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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"

رسالة 
إلى مارون الناسك

عن الجماعة المارونية 
التي كانت "كالوردة 

بين االشواك"

أسئلة مارونية في 
زمن العنف واإللغاء

)ص17 - 24(

)و ص ف، رويترز، أب(

على  غاراته  المتحدة  الواليات  ال��ذي تقوده  الدولي  االئتالف  مع مواصلة 
مواقع لتنظيم "الدولة االسالمية" )داعش( في سوريا والعراق، قال التنظيم 
التي  ال��غ��ارات  مولر قتلت في  االميركية كايال جين  الرهينة  ان  المتشدد 
السورية  الرقة  محافظة  في  للتنظيم  مواقع  على  اردنية  مقاتالت  شنتها 
الخميس، لكن واشنطن قالت ان ال دليل لديها على صحة هذه الرواية.    
واعلنت قوة المهمات المشتركة التي تمثل القيادة الموحدة لالئتالف 
ال��ع��رب )كوباني  م��واق��ع ق��رب مدينة عين  ال��غ��ارات استهدفت  ال��دول��ي إن 
بالكردية( السورية على الحدود مع تركيا التي استعادتها القوات الكردية  
اخيرًا  وأهدافا قرب مدينة الحسكة. وأضافت أن الغارات في العراق كانت 

على أهداف قرب مدن بيجي واألسد والقائم والفلوجة ومخمور.
وقال مدير "المرصد السوري لحقوق االنسان" رامي عبد الرحمن الذي 
عسكرية  لمركبات  مخازن  استهدفت  الهجمات  ان  ل��ه،  مقرًا  لندن  يتخذ 
الجماعة في شرق وغرب  ودبابات ومعسكرات تدريب وسجنًا تستخدمه 
الرقة كبرى المدن السورية الخاضعة لسيطرة "داعش" وغربها. وأضاف: 
"تأكد مقتل 30 على االقل. هذه واحدة من أكبر الهجمات. لقد وجهت 

ضربة كبيرة الى الجماعة." 
وف���ي ال��م��ق��اب��ل أص���در "داع����ش" ب��ي��ان��ًا بثته م��واق��ع ج��ه��ادي��ة وج���اء فيه: 

مدينة  خ��ارج  موقع  بقصِف  المجرم  الصليبي  التحالف  طيران  "ق��ام 

)و ص ف(

حذر الرئيس االميركي باراك أوباما أمس من مغبة اتخاذ قرارات متسرعة 
على صعيد ادارة االزمات الدولية، داعيا الى التحلي "بصبر استراتيجي"، 

واعتبر خصومه الجمهوريون هذا الموقف دليل ضعف.
وقال اوباما في مقدمة "استراتيجية االمن القومي": "في عالم معقد، ال 

يحتمل عدد من المسائل االمنية التي نواجهها اجوبة سهلة وسريعة".
تحديات  ام��س،  ادارت���ه  عممتها  التي  الضخمة  الوثيقة  ه��ذه  وت��ع��رض 
ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة وأول���وي���ات���ه���ا، م���ن ال���ن���زاع���ات ال��م��س��ل��ح��ة ال����ى ال��ج��رائ��م 

المعلوماتية مرورا بالتصدي للتغيرات المناخية.
واضاف الرئيس االميركي ان "التحديات التي نواجهها تتطلب الصبر 
االستراتيجي والمثابرة"، مكررًا بذلك احد المواضيع االساسية لسياسته 

الخارجية.
وأع���رب م��ج��ددًا ع��ن س���روره ألن��ه ط��وى صفحة ال��ح��روب ب��واس��ط��ة ق��وات 
الخارجية  السياسة  "اللذين كانا في صلب  وافغانستان،  العراق  برية في 

االميركية خالل العقد الماضي".
وذكر بأن نحو 180 الف جندي كانوا ينتشرون في العراق وافغانستان 

البيت االبيض في 2009، مشيرا الى ان عددهم  الى  عندما وصل 

أوالد سوريون يتفقدون مباني مدمرة بعد غارات جوية للنظام على مدينة دوما 
)أ ف ب( قرب دمشق أمس.  

"داعش" يعلن مقتل رهينة أميركية
يف الغارات األردنية على الرقة

أوباما يدعو يف وثيقة األمن القومي   
إلى التحلي بـ"صبر استراتيجي" 

افتتـاحيـة النهــار
بقلم املطران جورج خضر

 
الله نور السماوات واألرض

عطاء  فالحياة  يميت.  وان  يحيي  ان  وح��ده  لله  ان  ال��ن��اس  نسي 
وأنت تتقبلها عندك وعند غيرك وينهيها فقط من أعطاها. انها 
والحقيقة  شكر  ارت��ض��اء  وترتضيها  منك  ليست  ان��ه��ا  أي  نعمة 
بما هي  اال  الموت ال يستردها  رب��ك في  ان  المؤمنين  عندنا نحن 
منظورة ألنه في الحقيقة يحفظها عنده بسبب من رجائك للحياة 
األبدية. ولذلك حّرم الله ليس فقط قتل النفس ولكن كل اعتداء 
على الصحة باإلهمال لكون النفس ليست لك ملكا ولكنها عطاء 

تنميه وترفعه ذبيحة لله.
الله  ألقاه  واج��ب  مبالغة  بال  بالصحة  العناية  ان  هنا  من 

مدنيات
عريجي لـ"النهار":
مشروع لحماية 

األبنية التراثية

محليات
إفرام الثاني:

االرهاب حافز
لنقوي وحدتنا

اقتصاد
سوق السمك:

مهلة حتى االثنين
قبل اإلقفال
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ات��خ��ذ ال��ل��ق��اء ال��م��ف��اج��ئ أم���س في 
ال��ب��اب��ا فرنسيس  ب��ي��ن  ال��ف��ات��ي��ك��ان 
وال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي ال��ك��اردي��ن��ال 
مار بشارة بطرس الراعي بعدًا بارزًا 
وس����ط م��ج��م��وع��ة م��ح��ط��ات س��اب��ق��ة 
والح��ق��ة ل��ه��ذا ال��ل��ق��اء وض��ع��ت��ه على 
خ����ط ال���ت���ح���دي���ات واالزم���������ات ال��ت��ي 
يعانيها لبنان داخليًا وخارجيًا وفي 
واذا  الرئاسي.  الفراغ  ازم��ة  مقدمها 
كان اللقاء جاء بتوقيته عشية عيد 
ال��ق��دي��س م�����ارون ش��ف��ي��ع ال��ط��ائ��ف��ة 
رمزيًا  بعدًا  عليه  ليضفي  المارونية 
معبرًا، فإن البعد االخر البارز تمثل 
البطريرك  قدمه  ال��ذي  العرض  في 
ل��ل��ب��اب��ا ع���ن ال���ت���ط���ورات ال��ج��اري��ة في 
ال���ش���رق االوس�����ط ول��ب��ن��ان وأوض����اع 
ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن "ن��ت��ي��ج��ة ال��ص��راع��ات 
وع��دم  السياسية  واالزم����ة  المحلية 
للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب 
بسبب ربط هذا االنتخاب باالوضاع 
اع�����رب  ال���ق���ائ���م���ة ". وم������ن ج���ه���ت���ه 
ال��ب��اب��ا فرنسيس ع��ن "ت��ض��ام��ن��ه مع 

