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نقسم بالـله العظيم
مسلمين ومسيحيين

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

غير مخصص للبيع
في "ملحق النهار"

أسرار الرحيق
الذي يصنع عطر الحرية

لبنان بالد التيه 
والكوارث

جيل جديد 
يكبر في دمشق

تأنيث االسالم
ال أسلمة األنوثة

صنعاء - أبو بكر عبدالله
 

في موازاة تقدم سياسي في المشاورات لتأليف حكومة جديدة وشروع 
الحوثيين في إزالة مخيماتهم داخل العاصمة اليمنية اتخذت المواجهات 
ال��م��ت��وس��ع��ة ب��ي��ن ال��م��س��ل��ح��ي��ن ال��ح��وث��ي��ي��ن م���ن ج��ه��ة وم��س��ل��ح��ي "االخ������وان 
المسلمين" تنظيم "القاعدة"، من جهة اخرى منحى تصاعديا، اشاع القلق 

من نذر حرب جديدة بدت مفتوحة على كل االحتماالت.
وت���ص���درت ت��داع��ي��ات ال���ح���رب ال��م��ي��دان��ي��ة م��ح��ادث��ات اج���راه���ا  ال��رئ��ي��س 
االميركي باراك اوباما في اتصال هاتفي مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي، وابلغه فيها استمرار واشنطن والمجتمع الدولي بدعم جهود صنعاء 
لتنفيذ استحقاقات المبادرة الخليجية "واتفاق السلم والشركة الوطنية"، 
إلى دعوته األط��راف السياسيين للعمل من أجل تنفيذ االتفاق   الموقع 

في رعاية اممية.
الحوثيين واالخ����وان  ب��ي��ن  أول���ى  م��واج��ه��ات  أم���س  وش��ه��دت محافظة إب 
المسلمين في مناطق متفرقة بعد ساعات من انتشار مسلحي "االخوان" في 
شوارعها، إلى شنهم هجمات على المسلحين الحوثيين تخللتها مواجهات 
اوقعت 20 قتيال وعشرات الجرحى، قبل أن تفلح لجنة وساطة بالتوصل إلى 
تفاهمات تقضي بوقف النار والبدء بترتيبات لسحب مسلحي الجانبين ونشر 

قوات عسكرية تتولى حفظ األمن وحماية مؤسسات الدولة.

صنعاء  في  االعتصام  خيم  تفكيك  بعد  أمتعتهم  يحزمون  حوثيون  محتجون 
)رويترز( أمس.  

الحوثيون تمّددوا إلى مدينة رداع
واشتبكوا مع "اإلخوان" يف محافظة إب

افتتـاحيـة النهــار
بقلم   املطران   جورج   خضر

حضن   الله
هل   يلوم   أي   منا   نفسه   على   خطيئة   اقترفها   أم أحيانًا  يستلذها  
أو  ذاك   انبساطه   على   أليس   لهذا   ويستطيب   العيش   بها؟ 
 الخطيئة   يستتر   فيها   ويتدفأ   بها   هربًا   من   فضيلة   تكلفه   تعبا  
 شديدا؟  لماذا   هذا   الشعور   السائد   بأن   العيش   الصالح   متعب؟ أما  
 قال   السيد: "احملوا   نيري   عليكم"؟ هل   الفضيلة   تبقى   تكليفًا  من  

 فوق   أم   تتقبلها   قلوبنا   بفرح؟
في   التعليم   عندنا   ان   الخطيئة   ما   اكتسبناه   ضرورة   اذ   ليس   من  
 صالح.  االنسان   يتقدس   أي   يولد   حامالً   بذار   الخطيئة،   مياالً   إلى  

 ما   يدنسه.  نجاسة   االنسان   فيه.  ليس   عليه   ان   يدور   العالم  

)أ. أ.( رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مستقبال النائب وليد جنبالط أمس في معراب وبينهما النائب غازي العريضي.  

تربية
طارق متري مديرًا 

لمعهد فارس 
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محليات
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لـ"النهار": نتدّرب 
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عريجي لــ"النهار": 

لن يصل رئيس
ال توافق عليه 
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لم يكن استشهاد الجندي الشاب 
ج��م��ال ج���ان ه��اش��م )19 س��ن��ة( اب��ن 
مكمن  ف��ي  ام��س،  القبيات، صباح 
مسلح أمطر شاحنة عسكرية تنقل 
جنودا عند مفترق بلدة خربة داود 
ف��ي ع��ك��ار، س��وى فصل تصعيدي 
ي��ن��ط��وي ع��ل��ى خ���ط���ورة ف��ائ��ق��ة في 
في  المعالم  مكشوف  ب��ات  مخطط 
للمؤسسة  المنهجي  االس��ت��ه��داف 
المواجهة  تخوض  التي  العسكرية 
االوس���ع واالع��ن��ف م��ع االره����اب على 
والداخل  الشرقية  الحدود  جبهتي 
في آن واحد. ذلك ان تكثيف نيران 
االغتياالت الموصوفة للعسكريين 
كنهج اجرامي تصاعدي جاء بمثابة 

ع��ل��ى  ردا  م���ب���اش���ر  ت��ص��ع��ي��د 

لقاء "المصارحة" 
في معراب ال يبّدل 

خريطة المرّشحين 
الرئاسيين

ضبط ذخائر 
وأسلحة قرب منزل  

اللواء ابرهيم في 
كوثرية السّياد

املواجهة إلى تصعيد مع قتلة العسكرّيين
14 آذار نحو تسمية "توافقي" بعد التمديد

جنود أتراك وخلفهم الجئون أكراد سوريون يحاولون اجتياز الحدود الى األراضي التركية من كوباني السورية الى بلدة سروج 
)رويترز( في محافظة سانليورفا التركية أمس.  

)و ص ف، رويترز، أ ب(

ب����ع����د ث����اث����ة اج����ت����م����اع����ات ل����أزم����ة 
االوك���ران���ي���ة ان��ع��ق��دت ع��ل��ى هامش 
قمة أوروبا - آسيا في ميالنو بايطاليا 
أم�����س، أع���ل���ن ال���رئ���ي���س ال��ف��رن��س��ي 
ف��رن��س��وا ه���والن���د ان االت���ف���اق على 
تسليم أوكرانيا الغاز الروسي  بات 
"في متناول اليد"، اال أن الرئيس 
االوك���ران���ي ب��ت��رو ب��وروش��ن��ك��و ص��رح 
بأنه لم يتم التوصل الى اتفاق، وإن 
تحقيق  بامكان  متفائاًل  ب��دا  يكن 

ذلك االسبوع المقبل.
وأب���ل���غ ه���والن���د ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن في 
خ����ت����ام ل����ق����اء وال����رئ����ي����س ال����روس����ي 
ف���الدي���م���ي���ر ب���وت���ي���ن وب���وروش���ن���ك���و 
وال���م���س���ت���ش���ارة االل���م���ان���ي���ة أن��غ��ي��ال 
ميركل ان "االتفاق على الغاز  مهم 

ومطمئن  لالوكرانيين  ج��دا 
من اليسار: الرئيسان الفرنسي فرنسوا هوالند والروسي فالديمير بوتين ورئيس الوزراء االيطالي ماتيو رنزي والرئيس االوكراني 
بترو بوروشنكو والمستشارة االلمانية انغيال ميركل خالل اجتماع على هامش قمة أوروبا – آسيا في ميالنو بايطاليا أمس. )رويترز(

ال حّل ألزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا بعد لقاء بوتين وبوروشنكو

)و ص ف، رويترز، أ ش أ(

غارات  أمس  الدولي  االئتالف  شّن 
ج���دي���دة ع��ل��ى ال���م���واق���ع ال��رئ��ي��س��ي��ة 
ل���ت���ن���ظ���ي���م "ال�������دول�������ة االس����الم����ي����ة" 
)داع�����ش( ف���ي م��دي��ن��ة ع��ي��ن ال��ع��رب 
على  السورية  بالكردية(  )كوباني 
ال����ح����دود م����ع ت���رك���ي���ا، ف��ي��م��ا ت��ب��ق��ى 
االول����وي����ة ب��ال��ن��س��ب��ة ال����ى واش��ن��ط��ن 
في  ال��م��ت��ط��رف  للتنظيم  ال��ت��ص��دي 
ال���ع���راق ح��ي��ث ش��ن��ت ق�����وات االم���ن 
ه��ج��وم��ا ف���ي ال����رم����ادي غ����رب ب��غ��داد 
المدينة  تكريت  ش��م��ال  ف��ي  وآخ���ر 
ال���ت���ي ي��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ال��م��ق��ات��ل��ون 
ال��م��ت��ط��رف��ون م��ن��ذ أك��ث��ر م���ن أرب��ع��ة 

ص11 أشهر.  
وش����ه����دت ك���وب���ان���ي م����زي����دًا م��ن 
ال����م����ع����ارك ال��ع��ن��ي��ف��ة ب���ي���ن ال���ق���وات 
ال���ك���ردي���ة وال��م��ت��ط��رف��ي��ن. وت��ح��دث 
االميركية  المركزية  القيادة  قائد 
الجنرال لويد أوستن عن "مؤشرات 
غ��ارة شنت  مشجعة" بعد نحو مئة 

م����ن����ذ ن����ه����اي����ة أي�����ل�����ول ح�������ول ه����ذه 
ال��م��دي��ن��ة . وق�����ال :"ن������رى االك�����راد 
ي��ق��ات��ل��ون وي��س��ت��ع��ي��دون م���واق���ع"، 
ل���ك���ن���ه ف���ض���ل ع������دم االف�����������راط ف��ي 
ال��ت��ف��اؤل الن س��ق��وط ك��وب��ان��ي في 
ايدي الجهاديين ال يزال ممكنًا في 

رأيه.   

واشنطن تؤكد أن العراق أولوية بالنسبة إليها 
في الحرب على "داعش"

"داعش" بعد األرض يف الجو
وتركيا تريد 5 "مناطق إنسانية"
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82 ســـنـة

حظي مرّشح جّدي 
للرئاسة باهتمام 

الفت في مناسبة 
اجتماعية من 

منتمين إلى طرَفي 
االصطفاف في 8 

و14 آذار...

▪ ▪ ▪

لَفت وزير سابق إلى 
ضرورة "تشغيل" 

البلديات في شتى 
المناطق اللبنانية 

في إحصاء النازحين 
السوريين ومعرفة 

أماكن إقاماتهم 
ومراكز عملهم.

▪ ▪ ▪

لوحظ أن حركة 
رؤساء الكتل، 

والنواب عمومًا، في 
مناطقهم االنتخابية 

انحسرت بشكل 
الفت منذ التمديد 

األول لمجلس 
النواب...

▪ ▪ ▪

يعتقد سفير لبناني 
سابق بأن الواليات 
المتحدة األميركية 

ال تريد القضاء على 
"داعش" بسرعة إنما 
ضبط تحّركه إلى أن 
تحقق ما ترمي إليه 

في المنطقة.

أســرار اآللـهة

روزانا بو منصف

اس��ت��ف��ز م��ش��ه��د اس��ت��م��رار ان��ق��س��ام 
توافقها  وع��دم  السورية  المعارضة 
ب���ع���د م�����داخ�����ات اق���ل���ي���م���ي���ة م��ن  اال 
اح��م��د طعمه رئيسًا  ان��ت��خ��اب  اج���ل 
للحكومة السورية الموقتة مراقبين 
واج��ان��ب،  محليين  ديبلوماسيين 
خ���ص���وص���ا ف����ي ظ����ل ف���رص���ة دول���ي���ة 
ب������دت أك����ث����ر ف���أك���ث���ر م���ع���ول���ة ع��ل��ى 
ال���م���ع���ارض���ة وت���ع���اض���ده���ا ت��م��ه��ي��دًا 
دول��ي  تحالف  م��ع  المقبلة  للمرحلة 
ع��س��ك��ري��ة لتنظيم  ي��وج��ه ض���رب���ات 
ال����دول����ة االس����ام����ي����ة، ف��ي��م��ا ت��دف��ع 
دول اق��ل��ي��م��ي��ة ف���ي ات���ج���اه ت��دري��ب 
ومساعدتها.  المعتدلة  المعارضة 
عدة  عواصم  ابدته  ال��ذي  فالتفهم 
ل���ع���دم ق�����درة ال���م���ع���ارض���ة ال��س��وري��ة 
على االتفاق بعد اشهر من انطاق 
ال���ث���ورة ض���د ال��ن��ظ��ام ال���س���وري ان��م��ا 
ب��ن��ي ع��ل��ى اس������اس، ان ال��ن��ظ��ام لم 
يسمح ألي معارضة بان تبرز طوال 
ال���م���ع���ارض���ة  م����م����ارس����ة  وان  ع����ق����ود 
برامج  على  واالتفاق  الفاعل  دوره��ا 
سياسية لها يحتاج الى الوقت من 
وب��ن��اء  بينها  م��ا  ف��ي  التنسيق  اج���ل 
اال  وافرقائها.  اعضائها  بين  الثقة 
ان االم����ر ي��ب��دو ب��اع��ث��ًا ع��ل��ى ال��ي��أس 
ب��ع��دم��ا ي���زي���د ع��ل��ى ث����اث س��ن��وات 
م����ن ان����ط����اق ال����ث����ورة ض����د ال��ن��ظ��ام 
االنقسامات  مشهد  اس��ت��ع��ادة  ف��ي 
وتكراره لدى كل استحقاق ومحطة 
وعدم القدرة على التوافق ما يوفر 
ب���اس���ت���م���رار أه������م ه����دي����ة  ل��ل��ن��ظ��ام 
ال���س���وري ال����ذي ي��س��ع��ى ال���ى اث��ب��ات 
"جدارته" في مقابل استمرار غياب 
استغاله  م��ع  تماشيًا  منه  ال��ب��دي��ل 
الغارات الجوية على تنظيم الدولة 
االس���ام���ي���ة ل��م��ص��ل��ح��ت��ه. ف��ف��ي ظل 

م��ط��ال��ب��ة ال���م���ع���ارض���ي���ن ال��س��وري��ي��ن 
خال ما مّر من عمر االزمة السورية 
حتى اآلن بالتزام او انخراط اميركي 
ع��م��ان��ي ال���ى ج��ان��ب ال��م��ع��ارض��ة لم 
الخافات  عبر  االخيرة،  تظهر هذه 
التي اظهرتها قبل ايام في انتخاب 
رئ��ي��س ح��ك��وم��ة م��وق��ت��ة ق���درة على 
م��واك��ب��ة ه���ذه ال��ف��رص��ة ع��ب��ر ت��ج��اوز 
على  واالت��ف��اق  المختلفة  اجنداتها 
انقاذ  اواًل من اجل  المعركة  كسب 

سوريا.
وي�����خ�����ش�����ى م������راق������ب������ون أج�����ان�����ب 
م��ش��ه��د  ي�����دف�����ع،  ان  ب�����ي�����روت  ف�����ي 
والمنقسمة  المختلفة  ال��م��ع��ارض��ة 
الرئيس  اي���ام،  قبل  اسطنبول  ف��ي 
االميركي بارك اوباما الى الندم على 
قرار االستثمار فيها بعد تردد كبير 
م���ن���ه، ب��ح��ي��ث ت���ؤك���د االن��ق��س��ام��ات 
المستمرة داخل المعارضة صوابية 
خياره السياسي االصلي بطبيعتها 
ال��وث��وق بقدرتها كما  وع��دم امكان 
كان يقول، وان يكن مستبعدًا ان 
يتخذ اي خ��ط��وة درام��ي��ة قريبًا في 
ه���ذا االط����ار الن اي ت��ح��ول ال يبنى 
ع��ل��ى عنصر وح��ي��د. ان��م��ا ق��د يعمد 
او ي��ط��ال��ب ب��ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال����دول 
المعارضة  على  ال��م��ؤث��رة  االقليمية 
من اجل محاولة لملمة خافاتها في 
ما يتصل بالموضوع السوري خشية 
ان يجهض ذلك جهود التحالف من 
التي يستهدف  المناطق  اجل ملء 
ف��ي��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة االس��ام��ي��ة، 
ال��ن��ظ��ام في  ت��ح��ت ط��ائ��ل ان ينجح 
استبداله.  ع��دم  على  العجز  اث��ب��ات 
والثغرة األساسية في عدم توظيف 
االلتزام االميركي ودفعه الى اقصاه 
وف���ق م���ا ت��رج��و ه���ذه ال��م��ع��ارض��ة ان 
ه��ذا االل��ت��زام يبدو وح��ي��دًا م��ن دون 
االل���ت���زام االوروب�����ي وس����واه ك��م��ا هي 

الحال بالنسبة الى العراق مثًا، مما 
ق��د ال يشفع ب��ال��م��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة 
في المدى المنظور اذا لم تكن على 
مستوى التحديات التي تواجهها. 

السياسيون  المراقبون  يبدو  وال 
ف���ي ل��ب��ن��ان ع��ل��ى اس���ت���ع���داد إلب����داء 
ه����ذا  ع����ل����ى  ال���ت���ع���ل���ي���ق  او  ال����ن����ص����ح 
ال��م��وض��وع. اذ ب��ات ه��ؤالء يظهرون 
ح����ذرًا ف���ي اب�����داء آراء ع��ل��ن��ي��ة ف���ي ما 
م��وض��وع س��وري��ا ومعارضتها  خ��ص 
يكون  ق��د  اع��ت��ب��ارات  جملة  نتيجة 
ال�������ذي ت��ظ��ه��ره  أب�����رزه�����ا ان ال���ع���ج���ز 
ال��م��ع��ارض��ة ال���س���وري���ة ع���ن االت���ف���اق 
على رغم وجود تحالف دولي يعمل 
ال�����ى ج��ان��ب��ه��ا ع���ل���ى االق������ل وي���ن���وي 

االس��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا م���ن اج����ل تغيير 
المعادلة القائمة في سوريا، يماثل 
ال����ى ح���د ب��ع��ي��د ال��ع��ج��ز او ال��ق��ص��ور 
السياسيون  االفرقاء  يظهره  ال��ذي 
ف��ي ل��ب��ن��ان ف��ي االت��ف��اق ع��ل��ى م��ا قد 
يحمي بلدهم ويعزز موقعه على رغم 
الحماية الدولية الداعمة حتى اآلن 
يندفع  ال  بحيث  وام��ن��ه،  الستقراره 
ه������ؤالء ال�����ى االس����ت����ف����ادة م����ن ه���ذه 
االج�����واء االق��ل��ي��م��ي��ة او ال��دول��ي��ة من 
بلدهم قبل  ما يناسب  اج��ل تقرير 
ال��ح��س��اب��ات االق��ل��ي��م��ي��ة او ال��دول��ي��ة. 
وه�����م ف����ي ه�����ذا ال���س���ي���اق ي��ظ��ه��رون 

أس����وأ م���ن ال��م��ع��ارض��ي��ن ال��س��وري��ي��ن 
السياسيين  االف���رق���اء  ان  ب��اع��ت��ب��ار 
استحالة  جيدًا  يعرفون  اللبنانيين 
الذهاب الى إلغاء احدهم اآلخ��ر وال 
يعمدون الى الحوار لحل مسائلهم 
الذي  الخارج  ينتظرون  بل  العالقة 
ي���ب���دون م��س��ت��س��ل��م��ي��ن ل���ه م���ن اج��ل 
ان���ج���از االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة على 
سبيل المثال ال الحصر. اال ان األهم 
السوريين  المسلحين  اداء  ان  ه��و 
لبنانيين  عسكريين  خطف  لجهة 
واحتجازهم من جانب تنظيم الدولة 
االسامية او حتى من جانب جبهة 
النصرة قد لجم اندفاعة المدافعين 
او ال��داع��م��ي��ن ل��ل��م��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة 
من دون ان ينقضها او يزيلها في 
النظام  بقاء  معارضة  استمرار  ظل 
ال��س��وري او اس��ت��م��راره. اال ان ملف 
ال��ره��ائ��ن ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ف��ت��ح ج��رح��ًا 
نسبة  قّيد  بحيث  اللبنانيين  ل��دى 
الحماسة للمعارضة او نسبة اظهار 
هذه الحماسة حتى لو كانت أعمال 
المسلحين مرتبطة عمانيًا بانخراط 
"ح��زب ال��ل��ه" ف��ي ال��ح��رب ال��ى جانب 
ال��ن��ظ��ام. ل��ك��ن ال��م��ع��ارض��ة ل��م تقف 
ف���ي االس�����اس م��وق��ف��ًا ص��ل��ب��ًا م��دي��ن��ًا 
لخطف  اللبنانيين  م��ن  م��ع��ت��ذرًا  او 
الجنود ما ساهم في اضعاف ظهير 
السورية في  للمعارضة  ق��وي داع��م 
الذين  الاجئين  ال��ى  لبنان وص��واًل 
سعى المسؤولون بجهد الى فصل 
ه�����ؤالء ع��م��ا ي��ع��ان��ي م��ن��ه ل��ب��ن��ان من 
المخاوف  او  السوريين  المسلحين 
وال��ت��ي تخدم  يثيرونها  ب��ات��وا  ال��ت��ي 
مصلحة من يقولون انهم يحاربونه 
اك���ان ال��ن��ظ��ام ف��ي س��وري��ا او "ح��زب 

الله".

rosana.boumonsef@annahar.com.lb

انقسامات املعارضة السورية تحبط داعميها
وخطف العسكرّيين أضعف األصوات املؤّيدة

تحليل سياسي

العجز الذي تظهره 
المعارضة السورية مماثل 
لقصور األفرقاء اللبنانيين 

عن حل  أزماتهم

جنبالط يف معراب والرؤية "متقاربة جدًا" مع جعجع إقليميًا  
وسيسعيان إلى الحؤول دون دخول املشكل املذهبي إلى لبنان 

اإلرهاب يعاود التصويب على الجيش
بعد سقوط "معادلة التعايش" التي أراد فرضها

إ. ح. 

"كان الجو مريحًا سادته الصراحة"، 
قال ل�"النهار" أحد المشاركين في 
ل���ق���اء م���ع���راب ال�����ذي اس��ت��ك��م��ل به 
رئ��ي��س "ج��ب��ه��ة ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي" 
على  جولته  جنباط  وليد  النائب 
ال��زع��م��اء ال��م��وارن��ة. ل��ن يتغير شيء 
بعده ولن تليه قرارات أو اتفاقات، 
ول��ي��س��ت ه����ذه ه���ي ال��غ��اي��ة أص����ًا. 
"ال��ق��وات  رئ��ي��س ح��زب  فالمضيف 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة" س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع ال ي���زال 
م��رش��ح��ًا ل��ل��رئ��اس��ة، وأي��ض��ًا ال��ن��ائ��ب 
ه��ن��ري ح��ل��و ع��ل��ى م��ا ص���ّرح جنباط 

مغادرًا. 
لكن موضوع الرئاسة لم يستأثر 
اللقاء  ال��ت��ي دارت ف��ي  ب��األح��ادي��ث 
ال����ذي تخلله غ����داء واس��ت��م��ر ث��اث 
س��اع��ات. ف��ال��ل��ي��اق��ات وال���ق���راءة في 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة، ال سيما في  األوض�����اع 
س��وري��ا وال��ع��راق أخ���ذت ح��ي��زا مهمًا 
م����ن ال����وق����ت ، وك����ان����ت خ��اص��ت��ه��ا 
نقل  ل���م  إن  ن���ظ���رة،  ل��ل��ج��ان��ب��ي��ن  أن 

هواجس، متقاربة جدًا إليها. 
مصادر "القوات" اكتفت بوصف 
ك��ان "جيدًا ج��دًا" على  بأنه  اللقاء 
تفرض  المجالس  آداب  أن  قاعدة 
عدم  ال��ت��زام  المضيفة  الجهة  على 
تسريب المضمون وتركه للضيف، 
تقاطعت  ال��ت��ي  ال��م��ع��ل��وم��ات  أن  إال 
ل���دى "ال���ن���ه���ار" أف�����ادت ب���أن ج��ول��ة 
األف�����ق ال��ش��ام��ل��ة ال���ت���ي ل���م تنحصر 
إلى  لم تتطرق  اللبنانية  ب��األوض��اع 
م��ا سبق تبيانه م��ن م��واق��ف، س��واء 
ف����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ت���رش���ح ال���دك���ت���ور 
جعجع أو ت��رش��ح ال��ن��ائ��ب ح��ل��و. بدا 
أنه ما دام  الجانبان متفقين سلفًا 
النائب الجنرال ميشال عون مرشح 
قوى 8 آذار، ولم يفتح هو أو فريقه 
بابًا للحل على غرار ما فعل الدكتور 
جعجع وفريق 14 آذار فعبثًا السعي 

إلى مخرج في الظرف الحالي.  
ال��دك��ت��ور  ال��م��ن��ط��ل��ق أدرك  وف���ي 
حملها  ال���ت���ي  ال���رس���ال���ة  أن  ج��ع��ج��ع 
القيادات  على  من جولته  جنباط 
ال��م��س��ي��ح��ي��ة ه���ي أن���ه���م ال��م��ع��ن��ي��ون 
األس��اس��ي��ون ب��ال��م��وض��وع ال��رئ��اس��ي 
وترشح النائب حلو معروفة ظروفه 

والغاية منه. 

مصادر أخرى كشفت ل�"النهار" 
ألهمية  ت��وض��ي��ح  تخلله  ال��ل��ق��اء  أن 
س���ع���ي ك����ل م����ن ال���زع���ي���م���ي���ن، وم���ن 
م��وق��ع��ه��م��ا ال��س��ي��اس��ي وال���وط���ن���ي، 
إل��ى الحؤول دون دخ��ول المشكلة 
ال��م��ذه��ب��ي��ة ال���ت���ي ت���ع���ّم ال��م��ن��ط��ق��ة 
"أما  لبنان. وأضافت:  إلى  بأكملها 
ف��ي ال��م��وض��وع ال��رئ��اس��ي، فانطلق 
ال��ح��دي��ث م��ن ق��اع��دة أن ال ترشيح 
الدكتور جعجع وال ترشيح النائب 
ح��ل��و س��ي��ك��ون��ان ع��ائ��ق��ًا أم�����ام حل 
العقدة الرئاسية"، علمًا أن النائب 
ع��دم تسمية  على  ح��رص  جنباط 
ال���ن���ائ���ب ال���ج���ن���رال ع�����ون أو وص���ف 
م��وق��ف��ه، ن��اظ��رًا إل��ى ال��م��وض��وع بأنه 

أشمل من أشخاص". 
وفي المعلومات عن اللقاء أيضًا 
أب����دى تخوفًا  ال��ن��ائ��ب ج��ن��ب��اط  أن 
من تداعيات إلقرار سلسلة الرتب 
وال����روات����ب ب��ك��ل��ف��ة ع��ال��ي��ة ف���ي ظل 
وض����ع ال��خ��زي��ن��ة ال���ح���ال���ي، ف��واف��ق��ه 

الدكتور جعجع الرأي. 
وف���ي م��ع��ل��وم��ات أخ����رى ذك��رت��ه��ا 
"وك�����ال�����ة األن�����ب�����اء ال����م����رك����زي����ة" أن 
ج���ن���ب���اط أوض��������ح رأي��������ه ف�����ي ع���دم 
ج����دوى ت��ك��رار دع����وة "ح����زب ال��ل��ه" 
ي��وم��ي��ا إل���ى االن��س��ح��اب م���ن س��وري��ا 

الن ه����ذا ال���م���وض���وع اس��ت��رات��ي��ج��ي 
له وجهة  فكانت  أم��ا جعجع  كبير. 
نظر مختلفة ش��ّددت على "اهمية 
االس����ت����م����رار ف����ي م����ح����اول����ة ت��وع��ي��ة 
الوطنية  م��س��ؤول��ي��ت��ه  ع��ل��ى  ال��ح��زب 
لبنان  تحصين  أج��ل  م��ن  اللبنانية 
من التداعيات واقناعه باالنسحاب 
م���ن وح����ول االزم�����ة ال���س���وري���ة، على 
رغ��م معرفة ح��زب ال��ق��وات ب��أن قرار 
انها  اال  كبير،  اقليمي  االن��س��ح��اب 

الوطنية  مسؤوليتها  إل���ى  بالنظر 
المساهمة  ل��ب��ن��ان��ي��ًا  ف��ري��ق��ًا  ت��ن��اش��د 
ف����ي ت��ج��ن��ي��ب ل���ب���ن���ان ال���ت���داع���ي���ات 
ال��م��ت��ع��اظ��م��ة اخ���ط���اره���ا ي���وم���ا ب��ع��د 
 ي����وم وع����دم ت��ج��رع ال���ك���أس ال��م��رة.
وأضافت الوكالة نقا عن مصادرها 
م��ن  ت���ب���ل���غ ص����راح����ة  ج���ن���ب���اط  "ان 
مكونات 8 آذار ان القضية مرتبطة 
بما ال يوحي  بالنائب ميشال عون 

ام��ك��ان ح��ص��ول تغيير ف��ي ال��م��دى 
المنظور".

وراف��������ق ج���ن���ب���اط ال�����ن�����واب ح��ل��و 
ون��ع��م��ة ط��ع��م��ة وغ������ازي ال��ع��ري��ض��ي 
جانب  ال���ى  استقبالهم  ف��ي  وك���ان 
جعجع امام مدخل منزله في معراب 
ال��ن��ائ��ب��ة س��ت��ري��دا ج��ع��ج��ع وال��ن��ائ��ب 

انطوان زهرا.
واك���ت���ف���ى ج���ن���ب���اط ب��ال��ت��ص��ري��ح 
على األث��ر ان "ال��ح��وار ك��ان صريحًا 
كانت  بحيث  م��ع جعجع،  وإي��ج��اب��ي��ًا 
ه��ن��اك ن��ق��اط ال��ت��ق��اء ون��ق��اط خ��اف 
ول���ك���ن ف����ي ال���ن���ه���اي���ة ال ي���وج���د إال 
ال���ح���وار". وأض���اف ردًا على س��ؤال: 
"ل�����م ت���ك���ن ه���ن���اك ق��ط��ي��ع��ة ف����ي م��ا 
ب���ي���ن���ن���ا". وه������ل س���ي���ش���ه���د ل��ب��ن��ان 
انتخاب رئيس بعد الزيارة؟ أجاب:  

"هنري حلو مرشحنا وما زال".
بدوره، قال جعجع: "اجرينا جولة 
اف���ق ك��ام��ل��ة وش��ام��ل��ة ح���ول الهموم 
عاني منها، 

ُ
الوطنية الكبيرة التي ن

وت��ط��رق��ن��ا ال����ى ص��ل��ب اه��ت��م��ام��ات��ن��ا 
ال��ح��دي��ث معّمقًا  ال��وط��ن��ي��ة، وك����ان 
ن��ظ��رًا أله��م��ي��ة ال���ح���وادث ال��ت��ي نمّر 
ال���م���وض���وع  ب����ه����ا. وال ج����دي����د ف�����ي 
ال���رئ���اس���ي، ف��ال��ف��ري��ق اآلخ����ر م���ا زال 

متمسكًا بموقفه".

ابرهيم بيرم

أث���ار إط���اق ال��ن��ار أم��س على دوري��ة 
ل��ل��ج��ي��ش ع���ل���ى إح������دى ط�����رق ع��ك��ار 
واس���ت���ش���ه���اد أح����د ع���ن���اص���ره أم���س، 
ال��م��زي��د م��ن ال��ت��س��اؤالت م��ج��ددًا عن 
مستقبل الوضع األمني في الشمال 
ع����م����وم����ًا م�����ن ج����ه����ة، وع�������ن ط��ب��ي��ع��ة 
التسوية التي تم اإليحاء خال األيام 
القليلة الماضية بأنها أنجزت وطوت 
تحّصنوا  ال��ذي��ن  المطلوبين  مسألة 
م��ن��ذ ف��ت��رة ف���ي م��س��ج��د ع��ب��دال��ل��ه بن 
مسعود في محلة باب التبانة أشهر 

األحياء الطرابلسية القديمة.
ق��ارب  م��ن  ثمة  أن  يعد خافيًا  ل��م 
ه�����ذه ال���م���س���أل���ة ع���ل���ى أس������اس أن��ه��ا 
ع����ص����ارة ص��ف��ق��ة ن��س��ج��ت خ��ي��وط��ه��ا 
ب���ات���ق���ان وش�������ارك ف��ي��ه��ا م���س���ؤول���ون 
ع��ن جهات  اإلح���راج  بهدف تخفيف 
س���ي���اس���ي���ة ب��ع��ي��ن��ه��ا م���ط���ل���وب م��ن��ه��ا 
اتخاذ موقف من جهة، وبغية إخراج 
طرابلس من الضوء وطي صفحة أنها 
تؤوي حاالت تمّرد وإره��اب مطلوبة 
للعدالة بموجب استنابات قضائية 
م��ن جهة أخ���رى، فضًا ع��ن أنها قد 
ت��ت��ح��ّول ف��ات��ح��ة ع��ه��د ج���دي���د يخلو 
واحتماالت  واالح��ت��ق��ان  الغليان  م��ن 
التصادم مع الجيش والقوى األمنية.
ل��ك��ن ث��م��ة م��ص��ادر أم��ن��ي��ة رسمية 
األمر  ه��ذا  البداية  منذ  "تقبض"  لم 
���ت م��ق��ي��م��ة ع��ل��ى شكها 

ّ
ب��رم��ت��ه وظ���ل

وحذرها العتبارات عدة أبرزها:

ال������واردة  األم��ن��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  أن   – 1
المؤسسة  ف��ي  معنية  ق��ي��ادات  ال���ى 
العسكرية أظهرت بما ال يقبل الشك 
أن الذين كانوا يتخذون من المسجد 
المذكور أعاه في باب التبانة حصنًا 
وم��������اذًا، غ��������ادروه ف���ع���ًا ول���ك���ن ال���ى 
مسافة بضع مئات من األمتار خلفه 
التي  المعلومات  ك��ل  وأن  م��ب��اش��رة، 
الى  غ��ادروا  أنهم  البعض عن  رّوجها 
الخارج ليس ثمة ما يؤكدها، وهو ما 
من شأنه أن يبقي األم��ور في دائرة 

الخطر.
النار  إط���اق  عمليات  اس��ت��م��رار   –  2
وال���ق���ن���اب���ل ع���ل���ى دوري��������ات ال��ج��ي��ش 

ومواقعه في طرابلس.
3 – إن قيادة المؤسسة العسكرية 
ت���ع���ل���م ي��ق��ي��ن��ًا أن م����ا ج�����رى ه����و ف��ي 
ق��رار  على  لالتفاف  محاولة  ج��وه��ره 
كانت هذه القيادة قد اتخذته بحزم 
وإص��رار وشرعت في تنفيذه م��ؤداه 
ال��ت��ع��ام��ل ب��ال��ن��ار وال���ق���وة م��ع مربعات 
أمنية تحاول أن تفرض نفسها أمرًا 
واقعًا في طرابلس في موازاة حضور 

الجيش.
4 – وعلى العموم أرادت هذه القوى 
منسوب  طريقتها  على  تخفض  أن 
إجواء التشنج الناجمة عن ظهورها، 
ال��ش��اخ��ص��ة  ال����ع����ي����ون  ت����ص����رف  وأن 
ن��ح��وه��ا، وف��ي خ��اط��ره��ا ه��دف مضمر 
ه����و أن ي��خ��ف��ض ال���ج���ي���ش م��س��ت��وى 
المشددة  األمنية  اته وتدابيره  إجراء
ورص�������ده وم���اح���ق���ت���ه ل��ل��م��ج��م��وع��ات 

وال����خ����اي����ا االره����اب����ي����ة ف����ي ال���ش���م���ال 
وال���ب���ق���اع خ���ص���وص���ًا. وب��م��ع��ن��ى آخ���ر، 
مسرحية  إم����رار  ال��ق��وى  ه���ذه  أرادت 
تعطيها بعض الوقت وبعض حرية 
ال��ح��رك��ة ن��س��ج��ًا ع��ل��ى م���ن���وال ت��ج��ارب 
سابقة لكي يتسنى لها العودة الى 
سيرتها السابقة ساعة ترى الظروف 

مناسبة.
5 – ه���ك���ذا وب����خ����اف ك����ل ره���ان���ات 
وحساباتها،  االره��اب��ي��ة  المجموعات 
فإن الجيش ظل مستمرًا على الوتيرة 

الماحقة سواء  عمليات  نفسها في 
وتحديدًا  البقاع  ف��ي  أو  الشمال  ف��ي 
ف���ي ع���رس���ال. وع��ل��ي��ه ف���إن ال��م��ص��ادر 
الوقائع  ه��ذه  عينها تنطلق من كل 
والسياسية  الميدانية  والمعطيات 
إط��اق  أن  ف��ح��واه  باستنتاج  ل��ت��خ��رج 
النار أخيرًا على دوري��ة الجيش على 
وقتل  العكارية  البيرة  ب��ل��دة  مفترق 
عملية  اعتباره  يمكن  إنما  الجندي، 
ث��أر ورد فعل على اج���راءات الجيش 
ال����م����ش����ددة وع����ل����ى م����ا أن����ج����زه خ���ال 

الساعات واألي��ام الماضية في مجال 
م��اح��ق��ة اإلره���اب���ي���ي���ن أي��ن��م��ا ك���ان���وا. 
وه�����و، م���ن ج��ه��ة أخ������رى، رس���ال���ة من 
اإلره���اب ال��ى م��ن يعنيهم األم��ر وفي 
على  أننا  جوهرها  الجيش  مقدمهم 
أسلوب حرب  ال��ى  للعودة  استعداد 
ال��ع��ص��اب��ات ال��ت��ي ب����دأت ع��م��ل��ي��ًا منذ 
مطلع تموز الماضي، وهو ما أدى الى 
س��ق��وط أرب���ع���ة ش���ه���داء م���ن الجيش 
وج���رح أك��ث��ر م��ن ع��ش��رة آخ��ري��ن وف��ق 
احصاءات الجيش. واألبعد من ذلك 
بفعلهم  ي��ع��ت��رض��ون  االره��اب��ي��ي��ن  أن 
والقيادات  الجيش  رف��ض  ه��ذا على 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��م��ع��ن��ي��ة ال���ت���ج���اوب مع 
أم��رًا  منها  يجعلوا  أن  ش����اؤوا  صيغة 
واق����ع����ًا، وه�����ي ال���ت���ع���اي���ش م����ع ح����راك 
اإلرهابيين في مناطق معّينة وغّض 
الطرف عما هم بصدده من نشاطات 
وه���ي  ب���ه���ا،  ال���ق���ي���ام  ك���ل���ف���وا  وأدوار 
السابق وتحديدًا  ف��ي  ج��ّرب��ت  صيغة 
منذ األش��ه��ر األول���ى الشتعال فتيل 
األحداث في الساحة السورية، وأدت 
كما بات معلومًا الى تدفيع المؤسسة 
العسكرية أثمانًا مكلفة من أفرادها 
حي  مثال  وأب���رز  وموقعها.  وهيبتها 
ع��ل��ى ذل����ك م���ا ح��ص��ل وي��ح��ص��ل في 
ما  ع��رس��ال وج��روده��ا ومحيطها منذ 
ي��ق��رب م���ن ش��ه��ري��ن، ف��ض��ًا ع���ن أن 
ال��ب��اد برمتها دف��ع��ت وم��ا ب��رح��ت من 
يتأرجح  هشًا  بقي  ال��ذي  استقرارها 
االنفجار  نحو  ال��ذه��اب  ه��اج��س  بين 
الواسع وبين جهود الضبط الجبارة. 
وع��ل��ي��ه ف���إن ال���س���ؤال ال��م��ط��روح اآلن 
ه���و: ه��ل ال ت���زال ثمة ف��رص��ة لتكرار 
ه�����ذه ال��ص��ي��غ��ة وال���ت���ع���اي���ش م��ع��ه��ا؟ 
وفقًا لتقديرات المعنيين من داخل 
خارجها  وم��ن  العسكرية  المؤسسة 
التجربة  ت��ك��رار  ل��م يعد باإلمكان  أن��ه 
ال��س��اب��ق��ة، خ��ص��وص��ًا ب��ع��دم��ا ارتفعت 
األص���������وات ال������وازن������ة، وم���ن���ه���ا ص���وت 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن 
ل��إره��اب  الحاضنة  البيئات  خ��ط��ورة 
وال���ت���ي ل���م ي��ع��د ب��اإلم��ك��ان ال��س��ك��وت 
عنها أو تجاهل خطورتها، فضًا عن 
ومواجهته  اإلره����اب  على  ال��ح��رب  أن 
صارت حربًا عامة وتكاد تصير كونية 

ولبنان انخرط فيها بشكل أو بآخر.

ibrahim.bayram@annahar.com.lb

)أ. أ.( النائب جنبالط والدكتور جعجع خالل اللقاء في معراب، وبينهما كتاب.  

)ميشال حالق( أهالي القبيات والجوار يقطعون طرق المنطقة بإحراق اإلطارات استنكارًا الستشهاد الجندي هاشم.  

سالم تابع وزواره األوضاع األمنية 
حبيش إلجراءات تحمي العسكريين

اس������ت������ق������ب������ل رئ��������ي��������س م���ج���ل���س 
ال��������وزراء ت���م���ام س����ام ع��ض��و كتلة 
"ال���م���س���ت���ق���ب���ل" ال����ن����ائ����ب ه�����ادي 
حبيش مع وف��د من رؤس��اء اتحاد 
ب�����ل�����دي�����ات ع������ك������ار، أط����ل����ع����ه ع��ل��ى 
العسكرية  الحافلة  على  االع��ت��داء 
ف���ي ع���ك���ار واس���ت���ش���ه���اد ال��ج��ن��دي 
بإجراءات  وطالبه  الهاشم،  جمال 

العسكريين.  لحماية 
ون��ق��ل حبيش ع��ن س��ام وع��ده 
ب����أن ي���ج���ري ات����ص����االت ب��األج��ه��زة 
األمنية إلي��ج��اد ح��ل ج��ذري لهذه 
ال����م����ش����ك����ل����ة، ووع���������د ال����ب����ل����دي����ات 
ب��ت��ك��ث��ي��ف اإلج����������راءات م����ن خ���ال 
البلدية لمحاولة ردع هذه  شرطة 

األعمال.
أموال  "تناولنا موضوع  أضاف: 
البلديات  الى  العائدة  االتصاالت 
وال��ع��ال��ق��ة ب��ي��ن وزارت�����ي ال��داخ��ل��ي��ة 
وال����ب����ل����دي����ات وال������م������ال، ووع����دن����ا 
وزي��ري  بين  اجتماع  بعقد  دول��ت��ه 
المواضيع  لحل  وال��م��ال  الداخلية 
في  األم���وال  ت��دف��ع  لكي  الخافية 

أسرع وقت ممكن".
وأوض����ح ان س���ام أط��ل��ع��ه على 
أج�����������واء االت��������ص��������االت ف������ي ش����أن 
الوسطاء  عبر  س��واء  العسكريين، 
ت��ل��ك  او  األت��������راك،  او  ال��ق��ط��ري��ي��ن 
ال���ت���ي ت���ج���ري ف����ي ش���ك���ل م��ب��اش��ر 
داخليا، وابلغنا ان كل االتصاالت 
 ت���ح���ص���ل إلن����ه����اء ال���م���ل���ف ب���أس���رع

وقت".
توفيق  السيد  واستقبل سام 
س���ل���ط���ان ال�������ذي ق�����ال ان�����ه ع���رض 
م��ع��ه أوض����اع ط��راب��ل��س وخصوصا 
األم��ن��ي��ة. ون��اش��د وس��ائ��ل االع���ام 
"االب�������ت�������ع�������اد ع�������ن ال����ت����س����ري����ب����ات 
ال��م��ش��ب��وه��ة وال��ت��وق��ع��ات ال��م��وح��ى 
قوسين  ق��اب  طرابلس  ب��أن  اليها 
أو أدنى من تحقيق احام البعض 

بالخراب".
وال���ت���ق���ى اي���ض���ًا ال���م���دع���ي ال��ع��ام 
وف��دا  ث��م  ح��م��ود  سمير  التمييزي 
م����ن ال���ج���ام���ع���ة ال���ح���دي���ث���ة ل������ادارة 
وال��ع��ل��وم ب��رئ��اس��ة ال��دك��ت��ور حاتم 
وال��ه��رم��ل  بعلبك  فمفتي  ع��ام��ة، 

أطلعه  ال��ذي  الرفاعي  بكر  الشيخ 
ع����ل����ى م������ا ي����ح����ص����ل ف������ي م��ن��ط��ق��ة 
ب���ع���ل���ب���ك ال����ه����رم����ل وخ����ص����وص����ا م��ا 
ع��رس��ال،  وب��ل��دة  ب��ال��ح��دود  يتعلق 
"وال�����رئ�����ي�����س س������ام م���ت���اب���ع ل��ك��ل 
ال���ت���ف���اص���ي���ل ول����دي����ه م���ع���ط���ي���ات، 
وب��ح��ث��ن��ا ف����ي م����وض����وع ال��ن��ازح��ي��ن 
ال������ذي������ن غ�������������ادروا ع������رس������ال وق����د 
المئة،  في   ٢٥ نسبتهم  تجاوزت 
العام  لامن  مركز  استحداث  وان 
البلدة سيساهم في تخفيف  في 
اكثر،  اوضاعهم  وينسق  ع��دده��م 
ن��زع فتيل  ف��ي ض���رورة  كما بحثنا 
اي تفجير في المنطقة واي توتر 
سني - شيعي، وتأكيد االنصهار 
االج���ت���م���اع���ي ف���ي م��ن��ط��ق��ت��ن��ا، م��م��ا 
ي���ت���ط���ل���ب ج�����ه�����ودا م�����ن ال���ج���م���ي���ع 
وع��دم  السكة  على  القطار  الب��ق��اء 

انحرافه".
ك���ذل���ك اس��ت��ق��ب��ل س�����ام وف����دا 
م���ن ات���ح���اد ال��ج��م��ع��ي��ات وال���رواب���ط 
وال��ه��ي��ئ��ات ال��ب��ي��روت��ي��ة وب��ح��ث��ا في 

اوضاع المدينة.

)داالتي ونهرا( الرئيس سالم مستقباًل النائب حبيش ووفد اتحاد بلديات عكار في السرايا أمس.  

ال جعجع وال حلو عقبة 
أمام الرئاسة

الحرب على اإلرهاب تكاد 
تصير كونية ولبنان انخرط 

فيها بشكل أو بآخر
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إميل خوري

ه����ل ي��م��ك��ن ال����ق����ول إن ح�����رب غ���زة 
ه��ي آخ���ر ال���ح���روب م��ع اس��رائ��ي��ل وان 
بالسالم  سيقبلون  الفلسطينيين 
ج��دي��دة  ظ��ل��وا س��ن��وات  وإال  الممكن 
ب���ي���ن م����ف����اوض����ات ت������دور ف����ي ح��ل��ق��ة 
مفرغة، وحرب عبثية غير قادرة على 
إلحاق  على  ق���ادرة فقط  إنما  الحسم 
خسائر بشرية ومادية ودمار وخراب 
ب��ك��ال ال��ط��رف��ي��ن، وه���و م��ا ح��ص��ل منذ 
اك��ث��ر م��ن ستين ع��ام��ا؟ وه���ل يمكن 
إعمار  إع���ادة  ال��ق��ول أيضًا إن تمويل 
غ����زة ب����ات م��رت��ب��ط��ًا ب��ه��دن��ة مفتوحة 
على ات��ف��اق س��الم وليس على حرب 
جديدة ألن المانحين يرفضون إعادة 
بناء ما سوف يهدم مرة أخرى؟ وهكذا 
ت��ك��ون إس��رائ��ي��ل ق���د ح��ق��ق��ت هدنة 
طويلة األمد بعدما عجزت عن القضاء 
ع���ل���ى أس���ل���ح���ة ح���رك���ت���ي "ح����م����اس" 
و"ال��ج��ه��اد االس���الم���ي" وم���ا تمتلكان 
من صواريخ بالحروب كما عجزت عن 
االسلحة  ه���ذه  ع��ن  ال��ت��خ��ل��ي  تحقيق 
ش���رط���ًا ل���وق���ف ال���ن���ار، ب��ح��ي��ث تصبح 
اس��رائ��ي��ل وفلسطين  ب��ي��ن  ال���ح���دود 
ال��م��ح��ت��ل��ة ه���ادئ���ة م���ن أج����ل اإلع���م���ار 
وليس من أجل الدمار، كما أصبحت 
الحدود بين إسرائيل ولبنان هادئة 
التزامًا بالقرار 1701، الذي نشر قوات 
دولية على طول هذه الحدود مع قوة 

من الجيش اللبناني.
وال�������س�������ؤال ال�����م�����ط�����روح ه�������و: ه��ل 
يكون المجتمع الدولي، وعلى رأسه 
ج��ادًا  األميركية،  المتحدة  ال��والي��ات 
في التوصل إلى تحقيق سالم شامل 
تحقيقه  دون  م��ن  إذ  المنطقة،  ف��ي 
تبقى المنطقة مضطربة ويولد فيها 

إره���اب���ي���ون ي��ئ��س��وا م���ن وع����ود ال���دول 
بتحقيق ه��ذا ال��س��الم، وه��و م��ا جعل 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الجمعية  أم����ام  كلمته  ف��ي  ي��ت��س��اءل 
ال��ع��م��وم��ي��ة ل���أم���م ال��م��ت��ح��دة: "ل���م���اذا 
ثقافة  تتراجع  ولماذا  التطرف  ينمو 
لتحقيقه؟"،  الجهود  السالم وتنهار 
الف��ت��ًا إل���ى ان ال���ف���ارق ال��ي��وم ه��و "أن 
جريمة اإلبادة أكبر وقائمة الشهداء 
وبخاصة األط��ف��ال منهم أط��ول، وأن 
ع����ش����رات ال���ع���ائ���الت ت���م���ت إب���ادت���ه���ا 
بالكامل وأن هناك نحو نصف مليون 
شخص شردوا من بيوتهم في غزة".
ل��ق��د خ��س��ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون منذ 
مفاوضات أوسلو ما تبقى من أرض 
وق���ض���ي���ة، وأظ����ه����رت ك����ل ال���ت���ج���ارب 
ًا ب��ات��ف��اق  ال���ت���ف���اوض���ي���ة ع��ق��م��ه��ا ب������دء
ال��ذات��ي  الحكم  باتفاق  م���رورًا  أوس��ل��و 
ب��الن��ت��ي��ش��ي��ن"  "واي  وات����ف����اق  ل���غ���زة، 
ل���ت���رت���ي���ب ان���س���ح���اب اس����رائ����ي����ل م��ن 
أراض��������ي ال���ض���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة، وص����وال 
ال���ى م��ح��ادث��ات ك��م��ب دي��ف��ي��د وط��اب��ا 
وأنابوليس، إضافة إلى إعالن خريطة 
اتفاقات  وه��ي   ،2003 ع��ام  الطريق 
كانت اسرائيل المستفيدة منها إذ 
ان ما تبقى من اراضي الضفة الغربية 
مساحتها  نصف  االستيطان  اجتاح 
ازم��ات  يعانون  الفلسطينيون  فيما 
انسانية من جراء الحروب والعمليات 
العسكرية المتالحقة ضدهم، وفيما 
في  وحيدة  تواجه مصيرها  القدس 
ظ���ل ت��ه��وي��ده��ا وف����ي ظ���ل اس��ت��م��رار 
خ��ط��ط االس��ت��ي��ط��ان وه����دم ال��م��ن��ازل 
ال��وض��ع  االراض�����ي وتغيير  وم���ص���ادرة 
ال��دي��م��وغ��راف��ي. فهل ت��ك��ون ال��ع��ودة 
إل��ى ال��م��ف��اوض��ات ه��ذه ال��م��رة أفضل 
م����ن س��اب��ق��ات��ه��ا ف���ت���واف���ق اس��رائ��ي��ل 

أي��دت  إق��ام��ة دول���ة فلسطينية  على 
الرئيس  ووع���د  كثيرة  دول  قيامها 
ب���اراك أوب��ام��ا غير م��رة بقيامها، وب��دأ 
اع��ت��راف ع���دد م��ن ال����دول ب��ه��ا م��ا ع��دا 
التي تريدها دول��ة منزوعة  اسرائيل 
ال����س����الح وال����س����ي����ادة، وت����ري����د أي��ض��ًا 
االعتراف باسرائيل كدولة يهودية، 
وت���رت���ي���ب���ات أم��ن��ي��ة ت���ك���رس اح��ت��الل 
م��ا تبقى م��ن االرض إلن��ه��اء ال��ص��راع، 
بحق  الفلسطينية  المطالبة  ووق��ف 

العودة؟
ف����ي ح����دي����ث ص���ح���اف���ي ل��ل��رئ��ي��س 
م��ح��م��ود ع���ب���اس أدل�����ى ب���ه ق��ب��ل أرب���ع 
ال���ع���رب  أراد  "إذا  ق��������ال:  س�����ن�����وات 
دّم��رن��ا في  الحرب فنحن معهم. لقد 

االن���ت���ف���اض���ات وف�����ي ال�����ع�����دوان ع��ل��ى 
غ���زة ول��ي��س ل���دي اس��ت��ع��داد لتدمير 
شعبنا مرة أخرى. لقد كانت المبادرة 
ال��ع��رب��ي��ة أه���م س���الح ف���ي ي���د ال��ع��رب، 
ال��ع��رب شيئا  ل��م يفعل  لكن لأسف 

لترويجها محليا وعالميا".
ازاء  ق����رارا  "إن��ن��ا سنتخذ  وأض����اف: 
ق��رار  على  ب��ن��اء  للمفاوضات  ال��ع��ودة 
اميركية  ضمانات  على  مبني  ع��رب��ي 
ب��وق��ف أي أع���م���ال اس��ت��ف��زازي��ة، وان 
االس���ت���ي���ط���ان ه����و ال���ق���ض���ي���ة األك���ث���ر 

حساسية لنا".

إن م���ح���م���ود ع����ب����اس م���ن���ذ أص��ب��ح 
رئ��ي��س��ًا ل��ل��س��ل��ط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ال 
مفاوضات السالم انتهت إلى نتيجة 
والحروب  المتكررة  االنتفاضات  وال 
أف���ض���ت إل�����ى ن��ت��ي��ج��ة وك������أن ال ح��ل 
للصراع االسرائيلي – الفلسطيني ال 
بالتفاوض وال بالحرب. فالمفاوضات 
ب��ات��ت مهزلة وال��ح��روب ب��ات��ت عبثية 
ف��ي غياب موقف عربي واح��د موحد 
يقرر استعادة الحقوق الفلسطينية 
وتحقيق السالم الشامل والعادل في 
المنطقة ويجعل المفاوضات جدية 
عسكرية  مواجهة  أو  الوقت  محددة 
يشارك فيها كل العرب والسيما عرب 
بحيث  المتاخمة الس��رائ��ي��ل،  ال���دول 
ال ت��ت��وق��ف اال ع��ن��د ق��ب��ول اس��رائ��ي��ل 
بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. 
ب��د الس��رائ��ي��ل م��ن أن تستجيب  وال 
عندما ي��ك��ون ال��م��وق��ف ال��ع��رب��ي ج��ادًا 
وواح������دًا م���وح���دًا. ول��ك��ن ه���ل ي��ك��ون 
ال���ذي يجعل  الموقف  ه��ذا  لهم مثل 
اسرائيل تقف عند حدودها وتؤمن 
الفلسطيني  ال��م��س��ار  ت��ح��ري��ك  ب����أن 
ه���و ال��ط��ري��ق ال��وح��ي��د ل��ت��ب��ري��د أج���واء 

المنطقة وإعادة االستقرار إليها؟
هل تكون العودة الى المفاوضات 
ج��دي��ة ه���ذه ال��م��رة وت��ن��ت��ه��ي باتفاق 
سالم، أم أنها تظل كسابقاتها تدور 
تواصل  واسرائيل  مفرغة  حلقة  في 
خاللها بناء المستوطنات مستفيدة 
من هدنة ال مدة لها وأمن مقبول على 
ح��دوده��ا كما اس��ت��ف��ادت م��ن ال��ق��رار 
ب��أن أصبحت ح��دوده��ا هادئة   1701
لبنان فحصلت بذلك على األمن  مع 

قبل السالم؟

emile.khoury@annahar.com.lb

تحليل سياسي

إسرائيل تحصل على األمن قبل السالم
ال إعمار يف غزة من دون هدنة ثابتة

المنطقة لن تنعم باألمن 
واالستقرار ما لم تحل 

القضية الفلسطينية حاًل 
عاداًل

"حزب الله تأخر في 
الذهاب الى سوريا لقتال 

الجماعات االرهابية"

يف ظالل الحرب األهلية اإلسالمية !
يواجه النظام العربي أكبر تحد له منذ عقود طويلة. ويتجاوز التحدي 
الراهن في خطورته التحدي االسرائيلي منذ اربعينات القرن الماضي، 
العربية،  المجتمعات  ثنايا  ف��ي  نقصد  ال��ذي  التحدي  يستقر  حيث 
ويستمد زخمه من حالة اشبه ما تكون ب�"حرب اهلية اسالمية" تتواجه 
فيها الجمهورية االسالمية في ايران مع النظام العربي المشرقي من 
الخليج الى المحيط. ولعل ما يحصل في العراق من تطورات دامية، 
والحرب الدموية في سوريا، واآلن االحداث الخطيرة في اليمن، تؤشر 
السخونة تتجه بخطى  الواقفة فوق صفيح شديد  المنطقة  ان  الى 
ابة الى هذه "الحرب االهلية االسالمية"، لتستقر فيها لعقود مقبلة. 

ّ
وث

المواجهة مفتوحة ايضا وان في شكل آخر في لبنان الذي يجهد 
العديد من قادته لنزع ما امكن من فتائل "الحرب االهلية االسالمية" 

الكامنة في جميع مناحي الحياة المشتركة بين اللبنانيين. ولكن 
بمقدار ما تبقى ذاكرة الحرب بين ١٩٧٥ و١٩٩٠ حية يمكن ان 

تشكل احد الروادع االساسية التي تنقذ لبنان من االنزالق في تلك 
"الحرب االهلية". 

في العراق انهارت الدولة مع سقوط صدام حسين، وما جرى هو 
بناء دولة قابلة للحياة على انقاضها، ودخل العامل االيراني بقوة 

في التركيبة الوطنية عبر المكون الشيعي الذي عانى االمرين 
مدى عقود، فبدا لقليلي الحيلة من قادتهم ان سقوط صدام، 

فرصة سانحة للثأر من ظالمة التاريخ، وتوهم بعضهم انه يمكن 
اقامة دولة مركبة مذهبيا وإتنيا يقودها ويتحكم فيها مكّون واحد 
من المكونات، وتتحكم قوة خارجية )ايران( في هذا المكون على 

أسس مذهبية عقيدية. ولم يمض عقد من الزمن حتى انفجر 
د ظلم اهل الظالمة السابقة تطرفا شهده العراق 

ّ
العراق بالجميع، وول

في المئة عام الفائتة. وها ان الذين رفضوا الشراكات الوطنية مع 
المعتدلين يضطرون الى مواجهة نوعين من االعداء: المتطرفون، 
والبيئة الغاضبة الحاضنة لهم في شكل او آخر. ومن يتابع تطور 

الحرب على "داعش" يكتشف كم ان "الوحش" الذي خلقوه صار 
حقيقة لن يسهل القضاء عليه. 

في سوريا ال يختلف االمر كثيرا في العمق: نظام وحشي ذهب 
الى ابعد الحدود في القتل المنظم فدفع جزءا من المجتمع الى 

المواجهة والقتال، وفتح الباب أمام لجوء الناس الى المساجد، ومنها 
الى الحركات المسلحة االسالمية. واليوم يلمس العالم حجم الخطيئة 

التي ارتكبت عندما رفض المجتمع الدولي )الغرب( من الناحية 
العملية اسقاط نظام قتلة االطفال، وتدمير جسر العبور االيراني 

هناك. والحرب مستمرة بأفق مفتوح. 
يبقى اليمن الذي يجري خطفه وإلحاقه بساحات "الحرب االهلية 

االسالمية". وكل الدالئل تشير على ان الساحة اليمنية باتت جاهزة 
لكي تصير حمام الدم االكبر مستقبال في المشرق العربي!

قصارى القول: الحرب دهمتنا في المشرق العربي. واملنا ان يعي 
اللبنانيون وال سيما منهم "المستكبرون" ان "الشعرة" يمكن ان 

تنقطع في اي وقت ما لم يدركوا حجم المازق. 

ali.hamade@annahar.com.lb

زوايا ودوائر
علي حماده

ريفي يف ذكرى اغتيال وسام الحسن:
لن نتراجع عن كشف الحقيقة

وّجه وزير العدل أشرف ريفي رسالة 
ال����ى ال���ل���واء ال��ش��ه��ي��د وس����ام الحسن 
ف��ي ال���ذك���رى ال��ث��ان��ي��ة الس��ت��ش��ه��اده، 
ج���اء ف��ي��ه��ا: "ف���ي ك���ل س��ن��ة ف���ي ه��ذا 
التاريخ، يستذكر لبنان واللبنانيون 
حتى  وط��ن��ه  اح���ب  استثنائيا،  رج���ال 
وصديقا  زميال  واستذكر  الشهادة، 
وأخ����ا، ك���ان ف��ي ح��ي��ات��ه رف��ي��ق األي���ام 
والوطنية  الشجاعة  ورج��ل  الصعبة، 
اللواء  استذكر  واالل��ت��زام،  والمهنية 
ال��ش��ه��ي��د وس������ام ال���ح���س���ن، ورف��ي��ق��ه 
أح���م���د  ال���ش���ه���ي���د  االول  ال����م����ؤه����ل 
رغم  زل��ت أشعر على  فما  صهيوني، 
ال���غ���ي���اب، أن ش��ه��ادت��ه��م��ا فعل  أل����م 
تلك  استعيد  الموت.  يتحدى  حياة 
اللحظات األولى التي تلت استشهاد 
الرئيس رفيق الحريري، حيث دخل 
لبنان في مرحلة جديدة، رتبت علينا 
م��س��ؤول��ي��ات ج��س��ام��ًا أول���ه���ا، كشف 
ال��ح��ق��ي��ق��ة، وج���ل���ب ال��م��ج��رم��ي��ن ال���ى 
العدالة، وكان للواء الشهيد الحسن، 
رفيق درب الرفيق احد أكبر االدوار، 

في رسم هذا الطريق الطويل".
 وق���ال: "أردت يومها من موقعي 
ك��م��دي��ر ع���ام ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي، 
أن ي��ك��ون وس���ام، ف��ي صلب صناعة 
القرار األمني. وقد تسلم المسؤولية 
بما  ف��أع��دن��ا  ف����راغ.  م��ن شبه  الكبيرة 
ك��ان لدينا م��ن ام��ك��ان��ات، ب��ن��اء قوى 

المعلومات  ال��داخ��ل��ي وش��ع��ب��ة  األم���ن 
وتطويرها، وبدأت الشعبة التحقيق 
ف���ي ج��ري��م��ة ال��ع��ص��ر، وت��وص��ل��ت ال��ى 
ك���ش���ف ال����خ����ي����وط األول���������ى ل��ع��م��ل��ي��ة 
ال��م��ج��رم��ون  االغ���ت���ي���ال، ف��ك��ان أن رد 
ال��رائ��د الشهيد وس��ام عيد،  باغتيال 
ال��ت��ح��ق��ي��ق، لكن  م��ت��اب��ع��ة  ع��ن  لثنينا 
م���ؤس���س���ة ق������وى األم��������ن ال����داخ����ل����ي، 
وس��ام،  م��ع  المهمة  وتابعنا  ص��م��دت 
وقلنا للمجرمين:مهما قتلتم منا، لن 
نتراجع عن كشف الحقيقة وتحقيق 
ال��ع��دال��ة، وس��ي��أت��ي ي���وم ستحاسب 
واض���اف:  الكبير".  المجرم  أيها  فيه 
"في ذكرى غيابك عنا أيها الشهيد 
ال��ك��ب��ي��ر، ال ن��م��ل��ك أن ن���ق���ول ل���ك اال 
عهدا بكشف المتورطين في جريمة 
اغتيالك، وفي جرائم االغتيال كافة، 
أن  منا  عهد  الحقيقة.  معرفة  حتى 
نتابع الطريق، وأن يتوصل التحقيق 
ال���ى ن��ت��ائ��ج ق��اط��ع��ة، وه���و ف��ع��ال قطع 
شوطا كبيرا في كشف هذه الجريمة 
االرهابية، فهي تشبه في كثير من 
شهيدنا  اغتيال  جريمة  التفاصيل 
ال��ك��ب��ي��ر ال���رئ���ي���س رف���ي���ق ال���ح���ري���ري، 

ويكاد المجرم يدل على نفسه".
■ زار ريفي ضريح الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري وضريحي اللواء الحسن 
ورفيقه المؤّهل أول أحمد صهيوني، 

وتال الفاتحة على أرواحهم.

فلسطينيون في دورة تدريب في عين الحلوة.   )األرشيف(

جنبالط لم يغّير موقف جعجع
تعّثر االنتخاب مسؤولية املوارنة

جنيف – رضوان عقيل

م��ن يستمع ال��ى ك��الم نائب رئيس 
ال���م���ج���ل���س ال����وط����ن����ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
)ال��ب��رل��م��ان( وال��ق��ي��ادي ف��ي "الجبهة 
تيسير  فلسطين"  لتحرير  الشعبية 
ق���ب���ع���ة وت���ح���ل���ي���ل���ه ل���م���س���ار األوض�������اع 
امامه  تحضر  المنطقة،  ف��ي  الخطرة 
ص���ورة االم��ي��ن ال��ع��ام ال��راح��ل للجبهة 
ج��ورج حبش في التعابير والمواقف 
ألسنة  ع��ل��ى  ن��ع��د نسمعها  ل��م  ال��ت��ي 

القيادات الفلسطينية.
ورئاسته  مشاركته  ه��ام��ش  على 
وف������د ب��������الده ال������ى م���ؤت���م���ر االت����ح����اد 
الدولي في جنيف، كانت  البرلماني 
الثقيل"  "العيار  م��ن  دردش���ة  لقبعة 
من نوع ان عددًا من مختلف الفصائل 
ف���ي م��خ��ي��م��ات ال��الج��ئ��ي��ن ف���ي ل��ب��ن��ان 
على  عسكرية  دورات  بتنفيذ  يقوم 
المخيمات.  خ��ارج  معسكرات  شكل 
هذه  ف��ي  االستفاضة  يشأ  ل��م  لكنه 
النقطة "حفاظًا على العالقة الجيدة 
ب��ي��ن ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ف��ص��ائ��ل 
بين  وال��ع��الق��ة  المخيمات  ف��ي  ك��اف��ة 

الطرفين".
ي���ق���ول: "ن��ح��ن وس���ائ���ر ال��ف��ص��ائ��ل 
ن����ح����رص ع���ل���ى ت��ح��ي��ي��د ال��م��خ��ي��م��ات 
ف����ي ل���ب���ن���ان ع����ن األزم��������ة ال��م��ف��ت��وح��ة 
ب��ي��ن ال��ج��ي��ش وال��ج��م��اع��ات االره��اب��ي��ة 
ال���م���ت���م���ث���ل���ة ف�����ي "ج���ب���ه���ة ال���ن���ص���رة" 
و"داع����ش". وت��وج��د ه��ذه الجماعات 
الفلسطيني  الداخل  في  التكفيرية 
ال��م��خ��ي��م��ات وع��ل��ي��ن��ا جميعًا ان  وف���ي 

نقف في وجهها ونمنع تمّددها".
ويضيف: "تهدف دورات التدريب 
ال���ت���ي ت����ش����ارك ف��ي��ه��ا م��ج��م��وع��ة م��ن 
المخيمات(  )خ��ارج  الفصائل  عناصر 
ف����ي م���ع���س���ك���رات ت����ع����رف ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
ونحن  اللبنانية.  األمنية  السلطات 
مستمرون ومؤيدون لهذا التعاون مع 
من  االرهابية  الجماعات  لمنع  الدولة 

التغلغل في المخيمات".
ويكشف قبعة ان "قوائم األسماء 
ال���م���ش���ارك���ة ف���ي ه����ذه ال��م��ع��س��ك��رات 
اللبنانية  ال��س��ل��ط��ات  ع��ن��د  م���وج���ودة 
المعنية. وثمة اسماء جرى االعتراض 
عليها من السلطات اللبنانية ووافقنا 
على كل ما تريده منا. والهدف من 

هذا التعاون هو مواجهة تلك الظواهر 
االرهابية ومنع حركة اتساعها. ونحن 
في اختصار نقوم بعملية استباقية. 
وسنبقى من أشد الحرصاء على أمن 
لبنان، البلد العربي الذي وقف معنا 

وال يزال الى جانب قضيتنا".
وق���ب���ل س�����ؤال ق��ب��ع��ة ع���ن خ��ط��ورة 
التدريب  واع��م��ال  المعسكرات  ه��ذه 
ه������ذه، ي������رد: "ن���ح���ن ال ن���ري���د ت��ج��رب��ة 
ال����درس ال��س��اب��ق ف��ي ل��ب��ن��ان. ون��ق��ول 
لجميع األفرقاء في هذا البلد اننا لن 
نكرره ولن ندخل طرفًا مع جهة ضد 
نتوانى  ول���ن  نقصر  ل��ن   )...( أخ���رى 
ع���ن ت��س��ل��ي��م اي م��ط��ل��وب ف���ي مخيم 
السلطات  ال��ى  او س��واه  الحلوة  عين 

اللبنانية".
وه����ل س��ت��س��ل��م��ون ال��ش��ي��خ اح��م��د 
األس������ي������ر ال������م������ت������واري ع������ن األن�����ظ�����ار 
وال���م���ط���ل���وب ل��ل��ق��ض��اء ال����ى األج���ه���زة 
إذا  م��ا  ن��ع��رف  "ال  ي��ج��ي��ب:  اللبنانية؟ 
كان الرجل عندنا )عين الحلوة( وهو 

ليس تحت أيدينا".
ولشدة اعجابه ب�"حزب الله"، فهو 
ال يعتبره حزبًا لبنانيًا يخص الشيعة 

ف��ح��س��ب، ب���ل ي��ص��ف��ه ب����"ح���زب األم���ة 
جيدًا  تاريخنا  ال��ى  و"لنعد  العربية". 
ف��ه��و ي��ش��ّك��ل ل��ن��ا ال��ن��م��وذج وال��ق��دوة 
بعد كل التجارب التي مررنا بها ولم 
يقصر معنا، وآخ��ر األمثلة على ذلك 
ال��ع��دوان االسرائيلي  ما ق��ام به اثناء 

االخير الذي استهدف قطاع غزة".
وع��ن م��ش��ارك��ة ال��ح��زب ف��ي القتال 
ال�����دائ�����ر ف����ي س�����وري�����ا، ي��ع��ت��ب��ر ق��ب��ع��ة 
ان "ال���ح���زب ت��أخ��ر ف���ي ال���ذه���اب ال��ى 
س���وري���ا ل��ق��ت��ال ه����ذه ال��ج��م��اع��ات من 
يهددون سوريا  الذين  التكفيريين 
من  ال��ع��رب  وك��ل  وفلسطين  ولبنان 
ج�����راء م��ش��روع��ه��م ال��ج��ه��ن��م��ي. وك���ان 
ال��م��ط��ل��وب م���ن ال���غ���ي���ارى ال���ع���رب ان 
ي��ت��وج��ه��وا ال����ى س���وري���ا ل��ق��ت��ال ه��ذه 
الجماعات شأن حزب الله للدفاع عن 

مشروع المقاومة واستمراره".
وي��ع��ب��ر ع���ن ت��ش��اؤم��ه م���ن "ال��وض��ع 
العربي غير المطمئن من المحيط الى 
الخليج، وان حربًا ظالمة تخاض ضد 
سوريا والقضاء على تاريخها وتراثها 
في  الموجود  والتعايش  وحضارتها 
رب���وع���ه���ا ب��غ��ي��ة اط�����الق ج���م���اع���ات في 

خليل فليحان

الديموقراطي"  "ال��ل��ق��اء  رئيس  ج��زم 
ال��ن��ائ��ب ول���ي���د ج��ن��ب��الط أن م��رش��ح��ه 
ل���ل���رئ���اس���ة ال ي�������زال ال���ن���ائ���ب ه��ن��ري 
ح��ل��و وذل����ك ب��ع��د ل��ق��اء رئ��ي��س ح��زب 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة" سمير جعجع،  "ال���ق���وات 
ال��م��رش��ح ال��ع��ل��ن��ي ال��وح��ي��د ل��ل��رئ��اس��ة 
ب��ب��رن��ام��ج م��ت��ك��ام��ل، وف���ّس���ر ع���ارف���ون 
بجنبالط كالمه بأنه رسالة الى زعماء 
البالد وال سيما منهم رؤس��اء الكتل 
ال��ن��ي��اب��ي��ة، ب����أن ال��م��س��اع��ي وال��ج��ه��ود 
فة إليجاد مخرج وإحداث خرق 

ّ
المكث

الرئاسية فشلت،  األزم���ة  ف��ي حائط 
بموقفه،  ف��ري��ق  ك��ل  تمسك  بسبب 
من دون إبداء أي مرونة في ظل هذه 
الظروف البالغة الخطورة، فيما البالد 
م��ه��ددة ف��ي أي وق��ت وف��ي أي بقعة 
"جبهة  مسلحي  م��ن  إره��اب��ي  بهجوم 
انضمام  يستبعد  أح��د  وال  النصرة". 
التنظيمات  تلك  م��ن  أخ���رى  عناصر 
ال��ت��ي ت��ت��رك��ز ق��وت��ه��ا ال��ع��س��ك��ري��ة في 
كما  البشمركة  وتقاتل  أواًل،  العراق 
أن���ه���ا ت���ق���ات���ل األك��������راد ف����ي ك��وب��ان��ي 
الكبيرة،  الجوية  ال��ض��رب��ات  وتتلقى 

وفي سوريا تقاتل النظام.
ل مسؤول حزبي بارز أهمية لقاء 

ّ
وقل

الرئاسية،  األزم���ة  ف��ي تغيير  م��ع��راب 
ألن جنبالط ع��اج��ز ع��ن إق��ن��اع جعجع 
سيطالب  جعجع  وألن  باالنسحاب، 
 ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون عن 

ّ
ب���أن ي��ك��ف

ت��ع��ط��ي��ل ال��ن��ص��اب وأن ي��ح��ض��ر ال��ى 
مجلس النواب في الجلسة المقبلة، 

ولتحصل عملية االق��ت��راع، وه��ذا لن 
يكون ألن سيد الرابية يعتبر نفسه 
الشخصية المارونية المؤهلة لتسلم 
ترجمة  باعتباره  الجمهورية،  رئاسة 
ل��ل��وج��ود ال��م��س��ي��ح��ي ال��س��ي��اس��ي في 
لبنان، وأن الرئيس الضعيف لم يعد 
السني  التمثيل  أن  فكما  م��ق��ب��واًل، 
لرئاسة الحكومة كان للرئيس سعد 
ال��ح��ري��ري، وك��م��ا أن رئ��اس��ة مجلس 
شيعيًا،  ل���أق���وى  مخصصة  ال���ن���واب 
وال أحد يمكن أن يمثل الطائفة إال 
الرئيس نبيه بري بالتفاهم مع "حزب 
ال��ل��ه" ي��ط��ال��ب ع���ون ب��ال��م��ث��ل، أي أن 
المنتخب  الجمهورية  رئيس  يكون 

هو األقوى شعبيًا.
وان���ت���ق���د س��ف��ي��ر دول������ة ك���ب���رى م��ا 
ي��ط��ال��ب ب��ه رئ��ي��س "ال��ت��ي��ار الوطني 
الحر" لجهة أن يكون الرئيس الذي 
ال��رئ��اس��ة في  سيجلس على ك��رس��ي 
غير  تمثيل شعبي  وذا  ق��وي��ًا  ب��ع��ب��دا 
ب��ي��روت بل  طائفي، ليس فقط ف��ي 
في مناطق عدة من البالد. ونّبه الى 
أن الجنرال قد يكون على حق، لكن 
ه��ذا ليس اآلن أوان��ه، ألن المطلوب 
لتحصين  السياسية  القوى  توحيد 
ال�����ب�����الد ال����ت����ي ت����ت����ع����رض ل��ه��ج��م��ات 
ع���س���ك���ري���ة م�����ن "ال�����ن�����ص�����رة"، ورب���م���ا 
في  نائمة  خاليا  تستفيق  مستقباًل 
ب��ي��روت، ول��ك��ن ال��وض��ع ف��ي طرابلس 
نظرًا  مقلق  عكار  في  القرى  وبعض 
للجيش، وهذا  ال��دائ��م  التعّرض  ال��ى 
ف���ي رأي ال��س��ف��ي��ر ع��ي��ن��ه غ��ي��ر ب����ريء، 
الوحيدة  المؤسسة  هو  الجيش  الن 

االستقرار  حفظ  ف��ي  عليها  المعّول 
السياسي واألمني.

ر من أن يكون التصلب في 
ّ
وح��ذ

انتهاء  قبل  ق��وي  برئيس  المطالبة 
اذا قرر  الفوضى  السنة، سببًا لنشر 
االره���اب���ي���ون ش���ن ه��ج��وم ث��ال��ث على 
الجيش في غير عرسال، وعلى الحزب 
في محور آخر غير بريتال – يونين. 
وأّيد عودة الحوار حول طاولة يديرها 
ب���ري أو س���الم ل��الت��ف��اق ع��ل��ى رئيس 
رئيس  أي  أن  يعلم  وال��ك��ل  تسوية، 
لن تطلق ي��داه لدى تسلمه مقاليد 
الرئاسة. ودع��ا ع��ون ال��ى نشر الئحة 
عليه  م���ا س��ي��ق��دم  ع��ن��اوي��ن  تتضمن 
ف��ي ح��ال ف���وزه ف��ي ال��رئ��اس��ة، وكيف 
س��ي��ح��رر ج����رود ع��رس��ال م��ن مسلحي 
التواصل  سيعيد  وه��ل  "ال��ن��ص��رة"؟ 
م���ع ال��رئ��ي��س ب���ش���ار األس������د؟ وك��ي��ف 
يحصن الحدود مع سوريا لمنع تدفق 
على  عبئًا  أص��ب��ح��وا  ال��ذي��ن  الالجئين 
الحركة  واالستقرار وخلاًل في  األم��ن 
االق���ت���ص���ادي���ة وال���ط���ب���اب���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
على  المضاربة  العاملة  ال��ي��د  وس���وق 
من  يطلب  وه��ل  اللبنانية؟  مثيلتها 
ال��ح��زب االنسحاب م��ن س��وري��ا؟ هذه 
ن��م��اذج م��ن أس��ئ��ل��ة ع��دي��دة لملفات 
انتخاب  ت��أخ��ر  كلما  ت��ت��راك��م  ضخمة 
السورية  األزم���ة  فيما  للبالد،  رئيس 
تطول من دون القضاء على التوّسع 
ال����ع����س����ك����ري ل��������"داع�������ش" و"ج���ب���ه���ة 

النصرة".

khalil.fleyhane@annahar.com.lb

 نائب رئيس البرملان الفلسطيني من جنيف:
نقيم معسكرات تدريب خارج املخيمات يف لبنان

أراضيها على صورة داعش والنصرة، 
واالسالم براء من هذه الجماعات التي 
ال تقبل اآلخر وتكفره. وإق��دام هذه 
الجهات على فتح معارك ومواجهات 
ع����ن ط���ري���ق ع����رس����ال وال���ش���م���ال ف��ي 
ل��ب��ن��ان ي��ه��دف ال���ى ض���رب ال��م��ق��اوم��ة 
واستهدافها في قلب لبنان والقضاء 
على هذه الروح المتجذرة في نفوس 

عدد كبير من اللبنانيين".
وي���رى ان "ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي ضد 
نفذها في  التي  والضربات  االره���اب 
س��وري��ا وال���ع���راق ح��ت��ى اآلن ل��م تكن 
وان  االرض،  على  ف��ع��ال  تأثير  ذات 
ثمة من يسعى إلطالق أيدي االتراك 
ف��ي س��وري��ا وال��ع��م��ل ع��ل��ى تقسيمها 
ال���ى دوي������الت". وي���الح���ظ ق��ب��ع��ة هنا 
ان اي����ران "ل���ن ت��س��ك��ت، االم����ر ال��ذي 
وبلدان  لالميركيين  حجة  سيعطي 
بذريعة  وليس  الستهدافها  ال��غ��رب 
ال��ت��ي تملكها  ال���ن���ووي���ة  ال��م��ف��اع��الت 

ط��ه��ران. وف��ي ح��ال وق��وع ه��ذا االم��ر، 
فإن حزب الله في الجنوب لن يقف 
مكتوفًا ه��و وال��ن��ظ��ام ال��س��وري، االم��ر 
الذي قد يؤدي الى اشعال المنطقة 
واطالق الصواريخ في اتجاه اسرائيل 
ال��خ��اس��ري��ن  أول  ال���ع���رب  وس���ي���ك���ون 
وسيدفعون من ارصدتهم ثمن كل 

طلقة نار عند وقوع الحرب".
ي��ط��ل��ق ق��ب��ع��ة م���واق���ف���ه ه����ذه قبل 
المؤتمر  اف��ت��ت��اح  م��س��اع��ده  يبلغه  ان 
ال���ب���رل���م���ان���ي. ي��ح��م��ل ال����رج����ل جسمه 
ب��ص��ع��وب��ة وه����و ي��ت��وج��ه ال����ى ال��ق��اع��ة 
في  المؤتمرات  قصر  ف��ي  الرئيسية 
بنظرة  وه��و يمشي  ويتطلع  جنيف. 
ح��ن��ي��ن ال����ى رف���اق���ه م���ن اع���ض���اء وف��د 
فيتنام مستعرضًا في شريط ذاكرته 
ال��ط��وي��ل��ة اي����ام ال��زم��ن ال��ج��م��ي��ل ال��ذي 
ت��ي��ت��م ف��ي��ه ال��ي��س��ار ب��ع��د أف�����ول نجم 

االتحاد السوفياتي السابق.

radwan.akil@annahar.com.lb
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مي عبود أبي عقل

■ ي����اح����ظ ح��������راك ع���ل���ى ال���م���س���رح 
حركة  هي  هل  الرئاسي.  السياسي 
بال بركة، ام ان هناك فعال معطيات 
ت����دف����ع ف����ي ات����ج����اه ف���ت���ح ث����غ����رة ف��ي 

الحائط؟
ب�����رك�����ة. ف��ي  ب�����ال  - ال أق�������ول ح����رك����ة 
زعماء  بها  ه��ذه حركة يقوم  النهاية 
ايجابي.  بطابع  وتتسم  وم��س��ؤول��ون 
ال���ت���واص���ل ي��ج��ب ان ي��ت��م وي��س��ت��م��ر، 
ول���ي���د ب����ك ج���ن���ب���الط ي������زور ال��ج��م��ي��ع، 
فرنجية،  بك  زار سليمان  ان  وسبق 
ورغ����م ب��ع��ض ال��ت��ب��اع��د ف��ي ال��م��واق��ف 
دائما  ال��ت��واص��ل  ن��ح��اول  السياسية، 
ون���ت���ح���اور ل��ل��ب��ح��ث ع����ن ح�����ل، ن��ج��ده 
او ال ن��ج��ده، ه��ذا ام��ر آخ���ر. البلد في 
خطر، والمنطقة كلها في خطر، وما 
الجيش  على  ت��ع��دي��ات  م��ن  نشهده 
ال��ل��ب��ن��ان��ي، وق����د س��ق��ط ل���ه ب��االم��س 
ش��ه��ي��د آخ�����ر ف����ي ع����ك����ار، وه������ذا ام���ر 
استنفارا  وي��س��ت��وج��ب  ج���دا،  خطير 
وط��ن��ي��ا وام��ن��ي��ا ع��ل��ى اع��ل��ى م��س��ت��وى. 
ف��ي  م���ل���م���وس���ا  ش������يء  ال  اآلن  ح���ت���ى 
م����وض����وع ال����رئ����اس����ة، ول���ك���ن ه�����ذا ال 
ي��م��ن��ع ان ت��ح��ص��ل ال��ح��رك��ة، وت��ك��ون 
هذه االتصاالت توطئة اذا اصبحت 

الظروف مناسبة يومًا ما.
■ س����ل����ي����م����ان ف����رن����ج����ي����ة ه������و اح����د 
المرشحين االربعة الرئيسيين، لماذا 

هو صامت؟
ف��ي االص���ل ال  - ليس صامتا، لكنه 
يكثر الكالم، ويتحدث عندما يكون 
المردة"  و"تيار  ليقوله.  ما  امر  لديه 
كذلك ليس صامتا بل يصدر بيانات 
امثله  كوزير  وان��ا  مواقفه،  عن  تعبر 
وسائل  عبر  مواقفنا  نعلن  وزم��الئ��ي 
االعالم. ولكن النائب فرنجية كزعيم 
وط��ن��ي ل��ي��س م��ط��ل��وب��ا م��ن��ه التحدث 
يوميا، بل يتكلم في المفاصل. في 
ال��رئ��اس��ة يعتبر ان ال شيء  م��وض��وع 
م��ل��م��وس��ا ف���ي ال��م��ع��ط��ي��ات، وم��وق��ف��ه 

م��ع��روف، وع��ن��د ح��ص��ول مستجدات 
يعلن موقفه.

في  ج��دي��ا  للبحث  االوان  آن  ه��ل   ■
مرشح توافقي؟ وهل توافقون على 

رئيس توافقي؟
يعني  التوافقي  الرئيس  ك��ان  اذا   -

الرئيس الضعيف فلسنا معه.
■ ان��ا اعني ليس م��ن 8 وال م��ن 14 
آذار، وخصوصا انه سبق لفرنجية ان 
اعلن انه مع مرشح ينتمي الى طرف 

محدد؟
ال��ن��ائ��ب ف��رن��ج��ي��ة ي��ف��ض��ل رئيسا   - 
"قويا" اي له حيثية سياسية تمكنه 

وال��م��وج��ودون  ي���ؤدي دوره،  ان  م��ن 
اليوم والذين يملكون هذه الحيثية 
ينضوون الى صفوف 8 او 14 آذار. 
من هنا قوله انه مع رئيس من طرف 

معين.
■ ول��ك��ن ه���ل ي��ح��م��ل ال��ب��ل��د رئ��ي��س��ا 

طرفا، فيكون نصف البلد ضده؟
- ل��م��اذا ي��ك��ون ن��ص��ف ال��ب��ل��د ض��ده؟ 
اص�����ال ل����ن ي���ص���ل رئ���ي���س ال ت���واف���ق 
عليه. ثم اذا ك��ان الرئيس من 8 او 
ال���ى س��دة  ي��ص��ل  ف��ع��ن��دم��ا  آذار،   14
بين  يكون حكما  ان  عليه  ال��رئ��اس��ة 
لن يتخلى عن  االط��راف.ه��و  مختلف 
مبادئه او مواقفه السياسية بالطبع، 
لكن هذا ال يمنعه من ان يؤدي دورا 
مهمة  وه���ذه  الجميع،  بين  توافقيا 

الرئيس اصال.
■ ال��������ى م����ت����ى ت����س����ت����م����رون ب���دع���م 
ال��ع��م��اد ع����ون ل��ل��رئ��اس��ة، وخ��ص��وص��ا 

معظم  يعتبره  م��ا  على  حظوظه،  ان 
االفرقاء، اصبحت معدومة؟ 

ال�����ع�����م�����اد ع��������ون ال���ح���ي���ث���ي���ة  ل��������دى   -
السياسية والتاريخية الالزمة ليتبوأ 
ما  الجمهورية، ونحن ندعمه  رئاسة 
دام مستمرا بهذا الهدف، الى حين 

تتغير المعطيات.
■ م���ت���ى ي��ع��ل��ن س���ل���ي���م���ان ف��رن��ج��ي��ة 

ترشيحه؟
ال��ن��ائ��ب فرنجية ص��راح��ة انه  - اع��ل��ن 
العماد ع��ون مرشحا ول��م يتم  م��ا دام 
التوافق معه على امر آخر، فلن يغير 

موقفه.
■ حلفاؤكم في 8 آذار منقسمون، 
"ت���ي���ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل" م���ع ال��ت��م��دي��د، 
و"ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر" ض���ده. اين 

انتم بينهما؟
- ن���ح���ن اع���ل���ن���ا م���وق���ف���ن���ا، م����ع اج�����راء 
االن���ت���خ���اب���ات وك�����ل االس��ت��ح��ق��اق��ات 
ال����دس����ت����وري����ة ف�����ي م����وع����ده����ا. ل��ك��ن 
ال����ظ����روف ال����ي����وم ال ت��س��م��ح ب���اج���راء 
للناس  تسمح  بطريقة  االنتخابات 
الجيش  ان  كما  ب��راح��ة،  بالتصويت 
بمهمات  مشغولة  االم��ن��ي��ة  وال��ق��وى 
ال��م��ع��ن��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة  اخ������رى، 
االول������ى ب���ه���ذا االس���ت���ح���ق���اق، اع��ل��ن��ت 
ان ال���ظ���روف االم��ن��ي��ة غ��ي��ر م��الئ��م��ة. 
وب���ال���ت���ال���ي ب���ي���ن ال���ت���م���دي���د وال����ف����راغ 
ن��ف��ض��ل ال��ت��م��دي��د. ص��ح��ي��ح ان كل 
ط���رف ي��ج��اه��ر ب��م��وق��ف م��ع��ل��ن، اال ان 
العمل على االرض ذاهب ضمنا في 

اتجاه التمديد.
■ ما هي بنود صفقة التمديد، وهل 
ف��ي مهلة  رئ��ي��س  ان��ت��خ��اب  تتضمن 

محددة؟

رئ���ي���س  م�����وض�����وع  أن  أع���ت���ق���د  ال   -
ال���ج���م���ه���وري���ة ي���ت���ع���ل���ق ب���ال���ت���م���دي���د، 
مستقل،  داخ��ل��ي  معطى  فللرئاسة 
اهمية  بسبب  اقليمي  خارجي  وآخ��ر 
ال��ب��الد.  ال��م��وق��ع ومهمته ف��ي ق��ي��ادة 
ب��ي��ن��م��ا ال��ت��م��دي��د ل��ل��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي 
محلي ولبناني في معظم جوانبه، ال 
ابعاد اقليمية او دولية له، لذلك هو 
سهل ويتم بين االفرقاء اللبنانيين. 

والموضوعان ليسا مرتبطين.
■ ما هي المدة التي اتفقتم عليها؟

ولكن  اشهر،  و7  بسنتين  يحكى   -
ه���ذه ال��م��دة ق��اب��ل��ة ل��أخ��ذ وال��ع��ط��اء، 

ويمكن ان تتغير في آخر لحظة.

"ال نتفق معه"
ف��ي  ي�������رى  ج����ن����ب����الط ال  ال������وزي������ر   ■
"ال����ن����ص����رة" اع���������داء، ب����ل م��واط��ن��ي��ن 
س��وري��ي��ن وي���ج���ب ال��ت��ع��ام��ل م���ع ه��ذا 

الواقع. ما تعليقك؟
- ال نتفق معه على هذا التوصيف، 
ربما لديه معطيات معينة يتخذ على 
الموقف، وه��و حر في  ه��ذا  اساسها 
تنظيم  ال��ي��ن��ا،  بالنسبة  ل��ك��ن  رأي����ه. 
"ال��ن��ص��رة" ارس���ل س��ي��ارات مفخخة، 
وخطف  لبنانيين،  مواطنين  وقتل 
ج����ن����ودا م����ن ال���ج���ي���ش وأع�������دم ع����ددا 
الحدود  على  الجيش  وهاجم  منهم، 
ويحاول احتالل اراض لبنانية، وهذا 

غير مقبول على االطالق.
ق��ائ��د  ع��ل��ى  آذار  ل���م���اذا ح��م��ل��ة 8   ■

الجيش؟ وإالم ترمي؟ 
- ال تقيم كل قوى 8 آذار حملة على 
البناء على  قائد الجيش، وال يمكن 
حملة تقيمها وسائل اعالم محسوبة 

ع��ل��ى ه����ذه ال����ق����وى. ال��ج��ي��ش ال��ي��وم 
االرهابيين،  طاحنة ضد  معركة  في 
التي  المهمات  في  وقيادته  ودعمه 
يقوم بها واجب، وليس اآلن الوقت 
ال��م��ن��اس��ب ل��ل��ق��ي��ام ب��ح��م��الت ع��ل��ي��ه، 
ارتكبت،  واذا كان هناك من اخطاء 
فالقيادة هي من تقومها وتصححها، 
ل��ل��م��ح��اس��ب��ة  م����ن ض�������رورة  ك�����ان  واذا 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة،  ب��ال��ط��رق  فتحاسب 

وبعد انتهاء المعركة.
■ ك��ي��ف ه���ي ال���ع���الق���ة ب��ي��ن ت��ي��اري 

"المردة" و"الوطني الحر"؟
- ج���ي���دة، وان�����ا م���وج���ود ف���ي معظم 
اج�����ت�����م�����اع�����ات "ت�����ك�����ت�����ل ال���ت���غ���ي���ي���ر 
واالص���������������الح"، وف�������ي االج����ت����م����اع����ات 
ال��ت��ك��ت��ل،  وزراء  ب���ي���ن  ال��ت��ن��س��ي��ق��ي��ة 
والعالقة مستمرة. مثل كل الحلفاء، 
ف��ي وجهات  تباينات  اح��ي��ان��ا  ه��ن��اك 
ال����ن����ظ����ر، ول����ك����ن ال����ن����ق����اش م��س��ت��م��ر 

والعالقة وطيدة.
■ وهل من عالقة او خطوط مع "تيار 

المستقبل"؟
- ال عالقة مباشرة، وال انقطاع تاما، 
ه���ن���اك ع���الق���ات ش��خ��ص��ي��ة ول���ك���ن ال 

عالقات وال تحاور سياسيا.
■ ل��ك��ن��ه ط���رف اس��اس��ي ف��ي ال��ب��ل��د، 
وان��ت تحدثت عن ض��رورة التواصل 

بين االطراف؟
كل  على  منفتحون  ون��ح��ن  طبعا،   -
ح����وار. وق���د ال��ت��ق��ى ال��ن��ائ��ب فرنجية 
ال��رئ��ي��س سعد ال��ح��ري��ري م���رات قبل 
مغادرته لبنان. نلتقي احيانا كتيار 
"ال���م���ردة" م��ع ب��ع��ض ق���ي���ادات "ت��ي��ار 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل"، ول���ك���ن ل���ي���س ه��ن��اك 
حوارات ولقاءات سياسية مستمرة. 
ربما يجب ان يتغير هذا االمر، ولكن 

كل شيء في اوانه.
■ كيف تقرأ زيارة المبعوث االممي 
الله"  ل���"ح��زب  دوميستورا  ستيفان 
ال����م����وض����وع ع���ل���ى الئ����ح����ة االره��������اب 
ال��ع��ال��م��ي؟ ه��ل م��ن تغيير ف��ي نظرة 

الغرب في رأيك؟
- ان��ه��ا م��ب��ادرة اي��ج��اب��ي��ة، الن "ح��زب 
ال����ل����ه" م���ك���ون اس����اس����ي ف����ي ال��ب��ل��د، 
وص���ح���ي���ح ان ع����ن����ده ش����ق م���ق���اوم���ة 
ع���س���ك���ري���ة، ل��ك��ن��ه م���ك���ون س��ي��اس��ي 
ل��دي��ه وزي�����ران ف��ي ال��ح��ك��وم��ة ون���واب 
ف���ي ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي، ي��م��ارس��ون 
وق��ان��ون��ي��ة،  ش��رع��ي��ة  ب��ك��ل  مهماتهم 
واي م��وف��د دول���ي ي��ري��د ل��ق��اء اط��راف 
لبنانيين، من الطبيعي ومن دون اي 
ال��ل��ه"، مثلما  ح��رج ان يلتقي "ح��زب 
يلتقي بقية االحزاب. وضع الواليات 
المتحدة للحزب على الئحة االرهاب 
ال ينسحب على بقية الدول. يمكن 
ان تشكل هذه الخطوة بوادر تغيير، 
ل��ي��س ب��ال��م��وق��ف م���ن "ح�����زب ال���ل���ه"، 
حقيقة  وال��ى  اليه  باالستماع  ولكن 

موقفه، وهذا امر ايجابي.
■ ه������ل م������ا زل�����ت�����م ع����ل����ى م���وق���ف���ك���م 
لالجئين  مخيمات  القامة  المناهض 

السوريين؟
- ب��ال��ط��ب��ع، ل��م ن��رح��ب ب��اق��ام��ت��ه��ا منذ 
ال��ي��وم االول. وب��ع��د اح����داث ع��رس��ال 
نرى ان اقامة مخيمات للسوريين ال 
منتشرون  ال��س��وري��ون  ل��ب��ن��ان.  تفيد 
ويجب  اللبنانية،  االراض��ي  على كل 
ب���دء ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ح��د م��ن دخولهم 
وق�����ف�����ه، ألن ال  ب�����ل  ل���ب���ن���ان ال  ال������ى 
س��ب��ب ل���دخ���ول���ه���م، ه����رب م���ن ه��رب 
م���ن ال��م��ن��اط��ق ال��م��ت��اخ��م��ة ل���الراض���ي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وم���ن ي��ري��د ان ي��أت��ي من 
ي��دخ��ل. كما  اخ��رى يجب اال  مناطق 
ان وج��ود ع��دد كبير منهم هو لجوء 
اقتصادي اكثر منه سياسيا، لذلك 
صحيح  تخفيفه.  على  العمل  يجب 
ان���ه���م م��ن��ت��ش��رون ف���ي ل���ب���ن���ان، لكن 
ي��م��ك��ن ض��ب��ط 3 آالف ش��خ��ص في 
منطقة معينة بكل القرى في قضاء، 
لكن اذا جمعناهم يصبحون 20 الفا 
في مخيم واح��د، فال يعود باالمكان 
ال��م��خ��ي��م وال  ض��ب��ط��ه��م، وال دخ�����ول 

معرفة ما يجري داخله.

