولة الطعام. "يا لنا من أوغاد إذ لم ننصت 
إلى طائر السعد وهو يخبرنا بمقدم سيد الوطن". 
ح��ي��ن��ه��ا ي���ك���ون ال���ط���ع���ام وط���ن���ي���ًا، م���ن غ��ي��ر ت��واب��ل 
هندية، أشيع أنها كانت مستخلصة من نباتات، 
على  يكون  حينها  البقر.  جنون  ف��ي  السبب  ه��ي 

الجميع أن يأكلوا بمالعق وطنية. 
ك���ان ش��ع��ورن��ا ال��وط��ن��ي ي��رب��ك خ��ط��وات��ن��ا، فكّنا 
ن��م��ش��ي ك��ال��ف��ق��م��ات. ه��ل ت��ش��ك��ون م��ن السمنة؟ 
سيكون هناك برنامج وطني لتخفيف الوزن. الموز 
بالخطيئة  ��ر 

ّ
ي��ذك ال��ت��ف��اح  ب��ال��ح��س��اس��ي��ة.  يتسبب 

البطيخ األحمر شيوعي. جيناته قبل أن  األول��ى. 
كانت  التماثيل،  عبدة  يد  على  بها  التالعب  يتم 
حمورابي.  شريعة  ت��ذك��ره  فلم  الجبن  أم��ا  بيضاء. 
الحليب من  م��ادة  أن تلغى  اقترح  ك��ان هناك من 
باألبقار؟ كان  م��اذا نفعل  الوطني. ولكن  الفطور 
بلغتهم(  )القيمر  ال��ق��ش��دة  يصنعون  ال��ع��راق��ي��ون 
من حليب الجاموس. وألن الجاموس يعيش في 
ر بالسومريين. وألن السومريين 

ّ
األهوار، فإنه يذك

 شك 
ّ

القشدة محل ع��رب��ًا، فقد ص��ارت  ل��م يكونوا 

مادة  القيمر  أن يستمر  الصعب  ك��ان من  وطني. 
للغزل.  كان سيد الوطن سعيدًا بمن تقطع أذنه 
بتهمة ت���داول ال����دوالر األم��ي��رك��ي. وح���ده ال���دوالر 
ك���ان م��ل��ع��ون��ًا. ل��م ي��ك��ن ال��ي��ن ال��ي��اب��ان��ي وال الجنيه 
األورو  ال��س��وي��س��ري وال  ال��ف��رن��ك  االس��ت��رل��ي��ن��ي وال 

األوروبي مشمولة بتلك العقوبة. 
كان الوطن يقيم في األذن. في الوشاية التي 
بأذن  إلى أن يقضي بقية حياته  تقود ضحيتها 
بقلع  المتخصصون  أط��ب��اؤه  للوطن  ك��ان  واح���دة. 
َسم ابقراط برمية نرد 

َ
األذن. لقد طويت صفحة ق

وطني. 
أذٌن واحدة تكفي لإلنصات إلى صياح الديك 

الوطني. 
ك��ان��ت ي��د سيد ال��وط��ن ق��د ُص��ّب��ت م��ن البرونز. 
برت لتمسك من الجهتين بسيفي قوس النصر. 

ُ
ك

ذات مرة في احتفال ساخر، امتطى سيد الوطن 
ال��ق��وس وك��ان  حصانًا أبيض وم��ّر م��ن تحت تلك 
من بين الحضور رئيسا دولتين وملك عربي. كان 
الوطن يومها قد ارت��دى ثيابًا من الغبار البرونزي 
ورق��ة،  إال  القانون  "ه��ل  الخفيف، وك��ان يضحك. 
يمكن استبدالها بورقة أخرى"، كان سيد الوطن 

يقول. 
ابنته في معركة  حين قتل سيد الوطن زوج 
علنية، تدارك هفوته فأضفى على قتيله لقب 

االع��ت��ب��ار بمثابة  ف��ك��ان رد  ال��غ��ض��ب"،  "ش��ه��ي��د 
اعتراف وطني بالقدر الذي يليق بالشهداء وقد 
كانوا دائمًا أكرم منا جميعا. لقد انتقل القتيل 
بجّرة قلم من الئحة الخونة إلى مصاف الشهداء. 
ال��رج��ل وأخ��ط��أن��ا، وه��ا نحن نتساوى  لقد أخ��ط��أ 
الله قتياًل،  إلى  لم نقدمه  الحساب.  أم��ام لحظة 
ب��ل ق��دم��ن��اه ش��ه��ي��دًا. وع��ل��ى ال��م��الئ��ك��ة أن تغّير 

دفاترها. 
ح��ي��ن واف�����ق ع��ل��ى أن ت���ق���وم ف����رق ال��ت��ف��ت��ي��ش 
الدولية بدخول غرف نومه، التي لم يكن قد نام 
نا الوطني قد  في واح��دة منها، شعرنا بأن حياء
منا سيد الوطن يومها إلى لحظة 

ّ
دش. لقد سل

ُ
خ

الهباء. لحظة يكون فيها الشيء أشبه بالالشيء. 
لكن سيد الوطن ك��ان يومها وح��ي��دًا. فال غرفة 
غرفة  كانت  المفتشون  إليها  تسلل  التي  نومه 
انبهرت لمرآه  ال��ذي  الفارسي  نومه، وال السجاد 
عيونهم كان قد لمسه بيديه. بالنسبة إلينا كان 
هناك َمن يعكر مزاج الوطن. كان الرجل وحيدًا. 

وكنا بسبب وحدته وحيدين أمام الخالق.
ف���ي ال��ع��اش��ر م���ن ن��ي��س��ان، ب��ع��د االح���ت���الل ب��ي��وم 
واح�����د، ظ��ه��ر س��ي��د ال���وط���ن ف���ي األع��ظ��م��ي��ة، وه��ي 
ووقف  برمياًل  قلب  العباسية.  بغداد  من  ضاحية 
تحية  علينا  ألقى  العسكري.  بلباسه  ك��ان  عليه. 
الوداع. بعدها اختفى. منعته هتافات المواطنين 
م���ن أن ي��ق��ول ج��م��ل��ت��ه األخ���ي���رة ال��ت��ي ص���ار علينا 
ال��وط��ن ف��ي إج���ازة. هرب  أن نخترعها. لقد ذه��ب 
اإلمام بالجمعة. تلكأ قفص الطيور في استجابته 
أبهذا  للبلهاء؟  التاريخ مسرحًا  للزقزقة. كم يبدو 

اليسر تختفي األوطان؟ 
لقد سقطنا في عفن ارتجالنا العاطفي. "بالدي 
وإن جارت علّي عزيزة"، يقول الشاعر. كان علينا 
ال��وق��ت، ك��ل وقت  أن نتساءل "ل��م��اذا؟"، غير أن 
ال��وط��ن ولم  ال��رف��اق بنهار  ص��ار متأخرًا. لقد ه��رب 

يتركوا لنا سوى ليله المبهم مثل سؤال. 
سيكون  ليلهم  أن  ال��ع��راق��ي��ون  اكتشف   

ً
ف��ج��أة
طوياًل. 

"وه����ا ال��ل��ي��ل��ة ح��ل��وة وج��م��ي��ل��ة"، س��ي��ق��ول ق���ارئ 
المقام ليرّد عليه الجمهور "حلوة وجميلة". كانت 

الخراف تطل بثغائها من شرفة الوطن. 
لقد ضّحينا بالجواميس السومرية التي قيل إن 
بعد حملة محمد  األه���وار  إل��ى  ق��د جلبوها  الهنود 
مائدة  على  بالقيمر  ضّحينا  الهند.  على  القاسم 
الفطور. ضّحينا بإحدى األذنين. ضّحينا بالنهرين 
بدموعه،  يلوثهما  ب��أن  ث��ال��ث  لنهر  سمحنا  حين 
هدر في أول 

ُ
ر لها أن ت دِّ

ُ
من أجل سمعة وطنية ق

ن��ك��ون مستعدين  أن  ي��ك��ن منطقيًا  أل���م  ه��زي��م��ة. 
للهزيمة؟ 

كنا منذورين للهزيمة. بل كنا نقف في انتظار 
البرابرة.        

لكن عواطفنا كانت قد تلوثت بالروث الوطني، 
وهذا ما يعذبنا. ما كنا نظنه نهارًا قبل االحتالل، 
 طريقنا إلى المجهول 

ّ
صار يرمم عارنا ونحن نشق

في ليل االحتالل. شعب ال يرى في قيامته إال نوعًا 
ثقافته  إن��ت��اج  يعيد  إن��ه  التصويرية.  البالهة  م��ن 
المنافقة. ثقافة عدّوه الذي يحكمه باعتباره سيد 
الوطن. كان علينا أن نفهم أن سيد الوطن حين 
لّوح  بيديه في ظهوره األخير، كان يريد أن يخبرنا 
أنه قد أخذ الوطن معه. وديعتنا ستكون سالمة. 
ك��ان بطاًل ف��ي مواجهة ج��اّلدي��ه، وه��ذا م��ا يجعلنا 
موقع  ف��ي  الوديعة ستكون  تلك  أن  إل��ى  نطمئن 

آمن دائمًا. 
لقد ذهب الوطن معه.  

لن يرعى أحد بحذر من بعده جواميس الغرباء. 
الوطن قد  الوطن قد اختفى. ك��ان  ك��ان سيد 
المواطنين لم يختفوا. كان عليهم  اختفى. لكن 
قيامتهم  ليتأملوا  الوطن  شرفة  على  يجلسوا  أن 

من جديد. 
أخطأ.  إذا  الحاكم  يحاسب  َم��ن  هناك  سيكون 

لكن َمن يحاسب الشعب؟  
��اط ك��ان ف��ي لحظة إلهام 

ّ
أفكر ف��ي مصير خ��ط

وط��ن��ي ق��د سجل على ل���وح، الئ��ح��ة ب��أس��م��اء سيد 
اس��م��ا.  ال��ح��س��ن��ى. ك��ان��ت تسعة وتسعين  ال��وط��ن 
غير أن سيد الوطن حين لم يجد من بينها اسم 
الله اكفهرت مالمحه وقبل أن يتخلى عن أسمائه 
ال��ح��س��ن��ى م��ق��اب��ل أن ت��ح��ل ن��ظ��رت��ه ال��ع��اب��س��ة إل��ى 
اط جاموسة 

ّ
الموت محل الموت.  كان ذلك الخط

وطنية تمشي في ليل البالد. 