االوس��ط"،  الشرق  المسيحيين في 
م����ش����ددا ع���ل���ى "ض���������رورة ال���ح���ض���ور 
ال��م��س��ي��ح��ي ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة وع��زي��م��ة 
ال���م���س���ي���ح���ي���ي���ن ع����ل����ى ال����ب����ق����اء م��ن 
اج���ل م��ت��اب��ع��ة رس��ال��ت��ه��م م��ع االخ���وة 

المسلمين". 
وقالت مصادر سياسية مواكبة 
روما  في  الراعي  البطريرك  للقاءات 
نسبيًا  الطويل  اللقاء  إن  ل�"النهار" 
ال��ب��اب��ا  ال������ذي ج���م���ع  )30 دق���ي���ق���ة( 
الماروني هو  والبطريرك  فرنسيس 
بمثابة رسالة مفادها ان الفاتيكان 
وبالثوابت  بالبطريرك  ثقته  يضع 
والمبادئ التي تعتمدها بكركي وال 
سيما منها، يتعلق بانتخاب رئيس 
لبنان  وتحييد  للجمهورية  ج��دي��د 
والتعايش  ال��ك��ي��ان  على  وال��ح��ف��اظ 
المسيحي – االسالمي. كما أفادت 
ان ال���ب���اب���ا وع����د ال���ب���ط���ري���رك ال���راع���ي 
ب���اج���راء ات���ص���االت دول��ي��ة ف��ي ش��أن 

لبنان وازمته الرئاسية.
وي����أت����ي ه�����ذا ال���ل���ق���اء ق��ب��ل 

تأكيد بحريني لسالم للحرص على اللبنانيين 
في المملكة

معلومات عن مقتل 9 مسلحين بقصف 
الجيش في جرود عرسال

أزمة الفراغ الرئاسي بين البابا والبطريرك
املجلس العدلي يحكم بإعدام 22 إرهابيًا

)رويترز( مقاتلون حوثيون أمام القصر الرئاسي في صنعاء أمس.  

البابا فرنسيس مستقباًل أمس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الفاتيكان. 

)روسيا اليوم(

أعلن الكرملين أن المحادثات التي 
فالديمير  الروسي  الرئيس  أجراها 

ب���وت���ي���ن م�����ع ال����رئ����ي����س ال���ف���رن���س���ي 
ف����رن����س����وا ه�����والن�����د وال���م���س���ت���ش���ارة 
األل��م��ان��ي��ة أن��غ��ي��ال م��ي��رك��ل ف��ي ش��أن 
ال���ت���س���وي���ة ف�����ي أوك�����ران�����ي�����ا ك���ان���ت 

جوهرية ومعمقة. 
ال��ذي استغرق  اللقاء  وفي ختام 
أك���ث���ر م���ن خ��م��س س����اع����ات، ص��رح 
ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��رئ��اس��ة ال��روس��ي��ة 

دم���ي���ت���ري ب��ي��س��ك��وف ب�����أن ال��ع��م��ل 
ي���ج���ري ح���ال���ي���ا ع���ل���ى وض�����ع وث��ي��ق��ة 
م��ح��ت��م��ل��ة آلل���ي���ة تطبيق  م��ش��ت��رك��ة 
ات���ف���اق���ات م��ي��ن��س��ك ل��ل��ت��س��وي��ة في 

أوكرانيا.
ي������دور  ال�����ح�����دي�����ث  أن  وأوض�����������ح 
ح������ول وث���ي���ق���ة "ت����ض����م م��ق��ت��رح��ات 
الرئيس األوكراني بترو بوروشنكو 
وال��م��ق��ت��رح��ات ال��ت��ي ب��ل��ورت ال��ي��وم، 
وت����ل����ك ال����ت����ي أض����اف����ه����ا ال���رئ���ي���س 
ف���الدي���م���ي���ر ب���وت���ي���ن". وأض�������اف أن 
م��ش��روع ال��وث��ي��ق��ة س��ي��ع��رض ف��ي ما 
بعد على جميع األطراف للمصادقة 

عليه.
"مجموعة  زع��م��اء دول  ان  واع��ل��ن 
ال���ن���ورم���ان���دي" )روس���ي���ا، أوك��ران��ي��ا، 
ألمانيا، فرنسا( سيجرون محادثات 
ه��ات��ف��ي��ة غ����دًا الس���ت���خ���الص ن��ت��ائ��ج 
القمة الثالثية في موسكو.  ص10

الرئيس الروسي فالديمير بوتين يتوسط الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند والمستشارة االلمانية أنغيال ميركل في موسكو. )أ ب(

بوتين وهوالند وميركل ناقشوا وثيقة للحّل يف أوكرانيا
 

صنعاء – أبو بكر عبدالله 
العواصم االخرى - الوكاالت

ب���ي���ن آم������ال االس����ت����ق����رار وم���خ���اوف 
االن��������������زالق إل��������ى ال����ج����ح����ي����م، ط����وى 
ال��ي��م��ن��ي��ون أم���س واح����دة م��ن أكثر 
تواجه  ال��ت��ي  السياسية  ال��ع��واص��ف 
 2012 ع��ام  منذ  المترنح  البلد  ه��ذا 
بين احتماالت التسوية السياسية 
وال������ح������رب األه����ل����ي����ة، ب���ع���د إص������دار 
جماعة "انصار الله" الحوثية اعالنًا 
دس����ت����وري����ًا ي��ن��ظ��م ش������ؤون ال��ح��ك��م 
لفترة انتقالية مدتها سنتان، وهي  
انقسام  حال  اشاعت  التي  الخطوة 
واس���ع���ًا ب��ي��ن م��ؤي��د وم���ع���ارض ل��ه��ا. 

أنها  العليا  ال��ث��وري��ة  اللجنة  وق��ال��ت 
ل��ل��خ��روج باليمن  ج���اءت ف��ي مسعى 
من أزمة الفراغ الرئاسي بعد فشل 
ال��ت��س��وي��ات األم��م��ي��ة ال��ت��وص��ل إل��ى 

حلول توافقية.
وف�����اج�����أت ه�����ذه ال���خ���ط���وة أك��ث��ر 
التي شرعت في  السياسية  القوى 

لهيئاتها  استثنائية  ل��ق��اءات  عقد 
ال��ق��ي��ادي��ة ب��ال��ت��زام��ن م���ع ت��ظ��اه��رات 
م��ن��ددة ب��االن��ق��الب ش��ه��ده��ا بعض 
ال���م���ح���اف���ظ���ات، ف��ي��م��ا ع�����اد م��س��اع��د 
جمال  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
إل��ى صنعاء ليال بعد زي��ارة  ب��ن عمر 

مفاجئة  للرياض.