مخيمات  ه��ن��اك  االردن  ف��ي  لكن   ■
ل�����الج�����ئ�����ي�����ن ال������س������وري������ي������ن، ك���ي���ف 

يضبطونهم؟
وه��ن��اك  اق�����ل،  ال���ع���دد  االردن  ف���ي   -
ق��ب��ل دخ�����ول ال��الج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن 
الى البلد، يتم جمعهم على الحدود 
ويجرون معهم اول تحقيق، ويمرون 
وبعدها يمكن  امنية،  اجهزة  عبر 3 
السلطات االمنية ان تمنحهم صفة 
ال��م��ن��ظ��م��ات  وت��ت��ق��ي��د  او ال،  ال����ن����ازح 
وغيرها  المتحدة  االم��م  مثل  الدولية 
هذه  باعطائه  االردنية  الدولة  بقرار 
ك��م��ا يحصل  ول���ي���س  ال،  او  ال��ص��ف��ة 
ع��ن��دن��ا، ي��دخ��ل��ون جميعا وي��أخ��ذون 
م��ب��اش��رة صفة ال��الج��ئ ث��م ن��رى م��اذا 
ل��ذل��ك  ن���ف���ع���ل. ه���ن���اك اذًا "ف���ل���ت���ر"، 
االم�����ور م��ض��ب��وط��ة، ك��م��ا ان ال��م��ع��اب��ر 
اق����ف����ل����ت، وح����ص����روه����م ف�����ي ام���اك���ن 
محددة. يا ليتنا تخلينا منذ البداية 
المحلية،  السياسية  تجاذباتنا  ع��ن 
وكانت لدينا الجرأة لضبط حدودنا، 
ل��م��ا وص��ل��ن��ا ال���ى ه���ذه ال��م��رح��ل��ة، وال 
ك��ان��وا ان��ت��ش��روا وال وص��ل��وا ال��ى هذه 
ة ال��س��ي��اس��ي��ة  االع�������داد، ل��ك��ن ال����ق����راء
ال���خ���اط���ئ���ة م����ن ال���ب���ع���ض م����ن ن��اح��ي��ة 
ناحية  م��ن  السياسية  وال��ت��ج��اذب��ات 
اخرى، ادت الى هذه الكارثة االمنية 

واالجتماعية. 

may.abiakl@annahar.com.lb

عريجي لـ"النهار": لن يصل رئيس ال تواُفق عليه
زيارة دو ميستورا لـ"حزب الله" خطوة إيجابية وبادرة تغيير

الوضع خطير جدا 
ويوجب استنفارا امنيا 

ووطنيا

التمديد للمجلس 
سنتين وسبعة أشهر 
قابل للتغيير في آخر 

لحظة

الوزير روني عريجي: ليس اآلن الوقت المناسب للحمالت على الجيش. 
)سامي عياد(

ليالي البقاع الحزينة
ال يشك أحد في ان صقيع البقاع الذي بدأ يطل مع الشتاء الواعد 

بخيرات السماء سيقترن من دون أي تهويل بلهيب الحرب السورية 
التي ظن البقاعيون انها ستبتعد عنهم عندما توغل "حزب الله" في 
السهول التي تمتد فوقها بلدة القصير التي كانت موطنا لعشرات 

االلوف من السكان. لكن غالبيتهم العظمى صاروا مشردين كما 
صاروا مقاتلين في سلسلة الجبال الشرقية حيث  يصارعون الحزب 

والجيش السوري معا. وأستطاعوا أخيرا ان يدخلوا االراضي اللبنانية 
عبر مرتفعات بريتال التي كانت مالذا للفارين اللبنانيين من وجه 

العدالة. ولفترة طويلة كان "حزب الله" يعتبر هذه المنطقة خارجة 
عن سيطرته بسبب سيطرة العشائر عليها. لكن فجأة أكتشف 

الجميع ان هذه المرتفعات مقر ثابت ل�17 مركزا عسكريا وقرابة 28 
مربضا مدفعيا للحزب.وهذا ما يطرح االسئلة حول تمنع الحزب سابقا 
عن التعاون مع الدولة في مطاردة الخارجين عن القانون عندما كانوا 

يقصدون تلك المرتفعات.
يقول الحزب ان المقاتلين السوريين الذين يشتبك معهم في 
السلسلة الشرقية ينوون التقدم الى داخل البقاع فرارا من صقيع 

المرتفعات الذي سيشتد مع الشتاء القادم. ليس هناك ما يثبت هذه 
الفرضية.ال بل هناك فرضية أخرى تدل على ان المقاتلين السوريين 
ليسوا بحاجة الى دفء فنادق شتورا ودعة مطاعم زحلة بل هم أعدوا 
أنفسهم للبقاء في المرتفعات بكل ما يحتاجون اليه. وتثبت عملية 
التوغل االخيرة في مرتفعات بريتال هذه الفرضية. فكان أن مارسوا 

ما سبق ان فعله "حزب الله" ايام القتال ضد االحتالل االسرائيلي 
في الجنوب فقاموا بأقتحام مراكزه وغنموا منها والتقطوا الصور 

التذكارية وعادوا الى قواعدهم.
من االمور التي مرت مرور الكرام في االيام الماضية ما تردد إعالميا 
عن وجود أكثر من 50 في المئة من ترسانة "حزب الله" الصاروخية 

في مرتفعات السلسلة الشرقية. هذا معطى مثير للقلق للحزب عندما 
رأى ان ثروته الصاروخية صارت هدفا لخصومه السوريين. رب قائل 
ان عملية الحزب في شبعا أخيرا تشير الى صلة ما بترسانة الصواريخ 

هذه وذلك إنطالقا من ثالث فرضيات: االولى، ان الحزب يشك في 
ان اسرائيل التي تملك قدرة إستخباراتية قد سربت بطريقة ما الى 

المعارضة السورية هذا المعطى العسكري فعمد الى تذكير اسرائيل 
ان ذراعه العسكرية ال تزال فاعلة على الجبهة الجنوبية. والثانية، ان 

الحزب ال يرى ان خصومه السوريين قد أدركوا هذه المعطيات عن 
مخزونه الصاروخي فأراد تشتيت االنتباه بالتوجه جنوبا. والثالثة ان 

الحزب أراد جس نبض اسرائيل فإذا ما اندفعت الى الرد خرج الى 
إتهام الدولة العبرية بالتحالف مع التطرف السني ليجني من ذلك 
مكاسب سياسية. لكن شيئا لم يحصل وعلى االرجح لن يحصل.
ان صعود االمين العام ل�"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى 

البقاع لطمأنة أهله مما تخبئه حرب السلسلة الشرقية أمر مفهوم. 
لكن إستمرار الحزب يقول ان قلق البقاعيين مفهوم أيضا. انها 

الحرب التي طردها الحزب من شباك القصير عادت اليوم من بوابة 
السلسلة الشرقية.انها ليالي الشتاء البقاعية الحزينة ويا لالسف.

ahmad.ayash@annahar.com.lb

في منتهى الجد
أحمد عياش

بطاركة شرقيون التقوا العاهل األردني

أصدرت أمانة سّر بطريركية السريان الكاثوليك بيانًا جاء فيه 
أن بطاركة السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان 

والسريان االرثوذكس اغناطيوس افرام الثاني كريم والروم 
االرثوذكس يوحنا العاشر، والكلدان لويس ساكو لّبوا دعوة العاهل 

 
ٌّ

األردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، للقاء خاص بهم، وكل
بمفرده، في القصر الملكي في عّمان، يوم الثلثاء الفائت، ورّحب 
العاهل األردني بالبطاركة، وأطلعهم على "المساعي الحثيثة التي 

تقوم بها المملكة األردنية الهاشمية تجاه الالجئين المسيحيين من 
العراق وسوريا، والذين تزايدت أعدادهم في األشهر األربعة األخيرة".

وعّبر يونان عن شكره للملك، على "الضيافة التي قّدمتها المملكة 
األردنية الهاشمية الى النازحين، "وال سيما المطرودين منهم من 

سهل نينوى، وغالبيتهم من أبناء كنيسته السريانية، والذين لجأوا 
الى اقليم كردستان، وثانيًا، على عزم جاللته على تسهيل إنجاز 

ت يحافظ 
ّ
سمات الدخول )الفيزا( وقبول هؤالء الالجئين بشكل موق

على كرامتهم ريثما تسّوى أوضاعهم".
وفي ختام اللقاءات الفردية، عقد الملك عبد الله لقاء مع البطاركة 

مجتمعين، عرض فيه "تصميم المملكة األردنية على القيام 
بمسؤولياتها الوطنية واألخالقية تجاه الالجئين المسيحيين".

وكان يونان تفقد مراكز الالجئين العراقيين والسوريين السريان في 
عّمان، ورافقه مطارنة.

"حزب الله": ال قابلية عند الطرف اآلخر للحوار

قال نائب األمين العام ل�"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في احتفال 
تربوي في الضاحية الجنوبية: "نحن مقتنعون بأن األوضاع صعبة 
ومعقدة في المنطقة وال يوجد حلول لسنوات، وستبقى المراوحة 
في المكان وفي الحلول في النقطة الصفر التي نحن عليها اليوم، 

وقد ابتلي الملتحقون بالوالية األميركية بخسائر واحباطات 
وتراجعات بدأت ولم تنته بعد".

وأضاف: "لمن يريد أن يعرف وضعنا على الحدود الشرقية للبنان، 
وعلى الحدود الجنوبية، نؤكد أن وضعنا متين جدًا ال تهزه العواصف 

وال الثلوج وال الدواعش وال النصرة، وهذه حرب، والحرب تتطلب 
رجااًل، والرجال عندنا موجودون، وكل هذه االعتداءات ستنكشف 

الحقًا كما انكشفت االدعاءات السابقة، وكما حققنا إنجازًا وراء إنجاز، 
إن شاء الله سنستمر في هذا المسار، لسنا قلقين ولسنا خائفين، 
سنعمل ما علينا وثابتون في مواقعنا. نعم على اآلخرين أن يقوموا 

بواجباتهم ويتحملوا مسؤولياتهم، ألن الساحة مسؤولية الجميع. من 
جهتنا قمنا ونقوم بما علينا وعلى اآلخرين أن يقوموا بما عليهم".
ورأى أن "ال قابلية عند الطرف اآلخر للحوار في هذه المرحلة ألن 

األوامر الخارجية تمنع هذا الحوار، ومع ذلك نحن نمد أيدينا لمناقشة 
القضايا التي يمكن أن نعالجها".

السفارة السعودية إلى رأس بيروت

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت في بيان، "انها 
انتقلت الى مقرها الجديد الكائن في رأس بيروت، شارع بلس، 

رقم الهاتف: 01/762722 – رقم الفاكس 01/762706 – البريد 
lbemb@mofa.gov.sa :االلكتروني

مـوجــز

نسمع جعجعة كالمية وال نرى طحينا. 
حركة سياسية تحاول تمرير الوقت بأقل 
الخسائر الممكنة، الى ان يحين امر كان 

مفعوال. وفي هذه االثناء، رغم ان رئيسه 
مرشح اساسي للرئاسة، اال ان "تيار 

المردة" من اقل االطراف ضجيجا، لكن 
ممثله في الحكومة من االنشط وزاريا، 

وحاضر في معظم االجتماعات واللقاءات 
جسر حوار وتواصل. وبين المحاماة ووزارة 
الثقافة، يحمل روني عريجي هموم وطنه 

ومنطقته وتياره وزعيمه.

دو ميستورا استمع من بّري والسنيورة
إلى نصائح لتعجيل الحّل السياسي 

زار ال��م��ب��ع��وث االم��م��ي ال��ى س��وري��ا 
رئ��ي��س  م���ي���س���ت���ورا  س���ت���ي���ف���ان دو 
ب��ري وع��رض  ال��ن��واب نبيه  مجلس 
م�����ع�����ه األوض������������������اع، ف�������ي ح����ض����ور 
المستشار االعالمي علي حمدان.

اللقاء:  بعد  ميستورا  دو  وق���ال 
"اس���ت���ك���م���ااًل ل���ل���م���ش���اورات ال��ت��ي 
اجريها، ازور لبنان في هذا االطار 
ليومين كاملين الن هناك الكثير 
من االفكار التي انا في حاجة إلى 
م���ن سياسيين  ال��ي��ه��ا  االس���ت���م���اع 
اط��الع  ول��دي��ه��م  لبنانيين  ح��ك��م��اء 
ع��ل��ى اوض����اع ال��م��ن��ط��ق��ة. وال��س��ب��ب 
ليس  ب��ري  الرئيس  ان  هو  الثاني 
ف����ق����ط ض���ل���ي���ع���ًا ف������ي ال����م����وض����وع 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ب����ل اي���ض���ًا ف����ي أوض�����اع 

المنطقة واالزمة في سوريا.
نصائحه  بعض  الى  واستمعت 
وح����اول����ت ان اف���ه���م م����دى ج��دي��ة 
ت���أث���ي���ر ال������ص������راع ال������س������وري ع��ل��ى 
ال���وض���ع ف���ي ل��ب��ن��ان، ك��م��ا ح��اول��ت 
ان اح���ص���ل ع���ل���ى ن���ص���ائ���ح ج��ي��دة 
ف���ي ش����أن م��ح��اول��ة ال��ت��ع��ج��ي��ل في 
اي��ج��اد ح��ل سياسي م��ن اي ن��وع، 
ولبنان من خالل تاريخه يمكن ان 
يقدم دروس��ًا. ومن هنا يمكن ان 
في  ع��س��ك��ري��ًا  ح��ل  ال  أن  نستنتج 

سوريا.
عبر  اآلن  نفعله  ان  ن��ح��اول  وم��ا 
ال����ذه����اب ال����ى ط���ه���ران وم��وس��ك��و 
أخ��رى  اقليمية  ال��ى دول  وب��ع��ده��ا 
ث����م ال�����ى دم���ش���ق م����ج����ددًا واخ���ي���رًا 
ال���ى ن��ي��وي��ورك ه��و ال��ح��ص��ول على 
ب��ع��ض االف���ك���ار ال��ت��ي آم���ل ف���ي ان 
تساعد الجميع على ادراك انه في 

الوقت الذي يتقدم فيه "داعش" 
ب����س����رع����ة، ن���ح���ن ف�����ي ح����اج����ة ال���ى 
المسار  ف��ي  بسرعة  ايضًا  التحرك 
ال��س��ي��اس��ي وه�����ذه ه���ي ال��ط��ري��ق��ة 
الفضلى لمواجهة خطر "داعش" 

في المنطقة".  

السنيورة
رئيس  زار  م��ي��س��ت��ورا  دو  وك���ان 
فؤاد  الرئيس  "المستقبل"  كتلة 
الظهر، في مكتبه  السنيورة قبل 
في بلس، يرافقه المنسق الخاص 
ل��أم��ي��ن ال��ع��ام ل��أم��م ال��م��ت��ح��دة في 
لبنان ديريك بالمبلي، في حضور 
ال��ن��ائ��ب��ي��ن غ�����ازي ي���وس���ف وأح��م��د 

فتفت. 
ميستورا:  دو  ق��ال  اللقاء  وب��ع��د 
"التقيت الرئيس السنيورة  الذي 
أع����رف����ه م���ن���ذ زم�����ن ب��ع��ي��د وأح���ت���رم 
بناًء  وخبرته،  وتحليالته  حكمته 
ع��ل��ى ط���ل���ب���ي،  ل��م��ع��رف��ة رأي�����ه ف��ي 
خ���ص���وص ال����وض����ع ف����ي ل���ب���ن���ان، و 
م����دى ت���أث���ره ب���ال���ن���زاع واألح������داث 
على  تبعاتها  وم���دى  ف��ي س��وري��ا، 
ًا  لبنان جزء التي يشكل  المنطقة 
قلقنا  أيضًا  وناقشنا  منها.  مهمًا 
على االس��ت��ق��رار ف��ي ل��ب��ن��ان، ال��ذي 
ي��ع��ت��ب��ر أول����وي����ة ل���أم���م ال��م��ت��ح��دة 
وال��م��ج��ت��م��ع ال����دول����ي، إض���اف���ة إل��ى 
ال����ح����اج����ة ال���م���ل���ّح���ة إل������ى ال��ع��م��ل��ي��ة 
في سوريا  النزاع  لحل  السياسية 
ال��س��ب��ل لمعالجة  إي��ج��اد  م��ن أج���ل 
ال��ت��ب��ع��ات ال��ت��ي ك��ان��ت ك��ب��ي��رة ج��دًا 
ع���ل���ى ل���ب���ن���ان، وال����ت����ي الح��ظ��ن��اه��ا 

جميعًا". 
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زمن سعيد خوري

السنيورة تفّقد مشاريع صيدا

سَعيد يرى "إشارات تعب عند حزب الله"

الحريري ينعى سعيد الخوري: 
قيمة مضافة لالقتصاد العربي

وزير العدل املجري نقل رسالة دعم إلى سالم 
وعرض وريفي التعاون وتبادل الخبرات

رؤوف أبو زكي ■

"المعلم" سعيد خوري كما يحلو 
"المعلم"،  بمناداته  ولمحبيه  له 
ك���ان أح���د أب����رز م��ؤس��س��ي شركة 
اتحاد المقاولين (.C.C.C) مطلع 
حسيب  جانب  ال��ى  الخمسينات 
ال���ص���ب���اغ وك���ام���ل ع��ب��د ال��رح��م��ن. 
وك��ان خ��وري والصباغ تهّجرا من 
فلسطين من النكبة وكان ردهما 
ب��ت��ه��ج��ي��ر ال��ه��ج��رة ع��ب��ر ت��أس��ي��س 
شركة مقاوالت عمالقة ساهمت 
في اعمار العالم العربي وتوسعت 
ح����ت����ى غ����ط����ى ن���ش���اط���ه���ا ال���ع���ال���م 
وب���ن���ج���اح ق��ي��اس��ي وب��س��م��ع��ة غير 
اجتماعية  وبمسؤولية  مسبوقة 

نادرة.
م���ن���ذ وص��������ول س���ع���ي���د خ�����وري 
ن��ت��ي��ج��ة  ع�����ام 1948  ل���ب���ن���ان  ال�����ى 
ل��ن��ك��ب��ة ف���ل���س���ط���ي���ن، م������رت ع��ل��ى 
ال��م��ن��ط��ق��ة ع���ق���ود ط��وي��ل��ة ول���دت 
انقالبات  وحصلت  دول  خاللها 
اخ��رى  وسقطت  انظمة  ون��ش��أت 
واندلعت حروب وتبدلت اوضاع، 
ب���رز م��ن��ظ��رون وق����ادة وزع��م��اء ج��اء 
ك���ل م��ن��ه��م ب���م���ش���روع وت��ع��اق��ب��ت 
انفسنا  لنرى  والعهود  المشاريع 
اليوم في ما نحن فيه من تخبط 

وحيرة في شأن المستقبل.
م���ع ذل�����ك، ن��ش��أ زم����ن آخ����ر في 
م��������وازاة ه�����ذا ال���ت���ع���اق���ب ل���الزم���ان 
الضائعة وهو زمن سعيد خوري، 
ال����ذي ج��ع��ل��ت م��ن��ه ن��ك��ب��ة ال��وط��ن 
اكبر  لوطن  رج��ال عظيما  الصغير 
العربي  العالم  في  اط��راف��ه  ترامت 
ال��ى ح��دود بعيدة. كأن  وتعدته 
سعيد خوري، ومعه رفاقه، أرادوا 
ادام�������ة اس�����م ف��ل��س��ط��ي��ن وص�����ورة 
فلسطين  وش���رع���ي���ة  ف��ل��س��ط��ي��ن 
عبر تقديم البرهان على اهلية ال 
وبناء  والنجاح  للعيش  لها  مثيل 
االوط���ان. وبفضل سعيد خ��وري 
رواد فلسطين عرفنا  وامثاله من 
اك��ث��ر ح��ج��م ال��خ��س��ارة ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ونشأت لدينا ولدى العرب حالة 
تعاطف بل وتماه تام مع قضية 
ه�������ؤالء ال���������رواد ال���ك���ب���ار وق��ض��ي��ة 
ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ف���ي كل 

مكان.
ادخلنا في المنطقة كل انواع 
التجارب السياسية واالقتصادية 
ف���اب���ت���دع���ن���ا وب����دل����ن����ا وغ����ي����رن����ا ث��م 
ان��ت��ف��ض��ن��ا وث���رن���ا، ل��ك��ن ف���ي تلك 
االثناء كان سعيد خوري ورفاقه 
تتغير،  ل��م  ثاقبة  ب��رؤي��ة  يعملون 

وجهود جبارة يلهبها حلم قيامة 
فلسطين ونهوض العرب، فنجم 
ع����ن ذل�����ك ال���ج���ه���اد االق���ت���ص���ادي 
الحقيقي صرح عمالق يكاد يمثل 
في حد ذاته دولة او امبراطورية 
م��ت��رام��ي��ة االط�������راف ي��ع��م��ل فيها 
ب��ح��س��ب ت���ق���اري���ر ش���رك���ة ات���ح���اد 
المقاولين االخيرة نحو 130,000 
ب��ل��دًا. وحققت  ش��خ��ص ف��ي 42 
ال��ش��رك��ة ف���ي ال���ع���ام 2013 دخ��ال 
مجّمعا يفوق 5,5 مليارات دوالر. 
وال���ش���رك���ة ت���ت���ب���وأ م���ن���ذ س���ن���وات 
طويلة المراتب االولى في ترتيب 
وفي  العربية  المقاوالت  شركات 
الئحة ال�20 االولى ألكبر شركات 
ال���م���ق���اوالت ال��ع��ال��م��ي��ة م���ن حيث 

الدخل.
ب������ع������ض وس���������ائ���������ل االع������������الم 
ت��ب��ت��ه��ج ب��ت��ع��ري��ف س��ع��ي��د خ���وري 
ويضعونه  "مليارديرًا"  باعتباره 
ف�����ي ت���رت���ي���ب اح������د اب��������رز رج�����ال 
الثروة  العرب من حيث  االع��م��ال 
ان ذلك  نعلم  الشخصية، ونحن 
اذ بقي  ل��ه شيئًا  ل��م يكن يعني 
االعمال  لرجل  نموذجًا  "المعلم" 
ودماثته  سلوكه  في  المتواضع 
وح��ي��ات��ه ال��ع��ادي��ة وك����ان م��ص��در 
اعتزازه االول هو بناء شركة اتحاد 
ال���م���ق���اول���ي���ن ك��م��ج��م��وع��ة اع���م���ال 
ع��م��الق��ة، وم���ا س��اه��م ب��ه ع��ن ه��ذا 
ال��ط��ري��ق م��ن خ��ل��ق ف���رص العمل 
لعشرات االلوف من المهندسين 
والفنيين والعمال من فلسطين 
كان  العربي.  والعالم  لبنان  ومن 
تحويل  المهم هو  الكبير  انجازه 
ال�������C.C.C. م��ن ش��رك��ة ان��ش��اءات 
م����ج����م����وع����ة ض����خ����م����ة ذات  ال��������ى 
قطاع  لتطال  اتسعت  نشاطات 
ال��ن��ف��ط وخ���دم���ات���ه وال��ص��ن��اع��ات 
ال���ث���ق���ي���ل���ة وال�������س�������دود وال���ب���ن���ى 
خوري  سعيد  وح��رص  التحتية. 
ع��ل��ى ت��ن��وي��ع ن���ش���اط ال��م��ج��م��وع��ة 
بحيث يقيها من االعتماد الكلي 
الحساس  االنشاءات  على قطاع 
ل���ل���دورات االق��ت��ص��ادي��ة وك��ذل��ك 
ونتيجة  ال��س��ي��اس��ي��ة،  ل���الوض���اع 
ل��ت��ل��ك االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ع��ي��دة 
المئة  ف��ي   41 نحو  اصبح  النظر 
م���ن دخ���ل ال��م��ج��م��وع��ة ي��أت��ي من 
ال���م���ش���اري���ع ال��ص��ن��اع��ي��ة وق���ط���اع 

النفط والغاز.
ك��ان سعيد  الكبار،  ومثل كل 
خ���وري ي����زداد ت��واض��ع��ا وان��ف��ت��اح��ا 
وم���ح���ب���ة م����ع ك����ل ن����ج����اح ي��ح��ق��ق��ه 
على صعيد اعماله. كان يستمع 

"المستقبل"  كتلة  رئيس  تفقد 
ال���رئ���ي���س ف�����ؤاد ال���س���ن���ي���ورة ع���ددا 
البيئية  مدينة صيدا  مشاريع  من 
واالن���م���ائ���ي���ة وال���ت���راث���ي���ة، ي��راف��ق��ه 
الدولة لشؤون  الكتلة وزير  عضوا 
فريج  دو  نبيل  االداري�����ة  التنمية 
وال��ن��ائ��ب غ���ازي ي��وس��ف، وشملت 
رئيس  فيها  رافقهم  التي  الجولة 
ب��ل��دي��ة ص��ي��دا م��ح��م��د ال��س��ع��ودي: 
م��ش��روع ال��م��رف��أ ال��ت��ج��اري الحديث 
فيها  ي��ق��وم  ك��ان  ال��ت��ي  والمنطقة 
ج���ب���ل ال����ن����ف����اي����ات وال�����ت�����ي ي���ج���ري 
ثم  وحديقة،  متنزه  ال��ى  تحويلها 
م��ن��ط��ق��ة ال��ح��اج��ز ال��م��ائ��ي وم��ع��م��ل 

معالجة النفايات المنزلية الصلبة، 
وم�����ش�����روع ت���أه���ي���ل ق���ل���ع���ة ص���ي���دا 
ال���ب���ري���ة وم�����ش�����روع إن����ش����اء م��ت��ح��ف 
ت���راث���ي آلث�����ار ص���ي���دا ف���ي منطقة 
 الفرير عند تخوم صيدا القديمة.

م��ك��ب  "إن  ال�����س�����ن�����ي�����ورة:  وق���������ال 
بطريقة  معالجته  تمت  النفايات 
ت����ؤدي ع��م��ل��ي��ا ال���ى اي���ج���اد مساحة 
الف متر مربع  خضراء بحوالي مئة 
يمكن اعتبارها نموذجا للنظر في 
كيفية معالجة الكثير من المطامر 
منتشرة  التي أصبحت  العشوائية 
ف���ي ك���ل م���ك���ان. وه����ذا ال��م��وض��وع 

شهد ضغوطا سياسية"

لقوى  ال��ع��ام��ة  االم��ان��ة  منسق  رأى 
زي���ارة  أن  ف����ارس س��ع��ي��د  آذار   14
االمين العام ل� "حزب الله" السيد 
ح��س��ن ن��ص��ر ال��ل��ه ل��ل��ب��ق��اع ت��ن��درج 
بعدما  المعنويات  "رف��ع  خانة  في 
العسكرية  االه��ت��م��ام��ات  ان��ت��ق��ل��ت 
واالم����ن����ي����ة ل���ل���ح���زب م�����ن ال��ج��ب��ه��ة 
الشرقية،  الجبهة  ال���ى  ال��ج��ن��وب��ي��ة 
وب��ع��دم��ا دف����ع ال��ب��ق��اع��ان ال��ش��رق��ي 
وال��ش��م��ال��ي ف���ات���ورة غ��ال��ي��ة نتيجة 
يقودها  التي  المتهّورة  للسياسة 

الحزب".
وأض������������اف ل��������"وك�������ال�������ة األن������ب������اء 
ال���م���رك���زي���ة": "أن زي�����ارة ن��ص��رال��ل��ه 
نعيم  الشيخ  نائبه  وق��ول  للبقاع  
قاسم بعد لقائه المبعوث األممي 
ال�����خ�����اص ل����س����وري����ا س���ت���ي���ف���ان دو 
 ف���ي س��وري��ا 

ّ
م��ي��س��ت��ورا ان "ال ح���ل

الجميع  وعلى  السياسي  الحل  اال 
ت���ق���دي���م ت����ن����ازالت م���ؤل���م���ة"، ه��م��ا 
"إش�������ارات ت���ع���ب، خ��ص��وص��ًا ممن 
اّدع����وا ان��ه��م ق����ادرون ع��ل��ى تغيير 
االوضاع فتدخلوا في سوريا، واذ 
صراع  في  أنفسهم  يدخلون  بهم 

ال جدوى منه".
ولفت إلى أن زيارة دو ميستورا 
كّرس وجود 

ُ
للشيخ قاسم كأنها ت

دول����ة رس��م��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان ي��زوره��ا 
م��ب��ع��وث االم���م ال��م��ت��ح��دة، ودوي��ل��ة 

يرأسها "حزب الله" تقع في دائرة 
اه��ت��م��ام ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ال���ذي 
ص��ّن��ف ال���ح���زب م��ن��ظ��م��ة اره��اب��ي��ة. 
وك��ل ه��ذا ي��دل ان االم��م المتحدة 
 في لبنان اال من 

ّ
��درك ان ال ح��ل

ُ
ت

الله" سالحه  خالل تسليم "حزب 
إلى الدولة اللبنانية تنفيذًا للقرار 
ان  واي��ض��ًا   ،1701 وال��ق��رار   1559
 ع��س��ك��ري��ًا ف���ي س���وري���ا من 

ّ
ال ح����ل

خالل تدخل هذا الحزب والحرس 
الثوري االيراني في القتال الدائر 

 سياسي".
ّ

هناك، بل ان الحل
ال���رئ���اس���ي  "ال����م����ل����ف  ان  وق�������ال 
السياسية  ال��ث��الج��ة  ف��ي  "ُم��ج��ّم��د" 
وال كالم جّديًا عليه حتى اليوم"، 
م��ع��ت��ب��رًا ان ال����زي����ارات ال��ت��ي ي��ق��وم 
للقيادات  ج��ن��ب��الط  ول��ي��د  ال��ن��ائ��ب 
السياسية "ُمفيدة، واي حوار بين 
ف��ئ��ات س��ي��اس��ي��ة أك��ان��ت صديقة 
واستنكر   ج��ّي��د".  ام��ر  متباعدة  ام 
"ج�������رائ�������م اس�����ت�����ه�����داف ال���ج���ي���ش 
وآخ�����ره�����ا ف����ي ع���ك���ار وال����ت����ي ادت 
ال����ى اس��ت��ش��ه��اد  ال��ج��ن��دي ج��م��ال 
"الغاية  ان  معتبرًا  الهاشم"،  ج��ان 
م��ن ه���ذه  ال��ج��رائ��م وض��ع الطائفة 
ال��س��ّن��ي��ة ف��ي م��واج��ه��ة م��ع الجيش 
وهذا ما لن يحصل"، والفتًا الى ان 
الوطني  بااللتفاف  قوي  "الجيش 

حوله في هذه المرحلة".

ن���ع���ى ال���رئ���ي���س س���ع���د ال���ح���ري���ري 
رئ���ي���س م��ج��م��وع��ة ش���رك���ة إت���ح���اد 
المقاولين العالمية (CCC) سعيد 

الخوري.
وق�������ال ف�����ي ب����ي����ان أم�������س: "غ���ي���ب 
ال����م����وت رف���ي���ق���ا ك���ب���ي���را م����ن رف����اق 
الحريري،  رفيق  الشهيد  الرئيس 
��م االع��م��ال 

َ
وش��خ��ص��ي��ة ط��ب��ع��ت ع��ال

وال������م������ق������اوالت ب����ص����ف����ات ال���ن���ب���ل 
واالخالق، لتصبح عالمة مميزة من 
عالمات النجاح والمثابرة واإلتقان 

والخير.
إن���ه ال��ص��دي��ق وال��م��ع��ل��م سعيد 
الله  توفيق الخوري، الذي اختاره 
التي  باإلنجازات  حافلة  حياة  بعد 
طويلة،  عقود  م��دى  على  شكلت 
قيمة مضافة وحقيقية لالقتصاد 
العربي ومدرسة يقتدي بها اآلالف 
ممن عرفوه ورافقوه وتعلموا على 

يديه.
ل����ق����د ع�������اش س���ع���ي���د ال�����خ�����وري 
وناضل  ج��وارح��ه،  بكل  فلسطين 
بصمت وإص��رار للدفاع عن كرامة 
والحياة  الحرية  في  وحقه  شعبها 
وال�����ت�����ق�����دم. وه�������و ال�����ي�����وم ي���رح���ل 
راي��ة  ويسلم  فلسطين  ع��ن  بعيدا 
ال��خ��ي��ر وال��ع��م��ل ال��ط��ي��ب وال��ج��ه��اد 
ال���ص���ام���ت ل��ع��ائ��ل��ة وأب����ن����اء ورف�����اق 
أن  درب، يقسمون كل يوم على 
تبقى أجراس القدس تصدح في 

الصدور.
وه�����ا ه����ي ب����ي����روت ت���ق���وم م��ق��ام 
ال����ق����دس ف����ي اح���ت���ض���ان ال��ف��ق��ي��د 
التي  العزيز وتكريم ذك��راه، وهي 
مجدا  فيها  وب��ن��ى  وع��اش��ه��ا  احبها 
وأث��را  وال��ص��داق��ات  النجاحات  م��ن 
ط��ي��ب��ا ي��درك��ه ال��ك��ث��ي��ر ال��ك��ث��ي��ر من 

اللبنانيين".

اول��ئ��ك  وخ��اص��ة  لمحدثيه  ج��ي��دا 
او يقدر مسلكهم  الذين يحبهم 
على  االم���ر  يقتصر  وال  وعملهم. 
االستماع بل كان سريع المبادرة 
ح��ي��ال ك���ل ط��ل��ب ي��رف��ع ال��ي��ه وم��ا 
اك����ث����ر ال����ط����ل����ب����ات االج���ت���م���اع���ي���ة 
والخيرية التي كان يلبيها سعيد 
خوري لكل مريض او طالب علم 
او ط��ال��ب س��ك��ن. ف��ي آخ���ر عطاء 
فلسطينية  عائلة  ب��ان  ابلغته  له 
ماسة  حاجة  في  مخيم صبرا  في 
الى مبلغ من المال لتأمين سقف 
م��س��ك��ن��ه��ا ال������ذي ي���ك���اد ي��س��ق��ط 
ي���ع���رف  ان  دون  وم������ن  ع���ل���ي���ه���ا. 
المطلوب.  المبلغ  ح���ّول  العائلة 
م���رة اخ����رى ط��ل��ب��ت م��ن��ه م��س��اع��دة 
ط���ال���ب���ة ع���ل���م م��ت��ف��وق��ة ف���أرف���ده���ا 
ل��واله  وال����ذي  ال��م��ط��ل��وب  بالمبلغ 
لما تمكنت من ان تصبح طبيبة 
م��ت��م��ي��ز ف����ي اح����س����ن ال���ج���ام���ع���ات 

االميركية.
اتحاد  ثقافة شركة  ه��ي  ه��ذه 
ال��م��ق��اول��ي��ن ال���ت���ي ل��خ��ص��ه��ا اب��ن��ه 
س���ام���ر ب���ق���ول���ه: "وال��������دي وخ���ال���ي 
(ح��س��ي��ب ال��ص��ب��اغ) ان��ش��أ ثقافة 
المقاولين  ات��ح��اد  بشركة  خاصة 
وه��ي  ب��ن��ا.  وج���ّس���داه���ا   (C.C.C)
ت���ق���وم ع��ل��ى ال���ت���واض���ع وال���ص���دق 
الفقراء  ورعاية  والرحمة  والمحبة 
وأؤك��د  والمحتاجين.  وال��م��رض��ى 
المبادئ  ه��ذه  سنلتزم  ان��ن��ا  لكم 

اآلن وفي المستقبل".
ك����ان وق����ت "ال���م���ع���ل���م" سعيد 
م�����س�����ت�����غ�����رق�����ًا ب������ش������رك������ة ات������ح������اد 
ال��م��ق��اول��ي��ن وب��ن��ش��اط��ه��ا ال��ع��رب��ي 
وال�����دول�����ي ك���م���ا اس���ت���غ���رق ق��س��م 
م��ن��ه ف���ي ال��س��ن��وات االخ���ي���رة في 
م��وض��وع نقل ال��راي��ة ال��ى االب��ن��اء، 
منه  وهي مسألة دقيقة تطلبت 
ك���ل م���ا ي��م��ل��ك م���ن ح��ك��م��ة واب����وة 
وف����ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه م���ن ح��رص 
الشركة. لكن صاحب  على عمل 
العربي  للعمل  المتقدمة  ال��رؤي��ة 
خ���ص���ص دوم������ا ج����ه����ودا م���وازي���ة 

لالهتمام بالشأن العام وخصوصا 
الوضع في لبنان، وقضية تطور 
فلسطين وبناء السلطة الوطنية 
ومؤسساتها وجهود التنمية في 
ال��ت��اب��ع��ة  الفلسطينية  االراض�����ي 
الشأن  قضايا  واح���دى  للسلطة. 
العام التي صرف "المعلم" سعيد 
بها كانت مشروع  اهتماما خاصا 
مجموعة االقتصاد واالعمال الذي 
البداية عندما  ادرك اهميته منذ 
ق������رر ان ي����ك����ون اح������د م��ؤس��س��ي 
المجموعة في اواخر السبعينات. 
آم���ن سعيد خ���وري بحدس  وق���د 
رجل االعمال المجرب ذي الرؤية 
ال���ع���رب���ي���ة ب���أه���م���ي���ة ق���ي���ام ش��رك��ة 
الكبيرة  ال��ث��غ��رة  ت��س��ت��ه��دف س��د 
ف���ي م���ج���ال االع������الم االق���ت���ص���ادي 
ب��ع��د  م�����ا  ف�����ي  وادرك  ال�����ع�����رب�����ي، 
ب���دأت تلعبه  ال���ذي  ال���دور  اهمية 
ال��م��ج��م��وع��ة ف����ي ق����ي����ادة ص��ن��اع��ة 
وال��ذي  المنطقة  ف��ي  المؤتمرات 
ك����ان ل��ف��ت��رة ط��وي��ل��ة ح���ك���را على 
ال�����ش�����رك�����ات ووس������ائ������ل االع�������الم 
العام  في  قبل  وعليه،  االجنبية. 
1989 ان يتولى رئاسة "مجموعة 
االقتصاد واالعمال" وبقي رئيسا 

لها حتى وفاته.
ًا  وداعًا ابا توفيق، ستبقى جزء
تجربتنا  وم���ن  ت��اري��خ��ن��ا  م��ن  مهما 
وم�����ن ن���ج���اح���ن���ا. وك����م����ا س��اه��م��ت 
ع��ب��ر ال�������C.C.C ف��ي اع��م��ار ال��ع��ال��م 
"االقتصاد  عبر  العربي، ساهمت 
واالع�����م�����ال" ف���ي االن����م����اء ال��ع��رب��ي 
وكما  فيه.  االستثمار  حفز  وف��ي 
ك��ان يحلو لك ان ت��ردد وف��ي كل 
ليست  المجموعة  ان  المناسبات 
ملك مساهميها بقدر ما هي ملك 
ع��رب��ي ع���ام، ب��ال��دور ال���ذي تلعبه، 
وب��ت��أم��ي��ن ال��م��ن��ص��ات ال��م��ت��ن��ق��ل��ة 
وت����أم����ي����ن ال����ت����واص����ل ال����ع����رب����ي – 

العربي، والعربي – الدولي.

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس   ■
االقتصاد واالعمال

ن��ق��ل وزي�����ر ال���ع���دل ال���م���ج���ري الزل���و 
ت���روس���ان���ي���ي إل�����ى رئ���ي���س م��ج��ل��س 
ال����وزراء ت��م��ام س��الم ال���ذي استقبله 
ام������س ف�����ي ح����ض����ور وزي��������ر ال���ع���دل 
اش����رف ري��ف��ي وس��ف��ي��ر ال��م��ج��ر الزل��و 
ع��دن��ان وع��ادل  ف���ارادي والسيدين 
ال���ق���ص���ار، رس���ال���ة دع����م م���ن رئ��ي��س 
ال�������وزراء ال��م��ج��ري ف��ي��ك��ت��ور اورب�����ان. 
وق����ال ع��ق��ب ال��ل��ق��اء "ان ال��ع��الق��ات 
وهناك  ممتازة،  ولبنان  المجر  بين 
زيارات متبادلة بين البلدين، وكنا 
ن��ظ��م��ن��ا ال����ع����ام ال���م���اض���ي، وك���ذل���ك 
المنتدى  المقبلة  ال��س��ن��ة  سنقيم 
االق�����ت�����ص�����ادي ال����ع����رب����ي- ال���م���ج���ري 
لبنانيين،  اع��م��ال  رج���ال  ب��م��ش��ارك��ة 
وه���و م��ه��م ج����دًا. ورس���ال���ة ال��رئ��ي��س 
اورب������������ان ل���ل���رئ���ي���س س�������الم ت���ؤك���د 
ال��دع��م للشعب ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي ه��ذه 
وخصوصا  ج���دًا،  الصعبة  ال��م��رح��ل��ة 
ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��م��س��أل��ة ال��ن��ازح��ي��ن 

لبنان.  يواجهها  التي  والتحديات 
ونتطلع باهتمام الى كل األحداث، 
اإلتحاد  اط��ار  ضمن  أيضا  ونتحرك 
األوروب������ي، وي��ج��ب أن ن��ن��ظ��ر دائ��م��ا 
الى ما يجري في هذا البلد. وهدف 
زي����ارت����ي ل��ل��ب��ن��ان ه���و ال���ت���واص���ل مع 
السلطة القضائية اللبنانية، حيث 
فيها،  ال��م��س��ؤول��ي��ن  ك��ب��ار  سألتقي 
الن���ن���ي اع��ت��ق��د ان����ه م���ن خ����الل ه��ذا 

التواصل تتوثق العالقات أكثر".
المجري  ال��وزي��ر  زار  الظهر  وب��ع��د 
وزي���ر ال��ع��دل أش���رف ري��ف��ي وع��رض 
م��ع��ه ف���ي ح���ض���ور ق���ض���اة ع��دل��ي��ي��ن 
اه��ت��م��ام  ق��ض��اي��ا ذات  وإداري�����ي�����ن، 
م��ش��ت��رك، وخ��ص��وص��ًا ل��ج��ه��ة إق��ام��ة 
دورات التدريب القضائية وتنظيم 
على  االت����ف����اق  وت����م  ال����ع����دل،  وزارة 
ت����ب����ادل ال���خ���ب���رات ال��م��ش��ت��رك��ة ف��ي 

المجال القضائي.

الرئيس سالم والوزير المجري، وبدا الوزير ريفي.  )داالتي ونهرا(

المفتي دريان والوزيرة السابقة ليلى الصلح حماده ومشايخ يقرأون الفاتحة امام ضريح الرئيس رياض الصلح في االوزاعي.

املفتي زار ضريح رياض الصلح:
علينا االتحاد لنخرج من األزمات

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ج��م��ه��وري��ة  م��ف��ت��ي  زار 
ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف دري�����ان على 
ض���ري���ح  ال����ع����ل����م����اء  م�����ن  وف�������د  رأس 
الرئيس الشهيد رياض الصلح في 
منطقة االوزاعي في حضور كريمته 
الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة 

وقرأ الفاتحة عن روحه.
وق����ال ال��م��ف��ت��ي دري�����ان: "اح��ب��ب��ت 
اليوم بعد صالة الجمعة في مسجد 
ضريحين  ازور  ان  االوزاع�����ي  اإلم����ام 
االول هو مقام االم��ام االوزاع��ي إمام 
اه��ل ال��ش��ام وام���ام ال��وح��دة الوطنية 
وام������ام ال��ع��ي��ش ال���واح���د ف���ي ل��ب��ن��ان 
الثاني  ال��ش��ام، والضريح  ب��الد  وف��ي 
الله  رح��م��ه  الصلح  ري���اض  الرئيس 
ت���ع���ال���ى رج������ل االس����ت����ق����الل وب���ان���ي 
ل��ب��ن��ان ال��ح��دي��ث. اح��ب��ب��ت م��ن خ��الل 
ه��ات��ي��ن ال��زي��ارت��ي��ن ان اوج���ه رس��ال��ة 
لنا  ل��ي��س  ان���ه  اللبنانيين  ك��ل  ال���ى 
غنى عن الوحدة الوطنية والعيش 
الواحد في هذا الوطن، اتيت اليوم 
ألقول كما بنى رجاالت االستقالل 

واجبنا  من  واستقالله  لبنان  تاريخ 
على  بالمحافظة  االم��ان��ة  نحمل  ان 
ل��ب��ن��ان ال���وط���ن وع��ل��ى ال���وح���دة فيه 
والتعايش  واالمن  االستقرار  وعلى 
ف����ي ه�����ذا ال����وط����ن ال������ذي ي���ج���ب ان 
يكون وهو كذلك نموذجا للعيش 
ال����م����ش����ت����رك وال����ص����ي����غ����ة ال���م���ث���ل���ى 

للتعايش بين جميع الطوائف.
أض�������اف: ن���م���ر ال����ي����وم ف����ي ل��ب��ن��ان 
بأزمات ونمر بمرحلة صعبة ومرحلة 
حرجة جدًا علينا ان نتالحم جميعا 
ون��ت��ك��ات��ف م���ع ب��ع��ض��ن��ا ل��ن��خ��رج من 
ه�����ذه االزم��������ات وق�����د ام���ن���ا ال���وح���دة 
ل���ه���ذا ال���ب���ل���د واالس����ت����ق����رار واالم�����ن 
ف��ي��ه واول�����ى ال��خ��ط��وات ال��ت��ي يجب 
هي  اج��ل��ه��ا  م��ن  جميعا  نتضافر  ان 
ال���ب���دء ب���اع���ادة دور ال���دول���ة اب��ت��داء 
وانتخاب  الرئاسي  االستحقاق  من 
الذي  اللبنانية  للجمهورية  رئيس 
سيكون انتخابه جسرا للعبور بهذا 
والمحافظة  االستقرار  نحو  الوطن 
في  المؤسسات  جميع  وعلى  عليه 

خدمة المواطن اللبناني.
وألقت الصلح كلمة جاء فيها: "ال 
شك ان هذه الزيارة ترتدي معاني 
مبارك  ي��وم  الجمعة  ف��ال��ي��وم  كثيرة 
ال��رح��اب،  وب��ه��ذه  المسلمين  ل���دى 
التي  رحاب تمثل الوحدة الوطنية 
ن����ادى ب��ه��ا االم�����ام االوزاع������ي ووق���ف 
عن  مدافعا  العباسي  الخليفة  إم��ام 
الناس  م��ن  ك��ث��ي��رون  المسيحيين. 
يدفن  ان  اراد  وال���دي  ان  يجهلون 
قرب شفيعه االم��ام المنادي بهذه 
ال���وح���دة، فكلما ك���ان ي��ج��اه��د ك��ان 
تضيق  كانت  وكلما  ب��ه،  يستنجد 
ب��ه ال��دن��ي��ا، ك���ان ي���زور م��ق��ام��ه. اري��د 
ان اشكر المفتي وان أدعوه مفتي 
وال���دي  ك���ان  ك��م��ا  اللبنانية  ال���دي���ار 
وي��ق��رن  المفتين  يسمي  ان  ي��ح��ب 
هذا اللقب بهم حتى يوّسع المعنى 
ويعطيه اهمية اكبر من لقب مفتي 
ال���ج���م���ه���وري���ة. ف����أه����ال وس����ه����ال ب��ك 
اللطيف عبد  الشيخ  ال��دي��ار   مفتي 

دريان".

الرئيس الجميل يلقي كلمته في المؤتمر الكتائبي أمس.  )مروان عساف(

ص���الح���ّي���ات���ه���ا وح����ت����ى م��س��ت��ل��زم��ات 
ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ّي��ة وت��ح��دي��ِد م��واِق��ع 
��ش��دي��د  ��ة، وال��تَّ إن��ت��ش��اِره��م ال��ُج��غ��راف��يَّ
ٍك  ��ه ألي  ت��ح��رُّ ع��ل��ى األه���ال���ي ب��ال��ت��ن��بُّ

مشبوه". 

المشنوق 
وقال المشنوق في كلمته: "وسط 
م���ن���اخ���ات ام���ن���ي���ة م��ض��ط��رب��ة ن��ت��ج��ت 
م���ن م���م���ارس���ات م��رف��وض��ة ل��ن��ازح��ي��ن 
سوريين، وردود فعل سلبية عليها، 
وم��ع وق���وع ال��م��واج��ه��ات ف��ي منطقة 
المجاورة  عرسال وجردها والمناطق 
ب��ي��ن ال��ج��ي��ش وال���ق���وى االم��ن��ي��ة من 
ج��ه��ة وم��س��ل��ح��ي ت��ن��ظ��ي��م "داع�����ش" 
و"ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة" م��ن جهة اخ��رى، 
العسكريين  احتجاز  رافقها  وال��ت��ي 
الداخلي،  ف��ي الجيش وق��وى األم��ن 
وت��ب��ع��ت��ه��ا ت���ه���دي���دات ب���اع���ت���داءات 
لبنانية  وق���رى  ب��ل��دات  ع��ل��ى  مماثلة 
اخ�������رى، ارت���ف���ع���ت اص�������وات ق��دي��م��ة 

واعتماد  التسلح  ال��ى  تدعو  جديدة 
االم��ن ال��ذات��ي وخصوصًا ف��ي بعض 
المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية 

السورية. 
ببساطة، وبشكل مباشر إن مثل 
ه���ذه ال���دع���وات وال��ش��ائ��ع��ات تحمل 
ف���ي ط��ي��ات��ه��ا م��خ��اط��ر م��ب��اش��رة على 
اللبنانيين من دون استثناء، وتخدم 
التقليديين  ل��ب��ن��ان،  اع����داء  اه����داف 
م��ن��ه��م وال����ج����دد. وك��م��ا رف��ض��ت في 
الماضي من موقعي النيابي وانتمائي 
ال�����ى ك��ت��ل��ة "ال���م���س���ت���ق���ب���ل"، ك��ذل��ك 
ارف���ض ال��ي��وم م��ن م��وق��ع��ي ال����وزاري، 
اي ترويج لمقولة األمن الذاتي ألني 
ارى فيها نحرا ذاتيًا لسيادة الدولة 
المؤسسات  ولكرامة  وجودها  وعلة 

العسكرية واالمنية". 
              

 درباس 
 وتاله درباس:"من موقعي كوزيٍر 
 ال��ن��زوِح ال��س��وري، 

ِّ
م��س��ؤوٍل ع��ن ملف

م������درٍك ل���أع���ب���اء ال���ت���ي ي��ل��ق��ي��ه��ا ه��ذا 
بمجالِسها  ال��ب��ل��دي��ات،  على  ال��ن��زوُح 
ومرافِقها وشوارِعها وهوائها ومائها 
���ي وك��ه��رب��ائ��ه��ا إْن  ���حِّ وص���رِف���ه���ا ال���صِّ
 م��ع��ال��ي وزي���ر 

َ
�����ُد دع�����وة ُوج�������َدْت. أؤيِّ

��َع  ال��داخ��ل��ّي��ة إل���ى ال��ب��ل��دي��ات ل��ت��ت��وسَّ
من  البلدّيِة  الشرطِة  اس��ت��خ��داِم  ف��ي 
السكانية  ال���زي���ادة  اس��ت��ي��ع��اب  أج���ل 
وت��ن��ظ��ي��م وج����ود ال���ض���ي���وف، ت��الف��ي��ًا 
أليِّ دعوٍة سقيمٍة إلى األمن الذاتّي 

 .(...)
 يقتضي 

ٌ
��ة  ج��وه��ريَّ

ٌ
 م��س��أل��ة

َ
���ة ���مَّ

َ
وث

����ل ف���ي 
ّ
 ل�����ه�����ا ت����ت����م����ث

ٍّ
إي��������ج��������اُد ح���������ل

االس�������ت�������ق�������االِت ال����ج����م����اع����ي����ة ال���ت���ي 
ي���ق���دم���ه���ا األع������ض������اء، ع���ل���ى س��ب��ي��ل 
ال��ن��ك��اي��ة وال���ح���زازات ال��ج��وف��اء. ففي 
تنتقل  تعلمون  كما  ال��ح��االِت  ه��ذه 
المحافظ  أو  القائمقام  إلى  السلطة 
 

ُّ
��ل

َ
ف��ت��زي��ُد أع���ب���اَء م��ن ي��ت��واله��ا، وُي��ش

ال���ع���م���ل وُي�����َض�����ار ال����م����واط����ُن. ل��ذل��ك 
أقترُح تعدياًل على قانون البلديات 

ندوة الكتائب "البلديات ضمانة االستقرار" عن الالجئين
رفض األمن الذاتي وتنسيق بين الشرطة والقوى األمنية 

أق����������ام م����ج����ل����س ال����ع����م����ل ال����ب����ل����دي 
واالختياري في حزب الكتائب ندوة 
ت��ح��ت ع���ن���وان "ال���ب���ل���دي���ات، ض��م��ان��ة 
االستقرار" في رعاية وزير الداخلية 
تخللتها  المشنوق  نهاد  والبلديات 
ك���ل���م���ات ل���ك���ل م����ن ال���رئ���ي���س ام��ي��ن 
ووزيرالشؤون  والمشنوق،  الجميل، 
ووزي��ر  درب����اس،  رش��ي��د  االجتماعية 

العمل سجعان قزي. 
وحضر الندوة نواب وشخصيات، 
المتن ميرنا  ورئيسة اتحاد بلديات 

المر ورؤساء بلديات ومخاتير. 

كلمة الجميل 
واستهلت الندوة بكلمة  لرئيس 
واالختياري  البلدي  العمل  "مجلس 
ترشيش  بلدية  رئيس  الكتائبي" 
غ����اب����ي س���م���ع���ان ، ث����م ك������ان ع���رض 
مسهب  باألرقام قدمه السيد ربيع 
الهبر عن وضع الالجئين السوريين  
ف��ي ل��ب��ن��ان وان��ع��ك��اس��ه ع��ل��ى ال��وض��ع 
ال����داخ����ل����ي. وأل����ق����ى ال��ج��م��ي��ل ك��ل��م��ة 
"الالمركزية  اعتماد   ركز فيها على 
ب 

ّ
تتطل التي  الموّسعة،  اإلنمائية 

والسلطات  ال��ب��ل��دي��ات  دور  تفعيل 
ال��م��ح��ل��ّي��ة ل��م��واج��ه��ة اإلس��ت��ح��ق��اق��ات 
ال��داه��م��ة، ووض���ع ت��ص��ّور مستقبلي 
ال��ب��ل��دي��ات  دور  وت���ط���وي���ر  ل��ت��ع��زي��ز 

وإتحادات البلديات. 
ل��ل��س��ل��ط��ات  "ي��ن��ب��غ��ي  أن����ه  ورأى  
المحلّية المنتخبة العمل على ضبط 
هذا النزوح المستجد وتنظيمه في 
ُم��ُدِن��ن��ا وب��ل��داِت��ن��ا، قبل ف��وات اآلوان 
ة  ب��خ��ط��واٍت عمالنيَّ وت��ف��اق��م األم����ور، 
مع  ة،  علميَّ إحصاٍء  ة  آليَّ وضع  منها: 
ة لَهؤالء،   خاصٍّ بالبلديَّ

ٍّ
إفراِد ِسجل

تصنيف ِقطاعاِت عملهم بما يعني 
�����اِزح –  ال��ت��م��ي��ي��ز ب��ي��ن ال���ع���اِم���ل وال�����نَّ
جىء، وضبط عمل هذه الهيئات  الالَّ
��م��ات ال��ت��ي أح��ي��ان��ًا ت��ت��ج��اوز 

ّ
وال��م��ن��ظ

َدفاء أي الخاسرين  يتضمن حلول الرُّ
في االنتخابات تباعًا مكان العضو أو 

األعضاء المستقيلين". 

قزي 
ول���ف���ت ق����زي ف���ي ك��ل��م��ت��ه إل����ى ان 
ات��ح��اد  و52  ب���ل���دي���ات   1006 ث��م��ة 
ب��ل��دي��ات وم��ع��دل أع��ض��اء ال��ب��ل��دي��ات 
فيها  العاملين  وم��ع��دل   12000 ه��و 
في حدود ال�30,000. ولفت إلى أن 
في  تتلقى، وخصوصًا  العمل  وزارة 
الشهرين الماضيين، طلبات عديدة 
م���ن ب��ل��دي��ات ع���دي���دة والس��ي��م��ا من 
العمالة  تنظيم  تطلب  لبنان  جبل 

لغير اللبنانيين".
وإذ لفت إلى أن هناك قطاعات ال 
يعمل فيها اللبنانيون، دعا إلى عدم 
أجانب،  عمال  استقدام  استسهال 
"ألن عددًا من هؤالء يتحّول تدريجًا 
أن من مصلحة  أمنية"، مؤكدا  ب��ؤرًا 
أخرى  ط��رق  في  تفكر  ان  البلديات 

لضمان العمالة في اداراتها. 

الهبر
وأورد الهبر في مداخلته أن عدد 
ال��الج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ال��م��ق��در من 
المفوضية العليا لأمم المتحدة بلغ 
 1611 على  وزع���وا  الجئًا   1142425
القرى  م��ن  لبنانية  ع��ق��اري��ة  منطقة 
وال��ب��ل��دات ف��ي��ه.  أم��ا األرق���ام بحسب 
ش���رك���ة "س��ت��ات��س��ت��ك��س ل��ي��ب��ان��ون" 
ف��ب��ل��غ��ت م���ا ي���ق���ارب ال�����  1562400 
في   35.63 أن  أورد  ث���م  س������وري. 
لبنان،  ال��ى  لجأوا  المئة منهم منهم 
الى  و19,32  تركيا،  ال��ى   33,24 و 
و4,37  ال��ع��راق  ال��ى  و6,72  األردن، 
ش���م���ال  إل�������ى  و0.73  م����ص����ر،  ال�������ى 

افريقيا. 
من  ال��م��ئ��ة  ف���ي   28,7 أن  وأورد 
السجناء في لبنان هم من السوريين.
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 مرافق للحريري استكملت غرفة البداية سماع شهادته:
كل السياسيين و"الواصلين" حازوا تسهيل مرور من غزالي

العدلي قضى بتجريم قاصر يف ملف أحداث البارد 
ونظر يف 4 ملفات 3 منها للحكم واملرافعة

توّقع أمطار غزيرة نهاية األسبوع

البعث نّدد بكالم جنبالط عن "النصرة"

ك. س.

ن����ظ����ر ال���م���ج���ل���س ال�����ع�����دل�����ي  ام����س  
ب��رئ��اس��ة ال��ق��اض��ي ان��ط��ون��ي عيسى 
ال����خ����وري وال���م���س���ت���ش���اري���ن ال��ق��ض��اة 
جوزف سماحة وغسان فواز وبركان 
س���ع���د ون�����اه�����دة خ��������داج  ف����ي م��ل��ف 
م��ت��ف��رع م���ن ال��م��ل��ف االس����اس����ي في 
بتجريم  وق��ض��ى  ال���ب���ارد.  ن��ه��ر  مخيم 
"فتح  إل���ى تنظيم  الن��ت��م��ائ��ه  ق��اص��ر 
اإلس�����������ام" وت���ن���ظ���ي���م���ات إره����اب����ي����ة 
م��ش��اب��ه��ة ل���ه ف���ي ال��ن��ه��ج وال��م��ب��ادئ 
وأساليب العمل تمتد عاقاتها إلى 
بالفكر  وت��ج��اه��ر  "ال��ق��اع��دة"  تنظيم 
حلقات  اإلره��اب��ي.وت��اب��ع  التكفيري 
م��ن ال����دروس واإلرش������ادات ظاهرها 
على  ال��ت��ح��ري��ض  ومضمونها  دي��ن��ي 
ال���دول���ة وال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي، وت��اب��ع 
دورت�����ي�����ن ل���ل���ت���دري���ب ع���ل���ى ال���س���اح 
داخ�����ل م��خ��ي��م ع��ي��ن ال���ح���ل���وة ب��ه��دف 
اإلرهابي  التنظيم  لنصرة  التحضير 
المجلس  أه��داف��ه. وأح��ال��ه  وتحقيق 
في  االح���داث  على محكمة جنايات 

بيروت.
 ث���م ن��ظ��ر ال��م��ج��ل��س، ف���ي ح��ض��ور 
المجلس  ل��دى  العامة  النيابة  ممثل 

القاضي عماد قبان في اربعة ملفات 
متفرعة. وختم المحاكمة في الملف 
الرقم 40 وارج��أه الفهام الحكم في 
ال��ى  اس��ت��م��ع  ب��ع��دم��ا   ،2014/11/13
سعد  اب��و  ب��ش��ارة  المحامي  مرافعتي 
القاضي،  محمود  جهاد  المتهم  عن 
المتهم  والمحامي يوسف لحود عن 
رام����ي ن��م��ر ب��ه��ل��ول. وق����رر المجلس 
ت��ن��ف��ي��ذ م��ذك��رت��ي ال��ق��ب��ض ف���ي حق 
المتهمين، فاعيد توقيفهما اصوال 
حتى ت��اري��خ ص���دور ال��ح��ك��م. وطلب 
موكله  توقيف  ع��دم  لحود  المحامي 
مع مجموعة "فتح االسام" في سجن 
روميه "بسبب العداء واالعتداء على 
كان  ال���ذي  ال��داع��ي  وعائلته  موكله 
وراء م��غ��ادرت��ه��م م��خ��ي��م ن��ه��ر ال��ب��ارد. 
ال��دف��اع  اح��ال��ة طلب  المجلس  وق���رر 
على النيابة العامة التمييزية الجراء 

المقتضى.
ال��رق��م 26 استجوب  الملف  وف��ي 
المجلس سبعة اظناء مخلين. وقرر 
دع�����وة ال���ش���اه���دي���ن ال��ع��م��ي��د م����روان 
االيوبي وقائد اللواء السابع حينذاك 
 2014/11/21 ال���ى  م��ح��م��ود  ال��ع��م��ي��د 
محمد  الظنين  استجواب  ض��وء  في 
ري�����اض االي����وب����ي، ب���ن���اء ع��ل��ى طلبي 

ال��ق��اض��ي ق��ب��ان ووك��ي��ل��ه ال��م��ح��ام��ي 
نقابة  م���ن  بتكليف  ن��ع��م��ة  ان���ط���وان 
ب��ب��ي��روت. واف����اد المتهم  ال��م��ح��ام��ي��ن 
أنه بتعاونه مع الضابطين عمل على 
العبسي  دس منوم "لعصابة شاكر 
من ستة افراد مسلحين رآهم بينما 
ك����ان ي���رع���ى ال��م��اش��ي��ة ب��م��ع��رف��ة من 
فتوقيفهم  الستدراجهم  الجيش، 
م��ن ع��ن��اص��ره. وتمكن اح��د اف��راده��ا 
م���ن ال����ف����رار ل���ع���دم ت���ن���اول���ه ال��م��ن��وم، 
الجيش  اوق��ف  ليوقف الح��ق��ا، فيما 

الخمسة الباقين.
ولفت في الملف الرقم 25 اصرار 
علي  ع��ب��ي��ده  ال��م��خ��ل��ى  الفلسطيني 
ال��ط��وي��ل��ي ع��ل��ى ع���دم ت��وك��ي��ل م��ح��ام، 
اب��اغ��ه م��ن المجلس ان محامي  رغ��م 
ال��ن��ق��اب��ة م��وج��ود ف��ي ال��ق��اع��ة. ونفى 
ت��ه��م��ة ال��س��رق��ة ف���ي ال��م��خ��ي��م مشيرا 
اوليا لتعرضه  الى ادالئ��ه بتفاصيل 
للضب. وحين اعلمه القاضي عيسى 
الجلسة  ان��ه سيتوقف الن  ال��خ��وري 
الجزائية  واالص����ول  للحكم  س��ت��رج��أ 
طلب  عندها  التوقيف،  اع���ادة  تلزم 
تعيين المحامي نعمة وكيا وارجئت 
الجلسة الى 2014/10/31 للمرافعة، 

مثل الملف الرابع .

الجوية  االرص����اد  مصلحة  ت��وق��ع��ت 
ال��م��دن��ي طقسًا  ال��ط��ي��ران  ف��ي ادارة 
م��ت��ق��ل��ب��ًا ال���ى غ��ائ��م ج��زئ��ي��ًا م���ع ري���اح 
متقطعة  خفيفة  وأم��ط��ار  ن��اش��ط��ة 
ن��ه��ارا، تشتد خ��ال الليل من دون 
الحرارة.  تعديل يذكر في درج��ات 

اما غدًا االحد فيكون غائما وماطرا 
بغزارة أحيانا مع اشتداد في سرعة 
وتنخفض  رعدية  وعواصف  الرياح 
درج������ات ال����ح����رارة ب��ش��ك��ل م��ل��ح��وظ 

ويرتفع موج البحر.
ال����ح����رارة ع��ل��ى ال���س���اح���ل م���ن 17 

الى 28 درج��ة، فوق الجبال من 17 
ال���ى 10،  ال���ى 27، ف��ي االرز م��ن 4 
في الداخل من 12 الى 26. الرياح 
ال��س��ط��ح��ي��ة ج��ن��وب��ي��ة غ��رب��ي��ة ن��ه��ارا، 
سرعتها ما بين 10 و35 كيلومترًا 

في الساعة.

رأى حزب البعث في بيان أصدره اثر 
االجتماع الدوري لقيادته القطرية 
برئاسة فايز شكر، ان النائب وليد 
المقابلة  خ��ال  من  جنباط "سعى 
تشويه  ال���ى  االخ���ي���رة  التلفزيونية 
االعمال  وتبرير  وال��وق��ائ��ع  الحقائق 
االره��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ط��اول ل��ب��ن��ان من 
أبناءه  تخطف  التي  النصرة  جبهة 

فبنظره  وعسكريين،  مدنيين  من 
هذه العصابة هي حالة ثورية لثوار 
لها مطالبها  ال��س��وري،  الشعب  م��ن 
ل��ي��س��ت منظمة  وح���ق���وق���ه���ا، وه����ي 

ارهابية".
ال�����ى "أن ه�����ذا االع�����ان  وأش�������ار 
ال����ص����ري����ح ف�����ي م�����ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ه���ذه 
جنباط  وليد  جانب  من  العصابة 

السلبي  دوره  ج��دي��دة  م���رة  يثبت 
ف���ي م��ج��ري��ات االح������داث وخ��ط��ورة 
ت���ق���ل���ب���ات���ه ال���م���س���ت���م���رة"، م��ع��ت��ب��را 
"ال���م���وق���ف ال����ذي أط��ل��ق��ه ج��ن��ب��اط 
العربي  الشعب  الى  طعنة موجهة 
ال������س������وري وال����ش����ع����ب ال���ل���ب���ن���ان���ي، 
وم��ح��اول��ة اس��ت��رض��اء وت���ودد لقوى 

االرهاب والتكفير".

كلوديت سركيس

ان���ه���ت غ���رف���ة ال����درج����ة االول������ى في 
برئاسة  بلبنان  ال��خ��اص��ة  المحكمة 
االس���ت���م���اع  راي  دي���ف���ي���د  ال���ق���اض���ي 
اف��ادة الشاهد محمد ضيا احد  ال��ى 
ح�����راس ال��رئ��ي��س رف���ي���ق ال��ح��ري��ري. 
وارجأت الجلسة الى بعد غد االثنين 

لاستماع الى شاهد ادعاء جديد.
وخ�����ال اس��ت��ج��واب��ه ال��م��ض��اد من 
عن  ادواردز  اي����ان  ال���دف���اع  م��ح��ام��ي 
م���ص���ال���ح ال���م���ت���ه���م م���ص���ط���ف���ى ب���در 
بتراخيص  علمه  نفى ضيا  ال��دي��ن، 
او  اسلحة ص��ادرة عن السوريين له 
لرفاقه في الفريق االمني، فقال: "انا 
شخصيا لم يكن لدي اي ترخيص 
م��س��ؤول  ك���ان  اذا  م��ن��ه. وال يهمني 
االم����ن ال���س���وري ف���ي ل��ب��ن��ان العميد 
رستم غزالي قد اعطى تراخيص في 
هذا االط��ار ام ال. واض��اف، عن مدى 
الناس تعلم  ان "كل  علمه بغزالي، 

انه كان مسؤول االمن".
م��ض��م��ون  ب���ع���ض  ادواردز  وت�����ا 
اس���م  ف���ي���ه���ا  ورد  م���م���وه���ة  وث���ي���ق���ة 
شخص ت��ع��رف ال��ي��ه ال��ش��اه��د، وهي 
بطاقة تسهيل مرور من فرع االمن 
واالس����ت����ط����اع ف����ي ل���ب���ن���ان س���اب���ق���ا، 

ص��ال��ح��ة ل��غ��اي��ة ن��ه��اي��ة ك��ان��ون االول 
مع  ح��ام��ل��ه��ا  م����رور  لتسهيل   2005
الللبنانية،  االراض���ي  ضمن  ساحه 
وتحمل توقيع رئيس الفرع غزالي.
رأيت  ان  الشاهد"هل سبق  وس��أل 
ب��ط��اق��ات م��ن ه���ذا ال���ن���وع؟". اج��اب 
"ه��ي م��وج��ودة مع كل الشخصيات 
ومرافقيهم،  لبنان  ف��ي  السياسية 
واصلين". وهذا  "ن��اس  ال��ى  اضافة 

امر طبيعي.
"اف������دت  ل���ل���ش���اه���د:  راي  وق��������ال 
لمرافقي  كانت  البطاقات  ان  للتو 
الشخصيات السياسية . والرئيس 
سياسية  شخصية  ك���ان  ال��ح��ري��ري 
ب���������ارزة. ال������م ت���ح���ص���ل ع���ل���ى ب��ط��اق��ة 
اطلب  ل��م  اج����اب"  م�����رور؟.  تسهيل 

)بطاقة(. ومن يطلبها ينلها”.
ال��غ��رف��ة  "ان  ادواردز:  وت���دخ���ل 
ستستمع الحقا الى شاهد ذكر في 
افادته ان يحيى العرب اخذ ثماني 
بطاقات تسهيل مرور من غزالي قبل 
التفجير،  ح��ادث  م��ن  اسابيع  ثاثة 
ووزع���ه���ا ع��ل��ى ث��م��ان��ي��ة وان����ت واح���د 
منهم؟”. فاصر الشاهد على انه ال 
يتذكر االم��ر. وق��ال: "ه��ذه البطاقة 
ليست عقبة او عيبا كانت متوافرة 
ل��م��ن ذك�����رت". وع����اود راي س��ؤال��ه، 

ف��اج��اب��ه:  "ه��ي ح��االت م��وج��ودة في 
لبنان، وامر طبيعي. ليست مشكلة 
صعبة. انها عملية تسهيل مرور. انا 
ال اتذكر ان ك��ان ل��دي بطاقة . وال 

اذكر انني رأيتها".
ال��غ��رف��ة عن  ث��م استفسر رئ��ي��س 
السان  منطقة  ف��ي  الموكب  سرعة 
االنفجار فقال  ج��ورج عندما حصل 
ال��ش��اه��د: "ك��ان��ت س��رع��ت��ه طبيعية 
ككل م��رة، من 90 الى 110، ولكن 
ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال����س����ان ج������ورج ت��خ��ف  

السرعة قليا بسبب الزحمة".
الكسندر  االدع���اء  واوض���ح ممثل 
ميلن ان االدعاء سيستدعي شاهدا 
االث���ن���ي���ن )ب���ع���د غ�����د( ط���ال���ب���ا اع�����ادة 
تصنيف مستند يتعلق بكومبيوتر 
ابو عدس بعدما كان مموها . وشكر 
ال���م���س���ؤول���ي���ن ع����ن ال���ب���ث ال��م��ب��اش��ر 
ل���اج���راءات وع��ل��ق: "ع��ل��م��ت ان خلا 
ان  ي��ج��وز  ون��ش��رت وثيقة ال  حصل 
ال��ى تجنب ذل��ك في  تنشر، وندعو 

المستقبل".
وع��ق��ب راي: "ن��ض��م ص��وت��ن��ا ال��ى 
صوتك وندعو الى اتخاذ الخطوات 

الازمة حتى ال يتكرر ذلك".

claudette.sarkis@annahar.com.lb

عكار - ميشال حالق

أجمع المراقبون المتابعون على ان 
لنقل  عسكرية  حافلة  اس��ت��ه��داف 
العسكريين في الجيش من قراهم 
وبلداتهم كما كل صباح، الى مراكز 
واستشهاد  العسكرية  خدماتهم 
الجندي جمال جان هاشم ابن بلدة 
القبيات، اكد ان حرب الجيش مع 
منذ  فتحت  ح��رب طويلة  اإلره����اب 
ال��م��واج��ه��ات ف��ي مخيم ن��ه��ر ال��ب��ارد 
وتستمر الى خطوط جرود عرسال 
وت���س���ت���م���ر م���ع���ه���ا م���س���ي���رة ش���ه���داء 
الشرف والتضحية والوفاء الذين ما 
انفكوا يبذلون الروح ذودا عن أمن 
واس���ت���ق���راره ويشكلون  ال��ب��ل��د  ه���ذا 

ضمانته الحقيقية. 
وق��ال وال��د الشهيد هاشم الذي 
أكد ان ابنه شهيد الوطن: "عندما 
ع��ل��م��ت ب��ال��ف��اج��ع��ة ال��ك��ب��رى ومقتل 
ابني ونجاة بقية العسكريين ركاب 
ال��ح��اف��ل��ة، س���ع���دت ألن ال���ل���ه ن��ج��ّ���ى 
حياة  فكانت  اآلخرين  العسكريين 
ابني فداء عن الوطن وعن ابناء هذه 
اليها  باالنتماء  نعتز  التي  المنطقة 
المؤسسة  ال��ى  بانتمائنا  نعتز  كما 

العسكرية".
بمثابة  عسكري  كل  "أن  واعتبر 
ابن لي وأحد أفراد أسرتي، ولي ملء 

أنها  العسكرية  بالمؤسسة  الثقة 
معروفون  وهم  المجرمين  ستاحق 
وال بد سيقعون عاجًا أم آجا في 
وسيعاقبون  وال��ع��دل  ال��ح��ق  قبضة 

على ما ارتكبته أيديهم".
ال��ت��ي هّدتها  الشهيد  وال���دة  ام��ا 
ال��ف��اج��ع��ة، وه���و ال���ذي ودع��ه��ا فجرًا 
ع��ل��ى أم���ل ال��ل��ق��اء ل��ك��ن ال��ل��ق��اء ك��ان 
متعبا ومفجعا، فالشهيد جمال عاد 
ع��ل��ى محمل  م��ح��م��وال  ال���ى مسقطه 

الشهادة.
"الله  المتحسرة:  ال��ج��دة  وق��ال��ت 
يقتلوا  وان  بأبنائهم  القتلة  يفجع 

كما قتلوا جمال".
ف����ي ت���ف���اص���ي���ل ال���ج���ري���م���ة ال��ت��ي 
من  الخامسة  الساعة  ق��راب��ة  وق��ع��ت 
فجر يوم الجمعة ان مسلحين كمنوا 
عند جانبي الطريق الرئيسية التي 
عند  البيرة  ببلدة  ال��ك��واش��رة  تربط 
لشاحنة  داود  خ��رب��ة  ب��ل��دة  م��ف��ت��رق 
بوابل  وامطروها  عسكريين  تنقل 
م��ن ال��رش��ق��ات ال��ن��اري��ة م��ن اسلحة 
حربية، اال أن نباهة سائق الشاحنة 
ال��ح��اف��ل��ة ب��س��رع��ة جمعتا  وق��ي��ادت��ه 

بقية العسكريين".
بعد  الثانية  ه��ي  الجريمة  وه���ذه 
أحد  أس��ب��وع على جريمة قتل  نحو 
العيسى  العسكريين )مياد محمد 
الدين  العسكري محمد فخر  وجرح 

ح���ي���در( وب��ال��ط��ري��ق��ة ن��ف��س��ه��ا عند 
طريق  على  الريحانية  بلدة  مفترق 

حلبا – البيرة.

مداهمات
وع������ل������ى االث������������ر ن�����ف�����ذ ال���ج���ي���ش 
استهدفت  ده��م  عمليات  سلسلة 
خ����راج ب��ل��دت��ي ال��ب��ي��رة وخ���رب���ة داود 
لتجمعات  أماكن  ومحيطهما حيث 
وخيم للنازحين السوريين، كما تم 
عاطف  الفار  العسكري  منزل  ده��م 

سعد الدين ابن بلدة خربة داود. 
وت��ب��ي��ن الح��ق��ًا أن أك��ث��ر م���ن 50 
س���وري���ًا أوق��ف��ه��م ال��ج��ي��ش ال����ذي ال 
ال��ده��م وتدابير  أع��م��ال  ي���زال ينفذ 
واقامة  دوري���ات  تسيير  عبر  أمنية 
محددة  مواقع  في  له  ثابتة  حواجز 
ب��ح��ث��ًا ع����ن م��ط��ل��وب��ي��ن م��ش��ت��ب��ه ف��ي 

تورطهم في استهداف الجيش.
كذلك أصدرت مديرية التوجيه 
ف��ي وق��ت الح��ق بيانا‘ أش���ارت فيه 
إل�����ى أن ال���ج���ي���ش "ن���ف���ذ ع��م��ل��ي��ات 
ده����م واس���ع���ة ل���ع���دد م���ن م��خ��ي��م��ات 
النازحين السوريين في بلدة خربة 
داود، إضافة إلى عدد من األماكن 
ال��م��ش��ت��ب��ه ف���ي ل��ج��وء م��ط��ل��ق��ي ال��ن��ار 
اليها حيث أوقفت ثاثة لبنانيين 
وواح����دا وأرب��ع��ي��ن س��وري��ًا لإلشتباه 
باألمن.  ة 

ّ
مخل أعمال  ارتكابهم  في 

وضبطت سيارة "فان" و9 دراجات 
ن���اري���ة ج��م��ي��ع��ه��ا م���ن دون ل��وح��ات 
ق����ان����ون����ي����ة، وك���م���ي���ة م�����ن األع����ت����دة 

العسكرية المتنوعة".
وحضرت عناصر األدلة الجنائية 
ف��ي ال��ش��رط��ة ال��ع��س��ك��ري��ة وب��اش��رت 

مسح موقع الجريمة.

إقفال طرق
وف������ور ش���ي���وع خ���ب���ر اس���ت���ه���داف 
ال��ح��اف��ل��ة ال��ع��س��ك��ري��ة واس��ت��ش��ه��اد 
الجندي هاشم، عمت بلدة القبيات 
وال���ق���رى وال���ب���ل���دات ال��م��ح��ي��ط��ة بها 
فاقفلت  ال��ع��ارم  الغضب  م��ن  موجة 
ال��م��دارس واع��ل��ن ال��ح��داد ال��ع��ام في 
ال��ق��ب��ي��ات وج���واره���ا وق��ط��ع األه��ال��ي 
ال������ط������رق ف������ي ال����ب����ي����رة وال���ق���ب���ي���ات 
وع���ن���دق���ت وم���ش���ت���ى ح���م���ود ح��ي��ث 
ن��زل��ت ال��ج��م��وع بشكل ع��ف��وي تعبر 
عن رفضها لهذا المسلسل اإلرهابي 
والع���������ان ت���ض���ام���ن���ه���ا م�����ع ال��ج��ي��ش 
ولتدين الجريمة وتؤكد ان االرهاب 
ل��ن يخيف االه��ال��ي ال��م��ؤم��ن��ي��ن ب��أن 
عكار كانت وستبقى واحة العيش 
ال��م��ش��ت��رك وح��اض��ن��ة ال��ج��ي��ش وك��ل 
ال��م��ؤس��س��ات االم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة 
ومع الشرعية وب��ان ال بيئة حاضنة 

لارهاب".
وع��ق��د اج��ت��م��اع ف���ي ق��اع��ة بلدية 

ال�����ق�����ب�����ي�����ات ف�������ي ح������ض������ور رئ����ي����س 
واعضاء  عبده  مخول  عبده  البلدية 
وكهنة  ومخاتير  ال��ب��ل��دي  المجلس 
وممثلين لهيئات المجتمع المدني، 
واص�������دروا ب��ي��ان��ا اس��ت��ن��ك��ر ال��ج��ري��م��ة 
واعتبرها "جريمة في حق المؤسسة 
العسكرية خصوصا والوطن عمومًا، 
ال��ش��ه��ي��د ج���م���ال ج�����ان ه��اش��م  وان 
بل  فحسب  القبيات  شهيد  ليس 
هو شهيد الجيش اللبناني البطل".
ون����ع����ت م���دي���ري���ة ال���ت���وج���ي���ه ف��ي 
ق����ي����ادة ال���ج���ي���ش ال���ج���ن���دي ه��اش��م 
ووزعت نبذة عن حياته، جاء فيها: 
القبيات   1995/7/22 مواليد  "من 
- ع���ك���ار، ت���ط���وع ف���ي ال��ج��ي��ش في 
ع���دة،  أوس���م���ة  ح��ائ��ز   .2013/7/3
وت����ن����وي����ه ال����ع����م����اد ق����ائ����د ال��ج��ي��ش 
الرتبة  إل��ى  ع��ازب. يرقى  وتهنئته. 

األعلى بعد االستشهاد".
وف���ي ب��ي��ان آخ����ر، أع��ل��ن��ت م��راس��م 
دف������ن ال���ش���ه���ي���د ه����اش����م ك����اآلت����ي: 
"ت����ج����رى م����راس����م ت���ك���ري���م ال��ش��ه��ي��د 
أم���ام مستشفى ع��ك��ار - رح���ال في 

2014/10/18 الساعة 9:00، وينقل 
الجثمان الى كنيسة الشهيدة مورا 
القبيات، حيث   - – ح��ارة مرتمورة 
ثم   ،16.00 الساعة  المأتم  سيقام 

يدفن في مدفن العائلة. 
ال��������ت��������ع��������ازي ف���������ي 18  ت�����ق�����ب�����ل 
م��ن  اع�����ت�����ب�����ارًا  و2014/10/19، 
ال���س���اع���ة  ول���غ���اي���ة   9.00 ال���س���اع���ة 
 15:00 ال����س����اع����ة  وم������ن   ،12:00
صالون  في   18:00 الساعة  ولغاية 
من  واع��ت��ب��ارًا  ال��م��ذك��ورة،  الكنيسة 
2014/10/20 ولغاية 2014/10/26 
ف��ي منزل وال���ده ف��ي بلدة القبيات 

حارة مرتمورة".

)م. ح.( الجندي الشهيد جمال جان هاشم. )م. ت.(والدة الجندي الشهيد جمال جان هاشم وجّدته في منزلهما في القبيات أمس.  

رصاص على حافلة تقّل عسكريين واستشهاد جندي
والد الشهيد: حياته فداء عن الوطن وأبناء املنطقة

رصاص على دورية وقذيفة على مركز عسكري

أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بيانًا أمس، 
جاء فيه: "بين الساعة 3:55 والساعة 4:45 فجر أمس، 

أطلقت عناصر مسلحة في محلة البيسار – طرابلس، 
النار في اتجاه دوريتين تابعتين للجيش، وألقت 

قنبلة يدوية في اتجاه أحد المراكز العسكرية، من 
دون تسجيل إصابات في األرواح. ورّدت قوى الجيش 

على مصادر النيران، وتعمل على ماحقة المعتدين 
لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص".

املخابرات أوقفت أحمد الحجيري يف عرسال

بعلبك - "النهار"

قبضت مساء امس دورية تابعة لمخابرات الجيش في 
بلدة عرسال على احمد الحجيري، وهو مطلوب بعشرات 

مذكرات التوقيف ومن بينها قيامه بأعمال ارهابية. 
وأوقف الحجيري في مكمن نصبته الدورية داخل 

البلدة.

إخالء إهدن من العمال األجانب يف أيام

إهدن - "النهار"

طلبت بلدية زغرتا – اهدن الى جميع العمال االجانب 
مغادرة اهدن في مهلة اقصاها 20 تشرين االول 

الجاري، بعدما ترك االهالي بيوتهم، على جاري العادة، 
وتوجهوا الى زغرتا لتمضية فصل الشتاء.

وجاء طلب البلدية بعد انتفاء ظروف العمل في البلدة 
الجبلية وسط الصقيع والثلج، وللحؤول دون حصول 
حوادث مخلة باألمن، كما حصل في الشتاء الماضي.

كذلك طلبت الى اصحاب الورش الذين يتابعون العمل 

شتاء في اهدن، اباغها اسبوعيا عن العمال االجانب 
العاملين في هذه الورش تحت طائلة المسؤولية.

وعلم ان البلدية في صدد إعداد مجموعة من النواطير 
للحراسة في اهدن ليل نهار، منعا للسرقات والتعديات 

على المنازل.

مسيرات غاضبة رفضًا لالعتداء على األقصى

صيدا - "النهار"

انطلقت في مخيم عين الحلوة بعد صاة ظهر امس 
مسيرات غاضبة من المساجد فيه، احتجاجا على 

االعتداءات االسرائيلية المتكررة على المسجد االقصى 
ومحاوالت تقسيمه، تقدمها ممثلون عن القوى 

االسامية وحركتي "حماس" و"الجهاد االسامي".
والتقى وفد من هذه القوى برئاسة امين سر "الحركة 

االسامية المجاهدة" الشيخ جمال خطاب، مفتي صيدا 
الشيخ سليم سوسان في دار االفتاء، وبحث معه في 

الوضع الفلسطيني وتطورات المنطقة.
ورأى خطاب "أن الوضع االمني في عين الحلوة 

مستتب، وان لجنة التحقيق جادة في التوصل الى 
معرفة من نفذ جريمة اغتيال وليد ياسين في المخيم".

فتى قضى برصاصة من مسدس والده

صيدا - "النهار"

في حادث مأسوي ومؤلم، قضى الفتى الفلسطيني 
يوسف عصام موسى )8 سنوات( في مخيم عين 

الحلوة، برصاصة انطلقت خطأ من مسدس كان يلهو 
به، ويعود الى والده "أبو وائل" عصام )أحد مسؤولي 

"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" في الجنوب(، 
واخترقت صدره.

وشيع جثمانه عصر أمس في موكب انطلق من مسجد 
الزبير في المخيم الى مقبرة درب السيم حيث ووري.

تعزيز الرصد الدولي للخط الحدودي

حاصبيا - "النهار"

لوحظ في اآلونة األخيرة أن ضباطًا من قوات 
"اليونيفيل" ولجنة الهدنة الدولية، يكثفون حضورهم 
في الجانب اللبناني من السياج التقني، في اطار متابعة 

ما يجري في الجانب اآلخر من الحدود، بعدما لفتتهم 
الحركة االسرائيلية طوال االسابيع الماضية قرب 

الحدود مع لبنان، إن لجهة االنشاءات الجديدة أو لجهة 
تزايد محطات مراقبة الجانب اللبناني.

وهذا االجراء يشمل مزارع شبعا وتال كفرشوبا المحتلة 
أيضا، بما في ذلك مركز جديد للمراقبة في المكان 

الذي انفجرت فيه عبوة ناسفة بدورية اسرائيلية قبل 
10 ايام.

تركوا سيارة مسروقة وسرقوا دراجة

بعلبك - "النهار"

أقدم فجر أمس ثاثة مسلحين يستقلون سيارة 
"هيونداي" سوداء في محلة الكيال - بعلبك على سلب 

الشابين السوريين والي وحسان الوالي دراجتهما 
النارية وهاتفيهما الخليويين ومبلغا من المال. وفر 

السارقون الى جهة مجهولة بعدما تركوا السيارة التي 
تبين انها مسروقة.

محامو التقدمي زاروا أهالي العسكريين

زار وفد من محامي الحزب التقدمي االشتراكي أهالي 
المخطوفين العسكريين في ساحة رياض الصلح، 

مبديًا تضامنه الكامل معهم.
وتحدث مفوض العدل في الحزب نشأت الحسنية، 
معتبرًا أن قضية العسكريين المخطوفين "وطنية 

وانسانية بامتياز"، وواضعًا قدرات محامي الحزب في 
تصرف االهالي. وشدد على دور الحكومة في ماحقة 

الملف، مطالبًا بتكثيف الجهود مع كل الجهات المعنية 
توصًا إلى االفراج عن المخطوفين.

وشكر االهالي زيارة وفد المحامين مقدرين الجهود 
التي يبذلها رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد 
جنباط ووزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في سبيل 

إطاق أبنائهم.

أخبار أمنية وقضائية

لي ملء الثقة بالمؤسسة 
العسكرية أنها ستالحق 

المجرمين وهم معروفون

ضباط دوليون يتابعون من تالل الوزاني، ما يجري في الجانب 
اآلخر من الحدود.  )سعيد معالوي(

األجانب  العمال  فيها  وأمهلت  زغرتا  بلدية  رفعتها  الفتة 
)طوني فرنجيه( إلخالء إهدن.  

)األرشيف( المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.  
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جهاد الزين

أس������ارع الس��ت��ب��ع��اد اإلج����اب����ة األول����ى 
المفتَرضة ف��ي ه��ذا "ال��س��ج��ال" وهي 
أم��ا تركيا فال!  أن مصر دول���ة عربية 
هذه ليست إجابة ألن التحّوالت في 
ى هذا 

ّ
العالم والمنطقة باتت تتخط

النوع من التصنيفات القومية حين 
تكون الدول الغربية داخلة عسكريا 
واقتصاديا وإنسانيًا في قلب أزماتنا 
وت�����دي�����ر ال�����ص�����راع األس�����اس�����ي ف��ي��ه��ا 
ب��أش��ك��ال م��خ��ت��ل��ف��ة. ث���م أن ال��م��وق��ف 
القومي على أهميته تتضاءل حّدته 
��ق األم����ر ب��دول��ت��ي��ن مثل 

ّ
ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل

التي  تركيا  وإي���ران وخصوصا  تركيا 
ك��ان��ت ك���ل ه���ذه ال��ب��ل��دان ال��م��ت��أّزم��ة 
والمأزومة والي��اٍت سابقة فيها فيما 
إي������ران ال���ت���ي ه���ي ج����زء ال ي��ت��ج��زأ من 
مجددًا  تدخل  المسلم  نسيج العالم 
إل����ى ال��م��ش��رق ال��ع��رب��ي ب��ع��د ان��ق��ط��اع 
س��ي��اس��ي ل���ق���رون ط��وي��ل��ة رب���م���ا منذ 

سقوط الدولة البويهية في بغداد.
إذن المعيار العروبي مستبَعٌد هنا 
في تحديد مشروعية تدخل مصري 
ليبيا والمشروعية تدخل تركي  في 
ته 

ّ
م أنه معيار تخط

ّ
في سوريا. سأسل

األح�������داث ع��ن��دم��ا ت���ك���ون واش��ن��ط��ن 
 "

ً
ول���ن���دن وب���اري���س ع���واص���َم "ع��رب��ي��ة

ليس فقط بمعايير التفوق الحضاري 
وبالتالي العسكري بل أيضًا بمعايير 
ال��ع��ول��م��ة ال��ت��ي ت��ج��ع��ل ك���اًل م���ن ه��ذه 
قلب  ف��ي  تحتضن  الغربية  العواصم 
فاعلة  عربية  نخبًا  الداخلي  نسيجها 
بلدانها  على  ال��ص��راع  ف��ي  ومنخرطة 

األصلية.

هناك مبرران للتدخل المصري في 
التركي  التدخل  يمتلكهما  ال  ليبيا 

في سوريا )والعراق(.
ال��م��ب��ّرر األول ه��و أن مصر تقتحم 
الميدان الليبي بصورة أو بأخرى ضد 
التيارات اإلسالمية المتشددة بينما 
تركيا رجب طّيب أردوغ��ان اقتحمت 
الميدان السوري ومؤخرا العراقي عبر 

دعمها لقوى تكفيرية متشددة.
ال��ف��ارق الجوهري  ه��ل يكفي ه��ذا 

بين االقتحامين؟ 
أخذنا  إذا  يكفي  ال  أن��ه  لنفترض 
ف��ي االع��ت��ب��ار ال��م��درس��ة الواقعية في 
الجيوبوليتيك والتي تجيز بموجبها 
القوى  عبر  التدخل  لنفسها  ال���دول 
ال��م��ت��وف��رة ل��خ��دم��ة أه��داف��ه��ا. فكيف 
إذا كان "دعم القوى الهمجية يرمي 
إلى أهداف غير همجية" وفقًا لتعبير 
شارل  اللبناني  والمثقف  السياسي 
رزق في معرض حوار ثنائي قبل أيام 
قليلة؟ وهو ما ينطبق على تركيا في 
الموضوع السوري العراقي: استخدام 

قوى همجية ألهداف غير همجية؟!!
ال���م���ب���رر ال���ث���ان���ي ال������ذي س��أت��ط��ّرق 
إل���ي���ه ه���و ال�����ذي ي��ح��س��م ال���ف���ارق بين 
لين التركي والسوري ألنه في 

ّ
التدخ

بمصالحنا كمواطنين  ق 
ّ
يتعل العمق 

ي��رت��ب��ط وج���ودن���ا ال��س��ي��اس��ي ب��وج��ود 
ال����دول ال��ت��ي ننتمي إل��ي��ه��ا أي���ا يكن 

نظام الحكم فيها. إنه التالي:
مصر تتدخل في ليبيا لمنع تفّكك 
تتدخل  تركيا  بينما  الليبية  ال��دول��ة 
في سوريا عبر آليات تفكيك للدولة 

السورية )والدولة العراقية(.
الجوهري.  اعتبار جوهري بل  ه��ذا 

ومصر رغم كل عناصر الضعف التي 
تعانيها على أكثر من مستوى ربحت 
معركة استراتيجية بمقاييس مصالح 
مواطنيها الوجودية هي معركة منع 
ونجاح  أراضيها  على  األهلية  الحرب 
العلمانية  ال��ن��خ��ب  وأغ��ل��ب��ي��ة  ال��ج��ي��ش 
الشعب  بأغلبية   

ً
مدعومة والليبرالية 

ال���م���ص���ري ف���ي االح���ت���ف���اظ ب��ت��م��اس��ك 
ه��ذا  ال��م��ص��رّي��ْي��ن.  والمجتمع  ال��دول��ة 
النخب  معظم  يتمنى  تاريخي  إنجاز 
العربية أن يصمد ويتعّزز قياسا بما 
ي��ح��دث ف���ي س���وري���ا وال����ع����راق وليبيا 
واليمن حيث الدور اإليراني تفتيتي 
على غ���رار ال����دور ال��ت��رك��ي ف��ي سوريا 
التركي  اإلي��ران��ي  التنافس  بل حيث 

السعودي ذو آليات طائفية تفتيتّية 
ال��ت��رك��ي��ب  ذات  ال��م��ن��ط��ق��ة  دول  ف���ي 
السّني الشيعي )باستثناء  المذهبي 

فلسطين حيث ال شيعة!(.
مصر تتدخل في ليبيا ويجب أن 
تتدخل أكثر فأكثر دفاعا عن وحدة 
األراض����ي الليبية ف��ي ح���دود ال��دول��ة 
ل 

ّ
م��ص��ري يمث ه���ذا دور  ال��م��ك��ّرس��ة. 