وألن تلك الدموع كانت غالية، فقد 
قرر شعب بأكمله أن يستثمرها 

في إعادة تربية عواطفه. كان أبو 
الوطن قد اكتشف أن نهرين هما 
وديعة الله في الوطن ال يكفيان 
لسقاية حنطته فقرر أن يشق نهرًا 

ثالثًا لدموعه المالحة

َمن يعكر مزاج الوطن؟ كنا نحرص على سمعة الوطن فال نسمح لكبريائنا الوطنية بأن تتثاءب في المقهى حين يمر بها 
النشيد الوطني بعد أن يقفز مثل خوار من شرفة الوطن نظيفًا من الروث الوطني الذي كان يعاد تصنيعه على هيئة 
قبعات ملونة نرفعها تحية لسيد الوطن، وهو أبوه وقديسه وإمامه ومئذنته ورايته وعقرب ساعته ورمل بحره وريش 

وسادته وبصره وفؤاده ولهب ناره وعمود بيته.

لوحة لكميل حوا.
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محمد صابر عبيد

 س��ؤال الشعر أح��د أه��ّم األسئلة وأخطرها 
ّ

يظل
بوصفه  ال��ع��ص��ور،  م��ّر  على  العربية  الثقافة  ف��ي 
النموذج اإلبداعّي الحيوّي واألصيل والجميل من 
نماذج تشكيل العقل الثقافّي العربّي. وإذا كان 
 

ّ
أقل القديمة  العربية  الثقافة  في  الشعر  س��ؤال 

المطلقة  هيمنته شبه  بحكم  وإش��ك��ااًل  ح��ض��ورًا 
ع��ل��ى ال��ع��ق��ل ال��ث��ق��اف��ّي ال���ع���رب���ّي ف���ي م��س��ت��وي��ات 
ك��ث��ي��رة، ف���إّن ه���ذا ال��س��ؤال ف��ي ال��ث��ق��اف��ة العربية 
ال��ح��دي��ث��ة ي��ع��ّد واح����دًا م��ن أه����ّم أس��ئ��ل��ة الثقافة 

وأكثرها إشكالية والتباسًا.
ق���ب���ل س����ن����وات أج������رى ال���ش���اع���ر واألك���ادي���م���ي 
محمد عظيمة الذي يدّرس في جامعة طوكيو، 
اس��ت��ف��ت��اء غ��ري��ب��ًا وط��ري��ف��ًا ف���ي ف��ك��رت��ه وأس��ل��وب��ه 
وف��ض��ائ��ه وم��ق��اص��ده، وّج����ه ف��ي��ه س����ؤااًل م��رك��زي��ًا 
واحدًا هو: كيف ترى المستقبل؟ واختار عّينات 
متنوعة من مختلف شرائح المجتمع اليابانّي، من 
ثم  الجامعة  إل��ى  الثانوية  إل��ى  االبتدائية  طالب 
إلى طبقة العمال والفالحين والمهنيين، وصواًل 
إل���ى أس��ات��ذة ال��ج��ام��ع��ات وال��م��ف��ك��ري��ن وال��س��اس��ة 
الجنسين  )من  واألدب��اء  والفالسفة  والرياضيين 
طبعًا(، وحين جمع أوراق االستفتاء كلها فوجئ 
بأّن الجميع اتفقوا على إجابة واحدة هي: ال أفهم 

السؤال! 
فتحت لي شخصيًا هذه الحكمة الصادمة أفقًا 
لحظة  في  اختزل  والتكثيف،  التركيز  غاية  في 
ِح��َك��م، وأدرك��ُت  مته من 

ّ
 ما تعل

ّ
قلق مذهلة ك��ل

بعد طول تأمل سّر عظمة هذا الشعب وفهمُت 
معنى حضارته وداللة تقّدمه. 

أجد أّن اليابانّي لم يتحّول إلى إنسان مدهش 
الرماد،  من  نهوضه  بعد  العجيبة  السرعة  بهذه 
 ح��ي��ن اك��ت��ش��ف ب��ال��خ��ب��رة وال��ت��ج��رب��ة وال���ذك���اء 

ّ
إال

والحساسية أخطر ما في تاريخه أال وهو الحاضر/ 
ها 

ّ
الراهن/ المرئّي/ الملموس، فكّرس حياته كل

ثم نفض عن  الثمينة،  اللقية  لهذه  الفور  على 
الثقيل  ال��رم��اد وإرث��ه  معطفه ما بقي من ماضي 
المفعول  المهينة  لزمنيته  ال��رك��ون  يكّبد  ال��ذي 
ثمنًا ب��اه��ظ��ًا، وح���ّول ذاك��رت��ه إل��ى ذاك���رة محض 
ب��ص��ري��ة ت��ؤم��ن - عمليًا ع��ل��ى األق����ل - ب��م��ا ت��رى، 
وت��ت��ل��ب��ث ت��ل��ب��ث��ًا دائ���م���ًا ف���ي دارة ال��ح��اض��ر، وب���دأ 
بأعلى ما صّمم لها من كفاءة وطاقة  بتشغيلها 
المدهش  ال��ح��ض��ارّي  النحو  على  فكان  إنتاجية 

الذي نراه اليوم. 
نحن ال��ع��رب م��ا زل��ن��ا نتعامل م��ع ال��زم��ن تعاماًل 
أن  ما ح��اول أحدنا  نحويًا وبيانيًا وأخالقيًا، وإذا 
يفلسف القضية على قدر طاقته في التفلسف، 
فإنه ينتهي دائمًا إلى أّن الحاضر عبارة عن خيط 
وهمي خفّي يربط بين الماضي والمستقبل، على 

العملية  الناحية  م��ن  وج���وده  ينفي  ال��ذي  النحو 
اإلجرائية على صعيد الممارسة والتداول.

يحلم  بامتياز،  ماضوّي  كائن  العربّي  اإلنسان 
حلمًا شاعريًا خاويًا ويوتوبيًا بمستقبل مجهول 
 في دائ��رة الوهم. وإذا ج��ّرب أّي 

ّ
ال حضور له إال

مجتمع  أّي  على  لسانية  تجربة  يجري  أن  باحث 
ع��رب��ّي م��ن دون أّي اس��ت��ث��ن��اء، ي��راق��ب ف��ي��ه��ا أّي 
المجتمع وفي  ه��ذا  أو مجموعة من  لفرد  حديث 
أّية مناسبة يختار، وجد أّن حجم حضور الماضي 
تندس  ف��ي حين  المئة،  ف��ي   90 نسبة  يتجاوز 
المتبقية في جيب حلم هارب  المئة  ال��� 10 في 
من تلك األحالم اليوتوبية الواسعة التي ال تزال 
السليب من بين  األن��دل��س  إل��ى استرجاع  تدعو 

أيدي الغزاة األسبان! 
ح��ت��ى ن��ص��وص��ن��ا اإلب���داع���ي���ة ل��ألس��ف ال ت��خ��رج 
ك��ث��ي��رًا ف���ي م��س��اق��ات��ه��ا وم���س���ارات���ه���ا وأش��ك��ال��ه��ا 
ومقوالتها وقوانينها اإلبداعية عن هذه الدائرة 

شبه المقفلة. 
بالكالم وولعنا  العظيم  هذا هو سبب شغفنا 
االحتفالّي بالحديث عن أمجادنا الغابرة )ذخيرتنا 
التي ال تنضب(، ورغبتنا الدفينة في النوم على 
أديم األسّرة المستعملة مهما تغّير لون قماشها، 
وأخذ الوصفات الطبية األبدية الساحرة لألجداد 
ك��ي تشفي األم����راض ك��اف��ة، واس��ت��خ��دام عطور 
أكثر  ونجعلهن  حبيباتنا  بها  نفتن  التي  اآلب���اء 
إخالصًا لنا، وانغمارًا في غرامنا، وانسحاقًا تحت 
وطأة ذكوريتنا التاريخية الفادحة حيث ال بديل 

لها.
ال��ش��ع��ر ال�����ذي ي�����راه ال���ع���رب���ّي س�����ّرًا ب��اط��ن��ي��ًا من 
العميقة وأسطورة من أساطيره وحدثًا  أس��راره 
دائ�����م ال����ض����رورة ف���ي م��خ��ي��ال��ه ال���ن���اج���ز، ه���و أح��د 
 ط��وي��اًل يهيمن 

ّ
أش��ك��ال ال��زم��ن ال��ع��رب��ّي وق��د ظ��ل

إلى  ويقوده  بمصائره،  ويتالعب  مقدراته  على 
التفكير األكاديمّي الجّدي بمستقبل هذا الطفل 
ل وهو ال ُيجارى وال ُينافس، على 

ّ
الخرافّي المدل

إرادة  ع��ن  المعّبر  الحقيقّي  الشعر  أّن  م��ن  ال��رغ��م 
الراهن  العميق  العصرية وع��ن وج��دان��ه  اإلن��س��ان 
وق���ّوة  وإرادت�����ه  وش��ك��ل��ه  بطبيعته   

ٌ
مستقبل ه��و 

تأثيره في اإلنسان والطبيعة واألشياء والذات.

لحظة  استيعاب  الشاعر  فعل  استطاع  كلما 
ال��ت��وت��ر ال��راه��ن��ة واس��ت��ث��م��ار ط��اق��ات��ه��ا اس��ت��ث��م��ارًا 
ب���أرق���ى تجلياتها  ال��ت��ج��رب��ة  واس��ت��ي��ح��اء  ح��ي��وي��ًا، 
وأقصاها، فإّن في وسعه إنجاز مستقبله الخاّص 
)خارج مفهوم الزمن العام طبعًا( الذي ال ينصرف 
ك��ل��ي��ًا إل���ى دائ�����رة ال��ح��ل��م. إذ إّن ح��ل��م ال��ش��ع��ر هو 
ى 

ّ
 وتتجل

ّ
ح��ل��م يقظة ي���رى األش��ي��اء وه���ي ت��ش��ف

ل وتتصّير بطاقة تكثيف وتركيز هائلة، 
ّ
وتتمث

بمرجعية  االستعانة  أجل  ال يمكن نسيانها من 
الذاكرة بمعناها الماضوّي، وكما ال يمكن حجبها 
إلى  إزاحة كاملة  وإزاحتها  وتصميتها وتغييبها 
أفضية الغموض العليا، على النحو الذي يشجع 
الفنية  الحلم بمادته اإلجرائية األولية - ما قبل 
- على اإلمساك القوّي والمقصود بزمام المبادرة 

والتحّكم بأدوات الفعل.
 ما بقي لنا من جرأة المعرفة على 

ّ
لعلنا نستغل

ت��خ��وم ه���ذه ال��م��داخ��ل��ة ل��ن��ذه��ب إل���ى ال��س��ؤال من 
استفهامية جديدة  تقترح صيغة  أخ��رى  زاوي��ة 
ه���ي: ل��َم��ن ُي��ك��ت��ب ال��ش��ع��ر؟، ذل���ك ال��س��ؤال ال��ذي 
 عبر 

ّ
ما أجبنا عنه ال يمكن أن تكون إجاباتنا إال

ّ
كل

 
ّ

أسئلة كثيفة وخصبة بال حدود وال نهاية يظل
يطرحها الشعر على العالم والوجود.