الحوثيون تسلموا السلطة بـ"اعالن دستوري"
وشرعوا في تأليف المجلس الوطني

االنقالب الحوثي ُيقلق الخليج
واشنطن ترفضه وتدعو إلى توافق
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فوز حزب "سيريزا" اليوناني في االنتخابات 
النيابية قبل أسبوعين كان متوقعًا.  فاألزمة 

االقتصادية التي تسّببت بها الحكومات السابقة 
جّراء تجاهلها مشكالت عدة، أبرزها الفساد 

ب من دفع  المستشري في االدارات الرسمية والتهرُّ
 االتحاد األوروبي 

ّ
دها غش الضرائب، كما جّراء تعمُّ

من طريق تقديم موازنات غير صحيحة له كي 
ل أمورها، هذه األزمة كادت أن توقع اليونان  يسهِّ

في االفالس. فهّبت أوروبا الواحدة للمساعدة 
بمليارات من عملتها الموّحدة، ولكن في مقابل 

ف وخفض رواتب وتقليص التوظيف العام 
ُّ

تقش
وخصخصة بعض المرافق. أثار ذلك قسمًا كبيرًا 

من الشعب فنزل الى الشارع احتجاجًا مطالبًا 
بالتصحيح وباعادة جدولة الديون )المساعدات( 
 ذلك الحزب المذكور 

ّ
أو بشطب بعضها. استغل

أعاله بكفاءة وشعبوية في المعركة االنتخابية. 
لكن فوزه لم يكن ساحقًا اذ أن الفرق بين نسبة 

أصواته ونسبة أصوات الحزب المنافس له 
)الديموقراطية الجديدة( لم تكن كبيرة، بل كافية 
مع حليف له أو أكثر من األحزاب الصغيرة لحصوله 

على غالبية برلمانية مّكنته من تأليف حكومته 
في سرعة قياسية. هذا الواقع كان االتحاد 

األوروبي يتابعه ويستعّد له ألنه كان يعرف أن 
مرحلة من المفاوضات الصعبة بينه وبين حكومة 

"سيريزا" ستبدأ قريبًا، وأن مطالب رئيسها 
أليكسي تسيبراس كثيرة وصعبة التلبية، وأن 

ل العضائه المقتدرين  مضاعفات قبولها ستشكِّ
ماليًا واقتصاديًا خسائر مهمة. كما أن مضاعفات 

رفضها قد تدفع الحكومة اليسارية الى الخروج من 
عملة األورو والعودة الى العملة اليونانية القديمة 

الدراخما. وربما يلي ذلك خروج اليونان من االتحاد 
األوروبي، علمًا أن ال أحد يعرف أو باألحرى يجزم اذا 
ي عن العملة الموّحدة يعني الخروج من 

ّ
كان التخل

االتحاد األوروبي.
ما هي خطة حزب "سيريزا" ورئيس حكومته 

تسيبراس لمواجهة الواقع المشروح أعاله؟
ال شك، يجيب باحثون أميركيون، في أنه أعّد 

نفسه تقنيًا باقتراحات عدة للمواجهة التفاوضية 
المرتقبة. لكنهم يلفتون الى أنه أعّد نفسه لها 

سياسيًا أيضًا أو لمواجهة فشلها. اذ، في أول 
أسبوع حكم لها، واجهت الحكومة ألمانيا، وأظهرت 

عالقاتها الجيدة مع روسيا. وبدا أن ذلك جزء من 
استراتيجيا وضعتها الدراكها صعوبة المفاوضات 

المرتقبة، ورفض معظم الحكومات في االتحاد 

األوروبي ومؤسساته أي تسوية تنطوي على 
شطب للديون، أو على عودة تامة عن االتفاقات 

عة بما تتضمنه من اصالحات. وتقضي 
ّ
الموق

االستراتيجيا المشار اليها بتجميع ما يمكن من 
"أوراق" للمساومة والمقايضة. أبرزها المحافظة 

طًا الحتمال دفعها  على العالقة الجيدة بروسيا تحوُّ
الى الخروج من االتحاد.

وفي أول أسبوع لها في الحكم، استعملت 
الحكومة "الرمزية" في أثناء الحديث عن 

استراتيجيتها. فأعلنت أكثر من مرة أنها ستحترم 
"تعهداتها االنتخابية"، وستباشر تنفيذها 

مثل زيادة الحّد األدنى لألجور، وتجميد عمليات 
الخصخصة، واعادة التوظيف في القطاع العام، 
وتقليص نفقات االستشفاء في المستشفيات 

الحكومية. وعلى الصعيد السياسي قامت حكومة 
"سيريزا" بخطوة أغضبت ألمانيا، اذ وضع رئيسها 

تسيبراس في أول يوم له رئيسًا لها، وهو 26 
كانون الثاني الماضي، اكلياًل من الزهر على نصب 

تذكاري أقيم تكريمًا لضحايا االحتالل النازي 
األلماني لليونان، واستقبل سفير روسيا في أثينا 

قبل االلتقاء بأي مسؤول أجنبي. كما عّين زعيم 
"اليونانيين المستقلين"، وهو حزب قومي يطالب 

بتنمية عالقات وثيقة مع روسيا، وزيرًا للدفاع.
وبدا لكل المتابعين القلقين أن ذلك كله كان 

ًا من استراتيجيا أوسع، وال سيما عندما سمعوا  جزء
أعضاء عديدين من حزب "سيريزا" يطالبون 

ألمانيا بدفع تعويضات عن األضرار التي ألحقها 
باليونان احتالل "النازيين" لها في الحرب العالمية 

الثانية. وأظهر ذلك أنه يحيي الذاكرة السلبية 
لـ"النازية" في أثناء انتقاد ادارة ألمانيا الحالية 

لالتحاد األوروبي. وطبعًا لم "تنبسط" برلين بذلك. 
صحيح، يقول الباحثون أنفسهم، أن الخطاب 
السياسي للحزب اليساري الحاكم حديثًا في 

ف، لكنه ينطوي، في الوقت 
ّ

اليونان معاٍد للتقش
نفسه، على عوامل تكشف مشاعر معادية أللمانيا 
أو غير محبة لها. وهي موجودة أيضًا في دول عدة 

جنوب أوروبا. علمًا أن هناك أيضًا درجة من الشعور 
لع على 

ّ
المعادي لليونان في ألمانيا. وَمن يط

الصحف األلمانية يالحظ الكّم الكبير من االنتقاد 
ألثينا.

ماذا عن العالقة المقبلة بين يونان تسيبراس 
وروسيا بوتين؟

sarkis.naoum@annahar.com.lb

"سيريزا" اليوناني يعادي أملانيا وُيراهن على روسيا!

الموقف هذا النهار
سركيس نعوم

تحدث مراقبون عن 
"تقاطع مصالح" بين 

اطراف متناقضين 
حيال االستمرار في 
منع انتخاب رئيس 

للجمهورية في لبنان.

▪ ▪ ▪

أشاد الرئيس سليم 
الحص بقرار نزع 

االعالم والشعارات 
والصور الحزبية 

والدينية ودعا الجميع 
الى التعاون إلنجاح 

الخطوة.

▪ ▪ ▪

قال مصدر قريب من 
طرف بارز في قوى 

14 آذار إن االدارة 
االميركية اذا شاءت، 

قادرة على إنهاء 
الحرب في سوريا 

بـ"كبسة زر" !

