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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" 

الخالفة واإلمامة 
وإمارة المؤمنين

دماء على جسد 
الجمهورية العلمانية

امتحان المجتمعات 
العربية بعد إرهاب 

"شارلي ايبدو"

)ص 17 - 24(

)و ص ف، رويترز(
    

ال��ق��وات  م��ن  م��ئ��ات  إن بضع  "ال��ب��ن��ت��اغ��ون"  األميركية  ال��دف��اع  وزارة  أعلنت 
على  المعتدلة  السورية  المعارضة  تدريب  في  ستساعد  التي  األميركية 
قتال تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( ستبدأ بالتوجه إلى المنطقة في 

غضون أربعة إلى ستة أسابيع.
وصرح الناطق باسمها األميرال جون كيربي بأن بعض المدربين وقوات 
المقبل أو نحو ذل��ك"  بالتحرك "األس��ب��وع  اليها األوام���ر  ت��ص��در  ق��د  ال��دع��م 
وستبدأ بالتوجه إلى البلدان التي تجري فيها مهمات التدريب "خالل ما 

بين أربعة وستة أسابيع".
وك��ان الجيش األميركي قد أع��رب عن عزمه على إرس��ال أكثر من 400 
جندي لتدريب المسلحين السوريين على قتال "داع��ش". وامل أن يبدأ 

التدريب مطلع الربيع. 
من جهة اخرى، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف رفض أي 
فصيل من فصائل المعارضة السورية حتى اآلن ونهائيا المشاركة في لقاء 
موسكو المرتقب حول األزمة السورية، موضحا أن التحضيرات لهذا اللقاء 

تجري على قدم وساق.
وف���ي ان���ق���رة، ق���ال رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ت��رك��ي أح��م��د داود أوغ��ل��و إن تركيا 
الى  العبور  االج��ان��ب من  المقاتلين  لمنع  ب��ذل كل جهد ممكن  ستواصل 
س��وري��ا وال��ع��ودة منها. ووص��ف ال��ص��راع ف��ي س��وري��ا بأنه يمثل خطرا أمنيا 

كبيرا.
لكنه رأى ان الحل ال يكمن في قتال "داع��ش" وح��ده، داعيًا الى اقامة 

لحماية مدينة حلب من قوات  بحراسة دولية  منطقة حظر طيران 

)و ص ف، رويترز(

ان يتحلى  االميركي  الكونغرس  اوباما من  ب��اراك  االميركي  الرئيس  طلب 
اق��رار  احتمال  "الفيتو" ضد  النقض  حق  ان��ه سيستخدم  مؤكدًا  بالصبر، 

عقوبات جديدة ردًا على البرنامج النووي اإليراني المثير للجدل.
ال���وزراء البريطاني ديفيد كاميرون في  وص���ّرح ك��ل م��ن أوب��ام��ا ورئ��ي��س 
لليوم  االبيض  البيت  في  اجرياها  محادثات  بعد  مشترك  مؤتمر صحافي 

الثاني بانهما ال يؤيدان تبني عقوبات "في هذه المرحلة".
لكن الرئيس االميركي كشف أن فرص التوصل الى اتفاق ديبلوماسي 

مع إيران أقل من 50 في المئة.   
ال���دول الخمس ال��دائ��م��ة العضوية ف��ي مجلس األم���ن ال��والي��ات  وت��ج��ري 
المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا الى المانيا مفاوضات مع إيران 
في شأن برنامجها النووي وامامها مهلة تنتهي في االول من تموز  للتوصل 

الى اتفاق على هذا البرنامج.

مقاتل من "الجيش السوري الحر" يخرج من فتحة في جدار على خط الجبهة في 
)رويترز( حلب الخميس.  

قوات أميركية إلى املنطقة خالل 6 أسابيع
للبدء بتدريب مقاتلي املعارضة السورية

أوباما يلّوح باستخدام الفيتو
إذا فرض الكونغرس عقوبات على إيران

افتتـاحيـة النهــار
املطران جورج خضر

أسبوع الوحدة
عن  كالحديث  الموسم  ه��ذا  في  المسيحية  الوحدة  عن  الحديث 
 معرفة اط��ف��ائ��ه. يؤلمنا ج��دًا ون��ت��وق إل��ى إطفائه 

َ
ح��ري��ق ل��م ن��ع��ط

واإلطفاء بيد الله. والمحزن اننا صادقون في اللوعة والجرح قائم 
وال أحد يتمسك باالنقسام كما ال أحد يعرف ال��دواء. هل الصالة 
المشتركة للوحدة دليل عجزنا عن وضع مدماك في بنائها؟ كيف 
نكف ع��ن ال��دع��اء؟ ه��ل نعطاه ف��ي ال��زم��ان ال��ح��اض��ر أو ال��ق��ري��ب إن 
صلينا كثيرًا؟ كل ما في الدين طبعا رجاء ولكن الرجاء ليس عندنا 

أحالمًا ألنه قائم على الوعد اإللهي.
أي ألنها قائمة فيه  رج��اء  الله ألنها  م��ن  ال��وح��دة  نطلب 

اقتصاد
هل يخفض
بدل النقل 
في لبنان؟

محليات
شربيال ارتاحت

إلى توقيف
إيلي الوراق

اقتصاد
350 شاحنة

عند المصنع 
والحجة "سكانر"

مدنيات
احتفال غدًا

بافتتاح قلعة 
الشقيف المرممة
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لم تقلل المناخات االيجابية للحوار 
ال��ث��ن��ائ��ي ب��ي��ن ت���ي���ار "ال��م��س��ت��ق��ب��ل" 
و"ح��������زب ال����ل����ه" وال��������ذي ان���ع���ق���دت 
ج���ول���ت���ه ال���ث���ال���ث���ة م���س���اء ام�����س ف��ي 
االرت��ي��اح  أج���واء  التينة وس��ط  عين 
ال��ى ال��خ��ط��وات واالن���ج���ازات االمنية 
لتداعيات  السلبي  ال��وق��ع  االخ��ي��رة، 
االزم������ة ال���ت���ي ف��ت��ح��ت��ه��ا ت��ص��ري��ح��ات 
االم��ي��ن ال��ع��ام ل���"ح��زب ال��ل��ه" السيد 
حسن نصرالله ضد مملكة البحرين 
اللبنانية  الحكومة  أح��رج��ت  وال��ت��ي 
ب�����ش�����دة، وخ����ص����وص����ا ب���ع���دم���ا ن���دد 
العربية  ال��دول  مجلس وزراء جامعة 
تحريضا  وعّدها  التصريحات  بهذه 

ع��ل��ى ال��ع��ن��ف واالره��������اب من 

باسيل لـ"النهار": 
الكالم بحق 

البحرين ال يعبر عن 
موقف الحكومة 

ونعالجه داخليًا

المشنوق يطالب 
باالعتذار وجنبالط 

يعترض على تشبيه 
البحرين باسرائيل

األزمة مع البحرين والخليج ُتحاصر الحكومة
الجولة الحوارية الثالثة: حماية خطوات االستقرار

محتجز رهائن يرفع ذراعيه في مواجهة أفراد من قوات خاصة فرنسية أمام مكاتب بريد في كولومب خارج باريس أمس. )رويترز(

قوى األمن تتخذ اجراءات قرب السفارة الفرنسية أمس خالل تظاهرة االحتجاج على الرسوم المسيئة الى االسالم.  )رويترز(

)و ص ف، رويترز(

أف��اد مكتب االدع���اء ف��ي المحكمة 
ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة أم���س أن���ه فتح 
ت��ح��ق��ي��ق��ًا أول����ي����ًا ف����ي ج����رائ����م ح���رب 
م��ح��ت��م��ل��ة ارت����ك����ب����ت ف����ي األراض�������ي 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وذل������ك ف����ي خ��ط��وة 
رسمية أولى قد تؤدي إلى توجيه 
اتهامات الى مسؤولين هناك أو في 

إسرائيل.
ال��ث��ان��ي  م���ن ك���ان���ون  وف����ي األول 
العضوية في  الجاري، عشية طلب 
ال��ذي  ال��دول��ي��ة  الجنائية  المحكمة 
ق��دم��ت��ه ال��ح��ك��وم��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، 
ط���ل���ب���ت م�����ن م���ك���ت���ب االدع�����������اء ف��ي 
على  التحقيق في جرائم  المحكمة 
أراضيها منذ 13 حزيران تاريخ بدء 

آخر هجوم إسرائيلي على غزة.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان لمكتب االدع���اء: 

"س������ي������ج������ري ال����م����ك����ت����ب ت���ح���ل���ي���ل���ه 
ب��اس��ت��ق��الل ت���ام وح���ي���اد". وأض���اف 

أن من سياسياته المعمول بها أن 
يفتح تحقيقا أوليا بعد أن يتلقى 

مثل هذه اإلحالة.   
وال��ت��ح��ق��ي��ق االول������ي ي���ه���دف ال��ى 
تحديد م��ا اذا ك��ان ه��ن��اك "اس��اس 
م����ع����ق����ول" ل���ف���ت���ح ت���ح���ق���ي���ق، ك��م��ا 
ال��م��دع��ي��ة، مضيفا  م��ك��ت��ب  اوض�����ح 
ان "ال���م���دع���ي���ة س��ت��ح��ل��ل خ��ص��وص��ا 
باالختصاص  المرتبطة  المسائل 
وام�����ك�����ان ق���ب���ول ال���م���ل���ف وم��ص��ال��ح 

القضاء".
الفلسطيني  الوفد  رئيس  وقال 
في اله��اي نبيل أبو زي��د: "القضية 
ال��م��ح��ك��م��ة... هي  ي����دي  ب��ي��ن  اآلن 
ون���ح���ن نثق  اآلن  ق��ان��ون��ي��ة  م��س��أل��ة 

بنظام المحكمة".
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني 
اح����د  "ال  ان  ال����م����ال����ك����ي  ري����������اض 
ي��س��ت��ط��ي��ع" وق���ف االج�������راءات ال��ت��ي 
ذل��ك  معتبرا  المحكمة،  ف��ي  ب���دأت 

"أمرًا طبيعيًا".    

ضد  فلسطينية  مسيرة  تلت  مواجهات  عقب  فلسطينيًا  يعتقلون  إسرائيليون  جنود 
مصادرة أراض فلسطينية في قرية كفرقدوم قرب نابلس بالضفة الغربية أمس". )رويترز(

الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا أوليًا بجرائم حرب يف فلسطين

)و ص ف، رويترز، أ ب(

ب���دت أوروب����ا أم���س ك��أن��ه��ا تخوض 
سباقًا مع االرهابيين بعد عشرة ايام 
م��ن ه��ج��م��ات ب��اري��س ال��ت��ي أوق��ع��ت 
ال��م��ح��ق��ق��ون  ق���ت���ي���اًل، وت����ح����رك   17
االوروب������ي������ون ع���ل���ى ج��ب��ه��ة واس���ع���ة 
ل��ت��ط��وي��ق ال��ن��اش��ط��ي��ن االس��الم��ي��ي��ن 
وت���ق���وي���ض ه���ج���م���ات ج����دي����دة ق��د 
ي����ن����ف����ذه����ا أش������خ������اص ع����ل����ى ص��ل��ة 
الشرق  ف��ي  اسالميين  بمتطرفين 
االوسط. ولعل أبرز هذه التحركات 
اعتقل  ح��ي��ث  بلجيكا  ش��ه��دت��ه  م���ا 
انتمائهم  ف��ي  يشتبه  شخصا   15
ت���م تفكيكها  اره���اب���ي���ة  ال����ى خ��ل��ي��ة 

وك������ان������ت ع����ل����ى وش��������ك م���ه���اج���م���ة 
ال���ش���رط���ة، ك��م��ا س��ج��ل��ت اع��ت��ق��االت 
برلين  االسالمية في  االوس���اط  في 
وم���ن���ط���ق���ة ب�����اري�����س ح���ي���ث أوق�����ف 
على  بالهجوم  صلة  على  اش��خ��اص 
كذلك،  ايبدو".  "شارلي  أسبوعية 
أوقفت الشرطة االيرلندية فرنسيًا 

ذا أص���ل ج���زائ���ري ف���ي م��ط��ار دب��ل��ن 
ح�����اول دخ�����ول ال���ب���الد ب���ج���واز سفر 
اس��م��ه وارد على  أن  وت��ب��ي��ن  م����زور، 
أعرب  بعدما  أوروبية س��وداء  الئحة 
االجتماعي عن  للتواصل  في موقع 

دعمه لهجمات باريس.
وغ�����������داة ت���ف���ك���ي���ك خ��ل��ي��ة 

أوباما: سنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة فرنسا 
في تحقيق العدالة

أوروبا يف سباق مع اإلرهابيين
غضب إسالمي على "شارلي"
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سابين عويس

ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال���زخ���م ال�����ذي ت��ش��ه��ده 
الساحة المحلية، سياسيًا من خالل 
االن���دف���اع���ة ال��الف��ت��ة ف���ي إت���ج���اه ح���وار 
إس���الم���ي ي��ع��ن��ى ب���ش���ؤون ال��ط��ائ��ف��ة، 
وآخ��ر مسيحي للهدف عينه، وأمنيا 
م����ن خ�����الل رف�����ع ال���غ���ط���اء ال��س��ي��اس��ي 
الخطط  تنفيذ  ودع���م  المخلين  ع��ن 
االمنية، فإن هذا الزخم ال يغّير شيئا 
في الواقع السياسي الداخلي ما دام 
االس��ت��ح��ق��اق ال���رئ���اس���ي م��ع��ل��ق��ًا على 
عقارب الساعة االقليمية. وليس في 
او  م��ؤش��ر محلي  أو  االف���ق أي معطى 
خارجي يوحي إمكان حصول أي خرق 

على هذا الصعيد.
الداخلية على جبهتي  فالحوارات 
من  الله"  و"ح��زب  المستقبل"  "تيار 
وحزب  الحر"  الوطني  و"التيار  جهة 
اللبنانية" من جهة أخ��رى،  "ال��ق��وات 
لم تبلغ مرحلة مقاربة الملف الرئاسي 
ب���ع���د. ذل�����ك ان ال�����ح�����وار ال��م��س��ي��ح��ي 
ينطلق في هذا الشأن من مقاربة لن 
العارفين،  بحسب  سبيال،  لها  تجد 
بإقتناع لدى  ال��ح��وار، تتعلق  لمجرى 
رئيس التيار العماد ميشال عون بأن 
أي نقاش مع المرشح الرئاسي اآلخر 
من  ينطلق  أن  ي��ج��ب  جعجع  سمير 
ت��ن��ازل االخ��ي��ر ع��ن ترشحه لمصلحة 
ع�����ون، وأن ال���ت���ف���اوض ي��ت��م ع��ل��ى ما 
رزم��ة  م��ن  ال��ج��ن��رال أن يقدمه  يمكن 
ح����واف����ز وع�����ط�����اءات ف����ي م��ؤس��س��ات 

الدولة في مقابل ذلك.
وبحسب عارفي جعجع، ليست إال 
الزعيم  يكتشف  حتى  وق��ت  مسألة 
البرتقالي أن هذه المعادلة غير قابلة 

للصرف لدى رئيس "القوات".
أما على محور "المستقبل" و"حزب 
الله" اللذين إستأنفا حوارهما بجلسة 
ثالثة أمس، فإن الملف الرئاسي لن 
الموقف  لتأكيد  زاوي��ة  إال من  يطرح 
العام من ضرورة ملء الشغور، بحسب 
المعلومات المستقاة في هذا الشأن.
ت���ه  ل���م���رج���ع ح���ك���وم���ي س���اب���ق ق���راء
مقاربة  ع��دم  وراء  الكامنة  ل��الس��ب��اب 
حوار "المستقبل" –"حزب الله" هذا 
الموضوع. وهو يدرجها في عنصرين 

أساسيين يحوالن دون ذلك.
االول ظاهري في الواقع ويعود إلى 

عدم رغبة الفريقين في التدخل في 
شأن مسيحي في الدرجة االولى، بما 
والشيعة  السنة  أن  االنطباع  يعطي 
في لبنان هم الذين يختارون الرئيس 
المسيحي، وخصوصا أن المرشحين 
الرئيسيين للرئاسة، أحدهما حليف 

للسنة واآلخر حليف للشيعة.
أما السبب الثاني، وهو االقرب إلى 
عدم  إل��ى  فيعود  وال���واق���ع،  الحقيقة 
رغبة "حزب الله" في إنتخاب رئيس 
جديد للبالد، ليس من خلفية سعيه 
إل���ى إرس����اء ت��ع��دي��الت ج��وه��ري��ة على 
المثالثة  اعتماد  إلى  تدفع  الدستور 
االم��ر  وه��و  المناصفة فحسب،  ب��دل 
ال�����ذي ي��ت��ه��م ال���ح���زب أن����ه ي���دف���ع في 
إتجاهه، بل ألن الحزب ليس في وارد 
تقديم أي ورقة مجانية في لبنان غير 
قابلة للصرف في أماكن أخ��رى مثل 

سوريا او البحرين. وعليه، ال يستبعد 
المرجع المشار اليه الربط بين الملف 
الرئاسي الداخلي وكالم االمين العام 
للحزب السيد حسن نصر الله أخيرا 

على المملكة.
ويعزز هذا االنطباع النبرة العالية 
السيد  بها  تحدث  التي  والمطمئنة 
نصرالله في مقابلته االخيرة، والتي 
قابل  أو  م��وق��ف ضعيف  ع��ن  تعّبر  ال 

للتنازل او التفاوض.
وت���ل���ت���ق���ي م���ص���ل���ح���ة ال�����ح�����زب ف��ي 
عبر  ال��رئ��اس��ي  االس��ت��ح��ق��اق  تعقيده 
مع  ع���ون،  ال��ع��م��اد  بمرشحه  تمسكه 
أج���ن���دات ق����وى م��ح��ل��ي��ة أخ�����رى، وق��د 
ب���ات���ت ص��الح��ي��ات ال��������وزراء اك���ب���ر من 
ص��الح��ي��ة ال��رئ��ي��س، وب���ات ك��ل وزي��ر 

بحكم رئيس!
وي����م����ك����ن ع��������رض م����ش����ه����د وزي������ر 
ال��داخ��ل��ي��ة ال����ذي ي��ق��ود ح��م��ل��ة االم���ن 
وم��ك��اف��ح��ة االره������اب، ووزي�����ر الصحة 
ال����ذي ي��ق��ود ح��م��ل��ة االم����ن ال��غ��ذائ��ي، 

ويالقيه ولو متأخرًا بعض الشيء وزير 
االقتصاد والتجارة، فيما يقود وزير 
وهو  ال��ف��س��اد،  مكافحة  ال��م��ال حملة 
الدولة وخزينتها.  االمين على مالية 
أم���ا وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي��ق��ود الحملة 

الديبلوماسية نحو دول االغتراب.
وم�����ا ي���خ���ش���اه ال���م���رج���ع أم������ام ه���ذه 
المؤسساتي،  العمل  ل��واق��ع  ال��ص��ورة 
المتضرر االك��ب��ر منها  ي��ك��ون  ان  ه��و 
رئيس  أن  بإعتبار  الحكومة،  رئاسة 
��ل ف��ي ال��م��ع��ادل��ة 

ّ
ال��ح��ك��وم��ة ب���ات ي��م��ث

القائمة اليوم 1/ 24 من الصالحيات 
ال��م��ن��وط��ة ب��ال��ح��ك��وم��ة، ف��ي��م��ا ك��ان��ت 
ه���ذه ال��ص��الح��ي��ات م��ح��ص��ورة أس��اس��ا 
رئاستي  ب��ي��ن  والتنسيق  ب��ال��ت��ش��اور 

الجمهورية والحكومة.
للسنة  أن  ال��م��رج��ع  ي����رى  وع��ل��ي��ه، 
مصلحة قصوى في الدفع في إتجاه 
لتستقيم  رئ��ي��س  إن��ت��خ��اب  تسهيل 
الوزير  يعود  فال  الدستورية،  الحياة 
"س��وب��ر وزي����ر" ف��ي وزارت����ه او "ميني 

رئيس" في مجلس الوزراء!
أم����ا ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ال���ح���وار 
السني الشيعي، فتستكمل بحسب 
ال����م����رج����ع، إرس���������اء م����ن����اخ ال���ت���ه���دئ���ة 
وت���خ���ف���ي���ف االح����ت����ق����ان ال���م���ذه���ب���ي. 
وإذ ن��ج��ح��ت ال��ج��ل��س��ت��ان ال��س��اب��ق��ت��ان 
ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ذل����ك ع��ب��ر رف����ع ال��غ��ط��اء 
ال���س���ي���اس���ي ع�����ن ال���م���خ���ل���ي���ن ب���األم���ن 
إل���ى أي ف��ري��ق إن��ت��م��وا، ف���إن الجلسة 
التعبئة  تخفيف  تستهدف  الثالثة 
ال��ط��م��وح��ات في  االع��الم��ي��ة، علما أن 
ال���خ���رق االم���ن���ي ل���ن ت��ت��ج��اوز ب��ري��ت��ال، 
لبيروت  الجنوبية  الضاحية  أن  بما 
م���س���ت���ث���ن���اة م������ن ال����خ����ط����ة االم����ن����ي����ة 
الدفاعية،  باالستراتيجية  إلرتباطها 

على ما كشف وزير الداخلية اخيرا.
وي�����رى ال��م��رج��ع أن����ه م���ا دام األم���ن 
الخروق  تتجاوز  وال  نسبيا  ممسوكًا 
س��ق��ف االس���ت���ق���رار، ف����إن ال��س��ي��اس��ة 
ستبقى ت��دور ضمن هوامش تحرك 
محلية ضيقة تراعي حماية االستقرار 
في  المحلية،  االخ��ت��الف��ات  وتنظيم 
إنتظار إنقشاع الصورة االكبر إقليميا 
التي بدأت ترتسم معالمها بوضوح، 
ولبنان – ورئيسه- سيكونان واحدا 

من نماذجها المقبلة.

sabine.oueiss@annahar.com.lb

قال وزير سابق 
إن فحوص الفيول 
المخصص للكهرباء 
يتم على زغل منذ 

زمن طويل، وجميع 
المسؤولين يعلمون 

باألمر من دون 
محاولة المعالجة.

▪ ▪ ▪

توقع نقابيون 
أن تتحّقق النتائج 

نفسها فيما لو قبل 
الطعن باالنتخابات 

وُأعيد إجراؤها.

▪ ▪ ▪

قال مسؤول 
مطلع على ملفات 
مؤسسة دينية في 

الخارج "في فمي 
ماء".

▪ ▪ ▪

قالت مرّشحة سابقة 
لالنتخابات أن كل 

الذين يشكون أداء 
النواب الحاليين لم 

يدعموا ترشيح الجدد.

▪ ▪ ▪

سأل نائب حالي: 
"كيف تتنافس 

أحزاب سياسية على 
التوظيف في كازينو 
لبنان وماله حرام؟".

أســرار اآللـهة

روزانا بو منصف

وج����دت ح��ك��وم��ات دول ع��رب��ي��ة ع��دة 
توجه زعماؤها الى باريس للتضامن 
مع الحكومة الفرنسية في التظاهرة 
ال���ت���اري���خ���ي���ة ال���ت���ي اج���ت���اح���ت س��اح��ة 
الفرنسية  العاصمة  ف��ي  الجمهورية 
في وجه االره��اب الذي ضرب فرنسا 
ع���ب���ر اع����ت����داء اره����اب����ي ع���ل���ى م���ح���رري 
اي��ب��دو، نفَسها في  صحيفة ش��ارل��ي 
ح��ال اح���راج بعدما اع���ادت الصحيفة 
الجديد  عددها  في  كاريكاتور  نشر 
ال���ذي وزع��ت��ه ب��ال��م��الي��ي��ن، ف��ي تعبير 
عن عدم خضوعها كما حرية التعبير 
زعماء  فمجمل  للترهيب.  فرنسا  في 
ه��ذه الحكومات اضطروا ال��ى اص��دار 
مواقف مدينة للرسوم الكاريكاتورية 
ال��ت��ي تضعهم ف��ي موقف  ال��ج��دي��دة 
ال��م��ب��دأ، لكن جلها  صعب م��ن حيث 
ل����م ي���ذه���ب ب���ع���ي���دًا م����ن االس��ت��ن��ك��ار 
داخ��ل  الموقف  الدراك��ه��م حساسية 
بلدانهم من جهة وفي عالقاتهم من 
الفرنسية  الحكومة  م��ع  اخ���رى  جهة 
ال����ت����ي ال ت���س���ت���ط���ي���ع غ��������داة ال��ع��م��ل 
اال  الساخرة  االره��اب��ي ضد الصحيفة 
التي  أن تدعم مواطنيها وشعاراتها 
تتمسك بحرية التعبير، ولو ان كثرا 
ي��رون ان��ه، ف��ي مكان م��ا، ف��ان الفعل 
الى  ي��ؤدي��ان  ق��د  المضاد  الفعل  ورد 
سلسلة ال تنتهي بسهولة من الفعل 
ال��ع��ن��ف��ي، ع��ل��ى م���ا ش��ه��دت وتشهد 
بعض العواصم االوروبية في حوادث 
م��ت��ف��رق��ة م��ن��ذ اي�����ام. ل��ك��ن ال��ت��ض��ام��ن 
الدولي مع فرنسا بقوة بدا مهما في 
وجه االرهاب فيما تسببت اعادة نشر 
هذا  بتهديد  الكاريكاتورية  الرسوم 
يطاول  ذل��ك  يكن  ل��م  وان  التضامن 
الجوهر ويقتصر على الشكل باعتبار 
ان ك���ل ال�����دول ت��ق��ف ض���د االره�����اب 

وتنوي العمل من اجل منع انتصاره. 
وق���د ش��ّك��ل ال��م��وق��ف ال���ذي اعلنه 
البابا فرنسيس في تمييزه بين حرية 
اآلخ��ري��ن  معتقدات  واه��ان��ة  التعبير 
س��ق��ف��ا ال ي��م��ك��ن ال������دول االس��الم��ي��ة 
القبول بأقل منه، خصوصًا انه يأتي 
من رأس الكنيسة الكاثوليكية ولو 
ان فرنسا بلد علماني ولها قوانينها 
الكاثوليكية.  للكنيسة  تخضع  وال 
ز دوال عربية 

ّ
والموقف الفاتيكاني حف

عدة، كما تقول مصادر معنية، على 
ان تصدر ادانات العادة شارلي ايبدو 
ن��ش��ر ال���رس���وم ال��ك��اري��ك��ات��وري��ة التي 
تحت  السابق  في  اشكاليات  اث���ارت 
ولو  فرنسيس،  البابا  مواقف  سقف 
م��ن دون ان تعلن ه��ذه ال���دول ذلك 
، اال ان موقفه وجد رد فعل ايجابيا 
في غالبية االوس��اط االسالمية على 
التي  المبدئية  ال��ق��اع��دة  ان��ه  اس���اس 
يجب ان تحكم مهنة االعالم في الدول 
المتمسكين  غ��الة  م��ن  حتى  الغربية 
ب��ح��ري��ة ال��ت��ع��ب��ي��ر. ل��ك��ن ي��ج��ب االق����رار 
ان ن��ق��اش��ا داخ��ل��ي��ا اط��ل��ق��ه االع���ت���داء 
االرهابي على شارلي ايبدو، وهو وجد 
سبيله الى االحزاب والكتل النيابية 
واألوس��اط السياسية واالعالمية في 
لبنان من زاوي��ة مبدئية تدين قطعا 
ال��ف��ع��ل االره�����اب�����ي ال������ذي اس��ت��ه��دف 
ص��ح��اف��ي��ي ش��ارل��ي اي���ب���دو، خصوصًا 
ان لبنان ذاق االم��ري��ن م��ن االره���اب، 
مماثلة  اره��اب��ي��ة  باساليب  رّوع  وق���د 
او ح��ت��ى اك��ث��ر عنفا اح��ي��ان��ا م��ن اج��ل 
اسكات اقالمه الحرة مرارا وتكرارا في 
التاريخ الحديث. ثم ان التضامن مع 
اي��ب��دو ف��ي التمسك  فرنسا وش��ارل��ي 
م��ن التمسك  التعبير ه��و ج��زء  بحرية 
دول  ال��ى  بالنسبة  فرنسا  تمثله  بما 
ال��م��ن��ط��ق��ة وال��ت��ط��ل��ع ال��ي��ه��ا ن��م��وذج��ا 
دول  ال��ى  بالنسبة  المنال  بعيد  ول��و 

في  التعبير  ح��ري��ة  على صعيد  ع��دة 
ال��دول العربية او في محاولة توسيع 
هامشها بالحد االدن��ى. لكن ذل��ك ال 
يمنع تضارب اآلراء ح��ول ما اذا كان 
يمكن القبول بهذه الحرية المطلقة 

في التعبير ام ال.
 ي��ب��رر س��ي��اس��ي��ون م��س��ل��م��ون كثر 
فرنسا  ف��ي  المطلقة  التعبير  ح��ري��ة 
والدول االوروبية االخرى التي تسمح 
ان فهم  االدي���ان على قاعدة  بتجاوز 
هذه المجتمعات غير المتدّينة يتيح 
فهم غياب الحدود او الضوابط التي 
تطالب بها مجتمعات اخرى وانه حين 
يتوجه مسلمون الى فرنسا او الدول 
االوروب���ي���ة ل��الن��دم��اج ف��ي مجتمعاتها 

ان��م��ا ي��ك��ون ال��ط��م��ع ب��ح��ري��ات��ه��ا، وم��ن 
ا م��ن  ب���ي���ن���ه���ا ح����ري����ة ال���ت���ع���ب���ي���ر، ج��������زء
الصفقة الضمنية التي يجريها هؤالء 
المهاجرون مع انفسهم. يضاف الى 
ذلك واقع ان الدين االسالمي يمكن 
ان ي��ت��رف��ع ع���ن اي م���ن ي���س���يء ال��ي��ه 
ب��االس��ت��ن��اد ال��ى مضمون ف��ي اآلي��ات 
القرآنية يحض على تجاوز ما يطاول 
الدين االسالمي. في حين ان آخرين 
يظهرون اق��ل تسامحا م��ن زاوي���ة ان 
فرنسا  ف��ي  المقدسة  التعبير  ح��ري��ة 
ت��ط��اول مثال  ان��م��ا تعتبرها ش��وائ��ب 
اليهود،  او  الهولوكست  تناول  منع 
وه��ن��اك ض��واب��ط قانونية لذلك على 

بالمثل  ي��ن��س��ح��ب  ان  ي��ف��ت��رض  ن��ح��و 
الديانات االخ��رى بما فيها  على كل 
الثانية  الطائفة  ب��ات  ال��ذي  االس���الم 
ف��ي ف��رن��س��ا. وم��ن ه��ذه ال��زاوي��ة يبدو 
ب��اب��ا محتمال  ال��ب��اب��ا فرنسيس  م��وق��ف 
تمنع  الى تشريعات دولية  للذهاب 
ال���ت���ع���رض ل���ل���دي���ان���ات وي���ت���م اي���ج���اد 
آل��ي��ة ل��ت��رج��م��ت��ه��ا ال��ع��م��الن��ي��ة ف���ي كل 
دول ال��ع��ال��م ع��ل��ى ق���اع���دة ان����ه اج����راء 
ال��ت��ي يجب اعتمادها  م��ن االج�����راءات 
الخشية  ف��ي ظ��ل  لمواجهة االره����اب 
المتعاظمة من ان تؤدي المخاوف من 
اتساع العمليات االرهابية وشمولها 
دوال اوروب���ي���ة ع���دة ال���ى ت��وت��رات في 
داخ����ل ال��م��ج��ت��م��ع��ات االوروب���ي���ة وال��ى 
اجراءات ال تقل صالبة عن تلك التي 
اتخذتها واشنطن ف��ي ظ��ل م��ا ُع��رف 
"الباتريوت اكت" ولو من دون اعالن 
ص��ري��ح وواض���ح ف��ي ه��ذا االت��ج��اه في 
ظ��ل ال��ت��ب��ري��رات ال��ك��ث��ي��رة ال��ت��ي تبيح 
مثل ه��ذه االج����راءات. وم��ا يطرح في 
ه���ذا ال��م��ج��ال م��ن م��راق��ب��ة تطبيقات 
الهاتف الخليوي كالواتساب وسواه 
يشكل جزءا ال يستهان به في عملية 
ال��ت��ي سيتوسع  ال���رص���د وال��ت��ن��ص��ت 
م��ج��ال��ه��ا ك��ث��ي��را اض���اف���ة ال����ى ق��واع��د 
رقابية اخرى. وتقول مصادر متابعة 
ان تمديد البرلمان الفرنسي لعملية 
"شمال" التي تنخرط فيها فرنسا الى 
ال��دول��ي ضد تنظيم  التحالف  جانب 
ال���دول���ة االس��الم��ي��ة ف��ي ال���ع���راق غ��داة 
ايبدو  على شارلي  االرهابي  االعتداء 
ج����اء ف���ي ال���س���ي���اق ال��س��ي��اس��ي ال���ذي 
ل��ف��رن��س��ا اال توجيه  ل���م ي��ع��د ي��س��م��ح 
رس��ال��ة قوية ع��ن اس��ت��م��رار انخراطها 
في مواجهة االره��اب ومبررا سياسيا 

داخليا قويا لها في هذا االتجاه. 

rosana.boumonsef@annahar.com.lb

موقف البابا قاعدة لتسوية دولية محتملة؟
غياب الضوابط ُينذر بتسعير العنف املتبادل

تحليل سياسي

تصاعد المخاوف من اتساع 
العمليات االرهابية يقابله 
تصعيد في اجراءات رقابية 

متشددة

السّنة هم المتضررون 
االكبر من شغور الرئاسة 

مع تحول كل وزير الى 
"ميني رئيس"

المنتظرة والفوز بها. بعد ذلك عقد 
الحريري خلوة معي ومع فليحان في 
م��ن��زل��ه ف���ي ال��ن��اع��م��ة ف���ي 29 ك��ان��ون 
الثاني 2005 لتقويم الوضع، أطلعته 
فيها على آخر تطورات األم��ور بيننا 
وبين المعارضة، ومخاوفها من مسألة 

الودائع التي كان يطلبها السوريون. 
الثالثة عدنان  النواب  أبلغ  وبعودته 
عرقجي وباسم يموت وناصر قنديل 

أنهم لن يكونوا على الئحته".

claudette.sarkis@annahar.com.lb

كلوديت سركيس

أع���ل���ن���ت غ���رف���ة ال����درج����ة األول�������ى في 
برئاسة  ب��ل��ب��ن��ان،  ال��خ��اص��ة  المحكمة 
ارج���������اء  راي،  دي�����ف�����ي�����د  ال�����ق�����اض�����ي 
الرئيس فؤاد  االستماع الى شهادة 
ال��س��ن��ي��ورة ال��م��ق��ررة االث��ن��ي��ن بعد غد 
ال���ى وق���ت الح����ق، ل��وع��ك��ة أل��م��ت ب��ه. 
المقبل  الثلثاء  ثالثة  جلسة  وعينت 
السابق  النائب  ش��ه��ادة  الستكمال 
غطاس خوري، والخميس لالستماع 

الى الشاهد سليم دياب.
ممثل  ت��اب��ع  الثانية  الجلسة  وف��ي 
االدع�������������اء غ������راي������م ك�����ام�����ي�����رون ط����رح 
اس���ئ���ل���ت���ه ع���ل���ى ال����ش����اه����د، وش������ارك 
ال��ق��ض��اة راي وال��م��س��ت��ش��ارون  ف��ي��ه��ا 
ف��ي ال��غ��رف��ة ميشلين ب��ري��دي وول��ي��د 
ع��اك��وم ون��ي��ك��وال الت��ي��ي��ري. وت��ح��دث 
خ�����وري ع���ن ال���ت���ط���ورات ال��س��ي��اس��ي��ة 
رفيق  الرئيس  اغتيال  سبقت  التي 
الحريري. واتهم "ده��اة اجهزة األمن 
وراء  بالوقوف  لبنان  أو حلفاءهم في 
ع���دم ال��ت��ص��وي��ت ال��س��ري ف��ي جلسة 
ال��ح��ري��ري  يقنع  أن  ال��ت��م��دي��د خشية 

نوابًا بتغيير رأيهم".
وأش����������ار ال�������ى خ���ف���ض ال���م���راف���ق���ة 
األم����ن����ي����ة ب���ع���د اس���ت���ق���ال���ة ال���ح���ري���ري 
ال��ق��ان��ون��ي المتعلق  ال��ن��ص  وب��ت��ج��اوز 
ب��م��واك��ب��ة ال��رس��م��ي��ي��ن. واع��ت��ب��ر ذل��ك 
ل���ه. واع��ت��ق��د أن النظام  "اس��ت��ه��داف��ًا 
األمني السوري اللبناني أعطى األمر 
بذلك". ثم ُعرض شريط فيديو عن 
لقاء المعارضة الثاني في البريستول 
أواخر 2004، أخذ حيزًا من الجلسة، 
المشاركة  السياسية  ال��ق��وى  يظهر 
ال��س��وري  ال��ن��ظ��ام  ف��ي��ه، منتقدًا نهج 

حينذاك وممارسة ضغوط عليه".
ب���ري���دي: "ه���ل المشكلة  وس��أل��ت��ه 
الرئيس  ف��ي  أو  التمديد  ف��ي  ك��ان��ت 
ل���ح���ود ل��م��ع��ارض��ة ه����ذا ال��ت��م��دي��د؟". 
االس���اس���ي���ة  ال��م��ش��ك��ل��ة  "ان  أج�������اب: 
ال��ق��م��ع. ف��ال��ت��م��دي��د للرئيس  ك��ان��ت 

ال���ه���راوي ل���م ي��ك��ن ق��م��ع��ًا أو ف��رض��ا". 
"أظهر  ال��ذي  الشريط  أهمية  مقومًا 
م���ش���ارك���ت���ن���ا ب������دون خ���ج���ل ف����ي ل��ق��اء 
الحريري  وبدعم من  بريستول – 2، 
ال��ذي كان يقود المعارضة من دون 
أن ي��ك��ون ب��ي��ن��ه��ا، ألن���ه ك���ان رئيسًا 
للحكومة، والقتناعه، بعد استقالته، 
بأن العمل أفضل بهذه الطريقة ألنه 
ي��ع��رض��ه ل��م��ش��اك��ل أق���ل م��ن الناحية 

األمنية".
وت����ح����دث ع����ن ت��م��س��ك ال���ح���ري���ري 
ال��دائ��م بعدم إراق���ة ال��دم��اء ف��ي لبنان 
وال���ت���ع���ام���ل م����ع س�����الح "ح������زب ال���ل���ه" 
ب���ال���ح���وار ب��ع��د االن���ت���خ���اب���ات ال��ن��ي��اب��ي��ة 
ال��م��ن��ت��ظ��رة. وت����ن����اول "ال���ح���ق���د على 
ال���ح���ري���ري" ف���ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة ون��ع��ت��ه 
"ببركيل قريطم من أحد ال��وزراء في 
ال��ح��ك��وم��ة"، أو "ب��م��ش��روع م��ش��ب��وه"، 
سياسيين  من  له  االتهامات  وكيل 
الحريري  وق���ّدر  ووزراء.  وصحافيين 

فوزه ب�70 نائبًا في االنتخابات".
ان��ت��خ��اب��ي  ق���ان���ون  إق������رار  أن  ورأى 
هدف  القضاء  على  يعتمد  حينذاك 
الخالف  وإيقاع  المعارضة  ال��ى شطر 
ب��ي��ن ال���ح���ري���ري وال���ب���ط���ري���رك. وق���ال 
خ��وري: "كان للحريري يد خفية في 
المعارضة، وكان وراءها في مكان ما، 
ول��ك��ن ل��ي��س وح���ده إن��م��ا م��ع النائب 
القوى  م��ن  ومجموعة  جنبالط  ول��ي��د 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��م��س��ي��ح��ي��ة وق���ادت���ه���م 
ال��س��ج��ن أو ف��ي المنفى.  ك��ان��ت ف��ي 
لقاء  ف���ي  وب��ح��ل��ول 2 ش��ب��اط 2005 
باالنسحاب  طالبنا   ،3  – بريستول 

السوري من لبنان".
وأض������اف: "ع��ل��م��ت ب��اج��ت��م��اع عقد 
غزالي  رس��ت��م  بين  قريطم  ف��ي قصر 
وال��ح��ري��ري ف��ي ح��ض��ور ش���ارل أي��وب 
الذي كان صلة وصل مع السوريين. 
وأتى بعد لقاء الحريري – البطريرك 
األول 2004.  صفير في 13 كانون 
وعرض خالله موقفه من االنتخابات 
أكد  أنه  الحريري  وأخبرني  النيابية. 

النائب السابق غطاس خوري خالل إدالئه بشهادته أمس أمام المحكمة الخاصة بلبنان.

الحوار - 3 ال يقارب الرئاسة بل يخّفف التعبئة
ال تنازالت لـ"حزب الله" من دون أثمان إقليمية

 

خوري لبداية املحكمة بعد إرجاء شهادة السنيورة:
الحريري كان يقود املعارضة بيد خفّية

لهم أنه سيخوضها في كل المناطق 
أن  ك��ان ممنوعًا عليه  اللبنانية ألن��ه 
ي��خ��وض��ه��ا خ�����ارج ب���ي���روت. ك��م��ا أب��ل��غ 
غ��زال��ي أن��ه ل��ن يقبل ب��ودائ��ع جديدة 
ع��ل��ى ل���وائ���ح���ه. واع���ت���ق���د أن ال��ط��رف 
اآلخ���ر أي��ق��ن أن ال��ح��ري��ري ذاه���ب الى 
التحالف مع المعارضة، مما سيؤدي 
ال��ى ف���وزه ف��ي االن��ت��خ��اب��ات النيابية. 
ك��ذل��ك أخ��ب��رن��ي ال��ح��ري��ري أن نتيجة 
االج��ت��م��اع ل��م تكن ج��ي��دة. ول��م يكن 
هناك استحسان لموقفه، وذكر لي 
أن��ه��م ك��ان��وا ي��ن��وون زي����ادة ال��ودي��ع��ة 
االنتخابية في بيروت من ثالثة نواب 

الى ستة. ورفض ذلك".
وع�����رض�����ت ص�������ورة ال���ت���ق���ط���ت ف��ي 
ق���ري���ط���م ت��ج��م��ع ال���ح���ري���ري وال���ن���ائ���ب 
وال��ص��ح��اف��ي ج���ب���ران ت��وي��ن��ي مهنئًا 
بعيد األضحى في 20 كانون الثاني 
2005، وقبلت دلياًل. وق��ال خوري: 
قصره  في  التهنئة  الحريري  "تقبل 
وك������ان ي��ع��ل��م ب���وش���وش���ات األج���ه���زة 
األمنية السورية لمنع تدفق الحشود 
ال��ش��ع��ب��ي��ة. ول���ك���ن ح��ص��ل ال��ع��ك��س، 
عما  تعبيرًا سياسيًا  التقاطر  واعتبر 
ي��ري��ده ال��ب��ي��روت��ي��ون وق��ت��ذاك. وف��رح 
ال���ح���ري���ري ج�����دًا ب����ذل����ك، ف����ي إش�����ارة 
متأثرين  لسنا  أننا  إفهامي  إل��ى  منه 
ب��ال��ح��م��الت ال���ت���ي ت��ش��ن��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة 
وال��ن��ظ��ام األم��ن��ي ع��ل��ي��ن��ا، ون��ب��ل��ي ب��الًء 
النيابية  االنتخابات  لتنظيم  حسنًا 

أصدرت األمانة العامة لمجلس النواب البيان اآلتي:
"ردًا على م��ا ورد ف��ي ش��ه��ادة ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ال��دك��ت��ور غطاس 
خوري في جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في تاريخ 15/ 1/ 

2015، توضح االمانة العامة لمجلس النواب اآلتي:
 2004 /9  /3 ال��ج��م��ع��ة  ع��ام��ة  جلسة  ال���ن���واب  مجلس  ع��ق��د  أواًل: 
رقم  بالمرسوم  ال���وارد  الدستوري  القانون  مشروع  واق���رار  لمناقشة 
التي  المادة 49 من الدستور  الرامي الى اضافة فقرة الى   13259
تنص على " لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر والية رئيس 
الثالث والعشرين من  الجمهورية الحالي ثالث سنوات تنتهي في 

تشرين الثاني 2007".
ثانيًا: وفقًا لآللية القانونية والدستورية وعماًل باحكام المادة 81 
من النظام الداخلي، جرى التصويت على هذا القانون برفع االيدي 

والمناداة، وُصّدق بأكثرية 96 نائبًا ومعارضة 29 نائبًا.
ثالثًا: توضح االمانة العامة انه لم يجر في هذه الجلسة التشريعية 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي فإن اللجوء الى صندوق 
االق��ت��راع غير وارد في مثل ه��ذه الجلسة. وق��د وق��ع النائب السابق 
خوري في الخطأ، وخلط بين الجلسة التشريعية لتعديل الدستور 

وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وعليه، فإن ما ورد على لسانه امام المحكمة الدولية هو في غير 

محله وال يطابق الحقيقة".

أعلن المكتب اإلعالمي لرئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد 
السنيورة أنه طلب تأجيل موعد شهادته أمام المحكمة الخاصة 

بلبنان في الهاي ألسباب صحية.

أمانة مجلس النواب: خوري خلط بين جلستين

السنيورة يؤّجل شهادته في الهاي

يتابع الرئيس األميركي باراك أوباما ما يجري من 
صراع عنفي في الشرق األوسط بين السّنة والشيعة، 

ومن ثورات تحّولت حروبًا أهلية في عدد من دوله، 
ومن صراعات سياسية وحروب بالواسطة بين دوله، 
ومن استشراء األصوليات اإلسالمية ومعها اإلرهاب، 

ومن تفكك أو انحالل مبدئيًا في دول أخرى منه، 
ومن صراع حربي مزمن بين العرب والفلسطينيين 

من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، ومن حرب سافرة 
ولكن بالواسطة بين بالده وإيران اإلسالمية، ومن 

حرب باردة متجددة مباشرة بينها وبين روسيا، 
ومن انتقال اإلرهاب من المنطقة المذكورة إلى 

دول العالم. يتابع كل ذلك مباشرة وبواسطة 
إدارته واألجهزة األمنية المتنوعة في بالده وقواته 

حة، ودافعه إلى المتابعة هو فقط الحرص 
ّ
المسل

على مصالح بالده، ومحاولة حماية مصالحها الشرق 
األوسطية في طريقة أو أخرى المرتبط كثير منها 

بمصالح حلفائها فيها وفي مقدمهم إسرائيل. 
لكن ذلك ال يعني على اإلطالق أنه يشعر بالسعادة 

للتعاطي مع الكّم المذكور من المشكالت والصراعات 
واألزمات والحروب واألخطار المحتملة على بالده 
وشعبها في منطقة صغيرة من العالم وإن بالغة 

الحيوية. هذا ما يقوله متابعون جديون من واشنطن 
للرئيس األميركي ولحركته وإدارته في الشرق 

األوسط. ويضيفون قائلين إنه ربما ال يريد أن يسمع 
به وبمشكالته وخصوصًا باألزمة السورية. ذلك أن ما 
يهمه في هذه المرحلة على األقل هو اعتماد سياسة 
الممكن لترتيب األوضاع في العراق، نظرًا إلى الضرر 
الكبير الذي يمكن أن يلحقه بالمصالح األميركية بل 
د "داعش" فيه، وانهيار الدولة في العراق  بالعالم تمدُّ

على رغم الجهود التي بذلتها الواليات المتحدة 
والتضحيات التي قدمها جنودها ومدنيوها خالل 

عشر سنوات فيه. فضاًل عن أن تفكك العراق ال بد 
د وعلى نحو دراماتيكي العربية السعودية  أن يهدِّ

واألردن والكويت وإيران وتركيا وحتى سوريا.
كات أوباما ونشاطاته؟ أين سوريا من تحرُّ

ليس عنده خطة حاسمة إلنهاء حروبها وإزالة 
األسباب التي أدت إلى نشوبها. كل ما في جعبته 

حتى اآلن، يقول المتابعون أنفسهم، خطوات 
محدودة إلنقاذ ماء الوجه وإبعاد التهديد عن الدول 

المجاورة لها. ويعني ذلك أن االستنزاف سيكون 
سيد الموقف لمدة طويلة، إذ سيصيب النظام فيها 

وحلفاءه الروس واإليرانيين و"حزب الله". كما أنه 
سيدّمر قوة الجماعات اإلرهابية اإلسالمية. والوقائع 

فها قد تفرض المشهد 
ِّ
الميدانية التي سيخل

النهائي للمنطقة، وربما تهّيئ لصورتها الجديدة. 
ويضيفون أن الذعر الذي أصاب أوروبا والمجتمع 
الغربي بل الدولي بعد عملية "شارلي إيبدو" في 

باريس لن يؤدي إلى تغيير دراماتيكي سريع. ويعني 
ذلك أن العام 2015 البادئ منذ 17 يومًا سيمر بطيئًا 
حاماًل معه المزيد من الدمار والخراب والدم في سوريا 

والعراق جراء عمليات الكّر والفّر التي لن تحمل أي 
ر جديد أو إيجابي. تطوُّ

ر االتفاق )الدولي( بين إيران وأميركا  على  أال يغيِّ
الملف النووي لألولى في التقويم البالغ السواد 

المفّصل أعاله؟
هذا االتفاق، يجيب المتابعون إياهم، سواء 

بالصيغة شبه النهائية التي ُيقال إن اتفاقًا عليها 
قد تّم أو بعد إدخال تعديالت عليه تالئم مصالح 

قوى إقليمية ودولية أخرى، لن يغّير كثيرًا في 
االتجاه الذي ستسلكه التطورات. فالفرز المذهبي 

والتعقيدات الجيوسياسية، وعدم استعداد 
ط مباشرة وبقوة، وانهماك أوباما في  واشنطن للتورُّ
قطف ثمار نجاحه في إعادة النمّو إلى اقتصاد بالده 
للمرة األولى منذ عام 1999، وتركيزه االهتمام على 
آسيا والمحيط الهادي، كل ذلك ال بد أن يدفعه أو 

يمكن أن يدفعه إلى إهمال الشرق األوسط وقضاياه 
دة، وإلى ترك القوى المتصارعة فيه وعليه 

ّ
المعق

تصل إلى درجة اإلنهاك الكبير.
بعد هذه النظرة شبه الشاملة للمنطقة كيف ترى 

أميركا أوباما الوضع في سوريا اليوم؟
ر أوساط أميركية أن 40 في المئة تقريبًا  تقدِّ

من الجغرافيا السورية ال تزال تحت سيطرة األسد، 
وأن 40 في المئة منها تخضع للمعارضة على 

سيطر القوى 
ُ
ع تنظيماتها. ومن هذه النسبة ت تنوُّ

المرتبطة بالغرب على 8 في المئة فقط. أما ال�20 في 
المئة المتبقية فتقع تحت سلطة قوى شبه مستقلة 

ق ولكن بحد أدنى مع النظام مثل األكراد  تنسِّ
والدروز والقبائل المقيمة في مناطق محاذية للعراق 

واألردن. وتعتبر أميركا، في رأي هذه األوساط، 
ومعها الدول الغربية كلها زائدًا تركيا أن نتيجة 

معركة حلب ستكون أساسية في تحديد مستقبل 
النزاع. ذلك أن سيطرة األسد عليها تعني احتمال 

سيطرته الحقًا على النصف الغربي من سوريا بما في 
ذلك دمشق حيث يعيش نحو 15 مليون سوري.
ما الذي يجعل النظام السوري اليوم في وضع 

أفضل من وضع أعدائه؟

sarkis.naoum@annahar.com.lb

1 - أوباما وسياسة املمكن يف الشرق األوسط!

الموقف هذا النهار
سركيس نعوم
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التهديد األمني حقيقي 
تكررت التهديدات االمنية في لبنان، وكان آخرها ما اشيع 

عن تفكيك سيارة مفخخة، واحباط عمليات تفجير كانت قيد 
االعداد. والحال ان التهديدات، اذا كان قسم منها مبالغًا فيه، فإن 
قسما منها في المقابل حقيقي بدليل التفجير االخير الذي اصاب 

منطقة جبل محسن، ولوال قرار "التهدئة" في البلد، ومفاعيل 
"الحوار" بين "تيار المستقبل" و"حزب الله"، لغرقت طرابلس 
الكبرى في جولة جديدة من القتال الذي اعتادته في االعوام 

السابقة. نعم، التهديد حقيقي، ولكن البالد "ممسوكة" بقرار 
"التهدئة" بين القوى السياسية الكبرى التي تتقاطع مصالحها 
حول هذا القرار حتى اشعار آخر. لكن ماذا لو تكررت التفجيرات 

اكثر من مرة؟ اغلب الظن ان "التهدئة " ستصمد اذا ما ظل "حزب 
الله" ملتزما على قاعدة ان "تيار المستقبل" وحلفاءه ليسوا الجهة 

التي تقف خلف التفجيرات، وال عالقة لهم بالمنفذين السابقين 
او الالحقين. ان الجهات التي يمكن ان تنفذ تفجيرات في البلد 

ضد "حزب الله" وبيئته الحاضنة هي تنظيمات ذات بعد اقليمي، 
وهي أطراف أساسية في المعركة الدائرة على ارض كل من سوريا 

والعراق. وفي المقابل فإن "حزب الله" مصمم على التورط في 
الدماء السورية، وهو جزء من المعركة، مما يعني ان خطر حصول 

تفجيرات انتقامية في لبنان سيتزايد. واذا كانت االجهزة االمنية 
الرسمية وغير الرسمية قادرة على احباط العديد من التفجيرات 
هنا وهناك، إال انها حتما غير قادرة على منعها كليا. ال شك في 

أن عملية تفجير واحدة او اكثر ستنجح، وسيقع الضرر على 
المواطنين اآلمنين اكان ذلك في مناطق سيطرة "حزب الله"  

وسط بيئته الحاضنة، ام حتى خارجها. 
التهديدات حقيقية، والخطر حقيقي. واذا كانت "التهدئة" 

الداخلية غير مهددة في المدى المنظور، إال ان هذا ال يلغي امكان 
حصول تفجيرات، وخصوصا ان "حزب الله" بتورطه في الدماء 

السورية، وباعتباره طرفا في الصراع المذهبي الحاد في المنطقة 
يزيد حجم االخطار على كل الصعد. هذه احدى إشكاليات الحوار 

مع "حزب الله" الذي ال يزال يرفض اي مراجعة في تورطه في 
سوريا بالرغم من انه تسبب بدفع بيئته الحاضنة ضريبة دم باهظة 
الثمن بسقوط اكثر من الف وثالثمئة قتيل في حرب عبثية. انها 

اشكالية تحّد من فاعلية "الحوار" مدخاًل لتحصين االستقرار 
الداخلي، وكقاعدة يمكن التأسيس عليها مستقبال النتاج تسوية 

تاريخية في البلد. 
ما يصح في مسألة التورط في الدماء السورية يصح ايضا في 

قضية ميليشيات "سرايا المقاومة" وهي في الحقيقة تجميع 
لعصابات من الخارجين على القانون من هنا وهناك، واذا ما واصل 

"حزب الله" اعتبار الموضوع خارج كل نقاش، فإنه يكون كمن 
يعلن ايضا وبصراحة ان "الحوار" غير مجد من االساس. من هنا 
دعوة الحزب المشار اليه الى اجراء مراجعة فعلية الخطائه، وما 

اكثرها. 

ali.hamade@annahar.com.lb

زوايا ودوائر
علي حماده

باسيل لـ"النهار": موقفنا الرسمي عدم التدخل يف شؤون الدول
ُنعّطل النصاب إلى أبد اآلبدين واللوم على َمن ال يحترم املعايير امليثاقية

مي عبود ابي عقل

¶  لماذا تحفظ لبنان عن بيان مؤتمر 
ال����ط����ارىء ؟  ال���ع���رب  ال��خ��ارج��ي��ة   وزراء 
- الكالم ال��ذي صدر بحق البحرين ال 
اللبنانية  الحكومة  م��وق��ف  ع��ن  يعبر 
وس��ي��اس��ت��ه��ا وال ال��ج��ه��ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
اللبنانية.  الحكومة  وال  امثلها،  التي 
ك����ذل����ك ال ي���خ���ت���ل���ف م����وق����ف ل��ب��ن��ان 
العربية  ال����دول  م��وق��ف  ع��ن  الضمني 
ف���ي ب��ي��ان��ه��ا، ل��ن��اح��ي��ة ع����دم ال��ت��دخ��ل 
في ش��ؤون البحرين. لكن ان يصدر 
ب��ي��ان ي��ف��س��ر ان���ه ض���د ل��ب��ن��ان او ضد 
فريق من اللبنانيين، فطبعا اعترض 
الوطنية.  ال��وح��دة  على  حفاظا  عليه 
ليس اع��ت��راض��ن��ا ألن��ن��ا ن��ري��د التدخل 
ال�����ب�����ح�����ري�����ن، وال ض��د  ف������ي ش����������ؤون 
مطالبة البحرين بذلك، فنحن نفهم 
مطالبتها بعدم التدخل في شؤونها 
ونتفهم ذل��ك، لكن م��ا نقوله ه��و ان 
ه�����ذا ال���م���وض���وع م����ع ال���ب���ح���ري���ن وك���ل 
ال��دول العربية، نعالجه في الحكومة 
اللبنانية، من دون ان يصدر بيان من 
الشكل،  ف��ي  العربية.  ال���دول  جامعة 
يجب ان يسجل ان ه��ذا البيان طرح 
بخالف االص��ول المتبعة في الجامعة 
اث��ارة  ف��ي  ل��م نرغب  وميثاقها، لكننا 
هذه النقطة، الننا ال نريد ان تحصل 
مشكلة مع اي دول��ة عربية . نحن لم 
ن��رد ان نفشل دول��ة عربية بمسعاها 
بالمضمون  ألننا  الشكل،  ناحية  من 
نتفهمها، وألن سياسة لبنان تقوم 

على عدم التدخل في ش��ؤون الدول 
االخ�����رى، ل��ذل��ك ك���ان ل���زام���ا علينا ان 
نتخذ هذا الموقف وأن نوضحه بغض 

النظر عن أي أمر آخر.
¶ ما موقف الحكومة من تصريحات 
ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه؟ وك����م ت���وث���ر على 

اللبنانيين ومصالحهم؟ 
- ص��ح��ي��ح ان�����ه م����ن م��س��ؤول��ي��ت��ن��ا ان 
نحافظ على اللبنانيين حيث يعملون 
ونراعي مصالحهم في البحرين وبقية 
انهم  ايضا  وصحيح  العربية،  ال���دول 
ي��س��ت��ف��ي��دون ح��ي��ث ه���م م���وج���ودون 
وي����ف����ي����دون ل����ب����ن����ان، ل��ك��ن��ه��م اي��ض��ا 
يفيدون البلدان التي يعملون فيها، 
وهم حاجة لها. هذه أهمية العالقات 
ال��دول التي  الطبيعية واالخوية بين 
نحن  ول��ه��ذا  للجانبين،  ف��ائ��دة  فيها 
العالقات  على  بالمحافظة  معنيون 
ال���ع���رب���ي���ة ل��م��ص��ل��ح��ة ل���ب���ن���ان وال������دول 
أي  ف��ي  نفكر  أال  م��ع��ا. يجب  العربية 
اج���راء، ال منا وال م��ن ال���دول العربية، 
النه ينعكس سلبا على الجهتين. ال 
ننسى مساهمات اللبنانيين الكبيرة 
العربية وانمائها،  ال���دول  ازده���ار  في 
وال ن��ن��س��ى اي��ض��ا م��س��اه��م��ات ال���دول 
العربية االيجابية للبنان واللبنانيين 
ل���دي���ه���ا. ب���م���ا ان ه������ذا ه����و ال��م��وق��ف 
ال���رس���م���ي ال��ل��ب��ن��ان��ي، ف���ال ي��ن��ب��غ��ي ان 
يعاقب كل اللبنانيين من اجل موقف 
ان��ه يجب أال  فريق منهم. تماما كما 
ي��ع��اق��ب ك����ل االس�������الم وال��م��س��ل��م��ي��ن 
المتطرفين  م���ن  م��ج��م��وع��ة  اج����ل  م���ن 

النظر  ايضا  يجب  انما  واالرهابيين. 
ال��ى االم��ر من كل جوانبه، وم��ن باب 
المنطق والموضوعية القول ان هناك 
يتناولون   ، وزراء  وبينهم  لبنانيين، 
دوال اخرى عربية وغير عربية، وتناولوا 
انظمتها ووصفوها باالجرام ، وكذلك 
اعترضت هذه ال���دول.  مثلما حصل 
ال���ت���دخ���ل ف���ي س���وري���ا م���ن ج��ه��ت��ي��ن، 
ك���ذل���ك ال���ت���دخ���ل ف����ي ش������ؤون دول 
اخ��رى حصل من جهتين، والموقف 
التدخالت من  اللبناني يرفض هذه 
اي جهة كانت، وأي دولة طالت، النه 
ليس من شأن لبنان ان يتعاطى في 
شؤون الدول الخارجية. وألننا نرفض 
تعاطي الدول شؤوننا الداخلية، ال 

يمكن ان نتعاطى شؤونها.
¶ اعاد السيد حسن نصرالله 
ت��أك��ي��د ت��دخ��ل "ح����زب ال��ل��ه" 
ف������ي س�������وري�������ا، وه��������و ط����رف 

ف����ي ال���ح���ك���وم���ة ال��ح��ال��ي��ة 
ال��������ت��������ي ت���ك���ل���م���ت 

في  التدخل  معارضتها  ع��ن  باسمها 
شؤون الدول االخ��رى. فكيف تفسر 

ذلك؟
- ان����ا أت���ح���دث ع���ن م��وق��ف ال��ح��ك��وم��ة 
"ح��زب  موقف  ع��ن  وليس  اللبنانية، 
ال��ل��ه" وك��ي��ف ي��م��ارس ه���ذا االم����ر،  أو 
"ت�����ي�����ار ال���م���س���ت���ق���ب���ل" وك����ي����ف ك���ان 
يمارسه في سوريا او في غيرها. وزير 
ودول���ة  لبنانيا  ف��ري��ق��ا  وص���ف  لبناني 
اقليمية بأنهم مجرمون، وجاءت هذه 
ال��دول��ة تطالبنا وت��س��أل��ن��ا. ه��ل اؤي��د 
هذا االمر؟ كال. هذه المخالفات التي 
ترفع في مواجهتها بطاقة، تحصل 
م��ن قبل اط���راف م��ن قلب الحكومة، 
ام��ا مباشرة م��ن ال����وزراء او م��ن اط��راف 
ممثلة ف���ي ال��ح��ك��وم��ة، واخ�����ذت ه��ذا 
البعد مع البحرين النها طرحتها ودول 
العربية،  الجامعة  قلب  ف��ي  ال��ت��ع��اون 
وانا اتفهم ذلك. وكممثل للسياسة 
ال��خ��ارج��ي��ة ات��م��ن��ى ع��ل��ى ك��ل االف��رق��اء 
اال ي��ت��ن��اول��وا ال����دول ال��خ��ارج��ي��ة، الننا 
سنتحمل جميعا تبعات اشياء لسنا 
مسؤولين عنها.  كذلك هناك اطراف 
ودول عربية تتدخل في شؤون دول 
عربية اخرى وال تحترم ميثاق الجامعة 
ال���ع���رب���ي���ة، وك�����ل ال�����دول 
دان����ت ب���االم���س ه��ذا 
ش����اء  وان  االم�����������ر، 
فاتحة  تكون  الله 

ال��دول العربية الواحدة  لعدم تدخل 
في شؤون األخرى.

¶ وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ال���ك���وي���ت���ي ام���ل 
رئ��ي��س جمهورية  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ان 
ل���ح���ض���ور ال���ق���م���ة ال���ع���رب���ي���ة ف����ي آذار 

المقبل. ما الذي يعوق االمر؟
الميثاقية  ال��م��ع��اي��ي��ر  اح���ت���رام  ع���دم   -
التأسيسية للبنان. عندما تحترم كل 
دستورنا  روح��ي��ة  الداخلية  االط����راف 
وم��ي��ث��اق��ن��ا وش���راك���ت���ن���ا، ال ي���ع���ود من 

معوقات.
¶ الى اي مدى يمكن  "التيار الوطني 
ال����ح����ر" ان ي��ت��ح��م��ل ام�������ام ج���م���ه���وره 
مسؤولية تعطيل النصاب النتخاب 
رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد 

في الدول العربية؟
- ال����ى اب����د اآلب����دي����ن، الن ك���ل عمل 
ي��وق��ف خطأ م���ا، ال يتهم م��ن يوقف 
ال��خ��ط��أ ب��ال��خ��ط��أ، ب��ل يتهم م��ن يقوم 
به. وبالتالي ال نشعر بالمالمة علينا، 
بل تقع على من ال يريد احترام هذه 

المعايير الميثاقية.
¶ هل وصول العماد عون الى رئاسة 
هذه  تحقيق  ع��ن  تعبير  الجمهورية 

الميثاقية؟
- إن��س��ي االس���م. ف��ي ك��ل مقترحاتنا 
قلنا باالكثر تمثيال عند المسيحيين، 
لكي  ف���ال���ث���ان���ي،  االول  ي��ك��ن  ل���م  اذا 

ان  ي����ف����ه����م  م��ي��ش��ال ع����ون هو ال 
ال���������ي���������وم ع������ون ال�����م�����ع�����ن�����ي. 
اذا ثبتت هذه وغ���دًا غ��ي��ره. 

ال���ق���اع���دة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��م��ف��اه��ي��م 
البلد  لمصلحة  فهي  الديموقراطية 
والمسيحيين، وال تعني شخصا، واذا 
لم تحترم يدفع ثمنها كل اللبنانيين 
االمرنفسه  وينطبق  والمسيحيين، 
ع��ل��ى ال��م��واق��ع ال��دس��ت��وري��ة االخ����رى. 
اما قاعدة المساواة بين الجميع على 

اساس المشاركة واما ال. 
¶ هل سألت عن المساعدات العربية 

التي وعدونا بها ولم تأت بعد؟
- ك���ل ي�����وم اك���ت���ب واس�������أل ع��ن��ه��ا.ال 
ان  ال��ح��ال  بطبيعة  ال����دول  تستطيع 

ت��ع��ي��ل ش��ع��وب��ا ع��ل��ى م����دى س���ن���وات. 
ن����زح ال���س���وري���ون ن��ت��ي��ج��ة س��ي��اس��ات 
خاطئة، ويدفعون الثمن، لذلك على 
من يقوم بهذه السياسات ان يعود 
عنها، العادتهم الى وطنهم، او عليه 
ان يعيلهم، ال ان يدفع لبنان وحده 
ثمن ه��ذه االخ��ط��اء. ل��ذل��ك ل��ن تأتي 
مساعدات ، قلناها منذ ثالث سنوات 
ف���ي ال��ح��ك��وم��ة، وال���ي���وم م���ن م��وق��ع��ي 
اقولها متيقنا أكثر،  للخارجية  وزي��رًا 
ل��ن ت��أت��ي ال��م��س��اع��دات ال��ت��ي تكفي 
النازحين ولن تعوض وال حتى %1  
من خسائر لبنان. وكل المساعدات 
لبنان. مطلوب  التي تأتي ال تكفي 
ال��ع��رب��ي��ة وم����ن المجتمع  ال������دول  م���ن 
ال���دول���ي تحمل ال��م��س��ؤول��ي��ات. وف��ي 
مؤتمر وزراء الخارجية طالبنا المجتمع 
العربي بأن يتحمل مسؤولياته أكثر 

في موضوع االرهاب.

may.abiakl@annahar.com.lb

الوزير باسيل: يجب عدم 
اللبنانيين  كل  معاقبة 

من أجل فريق منهم. 
)ميشال صايغ(

لن تأتي المساعدات 
الكافية للنازحين ولن تعوض 

1% من خسائر لبنان

بري مع تجهيز "تربة الحوار" النتخاب رئيس
الحوار مفتوح ... وتفاؤل بـ "التفاهم على النووي"

رضوان عقيل

ب���ع���د ال����س����الم وإل�����ق�����اء ال���ت���ح���ي���ة ف��ي 
اتصال هاتفي اجراه رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس برئيس 
ب���ري، حضرت  نبيه  ال��ن��واب  مجلس 
ال���ت���ط���ورات االم��ن��ي��ة ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة، 
وأط�����ل�����ع ع����ب����اس ب������ري ع���ل���ى اج������واء 
ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي عقدها م��ع ع��دد من 
االوروبيين على هامش  المسؤولين 
مشاركته في تظاهرة باريس رفضًا 
له  ال��ذي تعرضت  ال��دم��وي  لالعتداء 

مطبوعة "شارلي ايبدو"، واستغالل 
اسرائيل المناسبة من خالل تصدر 
نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ي��ن  وزرائ���ه���ا  رئ��ي��س 
بعد  اإلره���اب  التظاهرة ض��د  مشهد 
في  الفلسطينيون  سجلها  خ����روق 
برلمانات اكثر من دول��ة اوروب��ي��ة، ال 
سيما أس���وج ع��ل��ى ط��ري��ق االع��ت��راف 
ب����دول����ت����ه����م وع�����ض�����وي�����ة ال���م���ح���ك���م���ة 

الجنائية الدولية.
الهاتفي  ال��ح��دي��ث  ان��ت��ه��اء  بعد 

م�����ع ع�����ب�����اس، ع���ل���ق ب������ري ام�����ام 
االسبوعية  مذبحة  على  زواره 
ال��ف��رن��س��ي��ة، ع���ارض���ًا م���ا ق��ام 
الفلسطينيون إلبراز عدالة 
البرلمانات  أم���ام  قضيتهم 
االوروب����������ي����������ة وال����م����ح����اف����ل 
الدولية مدى اعوام، معتبرًا 

باريس  ف��ي  أراد  نتنياهو  أن 
ت����دم����ي����ر م�����ا ح���ق���ق���وه 

ل����ي����ل����ص����ق 

العالم  وينسي  بالمسلمين  االره��اب 
شريط جرائمه الطويل. ولم يكتف 
بذلك بل دعا اليهود الفرنسيين الى 
مغادرة بلدهم والتوجه الى اسرائيل 

ليستوطنوا في الضفة الغربية. 
ب�����ري ال������ذي ي���ت���اب���ع ال���م���ف���اوض���ات 
الملف  ح��ول  االي��ران��ي��ة  االميركية – 
ال�����ن�����ووي اس���ت���وق���ف���ه م���ش���ه���د ت��ن��زه 
وزيري خارجية البلدين جون كيري 
وم��ح��م��د ج����واد ظ��ري��ف ع��ل��ى ضفاف 
بحيرة ليمان في جنيف التي يعرفها 
جيدا، وسبق ان ذكر قبل اكثر من 
اللدودين "قطعا  العدوين  ان  شهر 
ش��وط��ا ط��وي��ال ف���ي م��ن��اق��ش��ة الملف 

النووي واتفقا على اكثر نقاطه".
المجلس  رئيس  يأخذ  م��ن  وثمة 
الى "اسقاط" التفاهم بين واشنطن 
وط�����ه�����ران ع���ل���ى ق���ض���اي���ا ال��م��ن��ط��ق��ة 
ويمكن  لها،  حلول  ف��ي  ومساهمته 

اختصار أجوبته كاآلتي:
- ما يجري في المنطقة هو تركيز 
من  العالقة  االم���ور  ف��ي  البحث  على 
اف���غ���ان���س���ت���ان ال�����ى ال���ي���م���ن وال����ع����راق 
وسوريا وصوال الى لبنان. واذا كان 
الداخلي  للحوار  ايجابية  نتائج  م��ن 
ال����ذي ب���دأ م���ن اب�����واب واس���ع���ة، ف��ان 
من  اق��ل  ف��ي حجم  تبقى  مشكالتنا 

الموجودة في بلدان اخرى.
- ان ال���ح���وار ال���ج���اري ب��ي��ن "ح��زب 
ال����ل����ه" و"ت�����ي�����ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل" 
س��������وف ي���س���ت���م���ر م��ا 
دام�������������ت االزم�����������ة 
ق��������ائ��������م��������ة ف����ي 
ل��������ب��������ن��������ان، م����ع 
ال��دائ��م  السعي 
ال�������������ى اج�������������راء 
االن�����ت�����خ�����اب�����ات 
ال��رئ��اس��ي��ة وم��ن 
دون الخوض في 
اس����������م 

التوجه  وبالتالي  المقبل،  الرئيس 
ان  دون  م��ن  النتخابه  المجلس  ال��ى 
استمر  واذا  م��ع��روف��ا.  االس���م  ي��ك��ون 
يصبح  ال��ح��وار  نهج  على  اللبنانيون 
ف��ي ام��ك��ان��ه��م ال��ت��ح��ض��ي��ر خ���الل اي��ام 
للذهاب الى ساحة النجمة وانتخاب 

رئيس.
لبنانية  "تربة  - ثمة تعويل على 
خ��ص��ب��ة" ف���ي ان���ت���ظ���ار م���ا ي��م��ك��ن ان 
ي��أت��ي م��ن ال��خ��ارج لتنغرز ب���ذوره في 
نكون  أن  وعلينا  ع��ن��دن��ا،  "االرض" 
ج��اه��زي��ن ل��ه��ذا ال��ت��ط��ور واالس��ت��ف��ادة 

منه.
وبالعودة الى "شارلي ايبدو" وما 
احدثته ي��رى ب��ري ان اس��رائ��ي��ل هي 
المستفيد األول من العمل االرهابي 
في فرنسا. وثمة ق��راءة اخ��رى في 8 
رئيس  تخالف  ال  التطور  لهذا  آذار 
ال��م��ج��ل��س ف����ي ت��ح��ل��ي��ل��ه، ب����ل ت��زي��د 
ال���ب���اري���س���ي"  أي����ل����ول   11" ان  ع��ل��ي��ه 
المستوى  على  االرهابية  وتداعياته 
تدقيق  ل��ع��دم  نتيجة  ه��و  االوروب������ي 
الحدث  مجريات  في  اوروب��ي��ة  بلدان 
ال�����س�����وري، م����ن خ�����الل م��ؤس��س��ات��ه��ا 
واج��ه��زت��ه��ا ال��رس��م��ي��ة واالم���ن���ي���ة. إذ 
إن��ه��ا س��اع��دت أو غضت ال��ط��رف عن 
تنامي الجماعات االرهابية المتطرفة 
ف��ي س��وري��ا وال���ع���راق وت��ف��رج��ت على 
ن���ش���وء ت��ن��ظ��ي��م "داع�������ش" وت���م���دده 
ف����ي ه���ذي���ن ال���ب���ل���دي���ن، ح���ت���ى دف���ع 
االوروب��ي��ون الثمن الموجع وال سيما 
ال��ف��رن��س��ي��ون، ووص��ل��ت حمى  منهم 
االره��اب الى عقر ديارهم لكنهم لم 
سياساتهم  م��ن  ال��ع��ب��ر  يستخلصوا 
حتى االن، بعدما سكتوا عن "قوافل 
المجاهدين" التي انطلقت من اوروبا 

الى االراضي السورية.
اي���ض���ا ان رد  ال���م���الح���ظ���ات  وم�����ن 
مذبحة  على  اللبنانيين  بعض  فعل 
ال��م��ج��ل��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ك�����ان م��ن��ط��ل��ق��ه 
ال���ن���ظ���ر ب���ع���ي���ن واح���������دة ع���ل���ى غ�����رار 
اظهار  في  يبالغون  كثر  اوروبيين 
مع  الديموقراطية،  على  حرصهم 
اب����راز اح��س��اس��ه��م ال��م��ف��رط حيال 
الحريات والمساهمة في اجتزاء 
المشهد من غير اكتراث لحرية 
ال���م���ع���ت���ق���دات، س��اك��ت��ي��ن عن 
ة ال����ى االدي������ان تحت  االس������اء

عنوان الحرية.

radwan.aakil@annahar.com.lb

ما هي الدالالت واألبعاد التي انطوت عليها "الرسالة الجديدة" لنصرالله؟

االطاللة التلفزيونية الطويلة لالمين العام 
لـ"حزب الله "السيد حسن نصرالله انطوت 
على قدر كبير من الدالالت والرسائل، إن 

في توقيت اطالقها او في مضامينها، 
فهي وفق دوائر عكفت على سبر اغوارها 

رسالة كاملة متكاملة يبعث بها "قائد 
اقليمي" يرى نفسه شريكًا مباشرًا في 

لعبة الكبار في ست ساحات مترابطة هي 
لبنان وسوريا وفلسطين والعراق والبحرين 

واليمن مع بداية سنة 2015.

ابرهيم بيرم 

ل�����م ت��������أِت ال����رس����ال����ة ال��ف��ض��ف��اض��ة 
ان���ط���واء صفحة  ب��ع��د  ل��ن��ص��رال��ل��ه إال 
التخفي  الحزب  على  صعبة  مرحلة 
مصادر على تماس مع دوائر القرار 
ف���ي���ه أن�����ه ت����ع����ّرض اب���ان���ه���ا ل���واح���دة 
م����ن اش������رس ال���ح���م���الت ال��داخ��ل��ي��ة 
واالق���ل���ي���م���ي���ة وال����خ����ارج����ي����ة ع��ل��ي��ه، 
ق���رارا وصف  ات��خ��ذ  بعدما  خصوصا 
ب��ال��ج��ن��ون��ي ت��ج��ّس��د ب����ارس����ال نخبة 
م��ق��ات��ل��ي��ه ال�����ى ال���م���ي���دان ال���س���وري 
م��رح��ل��ة  ص���ف���ح���ة  وان  ال���م���ل���ت���ه���ب، 
جديدة قد بدأت يستشعر الحزب 
م��ع��ه��ا ان�����ه راك������م م���ك���اس���ب وف����رت 
ل��ق��ائ��ده ف��رص��ة م��خ��اط��ب��ة ال��خ��ص��وم 
ب���ك���الم ط���وي���ل ن��س��ب��ي��ا ل��ك��ن��ه ي��ك��اد 
ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ج��وه��ر واح���د ه��و "ان 
ال��ل��ع��ب��ة اوش���ك���ت ع��ل��ى االن���ت���ه���اء يا 
شباب، فتعالوا نتفاهم على حلول 
مرحلة  خ��ط��وط  تحفر  وت��س��وي��ات" 

مختلفة.
وتأسيسًا على هذا الواقع كانت 
رس��ال��ة ن��ص��رال��ل��ه االخ��ي��رة متخطية 
حدود النطاق المحلي الى نطاقات 
وف�������ض�������اءات اوس���������ع م�������دى اخ����ت����ار 
ال���ت���وج���ه نحو  م��ب��ت��دأه��ا  ي���ك���ون  ان 
أربع  اي��اه  مبلغا  مباشرة  االسرائيلي 

مسائل اساسية:
أو تغيير  ان��ه جاهز ألي تحول   -
في قواعد ما يريده هذا االسرائيلي.

- ان على هذا االسرائيلي الكف 
ع��ن ره��ان��ات ع��ق��ده��ا ط���وال االع���وام 
ال���ث���الث���ة ال���م���اض���ي���ة وج����وه����ره����ا ان 
انخراط الحزب في الميدان السوري 
قد جعله ينزلق في حرب استنزاف 

اوزاره����ا إال بعد ان تنهك  ل��ن تضع 
ك���ل ال���ذي���ن ادخ���ل���وا اص��اب��ع��ه��م في 
ن��اره��ا. ودل��ي��ل ال��ح��زب المضاد كما 
ورد ع��ل��ى ل��س��ان س��ي��ده ان ال��ح��زب 
رف���ع درج����ة ج��ه��وزي��ت��ه وزاد رص��ي��د 
ت���رس���ان���ت���ه أس���ل���ح���ة ج����دي����دة اك��ث��ر 
عنها  يفصح  نصرالله  ك��اد  ت��ط��ورًا 
إنها كاسرة للتوازن عندما قال كل 

ما يخطر على البال.
ال��غ��ارات  أن  يعتبر  ال��ح��زب  ان   -
سوريا  على  المتكررة  االسرائيلية 
م����ن����ذ اش����ت����ع����ال ف���ت���ي���ل االح��������داث 

خطوط  وت��ط��اول  تستهدفه  فيها 
ام������داده، وب��ال��ت��ال��ي ت��ش��ك��ل تحديا 
ل���ه وه����و ي��س��ت��ع��د ل���ل���رد ع��ل��ي��ه��ا في 
الكيان  مع  المفتوح  الحساب  اط��ار 

العبري. 
- ان تأكيد نبأ الخرق االسرائيلي 
ل��ل��ج��س��م ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي وال���ع���س���ك���ري 
ل���ل���ح���زب ع���ب���ر ت���ج���ن���ي���د ع���م���ي���ل م��ن 
صفوف الكوادر فوق الوسطى في 
سياق  في  يأتي  الحديدي،  الحزب 
االم��ن��ي  ال���ج���ه���از  ان  االول  أم����ري����ن: 
للحزب واع لمساعي اعدائه المزمنة 
ومدرك لحجم الحرب االستخباراتية 
ال��ت��ي ت����دور رح���اه���ا م��ن��ذ زم����ن بينه 
وبينهم، وهم وان حققوا نجاحا على 

ربما،  االول���ى  وللمرة  المستوى  ه��ذا 
ف���ان ال��ك��ش��ف ال��ص��ري��ح ع��ن ال��ك��ادر 

المخترق يعني أن الحزب يقظ. 
ف�����ي ط����ور  ال�����ح�����زب  ان  ال����ث����ان����ي 
استيعاب هذه الضربة وامتصاص 
ت��داع��ي��ات��ه��ا وم��ف��اع��ي��ل��ه��ا ع��ل��ى كل 

المستويات.
وع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ن��ف��س��ه ك��ان��ت 
لدى السيد نصرالله جرأة الحديث 
ع��ن ع��م��ق "ال��ت��ص��دع" ال���ذي أص��اب 
م���ح���ور ال���م���ق���اوم���ة ب���ع���دم���ا س���ارع���ت 
ح��رك��ة "ح���م���اس" ال���ى ال���خ���روج منه 
ب��م��غ��ادرت��ه��ا م��ق��ره��ا االس���اس���ي في 
دم����ش����ق ب���ع���د وق������ت ق���ص���ي���ر ع��ل��ى 
ان����دالع االح�����داث ف��ي س���وري���ا، وم��ن 
جانب  ال��ى  المكشوف  انحيازها  ثم 
معارضي النظام الذي أواها وحماها 
طوال ثالثة عقود. وإذ اقر نصرالله 
ب��ح��ج��م ال����ه����وة ب���ي���ن ه�����ذه ال��ح��رك��ة 
االس��الم��ي��ة وب��ي��ن دم��ش��ق، اط��ل��ق ما 
ب��ان��ه سيعمل على  ال��ت��ع��ه��د  ي��ش��ب��ه 
اع��ادة االم��ور سيرتها االول��ى ان من 
خالل العمل الزالة التوتر بين الشام 
"االخوانية"  االص��ول  والحركة ذات 
او ف��ي اض��ع��ف االي��م��ان اع���ادة بعث 
الروح في محور الممانعة والمقاومة.

وهكذا اظهر نصرالله لمن يهمه 
االم�����ر ان����ه خ���الف���ًا ل��ك��ل ال���ت���أوي���الت 
وان  البوصلة  يضّيع  ل��م  وال��ق��راءات 
ال��ح��زب م��ا زال ف��ي ال��رح��م االس���اس 
التي ولد فيها قبل اكثر من ثالثة 
اسرائيل،  مواجهة  رحم  وهو  عقود 

ودح��ض كل ما قيل عن أن��ه بفعل 
م��غ��ام��رت��ه ب���ال���دخ���ول ف���ي ال��م��ي��دان 
ال���س���وري ص���ار ق��اص��را ع��ن التلويح 
ب��م��ش��ع��ل ال��م��ق��اوم��ة ض���د اس��رائ��ي��ل 
وال����ذي ش��ك��ل راف��ع��ت��ه ال���ى ص���دارة 
ال���واج���ه���ة وال���ت���أث���ي���ر وس���ل���ط عليه 

االضواء ساطعة.
وف���ي ال��ش��ق ال���داخ���ل���ي، ث��م��ة من 
م��ن خ��الل ك��الم نصرالله  يستشف 
ان�����ه م����ا ك�����ان ي���م���ك���ن ان ي��ت��ح��دث 
لم  لو  بالنفس  العالية  الثقة  بهذه 
فحواه  استنتاج  على  مقيما  يكن 
ان�����ه ط�����وى ص��ف��ح��ة " االض����ط����راب 
وان������ع������دام ال��������وزن " ال����ت����ي ع��اش��ه��ا 
ال��ح��زب و ال���داخ���ل ال��ل��ب��ن��ان��ي عموما 
طوال العامين اللذين انقضيا على 
الداخل  في  القصير  تحرير  معركة 
السوري، والتي كانت فاتحة تدخل 
ال��ح��زب ال��ى جانب  مباشر جلي م��ن 

النظام السوري.
الحزب يعتبر  ان  ول��م يعد خافيا 
المستقبل"  و"ت��ي��ار  اخ��ي��را  جلوسه 
ال�����ى ط����اول����ة واح�������دة ف����ي م��س��ت��ه��ل 
رحلة حوار يتوقع لها أن تطول هو 
بشكل او بآخر بداية طي لعاصفة 
ح��م��الت اع��الم��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة شنت 
عليه من خصومه حمل لواءها "تيار 

المستقبل" نفسه. 
ان  ايضا  القول  ول��م يعد جديدا 
الحزب ينطلق من هذا الحوار الذي 
عقدت امس جلسته الثالثة ليبني 

المنظومة السياسية اآلتية: 

- ان الحوار بدأ ينتج في خاتمة 
يكن  لم  ل��ذا  معينة،  ثمارًا  المطاف 
السيد نصرالله عن  ان يعرب  عابرا 
الحوار  ه��ذا  بنتائج  ال��ج��دي  تفاؤله 
"م��ا دام���ت ه��ن��اك ارادة ج��دي��ة لدى 

الطرفين". 
- ول���ي���س غ��ري��ب��ا ان ال���ح���زب ب��دأ 
يشعر بأن الطرف اآلخر لم يعد في 
وارد تسجيل انتصارات عليه بقدر 
م���ا ي��ه��م��ه ح��م��اي��ة ات���ف���اق ال��ط��ائ��ف 
وت��ح��ص��ي��ن االن����ج����ازات ال��ت��ي وف��ره��ا 
ه���ذا االت���ف���اق ال��م��وض��وع م��ن��ذ اكثر 
ان  الفريق، علما  من 3 عقود لهذا 
ه��ن��اك ف��ي م��ن��اخ ال��ح��زب م��ن يعتبر 
ان الحزب دفع سلفا عندما ارتضى 
الحكومة  ال��س��ل��ط��ة ورئ���اس���ة  اع����ادة 
الى حضن "تيار المستقبل" بعدما 
اخ����ذت م��ن��ه ع��ن��وة  م���دى اك��ث��ر من 
ع��ام��ي��ن وع���ج���زت ك���ل ج���ه���وده عن 

اعادتها اليه. 
 

ّ
وعموما فان كالم نصرالله يشف

عن امر اساسي هو ان الحزب يبدأ 
العام الجديد وهو يستشعر ان ثمة 
لحظة انتصار لمحوره تطل برأسها 
له فيها حضور  التي  الساحات  من 
ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال��س��اح��ة ال��ت��ي ب���دا فيها 
ال  ال��س��وري��ة،  الساحة  ضعيفا وه��ي 
اطمئنانه  أعلن  نصرالله  ان  سيما 
ال��ى ان ال حل وال تسوية في هذه 

الحال اال باستمرار والية االسد.

ibrahim.bayram@annahar.com.lb

السيد نصرالله.  )األرشيف(

اتصال بين عباس وبري 
تناول استغالل نتنياهو 

لـ"شارلي ايبدو"

الحزب مطمئن الى سير 
الحوار الذي بدأ ينتج ثمارًا 

ملحوظة

دان بيان االجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب اول من امس 
تصريحات األمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وطالب 

الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف. لكن وزير الخارجية جبران باسيل تحفظ 
"عن الوحدة الوطنية اللبنانية". لماذا؟ وكيف سيعالج لبنان االمر؟ وما 

هي آفاق الحوار المسيحي- المسيحي، وأفق االستحقاق الرئاسي؟ 
اسئلة اجاب عنها باسيل في لقائه "النهار" غداة عودته من القاهرة.
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ال����وزراء تمام  أش��اد رئيس مجلس 
س����ام خ����ال رع��اي��ت��ه ح��ف��ل ت��وق��ي��ع 
وزارة  ب����ي����ن  ت�����ع�����اون  ب�����روت�����وك�����ول 
"الصداقة  وجمعية  العامة  الصحة 
ل���رج���ال  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة  ال���م���ص���ري���ة – 
األع���م���ال" وب��روت��وك��ول ت��ع��اون بين 
لألمن  ال��ع��ام��ة  وال��م��دي��ري��ة  الجمعية 
المميزة  األخوية  ب�"العاقات  العام، 
القائمة بين مصر ولبنان وعلى دور 

مصر القيادي في العالم العربي".
وقع االتفاق عن الجانب اللبناني 
وزي���ر الصحة وائ���ل أب��و ف��اع��ور وعن 
ال��ج��ان��ب ال��م��ص��ري رئ��ي��س الجمعية 
االتفاق  ��ع 

ّ
وق ف���وزي، كما  الله  فتح 

ال��ث��ان��ي ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل��ألم��ن ال��ع��ام 

ال���ل���واء ع��ب��اس اب��ره��ي��م وف�����وزي في 
ح����ض����ور س���ف���ي���ر م���ص���ر ف����ي ل��ب��ن��ان 
محمد ب��در الدين زاي��د وأعضاء من 

الجمعية.
االول على  االتفاق  بنود  وتنص 
ت��وف��ي��ر ت��ج��ه��ي��زات ط��ب��ي��ة وت��ق��دي��م 
ت��س��ه��ي��ات ع��ل��ى ك��ل��ف��ة ال��خ��دم��ات 
المرضى  م��ن  للمحتاجين  المقدمة 
اللبنانيين والمصريين لمستشفى 
القبة  ومستشفى  الحكومي  بعبدا 
الحكومي في طرابلس ومستشفى 
زحلة  ال��ه��راوي في  الياس  الرئيس 
في  الحكومي  سبلين  ومستشفى 
اقليم الخروب، فيما ينص االتفاق 
ال����ث����ان����ي ع���ل���ى إن����ش����اء م��س��ت��وص��ف 

الرعايا  العام من  لنزالء نظارة األمن 
المصريين.