ق���ب���ل س����ن����وات ح���ض���رن���ا أم���س���ي���ة ش���ع���ري���ة ف��ي 
دمشق  )كانت  دروي��ش  محمود  للشاعر  دمشق 
��ق��ة وم��ع��ط��اء( عقدها 

ّ
فيها زاه��ي��ة وم��غ��ري��ة وم��ت��أل

منظموها في مكان احتفالّي واس��ع )ملعب كرة 
ع��دد الحضور بأكثر من خمسة  ر فيه  ��دِّ

ُ
ق ة( 

ّ
سل

آالف، افترشوا األرض مستسلمين بفرح وانتشاء 
ل���ص���وت دروي������ش ل���م���دة س��اع��ت��ي��ن ت��ع��ب فيها 
ر في السياق 

ّ
درويش ولم يتعب اإلصغاء. نتذك

نفسه مناسبة مشابهة مع أدونيس، وأخرى مع 
مظفر النواب، وال حاجة الستحضار مناسبات ال 
حصر لها مع الراحل األكثر جماهيرية وشعبية، 
نزار قباني، ألنها معروفة للجميع، كما أّن أرقام 
مبيعات دواوين هؤالء واهتمام المدّونة النقدية 

 أهمية عن أمسياتهم الشعرية.
ّ

بهم ال تقل
ت������رى ه����ل ي���ف���س���ر ه������ذا األم�������ر وه������و ال ي��خ��ل��و 
م��ن تعقيد وال��ت��ب��اس، ن��م��ط��ًا م��ن أن��م��اط عالقة 
يثق  تجعله  بالجمهور  ال��ح��دي��ث  ال��ع��رب��ّي  الشعر 

باستمرارية حضوره في الزمن؟ 
ن�����درك ت��م��ام��ًا ه��ن��ا أّن ال��ش��ائ��ع��ة وال��م��ح��اك��اة 
خ�����رى ك��ث��ي��رة 

ُ
وال���الش���ع���ور ال��ج��م��ع��ّي وم����ف����ردات أ

ي��م��ك��ن أن ت���ن���درج ف���ي ال��ح��ل��ق��ة ن��ف��س��ه��ا، وف��ي 
وس���ع���ه���ا أن ت���ؤث���ر ف����ي دع�����م غ�������زارة ش��ع��ب��ي��ة م��ا 
لشاعر ما أو ظاهرة ما توهم بأهميته/ أهميتها، 
 أّن االه��ت��م��ام ال��ن��ق��دّي ال��واع��ي ب��ه��ذه األس��م��اء 

ّ
إال

ف��ي ال��م��دّون��ة ال��ن��ق��دي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة ينفي 
من  ب��ل يضاعف  ال  يها شعريًا، 

ّ
ويزك ذل��ك  عنها 

باتفاق نسبة   - اإلبداعية، فهم شعراء  أهميتها 
وعيا  يمتلكون   - ودارس��ي��ه��م  قّرائهم  م��ن  عالية 
خالقًا يجعلهم يعرفون ماذا يفعلون بحساسية 
 نظيرها، لذا هم ال يخافون مطلقًا من 

ّ
عالية قل

مسّمى مجهول يدعونه المستقبل ألنهم شعريًا 
في  متألقا  يرونه  وزاه��ي��ًا  زاه��رًا  يعيشون حاضرًا 

عيون اآلخرين. 
وق��ادرًا  ف��ي مستقبله  ح��اض��رًا  الشعر   

ّ
سيظل

��م��ا زح��ف��ت 
ّ
ع��ل��ى اخ���ت���راع م��س��اح��ات ج���دي���دة ك��ل

أراضيه  ت 
ّ
وغط اإلنفوميدية  الثورة  ري��اح  عليه 

الشاسعة بألوان التقانات واآللّيات والوسائل، 
 ال������روح ت���واق���ة ل��ت��ل��ك "ال��ك��ل��م��ة 

ّ
م��ث��ل��م��ا س��ت��ظ��ل

ال��م��ع��ج��زة" ت��م��ض��ي ف��ي غ��اب��ة ال���وج���دان لتشرق 
أرض����ه����ا ب���ث���م���ار ال����ح����ّب ت��ت��ف��ّج��ر ن��ض��ج��ًا وغ��ن��ج��ًا 
للغة نفاذة   األشياء 

ّ
ك��ل وإث���ارة، حيث تتماثل 

استكشافية مبصرة في رؤيتها ورؤياها تقول 
م��ا ت���رى وم���ا ت��س��ت��ش��رف، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أل��وف 
ال���ت���اب���وات ال��ت��ي ت��ض��ع��ه��ا أص���اب���ع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الحديثة على مراهقة اللسان، وتسعى إلى خنق 
السبيل  الحّب فيه. في  وإخ��م��اد ج��ذوة  عه 

ّ
تطل

إل����ى ت��أس��ي��س ث��ق��اف��ة )رؤي������ة ب���ص���ري���ة( داخ���ل 
ل 

ّ
��ي وال��م��ك��ت��وب تثق بما تتمث

ّ
ال��خ��ط م��س��اق��ات 

وت����رى وت��م��س��ك، ب��ع��ي��دًا ع���ن ف��ض��اء ال��ي��وت��وب��ي��ا 
الحقيقّي  بمعناه  ال��زم��ن  حساسية  م��ن  وق��ري��ب��ًا 
وتحتفل  تحتفي  عصرية،  لحضارة  المؤسس 
 م��ق��وم��ات ال��ح��ي��اة م��ن دون اس��ت��ث��ن��اء، وال 

ّ
ب��ك��ل

تنسى أبدًا أّن اإلنسان بؤرة وجدان عميقة في 
جمالها وحّرة في عمقها وجميلة في حريتها.

 إشكالية 
ّ

أق��ل زمنًا عربيًا جديدًا  فهل نشهد 
وأكثر وضوحًا وحضورًا وتماثاًل إلنسانية اإلنسان 
في حضوره وقدرته على اإلنتاج، حتى وإن كان 
ه الزمن وقد امتأل 

ّ
الشعر بساط الريح الذي يستقل

بقوة الحضور وحّدة البصر، من أجل مثول فاعل 
المستحضر  العربّي  اإلن��س��ان  أي��دي  بين  ومنتج 
وهو  االستشرافية،  وإمكاناته  ورؤي��ت��ه  لثقافته 
ل�"اآلخر"،  وجميلة  داخلية  حرة  ابتسامة  يبتسم 
ماّدًا يده إليه بما يناسب المصافحة، داعيًا إياه 
إلى حوار نظيف ومستقل ومتكافئ تحت رعاية 
زمن حضارّي مشترك ومتسامح وجميل وأصيل 

مشحون بالمعنى والقيمة؟

هل مستقبل الشعر يف خطر؟

سيظّل الشعر حاضرًا في مستقبله وقادرًا على اختراع مساحات جديدة 
كّلما زحفت عليه رياح الثورة اإلنفوميدية وغّطت أراضيه الشاسعة 

بألوان التقانات واآللّيات والوسائل، مثلما ستظّل الروح تواقة لتلك 
"الكلمة المعجزة"

كان العقيد قائد الكتيبة التي خدمُت فيها 
ال يستقبل المجّندين في مكتبه إال ف��رادى. 
يدخل المجّند إليه، وبعد دقائق يخرج، وبيده 
رنا العقيد 

ّ
إجازة لخمسة أيام أو أكثر. لطالما ذك

بأوامر القيادة التي تنص على عدم إعطاء أبناء 
المناطق "الساخنة" إج��ازات خوفًا عليهم من 
"ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة ال��م��س��ل��ح��ة"، ل��ك��ن أح��د 
المجّندين، وهو من ريف إدلب المحرر، حصل 
على أكثر من إجازة، وبعد أن يخرج من مكتب 
العقيد كان يقول مبتسمًا: لكل مشكلة حل!

حقيبته  العقيد  يحمل  ال���دوام  نهاية  ف��ي 
الكبيرة التي لم تفارقه يومًا، يأخذها كل يوم 
معه، وُيحضرها في الصباح، ولم يكن يسمح 
في  قريته  م��ن  لرقيب  إال  بلمسها  مجّند  ألّي 
طرطوس. كان هناك فضول كبير عند كل 
بين  الغرام  ذل��ك  لمعرفة سر  الكتيبة  عناصر 
العقيد والحقيبة، وم��اذا كان يضع بداخلها. 
أحد  ف��ي  وممتلئة.  ج��دًا،  ثخينة  تبدو  كانت 
ال��ت��ف��ق��دات ال��ص��ب��اح��ي��ة، وب��ع��دم��ا أم���ر العقيد 
ح��اج��ب��ه ب����أن ي��ض��ع ال��ح��ق��ي��ب��ة ف���ي ال��م��ك��ت��ب، 
ويعود فورًا لحضور االجتماع، قرأ على عناصر 
ال��ك��ت��ي��ب��ة ب��ي��ان��ًا م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة للجيش 
من  المجّندين  فيه  ر 

ّ
تحذ المسلحة  والقوات 

أي طعام أو حتى "سندويشة فالفل" يقدمها 
إليهم المدنيون الذين يمرون من أمام القطع 
العسكرية، ألن هذه أساليب خبيثة تتبعها 
"الجماعات اإلرهابية المسلحة" لوضع الزرنيج 
م��ع ه��ذه األط��ع��م��ة، وذل���ك ب��ه��دف قتل رج��ال 
جيشنا العربي السوري، نظرًا لما لهذه المادة 
السامة )أصر العقيد حينها على أنها زرنيج( 
ال��ج��س��م. بعد االجتماع  ف��ي  م��ن تأثير س��ري��ع 

سألني أحد المجّندين:
- سيدي المالزم أنت دارس ومثقف، شو 

هذا الزرنيج؟

أس��ئ��ل��ة ال��م��ج��ّن��دي��ن م��ح��رج��ة دائ���م���ًا، ففي 
بداية األحداث عندما كانت تخرج التظاهرات 
في الليل، ونسمع الهتافات الثورية الداعية 
إلس���ق���اط ال���ن���ظ���ام، ك����ان س�����ؤال ال��م��ج��ّن��دي��ن 