لرؤية  وِق��ي��م��ّي��ًا  استراتيجيًا  ام��ت��دادا 
ال���دول���ة ال��م��ص��ري��ة ل��ن��ف��س��ه��ا ك��دول��ة 
ومجتمع موّحَدْين. وفي هذا السياق 
فإن الدور المصري البادئ والمنشود 
ي��ع��ّب��ر ع��ن وج��ه��ة مصلحة  ف��ي ليبيا 
جميعًا  لنا  وجودية  بل  استراتيجية 
نحن أبناء المنطقة الذين بتنا نشهد 

ب���أم ال��ع��ي��ن وال�����دم ان��ه��ي��ار أرب����ع دول 
دفعة واحدة في منطقتنا هي سوريا 

والعراق وليبيا واليمن.
ه������ذا ه�����و ال������ف������ارق ال����ن����وع����ي ب��ي��ن 
الدورين من وجهة ما بات المصلحة 
ال����وج����ودي����ة ال��ع��ل��ي��ا ل���م���واط���ن���ي ه���ذه 
ال���دول���ة  ال�������دول. وإذا ك���ان���ت ت��رك��ي��ا 
األك��ث��ر ت��ق��ّدم��ًا اق��ت��ص��ادي��ا وسياسيًا 
ال��ش��رق أوسطي  المسلم  ال��ع��ال��م  ف��ي 
واإلف����ري����ق����ي ت���ص���دم���ن���ا ب��س��ي��اس��ات 
ت��ف��ت��ي��ت��ي��ة ف���ي م��ن��ط��ق��ت��ن��ا ت��ع��ارض��ه��ا 
 فإن مصر تتقدم 

ٌ
نخٌب تركية واسعة

لنخبتها  ت����ام  ب��ان��س��ج��ام  ل��ي��ب��ي��ا  إل����ى 
ال��دول��ت��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة م���ع نفسها 
ف����ي ال���ت���دخ���ل ض���م���ن خ����ط م��ح��اول��ة 
ت��وح��ي��د ال��خ��ارط��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��م��ن��ه��ارة 
لها...  وباعتبار ذلك مصلحة حيوية 
وفي العمق مصلحة حيوية لنا نحن 
الذين تحولت أحالمنا  المشرق  أبناء 
بالديموقراطية ضد نظم االستبداد 
إل����ى ج��ح��ي��م ت��ف��ت��ي��ت��ي ي��ج��ع��ل ب��الدن��ا 

حاليا بالدا "سابقة".
ك���ن���ا ن��ت��م��ن��ى أن ت���ع���ّب���ر ال���ح���داث���ة 
ال��ت��رك��ي��ة ال���ت���ي ت��س��ت��ح��ق ال��م��راه��ن��ة 
ع��ل��ي��ه��ا ق��ب��ل رج����ب ط���ّي���ب أردوغ������ان 
وب���ع���ده وال���ت���ي ه���ي ح��ص��ي��ل��ة ج��ه��ود 
ت��رك��ي��ة واس��ع��ة منذ  أج��ي��ال نخبوية 
نفسها  ع��ن  ر  تعبِّ أن  العشرينات... 
بقوة توحيدية عقالنية وعلمانية في 
المنطقة. ولكن مع األسف الشديد 
ح��ّرف الرئيس رج��ب طّيب أردوغ��ان 
دورها تحت ذرائع مختلفة آذت، إن 
ل��م تكن ص��ّدع��ت، ال��ن��م��وذج التركي 

الحداثي. 
ى أردوغان 

ّ
رأيي أن تركيا ستتخط

ت غيره.
ّ
مثلما تخط

لنا، نحن دول  ف��ال خيار  أم��ا مصر 
وم��ج��ت��م��ع��ات االن��ه��ي��ار، س���وى تعزيز 

دورها ألنه توحيديٌّ بطبيعته. 

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

سليم نصار - لندن
 كاتب وصحافي لبناني

ج���اء ف��ي ال��م��ذك��رة م��ا ح��م��ل الرئيس 
ورئيس  ويلسون،  وودرو  االميركي 
ال��ح��ك��وم��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة دي��ف��ي��د لويد 
الفرنسية  الحكومة  ورئيس  ج��ورج، 
ج�������ورج ك���ل���ي���م���ن���ص���و... ع���ل���ى إع����الن 

إستنكارهم وغضبهم.
ال�����دول�����ة  ت����رك����ي����ا،  أن  وال����س����ب����ب 
المهزومة في الحرب العالمية األولى، 
طالبت المجتمعين في قصر فرساي 
ب��االم��ت��ن��اع ع��ن ت��وزي��ع أراض��ي��ه��ا على 

األكراد واألرمن واليونانيين!
على  أيضًا  المذكرة  ش��ددت  كما 
أه��م��ي��ة االح��ت��ف��اط ب���والي���ة ال��م��وص��ل 
ودي����ار ب��ك��ر وال��ج��زء األك��ب��ر م��ن والي��ة 

حلب.
قاَبل تلك 

ُ
وكان من الطبيعي أن ت

المطالب بالرفض القاطع، مع تبرير 
م��ع��ل��ن خ���الص���ت���ه: إن االم���ب���راط���وري���ة 
المسلمة فشلت في إنصاف األقليات 
وخصوصًا  لوائها،  تحت  المنضوية 

األقليات المسلمة.
والي��ة  ب���أن  التذكير  المفيد  وم���ن 
كانت  العثماني  العهد  في  الموصل 
ت���م���ت���د م�����ن زاخ���������و، ج����ن����وب ش���رق���ي 
األن����اض����ول، م�����رورًا ب���داه���وك وأرب��ي��ل 
والسليمانية...  وك��رك��وك  وال��غ��وش 
حتى ج��ب��ال زاغ�����روس، ال��ت��ي تشكل 

الحدود مع ايران.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن إخ��ت��الف األزم��ن��ة 
والقادة، فان أنقرة اليوم تسعى الى 
إقناع ال��دول الغربية بضرورة إعتماد 
س��ي��اس��ت��ه��ا ف����ي م��ن��ط��ق��ة ت��ع��ت��ب��ره��ا 
إمتدادًا طبيعيًا لجغرافيتها القديمة.
وكما شكك زعماء مؤتمر فرساي 
ب��ن��ّي��ات ال��دول��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة... كذلك 
ش��ك��ك��ت واش��ن��ط��ن ال���ي���وم ب��م��ط��ام��ع 

الرئيس رج��ب طيب اردوغ���ان ال��ذي 
للمشاركة  العسكري  تعاونه  ي��رب��ط 
في محاربة "داعش" بالعمل أواًل على 

إسقاط نظام بشار األسد.
وق�������د ش����ه����دت األي����������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة 
سياسية  وق��ائ��ع  سلسلة  ال��م��اض��ي��ة 
ت���ع���ك���س ال�������ى ح�����د ك���ب���ي���ر ال����خ����الف 
ال��ت��رك��ي ح����ول مستقبل  االم���ي���رك���ي 
ح به  سوريا. والَمثل على ذلك ما صرَّ
بايدن  ج��و  االميركي  الرئيس  نائب 
ال�����ذي أل���ق���ى ع��ل��ى ت��رك��ي��ا م��س��ؤول��ي��ة 
إب������راز "داع��������ش"، وإظ����ه����اره بمظهر 
الجهة المتفهمة. وكان بايدن بهذا 
عملية  ال��ى  م����داورة،  يشير،  التلميح 
إنقاذ الرهائن األتراك وما رافقها من 

تفاسير مريبة.
وال���م���الح���ظ أن ذل����ك ال���خ���الف قد 
ت��ج��دد ع��ق��ب م��ح��اص��رة م��دي��ن��ة عين 
العرب )كوباني(، ومطالبة واشنطن 
باالسراع في نقل مساعدات عسكرية 
والمهددين  المعزولين  األك���راد  ال��ى 
أنقرة  أن  ن الحقًا  ال��داخ��ل. وتبيَّ في 
تجاهلت نداء االدارة االميركية ألنها 
كانت تتوقع من الرئيس باراك اوباما 
إع����الن م��وق��ف ن��ه��ائ��ي ح��ي��ال ال��ح��رب 

األهلية في سوريا.

يقول المراقبون إن الدولة التركية 
وال��ع��راق  م��ن س��وري��ا  الحديثة تتوقع 
وايران معاملة شبيهة بالمعاملة التي 
طلبها فريد باشا من باريس قبل مئة 

سنة.
وقد حظي هذا االستنتاج بموافقة 
ال��دول التي تعاملت مع رئيس وزراء 
تركيا الحالي أحمد داود اوغلو، ُمَنظر 
م��رح��ل��ة االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ف��ض��اء ال��ش��رق 

األوسط.
وال���ث���اب���ت أن اردوغ���������ان إس��ت��ب��ع��د 
غل،  عبدالله  درب���ه  ورف��ي��ق  صديقه 
اوغ��ل��و.  بمستشاره  عنه  وإس��ت��ع��اض 
والسبب أن غل رفض مبدأ تقسيم 
سوريا خوفًا من إنتقال العدوى الى 
ب�������الده... وأن�����ه س��ع��ى ل��م��ن��ع ت��ده��ور 
ال����ع����الق����ات ال���س���ي���اس���ي���ة م�����ع م���ص���ر، 
خ���ص���وص���ًا ب���ع���دم���ا إّدع�������ت أن����ق����رة أن 
دف��اع��ه��ا ع��ن االس����الم ال��س��ّن��ي يفوق 

دفاع القاهرة.
وم������ن أج������ل ت���أم���ي���ن ه������ذا ال��ن��ه��ج 
ال���س���ي���اس���ي، ق�����رر اردوغ���������ان ال��ق��ي��ام 
ب����خ����ط����وات ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة م�����ن ش��أن��ه��ا 
إض���ع���اف ج��ارت��ي��ه، س���وري���ا وال���ع���راق. 
ل التعامل مع االسالميين  وعليه، فضَّ
ال���م���ع���ت���دل���ي���ن ف�����ي س�������وري�������ا... وم���ع 
التركمان والسّنة في شمال العراق... 
ومع مسعود البارزاني في كردستان، 

رئيس الحزب الديموقراطي.
وب��م��ا أن اردوغ������ان ي��ح��اول تقليد 
ملهمه التاريخي كمال اتاتورك، فقد 
ط��ل��ب م��ن االم��ي��رك��ي��ي��ن ال��ت��ع��اون في 
رسم خريطة الشرق األوسط الجديد. 
ب��الده، العضو في  كما طلب إعتماد 
المرجعية  األط��ل��س��ي،  ح��ل��ف ش��م��ال 

والبوصلة السياسية في المنطقة.
العسكريين  ال��ق��ادة  إجتماع  قبل 
زارت  واشنطن،  ف��ي  التحالف  ل��دول 
االميركية،  الخارجية  باسم  الناطقة 

م���اري ه���ارف، رئيس ال����وزراء التركي 
أن�����ق�����رة.  ف������ي  اوغ������ل������و  داود  أح�����م�����د 
جبهات  مختلف  م��ع��ه  وإس��ت��ع��رض��ت 
ال���ق���ت���ال ض����د "داع���������ش"، ع���ل���ى أم���ل 
إق��ن��اع��ه ب���ض���رورة ال���دف���اع ع��ن مدينة 
ض��ة  ع��ي��ن ال����ع����رب )ك����وب����ان����ي( ال��م��ع��رَّ

لالجتياح.
وش����ع����رت ب���االس���ت���ي���اء واالح����ب����اط 
وإن����ت����ق����اده الداء  ت��ح��ف��ظ��ه  ب���س���ب���ب 
التي تملك أفضل  العربية  الجيوش 
تدربت  وال��ت��ي  الهجومية،  األس��ل��ح��ة 
م���دة طويلة  االره�����اب  ع��ل��ى مكافحة 
من الزمن. وأبلغها أن مسألة األكراد 
ت��ش��ك��ل "ك��ع��ب أخ���ي���ل"، أي نقطة 

الضعف بالنسبة لحكومته.
وك����ان ب��ه��ذا ال��ت��ل��م��ي��ح ي��ش��ي��ر ال��ى 
حشدتها  التي  الضخمة  التظاهرات 
ح��زب   - أالن  أوج  ع��ب��دال��ل��ه  ج��م��اع��ة 
ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي - ف���ي أن��ق��رة 
وسائر المدن الكبرى. وقد واجهتها 
ب��اع��الن حظر التجول وإن���زال  ال��دول��ة 
الجيش ال��ى ال��ش��وارع ب��غ��رض فرض 

التهدئة ومنع الشغب.
تتهم  االوروب���ي���ة  ال��ص��ح��ف  كتبت 
المجتمع  وخ���داع  بالتحايل  اردوغ���ان 
الدولي، خصوصًا عندما وعد باعادة 
م��ل��ي��ون ون��ص��ف م��ل��ي��ون ك�����ردي ال��ى 
المواقع التي هربوا منها في سوريا. 
ووص���ف���ت ه����ذا ال���وع���د ب���أن���ه "إب���ت���زاز 
فاضح يرمي ال��ى تطويع ه��ذه الفئة 
نظام  على  المحسوبين  األك����راد  م��ن 

األسد."
وت��زع��م ج��م��اع��ة ع��ب��دال��ل��ه أوج أالن 
أن الرئيس التركي تساهل جدًا في 
موضوع مقاومة "داع��ش" ومحاصرة 
ك��وب��ان��ي، ألن���ه رب���ح م���ن ج��ه��ة أخ���رى 
أكراد سوريا الذين منعوه من فرض 
المنطقة  شكل  على  ع��ازل��ة  منطقة 

العازلة ألكراد العراق )1991(.
وهو يتصور أن قيام هذه المنطقة 
سيقود تلقائيًا الى تقسيم سوريا، 
أو ال������ى إن���ه���ي���ار ال���ن���ظ���ام ل��م��ص��ل��ح��ة 
ال��م��ع��ارض��ة ال��م��ع��ت��دل��ة ال���ت���ي جعلت 

اسطنبول مركزًا لنشاطاتها.
وف��ي ه��ذا األس��ب��وع، ص��دت قوات 
البشمركة الكردية هجمات لتنظيم 
أنباء عن  "الدولة االسالمية"، وسط 
تحّصن "الخليفة" أبو بكر البغدادي 
ف��ي ق��ض��اء ال��ح��وي��ج��ة. وق���د ش��ارك��ت 
ق������وات ال���ج���و االم���ي���رك���ي ف���ي عملية 

معلومات  إنتشرت  بعدما  القصف، 
إس��ت��خ��ب��اري��ة ت��ش��ي��ر ال���ى وج����وده في 
ت��ل��ك ال��م��ن��ط��ق��ة. ث��م تبين الح��ق��ًا أن 
م ه��ذه األنباء  "داع���ش" هو ال��ذي عمَّ
المضِللة بغرض إحداث بلبلة داخل 
كردستان، ومنع العرب واألجانب من 

العمل فيها.
وتشير المعلومات الى وجود نحو 
م���ن ث��الث��ي��ن أل����ف ل��ب��ن��ان��ي ف���ي م��دن 
أع��داده��م  إزدادت  ك��ردس��ت��ان. وق���د 
ع���ق���ب ال��ت��س��ه��ي��الت ال���ت���ي م��ن��ح��ت��ه��ا 
حكومة مسعود البارزاني، والخدمات 

ال��م��ص��رف��ي��ة وال��س��ي��اح��ي��ة واالع��م��اري��ة 
والسليمانية  أرب��ي��ل  شهدتها  ال��ت��ي 

وداهوك وكركوك.
وت��ت��رك��ز م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات في 
أربيل حيث تظهر يافطات: بنك بلوم 
)لبنان والمهجر(، وبنك عودة، وبنك 
ب��ي��ب��ل��وس، وب��ن��ك ال��ب��ح��ر ال��م��ت��وس��ط، 
والبلدان  ب��ي��روت  وبنك  وفرنسبنك، 

العربية، وبنك انتركونتننتال، الخ.
أما الشركات التجارية والصناعية 
والخدماتية فكثيرة، بينها: وكاالت 
السجاير، اندفكو )شفيق فرام( جان 
فتال، أوالد ج��ورج أب��و عضل، ي��ارد، 
وردة، دار الهندسة، خطيب وعلمي، 
ش���رك���ة زوزي���������ك، ال���ش���رك���ة ال��ع��رب��ي��ة 

للمقاوالت )ميقاتي(.
بتأسيس  اللبنانيون  ق��ام  كذلك 
ع�����دة ف����ن����ادق م����ن ال����درج����ة األول������ى، 
إضافة الى فتح مطاعم تقدم المازة 

مثل "الصفدي" و"األفندي."
ومن زوار أربيل الدائمين الرئيس 
ال����س����اب����ق ال����ش����ي����خ أم�����ي�����ن ال���ج���م���ي���ل 

والدكتور سمير جعجع.
وقد زار البطريرك الماروني الراعي 

أربيل لتقديم الشكر الى المسؤولين 
في كردستان على حسن إستقبالهم 

لمسيحيي الموصل.
وب��ي��ن األخ����ب����ار، ال��ت��ي ط��غ��ت على 
أخ��ب��ار "داع����ش" ه��ذا األس��ب��وع، كان 
الهجوم الثاني الذي قام به الحوثيون 
إستيالئهم  عقب  "ال��ح��دي��دة"،  على 
أنهم  وبما  "ص��ن��ع��اء."  العاصمة  على 
ال يتحركون، وال يتمددون، إال باذن 
طهران وتوجيهاتها السياسية، فان 
المحافظات  معظم  على  سيطرتهم 
المدخل  ��ع��َت��َب��ر 

ُ
ت الشمالية  اليمنية 

كل  على  قبضتهم  الح��ك��ام  الوسيع 
اليمن الشمالي.

وي���ع���زو ال���م���راق���ب���ون ت��وق��ي��ت ه��ذه 
قدمتها  التي  التنازالت  الى  الخطوة 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ل��ت��رك��ي��ا، ال��دول��ة 
الطامحة ال��ى عقد معاهدة س��الم مع 
"داعش"، والى إسقاط نظام األسد. 
وف�����ي ال���ح���ال���ْي���ن، ت���ك���ون اي�������ران ه��ي 

الخاسر األكبر.
ل���ه���ذه األس����ب����اب وس�����واه�����ا، ي���رى 
ساحة  اليمن  تحويل  أن  المحللون 
جديدة للصراع االيراني - السعودي 
ال��خ��ل��ي��ج��ي سيضمن   - االم���ي���رك���ي   -
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة االس���الم���ي���ة االس��ت��ي��الء 
على أرب��ع ع��واص��م عربية ه��ي: بغداد 

ودمشق وبيروت وصنعاء.
أرب��ع��ة أش��ه��ر، طلب الرئيس  قبل 
اليمني ع��ب��د رب���ه م��ن��ص��ور ه���ادي من 
ال��ح��ك��وم��ة االي���ران���ي���ة أن ت��ت��ع��ام��ل مع 
الشعب اليمني على أساس المنطق 
ق بين شيعي  والمساواة، دون أن تفرِّ

وسّني.
أعلنت  التصريح،  ذل��ك  على  وردًا 
الحكومة االيرانية أنها ال تريد سوى 

الخير للشعب اليمني. 
ك��ذل��ك دع��م ال��م��رش��د األع��ل��ى علي 
خ��ام��ن��ئ��ي ال���ت���م���دد ال���ح���وث���ي، ال����ذي 
بأنه  روح��ان��ي  الرئيس حسن  وصفه 

"نصر باهر... وشجاعة كبيرة."
وع�����ل�����ى ض����ج����ة ه�������ذا االخ�������ت�������راق، 
ليطالب  ال��ج��ن��وب��ي  ال��ي��م��ن  إستيقظ 
أم��ي��ن ع���ام األم����م ال��م��ت��ح��دة، ب���ان كي 
م��������ون، ب������ض������رورة إع��������الن إس���ت���ق���الل 
ال���ج���ن���وب ع���ن ال���ش���م���ال. ك��م��ا ط��ال��ب 
البيض  سالم  علي  السابق  الرئيس 
ب���اس���ت���ع���ادة ال��م��ق��ع��د ف����ي ال��م��ن��ظ��م��ة 
ال��دول��ي��ة، ال���ذي حصل عليه ف��ي 12 

كانون األول سنة 1967.

مالك ابي نادر 
ناشط سياسي

هل تسعى الدولة االسالمية في 
العراق والشام الى اقامة امارة لها 
الفاصلة بين  الحدود  في مناطق 
سوريا ولبنان، في جبال القلمون 

وعرسال؟ 
وه�����ل ت��ش��ك��ل ه�����ذه االراض������ي 
صيفًا  ال��ق��اح��ل��ة  الجبلية  ال���م���وات 
وشتاًء بيئة مالئمة لتعيش فيها 

عوائل هذه الدولة ورعاياها؟ 
"داع��������ش"  ان  ص���ح���ي���ح  وه������ل 
ت���س���ت���م���ي���ت ف������ي اح�����������داث خ����رق 
اللبنانية  االراض����ي  مستوى  على 
المتوسط؟  ال��ى ساحل  للوصول 

وما الهدف من ذلك؟ 
وكيف تتأمن لها سبل الحياة 
ح��ي��ث ال ام���ت���دادات ف��ي االراض���ي 
ال�����س�����وري�����ة ب����ع����د ح����س����م م���ع���رك���ة 
القلمون من قبل الجيش السوري 
وال����ت����ف����اف����ه ع����ل����ى ري�������ف دم���ش���ق 
وح���ي���ث ت��ش��ك��ل م���ن���اط���ق ب��ع��ل��ب��ك 
الهرمل بيئة حاضنة ل�"حزب الله" 
ب��م��ع��رك��ة  م��ن��ذ 2013  ال��م��ش��ت��رك 
المسلحين  من  القلمون  تنظيف 
وت��أم��ي��ن ط��ري��ق ال���ش���ام - حمص 

والساحل السوري؟ 
اظهرت االحداث واالحصاءات 
وال����������دراس����������ات ب��������أن "داع����������ش" 
 
ُ
جغرافيا ت��ت��وس��ع  ان  اس��ت��ط��اع��ت 
وت���س���ت���ق���ط���ب ج����م����اه����ري����ًا الن���ه���ا 
وض����ع����ت ي����ده����ا ع���ل���ى اه�����م م����ورد 
مقابل  تصريفه  يسهل  طبيعي 
ام�������وال وخ����دم����ات م����ن ك��ث��ي��ر م��ن 
ال��ن��ف��ط  اي  وال�����������دول،  ال���ج���ه���ات 
والغاز. وتبعًا الرتباطها العقائدي 
والمصلحي مع غالبية دول الربيع 
ال���ع���رب���ي وت���رك���ي���ا ام���ن���ت ل��ل��م��وارد 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ال��ت��ي س��ي��ط��رت عليها 
ف�����ي م���ن���اط���ق ع����راق����ي����ة وس����وري����ة 
س��وق��ًا س����وداء ت���در عليها ام���وااًل 
 ق���درت���ه���ا ب��ع��ض ال���دوائ���ر 

ً
ط���ائ���ل���ة

االس���ت���خ���ب���اري���ة ال���غ���رب���ي���ة ب��ث��الث��ة 
ماليين دوالر يوميًا تحصل عليها 
نقدًا من التجار والمهربين وحتى 

الشركات العالمية. 
ت���دف���ع  ����ه����ا الن 

ّ
اه����ل م�����ا  وه��������ذا 

ل����م����ق����ات����ل����ي����ه����ا روات��������������ب م���ج���زي���ة 
وتستحصل  م��غ��ري��ة  وت��ق��دي��م��ات 
ع���ل���ى ال���ت���ج���ه���ي���زات ال���ع���س���ك���ري���ة 
وش���ب���ه ال���ع���س���ك���ري���ة م����ن وس���ائ���ل 
النقل واالتصال الحديثة والمواد 
الطبية وحتى الغذائية بسهولة. 

االم����ر ال����ذي ام���ن ل��ه��ًا رف����دًا ه��ائ��اًل 
م����ن ال��م��ن��ت��م��ي��ن م����ن ك����ل ب���ل���دان 
ال���ع���ال���م وح���ل���ف���اء غ���ي���ر م��ب��اش��ري��ن 
م������ن ش������رك������ات وت������ج������ار اس���ل���ح���ة 
تستعمل  انها  حتى  ومستلزمات 
الرشوة في استمالة بعض االعداء 
وال��م��ن��اف��س��ي��ن، ب��االض��اف��ة ال���ى ان 
ت���ح���رك���ات���ه���ا وم���ع���ارك���ه���ا ال ت����زال 
تخدم مخططات الدول والجهات 
الدولية التي تريد ان تفرض على 
الدول المعنية اجندات سياسية 
واق���ت���ص���ادي���ة وح���ت���ى اج��ت��م��اع��ي��ة 
وال ت��ت��ورع ح��ي��ن ت��ف��ش��ل ع��ن زرع 
الفوضى وتغذية الصراعات فيها.

وزارة  اعلنت  ال��ع��ام 2009  ف��ي 
ال��ن��ف��ط ال���س���وري���ة ع���ن اك��ت��ش��اف 
آبار للغاز والنفط غرب بلدة قارة 
في  اي  كيلومترات  بحوالى ستة 
م��ن��ت��ص��ف ج���ب���ال ال��ق��ل��م��ون حيث 
ي����دور ال���ص���راع ال���دم���وي وال��م��ري��ر 
م��ن��ذ ب���دء االزم�����ة ال���س���وري���ة. وف��ي 
لبنان اعلنت وزارة الطاقة والمياه 
ع��م��ل��ي��ات  ب������دء  ع�����ن   2013 ع������ام 
ال���م���س���ح ال����زل����زال����ي الس��ت��ك��ش��اف 
ام����ك����ان وج������ود ن���ف���ط او غ�����از ف��ي 
وخ��اص��ة  اللبنانية  ال��م��ن��اط��ق  ك��ل 
ال��ب��ق��اع ال��ش��م��ال��ي ووزع����ت ال����وزارة 
على وسائل االعالم خرائط تشير 
ال�����ى ان ه�����ذا ال���م���س���ح س��ي��ط��اول 
منطقة اللبوة اللبنانية الحدودية 
وال��ت��ي  ال��ق��ل��م��ون  ل��ج��ب��ال  المقابلة 
تشكل امتدادًا جيولوجيًاطبيعيًا 
ل��م��ن��ط��ق��ة االك����ت����ش����اف ف����ي ق����ارة 
السورية ومن الممكن كثيرًا تبعًا 
الواحدة  الجيولوجية  للخصائص 
ولصغر المساحة الجغرافية نسبيًا 
ت���واج���د ال���غ���از وال��ن��ف��ط ف���ي ه��ذه 
البعيدة  غير  الحدودية  المناطق 
ع����ن م��ن��ط��ق��ة ع���ك���ار ال���ت���ي ت��ؤم��ن 
منفذًا بحريًا يكفل ايصال المواد 
الملتهبة الى ساحل المتوسط. 

اذًا ع���وام���ل ع����دة ت���ؤك���د رغ��ب��ة 
المسلحين بالبقاء في هذه الجبال 
ب���ع���د ه���زي���م���ت���ه���م ف�����ي م��ن��ط��ق��ت��ي 
ال��ق��ص��ي��ر وال���ق���ل���م���ون رغ����م ح��اج��ة 
للمقاتلين في جبهات  "داع��ش" 
ك���ث���ي���رة ض����د ال���ج���ي���ش ال����س����وري 
وباقي المنظمات السورية ومؤخرًا 
ضد التحالف الدولي. ولكن يبدو 
ان خططه للوصول الى البحر هي 
انتاجه  ت��ص��ري��ف  لناحية  اول��وي��ة 
على  ح��ص��ول��ه  وس��ه��ول��ة  النفطي 
مستلزماته من اسلحة وتجهيزات 

وتموين.

مع "االقتحام" املصري لليبيا، ضد االقتحام التركي لسوريا!

حرب بالواسطة بين إيران وتركيا

كنُت أسأل نفسي أمس وأنا أتابع بالقدر 
المسَتطاع أخبار الوضع في ليبيا: هل 
من تناقض في الموقف ضد التدّخل 

العسكري التركي في سوريا والتأييد بل 
الحماسة لتدّخل عسكري مصري مباشر أو 

ر  غير مباشر في ليبيا؟ هل التناقض هنا يعبِّ
عن غياب معيارية سياسية أو عن ارتباك 

أخالقي في النظرة السياسية أو عن 
تناقض في وظيفَتْي التدّخل هنا وهناك؟

في حزيران 1919، أرسلت الحكومة التركية الى مؤتمر فرساي 
رئيس الوزراء الدومات فريد باشا بهدف إقناع المجتمعين بأهمية 

التنسيق مع بالده. وقدم فريد باشا لقادة المؤتمر مذكرة 
سياسية تتضمن مختلف المطالب التي تتمنى بالده تحقيقها. 
وكانت، في مجملها، تركز على ضرورة المحافظة على الحدود 

الجغرافية بعد إنهيار االمبراطورية العثمانية المترامية األطراف.

الغاز والنفط و"داعش"

"داعش" أم "حالة إسالمية"؟
عندما اندلع "الربيع العربي" عام 2011 كانت النظرية األميركية أنه 

تعبير عن استهالك األنظمة العسكرية العربية، التي نشأت بعد 
دا 

ّ
الحرب العالمية الثانية، كل وظائفها، وأّن استمرارها بات مول

ألكثر أشكال اإلسالم السياسي تطرفا.
لم تكن لدى هذه النظرية أوهام حول النظام الديموقراطي 

الذي سيولد في أعقاب تحطيم األنظمة، وإنما كان لديها اقتناع 
بأن "اإلفراج" عن االسالم السياسي، والسماح له باستالم السلطة 

سيّولد تلقائيا فرزا في صفوفه. وهنا كانت المراهنة كبيرة 
على "االخوان المسلمين" الذين سيكرس وصولهم إلى السلطة 
اعتدالهم، ويسحب من الصيغ االسالمية المتطرفة مبرر وجودها.
لم يكن "اإلخوان" على مستوى اآلمال الغربية المعلقة عليهم. 

ولم تثبت ممارساتهم في السلطة، وحولها، انهم قادرون على 
إحداث الفرز المأمول داخل اإلسالم السياسي. وكان ذلك العامل 
األساس الذي أعاد إحياء خيار األنظمة العسكرية العربية، برمزها 

األبرز في مصر، وأعطاه عمقا شعبيا، ولّما يمِض على "الربيع" 
اكثر من سنتين. ومذذاك وردُّ فروع "اإلخوان" على االنتكاسة 

المصرية، باستثناء "النهضة" في تونس، هو اإلمعان في تضييع 
الحدود بين مكّونات اإلسالم السياسي لمصلحة الهوامش األكثر 

تطّرفا.
وبينما كانت تونس في بداية "الربيع العربي" نموذجا ينقل 

"عدواه" إلى المحيط العربي األوسع اصبحت اليوم استثناء إخوانيا، 
 طموحه المحافظة على الذات، ولو على حساب تنازالت لم 

ّ
جل

يكن "ربعها" مطلوبا من "إخوان" مصر دعما لألنظمة البديلة من 
أنظمة العسكر.

ما الذي يجمع الحالة اإلسالمية اليوم في مواقعها المحلية، أي 
في ليبيا ومصر واليمن، وفي مواقعها العالمية، أي في سوريا 

والعراق؟ إنه عدم قدرة الخارج، الدولي، على الفرز بين اتجاهاتها. 
وعدم رغبة الداخل، اإلسالمي، في احداث هذا الفرز، بعدما سادت 

هذه الحالة ردود الفعل الغريزية التي ترافق الخوف على البقاء.
الحرب العالمية على "داعش" تحاول تعويض غياب البدائل 

المقبولة، دوليا، والقادرة على مواجهة الحالة اإلسالمية الموّحدة 
الصفوف. فال النظام العسكري الصرف، وال النظام العسكري - 

الشيعي، بديالن شرعيان دوليا. أما البديل الديموقراطي، فينتظر 
أسطورة التخطيط  لتدريب المعارضة السورية المعتدلة، وصيغة 

َت الحديث عنها في الفترة األخيرة 
َ
ف

َ
حكم عراقية غير فئوية، خ

على كل حال.
بين بدائل غير مقبولة، وبدائل غير واقعية، يصبح واقعيا 

التقدير األميركي بأن المعركة ضد "داعش" تتطلب سنوات. 
ولكنها سنوات من أجل أن تتغير معطيات الوضع الدولي، 
فيصبح ممكنا وضع المنطقة بأكملها تحت وصاية دولية 
مشتركة، ال انتظارا لبدائل عربية متعسرة منذ زمن بعيد، 

ولمستقبل غير منظور.

mouhammad.ibrahim@annahar.com.lb

إتجاه 
محمد ابرهيم 

)االرشيف( فلتان في بنغازي.  

نحو ثالثين الف 
لبناني في مدن 

كردستان، ازدادت 
اعدادهم عقب 

التسهيالت التي 
منحتها حكومة 

مسعود البارزاني

الدولة التركية 
الحديثة تتوقع في 

سوريا والعراق 
وايران معاملة 

شبيهة بالمعاملة 
التي طلبها فريد 

باشا قبل مئة سنة

مصر تتدخل في ليبيا لمنع تفّكك الدولة الليبية 
بينما تركيا تتدخل في سوريا عبر آليات تفكيك 

للدولة السورية )والدولة العراقية(
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"موسيقى الحجرة"

يف األنطونية

ف��ي ب����ادرة ه��ي االول����ى م��ن نوعها، 
سلسلة  االنطونية  الجامعة  تنظم 
م�����ن ال�����ل�����ق�����اءات ال���م���وس���ي���ق���ي���ة ع��ن 
"موسيقى الحجرة" تمتد على مدار 
 ،2015/2014 االك��ادي��م��ي��ة  السنة 
ن��خ��ب��ة من  ف��ي��ه��ا  وت���ش���ارك  تحييها 
العالميين  والموسيقيين  العازفين 
وتفتتح  واللبنانيين.  االوروب��ي��ي��ن 
ال��ج��ام��ع��ة ه���ذه االح��ت��ف��ال��ي��ة الفنية 
م���س���اء االرب����ع����اء 5 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي 
البيانو  على  ع��زف  بأمسية  المقبل 
يقدمها العازف الفرنسي ايريك لو 
س��اج ال��س��اع��ة 8 م��س��اء ف��ي كنيسة 
الرئيس  المركز  ف��ي  ال���زروع  سيدة 
ل��ل��ج��ام��ع��ة ف����ي ال����ح����دت – ب��ع��ب��دا. 
واالن��ط��ون��ي��ة ه���ي أول����ى ال��ج��ام��ع��ات 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ال����ت����ي ت���ط���ل���ق م��وس��م��ًا 

موسيقيًا.
وي������دي������ر األم�����س�����ي�����ات وي����ش����رف 
الموسيقية  المدرسة  مدير  عليها 

االنطونية االب توفيق معتوق.

رسائل من املانحين تلتزم تمويالً بـ 56 مليون دوالر
والتربية تسمح بتسجيل مئة ألف الجئ يف املدارس

بو صعب أعلن عقد مؤتمر تربوي إنقاذي:
 وحدة التشريع ومراقبة األقساط وااللتزام بالقانون

املنظمات الشبابية يف 8 و14 آذار يف حاصبيا ملواجهة االخطار

بدء قبول طلبات التسجيل يف ديبلوم االعالم اللبنانية

العالي  والتعليم  التربية  وزير  تسلم 
ال����ي����اس ب����و ص���ع���ب رس����ائ����ل خ��ط��ي��ة 
رسمية من منظمة اليونيسيف ومن 
الالجئين  لشؤون  العليا  المفوضية 
ال���ت���اب���ع���ة ل����أم����م ال���م���ت���ح���دة اع��ل��ن��ت 
 56 نحو  ق��دره  مبلغ  تأمين  التزامها 
مليون دوالر حتى اآلن من الجانبين، 
تلميذ  أل��ف   45000 لتعليم  يكفي 
ف��ي ال���دوام الصباحي ف��ي ال��م��دارس 
ت��ل��م��ي��ذ  أل�����ف  و57000  ال���رس���م���ي���ة 
ف��ي دوام ب��ع��د ال��ظ��ه��ر م��ن ال��ت��الم��ذة 
 102000 ي��س��اوي  م��ا  أي  الالجئين، 
تلميذ، وقرر الوزير إثر هذه الرسائل 
ب���ب���دء تسجيل  ال��ت��ع��م��ي��م  ال��رس��م��ي��ة 

الالجئين في المدارس الرسمية.
ب��ه��ذا  ب���و ص��ع��ب تعميمًا  وأص�����در 

الخصوص جاء فيه:
ي��ط��ل��ب ال�����ى م����دي����ري ال����م����دارس 

الرسمية التقيد باآلتي: 
التالمذة  تسجيل  اع��م��ال  تستمر 
ف��ي ال���م���دارس ال��رس��م��ي��ة ل��غ��اي��ة ي��وم 

 ،2014 /11  /1 ف��ي��ه  ال���واق���ع  ال��س��ب��ت 
ع��ل��ى ان ت���رس���ل، ب���ص���ورة ال���زام���ي���ة، 
ال��ل��وائ��ح االس��م��ي��ة ل��ج��م��ي��ع ال��ت��الم��ذة 
ال���ى ال��م��ن��اط��ق ال��ت��رب��وي��ة خ���الل مهلة 

أقصاها 2014/11/4. 
ي���ق���ب���ل ل���ل���ت���س���ج���ي���ل ف�����ي م���رح���ل���ة 
الثالث  بحلقاته  األس��اس��ي  التعليم 
ووف����ق االول����وي����ة ال��ت��ال��ي��ة: ال��ت��الم��ذة 
القدامى من غير اللبنانيين، ومن غير 
الذين تابعوا دراستهم في المدارس 
ال���م���ع���ت���م���دة ل����ت����دري����س ال����ت����الم����ذة 
ال��ظ��ه��ر  ب���ع���د  ف����ي دوام  ال���س���وري���ي���ن 
ال��دراس��ي 2014/2013.  العام  خ��الل 
وم����ن ث���م ال���ت���الم���ذة ال���ج���دد م���ن بين 
اخ������وة ال����ت����الم����ذة ال����ق����دام����ى، ش���رط 
المحيط  في  جميعًا  اقامتهم  ثبوت 
ال��ج��غ��راف��ي ل��ل��م��درس��ة. وذل����ك ش��رط 
ت���واف���ر ال���ق���درة االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة داخ���ل 
ال��ص��ف وف��ي ال��م��درس��ة ع��ام��ة، وع��دم 
ت���رت���ي���ب أي ك��ل��ف��ة م���ال���ي���ة إض��اف��ي��ة 
سواء من خالل استحداث أي شعب 

التعاقد  س��اع��ات  زي����ادة  او  ج��دي��دة 
����ب ت���ع���اق���د ج���دي���د. 

ّ
ال���ق���دي���م او ت����رت

التالمذة  نسبة  تجاوز  ع��دم  وتأكيد 
غ��ي��ر ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ف���ي ك���ل ص���ف ال��� 

50% من التالمذة حدًا أقصى.
ي المنظمات المانحة كلفة 

ّ
 تغط

انتساب التالمذة السوريين وكذلك 
ان  على  أخيرًا،  الوافدين  العراقيين 
مساهمة  قيمة  التربية  وزارة  ت��ح��ّول 
اول����ي����اء االم�����ر ف���ي ك���ل م���ن ص��ن��دوق 
ال��م��درس��ة وص���ن���دوق مجلس االه��ل 
وذل��ك  مباشرة  الصناديق  ه��ذه  ال��ى 
وف���ق االص����ول ال��م��ع��ت��م��دة واس��ت��ن��ادًا 
الى لوائح اسمية مفصلة تودع لدى 
من  اسبوع  خ��الل  التربوية  المناطق 

تاريخ 2014/11/1.
ال��ج��دد المتحان  ال��ت��الم��ذة  يخضع 
دخ���������ول، ي���ت���م م�����ن خ����الل����ه ت��ح��دي��د 
م��ؤه��الت��ه��م وإم��ك��ان��ات��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة، 
ليصار في ضوء نتيجته الى تحديد 

السنة المنهجية للتلميذ.

أعلن وزير التربية الياس بو صعب 
انه قرر عقد مؤتمر تربوي انقاذي 
ل���������درس م����خ����رج����ات االم����ت����ح����ان����ات 
وت���ق���وي���م���ه���ا وت����ط����وي����ره����ا. وج�����دد 
موقفه بضرورة اعطاء ست درجات 
ألس������ات������ذة ال�����خ�����اص ف�����ي م����ش����روع 

السلسلة.
واج���ت���م���ع ب����و ص���ع���ب أم������س م��ع 
التربوية  المؤسسات  ات��ح��اد  وف��د 
الخاصة برئاسة األب بطرس عازار، 
وت����ن����اول ال��ب��ح��ث م���وض���وع ح��ق��وق 
القطاع  ف��ي  ومطالبهم  األس��ات��ذة 
ال����خ����اص، ح���ي���ث أك�����د ال����وزي����ر أن 
الرجعي غير وارد بسبب  المفعول 
الخاصة  المدارس  موازنات  اقفال 
ف��ي ك��ل س��ن��ة، وبالتالي ال يمكن 
استيفاء أق��س��اط م��ن األه��ال��ي عن 
س��ن��وات س��اب��ق��ة وت���الم���ذة غ����ادروا 

المدارس.
وأوض����������ح م����وق����ف����ه ف�����ي م��ج��ل��س 
ال���ن���واب ل��ج��ه��ة ال��س��ل��س��ل��ة، م��ؤك��دًا 
ت����أي����ي����ده اع�����ط�����اء األس�������ات�������ذة ف��ي 
ال���ق���ط���اع���ي���ن ن���س���ب���ة غ������الء م��ع��ي��ش��ة 
التقسيط،  ام��ك��ان  م��ع  م��ت��س��اوي��ة، 
كاشفًا أن الوزارة أجرت مسحًا على 
ال��م��دارس لثالث سنوات  م��وازن��ات 
م��ض��ت ت��ب��ي��ن م���ن خ���الل���ه أن ع���ددًا 
ال��م��دارس رف��ع أقساطه بنسبة  من 
30% ومنها بنسبة أقل ومنها من 
دون أي زيادة. وأكد ضرورة تفعيل 
ال��ق��رار  ف��ي  ل��ج��ان األه���ل للمشاركة 
التربوي والتوقيع على الموازنة بناء 

على القانون 515. 
وأش��ار الى أن المدارس الخاصة 
ال����ت����الم����ذة  م������ن   %70 ت���ح���ت���ض���ن 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن، وأن����ن����ا س�����وف ن��ع��ق��د 

بالتعاون معها ومع الجامعات مؤتمرًا 
تربويًا لتقويم االمتحانات الرسمية 
ب���ه���دف ت��ط��وي��ره��ا ك������أداة ت��رب��وي��ة 
المؤسسات  م��ن  ل��ل��ق��ي��اس، وط��ل��ب 
ال��ع��م��ل واالق��ت��راح��ات  أوراق  اع����داد 
التي تصب في خانة انقاذ التربية. 
وأكد اصراره على وحدة التشريع 
وع���ل���ى ال���م���س���اواة ب��ي��ن األس����ات����ذة، 
سابقًا  تبلغنا  ق��د  كنا  كما  "وذل���ك 
من األب ع��ازار اص��راره على العدالة 
وال��م��س��اواة. ول��ك��ن ي��ج��ب أن نأخذ 
ف���ي االع��ت��ب��ار االم���ك���ان���ات وتطبيق 
م��ا ن��ع��د ب��ه م��ن دون أن ن��دخ��ل في 
وطرح  الرجعي".  المفعول  موضوع 
االت����ح����اد ام���ك���ان س�����داد ال��م��ف��ع��ول 
المعيشة  ب��غ��الء  ال��م��ت��ع��ل��ق  ال��رج��ع��ي 
األم����ر  ه�����ذا  وام�����ك�����ان درس  ف���ق���ط 
وس���وف تعد ال��م��دارس ورق���ة بهذا 

األمر لدرسها.
أض�����������اف: ن����ح����ن م������ص������رون ع��ل��ى 
ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ع���دال���ة ووح����دة 
المؤسسات  ق���درة  وع��ل��ى  التشريع 
م��ن  ن���ح���و %70  ت��س��ت��وع��ب  ال���ت���ي 
في  أل����ف  ن��ح��و 600  أي  ال���ت���الم���ذة 

المدارس الخاصة. 
وعن المسح ال��ذي أجرته ال��وزارة 
ل��ل��م��دارس ال��ت��ي رف��ع��ت أق��س��اط��ه��ا 
قال بو صعب: عندما تكون هناك 
م�����دارس وع���دده���ا ق��ل��ي��ل ج����دًا هي 
يعني  ال  فهذا  المخالفة  ال��م��دارس 
مخالفة،  الخاصة  المدارس  كل  أن 
التزمت  ق��د  العظمى  الغالبية  ألن 
قبل  حتى   515 ال��ق��ان��ون  بتطبيق 

تمديد العمل به.
ال��ت��رب��ي��ة والتعليم  واج��ت��م��ع وزي���ر 
ال��ع��ال��ي أي���ض���ًا م���ع راب���ط���ة ج��ام��ع��ات 

وليد  الدكتور  األب  برئاسة  لبنان 
موسى في حضور رؤساء الجامعات 
وم��م��ث��ل��ي��ه��ا ف���ي م��ج��ل��س ال���راب���ط���ة، 
وال���م���دي���ر ال����ع����ام ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
ال��دك��ت��ور أح��م��د ال��ج��م��ال. وت��ن��اول 
ال���ب���ح���ث ال���ت���داب���ي���ر ال���م���ت���خ���ذة ف��ي 
الجدد  التالمذة  الختيار  الجامعات 
ف���ي غ��ي��اب ال���ش���ه���ادات ال��رس��م��ي��ة. 
تربوي  مؤتمر  عقد  ال��وزي��ر  واق��ت��رح 
بالتعاون مع رابطة  انقاذي للتربية 
ال���ج���ام���ع���ات وات����ح����اد ال��م��ؤس��س��ات 
ال����ت����رب����وي����ة ال����خ����اص����ة وال������م������دارس 

الرسمية. 
متخرجي  متابعة  موضوع  وط��رح 
ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ف��ي ال��ج��ام��ع��ات. 
وواف����ق����ه ال������رأي رؤس������اء ال��ج��ام��ع��ات 
وأعضاء الرابطة لجهة ضرورة العمل 
التعليم  مستوى  تحسين  على  معًا 
ما قبل الجامعي بقصد الوصول الى 
حلول علمية وتربوية تنعكس على 

آداء الجامعات.
وليد  األب  الرابطة  رئيس  وأث��ار 
م���وس���ى م����وض����وع م��ت��اب��ع��ة ط��ل��ب��ات 
التراخيص لعدد من االختصاصات 
التي تقدمت بها الجامعات القائمة 
وكيفية العمل على تطبيق قانون 
التعليم العالي الجديد. فأكد الوزير 
أه��م��ي��ة ال��ق��ان��ون ورك����ز ع��ل��ى ارس���اء 
الجودة والقبول واالعتمادية  نظام 
وال��ت��ص��ن��ي��ف اس���ت���ن���ادًا ال����ى أف��ض��ل 
المناسبة  العالمية  ال��ج��ودة  أنظمة 
ل��ل��م��ؤس��س��ات ف����ي ل���ب���ن���ان. وك��ل��ف 
المدير العام للتعليم العالي متابعة 
طلبات الجامعات لتسريع البت بها 
ورف����ع م���ا ي��ت��وج��ب رف��ع��ه م��ن��ه��ا ال��ى 

مجلس الوزراء .

حاصبيا – "النهار"

ع�����ق�����دت ال���م���ن���ظ���م���ات ال���ش���ب���اب���ي���ة 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ح��اص��ب��ي��ا وم��رج��ع��ي��ون 
وال����ع����رق����وب اج���ت���م���اع���ا ب����دع����وة م��ن 
التقدمي  ال��ش��ب��اب  منظمة  مكتب 
ح��ض��ره ممثلون ع��ن اح����زاب وق��وى 
في  ح��زب��ي��ة  وت���ي���ارات  آذار  و14   8

المنطقة.
افتتح االجتماع بكلمة من حسام 
ال���ح���م���را م��رح��ب��ا ب��ال��ح��ض��ور وم���ؤك���دا 
ال��س��ل��م  ال���ش���ب���اب ف����ي ح���م���اي���ة  دور 
االهلي والعيش المشترك في هذه 
شباب  ان  على  وم��ش��ددا  المنطقة 
ال��م��ن��ط��ق��ة ك���ان���وا وس��ي��ب��ق��ون رم���زا 
لالنصهار الوطني وتعايش االديان 
وح���ص���ن���ا م���ن���ي���ع���ا ب����وج����ه ال���ت���ط���رف 

واالرهاب.

وب�������ع�������د م�����ن�����اق�����ش�����ة م�����س�����ؤول�����ي 
وعما  المنطقة  ألوض��اع  المنظمات 
ي��ص��وره االع���الم ع��ن ام��ك��ان حصول 
خ���ض���ات أم��ن��ي��ة أك����د ال��م��ج��ت��م��ع��ون 

اآلتي:
ال����م����ؤس����س����ة  خ�����ل�����ف  ال��������وق��������وف   -
كافة  االمنية  واألج��ه��زة  العسكرية 
ف���ي وج����ه االره�������اب ب��ك��ل أش��ك��ال��ه 
المشترك  العيش  بقيم  والتمسك 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ح��اص��ب��ي��ا وم��رج��ع��ي��ون 

وبثوابت الوحدة الوطنية.
- ترسيخ وحدة شباب المنطقة في 
والوقوف  محدق  خطر  أي  مواجهة 
صفا واحدا ضد كل أنواع التطرف 

ضمن مرجعية الدولة.
- الطلب من المؤسسات االعالمية 
وعدم  الخبر  نقل  الحذر في  توخي 
ص��ورة  وتشويه  ال��ح��وادث  تضخيم 

تأثير سلبي  من  فيه  لما  المنطقة 
على كل االصعدة.

سياسة  باعتماد  ال��دول��ة  مطالبة   -
االن��م��اء ال��م��ت��وازن ل��م��ا ف��ي��ه مصلحة 
م��ن ح��رم��ان  ت��ع��ان��ي  ال��ت��ي  منطقتنا 
م����ت����وارث ف���ي ك���ل ال��م��ي��ادي��ن وب��م��ا 
ي���خ���دم ب���ق���اء ال���ش���ب���اب ف����ي ق���راه���م 

وتعزيز دور الحياة فيها.
واستنكر المجتمعون ما يتعرض 
اق��دام  م��ن  الفلسطيني  الشعب  ل��ه 
ال��م��س��ت��وط��ن��ي��ن ال���ي���ه���ود ع��ل��ى منع 
المصلين من الدخول الى المسجد 

االقصى.
وأخ���ي���را اك���دت ال��م��ن��ظ��م��ات على 
ال��ت��واص��ل والتنسيق  اب��ق��اء ج��س��ور 
م��ف��ت��وح��ة ف����ي م����ا ب��ي��ن��ه��ا وال��س��ع��ي 
ال��ى اق���رار ن��ش��اط��ات ع��دة مشتركة 

تساهم في توعية الشباب.

أعلنت عمادة كلية اإلعالم في الجامعة 
اللبنانية بدء قبول طلبات التسجيل 
- 2015 في  الجامعية 2014  للسنة 
الديبلوم المهني في اإلنتاج اإلعالمي. 

ك��م��ا ت��ق��ب��ل ط��ل��ب��ات ال��ت��س��ج��ي��ل أم���ام 
الصحافة  في   "DES" شهادة  حملة 
في أحد تخصصات الماستر البحثية، 
ال��ص��ح��اف��ة االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة، 

ال���ص���ح���اف���ة ال���م���ك���ت���وب���ة وال���ص���ح���اف���ة 
الجاري  اعتبارًا من 17  الفرنكوفونية 
وحتى 30 منه في مبنى عمادة كلية 

اإلعالم، الطيونة.

روزيت فاضل

ق��دم��ت ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س يوسف 
وطالبة  طالبًا  ل���68  جامعية  منحًا 
ال��دور  ب��ذل��ك  م��ت��ج��اوزة  متفوقين، 
ال���ك���الس���ي���ك���ي ال����م����ف����روض ع��ل��ى 

مؤسسات التعليم العالي.
ف����ي ج����و ع���ائ���ل���ي الف������ت، ق��ص��د 
ال���ط���الب وأه���ال���ي���ه���م م���س���رح ب��ي��ار 
أب����و خ���اط���ر ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي حفل 
الجامعية  ب��ال��م��ن��ح  اف����ادات  ت��وزي��ع 
القديس  جامعة  ف��ي  ط��الب  على 
ي��وس��ف ف��ي اخ��ت��ص��اص��ات علمية 
وتطبيقية وادبية عدة والذي دعا 
سليم  األب  الجامعة  رئ��ي��س  ال��ي��ه 

دكاش اليسوعي.
م���وازاة ح��ف��اوة االستقبال،  ف��ي 
عكست الطالبة ناتالي توما، التي 
علم  ل��دراس��ة  جامعية  منحة  نالت 
فيفان  بوالدتها  تأثرها  النفس، 
التي تمتهن االختصاص. وقالت 
العمل  ال��ى  تصبو  أنها  ل�"النهار" 
مع الصم وهي الفئة التي تتابعها 
والدتها في عملها. وعندما سألنا 
لو  أوري��ان  والدها سكرتير تحرير 
ج���ور م��ي��ش��ال ت��وم��ا ع��ن دوره في 
التفوق  لتحقيق  مهاراتها  صقل 
ق���ال:" ن��ت��ب��ادل ف��ي ال��ع��ائ��ل��ة اآلراء 
واألف��ك��ار وه��ذا عنصر مهم ج��دًا. 
أما فيفيان توما فقد رأت أن دعم 
أوالدها يكون في التواصل معهم 
ممنوع ومسموح  ه��و  م��ا  وت��ح��دي��د 

مع شرح مسهب ألي قرار. 
وف����ي االح���ت���ف���ال، أك����د رئ��ي��س 

األب سليم دك���اش في  ال��ج��ام��ع��ة 
ت��ع��ط��ى لسنة  ال��م��ن��ح��ة  ك��ل��م��ة "أن 
ج��ام��ع��ي��ة ك���ام���ل���ة م���ش���ي���رًا ال�����ى أن 
م���ن ينالها  ب���أن  ت��ش��ي��ر  ال��م��ع��ادل��ة 
بالمنحة  ج��دي��رًا  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 

وأن يثابر جاهدًا ليستحقها.... 
واشار الى ان المنح تنقسم الى 
من  لمتفوقين  جامعية  منحة   26
      2014  -  2013 الجامعية  السنة 
ل��م��ت��ف��وق��ي  ج��ام��ع��ي��ة  م��ن��ح��ة  و42 
السنة األكاديمية 2015-2014. 
وأس�����ف دك�����اش ل���ع���دم ت���وزي���ع 
المتفوقين  على  الجامعية  المنح 
لم  ألن��ه  اللبنانية  ال��ب��ك��ال��وري��ا  ف��ي 

تصدر أي نتائج لهذه االمتحانات 
هذه السنة علمًا أن المنح تتوجه 
الثمانية  ل��دع��م  األول  ال��م��ق��ام  ف��ي 
اللبنانية  ال��ب��ك��ال��وري��ا  ف��ي  األوائ���ل 
ف��ي ك��ل ل��ب��ن��ان وال��ث��الث��ة األوائ����ل 

في المحافظات الست. 
ال��ج��ام��ع��ي��ة  ال���م���ن���ح  وأوض������ح ان 
في  المتفوقين  على  اليوم  رس��ت 
الفرنسية  ال��ب��ك��ال��وري��ا  ام��ت��ح��ان��ات 
وال سيما الذين "كللوا" نجاحهم 
ورص���دوا  م��م��ت��از  م��رت��ب��ة  بتحصيل 
ف��ي   20/17,5 م���ع���دل  م���ن  أك���ث���ر 
ب��ع��ض  م����ن  ال���ع���ل���م���ي���ة أو  ال�����م�����واد 
على  ح��اف��ظ��وا  ال��ذي��ن  المتفوقين 

ف��ي   20/16 ي����ف����وق  ع�����ام  م����ع����دل 
المواد األدبية.

وب���ع���د ت����وزي����ع االف���������ادات ع��ل��ى 
ال���م���ت���ف���وق���ي���ن ال����ذي����ن ك����ان����وا ف��ي 
غالبيتهم من الشابات تحدثنا مع 
ب��ع��ض��ه��م. ف��وس��ي��م ال���ك���اّلب ال��ذي 
قال  الجامعة  في  الحقوق  ي��درس 
إن ه����ذه ال��م��ن��ح��ة ت��ش��ك��ل ح��اف��زًا 
مهمًا للوصول الى األعلى. واعتبر 
تكاليف  ت��غ��ط��ي  ال��ت��ي  ال��م��ن��ح  أن 
دراسته الحقوق في سنته الثانية 
تعود فعليًا الى تفوقه في نتائج 
البكالوريا الفرنسية والتي خولته 
أن  واعتبر  المنحة.  على  الحصول 

ال��ح��ق��وق ل��ي��س��ت م��ع��ادل��ة ت��رت��ك��ز 
ع���ل���ى ال���ح���ف���ظ ب����ل ت���ع���ت���م���د ع��ل��ى 

للتفكير. طريقة 
أم�����ا ال���ط���ال���ب���ة م����اري����ز ال���ف���رزل���ي 
ف���ل���ف���ت���ت أن����ه����ا ح���ظ���ي���ت ب��م��ن��ح��ة 
ج���ام���ع���ي���ة ج���زئ���ي���ة ل����ه����ذه ال��س��ن��ة 
ال����ج����ام����ع����ي����ة الك������م������ال ال���م���اس���ت���ر 
ف���ي ال��ت��رج��م��ة ب��ع��د م��ن��ح��ة ك��ام��ل��ة 
ل���م���رح���ل���ة االج����������ازة. وق����ال����ت إن��ه��ا 
ب�������دأت دراس����ت����ه����ا ف����ي ال���ج���ام���ع���ة 
في  ك��ام��ل��ة  جامعية  منحة  ون��ال��ت 
اخ���ت���ص���اص���ه���ا ألن����ه����ا ك����ان����ت م��ن 
امتحانات  في  المتفوقين  األربعة 
في  الرسمية  ال��ب��ك��ال��وري��ا  ش��ه��ادة 

ال��م��ن��ح  أن  ورأت   .2010 ال����ع����ام 
ال��ج��ام��ع��ي��ة ت��ش��ك��ل ح����اف����زًا م��ه��م��ًا 
أن  المهم  "م��ن  وق��ال��ت:  للطالب. 
نركز على مواد الصف ونعمل في 
الجرائد  متابعة  على  ذل��ك  م���وازاة 
ألنه  والعالمية  المحلية  والصحف 
ال يجب أن تغيب عنا أي معلومة، 
ع���ام���ل  ال�������ح�������وادث  م���ت���اب���ع���ة  ألن 

أساسي في دقة الترجمة."
م��اري��ز وه���ي وال����دة الطالبة  أم���ا 
ي���م���ن���ى ب�����و زام��������ل ال����ت����ي ت�����درس 
دورًا  ادت  أن���ه���ا  ف�����رأت  ال��ت��رج��م��ة 
على  الصغر  في  ابنتها  في حض 
"م��ت��اب��ع��ة دروس���ه���ا واالل����ت����زام بها 
وهذا ما أعطاها الحافز لالستمرار 
ح���ت���ى ن��ي��ل��ه��ا ال��م��ن��ح��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة 
ل��دراس��ة ال��ت��رج��م��ة وام��ت��ه��ان��ه��ا في 

المستقبل". 
حداد  ماريا  استيل  الطالبة  أما 
ف����أخ����ت����ارت اخ���ت���ص���اص ه��ن��دس��ة 
ألنه  الجامعة  ف��ي  وال��م��ي��اه  البيئة 
اخ���ت���ص���اص ي��ت��م��ت��ع ب��م��ت��ف��رع��ات 
ع���دة م��ن��ه��ا اخ��ت��ص��اص ال��ع��الق��ات 
الدولية مثاًل. أما والدها ووالدتها 
فلم يتدخال في خيارها بل احترما 

رغبتها في دراسة الهندسة.
أم���ا س��ر ال��ن��ج��اح وف��ق��ًا الستيل 
ف��ه��و اق���ح���ام ال������ذات ف���ي ت��م��اري��ن 
م���س���ت���م���رة ف�����ي م��������واد ال���ك���ي���م���ي���اء 
واالصغاء  والرياضيات  والفيزياء 

في الصف.

rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter: @rosettefadel

)ميشال صايغ( االب دكاش مع الطالب والتالمذة المتفوقين.  

ِمنح من القديس يوسف ملتفّوقي الجامعة والبكالوريا الفرنسية
دكاش: نأسف لغياب متفّوقي الشهادة اللبنانية بسبب اإلفادات

 

طالبات األميركية ُفزن يف "الجيل املقبل"
ملشروعهن الذي يحّول الفضالت إلى طاقة

متري مديرًا ملعهد فارس يف األميركية
يجمع بين األكاديمي والسياسي والثقايف

اليوبيل املئوي لراهبات البيزنسون

ي��ح��ت��ف��ل رئ���ي���س اس���اق���ف���ة ب���ي���روت 
ل���ل���م���وارن���ة ال����م����ط����ران ب����ول����س م��ط��ر 
بقداس على نّية راهبات البيزنسون 
ف�����ي م���ن���اس���ب���ة ي���وب���ي���ل���ه���ن ال���م���ئ���وي 

ظهر  بعد  الخامسة   ،)2014/1914(
ال��ي��وم ال��س��ب��ت ف��ي كنيسة م��درس��ة 
راه�����ب�����ات ال���ب���ي���زن���س���ون ف�����ي وس���ط 

بيروت في القنطاري.

ف����از ف���ري���ق م���ن ط���ال���ب���ات ال��ج��ام��ع��ة 
األم���ي���رك���ي���ة ف���ي ب���ي���روت ب��ال��ج��ائ��زة 
الرابعة في فئة "الجيل القادم"، في 
المستدام  للبناء  هولسيم  مسابقة 
عن منطقة الشرق األوسط وشمال 
أف��ري��ق��ي��ا، وال��ت��ي أقيمت ف��ي لبنان 
للمرة األولى منذ بدء المسابقة، في 
الجامعة، وهدفت إلى إيجاد مشاريع 
والمخططين  ل��ل��م��ع��م��اري��ي��ن  رائ�����دة 
وال����م����ه����ن����دس����ي����ن وال���م���ص���م���م���ي���ن 
وال��ب��ّن��ائ��ي��ن. وت��رأس��ت ال��ب��روف��س��ورة 
هويدا الحارثي لجنة الحكم الدولية 
واختيرت  اإلقليمية.  الجوائز  لفئة 
ال���ج���ام���ع���ة األم���ي���رك���ي���ة ف����ي ب���ي���روت 
ك���م���ؤس���س���ة ش����ري����ك����ة ل���م���ؤس���س���ة 
تي  آي  أم  جامعتي  مثل  هولسيم، 
وكايمبريدج وغيرهما، ألنها ووفق 
المنطقة  في  مشهورة  المؤسسة، 
وكفاءتها  التكنولوجية  بريادتها 

في البناء المستدام.
وت���أل���ف ف���ري���ق ال��ج��ام��ع��ة ال��ف��ائ��ز 
المعمارية  الهندسة  ط��ال��ب��ات  م��ن 
مارلين أنطاكي، كريستينا عطية، 
ال��ص��ّي��اح، وي��ارا  ميرا بومطر، روم��ي 
رح���م���ه. وأش���رف���ت ع��ل��ي��ه رن���ا ح���داد 
ومهى نصرالله. وفاز الفريق بمبلغ 
م��ش��روع��ه  ع��ن  دوالر  ق����دره 7500 
ال���ذي ي��ح��ّول ال��ف��ض��الت إل��ى طاقة 

وال�����ذي ُج��ع��ل م��وق��ع��ه ف���ي منطقة 
ال����ب����وش����ري����ة ف�����ي ب�����ي�����روت. وك�����ان 
تقدم 6 آالف مشروع إلى مسابقة 
هولسيم اإلقليمية واسُتبقي منها 
وت��ن��اف��س  ف���ق���ط  م����ش����روع   2500
ف���ئ���ة "ال��ج��ي��ل  ف����ي  م����ش����روع   300

القادم".
كما منحت المسابقة جوائز في 
فئات أخرى. وفاز فريق من تركيا 
م��ش��روع��ه  ع��ل��ى  أل����ف دوالر  ب��م��ئ��ة 
لحديقة عامة مستدامة. وفاز فريق 
المهندس رائد أبي اللمع ب�50 ألف 
دوالر على مشروعه إلعادة تأهيل 

حرج الصنوبر في بيروت.
وت����رم����ي ال���م���س���اب���ق���ة إل������ى إب������راز 
المستدامة  الهندسية  المشاريع 
تكنولوجية  ح���اج���ات  ت��ل��ّب��ي  ال��ت��ي 
اقتصادية   - واج��ت��م��اع��ي��ة  وبيئية 
وث��ق��اف��ي��ة ف��ي األب��ن��ي��ة وال��م��ن��ش��آت 

المعاصرة.
مشاريع  إل��ى  المسابقة  وتسعى 
رائدة من المحترفين في الصناعة، 
المقبل  للجيل  ن��ّي��رة  أف��ك��ار  وإل����ى 
س���ت���س���اه���م ف�����ي االس�����ت�����دام�����ة ف��ي 
العمارة والبناء والهندسة المدنية 
وه���ن���دس���ة ال���م���س���اح���ات ال���خ���ض���راء 
إلى  باإلضافة  المدني،  والتصميم 

تقنيات البناء ومواده.

أع���ل���ن���ت ال���ج���ام���ع���ة األم���ي���رك���ي���ة ف��ي 
ب����ي����روت ت��ع��ي��ي��ن ال�����وزي�����ر ال���س���اب���ق 
الدكتور طارق متري مديرًا جديدًا 
للسياسات  ف���ارس  ع��ص��ام  لمعهد 

العامة والشؤون الدولية.
ب��ي��ان: "يحمل متري  وق��ال��ت ف��ي 
العامة،  ال��خ��دم��ة  ف��ي  متميزًا  س��ج��اًل 
ف��ق��د ت���ول���ى ب��ي��ن ال��ع��ام��ي��ن 2005 
اللبنانية  ال��ح��ك��وم��ات  ف���ي  و2011 
ال��م��ت��ع��اق��ب��ة م��ن��اص��ب وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة، 
وال���ث���ق���اف���ة،  اإلداري،  واإلص����������الح 
واإلعالم، كما خدم كوزير للخارجية 
ب���ال���وك���ال���ة. وخ������دم أي���ض���ًا ك��م��م��ث��ل 
المتحدة  لأمم  العام  لأمين  خاص 
وك���رئ���ي���س ب��ع��ث��ة األم������م ال��م��ت��ح��دة 
للدعم في ليبيا من العام 2012 إلى 

."2014
وجاء في البيان: "في كل كتاباته 
يبرز  للمجتمع،  وخدمته  وصفوفه 
م��ت��ري ك��داع��ي��ة ث��اب��ت ل��ل��ح��وار بين 
الثقافات واألديان. وسيغني متري 
التي  بخبرته  ف���ارس  ع��ص��ام  معهد 
تجمع بين األكاديمي، والسياسي، 
وال����ث����ق����اف����ي، واإلل������م������ام ب��ال��م��ح��ل��ي 

واإلقليمي والعالمي".
أض����اف ال��ب��ي��ان: "ك��م��دي��ر جديد 
للسياسات  ف���ارس  ع��ص��ام  لمعهد 

ال��ع��ام��ة وال���ش���ؤون ال��دول��ي��ة، يسير 
متري على خطى المدير المؤسس 
ل��ل��م��ع��ه��د رام����ي خ����وري ال����ذي جعل 
العلمي  للتفاعل  رائ���دًا  معهدًا  منه 
واي�������ج�������اد ال�����م�����ع�����رف�����ة، ول���ت���ط���وي���ر 

السياسات في الشرق األوسط".
وق���ال رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
ب��ي��ت��ر دورم�����ان: "ن��ح��ن س��ع��داء ج��دًا 
الن����ض����م����ام رج�������ل ب���م���ك���ان���ة ط�����ارق 
جديد  كمدير  إلينا  وخبرته  متري 
مثالي  فهو  ف���ارس.  ع��ص��ام  لمعهد 
للمركز، كرجل دول��ة وكباحث ملم 
المنطقة  واس��ع بشؤون  في شكل 
وب���ال���س���ي���اس���ات ال���ع���ام���ة. وق��ي��ادت��ه 
ك��م��ن��ت��دى  ال���م���ع���ه���د  دور  س���ت���ع���زز 
رائ������د ل��ل��ب��ح��وث وال�����ح�����وار وت��ط��وي��ر 
ال��س��ي��اس��ات ح���ول ق��ض��اي��ا م��ح��وري��ة 

للمنطقة العربية".
وقال وكيل الشؤون األكاديمية 
"ن��ح��ن  دالل:  أح���م���د  ال���ب���روف���س���ور 
مديرًا  متري،  بطارق  ب��ح��رارة  نرحب 
ج�����دي�����دًا ل���م���ع���ه���د ع����ص����ام ف������ارس. 
التزامنا  فبتعيينه نؤكد من جديد 
وال��م��ش��ارك��ة، وهي  وال��ح��وار  البحث 
م����زاي����ا أس���اس���ي���ة ل��م��ه��م��ة ال��ج��ام��ع��ة 
األم��ي��رك��ي��ة ف���ي ب���ي���روت ف���ي خ��دم��ة 

لبنان والمنطقة".

طالبات االميركية يتسلمن الجائزة.

طارق متري المدير الجديد لمعهد عصام فارس في االميركية.
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اقتراح تمديد مشروع الصندوق الفرنسي

ترأس وزير الثقافة روني عريجي في مكتبه في الوزارة امس، 
اجتماعًا للبحث في موضوع تمديد مشروع الصندوق المالي 
الفرنسي FSB، في حضور وفد من المعهد الفرنسي برئاسة 

المستشار هنري لوبروتون، الممثلة الشخصية لرئيس الجمهورية 
للشؤون الفرنكوفونية الدكتورة فاديا كيوان، المدير العام 

لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، مديرة المركز التربوي 
للبحوث واإلنماء الدكتورة ليلى فياض، رئيسي مشروع الصندوق 

المالي الفرنسي ميشال دي شادرفيان عن الجانب اللبناني وآن 
لور بواسون تابت عن الجانب الفرنسي. وتناول االجتماع "امكان 
تمديد المشروع سنتين اضافيتين، مع العلم أن مفعوله ينتهي 

أواخر هذه السنة".

دورة لتعليم اللغة السريانية

أعلنت جمعية أصدقاء اللغة السريانية عن بدء الدورة السنوية 
لتعليم اللغة السريانية ابتداء من الثلثاء 28 تشرين األول الجاري 

في سد البوشرية – سنتر مايا قرب كنيسة مار تقال بمعدل 
ساعة واحدة في االسبوع، السادسة مساًء".
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ين ِإلى دفاع بل ِإلى إقناع في أ وال يحتاج الدِّ

جلهم. 
َ
الموجود من أ

َناَك 
ْ
ْرَسل

َ
ا أ

َّ
هي ذي "سورة المائدة" في القرآن الكريم: "ِإن

َجِحيم" )اآلية 118(، 
ْ
ْصَحاِب ال

َ
 َعْن أ

ُ
ل

َ
ْسأ

ُ
 ت

َ
ِذيًرا َوال

َ
 َبِشيًرا َون

ِّ
َحق

ْ
ِبال

ْرآَُن 
ُ
ق

ْ
 ِفيِه ال

َ
ِزل

ْ
ن
ُ
ِذي أ

َّ
ْهُر َرَمَضاَن ال

َ
وهي ذي في السورة ذاتها: "ش

ان" )اآلية 184(.
َ
ْرق

ُ
ف

ْ
ُهَدى َوال

ْ
َناٍت ِمَن ال اِس َوَبيِّ ُهًدى ِللنَّ

َض 
ُ
ق

ْ
ن
َ
ُت أل

ْ
ي ِجئ

ِّ
ن
َ
وا أ نُّ

ُ
ظ

َ
وهي ذي في ِإنجيل متى: "اَل ت

ل" )17:5(،  مِّ
َ
ك

ُ
 أل

ْ
َض َبل

ُ
ق

ْ
ن
َ
ُت أل

ْ
ِبَياء. َما ِجئ

ْ
ن
َ
و األ

َ
اُموَس أ النَّ

 
ٌ
ى َمِديَنة

َ
ف

ْ
خ

َ
ْن ت

َ
ِم. اَل ُيْمِكُن أ

َ
َعال

ْ
وُر ال

ُ
ُتْم ن

ْ
ن
َ
وفي الفصل ذاته: "أ

ْي 
َ
اِس ك اَم النَّ دَّ

ُ
ْم ق

ُ
وُرك

ُ
ُيِضْئ ن

ْ
ل
َ
و "ف

َ
ى َجَبل" )14( أ

َ
 َعل

ٌ
َمْوُضوَعة

َماَوات" )16(.  ِذي ِفي السَّ
َّ
ُم ال

ُ
َباك

َ
ُدوا أ َحَسَنة َوُيَمجِّ

ْ
ُكُم ال

َ
ْعَمال

َ
َيَرْوا أ

ل هذه اآليات ِإلى الناس كي ُيعاينوا 
ْ
ق

َ
ص؟ ن

ُ
ما الذي ينق

م الحياة االجتماعية قبل الروحانية 
ّ
ُتبه، يَنظ

ُ
صوت الله في ك

كي يستكيَن الناس في ما بينهم، وَيْنَهُدوا بعدها ِإلى رّب 
ن الديَن 

َ
نقياء من البغضاء والشحناء، ويفهموا أ

َ
العالمين أ

ران، وهذان ال يحتاجان 
ْ
َساُمٌح والديَن المسيحّي غف

َ
اإِلسالمّي ت

رًا وسيعًا فيصطلُح الناس ويصطلُح 
ْ

دفاعًا عن هجوم بل نش
المجتمع.

الديُن ليس في حاجة ِإلى محامين عنه. ُمرافَعُته في آياته. 
ه.

ُ
ُره وِإيصال

ْ
ش

َ
رين به ِإاّل ن

ِّ
ُحَجُجه في تعاليمه. فما على المبش

 ال يخُدم الجوهر. وال هو من 
ٌ

دبيٌر زائل
َ
 ما عدا ذلك ت

ُّ
وكل
ين. الدِّ

أزرار 863
هنري زغيب

أربعون هاني فحص يف املركز الكاثوليكي لإلعالم
كان بال حدود عابرًا املناطق والطوائف

مساعدات كورية جنوبية للصليب األحمر يف صور

باكورة النشاطات بين الثقايف اإليطالي و"الصفدي"
إعادة تكوين افتراضي للمواقع األثرية الرومانية

ـــــمـــــركـــــز  ع��������ق��������دت نـــــــــــــــدوة فـــــــــي ال
الــكــاثــولــيــكــي لـــإعـــالم، بـــدعـــوة من 
اإلعــالم  لوسائل  األسقفية  اللجنة 
فـــي ذكــــرى أربــعــيــن رحــيــل الــســيــد 
صالة  إعــالن  تخللها  فحص،  هاني 
مشتركة ستقام في ذكــرى رحيله 
الــيــاس أنطلياس  مــار  فــي كنيسة 
الــكــبــيــرة، الــســاعــة 7 مــســاء الجمعة 

24 الجاري.
األسقفية  اللجنة  رئــيــس  وقـــال 
لــوســائــل اإلعـــــالم الــمــطــران بــولــس 
مــطــر: "كــانــت كلمته جــامــعــة، كان 
ذلــــــك اإلنـــــســـــان الـــعـــابـــر الــمــنــاطــق 
والـــطـــوائـــف، حــبــذا لــو اســتــمــع إليه 
أهل زمانه أكثر مما فعلوا. نرجو من 
صميم القلب أن يستمع المسلمون 
إخواننا بكل أطيافهم إلى مقوالته 
لــمــا فـــي ذلــــك طــريــقــًا إلــــى الــوحــدة 

والتآخي والسالم المنشود". 
وقال األب مارون عطاالله: "كان 
بــال حـــدود، كــان مسلمًا بال  السيد 
حــدود، وعربًيا بال حــدود، ولبنانيًا 
بـــال حـــــدود، ومــشــرقــيــًا بـــال حــــدود، 
فــكــانــت قــومــيــتــه اإلنــــســــان. كــان 

الــســيــد، قــبــل أي انــتــمــاء، إنــســانــًا. 
اإلنـــســـان قــومــيــتــه. يــعــتــرف بــاآلخــر 

المختلف".
وقـــال الــدكــتــور ســعــود الــمــولــى: 
شيعيًا  فقيهًا  هــانــي  السيد  "كـــان 
مــجــتــهــدًا عــــن عـــلـــم غـــزيـــر ومــعــرفــة 
عــمــيــقــة... ولــــو أنــــه لـــم يــطــلــب أي 
مقام ديني أو موقع فقهي أو مركز 
عــلــمــي، وال طــلــب اعــتــرافــًا مــن أحــد 
ــــذي كــفــاه  بــعــلــمــه وفــضــلــه، وهــــو ال

قلمه عن كل طلب". 
وقـــــــــال نــــجــــل الـــفـــقـــيـــد الـــســـيـــد 
مـــصـــطـــفـــى فـــــحـــــص: "هـــــــي دعـــــوة 
مشى  ه 

َ
خلف جنازته،  تشبه  لصالة 

أفرادًا كأنهم جماعات،  المشيعون 
وجماعات كانهم أوطــان، هو الذي 
لكن سماءه ظلت  ُه 

ُ
اوطان تعّددت 

 
ً
واحـــدة، صلى تحتها صــالة واحــدة

إلى  جبشيت  ومــن  بكتابين.  وقـــرأ 
أنطلياس سيأتي مشيعوه مجددًا 
األبـــانـــا  ويـــــقـــــرأوا  اآلذان  لـــيـــرفـــعـــوا 
ويـــرتـــلـــوا مـــا تــيــســر لــهــم مـــن قـــرآن 

وإنجيل ودعاء على روحه".
وقـــــــــال رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة "فـــــرح 

الــــعــــطــــاء" مـــلـــحـــم خــــلــــف: "بـــغـــيـــاب 
هــــــذا الـــــرمـــــز الـــكـــبـــيـــر هـــــل انــتــهــت 
النّير؟  الفكر  انتهى  وهــل  المرحلة 
هــــذا الــنــهــج الـــــذي أرســــــاه الــعــاّلمــة 
الــســيــد هــانــي فــحــص ال يــمــكــن أن 
بناه على أسس متينة  إذ  ينتهي، 
تــحــاكــي الــمــســتــقــبــل. هــــذا الــنــهــج 
ينتهي.  أو  يغيب  ولــن  يتجّمد  لــن 
وعـــن اســتــمــراريــة هـــذا الــّنــهــج نجد 
هذا  استوعبوا  أشخاصًا  والحمدلله 

الفكر لإبقاء على استمراريته".
الكاثوليكي  المركز  مدير  وقــال 
لإعالم األب عبده أبو كسم: "كان 
الــمــفــتــرض أن يــشــارك الشيخ  مــن 
هـــانـــي فــحــص مــعــنــا فـــي نـــــدوة عن 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، ولــكــن لــأســف 

خطفه الموت منا".
وتـــحـــدث أبــــو كــســم عـــن "عــالقــة 
الصداقة التي كانت تربطه بالسيد 
"ليس  أنـــه  فــحــص"، معتبرًا  هــانــي 
غــريــبــًا عـــن الـــمـــركـــز، بـــل الــمــحــاضــر 
الدائم الذي يلبي دعواتنا للحديث 
عـــن الــقــضــايــا الــوطــنــيــة والــعــيــش 

المشترك".

صور - "النهار"

اللبناني  األحـــمـــر  الــصــلــيــب  ��م 
ّ
ت��س��ل

فـــــــي صـــــــــور مــــــســــــاعــــــدات كـــــوريـــــة 

العاملة  الــكــوريــة  الكتيبة  قدمتها 
فــــي الــيــونــيــفــيــل لـــتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
باحة  فــي  احــتــفــال  فــي  مستحقيها 
مـــركـــز الــصــلــيــب األحـــمـــر الــلــبــنــانــي 

فــي صـــور. وتــحــدث قــائــد الكتيبة 
الــكــوريــة الــكــولــونــيــل بـــان نـــام كيو 
في صور  األحمر  الصليب  ورئيسة 

مزين سقالوي عجمي.

أع����ل����ن مــــديــــر الـــمـــعـــهـــد الـــثـــقـــافـــي 
اإليــــطــــالــــي فــــي بــــيــــروت الـــدكـــتـــور 
وبتوجيه  غاسباريس،  دي  أتيليو 
مــــن الـــســـفـــارة اإليـــطـــالـــيـــة، إطــــالق 
بـــــاكـــــورة نـــشـــاطـــات الـــشـــركـــة بــيــن 
المعهد و"مؤسسة الصفدي"، في 
بأسبوع  احتفال  وأقــيــم  طــرابــلــس، 
العالم لدورتها  اللغة اإليطالية في 
الـ14، ولمناسبة العرض التصويري 

."3D"  بتقنية
وإلعـــــــــــــادة تــــكــــويــــن افــــتــــراضــــي 
للمواقع األثــريــة الــرومــانــيــة، والــذي 
إطــار  فــي  اإليــطــالــي  المعهد  نظمه 
االتـــفـــاق الــثــقــافــي الــــذي وقــعــه مع 
"مــؤســســة الــصــفــدي"، وبــالــتــعــاون 
مع مؤسسة "دانتي أليغيري"، وتم 
افتتاح  عــن  المناسبة  فــي  اإلعــــالن 
الصفدي  "مــركــز  فــي  للمعهد  مقر 

الثقافي".
ـــلـــقـــاء وقــــدمــــه الــمــحــاضــر  أعـــــد ال
اإليــــطــــالــــي الــــدكــــتــــور ألـــيـــســـانـــدرو 
فـــــورالن، مــن خـــالل رؤيــــة مــتــجــددة 
بــنــظــرة علمية  لــلــتــاريــخ  ومـــعـــاصـــرة 

حديثة.
وقـــــال الـــمـــديـــر الـــعـــام لــمــؤســســة 
"الــصــفــدي" ريـــاض علم الــديــن أن 
على  جميعًا  لتحفيزنا  هــو  "الــلــقــاء 
أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى مــا تــركــتــه لنا 

الحضارات السابقة".
وقالت مديرة "دانتي أليغيري" 
كــل سنة  "فــي  فوتيه:  كريستينا 
للمناسبة،  مـــوضـــوع  اخــتــيــار  يــتــم 
وقد وقع االختيار هذه السنة على 
"كــتــابــة أوروبــــا الــحــديــثــة: نــاشــرون 
العصر  وقـــراء  مؤلفون  إيــطــالــيــون، 
الـــرقـــمـــي"، لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
الثقافة  لنشر  كــــأدوات  أهميتها 
وتــعــزيــز حــضــارة الــمــجــتــمــع". وعــن 
هـــذا الــنــشــاط قـــالـــت: "يــمــثــل هــذا 
ــــزيــــارة  الـــــحـــــدث فــــرصــــة فـــــريـــــدة ل
الـــمـــعـــالـــم الــثــقــافــيــة والـــفـــنـــيـــة مــن 
الكتشاف  افتراضية،  رحلة  خــالل 
المواقع األثرية والمعالم التاريخية 
اإليـــطـــالـــيـــة الـــمـــعـــروفـــة. وإنــــنــــا مــع 
ــــســــفــــارة اإليــــطــــالــــيــــة والـــمـــعـــهـــد  ال
الـــثـــقـــافـــي اإليــــطــــالــــي نــــؤكــــد، مــن 
خــالل هــذا الــحــدث، وبــقــوة، فكرة 
أن العروض الثقافية ال ينبغي أن 
تتركز في العاصمة بيروت، ولكن 
يجب نشرها في كل أنحاء الوطن". 

وقــــــال غـــاســـبـــاريـــس: "نـــعـــلـــم أن 
الرومانية كبير في  الحضارة  تاريخ 
ثقافتها،  صميم  مــن  وهــو  إيطاليا 
كما أن تلك الحضارة انتشرت حول 
الــذي يؤكد التفاعل  الــعــالــم، األمــر 

المتنوعة  ثــقــافــاتــنــا  فــي  والــتــشــابــه 
والـــغـــنـــيـــة. والـــنـــشـــاط هـــو لـــإضـــاءة 
علمي  بأسلوب  الحقبة،  تلك  على 
حــــديــــث يــــقــــرب الـــمـــســـافـــات بــيــن 

الثقافات المختلفة".

)ميشال صايغ( فورلين في عرض عن األثار الرومانية.من اليمين: خلف، فحص، مطر، المولى، عطاالله وأبو كسم.  

هنادي الديري

الـــُمـــتـــفـــّرغـــة  الــــكــــاتــــبــــة  ت�����ع�����رف  ال 
ـــتـــخـــّصـــصـــة بـــــــأدب األطــــفــــال  ـــُم وال
والــنــاشــئــة، فــاطــمــة شـــرف الــديــن، 
متى ُوِلَد إهتمامها الفعلي بموضوع 
كــتــاب "ُحــــّك رأَســـــك" )مــئــة حـــّزورة 
وحـــــــــــّزورة(، كـــمـــا ال يـــوجـــد حـــادثـــة 
ُمعّينة جعلتها على قولها تخوض 
فــــي تـــألـــيـــف هــــــذا الــــكــــتــــاب، "بـــل 
لدى  الــمــوضــوع  بأهمّية  إحــســاســي 

األوالد هو الذي دفعني". 
وكـــــانـــــت فــــكــــرة هـــــــذا الـــكـــتـــاب 
الــُمــشــّوق والــُمــمــتــع)الــصــادر عــن دار 
الــســاقــي( قــد ُولــــدت مــنــذ ســنــوات 
عــدة، وذلــك ألنها "إكتشفت لدى 
اتــــي  قــــراء جــــــوالت  خـــــالل  األوالد، 
اتـــنـــا فــــي مــــعــــارض الــكــتــب،  ولـــقـــاء
أنهم يحبون األحجية كثيرًا". وهي 
تــســأل األوالد دومـــــًا، "هـــل عــنــدك 

كتاب حزازير؟". 
بــاإلضــافــة إلـــى ان كــتــابــهــا الــذي 
أنـــا")دار أصالة  يحمل عنوان، "من 
على  الـــكـــتـــب،  أكـــثـــر  مـــن   ،)2010
وهو  األوالد،  تعجب  "الــتــي  قولها، 
بنّص  مكتوبة  أحجية  فيه  كــتــاب 
مقفى، وإجابة كل أحجية موجودة 
بــــرســــم فـــــي الـــصـــفـــحـــة الـــتـــالـــيـــة". 
"أبيض،  ذلــك،  على  مثااًل  عطي 

ُ
وت

نــــــاق، بــــــارد مــلــمــســي، وعـــلـــى قــمــم 
أطير  و"خفيفًا  مجلسي"،  الــجــبــال 
بال جناح، إن غضبُت أصير رياحًا". 
وتـــذكـــر انـــهـــا فـــي الــجــامــعــة في 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة، "حــيــن كــنــُت 
أحّضر شهادة الماجستير، تسّجلت 
في صف عنوانه: األحجية والرموز، 
وكـــــان مـــن أجـــمـــل الـــصـــفـــوف الــتــي 
بالنسبة  فالموضوع مهم  درستها. 
إلي حتى قبل إدراكــي الفعلي أني 
ســأصــبــح كــاتــبــة لـــأطـــفـــال، وقــبــل 
الصغار  الــقــّراء  إلهــتــمــام  إكتشافي 

به".
وحـــيـــن شـــعـــرت بــــأن الـــوقـــت قد 
ز على إصـــدار كتاب من 

ّ
حــان لترك

ـــــدّون عــلــى ما 
ُ
هـــذا الـــنـــوع، راحــــت ت

تروي، "كل ما أتذكره من أحاج في 
صــغــري، وكـــل األحــاجــي الــتــي كــان 
طفالي يأتيان بها من المدرسة في 
المرحلة اإلبتدائية". وباإلضافة إلى 
هذا المخزون، "بدأت بتأليف بعض 
األحــاجــي وطــرحــهــا عــلــى األصــدقــاء 
من حولي، أو الصغار الذين ألتقي 
بهم مــن أقــربــاء أو أبــنــاء األصــدقــاء. 
هكذا بدأت تتجّمع المادة، وقّررت 
كتابتها بأسلوب بسيط يكون في 
إبــتــداء من  الصغير  الــقــارئ  ُمتناول 

عمر الست سنوات".
الـــــديـــــن ان هــــذا  وتــــــــرى شـــــــرف 
إنــفــراد ككل  ُيقرأ على  الكتاب، ال 
الـــكـــتـــب. فــــالــــقــــارئ، لـــكـــي يــتــمــّتــع 
على  األحجية  عليه طرح  بالكتاب، 
شخص آخر. هناك تفاعل وشركة 

وتــحــّد فــكــري فــي عملية الـــقـــراءة، 
وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه، هـــنـــاك متعة 
في إكتشاف األجــوبــة". نذكر على 
ســبــيــل الــمــثــال، "شــجــرة ال تحتاج 
إلــى مــاء أو هـــواء، وليس لها ظــل"، 
"ما هي الكلمة الوحيدة التي دائمًا 
لكني  "أنــا صغير  غلط؟"،  نلفظها 
قـــــوي، أحـــمـــي الـــبـــيـــوت والـــقـــصـــور، 
ويــأخــذنــي صــاحــبــي أيــنــمــا ذهـــب"، 
"أكون أنعم من الحرير أو أقسى من 
الحجر"، "ما هو الشيء الذي تملكه 
أنــــت لــكــن اآلخـــريـــن يــســتــخــدمــونــه 

أكثر منك؟". 
وترى الكاتبة ان عملية القراءة، 
"ال تــعــتــمــد فــــي – حــــك رأســــــك - 
الولد  على  بــل  فــقــط،  ي 

ّ
التلق على 

يكتشف  وحين  ل، 
ّ
وُيحل ُيفّكر  أن 

اإلجـــابـــة يــفــرح بــنــفــســه. أّمــــا إذا لم 

يعرف اإلجابة، يقرأها على الصفحة 
الــتــالــيــة، ويــتــحــّدى رفــاقــه بــهــا في 

المرة المقبلة".
ووفق قولها، "أنا ال أحب تحديد 
األعمار على كتب األطفال. برأيي، 
أي طــفــل إبــتــداء مــن عــمــر الخمس 
ســـــنـــــوات يـــمـــكـــنـــه الـــتـــمـــّتـــع بـــهـــذا 
القراءة  ُيجيد  يكن  لم  إن  الكتاب. 
بعد، فُيمكن على األهل أو المربين 
اإلجــابــات.  إكتشاف  في  ُمساعدته 
وإن كان الطفل ُمتمّكنًا من القراءة، 
ففي إمكانه اإلستقالل في القراءة 

وُمشاركة األحجية مع الرفاق".
الــديــن مسيرتها  وبــــدأت شـــرف 
فـــي هـــذا الــمــجــال فـــي عـــام 2004، 
"في زمن كان العالم العربي يفتقر 
إلى اإلهتمام الكافي في مجال أدب 
األطــفــال". قـــّررت الــخــوض فــي هذا 

إكتشفُت  "أواًل،  لسببين،  المجال 
انـــهـــا الــطــريــقــة الــمــثــلــى كـــي أعــّبــر 
عــن ذاتـــي، عــن مشاعري ومخاوفي 
وأفـــكـــاري وأحـــالمـــي. وثــانــيــًا، ألنــي 
في  أســـاهـــم  كـــي  األدوات  أمــتــلــك 
الـــــذي تــرتــكــز  تــطــويــر هــــذا األدب 
الكتاب والــقــراءة  عليه أســس حب 

لدى الطفل".
د ان عملية الكتابة لأطفال 

ّ
وتؤك

والـــــنـــــاشـــــئـــــة، "لــــيــــســــت ســـهـــلـــة". 
"المستوى  يعي  أن  الكاتب  فعلى 
العاطفي  والوعي  واللغوي  الذهني 
إضافة  فئة،  كل  لــدى  واالجتماعي 
إلى معرفة إهتمامات وهموم الطفل 
فــي الــمــرحــلــة الــعــمــرّيــة الـــُمـــحـــّددة". 
وحسب هذا الوعي، "يكون إختيار 
القّصة  ولحبكة  للموضوع  الكاتب 
اللغوي  ولــأســلــوب  والشخصّيات، 

الـــــــــذي ســــيــــعــــتــــمــــده". االطــــــفــــــال، 
قّدم 

ُ
ن أن  ككّتاب  وعلينا  "أذكــيــاء، 

لــهــم مـــادة أصــيــلــة، غــنــّيــة، مكتوبة 
بأسلوب شّيق وحيوي، يتماشى مع 
حياتهم اليوم التي مأتها الوسائل 
التلفزيونّية  والــبــرامــج  اإللكترونية 

السريعة النمط والصخبة".
الدين في  وتعمل فاطمة شرف 
عدة.  مشاريع  على  الحالي،  الوقت 
"هــــنــــاك ســلــســلــة جــــديــــدة إســمــهــا 
تورنينغ  دار  مع   – الحكايا  دنيا   –
بــويــنــت، صـــدر مــنــهــا الـــجـــزء األول، 
وسوف يصدر قريبًا الجزءان الثاني 
والثالث. هي سلسلة حكايات من 
أعدت  العالمي،  الشعبي  الــمــوروث 
بأسلوب حديث يتماشى  كتابتها 

مع طفل اليوم".
التركيز  تنوي  الُمستقبل،  وفي 
الـــنـــاشـــئـــة، "ألن هـــنـــاك فــقــر  عـــلـــى 
فـــي الــمــكــاتــب الــعــربــيــة لـــلـــروايـــات 
الـــمـــوّجـــهـــة إلــــيــــهــــم. وهـــــــذا الــفــقــر 
عن  للشّبان  الكتابة  صعوبة  سببه 
من  فــعــاًل،  تهّمهم  التي  المواضيع 
إهــتــمــامــات اجــتــمــاعــّيــة وتــغــيــيــرات 
السياسية،  ومواقفهم  بيولوجّية 
إلخ. الحديث عن هذه المواضيع من 
الكّتاب  المجتمع، وواجب  محّرمات 
أن يبدأوا بتفكيك هذه المحّرمات 
شــيــئــًا فــشــيــئــًا". مـــع اإلشـــــــارة إلــى 
في  للناشئة  روايــتــيــن  نشرت  انها 
السابق، "فاتن"، و"غدي ومروان"، 
وهــي الــيــوم فــي صــدد كتابة روايــة 
ثــالــثــة، "لــكــنــي مــا زلـــت فــي مرحلة 

البحث وجمع المعلومات".
وتـــعـــمـــل فـــاطـــمـــة شـــــرف الـــديـــن 
نـــشـــر عـــــدة فــي  مــــع " دور  حـــالـــيـــًا، 
نشرت  وقــد  العربي"  والعالم  لبنان 
رجم 

ُ
ما يفوق المئة وعشرة كتب، ت

منها  أجنبّية،  ات 
ّ
لغ إلى  منها  عدد 
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)و ص ف، رويترز، أ ب(

قال المرصد الذي يتخذ لندن مقرًا 
له إن مسلحين ينتمون الى "الدولة 
االس��ام��ي��ة" ح��ل��ق��وا ف��ي س��م��اء حلب 
استولوا  حربية  بطائرات  في سوريا 
على مطارات  بعد سيطرتهم  عليها 
عسكرية سورية، وذل��ك في اشراف 

ضباط عراقيين سابقين.
وج�����اء ف���ي ب���ي���ان ل���ه ان ال��ت��ن��ظ��ي��م 
"اصبح يمتلك ثاث طائرات حربية 
قادرة على الطيران والمناورة، يعتقد 
انها من نوع ميغ - 21 وميغ - 23"، 
الجيش  م���ن  ع��راق��ي��ي��ن  وأن ض��ب��اط��ًا 
( وهم عناصر من 

ّ
العراقي )ال��ذي حل

االس��ام��ي��ة يشرفون  ال��دول��ة  تنظيم 
ع���ل���ى ت����دري����ب ال���م���زي���د م����ن ع��ن��اص��ر 
التنظيم اصحاب الخبرات على قيادة 
ه����ذه ال���ط���ائ���رات م���ن خ����ال دورات 
تدريبية". وأوض��ح أن هذه ال��دورات 
تجرى "في مطار الجراح العسكري، أو 
ما يعرف بمطار كشيش العسكري، 
الواقع في ريف حلب الشرقي، والذي 
الدولة  تنظيم  معسكرات  أه��م  يعد 

االسامية في سوريا".
ونقل المرصد عن سكان في حلب 
ف���ي ش���م���ال س���وري���ا ان���ه���م "ش���اه���دوا 
ط���ائ���رة ع��ل��ى االق����ل ت��ح��ل��ق ع��ل��ى علو 
ال��م��ن��ط��ق��ة بعد  اج�����واء  ف���ي  منخفض 
العسكري،  الجراح  مطار  من  اقاعها 
ال��م��رة االول���ى التي  علما ان��ه��ا ليست 
يشاهد فيها السكان تحليق طائرة 
تقلع من المطار على علو منخفض".