بالمبلي
وك�����ان س����ام اس��ت��ق��ب��ل ال��م��ن��س��ق 
الخاص لامين العام لألمم المتحدة 
دي��ري��ك ب��ام��ب��ل��ي ال����ذي زاره م��ودع��ًا 
وق��ال إن ال��زي��ارة "لشكر س��ام على 
العاقة بين األمم المتحدة والحكومة 
األس��اس  الحجر  ه��ي  التي  اللبنانية 
ل���ك���ل م�����ا ن���ع���م���ل���ه ه���ن���ا ف�����ي ل���ب���ن���ان. 
ونشكر ايضا كل األجهزة الحكومية 
ل��ل��ت��ع��اون م��ع��ن��ا ف���ي ال���ج���ن���وب وف��ي 
ك��ل ال���ب���اد، وش��ك��رت��ه ه��و شخصيًا 
ع��ل��ى حكمته وص��ب��ره وق��ي��ادت��ه في 

أي��ام صعبة ج��دًا. كلنا نعتمد عليه، 
ون��ح��ن ف��ي األم���م ال��م��ت��ح��دة م��ن بين 
ال��رئ��ي��س".  دول���ة  ع��ل��ى  المعتمدين 
وهنأ بامبلي سام على "اإلنجازات 
األم��ن��ي��ة األخ��ي��رة ف��ي وج��ه اإلره���اب، 
وهي انجازات حقيقية. وتحدثنا عن 
أحداث الساعة والوضع في الجنوب 
وأهمية الحفاظ على الهدوء هناك، 
وهذا عنصر أساسي لاستقرار في 

لبنان".
واس��ت��ق��ب��ل س����ام س��ف��ي��رة ك��ن��دا 
آدام���������س  ه�������ي�������اري ش�����اي�����ل�����دز – 
وج����رى ع���رض ل���اوض���اع ف���ي لبنان 
وال���م���ن���ط���ق���ة، ث�����م ال����م����دع����ي ال���ع���ام 

التمييزي سمير حمود.

ال��روم األرثوذكس  ت��رأس بطريرك 
الشكر  ص��اة  خدمة  العاشر  يوحنا 
الكويت،  ف��ي  البشارة  كنيسة  ف��ي 
����م إل������ى م���ط���ران���ه���ا ال��م��ن��ت��خ��ب 

ّ
وس����ل

غ���ط���اس ه���زي���م ع��ص��ا ال���رع���اي���ة، في 
حضور نائب وزي��ر ش��ؤون الديوان 
األميري الشيخ علي الجراح الصباح 
الجابر  ال��ك��وي��ت ص��ب��اح  أم��ي��ر  ممثًا 
األحمد الصباح وعدد من المطارنة 
وال����س����ف����راء. وف�����ي ن���ه���اي���ة ال���ص���اة 
انه  كلمته  ف��ي  العاشر  يوحنا  أك��د 
"شرف ألنطاكية وواج��ب أن ترعى 
أبناءها أينما حلوا، شرف لها ومجد 
ب��ذرة  ت��ك��ون  أن  أي��ض��ا  لكنيستها 
ت���س���ام���ح وش���ع���ل���ة ب����ق����اء ف����ي أرض 
وت��واص��ل  محبة  وسفيرة  ال��م��ش��رق، 

مع كل مكوناته".
وأض��������������اف: "ن�����ح�����ن ال������ي������وم ف��ي 
ال���ك���وي���ت، ف���ي ه����ذا ال��ب��ل��د ال��ط��ي��ب 
ال��ذي يعّبر وج��ودن��ا فيه ع��ن صلب 
التاريخي  أنطاكية  كنيسة  وج��ود 
وال���م���س���ت���م���ر ف����ي ال���خ���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي 
نرسل  هنا  وم��ن  العربية.  وال��ج��زي��رة 
التحية إلى سمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد الصباح وإلى معاونيه 
ف���ي ال��ح��ك��م، ون���ض���رع إل����ى ال���ل���ه أن 
الطيب  الكويت  وشعب  يحفظهم 
بخير وسام. وإننا نعّبر عن شكرنا 

لرعاية سموه ألبنائنا.
ال����ي����وم ج��ئ��ن��ا ب��خ��ي��ر خ���ل���ف ل��خ��ي��ر 
س���ل���ف. إن���ن���ا واث����ق����ون ب����أن س��ي��دن��ا 
غ���ط���اس س��ي��ك��م��ل أت���ع���اب س��ي��دن��ا 
جميعا  ن��ط��ل��ب  ال����ذي  قسطنطين 
بركة صلواته ونقر له بكل عرفان، 
العمر  ال��ل��ه أن يمنحه  إل��ى  ��ي 

ّ
ون��ص��ل

ال�����ط�����وي�����ل. ل����ق����د أع�����ط�����ى س���ي���دن���ا 
ق��س��ط��ن��ط��ي��ن وزن����ات����ه وب����ذره����ا في 
ك��ل الخليج ال��ع��رب��ي، وخ��ي��ر وزن��ات��ه 

وأثقلها هو تواضع الكبار".
ون���وه ب��ال��م��ط��ران ال��ج��دي��د وتوجه 
ال����ى ال��ش��ع��ب ال���م���ش���ارك: "ك��ن��ي��س��ة 
أنطاكية مشتل كينونة لكل منكم. 
نحن مسيحيي هذه الديار مجبولون 
بأديمها. لم نكن فيها ضيوفًا ولن 
ن���ك���ون. ن������وازل ال���ت���اري���خ إن ك��ث��رت 

حقيقة  ت��ل��غ��ي  ال  ف��ه��ي  ق��ل��ت  وإن 
ب��ط��ري��رك��ي��ة  أرض  أن  ه���ي  واح������دة 
أنطاكية كانت موئا لعيش واحد 
تناثرت  الدين ومهما  اختلف  مهما 
تتطلع  األرض  وه�����ذه  ال���ط���وائ���ف. 
تاريخها  ن��اص��ع صفحات  إل��ى  دوم���ا 
وتأمل من المستقبل في أن يكون 
على ه��ذه ال��ص��ورة. نحن نفخر بكم 
منكم  نحن  الكويت.  ف��ي  نا  أبناء ي��ا 
وف��ي��ك��م م��ه��م��ا اب��ت��ع��دت ال��م��س��اف��ة. 
بمحبتكم  م��ج��ب��ول��ون  أن���ك���م  ون��ع��ل��م 
اليوم ودوما  األم. وهي  لكنيستكم 
ت���ب���ادل���ك���م ال���م���ح���ب���ة إذ ت���ع���ل���م أن��ه��ا 
إيمانها  وأن  قلوبكم  ف��ي  مشتولة 
م��زروع في ص��دورك��م ومنقول دوما 

من الكبير إلى الصغير".

أم����ا ع���ن األزم�������ات ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة 
ف�����ق�����ال: "م������ن ه����ن����ا، م�����ن ال���ك���وي���ت 
نصلي م��ن أج��ل ال��س��ام ف��ي سوريا 
من  ي 

ّ
نصل لبنان.  ف��ي  واالس��ت��ق��رار 

أج���ل ال��م��خ��ط��وف��ي��ن وم��ن��ه��م أخ��وان��ا 
ال��م��ط��ران��ان ي��وح��ن��ا وب��ول��س ال��ل��ذان 
وك��أن  قضيتهما،  ال��ع��ال��م  يتناسى 
ال���ن���ف���س ال���م���ش���رق���ي���ة ه����ي أب��خ��س 
ثمنا م��ن اآلخ��ري��ن. وك��أن ق��در هذا 
تطحنها  حنطة  يكون  أن  المشرق 
ال���ص���راع���ات وت��ك��ت��ف��ي ع��ل��ي��ه��ا األم���م 
أيضا لكي  العقيم. نصلي  بالترثي 
يعي الجميع أن منطق اللقيا أقوى 
ب��ذر قيم  الصراعات وأن  من طبول 
نشهده  وال���ذي  ال��دي��ن��ي،  التسامح 
التكفير  م��ا يطفئ  أول  ه��و  ع��ي��ان��ا، 

واإلرهاب والعنف ورفض اآلخر".

ق�����ال ال���رئ���ي���س ن��ج��ي��ب م��ي��ق��ات��ي 
امام زواره في طرابلس "ان عودة 
ظ��اه��رة االن��ت��ح��اري��ي��ن وال��س��ي��ارات 
ال���م���ف���خ���خ���ة ت���س���ت���دع���ي ال���م���زي���د 
ال���ي���ق���ظ���ة وال������ح������ذر، الن م��ن  م����ن 
يتربصون شرا بالباد ماضون في 
واعادة  االمن  لضرب  مخططاتهم 
واسع".  نطاق  على  الوضع  توتير 
ل على "سهر الجيش والقوى  وعوَّ
االمنية على حفظ االمن وتوقيف 
ال��ع��م��ل��ي��ة  ان  ك���م���ا  ال���م���ج���رم���ي���ن، 
سجن  ف��ي  حصلت  ال��ت��ي  النوعية 
روم���ي���ة، ال��ت��ي خ��ط��ط ل��ه��ا س��اب��ق��ا، 
الوضع  زيادة تحصين  من شأنها 

االمني وتعزيزه".
وح��ي��ا "أه��ل��ن��ا ف��ي ج��ب��ل محسن 
نفسه  الموقف  في  تاقوا  الذين 
م���ع اخ���وان���ه���م ف���ي ط���راب���ل���س بعد 
والسام  التقوى  تفجير مسجدي 
باظهارهم وعيًا كبيرا في مواجهة 
ال��ع��م��ل االج����رام����ي اآلث����م وت��أك��ي��د 
االرهاب  الطرابلسية ضد  الوحدة 
وسلطة  ال��دول��ة  بخيار  والتمسك 

القانون". 
ال����ح����وار  اج��������واء  "ان  وأض���������اف: 
ف��ي ك��ل االت��ج��اه��ات ت��س��اه��م في 
ت��خ��ف��ي��ف االح���ت���ق���ان ف���ي ال���ش���ارع 
رغم  السياسية،  االج���واء  وت��ب��ري��د 
اق���ت���ن���اع ال��ج��م��ي��ع ب����أن ال��م��واض��ي��ع 
ال���خ���اف���ي���ة ل�����ن ت���ح���ل ب���ي���ن ل��ي��ل��ة 
وض��ح��اه��ا، واالس����اس وال��م��ل��ح في 
رأي���ي ه��و ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د 
ل���ل���ج���م���ه���وري���ة ف�����ي أس��������رع وق����ت 
ل��ت��ح��ص��ي��ن ال�����واق�����ع ال����دس����ت����وري 
حاليا،  المفقود  ال��ت��وازن  وتأمين 

ال��م��ل��ف ال ي���زال  ان���ه���اء ه���ذا  اال ان 
ب����ع����ي����دا ب����ع����ض ال�����ش�����يء ن��ت��ي��ج��ة 
ت�����داخ�����ل ال������واق������ع ال���ل���ب���ن���ان���ي م��ع 
مما  والدولية،  االقليمية  الملفات 
ا من تسوية على  جعل الملف جزء

مستوى واقع المنطقة ككل.
ه�����ذا االم������ر ال ي���ع���ن���ي ال���وق���وف 
م���ت���ف���رج���ي���ن، ب����ل ي��ن��ب��غ��ي ت��وف��ي��ر 
قاعدة من الحوار الداخلي تسمح 
الملف  ه��ذا  ف��رض  على  بالتوافق 
ك����أول����وي����ة ف�����ي ه������ذه ال���م���رح���ل���ة، 
ألن ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة 
ي���ح���ص���ن ال������واق������ع ال���ل���ب���ن���ان���ي ف��ي 
مواجهة االخطار والشرور الكثيرة 

التي نمّر بها".
وع����ن م���ع���اودة م��ج��ل��ة " ش��ارل��ي 
اي����ب����دو" ال��ف��رن��س��ي��ة ن���ش���ر رس���وم 
م��س��ي��ئ��ة ال�����ى ال����دي����ن االس����ام����ي 
ق���ال: "ه��ن��اك ج���دل م��زم��ن يتعلق 
ب��ح��دود ال��ح��ري��ة وض��واب��ط��ه��ا، واذا 
ك�������ان م�����ن ح�����ق ك�����ل ان�����س�����ان ان 
ي��ع��ب��ر ع���ن رأي����ه، ف���إن ح����دود ه��ذا 
ال���ت���ع���ب���ي���ر ت���ت���وق���ف ع���ن���د اح����ت����رام 
ح����ري����ة اآلخ�����ري�����ن واق���ت���ن���اع���ات���ه���م 
وم��ع��ت��ق��دات��ه��م. ل���ذا ف���إن ال��رس��وم 
المسيئة تشكل اصرارا على صب 
ال��زي��ت ع��ل��ى ال��ن��ار، وخ��ص��وص��ًا ان��ه 
ح��ص��ل اج��م��اع ش��ام��ل ع��ل��ى ادان���ة 
ج��ري��م��ة ال��ق��ت��ل ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت 
ان  نتمنى  المجلة.  ف��ي  العاملين 
تتخذ السلطات الفرنسية االجراء 
المناسب لوقف هذا التمادي في 
ة ال��م��ت��ع��م��دة،  الن ال��ت��ذرع  االس����اء
أمر  االخرين  الى  ة  لاساء بالحرية 

مرفوض".

الديموقراطي"  "اللقاء  رئيس  قال 
تصريح  ف��ي  جنباط  ول��ي��د  النائب 
ام���س: "ص����درت م��واق��ف سياسية 
ت��ش��ّب��ه ال��ب��ح��ري��ن ودوره�����ا ب��م��ا تقوم 
به إسرائيل والصهيونية التي هي 
عقود  منذ  للعرب  التاريخي  ال��ع��دو 
وال ب��د لنا م��ن االع��ت��راض على تلك 
المقبول وال  المواقف ألن��ه من غير 
ي��ج��وز إط����اق ه����ذا ال��ت��ش��ب��ي��ه مهما 
من  السياسي.  االخ��ت��اف  بلغ عمق 
ه��ن��ا ن��دع��و ال���ى ال��ع��ودة ال���ى وثيقة 
ب��س��ي��ون��ي ال���ت���ي ت��ش��ك��ل ال��م��دخ��ل 
ال��ق��ائ��م��ة في  ل��ح��ل األزم����ة  الصحيح 
بالحوار  إال  لن تحل  والتي  البحرين 
وال����ت����ف����اه����م وال�����ت�����واف�����ق ال���داخ���ل���ي 

والمصالحة الوطنية".
آراء  النظر عن  وأض���اف: "بصرف 
ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة في 
تطورات الواقع في البحرين، إال أنه 

من الضروري األخذ في االعتبار أن 
مئات اآلالف من اللبنانيين يقيمون 
وي���س���اه���م���ون  ال���خ���ل���ي���ج  دول  ف�����ي 
م��س��اه��م��ة ف���اع���ل���ة ف����ي م��ج��ت��م��ع��ات��ه 
وي��س��ت��ف��ي��دون م���ن خ���ي���رات���ه، حتى 
ال��ك��ب��ي��رة  ال��م��ال��ي��ة  ال���ت���ح���وي���ات  أن 
ل����ه����ؤالء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ال�����ى ذوي���ه���م 
ل��ب��ن��ان ت�����ؤدي دورًا م��ه��م��ًا في  ف���ي 
الصمود االقتصادي اللبناني. ومن 
غ��ي��ر ال��م��ف��ي��د ع��ل��ى االط����اق إص���دار 
المرحلة  مواقف سياسية في هذه 

الحساسة ال تراعي هذا األمر".
م��ن جهة أخ���رى، أج���رى جنباط 
اتصااًل أمس بوزير الحرس الوطني 
السعودي األمير متعب بن عبدالله 
ب����ن ع���ب���د ال���ع���زي���ز م���ع���اي���دًا ب��ال��س��ن��ة 
ال����ج����دي����دة وم���ط���م���ئ���ن���ًا ال������ى ص��ح��ة 
عبدالله  الملك  ال��س��ع��ودي  ال��ع��اه��ل 

بن عبد العزيز.

خليل فليحان

والمغتربين  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  ف��ش��ل 
ج����ب����ران ب���اس���ي���ل ف����ي اق����ن����اع ن��ظ��ي��ره 
آل  أحمد  ب��ن  خالد  الشيخ  البحريني 
خليفة بعدم تقديم مشروع قرار في 
وزراء  لمجلس  ال��ع��ادي  غير  االجتماع 

خارجية الدول العربية.
ت���ض���م���ن ال�����م�����ش�����روع ال���ب���ح���ري���ن���ي 
العام  االمين  انتقاد  ب��ادان��ة  المطالبة 
ل����"ح���زب ال���ل���ه" ال��ح��ك��م ف���ي ال��م��ن��ام��ة، 
باعتبارها "تدخا سافرا وغير مقبول" 
في ش��ؤون المملكة، ووص��ف ما ورد  
ع��ل��ى ل��س��ان��ه ب��أن��ه "ت��ح��ري��ض صريح 
على العنف، وي��ت��ع��ارض م��ع االع���راف 

والمواثيق الدولية واالنسانية".
ديبلوماسي  م��ص��در  رواه  م��ا  ه���ذا 
ل�"النهار"، مشيرا الى ان باسيل أجرى 
ال���وف���ود لتأجيل  ب���رؤس���اء  ات���ص���االت 
ط���رح���ه ري��ث��م��ا ت���ج���رى م����ش����اورات مع 
ال���وزراء  ال��ح��زب، إال أن  الحكومة وم��ع 
أص���روا على ط��رح��ه، م��ن وزي���ر ال��دول��ة 
ال���س���ع���ودي ل��ل��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة ال��ى 
وزي����ر خ��ارج��ي��ة االم������ارات ع��ب��دال��ل��ه بن 
زايد الذي برز ب�"هجومه العنيف" على 

لبنان وفقا للمصدر عينه. 
ووج�����ه ال���ك���ام ال����ى ب��اس��ي��ل "أن���ت 
صديق وزم��ي��ل، ولكن أسألك كيف 
ت��ع��ت��م��د ح��ك��وم��ت��ك��م س��ي��اس��ة ال��ن��أي 
بالنفس ع��ن األزم���ة السورية اذ نرى 

الحزب يقاتل فيها؟".
وه��ن��ا أوض���ح ب��اس��ي��ل ان���ه س��ب��ق له 
أن دان ام��ام وزي��ر الخارجية الكويتي 
االمين  الصباح  الخالد  صباح  الشيخ 
العربي،  نبيل  العربية  للجامعة  العام 
اي تهجم على أي دول��ة عربية، وكل 
م��ا ي��ص��در ع��ن الحكومة ه��و الموقف 
ال��رس��م��ي، وف���ي م��ا ع���دا ذل���ك ف���ان أي 

زعيم مسؤول عما يدلي به.
وف��ي��م��ا اس��ت��م��ر االن��ت��ق��اد والتهجم 
ن��ص��رال��ل��ه، طلب  العنيف ع��ل��ى ك���ام 
ب��اس��ي��ل ت��أج��ي��ل ب���ت م���ش���روع ال��ق��رار 
واع���ط���اءه ال��وق��ت الج����راء االت��ص��االت 
ال���ازم���ة ل��ت��س��وي��ة االم����ور م��ن منطلق 
الحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية 
مع  باالتحاد  واح��د  آن  ف��ي  والتمسك 
م��ا ي��ري��ده ال��ع��رب. ومما قاله باسيل: 
"ن���ح���ن ن��ت��ف��ه��م ه����واج����س ال��ب��ح��ري��ن 
ولبنان على مسافة واحدة ويبقى في 

ضمير العرب الصورة الجميلة".
إال أن ال��ج��م��ي��ع أص�����روا ع��ل��ى إم����رار 
م����ش����روع ال����ق����رار ال���ب���ح���ري���ن���ي، ف���ك���رر: 

"أعطوني مهلة لعرض الموقف على 
حكومتي"، عندها قال بن زايد: "هذه 
ليست المرة االولى يتعرض البحرين 
لهجوم سواء من سياسيين او صحف 
ان  الحكومة  وعلى  لبنانية،  اقنية  أو 
تتخذ م��وق��ف��ا"، ف���رد ب��اس��ي��ل: "انكم 
ت��ض��ط��رون��ي ال���ى تسجيل اع��ت��راض��ي 
ع���ل���ى م�����ش�����روع ال������ق������رار، وب���ع���ودت���ي 
ال���ى ل��ب��ن��ان س���أع���رض ال��م��س��أل��ة على 
ال��دول  يريح  موقف  الحكومة التخاذ 
العربية، وف��ي الوقت نفسه ال يعكر 

العيش المشترك ووحدة الحكومة".
وعقب الوزير االماراتي: "ان السيد 
نصرالله ليس شخصية عادية، وله 
وزنه الديني. هو ممثل في الحكومة 
ال���ت���ي ل���م ت����دن ال��ت��دخ��ل ف���ي ال��ش��أن 
ال��ب��ح��ري��ن��ي". وه���دد ب��ات��خ��اذ خ��ط��وات 
ض��د ل��ب��ن��ان اذا ل��م ت��ت��وق��ف ت��دخ��ات 
نصرالله. غير انه لم يسردها. وقال: 
عاجزة  اللبنانية  الحكومة  بقيت  "اذا 
ع����ن ض���ب���ط ال���ت���دخ���ل ف����ي ش���ؤون���ن���ا، 
ات��خ��اذ خطوات  ق����ادرون على  فنحن 
لوقفه على المستويات كافة. ولفت 
ال��م��ص��در ال����ى ان ال����وزي����ر ال��ب��ح��ري��ن��ي 
البالغ  انزعاجهم  أب��دوا  ال���وزراء  وسائر 
"م��ت��ص��ه��ي��ن��ة" في  ع����ب����ارة  ورود  م����ن 
خطاب السيد. وأث���ار اكثر م��ن وزي��ر 
مواضيع عن المساعدات للبنان مثل 
"من عّمر قرى في الجنوب دّمرت في 
ع���ام 2006؟ أو من  ح���رب اس��رائ��ي��ل 
االن  التحتية حتى  البنى  ف��ي  ساعد 

سوى صندوق النقد الكويتي؟".
ول���وح���ظ أن ال��������وزراء ال��م��ن��ت��ق��دي��ن 
توجهوا بالكام الى باسيل قائلين: 
"م�������ع م���ح���ب���ت���ن���ا وص����داق����ت����ن����ا ل�������ك، ال 
يمكننا السكوت عن هذا التدخل". 
ببيان  القرار  واستعيض عن مشروع 
اع����ت����رض ع��ل��ي��ه ب���اس���ي���ل، وح��ص��ل��ت 
لبنان  ن��ص��ه: "يسجل  "ال��ن��ه��ار" على 
اع���ت���راض���ه ع��ل��ى ال��ب��ي��ان ال��م��ق��دم من 
المزيد  العطاء  طلبا  البحرين  مملكة 
من الوقت والتأجيل من أجل معالجة 
الموضوع وعرض االمر على الحكومة 
اللبنانية افساحا في المجال للحفاظ 
على صفو العاقات العربية – العربية، 
ول���ك���ون ال��م��وق��ف ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��رس��م��ي 
يقضي ب��ع��دم ال��ت��دخ��ل ف��ي ال��ش��ؤون 
الداخلية العربية وعدم التعرض لها".
وح����ده وزي����ر خ��ارج��ي��ة ال���ع���راق أي��د 

اقتراح باسيل التأجيل.

khalil.fleyhane@annahar.com.lb

سالم أشاد بدور مصر القيادي العربي
وبالمبلي عن رئيس الوزراء: كلنا نعتمد عليه

يوحنا سّلم مطران الكويت عصا الرعاية:
منطق اللقيا أقوى من طبول الصراعات

ميقاتي: الرئاسة بعيدة الرتباطها اإلقليمي
واملواضيع الخالفية ال تحّل بين ليلة وضحاها

جنبالط انتقد كالم نصرالله على البحرين

"النهار" تنشر محضر اجتماع القاهرة
اإلمارات لخطوات إذا استمرت الحمالت

اللواء ابرهيم والوزير ابو فاعور والدكتور فوزي يوقعون على االتفاقين في حضور الرئيس سالم وسفير مصر محمد بدر الدين.

بين نصرالله واملشنوق
 في وقت واحد قبل يومين عبر شاشتين االمين العام 

ّ
أطل

ل�"حزب الله" السيد حسن نصرالله ووزير الداخلية نهاد 
المشنوق. ولمن رغب في االستماع الى "بطوالت" تغطي منطقة 
الشرق االوسط بكامله كان عليه متابعة مقابلة السيد نصرالله. 
أما من شاء ان يتابع ما قامت به القوى االمنية إلنقاذ لبنان من 
قطوعات فتوجه الى مقابلة الوزير المشنوق. إنهما صوتان من 

بلد واحد لكنهما من منطلقين مختلفين أشد االختاف.
لن يعوز المرء إدراك مشاعر الناس الخميس الماضي. ومن 

باب التذكير كانت ليلة الخميس في أول كل شهر على مدى 
عقود من القرن العشرين موعدًا للمايين في العالم العربي 

كي يتابعوا حفل السيدة أم كلثوم عبر االذاعة المصرية. لكن 
الزمن تغّير جدًا، والمشاهدون  اليوم منشغلون بمصيرهم. 
وعليه، فإن من شاهد نصرالله واستمع اليه يقول: "... قد 

نضطر )أن( تطلب منكم  قيادة المقاومة ان تدخلوا الى الجليل 
فعلى المقاومة ان تكون جاهزة لتدخل الى الجليل بل الى ما 

بعد الجليل" استحضر فورًا مشهد  مئات االلوف من النازحين 
الجنوبيين الذين تصرفوا في حرب تموز 2006 كما يتصرف 

 اليوم الجئو سوريا الذين ما زالوا الجئين.
في المقابل، من شاهد واستمع الى المشنوق استحضر زمنًا 

كانت فيه الدولة دولة ووزير الداخلية وزيرًا للداخلية، على رغم 
أن المشنوق رفض المباهاة بما أنجزه شخصيًا عازيًا الفضل الى 

أبطال الوزارة بالتعاون مع الجيش وواعدًا بأن تكون االجهزة 
االمنية عينًا ساهرة في عّز الحريق الذي يجتاح المنطقة ووصل 

الى لبنان.
باختصار، من تابع نصرالله وهو ممن يعشقون البقاء في 

الجنوب كان لسان حاله يقول: ليفتش قائد "حزب الله" عن 
مكان آخر وليعفينا من "نصر إلهي" جديد. ومن تابع المشنوق 

كان يردد في قلبه: هناك أمل في هذا البلد.
اللبنانيون بأكثريتهم الساحقة ال يتمنون أن تتكرر بطوالت 

نصرالله بل ينشدون بطوالت المشنوق. وللمفارقة أن الحوار 
دائر بين "المستقبل" و"حزب الله" أي بين تيار المشنوق وحزب 
نصرالله، لكنه حوار يأخذ باالعتبار ان لبنان دولة اسكندينافية 

وليس شرق أوسطية. الطرفان يريدان أن يستمر الحوار ألن 
"االفق هو وقف االحتقان والتوتر وهذا انجز بدرجة كبيرة جدًا" 

على حد تعبير نصرالله، في موازاته قول المشنوق "أنا الى جانب 
الرئيس الحريري بأنه يجب أن نواجه المرحلة بكل أنواع الحوار". 
حبذا، لو يتحّرك الحوار الى أبعد من حدوده الحالية فيبدأ يطرح 
بصراحة هادئة مصير الوطن في ظل هذين الخطين المتوازيين 

اللذين لن يلتقيا: خط  زالزل نصرالله وخط أمن المشنوق.
بصراحة، لن يتحمل لبنان أن يكون فيه مرشد للجمهورية 
الى الحروب ومرشد الى األمن في وقت واحد. فما تحلبه بقرة 

البطوالت االمنية تلبطه بقرة البطوالت االقليمية والعياذ بالله.

ahmad.ayash@annahar.com.lb

في منتهى الجد
أحمد عياش

زهرا وكيروز وسالمة يف عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري امس في عين التينة 
النائبين انطوان زهرا وايلي كيروز .

واشاد زهرا "باالنجازات االمنية وردود الفعل الشعبية على تفجير 
جبل محسن وحسم موضوع سجن رومية. اما في مشكلة كازينو 

لبنان، فكان تشديد على اعطاء الموظفين الموعودين بالتثبيت 
حقهم، ولكن شرط ان يترافق ذلك مع عملية اصاحية تنقذ الكازينو 

من مصير محتوم اذا بقي من دون خطوات اصاحية جدية".
وكان بري استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سامة.

وتلقى اتصااًل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وضعه 
في اجواء زيارته االخيرة لباريس والقاهرة، كما تلقى برقية جوابية 

من الرئيس الروماني كاوس يوهانّيس، ودعوة رسمية لزيارة رومانيا 
واالردن نقلها سفيرا البلدين في لبنان.

معوض عند املشنوق: وحدها الدولة تحمي اللبنانيين

عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق االوضاع مع رئيس 
"حركة االستقال" ميشال معوض الذي صّرح اثر اللقاء: "زيارتي 
اليوم لتقديم التهنئة باالنجازات المهمة التي حصلت في االيام 
االخيرة، ان في ما يختص بسجن رومية أو في ما يتعلق بتوقيف 

شربل خليل المتهم بقضية مقتل الشاب ايف نوفل. هذان االنجازان 
يؤكدان أنه عندما تريد الدولة اخذ قرار تستطيع تنفيذه )...(".
والتقى المشنوق رئيس المجلس االقتصادي االجتماعي روجيه 

نسناس الذي اوضح "ان البحث تركز على االمور االقتصادية 
واالجتماعية وضرورة تفعيل الدراسات المتخصصة بهذا الشأن 

لوضعها امام المسؤولين للبدء بمعالجة االمور المتعلقة بالشأنين 
االجتماعي واالقتصادي".

حدادة استغرب تكريم سعيد شعبان يف مؤتمر طهران

استغرب األمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة في تصريح 
تكريم األمين العام السابق ل�"حركة التوحيد االسامي" الراحل 

سعيد شعبان في مؤتمر الوحدة االسامية في طهران.
وقال: "لقد لفتنا تكريم سعيد شعبان المسؤول مع غيره ممن كانوا 
حينذاك في عصابة ارهابية عاثت فسادًا في طرابلس وأقامت فيها 

أول "إمارة" هي التي وضعت األسس لإلمارات االرهابية الحالية. 
وكان مسؤواًل مع آخرين عن مجزرة طاولت العشرات من المقاومين 

الشيوعيين والوطنيين في طرابلس والميناء".
وأضاف: "ان هذا التكريم يخفي إشارة سوداء في تصنيف اإلرهاب 

ومضمون الوحدة، ويسيء بشكل خاص الى المقاومة تاريخًا 
وحاضرًا ومستقبًا. وال يكفي أن يلتحق من ورث شعبان بخطة 

حزبية أو اقليمية معينة دون أية مساهمة في مجال المقاومة ودون 
أية مراجعة نقدية للتاريخ اإلرهابي لحركتهم. ال يكفي ذلك كي 

يكتسب أحدهم صفة المقاوم أو الوحدوي أو المعتدل".

أحمد الحريري: الحوار مع الحزب ضرورة  

صيدا – "النهار"

م "تيار المستقبل" ورشة عمل في صيدا بمشاركة االمين العام 
ّ
نظ

للتيار احمد الحريري الذي ندد في مداخلة، بإعادة صحيفة "شارلي 
ايبدو" نشر الرسوم المسيئة الى الرسول. وقال ان "الرد على أي 

إساءة ال يكون بجرائم إرهابية، إنما بالتمسك باإلدانة السلمية 
والحضارية التي تشكل أهم دفاع عن الدين االسامي"، مشيرًا الى 
أن موقف "تيار المستقبل" "يتقاطع مع موقف المرجعيات الروحية 

واألزهر والفاتيكان". ولفت الى "اهمية الموقف الفرنسي الذي صدر 
على لسان رئيسي الجمهورية والوزراء الفرنسيين بالفصل ما بين 

االسام واالرهاب"، متوقفا عند الحوار بين "المستقبل" و"حزب 
الله" تحت عنوان "تخفيف االحتقان وتدعيم الوضع األمني".

وختم: "ما يعنينا من الحوار انه فتح الباب امام حوارات اخرى، وال 
سيما بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وانه حوار 

تحت سقف العنوان الذي حدده الرئيس سعد الحريري، أي مصلحة 
لبنان وتحييده عن النار السورية".

أندراوس: "حزب الله" يضّخم إيجابيات الحوار

الحظ نائب رئيس "تيار المستقبل" انطوان اندراوس ان "الفريق 
اآلخر وعلى رأسه االمين العام لحزب الله ُيضخم ايجابيات الحوار مع 
المستقبل"، مؤكدا "ان المناقشات تتقّدم بهدف القول الحقًا انه 
قّدم تنازالت، لكن الواقع عكس ذلك تمامًا". ورأى في تصريح انه 

"من المبكر عقد لقاء بين نصرالله و)سعد( الحريري"، مشيرا الى ان 
بحث في الحوار، فمثًا موضوع 

ُ
"ال تطور في ما خّص الملفات التي ت

سرايا المقاومة لم ُيبحث بعد". واضاف: "ان حزب الله هو من يجب 
ان ُيقّدم تنازالت النه الطرف الُمحاور الذي يملك الساح". 

مـوجــز

يوحنا العاشر: نضرع إلى 
الله أن يحفظ شعب 

الكويت الطيب. وإننا نعّبر 
عن شكرنا لرعاية سموه 

ألبنائنا
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 اإلجراءات الحدودية بين إبرهيم وخوري

استقبل المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبرهيم امس 
األمين العام للمجلس األعلى السوري – اللبناني نصري خوري، 
وتطرق  البحث الى مسألة االجراءات االخيرة التي اتخذها االمن 

العام على الحدود مع سوريا ومنح تأشيرة للسوريين الراغبين 
في الدخول الى لبنان ضمن اجراءات للحد من توافد النازحين.

توقيف معتد على الجيش يف الضاحية

أوقفت دورية من الجيش في محلة حارة حريك – الضاحية 
الجنوبية، المدعو جوان فوزي أحمد من التابعية السورية، 

والمطلوب بموجب وثيقة العتدائه بتاريخ 8 تشرين االول 
الماضي على دورية للجيش في بلدة الناعمة.

وسلم الموقوف الى المرجع المختص إلجراء الالزم.

توقيف عصابة نفذت عمليات سلب بقوة السالح

اوقفت مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية 3 
اشخاص اقدموا على السرقة والسلب بقوة السالح في مناطق 

من محافظتي جبل لبنان وبيروت.
ونتيجة التحريات واالستقصاءات المكثفة، تمكنت المفرزة 

من توقيف أفراد العصابة في محلتي الدالية - الروشة والرحاب، 
وهم السوريان أ. ع. )مواليد 1994( و م. ح. )مواليد 1997(، 

واللبناني م. ك. )مواليد 1997(.
بالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالعديد من عمليات السلب 

بقوة السالح وسرقة محال تجارية بالكسر والخلع وانتحال صفة 
أمنية وسرقة سيارات ودراجات نارية، في مناطق عدة في 

بيروت وجبل لبنان، إذ كانوا ينتحلون صفة أمنية ويهددون 
ضحاياهم بمسدس حربي أو بواسطة سّكين، ويسلبونهم 

محافظهم وهواتفهم الخليوية، مستخدمين سيارات مسروقة. 
لذلك تطلب المديرية العامة لقوى األمن الداخلي بناًء على إشارة 
القضاء، من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعّرفوا إليهم، الحضور 

إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في محلة فردان - ثكنة بربر 
الخازن، أو اإلتصال على أحد األرقام : 01/810170 أو 01/810171 

أو 01/789746، تمهيدًا التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

أمن وقضاء

إنها كلمة حّق
ليس خافيًا على األشقاء واألصدقاء الدور االيجابي والبناء الذي 

تؤّديه حكومة الرئيس تمام سالم على مختلف الصعد، وفي 
ة والدولّية، سعيًا الى توفير ما  شّتى المجاالت المحلّية والعربيَّ

ة. ة والميدانيَّ ة والسياسيَّ أمكن من الحماية المعنويَّ
والتزام معظم األفرقاء والفئات سياسة النأي بالبلد والنفس، 

وتي ثماره، حتى في حقول األلغام التي ال يزال 
ُ
والتصرفات، أ

قته التوافقات من 
ّ
" اليها، ويحاول اختراق ما حق االرهاب "يحنُّ

وئام وأمن وتفاهم ضّد كل ما يمتُّ الى االرهاب االنتحاري بصلة.
يعلم القاصي والداني معًا، كما المهاجر قبل المقيم، ان لبنان 

كان من بوابة الجغرافيا والحدود 
َ
في صميم دوامة المنطقة، أ

المتداخلة أم َعْبر التنظيمات الكثيفة التي اغتنمت  الكثير من 
ر لها عناصر 

ّ
 لها "دربًا آمنًا"، وحيث توف

ُّ
الفرص واألزمات لتشق

"نائمة" الظروف والغطاء.
غير أن قرار التعاون بين مختلف االنتماءات، الى توفير 

االجواء الهادئة داخل الحكومة وجلسات مجلس الوزراء، ساهم 
بال ريب في االفساح في المجال للحكومة السالمّية "الرائقة" 

لتحقق الكثير من االنجازات التي كانت تحسب في خانة رابع 
المستحيالت.

بعيدًا من أساليب التنظير، والتمظهر، والتباهي، واالدعاء، 
م في كل األوقات وغّب  ة أن تقدَّ تستطيع الحكومة السالميَّ

الطلب كشفًا بالحساب: هذا ما حققناه، وهذا ما هو قيد 
التحقيق، وهذا ما هو مدرج للتنفيذ في المرحلة المقبلة.

ى به من 
َّ
كما في إمكان تمام سالم أن يقف بكل ما يتحل

تواضع ولياقة وشجاعة ويقول هؤالء وزرائي فجيئوني بمثلهم، 
وهذه أفعالهم تشهد لهم دونما حاجة الى تعريف أو تصنيف.

والى حّد يجعل بعض المخضرمين وكبار المسؤولين يعلنون 
بكل ثقة وعلى المأل ان هذه الحكومة تصلح أن تكون مثااًل 

قت خالل هذه الفترة 
َّ
ونموذجًا، اذا ما قارنا انتاجها وما حق

القصيرة، وفي هذه الظروف الملتهبة، بما فعلته أو لم تفعله ولم 
تنجزه حكومات سابقة.

واقعّيًا، سمعتها من مراجع دقيقة في الكالم والتوصيف أَن 
ما تمَّ تحقيقه في عهد هذه الحكومة، وخصوصًا على صعيدي 

األمن والفساد وتطبيق القوانين، لم يكن ليخطر في بال، أو يرد 
في تقديرات أحد.

ليس من باب المديح، وال من باب القول للرئيس سالم 
ووزرائه إنهم جاهدوا الجهاد الحسن وأكملوا الشوط وحفظوا 

ة  االيمان، وناضلوا ببسالة نادرة في سبيل درء المخاطر المصيريَّ
ها.

ّ
عن بلد الثماني عشرة طائفة، إنما هي كلمة حق في محل

 ألحد أن يتهم الحكومة بالتقصير 
ُّ

بالطبع والتأكيد، ال يحق
في موضوع الفراغ الرئاسي. فَمن من اللبنانّيين ال يعلم ان ايران، 

و"الخارج" وراء هذا التأخير والتفريغ؟

elias.dairy@annahar.com.lb

نهاريات
الياس الديري

عكار - ميشال حالق

الوراق  ايلي طوني  انتماء  أثار خبر 
)اب���و ع��ل��ي( إل���ى م��ج��م��وع��ات اره��اب��ي��ة 
استغراب اهالي بلدته )االساسية( 
منذ  عائلته  هجرتها  ال��ت��ي  شربيال 
زمن بعيد لتسكن في حي القبة في 
ط��راب��ل��س ح��ي��ث ك���ان وال����ده يعمل 
ال��ع��ائ��ل��ة للسكن  ل��ت��ن��ت��ق��ل  ب���الط���ًا، 
الح��ق��ًا ف��ي ب��ل��دة مجدليا ف��ي قضاء 
زغرتا على اثر االوضاع االمنية التي 

عاشتها مدينة طرابلس.
كما ان توقيفه أثار ارتياحا لدى 
عائلته واقربائه واهالي البلدة الذين 
بأخباره  فوجئوا  انهم  على  اجمعوا 
ال��ت��ي ت���وات���رت ت��ب��اع��ًا، خ��ص��وص��ًا ان 
كثيرين من ابناء البلدة لم يشاهدوا 
اي��ل��ي فيها منذ زم��ن بعيد وك��ث��ر ال 
ي��ع��رف��ون كيف  وال  يعرفونه ش��ك��اًل 
انتهى به االمر الى سلوك ال يقبلون 
اي  ان  االط���الق، ويعتبرون  ب��ه على 
ع���م���ل اره����اب����ي م����رف����وض ب��ال��م��ط��ل��ق 
معروف  الوطني  البلدة  انتماء  وأن 
واب�����ن�����اء ع���ائ���الت���ه���ا ف�����ي م��ع��ظ��م��ه��م 
وم��ن��ه��ا ع��ائ��ل��ة اي��ل��ي ال����وراق مشهود 
بالعيش  وايمانهم  بوطنيتهم  لهم 
بمؤسسات  وتمسكهم  المشترك، 
ال��دول��ة وب��خ��اص��ة م��ؤس��س��ة الجيش 

التي يعتبرونها خطًا أحمر وال يجوز 
اإلساءة اليها ألنها مؤسسة وطنية 

جامعة لكل ابناء الشعب اللبناني.
ال��وراق  ايلي  أن  المعطيات  وف��ي 
قبض عليه منذ ما يزيد على 8 ايام، 

وع��ائ��ل��ت��ه ل��م ت��ك��ن تعلم ب��م��ا ت��ورط 
ابنها وال بما يقوم به وفوجئت بما 
تنامى اليها من اخبار قبيل توقيفه 
على يد مخابرات الجيش وصعقت 
تكفيرية  مجموعات  ف��ي  لضلوعه 

واره��اب��ي��ة ي��رف��ض��ون��ه��ا ف��ي المطلق 
وش��ك��رت ال��ل��ه ع��ل��ى ت��وق��ي��ف ابنها 
قبيل تنفيذه أيًا من االعمال التي 
كان يمكن ان يقوم بها. وهي في 
انتظار ما ستؤول اليه التحقيقات 

في هذا االطار.
وقال رئيس بلدية شربيال جورج 
الوراق، وهو خال الموقوف: "ان ايلي 
القبة في طرابلس  تربى طفاًل في 
ول���م ي��ك��ن ي��ت��ردد ال���ى ش��رب��ي��ال كي 

ن��ع��رف��ه اك��ث��ر وع��ائ��ل��ت��ه ك��ان��ت ت��زور 
المناسبات. وهو تطوع  البلدة في 
مرتين في قوى االمن الداخلي وكل 

مرة لم يستقر طويال".
وي��ت��ح��دث ال������وراق ع���ن "ت��غ��ري��ر" 
بابن شقيقته في البيئة التي نشأ 
فيها ويقول: "حاولنا مرارًا توعيته 
ون��ص��ح��ه ون���ص���ح ع��ائ��ل��ت��ه ب���ض���رورة 
المعشر" ولكن   " ه��ذا  االبتعاد عن 
ف��ع��ل  رد  أي  ل��ل��ن��ص��ي��ح��ة  ي���ك���ن  ل����م 

ايجابي لديه وكان كتومًا جدًا".
واض��������اف: "ك������ان ت���وق���ي���ف اي��ل��ي 
أواًل ألنه  لنا،  ارتياح وس��رور  مبعث 
ل��م يلحق  ث��م ألن���ه  ل��م يفجر نفسه 

أذى بأحد".
وق���ال: "ب��اس��م��ي وب��اس��م البلدية 
وال���م���خ���ت���ار وع���م���وم أه���ال���ي ش��رب��ي��ال 
ن��س��ت��ن��ك��ر اش����د االس���ت���ن���ك���ار  ه��ذه 
االعمال سواء صدرت عن ايلي او عن 
أي أحد آخر ونتمنى األمن واألمان 
ولنا  اللبنانيين،  ولكل  لبنان  لكل 
العسكرية  بالمؤسسة  كبيرة  ثقة 

وليس لنا أمل اال في الجيش".
مؤكدة  غير  معلومات  وأش����ارت 
ال��ى أن ايلي ك��ان سافر أخ��ي��رًا الى 
تركيا، ولم يعرف ما اذا كان ذهب 
لبنان  الى  الى سوريا قبيل عودته 

حيث تم توقيفه.

شربيال من بعيد.  )م. ح.(

خبر انتماء إيلي الوراق إلى مجموعات إرهابية
أثار استغراب بلدته األم وارتاحت إلى توقيفه

شبعا تنفض عنها غبار العاصفة الثلجية
النازحون السوريون واألهالي يتقاسمون املعاناة

أزمة االستحقاقات يف "مركز عصام فارس":
انتخاب رئيس قوي له قاعدة مسيحية

املوقوفون يف ملف البارد مثلوا أمام العدلي

إسرائيل ال تعّوض مصطفى ديراني

الجيش ُيوقف مطلوبين شماالً وبقاعًا

أف����ادت م��ص��ادر ق��ض��ائ��ي��ة "ال��ن��ه��ار" 
السيدة  األوروب����ي كلف  االت��ح��اد  ان 
م��ارغ��ري��ت ج��اك��وب ح��ض��ور جلسات 
ال�����م�����ج�����ل�����س ال������ع������دل������ي ف��������ي م���ل���ف 
الموقوفين االسالميين، مع مترجم.

وأح��ض��ر ج��م��ي��ع ال��م��وق��وف��ي��ن ام��ام 
ال��م��ج��ل��س ال���ع���دل���ي ام�����س، ب��رئ��اس��ة 
ال��ق��اض��ي ان��ط��ون��ي ع��ي��س��ى ال���خ���وري 
لمتابعة محاكمتهم في ملف احداث 
مخيم نهر البارد. وكانوا تمنعوا عن 
ال��ح��ض��ور ف���ي ال��ج��ل��س��ات ال��س��اب��ق��ة. 
وأث������اروا ف��ي ن��ه��اي��ة ال��ج��ل��س��ة مسألة 
المبنى "ب" في  ال��ى  ال��دخ��ول عنوة 

س��ج��ن روم����ي����ة، ف��أج��اب��ه��م ال��ق��اض��ي 
ال��خ��وري: "اذا ك��ان لديكم اي طلب 
فيجب  ال��ع��دل��ي��ة  ب��ال��ض��اب��ط��ة  يتعلق 
التمييزية  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  م��راج��ع��ة 
المعنية بهذا الموضوع". ثم نظر في 
الملفات المدرجة. وأرجأ الملف رقم 
موقوفين  ث��الث��ة  وكيلة  لغياب   38
الملف  وف���ي  ال��م��ق��ب��ل.  آذار  ال���ى 13 
رقم 35 أصر بعض المتهمين على 
تغيير وكيلهم، فأرجئ لهذه الغاية 
الملف رقم  التاريخ نفسه. وفي  الى 
20 أص���ر ال��م��وق��وف��ون ع��ل��ى ح��ض��ور 
ال����ى ت��ف��ري��ع��ه  م��ح��ام��ي��ه��م، م��م��ا ادى 

النظر في شأن موقوف  واستكمال 
وعشرة مخلين نفذت مذكرات القاء 
موقوف  بينهم  حقهم،  في  القبض 
ف���ي دع�����وى أخ������رى، وارج�������اء ملفهم 
المقبل.  ف��ي 13 ش��ب��اط  الحكم  ال��ى 
وف���ي ال��م��ل��ف رق���م 31، ق��ال��ت وكيلة 
رحيم  نبيل  عليه  المدعى  الموقوف 
ان قضية اخرى في حقه عالقة امام 
حكم  وص���در  العسكرية،  المحكمة 
التمييز  محكمة  ل��دى  فيه  مطعون 
ال��ع��س��ك��ري��ة ول����ب����ّت دف������وع ش��ك��ل��ي��ة 
ت��ق��دم��ت ب��ه��ا وب����ت ال���ط���ع���ن، أرج���ئ 

الحكم الى 8 أيار المقبل.

رام الله – "النهار"

في  موسعة  قضائية  هيئة  ق���ررت 
منع  االس��رائ��ي��ل��ي��ة  العليا  المحكمة 
مصطفى  س��اب��ق��ا  اللبناني  االس��ي��ر 
دي����ران����ي م���ن ح��ق��ه ف���ي ال��ت��ع��وي��ض 
المالي )6 ماليين شاقل، نحو مليون 
ونصف مليون دوالر( عن التنكيل 
الذي تعرض له خالل التحقيق معه 

في سجنه االسرائيلي.

وب����ذل����ك أل���غ���ت ال��م��ح��ك��م��ة ق�����رارا 
س��اب��ق��ا ص���در ع��ن ال��م��ح��ك��م��ة العليا 
ابيب  ت��ل  ف��ي  المركزية  والمحكمة 

في هذا الشأن.
العليا  ال��م��ح��ك��م��ة  رئ��ي��س  وك����ان 
ال���ق���اض���ي اش����ي����ر غ���رون���ي���س ن��ط��ق 
ب��ال��ح��ك��م ف���ي م���راس���م ال������وداع ال��ت��ي 
اق��ي��م��ت ل���ه ل��م��ن��اس��ب��ة اح��ال��ت��ه على 
ال���ت���ق���اع���د. وأك�����د غ���رون���ي���س ان����ه ال 
يحق ألعداء الدولة تقديم الدعاوى 

ضدها في المحاكم االسرائيلية.
وكان ديراني خطف عام 1994 
م���ن ل��ب��ن��ان ف���ي م��س��ع��ى اس��رائ��ي��ل��ي 
للحصول على معلومات عن مصير 
ال��ط��ي��ار االس��رائ��ي��ل��ي ال��م��ف��ق��ود رون 
ال����ذي أس��ق��ط��ت ط��ائ��رت��ه في  أراد 
فلسطيني  ب��ص��اروخ  لبنان  ج��ن��وب 

من مخيم المية ومية شرق صيدا.
وقد أطلق ديراني عام 2004 في 
اطار صفقة تبادل مع "حزب الله".

مديرية   – الجيش   ق��ي��ادة  اعلنت 
التوجيه ان قوة من الجيش تدخلت 
- ط��راب��ل��س،  ال���ب���داوي  ف��ي منطقة 
مواطنين  بين  عائلي  خ��الف  لفض 
ت��ط��ور ال��ى ظ��ه��ور مسلحين وإل��ق��اء 
ق��ن��اب��ل ي���دوي���ة،  وت��ع��ّرض��ت ال��ق��وة 
خالل ذلك الطالق نار من المطلوب 
خ��ال��د زك��ري��ا ال��خ��ال��د، ف��رد عناصرها 
ع��ل��ى ال���ن���ار ب��ال��م��ث��ل م��م��ا أدى ال��ى 
إص���اب���ت���ه ب����ج����روح، ون���ق���ل ال����ى أح��د 
ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات. وض���ب���ط ال���س���الح 
كانت  ال��ت��ي  وال��ذخ��ائ��ر  المستخدم 
الجيش  في حوزته، وأوقفت قوى 
خالل اإلشكال المطلوب خالد أكرم 

الحاج ديب.
ال�����ى ذل������ك، ده���م���ت دوري�������ة م��ن 
ال��ج��ي��ش م���ن���زل ال��م��ط��ل��وب ع��ث��م��ان 
محمد العبدالله في محلة التبانة – 
طرابلس ولم تعثر عليه، وضبطت 
ف����ي ال���م���ن���زل، ك��م��ي��ة م����ن ال��ق��ن��اب��ل 
ال����ي����دوي����ة واألس����ل����ح����ة وال����ذخ����ائ����ر 
ال��خ��ف��ي��ف��ة، وح���زام���ًا ن��اس��ف��ًا وع����ددًا 
وأجهزة  الكهربائية  ال��ص��واع��ق  م��ن 
اإلشعال والتفخيخ الالسلكي، الى 
عدد من األجهزة الالسلكية وأعتدة 
ع��س��ك��ري��ة م��ت��ن��وع��ة، وأع�����الم ت��اب��ع��ة 

ألحد التنظيمات اإلرهابية.   
ك��م��ا أوق���ف���ت ق����وى ال��ج��ي��ش في 

أم����س،  م����ن  م��ن��ط��ق��ة ع����رس����ال أول 
ال����م����دع����و ع����م����ر ع����ل����ي ال���ح���ج���ي���ري، 
ل��م��ح��اول��ت��ه ت��ه��ري��ب م�����واد غ��ذائ��ي��ة 
وأع��ت��دة ال��ى ال��ج��رود بواسطة ج��رار 
زراع�����ي وب��ط��ري��ق��ة م��م��وه��ة. ك��ذل��ك 
فجر  للجيش  تابعة  دوري��ة  أوقفت 
أم��س في ح��ارة حريك – الضاحية 
ال��ج��ن��وب��ي��ة، ال��م��ط��ل��وب م��ح��م��د علي 
علو، إلقدامه في 6 حزيران 2014 
ب��االش��ت��راك م��ع آخ��ري��ن، على إط��الق 
النار في اتجاه عناصر الجيش في 
محلة المرج – الهرمل. وتم تسليم 
ال��م��وق��وف��ي��ن م��ع ال��م��ض��ب��وط��ات ال��ى 

المراجع المختصة.

شبعا – سعيد معالوي

الوصول الى شبعا كان مستحياًل 
ط�������وال األي��������ام ال����ع����ش����رة األخ����ي����رة 
ب��س��ب��ب ال���ث���ل���وج ال��م��ت��راك��م��ة ع��ل��ى 
اليها إن من جهة  المؤدية  الطرق 
الهبارية  او  كفرشوبا  أو  حاصبيا 
او راشيا ال��وادي. أم��ا داخ��ل شبعا 
ال����ذي وص��ل��ن��ا ال��ي��ه ام���س ب��س��ي��ارة 
رب��اع��ي��ة ال��دف��ع، ف��ح��ّدث ع��ن الثلج 
وال ح�������رج، واألك�����ث�����ر غ����راب����ة ك���ان 
ح��ض��ور م��ئ��ات ع��ائ��الت ال��ن��ازح��ي��ن 
ال���س���وري���ي���ن ال����ى ال���س���اح���ة ال��ع��ام��ة 
م��ح��روق��ات  م��ن  م��س��اع��دات  م 

ّ
لتسل

وأغ��ط��ي��ة و"ص���وب���ي���ات" ل��ل��ت��دف��ئ��ة 
ق��دم��ت��ه��ا 6 م���ؤس���س���ات ان��س��ان��ي��ة 
ل��ب��ن��ان��ي��ة وع���رب���ي���ة، منها  وخ��ي��ري��ة 
لجنة مساعدة النازحين الكويتية 
ودولة قطر و"الجماعة اإلسالمية" 
وتيار المستقبل، ولم تكن حركة 
أه����ال����ي ش���ب���ع���ا ال��م��ق��ي��م��ي��ن ف��ي��ه��ا 
لتشكل أكثر من عشرة في المئة 
م���ن أص����ل ال��ح��ض��ور ال���س���وري مما 
دف����ع ال��س��ي��د ي���وس���ف وه���ب���ي ال��ى 
القول ل�"النهار" أمام هذا المشهد 
"غ��ي��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي": "ه���ل ي��ج��وز أن 
النازحين  ال��ى  المساعدات  ��ق��ّدم 

ُ
ت

وال ت���ق���دم ل���ن���ا ن���ح���ن ال��ص��ام��دي��ن 

ف��ي ال��ب��ل��دة رغ��م ال��ظ��روف الصعبة 
ال��م��ع��ي��ش��ي��ة وال���ن���ات���ج���ة أي���ض���ًا م��ن 

القاسية؟". الطبيعة 
وسأل عن المسؤولين عن "هذا 

الحيف الالحق بنا".
وق�������ال م����واط����ن����ه أك�������رم ك��ن��ع��ان 
ل�����"ال����ن����ه����ار": "أخ����ش����ى م����ا ن��خ��ش��اه 
 

ّ
ف�����ي ش���ب���ع���ا أن ي���ح���ل ب���ن���ا م�����ا ح���ل

النكبة 1948  بالفلسطينيين عام 
عندما غ��ادروا أرضهم لمدة أسبوع 
ليصل هذا االسبوع الى 66 سنة، 
كضيوف  حاليًا  نعيش  أن��ن��ا  حتى 
ر 

ّ
في بلدتنا وهم رب المنزل"، وحذ

م��ن ه���ذا األم���ر "ألن ال ش���يء يمنع 
م��س��ت��ق��ب��اًل أن ي��ق��ول ل���ك أي ن���ازح 
ف��ي شبعا  ال��ذي يسكنه  البيت  إن 

موروث من أبيه أو جّده.
أح�����د ال���ن���ازح���ي���ن م����ن ب���ي���ت ج��ن 
ال���س���وري���ة ال���ت���ي ت��ق��ع ف���ي ال��م��ق��ل��ب 
اآلخر من جبل الشيخ قبالة شبعا، 
نزار محفوض، كان ينقل غالونات 
مازوت الى حيث يقيم على دراجته 
الى  قريبًا  العودة  أمل  على  النارية 
"معاناتنا قاسية  وبلده ألن  بلدته 
بيوتنا  خّربت  والسياسة  ومؤلمة، 

وهّجرتنا منها".
وي��ب��ق��ى ال����س����ؤال ه���ل س��ي��ك��ون 
مصير شبعا كمصير مزارعها ولكن 

في اتجاه آخر؟

"أزم����ة االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��دس��ت��وري��ة 
وإم��ك��ان��ي��ة ال��ح��ل��ول" ك��ان��ت ع��ن��وان 
ندوة عقدت في مركز عصام فارس 
النائب  فيها  ت��ح��دث  ب��ي��روت،  ف��ي 
ال��س��اب��ق��ان  وال������وزي������ران  ع�����ون  آالن 
ي���وس���ف س���ع���ادة وس��ل��ي��م ال��ص��اي��غ 
ع����ن ات����ف����اق ال���ط���ائ���ف وال��ط��ائ��ف��ي��ة 
التمثيل  وقانون االنتخاب وضمان 
ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��م��س��ي��ح��ي��ي��ن وح���ي���اد 

لبنان.
عون وسعادة شددا على تطبيق 
ات����ف����اق ال���ط���ائ���ف ن���ص���ًا وروح�������ًا ف��ي 
القصوى  واأله��م��ي��ة  شكل ش��ام��ل، 
الع���ت���م���اد ق����ان����ون ان���ت���خ���اب���ي ج��دي��د 
ي��ض��م��ن ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ح��ق��ي��ق��ي لكل 
م��ك��ون��ات ال��م��ج��ت��م��ع، خ��ص��وص��ًا أن 
أح���ادي���ة ال��ت��م��ث��ي��ل ل���دى ال��ط��وائ��ف 
االس��الم��ي��ة ه��ي أح���د أب����رز ال��ع��وائ��ق 
أم�����ام ت��ط��ب��ي��ق ال��ط��ائ��ف ف���ي شكل 

صحيح.
ورأى عون أن النظام السياسي ال 
يرتكز منذ عقدين على الدستور إال 
شكاًل، وهو فعليًا في خدمة القوى 
منذ  ال��ن��ظ��ام  أن  ورأى  ال��س��ي��اس��ي��ة. 
2005 فقد "نقطة ارتكازه"، التي 
كانت في عنجر والشام، وأصبحت 
ن��ق��ط��ة االرت����ك����از ه����ذه ت��ائ��ه��ة بين 
التي  السياسية  وال��ق��وى  الطوائف 

ت��م��ث��ل��ه��ا وال���ق���وى االق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي 
ترعاها، داعيًا الى توسيع الهامش 
البالد  وإدارة  القرارات  في  اللبناني 
ع���ب���ر ت���ع���دي���ل آل����ي����ات����ه ف�����ي ش��ك��ل 
ال��م��ؤس��س��ات  ع��م��ل  تلقائية  ي��ؤم��ن 
وح����ص����ول االس���ت���ح���ق���اق���ات. ورك����ز 
انتخابات  قانون  وض��ع  أهمية  على 
جديد منصف وعادل يسمح بانتاج 
ميثاقية  وأق��ل��ي��ة  ميثاقية  أك��ث��ري��ة 
كما  ان��ت��خ��اب��ي.  استحقاق  ك��ل  عند 
اق��ت��رح وض��ع آل��ي��ة ان��ت��خ��اب لرئيس 
ت���ؤم���ن ح��ت��م��ي��ة اج����رائ����ه ع��ل��ى غ���رار 
ان����ت����خ����اب ال����رئ����ي����س م����ب����اش����رة م��ن 
أولى  دورة  على  معطوفة  الشعب، 
المسيحيين  بالناخبين  م��ح��ص��ورة 

للضرورات الميثاقية.
فقال  السابق سعادة  الوزير  أما 
إن مشكلة الطائف هي أن الهدف 
م����ن وض���ع���ه ت��ك��ل��ي��ف وص�����ي ع��ل��ى 
ايجابياته  وم���ن  بتطبيقه،  ل��ب��ن��ان 
ض��م��ان ال��ش��راك��ة وال��م��ن��اص��ف��ة بين 
المسلمين والمسيحيين، وسلبيته 
األساسية أنه اعتبر انتصارًا لفريق 
على ف��ري��ق آخ���ر. وأك���د أن تعديل 
الى  "الطائف" وتطويره يحتاجان 
ت���واف���ق وط��ن��ي ال ي��ف��ه��م ع��ل��ى أن��ه 
"هزيمة لطرف". وأضاف ان فريقه 
ال��س��ي��اس��ي ي��ؤي��د ان��ت��خ��اب رئيس 

ل��ل��ج��م��ه��وري��ة، أي أن ت��ك��ون  ق���وي 
ل���دي���ه ق���اع���دة م��س��ي��ح��ي��ة، وي��ك��ون 
ق�������ادرًا ع���ل���ى ال���ت���واص���ل م����ع ج��م��ي��ع 
األفرقاء. ودعا الى قانون انتخابات 
ت��م��ث��ي��ل��ي ع������ادل ي���ؤم���ن م��ن��اص��ف��ة 
تركيب  ب��إع��ادة  ويسمح  حقيقية 

السلطة.
ول���ف���ت ال���وزي���ر ال��س��اب��ق ال��ص��اي��غ 
الى محورية مسألة انتخاب رئيس 
ج���م���ه���وري���ة ف����ي اس���ت���ق���رار ال��ن��ظ��ام 
رئيس  انتخاب  وأهمية  السياسي 
م��س��ي��ح��ي ق�������وي"، ق����ائ����اًل إن "ه����ذا 
مسيحيًا  ي��ك��ون  أال  يجب  المطلب 
فقط بل يجب أن يقتنع المسلمون 
أي����ض����ًا ب������أن ال����رئ����ي����س ال����ق����وي ه��و 
الوحيد القادر على أداء دور الحكم 
ال��ى  ال��وط��ن��ي. ودع���ا  ال���ح���وار  وإدارة 
اس���ت���ك���م���ال ت���ط���ب���ي���ق "ال����ط����ائ����ف" 
خ��ص��وص��ا ب���إن���ش���اء م��ج��ل��س ش��ي��وخ 
ل��ي��ري��ح ال���ط���وائ���ف، ووض�����ع ق��ان��ون 
مدني اختياري لألحوال الشخصية 
لتكريس فصل الدين عن الدولة. 
وش�����دد ع��ل��ى أه��م��ي��ة ح���ي���اد ل��ب��ن��ان 
ُبني  الوطني  الميثاق  أن  خصوصًا 
الى وضع خطة  الحياد، داعيًا  على 
ديبلوماسية لتكريسه في القانون 
ال���دول���ي، واالن��س��ح��اب م��ن ال��م��ح��اور 

االقليمية.

عسكريون من "اليونيفيل" يفتحون الطريق الى موقعهم في العرقوب. )سعيد معالوي(

المنتدون في "مركز عصام فارس".

)ش. ع. ع.( موقوفون بجرائم سلب.  
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مي عبود أبي عقل

ن���ت���وء ص���خ���ري وأع���ل���ى  ع���ل���ى رأس 
ق���م���ة ف����ي ب���ل���دة أرن�������ون ال��ج��ن��وب��ي��ة 
ع��ل��ى ارت���ف���اع 700 م��ت��ر ع��ن سطح 
ال��ب��ح��ر ت��رب��ض قلعة ال��ش��ق��ي��ف، في 
م����وق����ع اس���ت���رات���ي���ج���ي ت����ش����رف م��ن��ه 
والسهل  المحتلة  فلسطين  ع��ل��ى 
والجوالن  الليطاني  ونهر  الساحلي 
ف��ي آن واح����د، وت��ط��ل م��ن الجهات 
األربع على قرى في أقضية النبطية 
وم��رج��ع��ي��ون وب��ن��ت جبيل وج��زي��ن، 
المواقع  أط���ول  م��ن  واح���دة  وتعتبر 
ف�����ي ال����ع����ال����م اس����ت����خ����دام����ًا ك��م��وق��ع 
ع��س��ك��ري، م��ن��ذ ب��ن��ائ��ه��ا ع���ام 1139 
وحتى عام 2000 تاريخ االنسحاب 

االسرائيلي منها.
والمحافظة  حمايتها  أج��ل  وم��ن 
ع��ل��ي��ه��ا ك���رم���ز ل��ل��ن��ص��ر وال���ت���ح���ري���ر، 
وك��م��ع��ل��م ت��اري��خ��ي ووط���ن���ي، ق���ررت 
الدولة اللبنانية ترميمها وتحويلها 
موقعًا سياحيًا واثريًا، يؤمها السياح 
وال������زوار، وي��ت��ن��ش��ق��ون ف��ي ارج��ائ��ه��ا 
رائحة العزة والحرية. ولهذه الغاية 
وق��ع ف��ي 7/ 11/ 2007 ات��ف��اق بين 
مجلس االنماء واالعمار والصندوق 
ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
ال���ع���رب���ي���ة، م���ن أج����ل ت��أه��ي��ل قلعة 
الشقيف، بكلفة بلغت 3,5 ماليين 
دوالر  بمليون  لبنان  ساهم  دوالر، 
م��ن��ه��ا. ووض�����ع ح��ج��ر األس������اس ع��ام 
ال��ت��رم��ي��م في  2010، وب����دأ م��ش��روع 

2011 واستغرق نحو أربع سنوات.
وف����ي ل���ق���اء م���ع "ال���ن���ه���ار" ي��ش��رح 
ال��م��س��ؤول ع��ن ال��م��واق��ع األث��ري��ة في 
الجنوب في المديرية العامة لآلثار 
علي ب��دوي م��راح��ل ال��م��ش��روع ال��ذي 

قسم ثالثة اجزاء:
1 – اج�����راء ح��ف��ري��ات اث���ري���ة في 
القلعة، وكان األمر ضروريًا لسببين: 
تاريخ  المزيد عن  األول الكتشالف 
القلعة من خالل اللقى االثرية التي 
الترميم  ول���ض���رورات  ع��ل��ي��ه��ا،  ي��ع��ث��ر 
ث��ان��ي��ًا ألن���ه ال يمكن ال��ق��ي��ام ب��ه من 

دون استكمال أعمال التنقيب.

2 – ت��رم��ي��م ال��ق��ل��ع��ة: ع��ل��ى م��دى 
ل��دم��ار وتخريب  س��ن��وات ت��ع��رض��ت 
ع������ام 1978،  م���ن���ذ  ال����ح����رب  خ������الل 
ون������ال������ت ن���ص���ي���ب���ه���ا م������ن ال���ق���ص���ف 
فدمرت  االسرائيلية،  واالع��ت��داءات 
واستخدمها  وواجهاتها،  سقوفها 
ع�����ام 1982  م���ن���ذ  االس���رائ���ي���ل���ي���ون 
وحتى انسحابهم عام 2000 كمركز 
ل��دوري��ات��ه��م ول��ش��ن ه��ج��م��ات��ه��م، ما 
ه�����دم اج�������زاء م��ن��ه��ا ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر، 
ترميم  م��ش��روع  ال��ى  بحاجة  فكانت 

على مستوى ضخم.
ال��ق��ل��ع��ة س��ي��اح��ي��ًا  ت���أه���ي���ل   – 3

الستقبال الزوار والسياح.

الحفريات
م��دة  التنقيب  اع��م��ال  اس��ت��م��رت 
سنتين على فترات متقطعة، وقام 
بها فريق من خبراء اآلثار اللبنانيين 
ب������دوي، وش��م��ل��ت معظم  ب���رئ���اس���ة 
طوابقها. مكتشفات كثيرة ونتائج 

األثريون  اليها  توصل  ع��دة  علمية 
ب��دوي  الحفريات يوجز  خ��الل ه��ذه 
مستويات  "كشفنا  ق��ائ��اًل:  أب��رزه��ا 
سابقًا،  ظاهرة  تكن  لم  القلعة  في 
السفلى،  ال��ط��ب��ق��ات  ف��ي  خ��ص��وص��ًا 
تعود الى فترة التأسيس االولى ال 
سيما القرنين الثاني عشر والثالث 
ع��ش��ر. وع��ث��رن��ا ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ي��ر من 
القطع األثرية تبين الحياة اليومية 
ال��ق��ل��ع��ة م���ن أواٍن ف��خ��اري��ة  ل��س��ك��ان 
وزج����اج����ي����ة وق����ط����ع ن����ق����د، وك���ذل���ك 
المنجنيق  قذائف  من  الكثير  على 
وال���ق���ن���اب���ل ال���ح���دي���د، وال���ص���واري���خ 
ال�����ح�����دي�����ث�����ة ال������ت������ي اس����ت����خ����دم����ه����ا 
االس����رائ����ي����ل����ي����ون ل���ق���ص���ف ال��ق��ل��ع��ة 
اضافة   ،1982 ع��ام  االجتياح  اث��ن��اء 
االس���ه���م  م����ن رؤوس  ال��ك��ث��ي��ر  ال�����ى 
المعدنية التي تعود الى الفترات ما 
بين القرنين الثاني عشر والخامس 
لها دالالتها  اللقى  عشر. كل هذه 
وت��ظ��ه��ر ال��وج��ه��ة ال��ع��س��ك��ري��ة التي 

من أجلها بنيت هذه القلعة، فمثاًل 
المنجنيق  ق��ذائ��ف  معظم  وج���دت 
ف����ي ال���ج���ه���ة ال���غ���رب���ي���ة م����ن ال��ق��ل��ع��ة 
وداخل مبنى االسوار نفسه، وهذا 
يدل على انها كانت الجهة األكثر 
اس��ت��ه��داف��ًا خ���الل ف���ت���رات ال��ح��ص��ار 
الى  الغزاة  لدخول  واألكثر سهولة 
ع��ددًا  أي��ض��ًا  ووج��دن��ا  القلعة.  قلب 
الى  تعود  الغليون  قطع  م��ن  كبيرًا 
أيام االقطاع في فترة القرن السابع 
ع��ش��ر وم����ا ب���ع���د، وع���ل���ى ب����رج ح��اك��م 
في  "الصعبيين"  عائلة  من  القلعة 
الجهة الشرقية من القلعة، ما يدل 
ع��ل��ى ان���ه���م ع���اش���وا ف���ي ه����ذا ال��ج��زء 
مجموعة  على  كذلك  وعثرنا  منها. 
الشخاص  انها  نعتقد  المقابر  م��ن 
دفنوا خالل فترة حصار العثمانيين 
لألمير فخر الدين في القرن السابع 

عشر.
أم����ر م��ه��م آخ����ر اك��ت��ش��ف��ن��اه وه��و 
ن��ظ��ام ت��خ��زي��ن ال��م��ي��اه ف���ي ال��ق��ل��ع��ة، 

ف��ه��ي ب��ح��ك��م م��وق��ع��ه��ا ال��م��رت��ف��ع عن 
ال���ل���ي���ط���ان���ي، م����ن ال���ص���ع���ب وص����ول 
البناؤون  أق���ام  ل��ذل��ك  اليها،  المياه 
ن���ظ���ام���ًا م���ت���ط���ورًا ل��ت��ج��م��ي��ع ال���م���ي���اه، 
وخ����ص����وص����ًا م����ي����اه األم�������ط�������ار، ع��ب��ر 
القنوات وجّرها الى خزانات للمياه 
داخل القلعة نفسها، الستخدامها 
اليومية وخ���الل فترات  ال��ح��ي��اة  ف��ي 
نظام  على  ك��ذل��ك  وعثرنا  ال��ح��ص��ار. 
صرف صحي الخراج المياه المبتذلة 
خ�����ارج ال��ق��ل��ع��ة. وف��ه��م��ن��ا م���ن خ��الل 
القلعة  ب��ن��اء  ت��ط��ور  الحفريات  ه��ذه 
ال��زم��ان. كل ه��ذه االكتشافات  عبر 
جعلتنا نضع مشروعًا القامة متحف 
ف����ي اح������دى ال����ق����اع����ات ي���ض���م ه���ذه 

اللقى واالكتشافات".
واس������ت������درك ب���������دوي: “ل������م ن��ق��م 
ب��ال��ح��ف��ري��ات ف���ي ك���ل ال��ق��ل��ع��ة، بل 
القادمة  لألجيال  منها  ًا  ج��زء تركنا 
ل��ت��ك��ت��ش��ف��ه��ا ع��ب��ر ت��ق��ن��ي��ات أح���دث 
رب����م����ا. وت���رك���ن���ا ب���ع���ض ال���ص���واري���خ 
االس��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ي م��ك��ان��ه��ا، الع��ط��اء 
للقلعة،  الحديث  التاريخ  فكرة عن 
ك��ذل��ك ت��رك��ن��ا ال��دش��م ال��ت��ي اقامها 
الجيش االسرائيلي على طرف موقع 

القلعة لتبقى ذاكرة االحتالل".

الترميم
ب���ال���م���وازاة م���ع أع���م���ال ال��ت��ن��ق��ي��ب 
كانت تسير أعمال الترميم. الدمار 
ال���الح���ق ب��ال��ق��ل��ع��ة ك����ان ن��اج��م��ًا عن 
االع����م����ال ال��ع��س��ك��ري��ة ط�����وال ف��ت��رة 
االح����ت����الل، واس���ت���خ���دام ال���دب���اب���ات 
وال�����ق�����ي�����ام ب����ت����ح����رك����ات ع���س���ك���ري���ة 
ف�����ي م��ح��ي��ط��ه��ا أث������ر ع���ل���ى ب��ن��ي��ت��ه��ا 
االنشائية. وكان االسرائيليون قد 
ردم����وا خ��ن��دق��ًا ح���ول ال��ق��ل��ع��ة، وب��ن��وا 
لقواتهم،  محصنة  عسكرية  ثكنة 
وف��ج��روه��ا ي���وم ان��س��ح��اب��ه��م، م���ا اث��ر 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ع��ل��ى س���الم���ة بعض 

المنشآت داخل القلعة.
"ال�����ه�����دف  ان  ب���������دوي  وي������ؤك������د 
االس�����اس م���ن ت��رم��ي��م ال��ق��ل��ع��ة ك��ان 
ال����ح����ف����اظ ع����ل����ى م�����ا ت���ب���ق���ى م���ن���ه���ا، 
واع����ادة ب��ن��اء ب��ع��ض م��ا ت��ه��دم ودم��ر 

ال��ع��ام للقلعة  ال��ش��ك��ل  الس��ت��ك��م��ال 
ال���ذي اص��اب��ه ت��ش��وه نتيجة ال��دم��ار 
ال�����ذي ل��ح��ق ب���ه���ا. ح���اول���ن���ا ال��ح��ف��اظ 
ع���ل���ى م���ب���دأ االص�����ال�����ة ف����ي ال��ع��م��ل، 
فاستخدمنا حجارًا من مقالع تشبه 
في  المستخدمة  ال��ح��ج��ار  حجارتها 
المونة  استخدامنا  كذلك  بنائها، 
التي  ذات��ه��ا  واالسمنتية  الكلسية 
بناء  في  تاريخيًا  مستخدمة  كانت 
ال��ق��ل��ع��ة. وب��ش��ك��ل ع���ام، استكملت 
تقوية  مثل  الترميم،  أعمال  معظم 
األقبية  بناء  واع��ادة  القلعة،  أس��وار 
ال���ت���ي دم�����رت، وت����م ع����زل ال��س��ط��وح 
لكن  المياه.  تسرب  خطر  لتفادي 
لم يكتمل تنظيف خندق  لألسف 
القلعة من بقايا الموقع االسرائيلي 
ل���ع���دم ت����واف����ر ت���م���وي���ل ك������اف، ف��ت��م 

تأجيله الى مرحلة الحقة".

التأهيل السياحي
واس����ت����ك����م����ااًل ل���ت���أه���ي���ل ال��ق��ل��ع��ة 
وت��ح��وي��ل��ه��ا م��وق��ع��ًا س��ي��اح��ي��ًا، ك��ان 
ال ب��د م��ن ان��ش��اء "م��رك��ز استقبال" 
للزوار والسياح يقدم مواد اعالمية 
م����ن ش���ري���ط وث���ائ���ق���ي ع����ن ال��ق��ل��ع��ة 
وت����اري����خ����ه����ا، وم����ن����ش����ورات وك��ت��ب 
وه��داي��ا وت��ذك��ارات. كذلك أقيمت 
التنقل  تسهل  سياحية  م��س��ارات 
ح��ج��ري��ة  ادراج  م���ن  ال��ق��ل��ع��ة  داخ�����ل 
ومعدنية، وأضيف دراب��زون حماية 
االماكن  واغلقت  الموقع،  على كل 
ال���ت���ي ت��ش��ك��ل خ���ط���رًا ع��ل��ى س��الم��ة 
ال���زائ���ري���ن، وان���ت���ش���رت ف���ي ان��ح��ائ��ه 
باللغات  تشرح،  تفسيرية  لوحات 
ال���ث���الث، ت���اري���خ ال��ق��ل��ع��ة وت��ق��ن��ي��ات 
بكل  والتعريف  المستخدمة  البناء 

جزء منها.
ول����الح����ت����ف����ال ب����ان����ت����ه����اء أع����م����ال 
ال����ت����رم����ي����م، ي����ق����ام األح��������د ال��م��ق��ب��ل 
م���ه���رج���ان رس���م���ي وش���ع���ب���ي، يعلن 
اف����ت����ت����اح ال���ق���ل���ع���ة م����وق����ع����ًا ج���دي���د 
األثرية  ال��م��واق��ع  ال��ى الئحة  يضاف 

والتاريخية في لبنان والعالم.

may.abiakl@annahar.com.lb

ف����ي إط������ار ن���ش���اط���ات ق���س���م اإلع�����الم 
والعلوم  اآلداب  كلّية  في  والتواصل 
اإلن���س���ان���ّي���ة ف����ي ج���ام���ع���ة ال���ق���ّدي���س 
يوسف، وبالتعاون مع مركز الدروس 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ّي��ة األدب����ّي����ة وال��ع��ل��م��ّي��ة في 
جامعة ال��س��ورب��ون- ب��اري��س ال��راب��ع��ة، 
ُع���ق���دت ط���اول���ة م��س��ت��دي��رة ف���ي ح��رم 
ال����ع����ل����وم اإلن����س����ان����ّي����ة ب����ع����ن����وان "اي 
م���س���ت���ق���ب���ل ل�����وس�����ائ�����ل اإلع������������الم م��ع 
التكنولوجيا الرقمّية؟"، أدارها مدير 
البروفسور  وال��ت��واص��ل  اإلع���الم  قسم 
ب��اس��ك��ال م���ون���ان، وش����ارك فيها كل 
من األساتذة: فاليري باتران لوكلير 
)أس������ت������اذة وم����س����ؤول����ة ف�����ي ج��ام��ع��ة 
باريس- السوربون(، وايرفيه دومايي 
)أس���ت���اذ م��ح��اض��ر وم���دي���ر ف���ي جامعة 
ب���اري���س- ال���س���ورب���ون(، وغ���اب���ي نصر 
ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��ت��ح��ري��ر ف���ي ج��ري��دة 
"ل���وري���ان ل���وج���ور"، إض��اف��ة ال���ى جمع 
من الطاّلب والصحافيين واألساتذة 

والمهتمين. 
وت���وق���ف م���ون���ان ف���ي ك��ل��م��ت��ه عند 

إع�������ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي ق��ي��م��ة ال��ص��ح��اف��ة 
ن��ت��ي��ج��ة ال����ت����ط����ّور ال����س����ري����ع ل���إع���الم 
ال��رق��م��ّي، وت��ب��ادل ال��ض��ي��وف ب��دوره��م 
اآلراء ووجهات النظر عن "المنافسة" 
التي باتت موجودة بين هواة اإلعالم 
والمهنيين. فتحّدثت باتران لوكلير 
ع���ن ض�����رورة ت��م��ّي��ز وس���ائ���ل اإلع�����الم، 
م���ش���ي���رة ال�����ى "س���ع���ي م��خ��ت��ل��ف ه���ذه 
ال��وس��ائ��ل ال���ى ال��ح��ص��ول على سبق، 
في حين أنها تحتاج الى التمّيز في 
ال��ى خطر تعّرض  أخ��ب��اره��ا"، مشيرة 
التقدير وفقدان  ة 

ّ
قل ال��ى  الصحافي 

 "م���واج���ه���ة" بين 
ّ

ال��ص��دق��ي��ة ف���ي ظ���ل
الطرفين.  من جهته، اعتبر دومايي 
أن "الرقمي متناقض وُيدخل الهواة 
الى قلب عالم المهنيين. الصحافيون 
الفرنسيون األوائ���ل ك��ان��وا م��ن رج��ال 
القوم،  ونخبة  والمحامين،  السياسة 
م��م��ن ي��م��ل��ك��ون ال���ق���درة واإلم��ك��ان��ات 
ع��ل��ى ال��ك��ت��اب��ة والتعبير ع��ن وج��ه��ات 
ن��ظ��ره��م وآرائ����ه����م... ال��ي��وم يتنافس 
أن  معتبرًا  ال���ه���واة"،  م��ع  الصحافيون 

صاغ 
ُ
إعادة تحديد ماهية الصحافة ت

إدارة  ع��ل��ى  ق����ادر  ال��م��ه��ن��ي  وأن  اآلن 
االفتراضيين  المراسلين  من  شبكة 
وهو القادر على التحقق من المصادر. 
أم����ا ن��ص��ر ف��ل��ف��ت ف���ي ك��ل��م��ت��ه ال��ى 
ال��ه��واة بالمقارنة مع  "ازدي�����اد أع����داد 
ب��ع��ض األح��ي��ان  المهنيين وه���م ف��ي 
المحترفين  الصحافيين  م��ن  أف��ض��ل 
في استخدام الوسائل الرقمية التي 
إن قّدمت المعلومات المفيدة إاّل أنها 
 الصالح والطالح من 

ّ
تحتوي على كل

هذه المعلومات، والناس ال يتنبهون 
الى ذلك".  وختم مونان الندوة بقراءة 
م��ق��ت��ط��ف م���ن م��ق��ال ن��ش��رت��ه ج��ري��دة 
"ال����م����ون����د" ال��ف��رن��س��ي��ة ي���ع���ال���ج ه���ذه 
الواقع بضرورة  اإلشكالية، ويختصر 
األساسّية  الصحافّية  العناصر  ر 

ّ
توف

د من 
ّ
في نقل أي خبر وأبرزها: التأك

ص��ح��ة ال��م��ع��ل��وم��ة، إع��ط��اء ال��ح��ق لكل 
االطراف بالتعبير عن رأيهم، وتقديم 
اإلطار المناسب الذي يساعد كل فرد 

في تشكيل رأيه...

ن�����ا م�����ن ال���م���ك���ت���ب االع�����الم�����ي  ج�����اء
لمجلس القضاء األعلى اآلتي:

ورد في العدد الصادر بتاريخ 14/ 
1/ 2015 في الصفحة السادسة منه، 
باستمالك  المتعلقة  المقالة  بشأن 
بيت السيدة فيروز رسميًا لتحويله 
بلدية  رئ��ي��س  أن  ألع��م��ال��ه��ا،  متحفًا 
ب��ي��روت ال��دك��ت��ور  ب��الل حمد اوض��ح 
أن  يفترض  الملف  "أن  ل���"ال��ن��ه��ار": 
ي���ت���ح���ول ال�����ى ل��ج��ن��ة االس���ت���م���الك���ات 
االبتدائية في بيروت لتخمين العقار 
واص����دار ق���رار ف��ي��ه ل��م��ب��اش��رة تنفيذ 

ال���م���ش���روع... ول��ك��ن ل���ألس���ف، حتى 
انتظار  ف��ي  متوقف  ش��يء  ك��ل  اآلن 
ها مجلس 

ّ
التي حل لجان االستمالك 

الوزراء ولم يعد تشكيلها بعد".
لمجلس  اإلع����الم����ي  ال��م��ك��ت��ب  إن 
ال���ق���ض���اء األع����ل����ى ي���وض���ح أن ل��ج��ان 
االستمالك كافة في لبنان، السيما 
ل��ج��ن��ة االس���ت���م���الك االب���ت���دائ���ي���ة في 
م��ح��اف��ظ��ة ب���ي���روت ت��ع��م��ل ف���ي شكل 
ط��ب��ي��ع��ي ول�����م ت���ت���وق���ف ع����ن إص�����دار 
اليها  المحالة  الملفات  في  القرارات 

حتى تاريخه.

اعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي 
ال��رس��م��ي ت��أج��ي��ل ان��ت��خ��اب��ات هيئتها 
االدارية التي كانت مقررة غدًا األحد. 
الهيئة  كانت  "لما  بيان:  في  وقالت 
اإلدارية للرابطة قد حددت 18 كانون 
الثاني موعدًا إلجراء انتخابات الهيئة 
اإلدارية الجديدة للرابطة، باعتبار ان 
أبوابها  ستفتح  الرسمية  الثانويات 
هناك  فيكون  مباشرة،  العطلة  بعد 
م��ت��س��ع م���ن ال���وق���ت إلج�����راء ال��ل��ق��اءات 
واالت�����ص�����االت ال��ك��اف��ي��ة ب��ي��ن ال��ق��وى 
ال��ن��ق��اب��ي��ة وم���ع ال��م��ن��دوب��ي��ن، وإلع����ادة 
انتخاب بعض المندوبين في بعض 
ال���ث���ان���وي���ات وال�������دور ال���ت���ي ت���م طعن 

الثانويات  بقيت  ول��م��ا  بانتخاباتها. 
لمدة  العطلة  ب��ع��د  مقفلة  ال��رس��م��ي��ة 
أس���ب���وع ب��س��ب��ب ال��ع��اص��ف��ة ال��ث��ل��ج��ي��ة 
ال���ت���ي ح���ال���ت دون إج�������راء ال���ل���ق���اءات 
واإلت���ص���االت ال��ض��روري��ة ب��ي��ن ال��ق��وى 
النقابية وبين المندوبين، في المهلة 

الزمنية المعتادة.
ل�����ذل�����ك، وم�������ن أج�������ل اس���ت���ك���م���ال 
ال�����ت�����ح�����ض�����ي�����رات، ق������������ررت ت���أج���ي���ل 
االن��ت��خ��اب��ات إل����ى األح�����د 25 ك��ان��ون 
فروخ  ثانوية عمر  الجاري في  الثاني 
ال��ك��وال، على أن تبدأ من  الرسمية - 
الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 

الرابعة بعد الظهر".

اس��ت��ق��ب��ل��ت رئ��ي��س��ة ل��ج��ن��ة ال��ت��رب��ي��ة 
وال��ث��ق��اف��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��ن��ائ��ب��ة بهية 
ال��ح��ري��ري ف��ي م��ج��دل��ي��ون، وف���دًا من 
"ثانوية رفيق الحريري" في صيدا، 
تقدمته المديرة رندة درزي الزين، 
وض��م ت��الم��ذة  اح����رزوا ب��ط��والت في 
لبنان،  على صعيد  رياضية  دورات 
وه���م: ليا عمر ح��م��زة وان��ج��ي��ال احمد 
عاكوم فازتا بالمركز األول في بطولة 
يرافقهما  بالكاراتيه  العامة  لبنان 
ال��م��درب م���ازن األش��ق��ر، ومصطفى 
خالد بديع ورند جمال الحريري فازا 
جزين  م��ارات��ون  ف��ي  الثاني  بالمركز 

ل��م��ن��اس��ب��ة ع��ي��د االس���ت���ق���الل 2014 
ترافقهما المدربة مايا الحلو.

التالمذة  من  الحريري  وتسلمت 
ال����ك����ؤوس وال����ش����ه����ادات وال������دروع 
ال���ت���ي اح�����رزوه�����ا ف����ي ال��ب��ط��ول��ت��ي��ن. 
وهنأت الفائزين على احرازهم هذه 
البطوالت "رافعين اسم مدرستهم 
"ال��ذي  لبنان،  ووطنهم  ومدينتهم 
ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق اج��ي��ال��ه، ال سيما 
المزيد  تحقيق  الرياضيين  أبطاله 
م���ن االن����ج����ازات وال���ب���ط���والت إلب��ق��اء 
اس���م���ه وع���ل���م���ه م���رف���رف���ًا ع���ال���ي���ًا ف��ي 

المحافل كلها".