الدائم: سيدي شو عم يصير بّرا؟!
فقلت  بكثير،  أسهل  الزرنيج  عن  السؤال 

للمجند:
- هذا سائل سريع االشتعال مثل البنزين!
ل���م ي��ق��ت��ن��ع ال��م��ج��ّن��د ب���ال���ج���واب. ن����ادى على 
المجّند سائق العقيد الخاص، وسأله ساخرًا:
- أن����ت ك���ل ي����وم ت��اخ��ذ ال��ع��ق��ي��د وت��ج��ي��ب��ه، 
دخلك شو في بهالشنطة اللي مستحيل يوم 

ينساها العقيد، معقولة فيها زرنيج؟!
العقيد،  ي��وم، وبينما تقدمت سيارة  ذات 
وخ������ّزان ال��م��ي��اه ك����ان ي��ت��راج��ع ل��ل��خ��ل��ف، ص��رخ 

سائق العقيد بسائق الخّزان:
- يا حمار، يا جحش، مانك شايف سيادة 

العقيد؟
العقيد بدوره راح يصرخ:

- ولك مين عطاه لهالكّر شهادة سواقة؟!
عن  تتحدث  ال��ت��ي  الشعبية  األغ��ن��ي��ة  لكن 
"عسكري" منعته الخدمة من رؤية خطيبته، 

فصلت سائق الخّزان عن الدنيا كلها.
الخّزان فضغط  المجّند سائق  انتبه  فجأة 
على الفرامل بقوة. ركض جميع العساكر إلى 

العقيد:
- الحمد لله على سالمتك سيدي... الحمد 

لله على سالمتك سيدي.
ال��س��ي��ارة ل���م ت��ت��ض��رر ك��ث��ي��رًا ح��ي��ن��ه��ا، لكن 
��ت��ح��ت ع��ل��ى م��ص��راع��ي��ه��ا، 

ُ
ال��ح��ق��ي��ب��ة ال��ج��م��ي��ل��ة ف

وان���دف���ع���ت  ك���ث���ي���رة،  أوراق  م��ن��ه��ا  وخ����رج����ت 
ق��ن��ي��ن��ات ال���ب���ن���زي���ن ت���ت���راك���ض م����ن داخ���ل���ه���ا. 
من دون  انتفخت  وبعضها  انفجرت،  بعضها 

أن تنفجر مثل وجه العقيد.

موا أوالدكُم التعددية واالنفتاح  "علِّ
قبل السباحة وركوب الخيل"

)حديٌث موضوع(

 عاٍم مضت
ُ

ألف
قبل أن تمضي

 عاْم
ُ

ألف
¶¶¶

نا
ُ
كانت جارت

تسكب القيَح في قلِب الحديقة
 أبناِئها العشرين.

ُ
ِقئت دمامل

ُ
بعد أن ف
وصارْت

 بالدماْء
ُ
أ تتوضَّ

ت
َّ
بعد أن جف

.
ْ

مياُه البئِر في ذلك الصيف
 من ُسمِّ األفاعي

َ
كانت تصنع الُكحل

وترشقه في عيوِن الصغار
قبل الذهاِب إلى المدرسة،

تسلبهم دفاترهم، وأقالم الرصاص،
وما حملوا من الحلوى،

مِّ عينيها
ُ
تقول لهم إنها رأت بأ

 شْيء
ّ

كل
وبعد نوِر عينيها لم يعْد للعلِم نور

بعد نوِر عينيها انطفأْت
 النجوم،

ُّ
كل

 المجّرات.
ِّ

وتوقف الَحراُك في كل
مهم من السحِر ما شاءت

ّ
كانت تعل

ومن البياِن ما شاءت
هم

ّ
تُبث

في الدساكِر والطرقات
ِبلحًى

أو بدوِن لحى
نهم

ِّ
تلق

ُمجالدة السيِف
با"

َ
بي ليلى ِلَمن غل

َ
ُك بعَد أ

ْ
و"الُمل

¶¶¶
نا/ ترتدي ثياًبا بالية/

ُ
 عاٍم مضت/ وجارت

ُ
ألف

 ق��دي��م��ة/ ت��ك��ره ال��ش��م��َس/
ٌ

ط��ّرَزت��ه��ا س��ي��وف
 على كهوٍف 

ُّ
ِطل

ُ
تحٍة/ ت

ُ
تستعير الضوَء من ف

ى 
َّ
تبق ما  تحرس  بالعقارِب/  ٍة  محشوَّ غائرة/ 

 ع�����اٍم م��ض��ت/ 
ُ

./ أل�����ف
ْ

م���ن ه��ي��اك��ِل األس��������الف
 
ٌ
ُبوَد العشيرة/ عادة

ُ
ها ك طِعُم أبناَء

ُ
نا/ ت

ُ
وجارت

 قديمة
ٌ
َعْتها "الحضارات"/ عادة قديمة/  شرَّ

�... انتخاباْت
ْ
 ال

َ
ْت/  صناديق

َ
َسَبق

¶¶¶
 عاٍم مضت

ُ
ألف

نا
ُ
وجارت

ديُر الرحى
ُ
ت

على الغيِض
تخلطه برمِل الصحاَرى
وتعجن بالحبِر المدّمى

 الدهِر
َ
وصفة

 عاْم.
َّ

كل
هَي واللِه

 بالشهواْت
ٌ
مسكونة

ينتابها حنيٌن
ة ِإلى شعرها يوَم كانت صبيَّ

هي لم تِلْد، إاّل ذكورًا يقتلوَن الصبايا
عٍر أشعٍث

َ
هي لم تِلْد، إاّل ذكورًا بش

ه���ي ل���م ت��س��م��ْع ع��ل��ى اإِلط������الق ب��ت��س��ري��ح��اِت 
"ُجّويل"

نا مظلومة
ُ
جارت

واللِه مظلومة
منذ زماٍن غابٍر

ل لها أحٌد: أنِت جميلة
ُ
لم يق

 قروٍن
ُ
منذ

ل ثيابها البالية لم تبدِّ
 أجياٍل وأجياٍل

ُ
منذ

ْر
ّ
هي لم تتعط

ولم تعِرِف الِحّناَء حتى.
قطَع األبناُء ثدييها بحّد السيف

وقالوا لها:
رضعينا...

ُ
لو لم ت

فغدت تخاف الحبَّ وتعشق الضغينة
تنام على أحقادها وتصحو

على رغبٍة 
بقتِل الحماْم

صارت
تكره الضوَء

وتهوى الظالْم
 ِإذا طلَع الصباْح

ٌ
تأخذها رعشة

ِت الورْد تتقيأ ِإن شمَّ
 قريتنا

َ
وتشتم أهل
ِإذا احتسوا

قهوتهم على الشرفاْت.
 عاٍم مضْت

ُ
ألف

نا تنتظْر
ُ
وجارت

ها الذاهبيَن إلى "غزوة الشمْس" أبناَء
ليفقأوا عيون الضوِء
قبل اندالِع العصافيْر

ويشربوا دماَء الشمِس
طاُوِل األشجاْر

َ
قبل ت

¶¶¶
 عاٍم مضْت

ُ
ألف

قبل أن تمضي
 عاْم

ُ
ألف

ْوأبناُء جارِتنا
ال يقرأون كتاًبا على ورق

ولو كان في الصيْن
قاْع/ ويحفظون  لكّنهم/ يشُدون جباَههْم بالرُّ
ا/ 

ً
تعاويذها/ عن ظهِر قلْب/يمتطون وحوش

"شراُبها الدماْء،/ وأنيُسها األشالْء"/ يربطون 
ت���ه���ْم/ وي��ت��رك��ون راي����ة ال��غ��زِو/  ب��ه��ا ح��ب��ل ُس���رَّ

رة / على أذناِبها المتفجِّ
ً
اقة

ّ
خف

¶¶¶
أبناُء جارتنا/ هكذا ُهْم/ منذ ألٍف مضْت/ بعد 

 عام
ُ

ن تمضي/ ألف
َ
أ
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حالمًا خرج منها، تلك الليلة، شعر أّن جسمه 
صار شبيًها بكتلة من حديد أو صخرة مثّمنة 
الزوايا، وال ينقصها سوى سيٍل قوّي لتنفصل 
ع��ن الجبل الكبير وت��ه��وي وح��ده��ا إل��ى ال��ق��اع. 
وأخ��ذه الصمُت، وهي تنهض، للمّرة األخيرة، 
على ظّنه، لترتدي ثيابها. الصمُت، وهي تلملُم 
لَتين بسائٍل غريب، 

ّ
ها، بيدين بدتا له مبل أشياَء

ه��و س��ائ��ل االن��ق��ط��اع. ال��ص��م��ت، وه���ي تتحّرك 
للمّرة  األوان����ي،  ترتيب  لتعيد  المطبخ   

َ
ن��اح��ي��ة

على  ِمّرها 
ُ
ت بل  نظراِتها،  ترمي  وه��ي  األخ��ي��رة، 

ها، 
َ
وحيرت نظراتها،  أودع��ت��ه��ا  التي  الكائنات 

وحواّسها والمباالتها كذلك.
ف��ي ص��م��ت، ت��ن��اول آخ��ر سيجارة م��ن علبته. 
ة 

ّ
المطل الغربية  ال��ن��اف��ذة  ال��ى  قليال  ن��ظ��ره  أزاح 

على األفق المغبّر، كأن ليستقوي به على هذه 
 حفيف، 

ّ
 نأمة، كل

ّ
اللحظة. أراد أن يمتّص كل

 ه��س��ي��س ك���ان ي��ص��در عن 
ّ

 خ��رب��ش��ة، وك����ل
ّ

ك���ل
 ،

ٌ
هاتيك اليدين، وهو في الوضعية تلك متغافل

ال��ى الغرب،  ال��ى النافذة وال ي��رى. رأس��ه  عيناُه 
ون��ف��ُس��ه ف��ي األص��اب��ع الدقيقة وال��ط��وي��ل��ة التي 
تركها ترفع اآلن آثاَر حياتها من الغرفة، مثلما 
آون��ات  الشاطئ،  ال��ى  باَك 

ِّ
الش الصّيادون  يرفع 

ونفث،  نفخ  ال��ذك��رى.  أثقلته  األخ��ي��رة.  الفجر 
وبصمٍت عاودُه كالُمها منذ سنين وهي تدعوه 
 ش����يء م���ن ذل��ك 