تحليق  تاريخ  المرصد  يذكر  ول��م 
ع����ن����اص����ر ال���ت���ن���ظ���ي���م ب����ال����ط����ائ����رات، 
على  استولى  التنظيم  ب��أن  مكتفيًا 
ب��ع��د سيطرته على  ال��ط��ائ��رات  ه���ذه 
للنظام  التابعة  العسكرية  المطارات 
وال��رق��ة، مشيرًا  ف��ي محافظتي حلب 
ال��ى ان��ه م��ن الصعب ال��ت��أك��د مما اذا 

كان يمتلك صواريخ الستخدامها في 
التنظيم  ويسيطر  ال��ط��ائ��رات.  ه��ذه 
ال���م���ت���ط���رف ع���ل���ى م����ط����ارات ال��ط��ب��ق��ة 
ال���ع���س���ك���ري ف����ي ال����رق����ة ف����ي ش��م��ال 
سوريا، والجراح في حلب، والبوكمال 

في دير الزور في شرق الباد.
وف�����ي واش���ن���ط���ن، س���ئ���ل ال��ن��اط��ق 
ال��م��رك��زي��ة األميركية  ال��ق��ي��ادة  ب��اس��م 
الكولونيل باتريك راي��در عن مسألة 
الطائرات التي يستخدمها "داعش"، 
ف�����أج�����اب:"ال ع���ل���م ل���ن���ا ب���أي���ة ط��ل��ع��ات 

ع��ن سوريا  اإلس��ام��ي��ة  للدولة  جوية 
أو غ����ي����ره����ا... ن���ح���ن م���س���ت���م���رون ف��ي 
من  اإلسامية  ال��دول��ة  نشاط  مراقبة 
كثب في سوريا والعراق وسنواصل 
معداتها  تستهدف  ضربات  توجيه 
ومنشآتها ومقاتليها ومراكز وجودها 

أينما كانت".
في غضون ذل��ك، تحدث الجنرال 
الغارات  ادارة  المكلف  أوستن  لويد 
الجوية لائتاف الدولي عن مؤشرات 
"م��ش��ج��ع��ة" ف���ي االي������ام االخ����ي����رة في 
معركة السيطرة على مدينة كوباني 
بعدما  الحدودية،  السورية  الكردية 
أب���ط���أت ال����غ����ارات االم��ي��رك��ي��ة ت��ق��دم 
أقر  "ال���دول���ة االس��ام��ي��ة"، وإن يكن 
م��ج��ددًا ب��ان��ه ال ي���زال " ممكنًا ج��دًا" 
اي�����دي  ف�����ي  ال����م����دي����ن����ة  ت���س���ق���ط  ان 

الجهاديين.

)و ص ف، رويترز، أ ب، أ ش أ(

ان��ت��ه��اء تفشي  السنغال  ف��ي  أع��ل��ن 
ف���ي���روس "إي�����ب�����وال"، وه�����ذه نقطة 
م��ض��ي��ئ��ة أول�����ى ف���ي ال��م��ع��رك��ة ال��ت��ي 
ال��ع��ال��م ف��ي م��واج��ه��ة ه��ذا  يخوضها 
ال�����وب�����اء، ل���ك���ن األن����ظ����ار ت��ت��ج��ه إل���ى 
أوروب�����ا وال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة حيث 
ب����دأت ت��ظ��ه��ر ح����االت م���ن االص��اب��ة 
ب��ال��م��رض، واع��ت��ب��ر وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
انتشار  األم��ي��رك��ي ج���ون ك��ي��ري أن 
للمواطنة  حقيقي  اخ��ت��ب��ار  "إي��ب��وال 

العالمية". 
وأشادت منظمة الصحة العالمية 
ف��ي ب��ي��ان ب��ج��ه��ود ال��س��ن��غ��ال إلن��ه��اء 
انتقال الفيروس منذ دخول شاب 
مصاب به الباد آتيًا برًا من النيجر 
ات��ص��ال  ع��ل��ى  ف���ي 29 آب، وك�����ان 

مباشر بمريض.
استجابة  أن  المنظمة  وأك����دت 
السنغال مثال جيد على ما ينبغي 
ال���ق���ي���ام ب����ه ع���ن���د م���واج���ه���ة اص���اب���ة 
ال��م��رض م��ن االنتشار،  واف���دة ومنع 
ال��س��ري��ع للرئيس  ال��ت��ح��رك  وح���َي���ت 
ماكي س��ال ووزي��ر الصحة أوا كول 
س��ي��ك. وك��ان��ت ال��س��ن��غ��ال حافظت 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ع����ال م���ن ن��ش��اط��ات 
االك���ت���ش���اف ل��ل��ف��ي��روس ط����وال 42 
الحضانة  ف��ت��رة  وه���ي ضعفا  ي��وم��ًا، 
القصوى ل�"إيبوال" والازمة لكشف 
أي اصابة غير ُمبلغ عنها للمنظمة.

وعلى رغ��م اإلن��ج��از ال��ذي حققته 
السنغال، عليها ان تبقي أجهزتها 
أن  ذل��ك  يقظة،  المعنية  الصحية 
لحاالت  يجعلها عرضة  الباد  موقع 
واف���������دة م�����ن "إي�������ب�������وال". وط���ال���ب���ت 
الصارم  بااللتزام  السنغال  المنظمة 

بمبادئها التوجيهية.

المجتمع الدولي
وف���ي واش��ن��ط��ن، ق���ال ك��ي��ري إن 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ت��ح��دي ال���ذي يمثله 
ال�����م�����رض "ي�����ف�����رض ع���ل���ى ك�����ل م��ن��ا 
اس��ت��ح��ض��ار ط��اق��ات��ن��ا ال��ج��م��اع��ي��ة". 
ال  ج��م��اع��ة  أو  ب��ل��د  أي  أن  وأض������اف 
يستطيع بمفرده حل هذه المشكلة 

التي تتطلب عمًا جماعيًا.
ال���م���ت���ح���دة  األم����������م  ان  والح����������ظ 
ب���ال���ك���اد ح��ت��ى اآلن م��ل��ي��ار  ج��م��ع��ت 
"إي���ب���وال"،  أزم���ة  م��ع  للتعامل  دوالر 
وأن ال��م��ط��ل��وب إرس����ال ال��م��زي��د من 
ال����ط����واق����م ال��ط��ب��ي��ة إل�����ى ال��م��ن��اط��ق 
ال��م��ن��ك��وب��ة. وأش����اد ب��ج��ه��ود فرنسا 

وكوبا في هذا المجال.
وك���ان ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب��اراك 
أوباما رأى أن إقفال حدود الواليات 
المتحدة أمام المسافرين اآلتين من 
الدول االفريقية المصابة بالوباء، ال 
يجدي. وأعلن تعيين رون كاين، 
نائب  مكتب  ف��ي  الموظفين  كبير 
ال��رئ��ي��س ج��و ب���اي���دن، م���س���ؤواًل عن 
الوباء على  تنسيق جهود مكافحة 

المستوى الفيديرالي.
البريطانية  ال��س��ل��ط��ات  وع��م��دت 
ال��ك��ش��ف على  ت��وس��ي��ع عملية  إل���ى 
إفريقيا  غ���رب  م��ن دول  ال��واص��ل��ي��ن 
في مطار برمنغهام للتأكد من عدم 

حملهم فيروس "إيبوال". 
وج�����اء ف���ي ب���ي���ان اص�����دره مكتب 
رئ��ي��س ال������وزراء ال��ف��رن��س��ي م��ان��وي��ل 
ف���ال���س أن ب���اري���س "ق�����ررت ت��ع��زي��ز 
إج��راءات الوقاية الدولية والوطنية 
ووضع أجهزتها في حال استعداد 
م��ح��ت��م��ل��ة على  الي ح����ال "إي����ب����وال" 
وسيشمل  ال��ف��رن��س��ي��ة".  األراض������ي 
ذلك تعزيز المراقبة في المطارات، 
وم��س��اع��دة ال����دول األف��ري��ق��ي��ة التي 
غينيا.  وخصوصًا  ال��م��رض،  ت��واج��ه 
يشتبه  م��م��رض��ة  نقلت  وال��خ��م��ي��س 
في إصابتها بالفيروس لمخالطتها 
عاملة إغاثة مصابة، الى المستشفى 

في ظل حراسة مشددة.

هجوم وغارات
وب���ع���د أك���ث���ر م���ن ش��ه��ر ع��ل��ى ب��دء 
ه����ج����وم ال���ت���ن���ظ���ي���م ال����ج����ه����ادي ع��ل��ى 
االك��راد  المقاتلون  ي��زال  ال  كوباني، 

يتصدون للجهاديين.
ال���ت���ن���ظ���ي���م  إن  ال�����م�����رص�����د  وق���������ال 
المتطرف "نفذ هجومًا بعد منتصف 
نقاط  على  الجمعة   - الخميس  ليل 
سيطر عليها مقاتلو وحدات حماية 
الكردية قبل يومين، حيث  الشعب 
استمرت االشتباكات حتى ساعات 
الهجوم  ان  وأض���اف  االول����ى".  الفجر 
ال��������ذي ت���م���ك���ن االك�����������راد م�����ن ص���ده 
االئتاف  طائرات  تنفيذ  مع  "تزامن 
-الدولي غارات استهدفت تجمعات 
لتنظيم الدولة اإلسامية في منطقة 
االش��ت��ب��اك ف���ي ال��ق��س��م ال��ش��رق��ي من 

مدينة عين العرب".
ف����ي ال���م���ق���اب���ل، ش�����ّن ال��م��ق��ات��ل��ون 
االك����راد "ه��ج��وم��ا ع��ل��ى نقطة تمركز 
للتنظيم عند طريق حلب في جنوب 
غرب كوباني، حيث دارت اشتباكات 
عنيفة بين الطرفين، لتتحول بعدها 
الى اشتباكات متقطعة" اسفرت عن 
مقتل ثاثة مقاتلين على االقل من 
الكردية  ال��ش��ع��ب"  حماية  "وح����دات 
وث��م��ان��ي��ة ع��ل��ى األق������ل م����ن "ال����دول����ة 

االسامية".

ك�������ذل�������ك، ه�����اج�����م�����ت "وح������������دات 
ل���"ال��دول��ة  تجمعات  الشعب"  حماية 
االسامية" في قرية مينازي جنوب 
غرب كوباني، وتمكنت من السيطرة 
على المنطقة المحيطة ببرج االذاعة 

في الريف الغربي للمدينة.
واعلن المرصد أن غارات االئتاف 
ال���خ���م���ي���س 13 م���ق���ات���ا م��ن  ق���ت���ل���ت 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ف���ي م��ن��اط��ق م��خ��ت��ل��ف��ة من 

كوباني.
وق�����ال م���دي���ر ال���م���رص���د رام�����ي عبد 
ت��ن��س��ي��ق��ًا بين  إن "ه����ن����اك  ال���رح���م���ن 
ال���ق���وات ال��ك��ردي��ة واالم��ي��رك��ي��ي��ن، اذ 
ي���ع���ط���ون االم��ي��رك��ي��ي��ن  ان االك���������راد 

احداثيات" خال االشتباكات.
وص���رح���ت ن��اط��ق��ة ع��س��ك��ري��ة ب��أن 
ط���ائ���رات االئ���ت���اف ش��ّن��ت 14 غ���ارة 
ع���ل���ى "ال������دول������ة االس�����ام�����ي�����ة" ق���رب 
والخميس،  االرب��ع��اء  وفيها  ك��وب��ان��ي 
يحتلها  مبنى   19 ودّم���رت خصوصًا 
ال��م��س��ل��ح��ون ال��ج��ه��ادي��ون وم��رك��زي��ن 

للقيادة.
التنفيذي  المجلس  رئيس  وق��ال 
في كوباني انور مسلم إن "االئتاف 
دم����ر ال��ك��ث��ي��ر م���ن آل���ي���ات وم��دف��ع��ي��ة 
ال��دول��ة االس��ام��ي��ة، مما أدى  تنظيم 
ال���ى اب��ط��اء ت��ق��دم ال��ج��ه��ادي��ي��ن. نحن 
ش���وارع كوباني  ف��ي  نشاهد جثثهم 

وقواتنا تحصن مواقعها الدفاعية".

وزارة  ب����اس����م  ال����ن����اط����ق  واع�����ت�����رف 
جون  "البنتاغون"  االميركية  الدفاع 
ك��ي��رب��ي ب���ان ك��وب��ان��ي ل��ي��س��ت نقطة 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب���ال���ض���رورة. وق�����ال إن 
)تنظيم(  ان  ه��و  مهمة  يجعلها  "م���ا 
ال���دول���ة االس��ام��ي��ة ي��ري��ده��ا. وب��ق��در 
ينشر  عليها  السيطرة  في  يرغب  ما 
قوات وموارد ويكون لدينا مزيد من 

االهداف".
وف�����ي ج��ل��س��ات��ه��م ال���خ���اص���ة، ي��ق��ّر 
المسؤولون االميركيون بان التغطية 
االعامية المهمة لكوباني، وخصوصا 
مشاهد الغارات واعمدة الدخان التي 
التركية جعلتها  ال��ح��دود  م��ن  تصور 

رمزًا.

دوما
ال���ى ذل����ك، أع��ل��ن ال��م��رص��د أن 15 
ش��خ��ص��ًا ب��ي��ن��ه��م ث���اث���ة ف��ت��ي��ة ق��ت��ل��وا 
النظام  ط��ائ��رات  غ����ارات شنتها  ف��ي 
مناطق  واستهدفت  أم��س  ال��س��وري 
الخاضعة  دوم���ا  م��دي��ن��ة  م��ن  مختلفة 
المعارضة في شمال شرق  لسيطرة 

ريف دمشق.
وت��أت��ي ه��ذه ال��غ��ارات غ���داة مقتل 
22 ش��خ��ص��ًا ف��ي غ����ارات م��م��اث��ل��ة في 
م��ن��اط��ق ت��ق��ع ف���ي ال��غ��وط��ة ال��ش��رق��ي��ة 
أيضًا، حيث قتل 20 شخصًا بينهم 
ام����رأت����ان وط���ف���ان ف���ي ج��س��ري��ن في 

ش��رق ري��ف دم��ش��ق، وقتل شخصان 
في سقبا القريبة.

"قاعدة الجهاد"
 ع��ل��ى صعيد آخ����ر، ج���اء ف��ي بيان 
ال��ج��ه��اد ف��ي جزيرة  لتنظيم "ق��اع��دة 
العرب": "نؤكد نصرتنا الخواننا ضد 
ال��ح��م��ل��ة ال��ص��ل��ي��ب��ي��ة... ون��ؤك��د حرمة 
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي حربهم تحت دع��وى 
ان��ه��م خ����وارج ول��ي��س��وا ك���ذل���ك"، كما 
"نوصي جميع المجاهدين بان ينسوا 
خافاتهم وي��وق��ف��وا االق��ت��ت��ال ف��ي ما 
بينهم، وان يجتهدوا في دفع الحملة 
الجميع".  تستهدف  التي  الصليبية 
واعتبر ان "هذه الحملة صليبية ضد 
االسام يراد منها ان يبقى المسلمون 
تبعًا الع��دائ��ه��م... الج��ل ه��ذا تواطأ 
على هذه الحملة النصارى والمجوس 
وال��ح��ك��ام ال��خ��ون��ة ال���م���رت���دون".ودع���ا 
"المسلمين الى نصرة اخوانهم ضد 
الصليبيين بما يستطيعون بالنفس 

والمال واللسان".
وي���ذك���ر أن���ه ع��ل��ى رغ���م ن��زاع��ه��ا مع 
"ال��دول��ة االس��ام��ي��ة"، أعلنت "جبهة 
النصرة"، الفرع السوري ل�"القاعدة"، 
ان غ���ارات االئ��ت��اف ال��دول��ي تشكل 
"حربا على االس��ام" وه��ددت بحملة 
في  المشاركة  ال��ب��ل��دان  مصالح  ض��د 

هذا االئتاف.

أكد الجيش األميركي أن ال علم له بأية 
طلعات جوية لـ"الدولة اإلسالمية" "في 

سوريا أو غيرها" بعدما أفاد "المرصد السوري 
لحقوق اإلنسان" أن مقاتلي التنظيم يتلقون 

تدريبًا على قيادة ثالث طائرات مقاتلة 
استولوا عليها، فيما حض تنظيم "قاعدة 

الجهاد في جزيرة العرب" مسلمي العالم على 
دعم التنظيم المعروف بـ"داعش".

أوباما يعين مسؤوالً
لتنسيق جهود مكافحة وباء "إيبوال"

)رويترز( سوريون يعاينون موقعا تعرض لغارات من قوات النظام في دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق أمس.  

"داعش" ُيحّلق بطائرات يف سوريا وواشنطن ال علم لها
"القاعدة" اليمنية تناشد مسلمي العالم دعم "الدولة اإلسالمية"

غارات االئتالف قتلت 
الخميس 13 مقاتاًل من 

"داعش" استنادًا الى 
"المرصد السوري"

 مواقف جديدة للفاتيكان
من موضوع العائلة

"املوند":
انقسام يف اآلراء

"نشر الفاتيكان اإلثنين ملخصًا للنقاشات التي دارت داخل 
السينودوس المنعقد منذ الخامس من هذا الشهر في روما، 

اثارت انقسامًا كبيرًا وسط المجتمعين حيال مواقف الكنيسة 
من العائلة غير التقليدية. وكان أسقف بودابست قد عرض 

على المجتمعين مقاربة اكثر انفتاحًا للكنيسة على الموضوع 
من دون المس بالموقف التقليدي من العائلة المسيحية التي 

هي رباط مقدس بين رجل وامرأة هدفه بناء عائلة وأوالد، 
وعرض مواقف جديدة للكنيسة وتحدث عن وجود عناصر 

بناءة في الزواج غير التقليدي مثل الزواج المدني، والعاقات 
غير الشرعية، وزواج المطلقين، والزيجات المثلية. وقد 

تخوف المشاركون في السينودوس من أن تؤدي المواقف 
المنفتحة للكنيسة على زواج المثليين الى اضفاء الشرعية 

على هذا النوع من العاقات". 

"الفيغارو": مقترحات 
البابا تثير عاصفة

"اثار التقرير الموقت للمجمع المسكوني عن العائلة الكثير 
من االضطراب والضجة داخل الفاتيكان، وخصوصًا المقاطع 

المتعلقة بموقف الكنيسة من المثليين ومن المطلقين الذين 
تزوجوا من جديد. يعطي هذا التقرير انطباعًا لدى الجمهور 
ان الكنيسة الكاثوليكية في صدد تغيير عدد من القواعد 

االخاقية االساسية".

"لو بوان": املطالبة 
بتعديل املوقف

"اقترحت لجان العمل في السينودوس عن العائلة ادخال 
تعديات على الملخص الصادر  اإلثنين ألنه يثير االرتباك 
وال يعكس بصورة جيدة القيم الناجحة للعائلة التقليدية. 

وكان الملخص االول الذي نشر اإلثنين قد اظهر انفتاحًا غير 
منتظر واعترافًا بالقيم االيجابية للزواج المدني، وتحدث عن 
المساهمات التي يستطيع المثليون تقديمها الى المجتمع 
المسيحي، داعيًا الى فتح الطريق تدريجًا امام تقربهم من 

الكنيسة.
 وكان هذا النص الذي قيل انه يحمل طابع البابا فرنسيس 
قد اثار ضجة كبيرة مما دفع الفاتيكان الى القول انه موقت 

وقابل للتعديل". 

في الصحافة العالمّية

من يربح سوريا يربح العالم
ال يزال الصراع على سوريا هو الذي يتحكم بمسار العاقات 

االقليمية  والدولية وما تؤول اليه سواء من نزاعات او توافقات. 
وال تزال األزمة السورية عصية على الحل نظرا الى ارتقائها الى 

مستوى الصراع الوجودي بالنسبة الى البعض، وبسبب مردودها 
الجيوسياسي بالنسبة الى البعض اآلخر. وتقود حدة الصراع 
واتساعه وتشعبه الى االستنتاج أن من يربح سوريا يمكن ان 

يربح العالم.   
كل االزمات في المنطقة يمكن ان تجد توافقات اقليمية او 

دولية عليها إال النزاع السوري. بعد اكثر من ثاث سنوات ونصف 
سنة على اندالع الصراع ال تجد واشنطن وموسكو لغة مشتركة 
عن سوريا باستثناء االتفاق الكيميائي الذي بقي محصورا في 

النطاق التقني من غير ان يتعداه الى السياسة. هكذا ثبت في 
فشل جولتي الحوار في جنيف اواخر 2013 واوائل 2014.   

دول الخليج العربية وتركيا من جهة وايران من جهة اخرى، 
استعصى عليها حتى اآلن ايجاد ما تتقاطع عليه بالنسبة الى 

االزمة السورية. واذا كان الصراع المذهبي في المنطقة يستعر 
وتتسع رقعته من اليمن الى لبنان مرورا بالعراق، فإن إطالة أمد 
الحرب السورية كانت سببا مباشرا لتأجيج المذهبية، وأتاحت 

للجهاديين فرصة اعان "الخافة" على أجزاء من سوريا والعراق، 
وهو ما استتبع ردا اميركيا باعان ائتاف دولي - عربي لمقاتلة 

الجهاديين.   
     لقد بات الربط محكما بين مآل النزاع في سوريا ومصير 

دول اخرى في المنطقة.  فأنظمة الحكم في دول الخليج 
العربية وتركيا لن تقبل بأن يكسب النظام في سوريا وايران 
الحرب. واكبر دليل على ذلك هو تفلت رجب طيب اردوغان 

من االئتاف الدولي بعدما شعر بأن من شأنه ان يضعف اعداء 
الرئيس السوري بشار االسد. بينما بعض دول الخليج العربية 
تواكب االئتاف من بعد وال تبدو مقتنعة بمقولة واشنطن ان 

الجهاديين أشد خطرا من االسد، ولكن ال يمكن هذه الدول 
أن تحذو حذو تركيا وتدخل في مواجهة علنية مع الحليف 

االميركي.   
   واقع الصراع االقليمي ينسحب على اميركا واوروبا من جهة 

وعلى روسيا من جهة اخرى.   فواشنطن وعواصم اوروبية ال ترى 
من السهل عليها جعل موسكو تكسب معركة سوريا، الن ذلك 
يعني تسليما من الغرب بانهيار النظام العالمي الذي نشأ بعد 
انهيار االتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين. واذا ما كسبت 
روسيا سوريا فان هذا يعني من وجهة النظر الغربية ان جدرانا 

جديدة سترتفع في العالم.   
   وعليه ال يعود مستغربا ان تطول الحرب السورية وان تفرز 
المزيد من الصراعات االقليمية والدولية. من اوكرانيا الى اليمن 

وهونغ كونغ، وان ترتبط بملفات ساخنة من فلسطين الى 
البرنامج النووي االيراني.

samih.saab@annahar.com.lb

فكرة
سميح صعب

االجتماع اآلسيوي - األوروبي العاشر يف ميالنو
بوتين: نتائج املحادثات عن أوكرانيا إيجابية

 )و ص ف، رويترز، أ ب(

فاديمير  الروسي  الرئيسان  التقى 
بوروشنكو  ب��ت��رو  واالوك���ران���ي  بوتين 
وجها لوجه في ميانو أمس لمناقشة 
ات�����ف�����اق ال�����س�����ام ألوك�����ران�����ي�����ا، ل��ك��ن 
المحادثات  نتيجة  عن  التصريحات 

جاءت متفاوتة.
وانضم زعماء أوروبيون الى بوتين 
وب���وروش���ن���ك���و ال����ى ط���اول���ة ال��ف��ط��ور، 
وأوض����ح����وا أن ال��ج��م��ي��ع ات��ف��ق��وا على 
النار  وق��ف  لتعزيز  باالتفاق  المضي 
ولكن  واالنتخابات.  الحدود  ومراقبة 
ال يزال يتعّين العمل على التفاصيل.
 وعقب لقاء ث��ان بعد الظهر ضم 
واالوك���ران���ي في  ال��روس��ي  الرئيسين 
ح��ض��ور ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي فرنسوا 
هوالند والمستشارة االلمانية أنغيا 
ميركل، خرج بوروشنكو ليعلن احراز 
بعض التقدم لحل الخاف على الغاز 
مع روسيا ال��ذي يهدد عمليات نقل 

هذه المادة الى اوروبا.
وق���ال: "أح��رزن��ا بعض التقدم في 
على  الموافقة  مؤكدًا  الغاز"،  مسألة 
"االط������ر ال��رئ��ي��س��ي��ة" الت���ف���اق ج��دي��د 
م����ع روس����ي����ا ع���ل���ى رغ�����م ال���ح���اج���ة ال���ى 

مفاوضات اخرى في شأن التمويل.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة "اي����ت����ار - ت���اس" 
ال���روس���ي���ة ال��رس��م��ي��ة ع���ن ب��وت��ي��ن ان 
ن��ت��ائ��ج ال��م��ح��ادث��ات ف��ي ش���أن االزم���ة 

االوكرانية كانت "جيدة".
وك�����ان رئ���ي���س ال��������وزراء االي��ط��ال��ي 
ماتيو رن���زي أب���دى بعد ال��ل��ق��اء ال��ذي 
اس��ت��م��ر ن��ح��و س���اع���ة ون���ص���ف س��اع��ة 
"تفاؤله" على رغم وجود "اختافات 
ع�����دة" ب��ي��ن ال������روس واالوك���ران���ي���ي���ن 
قالت:  ميركل   أن  إال  واالوروب��ي��ي��ن. 
ه��ن��ا  ت���ق���دم  رؤي������ة أي  ي��م��ك��ن��ن��ي  "ال 
م���ض���ي���ف���ة:"س���ن���واص���ل  اآلن"،  إل������ى 
بعض  في  تقدم  هناك  المحادثات. 

باستمرار  ينتهك  ن��ار  وق��ف  تطبيق 
في شرق اوكرانيا بين االنفصاليين 

الموالين لروسيا وقوات كييف.
وع���ن ال��وض��ع ف��ي ش���رق اوك��ران��ي��ا، 
ك���ان ال��ك��رم��ل��ي��ن اع��ل��ن ه���ذا االس��ب��وع 
انه سيبحث في ميانو في "أسباب 
وأص��ول ال��ن��زاع" في اوكرانيا و"آف��اق 

عملية السام".
اال ان بوروشنكو لفت االح��د الى 
أن ل��دى كييف م��وض��وع��ًا واح���دًا هو 

"السام واالستقرار" في أوكرانيا.

مراقبة الحدود
وك����ش����ف م����ص����در دي���ب���ل���وم���اس���ي 
اي��ط��ال��ي ع��ل��ى ه��ام��ش ال��م��ن��ت��دى ان��ه 
أمكن التوصل الى اتفاق مبدئي على 
ال��ح��دود  مراقبة  ف��ي  روس��ي��ا  مشاركة 
ال����روس����ي����ة - االوك����ران����ي����ة ب��واس��ط��ة 

طائرات من دون طيار.
ول����م ت��ك��ن ل����دى االوروب���ي���ي���ن أي��ة 
المحادثات  نتيجة  حيث  م��ن  أوه���ام 
غ���ي���ر ال���م���س���ب���وق���ة ب���ي���ن ال��رئ��ي��س��ي��ن 

الروسي واالوكراني منذ آب.
وأوضح مصدر ديبلوماسي أوروبي 
ق��ري��ب م���ن ال��م��ح��ادث��ات ان "ال��ف��ك��رة 
ه��ي م��ح��اول��ة اي��ج��اد ال���ش���روط ال��ازم��ة 
إلحراز تقدم . علينا بذل كل الجهود 
لتفادي التصعيد وايجاد الشروط من 
اجل وقف نار دائم ميدانيا". وأضاف 
ان "ال��ف��ك��رة ه���ي ت��وج��ي��ه رس���ال���ة من 
الجميع وس��ن��رى م��ا ه��ي اآلف����اق التي 
ال  اوكرانيا،  وف��ي  ستفتحها الحقا". 
تزال المعارك بين القوات االوكرانية 
واالن��ف��ص��ال��ي��ي��ن ال���م���وال���ي���ن ل��روس��ي��ا 
م���س���ت���م���رة ح������ول م����ط����ار دون���ت���س���ك. 
من  هجمات  لثاثة  المطار  وت��ع��رض 
ال���24  ال��س��اع��ات  خ��ال  االنفصاليين 
ال��ن��اط��ق العسكري  االخ���ي���رة. وأش����ار 
ث��اث��ة  م��ق��ت��ل  ال���ى  ان�����دري ليسينكو 

جنود واصابة عشرة آخرين.

ال��ت��ف��اص��ي��ل ول���ك���ن ت��ب��ق��ى ال��ق��ض��ي��ة 
الرئيسية هي االنتهاكات المستمرة 

لسامة األراضي األوكرانية".
وص������رح ال���ن���اط���ق ب���اس���م ال��رئ��ي��س 
الروسي دميتري بيسكون: "ليست 
لدى بعض المشاركين، ويا لألسف، 
رغ��ب��ة ف��ي تقبل ال���واق���ع ك��م��ا ه��و في 

جنوب شرق اوكرانيا".
واختصر هوالند ال��ذي ش��ارك في 
ب��أن "االم��ور  الوضع،  المصغرة  القمة 

تتقدم لكنها لم تحل بعد".
ال��ب��ري��ط��ان��ي  ال������وزراء  ورأى رئ��ي��س 
ديفيد كاميرون ان اللقاء ايجابي الن 
بوتين "قال بوضوح انه ال يريد نزاعا 
عليه  وان  مقسمة"  واوك��ران��ي��ا  عالقا 

اآلن ان يفي بالتزامه.
  وس���ب���ق���ت ال���ق���م���ة ال���ص���ب���اح���ي���ة 
ال���م���ص���غ���رة س��ل��س��ل��ة م����ن ال���ل���ق���اءات 
استمر  جانبي  لقاء  بينها  الثنائية، 
اكثر من ساعتين ونصف ساعة بين 

ميركل وبوتين مساء الخميس.
وك����������ان ب����ي����س����ك����وف ص��������رح ل��ي��ل 
ال��خ��م��ي��س- ال��ج��م��ع��ة ب����أن "خ���اف���ات 
ك��ب��ي��رة ف��ي وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر" ال ت��زال 
ق��ائ��م��ة ح���ول االزم����ة االوك��ران��ي��ة بين 
بوتين وميركل. وق���ال: "خ��ال هذه 
ال���م���ح���ادث���ات ال��ط��وي��ل��ة وال��م��ف��ص��ل��ة، 
دقيق  بشكل  وميركل  بوتين  راج��ع 
اج��راءات تطبيق االتفاق الموقع في 
مينسك" ف��ي 5 اي��ل��ول وال����ذي ات��اح 

الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل االجتماع االوروبي – اآلسيوي العاشر في 
ميالنو أمس.  )أ ب(
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ل����وح����دة ال����ع����راق وح���م���اي���ة ش��ع��ب��ه 
ومقدساته".

وج���دد رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي 
رف����ض ح��ك��وم��ت��ه أي ت��دخ��ل ب��ري 
ع��س��ك��ري ل���ل���ق���وات األج��ن��ب��ي��ة في 

العراق.
وقال في بيان لمكتبه اإلعالمي 
ع��ق��ب ل��ق��ائ��ه وف�����دًا م���ن م��ح��اف��ظ��ة 
ال��ع��راق��ي��ة  األن����ب����ار إن "ال���ح���ك���وم���ة 
ترفض ق��دوم أي��ة ق��وات برية إلي 
إل���ى أن مساعدة  م��ش��ي��را  ال���ب���الد"، 
ال���ت���ح���ال���ف ال������دول������ي ت����ك����ون ع��ب��ر 
ال����غ����ارات ال���ج���وي���ة ال���ت���ي ت��وج��ه��ه��ا 
ب��م��واف��ق��ة ال��ح��ك��وم��ة. ودع����ا أه��ال��ي 
األن���ب���ار وع��ش��ائ��ره��ا األص��ي��ل��ة إل��ى 
ال����ت����ع����اون م�����ع ال������ق������وات األم���ن���ي���ة 
وإح��������������داث ث����������ورة ض������د ت��ن��ظ��ي��م 
إع��م��اره��ا  بمرحلة  ل��ل��ب��دء  "داع����ش" 
وب��ن��ائ��ه��ا، م��وض��ح��ا أن "ال��م��ن��اط��ق 

ال���ت���ي اس���ت���ول���ت ع��ل��ي��ه��ا ع��ص��اب��ات 
بتعاون  تحريرها  باإلمكان  داعش 
القوات األمنية مع أبناء المحافظة 

وعشائرها".

والى الشمال من بغداد، شنت 
الستعادة  حملة  العراقية  القوات 
مناطق شمال تكريت، كبرى مدن 
م��ح��اف��ظ��ة ص���الح ال���دي���ن، ال��واق��ع��ة 
ع��ل��ى م��س��اف��ة 160 ك��ي��ل��وم��ت��را من 

العاصمة.
ون����ق����ل ال���م���س���ت���ش���ار االع����الم����ي 
ل���م���ح���اف���ظ���ة ص�������الح ال�����دي�����ن ع��ل��ي 
ابرهيم  رائ��د  المحافظ  موسى عن 

الجبوري:
"تم البدء بتنفيذ عملية لتحرير 
من  تكريت  مدينة  مناطق شمال 
سيطرة مسلحي داعش بمشاركة 
ق�����ي�����ادة ع���م���ل���ي���ات ص������الح ال���دي���ن 
وطيران الجيش العراقي والطيران 

االميركي".
واك����د ض��اب��ط ب��رت��ب��ة م��ق��دم في 
الجيش من قيادة عمليات صالح 
بدأت  "عملية عسكرية  ان  الدين 
مناطق  لتحرير  صباحا  السادسة 
ت��ك��ري��ت ومنطقة  م��دي��ن��ة  ش��م��ال 
ال��ج��زي��رة ال���ى ال��غ��رب م��ن��ه��ا"، وان 
بطيران  مدعومة  العراقية  القوات 
االئتالف استعادت السيطرة على 

ثالث قرى، وهي تتقدم في اتجاه 
قضاء بيجي.

وس���ب���ق ل���ل���ق���وات ال���ع���راق���ي���ة ان 
ش���ن���ت ع��م��ل��ي��ات ع����دة ف����ي ص���الح 
سيطرة  مناطق  الستعادة  الدين 
وال سيما  االس���الم���ي���ة"،  "ال����دول����ة 
اح�����راز  م����ن دون  ت���ك���ري���ت،  م��ن��ه��ا 

تقدم.
وس��ي��ط��ر ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��م��ت��ط��رف 
على تكريت في 11 حزيران ضمن 
ه��ج��وم ك��اس��ح ات����اح ل���ه ال��س��ي��ط��رة 
ع��ل��ى م��ن��اط��ق واس���ع���ة م���ن ش��م��ال 
ال�����ب�����الد وغ�����رب�����ه�����ا. ك����م����ا ي��س��ي��ط��ر 
من  واس��ع��ة  مناطق  على  التنظيم 

شمال سوريا وشرقها.
االئتالف في  وب��دأ طيران دول 
غ���ارات جوية  م��ن آب ش��ن  الثامن 
ع���ل���ى "ال�����دول�����ة االس����الم����ي����ة" ف��ي 

العراق.

تنظيم "الدولة 
االسالمية" يشن هجومًا 
على مقر مديرية مكافحة 

االرهاب

هاجم الحوثيون أيضا 
أوكارًا لمسلحي التنظيم 

األصولي في منطقة 
المناسح بمديرية قيفة

بريطانيا تستعين بـ"العصور الوسطى" 
ملكافحة تنظيم "داعش"

تسوية سياسية وأمنية مع "بوكو حرام":
وقف النار وإطالق الفتيات املخطوفات

نفذت أمس القوات العراقية عمليات 
واسعة في مناطق يسيطر عليها تنظيم 

"الدولة االسالمية"، وخصوصًا في مدينة 
الرمادي غرب بغداد ومحيط تكريت. وجدد 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفض 

حكومته أي تدخل بري عسكري للقوات 
األجنبية في بالده. 

القّوات العراقية تنّفذ عمليات واسعة يف الرمادي ومحيط تكريت
العبادي والسيستاني يرفضان أّي تدّخل بّري عسكري أجنبي يف العراق 

)رويترز(
 

ق����ال وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة ال��ب��ري��ط��ان��ي 
ق��د  ب��������الده  إن  ه����ام����ون����د  ف���ي���ل���ي���ب 
ت��س��ت��خ��دم أح����د ق���وان���ي���ن ال��ع��ص��ور 
الوسطى التي ترجع الى عام 1351 
بريطانيين  إل��ى  ات��ه��ام��ات  لتوجيه 
ذه��ب��وا إل��ى س��وري��ا وال��ع��راق للقتال 
م���ع ت��ن��ظ��ي��م "ال����دول����ة اإلس���الم���ي���ة" 

)داعش(.
ويفيد مسؤولو أمن أن نحو 500 
أبناء  م��ن  كثيرون  بينهم  بريطاني 
في  ي��ح��ارب��ون  مسلمين  م��ه��اج��ري��ن 
العراق وسوريا، لكن العدد الفعلي 
ق���د ي��ك��ون أك��ب��ر ب��ك��ث��ي��ر. وي��خ��ش��ى 
م���س���ؤول���و األم�������ن أن ي���ش���ن ه����ؤالء 
البريطانية  االراض���ي  داخ��ل  هجوما 

لدى عودتهم.
ب��ري��ط��ان��ي  وق����ال ه��ام��ون��د إن أي 
االس��الم��ي��ة"  ل���"ال��دول��ة  ه  والء يعلن 

ارت��ك��ب جرما  ق��د  ي��ك��ون  يمكن ان 
ب����م����وج����ب ق�����ان�����ون ال����خ����ي����ان����ة ل���ع���ام 
1351 ال��ذي ص��در ف��ي عهد الملك 

االنكليزي ادوارد الثالث.
النائب المحافظ فيليب  والحظ 
هولوبون ان استخدام هذا القانون 
الذي يجرم من ارتكب جرائم حرب 
الجهاديين  م��ع  مناسبا  ي��ك��ون  ق��د 
االره��اب  مكافحة  قوانين  من  أكثر 

التي صدرت الحقا.
في  للخيانة  القصوى  والعقوبة 
بريطانيا هي السجن المؤبد وظلت 
حتى  االع����دام  التهمة  ه��ذه  عقوبة 

عام 1998.
وأم����������������س، أع������ل������ن������ت ال�����ش�����رط�����ة 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة أن ات���ه���ام���ات وج��ه��ت 
ال����ى أرب���ع���ة رج�����ال ب��م��وج��ب ق��ان��ون 
التخطيط  بينها  االره���اب  مكافحة 
وال��والء  بريطانيا  لشن هجمات في 

ل�"داعش".

)أ ش أ، رويترز، أ ب(

أع���ل���ن���ت ال���رئ���اس���ة وال���ج���ي���ش ف��ي 
ن��ي��ج��ي��ري��ا ال��ت��وص��ل إل���ى ات��ف��اق مع 
ح��رك��ة "ب��وك��و ح����رام" ل��وق��ف ال��ن��ار 
وإطالق فتيات خطفتهن الحركة.

وأف������اد رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة األرك������ان 
الجوية في الجيش أليكس باديه 
أن ات��ف��اق��ًا ت��م ال��ت��وص��ل إل��ي��ه بين 
ال��ح��ك��وم��ة وج��م��اع��ة "أه����ل ال��س��ن��ة 
للدعوة والجهاد" أو "بوكو حرام". 
التي  التسوية  بالتزام  قواته  وأم��ر 

توصلت إليها الحكومة.
ك����ذل����ك أك������د ح����س����ن ت����وك����ور، 
ال���م���س���اع���د ال���ش���خ���ص���ي ل��ل��رئ��ي��س 
ج��ون��اث��ان غ����ودالك، ال��ت��وص��ل إل��ى 
اتفاق إلنهاء المعارك وإطالق 219 
طفن في نيسان 2014 من 

ُ
فتاة خ

تشيبوك بشمال شرق البالد.
الحكومة  باسم  الناطق  وص��رح 

مايك عميري بأن "مفاوضي بوكو 
ح�����رام أك������دوا أن ال��ف��ت��ي��ات وك��ل 
األش���خ���اص ال���ذي���ن ف���ي ح��وزت��ه��م 
أحياء وفي صحة جيدة". وكشف 
م��ص��در طلب ع��دم ذك��ر اس��م��ه أن 

المفاوضات تمت في تشاد.
ول���م ي��ص��در تعليق ع��ن "ب��وك��و 
ح��رام"، وقد يأخذ األمر أيامًا قبل 

صدور موقف عنها.
ت��ف��اص��ي��ل الصفقة  ت��ع��رف  ول���م 
ت���ك���ن  وإن  ال�����ج�����ان�����ب�����ي�����ن،  ب�����ي�����ن 
"ب�����وك�����و ح���������رام" ط���ال���ب���ت س���اب���ق���ًا 
 ب����إط����الق م��وق��وف��ي��ه��ا ل��م��ب��ادل��ت��ه��م

بالفتيات.
وه��������ذا األس������ب������وع ح����وك����م م��ئ��ة 
قتال  ع��ن  االمتناع  بتهمة  جندي 
جنود  وأق���ر  ال��م��ت��ش��ددة.  الجماعة 
ب��أن��ه��ا أف��ض��ل ت��ج��ه��ي��زًا م���ن بعض 
ال��ف��رق ف��ي ال��ج��ي��ش ال��ت��ي أرس��ل��ت 

لمواجهتها.

)و ص ف، أ ش أ(

ص���������رح ن������ائ������ب رئ������ي������س م���ج���ل���س 
العيساوي  ف��ال��ح  االن��ب��ار  محافظة 
ب�����أن "ال�����ق�����وات ال���ع���راق���ي���ة ن��ف��ذت 
ع���م���ل���ي���ة ض������د م���س���ل���ح���ي داع������ش 
في  االسالمية"(  "الدولة  )تنظيم 
احياء متفرقة من مدينة الرمادي، 
وشارع  والشرطة  البوذياب  بينها 
ع����ش����ري����ن، واس����ت����ط����اع����ت اح�������راز 
العملية  ان  ال���ى  م��ش��ي��را  ت���ق���دم"، 

"مستمرة".
ف�����ي ال����م����ق����اب����ل، ش�����ن م��س��ل��ح��و 
ال���ت���ن���ظ���ي���م ه���ج���وم���ًا م�����ن ال���ج���ان���ب 
الشمالي للمدينة التي تبعد 100 
كليومتر الى الغرب من بغداد، اال 
استطاعت  العراقية  "ال��ق��وات  ان 
ص�����د ال�����ه�����ج�����وم"، اس����ت����ن����ادًا ال���ى 

العيساوي.
وقال الرائد عمر خميس ابرهيم 
م���ن ش���رط���ة االن���ب���ار ان "م��س��ل��ح��ي 
داع������ش ح����اول����وا ش����ن ه���ج���وم م��ن 
ج����ه����ة م���ن���ط���ق���ة ال����ت����أم����ي����م )غ�����رب 
الرمادي( الستهداف مقر مديرية 
ان "ق��وات  إاّل  االره���اب"،  مكافحة 
االم������ن واب����ن����اء ال���ع���ش���ائ���ر أح��ب��ط��وا 
 ال����ه����ج����وم" ال�������ذي اس���ت���م���ر ق���راب���ة

ساعة.
وال����رم����ادي ك��ب��رى م����دن االن��ب��ار 
وم�����رك�����ز ه������ذه ال���م���ح���اف���ظ���ة ال���ت���ي 
ويسيطر  ال��غ��رب.  من  بغداد  تحد 
منذ  االس��الم��ي��ة"  "ال��دول��ة  تنظيم 
بعض  على  ال��ج��اري��ة  السنة  مطلع 

أحيائها وأح��رز في االي��ام االخيرة 
ال����م����ح����اف����ظ����ة ذات  ف������ي  ت����ق����دم����ا 
ال��ت��ي تتشاطر  ال��س��ن��ي��ة  ال��غ��ال��ب��ي��ة 
 وسوريا حدودا    تمتد نحو 300

كيلومتر.
ول�����ف�����ت ال�����ع�����ي�����س�����اوي ال��������ى ان 
"ال������ق������وات ال���ع���راق���ي���ة ف����ي ح���اج���ة 
ال���ى م��س��ان��دة ق���وات ب��ري��ة اجنبية 
لتستطيع طرد داعش من مدينة 

الرمادي".
ل��ك��ن ال��م��رج��ع ال��ش��ي��ع��ي االع��ل��ى 
اي�����ة ال���ل���ه ال��ع��ظ��م��ى ال���س���ي���د ع��ل��ي 
ال��س��ي��س��ت��ان��ي، اع��ت��ب��ر ف���ي خطبة  
الجمعة ان على العراقيين انفسهم 
ق�����ت�����ال "ال��������دول��������ة االس�����الم�����ي�����ة"، 
ب��ق��درة العشائر  م��ع��رب��ًا ع��ن ث��ق��ت��ه 
"هزيمة" على  االن��ب��ار  في   السنية 

التنظيم.
القاها  ال��ت��ي  الخطبة  ف��ي  وج���اء 
المهدي  عبد  السيستاني  ممثل 
الخطا  "من  كربالء:  في  الكربالئي 
ان يتصور البعض ان الحل يكون 
ب��االع��ت��م��اد ب��ص��ورة اس��اس��ي��ة على 
المخاطر"،  البلد من  الغير لحماية 
اال  ي����ك����ون  ال  ذل������ك  ان  م���ض���ي���ف���ًا 
ب�"االعتماد بالدرجة االساس على 

العراقيين انفسهم".
وق�����ال: "ان���ن���ا ن��ه��ي��ب ب��ال��ع��ش��ائ��ر 
ال��ع��راق��ي��ة االص��ي��ل��ة وب��ال��خ��ص��وص 
ف��ي ال��م��ن��اط��ق ال��غ��رب��ي��ة م��ن ال��ع��راق 
وق�����درات  ب��ق��درات��ه��ا  ت��ث��ق  ان   ...
هذه  هزيمة  ف��ي  العراقي  الجيش 
ال���ع���ص���اب���ات"، "ض��م��ان��ة اس��اس��ي��ة 

حوثيون لدى تفكيكهم خيم اعتصام في صنعاء أمس.  )أ ف ب(

الشرطة  وح��دات من  تتمركز فيها 
إم����دادات  وص���ول  لمنع  العسكرية 
إلى المسلحين الحوثيين، مشيرين 
إل����ى أن ال���ت���ع���زي���زات م���ن ال��ج��ان��ب��ي��ن 
اس��ت��م��رت ف��ي ال��ت��دف��ق إل��ى مناطق 

المواجهات حتى مساء أمس.
ال��ت��وت��ر األح��ي��اء المحيطة  وس���اد 
المدينة   وس��ط  الرياضي  بالملعب 
حيث يتمركز العشرات من مسلحي 
ال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ، ف��ي��م��ا ش��وه��د 
العشرات من مسلحي حزب اإلصالح 
ال��ش��وارع  ف��ي  )االخ�����وان( ينتشرون 

وعلى سطوح المباني. 
وج��������اء ذل������ك م�����ع ش�����ن م��س��ل��ح��ي 
تنظيم "القاعدة" المتمركزين منذ 
ي��وم��ي��ن ف���ي م��ع��س��ك��ر ت���دري���ب بين 
محافظتي إب وذم��ار هجومًا مباغتًا 
على دوريات للمسلحين الحوثيين 
ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال���س���ح���ول أس���ف���ر ع��ن 
س�����ق�����وط ق���ت���ل���ى وج������رح������ى، ف��ي��م��ا 
أكدت مصادر محلية أن مواجهات 
ح��ص��ل��ت ب��ي��ن ال��ج��ان��ب��ي��ن اس��ت��م��رت 
ب��ض��ع س���اع���ات واس��ت��خ��دم��ت فيها 

أسلحة خفيفة ومتوسطة.

محافظ إب
ودعا محافظ إب القاضي يحيى 

اإلري��ان��ي أط��راف ال��ص��راع ال��ى إخ��راج 
ووق���ف  إب  م��دي��ن��ة  م���ن  مسلحيهم 
القتال ، محذرًا من تداعيات اعمال 
ال��ع��ن��ف ع��ل��ى األم����ن ف��ي المحافظة 
وتحولها حربًا مذهبية  يتضرر منها 

اليمن.
ل�����ن ت��ب��ق��ى  وأك�������د أن "ال�����ح�����رب 
م�����ح�����ص�����ورة ع�����ل�����ى م����ح����اف����ظ����ة اب 
السياسية  القيادة  وحدها"، داعيًا 
ال��ى ات��خ��اذ م��وق��ف ح���ازم مما يجري 
واي���ق���اف ن���زف ال�����دم". وش����دد على 
ان "ق���ي���ادة ال��س��ل��ط��ة ال��م��ح��ل��ي��ة لن 
ال��ص��راع بل  تقف مع اي من طرفي 
ستقف مع مصالح المواطنين وأمن 

المحافظة واستقرارها".

مواجهات البيضاء
تجددت  البيضاء  محافظة  وف��ي 
ال�����م�����واج�����ه�����ات ب����ي����ن ال���م���س���ل���ح���ي���ن 
الحوثيين ومسلحي جماعة "أنصار 
في  ل���"ال��ق��اع��دة"  التابعة  الشريعة" 
م��ن��ط��ق��ت��ي ال���ع���ري���ش وال���م���ن���اس���ح، 
موقعة 12 قتياًل وعددًا من الجرحى 

من الجانبين.
ال���م���واج���ه���ات  وق������ال وج����ه����اء إن 
ب�����دأت ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال���ع���ري���ش بعد 
من  ال��ح��وث��ي��ي��ن  المسلحين  ت��م��ك��ن 

اخ�����ت�����راق ال����ح����واج����ز ال����ت����ي ن��ص��ب��ه��ا 
المنطقة  ف���ي  "ال���ق���اع���دة"  م��س��ل��ح��و 
وف���ص���ل ه�����ؤالء ع���ن ان���ص���اره���م في 

مدينة رداع.
أوك��ارًا  أيضا  الحوثيون  وه��اج��م 
في  األص���ول���ي  التنظيم  لمسلحي 
قيفة.  بمديرية  المناسح  منطقة 
عنيفة  م���ع���ارك  أن  وج���ه���اء  وأف�����اد 
ح���ص���ل���ت ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة أوق���ع���ت 
أن  إل���ى  مشيرين  وج��رح��ى،  قتلى 
ال��م��س��ل��ح��ي��ن ال��ح��وث��ي��ي��ن ت��م��ك��ن��وا 
م�����ن دح������ر م���س���ل���ح���ي "ال����ق����اع����دة" 
ال����ذي����ن ي���ق���ط���ع���ون ال���ط���ري���ق م��ن��ذ 
ي���وم���ي���ن وت���م���ك���ن���وا م����ن ال���وص���ول 
أم���س ع���ص���ر  رداع  م���دي���ن���ة   إل������ى 

بعتادهم.

الحراك الجنوبي
وف�����ي م��ح��اف��ظ��ة ع������دن، اش��ت��ب��ك 
ج����ن����ود ي����ح����رس����ون أح������د ال���م���واق���ع 
قوى  من  متظاهرين  مع  العسكرية 
ال����ح����راك ال���ج���ن���وب���ي ال����ذي����ن ن��ظ��م��وا  
ت���ظ���اه���رات اح���ت���ج���اج ان��ط��ل��ق��ت من 
م��خ��ي��م��ات اع��ت��ص��ام ن��ص��ب��ت��ه��ا ق��وى 
الحراك الجنوبي المطالبة باستعادة 
دولة الجنوب، مما أدى إلى سقوط 

11 جريحا من المتظاهرين.

مناورة بحرية إيرانية  - روسية مشتركة

)أ ب(

بث التلفزيون االيراني الرسمي ان سفينتين حربيتين روسيتين 
غادرتا ميناء ايرانيا في شمال البالد بعد مشاركتهما في مناورات مع 

البحرية االيرانية استمرت ثالثة أيام في بحر قزوين.
ونقل الموقع االلكتروني للتلفزيون عن قائد البحرية االيرانية في 

بحر قزوين االميرال أفشين رضائي حداد ان السفينتين الروسيتين 
أبحرتا من ميناء أنزالي.

وهذه المرة االولى منذ عقود تزور سفن حربية روسية ميناء ايرانيا 
في بحر قزوين. ومعلوم أن ايران زادت في السنوات االخيرة تعاونها 

الثنائي مع دول أخرى بما فيها الصين وباكستان.
والعام الماضي، رست مجموعة من السفن الحربية الروسية في ميناء 
بندر عباس بجنوب البالد في طريق عودتها الى الوطن من رحلة في 

المحيط الهادئ.

مصر: مقتل رجلي شرطة يف سيناء 

)رويترز(

أفاد مسؤولون امنيون ان شرطيين مصريين قتال في هجوم بقنابل 
على سيارتهما في العريش شمال شبه جزيرة سيناء المضطربة.

واضافوا ان تسعة آخرين من أفراد قوات االمن اصيبوا في الهجوم 
الذي حصل مساء الخميس. 

ويعد شمال سيناء معقل الجماعات الجهادية التي شنت موجة 
هجمات على قوات االمن منذ عزل الرئيس االسالمي محمد مرسي 
في تموز 2013. وتقول هذه الجماعات ان هجماتها تشّن انتقاما 

للقمع الدامي الذي فّض به اعتصامان النصار مرسي.
وتشمل الهجمات ايضا انحاء البالد. فقد ادى انفجاران متزامنان 

بالقرب من مسجد السيد البدوي في مدينة طنطا، وسط الدلتا، الى 
اصابة 11 شخصا بينهم رجل شرطة مساء الخميس.

والثلثاء اصيب 12 شخصا في انفجار قنبلة في القاهرة.
 

 80 قتيال يف بنغازي يف ثالثة أيام

)رويترز، أ ب( 

قتل 19 شخصًا على األقل وأصيب سبعة في مواجهات بين شبان 
مسلحين وميليشيات إسالمية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، وذلك 

في اليوم الثالث من المواجهات العنيفة في المدينة.
وقال عمر الحاسي الذي عينه المؤتمر الوطني العام المنتهية واليته 
رئيسًا للوزراء في وجه حكومة عبدالله الثني المعترف بها دوليًا، إن 
القتال في المدينة ومحيطها خلف 80 قتياًل على األقل منذ نشوبه.

 الفيليبين: إسالميون أطلقوا  رهينتين أملانيتين 

)رويترز(

صرح الناطق باسم جماعة "أبو سياف" الفيليبينية اإلسالمية 
المتشددة المرتبطة ب�"القاعدة"  أبو رامي لالذاعة بأن الجماعة 

أطلقت رهينتين ألمانيتين في جنوب الفيليبين امس.
وكان األلمانيان وهما رجل وامرأة احتجزا في نيسان الماضي عندما 
تعطل اليخت الخاص بهما أثناء اإلبحار من جزيرة باالوان في غرب 

الفيليبين إلى والية صباح في شرق ماليزيا.
وطلب المتشددون 250 مليون بيزو )5,6  ماليين دوالر( فدية وأن 
توقف ألمانيا الدعم للغارات الجوية التي تقودها الواليات المتحدة 
في سوريا. وكان المتمردون قد هددوا بقتل احدى الرهينتين بعد 

ظهر امس.
وقال أبو رامي في مقابلة إذاعية: "أطلقنا  األلمانيين قبل بضع 

دقائق". وأضاف أن الفدية دفعت كاملة.
 

السودان: مسّلحون قتلوا 3 جنود دولّيين يف دارفور 
 

)رويترز، أ ش أ(

قالت بعثة حفظ السالم المشتركة لألمم المتحدة واالتحاد األفريقي 
في دارفور "يوناميد" إن مسلحين قتلوا ثالثة جنود إثيوبيين من 
افراد البعثة كانوا يحرسون بئرا في منطقة الكورما باالقليم الواقع 

في غرب السودان.
وأضافت أن اثنين من الجنود توفيا في مكان الهجوم في الكورما 

بشمال دارفور، في حين توفي الثالث في وقت الحق متأثرا بجروحه 
في الخرطوم. وأضافت البعثة ان المهاجمين سرقوا مركبة دورية 

الجنود اإلثيوبيين.  
وفي نيويورك، ندد مجلس األمن بشدة بالهجوم على "يوناميد" 
في إقليم دارفور.  وطالب في بيان له الحكومة السودانية بإجراء 
تحقيقات سريعة في الهجوم وتقديم الجناة الى العدالة، معربا 

عن خالص تعازي ممثلي الدول األعضاء بالمجلس لعائالت جنود 
"يوناميد"، وكذلك لحكومة إثيوبيا وألفراد البعثة الدولية.

 اتفاق صيني - فيتنامي إليجاد تسوية  للنزاع البحري   

)أ ش أ( 

توصلت الصين وفيتنام إلى توافق على تطوير العالقات العسكرية 
الثنائية امس، وتعهدا معالجة نزاعاتهما البحرية على نحو مالئم.
وأوردت وكالة "شينخوا" الصينية لألنباء أن مناقشات جرت في 
هذا الشأن بين وزير الدفاع الصيني تشانغ وان تشيوان ونظيره 

الفيتنامي فونغ تشوانغ ثانه في بيجينغ حيث قرر الجانبان معاودة 
وتعزيز التنمية الصحيحة والمستقرة للعالقات العسكرية الثنائية 

تدريجًا.
وجاء في بيان صدر عقب المحادثات أنه يتعين على القوات 

المسلحة للبلدين تعزيز التضامن وتقديم ضمانات قوية للوضع 
الحاكم للحزب الشيوعي فى كال البلدين وقضية بناء االشتراكية.

واتفق الجانبان على التزام التوافق الذي توصل اليه زعيما البلدين 
والقيام بدور إيجابي في التعامل بشكل مالئم مع نزاعاتهما البحرية 

وحماية وضع سلمي ومستقر.
وقد توترت العالقات الثنائية هذه السنة بسبب قيام فيتنام 

بمحاولة تعطيل عمليات التنقيب الطبيعية عن النفط التي تقوم 
بها شركة صينية في مياه البحر بالقرب من جزر شيشا في بحر 

الصين الجنوبي، األمر الذي تعتبره الصين غير مشروع.

مـوجــز

اليمن: 33 قتيالً يف محافظتي إب والبيضاء
خالل املواجهات بين الحوثيين و"القاعدة" و"اإلخوان"

صنعاء - أبو بكر عبدالله

أف��ل��ح��ت ج��ه��ود وس���اط���ة ف���ي وق��ف 
ال���ق���ت���ال ال�������ذي ن���ش���ب أم�����س ب��ي��ن 
الخاضعة  الشعبية  اللجان  مسلحي 
لنفوذ الحوثيين من جهة ومسلحي 
"االخ���������وان ال��م��س��ل��م��ي��ن" وت��ن��ظ��ي��م 
"ال����ق����اع����دة" م���ن ج��ه��ة أخ������رى، في 
م���ن���اط���ق ع������دة ف�����ي م���ح���اف���ظ���ة إب 
ال��ت��ي ت��ع��د م��ن أه���م م��ع��اق��ل جماعة 

"اإلخوان".
ساعات  بعد  المواجهات  ودارت 
م���ن ان��ت��ش��ار ال��م��ئ��ات م���ن مسلحي 
"االخ�������������وان" ف�����ي ش���������وارع م��دي��ن��ة 
إب ل��م��واج��ه��ة م���ا س��م��وه "س��ي��ط��رة 
ال��ح��وث��ي��ي��ن ع��ل��ى ال��م��ح��اف��ظ��ة"، ثم 
ش�����ّن�����وا ه����ج����م����ات ع����ل����ى ت��ج��م��ع��ات 
الشمالية  األط����راف  ف��ي  للحوثيين 

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ت��خ��ل��ل��ت��ه��ا اش��ت��ب��اك��ات 
أوق���ع���ت ن��ح��و 20 ق��ت��ي��اًل وع��ش��رات 
ال���ج���رح���ى، ب���ال���ت���زام���ن م����ع ه��ج��م��ات 

مماثلة شنها مسلحو "القاعدة".
وان����ف����ج����رت ال����م����واج����ه����ات ب��ي��ن 
و"اإلخ���وان" في منطقة  الحوثيين 
م��دي��ن��ة  ب�����ن الدن ش����م����ال  م���ج���م���ع 
إب وأس�����ف�����رت ع����ن م���ق���ت���ل ث��الث��ة 
وإص����اب����ة آخ���ري���ن ب��ي��ن��ه��م ج��ن��دي��ان 
من قوات االمن التي حاولت فض 
ال���م���واج���ه���ات، ال���ت���ي ام����ت����دت إل���ى 
ال��دائ��ري  وال���ش���ارع  ح��راث��ة  منطقة 
ال��م��دي��ن��ة وك���ذل���ك منطقة  ش��م��ال 
مسلحو  شنه  ه��ج��وم  بعد  السحول 
ح���اج���ز تفتيش  ع��ل��ى  "االخ���������وان" 
التي  المنطقة  ه���ذه  ف��ي  ع��س��ك��ري 
تعد المدخل الرئيسي لمدينة إب.

وأك����د وج���ه���اء س��ي��ط��رة مسلحي 
"اإلخ�������������وان" ع���ل���ى ال����ح����اج����ز ال�����ذي 

مقاتلون شيعة من سرايا السالم الموالية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يقومون بدورية في منطقة أبو غريب غرب بغداد أمس.  )رويترز(
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)و ص ف، رويترز، أ ب(

تسبب دهم شرطة هونغ كونغ فجرا 
المطالبين  المحتجين  تجمع  أماكن 
بالديموقراطية في مونغكوك، بينما 
كان كثيرون منهم نائمين من أجل 
ازال�����ة ال��م��ت��اري��س وال��ح��واج��ز االخ���رى 
التي أقاموها حول المنطقة الكثيفة 
ال��س��ك��ان، ب��ت��ج��دد ال��م��واج��ه��ات بين 
الجانبين. وأفاد صحافي ان الشرطة 
اس��ت��خ��دم��ت ق��ن��اب��ل ال���غ���از ال��م��س��ي��ل 
للدموع والهراوات لصد المتظاهرين 
ال�����ذي�����ن ك�����ان�����وا ي���ح���ت���ل���ون ال���ط���ري���ق 
الرئيسي في مونغكوك حيث أقاموا 
مخيمهم منذ 26 ايلول، غير بعيد من 
مقر رئيس السلطة التنفيذية ليونغ 

ت��ش��ون – ي��ي��ن��غ. وال��ت��ق��ط ناشطون 
صورا للكثير من زمالئهم مطروحين 
أرضا وهم يتعرضون للضرب قبل ان 

يقتادهم رجال الشرطة بعيدا.
االعتصام  م��ك��ان  اق��ت��ح��ام  وعملية 

هي الثالثة في غضون أيام.
ورف���������ض ب����ع����ض ال���م���ت���ظ���اه���ري���ن 
الذين يضعون نظارات وأقنعة على 
أن يتركوا  ال��غ��ازات  وجوههم الت��ق��اء 
ال��م��ك��ان. وق��ال بيلي ل��ي )21 سنة(: 
"نريد الديموقراطية واقتراعًا شاماًل 
ع��ل��ى رئ��ي��س ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة. 
وإلى أن تتحقق أحالمنا، لن نستسلم 

بسهولة".
والخميس أفسح ليونغ في المجال 
ل���ب���دء م���ف���اوض���ات، ب��ع��د أس���ب���وع من 

الطالب  م��ع  أول  لقاء  إل��غ��اء حكومته 
المطالبين باستقالته وبالتمكن من 

انتخاب خلفه عام 2017 بحرية.
وقال: "خالل األيام األخيرة، أبلغنا 
ال��ط��الب عبر وس��ط��اء أن��ن��ا ن��ري��د فتح 
حوار في شأن االنتخابات في أقرب 
وقت ممكن، وخالل األسبوع المقبل 
ل��ك��ن��ه ش�����دد ع���ل���ى أن  أم����ك����ن".  إذا 
وعلينا  الممكن،  فن  هي  "السياسة 
ان نميز بين ما هو ممكن وما هو غير 
م��م��ك��ن"، ف��ي إش���ارة إل��ى أن بيجينغ 
ال���ت���ي ت��ح��ت��ف��ظ ب��ح��ق ت��س��م��ي��ة أرب��ع��ة 
مرشحين لالنتخابات تختارهم لجنة 
فرز تضم شخصيات موالية لها، لن 

تتراجع عن هذا األمر.
وجاء االقتراح الجديد بعد أيام من 

ورج���ال  المحتجين  ب��ي��ن  ال��ص��دام��ات 
ال��ش��رط��ة ال���ذي���ن اس��ت��خ��دم��وا العنف 
هم رجال األمن بعدم 

ُ
وال��ه��راوات. وات

من  عناصر  تعرضت  عندما  التدخل 
المافيا الصينية للمتظاهرين كما بدا 
في شريط فيديو انتشر عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
واستقبلت النقابات اقتراح ليونغ 
ب���ح���ذر ن���ظ���را ال�����ى ت��غ��ي��ي��ر ال��ح��ك��وم��ة 
م��وق��ف��ه��ا م�����رارًا ف���ي ال��س��اب��ق. وأم���س 
قال ايفان لو من اتحاد طالب هونغ 
ك��ون��غ إن "ال���ت���دخ���ل ل���م ي��ك��ن ي��رم��ي 
فقط إل���ى إزال����ة ال��م��ت��اري��س، ب��ل الى 
المنطقة  م���ن  )ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن(  ط����رد 
المحتلة". وأضاف: "خابت آمالي في 

أي حوار".

)رويترز( متظاهرون مطالبون بالديموقراطية في مونغكوك بهونغ كونغ قبل دهم الشرطة المكان أمس.  

تدخل جديد للشرطة لفض مخيم االحتجاجات
وناشطو هونغ كونغ يشككون يف جدوى الحوار

تتمات الصفحة األولى

حضن   الله

جروجنارطلماخضر
 ليجدها.  هذا   سؤال   ال   حل   له   كيف   جاءتنا   الخطيئة.  ليس   عليك   ان  
 تنقب   عن   أصل   الشر   فيك.  هو   هنا   وأنت   منه.  ان   كنت   إنسانًا   إلهيًا  
 تلحظ   الشر   فيك.  ال   تستطيع   ان   كنت   واعيا   ان   تهرب   من   رؤيته. 
 هو   ضاغط   باستمرار   وان   كنت   ال   تراه   تكون   عدمت   االحساس  
 البشري.  ما   يطلب   الله   منك   ان   تخرج   منه.  اإليمان   عندنا   يقول   أنت  
 تقضي   عليه   فقط   بقوة   الله.  ليس   عندنا   نحن   حديث   عن   خالص  
 غير   المؤمنين.  نحن   نتكلم   فقط   عن   الخالص   بالله.  الكالم   السائد  
 في   أوساط   المؤمنين   ان   الخالص   في   مؤازرة   الله   للمؤمن.  هذا  
 صحيح   اذا   فهمنا   هنا   الكالم   انه   يعني   استجابة   لعطاء   الله   الكامل. 

 المؤمن   ال   يخلص   نفسه.  دوره   فقط   ان   يتقّبل   خالص   الرب.
غير   انه   يجب   ان   نفهم   ان   الخالص   ان   كان   هدية   من   الله   فعليك  
 ان   تتقبله.  أنت   ال   تحدثه   فيك،   ترثه   من   فوق.  هو   ال   ينشأ   فيك  
 منك.  الخالص   فيك   بدؤه   إيمانك   انه   هدية   من   ربك   وآخره   شكر  

 ربك.
بعد   ان   ترث   الخالص   يصير   لك.  تصير   انت   منه.  تصبح   عشير  
 المسيح   واذا   أدركت   العشرة   حقًا   يزول   منك   الخوف.  كل   القصة   ان  

 تدرك   انك   صرت   للمسيح   وصار   هو   لك   واذ   ذاك   ال   تكون   ألعدائه.
في   وقت   من   أوقات   الرضاء   تشعر   بأن   المسيح   هو   الحبيب   وال  
 تطلب   نفسك   شيئًا   آخر.  ترتضيه   بعد   علمك   انه   ارتضاك.  تحّس  

 انه   يكفيك   وانك   قائم   عنده.
سعيك   الوحيد   ان   يرضى   الرب   عنك.  هذا   ال   تعرفه   هنا.  هذا   من  
" تعال   يا   مبارك   أبي   رِث    سره   ولكنه   في   اليوم   األخير   يقول   لك: 
 الملك   المعد   لك   منذ   انشاء   العالم".  عند   ذاك   تفرح   وتبكي   ويجذبك  

 حضن   الله.

املواجهة إلى تصعيد مع قتلة العسكرّيين

ال��م��ط��ل��وب��ي��ن في  ل��ت��ع��ق��ب  ف��ي��ه��ا  ارادة ال ه������وادة  ال��ج��ي��ش  اظ���ه���ار 
االع���ت���داءات وال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي استهدفته س���واء ف��ي ج���رود عرسال 
ب��رزت نتائجه الواضحة في  ال��ذي  وع��رس��ال وطرابلس وع��ك��ار، االم��ر 
االيام االخيرة في نجاح الجيش في تعقب رؤوس كبيرة وتوقيفها، 
ه��ؤالء في قتل ضباط  مع  االول��ي��ة  التحقيقات  نتائج  عليها  تشهد 

وعسكريين والمشاركة في الهجمات االرهابية على وحداته.
ولعل المصادفة الرمزية شاءت ان يحصل اغتيال الجندي هاشم 
المعلومات  رئ��ي��س شعبة  الغ��ت��ي��ال  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ذك��رى  عشية  ام���س 
ف��ي ق��وى االم��ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء وس��ام الحسن اب��ن عاصمة الشمال 
ووقت كان الموقوف ابرهيم بحلق يعترف بعد ساعات من توقيفه 
في  ع��رس��ال  مهنية  مركز  على  المسلح  الهجوم  ع��ن  المسؤول  بأنه 
الجانب  أم��ا  الجمل.  ن��ور  المقدم  وان��ه قتل  االول��ى،  مواجهة عرسال 
الذي اكتسب داللة شديدة الخطورة في استشهاد الجندي هاشم، 
ال��ذي حصل قبل نحو  االج��رام��ي  الفصل  ك��رروا  المسلحين  ان  فهو 
اسبوع بقتل العسكري ميالد محمد عيسى على طريق حلبا - البيرة، 
الطريق  جانبي  عند  عسكريين  تنقل  لشاحنة  ام��س  فجر  فكمنوا 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ك��واش��رة ب��ب��ل��دة ال��ب��ي��رة ع��ن��د م��ف��ت��رق خربة 
ال��رش��ق��ات، ول��وال مضي السائق بقيادة  ب��واب��ل م��ن  داود وأم��ط��روه��ا 
الشاحنة بسرعة لكانت حصلت مقتلة جماعية بين ركاب الشاحنة 
واس��ع��ة شملت  ده��م  بحملة  الجيش  ق��ام  االث��ر  وعلى  العسكريين. 

لتجمعات  أم��اك��ن  ح��ي��ث  داود ومحيطهما  وخ��رب��ة  ال��ب��ي��رة  ب��ل��دت��ي  خ���راج 
لبنانيين  ثالثة  توقيف  الى  الحملة  وأدت  السوريين.  للنازحين  وخيم 
كمية  وضبط  باالمن،  مخلة  أعماال  ارتكابهم  في  لالشتباه  سوريا  و41 
المطلوبين في شارع  ع��ددا من  الجيش مساء  أوق��ف  االع��ت��دة. كما  من 

المنكوبين بطرابلس.
كما سجل ليال تطور أمني الفت آخر تمثل في عثور شعبة المعلومات 
والذخائر  االسلحة  م��ن  على كمية كبيرة  الجنوب  ف��ي  ال��ع��ام  االم��ن  ف��ي 
والمواد المتفجرة موضوعة في أكياس نايلون وموزعة على ثالثة أماكن 
في منطقة قريبة من منزل المدير العام لالمن العام اللواء عباس ابرهيم 
ال��م��واد  ال��س��ي��اد. وت��ول��ى ف��وج الهندسة ف��ي الجيش نقل  ف��ي ك��وث��ري��ة 
واالسلحة الى أحد المراكز العسكرية في الجنوب وبوشرت التحقيقات. 
أوقفت  ال��ى ان شبكة من اشخاص سوريين كانت  وأش��ارت معلومات 
تخريبية  لعمليات  بالتخطيط  أفرادها  واعترف  المنطقة  في  فترة  قبل 

ضد اللواء ابرهيم اثناء زيارته لمنزله في البلدة.

لقاء معراب
وقد شكلت التطورات االمنية التي تشهدها البالد محورا رئيسيا من 
محاور اللقاء الذي جمع امس في معراب رئيس حزب "القوات اللبنانية" 
سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط 
الذي قام بزيارته االولى لمقر "القوات اللبنانية" على رأس وفد من نواب 
وت��ب��ادل كتب.  غ��داء  ث��الث ساعات  ال��ذي استمر  اللقاء  كتلته. وتخلل 
"كانت   النقاش  أج��واء  ان   ل�"النهار"  اللقاء  في  المشاركين  أح��د  وق��ال 
مريحة وسادتها الصراحة " ولكن لن يتغير شيء بعد اللقاء على صعيد 
االزمة الرئاسية اذ ان جعجع ال يزال مرشحا للرئاسة فيما ال يزال النائب 
هنري حلو مرشح جنبالط . وأف��ادت المعلومات المتوافرة ان الجانبين 
أما في  الداخلية واالقليمية،  أجريا جولة أفق شاملة لمختلف االوض��اع 
العماد ميشال  انه ما دام  الرئاسي فبدوا متفقين سلفا على  الموضوع 
عون مرشح 8 آذار ولم يفتح الباب للحل على غرار ما يبدي جعجع وفريق 
الحالي.  الظرف  في  مخرج  ال��ى  السعي  فعبثا  استعدادات،  من  آذار   14
وفهم ان جنبالط حرص على عدم تسمية العماد عون او وصف موقفه 

ناظرا الى الموضوع على أنه أشمل من أشخاص.

بعد التمديد
وفي هذا السياق، علمت "النهار" ان الجهود المبذولة الحداث اختراق 
ثالثة مهمة  مرحلة  الرئاسية ستدخل  االنتخابات  ازمة  جدي في جدار 
ال��م��ن��ظ��ور تتمثل ف��ي اع���الن ق���وى 14 آذار دع��م��ه��ا لمرشح  ال��م��دى  ف��ي 
توافقي ب��االس��م مما ينزع أي��ة ذري��ع��ة ع��ن وج��ود منحى تحٍد ل��دى هذه 
القوى. وتأتي هذه المرحلة بعد مرحلتين سابقتين هما: إعالن مبادرة 
لهذه القوى تقوم على ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" لرئاسة 
اصطدم  ذل��ك  لكن  ت��واف��ق��ي،  بمرشح  للسير  واس��ت��ع��داده��ا  الجمهورية 
ب��رف��ض ف��ري��ق 8 آذار ال��ذه��اب ال��ى جلسة ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للبالد م��ا لم 
تضمن فوز العماد عون. والثانية تمثلت في أخذ الرئيس سعد الحريري 
على عاتقه السعي الى تمديد والية مجلس النواب بعدما ذهب الحلفاء 
وغير الحلفاء في إتجاه إجراء انتخابات نيابية قبل االنتخابات الرئاسية 
قبل  نيابية  انتخابات  ال  ان  فأكد  االن��ح��الل،  بمخاطر  ال��دول��ة  يهدد  مما 
بطرس  بشارة  مار  الماروني  البطريرك  مع  متالقيًا  الرئاسية  االنتخابات 
الراعي في هذا  الموقف. من هنا كان لقاء الرئيس الحريري والبطريرك 
ال��راع��ي ف��ي روم���ا محطة مهمة ف��ي ه��ذا ال��م��س��ار. وف��ي ه��ذا ال��ل��ق��اء ش��رح 
التمديد  لم يتم  اذا  الرئاسي  الفراغ  النيابي بعد  الفراغ  الحريري اخطار 
للمجلس. ولكن في المقابل، كان البطريرك شديد القلق من ان يؤدي 
التمديد الى حال استرخاء وال مباالة حيال إجراء االنتخابات الرئاسية. 
وفي هذا االطار علمت "النهار" ان الحريري قدم للبطريرك تعهدًا حاسمًا 

التمديد.  بعد  الرئاسية  االنتخابات  اج��راء  ال��ى  السعي  عن  تراجع  ال  أن 
وهذا ما سيترجم فور انجاز التمديد لوالية المجلس بالتحضير إلعالن 
التي  المبادرة  يشبه  بما  تدعمه  ال��ذي  التوافقي  المرشح  اس��م  آذار   14
أتت بالعماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية في الدوحة عام 2008. 
ع��ام 2008 سيحصل  ما حصل  ان  تعني  ال  المتداولة  المعطيات  ه��ذه 
هذه السنة. فاالمور تفيد ان "حزب الله" ليس في وضع شبيه بما كان 
عامذاك. لكن المبادرة المرتقبة من 14 آذار ستحقق عددًا من االهداف: 
الوفاء بااللتزام الذي قطعه الحريري للراعي، واالستجابة لمخاوف جعجع 
تعقيد  الى  السباق سيؤدي  من  انسحابه  ان  من  أخيرًا  عنها،  عبر  التي 
االمور ما لم يعلن البديل، وإعطاء األفرقاء االخرين الدليل على ان هناك 
فرصة لعبور لبنان االستحقاق الرئاسي على قاعدة ال غالب وال مغلوب 
الشهيرة. ويأمل الذين يواكبون هذا المسعى في ان ينجح مسعى 14 
آذار الجديد وإال فان لبنان والعالم سيعرفان من ال يريد ان يعبر لبنان 

هذا االستحقاق.  

"داعش" بعد األرض يف الجو

ال��ذي يتخذ لندن مقرًا  ال��س��وري لحقوق االن��س��ان"  وأض��اف "المرصد 
المدينة شنوا صباحًا  الذين يسيطرون على نصف  المتطرفين  له أن  
هجمات في شرق كوباني وقرب وسطها، فيما شنت "وح��دات حماية 

الشعب" الكردية هجمات في جنوب شرقها.
الى ذلك، قال المرصد إن مسلحين ينتمون الى "الدولة االسالمية" 
بعد  عليها  استولوا  حربية  بطائرات  سوريا  في  حلب  سماء  في  حلقوا 
اش���راف ضباط  ف��ي  م��ط��ارات عسكرية س��وري��ة، وذل���ك  سيطرتهم على 

عراقيين سابقين.
لكن القيادة المركزية االميركية نفت علمها بأي "عمليات لطائرات 
تابعة لتنظيم داعش في سوريا أو غيرها"، مضيفة أن "واشنطن تراقب 
األجواء السورية عن كثب بعد ورود تقارير عن تحليق طائرات لداعش".

في سوريا،  االسالميين  المقاتلين  االميركي ضد  االلتزام  رغم  وعلى 
شدد أوستن على ان العراق يشكل "أولوية" واشنطن وسيبقى كذلك، 
ق��ائ��اًل "م��ا ن��ق��وم ب��ه حاليا ف��ي س��وري��ا ن��ق��وم ب��ه قبل ك��ل ش��يء لتحسين 
االم��ور في ال��ع��راق"، مشيرًا في ه��ذا السياق ال��ى ع��زم على قطع خطوط 
امداد العدو. وأضاف: "إنهم يتخذون )العراقيون( اآلن بعض الخطوات 
ليستردوا تدريجًا األراضي التي خسروها". واستشهد بالعملية الكردية 
ح���ول س��د ال��م��وص��ل واس���ت���رداده���م معبر رب��ي��ع��ة ال���ح���دودي. والح���ظ أن 
"الدولة  مقاتلي  على  المتحدة  ال��والي��ات  تقودها  التي  الجوية  ال��غ��ارات 
على  قدرته  وتعوق  التنظيم  على  تؤثر  وسوريا  العراق  في  اإلسالمية" 

التنقل في قوافل كبيرة والتجمع بأعداد كبيرة لتنفيذ هجمات.

تركيا  
أوغلو في  داود  أحمد  التركي  ال���وزراء  رئيس  اسطنبول، ش��دد  وف��ي 
التي  العازلة  للمنطقة  المحض"  "االنساني  الطابع  على  مؤتمر صحافي 
ترغب انقرة في اقامتها في شمال سوريا لحماية الالجئين الهاربين من 
الحرب. وقال  ان "هذه المناطق االمنية يمكن اقامتها في مناطق تشهد 
تدفقًا كبيرًا لالجئين...  انها مناطق أمنية انسانية وليست عسكرية".

وس��ئ��ل ع��ن م��واق��ع ه��ذه ال��م��ن��اط��ق، ف��أج��اب: ج��راب��ل��س وك��وب��ان��ي وتل 
ابيض وحلب والحسكة.

منطقة  العازلة فضال عن فرض  المناطق  اقامة هذه  تركيا  ووضعت 
"الدولة  العسكرية ضد  العمليات  في  لمشاركتها  طيران، شرطًا  حظر 
االسالمية" الى جانب االئتالف الدولي . وقوبلت هذه الفكرة بفتور من 

الحلفاء الرئيسيين.

على طول  عازلة  منطقة  اقامة  فكرة  تماما  أوغلو  داود  واستبعد 
الحدود البالغ طولها 900 كيلومتر مع سوريا، كما أظهرت خرائط 
نشرتها صحف تركية. وقال ان هذه الخرائط "لسنا نحن من رسمها 

كما انها ليست قائمة على أي مشاورات ديبلوماسية".
مليون الج��ئ س��وري،  مليون ونصف  نحو  التي تستقبل  وتركيا 
ترفض رفضًا قاطعًا ان تتدخل عسكريًا ضد الجهاديين على رغم 

الضغوط التي يمارسها الحلفاء.

ال حّل بعد ألزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا

جدا للروس الذين يريدون الحصول على اموالهم".
أما بوروشنكو فقال: "لم نستطع التوصل الى اتفاق، لكننا نأمل 
المقبل، موعد اجتماع بروكسيل بين  الثلثاء  الى حل  التوصل  في 

أوكرانيا وروسيا والمفوضية االوروبية".
وأدى النزاع على الغاز الى تدهور العالقات بين كييف وموسكو 

وكذلك بين االوروبيين والروس.
وهدد بوتين الخميس االوروبيين بقطع الغاز هذا الشتاء في حال 

عدم التوصل الى اتفاق سريعا.

الحوثيون تمّددوا إلى مدينة رداع

رداع  مدينة  الحوثيون  المسلحون  دخ��ل  البيضاء  محافظة  وف��ي 
بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي جماعة "انصار الشريعة " سقط 
المسلحين  بفتح  وانتهت  الجرحى،  من  وع��دد  قتيال   13 نحو  فيها 
الحوثيين طريقا رئيسيا بين محافظتي ذمار والبيضاء كان اقفله 
مسلحو "القاعدة" بضع ساعات، مما اتاح دخول قوافل المسلحين 

الحوثيين مدينة رداع بعتادهم المتوسط والثقيل.
مع  بالتعاون  االم��ن  اج��ه��زة  تمكن  اليمنية  ال��دف��اع  وزارة  وأعلنت 
فريق خبراء من الحوثيين من تفكيك عبوة ناسفة زرعت في منطقة 

تتمركز فيها اللجان الشعبية التابعة للحوثيين قبل  انفجارها.

مقتل جنديين إيرانيين وضابط باكستاني يف حادث حدودي

)و ص ف(

الحدود  اثنين من ح��رس  ان  واي��ران  باكستان  أف��ادت مصادر في 
بين  ال��ح��دود  على  ح���ادث  ف��ي  قتلوا  باكستانيًا  وض��اب��ط��ًا  االي��ران��ي 

البلدين.
ونقلت وكالة "ايسنا" الطالبية االيرانية لالنباء عن مسؤول في 
حرس الحدود االيراني ان اشتباكا وقع مساء الخميس حين "حاول 

متمردون التسلل الى ايران" من باكستان.
اثنين من  ال��ى  المتمردين" اض��اف��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  واض���اف: "ق��ت��ل 
حرس الحدود في هذا الهجوم في محافظة سيستان - بلوشستان، 

مضيفًا انه "تم حجز سيارة واسلحة".
وص���رح ال��ن��اط��ق ب��اس��م ح���رس ال��ح��دود ال��ب��اك��س��ت��ان��ي واس���ي خ��ان   
اربعة  باكستانية قتل واصيب  بان ضابطا في قوة شبه عسكرية 
جنود بجروح حين اصيبت عربتهم في اطالق نار من حرس الحدود 
االيراني.   وقال "إن الدورية ...  كانت تطارد شخصين مشتبها 

فيهما في سيارة حين اطلق حرس الحدود االيراني النار".

"شعاد"ةهجاومرخّؤتدٌقَعُميدانيًا
الحصيلة التي عاد بها منسق التحالف الدولي الجنرال المتقاعد 

جون آلن من المنطقة تبدو صادمة، فالعراقيل المذهبية بين 
القوى السياسية في العراق، والخالفات على القيادة بين اجنحة 

المعارضة السورية المعتدلة، ترسمان صورة سلبية لمسار 
الحملة العسكرية على "داعش"!

ث��م��ة اج���م���اع ع��ل��ى ان ال��ق��ص��ف ال���ج���وي ل���ن ي��ت��م��ك��ن م���ن حسم 
المعركة، وان من الضروري وجود قوات برية تتصدى لإلرهابيين 
بدعم من غطاء جوي بحيث يتم اجتثاثهم، لكن ما كشفته جولة 
آلن ال يمثل اكتشافًا بمقدار ما يمثل فجيعة تنعكس لمصلحة 

"داعش"، إنطالقًا من اهتراء الوضع الميداني في العراق وسوريا.
الجنرال مارتن ديمبسي قال قبل مدة: "ان القتال ضد تنظيم 
بأن  مليون سني  أن يقتنع ٢٠  إل��ى  االسالمية سيستمر  ال��دول��ة 
مستقبلهم في العراق لن يتأمن إال بوضع ثقتهم في الحكومة"، 
هذا  مثل  يتوافر  ل��م  العبادي  حيدر  حكومة  تشكيل  منذ  ولكن 
االقتناع، وإن جزئيًا، ال عند السّنة في األنبار وال عند األكراد في 

اربيل وكركوك.
الجنرال ألن يرى ان إعادة بناء الجيش العراقي ستتطلب وقتًا، 
ال��ح��ك��وم��ة ان  وان ه��ن��اك مشكلة ف��ي األن��ب��ار تتمثل ف��ي ان ع��ل��ى 
تواصل العمل الجاد مع العشائر السّنية بهدف تشكيل الحرس 
الوطني لدعم الجيش في مواجهة "داعش"، لكن من الواضح ان 
العبادي،  العصي في دواليب حيدر  يحاول وضع  المالكي  ن��وري 
والدفاع،  الداخلية  وزي��ري  تعيين  على  الخالف  استمرار  والدليل 

ومن األوضح ان حكومة العبادي لم تنل ثقة السّنة بعد!
ث���م ان األك�����راد وال��س��ّن��ة ي��ج��ب ان ي��ك��ون ل��ه��م دور ف���ي ال��ق��رار 
ال��س��ي��اس��ي، وق���د رك���ز ج���ون أل���ن معظم ج��ه��وده ف��ي ال��ع��راق على 
على  بما يساعد  الوطنية  الوحدة  ركائز حكومة  التمهيد الرس��اء 
ت��أم��ي��ن ال��ت��ع��اون ال���ض���روري ب��ي��ن ال��ج��ي��ش وال��ع��ش��ائ��ر والبشمركة 

لكسب المعركة ضد االرهابيين.
يأتي هذا بعدما بدا ان الحكومة المركزية تتجاهل مطالبة رجال 
الشرطة ومقاتلي العشائر في األنبار باإلمدادات العسكرية، وهو 
ما ساعد "داعش" على تحقيق اختراقات سريعة من الرمادي الى 

عامرية الفلوجة بما يفتح الطريق الى بغداد!
السورية،  للشؤون  ألوباما  السابق  المستشار  هوف  فريديريك 
يقول ان هناك محاوالت ألعادة تشكيل الفرق العسكرية العراقية 
على اساس "ان ال تكون ملّوثة بالمالكي"، كي ال تثير الرفض في 
المالكي  عانت من سياسات  ان  لها  التي سبق  السنّية  المناطق 
الدولة  بمرحلة فشل  مر  العراق  ان  خافيًا  ليس  وان��ه  االقصائية، 

على يد المالكي وهو ما ادى الى انهيار الجيش امام االرهابيين!
ال��س��ؤال: كيف يمكن  اده��ى في ظل  العقدة في سوريا تبدو 
تأمين ٢٠ الف مقاتل من شظايا المعارضات المعتدلة لمواجهة 
"داعش"؟ لهذا ال يبالغ ليون بانيتا في القول انها حرب الثالثين 

سنة.

rajeh.khoury@annahar.com.lb

في ضوء النهار
راجح الخوري

!ةدراوتلاامتحلاا كلُّ
ليس من الضروري أن يوفد األمين العام لألمم المتحدة كل 
موظفي المؤّسسة الدولّية األولى إلى بيروت، وفي محاوالت 

متتالية إلقناع اللبنانّيين أن بلدهم بات في وضع ال ُيحسد عليه، 
كما أن نيران الحرائق في العراق وسوريا وكوباني األكراد قد بلغت 

الحدود. بل تجاوزتها عند بعض القمم والسهول.
وبصراحة غير مألوفة بالنسبة إلى الشرعّية الدولّية 

وديبلوماسّيتها، أبلغ موفدو بان كي - مون إلى العاصمة اللبنانّية 
كل َمْن يلتقونهم ويتحّدثون إليهم أن البلد الصغير الذي 

ض  يستضيف ما يفوق المليوني الجئ سوري وفلسطيني معرَّ
لمخاطر غير مألوفة من خارج ومن داخل أيضًا.

ما العمل إزاء هذه المخاطر والحرائق، وماذا يستطيع بلد كلبنان 
أن يفعل دفاعًا عن نفسه في مواجهة هذه األعاصير الجامحة؟

ثمة جواب واحد يحظى بإجماع عربي ودولي ُيوصي اللبنانّيين 
ومرجعّياتهم بوجوب التعجيل في ملء الفراغ الرئاسي، تحاشيًا 

لفراغات أخرى مفاجئة، وباعتبار أن وجود رئيس للجمهورّية 
يقود البالد وُيشرف على سير المؤّسسات، ولو بصالحّيات شبه 
رمزّية، من شأنه إقناع الشرق والغرب والداخل والخارج أن لبنان 

ليس متروكًا لقَدره.
واضٌح لجميع الذين يتعاطون الشأن اللبناني ويحاولون 

مساعدته على تجاوز هذه المحنة القاسية، أّن التأثير الخارجي 
على قوى داخلّية له دور كبير في تعطيل الدولة، والحؤول دون 

انتخاب رئيس جديد.
رون دائمًا بحجم الدور 

ّ
ويسّمون األشياء بأسمائها. ويذك

اإليراني في هذا التعطيل، ومن باب مساومة الدول الكبرى في 
رة في المنطقة.

ّ
الغرب والدول المؤث

أما الهدف بالنسبة إلى الطموحات اإليرانّية المفتوحة، 
فمزدوج: تمرير المشروع النووي خالل هذه الفوضى "التاريخّية" 
التي تعمُّ العالم العربي، وتاليًا توسيع نطاق النفوذ على صعيد 

ها أن تطمح وتحاول.
ّ
الجغرافيا العربّية. ومن حق

وما يحصل ويجري من تطّورات ومتغّيرات في اليمن السعيد، 
وفي جوار الحدود مع المملكة العربّية السعودّية ُيترجم ما ُيراد 

قوله في هذا المجال بكل اللغات.
م" والبروز كدولة كبرى، بل  ودائمًا، انطالقًا من الرغبة في "التزعُّ

كمرجعّية في المنطقة التي تتآكلها الحروب الداخلية.
وهذه التفاصيل أضحت من البديهّيات، وقيد التداول في 

المجالس واللقاءات الدولّية واإلقليمّية.
وقد ال يكون قلق أصدقاء لبنان في أوروبا واألمم المتحدة، 
ولدى األم الحنون فرنسا، إال استنادًا إلى هذه الصورة، وخوفًا 
من انتقال "العدوى" إلى البلد الصغير... واغتنام فرصة شغور 

المنصب الرئاسي لمآرب شّتى.
إذًا، يرجع مرجوعنا إلى بيت القصيد: ما دام قصر بعبدا مقفاًل، 

 شيء وارد، أو كل االحتماالت واردة.
ُّ

فكل

elias.dairy@annahar.com.lb

نهاريات
الياس الديري
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مزارعو الزيتون يف القرى الحدودية: اإلنتاج للمونة فقط
صفيحة الزيت إلى 250 ألف ليرة وكيلو الزيتون إلى 12 ألفًا

املديرية العامة للطيران تطلب من TMA إخالء املطار
و"العمل" لوقف صرف املوظفين إلى حين املفاوضات 

بنت جبيل – "النهار"

ُمني مزارعو الزيتون في قرى قضاء 
بنت جبيل بخسارة كبيرة هذا العام 
بسبب عدم وجود موسم واعد أسوة 
باألعوام الماضية. فبعدما كان كل 
م���زارع يقطف م��ا بين 150 م��دًا من 
الزيتون وما فوق، لن يصل القطاف 
هذه السنة لدى كبار المزارعين الى 

20 مدًا.
"ال����ن����ه����ار" ج���ال���ت ع���ل���ى ح��ق��ول 
ال��زي��ت��ون ح��ي��ث ي��ع��م��ل ال��م��زارع��ون 
على قطاف الزيتون والتقت عددًا 
م��ن��ه��م ف���ي ب��ل��دة ع��ي��ت��رون، ف��أش��ار 
ال�����م�����زارع م��ح��م��د ع���ب���اس ال�����ى "أن 
المنطقة  على  تهطل  ل��م  األم��ط��ار 
الثاني  األول وك��ان��ون  ك��ان��ون  ف��ي 
أن شجرة  وبما  الماضي،  العام  من 
الزيتون التي تعطي ثمارًا يجب أن 
ت���روى ف��ي ه��ذي��ن ال��ش��ه��ري��ن، فقد 
الموسم،  الى قلة  المياه  أدى شح 
اق��ت��ص��ر على  االن����ت����اج  ب��دل��ي��ل أن 
مونة البيت". أضاف "عادة نصّدر 
اوستراليا  ال��ى  ال��زي��ت  م��ن  انتاجنا 
أبناء  م��ن  كبيرة  جالية  تضم  التي 
ال��ب��ل��دة ول��ك��ن ه���ذه ال��س��ن��ة خذلنا 
يرفع  الشح س��وف  وه��ذا  الموسم، 
س���ع���ر ص��ف��ي��ح��ة ال����زي����ت م����ن 150 
أل�����ف ل���ي���رة ال�����ى 250 أل�����ف ل���ي���رة. 
أم������ا ك���ي���ل���و ال����زي����ت����ون ال��م��خ��ص��ص 
ل��ل��ك��ب��ي��س ف���س���وف ي��رت��ف��ع م���ن 5 
إذا  ه����ذا  أل���ف���ًا  ال����ى 12  ل���ي���رة  آالف 
ال��زي��ت��ون صغيرة  وج���د ألن ح��ب��ات 
ولفت  للكبيس".  تصلح  وال  ج��دًا 
ال����ى أن ال��ت��ع��اون��ي��ات ال���زراع���ي���ة ال 
زراعته  ال��م��زارع في تحسين  تدعم 
وصموده في أرضه، فيهتم المزارع 
بأشجاره بنفسه علمًا أن المبيدات 
والتقليم والحراثة ومكافحة حشرة 
أم���ور مكلفة وقد  ال��ط��اووس  عين 
اره��ق��ت��ن��ا. ف��ب��دل أن ت��ق��وم ال��دول��ة 

ال�����م�����زارع  ب����دع����م  ال������زراع������ة  ووزارة 
أرض��ه  ع��ل��ى  للمحافظة  ال���ح���دودي 
تتركه وحيدًا، علمًا أن هذه األرض 
من  والقليل  كثيرة  خ��ي��رات  فيها 
الدعم يحّسن الحال ألن يدًا واحدة 
ال تصفق خصوصا في ظل الوضع 
االقتصادي المتردي، وعدم وجود 
المزروعات وشح  ل��رّي  مياه  شبكة 

المياه المستعملة أصاًل".
أم��ا ال��م��زارع ابرهيم ع��ب��اس، فقال 
"ح���ق���ول ال��زي��ت��ون ك��ث��ي��رة، ول��ك��ن ال 
ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ح��ب��ة زي���ت���ون واح����دة، 
ف��األم��ط��ار ال��ت��ي ت��س��اق��ط��ت ف��ي أي��ار 
الزيتون  زه��ر  كل  أسقطت  الماضي 
قبل أن ينضج، فشح الموسم "على 
اآلخر". وقّدر أن تكون خسارة أصغر 
م����زارع أرب��ع��ة م��الي��ي��ن ل��ي��رة وم���ا ف��وق 
الجميع كان يعّول  السنة، ألن  هذه 

وللمونة  للبيع  الزيتون  موسم  على 
الزراعتان  فهاتان  التبغ.  زراع���ة  بعد 

هما مصدر رزق المزارع الحدودي.
أم����ا ال����م����زارع ع���ب���اس ع��ل��ي أح��م��د 
الذي كان منهمكًا وعائلته بقطاف 
ال���زي���ت���ون م����ن ج���ه���ة وف���ص���ل ب����ذور 
الصنوبر من جهة أخ��رى، فكان له 
الرأي عينه عن موسم شح الزيتون. 
ولدى سؤاله عن مخاريط الصنوبر 
ال���ذي يعمل على  ال��ص��ن��وب��ر(  )ك���وز 
فصل بذورها، قال "منذ بدء تقلب 
م����واس����م ال����زي����ت����ون ف���ك���رت ب���زراع���ة 
ب��دي��ل��ة، ف��غ��رس��ت ن��ص��وب��ًا ع���دة من 
الصنوبر، وها أنا أجني سنويًا منها، 
ف��ال��ص��ن��وب��ر ي���ع���ّوض ب��ع��ض ال��ش��يء 
ف���ي زم���ن ش���ح ال��زي��ت��ون وخ��ص��وص��ًا 
الواحد  الكيلوغرام  أن سعر  المونة 
ليرة وقطافه غير متعب.  ألف  مئة 

تجدد  ف��ي  الصنوبر  أن شجرة  كما 
دائم، ففي أيار يتم قطاف مخاريط 
األشجار  على  نبتت  التي  الصنوبر 
في العام السابق، وفصل الربيع من 
كل سنة يحمل فوجًا جديدًا للسنة 

التي تليها".
وشح موسم الزيتون سيؤثر على 
أص��ح��اب ال��م��ع��اص��ر ال��ذي��ن اع��ت��ادوا 
ان����ت����ظ����ار ال����م����وس����م م�����ن س���ن���ة ال���ى 
والعديد  معاصرهم  لتشغيل  سنة 
م�����ن األش������خ������اص ال���ع���اط���ل���ي���ن ع��ن 
الجفت  م��ادة  أن  كما  فيها،  العمل 
المستخرجة من بذور الزيتون والتي 
تستخدم إلشعال المواقد ستكون 
قليلة وباهظة الثمن هذا الموسم. 
الذي  البلدي  الصابون  يصنع  ول��ن 
يتم إع��داده من زيت العام الماضي 

ألن من لديه زيتًا سيحتفظ به".