اج���ت���م���ع وزي������ر ال���ت���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
الهيئة  مع  بو صعب  الياس  العالي 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل����راب����ط����ة األس�����ات�����ذة 
اللبنانية  الجامعة  ف��ي  المتفرغين 
حبيقة.  راشيل  الدكتورة  برئاسة 
إنجاز ملفي  وأك��دت حبيقة أهمية 
ال��ع��م��داء وال��ت��ف��رغ. وق��ال��ت:  تعيين 
"لدينا برنامج للسنتين المقبلتين 
ن���ع���رض���ه ع��ل��ي��ك��م، ون���ط���ل���ب ب��ع��ض 
ال���وق���ت ل��ع��ق��د ج��ل��س��ات ع��م��ل لحل 
تحديد  وأول��ه��ا  المزمنة،  المطالب 
ال�����م�����الك�����ات وال�����ش�����واغ�����ر ودخ�������ول 

المستوفين الشروط إلى المالك".
وقال بوصعب إن "هذا األمر بيد 
مجلس الجامعة الذي عليه تحديد 
المالكات والشواغر"، وأشار إلى أنه 
سيجتمع قريبًا مع المجلس لمتابعة 
هذه القضايا. واقترح عقد اجتماع 

م��ش��ت��رك وض�����رورة ان��ت��خ��اب ممثلي 
المجلس.  ع��ق��د  ليكتمل  ال��ط��الب 
واعتبر أن رفع األسماء إلى مجلس 
ال����������وزراء م����ن أج�����ل دخ������ول ال���م���الك 
ويرفع  الجامعة  مجلس  من  ينطلق 
إلى الوزير ومنه إلى مجلس الوزراء.

وأش�������ارت ح��ب��ي��ق��ة إل����ى م��وض��وع 
ضم  عند  التقاعدية  المحسومات 
ال����خ����دم����ات ل�����دى دخ������ول ال���م���الك، 
األس��ات��ذة  ع��ل��ى  المترتبة  وال��م��ب��ال��غ 
وك��ي��ف��ي��ة اح��ت��س��اب��ه��ا وه�����ي م��ب��ال��غ 

كبيرة.
وأشارت إلى موضوع المتعاقدين 
الذين سقطت أسماؤهم سهوًا في 
أن  إل��ى  الوزير  التفرغ، فأشار  ملف 
التفرغ أصبح لدى مجلس الجامعة 
سنويًا  للتفرغ  لوائح  إع��داد  وعليه 
ب���داًل م��ن األس��ات��ذة ال��ذي��ن يبلغون 

السن القانونية للتقاعد.
وط����ال����ب ال���م���ج���ت���م���ع���ون ب���إص���الح 
ال��ج��ام��ع��ة وال����ع����ودة إل����ى ال��ق��وان��ي��ن 
وت��ع��دي��ل��ه��ا ح��ي��ث ت���دع���و ال��ح��اج��ة. 
وأش������اروا إل���ى م��وض��وع ت��دن��ي ع��دد 
لمصلحة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ف���ي  ال���ط���الب 

الجامعات الخاصة غير الجيدة.
وأش������������ار ال�������وزي�������ر إل��������ى أه���م���ي���ة 
والتصنيف  ال���ج���ودة  ق��ان��ون  إن��ج��از 
واالع��������ت��������راف، ل����ك����ي ت����وض����ع ه����ذه 
ال���الئ���ح���ة أم�����ام ال��م��واط��ن��ي��ن ال��ذي��ن 
ي����خ����ت����ارون ال���م���ؤس���س���ة ال��ج��ام��ع��ي��ة 
األف�������ض�������ل ألوالده����������������م ف���ت���س���ق���ط 
لديها  تتوافر  ال  التي  المؤسسات 

الجودة الالزمة.
ث���م اج��ت��م��ع ب���و ص��ع��ب م���ع لجنة 
أص���دق���اء ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، في 
ح��ض��ور ال��دك��ات��رة: ب��س��ام ال��ه��اش��م، 
ع��ص��ام خ��ل��ي��ف��ة، أن��ط��ون��ي��و خ����وري، 
ش����رب����ل ك������ف������وري، خ���ل���ي���ل ف��غ��ال��ي 
وج������ورج ب����ش����ارة، وع�����رض ال��ه��اش��م 
موقف األساتذة من مشروع النظام 
الداخلي للجامعة وبّين المالحظات 
ع����ل����ى ال�����م�����ش�����روع ب����ال����م����ق����ارن����ة م��ع 
ال������م������ش������روع األس���������اس���������ي. وأث���������ار 
المجتمعون موضوع ضرورة متابعة 
مجمع  في  الجامعية  ال��وح��دات  بناء 
الفنار، ال سيما وأن هناك مساحات 
وح��دات  إلق��ام��ة  تتسع  العقار  على 
علمية وتقنية. وعرض المجتمعون 
خ�����رائ�����ط ال���م���ج���م���ع وال����م����س����اح����ات 

المتاحة.

زغرتا – "النهار"

س��اي��ش��ي  ال���ي���اب���ان���ي  ال���س���ف���ي���ر  زار 
أوت���س���وك���ا ت���راف���ق���ه زوج����ت����ه ووف����د 
م����ن ال����س����ف����ارة ال���ي���اب���ان���ي���ة، زغ����رت����ا، 
حيث ش���ارك ف��ي اح��ت��ف��ال تدشين 
ت���ج���ه���ي���زات ج����دي����دة ل���ع���ي���ادة ط��ب 
المستوصف  الجديدة في  األسنان 
ال�����ت�����اب�����ع ل���ج���م���ع���ي���ة ال����م����س����اع����دات 
االجتماعية في زغرتا، إضافة إلى آلة 
التصوير بالموجات فوق الصوتية، 
وال�����ت�����ي ق����دّم����ه����ا ق���س���م ال���خ���دم���ات 
وال���ت���ع���اون ف���ي ال���س���ف���ارة ال��ي��اب��ان��ي��ة 
باسم الشعب الياباني إلى مؤسسة 
رن��ي��ه م��ع��وض. واس��ت��غ��ل أوت��س��وك��ا 
زي����ارت����ه ل��ل��ت��ع��ّرف إل����ى م���ا ت���ق���وم به 

ال��م��ؤس��س��ة م��ن خ��دم��ات وم��ش��اري��ع. 
ال��وزي��رة  المؤسسة  رئيسة  وج��ال��ت 
السفير  م��ع  م��ع��ّوض  نايلة  السابقة 
والوفد على عدد من المشاريع التي 
تشرف عليها المؤسسة، من برادات 
إل���ى المعمل  ال���زراع���ي���ة،  ال��م��ن��ت��ج��ات 
الحديث لتقطيع الخضار الطازجة.  
األل��ب��ان  إل��ى معمل  الجميع  وان��ت��ق��ل 
واألجبان التي تلقى رواجًا كبيرا في 
السوق اللبنانية. ثم كانت زيارة إلى 
ال��ذي  المهني  م��ع��ّوض  رن��ي��ه  معهد 

بات يضم أكثر من 350 تلميذًا.
ختام الجولة كان في مستوصف 
االجتماعية  ال��م��س��اع��دات  مؤسسة 
وهي   ،1968 ال��ع��ام  تأسست  التي 
م��ؤس��س��ة ش��ق��ي��ق��ة ل��م��ؤس��س��ة رن��ي��ه 

معّوض، وأفادت في شكل مباشر 
من الهبة اليابانية. وأصّر أوتسوكا 
على زيارة جمعية "العناية اإللهية" 
في حضور فريق عملها ومن ضمنه 
واألشغال  والتنشئة  التعليم  مركز 
ال���ي���دوي���ة ال�����ذي ت����ّم ت��ج��ه��ي��زه أي���ام 

السفير الياباني السابق.
وع���ّب���ر أوت���س���وك���ا ع���ن ف���رح���ه ألن 
ال����ه����ب����ات ال���م���ق���دم���ة م�����ن ال��ش��ع��ب 
ال����ي����اب����ان����ي إل������ى ال���ل���ب���ن���ان���ي���ي���ن ي��ت��م 
االس���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا إل����ى أق��ص��ى حد 
لخدمة أصحاب الحاجات والمرضى 

في الشمال.
وان��ت��ه��ت ال��ج��ول��ة ب���غ���داء أق��ام��ت��ه 
معّوض على شرف السفير والوفد 

المرافق في زغرتا.

انتهاء أعمال الترميم يف قلعة الشقيف واحتفال بافتتاحها غدًا
التنقيبات األثرية تكشف تاريخ استخدامها موقعًا عسكريًا عبر العصور

"وسائل االعالم والتكنولوجيا" يف القديس يوسف:
اليوم يتنافس الصحافيون مع الهواة

مجلس القضاء عن لجان االستمالك

تأجيل انتخابات رابطة التعليم الثانوي
الى 25 كانون الثاني الجاري

الحريري استقبلت تالمذة 
فائزين ببطوالت رياضية

بو صعب التقى هيئة رابطة متفرغي اللبنانية:
لتفعيل مجلسها وتحديد املالكات والشواغر

السفير الياباني دّشن يف زغرتا
تجهيزات ملؤسسة رنيه معوض

قلعة الشقيف بعد ترميمها.

بوصعب مجتمعًا مع هيئة الرابطة برئاسة حبيقة.

مستقبُل اللغة بين الـتَبّني والتَجّني
َع دعوى قضائية على هيئة اإِلذاعة والتل��ڤ��زيون اليابانية 

َ
رف

ضرار نفسية 
َ
ُمطالبًا بتغريمها مليون ِي��ن ياباني تعويضًا عن أ

بها اإِلفراط في استعمال كلمات دخيلة على اللغة اليابانية.  ُيسبِّ
ِإنه مواطن ياباني في الحادية والسبعين ارتاع من الكلمات 

 البرامج. 
ُ

و ضيوف
َ
ظ بها المذيعون أ

َّ
جنبية التي يتلف

َ
األ

م من 
ُ
ليس عابرًا هذا الخبر: هذا مواطن عادي خاف على لغته األ

هجيِن ما يتغلغل فيها وُينذر بِإفسادها التدريجي، خصوصًا في 
ء الجديد.

ْ
صفوف النش

ل 
ّ
�مة التي تجتاح كوكبنا وتتَسل

َ
 هذه من ظواهر الَعول

ّ
ولعل

ِإلى كل لغاته، وبينها لغُتنا. والحريصون على اللغة، ال ككلماٍت 
نا 

ْ
درك

َ
�خّيلهم ينتفضون كهذا الياباني. ومتى أ

َ
ت
َ
ُهوية، أ

َ
بل ك

 ما 
َ
طورة

ُ
 الحضارة من جيل ِإلى جيل، وَعينا خ

ُ
 ناقلة

َ
ن اللغة

َ
أ

ه قاموسًا 
ُ
نا الجديد يستعمل

ُ
نعاين في مجتمعنا. فعدا ما بات جيل

حرف التينية 
َ
لوسائل التواصل االجتماعي، من لغة محكّيٍة بأ

م وكتابيًا عن ِإتقانها 
ُ
حرف لغتهم األ

َ
فهيًا عن أ

َ
بِعدهم ش

ُ
رقام، ت

َ
وأ

 
ً
جنبية

َ
 تعبيرهم، نعاين على شاشات التل��ڤ��زيون كلماٍت أ

َ
لغة

حاديثهم 
َ
من مذيعين ومذيعات وضيوف يستخدمونها في أ

و الفصحى، وينعكس ذلك على كلمات الناس في 
َ
المحكّية أ

حلقاتهم. فبين عبارة "break ونعود ِإليكم"، وبين "اشتريُت 
ارات(، و"وضعُت المفتاح في ساكي" 

ّ
ي نظ

َ
لونيّتاٍت جديدة" )أ

 اللغة 
ُ
ي نسيباتي(، تبدأ

َ
الء كوزيناتي" )أ

ُ
ي جزداني(، و"هؤ

َ
)أ

ٍق ُمظلٍم تبدو نهايُته تاعسة 
َ
المحكّية والمكتوبة بدخول نف

ذي اللسان حامل الهوية.
ْ
تتجّنى على اللغة وتؤ

ط في   عصَرها وال تتحنَّ
ُ
دخل اللغة

َ
ن ت

َ
عي تمامًا ضرورة أ

َ
أ

ن تتبّنى كلمات جديدة 
َ
القواميس ومجامع اللغة. ضروريٌّ أ

م فتزداد هذه غنًى وحداثة. لكّن 
ُ
ال رديف لها في اللغة األ

جنبية حين تلك 
َ
من التجّني استعارة كلمات عادية من لغة أ

م. 
ُ
 في اللغة األ

ٌ
الكلمات موجودة

ها  يَّ
َ
 كلمة نتبنى؟ أ

َ
ّية

َ
 اللغة: أ

ُ
القصد من هذا الحرص مستقبل

ها  ال نقتبس؟ وما مستقبل اللغة عندئٍذ؟ وكيف نضمن بقاَء
حية على اللسان؟

ق تفاعاًل 
ِّ
حق

ُ
بوابها على فضاءات ت

َ
 لغة تشّرع أ

ّ
ّن كل

َ
صحيٌح أ

خرى. واللغة 
ُ
 حواٍر ومصالحٍة مع اللغات األ

َ
حضاريًا وتكون لغة

 تراثها الثقافي ويجب 
ُ
 الشخصية الوطنية ومادة

ُ
م هي هوية

ُ
األ

نا 
ُ
ن تنفتح على سائر اللغات. عندئٍذ ال يعود هجينًا استعمال

َ
أ

يَّ جديٍد مثلهما، لكّن المستهَجَن 
َ
و أ

َ
و "ِإنترنت" أ

َ
"تل��ڤ��زيون" أ

و ربما كلمتين في عبارة واحدة 
َ
خرى أ

ُ
 كلمٍة من لغة أ

ُ
استعمال

م.
ُ
ِتنا األ

َ
غ

ُ
ها ِبل

ُ
ْنطق

َ
ن

 اللغة في احتراِمها، واحتراُمها يكون في تلقيحها 
ُ

مستقبل
ُهنا بفسيفساِء  شوِّ

ُ
هها ون شوِّ

ُ
نيها وال ن

ْ
بكلماٍت ليَست فيها، فُنغ

ّم. 
ُ
 في اللغة األ

ُ
صولها العريقة

ُ
جنبيٍة لها أ

َ
كلماٍت أ

أزرار 876
هنري زغيب
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كتاب

"وارسو قبل قليل" ألحمد محسن
ليس أحمد محسن روائيًا. أعني أنه ليس روائيًا فقط. بل هو من 
طينة الروائيين الشعراء. ال أستطيع أن أحصي عدد المرات التي 
- بينما كنُت أقرأ روايته الجديدة، "وارسو قبل قليل"، الصادرة 
قصيدة،  ج��م��ل��ة/  فيها  استوقفتني   - ن��وف��ل"  "دار  ع��ن  ح��دي��ث��ًا 

فرحُت أعيد قراءتها المرة تلو المرة لكي أشبع، ولم.
باختراع  البشر  عليه  ف��رّد  المطر،  الله  "اخترع  عيار:  من   

ٌ
ُجمل

ارتديته"/  كلما  أب��ي  أرت��دي  كنت  كبير،  "معطف  الموسيقى"/ 
"ال���م���دن ل��ل��ك��ب��ار ف��ق��ط"/ "ال��ح��اف��ة ت��س��ت��دع��ي ال���وق���وع، وال��وق��وع 
يستدعي البكاء، والبكاء يستدعي البكاء"/ "الهزيمة هي الحل، 
هي االنتصار الحقيقي الوحيد"/ "في بولندا كان اآلخ��رون ضد 
ي��ه��ودي��ت��ي واآلن )أي ف��ي اس��رائ��ي��ل( أص��ب��ح��ت ي��ه��ودي��ت��ي ضد 
اآلخرين"/ "سترغب في النظر الى آخر البئر. مجرد رؤيتها يحرك 
وقد  بالنظر  تكتفي  قد  القعر.  على  االنتصار  االنتصار،  حاسة 

تلقي دلوًا فيها لتسمع القرقعة". 
ليطمئن أولئك الذين يخافون من الروائيين الشعراء وينفرون 
من أعمالهم، بحجة أنها "مضجرة" وتتفوق فيها الشاعرية على 
على  بمعزل عن قيمته،  الحكم،  ينطبق هذا  المشّوق. ال  السرد 
"وارسو قبل قليل". الشاعرية هنا تسند السرد وتغنيه، ال تلغيه 
ئه. هي شاعرية تجعلنا نقف هنيهة ونفكر. نفكر أبعد 

ّ
وال تبط

من سؤال "ماذا سيحصل تاليًا؟". 
م��ن وارس���و ال��ى ب��ي��روت ف��وارس��و، ي��ش��ّرد أحمد محسن ارواح��ن��ا 
وزمَنين،  والحفيد(،  )الجد  شخصيَتين  بين  أص��ًا-  المنهكة   –
وح���رَب���ي���ن، ووج���َع���ي���ن )أك������اد أق�����ول "م���ص���ل���وَب���ي���ن"(، وم��دي��ن��ت��ي��ن 
تتشابهان في كسورهما على رغم المسافة الجغرافية والتاريخية 
ال��دائ��رة تكتمل في  إن  أق��ول  لن  بينهما.  التي تفصل  الظاهرة 
النهاية، فاكتمال الدوائر محض وهم. لكْن، ثمة أنين يصمت، 

أو لعله يختفي الى حين.
َمن يعتقد أنه ال يصح إطاق تسمية "رواية" على "وارسو قبل 
النوع يقاس بعدد الصفحات، لم يقرأ على األرجح  قليل"، ألن 
"الجميات النائمات" لكاواباتا أو "حديقة الحيوان" ألورويل أو 
يحّبه،  الرواية  بطل  وهلّم. على سيرة كافكا،  لكافكا،  "المسخ" 
وح���دس���ي ي��ن��ب��ئ��ن��ي ب���أن ك��ات��ب��ه��ا ن��ف��س��ه ي��ح��ّب��ه أي���ض���ًا، فالنفس 
الكافكاوي حاضر في لغته، وفي أفكاره، وفي عبثيته الساحرة، 
المستسلمة لذاتها. أقول هذا من منطلق أن كل كتاب هو سيرة 

ذاتية، مهما كان متخّيًا.
لن أستفيض في الحديث أكثر عن الرواية. الزميل الدكتور 
 ما كنت 

ّ
اها حقها النقدي في صفحة اليوم. جل

ّ
طارق عبود وف

أريد فعله هو دعوتكم الى قراءتها. بإصرار. بإصرار ال بد يوحي 
بأني أبالغ. ولكن يستحيل قول ما هو أقل. إنها، أنا آسفة جدًا، 

رواية فاتنة يا أصدقائي.

joumana.haddad@annahar.com.lb
Twitter: @joumana333

اقرأوا هذا الكتاب...
جمانة حداد

"وارسو قبل قليل" ألحمد محسن
الكاتب متمكن ويخلخل النظرة النمطية عن اليهود

في الواجهة
جبل الرّب

تأليف: أري دي لوكا 
النوع: رواية

إصدار: منشورات الجمل
 

نبذة: 
عالما  ل��وك��ا  أري دو  اإلي��ط��ال��ي  ال��ك��ات��ب  ي��ن��س��ج 
متماسكا يرتكز في جزء منه على سيرته الذاتية 
المليئة بالحوادث والنضال والمنفى. يقودنا من 

كتاب إلى كتاب إلى سحر خاص به.

حوار اإلمامين

تأليف: أمين عيسى
النوع: بحث

إصدار: دار النهار

نبذة: 
ه��ل اإلس���ام ه��و تكفير وع��ن��ف وظ��ام��ي��ة مثلما 
ي���ح���اول ال��ب��ع��ض رس���م���ه؟ ه����ذا ال���ك���ت���اب يجيب 
ب��ال��س��ل��ب ع���ن ال���س���ؤال���ي���ن. ال���ن���ص ه���و ال��ص��ي��غ��ة 
عن  بالفرنسية  ال��ص��ادر  نفسه  للمؤلف  العربية 

الدار عينها. 

الهوية واألمة يف العراق

تأليف: شيركو كرمانج 
النوع: بحث 

اصدار: دار الساقي 

نبذة: 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  لتطور  ن��ق��دي  تحليل  هنا  ه��ا 
في  متتبعا  الوطنية،  ال��وح��دة  ولعملية  العراقية 
ذل���ك ت��اري��خ��ا ح��اف��ا ب��ال��خ��ص��وم��ات وال��ع��ن��ف منذ 
ال��ع��ام 1921 حتى  ال��ح��دي��ث ف��ي  ال��ع��راق  تشكل 

أواسط العام 2012. 

استهداف أهل السّنة

تأليف: نبيل خليفة 
النوع: بحث 

اصدار: مركز بيبلوس للدراسات 2014 

نبذة: 
إن المخطط الموضوع للشرق األوسط منذ الربع 
الغرب  فيه  ويشارك  العشرين  القرن  من  األخير 
وإس��رائ��ي��ل وإي�����ران ل��ه ث��اث��ة أه����داف أس��اس��ي��ة: 
أولها إزاحة النفوذ العربي/السنّي عن دول شرق 
المتوسط واستبداله بالنفوذ اإليراني/الشيعي. 
وث��ان��ي��ه��ا إدم�����اج إس��رائ��ي��ل ك��ج��س��م ط��ب��ي��ع��ي ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة، وث��ال��ث��ه��ا 

السيطرة على نفط العراق.

طارق عبود

ثيمة الرواية  ال����ك����ت����اب  ي���ح���م���ل 
التاريخي،  تستدعي  التي  الوصفية 
 م��ن 

ً
ل���ت���واج���ه ب����ه ال����ح����اض����ر، م����ّت����خ����ذة

المحرقة محوًرا  تدور حوله الحوادث، 
الشخصيات  مصائر  ع��ب��ره  وت��ت��ح��ّدد 
الكاتب  ومسارات حياتها. يستغرق 
في وصف األمكنة، حتى يثقل كاهل 
المتلقي في تفاصيل ال تسمن وال 
تغني، كأنها لزوم ما ال يلزم، فيحاول 
المضطَهد  ال��ي��ه��ودي  م��ع��ان��اة  رص���د 
 وع���اش )"نحن 

ّ
وال��م��اح��ق أينما ح��ل

ي��ه��ود وق���د يهاجمنا ال��ع��ال��م ف��ي أي 
ف��ض��اء  م���ح���ددًا  ل���ح���ظ���ة"، ص 35(، 
روايته من خ��ال مشهدين، يشّكل 
ي��وزي��ف ال��ق��اس��م ال��م��ش��ت��رك بينهما. 
العالمية  الحرب  أواخ��ر  بولونيا  األول 
ال��ث��ان��ي��ة. واآلخ�����ر ب���ي���روت ف���ي زم��ن��ي 
المشهد  والسلم. تتصّدر  ال���ح���رب 
الروائي المعاناة التي عاشها اليهود 

بشكل خاص في تلك الحقبة.
ي��خ��ت��ار ال��ك��ات��ب ت��ق��ن��ي��ة االن���زي���اح 
مقاربته  أث��ن��اء  ف��ي  المتكّسر  الزمني 
حوادث السرد، فينتقل من زمن إلى 
ًرا شخصياته لإلطالة على 

ّ
آخر مسخ

التي  الثانية  العالمية  ال��ح��رب  حقبة 
ال تزال تحمل إلى اليوم إشكالياتها 
وع��ن��ف��ه��ا، م��ّت��ئ��ًك��ا ع��ل��ى االس���ت���رج���اع 
الخارجي البعيد، فيستحضر يوميات 

ال���ح���رب، وم���ا س��م��ي ب��ال��م��ح��رق��ة ال��ت��ي 
في  م��ف��ّص��ًا  ح��ول��ه��ا،  اآلراء  اختلفت 

يومياتها، معيًدا نبش جزئياتها.
 ي��م��ت��د زم�����ن ال���وق���ائ���ع م����ن مطلع 
العام 1945، إلى 12 تموز من العام 
اس���ت���م���رار   ع���ل���ى  دالل������ة  ف����ي   ،2006
الحروب، وانتقالها من مكان إلى آخر، 
ل في هويات الضحايا، محّدًدا  مع تبدُّ
مساًرا دائرًيا، يبدأ في وارسو مع الجّد 
الاجئ إلى إسرائيل وينتهي فيها، 
عند هروب الحفيد من جحيم الحرب 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ل��ب��ن��ان، وع��ودت��ه 
إل���ى ج����ذوره األول����ى، وك��أن��ه��ا الوطن 

والمأوى والماذ.
يوزيف  راوي�����ان،  ال��ق��ّص  يتقاسم 
ال��ج��ّد ال��ن��اج��ي م��ن ال��ح��رب، والحفيد 
ا ماهًرا على 

ً
ال��ذي أصبح عازف ج��وزف 

ال��ب��ي��ان��و، وع���م���ل ك���م���دّرس ف���ي ه��ذا 

ال���م���ج���ال. ي��ح��ك��ي ال�������راوي ع���ن ذات���ه 
ومواقفه وأسراره الشخصية بضمير 
األنا لما فيه من حميمية وقدرة على 
والخارج،  الداخل  من  النفس  تعرية 
راٍو  هو  ومفسًرا.  ا 

ً
معلق رأي��ه  فيبدي 

مشارك، لكنه يعلم ما يدور في خلد 
الشخصيات، وال يسّوغ معرفته بكل 
األمور التي يقولها، حتى إنه يصدر 
معتقل  فيصف  الحاسمة،  األح��ك��ام 
أوشفيتز بأنه "المعتقل األس��وأ في 
م��رة  وي��ح��ك��ي   .)65 )ص  ال���ت���اري���خ" 
بما روي  اللبنانيين  أخ��رى عن جهل 
م��ن ح���وادث ع��ن ه��ذا المعتقل )"ل��م 
واح���دًا  لبنانيًا  ال��ت��ق��ي��ت  أن  ي��ص��دف 
في  يستعرض   .)69 ص  يعرفها"، 
الغربية، فتزدحم  ثقافته  غير مكان 
ال����ص����ف����ح����ات ب����أس����م����اء ال���م���ب���دع���ي���ن 
والفنانين من الغرب. ويجهد الراوي 
ف��ي رس���م ص���ورة م��غ��اي��رة لليهودي. 
لحم  م��ن  ا 

ً
مكّون ا 

ً
إليه إنسان فيعّرفنا 

ر القارئ وينّبهه 
ّ
ودم ومشاعر، ويذك

وبين اإلسرائيلي  بينه  ال��ف��ارق  إل���ى 
ِتل 

ُ
المحتل. حتى إنه يروي أّن والده ق

في بيروت أثناء االجتياح االسرائيلي 
ه يسعى 

ّ
للبنان في العام 1982. لعل

م���ن خ���ال ذل���ك إل���ى خلخلة ال��ن��ظ��رة 
ك��م��ح��ت��ل��ي��ن  عن اليهود  ال��ن��م��ط��ي��ة 
الظلم  عن  النظر  بغّض  لفلسطين، 
الذي لحقهم في الماضي )"امتعضت 
اليهود... حالها  نور من دفاعي عن 

حال كثيرين من اللبنانيين، وجدت 
ال��ف��ص��ل ب��ي��ن ال��خ��اف ال��س��ي��اس��ي مع 
با  أم��ًرا  اليهودية  والهوية  إسرائيل 

جدوى"، ص 53(.
ت���ح���م���ل ال������رواي������ة ف�����ي خ��ل��ف��ي��ت��ه��ا 
رؤي���ة س��وداوي��ة ت��ش��اؤم��ي��ة، إذ يفرد 
الموت جناحيه فوق مساحة السرد، 
ف���ي ك��ي��ف��ي��ة ت��ج��ع��ل ال���م���وت ي��اح��ق 
ش��خ��ص��ي��ات��ه��ا ال���ت���ي ت��ح��م��ل ج��ي��ن��ات 
ي��ه��ودي��ة )"ان���ت���ه���ت ال���ح���رب ب��ع��د أن 
ق��ت��ل��وا آدم ك���ول���ودك���و ف���ي ح��دي��ق��ة 
واجنكي، وأمي وأبي في أوشفيتز... 
أبي  اختنقت في حفرة...  التي  أمي 

مات بالغاز، ص 34، 35(.
ألونا وإيفيت صديقتا الجّد ماتتا 
أيًضا. نور، ابنة الميليشيوي اللبناني 
ال����ذي اس��ت��غ��ل ال��ن��اس أي����ام ال��ح��رب، 
وس�����رق ت��ع��وي��ض��ات��ه��م أي�����ام ال��س��ل��م، 
انتحرت بعد إقامتها عاقة غرامية مع 
م ابنتها العزف 

ّ
جوزف الذي كان يعل

على البيانو. جدتها يهودية، اسمها 
سارة، احترقت في مركز التجارة في 
الحادي عشر من أيلول في نيويورك. 
جّدها اسمه إيهود. لم يكن موت نور 
يطلعنا  لم  وه��و  ا، 

ً
مسّوغ انتحارها  أو 

ع���ل���ى م����ا دف���ع���ه���ا إل�����ى ه�����ذا ال��م��ص��ي��ر 
المأسوي سوى الخوف الذي تحمله 
في جيناتها )كون أصولها يهودية(. 
ل��ك��ّن ال��اف��ت أّن ال��ك��ات��ب ي��ق��ول في 
الشخصيات  إّن  ال���رواي���ة،  افتتاحية 

في هذه الرواية حقيقية.
ف����ادي وال����د ج����وزف واب����ن ي��وزي��ف 
����ِت����ل ف����ي ب����ي����روت أث����ن����اء االج���ت���ي���اح 

ُ
ق

اإلس��رائ��ي��ل��ي ل��ه��ا ف���ي  ال��ع��ام 1982: 
الذي  ابني  القدامى  "قتل األصدقاُء 
ك��ان ي��داف��ع ع��ن م��ن��زل��ه. وك���ان قائُد 
الكتيبة، لودفيك الرجل الذي جلس 

تنا من 
ّ
إلى جانبي في الحافلة التي أقل

وارسو إلى فلسطين" )ص 105(
ل البطل يوزيف نموذًجا للتيه 

ّ
يمث

الذي توارثته األجيال، جده، ووالده، 
إلى  وأخ��ي��ًرا هو نفسه. يحنُّ يوزيف 
ج�����ذوره ال��ي��ه��ودي��ة )"ل���ي���ا ال��ت��ي أت��ت 
رغبة  ف��ّي  ن���ور، فأشعلت  ع��ن  تبحث 
عميقة في العودة إلى جذوري"، ص 
ق��ارب��ن��اه من  عما  النظر  ب��غ��ّض   .)99
 أّن الكاتب 

ّ
ماحظات على الرواية، إال

ي��ن��ج��ح ف���ي إض���ف���اء م��س��ح��ة إن��س��ان��ي��ة 
على شخصيات الرواية، ويحاول نزع 
الصورة النمطية عن اليهودي الذي 
ترك مسقطه إلى الوطن المغصوب، 

ول���م ي��س��ت��ط��ع اإلق���ام���ة ف��ي��ه، ث���م إل��ى 
ثم  جنسيته،  اكتسب  ال���ذي  لبنان 
ل��اع��ت��داء  ��ا 

ً
م��ك��ان يصبح  أن  يلبث  ال 

اإلسرائيلي، فيعود إلى المربع األّول، 
إل��ى مكان األج���داد، ليواصل حياته 

من جديد. 
ينجح أحمد محسن في بناء رواية 
ي��ع��ت��م��د ف��ي��ه��ا ال��ت��ك��ث��ي��ف ال���س���ردي، 
برفقته   

ً
القارئ، متجوال بيد  ممسًكا 

في أمكنٍة حفرت الحرب في جدرانها 
ل��وح��اٍت م��أس��وي��ة، معلًنا ع��ن ك��ات��ٍب 
إش��ك��ال��يٍّ م��ت��م��ّك��ن، يتحلى ب��ال��ج��رأة، 
وي���ش���ّي���د م����ن ال���م���خ���ي���ال ع����وال����م م��ن 

الدهشة والخوف والحب.  

يختار الكاتب أحمد محسن في روايته الجديدة "وارسو قبل قليل" 
الصادرة حديًثا عن "دار نوفل"، موضوًعا إشكالًيا يحكي فيه عن 

تجربة أحد الناجين من الحرب العالمية الثانية، سارًدا معاناته ورحلته 
في الوطن والمنفى. 

يتقاسم القّص راويان، 
يوزيف الجّد الناجي من 
الحرب، والحفيد جوزف 
الذي أصبح عازًفا ماهًرا 

على البيانو

رلى راشد

والمسرحي  روم���ا  فيلسوف  ��ى 
ّ
ت��ول

س��ي��ن��ي��ك��ا ال����ت����ح����ّدث ع�����ن ال���وج���ع 
فاحظ فيه أفضل الصفات، ذلك 
ان���ه ال ي��س��ع��ه أن ي��ك��ون أل��ي��م��ًا إذا 
يسعه  ال  أليمًا،  ك��ان  وإذا  استمر، 
ال��ح��ّدي��ن،  ه��ذي��ن  بين  يستمر.  أن 
ي��ب��دو األل���م إذًا، وق���د اؤت��م��ن على 

جانب إيجابي. 
أس����ال����ت ال���م���س���ي���رة ال��ف��رن��س��ي��ة 
ال��ج��م��اه��ي��ري��ة وال��ج��م��ه��وري��ة، ال��ت��ي 
شغلت فرنسا والعالم، ِحبرًا كثيرًا، 
ج��اء ج��زء واف��ر منه بسبب اختاف 
وتنوع  فيها  المشاركين  م��ش��ارب 
ال��م��س��ي��رة بكل  ات���ه���م. حفلت  والء
استطاعت  أنها  ذل��ك  المفارقات، 
الفوز باستقطاب سياسي لم يبّرره 
ت���اري���خ ال���م���م���ارس���ات ال��س��ي��اس��ي��ة، 
ج��دًا حتى.  ج��دًا  القريب  والتاريخ 
إل����ى ع��ش��ي��ة ال��م��س��ي��رة ال��ع��م��اق��ة، 
م��ك��ان فسيح سوى  ثمة  ل��م يكن 
السياسية  والمماحكات  للنزاعات 
ل��أل��م حسناته،  ل��ك��ن  ال��ع��م��ودي��ة. 
د 

ّ
كما يلمح سينيكا، ذلك انه يول

ح���ال���ة ذه���ن���ي���ة ق�������ادرة ع���ل���ى ص��ن��ع 
المستحيل. 

ش��ّك��ل��ت ال��ل��ح��ظ��ة ال��ف��رن��س��ي��ة - 
الفرنسية على نحو معين، اختبارًا 
ل��ع��ص��ر ب���رم���ت���ه. ت���ح���ّول���ت ط��ري��ق��ة 
ل��ن��ح��اول أن ن��ف��ه��م إل���ى أي ح���ّد ال 
ي��زال ثمة ش��يء ق���ادرا على الدفع 
إلى   - الجمع  بصيغة   - بالجماهير 
الشارع تحت راية واحدة، ليصيروا 

جمهورا واحدا، بصيغة المفرد. 
��م��ع��ن ال��ن��ظ��ر ف���ي ه��ذا 

ُ
ع��ن��دم��ا ن

ال����م����ش����ه����د، ن�����ص�����اب ب����م����ا ي��ش��ب��ه 
في  السبب  يعود  وربما  الدهشة، 
ذل���ك إل���ى ق��ل��ة اإلي���م���ان ب��م��ا ِص��رن��ا 

عليه.  
ن��ح��ن أب���ن���اء "ع���ص���ر ال����ا ش���يء" 
ك��م��ا س���ّم���ان���ا ال����م����ؤرخ وال��ص��ح��اف��ي 
البريطاني بيتر واتسون في كتابه 
ال��ع��ن��وان عينه وص��در  ال���ذي حمل 
وربما  باإلنكليزية.  ع��ام  نحو  قبل 

نكون في لبنان أفضل المنتمين 
إل����ى ه����ذه ال��ف��ئ��ة، ألن��ن��ا ب��ت��ن��ا عند 
"ال���ع���ت���ب���ة ِص�����ف�����ر" ع���ل���ى م��س��ت��وى 
وطن  وب��وط��ن��ن��ا.  بأنفسنا  اإلي��م��ان 
ن���راه ي��دخ��ل ع��ص��ر ال���اش���يء، وم��ن 

بعده عصر اإلستعراض التافه. 
إلى  وات��س��ون في كتابه،  يشير 
ان م��ج��اي��ل��ي��ن��ا ب���ات���وا ي��ق��ي��م��ون في 
المرء  ي��روح  ال��اش��يء، حيث  عصر 
ى عن عالمه المعروف ليغامر 

ّ
يتخل

ب��دخ��ول آخ��ر يجهله، وي��ت��ح��ّرر من 
التحكم  ب��غ��ي��ة  إل���ِه���ِه  إزاء  م��خ��اوف��ه 
ب���ق���دره. إن���س���ان ال���ي���وم ي���ق���ول قد 
واآلن،  الُهنا  حياة  يعيش  أن  ق��رر 
إنسان  وع��ود الحقة.  أي  من دون 
ال��ي��وم ي��ري��د أن ي��ع��ّد نفسه محور 
ال�����ك�����ون. ل���ك���ن وات�����س�����ون ي��رص��د 
ف����ي رح���ل���ة ال���ب���ح���ث ه�����ذه ال���ت���ي ال 
تنتهي، قسطًا من الغياب والخواء 
واألزم�������ات وال���ش���ك���وك وال����ك����وارث 
السياسي  ال��رك��ام  كما  الجماعية، 
العالمي ال��ذي ش��ّوه ه��ذه العقود، 
ف���ي ح��ي��ن ت��ح��ق��ق��ت ف���ي ال��م��ق��اب��ل 
"م��ك��اس��ب م��ذه��ل��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
ال�����ح�����ري�����ة وال�����ت�����ح�����رر م������ن ال����خ����وف 
والفني  العلمي  والتقّدم  والهوية 

والثقافي". 
أيضًا  الفرصة  واتسون  يتحّين 
ليعاين التطرف الذي يجد مطرحه 
ف��ي وس���ط ال��ف��ئ��ات األك��ث��ر يفاعًا 
واألك���ث���ر ج���ه���ًا. ذل���ك ان اإلي��م��ان 
مثير  يضيف،  م��ا  على  المتطرف، 
بالشخص  يفترض  ال  للجاذبية. 

ال��م��ع��ن��ي ب���ه أن ي��م��ت��ل��ك م��ه��ن��ة أو 
م��ع��رف��ة، ف��ي حين ي��دغ��دغ��ه الحلم 
في  وباإلعتراف  السريعة  بالنتائج 
وسط رفاقه. َيِعد المتطرف نفسه 

ب���ال���ح���ص���ول ع���ل���ى اإلن���ت���م���اء ال����ذي 
يفتقر إليه. 

في  كتابه  واس��ت��ون  بيتر  نشر 
أعقاب فترة التململ المالي التي 
اإلقتصادية.  بأزمة 2008  لحقت 
ف������ي خ����ض����م اإلن������ه������ي������ارات ال���ت���ي 
ش��ه��دت��ه��ا أس����واق ال��ب��ورص��ة وف��ي 
ال��م��ص��ارف الكبرى  وس��ط إف���اس 
ال��ب��ط��ال��ة، أراد وات��س��ون  وت��ع��اظ��م 
ال��ش��خ��ص��ي��ة  م���ق���ارب���ت���ه  ي���ق���دم  أن 
ل���ن���ه���اي���ة ال����رأس����م����ال����ي����ة وب����داي����ة 
ال��ع��ص��ر ال���ج���دي���د. ل��ك��ن��ه ل���م ي��ب��ّرر 
خال  من  المترهل  المالي  الوضع 
ات وال��دراس��ات  األرق���ام واإلح��ص��اء
االق���ت���ص���ادي���ة، وإن���م���ا وج����د ب���ذور 
الجذري  بالتبّدل  المالي  اإلنهيار 

الذي طرأ على المجتمع. 
اليوم، هل نفهم التطّرف الذي 
يصيب عالمنا من باب اإلنهيارات 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة - ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي 
ط�������رأت ع���ل���ى ال����ب����ل����دان ال���ع���رب���ي���ة 
أخيرًا، فأفسحت ل� "عصر جديد" 

دموّي؟  
فواقع  اليقين  أم��ا  رب��م��ا.  ن��ق��ول 
 

ّ
تظل السريعة  اإلستنتاجات  ان 

ة أيضا. 
ّ
األسهل، وإنما األكثر خف

ف���ي وس����ط ال��ت��ع��ب��ئ��ة ال���خ���رق���اء، 
أن  واع��ي��ة تستحق  أق���ام  ت��ك��ت��ب 
���ع ال��م��خ��رج وال��م��ن��ت��ج 

ّ
ت��س��م��ع. ي���وق

لوك  الفرنسي  السيناريو  وكاتب 
رسالة  بهيئة  رأي  م��ق��ال  بيسون 
أخي،  "يا  "لوموند":  في صحيفة 

��م ع��ن��َك ال��ي��وم، 
ّ
ل��و ت��ع��رف ك��م أت��أل

خ 
ّ
أنت ودينك الجميل الذي يتلط

 ع��ل��ي��ه ب���اإلص���ب���ع. 
ّ

وُي����ه����ان وُي��������دل
ج�����رى ت���ن���اس���ي ق���وت���ك وط��اق��ت��ك 
وف��ك��اه��ت��ك وق��ل��ب��ك وم��ودت��ك. ان��ه 
ألم�����ر ظ���ال���م وس���ن���ع���م���ل م���ع���ا ع��ل��ى 
تصحيح هذا الظلم. نحن مايين 

نحّبك، وسنساعدك جميعا". 
نّص بيسون، عنوانه "لنصّحح 
معًا الظلم الاحق بالجيل الشاب". 
ها هنا تحديد لغوي صائب: كل 
ان�����ح�����راف م����ت����ط����ّرف ل���ي���س س���وى 

ة اليوم تجاه الغّد. إساء

roula.rached@annahar.com.lb
Twitter: @Roula_Rached77

تحت الضوء

باريس عاصمة وجع العالم

شّكلت اللحظة الفرنسية - الفرنسية على نحو 
معين، اختبارًا لعصر برمته. تحّولت طريقة لنحاول أن 
نفهم إلى أي حّد ال يزال ثمة شيء قادرا على الدفع 

بالجماهير - بصيغة الجمع - إلى الشارع تحت راية 
واحدة، ليصيروا جمهورا واحدا، بصيغة المفرد

تحّدث برنار بيفو في أعقاب اإلعتداء على "شارلي إيبدو" عن الغبطة الجماهيرية بالحرّية، عن نحو ثالثة ماليين وسبعمئة ألف شخص 
اخترقوا شرايين المدن الفرنسية ليجعلوا أوالها، أي باريس، عبر احتضانها أكثر من مليون متظاهر، "عاصمة للعالم"، على ما تردد. غير أن 
بيفو، الكاتب والصحافي ورئيس أكاديمية "غونكور"، استعار التعبير لبرهة فحسب، ليزيد على إدعاء ان باريس هي عاصمة العالم، قائاًل: 
"باريس عاصمة العالم. كاّل، هذه الصيغة على كبرياء مزعج. لنقل عوضًا من ذلك: باريس عاصمة وجع العالم". أجل، إنه األلم. ألم محلّي 
بات وجعًا عالمّيًا، في تلك اللحظة الفرنسية البشرية الحاشدة، ومن فرط محاكاتها لنا على مستوى خضوعنا، نحن أيضا، آلفات التطرف. 

ها نحن إذًا ُنصاب جميعا، سواسّية، وعلى تشّعب أعراقنا وخلفياتنا الثقافية وأصولنا، بالسهم عينه. 
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نقابة الصحافة
يستقبل نقيب الصحافة عوني الكعكي وأعضاء مجلس 

النقابة بمناسبة انتخابهم المهنئين في دار نقابة الصحافة 
يومي االثنين والثلثاء 19 و20 كانون الثاني، من الساعة 

الحادية عشرة قبل الظهر الى الساعة األولى والنصف بعد 
الظهر ومن الثالثة والنصف الى السادسة والنصف مساًء.

تتمات الصفحة األولى

أسبوع الوحدة

املطران جورج خضر
المحبة هي  على  تقوم  رؤي��ة  الكامل. في  ال��راه��ن  في  وليست معطاة 
ال��ط��اه��رون  ف��ري��ق.  ك��ل  ع��ن��د  المتقدسين  وف���ي  المسيح  ف��ي  محققة 
ي��رون��ه��ا ول���و م��م��زق��ي��ن أي ان��ه��ا دائ��م��ا ف��ي ال��ق��ل��وب ت��س��ب��ق راه��ن��ه��ا. ما 
يعزيني باستمرار ان أرى في هذا البلد األرثوذكسيين األتقياء يحبون 
م��ن ك��ل مذهب  أول��ئ��ك. ذل��ك ألن األتقياء  الكاثوليك وه���ؤالء يحبون 
يعترفون باألتقياء من كل صوب، ألن االنقسامات التاريخية ولو عرفها 

العارفون ال تصل إلى القلوب.
م���ا ي��ع��زي��ن��ي ح��ت��ى ال��ب��ك��اء ان ال��ط��اه��ري��ن ف���ي ك���ل ك��ن��ي��س��ة يحبون 
م��ع الفريق  ي��رى نفسه واح���دًا  الطاهرين ف��ي الكنائس األخ���رى وك��ل 
اآلخ��ر بحيث يحس ان اآلخ��ر في قلبه والقلب يشفي ف��روق العقول. 
بمعنى حقيقي وعميق لسنا مفترقين ألننا في حّس المسيح وعقله 
واحد وهناك السكنى. غالبًا ما سنبقى ممزقين حتى نهاية الدهور ومع 

ذلك يجب ان نجتهد في سبيل وحدتنا.
الحل ليسوا  المشكلة واألق��رب��ون من  كل دارس عنده وصفة لحل 
بالضرورة أهل السلطة. قد يكون بابا رومية أو أي رئيس آخر صاحب 
حل ولكن ال تتصوروا انه يستطيع كل شيء في دائرته. المتقاعسون 
عن التوحيد كثر ولو كان الكثيرون منهم حسني النية. ولكن الكسل 

يحكم الكنيسة كما يحكم العالم.
قائم في جسد  االنقسام  ان جرح  الراهن  المجتمعي  احساسي  في 
الكنيسة وان جل ما تستطيعه في الواقع المؤلم ان تشاهد وتبكي. 
الوحدة قائم على عواتقنا والمحبة في أدنى  الصالة من أجل  واج��ب 
مستواها أال تؤذي اآلخر بكالم غير مسؤول وجدل تجاوزناه حقًا من 
زمان. هذا ال يعني انه يجب ان تقبل الراهن. واألهم في الراهن المعيش 
ان تحب اآلخر من كل قلبك على ما هو عليه من جهل وتعصب أحيانًا 

ألن المحبة وحدها الدواء.
المحبة ان كثرت وتعمقت تملي على القلب ما يجب ان يقول. غير 
انها جدية ألنها تجهل كبرياء الطوائف. ان تنكسر طائفة في ادعائها 
التاريخي صعب عليها ولكنه خبرة أساسية للخالص. المحشورون في 
طوائفهم بعد ان خسروا الرؤية خطرون على الناس وعلى طوائفهم. 
من قال لك أال تتمسك ولكن من قال لك ان تخسر الحرارة في محبة 

اآلخرين؟
أنا متأكد كل التأكد ان القداسة ان عظمت في كل فريق منا قادرة 
على اتمام الوحدة اذ الله يلهم، إذ ذاك على األذكياء من الالهوتيين ان 
يتفاهموا. الالهوتيون يريدون الوحدة. ال تشكوا بهم. ولكن العقول 
المثقفة تكون بطيئة أحيانًا. ارحموا أصحابها وانصتوا إلى ما هو حق 

عندها.
وا وثابروا على الصالة في مسعانا هذا ألنكم ان طهرتم أنفسكم 

ّ
صل

باألدعية الطيبة يستجيب الرب لكم. أنا ما قلت ان تنسوا الدراسة. 
وا وادرسوا. هذان توأمان.

ّ
صل

الدراسة.  الوحدة وال تنقطعوا عن  ال تنحصر صالتكم في أسبوع 
هذا يعني بتعبير آخر ان العقل والقلب معًا هما في سعينا إلى الوحدة.

صح ان المستقبل في هذا لله أيضًا ولكن هيئوا المستقبل بالمحبة 
وتعميق التأمل الالهوتي.

األزمة مع البحرين والخليج تحاصر الحكومة

الخليجي  التعاون  البحرين ودول مجلس  ف��ي  االس��ت��ق��رار  زع��زع��ة  أج��ل 

وطالب الحكومة بموقف منها.
ال���وزاري���ة والسياسية ال��داخ��ل��ي��ة م��ن اح��ت��م��ال ان  ال��م��خ��اوف  وم��ع تصاعد 
تتسبب هذه االزم��ة باجراءات سلبية تطاول الرعايا اللبنانيين في بعض 
بن  خالد  البحريني  الخارجية  ل��وزي��ر  ح��اد  موقف  عكس  الخليجية،  ال���دول 
لبنان  وج��د  ال��ذي  للتجاذب  مقلقا  نصرالله مستوى  من  آل خليفة  محمد 
الرسمي نفسه محاصرا به. ذلك ان الوزير البحريني هاجم نصرالله واعتبر 
يقف  ان  لبنان  وعلى  كالشمس  "واض��ح  االخير  العربية  الجامعة  بيان  ان 
مع اشقائه كما وقفوا معه دائما في السراء والضراء". وأش��ار الى ان وفد 
زائفة  وطنية  بوحدة  التمسك  "فّضل  العربية  الجامعة  اجتماع  ال��ى  لبنان 
على التضامن العربي الذي أنقذه من االحتراب". وقال ان "لبنان بلد عظيم 
ال��خ��وري وكميل شمعون وصائب  ك��رام مثل بشارة  رج��ال وشيوخ  حكمه 

سالم ورفيق الحريري، أما اليوم فيا لالسف يتحكم فيه ارهابي عميل".
والواقع ان الموقف الرسمي اللبناني المحرج في هذه االزمة اتسم التعبير 
عنه بدرجات متفاوتة بين التحفظ عن تصريحات نصرالله كما فعل وزير 
وزير  فعل  كما  باالعتذار  والمطالبة  باسيل،  جبران  والمغتربين  الخارجية 

الداخلية نهاد المشنوق.
وأكد الوزير باسيل في حديث الى "النهار" غداة عودته من االجتماع 
ال���وزاري ف��ي القاهرة ان "ال��ك��الم ال��ذي ص��در ف��ي ح��ق البحرين ال يعبر عن 
موقف الحكومة اللبنانية وسياستها وال عن الجهة السياسية التي أمثلها، 
كذلك ال يختلف موقف لبنان الضمني عن موقف الدول العربية في بيانهم 
لناحية عدم التدخل في شؤون البحرين. ولكن ان يصدر بيان يفسر انه 
على  حفاظا  عليه  اعترض  فطبعا  اللبنانيين  من  فريق  او ضد  لبنان  ضد 
الوحدة الوطنية". وأضاف "اننا نتفهم مطالبة البحرين بعدم التدخل في 
شؤونها. لكن ما نقوله هو ان هذا الموضوع مع البحرين وكل الدول العربية 
بالمحافظة  معنيون  "اننا  على  مشددا  اللبنانية"  الحكومة  داخ��ل  نعالجه 
على العالقات العربية لمصلحة لبنان والدول العربية معا، ويجب اال نفكر 
باي اجراء ال من جانبنا وال من جانب الدول العربية النه ينعكس سلبا على 
ص3 الجهتين".  
اما موقف الوزير المشنوق من تصريحات نصرالله عن البحرين فجاء، كما 
علمت "النهار"، بعد التشاور مع رئيس الوزراء تمام سالم الذي كان متابعا 
لتداعيات هذه القضية على كل المستويات والتي تسببت ب�"أزمة كبيرة 
ستطاول اللبنانيين الموجودين في دول الخليج". وفي رأي وزير الداخلية 
الذي قال ل�"النهار" أيضا:"ال بد من توضيح ثالثة أمور هي: ان االمين العام 
ل�"حزب الله" ال يعّبر عن رأي الدولة والحكومة، كما أن دولة البحرين بلد 
واجب  أم��ر  البحرينيين  من  االع��ت��ذار  ان  وأعتبر  السنين،  مئات  منذ  عربي 

إنطالقا من الروابط العميقة التي تربط البلدين الشقيقين".
وأبلغ وزير العمل سجعان قزي "النهار" ان لبنان "يمكن ان ينأى بنفسه 
عن مشاكل المنطقة، لكنه ال يمكن أن ينأى بنفسه عن اتخاذ موقف من 

فريق لبناني يتدخل في شؤون المنطقة".
وأما على المستوى القيادي السياسي، فان الموقف االبرز الذي سجل 
من هذه القضية جاء على لسان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد 
تشبه  التي  السياسية  المواقف  على  "اعتراضه  عن  أع��رب  ال��ذي  جنبالط 
البحرين ودوره��ا بما تقوم به اسرائيل والصهيونية". ورأى انه " من غير 
المقبول وال يجوز اطالق هذا التشبيه مهما بلغ عمق االختالف السياسي".

الجولة الثالثة
وسط هذه االجواء انعقدت جلسة الحوار الثالثة بين تيار "المستقبل" 
و"حزب الله " في عين التينة في السادسة والنصف مساء امس واعتمدت 
المعاون  االع���الم. وحضر  اب��ع��اد  م��ن حيث  نفسها  الكتمان  اج����راءات  فيها 
السياسي لالمين العام ل�"حزب الله" حسين الخليل والوزير حسين الحاج 
حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد 
وغ��اب  "المستقبل".  ع��ن  المشنوق  نهاد  وال��وزي��ر  الحريري  ن��ادر  الحريري 

النائب سمير الجسر لسفره الى الخارج. كما حضر الوزير علي حسن خليل. 
وبعد الجلسة صدر البيان اآلتي: "عقدت جلسة الحوار الثالثة بين حزب 
الله وتيار المستقبل في مقر الرئاسة الثانية، وجرى البحث في التطورات 
االيجابي  والتقويم  وسياسيًا  امنيًا  الماضي  االسبوع  خ��الل  حصلت  التي 

النعكاسات الحوار الجاري عليها.
���م ال��ت��ش��دي��د ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال���ق���رارات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ح��ّص��ن الساحة 

ّ
وت

الداخلية.
م تناولها سابقًا، وحصل تقدم واضح 

ّ
استمر النقاش في النقاط التي ت

فيها بما يفتح آفاقًا أمام نتائج تساعد على تثبيت االستقرار الوطني". 
وعلمت "النهار" ان النقاش استكمل امس في شأن وسائل تنفيس 
االحتقان وجرى تقويم ايجابي لردة الفعل التي حصلت عقب تفجير جبل 
محسن والخطوات االمنية التي اتخذت الى حين انعقاد الجولة الثالثة من 
الحوار. وأكد المتحاورون انه تقويم ايجابي جدا بالمقارنة بين ما قبل الحوار 
وما بعده. كما علم ان موضوع سرايا المقاومة لم يطرح أمس واتفق على 
عقد الجولة الرابعة خالل عشرة أيام وقبل موعد الجلسة المقبلة النتخاب 

رئيس الجمهورية في 28 كانون الثاني الجاري.
مقاربة  ان  اف��ادت  الثالثة  الجولة  واكبت  معطيات  ان  "النهار"  وعلمت 
االستحقاق الرئاسي في هذا الحوار لن يفضي الى أية نتيجة لكون الحزب 
يسعى ال���ى ت��أج��ي��ل ح��س��م م��وق��ف��ه ع��ل��ى ه���ذا الصعيد أط���ول وق���ت ممكن 
,وهذا ما بّينه موقف السيد نصرالله في إطاللته التلفزيونية. علما ان أمر 
بأن مرشحه  الحزب  إقتناع  الرئاسي بسيط جدًا وينطلق من  االستحقاق 
ال��ى مرشح  العماد ميشال ع��ون ال يحظى بفرص الفوز وال بد من السعي 
المسيحيين  الى حلفائه  الحوار  توافقي وعندئذ سيعود كل من فريقي 
المناقشات  تصل  ك��ي  للتوافق  مناسبًا  ي��رون��ه  م��ن  تقديم  منهم  ليطلب 
في نهاية المطاف الى قاسم مشترك على الصعيد الوطني. لذا، سيبقى 
م��ع خطة  ال��ح��زب  ت��ج��اوب  ال���ذي ينتظر  االم��ن��ي  الملف  التركيز حاليًا على 
انه ال  الشيعي، يبدو  السني –  االحتقان  بمعالجة  ق 

ّ
يتعل ما  البقاع، وفي 

يزال عنوانا لم يدخل حيز الترجمة الكاملة بعد.

أوروبا يف سباق مع اإلرهابيين

كانت تستعد العتداءات على الشرطة، وجهت السلطات البلجيكية رسميًا 
اتهاما بالمشاركة في "نشاط مجموعة ارهابية" الى خمسة اشخاص بينهم 

ثالثة وضعوا قيد االحتجاز.
بين  أن  سيبت  در  ف��ان  الفيديرالية  النيابة  ب��اس��م  الناطقة  وأوض��ح��ت 
الثالثة المحتجزين الجهادي الذي اعتقلته الشرطة في فيرفييه الخميس، 

من غير أن تكشف عن هويته. وأفرج عن المتهمين االخرين "بموجب 
شروط".

ويعكس نطاق تحركات الشرطة في دول أوروبية عدة التحديات 
الكبيرة لمنطقة بعيدة من ساحات المعارك في سوريا والعراق وأماكن 
أخرى، اال أنها تواجه أخطار مئات من مواطنيها العائدين من الجهاد 
في الشرق االوسط مع مهارات وتصميم على نقل حربهم على الغرب 

الى ساحات المدن االوروبية الكبرى. 
وفي خضم الغموض الذي يكتنف مصير معركة ال تزال في بدايتها، 
أبلغ رئيس منظمة "االنتربول" روب وينرايت "االسوشيتد برس" أن 
احباط هجمات ارهابية صار "صعبًا جدًا" الن المتطرفين االسالميين 
الذين تتراوح أعدادهم بين 2500 وخمسة االف في اوروبا ال يتمتعون 

بهيكليات قيادية كبيرة. 
 وفي باريس، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند لدى استقباله 
و"ح���ازم" في  رد "جماعي"  ال��ى  ج��ون كيري  االميركي  الخارجية  وزي��ر 

مواجهة "االرهاب الذي نحاربه".
وفي واشنطن، قال الرئيس األمريكي باراك أوباما إن بالده تقف الى 
جانب كل الشركاء في التعامل مع صعود موجة اإلرهاب، وإنها ستبذل 
بعد هجمات  العدالة  ما في وسعها لمساعدة فرنسا في تحقيق  كل 
باريس التي أوقع قتلى. وأضاف في مؤتمر صحافي: "سنبذل كل ما 

في وسعنا لمساعدة فرنسا في تحقيق العدالة المطلوبة".

احتجاجات
وسجلت احتجاجات عنيفة في بعض الدول المسلمة ضد "شارلي 

إيبدو" لنشرها رسما للنبي محمد على غالف عددها االخير.
واشتبك نحو 200 متظاهر باكستاني مع الشرطة خارج القنصلية 
الفرنسية ف��ي ك��رات��ش��ي بعد ت��ظ��اه��رة ض��د االس��ب��وع��ي��ة. وف��ي النيجر 
تحول احتجاج أعمال عنف عندما أشعل متظاهرون النار في كنائس 
الغاز  قنابل  الشرطة  وأطلقت  مسيحيون.  يديرها  متاجر  واقتحموا 
المكون من مئات االشخاص، وأحرقت  الحشد  للدموع على  المسيل 
اطارات سيارات في الشوارع. كذلك، أحرق متظاهرون المركز الثقافي 
في  إس��الم��ي��ون  تظاهر  كما  النيجر.  م��دن  ثانية  زن���در،  ف��ي  الفرنسي 

اسطنبول بتركيا.

الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا أوليًا بجرائم حرب يف فلسطين

أما وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان، فأفاد ان اسرائيل 
لن تتعاون في التحقيق، معتبرًا أن التحقيق االولي قرار "مخز هدفه 

الوحيد تقويض حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد االرهاب".

قوات أميركية إلى املنطقة خالل 6 أسابيع

الرئيس بشار االسد.
وأفاد ان تركيا قد تتوسع في المناطق العسكرية على الحدود مع 
سوريا في محاولة لوقف مرور مقاتلين أجانب من غير ان تقفل الحدود 

تماما امام الالجئين السوريين. 
ميدانيًا، أفاد "المرصد السوري لحقوق االنسان" الذي يتخذ لندن 
مقرًا له ان معارك عنيفة تدور بين "داعش" و"وحدات حماية الشعب" 
الكردية في مدينة عين العرب )كوباني بالكردية( السورية الحدودية 
مع تركيا بعد هجوم بدأه التنظيم المتطرف فجر امس. وتحدث عن 

مقتل 32 رجال من التنظيم وثمانية مقاتلين اكراد.

فاطمة عبدالله

ي��راوح البرنامج )"أم بي سي 4"، 
"ال��م��س��ت��ق��ب��ل"( م��ا ب��ي��ن "م��واه��ب" 
ب��ة على األداء  زائ��ل��ة وأخ���رى ُم��ت��درِّ
ال���م���ت���ج���ان���س. ث���م���ة اس���ت���ث���ن���اءات 
��ب 

ّ
م���ذه���ل���ة، ل���ك���ن ال���ب���رن���ام���ج ي��غ��ل

إظ���ه���ار ال��ج��ان��ب ال���ف���ارغ وي��ت��ع��ّم��د 
��م��ًا. ال ن���زال 

َّ
م��ن��ح��ه ح���ض���ورًا م��ض��خ

نجد "مواهب" في تربية الثعابين 
وغ����رز اإلب����ر ف���ي ال����وج����وه. يعصى 
المونتاج أمام كنوز كهذه. ُيبقي 
على عرضها من أجل ثرثرة اليوم 
ال��ت��ال��ي: "ش��اه��د ن��ج��وى ك��رم وهي 

تصرخ خوفًا من ثعبان"!
حتى اآلن، ال جديد في اللعبة. 
الُمشاهد  حرمان  المقصود  ليس 
الكّم الهائل من الفراغ. حسٌن المع 
والضد شريطة عدم المساواة في 

ع��دم خ��ذالن َمن  المنزلة. وحسٌن 
يأتون من أجل عرٍض فاشل هوسًا 
بالظهور أمام الكاميرا، فإننا، في 
أحيان، نحتاج الضحك على الوقت 
الضائع. نحّب علي جابر في دور 
"ملك الباز" الُمستهزئ باالخفاق. 
ثم َصْبر نجوى كرم، واستعدادها 
��ل رف��ض��ًا ل��ك��س��ر ال��خ��واط��ر.  ال��ت��ح��مُّ
ون��ن��ت��ظ��ر إع���ج���اب ن��اص��ر القصبي 
بمشترك، فيختزل موهبته بلفِظ 
"جميل جميل". وتعليقات أحمد 
ح��ل��م��ي م���ا ب��ي��ن ال���م���زاح وال���ج���ّد. ال 
ب����أس ب��ه��اش��ت��اغ #أح��ل��ى_ل��ج��ن��ة_
ح��ك��م. إن��ه��ا ك��ذل��ك، ك��م��ا ري���ا أب��ي 
راشد وقصّي خضر في التقديم. 

 ال���ب���رن���ام���ج وف������ق ب��ن��ي��ت��ه 
ُ
��������ذ

ْ
أخ

��ل إم���ع���ان ال��ن��ظ��ر 
ِّ
ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة ي��ق��ل

 ع��رٍض 
ّ

ف��ي ال��ه��ف��وات. ي��ه��ون ك��ل
س��ي��ئ م���ا دام�����ت ت��ق��اب��ل��ه ع����روٌض 

الغباء من أجل  من متعة. ويهون 
��ظ ب��ه��ا ن���ج���وى ك��رم 

ّ
"أل����ل����ه" ت��ت��ل��ف

 كويتية 
ٌ
بَهر. أتت صغيرة

ُ
ت حين 

تغّني حبَّ األم. اقشعّر بدن كرم، 
��ق��ت: "ي��خ��رب بيتك، ع��ن جد 

ّ
وع��ل

البريء  اإلحساس  ن��ال  حبيتك!". 
"4 ن��ع��م"، ك��م��ش��ت��رك رس���م ك��رم، 
ف��ك��ادت ت��دم��ع ام��ت��ن��ان��ًا. الحنجرة 
ه 

ّ
لعل م��غ��اي��ر.  ش���أٌن  الفلسطينية 

غ����ّن����وا  أوالٌد  ال�����ش�����ت�����ات.  ش����ج����ن 
ف��ك��ان��وا  ال����ل����ه"،  َع  ن���ع���ود  ال���ل���ه  "َع 
"جميلين" بتعبير ناصر القصبي. 
وا #الباز_الذهبي وهاشتاغ 

ّ
استحق

#صوت_العزيمة. "من بعدك إنَت 
يا غالي مالي أحباب إيه والله". ما 

أروعهم صغار العذاب.

fatima.abdallah@annahar.com.lb
Twitter: @abdallah_fatima

شاشة

"آرابس غوت تالنت" بين اإلبداع والترفيه
ر حلقات األداء من "أرابس غوت  دة، ُتصوَّ ببعض الالجدية الُمتعمَّ

تالنت" كنموذج من ترفيه سريع. ُتضاف الى المواهب الرصينة 
مجموعاٌت تفتقر اإلبداع غرضها افتعال الموقف وإضفاء 

الضحك المطلوب.  
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عموديًا

عموديًا

أفقيًا

أفقيًا

1- ميكانيكي فرنسي 1786 - 1857 اخترع مروحة السفن. 2- سقاية - عاتبه - صغير الناقة. 3-  نتوّجع 
بكرم.  أعطى   - نظرهما  - صرفا  للندبة   -5 أس���رع.   - ال��ث��أر   - )مبعثرة(  4- شمس  ونلتجىء.  نستغيث   - 
6- إيفادي - جلبة الغنم. 7- أحسنا ثناءه - مآقي. 8- يثلمه - تبغ - بحوزتي. 9- ندم - غفا وهو قاعد - ماركة 
ُرق - الطريق الذي ال ينفذ. 11- رئيس مجلس السوفيات األعلى 

ُ
حليب. 10- عكسها من ال خبرة له - ط

1985 - 1988. 12- حالة عشق الذات - أجمع.

1- انطون صالحاني. 2- روميو وجولييت. 3- مرسهما - التقي. 4- أئن - ينجم - أوم. 5- نالحد - يتسلل. 6- سد - ليال - بالل. 
7- ايمفال - إجهاد. 8- لندن - حالة - ال. 9- آزر - يقّتر - إثم. 10- كنانة - احتمى. 11- ركركوا - يداني. 12- وي - عبد الحميد.

 1- ارم��ان ساالركو. 2- نور الدين زنكي. 3- طمسنا - م��درار. 4- ويه - حلفن - نكع. 5- نوميديا - يتوب. 
ل - سبجة - تدح. 10- آية الله - أمام. 

ّ
6- صوان - الحق - أد. 7- أّج - جيل - أتى. 8- لوامة - الرحيل. 9- حل

11- نيقوال الثاني. 12- يتيم - لدام - يد.

م��ادة نشوية   - وال��دة  الماني 1813 - 1883. 3-  راح��ل 1916 - 1995. 2- موسيقي  1- رئيس فرنسي 
 الطريق - مشى ليال. 5- مدينة فلسطينية - سنة 

ّ
يصنع منها طعام حلو - وضع خلسة. 4- غّنج - من ضل

. 6- بحر - ص��ّري - تصلي ال��ى أح��د. 7- وظيفة الكاهن - استكبر - خنزير بري. 
ً
 ع��دد أيامها 366 ي��وم��ا

 
ّ

8- زعيم سوفياتي راحل - حرف عطف. 9- ظالم - سهل ايطالي - جزيرة خليجية تابعة ألبو ظبي. 10- شق
وقسم - ممثل فرنسي راحل. 11- مدينة فرنسية قاعدة محافظة الفوج - لديكم. 12- رئيس اميركي سابق.

حل الشبكة السابقة

فسعبادهمه�اه�نونو

لباىكاريسيمامال

كحرطثحامرعكرغرم

يايعيقعطيلريليا

ونذارديعصيه�سويل

لهحوافلكوااعبخل

مستليلقلاملواته

حل الشبكة السابقة
حديد

الكلمة 
من المعادن 

طريقة الحل 
ابحث عن كلمات هذا النص واشطبها في كل 
االتجاهات فتبقى لك عدة احرف تؤلف بالتالي 

كلمة السر.

 ولم 
ً
 ولم ُيعَص مغلوبا

ً
 وأعطى على القليل كثيرا

ً
ف عسيرا

ّ
 ولم يكل

ً
ف يسيرا

ّ
 وكل

ً
 ونهاهم تحذيرا

ً
الله سبحانه قد أمر عباده تخييرا

ع مكرها.
َ
ُيط

كلمة السر  كلمات متقاطعة

7
2493

6857
256
851

389
6293

7895
4
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رقم 3658 - مستوى وسط 

حل سودوكو رقم 3657

قواعد اللعبة 
أمامك شبكة من 81 خانة، 9X9 مقسمة 9 

مربعات 3X3 عليك ملء الخانات الفارغة بأرقام 
من 1 الى 9 مراعيًا عدم تكرار اي رقم في أي خط 

افقي وعمودي وداخل كل مربع.

مستويات اللعبة 

تطرح هذه اللعبة على مستويات ثالثة هي: سهل، متوسط وصعب. 
يحدد كل مستوى وفقًا لعدد االرقام التي نضعها مسبقًا في خاناتها 

ووفقًا النتظامها داخل هذه الخانات.

439125678

571968342

268784951

915846237

387512496

642397815

726459183

893671524

154283769

SUDOKU

الطقس: أمطار متفرقة صباحًا... 
وصحو ظهرًا

توقعت النشرة الصادرة عن مصلحة األرصاد الجوية 
في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس 

اليوم غائمًا جزئيًا مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة 

خالل الفترة الصباحية خصوصًا في المناطق الجنوبية 
واستقرار في درجات الحرارة. ويتساقط بعض الثلوج 

على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ويتحسن الطقس ظهرًا. 
وحذرت من خطر تكّون الجليد على المرتفعات وفي 

الداخل خالل الليل. 
الرياح السطحية: جنوبّية غربية نهارًا، جنوبية شرقية لياًل 
سرعتها ما بين 10 كيلومترات و30 كيلومترًا في الساعة.

الطقسمجتمعنا

افراد من الوحدات الخاصة للشرطة االلمانية بعد عملية دهم لمبنى في برلين 
)رويترز( أمس.  
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أبو فاعور ألغى عقد الوزارة مع مستشفى "الحياة"
وجّمد أتعاب األطباء عن مستحّقات املستشفيات

أص����در وزي����ر ال��ص��ّح��ة ال��ع��ام��ة وائ���ل 
أب�����و ف����اع����ور ق��������رارًا ج����ّم����د ب��م��وج��ب��ه 
األط��ب��اء  أت��ع��اب  بآلية فصل  العمل 
��ات ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات، 

ّ
ع���ن م��س��ت��ح��ق

المدير  م��ن  ال��وق��ت عينه  ف��ي  طالبًا 
ال��ع��ام ل����وزارة ال��ص��ّح��ة متابعة إع��ادة 
ال���ه���ن���دس���ة ال���م���ع���ل���وم���ات���ي���ة ل��ن��ظ��ام 
���د من 

ّ
ال��ف��ص��ل ب��ال��ت��زام��ن م���ع ال���ت���أك

رقم  للقانون  األط��ب��اء  نقابة  تنفيذ 
والقاضي   ،2010 ع��ام  ال��ص��ادر   91
ب������ض������رورة ت���ق���ّي���د ج���م���ي���ع األط����ب����اء 
التي  ال��م��وّح��دة،  الطبية  بالوصفة 
الحصول  إم��ك��ان  للمواطنين  ��ر 

ّ
ت��وف

ع���ل���ى أدوي��������ة "ال����ج����ن����ري����ك"، ال��ت��ي 
نفسهما  والفعالية  ال��ج��ودة  لديها 
بسعر  لكّنها  األساسية،  كاألدوية 
��ف ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن 

ّ
، م���ا ي��خ��ف

ّ
أق�����ل

أع���ب���اًء م��ال��ي��ة، وُي���وِق���ف ف���ي ال��وق��ت 

األط��ب��اء  نفسه "س��م��س��رات" بعض 
وش����رك����ات األدوي��������ة ع���ل���ى ح��س��اب 

اللبنانيين.
ب��إع��ادة  كما أص���در ق���رارًا يقضي 
وزارة  مع  المتعاقدة  المستشفيات 
الصحة العامة لجميع أدوية األمراض 
المستعصية والمزمنة التي تؤّمنها 
استعمالها  يتم  ل��م  وال��ت��ي  ال�����وزارة، 
ل��ل��م��رض��ى ال���ذي���ن ع��ول��ج��وا ف���ي ه��ذه 
مختلفة،  ألس���ب���اٍب  المستشفيات 
ر إمكان إع��ادة تسليمها الى 

ّ
ما يوف

أن  آخرين، على  ين 
ّ
مرضى مستحق

في  الطبية  العناية  مديرية  ف 
َّ
كل

ُ
ت

والتموين  التجهيز  ودائ���رة  ال����وزارة 
مراقبة هذه اآللية.

ف��ي م��ج��ال آخ���ر، أن���ذر أب���و ف��اع��ور 
ب���ع���ل���ب���ك،  ف������ي  ي.ع.  ال����ص����ي����دل����ي 
أب����ل����ح،  ف������ي  ح.  م.  وال����ص����ي����دل����ي 

ال����دوي����ر،  ف����ي  ر.  ح.  وال���ص���ي���دل���ي 
ل��ق��ي��ام��ه��م ب��م��خ��ال��ف��ة أح���ك���ام ق��ان��ون 
مزاولة مهنة الصيدلة وقرارات وزير 
ر هؤالء من أن 

ّ
الصحة العامة، وح��ذ

المخالفات سوف  ه��ذه  مثل  تكرار 
ي���ع���ّرض���ه���م ل��ل��م��اح��ق��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 

وإلقفال صيدلياتهم.
أبو فاعور  من جهة ثانية، طلب 
من نقابة األطباء إحالة الطبيب ر. ج. 
على المجلس التأديبي، وذلك بناًء 
ال��م��رك��زي  التفتيش  ت��وص��ي��ة  ع��ل��ى 
ت 

َ
رِفق

ُ
بعد تبيان قيامه بمخالفات أ

بالكتاب المحال على النقابة. 
العامة  الصحة  وزي���ر  وأل��غ��ى  كما 
وائ���ل أب���و ف��اع��ور ال��ع��ق��د ب��ي��ن وزارة 
ال�����ص�����ح�����ة ال������ع������ام������ة وم���س���ت���ش���ف���ى 
الى  المستشفى  وأح���ال  "ال��ح��ي��اة"، 
التحقيق لسوء تعامله مع المرضى.

وعود للمتعاقدين ُتعيد العمل يف الكازينو
"النهار"

ع��اَدت أزم��ة المياومين إلى الواجهة 
ُمجّددًا، لكن هذه المّرة في "كازينو 
العمال  ع��دد من  ال��ذي ينفذ  لبنان" 
ال���م���ي���اوم���ي���ن ف�����ي ص�����االت�����ه إض����راب����ًا 
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ال��ت��ث��ب��ي��ت. ف��ف��ي ال��ع��ام 
1996  صدر مرسوٌم بعدم التثبيت 
ف��ي م���اك "ش��رك��ة ك��ازي��ن��و ل��ب��ن��ان"، 
 أن ي���ص���در م����رس����وٌم آخ�����ر ف��ي 

َ
ق���ب���ل

تثبيت  الكازينو  إلدارة  ُيجيز   2011
ال���ى  االدارة  ف���ع���م���دت  م���وظ���ف���ي���ن، 
ن��ح��و 360 موظفًا،  أوض����اع  ت��س��وي��ة 
فيما بقي مصير اآلخرين حتى هذه 
ال��ل��ح��ظ��ة م���ج���ه���واًل. ون��ت��ي��ج��ة غ��ي��اب 
رئ��ي��س ش��رك��ة "أن����ت����را" ل��إس��ت��ث��م��ار 
محمد شعيب، التي تملك 52% من 
الذي  الكازينو، عن االجتماع  أسهم 
كان ُمقّررًا االسبوع الماضي لبّت هذا 
ال��م��وض��وع، زادت ح���دة االزم����ة بين 
بدخول  المطالبين  والعمال  االدارة 

الماك وعددهم نحو 250 عاما.
ف����ي ه�����ذا ال���س���ي���اق، أك�����د رئ��ي��س 

ن��ق��اب��ة ع���م���ال وم��س��ت��خ��دم��ي أل��ع��اب 
مع  تضامنه  خ��وي��ري،  ج��اك  الميسر 
ال��ع��م��ال، ُم��ش��ي��رًا ل���"ال��ن��ه��ار" إل���ى أّن 
ُيعّد إضرابًا بشكٍل تام،  تحّركهم ال 
ألّن بعضهم ال يزال يعمل في بعض 
ص���االت األل���ع���اب". أض����اف: "هدفنا 
ه��و م��ع��ال��ج��ة ال��وض��ع ب��أس��رع وق���ت"، 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  ُمناشدًا 
والجهات  شعيب  والنقيب  س��ام��ة 

المعنية، التحّرك فورًا.
م���ن ج���ه���ت���ه، أش�����ار وزي�����ر ال��ع��م��ل 
أنَّ  إلى  "النهار"،  الى  ق��ّزي  سجعان 
 ب��ع��د أي ش��ك��وى 

َّ
ال������وزارة ل���م ت��ت��ل��ق

م������ن ال����م����وظ����ف����ي����ن، ب������ل وص���ل���ت���ه���ا 
ت 

َ
تناول اإلدارة،  مجلس  من  رسالة 

وإنخفاض  للكازينو  المالي  الوضع 
م��داخ��ي��ل��ه، ف��ض��ًا ع���ن ع���دم ق��درت��ه 
ع���ل���ى ت��ث��ب��ي��ت ال���م���ي���اوم���ي���ن ال���ذي���ن 
�����د 

ّ
ت���ع���اق���د م��ع��ه��م م���ن���ذ أع��������وام. وأك

أنَّ ال�����وزارة ت��ت��اب��ع ال��م��وض��وع، وه��ي 
مستعّدة للتدخل حين يلزم األمر.

 م��������واٍز، اع���ت���ب���ر رئ��ي��س 
ّ
ع���ل���ى خ�����ط

نقابة عمال وموظفي الكازينو هادي 

ش���ه���وان، أن ال���ح���رص ع��ل��ى ح��ق��وق 
العمال بدخول ماك الدولة ضروري، 
ل��ك��ّن��ه��م أح������رص ع���ل���ى اس���ت���م���راري���ة 
ال��م��ف��اوض��ات  أن  مضيفًا  ال��ك��ازي��ن��و، 
ت��ج��ري م��ع اإلدارة وش��رك��ة "أن���ت���را"، 
وإق����ف����ال ال��م��ؤس��س��ة ي��ع��ن��ي ح��رم��ان 
ال��دول��ة سنويًا من 80 مليون دوالر 
ت���ق���ري���ب���ًا". وش�������ّدد أخ����ي����رًا ع���ل���ى أّن 
الكازينو %40  م��ن  تقتطُع  ال��دول��ة 
 الى %15 

ً
من أرباحه مباشرة، إضافة

كضريبة أرباح".
"النهار"  علمت  السياق،  هذا  في 
 ATBC لجنة  بين  عقد  اجتماعًا  ان 
المتعاقدة مع كازينو لبنان ورئيس 
مجلس إدارة الكازينو حميد كريدي 
وعدهم خاله هذا األخير بالدعوة إلى 
قبل  ج��دي��دة  عمومية  جمعية  ع��ق��د 
نهاية الشهر الجاري من أجل العمل 
المتعاقدين.  ال��ع��م��ال  تثبيت  ع��ل��ى 
وبناء عليه، وفي مبادرة إيجايبة من 
 ،ATBC المتعاقدين مع الموظفين 
م��ن أصل  ق��رر ه���ؤالء فتح صالتين  

ثاث صاالت الستقبال الزوار.

إيلي قهوجي

�����ت ال�����م�����خ�����اوف م������ن م�����ح�����اوالت 
ّ
ظ�����ل

ال���ج���م���اع���ات االره����اب����ي����ة ل��ل��ن��ي��ل م��ن 
االج��واء  على  مخيمة  ال��ب��اد  استقرار 
اللبنانية  المالية  المحيطة باألسواق 
ومما  األس��ب��وع.  نهاية  عطلة  عشية 
عزز هذه المشاعر اكتشاف سيارات 
مفخخة واحزمة ناسفة والقبض على 
تطّور  ف��ي  وبقاعًا  ش��م��ااًل  انتحاريين 
جعل المتعاملين في بورصة بيروت 
ي��ح��ج��م��ون أم�����س أي���ض���ًا ع����ن ات���خ���اذ 
مبادرات صريحة في اتجاه التوظيف 
في الصكوك المدرجة على لوائحها 
ف���ي ك���ل م���ا ي��ت��ع��دى ت��ل��ب��ي��ة ح��اج��ات 
لكميات  بيعًا  السيولة  م��ن  البعض 
م���ن���ه���ا ك���ل���م���ة وج������د م�����ن ي��ش��ت��ري��ه��ا 
باألسعار المعروضة بها أو من خال 
صفقات خاصة خارج قاعدة العرض 
وال��ط��ل��ب ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. وف���ي ال��م��ج��ال 
األول، أفادت أسهم المصارف أكثر 
م��ن غ��ي��ره��ا ف��ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار أسهم 
"ب���ن���ك ع������وده" ال���م���درج���ة م���ن 6,03 
دوالرات الى 6,04 وتراجعت أسعار 
ش����ه����ادات أي������داع "ب���ل���وم ب���ن���ك" من 
10,00 دوالرات الى 9,98 واستقرت 
أسعار أسهم "بنك بيبلوس" العادية 
 – وال��ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة  دوالر   1,62 ع��ل��ى 
2008 على 102,00 دوالري��ن، فيما 
ارتفعت أسهم "سوليدير" بفئتيها 
"أ" من 11,23 دوالرًا الى 11,25 ,"ب" 
ول��م   .11,11 ال����ى  دوالرًا   11,05 م���ن 
تسجل أي صفقة خاصة في المجال 

الثاني.

ل��ذل��ك، أق��ف��ل م��ؤش��ر "بلوم  وتبعًا 
ب���ن���ك" ل��أس��ه��م ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ارت��ف��اع 
طفيف نسبته 0,07 في المئة على 
ن��ق��ط��ة، ف��ي س���وق ه��ادئ��ة   1170,18
ص��ك��وك   101709 ف���ي���ه���ا  ت�����ب�����ودل 
قيمتها 619157 دوالرًا، في مقابل 
ق��ي��م��ت��ه��ا  ص���ك���ًا   270077 ت��������داول 

2,036,800 دوالر أول من أمس.

استمرار الضغوط على األورو 
وتحسن البورصات في الخارج

في الخارج، زاد األورو خسائره في 
الفرنك  أم��ام  العالمية  أس��واق القطع 
ال��س��وي��س��ري وال�������دوالر غ�����داة تخلي 
ال��م��ص��رف ال��م��رك��زي ال��س��وي��س��ري عن 
ال���ذي وض��ع��ه لسعر عملية  ال��س��ق��ف 
منذ ثاث سنوات والذي قد يشكل 
حافزًا للمركزي األوروبي للبدء بخطته 
ال��رام��ي��ة ال��ى ش��راء س��ن��دات مصرفية 
دعمًا للنمو في منطقته لدى اجتماع 
المقبل.  الخميس  حاكميته  هيئة 
وجاء ذلك بعد تزايد مظاهر انكماش 
االسعار في هذه المنطقة كما عكسه 
تراجع أسعار االستهاك فيها بنسبة 
0,2 في المئة في كانون األول بوتيرة 
س��ن��وي��ة ب��ال��ت��زام��ن م��ع اس��ت��ق��رار ه��ذا 
المؤشر في ألمانيا في الفترة عينها 
المئة  ف��ي   0,2 بنسبة  ارت��ف��اع��ه  بعد 
في تشرين الثاني، وهو األدنى منذ 
تشرين األول 2009. الى ذلك، كان 
التي  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  لتباين 
صدرت في الواليات المتحدة أمس 
ب��ي��ن ت��راج��ع االن��ت��اج ال��ص��ن��اع��ي فيها 
بنسبة 0,1 في المئة في كانون األول 

المستهلكين  ث��ق��ة  م��ؤش��ر  وارت���ف���اع 
ج��ام��ع��ة ميتشيغن من  ت��ع��ده  ال����ذي 
ال��ى  األول  ك��ان��ون  ف��ي  نقطة   93,6
98,2 ف��ي ك��ان��ون ال��ث��ان��ي، ف��ي ظل 
اس��ت��م��رار ت��راج��ع أس��ع��ار االس��ت��ه��اك 
ب��ن��س��ب��ة 0,4 ف���ي ال��م��ئ��ة ف���ي ك��ان��ون 
األول، انعكاسه الضاغط على األورو 
ب����1,1565  ال��ذي أقفل في نيويورك 
من  أول   1,1615 م��ق��اب��ل  ف���ي  دوالر 
أمس، في تطور دفع أونصة الذهب 
ال��ى 1276,00  دوالرًا  من 1259,00 

في الفترة عينها.
وواص����ل����ت ال���ب���ورص���ات األوروب����ي����ة 
ارتفاعها على خلفية تخلي المركزي 
السويسري عن الحد األعلى للفرنك 
ت���زاي���د  م����ع  وخ���ص���وص���ًا  األورو  أم������ام 
توقعات البدء بخطة التحفيز الكمي 
م��ن��ط��ق��ت��ه، فأقفلت  ف���ي  ل��اق��ت��ص��اد 
أس���واق األس��ه��م فيها ب��ارت��ف��اع راوح 
بين 2,18 في المئة في ميانو و0,56 
في المئة في مدريد مع خسارة زوريخ 
مجددًا 5,96 في المئة. كما تحولت 
وول س��ت��ري��ت ال����ى االرت����ف����اع ب��ع��دم��ا 
استوعب المستثمرين الصدمة التي 
ال��م��رك��زي السويسري  أح��دث��ه��ا ق���رار 
على ال���دوالر، ال��ذي ج��اء ارتفاعه في 
األم��ي��رك��ي،  االق��ت��ص��اد  غ��ي��ر مصلحة 
وك����ذل����ك ال���ن���ت���ائ���ج غ���ي���ر ال��م��ش��ج��ع��ة 
للمصارف، اذ أقفل مؤشرا داو جونز 
نقطة   190,86 ب��ارت��ف��اع  ون���اس���داك 
على 17511 نقطة وناسداك 63,56 
نقطة على 4634,38 نقطة تواليًا.

elie.kahwaji@annahar.com.lb

اتجاهات األسواق

بورصة بيروت أنهت األسبوع دونما اتجاه

زحلة – دانييل خياط

ال قرار يعرقل من الجانب السوري 
ط���ري���ق ال��ش��ح��ن ال���ب���ري ع��ب��ر ح���دود 
المصنع اللبناني وجديدة يابوس، 
على ما نقل رئيس "تجّمع المزارعين 
عن  ترشيشي  ابرهيم  ال��ب��ق��اع"  ف��ي 
اللبناني  األع��ل��ى  "المجلس  رئيس 
– ال�����س�����وري" ن���ص���ري خ�������وري، ف��ي 
المصنع  م��ن  للصحافيين  تصريح 
ال��������ذي ق����ص����ده أم������س م�����ع رئ���ي���س 
المبردة  الشاحنات  "نقابة أصحاب 
ف��ي ل��ب��ن��ان" عمر ال��ع��ل��ي. اض��ف الى 
فذاب  تبدلت،  الطقس  عوامل  ان 
ال��ج��ل��ي��د وب����ات����ت ال���ط���ري���ق س��ال��ك��ة 

للشاحنات. 
ل����ك����ن رغ�������م ذل���������ك، ف�������ان 350 
ش��اح��ن��ة، وف���ق ت��رش��ي��ش��ي، ال ت��زال 
تنتظر العبور بين البلدين. ليمتد 
صف الشاحنات أبعد من خط "من 
الفاصل  ال��ح��د  أي  ال��م��ي��اه"،  مقلب 
اللبنانية   – السورية  االراض��ي  بين 
ن������زواًل ال����ى ن��ق��ط��ة ال��م��ص��ن��ع، وم��ن 
س��اح��ت��ه��ا ال��ج��م��رك��ي��ة ال����ى ال��ط��ري��ق 
ال��دول��ي��ة ف��ي م��ج��دل عنجر، على ما 

لفت العلي. 
ام���ا ال��س��ب��ب ف��ي اس��ت��م��رار توقف 
ح��رك��ة ال��ت��ص��دي��ر ال��ب��ري ب��ي��ن لبنان 
تعطل  فهو  المصنع،  عبر  وس��وري��ا 
آل�������ة ال����ك����ش����ف "ال����س����ك����ان����ر" ل����دى 
ال���ج���م���ارك ال���س���وري���ة، ع��ل��ى م���ا فهم 
ت��رش��ي��ش��ي وال��م��ج��ت��م��ع��ون م��ع��ه من 
م��ص��دري��ن ون��ق��اب��ة ال��ن��ق��ل ال��م��ب��رد، 
ب��م��ك��ات��ب تخليص  ب��ع��د االت���ص���ال 
الجمارك في الجانب السوري، وبأن 

العمل جار على تصليحها، "عندما 
ي��ت��م ت��ص��ل��ي��ح "ال��س��ك��ان��ر" ال��ط��ري��ق 
الى  مفتوحة". وهنا تجدر االش��ارة 
ان م����وض����وع ت��ع��ط��ل آل�����ة ال��ك��ش��ف 
ل���دى ال��ج��م��ارك ال��س��وري��ة وال���وع���ود 
من  اك��ث��ر  مستمر  يوميًا  باصاحها 
10 ايام تزامنًا مع عذر تراكم الثلوج 

على الطريق.
ال���ج���ل���ي���د،  ذاب  ح������ال  أي  ع���ل���ى 
وال���ط���ري���ق م��ف��ت��وح��ة "س���ي���اس���ي���ًا"، 
و"غ��دًا  التصليح،  وآل��ة سكانر قيد 

لناظره قريب" على قول ترشيشي، 
ل��ي��ف��ك م��ع��ه ل��غ��ز ت��ع��ط��ي��ل ال��ط��ري��ق 
االق���ت���ص���ادي���ة ب���ي���ن ل���ب���ن���ان وس���ائ���ر 
الدول العربية 15 يومًا، وما يترتب 
ع����ن ه������ذا ال���ت���ع���ط���ي���ل م����ن خ��س��ائ��ر 
واض��رار. اذ لفت الى ان "هذا الخط 
نشحن منه الى كل الدول العربية، 
من  ط���ن  و 2500  ال��ف��ي��ن  ح���وال���ى 
ال��م��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة ي��وم��ي��ا. اق���ول 
وبعيدا  لبنان  المسؤولين في  لكل 
م���ن ال��س��ي��اس��ة. ه���ذه ال��ط��ري��ق هي 

شريان حيوي ال يمكننا االستغناء 
ع���ن���ه. ن��ط��ل��ب م����ن ك����ل ال��م��ع��ن��ي��ي��ن 
ال��ي��وم وك���ل اص��ح��اب ال��خ��ي��ر ال��ذي��ن 
اع�����ت�����ادوا ع���ل���ى م��س��اع��دت��ن��ا ع��ن��دم��ا 
ت��وج��د ازم����ة ب���ان ي��ج��ن��دوا انفسهم 
ل��ن��ع��رف ال��ح��ق��ي��ق��ة. ه��ل م��ع��ق��ول ان 
يغلق الطريق 15 يومًا؟ اتمنى من 
كل المسؤولين، أكانوا وزراء الزراعة 
ان  ال��ع��ام��ة  االش��غ��ال  او  الصناعة  او 
ب��ال��م��وض��وع. ث��م��ة بضائع  ي��ه��ت��م��وا 
ب��م��ع��دل 3 م��اي��ي��ن دوالر م��وج��ودة 

في الطريق، فما هو مصيرها؟"
م���ن ج��ه��ت��ه، س����أل ال��ع��ل��ي ب��اس��م 
اص������ح������اب ال����ش����اح����ن����ات ال����م����ب����ردة 
وسائقيها: من مسؤول عن الوضع 
اذا  للمصدرين،  واق��ول  فليتدخل. 
لم يحصل حل للطريق، عليكم ان 
تستعيدوا بضائعكم واما ان يؤمن 
ال��م��ازوت لبضاعته، الن  ت��اج��ر  ك��ل 
نقل  من  تعبوا  الشاحنات  اصحاب 
ال����م����ازوت ب���ال���غ���ال���ون، وم����ن ال��س��ه��ر 

بالبرد".