ّ
 ش�����يء. ك����ل

ّ
��ي ع���ن ك����ل

ّ
ل��ل��ت��خ��ل

إصراَرها  ر 
ّ
تذك كثير.  أو  بقليٍل  قبلها  ماضيه، 

ال��ذي كان يفترض أن  الفراغ  التثّبت من  على 
يهّيئه لها، قبيل دخولها الى عالمه. نفخ قليال، 
م��ن تلك  أري���د شيئا  "ال  ع��اودت��ه كلماتها:  ث��ّم 
األغ���راض التي أت��ي��َت بها م��ن ال��ش��رق. ال مكاَن 
ه��ن��ا ل��ل��ه��داي��ا ول���ي، ل��ل��م��ص��ّم��دات ال��غ��ري��ب��ة ول��ي. 
المتاحف  ال��ى  تهديها  أن  بإمكانك  وإن شئت 
الوطنية! ههه. أو ارِمها من هنا الى الشارع...". 
ها الحاّدة حيال تلك 

ُ
لم يؤذه تهّكمها، وال نبرت

ال��م��زاح وس��ط��وة األلفة  "ال��ت��ح��ف"، تواريها بين 
 بالروح. ثّم إّن هذه 

ً
التي كانت ال تزال ممسكة

ها.
ّ
األغراض لم تكن ثمينة كل

ذات ي���وم، أن���زل ال��ت��ح��ف، م��ن دون أن يجرؤ 
على النظر الى وجوه أصحابها. الدمى الروسية، 
المنمنمة  التماثيل  الغريبة،  المفاتيح  عاّلقات 
آلل��ه��ة إف��ري��ق��ي��ة غ��ري��ب��ة، ال��م��ن��ادي��ل ال��ص��ارخ��ة 
قى الحجرية، األصداف البحرية التي 

ُ
األلوان، الل

ال��ش��رق الجميلة.  ال��ى ب��الد  جّمعها م��ن رح��الت��ه 
للنفايات كبير،  ها وضعها في كيس 

ّ
هذه كل

بعد أن نفض الغبار عنها، وعن الزوايا الخشب 
من الكومودينا والمكتبة الخشب حيث أقامت 
هذه األخيرة لسنوات عدة. وهو ينفض الغبار، 
بغيابها، حانت منه التفاتة الى جانبه األيسر،  
��ه��ا ه���ن���اك ت�����راه ي��ف��ع��ل ذل�����ك. ف���أس���رع في 

ّ
ل��ع��ل

الى  ث��ّم مضى  حركته، ووّض��ب الكيس جّيدا، 
رمي الكيس في برميل النفايات.

ل����م ت���ت���وق���ف ع���ن���د ذل�����ك ال����ح����ّد. دع���ت���ه ال���ى 
إّن  ل��ه  ق��ال��ت  أي��ض��ا.  المنمنمات  تخلية سبيل 
المكان،  تمأل  صغرها،  على  المنمنمات،  ه��ذه 
التفتيش عن موضع لها غير الجهة  وإّن عليه 
ال��ش��رق��ي��ة م���ن غ��رف��ة ال��ج��ل��وس ال��ض��ّي��ق��ة، وإّن 
رفاقها، إن قِدموا لزيارتها هنا، سوف يزعجهم 
لهم  يتسّنى  ل��ص��َوٍر صغيرة ال  ال��ت��راص��ف  ه��ذا 
ى 

ّ
رؤية تفاصيلها. هكذا أقنعته بلزوم أن يتخل

التي كان غنمها في آخر سفرة  عن منمنماته 
له الى باريس.

ي��ذك��ر أن����ه ن��ظ��ر ال����ى ع��ي��ن��ي��ه��ا ال��ش��ه��الوي��ن، 
وهي  ليستنطقهما،  فيهما  التحديق  وأط���ال 
ال تزال تراكم له الحجج بضرورة االنصراف الى 

الغد، ونسيان الماضي.
ه��زي��ال ك���ان أم��ام��ه��ا، م��ث��ل قصبة أم���ام ال��ري��ح 
 من مشاعر، ومن لحم ودم كان 

ً
العاتية. خرقة
حيال عينيها.

مسلوَب الّنفس كان، مقسوما من منتصف 
ال���ى منتصف أخ��م��ص ق��دم��ي��ه. وك���ان ال  قلبه 
ي��زال يستغرب، في س��ّره، كيف يسعه الحياة 
ومواصلة الشهيق والزفير، والنزول الى الشارع 
والعمل، وشراء حاجياته وإفهام الناس ما يريد، 
وه��و على انقسامه ه��ذا! ت��راءى ل��ه، ذات يوم، 
أّن ال��ن��اس رّب��م��ا ال ت��رى، أو ه��ي غير مؤّهلة أن 
ترى سوى القسم األّول، من الجسم، هذا الذي 
ب��ق��ي ي��ن��ّزه��ه أي��ام��ا ك��ث��ي��رة ب��ع��د دخ��ول��ه��ا حياته 
نفسه  ع��ل��ى  ع��ات��ٌب  إن���ه  حينها  ق���ال  الضئيلة. 
ه لم يضع هذه المنمنمات في مدخل 

ّ
أوال، ألن

الى ذلك أخيرا. في  الواسع. وقد تنّبه  المنزل 
ختام المكاشفة، بينه وبين الجزء الباقي منه، 
كان عليه أن يرمي أقوال صديقه الفنان، الذي 

ها تؤّرخ 
ّ
أهدى إليه المنمنمات هذه، ومفادها أن

الكيس  ف��ي  ب��ك��ام��ل��ه، أن يرميها  ح��ي��اة ش��ع��ب 
نفسه. 

قال لها: "نعم، سوف أنقل هذه المنمنمات...". 
ه الى 

َ
يذكر أنه انتظر أن ترّد عليه، أن تترجم فعل

اعتراف، إلى نوع من اإلق��رار، وإن بنبرة مسموعة 
ها اآلن 

ّ
من قبله، من قبل هذا الجزء المنقسم، بأن

 ل��ه، وب���أّن ف��ي قلبها ذل��ك ال��ج��زء الثاني. 
ٌ
ح��اض��رة

فت باالبتسام الذي تجيده 
ّ
لكّنها ماطلت، أو غل

الرسالة المنتظرة منذ األزل.
أن����زل ال��م��ن��م��ن��ات، أج���اله���ا ع��ل��ى ال������درج، من 
الطابق السابع. على مهل أنزلها، وباليدين – 
إحداهما المستعارة من الجزء األّول – تحيطان 
بغالف الكرتون، وكأنها ولٌد - لم يكْن له – أو 
إذ  ينكسر،  أن  من  يخاف  عزيٌز  كأنها شخٌص 
كالَم  يتمتم  راح  ه 

ّ
ولعل م. 

ّ
ويتحط منه  يسقط 

بالطبع،  المنمنمات، في سّره  اعتذار من هذه 
ما مفاده أّن "شخصا أعّز ال يسعني أن أرّد له 
طلبا، أمرني أن أجليِك بالحفظ، ومن دون أن 
ين اإلق��ام��ة عندي. 

ّ
أن��ِك ال تستحق يعني ذل��ك 

الى اللقاء". 
من  الخلفية  المقاعد  على  المنمنمات  وضع 
س��ّي��ارت��ه، وم��ض��ى ب��ه��ا ذات ي����وم  ق��ائ��ظ، ال��ى 
أحد أصدقائه، في منطقة ساحلّية، على بعد 
الشمال.  ناحية  بيروت،  من  كيلومترا  عشرين 
ب��ي��ُت ص��دي��ق��ه ال��ت��ق��ل��ي��ديُّ ك���ان ي��ض��ّم ص��ال��ون��ا 
واس���ع���ا ل��ل��غ��اي��ة، ف��ي��ه ال���ع���ش���رات م���ن ال��ل��وح��ات 
ال��ق��دي��م��ة وال��ح��دي��ث��ة، ل��ف��ّن��ان��ي��ن م��ع��روف��ي��ن في  
البالد. وأخيرا، وجد الصديق مكانا مالئما لهذه 
المعرض  م��ن  الغربي  ال��ط��رف  ال��ى  المنمنمات. 
ة على البحر. ارتاحت 

ّ
الدائم، وفي الجهة المطل

ن��ف��ُس��ه م���ن األع���م���اق ال���ى إق���ام���ة رف����اق وح��دت��ه 
ال���ق���دام���ى. ت��ل��ّم��س��ه��ا، ف���ي آخ����ر ال���رح���ل���ة. شكر 

صديقه وعاد الى آسره، آسرته.
قا. 

ّ
��ت. وب��ق��ي ال��ن��ص��ف االخ����ر معل

ّ
ه��ك��ذا ح��ل

النصف ع��اش م��ع  نصفه اآلخ��ر أياما، شهورا، 
فصوال، بالدا في البالد، غناء في الغناء، ضحكا 
ب����ص����وت  ال���ن���ص���ف اآلخ������ر ف����ي ال���ض���ح���ك. ب��ي��ن 
ال��م��دي��ن��ة وال��ض��واح��ي، ب��ي��ن أدخ��ن��ة ال��ض��واح��ي 
ونقاء الجبال، وانسياب الجداول صيفا وربيعا، 
ل النصفان وذابا لحظاٍت في ذات واحدة.

ّ
تنق

إنها سوف  وق��ال��ت  الضحك،  انكسر  أن  إل��ى 
تعود.

اآلن، ت��ح��ض��ره ص��ورت��ه��ا وه���ي ت��ن��ث��ن��ي على 
وت��روح  الحجم،  المتوّسطة  الجلدية  حقيبتها 
أص��اب��ع��ه��ا ت���ش���ّد ب��ال��س��ّح��اب ل��ت��غ��ل��ق��ه��ا. ل��ل��م��ّرة 
ن��زال،   ي��وم  ال��ف��ّت��ان،  األخ��ي��رة، يحضره ضحُكها 
برفقة آخرين، الى نهر غريب، كغرابة لقائهما، 
وي����وم أط��ل��ق ص��وت��ه غ��ي��ر ال���س���وّي ف���ي ال��غ��ن��اء، 
لتجلجل أصداؤه الخرقاء في الوادي  المهيب.

م 
ّ

تهش الذكريات،   
ُ
انقطع شريط ما  لسبٍب 

��م��ت األس���م���اك ال��م��ت��ح��ّج��رة ب��ي��َدي 
ّ

م��ث��ل��م��ا ت��ه��ش

اآلسرة، وكان قد جّمعها من تطوافه في أعالي 
الجبال الوسطى.