سلوى بعلبكي

ادارة  مجلس  م��ح��اوالت  تفلح  ل��م 
ش����رك����ة ط����ي����ران ع���ب���ر ال��م��ت��وس��ط 
TMA ان��ق��اذه��ا ع��ب��ر خ��ف��ض ع��دد 
ال����ع����م����ال وال����م����وظ����ف����ي����ن ل���دي���ه���ا، 
ف���أرس���ل���ت ك���ت���اب���ًا ال�����ى ال��م��دي��ري��ة 
العامة للطيران المدني طلبت فيه 
الجوي  االستثمار  شهادة  تجميد 
العائدة لها. وجاءها الرد سريعًا من 
المديرية التي طلبت منها توقيع 
م��ح��اض��ر اخ�����الء ال���م���س���اح���ات ال��ت��ي 
تشغلها الشركة حاليًا في المطار 
مع احتفاظ االدارة بكامل حقوقها 
ل��ه��ا نتيجة  ال��م��س��ت��ح��ق��ة  ال��م��ال��ي��ة 
بدالت اشغال المساحات ووقوف 
طائراتها في ساحة الطائرات أمام 

الهنغار الذي تشغله في المطار.
ت��������زال  ال��������وق��������ت ال  ه����������ذا  ف��������ي 
ال���م���ف���اوض���ات ج���اري���ة ب��ي��ن ن��ق��اب��ة 
م��وظ��ف��ي ال��ش��رك��ة وادارت����ه����ا ال��ت��ي 
ال��ع��م��ل  وزارة  ال����ى  ك��ت��اب��ا  وج���ه���ت 
أن��ه��ا س��ت��ص��رف ع��م��ال��ه��ا ب��ن��اء على 
قانون  م��ن  واو  الفقرة  ال��م��ادة 50 
العمل  لصاحب  تجيز  التي  العمل 
"إن��ه��اء بعض أو ك��ل عقود العمل 
سسة إذا اقتضت 

ّ
الجارية في المؤ

ق���وة ق��اه��رة أو ظ���روف اق��ت��ص��ادّي��ة 
اإلن����ه����اء، كتقلص  ه����ذا  ف��ن��ّي��ة  أو 
حجم المؤسسة أو استبدال نظام 
عن  نهائيًا  التوقف  أو  بآخر  إنتاج 
العمل". ويبدو وفق مصادر معنية 
ف���ي ال��م��وض��وع أن ط��ل��ب ال��ش��رك��ة 
تجميد شهادة االستثمار وكتابها 
"الضغط"  هدفه  العمل  وزارة  الى 
على الموظفين إلقناعهم أنها غير 
قادرة على الدفع وفق الشروط التي 
استقاالتهم.  لتقديم  يضعونها 
وك�����ان ال��ع��م��ال اش���ت���رط���وا ال���ع���ودة 
ال���ى ال���ع���رض ال��ت��ي ك��ان��ت قدمته 
الشركة عندما كان يديرها فادي 
ص��ع��ب، وي��ق��ض��ي ب��إع��ط��اء ال��ذي��ن 
شهرين  بإستقاالتهم  يتقدمون 
ون����ص����ف ال���ش���ه���ر ع�����ن ك�����ل س��ن��ة 
خ����دم����ة ح���ت���ى 28 س���ن���ة خ���دم���ة، 
وشهر عن كل سنة خدمة للذين 

ت���ج���اوزت خ��دم��ت��ه��م ال���� 28 س��ن��ة. 
نحو 250 شخصًا  استقال  يومها 
االدارة  ول���ك���ن  م���رح���ل���ت���ي���ن،  ع���ل���ى 
ال��ح��ال��ي��ة اش��ت��رط��ت ل��ل��ق��ب��ول ب��ه��ذا 
العرض استقالة 80 موظفا )عدد 
ال��ذي  االم��ر  الحاليين(  الموظفين 

رفضته نقابة الموظفين.
ح���ال���ي���ًا، ال ت������زال ال���م���ف���اوض���ات 
ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  وزارة  م���ع  م��س��ت��م��رة 
س��ت��رس��ل ال���ي���وم ك��ت��اب��ا ال����ى ادارة 
اي  وق���ف  منهم  تطلب   TMA ����ال
اج���������راءات ل��������الدارة ب���ال���ص���رف ال���ى 
ح��ي��ن االن���ت���ه���اء م���ن ال��م��ف��اوض��ات 
والوساطة التي تجريها بين االدارة 
المفاوضات  وتجري  والموظفين. 
الشركة  اعطاء  اس��اس  على  حاليا 
شهرًا   12 للموظفين  تعويضات 
ع����ل����ى اس��������اس رات����ب����ه����م االخ����ي����ر، 
وك��ذل��ك ثمة ع��رض يقضي بدفع 
ال��ش��رك��ة بين 4 و 8 أش��ه��ر نسبة 
ل��س��ن��وات ال��خ��دم��ة، ع��ل��م��ا أن���ه منذ 
لم  نحو موظفا  استقال  أسبوعين 
الثالث  خدمتهم  سنوات  تتجاوز 
واالرب��������ع س����ن����وات وح���ص���ل���وا ع��ل��ى 
تعويضات وصلت الى 8 اشهر.  

كتاب الطيران المدني      
TMA للـ

وب����ال����ع����ودة ال�����ى ال���ك���ت���اب ال����ذي 
للطيران  ال��ع��ام��ة  المديرية  وجهته 
ال��� TMA، فقد  ادارة  ال��ى  ال��م��دن��ي 

ورد فيه اآلتي: 
للطيران  ال��ع��ام��ة  ال��م��دي��ري��ة  "ان 
ال��م��دن��ي ت��ح��ي��ط��ك��م ع��ل��م��ًا أن����ه ب��ن��اء 
ع����ل����ى ط���ل���ب���ك���م ت���ج���م���ي���د م���ف���ع���ول 
 AOC ش��ه��ادة االس��ت��ث��م��ار ال��ج��وي
والشهادات االخرى AMO )شهادة 
صيانة الطائرات( وGHC )شهادة 
الى  واستنادًا  االرض��ي��ة(.  الخدمات 
ق���ان���ون رس����وم ال���م���ط���ارات ال��ص��ادر 
وت��ع��دي��الت��ه   1947-3-19 ب��ت��اري��خ 
ب��ال��ج��دول رق���م 9 ال��م��ل��ح��ق ب��ق��ان��ون 
الموازنة العامة لعام 1999 ال سيما 
منه   4 و   3 والفقرتين  ثانيًا  البند 
ال��ل��ت��ي��ن ت��ح��ك��م��ان ع���الق���ة ش��رك��ات 
توضع  ال��ت��ي  بالمساحات  ال��ط��ي��ران 
ب��ت��ص��رف��ه��م ألع��م��ال��ه��م ال��خ��اص��ة في 
شؤون الطيران، وحيث أن تجميد 
ال��م��ط��ار يفقد  ف��ي  ع��م��ل شركتكم 
لمساحات  اشغالها  مبرر  شركتكم 
ألعمال  بتصرفكم  االدارة  وضعتها 

ال�����ش�����رك�����ة ال�����خ�����اص�����ة، وح�����ي�����ث أن 
شركتكم  على  المتراكمة  ال��دي��ون 
عائدة  لمساحات  إشغالكم  نتيجة 
للطيران  العامة  للمديرية  ملكيتها 
ف��ي م��ط��ار رف��ي��ق ال��ح��ري��ري ال��دول��ي 
ال���ى تسديد  ت���ب���ادروا  أن  م��ن دون 
اب���داء الرغبة  ال��دي��ون او حتى  ه��ذه 
أنه من غير  في تسديدها، وحيث 
أن  ال��ع��اج��ل  ال��ق��ري��ب  ف��ي  المحتمل 
اصالحية  خطة  لشركتكم  تتوافر 
التعثر  ك��اه��ل شركتكم  ع��ن  ت��رف��ع 
ال����ذي تعيشه ح��ال��ي��ا ال بل  ال��م��ال��ي 
م��ن��ذ ال��ث��م��ان��ي��ن��ات ال��ق��رن ال��م��اض��ي، 
لذلك فإن المديرية العامة للطيران 
توقيع  ف���ورًا  اليكم  تطلب  المدني 
م���ح���اض���ر اخ������الء ال���م���س���اح���ات ال��ت��ي 
تشغلها شركتكم حاليًا في المطار 
مع احتفاظ االدارة بكامل حقوقها 
ال���م���ال���ي���ة ال��م��س��ت��ح��ق��ة ل���ه���ا ن��ت��ي��ج��ة 
ووق��وف  المساحات  اشغال  ب��دالت 
ط��ائ��رات��ك��م ع��ل��ى س��اح��ة ال��ط��ائ��رات 
أمام الهنغار الذي تشغله شركتكم 

في المطار".

salwa.baalbaki@annahar.com.lb

مزارعون يقطفون الزيتون في عيترون.

TMA ستخلي المساحات التي تشغلها في مطار بيروت.

إيلي قهوجي

لمعالجة  الوساطات  تزال  فيما ال 
أزم������ة ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن 
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن م��ج��م��دة م��ن��ذ ف��ت��رة، 
اللبناني  الجيش  اس��ت��ه��داف  ج��اء 
م�������ج�������ددًا ف�����ج�����ر أم���������س ب�����اط�����الق 
م���ج���ه���ول���ي���ن ال�����ن�����ار ع����ل����ى ح���اف���ل���ة 
عكار  ف��ي  ج��ن��ودًا  تنقل  عسكرية 
م��وق��ع��ي��ن ق��ت��ي��اًل وج���رح���ى ف��ي��ه��ا، 
أخ��رى  أمنية  أح��داث  م��ع  بالتزامن 
طرابلس  في  الجيش  لها  تعّرض 
وع�����رس�����ال، ل��ي��ل��ق��ي ب���ظ���الل���ه ع��ل��ى 
عشية  البالد  في  الملبدة  األج���واء 
ع���ط���ل���ة ن���ه���اي���ة األس������ب������وع. وم���م���ا 
زاد ح���دة ال��م��خ��اوف ال��ت��ي ان��ت��اب��ت 
األسواق المالية اللبنانية ما صدر 
م����ن م����واق����ف ع����ن م���ب���ع���وث األم����م 
دو  ستيفان  سوريا  في  المتحدة 
م��ي��س��ت��ورا خ���الل ال��ج��ول��ة ال��ت��ي ق��ام 
ب��ه��ا أول م��ن أم���س ع��ل��ى ع���دد من 
أع��رب  اذ  اللبنانيين  المسؤولين 
ال��دول��ي  المجتمع  قلق  عميق  ع��ن 
م��م��ا آل����ت إل���ي���ه األوض�������اع األم��ن��ي��ة 
يهدد  بما  لبنان  ف��ي  والسياسية 
انعكس  ما  وسرعان  استقراره... 
ذل����ك ع��ل��ى ب���ورص���ة ب���ي���روت ال��ت��ي 
ظ��ل أداؤه����ا ضعيفًا م��ع اس��ت��م��رار 
ان���ح���س���ار ال����م����ب����ادرات ف����ي ات���ج���اه 
المالية  ال��ص��ك��وك  ف��ي  ال��ت��وظ��ي��ف 
لم  بحيث  لوائحها  على  ال��م��درج��ة 
التي  والطلبات  للعروض  يقيض 
على  لمامًا  اال  تلتقي  أن  تناولتها 

عدد محدود منها.
وأدى ذل��ك ال��ى ت��راج��ع البعض 
منها مثل اسهم "سوليدير" التي 
أعلى  م��ن  ن���زواًل  أس��ع��اره��ا  تقلبت 
على 11,96 دوالرًا الى أدنى على 
"أ"  ال��ف��ئ��ة  ل��ت��ق��ف��ل  دوالرًا   11,72

مقابل  ف��ي  دوالرًا  ب�������11,89  م��ن��ه��ا 
)ن���اق���ص  أم�����س  م����ن  أول   11,97
"ب"  وال���ف���ئ���ة  ال���م���ئ���ة(  ف���ي   0,66
 11,88 مقابل  في  دوالرًا  ب����11,84 
المئة(  ف��ي   0,33 )ن��اق��ص  دوالرًا 
في قطاع إعادة اإلعمار والتطوير 
ال��ع��ق��اري. وف��ي ق��ط��اع ال��م��ص��ارف، 
ت��راج��ع��ت أس��ع��ار ش��ه��ادات إي��داع 
 9,40 م��ن  والمهجر"  لبنان  "بنك 
دوالرات الى 9,35 )ناقص 0,53 
أسهم  أس��ع��ار  لترتفع  المئة(  ف��ي 
"بنك بيبلوس" العادية من 1,60 
1,87 في  )زائ���د  ال��ى 1,63  دوالر 
 2008  – وال��ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة  ال���م���ئ���ة( 
 100,80 ال��ى  دوالر   100,70 م��ن 

ولتستقر  المئة(  في   0,09 )زائ��د 
التفضيلية – 2009 على  أسعار 
أسهم  أس��ع��ار  م��ع  دوالر   100,80
المدرجة على 6,00  "بنك عودة" 
اللبناني  "ب��ن��ك  وأس��ه��م  دوالرات 
 C ل��ل��ت��ج��ارة" ال��ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة – ف��ئ��ة
على 100,00 دوالر وترتفع أسعار 
ش��ه��ادات إي��داع "بنك ع��ودة" من 
)زائ���د   6,10 ال���ى  دوالرات   6,00

1,66 في المئة(.
وت���ب���ع���ًا ل�����ذل�����ك، أق����ف����ل م���ؤش���ر 
اللبنانية  لألسهم  والمهجر  لبنان 
ن��ق��ط��ة   1,59 م�����ق�����داره  ب����ارت����ف����اع 
ع��ل��ى  ال���م���ئ���ة  ف����ي  ون��س��ب��ت��ه 0,14 
س����وق  ف�����ي  ن����ق����ط����ة،   1169,79
ه���ادئ���ة ع��ل��ى ح����ذر ت���ب���ودل فيها 

 879432 قيمتها  56651 صكًا 
دوالرًا، في مقابل تداول 55963 
دوالرات   625707 قيمتها  صكًا 

أول من أمس.
االورو  يتمكن  ل��م  ال���خ���ارج،  ف��ي 
م���ن ال����خ����روج م���ن دائ������رة ال��ض��ع��ف 
غ������داة ال���ت���ب���اي���ن���ات االق���ت���ص���ادي���ة 
الداعمة للدوالر التي صدرت اول 
م��ن أم��س ف��ي ال��والي��ات المتحدة 
وال���ت���ي ت��م��ث��ل��ت ف���ي ت���راج���ع ع��دد 
ط���ال���ب���ي اع�����ان�����ات ال���ب���ط���ال���ة ف��ي��ه��ا 
االنتاج  وارتفاع  الماضي  االسبوع 
اي��ل��ول، وخصوصا  ال��ص��ن��اع��ي ف��ي 
ب����ع����د ص������������دور  ب�����ي�����ان�����ات اخ������رى 
أم����س ع�����ززت ث��ق��ة ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن 
أميركية.  اص���ول  ف��ي  بالتوظيف 
وف�����ي ه�����ذا ال���م���ج���ال ك�����ان الع����الن 
ال��ب��ن��اء  م���ؤش���ر  ان  ال���ت���ج���ارة  وزارة 
ال��والي��ات  ف��ي   Housing Start
ب��ن��س��ب��ة 6,3 ف��ي  ال��م��ت��ح��دة ق��ف��ز 
المئة في ايلول، الى 1,017 مليون 
تراجع  مقابل  وح��دة سكنية، في 
نسبته 14,4 في المئة الى 957 
الفا في آب، وكذلك رخص البناء 
ب��م��ا ن��س��ب��ت��ه 1,5 ف���ي ال��م��ئ��ة، ال��ى 
مقابل  ف��ي  وح���دة،  مليون   1,018
الى  المئة  في   5,6 نسبته  تراجع 
عينها،  الفترة  في  مليون   1,003
وق����ع����ه االي����ج����اب����ي ع���ل���ى ال����س����وق، 
مؤشر  ان  تبين  بعدما  وخصوصا 
االم��ي��رك��ي��ي��ن  المستهلكين  ث��ق��ة 
ال�����ذي ت���ع���ده ج��ام��ع��ة م��ي��ت��ش��ي��غ��ن 
ايلول  ارتفع من 84,6 نقطة في 
الى 86,4 في تشرين االول. الى 
ألقته  ال��ذي  للخطاب  ك��ان  ذل��ك، 
رئ���ي���س���ة االح���ت���ي���اط ال��ف��ي��دي��رال��ي 
ج����ان����ي����ت ي���ل���ل���ي���ن ف������ي ب���وس���ط���ن 
وأعربت فيه عن قلقها من اتساع 
ال���ه���وة ب��ي��ن ث�����روات االم��ي��رك��ي��ي��ن 

ك��م��ا ب��ي��ن االغ���ن���ي���اء وال���ف���ق���راء بما 
ي���ؤك���د ض�������رورة ات����خ����اذ اج�������راءات 
مالية ونقدية للحد من هذا االمر، 
فأقفل  للدوالر،  الداعم  انعكاسه 
ب�������1,2760  ن���ي���وي���ورك  ف���ي  االورو 
اول   1,2825 م��ق��اب��ل  ف���ي  دوالر 
م��ن ام��س، ف��ي ت��ط��ور ضغط على 
أون��ص��ة  وج��ع��ل  الثمينة  ال��م��ع��ادن 
دوالرا  ب����1237,75  تقفل  الذهب 
الفترة  ف��ي   1240,50 مقابل  ف��ي 

عينها.
وت���ح���ول���ت االس����ه����م االوروب����ي����ة 
ال�������ى االرت�������ف�������اع ام�������س ل��ت��س��ج��ل 
أك��ب��ر م��ك��اس��ب ي��وم��ي��ة ف���ي ث��الث 
س����ن����وات ب���ع���د ت����زاي����د اح���ت���م���االت 
االي���ام  ق��اب��ل  ف��ي  اط����الق منطقته 
أورو  م���ل���ي���ار   1000 م����ق����داره  ب���م���ا 
ع���ل���ى ث�����الث س����ن����وات. ك���م���ا ك���ان 
ل���ل���ن���ت���ائ���ج ال���م���ش���ج���ع���ة ل���ش���رك���ات 
السيارات للفصل الثالث تأثيرها 
المنطقة  ل��ب��ورص��ات ه��ذه  ال��داع��م 
يبن  راوح  ب��ارت��ف��اع  أق��ف��ل��ت  ال��ت��ي 
3,47 ف��ي ال��م��ئ��ة ف��ي ب��روك��س��ي��ل 
برشلونة.  ف��ي  ال��م��ئ��ة  ف��ي  و2,63 
وارت����ف����ع����ت االس����ه����م الام���ي���رك���ي���ة 
مجموعة  ب��اع��الن  مدعومة  ب��دوره��ا 
م���ن ال��ش��رك��ات ب��ق��ي��ادة "م���ورغ���ان 
س��ت��ان��ل��ي" ع���ن ن��ت��ائ��ج ق���وي���ة ف��ي 
الفصل الثالث وقد يأمل البعض 
الفيديرالي  االح��ت��ي��اط  يبطئ  ان 
م�������ن وت�������ي�������رة ت���ق���ل���ي���ص���ه ل���خ���ط���ة 
وأدى  لالقتصاد.  الكمي  التحفيز 
ذلك الى اقفال مؤشري داو جونز 
ال���ص���ن���اع���ي ون������اس������داك ب���ارت���ف���اع 
على  ن��ق��ط��ة   263,10 ب��ي��ن  راوح 
16380,34 نقطة و41,05 نقطة 

على 4258,44 نقطة تواليا.

elie.kahwaji@annahar.com.lb

اتجاهات األسواق

تحسن طفيف للبورصة يف سوق ضعيفة النشاط

تراجع االورو وارتفاع حاد 
لللبورصات

فرعون يطلع على مجسم للمشروع.  )مروان عساف(

الحجر األساس ملجّمع "إيدن روك"
على شاطئ الرملة البيضاء

التفاح اللبناني يصل إلى مصر
السفارة: عملنا على حّل مشكالت التصدير

"الدليل امليداني للطيور املهاجرة يف لبنان"

وض������ع وزي��������ر ال���س���ي���اح���ة م��ي��ش��ال 
ال��ح��ج��ر  أم������س  م�����ن  أول  ف�����رع�����ون 
ل��م��ج��ّم��ع "إي�������دن روك"  األس�������اس 
ع���ل���ى ش����اط����ئ ال����رم����ل����ة ال���ب���ي���ض���اء 
ف���ي ب����ي����روت، م���ع رئ���ي���س مجلس 
هولدينغ"  "ع��اش��ور  ش��رك��ة  إدارة 
عاشور،  المشروع( وسام  )صاحبة 
ف�����ي اح����ت����ف����ال أق����ي����م ف�����ي ف���ن���دق 
ب����الزا". وي��م��ت��ّد المشروع  "ك����روان 
متر  أل����ف   22300 م��س��اح��ة  ع��ل��ى 
تقريبًا. ويتضمن برجين ضخمين 
ومميز،  ف��ري��د  ه��ن��دس��ي  بتصميم 
طابقًا   22 م��ن  منهما  ك��ل  يتألف 
احدهما سيكون عبارة عن فندق 
م�����ن ف���ئ���ة ال���خ���م���س ن�����ج�����وم. ك��م��ا 
ي��ت��ض��م��ن م���اري���ن���ا ص��ي��ف��ي��ة ع��ائ��م��ة 
وش���ال���ي���ه���ات وم���ن���ت���ج���ع���ا وم����راك����ز 

أعمال وتجارة.
 وف���ي االح��ت��ف��ال ل��ف��ت ع��اش��ور 
إلى أن "المشروع الجديد سيبقى 

ألمد بعيد معلما للسياحة البحرية 
ع��ل��ى ش��اط��ئ ب����ي����روت". وأض����اف: 
"اننا ندرك تمامًا صعوبة األوضاع 
السياسية واألمنية واالقتصادية، 
ل���ك���ن إي���م���ان���ن���ا ب���ل���ب���ن���ان وث��ق��ت��ن��ا 
ب���م���س���ت���ق���ب���ل ب�����ي�����روت أق��������وى م��ن 
أهمية  ال��ص��ع��وب��ات". وش���دد على 
بمساحته  يتميز  ال��ذي  "المشروع 
وم��واص��ف��ات��ه.  وحجمه  وهندسته 
الغد ف��ي قلب بيروت  ب��ي��روت  إن��ه 

التاريخية".
 أما فرعون فرأى في كلمته أن 
"هذه المشاريع هي تحّد حقيقي 
وإي�����م�����ان ب����ه����ذا ال���ب���ل���د وص����ورت����ه 
واجبنا جميعًا  التي من  السياحية 
الدفاع عنها"، مبرزًا أهمية "الدفاع 
من  والديموقراطية  السيادة  عن 
ج��ه��ة، وال��م��ع��ال��م االق��ت��ص��ادي��ة من 
الظروف  كانت  مهما  ثانية،  جهة 

دة".
ّ
صعبة ومعق

ن��ظ��رًا ال����ى أه��م��ي��ة ال��ت��ف��اح ال��ل��ب��ن��ان��ي 
يمثله  وم��ا  رئيسية  كسلعة تصدير 
اللبنانيين،  للمصدرين  اهمية  م��ن 
خالل  م��ن  المصرية  الحكومة  عملت 
ال��م��ص��ري��ة  وال���س���ف���ارة  ال��ت��ج��ارة  وزارة 
لبنان  في  التجاري  مكتبها  بواسطة 
ع��ل��ى ح��ل ج��م��ي��ع م��ش��ك��الت تصدير 
هذه السلعة المهمة للبنان، بحسب 
م����ا أع���ل���ن���ت ال���س���ف���ارة أم������س. وك����ان 
وزي�����ر ال����زراع����ة اك�����رم ش��ه��ي��ب ال��ت��ق��ى 
ال���م���س���ت���ش���ار خ����ال����د أن����ي����س ال���ق���ائ���م 
باعمال السفارة المصرية في بيروت، 
المستشارة  وه��ب��ة  م��ن��ى  وال��دك��ت��ورة 
لبحث  مرتين  السفارة  ف��ي  التجارية 
س��ب��ل ت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
التجارية واالقتصادية بين البلدين، 
ل 

ّ
ودرس اس��ب��اب م��ا ت���ردد ع��ن تعط

شحنات التفاح اللبناني في الموانىء 
المصرية مع بداية موسم التصدير".
وأش��ارت ال��وزارة، الى انه بمراجعة 
كل  نفاد  تبين  المصرية  السلطات 

المصدرة  اللبناني  ال��ت��ف��اح  شحنات 
باستثناء تسع شحنات تمثل حوالى 
بسبب  ت���ص���دي���ره،  ت���م  م��م��ا   % 20
اللبنانيين  ال��م��ص��دري��ن  ات��ب��اع  ع���دم 
ل��������الج��������راءات ال�����ت�����ي ي����ن����ص ع��ل��ي��ه��ا 
ال��ق��ان��ون ال��م��ص��ري وال��ت��ي ت��واف��ق مع 
وجوب  اي  الدولية،  التجارة  قوانين 
عبوة  على  ال��م��وج��ودة  البيانات  دق��ة 
ال���ت���ص���دي���ر وه�����و م����ا ل����م ي���ت���واف���ر ف��ي 
ان  عليها  )ك��ت��ب  ال��ت��س��ع.  الشحنات 
تاريخ الصنع هو 2013 وليس 2014 
ما يوحي بتلف محتويات العبوات وما 
يخالف الواقع الن الشحنات من انتاج 

.)2014
ول���ف���ت���ت ال������ى ان������ه "ن����ظ����رًا ل��ع��م��ق 
العالقات بين الدولتين الشقيقتين، 
أع���ط���ت ال���ح���ك���وم���ة ال���م���ص���ري���ة مهلة 
ل��ل��م��ص��دري��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ل��ت��ع��دي��ل 
ب���ي���ان���ات ال���ع���ب���وات داخ������ل ال���م���وان���ئ 
ال���م���ص���ري���ة وت������م االف����������راج ع����ن ه���ذه 

الشحنات فورًا". 

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق 
للطيور  الميداني  "الدليل  اص��دار 
ال��م��ه��اج��رة ال��م��ح��ل��ق��ة ف���ي ل��ب��ن��ان"، 
ال���������ذي أع���������ده م������ش������روع ال���ط���ي���ور 
المهاجرة في وزارة البيئة بالتعاون 
م���ع ج��م��ع��ي��ة ح��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة في 
البيئة  م��رف��ق  م��ن  بتمويل  ل��ب��ن��ان، 
ال��ع��ال��م��ي وت��ن��ف��ي��ذ ب���رن���ام���ج االم���م 

المتحدة االنمائي.

لبنان  "يعتبر  المشنوق:  وق���ال 
زج���اج���ة" رئيسية  "ع��ن��ق  م��ن��ط��ق��ة 
ل���ل���ط���ي���ور ال����م����ه����اج����رة، ب���اع���ت���راف 
ال��ع��ل��م��اء ال��م��ت��خ��ص��ص��ي��ن ف���ي علم 
الطيور. ويمكن الطيور في لبنان 
ع���دة  الن����ت����ه����اك����ات  ت���ت���ع���رض  ان 
مختلفة:  ق��ط��اع��ات  ن��ش��اط��ات  عبر 
ال��زراع��ة  ال��ط��اق��ة،  ال��ب��ري،  كالصيد 

وقطاع ادارة النفايات".
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كل 4 أسطـر  20.000  ليـرة لبنـانية
كل سطـر إضـافي  5.500  ليـرة لبنـانية

 مطلوب
متفرقاتوظائف

للبيع
عقارات

مطلوب
عقارات

اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

ي��ب��ل��غ ال���ى ج����ورج ص��ف��ي��ر المجهول 
المقام

ال��م��ادة 409أ.م.م.   ألح��ك��ام 
ً
س��ن��دا

ت��ن��ب��ئ��ك ه����ذه ال����دائ����رة أن����ه ل��دي��ه��ا 
ف�����ي ال���م���ع���ام���ل���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة رق���م 
 
ً
 موجها

ً
اجرائيا  

ً
ان��ذارا  2014/634

اليك من كبريال الخوري ناتجا عن 
تنفيذ شيك بقيمة /300000/د.أ. 
اض���اف���ة ال���ى ال���رس���وم وال��م��ص��اري��ف 

والفوائد.
وعليه تدعوك هذه الدائرة للحضور 
وكيل  ب��واس��ط��ة  او   

ً
شخصيا اليها 

واالوراق  االن������ذار  ل��ت��س��ل��م  ق��ان��ون��ي 
المرفقة به ليصار بعد انتهاء مهلة 
النشر البالغة عشرين يوما واالنذار 
عشرة ايام وعلى تعليق نسخة عنه 
ع��ل��ى ل��وح��ة االع���ان���ات ل���دى دائ���رة 
التنفيذ  متابعة  الى  بيروت  تنفيذ 

بحقك اصوال حتى آخر الدرجات.
مأمور التنفيذ ندى بيضون

وثيقة تبليغ مدنية
رقم الدعوى 2013/251

ص������ادرة ع���ن م��ح��ك��م��ة ال���ت���ج���ارة في 
بيروت

)الرئيس جورج حرب(
ط���ال���ب ال��ت��ب��ل��ي��غ ال���م���دع���ي: س��م��ي��ر 
م��خ��ي��ب��ر وك���ي���ل���ه االس�����ت�����اذ ال���ي���اس 

مخيبر
عليها:  المدعى  اباغها  المطلوب 
للي آن رئيف مخيبر من ورثة رئيف 

مخيبر والمجهولة المقام.
ت���ب���ل���ي���غ���ه���ا:  ال����م����ط����ل����وب  االوراق 
االستحضار ومرفقاته 2013/11/6 
وط���������ل���������ب ت�����ص�����ح�����ي�����ح خ�����ص�����وم�����ة 

2013/12/13
بالدعوى المقامة عليكم من طالب 
الدعوى  قبول  وموضوعها  التبليغ 
ش����ك����ًا ل������وروده������ا ض���م���ن ال��م��ه��ل��ة 
التعاقدية المحددة في المادة 14 
م���ن ع��ق��د ال���ش���رك���ة وف����ي االس����اس 
ت����ك����ري����س ح�����ق ال����م����دع����ي ب���اي���ف���اء 
بحقوقهم  المتوفي  الشريك  ورث��ة 
وت���ع���ي���ي���ن خ���ب���ي���ر ل��ت��خ��م��ي��ن ح��ص��ة 
الشريك المتوفي رئيف مخيبر في 
شركة فود سباي ستورز )توصية 
 الي���ف���اء ورث��ت��ه 

ً
ب��س��ي��ط��ة( ت��م��ه��ي��دا

عليهم  المدعى  وبتضمين  قيمتها 
كافة الرسوم والمصاريف.

ف��ي��ق��ت��ض��ي ح���ض���ورك���م ب����ال����ذات او 
ب��م��وج��ب سند  ق��ان��ون��ا  م��ن يمثلكم 
مصدق الستام االوراق واال تجري 

ل��ل��م��ادة  ال��م��ع��ام��ات بحقكم س��ن��دا 
409أ.م.م.

رئيس القلم المكلف سهيلة مومنة

اعالن
الجمعية  اج��ت��م��اع  محضر  ب��م��وج��ب 
العمومية غير العادية للمساهمين 
بتاريخ  تقرر   2013/12/26 بتاريخ 
ن��ازك��ا  ش���رك���ة  ح���ل   2014/10/13
اوف شور ش.م.ل. رئيس مجلس 
ن���ق���وال ادد خ��ي��ر  ال���س���ي���د  ادارت�����ه�����ا 
وشطب قيدها من السجل التجاري 
في بيروت حيث هي مسجلة برقم 
في  تسجيلها  ورق���م   /1802582/

المالية /1732689/.
ف��ع��ل��ى ك����ل ذي م��ص��ل��ح��ة ت��ق��دي��م 
عشرة  خ��ال  وماحظاته  اع��ت��راض��ه 

ايام من آخر نشر.
امين السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلين دميان

اعالن للمرة الثانية
ت��ج��ري ب��ل��دي��ة ص��ي��دا ع��ن��د ال��س��اع��ة 
الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء 
مركزها  في  الموافق 2014/10/29 
ص���ي���دا - م��ب��ن��ى ال���ق���ص���ر ال���ب���ل���دي، 
تقديم  وبطريقة  ع��ام��ة(  )مناقصة 

ب��ال��ظ��رف ال��م��خ��ت��وم المغفل  اس��ع��ار 
للعام 2015 التلزيمات التالية:

ملعب  الغازون في  اعمال صيانة   -
صيدا البلدي.

- اعمال كنس الشوارع في صيدا.
الصحية  والمراقبة  الذبيح  اعمال   -
ع��ل��ى ال��ل��ح��وم ال��ذب��ي��ح��ة ف���ي مسلخ 

بلدية صيدا.
ت��ق��ب��ل ط��ل��ب��ات االش����ت����راك وت��س��ل��م 
باليد الى قلم البلدية لغاية الساعة 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة م���ن ظ��ه��ر آخ���ر ي��وم 
للتلزيم  المحدد  اليوم  يسبق  عمل 
مصحوبة بالتأمينات والمستندات 

المطلوبة.
الشروط  على دفتر  االط��اع  يمكن 
 وخال اوقات الدوام 

ً
الخاص يوميا

ال��رس��م��ي ف��ي م��رك��ز بلدية ص��ي��دا - 
امانة السر - الطابق الثالث.

صيدا في 2014/10/15.
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رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد زهير السعودي

إعالن مكّرر عن
مناقصة عمومية

إن ات���ح���اد ب���ل���دي���ات ق���ض���اء ب��ش��ري 
عمومية  مناقصة  إج���راء  ف��ي  يرغب 

 
ً
ف��ان��ات سعة 12 راكبا ل��ش��راء ستة 

على أن تكون اآلليات جديدة وغير 
مستعملة على االطاق ولها وكيل 
م��ع��ت��م��د ول����دي����ه م������رآب ل��ل��ت��ص��ل��ي��ح 

والصيانة في لبنان.
فعلى الراغبين باالشتراك في هذه 
الى  الحضور  العمومية  المناقصة 
م��رك��ز ات��ح��اد بلديات ق��ض��اء بشري 
ف���ي ال���دي���م���ان ل���إط���اع ع��ل��ى دف��ت��ر 
الشروط الخاصة وتقديم طلباتهم 
 م��ن ت��اري��خ نشر هذا 

ً
وذل���ك اع��ت��ب��ارا

اإلعان ولغاية الساعة 12 من نهار 
الجمعة تاريخ 2014/10/31.

إن جلسة فض العروض تجري في 
 من 

ً
مركز االتحاد الساعة 10 صباحا
نهار السبت تاريخ 2014/11/1.

رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري
ايلي حنا مخلوف

اعالن قضائي
تفليسة ابراهيم رحال

ب���ي���ع اس����ه����م ف����ي ال���ع���ق���ار رق������م 7/
النميرية   1587 والعقار  النميرية 

بالمزاد العلني
ح��ض��رة  ق���رر   2014/9/23 ب��ت��اري��خ 
ع��ل��ى تفليسة  ال��م��ش��رف  ال��ق��اض��ي 
اب����راه����ي����م رح�������ال ال����رئ����ي����س ج��م��ال 

عبدالله بيع االسهم في العقار 7/
1587/النميرية  والعقار  النميرية 
بالمزاد العلني لمصلحة التفليسة.

المزايدة  جلسة  تعيين  تقرر  فقد 
 2014/11/18 ال��واق��ع  ال��ث��ل��ث��اء  ن��ه��ار 
 لبيع 

ً
ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��ر ظ���ه���را

االس���ه���م ف���ي ال���ع���ق���ار 7/ال��ن��م��ي��ري��ة 
وال��ع��ق��ار 1587/ال��ن��م��ي��ري��ة ب��ال��م��زاد 

العلني.
وان ال���ع���ق���اري���ن ي��ق��ع��ان ف���ي م��وق��ع 
يتفرعان عن الطريق العام من بلدة 

النميرية.
العقار 1587/النميرية يتم  وان   -1
الوصول اليه عبر طريق معبدة وهو 
أرض بعل قائم عليه بناء مؤلف من 
ط��ال��ب��ق سفلي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى خ��زان 

مياه ومخزن وشرفة.
وط��اب��ق أرض���ي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��وزع 
وص�����ال�����ون وش����رف����ة وغ���رف���ت���ي ن���وم 
رئ���ي���س���ي���ت���ي���ن وغ�����رف�����ة ن������وم ث��ال��ث��ة 
م����ت����واض����ع����ة ال����م����س����اح����ة وم���ط���ب���خ 

وحمامين وغرفة صغيرة للغسيل.
فهي  ال��ع��ق��ار  ألرض  بالنسبة  وأم���ا 
م��ش��ج��رة ب��ب��ع��ض أش���ج���ار ال��زي��ت��ون 
والسمسم كما أن البناء من الخارج 

.
ً
بوضع عادي جدا

/1587/ رق��م  العقار  مساحة  وان   -

من  1415م.م.  وال��ب��ال��غ��ة  ال��ن��م��ي��ري��ة 
واق��ع االف��ادة العقارية وان مساحة 

البناء 310م.م.
االج���م���ال���ي���ة  ال���ع���ق���ار  ق���ي���م���ة  وان   -
وعشرون  واث��ن��ان  مئة   $122.780
أل����ف وس��ب��ع��م��اي��ة وث���م���ان���ون دوالر 

اميركي.
 بأشغال السيد 

ً
- وان العقار حاليا

احمد رحال الذي قام بتشيد البناء 
عليه منذ أكثر من عشر سنوات.

يتم  7/ال��ن��م��ي��ري��ة  ال���ع���ق���ار  وان   -2
الوصول اليه عبر طريق متفرعة من 

الطريق العام.
والعقار عبارة عن أرض بعل ترابية 
وصخرية بمحاذاة الطريق الفرعية.

يتم الوصول الى العقار عبر طريق 
غير معبدة ترابية.

وان مساحة العقار رقم 7/النميرية 
وق��ي��م��ة  18958م.م.  وال����ب����ال����غ����ة 
االس����ه����م ال����ع����ائ����دة ال�����ى ال��م��ف��ل��س 
البالغة 841.857 سهم من العقار 
مئة   $132999,37 ه��ي  المذكور 
ال���ف وتسعماية  وث���اث���ون  واث���ن���ان 

وتسعة وتسعون دوالر اميركي.
ع���ل���ى ال���راغ���ب���ي���ن ب����ال����ش����راء ت��ق��دي��م 
عروضهم بواسطة الظرف المختوم 
عشرة  مهلة  في  المحكمة  قلم  في 

أيام من تاريخ النشر.
رئيس القلم جومانه المصري عويدات

إعالن
ت���ب���ل���ي���غ ع�����م�����ًا ب�����أح�����ك�����ام ال�����م�����ادة 

409أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس

المنفذ عليهما: برجوت  الى  موجه 
وف��ل��م��ي��ن��ا ي��وس��ف ج��رج��س ملكون 
ال��خ��اص��ة، ومجهولتي  ال��ح��ارة  - م��ن 

.
ً
محل االقامة حاليا

رقم  التنفيذية  المعاملة  بمقتضى 
بوجهكما  ال��م��ق��دم��ة   2014/382
م�����ن ال����م����ن����ف����ذة ج������ورج������ات ج�����ورج 
رع���د ب��وك��ال��ة ال��م��ح��ام��ي ط��ون��ي متى 
الغرفة  عن  الصادر  الحكم  بموجب 
االبتدائية الثانية في الشمال برقم 
المتضمن   2014/2/20 تاريخ   34
إع��ان عدم قابلية العقار رقم 100 
من منطقة النخلة العقارية للقسمة 
الشيوع  وب��إزال��ة  الشركاء  بين   

ً
عينا

في ما بينهم عن طريق طرحه للبيع 
لصالحهم  للعموم  العلني  ب��ال��م��زاد 
 
ً
امام دائرة التنفيذ المختصة وفقا
ع��ل��ى أن يعتمد  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ألح���ك���ام 
االولى  المزايدة  للطرح في   

ً
أساسا

وت��وزي��ع  الخبير  م��ن  ال��م��ق��در  المبلغ 

ن����ات����ج ال���ث���م���ن وال����م����ص����اري����ف ب��ي��ن 
ال���ش���رك���اء ك����ل ن��س��ب��ة ح��ص��ت��ه ف��ي 
الملك وشطب اش��ارة ال��دع��وى عن 

صحيفة العقار المذكور.
لذلك يقتضي حضوركما بالذات أو 
هذه  قلم  الى  القانونية  بالواسطة 
التنفيذي  اإلن��ذار  الدائرة الستام 
ومربوطاته واتخاذ مقام لكما ضمن 
نطاقه والجواب بمهلة خمسة أيام 
م���ن ت���اري���خ ال��ت��ب��ل��ي��غ وع��ش��ري��ن ي��وم 
م���ن ت���اري���خ ال��ن��ش��ر وب��إن��ق��ض��ائ��ه��م��ا 
قلمها  ف��ي  لكما  تبليغ  ك��ل  يعتبر 
 ويصار الى متابعة التنفيذ 

ً
صحيحا

 لألصول وحتى آخر الدرجات 
ً
وفقا

والمراحل.
رئيس القلم ميرنا الحصري

إعالن
صادر: 1153/ر

وارد: 2014/12688
تجري لجنة المزايدات في الجامعة 
م���زاي���دة عمومية  إع�����ادة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ل��ت��ل��زي��م اس��ت��ث��م��ار اس���ت���راح���ة، ل���زوم 
كلية اإلع���ام - ال��ف��رع ال��ث��ان��ي على 
أساس سعر يقدمه العارض وذلك 
في مبنى اإلدارة المركزية للجامعة 
مقابل  ال��زج��اج��ي  المبنى  اللبنانية 

المتحف،
ال�������ي�������وم االرب���������ع���������اء ال��������واق��������ع ف���ي���ه 
13/الثالثة  الساعة   2014/10/29
 - اللبنانية  الجامعة  لصالح  ع��ش��رة 

كلية االعام - الفرع الثاني.
تقدم العروض لاشتراك في إعادة 
نصوص  وف��ق  العمومية  ال��م��زاي��دة 
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن 
االطاع والحصول عليه لدى دائرة 

اللوازم خال الدوام الرسمي
المبنى  المركزية  اإلدارة  ال��ع��ن��وان: 

الزجاجي - مقابل المتحف.
م��ك��ت��ب: رئ���ي���س دائ������رة ال����ل����وازم - 

الطابق الثاني.
وطلبات  ال��ع��روض  تصل  أن  يجب 
االش������ت������راك ف����ي إع��������ادة ال���م���زاي���دة 
اإلداري��ة  الدائرة  قلم  الى  العمومية 
ال��م��ش��ت��رك��ة ف����ي رئ����اس����ة ال��ج��ام��ع��ة 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة وذل��������ك ق���ب���ل ال���س���اع���ة 
 م��ن آخ���ر ي��وم 

ً
ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة ظ��ه��را

إلع��ادة  المحدد  ال��ي��وم  يسبق  عمل 
ال�����م�����زاي�����دة وذل��������ك أث�����ن�����اء ال��������دوام 

الرسمي.
بيروت في 15 تشرين االول 2014
التكليف 1777
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين

اعالنات رسمية

ل���ل���ب���ي���ع م���اك���ي���ن���ة ل����ي����زر ح���ف���ر وق���ص 

للدعاية. للمراجعة: 03/273315

لايجار الحمرا، مكتب 200م.م، طابق 
، 4 حمامات، موقف، 

ً
اول، مجدد كليا

 $46,000 ال������خ،  ح���دي���دي���ة  ح���م���اي���ة 
. التلفون: 03/662121

ً
سنويا

3000م.م،  ل��ش��رك��ة  أرض  م��ط��ل��وب 
أو  م���������خ���������زن  أو  ص���������ال���������ة  ل�������ب�������ن�������اء 
 م����ك����ت����ب، ض����م����ن ال����م����ت����ن ال���ش���م���ال���ي

v-leb@hotmail.com

ل���اي���ج���ار ق������رب م����درس����ة ال��ل��ي��س��ي��ه، 
م��ن��ط��ق��ة اوت����ي����ل دي�������و، االش���رف���ي���ة، 
 شقتان مفروشتان 110م.م و155م.م
ت���دف���ئ���ة وت����ب����ري����د، م����وق����ف س����ي����ارة. 

التلفون: 03/519824

 Residences de la mer شاليه 
اوالد  دون  لعائلة  مفروشة  100م.م 

لمدة 6 اشهر. ت: 03/309306

ل���اي���ج���ار م��ك��ت��ب او ع����ي����ادة م��س��اح��ة 
70م.م طابق 3 سنتر شقير وشركاه، 
سن الفيل طلعة جسر الواطي مقابل 

البلدية الطريق العام 03/967113

A5438, Hamra, Furnished 
Studio, 60m2, 1 bedroom, 
24,000$. Tel: 01/992993 
Ultimate Brokerage 

À louer luxueux chalet 
200m2 à Faqra Club, 150m2 
jardin + 2 parkings. $48,000 
/ an. email: info.faqra@gmail.com

ف���ي  157م.م،  م�����ف�����روش�����ة  ش�����ق�����ة 
 االش���رف���ي���ة، ق����رب س���اح���ة س��اس��ي��ن، 
3 نوم، غرفة خادمة، موقفان، مولد 

كهربائي. التلفون: 03/749740

لايجار شقة بصاليم جديدة 210م.م  
3 ن���وم، 2 ص��ال��ون، ط��ع��ام، 4 حمام، 
جديدة، خادمة + 3 مواقف + كاف، 

تراس 170م.م. ت 03/216717

لايجار شقة سكنية، بيروت، ساحة 
المتحف، ط. 4 و5، مجّددة، مكّيفة، 
���د، 3 ن����وم و3 ح���م���ام وال���ت���واب���ع، 

ّ
م���ول

م�����زدوج، )24000  ب��ل��ك��ون، زج���اج   2
 -  01/423721 ت:  دوالر/ال���س���ن���ة(. 

)14:00 - 8:00( 01/615462

 عجلتون على الطريق العام، 145م.م،
ح��م��ام��ات،  م���اس���ت���ر(، 3   2( ن�����وم،   3
شوفاج، غرفة مونة، موقفان، سوبر 
التسليم آذار 2015. ت:  دولوكس، 

03/656766

تلة  ع��ل��ى  600م.م،  م��س��اح��ة  ارض، 
ض��م��ن��ه��ا م���ن���زل ق����دي����م، دي�����ر ال��ق��م��ر. 

التلفون: 70/853356

م،  1447م  ارض  الشيخان،  ج��داي��ل 
استثمار  ال��ع��ام،  الطريق  على  للبيع، 
ال��م��ت��ر  ك��اش��ف��ة،  م��س��ط��ح��ة   ،50/30
ال���ت���ل���ف���ون:  ال���س���ف���ر.  ب����داع����ي   $225

70/752629 - 76/316012

للبيع شقة دوحة الحص قرب مدرسة 
سند،  230م.م،  فينيكس،  ليسيه 
يحجب،  ال  منظر  مولد،  بئر،  موقف، 

1250$/م.م. ت: 03/352372

565م.م،  ت������ج������اري  م����ح����ل  ل���ل���ب���ي���ع 
االش���رف���ي���ة، س�����ارع س���اس���ي���ن، ب��ن��اي��ة 
ج���دي���دة وف��خ��م��ة، ال���ط���رق ال���ع���ام، مع 
م��واق��ف ل��ل��س��ي��ارات، ال��م��ت��ر $6800. 

التلفون: 03/891039

A2380, Jnah, 300m2,  
4 bedrooms, 2 P., 860,000$. 
Tel: 01/992993 Ultimate 
Brokerage

A2534, Al-Zarif, 200m2,  
3 bedrooms, 1 P., 585,000$. 
Ultimate Brokerage. Tel: 
01/992993

Rabieh high standing new 
apartment with garden, 
storage room, drivers room, 
4 pakings. Call 03/484184

Bayada Duplex, 300m2, 
new bldg., panoramic sea 
view, calm street, only for 
$590,000. Tel: 71/418888

بيت  نجم،  عين  منطقة  فخمة  شقة 
م��ري ط2 226م.م منظر خ��اب على 
البحر والجبل طريق خاص سعر مغر. 

التلفون: 70/183210

شقة للبيع في الصنايع منظر مطل 
 على الحديقة 150م.م + تراس غرفتان
موقف 500,000$. ت: 01/374666 

www.sodeco-gestion.com

ب���دون وسيط  ال��س��ف��ر،  ب��داع��ي  للبيع 
م���ن ال���م���ال���ك ال����ى ال����ش����اري ش��ق��ة في 
بحر  ك��اش��ف��ة  300م.م،  ك��ل��ي��م��ن��ص��و 

وجبل. التلفون: 03/288770

م���ص���رف ل��ب��ن��ان��ي ي��ع��ل��ن ع����ن ح��اج��ت��ه 
ل��م��وظ��ف ح��ائ��ز ع��ل��ى إج�����ازة جامعية 
العمل  ولديه خبرة في  الحقوق،  في 
المصرفي ال تقل عن 3 سنوات في 
مجال التدقيق، التحقق وأو الشؤون 
الذاتية:  السيرة  إلرس���ال  القانونية، 
jobs.lebanon2014@gmail.com

 ش���ق���ة ج���م���ي���زة االش����رف����ي����ة، 3 ن����وم، 
3 حمامات، صالون + سفرة، موقف، 

موتور. التلفون: 03/940035

ل����ل����ب����ي����ع ش�����ق�����ة ط������اب������ق ارض�����������ي ف���ي 
 .$195,000 140م.م،  المنصورية، 

التلفون: 03/379150

م�����ط�����ل�����وب م������دي������ر ان�������ت�������اج ل���ب���ن���ان���ي 
اب��راه��ي��م خبرة  ف��ي نهر   لمعمل رخ���ام 
 5 سنوات في صناعة الحجر وتصميمه

Cv:hrwebnew@gmail.com

Recrutons H/F, Trés bon 
français, Familiers avec 
word, internet, formation 
bio/Chimie est un plus, 
Locaux a Jounieh, possibilité 
de travail à partir de la 
maison. Tél.: 03/861768 
)recrutementfrcv@yahoo.com(

لإليجار
عقارات

وفاة

جامعة آل خوري في لبنان والعالم
تنعى بمزيد من الحزن واألسى
الرئيس الفخري للجامعة

المعلم 
سعيد توفيق الخوري

ركنًا  غيابه  ف��ي  الجامعة  تفتقد  وإذ 
اساسيًا وسندًا قويًا،

ب��أح��ر  وع���ائ���ل���ت���ه  اوالده  م����ن  ت���ت���ق���دم 
التهاني.

شركة أمين قعوار وأوالده )لبنان(
تنعى ببالغ الحزن واالسى المرحوم

المعلم 
سعيد توفيق الخوري

لمجموعة  الفخري  والرئيس  المؤسس 
)CCC( شركة اتحاد المقاولين العالمية
وت����ت����ق����دم ال����ش����رك����ة ب����أح����ر ال���ت���ع���ازي 

والمواساة الى اوالده 
س��ل��وى، ت��وف��ي��ق، س��ام��ر، وائ����ل وت��ي��م��اء 

وعائاتهم
والى عموم آل الخوري.

ال��ج��م��ع��ي��ة االرث����وذك����س����ي����ة ال��خ��ي��ري��ة 
الفلسطينية 

بمزيد من الحزن واالس��ى تنعى رجل 
الخير والعطاء

المؤسس والرئيس الفخري لمجموعة 
ش���رك���ة ات���ح���اد ال��م��ق��اول��ي��ن ال��ع��ال��م��ي��ة 

)CCC(

المعلم 

سعيد توفيق الخوري
وتتقدم من عائلته الكريمة و اسرة ال 

)CCC( بأحر التعازي،
رحمه الله رحمة واسعة.

اإلدارة العامة لمجموعة عوده
تنعى بمزيد الحزن واألسى

المعلم 

سعيد توفيق الخوري
لمجموعة  الفخري  والرئيس  المؤسس 
)CCC( شركة اتحاد المقاولين العالمية

ومن كبار مساهمي بنك عوده
ب��أح��ر  م���ن أوالده وع��ائ��ل��ت��ه  وت��ت��ق��دم 

التعازي
لكم من بعده طول البقاء.

 )LAU( األميركية  اللبنانية  الجامعة 
ب��ش��خ��ص أع���ض���اء أم��ن��ائ��ه��ا ورئ��ي��س��ه��ا 
الدكتور جوزف جبرا ون��واب الرئيس 
الرئيس  واألس���ف  ال��ح��زن  ببالغ  تنعى 
 )CCC( العالمية  للمؤسسة  الفخري 

ومؤسس ورئيس شركة المقاوالت
المعلم 

سعيد توفيق الخوري
وآل  ال��خ��وري  وآل  ابنائه  م��ن  وتتقدم 
ص��ب��اغ ب��أح��ر ال��ت��ع��ازي خ��ص��وص��آ وأن 
عقيلته المرحومة وداد جريس صباغ 

خريجة الجامعة.

رئ����ي����س وأع������ض������اء م���ج���ل���س األم����ن����اء 
مركز  ف��ي  وال��ط��ب��ي  اإلداري  وال��ج��س��م 
س���رط���ان األط���ف���ال ف���ي ل��ب��ن��ان ال��ت��اب��ع 
ل��ألب��ح��اث في  لمستشفى س��ان ج��ود 
من  بمزيد  ينعون  المتحدة  ال��والي��ات 

الحزن واالسى
المعلم 

سعيد توفيق الخوري
السيدة  ــاء  االمــن مجلس  عضو  والـــد 

سلوى سعيد الخوري
التعازي  بأحر  عائلته  من  ويتقدمون 

وأصدق مشاعر المواساة.

ب��ب��ال��غ ال��ح��زن واالس����ى ت��ن��ع��ى جمعية 
م��ت��خ��رج��ي االن��ت��رن��اش��ي��ون��ال ك��ول��ي��دج 

)I.C.A.A( المغفور له المرحوم
المعلم 

سعيد توفيق الخوري
لمجموعة  الفخري  والرئيس  المؤسس 
)CCC( شركة اتحاد المقاولين العالمية
وتتقدم من جميع أفراد العائلة ومن 
بأحر  المقاولين  ات��ح��اد  ش��رك��ة  اس���رة 
ال����ت����ع����ازي، س���ائ���ل���ة ل��ل��ف��ق��ي��د ال��رح��م��ة 

ولعائلته الصبر والسلوان.

مجموعة  تنعى  واألس���ى  ال��ح��زن  ببالغ 
االقتصاد واألعمال إلى لبنان والعالم 
المؤسسين  وأب����رز  رئيسها  ال��ع��رب��ي، 

فيها، المغفور له المرحوم
المعلم 

سعيد توفيق الخوري
لمجموعة  الفخري  والرئيس  المؤسس 
)CCC( شركة اتحاد المقاولين العالمية
واألعمال  االقتصاد  مجموعة  وتتقدم 
من أسرة الفقيد توفيق، سامر، وائل، 
سلوى وتيماء، ومن جميع أفراد العائلة 
وم���ن أس����رة ش��رك��ة ات��ح��اد ال��م��ق��اول��ي��ن 
الرحمة  للفقيد  سائلة  التعازي،  بأحر 

ولعائلته الصبر والسلوان.
مجموعة االقتصاد واألعمال.

محمود عبد الباقي
ينعى الرجل النادر 

ال��ذي ك��ان مثله األعلى ط��وال حياته 
العملية

المعلم
سعيد توفيق الخوري

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

اإلخوة األعزاء، 
توفيق وسامر ووائل وسلوى وتيماء

صعب هو الفراق ولكنه مشيئة الله، 
رحم الله فقيدنا الغالي

المعلم 
سعيد توفيق الخوري

)أبو توفيق(
وأوسعه فسيح جناته 

ا إليه راجعون 
ّ
ا لله وإن

ّ
وإن

أخوكم المحب مأمون الطباع.

سهيل ناصر وعائلته 
بمزيد من الحزن واألسى ينعيان األخ 

األكبر
المعلم 

سعيد توفيق الخوري
رح���م���ه ال���ل���ه رح���م���ة واس����ع����ة وال���ب���ق���اء 

للعائلة الكريمة.

ال��ح��زن واألس���ى، ينعى رئيس  بمزيد 
وأعضاء رابطة أصدقاء كمال جنباط 

الصديق الكبير
المعلم

سعيد توفيق الخوري
الذي خسرناه ركنا أساسيا من أركان 
ال���دف���اع ع���ن ال��ق��ض��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة، رج��ل 
العمران والتحديث، ورجل العطاء با 

حساب.
والرابطة، التي شرفها منذ تأسيسها 
االستشاري،  مجلسها  في  بعضويته 
تسأل الله أن يشمل الراحل برحمته، 
ويبارك مثواه، ويسكنه فسيح جناته.

أهالي جديدة مرجعيون
وم���وظ���ف���و ش���رك���ة إت���ح���اد ال��م��ق��اول��ي��ن 

العالمية )CCC( من اهالي البلدة
من  القلبية  التعازي  بأحر  يتقدمون 

عائلة الفقيد الكبير المرحوم
المعلم

سعيد توفيق الخوري
س��ائ��ل��ي��ن ال���ل���ه ان ي��ت��غ��م��ده ب���واس���ع 

رحمته وبسكنه فسيح جنانه.

لجنة وقف كنيسة النبي الياس
ع�����ي�����ن ك������س������ور ل�������ل�������روم ال���م���ل���ك���ي���ي���ن 

الكاثوليك
االعمال  الحزن رجل  بمزيد من  تنعى 

الناجح والمحسن الكبير
المعلم

سعيد توفيق الخوري
وت��ت��ق��دم ب��أح��ر ال��ت��ع��ازي ال���ى عائلته 
ال��ك��ري��م��ة س��ائ��ل��ة ال�����رب ان ي��ت��غ��م��ده 

بواسع رحمته.

رئيس واعضاء الهيئة االدارية لنادي 
جديدة مرجعيون الثقافي في بيروت

ينعون المرحوم
سعيد توفيق الخوري

وي���ت���ق���دم���ون م����ن ع���ائ���ل���ت���ي ال����خ����وري 
وص��ب��اغ وج��م��ي��ع االق�����ارب واالص���دق���اء 
ب���اح���ر ال����ت����ع����ازي واص�������دق ال���م���واس���اة 

القلبية
واسكنه  رحمته  ب��واس��ع  ال��ل��ه  تغمده 

فسيح جنانه.

بمزيد من الحزن واألسى ينعى
 صندوق الطاب الفلسطينيين 

رئيس مجلس أمنائه المعلم
سعيد توفيق الخوري

وإذ يفتقد الصندوق في غيابه ركنا 
اساسيا وسندا قويًا يتوجه الى جميع 
اف����راد ع��ائ��ل��ة ال��راح��ل ال��ك��ري��م ب��أص��دق 

مشاعر المواساة.
رحم الله الفقيد رحمة واسعة.

ب��م��زي��د م���ن ال���ح���زن واألس������ى ت��ت��ق��دم 
جمعية الرعاية الصحية بأحر التعازي 
من أبناء وعائلة ومحبي الراحل الكبير 

المعلم
سعيد توفيق الخوري

وال��م��واق��ف  البيضاء  األي����ادي  ص��اح��ب 
الوطنية من أجل فلسطين وشعبها 

نسأل للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر 
والسلوان ولكم من بعده طول البقاء.

زوجة الفقيد لويزا يوسف الجرماني
شقيقتاه سعاد ارملة المرحوم جورج 

عقل واوالدها
عائلة المرحومة سميرة ارملة المرحوم 

نقوال سميرة
اب��ن��اء ع��م��ه ال��ع��م��ي��د ال��م��ت��ق��اع��د روج��ي��ه 

عبدالله ناصيف وعائلته
شارل عبدالله ناصيف وعائلته

منى زوجة ولسن سامة 
ريتا زوجة جوزف تابت وعائلتها

ايليا نصرالله وعائلته
ص��ام��وئ��ي��ل ن��ص��رال��ل��ه وع��ائ��ل��ت��ه )ف��ي 

المهجر(

وع����م����وم ع����ائ����ات ن���ص���رال���ل���ه، ح�����داد، 
ال��ج��رم��ان��ي، ع��ق��ل، س��م��ي��ره، ناصيف، 
سامة، تابت، الزغبي وانسباؤهم في 
الحزن  بمزيد  ينعون  والمهجر  الوطن 

واالسى فقيدهم الغالي المرحوم

المهندس
ريمون اسكندر نصرالله

ال��م��ن��ت��ق��ل ال����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى أم��س 
الجمعة 17 تشرين االول 2014 متممًا 

واجباته الدينية.
يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة وال��ن��ص��ف ظ��ه��ر ال��ي��وم 
السبت 18 منه في كنيسة القديس 
ل��ل��روم االرث��وذك��س )م��ار  ديمتريوس 
متر(، االشرفية ثم ينقل جثمانه الى 

مسقط رأسه بحمدون حيث يوارى.
ت���ق���ب���ل ال����ت����ع����ازي ق���ب���ل ال�����دف�����ن ف��ي 
صالون الكنيسة من الساعة الحادية 
الظهر واالح��د  وال��ن��ص��ف قبل  ع��ش��رة 
واالث��ن��ي��ن 19 و20 م��ن��ه ف��ي ص��ال��ون 
للروم  ديمتريوس  القديس  كنيسة 
االرث����وذك����س )م�����ار م���ت���ر(، االش��رف��ي��ة 
من الساعة الثانية عشرة قبل الظهر 

ولغاية السادسة مساًء.

زوجة الفقيد المرحومة عايدة قطران 
)في  وعائلته  ف��ائ��ق  ال��دك��ت��ور  اوالده 

المهجر(
الدكتور بسام وعائلته )في المهجر(

الدكتور حسان وعائلته )في المهجر(
وعموم عائات شّما، قطران، عرقجي، 
ل�������������ودرار، س����ب����ت����ي، ك��������اس، ش���ه���دا 
وان���س���ب���اؤه���م ف����ي ال����وط����ن وال��م��ه��ج��ر 
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال���ح���زن واالس����ى 

فقديهم الغالي المرحوم

المهندس
نقوال فائق شّما

ال��م��ن��ت��ق��ل ال����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى أم��س 
الجمعة 17 تشرين االول 2014 متممًا 

واجباته الدينية.
يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
الحادية عشرة قبل ظهر االثنين 20 
الدخول  منه في كنيسة دي��ر سيدة 
للروم االرثوذكس االشرفية ثم يوارى 

في مدفن العائلة في بعلبك.
تقبل التعازي بعد الدفن في صالون 
ال��ك��ن��ي��س��ة ل��غ��اي��ة ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة 
م���س���اًء وال��ث��ل��ث��اء 21 م��ن��ه ف���ي ص��ال��ون 
ك��ن��ي��س��ة دي���ر س��ي��دة ال���دخ���ول ل��ل��روم 
االرث����وذك����س االش��رف��ي��ة م���ن ال��س��اع��ة 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 

السادسة مساًء.

ان���ت���ق���ل ال�����ى رح���م���ت���ه ت���ع���ال���ى م��ت��م��م��ًا 
واج���ب���ات���ه ال��دي��ن��ي��ة ال���م���أس���وف عليه 

المرحوم

أنيس نسيب سعاده
والدته المرحومة ايفلين ابو ضاهر

اشقاؤه المرحوم شفيق زوجته سعاد 
نصار واوالدهما 
نسيب وعائلته
نجيب وعائلته
جورج وعائلته

سناء زوجة غابريال كرم وعائلتهما
المرحوم فوزي زوجته المرحومة ليلى 

معلوف واوالدهما 
مازن وعائلته

لميا زوجة ميشال ابو الجلد وعائلتهما
ش��ق��ي��ق��ت��ه ال��م��رح��وم��ة س��م��ي��رة زوج���ة 
ال����م����رح����وم ان����ي����س س���م���ع���ان م��ع��ل��وف 

وابنهما سمعان
وع��ائ��ات س��ع��اده، اب��و ض��اه��ر، نصار، 
ك�������رم، م���ع���ل���وف، اب�����و ال���ج���ل���د وع���م���وم 
ع��ائ��ات عين ع��ن��وب وان��س��ب��اؤه��م في 
ال���وط���ن وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د من 

الحزن واالسى فقيدهم الغالي.
يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
األول�����ى ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��س��ب��ت 18 
ك��ن��ي��س��ة  ف����ي   2014 االول  ت���ش���ري���ن 
ال��ق��دي��س��ة ك��ات��ري��ن��ا زه����رة االح���س���ان، 
الفقيد  ج��ث��م��ان  ث��م ينقل  االش��رف��ي��ة 
ال��ى مسقط رأس��ه عين عنوب حيث 
ي���ص���ل���ى ع����ل����ى ن���ف���س���ه ف�����ي ك��ن��ي��س��ة 
ال������ق������دي������س ج�������اورج�������ي�������وس ل�����ل�����روم 
االرث������وذك������س وي����������وارى ب���ع���ده���ا ف��ي 

مدافن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
كنيسة القديسة كاترينا من الساعة 

العاشرة صباحًا.

زوجة الفقيد ناديا جرجس شامية
ولداه سمير وعائلته

داني
اب����ن����ت����ه ل���ي���ن���ا زوج���������ة ان����������دره ع���اص���ي 

وعائلتهما
ش���ق���ي���ق���اه ف���ي���ول���ي���ت ارم����ل����ة ش��ق��ي��ق��ه 

المرحوم جورج واوالدها وعائاتهم
ان��ط��وان��ي��ت ارم���ل���ة ش��ق��ي��ق��ه ال��م��رح��وم 

ڤيكتور واوالدها وعائاتهم
فرج  المرحوم  ارملة  شقيقاته سوميا 

طعمة واوالدها وعائاتهم
المرحومة ليلي زوجة المرحوم يوسف 

خلف واوالدها وعائاتهم
المرحومة رينيه زوجة المرحوم سليم 

خوري

ينعون المرحوم
جوزيف خليل كنعان

يصل جثمان الفقيد الساعة الحادية 
عشرة قبل ظهر غد االحد 19 تشرين 
االول 2014 الى كنيسة مار جرجس 
ب��ال��ص��اة  ال��ش��ي��اح ح��ي��ث يحتفل  ف��ي 
بعد  من  الرابعة  الساعة  نفسه  لراحة 
العائلة،  مدفن  في  ي��وارى  ثم  الظهر 

كنيسة سيدة خلدة.
منه   18 السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
ف����ي ص����ال����ون ك��ن��ي��س��ة م�����ار ج��رج��س 
ال��ش��ي��اح م��ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة عشرة 
مساًء  ال��س��ادس��ة  ول��غ��اي��ة  الظهر  قبل 
وي���وم ال��دف��ن غ���دًا االح���د 19 م��ن��ه في 
صالون الكنيسة من الساعة الحادية 
منه   20 واالثنين  الظهر  قبل  عشرة 
ف����ي ص����ال����ون ك��ن��ي��س��ة م�����ار ج��رج��س 
ال��ش��ي��اح م��ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة عشرة 

قبل الظهر ولغاية السادسة مساًء.

زوجها المهندس انور هنري ناصيف
إبنها كريم

إبنتها تمارا
والدها بترو متري الحاج

شقيقها الدكتور عماد الحاج زوجته 
الدكتورة فاطمة غندور وعائلتهما

ش��ق��ي��ق��ت��اه��ا راغ��������دة زوج����ه����ا ج����وزف 
ميشال الفخري وعائلتهما

هدى الحاج
أس������اف������ه������ا ال�����م�����ه�����ن�����دس م����ي����ش����ال 
وال��م��ه��ن��دس ج���ورج وك��م��ي��ل ورون��ال��د 
وف�������ادي وال���م���ح���ام���ي ن���اج���ي ن��اص��ي��ف 

وعائاتهم
وأن���س���ب���اؤه���م ي���ن���ع���ون ب���م���زي���د ال���ح���زن 
ف��ق��ي��دت��ه��م ال���م���أس���وف ع��ل��ى ص��ب��اه��ا 

المرحومة
سعاد بترو الحاج

يحتفل بالصاة لراحة نفسها الساعة 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��س��ب��ت 18 
مار  األول 2014 في كنيسة  تشرين 
ينقل  ثم  األشرفية  الحكمة،  يوسف 
ال��رق��اد،  سيدة  كنيسة  ال��ى  الجثمان 

الحدت وتوارى في مدفن العائلة.
لكم من بعدها طول البقاء.

تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة 
ال����ح����ادي����ة ع����ش����رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ف��ي 
الحكمة،  يوسف  مار  صالون كنيسة 
األش��رف��ي��ة، وب��ع��د ال��دف��ن ف��ي صالون 
لغاية  الحدت  ال��رق��اد،  كنيسة سيدة 
ال���س���ادس���ة م����س����اًء، وغ�����دًا األح�����د 19 
منه ف��ي ص��ال��ون كنيسة م��ار يوسف 
ال���ح���ك���م���ه، األش����رف����ي����ة م�����ن ال���س���اع���ة 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 

السادسة مساًء.
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ك��ن��ي��س��ة س���ي���دة ال���ب���ش���ارة ل��ل��س��ري��ان 
الكاثوليك المتحف )اوليفيتي(.

ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وان��س��ب��اؤه��م ي��دع��ون 
االهل واالصدقاء لمشاركتهم الصالة 
لراحة نفسه الرجاء اعتبار هذه النشرة 

اشعارًا خاصًا.

في ذكرى مرور اربعين يومًا على وفاة 
المرحوم

ميشال صدقه )غابي(
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
االحد  غد  قبل ظهر  العاشرة  الساعة 
االول 2014 في كنيسة  19 تشرين 

مار سركيس وباخوس، المنصف.

تصادف غدًا االحد 19 تشرين االول 
2014 ذك��رى م��رور اربعين يومًا على 

وفاة فقيد الشباب الغالي
وائل خالد صالحة

والدته الفت سحمراني
وبهذه المناسبة يرجى قراءة السورة 
الطاهرة  روح��ه  عن  الفاتحة  المباركة 

والدعاء له.
ولكم االجر والثوب.

ذكرى سنة
ب���م���ن���اس���ب���ة م��������رور س����ن����ة ع����ل����ى وف�����اة 

المرحومة
روز زيد أبي راشد

ارملة جوزف عبدو كّساب
ت��ق��ام ال��ذب��ي��ح��ة األل��ه��ي��ة وص���الة وض��ع 
البخور لراحة نفسها الساعة السادسة 

وعائلتها
جيهان كساب زوجة جبران بخعازي

زوجة  الما  المرحومة  عائلة شقيقتها 
المرحوم فردينان ارسان

وعموم عائالت س��رور، خ��وري ح��داد، 
ط������رزي، ش��ق��ي��ر، ال���زغ���ب���ي، ب��خ��ع��ازي، 
ارس�����ان، ك���ام���ل، ال��س��ع��د وان��س��ب��اؤه��م 
في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من 

االسى فقيدتهم الغالية المرحومة
ناديا جورج سرور

ارملة المرحوم جوزف خوري حداد
المنتقلة الى رحمته تعالى الخميس 
م��ت��م��م��ة   2014 االول  ت���ش���ري���ن   16

واجباتها 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  و19   18 االح��������د 
للروم  ديمتريوس  القديس  كنيسة 
االرثوذكس )مار متر(، االشرفية من 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

ولغاية الساعة السادسة مساًء.

ابناء الفقيدة ناظم عطية وعائلته
عبود عطية

وطفا زوجة كميل خوري
نجاح زوجة كميل حوا وعائلتها

ش��ق��ي��ق��اه��ا ع��ائ��ل��ة ال��م��رح��وم ال��دك��ت��ور 
نديم بيطار

عائلة المرحوم انطون بيطار
شقيقتها عائلة المرحومة وداد ارملة 

المرحوم جرجس منصور
وع�����م�����وم ع�����ائ�����الت ب����ي����ط����ار، ع���ط���ي���ة، 
ك�������وش�������اري، خ����������وري، ح��������وا، اش����ق����ر، 
االهل  وعموم  عيسى، سكر  منصور، 
واالنسباء في الوطن والمهجر ينعون 

فقيدتهم الغالية المرحومة
نديمة نخلة بيطار

زوجة المرحوم طلعت عطية
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
 2014 االول  تشرين  و19   18 االح���د 
في منزل الفقيدة في طرابلس شارع 

الثقافة بناية فضل البابا.

رقدت على رجاء القيامة
نظيرة جوزيف عياش

ارملة سمير حسيب طرابلسي
اوالده����������ا ش�������ادي زوج�����ت�����ه ب���اس���ك���ال 

حدشيتي
كارال زوجة زياد شماس

كاتيا
شقيقتها ريتا ارملة ادمون خلف

سعاد مجاعص ارملة شقيقها الياس
روزيت صادر ارملة شقيقها بهيج

جانيت معلوف ارملة شقيقها سليم
سلفها عبدالله زوجته منى الون

وعائالتهم وانسباؤهم ينعونه.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 18 
ص���ال���ون  ف����ي   2014 االول  ت���ش���ري���ن 
كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين 
الحادية  من  المونتفردي  الكاثوليك 
السادسة  ولغاية  الظهر  قبل  عشرة 

مساًء.

تعاز واسبوع
المأسوف  تعالى  رحمته  ال��ى  إنتقل 

على شبابه
السيد

عبد الرؤوف زيد االمين
والدته السيدة مهى نور الدين

زوجته السيدة سوزان حالل
السيدة  زوج��ت��ه  إي���اد  السيد  شقيقه 

سامية الجزار
شقيقته السيدة أروى زوجة االستاذ 

سعيد حالوي
اعمامه الدكتور السيد علي والدكتور 
ال��س��ي��د ه��ي��ث��م وال���م���رح���وم���ان ال��س��ي��د 

شريف والسيد عبد االمير
خاله السيد طالل نور الدين.

لكم من بعدها طيب البقاء.
ب��ق��ض��ائ��ه آل األع��������ور، آل  ال�����راض�����ون 
صالحة، آل المصري، آل الصايغ، آل 

عالء الدين وعموم أهالي قرنايل.

زوجته ليلى طانيوس نصر
بناته الدكتورة عبير

الدكتورة ميساء
سالمة

اش���ق���اؤه ري��ن��ه ن��ص��ر ارم���ل���ة ال��م��رح��وم 
عفيف واوالدها وعائالتهم

عائلة المرحوم هاني زوجته المرحومة 
اميلي توما

ب��دي��ع  ال���م���رح���وم  ارم���ل���ة  وداد ص��ل��ي��ب��ا 
وولداها وعائلتاهما

شقيقتاه عائلة المرحومة ليلي زوجة 
المرحوم طانيوس مبارك

ع���ائ���ل���ة ال����م����رح����وم����ة ل�����وري�����س زوج�����ة 
المرحوم سليم ابي زيد

وع���ائ���الت ن��ص��ر، ق��ط��ان، م���ب���ارك، اب��ي 
زي���د، ت��وم��ا، صليبا، داغ���ر، اب��ي حيدر 
وان���س���ب���اؤه���م ف����ي ال����وط����ن وال��م��ه��ج��ر 
وع���م���وم ع���ائ���الت ك��ف��ر ش��ي��م��ا ي��ن��ع��ون 
ب��م��زي��د م���ن االس����ى ف��ق��ي��ده��م ال��غ��ال��ي 

المأسوف عليه المرحوم
بدر حليم نصر

)صاحب مجلة المجتمع اللبناني(
المنتقل الى رحمته تعالى االربعاء 15 
واجباته  متممًا   2014 االول  تشرين 

الدينية.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
االحد 18 و19 منه في صالون كنيسة 
ال��ق��دي��س��ي��ن ب���ط���رس وب���ول���س ل��ل��روم 
ال��س��اع��ة  م��ن  كفرشيما  االرث���وذك���س 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 

السادسة مساًء.

ولدا الفقيدة برنار عبدالله
ادي عبد الله

أشقاؤها جورج بريدي وعائلته
جوزف بريدي )في المهجر(

دوري بريدي
كرم  زوج���ة سمير  س��ي��دة  شقيقاتها 

وعائلتها
سميرة بريدي

ال���م���رح���وم م���ال���ك صليبا  ن�����وال ارم���ل���ة 
وعائلتها

صونيا بريدي
سلفاها ايلي عبد الله وعائلته

بيار عبد الله وعائلته )في المهجر(
سميرة  المرحومة  اوالد  حميها  ابنتا 

ارملة اميل ابي صعب
ال��م��رح��وم��ة ن��ه��اد زوج����ة ري��م��ون ع��واد 

وعائلتها
وع���م���وم ع���ائ���الت ب����ري����دي، ع��ب��دال��ل��ه، 
م��ب��ارك، س��ع��د، ك���رم، صليبا، ح���داد، 
اب����ي ص���ع���ب، ع�����واد، ط���ن���وس، ب��ط��ح، 
ح����رف����وش، ح��ب��ي��ق��ه، غ���ص���ن، ع���ب���دو، 
وع��م��وم ع��ائ��الت ال��ق��ب��ي��ات وال��م��ي��دان 
وان���س���ب���اؤه���م ف����ي ال����وط����ن وال��م��ه��ج��ر 
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال���ح���زن واالس����ى 

فقيدتهم الغالية
جوزفين مطانيوس بريدي

ارملة المرحوم هنري فريد عبدالله
المنتقلة الى رحمته تعالى على رجاء 
ال��ق��ي��ام��ة م��س��اء االرب����ع����اء 15 ت��ش��ري��ن 
االول 2014 متممة واجباتها الدينية.
منه   18 السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
االنتقال  كنيسة سيدة  ص��ال��ون  ف��ي 
صباحا  العاشرة  الساعة  من  القبيات 
واالث��ن��ي��ن وال��ث��ل��ث��اء 20 و21 م��ن��ه في 
الشياح  جرجس  م��ار  كنيسة  صالون 
م��ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ا ولغاية 

السادسة مساء.

ابنتها ليلى جوزف خوري حداد زوجة 
الكسندر كساب

اح��ف��اده��ا م��ن��ال ك��س��اب زوج����ة ف��ري��د 
شقير وعائلتها

م����اري����ا ك���س���اب زوج������ة ام���ج���د ال��زغ��ب��ي 

ولداه فرح وريان
والدته انصاف شّيا

شقيقه فؤاد زوجته روال شهيب
)مدير بنك بيروت والبالد العربية(

ش��ق��ي��ق��ات��ه ن���ج���وى زوج������ة ال��م��ح��ام��ي 
حافظ جابر

م����اج����دة زوج������ة ال���دك���ت���ور ع���ص���ام اب���و 
الحسن

سلمى زوجة االستاذ عماد المصري
وانسباؤهم ينعونه. 

ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
 2014 االول  تشرين  و19   18 االح���د 
في منزله في صوفر واالثنين 20 منه 
بيروت  في  ال��درزي��ة  الطائفة  دار  في 
م��ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ًا ولغاية 

الخامسة مساًء.
لكم من بعده طيب البقاء.

آل  غ����ن����ام،  آل  ش����ّي����ا،  آل  اآلس�����ف�����ون 
ابو الحسن، آل  شهيب، آل جابر، آل 

المصري.

نقابة الفّنانين المحترفين في لبنان
تنعى فقيدها الغالي المأسوف عليه

الفنان
وجدي بهيج شّيا

ج��م��ع��ي��ة ال��م��ؤل��ف��ي��ن وال��م��ل��ح��ن��ي��ن في 
لبنان

تنعى فقيدها الغالي المأسوف عليه
الفنان

وجدي بهيج شّيا

اوالد الفقيدة كامل وعائلته
ديب وعائلته

مخايل وعائلته
راشد وعقيلته

بناتها ديبه ارملة المرحوم كميل عيد 
واوالدها وعائالتهم

كمال زوجة ايلي الحاج وعائلتها )في 
المهجر(

نجاة
وع��م��وم ع��ائ��الت راش���د، ع��ب��ود، مرعي، 
ط���ب���راوي، اب���ي راش����د، ي��ون��س، عيد، 
بتدين  معاصر  عائالت  وعموم  الحاج 
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال���ح���زن واالس����ى 
عليها  ال��م��أس��وف  ال��غ��ال��ي��ة  فقيدتهم 

المرحومة
اليس خليل عبود

ارملة المرحوم سليم مخايل راشد
االرب��ع��اء  تعالى  رحمته  ال��ى  المنتقلة 
م��ت��م��م��ة   2014 االول  ت���ش���ري���ن   15

واجباتها الدينية. 
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 18 
منه ف��ي ص��ال��ون كنيسة م��ار يوسف 
ال��ح��ك��م��ة ف���ي االش���رف���ي���ة م���ن ال��س��اع��ة 
ال����ع����اش����رة ص���ب���اح���ًا ول���غ���اي���ة ال���س���اع���ة 

السادسة مساًء.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى 
ننعى فقيدتنا المرحومة

الشيخة أم وليد 
وداد علي صالحة

زوجة أبو وليد منير توفيق األعور
ولداها وليد وعماد األعور

ب��ن��ات��ه��ا وف�����اء ع��ق��ي��ل��ة ق���ائ���د ال��ش��رط��ة 
القضائية العميد ناجي المصري

سناء عقيلة جواد األعور
بيان عقيلة خالد الصايغ

ريما - إعالمية
ماجدة عقيلة سليم عالء الدين.

تقبل التعازي في خلية بشير األعور 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة، ق��رن��اي��ل ال��ي��وم السبت 
الساعة  م��ن   2014 األول  تشرين   18
وفي  الظهر،  بعد   7 الساعة  لغاية   3
فردان  بيروت،  الدرزية،  الطائفة  دار 
الثلثاء 21 منه من الساعة 3 لغاية 7 

بعد الظهر.

وفاة
شديد  نبيل  ال��رك��ن  العميد  اب��ن��اؤه��ا 
زوج�����ت�����ه س���ه���ي���ل���ه م����ي����ش����ال ال���ح���ج���ل 

وعائلتهما
برناديت  زوجته  شديد  م��راد  العميد 

لّيوس وعائلتهما 
ب��ن��ات��ه��ا ل��ي��ل��ى ش���دي���د زوج������ة ب���ش���اره 

صفير وعائلتهما
م��ن��ى ش��دي��د ارم���ل���ة ال��م��رح��وم ج���وزف 

صافي واوالدها وعائالتهم
وع���م���وم ع���ائ���الت ش����دي����اق، ص��اح��ب، 
ش����دي����د، ب���ه���ن���ان، ال���ح���ج���ل، ل���ّي���وس، 
ص��ف��ي��ر، ص���اف���ي، اس���ي���و وان��س��ب��اؤه��م 
ف��ي ال��وط��ن وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون بمزيد 
الغالية  الحزن واالس��ى فقيدتهم  من 

المأسوف عليها المرحومة
عفيفة اسكندر صاحب

ارملة المرحوم ضاهر شديد الشدياق
المنتقلة الى رحمته تعالى الخميس 
م��ت��م��م��ة   2014 االول  ت���ش���ري���ن   16

واجباتها الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
ال��راب��ع��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��س��ب��ت 18 
الكبرى  ال��ي��اس  م��ار  ف��ي كنيسة  منه 
انطلياس ثم توارى في مدفن العائلة 

بكفيا.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
م��ن��ه في  واالح�����د واالث��ن��ي��ن 19 و20 
الكبرى  ال��ي��اس  م���ار  ص��ال��ون كنيسة 
الحادية عشرة  الساعة  من  انطلياس 
السابعة  الساعة  ولغاية  الظهر  قبل 

مساًء.

ولدا الفقيده جورج النبوت
جان النبوت

أشقاؤها آدم عيد وعائلته
مفيد عيد وعائلته

عاطف عيد وعائلته
ايلي عيد وعائلته

شقيقاتها ادما عيد
مفيدة زوجة حبيب عيد وعائلتها

عواطف زوجة غسان زوين وعائلتها
سلفها سركيس حنا النبوت وعائلته
وأن�����س�����ب�����اؤه�����م ي����ن����ع����ون ف���ق���ي���دت���ه���م 

المرحومة
إمتثال إبراهيم عيد

أرملة المرحوم الياس حنا النبوت
ال�����راق�����دة ع���ل���ى رج������اء ال���ق���ي���ام���ة أم���س 

الجمعة 17 تشرين األول 2014.
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
ال��راب��ع��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��س��ب��ت 18 
م��ن��ه ف��ي كنيسة م���ار ج��رج��س ل��ل��روم 
األرثوذكس، جديدة المتن ثم ينقل 
عدبل،  رأس��ه��ا  مسقط  ال��ى  جثمانها 

عكار.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
م��ن��ه في  واألح�����د واالث��ن��ي��ن 19 و20 
صالون الكنيسة من الساعة الحادية 
ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ل��غ��اي��ة ال��س��ادس��ة 

مساًء.

 FLEURS de la SAGESSE
الجديدة - المتن 

تنعى بمزيد الحزن واألسى المأسوف 
عليها المرحومة

إمتثال إبراهيم عيد
أرملة المرحوم الياس حنا النبوت

وت����س����أل ال���ل���ه ان ي��س��ك��ن��ه��ا ف��س��ي��ح 
جنانه.

تعاز
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ب���م���زي���د م����ن ال����ح����زن واالس��������ى ن��ن��ع��ى 
فقيدنا الغالي

وجدي بهيج شّيا
زوجته زاهيه غنام

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ف���ي م���ن���زل ال��ف��ق��ي��د، 
الصوانة غدًا االحد 19 تشرين األول 
الساعة  االس��ب��وع  ي��ق��ام  ح��ي��ث   2014
العاشرة صباحًا في النادي الحسيني

ب��ي��روت الثلثاء  وت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ف��ي 
الجمعية  ف��ي  م��ن��ه  واالرب���ع���اء 21 و22 
اإلس����الم����ي����ة ل��ل��ت��خ��ص��ص وال���ت���وج���ي���ه 
ال��ع��ل��م��ي، ال���ج���ن���اح م���ن ال��ث��ال��ث��ة حتى 

السابعة مساء.
اآلس����ف����ون آل االم����ي����ن ون������ور ال���دي���ن 
اهالي  وحالل والجزار وحالوي وعموم 

بلدة الصوانة.

ذكرى اربعين
بمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة 

المأسوف على شبابه المرحوم
جاد انطون هيمو

ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
غد  صباح  والنصف  العاشرة  الساعة 
في   2014 االول  ت��ش��ري��ن   19 االح����د 

مساء اليوم السبت 18 تشرين االول 
م��ي��خ��ائ��ي��ل،  م����ار  2014 ف���ي ك��ن��ي��س��ة 

النهر.
صلوا ألجلها.

ذكرى 5 سنوات
ال��س��ب��ت 18 تشرين  ال���ي���وم  ت���ص���ادف 
م���رور 5 سنوات  االول 2014 ذك���رى 

على وفاة والدتنا الغالية المرحومة
اماليا حماده

)المولودة دا سيلفا كاسترو(
ارملة رامز احمد حماده

عرفها  الفقيدة يدعون كل من  اه��ل 
واح��ب��ه��ا اض�����اءة ش��م��ع��ة ل��روح��ه��ا وان 

يذكرها في صلواته.

ذكرى 6 سنوات
ال��س��ب��ت 18 تشرين  ال���ي���وم  ت���ص���ادف 
االول 2014 ذكرى مرور ست سنوات 

على وفاة حبيبنا الغالي المرحوم
ميشال طنوس فرح

ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د ت��دع��و ك���ل م���ن ع��رف��ه 
واحبه ان يذكره في صلواته.

ذكرى 20 سنة
في ذك��رى م��رور 20 سنة على غياب 

المأسوف عليه

الدكتور 
هاروت يوزكاتيان

ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
غد  قبل ظهر  الحادية عشرة  الساعة 
في   2014 االول  ت��ش��ري��ن   19 االح����د 

كنيسة مار الياس، ساحة الدباس.
ي��رج��ى م���ن ك���ل م���ن ع��رف��ه واح���ب���ه ان 

يذكره في صلواته.

ذكرى
دوري شمعون وعائلته

ابنته تمارا
عائلتا شمعون وعبد النور

حزب الوطنيين االحرار
ي���دع���ون ال����ى ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ق���داس 

لراحة أنفس المغفور لهم
الشهيد داني شمعون

وزوجته انغريد
وطفليهما 

طارق وجوليان
السبت  اليوم  عصر  الخامسة  الساعة 
االول 2014 في كنيسة  18 تشرين 

مار انطونيوس في السوديكو.

في ذكرى غياب المأسوف عليه
المحامي

شاكر ابو سليمان
ترجو عائلته من كل من عرفه واحبه 

ان يذكره في صلواته.
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رئيس وأعضاء مجلس بلدية 
جديدة مرجعيون 

يتقدمون بالعزاء لخسارة 
الفقيد الكبير

المعلم 

سعيد توفيق الخوري
ّ

سائلين المولى عّز وجل

أن يتغّمد الفقيد بواسع رحمته.

دار  م��������ن  غ�������ادرت�������ن�������ا 
البقاء  دار  ال��ى  ال��ف��ن��اء 
ال��ش��خ��ص��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
المغفور  الفلسطينية 

ل���ه س��ع��ي��د ت��وف��ي��ق خ�����وري "أب�����و ت��وف��ي��ق" 
بعيدًا قسرًا عن وطنه  المنية  وافته  حيث 
فلسطين، بعد حياة زاخرة بالعمل والنضال 
ك��ان خاللها  ال��ع��ادل��ة،  ف��ي سبيل قضيتنا 
أب���رز  ال����ذي  ال���م���رم���وق  للفلسطيني  م���ث���ااًل 
الدولية،  المحافل  كافة  في  شعبه  عظمة 
فلم تقف النكبة وقسوتها ومرارتها عقبة 
دون تحقيقه األهداف السامية التي تؤكد 
على قوة وإرادة شعبنا الفلسطيني العظيم 

 وكيفما ارتحل.
ّ

أينما حل
إن الصرح الفلسطيني الدولي الذي بنيته 
مع رفيق دربك المغفور له حسيب الصباغ 

ش�����اه�����د ع����ل����ى ت��ل��ك 
وب���ع���زي���م���ة  اإلرادة، 
وإص�������������رار أب���ن���ائ���ك���م 
س�����ي�����ب�����ق�����ى إرث������ك������م 

شعلة وضاءة تنير درب األجيال القادمة.
لم تكن نجاحاتكم لتبعدكم عن فلسطين 
ف��ك��ان��ت ال��ق��ض��ي��ة ع��ل��ى رأس أول��وي��ات��ك��م 
ومنزلتها في قلبكم دائمًا فلم تتأخروا يومًا 
عن المشاركة النضالية المميزة والمستمرة 
منا  واستحققتم  شعبنا  أه���داف  لتحقيق 

بجدارة وسام نجمة القدس.
فإلى روحك الطاهرة التحية والرحمة، والى 
��ل��د ي��ا أب���ا ت��وف��ي��ق، وأل��ه��م��ن��ا الله 

ُ
ج��ن��ان ال��خ

جميعًا جميل الصبر والسلوان.
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
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كيفن شحود إلى نهائي مضرب غرب آسيا دون 13

في الدور نصف النهائي من الدورة االولى في كرة المضرب 
لمنطقة دول غرب آسيا لفئة 13 سنة وما دون والتي ينظمها 
االتحاد اللبناني للتنس على مالعب النادي اللبناني للسيارات 

والسياحة في الكسليك في اشراف االتحادين الدولي واآلسيوي 
وتشارك فيها ثماني دول، فاز أمس في الفردي للذكور اللبناني 
كيفن شحود على السوري ربيع سليم 6 – 1، 6 – 2، واالردني 

كرم حتملي على اللبناني روي تابت 6 – 1، 6 – 3. وفي الفردي 
لالناث، فازت االيرانية الشين أفشين على اللبنانية نور ديب 5 
– 7، 6 – 1، 6 – 4، والعراقية قمر العجيلي على االيرانية مهتا 

خانلو 7 – 6، 6 – 1.
وتختتم الدورة بالمباريات النهائية اليوم السبت كاآلتي:

- الساعة 15:00 )الملعب االول(: نهائي الفردي للذكور كيفن 
شحود )لبنان( – كرم حتملي )االردن(.

- الساعة 15:00 )الملعب الثاني(: نهائي الفردي لالناث الشين 
افشين )ايران( – قمر العجيلي )العراق(.

- الساعة 16:30 )الملعب االول(: نهائي الزوجي للذكور.
- الساعة 16:30 )الملعب الثاني(: نهائي الزوجي لالناث.

وتفتتح الدورة الثانية االثنين 20 المقبل وتختتم الخميس، 
وبعدها توزع الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات في 

الدورتين.

إرجاء السباق الثالث للسرعة "سبيدتست"

ارجأت لجنة رياضة السيارات في النادي اللبناني للسيارات 
والسياحة السباق الثالث للسرعة "سبيدتيست" الذي كان مقررا 

غدًا في موقف وردة بعيون السيمان – كفردبيان، بسبب توقع 
مصلحة االرصاد الجوية ان يكون الطقس في لبنان السبت 

واالحد ماطرًا.

قوس ونشاب الرياضي بيروت لبركات وحويك

أقام النادي الرياضي بيروت دورته السنوية في القوس 
والنشاب من مسافة 10 امتار في اشراف االتحاد اللبناني للقوس 

والنشاب وبمشاركة نواد اخرى.
ففي فئة الصغار دون 14 سنة، حل في المركز االول كريستيان 

حويك )اشبال مار الياس( بمجموع 170 نقطة امام جورج فرح  
)تاسك فورس( 139، ومجد فرح )مون ال سال( 138.