"سكانر" الجمارك السورية ُيبقي 350 شاحنة عند الحدود
توّقف حركة التصدير رغم فتح الطريق "سياسيًا"

)دانييل خياط( أرتال الشاحنات عند نقطة المصنع.  

ميليسا لوكية

ب��ع��دم��ا خ��س��رت ص��ف��ي��ح��ة ال��ب��ن��زي��ن 
أكثر من 15 ألف ليرة من قيمتها، 
ت��زام��ن��ًا م���ع ه��ب��وط أس���ع���ار ال��ن��ف��ط، 
السلع  أس��ع��ار  تنخفض  أن  يتوقع 
بالمحروقات،  المرتبطة  والخدمات 
ع���ل���ى غ������رار ان���خ���ف���اض س���ع���ر رب��ط��ة 
الخبز األس��ب��وع ال��م��اض��ي. وق��د نتج 
النقل  قطاع  ات��ح��ادات  اجتماع  من 
ونقاباته، الذي عقده وزير االشغال 
العامة والنقل غازي زعيتر، االتفاق 
ع��ل��ى ع��ق��د إج��ت��م��اع��ات ل��ل��ب��ح��ث في 
خ��ف��ض ت��ع��رف��ة ال��ن��ق��ل، ب��ال��ط��ري��ق��ة 
ال���ت���ي ت��ح��م��ي ال���م���واط���ن وس��ائ��ق��ي 

السيارات العمومية على السواء.
وتسبب وصول صفيحة البنزين 
سابقًا إلى 23000 - 25000 ليرة 
ف��ي رف���ع ت��ع��رف��ة ال��ن��ق��ل إل���ى 2000 
 م��ن 1500، ل��ك��ن االن��خ��ف��اض 

ً
ل��ي��رة

الشديد الذي المس أسعار النفط 
حاليًا فرض إعادة النظر في تعديل 
ه�����ذه ال���ك���ل���ف���ة، ال���ت���ي ق����د ت��ل��ت��ح��ق 

بدورها بسلسلة خفض األسعار.
ف���ي ه����ذا ال��س��ي��اق، ي��ق��ول رئ��ي��س 
البري  النقل  ومصالح  نقابات  اتحاد 
ب��س��ام طليس ل���"ال��ن��ه��ار"، إن ال��دول��ة 
 ب��إت��خ��اذ اإلج������راءات الكفيلة 

ٌ
م��ط��ال��ب��ة

في حماية القطاع، ألنه ال يستطيع 
وح������ده ال��ت��ن��اغ��م وم��ص��ل��ح��ة ال���ن���اس، 
خ��ص��وص��ًا أًن ث��م��ة ق���ط���اع���ات أخ���رى 
مرتبطة بالمحروقات، ويفترض فيها 

أن تتجاوب بدورها مع هذا الخفض.

ويشير إلى أن كلفة النقل التي 
ال��ت��ام��ذة  ع��ل��ى  ال���م���دارس  تفرضها 
الذين يستخدمون باصاتها ال تزال 
بالنسبة  األم�����ر  وك���ذل���ك  م��رت��ف��ع��ة، 
الكهربائية  المولدات  أصحاب  إلى 
الذين زادوا  الغذائية  المواد  وتجار 
أسعارها بحجة إرتفاع كلفة نقلها، 
مشيرًا إلى أن قطاع النقل لن يحل 
المرتفعة  األث���م���ان  مشكلة  وح����ده 
ال��م��واط��ن��ون اذا لم  ال��ت��ي ي��دف��ع��ه��ا 

تستِجب هذه القطاعات أيضًا.
ويؤكد أن اإلجتماع الذي عقده 
غازي  والنقل  العامة  األشغال  وزي��ر 
زع��ي��ت��ر، أف��ض��ى إل����ى االت���ف���اق على 
ل��ج��ن��ة ستجتمع ف��ي األي���ام  ت��أل��ي��ف 

ال��م��ق��ب��ل��ة، ب��ه��دف ع��ق��د اج��ت��م��اع مع 
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات ن��ه��اد 
ال���م���ش���ن���وق، ل��ل��ب��ح��ث ف����ي م���وض���وع 
ال��م��خ��ال��ف��ات وح��م��اي��ة ال��ق��ط��اع من 
ال���ت���زوي���ر وال���ت���ع���دي���ات، إل����ى ج��ان��ب 
تطبيق القانون المتعلق بالسيارات 
غير اللبنانية المنافسة، فضًا عن 
ت��ط��ب��ي��ق خ��ط��ة ال��ن��ق��ل ال��ت��ي أق��ره��ا 
ال��وزراء السابق، التي تأخذ  مجلس 
3 طرق: األولى تتمثل في القرارات 
ال���ت���ي ت���ص���در ع����ن وزي������ر األش���غ���ال 
العامة والنقل، والتي ال تحتاج إلى 
مجلس الوزراء، فيما الثانية تتعلق 
ب��ال��م��راس��ي��م ال���ت���ي ت��ع��د م���ع ال���وزي���ر 
ال��ث��ال��ث��ة  أم����ا  ال��م��خ��ت��ص��ة،  واإلدارة 

فترتبط بمشاريع القوانين.
ك��ذل��ك أك����د ط��ل��ي��س أن م��وق��ف 
اإلت���ح���اد م���ن م���وض���وع زي�����ادة رس��م 
ال�����دول�����ة ع���ل���ى ص��ف��ي��ح��ة ال���ب���ن���زي���ن، 
س���ي���ت���خ���ذ ف�����ي اإلج����ت����م����اع ال���م���ق���رر 
ع��ن��د ال��ع��اش��رة وال��ن��ص��ف ق��ب��ل ظهر 
االث��ن��ي��ن ال��م��ق��ب��ل ف��ي م��ق��ر االت��ح��اد 
ب��م��ش��ارك��ة ممثلي  ال���ع���ام  ال��ع��م��ال��ي 
ال���ب���ري، والمخصص  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع 
للبحث في تعرفة النقل المشترك. 
وتابع: "نعارض في المبدأ أي رسم 
ع��ل��ى أس���ع���ار ال���م���ح���روق���ات، وس��ب��ق 
هذا  ف��رض  لمنع  معركة  خضنا  أن 
النوع من الرسوم. كما أن أح��دًا لم 
يبلغنا ب��ق��رار ال��دول��ة زي����ادة ال��رس��م 

ال  فالموضوع  لذلك  البنزين،  على 
ي���زال اق��ت��راح��ًا ل��ك��ون��ه ل��م ي��ق��ر حتى 
اآلن ف��ي م��ج��ل��س ال�������وزراء". وي��ت��اب��ع 
قائا:  في موضوع تثبيت االسعار 
خ���دم���ة  ف�����ي  ال���ت���ث���ب���ي���ت  ك������ان  "إذا 
المواطنين والسائقين على السواء 
وال ي��ؤث��ر ع��ل��ى خ��زي��ن��ة ال���دول���ة، فا 
مشكلة لدينا في ذلك، ألن الجميع 
م���ر ف���ي م���ع���ان���اة ع��ن��دم��ا ك����ان سعر 
ال����38 أل��ف ليرة.  الصفيحة ي��ق��ارب 
ك��م��ا أن م���وض���وع ت��ث��ب��ي��ت االس��ع��ار 
يفترض أن يخضع للنقاش داخل 
ال���ح���ك���وم���ة. ل���ك���ن م����ا ي��ث��ي��ر ال��ري��ب��ة 
والشك لدى المواطن والسائق معًا، 
ه���و غ��ي��اب ال��ش��ف��اف��ي��ة ف���ي ت��ع��اط��ي 
ال��دول��ة م��ع ال��م��وض��وع ال��م��ال��ي، وهنا 

االستغراب".
في هذا السياق، يشير مستشار 
شقرا  أب��و  ف��ادي  المحروقات  نقابة 
ق�����رار حتى  إل����ى أن ال  ل����"ال���ن���ه���ار"، 
ال��ل��ح��ظ��ة ف����ي ش�����أن ت��ث��ب��ي��ت س��ع��ر 
بعدما  خصوصًا  البنزين،  صفيحة 
رفض مجلس الوزراء أول من أمس 
الطرح، وتاليًا من المتوقع أن يشهد 
س���ع���ر ص��ف��ي��ح��ة ال���ب���زي���ن األس���ب���وع 

المقبل مزيدًا من االنخفاض. 
ي���ذك���ر أن ال���م���رة األخ����ي����رة ال��ت��ي 
كانت  البنزين  أس��ع��ار  فيها  ثبتت 
 ،2006/109 ال���ق���رار  ات��خ��ذ  ع��ن��دم��ا 
ال����ذي ح����دد ال��س��ع��ر األدن�����ى لسعر 
ل��ي��رة لسعر  ع��ن��د 22800  ال��ب��ن��زي��ن 
و23500  أوك���ت���ان   95 الصفيحة 

لسعر الصفيحة 98 أوكتان.

تراجع أسعار النفط يفرض إعادة النظر يف تعرفة النقل
وتثبيت سعر صفيحة البنزين ينتظر األيام املقبلة

البيئة بين لبنان وإيران فرعون التقى جمعية الصداقة اللبنانية - املصرية 

التقى وزير البيئة محمد المشنوق 
اإليراني  السفير  ام��س، في حضور 
محمد فتح علي، وفدًا إيرانيًا برئاسة 
نائب معاون الرئيس االيراني للبيئة 

ومساعد شؤون العلم والتكنولوجيا 
ف���ي م��رك��ز ال����دراس����ات وال��ت��خ��ط��ي��ط 
لمدينة طهران سيد محمد مجابي، 

وتّم التداول في األوضاع البيئية.

اس��ت��ق��ب��ل وزي������ر ال���س���ي���اح���ة م��ي��ش��ال 
ف����رع����ون ظ���ه���ر أم������س وف������د ج��م��ع��ي��ة 
الصداقة اللبنانية - المصرية لرجال 
االعمال برئاسة فتح الله فوزي وهي 

ال��ج��ه��ة ال��م��ن��ظ��م��ة ل��م��ل��ت��ق��ى االع���م���ال 
المصري اللبناني، الذي سيعقد في 
ب��ي��روت ف��ي 13 ش��ب��اط ال��م��ق��ب��ل. ثم 
التي  جنباط  ن���ورا  ف��رع��ون  استقبل 

ب��ح��ث م��ع��ه��ا ف���ي م���وض���وع ال��س��ي��اح��ة 
الريفية في منطقة الشوف وتطويرها 
في ظل استراتيجية ستطلقها وزارة 

السياحة في الشهر المقبل.
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رام الله - محمد هواش

النقاب عن لقاءات  ليبرمان  كشف 
سرية ك��ان يديرها مع ق��ي��ادات من 
معتدلة  بأنها  وصفها  عربية  دول 
ل��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق ص��ل��ح م��ع��ه��ا، تنقل 
داخ��ل  فلسطينية  مناطق  بموجبه 
ال��خ��ط االخ��ض��ر ال��ى ح���دود الضفة، 
الجنسية  يعني سحب  ال���ذي  األم���ر 
االس��رائ��ي��ل��ي��ة م���ن م��واط��ن��ي��ن ع��رب 
التي  الديموغرافية  للمعضلة  ح��ا 

يعرضها اسرائيليون.
ف��ي  ال���ث���ان���ي���ة  ال����ق����ن����اة  وأوردت 
التلفزيون االسرائيلي ان ليبرمان " 
كان يجلس ويجتمع ويتفاوض مع 
قادة عرب من دول لم يسمها، وان 
في  تجري  كانت  االجتماعات  ه��ذه 
فيينا وب��اري��س، وان��ه ك��ان يفترض 
عقد الصفقة التي رفضها الرئيس 

الفلسطيني عباس".
وق��������ال��������ت "إن�������������ه أق�������ن�������ع ه��������ؤالء 
ال���م���س���ؤول���ي���ن ال����ع����رب ب�����ان ع��ب��اس 
ض��ع��ي��ف وي��م��ك��ن ف���رض اي���ة ح��ل��ول 
عليه، وبذلك كان سيعترض خطة 
مجلس  الى  التوجه  الفلسطينيين 

االمن قبل نهاية السنة".
واف��������������ادت م������ص������ادر س���ي���اس���ي���ة 
الى  س��اف��ر  ليبرمان  "ان  اسرائيلية 
م��ه��م��ات سرية  ف��ي  ب��اري��س وفيينا 
وان م���راق���ب ال���دول���ة ف���ي اس��رائ��ي��ل 
ان��ت��ق��د ه����ذه ال��س��ف��ري��ات واع��ت��ب��ره��ا 

تبذيرا مفرطا".

"هيومان رايتس ووتش"
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ�����ر، ق����ال ال��م��دي��ر 
التنفيذي لمنظمة "هيومان رايتس 
ووتش" االميركية كينيث روث "إن 
الى  االن��ض��م��ام  الفلسطينيين  ق��رار 
يوجب  الدولية  الجنائية  المحكمة 

الدعم".
واض����اف: "ان���ه ال ي��ؤي��د ال��دع��وات 
الفلسطينيين  الن��ض��م��ام  ال��راف��ض��ة 
ال���ى ه���ذه ال��م��ح��ك��م��ة"، واص��ف��ًا ه��ذه 
ال���خ���ط���وة ب��أن��ه��ا "م���ش���ج���ع���ة". وأك���د 

ال��ج��ن��ائ��ي��ة  ال��م��ح��ك��م��ة  اب����ق����اء  إن   "
ال��دول��ي��ة خ����ارج ال���ص���ورة ق���د ي��ك��ون 
الذين  اإلسرائيليين  للقادة  جيدا 
يخشون الماحقة القضائية، لكنه 
يكاد أال يكون جيدا لاسرائيليين 
وال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ي���ن وال������س������ام ف��ي 

المنطقة أو العدالة العالمية".
والح��ظ أن��ه "ل��م يفت األوان بعد 
مسارها.  لتغير  الغربية  للحكومات 
اإلدان��ات اإللزامية هي أمر مختلف، 
معاقبة  إل��ى  تسعى  إس��رائ��ي��ل  لكن 
ال���س���ل���ط���ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، ف��ه��ي 

ال���ض���رائ���ب.  واردات  ب��ح��ج��ز  ت���ه���دد 
ل���ذا ي��ن��ب��غ��ي أن ت��م��ت��ن��ع ال��ح��ك��وم��ات 
العقوبات  ف��ي  المضي  ع��ن  الغربية 
ال����ت����ي ت���ف���رض���ه���ا وي����ج����ب أن ت��ع��زز 
في  ال��ت��اري��خ��ي  الفلسطينيين  ق���رار 
م���واج���ه���ة ال����ت����ه����دي����دات ال��م��ض��ل��ل��ة 
الجنائية  المحكمة  ال��ى  واالن��ض��م��ام 
الدولية عوض تقويضها". وشدد 
على "ض��رورة التزام جميع االط��راف 
مبادئ  تطبيق  بالصراع  المعنيين 

حقوق االنسان".
ت��ح��ق��ي��ق  "م����ع����اي����ي����ر  أن  وذك���������ر 
ال��س��ام م��ع��روف��ة منذ س��ن��وات، وان 
ب��ي��ن الجانبين  ال��ث��ق��ة  ال��م��ف��ق��ود ه��و 
الت���خ���اذ ال����ق����رارات ال��م��ؤل��م��ة ال��ازم��ة 
ل��ل��وص��ول ال����ى ات���ف���اق س������ام... وال 
اكثر من  الثقة  ه��ذه  ش��يء يقوض 

على  العقاب  من  المستمر  اإلف��ات 
جرائم الحرب التي تعتبرها منظمة 
هيومان رايتس ووتش من عامات 

الصراع المستمرة بين الطرفين".

استطالع 
في غضون ذلك، أظهر استطاع 
ان  اسرائيل  اخيرًا في  اج��ري  للرأي 
اسحق  بزعامة  العمل  ح��زب  تحالف 
"تنوعاه"  الحركة  ح��زب  مع  هرتزوغ 
ال��������ذي ب�������ات ي���س���م���ى "ال���م���ع���س���ك���ر 
ال��ص��ه��ي��ون��ي"، ي��ت��ف��وق ع��ل��ى تكتل 
"ليكود" ويحقق فارقا من مقعدين 
ال�����ى أرب����ع����ة م���ق���اع���د اس����ت����ن����ادًا ال���ى 
ال��ق��ن��ات��ي��ن ال���ع���اش���رة وال���ث���ان���ي���ة في 

التلفزيون االسرائيلي.
وبحسب استطاع القناة العاشرة 

ه��رت��زوغ –  المشترك  التحالف  ف��إن 
مقعدا   24 ع��ل��ى  سيحصل  ليفني 
في الكنيست، في حين سيحصل 
ويأتي  مقعدًا،   20 على  "الليكود" 
ح������زب "ال���ب���ي���ت ال����ي����ه����ودي" ث��ال��ث��ا 
بحصوله على 16 مقعدا، في حين 
ي��ح��ص��ل ح����زب "ه���ن���اك م��س��ت��ق��ب��ل" 
بزعامة يائير البيد على 10 مقاعد، 
وم��ث��ل��ه��ا ال��ح��زب ال��ج��دي��د "ك��والن��و" 
ب��زع��ام��ة م��وش��ي ك��ح��ل��ون، وال ي���زال 
ح�����زب "اس����رائ����ي����ل ب��ي��ت��ن��ا" ي��ش��ه��د 
تراجعا وسيحصل فقط على خمسة 
اليساري  "ميرتس"  وح��زب  مقاعد، 

سيحصل على ستة مقاعد.
وف�����������ي م���������ا ي�����ت�����ع�����ل�����ق ب�������أح�������زاب 
"ي��ه��ودوت  ح��زب  ف��ان  المتدينين، 
ه�����ات�����واره" ل��ل��م��ت��دي��ن��ي��ن ال��غ��رب��ي��ي��ن 

س���ي���ح���ص���ل ع���ل���ى س���ب���ع���ة م���ق���اع���د، 
وح��زب "ش��اس" لليهود الشرقيين 
ال��م��ت��ش��ددي��ن ع��ل��ى س��ت��ة م��ق��اع��د، 
وال������ح������زب ال����ج����دي����د ال���م���ن���ش���ق ع��ن 
"ش���اس" اي��ل��ي اي��ش��ائ��ي على أربعة 
مقاعد، وستحصل األحزاب العربية 
االنتخابات ضمن  في حال دخولها 

قائمة مشتركة على 12 مقعدا.
أم���ا اس��ت��ط��اع ال��ق��ن��اة ال��ث��ان��ي��ة مع 
فأعطى"المعسكر  العاشرة،  القناة 
 25 ليفني   – هرتزوغ  الصهيوني" 
م��ق��ع��دًا، و"ال���ل���ي���ك���ود" 23 م��ق��ع��دًا، 
و"ال��ب��ي��ت ال��ي��ه��ودي" 16، و"ه��ن��اك 
 ،8 و"ك�������والن�������و"   ،11 م���س���ت���ق���ب���ل" 
و"اسرائيل بيتنا" 7، و"شاس" 7، 
و"يهودوت هاتوراه" 7، و"ميرتس" 

5 ، واالحزاب العربية 11. 

)و ص ف، رويترز، أ ب(

ان��ت��ق��د ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س ال��ف��وارق 
االجتماعية الفاضحة في المجتمع 
ال��ف��ي��ل��ي��ب��ي��ن��ي، وح����ض ال��س��ل��ط��ات 
ال��ف��س��اد، وخ��رج عن  على مكافحة 
المعد له ليتفقد جمعية  البرنامج 

خيرية ترعى أوالد الشوارع.
وأم�����������ام ال���ط���ب���ق���ة ال���س���ي���اس���ي���ة 
ال��م��ج��ت��م��ع��ة ف���ي ق��ص��ر م��ال��ك��ان��ان��غ 
ال����رئ����اس����ي ح���ي���ث أق�������ام ال���رئ���ي���س 
ب��ن��ي��ن��و أك��ي��ن��و اس��ت��ق��ب��اال ل����ه، ق��ال 
ال���ب���اب���ا :"ي���ج���ب ت��ح��ط��ي��م س��اس��ل 
الى  ت��ؤدي  التي  والقمع  ال��ت��ف��اوت 
داعيًا  ف��اض��ح"،  اجتماعي  ت��ف��اوت 
ال����ى اص�����اح ال��ب��ن��ى االج��ت��م��اع��ي��ة. 
وأض�����اف أن����ه ي��ج��ب ان ي��ع��ل��ن كل 
نوع  ألي  المطلق  "رفضه  شخص 
م��ن ال��ف��س��اد ال���ذي ي��ق��وم بتحويل 

المصادر المخصصة للفقراء".
وك��������ان ال����ح����ب����ر االع�����ظ�����م وص����ل 
ال���ى ال��ق��ص��ر ال��رئ��اس��ي ف��ي س��ي��ارة 
ط��راز  م��ن  صغيرة  "فولكسفاغن" 

قديم.
وي�����ع�����ي�����ش ن�����ح�����و رب���������ع س����ك����ان 
مليون   25 ن��ح��و  أي  ال��ف��ي��ل��ي��ب��ي��ن، 
م���ن دوالر واح���د  ب���أق���ل  ش���خ���ص، 
يوميا، استنادا الى آخر التقديرات 

الرسمية.
وأك���د ال��ب��اب��ا أن���ه "م���ن ال��ض��روري 
ال���ي���وم، أك��ث��ر م���ن أي ي���وم م��ض��ى، 
ان ي��ت��ح��ل��ى ال��زع��م��اء ال��س��ي��اس��ي��ون 
ب����ال����ن����زاه����ة وال����م����س����ؤول����ي����ة ت���ج���اه 
ال�����ص�����ال�����ح ال��������ع��������ام". والح����������ظ أن 
"الضرورة األخاقية تؤمن العدالة 
االج���ت���م���اع���ي���ة، واح�����ت�����رام ال���ك���رام���ة 
أم���ر ض�����روري لتحقيق  اإلن��س��ان��ي��ة 
أن  ورأى  ال����وط����ن����ي����ة".  األه���������داف 
االجتماعية  الهيكليات  "إص����اح 
التي تدير الفقر وتهمش الفقراء 
ي��ت��ط��ل��ب ق���ب���ل اي ش�����يء ت��غ��ي��ي��ر 
وقلبه".  الفيليبيني  الشعب  روح 
تحدث  م��م��ك��ن،  ذل���ك  أن  وليثبت 
ع���ن "ال����ق����وة ال��ب��ط��ول��ي��ة واإلي���م���ان 
الكثير  عنها  عَبر  التي  والمقاومة 
االعصار  خال  الفيليبينيين"  من 
"ه����اي����ن" وال���ك���ث���ي���ر م����ن ال����ك����وارث 
السبت  واليوم  األخ��رى.  الطبيعية 

التي  تاكلوبان  منطقة  البابا  ي��زور 
ضربها الزلزال "هاين" عام 2013.

وف�����ي وق�����ت الح�����ق أق������ام ال��ب��اب��ا 
ق���داس���ًا ف���ي ك���ات���درائ���ي���ة م��ان��ي��ا، 
عائات  م��ع  حاشد  اجتماع  وتبعه 
فيليبينية في كبرى القاعات في 
العاصمة مانيا، وفيها احتشد 86 
ل�20  أنها تتسع  أل��ف شخص، مع 
أل��ف��ًا. وف��ي��ه ك���رر رف���ض الكنيسة 
وأب��رز وجوب  الحمل،  منع  وسائل 
اح���ت���رام ال��ح��ق ف���ي ال��ح��ي��اة، وذل���ك 
ف����ي إش��������ارة إل�����ى ع���ج���ز ال��ك��ن��ي��س��ة 
ال��رئ��ي��س  وق���ف  ع���ن  الفيليبينية 
ع���ن إق�����رار ق���ان���ون ي��ج��ي��ز ال��ت��دخ��ل 
الحكومي للحد من النسل للفقراء.

وق����ال ف��رن��س��ي��س إن ال��ب��اب��وي��ن 
ال��س��اب��ق��ي��ن ب��ي��ن��ي��دي��ك��ت��وس ال����16 
وي����وح����ن����ا ب�����ول�����س ال����ث����ان����ي ج��ع��ا 
ت��ع��ال��ي��م ال��ك��ن��ي��س��ة م���ع���روف���ة ج��دًا 
ألي ك��ان، وهو يريد التركيز على 
للترحيب  م��ك��ان��ًا  ال��ك��ن��ي��س��ة  ج��ع��ل 

بقاصدها.
كذلك ناشد األسر التصدي لما 
سماه "االستعمار العقائدي"، في 

إشارة إلى زواج المثليين، وهو غير 
قانوني في الفيليبين.

وق����ام ال��ب��اب��ا ب���زي���ارة غ��ي��ر م��ق��ررة 
أوالد  ت�����رع�����ى  خ����ي����ري����ة  ل���ج���م���ع���ي���ة 
ال��ش��وارع في مانيا، وتفقد 300 
ول����د اح���ت���ش���دوا ف���ي س��اح��ة م��ك��ان 
رعايتهم. وشوهد باسمًا وسطهم، 
ه����م ال����ذي����ن ع����ان����وا ال���ك���ث���ي���ر ق��ب��ل 
انتشالهم من الشوارع حيث كانوا 
يمارسون التسول ويستغلون في 

الدعارة وتجارة المخدرات.
البابا وصل الخميس الى  وكان 
الكاثوليكي  المعقل  الفيليبين، 
في آسيا الغارق في الفقر وتحويل 
ال��ث��روات، وذل��ك في زي��ارة تستمر 

خمسة ايام.

"شارلي إيبدو"
الناطق  على صعيد آخ��ر، ص��رح 
ب����اس����م ال���ف���ات���ي���ك���ان ف��ي��دي��ري��ك��و 
ل����وم����ب����اردي ام�����س ب�����أن ال���ب���اب���ا ل��م 
يقصد على اإلط���اق ف��ي م��ا أدل��ى 
به أول من أمس، تبرير الهجمات 
ب��اري��س، وه��و يدينها بشدة.  ف��ي 

ف��ع��ل  ردة  ع�����ن  "ت�����ح�����دث  وق���������ال: 
ع��ف��وي��ة ع��ن��دم��ا ي��ش��ع��ر ال���م���رء ب��أن��ه 

أهين بقوة".
وك������������ان ال������ب������اب������ا ت������ح������دث ع���ن 
خ��ط��أ اس���ت���ف���زاز اآلخ����ري����ن ب��إه��ان��ة 
"صحيح  ق���ال:  وم��م��ا  معتقداتهم. 
ب����ردات  ي���ق���وم  أال  ال���م���رء  ع��ل��ى  أن 
ل��ك��ن ع��ل��ى رغ���م أننا  ف��ع��ل عنيفة، 
أص��دق��اء ج��ي��دون )ف��ي إش���ارة إلى 
أح���د م��س��اع��دي��ه وق���د ال��ت��ف��ت إليه 
ل��ت��وض��ي��ح وج��ه��ة ن���ظ���ره(، ف��إن��ه لو 
لكمة،  )م��ن��ي(  لينتظر  أم���ي  س��ب 

هذا أمر طبيعي".
وقال القس روبرت غال إن البابا 
ليلكم مساعده،  أنه كان  لم يقل 
ول���ك���ن ع��ل��ى األخ���ي���ر ت���وق���ع ذل���ك، 
ف���ي إش������ارة إل����ى ت���ج���اوز ال���ح���دود. 
ولفت الى أن المسيح نفسه دافع 
ع���ن ن��ف��س��ه، م��س��ت��خ��دم��ًا ال��م��ن��ط��ق 

والقانون.
وت���س���اءل آخ�����رون ع��م��ا إذا ك��ان 
تعاليم  يناقض  ه��ذا  بقوله  ال��ب��اب��ا 
المسيح بأنه "إذا ضربك أحد على 

خدك األيمن، أدر له األيسر".

صرح وزير الخارجية االسرائيلي زعيم 
حزب" اسرائيل بيتنا" لليهود الشرقيين 
المتشددين افيغدور ليبرمان" بانه ادار 

لقاءات سرية مع قيادات من دول عربية 
معتدلة من اجل توقيع اتفاق صلح معها، 

تنقل بموجبه مناطق فلسطينية داخل 
الخط االخضر الى حدود الضفة". 

البابا فرنسيس وسط فيليبينيين يلتقطون له صورًا بهواتفهم لدى لقائه أسرًا مسيحية في مانيال أمس.  )أ ب(

فلسطينيون يتراكضون خالل اشتباكات مع قوى األمن االسرائيلية بعد تظاهرة ضد مصادرة أراض فلسطينية في قرية كفرقدوم قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية 
أمس.  )أ ف ب(

مقتل ستة جنود بشرق أوكرانيا
والفروف يحّذر بوروشنكو من إعادة النزاع

ظريف التقى كيري وفابيوس يف باريس 

البابا ينتقد الفساد والتفاوت االجتماعي يف الفيليبين
ويحّض األسر على رفض منع الحمل وزواج املثليين

ليبرمان: عباس ضعيف واتفقت مع زعماء عرب على تسوية من دونه
"هيومان رايتس " تؤّيد انضمام الفلسطينيين إلى الجنائية الدولية

)و ص ف، رويترز، أ ش أ(

مقتل  األوكرانية  السلطات  أعلنت 
ستة جنود ومدني خال 24 ساعة 
ف����ي ش�����رق أوك����ران����ي����ا ال������ذي ش��ه��د 
قتل  بينما  اس��ب��وع،  م��ن��ذ  تصعيدًا 
التي  دونتسك  في  اشخاص  أربعة 

يسيطر عليها االنفصاليون.
وص�����رح ال���ن���اط���ق ب���اس���م ال��ج��ي��ش 
:"قتل  ان��دري ليسينكو  االوك��ران��ي 
س��ت��ة م���ن ج���ن���ودن���ا ف���ي م��واج��ه��ات 
خال 24 ساعة وأصيب 18 آخرون 
ب���ج���روح". وأش����ار ك��ذل��ك إل���ى مقتل 
حاجزًا  استهدف  قصف  ف��ي  مدني 
ل��ل��ج��ي��ش االوك�����ران�����ي. وق���ب���ل ذل���ك، 
ت���ح���دث���ت س���ل���ط���ات دون���ت���س���ك ع��ن 

مقتل أربعة مدنيين في المدينة.
الخميس  م��ن��ذ  م���ع���ارك  وت��س��ج��ل 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة م���ط���ار دون���ت���س���ك ذي 
األهمية االستراتيجية على رغم أنه 
االنفصاليون  بات مدمرًا، وقد شّن 

هجومًا صدته القوات األوكرانية.
وأورد يوري بيريوكوف، مستشار 
ال��رئ��ي��س االوك����ران����ي، ف���ي صفحته 
بموقع "فايسبوك" أن االنفصاليين 
اليوم  ج��دي��دًا صباح  "ش��ن��وا هجومًا 
)امس(. هناك جرحى في صفوفنا. 
ال م���ع���ل���وم���ات ع����ن س���ق���وط ق��ت��ل��ى. 
المعارك ساخنة، والوضع هو األسوأ 

منذ نهاية ايلول".
في المقابل، حذر وزير الخارجية 

ال���روس���ي س��ي��رغ��ي الف������روف م���ن أن 
ج���ه���ود أوك����ران����ي����ا ل��ت��ع��زي��ز ق��وات��ه��ا 
ع��ل��ى خ��ط الجبهة ف��ي ش���رق ال��ب��اد 
م��ن ش��أن��ه ت��ق��وي��ض عملية ال��س��ام 
وال���ج���ه���ود ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة. وك���ان 
ي��ش��ي��ر إل����ى إق������رار م��ج��ل��س ال���ن���واب 
األوكراني الخميس تجديد القوات 
ف���ي ال���ص���ف���وف األم���ام���ي���ة وم���ع���اودة 
ردًا على  وذل�����ك  ج���زئ���ي���ًا،  ال��ت��ج��ن��ي��د 
ال���روس���ي���ة نشاطها  ال���ق���وات  زي�����ادة 

العسكري في الشرق.
وأم���ل أن ي��س��ود "ص���وت العقل" 
األوك�����ران�����ي  ال���رئ���ي���س  ي����ذع����ن  وأال 
فيكتور بوروشنكو "لحزب الحرب"، 
في إشارة إلى السياسيين الراغبين 
على  ف��ي تسوية عسكرية. وش��دد 
وج���وب ع���دم االن���ج���رار إل���ى مواجهة 
عسكرية، إذ "انهم يحاولون إقناعنا 
ب��أن ك��ل ه��ذا الحشد ه��و لمجرد أن 
لكننا   .

ّ
تحل التي  القوات  تستريح 

ن���وع مختلف  م��ن  م��ع��ل��وم��ات  نتلقى 
ع��ن أن أج���زاء م��ن ال��ق��وات المسلحة 
مما  بناشطين  األوكرانية تستبدل 
المتطوعين.  ك��ت��ائ��ب  عليه  ُي��ط��ل��ق 
ول��ي��س واض��ح��ًا م��ن ه��م أو م��ن ال��ذي 

يأتمرون بأمره".
ال���رئ���ي���س  أن  الف����������روف  وأع�����ل�����ن 
ال���روس���ي ف��ادي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن ن��اق��ش 
ال��وض��ع ف��ي أوك��ران��ي��ا ال��خ��م��ي��س مع 
المستشارة األلمانية أنغيا ميركل، 

من غير أن يكشف ما خلصا اليه.

)و ص ف(

أجرى وزير الخارجية االيراني محمد 
ج�������واد ظ����ري����ف ام������س ف����ي ب���اري���س 
م���ح���ادث���ات م���ع ن��ظ��ي��ري��ه االم��ي��رك��ي 
ج������ون ك����ي����ري وال����ف����رن����س����ي ل������وران 
فابيوس في شأن المفاوضات التي 
اتفاق على  ال��ى  التوصل  ال��ى  ترمي 

البرنامج النووي االيراني.  
وقال مسؤول اميركي ان ظريف 
ووزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة االم���ي���رك���ي ج��ون 
ك��ي��ري ال��ل��ذي��ن ال��ت��ق��ي��ا ط����وال ست 
تحاورا  االربعاء في جنيف،  ساعات 

في باريس مدة تقل عن ساعة.
مع  محادثات  وب��دأ ظريف الحقًا 

نظيره الفرنسي لوران فابيوس.
وت����ع����ق����د ه��������ذه ال������ل������ق������اءات ف��ي 
يجتمع  بينما  ال��ف��رن��س��ي��ة  ال��ع��اص��م��ة 
ال�����م�����ش�����ارك�����ون ف�����ي ال����م����ف����اوض����ات 
االي��ران��ي  ال��ن��ووي  بالملف  المتعلقة 

في جنيف.
 1+5 ومجموعة  طهران  وتسعى 
)الواليات المتحدة، روسيا، الصين، 
والمانيا(  فرنسا  المتحدة،  المملكة 
ال���ى ات���ف���اق ع��ل��ى ال��ب��رن��ام��ج ال��ن��ووي 

االيراني بحلول االول من تموز.

استطالع يظهر تقدم 
تحالف هرتزوغ – ليفني 

تكتل "ليكود"

الغرب يف حال إنكار لجهادييه 
عشية هجمات باريس التي تبناها تنظيم "القاعدة في شبه 

جزيرة العرب" الذي تعتبره واشنطن اقوى فروع "القاعدة" في 
العالم حاليًا، أدلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند بتصريح قال 

فيه انه نادم على عدم التدخل العسكري ضد النظام السوري 
في صيف 2013 عندما خرجت تقارير تتحدث عن استخدام 

النظام اسلحة كيميائية قرب دمشق. 
وبعد اسبوع من هجمات باريس، كرر هوالند الموقف نفسه. 

وهذا يفترض ضمنًا ان توجيه ضربة عسكرية الى النظام 
السوري السقاطه، كان من شأنها ان تمنع تعرض االراضي 

الفرنسية لهجمات الجهاديين االساميين. غير ان التاريخ غير 
البعيد، يثبت ان سقوط حكم "طالبان" في افغانستان وحكم 
صدام حسين في العراق على ايدي القوات االميركية الغازية 
انتقامًا لهجمات 11 ايلول 2001، لم يفضيا الى القضاء على 

التنظيمات الجهادية التي تستلهم فكر "القاعدة" االم او تلك 
التي انشقت عنها مثل تنظيم "الدولة االسامية" )داعش(. 

ويدل موقف هوالند على استمرار حال االنكار سواء في فرنسا 
او في الغرب عمومًا، للعاقة السببية بين اضطرابات ما يسمى 

"الربيع العربي" وتنامي قوة الجهاديين الذي يتقاطرون من 
اوروبا وغيرها الى ساحات "الجهاد" في سوريا والعراق. وحتى 
االنظمة التي حصل فيها التغيير مثل ليبيا واليمن ال تعيش 
اسعد ايامها، فما الذي يجعل هوالند او زعماء غربيين آخرين 
واثقين كل هذه الثقة من انه لو كان النظام السوري سقط 

بالسرعة التي كان يتوخاها هؤالء لما كان الجهاديون تمتعوا 
بكل هذا القوة؟ وحتى وزير الخارجية االميركي جون كيري 

يبرر تقاطر الجهاديين على سوريا بانه "حصل اساسًا السقاط 
)الرئيس السوري بشار( االسد". وهذا يعني ان سفر الجهاديين 

الى سوريا لم يكن يلقى معارضة غربية مادام هدفه اسقاط 
النظام. 

ولمن ال تسعفه الذاكرة، فإن هجمات 11 ايلول 2001 حصلت 
ألسباب ال عاقة بها لسوريا او للعراق ال من قريب وال من بعيد. 
وعلى رغم ان االستخبارات االميركية بذلت مجهودًا كبيرًا كي 
تقيم رابطًا بين هذه الهجمات والنظام العراقي السابق فإنها 

اخفقت وحتى اسلحة الدمار الشامل التي ادعى جورج بوش األب 
وجودها في العراق، تبين انها غير موجودة. لكن الغزو االميركي 

للعراق ألهب الصراع المذهبي بين السنة والشيعة وال يزال. 
وعندما انطلقت القوى االسامية الجهادية في ليبيا السقاط 

معمر القذافي، جرى ذلك تحت بصر الغرب وسمعه وبتشجيع 
منه، بناء على اعتقاد خاطئ أن هؤالء يسهل التخلص منهم 

بعد سقوط القذافي وزوال نظامه. وتبين ان الغرب اخطأ في 
حساباته. 

وعلى افتراض ان النظام السوري كان سقط منذ ثاثة اعوام، 
هل كان العالم اكثر أمانًا. الجواب قطعًا ال. 

samih.saab@annahar.com.lb

فكرة
سميح صعب 

"حزب الله في مواجهة خطرين

"فورين بوليسي": 
الحرب السورية

كتبت سوزانا جورج مراسلة المجلة في بيروت: ")...( بدات 
المشاركة العلنية لحزب الله في الحرب السورية في وقت مبكر 

من 2013 حيث ساهم الحزب في تحقيق عدد من انتصارات 
النظام السوري في مواقع عدة على طول الحدود السورية - 

اللبنانية، مما سمح للنظام السوري باستعادة سيطرته عليها. 
ولكن مثلما غّير حزب الله مسار الحرب السورية فان هذه 

، فقد بات الحزب اكثر انتشارًا واكتسب 
َ
الحرب غيرته ايضا

مقاتلوه خبرة قتالية بفضل مشاركتهم في هذه الحرب، لكنه 
في الوقت عينه صار اكثر هشاشة وعرضة لاختراق والفساد. 

وازدادت هذه المخاوف عقب كشف عميل إسرائيلي داخل 
صفوفه".

"إسرائيل اليوم": 
املواجهة املقبلة

أجرت الصحيفة مقابلة مع رئيس قسم االبحاث في الجيش 
إيتي بارون سألته خالها كيف يتخيل المواجهة المقبلة  بين 

"حزب الله" وإسرائيل، فأجاب: "هذا أمر معقد، أستطيع أن 
أصف لك فقط ما سيفعله حزب الله، فهو سيحاول اطاق  
كميات كبيرة جدًا من القذائف والصواريخ علينا، أكثر من 
الف صاروخ قصير المدى يوميًا الى جانب بضع عشرات من 

الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى. وعلى نقيض حرب لبنان 
الثانية، في تقديري اننا سنجد أنفسنا وجهًا لوجه مع قوات 
حزب الله داخل أراضينا على شكلين: الشكل األول هجمات 

وحوادث محددة في نهاريا وشلومي ومعالوت، والشكل الثاني 
عمليات أكثر أهمية لاستياء على أراض في إسرائيل". وعندما 

سئل هل معنى ذلك ان الحزب سيخترق الحدود في اتجاه 
المستوطنات اجاب: "هناك فكرة راسخة لدى الحزب هي زعزعة 

العقيدة األمنية اإلسرائيلية واحداث صدمة كبيرة... ال يريد 
نصر الله حربًا جديدة ولكن اذا نشبت الحرب فانه سيحاول 

احداث أكبر ضرر ممكن".

"معهد دراسات األمن 
القومي": مفعول الردع

كتب يغيل هانكين: ")...( نأمل في ان يكون الردع اإلسرائيلي 
لحزب الله ال يزال فعااًل. ولكن من الممكن جدًا ان الذي يحمي 

الحدود مع لبنان اليوم ليس قوة الردع اإلسرائيلية بل المشاكل 
التي يعانيها الحزب الذي لن يقبل قط بوجود إسرائيل وسيجد 

دومًا الذرائع التي تبرر له مواصلة قتاله لها".

في الصحافة العالمّية
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الواهم بعد أنان واإلبرهيمي !
لم يكن بشار األسد في حاجة الى إطالق رصاصة الرحمة على رأس 
مؤتمر موسكو الذي يفترض ان يعقد في ٢٦ من الجاري كما أعلن 

ميخائيل بوغدانوف، باألحرى لم يكن عليه إلقاء برميل يفّجر كل 
أحابيل الروس الذين شاركوا في صنع المأساة وهم يتنطحون اآلن 

ها، ربما ألن المؤتمر ولد ميتًا في اللحظة التي أعلن بوغدانوف 
ّ
لحل

انه "سيعقد بمن حضر"، بدليل ان الذين سيحضرون هم مجرد 
كومبارس سياسي عند االسد وحماته الروس!

لطالما كررت المعارضة ان المؤتمر حفلة تهريج وان روسيا 
أحبطت مؤتمر جنيف وأسقطت عملية االنتقال السياسي 

كأساس للحل، وانها تسعى الى تمزيق المعارضة أكثر مما مّزقها 
االميركيون، الذين يضحكون اآلن في عّبهم امام الفشل المحقق 

للرفيق سيرغي الفروف. لكن كل التشكيك اإلستباقي بمؤتمر 
موسكو في كفة والضربة القاضية التي وجهها اليه األسد في 

كفة !
قبل الحديث عن هذه الضربة، أقول إن في وسع المراقب ان 
يسمع قهقهة اإليرانيين الذين يديرون بورصة الصراع السوري 

ببراعة سياسية، ألنه كان سيزعجهم نجاح مؤتمر موسكو وإقفال 
باب الجبنة السورية، وليس من المبالغة اإلفتراض ان كالم األسد 

الذي نسف المؤتمر من أساسه كتب باللفة الفارسية ! 
االسد أعلن في حديث الى صحيفة تشيكية ]لماذا ليس الى 

"البرافدا" مثاًل[ ان نظامه ذاهب الى روسيا "ليس للشروع في 
الحوار وإنما لمناقشة األسس التي سيقوم عليها الحوار عندما 

يبدأ"، وفي هذا الكالم حبكة بارعة كالقطبة المخفّية في السّجاد 
العجمي !

ما هي هذه األسس ؟
انها تحديدًا تلك التي سمعها ستيفان دو ميستورا األحد في 
٢ تشرين الثاني في دمشق التي هاجمته، ألنه ذهب اليها حاماًل 
مقترح المصالحة في حلب، فقيل له "إن األولوية اآلن لمكافحة 

اإلرهاب ومن ثم العمل على الحلول، وإن المصالحة تعني تسليم 
المعارضة السالح وعودة المقاتلين السوريين الى كنف الدولة" !

بمعنى ان على المعارضة ان تدفن قتالها واالحزان وتزحف 
م ما لديها من سالح بدائي، 

ّ
حافية فوق ركام المدن والقرى لتسل

ثم تعلن التوبة وتطلب المغفرة... أولم يفِهموا دو ميستورا منذ 
البداية انهم يريدون لحلب نموذج حمص ؟

واذا كان مؤتمر جنيف في مرحلتيه عجز عن وضع أسس حل 
يرسم خريطة طريق لإلنتقال السياسي، بعدما تولى الفروف 

تدميره على رأس جون كيري، ما دفع على ما أذكر جيدًا الشيخ 
حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر يومها الى الخروج من القاعة مقطبًا 

وغاضبًا، فهل يمكن ان تنجح موسكو اآلن في حل ينهي اإلدارة 
االيرانية السعيدة للوضع السوري ؟

مستر دو ميستورا يمكنك ان ترتاح الى جانب كوفي انان 
واألخضر اإلبرهيمي !

rajeh.khoury@annahar.com.lb

في ضوء النهار
راجح الخوري

األورو دون 1,15 دوالر للمرة األولى منذ 2003    

)و ص ف(

تدهور سعر صرف االورو  امس الى ما دون عتبة 1,15 دوالر 
للمرة االولى منذ تشرين الثاني 2003 بسبب امكان اعالن 

المصرف المركزي االوروبي عن مشتريات اصول االسبوع المقبل.
وقرابة الساعة 15:45 بتوقيت غرينيتش، )16:45 بتوقيت 

باريس(، تدنى سعر صرف االورو الى 1,1460 دوالر، اي ادنى 
مستوى له منذ 11 تشرين الثاني  2003، مستقرا دون 1,15 

دوالر للمرة االولى مذذاك.

اجتماع وزاري روسي - صيني - هندي يف  2 شباط

)أ ش أ(

أكد مصدر ديبلوماسي روسي أن وزراء خارجية روسيا والهند 
والصين سيجتمعون في بيجينغ  في 2 شباط المقبل.

وُيذكر أن موسكو كانت قد طرحت فكرة التعاون الثالثي بين 
روسيا والهند والصين  عام 1998، وجرى العمل بهذه الصيغة 
في إطار االجتماعات الثالثية التي عقدها وزراء خارجية الدول 
الثالث على هامش دورات الجمعية  العمومية لألمم المتحدة 

في نيويورك في الفترة 2003 - 2005، وعلى هامش االجتماع 
الوزاري لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا في آلما أتا  

عام 2004.
ويشمل التعاون الثالثي بين هذه الدول في الوقت الحاضر 

خمسة اتجاهات رئيسية، هي إنشاء مصرف مشترك للمعرفة، 
والصناعة والتجارة، والزراعة، وإزالة آثار الكوارث الطبيعية، 

والرعاية الصحية.

التشاد ترسل قوات ملقاتلة "بوكو حرام"  

)رويترز( 

أجازت الجمعية الوطنية التشادية امس باالجماع ارسال جنود 
تشاديين الى الكاميرون ونيجيريا لمقاتلة جماعة "بوكو حرام" 

االسالمية المتطرفة التي كثفت هجماتها خالل االسابيع 
األخيرة.

وجاء في قرارها: "تقر الجمعية الوطنية وتؤيد ارسال... قوات 
مسلحة وامنية تشادية لمساندة القوات الكاميرونية والنيجيرية 
التي تقاتل في الحرب ضد االرهابيين في الكاميرون ونيجيريا". 
وصدر القرار غداة اعالن الكاميرون ارسال قوة تشادية لمقاتلة 

"بوكو حرام".

مـوجــز

اعتقال العشرات يف باريس وبرلين غداة إحباط هجوم يف بلجيكا
االستخبارات العراقية حّذرت فرنسا من هجوم على عالقة بـ"خراسان"

بدت أوروبا أمس 
على أبواب حرب 
على الجهاديين، 
مع اعتقال 15 
عضوًا في خلية 

كانت على وشك 
التحرك "خالل 
بضع ساعات" 

في بلجيكا  
وتنفيذ حملة 

دهم  واعتقاالت 
في االوساط 

االسالمية في 
برلين واعتقاالت 

في المنطقة 
الباريسية على 

عالقة باعتداءات 
االسبوع الماضي.

)و ص ف، رويترز، أ ب(
 

ش��ه��د ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي االع����ت����داءات 
ال��ت��ي أوق���ع���ت 17 ق��ت��ي��اًل االس��ب��وع 
ال�����م�����اض�����ي ف������ي ب�������اري�������س، ت����ط����ورًا 
جديدًا مع توقيف 12 شخصًا ليل 
ال��خ��م��ي��س- ال��ج��م��ع��ة ف���ي ال��ع��اص��م��ة 

الفرنسية.
الفرنسي  الداخلية  وزي��ر  وص��رح 
ب����رن����ار ك�����ازن�����وف ب�����أن "غ��ال��ب��ي��ت��ه��م 
في  الشرطة  اجهزة  ل��دى  معروفون 

قضايا حق عام".
م��ان��وي��ل  ال���������وزراء  رئ���ي���س  ورأى 
تثبت  التوقيفات  "ه��ذه  ان  فالس 
ت��ص��م��ي��م ال�������دول�������ة... ال����ت����ي ت��ري��د 
ال��ت��ح��رك ف��ي شكل ح���ازم والقبض 
ع����ل����ى ك�����ل م�����ن ش���������ارك ف�����ي ه����ذه 
االع���ت���داءات ال��ه��م��ج��ي��ة". ون��ف��ى اي 
الراهنة  المرحلة  "راب��ط مباشر" في 
ب��ي��ن اع����ت����داءات ب���اري���س االس���ب���وع 
االره��اب  مكافحة  وعملية  الماضي 
التي حصلت الخميس في بلجيكا.

وأف��اد مصدر قضائي ان ثمانية  
رجال وأربع نساء سيستجوبون في 
شأن اي "دعم لوجيستي محتمل" 
ق�����د ي����ك����ون����ون ق�����دم�����وه ل��م��ن��ف��ذي 
االع��������ت��������داءات، وخ����ص����وص����ًا ل��ج��ه��ة 

االسلحة والسيارات.
وب�����ي�����ن ال����م����وق����وف����ي����ن ص���دي���ق 
ألح����م����دي ك���ول���ي���ب���ال���ي ال������ذي ق��ت��ل 
ش��رط��ي��ة وارب���ع���ة ي��ه��ود داخ����ل اح��د 
ال��م��ت��اج��ر، م���ع���روف ب��ق��ي��ام��ه ب��اع��م��ال 

سلب.
وأوض��ح مصدر آخر في الشرطة 
ان المحققين تابعوا أشخاصًا عدة  
في االيام األخيرة حددت هوياتهم 

ب���ف���ض���ل ال���ت���ح���ق���ي���ق ال��������ذي ش��م��ل 
الشقيقين  م��ح��ي��ط  ف���ي  أش��خ��اص��ًا 
منفذي  ك��واش��ي،  وش��ري��ف  سعيد 
ال��ه��ج��وم  ع��ل��ى أس��ب��وع��ي��ة " ش��ارل��ي 
اي�����ب�����دو" ال�������ذي اوق�������ع 12 ق���ت���ي���اًل، 

وكوليبالي.
 كذلك، تبحث الشرطة عن حياة 
بومدين رفيقة كوليبالي المطلوبة 
ل�����دى االم�������ن وال����ت����ي ي��ع��ت��ق��د ان��ه��ا 
من  الثامن  في  ال��ى سوريا  انتقلت 

كانون الثاني.
وف������ي م�����ا ي���ع���ك���س ح������ال ال��ق��ل��ق 
ال�����م�����ت�����زاي�����د ف������ي ف�����رن�����س�����ا، أخ���ل���ت 
ال��ق��ط��ارات "غ��ار  ال��س��ل��ط��ات محطة 
دو ل��س��ت" خ��الل س��اع��ات الصباح، 
أنها غير  بعد ورود معلومات تبين 

صحيحة، عن وجود قنبلة. 
وأع���ل���ن���ت م���ص���ادر ف���ي ال��ش��رط��ة 
اح���ت���ج���ز  م���س���ل���ح���ًا  إن  ال����ف����رن����س����ي����ة 
كولومب  بريد  مركز  ف��ي  رهينتين 
قرب باريس، لكن فرضية االرهاب 
مستبعدة، ذلك أن المسلح يعاني 

مشاكل عقلية.

كيري
ووسط هذه االجواء المضطربة، 
االم��ي��رك��ي جون  الخارجية  وزي��ر  زار 
ك���ي���ري ب����اري����س  ل��ت��ق��دي��م ت��ع��ازي��ه 
لالعتداءات  ال���17  بالضحايا  متأخرًا 
ف�����ي ب�����اري�����س، وال����ت����ق����ى ال���رئ���ي���س 
الفرنسي فرنسوا هوالند الذي دعاه 
الى العمل معا "اليجاد ال��رد ال��الزم" 
ب��ع��د االع����ت����داءات ال��ج��ه��ادي��ة ال��ت��ي 

استهدفت فرنسا. وقال: "تعرضتم 
انتم العتداء ارهابي استثنائي في 
معًا  العمل  علينا   .2001 أي��ل��ول   11

اليجاد الرد الالزم".
وأكد كيري ان واشنطن "تشعر 
بالم" الشعب الفرنسي. وبرر غيابه 
عن المسيرة التاريخية ضد االرهاب 
االحد الماضي في باريس بأنه كان 

يقوم برحلة.
وكان المسؤوالن تصافحا بحرارة 
في وقت سابق أمام قصر االليزيه.

ووضع كيري مع نظيره الفرنسي 
ل������وران ف��اب��ي��وس ب���اق���ة م���ن ال���زه���ور 
ال��ي��ه��ودي ح��ي��ث قتل  المتجر  ام���ام 
ك��ول��ي��ب��ال��ي ارب�����ع ره����ائ����ن، ث���م ام���ام 
م���ك���ات���ب "ش�����ارل�����ي اي�����ب�����دو" ح��ي��ث 
االخ����وان ك��واش��ي 12 شخصًا  قتل 

االسبوع الماضي.
مداخلته  لكيري  هوالند  وشكر 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ف���ي واش��ن��ط��ن غ���داة 

االعتداء  لدعم الشعب الفرنسي.
وخ������الل ل���ق���ائ���ه أع����ض����اء ال��س��ل��ك 
ال���دي���ب���ل���وم���اس���ي ف����ي االل���ي���زي���ه ف��ي 
م���ن���اس���ب���ة ال���س���ن���ة ال����ج����دي����دة، دع���ا 
الرئيس الفرنسي  الى رد "جماعي" 
و"ح����������ازم" ف����ي م���واج���ه���ة االره������اب 
"ال������ذي ن���ح���ارب���ه" ووص�����ف ال��م��ج��ازر 
التي ترتكبها جماعة "بوكو حرام" 
المتطرفة في نيجيريا بانها "جريمة 

ضد االنسانية".

بلجيكا
وك��ان��ت بلجيكا أم���س ف��ي ح��ال 

تأهب غداة عملية عنيفة نفذتها 
ال��ش��رط��ة ض���د خ��ل��ي��ة ج��ه��ادي��ة في 
ف��ي��رف��ي��ي��ه ف����ي ش�����رق ال����ب����الد ق��ت��ل 
فيهم  المشتبه  م��ن  اث��ن��ان  خ��الل��ه��ا 
باسلحة  ال��ش��رط��ة  ع��ل��ى  رّدا  ب��ع��دم��ا 

حربية.

وقالت النيابة العامة الفيديرالية 
ف����ي ب��ل��ج��ي��ك��ا إن ع��م��ل��ي��ة م��ك��اف��ح��ة 
االره�������اب ال���واس���ع���ة ال���ن���ط���اق ال��ت��ي 
ح��ص��ل��ت ال���خ���م���ي���س أس����ف����رت ع��ن 
اثنين  ومقتل  13 شخصًا  توقيف 
ي��ش��ت��ب��ه ف���ي ان��ه��م��ا ج���ه���ادي���ان في 
س��ي��اق تفكيك خ��ل��ي��ة ك��ان��ت على 
وش����ك ت��ن��ف��ي��ذ اع����ت����داءات ت��ه��دف 
ال���ى "ق��ت��ل ش��رط��ي��ي��ن". وأض��اف��ت 
ان ب��ل��ج��ي��ك��ا س��ت��ط��ال��ب ب��اس��ت��رداد 
في  ف��رن��س��ا  ف���ي  اوق���ف���ا  بلجيكيين 

اطار هذا التحقيق.
وص��������رح م���م���ث���ل ال����ن����ائ����ب ال���ع���ام 
تييري فيرتس: "كانت المجموعة 
ع���ل���ى وش������ك ت���ن���ف���ي���ذ اع������ت������داءات 
اره��اب��ي��ة، وخ��ص��وص��ًا ق��ت��ل عناصر 
من الشرطة في الشارع وفي مراكز 
ال���ش���رط���ة"، وان "ال��م��س��ال��ة ك��ان��ت 

تتعلق بساعات ربما او بضعة ايام 
حدًا اقصى".

وق���ال ممثل آخ���ر ل��ل��ن��ائ��ب ال��ع��ام 
اري�������ك ف������ان در س���ي���ب���ت: "ك����ان����وا 
يخططون لهجمات في جميع انحاء 

بلجيكا".
وج��اء ف��ي وس��ائ��ل اع��الم ع��دة ان 
المشتبه فيهم العائدين أخيرًا من 
س��وري��ا ك��ان��وا ي��س��ت��ع��دون لتنفيذ 
اع��ت��داء ع��ل��ى أج��ه��زة ال��ش��رط��ة "ف��ي 

غضون ساعات".
البلجيكي  الخارجية  وزي��ر  وأك��د 
دي���دي���ي���ه ري����ن����درز ان "ال��ع��م��ل��ي��ات 
ان��ت��ه��ت ع��ل��ى االرض"، م��ش��ي��رًا ال��ى 

"عمليات دهم كثيرة في البالد".
ورف���ع م��س��ت��وى ال��خ��ط��ر االره��اب��ي 
بانه "خطير"في كل  ال��ذي وص��ف 
ان��ح��اء بلجيكا خ���الل ال��ل��ي��ل، درج��ة 
الى المستوى 3 على سلم من اربع 

درجات.
وفي بروكسيل، اقفلت مكاتب 
الشرطة، ونفذت عملية تحقق من 
ال��س��م��اح الي شخص  ال��ه��وي��ة قبل 

بالدخول. 
وف������ي م���ن���اط���ق ع������دة ط���ل���ب م��ن 
الشرطيين عدم السير في الشوارع 
بلباسهم الرسمي من دون اسلحة 
وسترات واقية من الرصاص. وبرر 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ج���ان ج��ام��ب��ون ه��ذا 
ه��ذه..  التطهير  ب��ان "عملية  األم��ر 
قد تحمل آخرين على االنتقال الى 

ارتكاب فعل ما".
غ��ازي��ت  "دي  وك��ت��ب��ت  صحيفة 

تحبط  "ال���ش���رط���ة  أن  ان��ت��ف��ي��رب��ن" 
ب���اري���س ث���ان���ي���ة"، وص��ح��ي��ف��ة "دي 
تيد" االقتصادية أن "اجهزة االمن 
ج��دي��دة" تحت  ت��ه��دي��دات  تلقت 
ع���ن���وان: "ب��ل��ج��ي��ك��ا ت��خ��ش��ى اع��ت��داء 

جديدًا".
ون����ش����رت ص��ح��ي��ف��ة "ل�����و س�����وار" 
ف���ي  ع���������ث���������روا  ال�����ش�����رط�����ي�����ي�����ن  ان 
م���خ���ب���أ ال���ج���ه���ادي���ي���ن ع���ل���ى ب���ن���ادق 
"ك���الش���ن���ي���ك���وف" وم���������واد ي��م��ك��ن 
اس��ت��خ��دام��ه��ا ف���ي ص��ن��ع م��ت��ف��ج��رات 
وب����دالت ش��رط��ة. وق��ال��ت صحيفة 
الفلمنكية  ن��ي��وز"  التستي  "ه��ي��ت 
كانت  فيرفييه  خلية  ان  الشعبية 
ت��ع��ت��زم خ��ط��ف م���س���ؤول ك��ب��ي��ر في 
الشرطة أو القضاء لقطع رأسه أمام 
كاميرا وبث الفيديو على االنترنت.
ول�����م ت�����رد اي م���ع���ل���وم���ات ص��ب��اح 
أو  المشتبه فيهم  أم��س عن هوية 
غالبيتهم  ب��أن  مكتفية  م��س��اره��م، 
م���واط���ن���ون ب��ل��ج��ي��ك��ي��ون ع������ادوا من 
للتنصت  يخضعون  وكانوا  سوريا 
ف�����ي س����ي����اق ت���ح���ق���ي���ق ف����ت����ح ق��ب��ل 
اع�����ت�����داءات ب����اري����س ال���ت���ي ن��ف��ذه��ا 
الشقيقان شريف وسعيد كواشي 

واحمدي كوليبالي.
وش��دد ريندرز على ان "ال رابط 
بين اعتداءات باريس واالعتداءات 
المخطط لها في بلجيكا" وال "بين 
الشبكتين" وان تكن معلومات قد 
تبودلت بين الشرطتين البلجيكية 
ي��زال  أن���ه "ال  وال��ف��رن��س��ي��ة، مضيفًا 
الشركاء  من  العديد  اقناع  يترتب 
ب���وج���وب ت��ح��س��ي��ن ع��م��ل��ي��ة ت��ب��ادل 
ال���م���ع���ل���وم���ات ه�������ذه"، وق�����ت ت��دع��و 
بلجيكا مع دول أخرى في مقدمها 
ضد  التعبئة  تكثيف  ال���ى  ف��رن��س��ا 

االرهاب على المستوى االوروبي.

المانيا
وف�����ي ب���رل���ي���ن، ن���ف���ذت ال��ش��رط��ة 
نحو  11 عملية ده��م  صباح أمس 
"في االوساط االسالمية"، واعتقل 
ت��رك��ي��ان، اح��ده��م��ا يشتبه ف��ي ان��ه 
المتطرفين"  م��ن  "مجموعة  ي��ق��ود 
ك���ان���ت ت��خ��ط��ط الرت�����ك�����اب "ع��م��ل 
عنيف وخطير في سوريا" والثاني 

كان يهتم بمالية المجموعة.
ال��ى ان  اش���ارت  الشرطة  ان  غير 
على  ي��دل  "اي مؤشر  لديها  ليس 
ان المجموعة كانت تعد العتداءات 

في المانيا".
ويبدو أن دواًل عدة أخرى تشارك 
ف���ي م��الح��ق��ة م��ت��آم��ري��ن آخ���ري���ن مع 

كوليبالي واالخوين كواشي.
ون��س��ب��ت "االس���وش���ي���ت���د ب���رس" 
ال�����ى م����س����ؤول ع����راق����ي أن ض��ب��اط��ًا 
ف���ي ال���م���خ���اب���رات ال���ع���راق���ي���ة ح����ذروا 
نظراءهم الفرنسيين قبل شهرين 
بجماعة  أن مجموعة على صلة  من 
"خ������راس������ان" ف����ي س����وري����ا ت��خ��ط��ط 

لهجوم في باريس.
ك����ذل����ك، ح�����ذر رئ����ي����س ال��������وزراء 
ايلول  في  العبادي  حيدر  العراقي 
في  محتملة  هجمات  م��ن  ال��م��اض��ي 

نيويورك وباريس.

الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند – الثاني من اليسار – متحدثًا مع وزير الخارجية األميركي جون كيري، بعد اجتماعهما الذي حضره كل من السفيرة األميركية في باريس 
)رويترز( جين هارتلي ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس – الى اليمين – في االليزيه أمس.  

أوباما وكاميرون يتعّهدان التعاون
ضد استهداف األمن اإللكتروني

جولة حوار جديدة للفصائل الليبية
بعد اإلخفاق يف التوصل إلى حكومة وحدة

)و ص ف(

البريطاني  ال����وزراء  رئ��ي��س  تعهد 
استقبله  ال��ذي  كاميرون،  ديفيد 
ال��رئ��ي��س االم���ي���رك���ي ب�����اراك اوب��ام��ا 
ال���خ���م���ي���س ف�����ي ال���ب���ي���ت االب���ي���ض 
إح��راز  يومين،  تستمر  لمحادثات 
ت��ق��دم ح��ي��ال "ال��ت��ه��دي��د الجديد" 
الذي يستهدف االمن االلكتروني.

وأش�����ار ك��ام��ي��رون ف���ي تسجيل 
ف����ي����دي����و ب�����ث ق����ب����ل س�����اع�����ات م��ن 
ب����دء ال���م���ح���ادث���ات، ال����ى االع���ت���داء 
االل��������ك��������ت��������رون��������ي االخ���������ي���������ر ع���ل���ى 

بيكتشرز"  "س��ون��ي  اس��ت��ودي��وات 
ي���ش���ت���ب���ه ف�����ي أن ك���وري���ا  وال���������ذي 
ف��ي  وق����������ال  وراءه.  ال����ش����م����ال����ي����ة 
ف��ي  أورده  ال����������ذي  ال����ت����س����ج����ي����ل 
للتواصل  "تويتر"  بموقع  حسابه 
المهم  انه من  االجتماعي: "اعتقد 
جدا ان تتعاون بريطانيا والواليات 
م��ع��ا".  ال��م��ت��ح��دة ج��ي��دا وان تعمال 
واض��اف: "سنقوم باعالنات مهمة 
ح����ول س��ب��ل ح��م��اي��ة ال��م��ؤس��س��ات 
وال����ن����اس م����ن ه�����ذه ال���ت���ه���دي���دات 

االلكترونية الجديدة".
ي���ب���ح���ث  ان  ال�����م�����ت�����وق�����ع  وم���������ن 

المسؤوالن في الجهود المشتركة 
لمكافحة االرهاب خالل المحادثات 
التي تأتي بعد االعتداءات الدامية 
ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا ب��اري��س االس��ب��وع 

الماضي.
وأع�������������د ال��������م��������س��������ؤوالن م����ق����اال 
صحيفة  االرب��ع��اء  نشرته  مشتركا 
"التايمس" البريطانية تعهدا فيه 
المتطرفين  وج��ه  في  معًا  الوقوف 
التي  االسالميين بعد االع��ت��داءات 
واسفرت  جهاديين  ثالثة  نفذها 
عن مقتل 17 شخصا في باريس.

وأع����ل����ن ال���ن���اط���ق ب���اس���م ال��ب��ي��ت 
االب�������ي�������ض ج���������وش ارن�������س�������ت ان 
ال����ح����ك����وم����ت����ي����ن س����ت����ب����ح����ث����ان ف��ي 
ال��م��س��أل��ة.  وق�����ال: "ان����ا واث����ق من 
الوثيقة  الشركة  في  انه سيبحث 

لمكافحة االرهاب مع بريطانيا".
وك������ان ك���ام���ي���رون ج������ّدد م��ط��ل��ع 
االس����ب����وع ال���ت���زام���ه ت��ع��زي��ز م��راق��ب��ة 

االرهابيين المشتبه  فيهم.
ك�����م�����ا س����ي����ب����ح����ث ف�������ي ت�����ع�����اون 
عمالقة االنترنت مثل "فايسبوك" 
و"ت��وي��ت��ر" و"غ��وغ��ل" ف��ي مكافحة 
االرهاب وما يمكن ان يترتب على 
ذلك على صعيد حماية المعلومات 

الشخصية.

)رويترز( 

أفادت األمم المتحدة أن الفصائل 
ال���ل���ي���ب���ي���ة ات���ف���ق���ت ع���ل���ى م����ع����اودة 
م����ف����اوض����ات ت���دع���م���ه���ا ال��م��ن��ظ��م��ة 
ال����دول����ي����ة ف�����ي ج���ن���ي���ف األس����ب����وع 
السياسية  األزم����ة  إلن��ه��اء  المقبل 
ف���ي ال����ب����الد، ل��ك��ن م��م��ث��ل��ي��ن ك��ب��ارًا 
المعلنة من جانب واحد  للحكومة 
ف���ي ط��راب��ل��س ل���م ي���ش���ارك���وا فيها 

حتى اآلن.
وب���ع���د ق���راب���ة أرب�����ع س���ن���وات من 
اطاحة الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي في انتفاضة دعمها حلف 
الفوضى  األطلسي س��ادت  شمال 
ل��ي��ب��ي��ا إذ ت���ق���وم ف��ي��ه��ا ح��ك��وم��ت��ان 
وم����ج����ل����س����ان ت����دع����م����ه����ا ف���ص���ائ���ل 
تخشى  بينما  م��ت��ن��اح��رة،  مسلحة 
البالد  أن تسقط  غربية  حكومات 

في هوة الحرب األهلية.
وت���ب���اش���ر ال���ح���ك���وم���ة ال��م��ع��ت��رف 
الثني  الله  عبد  برئاسة  دوليا  بها 
ومجلس النواب المنتخب عملهما 
م����ن ش�����رق ال����ب����الد ب���ع���دم���ا س��ي��ط��ر 
ليبيا"  "فجر  باسم  يعرف  فصيل 
على طرابلس صيف العام الماضي 
وش��ك��ل ح��ك��وم��ة خ��اص��ة ب��ه وأع���اد 

المجلس القديم الذي كان يعرف 
باسم المؤتمر الوطني العام.

النواب  وحضر وفد عن مجلس 
طرابلس  مع  المتحالفة  واألح���زاب 
محادثات هذا األسبوع في جنيف، 
ليبيا"  ل�"فجر  ك��ب��ارًا  ممثلين  لكن 
وال��م��ؤت��م��ر ال��وط��ن��ي ال���ع���ام رف��ض��وا 
على  الشكوك  فخيمت  المشاركة 

جهود تأليف حكومة وحدة.
المتحدة:  لألمم  بيان  ف��ي  وج��اء 
"ات��ف��ق ال��م��ش��ارك��ون ع��ل��ى ال��ع��ودة 
إلى جنيف األسبوع المقبل إلجراء 
جولة جديدة من الحوار بعد إجراء 
ال����م����ش����اورات ال����ض����روري����ة. ع��ب��رت 
البعثة والمشاركون عن أملهم في 
أن يشارك في محادثات األسبوع 
ال���م���ق���ب���ل ك����ل ال��م��م��ث��ل��ي��ن ال���ذي���ن 
وجهت إليهم الدعوة بمن في ذلك 

من لم يحضروا هذه الجولة".
وق���ال���ت ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��رك��ي��ة إن 
رئ���ي���س ال��م��ؤت��م��ر ال���وط���ن���ي ال��ع��ام  
ن�����وري أب����و س��ه��م��ي��ن ي�����زور ت��رك��ي��ا 
إلج��������راء م����ح����ادث����ات م����ع ال���رئ���ي���س 
ال����ت����رك����ي رج������ب ط���ي���ب إردوغ���������ان 

ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
وتعترف األمم المتحدة والقوى 
الغربية بحكومة الثني وال تعترف 

ب��ح��ك��وم��ة ط��راب��ل��س ال��ت��ي ال ت���زال 
وم���ط���ارات  وزارات  ع��ل��ى  ت��س��ي��ط��ر 

وبعض المنشآت النفطية.
وانسحب معظم الديبلوماسيين 
م����ن ال���ع���اص���م���ة ع���ن���دم���ا س��ي��ط��رت 
ج��م��اع��ة "ف��ج��ر ل��ي��ب��ي��ا" ع��ل��ي��ه��ا بعد 
ش���ه���ور م���ن ال���ق���ت���ال م���ع ج��م��اع��ات 
مسلحة. وفي تشرين األول التقت 
ح���ك���وم���ة ط���راب���ل���س ب���رئ���اس���ة ع��م��ر 
ال��ح��اس��ي م��ب��ع��وث��ًا ت��رك��ي��ًا ف���ي أول 

اجتماع معلن من نوعه.
ووص����������ف االت�������ح�������اد األوروب�����������ي 
"الفرصة  بأنها  جنيف  م��ح��ادث��ات 
األخ�����ي�����رة" ل���ح���ل األزم�������ة ال��ل��ي��ب��ي��ة. 
ون��ش��ب ص���راع ع��ل��ى ال��س��ل��ط��ة بين 
مقاتلين  تضم  متنافسة  كتائب 
س���اب���ق���ي���ن س�����اع�����دوا ف�����ي اط���اح���ة 

القذافي.
وت�������ه�������دف م������ح������ادث������ات األم�������م 
المتحدة إلى تأليف حكومة وحدة 
ووق���ف ال��ق��ت��ال ووض���ع ال��ب��الد على 

مسار الديموقراطية من جديد.
لكن القوى التي تتخذ طرابلس 
مقرًا لها اشتكت هذا األسبوع من 
العملية تتم على عجل وقالت  أن 
على  األح��د  إنها ستجري تصويتا 

الذهاب إلى جنيف.

الرئيس األميركي باراك أوباما – الى اليمين – ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون في البيت األبيض الخميس.  )أ ب(

هوالند لكيري:
علينا العمل معًا

اليجاد الرد المناسب
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جهاد الزين

ال��س��ل��ط��ة  ب���دع���م  ���ق 
ّ
ال���م���ت���ع���ل األول 

����م����ة "داع����������ش" 
ّ
ال����ت����رك����ي����ة ل����م����ن����ظ

األصولية.
وال����ث����ان����ي ه�����و دع���������وات رئ���ي���س 
نتنياهو  بنيامين  إس��رائ��ي��ل  وزراء 
وم���س���ؤول���ي���ن إس���رائ���ي���ل���ّي���ن آخ���ري���ن 
إسرائيل  إل��ى  للهجرة  فرنسا  يهود 
ت��ح��ت ش���ع���ار أن���ه���ا، أي إس��رائ��ي��ل، 

المكان اآلمن الوحيد لليهود.
����ت����ب ع����ن ع��اق��ة 

ُ
رغ������م ك����ل م����ا ك

ال���رئ���ي���س رج������ب ط����ّي����ب أردوغ��������ان 
وح���زب���ه، ح���زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، 
ب����"داع���ش"، وك��ات��ب ه��ذه السطور 
ك���ان، ب��ت��واض��ع، أح���د أوائ����ل ال��ذي��ن 
ت��ن��اول��وا ه��ذا ال��م��وض��وع عندما كان 
ال ي����زال م��وض��وع��ًا م��ب��َه��م��ًا إع��ام��ي��ا، 
فإن األسئلة األولية حوله متواصلة 
ال��ص��دم��ة ت��ح��ص��ل اآلن ألن  وك�����أن 
المقصود ه��و ال��س��ؤال ع��ن "غ��راب��ة" 
نفسه،  خطورة حصوله  عن  فضًا 
غرابة لم تخف ولم نتعّود عليها بعد 

رغم كل هولها الواقعي الصارخ. 
آخ��ر دع��وة  ك��ذل��ك على مستوى 
م��س��ؤول��ي��ن إس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن، أي في 
اإلسرائيلّية،  الدولة  تمثيل  مواقع 
إلى هجرة اليهود الفرنسّيين دون 
التي تتضّمنها  لإلهانة  أي حساب 
 ومجتمعًا؟

ً
هذه الدعوة لفرنسا دولة

ه��ل ه���ذان "ال��ن��م��وذج��ان" إح��دى 
ن��ت��ائ��ج ص��ع��ود ال��ي��م��ي��ن ال��دي��ن��ي في 
وم��ا يحمله معه من حسابات  العالم 
ومشاعر انفصال وصدام؟ ألن الذي 
ي��ج��م��ع ب��ي��ن ن��ت��ن��ي��اه��و ورج����ب ط��ّي��ب 
أردوغ���������ان، وه���م���ا ف���ي ح���ال���ة ص���دام 
س���ي���اس���ي، ه����و أن ك��ل��ي��ه��م��ا زع��ي��م 
ت��ي��ار دي��ن��ي أو م��ا س��ّم��ي ف��ي العلوم 
ال��س��ي��اس��ّي��ة "ال���ق���وم���ّي���ة ال��دي��ن��ّي��ة". 
لمد  األخ��ي��رة  النسخة  ه��و  أردوغ�����ان 
دي��ن��ي ي��ش��م��ل ال��م��درس��ة اإلي��ران��ي��ة 

وال���ي���م���ي���ن ال���م���ح���اف���ظ ال���ج���م���ه���وري 
األميركي كما ظهر في عهد الرئيس 
نتنياهو  مثلما  ب���وش  دب��ل��ي��و  ج���ورج 
هو ام��ت��داد لتيار سياسي ق��اده في 
الوصول إلى السلطة رئيس الوزراء 

السابق مناحيم بيغن. 
ال����ث����اث  ال����ن����س����خ  أن  ال����م����اح����ظ 
ال  واإلي��ران��ّي��ة  واإلسرائيلية  التركية 
ت��ع��ّب��ر ف��ق��ط ع��ن ن����زوع أي��دي��ول��وج��ي 
ديني بل تدمج في تجربتها العملية 
للمصلحة  وتمثيله  النزوع  هذا  بين 
ال��ق��وم��ي��ة ف���ي ك���ل ب��ل��د م���ن ب��ل��دان��ه��ا 
وصف  عليها  ينطبق  لهذا  الثاثة. 

"القومّية الدينّية".
ل��ك��ن ه����ذه ال����م����دارس ال��ح��اك��م��ة 
"البيئة"  تغيير  في  تستمر  الثاث 
أربعة  بعد  المنطقة  في  السياسّية 
عقود على بدء صعودها وهي تصل 
ال����ي����وم، ع���ب���ر ال��ي��م��ي��ن اإلس���رائ���ي���ل���ي 
الليكودي،  لتمس البيئة األوروبّية 
ل��ح��ظ��ة ح���رج���ة وق��ل��ق��ة يسّببها  ف���ي 
اإلره�������اب األص����ول����ي اإلس����ام����ي في 
فرنسا. من هنا خطورة دعوة رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي ليهود فرنسا إلى 
الهجرة من حيث هي منعطف خطير 
ف���ي ال��م��ن��اخ ال��ف��رن��س��ي واألوروب�������ي. 
ال ش���ك أن االت���ح���اد األوروب������ي وف��ي 
المقدمة دولة كبيرة مثل فرنسا لن 
وسيعالجانه  عليه  متفّرَجْين  يقفا 
ع��ل��ى أع��ل��ى م��س��ت��وى م��ن االستنفار 
هذا  واألم��ن��ي.  والسياسي  الثقافي 
ل���ع���ب ب����أس����اس "م���ن���ط���ق ال����دول����ة" 
الحديثة وبمحصلة تراكم  األوروبّية 
اجتماعي وثقافي أوروبي على مدى 
أك���ث���ر م���ن م��ئ��ت��ي ع�����ام. ب��ال��م��ن��اس��ب��ة 
يذكر المحرر السياسي لمجلة "ذي 
جويش جورنال" شموويل روزنر في 
مقاٍل له بعد مجزرة باريس أن "عدد 
غ���ادروا  ال��ذي��ن  الفرنسّيين  ال��ي��ه��ود 
ال��ع��ام الماضي تجاوز  إل��ى إس��رائ��ي��ل 

الستة آالف شخص". 

ب���ال���ن���س���ب���ة ل����ن����ا ف�����ي ال���م���ن���ط���ق���ة، 
ربما يكون  العربي تحديدًا،  والعالم 
ه����ذا االس���ت���ف���زاز ال��ي��م��ي��ن��ي ال��دي��ن��ي 
اإلس���رائ���ي���ل���ي ل��ن��م��ط ن���ظ���ام ال��ع��ي��ش 
األوروب�������ي م��ف��ي��دا م���ن ح��ي��ث إدراك 
أوروبا والغرب أنه آن األوان لانتهاء 
م���ن ال��ل��ع��ب��ة ال��خ��ب��ي��ث��ة ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي 
اع��ت��م��دت دع����م ال���ت���ي���ارات ال��دي��ن��ي��ة 
م��ص��ال��ح��ه��ا  اإلس����ام����ّي����ة  لتحقيق 
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ج��ي��واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة. 
وق����د ف���اج���أن���ي )وآل���م���ن���ي( ك��م��راق��ب 
ل��ل��رئ��ي��س  خ���ط���اب  أول  ي���ك���ون  أن 
ال���ف���رن���س���ي ف����ران����س����وا ه����والن����د ف��ي 
ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ّي��ة ب��ع��د م��ج��زرت��ي 
اليهودي  والمطعم  إيبدو"  "شارلي 
ه����و ال��ت��م��س��ك ب����آرائ����ه ن��ف��س��ه��ا ف��ي 
منه  أن تظهر  السورية دون  األزم��ة 
أية مراجعة نقدية ذاتية للسياسة 

ال��ف��رن��س��ي��ة م��ا ب��ع��د ال���ث���ورة ال��س��وري��ة 
بعكس ما فعله الرئيس باراك أوباما 
ع��ن السيطرة  بعد خ���روج "داع����ش" 
ف����ي ال����ع����راق وأوروب���������ا ع���ب���ر اع���ت���راف���ه 
حيال  األميركية  السياسة  بأخطاء 

التنظيمات األصولّية المتطّرفة.
�����ق�����ات 

ّ
ل������ك������ن ب������ع������ض ال�����ت�����ش�����ق

ال���ص���ورة العامة  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف��ي 
ل���س���ي���ط���رة ال���ي���م���ي���ن ال����دي����ن����ي ع��ل��ى 

المنطقة تظهر وربما تتطّور:
ال����دي����ن����ي اإلي�����ران�����ي  ال���ي���م���ي���ن   -
دخ����ل م��رح��ل��ة ال��ب��ح��ث ع���ن ت��س��وي��ة 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة م����ع ال����غ����رب م��ق��اب��ل 
ال����ع����رض ال���غ���رب���ي األم���ي���رك���ي ال���ع���ام 
بتثبيت بعض مكتسباته اإلقليمّية 

األساسية؟
- ال��ي��م��ي��ن ال���دي���ن���ي اإلس��رائ��ي��ل��ي 
يواجه ضغطًا حقيقّيا ومتفاوتًا من 

االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
 

َّ
ل��ك��س��ر س��ي��اس��ت��ه ال���ت���ي ت��غ��ل��ق ك��ل

فرصٍة لقيام دولة فلسطينية حتى 
الفلسطيني  المشروع  اليوم  ليبدو 
ل����اس����ت����ق����ال وإن�������ه�������اء االح�����ت�����ال 
مشروعا دول��ّي��ًا فقط ف��ي ظ��ل ه��زال 
ع���رب���ي اس��ت��رات��ي��ج��ي ي��ت��ح��ّم��ل أي��ض��ا 
ال���ف���ك���ر ال��ي��م��ي��ن��ي ال���دي���ن���ي ال��ع��رب��ي 
المختلفة  وبأشكاله  والحائر  التابع 

مسؤولّية كبيرة عنه.
- اليمين الديني التركي ولو كان 
السلطة  اآلن في  في ذروة صعوده 
فقد بدأ يواجه من الداخل العلماني 
ال��س��ّن��ي وال��ع��ل��وي ال��ت��رك��ي وال��ك��ردي 
ك���م���ا م����ن ال����خ����ارج ال���غ���رب���ي ض��غ��وط��ا 
أساسية للحد من مبالغاته في سوء 
اس���ت���خ���دام ال��س��ل��ط��ة وف����ي ال���دخ���ول 
ف���ي م���غ���ام���رات خ��ط��رة ف���ي المحيط 
التركية  المصالح  ت��ه��ّدد  اإلقليمي 

كما األمن التركي.
تبّنى  أن  ب��ي��غ��ن  ل��م��ن��اح��ي��م  س��ب��ق 
لألهرامات  اليهود  بناء  نظرية  علنًا 
�������د" رج��ب 

ّ
����را "أك

ّ
ال���م���ص���رّي���ة. وم����ؤخ

ال��م��س��ل��م��ي��ن،  أن  أردوغ����������ان  ط���ّي���ب 
العصور  األت��راك في  ويقصد ضمنا 
الوسطى، هم الذين اكتشفوا القارة 

األم��ي��رك��ّي��ة. )س��ب��ق��ه إل���ى ذل���ك ذات 
يوم العقيد معّمر القذافي(.

هذه ادعاءات ال يجب حملها على 
م��ح��م��ل ال��ج��د إال م���ن زاوي�����ة واح����دة: 
م���ظ���اه���ر "ط����ري����ف����ة" وب�����اران�����وّي�����ة م��ن 
اليمين  ل��ص��ع��ود  اس��ت��ف��ح��ال خ��ط��ي��ر 
مفاجأة  مثل  المنطقة،  في  الديني 
فرقة  باستحداث  األخ��ي��رة  أردوغ����ان 
استقبال في الحرس الجمهوري في 
يرتدي  ال��ج��دي��د  ال��ج��م��ه��وري  القصر 
ع��ن��اص��ره��ا ث��ي��اب م��ق��ات��ل��ي��ن إلم����ارات 
تركية وسلجوقية وعثمانية قديمة. 
ه�������ل  س�����ي�����ب�����دأ ال����ت����غ����ي����ي����ر ف���ي 
القريبة  اإلس��رائ��ي��ل��ّي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
اإلسرائيلي  اليمين  سيتكّرس  أم 
ح���ت���ى ل����و اع���ت���ب���ر ن���ف���س���ه ع��ل��م��ان��ّي��ًا 
ال��داخ��ل��ّي��ة  ال��س��ي��اس��ة  بمصطلحات 
التغيير  سيكون  أم  اإلسرائيلّية؟ 
)ال���ب���ادئ( االس��ت��رات��ي��ج��ي ف��ع��ًا في 
ت����ق����ّدم ال����م����ف����اوض����ات األم���ي���رك���ّي���ة 
ب  اإلي��ران��ّي��ة؟ أم���ا ال��زع��ي��م رج���ب طيِّ
أردوغ�����������ان ف���ل���ن ي���ف���ع���ل أخ���ص���اُم���ه 

الكثير: لقد أصبح عدوَّ نفسه. 

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

اليمين الديني التركي اإلسرائيلي اإليراني بعد مجزرة باريس

نتنياهو يستغل إرهاب "القاعدة" للتذكير بمحاكمة دريفوس!

بعض السياسات التي تأتي من دول مهّمة 
ال ُتفاِجْئ فقط بل، تربك احيانًا منظومة 

المعلومات والتحليل لدى المراقب. نموذجان 
على هذا النوع من السياسات شهدتهما 

منطقتنا والعالم في الفترة الماضية. أحدهما 
ال زال يتفاعل فضائحّيًا في األشهر األخيرة 

والثاني ال زلنا في بداية صدمته المعلنة.

أردوغان وسط حرسه السلجوقي العثماني الجديد.  )األرشيف(

يذكر المحرر السياسي لمجلة "ذي جويش جورنال" 
شموويل روزنر في مقاٍل له بعد مجزرة باريس أن 
"عدد اليهود الفرنسّيين الذين غادروا إلى إسرائيل 

العام الماضي تجاوز الستة آالف شخص"

سليم نصار - لندن
كاتب وصحافي لبناني

تقول الرسالة:
"ل���ف���ت إن��ت��ب��اه��ن��ا أح�����د االخ������وان 
ف��ي االس����ام ال���ى م��ح��ت��وى الكتّيب 
ال�����ذي ت���وزع���ه ج��م��ع��ي��ت��ك��م، وال����ذي 
يتضمن وصفًا كامًا للوحة ضخمة 
إرتفاعًا(،  مترًا  و13  ط��واًل  مترًا   14(
رسمها جي. إف. واط، على الجدار 
ال���ش���م���ال���ي م�����ن ال����ق����اع����ة ال���ك���ب���رى. 
وب��ح��س��ب ن��ص��وص ال��ك��ت��ي��ب، ف��ان 
اللوحة، التي تشبه جدارية كبيرة، 
تضم صور 24 مشترعًا بارزًا بينهم 

صورة النبي محمد )صلعم(.
من  ن��ت��ص��ور  أن  يمكننا  ال  ن��ح��ن 
أي�����ن ج�����اء ال�����رس�����ام ب���م���ام���ح ال��ن��ب��ي 
أن��ه ال يوجد  محمد )ص��ل��ع��م(، علمًا 
له أي رس��م أو ص��ورة. كما ان األمة 
بأن هذا  االسامية جمعاء ال تؤمن 

ل هو للنبي. الرسم المتخيَّ
ل����ه����ذا، ن���ت���ق���دم ب���اس���م ال��ج��ال��ي��ة 
المسلمة في بريطانيا بشكوى ضد 
ه���ذا ال��ت��ح��ري��ف ال��ج��س��ي��م، ال��م��س��يء 
وندعوكم  كبيرة،  فئة  مشاعر  ال��ى 
ال���ى إزال����ة ه���ذا ال��رس��م م��ن مؤسسة 
ث��ق��اف��ي��ة إش��ت��ه��رت ب��س��م��ع��ة طيبة 
العداد محامين أمام المحاكم العليا.