تعود ص��وُره��ا األخ��ي��رة وه��ي تضع حقيبتها 
أرض�����ا، وق����د ع����ّن ل��ه��ا أن ت��دخ��ل ال����ى ال��ح��ّم��ام. 
 
ً
مستعظمة له  تبدو  لئاّل  تماما  وجهها  غسلت 

الخبر. ث��ّم ع��ادت وارت��دت سترتها التي كانت 
ك��ي��ف نظرت  ال��س��ري��ر. ويستعيد  ع��ل��ى  م��ل��ق��اة 
إل��ي��ه وه���و ي��ط��ف��ئ س��ي��ج��ارت��ه، م��ن��ش��غ��ل ال��ب��ال، 
ذاهال عن نفسه. ولم يكن، على ما بدا لها، قد 
امتّص نأماتها وأصواتها حّتى اإلشباع. يذكر 
أن��ه رف��ع رأس��ه، شالها بناظريه، من وراء  أخيرا 
الموضع  تماًما  وق���ّدر  الخمرّيتين،  ارتين 

ّ
النظ

الذي انتهت إليه قدماها المتماسكتان، وسط 
قاعة الجلوس، بالضبط، من حيث اندفق أّول 
أول  انطلق  وم��ن حيث  بينهما،  حديث طويل 
القّتالة. انقبضت روحه أو نصف  الليل  سهام 
روح�����ه، م��ث��ل ب���ن���دول ال��س��اع��ة ال���ج���داري���ة ال���ذي 
��ل��ه ال��غ��ي��اب وال��غ��ب��ار. ه��و اآلن، م��ث��ل دري��ئ��ة 

ّ
ع��ط

ي��ص��ّوب  أن  يكفي  ال��م��ت��ن��اول.  وق��ري��ب��ة  سهلة 
نحوه فينتهي. تقّدم نحوها. نظرت الى عنقه 
قّبلته  تصافحا.  عينيه.  دون  من  ال��م��ش��دودة، 

 واح��دة فقط. رّد بقبلة بعيدة عن خّدها 
ً
قبلة

األي��س��ر. اس��ت��دارت سريعا. دل��ف��ت ال��ى ال��ب��اب. 
فتحته وصارت أمام المصعد.

ع��ل��ى جبينها، وه���ي تنتظر  ن��اظ��راه  اس��ت��ق��ّر 
انزلقا بطيئا الى العينين  وصول المصعد، ثّم 
وال�����ى ال���ف���م ال��م��رت��ع��ش اآلن، ث����ّم إل����ى ال��ذق��ن 
أن  رؤيتهما  لبثت  وم��ا  قليال.  وغ��ام��ا  الخفيض 
ان��ق��ش��ع��ت، وض��ح��ت اك��ث��ر م��ن ال��ن��ه��ار ح��ّت��ى ما 
وباليد  بابه.  فتحت  المصعد.  وص��ل  ُيطاق.  ال 
لثانيتين،  انتظرت  الحقيبة.  وضعت  األخ��رى 
زمن نطقها بالكلمة األخيرة، المهموسة، التي 
مسمعه  ال��ى  تناهت  وبالكاد  لفظتها،  بالكاد 
ال��م��ن��ش��غ��ل ب��ص��وت��ه��ا وح�����َده، ب��ال��ن��غ��م��ة وح��ده��ا 
البعيد من حيث ص��درت،  ال��ى عالمها  الذاهبة 
 هذا 

ّ
كما هي. دخلت. أغلقت باب المصعد. ظل

ه يسمع شيئا آخر بعُد. 
ّ
النصف، على بابه، لعل

المحّرك  واستجابة  المصعد  زّر  انضغاط  سمع 
له، وجلبة األخير وهو يحمل من كان ههنا.

أّن  أدرك  المنتظم،  ال��ه��دي��ر  اس��ت��ك��ان  ول��م��ا 
األمر تّم. دلف الى غرفة الجلوس، من دون أن 
وللحال  مشقوقا.  بقي  ال��ذي  الباب  ال��ى  ينتبه 
جهت عيناه، بال وعي منه، إلى اللوحة المثبتة 

ّ
ات

في صدر الغرفة. فتسّمرتا، لدقيقتين، ثالث، 
ح��ي��ال رس���م ظ��ه��ر ال��ف��ت��اة ال��م��ائ��ل قليال م��َي��الَن 
دالل أو عبث، أو كليهما. وبحركة الإرادية فتح 
باهرا، ومعه  النور فاقعا،   

ّ
الغرفة، فأطل شّباك 

ن��ف��ذت روائ���ح األح��ي��اء ال��واط��ئ��ة تحت ناظريه. 
النقاء  ل��ه أن يشعل سيجارة وس��ط ه��ذا  خطر 
النادر. رفع غطاء العلبة فوجدها فارغة. ارتدى 
سترة خفيفة، وضع مفاتيحه في أحد جيوبها 
القصيرة، وخرج، وأغلق الباب وراءه. ولما بات 

أم��ام باب المصعد فّكر أّن شيئا رّبما كان في 
العلبة  ه���ذه  ل��رب��م��ا حملته  أو  ه��ن��اك.  ان��ت��ظ��اره 
ال��ف��ارغ��ة ع��ل��ى ت��ت��ّب��ع ب��ع��ض اآلث����ار ال��ت��ي ال ت��زال 
ط��رّي��ة ف��ي ه��ذا المصعد. دخ��ل. نفذت للحال 
ن��س��ائ��ُم ذل��ك ال��ع��ط��ر، على رغ��م ضيق المصعد 
وعفونة أشيائه. كان ال يزال الباقي من عطرها 

الخفيف عالقا في مساّم المصعد وجدرانه.
لم  المتعبتين.  رئتيه  م��لء  عميقا،  س 

ّ
تنف

يغمض عينيه كما يفعل الولهون غيره. وبقي 
يفّكر ف��ي ذل��ك العطر ال��ب��ح��رّي، ب��ل ال��س��م��اوّي 
الذي كانت تضعه، نصفه اآلخر. وفجأة انتبه 
المصعد.  أّن آخرين ينتظرون خروجه من  الى 
إع��ت��ذر، بنبرة عميقة، وخ��رج ال��ى ال��ش��ارع الذي 
 
ٌ
ب��دا له جديدا اآلن. ال. ك��ان  ش��يٌء م��ا، غشاوة
السّيارات،  الشارع،  كائنات   

ّ
تلف رّبما  طفيفة 

اإلس����ف����ل����ت،  واج����ه����ات ال����م����ح����اّلت، ال���ك���راس���ي 
الموضوعة على مدخل المطعم الشعبي هنالك. 
ارتيه وفرك عينيه 

ّ
ان رفع نظ

ّ
ولّما صار أمام الدك

ج��ي��دا ل��ئ��اّل يفاجئه ش���يء. دخ���ل وط��ل��ب علبة 
ميكانيكية،  بحركة  خ��رج  ثم  ودف��ع،  السجائر، 

من دون أن يسمع رّد البائع.
يدلف  أن  وقبل  ته، 

ّ
ال��ى شق الصعود  ع��اود 

ال���ى المصعد خ��ط��ر ل��ه أن ي��ن��زل ال����درج، تحت 
سوّية المدخل، حيث وضع االنترفون الخاّص 
به، ودفترا صغيرا لتدوين التحّيات من زّوار في 
الثانية،  ثّم  منه  األول��ى  الورقة  غيابه. تفّحص 
فلم يجد شيئا. رجع الى المصعد. كان وحده، 
هذه المّرة. وعلى رغم أّن أصوات جيرانه كانت 
لبثت  م��ا  ف��ه��ي  ال���ى مسمعه،  تتناهى  ت���زال  ال 
العالية اآلن،  ترتّد منكسرة على صخرة روح��ه 

مثل بيته.

المشجب.  دخل. خلع سترته ووضعها على 
��ع س��ري��ع��ا ودائ����ري����ا ال����ى أش���ي���ائ���ه، وج��ده��ا 

ّ
ت��ط��ل

���ج���ه ص���وب ال����رادي����و، تحت 
ّ
ن��اص��ع��ة، ل��ّم��اع��ة. إت

ات 
ّ
المحط تغيير  أمعن في  ثّم  أداره،  المكتبة. 

ال��ى موسيقى خفيفة وك��الم غير  انتهى  حّتى 
مفهوم، بلغة ال عهد له بها. رفع صوت الراديو 
له بين وسط غرفة 

ّ
لتمتلئ به الغرفة. خالل تنق

الضحك  انتابه  المستطيل،  والمطبخ  الجلوس 
المطبخ،  ف��ي  ُدرج،  م��ن   

ّ
اس��ت��ل ت��م��اس��ك��ه.  م��ن 

قنينة. دلق منها في كأس طويلة، وشرب ثّم 
قال  عينيه.  عن  الغشاوة  ارتفعت  حّتى  ش��رب 
في نفسه: ال بّد من طريقة ل��رأب الصدع بين 
جه ناحية باب الشرفة. 

ّ
جزءيه. ال بّد. ال بّد. إت

ت 
ّ
باليمنى، واليسرى ظل الخشب  النافذة  فتح 

باطن  أم��ّر  إليها،  بالكأس. حالما خ��رج  ممسكة 
راحته على الزروع التي لم يسِقها منذ يومين. 
���ت أص�������داء ال��م��وس��ي��ق��ى وال����ك����الم ال��غ��ري��ب 

ّ
ظ���ل

الموسيقى،  علِت  فجأة،  مسمعه.  الى  تتناهى 
ضّجت، صارت عظيمة التناغم، وغام الكالم. 

للحال، انتفض إيكار. شرب كأسه األخيرة، 
دفعة واح��دة، ورماها فارغة الى أرض الشرفة. 
ها صغيرة 

ّ
ة. الدنيا كل

ّ
ثّم، بقفزة صار على الحاف

الشرقية،  الجهة  ال��ى  يديه  رف��ع  تحت قدميه. 
وع��ي��ن��اه ش��اخ��ص��ت��ان ال���ى ط���ي���ارات ال����ورق التي 
راحت تتمايل وتغنج وتجنح صعودا وهبوطا، 
وت��ت��ق��اط��ع ف���ي ح��رك��ة رائ���ع���ة، ث���م ال ت��ل��ب��ث أن 
ت��رت��ف��ع. خطر ل��ه، ف��ي ه��ذه اللحظة، أن��ه ق��ادر 
الطيران، وأن ال ش��يء يحول دون��ه. شّد  على 
ع��ض��الت ساقيه ث��ّم ق��ف��ز. ارت��ف��ع إي��ك��ار ناحية 
طيارات الورق، ناحية األشّعة، قبل أن توهنهما 
ال��م��س��اف��ة وال��ج��اذب��ي��ة. وه���و ي��ه��وي، ل��م يأسف 
إي��ك��ار. ك��ان ال ي��زال ي��رى بعيني ذاك��رت��ه، ذلك 

الصدع وهو ُيرأب، شيئا فشيئا، وذّرة ذّرة.
* م���ن م��ج��م��وع��ة ق��ص��ص��ي��ة ع��ن��وان��ه��ا "زه����رة 

المانغو"، تصدر قريبًا.