▪ ▪ ▪

لفت سياسي نقابة 
ينتمي إليها، الى 
عدم التهاون في 

"بلع" تداعيات سجال 
مهين على شاشة 
التلفزيون وتمنى 

على النقيب اإلقدام 
واتخاذ االجراءات 
الكفيلة بحماية 
سمعة المهنة 

والنقابة.

أســرار اآللـهة

روزانا بو منصف
 

ع��ل��ى رغ����م ان زيــــــارة رئـــيـــس دائــــرة 
الـــشـــرق االوســــــط وشـــمـــال افــريــقــيــا 
ـــفـــرنـــســـيـــة جــــان  فـــــي الــــخــــارجــــيــــة ال
فرنسوا جيرو لبيروت لم تسفر عن 
أي خــــرق فـــي مـــوضـــوع االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، وفــقــا مــا ركـــزت وســائــل 
االعالم اللبنانية على نتائج جولته. 
ومــــع ان الــديــبــلــومــاســي الــفــرنــســي 
لــم يــقــل بــاحــتــمــال الــخــرق ولـــم يرفع 
اآلمــــــال كــمــا لـــم يــظــهــر ان بـــــالده ال 
تدرك حجم التعقيدات التي تحوط 
بالموضوع، فان الزيارة في التوقيت 
الـــــتـــــي حـــصـــلـــت فــــيــــه بــــعــــد الــــهــــزة 
"حــزب  رد  اعــقــبــت  الــتــي  السياسية 
ـــلـــه" عــلــى الــعــمــلــيــة االســرائــيــلــيــة  ال
الــــتــــي اســــتــــهــــدفــــت عــــنــــاصــــره فــي 
عــنــاصــر من  مــع  الــســوريــة  القنيطرة 
الــحــرس الــثــوري االيــرانــي صــادفــت، 
يالئم  بما  مسبقا،  مقررة  كانت  وان 
االيحاء باحداث تــوازن سياسي في 
كفة  برجحان  السماح  وعـــدم  لبنان 
او اتــجــاه او مــحــور مــا عــلــى اتــجــاه او 
محور آخر. الزيارة ووقعها وتوقيتها 
في  ايجابية  اصــداء  بكليتها  تركت 
اوســــــاط ســيــاســيــة عــــديــــدة. وهـــذا 
البعض  حصل من خالل تفسيرات 
الــتــي افــــادت او تــريــد ان تــدفــع في 
اتــجــاه توظيف الــزيــارة فــي خانة ان 
لبنان ليس متروكا " الجتياح" أمني 
وســيــاســي ايـــرانـــي فــقــط، وفــقــا لما 
اظهرته زيارات متعاقبة لمسؤولين 
ايــرانــيــيــن الــــى لــبــنــان اخـــيـــرا وكـــان 
آخــرهــا فــي مناسبة تــكــريــم شــهــداء 
القنيطرة . وكان لبنان شهد خالل 
االعــــــوام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة زيــــارات 
مختلف  عــلــى  ايــرانــيــيــن  لمسؤولين 
المستويات بعد زيارات لمسؤولين 

غــربــيــيــن او امــيــركــيــيــن تــحــديــدا من 
الــرد على  اجــل التأكيد فــي معرض 
ساحة  ليس  لبنان  ان  االميركيين 
مــتــروكــة لــهــم وحـــدهـــم وان اليــــران 
حــــضــــورا ونـــــفـــــوذا. فـــمـــع ان الــجــهــد 
يكتسب  ال  الفرنسي  الديبلوماسي 
طــابــع الــصــراع مــع ايــــران عــلــى لبنان 
فيما باريس تسعى مع طهران لحل 
عــقــدة الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة، لــكــن ال 
خسارة لفرنسا، وفقا لهذه االوساط 
فــي ان تــكــون هــي مــن يــحــدث هــذا 
التوازن وال تسمح باي خلل سياسي 
فــــي لـــبـــنـــان وهـــــي الـــتـــي لـــهـــا واجــــب 
تستطيع  ال  بحيث  تجاهه  تاريخي 
ان تــقــف ســاكــنــة ال تــقــدم عــلــى اي 
شــــيء وتـــتـــعـــرض النـــتـــقـــادات تبعا 
تنتظر  ان  تستطيع  ال  كما  لــذلــك، 
الواليات المتحدة للتحرك في لبنان 
في الوقت التي لها عالقتها الخاصة 
السياسية  وديــنــامــيــتــهــا  لــبــنــان  مـــع 
الــخــاصــة ايــضــا . كــمــا ال خــســارة لها 
فـــي ان تــحــجــز مــقــعــدا لــهــا الي حل 
مــســتــقــبــلــي فـــــي مـــــا خـــــص الـــوضـــع 
ايــران متى  التفاهم مع  اللبناني في 
انــفــكــت الــعــقــد بــيــن ايــــران والــــدول 
حول  المانيا  زائـــد  الــكــبــرى  الخمس 
ملف ايـــران الــنــووي، وفــق مــا يعتبر 
كثر ان الملف الرئاسي غدا مرتبطا 
بــــه. ومــــن هــــذه الــــزاويــــة فــــان زيــــارة 
جيرو ومساعيه أخذت بالنسبة الى 
هـــؤالء الــضــوء مــن امـــام مفاعيل حج 
الــمــســؤولــيــن االيــرانــيــيــن الـــى لبنان 
المساعي  ووازنـــت  الــحــزب  لمساندة 
او الـــمـــواقـــف لـــدفـــع لــبــنــان الــــى "ان 
يــكــون ســاحــة واحـــــدة ومـــوحـــدة مع 
الساحات االخرى" بمساٍع سياسية 
من  اخــراجــه  لمحاولة  وديبلوماسية 
الـــزخـــم اآلخـــــر بــمــحــاولــة الـــدفـــع نحو 
اجـــــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة جنبا 

التزام  على  التشديد  مــع  جنب  الــى 
القرار 1701. اذ ان هناك من رأى في 
التوقيت مناسبة للتذكير بان ثمة 
مصالح للدول الصديقة للبنان وفي 
مقدمها فرنسا من خالل مشاركتها 
فــــي الــــقــــوة الــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
الجنوب في حماية لبنان والتشديد 
عــلــى ضـــــرورة الـــتـــزامـــه الـــقـــرار 1701 
تحت طائل فقدان دعم بعض هذه 
الدول التي وقفت مرارا على الشوار 
مرة  مشاركتها  وقلصت  يقال،  كما 
بــعــد مــــرة لــتــغــدو رمـــزيـــة فـــي نــهــايــة 
االمـــــر فـــي الــجــنــوب نــتــيــجــة ضــغــوط 
متعلقة  داخــلــيــة  واخــــــرى  مــيــدانــيــة 
بسياسة الدول المشاركة وذلك في 