ر ل���ك���م ك��ل  وع���ل���ي���ه، ن���ح���ن ن����ق����دِّ
خ�����ط�����وة ت���ت���خ���ذون���ه���ا الي���������اء ه����ذا 
ال��م��وض��وع ال���ج���دّي االه��ت��م��ام ال��ذي 

يستحقه.
مع األمل بأن نسمع منكم قريبًا".

وكان واضحًا من ديباجة الرسالة 
أن ال���دك���ت���ور ق��ي��ن��اوي ت��وق��ع إزال����ة 
ص���ورة النبي ألن��ه��ا، ف��ي رأي���ه، غير 
صحيحة، وألن إبرازها بهذا الشكل 

ُيغضب أبناء الجالية االسامية.
إدارة جمعية لينكولن للمحامين 
إخ�����ت�����ارت ال����دك����ت����ور ج����م����ال ن��اص��ر 

ويعطي  الدفاع،  مسؤولية  ليتولى 
بالغ  م��وض��وع  ف��ي  الحاسم  تقويمه 
الحساسية. وقد أمضى وقتًا طويًا 
ف����ي م���راج���ع���ة أس����ب����اب ال���ش���ك���وى، 
للعدل  كوزير  ماضيه  أن  خصوصًا 
مجلس  في  وكعضو  األردن...  في 
األع�����ي�����ان، س����اع����ده ع���ل���ى ت��ط��م��ي��ن 
ال����ش����اك����ي ال�������ى ن�����زاه�����ة ال��ت��ح��ك��ي��م 

وموضوعيته.
وبعد مضي فترة طويلة أمضاها 
ال��م��ح��ام��ي ن��اص��ر ف���ي م��راج��ع��ة س��ور 
ال����ق����رآن ال���ك���ري���م، وال��ت��ن��ق��ي��ب ف��ي 
أحاديث المجتهدين وعلماء الفقه، 
م��ن أي  المراجع  ل��ه خلو ه��ذه  ن  تبيَّ
م الصور المتخيلة  نّص مكتوب يحرِّ
لمامح النبي محمد )صلعم(. ولكنه 
إكتشف في الوقت ذات��ه أن النبي 
م ع��ب��ادة األوث�����ان، ويمنع  ك���ان ي��ح��رِّ
صناعة التماثيل، ال فرق أكانت من 

الحجر، أو من التمور.
ف��ي حينه  ن��اص��ر  المحامي  وق���ال 
إن ال��ت��ف��ه��م ال������ذي أب�������داه ال��ف��ري��ق 
ال��م��ع��ت��ِرض ك���ان ع��ل��ى ج��ان��ب كبير 
م��ن األه��م��ي��ة ب��ح��ي��ث ت��م إستيعاب 
االخ�����ت�����اف ف�����ي وج�����ه�����ات ال���ن���ظ���ر، 
بعكس الحادث الذي أثار حفيظة 
المسلمين في هولندا بسبب عرض 
ف��ي��ل��م ي���ق���دم رس���م���ًا ك��اري��ك��ات��وري��ًا 
م��س��ي��ئ��ًا ل��ل��ن��ب��ي م���ح���م���د )ص���ل���ع���م(. 

ال��ح��ك��وم��ة أن  ب��ع��د تحقيق  وت��ب��ّي��ن 
ال��ن��ائ��ب غ���ي���رت ف��ي��ل��درز ك����ان وراء 
ينتهي  ال��ذي  "الفتنة"  فيلم  إنتاج 
بعبارة: "أوقفوا األسلمة... ودافعوا 

عن حريتكم".
ع��ق��ب ع����رض ال��ف��ي��ل��م، إج��ت��اح��ت 
ال������������دول االس������ام������ي������ة م�����وج�����ة م��ن 
ب��دأت في ايران  تظاهرات الغضب 
وباكستان، وإنتهت في أفغانستان 
األطلسي  ش��م��ال  حلف  نشر  حيث 
م��ن   1650 ب��ي��ن��ه��م  ال���ج���ن���ود  آالف 

هولندا.
تلقاها  التي  التهديدات  وحيال 
الجالية  أبناء  الهولندي من  النائب 
منحه  الحكومة  م��ن  طلب  العربية، 
ح����راس����ة م����ش����ددة، خ���ص���وص���ًا ب��ع��د 
إغتيال المخرج ثيو فان-كوخ الذي 
أن���ت���ج ف��ي��ل��م��ًا ي��ن��ت��ق��د ف��ي��ه م��ع��ام��ل��ة 

االسام للمرأة.
ول��م��ا ط��ال��ب��ت ال��ج��ال��ي��ة  المسلمة 
ف���ي س��وي��س��را ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ب��ن��اء 
الحكومة االتحادية  مسجد، أحالت 
ه�������ذا ال����ط����ل����ب ع����ل����ى االس����ت����ف����ت����اء. 
ورف����ض ال��ن��اخ��ب��ون ال��ط��ل��ب بنسبة 
58 ف���ي ال��م��ئ��ة، األم����ر ال����ذي أزع���ج 
وزي��������رة ال����خ����ارج����ي����ة، ودف���ع���ه���ا ال���ى 
ة ال���ى تعايش  ال���ق���ول: "ك���ل إس�����اء
أمننا  تعّرض  والديانات  الثقافات 
للخطر وتبعدنا عن ظروف العولمة 
واالت����ف����اق����ي����ة االوروب�������ي�������ة ل��ح��ق��وق 

االنسان".
وم���ع أن غ��ال��ب��ي��ة ال��م��س��ل��م��ي��ن في 
ال��م��ان��ي��ا ت���ع���ود ال����ى ج�����ذور ت��رك��ي��ة 
ي��م��ن��ع  ل�����م  ذل�������ك  أن  إال  ق����دي����م����ة، 
المهاجرين في شتوتغارت وكييل 
م��ن االح��ت��ج��اج وال��ت��ظ��اه��ر. ول��م��ا بلغ 
س���ك���ان م��دي��ن��ة درس������دن أن ع��دد 
آالف  الخمسة  ت��ج��اوز  المتظاهرين 
"بيغيدا"  جمعية  نظمت  نسمة... 
ت��ظ��اه��رة م���ض���ادة م���ن ع���ش���رة آالف 

ش����خ����ص م�����أل ض���ج���ي���ج���ه���م ش�������وارع 
كولونيا وه��ان��وف��ر. و"ب��ي��غ��ي��دا" هي 
م���خ���ت���ص���ر ك���ل���م���ات م���رك���ب���ة ت��ع��ن��ي 
بااللمانية: "وطنيون اوروبيون ضد 

أسلمة الغرب".
وم����ع أن ه����ذه ال��ج��م��ع��ي��ة ت��ف��اخ��ر 
ذلك  أن  إال  المساِلمة،  بتوجهاتها 
ل����م ي��م��ن��ع��ه��ا م����ن إرس�������ال خ��م��س��ي��ن 
جريحًا من الشرطة الى مستشفيات 

كولونيا.
إن  ميونيخ  إم���ام مسجد  وي��ق��ول 
ال��م��س��ل��م��ي��ن ف���ي اوروب������ا ي��واج��ه��ون 
م����ق����اوم����ة ع���ن���ي���ف���ة ل���م���ش���اري���ع ب���ن���اء 
مساجد تتناسب مع وضع االسام 
كثاني دي��ان��ة ف��ي ال��ق��ارة. ذل��ك أن 
ال��م��ن��ت��ق��دي��ن ي���ن���ظ���رون ال�����ى ت��ل��ك 
ال��م��ش��اري��ع ك��م��ؤش��رات ع��ل��ى نشاط 

"األسلمة".
وع��ن��دم��ا ت��ن��ام��ى االع����ت����راض في 
لندن على بناء مسجد كبير يتسع 
ل� 12 ألف مصٍل، كانت الحجة بأن 
مساجد العبادة تحولت الى ماجىء 
أن  للجهاديين واالره��اب��ي��ي��ن. ذل��ك 
المدمنين  ريتشارد ري��د - وه��و من 
ع��ل��ى ال���ص���اة ف���ي ال��ج��ام��ع - ح���اول 
إسقاط طائرة مدنية بتفجير عبوة 
ص���غ���ي���رة ك���ان���ت م���خ���ب���أة ف����ي ك��ع��ب 
للمحققين  ت��ب��ّي��ن  ك��ذل��ك  ح���ذائ���ه. 
في لندن أن إثنين من االنتحاريين 
الذين فجروا حافلة رك��اب )تموز - 
على  يواظبون  ممن  ك��ان��وا   )2005

حضور الصلوات في الجامع.
أول ِصدام بين الجالية المسلمة 
أث��ن��اء  ح���دث  الفرنسية  وال��ح��ك��وم��ة 
االح���ت���ف���ال ب���م���رور م��ئ��ة س��ن��ة على 
العلمانية. ففي سنة  الدولة  إعان 
1905 ص���در ق��ان��ون ف��ص��ل ال��دي��ن 
ع���ن ال����دول����ة. أي ل���م ي��ع��د ب��م��ق��دور 
ال��ك��ن��ي��س��ة أن ت��ت��دخ��ل ف���ي ش���ؤون 
ال���ح���ك���م... وال ال��ح��ك��م ف���ي ش���ؤون 

الكنيسة.
ال��م��س��ل��م��ة لم  ال��ج��ال��ي��ة  وب���م���ا أن 
ت��ك��ن م���وج���ودة ف���ي ف��رن��س��ا ع��ن��دم��ا 
 ...)1905( ال��ع��ل��م��ن��ة  ق���ان���ون  س����ّن 
ف���ي ح��ي��ن ش��ك��ّ���ل وج�����وده ال��ط��اغ��ي 
سنة 2005 مشكلة جدية سميت 

م��ن  ال����خ����وف  "إس����ام����وف����وب����ي����ا" أي 
االسام!

وق���د ت��زام��ن��ت ت��ل��ك االح��ت��ف��االت 
م���ع ال��ن��ق��اش ال���دائ���ر ف���ي األوس����اط 
الفرنسية حول مشكلة  السياسية 
ح��ظ��ر ال��ن��ق��اب وم����دى ت��ع��ارض��ه مع 

الهوية الوطنية.
ورأى ف���ي ح��ي��ن��ه رئ��ي��س ال�����وزراء 
ال��م��س��ل��م��ات  أن  ف����ي����ون  ف����ران����س����وا 
ال�������ل�������وات�������ي ي����غ����ط����ي����ن رؤوس������ه������ن 
ووج��وه��ه��ن ف��ي ش��ك��ل ت���ام يمثلن 
تحديًا غير مقبول لقيم الجمهورية 

العلمانية.

ف��ي زح��م��ة ال��خ��اف ع��ل��ى شرعية 
ال��ن��ق��اب أو ح��ظ��ره، ظهرت  إرت�����داء 
ع��ل��ى س��ط��ح األح����داث س��ن��ة 1970 
ظ����اه����رة إع���ام���ي���ة إس���ت���غ���ل���ت م��ن��اخ 
مسيئة  رس���وم  نشر  لتعيد  ال��ح��ري��ة 
ل����اس����ام م��ن��ق��ول��ة ع����ن ال��ص��ح��ي��ف��ة 
بوستن".  "ي��ي��ان��دس  الدانمركية 
ال���ط���ب���ي���ع���ي أن ت���واج���ه  وك�������ان م����ن 
ايبدو"  "شارلي  األسبوعية  المجلة 
ال���ف���رن���س���ي���ة ال����س����اخ����رة، ال��ت��ه��دي��د 
وال���وع���ي���د م����ن ج���م���اع���ات إس��ام��ي��ة 
زعيم  إختار  لماذا  ولكن،  متطرفة. 
"ال���ق���اع���دة" أي��م��ن ال���ظ���واه���ري ه��ذا 
ال��وق��ت الص���دار حكم االع���دام على 
طاقم المجلة، علمًا أن االس��اءة الى 
)صلعم(  محمد  ونبيهم  المسلمين 
ك���ان���ت م���ن ال��ب��دي��ه��ي��ات ق��ب��ل زم��ن 

بعيد؟
البعض يفسر التوقيت بأنه الرد 
االنتقامي لمقتل أنور العولقي في 

اليمن.

وال��ص��ح��ي��ح أن زع��ي��م "ال��ق��اع��دة" 
الجديد أيمن الظواهري كان يعاني 
م���ن م������رارة ال��ت��ه��م��ي��ش م��ن��ذ والدة 
"داع�����ش"، ع��ل��ى إع��ت��ب��ار أن أب���ا بكر 
ال���ب���غ���دادي س����رق م��ن��ه ك���ل ال��وه��ج 
وااله��ت��م��ام االع��ام��ي. ل��ذل��ك إفتعل 
عملية "ش��ارل��ي اي��ب��دو" ك��ي يجدد 
دور معلمه أسامه بن الدن، ويحذر 
الغربية األخ��رى من  وال���دول  فرنسا 

تبعة إهماله أو تجاهله.
ال���م���س���ت���ف���ي���د اآلخ����������ر، م�����ن ه����ذه 
الجريمة المروعة، كان رئيس وزراء 
ذلك  نتنياهو.  بنيامين  اس��رائ��ي��ل 
أن����ه إش���ت���رك ف���ي م��س��ي��رة ال��رئ��ي��س 
ف���ران���س���وا ه���والن���د م���ن دون دع���وة 
رسمية. ثم قام باحياء مبادرة ارييل 

شارون ألسباب إنتخابية محلية.
والمعروف أن شارون كان صاحب 
مبادرة سياسية خطيرة تهدف الى 
ت��رح��ي��ل ن��ص��ف م��ل��ي��ون ي���ه���ودي - 
ولما قوبلت  اسرائيل.  الى  فرنسي 
من  طلب  القاطع،  بالرفض  دعوته 
"ال���م���وس���اد" ت���روي���ع ي���ه���ود ف��رن��س��ا 
م����ن ط���ري���ق ن���ب���ش ق���ب���ور م���وت���اه���م، 
ول��م  م��ن��ازل��ه��م وم��ح��ات��ه��م.  وتفجير 
يتوقف عن حملة االبتزاز إال عندما 
الفرنسية  االستخبارات  إكتشفت 
وراء  تقف  االسرائيلية  األجهزة  أن 

تلك العمليات المريبة.
ترويع  أراد  نتنياهو  أن  والمؤكد 
ي���ه���ود ف��رن��س��ا ب����اص����راره ع��ل��ى نقل 
اسرائيل  ال��ى  منهم  أربعة  جثامين 
م��زدوج��ي  كمواطنين  دف��ن��وا  حيث 
المستهَجن  عمله  ب��رر  وق��د  ال����والء. 
بدأت  جديدة  السامّية  إن  بالقول 
ت��ط��ل ب��رأس��ه��ا ف���ي ف��رن��س��ا، ب��ع��دم��ا 
إق��ت��ن��ع ي��ه��ود ال��ع��ال��م ب���أن محاكمة 
الضابط الفرد دريفوس لن تتكرر 

بعد سنة 1894.
بقي أن نذكر أن شعبية هوالند 
إرت���ف���ع���ت ب����ص����ورة غ���ي���ر م��ت��وق��ع��ة. 
حال  ف��ي  لانحدار  معرضة  ولكنها 
إضطر الى التنازل عن حرية النظام 
العلماني م��ن أج��ل إح��ت��واء االس��ام 
ال��س��ي��اس��ي ال����ذي غ���اب ع���ن فرنسا 

سنة 1905. 

في 27 تشرين الثاني عام 1997 تلّقى مدير جمعية "لينكولن” 
للمحامين البريطانيين رسالة من الدكتور صالح قيناوي، نائب 

المدير العام للمركز الثقافي االسالمي في لندن.

بيريسترويكا فاتيكانية
ناصر زيدان
أستاذ جامعي

ت���ت���أك���د أك���ث���ر ف���أك���ث���ر خ���ط���وات 
االول  فرنسيس  الفاتيكان  ب��اب��ا 
االص����اح����ي����ة، وت����ب����دو ُم���ح���اوالت���ه 
الثورة على تقاليد دامت  بمثابة 
س��ن��وات ع���دي���دة. وه���ي اق���رب ما 
تصحيحية  انتفاضة  ال��ى  تكون 
رة 

ِّ
الُمتجذ البيروقراطية  وجه  في 

���زة،  ف����ي دوائ�������ر ال����دول����ة ال���ُم���ت���م���يِّ
وت������ط������ال اي�����ض�����ًا زواي������������ا ال����ه����در 
ال��م��ال��ي ف��ي اك��ث��ر م��ن م��ك��ان على 
الكبرى  الكنيسة  ن��ف��وذ  مساحة 
العالم،  انحاء  كل  في  والُمترامية 
الدينية  لوصايتها  يخضع  حيث 
م���ؤم���ن  م����ل����ي����ار   1,2 م������ن  اك�����ث�����ر 

بالديانية الكاثوليكية.
منذ انتخابه في 13/3/2013، 
)االرجنتيني  البابا فرنسيس  بدأ 
خ���ورخ���ي ب��رغ��ول��ي��و- 77 ع���ام���ًا- ( 
���ز ع�����ن س��ل��ف��ه،  ب����خ����ط����اٍب ُم���ت���م���يِّ
وح��م��ل��ت م��ام��ح ال��خ��ط��اب اف��ك��ارًا 
ثورية، لناحية الدعوة الى تعزيز 
ال��م��ش��ارك��ة وال��دي��م��وق��راط��ي��ة في 
اش��راك  السيما  الكنيسة،  ادارة 
ال����م����رأة اك���ث���ر ف���ي ان���ت���اج ال���ق���رار، 
ول��ن��اح��ي��ة ال���ع���ودة ال����ى م��س��اع��دة 
ال��ف��ق��راء وال��ُم��ع��دم��ي��ن ف��ي العالم. 
وب��ي��ن ه��ذه ال��دع��وة وت��ل��ك، حمل 
البابا على الهدر المالي في بعض 
الرفاهية  وعلى  الكنيسة،  دوائ��ر 
ال����ت����ي ي���ع���ي���ش ف���ي���ه���ا ال����ك����رادل����ة 
وبعض كبار الموظفين والكهنة 

في دولة الفاتيكان.
��ف 

ُّ
ال��ت��ق��ش بتطبيق  ال��ب��اب��ا  ب���دأ 

مكان سكنه  فنقل  نفسه،  على 
ال���ى م��ن��زل م��ت��واض��ع، وام��ت��ن��ع عن 
ى 

َّ
ركوب السيارات الفارهة، وتخل

عن بعض المراسم البروتوكولية 
ال��ت��ي ت��وح��ي ب��م��ظ��اه��ر ال��ع��ظ��م��ة، 
ُر  عبِّ

ُ
ت التي  االع��م��ال  ببعض  وق��ام 

ع���ن ع��ف��وي��ة ان��س��ان��ي��ة وت���واض���ع، 
ل س��ي��رًا على 

ُّ
التنق ذل��ك  ف��ي  بما 

ق��دم��ي��ه ب��ي��ن دوائ����ر ال��دول��ة التي 
يرأسها.

اح������داث تغيير  ال���ب���اب���ا  ي���ح���اول 
ف��ي دوائ����ر اك��ب��ر م��رج��ع��ي��ة دينية 
ف���ي ال���ع���ال���م م���ن خ����ال ات��ج��اه��ي��ن 
م��ت��وازي��ي��ن، وال ُي��م��ك��ن اع��ت��ب��ار أن 
على  االصاحية تقتصُر  خطواته 
وقف تبذير االموال، وتغيير نمط 
الرفاهية داخ��ل اوس��اط الكنيسة 
فقط. فهو ب��ال��ت��وازي م��ع االص��اح 

إلح��داث  يعمل  واالداري،  المالي 
تغيير في نمطية العمل الكنسي 

واهدافه الروحية.
ق بالشق االصاحي 

َّ
وفي ما يتعل

ان  ف��رن��س��ي��س  ال��ب��اب��ا  ي����رى  االول: 
ال���ك���ن���ي���س���ة ان ت����ك����ون ف��ي  ع���ل���ى 
خدمة الفقراء. فالفقر هو السبب 
ال���رئ���ي���س���ي ل���ل���رذي���ل���ة واالن�����ح�����راف. 
ورجال االكليروس يجب ان ُيعطوا 
مثًا لآلخرين عن الحياة الطبيعية 
من دون ممارسة البذخ والفحشاء. 
ويقول في هذا المضمار: ان جذور 
النظام االقتصادي الحالي السائد 
ب��د من  ف��ي العالم غير ع��ادل��ة، وال 
حلول  ايجاد  في  الجدي  التفكير 
ل���ل���ُم���ع���ض���ات ال���ق���ائ���م���ة، الس��ي��م��ا 
م���وض���وع ال��ف��ق��ر وال���ع���وز وال���ج���وع، 
ًا  م���ع االخ�����ذ ف���ي االع���ت���ب���ار ان ج���زء
كبيرًا من هذه الويات، ناتٌج عن 
والعسكرية  السياسية  الصراعات 
بين الدول، او في داخلها. وهو في 
ه��ذا ال��م��ض��م��ار: ب���ادر ال��ى تخفيف 
التباين بين الكنائس المسيحية، 
خ��ص��وص��ًا ف��ي زي��ارت��ه السطنبول 
ول��ق��ائ��ه ال��ب��ط��ري��رك ال��م��س��ك��ون��ي، 
وجاهد إلنهاء النزاع بين الواليات 
المتحدة االميركية وكوبا، واصدر 
العنف في  ن��داء إليقاف  من  اكثر 
ال��ش��رق االوس����ط، ألن ال��ف��ق��راء هم 

َمن يدفع ثمن هذه النزاعات.
أم��ا اب��رز نقاط االص��اح الديني 
ف���ي رؤي����ة ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س فهي 
ال��م��س��ي��ح��ي��ة  ال����م����رأة  ت��ت��م��ك��ن  أن 
س��ق��ف��ي��ة، وان 

ُ
م���ن ت��ب��وء س���دة األ

ي��ت��م اش�����راك ال��م��دن��ي��ي��ن م���ن غير 
رج����ال ال���دي���ن ف���ي ت��ق��ري��ر ش���ؤون 
ال��ك��ن��ي��س��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، ذل���ك 
ق��ب��ل  م������ن  ال�������ق�������رار  اح�����ت�����ك�����ار  ان 
االك��ل��ي��روس س��ي��ؤدي ال��ى ضمور 
ال��ك��ن��ي��س��ة. ك��م��ا ي��دع��و  ف���ي دور 
الى ايجاد حلول واقعية لُمشكلة 
الجنس،  ومثليي  الرحيم  ال��م��وت 

ولموضوع االجهاض.
ترقى خطوات البابا فرنسيس 
ال�����ى م����ص����اِف ب��ي��ري��س��ت��روي��ك��ا، او 
ان��ت��ف��اض��ة ف��ات��ي��ك��ان��ي��ة ج���دي���دة، 
���ح���ِدث ت��غ��ي��ي��راٍت 

ُ
ي��م��ك��ن ل��ه��ا ان ت

ج���وه���ري���ة ف����ي ان����م����اط ال��ت��ع��اط��ي 
في  مكاٍن  من  اكثر  في  االنساني 
العالم. فهل تنجح هذه الخطوات 
م���ص���ي���ره���ا  ان  ام  االص�����اح�����ي�����ة؟ 
سيكون ُمشابهًا لمصير ُمبادرات 
س��ب��ق��ت��ه��ا ع���ب���ر ت����اري����خ ال��ك��ن��ي��س��ة 

الكاثوليكية الطويل؟

لماذا اختار زعيم 
"القاعدة" أيمن 
الظواهري هذا 

الوقت إلصدار حكم 
اإلعدام بحق طاقم 

"شارلي إيبدو"؟

شعبية هوالند 
معّرضة لالنحدار في 

حال اضطر للتنازل 
عن حرية النظام 

العلماني الحتواء 
االسالم السياسي

الغرب ومأزقه اإلسالمي
بين استنكار اإلسام الرسمي إلصرار المجلة الساخرة الفرنسية 

"شارلي إيبدو" على العودة إلى تناول النبي محمد، وإعادة الغرب 
الرسمي، ممثا بالرئاسة الفرنسية، التأكيد أنه ال مساومة على 
مبدأ حرية التعبير، بما فيها حرية السخرية من األديان، يبدو ان 

 وسطا متاحًا.
ّ

ال حل
من غير الوارد بالتأكيد أن تصمت المؤسسات الدينية 

الرسمية، التي تمثل طيفا واسعا يبدأ بمسلمي أوروبا ليشمل 
الدول العربية والعالم اإلسامي عموما، أمام ما تعتبره إساءة لنبي 
المسلمين. فتخسر بذلك شطرا مهمًا من شرعيتها كمدافعة عن 

اإلسام، مثلما تخسر في المعركة الجارية بينها وبين الحركات 
الجهادية على تعريف اإلسام المعاصر: هل هو إسام الوسطية 

واالعتدال أم إسام الجهاد المفتوح؟
كما أنه من غير الوارد أن تقوم السلطات في أوروبا واميركا 

بانعطافة في تحديد المدى المسموح به في النقد الموّجه 
لألديان انطاقا من خصوصية المعركة المفتوحة ضد اإلرهاب 

اإلسامي. هذا المأزق غير القابل للحل، الرسمي، يمنح اإلرهاب 
اإلسامي مدى يحظى ضمنه بتفهم ضمني في العالم اإلسام 

الرسمي والشعبي، خصوصا أن أصواتا مسيحية وازنة على 
المستوى العالمي، مثل الفاتيكان، دفعت في اتجاه إعادة 

نظر عالمية في مسألة العاقة بين حرية التعبير، واإلساءة إلى 
معتقدات اآلخرين عموما، داعية إلى ميثاق عالمي جديد في هذا 

الشأن.
لكن قضية حرية التعبير لم تكن القضية األولى التي أثارها 

الصدام بين اإلسام الجهادي والغرب. فقبل ذلك أثيرت مسألة 
معاملة المحتجزين اإلساميين، بمن فيهم أصحاب الجنسيات 
الغربية، وتناقضها مع المعايير العالمية لحقوق اإلنسان، باسم 

الخطر الداهم، وإنقاذ ضحايا محتملين. 
كذلك طرحت مسألة انتهاك خصوصيات المواطن، الغربي، 
باسم ضرورات ماحقة اإلرهاب. ولم تكن حساسية السلطات 

الغربية تجاه قضايا االحتجاز والتنصت بمثل حساسيتها تجاه 
قضية حرية التعبير. فمن ناحية انغمست في التضليل، ومن 

ناحية أخرى بدت وكأنها حارسة نقاء القيم الغربية.
 لكن ذلك لن يمنع أن تستخلص السلطات الغربية دروس 

مأساة "شارلي إيبدو" لتقوم، عمليا، بما رفضت اإلقرار به، 
نظريا. وهناك وسائل كثيرة في حوزتها تجعل االمتناع عن 

االستفزاز المتعّمد للمسلمين يبدو وكأنه قرار من المعنيين به 
وليس نتيجة ألي تدخل رسمي.

في التحليات األكاديمية الغربية تبدو سهلة اإلشارة إلى أن 
ظاهرة اإلرهاب اإلسامي العالمي هي نتيجة طبيعية للعولمة 

الكاسحة، وإلى أن اإلسام بات "داخا" غربيا، مثلما هو الغرب، 
ومنذ قرون، "داخل" إسامي. لكن استخاص النتائج السياسية 

المباشرة للواقع الجديد يبدو أنه ال يزال صعبا.

    mouhammad.ibrahim@annahar.com.lb

اتجاه
محمد ابرهيم
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الدكتور 
فريديريك حبيب جبور

جراح طب أسنان
وتتقدم من أهله وذويه بأحر التعازي.

انتقلت إلى رحمته تعالى في المهجر
إيفات الياس صاغيه

ارملة المرحوم نديم صاغيه
أوالده����ا عائلة ال��م��رح��وم ال��ي��اس )في 

المهجر(
غسان  المتقاعد  العميد  زوج��ة  ليلى 

صغيره وعائلتها
أودي�����ت زوج����ة ال��م��ه��ن��دس إس��ك��ن��در 

صغيره وعائلتها )في المهجر(
الدكتورة سامية زوجة سيزر افندانيو 

وعائلتها )في المهجر(
وع���م���وم ع���ائ���ات ص���اغ���ي���ه، ال���خ���وري، 
ص��غ��ي��ره، اف��ن��دان��ي��و وأن��س��ب��اؤه��م في 
ال����وط����ن وال���م���ه���ج���ر ي��ن��ع��ون��ه��ا ب��م��زي��د 

الحزن.

زوجة الفقيد دونا شارلي الحجة )في 
المهجر(

ولده مايكل وعائلته )في المهجر(
ابنته كيلي وعائلتها )في المهجر(

شقيقه المهندس غسان نعيم اليان 
وعائلته )في المهجر(

شقيقاته وفاء زوجة المهندس زهير 
قائد بيه وعائلتهما 

س����ن����اء زوج�������ة ال����دك����ت����ور ح���ن���ا ال���ي���ان 
وعائلتهما )في المهجر(

اوالد المرحومة عائدة وعائاتهم )في 
المهجر(

وع��م��وم ع��ائ��ات ال��ي��ان، زخ���م، الحجة، 
ق���ائ���دب���ي���ه، ن��ع��م��ة، م���ع���ل���وف، غ��ص��ن، 
وان��س��ب��اؤه��م  اي����وب  ن��ص��رال��ل��ه،  داود، 
ف���ي ال���وط���ن وال��م��ه��ج��ر وع���م���وم اه��ال��ي 
راشيا الوادي ينعون فقيدهم الغالي 

المأسوف على فضائله
عادل نعيم اليان

)المتوفي في مونتريال – كندا(
حامل عدة اوسمة نذكر منها:

رتبة ضابط  من  الوطني  االرز  وسام   -
)فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية(

- وسام ممثل جاللة الملكة البريطانية 
في كندا

- وسام الجامعة اللبنانية الثقافية في 
العالم

ال��م��ن��ت��ق��ل ال�����ى رح���م���ت���ه ت���ع���ال���ى ف��ي 
م��ون��ت��ري��ال – ك��ن��دا ب��ت��اري��خ 3 كانون 
الثاني 2015 متممًا واجباته الدينية.

ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
ال���س���اع���ة ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة وال��ن��ص��ف 
م��ن قبل ظهر غ��د االح���د 18 منه في 

كاتدرائية مار نقوال، االشرفية.
طيلة  التعازي  الفقيد  انسباء  يتقبل 
غد االحد في صالون الكاتدرائية من 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

حتى الساعة الخامسة مساء.
الدعوة عامة.

رابطة آل يزبك
اب���ن���ا ال���ف���ق���ي���د ج������ورج ج������وزف ي��زب��ك 

وعائلته

الياس جوزف يزبك وعائلته
اب��ن��ت��ه ب����در زوج�����ة ان����ط����وان ال��ق��اع��ي 

وعائلتها
اش������ق������اؤه ط����ان����ي����وس ن���ع���ي���م ي���زب���ك 

وعائلته
جميل نعيم يزبك وعائلته

)في  وعائلته  ي��زب��ك  نعيم  سركيس 
المهجر(

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
جوزف نعيم يزبك

يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
 17 السبت  ال��ي��وم  ظهر  بعد  الثالثة 
كانون الثاني 2015 في كنيسة مار 

سركيس وباخوس جديدة المتن.
ت���ق���ب���ل ال����ت����ع����ازي ق���ب���ل ال�����دف�����ن م��ن 
الساعة العاشرة صباحًا وبعده لغاية 
السادسة مساًء وغ��دًا االح��د 18 منه 
ولغاية  صباحًا  ال��ع��اش��رة  الساعة  م��ن 
كنيسة  في صالون  مساًء  السادسة 
م�����ار س���رك���ي���س وب�����اخ�����وس ج���دي���دة 

المتن.

ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ف��ي كنيسة 
ال��م��خ��ل��ص، ش����ارع م���ون���و، األش��رف��ي��ة، 
ي����وارى ف��ي م��دف��ن ال��ع��ائ��ل��ة ف��ي راس 

النبع.
تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة 
واالثنين  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 
وال��ث��ل��ث��اء 19 و 20 م��ن��ه ف���ي ص��ال��ون 
ك��ن��ي��س��ة ال���م���خ���ل���ص، ش�������ارع م���ون���و، 
عشرة  الحادية  الساعة  من  األشرفية 

قبل الظهر ولغاية السادسة مساًء.

نقابة أطباء األسنان في بيروت
تنعى المرحوم

الدكتور 
فريديريك حبيب جبور

جراح طب أسنان
وتتقدم من أهله وذويه بأحر التعازي.

بلدية بيروت )إدارة الصحة(
تنعى المرحوم

وفاة
زوجته جانين دمر

ب��ن��ات��ه ك��ري��س��ت��ي��ان، زوج����ة ال��م��ح��ام��ي 
هادي زين وولداهما جو وفريديريك

ليليان، زوجة أالن أبو خليل وولدهما 
لوكاس

جبور  ريشار  المرحوم  شقيقه  عائلة 
)في المهجر(

عائلة شقيقه المرحوم وليم جبور
وع�����م�����وم ع�����ائ�����ات ج�����ب�����ور، ط���ن���وس، 
دم��ر، زي��ن، أب��و خليل، شبلي، متري، 
غ���ري���ف���ون وأن����س����ب����اؤه����م ف����ي ال���وط���ن 

والمهجر
ينعون فقيدهم الغالي المرحوم

الدكتور 
فريديريك حبيب جبور

جراح طب أسنان
ي��ح��ت��ف��ل ب��ال��ص��اة ل���راح���ة ن��ف��س��ه غ��دًا 
األحد 18 كانون الثاني 2015 الساعة 

ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
األح��د 18  العاشرة صباح غد  الساعة 
كنيسة  ف���ي   2015 ال���ث���ان���ي  ك���ان���ون 
س��ي��دة ال��ن��ي��اح األرث��وذك��س��ي��ة، ش��ارع 

المكحول، رأس بيروت.
تقبل التعازي بعد الجناز في صالون 

الكنيسة لغاية السادسة مساًء.

نقابة صيادلة لبنان
ال��ح��زن اح���د مؤسسيها  ب��م��زي��د  ت��ن��ع��ى 

المرحوم
الدكتور الصيدلي

الحاج يحيى خليل فاخوري
وت��ت��ق��دم م���ن ع��ائ��ل��ت��ه واق���رب���ائ���ه ب��أح��ر 

التعازي.

انتقلت الى رحمته تعالى
جوزفين فارس الشمالي

زوجها أنطوان توفيق رزق الله
ابنها الدكتور جان

اب��ن��ت��اه��ا س���ع���اد زوج�����ة ج���وزي���ه غ��وم��از 
وعائلتهما، والدكتورة ميرنا

رينه  زوج��ت��ه  ال��ش��م��ال��ي  ج���ان  شقيقها 
الصايغ وابنتهما وعائلتها

مبارك  ج��وزف  زوج��ة  لبيبة  شقيقاتها 
وأوالدهما وعائاتهم )في المهجر(

ج���اك���ل���ي���ن أرم����ل����ة ان�����ط�����وان ب���وك���اري���ت 
واوالدهما وعائاتهم

انطوانيت زوج��ة رج��ا تابت وأوالده��م��ا 
وعائاتهم.

اليوم  نفسها  ل��راح��ة  ب��ال��ص��اة  يحتفل 
السبت 17 كانون الثاني 2015 الساعة 
الثانية عشرة ظهرا في كاتدرائية مار 

يوحنا المعمدان الرعائية، عشقوت.
في صالون  الدفن  بعد  التعازي  تقبل 
الكاتدرائية، وغدًا االحد 18 منه بمنزل 
الحكمة  ال��ج��دي��دة ش��ارع  ف��ي  الفقيدة 
م��ق��اب��ل كنيسة ال��ق��دي��س��ة ري��ت��ا ل��ل��روم 
 ،7 ط  فريحه  ج��ورج  بناية  الكاثوليك 

من الساعة 11 ق.ظ. حتى 6 مساء.

كل 4 أسطـر  20.000  ليـرة لبنـانية
كل سطـر إضـافي  5.500  ليـرة لبنـانية

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

بالمعاملة رقم 73/م/2010
المنفذ: فرنسبنك ش.م.ل. وكيله 

المحامي انطوان مزهر.
ال��م��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه: ال��ب��روف��س��ور ج���ورج 

شيبان الحاج بطرس - انطلياس.
ال����س����ن����د ال����ت����ن����ف����ي����ذي: اس���ت���ن���اب���ة 
ص�����ادرة ع���ن دائ�����رة ت��ن��ف��ي��ذ ب��ي��روت 
ت�����اري�����خ   2009/1636 ب������رق������م 
ل��م��ب��ل��غ  ت���ح���ص���ي���ًا   2010/5/27
ام��ي��رك��ي  دوالر   /1636360,85/
دوالر   /607641,43/ وم����ب����ل����غ 

اميركي والفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز: 2010/3/18

السجل  امانة  ل��دى  تاريخ تسجيله 
العقاري: 2010/4/19.

 11 القسم  للبيع:  ال��م��ط��روح  العقار 
انطلياس   38 العقار  م��ن   B بلوك 
مدخل ودار وصالون وطعام وثاث 
غرف وحمامان ومطبخ وغرفة خدم 
وم����ون����ة وغ���س���ي���ل وث������اث ش���رف���ات 
في  ي��ش��ت��رك  233م.م.  م��س��اح��ت��ه 
ملكية الحق رقم 1 وB 3 بخصوص 
وغيرها  واالرت��ف��اق  االنتفاع  حقوق 
راج���ع ال��ق��س��م واح����د. ان ه���ذا الحق 
خ���اض���ع ل��ن��ظ��ام م��ل��ك��ي��ة ال���ط���واب���ق. 
م��خ��ال��ف��ة ب���ن���اء ص�������ادرة ع����ن ات���ح���اد 
 2010/714 رقم  الكتاب  البلديات 

وكتاب البلدية 2010/4827.
دوالر   /582500/ التخمين:  قيمة 

اميركي.
دوالر   /349500/ ال���ط���رح:  ق��ي��م��ة 

اميركي.
ال���م���زاي���دة: س��ت��ج��ري ي����وم ال��ج��م��ع��ة 
ال��س��اع��ة   2015/3/6 ف��ي��ه  ال����واق����ع 
دائرة  رئيس  ام��ام   

ً
العاشرة صباحا

التنفيذ وفي محكمة المتن. فعلى 

راغب الشراء ان يودع قبل المباشرة 
ب���ال���م���زاد ق��ي��م��ة ال���ط���رح او ت��ق��دي��م 
اقامة  محل  وات��خ��اذ  م��ع��ادل��ة  كفالة 
ض��م��ن ط���اق ال���دائ���رة وخ����ال ثاثة 
ايام تلي االحالة، عليه ايداع كامل 
المزايدة  اع��ادة  الثمن تحت طائلة 
ف��ع��ل��ى عهدته  ال��ع��ش��ر واال  ب���زي���ادة 
من  يستفيد  وال  النقص  فيضمن 
 
ً
يوما ال��زي��ادة وعليه خ��ال عشرين 

بما  الثمن والرسوم والنفقات  دفع 
فيه رسم الداللة %5.

رئيس القلم زياد داغر

اعالن
المالي  المنفرد  القاضي  ص��ادر عن 

في بيروت
نيجيريا  نيغاتركس  شركة  إلن��ب��اء 
ل��ي��م��ت��د م��م��ث��ل��ة ب��ش��خ��ص م��دي��ره��ا 
سمير عجمي، بوجود تبليغ يختص 
ب��ه��ا ب��ال��دع��وى ال��م��ق��ام��ة ض��ده��ا من 
ان��ط��وان ال��ي��اس ال��ري��س موضوعها 
مع  د.أ.   /13,932,50/ مبلغ  م��ال��ي 
في  االستحقاق  تاريخ  من  الفوائد 
ال��ق��اض��ي  وي��دع��وه��ا   2012/11/14
ل����ل����ح����ض����ور ال��������ى ق����ل����م ال���م���ح���ك���م���ة 
 
ً
الستامه خال مهلة عشرين يوما

م��ن ت��اري��خ نشر ه��ذا االع���ان ك��ي ال 
اج���راءات  اباغها  ال��ى  بعدها  يصار 
 ع��ل��ى ب���اب رده���ة 

ً
ال���دع���وى ت��ع��ل��ي��ق��ا

المحكمة.
القاضي طنوس

وثيقة تبليغ مدنية
وورقة دعوة

ص��������ادرة ع����ن ال���م���ح���ك���م���ة ال���خ���اص���ة 
المصرفية - الهيئة االولى

)الرئيس حمود(
رقم الدعوى: 2014/60

ط����ال����ب ال���ت���ب���ل���ي���غ: ب����ن����ك ال����ت����ج����ارة 
وكيله  التصفية(  )ق��ي��د  ال��خ��ارج��ي��ة 

االستاذ سمير تابت.
فرناند  فيليب  تبليغه:  المطلوب 

سعد المجهول المقام.
ت���ب���ل���ي���غ���ه���ا:  ال����م����ط����ل����وب  االوراق 
االس���ت���ح���ض���ار وم���رب���وط���ات���ه ت���اري���خ 

.2003/7/25
بالدعوى المقامة عليكم من طالب 
التبليغ وموضوعها الزام بدفع مبلغ.

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 
للمادة   

ً
س��ن��دا بحقكم  ال��م��ع��ام��ات 

/409/ أ.م.م.
رئيس القلم جهاد مشموشي

وثيقة تبليغ مدنية
ص������ادر ع����ن م��ح��ك��م��ة االس���ت���ئ���ن���اف 

المدنية في بيروت
الرئيس ايمن عويدات

رقم الدعوى: 2010/251
ال��ت��ب��ل��ي��غ: د. م��ح��م��د صبحي  ط��ال��ب 
ب���رك���ات وك��ي��ل��ت��ه االس����ت����اذة م��ن��ال 

احمد عيتاني.
ال��م��ط��ل��وب اب���اغ���ه: اس���ام���ة ع��م��اش 

المجهول المقام.
اب�����اغ�����ه�����ا:  ال�����م�����ط�����ل�����وب  االوراق 
ط��ل��ب ت��ص��ح��ي��ح خ��ط��أ م�����ادي ورود 
ج��ل��س��ة  م����وع����د  م�����ع   2014/7/10
ب���ال���دع���وى   2015/2/23 ت�����اري�����خ 
التبليغ  طالب  م��ن  عليكم  المقامة 
وم����وض����وع����ه����ا اس�������ت�������رداد ل���ل���ه���دم 
ف��ي��ق��ت��ض��ي ح����ض����ورك ب�����ال�����ذات او 
ب��م��وج��ب سند   

ً
ق��ان��ون��ا م��ن يمثلك 

مصدق الستام االوراق واال تجري 
 ل��ل��م��ادة 

ً
ال��م��ع��ام��ات ب��ح��ق��ك س���ن���دا

409أ.م.م. و463أ.م.م.
رئيس القلم مارسيل شديد

اعالن
ص�����ادر ع���ن ال��س��ج��ل ال���ت���ج���اري في 

بيروت
العمومية  الجمعية  محضر  بموجب 
بتاريخ  تقرر   2014/12/26 ت��اري��خ 
ش��رك��ة  وش���ط���ب  ح���ل   2015/1/5
من  ش.م.ل.  ه���ول���دن���غ  ج���ون���ي���ورز 
ق��ي��ود ال��س��ج��ل ال��ت��ج��اري ح��ي��ث هي 
م��س��ج��ل��ة ت��ح��ت رق����م 154 رئ��ي��س 
م��ج��ل��س ادارت����ه����ا ول���ي���د م��ح��م��د اب��و 
ال��ن��ص��ر ال��ب��س��ات��ن��ة رق����م ال��ت��ك��ل��ي��ف 
م��ص��ل��ح��ة  ذي  ك����ل  ف��ع��ل��ى   3509
وماحظاته خال  اعتراضه  تقديم 

عشرة ايام من تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلين دميان

وثيقة تبليغ مدنية
وورقة دعوة

ص������ادرة ع���ن م��ح��ك��م��ة ال���ت���ج���ارة في 
بيروت

)الرئيس جورج حرب(
رقم الدعوى 2012/277

ط���ال���ب ال��ت��ب��ل��ي��غ ال��م��ع��ت��رض ع��ل��ي��ه: 
وكيله  السويسري  اللبناني  البنك 

االستاذ مروان الجميل.
ال���م���ط���ل���وب ت��ب��ل��ي��غ��ه��م ال��م��ط��ل��وب 
ن��اه��دة اسماعيل  ادخ��ال��ه��م: ورث���ة 
اوالده�����ا رام����ز ورب���ي���ع وق���اس���م وري���م 

ضاهر المجهولي المقام.
ت���ب���ل���ي���غ���ه���ا:  ال����م����ط����ل����وب  االوراق 
االعتراض تاريخ 2012/4/3 وطلب 
جلسة  وم��وع��د   2014/4/9 ادخ���ال 

2015/2/11 وكافة اوراق الدعوى.
بالدعوى المقامة عليكم والمتكونة 
ب����ي����ن ال����م����ع����ت����رض اح�����م�����د م��ح��م��د 
البنك  عليه  المعترض  على  ضاهر 
وموضوعها  ال��س��وي��س��ري  ال��ل��ب��ن��ان��ي 
إب���ط���ال ال��م��ع��ام��ل��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة رق��م 

بها  ادخالكم  والمقرر   2012/648
فقد   2014/4/23 ق�����رار  ب��م��وج��ب 
ت��ع��ي��ن اج�����راء ال��م��ح��اك��م��ة ب��ه��ا ن��ه��ار 
 2015/2/11 ف���ي  ال����واق����ع  االرب����ع����اء 

.
ً
الساعة الثامنة صباحا

ف��ي��ق��ت��ض��ي ح���ض���ورك���م ب����ال����ذات او 
بموجب سند   

ً
ق��ان��ون��ا يمثلكم  م��ن 

مصدق الستام االوراق واال تجري 
 للمادتين 

ً
المعامات بحقكم سندا

409 و463 أ.م.م.
رئيس القلم المكلف سهيلة مومنة

اعالن
من امانة السجل العقاري في صور

ط����ل����ب����ت ل����ي����ل����ى اب������راه������ي������م خ��ل��ي��ل 
لموكلتها فاطمة علي فخري سند 
تمليك بدل ضائع العقار 253 دير 

قانون النهر.
 للمراجعة.

ً
للمعترض 15 يوما

امين السجل العقاري في صور

محمد شوكيني

اعالن
من امانة السجل العقاري في صور

لموكله  فقيه  ابراهيم  طلب حسن 
حسن ابراهيم دايخ سندي تمليك 
ل��ل��ع��ق��اري��ن 301 و311  ب���دل ض��ائ��ع 

جويا.
 للمراجعة.

ً
للمعترض 15 يوما

امين السجل العقاري في صور

محمد شوكيني

اعالن
من امانة السجل العقاري في صور

ط��ل��ب ال��م��ح��ام��ي س��م��ي��ر ج���ان ثابت 
صالحة  روفائيل  اودي���ت  لموكلته 
اص���ال���ة ول��م��ورث��ي��ه��ا م��ل��ك��ة ج��ب��ران 
عتال وميكال انج روفائيل صالحة 

العقار  بدل ضائع  تمليك  سندات 
1140 عين بعال.

 للمراجعة. 
ً
للمعترض 15 يوما

امين السجل العقاري في صور

محمد شوكيني 

اعالن
من امانة السجل العقاري في صور

ط����ل����ب ال����م����ح����ام����ي ح���ب���ي���ب ح��س��ن 
محمد  حسن  ع��ن  بوكالته  ياسين 
م����ازح ل��م��ورث��ه م��ح��م��د ن��ج��ي��ب م���ازح 
س��ن��د ت��م��ل��ي��ك ب����دل ض���ائ���ع ال��ع��ق��ار 

153 باريش.
 للمراجعة. 

ً
للمعترض 15 يوما

امين السجل العقاري في صور

محمد شوكيني 

اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

ب����ال����م����ع����ام����ل����ة ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة رق�����م 
2007/2375

الرئيسة رنا عويدات
ط����ال����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذ: م���ح���م���د ح��م��ي��د 
ك��ن��ع��ان، وك��ي��ل��ه ال��م��ح��ام��ي حسين 

همدر.
الرحمن  عبد  حسان  عليه:  المنفذ 

السوسي.
السند التنفيذي: سندات دير ألمر 

بقيمة /90,000/دوالر اميركي.
تاريخ التنفيذ: 2007/12/4

 
ً
 ولصقا

ً
ن��ش��را ت��اري��خ تبليغ االن���ذار 

2012/2/11
تاريخ قرار الحجز: 2012/4/10
تاريخ تسجيله: 2012/4/23

تاريخ محضر الوصف: 2013/1/21 
و2013/7/29

تاريخ تسجيله: 2014/3/26
بيان العقارات المطروحة للبيع:

600 سهم في القسم /4/ من العقار 
رقم 3135/المصيطبة في السفلي 
ال��ث��ان��ي م��س��ت��ودع ض��م��ن��ه درج��ي��ن 
يؤديان الى السفلي األول وقطعة 
ومغسلة  وحمامين  بالزجاج  مغلقة 
وفي السفلي االول مستودع كبير 
ضمنه ثمانية مستودعات صغيرة 
وحمام ومغسلة وغرفة مولد كهرباء 
ودرج����ي����ن ي����ؤدي����ان ال�����ى ال��س��ف��ل��ي 
الثاني وفي االرض نزلة للمستودع 

مساحته /976/م.م.
ح����دود ال��ع��ق��ار: ش��م��ااًل ال��ع��ق��ار رق��م 
رق����م 3136  ال��ع��ق��ار   

ً
وغ���رب���ا  3127

و3214   3211 ال���ع���ق���ارات   
ً
وش���رق���ا

 اماك عامة.
ً
و3216 وجنوبا

/414800/دوالر  التخمين:  قيمة 
اميركي.

ق����ي����م����ة ال������ط������رح ل����ل����م����رة االول����������ى: 
/248880/دوالر اميركي.

600 س��ه��م ف���ي ال��ق��س��م ال��خ��ام��س 
3135/المصيطبة  رق��م  العقار  م��ن 
ف���ي االرض�����ي م��ك��ت��ب ض��م��ن��ه ح��م��ام 
ودرج ي��ص��ل ال���ى االن��ت��رس��ول وف��ي 
االن����ت����رس����ول ص���ال���ة ض��م��ن��ه��ا درج 

يصل الى المكتب في االرضي.
مساحته: /124/م.م.

ح����دود ال��ع��ق��ار: ش��م��ااًل ال��ع��ق��ار رق��م 
 
ً
وشرقا العقار 3136   

ً
وغربا  3127

و3216  و3214   3211 ال��ع��ق��ارات 
 اماك عامة.

ً
وجنوبا

/108500/دوالر  التخمين:  قيمة 
اميركي.

قيمة الطرح للمرة االولى: /65100/
دوالر اميركي.

ال��ق��س��م 17   ف��ي 
ً
136,363 س��ه��م��ا

م���ن ال���ع���ق���ار رق����م 2340/ال����م����زرع����ة 
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى م����دخ����ل وغ��رف��ت��ي��ن 
وص����ال����ون وط���ع���ام وم��ط��ب��خ وح��م��ام 

وخاء وسطح وأربع بلكونات وممر.
مساحته: /124/م.م.

 ال���ع���ق���ار رق��م 
ً
ح�����دود ال���ع���ق���ار: غ���رب���ا

رق��م 4509  العقار   
ً
2765 وش��رق��ا

 
ً
وج���ن���وب���ا  5022 ال���ع���ق���ار  وش����م����ااًل 

اماك عامة.
/8454/دوالر  ال��ت��خ��م��ي��ن:  ق��ي��م��ة 

اميركي.
بدل الطرح للمرة االولى: /5072,4/

دوالر اميركي.
م��وع��د ال���م���زاي���دة وم���ك���ان اج��رائ��ه��ا: 
يوم الثلثاء الواقع في 2015/1/27 
ال��س��اع��ة ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة م���ن قبل 

الظهر في دائرة تنفيذ بيروت.
بالمزاد  للبيع  ال��دائ��رة  ه��ذه  ت��ط��رح 

العلني للمرة االولى.
م��ن   /4/ ال���ق���س���م  ف����ي  س���ه���م   600

العقار رقم 3135/المصيطبة
من   /5/ ال��ق��س��م  ف���ي  و600 س��ه��م 

العقار رقم 3135/المصيطبة
 17 القسم  ف��ي  سهم  و136,362 

من العقار رقم 2340/المزرعة.
والموصوفة اعاه.

 
ً
تنفيذا ال��ش��راء  ف��ي  ال��راغ��ب  فعلى 
ألحكام المواد 973 و978 و983 
م���ن االص������ول ال���م���دن���ي���ة، ان ي���ودع 
بيروت  تنفيذ  دائ��رة  رئيس  باسم 
ق���ب���ل ال���م���ب���اش���رة ب���ال���م���زاي���دة ل���دى 
المصارف  أو أحد  الخزينة  صندوق 
 لبدل الطرح، 

ً
 موازيا

ً
المقبولة مبلغا

أو ي��ق��دم ك��ف��ال��ة م��ص��رف��ي��ة تضمن 
ه����ذا ال��م��ب��ل��غ، وع��ل��ي��ه ات���خ���اذ م��ق��ام 
مختار ل��ه ف��ي ن��ط��اق ال��دائ��رة ان لم 
ل��م يسبق له  ل��ه م��ق��ام فيه أو  يكن 
 فيه، واال عّد 

ً
 مختارا

ً
أن عين مقاما

 له، وعليه 
ً
 مختارا

ً
قلم الدائرة مقاما

 في خال ثاثة ايام من تاريخ 
ً
ايضا

ص���دور ق���رار االح���ال���ة، اي����داع كامل 

الثمن باسم رئيس دائ��رة التنفيذ 
ال����خ����زي����ن����ة أو أح����د  ف�����ي ص�����ن�����دوق 
ال��م��ص��ارف ال��م��ق��ب��ول��ة ت��ح��ت طائلة 
وإال  العشر،  ب��زي��ادة  المزايدة  اع��ادة 
فعلى عهدته فيضمن النقص وال 
وعليه كذلك  الزيادة  من  يستفيد 
بما  الثمن والرسوم والنفقات  دفع 
فيه رسم دالل��ة خمسة بالماية من 
دون ح��اج��ة الن����ذار أو ط��ل��ب وذل��ك 
 م����ن ت���اري���خ 

ً
خ�����ال ع���ش���ري���ن ي����وم����ا

للراغب في  باالحالة،  القرار  ص��دور 
الشراء االطاع لدى هذه الدائرة.

مأمور تنفيذ بيروت هال خليل 

وثيقة تبليغ مدنية
ص��������ادرة ع����ن ال���م���ح���ك���م���ة ال���خ���اص���ة 
االول��������ى  ال����ه����ي����ئ����ة   - ال����م����ص����رف����ي����ة 

)الرئيس عبود(
رقم الدعوى: 2014/177

طالب التبليغ: تصفية بنك التجارة 
ال��خ��ارج��ي��ة، وك��ي��ل��ه االس��ت��اذ سمير 

تابت.
ال��م��ط��ل��وب ت��ب��ل��ي��غ��ه: ال��س��ي��د ن��دي��م 
الياس الورديني، المجهول المقام.
اب�����اغ�����ه�����ا:  ال�����م�����ط�����ل�����وب  االوراق 
االس���ت���ح���ض���ار وم���رب���وط���ات���ه ت���اري���خ 
المقامة  ب��ال��دع��وى   ،2003/7/25
ع����ل����ي����ك����م م��������ن ط������ال������ب ال���ت���ب���ل���ي���غ 
وم����وض����وع����ه����ا ال���������زام ب����دف����ع م��ب��ل��غ، 
ف��ي��ق��ت��ض��ي ح���ض���ورك���م ب����ال����ذات أو 
بموجب سند   

ً
ق��ان��ون��ا يمثلكم  م��ن 

مصدق الستام االوراق وإال تجري 
للمادة   

ً
س��ن��دا بحقكم  ال��م��ع��ام��ات 

/409/أ.م.م. 
رئيس القلم جهاد مشموشي 

اعالن تبليغ
تنفيذ طرابلس  دائ����رة  ع��ن  ص���ادر 

للمادة 409أ.م.م.
م���وج���ه ال����ى ال��م��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه: ط��ون��ي 
مسقا  رأس  م���ن   - م���وس���ى  ن���ق���وال 
بالمعاملة   .

ً
حاليا االقامة  ومجهول 

التنفيذية رقم 2013/82 المقدمة 
ب��وج��ه��ك م���ن ال��م��ن��ف��ذ ب��اس��م اح��م��د 
عراج بوكالة المحامي سامر حواط، 
الغرفة  عن  الصادر  الحكم  بموجب 
االب��ت��دائ��ي��ة ف��ي ال��ش��م��ال ب��رق��م 24 
ال��م��ت��ض��م��ن   2012/2/20 ب���ت���اري���خ 
إعان عدم قابلية العقار رقم 1269 
العقارية،  مسقا  رأس  منطقة  م��ن 
وإزال��ة  الشركاء  بين   

ً
عينا للقسمة 

الشيوع فيه عن طريق طرحه للبيع  
ل��ل��ع��م��وم لمصلحة  ال��ع��ل��ن��ي  ب��ال��م��زاد 
ال����ش����رك����اء أم�������ام دائ���������رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
 
ً
اس��اس��ا يعتمد  أن  على  المختصة 

المبلغ  االول��ى  المزايدة  في  للطرح 
ال��م��ق��در م��ن ال��خ��ب��ي��ر، وت��وزي��ع ناتج 
ال��ث��م��ن وال��م��ص��اري��ف ع��ل��ى ال��ش��رك��اء 
الملكية  ف���ي  ب��ن��س��ب��ة ح��ص��ت��ه  ك���ل 
وشطب اشارة الدعوى عن صحيفة 

العقار المذكور.
ي���ق���ت���ض���ي ح�����ض�����ورك ب������ال������ذات أو 
هذه  قلم  الى  القانونية  بالواسطة 
التنفيذي  اإلن��ذار  الدائرة إلستام 
وم��رب��وط��ات��ه وات��خ��اذ م��ق��ام ل��ك يقع 
الدائرة والجواب  ضمن نطاق هذه 
بمهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغ 
 من 

ً
اإلن������ذار وم��ه��ل��ة ع��ش��ري��ن ي���وم���ا

المهلتين  وبإنقضاء  النشر،  تاريخ 
 يعتبر ك��ل تبليغ لك 

ً
ي��وم��ا أي 25 

 وي���ص���ار ال��ى 
ً
ف���ي ق��ل��م��ه��ا ص��ح��ي��ح��ا

 
ً
م��ت��اب��ع��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب���وج���ه���ك وف���ق���ا

ل�����أص�����ول، ح���ت���ى آخ������ر ال�����درج�����ات 
والمراحل.

رئيس القلم ميرنا الحصري 

اعالنات رسمية

وظائف-مطلوب

م������ط������ل������وب س������ك������رت������ي������رة ل���م���ك���ت���ب 
ك�������ات�������ب ع�����������دل ف��������ي االش�������رف�������ي�������ة. 
 ل�����ات�����ص�����ال ال�����ب�����ري�����د االل����ك����ت����رون����ي:
beyrouthnotaire@gmail.com

Accountant for a bookshop 
in down town Beirut, half-
time, with 2 years exp. in 
accounting, including VAT, 
Income tax, Banks, Suppliers 
& Clients, CNSS, good in 
French. Please send CV to: 
elbourj@cyberia.net.lb

CMC is seeking a civil eng./ 
architect with max. 2 years 
exp. for Chekka region. CV: 
hr@cmclb.com

Dem. Professeur de Piano 
pour Ecole de musique. 
Tél.: 03/423276

عقارات لايجار

شقة فخمة لايجار مساحة 470 متر 
مربع سنويا 42,000$ قرب المحكمة 
العسكرية. للمراجعة 01/646276 - 

01/646275

لايجار غرفة ودار وسطيحة، البربير 
التلفون:  للمراجعة  ش��ه��ري��ا.   $550

01/646275 - 01/646276

االشرفية،  300م.م،  مكتب  لايجار 
ج��ادة ش��ارل مالك، بناية ال سيكال، 
التلفون:  الخارجية، ط8.  وزارة  قرب 

03/305956

A louer chalet superdeluxe 
Ouyoun el Siman prés de 
Refuge, 2 c. à c., salon, 
meublé. Tel: 03/374015

لايجار شقة حديثة مفروشة بجانب 
اوت����ي����ل روي�������ال ض��ب��ي��ه 3 غ�����رف ن���وم 
)لشخص او عائلة صغيرة(. التلفون: 

71/618805

Element'n is recruiting full 
stack nodeJS Developer 
w w w . e l e m e n t n . c o m /
careers/openings

Pharmacie à Zalka recruite 
pharmacien pour horaire de  
nuit CV: job-pha@hotmail.com 
fax: 01/895136 - Tél.: 
03/311667

Pierre Dammous and 
Partners are looking to fill 
the following positions for 
construction supervision 
projects in Lebanon: Elec-
trical Engineers with 5 
years design or construction 
exp.. Mechanical engineers 
with 5 years design or 
construction exp. Electrical 
and mechanical foremen 
with 7 years or more 
site exp. Send CV to: 
hr@pdammous.com

عقارات للبيع

Canada, Montreal Down 
Town, luxurious apart, 
70m2, 1 bdr.., $275,000US. 
Financing available. Tel: 
03/749933

حديقة   + 700م.م  بصاليم،  ش��ق��ة، 
دي�����ك�����ور،   + م����ف����روش����ة  750م.م، 
ن��ت��ع��ام��ل  ال  ن���ه���ائ���ي،   $1,450,000
 03/133222 التلفون:  وس��ط��اء.   مع 
www.honest-associate.com/ 

 delail-php?id=221

 ش����ق����ة ج�����دي�����دة ل���ل���ب���ي���ع ف�����ي ب���ع���ب���دا 
 ب��رازي��ل��ي��ا )م��واص��ف��ات ع��ال��ي��ة( 166م،

غ���رف���ة  م����اس����ت����ر(   1( ن�������وم   2  ،2 ط 
 خادمة، موقفان وكاف، $420000.

التلفون: 78/932888

للبيع أو لايجار

ل��ل��ب��ي��ع او ل��اي��ج��ار ش��ق��ة االش��رف��ي��ة، 
م��وق��ف��ان، ك��اف.  س��اس��ي��ن، 185م.م، 

التلفون: 03/302251

سيارات للبيع

BMW M5 MY2012, Dark 
Grey metallic / Black leather 
interior, 47,500 KM under 
Warranty, no accidents 
Price: $83,000 USD. Contact 
70/700911

مفقود

ف���ق���د ال���س���ي���د ف���ه���د ن���اي���ف أب�����و ع���رب 
)صاحب محطة أبو عرب( في بعقلين 
 
ً
الشوف، محفظة جيب تحوي أوراق��ا

 
ً
ثبوتية )هوية ودفتر سيارة( ومبلغا

االتصال  ممن يجدها  ال��رج��اء   .
ً
م��ادي��ا

على الرقم: 03/823488

Sportswear Co in Zouk 
looking for whole sale 
representative: University 
degree, 2/3 years exp. in 
the whole sale. CV to:  
hr@tchoozshoes.com or 
Fax: 09/211465

 ل��م��ش��روع دواج�����ن ف���ي ط����ور اإلن���ش���اء 
أفريقيا، مطلوب: خبير دواج��ن:  في 

)ي��ف��ض��ل م��ه��ن��دس زراع����ي( ال��خ��ب��رة ال 
تقل عن 5 س��ن��وات. تقني كهرباء، 
ال��خ��ب��رة ال ت��ق��ل ع���ن خ��م��س س��ن��وات 
ف��ي ت��اب��ل��وه��ات ال��ك��ه��رب��اء م��ع أنظمة 
 الكمبيوتر. السيرة الذاتية على البريد 

Africajob1@gmail.com :اإللكتروني

مطلوب مجازون جامعيون ذوو خبرة 
المتن  ساحل  ف��ي  كبير  لمستشفى 
عائلي  اخ��ت��ص��اص  ال��ج��ن��وب��ي: طبيب 
وط��ب��ي��ب أش���ع���ة ورئ���ي���س���ات ورؤس�����اء 
وخدمات  وج��ودة  وتمريض  عمليات 
كهربائي  ومهندس  وغذائية  بيئية 
وم���ع���ل���م س����ن����ك����ري، ت����ق����دم ال���س���ي���رة 
األلكتروني:  البريد  بواسطة   الذاتية 

mnachana@gmail.com

ش��ق��ة ل��ل��ب��ي��ع ف���ي م����ار ال���ي���اس ب��ح��ال��ة 
جيد 220م.م طابق مرتفع مؤلفة من 
ث��اث غ��رف ن��وم م��وق��ف $550,000    
 www.sodeco-gestion.com

التلفون: 01/616000

ل��ل��ب��ي��ع ش��ق��ة غ���زي���ر ف��خ��م��ة م��ف��روش��ة 
ن��وم   4 ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى  م��ط��ل��ة   317م.م 
2 ص��ال��ون ط��ع��ام 3 ح��م��ام. التلفون: 

70/333400

ل��ل��ب��ي��ع ش��ق��ة ف���ي م���ش���روع ض��خ��م في 
س��ع��ر  ح���دي���ق���ة،  م����ع  170م.م  ادم�������ا، 
للتسليم،  غير جاهزة  المتر $1800، 
تقسيط 4 سنوات، للجادين فقط. 

التلفون: 76/045111

ن��ي��و  ال�����دك�����وان�����ة،  ف�����ي  ارض  ل���ل���ب���ي���ع 
اللبناني، االعتماد  بنك   روض��ة، قرب 
ب���دون   ،%50 اس��ت��ث��م��ار  2181م.م، 

وسيط. التلفون: 01/217700

 مطلوب
وظائف

سيارات

مفقود

لإليجار
للبيع او لإليجارعقارات

للبيع
عقارات
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رقدت على رجاء القيامة المرحومة
ماري سليم اسعد نجيم

ارملة المرحوم ميشال شاكر نجيم
ابنها نبيل زوجته ماغي ميشال ديب 

أبو جوده وعائلتهما
ب��ن��ات��ه��ا ه�����دى زوج������ة ع���ب���دو رش�����دان 

وعائلتهما
حياة زوجة مارون حبيقة وعائلتهما

هيام زوجة فؤاد نجيم وعائلتهما
رلى زوجة جورج طويل وعائلتهما.

ي���ح���ت���ف���ل ب����ال����ص����اة ل�����راح�����ة ن��ف��س��ه��ا 
الساعة األولى بعد ظهر غد االحد 18 
مار  الثاني 2015 في كنيسة  كانون 

ميخائيل في معاصر الشوف. 
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
صالة الكنيسة والسبت واالثنين 17 
و19 منه في صالة الرابطة االجتماعية 
بقنايا(  تقا  م��ار  )كنيسة  بقنايا  في 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

حتى السادسة مساء.

زوج الفقيدة ميشال ايليا فلوطي
ولداها ايلي وكريستال

والدها جوزف عيد عطاالله
والدتها ايزابيل طانيوس عطاالله

اشقاؤها عيد عطاالله
فادي عطاالله وعائلته

طوني عطاالله
الهيبي  منصور  زوج��ة  مها  شقيقتها 

وعائلتها
وان�����س�����ب�����اؤه�����م ي����ن����ع����ون ف���ق���ي���دت���ه���م 

المأسوف على صباها المرحومة
ماري جوزف عطاالله
زوجة ميشال ايليا فلوطي

ال��م��ن��ت��ق��ل��ة ال����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى أم��س 
ال���ث���ان���ي 2015  ك���ان���ون  ال��ج��م��ع��ة 16 

متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصاة لراحة نفسها الساعة 
الرابعة بعد ظهر اليوم السبت 17 منه 
ف���ي ك��ن��ي��س��ة ال��ق��دي��س دي��م��ت��ري��وس 
للروم االرثوذكس )مار متر(، االشرفية 

حيث توارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
عشرة  الحادية  الساعة  من  الكنيسة 
منه في  االح���د 18  وغ���دًا  الظهر  قبل 
صالون كنيسة القديس ديمتريوس 
ل������ل������روم االرث��������وذك��������س )م���������ار م����ت����ر(، 
الثانية عشرة  ال��س��اع��ة  م��ن  االش��رف��ي��ة 

ظهرًا ولغاية السادسة مساًء.

تعاز
ب��م��زي��د م��ن ال��رض��ى وال��ت��س��ل��ي��م ننعى 
ب����إذن ال��ل��ه ت��ع��ال��ى فقيدنا  ال��م��رح��وم 

الغالي
إبراهيم رضا الخضرا

والدته الحاجة مريم الخضرا
زوجته غالية يكن 

ابناه أكرم، أنور زوجته علياء القباني
ابنتاه إيغار وألما

أحفاده عمر وغالية وإبراهيم.
تقبل ال��ت��ع��ازي ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء في 
الثالث اليوم السبت 17 كانون الثاني 
ت��ل��ة  ال��ف��ق��ي��د ف����ي  م���ن���زل  2015 ف����ي 
الخياط، مقابل تلفزيون لبنان، شارع 
تامر ماط، بناية ألما، الطابق الثامن، 
ف��وق ص��ال��ون وفيق صعب وذل��ك من 
ال��س��اع��ة ال���ع���اش���رة وال��ن��ص��ف ص��ب��اح��ًا 
ولغاية الساعة األولى بعد الظهر ومن 
الساعة الثالثة والنصف عصرًا ولغاية 

الساعة السادسة مساًء.

بسم الله الرحمن الرحيم
������ا إل���ي���ه راج���ع���ون ب��ال��رض��ى 

ّ
�����ا ل��ل��ه وإن

ّ
إن

وال��ت��س��ل��ي��م ل��م��ش��ي��ئ��ت��ه ت��ع��ال��ى ننعى 
فقيدتنا الغالية المرحومة

الست إم يوسف 
كوكب رشيد هرموش

زوجة المرحوم الشيخ حسن هرموش
المنتقلة إلى رحمته تعالى الخميس 
جثمانها  ع��ل��ى  ���ي 

ّ
وُص���ل  2015/1/15

الطاهر أمس الجمعة 16 منه الساعة 
األولى بعد الظهر في مسقط رأسها 

السمقانية، الشوف.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
ال��س��م��ق��ان��ي��ة  ال���ب���ل���دة  األح�����د ف���ي دار 
ال��ش��وف م��ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة صباحًا 
لغاية الساعة الرابعة، والثلثاء 20 منه 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
ح��ت��ى ال��خ��ام��س��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ف���ي دار 

الطائفة الدرزية، بيروت.
أوالده�����ا ال��م��ش��اي��خ ال��م��رح��وم ي��وس��ف 
زوج���ت���ه إك�����رام ش��ف��ي��ق وه�����اب، شبل 
سمير  مشرفية،  شامل  سمر  زوج��ت��ه 

زوجته جمانة بديع الحلبي، 
أب��و مطر،  وليد زوج��ت��ه روي���دا توفيق 
خ���ال���د زوج���ت���ه دي���ان���ا ول���ي���د ري��ش��ان��ي 

)رئيس بلدية السمقانية الشوف(
ب��ن��ات��ه��ا ن���اه���دة زوج����ة ال��ش��ي��خ رش��ي��د 
ال��ق��اض��ي، س��م��ي��رة زوج���ة ال��ش��ي��خ عمر 

العيد، ماجدة زوجة رجا موفق.
ال���راض���ون ب��ق��ض��ائ��ه آل ه���رم���وش، آل 
ال��ع��ي��د، آل وه�����اب، آل  ال��ق��اض��ي، آل 
آل  م��وف��ق،  آل  الحلبي،  آل  مشرفية، 
آل  برغشة،  آل  الرشاني،  آل  بو مطر، 
ال��ق��م��ن��د، أب����و ع��ي��ش��ة. وع���م���وم أه��ال��ي 

السمقانية.
تلفون: 009611809000

:Email
fadybeaurivage@hotmail.com

شقيقاها الياس خليل جون
نهاد خليل جون

ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا ف���ر ي����ال ارم���ل���ة ال��م��رح��وم 
موريس حداد واوالدها وعائاتهم

ابن عمها فادي جريس جون وعائلته 
)في المهجر(

روز ارملة خالها المرحوم سليم خوري 
واوالدها وعائاتهم

ي���ن���ع���ون ب���م���زي���د ال����م����أس����وف ع��ل��ي��ه��ا 
المرحومه

نوال خليل جون
ال���راق���دة ع��ل��ى رج���اء ال��ق��ي��ام��ة وال��ح��ي��اة 
المقدسة  بالقرابين   

ً
م���زودة األب��دي��ة 

قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة 
مساًء.

ال�����رج�����اء اب���������دال االك����ال����ي����ل ب���ال���ت���ب���رع 
للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعارًا 

خاصًا.

اش����ق����اء ال���ف���ق���ي���دة ج�������وزاف اب���راه���ي���م 
ساسين وعائلته في الوطن والمهجر

جان ابراهيم ساسين
ابراهيم ساسين وعائلته في  ري��اض 

الوطن والمهجر
في  وعائلته  اب��راه��ي��م ساسين  ام��ي��ل 

الوطن والمهجر
ش��ق��ي��ق��ت��اه��ا ج���وزف���ي���ن زوج�����ة ح��اف��ظ 

ابراهيم وعائلتها
امل زوجة جورج عطيه مطر وعائلتها
وع����م����وم ع����ائ����ات ك���ف���رع���ق���ا ي��ن��ع��ون 

فقيدتهم الغالية المرحومة
ليلى ابراهيم ساسين

والدتها المرحومة نبيهة جرجس خزام
المنتقلة الى رحمته تعالى الخميس 

15 كانون الثاني 2015.
اليوم  نفسها  لراحة  بالصاة  يحتفل 
ال���س���ب���ت 17 م���ن���ه ال���س���اع���ة ال��ث��ال��ث��ة 
ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ف���ي ك��ن��ي��س��ة ال��ق��دي��س 
ج��اورج��ي��وس ل��ل��روم االرث��وذك��س في 

بلدة كفرعقا الكورة.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
م��ن��ه من  واالح�����د واالث��ن��ي��ن 18 و19 
ال���س���اع���ة ال���راب���ع���ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر حتى 

السابعة مساء في صالون الكنيسة.

انتقلت الى رحمته تعالى
تريز ساسين صقر

ارملة جان حنا الحداد
جامعة آل الحداد

اب���ن���اؤه���ا أن����ط����وان زوج���ت���ه ال���ي���ن رزق 
وعائلتهما

 ج�����وزف زوج���ت���ه ن����دى ال��ص��ي��دن��اوي 
وعائلتهما

 جهاد زوجته ها العلم وعائلتهما
 ال��دك��ت��ور ب��ي��ار زوج��ت��ه س����وزان ف��رح 

وعائلتهما
ابنتها انطوانيت زوجة بديع البواري 

واوالدهما وعائاتهم.
اليوم  نفسها  لراحة  بالصاة  يحتفل 
ال���ث���ان���ي 2015  ك���ان���ون  ال��س��ب��ت 17 
الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة 
في  وت��وارى  غزير  الحبشية،  السيدة 

مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغدًا 
االح��د 18 منه ف��ي ص��ال��ون الكنيسة 
من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساًء.

رق���دت ع��ل��ى رج���اء ال��ق��ي��ام��ة المجيدة 
أمس الجمعة 16 كانون الثاني 2015 
المأسوف  الدينية  واجباتها  متممة 

عليها المرحومة
جاكلين الياس الحمصي

ارملة المرحوم وليم مبارك صفير
ال���ف���ق���ي���دة روال زوج������ة س��ل��ي��م  ب���ن���ات 

انطوان بصال وعائلتهما
كارال وليم صفير

مادونا زوج��ة ج��وزف موريس باسيل 
وعائلتهما

الحمصي  ال��ي��اس  ان���ط���وان  شقيقها 
وعقيلته

ايان  ج��ورج  المرحوم  ارملة شقيقها 
خوري واوالدها وعائاتهم

ارملة شقيقها المرحوم حبيب ايفون 
حكيمة واوالدها وعائاتهم.

الحمصي  ج��رم��ان  األخ���ت  شقيقتها 
)من راهبات سيدة المعونة الدائمة(

عبدو  تريز  المرحومة  شقيقتها  زوج 
نعمه واوالده وعائاتهم

وف��ي��ك��ت��ور  وادوار  ادم������ون  اس���اف���ه���ا 
مبارك صفير وعائاتهم

ب��ن��ات حميها س��ه��ام ارم��ل��ة ال��م��رح��وم 
ط����ان����ي����وس ح����ن����ا ص���ف���ي���ر واوالده����������ا 

وعائاتهم
وابنتها  ح���داد  ف���ؤاد  زوج���ة  جنفياف 

وعائلتها
سيلفي زوج��ة ال��ف��راد خلف واوالده��ا 

وعائاتهم
ول��ي��م درزي  ال��م��رح��وم  ارم��ل��ة  جاكلين 

واوالدها وعائاتهم
وانسباؤهم ينعونها.

اليوم  نفسها  لراحة  بالصاة  يحتفل 
ال���ث���ان���ي 2015  ك���ان���ون  ال��س��ب��ت 17 
الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة 

مار روكس الرعائية ريفون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغدًا 
االحد 18 منه في صالون كنيسة مار 
روك���س ري��ف��ون م��ن ال��س��اع��ة الحادية 
السادسة  ولغاية  الظهر  قبل  عشرة 

مساًء.

انتقلت الى رحمته تعالى 
السيدة 

ناديا مجيد هرموش
زوجة المرحوم محمود هزاع القاضي

ابنها ناجي القاضي
مالك  المهندس  زوج��ة  بناتها نجوى 

العقيلي
امل زوجة الدكتور عصام هرموش

المرحومة ليلى زوجة مروان القاضي
المرحومة المهندسة نهى

هدى القاضي
وغ��س��ان  ه��رم��وش  ع��دن��ان  شقيقاها 

هرموش
ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا س���ه���ام ه����رم����وش ارم���ل���ة 

المرحوم اديب علم الدين.
ى على جثمانها اليوم السبت 17 

ّ
ُيصل

األول��ى  الساعة   2015 الثاني  ك��ان��ون 
م���ن ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ف���ي دار ال��ب��ل��دة في 

السمقانية.
قبل  السمقانية  ف��ي  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
الدفن وبعده وغدًا االحد 18 منه من 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 
الظهر في  بعد  الرابعة  الساعة  لغاية 

دار البلدة في السمقانية
وف��ي بيروت االرب��ع��اء 21 منه في دار 
الطائفة الدرزية من الساعة الحادية 
ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة ال��س��اع��ة 

السادسة مساًء.

زوج المرحومة سمير توفيق حّروق
اش��ق��اؤه��ا م��ي��ش��ال زوج��ت��ه ل���ور خليل 

واوالدهما وعائاتهم
ف�����اي�����ق زوج������ت������ه ال�����ي�����س ب������و س���م���ره 

واوالدهما وعائاتهم
خليل  المرحوم  ارملة  معوض  سلوى 

واوالدهما وعائاتهم
الحداد  رفيق  زوج��ة  شقيقاتها كلير 

واوالدهما وعائاتهم
لطيفه
لوريس

اوالد المرحومة سميرة وعائاتهم
وان�����س�����ب�����اؤه�����م ي����ن����ع����ون ف��ق��ي��دت��ه��م 

المرحومة
شفيقه شكري بو سمره

والدتها 
المرحومة آدال سليم بوفاضل

ال��م��ن��ت��ق��ل��ة ال���ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى أم��س 
ال���ث���ان���ي 2015  ك���ان���ون  ال��ج��م��ع��ة 16 

مزّودة باألسرار المقدسة.
يحتفل بالصاة لراحة نفسها الساعة 
الرابعة بعد ظهر اليوم السبت 17 منه 

في كنيسة سيدة النجاة، بصاليم.
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 18 و19 
صالون الكنيسة من الساعة الحادية 
ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة ال��س��اع��ة 

السابعة مساًء.

ريتا ارملة المرحوم الياس عبد األحد 
واوالدها وعائاتهم

داني  زوجته  البيروتي  ج��ان  النقيب 
صفير واوالدهما 

أسما زوجة الياس الخوري واوالدهما 
وعائاتهم

ال���دك���ت���ور ج�����ورج ال���ب���ي���روت���ي زوج��ت��ه 
ميشال شدياق وولدهما

لور  زوجته  البيروتي  جهاد  المحامي 
ديب واوالدهما

ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م��ن األس����ى وال��دت��ه��م 
المرحومة

ايلدا جرجي مطر
ارملة المرحوم جوزف سلوم البيروتي

اليوم  نفسها  لراحة  بالصاة  يحتفل 
ال���ث���ان���ي 2015  ك���ان���ون  ال��س��ب��ت 17 
الساعة األولى بعد الظهر في كنيسة 
م���ار ن��ه��را، س��اح��ل ع��ل��م��ا، ج��ون��ي��ه، ثم 
رأس��ه��ا،  مسقط  ال��ى  جثمانها  ينقل 

قرطبا.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
وغ������دا األح������د 18 م���ن���ه، م����ن ال��س��اع��ة 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ل��غ��اي��ة 
السابعة مساء في صالون كنيسة مار 

نهرا، ساحل علما.

ان��ت��ق��ل ع��ل��ى رج����اء ال��ق��ي��ام��ة وال��ح��ي��اة 
االبدية المرحوم

فؤاد موسى حيدر
اوالده انطوانيت زوجة نقوال نحاس 

واوالدهما
انجلينا زوجة جاك بعيني وابنتاهما
طوني زوجته هاله درخم وولداهما 

ف������ادي������ا زوج����������ة اس�����ط�����ف�����ان خ��ل��ي��ف��ه 
واوالدهما

اشقاؤه عائلة المرحوم جاك حيدر
عائلة المرحومة كتر توفيق زكا

عائلة المرحومة رضا يوسف غندور
عائلة المرحومة ماري عبد الله خليف.

االحد  لراحة نفسه غدًا  الصاة  تقام 
ال��س��اع��ة   2015 ال���ث���ان���ي  ك���ان���ون   18
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ف��ي ك��ات��درائ��ي��ة 
ال�����ق�����دي�����س ج�������اورج�������ي�������وس ل�����ل�����روم 

االرثوذكس طرابلس الزاهرية.
منه   17 السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
ف���ي م��ن��زل ال��ف��ق��ي��د ف���ي ش����ارع ع��زم��ي 

بناية فتال فوق بنك لبنان والمهجر
م����ن����ه ف������ي ق���اع���ة  وغ���������دًا االح���������د 18 
ال��ك��ات��درائ��ي��ة م���ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة 
الجناز  بعد  حتى  الظهر  قبل  ع��ش��رة 

مباشرة
ق����اع����ة  ف��������ي  م�����ن�����ه   19 واالث�������ن�������ي�������ن 
الكاتدرائية من الساعة الثانية حتى 

السادسة مساء،
والثلثاء 20 منه في صالون كنيسة 
م�����ار ن���ق���وال االش����رف����ي����ة م����ن ال��س��اع��ة 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر حتى 

السادسة مساء، 
واالربعاء 21 منه في صالون كنيسة 
م����ار اس��ط��ف��ان ال���ب���ت���رون م���ن ال��س��اع��ة 

الثالثة حتى السابعة مساء.
بعده طول  م��ن  ولكم  ال��راح��ة  لنفسه 

البقاء.

اوالد الفقيدة عبدالله نقاش زوجته 
مرتا كاريا وولداهما 

انيس وروبير 
ط���ون���ي ن���ق���اش زوج���ت���ه دن���ي���ز ق��ي��ام��ه 

وولداهما 
جيسيكا واندريا )في المهجر(

سعاد زوجة منصور نصر وابنتهما 
زوج��ة سامي بستاني  نتالي  ن��دى – 

وعائلتها 
اليس نقاش

ك���ل���ود ن���ق���اش زوج������ة ان�����ط�����وان رزق 
واوالدهما 

آن ماري، جان بيار، ميشيل 
وعموم عائات نقاش، ميناري، باشا، 
بستاني،  قيامه،  كاريا،  رزق،  نصر، 
ب��ي��ط��ار، ده����ان، ج��رج��س وان��س��ب��اؤه��م 
في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من 

االسى فقيدتهم الغالية المرحومة
ماري سابا ميناري

ارملة المرحوم انيس عبدالله نقاش
المنتقلة الى رحمته تعالى الخميس 
م��ت��م��م��ة   2015 ال���ث���ان���ي  ك����ان����ون   15

واجباتها الدينية.
يحتفل بالصاة لراحة نفسها الساعة 
الثالثة بعد ظهر اليوم السبت 17 منه 
الجميزة ثم  م���ارون،  م��ار  ف��ي كنيسة 
توارى في مدفن العائلة، رأس النبع.

لكم من بعدها طول البقاء.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
عشرة  الحادية  الساعة  من  الكنيسة 
قبل الظهر واالحد واالثنين 18 و19 
منه في صالون كنيسة مار م��ارون - 
ال��ح��ادي��ة عشرة  ال��س��اع��ة  م��ن  الجميزة 

أمس الجمعة 16 كانون الثاني.
ي��ن��ق��ل ج��ث��م��ان��ه��ا ال���س���اع���ة ال���ع���اش���رة 
ص���ب���اح ال���ي���وم ال��س��ب��ت 17 م��ن��ه ال��ى 
األرث��وذك��س  ل��ل��روم  السيدة  كنيسة 
بالصاة  يحتفل  حيث  ال��ش��وي��ف��ات، 

لراحة نفسها الثالثة بعد الظهر.
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 18 و19 
صالون الكنيسة من الساعة الحادية 
ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ل��غ��اي��ة ال��س��ادس��ة 

مساًء.

زوجة الفقيد كفى الياس طبال
اوالده جهاد وولداه

ج������ورج زوج����ت����ه ب��ات��ري��س��ي��ا ك��وت��ش��ي 
وابنتهما

متري
ب����ن����ات����ه رب��������اب زوج��������ة ن����ع����م����ان م��ت��ى 

وعائلتها 
رندلى ارملة ريمون ياغي 

مارغريت زوجة شربل الحلو وعائلتها 
ح��ف��ي��دت��ه ل��ي��ن��دا ن��ع��م��ان م��ت��ى زوج���ة 

ايمان الحاج وعائلتها 
اوالد شقيقه المرحوم الياس جرجي 

الحلوه وعائاتهم 
م��ارغ��ري��ت  ال��م��رح��وم��ة  شقيقته  اوالد 

ارملة حليم الحاج وعائاتهم 
اش��ق��اء زوج��ت��ه ميشال ط��ب��ال زوجته 

نورما فرح واوالدهما وعائاتهم 
ط��ب��ال  ق��س��ط��ن��ط��ي��ن  ال���م���رح���وم  اوالد 

وعائاتهم 
نقوال الياس طبال 

ج��������ان ط�����ب�����ال زوج������ت������ه م����ن����ى ب���رش���ا 
واوالدهما وعائاتهم 

وابنتها  طبال  ل��ودي  زوجته  شقيقة 
نيكول زوجة جهاد خوري وعائلتها

وان���س���ب���اؤه���م ف����ي ال����وط����ن وال��م��ه��ج��ر 
ي���ن���ع���ون ب���م���زي���د االس��������ى ف��ق��ي��ده��م 

المأسوف عليه المرحوم
الصحافي 

ميشال جرجي الحلوة
ال��م��ن��ت��ق��ل ال���ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى صباح 
ال��خ��م��ي��س 15 ك��ان��ون ال��ث��ان��ي 2015 

متممًا واجباته الدينية.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 17 
م��ن��ه ف���ي ص���ال���ون ك��ن��ي��س��ة ال��ق��دي��س 
ن��ي��ق��والوس ل��ل��روم االرث���وذك���س )م��ار 
نقوال(، االشرفية من الساعة الحادية 
السادسة  ولغاية  الظهر  قبل  عشرة 

مساًء.

تعالى  لمشيئته  والتسليم  بالرضى 
ننعى المرحوم

العميد الركن 
عادل داوود ذبيان

)ابو خلدون(
زوجته نجوى داوود ابو الحسن

اوالده الدكتور خلدون زوجته رنداال 
األعور

ايهاب زوجته ريتا هال
ريم زوجة غسان اسعد عبد الخالق

شقيقاه حاتم وعائلته
حسام وعائلته

فايز  المرحوم  ارملة  عايده  شقيقته 
ابو كروم

وانسباؤهم ينعونه.
المنتقل الى رحمته تعالى الثلثاء 13 

كانون الثاني 2015.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم ال��س��ب��ت وغ��دًا 
األح��د 17 و18 منه في منزل الفقيد 
في خلدة بناية حمدان، طريق صيدا 

القديمة، قرب مثلث خلدة.
اآلسفون آل ذبيان، آل ابو كروم، آل 

ابو الحسن.

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

تعالى  لمشيئته  والتسليم  بالرضى 
وب��م��زي��د م��ن االس����ى ن��ن��ع��ى فقيدتنا 

الغالية المرحومة
نهيل فؤاد القزاز زين 

الدين
)أم صالح(

رئيسة تمريض مستشفى 
دار العجزة االسالمية سابقًا

الحائزة وسام العمل الوطني اللبناني 
حرم المرحوم محمود أحمد زين الدين

أوالده�����������ا ال����دك����ت����ور ص������اح زوج���ت���ه 
الدكتورة رندة المصري

الدكتور فراس زوجته ديانا حمزة
هشام

داليا زوجة عماد مسعود
االرب��ع��اء  تعالى  رحمته  ال��ى  المنتقلة 

.2015/1/14
احتفل بالصاة على جثمانها الطاهر 
ب��ل��دة خريبة  ال��خ��م��ي��س 15 م��ن��ه ف���ي 

الشوف.
اليوم  البلدة  دار  ف��ي  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
الحادية  الساعة  م��ن  منه   17 السبت 
ع���ش���رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ل��غ��اي��ة ال��س��اع��ة 
الطائفة  دار  وف���ي  م��س��اء،  ال��خ��ام��س��ة 
ال��درزي��ة ف��ي ب��ي��روت االثنين 19 منه 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

الى الساعة السابعة مساء.
اآلس��ف��ون آل زي��ن ال��دي��ن وآل ال��ق��زاز 

وآل حميدان وآل مسعود.
لكم من بعدها طول البقاء.