وفي فئة الكبار، حل في المركز االول مايكل بركات )الشباب مار 
الياس( بمجموع 186 نقطة، امام وسام طنوس )مون ال سال( 

176، ورامي قاروط )تاسك فورس( 139.
واشرف على الدورة لينا فرح والمدرب الوطني فيليب تامر.

غولدن بادي الدكوانة أول يف فن السالح األبيض

تصدر غولدن بادي الدكوانة ترتيب النوادي في مسابقة 
كأس لبنان لفن السالح االبيض للفئات العمرية دون 18 سنة، 

متقدما الدفاع عن النفس الشويفات والنجوم الجبل.
ونظمت الدورة في قاعة نادي بودا ادما لجنة السالح االبيض 
والغولدن بادي الرياضية الدكوانة، ولجنة التراث والرياضات 

التقليدية واالتحاد العربي للرياضات التقليدية الشعبية برئاسة 
مارون خليل.

روزنامة رياضية أولى

تعقد شركة "سبور ايفازيون" مؤتمرًا صحافيًا الخامسة عصر 
االربعاء 22 تشرين االول في "متحف بطل لبنان السابق للراليات 

وسباقات السرعة نبيل كرم للسيارات والمجسمات" في زوق 
مصبح، لالعالن عن اطالق روزنامة رياضية أولى البطال وبطالت 

لبنانيين في مختلف الرياضات ويعود ريعها الى صندوق جمعية 

"برايف هارت" التي تعنى باالطفال الذين يعانون مشاكل في 
القلب.

مخيم فرحة األوالد يف زفتا بالنبطية

أقامت جمعية شباب التربية الوطنية، في رعاية وزارة الشباب 
والرياضة، مخيم فرحة االوالد في بلدة زفتا بقضاء النبطية بادارة 

انطوان الفغالي وفريق عمل من ذوي االختصاص.
وضم المخيم 60 فتى وفتاة من جميع المناطق اللبنانية وتخللته 

عروض في التايكواندو للمدرب الدولي رجا حويك. واشاد 
رئيس مصلحة الشباب جوزف سعدالله بالجهود التي بذلتها 

الجمعية.

موجز محلي

صورة جامعة للمشاركين في المخيم.

كيفن شحود في المباراة التي فاز فيها على السوري ربيع سليم أمس. )بروفوتو(

املباريات التحضيرية للسلة األميركية الشمالية للمحترفين "ان بي آي"
جراحة لكيفن دورانت تبعده 6 أسابيع

أع���ل���ن ن������ادي أوك����اله����وم����ا س��ي��ت��ي 
ث����ان����در ام�����س ان ج����راح����ة ن��اج��ح��ة 
أج��ري��ت ل��ه��داف��ه كيفن دوران����ت، 
افضل العب في الدوري االميركي 
للمحترفين  السلة  لكرة  الشمالي 
ال��م��اض��ي  ال���م���وس���م  آي"  ب����ي  "ان 
ال���خ���م���ي���س ف�����ي ق�����دم�����ه ال���ي���م���ن���ى 
االب��ه��ام أصيب  لمعالجة كسر في 
وأن��ه سيغيب  التدريب،  به خ��الل 
ع����ن ال���ف���ري���ق س���ت���ة أس���اب���ي���ع ع��ل��ى 

االقل.
وك��ان دوران��ت أبلغ المسؤولين 
ف��ي ال���ن���ادي ال��س��ب��ت ال��م��اض��ي ان��ه 
ي��ع��ان��ي أل���م���ا ف���ي ق���دم���ه ال��ي��م��ن��ى، 
وأظ����ه����ر ف���ح���ص ب���االش���ع���ة وج����ود 

الكسر في االبهام.
وب���ن���اء ع��ل��ى ذل����ك، ف���ان ال��ف��ري��ق 
االق��ل  على  شهرا  نجمه  سيفتقد 
في الدوري لموسم 2014 – 2015 
الذي ينطلق في 28 تشرين االول 

الجاري.
وم����س����اء ال���خ���م���ي���س، ف����ي اط����ار 
ل��ل��دوري،  التحضيرية  ال��م��ب��اري��ات 
م���ن���ي أوك����اله����وم����ا س��ي��ت��ي ث���ان���در 
نقطة   34 بفارق  قاسية  بخسارة 
امام مضيفه نيوأورليانز بيليكانز 
120 – 86 )االش���واط 36 – 18، 
 .)86 – 120 ،72 – 92 ،45 – 64
ل��ل��ف��ائ��ز ان��ط��ون��ي ديفيس  س��ج��ل 
28 ن��ق��ط��ة ال����ى ث��م��ان��ي م��ت��اب��ع��ات 

وري���ان ان��درس��ون 17 نقطة وج��رو 
ه���ول���ي���داي 14 ن��ق��ط��ة، ول��ل��خ��اس��ر 

جيريمي المب 20 نقطة.
ام�����ام  ف���ي���الدل���ف���ي���ا 76  وخ����س����ر 
 –  91 سلتكس  ب��وس��ط��ن  ضيفه 
 44  ،33  –  22 )االش��������واط   111
 .)111  –  91  ،89  –  69  ،65  –
 17 وليامس  اليوت  للفائز  سجل 
سالينجر  جاريد  وللخاسر  نقطة، 

21 نقطة الى ثماني متابعات.
وف��از شيكاغو بولز على ضيفه 
 84  –  85 ه������وك������س  أت�����الن�����ت�����ا 
)االش���واط 15 – 20، 32 – 42، 
سجل   .)84  –  85  ،66  –  47
ب��ات��ل��ر 29 نقطة،  ل��ل��ف��ائ��ز ج��ي��م��ي 
وللخاسر مايك سكوت 15 نقطة.

وف���از غ��ول��دن س��ت��اي��ت ووري����ورز 
ع��ل��ى ض��ي��ف��ه دن��ف��ر ن��اغ��ت��س 104 
– 101 )االش��واط 29 – 34، 53 
 .)101 – 104 ،85 – 72 ،62 –
سجل للفائز جيمس مايكل ماك 
متابعات  ال��ى سبع  نقطة  أدو 20 
الى  نقطة   18 طومبسون  وك��الي 
خمس تمريرات حاسمة، وللخاسر 
ن��ق��ط��ة  ت���ش���ان���دل���ر 18  وي����ل����س����ون 
م��وزغ��وف 18  تيموفاي  وال��روس��ي 

نقطة.
وف���������از ف���ي���ن���ي���ك���س ص����ن����ز ع��ل��ى 
بطل  سبرز  انطونيو  س��ان  ضيفه 
ال��دوري 121 – 90 )االش��واط 24 

 112 ،71 – 92 ،47 – 60 ،23 –
– 90(. سجل للفائز السلوفيني 
ال��ى  غ����وران دراغ��ي��ت��ش 20 نقطة 
وللخاسر  حاسمة،  تمريرات  ست 

أوستن داي 17 نقطة.
وخ���س���ر ل����وس أن��ج��ل��س الي��ك��رز 
ام��ام ضيفه يوتاه جاز 86 – 119 
)االش��واط 20 – 25، 35 – 56، 
سجل   .)119  –  86  ،86  –  62
للفائز غوردون هايوارد 16 نقطة، 
وللخاسر كوبي بريانت 27 نقطة.

وت���ق���ام ال���ي���وم وغ�����دا 12 م���ب���اراة 
ونذكر أوال الفريق المضيف:

¶ ال��ج��م��ع��ة – ال��س��ب��ت: أورالن������دو 
م��اج��ي��ك – دي���ت���روي���ت ب��ي��س��ت��ون��ز، 
واش��ن��ط��ن وي�������زاردز – ت��ش��ارل��وت 
كافالييرز  كليفالند  ب��وب��ك��ات��س، 
– داالس مافيريكس، مينيسوتا 
ب��اك��ز،  م��ي��ل��ووك��ي  تيمبر وول��ف��ز – 
أوكالهوما سيتي ثاندر – تورونتو 
راب���ت���ورز، م��ي��ام��ي ه��ي��ت – غ��ول��دن 
س��ت��اي��ت ووري�����ورز، ل���وس أنجلس 

كليبرز – يوتاه جاز.
¶ السبت – االحد: انديانا بايسرز 
أت��الن��ت��ا  م��اف��ي��ري��ك��س،  داالس   –
بيستونز،  دي��ت��روي��ت   – ه��وك��س 
فيالدلفيا 76 – أورالندو ماجيك، 
س����ان ان��ط��ون��ي��و س���ب���رز – م��ي��ام��ي 
ه��ي��ت، ل����وس أن��ج��ل��س ك��ل��ي��ب��رز – 

دنفر ناغتس.

مهاجم نيوأورليانز بيليكانز أنطوني ديفيس – الى اليمين – مبعدًا الكرة عن العب االرتكاز ألوكالهوما سيتي ثاندر ستيفن 
)أ ب( أدامس، في نيو أورليانز.  

سلة حسام الدين الحريري العربية
للرياضي للمرة الـ 14 والرابعة تواليًا

اح��ت��ف��ظ ال���ن���ادي ال��ري��اض��ي ب��ي��روت 
الحريري  الدين  حسام  دورة  بلقب 
الرياضية العربية ال�24 لكرة السلة 
ب أمس في المباراة النهائية 

ّ
إذ تغل

على جمعية سال المغربي 87 – 68 

)االشواط 19 – 16، 42 – 31، 62 
– 52، 87 – 68( في قاعة صائب 
س���الم ال��ري��اض��ي��ة ل��ل��ن��ادي ال��ري��اض��ي 
ب����ال����م����ن����ارة أم��������ام ج����م����ه����ور ح���اش���د 
"المستقبل"  ك��ت��ل��ة  ع��ض��و  ت��ق��دم��ه 

ع��م��ار ح���وري م��م��ث��اًل ال��رئ��ي��س سعد 
المغربي  السفير  ون��ائ��ب  ال��ح��ري��ري 
أمل حجي وأركان السفارة ورئيس 
االت�����ح�����اد ال���ل���ب���ن���ان���ي ل����ك����رة ال��س��ل��ة 
ال��م��ه��ن��دس ول���ي���د ن���ص���ار ورئ��ي��س 
هشام  المهندس  الرياضي  النادي 

الجارودي.
وهذا اللقب الرابع عشر للرياضي 
وال���راب���ع ت��وال��ي��ا، وق���د أح�����رزه ال��م��رة 
الثانية على حساب سال بعد أولى 

عام 2008. 
وك�������ان أف����ض����ل م���س���ج���ل ل��ل��ف��ائ��ز 
االميركي بريان راش 18 نقطة الى 
ثماني تمريرات حاسمة واسماعيل 
ول����ورن وودز 16  ن��ق��ط��ة  اح��م��د 17 

ن��ق��ط��ة ال���ى 12 م��ت��اب��ع��ة وج����ان عبد 
النور 13 نقطة، وللخاسر األميركي 
نقطة   20 انطوني  غراندي  الغاني 

وسفيان كوردو 12 نقطة.
عبد  جان  بيروت:  الرياضي  مثل 
ال��ن��ور، أم��ي��ر س��ع��ود، ع��ل��ي محمود، 
علي فخر الدين، المصري المجنس 
لبنانيا اسماعيل احمد، علي حيدر، 
مارك غفري، ميغيل مارتينيز، وائل 
ع��رق��ج��ي، األم��ي��رك��ي��ان ب��ري��ان راش 

ولورن وودز.
الكريم  عبد  س��ال:  جمعية  ومثل 
ن�����ج�����اح، ي����اس����ن ب������اي������ري، س��ف��ي��ان 
كوردو، زكريا المصباحي، المهدي 
رض���������م، م���ح���م���د ب�����االخ�����ض�����ر، زه���ي���ر 

بورويس، عبد الحكيم زويتة، حمزة 
ج����دي، االم��ي��رك��ي ال��غ��ان��ي غ��ران��دي 
مايكل،  روب��رت  األميركي  انطوني، 

فيصل بو فارس.
ق���اد ال��م��ب��اراة ال��ح��ك��ام ال��دول��ي��ون 
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ان ع��ب��د ال��ك��ري��م شكيب 
وم���ح���م���د ال��س��ل��ي��م وال����ع����راق����ي ه����وار 

محمد حسن.
وفي نهاية المباراة سلم النائب 
ح������وري ال���م���ي���دال���ي���ات وال����ك����ؤوس، 
واختير لورن وودز أفضل العب في 
ال��دورة، وتسلم كابتن جمعية سال 
المركز  ك���أس  زوي��ت��ة  الحكيم  ع��ب��د 
عبد  ج��ان  الرياضي  وكابتن  الثاني 

النور كأس المركز االول.

ورئيس  الجارودي  هشام  المهندس  الرياضي  النادي  رئيس  بين  البطولة  كأس 
االتحاد اللبناني لكرة السلة وليد نصار والنائب عمار حوري وحولهم العبو الرياضي 
)عدنان الحاج علي( بيروت والجهاز الفني.  

تغلب السالم زغرتا على االنصار 2 – 
1، وسقط شباب الساحل أمام النبي 
المرحلة  اف��ت��ت��اح  ف���ي   ،2 -  1 ش��ي��ت 
الثالثة من ال��دوري العام ال���55 لكرة 
القدم للدرجة االولى بعد ظهر أمس.
وت���ت���اب���ع ال��م��رح��ل��ة ال���ي���وم ال��س��اع��ة 

15:30 بمباراتين:
ال��ت��ض��ام��ن ص���ور – ال��ص��ف��اء، على 

ملعب صور البلدي.
األهلي  االخ��اء  بيروت –  الراسينغ 

عاليه، على ملعب بلدية برج حمود.
وت��س��ت��ك��م��ل غ����دًا االح�����د ال��س��اع��ة 

15:30 بمباراتين:
النجمة – طرابلس الرياضي، على 

ملعب صيدا البلدي.
ال��ع��ه��د – ال��ش��ب��اب ال��غ��ازي��ة، على 

ملعب العهد على طريق المطار.

السالم – األنصار

ع�����ل�����ى م����ل����ع����ب ال��������س��������الم زغ�����رت�����ا 
فاز  وأم��ام 400 متفرج،  بالمرداشية 
األنصار 2  زغرتا على ضيفه  السالم 
)ال��ش��وط األول 2 – 1( وافتتح   1 –
ال��دق��ي��ق��ة 17  ال��س��الم التسجيل ف��ي 
ع��ن��دم��ا رف���ع ع��م��ر ع��وي��ض��ة ال��ك��رة من 
المنطقة وحولها   ض��رب��ة ح��رة داخ���ل 

غاالن  ماتياس  لوكاس  األرجنتيني 
ب��رأس��ه ال���ى ال��م��ق��ص االي��م��ن لمرمى 
الدقيقة  وف���ي  مهنا.  الري  ال��ح��ارس 
التعادل  أب���و ص��ال��ح  أن���س  أدرك   37
ل���أن���ص���ار ب���ك���رة رأس���ي���ة خ��ل��ف��ي��ة في 
ال���م���ق���ص االي����س����ر ل���م���رم���ى ال���ح���ارس 
محمد دكرمنجي. وفي الدقيقة 40 
أض��اف أمين دح��دح االص��اب��ة الثانية 
مدافعي  بين  ان��س��ل  بعدما  ل��ل��س��الم، 
االن�����ص�����ار وس�������دد ال����ك����رة ف����ي ق��ل��ب 

المرمى اثر تمريرة من عويضة.
م���ث���ل ال����س����الم زغ�����رت�����ا: ال���ح���ارس 
أحمد  والالعبون  دكرمنجي،  محمد 
ال����خ����ط����ي����ب، ع�������الء ح����م����ي����ة، أغ�����وب 
تراب،  بتر  التشيكي  دونابيديان، 
أم��ي��ن دح���دح )ع��م��ر الحسين 63(، 
جان - جاك يمين، عمر زين الدين، 
 ،)78 غاطة  )سيمون  عويضة  عمر 
ال��ن��ي��ج��ي��ري ب��ن��ج��ام��ي��ن ش���وك���ووك���ا، 
األرج���ن���ت���ي���ن���ي ل����وك����اس م���ات���ي���اس 

غاالن.
ومثل األنصار: الحارس الري مهنا، 
والالعبون حمزة عبود، نبيل بعلبكي، 
أنس أبو صالح، عباس عوض، أمير 
ال��ح��اف، محمد ع��ط��وي )رب��ي��ع عطايا 
)وس����ام صالح  ال��زغ��ب��ي  محمود   ،)72
46(، البرازيلي باولو فيتور ماتوس، 

أدولفوس،  برنس  أبيدي  النيجيري 
محمود كجك )عماد غدار 71(.

ق���اد ال��م��ب��اراة الحكم ال��دول��ي علي 
رضا وعاونه حكما التماس الدوليان 
ح���س���ن ق���ان���ص���و وه�����ش�����ام ق���ان���ص���و، 
واالتحادي مصطفى سعيفان حكمًا 
راب��ع��ًا ل��ل��ت��ب��دي��ل. وأن����ذر ال��ح��ك��م أمير 
الحاف )17( من األنصار، وجان - جاك 

يمين )30( من السالم.

شباب الساحل
– النبي شيت 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال��ع��ه��د ع��ل��ى ط��ري��ق 
المطار، فاز النبي شيت الصاعد هذا 
ال��م��وس��م ال���ى األض����واء ع��ل��ى مضيفه 
شباب الساحل 2 – 1 )الشوط األول 

1 – 1( أمام 300 متفرج.
ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 29 ت���ق���دم ش��ب��اب 
الساحل باصابة للفلسطيني وسيم 
عبد الهادي من داخل المنطقة الى 
يسار الحارس وحيد فتال، اثر رأسية 
من العاجي كريست ريمي لورينيون. 
االحتياطي  أدرك   41 الدقيقة  وف��ي 
ع��ل��ي ن��اص��ر ال���دي���ن ال���ت���ع���ادل للنبي 
األيمن  المقص  ف��ي  بقذيفة  شيت 
ل��م��رم��ى ال���ح���ارس ع��ب��اس ش��ي��ت اث��ر 

تمريرة عرضية من محمد باقر يونس 
وقبل نهاية الشوط األول صد القائم 
األي����م����ن ل���م���رم���ى ال���ن���ب���ي ش���ي���ت ك���رة 

للورينيون القوية في الدقيقة 45.
وفي الدقيقة 71 سجل السنغالي 
الثانية  االص��اب��ة  دي���وك  شيخ سامبا 
ل���ل���ن���ب���ي ش���ي���ت ب�����رأس�����ه ال������ى ي��م��ي��ن 
الحارس عباس شيت اثر تمريرة من 

السوري خالد صالح.
م��ث��ل ش���ب���اب ال���س���اح���ل: ال���ح���ارس 
ع��ب��اس ش��ي��ت، وال��الع��ب��ون ج���اد ن��ور 
الدين، محمد صادق، زهير عبد الله، 
شادي عطية، حسن كوراني )موسى 
زي����ات 76(، ال���س���وري ع��ل��ي غ��ل��ي��وم، 
ي��وس��ف ص���ال���ح، م��ص��ط��ف��ى ش��اه��ي��ن 
الفلسطيني   ،)51 ط��ه��م��از  )ح��س��ن 
وسيم عبد الهادي، العاجي كريست 

ريمي لورينيون.
ومثل النبي شيت: الحارس وحيد 
وال��الع��ب��ون اسماعيل فاضل،  ف��ت��ال، 
ع��ب��د ال��ف��ت��اح ع���اش���ور، ح��س��ن ح��م��ود، 
العوطة  حسين  أي����وب،  ب��اق��ر  محمد 
)علي االت��ات 66(، مالك الموسوي، 
)علي  عتيق  أب��و  محمد  الفلسطيني 
ن��اص��ر ال��دي��ن 31( )ع��ل��ي ب���زي 85(، 
السنغالي  ال��ص��ال��ح،  خ��ال��د  ال���س���وري 

شيخ سامبا ديوك.

قاد المباراة الحكم الدولي حسين 
أب����و ي��ح��ي��ى وع���اون���ه ح��ك��م��ا ال��ت��م��اس 
ال��دول��ي ع��دن��ان عبد الله واالت��ح��ادي 
ول��ي��د دم���ج، وال���دول���ي ه���ادي سالمة 
الحكم  وأن���ذر  للتبديل.  راب��ع��ًا  حكمًا 
السوري خالد صالح )19( واسماعيل 
محمد  واالح���ت���ي���اط���ي   )56( ف���اض���ل 
ال��م��وس��وي )71( م���ن ال��ن��ب��ي ش��ي��ت، 
ال��ه��ادي  ع��ب��د  وس��ي��م  والفلسطيني 

)83( من شباب الساحل.

الدرجة الثانية

تغلب األه��ل��ي ص��ي��دا على ضيفه 
المباراة  العمال طرابلس 2 – 0 في 
التي أجريت بينهما على ملعب صيدا 
الرابعة  المرحلة  افتتاح  في  البلدي، 
من بطولة ال��دوري العام لكرة القدم 
اإلصابتين  وسجل  الثانية.  للدرجة 
مازن جمال في الدقيقتين 5 و30. 
ق���اد ال��م��ب��اراة ال��ح��ك��م ح��س��ام المقدم 
وع����اون����ه ح��ك��م��ا ال���ت���م���اس ع��ل��ي ب��ري 
وأحمد الحسيني، ومحمد غدار حكمًا 

رابعًا للتبديل.
وس���ق���ط األه����ل����ي ال��ن��ب��ط��ي��ة أم����ام 
ضيفه الهومنتمن بيروت 1 – 3 على 
ب��ك��ف��رج��وز.  ال��ب��ل��دي  النبطية  ملعب 
س���ج���ل ل��ل��خ��اس��ر ع���ل���ي س��ب��ي��ت��ي ف��ي 
الدقيقة 76 من ضربة جزاء "بنالتي"، 
وللفائز سيرج جاكريان وكريستيان 
في  أوهانيان  وكيفورك  سيمونيان 
الدقائق 5 و22 و90 من ضربة جزاء 
ماهر  الحكم  ال��م��ب��اراة  ق��اد  "بنالتي". 
محمد  التماس  وع��اون��ه حكما  العلي 
المير، وباسم شحود  العلي وشفيق 

حكمًا رابعًا للتبديل.
وت���ت���اب���ع ال��م��رح��ل��ة ال���ي���وم ب��م��ب��اراة 
ال��ري��اض��ة  ال��م��ب��رة –  ال��س��اع��ة 15:30 
واألدب على ملعب العهد على طريق 

المطار.
وت���ق���ام غ���دًا االح����د م���ب���اراة واح���دة 
الساعة 15:30: االجتماعي طرابلس 
– ال��ح��ك��م��ة ب���ي���روت ال��م��ت��ص��در على 
ملعب الرئيس رشيد كرامي البلدي 

بطرابلس.
وت���س���ت���ك���م���ل االث����ن����ي����ن ب����م����ب����اراة 
 – ال��م��زرع��ة  الشبيبة   14:30 الساعة 
ال��ص��ف��اء بوطى  ال��خ��ي��ول ع��ل��ى ملعب 

المصيطبة.

العب النبي شيت السنغالي شيخ سامبا ديوك – الثاني من اليمين – مسجاًل االصابة الثانية لفريقه في مرمى شباب الساحل 2 – 1، وبدا رفيقه علي ناصر الدين – 
الى اليسار – ومدافع الساحل محمد صادق والحارس عباس شيت على األرض.  )ناصر طرابلسي(
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ح��ق��ق ب���اري���س س���ان ج��ي��رم��ان حامل 
اللقب ف��وزه الرابع ه��ذا الموسم على 
م��ض��ي��ف��ه راس���ي���ن���غ ل��ن��س 3 - 1 في 
ال��م��ب��اراة ال��ت��ي أج��ري��ت بينهما أم��س 
على ملعب "فليكس بوالر" في لنس 
وشهدها 60 الف متفرج، في افتتاح 
المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي 
للخاسر  1". سجل  "ليغ  القدم  لكرة 
آدامو كوليبالي في الدقيقة العاشرة، 
ول��ل��ف��ائ��ز ي���وه���ان ك���اب���اي وال��ب��رازي��ل��ي 
ان����درادي واالوروغ��واي��ان��ي  ماكسويل 
اي��دي��ن��س��ون ك��اف��ان��ي م��ن ض��رب��ة ج��زاء 
ال���دق���ائ���ق 28 و34  ف����ي  "ب���ن���ال���ت���ي" 
و55. وطرد الحكم العبي لنس جان 
- فيليب غبامان وجيروم لوموان في 
الدقيقتين 54 و60، والعب باريس 
س��ان ج��ي��رم��ان ك��اف��ان��ي ف��ي الدقيقة 

  .57
وه����و ال���ف���وز ال���راب���ع ل��ب��اري��س س��ان 
جيرمان هذا الموسم في مقابل ستة 
ت���ع���ادالت م��ن دون خ��س��ارة وب���ه رف��ع 
رصيده الى 18 نقطة من 10 مباريات 
)18 – 7( وتقدم الى المركز الثاني 
ف��ي الالئحة موقتًا ب��ف��ارق أرب��ع نقاط 
عن أولمبيك مرسيليا المتصدر، بينما 
م��ن��ي ل��ن��س ب��خ��س��ارت��ه ف��ي ال��س��ادس��ة 
ليبقى في  وف��وزي��ن  تعادلين  مقابل 
ال��م��رك��ز ال��ث��ام��ن ع��ش��ر ب��رص��ي��د ثماني 

نقاط من 10 مباريات )8 - 13(.     
وت���س���ت���ك���م���ل ال����ي����وم وغ�������دا ب��ق��ي��ة 
المباريات كاآلتي ونذكر أوال الفريق 

المضيف: 
السبت: 

ات���ي���ان  ل�����وري�����ان - س����ان����ت  اف س����ي 
)الساعة 18:00 بتوقيت بيروت(. 

ليل - آن آفان غانغان )21:00(. 
م����ون����اك����و - اي����ف����ي����ان ت����ون����ون غ���اي���ار 

 .)21:00(
نانت - ستاد ريمس )21:00(. 

نيس - باستيا )21:00(. 
اف سي متز - ستاد رين )21:00(. 

األحد: 
أولمبيك مرسيليا - تولوز )15:00(. 

جيروندان بوردو - كان )18:00(. 
مونبلييه - أولمبيك ليون )22:00(. 

ايطاليا 

ال���دوري  م��ن  السابعة  المرحلة  ف��ي 
االي������ط������ال������ي "ك�����ال�����ت�����ش�����ي�����و"، ي��ح��ل 
جوفنتوس تورينو حامل اللقب في 
ال��م��واس��م ال��ث��الث��ة االخ���ي���رة ومتصدر 
برصيد 18 نقطة، من ستة  الالئحة 
ان���ت���ص���ارات ت��وال��ي��ًا، ع��ل��ى س��اس��وول��و 
ال����ذي ي��ح��ت��ل ال��م��رك��ز ال����� 20 االخ��ي��ر 
برصيد ثالث نقاط، بقيادة مهاجمه 
االرج��ن��ت��ي��ن��ي ك���ارل���وس تيفيز ال��ذي 
ي��ت��ص��در ت��رت��ي��ب ال��ه��داف��ي��ن برصيد 
ست اصابات. ويستضيف آ أس روما 
الثاني بفارق ثالث نقاط عن المتصدر 
بأربع  عشر  ال��س��ادس  فيرونا  كييفو 
نقاط على الملعب االولمبي في روما. 
وكان روما مني بخسارته االول��ى هذا 
الموسم بعد خمسة انتصارات تواليًا 
أم��ام جوفنتوس 2 -  قبل اسبوعين 
3 ف��ي م��ب��اراة شهدت ث��الث ضربات 
ج���زاء "ب��ن��ال��ت��ي" وط���رد الع���ب م��ن كل 
فريق، الى مدرب روما الفرنسي رودي 

غارسيا.
وي��ح��ل س��م��ب��دوري��ا ج��ن��وى الثالث 
الخامس  ك��ال��ي��اري  ع��ل��ى  ب�����14 نقطة 
الرابع  وأودي��ن��ي��زي  نقاط،  بأربع  عشر 
ال��راب��ع عشر  ب����13 نقطة على تورينو 
بخمس نقاط، وآ سي ميالن الخامس 
ب��������11 ن��ق��ط��ة ع���ل���ى ه����ي����الس ف��ي��رون��ا 

السادس ب�11 نقطة. 
وهنا البرنامج: 

السبت: 
آ أس روما - كييفو فيرونا )19:00(. 
س���اس���وول���و - ج���وف���ن���ت���وس ت��وري��ن��و 

 .)21:45(
األحد: 

فيورنتينا - الزيو روما )13:30(. 
أتاالنتا برغامو - بارما )16:00(. 
تورينو - أودينيزي )16:00(. 
باليرمو - تشيزينا )16:00(. 

م���ي���الن  ف����ي����رون����ا - آ س�����ي  ه����ي����الس 
 .)16:00(

كالياري - سمبدوريا جنوى )16:00(. 
أن���ت���رن���اس���ي���ون���ال���ي م���ي���الن���و - ن��اب��ول��ي 

 .)21:45(
االثنين: 

جنوى - امبولي )21:45(. 

اسبانيا 

ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ام��ن��ة م��ن ال���دوري 
االسباني "ليغا"، يستضيف برشلونة 
وص���ي���ف ال���ب���ط���ل ال���م���وس���م ال��م��اض��ي 
ومتصدر الالئحة برصيد 19 نقطة، 
اي���ب���ار ال��ص��اع��د م���ن ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة 
وال��ذي يحتل المركز التاسع برصيد 
تسع نقاط على ملعب "نوكامب" في 
االرجنتيني  النجم  ويعود  برشلونة. 
ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي، ال����ذي اح��ت��ف��ل أول 
لخوضه  العاشرة  بالذكرى  أم��س  من 
مباراته االولى مع الفريق الكاتالوني 
ال��ى   ،2004 االول  ت��ش��ري��ن   16 ف���ي 
ص��ف��وف ه��ذا الفريق وم��ع��ه المهاجم 
البرازيلي نيمار واالوروغواياني لويس 
س���واري���ز ب��ع��د غ��ي��اب��ه��م اس��ب��وع��ي��ن مع 
منتخبات بالدهم. ويذكر ان البرازيل 
ف�����ازت ع��ل��ى االرج���ن���ت���ي���ن 2 - 0 في 
وأه���در  بيجينغ  الصينية  ال��ع��اص��م��ة 

ميسي ضربة جزاء "بنالتي". 
وي���ح���ل ف��ال��ن��س��ي��ا ال���ث���ان���ي ب���ف���ارق 
ن���ق���ط���ت���ي���ن ع�������ن ال�����م�����ت�����ص�����در ع��ل��ى 
يحتل  ال���ذي  ك��ورون��ي��ا  ال  ديبورتيفو 
ال��م��رك��ز ال���� 20 االخ���ي���ر ب���أرب���ع ن��ق��اط، 
وأش��ب��ي��ل��ي��ة ال��ث��ال��ث ب�����16 نقطة على 
ألتشي السادس عشر بخمس نقاط، 
وري���ال مدريد ال��راب��ع ب���15 نقطة على 
نقاط  بخمس  عشر  السابع  ليفانتي 
بقيادة مهاجمه البرتغالي كريستيانو 
الهدافين  ترتيب  متصدر  رون���ال���دو 

برصيد 13 اصابة.  
وهنا البرنامج: 

السبت: 
ليفانتي - ريال مدريد )17:00(. 

أثلتيك بلباو - سلتا فيغو )19:00(. 
برشلونة - ايبار )21:00(. 
كوردوبا - ملقة )23:00(. 

األحد: 
أتلتيكو مدريد - اسبانيول )13:00(. 
فالنسيا   - ك���ورون���ي���ا  ال  دي��ب��ورت��ي��ف��و 

 .)18:00(
ألتشي - أشبيلية )20:00(. 
فياريال - الميريا )22:00(. 

االثنين: 
ريال سوسييداد - غيتافي )21:45(. 
من جهة اخرى، سحبت امس قرعة 
دور ال� 16 من كأس الملك "كوبا دل 
راي" وفيه يلتقي ريال مدريد حامل 
الكأس كورنيليا من الدرجة الثالثة، 
من  هويسكا  برشلونة  يلتقي  بينما 
ال���درج���ة ال��ث��ال��ث��ة، وأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د 

هوسبيتاليست من الدرجة الثالثة. 
وهنا نتيجة القرعة: 

ديبورتيفو ال كورونيا - ملقة. 
الباسيتي )د2( - ليفانتي. 

الس بالماس )د2( - سلتا فيغو. 
الكويانو )د3( - أثلتيك بلباو. 

رايو فاليكانو - فالنسيا. 
االفيش )د2( - اسبانيول برشلونة. 

غرانادا - كوردوبا. 
ساباديل )د2( - أشبيلية. 
هويسكا )د3( - برشلونة. 

ريال فاالدوليد )د2( - التشي. 
أتلتيكو   - )د3(  ه��وس��ب��ي��ت��ال��ي��س��ت 

مدريد. 
كورنيليا )د3( - ريال مدريد. 

قادش )د3( - فياريال. 
ري�������ال   - )د3(  اوف������ي������ي������دو  ري�����������ال 

سوسييداد. 
ريال بتيس )د2( - الميريا. 

غيتافي - ايبار. 
وت��ق��ام م��ب��اري��ات ال���ذه���اب ف��ي 3 
كانون االول، ومباريات االي��اب في 

17 منه. 

هولندا

ال��دوري  من  التاسعة  المرحلة  في 
ب��ي اس في  ال��ه��ول��ن��دي، يستضيف 
برصيد  الالئحة  متصدر  أيندهوفن 
ب���13  ال��س��اب��ع  ال��ك��م��ار  زد  أ  18 نقطة 
ن��ق��ط��ة ع��ل��ى م��ل��ع��ب "ف��ي��ل��ي��ب��س" في 
أيندهوفن، ويحل أجاكس أمستردام 
الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر 
اللقب على اف س��ي تونتي  وح��ام��ل 
ب���14 نقطة، وبي  انشكيده الخامس 
اي س���ي زف���ول���ه ال��ث��ال��ث ب������16 نقطة 
وح��ام��ل ك��أس هولندا على غ��و اهيد 
اي��غ��ل��ز دي��ف��ن��ت��ر ال���راب���ع ع��ش��ر بثماني 

نقاط. 
وهنا البرنامج: 

السبت: 
بي اس في أيندهوفن - أ زد الكمار 

 .)19:30(
أرنهيم  فيتيس   - تيلبورغ  فيللم 2 

 .)19:30(
فينورد روت��ردام - هيراكليس الميلو 

 .)20:45(
اف سي تونتي انشكيده - أجاكس 

أمستردام )21:45(. 
ه���اغ  دن  أدو   - ب����ري����دا  س����ي  آي  ان 

 .)21:45(
األحد: 

س��ي  اس   - ه��ي��ري��ن��ف��ي��ن  س����ي  اس 
كامبور )13:30(. 

غو أهيد ايغلز ديفنتر - بي اي سي 
زفوله )15:30(. 

س��ي  اف   - دوردري������ش������ت  س����ي  اف 
أوتريشت )15:30(. 

اك��س��ل��س��ي��ور   - غ���رون���ن���غ���ن  اف س����ي 
روتردام )17:45(. 

انكلترا 

ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ام��ن��ة م��ن ال���دوري 
االن��ك��ل��ي��زي "ب��رم��ي��ي��ر ل���ي���غ"، يلتقي 
ت��ش��ل��س��ي م��ت��ص��در ال��الئ��ح��ة ب��رص��ي��د 
19 نقطة بقيادة مهاجمه االسباني 
دي���ي���غ���و ك���وس���ت���ا م���ت���ص���در ت��رت��ي��ب 
ال��ه��داف��ي��ن ب��رص��ي��د ت��س��ع اص���اب���ات، 
ك����ري����س����ت����ال ب����������االس ع����ل����ى م��ل��ع��ب 

"سيلهيرست بارك" في لندن. 
م��ان��ش��س��ت��ر سيتي  وي��س��ت��ض��ي��ف 
ال����ث����ان����ي ب�����ف�����ارق خ���م���س ن����ق����اط ع��ن 
ال��ل��ق��ب توتنهام  ال��م��ت��ص��در وح���ام���ل 
على  نقطة  ب����11  ال��س��ادس  هوتسبر 
م���ل���ع���ب "االت������ح������اد س�����ت�����ادي�����وم" ف��ي 
م��ان��ش��س��ت��ر، وس���اوث���م���ب���ت���ون ال��ث��ال��ث 
ب����13 نقطة س��ن��درالن��د ال��ث��ال��ث عشر 
بثماني نقاط، بينما يحل مانشستر 
يونايتد الرابع ب�11 نقطة على ويست 
بروميتش البيون الرابع عشر بثماني 
نقاط  ب���10  التاسع  وليفربول  نقاط، 
على كوينز بارك رينجرز الذي يحتل 

المركز ال� 20 االخير بأربع نقاط.  
وهنا البرنامج: 

السبت: 
مانشستر سيتي - توتنهام هوتسبر 

 .)14:45(
أرسنال - هال سيتي )17:00(. 

بيرنلي - ويستهام يونايتد )17:00(. 
كريستال باالس - تشلسي )17:00(. 

افرتون - أستون فيال )17:00(. 
سيتي  ليستر   - يونايتد  نيوكاسل 

 .)17:00(
ساوثمبتون - سندرالند )17:00(. 

األحد: 

ك���وي���ن���ز ب�������ارك ري���ن���ج���رز - ل��ي��ف��رب��ول 
 .)15:30(

س��ت��وك س��ي��ت��ي - س��وان��س��ي سيتي 
 .)18:00(
االثنين: 

ويست بروميتش البيون - مانشستر 
يونايتد )22:00(. 

اسكوتلندا 

ف��ي المرحلة ال��ع��اش��رة م��ن ال���دوري 
االسكوتلندي، يستضيف هاميلتون 
أكاديميكال متصدر الالئحة برصيد 
20 ن��ق��ط��ة اب����ردي����ن ال���خ���ام���س ب�����16 
نقطة، ودندي يونايتد الثاني بفارق 
تيسل  بارتيك  المتصدر  ع��ن  نقطة 
السابع ب�10 نقاط، ويحل اينفرنيس 
كاليدونيان تيسل الثالث ب�17 نقطة 
ع��ل��ى س���ان���ت م��ي��ري��ن ال���ع���اش���ر بسبع 

نقاط.  
وهنا البرنامج: 

السبت: 
ه��ام��ي��ل��ت��ون أك��ادي��م��ي��ك��ال - أب��ردي��ن 

 .)14:45(
روس كاونتي - السلتيك )14:45(. 

ب���ارت���ي���ك تيسل  دن�����دي ي��ون��اي��ت��د - 
 .)17:00(

مذرول - اف سي دندي )17:00(. 
س���ان���ت ج���ون���س���ت���ون - ك��ي��ل��م��ارن��وك 

 .)17:00(
اي����ن����ف����رن����ي����س   - م�����ي�����ري�����ن  س������ان������ت 

كاليدونيان تيسل )17:00(. 

المانيا 

ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ام��ن��ة م��ن ال���دوري 
االلماني "البوندسليغه"، يستضيف 
بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر 
ال���الئ���ح���ة ب��رص��ي��د 17 ن��ق��ط��ة ف��ي��ردر 
بريمن الثامن عشر االخير بأربع نقاط 
على ملعب "اليانز ارينا" في ميونيخ. 
وي���ح���ل ت���ي اس ج���ي ه��وف��ن��ه��اي��م 
الثاني بفارق أربع نقاط عن المتصدر 
على هامبورغ اس في السابع عشر ما 
قبل االخير بخمس نقاط، وبوروسيا 
نقطة  ب����13  الثالث  موينشنغالدباخ 
نقاط،  ب���10  الثامن  على هانوفر 96 
وباير ليفركوزن الرابع ب�12 نقطة على 
في اف بي شتوتغارت السادس عشر 
دورتموند  وبوروسيا  نقاط،  بخمس 
ال��ث��ال��ث ع��ش��ر بسبع ن��ق��اط ووص��ي��ف 
البطل الموسم الماضي على اف سي 

كولونيا الرابع عشر سبت نقاط.  
وهنا البرنامج: 

السبت: 
ب�����اي�����رن م���ي���ون���ي���خ - ف�����ي�����ردر ب��ري��م��ن 

 .)16:30(
هانوفر 96 - بوروسيا موينشنغالدباخ 

 .)16:30(
ب���اي���ر   - ش����ت����وت����غ����ارت  ب�����ي  اف  ف�����ي 

ليفركوزن )16:30(. 
ال  اف  ف�����ي   - ف����ري����ب����ورغ  س�����ي  اس 

فولفسبورغ )16:30(. 
اف سي كولونيا - بوروسيا دورتموند 

 .)16:30(
س��ي  اف   - م���اي���ن���س  ف�����ي  اس  اف 

أوغسبورغ )16:30(. 
برلين  هيرتا   -  04 شالكه  س��ي  اف 

 .)19:30(
األحد: 

اس جي  ت����ي   - ف����ي  اس  ه���ام���ب���ورغ 
هوفنهايم )16:30(. 

أي��ن��ت��راخ��ت   - ب������ادرب������ورن  اس س����ي 
فرانكفورت )18:30(. 

ي���ل���ت���ق���ي ف����ري����ق����ا أرب�����ي�����ل ال����ع����راق����ي 
السبت  ال��ي��وم  الكويتي  والقادسية 
ب���ي���روت  ب��ت��وق��ي��ت   19:00 ال���س���اع���ة 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب م��ك��ت��وم ب���ن راش�����د في 
ن���ادي ال��ش��ب��اب االم���ارات���ي ف��ي دب��ي، 
في المباراة النهائية لكأس االتحاد 

اآلسيوي ال�11 لكرة القدم.
عمان  االردن��ي��ة  العاصمة  وك��ان��ت 
التي  المباراة  استضافة  رفضت  قد 
ت��ع��ت��ب��ر ع��ل��ى ارض أري���ب���ل ب��ن��اء على 
ق���رار االت��ح��اد اآلس��ي��وي ل��ك��رة القدم 
باقامتها على ملعب الفائز من الدور 
نصف النهائي بين أربيل وكيتشي 
م���ن ه���ون���غ ك���ون���غ. وح���ظ���ي ال��ف��ري��ق 
ال��م��ئ��ة من  ف��ي  ال��ع��راق��ي بنسبة 50 
ال��م��ب��اراة الن��ه��ا تعتبر على  ب��ط��اق��ات 

أرض������ه، وب���م���ا ان م��ل��ع��ب م��ك��ت��وم بن 
ل�����8700 م��ت��ف��رج، فقد  راش���د يتسع 
حصل على 7200 بطاقة في مقابل 

800 فقط للقادسية. 
وسبق ألربيل ان وصل الى المباراة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة م�����رة واح�������دة ع�����ام 2012 
وخسر على ملعب "فرنسوا حريري" 
في اربيل امام الكويت الكويتي 0 – 
4. أما القادسية، فخسر مرتين في 
ام��ام   2010 عامي  النهائية  ال��م��ب��اراة 
الترجيح  بضربات  ال��س��وري  االت��ح��اد 
1 في   – 1 ت��ع��ادل��ه��م��ا  ب��ع��د   4 – 2
الوقتين االصلي واالضافي، و2013 

امام مواطنه الكويت 0 – 2.
م��رة واح��دة في  الفريقان  والتقى 
ال��س��اب��ق ف���ي ت��ص��ف��ي��ات ال��م��ج��م��وع��ة 

الرابعة لدوري االبطال اآلسيوي عام 
2008، ف��ت��ع��ادال 1 – 1 ذه��اب��ا وف��از 

أربيل 4 – 2 ايابا.
وأن����ه����ى أرب�����ي�����ل، ال�������ذي ت��أس��س 
م��ت��ص��درا  االول  ال�����دور   ،1968 ع���ام 
نقطة   15 برصيد  الرابعة  المجموعة 
أم����ام ال���رف���اع ال��ب��ح��ري��ن��ي 10 وش��ب��اب 
اوت����ش  واالي   9 االردن���������ي  االردن 
ال��ق��ي��رغ��ي��زي 1. وف���ي ال����دور ال��ث��ان��ي، 
بضربات  اللبناني  النجمة  على  ف��از 
ت��ع��ادل��ه��م��ا  ب���ع���د   0 ال���ت���رج���ي���ح 3 – 
ال��وق��ت��ي��ن االص��ل��ي  سلبا 0 – 0 ف��ي 
واالضافي. وفي الدور ربع النهائي، 
الفيتنامي 1 – 0  ه��ان��وي  ع��ل��ى  ف���از 
و2 – 0 وف��ي ال��دور نصف النهائي 
، وتعادل وكيتشي من هونغ كونغ 

1 – 1 ثم فاز عليه 2 – 1.
ت��أس��س عام  ال���ذي  القادسية  أم��ا 
بعد  المسابقة  ف��ي  ف��ش��ارك   ،1960
المجموعات  دوري  ب��ل��وغ  ف��ي  فشله 
في دوري االبطال اآلسيوي وتصدر 
االول  ال����دور  ف��ي  ال��ث��ال��ث��ة  المجموعة 
ب���رص���ي���د 11 ن��ق��ط��ة م���ت���ق���دم���ا ال��ح��د 
ال��ب��ح��ي��رن��ي 11 وال��ش��رط��ة ال��ع��راق��ي 7 
وال����وح����دة ال���س���وري 2. وف����ي ال����دور 
الثاني، فاز على ذات راس االردن��ي 
4 – 0. وف���ي ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي، 
1 – 1 في  البحريني  وال��ح��د  ت��ع��ادل 
ال���ب���ح���ري���ن.  ف����ي   2  – و2  ال���ك���وي���ت 
وف��ي ال��دور نصف النهائي ف��از على 
برسيبورا جايابورا االندونيسي 4 – 

2 و 6 – 0.

ت���أه���ل ال���ب���ري���ط���ان���ي ان�������درو م�����وراي 
ال���م���ص���ن���ف ث����ان����ي����ا ل������ل������دور ن��ص��ف 
النمسوية  فيينا  من دورة  النهائي 
ال��دول��ي��ة ال��م��ف��ت��وح��ة ل��ل��رج��ال ل��ك��رة 
المضرب على مالعب صلبة والبالغة 
قيمة جوائزها 593,705 دوالرات، 
النهائي على  رب��ع  ال��دور  بفوزه في 
األلماني يان - لينار شتروف 6 - 2، 

.5 - 7
وف������از االس���ب���ان���ي داف����ي����د ف��ي��ري��ر 
ايفو  ال��ك��روات��ي  على  اول  المصنف 
كارلوفيتش 7 - 6 )7 - 5(، 6 - 4 

وتأهل للدور نصف النهائي.  
وفاز االلماني فيليب كولشرايبر 
ال���م���ص���ن���ف راب������ع������ا ع����ل����ى م���واط���ن���ه 
بنيامين بيكر 6 - 4، 7 - 6 )7 - 
ترويتشكي  والصربي فيكتور   ،)3
على البرازيلي توماس بيللوتشي 7 
 .2 - 6 ،)7 - 2( 7 - 6 ،)4 - 7( 6 -
وكان م��وراي فاز في ختام الدور 
ال����ث����ان����ي ع���ل���ى ال����ك����ن����دي ف��اس��ي��ك 

بوسبيسيل 6 - 4، 6 - 4. 

دورة استوكهولم 

س�����ق�����ط االس������ب������ان������ي ف�����رن�����ان�����دو 
ف��ي��رداس��ك��و ال��م��ص��ن��ف س��اب��ع��ا ام��ام 

االوسترالي برنارد توميتش 6 - 0، 
4 - 6، 6 - 7 )6 - 8( ف��ي ال��دور 
استوكهولم  النهائي من دورة  ربع 
االس����وج����ي����ة ال����دول����ي����ة ال��م��ف��ت��وح��ة 
والبالغة  على مالعب صلبة  للرجال 
قيمة جوائزها 593,705 دوالرات. 
وفاز االلماني ماتياس باتشينغر 
ع��ل��ى ال��ف��رن��س��ي أدري�������ان م��ان��اري��ن��و  
والبلغاري   ،4 -  6 ،1  -  6 ،6 -  4
ثانيا  المصنف  ديميتروف  غريغور 
على االميركي ج��اك س��وك 5 - 7، 
6 - 4، 6 – 3، والتشيكي توماس 
ع��ل��ى  أول  ال����م����ص����ّن����ف  ب����ردي����ت����ش 
 ،2 ماريوس كوبيل 6 –  الروماني 

  .2 – 6
وف����ي خ���ت���ام ال������دور ال���ث���ان���ي، ف��از 
الكسندر  االوك��ران��ي  على  مانارينو 
دولغوبولوف المصنف رابعا 6 - 4، 

.)4 - 7( 6 - 7 ،)7 - 2( 7 - 6

دورة كأس الكرملين 

س��ق��ط م��ص��ن��ف��ان ف���ي ال�����دور رب��ع 
الكرملين  ك��أس  دورة  من  النهائي 
الروسية الدولية للرجال التي تقام 
ف����ي م���وس���ك���و ع���ل���ى م���الع���ب ص��ل��ب��ة 
 855,490 جوائزها  قيمة  والبالغة 

ميخائيل  ال��روس��ي  خسر  اذ  دوالرًا، 
ي����وج����ن����ي ال���م���ص���ن���ف س����اب����ع����ًا ام�����ام 
القازاقي ميخائيل كوكوشكين 6 - 
1، 6 - 7 )5 - 7(، 0 - 6، وااليطالي 
ال��م��ص��ن��ف ثامنا  ان���دري���اس س��ي��ب��ي 
ارن��س��ت��س غولبيس  ال��الت��ف��ي  ام����ام 
المصنف ثالثا 6 - 7 )6 - 8(، 6 - 

.)7 - 3( 7 - 6 ،4
باوتيستا  روبرتو  االسباني  وف��از 
- أغ������وت ال���م���ص���ن���ف خ���ام���س���ا ع��ل��ى 
بيرانكيس  ري��ك��ارداس  الليتواني 
7 - 5، 6 – 3، وال��ك��روات��ي مارين 
س��ي��ل��ي��ت��ش ال��م��ص��ّن��ف ث��ان��ي��ًا على 
المصّنف  االسباني طومي روبريدو 

خامسًا 6 – 3، 6 – 3.
وف�����ي خ���ت���ام ال�������دور ال���ث���ان���ي م��ن 
ب��ط��ول��ة ال���س���ي���دات وال��ب��ال��غ��ة قيمة 
حققت  دوالر،  آالف   710 جوائزها 
ال����روس����ي����ة ف��ي��ت��ال��ي��ا دي��ات��ش��ي��ن��ك��و 
السلوفاكية  على  ب��ف��وزه��ا  م��ف��اج��أة 
المصنفة  تشيبولكوفا  دومينيكا 

اولى 4 - 6، 6 - 2، 6 - 2.
وف��ي ال���دور رب��ع ال��ن��ه��ائ��ي، ف��ازت 
سينياكوفا  ك��ات��ي��ري��ن��ا  التشيكية 
ع��ل��ى االي��ط��ال��ي��ة ك��ام��ي��ال ج��ي��ورج��ي 
 ،5  -  7  ،6  -  4  ،)3  -  7(  6  -  7
وال���ت���ش���ي���ك���ي���ة ل����وس����ي س����اف����اروف����ا 

ال��م��ص��ن��ف��ة راب����ع����ة ع���ل���ى ال���روس���ي���ة 
المصنفة  كوزنيتسوفا  سفيتالنا 
خامسة 6 - 4، 7 - 5، والرومانية 
ايرينا - كاميليا بيغو على البلغارية 
ب��ي��رون��ك��وف��ا 1 - 6، 6  ت��س��ف��ي��ت��ان��ا 
اناستازيا  وال��روس��ي��ة   ،2  -  6  ،3 -
ب���اف���ل���ي���وت���ش���ي���ن���ك���وف���ا ال���م���ص���ن���ف���ة 
فيتاليا  م��واط��ن��ت��ه��ا  ع��ل��ى  س���ادس���ة 
دياتشينكو 6 - 1، 3 - 6، 6 - 3. 

دورة لوكسمبور 

أن���ح���ص���رت ب���ط���ول���ة ل��وك��س��م��ب��ور 
ال���دول���ي���ة ل��ل��س��ي��دات ع��ل��ى م��الع��ب 
صلبة والبالغة قيمة جوائزها 250 
أن��ي��ك��ا  األل��م��ان��ي��ة  ب��ي��ن  ال����ف دوالر، 
زاهالفوفا  ب��ارب��ورا  والتشيكية  بيك 

ستريكوفا المصنفة رابعة. 
ف�����ي ال����������دور ن����ص����ف ال���ن���ه���ائ���ي، 
دنيسا  التشيكية  على  بيك  ف��ازت 
ألتيرتوفا 6 - 0، 6 - 1، وستريكوفا 
على األلمانية منى بارتيل 6 - 3، 

 .2 - 6
وف���ي خ��ت��ام ال����دور رب���ع النهائي، 
ف����ازت أل��ت��ي��رت��وف��ا ع��ل��ى االم��ي��رك��ي��ة 
ف�����ارف�����ارا ل��ي��ب��ت��ش��ي��ن��ك��و ال��م��ص��ن��ف��ة 

خامسة 4 - 6، 6 - 3، 7 - 5. 

فرنسا: من اليمين األوروغواياني ايدينسون كافاني يحتفل ورفاقه بتسجيل باريس سان جيرمان اصابة التعادل في مرمى 
راسينغ لنس 3 – 1، على ملعب "فيليكس بوالر" في لنس.  )أ ب(

البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم يف عطلة نهاية األسبوع
فرنسا: فوز رابع لباريس سان جيرمان دونما خسارة

اليوم كأس االتحاد اآلسيوي بين أربيل والقادسية

كرة املضرب: موراي وفيرير إلى نصف نهائي فيينا

تأهل أتلتيكو ناسيونال الكولومبي 
للدور ربع النهائي من مسابقة "كوبا 
الجنوبية  االميركية  أميركانا"  س��ود 
ال������13 ل��ك��رة ال���ق���دم، ب��ع��د ف����وزه على 
م��ض��ي��ف��ه ف��ي��ت��وري��ا ال��ب��رازي��ل��ي 1 – 0 
)الشوط االول 0 – 0( في المباراة التي 

أجريت بينهما على ملعب "استاديو 
مانويل باراداس" في سالفادور، في 
الثالث. وسجل االصابة  ال���دور  اي��اب 
ب��وك��ان��ي��غ��را ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 70. وك��ان 
ال��ف��ري��ق��ان ت��ع��ادال 2 – 2 ف��ي م��ب��اراة 
ال��ذه��اب ف��ي ميدايين ف��ي االول من 

ملعب  وع��ل��ى  ال��ج��اري.  االول  تشرين 
"اس��ت��ادي��و دك��ت��ور ن��ي��ك��والس ليوز" 
ف����ي اس����ون����س����ي����ون، خ���س���ر ل��ي��ب��رت��اد 
الباراغواياني أمام ضيفه ريفر باليت 
االرجنتيني 1 – 3 )الشوط االول 1 – 
0( في ختام مباريات الذهاب للدور 

ف��ارغ��اس  للمضيف  ال��ث��ال��ث. س��ج��ل 
في الدقيقة 45، وللضيف سانشيز 
الدقائق  ودري��وس��ي وسيميوني في 

60 و71 و76. 
وتقام مباراة االياب في 22 تشرين 

االول الجاري في بيونس أيرس.

"كوبا سود أميركانا" الـ 13: أتلتيكو ناسيونال إلى الدور ربع النهائي

ش���ه���دت ال���ت���ج���ارب ال���ح���رة ل��س��ب��اق 
ال��ج��ائ��زة ال��ك��ب��رى ألوس��ت��رال��ي��ا، وه��و 
ال������16 م���ن 18 م���ن بطولة  ال��م��رح��ل��ة 
ال��ع��ال��م ل��ل��دراج��ات ال��ن��اري��ة، سقوط 
خمسة دراج��ي��ن ف��ي ال��ف��ئ��ة االول���ى 
"موتو جي بي"، في مقدمهم بطل 
ال��ع��ال��م س��اب��ق��ا االس���ب���ان���ي خ��ورخ��ي 
ل��ورن��زو على "ي��ام��اه��ا"، ويعتقد أن 
لألمر عالقة باالطارات التي اختارها 
فيليب  لحلبة  بريدجستون  المزود 

أيالند في ملبورن.
واالرب���ع���ة اآلخ����رون ه��م االي��ط��ال��ي 
ان���������دري���������ا دوف������ي������ت������س������ي������وزو ع���ل���ى 
"دوك����ات����ي"، وال��ي��اب��ان��ي ه��ي��روش��ي 
أوي���ام���ا ع��ل��ى "ه���ون���دا"، واالس��ب��ان��ي 
ب�����ول اس����ب����ارغ����ارو ع���ل���ى "ي���ام���اه���ا"، 
واالي���ط���ال���ي أن����دري����ا اي���ان���ون���ي على 

"دوكاتي".
وقد سجل لورنزو أسرع لفة في 
الحرة،  التجارب  من  الثانية  الفترة 
كيلومترات   4,448 مسافة  قاطعا 

بمتوسط  دقيقة،   1:29:602 في 
ك��ي��ل��وم��ت��را في  ب��ل��غ 178,7  س���رع���ة 
مارك  العالم  بطل  متقدما  الساعة، 
ماركيز على "هوندا" بفارق 0:150 

ثانية، وأيانوني بفارق 0:201.
وك������ان اس����ب����ارغ����ارو االس�������رع ف��ي 
الفترة االولى من التجارب اذ سجل 
ب��م��ت��وس��ط  دق���ي���ق���ة،   1:29:749
ك��ي��ل��وم��ت��را في  ب��ل��غ 178,4  س���رع���ة 
 0:160 بفارق  لورنزو  أم��ام  الساعة، 

ثانية، وأيانوني بفارق 0:276.

"موتو 2"

وف���ي ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة "م��وت��و 2"، 
ح��ق��ق االس���ب���ان���ي اس��ت��ي��ف��ي راب����ات 
للدراجين  ال��ع��ام  الترتيب  متصدر 
ع��ل��ى "ك��ال��ي��ك��س" أس���رع وق���ت في 
كلتا الفترتين. ففي الفترة االولى 
سجل 1:33:417 دقيقة، بمتوسط 
في  ك��ي��ل��وم��ت��را   171,4 ب��ل��غ  س���رع���ة 

م��واط��ن��ه خ��وردي  ال��س��اع��ة، متقدما 
توريس على "سوتر" بفارق 0:279 
ث���ان���ي���ة، وال��ف��ن��ل��ن��دي م��ي��ك��ا ك��ال��ي��و 
وفي   .0:342 بفارق  "سوتر"  على 
ال��ث��ان��ي��ة س��ج��ل 1:33:057  ال��ف��ت��رة 
 172 بلغ  سرعة  بمتوسط  دقيقة، 
كيلومترا في الساعة، أمام االلماني 
ساندرو كورتيزي على "كاليكس" 
بفارق 0:598 ثانية، والسويسري 
بفارق  "سوتر"  على  لوثي  توماس 

.0:624

"موتو 3"

وف�������ي ال����ف����ئ����ة ال����ث����ال����ث����ة "م����وت����و 
3" س��ج��ل اس�����رع ل��ف��ة ف���ي ال��ف��ت��رة 
االول��ى البريطاني دان��ي كنت على 
دقيقة،   1:36:806 "هوسكفارن" 
 165,2 ب����ل����غ  س�����رع�����ة  ب����م����ت����وس����ط 
ك��ي��ل��وم��ت��را ف����ي ال���س���اع���ة، م��ت��ق��دم��ا 
االس���ب���ان���ي ال���ي���ك���س م���ارك���ي���ز ع��ل��ى 

ث��ان��ي��ة،   0:236 ب���ف���ارق  "ه����ون����دا" 
على  كورنفيل  ياكوب  والتشيكي 

"كي تي ام" بفارق 0:307.
وف��������ي ال�����ف�����ت�����رة ال����ث����ان����ي����ة ك����ان 
االوسترالي جاك ميلر على "كي تي 
بمتوسط  دقيقة،   1:37:033 ام" 
ف��ي  ك���ي���ل���وم���ت���را  ب���ل���غ 165  س����رع����ة 
ال��س��اع��ة، أم���ام اف��ري��ن ف��ازك��ي��ز على 
ث��ان��ي��ة،   0:032 ب���ف���ارق  "ه����ون����دا" 
واالس��ب��ان��ي خ��وان��ف��ران غ��ي��ف��ارا على 
ب���ف���ارق  ام"  ت����ي  ك����ي  "ك���ال���ي���ك���س 

.0:044
في  اليوم  الحرة  التجارب  وتتابع 
فترة ثالثة أخيرة من الساعة 2:00 
– 4:40 بتوقيت بيروت، تليها من 
التجارب   8:50 ال��ى   5:36 الساعة 
ضوئها  ف��ي  يتحدد  ال��ت��ي  المؤهلة 
ترتيب االنطالق في السباق االحد 
كاآلتي: الساعة 5:00 لفئة "موتو 
 8:00 ،"2 "م��وت��و  لفئة   6:20 ،"3

لفئة "موتو جي بي".

االسباني خورخي لورنزو ساقطًا عن دراجته "ياماها" خالل الفترة الثانية من التجارب الحرة لسباق الجائزة الكبرى الوستراليا على حلبة فيليب آيالند في ملبورن بعد 
ظهر امس.  )أ ف ب(

أوستراليا املرحلة الـ 18/16 من بطولة العالم للدراجات النارية
تجارب السقوط على حلبة فيليب أيالند



العلم والعالم
Samedi 18 Octobre 2014  |  2014 السبت 18 تشرين األول

20

مؤسسها   1933  جبران تويني

رئيسها الفخري: 
غسان تويني

تصدر عن "النهار" ش. م. ل.

رئيس مجلس اإلدارة: نايلة تويني     )2011(
            غسان تويني  )2006 - 2010(
            جبـران توينـي  )2000 - 2005(

رئيس التحرير: نايلة تويني
نائب رئيس التحرير: نبيـل بو منصف

مدير التحرير : غسان حجار

اإلعالنات: برسميديا
تلفون: 577000 1 00961

التوزيع واالشتراكات: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات
تلفون: 361517 1 00961

الطباعة: المطابع التعاونية الصحفية
تلفون: 994888 1 00961

رؤساء األقسام:

األسبوعي: 

ملحق النهار:  عقل العويط
دليل النهار:  جوزف بو نصار

نهار الرياضة:  ناجي شربل
عالم النهار:  ألين فرح

نهارك:  جورج موسى

 عربيات ودوليات: سميح صعـب - ديبلوماسيات وقضايا: جهـاد الزين
تربية ومدنيات: ابرهيم حيدر - الرياضة: ناجي شربل  

 ثقافة: جمانة حداد - منبر: جوزف باسيل - إقتصاد: موريس متى

المدير الفني: زياد القسيس
االخراج:

تكنولوجيا المعلومات: وديع تويني 
التصوير: ساكو بيكاريان

األرشيف: جورج فرنسيس

جميل عـون
جان زيـن

ابرهيم الشريف
مي شريم

اإلدارة والتحرير: 
بناية النهار - ساحة الشهداء - 20145401 - بيروت - لبنان  

تلفون:  994888 1 00961 - 1011   
فاكس: 996777 / 996888 1 00961 

ص.ب.: 226-11 - رياض الصلح
e-mail: annahar@annahar.com.lb
            foredesk@annahar.com.lb
web:    www.annahar.com

web:www.pressmedia.com.lb

المدير المسؤول: حبيب شلوق    

جهاز "آي باد" الجديد باستشعار بصمات األصابع
)و ص ف(

كشفت شركة آبل عن جهاز آي باد 
الجديد المسمى "آي باد ار 2" األسرع 
واألق�������ل س���م���اك���ة، وج������اء ب���اض���اف���ات 
ب��س��ي��ط��ة م���ث���ل اس���ت���ش���ع���ار ب��ص��م��ات 
األص���اب���ع، ف��ي وق���ت م��ن ال��م��ت��وق��ع أن 
ي��ش��ه��د م���وس���م ال���ع���ط���ات ت��ن��اف��س��ا 

شديدا بين األجهزة المحمولة.
وب��������دأت أم�����س ال���ج���م���ع���ة ط��ل��ب��ات 
الحجز المسبق ألجهزة آي باد األكبر 
حجمًا "آي باد ار 2" الذي يبدأ سعره 
في  التسليم  ويبدأ  دوالرًا  من 499 
األسبوع المقبل. وسيكون سعر "آي 
باد ميني 3" األصغر حجما أقل بنحو 

100 دوالر.
وت����ح����دث م���دي���ر ال���ت���س���وي���ق ف��ي��ل 
ش��ي��ل��ر، ال���ذي اع��ت��ب��ر ج��ه��از "آي ب��اد" 
األك��ب��ر حجما م��ن األق���ل سماكة في 
العالم، ولفت الى العديد من المزايا 
ال���ج���دي���دة م��ث��ل ال���ش���اش���ة ال��م��ض��ادة 

لانعكاسات مؤكدًا وجود مستشعر 
للهوية.

وم���ع ذل���ك رب��م��ا ت��واج��ه آب���ل مهمة 
صعبة في الترويج ألجهزتها الجديدة 
امام مستهلكين يتوافر لديهم عدد 

كبير من األجهزة المحمولة في اليد 
والتي تعمل باللمس.

وقالت شركة بحوث التكنولوجيا 
أج����ه����زة  م����ب����ي����ع����ات  إن  "غ������ارت������ن������ر" 
المتوقع أن  اللوحية من  الكومبيوتر 

ترتفع بنسبة 11 في المئة فقط هذه 
السنة مقارنة مع 55 في المئة العام 
ال��م��اض��ي، ف��ي ظ��ل ارت���ف���اع مبيعات 
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة وت���راج���ع مبيعات 

الكومبيوترات الشخصية.
وشهدت مبيعات آبل من األجهزة 
اللوحية والتي تطلق عليها "آي باد" 
م��ن��ذ أرب����ع س���ن���وات، ت��راج��ع��ا لربعين 
اث��ن��ي��ن ت��وال��ي��ًا ه���ذه ال��س��ن��ة. وم����ازال 
المستثمرون يركزون على "آي فون" 
ولكن  للعائدات،  الرئيسي  المصدر 
ف��ي مبيعات "آي  ال��ت��راج��ع  اس��ت��م��رار 
ب��اد" سيهدد نحو 15 في المئة من 

عائدات الشركة.
وق��ال��ت آب���ل أي��ض��ًا إن��ه��ا ستدشن 
خ������دم������ة ج��������دي��������دة ل����ل����م����دف����وع����ات 
الشركة  االلكترونية بعدما تعاقدت 
م����ع 500 ب���ن���ك ج���دي���د ل���دع���م ه���ذه 
ال��خ��دم��ة ال��ت��ي ت��ن��اف��س ن��ظ��ام ال��دف��ع 
ب��خ��دم��ة "ب������اي ب������ال" ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

شركة "إي باي".
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)و ص ف( 

وضع صاروخ اوروبي من طراز أريان، 
مخصصين  اص��ط��ن��اع��ي��ي��ن  ق���م���ري���ن 
لاتصاالت في اميركا الاتينية، على 
مجموعة  بثتها  م��ش��اه��د  اظ��ه��رت  م��ا 

"اريان سبايس" مباشرة.
وه�������ذه ال���ع���م���ل���ي���ة ه�����ي ال��خ��ام��س��ة 

ل��ص��اروخ م��ن ط���راز اري����ان م��ن��ذ مطلع 
ال��س��ن��ة ال��ح��ال��ي��ة، وب���ه���ذا ي��ك��ون ه��ذا 
ال��ص��اروخ االوروب����ي ق��د نفذ المهمة 
الناجحة الثانية والستين تواليًا، علمًا 
والسبعين  ال��س��ادس��ة  العملية  ان��ه��ا 
لصاروخ اريان5-، والعملية العشرين 

بعد المئتين لصواريخ اريان عمومًا.
وال��ق��م��ران ال��م��وض��وع��ان ف��ي م��دار 

االرض هما انتلسات30- وارسات1-، 
وقد انطلق الصاروخ بهما من قاعدة 

غورو في غويانا الفرنسية.
والقمر االول من تصميم مجموعة 
"سبايس سيستم/لورال" االميركية، 
ويبلغ وزنه 6,3 اطنان، وهو سيزود 
بخدمات  ال��ات��ي��ن��ي��ة  ام��ي��رك��ا  منطقة 
ات�������ص�������االت، م���ن���ه���ا ع���م���ل���ي���ات ن��ق��ل 

التشغيلي  وعمره  مباشر،  تلفزيوني 
المتوقع 15 عاما.

وال�����ق�����م�����ر ال�����ث�����ان�����ي، م���ص���م���م ف��ي 
البلد  لهذا  وهو سيقدم  االرجنتين، 
التلفزيوني  للنقل  خدمات  وجيرانه 
المباشر، واالنترنت والهاتف، ويبلغ 
وزنه حوالى ثاثة اطنان ويقدر عمره 

االنتاجي بخمسة عشر عاما.

)و ص ف( 

ت���ت���ن���اف���س ال���ص���ح���ف ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
بطريقة مبتكرة لمكافحة تراجع عدد 
ال���ق���راء، ك��م��ا ي��ظ��ه��ر ال���ع���رض االخ��ي��ر 
ل��ص��ح��ي��ف��ة "دي���ل���ي م��ي��ل" ال��ش��ع��ب��ي��ة، 
الحصول  ال��ق��راء  على  يقترح  وال���ذي 
على ديك رومي مجاني لمناسبة عيد 

المياد.
ال��ب��دء من  ل��ل��ف��وز بالطير  وي��ك��ف��ي 
ال��ع��ي��د،  م���ن  اآلن، أي ق��ب��ل ش��ه��ري��ن 
بجمع قسائم تنشر في نسخ عطلة 
التي  الصحيفة  م��ن  االس��ب��وع  نهاية 
ال���ف نسخة  ب��م��ل��ي��ون و780  ت��ص��در 
وه����ي ث��ان��ي اك��ث��ر ال��ص��ح��ف ان��ت��ش��ارًا 
ف��ي بريطانيا. وت��ؤك��د "دي��ل��ي ميل" 

انها تقدم اسخى نظام مكافآت في 
الباد.

وغ������ال������ب������ًا م�������ا ت�����ق�����ت�����رح ال���ص���ح���ف 
البريطانية اسطوانات مدمجة "سي 
دي" و اشرطة "دي في دي" وكتبًا 
وت��خ��ف��ي��ض��ات ف���ي ال��م��ط��اع��م وع��ل��ى 
ال��ع��ط��ل ال��س��ن��وي��ة وب��ط��اق��ات سينما 

مجانية واجهزة لوحية وغير ذلك.

الديك الرومي... أريان - 5 يضع قمَري اتصاالت ألميركا الالتينية
لزيادة عدد قّراء 

"ديلي ميل"

كنيسة سيستينا يف الفاتيكان
تستضيف حفال موسيقيًا

)بي بي سي العربية(

للمرة األول���ى ف��ي ت��اري��خ��ه��ا، ستؤجر 
ال��ف��ات��ي��ك��ان  ف���ي  ك��ن��ي��س��ة سيستينا 
"ب�����ورش للسفر إلق��ام��ة حفل  ن����ادي 
ل���ن���ح���و 40 ع����ض����وًا ي��������زورون  خ������اص 
إي��ط��ال��ي��ا ض��م��ن رح��ل��ة س��ي��اح��ي��ة. أم��ا 
أجرة الكنيسة فستذهب إلى االعمال 

الخيرية.
وي����ح����اول ال���ف���ات���ي���ك���ان ت��ق��ل��ي��ل ع���دد 
الزائرين للكنيسة التي رسمت على 
سقفها لوحة "الحكم األخير" للفنان 
م��اي��ك��ل أن��ج��ي��ل��و. وق���ام���ت ال��س��ل��ط��ات 
بوضع أنوار جديدة وأجهزة لتصفية 
زي����ارات  أث���ر  ال���ه���واء، وذل����ك لتقليل 
اللوحة  ل��رؤي��ة  ال��س��ي��اح  م��ن  المايين 
الفنية، إذ إن تنفس وتعرق الزائرين 

يؤدي إلى أضرار في اللوحة العريقة.
وقال مراسل "بي بي سي" جيمس 
راي���ن���ول���دز إن ال��ك��ن��ي��س��ة ي���زوره���ا كل 
يدفع  مايين شخص،   6 نحو  سنة 
أورو وي��دخ��ل��ون على  م��ن��ه��م 16  ك��ل 
شكل مجموعات لاستمتاع باللوحة 
ال���ف���ن���ي���ة ف����ي األع�����ل�����ى، وخ������ال ذل���ك 
"سايلينزو"  بكلمة  ال��ح��راس  يتلفظ 

وتعني باإليطالية "الصمت".
ول���ك���ن ال����ي����وم ال���س���ب���ت س��ي��دخ��ل 
للسفر  ب�����ورش  ل���ن���ادي  ع���ض���وًا    40
ال��ى  ال��ح��اج��ة  م��ن دون  الكنيسة  ال���ى 
ال���وق���وف ف���ي ال���ص���ف. وق����ال منظمو 
حفلة  ستشهد  الكنيسة  إن  الرحلة 
رائعة. وهذه الحفلة هي جزء من رحلة 
كلفتها 5 آالف أورو للشخص الواحد، 

تمتد لخمسة أيام في إيطاليا.

)أ ف ب( إطالق الصاروخ.  

"آي باد ار 2" وآي باد ميني 3.  )أ ف ب(
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عقل العويط

العطر الذي يغلب قذارة المسخ 
والوحش

ه��ن��ا، وف����ي ال���ع���ال���م، ال ت����زال أع��ج��وب��ة ال��ح��ي��اة 
 ممكنة.

ّ
ممكنة. بل يجب أن تظل

الخيبات  من  والفردية؛  الجماعية  القبور  من 
مة وال���م���وؤودة؛ من 

ّ
وال��م��رارات واألح���ام المحط

وترّملت  أصحابها،  ح��ب��ُر  ��ف 
ّ

ن��ش ال��ت��ي  القصائد 
التي  ال��ص��رخ��ات  م��ن  كتاباتها؛  تنضج  أن  قبل 
سِكتت وهي تستكمل أصواتها وحشرجاتها؛ 

ُ
أ

م���ن أف�����واه ال��ج��ائ��ع��ي��ن وال��ي��ت��ام��ى واألرام�������ل؛ من 
ه���س���ي���س األث���������داء ال���م���ث���ل���وم���ة؛ م����ن ال���ن���ظ���رات 
المقطوفة قبل يناع ثمرها؛ من دوار المرميين 
ف����ي ال���ت���ي���ه وال�����ش�����رود وص�����ح�����ارى ال�����ع�����دم؛ م��ن 
ال���رؤوس؛  والمقطوعي  المسجونين  ك��واب��ي��س 
 

ّ
وال��ازم��ان؛ من كل الامكان  دين في  المبدَّ من 

نبٍع مجروح... يتصاعد عطٌر كثيف ال نراه، وال 
بوجوده.  نحّس  لكننا  وياسمينه،  وروده  ن��رى 
، يدعونا إلى ملء رئاتنا  ، سّريٌّ هو عطٌر جوهريٌّ
بهواء األمل والحرية؛ عطٌر ال مفرَّ من اإلنصات 

إليه. وال جدوى من الهرب منه!
 ما نشهده، في حياتنا اللبنانية والعربية، 

ّ
كل

 
ّ

يقول بمكر هذا العطر، وبخديعته العابثة. كل
ش���يٍء ي��ق��ول ب��ان��ع��دام ه���واء األم����ل؛ وباستحالة 

الحرية. 
ه، يكاد يمسخ نفسه وحشًا. حتى 

ّ
العالم كل

ألك���ادن���ي أس��ت��ن��ت��ج أن ال ف���رق ف���ي ذل����ك، بين 
أو  عائلية،  دينية،  أمنية،  استبدادية،  أنظمة 

أنظمة "ديموقراطية". 
األقنعة جاهزة الرتداء الوجوه، وألداء األدوار 
المسرح  ه��ذا  ف��وق  المتناقضة"،   - "المنسجمة 

العدمّي الذي اسمه النظام الدولّي. 
��ر ب��ح��ق��وق األف���راد 

ّ
ل��م ي��ع��د ع��ن��دن��ا ش���يٌء ُي��ذك

وال���ش���ع���وب واألوط���������ان ف����ي ال���ح���ي���اة وال���ك���رام���ة 
والحرية. 

لم يعد عندنا شيٌء مّما نسّميه فلسطين، أو 
مها 

ّ
سوريا، أو العراق، أو لبنان. فهذه أرٌض يسل

 
ّ

العالم إلى العدم، ويمّرغها فيه، من دون أن يرف
له جفُن ضمير. أما ما يستبقيه لنا، هذا العالم، 

ى نحن إطاق رصاصات الرحمة عليه.
ّ
فنتول

ه، ونحن مسوخ هذا الوحش، 
ّ
 كل

ٌ
العالم وحش

وأدواته وأقنعته الذليلة "الرائعة".
ف���ي غ��م��رة ه����ذا ال��م��ش��ه��د ال���ك���ارث���ّي ال��ج��ام��ح، 
الجمعّي:  حدسنا  ي��ك��ون  أن  يجب  بما  أح���دس 
أحدس بالعطر الذي يستدرجنا إلى هواء األمل: 
مجهولين،  ع��ادي��ي��ن،  حقيقيين،  ك��رام��ًا؛  ن��اس��ًا 
 ،

ٌ
أبطال نفسه  اآلن  في  هم  غفلين،  منسيين، 

وم���ت���م���ّردون، وث�������ّوار، وج��ن��ون��ي��ون، وح��ال��م��ون، 
وهامشيون، وأنقياء، وفّنانون، وشعراء حقًا.

 م��ك��ان، وح��ي��ث – 
ّ

أح����دس ب���ه���ؤالء، ف��ي ك���ل
لم يعد ثّمة مكان. ه��ؤالء وحدهم،   - خصوصًا 
لنا  والضرائح، ويصنعون  القبور  ُيخرجوننا من 

المستقبل، مستقبل الحياة واألمل والحرية!
بشبق  القتيل  عي وجودنا  ُمرصِّ ه��ؤالء؛  فإلى 
الجمر،  تأجيج  على  ال��دائ��م  وبالسهر  ال��ن��ج��وم، 
ف��ي فلسطين ول��ب��ن��ان وس��وري��ا وال���ع���راق، وف��ي 
العالم وجحيمه؛ يجب   ش��ت��اٍت، من صقيع 

ّ
ك��ل

وأحامنا  وكتاباتنا  وأنظارنا  أفكارنا  أن تذهب 
ال��ق��ادرة على جعل  إن��ه��م خميرتنا  وم��ب��ادرات��ن��ا. 
األرض المجبولة بحطب اليأس وبدموع المقابر، 

سهواًل للقمح والحرية. 
ه��ؤالء؛ يجب أن ننقلهم من هامش الحدس 
المظنون إلى متن الواقع الملموس، ويجب أن 
ه، ورحيقهم 

ّ
نظّهرهم، وأن نمتّص ضوءهم كل

ه. فبمثل هذين الضوء والرحيق، نغلب ليل 
ّ
كل

الوحش وقذارة مسوخه.
¶¶¶

العطر نفسه
باتريك  الفرنسي  ال��روائ��ي  ف��از  أس��ب��وع،  قبل 
م��ودي��ان��و ب��ج��ائ��زة ن��وب��ل ل����آداب. ل��م أك��ن أع��رف 
اآلن،  ف��وزه.  الكاتب قبل  ه��ذا  شيئًا كثيرًا عن 
ه عنه، وأن من جملة 

ُ
يعّزز ثقتي باألدب، ما قرأت

األسباب التي ال بّد أن تكون حملت األكاديمية 
المهيبة،  ال��ج��ائ��زة  ه���ذه  ع��ل��ى منحه  األس��وج��ي��ة 
ك���ون���ه ص���اح���ب ع���ب���ارات وأف���ك���ار ت��م��ّج��د ال��ح��ل��م 
والنهائيته، وهو العطر نفسه المشار إليه آنفًا. 

هاكم بعض تلك الشذرات: 
ال�����ى ح��م��اي��ة  ي���ح���ت���اج  ي���ك���ت���ب،  ال������ذي  "ذاك 
يحتاج  فيه.  افة 

ّ
الشف غير  الغامضة،  المنطقة 

ال��ى ع��دم فهم ذات���ه ف��ي شكل ك��ام��ل. أي إلى 
 في حاٍل وسطى بين النوم واليقظة: 

ّ
أن يظل

إذا أي��ق��ظ��ن��اه، ج��ازف��ن��ا ب��إل��غ��اء م��ا ي��س��ت��ف��ّزه على 
الكتابة...

"مهما فعلنا، فلن نعرف يومًا الهناء والراحة 
مكتوٌب  الجامدة.  األشياء  بهما  تتمتع  اللذين 
 ن��م��ش��ي ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال���رم���ال 

ّ
ع��ل��ي��ن��ا أن ن���ظ���ل

المتحركة...
علينا  أدب��ي��ًا،  ع��م��ًا  م��ن حياتنا  "ل��ك��ي نجعل 
تلتبس  ح��ل��ٍم  كمثل  نحلمها:  أن  بساطة  بكل 
فيه الذاكرة مع الخيال حتى تختفي الفواصل 

والحدود بينهما... 
لرأسي،  شعاعية  ص��ورة  أحدهم  التقط  "إذا 

فسوف يجد أنها تعّج بالقصائد...
"ك��ل��م��ا ك��ان��ت األش���ي���اء غ��ام��ض��ة وغ��ي��ر قابلة 

للفهم، ازداد انجذابي إليها...
ي��راودن��ي دائ��م��ًا: أحلم بأنني ما  "ه��ن��اك حلٌم 
عدُت في حاجة الى الكتابة، وبأنني بتُّ أخيرا 
"ح��ّرًا". لكنني، لألسف، لم أتحرر بعد. ال يزال 
األرض نفسها، وعندي حدس  أح��رث  أن  عليَّ 

بأنني لن أنتهي من ذلك قريبًا...".
أق����رأ ش�����ذرات ال��ك��ات��ب "ال���ن���وب���ل���ّي"، ال��رم��زي��ة 
والمختَصرة ه��ذه، ف��أرّدد معه، أن ليس للحلم 
ن��ه��اي��ة. ول���ي���س ل��ل��ح��ّب ن��ه��اي��ة. ول���ي���س ل��ألم��ل 
نهاية. وليس للحرية نهاية. كما ليس للكتابة، 

وال لألدب، نهاية. 
ما ظ��ّن أحدنا أن��ه وص��ل إل��ى قعر البئر، أو 

ّ
كل

إلى السطح، اكتشف أن ال وصول البّتة؛ حينًا 
وحينًا  وال���ع���دم،  ال��ي��أس  ت��م��ّك��ن سلطة  بسبب 
ثانيًا بسبب الخيبة والجريمة والخيانة، وأحيانًا 

بسبب النقصان. 
 إاّل 

ٌ
ل��ه��ذه األس��ب��اب ب��ال��ذات، ال تنتهي ث���ورة

وتفتح  المستأَصل،  جذعها  عند  ت��ف��ّرخ  ب��ث��ورٍة 
الطريق المسدود.

أو  الشاعر،  حبر   
ّ

ج��ف إذا  ينتهي،  الشعر  وال 
م���ات. ب��ل ثمة َم��ن ينهض م��ن ع���دم، ل��ي��ت��واّله، 

ويرعاه.

اق ينقرضون، أو يزهدون، إذا الحّب 
ّ

وال العش
 

ٌ
أش����اح ب��وج��ه��ه، أو أع������َرض. ل���ن ي��رض��خ ع��اش��ق
ال��ك��ون ل�"حكمة" ك��ه��ذه، وإن أح��رق الجمُر  ف��ي 

أصابعه العشر، فضًا عن حريق القلب.
ه��ل ن��دف��ن أرواح���ن���ا ون��ح��ن أح��ي��اء، إذا ال��ع��دم 

ه لنا ذلك؟! بِّ
ُ

استتّب أمره. أو ش
في األدب، كما في الحياة، القعر مفتوٌح قعُره 
على سماء.  مفتوٌح  والسطح  نهاية،  ال  ما  على 

، وكيف تكون نهاية؟!
ٌ

فكيف يكون وصول
¶¶¶

كيف نصّنع عطرنا الخاص؟
 وفيلمًا 

ً
م��ا ل��ن��ا ول���"ع��ط��ر" س��وزك��ي��ن��د، رواي����ة

سينمائيًا. لن نقتل أحدًا لنستخرج العطر من 
روحه أو من جسمه. فلنبحث عن طريقة أخرى 
خّاقة،  الطريقة  هذه  ولتكن  العطر.  لصناعة 
وإن��س��ان��ي��ة، م��ن دون أن نقتبس م��ن أح���د، أو 

د أحدًا. 
ّ
نقل

ج وم��ث��ي��رون 
ّ
ب��ع��ٌض م��ن م��أس��ات��ن��ا، أن��ن��ا س����ذ

ل��ل��ش��ف��ق��ة. ف��ب��ع��ض��ن��ا ي���ري���د ال�����وص�����ول، ب��ح��رق 
الوصول  ثمن.  ب��أّي  وأحيانًا  األخضر،  العشب 

��ه. إذا أردن��ا 
ُّ
��ٌن ك��ل

َ
– إذا ك��ان ه��ك��ذا – ه��و َع��ف

ل��ل��ح��ري��ة، ف��واج��ب��ن��ا أن نمنع   
ً
���َدَم���ة

َ
ن��ك��ون خ أن 

 ،
ّ

ه���ذا ال��ع��ف��ن ال��م��ب��ك��ر. ف��ل��ُن��رج��ئ��ه، ع��ل��ى األق����ل
تربيتها،  ال��وص��ول؛  رغ��ب��ات  م��ن ط��ري��ق تأجيج 

وتجميحها.  تكثيفها، 
، كما لو أننا لم نبدأها قبًا. 

َ
فلنبدأ الرغبة

���ق���ن���اه���ا، ث���ّم 
ّ
ال���رغ���ب���ة، ال���ت���ي ن���ظ���ّن أن���ن���ا ح���ق

ه��ة،  ن��ك��ت��ش��ف أن��ه��ا م��ن��ق��وص��ة، م��ب��ت��ورة، م��ش��وَّ
عطشى، وجائعة؛ ثّم نشعر – بسبٍب من ذلك 
التي تجعلنا  استكمالها؛ هي  ب��ّد من  ال  أن��ه   -

واألم��ل.  وال��ح��ّب.  بالحلم.  وأب��دًا،  نرغب، دائمًا 
والكتابة. والحرية. 

سيزيف ودون كيشوت، وما بينهما. قبل، 
وبعد، وإلى ما ال نهاية.

فلنرغْب، كما لو أننا لم نرغْب قبًا. 
العيش.  بجحيم  ها 

ْ
فلنِعش ال��وص��ول،  رغ��ب��ة 

ولنكتْبها بجحيم الكتابة. هكذا ُيصنع العطر 
 هذه الحكاية!

ّ
الخاص. وإاّل ال لزوم لكل

akl.awit@annahar.com.lb
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أسرار الرحيق الذي يصنع عطر الحرية

لوحة لرافي يدليان. من القبور الجماعية والفردية؛ من الخيبات والمرارات واألحالم المحّطمة 
والموؤودة؛ من القصائد التي نّشف حبُر أصحابها، وترّملت قبل أن تنضج 
كتاباتها؛ من الصرخات التي ُأسِكتت وهي تستكمل أصواتها وحشرجاتها؛ 

من أفواه الجائعين واليتامى واألرامل؛ من هسيس األثداء المثلومة؛ من 
النظرات المقطوفة قبل يناع ثمرها؛ من دوار المرميين في التيه والشرود 

وصحارى العدم؛ من كوابيس المسجونين والمقطوعي الرؤوس؛ من 
دين في الالمكان والالزمان؛ من كّل نبٍع مجروح... يتصاعد عطٌر كثيف  المبدَّ

ال نراه، وال نرى وروده وياسمينه، لكننا نحّس بوجوده

في األدب، كما في الحياة، القعر 
مفتوٌح قعُره على ما ال نهاية، 

والسطح مفتوٌح على سماء. فكيف 
يكون وصوٌل، وكيف تكون نهاية؟!

لبنان بالد التيه 
والكوارث  
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محمد أبي سمرا

هنا بلد التيه والروليت الروسية، الذي يقال إنه 
، منارة الشرق.

ً
كان، مرة

ه���ن���ا ب���ل���د ال���ك���آب���ة وال���ح���ن���ي���ن إل�����ى ال���ذك���ري���ات 
واألوهام.

هنا بلد الجغرافيا التي لم يعد لها اسم.
ه��ن��ا ب��ل��د ال���س���ي���ن���اري���وات ال��ح��ب��ل��ى ب���ال���ك���وارث 

المجاورة.
جنوٌد يفّرون من جيٍش منهوك، تتزاحم على 
امتداداتها  لها  متناحرة،  إقليمية  تسليحه دول 
األهلية في بلٍد منقسم، يحاول حزٌب أهليٌّ مسلح 
 على دولته ومجتمعه، ويقاتل خارج 

َ
فيه السيطرة

ال��ح��دود ض��ّد شعٍب ث��ائ��ٍر على نظامه اإلره��اب��ي، 
ه إلى منظمات إرهابية وشبه إرهابية.

ُ
آلْت ثورت

بالمنظمات  يلتحقون  ال��ج��ي��ش  م��ن  ال���ف���اّرون 
��ح وج��ب��روت��ه، 

ّ
اإلره���اب���ي���ة، ث����أرًا م��ن ال��ح��زب ال��م��س��ل

وقتاله خارج الحدود.
جنوٌد آخرون من الجيش المنهوك، خطفتهم 
غامضة،  تعجيزية  شروطًا  تضع  إرهابية  منظمة 

إلطاقهم.
الطرق  يقطعون  المخطوفين،  الجنود  أهالي 
في الباد المنقسمة، واألشّد إنهاكًا من جيشها.

 سياسية منهارة ومتأكلة منذ دهر.
ٌ
طبقة

تتناقلها  بسيناريوات  تهذي   
ٌ
هائمة شعوٌب 

 صباح.
ّ

الصحف في كل
رئاسة جمهورية شاغرة منذ أشهر.

 أس��ب��وع، 
ّ

 ت��ج��ت��م��ع ف���ي ال���س���راي���ا، ك����ل
ٌ
ح��ك��وم��ة

جديٍد  مدينة  وس��ط  في  حولها  الطرق  فتقفل 
 أبدية، أنشئ لسياحٍة توقفت منذ سنين.

ً
جدة

للنواب  لمجلس  مبنًى  المديني،  الوسط  في 
��د ف��ي��ه ج��ل��س��اٌت ش��ب��ه م���ت���وات���رة الن��ت��خ��اٍب 

َ
��ع��ق

ُ
ت

مستحيٍل لرئيس الجمهورية.
النواب هذا، تتجدد واليته، ويذهب  مجلس 
ف��ي س��ي��ارٍة مصفحة، لحضور  ل��ل��ت��ج��ّول  رئ��ي��س��ه 

مؤتمٍر برلماني في سويسرا.
ال��م��ن��ه��وك المنقسم،  ال��ب��ل��د  أق��ط��اب ط��وائ��ف 
هم يتفقون 

ّ
يجتمع بعضهم أحيانًا في باريس، عل

على رئيس للجمهورية من جنس المائكة.
أه��ال��ي ال��ج��ن��ود ال��ف��اّري��ن، ي��ن��اش��دون أب��ن��اءه��م 

العودة عن ضالهم.

على  يضغطون  المخطوفين،  الجنود  أه��ال��ي 
ح���ك���وم���ٍة م��ض��غ��وط��ٍة ك���ي ت���ف���اوض ال��م��ن��ظ��م��ات 
اللبناني  الحزب  ذه��ب  التي  الخاطفة،  اإلرهابية 

ح لقتالها خارج الحدود.
ّ
المسل

وزي�����ر خ���ارج���ي���ة ال��ح��ك��وم��ة ن��ف��س��ه��ا، ل���ه وج���ٌه 
ض��اح��ٌك، دائ��م��ًا وأب���دًا، كأنه ف��ي حفل كوكتيل 

مستمر.
رئ���ي���ٌس س���اب���ق ل��ل��ح��ك��وم��ة، ي���ع���ود إل����ى ال��ب��ل��د 
م��ط��ارات  بين  تيهه  يتابع  ث��ّم  ألي���ام،  المنهوك، 

الدول.
 
ً
 ب��ت��وري��ث اب��ن��ه ال��زع��ام��ة

ٌ
زع��ي��م ط��ائ��ف��ة م��ش��غ��ول

الطائفية.
��ل ال��س��ي��ر ل��ل��خ��روج في 

ّ
وزي�����ٌر ل��ل��داخ��ل��ي��ة ي��ع��ط

موكٍب سّيار من مبنى وزارته.
بتنشيط  منشغلة  دول����ي،  الت���ح���اٍد   

ٌ
م��ف��ّوض��ة

المجتمع المدني وتحرر المرأة.
ع��ص��اب��اٌت أه��ل��ي��ة ل��ل��خ��ط��ف، ك��ي تحصل على 

فدية.
 بإعداد 

ٌ
وزيٌر آخر في حكومة مشلولة، مشغول

كاتالوغ عن أنشطٍة ثقافيٍة يرعاها.
وزارة للطاقة المهدورة منذ سنين.

وزي������ٌر ل��ل��ت��رب��ي��ة ي������وّزع إف�������ادات ع��ل��ى ت��ام��ذة 
الشهادات الرسمية، في قطاٍع تعليمّي منهار.

 وطنية ال يطالب مدّرسوها بغير زيادة 
ٌ
جامعة
رواتبهم.

نقاباٌت مهنية لسلسلة الرتب والرواتب.
ش����ّب����اٌن ع���اط���ل���ون ي���ن���ّزه���ون ك��اب��ه��م ال��ب��ي��ت��ي��ة 

المتوحشة على الكورنيش البحري.
المليون من الجئين  أكثر من مليون ونصف 

ر إلى بلٍد مجاوٍر على الشفير. من بلٍد مدمَّ
 
ً
ب��ل��ٌد ل��م ي��ع��رف ط����وال خ��م��س وع��ش��ري��ن سنة

كيف يخرج من حروبه األهلية.
ح، األقوى في هذا البلد، 

ّ
الحزب األهلي المسل

ر ع��دّوه األّول بأنه غير منشغٍل عنه بعدّوه 
ّ
يذك

التكفيري الجديد في الخارج والداخل.
إن����ه ب��ل��د ال���رول���ي���ت ال���روس���ي���ة، ف���ي ط��وائ��ف��ه، 
وط��ب��ق��ت��ه ال��س��ي��اس��ي��ة، وح��������دوده، وح��ك��وم��ات��ه 
ون������ّواب������ه، وم���ؤس���س���ات���ه، وأح����ي����ائ����ه ال��س��ك��ن��ي��ة، 
الفارهة،  وسياراته  وشوارعه،  اليومية،  وحياته 
اإلقليمي... حتى  واقتصاده، وثقافته، وج��واره 

فجر اليأس والظام!