إيكار  

أنطوان أبوزيد

قصة

القصر بعدما أمضى فيه  ال��رج��ل  ي��غ��ادر  ال��ي��وم، 
بحزمه.  ورّوضها  بحكمته،  سّت سنوات سقاها 
ال���ي���وم، ي��ج��م��ع ال��رج��ل أغ���راض���ه، ي��ل��ق��ي وص��ي��ت��ه، 
ي��ج��ول ب��ن��ظ��ره ف��ي ال��م��ك��ت��ب ال��ح��زي��ن، ث��م يّتجه 
ر لها أن تبقى مغلقة فتمنعه  دِّ

ُ
صوب بواّبٍة لو ق

ال��ي��وم، ينظر الرجل  ال��م��غ��ادرة لما ق��ّص��رت.  م��ن 

خلفه فيرى األرزة ترشح دمعًا في وسط العلم. 
يحّييه قائد الحرس بينما يهّم بركوب سيارته، 
ث���م ت��ن��ط��ف��ئ ال���ن���اف���ورة ف���ي ال��س��اح��ة، ف��ت��ت��ه��اوى 
 

ّ
يشق ال��م��وك��ب  بأنظارها  متتّبعة  ال��م��اء  ق��ط��رات 
أّم���ا ف��ي الليل،  ال��ذك��ري��ات وال��ق��ل��ق.  طريقه بين 
عندما يغفو القمر، ف�"سيشلح" أرز القصر عطره، 

حتى إذا ما طلع الصباح، تسلل العطر إلى بيت 
الرجل، يقول له: لقد اشتقت لك!

خالل هذه السنوات السّت، وقفَت أيها الرجل 
في وجه "أصحاب القبابيع" مؤيدًا قانونًا للزواج 
فرفضَت  قسمَك،  احترمَت  االختياري.  المدنّي 
أن ي��ت��ح��ّول ال��دس��ت��ور إل���ى م��م��س��ح��ٍة ن��م��ّزق��ه��ا ثم 
ن��رق��ع��ه��ا، و"ن��وّس��خ��ه��ا" ث��م ن��رم��ي��ه��ا. داف��ع��َت عن 
س��ي��ادة ال��ب��الد ف��ي وج���ه ع����دوٍّ م��ع��ل��وٍم، وش��ق��ي��ٍق 
مزعوٍم، وغاٍز مقّنٍع بوجه شقيٍق جديد. سعيَت 
إلقرار قانون الالمركزّية اإلدارية، ورفضَت قانونًا 
ال��ن��ي��اب��ي��ة. دع��م��َت  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ��ا مقيتًا  ع��ن��ص��رّيً

القضاء واألجهزة األمنية، فكنَت خير غطاٍء لها 
في مواجهة مملوٍك هنا، وصعلوٍك هناك. جلَت 
العالم حتى تمكنَت من تشكيل مجموعٍة دولية 
ت��س��ان��د ل��ب��ن��ان، وت��س��اه��م ف��ي ح��م��اي��ت��ه. جمعَت 
زعماءنا وقادتنا األشراف الميامين للتوافق على 
الجمهورية. سعيَت  من  ى 

ّ
تبق ما  يحفظ  إع��الٍن 

لدعم جيشنا، روحنا، فنجحَت وامتعض الصبية 
هم ما اعتادوا وجود 

ّ
الذين رشقوَك بالحجارة ألن

رجٍل بينهم يلجم ويؤّدب.
سّت سنواٍت، كنَت فيها مزيزًا صلتًا، لم ُيثِنك 
 
ٌ
نقاط عزيمتَك  ثبط 

ُ
ت ول��م  تشبيٌح،  أو  ت��ه��دي��ٌد 

 أو ع��الم��اُت استفهاٍم ف��وق السطر أو 
ُ

أو ف��واص��ل
تحته، ب��ل مضيَت ال ت��ت��رّدد ف��ي ق��ول م��ا يمليه 

عليَك واجبَك وضميرَك، وفي فعله.
 لي 

ّ
 مواقف الرجل. ويحق

ِّ
قد ال أوافق على كل

أن أتساءل عن بعض ما ورد في وسائل اإلعالم 
هاماٍت بقيت من دون ردٍّ أو توضيح. لكن 

ّ
من ات

يكفيني أّن الرجل أغاظ المغول الجدد الزاحفين 
����ه بقي 

ّ
م���ن خ��ل��ف ج��ب��ال زاغ������روس. ي��ك��ف��ي��ن��ي أن

محتِرمًا نفسه، يمينه، دستور بالده، وتاريخها 
ه، يكفيني 

ّ
طوال فترة حكمه. األهم من هذا كل

ه يغادر القصر ملتزمًا ساعة المغادرة، في بالٍد 
ّ
أن

ال أهمّية فيها للوقت، لألمكنة، للتاريخ، وحّتى 
لالنتماء الوطني الذي أصبح وجهة نظر.

غ����دًا أّي���ه���ا ال����رج����ل، س��ي��ع��ود ال��ص��ب��ي��ة للعب 
 تختمر 

ً
ث��ورة أّن  بالوطن، وعليه. هم ال يعلمون 

الكيان.  وت��ح��ّرر  قريبًا  النفوس ستكنسهم  في 
وب��ع��د غ���ٍد، س��ُت��زال ص���ورَك ع��ن ج���دران اإلدارات 
أّما مواقفَك وإنجازاتك، فستبقى في  الرسمية، 
ال��ت��اري��خ. ه��ذا في  قلوبنا وع��ل��ى ص��در صفحات 
وقٍت، معظم اآلخرين، هم مجّرد صوٍر على جدار.
وداع�����ًا أّي���ه���ا ال���رج���ل، وش���ك���رًا ل����َك ف���ارس���ًا من 

فرسان الكيان!     

وداعًا أيها الرجل!
حفيد فخر الدين

رأي

شرب حّتى ارتفعت الغشاوة عن عينيه. قال في نفسه: ال بّد من 
طريقة لرأب الصدع بين جزءيه. ال بّد. ال بّد. إّتجه ناحية باب الشرفة. 

فتح النافذة الخشب باليمنى، واليسرى ظّلت ممسكة بالكأس. 
فجأة، علِت الموسيقى، ضّجت، صارت عظيمة التناغم، وغام الكالم

لوحة لكميل حوا.

خطر له، في هذه اللحظة، 
أنه قادر على الطيران، وأن ال شيء 

يحول دونه. شّد عضالت ساقيه 
ثّم قفز. ارتفع إيكار ناحية طيارات 

الورق، ناحية األشّعة، قبل أن 
توهنهما المسافة والجاذبية. 
وهو يهوي، لم يأسف إيكار. 

كان ال يزال يرى بعيني ذاكرته، 
ذلك الصدع وهو ُيرأب، شيئا 

فشيئا، وذّرة ذّرة
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إلى امرأة الصباح التي سقطت في مهوى 
األربعين

الجميلة النائمة
الجميلة التي نسيت نفسها نائمة

التي لم يوقظها مالك
التي لم يطرق عصفور زجاج غفوتها

التي لم تسمع سقوط الليل على وجهها
التي لم تبصر طيفها ينكسر بخفة
التي لم تشّم عطرا فائحا من شجرة

التي لم تحرق جلدها شمس
التي ترك البحر كثيرًا

من الزرقة بين جفنيها
التي غسل النهر يديها بالملح

التي لم تضّمها يدان عندما هوت
ال��ت��ي ل���م ت��ش��ف��ع ل��ه��ا األي���ق���ون���ة ع��ن��دم��ا ك��ورق��ة 