ب��خ��ع��ازي م���ادي���ك���ال غ����روب ال��ق��اب��ض��ة 
وش��رك��اه  خ����وري  ف����ؤاد  – مستشفى 

ش.م.ل
ومركز عبدالعزيز الطبي ش.م.ل

وج��م��ي��ع  ال���ط���ب���ي  وال����ط����اق����م  اإلدارة 
الموظفين

والتسليم  ال��رض��ى  م��ن  بمزيد  ينعون 
بمشيئة الله

نهيل فؤاد القزاز زين الدين
والدة الدكتور صالح زين الدين

ل��ه��ا ال��رح��م��ة ول��ك��م م���ن ب��ه��ده��ا ط��ول 
البقاء.

رق������د ع���ل���ى رج�������اء ال���ق���ي���ام���ة ال��م��ج��ي��دة 
المرحوم

انطوان قيصر الشلفون
تعاونية صربا للوفاة

زوجته نجوى شفيق ابو عسلي
اب���ن���اه س���ي���زار زوج���ت���ه س��ي��ري��ن ي��وس��ف 

وعائلتهما
بيار زوجته رنا الشفتري وعائلتهما

ش��ق��ي��ق��ه ال����ي����اس ق���ي���ص���ر ال��ش��ل��ف��ون 
واوالده وعائاتهم )مختار صربا سابقًا(

م���ي���ش���ال  ال�����م�����رح�����وم  ش���ق���ي���ق���ه  اوالد 
وعائاتهم

ارملة خليل صفير  شقيقتاه فيوليت 
واوالدها وعائاتهم

ع��اي��ده ارم��ل��ة ج���وزف ال��ح��اي��ك واوالده���ا 
وعائاتهم

عقل  ليندا  المرحومة  شقيقته  اوالد 
مبارك وعائاتهم

وانسباؤهم ينعونه. 
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
ال��ث��ان��ي 2015  االح���د 17 و18 ك��ان��ون 
ف���ي ص���ال���ون ك��ات��درائ��ي��ة م���ار ج��رج��س 
ال��م��ارون��ي��ة ال��رع��ائ��ي��ة ص��رب��ا، جونيه من 
ال��س��اع��ة ال���ح���ادي���ة ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر 

ولغاية السادسة مساًء.

ج��رج��وره  نعمان  زب��ي��ده  الفقيد  وال���دة 
الخوري

اب����ن����ت����ه زي�����ن�����ة زوج���������ة ت����وف����ي����ق ع������واد 
وعائلتهما

ابناه كريم يزبك وعائلته 
زي������اد ي���زب���ك زوج����ت����ة ك����ارول����ي����ن ب����دور 

وعائلتهما
اشقاؤه ادمون يزبك وعائلته 

جورج يزبك وعائلته
بيار يزبك وعائلته

ش��ق��ي��ق��ت��ه ف���ري���دة زوج�����ة خ��ل��ي��ل ح��رب 
وعائلتهما

وع���ائ���ات ي���زب���ك، ج����رج����وره، ال���خ���وري، 
ب�����رب�����اري، ع��������واد، ب��������دور، ك�������رم، ح���رب 
وان���س���ب���اؤه���م وع���م���وم ع���ائ���ات رم��ح��اال 

وكفرنيس ينعون 
أنطوان كريم يزبك
)رئيس بلدية رمحاال سابقًا(

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دا 
ال��ث��ان��ي 2015  األح���د 17 و18 ك��ان��ون 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
ل��غ��اي��ة ال���س���ادس���ة م���س���اًء ف���ي ص��ال��ون 
ك���ن���ي���س���ة ك����ات����درائ����ي����ة م������ار ج���رج���س 

المارونية، وسط بيروت 
ي��ق��ام ق����داس غ���دا األح����د 25 م��ن��ه في 
ك��ن��ي��س��ة م����ار م��خ��اي��ل رم���ح���اال ال��س��اع��ة 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة وال��ن��ص��ف قبل الظهر 
وت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ب��ع��د ال���ق���داس لغاية 

الخامسة مساًء.

رقدت على رجاء القيامة
أنطوانيت يوسف غصن
زوجة يوسف مطانيوس غصن 

ابنتها ريتا زوجة سيلفانو أبو جودة
اشقاؤها انطوان غصن وعائلته 

مرشد غصن وعائلته 
جورج غصن 

فهد  م��ي��ش��ال  زوج����ة  رج����اء  شقيقاتها 
وعائلتهما 

م���ن���ى زوج�������ة ال����دك����ت����ور ي����وس����ف ف���رح 
وعائلتهما 

صونيا زوجة سمير ماضي وعائلتهما 
دوللي 

وانسباؤهم ينعونها. 
تقبل ال��ت��ع��ازي غ���دًا االح���د 18 ك��ان��ون 
ك��ن��ي��س��ة  ف����ي ص����ال����ون  ال���ث���ان���ي 2015 
ب��دارو من الساعة  القلب االق��دس في 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 

الساعة السابعة مساًء.

ب��م��زي��د م���ن ال���رض���ى وال��ت��س��ل��ي��م ننعى 
ال���م���رح���وم ب�����إذن ال���ل���ه ت��ع��ال��ى ف��ق��ي��دن��ا 

الغالي
بهزاد علي سليمان الملي

العقيد المتقاعد 
في قوى األمن الداخلي

زوجته أمل قوتلي
إبنته أمل

أش��ق��اؤه ال��دك��ت��ور خ��ال��د وال��م��رح��وم��ون 
سليمان والدكتور بدر الدين والعميد 

منير.
����ي ع���ل���ى ج���ث���م���ان���ه ال���ط���اه���ر ظ��ه��ر 

ّ
ُص����ل

الخميس 15 كانون الثاني 2015 في 
جامع البسطة التحتا، وووري في جبانة 

الباشورة.
تقبل التعازي في الثالث اليوم السبت 
17 منه للرجال والنساء في قاعة خليل 
قصقص  الخاشقجي،  جامع  ال��ه��ب��ري، 
وذل������ك م����ن ال���س���اع���ة ال���ث���ال���ث���ة ول��غ��اي��ة 

الساعة السادسة مساًء.

إبنا الفقيد مروان جونيور 
ماهر زوجته ساره بيبي وعائلته

سامي  المرحوم  أرملة  مهى  شقيقتاه 
فرح وأوالدها

رالدا
أعمامه عائلة المرحوم فريد شحاوي

عائلة المرحوم شفيق شحاوي
عائلة المرحوم فؤاد شحاوي

عائلة المرحوم خليل شحاوي
وع���م���وم ع���ائ���ات ش���ح���اوي، ش��م��اس، 
مباردي  ف��رح،  بيبي،  ديميترياديس، 

وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
مروان جوزف شحالوي

زوجته المرحومة مارينا جميل شماس
المنتقل إلى رحمته تعالى األربعاء 14 

كانون الثاني 2015.
منه   17 السبت  ال��ي��وم  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
ف��ي ص��ال��ون كنيسة س��ي��دة اإلن��ت��ق��ال 
أتشيناك  األشرفية  الكاثوليك،  للروم 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

حتى السادسة مساًء.

إدارة وموظفو شركة
Sets Holding

عليه  ال��م��أس��وف  ال��ح��زن  بمزيد  ينعون 
المرحوم

مروان جوزف شحالوي
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام

شقيقاته هيام زوجة بهجت بزي )ابو 
وسيم(

عفاف زوجة علي اسماعيل )ابو زياد(
ف��اروق  الدكتور  المرحوم  زوج��ة  اح��ام 

عواضة 
الشيخ  محمد  المهندس  زوج��ة  جنان 

محسن شرارة 
اشقاء زوجته مهاب زوجته رائدة داغر

وسيم زوجته رانية كحول
ش��ق��ي��ق��ة زوج����ت����ه س�����اف زوج������ة ع��ل��ي 

شرارة.
ت��ق��ام ذك����رى اس��ب��وع ف��ي ب��ن��ت جبيل 
غدًا االحد 2015/1/18 الساعة العاشرة 
ص���ب���اح���ا ف����ي م��ج��م��ع ال���م���رح���وم ال���ح���اج 

موسى عباس.
اآلس��ف��ون آل ش����رارة، ب��ي��ض��ون، رم��ال، 
منيمنة، رضا، دلول، اسماعيل، بزي، 
ال��ب��زري، عواضة وعموم  داغ��ر، كحول، 

اهالي بنت جبيل.

تصادف غ��دًا األح��د 18 كانون الثاني 
2015 ذك��رى م��رور أس��ب��وع على وف��اة 

المرحوم
السيد 

علي السيد نور الدين
أوالده كامل، كمال ومحمد

)رئيس  غبريس  الحاج كمال  أصهاره 
ب��ل��دي��ة ك����ف����ررم����ان(، ع��ل��ي م��ح��م��د ن��ور 
ال���دي���ن )م��خ��ت��ار ك���ف���ررم���ان(، ال��م��رح��وم 
ال���دك���ت���ور ح��س��ن م��ح��م��د ن����ور ال���دي���ن، 
األستاذ  ظاهر،  علي  حسين  الدكتور 
ع��ب��د األم���ي���ر دروي�����ش، ح��س��ي��ن محمد 
نور الدين، غالب فوز، سامة ياسين، 
س���ل���م���ان ب���ع���ل���ب���ك���ي، أح����م����د ط��ف��ي��ل��ي 

وحسين بعلبكي.
ب����ه����ذه ال���م���ن���اس���ب���ة ت���ت���ل���ى ع����ن روح����ه 
ويقام  الحكيم  الذكر  من  آي  الطاهرة 
م���ج���ل���س ع�������زاء ف����ي ح��س��ي��ن��ي��ة ب��ل��دت��ه 

كفررمان الساعة العاشرة صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء.

ذكرى أربعين
لمناسبة مرور أربعين يومًا للراقد على 

رجاء القيامة المأسوف عليه
حليم عبدو دعيبس

)الحلحول(
زوجته سهام يوسف غانم

اب��ن��ه ان���ط���وان دع��ي��ب��س زوج���ت���ه روزي 
شهاب وعائلتهما

ب��ن��ات��ه ن��ج��ا زوج��ه��ا س��اس��ي��ن مسعود 
وعائلتهما

ميرنا زوجها بيار لحود وعائلتهما
أن��ط��وان��ي��ت زوج��ه��ا ش��ارل��ي عبد األح��د 

وعائلتهما
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
الساعة السادسة والنصف مساء اليوم 
في  الثاني 2015،  كانون   17 السبت 

كنيسة مار مارون، الشياح.
واألصدقاء  األهل  الفقيد تدعو  عائلة 

لمشاركتها الصاة.

ت��ص��ادف االث��ن��ي��ن 19 ك��ان��ون ال��ث��ان��ي 
على  يومًا  أربعين  م��رور  ذك��رى   2015

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج أسد الجرمقاني

زوجته الحاجة أحام حسن الجرمقاني
إبنته تانيا الجرمقاني

أدي��ب،  الشيخ  الشيخ نصار،  أش��ق��اؤه 
الشيخ محمد، الشيخ كمال والمرحوم 

الشيخ منصور.
ب��ه��ذه ال��م��ن��اس��ب��ة األل��ي��م��ة تتلى آي��ات 
الطاهرة  روح��ه  عن  الحكيم  الذكر  من 
الساعة الثالثة بعد الظهر في حسينية 

آل برجاوي، الجناح.
آل  ال�����ج�����رم�����ق�����ان�����ي،  آل  اآلس��������ف��������ون 
ح���س���ن، آل ال���دع���ج���ة وع����م����وم أه���ال���ي 
ص��ل��خ��د )ال���س���وي���داء( وأه���ال���ي ع��رم��ت��ى 

والسكسكية.

بمناسبة مرور اربعين يومًا للراقد على 
رجاء القيامة المأسوف عليه المرحوم

المربي والرئيس السابق 
للجنة األولمبية اللبنانية

أنطوان جان شارتييه
ت��ق��ام ال��ذب��ي��ح��ة االل��ه��ي��ة وص����اة وض��ع 
الحادية  الساعة  نفسه  ل��راح��ة  البخور 
عشرة قبل ظهر غد االح��د 18 كانون 
ف���ي ك��ن��ي��س��ة م��درس��ة  ال���ث���ان���ي 2015 

الفرير المون ال سال. 
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وأس������رة ال���ف���ري���ر م��ون 
وانسباؤهم  االق���دس  وال��ق��ل��ب  الس���ال 
يدعون االهل واالصدقاء لمشاركتهم 

الصاة عن نفسه.

نزيه سعد  زوج��ة  اميلي  الفقيد  اوالد 
وعائلتها

لينا زوجة شربل حواط وعائلتها
سمر زوجة جوزف خوام وعائلتها

حنا زوجته اناستازيا وعائلته
الكريم مطر  م��روان عبد  ابن شقيقته 

وعائلته
وعموم عائات برتقش، عبود، سعد، 
باركر، مطر وانسباؤهم  حواط، خوام، 
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 ف��ق��ي��ده��م ال��غ��ال��ي 

المأسوف عليه المرحوم
اميل حنا برتقش

الخميس  تعالى  رحمته  ال��ى  المنتقل 
م��ت��م��م��ًا   2015 ال����ث����ان����ي  ك�����ان�����ون   15

واجباته الدينية.
السبت 17 منه  ال��ي��وم  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
ف���ي ص���ال���ون ك��ن��ي��س��ة ن���ي���اح ال��س��ي��دة 
ب���ي���روت، ش���ارع  االرث���وذك���س���ي���ة راس 
عشرة  الحادية  الساعة  م��ن  المكحول 

قبل الظهر ولغاية السادسة مساًء.

زوج الفقيدة فوزي شاكر شمعون 
اوالده�������ا ط���ون���ي زوج���ت���ه ج���وي���ل ال��م��ر 

وعائلته 
ايلي زوجته رانيا ميان وعائلته 

عبدالله زوجته هبة األعرج وعائلته 
بناتها ها 

أميرة زوجة انطوان كساب 
سمر زوجة وليد ابو حيدر 

أمينة زوجة نسيب ابو حيدر
اش������ق������اؤه������ا اي�����ل�����ي وأم������ي������ن وج��������ورج 

ورومانوس وعائاتهم 
عبد  المرحوم  ارملة  نظيرة  شقيقتها 

النور الريشاني وعائلتها 
وان�����س�����ب�����اؤه�����م ي����ن����ع����ون ف���ق���ي���دت���ه���م 

المرحومة
نوال ميشال صليبي
زوجة فوزي شاكر شمعون

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
ال��ث��ان��ي 2015  االح���د 17 و18 ك��ان��ون 
م��ار  ف��ي كنيسة  ف��ي ص��ال��ون كنيسة 
عبدا في القنابة )بعبدات( من الساعة 
ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��ًا ول���غ���اي���ة ال��س��ادس��ة 

مساًء.

ذكرى أسبوع
الثاني  تصادف غدًا االح��د 18 كانون 
2015 ذك��رى م��رور أس��ب��وع على وف��اة 

المرحوم
محسن خليل أبو حيدر

والدته المرحومة زمزم الخليل
زوجته المرحومة الحاجة زينب طّراف

ولده خليل زوجته سميحة شهاب
يوسف  المهندس  زوج���ة  زم���زم  ابنته 

مرتضى
شقيقاه المرحوم الحاج عباس زوجته 
نهلة الخليل األستاذ علي زوجته رجاء 

مكي
فاطمة  ال��ح��اج��ة  ال��م��رح��وم��ة  شقيقاته 
زوج����ة ال��م��رح��وم اس��م��اع��ي��ل م��رت��ض��ى، 
ال��م��رح��وم علي  ال��ح��اج��ة محسنة زوج���ة 
ال���ح���اج���ة بلقيس  ال���م���رح���وم���ة  ط������راف، 
منيرة  المرحومة  زوجة محمد سماقة، 
زوجة حسن سماقة، المرحومة الحاجة 

سميرة.
الذكر  م��ن  آي���ات  المناسبة  ف��ي  تتلى 
الحكيم عن روحه الطاهرة في حسينية 
ال��ش��ي��اح م��ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة صباحا 

حتى الحادية عشرة قبل الظهر.
ال���راض���ون ب��ق��ض��اء ال��ل��ه وق����دره آل أب��و 
ح���ي���در، ال��خ��ل��ي��ل، ش���ه���اب، م��رت��ض��ى، 

طراف، سماقة، مكي.

الثاني  تصادف غدًا االح��د 18 كانون 
2015 ذك��رى م��رور اس��ب��وع على وف��اة 

فقيدتنا الغالية المرحومة
رباب الحاج نور الدين صفا

زوجة محمود محمد علي صفا )الشاطر(
ولداها مريم عبدالله صفا زوج��ة ماهر 

صفا ومحمود عبدالله صفا
اشقاؤها المرحومان الحاج انور وعادل 
ون��ه��اد وال��ح��اج محمود وط��ال والحاج 

ناصر
زوجة  وزينب  وليلى  نهلة  شقيقاتها 

محمد دكروب.
من  آي  تتلى  االليمة  المناسبة  بهذه 
ال���ذك���ر ال��ح��ك��ي��م وي���ق���ام م��ج��ل��س ع���زاء 
الساعة  ال��ط��اه��رة  ع��ن روح��ه��ا  حسيني 
بلدتها  حسينية  في  صباحا  العاشرة 

زبدين.
اآلس���ف���ون آل ص��ف��ا وق��ب��ي��س��ي وع��م��وم 

اهالي زبدين.

تصادف غدًا األحد 2015/1/18 ذكرى 
م������رور أس����ب����وع ع���ل���ى وف������اة ال��م��ن��اض��ل 

الوطني والقومي
محمد خليل حسين

ولداه شوقي والدكتور وصفي.
تأبيني  إحتفال  يقام  المناسبة  بهذه 
ف����ي ح��س��ي��ن��ي��ة ب���ل���دت���ه ح�����وال ال��س��اع��ة 

العاشرة صباحًا.
اآلسفون آل حسين، آل سليم وحزب 

طليعة لبنان العربي اإلشتراكي.

ب��م��ن��اس��ب��ة م������رور اس����ب����وع ع���ل���ى وف����اة 
المأسوف عليه المرحوم

المربي فيصل شرارة
مدير ثانوية الغبيري سابقًا

امين لجنة الكولوكيوم 
في وزارة التربية سابقا

والده المرحوم الحاج عبد االمير شرارة 
والدته المرحومة الحاجة فريدة الشيخ 

عبد االمير شرارة
زوجته المربية انسام تحسين شرارة

اب������ن������اه ال����م����ه����ن����دس س���������اري زوج����ت����ه 
االعامية ريا رمال وسني 

ابنته سحر زوجة طريف بيضون
سامية  زوجته  احسان  الحاج  اش��ق��اؤه 

منيمنة
الحاج فياض زوجته وفاء رضا

المرحوم محمد زوجته غادة شرارة 
واصف زوجته هيام دلول

اربعين عامًا على وفاة  م��رور  بمناسبة 
المأسوف عليه المرحوم
نقوال فيليب زيركا

ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
غد  صباح  والنصف  التاسعة  الساعة 
ال��ث��ان��ي 2015 في  االح���د 18 ك��ان��ون 
للروم  ديمتريوس  القديس  كنيسة 

االرثوذكس )مار متر( في االشرفية.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وان��س��ب��اؤه��م ي��دع��ون 
االهل واالصدقاء لمشاركتهم الصاة 

لراحة نفسه.

بمناسبة مرور اربعين يومًا على وفاة 
المرحومة

ايزابيل جوزف سعاده
زوجة ريمون انطوان كرم 

عائلة الفقيدة تدعو االهل واالصدقاء 
ل���راح���ة نفسها  ال���ص���اة  ل��م��ش��ارك��ت��ه��ا 
اليوم السبت 17 كانون الثاني 2015 
ال���س���اع���ة ال���خ���ام���س���ة ب���ع���د ال���ظ���ه���ر ف��ي 

كنيسة سيدة لورد، فرن الشباك.

بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاة 
المرحومة

فريدة يوسف الخوري
ارملة المرحوم الشيخ انطوان الخوري

عائلة الفقيدة وعموم االهل واالنسباء 
ف��ي ال��وط��ن وال��م��ه��ج��ر ي��دع��ون��ك��م ال��ى 
مشاركتهم الصاة لراحة نفسها غدًا 
االحد 18 كانون الثاني 2015 الساعة 
الحادية عشرة قبل الظهر في كنيسة 

سيدة المعونات حارة صخر، جونيه.
وبعده  ال��ق��داس  ال��ت��ع��ازي قبل  تقبل 

في قاعة الكنيسة.

ذكرى سنة
ب���م���ن���اس���ب���ة م��������رور س����ن����ة ع����ل����ى وف�����اة 

المأسوف عليها المرحومة
جورجيت شعيا االسمر

ارملة فيليب طنوس
ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
ال���س���اع���ة   2015/1/18 االح��������د  غ������دًا 
الظهر  قبل  والنصف  عشرة  الحادية 
ف���ي ك��ن��ي��س��ة م����ار ي���وس���ف، ال��ح��ك��م��ة، 
من  تطلب  الفقيد  عائلة  االش��رف��ي��ة. 
ج��م��ي��ع ال���ذي���ن ع���رف���وه���ا واح���ب���وه���ا ان 

يشاركوها الصاة.

لمناسبة مرور سنة على وفاة المرحوم
شبلي جرجي جمهوري

يقام قداس وجناز لراحة نفسه وذلك 
يوم غد األحد 18 كانون الثاني 2015 
الساعة العاشرة والنصف صباحًا في 
كنيسة القديسين عبدا وفوقا بعبدا.
ال��رج��اء م��ن األه���ل واألص��دق��اء وجميع 

الذين عرفوه وأحبوه الصاة ألجله.

ذكرى 13 سنة
في الذكرى الثالثة عشرة الستشهاد

الوزير والنائب السابق 
ايلي حبيقة 

ورفاقه 
فارس سويدان، 

ديمتري عجرم ووليد زين
يتوجه حزب الوعد وعائات الشهداء 

بدعوتكم 
لراحة  وال��ج��ن��از  ب��ال��ق��داس  للمشاركة 
الثاني  ك��ان��ون   24 السبت  نفوسهم 
وال���ن���ص���ف  ال���ث���ال���ث���ة  ال���س���اع���ة   2015
تقا،  م���ارت  كنيسة  ف��ي  الظهر  بعد 

الحازمية.

شكر على تعزية
آل صالحة

ي��ت��ق��دم��ون ب��ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر لكل 
م��ن ش��ارك��ه��م ال��م��ص��اب األل��ي��م ب��وف��اة 

المرحوم
سامر ياسر صالحة

س������واًء ب��ال��ح��ض��ور ش��خ��ص��ي��ًا ل��ت��ق��دي��م 
التعازي في خلّية آل صالحة في رأس 
المتن، وفي منزل الفقيد في البلدة، 
وفي دار الطائفة الدرزية في بيروت. 
كما يشكرون كل من أرس��ل برقيات 
ال���ع���زاء م���ن ك���ل ال��م��ن��اط��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
النشر في  أو عبر  االغ��ت��راب،  وب��ل��دان 
ال��ص��ح��ف. وي��س��أل��ون ال��ل��ه ت��ع��ال��ى أال 

يصيبهم مكروه في عزيز لديهم. 
رحم الله فقيدنا الغالي 

ا إليه راجعون.
ّ
ا لله وإن

ّ
وإن
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سلة دبي الـ 26: الرياضي غلب الزمالك

حقق الرياضي بيروت فوزه الثاني تواليًا في دورة دبي الدولية الـ 26 
لكرة السلة على حساب الزمالك المصري 99 – 75 )االشواط 27 – 
10، 58 – 30، 74 – 53، 99 – 75(. وكان افضل مسجل للفائز 

االميركي جيريمياه ماساي 22 نقطة وأضاف وائل عرقجي 15 نقطة 
واالميركي رشاد يونغ 14 نقطة. وكان الرياضي افتتح مبارياته بفوز 
كبير على منتخب االمارات 112 – 80. ويلتقي الرياضي في مباراته 
الثالثة غدًا االحد نلكس الفليبيني الساعة 17:30 بتوقيت بيروت.

سلة الدرجة األولى: املتحد أسقط الهومنتمن

فاز المتحد طرابلس على مضيفه هومنتمن بيروت 76 – 67 
)االشواط 19 – 17، 34 – 31، 59 – 42، 76 – 67( في المباراة 

التي أجريت بينهما مساء أمس في قاعة الهومنتمن بسنتر اغباليان 
في منطقة مزهر - انطلياس في المرحلة الثامنة. وكان أفضل 
مسجل للفائز االميركي ديواريك سبنسر 23 نقطة الى تسع  

متابعات وأضاف بشير عموري 12 نقطة الى تسع متابعات وشارل 

تابت 12 نقطة وعمر الترك 12 نقطة، وللخاسر جيمي سالم 18 
نقطة وأضاف االميركي رشاد ماك كانتس 17 نقطة والكندي 

مايكل فرايزر 14 نقطة الى 19 متابعة وخمس تمريرات حاسمة.
قاد المباراة الحكام عادل خويري وزياد طنوس وجورج سعد.

طائرة الدرجة االولى: فوز الرسالة الصرفند على الجيش

حقق الرسالة الصرفند فوزه الثاني هذا الموسم على مضيفه  
الجيش 3 – 2  )25 – 22، 23 – 25، 27 – 25، 19 – 25، 15 

– 8( في المباراة التي اجريت بينهما مساء امس في مجمع الرئيس 
العماد اميل لحود الرياضي العسكري بالدكوانة، في افتتاح المرحلة 
الخامسة من بطولة لبنان للكرة الطائرة للدرجة االولى للرجال. قاد 

المباراة الحكمان الدوليان بسام الجميل وداني حبيب.
وتتابع المرحلة اليوم بثالث مباريات: الساعة 16:00 القلمون – 
الزهراء الميناء في مجمع نورث هافن بالقلمون، الساعة 18:30 

الشبيبة البوشرية – المشعل كوسبا في مجمع ميشال المر الرياضي 
بالبوشرية، الساعة 19:30 الرياضي حاالت – االنوار الجديدة في 

قاعة نادي الرسل بجونية.

موجز محلي

مع استمرار نهائيات كأس األمم 
التي  القدم  لكرة  الـ 16  اآلسيوية 
 31 حتى  أوســتــرالــيــا  تستضيفها 
الجاري، تستضيف  الثاني  كانون 
غينيا االستوائية نهائيات كأس 
األمـــم األفــريــقــيــة الـــ 30 مــن اليوم 
المقبل  الــســبــت حــتــى 17 شــبــاط 

ويشارك فيها 16 منتخبًا.
ويــغــيــب عـــن الـــــــدورة عــــدد من 
مقدمها  فــي  الكبيرة  المنتخبات 
مــرات،  سبع  الــكــأس  حاملة  مصر 

وهــــــو رقــــــم قــــيــــاســــي، ونـــيـــجـــيـــريـــا 
حاملة الــكــأس فــي الــــدورة الـــ 29 
عـــام 2013 فـــي جــنــوب افــريــقــيــا، 
وغــانــا،  الــكــامــيــرون  بينما ستكون 
وكـــلـــتـــاهـــمـــا أحـــــــرزت الـــلـــقـــب اربــــع 
مـــــرات، مـــن ابــــرز الــمــشــاركــيــن الــى 
المنتخبان  وهما  وتــونــس  الجزائر 

العربيان الوحيدان في الدورة. 
ووزعـــــــــت الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـــــــ 16 
الــمــشــاركــة فـــي الــنــهــائــيــات على 
االول  يـــتـــأهـــل  مـــجـــمـــوعـــات  أربـــــــع 

والــثــانــي مــن كــل منها لــلــدور ربــع 
الــنــهــائــي. وضــمــت االولـــــى: غينيا 
عام  )بطلة  الكونغو  االســتــوائــيــة، 
الغابون،  فاسو،  بوركينا   ،)1972
والــثــانــيــة: زامــبــيــا )بــطــلــة 2012(، 
الديموقراطية  الكونغو  جمهورية 
تــونــس  و1974(،   1968 )بــطــلــة 
الـــــــرأس  جـــــــزر   ،)2004 )بــــطــــلــــة 
األخــــضــــر، والـــثـــالـــثـــة: غـــانـــا )بــطــلــة 
1963 ةو1965 و1978 و1982(، 
 ،)1990 )بطلة  الجزائر  السنغال، 

)بــطــلــة 1996(،  افــريــقــيــا  جــنــوب 
الـــعـــاج، غينيا،  والـــرابـــعـــة: ســاحــل 
مـــالـــي، الــكــامــيــرون )بــطــلــة 1984 

و1988 و2000 و2002(. 
وتـــــقـــــام الـــــيـــــوم مـــــبـــــاراتـــــان فــي 
ـــــــى مــــن تــصــفــيــات  الـــمـــرحـــلـــة االول
ـــــــــــــــــى: غـــيـــنـــيـــا  الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة االول
االســتــوائــيــة - الــكــونــغــو فـــي بــاتــا 
بــيــروت،  بتوقيت   18:00 الــســاعــة 
باتا  فــي  الــغــابــون   - بوركينا فاسو 

ايضا الساعة 21:00. 

ضمن سائق "ميني" القطري ناصر 
العطية لقبا ثانيا لرالي دكار الـ37 
الجنوبية،  أميركا  في  يجرى  الــذي 
بعدما زاد الفارق بينه وبين سائق 
"تــــويــــوتــــا" االفــــريــــقــــي الــجــنــوبــي 
الـــــى35:39  فيلييه  دو  جينييل 
العام  الترتيب  صــدارة  في  دقيقة 
الــيــوم،  الــخــتــام  عشية  للسائقين، 
وذلــــك عــقــب الــمــرحــلــة الــــــ12 الــتــي 
ريو  ترماس دو  بين  امــس  أجريت 
هـــونـــدو وروزاريـــــــو فـــي االرجــنــتــيــن 
منها  كيلومترا   1024 ومسافتها 

مع  خــاصــة  مــرحــلــة  كيلومترا   298
توقيت.

وفــــاز فــي هـــذه الــمــرحــلــة سائق 
"مـــيـــنـــي" االرجـــنـــتـــيـــنـــي أورالنـــــــدو 
تــــيــــرانــــوفــــا مـــحـــقـــقـــا فــــــــوزه الــــرابــــع 
الــروســي  ومتقدما ســائــق "مــيــنــي" 
 30 بــفــارق  فاسيلييف  فالديمير 
ثانية، وسائق "رينو" االرجنتيني 
إمــيــلــيــانــو ســـبـــارتـــارو بـــفـــارق 1:29 
دقــيــقــة. واحـــتـــل الــعــطــيــة الــمــركــز 

الرابع بفارق 1:37.
وفي صدارة الترتيب العام لفئة 

المركز  العطية  يحتل  الــســيــارات 
ســاعــة،   40:18:30 مسجال  االول 
بـــفـــارق 35:39  فــيــلــيــيــه  دو  أمـــــام 
البولوني  "ميني"  وسائق  دقيقة، 
بفارق  هولوفزيتش  كــرزيــشــتــوف 
تــتــويــج  وبــــــات  ســــاعــــة.   1:31:51
الــســائــق الــقــطــري الــيــوم فــي حكم 

المؤكد.
وفي  فئة الدراجات النارية، فاز 
امـــس االوســـتـــرالـــي كــوبــي بــرايــس 
على "كي تي ام" مسجال 3:19:04 
ســاعــات، متقدما االســبــانــي خــوان 

بــاريــدا بــورت على "هــونــدا" بفارق 
بــاولــو  1:55 دقــيــقــة، والــبــرتــغــالــي 
غونسالفيش على "هوندا" بفارق 

.3:02
وفـــــي الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام، يــحــتــل 
مــــارك  االســــبــــانــــي  األول  الــــمــــركــــز 
ام" مسجال  تـــي  "كــــي  عــلــى  كـــومـــا 
بـــاولـــو  أمــــــام  ســــاعــــة،   45:08:32
 17:49 بـــــفـــــارق  غـــونـــســـالـــفـــيـــش 
ـــرايـــس بــفــارق  دقـــيـــقـــة، وطـــوبـــي ب
احـــراز  25:18. وقـــد شــــارف كــومــا 

لقبه الخامس.

ي��ل��ت��ق��ي جــوفــنــتــوس تــوريــنــو حــامــل 
االخيرة  الثالثة  المواسم  فــي  اللقب 
ومـــتـــصـــدر الـــالئـــحـــة بـــــ 43 نــقــطــة، 
هــيــالس فــيــرونــا الــثــالــث عــشــر بــــ 21 
نقطة، على ملعب "جوفنتوس ارينا" 
في تورينو للمرة الثانية خالل اربعة 
ايـــام فــي المرحلة الـــ 19 مــن الـــدوري 
الــقــدم "كالتشيو".  لــكــرة  االيــطــالــي 
ويحل آ أس روما الثاني بفارق ثالث 
نـــقـــاط عـــن الــمــتــصــدر عــلــى بــالــيــرمــو 
نــقــطــة، ويستضيف  بــــ 25  الــعــاشــر 
الزيو روما الثالث بـ 31 نقطة نابولي 

الرابع بـ 30 نقطة.  
من جهة أخرى، تأهل جوفنتوس 
تورينو للدور ربع النهائي من كأس 
ايطاليا بفوزه على هيالس فيرونا 6 - 
1 في المباراة التي أجريت بينهما على 
ملعب "جوفنتوس أرينا" في تورينو 
ـــــدور الــخــامــس. ســجــل للفائز  فـــي ال
سيباستيان جيوفينكو )2( وروبرتو 
بيريرا والفرنسي بول بوغبا واالسباني 
الفارو موراتا من ضربة جزاء "بنالتي" 
وكينغسلي كــومــان فــي الــدقــائــق 6 
و45 و21 و53 و64 و79، وللخاسر 

نيني في الدقيقة 57.
 

اسبانيا 

فـــي الــمــرحــلــة الـــــ 19 مـــن الـــــدوري 
مدريد  ريــال  يحل  "ليغا"،  األسباني 
مــتــصــدر الــالئــحــة بــــ 42 نــقــطــة على 
غــيــتــافــي الـــرابـــع عــشــر بــــ 17 نــقــطــة، 
وبـــرشـــلـــونـــة الـــثـــانـــي بــــفــــارق نــقــطــة 

عـــن الــمــتــصــدر عــلــى ديــبــورتــيــفــو ال 
بـ 17 نقطة،  الخامس عشر  كورونيا 
ويستضيف أتلتيكو مدريد الثالث بـ 
38 نقطة وحامل اللقب غرانادا الـ 20 

األخير بـ 14 نقطة. 
من جهة اخــرى، خرج ريــال مدريد 
الماضي من  الموسم  الــكــأس  حــامــل 
الــدور الخامس من كأس الملك بعد 
تعادله وضيفه أتلتيكو مدريد 2 - 2 
في مباراة االياب التي أجريت بينهما 
أول من امس على ملعب "سانتياغو 
برنابيه" في مدريد وشهدها 81 الف 
سيرجيو  للمضيف  ســجــل  مــتــفــرج. 
رامـــــــوس والـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
و54،   20 الدقيقتين  فــي  رونـــالـــدو 
ولــلــضــيــف فــرنــانــدو تـــوريـــس الــمــعــار 
مــن آ ســي مــيــالن االيــطــالــي )2( في 
أتلتيكو  وكـــان  و46.   1 الدقيقتين 
مدريد فاز 2 - 0 في مباراة الذهاب. 

وجدد برشلونة فوزه على مضيفه 
ألــتــشــي 4 - 0 )مـــبـــاراة الــذهــاب 5 - 
ماتيو  الفرنسي جيريمي  0( سجلها 
وســيــرخــي روبـــرتـــو وبـــــدرو رودريــغــيــز 
والبرازيلي ادريان كوريا في الدقائق 

20 و40 و43 و2+90.
وفـــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي يلتقي: 
ــلــبــاو، بــرشــلــونــة -  مــلــقــة - أثــلــتــيــك ب
أتلتيكو مدريد، اسبانيول برشلونة 

- أشبيلية، فياريال - غيتافي.  

هولندا 

فـــي الــمــرحــلــة الـــــ 18 مـــن الــــــدوري 

الهولندي، يحل بي اس في ايندهوفن 
مــتــصــدر الــالئــحــة بــــ 43 نــقــطــة على 
فيتيس ارنهيم العاشر بـ 22 نقطة، 
ويستضيف اجاكس امستردام الثاني 
بفارق اربع نقاط عن المتصدر وحامل 
اللقب اف سي غروننغن الثامن بـ 24 
نــقــطــة، وفــيــنــورد روتــــــردام الــثــالــث بـ 
انشكيده  تونتي  اف ســي  31 نقطة 

الخامس بـ 28 نقطة. 

البرتغال 

ـــــدوري  ـــــ 17 مـــن ال فـــي الــمــرحــلــة ال
لشبونة  بنفيكا  يلتقي  الــبــرتــغــالــي، 
حامل اللقب ومتصدر الالئحة بـ 43 
نقطة ماريتيمو فونشال العاشر بـ 20 
نقطة، واف سي بورتو الثاني بفارق 
ســت نــقــاط عــن الــمــتــصــدر بينافيل 
السابع عشر ما قبل االخير بـ 11 نقطة، 
وسبورتنغ لشبونة الثالث بـ 33 نقطة 

ريو آفي السادس بـ 24 نقطة. 

انكلترا 

فـــي الــمــرحــلــة الـــــ 22 مـــن الـــــدوري 
االنــكــلــيــزي "بــرمــيــيــر لـــيـــغ"، يلتقي 
تشلسي متصدر الالئحة بـ 49 نقطة 
مضيفه سوانسي سيتي التاسع بـ 30 
نقطة، ويستضيف مانشستر سيتي 
الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر 
وحامل اللقب ارسنال الخامس بـ 36 
بـ  الثالث  ساوثمبتون  ويحل  نقطة، 
يونايتد  نيوكاسل  على  نقطة   39

الـــعـــاشـــر بــــ 27 نــقــطــة، ومــانــشــســتــر 
ــــ 37 نــقــطــة على  يــونــايــتــد الــــرابــــع ب
ما  التاسع عشر  رينجرز  بــارك  كوينز 

قبل االخير بـ 19 نقطة. 

اسكوتلندا 

فـــي الــمــرحــلــة الـــــ 22 مـــن الـــــدوري 
أبــرديــن  االســكــوتــلــنــدي، يستضيف 
متصدر الالئحة بـ 46 نقطة اف سي 
دنــــدي الــثــامــن بــــ 25 نــقــطــة، ويحل 
الــســلــتــيــك الــثــانــي بـــفـــارق اربــــع نقاط 
عـــن الــمــتــصــدر وحـــامـــل الــلــقــب على 
هاميلتون اكاديميكال الخامس بـ 39 
يونايتد  دنـــدي  ويستضيف  نقطة، 
الـــثـــالـــث بـــــ 41 نـــقـــطـــة ايــنــفــرنــيــس 
كاليدونيان تيسل الرابع بـ 41 نقطة. 

فرنسا 

فـــي الــمــرحــلــة الـــــ 21 مـــن الـــــدوري 
الــفــرنــســي "لــيــغ 1"، يــحــل أولــمــبــيــك 
بـــ 42 نقطة  الــالئــحــة  لــيــون متصدر 
الــتــاســع عشر ما  على راســيــنــغ لنس 
قبل االخير بـ 19 نقطة، ويستضيف 
أولمبيك مرسيليا الثاني بفارق نقطة 
عن المتصدر آن آفان غانغان الثالث 
عشر بـ 25 نقطة، ويحل سانت اتيان 
رين  بـ 39 نقطة على ستاد  الثالث 
نــقــطــة، ويستضيف  بــــ 29  الــتــاســع 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان الـــرابـــع بــــ 38 
الثامن  ايــفــيــان تــونــون غــايــار  نقطة 

عشر بـ 20 نقطة.

تغلب بطل العالم العبقري النروجي 
مــاغــنــوس كــارلــســن الــمــصــنــف اول 
فـــي الــعــالــم عــلــى الــبــطــل االولــمــبــي 
االرميني ثالث مرات ليفون ارونيان 
في الجولة الخامسة من دورة " تاتا 
الـــ77  الدولية  الهولندية   " ستيل 
والتي اجريت بينهما اول من امس 
فـــي مــديــنــة روتـــــــردام الــهــولــنــديــة. 
وعـــلـــى رغـــــم لــعــبــه الـــمـــتـــواضـــع فــي 
ـــــــــى، بــــــدا كـــارلـــســـن  الـــــجـــــوالت االول
االخــطــر،  رفــيــقــه  لــهــزيــمــة  متحمسا 
وقد نجح فعال في هزيمته في 47 
نقلة في دفاع راغوزين ليصعد الى 

المرتبة السادسة بثالث نقاط.
والـــمـــعـــركـــة الـــرئـــيـــســـيـــة االخـــــرى 
كــــــانــــــت بـــــيـــــن الـــــنـــــجـــــم االيـــــطـــــالـــــي 
الــمــصــنــف ثـــانـــيـــا فـــابـــيـــانـــو كــــاروانــــا 
الشاب  البولوني  االســاتــذة  وكبير 
رادوســــــالف وايــتــاتــشــيــك وانــتــهــت 
بفوز االخير في 47 نقلة في الدفاع 
االسكوتلندي. وسبق لوايتاتشيك 
ايضا في مواجهة  هــزم كارلسن  ان 
الثانية  المرتبة  يحتل  وهــو  عاصفة 
فاسيلي  االوكراني  المخضرم  خلف 
الــذي  ايفانتشوك  ميخايلوفيتش 
تــعــادل والــصــيــنــي اليـــرن ديــنــغ في 

26 نقلة في الدفاع السالفي.
وفـــــي الـــنـــتـــائـــج االخــــــــرى، تــغــلــب 
الهولندي الشاب انيش غيري على 

الجورجي بادور جوبافا في 36 نقلة 
فــي دفــاع الملك الــهــنــدي. وسقط 
الكرواتي ايفان ساريتش باالبيض 
رادجــابــوف في  االذري تيمور  امـــام 
60 نــقــلــة فــــي الــــدفــــاع االســـبـــانـــي 

تفريع برلين.
وتــــــعــــــادل االمـــــيـــــركـــــي ويـــســـلـــي 
ســـو وبــطــلــة الــعــالــم فـــي الــشــطــرنــج 
الصينية يفان هو في 66 نقلة في 
الفرنسي  والبطل  راغــوزيــن،  دفـــاع 
ماكسيم الغريف والهولندي لويك 
فان ويلي في 60 نقلة في الدفاع 

الصقلي.

وتعتبر الدورة من الفئة عشرين 
ومعدلها 2746 نقطة، وهي تقام 
وفــق طريقة  العادي  الشطرنج  في 
الدوري من 13 جولة، مدة كل منها 

سبع ساعات حدا اقصى. 
ويــلــتــقــي فـــي الــجــولــة الــســادســة 
: فــان ويلي  مساء الجمعة كــل مــن 
- أرونـــــيـــــان، كــــاروانــــا - كــارلــســن، 
 - جوبافا  وايتاتشيك،   - هــو  يفان 
ويــســلــي ســـو، رادجـــابـــوف - غــيــري، 

ايفانتشوك – ساريتش.
نقاطا  المتنافسين  ترتيب  هنا 

اثر الجولة الخامسة:

)اوكرانيا  ايفانتشوك  - فاسيلي   1
- 2715( 4 نقاط من أصل خمس 

ممكنة.
2 - رادوسالف وايتاتشيك )بولونيا 

3.5 )2744 -
3 - اليرن دينغ )الصين – 2732( 

3,5
4 - فــابــيــانــو كــــاروانــــا )ايـــطـــالـــيـــا - 

2820 نقطة( 3
5 - ويسلي سو )الواليات المتحدة 

3 )2762 –
6 - مــاغــنــوس كــارلــســن )نـــــروج – 

3 )2862
7 - انيش غيري )هولندا – 2784( 

3
8 - تيمور رادجابوف )اذربيجان – 

2,5 )2734
9 - مــاكــســيــم الغـــريـــف )فـــرنـــســـا - 

2,5 )2757
10 - ايــفــان ســاريــتــش )كــرواتــيــا - 

2 )2666
ـــيـــان )ألرمــيــنــيــا -  11 - لــيــفــون ارون

1,5 )2797
12 - لــويــك فـــان ويــلــي )هــولــنــدا – 

1,5 )2667
13 - يفان هو )الصين – 2673( 

1,5
بـــــــادور جـــوبـــافـــا )جـــورجـــيـــا -   - 14

.0,5 )2727

نهائيات كأس األمم األفريقية الـ 30 تنطلق اليوم

رالي دكار الـ37: العطية سيارات وكوما دراجات نارية

البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم يف عطلة نهاية األسبوع

دورة "تاتا ستيل" الهولندية الدولية الـ 77 يف الشطرنج
الجولة الخامسة: كارلسن هزم أرونيان ووايتاتشيك هزم كاروانا

فوزها  اللقب  حاملة  اليابان  حققت 
ـــعـــراق 1 – 0  ــيــًا عــلــى ال ــثــانــي تــوال ال
)الشوط االول 1 – 0( في المباراة التي 
أجريت بينهما على ملعب "بريزبين 
ســتــاديــوم" فــي بــريــزبــيــن وشــهــدهــا 
22941 متفرجا، في المرحلة الثانية 
مـــن تــصــفــيــات الــمــجــمــوعــة الــرابــعــة 
وشـــارفـــت بــلــوغ الــــدور ربـــع النهائي 
من نهائيات كــأس األمــم اآلسيوية 
التي تستضيفها  القدم  لكرة  الـــ16 
أوســتــرالــيــا حــتــى 31 كــانــون الثاني 
الــجــاري. وسجل االصــابــة كيسوكي 
هــونــدا فــي الــدقــيــقــة 22 مــن ضربة 

جزاء "بنالتي".

االردن – فلسطين

وعلى ملعب "ملبورن ريكتنغوالر 
ستاديوم" في ملبورن وأمام 10808 

عــلــى  االردن  تـــغـــلـــب  مـــتـــفـــرجـــيـــن، 
االول  )الــــشــــوط   1  –  5 فــلــســطــيــن 
3 – 0( وأبـــقـــى أمــلــه فـــي الــوصــول 
الــى الـــدور ربــع النهائي. وكـــان نجم 
الــــمــــبــــاراة الــــالعــــب االردنــــــــــي حــمــزة 
الـــــدرادرة الـــذي سجل أربـــع اصــابــات 

الــدقــاق 35 و45+2 و75 و80  في 
افتتح  الرواشدة  بعدما كان يوسف 
الــدقــيــقــة 33. امــا  الــتــســجــيــل فـــي 
اصــــابــــة فــلــســطــيــن فــســجــلــهــا جــاكــا 

حبيشة في الدقيقة 85.
تـــتـــصـــدر الــــيــــابــــان تـــرتـــيـــب فـــرق 

الـــمـــجـــمـــوعـــة ولــــهــــا ســــت نــــقــــاط مــن 
االردن  يــلــيــهــا   )0  –  5( مــبــاراتــيــن 
الــعــراق 3 )1 – 1(،  3 )5 – 2( ثــم 

وفلسطين ال شيء )1 – 9(.

اليوم مباراتان

وتقام اليوم السبت مباراتان  من 
المرحلة الثالثة االخيرة من تصفيات 
المجموعة االولى: اوستراليا – كوريا 
الجنوبية في بريزبين الساعة 11:00 
الكويت   – عــمــان  بــيــروت،  بتوقيت 

في نيوكاسل الساعة 11:00 ايضا.
تــتــصــدر أوســتــرالــيــا تــرتــيــب فــرق 
الـــمـــجـــمـــوعـــة ولــــهــــا ســــت نــــقــــاط مــن 
كــوريــا  تــلــيــهــا   ،)1  –  8( مــبــاراتــيــن 
الكويت  ثــم   ،)0  –  2(  6 الجنوبية 
ال شـــيء )1 – 5(، وعــمــان ال شــيء

.)5 – 0(

في مباراة شهدجت مواجهة بين 
تاريخ  فــي  النجوم  أبـــرز  مــن  اثنين 
لكرة  الشمالي  االمــيــركــي  الـــدوري 
آي"،  بــي  "ان  للمحترفين  الــســلــة 
أنهى لوبرون جيمس سلسلة من 
كليفالند  لفريقه  خــســارات  ســت 
كـــافـــالـــيـــيـــرز اذ قــــــاده الـــــى الـــحـــاق 
خسارة ثالثة تواليا بمضيفه لوس 
أنـــجـــلـــس اليــــكــــرز بـــقـــيـــادة كــوبــي 
بــريــانــت الــــذي فـــرض عــلــيــه رقــابــة 
)االشــــواط   109  –  102 لصيقة، 
 –  75  ،57  –  61  ،30  –  30
للفائز  79، 102 – 109(. سجل 
ـــرون جــيــمــس 36 نــقــطــة الــى  ـــوب ل
وكيري  حاسمة  تــمــريــرات  خمس 
نـــقـــطـــة، ولــلــخــاســر  ايـــرفـــيـــنـــغ 22 
جــوردان هيل 20 نقطة الى ست 
متابعات وكوبي بريانت 19 نقطة 

الى 17 متابعة.

ومـــــــنـــــــي نـــــــيـــــــويـــــــورك نـــيـــكـــس 
تــوالــيــا، وهــي رقم  الــــ16  بخسارته 
قياسي آخــر لــه فــي تــاريــخــه، امــام 
مــضــيــفــه مــيــلــووكــي بـــاكـــز 95 – 
 56  ،13  –  31 )االشـــــــــواط   79
 .)79  –  95  ،56  –  82  ،37  –
ســجــل لــلــفــائــز أو. جـــي. مــايــر 22 
نقطة وبراندون نايت 20 نقطة، 
العائد  انطوني  كارميلو  وللخاسر 

25 نقطة.
وفــــاز هــيــوســتــن روكـــتـــس على 
ضــيــفــه أوكـــالهـــومـــا ســيــتــي ثــانــدر 
112 – 101 )االشـــواط 40 – 18، 
 –  112  ،75  –  88  ،53  –  64
101(. سجل للفائز جيمس هاردن 
31 نقطة الى تسع متابعات وعشر 
تمريرات حاسمة وتيرفور أريزا 17 
نــقــطــة، ولــلــخــاســر كيفن دورانـــت 

24 نقطة الى 10 متابعات.

نهائيات كأس األمم اآلسيوية الـ 16 لكرة القدم
فوز ثان تواليًا لليابان وأول لألردن

الدوري األميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين "ان بي آي"
لوبرون جيمس حسم املواجهة وكوبي بريانت

حمزة الدرادرة الذي سجل أربع إصابات لألردن في مرمى فلسطين، في ملبورن. )أ ف ب(

من اليمين لوبرون جيمس وكوبي بريانت خالل الشوط األول من مباراة فريقيهما 
كليفالند كافالييرز ولوس أنجلس اليكرز والتي أسفرت عن فوز األول، في لوس 
أنجلس.  )أ ب(

الدورات الدولية يف كرة املضرب
صاعدان يف نهائي سيدني للمرة األولى

ت������أه������ل الــــــــقــــــــازاقــــــــي مـــيـــخـــائـــيـــل 
كـــــوكـــــوشـــــكـــــيـــــن الـــــــصـــــــاعـــــــد مـــن 
التصفيات للدور النهائي من دورة 
لكرة  الدولية  االوسترالية  سيدني 
المضرب على مالعب صلبة والبالغة 
دوالرات   494,310 جوائزها  قيمة 
للرجال و710 آالف دوالر للسيدات، 
بـــفـــوزه فـــي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
عــلــى االرجــنــتــيــنــي لـــيـــونـــاردو مــايــر 
 المصنف خامسا 6 – 4، 6 – 4.

ويـــــلـــــتـــــقـــــي كـــــوكـــــوشـــــكـــــيـــــن فـــي 

الــصــربــي فيكتور  الــنــهــائــي  الـــــدور 
تــــــرويــــــتــــــشــــــكــــــي الــــــــصــــــــاعــــــــد مــــن 
على  فـــاز  والــــذي  ايــضــا  التصفيات 
اللوكسمبورجي جيل مولر 6 – 2، 

.2 – 6
وهــــي الـــمـــرة االولــــــى فـــي تــاريــخ 
الــــدورة يصل العــبــان صــاعــدان من 

التصفيات الى المباراة النهائية.
وفــي بطولة الــســيــدات، أحــرزت 
المصنفة  كفيتوفا  بترا  التشيكية 
ثانية اللقب بعد فوزها في المباراة 

كارولينا  مواطنتها  على  النهائية 
بليسكوفا 7 – 6 )7 – 5(، 7 – 
6 )8 – 6( في ساعة و52 دقيقة 
لــتــرفــع رصــيــدهــا الـــى 15 لــقــبــا منذ 

احترافها.

دورة أوكالند

مانارينو  ادريــان  الفرنسي  تأهل 
والتشيكي ييري فيسيلي لنهائي 
دورة أوكالند النيوزيلندية الدولية 
والبالغة  على مالعب صلبة  للرجال 

قيمة جوائزها 519,395 دوالرا.
فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، فــاز 
مانارينو على مواطنه لوكا بوي 6 – 
4، 3 – 6، 7 – 5، وفيسيلي على 
االفريقي الجنوبي كيفن اندرسون 
المصنف رابعا 6 – 4، 7 – 6 )7 

.)4 –

وهو النهائي االول لالعبين منذ 
احترافهما.

دورة هوبارت

هــوبــارت  دورة  بطولة  انــحــصــرت 
األوسترالية الدولية للسيدات على 
مالعب صلبة والبالغة قيمة جوائزها 
البريطانية  بين  دوالر،  الــف   250
هـــيـــذر واتـــســـون الــمــصــنــفــة ثــامــنــة 
واالمـــيـــركـــيـــة مـــاديـــســـون بــريــنــغــل 

الصاعدة من التصفيات.
النهائي، فازت  الــدور نصف  في 
واتـــســـون عــلــى االمــيــركــيــة الــيــســون 
ريسكي 6 – 3، 7 – 5 في مباراة 
اســتــغــرقــت أكــثــر مـــن أربــــع ســاعــات 
وتوقفت ست مرات بسبب االمطار 
الـــغـــزيـــرة، وبــريــنــغــل عــلــى الــيــابــانــيــة 
كورومي نارا 6 – 4، 1 – 6، 6 – 3.

)أب( التشيكية بترا كفيتوفا بطلة دورة سيدني.  

فاسيلي  واألوكـــرانـــي  كارلسن  ماغنوس  الــنــروجــي  العالم  بطل  اليسار  مــن 
)عن االنترنت( ايفانتشوك في الجولة الخامسة في روتردام.  
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ثوران بركان 
يكّون جزيرة 

جديدة

تعليق بيع "غوغل غالس"

)و ص ف(

أسفر ثوران بركان في ارخبيل تونغا 
في المحيط الهادئ عن تكّون جزيرة 
جديدة بسبب الكميات الهائلة التي 
قذفها من الصخور والرماد على مدى 
ش��ه��ر. وي��ق��ع ال��ب��رك��ان على بعد نحو 
العاصمة  65 كيلومترًا جنوب غرب 

نوكي الوفا، وهو بدأ ثورانه في 20 
االول��ى  للمرة  الماضي،  االول  كانون 
م���ن���ذ خ���م���س س����ن����وات، وف�����ق وزارة 

االراضي والموارد الطبيعية.
وخ�������رج�������ت ح����م����م ال������ب������رك������ان م��ن 
ف��وه��ت��ي��ن، االول����ى ف��ي ج��زي��رة هونغا 
من  والثانية  المأهولة،  غير  اب��اي  ه��ا 
تحت سطح البحر على بعد نحو مئة 

متر من الشاطئ. واجرى خبراء مسحًا 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال��خ��م��ي��س، والح����ظ����وا ان 

ثوران البركان غّير التضاريس.
ووف������ق ب���ي���ان ص������ادر ع����ن ال�������وزارة 
ف����ان ال���ج���زي���رة ال���ج���دي���دة ه���ي ب��ط��ول 
كيلومترين وع��رض كيلومتر واح��د، 
وارت��ف��اع��ه��ا ن��ح��و م��ئ��ة م��ت��ر ع��ن سطح 

البحر.

)و ص ف(

تجمع االف االشخاص عند اقدام 
ج��ب��ل ه��م��اي��ا ف��ي ن��ي��ب��ال لتشجيع 
مهرجان مصارعة  في  المشاركين 
الى  شعبيته  تعود  ال��ذي  الثيران 

القرن التاسع عشر.
وخ�����اف�����ًا ل����م����ص����ارع����ة ال����ث����ي����ران 
ه����ذه  ت���ت���ط���ل���ب  االس�����ب�����ان�����ي�����ة، ال 
الرياضة في نيبال، وجود مصارع، 
م��ا  ف����ي  ت���ت���واج���ه  ال����ث����ي����ران  ان  اذ 
بينها في مسابقة مهرجان ماغيه 
س��ان��ك��ران��ت��ي ال����ذي ي��ع��ل��ن ن��ه��اي��ة 
الشتاء وفقا للرزنامة الهندوسية.

وق����د ح��ض��ر ن��ح��و خ��م��س��ة االف 
ش��خ��ص ال����ى ب���ل���دة ت����اروك����ا ال��ت��ي 
غرب  ش��م��ال  كيلومترًا   35 تبعد 
ال��ع��اص��م��ة ك���ات���م���ان���دو ل���رؤي���ة 16 

ان  الثيران تتناطح على  زوجًا من 
يحصل ك��ل ث���ور ف��ائ��ز ع��ل��ى الفي 

روبية )20 دوالرًا(.
وف������ي ك�����ل م������رة ت���ل���ت���ح���م ف��ي��ه��ا 
المنتشرة  الجموع  كانت  الثيران 
ع���ل���ى ال����ت����ال ال����م����ج����اورة ل��ل��ح��ل��ب��ة 
ت��ص��ف��ق ب��ح��م��اس��ة، ف��ي��م��ا ت��ص��در 

الحيوانات سحبًا من الغبار.
وخ��اف��ًا ل��م��ص��ارع��ة ال��ث��ي��ران في 
اوروب���������ا، ن�������ادرًا م����ا ت���ه���رق ال���دم���اء 
ف�����ي ال���ت���ق���ل���ي���د ال���ن���ي���ب���ال���ي ال�����ذي 
يبدو  عندما  فيه  ال��ص��راع  ينتهي 
ال���ت���ع���ب ع���ل���ى اح�����د ال����ث����وري����ن. اال 
ال���ح���ي���وان���ات  ال���م���داف���ع���ي���ن ع���ن  ان 
انه  معتبرين  المهرجان  ينتقدون 
يتسبب باصابات لدى الحيوانات 
 م�����ن ب���ي���ن���ه���ا ك�����س�����ور وي���ط���ال���ب���ون

بحظره.

أع����ل����ن����ت "غ������وغ������ل" ت���ع���ل���ي���ق ب��ي��ع 
نظاراتها  من  التجريبي  نموذجها 
التفاعلية المتصلة "غوغل غاس" 
اال  المقبل،  االسبوع  أ ب(  )الصورة 
انها وعدت بتطوير نسخ جديدة 
من هذا االختراع في مواعيد تحدد 

الحقا.

"غوغل غاس"  ن��ظ��ارات  وتثير 
ال����ج����دل خ���ص���وص���ًا ب��س��ب��ب ج��ه��از 
ال��ت��ص��وي��ر ال���م���دم���ج ف��ي��ه��ا وال����ذي 
ي���م���ك���ن ت���ش���غ���ي���ل���ه س�������رًا ب���م���ج���رد 
رف������ة ع���ي���ن ف����ي ب���ع���ض االح����ي����ان، 
م���ا ي��ث��ي��ر م���خ���اوف ت��ت��ع��ل��ق بحماية 

الخصوصية.

)أ ف ب( شاب يعرض أوشامه التي تغطي صدره وكتفيه.  

دق األوشام يف سيول يذّكر بالجريمة و... الدعارة

مصارعة الثيران يف نيبال ال ُتهرق فيها دماء

)و ص ف(

ت��ل��ق��ى االوش�������ام رواج������ًا ك��ب��ي��رًا في 
كوريا الجنوبية بعدما كانت لوقت 
طويل رمزًا للمنخرطين في اوساط 
الجريمة المنظمة، لكن التشريعات 
ال��ت��ي ال ت���زال م��ت��ش��ددة تجاهها ما 

يجعلها تنمو في الظل.
وع���ل���ى غ������رار ب����ل����دان ك���ث���ي���رة ف��ي 
ال��ع��ال��م، ي���زداد ف��ي ك��وري��ا الجنوبية 
االق����ب����ال ع��ل��ى دق االوش�������ام ت��أث��رًا 

بالرياضيين والمغنين المشهورين.
ومع ان القوانين في هذا البلد ال 
ب��االوش��ام، اال  تحظر تزيين الجسم 
انها تفرض ان يجري ذلك على يد 

طبيب متخصص.
وتبرر السلطات هذه التشريعات 
بمقتضيات الصحة العامة، بما في 
ذلك الحيلولة دون انتشار فيروس 
حقن  عبر  الكبد  التهاب  او  االي���دز 

ملوثة.
ل��ك��ن ال��س��ل��ط��ات ال ت��ب��دو ص��م��اء 

بازاء إمكان التساهل في هذا االمر، 
الماضي  االول  تشرين  شهر  ففي 
ام��ك��ان تشريع  اطلقت دراس���ة ع��ن 
عمل بعض الصالونات المتخصصة 

باالوشام.
وفي انتظار البت بهذا المشروع، 
ال ي���زال ال��ع��ام��ل��ون ف��ي دق االوش���ام 
ي��ت��ح��رك��ون ف��ي ظ���روف ملتبسة، ال 
تختلف كثيرًا عن ظروف العمل في 
محظور  فنشاطهم  ال��دع��ارة،  مجال 
قانونا لكن السلطات تغض الطرف 

عنه طالما انه ال يجري في العلن.
وت��ق��ع معظم ص��ال��ون��ات االوش���ام 
االرض،  تحت  طبقات سفلية  ف��ي 
وال الفتات تشير الى مجال عملها، 
ويجري تداول عناوينها من شخص 

آلخر.
وال ي����زال االرت����ب����اط ب��ي��ن ال��وش��م 
والجريمة ماثًا في االذه��ان، حتى 
ان ال��وش��م ك���ان ح��ت��ى وق���ت قصير 
سببًا في منع الشباب من االلتحاق 

بالخدمة العسكرية.

جموع من النيباليين المشاركين في المهرجان.  )أ ف ب(
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24  عبدالله أمين الحالق يرّد على مشير باسيل عون  

18
ملف:
دماء على جسد 
الجمهورية العلمانية

أنواعها، هي جوهر هذا 
المقال.

عقل العويط

م��ن تيارات  م��ا يستولي على اإلس���ام  ف��ي غمرة 
اس��ت��ب��دادي��ة، ظ��ام��ي��ة إل��غ��ائ��ي��ة، وت��ك��ف��ي��ري��ة، ال 
ال��ش��أن،  ل��إس��ام م��ن أن يفعل شيئًا عظيم  ب��ّد 
ي��س��ح��ب ال��ب��س��اط م���ن ت��ح��ت األق������دام، وي��خ��رب��ط 
��ه��ا؛ شيئًا 

ّ
ال��ح��س��اب��ات وال��م��ص��ائ��ر واألق�������دار ك��ل

أهله، وعقولهم  ًا في قلوب   وض��وء
ً
يضعه رحمة

وخصوصًا  للعالم،  صديقًا  ويجعله  وأي��دي��ه��م، 
 األح����رار 

ّ
ل��ع��م��ل��ن��ا م���ن أج����ل ال���ح���ري���ة. ول��ع��م��ل ك����ل

والمفّكرين والثّوار في العالم.
أي��ه��ا "األزه�����ر ال��ش��ري��ف"، ي��ا س����واه، وي���ا نباء 
اإلس�����ام، وم��ف��ّك��ري��ه، وال��م��ت��ن��ّوري��ن ف��ي��ه، افعلوا 
شيئًا تذكركم األجيال به. اآلن. على الفور. هنا. 
 م��ك��ان. إذا لسبٍب، فمن أج��ل اإلس��ام 

ّ
وف��ي ك��ل

نفسه. من أجلنا نحن العرب. ومن أجل اإلنسان. 
والحرية.

¶¶¶

��ح��ص��ى. وخ��ص��وص��ًا عندما 
ُ
ت م��واه��ب الشعر ال 

يسلس قياده للحدس. وها هو يحدس. 
للمعنيين عمومًا، للقّراء خصوصًا، أن يأخذوا 
اإلره��اب  مليئة.  بعيوٍن وعقوٍل  الشعر،  ح��دوس 
، ول����ن ي���ت���راج���ع. ج��واس��ي��س��ه ف���ي كل 

ّ
ل���ن ي���ك���ل

أعمى،  ليس  اإلره��اب  وأيديه خصوصًا.  مكان. 
كما يقولون. بل يرى جّيدًا أين يضرب، وكيف 
يضرب، ومتى. اإلرهاب يفّكر أيضًا وخصوصًا، 
ويصل إلى حيث أحيانًا ال يستطيع عقل الخيال 
���ه���ا، ل��ي��س��ت ف���ي م��ن��أًى 

ّ
أن ي���ص���ل. األم���ك���ن���ة ك���ل

م��ن ع��ق��ول��ه وت��خ��ي��ي��ات��ه وأي���دي���ه. ل��َم��ن ال يؤمن 
أن يجتهد جدًا  م��واه��ب��ه،  ب��ال��ح��دس، وال يمتلك 
وكثيرًا – بل أكثر من غيره - ليواجه اإلره��اب. 
ذ 

َّ
 سُتنف

ً
 ان��ت��ح��اري��ة

ً
َم���ن ك���ان ي��ص��ّدق أن ع��م��ل��ي��ة

ليل السبت – األح��د الفائت في جبل محسن؟ 
لألمانة، قال لي صباح يوم الجمعة الفائت، كاتٌب 
هو أحد الذين يملكون بعضًا كثيرًا من مواهب 
ه، بل سياسي 

ّ
هذا الحدس، الذي ليس أدبيًا كل

ليضرب  سيعود  اإلره���اب  إن  وتحليلي،  وعقلي 
عندنا، وعلى عجلٍة من أمره، ضربًا فتنويًا موجعًا، 
وسُيشعل من جديد حروب المذاهب اإلسامية، 

 بالخطر، 
ً
ال��ت��ي ي��ت��ف��ادى ال��ب��ع��ض رؤي��ت��ه��ا م��ن��ذرة

ر أو المحسوب والمعقول  حيث ليس من المتصوَّ
أن يضرب وأن ُيشعل. 

ب���م���اذا ن���واج���ه اإلره�������اب، وه����و ن��ف��س��ه إره����اب 
القتلة،  ال��دول��ة، وإره��اب االستخبارات، وإره��اب 
وإره���اب الميليشيات، وإره���اب اآلل��ه��ة، وإره��اب 
اإلسامي  ال��دي��ن  مستخدمي  وإره���اب  التكفير، 
من الجهَتين؟ أدوات الكّتاب األحرار والمثقفين 
ى عنها. ويجب، 

ّ
الثّوار معروفة. يجب أن ال نتخل

ي���واج���ه���ون المصير  َم����ن ه���م  ع��ن��ه��ا،  ي��ت��خ��ل��ى  أاّل 
 - العراقي   - السوري   - اللبناني  ليلنا  نفسه في 

الفلسطيني والعربي الطويل.
¶¶¶

��ن��ا. ل���ن ن��خ��ت��ب��ئ ك���ف���ئ���ران. لن 
ُ
��ن��ا ه���و ع��م��ل

ُ
ع��م��ل

ن��ت��راج��ع. ل��ن نتملق. ل��ن ن��م��ال��ئ. ل��ن ن��ج��ام��ل. لن 
ن��ت��ل��ّون ك���ح���رب���اء. ل���ن ن��ف��ت��ح خ��ط��وط��ًا م��ل��ت��ب��س��ة. 
يجعلنا  بما  العاصفة  م��ع  نتعامل  العاصفة  ف��ي 
الخضّم، وال ه��وادة. تستفّزنا  وث���ّوارًا في  شعراء 
ف��ي��ن��ا، لكننا  ال���ذي  ال���ص���ّوان  ال��ع��اص��ف��ة وتمتحن 
إل��ى وراء،  عنا 

ّ
أمامنا. وإذا تطل إل��ى  ن��رى  ن��أب��ه.  ال 

قضايانا  م��ن  وم��واق��ف��ن��ا  آراؤن����ا  نسترشد.  فلكي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ه���ي "ع��ل��ى رأس ال��س��ط��ح" 
وأم��ام المأل، وخصوصًا في مسألة ثقافة الحرية 
والتنديد  والعلمانية  والديموقراطية  وال��س��ؤال 
بأنظمة االس��ت��ب��داد وق���وى ال��ظ��ام. أم��ا األب��ح��اث 
ال��ت��ي ن��ن��ش��ره��ا ف��ه��ي م����ادة ل��ل��ت��ف��ك��ر وال��س��ج��ال، 
كالبحث الذي نشره "الملحق"، السبت الفائت، 
بقلم مشير باسيل عون. وقبله األبحاث واألفكار 
واألنظمة  العربية  الثورات  في  والحوارات  واآلراء 
وفي  التكفير،  وأهل  والمعارضات  االستبدادية 
مسائل العقل الديني والفلسفي، التي كتبها، 
ويكتبها، على سبيل المثال، في أوقات متفرقة 
أو متواصلة، علي حرب ومنى فياض وخالد غزال 

وعبدالله  صالح  الحاج  وياسين  ضاهر  ومسعود 
وعا  فتحي  وآدم  قبيسي  ورؤوف  ال��ح��ّاق  أمين 
����ا وف�����اروق م����ردم بك 

ّ
ش��ي��ب ال���دي���ن وي���وس���ف رخ

وف�����اروق ي��وس��ف وم��ح��م��د ث��ام��ر ي��وس��ف ومحمد 
سمرا،  أب��ي  ومحمد  األص��ف��ر  ومحمد  عبيد  صابر 
وت��ون��س وسوريا  م��ن مصر وليبيا  وآخ���رون كثر 
والعراق ولبنان. قضية ثقافة الحرية وحدها هي 
نخلطه  ول��ن  حبرنا.  نغّير  ل��ن  وعليه،  حقيقتنا. 
بألوان أخرى. إنه أسَود فاحم، لُيرى في األماكن 
. وإذا 

ّ
ها، وبالعيون، وبالعقول جميعًا. وليظل

ّ
كل

من ض��رورة، فليكن قانيًا من أجل لزوم ما يلزم، 
ومن أجل براهين حقيقته، وأيضًا من أجل الذين 
ك،  يريدون أن يضعوا اإلصبع، كمثل توما المشكِّ
في مواضع الجروح. وإذا من كلمة مختصرة، في 
هذا الشأن وغيره، فنحن ثّواٌر وقباطنة. ال الثّوار، 
انسحابًا  الشدة،  لحظات  في  مواقعهم  يتركون 
من  يهربون  القباطنة،  وال  تموضع".  "إع���ادة  أو 

السفينة عند امتحان الهبوط إلى القعر.
نضطّر بين الحين والحين، إلى اإلدالء ب�"بياٍن" 
 
ٌ
ك��ه��ذا. بياننا ال��دائ��م ه��و ه��و: ل��ن تسقط شعرة

واحدة من رأس الحرية في هذا المنبر.
القتل ف��ي ال��خ��ارج، على أن��واع��ه وف��ن��ون��ه. في 
��ه��ا، ف��ي ال��ع��راق 

ّ
ط��راب��ل��س ل��ب��ن��ان، ف��ي س��وري��ا ك��ل

���ه، ف���ي ف���ل���س���ط���ي���ن...، وأي���ض���ًا ف���ي ف��رن��س��ا. 
ّ
ك���ل

 ق��ت��ٍل ل��ل��ح��ي��اة، ل��ل��ح��ري��ة، رج��ال��ه��ا، ن��س��ائ��ه��ا، 
ّ

ك���ل
لنا. ثّم، نحن أيضًا   

ٌ
أطفالها، وأقامها، هو قتل

 يوم. بالكتابة التي هي موٌت 
ّ

قَتل كل
ُ
نموت، ون

بالكامل. ونحن، باعتزاز وتهّيب، نكتب حريتنا 
لدى كتابة الكلمات، ولدى نشرها.  

ق��وا. ن��ح��ن، في  ق���وا ف��ح��س��ب. أو ال ت��ص��دِّ ص���دِّ
األحوال جميعها، عازمون على استكمال 

الفئران ال تختبئ هنا

لوحة إليفيت أشقر.

"شارلي إيبدو"، جبل 
محسن، اإلسالم، اإلسالم 

وأوروبا، اإلرهاب، 
اإلرهاب المضاّد، التكفير، 
التخوين، الحريات القتيلة، 

مسؤوليات التعاطي 
اإلعالمي واألخالقي 
على مواقع التواصل 

االجتماعي، لبنان، سوريا، 
العراق، فلسطين، ومعنى 

أن نكون منبرًا لبنانيًا 
عربيًا حّرًا، نقديًا، علمانيًا، 

ديموقراطيًا، متنّوعًا، 
للحرية واألفكار واألسئلة 
والتمرد والثورة والتمايز 

وتحّدي االستبدادات 
والتابوهات الدينية 
واألمنية والعقلية 

والفكرية والسياسية 
واالجتماعية ورفض 

الرضوخ للغوايات 
ولالبتزازات ولإلرهابات 
المادية والمعنوية على 

أدوات الكّتاب والمثقفين األحرار 
معروفة. لن نتخّلى عنها. ويجب، أاّل 

يتخلى عنها، َمن هم يواجهون المصير 
نفسه في ليلنا اللبناني - السوري 
- العراقي - الفلسطيني والعربي 
الطويل. بياننا الدائم هو هو: لن 

تسقط شعرٌة واحدة من رأس الحرية 
في هذا المنبر

18
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منى فياض

ة ال��ك��اذب��ة م��ن جريمة  دع��ون��ا ال ن��ت��ظ��اه��ر ب��ال��ب��راء
ه������ؤالء. ت���دي���ن ال��ح��ك��وم��ات ع��ل��ى اخ��ت��اف��ه��ا ه��ذه 
بقتل  أم��ر  نفسه  الخميني  أن   

ً
متناسية الجريمة، 

سلمان رشدي، وأننا نعيش في ظل قتل األسد 
على  ُيقتل  َم��ن  وأن  ال��س��وري��ي��ن،  ل��ع��ش��رات  يوميًا 
أيدي العرب والمسلمين يفوق بأضعاف َمن ُيقتل 

بيد "األعداء"، ولبنان شاهد على هذا كل يوم. 
ب��ع��ي��دًا م���ن ت��ح��دي��د م��ع��ن��ى االره������اب وال��ع��وام��ل 
ال��م��ن��ت��ج��ة ل����ه، س�����واء ف���ي ال���غ���رب أو ف���ي ال���ش���رق، 
وبعيدًا من التهمة الجاهزة، ذات الطابع العنصري 
وال���ق���دري، ف��ي أن ال��ع��ن��ف م��ن م��ك��ّون��ات الثقافة 
العربية االسامية، ال بد من اإلشارة الى مساهمة 
تاريخنا الحديث وحاضرنا في إنتاج الحالة الراهنة 

التي نعانيها. 
مؤتمر  اإلسكندرية لحضور  الى  غ��داة وصولي 
"ن��ح��و اس��ت��رات��ي��ج��ي��ا ش��ام��ل��ة ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف"، 
سمعُت تعليقات مستنكرة من بعض المدعّوين: 
إلى  إش��ارة  في  دينية"،  بثورة  يطالب  "السيسي 
مضمون خطابه لمناسبة المولد النبوي الشريف. 
القيادي  ال��ت��س��اؤل ع��ن موقف  ب��م��اذا يختلف ه��ذا 
السلفي الذي يطالب السيسي بالتوبة بعد دعوته 

تلك، التي وصفها باالنقاب على الدين؟ 

تمّلق اإلسالميين
الرافض ضمنًا  االستهجان  ه��ذا  خلفية  تكمن 
أّي م���س ب���ال���دي���ن، ول����و م���ن ط���ري���ق ال��ن��ق��د ال��ب��ن��اء 
واإلص��������اح ال���دي���ن���ي، ف����ي أن ال���ش���ع���وب ال��ع��رب��ي��ة 
ومثقفيها التقليديين اعتادوا على أنظمة تجهد 
في تملق اإلساميين واستخدامهم أداة مواجهة 
للشيوعيين واليساريين والليبيراليين منذ نشوء 
الدولة الوطنية بعد اتفاق "سايكس بيكو" حيث 
لجأت األنظمة العربية في مختلف اتجاهاتها إلى 
)لعدم  "ال��م��زع��وم��ة"  شرعيتها  وال  فشلها  تغطية 
قدرتها على تحقيق دولة الخافة العربية( باللجوء 

الى القمع غالبًا بغطاء ديني وباسم فلسطين.
علمانية  ت���ك���ون  ال���ح���داث���ة  أن   

ً
ع�����ادة ُي��ف��ت��رض 

وم���ت���ح���ررة، وُي��ن��ظ��ر ال���ى ال���دي���ن ع��ل��ى أن���ه طائفي 
أحد  اعتبرت  الوطنية  الدولة  أن  وبما  وتقليدي. 
أن��ه��ا علمانية.  تاليًا  اف��ت��رض  ال��ح��داث��ة،  م��ك��ّون��ات 
ل���ذا أع��ق��ب ظ��ه��ور ال��م��وج��ة االس��ام��ي��ة وت��ص��دره��ا 

المشهد رفضًا وعامة على فشل النخب العلمانية 
 

ّ
ف���ي إن���ج���اح دول���ه���ا وت��ن��م��ي��ت��ه��ا. ل��ك��ن ال���واق���ع أدق
الحديثة  الوطنية  الدولة  لجأت  ذل��ك.  من  وأعقد 
منذ بداياتها الى الدين لدعم شرعيتها؛ ذلك أن 
الدين يساعد في منح السلطة السياسية معيارية 
وشرعية أخاقية. كما يساعد ربط الهوية بالدين 
ف��ي ت��دع��ي��م ال��ت��ض��ام��ن االج��ت��م��اع��ي )ل��ل��ن��ق��ص في 
رعاية الدولة( وتأمين الطاعة للحاكم. ثم إن منح 
األنظمة للدين صفة شمولية ومقدسة، هو عبارة 
الهيمنة  ت��ؤّم��ن  أن  غرضها  ت��داب��ي��ر سياسية  ع��ن 

المتسلطة للطبقة الحاكمة.
يشير هيبارد، مؤلف كتاب "السياسة الدينية 
وال�����دول ال��ع��ل��م��ان��ي��ة"، إل���ى أن���ه ب��ع��دم��ا ت���م غ��رس 
التزام األعراف العلمانية داخل مؤسسات الدولة 
العشرين،  القرن  منتصف  في  الناشئة  الوطنية 
ال��اح��ق��ة. ففي  ال��ع��ق��ود  ج��رى استئصالها خ��ال 
ح��ق��ب��َت��ي ال��س��ب��ع��ي��ن��ات وال��ث��م��ان��ي��ن��ات م���ن ال��ق��رن 
ال���م���اض���ي، ت��خ��ل��ى زع���م���اء ال������دول وال���م���س���ؤول���ون 
للدين  ليبيرالية  لرؤية  دعمهم  عن  السياسيون 

والمجتمع لمصلحة إيديولوجيات دينية محافظة 
الرجعية  ال��ت��ف��س��ي��رات  ف��اس��ُت��خ��دم��ت  رج��ع��ي��ة.  او 
األنماط  وإق��رار  اليسارية  القوى  لمجابهة  للدين 
ال��ه��رم��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ام االج��ت��م��اع��ي، ك��م��ا اس��ُت��خ��دم��ت 
أيضًا القومية والدين بهدف تقوية نماذج الوالء 
الطائفي والهوية الجماعية المتجانسة، ما ساهم 
االجتماعي.  الطبقي  البعد  أهمية  تقليص  ف��ي 
ًا مهمًا م��ن دينامية  ل��ق��د ك���ان ه���ذا ال��ت��وج��ه ج���زء

الحرب الباردة. 

مصر مثااًل
في مصر كمثال، تم التخلي عن الخيار العلماني 
العربية  بالمملكة  متأثر  سلفي  إس���ام  لمصلحة 
السعودية، وسعت "ثورة التصحيح" التي قام بها 
السادات الى استقطاب، وليس مواجهة، الرؤية 
االسامية واستخدامها لبناء قاعدة جديدة لسلطة 
الدولة. واستوجبت هذه االستراتيجيا الدخول في 
تحالفات مع جماعة "األخوان المسلمين"، ومّاك 
األراض����ي وب��ع��ض ال��زع��م��اء ال��ع��رب. وّس��ع��ت ال��دول��ة 
ال��دي��ن��ي، وع��م��ل��ت ع��ل��ى زي���ادة  ال��م��ص��ري��ة التعليم 
��ع��َرض ف��ي التلفزيون 

ُ
ال��ب��رام��ج اإلس��ام��ي��ة ال��ت��ي ت

المساجد  بناء  الى  باإلضافة  الدولة،  المملوك من 
الكنائس  بناء  ظل  فيما  الحكومي،  التمويل  عبر 
مقيدًا بصرامة. وتم عزل أنصار الدين الليبيرالي 
)أو ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ال���ت���ع���ددي���ة(، وُع��������ّدوا م��س��ؤول��ي��ن 
ع���ن ال���ت���ده���ور ال���ح���اص���ل. ك����ان م���ن األس���ه���ل على 
المسؤولين في الدولة استقطاب الدين المحافظ 
ب���داًل م��ن تقديم ب��دي��ل إي��دي��ول��وج��ي حقيقي. إن 
للتقليد  رج���ع���ي(  )أو  س��ل��ف��ي  ت��ف��س��ي��ر  اس��ت��خ��دام 
االس����ام����ي، س��اع��د ف���ي ن��ش��ر أف���ك���ار ال��م��رت��ب��ط��ي��ن 
ت��ال��ي��ًا، وعلى  ب��ال��ح��رك��ات األص��ول��ي��ة ف��ي المجتمع. 
ال��رغ��م م��ن ن��ج��اح ال��دول��ة ف��ي ال��ق��ض��اء على تهديد 
من  التسعينات  منتصف  االسامي" في  "الجهاد 
ًا أصيًا على  الماضي، أصبحت أفكاره جزء القرن 
المصرية  الحكومية  ال��م��دارس  داخ��ل  متزايد  نحو 
ووسائل اإلعام والمؤسسة الدينية الرسمية، ما 
المجتمع  داخ��ل  الديني  التشدد  نشر  ف��ي  ساعد 
المصري وتفعيله، وجعل من المجال العام مساحة 
ح��اف��ل��ة ب��ال��ت��ش��اح��ن، وت��ف��ش��ت م��وج��ة االض��ط��ه��اد 
الدينية  واآلراء  األقباط  المسيحيين  ه ضد  الموجَّ
المعارضة والمفكرين العلمانيين. كما ساهم ذلك 
أيضًا في استعادة المفاهيم الشعبية الرجعية في 

خصوص دور المرأة في المجتمع. وهذا بتورط من 
الدولة في معظم االحيان. في اختصار، استكمل 
ب��دأه السادات في الماضي،  نظام حكم مبارك ما 
حيث ساعد في تقويض األساس الكوزموبوليتي 
م���ن ح��ق��وق في  ي���ازم���ه  ال��م��ص��ري، وم���ا  للمجتمع 
المشاركة وحق المواطنة المكفولة للجميع، التي 
تعتبر عامة مميزة للمجتمع المنفتح. ويعتبر هذا 
نقيضًا للمزاعم الحداثية مثل التسامح والتعددية 

والتنمية االقتصادية. 
إن االف���ت���ق���ار ال����ى ال��م��ش��ارك��ة ال��س��ي��اس��ي��ة في 
أديا  ال��ح��االت،  معظم  في  المماَرس  والقمع  مصر 
بديلة،  محاور  نحو  السياسي  النشاط  توجه  ال��ى 
وال��م��س��اج��د  المهنية  ال��ن��ق��اب��ات  وت��ح��دي��دا داخ����ل 
ال����ت����ي أص���ب���ح���ت م���ع���اق���ل ل��ل��م��ش��اع��ر االس���ام���ي���ة. 
اجتماعية  بيئة  السياسة في خلق  ساعدت هذه 

واق���ت���ص���ادي���ة م���ح���ّرض���ة ع��ل��ى ال��ت��ط��رف 
اإلس����ام����ي وال���ج���ه���اد االس����ام����ي، 

ح����ي����ث ع������ّوض������ت ال����ج����م����اع����ات 
تمّول  كانت  التي  االسامية 
ب��ش��ك��ل رئ��ي��س��ي م���ن داخ���ل 
غ���ي���اب  ع�����ن  ال���خ���ل���ي���ج،  دول 
ال���دول���ة داخ����ل ال��م��ج��ت��م��ع��ات 

ال������ف������ق������ي������رة. وأخ����������ذت 
االسامية  ال��ج��م��اع��ات 
وج���م���اع���ة "األخ�������وان" 
تشييد  عاتقها  على 
ش���ب���ك���ة م���وس���ع���ة م��ن 

ال����م����دارس وال���ع���ي���ادات 
ال��ص��ح��ي��ة وال��م��س��اج��د في 

جميع أرجاء الدولة.
اس�������ت�������خ�������دام  إن 
ال��������ن��������ظ��������ام ل�����ل�����دي�����ن 
وال���ق���وم���ي���ة م����ن أج���ل 
ف�����رض ق���ب���ول س��ل��ط��ة 

ال�����دول�����ة ال�����ت�����ام، أض��ف��ى 
ال��ص��ب��غ��ة االس���ام���ي���ة ع��ل��ى 

ال����م����ج����ال ال�����ع�����ام، وال���ص���ب���غ���ة 
ال���ط���ائ���ف���ي���ة ع���ل���ى ال���س���ي���اس���ة 
ال����م����ص����ري����ة. وك�����ان�����ت ح��ق��ب��ة 
ال���ث���م���ان���ي���ن���ات ق����د ش��ه��دت 
ظ�������ه�������ورًا م����ك����ث����ف����ًا ل���ل���ف���ك���ر 
اإلس���ام���ي ف��ي جميع أرج���اء 

في  األفغانية  والحرب  االيرانية  الثورة  إثر  العالم، 
مواجهة السوفيات.

ف��ه��ل ث��م��ة داٍع الس���ت���غ���راب ه��ي��م��ن��ة ال��ت��ي��ارات 
العربية  المجتمعات  ع��ل��ى  ال��م��ت��ط��رف��ة  اإلس��ام��ي��ة 
واإلس����ام����ي����ة؟ ط��ب��ع��ًا س���اه���م ت��ن��ظ��ي��م "داع������ش" 
ومحاولته إقامة دولة الخافة، في دغدغة مشاعر 
أفكار  تحولت  لقد  عليها.  المتباكين  الجماهير 
ال��ى م��رج��ع ودليل  االس���ام السياسي وم��ق��والت��ه، 
للمسلمين العاديين في مجتمعاتنا بحيث مّكنت 
م���م���ارس���ات األن���ظ���م���ة ال��ف��ك��ر اإلس����ام����ي ال��رج��ع��ي 
للسلوكيات  ومعيارًا  مرجعًا  وجعلته  واألص��ول��ي، 

المقبولة وغير المقبولة. 
من هنا ال ينبغي استغراب التسونامي الديني 
ال��م��ت��غ��ّول اآلن، ال����ذي وص���ل ال���ى ح��د أن واح��دن��ا 
ي��ش��ع��ر ب���أن���ه م���ح���اَص���ر وم���م���ن���وع م���ن اإلش�������ارة ال��ى 
الدين  للعنف في  مبررات  الى  اإلرهابيين  استناد 
وال��ث��ق��اف��ة اإلس��ام��ي��ي��ن؛ إذ س��رع��ان م��ا ي��ن��ب��ري من 
يعّدون أنفسهم أوصياء على االسام والمسلمين، 
تكن  ل��م  ف��إذا  والتخويف.  القمع  بقوة  إلسكاتك 
م��ارق��ًا، ف��أن��ت على األق���ل متحامل على 
اإلس����������ام وال���م���س���ل���م���ي���ن، ف��ي 
تخوف من موجة االلحاد 
ال���ت���ي ب���دأت 
ت������ظ������ه������ر 
فترة  إث���ر 
ح����������ك����������م 
"األخ�����وان" 
وت�����غ�����ّول�����ه�����م 
ف����ي ال��س��ل��ط��ة، 
ورب����������م����������ا م����������ن ه����ن����ا 
المعركة ضد  أن  ن��اح��ظ 
"األخ������������وان" ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى 

مساندة السلفيين. وفي المثل الشائع يقال "من 
تحت الدلفة لتحت المزراب"! 