أيمن جزيني

ف���ي م��ح��ط��ات ك��ث��ي��رة ك���ان���ت ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة 
اللبنانية، وهي في حواصلها أهلية، محمولة على 
إنكار والئها لخارج ما. هذا اإلنكار كان تبادليًا بين 
هذه القوى وينهض على تواطوء في ما بينها. إذ 
كانت كل ق��وة أو جماعة تسارع لتحوز من الباد 
شيئًا تعزز به حضورها في موازاة غيرها، ومن دون 

أي اعتبار لواقع الدولة، أهًا ومؤسسات.
لوحة  تتشكل  ل��م  اللبناني  ال��ت��اري��خ  م��دى  على 
سياسية لهذه الباد، على هذا القدر من االستفزاز، 
من دون أن تترافق مع اقتتاالت وشرور مستطيرة 
من كل حدب وص��وب. ويكون من نتائج انبعاث 
الشرور المستطيرة واندالع العنف، أن الباد تصبح 
ق��ادرة  واح���دة، متشظية ومتناثرة وغير  أكثر من 

على البقاء.
اللبنانيون  أراد  أن  لم يحدث  لبنان،  تاريخ  في 
ب��أن��ف��س��ه��م وق������رروا س���ل���وك م��ث��ل ه����ذه ال��م��س��ال��ك. 
ر في شؤونهم،  دائمًا كان ثمة خارٌج متحّكم ومقرِّ
والحال  آخ��ر.  بوظيفة تغليب ط��رف على  يضطلع 
مريرًا  ت��ك��رارًا  أن ثمة  فالقرائن كلها توحي  ه��ذه، 
لتاريخ النزاعات اللبنانية من دون تغييرات تذكر، 
اللهم إاّل في ما يخص طموح كل جماعة على حدة.
حالهم  إل��ي��ه  آل��ت  بما  اللبنانيون  فليبتهج  إذًا، 
التي فاقت مثياتها القليات صلفًا ورغبة بتقطيع 
األوصال. ذلك أن اإلرادة السياسية الخارجية اآلن 
ب طرفًا أهليًا على ط��رف آخ��ر وح��س��ب، بل 

ّ
ال تغل

ب مناطق على أخرى، إلى حّد أنها تبدو إرادة 
ّ
تغل

التفريق والتشتيت من دون منازع. 
أي���ض���ًا وأي����ض����ًا، ف���ل���ن���ب���ادر إل�����ى ت��ه��ن��ئ��ة ُم���ع���ّدي 
سيناريو تقطيع أوصال الباد وأهلها، والمخرجين 
والمنفذين، على نجاحهم في جعل لبنان "ساحة" 
في  لنجاحهم  كما  المنطقة،  ف��ي  ق��واه��م  لقياس 

جعله نقطة إنطاق نحو الخريطة الدولية.
ب��ح��س��ب  أدوار  ب���ل���ع���ب  م���ه���م���وم���ون  ج��م��ي��ع��ه��م 
أح��ج��ام��ه��م ف���ي ال�����دول ال��ف��اش��ل��ة ك��ل��ب��ن��ان. ل��ك��ن ال 
والصحة  واالق��ت��ص��اد  التعليم  رث��اث��ة  تستوقفهم 
وس��ع��ي��ر ال��ع��ص��ب��ي��ات ال��م��ذه��ب��ي��ة وال��ق��ب��ل��ي��ة. ك��م��ا ال 
تستوقفنا "نحن". جميعنا يفرح جذاًل بتبرؤ هذه 
فعلة  من  والدسكرة  البلدة  أو  العشيرة  أو  العائلة 
ارتكبها أحٌد ما. هكذا نمضي لمواجهة معضات 
ب��دواع��ي  أح��ي��ان��ًا  المفتعلة  أو  ال��م��وروث��ة،  تراكيبنا 

العرف والتقليد.  
األمر يستحق أكثر من تهنئة لكل الخارج الذي 
يستخدمنا ضد ذواتنا أواًل. إنما ماذا بعد؟ صدام 
بين مكّونات الصيغة اللبنانية؟ ربما، لكن بعض 
الصيغة، ص��ار يختلف عن أسافه  ه��ذه  مكّونات 
اغتيال  منذ  الديموقراطي  النهوض  مناحي  ونحا 
الساسة وقادة  الحريري وغيره من  رفيق  الرئيس 

الرأي، ما أفضى إلى اندالع "ثورة األرز".
م��ج��ب��رًا على  اللبناني  ي��ع��د  ل��م  ال��ع��ام 2005  ف��ي 
االخ��ت��ي��ار بين إس��رائ��ي��ل وس��وري��ا مشفوعًا بشغف 
الرضاء األميركي. صار هؤالء يختلفون في مقاربتهم 
ألمور وطنهم وشجونه. الح في األفق "لبنان الدولة 
المستقلة"، لكن ذلك بدا تهويمًا سياسيًا في ظل 
رّد بعض اللبنانيين بالساح وباإلصرار على اإلنتماء 

إلى "محور المقاومة والممانعة". 
ال���ذي���ن خ���رج���وا ع��ل��ى ال��ه��ي��م��ن��ة اإلس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 
ُبّحت  حتى  هتفوا  المديدة،  السورية  والعسكرية 

ح��ن��اج��ره��م، أن ل��ب��ن��ان ال���دول���ة ه���و ق��ب��ل ال��ط��ائ��ف��ة 
وال���م���ذه���ب وال��م��ن��ط��ق��ة. ك����ان ال���ح���راك ال��س��ي��اس��ي 
العارم آن��ذاك، محاولة جدية لتوكيد هوية تحمي 
ال��خ��ارج. لكنه لم يكتب لهذه  الجغرافيا من عنف 
المحاولة نجاٌح ما، جّراء السقوط في "جاذبية عرض 
القوة" عبر االستقواء بالخارج على الداخل. وحده 
ال��زع��ي��م ول��ي��د ج��ن��ب��اط ت��ن��ّب��ه ال���ى األم����ر. لكنه ج��اء 
متأخرًا إلى "وسطية" لم تفعل غير توكيد التقطع 

بين الجماعات المكّونة للبلد.
بين باد الله المتعددة والمترامية، يكاد لبنان 
أن يكون البلد األوحد الذي يوكل إلى أبنائه قرار 
انتمائهم إليه. فاللبناني ال يولد لبنانيًا، بل يولد 
ابن عائلة وطائفة وقرية، ويتعلم باختبار المآسي 

أن يكون لبنانيًا.
أو قوى  أو مؤسسات  لبنان ال توجد دول��ة  ف��ي 
كيف  منا 

ّ
تعل إجتماعية  تنظيمات  أو  سياسية 

ي��ك��ون االن��ت��م��اء إل���ى ال��وط��ن ب��دي��ه��ي��ًا، وأن ال��وط��ن 
مساحة تحكمها القوانين وليس األعراف والعادات 
وال��ع��ص��ب��ي��ات. وألن ه���ذا ال��ب��ل��د ه��و ال��وح��ي��د - على 
األقل - بين الدول العربية، الذي يصبح فيه المرء 
مواطنًا باالختبار ال بمجرد الوالدة وإبصار النور في 
رب��وع��ه وتحت سلطان دول��ت��ه وس��ي��ادة قوانينها، 
فإن الحاجة الملحة هي في استبدال هوية غريبة 
التشكل، بأخرى سياسية تقدم االنتماء إلى لبنان 
على االنتماء إلى جماعاته ومناطقهم التي صارت 

معازل مقفلة بعضها في وجه البعض اآلخر.
 ضد اآلخر، وال 

ً
مثل هذه الهوية ال تعني عنصرية

تتوخى أن تلغي االختافات الطبقية والمناطقية 
اللبنانيين، أو تنفيها،  والمذهبية والثقافية بين 
لكنها تسعى إل���ى ج��ع��ل اإله��ت��م��ام ب��ال��ش��أن ال��ع��ام 
مشروطًا بعبوره بين الطوائف والفئات والمناطق 
واألفكار، ورذله لكل إرادة خارجية تريد من لبنان 

.
ً
" أو محافظة

ً
"ساحة

أن يكون لبنان دولة لها هوية ومستقبل لبنيها، 
فذلك يعني أول ما يعني، أن مصلحة البلد العليا 
تقع موقعًا رفيعًا يفوق في رفعته موقع الطوائف 
أو  المناطقية  واالن��ت��م��اءات  السياسية  وال��ت��ي��ارات 
الحزبية. هذا الوعي األّولي ال يطمح أن يكون حزبًا 
في مواجهة أح��زاب أخ��رى، وهو أيضًا ال يطمح أن 
 القوى الطائفية والفئوية والمناطقية، 

ّ
 محل

ّ
يحل

التي كانت دائمًا موضع استخدام من الخارج.
الوعي ه��ذا، يطمح لخوض ص��راع مجٍد مع هذه 
أما  مصالحها.  على  لبنان  مصلحة  مًا  مقدِّ ال��ق��وى، 
األساسيات  وتحديد  لبنان  مصلحة  عن  الحديث 
التي تقوم عليها، ومبادئها العامة، فأمر ال يمكن 

ألحد اإلدعاء باحتكاره إحتكار العارف والعالم. 
مصلحة لبنان من األم��ور التي يمكن أن تخضع 
إلجتهادات ومناقشات، لكن تلمسها ومقاربتها ال 
ب الهواجس الفئوية 

ّ
يتّمان من موقع فئوي، يغل

لمنطقة أو طائفة أو فئة اجتماعية على الهواجس 
ال��ع��ام��ة وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ح��ي��ط ب��ال��ب��ل��د م���ن كل 
وأهله  البلد  على  التهويل  موقع  من  وال  الجهات، 
الوطنية  ش��ه��ادات  المانح  موقع  م��ن  وال  بالساح، 
م��رورًا  إل��ى واشنطن  ب��ي��روت  م��ن  الممتدة حبائلها 
بكل عواصم الدول الساعية الى موطئ قدم لها في 

باد األرز العليل.
 بلبنان ال يمكن تعيينها 

ّ
التحديات التي تحف

من دون اعتبار جدي للهواجس المختلفة، والعمل 
ع��ل��ى م��ع��ال��ج��ت��ه��ا وال���دف���ع ف���ي ات���ج���اه اس��ت��ق��راره��ا. 

فالتحديات الخارجية والداخلية التي تجبه الباد، 
 ضد فئة بعينها من 

ً
لم تكن يومًا ولن تكون موجهة

دون فئة أخ��رى. والحروب يتحمل نتائجها جميع 
اللبنانيين، واإلزدهار االقتصادي تعّم فوائده على 
الجميع، واألزمات المعيشية تطاول الجميع. األهم 
أن احتال جزء صغير يعطل قدرة الدولة اللبنانية 

على تحقيق سيادتها التامة على أراضيها.
على هذا، فإن المصير مشترك بين اللبنانيين، 
للمستقبل مشتركًا  التخطيط  يكون  أن  وينبغي 
واالنتماء إلى الباد هّمًا عامًا ال يفّرق بين أحد وآخر، 
أيًا يكن. صحيح أن اللبناني ال يولد لبنانيًا، لكنه 
حين يتعلم أن يصير، يتنبه أن هذا البلد هو البلد 

الوحيد الذي ال يطمع بأراضي جيرانه.
لبنان، بلدًا وأهًا حتى في تنافر هؤالء، ال يملك 

مشروعًا أمبراطوريًا أو إقليميًا يهدف إلى الهيمنة 
على أراضي الغير أو احتال جزء منها. هكذا كان، 
إلى أن ركب "حزب الله" مغامرة تجاوز الحدود نحو 
سوريا والوقوف إلى جانب نظامها القابع فوق صدر 

شعبه منذ أكثر من أربعة عقود.
األرجح أن "حزب الله" في مغامرته، أسقط كل 
احتمال بالعودة إلى بناء الباد منذ لحظة "14 آذار" 
الهوى  الحزب "اإلي��ران��ي  انخراط  العام 2005.  في 
وال��ف��ؤاد" في الصراع بسوريا وعليها، وضع الباد 
من دون إرادة بنيها في مهّب األسئلة العصية على 
م��اذا بعد؟ ص��ار لبنان شكًا من   ،

ُ
اإلج��اب��ة. حسنا

الدول المهيمنة أو المحتلة وتريد تقديم مصالحها 
الحيوية  لبنان  مصالح  على  واألس��اس��ي��ة  الحيوية 
التي يتوخاها  المصالح  م��ا ه��ي  واألس��اس��ي��ة. لكن 

البلد من سوريا غير ترسيم حدودها معنا للتحرر 
من ع��بء استخدام م���زارع شبعا في ع��روض القوة 

بالداخل؟
"حزب الله" ال يريد ذلك حتمًا، ولو كان العكس 
صحيحًا لما اعترض في األق��ل على المساعي إلى 
ضيفت المزارع بقدرة قادر إلى الخريطة 

ُ
ذلك مذ أ

أط��راف  ال��ب��ال،  وم��ش��غ��ول  ال��ح��زب مهتم  اللبنانية. 
الليل وآناء النهار، بحضور إيران اإلقليمي والدولي. 
ه��ذا يعني، ف��ي جملة م��ا يعني، أن��ه لحفظ الباد 
والتبصر بشيء من مستقبلها، علينا  الضياع  من 
لمناكفة  التي تستخدمنا  إي��ران  لمطامح  الرضوخ 

المحيط، وبعض الداخل.
ما فعله "حزب الله" سبقه إليه اليمين واليسار 
ع��ل��ى ح���د س����واء ل��ج��ه��ة رك����وب ال��م��غ��ام��رات وج��ع��ل 
ال��ب��اد س��ك��ان��ًا ال م��واط��ن��ي��ن. ك���ان ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون مذ 
ق�����رروا االل���ت���ح���اق ب��ال��م��ح��اور اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، 
"دواع���ش" بعضهم ف��ي ح��ق البعض اآلخ���ر، وقبًا 
كانوا "دواعش" في حق مواطنتهم التي نّكلوا بها 
إسرائيل  ض��د  لبنانية  ح��رب  تحدث  فلم  تنكيًا. 
من دون متعلقات عربية وإقليمية ودولية. كانت 
حروب لبنان دائمًا خارجية مئة في المئة وداخلية 

مئة في المئة، وكذلك سامه.
صحيح أن العالم متداخل المصالح واالرتباطات، 
لكن هذا يصبح رهيبًا متى كانت هذه االرتباطات 
من طبيعة أمنية وعسكرية. هذا ما ذهبت الحوادث 

إلى اثباته في العام 2005. حينها قرر شطر كبير 
بشكل  معاركه  يخوض  أن  اللبنانيين  م��ن  ووازن 
رّد عليه  سلمي وديموقراطي، لكن شطرًا واسعًا 
بخوض معاركه تحت علم الساح واالرتباط بمحاور 

إقليمية ودول ذات مطامح أمبراطورية. 
على هذا، هل يصر السلميون على سلميتهم؟ ال 
معطيات تفيد أنهم يريدون امتشاق الساح، لكن 
الطرف الغالب في المعادلة اللبنانية يرى في هذا 
ب انتصاراته 

ّ
النزوع السلمي ضعفًا، وهو لذلك يرت

ع��ل��ى أس������اس أن ال���ط���رف اآلخ������ر غ��ي��ر ق������ادر على 
المواجهة، فهو طرف مسالم وال قبل له بالمعارك 
واألسلحة والصواريخ. لكن السلمية يجب أاّل تعني 
ضعفًا. ذلك أن أسباب القوة التي يحوزها أطراف 
البلد الواحد يجب أاّل يدخل الساح ضمنها. أما وأن 
هذا الساح في لبنان حاسٌم، وثمة َمن يصّر على 
استخدامه في كل حين، فذلك يوحي أننا أصبحنا 
المفكر  يقول  م��ا  على  متقطعة"،  "جمهورية  ف��ي 
والمؤرخ أحمد بيضون. كما أن لبنان أصبح يحوي 

سكانًا أو نزالء، ال مواطنين.
األرج���ح أن ش��رط اس��ت��ع��ادة البلد وح��دت��ه وبناء 
ال��ك��ف ع��ن استخدام  إم��ا  هويته واح���د م��ن اثنين: 
الساح، وإما استخدام الساح كله ومن دون حواجز 
ال  ينتظره مستقبل  لبنان  ن���وع.  أي  م��ن  روادع  أو 
مامح له. وإن غدًا لناظره قريب. إلى حينه ليس 

ر الصابرين...".
ِّ

لنا إال النص القرآني: "وبش

بالد التيه والكوارث

لبنان سّكان ال مواطنون 

صحيح أن اللبناني ال يولد لبنانيًا، لكنه حين يتعلم أن يصير، يتنبه أن 
هذا البلد هو البلد الوحيد الذي ال يطمع بأراضي جيرانه وأنه ال يملك 

مشروعًا أمبراطوريًا أو إقليميًا يهدف إلى الهيمنة على أراضي الغير أو 
احتالل جزء منها

عمل اليلي بو رجيلي.
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لقد تّم دفن نصف اإلسالم 
حين صارت المرأة المسلمة 

عبارة عن خزانة سوداء متحركة، 
وها هو نصفه اآلخر ُيدَفن على 

أيدي العصابات التي صارت 
ترفع رايات "الله أكبر" من أجل 
القضاء على ما بقي من ذكورة 

في المنطقة

م���ا ال�����ذي ي��ج��ع��ل أب����ا ق���ت���ادة م��ط��م��ئ��ن��ا إل��ى 
وس��ام��ت��ه، وه��و ال���ذي ي��رغ��ب ف��ي أن يكون 
ي���خ���ف���ي وج���ه���ه  ل���ل���ت���ص���وي���ر وال  م����وض����وع����ًا 
ك��م��ا ي��ف��ع��ل اآلخ������رون م��م��ن ي���ق���ّدم���ون إل��ى 

المحاكمة؟
مته بريطانيا إلى األردن 

ّ
الرجل الذي سل

الجنسية،  بريطاني  ك��ون��ه  م��ن  ال��رغ��م  على 
إليه  سب 

ُ
بريئًا مما ن أن��ه ك��ان  اتضح أخيرا 

من تهم االرهاب، وجميًا أيضًا من غير أن 
ت��س��اوي��ه��ا س��وى  ال  ت��ه  ب��ب��راء ثقته  يبتسم. 
من  ينبعث  ال��ذي  الشخصي  بجماله  ثقته 
نتحدث  أن  علينا  أف��ع��ال��ه. سيكون  ج��م��ال 
عن مكافأة بريطانية للعدالة األردنية. لقد 
ال��ذي  خ��رج الجمال اإلس��ام��ي م��ن القفص 
كان من المحتمل أن يبقى فيه منسيًا إلى 

األبد. 
�����رن�����ي م���ش���ه���د اب������ي ق����ت����ادة ب��ع��ب��اس 

ّ
ذك

ال��ج��زائ��ري ال���ذي يعمل ج����ّزارًا ف��ي ب��اري��س، 
وال��ذي كان قد تزوج أربع نساء في الوقت 
القوانين  م��ع  يتعارض  ال��ذي  األم��ر  نفسه، 
الفرنسية وخصوصًا أن الرجل كان مسجًا 
ما  ال��ع��م��ل، وه���ذا  ع��ن  العاطلين  ف��ي قائمة 
بامتيازات  وأط��ف��ال��ه  ون��س��اءه  تمتعه  يعني 
ة على 

ّ
الضمان االجتماعي. كان عباس عال

المجتمع الفرنسي، غير أنه كان في الوقت 
من   

ّ
بأقل يقبل  ال  اساميًا متشددًا  نفسه 

ال��ن��ق��اب ل��ن��س��ائ��ه، وه����و م���ن دع�����اة تفجير 
مرتاديها  رؤوس  على  الفرنسية  ال��ح��ان��ات 

والماّرين بها بحثًا عن علبة سجائر.
م إلى القضاء،  دِّ

ُ
لقد احتّج عباس حين ق

بإسامه، منكرًا ما يمليه حق المواطنة عليه 
من واجب التزام القوانين. 

لم يخلص الرجل إلى مواطنته الفرنسية 
 

ّ
في مقابل ثقته بالعدالة التي كانت محل

ري��ب��ة ف���ي ال��ن��ص ال���دي���ن���ي، ف��ه��ل ك����ان أب��و 
قتادة مواطنًا بريطانيًا حقيقيًا، هو الذي ال 

يخفي ميوله الدينية المتطرفة؟
الوسيم في عمان كان قبيحًا في لندن. 
ف����ي ص������وره اإلع����ام����ي����ة ع���ل���ى األق��������ل. ل��ق��د 
���ل ال��رج��ل ال��م��ري��ض ب��إس��ام��ه مثلما يتّم  ُرحِّ
م���ا يجعلنا ننظر  م���ن وب�����اء. ه���ذا  ال��ت��خ��ل��ص 
الشباب  إلى عمليات تسهيل رحيل  بريبة 
المتحمسين لإلنضمام إلى تنظيم "داعش" 
من أوروبا، بشرط أن ال يعودوا إلى األماكن 
التي ولدوا وترعرعوا ولعبوا ودرس��وا فيها. 
هذا ما يمكن أن يكون نوعًا من النفي الذي 
ي��ت��ع��ارض م��ع الئ��ح��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان. لقد 
للذهاب  تذاكر سفر  لهم  ما  جهة  قطعت 
إلى تركيا فقط، وأرسلت اليهم من طريق 
أحدهما  بلجيكان،  أب���وان  ك��ان  االن��ت��رن��ت. 
م��ن أص���ول م��غ��ارب��ي��ة، ق��د س��اف��را إل��ى تركيا 
إل��ى األراض���ي السورية س��رًا والتقيا  ودخ��ا 
إلى  العودة  ابنيهما من أجل حّضهما على 
السجن  "سيكون  الصبّيان:  ق��ال  بلجيكا. 
في انتظارنا. نفّضل البقاء هنا. لعبة الحرب 

أفضل من عفن السجن". 
ك���ان ع��ّب��اس ال��ج��زائ��ري ي��داف��ع ع��ن حقه 
الشرعي في ال��زواج من أرب��ع نساء، وه��ذا ما 
نّص عليه القرآن، ليضع القوانين األوروبية 
َسّن لمواطن مسلم 

ُ
في ورطة، هي التي لم ت

مصدرًا  اإلسامية  الشريعة  من  تتخذ  ول��م 
لها.

الشريعة في  بتطبيق  هناك من يطالب 
أوروبا. هذه حقيقة وليست مزحة.    

عّباس ال يرى أن اإلسام، إسامه، ليس 
في مكانه الصحيح.  فبعد أكثر من 1400 
سنة على سكوت الوحي، ال يزال الفقهاء 
يخاطب  ال��ذي  جبرائيل  بلسان  يتحدثون 
مسلمًا،  تكون  أن  حكاية  جمعاء.  البشرية 
ال ت���زال ره��ي��ن��ة ف��ي اخ��ت��اف��ك ع��ن اآلخ��ري��ن 
رؤوسهم  على  تقع  هويتَك  ص��ارت  ال��ذي��ن 
مثل مطرقة قبل أن يلتفتوا إلى مواطنتَك 
الضائعة بحسرة. مشهد النساء المسلمات 
هو الرهان الذي يحاول من خاله إساميو 
أوروبا إزاحة النقاب عن عنصرية مضيفيهم 
 ورقيع بل 

ّ
من األوروبيين. إنه امتحان هش

وصفيق للديموقراطية التي هي نهج حياة 
في أوروبا، القارة التي قّدمت المايين من 
الضحايا من أجل أن تصل إلى ما هي عليه 
اليوم من استقرار روحي ومادي، وهذا ما ال 

يمكن أن تتراجع عنه.  
ال ي��درك إساميو أوروب��ا أن حرية المرأة 
كانت واحدة من أهم فقرات عصر التنوير 
وم��ا ت��اه من عصور حداثة في ه��ذه القارة 
من  أكثر  منذ  نفسها  على  انتفضت  التي 
المسيحية في  ق��رون حين وضعت  خمسة 

مكانها الطبيعي، الكنيسة. 
ال���رع���اي���ة  ن����ظ����ام  أن  ع�����ّب�����اس  ي���ف���ه���م  ال 
االجتماعية كان جوابًا عن س��ؤال فلسفي 
ع��م��ي��ق، ك���ان���ت ال��م��اي��ي��ن م���ن ال��ب��ش��ر قد 
ناضلت من أجل أن يكون استحقاقًا واجبًا. 
لن يكون أبو قتادة معنيًا بعصر األنوار 
وال ب��ال��ع��ص��ور ال��ت��ي ت��ل��ت��ه ت��م��ه��ي��دًا لعصر 
أوروب��ا  تعيشه  ال��ذي  االجتماعية  الرفاهية 
ه. لدى الرجل ما يشغله 

ّ
اآلن، وهذا من حق

م��ن ت��ب��رج ال���م���رأة، م��ا ظ��ه��ر م��ن��ه وم���ا خفي. 
ش���يء س��اح��ر وس���اخ���ر ف���ي ال���وق���ت نفسه. 
المرأة بالنسبة إلى أبي قتادة وإلى عّباس 
أي��ض��ا وإل���ى رواد ال��ح��س��ي��ن��ي��ات، ه��ي مركز 

االهتمام الديني.
ال تتجسد هويتنا االسامية إاّل من خال 
كائنات مقّنعة، هي عبارة عن كتل سوداء 

نغزو بها ش���وارع أوروب���ا وق��ط��ارات أنفاقها 
ومخازنها التجارية.   

ل��ك��ن��ه اه���ت���م���ام ب����دائ����ّي ب���ال���ع���دّو ال����ذي 
س��ي��ك��ون ف��ي اخ��ف��ائ��ه م��ن ط��ري��ق هزيمته 
ن���وع م��ن إع���ان ه��وي��ت��ن��ا. "ه���ذه ه��ي ال��م��رأة 
ال���م���س���ل���م���ة"، وه�������ذا م����ا ي����ؤك����د س��ط��وت��ن��ا 
الذكورية أمام اآلخرين. سلطة الذكر الذي 
الواقع  على  سيطرته  ُيحكم  أن  يستطيع 
م��ن خ��ال ص��ورة أنثى مغّيبة داخ��ل كتلة 
س��وداء تتبعه باعتبارها أسيرة لرغبته في 
إظهارها كيانًا ال يصلح أن يكون موضوعًا 
ب��ص��ري��ًا ل��ش��ه��وات اآلخ����ري����ن. ي��ص��ل��ح ذل��ك 
األطفال  لفزع  موضوعًا  يكون  أن  الكيان 
ولشبهات رجال الشرطة ومرتادي األماكن 

العامة.  
من سوء حظ المرأة المسلمة أنها صارت 
رمزًا لهوية مستلبة. هوية؛ وضعها الذكور 
أح��دًا  أن  إل���ى  مطمئنين  محفظاتهم  ف��ي 
ل���ن ي��س��أل��ه��م ع��ن��ه��ا. ف��ه��ي م��ك��ش��وف��ة مثل 

فضيحة.
ال��غ��رب من  إل��ى  ل��م يعد لدينا م��ا نقّدمه 
عناصر هويتنا سوى صورة المرأة المحاَصرة 
ي مستواها 

ّ
بحجابها ونقابها وعباءتها وتدن

الذي تكشف عنه تبعيتها لما هي فيه من 
ذل ومهانة، وهي صورة ال تنفع في شيء 
ال 

ّ
النق الهاتف  على  التركيز  يتم  إاّل حين 

الذي تخفيه الصوماليات تحت حجابهن.  
ن����س����اء ال���م���س���ل���م���ي���ن ه������ّن ف�����ي ح��ق��ي��ق��ة 
م���ش���ه���ده���ن ال����ب����ص����ري ب����ض����اع����ة ص���ال���ح���ة 
من  ي��زاوج��ن  إنهن  السياحي.  لاستهاك 
ط��ري��ق أش��ك��ال��ه��ن ب��ي��ن م���ا ه���و ف��ول��ك��ل��وري 
طاعن في رخائه اللوني المتخّيل، كما عند 
بعض الصوماليات، وبين ما هو مقيم في 
عتمته كما لدى النسوة اللواتي اخترن أن 
بشعور  ال��س��وداء  الخليجية  العباءة  يلبسن 

طاٍغ من التفوق. 
في الحالين، ما من أحد يعلن رغبته في 

الحديث عما يفيض من المرأة.      
صارت الصومالية تتقدمني وهي تقول 

ما ُيمكن أن يكون وثيق الصلة باإلسام.

بالنسبة إلى األوروب��ي، لن أكون مسلمًا 
ع����داءه  ي��خ��ف��ي  ال  ص��وم��ال��ي��ًا  ك��ن��ت  إذا  إاًل 
االس���ت���ع���راض���ي ل��م��ن ي���أك���ل ل��ح��م ال��خ��ن��زي��ر 
ويشرب الخمر. لكنك تقابل نساء متبرجات 
ف���ي دائ�����رة ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي، يجيبك 
ب��ق��رًا.  أن يسخطهن  ال��ل��ه  أدع����و  ب��وق��اح��ة: 
وم��اذا لم أسأله: عن البقرة التي تقف إلى 
جانبك؟ كنا نقف على أرضين متباعدتين. 
إليها  ينظر  هو  ال  بيننا.  تقف  بقرة  هناك 
ام��رأة.  اراه���ا باعتبارها  ب��أن  ل��ي  وال مسموح 
وه���ي ف��ك��رة ض��روري��ة م��ن أج���ل أن يعترف 
 واح���د منا ب��إس��ام ص��اح��ب��ه. إن��ن��ا نعود 

ّ
ك��ل

إلى األصل. البقرة أّمنا. ترى أمراء الخافة 
ذاهبين  القصيرة  بدشاديشهم  يمشون 
إل���ى ال��ج��ام��ع وه���م ي��ل��ق��ون ن��ظ��رات م��زدري��ة 
على العابرين، غير مكترثين بما يظهر من 
سلوكهم العنصري. الصوماليون يكرهون 
غرباء لكنهم  العرب.  الجميع وفي األخص 
أباطرة. مشهدهم االستعراضي فيه شيء 
ال��ذي ال يخفي  الظرف  لكنه  الظرافة،  من 
ق��س��وت��ه ال��م��ج��ان��ي��ة. ك���ان أح���د ال��ع��راق��ي��ي��ن 
يشير إلى زوجته باعتبارها حصانًا. يقول: 
"إن���ه���ا غ��ب��ي��ة. ال ت��ف��ه��م ش��ي��ئ��ًا م���ن أص���ول 
الدين". بعد سنوات اكتشفُت بالمصادفة 
الحديث  أتقنت  الغبية كانت قد  تلك  أن 
إاّل  منها  زوج��ه��ا  يفهم  ال  التي  باألسوجية 
ل��م يضع ذلك  ذل��ك  أن  غير  بضع كلمات. 
"إنها  مختلفة:  حقيقة  مواجهة  في  ال��زوج 

حصان يتحدث األسوجية".
ما بين المرأة - البقرة والمرأة – الحصان، 
ي���ق���ف اإلس�������ام دي���ن���ًا ل��ل��ت��ش��وي��ه، ب��س��ب��ب 
ال���ذي���ن ال ي����زال خيالهم  ح��م��اق��ات ذك�����وره 
يعمل في منطقة الخيانة التي تقع في كل 
العقل  غ��ادره��ا  منطقة  وه��ي  لحظة سهو. 
اإلن��س��ان  ت��ع��رف  ق���رون، حين  البشري منذ 
إل���ى ن��ف��س��ه ك��ائ��ن��ًا ح����ّرًا وم��س��ت��ق��ًا وف��ري��دًا 
اختراع  التي هي  للغة،  احتكاره  من حيث 

بشري.
لقد تّم دفن نصف اإلسام حين صارت 
ال��م��رأة المسلمة ع��ب��ارة ع��ن خ��زان��ة س���وداء 
ن على 

َ
متحركة، وها هو نصفه اآلخ��ر ُيدف

أي��دي العصابات التي ص��ارت ترفع راي��ات 
"ال��ل��ه أك��ب��ر" م��ن أج��ل القضاء على م��ا بقي 
من ذكورة في منطقة لم تعد صالحة حتى 

إلنتاج العقائد.

تأنيث اإلسالم ال أسلمة األنوثة
فاروق يوسف

رأي

جيٌل جديد يكبر يف دمشق 

تلك البطالة، وذلك الضياع، ومعه االكتئاب واليأس، التي كلها كانت قبل أعواٍم تخنق معظم شباب البلد، بمن فيهم 
المحّصنون بشهاداٍت عليا ونادرة في مختلف االختصاصات؛ هذه كلها لم تعد أكثر من مزحٍة سمجة حيال ما ينتظر شباب اليوم.

لوحة لرافي يداليان.

هذه البنت من وسط سوريا )عمرها 
13 عامًا(. اختفى أهلها كلهم تحت 
أنقاض بيتهم، وُجرحت بشظيٍة في 
وجهها ولم تمت. كان مغمّيًا عليها 
حين رّحلتها الشاحنة الخيرية الفاّرة 
بالناجين من القصف. أفاقت في 
بيتها الجديد في الحديقة العامة 
قرب شارع العابد وسط دمشق، 

وسط بشٍر يتقاسمون المصير 
نفسه، على اختالف منمنمات 

نكباتهم

عمل لرافي يداليان.

نجاة عبد الصمد 

اليوم، وعلى كل رصيف من شوارع دمشق العتيقة، 
 

ٌ
وفي وضح النهار، ينام األطفال مستغرقين. أطفال
مشّردون، مجهولون، لم يعودوا يثيرون استهجان 
العابرين سريعًا من فوق أجسادهم، أو اندفاعهم 
لتقديم عوٍن ما، أو حتى مجرد تساؤل ضمنّي: هل 
 هانئة؛ أم هم 

ً
هؤالء األطفال أحياُء يأخذون غفوة

الجوع والتشرد  أم  موتى؛ هل هم ضحايا اإلهمال 
والمهانة واالستغال والتعنيف؟!

ف���ي وض���ح ال��ن��ه��ار ي��ض��ي��ع ب��ي��ن ش�����وارع دم��ش��ق 
م��ج��ان��ي��ن. منهم ه���ذا ال��ف��ت��ى ال��ج��م��ي��ل، واألق���ل���وّي، 
وال���م���وه���وب ب��ل��وث��ة ال���رس���م، ال����ذي ك���ان ي��ن��وي أن 
أن تقوم  الجميلة قبل  الفنون  يتسّجل في كلية 
الثورة، والذي تظاهر مسالمًا أول انطاقتها، وصار 

يرسم على ج��دران الشام أطفااًل وط��ي��ورًا، ثم فّر، 
بعدما الحقته فروع األمن، ليتعسكر مع المقاتلين 
بعد  إال  بكتائبهم  ُيلحقوه  لن  الذين  اإلساميين 
قريبًا  ال��ش��ام  بتحرير  ي��ع��دون��ه  إس��ام��ه.  أن يشهر 
ال��رس��م المخالف  ال��ل��ه، وينهونه ع��ن م��زاول��ة  ب���إذن 
لإلسام )الحنيف(. يذعن، فيحمل، بدل الريشة، 
ر، ويطلق معهم الرصاص 

ّ
كل أنواع الساح المتوف

اتجاه دمشق من ش��دة ضجره في  والقذائف في 
ال��ن��وم ك��ي ال تقتله كوابيس  الليل، وي��ه��رب م��ن 
 

ّ
الدم الطازج، وأخيرًا يفّر من بينهم ويعود مختل

العقل ي��ذرع ش��وارع الشام وي��ه��ذي: "ك��ل عناصر 
 لنا، كلهم با استثناء محالون على 

ٌ
الجيش أهداف

المحكمة الشرعية". ال يخيفه اآلن شيٌء ألنه، في 
ة جنونه، لم يعد يدرك أنه صار مستهدفًا من 

ّ
خف

الجيش ومن اإلساميين.
 وح��ش��ة ش����وارع دمشق 

ّ
 ال��ل��ي��ل، ف��ا ت��ق��ل

ّ
ي��ح��ل

 ،
ً
العريقة، عن وحشة أهلها األصيلين. هكذا، فجأة

 ه���ذه ال��راب��ط��ة ال��روح��ي��ة 
ّ

م��ع ح��ل��ول ال���ظ���ام، ت��خ��ت��ل
ال���وط���ي���دة ب��ي��ن ال��م��ك��ان وس��اك��ن��ي��ه م��ن��ذ أج���ي���ال. 
يسارعون إلى بتر أشغالهم وأمنياتهم وينسربون 
من متاجر حاراتهم ومطاعمها ومقاهيها وأرصفتها 
إلى أمان  الحاملة روائحهم وحكاياتهم، متفّرقين 
بيوتهم في حظر تجّوٍل طوعيٍّ لم يفرضه عليهم 
ق��ان��وٌن وال ف��رم��ان، إن��م��ا أوح���ت إليهم ب��ه عقولهم 
لحفظ ماء وجوههم من إهانة، وحفظ ماء عيونهم 
العاطفية. قد يكسر  لن يساوي كلفته  من دم��ع 
تون 

ّ
حظر التجول هذا بعض رجاٍل مسرعين، يتلف

حولهم بحذٍر جلّي وخوٍف خفّي، ويزفرون بارتياٍح 
حين يعثرون على الخبز أو السجائر التي أجبرهم 

ها على الخروج من بيوتهم إلى الشوارع التي 
ُ
فقدان

 جديد، 
ٌ

صار يستبيحها ليًا جيل
المريعة، والمستعصية،  السورّية   

ُ
الحال أفرزته 

 ه��ج��ي��ٌن وغ��ري��ٌب عن 
ٌ

وال��ع��ص��ّي��ة ع��ل��ى ال��ف��ه��م. ج��ي��ل
المكان وعن نفسه وعن بقايا أسرته وعن البشرية 
 دهمته 

ٌ
وعن حضارة القرن الحادي والعشرين. جيل

ال���ح���رب ف���ي أول ال��ب��ل��وغ، ف��اخ��ت��ل��ط��ت ف���ي جسده 
ه��ورم��ون��ات ال��ن��م��ّو ب��ه��ورم��ون��ات ال��رع��ب المحيط، 
واختلطت في روحه الرغبة بالحّب برغبة الفرار من 
ال��م��وت؛ فا استطاع أن يستوعب كيف  خياالت 
نجا من موٍت اصطاد بيته وأسرته أو أحد أعمدتها، 
م كيف ينتظم العيش ما بين 

ّ
ول��م يلحق أن يتعل

بيٍت وم��درس��ٍة وه��واي��اٍت أو أنشطة متنوعة خارج 
أوقات الحروب. صار قَدره أن يبتكر طريقة عيشه 
أو  األسرية  التربية  إرث  عن  انفاتها  في  الفريدة 
ث، تحت رعاية الحرب، تجربته 

ّ
المدرسية، وأن يؤث

ال��ح��داث��ّي��ة، ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اغ��ت��ن��ام ل��ح��ظ��ة العيش 
أو  م���وروٍث محموٍل  م��ن غير  أقصاها  إل��ى  الحاضرة 

دليٍل حاضٍر أو تفّكٍر في ما سيأتي. 
 صار مجتمعًا متكامًا، يترك غصة السؤال 

ٌ
جيل

كشوكٍة في الحلق: متى لحق أن يقيم منظومته 
ال����وط����ي����دة ه�����ذه وي����ح����وك ق��وان��ي��ن��ه��ا وع��اق��ات��ه��ا 

المتداخلة بكل هذا الُيسر؟!
هذه البنت من وسط سوريا )عمرها 13 عامًا(. 
اختفى أهلها كلهم تحت أنقاض بيتهم، وُجرحت 
بشظيٍة في وجهها ول��م تمت. ك��ان مغمّيًا عليها 
حين رّحلتها الشاحنة الخيرية الفاّرة بالناجين من 
الحديقة  ف��ي  الجديد  بيتها  ف��ي  أف��اق��ت  القصف. 
العامة قرب شارع العابد وسط دمشق، وسط بشٍر 
يتقاسمون المصير نفسه، على اختاف منمنمات 
يتخذون  أك��ث��ر  أو  ع��ام  منذ  ي��زال��ون  وال  نكباتهم. 
 ومن اإلغاثة 

ً
من الحديقة بيتًا ومن عشبها فرشة

وأعطيات الكريمين طعامًا. 
لم تفلح البنت في العودة إلى المدرسة التي 

��ه��ا ال���دراس���ي 
ّ
ان���ُت���زع���ْت م��ن��ه��ا وه���ي ف���ي ص��ف

ال��س��اب��ع. ح��م��ل��ت ن��دب��ت��ه��ا ال��ت��ي ش��ّوه��ْت 
 

ٍّ
وج���ه���ه���ا، وراح������ت ت��ع��م��ل ف���ي م��ح��ل

للثياب والعطور، وافتتن التاجر 
صدرها  ب��رّم��ان  الختيار 

النابت حديثًا، 
ورج��ا لنفسه 
ن�������ص�������ي�������ب�������ًا 
م�������ن ط���ي���ب���ه 
ال�����ك�����ث�����ي�����ر. 
أه��������������������������دى 
حجابًا  إليها 

ل�������ت�������ح�������اف�������ظ 
ع��ل��ى س��ت��ر شعرها، 

وأغ����������راه����������ا ب������رات������ٍب 
أس���ب���وع���ّي أع���ل���ى من 

حلمها بالستر، وجّرب على جسدها الصغير 
 "العطور الجنسية السرية"، بنكهاتها التي ال 

ّ
كل

تحصى، من الفريز إلى الكرز إلى المشمش البلدّي 
وع. واختبر 

ّ
إلى الورد الجورّي إلى الياسمين إلى الزل

خريفه  ف��ي  بهلوانياته  تستيقظ  ك��ي��ف  بنفسه 
البائس حين ُيلِبسها كيلوت السّكر! كيلوٌت ليس 
من قطٍن وال دانتيل، مصنوٌع من السّكر المضافة 
 ومثيرة تبدأ بالذوبان حين يجول 

ٌ
إليه طعوٌم حلوة

عليها لسان الختيار زاحفًا بين انحناءات حوضها 
النحيل المستسلم لشغف التجريب، والعاجز عن 

أن يكون شريكًا فعلّيًا في التجربة الغامضة. 
ل��م ُي��غ��ِض��ب ال��خ��ت��ي��ار رّب����ه ب��م��ّس ع��ذري��ة ال��ف��ت��اة 
الطرّية، وفي كل جولٍة يكافئها بوحداٍت للموبايل 
أو بوجبة شاورما أو بعلبة محارم نسائية أو بجورب 
السرية  ال��ب��ض��اع��ة  ت��ع��رض  ك��ي��ف  مها 

ّ
ويعل م��ط��ّرز. 

 ع��ل��ى م��ج��اي��ات��ه��ا م���ن ال��ص��ب��اي��ا 
ّ

ف���ي أدراج ال��م��ح��ل

الجنس  مها كيف تسّوق عطور 
ّ
الصغيرات، ويعل

ال��ن��ازح��ات م��ن كل  ال��س��ّك��ر لرفيقاتها  والن���ج���وري 
األمكنة إلى دمشق. 

ذلك المتجر كان المدرسة التي احتضنت البنت 
أدرك����ْت،  وه��ن��اك  آخ���ر،  تعليمّي  منافس  غير  م��ن 
ب��ص��ورٍة غ��رائ��زي��ة ال ت��رق��ى إل��ى الفهم ال��ك��ام��ل، أن 
 يمكنها االعتماد عليه، وأنه لن 

ٌ
جسدها رأسمال

وأسلموها  م��ات��وا  ي��وم  أهلها  خذلها  كما  يخذلها 
للهباء.

كانت لرفيقاتها اللواتي يتقاسمن معها سكن 
وتبادلن  فيها  من 

ّ
تعل م��دارُس شبيهة.  الحديقة 

التجارب في ما بينهن. كّن جّربن التسّول والعمل 
خ����ادم����اٍت ف���ي ال��ب��ي��وت، وف����ي ت��ن��ظ��ي��ف ال��م��ح��ات 
ال���ت���ج���اري���ة وف����ي ال��ب��ي��ع ف��ي��ه��ا، ول����م ي��ص��ب��رن على 
شقاء العمل بعد ال��دالل السابق للحرب، فرَضين 
ب��اح��ت��م��ال ال��ف��اق��ة ك���أه���ون ال���ش���رور. وص����ار ال��ج��وع 
ما  في  والشجار  والكآبة  وال��ف��راغ  والضجر  والرعب 
وبدأن  البائسة.  أليامهّن  مكرورة  عناوين  بينهن 
يستقبلن رسائل الواتس آب ويرسلنها على مدار 
الفرح  وإلن��ع��اش  ال��ع��ون،  ولطلب  ي 

ّ
للتسل الساعة 

الكاسرة  ال��ردود  نفوسهّن، وجاءتهّن  الميت في 
لصمت الوحدة من ِحماٍن وحيدين مثلهّن، أو من 

ذئاب الطيٍة في انتظار الفرص السانحة! 
حماٌن وذئاب. شباب لم يتخطوا العشرين، ال 
يريدون االلتحاق بالخدمة اإللزامية كي ال يموتوا 
عبثًا، وه��م با م��دارس وال عمل، وال ك��ف��اءات، وال 
أمل وال أفق بامتاك بيٍت أو تكوين أسرة. وسط 
هذا القفر جاءتهم فرص التطوع في جيش الدفاع 
ال��وط��ن��ي وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ل��ي��ع��ي��دوا ألنفسهم 
اعتبارها ويقبروا الخوف والفقر والوحدة والحرمان، 

ويستقطبوا كل يوٍم أفواجًا جديدة.
ص�����������������اروا ع����س����اك����ر 
 

ّ
ت�����ح�����ت�����ل

ال���ش���وارع ب��ذري��ع��ة ح��ف��ظ أم���ن ال���ب���اد. ي��ت��ج��ول��ون 
ببدالٍت ممّوهة وذقوٍن طويلة وسواعد مفتولة من 
اشات 

ّ
طات، ووشوم على األيادي ورش

ّ
أخذ المنش

 بين يوم وليلة، 
ّ

على األكتاف، ورخ��اٍء سريع يحل
وتعفيش  التشليح  ح��واج��ز  م��ن  ت��ت��ن��ام��ى  وث�����روٍة 
البيوت المهجورة، وصبايا جمياٍت يحمن حولهم 
كّن  ما  صبايا  وللحماية،  للتمويل  طلبًا  كالذباب 
الساح والمال  إلى دمامتهم لوال طاوة  ليلتفتن 
ف���ي ت���روي���ض ك���ل أم����ٍر ع��س��ي��ر. ه����ؤالء م��ع��ًا ص���اروا 
��اق ال��ذي��ن ي��ع��ّم��رون ليل 

ّ
ج��وق��اٍت م��ن م��ئ��ات ال��ع��ش

دمشق.
للعبارة.  ال��م��أل��وف  بالمعنى  ع��ش��اق��ًا  ل��ي��س��وا  ه��م 
هم الراضون بالوصال المتاح، والباحثون عن متٍع 
مبتكرة ال ينفقون عليها ألمًا من شدة الحّب، وال 
دمعًا في انتظار الحبيب، وال عذابًا إذا ما خان، وال 
 ابتدعه 

ٌ
التزامًا ينهك الروح لطول أمده. هو عشق

ه���ذا ال��ج��ي��ل ال����ذي ط����ّوع دن���ي���اه ع��ل��ى م��ق��اس��ه من 
غير دم��وع وال انتظار. كل ليلٍة تتوّزع البنات من 
ال��ش��وارع للقاء رف��اق الليل، يسرعن  إل��ى  الحديقة 
وبثياٍب  رزي��ن،  رأٍس  وبحجاب  بالعتمة  مستتراٍت 
تحتها،  م��ن  اللحم  يتفّزر  وضّيقٍة  األل���وان،  فاقعة 
وعطوٍر تنادي بالغواية عن بعد. عطوٍر لم يتعرفن 
إل��ي��ه��ا م��ن ل��ق��ط��ات ال��س��ك��س ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت، إنما 
جلبنها من الواجهات التي لم تعد دكاكين دمشق 

تستحي بعرضها علنًا. 
منتمون  وال  وم��ح��روم��ون  وض��ائ��ع��ون  مهّمشون 
وال م��س��ؤول��ون ال أم���ام أنفسهم وال أه��ل وال أح��د. 
م���ح���روم���ون م��ت��م��ك��ن��ون ب��ال��س��اح وب���ال���م���ال ال���ح���رام 
يلتقون بمحروماٍت وحيداٍت با أسرة أو وصّي أو 
أزواٍج  ال��ش��وارع على هيئة  ليل  يتوّزعون في  راٍع. 
تباشر المتعة، ومجموعاٍت تحرسها ريثما تنتهي 
المجموعة األولى، فيتبادلون األدوار في طقوس 
ما تشاء  البنت  أن تطلب  جنٍس جماعّي، عربونه 
من المال النقدّي أو هدايا من المسروقات، تبدأ 
ف��ون"  "آي  عند  تنتهي  وال  ف��اف��ل،  بسندويشة 
حديث. كل لمسٍة أو قبلٍة أو تماٍد نحو العمق؛ وله 
ثمن. ومن ال تسعفه رجولته من الشباب الخائف 

بأدائه،  الواثق  ي�������س�������ان�������ده أو غير 
رف�������������اق�������������ه 
ب��س��ي��ك��ارة 
ح��ش��ي��ش��ة 
ت��ن��ه��ض��ه 
ك���������ث���������وٍر 
اق����ت����ح����ام  ي�����ه�����اب  ال 
ال���ب���ن���ت األق�������ل ح���ظ���ًا ف��ي 
ال��ج��م��ال ب��ي��ن رف��ي��ق��ات��ه��ا. 
ال أهل تخاف البنت من 
عقابهم حين تعود إلى 
ال��ب��ي��ت – ال��ح��دي��ق��ة، 
زائ�����غ�����ة ال���ب���ص���ر م��ن 
الحشيشة،  تدخين 
توقظها  م��درس��ة  وال 
يقين  وال  غ��ف��ل��ت��ه��ا،  م���ن 
إال ما يشي به الحاضر أنها 
لن تحظى ب��زواٍج قريب ولن 
تجد عمًا وأّن عليها أن تنفق 
بهذه  بيوم،  يومًا  حياتها هكذا 

لمتعة  ال��ت��ي ي��ن��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��ب��اب مما ا
يسرقون. 

كل ما كان يجري في الخفاء وعلى نطاٍق محدود 
صار اآلن في العلن، طريقة عيٍش لجيٍل كامل. وال 
أمل في مباغتة سريعة وكاسحة للمكان وَمن فيه 
من دوريات الشرطة، ألن اللجان الشعبية أصبحت 
فة الرسمية صون حرمة المكان، وتكريس 

ّ
المكل

العيش الحداثي لهذا الجيل الغّض، النامي على 
سقاية الحروب.
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فدوى سليمان                                                                                                             

كنُت قد طلبُت من صديقتي أن تساعدني في 
العربية. ذات  اللغة  إعان رغبتي في تدريس 
ص��ب��اح، فتحُت ب��ري��دي االل��ك��ت��رون��ي، ف��وج��دُت 
مارلين،  أن��ا  الخير،  "صباح  بالفصحى:   

ً
رس��ال��ة

أعطتني صديقتِك عنوانِك االلكتروني، أرغب 
الشعر،  ن��ش��د 

ُ
أ وأن  العربية،  اللغة  دراس��ة  ف��ي 

وهل هناك أجمل من أن أقوم بهذا مع كاتبة 
يعود  موعدًا.  حّددنا  مثلي".  وشاعرة  وممثلة 
ال��م��اض��ي ب��أس��ل��وٍب آخ���ر. ف��ي ح��يِّ ت��وري��ن، في 
ما  عشر،  السابع  القرن  إل��ى  بناؤه  يعود  مبنًى 
��ت ع��ل��يَّ لغات  ��َت��ح��ت ل��ي ال��ب��اب، ح��ت��ى ه��بَّ

َ
إن ف

احتاجت  الغرفة.  في  الكتب  ك��مِّ  من  األرض، 
مني 

ّ
مارلين إلى ثواٍن كي تجد اللغة التي تكل

بها، فهي تحيا مع اللغات وباللغات.
��ع��ّد 

ُ
ص��ع��دن��ا درج���ًا خشبيًا، ك��ان��ت م��ارل��ي��ن ت

القهوة، وأنا مذهولة أمام الدواوين المنتشرة 
فوق الطاولة بكل اللغات لمحمود درويش. 

- سنبدأ الدرس اليوم، بقصيدة لدرويش. 
ة،  بالعربيِّ يدها   

ّ
بخط مكتوبة   

ً
ورق��ة أح��ض��رت 

ة: "ج��واز سفر/ لم يعرفوني في  وب��دأت القراء
السفر/  ج��واز  في  لوني  تمتّص  التي/  الظال 
يعشق  لسائٍح  معرضًا/  عندهم  جرحي  وك��ان 
آٍه... ال تتركي/  ي��ع��رف��ون��ي،  ل��م  ال��ص��ور/  ج��م��ع 
ي با شمٍس/ الّن الشجر يعرفني/ تعرفني 

ّ
كف

 أغاني المطر/ ال تتركيني شاحبًا كالقمر/ 
ُّ

كل
���ي ع��ل��ى 

ّ
 ال���ع���ص���اف���ي���ر ال���ت���ي الح����ق����ت/ ك���ف

ّ
ك�����ل

 
ّ

 ح��ق��ول ال��ق��م��ح/ كل
ّ

ب��اب ال��م��ط��ار البعيد/ ك��ل
 ال��ح��دوِد/ 

ُّ
 ال��ق��ب��وِر ال��ب��ي��ِض/ ك��ل

ُّ
ال��س��ج��وِن/ ك��ل

 العيوِن/ كانت 
ُّ

حت/ كل  المناديِل التي لوَّ
ُّ

كل

السفر/  معي، لكّنهم/ قد أسقطوها من جواز 
ع���اٍر م��ن االس���ِم م��ن االن��ت��م��اء/ ف��ي ت��رب��ٍة رّبيُتها 
ب��ال��ي��دي��ِن/ أّي����وُب ص��اح ال��ي��وَم م��لء ال��س��م��اء/ ال 
ال  األنبياء/  سادتي  يا  مرتيِن/   

ً
ِعبرة تجعلوني 

تسألوا األشجار عن اسمها/ ال تسألوا الودياَن 
الضياء/   

ُ
 سيف

ّ
ينشق جبهتي  م��ن  أّم��ه��ا/  ع��ن 

الناِس   قلوب 
ّ

النهر/ ك��ل م��اء  ي��دي ينبع  وم��ن 
تي/ فلُتسِقطوا عني جواز السفر". جنسيَّ

 
ّ

م�����ّراٍت وم������ّرات، ف���ي ك��ل ال��ق��ص��ي��دة  دِت  ردَّ
والسكتات،  التشكيل،  لها  أصّحح  كنت  مرة 
الكلمات حرفًا حرفًا كي  لها  وأنطق  والوقف، 
والخاء  والحاء  الحروف، كالعين  تصّحح مخارج 
والهاء، لكنني تحولُت إلى ظال طفلٍة عمرها 
إلى  سّت سنوات. ذات يوم اصطحبتني أمي 
الطبيب. ال أعرف لماذا خطر في بالها يومذاك 
كانت  منطقتنا.  معالم  بعض  إل��ى  ني 

ّ
تدل أن 

ال��ب��اص ف��ي ح��يِّ م��ن األح��ي��اء تسّميه  ما م��ّر 
ّ
كل

ل��ي، ح��ت��ى وص��ل��ن��ا إل��ى ال��م��رك��ز ال��ث��ق��اف��ي ال��ذي 
أش���ارت إل��ي��ه أي��ض��ًا. ف��م��ا ك��ان م��ّن��ي ب��ع��د أي��ام، 
للسائق  وق��ل��ُت  ال��ب��اص وح���دي  رك��ب��ُت  أن  إال 
صدمته  تكن  ل��م  ال��م��رك��ز.  بجانب  ُينزلني  أن 
 

ّ
ب���وج���ودي ف���ي ال���ب���اص م���ن دون م���راف���ق، أق���ل

م���ن ص��دم��ة م��وظ��ف��ي ال��م��رك��ز، ع��ن��دم��ا س��م��ع��وا 
لمحمود  الكاملة  المجموعة  أريد  َصوتًا يقول: 
دروي����ش. ب����دأوا ي��ب��ح��ث��ون ح��ول��ه��م ع��ن مصدر 
الصوت، حتى رأيت وجهًا منحنيًا فوق وجهي 
الموظفة  ن��ادت  االستقبال.  ط��اول��ة  خلف  م��ن 
م��وظ��ف��ًا آخ�����ر، وب�����دأا ب��اس��ت��ج��واب��ي ح��ت��ى ع��رف��ا 
أص��ل��ي وف��ص��ل��ي، وك��ي��ف وص��ل��ُت وح����دي إل��ى 
ه��ن��ا، ث��مَّ راح���ا يضحكان وق��د ع��رف��ا أخ��ًا وأختًا 
ل��ي ك��ان��ا م��ع��ًا ف��ي ال��م��درس��ة، ف��ب��ط��ل عجبهما 

ة ال��م��ت��وارث، وطلبا إل��يَّ  م��ن ناحية ح��بِّ ال��ق��راء
أاّل أك��ّرر القدوم وح��دي، واحتارا م��اذا يفعان 
متأكدين  يكونا  ولم  بيتنا،  إلى  يعيداني  كي 
 إل��ى 

ً
م��ن أنَّ أه��ل��ي ي��ع��رف��ون ب��ح��ض��وري وح��ي��دة

المركز، حتى قلت: "جئُت وحدي كما تريان، 
وسأعود وحدي، أعرف الطريق".

كانت أسرتي في حالة جنون تاّم. قبل أن 
أصل إلى البيت بخمسين مترًا، سمعُت اسمي 
ي���ت���ردد ص����داه ف���ي ال���ح���ارة م��ن��ط��ل��ق��ًا م���ن أرج���اء 
 كتابًا 

ً
 أم��ام��ه ح��ام��ل��ة

ً
ال��ب��ي��ت. رآن���ي أخ���ي ف��ج��أة

أثقل مني، نلُت يومها جزائي ضربًا كتعويٍض 
يومها  وم��ن  لهم،  ب��ه  ال��ذي تسببُت  الهلع  ع��ن 
ت��ع��ل��م��ُت ك��ي��ف أخ���ت���ار وق����ت ان��ش��غ��ال��ه��م ب��أم��ٍر 
م��ا ك��ي ال ي��ن��ت��ب��ه أح����ٌد الخ��ت��ف��ائ��ي، ث���مَّ أخ��ف��ي 
الكتاب تحت ثيابي قبل أن أصل إلى البيت، 
م، كي ال 

َّ
ثمَّ أصعد إلى السقيفة من دون سل

يعرف أحٌد مكاني.

��ل ي��وم��ًا، أن ال��ق��ص��ي��دة ال��ت��ي  ل��م أك���ن أت��خ��يَّ
في  أغّنيها  وك��ن��ُت  ق��ل��ب،  ظهر  ع��ن  حفظُتها 
وتكونني،  يومًا  سأكونها  األحيان،  من  كثير 
وس��ت��ح��ف��ر ح���روف���ه���ا أوج����اع����ي، ف���ي غ���رف���ٍة في 
ب���اري���س، م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ك��ت��ب، ك��س��ق��ي��ف��ة ب��ي��ت��ن��ا، 

صعدنا درجها الخشبي أنا ومارلين.
 أص���ب���ح زك���ري���ا ت���ام���ر ف����وق ال���ط���اول���ة، 

ً
ف���ج���أة

ب��م��ج��م��وع��ت��ه ال��ق��ص��ص��ي��ة "ال��ق��ن��ف��ذ". اخ��ت��ارت 
 ق��ص��ي��رة ع��ن��وان��ه��ا "ص��دي��ق��ت��ي ال���ت���ي ال 

ً
ق���ص���ة

����رى". ل��م أع��د أرى إال وج��ه م��ارل��ي��ن الضاحك 
ُ
ت

 ب��ج��م��ال ال��ل��غ��ة، وذك���اء 
ً
وه���ي ت��ق��رأ م��س��ت��م��ت��ع��ة

الفكرة.
 ب��ي��ت��ن��ا، ط��ف��ل��ة ف����ي ال���س���اب���ع���ة م��ن 

ُ
س��ق��ي��ف��ة

���خ���رج ك��ت��اب "ل���م���اذا س��ك��ت ال��ن��ه��ر" 
ُ
ع��م��ره��ا، ت

أخرجت  ق��د  كانت  بعدما  مابسها،  تحت  م��ن 
ثّم  زّي���اد،  ث��ّم توفيق  ال��ق��اس��م،  دي���وان سميح 
"ال����ت����راب ال���ح���زي���ن" ل��ب��دي��ع ح���ق���ي، ث����ّم "أرض 

البرتقال الحزين" لغسان كنفاني، ثّم تحّولت 
إلى القصص القصيرة لزكريا تامر، الذي خلق 

لي كونًا في سقيفتي.
فت إلى زكريا تامر يا مارلين؟ كيف تعرَّ

- كنُت أدرس اللغة العربّية في معهد العالم 
ال���ع���رب���ي، وك����ان أح����د ال�������دروس، ن��ص��ًا ل��زك��ري��ا 
المكتبة  إل��ى  ف��ورًا  ذه��ب��ُت  ج��دًا.  أعجبني  تامر 
"القنفذ" وهو  عنه، وجدت كتاب  أبحث  كي 
مجموعة قصصية لألطفال. صحيٌح أّن الراوي 
رى" وفي 

ُ
طفل في حكاية "صديقتي التي ال ت

"أخ��ب��ار ال��ح��ائ��ط"، ل��ك��ّن��ي أج���د أن��ه��م��ا قصتان 
للكبار وليستا للصغار.

إل��ى  ال���ت���ع���رف  أردُت  ال���ب���ي���ت،  إل����ى  وص���ل���ُت 
مارلين التي لم أكن أعلُم عنها الكثير. فتحُت 
الشعر"  "ب��ي��ت  ع��ن  ال��ص��ادر  الصغير  ��ب  ال��ك��ت��يِّ
ف��ي ال��م��غ��رب، ال���ذي ك��ان��ت ق��د أعطتني إي��اه، 
إل��ى روح  ألج��د أم��ام��ي قصيدة "جديلة ث��وم"، 
اُت  المسنَّ "ال��ن��س��اء  دروي����ش:  محمود  ال��ش��اع��ر 
يشتريَن  السوق/  إلى  ليذهبن  الحداد  يلبسن 
إلطعام  يكفي/  ما  الطماطم.  التين.  السمك. 
من  المستيقظ  الطاولة/  تحت  النائم  الذئب 
الفصول سوى  تغّير  مع  يأتي  ماذا  أّي حلم؟/ 
ال���خ���س���ارة؟/ م����ات ال����ذي ك��ن��ُت أج����رؤ ع��ل��ى أن 
الجاثمة  الحياة  من  البقّية  بتلك  أخ��ًا/  أسّميه 
���راِب َب��ي��ن/ أل��ق��ى رم��ي��ة ال��ن��رد 

ُ
ع��ل��ى ك��ت��ف��ه/ ك���غ

امًا  األخيرة. التقى/ ُمحاِوره األفضل واألخير أيَّ
قبل أن/ يضطجع على سرير الجراح الذي قد 
المعنّيون  ه��م  ال��م��ق��ام��رة/  عمر  ُيطيل  ال/  وق��د 
أّن  رغ��م  المراثي  يكتب/  اب��ٌن  اليوَم  قالوه.  بما 
أح��ده��م يعشق ش��اَي  الحياة/  أب��ًا على قيد  ل��ه 
��ه"  أمِّ قهوِة  رائحة/  العالَم  منح  آخ��ر  المريمية. 
)م���ارل���ي���ن ه���اك���ر "ش����اع����رة ال���م���وت ك��م��ا ال��ح��ّب 

واس".
ّ
والفرح والنبيذ كأبي ن

ول����دت ال���ش���اع���رة األم��ي��رك��ي��ة م��ارل��ي��ن ه��اك��ر 
ال��ف��رن��س��ي  األدب  دّرس�����ت   ،1942 ال���ع���ام  ف���ي 
بين  اليوم  وتعيش  األميركية،  الجامعات  في 
الشعر في  بكتابة  ب��دأت  ون��ي��وي��ورك.  ب��اري��س 
بع ديوانها األول، "تقديم 

ُ
سّن مبكرة جدًا، وط

نص"، في العام 1974. من أعمالها الشعرية، 
 ،1980 م��اح��ظ��ة"  "ت���دوي���ن   ،1976 "ف�����راق" 
ال��ن��ه��ر"  إل����ى  "ال����ع����ودة  "اف���ت���راض���ات" 1984، 
الفصول"،  وم��وت، وتقلّب  "ح��ب،  ثم   ،1990
 ،1995-1965 م���خ���ت���ارة  وق���ص���ائ���د   ،1994
و"ب����اح����ات  األول��������ى" 2003  "ال����م����دن  وأي����ض����ًا 

وميادين" 2000 .
ح����ازت ج���وائ���ز ع����دة، م��ن��ه��ا ج���ائ���زة ال��ك��ت��اب 
-1980( غوغنهايم  وج��ائ��زة   ،1975 الوطني 

ماسفيلد  وجون  كوينر  برنار  وجائزة   ،)1981
األم��ي��رك��ي، وفي  الشعر  ع  مجمَّ م��ن  ال��ت��ذك��اري��ة 
م��س��ت��ش��ارة ألك��ادي��م��ي��ة  ��ن��ت  ُع��يِّ ال���ع���ام 2008 
2011 حصلت  العام  في  األميركيين.  الشعراء 
مها 

ِّ
ع��ل��ى ج��ائ��زة األرك���ان���ة ال��دول��ّي��ة ال��ت��ي يسل

"ب����ي����ت ال����ش����ع����ر" ف����ي ال����م����غ����رب ل����ش����اع����ٍر ع��ل��ى 
 

ٌّ
ال��م��س��ت��وى ال��ع��ال��م��ي، ك���ان ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا ك��ل
محمد  والمغربي  داو  ب��ي  الصيني  الشاعر  م��ن 
ال��س��رغ��ي��ن��ي وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م��ح��م��ود دروي����ش 
والشاعر  والكاتب  يوسف،  سعدي  والعراقي 
المغربي الطاهر بن جلون. بذلك تكون مارلين 

هاكر أول امرأة تنال جائزة األركانة الدولّية.
ي��ق��ول رئ��ي��س "ب��ي��ت ال��ش��ع��ر" ف��ي ال��م��غ��رب، 
ال��ح��دث: "لم  الشاعر نجيب خ���داري، ع��ن ه��ذا 
أم��ام  ماثلة  ام���رأة  اخ��ت��ي��ار  ق��ص��دّي��ة  تكن حتى 
 ما كان في وعيهم هو أفق 

ُّ
أعضاء اللجنة، كل

شعرّية  تجربة  تكريم  في  وأهدافها،  الجائزة 
ذات م��ن��ح��ًى إن��س��ان��ّي ع��م��ي��ق، ي��ن��اف��ح ع��ن قيم 
التي  مارلين هاكر  واالختاف.  والسلم  الحرّية 
ة  ًا الفتًا في الشعريَّ أنجزت مسارًا شعريًا وأدبيَّ
مدى  وعلى  المعاصرة،  واالنجليزية  األميركية 
باإلبداع  ناضلن  أب��رز من  ق��رن، هي من  نصف 
والعنف  والفقر  األل��م  ضد  خصوصًا  الشعري، 

والحرب والكراهية".

أنباء صباحية
"ي��ط��غ��ى ن��س��ي��م ال���رب���ي���ع ع��ل��ى رائ���ح���ة ع���ادم 
وأط���راف  المقلّية.  وال��ب��ط��اط��ا  ال��خ��ب��ز/  ال��ح��اف��ل��ة. 
األغ����ص����ان ال����خ����ض����راء/ ي�������رّدد أخ����ب����ارًا ع��ت��ي��ق��ة: 
يفصل  اللبن  ح��ائ��ط  ح���رب/  ج��ه��ال��ة.  غطرسة 
 بدوره إلى أنقاض. على إحدى 

َ
بين بيتين/ آل

جهتيه كان هناك مجلى/ مطبٌخ وخزانة. على 
 للكتب. ثاث 

ٌّ
األخ��رى ك��ان/ هناك سرير. رف

رة /انتثر الزجاج على الصور/ نصفا 
ّ
صوٍر مؤط

رغيٍف صغيٍر يابس/ على خزانة المطبخ. كان 
 موقتًا. شاحنة باستيكية تحت أغصان/ 

ً
ملجأ

 
ّ

بكل المطبخ/  في  يلتمع  تين. سّكيٌن  شجرة 
 ال 

ٌ
الثوم. آالت الحرب/ قادمة بساطة لتقطيع 

المدنّيون  بينما  محَددة/  بيوتًا  تقصد  محالة 
ي��م��ك��ث��ون آم��ن��ي��ن ف���ي ب���ي���وٍت أخ�����رى/ ي��ق��رأون 
غ��ات  ال���ج���ري���دة، ال��ت��ي ت��خ��ل��ق ص���وره���ا/ ال��م��س��وِّ
 ال ت��ع��ّد وال 

ٌ
ال��م��ط��ّه��رة ل��ل��ح��رب/ ه��ن��اك أص��ن��اف

ت��ح��ص��ى م��ن ال��خ��ب��ز/ ال���ذي ُج��ل��ب م��ن ال��م��خ��اب��ز. 

المدى. يشيان أيٌّ  /التاريُخ.  المطبخ  خبٌز في 
منهما قد/ سقط من يد طفٍل تحت األغصان 

اة". المدمَّ
الصادر  الكّتيب  في  جاء  ال��ذي  التقرير  في 
مارلين  ت��ج��رب��ة  ال��ش��ع��ر" يلخصون  "ب��ي��ت  ع���ن  
 بالذاتي الذي 

ٌ
هاكر الشعرية بالقول: "مخترقة

ال��ف��رح، س��واٌء في  به جهة  عرفت كيف تنحاز 
جسارتها اإليروسية، التي تزعج أحيانًا، أو في 
صراٍع إنساني جمالي شعري ووجودي قوي مع 
الموت، فعلى الرغم من الحضور الافت لثيمة 
السرطان  داء  إث��ر  على  نصوصها،  في  الموت 
جًا  الحضور ظل مسيَّ فإن هذا  واجهته،  ال��ذي 
ت قصائد 

ّ
ظل منه،  المتولد  الهلع  ُيضعف  بما 

ال��ش��اع��رة ح��ت��ى ف��ي ن��ص��وص ال��م��وت، مضمرة 
الحياة، واإلقبال عليها، وهذا ما شّكل  لمحبة 
نحو  على  الشعرية،  كتاباتها  وراء  ثاوية  رؤية 
يخترق ما هو ذاتي ويتجاوزه. ذلك ما يتجلى 
الموت، سواء   أشكال 

ّ
نبذ نصوصها لكل في 

الحروب  باستشراء  أو  اليومي،  بالعنف  اقترن 
في التوترات والنزاعات". 

 مرة/ وسيأتي 
ّ

"األول من أيلول سيأتي كل
مباراتهم  وستكون  الدومينيكان/  م��ن  أوالٌد 
ب����ريء/ لشخصين  ال���ق���دم م��ث��ار ح���دي���ٍث  ل��ك��رة 
ي��ش��رب��ان ال��ق��ه��وة ب���ا غ���ط���اء/ س��ي��ك��ون ه��ن��اك 
 

َ
م���ث���ل ال����ن����ه����ر،  ف������وق  وردّي  ب�����ض�����وٍء  غ���������روب/ 
 ومغبّر/ 

ّ
كاتدرائية/ سيكون هناك زورق مسل

يسحب برجًا من البضائع".
ن��ع��ود إل��ى ال���درس. ك��ال��ع��ادة، ت��ب��دأ مارلين 
تتلوها كنص  "ج���واز س��ف��ر"،  ة قصيدة  ب��ق��راء
م��ق��ّدس، تفتح ك��ت��اب "ح��ال��ة ح��ص��ار" وت��ق��رأ: 
"إذا لم تكن مطرًا يا حبيبي فكن شجرًا/ مشبعًا 
يا  ل��م تكن ش��ج��رًا  وإذا  ك��ن ش��ج��رًا/  بالخصوبة 
حبيبي فكن حجرًا/ كن حجرًا مشبعًا بالرطوبة 
يا حبيبي فكن  لم تكن حجرًا  كن حجرًا/ وإذا 
ق��م��رًا/ ك��ن ق��م��رًا ف��ي م��ن��ام الحبيبة ك��ن ق��م��رًا". 

 البنها في جنازته.
ٌ
هذا ما كتبته امرأة

ت���ه  ت���ق���ول ع���اش���ق���ة دروي��������ش: "أري��������ُد ق���راء

ب��ال��ع��رب��ي��ة ف��ق��ط ألن��ه��ا أج���م���ل، ل���م أل��ت��ق ب���ه إال 
ث���اث م����رات، إح��داه��ا ك��ان��ت ف��ي ب��اري��س بعد 
موت المفّكر العربّي إدوارد سعيد، قرأ حينها 
درويش قصيدة كتبها في هذه المناسبة في 
 
ٌ
فكرة ل��ي  بالنسبة  الشعر  الوطنية.  المكتبة 

 أري���د أن أق���ول م��ن خالها 
ٌ
ف��ي رأس����ي، ك��ل��م��ة

شيئًا ألحٍد ما".
ة "أخ���ب���ار ال���ح���ائ���ط" ل��زك��ري��ا  ث���م ت��ب��دأ ب���ق���راء
"القنفذ"  كتاب  هاكر  مارلين  ترجمت  ت��ام��ر. 
بترجمته  وب��دأت  الفرنسية،  إل��ى  تامر  لزكريا 
����ِش����َرت أرب�����ع ق��ص��ص ف��ي 

ُ
إل����ى االن���ك���ل���ي���زي���ة، ن

مسلم"،  "كريتيكال  انكليزية،  أدب��ي��ة  مجلة 
الكاتب  أحدهما  مديران،  فيها  التحرير  يدير 
وال��ص��ح��اف��ي روب����ن ي��اس��ي��ن ق��ص��اب م���ن أص��ل 
عن  المجلة  غالبية  باكستاني.  واآلخر  سوري، 
العربي  العالم  ومن  سوريين  وروائيين  اب  كتَّ
التي ال  ��ش��َرت قصة "صديقتي 

ُ
ن واإلس��ام��ي. 

 "21 "القرن  مجلة  في  الفرنسية  باللغة  ��رى" 
ُ
ت

ال��ع��دد 23، وه��ي مجلة أدب��ي��ة تصدر في  ف��ي 
ف��رن��س��ا، ح��ي��ث تعمل م��ارل��ي��ن ه��اك��ر ف��ي هيئة 
��ع��ن��ى 

ُ
ت��ح��ري��ره��ا. ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أّن ال��م��ج��ل��ة ت

ص ذلك  صِّ
ُ
اإلنكليزي واألميركي، خ باألدبين 

ال���ع���دد ف���ي م��ع��ظ��م��ه ل��ن��ش��ر ن���ص���وص ش��ع��ري��ة 
سوريين،  ��اب  وك��تَّ لشعراء  ومسرحية  وأدب��ي��ة 
ب��ع��د ترجمتها  ال���ث���ورة،  ك��ت��ب��وا ن��ص��وص��ًا خ���ال 
تلك  تحرير  هيئة  من   

ً
محاولة الفرنسية،  إل��ى 

سوريا  في  يجري  ما  على  الضوء  إلقاء  المجلة 
عبر "األدب الراهن من سوريا، خال الصراع"، 
 
ً
في وقٍت وقفت فيه الهيئات الدولية صامتة
أم���ام م��ا ي��ح��دث ف��ي س��وري��ا م��ن م��ج��ازر وعنف. 
وأدباء  اب  أيضًا تقديم كتَّ المجلة  كان هدف 

تربطني عالقات ثقافية وإنسانية 
بأشخاص في كل من سوريا والعراق 

وفلسطين. يوميًا أتلقى عشرات 
الرسائل االلكترونية، من فلسطين 

ومن بيروت ومن الموصل ومن 
أصدقائي الالجئين السوريين في 
فرنسا وهولندا. تقول الرسائل: 

"بيتي تهّدم، لم يعد لدينا مأوى، 
األلوف يموتون تحت القصف، ال 

نعرف من سيقُتلنا، "داعش" أم 
النظام

من الجدير حقًا أن يتعّرف القارئ العربي بشاعرة كمارلين هاكر، ومن الجدير 
أيضًا ترجمة شعرها إلى العربية، الغني بأساليب الكتابة الشعرية الفرنسية 

واإلنكليزية واألميركية واليابانية، وبثقافات عّدة. هي من الشخصيات 
النادرة في العالم اليوم، تقف برهافة إحساسها وكلماتها مع الحياة في 

وجه الموت، ومع الحب في وجه الحرب، ومع اإلنسان أينما كان في معاناته 
وتشرده وجوعه وفقره. ُترّقص الكلمات على صفحة الكرة األرضية، وتنتقل 

بها من مكان إلى آخر

من اللحظة التي تطأ فيها قدماَك أرض اللجوء، تتالشى 
تَك، وال تتعرف إلى اسمَك وال  مالمحَك، تفقد هويَّ

عمرَك، وخصوصًا عندما ُتطَلب منَك هذه المعلومات في 
مكاتب اللجوء. يختفي صوتَك وأنَت تسمع لغًة غير لغتَك، 

ينطق بها كّل شيء حولَك. ترى حروفَك تسقط أمامَك 
وال قدرَة لك على لملمتها. كأّن شيئًا ما يسحبها من 

رأسَك، تشعر أّنك بال ذاكرة، خارج الزمان والمكان. شبح 
ه على شيء، ثمَّ  ال مرئّي، يمّر على األشياء، وال يترك ظلَّ
تعود لتدفن نفسَك بين حروف لغتَك، وتبحث في التاريخ 
والكتب واألدب والشعر والمسرح، حتى أّنَك تبدأ البحث 
ق بدراسة اللغة العربية،  في الجامعات عن أيِّ فرع يتعلَّ

سر اشتغال أغلب السوريين في تدريس  وهذا ما يفِّ
األجانب لها، وتزايد عدد الكّتاب والشعراء والصحافيين، 

لحاجة البقاء على اتصاٍل معها.

مارلين هاكر شاعرة املوت والالجئين والحرية
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ف إليهم العالم الغربي. لم يسبق أن تعرَّ
حبين بشكل عام يا مارلين؟

ُ
¶ ماذا ت

- أنا شاعرة الموت، كما الحب والفرح والنبيذ 
السماء،  ال��ش��وارع،  النهر،  أح��ّب  ن��واس،  كأبي 
ال��ح��ي��اة. أن��ظ��ري إل��ى ال��س��م��اء ك��م ه��ي جميلة، 
 تلك الغيوم، وأحّب الحرية أيضًا.

ٌ
وكم جميلة

¶ لكّن الحرّية مفهوم واسع، هل أنِت حرة؟ 
وكيف؟

- َم���ن ه��و ال��ح��ّر ف��ي ه���ذا ال��ع��ال��م؟ ال��ح��ري��ة بنت 
الحلم، ولكن حلم َمن؟  أشعر أنني حّرة عندما 
أك��ت��ب ال��م��ق��االت وال��ش��ع��ر، وك��م��ا ق���ال ال��ت��اج��ر 
للحصان في قصة زكريا تامر: فقدت حريتك 
الشعير،  مقابل  عربتي  ت��ج��ّر  أن  قبلَت  عندما 
تتمكن  ل��ن  اس��ت��رداده��ا،  عليك  الصعب  وم��ن 
من ال��ع��ودة إل��ى ال��ب��راري، من يقبل ب��أن يفقد 

حريته مرة، سيفقدها لألبد.
"ت��ث��ي��ر ال��ري��ح ت��وق��ًا ف��ي رأس����ي. أص��ب��و إل��ى/ 
أنهٍر  أرب��ع ضفاف  على   

ً
ال��م��اء، خفيفة سطوح 

��ة 
ّ
م��خ��ت��ل��ف��ة،/ ث���ّم���ة ارت���ع���اش ف���ض���ّي ع��ل��ى ح��اف

/ يطلع مني حين أهبط فوقك". 
ٌ

ل
ّ

الضفة، شا
إل���ى بريطانيا  ع��ن ح��ي��ات��ه��ا ت����روي: "ذه��ب��ُت 
ع���ن���دم���ا ك�����ان ع���م���ري أرب����ع����ة وع���ش���ري���ن ع���ام���ًا، 
لكي  لندن  أس��واق  أح��د  في  دكانًا  استأجرُت 
أب���ي���ع ال��ك��ت��ب ف���ي���ه، أت���ي���ُت إل����ى ب���اري���س لكي 
والتصاميم وهندسة  األثاث  أشتري كتبًا عن 
العمارة، حينها قلت إنني سآتي للعيش هنا، 
في  العيش  على  ب��اري��س  ف��ي  العيش  أف��ّض��ل 
أّي مدينة أخرى. يبقى لنيويورك حّبي أيضًا، 
فهي مسقطي ومدينتي. ما أحّبه في باريس 
أراه��ا  والعرقي،  والثقافي  البشري  التنّوع  هو 
 حّي من 

ّ
 بنيويورك، كل

ً
كقرية صغيرة مقارنة

أح��ي��ائ��ه��ا ق��ري��ة مختلفة ع��ن األخ����رى، وأج��م��ل 
شيء فيها كثرة المكتبات. كان في نيوورك 
العديد منها عندما كنت صغيرة، ولكن اليوم 
اخ��ت��ف��ت ت��ق��ري��ب��ًا. أظ�����ّن أن ب���اري���س وب���ي���روت 
فيهما  تكثر  ال��ي��وم  ال��ع��ال��م  ف��ي  مدينتين  آخ��ر 
 ح���ّي م���ن أح���ي���اء ب��اري��س 

ّ
ال��م��ك��ت��ب��ات. ف���ي ك���ل

ك تجدين كتبًا 
ّ
توجد مكتبة، واألهم من هذا أن

 اللغات، ال تجدين هذا في لندن وال في 
ّ

بكل
هم 

ّ
أن فرنسا،  ف��ي  يزعجني  م��ا  لكن  ن��ي��وي��ورك، 

ال ي��ه��ت��م��ون ألم���ر ال��ش��ع��ر ك��ث��ي��رًا، ل��ق��د وض��ع��وه 
جانبًا. اليوم قبل أن أقابلك قرأُت بالمصادفة 
على األنترنت مقالتين مختلفتين، األولى في 
في  الشعر  ح��ال  تنتقد  ب��ار"  "م��ي��دي��ا  صحيفة 
ال��ه��ام��ش ويحيا في  ���ه على 

ّ
إن ف��رن��س��ا، وت��ق��ول 

الهامش، وإننا لم نعد نجد دواوين الشعر إال 
حين  ولكنني  النائية،  المكتبات  بعض  ف��ي 
أفكُر في درويش عندما قرأ قصائده في مبنى 
وعندما  شخص،  ألفا  هناك  كان  األونيسكو، 
لم  األودي���ون  مسرح  في  أمسّية  يقيم  أن  أراد 
قبل  للدخول  بطاقات  يجد  أن  أح��د  يستطع 
تاريخ األمسية، وه��ذا ال يعني  أي��ام من  ثاثة 
أّن ال��ش��ع��ر ع��ل��ى ال���ه���ام���ش. ال��م��ق��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة 
االنكليزية،  غارديان"  "ذا  صحيفة  في  كانت 
كتبهم،  سيقرأون  جديدًا  شاعرًا  عشرين  عن 
أربعة منهم من أصل  أو  نصفهم نساء، ثاثة 

هندي وأفريقي".
الشعر،  تعيش هواجس  التي  هاكر  مارلين 
ال ت���ن���أى ع���ن آالم م���ا ي��ع��ان��ي��ه ال���ن���اس س��وري��ا 

والعراق وفلسطين.
- ت���رب���ط���ن���ي ع����اق����ات ث���ق���اف���ي���ة وإن���س���ان���ي���ة 
ب����أش����خ����اص ف�����ي ك�����ل م�����ن س�����وري�����ا وال�����ع�����راق 
وف��ل��س��ط��ي��ن. ي��وم��ي��ًا أت��ل��ق��ى ع��ش��رات ال��رس��ائ��ل 
ومن  بيروت  وم��ن  فلسطين  من  االلكترونية، 

السوريين  الاجئين  أصدقائي  ومن  الموصل 
"بيتي  ال��رس��ائ��ل:  وه��ول��ن��دا. تقول  فرنسا  ف��ي 
األل��وف يموتون  م��أوى،  لم يعد لدينا  ت��ه��ّدم، 
تحت القصف، ال نعرف من سيقُتلنا، "داعش" 
أم النظام، بعد قليل، سينضّم الشباب السّني 
أن��ه��م ق��د ينضّمون  ��ن��ا يعلم 

ّ
إل��ى داع����ش". ك��ل

إيمانًا  وال  ب��ه��م،  حبًا  ليس  األس���ف،  م��ع  إليهم 
���ق���اء ل��ش��ّره��م، 

ّ
ب��أف��ك��اره��م ال��ظ��ام��ي��ة، وإن���م���ا ات

وحماّية أرواح من بقي من ذويهم وأصحابهم. 
 جدًا لما يحدث في سوريا اليوم. في 

ٌ
أنا حزينة

بداية العام 2011 كان لدينا أمل كبير، سوريا 
الحميمين،  بأناسه   شيء، غنّي 

ّ
بلد غنّي بكل

بثقافته وأدبه وفّنه وشعره. الشعب السوري 
يملك الغنى اإلنساني. 

"هل تصّورت أنها تعرف بنّيات الصديق؟/ 
للقائها؟/  فرحًا  يطير  أخاها  أّن  تصّورت  هل 
الصباح  مطلع  حتى  أنها ستنام  تصّورت  هل 
بقرب حبيِبها؟/ األسى ليس له ال أٌخ وال أخٌت 
وال ح��ب��ي��ب/ األس���ى ي��ج��د ال��ص��داق��ة ف��ي مكان 
آخر، األسى، في الساعات/ الطويلة المظلمة، 
 ض��وء./ يمسك 

َ
أّي نافذٍة خطفة قبل أن ترى 

األس����ى ب��م��رآت��ه األخ؟ ك����ان م��ي��ّت��ًا ف���ي م��دي��ن��ٍة 
اس��ت��ن��رف��ت��ه��ا ال���ح���رب/ األس����ى وح���ي���ٌد، قصير 
والخيال/  والعاطفة  التفهم  وينقصه/  النظر، 
وال��زالزل/  والفيضانات  المذابح  سجات  يقرأ 

في وحل قصٍة واحدة".
��ه��ا ستدعم 

ّ
إن ال��م��ت��ح��دة  ال���والي���ات  - ت��ق��ول 

أربعمئة عنصر من "الجيش الحر" في األردن، 
ولكن ليس بالساح. إذًا ما هو نوع هذا الدعم؟ 
بدأت  بالساح، عندما  أؤمن  أنني ال  رغم  على 
متفائلين جدًا،  الثورة سلمية في سوريا كنا 
األميركيون  ي��ق��ول  أدري.  لست  ال��ي��وم  ول��ك��ن 
هم سيتدخلون اآلن لضرب "داعش"، 

ّ
أيضًا إن

السوري  النظام  ب��دأ  عندما  لوا 
ّ
يتدخ لم  بينما 

الكيميائي األلوف.  بمجازره، وال عندما حصد 
األم���ي���رك���ي���ون دائ���م���ًا ي����ع����دون، وال ي��ف��ك��رون، 
ومعهم األوروبيون، إال في "داعش" خوفًا من 

أن يمتدَّ اإلرهاب إلى بلدانهم.
اسرائيل  أرادت  عندما  سنة،  عشرين  قبل 
أن تقضي على وحدة الفصائل الفلسطينية 
وع��ل��ى ك���ل ح��ال��ة دي��م��وق��راط��ي��ة ت��ري��د ال��ق��ي��ام 
تخلقها  ل��م  "ح��م��اس".  خلقت  فلسطين،  ف��ي 
وح��ده��ا ب��ال��ت��أك��ي��د، إذ ك���ان ه��ن��اك أرض��ي��ة من 

الجانب الفلسطيني لقيامها. وجود "حماس" 
"داع��ش"  مثل  تمامًا  إسرائيل،  وج��ود  يضمن 
وال���ن���ظ���ام ال����س����وري، ع��ل��ى رغ����م أّن "ح���م���اس" 

ليست بسوء "داعش". 
خ����ال ال���ح���رب ع��ل��ى غ����زة ف���ي ال���ع���ام 2009 
ب���دأت م��ارل��ي��ن ه��اك��ر كتابة دي���وان ش��ع��ري مع 
ال���ش���اع���رة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة دي���م���ا ش��ه��اب��ي، عبر 

تبادل الرسائل األلكترونية بينهما.
- ك����ن����ت أرس���������ل إل����ي����ه����ا ق����ص����ي����دة وت�������رّد 
ب��ق��ص��ي��دة، وق���د ك��ت��ب��ن��اه ع��ل��ى ن��م��ط ق��ص��ي��دة 
حيث  باالنكليزية،  ولكن  اليابانية،   "الِرنكا" 
 

ّ
كل ليست  شاعر.  من  أكثر  القصيدة  يكتب 

عن  قصائد  فهناك  فلسطين،  ع��ن  القصائد 
الاجئين والمهاجرين الموجودين في باريس 
 ال���ج���ن���س���ي���ات، س���وري���ي���ن وع��راق��ي��ي��ن 

ِّ
م���ن ك����ل

تنبع  وأميركيين.  وأفريقيين  وفلسطينيين، 
القصيدة من مكان، وترحل إلى مكاٍن فمكاٍن 
ل وبعضها  الشخصيات بعضها متخيَّ فمكان. 
أميركا  إل��ى  أسبوعين  بعد  سأسافر  حقيقي، 
اب من أصل عربي  ألقرأ مع ديما في مؤتمر لكتِّ

في والية ويسكونسون، ثّم في كاليفورنيا.
تكتب الشعر والمقالة باالنكليزية، وتترجم 
الشرق  تصل  والعكس.  الفرنسية،  إلى  منها 
النابعة  كلماتها  عبر  بالشرق  والغرب  بالغرب 
تلتقي  ع��ن��دم��ا  ت��رج��م��ات��ه��ا.  خ���ال  م��ن  أو  منها 
اللغات تحوم حولها، وهي  مارلين هاكر، ترى 
معها، هي  للتواصل   

ً
لغة  

ً
مباشرة إليك  تهدي 

إنسانيتها ومحبتها.  لغة 
العربي  ال��ق��ارئ  يتعّرف  أن  حقًا  الجدير  م��ن 
ب��ش��اع��رة ك��م��ارل��ي��ن ه��اك��ر، وم���ن ال��ج��دي��ر أيضًا 
بأساليب  الغني  العربية،  إل��ى  شعرها  ترجمة 
ال��ك��ت��اب��ة ال��ش��ع��ري��ة ال��ف��رن��س��ي��ة واإلن��ك��ل��ي��زي��ة 
هي  ع���ّدة.  وبثقافات  واليابانية،  واألم��ي��رك��ي��ة 
م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات ال���ن���ادرة ف���ي ال��ع��ال��م ال��ي��وم، 
الحياة  م��ع  وكلماتها  إحساسها  برهافة  تقف 
الموت، وم��ع الحب في وج��ه الحرب،  في وج��ه 
وتشرده  معاناته  في  كان  أينما  اإلنسان  ومع 
صفحة  على  الكلمات  ص 

ّ
رق

ُ
ت وفقره.  وجوعه 

ال��ك��رة األرض���ي���ة، وت��ن��ت��ق��ل ب��ه��ا م��ن م��ك��ان إل��ى 
من سوريا"  "رنكا  ق��رأت قصيدة  عندما  آخ��ر. 
ل��م��ارل��ي��ن ه���اك���ر ف���ي م��ج��ل��ة "أوروب��������ا" األدب���ي���ة 
الشهرية في فرنسا، في العدد الصادر في آب 
اليابانية،  ال��ِرن��ك��ا  نمط  على  المكتوبة   2013
أّن من األهمية ترجمة هذه القصيدة  وجدت 
)مع دالل مسعود( التي تلخص مارلين هاكر، 
ب��ل كانت  م��ع ش��ع��راء،  ل��م تتشارك فيها  فهي 
 
ً
 م��ك��ان، م��رة

ِّ
 ه���ؤالء ال��ش��ع��راء، ف��ي ك��ل

ّ
ه��ي ك��ل

في  والفلسطينيين  العراقيين  الاجئين  م��ع 
 م��ع سجناء سجن ت��دم��ر، ث��ّم مع 

ً
س��وري��ا، وم���رة

ال��اج��ئ��ي��ن ال���س���وري���ي���ن خ�����ارج س����وري����ا، ت��ن��ق��ل 
ألمهم وخوفهم على ذويهم في الداخل.

"رنكا من سوريا" 
على  ب��ال��خ��راف/  ال��م��ألى  شاحنته/  متن  على 
ط��ري��ق ال��ق��ل��م��ون/ ت��س��رح ن��ظ��رت��ه ف���وق الجبل/ 
ت���ذه���ب أف����ك����اره إل����ى إخ����وت����ه/ ال ي����زال����ون ف��ي 
كركوك/ العبوُر، كان من أجِل العمل/ يعبرون 
المنفى  ف��ي  ال��ل��ج��وء/  ع��ل��ى  كمتدربين  ال��ي��وم/ 
رغ��م��ًا ع��ن��ه��م/ م��ن م��خ��ّي��م ال��اج��ئ��ي��ن/ إل���ى ري��ف 
درج��ات  تنزل  زي��ن��ب/  كيلومتر،  مئتا  دم��ش��ق/ 
 االس�����م ن���ف���س���ه/ ل��زن��وب��ي��ا 

ً
م��ع��ب��د ب���ع���ل/ ح���ام���ل���ة

 /Sanuqawi روم��ا/   أم��ام جحافل  المتمّردة/ 
ال����وش����اح األب���ي���ض ال�����ذي ي��غ��ط��ي��ه��ا/ ي��ت��ّوج��ه��ا 
كملكة/ في اتجاه تدمر/ ال في اتجاه المملكة/ 
السجناء في شاحنٍة، بأصفاد/ ال يرون معبدًا 
ات/  الكوفيَّ ب��اع��ة  ال��ب��دو  أع��م��دة/ وال ص��غ��ار  وال 
ستأخذ  تاريخ/  درُس  تدمر/  إليهم/  بالنسبة 
 وت��س��ع��ون 

ٌ
دروس���ه���م/ م��ن��ح��ًى م��خ��ت��ل��ف��ًا/ أرب���ع���ة

ع���ام���ًا/ س��ي��م��وت وال���ده���ا/ م���ن  دون أن ي��راه��ا 
التمرَد  المنفّيون/  يتابع  المقهى،  في   /

ً
ثانية

ل��ل��زوج: - م��ن سيحكم/ بعد   
ٌ

ُب��ع��د/ س���ؤال ع��ن 
الذي  والعجوز  الاذقية/   مرتفعات  ثورتك؟/ 
ت��ح��ّب��ه، ي��ش��غ��ان ب��ال��ه��ا/ ي��ّت��ص��ل ش��م��س ب��أّم��ه/ 
أم��ط��رت/ وري��اح  ال��ب��ارح��ة   - األّم إجابتها:  ت��رّم��ز 
ع��م��دة ال��ك��ه��رب��اء/ 

َ
��ت أ

َ
��ط

َ
ال��ج��ب��ال ال���ب���اردة/ أس��ق

ي���ع���ود ال���ت���ّي���ار، م���ن ال���ي���وت���ي���وب/ وع���ب���ر ش��اش��ة 
��ال/ تعبر ال��ت��ظ��اه��رة ال��م��ص��ّورة/ ال 

ّ
ه��ات��ف��ه ال��ن��ق

المّد/  يمكن أن يرى أخاه الشاب/ وسط هذا 
االستعارة/  بين  يمزج  أميركيًا/  شاعرًا  يصبح 
وال���ك���ن���اي���ات/ ي��خ��ت��ص��ر، ل��ك��ل��م��ات��ه ال��ب��س��ي��ط��ة/ 
 ال��ص��وُت وال��ت��رك��ي��ب/ من 

ّ
عمق م��ده��ش/ ي��ظ��ل

ج����ذور ل��غ��ت��ه األول������ى/ ق����ادَري����ن ع��ل��ى ال��ت��ح��ّول 
واالزده�������ار/ ب��ج��ن��وٍن/ ول��ك��ن ب��م��ن��ط��ق��ّي��ة/ لكي 
كالعادة/   /

ً
تأشيرة تطلب  النهاية/  في  تعود 

أن  صحافية؟  أن��ِت   - يسألونها:  السفارة  في 
ت��ج��ي��ب ب����ا/ ذل����ك ل��ي��س ص��ح��ي��ح��ًا ت��م��ام��ًا/ َم��ن 
كتب؟/ لن تمنعهم 

َ
يدري ماذا تستطيع أن ت

إج��اب��ت��ه��ا ب���ا/ م���ن رف��ض��ه��م ط��ل��ب��ه��ا/ اب��ت��س��ام��ة 
 ج���س���ٍد ت��ع��ّرض 

ُ
ط���ف���ل/ ب���وج���ٍه م�������دّور،/ ص�����ورة

الجدران/  ف��وق  ملصق  آالف   
ُ
عشرة للتعذيب/ 

النت/  انقطاُع شبكة  اليوتيوب/  ازدهرت في 
ين جمانة؟ 

َ
الجمعة:/ هو يوم الشوارع المألى/ أ

يرّن   /?Eina Najib wa Ahmad /إيمان؟
الهاتف عند ريم/ يرّن ويرّن/ ما من أحٍد لكي 
في  المكتبة/  في  أو  السوق/  في  ها 

ّ
إن يجيب/ 

أحد  المبكر/ال  ال��ص��ب��اح  وف��ي  ي���رّن/  الليل  آخ��ر 
القرية؟/  في  أسرتها  إل��ى  ذهبت  هل  يجيب/ 
إّن  األّم لشمس/  تقول  أس��رة/  لها  ليس  لكن 

ثاثة جنوٍد جاؤوا/ كي يسألوا عنه/ حّتى 
لو أنه أنهى خدمته العسكرية/ يبقى جندّي 
ولن  انكلترا/  إلى  ذهب   - يطلبونه/  احتياط/ 
ال��ع��ودة/ وال في  ل��م يكن يفّكر ال ف��ي  ي��ع��ود/ 

المنفى". ل  تخيُّ
ت��غ��ري��دة م��ن س��وري��ا ال��ث��ورة: ي��ري��د اب��ن عّمه 
الطيران  متن  على  ذاك���رة/  ه��وات��ف/ وش��رائ��ح 
ال���ت���رك���ّي/ م��س��اف��رًا ل��ي��وم��ي��ِن إل����ى اس��ط��ن��ب��ول/ 
ب���ج���واز س��ف��ره ال��ف��رن��س��ّي/ م���وع���ٌد م���ع ش��خ��ٍص 
��ع��ي��ده 

ُ
ت األّم/  ل��غ��ت��ه��م��ا  ��م��ان 

ّ
ي��ت��ك��ل م���ج���ه���ول/ 

���ة/ ع��ن��دم��ا 
َّ
 إل����ى ال���ط���ف���ول���ة/ وإل�����ى ال���ش���ل

ً
ث���ان���ي���ة

ال��ي��رم��وك/ أح��ل��م بفلسطين/  أن���ام/ ف��ي م��خ��ّي��م 
بفلسطين/  أحلم  مخّيم/  ف��ي  أن��ام  أنني  أحلم 
ي��ق��ت��ل��ون األط����ف����ال ال���س���وري���ي���ن/ وي��ق��ص��ف��ون 
هكذا  ليست  يحمونها/  ��ه��م 

ّ
أن إّدع���وا  ال��م��دن/ 

ف��ي مطعٍم  دم��ش��ق/  أري���ده���ا/  ال��ت��ي  فلسطين 
تلو  القهوة  لباث/ يشربان  للبيتزا/ يترجماِن 
الشمس/ وبعد سنتين/  القهوة/ حّتى غروب 
 ب��أح��د ال��ه��وات��ف ال��ّن��ق��ال��ة/ م��ق��ط��وع/ 

ُ
االت���ص���ال

وحده/  الصمَت  يترجم  اآلن،  البعيد  الصديق 
خاليًا من الشعر".