حــال وجــود قــرار رسمي او سياسي 
قــرار يخرق قواعد االشتباك  بحماية 
هي  فــرنــســا  ان  ويــذكــر  ينسفها.  او 
التي بادرت الى دعوة مجلس االمن 
بــســرعــة مــن اجـــل مناقشة مــا حصل 
في مزارع شبعا والرد الذي ادى الى 
استشهاد جندي اسباني من القوة 
الدولية. كما كانت مناسبة للتذكير 
القرارات  التزامه  لبنان في  بمصلحة 
 .1701 القرار  مقدمها  وفي  الدولية 
نبيه  الرئيس  وادرج هؤالء مساهمة 
باعتبارها مهمة  بري في هذا االطــار 
على هذا الصعيد في محاولة تقديم 
الـــضـــمـــانـــات فــــي ظــــل غـــيـــاب فــاعــل 

التعبير  اللبنانية في  للديبلوماسية 
عن موقف صريح في مصلحة لبنان 
على هذا الصعيد وعدم قدرتها على 
مــواكــبــة هـــذه الــمــصــلــحــة مـــع الـــدول 
المؤثرة في الخارج العتبارات مختلفة 
من بينها الحاجة الى الضمانات على 
التزام هذا القرار، وهذا يمكن تأمينه 
مـــن ركـــن مـــن االركــــــان االســاســيــيــن 
من  ولــيــس  الشيعية  الطائفة  لــدى 

الديبلوماسية اللبنانية.
هــــذا  فـــــي  الــــبــــعــــض  رآه  مـــــا  هـــــــذا 
الــزيــارة  مــن  والضمني  الــرمــزي  البعد 
الــديــبــلــومــاســيــة عــلــى رغــــم ان هــذا 
الجانب لم يحتل اي حيز يذكر في 
التشديد على جهود جيرو في  ظل 
ملف االنتخابات الرئاسية، كما رغبوا 
فــي ان تــكــون الــرســالــة واضــحــة في 
هذا االطار من باب التأكيد ان لبنان 
ال يمكن اختصاره في محور اقليمي، 
التضحية  يــجــوز  وال  يــمــكــن  ال  كــمــا 
بــاســتــقــراره ومــصــالــحــه الهــــداف هــذا 
الـــمـــحـــور. ولـــذلـــك اكــتــســبــت الـــزيـــارة 
اهمية مضاعفة، في رأي هؤالء، الى 
فــي تسليط  كــونــهــا تستمر  جــانــب 
الضوء على االقل على ملف دخل في 
خانة االهمال والعجز لدى اللبنانيين 
فيما يقر هؤالء بان اللبنانيين باتوا ال 
يستطيعون ان يقدموا على اي حل 
من دون تدخل خارجي وهو موضوع 
للجمهورية.  جديد  رئيس  انتخاب 
ثم انها تفيد بان لبنان ليس متروكا 
دون  مــن  وحـــده  يتخبط  لــكــي  كليا 
من  مساعدته خصوصا  الــى  السعي 
فــرنــســا الــصــديــقــة لــلــبــنــان تــاريــخــيــا 
من  خــاص  وللمسيحيين في شكل 
حيث المبدأ بحيث تهب للمساعدة 

لهذا الغرض. 
 

rosana.boumonsef@annahar.com.lb

زيارة جيرو يف البعد اآلخر غير الرئاسي:
هل من توازن مع االندفاع اإليراني؟

تحليل سياسي

"حزب الله" يتصرف على 
أساس أن المرحلة الراهنة 

ليست مرحلة انتخاب رئيس 
توافقي

اوساط رأت في تحرك جيرو 
مناسبة للتذكير بمصالح 

صديقة للبنان وسط 
الضغوط التي يتعرض لها

كان الفتًا للمراقبين ان يلتقي "حزب الله" 
ممثاًل بالمسؤول عن ملف العالقات 

الخارجية  فيه عمار الموسوي موفد باريس  
الديبلوماسي المخضرم المتضلع من قضايا 

المنطقة جان - فرنسوا جيرو وقت كانت فرنسا 
تبذل جهدا استثنائيا في نيويورك للحصول من 

رئاسة  مجلس االمن الدولي على بيان يدين 
صراحة  العملية العسكرية التي نفذها مقاتلو 

الحزب ضد قافلة عسكرية  في مزارع شبعا.

ملاذا فتح "حزب الله" أبوابه للموفد الفرنسي
وقت سعت باريس إلدانته يف مجلس األمن؟

إبرهيم بيرم

 العارفون بخفايا المسلك السياسي  
لــلــحــزب يــخــرجــون بــاســتــنــتــاج فــحــواه 
ان الــحــزب لــم يشأ ان يــوصــد ابــواب 
مقراته  امام موفد  االدارة الفرنسية 

السباب عدة في مقدمها: 
الديبلوماسي يحل ضيفًا  هــذا  ان   -
عــــلــــى أروقــــــــــة بـــــيـــــروت الـــســـيـــاســـيـــة 
الثالثة  األشــهــر  خــالل  الثانية  للمرة 
الــمــاضــيــة تــحــت شـــعـــار الــبــحــث عن 
مـــــن شـــأنـــهـــا أن تـــحـــرك  مـــعـــطـــيـــات 
عـــمـــلـــيـــة مــــــلء الــــشــــغــــور الــــرئــــاســــي، 
وهـــو مــوضــوع مــلــّح وحـــســـاس، والن 
الحزب هو احد االطــراف االساسيين 
اال  يمكنه  وال  بالموضوع  المعنيين 
اي  مــع  ومــرونــة  بايجابية  يتعامل  ان 
او داخـــلـــي يفضي  مــســعــى خـــارجـــي 
الى تحريك هذا الملف، خصوصًا ان 
ثمة من يتهمه بأنه جزء من منظومة 
للبالد  جديد  رئيس  انتخاب  عرقلة 
الجلسات  نــوابــه  مقاطعة  خـــالل  مــن 
المخصصة  النتخاب الرئيس والتي 

بلغت 20 جلسة.
  - ان الحزب معني بأن يرد دومًا على 
كل من يسأله مشورة او نصحًا في هذا 
المجال بأن مرشحه الحصري للرئاسة 
االولـــــى اآلن والــــى أجـــل غــيــر مسمى 
هــو العماد ميشال عــون، وان االولــى 
بالمهتمين بالموضوع مراجعته باألمر 
والحزب مستعد للنزول عند توجهاته 

وقراراته أيًا تكن.
  - ان الــحــزب معني أيــضــًا  وأيــضــًا 
بـــــاســـــتـــــقـــــبـــــال جـــــــيـــــــرو كــــــــــون هـــــذا 
الــديــبــلــومــاســي قــصــد فـــي مستهل 

حــراكــه طــهــران وســألــهــا الــدعــم لكي 
المطفأة من أشهر  المصابيح  تضاء 
عـــدة فــي قــصــر بــعــبــدا الخــــراج لبنان 
من احــدى أزمــاتــه، وهــو أمــر له معناه 
وابعاده عند الحزب العتبارين اثنين: 
االول ان طهران في وارد "تطبيع" ولو 
تدريجًا لعالقاتها مع عواصم الغرب، 
خصوصًا بعد فتح ابواب حوارها  مع 
والثاني  النووي.  الملف  الغرب حول 
ان طهران ردت على جيرو  بان عليه 
مـــراجـــعـــة الـــحـــزب والـــعـــمـــاد عــــون في 
القرار  اتخاذ  المخوالن  وهما  بيروت 