سقطت
التي لم تسمع السماء صرختها

التي مّر بها الفجر بعينين مغمضتين
التي لم يتفتح الزنبق على مرمى نظرتها

التي غربت قبل أن تشيع حمرة في مقلتيها

الجميلة النائمة
التي خطفها النوم لحينه

التي لم يتسّن لها أن تشعل نجمة
التي لم يتسّن لها أن تفتح بابًا

وال نافذة
ر نهديها

ّ
التي لم يتسّن لها أن تعط

كعادتها قبل أن تنام

الجميلة النائمة
الجميلة التي سبقها األطفال إلى كتابهم

الجميلة التي سيظل األطفال 
يبحثون عنها في الغابة 

على شاطئ النهر
بين السنابل

وراء األكمة

الجميلة التي نسيت أن تستيقظ
الجميلة التي سقطت دمعة من راحتها

التي هّب من فمها عطر نعناع
التي سقطت من شعرها زنبقة

الجميلة النائمة
النائمة التي ستظل جميلة

الجميلة التي نامت
الجميلة التي لم تستيقظ
الجميلة التي استيقظت

ثم نامت
الجميلة النائمة

التي تستيقظ ثم تنام
الجميلة التي ستظل تستيقظ ثم تنام

ولو لم ينتظرها أحد
ولو لم ُيضأ لها سراج
ولو كان ليلها بال قمر

الجميلة النائمة
كيف تنساها يد مّرت على وجهها
كيف تنساها عين جابت نواحيها

لهما دمعها
ّ
كيف تنساها شفتان بل

كيف ينساها سرير عانق عرقها
كيف شرفة ضّمتها بحنان األب

كيف نافذة ارتسمت على زجاجها
كيف كرسّي لم يغادره طيفها

كيف كتاب وشمته بعرق أصابعها
كيف بطاقة لّونتها بحروف ناقصة

ق على جدار
ّ
كيف تنساها صورة لم تعل

صورة لم تنم في برواز
كيف تنساها عينان تنظران إلى صورتها

عينان تبصرانها حيثما نظرتا

الجميلة النائمة
بابتسامة لم تفارقها

بدمعتين خّبأتهما ُسدى
بقلب يتسع بال نبض

بعينين ترنوان إلى شمس
بنقاء يلوح به صمتها

 من شفتيها
ّ

ببراءة بيضاء تهف

الجميلة النائمة
التي شاءت أاّل تكبر يومًا

المتألمة بجرح في أسفل الروح
المنكسرة مثل ضوء في مرآة

المائلة ببهجة سنبلة
ة دومًا على واد

ّ
المطل

الواقفة أبدًا على حافة الوقت

الجميلة النائمة
الحالمة بنهار يطلع من عينين
العاشقة التي لم تنتظر رسالة

المعشوقة التي اختطفها الهواء

الجميلة النائمة
بجسد ال يغمض له جرح

الساهرة لياًل تلو ليل
القارئة كتاب األلم

الجالسة ملء بياضها
المستترة بغيمة

الصامتة التي كسرت آنية الحروف
ة جفن تأسر قصيدة

ّ
التي برف

التي بضحكة بارقة تختصر عمرًا

الجميلة النائمة
المبهورة بوجه أبصرته خلسة

المغسولة بماء مقّدس
المأسورة بصوت تناهى إليها

المنحنية على ينبوع
المجروحة بورد

النازفة رحيق نشوة الموت
نشوة الحّب ممزوجًا بالموت

الجميلة النائمة
التي ألقت برأسها على العتبة

التي لم تطرق الباب لئال يفتح لها أحد
التي لم توقد سراجًا على نافذة

التي لم تفتح شفتيها لتصرخ أو تستغيث
التي شاهدت نفسها تسقط من أعلى

الجميلة النائمة
الجميلة الساهرة

َمن سيترك لها كلمة على ورقة
زهرة في شعرها

قبلة في عينيها؟
َمن سيرسم فراشة على كتفها؟

َمن إذا ضجرت يسامرها في ضوء القمر؟
َمن إذا نهضت من نومها

يقطف ابتسامتها؟

الجميلة النائمة
لن يعّد أيامها أحد

لن تحمل القهوة إليها يدان
لن تبصر وجهها في مرآة

لن تبرق كأس بين يديها في الليل
لن تستمع إلى أغنيات في منتصف وحدتها

الجميلة النائمة
القديسة بجسدها العذب

العذراء التي لم تغادر برجها
ًالساحرة التي تفاجئ الهواء بنهديها

بنهدين يلتمعان رقة
العروس األشّد بياضًا من العتمة

الصارخة بشوق

التي لم تنضج تفاحتها

الجميلة النائمة
التي ال تبالي بما يمّر من أيام

التي كسرت ساعة الجدار
التي ترى بعين من فضة

التي ال تنتبه إلى ما تسمع
التي ال تحّس إاّل نارها

الجميلة النائمة
التي رماها الهواء على السفح

التي لم يحن لها أن تدمع
التي لم يتسّن لها أن ترفع يديها

لتقول وداعًا
التي بعينين مبهورتين 

أحنت وجهها
بعينين خطفهما برق رهيب

الجميلة النائمة
التي تصادق اآلن عصافير الثلج

التي تالعب نحالت الحقول
التي تصغي إلى هبوب النسائم
 يوم

ّ
التي تسبقها الشمس كل
ة

ّ
التي تسبق الليل إلى التل

التي ال تعطش إلى كوب ماء
التي تنحني عليها السنابل

التي تضّمخ جسمها بأريج التراب
التي تورق تحت المطر

التي تعانق الظالل في وضح الشمس

الجميلة النائمة
التي تجاوزت االربعين نجمة

ق اآلن
ّ
التي تحل

في فضاء ماضيها
في فضاء غدها الذي تبصره

التي مثل يمامة تتنقل
من غصن إلى غصن

الجميلة النائمة
المالكة التي تذوب أنوثة 

المالكة بجسد من نور ورغبات
المالكة ببياض السماء األعمق

الجميلة النائمة وحيدة
التي لن تطرق بابها يد

التي لن يفتح نافذتها أحد
التي لن توقظها أغنية

الجميلة النائمة
الجميلة المستيقظة

 صباح
ّ

التي تنهض من نومها كل
التي تنهض من نومها عند الغسق

التي مملكتها من نور
التي يتساوى عند بابها نهار وليل

التي عند نافذتها
يتناغم شتاء وصيف

الجميلة النائمة
التي لن يذكرها أحد طوياًل

التي ستبقى منها صورة
قة على جدار

ّ
معل

الجميلة التي لم تترك ثوبًا
يفوح بعطر جسمها

التي رمت خاتمها على الطريق
التي اختفت إسوارتها
التي لم تبق لها إسوارة

وال حلقة من ريحان

الجميلة النائمة
التي غادرت من غير التفاتة

التي لم تعد نفسها بجنة
التي صارت هي الجنة 

التي لم تحلم بحديقة وشجرة 
التي أضحت هي الحديقة والشجرة

الجميلة النائمة
التي لم تكن تحتاج إلى عمر آخر

التي كانت تظّن الحياة
حكاية تصلح للنوم

التي كانت تظّن العالم سرابًا في صحراء
التي لم تباِل بأيام أبصرتها وراءها

باردة ومهجورة  

الجميلة النائمة
التي لم تنتظر السارق طوياًل

التي لم تخش الموت صديقها
التي سقطت بال ضوضاء

التي علمت بالسّر أّن بابًا سيفتح لها
أنها سترتمي على سرير من غيم

الجميلة النائمة
التي أخذتها الرعدة حين هوت

التي شهقت بال صوت
التي بكت بال دمع

التي فتحت عينيها لئاّل تبصر
التي لم يتسّن لها أن تبتسم بوداعة

رت بدمها والغمام
ّ
التي تعف

 
الجميلة النائمة
التي هي هناك

التي وحدها تعرف أين هي
التي وحدها ال تعرف أين

ما سئمت نهضت من نومها
ّ
التي كل

لتبصر أنها في حلم
ال تدري إن كانت تحلمه 

إن كان هو يحلمها 
ما سئمت أشعلت سيكارة

ّ
التي كل

على عجل كعادتها
التي كلما سئمت نظرت الى الشاشة 

لتشاهد حياتها
ما سئمت فتحت كتابًا

ّ
التي كل

لتشّم فيه أصابعها
ما سئمت ارتمت على العشب

ّ
التي كل

ليسقط ذهب الشمس على وجهها
ما سئمت فتحت بابًا وخرجت

ّ
التي كل

ة
ّ
هائمة كنجمة ضال

الجميلة النائمة
التي تستيقظ في أحالم غرباء

في عيونهم األرقة
في قلوبهم الساهرة

في أشواقهم التي تفيض

الجميلة النائمة

التي تنهض من روحها
من جسد كان لها

لتطوف قلياًل كفراشة
حول نافذة كانت لها
تنظر من خلف الزجاج

إلى سرير كان سريرها في ماٍض مبهم
إلى مرآة ما برحت تحفظ قبسًا من وجهها

إلى خزانة لم يبق لها فيها قميص نوم
إلى طاولة ال ترتفع عليها شمعة
إلى كرسّي ال يجلس عليه أحد

إلى كتب لم تمتد إليها يد
 به حداد

ّ
إلى التلفزيون الذي حل

الجميلة النائمة
التي ال يضيق بها عالم هناك
التي تسرح مثل غيمة عمياء

ق بجناحين من أسى
ّ
التي تحل

التي تهطل مثل شعاع
ة
ّ
التي ترشد أطيافًا ضال

التي تسامر غرباء ال أهل لهم
التي بابتسامة تطرد ذئاب األرق

خضع الليل المستبّد
ُ
التي بنظرة ت

الجميلة النائمة
التي غادرت في لحظة سهو

التي لم يحتمل العالم نقاء ضوئها
التي ضاقت حياتها بأحالم مكسورة

التي ضجرت قبل األوان
التي أسرعت إلى عزلة عاشتها سّرًا

التي لم تروها دمعة
التي فاض قلبها، المجروح قلبها،

بملح العذوبة
التي أحّبت ملء ما أمكنتها الخيبة

ت براءتها
ّ
التي خابت وسع ما رق

التي كم عظيمة كانت وحدتها 
التي اعتادت أاّل تنتظر

التي سخرت من المارد الذي يسّمى زمنًا
التي كسرت عقارب الساعة

التي وقفت طوياًل أمام أيقونتها
ال تتوقع قدوم أحد وال رحيل أحد

التي أقامت في صميم اليأس
التي من اليأس استخلصت زهرة أمل

 بعيدة
ّ

التي رجت السماء أن تظل
 على اطمئنانها

ّ
لتظل

الجميلة النائمة
التي لم تنتبه يومًا إلى حياة لها

كانت حياة لآخرين
التي لم تحلم بامتالك ولو زهرة

التي كانت على عجلة
من أعوامها

على عجلة من حزنها
ر كثيرًا

ّ
على عجلة من فرح تأخ

على عجلة من موت أزهر في قلبها
 لها

ّ
على عجلة من ظل

انحنى قبلها

الجميلة النائمة
التي يطيب لها اآلن أن ترقد

 شجرة
ّ

في ظل
في هواء من رذاذ فجر

تحت شمس تسطع بألفة
في ضوء قمر ينسكب على شفتيها

ال مخّدة لها وال سرير
 كالصبح

ّ
ال قميص نوم يشف

الجميلة النائمة
التي يحلو لها أن تقف على غيمة

أن ترتمي بين النجمات شقيقاتها
أن ترسل شعرها في الريح

ق في حقول طفولتها
ّ
أن تحل

أن تقف فوق جفون أحباء لها رحلوا
أن تبصر وجوهًا ال تعرفها
أن تتنسم عطور فردوس

أن تدخل منامات أصدقاء باتت تجهلهم
تحمل إليهم باقة من بخور مريم
 على غصن من ياقوت

ّ
أن تحط

أن تصغي إلى طواحين تدور عند منحدرات
أن تقف على تلة لتنظر وتبتسم بأسى

الجميلة النائمة
التي ستظل جميلة نائمة

مهما سقط المطر على عينيها
مهما أحرقت الشمس يديها

مهما سال ذهب النجوم على وجهها
مهما غّنى لها عصفور على حافة 
مهما نادتها شجرة بملء بهجتها

 بها البرد في الشتاء
ّ

مهما حل
مهما أرسلت لها الحديقة من زنابق

مهما هّب عليها  بخور صلوات 
مهما انتظرها أحد

مهما لم ينتظرها أحد

الجميلة النائمة
بوجٍه ال تتناهى عذوبته

بجديلة ال تفّكها يد
بابتسامة تتخمر كالعنب

بيدين ساكنتين كموجتين
بنهدين من أنين القصب

بساقين من نبيذ الجنة
برغبات أنقى من عين طفل

الجميلة النائمة
التي ستظل جميلة نائمة

التي ستظل جميلة
التي ستظل نائمة.

النائمة

عبده وازن

شعر

لوحة لغبريال لوفيفر.