مراجع ومصادر
* "أنــبــاء صباحية" مــن ديـــوان "شــعــراء مــن أجل 
فلسطين" ترجمة أحمد أحمد، "جديلة ثوم"، ترجمة 
نور الدين الزويتيني، "األسى" ترجمة دنيا ميخائيل، 
ب الصادر عن بيت الشعر في  مطبوعة في الكتيِّ
المغرب 2012. "تثير الريح توقًا في رأسي"، مقطع 
"األمــبــراطــور"  موقع  فــي  منشورة  قصيدة  مــن 
أسعد  العراقي  الشاعر  يديره  الــذي  االلكتروني 
الــجــبــوري مــن ديـــوان "الــحــب، والــمــوت، وّتقلب 
األمبراطور  موقع  أحمد؛  أحمد  ترجمة  الفصول" 
في  الشعر  بيت  عن  الصادر  ب  الكتيِّ االلكتروني، 
مجلة   ،39 العدد  بانيبال  مجلة   ،2012 المغرب 
القرن 21 العدد 23، 2013، مجلة" أوروبا"، عدد 

. 1013-1012

أنا شاعرة الموت، كما الحب والفرح 
والنبيذ كأبي نواس، أحّب النهر، 

الشوارع، السماء، الحياة. أنظري إلى 
السماء كم هي جميلة، وكم جميلٌة 

تلك الغيوم، وأحّب الحرية أيضًا.
َمن هو الحّر في هذا العالم؟ الحرية 
بنت الحلم، ولكن حلم َمن؟  أشعر 

أنني حّرة عندما أكتب المقاالت 
والشعر، وكما قال التاجر للحصان في 
قصة زكريا تامر: فقدت حريتك عندما 

قبلَت أن تجّر عربتي مقابل الشعير

عندما قرأت قصيدة "رنكا من سوريا" لمارلين هاكر في مجلة "اوروبا"، وجدت 
أنها لم تتشارك فيها مع شعراء، بل كانت هي كّل هؤالء الشعراء، في كلِّ 

مكان، مرًة مع الالجئين العراقيين والفلسطينيين في سوريا، ومرًة مع سجناء 
سجن تدمر، ثّم مع الالجئين السوريين خارج سوريا، تنقل ألمهم وخوفهم على 
ذويهم في الداخل: على متن شاحنته/ المألى بالخراف/ على طريق القلمون/ 
تسرح نظرته فوق الجبل/ تذهب أفكاره إلى إخوته/ يعبرون اليوم/ كمتدربين 

على اللجوء/ من مخّيم الالجئين/ إلى ريف دمشق
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اللبنانيون بأن التعّصب الذي يسود في  يعترف 
خطاب سياسيين ورجال دين، وفي حديث معظم 
اللبنانيين منذ 2005، بات يهّدد أمنهم الوطني 
)ع���ل���ى م��خ��ت��ل��ف ال��ص��ع��د االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
والسياسية(، على نحٍو لم نشهده حتى في سنوات 
الحروب المتعاقبة. وإذا كان هذا الخطاب قد تراجع 
الحريري بعد  الرئيس  اغتيال  إث��ر   سريعًا 

ّ
أو ه��ش

اندفاع اللبنانيين من مختلف االتجاهات السياسية 
تظاهرات  ف��ي  وال��م��ذاه��ب  المناطق  مختلف  وم��ن 
أبعاٍد  من  بما يحمل  الحديث  لمواجهة  "م��وح��دة" 
استهدفت )أو طاولت( الركائز التاريخية للكيان 
اللبناني وموقعه على الخريطة السياسية للمنطقة 
– فإن تداعيات الحدث ستستعيد زهو العصبيات 
وانتعاشها على إيقاع "سياسات" أطراف الداخل 

والقوى الخارجية التي ال تزال تتحكم بها.
ومن المستغرب أن يأخذ هذا الخطاب الطائفي 
 متخفيًا في مشاريع سياسية )ووطنية!( 

ّ
الذي ظل

منحًى أكثر صراحة في لغة األطراف على الرغم من 
التحالفات السياسية التي تؤكد توزع اللبنانيين 
بين8 و14 آذار على خاف انقساماتهم الطائفية! 
فمن الخطاب السياسي – الطائفي الى الخطاب 
رف( الذي يسود في المناطق اللبنانية  الطائفي )الصِّ
ت��ب��دو ع��م��ل��ي��ة االس��ت��ق��ط��اب ال���م���زدوج���ة: ال��خ��ط��اب 
والخطاب  الطائفي،  الخطاب  لترسيخ  السياسي 
الطائفي لترسيخ الخطاب السياسي، أكثر تهديدًا 
ل��ل��ث��واب��ت ال��وط��ن��ي��ة )ال��م��ت��رج��رج��ة دائ���م���ًا( للمجتمع 
الخطاب  ه��ذا  يحمل  أن  الطبيعي  وم��ن  اللبناني. 
طبيعية  وغ��رائ��ز  مشاعر  لمامسة  المثلى  ال��ذرائ��ع 
أج���ل استقطاب  م��ن  ب��ال��وج��ود وال��ه��وي��ة(  )تتعلق 

ال��ج��م��اع��ات ال��ت��ي ي��ع��ّب��ر ع��ن��ه��ا. ول��ع��ل أب���رز م��ا يشيع 
من ه��ذه ال��ذرائ��ع: إدع���اء كل ق��وة أنها مستهدفة، 
وتظهير ص��ورة العصبيات لدى االط��راف اآلخرين 
باطاق الشائعات واالتهامات التي تؤكد  عدوانية 
الطرف اآلخر وترّبصه بسائر االطراف. ومن هنا فإن 
الخطر في "تطييف" االح��زاب غالبًا )وال نستثني 
اإليديولوجية على اختافها( يكمن  االح��زاب  هنا 
أبعاده  على خطاب سيأخذ  "الطائفي"  غلبة  ف��ي 
على نحو أكثر وضوحًا خارج السياسة في مناطق 
طائفية(  أكثريات  توجد  )حيث  فريق  ك��ل  نفوذ 
والبقاع  ال��ج��ن��وب  ي��س��ود  ال���ذي  الطائفي  فالمناخ 
وجبل لبنان وف��ي ع��دد م��ن ال��م��دن س��وف يعكس 
حقيقة المواقف واألبعاد غير المعلنة في الخطاب 
السياسي ألطراف السلطة. ولعل الخطاب الطائفي 
اليومي في لغة أبناء الطوائف في المناطق الريفية 
خاصة سيبين مدى زيف الخطاب السياسي، كما 
سيبّين في الوقت نفسه، مدى تناغم هذا الخطاب 
المعلن في الوسائل االعامية، وال��ذي يهدف الى 
االس��ت��ق��ط��اب��ات  وال����ى  ع��م��وم��ًا  اللبنانيين  م��خ��اط��ب��ة 
والخطاب  االط���راف،  لتمكين تحالفات  السياسية 
الذي يوحى به أو يعّمم على أبناء طائفة كل طرف.
اتساع  م��دى  نتبّين  أن  بإمكاننا  وس��وف يكون 
ظهر حقيقة 

ُ
ت تعبيرات شتى  ف��ي  ال��خ��ط��اب  ه��ذا 

ال��ت��ع��ّص��ب ال�����ذي ي���س���ود ف���ي ال���ح���ي���اة ال��س��ي��اس��ي��ة 
يختلف  هنا  والتعّصب  للبنانيين.  واالجتماعية 
ت��م��ام��ًا ع��ن "ال��ع��ص��ب��ي��ة" ال��ت��ي ي��ع��ّرف��ه��ا اب���ن خ��ل��دون 
في مقدمته، والتي هي مكّون طبيعي )اجتماعي 
وث���ق���اف���ي...( وض�����روري ل��ن��ش��وء "ال��غ��ل��ب��ة" وام��ت��اك 
زمام السلطة. لكن العصبية التي يتاح لها الملك 

س��ت��ظ��ل ع���رض���ة ل��ل��ت��ف��ّك��ك واإلن�����ح�����ال م����ع ن��ش��وء 
عصبيات جديدة. والعصبية في الدولة الحضرية 
اب��ن خلدون( هي "اختاط األن��س��اب" والتي  )عند 
ه��ي ضمنًا م��ا ينشأ وس��ط ال��ت��ح��والت وال��ص��راع��ات 
االجتماعية. كما أن االنسان، في نظر ابن خلدون، 
هو "إبن عوائده ال ابن نسبه"، ولذلك فإن العصبية 
إاّل  النسب  أو  العرق  عنده ال ترتبط فقط بوحدة 
في سياق قراءته ألحوال المجتمع في عصره، وهي 
اجتماعي.  وض���روري  طبيعي  مكّون  المعنى  بهذا 
بالعصبية. وهنا تكمن  اإلتيان  التعّصب فهو  أما 
أب����ع����اده وأخ�����ط�����اره. ف��ال��ت��ع��ّص��ب، ف���ي ال���ل���غ���ة، من 
"عَصَب". ويقال عصب الرجل بيته أي أقام فيه ال 
يبرحه. وهي بهذا المعنى نقيض التغيير. وَعَصَب 
الشيء أي قبض عليه. وَم��ن تعّصب في أم��ٍر كان 

غيورًا عليه مدافعًا عنه.
من مظاهر التعّصب ع��دم سماع الطرف اآلخ��ر. 
وت��ح��ّي��ن ال��ح��دي��ث ف��ي غير وق��ت��ه وال���رد على اآلخ��ر 
المعاد  ال��ك��ام  ف��ي  وال��ت��م��ادي  ب��ه سلفًا،  المشتبه 
من خطاب الجماعة التي ينتمي اليها. وقلب كل 
مة لحشر الخصم في مساحة من 

َّ
معادلة الى مسل

التفكير ب�"ثوابت" وحدود ال ينبغي تجاوزها.
من مظاهر التعّصب أال ينشئ كل طرف سوى 
ف 

ّ
وأاّل يكل اآلخ����ر.  ال��ت��ي يثيرها خ��ط��اب  األس��ئ��ل��ة 

نفسه مشقة البحث عن سؤال واحد يتعلق بقضيٍة 
ولو جزئية من خطابه! وإن االسئلة التي يطرحها 
ك��ل ط��رف ح��ول خ��ط��اب ال��ط��رف اآلخ���ر ال تفترض 
تحاول  م��ا  ب��ق��در  ردودًا  أو  أج��وب��ة  تستدعي(  )وال 
أن ت��ك��ش��ف ع��ن خ��ف��اي��ا وك��م��ائ��ن ال��خ��ط��اب اآلخ���ر. 
)ال���ذي يبنى على طلب  ال��س��ؤال اإلستفهامي  أم��ا 
المعرفة( فليس له مكان في الحوارات العصبية. 
فالمتحاورون أق���رب ال��ى دع���اة أو أئ��م��ة أو ق���ادة ال 

تنقصهم المعرفة و"الحكمة"!
م���ن م��ظ��اه��ر ال��ت��ع��ّص��ب أن ي��ك��ون ال��ح��ك��م على 

ك��ل ن���ّص )ن���ّص ال��ُم��ح��اِور وال���م���ح���اَور(، وك���ل فكرة 
في الصلب أو الحواش، وكل مفردة من مفردات 
ال����ح����وار... ح��ك��م��ًا م��ط��ل��ق��ًا. وك���ل م���ن وم���ا يعترض 

خطابه شر مطلق.
بهٍة 

ُ
من مظاهر التعّصب أن توقع اآلخ��ر في ش

همة تضعه في موقع الدفاع. 
ُ
تمّكنك من تدبير ت

ف��إذا أنت نقلت على سبيل المثال ق��واًل يعبر عن 
التي  القضية  من  جانب  في  موقفه  يغاير  موقف 
يتناولها، أو إذا أنت شرحت اسبابًا مقنعة لموقف 
الطرف اآلخر في مسألة )واح��دة وجزئية( وضعك 
المحاِور في موقع الطرف اآلخر جملة وتفصيًا. وال 
التحّرر مما ُوضعت فيه.  بعد ذلك محاولة  جدي 

ُ
ت

أح��د موقعين  فالحوار يلزمك دائمًا أن تكون في 
يفترضهما المحاور.

من مظاهر التعّصب المجاهرة بشتم العصبيات 
التي ينتمي  العصبية  )في خطاب اآلخ��ر( واعتبار 
ال��ي��ه��ا م��ش��روع��ًا وط��ن��ي��ًا أو س��ي��اس��ي��ًا أو اج��ت��م��اع��ي��ًا. 
وأن مشروع كل عصبية سواها هو مشروع يهّدد 

"الوحدة" واألمن االجتماعي.
من مظاهر التعّصب العنف الظاهر الذي نجده 
واألح��اف  والكثرة  العقيدة(  )ف��ي  ب" 

ّ
"التصل في 

والساح، والعنف المضمر الذي يظهر في وصف 
وم��خ��اط��ب��ة ال���ط���رف اآلخ�����ر ك��ال��ت��خ��وي��ن وال��ت��ك��ف��ي��ر 
لألفراد  والمتعّنت  المسبق  والتصنيف  والتهديد 

والجماعات.
من مظاهر التعّصب أن تكون "الهوية" مغلقة 
بهة وغير خاضعة لكل ما يطرأ من 

ُ
وعصّية على الش

التحول أو التغيير على مختلف الصعد.
الفرد في تصديق  التعّصب رغبة  وم��ن مظاهر 
ك��ل م��ا ي��ق��ال ع��ن ال��خ��ص��م. فهو يبني الشائعة أو 
القول أو كل ما يتداعى من أخبار رؤسائه وأخبار 
العامة ويضيف اليها كل ما يستكمل الصورة التي 

يرغب في أن يكون عليها الطرف اآلخر!

يف التعّصب

م���ا  ح���������ّب  ب������رع������م  م�������ن  زه�����������رة  أول  غ����ف����ي����ت 
ال��م��اح��ق��ة  س��ط��وة  يَعّمر، قّدام  انكتب إلو 
واإلعتقال، والخوف من مستقبل جّر حياتنا 
اللحظة )نص  األيام لهل  من هيديك  وبلدنا 

باللهجة المحكية لقرى في شمال حلب(.

1- إيدي عـا قبـرك… نامي مايـا
من سنين وأنا أستلم منها خبار أهل ورفاق 
����ه م���اي���ا ص����ارت 

ُ
س���ج���ن. وق���ت���ه���ا أي���ق���ن���ت ب����أن

أك��ث��ر م��ن م���اك ع��م ي��ح��رس م��ن��ام��ي. فهمت 
بحبر  مكتوبي  تصلني  ك��ان��ت  و الرسايل 

ّ
أن

سّري. 
 ال�������ي�������وم خ������ب������رت َع���������� ب�����ك�����ي�����ر. ق�������ال�������وا ع���ن���ه���ا

أكثر من حزن وعملت الضيعة أكتر من جنه، 
صارت  الزغير.  بعمرها  مخّبى  كله  الوفا  وإن��و 
مايا أكبر من معبد ودير ونجمة صبح، اليوم، 
اليوم اليوم، خبرت َع� بكير، اليوم، اليوم قبل 
كم ساعة حلم، غابت أحلى زهرة من عمري. 

قتلوها كاب البراري السعراني.
م��اي��ا. قبل  إي��دي ع��ا قبرك  م��اي��ا. مايا  نامي 
ْت 

َ
ل
ْ
شوي نهرني األذى وخطفني لبعيد جنان ت

ممدودي أن��ِت  بينهن  ضيعة  بساحة   أخ��وي 
م��م��رغ��ة ب��ال��وح��ل وال������دم. وأن����ا ع���م أك��ت��ب م��ّر 
ق��دام��ي ط��ي��ف م��ن ع��ش��ري��ن س��ن��ي ع��ن جنان 
ب��س��اح��ة ضيعة ح��ك��اي��ي ختمت  ��ْت أخ���وي 

َ
��ل

ْ
ت

روحي بشمع أحمر.
ف����ي����ه����ا  ل�����ع�����ي�����ل�����ي  زغ����������ي����������ري  أّم  م��������اي��������ا 
 ج�����رح�����ى وم������ش������ردي������ن، ك������ل م������ا ب��ي��خ��ط��ف��ه��ا
لّما  وت��ن��ام  الغيم  ال��رع��د غفلي تنزل ع ط��راف 
ال��ع��ت��م��ي ت��م��ش��ي. م��اي��ا ال��ح��اك��ت��ن��ي ع��ن ت��اري��خ 
م والخاتمي محّبي، 

َ
العالم بجملي، مطلعها َعل

مايا الشتلي العاليي بالضيعة توّزع غناني مع 
والعصافير  فالى 

ّ
الط وبيصَدحوا  الراعي  طلة 

نامت  أللله  مرتو  بتشبه كتير  اللي  والنجمي 
عا بّكير.

 ¶¶¶

2- مـايا دفتر أبيض 
وخبز مذبوح

)ب��ع��د م��ا ك��ّس��رون��ي م��ن ال��ض��رب ط��ل��ع مني 
اع��ت��راف رس��م��ي: "ال��ش��ارع ك��ان س��ك��ران وأن��ا 
م��ن الضحك  المحقق  ف��ِق��ع  م��ا ش��رب��ت".  أب���دًا 
من  بالرغم  وأن��ا كمان ضحكت  ج��واب��ي،  على 
عن  ليسأل  معلمو  وش��وش��و  بسرعة  وج��ع��ي. 
المسلح"  "النبي  اسمو  سميك  كتاب  قصة 
يسمعو:  يمكن  الجحش  حتى  بصوت  وك��رر 
��ن م��أل��ف��ي��ن ال��ك��ت��اب 

ُ
��ك��ل

َ
"وال���ل���ه ي��ا س��ي��دي ش

َبعهن". 
َ
مشان نشر الدين ت

فجأة بينطلك مثل مظلي ويسألنا حضرة 
عم  إيمتا  من  جاوبتوني،  ما  طّيب  المحقق: 
مع  التقيتو  م��رة  وك��م  ال��دي��ن؟  ه��ي��دا  تنشرو 
تروتسكي؟ ومن وين جبتو حق الكومبيوتر؟ 
وم��ي��ن ع���م ي��دع��م��ُك��ن ب���أج���رة ال��م��ع��ب��د؟ رّدت 
مايا: الله يرحم جّدك وجّدي أيام ما وّرطونا 
األهبل  سألنا  إذا  وبعدين،  الكتب.  بقراية 
يقلك صارت عظامو  رح  الكتاب،  مؤلف  عن 
مكاحل. عن أي دين عم تحكي؟ وأي معبد؟ 
الكومبيوتر  م��ي��ة س��ن��ة.  م��ن  ال��ك��ت��اب ص���ادر 
ص��رل��ي م���ن س��ن��ت��ي��ن ع���م ق��ّس��ط ُح��ق��ه إي��ج��ار 
ما  إستهبالنا.  بيكفي  وظيفتي،  من  الغرفة 
علينا إدانة طلعونا واشتغلوا لحماية الناس 

البلد(. وأمن 
��ر س��ن��ي��ن ت��اه��ت م���ن ع��م��ري سنين 

ّ
ب��ت��ذك

الله   
ّ

وح���ق م��اي��ا  ��رك 
ّ
ب��ت��ذك بمحبتك  م��غ��س��ول��ِه 

ان����ت م���ا غ���ب���ِت، واس����أل����ي ال���ل���ه. ل��م��ا ض��ب��ط��وا 
مسّودة كام انكتب عِنك، قلتي لخفافيش 
ال���ح���ي: ان��ت��و م��ج��رد أدوات وه�����ّوي أك��ث��ر من 
ان��س��ان. أخ���ذو م��ّن��ك ك��ت��اب "ال��ن��ب��ي" لجبران 
وشوية وراق منقولي من مجاميع تروتسكي 
ج���ّروِك  اص��ن��ام.  دول���ة  ع��ن  انكتبت  ومناشير 
بجنح الليل َع��� زنزانة بجنبي. صرنا كل واحد 
يكتب وصية عا حيطو ونهمس لبعض. بعد 
شوي صّبو علينا مّية شتي وضاعت صواتنا 

ب���ع���ت���م���ي ت��ح��ت 
 . ض ر أل ا
م���������������اي���������������ا 

اب���������دًا َم����ّن����ا 
ح�����������ك�����������اي�����������ي. 
روح  ه�����������������ي 
ك�������ل ص���ب���اي���ا 
ب��������ادي. ف��ي 
م��ن��ه��ا ب��خ��ان 
ال��������ع��������س��������ل 
وال���ق���ص���ي���ر 
وت��ل��ب��ي��س��ة 
وال����غ����وط����ة 
والتريمسة 
وال�����ق�����ب�����ي�����ر 
وال������������ح������������وال 

وب�����اب�����ا ع���م���رو 
وع����������ك����������رم����������ة 

وع����������������������ي����������������������ن 
ح�������ل�������ي�������ق�������ي�������م. 

م�����ن س���ن���ي���ن ل���ّم���ا 
م��������رض��������ت م�������اي�������ا، 

م������ن س���ن���ي���ن م���ات���و 
ج���������وز ح����س����اس����ي����ن. 

ب���ع���د ع���ش���ري���ن س��ن��ي 
انقتلت مايا.

قبلها بيومين تهّجرو 
ال���ع���ص���اف���ي���ر وال���ط���ف���ال���ى 

واخ��ت��ف��ى ال���راع���ي ب���وادي 
الضباع.

اتفحص  ع��م  ب��ع��دن��ي   -
ص�����ور ت���ب���ّدل���ت ش�����وي ع��ن 

م��ل��م��ح��ا، ف��ج��أة ش��ف��ت عيون 
ع������م ت����ه����ج����م ص������وب������ي. ف���ج���أة 

ج����ف����ت ع���ي���ون���ي 
وم��ا حظيت إال 

ه��ّوي وهم  م��دري  بعيد،  بأثر 
و عالم أكيد. 

ّ
أو إن

ت��ب��دل��ت ال���م���ام���ح ي���ا ال��ل��ه 
وال���ع���ي���ون ان���ط���ف���و. م���ث���ل م��ا 
ف���ه���م���ت، ك����ل واح�����د ع��ن��دو 
ج��������رح ت����خ����ط����ى ع�����م�����رو إال 
أن������ا اج���ت���م���ع���و ف���ي���ن���ي ك��ل 
ج���روح���ات ال��ع��ال��م وغ��رق��ت 

بنهر مليان براكين.

¶¶¶

3 - مـايا... إنت الهدف وأنا 
المذبوح

مَك���ّسر.  وخب���ز  أب��ي��ض  دف��ت��ر  م��ن  ��ش��ت 
ّ
ب��ل

��ي��ت م��ن رم���ي ال��خ��ب��ز ع��ال��ب��ط ال���م���وّزع بنهر 
ّ
م��ل

إيزار. كانو الصبايا منتشرين من كل صوب، 
وان�����ا م���ش���دود ب��خ��ي��ال ب��ع��ي��د، ع��ي��ن ع��ل��ى 
وط���ن وال��ت��ان��ي��ي ع���ا ش��ع��ب ع���م ي��ن��ذب��ح، 
من  ب��ت��رف��رف  م������اي�ا  روح  جبيني  وف���وق 
سنين. مّريت بقرب جامع كان مسّكر، 
���ش ي���ن���زل م��ط��ر ن��اع��م 

ّ
وع���ن���د َرج��ع��ت��ي ب���ل

تيابي  منظر  حّبيت  م������اي�ا.  لمسة  بيشبه 
المبللي. إي والله... مثل تياب عاشق ناطر 
بين  م��وت��ك  بحيرة  وق��ع��ت  لحكايتو.  خاتمي 
ط��ع��ن��ة س��ّك��ي��ن وال����ا ط��ل��ق��ة ق��ن��اص انطفت 
روح���ي ي��ا ال��ل��ه وخ���ب���رت... روح���ي ان��ط��ف��ت يا 
أن��ت  ماي��ا  ك��ي��م��اوي.  ال��ب��ش��ر  رش���ّ����و  ل��م��ا  ال��ل��ه 
ال����ه����دف وأن�����ا ال����م����ذب����وح. ب���ع���د ج��ل��س��ة ص��ف��ا 
ب��ك��ن��ي��س��ي ح���ّد ب��ي��ت��ي، س��أل��ن��ي ال��ق��س وي��ن 
س���ارح ي��ا ب��ن��ي؟ ص��ف��ن��ت ب��ن��ظ��رت��و وم���ا عرفت 
ر، بعدها َمّرر 

ّ
أحكي، دهن جبيني بزيت معط

مبخرة حواليي وقللي إذا بتحّبا، خّبي صورتا 
ه وعطاني 

ُ
واحتفظ فيها بقلبك. ختم حديث

قطعة خبز يابس وكرر جملُته بعد ما غمض 
عيُنه: رح يباركك الرب.

تذكرت سياط الشيخ رحمو، لما تلعثمت 
ب��ت��ردي��د آي���ة ال��ك��رس��ي. أخ��ذن��ي ب��ع��ده��ا بّيي 
المحبة  دي��ن  ال��زغ��ار  م 

ّ
يعل مّنو  وطلب  لعندو 

وي��ن��س س��ي��اط ع���رق ال����رّم����ان. وص���ل ال��ش��ي��خ 
ال��ت��وراة  م��ا هجر تعاليم  ع��اإلس��ام بعد  رح��م��و 
ال��ب��اب.  ع��ط��راف  المشلوحة  الضيعة  ب��ت��أُدف 
قريت  بوعيي،  مي 

ّ
المعل ال��ح��ادث��ي  ه��اي  بعد 

وما خلصت  ومزامير سليمان  اإلنشاد  نشيد 
ل��م��ا ش��رب��ت م��ي��ة زم���زم وم��ا شفيت م��ن منظر 
ال��ب��ح��ر ال��ل��ي ان��ق��س��م ب��زم��ن حملو ال��ن��اس فيو 
مصحف أب��ي��ض. ي��وم��ه��ا ك���ان ال��ع��ال��م أص��غ��ر، 
 صرنا 

ً
سهل التسامح والعيش بنظافي. فجأة

��ت ل��ح��اال كتاب 
ّ
��ي ح��ط

ّ
بعهد ج��دي��د، ك��ل م��ل

وإنشاد وق��رآن مقدس. ص��اروا اإلخ��وة اعداء 
ن، وماتت الرأفي بنفوس 

ُ
قبل ما يفتحو عيون

العالم، ضاعت  تكوين  فكرة  اختفت  البشر. 
أعمارنا،  تاهت  بادنا،  وقعت  الخلق،  أسفار 
خطفوا الوردات وزرعو مدافع وبواريد، وبين 
ك��ل ق��ص��ف س��ك��ود ورش����اش، يهبط برميل 
م��ع��ّب��ا ق��ن��اب��ل، أب���ش���ع م���ن ال���خ���ردل وال��ن��اب��ال��م 
والسارين. صار الذبح ماركة مسجلي وحال 
وم��رة  أج���دب،  ع��م يشتغل  بإسم رئيس  م��رة 
وحوش  بيطلعوا  وم��رات  مسوخ،  عيلة  بإسم 
��ي��ن ع��اج��ب��ي��ن��ن آي�����ات، وي���ش���ّرع���وا ال��ذب��ح 

ّ
ح��اط

ِهمج  لعبة  يا بشر  أصًا  الخاتمي  الله.  بإسم 
مم، وهون كلمة فصل وتنديد بإسم 

ُ
ترعاها أ

والسوريين،  والطفالى...  انذبحت  مايا  كل 
وبإسمي أنا المقتول، وهيدا صوتي بيصدح 
ماذا  إِنهم يعرفون  أبتاه  هم 

َ
ل تغفر  ال  يالله: 

يذبحون.
)ال����ن����ص ي���ت���ح���دث ع����ن ح����ب ق����دي����م ل��ش��اب��ة 
بمقتلها  ع��رف��ت  وق���د  م��اي��ا  إس��م��ه��ا  مسيحية 

على أيدي برابرة العصر الحديث(

* شاعر وكاتب سوري عاش في بيروت بين 
1990 و2003 ويقيم حاليًا في ألمانيا.

إيدي عـا قبـرك… نامي مايـا
أحمد سليمان*

نص

البحث عن عقالء
ن��ش��ر ك��ري��س��ت��وف مارتين  ال��ع��ام 1779  ف��ي 
ڤياند )1733-1813(، وه��و واح��ٌد من أهم 
ك��ّت��اب ع��ص��ر ال��ت��ن��وي��ر ف��ي ال��ف��ض��اء ال��ل��غ��وي 
ال��ث��ق��اف��ي األل��م��ان��ي، ق��ص��ة ه��ج��ائ��ي��ة س��اخ��رة 
واح��دة  وه��ي  الحمار"،  "قضية ظل  عنوانها 
من مجموعة قصص وحكايات بدأ بنشرها 
في مجلته األدبية "عطارد" في العام 1774 
وانتهى منها في العام 1780، وكانت تحت 
 إلى أهل مدينٍة 

ً
عنوان "األبديريون"، نسبة

يونانية قديمة تعود إلى القرن السابع قبل 
ال��م��ي��اد وت��دع��ى أب���دي���رة ح��ي��ث ك���ان ق��دم��اء 
على  أهلها  بغباوة  المثل  يضربون  األغ��ري��ق 
 م���ن أه��م 

ً
رغ����م أن���ه���ا أع���ط���ت ال���ي���ون���ان أرب���ع���ة

ف��اس��ف��ت��ه: ل��وي��ك��ي��ب��وس، دي��م��وك��ري��ت��وس، 
كسارخ.

َ
بروتوغاراس وأن

حمارًا  استكرى  رج��ًا  أن  القصة  ملخص 
ال��م��ال، وف��ي اليوم  م��ن مالكه لقاء مبلغ م��ن 
ال��ت��ال��ي اخ��ت��ل��ف��ا ف��ي م��ا إذا ك���ان ظ��ل الحمار 
ضمن عقد اإليجار أم ال، فذهبا إلى القضاء 
ال�����ذي ل���م ي��س��ت��ط��ع ال��ح��س��م ف�����ورًا وت��ح��ول��ت 
إل���ى قضية رأي ع���ام ت��دخ��ل فيها  ال��م��س��أل��ة 
حولها  المدينة  أه��ل  وانقسم  السياسيون 
تقاتا.  حتى  وم��ع��ارض  مؤيد  بين  فريقين 
بعد ك��رٍّ وف��رٍّ واقتتاٍل طويل ذه��ب ضحيته 
فيهم  العقاء  أح��د  انتبه  منهم،  كبير  ع��دد 
إلى أن الحمار الذي كان وسط الطرفين قد 
 يتقاتان 

ٍّ
تمزق إربًا ولم يعد هنالك من ظل

من أجله، وعندما نّبههم إلى ذلك استجابوا 
فورًا لتعقله وحكمته وأوقفوا القتال.

أن��ت��ه��ز ه���ذه ال��ف��رص��ة إلع����ان ال��ب��ح��ث عن 
عقاء في مدينتنا المضطربة مّمن يفهمون 
في ظل الحمير، وليس مشروطًا بالطبع، أن 

يفهموا في الحمير.
¶¶¶

فوضى متواصلة
في مقطٍع حواري من رواية "بريد بغداد" 
للروائي التشيلياني خوسيه ميغال باراس، 
ال���ت���ي ت���ج���ري ح���وادث���ه���ا ب��ي��ن ب���غ���داد وب����راغ 
وسانتياغو في ستينات القرن الماضي، زمن 
المد اليساري واندالع حركات التحرر الوطني 
التي سرقت صفتها االنقابات العسكرية، 
م��ن جيبه  القصاصات  إح��دى  بينيتو  أخ��رج 
وق�����رأ أم�����ام ص��دي��ق��ه ال����رس����ام ال��ت��ش��ي��ل��ي��ان��ي 
باد  "ف��ي  ترجمته:  ما  بالفرنسية  هويركيو 
قبل  الثانية  األلفية  كانت  النهرين  بين  ما 

المسيح شبه فوضى متواصلة". 
ف����رّد ال���رس���ام: "ي���ا للخبر ال��ج��دي��د، وب��م��اذا 
يجري  عّما  المتواصلة  الفوضى  تلك  تختلف 

اآلن في األلفية الثانية بعد المسيح؟".

أجاب بينيتو بوقار: "سؤال صحيح".
: "وكانت كذلك أيضًا في 

ً
ثم أضاف فجأة

األول��ى  واأللفية  المسيح  قبل  األول��ى  األلفية 
بعده".

يا سام على األلفية الثالثة بعد المسيح. 
ه��ل م��ن ج��دوى هنا إلع��ان البحث ع��ن عقاء 

 أخرى؟
ً
مرة

¶¶¶
بسيطة!

ي���رى ع��ال��م اإلج��ت��م��اع ال��ف��رن��س��ي غ��وس��ت��اف 
ت��ؤدي  التي  الحقيقية  التغييرات  أن  ل��وب��ون 
إل��ى ت��ج��دد ح��ض��ارة م��ا، ه��ي التغييرات التي 
تصيب العقائد واألفكار، وأن الشعب كائن 
ع��ض��وي ال ي��ت��غ��ي��ر إال ب��ال��ت��راك��م��ات ال��وراث��ي��ة 

البطيئة.
بسيطة، يا مسيو لوبون!
¶¶¶

درجات
قال اللون األسَود: أنا أقل درجات األبيض.

وق�����ال ال���ل���ون األب����ي����ض: أن����ا أق����ل درج����ات 
األسَود.

على رغم ذلك، تناكفا، ولم يعترف أحدهما 
باآلخر.

¶¶¶
في السياسة

ف عن 
ّ
قال أحدهم بأن السياسة تعبيٌر مكث

اإلقتصاد.
ف عن اإليمان.

ّ
فرّد آخر بأنها تعبيٌر مكث

ف 
ّ
واعترض ثالث فقال: ال، إنها تعبير مكث

عن التضحية باآلخرين.
ف.

ّ
فرّد رابع بأنها تعبيٌر خبيث... عن المكث

¶¶¶
اعتذار سياسي

لقرينه  السياسيين  ال��زع��م��اء  أح���د  اع��ت��ذر 
اآلخ������ر ق����ائ����ًا: أود االع�����ت�����ذار ع����ن ش���ع���ورك 
ة ب��س��ب��ب م���ا ق��ل��ت��ه ف���ي ح���ق ب����ادك،  ب����اإلس����اء
بالتأكيد...  لكنه  لم يكن عن قصد،  فذلك 

لم يكن مصادفة!
¶¶¶

النيرونات
 م���ن ط���ائ���رات، 

ٌ
 م���ن س��ّك��ي��ن وق���ط���رة

ٌ
ق���ط���رة

ت��ك��ف��ي��ان ل���ح���رق روم�����ا وإع������ادة ت��ش��ك��ي��ل ج��زر 
الحّر،  نيرون  النيرونات:  طريقة  على  اليابان 
ن��ي��رون ال��دي��ك��ت��ات��ور، ن��ي��رون ال��م��ؤم��ن، نيرون 
المعتدل،  نيرون  التكفيري،  نيرون  الملحد، 

نيرون المقاوم، ونيرون المستسلم.
ن�����ي�����رون�����ات ال����ع����ص����ر ي���ت���س���ل���ق���ون األب��������راج 

ليشاهدوا ضحايا الحريق.
ألسنة اللهيب ترّدد: "نيرون مات وروما لم 

تمت".

رّشة ملح
جواد الساعدي

شذرات

عجيبة ورد
ك الورِده... والعطر يبكي وجَّ

وعا دمعتو بالسّر يتمّرا
يت جسَمك ما شفت شوِكه

ِّ
فل

والِبس جروحو الجسم ِل معّرا
لت َعيني طلوع

َ
ق

ْ
ك الورده... ش وجَّ

بقشع عجيبة ورد يا ياسوع

ه والشوك فوق الورد هالمرَّ
¶¶¶

نازل يا دمع طلوع
بو

ْ
قبالي ِعلي... مش سايعو َصل

بي؟!
ْ
ْب� شو بساعدو... وملهي أنا ب� صل

ووقت اللي نزِلت دمعتو َصوبي

عت دمعتي َصوبو
ْ
يت طل حسَّ

¶¶¶

قبل الدهب ِبـ شوّيْ
أّول ما ِطلعت هالدني من الَمّيْ

وْسعت شوّي شَوّيْ
وكان الحجر يضحك ب� عّب ْحفافيا
ال تمّد إيدا من السما تشحد خبر

وال يمرق بْ� باال َبريد األنبيا
وقبل الدهب ما تنبشو إيد البشر

 البشر عاألرض كانو أغنيا
ّ

 كل
¶¶¶

دعسات إّمي
ه... بتنتلي دعسات

ِّ
هالدرب َسل

يا إيد الشتي بتفضِّ
ودعسات إّمي بتتركا مرايات

 ما إلن إّمات
ْ

 الطيور ل
ّ

كل
يا

َ
 بعضن تا يتمّرو ْعل

ْ
بيعّيطو ل

***
جبال معربِشه

ِمر جّدي عا صوتو عربشو جبال السُّ
والريح طفِله تلعب ْب� دّمو

ختيار كان... ْن شاف عا دربو ُعِمر 
ما بينحني عاألرض تا يلّمو

َبريد األنبيا
قزحيا ساسين

شعر

حمزة عبود

رأي
منحوتة لرافي يداليان.
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الرجل مّر من أمامي. أنا أقف على كتف الطريق، 
أغّني في صمت؛ غناًء صرفًا با كلمات. وأنا أقرأ 
. لم أنتبه كيف أنهى مّرته 

ً
الشارع سّرًا، مّر ثانية

الثانية، قلُت ح��ّي على  ال��م��ّرة  األول���ى، لكني ف��ي 
الكام: كان كأنه نسخة ألحدث اختراعات األلم. 
)عشب  مام 

ُّ
الث عائلة  ال��ى  مباشرة  ينتسب  جسد 

مئة وخمسين  إلى  النجيلية يسمو  الفصيلة  من 
���ورة  س��ن��ت��ي��م��ت��ًرا، ف��روع��ه م��زدح��م��ة م��ت��ج��ّم��ع��ة، وال���نَّ
خن  ى الدُّ سنبلة مدالة ومنه الثمام السنبلي وُيسمَّ
مام: قريٌب 

ُّ
ال��س��ودان. هو منك على ط��رف الث في 

يتلمس  مامٍة: 
ُ
بث يتشّبث  الغريق  التناول.  سهل 

 شيء للنجاة(، أكثر منه إلى الجنس البشري. 
ّ

أقل
 بما ال أع��رف! حتى أنني تمنيُت أن 

ٌ
ال��رأس مثقل

أكون أحد مواطني رأسه. تخاله يتفّحص الطريق 
تحت قدميه كمن أضاع وطنًا، أو كأنه في حالة 
اللحظة بالتحديد؛  أب��دي. في هذه  ركوع قسرّي 
كان يحتل كامل المشهد، من الزاوية التي كنت 

أقرأ منها.
ف����ي ه�����ذه ال���ل���ح���ظ���ة ب���ال���ت���ح���دي���د ك�����ان ال���رج���ل 
 ك����ام����ل ال���م���ش���ه���د، وط������ن ن��ف��س��ه 

ّ
ال��������ذي اح�����ت�����ل

وم����واط����ن����ي����ه����ا. ك������ان ه�����و ال�����غ�����زاة وال����م����غ����زّوي����ن. 
 ل�����ه�����ذا االف��������������راط ف������ي ال����م����ح����و ل������م ي���ل���ح���ظ���ن���ي.

الرجل  أن  إل��يَّ  ل  يِّ
ُ
خ بالتحديد؛  اللحظة  ه��ذه  في 

م كائنًا افتراضيًا، من متحّرك افتراضي. كان 
ّ
يكل

 المشهد، 
ّ

م با صوت وال إيماءات. هو احتل
ّ
يتكل

الظنون  م��ع   
ً
م��ت��ض��اف��رة ني، 

ّ
ال��ده��ش��ة تحتل وت���رك 

واألسئلة.
م��ن ال��ط��رف ال��ي��م��ي��ن لعيني ال��ي��م��ن��ى؛ ال����ذي ال 
اآللهة  أن  االتجاهات، حتى تظن  من  له  نصيب 
الطريق،  االت��ج��اه��ات استثنت ه��ذا  ت��وزي��ع  لحظه 
م فقه 

ّ
 أو اختبارًا. حتى اآلن لم يولد من يرق

ً
لعنة

وأن��ا،  سياقاتها.  ترتيب  يعيد  أو  اللحظة،  تلك 
في  اعتمد  اليمنى،  لعيني  اليمنى  ال��زاوي��ة  حين 
بدني  بجغرافيا  معرفتي  م��ن  رص��ي��دي  على  ذل��ك 
واتجاهاتها، التي ال عاقة لها باتجاهات اللحظة 
م��ث��ار ه��ذة ال��ك��ت��اب��ة، وال��م��م��ّوه��ة ألس��ب��اب يدركها 
مجمع اآللهة، التي ربما تخّبئ فيها سّرًا من أسرار 

الوجود.
كعادة  خ��اط��رة. طبعًا،  ال���رأس  اقتحمت   

ً
ف��ج��أة

الخواطر المتمكنة من الرأس. لم تستأذن: ما دام 
هذا الطريق با اتجاهات، وال عامات إرشادية من 

أّي جنس، فا بّد أن يكون في األمر أمر.
هل كان الرجل يستجدي اتجاهات من الطرف 

االفتراضية؟ هل كان  المحادثة  تلك  الخفّي في 
ال���ط���رف اآلخ�����ر ه���و م���س���ؤول االت���ج���اه���ات؟ ت��ق��ول 
الخاطرة: ال بّد أن الرجل الثمامي، قد الحظ ارتباك 
األشجار على جانَبي الطريق، والحظ ارتباك الله 
ارتباك  أن  ي��رى  وه��و  العصافير.  ال��ح��ري��ة:  أيقونة 
ارتباك  اآللهة. كان  تحتملها  كارثة ال  العصافير 
الظال  ال��دائ��ري.  تحليقها  في  ظاهرًا  العصافير 
ه��ي األخ���رى ل��م ت��ن��ُج م��ن االرت���ب���اك، فقد الحظت 
الثمامي،  ال��رج��ل   

ّ
ل��ظ��ل معاكٌس  ��ي 

ّ
ظ��ل السّيد  أن 

كان  ال��رج��ل  أن  تيقنُت  المثقل.  ال���رأس  صاحب 
يحادث الرّب الموكل اليه من مجمع اآللهة شأن 
��ه م��ن ت��ل��ك الخضة 

ّ
االت���ج���اه���ات. ع��رف��ُت ذل���ك ك��ل

الفادحة التي كادت أن تقصف كامل بدن الرجل 
الثمامي، صاحب الرأس المثقل بما ال أعرف. كان 
 أن أطراف 

ً
ه مرعبًا. لحق ذلك مباشرة

ّ
المشهد كل

الرجل بدأت بالتساقط، طرفًا إثر طرف.
ب����دا ل���ي أن ق��ط��ي��ع��ة ك��ام��ل��ة اح��ت��ل��ت ال��م��س��اف��ة 

بين الرجل وأط��راف��ه؛ ف��األط��راف تتساقط وه��و ال 
ي��ك��ت��رث. ك���ان���ت األط������راف ت��م��ش��ي ع��ك��س مشي 
ال��رج��ل. ه��ل ف��ي األم��ر مخاصمة أم منازعة؟ أم أن 
ذلك ال يعدو كونه مجرد التباس في االتجاهات؟ 

الرجل وحده يعلم.
نسيُت أن أقول ما الحظُت من الطرف اليمين 
غير  مسافة  وعلى  الح��ظ��ُت؛  فقد  اليمنى.  لعيني 
مقروءة، من موقعي في تلك اللحظة: جيوشًا من 
الزومبي تسير في االتجاه نفسه الذي يسير فيه 
ها وضّن عليها 

ّ
أطرافه كل الذي تساقطت  الرجل 

��ت تتساقط، 
ّ
 يمشي وأط��راف��ه ظ��ل

ّ
ب��االن��ت��ب��اه. ظ��ل

حتى أضحى مثل رحًى ضربتها أسافي الله زمنًا.
المتساقطة  الثمامي  ال��رج��ل  م��ن  م��ا سقط  أه��ّم 
أط���راف���ه: وط����ٌن ك���ام���ل، ب��ن��اس��ه وغ���ب���اره؛ بسهوله 
وم��راع��ي��ه وج��ب��ال��ه؛ بكابه وم��دّرب��ي ك��اب��ه. الشيء 
ل إل��يَّ - هو  يِّ

ُ
الوحيد ال��ذي انتبه له – أو هكذا خ

ذلك الوطن. اجتهد أن يفعل شيئًا كان يدور في 
رأسه الذي سقط قبل هذه اللحظة بكثير، وأنا ال 
أعرف حقيقة ما كان يدور في ذلك ال��رأس الذي 

سقط قبل هذه اللحظة.
عًا: يا رّب، 

ّ
أما أنا الشاهد المرتبك، فقلت متشف

أي��ن شعب ذل��ك ال��وط��ن؟ ت��رى أيها ال���رّب، أيمكن 
أن يكون هؤالء مواطني ذلك الوطن الذي سقط 
م��ن ال��رج��ل ال��ث��م��ام��ي؟ أم ت��رى أن ال��زوم��ب��ي فصيل 
اخ��ت��رع��َت��ه ب��ع��ن��اي��ة وت��دب��ي��ر م��ح��ك��م، ل��ي��ك��ون ي���دَك 
الحديد التي بها تقضي على ما بقي من وطن، وما 
بقي من مواطنين؟ هل كنَت أيها الرّب بحاجة الى 
ه؟ وأنَت تدري أن بعضًا من عبيدك 

ّ
هذا التمويه كل

ان��ت��ح��ل��وك ك���ام���ًا، ح��ت��ى اه���ت���ّزت ص���ورت���َك العالية 
أن��َت، أم أنَت  المقام عندنا، فبتنا ال نفرز هل هم 

ه 
َ
هم. وهذا الرجل المتساقطة أطرافه؛ لماذا جّردت

من الصراخ، وأربكَت اتجاهاته؟ فقد كان الصراخ 
منفذه الوحيد ليذيع في الوجود آالمه؟

ي���ا إل����ه ال���زوم���ب���ي، ال���زوم���ب���ي م���ره���ق���ون، وال���رج���ل 
الثمامي مرهق، ووطنه مرهق، والوطن الذي سقط 
منه مرهق، وأن��ا أيها ال���رّب، المتابع ه��ذه األح��وال 

المرهقة، مرهق!
ه؟

ّ
ترى، هل من حكمة وراء هذا اإلرهاق كل

 مهنتي األسئلة. 
ٌ

، يا إله الزومبي. أنا رجل
ً
معذرة

فقط األسئلة، أنثرها في الفضاء كبذار الحنطة. 
ال أنتظر اإلج���اب���ات. وألك���ن دق��ي��ق��ًا، اإلج��اب��ات من 

 ال أجيدها.
ً
اآللهة. واآللهة تتكلم لغة

، ي��ا إل���ه ال��زوم��ب��ي، ف��ف��ي ه���ذه اللحظات 
ً
م���ع���ذرة

م يومياتنا نحن الحمقى الثاثة؛ ع. 
ّ
الحرجة، وأنا أرق

م. ع، ب. م. ف، والمدعّو النور أحمد علي؛ أعترف 
منهما،  تكليف  أو  رخصة  دون  م��ن  عنهما،   

ً
نيابة

أن��ن��ا ح��م��ق��ى، ألن��ن��ا ق��ّررن��ا ال��ت��ص��دي لمهنة الحياة 
بمهن خطرة، ذات عائد مكلف على البدن والروح؛ 
البشري  التاريخ  وشخصيات  للمجانين  مهن  هي 
القلقة؛ مهن تجعلَك خفيفًا، حتى تخالَك مصدر 
في  الغناء، ومشت  مجّرة  من  تاهت  أغنية  الخفة، 

 من كل ارتباطاتها المزاجية.
ً
الكون، متحللة

ك��ان ال��م��ف��روض، أن��ا ال��م��دع��ّو ال��ن��ور أحمد علي، 
معًا  ن��ك��ون  أن  ف،  م.  ب.  ع،  م.  ع.  وص���دي���ق���اي 
نتشارك رقم هذه األحوال. ولكن بما أنهما راعيان، 
يرّبيان  سعيتهما،  خلف  يسعيان  اآلن  أتخّيلهما 
ال��ك��ام على م��ه��ل، ي��دّرب��ان��ه على ال��ح��ي��اء وال��ح��ي��اة، 
ويراقبان ببدٍن يقظ المتربص بكامهما من الكام! 
أنا أعذرهما، فمثل سعيتهما ال يمكن تسعى همل 

)مثل ما يسعيان به، ال يمكن أن يترك مهمًا(.

ال��وه��م، وط���ٌن برجلين خشبيتين،  ال��رج��ل  أي��ه��ا 
يلقى منك كل هذا الرعي؟ هل كانت إصابته مجرد 
ح��ادث سير ع��ادي؟ أم ت��رى غضبة بدنية أوردت��ه 
ذل���ك ك��ل��ه؟ أع����رف أن���ك ل��ن ت��ج��ي��ب، ألن ح��واس��ك 

 بأطرافك المتساقطة.
ً
تساقطت ملتحقة

 يتطلب 
ٌ

: يا إله األوطان، هذا حمل ثّم صرخُت فيَّ
تضامن كل غناء العالم ورسمه وكتابته ورّساميه 

وكّتابه، حتى يتسنى حمله.
أيها الرّب، هل تراني على صواب؟ هل تدبيري 
ال��س��اب��ق ذك����ره م��ص��ي��ب؟ أم ت���ران���ي أت��خ��ّب��ط كمن 

ضربته كتابة؟!
حسنًا، إذا كان األمر كما ترى، فا بّد أن لبسًا ما 

قد التبس. فبأّي أوطاننا نكذب؟
أيها الرّب، أنا أعرف الغناء الصامت، وأعرف الغناء 
من دون كام، وأعرف الكام با غناء. أعرف تدوير 
ال��ص��م��ت، وج��ن��س��ي��ات ال���ري���اح وأج��ن��اس��ه��ا، الفحل 
منها وال��م��خ��ّن��ث، أع���رف أن أخ��ت��رع ع��ش��ب��ًا، وأص��ن��ع 
منه ربما نوافذ تطل منها العصافير على فضائي. 
من  واختراعها.  االتجاهات،  ترميم  ل��ديَّ خبرة في 
هذه الزاوية، قد أكون في سعي لفّك كربة الرجل 
الثمامي صاحب الرأس المثقل بما ال أعرف. أعرف 
جبر عطب الشجر إذا عطب. المغبون أعطيه لسانًا 
وشفتين، وأتركه يتدّبر ماذا يفعل بنعمتي هذه 
عليه. ربما أستطيع ارتجال مديح عاٍل لصاحبيَّ ع. 

م. ع؛ ب. م. ف.
أعلى قليًا. لكن وطنًا  ورب��م��ا  ه��ذا كله،  أع���رف 
بهذين االت��س��اع واالت��س��اخ، ال أع��رف كيف أتدّبر 

أمره.
بقي أمر، هل كل ما جرى هنا على هذا المسند 
كان بقصد اختباري؟ هل يعني هذا أنك تعّجل في 

قيامتي؟ األمر ال يخلو من حيرة.
الوطن الذي سقط من الرجل، الذي يسير في 
لم يلحظني وأنا  وال��ذي  ش��ارع منزوع االتجاهات، 
أقف على كتف الطريق، الطريق ال��ذي يسير هو 
أيضًا، وال��ذي ال منتصف له، على عكس ما يزعم 
صديقنا مازن مصطفى، ذلك الوطن. بعد حفريات 
وفحص، اتضح أن وصية ملحقة به. كانت وصية 
ال��ذي لم يلحظني،  أوص��ى بها أح��د أحفاد الرجل 
وال��ذي ك��ان أص��ًا عقيمًا، حسب الوثائق الطبية 
قة من جهات ممّوهة في 

ّ
المرفقة بالوصية، والموث

الوثائق  بين  المكتوبة فيها. من  العجائبية  اللغة 
تنّص  وثيقة  الساقط،  بالوطن  الملحقة  الكثيرة 
أنه مات قريبًا من شواطئ العهود المطيرة، وقبل 

اكتمال الخلق.
الوطن على  ارتكب  ال��ذي  االف��ت��راض��ي،  الحفيد 
هيئة ط��ائ��ر، مسافة م��ا بين ق���وادم جناحيه تمتد 
صراطًا مستقيمًا عرضه مئة ألف ألف ألف عام مما 
ت��ع��دون. ت��رك م��ع ج��ّده االف��ت��راض��ي، وثيقة أخ��رى 
بطائر  يليق  ال���ذي  المقترح  ال��ف��ض��اء  فيها  يصف 
وطن كهذا. وثيقة مرفقة بنوتة موسيقية بلحن 
النشيد الوطني للوطن الطائر، مدوزنة بدقة على 

المساحة الصوتية لذلك الطائر.
ه، فتلك الوثيقة العجائبية 

ّ
أما األغرب من هذا كل

التي تقول: "... ثّم أطبق ذلك الهوّي ب��أرٍض من 
��ور، وجعل طولها ثاثمئة أل��ف أل��ف أل��ف سنة، 

ّ
ب��ل

��ور، فيلقى 
ّ
ث���ّم ج��ع��ل فيها رج����ااًل ون��س��اء م��ن ال��ب��ل

الرجل منهم المرأة، فيقبضها فتحمل فتضع وهم 
ثابتون. الرجل والمرأة مثل ذلك، فإذا وضعت غامًا 
أو جارية تنبت في األرض، فإذا أراد انقضاءها عنه 
تراجع الى حاله في الصغر فيطول الى خمسمئة 

س��ن��ة، وال���ع���رض م��ث��ل��ه، وي��ل��ح��س ب��ع��ض��ه��م بعضًا 
بالموت  أحدهم  على  الله  قضى  ف��إذا  فيشبعون. 
غ����اص ف���ي األرض ف���ا ي��ع��رف��ون ل���ه أث�����رًا، وينبت 

موضعه ولده".
¶¶¶

أيها الرّب الَمعاشي، اآلن استحققت رّب معاش 
ع���ن ك���ف���اءة. ل��ك��ن دع��ن��ي ي���ا رّب ال��م��ع��اش أق���ول: 
التي  العجائبية،  الوصايا  أو قل هذه  الوطن،  هذا 
سقطت من الرجل الذي لم يلحظني وأنا أقف على 
كتف ال��ط��ري��ق، ك��ل ذل���ك أوس���ع م��ن ط��اق��ة رأس��ي 
االستيعابية. بل وأوس��ع من حيلة صديقيَّ ع. م. 
ع؛ ب. م. ف.، ب��ل أوس��ع م��ن رؤوس ك��ل مجانين 

العالم.
أنا ضّيق، والتكليف واسع، والخلل جلّي.

أنَت لم تطلب مني التدليل، ولم يصلني منَك 
إال الصمت.

ل��ك��ن خ���ذ م���ث���ًا، ص��دي��ق��ي ب، ال���ف���اض���ل قبل 
األخ�����ي�����ر م�����ن ح����ف����دة ال�����ج�����ّن، ن���س���ل دم������ه ال���ذي���ن 
ح���م���ل���وا ع�����رش ب��ل��ق��ي��س م����ن م������أرب ال�����ى س��ه��ول 
 ف���ل���س���ط���ي���ن ق����ب����ل أن ي�����رت�����د ط��������رف س���ل���ي���م���ان.
ب. م. ف.، ح��ارس غ��اب��ات ال��ك��ام، وراع���ي صهيل 
اعشابه، الذي يقود سعيته من األبجدية، بكفاءة 
ذئب جائع في مواجهة طريدة. ب. م. ف.، طّراد 
الغمام  يحيل  صّياد  نهر،  بمهارة  األخيلة،  طرائد 
الماء،  على  المشي  رشيق  كامًا،  والحمام  حمامًا، 
��م ال��ج��ب��ال ال��رك��ض ال��م��ارات��ون��ي، وي��ش��ّك��ل من 

ّ
ي��ع��ل

أخاط الجبل والماء صراطًا الى مهاجع المليكات، 
في غيبة اآللهة االجبارية، ويسافد ما يشاء منهن 
بقصد تحسين نسل اإلله، ونسل الكام، وقبائل 
الخيلة. هو يرتكب ذلك كله، ويشكو ضيق العبارة، 
التمويه،  بغرض  ويتداعى  الغناء،  أب���واب  وضيق 
��س��ب إل��ي��ه ومشى 

ُ
فيزعم أن ن��ورس��ًا اخ��ت��رع درب���ًا ن

فيه. بل هو مّتهم بإغواء صغار النوارس بالتشيع 
واالن��ض��م��ام ال��ى الشيعة اإلم��ام��ي��ة االث��ن��ي عشرية. 
يمشي على الماء، ال يخذله الماء فيستحيل حبرًا، 
غواياته،  عليه  ي���دّون  مسندًا  البسيطة  وتتحول 
علمًا بسعة  المجنونة  الغوايات  ه��ذه  من  ويشّكل 
 السماء ويعلنها مستعمرة 

ّ
الخيال، ويطلقه فيحتل

لخفقه.
أما صديقنا اآلخر ع. م. ع. المنسوب قصدًا الى 
ها، 

ُ
أرم، المدينة التي لم يلتقها أحٌد وال حتى ُبنات

إاّل شخص واحد يسّميه ابن خلدون، عبدالله بن 
قاية، في المقدمة. وعليه، فهي مدينة عجائبية، 
وإن شئت فسّمها قصيدة مدح في مفاتن الخيال 

وتعلية مقامه ال أزيد.
مغرم  الديني فهو  المخيال  ب��ااًل لشطح  تلق  ال 
 كل 

ٌ
باإلغراب ويحاجج به الواقع. هذا المخيال وارث

جينات الظام في الكون، وُمِجدُّ في تصنيع الليل، 
حتى أنه يطمح إلى اختراع ليل متصل. اما ع. فقد 
الله  عبد  كازمة صديقنا  المضاد  الخيال  ارتكب 
علي ابرهيم. ع. يرتكب الخيال المضاد عن سبق 
إصرار وترصد، حتى أن األلف التي تتوسط اسمه، 
جعلت زعمي حقًا. هذه األلف التي هي أيضًا على 
، وصلت االرض المنغرس فيها ع. باألفق الذي 

ّ
حق

يحتله علم ب.، حيث الخيال هو العمدة.
بقيت أسئلة في رأسي المثقل هو اآلخر:

 مثلي، ب�أمانٍة كالتي تعرف، في 
ٌ

ماذا يفعل رجل
ه الزومبي؟

ّ
طريق يحتل

هل الزومبي هم شعب الوطن ال��ذي سقط من 
الرجل الثمامي؟

أم هل الرجل المتجزئ هو الذي تناسخ ميتًا حيًا 
للتمويه على ما يجهل من سهوب بدنه؟

* شاعر سوداني

رسائل إلى أيان

شتاءات
الهجرات أصعب خيارات الكركي يا بني! قالتها 
ل���ي أم����ي ذات دم������وع، وض���ف���ائ���ر س��ه��ل��ي��ة وه��ي 
وعّدته،  الشتاء  عتاد  أسماء  أصابعها  على  تعّد 
برده  حّبات  زمهريره،  مطره،  عواصفه،  ثلوجه، 
األس��ط��وري��ة، ع��وي��ل ذئ���اب ج��ب��ال��ه، بينما كنت 
ألتقط األن��ف��اس، م��ت��ك��ّوم��ًا، ف��ي س��ري��ري، أتابع 

حكاية تاريخ العائلة، باهتمام فريد!
¶¶¶

الشرق
لئا تستعيدني، بذلت كل هذا اللهاث!

¶¶¶
معجون اللعبة

ْب كثيرًا وأنَت في غرفتَك، صناعة ما تشاء من  جرِّ
تترجم  عساك  العجيب،  المعجون  بهذا  األلعاب 
الفارغ منذ  منام األسرة المتكرر ضمن "البرواز" 

مئة سنة!
¶¶¶

اللغة
ده����ا  إي����اَك ب��ن��يَّ ن��س��ي��ان ت��ل��ك ال��ق��ص��ي��دة وأن���ا أردِّ
ع��ل��ي��ك، ك���ي ت��ض��ي��ف إل��ي��ه��ا ب��ال��ل��غ��ة ن��ف��س��ه��ا، ما 
ي���دَك في خطواتَك، م��ن زرق��ة  ت��ص��ط��اده س��اع��ة 
ووجوه  وكواكب  وفواكه  وطيور  وخرافات  مياه 

جديدة.

¶¶¶

السريان
كأنما كومة أسنان تسقط من فّكيَك معًا كلما 
صفع روحَك المشهُد الحزين في كل مرة، وأنت 
 وذه���اب���ًا، في 

ً
ت���رى ع��ل��ى ع��ج��ل، ح��ي��ن ت��م��ر ج��ي��ئ��ة

الطريق بين مكان عملَك وبيتَك، كيف أن امرأة 
غريبة تكنس أثر جيرانَك السريان من أمام عتبة 
بيتهم بعد أن سكنوه للتو منذ أسبوع منذ شهر 

منذ سنة!
 ¶¶¶

دائرة أمالك اليهود
 تقدير، أمّر 

ّ
مّرتين صباحًا، مّرتين مساًء، في أقل

م��ن أم��ام ال��ب��اب المغلق نفسه، وأن��ا ف��ي طريقي 
من بيتي في شارع الحرية، في الحي الغربي، في 
اتجاه مركز المدينة أو الحديقة العامة أو المركز 

الثقافي، بين يديَّ كتاب لم أكمل قراءته بعد، 
أو جريدة يومية، أو رسالة إلى صديقة، أو زجاجة 
والروائح.  لأللوان  ملفوفة في كيس كاتم  خمر 
أذه�����ب وأع������ود، أذه�����ب وأع�����ود م���ن أم�����ام ال��ب��اب 

نفسه، والباب ال يزال مقلقًا على عادته.
¶¶¶

 
دكان عزرا
1- الوصية

ال��ج��د، قالها  ل��م تكن الوصية ه��ك��ذا، قالها ع��زرا 
ن��اح��وم األب، ق��ب��ل أن ي��دل��ي أل��ب��ر ب��إف��ادت��ه وه��و 

يودع قامشلي.
2- العطار

كل غامض يخلع معطف أسراره هنا، في الدكان 
ذي الهيبة والساسة: العسل، السمن، القشطة، 
اللبن، المؤونة، حوائج البيت، كبيرها وصغيرها، 
صّوانها  القّداحات،  الكبريت،  التبغ،  األعشاب، 

وفتائلها، طلسم الحجاب، السكاكر، الزنجبيل، 
خط أسعار دائ��رة التموين، ظال اليد الماهرة، 
ف��ي خ��ي��ط ال��س��ح��ر وال���ت���وراة، ال��ق��روي��ون ووح���ول 
أحذيتهم وغبارها على مدار السنة. هنا المحج، 
ق��رب ش��ارع الذهب، أو حتى هناك ق��رب موقف 
العمال، أو حتى قرب رذاٍذ صوتيٍّ بحرّي الدالل، 
في هذا الشارع ذاته، حيث الشارع باسمه، حيث 

المدينة باسمه: عزرا ناحوم عزرا!
 ¶¶¶

 
حوار أديان

إنها ليست المرة األولى، قالها شيخ الجامع. إنها 
ليست المرة األخيرة، قالها القّس. بدا المشهد 
��ى م��ن��ه��م بالكنيسة 

ّ
��ر م��ذ الذ م��ن ت��ب��ق

ّ
ج���ّد م��ؤث

ب��ع��دم��ا س��ّوت  ال��ج��م��اع��ة  ال��ق��ري��ب��ة ليكملوا ص���اة 
ق��ذي��ف��ة ب��ي��ن م��ن��ارة م��س��ج��ده��م وس��ق��ف��ه��ا وأك��ث��ر 

المصلين واألرض...

¶¶¶

شارع اليهود
ثمة بقايا رائحة هنا. اتركوا كل شيء كما هو. 
يواصان  المتقابلين،  كرسّيهما  على  العجوزان 
لعبة الشّدة. بخار الشاي الساخن يرتفع قبل أن 
 فضوليون، رجل مخابرات في 

ٌ
. ماّرة

ً
يضيع فجأة

مناوبته بثياب مدنية، في رأس الزاوية، الحسناء 
الواقفة تطفئ عقودها األربعة، على الباب مّيت 
ل��م ألحظ جلبة أط��ف��ال كما أذك���ر. للتّو  ال��ط��اء. 
أف��ّك الطلسم. بعد أربعين سنة، وأن��ا أتفقدهم 
واح��دًا تلو آخ��ر، عسى أن تحيلني ص��وٌر ما على 
ج��دران بيوتهم وه��ي لما ت��زل واقفة على أرجل 

االنتظار.

"ســاعــة  بــعــنــوان  للطباعة  مــعــد  مــخــطــوط  مــن   *
دمشق".

ساعة دمشق
إبرهيم اليوسف

شعر

النور أحمد علي

نص

يا إله الزومبي، الزومبي مرهقون، 
والرجل الثمامي مرهق، ووطنه 

مرهق، والوطن الذي سقط منه 
مرهق، وأنا أيها الرّب، المتابع هذه 

األحوال المرهقة، مرهق!
ترى، هل من حكمة وراء هذا 

اإلرهاق كّله؟

ماذا يفعل رجٌل مثلي، بـأمانٍة كالتي 
تعرف، في طريق يحتّله الزومبي؟ 

هل الزومبي هم شعب الوطن 
الذي سقط من الرجل الثمامي؟
أم هل الرجل المتجزئ هو الذي 
تناسخ ميتًا حيًا للتمويه على ما 

يجهل من سهوب بدنه؟

لوحة لرافي يداليان.

وطن الزومبي
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محمود الزيباوي

رث��ى ال��ش��اع��ر ف���اروق ج��وي��دة "ث���ورة 25 يناير"، 
وكتب ب��م��رارة بالغة ف��ي ج��ري��دة "األه����رام": "في 
ي���وم م��ن األي����ام غ��ض��ب ال��م��ص��ري��ون ألن م��س��ؤوال 
كبيرا في النظام السابق قال في أحد تصريحاته 
للديموقراطية.  مهيأ  غير  المصري  الشعب  إن 
ويبدو أن الرجل كان أكثر فهمًا للواقع المصري 
البغيض، فقد تأكد لنا بعد ذلك أن التربة غير 
وأن  الكبير،  الحلم  ل��ه��ذا  اإلط���اق  على  مناسبة 
هذه  يتحمل  أن  يستطيع  ال  المصري  اإلن��س��ان 
األمانة التي تسّمى الديموقراطية. بعد أكثر من 
المصري  المشهد  يتابع  لمن  ال��ث��ورة  م��ن  عامين 
ترف  الديموقراطية  قضايا  أن  يكتشف  س��وف 
ال يستطيع مجتمع األمية والعشوائيات والنخبة 
اعباءها  ال��ك��اذب أن يتحمل  ال��ف��اس��دة وال��ت��دي��ن 
ومسؤوليتها، وأن علينا أن نبدأ في بناء إنسان 
جديد وعصر جديد يمكن ان نغرس فيه أشجار 
الحرية ف��ي زم��ان ق��ادم ق��د يجيء وق��د ال يجيء. 
الفكري  ال��ت��ج��ري��ف  عمليات  ان  ال��ت��ج��رب��ة  أث��ب��ت��ت 
وال��ع��ق��ل��ي ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا م��ص��ر ح��م��ل��ت جينات 
ع��ص��ر ط��وي��ل م���ن ال��ق��ه��ر واالس���ت���ب���داد وال��ج��ه��ل 
واألم������راض. ك��ل ال���دالئ���ل ك��ان��ت ت��ؤك��د أن ه��ذا 
المجتمع المريض ال يستطيع أن يقاوم تحديات 
كثيرة جاءت بها الثورة في لحظة كونية نادرة، 
المشهد كله  الشديد طغى على  ولكن لألسف 
تاريخ طويل من العبثية والجهالة وضيق األفق 
وغياب الرؤى. كان ينبغي أن نعلم أن هذه األرض 
المالحة تجمع في العشوائيات كل أمراض الفقر 
والجوع والتخلف، وأن أكثر من إثني عشر مليون 
البشرية. وأن  إنسان يعيشون في هذه الجحور 
هناك أكثر من عشرين مليون مواطن ال يقرأون 
وال يكتبون، وأن في ش��وارع المحروسة مايين 
الشباب ال يعملون وتسحقهم كل يوم مواكب 
النتشار  ج��دًا  مهيأة  األرض  ه��ذه  وأن  البطالة، 
ال��خ��زع��ب��ات وال��ف��ك��ر ال��م��ت��خ��ل��ف، وأن���ه���ا ت��ح��ت��اج 
قبل إط��اق ن��داءات الحرية، الى الطعام وال��دواء 
وأن  الكريمة،  والحياة  العمل  وف��رص  والتعليم 
هذه األرض مهيأة جدًا ألن تعبث بها الشعارات 

البراقة من سماسرة الفكر ودعاوى اإلصاح".

مصر الثورة وشعارات شبابها
ضاعت الثورة وضاع معها "هذا الحلم الكبير"، 
ع��ل��ى رأي ف�����اروق ج���وي���دة. ض��اع��ت ال���ث���ورة ول��م 
ي��ب��ق م��ن��ه��ا س���وى ش��ع��ارات��ه��ا ال��ب��راق��ة. ف��ي ال��ع��ام 
الفائت، أصدر "المركز العربي لألبحاث ودراسة 
ال��س��ي��اس��ات" ك��ت��اب��ًا ع��ن��وان��ه "غ��راف��ي��ت��ي ال��ث��ورة 
الفلسطينية  ال��ب��اح��ث��ة  ف��ي��ه  ت��ن��اول��ت  ال��م��ص��ري��ة" 
مليحة مسلماني هذا الفن الذي  الذي ظهر ولمع 
ال��م��ص��ري��ة، واستعرضت  ي��ن��اي��ر  ث���ورة 25  خ���ال 
م��ن خ���ال ال��ص��ور وال��ن��ص��وص ال��م��ق��وم��ات التي 
مقاومًا  فنًا  منها  وجعلت  الشعارات  ه��ذه  رفعت 
 

ً
ل��اس��ت��ب��داد. ج��ّس��د ه���ذا ال��م��ج��ل��د ال��ف��ن��ي س��ج��ا

انتشرت  التي  وال��ش��ع��ارات  للرسوم  شامل  شبه 
كوسيلة احتجاج، وتطورت سريعًا بشكل الفت 
ا مهمًا من مكّونات 

ً
مكّون وج��ذاب حتى أضحت 

ال��ث��ق��اف��ة ال��ب��ص��ري��ة. ج���اء ه���ذا ال��ب��ح��ث ف��ي سبعة 
مليحة مسلماني نشوء هذا  فصول حللت فيها 
التعبير وت��ط��ّوره من ف��نٍّ ب��دائ��ٍي إل��ى ف��نٍّ شعبٍي 
له سماته السياسية الخاصة. ضّم الكتاب 516 
رسًما مصدرها ج��دران مصر، إضافة إلى دراسة 
مسهبة في تحليل هذه الرسوم والمواضيع التي 
عالجتها، مثل االنطاقة األولى وشعار "ارحل"، 
ث��م ان��ت��ص��ار ال���ث���ورة، وص����واًل إل���ى م��رح��ل��ة تنّحي 
مبارك وما تبعها من حوادث. كتبت الباحثة في 
العقود  خ��ال  الغرافيتي  ف��ّن  "ت��ط��ور  ال��م��ق��دم��ة: 
مختلف  ف��ي  م��ل��ح��وظ  ب��ش��ك��ٍل  ال��م��اض��ي��ة  القليلة 
ا أساسًيا في الثقافة 

ً
بلدان العالم، ليصبح مكّون

البصرية ال��س��ائ��دة، س���واء ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي أو 
ف��ي العالم ك��ك��ل؛ وم��ع ان���دالع ال��ث��ورات العربية، 
 على ث��ورٍة أخرى 

ً
ب��رزت ال��ج��دران لتكون ش��اه��دة

موازية للثورة الشعبية، وهي ما يمكن تسميته 
بثورة الغرافيتي العربية، حيث يصبح هذا الفن 
أداة تعبير واحتجاج رئيسية في بلدان ال تزال 
ت���واص���ل م��س��ي��رت��ه��ا ن��ح��و ال��ت��أس��ي��س ل��م��ن��ظ��وم��ٍة 
سياسية اقتصادية جديدة، ولخطاٍب سياسٍي 
الديموقراطية  من  أسٍس  على  يقوم  واجتماعٍي 
الفلسطينية  الباحثة  اعتبرت  التعبير".  وحرية 

ا مقموًعا من األنظمة  أن الغرافيتي الذي كان فًنّ
 من أدوات 

ً
في معظم الدول العربية، شّكل "أداة

ال���ث���ورة ن��ف��س��ه��ا، وإع����اًم����ا ب���دي���ًا ف���ي ك��ث��ي��ٍر من 
األح��ي��ان، يكشف حقيقة ما يجري من ح��وادث 
دراستها:  ختام  في  وقالت  ال��ث��ورات"،  تخللتها 
بداية،  ك��ر 

ُ
ذ المصري، كما  الغرافيتي  ف��إن  "ل��ذا 

 إل����ى مشهد 
ً
 وغ���ن���ي���ة

ً
 أس���اس���ي���ة

ً
ي��ش��ك��ل إض����اف����ة

ال��غ��راف��ي��ت��ي ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة، ف��ه��و يتقاطع 
في  المشتركة  بالعناصر  العربي  الغرافيتي  م��ع 
الثقافة العربية، من ديٍن ولغة وخطوط تقليدية 
مثل  وقيم مشتركة،  وهموم  إسامية،  وزخ��ارف 
ال��م��ق��اوم��ة م��ن أج���ل ال��ح��ري��ة وق��ي��م��ة االستشهاد 
وغ���ي���ره���ا، وي��ت��م��ي��ز ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ب��ط��اب��ع��ه 
المصري الخاص المستلهم من الثقافة المصرية 
الشعرية والفنية والرياضية، ومن اإلرث المصري 

القديم". 
ب��ع��د "غ���راف���ي���ت���ي ال����ث����ورة ال���م���ص���ري���ة"، أص���در 
السياسات"  ودراس���ة  لألبحاث  العربي  "ال��م��رك��ز 
وش��ع��ارات  ال��ث��ورة  "مصر  عنوانه  أكاديميًا  بحثًا 
ش��ب��اب��ه��ا" ح��م��ل ت��وق��ي��ع ن���ادر س����راج. ي��ق��دم ه��ذا 
التعبير"،  عفوية  ف��ي  لسانية  "دراس���ة  الكتاب 
والهتافات،  ال��ش��ع��ارات  عناصر  تفكيك  غايتها 
"واكتشاف دالالتها من خال إخضاعها ألدوات 
التحليل اللسانية". يستعرض الكتاب "منظومة 
الشعارات والهتافات التي ابتدعها شباب الثورة 
ورّددوه�����ا ف��ي م��ي��ادي��ن ال��ق��اه��رة وش��وارع��ه��ا، وما 
استتبعها من كتابات جدارية ورسوم غرافيتية 
وتعليقات ونكات تبودلت على األثير العنكبوتي 
وعلى وسائل التواصل االجتماعية". تؤلف هذه 
العناصر التعبيرية المتعددة "مدّونة قابلة للفرز 
والتصنيف والدرس والتحليل في ضوء المبادئ 
دراسة  هو  البحث  إن  القول  ويمكن  اللسانية"، 
نادر سراج  قاد  المدّونة.  لهذه  معّمقة  تحليلية 
هذا البحث الشّيق مع فريق عمل لبناني مصري، 
من  عمل سنة  م��س��اع��دي��ن،  باحثين  م��ن خمسة 
الزمن، من آذار 2012 إلى آذار 2013. جمع هذا 
أل��ف وسبعمئة شعار  من  تتألف  مدّونة  الفريق 
ثاثة  على  واشتملت  المعلومات،  "ق��اع��دة  ه��ي 
ال��ت��راك��ي��ب واس��ت��خ��دام  أق���س���ام: ي��ت��ن��اول األول 
من خبر  الباغة  الثاني قضايا  ويعالج  الضمائر، 
وإن���ش���اء وخ�����روج ال��ل��ف��ظ ع���ن م��ق��ت��ض��ى ال��ظ��اه��ر، 
الدراسة السيميائية لرموز  إلى  الثالث  ويتطرق 
ال��م��ظ��ه��ر وال��م��ل��ب��س وال��م��أك��ل وغ��ي��ره��ا". اعتمد 
الشارع،  التي خرجت من  الشعارات  البحث على 
كما على مجموعة من المصادر والمراجع اإلعامية 
المطبوعة  المراجع  وهي  الحوادث،  واكبت  التي 

والمرئية والمسموعة واإللكترونية.
الشعارات  ه��ذه  صانعي  أم��ام  البحث  يتوقف 
وم���رّوج���ي���ه���ا، "وه�����م ف���ي أغ��ل��ب��ه��م ن��اش��ط��ون في 
ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي وم��ن��اض��ل��ون وط����اب وع��م��ال 
وم����واط����ن����ون، رف���ع���وا ال���ص���وت ع���ال���ًي���ا، وس��ب��ك��وا 
م��ع��ان��ات��ه��م م���ن ال��ن��ظ��ام ال��م��س��ت��ب��د ف���ي ش��ع��ارات 
عكست رغبتهم في التغيير السياسي، وتوقهم 
وإرادتهم  والعدالة،  الديموقراطية  تحقيق  إلى 
في تأمين أدنى المتطلبات اإلنسانية من عيش 
ا من أن 

ً
)خبز( وحرية وكرامة إنسانية". "انطاق

إل��ى منشئيه  ُي��درس من دون العودة  الشعار ال 
ومرسليه الحقيقيين"، ألقت هذه الدراسة الضوء 
وا منذ األيام األولى 

ّ
"على شباب الثورة الذين تول

تزخيم الحراك السياسي، ونشطوا في أكثر من 
م��رح��ل��ة، ف��واج��ه��وا وج��اب��ه��وا وان��ت��ص��روا لمبادئها 
وقّدموا شهداء وتصّدروا الصفوف"، وهم شباب 
"حركة شباب 6 أبريل"، و"األلتراس"، و"الباك 
ب���ل���وك"، وس����واه����م. ي��س��ت��ع��رض ال��ك��ت��اب ت��اري��خ 
مقّوماتها  ويستنبط  الشبابية،  الجماعات  هذه 
ال��ف��ك��ري��ة، وي��ت��وق��ف أم���ام ش��ع��ارات��ه��ا ال��ت��ي دع��ت 
المتظاهرين  م��ع  ال��م��ش��ارك��ة  إل���ى  "ال��ح��ي��ادي��ي��ن" 
التحرك السياسي والمطلبي، وُيعرف هؤالء  في 
"الكنبويين"،  أو  الكنبة"،  ب���"ح��زب  الحياديون 
بيوتهم.  والملتزمين  بالكنبة  الملتصقين  اي 
أبرز الشعارات المعبرة عن هذه الدعوة هي تلك 
التي ُولدت في مسيرة مشتركة للنساء والرجال 
حملت اس��م "ح��رائ��ر م��ص��ر"، وفيها ت���رّدد هتاف 
يقول: "يا رّجالة اقعدو في بيوتكم، بنات مصر 

حاتجيب حقوقكم". 
ي����رى ن�����ادر س�����راج "أن ال���ش���ع���ار ال���م���ص���ري لم 
واح���دة فقط،  إي��دي��ول��وج��ي��ة  م��ن مرجعية  ينهل 
ب����ل ك�����ان ن���ت���اج اإلي���دي���ول���وج���ي���ات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ح��رري��ة ال��م��ت��ن��س��م��ة ري�����اح ال��ت��غ��ي��ي��ر 
والتحديث وإع��اء حقوق اإلنسان، أو اإلسامية 
للمجتمع  ك��ان  كما  الشريعة.  بتطبيق  المنادية 
مراجعهم  وال��ي��س��اري��ي��ن  والليبيراليين  ال��م��دن��ي 
اإلي��دي��ول��وج��ي��ة ال��م��ع��روف��ة ال��ت��ي تمثلت أك��ث��ر ما 
تمثلت في شعارات ثورة 25 يناير الحاملة أفكاًرا 
سياسية وتوجهات منادية بالتغيير ورافعة لواء 
قيم مجتمعات الغرب من حرية وعدالة إنسانية 
وكرامة، إلى تحسين األوضاع المعيشية وإحال 
واالقتصاص  الفاسدين  ومعاقبة  القانون  دولة 

منهم". 

الحرية باب مفتوح
عند ان���دالع ال��ث��ورة، اح��ت��ل ال��ش��ب��اب المصري 
ال����واج����ه����ة. "ك������ان م��ع��ظ��م م��ن��ش��ئ��ي ال���ش���ع���ارات 
��م��ي االع��ت��ص��ام��ات 

ّ
وم��ح��ّرك��ي ال��ت��ظ��اه��رات وم��ن��ظ

ذوي  السلميين  الليبيراليين  الثورة  شباب  من 
الثقافة المدنية )حركة شباب 6 أبريل، ائتاف 
شباب الثورة، كفاية، كلنا خالد سعيد(، أو من 
أن��ص��ار ال��ح��رك��ات ال��ث��وري��ة وال��ي��س��اري��ة. م��ع تطور 
طبيعة التحركات، شهدت الساحات بروز ظاهرة 
المجموعات الشبابية الراديكالية، وفي مقدمها 
ب��ارز ومشاركة  فصيان شبابيان كان لهما دور 
ف��اع��ل��ة ف��ي ح��رك��ة االح��ت��ج��اج��ات، وت��ح��دي��ًدا في 
مواجهة األمن المركزي وفلول النظام وبلطجية 
األح�����زاب، ه��م��ا: األل���ت���راس وال���ب���اك ب���ل���وك". في 
ب��داي��ة ال���ث���ورة ل��م��ع ن��ج��م وائ���ل غنيم ف��ي م��ي��دان 
التحرير، "وقد أّهله نشاطه التعبوي على األثير 
الكيبورد".  مناضل  لقب  العنكبوتي الكتساب 
بعده برز اسم مصطفى النجار، المدّون والناشط 
السياسي الذي شارك في تأسيس حزب العدل، 
ال��ذي ي��ح��اول ال��ي��وم تحليل اس��ب��اب ت��راج��ع ث��ورة 
هتافات  السلمي  الليبيرالي  الشباب  رف��ع  مصر. 
"موّحدة" تجمع وال تفّرق، أشهرها: "عيش )اي 
فينك  حرية  "ي��ا  إنسانية"،  كرامة  حرية،  خبز(، 
فينك، الطوارئ بينا وبينك"، "مش هنخاف مش 
"بالروح  الواطي"،  الصوت  إحنا كرهنا  هنطاطي 
ب��ال��دم ن��ف��دي��ك ي��ا وط����ن"، "ارف����ع ص��وت��ك، ق��ول 
للناس إحنا كرهنا الظلم خاص"، "واحد اتنين 
إح��ن��ا ال��م��ص��ري��ي��ن"، "ص��ّح��ي ال��خ��ل��ق وه���ز ال��ك��ون، 
م��ش ه��ت��ه��ون"،  "راج��ع��ي��ن راجعين  بلدنا  مصر 
يا بلدنا مش خايفين"، "جايين جايين يا بلدنا 
نوفي الدين"، "حّد أدنى لألجور قبل الشعب ما 
كله يثور"، "حقي أالقي شغل وأعيش والماليم 
ما بتكفيش"، "يا يا مصري صّحي الروح الحرية 
باب مفتوح"، "المحدود الدخل يموت وال ينادي 
ي 

ّ
بعلو الصوت"، "يا يا شعب عّدي الخوف خل

ومجد  ح��ض��ارة  ت��ش��وف"، "شعب  الدنيا تصحى 
س��ن��ي��ن م���ش ه��ي��ط��اط��ي ل���ي���وم ال����دي����ن"، "آدي 
ه����ال واي�������ا ص��ل�����ي��ب ض���د ح��ك��وم��ة ال��ت��ع��ذي��ب"، 
 كنايس جنب جوامع نبني م��دارس نبني 

ّ
"ح��ط

مصانع". 
ال��ش��ع��ارات اإلس��ام��ي��ة ف��ي الخلفية،  ظ��ه��رت 
ومنها تلك التي هتف بها أنصار التيار السلفي 
ال���م���ص���ري ف���ي م��س��ي��رة خ���رج���ت ف���ي ال���ث���ان���ي من 
فيها جماعة  ت��ش��ارك  ول��م   ،2012 األول  تشرين 
"األخ��������وان ال��م��س��ل��م��ي��ن". دع����ت ه����ذه ال��م��س��ي��رة  
إل��ى رف��ض م��س��ّودة ال��دس��ت��ور األول��ي��ة، وطالبت 
بدستور إسامي تطّبق فيه الشريعة اإلسامية، 
أو أحكام  "م��ب��ادئ  ون��ادت بعدم استخدام لفظ 
ال���ش���ري���ع���ة اإلس����ام����ي����ة"، ب����ل ل���ف���ظ "ال���ش���ري���ع���ة 
وكانت  للتشريع،  رئيسي  كمصدر  اإلسامية" 
أب����رز ش��ع��ارات��ه��ا: "ال��ش��ع��ب ي��ري��د ت��ط��ب��ي��ق ش��رع 
الله، والناس بتقول مصاريف وعيال، باإلسام 
ينصلح ال���ح���ال"، "إس��ام��ي��ة إس��ام��ي��ة رغ���م أن��ف 
ال��ع��ل��م��ان��ي��ة"، "إس���ام���ي���ة إس��ام��ي��ة ال م��دن��ي��ة أو 
ل اتكلم، قرآننا الزم يحكم، القرآن 

ُ
علمانية"، "ق

هو الدستور"، "يا الله يا الله ملنا غيرك يا الله".  
ترددت عبارة "ارحل" في كثير من الشعارات، 
وم��ن��ه��ا: "اس���ق���ط ارح�����ل"، "ارح�����ل ال��ول��ّي��ة ع���اوزة 
����د، وال����ول����د م����ش ع���اي���ز ي���ش���وف���ك"، "ارح�����ل 

ّ
ت����ول

ما  ي��وم   13 بقالي  أش���وف خطيبتي،  ع���اوز  بقى 
ياجوا"،  ما  الصعايدة  قبل  "ارح��ل  شفتهاش"، 
فرعون"،  يا  تفهم  يمكن  بالهيروغليفي  "ارح��ل 
"البور سعيدي  بقا"،  ارح��ل  فهموا،  "الصعايدة 
ي بلدنا يشوف النور"، "سيناوي 

ّ
بيقولك غور، خل

ن��اوي، هترحل، هترحل"، "ارح��ل،  وعلى رحيلك 
المكتوب عالجبين الزم تشوفه العين"، "امشي 
ي عندك دّم"، "ارح��ل أيها البقرة 

ّ
بقى يا عّم خل

الضاحكة"، "ارحل ما توّرطش الجيش"، "ارحل 
ب��أه عايز أذاك���ر"، "ارح���ل ي��ا م��ب��ارك، َحْسُبنا الله 
ونعم الوكيل". في هذه الشعارات، كانت كلمة 
"إرح�����ل" ن��م��وذج��ا ل��خ��ط��اب االع����ت����راض، "ففعل 
 أح��ادي الكلمة، يقوم 

ً
األم��ر إرح��ل، بوصفه ق��وال

م��ق��ام ال��ج��م��ل��ة وظ��ي��ف��ًي��ا. ه���ذا ال���ق���ول أدى دوره 
المعاني  فة 

ّ
مكث فعلية  ب��ج��دارة في ص��وغ جملة 

األح���ادي  ف��ي شكلها  ال���دالل���ة، عكست  وب��ال��غ��ة 
المنتفض  الشباب  ح��ال  لسان  مضمونها  وف��ي 
األم��ر  اعتمد صيغة  وال���ذي  بالتغيير،  وال��م��ن��ادي 
��ا، لتأكيد إدراك���ه 

ً
 وم��ض��م��ون

ً
ال��م��خ��ت��ص��رة، ش��ك��ا

الحال  وبطبيعة  السياسية.  التغييرية  أولوياته 
فالمرَسل إليه المقصود بالكام )صيغة الرحيل( 
هو الحاكم الجائر والظالم والفاسد الذي طالب 
ن��اش��ط��و ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة ب��رح��ي��ل��ه ال���ف���وري عن 
الحكم، وع��ن ال��ب��اد، هو وأع��وان��ه وأرك���ان نظامه 
وح���زب���ه وأف������راد ع��ائ��ل��ت��ه". ه���ك���ذا ت���ح���ّول ال��ق��ول 
األحادي، "ارحل"، إلى نموذج للشعار االعتراضي 
الثورات،  ص 

ّ
يلخ ا 

ً
بليغ "تعبيًرا  وبات  الملفوظ، 

ف��ه��ذه ال��ك��ل��م��ة البليغة ال��م��وج��زة ه���ّزت ك��راس��ي 
الحكم ف��ي أك��ث��ر م��ن دول���ة عربية خ��ال األشهر 
انتقلت  الغضب،  عولمة  مبدأ  ووف��ق  الماضية. 
ا 

ً
عدواه التعبيرية إلى أكثر من بلد، ووصل الحق

إل����ى م���واق���ع ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي. وف����ي ف��ت��رة 
الحقة، بات الشعار الزمة أغاني الثورات العربية 

ومدار قصائدها وموسيقاها".

الذاكرة المصرية
استعادت شعارات الثورة العديد من التعابير 
ال��ت��ي ت��ع��ود إل���ى أغ����ان م��ص��ري��ة ذائ���ع���ة ال��ص��ي��ت، 
والمسرحية  السينمائية  الذاكرة  من  نهلت  كما 
المحلية. تظهر نماذج التناص اللغوي في األفام 
السينمائية من خال ستة وثاثين فيلمًا، كما 
ي��ظ��ه��ر ف���ي ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن األغ���ان���ي وال��م��ق��والت 
االجتماعي  بذكائهم  المصريون،  "ح��ّور  الرائجة. 
الملحوظ، أسماء أفام السينما المصرية لتتاءم 

مع روحية ثورة 25 يناير 2011 ومختلف مراحلها 
وأهم رموزها. فبات على سبيل المثال ال الحصر 
الطلب".  تحت  "شهيد  هو  الطلب"  تحت  "زوج 
واستبدل عنوان "سام يا صاحبي" بعنوان "سام 
يا حسني". من جهة ثانية، رّددوا عبارات طالما 
م��اري  ال��راح��ل��ة  الكوميدية  الممثلة  بها  تفوهت 
��ِم��ْن يا روح أّم��ك"، في تعليق 

ّ
منيب، كعبارة "اط

ساخر موّجه إلى المشير طنطاوي على جدار في 
باشا.  الزمالك في ش��ارع سليمان محمد  منطقة 
ب��ورت��ري��ه  ف��ي  السينمائية  الجملة  ه���ذه  ت��ك��ررت 
نفسها،  ال��راح��ل��ة  للممثلة  ال��زم��ال��ك  منطقة  ف��ي 
وه���ي تحمل س���اًح���ا. ك��م��ا اس��ت��ع��ادوا م��ن ذاك���رة 
المجازية  ال��م��ص��ري��ة  ال��ص��ورة  ال��م��ص��ري��ة  السينما 
التي كان يرّددها الممثل رياض القصبجي )أبو 
الشاويش عطية في  ب��دور  ال��ذي اشتهر  النبل( 
أفام إسماعيل ياسين، "صاحب الوش العكر". 
واس��ت��ح��ض��روا ع��ل��ى سبيل ال��م��ث��ال أي��ًض��ا م��ا ك��ان 

ال��دق��ن ف��ي فيلم  ال��راح��ل توفيق  ي���رّدده الممثل 
العام  إل��ى  ال��ذي يعود تاريخه  ي��ا حسن"  "أح��ب��ك 
1958، وهي عبارة "أحلى من الشرف ما فيش" 
ال��ت��ي ك��ت��ب��ت ت��ح��ت ص����ورة للعسكر ف��ي ش���وارع 
القاهرة. كما تكررت العبارة قرب بورتريه للفنان 

الراحل توفيق الدقن، في وسط البلد".
تستنبط دراسة شعارات شباب الثورة الذاكرة 
زم��ن حلم جميل شهدنا  إل��ى  وتعيدنا  المصرية 
عند مطالعته هذا  المرء  يتساءل  بسرعة.  أفوله 
الكتاب: لماذا لم يبق من هذه الثورة سوى هذه 
المدونة والشعارات والصور، ويأتي الجواب ربما 
في "رأي الفت للكاتب الصحافي محمد حسنين 
في  فقط  يكمن  ال  ال��ح��ل  أن  فيه  يعتبر  هيكل 
كلمة ارحل": "قلنا ارحل كثيًرا ويسقط كثيًرا، 
خطوات  لدينا  تكون  أن  يتطلب  العقل  ولكن 

أخرى وحلول أخرى غير كلمة ارحل".

ذاكرة الثورة املصرية
بعد مرور ما يقارب الثالث السنوات على اندالع "ثورة 25 يناير" في مصر، تعالت أبواق 

التخوين والتشكيك، ووقع الكثيرون من الشباب الذي صنعوا هذا الحدث في فخ الهزيمة 
النفسية واالنكسار. تهاوى الحلم بسرعة، وذبل، غير أن شعاراته وصوره بقيت حية، وهي 

أشبه بمدّونة عظيمة تستنبط الذاكرة المصرية وتستوحي منها أجمل تعابيرها وأكثرها داللة.   

"مصر الثورة وشعارات شبابها" لنادر سراج "دراسة لسانية في عفوية 
التعبير"، غايتها تفكيك عناصر الشعارات والهتافات، واكتشاف دالالتها من 

خالل إخضاعها ألدوات التحليل اللسانية، واستعراض منظومة الشعارات 
والهتافات التي ابتدعها شباب الثورة ورّددوها في ميادين القاهرة 

وشوارعها، وما استتبعها من كتابات جدارية ورسوم غرافيتية وتعليقات 
ونكات تبودلت على األثير العنكبوتي وعلى وسائل التواصل االجتماعية

درست الباحثة الفلسطينية 
مليحة مسلماني "غرافيتي الثورة 
المصرية"، الفن الذي ظهر ولمع 

خالل ثورة 25 يناير المصرية، 
واستعرضت من خالل الصور 

والنصوص المقّومات التي رفعت 
هذه الشعارات وجعلت منها فنًا 

مقاومًا لالستبداد. جّسد هذا المجلد 
الفني سجاًل شبه شامل للرسوم 

والشعارات التي انتشرت كوسيلة 
احتجاج، وتطورت سريعًا بشكل 

الفت وجذاب حتى أضحت مكّوًنا 
مهمًا من مكّونات الثقافة البصرية