الفصل في الموضوع.
البراغماتية  لــم تعد  وأخــيــرًا  أواًل   -   
بــــاألمــــر الـــغـــريـــب عـــلـــى نـــهـــج الـــحـــزب 
وســلــوكــه الــســيــاســي، فــهــو مستعد 
السلبي  بــاريــس  أداء  عــن  للتغاضي 
حــيــالــه فـــي مـــجـــال مــعــيــن والــتــعــامــل 
معها فــي مــيــدان آخــــر،  فــالــحــزب لم 
ويمد خطوط  إال  يترك سانحة  يعد 
الــتــواصــل والــتــفــاعــل مــع اي عاصمة 
ى 

ّ
غربية باستثناء واشنطن، فقد ول

الــــى غــيــر رجـــعـــة  ذلــــك الـــزمـــن الـــذي 
كان فيه الحزب يوصد االبــواب على 
بعالقة محدودة جدًا  نفسه مكتفيًا 
انه  وبــات يعي تمامًا  مع عاصمتين، 
الــالعــب االقليمي  الــى مرتبة  أرتــقــى 
العالقة  وّد  يخطب  والـــذي  بامتياز، 
مــعــه الــجــمــيــع ويــحــرصــون عــلــى الحد 
االدنى من التواصل معه وهو له في 

ذلك مآرب ومقاصد عدة.
 - اضــــافــــة الـــــى ذلــــــك، فـــــان الـــحـــزب 
يـــدرك ضمنًا ان جــيــرو لــم يـــأِت بــأي 
جــديــد فـــي رحــلــتــه االخـــيـــرة يختلف 
عما حمله من عروض ومقترحات في 

المرتين السابقتين وبالتالي فالحزب 
يتعاطى مع زيــارة جيرو  من منطلق 
انــهــا لــن تــقــدم او تــؤخــر فــي غايتها 
المنشودة. وعندما اعاد ممثل الحزب 
امـــامـــه الـــالزمـــة الــمــعــروفــة بــــان عليه 
مراجعة مرشحه الحصري للرئاسة هّز 
رأسه عالمة المعرفة المسبقة بذلك.

 وعـــلـــيـــه فـــــان الـــمـــعـــطـــيـــات الــتــي 
رشـــحـــت عـــن الــــزيــــارة تــشــيــر الــــى ان 
المرة مستمعًا جيدًا  جيرو كان هذه 
مما أوحى لبعض المراقبين ان وقتًا 

طوياًل سيمر قبل ان يعاود مهمته.

- وألن الــحــزب يــعــرف ضــمــنــًا كل 
فرنسا  أن  ويــعــرف  المعطيات،  هــذه 
تقوم بما تعتقد انه واجب عليها في 
بــاريــس عــمــومــًا تكلفها  لــبــنــان، وان 
واشـــنـــطـــن مــلــفــات الــــفــــراغ والـــوقـــت 
الــضــائــع، لـــم يــشــأ الـــحـــزب ان يفتح 
للموفد الفرنسي المزيد من األبواب 
ولــــم يــشــأ ان يــضــيــف مــمــثــلــه كلمة 
جــديــدة الــى مــا سبق ان قاله لــه في 

اللقاء األخير بينهما.
برتبة  مــوظــفــًا  جــيــرو  كــــان  واذا   -
ســفــيــر فـــي الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة ، 
وتجربته  الــســيــاســي  تــاريــخــه  أن  إال 

الـــعـــريـــقـــة فــــي مــضــمــارالــتــعــاطــي مع 
قضايا المنطقة وملفاتها، وتحديدًا 
مــلــفــي ســـوريـــا والـــــعـــــراق،  يــشــهــدان 
بأنه  بــيــروت  فــي  المعنيين  عــنــد  لــه 
رجـــل يــتــصــف بــااليــجــابــيــة والــمــرونــة 
وبــــالــــمــــوضــــوعــــيــــة  والـــــــقـــــــدرة عــلــى 

االستماع واألخذ والعطاء. 
ومــهــمــا يــكــن مــن أمـــر فـــان "حــزب 
الــلــه" يــتــصــرف، كما هــو مــعــلــوم، في 
مــوضــوع االســتــحــقــاق الــرئــاســي على 
اســـاس ان الــمــرحــلــة الــراهــنــة ليست 
مرحلة انتخاب رئيس توافقي لسّدة 
الــرئــاســة االولــــى الــشــاغــرة منذ زمــن، 
فهو أكد سابقًا لمن راجعه في هذا 
األمـــر وخلف أبـــواب مــوصــدة ان ثمة 
ُمــرة ال يمكن اطالقًا السماح  تجارب 
بتكرارها الن غير المؤمن هومن يلدغ 
مــن جــحــر واحــــد مــرتــيــن،  ومـــن هــذه 
التجارب المرة التي ال يمكن القبول 
التوافقي  الرئيس  تجربة  بتكرارها 
التي تجلت في عهد الرئيس السابق 

ميشال سليمان .
 اضــافــة الـــى ذلــــك، يــبــدو واضــحــًا 
فحواه  اعتقاد  على  يقيم  الــحــزب  ان 
ان الــمــعــادالت والـــظـــروف الــداخــلــيــة 
ـــــه بــتــزكــيــة  واالقــــلــــيــــمــــيــــة تـــســـمـــح ل
مرشح بعينه للرئاسة األولــى يتمتع 
بالمواصفات عينها التي يتحلى بها 
العماد عون او ذاك الذي يسميه هو 
ان شاء ان يؤدي دور صانع الرؤساء، 
والـــواضـــح أيــضــًا انـــه لــيــس فــي وارد 
الــنــزول الــى هــذه المرتبة في الوقت 

الحاضر.

ibrahim.bayram@annahar.com.lb
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إيلي الحاج 

آذار   14 إل��ى  الصعود  دروب  كانت 
والنضال  بالشقاء  محفوفة   2005
ضد اليأس كل يوم، كل يوم مدى 
س��ن��وات ط���وال. ف��ي ذك���راه العاشرة 
ُيفترض أن ُيَدّرس في التاريخ ال أن 
التاريخ  صفحات  في  طّيه  يتكّرس 

كبقية ذكريات، كأنها لم تكن. 
على أبواب ذكراها العاشرة تقف 
ال��ن��اس  إرادة  م��ن  المنبثقة  ال��ح��رك��ة 
بالمطلوب  مثقلة  والحياة،  بالحرية 
ُمني  منها، وأيضًا بخيبات متالحقة 
بها جمهورها الواسع. خيبات قد ال 
لكنها  بعضها،  ع��ن  مسؤولة  تكون 
م��ن شعب  أح��الم غالبية  غطت على 
ل��ب��ن��ان ع��ب��رت ع��ن رف��ض��ه��ا الس��ت��م��رار 
بالحناجر ورف��ع  آن����ذاك  ال��واق��ع  األم���ر 
األع�����������الم، ب���ال���وق���ف���ة ال������واح������دة ف��ي 
ساحات ذلك اليوم النادر من تاريخ 
ه���ذه ال��ب��الد ال��م��ش��ح��ون ب��ال��ص��راع��ات 
ال���ط���ائ���ف���ي���ة وال����م����ذه����ب����ي����ة. أح�����الم 
طليعتها أن يكونوا مواطنين آمنين 
محترمين في دولة حرة ذات سيادة. 