أسلمة المجتمعات العربية 
صارت واقعًا

َمن يتجرأ في حياتنا اليومية أن يقول لناطور 
بناية أن لديه دوام عمل ال ينبغي اقتطاع ساعات 
أو أداء فروض  الجمعة حينًا  إقامة ص��اة  منه في 
الصاة في كل حين، تاركًا البناية وشؤونها على 
أصبحَت  المستمر،  غيابه  عن  ساءلته  وإذا  الله؟! 
ضد الدين وااليمان. وَمن يتجرأ على نقاش موضة 
والمؤسسات  ال��ج��ام��ع��ات  ف��ي  المصليات  ان��ت��ش��ار 
ال��رس��م��ي��ة وال���م���ط���ارات وج��م��ي��ع األم����اك����ن ال��ع��ام��ة 
المتخيلة؟ َمن يتجرأ على اإلشارة الى اقتطاع شهر 
كامل من حياة المجتمعات اإلسامية وإنتاجيتها، 
ليًا في  ن��ه��ارًا واإلف��ط��ار والسهر  وال��ص��ي��ام  للنوم 
رمضان؟ َمن يتجرأ على القول إن اآلذان لم يكن 
ل���إزع���اج ول��ل��خ��ط��ب ال��ل��ي��ل��ي��ة ب��اس��ت��خ��دام م��ك��ب��رات 
ال����ص����وت؟ َم����ن ي��ت��ج��رأ ع��ل��ى اإلش�������ارة ال����ى خطب 
 

ّ
الجمعة التي صارت مناسبة لكل معمم لكي يبث
َمن  للفتنة؟  أو مثيرة  أفكار مغلوطة  ما يريد من 
يتجرأ على القول إن مهمة "رجل الدين" ليست 
مهنة لاعتياش أو لاستغال ولمراكمة الثروات، 
بل هي مهمة طوعية مّمن يفترض به أن يكون 
وأن  الدينية،  قبل  الدنيوية  ال��ع��ل��وم  ف��ي  متبحرًا 
المهمة  ه��ذه  م��ا، بحيث ال تترك  يخضع المتحان 
ل��م��ن ق���د ي��ك��ون ف��ش��ل ف���ي دراس���ت���ه ف��ت��وج��ه إل��ى 

الدراسات الدينية؟!
 ح��دي��ث م��ن ه���ذا ال��ن��وع يجعل صاحبه 

ّ
إن ك���ل

في  العربية،  دولنا  في  كافرًا  أو  محاَربًا  أو  منبوذًا 
ط��ب��ع��ات��ه��ا األخ����ي����رة، ال��ت��ي ت���زاي���دت ف��ي��ه��ا أع����داد 
ال��ت��ك��ف��ي��ري��ي��ن وال��م��ت��ع��ص��ب��ي��ن ف���ي إظ���ه���ار إس���ام 
م��ت��ع��ص��ب وش��ك��ل��ي! أل��ي��س ه���ذا ن��وع��ًا ن��اع��م��ًا من 

الترهيب والتخويف؟
ت��ع��ل��ن مكافحتها  ال����دول  ب��ع��ض  أن  ال��م��ف��ارق��ة 
اإلره��اب، كالسعودية مثًا، وتريد القضاء عليه، 
الوهابي  ال��ت��ي��ار  احتضانها  على  ن��دم ضمني  ف��ي 
وما أفرزه على مر السنين من أصوليات ساهمت 
عميقًا في بروز اإلرهاب، لكنها في الوقت نفسه 
جلدة   50 عقوبة  ذ 

ّ
فتنف أفعاله،  بعض  ت��م��ارس 

)صحف 9 ك 2( على مدّون شاب بذريعة "إهانته" 
لإسام، من دون أن نعرف كيف! هل هذا محاربة 
إرهاب أم مزايدة عليه وتنافس معه في استخدام 

أدواته والخضوع لمنطقه؟!
جعل  ع��ل��ى  ال��ب��ش��ر  فيها  يتنافس  منطقة  ف��ي 

الوطني،  للوالء  الديني وليس  األسبقية لانتماء 
من الطبيعي أن نسمع الخطاب التبريري لإرهاب 
م��ن ت��ي��ارات شعبية، ول��ألس��ف م��ن دول. كما هي 
ال���ح���ال ع��ن��دم��ا ي��ج��ع��ل الري���ج���ان���ي - ب��ع��د ال��ص��ح��ف 
االيرانية وصحافييها في لبنان -  مقتلة "شارلي 
إيبدو"، مسؤولية فرنسية بسبب دعمها لإرهاب، 
م���ا ي��س��ت��دع��ي م��ن��ه��ا ت��غ��ي��ي��ر س��ي��اس��ات��ه��ا )م���ع أن��ه��ا 
دع��م��ت االع��ت��راف ب��دول��ة فلسطين وص��ّوت��ت الى 
لألراضي  االسرائيلي  االح��ت��ال  ان��ه��اء  ق��رار  جانب 
الفلسطينية!(. على هذه الحال يصبح على معظم 
عنها  ت��رض��ى  ك��ي  تغيير سياساتها  ال��ع��ال��م  دول 
إيران  م��اذا تفعل  إي��ران وصحافتها! لكن  حكومة 
بنفوذها  تتبجح  التي  العربية  ال��دول  عواصم  في 
السوريين  وم��اذا عن مسؤوليتها في قتل  فيها؟ 
وت��ف��ري��خ اإلره�����اب؟ واذا ك���ان ن��ش��ر ص���ور مسيئة 
الصحابة  عن شتم  فماذا  لإرهاب،  مبررًا  للرسول 
وعائشة على المنابر الدينية وفي خطب الجمعة؟ 
المدعومتين من  الحكومتين  وم��اذا عن مسؤولية 
طهران، عن إره��اب "داع��ش" ال��ذي ظهر في كل 
م��ن س��وري��ا وال��ع��راق ب��اك��رًا؟ ول��م ال ي��ك��ون عليهما 
اإلره���اب؟!  بهما  يضّر  ال  ك��ي  تغيير سياساتهما 
لمواجهة  ال��ل��ه" سياسته  "ح���زب  ي��غ��ّي��ر  ول��م��اذا ال 
االره������اب؟ وح��ي��ن ي��ذك��ر االره��اب��ي��ي��ن ال��م��ول��ودي��ن 
في فرنسا وأوروب��ا مع إغفال جميع اآلخرين ذوي 
الجنسيات من الدول االسامية، يصبح لهذا اسم 

واضح: إنه االبتزاز!
ف������ي ك������ل األح��������������وال، ي���ت���ط���ل���ب م������ا ج�������رى م��ن 
مجتمعاتنا محاسبة نفسها جيدًا على سياساتها 

وازدواجياتها وكيلها بأكثر من مكيال.
والى أن يتجرأ الحاكم العربي على إشهار مطلب 
فصل الدين عن الدولة من دون خوف ومن دون 
فعل  كما  لتغطيته،  إس��ام��ي  فصيل  ع��ن  البحث 
بفعلته،  ت��ون��س  أورث  ال���ذي  ال��ل��ه  رح��م��ه  بورقيبة 
التي ناهضته عليها جميع الدول واألنظمة العربية 
الثورة  بإنقاذ  لها  التي سمحت  األس��س  ونخبها، 
ال���ى أن يحين  أع���م���ى...،  ال���ى ع��ن��ف  م��ن تحويلها 
هذا الوقت، تجدر اإلشارة الى أن االصاح الديني 
الشفافية  ط��ري��ق  ال���دول  ل��م تسلك  اذا  ينجح  ل��ن 
وال��ت��ن��م��ي��ة وط��ري��ق ح��ق��وق االن��س��ان وح��ري��ة ال���رأي 
وت��ح��ري��ر سجناء ال���رأي ال��ى أي فئة ان��ت��م��وا، س��واء 
ال��ث��ورة  ال���ى ش��ب��اب  أو  المسلمين"  ال���ى "األخ�����وان 

المدنيين الذين يدينون حكم العسكر. 
منازلنا  اإلره��اب في  أن يدهمنا  فلننتظر  وإاّل، 
والشيعي  الداعشي  السّني  أشكاله،  جميع  وف��ي 

التابع للولي الفقيه.

CMYK

بعد إرهاب "شارلي إيبدو"، يطّل االمتحان الصعب للمجتمع الفرنسي ومواطنيه، وللمجتمعات العربية ومسلميها، وهذه 
األخيرة منقسمة بين مواطنين ينتمون الى دولهم ومسلمين ينتمون الى دينهم وتعصبهم، متخّلين عن جنسياتهم. فهل 

ينجح رهان النخب الفرنسية فيقاوم المجتمع الفرنسي، االنجرار نحو االنتقام المضاد والغرق في اإلسالموفوبيا، متمسكًا 
بالقيم التي حققتها ثورته وجعلت منها شعارًا كونيًا ومثااًل تحلم الشعوب بتحقيقه: حرية، عدالة ومساواة، أم سنعاين 11 

أيلول جديدًا بنتائجه الكارثية على العالم أجمع، مع المساهمة في فبركة إرهاب أشد بشاعًة؟
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دعونا ال نتظاهر بالبراءة الكاذبة من 
جريمة هؤالء. تدين الحكومات على 
اختالفها هذه الجريمة، متناسيًة أن 

الخميني نفسه أمر بقتل سلمان 
رشدي، وأننا نعيش في ظل قتل 
األسد يوميًا لعشرات السوريين، 
وأن َمن ُيقتل على أيدي العرب 
والمسلمين يفوق بأضعاف َمن 

ُيقتل بيد "األعداء"

���ه���ا. 17
ّ
����ه����ا. وال����ع����ه����ود ك���ل

ّ
األش�����������واط ك����ل

ها. لن يثنينا ما قد يثني آخرين. ال 
ّ
والمواثيق كل

حسابات، ال عثرات، ال أخطاء، وال تّرهات صغيرة 
أو كبيرة. ما نعتقد أننا منذورون إليه، ال يمكن 
تحجيمه ب��رج��ٍم م��ن هنا، ووص���ٍم م��ن ه��ن��اك. وأي��ًا 

تكن األسباب.
ال��ح��ري��ة، ب��اع��ت��ب��اره��ا ف��ع��ًا ث��وري��ًا، ه��ي م��خ��اٌض 
دائ���م. وه��ي دائ��م��ًا ب��رك��اٌن يغلي. وح��م��م. بعض 
فعائلها البركانية، وهي تثور، وتلفظ فلذاتها، 
ت��ت��رك ج���روح���ًا ف���ي ج��س��د ال�����ذات، وف���ي أج��س��اد 
أصدقاء هذه الذات، وفي أجساد حلفائها. هذه 
ج��زي��ة ال��ح��ري��ة، وه���ذه ب��ع��ٌض م��ن طبائعها. إنها 
الحرية مطلقًا، فكيف  ب��داه��ات  وه��ي  ب��داه��ات. 

ب��ال��ح��ري��ة ال���ث���ائ���رة؟! ي��ح��ص��ل ع��ل��ى ب��ع��ض م��واق��ع 
التواصل االجتماعي أن يصل اإلسفاف إلى درٍك 
أفكار  م��ن  أحيانًا  ننشر  م��ا  على  تعليقًا  مهين، 
وأب���ح���اث ال ت��ع��ج��ب ال��ب��ع��ض، ح��ت��ى ل��ي��ب��دو ه��ذا، 
ًا "م��وض��وع��ي��ًا"، مقصودًا  أح��ي��ان��ًا، ي��ا أس��ف��ًا، ج���زء
غرائزية  انفعالية  منظومة  من  مقصود،  غير  أم 
االختاف  بمجّرد  وتقتل،  ر، 

ّ
وتكف الحرم،  ترمي 

في الرأي!
م���ن أخ���اق���ي���ات ال��ع��م��ل اإلع����ام����ي وال��ث��ق��اف��ي 
وال���ف���ك���ري، وخ��ص��وص��ًا ل����دى ان��ش��غ��ال��ه ال��س��ري��ع 
فيه،  واستغراقه  الفعل،  ورّد  بالفعل  المتسرع، 
 يأخذ 

ّ
على مواقع التواصل االجتماعي، أن يظل

في حسابه األخطار الناجمة عن إطاق المواقف 

على عواهنها، في أحيان، مما يأنف الحّر الكريم 
من ذك��ره. نخاطب خصوصًا أه��ل ال��رأي والفكر 
وال��ن��ق��د وال��ح��ري��ة، وه���م أه��ل��ن��ا. ف��ي ه���ذا المنبر، 
الحرية وحدها مقّدسة. فا آلهة، وال بشر، عندنا 
حتى  الحرية.  واح��د:  حسابنا  وهنا،  للتقديس. 
ل��و كانت ض��ّدن��ا. وهي  ل��و كانت تخطئ. وحتى 
ضّدنا  ت��ك��ون  وأن  تخطئ،  أن  بطبعها،  ي��ج��ب، 
��م��ا ل���زم األم����ر. ف��َم��ن ق���ال إن��ن��ا نملك 

ّ
أح��ي��ان��ًا. وك��ل

إليها  ر 
َ
ُينظ ال  الحقيقة  إن  ق��ال  وم��ن  الحقيقة؟ 

بعيون مختلفة، وأحيانًا مضادة؟! 
شأننا أن نرحب صدرًا. وأن نعقل، وأن نعرف، 
��ع وال��خ��ب��رة وال��م��راس 

ّ
ب��ال��ره��ب��ة وال��ت��واض��ع وال��ت��رف

أن��ه��ا )ال��ح��ري��ة( عندما  ال��رح��ب،  وال��ت��ن��ّوع العقلي 

 ف��وق صفحاتنا، وه��ي دائمًا هنا، ال يمكن 
ّ

تحل
دَرج  في خانة سوء النية، لمجرد االختاف 

ُ
أن ت

والتعارض معها.
ال يستطاع الوصول إلى أرٍض عقلية ونقدية 
��ة ال��م��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي 

ّ
ص��ل��ب��ة، إاّل ب��ال��م��ع��اي��ي��ر ال��ش��اق

تفترضها قيم السؤال والتفّكر والبحث والعقل.
 أخ������رى، ال م���ك���ان ه��ن��ا ل���س���وء ال���ن���ّي���ة. وال 

ً
م�����رة

للحسابات الصغيرة. فقط، المكان هو للقضايا 
الكبرى. لألفكار التي تنتمي إلى فضاء الحرية، 
حتى ولو كانت في رأي هذا البعض، أو في رأي 

البعض اآلخر، على خطأ.
على  ن��ت��م��ّك��ن،   

ّ
ن��ظ��ل أن  ال��ك��ب��رى،  فضيلتنا 

 األه����وال وال���م���رارات، م��ن أن نستوعب 
ّ

رغ��م ك��ل

اع��ت��ب��ارات��ن��ا ال��ذات��ي��ة، واع���ت���ب���ارات اآلخ���ري���ن، وأن 
ن���ك���ون ه����ذه األرض ال��م��ش��ت��رك��ة، ال���ت���ي ت��خ��ّم��ر، 
وتحّرض البراكين، وتثّور، والتي منها ال بّد أن 

ُيشرق فجٌر ما.
¶¶¶

ه��ن��ا، ال أح��د ي��ن��ام، وإن أغ��م��ض روح���ه قليًا، 
لرؤية ما ال ُيرى بالعين. حرياتنا التي تستقي من 
نشربها  التي  براكيننا  هي  مأهولة،  غير  ينابيع 
الساهرة،  المجّمرة  بأيدينا، وهي نفسها األقام 
الصقيع  ه��ذا  ف��ي  الرهيبة  ه��ي، كستناؤنا  وه��ي 

اللبناني – العربي المهول.
¶¶¶

لَمن يبحث ع��ن ح��ّب. ع��ن غ���راٍم غير مقّدس. 

عن جهّنم. عن فردوس. فليبحث في البراكين، 
لحظة ثورانها، عما يشفع به، وعما يروي غليله. 
ارت��واء، فليعاود  ولَمن يبحث عن شفاعٍة أو عن 
به.  اسُتشٍفع  أن يظّن  إل��ى  ال��ك��ّرة، صبح مساء، 

ع به. ولن يرتوي.
َ
وارتوى. ولن ُيستشف

¶¶¶
 ما 

ّ
قه، ك��ل

ّ
 م��ا ل��م نحق

ّ
ال��ح��ري��ة ه��ي دائ��م��ًا ك��ل

كافيًا  ليس  أن��ه  هنيهة،  بعد  وارتأينا  قناه، 
ّ
حق

لاستسام لحلٍم أو لنوم. 
ة 

ّ
 نرغب فيه. بل لذ

ّ
الحرية هي عذاب ما نظل

 نتوق إليه. وال وصول. وال انتهاء.
ّ

ما نظل
  

akl.awit@annahar.com.lb

الفئران ال تختبئ هنا
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محمود الزيباوي

ال��ب��اب��ا يوحنا بولس  أح��ي��ا  ف��ي ح��زي��ران 1980، 
الفرنسية،  بورجيه  مدينة  ف��ي  ق��داس��ًا  الثاني 
أيتها  "فرنسا،  فيها:  تساءل  عظة  ألقى  وفيه 
لنذور  وف��ي��ة  أن���ِت  ه��ل  للكنيسة،  البكر  اإلب��ن��ة 
ب�"إبنة  تاريخيًا  فرنسا  ُع��رف��ت  م��ع��م��ودي��ت��ِك؟". 
ملوكها  وحمل  البكر"،  الكاثوليكة  الكنيسة 
ت��ب��اع��ًا ل��ق��ب "إب�����ن ال��ك��ن��ي��س��ة ال���ب���ك���ر". اخ��ت��ل��ف 
ال��ذي حملته  اللقب  ه��ذا  تأريخ  المؤرخون في 
ب��ه��ذا  ف���رن���س���ا، واألك����ي����د أن أول م���ن خ��اط��ب��ه��ا 
 ك����ان األب ه���ن���ري دوم��ي��ن��ي��م 

ً
االس�����م م���ب���اش���رة

الك���ودي���ر ف���ي ع��ظ��ة أل��ق��اه��ا ف���ي ش��ب��اط 1841 
ي��وم كان  ن��وت��ردام في باريس،  في كاتدرائية 
التاسع  ل��وي��س  ال��م��ل��ك  ال��ب��ك��ر"  الكنيسة  "اب���ن 
الفرنسية  الملكية  ارتبطت  المنفى.  عشر في 
ب��ال��ك��ن��ي��س��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة ب��ش��ك��ل ك��ام��ل منذ 
ع��ص��ر ال��ك��رول��ن��ج��ي��ي��ن، وه����ؤالء ك��م��ا ه��و م��ع��روف 
أوروب��ا منذ  الفرنجة حكمت  الملوك  سالة من 
العاشر. منذ  القرن  إلى  الثامن  القرن  منتصف 
ذل���ك ال��ع��ه��د، اع��ُت��ب��رت ف��رن��س��ا "إب��ن��ة الكنيسة 
األول،  كلوفيس  ورث��ة  هم  ملوكها  البكر" ألن 
الكاثوليكي  االي��م��ان  إل��ى  اهتدى  ال��ذي  الملك 

في نهاية العام 496. 
أعدائه،  خ��اض كلوفيس حروبًا شرسة ضد 
السنوات  وف��ي  لملكه،  پ��اري��س عاصمة  ��خ��ذ 

ّ
وات

تثبيت مملكته  إل��ى  األخ��ي��رة من حياته،  سعى 
فسّن قوانين مكتوبة ُعرفت ب�"القانون السالي"،  
أورل��ي��ان ح���ّدد فيه  ف��ي  كما عقد مجمع كنسيًا 
في  موته  عند  والدولة.   الكنيسة  بين  العاقة 
العام 511،  كان الحاكم الوحيد لثاثة أرباع باد 
"تاريخ  أن  ديغول  ش��ارل  الرئيس  اعتبر  الغال.  
قبيلة  اختارته  ال��ذي  كلوفيس  مع  يبدأ  فرنسا 
الفرنكيين ملكًا على فرنسا،  وهذه القبيلة هي 
أح���وال  غ��ي��ر أن  اع��ط��ت اس��م��ه��ا لفرنسا".   ال��ت��ي 
ف��رن��س��ا ت��ب��ّدل��ت م��ن��ذ ع��ه��د ال���ث���ورة ف���ي 1789، 
الجمهورية. ظهر هذا  والمملكة زالت مع نشوء 
ال��ت��ح��ّول ب��ش��ك��ل ح���اد م���ن خ���ال ال���ج���دال ال���ذي 
اثاره االحتفال بذكرى مرور ألف وخمسمئة عام 
صلت 

ُ
لمعمودية كلوفيس. في ظل جمهورية ف

فيها الكنيسة رسميًا عن الدولة في العام 1905، 
الذكرى،  الكثيرون مبدأ اإلحتفال بهذه  رفض 
واعتبروا انها دينية صرفة. وحين أعلن المجلس 
البلدي في َريمس عزمه دفع ثمن المنصة التي 
إح��دى  حصلت  البابا،   زي���ارة  خ��ال  سُتستخدم 
الجمعيات على حكم بنقض هذا القرار بصفته 

أن  الفرنسيين  غالبية  ش��ع��رت  دستوري.   غير 
ف��رض نفوذها  إل��ى  الكنيسة تسعى من جديد 
األخاقي والدنيوي على فرنسا، في مرحلة ٍ تحّول 
فيها كلوفيس إلى رمز من رموز الجبهة الوطنية 
اليمينية المتطرفة. حتى العام 1938، كان في 
ون 

ّ
فرنسا أكبر عدد من الكاثوليك الذين يتلق

سّر العماد، وفي بضعة عقود من الزمن، تراجع 
السادس  المركز  وباتت فرنسا في  العدد،  هذا 
عالميًا. قيل يومها إن في فرنسا خمسة وأربعين 
فقط  منهم  المئة  في  كاثوليكي، ستة  مليون 
ي��واظ��ب��ون ع��ل��ى ح��ض��ور ق����داس األح�����د.  وق��ي��ل 
الفرنسيين ال  المئة من  إن خمسة وستين في 
يبالون بتعاليم الكنيسة الخاصة بالجنس، وإن 
 في المئة منهم ال يعنيهم المسيح البتة. 

ً
خمسة

من هنا، نفهم تساؤل البابا يوحنا بولس الثاني: 
أنِت  للكنيسة، هل  البكر  االبنة  أيتها  "فرنسا، 

وفية لنذور معموديتك؟".

العلمانية المتشددة
ارت��ب��ط��ت ف��رن��س��ا ب��ال��ك��ن��ي��س��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
البابا  أط��ل��ق  النهضة.  ف��ي عصر  وث��ي��ق  بشكل 
الثامن  ش���ارل  الملك  على  ال��س��ادس  اس��ك��ن��در 
لقب "ولدي البكر". بعدها، حمل كل من لويس 
الثاني عشر وفرنسوا األول لقب "إبن الكنيسة 
ال��م��ل��ك��ة  ال���ع���ام 1562، أك�����دت  ال���ب���ك���ر"، وف����ي 
البريطاني  للسفير  ميديسيس  دو  ك��ات��ري��ن 
البكر".  الكنيسة  إبنة  ه��ي  فرنسا  "مملكة  أن 
البروتستانتية  م��ع  ال���ص���راع  اح���ت���دام  زم���ن  ف��ي 
الناشئة، دخلت ما ُيعرف ب�"العصبة المقدسة" 
ف��ي م��واج��ه��ة م��ع ال��م��ل��ك ه��ن��ري ال��ث��ال��ث، معلنة 
استعادت  البكر.  الكنيسة  إبنة  أن فرنسا هي 
عشر،  التاسع  ال��ق��رن  ف��ي  الشعار  ه��ذا  البابوية 
الثالث تهديدًا  نابوليون  يوم شكلت سياسة 
ص���ارخ���ًا ل��م��ص��ال��ح��ه��ا، ورف��ع��ت��ه م���ن ج��دي��د ي��وم 

اح���ت���ف���ل���ت ب����م����رور أل������ف وأرب���ع���م���ئ���ة ع������ام ع��ل��ى 
معمودية كلوفيس في مدينة ريمس. بعدها، 
���ر ي��وح��ن��ا ب��ول��س ال��ث��ان��ي ف��رن��س��ا ب��إرث��ه��ا في 

ّ
ذك

ع��ظ��ت��ه ف��ي م��دي��ن��ة ب��ورج��ي��ه ف��ي ال��ع��ام 1980. 
نيكوال  الرئيس  استعاد  القريب،  الماضي  في 
ألقاها في  المقولة في خطبة  س��ارك��وزي ه��ذه 
العام  ف��ي  الت���ران  دو  يوحنا  القديس  بازيليك 
ماضي  ك��ام��ل  ف��ي شكل  تبّنى  وفيها   ،2007
فرنسا وهذا الرابط الخاص جدًا الذي جمع بين 
"فرنسا  أن  واعتبر  والكنيسة،  الفرنسية  األم��ة 
أصبحت ابنة الكنيسة البكر من خال معمودية 
في  مسيحية  فرنسا  "ج���ذور  وأن  كلوفيس"، 
المنطلق،  شكل أساسي". وأض��اف: "من هذا 
للماضي.  إن��ك��ارًا  العلمانية  تكون  أن  يمكن  ال 
من  ف��رن��س��ا  تقتلع  أن  ال��ع��ل��م��ان��ي��ة  تستطيع  ال 
تفعل،  أن  ح��اول��ت  ل��ق��د  المسيحية.  ج��ذوره��ا 
وما كان يجدر بها ذل��ك". شّكل هذا الخطاب 
خروجًا جذريًا عن السياسات الفرنسية المتبعة 
تقليديًا، وأثار نقمة العلمانيين المتشددين، 
وج����اء ب��ع��دم��ا وق��ف��ت ف��رن��س��ا ف���ي ع��ه��د ش��ي��راك 
موقفًا ح��ازم��ًا ف��ي رف��ض ادراج مقولة "ال��ج��ذور 
المسيحية" في دستور االتحاد األوروبي، وقد 
الروحي  "ال��ت��راث  استلهام  فكرة  حينها  تبنت 
واألخاقي" األوروبي، بداًل من استلهام "اإلرث 

المسيحي".
ال�����دس�����ت�����وري إن ف��رن��س��ا  ال���ت���ع���ري���ف  ي����ق����ول 
"ج��م��ه��وري��ة ع��ل��م��ان��ي��ة"، وه����ي ال���ي���وم ف���ي عصر 
الجمهورية الخامسة، ويمكن القول من دون أي 
ت��ردد إنها أكثر بلدان أوروب��ا علمانية. في ظل 
الجمهورية الثالثة، في ثمانينات القرن التاسع 
عشر، قررت الحكومة جعل المدرسة االبتدائية 
"م��ج��ان��ي��ة وإج���ب���اري���ة وع��ل��م��ان��ي��ة"، وع���م���دت إل��ى 
"علمنة األماكن"، وأدى هذا القرار إلى نزع جميع 
ال��ص��ور وك���ل م��ا ل��ه دالل���ة دي��ن��ي��ة م��ن ال��م��دارس 
 مواٍز، اعتمدت وزارة التربية 

ّ
الحكومية. في خط

نة 
َ
المواط وأصبحت  المناهج"  "علمنة  سياسة 

هي المرجعية، وليس االنتماء الديني. تكّرس 
ه����ذا ال��ت��ح��ول ال���ج���ذري ف���ي ال���ع���ام 1905 حين 
والكنائس  ال��دول��ة  بين  الفصل  البرلمان  تبنى 

بصيغة الجمع. ُعرف هذا القانون باسم "قانون 
األهلي  للسلم  بضمان  أشبه  وج��اء  المصالحة"، 
ف���ي ب���اد ع��م��دت ف��ي��ه��ا م��ل��ك��ة ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة إل��ى 
من  ب��إي��ع��از   

ّ
المنشق البروتستانتي  ابنها  قتل 

الكاردينال الذي يدير شؤون الدولة لحسابها. 
ال��ق��رار، ورش���ق بالحرم  الفاتيكان ض��د ه��ذا  ث��ار 
ذلك  لصالح  اقترعوا  ال��ذي��ن  البرلمانيين  جميع 
الفصل، واضطر بعدها مرغمًا إلى القبول بواقع 
الثورة  ب��دأت في ظل  األم��ر. بعد معركة طويلة 
ورث��ة عصر  انتصر  ال��ع��ام 1789،  ف��ي  الفرنسية 
التنوير الذين خاضوا معركتهم األساسية ضد 
بمثابة  التنوير  أع���ام  وب���ات  الكنيسة،  سلطة 
تمّيز  العلمانية.  للجمهورية  المؤسسين  اآلب��اء 
المتشددة  بنبرته  الفرنسي  العلماني  الخطاب 
إلى يومنا ه��ذا. أعادت  الحين  الحادة منذ ذلك 
الفرنسية.  األم��ة  بأسس  التعريف  ث��ورة 1789 
ق��ب��ل��ه��ا، ك��ان��ت ه���ذه األم����ة ه���ي األم����ة ال��م��خ��ت��ارة 
الكنيسة  إب��ن��ة  بصفتها  ال��ل��ه  مشيئة  لتنفيذ 
على  السهر  مهّمتها  أصبحت  وب��ع��ده��ا،  ال��ب��ك��ر، 
إرادة  في  المتمثلة  الخالدة"  "المبادئ  تطبيق 
الشعار،  ه��ذا  العلمانية  ح��ّراس  وال��ت��زم  الشعب. 

وسعوا الى حمايته بشكل صارم.
هكذا نشأت "النزعة المعادية لإكليروس" 
في فرنسا وترعرعت فيها، ومنها انطلقت إلى 
الدول األوروبية األخرى. بقيت هذه النزعة حية 
في النفوس بعدما فقدت الكنيسة سلطتها، 
كما تشهد أكثر من واقعة في السنوات األخيرة. 
رحل البابا يوحنا بولس الثاني عن هذه الدنيا 
الفرنسية  ال��دول��ة  ودع���ت   ،2005 نيسان  ف��ي 
يومها إلى تنكيس أعامها لمدة أربع وعشرين 
ساعة حدادًا على وفاته، فاعترضت شخصيات 
القرار. خافًا لدول  سياسية مرموقة على هذا 
أخ��رى، لم تعلن فرنسا الحداد لثاثة اي��ام، بل 
ل��ي��وم واح���د، وع��ل��ى رغ��م ذل��ك ارتفعت أص��وات 
األع��ام  تنكيس  الحكومة  ق���رار  على  تعترض 
في  يخالف،  ذل��ك  ألن  الرسمية،  المباني  ف��وق 
النواب  الدولة. قال أحد  نظرها، مبدأ علمانية 
تشوبها  ال  "علمانية"  يريد  إن��ه  اإلشتراكيين 
أي شائبة، ال علمانية "النصف كم". واستنكر 

أح���د ن���واب ح���زب ال��خ��ض��ر كلمة ال��ت��أب��ي��ن التي 
ورأى  الراحل،  البابا  الرئيس شيراك  بها  خّص 
كونها  الرئاسة،  لسلطة  استخدام  س��وء  فيها 
الزامًا عقائديًا ال يجوز  الفرنسيين  تلزم جميع 
ال��زّج بهم فيه. كذلك، دعا أحد النواب رؤساء 
واالمتناع  الحكومة  أم��ر  عصيان  ال��ى  البلديات 
القضية  ه���ذه  ت��ح��ول��ت  األع�����ام.  تنكيس  ع��ن 
إلى مختلف  السجال  إلى قضية عامة، وانتقل 
وس��ائ��ل اإلع�����ام. ت��ج��دد ه���ذا ال��س��ج��ال بشكل 
ال��س��ادس  ال��ب��اب��ا بينيديكتوس  آخ��ر ي��وم ق��دم 
عشر إلى فرنسا في ايلول 2008، ونّدد بعض 
بين  المشبوه  بالتحالف  اليساريين  المثقفين 
ال���ع���رش وال��ه��ي��ك��ل. ج����اءت ه����ذه ال����زي����ارة بعد 
وتميزت  للفاتيكان،  س��ارك��وزي  نيكوال  زي���ارة 
ب��اس��ت��ق��ب��ال رس��م��ي ح��اش��د، م��ع ف���رش السجاد 
األحمر في مطار أورلي تاه حفل تكريمي كبير 
ف��ي ق��ص��ر اإلل��ي��زي��ه. رأى ه���ؤالء ال��م��ث��ق��ف��ون أن 
السلطات،  الفصل بين  ساركوزي تجاوز مبدأ 
العلمانية  الجمهورية  لمبادئ  حاميًا  يعد  ول��م 

التي ينّص عليها الدستور. 

الخطر اإلسالمي
ش��ّك��ل ص��ع��ود ال��م��وج��ة اإلس��ام��ي��ة ف��ي فرنسا 
حالة دينية جديدة لم تألفها الباد منذ عقود. 
منذ أكثر من عشرين سنة، تنفر فرنسا العلمانية 
م��ن ه��ذه ال��م��وج��ة، وت��ب��دو مرتبكة ف��ي التصدي 
ل��ه��ا. ف���ي ال��م��ق��اب��ل، ي��ب��دو ش��ع��ار "أن����ا ش���ارل���ي"، 

ال��م��وج��ة،  ع��ل��ى ه���ذه  ال��ي��وم، ش��ع��ارًا تلقائيًا، ردًا 
الفرنسية  المجتمعات  من  أطيافا مختلفة  يجمع 
المتعددة التوجه واالنتماء. من يتابع الحوار بين 
ح��وار  أم���ام  ب��أن��ه  يشعر  والعلمانيين  المسلمين 
طرشان. يعجز المسلم عن تفهم العلماني، ويجد 
العلماني نفسه أمام خصم قديم يعود إليه اليوم 
بثوب ج��دي��د، ه��و ث��وب اإلس���ام. وال يمكن بأي 
ش��ك��ل اع��ت��ب��ار م��ا ح��ص��ل أخ���ي���رًا، ح��ادث��ة عرضية 
ط��ارئ��ة غريبة ع��ن ف��رن��س��ا. ب���دأت ال��م��واج��ه��ة  في 
دانماركية  صحيفة  ع��م��دت  حين   2005 أي��ل��ول 
تتناول  كاريكاتوريًا  رسمًا  عشر  اثني  نشر  إل��ى 
بعدما صّرح  وذل��ك  بآخر،  أو  النبي محمد بشكل 
أحد الكّتاب بأنه لم يعثر على أّي رّسام يجرؤ على 
تصوير محمد لتزيين كتابه عن النبي. جاء ذلك 
بعد اغتيال المخرج الهولندي تيو فان غوغ على 
األخير  ق 

ّ
حق بعدما  متطرفين  إساميين  أي��دي 

لإسام  معاديًا  اعُتبر  "ال��خ��ض��وع"  عنوانه  فيلما 
الرسوم  الغرض من نشر هذه  والمسلمين. كان 
في  والنشر  التعبير  حرية  تأكيد  الكاريكاتورية 
أوروبا في الدرجة األولى، غير أن الشرارة امتدت 
س��ري��ع��ًا إل���ى س��ائ��ر أن���ح���اء ال��ع��ال��م اإلس���ام���ي، إث��ر 

احتجاجات بعض المسلمين الكنديين.
رف��ع��ت إح���دى ال��م��ؤس��س��ات اإلس��ام��ي��ة دع��وى 
ض���د ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ت��ي ن��ش��رت ال���ص���ور، ول���م تجد 
أذن��ًا صاغية، فبعثت بأحد أئمتها لحض الدول 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى االح��ت��ج��اج. اس��ت��ج��اب��ت الحكومات 
وقت  ف��ي  رس��م��ي��ًا،  باالحتجاج  وش��رع��ت  العربية، 

تلقى ف��ي��ه رّس��ام��و ه���ذه ال��ص��ور ال��ك��اري��ك��ات��وري��ة 
ن��ش��رت جريدة  ف��رن��س��ا،  بالقتل. ف��ي  ت��ه��دي��دات 
"ف���ران���س س�����وار" ه���ذه ال���رس���وم ف���ي أول ش��ب��اط 
أس��ب��وع،  بعد  إي��ب��دو"  "ش��ارل��ي  وتبعتها   ،2006
وأضافت إليها رسمًا ساخرًا احتل الغاف، وضعه 
ك��اب��و، أح��د الرسامين ال��ذي��ن ق��ض��وا ف��ي الهجوم 
على مقر الصحيفة. أشعلت هذه الرسوم صدامًا 
حادًا في فرنسا، ورأى البعض أن "شارلي إيبدو" 
ع��ن��ص��ري. دع��ا ج��اك شيراك  تنزلق نحو خ��ط��اب 
ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن إل����ى اح����ت����رام ال��م��ش��اع��ر ال��دي��ن��ي��ة، 
تمثلت  احتجاجية  حركات  الدعوة  ه��ذه  وتبعت 
في رفع عدد من الدعاوى ضد "شارلي"، غير أن 
القضائية رفضتها كلها بعدما اعتبرت  السلطة 
أن الرسوم ال تنتهك حدود حرية التعبير. عادت 
هذه القضية إلى الواجهة في العام 2008 بعدما 
هذه  ح��ول  توثيقيًا  فيلمًا  المخرجين  أح��د  أنجز 
تعرضت   ،2011 ال��ث��ان��ي  تشرين  وف��ي  المسألة، 
إل��ى حريق متعمد قضى على  مكاتب "ش��ارل��ي" 

جزء كبير من محتوياتها.
ط����وال ه����ذه ال���م���دة، واص���ل���ت "ش����ارل����ي" نشر 
لليهودية  معادية  رس��وم  وه��ي  مشابهة،  رس��وم 
مختلفة.  بدرجات  وإن  واإلسامية،  والمسيحية 
تسخر هذه الرسوم من المسيحيين والمسلمين 
من دون أي قيد، ويجدر القول إن بعضها مقزز 
وم��ث��ي��ر ل��إش��ئ��زاز، وت��ب��دو ال���رس���وم ال��دان��م��ارك��ي��ة 
 بها. في المقابل، تبدو "شارلي" 

ً
"لطيفة"، مقارنة

ه��ذا ال  لليهودية، لكن  أكثر ح��ذرًا في تعرضها 
يتصور  ك��م��ا  للصهيونية  ص��دي��ق��ة  منها  يجعل 
تهم هذه الصحيفة بمعاداة السامية، 

ُ
البعض. ت

كحالها  اليهودية،  األوس���اط  ف��ي  مكروهة  وه��ي 
في األوساط المسيحية واإلسامية. يرى الكثير 
أن "ش��ارل��ي" تجاوزت  المسألة  ه��ذه  متابعي  من 
كل الحدود في سخريتها الاذعة من كل ما هو 
للمحّرمات،  وزن  أّي  تقيم  ال  وأن��ه��ا  "م���ق���دس"، 
وهذا صحيح، غير أن أحدًا ال يبرر الهجوم الدموي 
على مكاتبها. قضى هذا الهجموم على رّسامين 
يحظى البعض منهم بجمهور عريض منذ عقود 
من الزمن، ونشاطهم في حقل الرسم ال ينحصر 

في أي شكل من األشكال بصحيفة "شارلي". 
الرّسامون الذين قضوا في هذا الهجوم خمسة: 
فولنسكي، كابو، هونوريه، شارب، وتيغنوس. 
وألبومات رسومه  مواليد 1934،  فولنسكي من 
منتشرة، وهو من أكثر الشخصيات المحببة إلى 
يحظى  وص��غ��ارًا.  ك��ب��ارًا  الفرنسيين،  عامة  قلوب 
ك��اب��و ب��ش��ه��رة م��م��اث��ل��ة، وه���و م��ن م��وال��ي��د 1938، 
ول���ه ح��ض��ور واس���ع ف��ي ال��وس��ائ��ل اإلع��ام��ي��ة منذ 
ال��س��ب��ع��ي��ن��ات. ق���د ي��ك��ون ه���ون���وري���ه أق����ل ش��ه��رة 
ول��ه مكانة  مواليد 1940،  م��ن  وه��و  زميليه،  م��ن 
م���رم���وق���ة ف����ي ع���ال���م���ي األدب ال����ف����ن. ن���ص���ل إل���ى 
ش�����ارب، وه����و ي��م��ث��ل ج��ي��ًا آخ����ر م���ن ال��رس��ام��ي��ن، 
فهو دون الخمسين، وقد تلقى تهديدات عدة 
بالموت بعد نشره رسومًا للنبي محمد في العام 
2012. يبقى تيغنوس، وهو من مواليد 1957، 
ويحظى بشهرة كبيرة بين أوساط جيله، وكان 
رفع  المفتوحة.  المواجهة  ه��ذه  في  الحربة  رأس 
الكثيرون شعار "أنا شارلي" في مواجهة اإلرهاب 
الذي قضى عليهم، ورفعت قلة شعارًا آخر مّيزت 
فيه بين موقفها من فريق "شارلي" وموقفها من 
"شارلي"  توجهات  تحبذ  ال  إنها  فقالت  قتلته، 
المحرمات، لكنها قطعًا تدين  في تخطيها كل 
باسم  الضحية  مع  هنا  وه��ي  اغتالهم،  من  بشدة 

حرية التعبير. 

بعدما جاهدت فرنسا العلمانية في مواجهة إرثها الكاثوليكي، ها هي تجد نفسها اليوم 
في مواجهة دينية من نوٍع آخر، ال تقّل وطأًة عن تلك التي عرفتها منذ نهاية القرن التاسع 
عشر. الجمهورية العلمانية التي سالت الدماء أخيرًا على جسدها، تجد نفسها مربكًة وسط 

حوار بين اإلسالم والغرب العلماني، هو أشبه بحوار الطرشان.

أعادت ثورة 1789 التعريف بأسس 
األمة الفرنسية. قبلها، كانت هذه 

األمة هي األمة المختارة لتنفيذ 
مشيئة الله بصفتها إبنة الكنيسة 

البكر، وبعدها، أصبحت مهّمتها 
السهر على تطبيق "المبادئ 
الخالدة" المتمثلة في إرادة 

الشعب. والتزم حّراس العلمانية 
هذا الشعار، وسعوا الى حمايته 

بشكل صارم



82 ســـنـة

ملحق النهار
Samedi 17 Janvier 2015  |  2015 الثاني  17 كانون  السبت 

20

CMYK

محمد أبي سمرا

م���ن ت��س��م��ي��ة "ال��ف��رن��س��ي��ي��ن ال��م��س��ل��م��ي��ن" - وه��ي 
تزايد  العشرين،  ال��ق��رن  سبعينات  منذ  الب��س��ت، 
حتى  وتوسعها،  فرنسا  ال��ى  المغاربية  ال��ه��ج��رات 
طلق عليهم ه��ذه التسمية ما بين 

ُ
بلغ ع��دد من ت

6 و7 مايين نسمة من "المواطنين" الفرنسيين 
ال��م��س��ل��م��ي��ن، أو م���ن ح��م��ل��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة 
- ول�����دت أخ���ي���رًا ت��س��م��ي��ة "ال���ج���ه���اد ال��ف��رن��س��ي"، 
أث��ن��اء ت��دف��ق م��ئ��ات ورب��م��ا أل���وف م��ن اإلساميين 
ال��ج��ه��ادي��ي��ن م���ن ف��رن��س��ا ال����ى س���وري���ا. ل��ك��ن ه��ذه 
التسمية الجديدة لم تبرز بقوة وتصبح على كل 
شفة ول��س��ان ف��ي فرنسا وأوروب����ا، إال غ��داة مقتلة 
"شارلي إيبدو" الصادمة والمروعة، التي ارتكبها 
جهاديان فرنسيان، هما األخوان شريف وسعيد 
تلقيه  ال��ى  عسكريًا،  أحدهما  المتدرب  كواشي، 
أص���ول ال��ج��ه��اد وف��ق��ه��ه، ف��ي "ق��اع��دة ال��ج��ه��اد في 

جزيرة العرب" اليمنية.

بواعث الجهاد الفرنسي 
البواعث أو الدوافع الفرنسية لجهاد األخوين 
كواشي وسواهما من أمثالهما المهاجرين هجرة 
ج��ه��ادي��ة إل���ى س��وري��ا وغ��ي��ره��ا م��ن دي����ار اإلس���ام 
بالسوسيولوجيا  تتعلق  الجهادية،  ومنظماته 
والعمل  والثقافة  واالندماج  الهوية  وبسياسات 
ال��ض��واح��ي الفرنسية.  ال��م��دي��ن��ي ف��ي  واالج��ت��م��اع 
ق��ط، وت��ظ��ل هامشية  لكن ه��ذه كلها ال تكفي 
وبا معنى، في محاوالت تفسير ظاهرة "الجهاد 
ة ل��ه��ذه الظاهرة  ال��ف��رن��س��ي". ذل��ك ألن ك��ل ق���راء
بناًء على معطيات سوسيولوجية عامة وجمعية 
تتعلق بارتجاجات الهوية والتمايزات االجتماعية 
وال���ث���ق���اف���ي���ة ف����ي داخ�������ل ال��م��ج��ت��م��ع ال���ف���رن���س���ي، 
ه���ي ك��ن��اي��ة ع���ن إي���ج���اد م���ب���ررات وذرائ������ع للقتل 
ذه 

ّ
ال��ذي نف اإلج��رام��ي العمد، الهوسي وال��م��روع، 

األخ����وان ك��واش��ي. ه��ذا م��ا ب��دأ يظهر ف��ي بعض 
غ��داة مقتلة  الفرنسية  اإلع��ام والصحافة  دوائ��ر 
"ش���ارل���ي إي����ب����دو"، وت��ج��ل��ى ف���ي ك����ام إع��ام��ي��ي��ن 
وك��ّت��اب وأص��ح��اب ص��ح��ف ع��ل��ى ض����رورة "اح��ت��رام 
الفعل  ردود  ع��ل��ى  ط��غ��ى  فبينما  ال��م��ق��دس��ات". 
"كلنا  شعار  المقتلة،  على  والعالمية  الفرنسية 
 حاٍم حول 

ٌ
شارلي"، دار في بعض الدوائر نقاش

نشر ال��رس��وم ال��ك��اري��ك��ات��وري��ة ال��س��اخ��رة م��ن نبي 
اإلس��ام، أو عدم نشرها. فمنظمة "مراسلون با 
حدود"، دعت الى عدم نشرها، فيما قال رئيس 
تحرير صحيفة بريطانية "من يعطيني الحق في 
هكذا  للخطر؟".  وصحافيين  م��ح��رري��ن  تعريض 
نشر  عن  عالمية  أنباء  ووك���االت  امتنعت صحف 
الرسوم، في مقابل رأي آخر يقول إن عدم النشر 
"خ��ي��ان��ة للمبدأ ال���ذي قتل م��ن أج��ل��ه زم��اؤه��م"، 
وثالث يعتبر أن التهاون في مبدأ حرية التعبير 
ر بعض أصحاب 

ّ
البربري. كما ذك للهجوم  تبرير 

ال�����رأي ف���ي ال��م��س��أل��ة ب��ال��ف��ت��وى ال��خ��م��ي��ن��ي��ة بقتل 
ال��روائ��ي سلمان رش��دي قصاصًا له على كتابته 
ك��ان سيعني  م��اذا  "آي��ات شيطانية"، متسائًا: 
ل��و ع��م��د ن��اش��ر رواي����ة رش���دي ال���ى س��ح��ب ال��رواي��ة 
من األس���واق، بعد إق��دام جهادّي ما على تنفيذ 
الفتوى الخمينية بقتل الروائي؟! ثم ماذا يبقى 
م���ن أوروب�������ا وم����ن ال���ح���ري���ات األوروب�����ي�����ة ف���ي ح��ال 

الصدوع الى فتاوى اإلرهابيين وأفعالهم؟!

سعار اإلسالم الجهادي 
اإلره��اب��ي��ة  ال��ب��اري��س��ي��ة  المقتلة  أن  ف��ي  ري���ب  ال 
ح��دث��ت ف���ي خ��ض��ّم س��ع��ار اإلس�����ام "ال��س��ي��اس��ي" 
المنبعث من أتون انهيار دول عربية  والجهادي، 
ح��دود  وزوال  وأم��ن��ي��ة،  ديكتاتورية  "ج��م��ه��وري��ة" 
بعضها، كما حدثت الفتوى بذبح سلمان رشدي 
الخمينية،  ال���ث���ورة االس��ام��ي��ة  ف���ي خ��ض��ّم س��ع��ار 
وم��ح��اول��ت��ه��ا إط�����اق ح���رك���ة ج���ه���اد ع���ال���م���ي. وه��ي 
ذل��ك سبيًا،  ال��ى  استطاعت  فعًا حيث  اطلقته 
ف��ص��ّدرت ال��ث��ورة االس��ام��ي��ة ال��ى ل��ب��ن��ان، وان��ش��أت 
فيه "حزب الله" الشيعي الخميني الذي اطلق في 
خضم الحروب األهلية الملبننة جهادًا لم يتوقف 
حتى ال��س��اع��ة، على م��ث��ال ال��ق��ول ال��ش��ائ��ع "أطلب 
ال��ع��ل��م ول���و ف��ي ال��ص��ي��ن". ف��م��ج��اه��دو "ح���زب ال��ل��ه" 
ينتشرون منذ نحو سنتين من بيروت حتى كرباء 
ودمشق،  بالبقاع وحمص وحلب  م��رورًا  العراقية، 
من دون ه��وادة، وبناًء على فتوى دينية مذهبية 
حربية من الولي الفقيه اإليراني، شبيهة بفتوى 

قتل سلمان رشدي.
وال��ح��ق أن س��ع��ار االس����ام ال��ج��ه��ادي ال��ج��دي��د، 
س��اه��م��ت إي�����ران وح��زب��ه��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي ف���ي ب��ع��ث��ه من 
أتون انهيار دول عربية "جمهورية" ديكتاتورية 
ش��ع��وب��ه��ا  وت���ش���ظ���ي  ب���ع���ض���ه���ا،  وزوال  وأم����ن����ي����ة، 
الجماعات  تشكل  أهلية  ح��روب  في  ومجتمعاتها 
وال��م��ن��ظ��م��ات االس��ام��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ج��ه��ادي��ة 
ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود وال��ب��ل��دان اط��راف��ًا أس��اس��ي��ة فيها 

عقب ثورات "الربيع العربي".
العراق واليمن  بلغ هذا السعار ذروت��ه في  وقد 

وسوريا. ومن هذه األخيرة امتد الى لبنان، متغذيًا 
من شقاٍق أهلي ومناطقي عميق، ومنبعثًا حروبًا 
أهلية طائفية مذهبية )سّنية - شيعية وعلوية(، 
راية  ايراني حامًا  أمبراطوري  مع هجوم  متقاطعة 
إس���ام ح��رك��ي أص��ول��ي م��ذه��ب��ي ش��ي��ع��ي، وم��ج��ّن��دًا 
أهلية،  منظمات  ف��ي  شيعية  مذهبية  ج��م��اع��ات 
لبنان،  الله" في  "ح��زب  مقاتلة:  وأمنية  عسكرية 
وميليشياتها  األسدية  دولتهم  وبقايا  العلويون 
في  وميليشياتهم  ودولتهم  الشيعة  سوريا،  في 

العراق، والحوثيون في اليمن.
 
ً
ح���ي���ال ه����ذه ال���س���ي���اس���ات اإلي���ران���ي���ة م��ع��ط��وف��ة
عن  وانجائها  العربي"  "الربيع  ث��ورات  على فشل 
تصدع الدول والمجتمعات بعد انحباس سياسي 
ديكتاتوري مديد، وجد "اإلسام السني" السوري 
ال��ع��راء وفي  ف��ي  أن��ه  وال��ع��راق��ي واللبناني واليمني 
حال من "المظلومية". هذه الحال - خصوصًا في 
المجتمعات  تدمير  ج��رى  حيث  وال���ع���راق،  س��وري��ا 
لمذابح  وتعرضت  والشيعية،  السّنية  والجماعات 
واع���ت���ق���االت واق���ت���اع وت��ه��ج��ي��ر - ش��ك��ل��ت ال��ب��ط��ن 
أش��د  س��ّن��ي��ة  ج��ه��ادي��ة  منظمات  لتوليد  الخصبة 
مغاالة  في ظاميتها ودمويتها من "القاعدة" التي 
اليمن في  ف��ي  وج���ّددت شبابها  ب��دوره��ا  انبعثت 
العسكرية  الحوثية  الله"  "أنصار  جماعة  مواجهة 

الزاحفة الحتال المدن والمحافظات اليمنية.

غزوة باريس المباركة
في  الجهاد  "قاعدة  لتنظيم  اليمني  الفرع  في 
"المجاهدين  األخوين  أحد  ى 

ّ
تلق العرب"،  جزيرة 

ج��زائ��ري، شريف وسعيد  اص��ل  م��ن  الفرنسيين" 
ك�����واش�����ي، أص������ول ال���ج���ه���اد االس�����ام�����ي ال��ف��ق��ه��ي 
العام  فمنذ  واالج���رام.  القتل  فقه  أو  والعسكري، 
متقطعة  سنوات  كواشي  شريف  أمضى   2009
طالب علوم دينية في جامعة "االيمان" االسامية  
ف��ي ص��ن��ع��اء، وم��ت��درب��ًا ف��ي م��ع��س��ك��رات "ال��ق��اع��دة" 
كانون   7 في  الباريسية  مقتلتهما  في  اليمنية. 

مقاتل  مثال  على  الجاري،  الثاني 
"ال���ق���اع���دة" و"داع��������ش"، ت��وّس��ل 
 ال��ص��دم��ة 

ّ
األخ������وان ك���واش���ي ب����ث

وال������رع������ب وال����ه����ل����ع ف�����ي ال����دي����ار 
ال���ف���رن���س���ي���ة "ال���ج���اه���ل���ي���ة" ال��ت��ي 
ي���دي���ن أه��ل��ه��ا ب��ال��دي��م��وق��راط��ي��ة 
وه��ش��اش��ت��ه��ا وخ��ف��ت��ه��ا ال��اه��ي��ة 
ف����ي ال���ت���ع���ب���ي���ر ال������ف������ردي، ال���ح���ّر 
وال����س����اخ����ر م����ن ك����ل س���ل���ط���ان، 
هذه  المقّدس.  سلطان  ومنه 
ه�����ي رس���ال���ت���ه���م���ا ال���ج���ه���ادي���ة 
ال���م���ق���دس���ة ال����ت����ي م��ن��ح��ت��ه��م��ا 
ال����ح����ق ف����ي االن����ت����ق����ام وال����ث����أر 
م��ن ال��ح��ري��ة وال��دي��م��وق��راط��ي��ة 
رضوان  لنيل  "الجاهليتين"، 
فيسكنهما  ال��ع��ال��م��ي��ن،  رّب 
ف���س���ي���ح رح���م���ت���ه وج���ن���ات���ه، 
خ���ال���دي���ن ف��ي��ه��ا أب�������دًا، ب��ع��د 
رحيلهما عن الدنيا الفانية، 
ش���ه���ي���َدي ال��م��ق��ت��ل��ة ال��ت��ي 
أن���زاله���ا ب��م��ن س���ّول���ت لهم 
معصية  ارتكاب  أنفسهم 
ال��������ت��������ط��������اول ع������ل������ى ن���ب���ي 
النبيين  وخ���ات���م  االس�����ام 

والمرسلين.
األخ����وان "ال��م��ج��اه��دان 
ال����ف����رن����س����ي����ان" ال�����ل�����ذان 
الجهاد  نتهما "قاعدة 

ّ
لق

في جزيرة العرب" ازدراء 
"ال��ج��اه��ل��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة" 

التي ولدا ونشأا في كنفها، قد يكونان تساءال 

اثناء التحضير لمقتلتهما: ما المانع من أن تصير 
باريس مثل الموصل والرقة؟ وقد يكون سؤالهما 
ال��ى مقر  ال��وص��ول  إرادتهما في  ه��ذا من محفزات 
"شارلي إبيدو"، وفي إطاقهما نيران رشاشاتهما 
ع��ل��ى ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي��ه��ا. م���ن ال��م��رج��ح أن��ه��م��ا تخيا 
بعيد  للحظات  حقًا  الموصل  جنة  ف��ي  نفسيهما 
إنجازهما رسالتهما المقدسة، وفيما يرّدد أحدهما 
"ال��ل��ه أك��ب��ر، ال��ل��ه أك��ب��ر"، أث��ن��اء إط��اق��ه ال��ن��ار على 
ليجهز عليه  الفرنسي من أصل مغربي،  الشرطي 

بعد إصابته ووقوعه على الرصيف.
 

ّ
غ���داة  إن��ج��از األخ��وي��ن ك��واش��ي رسالتهما، بث
"المسؤول الشرعي" في تنظيم "قاعدة الجهاد في 
اليمني،  النظاري  "الشيخ" حارث  العرب"،  جزيرة 
ت��س��ج��ي��ًا ص��وت��ي��ًا س��ّم��ى ف��ي��ه ال��م��ج��اه��َدي��ن بعدما 
بّرأتهما مقتلتهما وطّهرتهما من فرنسيتهما ومن 
الرجس الفرنسي، ورفعتهما مجاهَدين شهيَدين 
ذودًا عن شرف نبي االسام وأمته. هذا بعدما ظّن 
"أعداء رسول الله أن الله لن ينصر رسوله، فأتاهم 
أن مثل هذه  وال��ح��ق  م��ن حيث ال يعلمون".  ال��ل��ه 
مساجد  من خطباء  كثٌر   

ّ
يكف ال  والعبارات  اللغة 

ال��ج��م��ع��ة ع��ن ت���رداده���ا ف��ي م��س��اج��د أح��ي��اء ال��م��دن 
االسامية وضواحيها. فاإلسام في هذه الخطب 
ال��ده��ر في  يغّيرها  وم��ق��ّدس��ة، ال  ثابتة  أول���ى  لغة 
استعادتها كام األّولين الثابت المقدس. واللغة 
ه��ذه، كلماتها وأداؤه��ا اللفظي، ال يختلفان قط 
الله" في شهدائه منذ شهيده  "ح��زب  يبثه  عما 

األول قبل عقود وحتى اآلن.
أخ��ي��رًا، ال ب��د م��ن التساؤل ف��ي ه��ذا السياق: ما 
ال��ذي يبقى من فرنسية األخ��وي��ن كواشي سوى 
ال��ج��ه��اد االس����ام����ي، ق��ب��ي��ل إن��ج��ازه��م��ا رس��ال��ت��ه��م��ا 
المقدسة وب��ع��د إن��ج��ازه��ا؟ ال��ج��واب: ال ش���يء. لذا 
ربما من األج��دى واألفضل القول إنهما مجاهدان 
بواجبهما  قاما  فرنسا، حيث  إساميان قضيا في 

الجهادي المقدس.

"القاعدة": زواج الجذور
ال��ذي رّدده أحد  هتاف "ال��ل��ه اك��ب��ر، الله اك��ب��ر" 
األخ��وي��ن ك��واش��ي ب��ع��د إن��ج��ازه وأخ����اه مقتلتهما، 
الذي  الهتاف  ال��ش��ارع، هو نفسه  ال��ى  وخروجهما 
ردده المتفرجون السعوديون على انزال قصاص 
ال��ج��ل��د ب��ال��م��دّون وال��ن��اش��ط ال��ح��ق��وق��ي ال��س��ع��ودي 
رائ����ف ب����دوي. ح���دث ذل���ك ب��ع��د ص���اة ال��ج��م��ع��ة 9 
كانون الثاني الجاري، أي عقب يومين على مقتلة 
رّس��ام��ي "ش��ارل��ي اي��ب��دو" ال��ذي��ن أب��اده��م األخ���وان 
كواشي قصاصًا لهم على فعلة هي نفسها الفعلة 
ال��م��ت��ه��م ب��ه��ا ال����م����دّون ال���س���ع���ودي: ال��س��خ��ري��ة من 
الرموز الدينية، أي انتقاده جهاز "األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر".
في الشريط المصّور لعملية الجلد، والمتداول 
على "فايسبوك" يتراكض رجال وشّبان وأطفال 
ج��دة،  ف��ي  الجفالي  لمسجد  الخارجية  الباحة  ف��ي 
��د، ب��ع��د إح��ض��اره من 

َ
ل��ي��ش��اه��دوا ال��ش��اب وه���و ُي��ج��ل

السجن حيث يمضي سنتين و7 أشهر، قصاصًا 
على ما دّونه في موقع الكتروني باسم "الليبيراليون 
بأن  أيضًا  عليه  ُحكم  سجنه،  ال��ى  السعوديون". 
ُيجلد ألف جلدة، ينال منها كل نهار جمعة 50 
عنها،  وأف��رج  م��دة  جلدة. سمر شقيقته ُسجنت 
لكن والدها تخلى عنها، أي رذلها، أو وأدها، رمزيًا. 
وه�������������ي 

ت���رّب���ي رض��ي��ع��ت��ه��ا وح���ي���دة، ب��ع��دم��ا ُس���ج���ن زوج��ه��ا 
ومحامي أخيها. أم��ا إن��ص��اف زوج��ة ال��م��دّون رائ��ف 

بدوي فهربت الى كندا مع أطفالها الثاثة.
ف��ي ن��ه��اي��ة عملية ال��ج��ل��د ال��م��ش��ه��ودة، ُي��س��َم��ع 
الزيارة"، وسط هتاف  ت 

ّ
ت، حل

ّ
صوت يقول "حل

"الله اكبر، الله اكبر".
ه��ذه ال��واق��ع��ة ومثياتها م��ن أح��ك��ام اإلس��ام 
ال��ذي تعتبره دراس��ات وأبحاث كثيرة  الوهابي 
ال��ذي  "السلفي"  للتيار  الفقهية  المراجع  أح��د 
ت��ط��ورت ف���روع م��ن��ه ال���ى "السلفية ال��ج��ه��ادي��ة" 
ح��ازم  أم��ا  ال��س��ع��ودي��ة.  السلطات  تحاربها  ال��ت��ي 
قديم  فلسطيني  لجذر  ميدانيًا  فيؤرخ  األمين 
كتابه  في  ول�"القاعدة"،  الجهادية"  ل�"السلفية 
الكفاح  الب��س  ذاك،  ال��ج��ذر  اليتيم".  "السلفي 
مطالع  منذ  األردن،  ف��ي  المسلح  الفلسطيني 
ل���واءه الى  سبعينات ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن، وح��م��ل 
أفغانستان، الحقًا، عبدالله عزام، الفلسطيني. 
ح��ّرك��ت مقتلة "ش��ارل��ي اي��ب��دو" ذاك����رة سعود 
"فايسبوك"  في  على صفحته  فكتب  المولى، 
ش����ذرة ن��م��وذج��ي��ة ع���ن ذل����ك ال���ج���ذر ف���ي س��ي��رة 
العبسي  ش��اك��ر  الفلسطيني 
ال����ش����ه����ي����ر ل����ب����ن����ان����ي����ًا. ف��ب��ع��د 
ع���م���ل���ي���ات "أي�����ل�����ول األس�������ود" 
في  اإلره��اب��ي��ة  ال��ف��ل���سطينية 
م��ي��ون��ي��خ وس����واه����ا م���ن خطف 
وتفجيرها  المدنية  ال��ط��ائ��رات 
أرسلت  الستينات،  نهاية  ف��ي 
ح���رك���ة "ف���ت���ح" ش���اك���ر ال��ع��ب��س��ي 
العام  الطب في تونس  لدراسة 
ليبيا  ال����ى  ذه����ب  ل��ك��ن��ه   ،1973
ال��ق��ذاف��ي، ودخ����ل الكلية  م��ع��م��ر 
فيها  وتخرج  الليبية،  العسكرية 
برتبة مازم طيار في العام 1976. 
كأنه في هذا استبق عبقرية أسامة 
بن الدن وأيمن الظواهري في 11 
المرعب  النيويوركي   2001 أيلول 
 

ّ
والرهيب. وفي العام 1983 انشق

ال��ع��ب��س��ي ع���ن "ف���ت���ح" م���ع أب���و خ��ال��د 
االنتفاضة"  "فتح  مؤسس  العملة 
الموالية ل�"سوريا االسد" في البقاع 
تأسيس  إبان  اللبنانيين،  والشمال 
ال���ش���ي���خ س���ع���ي���د ش���ع���ب���ان "إم�����ارت�����ه 
وبالتعاون  طرابلس.  في  االسامية" 
مع المخابرات السورية األسدية اغتال 
التحرير  منظمة  ف��ي  قياديًا  العبسي 
ل�"معسكر  قائدًا  وصار  الفلسطينية، 
ح���ل���وة" ال��ت��اب��ع ل��ل��ع��م��ل��ة ع��ل��ى ال���ح���دود 
أنواعًا  دّرب  حيث  السورية،  اللبنانية 
اإلساميين،  اإلره��اب��ي��ي��ن  م��ن  مختلفة 

منهم جمال سليمان، قائد جماعة "انصار الله" 
ف��ي مخيم  االن��ص��ار"  منها "عصبة  التي خرجت 
ال��ع��ام 2000  وف���ي  الفلسطيني.  ال��ح��ل��وة  ع��ي��ن 
ال��زرق��اوي.  أب��ي مصعب  ب��دأ العبسي تعاونه مع 
وغداة اغتيال رفيق الحريري العام 2005، كان 
"معسكر حلوة" الحدودي بقيادة العبسي يضم 
80 مقاتًا جهاديًا إرهابيًا، زحف بهم في العام 
2008 ال���ى م��خ��ي��م ن��ه��ر ال���ب���ارد ق���رب ط��راب��ل��س، 
فكان ما كان هناك، قبل فرار العبسي وبعض 
معاونيه الى سوريا. وقد يكون اليوم أحد أمراء 

"داعش" في الصحراء العراقية السورية.

ذرى الجهاد الثالث
ق����د ي���ص���ّح ال����ي����وم ال����ت����أري����خ ل���ظ���اه���رة ال��ج��ه��اد 
االساموي، الدولي أو العالمي، بالتوقف في ثاث 
المنظمة  ج��رائ��م��ه  فيها  بلغت  متاحقة  محطات 
مقتلة  آخ���ره���ا  م��س��ب��وق��ة،  وغ���ي���ر  م���ش���ه���ودة  ذرًى 

"شارلي إبيدو".
ال��م��ح��ط��ة - ال�����ذروة األول�����ى ن��ج��م��ت ع���ن ج��ه��اد 
الحقبة  إب���ان  أفغانستان  ف��ي  ال��ع��رب"  "األف��غ��ان 

األخ��ي��رة م��ن ال��ح��رب ال���ب���اردة. فبعد ان��ت��ه��اء تلك 
ال����ح����رب ب���ان���ه���ي���ار االت����ح����اد ال���س���وف���ي���ات���ي ال����ذي 
ك���ان "األف���غ���ان ال��ع��رب" ي��ج��اه��دون ض��د احتاله 
"الشيطان  الجهاد ضد  الى  انقلبوا  أفغانستان، 
األكبر"، أي الواليات المتحدة االميركية، وقاموا 
ب����"غ���زوة" 11 أي��ل��ول 2001 اإلن��ت��ح��اري��ة ال��م��دوي��ة 
"الغزوة"  لتلك  ط 

َّ
خط وواشنطن.  نيويورك  في 

ال���س���ع���ودي اس���ام���ة ب���ن الدن وال���م���ص���ري أي��م��ن 
الفلسطيني  ب���"اف��ك��ار"  ال��م��ت��أث��ران  ال��ظ��واه��ري، 
عبدالله عزام الجهادية اإلساموية في "قاعدة" 
ذها جهاديون سعوديون 

ّ
الجهاد األفغانية، ونف

ولبناني.  وم��ص��ري  يمني  بينهم  معظمهم،  ف��ي 

المقتلة الى االحتال االميركي - الدولي  وأدت 
"األفغان  تشريد  وال��ى  الطالبانية،  ألفغانستان 

العرب"، وقيام الحرب الدولية على اإلرهاب.
المحطة - ال��ذروة الثانية نجمت عن االحتال 
األميركي لعراق صّدام حسين في العام 2003. 
ف��ب��ع��د ذل�����ك االح����ت����ال ات���خ���ذ م����ش����ّردو "ق���اع���دة 
 "ق����اع����دة" ج��دي��دة 

َ
ال���ج���ه���اد" األف���غ���ان���ي ال����ع����راق

األفغانية،  "القاعدة"  سليل  بقيادة  لجهادهم، 
األردن��ي أب��و مصعب ال��زرق��اوي )أحمد الخايلة(، 
ال����ذي ج��ع��ل األن���ب���ار ال��ع��راق��ي��ة ق��اع��دت��ه وس��ّم��اه��ا 
"قاعدة الجهاد في باد الرافدين" التي استمرت 
وخ��ب��ْت   ،2006 وال����ع����ام   2004 ال���ع���ام  ب��ي��ن  م���ا 
ال��زرق��اوي. شهدت تلك  واح��ت��ض��رت بعد مقتل 
وتزامنت  ال���رؤوس،  وقطع  الذبح  ظاهرة  الحقبة 
مع عمليات جهادية إجرامية شهيرة في متروات 
األن���ف���اق ب��ل��ن��دن وم���دري���د. الب��س��ت ت��ل��ك الحقبة 
أيضًا ظاهرة الرسوم الكاريكاتورية الدانماركية 
ال��س��اخ��رة م��ن اإلس����ام ون��ب��ّي��ه ف��ي ال��ع��ام 2005. 
عامية  إساموية  هّبة  ال��رس��وم  تلك  استنهضت 
في أرجاء العالم اإلسامي وجالياته المهاجرة في 
تها جماعات 

ّ
أوروبا خصوصًا، ونفخت فيها وغذ

ال��ى جانب  االس���ام السياسي وأج��ه��زت��ه ك��اف��ة، 
ال��م��م��ان��ع��ة" وج��م��اع��ات��ه��ا األه��ل��ي��ة  أج���ه���زة "دول 

الموالية لسوريا األسدية وإيران.
ونعيشها  نشهدها  الثالثة  ال���ذروة   - المحطة 
 في مقتلة "شارلي إيبدو" الباريسية 

ً
اليوم متمثلة

ال��م��ت��ن��اس��ل��ة م���ن ال��م��ح��ط��ت��ي��ن ال��س��اب��ق��ت��ي��ن، لكن 
الكاريكاتور  رّسامي  الثأر اإلجرامي من   

ً
متوسلة

ال��ف��رن��س��ي��ي��ن. وذل���ك ف��ي خ��ض��م ظ��ه��ور "تنظيم 
ال��ع��راق وال��ش��ام" المنبعث  ال��دول��ة اإلسامية في 
م����ن م����ذاب����ح ب���ش���ار األس������د ال��م��س��ت��م��رة ل��ل��ش��ع��ب 
ية الديكتاتورية 

ّ
السوري، ومن سفاح الدولة المل

اإلره��اب��ي��ة م��ع اإلره���اب الجهادي االس��ام��وي في 
عراق نوري المالكي وسوريا األسد ولبنان "حزب 
الفقيه اإليرانية. هذا  الولي  ب���إدارة دول��ة  ال��ل��ه"، 
اإليراني االستراتيجي في  الهجوم  زه  السفاح عزَّ
في  م���رورًا  لبنان  ال��ى  اليمن  م��ن  العربي  المشرق 
العراق وسوريا، لملء الفراغ الذي أحدثه انهيار 
خضم  ف��ي  العربية  االستبدادية  األمنية  ال���دول 
"الربيع العربي" وإطباق الجماعات االسامية على 
ثوراته. نجم عن ذلك كله، سعار الجهاد االرهابي 
ما هبَّ ودّب  واليمن، جامعًا  والعراق  في سوريا 
في  العالمية  اإلرهابية  الجهادية  الشبكات  من 
الصحراوية  البغدادي" وخافته  بكر  أبي  "دول��ة 
وص��واًل  السورية،  والرقة  العراقية  الموصل  بين 
اللبنانية، وتوغًا في  الى القلمون على الحدود 

الديار الطرابلسية.

mohamad..abisamra@annahar.com.lb
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تذّكر المقتلة الباريسية بالفتوى 
الخمينية بذبح سلمان رشدي في 

خضّم سعار الثورة اإلسالمية 
الخمينية المحموم. وماذا كان 

سيعني لو عمد ناشر رواية رشدي 
الى سحب الرواية من األسواق، 
بعد إقدام جهادّي ما على تنفيذ 

الفتوى الخمينية بقتل الروائي؟! ثم 
ماذا يبقى من أوروبا ومن الحريات 

األوروبية في حال الصدوع الى 
فتاوى اإلرهابيين وأفعالهم؟!

على مثال مقاتل "القاعدة" 
و"داعش"، توّسل األخوان كواشي 

بّث الصدمة والرعب والهلع 
في الديار الفرنسية "الجاهلية" 

التي يدين أهلها بالديموقراطية 
وهشاشتها وخفتها الالهية في 

التعبير الفردي، الحر والساخر من كل 
سلطان، ومنه سلطان المقّدس

دماء على جسد الجمهورية العلمانية: سعار اإلسالم الجهادي ومقتلته الباريسية
مقتلة "شارلي إيبدو" الباريسية، نتاج ومرآة لسعار إسالم جهادي في نسخة جديدة 

أشد ظالمية من سابقتها "القاعدة". ال ريب في أن هذا السعار انبعث من أتون انهيار 
دول عربية ديكتاتورية وأمنية قام بينها وبين المنظمات الجهادية سفاح أمني عميق 

ومديد، له جذر فلسطيني وآخر سوري أسدي وثالث عراقي صّدامي. الجذور هذه  
قديمة وعميقة، أدت الى تدمير لبنان، ثم العراق وسوريا. ثم إن المقتلة الباريسية 

تذّكر بالفتوى الخمينية بذبح سلمان رشدي في خضم سعار الثورة اإلسالمية الخمينية 
المحموم، في محاولتها إطالق حركة جهاد عالمي، قصرته أخيرًا على لبنان "حزب الله"، 

وسوريا األسد، و"عراق ما بعد صدام حسين"، واليمن الحوثي. من سعار اإلسالم 
الجهادي في اليمن وسوريا والعراق، ولد ما يسّميه الفرنسيون "الجهاد الفرنسي". 

لكن ماذا يبقى من فرنسية األخوين كواشي سوى الجهاد االسالمي، قبل مقتلتهما 
الباريسية وبعدها؟ ال شيء. لذا من األفضل القول إنهما مجاهدان إسالميان قضيا في 

فرنسا، حيث قاما بواجبهما المقدس.
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املؤسسات الدينية ومسؤولية نزع الشرعية عن العنف باسم الدين
السؤال شديد اإللحاح اليوم، حول دور المؤسسات الدينية، الرسمية وغير الرسمية، في ظل اإلنفجار الحاصل في اإلسالم، الذي يعّبر عن نفسه بصعود التيارات األصولية، وبإشهار النص 

الديني سيفًا، وظيفته القتل والذبح والرجم والتفجير باسم الدين، وفي ظل استخراج اآليات القرآنية التي تبيح لـ"داعش" وأخواته، أيًا كان اسمها، تشريع العنف. 

خالد غزال

وتحت  المؤسسات،  ه��ذه  أن  إن��ك��ار  يمكن  ال 
أعطت  الممارس بشكل وحشي،  العنف  هول 
وت��ع��ط��ي أج���وب���ة ت��ق��ع ح��ت��ى اآلن ف���ي ح���دود 
ال����ك����ام ال������ذي م����ف����اده أن ال����دي����ن اإلس���ام���ي 
به  لها  التي ال صلة  الممارسات،  ه��ذه  يرفض 
وهي  واإلنسانية،  األخاقية  تعاليمه  وبجوهر 
العتب.  رف��ع  قبيل  من  تأتي  أنها  يبدو  أجوبة 
فالنقاش ال يدور حول جوهر الدين اإلنساني، 
ب��ل ع��ل��ى ن��ص��وص ي��ج��ري ال��ت��ع��اط��ي معها على 
أنها مقدسة، وال تزال تكتسب موقعها ضمن 
ن��زل لكل  أن��ه  الدينية  المؤسسات  ت��راه  ال��ذي 
زم��ان وم��ك��ان، وفيه األج��وب��ة الشافية ع��ن كل 

شيء. 
ت����داري ال��م��ؤس��س��ات ال��دي��ن��ي��ة ال��ن��ق��اش في 
اآلي��ات التي تدعو الى العنف، وترفض إعطاء 
فتاوى رسمية تنكر على هذه اآليات شرعيتها 
ال���راه���ن، أو تضعها ف��ي س��ي��اق ن��زول��ه��ا  ل��ل��زم��ن 
تشريع  ه��و  السكوت  ه��ذا  وأس��ب��اب��ه.  التاريخي 
فعلي ل��م��م��ارس��ات ال��ت��ي��ارات "ال��داع��ش��ي��ة" في 
ال���ص���راع ال���دائ���ر. ت��ب��دو م��س��ؤول��ي��ة ال��م��ؤس��س��ات 
التصدي  ف��ي  ج��دًا  اإلس��ام��ي��ة ضخمة  الدينية 
الستخدام النص المقدس لتبرير العنف، وهي 
المحرمات  ت��ج��اوز  ف��ي  ج��رأة  تتطلب  مسؤولية 
ال��م��وض��وع��ة ح��ت��ى اآلن ع��ل��ى ق����راءة ه���ذا النص 
وال��ح��س��م  الشكلية  ال��ت��ف��س��ي��رات  م��ن  وت��ح��ري��ره 
ف��ي م��ا ه��و ص��ال��ح ف��ي��ه ل��ك��ل زم���ان وم��ك��ان، وم��ا 
ب���ات خ����ارج ال��ت��اري��خ. ه��ن��ا م��ي��دان ال��م��ع��رك��ة، ال 
التصريحات الخجولة والشكلية التي تقول إن 
اإلسام يقف ضد الممارسات العنفية الجارية. 
ة ال��م��وق��ع ال��ذي  ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق، يمكن ق����راء
احتلته المؤسسات الدينية في تاريخ األديان 

التوحيدية والمجتمعات على السواء.
من الوظيفة الدينية الى السلطة

في  م��ق��ررة  أدواًرا  الدينية  المؤسسات  لعبت 
األخ���ص، بحيث  التوحيدية على  األدي����ان  م��س��ار 
تنوعت هذه األدوار فطاولت الديني والسياسي 
واإلجتماعي والثقافي. على رغم أّن بعض األديان 
أو كهنوت  ال ينص على وج��ود مؤسسة دينية 
يمثل ال��واس��ط��ة ب��ي��ن ال��ل��ه واإلن���س���ان، ك��اإلس��ام 
مثًا، إاّل أّن هذا الدين تحّول على غرار المسيحية 
واليهودية، ليحوي من المؤسسات ما يفوق سائر 
األدي���ان، من حيث موقعها ودوره���ا وحجم رجال 

ال��دي��ن المنتمين ال��ي��ه��ا، وال��س��ل��ط��ات ال��ت��ي باتت 
تمتلكها.

الميزة األولى للمؤسسة الدينية، في األديان 
التوحيدية، أنها احتكرت السماء، ومعها تفسير 
الكتب  أج��ل معرفة مضمون  الديني. من  النص 
ال��م��ق��دس��ة، ع��ل��ى ال��م��رء االس��ت��ن��اد إل���ى م��ا تقوله 
وشروحها.  منشوراتها  ف��ي  الدينية،  المؤسسة 
ال���دور البديهي  ال يقع اإلع��ت��راض هنا على ه��ذا 
ل��ل��م��ؤس��س��ة ت���ج���اه ال��م��ن��ت��م��ي��ن إل����ى ال��ط��ائ��ف��ة أو 
ال����م����ذه����ب، ل���ك���ن اإلع�����ت�����راض ال���ت���اري���خ���ي ك���ان 

ع��ل��ى اإلح��ت��ك��ار وم��ن��ع اإلج��ت��ه��اد ف��ي ق���راءة 
النصوص الدينية. لقد دفع فقهاء وعلماء 
وم��ج��ت��ه��دون أث��م��ان��ًا غ��ال��ي��ة م��ن حياتهم 
تكن  ل��م  الديني  للنص  تفسيرات  لقاء 
متائمة مع ما تريده المؤسسة الدينية. 
يقدم تاريخ الكنيسة المسيحية تراثًا من 
ت��م��ردوا  لمفّكرين  وال��م��اح��ق��ة  االض��ط��ه��اد 

به  تقول  كما  الديني  النص  تفسير  على 
الكنيسة، وه���و اض��ط��ه��اد ب���دأ م��ن ال��ح��رم��ان 

ليصل إلى القتل. لم يكن اإلسام أقل رحمة 
بالمجتهدين في قراءة النص الديني أو لجوئهم 
إلى التفسير العقاني والتاريخي، بل أّن الكثير 
من االجتهادات ال تزال تقع في باب "المستحيل 

التفكير فيه" وفق تعبير لمحمد أركون. 
الميزة الثانية التي أعطتها المؤسسة الدينية 
ال��ح��ادة بين  ال��ف��روق  ت��ق��وم على تبيان  لنفسها، 
الدين الذي تنتمي إليه وبين سائر األديان. وهو 
تمييز يقوم على إعطاء األفضلية لدينها، ورمي 
أحيانًا.  والكفر  بالضال  األخ���رى  االدي����ان  س��ائ��ر 
الخافات  وتعميق  تفرقة  دور  الغالب،  في  إن��ه، 
الاهوتية، يشحن نفوس المنتسبين إلى الدين، 
بفكرة الكره والعداء، وليس بالدعوة إلى التآخي 
وتعيين ما يمكن اإلتفاق عليه أو ما ال يمكن ذلك. 
لم يحل اإلنقسام بين االديان من انتشار فتاوى 

الى مزيد من  التمييز، بل على العكس، ادى 
الدين  أب��ن��اء  بين  الكراهية  فكر  نشر 

ال����واح����د، ون��ق��ل ه����ذه ال��ك��راه��ي��ة 
الى سائر الطوائف والمذاهب. 
ت��ن��ش��أ ك���ل ط��ائ��ف��ة أو م��ذه��ب 
ب��ع��د اإلن��ش��ق��اق ع��ن المؤسسة 
التاريخ  كانت كتب  ف��اذا  األم. 
إل�����ى أّن ك����ل دي�����ن من  ت��ش��ي��ر 
األدي��ان التوحيدية قد انقسم 
72 فرقة، فلنا أن نتخيل وجود 

ترفض  دينية، حيث  لمؤسسات  مماثلة  أع��داد 
ل��واء طائفة أخرى  كل طائفة أن تنضوي تحت 

في ممارسة أدوارها المتنوعة والمتعددة.
م���ن م���وق���ع اح���ت���ك���ار ت��ف��س��ي��ر ال���ن���ص، أع��ط��ت 
ال��م��ؤس��س��ة ال��دي��ن��ي��ة ن��ف��س��ه��ا ح���ق ال��ح��ك��م على 
اإلي���م���ان أو ع���دم اإلي���م���ان. ع��ل��ى رغ���م أّن مسألة 
اإليمان بالله وبتعاليم الدين هي قضية داخلية 
وخ���اص���ة ب��اإلن��س��ان ف���ي ال��ع��اق��ة م���ع رب����ه، إاّل أّن 
تفتيش"  "محاكم  شّكلت  الدينية  المؤسسات 
إذا  م��ا  ف��ي  واألح���ك���ام  ال��ف��ت��اوى  بموجبها  تعطي 
كان هذا المرء مؤمنًا أم كافًرا، استناًدا إلى آرائه 
وممارسة  الدينية  النصوص  ح��ول  واجتهاداته 
طقوس األدي��ان. لم يقتصر األم��ر على محاكمة 
الرأي او اإلجتهاد الخاص بالنص المقدس، بل 
كل  تعتبر  باتت  الدينية  المؤسسة  أّن  األس���وأ 
بمثابة  فيها،  الدين  لرجل  أو  ككل،  لها  انتقاد 
م���ّس ب��ال��ذات اإلل��ه��ي��ة، ب��م��ا يستوجب ال��ع��ق��اب، 
 ب���ارت���ك���اب خ��ط��ي��ئ��ة ن��ق��د ال���ن���ص. يحفل 

ً
أس������وة

معيبة  ب��م��م��ارس��ات  واإلس����ام  المسيحية  ت��اري��خ 
ومخجلة تجاه الدين نفسه وكرامة اإلنسان التي 
تنتهكها سلطة هي بشرية في األص��ل، لكنها 
أسبغت على نفسها زوًرا سلطة الحكم اإللهي. 

ت�����ح�����ّول ال�����دي�����ن ع����ل����ى ي��د 

م���ؤس���س���ات���ه ورج����ال����ه إل�����ى ش��ك��ل��ي��ات وط���ق���وس 
الفتاوى بشكل رهيب حول  خارجية، وانتشرت 
بالحياة  أم����ور متصلة  ال��ش��ك��ل��ي��ات، وك��ل��ه��ا  ه���ذه 
احيانا  ب��دت  بحيث  ال��م��رء،  وبتصرفات  الدنيوية 
ال��دي��ن من  ل��ه بجوهر  كثيرة ف��ول��ك��ل��ورًا ال ع��اق��ة 
قريب أو بعيد. تقدم وسائل اإلعام والفضائيات 
وم���واق���ع ال��ت��واص��ل اإلج��ت��م��اع��ي ف��ي��ض��ًا ه��ائ��ًا من 
"تعاليم" رج��ال ال��دي��ن ح��ول ك��ل أم��ر، مهما كان 
صغيًرا أم كبيًرا، وفتاوى تنسب إلى الدين، بما 

يجعل َمن يخالفها في موقع المرتد أو الكافر. 
ل��م ت��ت��وق��ف ال��م��ؤس��س��ة ال��دي��ن��ي��ة ع��ن الطموح 
"الحكم  إس��م  تحت  السلطة  على  اإلستياء  إل��ى 
أعطيت  إلهية  منحة  السلطة  واع��ت��ب��ار  اإلل��ه��ي"، 
لرجالها. شهدت المسيحية حكم البابوات الذين 
استمدوا سلطتهم من الله، وخاضت المؤسسة 
بالسلطة،  للتمسك  دم��وي��ة  وب��اب��وات��ه��ا ص��راع��ات 
وهو صراع تسبب في الحروب الدينية والمذهبية 
التي حصدت مئات األل��وف من المسيحيين في 
األوروب��ي��ة  المجتمعات  تتوصل  أن  قبل  أوروب����ا، 
إلى فصل الدين عن الدولة وممارسة كل طرف 

لمهامه من موقعه الخاص. 
في العالم اإلسامي، ال تزال أسطورة 

ال����دول����ة ال��دي��ن��ي��ة وال��خ��اف��ة 

تدغدغ أذهان المؤسسات الدينية الطامحة إلى 
هذه الخافة. لم تعرف هذه المجتمعات في يوم 
من األيام هذه الدولة الدينية المزعومة، ولم تكن 
الخافة يومًا، دولة دينية، بل كانت على الدوام  
دولة سياسية توظف الدين والمؤسسة الدينية 
في خدمة هذه السلطة وتسبغ المشروعية اإللهية 
على قراراتها السياسية وعلى سلطتها بالذات. 
يستمد  ال���ذي  ال��ح��اك��م  المسيحية  ع��رف��ت  فكما 
سلطته ومشروعيته من الله، كذلك عرف العالم 
اإلسامي هذه المنظومة الفكرية، وظل الحكام 
خارج المحاسبة الشعبية، ألن سلطتهم مستمدة 
م��ن ال��ل��ه ول��ي��س م��ن الشعب. ف��ي ال��ق��رن ال��ح��ادي  
ال��ح��ك��م باسم  وال��ع��ش��ري��ن، ال ت����زال دول ت���ّدع���ي 
اإلس��ام ترى في مرشدها األعلى )إي���ران( حاكمًا 
م��ن س��ل��ط��ات وض��ع��ي��ة، ألّن  م��ج��ال لمحاسبته  ال 
سلطته مكتسبة من الله، والله وحده يحاسبه. 
اإلسامية  والتيارات  األصولية  الحركات  تطمح 
الصاعدة إلى خافة أو دولة دينية يكون الحاكم 
فيها ممثًا لله على األرض، ومعصومًا من الخطأ، 

بالنظر إلى كونه يحمل شيئًا من األلوهية.
ع����������ززت ال���م���ؤس���س���ة 
ال����دي����ن����ي����ة ف��ي 
األدي��������������������ان 

ال��ت��وح��ي��دي��ة م��رك��ز رج����ال ال���دي���ن ف���ي المجتمع، 
موازية  إل��ى سلطات  المؤسسات  ه��ذه  وتحّولت 
لسلطة ال���دول���ة، م���ن خ���ال األح���ك���ام ال��م��ت��زاي��دة 
المعطاة لرجل الدين في التحكم بالشؤون الخاصة 
ل��إن��س��ان ال����ذي ينتمي ال���ى ه���ذا ال���دي���ن. تمثل 
المعضات  إح���دى  الشخصية  األح����وال  ق��وان��ي��ن 
الكبرى التي بموجبها تعطى السلطة االجتماعية 
المجتمع.  بمسار  للتحكم  الدين  لرجل  والدينية 
المؤسسات  بين  مقدسة  غير  عاقة  قامت  لقد 
العربي،  العالم  في  السياسية  والسلطة  الدينية 
ب��ح��ي��ث ك���ان���ت ه����ذه ال��س��ل��ط��ة ت��ب��ي��ح للمؤسسة 
على  وقوانينها  وأفكارها  ثقافتها  نشر  الدينية 
الدينية  المؤسسة  تسبغ  أن  مقابل  المجتمع، 
ال���ش���رع���ي���ة ال���دي���ن���ي���ة ع���ل���ى م���م���ارس���ات ال��س��ل��ط��ة 
والعاقة  الممارسة  ه��ذه  على  ترتب  السياسية. 
نشوء "طبقة" من رج��ال الدين في كل األدي��ان 
 
ً
التوحيدية، تتمتع بامتيازات خاصة، مستخدمة
موقعها الديني لتكريس مصالح خاصة. زاد من 
حدة األم��ر، توسع هذه الفئة بحيث تحولت إلى 
ب��ذات��ه، مما يجعل ك��ل إص��اح ديني  كيان قائم 
م���دار ص���دام م��ع ه���ذه "ال��ط��ب��ق��ة"، ألّن أي إص��اح 
ال��ذي  ال��دي��ن��ي  ال����دور غير  سيكون على ح��س��اب 
تمارسه هذه المؤسسات الدينية. هذه الممارسة 
بين  ال��ع��اق��ة  ف��ي  األوروب���ي���ة  المجتمعات  عرفتها 
الكنيسة وال��دول��ة، م��ن دون إن��ك��ار واق��ع الصراع 
إزاح��ة  إل��ى  بين المؤسستين الهادفة كل منهما 
لم  واإلج��ت��م��اع.  السياسة  على  للهيمنة  األخ���رى 
يكن الصراع في المجتمعات  العربية واالسامية 
المؤسسة  طبيعة  ألن  المؤسستين،  بين  كبيًرا 
السياسية المهيمنة وطابع السلطة اإلستبدادية 
م��ن��ذ ال��ع��ص��ور األول����ى ل���إس���ام، ج��ع��ا المؤسسة 
ال��ت��اب��ع للمؤسسة  م��وق��ع  الدينية اإلس��ام��ي��ة ف��ي 
ال��س��ي��اس��ي��ة. وإذا م���ا ح��ص��ل��ت ب��ع��ض ال��ت��ب��اي��ن��ات 
أحيانًا، فسرعان ما كانت تزول لصالح المؤسسة 

السياسية. 