دولة كسائر دول العالم. 
جزء  بتحقيق  اللبنانيون  انتصر 
أساسي من مطالبهم بخروج الجيش 
الدولية  المحكمة  وإن��ش��اء  ال��س��وري 
ل���م���ح���اك���م���ة ق���ت���ل���ة ال����رئ����ي����س رف���ي���ق 
الحريري ورفاقه. وانتصرت قوى 14 
النيابية   2005 ان��ت��خ��اب��ات  ف��ي  آذار 
من  وع���دد كبير  وان��ت��خ��اب��ات 2009 
االنقالب  لكن  النقابية،  االنتخابات 
ال��م��ض��اد ال���ذي ن��ف��ذه م��ح��ور ق���وى 8 
أج��ه��ض  وال��م��ح��ل��ي  اإلق��ل��ي��م��ي  آذار 
األح��الم الكبيرة وب��ّدده��ا، شهرًا بعد 
شهر وسنة بعد سنة. اغتيال خيرة 
ال����ق����ادة ك����ان ل���ه ف��ع��ل��ه ال���م���ؤث���ر، بل 
المواقع.  بعض  في  الظهر"  "كاسر 
ت��ق��دم هيمنة  ف��ي  بالطبع  س��اع��دت 
م���ح���ور "ح������زب ال����ل����ه" ع���ل���ى س��ي��اس��ة 
لبنانيي  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وإح���ب���اط  ال���دول���ة 
اإلنتصار  إدارة  ف��ي  أخ��ط��اء  آذار   14
ال��������ذي ح���ق���ق���ه ال����ف����ري����ق ال����م����ن����ادي 
ب��ال��ح��ري��ة وال���س���ي���ادة واإلس���ت���ق���الل، 
ًا بالتحالف االنتخابي الرباعي في  بدء
2005 على حساب فئة واسعة من 
غير  الشيعة  اللبنانيين  المناضلين 
المسلح  ال���ح���زب  ب��ع��ق��ي��دة  ال��ق��اب��ل��ي��ن 

وارتباطاته بإيران. كما على حساب 
انقض  المسيحيين  فئة واسعة من 
عليهم الجنرال ميشال عون انتخابيًا 
ناقاًل  الله"  ب�"حزب  ليلتحق  وإعالميًا 
إل��ى ميل. ثم  معه جمهوره من ميل 
ت���وال���ت االن��س��ح��اب��ات واالن���ك���ف���اءات 
ألسبابه.  وك��ل  والصغيرة،  الكبيرة 
أهمها انسحاب النائب وليد جنبالط 

ومعه الحزب التقدمي االشتراكي. 
ال ي��ك��اد ي��ح��ص��ى ع���دد ال��ح��رك��ات 
السياسية  والشخصيات  والهيئات 
آذار.   14 ع��ن  المنكفئة  والنضالية 
الصورة  ع��ن  أن تغيب  ك��ان ينقص 
الكبير  ل��ل��ب��ط��ري��رك  المهيبة  ال��ق��ام��ة 
ن���ص���رال���ل���ه ص���ف���ي���ر ص����اح����ب ال����ن����داء 
الشهير في 20 أيلول 2000 لتزداد 

الصورة قتامة. 
ت��س��اق��ط��ت ع��ل��ى ال���ط���ري���ق أوه����ام 
خطورة  وأش��ده��ا  أولها   

ّ
لعل كثيرة. 

وه���م إم��ك��ان "لبننة ح���زب ال��ل��ه" في 
2005 وبعده. مع انهيار نظام األسد 
وان��ش��غ��ال��ه ع��ن ل��ب��ن��ان إل���ى ح��د بعيد 
بحروب الداخل السوري، حلت إيران 
ه في السيطرة والتحكم 

ّ
وحزبها محل

في قرار الدولة ومفاصلها الرئيسية. 
تملك إيران اليوم حق "الفيتو" على 
إدارة القرار لكن القرارات الرئيسية 
أو  للجمهورية  رئيس  انتخاب  مثل 
لبنانية  ح��ك��وم��ة  بتشكيل  ال��س��م��اح 
أو إعالن الحرب والسلم فأمور تعود 

إليها. 
آذار   14 إح������ب������اط������ات  راف������ق������ت 
ان��ق��ط��اع��ات ع��ن ن��اس��ه��ا، ال تذكرهم 
ق��ب��ل  إال  وت���ح���اك���ي���ه���م  ال�����ق�����ي�����ادات 

مناسبات  ف��ي  أو  ن��ي��اب��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات 
م���ح���ددة. ال ت��ف��اع��ل، ال م��ش��ارك��ة، ال 
ال���وق���ت ص���ارت  أخ����ذ ورد. وب��م��ض��ي 
المسائل الرئيسية محصورًا بتها في 
دوائ��ر ضيقة، وحتى هذه ال تنسق 
دوم����ًا وت��ت��ف��اه��م ف���ي م���ا ب��ي��ن��ه��ا على 
سبل مواجهة التحديات والمحطات 

السياسية.
ل��ه��ذا ك��ل��ه وغ���ي���ره م���ن األس���ب���اب، 
ص����ار م��ل��ح��ًا أك���ث���ر م���ن أي وق����ت في 
ال���ذك���رى ال��ع��اش��رة ح��ف��ظ ال�����روح، أو 
الفكرة. روح تراكمت تجسداتها من 

مطالع التسعينيات، حين تجسدت 
الن��ت��خ��اب��ات  المسيحيين  ب��م��ق��اط��ع��ة 
ال��م��س��ل��م��ون، وف��ي  1992 وج���اراه���م 
المواقف  م��ن  ذل��ك  بعد  وآالف  آالف 
وال���م���ق���االت وال��م��ح��ط��ات ال��ن��ض��ال��ي��ة 
ل��م��ث��ق��ف��ي��ن وط��������الب وس���ي���اس���ي���ي���ن 
آذار  إلى 14  الطريق صعودًا  مّهدوا 
ال��رئ��ي��س  دم  ه��ن��اك  وك����ان   .2005
ال��ش��ه��ي��د رف��ي��ق ال��ح��ري��ري ورف���اق���ه ال 
ي���زال ح���ارًا. وك���ان أي��ض��ًا ت��ح��دي يوم 
واالس��ت��ك��ب��اري  االس��ت��ع��الئ��ي  آذار   8
ل�"حزب الله" الذي استوجب ردًا من 

اللبنانيين أكبر منه بكثير.