المؤسسة الدينية واإلصالح الديني: 
الممكن والمستحيل

تحتل قضية اإلصاح الديني في المجتمعات 
العربية موقعًا مركزيًا في تقدم هذه المجتمعات 
وتطورها الراهن والمستقبلي. فالثقافة السائدة 
ووجهه  بجوهره  ليس  الديني،  العقل  يحكمها 
اإلن��س��ان��ي وال����روح����ي واألخ����اق����ي، ب���ل بطقوسه 
وشكلياته وبتوظيفاته في الصراعات السياسية 
وال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��م��ذه��ب��ي��ة، بحيث س��ي��ط��رت ه��ذه 
الشكليات الدينية على الموقع الحقيقي للدين. 
تمارس المؤسسات الدينية دوًرا ال يساعد حتى 
أجل  م��ن  والشكليات  الطقوس  ت��ج��اوز  ف��ي  اآلن 
هذه  يمكن  فهل  حقيقته.  على  ال��دي��ن  تقديم 
ال��م��ؤس��س��ات أن تشكل ع��ن��ص��ًرا ف��ي اإلص���اح 
ال���دي���ن���ي؟ س�����ؤال أس���اس���ي وم������ؤرق ف���ي اآلن 
نفسه. لم يكن لإصاح الديني في أوروبا أن 
ينجح لو لم يحصل اإلنشقاق في المؤسسة 
ال��دي��ن��ي��ة ن��ف��س��ه��ا م��ن��ذ ال���ب���داي���ة. وإذا ك��ان��ت 
السياسي  فيها  اخ��ت��ل��ط  ق��د  اإلص����اح  عملية 
ب��ال��دي��ن��ي ف��ي أوروب������ا، ف����إّن ذل���ك ل��م ي��م��ن��ع من 
اضطرار الكنيسة على امتداد القرون الاحقة 
إل��ى عمليات إص��اح متتالية، كان  لإستجابة 
آخرها وأهمها ما صدر عن المجمع المسكوني 

1962-1965 الذي شكل نقلة نوعية في نظرة 
ال��ك��ن��ي��س��ة إل���ى م��وق��ع��ه��ا ودوره������ا، وإل����ى عاقتها 

بالسياسة وباألديان األخرى.
ف���ي ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي واإلس����ام����ي ف���ي ال��ع��ص��ر 
كانت  دينية  إصاحية  محاولة  ج��رت  ال��ح��دي��ث، 
نقطة االنطاق فيها المؤسسة الدينية نفسها 
الشيخ محمد  لها  ق��ي��ادة مفتي مصر  خ��ال  م��ن 
ال��ع��ل��م��اء المسلمين  م��ن  ع��ب��ده، وان��ض��م��ام لفيف 
إل��ى أط��روح��ات��ه المتنورة ف��ي منظور ذل��ك الزمن 
)أواخ��ر القرن التاسع عشر(، وهي مرحلة امتدت 
العشرين على يد  ال��ق��رن  م��ن  األول  النصف  إل��ى 
ال���رازق  عبد  علي  الشيخ  أم��ث��ال  م��ن  لها  ممثلين 
والشيخ مصطفى عبد الرازق ولطفي السيد وطه 
أجهضت  المحاولة  ه��ذه  لكن  وغ��ي��ره��م.  حسين 
ولم تستطع أن تكمل مسيرتها على غرار عملية 
اإلص����اح ال��دي��ن��ي ف��ي اوروب�����ا. ل��م ت��ت��واف��ر ال��ق��وى 
ال��ق��ادرة  واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية 
في  وترسيخها  االص��اح��ي��ة  العملية  حمل  على 
غرار  على  التقليدية،  الدينية  المؤسسات  وج��ه 
األوروب���ي���ة، كما  اإلص��اح��ي��ة  العملية  م��ا شهدته 
مهيأة  واإلسامية  العربية  المجتمعات  تكن  لم 
الثقافة  هيمنة  وس��ط  الجديدة،  األفكار  لتقّبل 
على  ال��دي��ن  رج���ال  ال��س��ائ��دة وهيمنة  التقليدية 
التي تلقي بثقلها  وال��ع��ادات  المفاهيم واألفكار 
ل��ذا ك��ان اإلج��ه��اض نصيب  على العقل العربي. 
اإلص��اح��ات الدينية لمحمد عبده ورف��اق��ه، على 
رغ���م أّن ه���ذه اإلص���اح���ات ل��م ت��ك��ن ف��ي مستوى 
اإلصاحات التي طرحها مارتن لوثر وزم��اؤه من 

قادة اإلصاح.
يطلقها  التي  واآلراء  الفتاوى  في ظل فوضى 
 وف���ق م���ا ي��ن��اس��ب��ه م���ن ال��ن��ص 

ٌّ
رج����ال ال���دي���ن، ك���ل

ال��دي��ن��ي، ي��ص��ب��ح م���ن ال���ض���روري وج����ود مؤسسة 
التسّيب  يمنع  بما  االج��ت��ه��ادات،  فيها  تنحصر 
وال�����ح�����د م�����ن ال�����خ�����راف�����ات ال������������واردة ع���ل���ى أل��س��ن��ة 
يفقهون  ال  غالبيتهم  في  الذين  "المجتهدين"، 
م��ن أم���ور ال��دي��ن س��وى ال��ق��ش��ور. يمكن مثل هذا 
اإلج��راء أن يحصر النقاش مع المؤسسة الدينية 
وحدها ويساجلها في فتاويها واجتهاداتها بعيًدا 
وال��ك��راه��ي��ة  بالتعصب  مجبولين  دي���ن  رج���ال  م��ن 
لألديان أو الطوائف األخرى، وللرأي المخالف لهم.

من جانب آخ��ر، يستحيل أن يتحقق اإلص��اح 
الدينية  المؤسسات  تفرز  أن  دون  م��ن  الديني 
ومطلعين  متنورين  وفقهاء  دين  رج��ال  نفسها، 
العصر  مع  ليتوافق  الدين  يحتاجه  بما  وعارفين 
تقادم  التي  البالية  المفاهيم  قمقم  م��ن  وي��خ��رج 
الزمن عليها ولم تعد تصلح لعصرنا الراهن. هذا 
الشرط ضروري جًدا، من دونه يصعب الصراع مع 
فيه،  تقيم  ال��ذي  الموقع  من  الدينية  المؤسسة 
ح��ي��ث ل��ي��س أس��ه��ل ع��ل��ى رج���ال ه���ذه المؤسسة 
م���ن رم����ي دع�����اة االص������اح م���ن غ��ي��ر رج�����ال ال��دي��ن 
ب��ال��ك��ف��ر وال��ه��رط��ق��ة واإلرت�������داد، ف��ي��م��ا ل��ن يكون 
النحو إذا ما تصدى بعض رجال  األم��ر على ه��ذا 
الدين من حملة فكر اإلص��اح إلى تلك الفتاوى 
والعصر.  بالزمن  لها  ال صلة  التي  واإلج��ت��ه��ادات 
ع���ن معركة  ال��م��ع��رك��ة منفصلة  ه���ذه  ت��ك��ون  ل���ن 
ال��ت��ص��دي لمنع ت��وظ��ي��ف ال��دي��ن ف��ي ال��ص��راع��ات 
إلى  الدينية  المؤسسة  لجوء  عن  أو  السياسية، 
أو  نقد  أي  لمنع  السياسية  بالسلطة  االستعانة 

اصاح في فكرها وممارساتها.

يستحيل أن يتحقق اإلصالح الديني 
من دون أن تفرز المؤسسات الدينية 

نفسها، رجال دين وفقهاء متنورين 
ومطلعين وعارفين بما يحتاجه الدين 
ليتوافق مع العصر ويخرج من قمقم 
المفاهيم البالية التي تقادم الزمن 
عليها ولم تعد تصلح لعصرنا الراهن
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الصامت.  ال��ف��رح  م��ن  الجرعة  تلك  ال��ص��ورة، 
 أسيرة 

ٌ
وجوه بعيوٍن مطمئنة وواثقة. لحظة

بكل كمونها تحبس الزمن، تثبته وتختزله، 
وأح��ي��ان��ًا ت��ح��اج��ج��ه. ف���رح ص��غ��ي��ر ك��ان��ت��ص��ار، 
ك��أداة حادة للدفاع عن النفس أمام الحزن 

المقبل. 
الصورة جزء من مشهد كامل. قد تخطئ 
ثغر  التفاصيل في  أحيانًا وتسقط  ال��ذاك��رة 
ب��م��ا ش��ئ��ن��ا. نعيد  ال��ح��ب��ك��ة  ال��ن��س��ي��ان فنكمل 
ملء الذاكرة بالمخيلة، بتفاصيل منتقاٍة من 
المشهد على  مراحل قديمة. نعيد تشكيل 
هوانا، أرضًا للعب نحن أبطالها. كثيرًا ما نبدو 
ف��ي ال��ص��ور ال��ق��دي��م��ة أج��م��ل وأك��ث��ر حيوية، 
وهناك قد يغدو الكذب صدقًا، الحب أكثر 
ًا من فيلٍم مشتهى،  نقاًء وضراوة، والحياة جزء

حنينًا طاغيًا لزمن آخر، وعالٍم آخر.
ال����ص����ورة ت����اري����ٌخ ش��خ��ص��ي واس�������ع، زن����اد 
للذكريات، أداة دفاع وانهيار أحيانًا. حصل 
لتصمد،  تتجلد  حين  م���رة،  غير  ذل��ك  معي 
الواهي  ال��ت��وازن  ذل��ك  لتحافظ على  وتقسو 
مقحمًا نفسك في تفاصيل الحياة الصغيرة، 
قد  أنها  العلم  م��ع  أحيانًا،  مهمة  تبدو  التي 
ت��ك��ون مهمة ف��ع��ًا ول��ك��ن ل��ي��س ب��ال��ض��رورة 
ل���َك، ألن��ه��ا ببساطة ت��ج��ري خ��ارج��َك. أتذكر 
أني كنت أفكر بعمق وأنا وراء المجهر أجري 
عددًا من العمليات الجراحية العينية. وقتها 
كنت أفكر في تلك التفاصيل الخاصة، في 
أحياٍن  في   .

ُ
ْض��ُع��ف

َ
وأ الطاغية،  الصور  تلك 

أخرى إن رأيت صورة جديدة ألحبابي، أكاد 
تناقٌض  الغربة.  لحظات  أسفل  إنها  أنهار. 

صعب وغير قابل لإصاح.
الصورة وثيقة، أسر، وجع، وأحيانًا تغدو 
س��اح��ًا ق���ات���ًا. خ��ب��رت��ن��ا ف���ي س���وري���ا م��رع��ب��ة. 
 م���ن ال���ص���ور ل��ت��وث��ي��ق األل�����م، لتلطيخ 

ٌ
س��ي��ل

وج��ه العالم ب��ه، إلدان���ة ال��ق��ات��ِل، وال��ص��ام��ِت، 
وال����غ����ارِق ف���ي ال���ام���ب���االة، ول���ألس���ف لضمان 
استمرار الحقد. صوٌر تحفظ تلك الفظاعة 
التي عشناها. جزء جوهري من دورها منعنا 
ال���ذي يسمح  ال��ن��س��ي��ان، النسيان ذات���ه  م��ن 
ب��ال��ش��ف��اء أح��ي��ان��ًا. ال���ص���ورة س����اٌح ح����اد، ب��دأ 
لفضح الجريمة، فرحنا به، بسطوته، بقوته 
السلمية، وتفوقه األخاقي، بمهارة طعنته، 
ون��ظ��اف��ت��ه، ال��س��اح األن��ب��ل ف��ي االن��ت��ف��اض��ة. 
لكْن، مع الوقت وسيل األلم، باتت الصورة 
خانقة ومروعة. من عناصر قوة أثر الصورة، 
االنحطاط  ندرة  قه، 

ّ
توث الذي  الحدث  ندرة 

األخاقي الذي تحفظه، وندرة األلم والغبن، 
ل��ك��ْن، عند  ال��ك��ارث��ة ون���درة توثيقها.  ن���درة 
غ��ي��اب ه���ذا ال��ش��رط، ت��غ��دو ال��ص��ورة وسيلة 
لتكرار األلم، لتعزيزه. الصورة محفٌز للحقد 
أو  للعقل  م��ك��ان حقيقيًا  ال  ال��ت��ك��رار.  دائ���م 
ال��وع��ي أم���ام ه��ول ال��ص��ورة. الفنون تضعف 
عندما تقارن بنقاء األلم والظلم في الصورة، 
الفعل،  وال��ذل وردود  لأللم  المساحة  لتخلو 
هنا ال��ص��ورة س��اٌح عكسي وه��ي تفقد أهم 
ص��ف��ات��ه��ا، وه����ي ال��ع��اق��ة م���ع ال���م���اض���ي، مع 

الذاكرة البعيدة. 
ال���ص���ورة أح��ي��ان��ًا س����اٌح أب��ي��ض غ����ارق في 

الدماء.
ألمانيا 

الدراية والرواية
كانت مبادئ اإلس��ام في عصر الدعوة حالة 
ووقائع  قيٍم  م��ن  م��ا حولها  ك��ل  على  متقدمة 
طبعت أحوال الناس وتحكمت في مصائرهم، 
لكن معظم تلك المبادئ - قد يظن البعض 
أن من بين المقصود هنا بيع النساء وشراءهن 
م��ث��ًا، ال ب����أس!- أص��ب��ح��ت تمثل ال��ي��وم حالة 
متأخرة عن متطلبات العصر والنزوع الفردي 
إل��ى ال��خ��اص وال��ح��ري��ة، ف��ي وق��ت ال ي��زال فيه 
اإلسام الحركي ال يشكل إال حالة من المراوحة 
ع��ج��زت حتى  ال���ذي  المتصلب  الجمود  وس��ط 
هّزه  من  المستنيرة  اإلسامية  العقول  بعض 
وإح��داث حالة خ��رٍق في جدرانه المغلقة على 
النص، المقدس منه وغير المقدس. تجاهلوا 

الدراية فغلبتهم الرواية.
¶¶¶

وصية أبيه
إليه  ب��ل��دت��ه يشكو  إل���ى حكيم   

ٌ
ذه���ب رج���ل

التي ال  م��واء قطته  نومه بسبب  أرق��ه وقلة 
أبيه،  وص��ي��ة  ألن��ه��ا  عنها  التخلي  يستطيع 
ف��م��ا ك���ان م��ن ال��ح��ك��ي��م إال أن نصحه ب��ش��راء 
قطة أخ��رى وال��ع��ودة إليه بعد شهر، ففعل 
الرجل. وعندما عاد بعد انقضاء الشهر سأله 
الرجل  نومه فشكا  وح��ال  حاله  الحكيم عن 
ب��أن األم��ر أصبح أس��وأ مما ك��ان بسبب مواء 
الحكيم  فنصحه  ليًا،  وعراكهما  القطتين 
بشراء قطة ثالثة والعودة بعد شهر، ففعل 
الشكوى  تكررت  عاد  وعندما  أيضًا.  الرجل 
هذه  على  األم��ر  فاستمر  النصيحة،  ومثلها 
الحال حتى صار عنده عشر قطط وبلغ األمر 
به حد المرارة. عندها طلب منه الحكيم أن 
اليوم  ف��ي  إل��ي��ه  وي��أت��ي  الثانية  القطة  يبيع 
التالي، ففعل. وعندما سأله هذه المرة عن 
أحواله أبدى الرجل رضاه ألن "التسعة أهون 
الثالثة  ببيع  الحكيم  فنصحه  العشرة"  م��ن 
والعودة في اليوم التالي أيضًا، ففعل. هكذا 
التفضيل  ت��ك��رر  ومثلها  النصيحة  ت��ك��ررت 
حتى باع جميع القطط ما عدا قطته األولى، 

وعندما سأله الحكيم عن أحواله قال:
إمكاني  في  وأصبح  اآلن  ارتحت  لقد  "الله، 

النوم ملء جفوني، رغم المواء".
هكذا أرادوا ل�"داعش "وأخواته من القطط 
يسمعوا  ل��م  لكنهم  ب��ن��ا،  تفعل  أن  األخ����رى 

ل��ح��ظ��ات:  ب��ع��د  ق���ال للحكيم  ق���د  ال���رج���ل  أن 
"يا حكيم لقد أصبحت اآلن ق��ادرًا على بيع 
قطتي األولى، من دون أن أبالي بوصية أبي، 

فقد تعودت".
¶¶¶

"الَخراج" السويسري
وف���ق���ًا ل��ل��ت��ق��ري��ر ال���ح���ك���وم���ي ال���م���ن���ش���ور ف��ي 
األم���ن  م��ن��ظ��وم��ة  ن��ف��ق��ات  ب��ل��غ��ت  آب 2014 
االجتماعي لعام 2012 في سويسرا 147.4 
م��ل��ي��ار ف��رن��ك س��وي��س��ري م��ض��اف��ًا إل��ي��ه��ا 9.4 
نفقات  مليار  و6.1  إداري����ة  تكاليف  مليار 
فرنك  مليار   162.9 مجموعه  م��ا  أي  أخ���رى، 
سويسري، وهو ما يعادل  24.9 في المئة 
م���ن إج���م���ال���ي اإلن����ت����اج ال��م��ح��ل��ي. وق����د ت���وزع 

اإلنفاق على الصورة اآلتية:
2.اإلع����اق����ة   %28.9 ال��ص��ح��ي  1.ال���ت���أم���ي���ن 
 %42.8 وال��ت��ق��اع��د  3.ال��ش��ي��خ��وخ��ة   %10
إعالة 5.9% 5.ش��ؤون  دون  4.المتروكون 
 %3.4 6.البطالة   %5.9 والطفل  العائلة 
8.م��ك��اف��ح��ة   %0.5 اإلس����ك����ان  7.ش��������ؤون 
االنكماش والتهميش االجتماعيين %2.6
ه����ذا ف���ي ح��ي��ن ب��ل��غ��ت إي�������رادات ال��م��ن��ظ��وم��ة 
188.9 مليار فرنك سويسري )31.9% من 
إجمالي الناتج المحلي( أي بزيادة 26 مليارًا 
على اإلن��ف��اق. وق��د ت��وزع��ت اإلي����رادات على 

مصادر التمويل اآلتية:
 %35.2 ال��ع��م��ل،  أرب���اب  مساهمات   %30
م���س���اه���م���ات األف����������راد )ع�����م�����ال، م���وظ���ف���ون، 
أص����ح����اب م���ص���ال���ح خ���اص���ة وم���ت���ق���اع���دون(، 
)ب��ل��دي��ات،  ح��ك��وم��ي��ة  م��س��اه��م��ات   %24.4
كانتونات، إتحاد( 9.8% متأتية من فوائد 
 %0.7 و  التأمين،  صناديق  واس��ت��ث��م��ارات 

مصادر أخرى.
م��ن ن��اف��ل ال��ق��ول إن س��وي��س��را ليست دول��ة 
من   %0.3 مساحتها  تبلغ  وبالكاد  نفطية 
مساحة دول الجامعة العربية بينما ال يتجاوز 
عدد سكانها 2.2% من مجموع سكان تلك 
ف��ي ك��ل تاريخها بخليفة  ال���دول ول��م تحظ 
م��ط��ري حيثما شئِت، 

َ
أ ي��وم��ًا:  للسحابة  ق��ال 

راجك سوف يأتيني"
َ
فخ

باد النفط أوطاني با شرٍك وأوثاِن
فا فقٌر يباعدنا، وال قهٌر يفّرقنا

أيادي النهب تجمعنا، كأخواٍن وخّاِن!
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الخالفة واإلمامة وإمارة املؤمنين: املصطلح والتعاقب والطبيعة
يبدو من الضرورة في مكان، وحديث ما يسمى دولة 

الخالفة يحظى حاليًا باهتمام العالم بأسره، إيالء الخالفة 
واإلمامة وإمارة المؤمنين عناية موضوعية في ضوء 

معطيات التاريخ العربي واإلسالمي، في وقت تختلط فيه 
المفاهيم. ال بد من تحديد المصطلحات منهجيًا والنظر 

في تعاقب الخالفة تاريخيًا، على األقل في القرن الهجري 
األول، ثم التعمق في طبيعة الخالفة.

طارق زيادة

توفي الرسول العربي في الثامن من حزيران من 
ما ينبغي  ق��رر  أن��ه  للمياد، وال يبدو  العام 632 
ترك  ولربما  وفاته،  بعد  لما  ترتيبات  اتخاذه من 
ال��ذي يتضمن اجتماع  العربي  التقليد  الى  األم��ر 
ال��رئ��ي��س م��ن دون  ال��ش��ي��خ أو  ب��ع��د وف���اة  القبيلة 
م��ح��اول��ة ح��ص��ر ح��ق ال��خ��ي��ار. ذل���ك ان اإلس����ام لم 
ي��أِت بنظرية محددة للدولة ولم يضع إط��ارًا لها 
ولم يفصل بشكل عقائدي في شأنها، واكتفى 
ال���ن���ص ال���ق���رآن���ي ب���ذك���ر األم������ر: "وأم����ره����م ش���ورى 
ف��ي شأن  ال��ت��ي وردت  اآلي���ات  ان  بينهم"، حتى 
الواحدة دون أي  اليد  الشورى ال تتعدى أصابع 
ال��ق��رآن��ي  ال��ن��ص  ال��ح��ك��م ف��ي  ام���ا تعبير  تفصيل. 
فمنصرف، بمفهوم معظم الفقهاء، والمفسرين، 

الى فصل النزاعات بين األفراد أي القضاء.
حصلت وفاة النبي وكأن الموت جاء مفاجئًا، 
أبي  الصحابي  استدعاء  األم��ر حتى ص��ار  وأخفي 
وتنادت  المدينة.  خ��ارج  بعيدا  ك��ان  ال��ذي  بكر، 
ج��م��اع��ة األن���ص���ار ال����ى اج��ت��م��اع ل��ت��ق��ت��رح تسمية 
أبا  أن  إال  للدولة،  قائدًا  عبادة  بن  زعيمها سعد 
بكر وعمرًا دخا على األنصار ملّحين على الوحدة، 
وجلين م��ن تصدعها ف��ي ح��ال تسمية رج��ل من 
المدينة، معتبرين ان الغالبية ال تقبل بقائد من 
خ���ارج ق��ري��ش. ت��ج��اه ه��ذا ال��م��وق��ف، انقسم أهل 
المدينة ذاتهم، وفي نهاية األمر أجمع الرأي على 
القبول بأبي بكر خليفة، وهو صاحب رسول الله 
ومستشاره الرئيسي واألكثر خبرة وتجربة ودراية 
تزوج  الرسول  وأنسابها، وكان  العربية  بالقبائل 
ابنته عائشة وعّينه إلمامة الصاة في المسلمين 
لما أقعده المرض. وأشار سيرتوماس ارنولد في 
كتابه "الخافة" إلى ما يأتي: "لوحظ في انتخاب 
أب��ي بكر م��ا ي��اح��ظ ف��ي انتخاب رئ��ي��س القبيلة 

العربية ألنه انتخاب يتفق مع الروح العربية".
عرف أبو بكر بأنه "خليفة رسول الله"، ووردت 
ال��ك��ري��م، كما  ال��ق��رآن  صفة "خ��اف��ة" مرتين ف��ي 
وردت سبع مرات بصيغة الجمع. أما صيغة خافة 
المفردة فقد وردت في اآليتين القرآنيتين: "إني 
جاعل في األرض خليفة" و"يا داوود إنا جعلناك 

خليفة".
اختلف المفسرون في معنى كلمة خليفة، مما 
يحمل على أن هذا اللقب استمد من االستعمال 

الدنيوي، إذ يتضمن المعنى األساسي "الخلف"، 
أي "من يحل محل غيره في مسألة ما"، أو بمعنى 
ثانوي  ورب��م��ا بشكل  السلطة،  ي��م��ارس  م��ن  آخ��ر 
النائب. هكذا فإن كلمة  كالوصي أو الوكيل أو 
"خليفة" التي أطلقت على أبي بكر كانت مبهمة، 
إال أنه ابهام وغموض مفيدان، من شأنهما جعل 
المصطلح قابًا للتطور مع نمو أهمية المنصب 
وت��غ��ّي��ر ط��اب��ع��ه ال��وظ��ي��ف��ي وم���ع ال��م��س��ت��ج��دات من 

ظروف ووقائع.
أما األمويون والعباسيون فقد استعملوا تعبير 
"خ��ل��ي��ف��ة ال���ل���ه"، ف��ي ح��ي��ن أن خ��ص��وم األم��وي��ي��ن 
تداولوا رواية تفيد أن أبا بكر رفض بتواضع لقب 
"خليفة الله" ورضي بلقب "خليفة رسول الله"، 
ومما يذكر غالبًا أن الخليفة الراشدي الثاني عمر 
بن الخطاب استخدم لقب "خليفة خليفة رسول 
الله"، وبوصول الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
بات هذا االستخدام شاقًا عدا عن أنه استعمال 
رس��ول  "خليفة  الصيغة  فبقيت  ل��غ��وي��ًا،  رك��ي��ك 

الله" أو الخليفة بشكل مجرد.
أدخل ابن الخطاب لقب "أمير المؤمنين"، مما 
أسبغ على مهمة الخافة الخطيرة حرمة قدسية 
ف��ي ض���وء اآلي���ة ال��ق��رآن��ي��ة: "ي���ا أي��ه��ا ال��ذي��ن آم��ن��وا 

أطيعوا الله والرسول وأولي األمر منكم".
أم��ا لفظ اإلم���ام فهو لغة يفيد: ك��ل م��ن ائتم 
به قوم مستقيمون أو ضالون وهو من "أّم��ه" إذا 
قصده، وقد ورد في القرآن مفردًا ومجموعًا: "إني 
جاعلك للناس إمامًا"، و"نجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين". وهو جاء اسم جنس يفيد الجمع على 

إفراده في اآلية: "واجعلنا للمتقين إماما".
راع  "اإلم��������ام  ال���ش���ري���ف:  ال���ح���دي���ث  ف����ي  وورد 
اإلقتداء  معنى  في  ولعل  رعيته".  عن  وم��س��ؤول 
يكمن أقرب مفهوم لروح اإلسام إذ وردت اآلية: 

"وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا".
قال ابن حزم: "إن لفظ اإلمام إذا أطلق فإنه ال 
ينصرف إال الى صاحب اإلمامة الكبرى أو العامة. 
أما إذا اري��دت اإلش��ارة الى أي معنى من المعاني 

الخاصة فا بد من إضافة اللفظ إلى ما يدل على 
ذلك، وأيضًا إذا أطلق لفظ اإلمامة فإنه ال يفهم 
منه إال المعنى الشامل". وعّرف التفتازاني اإلمامة 
الدين  حراسة  في  النبوة  لخافة  "موضوع  بأنها 

وسياسة الدنيا".
أم����ا ش�����روط ال���خ���اف���ة ف��ه��ي ب���اخ���ت���ص���ار: ال��ع��ل��م 
واألع��ض��اء.  ال��ح��واس  وسامة  والكفاية  والعدالة 
ووق������ع اإلخ����ت����اف ف����ي ق���رش���ي���ة ال���ن���س���ب، وي����رى 
ال��م��س��ل��م��ون ال��ش��ي��ع��ة أن اإلم����ام����ة ف����ي ع���ل���ي ب��ن 
أب���ي ط��ال��ب وأوالده م��ن ب��ع��ده. أم���ا ال���خ���وارج فا 
الخافة واإلمامة ويرونها  النسب في  يشترطون 

لكل مسلم.
عمد الخليفة الراشدي األول، وهو على فراش 
له  الخطاب خليفة  بن  ال��ى تسمية عمر  الموت، 
بوثيقة مكتوبة بعدما استشار بعض الصحابة، 
وأع��ق��ب ذل��ك البيعة. ح��دث ه��ذا األم��ر ف��ي حياة 
أبي بكر، ولم يشمل انتقال الخافة الى عمر بن 
الخطاب أي مشكلة إذ كان اكتسب خبرة ونفوذًا. 
وكان الخليفة الراشدي الثاني يدرك الصعوبات 
التي كانت تتعرض لها الدولة الوليدة، لكنه لم 
يكن في واقع األمور أكثر من ناصح أو مستشار.

لتقرير  ش���ورى  هيئة  ع��ّي��ن  وك���ان  عمر  اغتيل 
اختيار الخلف من ستة رجال يتعين انتقاء أحدهم 
للخافة: توجد روايات متباينة حول اجتماع هذه 
الهيئة، ويبدو أن عليًا رفض قبول الخافة على 
شرط متابعة وتقليد الشيخين أبي بكر وعمر، إذ 
كان يميل الى التغيير، ورض��ي عثمان بن عفان 

بالشرط المذكور.
الخليفة  ي��ك��ون  أن  ي��م��ك��ن  وك����ان 
ال���راش���دي ال��ث��ال��ث واح�����دًا م���ن أف��ض��ل 
رج�����االت ال���دول���ة، إذ أن ال���ف���رع ال���ذي 
لم  م���ي���ة- 

ُ
أ قبيلة  وه���و  ال��ي��ه –  ينتمي 

يكن يخلو من رجال بارزين، وكان من 
المحتمل أن يرث عثمان موهبة تلك 
علن ق��رار الهيئة 

ُ
األس��رة، وعلى ه��ذا أ

قّر الوالء لعثمان. إال أنه 
ُ
في المسجد وأ

بن عفان  اندلعت خ��ال حكم عثمان 
التوتر  إم��ارات  ميادية(   656-644(
ال��ذي ك��ان جامدًا أو مجمدًا في غمرة 
ال��ف��ت��وح��ات ال��ت��ي حصلت خ��ال عهد 
الى  راج��ع��ًا  التوتر  تعاظم  وك��ان  عمر، 
ال��ى ضعف  العام وليس فقط  الوضع 
عثمان الذي لم تتوافر له قوة للدفاع 
عن نفسه، على رغم أنه الخليفة، مما 
ي��دل على ضيق صاحياته في دولة 
مركزية تميل فيها القبائل في الباد 
المفتوحة الى االستقالية ما وسعها 
ذل����ك. وك����ان ال���دع���م ال��ض��ع��ي��ف ال���ذي 
ساند الخليفة غير كاٍف للحيلولة بينه 
��وا طريقهم 

ّ
وب��ي��ن ال���ث���وار ال��ذي��ن ش��ق

أبي  ال��ى داره وقتلوه. وك��ان علي بن 
طالب ابن عم الرسول وصهره، األكثر 
احترامًا وتبجيًا في المدينة، فنادى 
به عندها كثير من المسلمين خليفة، 
وب���ال���ف���ع���ل ك�����ان أف���ض���ل ش��خ��ص��ي��ات 
ال��م��س��ل��م��ي��ن إل�����ى درج������ة ل����م ت��س��ت��دع 
الخليفة  ان  وخ��ص��وص��ًا  االس��ت��ش��ارات 
ال���راش���دي ال��ث��ال��ث ل��م ي��ك��ن ق��د سّمى 

أحدًا لخافته.
ت��ع��ت��ب��ر ح��ق��ب��ة ال��خ��ل��ف��اء ال��راش��دي��ن 
ف���ي ن��ظ��ر ال��م��س��ل��م��ي��ن- ال���س���ّن���ة على 

األقل مقياسًا نموذجيًا الرتقاء منصب الخافة، 
أو  ال��ذه��ب��ي  ال��ع��ص��ر  تقليديًا  ف��ت��رت��ه��م  تعتبر  إذ 
المثالي للخافة، لذا تتسم في الذاكرة التاريخية 
العصور  ك��ل  ح��اول��ت  معياري  بطابع  للمسلمين 
من بعد ذلك بصعوبة فائقة اقتفاء أثره وإعادة 
ك��ت��اب��ة ت���اري���خ���ه. إذ إن ال��م��س��ل��م��ي��ن ك��م��ا الح��ظ 
السياسية  النظرية  عن  يعّبرون  وات  مونتغمري 
ف��ي شكل ت��اري��خ، ولعل م��رد ذل��ك ال��ى االعتقاد 
ال��ى ان  ال��ض��ارب ج��ذوره بعيدًا في الزمن  العربي 
األم�����ان ي��ك��م��ن ف���ي ات���ب���اع ن��ه��ج ال��س��ل��ف وه����ذا ما 
منهجهم،  تبرير  في  المعاصرون  السلفيون  يراه 
الزمان  بتغير  األح��ك��ام  تغير  لقاعدة  آبهين  غير 

والمكان.
تحولت الخافة مع بني أمية الى ملك عضوض 
ب��ن عفان  إث��ر مقتل عثمان  رف��ض معاوية  بعدما 
، ج���اع���ًا م���ن ال��م��س��أل��ة 

ً
اإلع����ت����راف ب��ع��ل��ي خ��ل��ي��ف��ة

"ق��م��ي��ص ع���ث���م���ان"، م��م��ا ق����اد ف���ي ال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ى 
المواجهة العسكرية المباشرة بينه وبين الخليفة 
التحكيم  على  النزاع  أحيل  ولما  الرابع.  الراشدي 
لبّت مسألة الخافة، وعند نقطة ما، وبنتيجة ما 
لجنة  على  ال��خ��اف  بعرض  علي  ع��ن تسليم  قيل 
معاوية  لصالح  عمليًا  الوضع ُحسم  تحكيم، كان 
إذ ات��خ��ذ الحكمان ع��م��رو ب��ن ال��ع��اص وأب���و موسى 
األشعري ق��رارًا شبه مؤكد لم يناسب عليًا الذي 
المواجهة ووق��وع  ف��ي ح��دة  زاد  رف��ض قبوله مما 
المزيد من القتال حتى اغتيل الخليفة الراشدي 
ال���راب���ع ف���ي األول م���ن ك���ان���ون ال��ث��ان��ي س��ن��ة 661 
بعدما كان الحلف الواسع الذي تألف قبًا حوله 
قد انفّض، وكانت بذور االتجاه الشيعي ظهرت 
 ال���ى م��ا يحيط ب���اإلم���ام ع��ل��ي م��ن تقوى 

ً
م��س��ت��ن��دة

وه���ال���ة دي��ن��ي��ة ع���ّززه���ا م��ي��ل��ه ال���ى إح���اط���ة ال��خ��اف��ة 
بميسمين، دي��ن��ي ودن��ي��وي واض��ح��ي��ن. م��ع قبول 
علي بالتحكيم ظهرت نزعة الخوارج وكانوا رفضوا 
القبول بالتحكيم متذرعين بأن الحق كان بجانبه.
��ل ب��ن��و أم��ي��ة خ��اف��ة م��ع��اوي��ة ب��أن��ه��ا نتيجة 

ّ
ع��ل

"عادلة" للتحكيم، وقد يكون من األسباب التي 

حملت الحكمين على الميل الى معاوية، خبرته 
الطويلة في والية سوريا. غير أن االدعاء األموي 
األس���اس���ي ك���ان ي��م��ك��ن ف���ي أن م��ع��اوي��ة ت��ص��رف 
م��ن م��وق��ع ال����وارث ال��م��ط��ال��ب ب��ال��ث��أر إلب���ن قبيلته 
عثمان بن عفان، ومما قّوى هذا االدعاء أن بعض 
أنصار  م��ن  ك��ان��وا  عثمان  مصرع  ع��ن  المسؤولين 

علي الذي رفض محاسبتهم على فعلتهم.
الحديثة  الموضوعية  العلمية  التفسيرات  إن 
لمأزق الخافة الراشدية الذي انتهى بمقتل ثاثة 
من الخلفاء الراشدين األربعة، تذهب الى القول 
وجود  له  يكن  لم  للمدينة  المركزي  الحكم  ب��أن 
مستشار  م��ج��رد  المؤمنين  أم��ي��ر  جعل  مما  ف��ع��ال 
ناصح. وكان ابن الخطاب عند اغتياله المفاجئ 
علي  رف��ض  كما  المجتمع،  مشكات  جيدًا  يعي 
بن أبي طالب القبول بالخافة على شرط متابعة 
يعتقد  ك���ان  ألن���ه  األول���ي���ن  الخليفتين  س��ي��اس��ة 
ج���ازم���ًا ب���ض���رورة ال��ت��غ��ي��ي��ر وإس������دال ه��ال��ة دي��ن��ي��ة 
للمعارضة   

َ
رم��زا مما جعله  الخافة  على  ودنيوية 

في اإلسام ومستند الفرق المقاومة لألمر الواقع 
ف��ي م��ا بعد ورب��م��ا حتى األزم���ات األخ��ي��رة. ورض��ي 
اب���ن ع��ف��ان ب��ال��خ��اف��ة ع��ل��ى ش���رط م��ت��اب��ع��ة النهج 
وهو الرجل المحافظ والثري الذي اختارته هيئة 
الشورى ذات التكوين المّكي الكامل، ولم تكن 
الجزيرة  انتماء أعضائها أوضاع  تعكس بطبيعة 
العربية بكاملها، ناهيك بأوضاع الباد المفتوحة 

حديثًا.
إذا ك��ان الخليفة ال��راش��دي أق��رب إل��ى الناصح 
بزمام  الماسك  الدولة  رجل  إلى  منه  والمستشار 
ام��ت��دت قرنًا  ب��ق��وة، فإنه ف��ي الفترة التي  األم���ور 
ال���دول���ة العربية  ال���رس���ول بلغت رق��ع��ة  ب��ع��د وف���اة 
البيرينيه  ب��ع��ي��دًا ح��ت��ى ج��ب��ال  اإلس��ام��ي��ة ش����أوًا 
إال  وم��ا وراء سمرقند ش��رق��ًا.  البنجاب  وال���ى  غ��رب��ًا 
رغم  بقي على طبيعته على  الخليفة  أن منصب 
ال��ى طبيعة منصب زعيم  ال��دول��ة: أق���رب  ات��س��اع 
القبيلة البدوية الذي هو سيدها، لكنه يبقى مع 
ذلك األول بين متساوين. إن هذا يعني ضمنًا أن 

سيد القبيلة ال يأمرها بل يقنعها عبر 
إقناع مجلسها العام، ومن أجل ذلك ال 
بد أن يكون هذا السيد حكيمًا عليمًا 
خطيبًا متقدمًا في السن، ولعل هذا 
ال��راش��دي  الخليفة  وضعية  يفسر  م��ا 
األقرب الى الناصح والمستشار الذي 
ع��ك��س��ت��ه ك��ت��ب��ه��م ال���ى والت���ه���م، ول���ذا 
لباد  حاكمًا  الخليفة  غ��دا  حين  فإنه 
الرجال  من  مجموعة  بقيت  شاسعة، 
على الدوام، في دمشق عهد الخافة 
األم�����وي�����ة، ت��ن��ت��ظ��ر إس���ت���ش���ارت���ه���ا ف��ي 
مثل  من  والعديدة،  المهمة  القضايا 
تلك التي كان سيد القبيلة يستشير 

فيها اشراف قبيلته.
إال ان ه��ذا كله ال ينفي أن��ه كانت 
ي��ك��ن يمتلكها  ل���م  م���ي���زات  ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة 
ال��ق��ب��ي��ل��ة، م��ن��ه��ا أن����ه ورث عن  س��ي��د 
ال���رس���ول م��ن��ص��ب ال��ق��ائ��د ال��ع��س��ك��ري 
م���م���ا أع����ط����اه ح����ق اج�������راء ال���ع���دي���د م��ن 
ال��والي��ات  إلدارة  الفرعية  التعيينات 
ال��م��ف��ت��وح��ة. م���ع ال���زم���ن غ���دت سلطة 
ال��خ��ل��ف��اء ف���ي ال��م��س��ائ��ل ال��ف��ق��ه��ي��ة ال 
ج���دال ف��ي ش��أن��ه��ا، وم���ع م���رور ال��وق��ت 
اس��ت��ب��دل��ت رج���اح���ة ال��ح��ك��م ب��م��ا ات��ف��ق 
في  العلماء  وع��ل��م  الفقهاء  فقه  عليه 
التي  ال��ج��دي��دة  الدينية"  "المؤسسة 
ت��ك��ون��ت ت��دري��ج��ًا وك����ان م���ن أس��ب��اب 
وحل  اإلدارة  تنظيم  وج��وب  نشوئها 

النزاعات.
اس��ت��م��ر ال��ح��ك��م وال��ن��ظ��ام ف��ي مصر 
مثًا، كما كان قبل الفتح مع تعديل 
طفيف ف��ي ال��ض��ري��ب��ة. أم���ا ف��ي والي��ة 
سوريا فكان النظام المالي بسيطًا إذ 
يدفع المسلمون األعشار ويدفع غير المسلمين 
البيزنطي  التنظيم  م��ن  أس���اس  ع��ل��ى  ال��ض��رائ��ب 
ال���س���اب���ق. وف�����ي ال����ع����راق ب���ق���ي ن���ظ���ام ال���ض���رائ���ب 
الساساني، ووزعت أرض السواد على الفاحين 
م��ن أه���ل ال��ف��يء. وك���ان ال��خ��م��س ه���ذا ه��و خمس 
ال��ن��ات��ج��ة م��ن ال��ح��م��ات العسكرية وري��ع  ال��غ��ن��ائ��م 
رأس  على  والجزية  وال��خ��راج  المفتوحة  األراض���ي 
غ��ي��ر ال��م��س��ل��م��ي��ن، وك���ان���ت ال��ض��رائ��ب أق����رب إل��ى 

اإلعتدال عمومًا.
وإذا كان دستور المدينة الذي نّصه الرسول 
العرف  ف��إن  النبي،  على  النزاعات  بإحالة  يقضي 
ذاته استمر مع الخلفاء الراشدين بوتيرة أضعف، 
الوالي  إذ أحيلت الخافات على الخليفة أو على 
الرسول  أو على أي موفد من كليهما. وإذا كان 
أرس����ل م��ع��اذ ب���ن ج��ب��ل ق��اض��ي��ًا ال���ى ال��ي��م��ن، ف��إن 
م��ن��ص��ب ال��ق��اض��ي ل��م ي��ت��رع��رع ف��ع��ًا إال ف��ي عهد 
األمويين، إذ كان الخلفاء وال��والة يستمعون في 
البدء الى النزاعات من دون وجود هيئة شرعية 
مبدئيًا  تتخذ  األحكام  وكانت  مراجعتها،  تمكن 
وفقًا لمبادئ القرآن والسّنة، على أن وطأة الواقع 

كانت شديدة التأثير.
كان الخليفة الراشدي خلفًا للرسول خصوصًا 
إمامة  ف��ي  أيضًا  وخلفه  الدنيوية،  ال��ج��وان��ب  ف��ي 
الخلفاء  أن  إال  الجمعة،  وخطبة  بالصاة  ال��ن��اس 
ك���ان���وا واق��ع��ي��ي��ن ج����دًا إذ أن��ه��م ارت���ض���وا ال��ن��ظ��ام 
من  أس��اس  على  القائم  والتشريعي  االجتماعي 
العرف المتبع. أما ما يفّرق بين الخلفاء والرسول 
عند  معصومين  وال  أنبياء  يكونوا  ل��م  أنهم  فهو 
ال��س��ّن��ة ول���م ي��ك��ن ف��ي م��ق��دوره��م أن  المسلمين 
يتلقوا الوحي الذي ثبت في قرآن كامل ونهائي، 
المبدئية  الناحية  من  يتقيدوا  أن  عليهم  وك��ان 
بالنصوص القرآنية والسّنة النبوية، آخذين في 
سياسية  واقعية  ظ��روف  من  استجد  ما  االعتبار 
وإق��ت��ص��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة، ألن��ه بحكم ال��واق��ع اذا 
ك���ان���ت ال���ن���ص���وص م��ت��ن��اه��ي��ة ف����إن ال���وق���ائ���ع غير 

متناهية.

لوحة ألحمد قليج.

كان الخليفة الراشدي خلفًا للرسول 
خصوصًا في الجوانب الدنيوية، 
وخلفه أيضًا في إمامة الناس 

بالصالة وخطبة الجمعة. أما ما 
يفّرق بين الخلفاء والرسول فهو 

أنهم لم يكونوا أنبياء وال معصومين 
عند المسلمين السّنة ولم يكن في 

مقدورهم أن يتلقوا الوحي الذي 
ثبت في قرآن كامل ونهائي

النبي محمد خطيبًا، تاريخ نامه، بداية القرن الرابع عشر، مجموعة "فرير غاليري".

تولية عثمان، المرجع نفسه.
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اللغة  مة 
ّ
��م��ات��ي، معل

ّ
م��ع��ل أق��ران��ي،  أب���ي،  أّم���ي، 

أمراضي  على  أشكركم  األخ��ّص،  في  العربية 
ال���ن���ف���س���ّي���ة، وأق��������ول ل���ك���م أن�����ا ف����ع����ًا أت���م���ّت���ع 
ب��ال��م��س��رح��ّي��ات ال��ه��زل��ّي��ة ال���ت���ي أؤدي���ه���ا على 

شرفكم.
أبي، شكرًا على أنقاض عائلة إدمان عريقة.

 على جسدي والوسواس المرهق 
ّ
أّمي، شكرا

فيه.
أقراني، شكرًا على تربية كبريائي.

ماتي، شكرًا على الكراهّية والتشاؤم.
ّ
معل

��م��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ّي��ة، ش��ك��رًا ع��ل��ى ان��ع��دام 
ّ
م��ع��ل

المشاعر وكثرة التهذيب.
أنا لست خطأكم. أنا بركان اختراعكم البديع.

أش���ك���رك���م. ك��ل��م��ة أل��ق��ي��ه��ا ي����وم ال���ت���خ���رج م��ن 
حياتكم!

¶¶¶

أنا بضع صور خيالية ال تثبت على غصن. أنا 
للضحك  مستسلمة  قهقهات  له 

ّ
تعط س 

َ
ف

َ
ن

وال���م���وت، س���ّي���ان. ف���ي أس��ف��ل ال��ل��ح��ظ��ة، في 
ال��ج��ان��ب ال��م��ش��ب��وه، ال ت��أخ��ذون��ي ع��ل��ى محمل 

الجد.

¶¶¶

م��ن��ذ ع��ام��ي��ن ب��ال��ت��ح��دي��د، ك���ن���ِت واق���ف���ة على 
عتبة الباب، وتلك الضحكة التي لم تتوقفي 
ي���وم���ًا ع���ن إط���اق���ه���ا ف���ي ال���ف���ض���اء، ال��ض��ح��ك��ة 
بعصير  المنقوع  وجهي  بها  استقبلِت  التي 
الفوضى، على عتبة السهل الغافي في أحام 
في  المزروعة  ضحكتِك  توقظني  الحشيشة، 
األرض الناصعة بالاإحمرار. يا أختي الجميلة، 

ماذا فعل الموت بِك، يا أختي الجميلة!

¶¶¶

كان ال بّد أن تظهري في ليلة مسعورة، أن 
الجميل،  ردائ����ِك  ف��ي  ع��ل��ى س��ري��ري  تجلسي 
كأّن الموت لم يلتقطِك يومًا، أن توقظيني 
من حلم وتبدئي الكام كعادتِك. كان ال بّد 
أن تنبشي ع��ن آث���اري ف��ي الوع���ٍي خطير، أن 
ترسلي ماكًا تافها، وأن تتسمّري في رغبة 

مقيتة أغوص فيها لإبتعاد عنك.
 أخ�������ٍت ج�����دي�����دة أخ���ت���اره���ا 

ّ
ت���ش���ّوه���ي���ن ك������ل

ل��ن��ف��س��ي، ت��س��رق��ي��ن م��ّن��ي آخ���ر ج��رع��ة زائ���دة 
تموتي  أل���م  ال��ص��ب��اح.  آف���اق  ف��ي  وتختبئين 
ال��ت��اف��ه وارح��ل��ي.  م��وت��ِك  ب��ع��د؟ امتطي شبح 
إل���ي���ِك فا  إذا ك��ن��ت ت��ن��ادي��ن��ن��ي ل��إن��ض��م��ام 
أري����د. أف��ّض��ل ن��ي��ران��ي ع��ل��ى ذك��ري��ات��ِك التي 
 

ّ
اإلنبعاث في كل أفّضل  تغّص في حلقي. 

األخ��ط��اء،  وت��ك��رار  والتحامق،   ،
ّ

ض��ال مخلوق 
لِك  الرّب. جّنتِك  والفجور، وقتل  والسباب، 

وحدِك، فاتركيني يا أختاه.

¶¶¶

ليلة. يمألها   
ّ

أح��ل��م بها ك��ل الجّنة  ف��ي  أّي��ام��ي 
 ف��ه��م وت���ص���ّور. ل��ن أك��ون 

ّ
س��ك��وٌن ي��ف��وق ك���ل

م���ع رج����ل م���ا ي��ق��ّي��م��ن��ي ب��م��ع��اي��ي��ره ال��س��اذج��ة، 
في  فشل  ���ه 

ّ
ألن الكثيرة  بأخطائه  ويّتهمني 

امرأة  ني 
ّ
ألن نفسي  أبغض  وجعلني  إرضائي، 

ني أحببته. 
ّ
وألن

األنوثة بثدييها  لن أكون مع فتاة ما تمجد 
ال��ه��زي��ل��ي��ن وث���ي���اب���ه���ا ال���رج���ول���ّي���ة، ت��ّت��ه��م��ن��ي 
ها فشلت في إرضائي، وجعلتني 

ّ
بالضعف ألن

ني أحببتها. 
ّ
ني امرأة وألن

ّ
أبغض نفسي ألن

أجلس  أحّبها.  الجميلة،  نفسي  مع  سأكون 
 يوم على كنبة مريحة، ورائي خزانة مليئة 

ّ
كل

بقوارير الكحول، أحتسي، أسكر، أخرج إلى 
حديقتي، أزرعها بزهور ضحكاتي المجنونة، 
 

ّ
كل أدع��و  القدمين،  حافية  برقصي  أفلحها 

م��ن م���ات م��ن ف���رط اح��ت��س��اء ال��ك��ح��ول، أدع��و 
الشعراء والموسيقّيين والرّسامين المتّوفين 
لنسكر ونرقص. أدعو األطفال الذين ماتوا 
حليبي  رضعهم 

ُ
أ التافهة،  الكبار  حروب  في 

الكحولّي، ليضحكوا ويرقصوا معنا. 
وف���ي ال��ل��ي��ل أس��ق��ط ف��ي ح��ل��م وال���دت���ي أق��ّب��ل 

ها أنجبتني لكي أموت.
ّ
يديها وأشكرها ألن

¶¶¶

ع���ن���دم���ا أري����������دِك، أخ���ت���ن���ق. ت���رت���ط���م ب��اط��ة 
قاسية بصدري، وتعلق هنا. عندما أريدِك، 

 عنِك في 
ُ

أستيقظ من النوم مذعورة، أبحث
الغرف، أمشي حافية في الطرق ليًا، أنقّض 
ال��ل��ي��ل وع��اه��رات��ه��م، أتخّيلهم  ع��ل��ى س��ك��ارى 

أنِت.
عندما أريدِك، يضيع أطفالي العشرة، ُيقَتل 

.
ً
زوجي في الحرب، ويزداد  وجه أبي كآبة

عندما أريدِك، أغرق أكثر، أموتِك أكثر، أكره 
، أتمّنى لو أنتزعها وأعطيها إلى  قلبي وعينيَّ

شبح الموت، ليحّب وليرى.
ش��ف��ى، حتى 

ُ
عندما أري���دِك، قد أبكي لكي أ

 الدموع ال تكفي 
ّ

بكائي يريد البكاء، لكن كل
كي أغسل جسدِك األبيض. 

ع��ن��دم��ا أري�������دِك، أت��م��ّن��ى ل���و أم��س��ح ال��خ��دش 
األحمر عن وجهِك الناعم، أن أقتل تلك المرأة 

ته بالشرشف. 
ّ
التي لف

ب أكثر. 
ّ
لكّنني أتعذ

¶¶¶

قطرة المطر سقطت في قهوتي مذ غادرَت 
ي��ب��دو الخريف حزينًا م��ن هنا،  ال��ص��ب��اح.  ه��ذا 
تتلعثم  وأن��َت  المفضلة  ته 

ّ
تل تغادر  يراقبَك 

ق 
ّ
بطعم النوم العالق على لسانَك. سؤال معل

على الياسمينة الرطبة: كيف ستعرف طريق 
العودة الى المنزل؟

¶¶¶
أجل، النبيذ جيد جدًا.

جميل جميل.
أعذروني بسبب التأخر. لم أجد ضرورة للدقة 
في المواعيد. أعذروني على المشي هنا، على 
ت��رك ال��دراج��ة هناك. أج��ل أج��ل. أع��رف أنني 
الوقت أو تناول  ال يمكنني القدوم في هذا 

الطعام اآلن. 
أنا متأسفة. ماذا تنتظر قبل أن ترمي نفسَك 
الفافل  م��ح��ل  أم���ام  أو تصطف  ق��ط��ار،  أم���ام 
في سويسرا.  فافل  وت��ص��رخ:  المجانين  مع 

فافل في سويسرا! 
ص��ح��ي��ح ص��ح��ي��ح. ال��ن��ب��ي��ذ ج��ي��د ج�����دًا. أع���رف 
العريشة  تحت  ولكن  هنا.  رائعة  الحياة  كم 
ال��ص��ف��راء إب��ري��ق ع��رق ن��اص��ع، أن��اش��ي��د زجلية 
بالجبل، عيون  ال��وادي، تصرخ  هرمة تمتلك 
الشمس،  المجنون.  والحب  ب��ال��دفء  تغمرك 

العطر، الضحك من دون سبب. 
حسنًا. النبيذ جيد جدًا. 

¶¶¶

لن أطير يومًا في الفضاء. سأبقى عصفورة 
ملتصقة بدبق شجرة بلوط في وسط سهل 
القدمين  عاري  البقاع وسيأتي طفل شقي 

.
ً
ينتزعني ويمارس عليَّ أنواع التعزيب كافة

¶¶¶

أنا في زاوية الغرفة. أغراضي الثمينة تتأرجح 
ع��ل��ى ح��اف��ة ال��ش��ّب��اك. ل��م ت��رن��ي وأن���ا أت��دح��رج 
الجميلة  أنا وروح��ي  القاسية.  الدرجات  على 
ح 

ّ
تترن أخرى  وروح   

ّ
المختل يعانقها جسدي 

على الثرّيا الكبيرة وبضع أضواء خافتة تعلق 
في ذيلي. 

لم أقصد يومًا الموت، فلماذا ياحقني بعباءة 
زرقاء؟ لم أغرق في الماء. ولم أخرس غّما.

أنا وبضع قارورات، وحدنا نعيش.

¶¶¶

رأس��ي.  من  زوبعتَك  لتخرج  النافذة  سأفتح 
س���أط���ع���ن ص���������درَك ب���س���ّك���ي���ن ص���ل���ب ح��ت��ى 
ت��خ��رس دق���ات ق��ل��ب��َك ال��س��ري��ع��ة ع��ن ال��ص��راخ 
الذي  التشحيذ  بمقص  أذن��ي. سأقّص  في 
سرقته صباحًا، قمصانك المكوية والنظيفة 
ف��ت��خ��ت��ف��ي ف��وض��وي��ت��َك ون��ت��ان��ت��َك ال��ك��ري��ه��ة. 
سأشرع األبواب وأنتظر نحيب نسائَك على 
ج��س��دَك ال��ب��دي��ع، ث��م أف��ق��ر ع��ي��ن��ّي وأغ��س��ل��َك 
تتوقعها  لم  اختفي. جريمتي  بدمائي حتى 

ني هذا الصباح. 
َ
عندما غمرت

ال رسائل
في صندوق البرتقال

ساعي البريد يزرع البساتين.
¶¶¶

كما تميل زهرة دّوار الشمس 
العجوز تميل 

كي ال تدركها العتمة.
¶¶¶

يا للنعمة الفاخرة
حرير الصبايا

صنعته الفراشات في الحقول.
¶¶¶

لو أن االمواج تقول:
إن البحر أبي

عندما ضاجع الريح.
¶¶¶

من حطام ذات حرب
ية،

ّ
تلك الحدائق المتدل

 تلك الحرية.
¶¶¶

في عقله كْون
وبين يديه بحيرة

الرجل المهاجر دومًا.
¶¶¶

ينام
با نعاس

عنكبوت البيت.
¶¶¶

هكذا يمضي النهار
عجوزا

يتعّرق من غواياته.
¶¶¶

الحصان في الحقل
طمأنينة

البيت القرميدي.
¶¶¶

لم يشتر أبي
لي الدراجة الهوائية

كان فقيرًا وكنت صغيرًا.
¶¶¶

ة حيلتي
ّ
أقتعد على قل

والفراشات تعبر تباعًا
فوق سياجات البساتين.
¶¶¶

ريح عاتية
تمسك بها قرون الغزالن

في كروم اللوز.
¶¶¶

نبيُّ الجهات األربع
ساكن العزلة:

أيتها الروح االفتراضية.
¶¶¶

ال، لسَت صيادًا أنَت
إن لم تفهم

ماذا تهمس السمكة ألصابعك؟
¶¶¶

كم مرة، هبط من السماء
ليرفع البحيرة

والناس غافلون!
¶¶¶

قطعة غامضة
سقطت من السماء

شّكلت حواس المدينة.
¶¶¶

البهاء سائد وخاطف
ما من أحد يشعر مثل المائكة

المائكة التي تبكي خلف االشجار.
¶¶¶

هناك بشر رأوا الموت
هؤالء الذين يعانقون الحياة 

بكل جدارة.
¶¶¶

احًا
ّ
عبثًا يصير تف

الزهر الذي جمعه الصبي
ونقعه في كأس ماء.

¶¶¶

يقاوم العجوز
أن ال يصير عنكبوتًا بين العناكب

بأن يصرخ طوال الليل.
¶¶¶

لدى زّواري حساسية
من مشاهدة الدموع

لن أستطيع البكاء هذه الليلة.
¶¶¶

تتطاول النباتات الشوكية عاليًا 
الى األبواب والشبابيك،

بريد األرملة ال يصل.
¶¶¶

كلما زرت الغابة
وشاهدُت مصطبة الفطر

قلت: فطرة الكون.
¶¶¶

ثمة امرأة تهّز النخلة
ثمة رجل يهّز الجبل:

سالة القديسين.
¶¶¶

كأن ما كان موت الفتاة قبل قليل
تقوم من تحت الغطاء األبيض 

الى المرآة
 جديلتها الطويلة.

ً
د باسمة

ّ
 وتتفق

* من مجموعة تحمل العنوان نفسه تصدر 
قريبا عن "دار العلوم العربية" في القاهرة.

��خ��ف��ي إن���ج���ازَك ال��رف��ي��ع ه���ذا؛ 
ُ
أن����َت ح���يٌّ إذًا! ت

غير  بعينيك  ف��أن��َت،  خطيئة.  أو  عيٌب  كأنه 
ال��م��ط��ف��أت��ي��ن، ش���اه���ٌد ح����ّيً ع��ل��ى ق����دوم سنة 
جديدة تواصل الحرب دمغها باألحمر القاني. 
ح������رٌب ك���ام���ل���ة األوص���������اف، وش����دي����دة ال��ف��خ��ر 
بإتقانها كل صنوف الموت، فيما أفلتَّ أنت، 
ولربما  نقصانها.  على  ال��ح��ّي  الشاهد  لتبقى 
أنَت جريٌح أو منكوٌب أو معطوٌب أو ثاكل أو 
، وال تزال في بلدَك، بل  مهجور، إنما أنَت حيٌّ
 هذا 

ّ
في بيتَك بالتحديد، تتأّمل طبق القش

قًا في 
ّ
الذي أورثتك إياه جدتَك، ال يزال معل

ال��ج��دار، ول��م ُيسَرق ول��م تشحطه  مكانه على 
 نحو تال الركام التي غدْت تضاريس 

ٌ
قذيفة

 قلبك على شكٍر خجول، 
َ
غلق مصفاة

ُ
لبلدك. ت

ك تاّم السامة من دماٍر شامٍل اسُمه الحرب، 
ّ
أن

م��وت  أّن س��ام��ت��َك تعني ضمنًا  ت��ع��ي  ����ك 
ّ
وأن

آخرين ال تعرفهم أنَت، كان يمكن أن تكون 
 هذي الكلمات اآلن باإلنابة 

ّ
يد أحدهم تخط

ال��م��أخ��وذ ببهجة البقاء ح��ي��ًا، لم  ع��ن��ك. وأن���ت 
تعتذر لهم بعد عن حياٍة كسبَتها بمصادفة 

أنهم ماتوا! 
قد تعتذر، إن كان االعتذار يكفي؛ بأن تحمل 
العيش  فرصة  في  وتمضي  ومعولَك،  فكرَك 

الباقية.
هي الفرصة الضائعة إال قليًا. 

يموت  أاّل  ف��ي  قلبًا،  تمتلك  أن  ف��ي  فرصتَك 
فيَك الشعور، في أن تنثر الجمال وسط وابل 
ال��م��ن��ك��وب وتتعاطف  األل����م، ف��ي أن ت��ت��ف��ّه��م 
معه على قدر األسى والضيم الذي نابه. في 
القدرة على تجّرع الصبر كوسيلٍة للبقاء، من 

دون التخلي عن الكرامة. 
ف��ي ال��ت��ش��ّب��ث ب����"ض���رورة ال���ك���رام���ة"، وض����رورة 

حصتك الشخصية من الكرامة.
ف���رص���ت���ك ف����ي اس���ت���ق���ال رأي�������ك، ف����ي إع���م���ال 
الحرص  وفي  المصادرة،  من  وصونه  العقل، 

على الضمير، واإلخاص في العمل. 
في البحث عن أفراحَك الصغيرة، في أن تخلق 
 
ً
حياة لنفسَك  أن تصوغ  في  بالحياة،  الرغبة 

 وسط عبث الموت.
ً
كثيفة

في أاّل يغتالوا منَك الحلم، وأاّل ُيفقدوَك متعة 
في  والدهشة  المتعة  وال  سعته،  وال  الخيال 

طريق البحث عن المعرفة.
تدّمرها  أاّل  ف��ي  اآلدم��ّي��ة،  هويتَك  إدراك  ف��ي 

بإيديولوجيات السلطة والدين المسّيس. 
ب��أن م��ارد الحياة  أخ��ي��رًا، فرصتَك ف��ي اليقين 
ال���ذي اس��ت��ف��اق ف��ي��ك، ه���ذا ال��م��ارد المنكوب 
والثاكل والحزين حتى األس��ى، لن يعود في 

أّي حاٍل إلى عنق الزجاجة. 
 هي فرصته أن يقول للطغيان: ال. هنا وسط 

لهيب الوطن، ال في برد المنفى.

مالئكة تبكي خلف األشجارأنا بضع صور خيالية

أنَت حيٌّ إذًا 

ميرنا زعيتر

شقائق

سعيد الشيخ

شقائق

نجاة عبد الصمد
نص

البندقية  ك��ن��ت أرى ف��ي األح����ام ص���ور م��دي��ن��ة 
، وكنُت 

ً
م���رة التعّرف عليها. ص��دف  ال��ى  ف��أت��وق 

في طريق سفري الى البرازيل، وأنا في عمر 18 
المياه  ف��إذا  قناتها،  الباخرة في  م��ّرت  أن  سنة، 
تختلط ب��ال��م��ج��اري��ر ف��ت��ف��وح رائ��ح��ة ك��ري��ه��ة. من 

ُيبقوا  ب��أن  أحبهم  وال��ذي��ن  أنصح نفسي  وقتها 
حبيباتهم في أحامهم، فهذا أسهل لهم ولهّن.
ن��ص��ي��ح��ة أخ�����رى م��ج��ان��ي��ة: ال ت��ط��ل��ق��وا األس���م���اء 
تكوين  قبل  ط���ازة،  ال��م��ول��ودي��ن  أطفالكم  على 
أم ج��م��ي��ل جميلها  ف��ع��ن��ده��ا ول����دت  م��ام��ح��ه��م. 

����ى ط���رق 
ّ
ال���ص���غ���ي���ر، ش���ط���ش���ط ال���س���ح���ل���ب وغ����ط

من  الثمانين  ف��ي  وال��ي��وم ص��ار جميل  الضيعة، 
العمر ولم ترَض فتاة وال حتى أرملة بأن تتزوجه، 
ف�����إذا ال��س��ح��ل��ب ي���ذه���ب ه������درًا، وج��م��ي��ل أي��ض��ًا. 
هكذا عاملتنا المدموزيل "زينة" العاصفة التي 
اجتاحت بادنا فأوقعت دمارًا في وطن التاقي 
نقبع  وك��وارث وعتمة وجعلتنا  قتلى  وحصدت 

كالقطط الخائفة.
ول��ك��ي ال ت��ك��ون ك��ل األخ��ب��ار أخ��ب��ارًا "داع��ش��ي��ة" 

ال����م����ض����م����ون، ت����ع����ال����وا ج���م���ي���ع���ًا ن���ه���ن���ئ أخ���وت���ن���ا 
ال��ى  االن��ض��م��ام  طلبهم  ل��ق��ب��ول  الفلسطينيين 
ال��م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة. رب���م���ا ي��دع��م��ون 
وفي  للجمهورية  رئ��ي��س  ان��ت��خ��اب  ف��ي  قضيتنا 
ولننشد  األرز.  ث���ورة  ش��ه��داء  قتلة  ع��ن  الكشف 
ك��ل��ن��ا ال��ن��ش��ي��د ال��وط��ن��ي ال�����ذي ن��س��ت��ح��ق��ه، وق��د 
ي���ش���ت���رك م��ع��ن��ا ف����ي اإلن����ش����اد ف���خ���ام���ة ال��رئ��ي��س 
ال��ذي ش��ارك مسيحيي مصر  المصري السيسي 

احتفالهم بعيدي المياد ورأس السنة.

ريمون جبارة
تعليق

امراة يف األحالم ال يف الواقع

لوحة لكاتيا طرابلسي.
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ق����رأُت ف��ي ال��ع��دد ال��م��اض��ي م��ن "ال��م��ل��ح��ق" م��ق��ااًل 
ل�����م��ش��ي��ر ب���اس���ي���ل ع�������ون، ع���ن���وان���ه "االس���ت���ح���ال���ة 
الفلسفية للربيع العربي". أعترف أن هذا العنوان 
قد حّرضني، مذ قرأته، على قراءة النص، لما قد 
يحتمله من إغراء البحث في المدلوالت الفلسفية 
واإلنسانية للربيع العربي، أو حتى في الوقوف على 
ال��رد وفي "دحض  أرض فلسفية استحالية في 
اح��ت��م��االت أن ي��ك��ون ه��ن��اك ث���ورات أس��اس��ًا". إال 
أن المقال المتِعب لغويًا، والمتعلق باللسانيات 
بالفكر  عاقته  من  أكثر  المفردات  واستعراض 
تمامًا،  آخ��ر  ج��اء على عاقة بشيء  و"الفلسفة"، 
وهو الكتابة الكيدية ضد الثورات والشعوب التي 
كانت الحامل البشري والجسدي لهذه الثورات. 
هكذا، أمعن الكاتب في اختصار إنجازات قليلة 
وخيبات كثيرة على مدى أعوام أربعة من الثورات 
ال��ع��رب��ي��ة ف���ي ق��ال��ب ل���غ���وي، م��س��ت��م��د م���ن م��وق��ف 
مسبق يحاول أن يعطيه الصبغة الفلسفية، بما 
الفلسفة على أصولها، وخارج  تلقيننا  له  يتيح 
المألوف الذي يحاول أن يبدو رافضًا له، "كاتبًا 
باحتمال  التشاؤم  على  باعثًا  علمانيًا"،  حداثيًا، 
خروج العرب من انحطاطهم، وداعيًا غيَر مباشر 
 وتلذذ بواقعهم ذاك. 

ٍّ
إلى بقائهم فيه عن تشف

ناقمًا على الثورات من دون أن يكون لديه أدنى 
سطر يمكن أاّل يضعه في خانة الدفاع والتبرير 
ال��ث��ورات وال��ث��وار، أسديين  الفعلي لمن يقتلون 
أكان أولئك القتلة أم إساميين. هذا واضح منذ 
الكاتب  ق���ال  ل��و  للمقال، حتى  األول����ى  ال��س��ط��ور 
ب���داًل م��ن أن يتبنى ديمومته  ال��واق��ع  إن��ه يصف 
معه  وي��داف��ع  بانحطاطه،  إقامتنا  ف��ي  واإلع��ج��اب 
السياسية لهذا االنحطاط  ع��ن األس��ب��اب  أي��ض��ًا، 

على األقل.  
وتعليمنا  الفلسفة  تلقيننا  في خصوص  أم��ا 
أصول التفكير في حياتنا من "منظوره الفلسفي 
الصائب"، فقد جاء به الكاتب في نهاية المقال 

بقوله:
���ب ال����م����رُء األب����ح����اث وال�����دراس�����ات 

ّ
"ح���ي���ن ي���ق���ل

الربيع  معاني  تدّبر  في  نشئت 
ُ
أ التي  والمقاالت 

للحوادث  ال��وص��ف��ّي  ال��م��س��رى  ال��ع��رب��ّي يستوقفه 
ح��ي��ث ي��ن��در ال���ف���وُز ب��م��ق��ارب��ة تستفسر األص���ول 
القصوى للقابلّيات البنيوّية التي تحملها الثقافة 
العربّية. لذلك كان ال بّد من هذا النظر الفلسفّي 
ال����ذي ي����روم أن ي��ع��اي��ن م���ق���دار ن��ش��وب االم��ت��ن��اع 

الربيعّي العربّي في بنية الثقافة العربّية".

الطائفية الضحلة والطائفية 
"الرصينة"!

ال��ك��ات��ب، س��ن��ح��اول استخراج  ف��ي سجالنا م��ع 
األف���ك���ار ال��ت��ي ق���د ت��ك��ون ه���ي خ��اص��ة ف��ك��رت��ه، 
م��ن خ��ال م��ا ورد ف��ي ن��ص��ه، على صعوبة ذل��ك، 
والصعوبة ال تكمن على أّي حال في أن الُمساِجل 
ه����و "م����ح����ُض ك����ات����ب" ب��ي��ن��م��ا ي���ق���ف ال���ُم���س���اَج���ل 
ألمثالنا،  بلوغها  يصعب  فلسفية  منصة  ع��ل��ى 

في  ل��ل��ث��ورات،  المنحازين  م��ن  كنا  إن  وخصوصًا 
أهدافها على األقل. الصعوبة ال تأتي من رصانة 
ال���ن���ص ب���ق���در م���ا ت���أت���ي م���ن ق��ل��ة األف���ك���ار وش��ب��ه 
انعدامها فيه. ولنبدأ، بشكل عام، بالحديث عن 
العلماني  والتمذهب  والثقافوية  البنيوي  الفكر 
الذي ازدهر أكثر من ذي قبل، مع صعود خطاب 

المطالبة بإسقاط األنظمة العربية الحاكمة.
فنا 

ّ
ث��م��ة ت��ّي��ار ع��ل��م��ان��وي ي��ق��ول ب��ت��أص��ي��ل تخل

��س��ب��ه ه����ذا ال��ت��خ��ل��ف إل����ى ال���دي���ن اإلس��ام��ي 
َ
ف���ي ن

فقط، ولقد كان قوام هذا التيار كّتابًا وباحثين 
وم���ف���ك���ري���ن وش������ع������راء م���ع���روف���ي���ن ب��ك��ت��اب��ات��ه��م 
ومؤلفاتهم الغنية بالحجج والوقائع. بغض النظر 
الوقائع المسقوفة  عن مدى دقة الحجج وصحة 
بمنهج في التفكير والكتابة، فإن الزميل مشير 
 ليصل إل��ى مستوى الجهد 

َ
باسيل ع��ون لم ي��رق

البحثي ال��ذي حفلت به كتابات رم��وز هذا التيار 

ونصوصهم، وال��ذي يلزم مقال "كاتبنا" الكثير 
ليكون في عداد المقاالت العنصرية والطائفية 
"الملحق"، حتى  في  المنشور  نصه  في  لهؤالء، 
مسلمون".  "ألن��ن��ا  البنيوي  بتخلفنا  ي��ق��ول  وه��و 
هذا قول سبقه إليه كثر، إال أن الجدال والسجال 
مع هؤالء الُكثر يتخذ معنى بسبب وجود أفكار 
ف��ي ك��ت��اب��ات��ه��م، وه���ذا م��ا تفتقر إل��ي��ه األط��روح��ة 
لجهوده  تقديرنا  مع  مشير،  ل��لزميل  الفلسفية 
وح��ف��ري��ات��ه األرك��ي��ول��وج��ي��ة ف���ي ت���اري���خ وح��اض��ر 
واستشراف مستقبل ال نعرف إن كان هو أدرى 
به منا، نحن الذين عشنا الثورات وشاركنا فيها، 
 

ٌّ
ك��م��ا ش����ارك فيها أي��ض��ًا م��ث��ق��ف��ون وك���ّت���اب، ك��ل
ال  م��ذب��ح حلم  على  بعضهم  ��ت��ل 

ُ
ق مجاله،  حسب 

ينقصه من يكيد له بواجهة فكرية رصينة. لقد 
قّزم مشير باسيل عون مشاركة هؤالء وكتاباتهم 
وتنظيرهم وتحليلهم وإنسانيتهم وتضحياتهم 
ب��ق��ول��ه، على سبيل ال��م��ث��ال ال ال��ح��ص��ر: "وم���ع أّن 
رين لهذه االنتفاضات استماتوا في 

ِّ
معظم المنظ

اّدع���اء إع��اء مصالح اإلن��س��ان العربّي في مناصرة 
ف في وعي 

ّ
مثل هذه الثورات، إاّل أّن تفاقم التخل

اإلن��س��ان ال��ع��رب��ّي ال��ف��ردّي وال��ج��م��اع��ّي ه��و الدليل 
االنتفاضات  ه��ذه  قصور  على  القاطع  التاريخّي 

واعتوارها البنيوّي".
ه����ذا، ع��ل��ى األق�����ل، اح��ت��ق��ار م��ن��ه ل��ك��ل تنظير 
ون��ص ك��ان��ا على ع��اق��ة ب��ال��واق��ع وم��ع��ان��اة الناس 
وط��م��وح��ات��ه��م ع��ن ق���رب، وه���و ات��ه��ام للنصوص 
ب��ال��ك��ذب ف��ي وص��ف��ه ك��ّت��اب��ه��ا ب������"ال��م��ّدع��ي��ن" عبر 
وص�����ف ك��ت��اب��ات��ه��م ب������������"االدع�����اء". إن�����ه اس���ت���ه���زاء 
ب��ط��م��وح��ات��ه��م ف���ي ال���خ���اص م���ن األن��ظ��م��ة، وه��م 
ال��ذي��ن ك��ت��ب��وا ال��ت��ص��اق��ًا ب��ال��واق��ع، بعكس ال��ك��ام 
ال����ه����وائ����ي ال�������ذي ي���ظ���ن ن���ف���س���ه آت����ي����ًا م����ن ع����ٍل. 
اس��ت��ط��رادًا، ليس صحيحًا ك��ام��ه ف��ي أن تفاقم 
التخلف في وعي اإلنسان العربي هو دليل على 
قصور االنتفاضات و"اعتوارها" )!( البنيوي، ذلك 
أن تفاقم التخلف في وعي اإلنسان العربي مرتبط 
بأسباب ثقافية وتاريخية طبعًا، وبأسباب محض 
 تلك األنظمة التي لعبت 

ً
سياسية أكثرها بشاعة

الطائفية،  وتناقضاته  التاريخي  ال��م��وروث  على 
��ه��ا ت��دري��ج��ي��ًا من 

ّ
ب���دل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ج��اوزه��ا وح��ل

دون ال��ح��اج��ة إل���ى ان��ف��ج��ار، ع��ب��ر ن��ظ��ام سياسي 
وحديث  منفتح  السلطة،  مستوى  على  تداولي 
التعليم وم��ن��اه��ج��ه��ا، وغير  ب��رام��ج  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 
ل��م تفعل شيئًا س���وى تكريس  ذل���ك. األن��ظ��م��ة 
قبل  ما  كمكّونات  للتناثر  قابًا  وجعله  التخلف 
وط��ن��ي��ة تنفجر ل��ي��س ف��ي وج���ه األن��ظ��م��ة فقط، 
وإنما في وجه بعضها البعض لألسف. ال يعني 
هذا الكام أن زوال أي نظام كفيل إنهاء ما كانت 
الثقافة العربية التي تنهل من الموروث الديني 
أي  ق���رون، كما ال يعني على  م��دى  تغذيه على 
حال تأبيدًا للحال العربية واالنحطاط، وهذا ما لم 
تقاربه مقالة مشير باسيل عون. إن جعل التخلف 
منسوبًا إلى الدين فقط، هو، في مكان ما، تبرئة 
وتعني  بالمجتمعات،  فعلته  مما  الدنيا  لبعض 
"ب��ّن��اء" في  بنقد  ل��م تحظ  ال��ت��ي  لألنظمة  تبرئة 
مقابل الشتم المهذب وغير المعلن للمسلمين، 
ألن��ه��م م��س��ل��م��ون، ف���ي ال��م��ق��ال ال��ُم��س��اَج��ل ه��ن��ا. 
يطيب لي، طالما أن صفحات "الملحق" هي منبر 
سجالنا، أن أستشهد بما ورد على لسان ياسين 
الحاج صالح في حواري معه في هذا المنبر بتاريخ 

16 آب 2014، بالقول:
"تحول الدين إلى حد للفقر السياسي في بلد 
الشؤون  آراءه���م في  إذا قالوا  الناس فيه  يعاقب 
العامة ولو في جلسة خاصة، ويمنعون من التجمع 
ومناقشة القضايا العامة، ولو في مساكن خاصة. 
فهل هذا من الثقافة أم من السياسة؟ وهل "جدار 

ال��خ��وف" ال���ذي يتكلم عليه ال��س��وري��ون، ال��ج��دار 
الذي يعزلهم عن بعضهم ويدفعهم لانكفاء على 
حيواتهم الخاصة، هل هو ثقافة أم سياسة؟ وهل 
"الشرطي الداخلي" الذي يتكلم عليه المثقفون 
خوفًا  العين"  "انكسار  وه��ل  ثقافة؟  أم  سياسة 
والبعد عن كل شأن عام من ظواهر علم البصريات 
الحكم  أم من ظواهر سياسة طبيب عيون ورث 
عن أبيه الطاغية؟ وهل االمتناع عن توقيع بيان 
يدعو لإفراج عن معتقل ما، ثقافة أم سياسة؟ 
مثًا،  المعضمية  أو  اليرموك  مخيم  تجويع  وه��ل 
وقتل معتقلين جوعًا مثًا، هو سياسة أم ثقافة؟ 
أم ربما اقتصاد؟ أليس "ج��دار الخوف" استثمارًا 
سياسيًا بالغ األهمية للنظام؟ أليس هو السياج 
الذي تبنيه المخابرات حول الناس وبينهم، كي 
��ه��م ذك���ري���ات التعذيب 

ّ
ي��ب��ق��وا م��ن��ك��س��ري��ن، ت��ش��ل

"الشرطي  أل��ي��س  م��ق��اّره��ا؟  ف��ي  والقتل  واإلذالل 
ال���داخ���ل���ي" ه���و ال���رق���اب���ة ال���ذات���ي���ة ال��ت��ي ن��م��ارس��ه��ا 
على أنفسنا خوفًا من قوة مخيفة فعًا، تعتقل 
إذًا؟...  نتكلم  ثقافة  أي  ع��ن  وت��ق��ت��ل؟  وت��ع��ذب 
الطائفية  على  تشجع  ثقافتنا  أن  كثيرا  أش���ك 
تشجيعًا خاصًا، لكن ال شك عندي أن قطاعًا من 
أنفسهم  هم  كثيرًا،  عليها  يشجعون  المثقفين 
من يفسرون الطائفية، واالستبداد والفقر وكل 
ش���يء، ب���"ال��ث��ق��اف��ة" )ال��ع��ق��ل، وال�����رأس وص��ن��دوق 
هذا  والذهنيات...(.  العقليات،  ونسيج  ال��رأس، 
التفسير أسوأ من خرافة، أظنه هو ذاته أداة من 
أدوات الصراع السياسي والفكري ضد الشرائح 
األكثر حرمانًا واألدنى حصانة في مجتمعنا، ضد 

العالم الثالث الداخلي".

نحن والغرب والشرعة الدولية
عنه  فالدفاع  دي��ن،  أي  بالدين،  معنيًا  لسُت 
ك��دي��ن ل��ي��س م��م��ا أح����ب، وخ��ص��وص��ًا أن���ه يحبل 
وعلى  م��ن جهة  العنف  على  مما يحض  بالكثير 
ال��ت��س��ام��ح م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، "وه����ذا ي��ط��رح س��ؤال 
اإلص��اح الديني". كما أن الدفاع ذاك ال يلتقي 
على  طبعًا  تحّضني  التي  العلمانية  ومرجعيتي 
 المسلمين والمسيحيين واليهود 

ّ
الدفاع عن حق

 
ّ

وغ��ي��ره��م ف��ي اإلي��م��ان بالغيب وب���األدي���ان، وح��ق
غيرهم في عدم اإليمان بأي دين. غني عن القول، 
أن أدب���ي���ات م��ش��ي��ر ب��اس��ي��ل ع����ون االن���س���دادي���ة، 
التي تلغي كل تضحية كبيرة وانتفاضة وثورة 
مثقفين  مساهمات  على  حتى  تمر  وال  ش��ع��ب، 
قبل  الطويل  النفق  في  ك��وة  لفتح  ومحاوالتهم 
ال���ث���ورات وب��ع��ده��ا، ل��ي��س��ت ال��ح��ل ال��ن��اج��ع لحالنا 
العربية، كما أن االنسحاق األعمى أمام النموذج 
الترويج في مقاله، ليس  ما ح��اول  الغربي، على 
ح���ًا، وإن ت��ك��ن ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ورس����وخ م��ب��ادئ 
ح��ق��وق اإلن���س���ان ال��ت��ي اج��ت��رح��ه��ا ال���غ���رب م��ب��ادئ 
بالفكرة  اإلع��ج��اب  على  تحّضنا  بالطبع،  كونية، 
تلك  اعتبار  وعلى  فيه،  رسخت  ال��ذي  وبالمكان 
المبادئ مرجعية نطمح لنكون عليها ذات يوم، 

من  "ه��ل  استحالته.  وليس  ذل��ك،  على صعوبة 
معادل واقعي لاستحالة سوى تطهير الباد من 

الشعب، بالساح الكيميائي مثا؟".
يقول مشير باسيل عون: "ذلك أّن الناس ال 
العظمى  المبادئ  على  يختلفوا  أن  فيهم  يجوز 
 هذه الشرعة الشريفة... 

ُ
التي تنطوي عليها مثل

وبما أّن التاريخ العربّي لم ُيفرج عن وعي فكرّي 
 حقوق 

َ
 شرعة

ّ
حل

ُ
عميق بضرورة اإلتيان بثورة ت

 ال��ت��ص��ّورات ال��دي��ن��ّي��ة وال��ث��ق��اف��ّي��ة 
َّ

اإلن���س���ان م��ح��ل
واالج��ت��م��اع��ّي��ة ال���س���ائ���دة ف���ي م��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��ال��م 
ه من الُعسر المطلق أن يركن العالم 

ّ
العربّي، فإن

مناصر لشرعة حقوق  ربيع نهضوّي  إل��ى  العربّي 
 
ُ
اإلن���س���ان. ف��ال��ط��ف��رات ال��ن��وع��ّي��ة الجسيمة ن���ادرة

فالشعوب  التاريخّي.  األم��م  ال��ح��دوث في مسرى 
ت��ن��ض��ح ب��م��ا ت��خ��ت��زن��ه م���ن رواس������ب س��ح��ي��ق��ة من 

االقتناع الجماعّي المهيمن". 

هذا منطق متهافت. إن الذي تحرك ويتحرك 
هي شعوب، بالمايين، في سوريا واليمن ومصر 
وت��ون��س وغ��ي��ره��ا، ك��م��ا ت��ح��رك ال��ش��ع��ب اللبناني 
ف��ي ال��ع��ام 2005 ب��ان��ت��ف��اض��ة ع��ارم��ة ع��ل��ى طريق 
االستقال والتحرر من كابوس فتك باللبنانيين 
والسوريين معًا، وكانت انتفاضة اللبنانيين تضم 
اليمين واليسار والنخب والبشر غير المتعلمين 
وغير المسّيسين، كما ضّمت إلى جانبهم أيضًا 
جيل الحرب األهلية اللبنانية وأبناءها، ومن خرجوا 
بحثًا ع��ن االع��ت��راف وع��ن أف��ق لحياتهم م��ن دون 
النظام السوري. السوريون وغير السوريين، هم 
ذلك الخليط الذي خرج بعضه ألسباب سياسية، 
وخرج غيره ألسباب تتعلق بالبحث عن االعتراف، 

وآخرون خرجوا ألسباب اقتصادية، وغير تلك من 
لمنظومة  الرفض  حالة   

ً
مجتمعة شّكلت  دواف���ع 

بزوالها،  إال  أف��ق ألّي تحرر وبناء دول��ة حديثة  ال 
على رغم ما نرى اليوم من فشل في الوصول إلى 
ال��س��وري��ة ألجلها.  ال��ث��ورة  ال��ت��ي نهضت  النتيجة 
الفشل ليس انتقاصًا من الثورة وضرورتها، كما 
للمقوالت  ال��س��وري وال  للنظام  م��أث��رة  أن��ه ليس 
الثقافوية التي تفسر كل شيء بالدين أو العرق 
الطائفة. ال ننسى طبعًا، أن سوريين خرجوا  أو 
مع الثورة ألسباب دينية وطائفية رديئة بالطبع. 
هذا القول ليس رفعًا للعتب، بقدر ما هو توصيف 
التي ال يمكن  الجموع  إل��ى حتمية تنوع  يضاف 
أن تكون متجانسة على أي ح��ال، وال يمكن أن 
ينسب  وحداثي  م 

ّ
منظ بخطاب  لألسف،  تخرج، 

نفسه يوميًا ونظريًا وفلسفيًا إلى الشرعة الدولية 
لحقوق اإلنسان. خطاب التحرر والحرية وإسقاط 
ال��ن��ظ��ام ه��و، ف��ي م��ك��ان م��ا، إع���ان ع��ن ال��رغ��ب��ة في 
البدء بالتراكم الطويل جدًا لانضمام إلى قافلة 
البلدان التي طوت صفحة تلك النظم واستقرت 
تلك الشرعة فيها. أما عن صوغ الخطاب الشعبي 
في منظومة كامية وإعامية حقوقية وإنسانية 
وس��ي��اس��ي��ة ن���اج���ع���ة، ف���ه���ذا ش����أن ال��س��ي��اس��ي��ي��ن 
إلى  المنحازين  واإلنسانيين  األح��رار  والمثقفين 
ال���ث���ورات ول��ي��س إل���ى "ال���ث���وي���رات"، ك��م��ا وصفها 
مشير باسيل عون، وهم المثقفون الذين لم نر 

متفلسفًا بينهم حتى اآلن، لحسن الحظ...

على سبيل الخاتمة
ال��ذي جاء  الخطاب  المرء أن يفكك  يستطيع 
به مقال مشير باسيل عون في سطور أكثر، إال 
فيها، ألن  ورد  ما  بعض  على  بالرد  اكتفينا  أننا 
ما بقي في المقال مكرر جدًا وي��دور في فلك ما 
ورد الرد عليه في هذا النص. لكن، يطيب لنا أن 

نسأل الكاتب:
هل فشل تجربة يعني االستحالة، وهل يعني 
أي��ض��ًا إل��غ��اء ح��رك��ة ال��ت��اري��خ ف��ي ع��ال��م يتحرك كل 
ال��ت��اري��خ انتقائية أي��ض��ًا مثل  ي���وم، أم أن ح��رك��ة 

مقالك يا عزيزي؟ 
لم يستشهد  الكاتب  الزميل  أن  القدر  نحمد 
بكتابات أدونيس وغيره، واكتفى بصب القالب 
اإلي��دي��ول��وج��ي االس��م��ن��ت��ي ال��ج��اه��ز وإل��ق��ائ��ه على 
رأس���ن���ا م���ن ارت���ف���اع ش���اه���ق. ل��ي��س ألن ك��ت��اب��ات 
أدونيس ستضيف قيمة إلى المقال، ولكن ألنه 
بدا منذ بداية مقاله وحتى نهايته، تلميذًا غير 
نجيب للمدرسة األدونيسية القائمة أيضًا على 
احتقار الشعوب والبشر، كما كان وفيًا لمبادئ 
رائجة هذه األي��ام، وخصوصًا في سوريا ولبنان، 
الفلسفي  اإلط���ار  رغ��م  على  التمييز،  على  قائمة 
ي به مقاله، وهذا اإلط��ار هو 

ّ
الذي حاول أن يغط

الحق  ه��ذا  يشرَعن  أن  انتظار  ف��ي  بالطبع،  حقه 
ق في منظومات سياسية 

ُ
في التفلسف والتمنط

ديموقراطية ال تبدو قريبة.

يف الرّد على مقال مشير باسيل عون: التفلسف الكيدي تجاه الربيع العربي 
عبدالله أمين الحالق

نقاش

ليس صحيحًا كالمه في أن تفاقم 
التخلف في وعي اإلنسان العربي 
هو دليل على قصور االنتفاضات 
و"اعتوارها" )!( البنيوي، ذلك أن 
تفاقم التخلف في وعي اإلنسان 

العربي مرتبط بأسباب ثقافية 
وتاريخية طبعًا، وبأسباب محض 

سياسية أكثرها بشاعًة تلك 
األنظمة التي لعبت على الموروث 
التاريخي وتناقضاته الطائفية، بدل 
العمل على تجاوزها وحّلها تدريجيًا 

من دون الحاجة الى انفجار

لم تفعل األنظمة شيئًا سوى 
تكريس التخلف وجعله قاباًل للتناثر 

كمكّونات ما قبل وطنية تنفجر 
ليس في وجه األنظمة فقط، 
وإنما في وجه بعضها البعض 

لألسف. ال يعني هذا الكالم أن 
زوال أّي نظام كفيل إنهاء ما كانت 

الثقافة العربية التي تنهل من 
الموروث الديني تغّذيه على مدى 

قرون، كما ال يعني تأبيدًا للحال 
العربية واالنحطاط، وهذا ما لم 
تقاربه مقالة مشير باسيل عون

الملحمة السورية، ثالثية ألحمد قليج.