 في سبيل حفظ ال��روح وترسيم 
الرئيس  من جديد سيطل  الطريق 
س��ع��د ال���ح���ري���ري م���ن "ال���ب���ي���ال"، عبر 
شاشة عمالقة كما في السابق، في 
العصر"،  ل�"جريمة  العاشرة  الذكرى 
المستقبل،  على  كما  الماضي  على 
برؤية لأليام  و"المستقبل" والحلفاء 

اآلتية وعهد متجدد على الوفاء. 
وحتى حلول الذكرى العاشرة في 
آذار تنشط ورش عمل تشارك   14
فيها القوى والشخصيات المنخرطة 
"توحيد  ع��ن��وان  تحت  التحالف  ف��ي 
ة ال��س��ي��اس��ي��ة" ألوض����اع لبنان  ال���ق���راء
وال��م��ن��ط��ق��ة وال��ع��ال��م. وُي��ف��ت��رض من 
خ���الل ال��م��ن��اق��ش��ات ال���دائ���رة تحديد 
ال���خ���ط���وات ال��م��ق��ب��ل��ة. وال��م��ت��وق��ع أن 
يخلص المشاركون إلى عقد مؤتمر 
��ع��ل��ن 

ُ
م���وس���ع ف����ي "ال���ب���ري���س���ت���ول"، ت

خالله وثيقة سياسية ترسم خريطة 
طريق للمرحلة المقبلة. 

وال راب�������ط ع���م���الن���ي���ًا ب���ي���ن ه��ذي��ن 
توجه  وب��ي��ن  المرتقبين،  ال��ح��دث��ي��ن 
إلى  لبنان"  لسالم  ال��دائ��م  "المؤتمر 
إعالن نفسه ووثيقته السياسية في 
مؤتمر عام تحضره مئات الشخصيات 
في األسبوع األول من آذار المقبل، 
الجبل"  "ل��ق��اء سيدة  وك��ذل��ك توجه 
إلى عقد اجتماع موسع تحت عنوان" 
النشاطين  لكن  المسيحيين".  دور 
زين لقوى 

ّ
األخيرين قد يكونان محف

من  وت��خ��رج  تصحو  لعلها  آذار،   14
حالة استرخاء متمادية.

elie.hajj@annahar.com.lb

14 آذار تحاول حفظ الروح يف ذكراها العاشرة 
البيال وبريستول... وبينهما "مؤتمر دائم" و"لقاء" 

الصعود إلى 14 آذار
يجب أن ُيَدّرس في التاريخ

ال أن يطويه التاريخ

دعم أوروبي جّوي للجيش
إذا تعرض لهجوم على الحدود؟

خليل فليحان

االس��ت��ن��ت��اج ال����ذي خ���رج ب��ه ال��م��وف��د 
الفرنسي مدير دائرة شمال افريقيا 
والشرق االوسط في وزارة الخارجية 
ال��ف��رن��س��ي��ة ج���ان ف��رن��س��وا ج��ي��رو من 
ال���ل���ق���اءات ال��ت��ي ع��ق��ده��ا م���ع ك���ل من 
رئ��ي��س��ي م��ج��ل��س ال���ن���واب ن��ب��ي��ه ب��ري 
يعوق  م��ا  ان  س��الم،  تمام  والحكومة 
الرامية الى تسهيل انتخاب  مهمته 
رئيس للجمهورية، هو أوال التفاهم 
رئيس  غ��ي��ر  م��رش��ح  ع��ل��ى  المسيحي 
النائب  واالص����الح"  التغيير  "تكتل 
ميشال عون ورئيس حزب "القوات 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة" س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع، ول��ه��ذا 
البطريرك  للقاء  روم���ا  ال��ى  سيتوجه 
ال���م���ارون���ي ب���ش���ارة ال���راع���ي ال��م��وج��ود 
ه��ن��اك ول��ي��ط��ل��ب م��ن��ه ب����ذل ال��ج��ه��ود 
الحائلة  ال��م��ارون��ي��ة  ال��ع��ق��دة  لتذليل 
شخصية  ت��رش��ي��ح  دون  اآلن  ح��ت��ى 
ت���ك���ون م��ق��ب��ول��ة م����ن ع�����ون وج��ع��ج��ع 
ثانية  ال��ى مرحلة  االنتقال  أج��ل  م��ن 
ل��ت��أم��ي��ن ال���ت���أي���ي���د ال���وط���ن���ي ل����ه م��ن 
س��ائ��ر ال���ق���وى. وت��ج��در االش�����ارة ال��ى 
ان ال����راع����ي ب���ح���ث أم�����س م����ع ال���ب���اب 
فرنسيس في سيل تقريب وجهات 
المارونيين  المرشحين  بين  النظر 
ال��ق��وي��ي��ن، ال���ع���اج���ز ك���ل م��ن��ه��م��ا عن 
تأمين النصاب لعقد جلسة انخابية 

لمجلس النواب.
وأف�������ادت م���ص���ادر م��ع��ظ��م ال��ذي��ن 
ال����ت����ق����اه����م ج�����ي�����رو م������ن م���س���ؤول���ي���ن 
ان��ه  ب��ي��روت  ف��ي  وزع���م���اء سياسيين 
متكلما".  منه  أك��ث��ر  "مستمعا  ك��ان 
ووصفه وزير الثقافة ريمون عريجي 
بأنه "ناقل لالفكار وليس وسيطا"، 
وكان قليل الكالم، لذا ليس لديه اي 
مبادرة نقلها الى من قابلهم وتناول 
معهم موضوع االستحقاق الرئاسي، 
وقد شدد على ان ب��الده تعّول جدا 
النهاء  المركز  ه��ذا  م��لء  اهمية  على 

الخلل في عمل المؤسسات".
ون���ق���ل ع���ن���ه ان�����ه أط���ل���ع أك���ث���ر م��ن 
ع��ون متمسك  أن  رئيس كتلة على 
ب���م���وق���ف���ه ك���م���رش���ح ي���م���ث���ل ال���ق���وى 
المسيحية، وأن ايران لن تمارس أي 
ضغط على مؤيديها من اللبنانيين، 
أن  ت��ع��ت��ب��ر  آذار   14 ق�����وى  أن  ك���م���ا 
لمصلحة  للتنازل  مستعد  مرشحها 
م�����رش�����ح ي�����ؤي�����د ت�����وج�����ه�����ات ت����ي����اره 

السياسي.
وأش���ارت م��ص��ادر ال��ذي��ن التقاهم 

ان����ه رك����ز م��ع��ه��م ع��ل��ى ت��أي��ي��د ب���الده 
ل����ل����ح����وارات ب���ي���ن "ال����ت����ي����ار ال���وط���ن���ي 
وتأمل  اللبنانية"،  و"ال��ق��وات  ال��ح��ر" 
ال��ى "تفاهم ينهي عقدة  ت��ؤدي  ان 
كما  تعبيره.  وف��ق  البديل"،  اختيار 
المتواصل  ال��ح��وار  ت��ؤي��د  ب��اري��س  ان 
ب���ي���ن "ت����ي����ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل" و"ح�����زب 
ال��ل��ه" ال����ذي، ف��ي ن��ظ��ر ج��ي��رو "ي��وف��ر 
ال��م��ن��اع��ة االم��ن��ي��ة ف���ي ال���ب���الد ويمنع 
االق��ت��ت��ال ال��م��ذه��ب��ي ال��م��ت��ف��ش��ي في 
قوية  والعراق، ويشكل درعا  سوريا 
ل���م���واج���ه���ة م����ح����اوالت ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ن 
االره����اب����ي����ي����ن "داع�����������ش" و"ج���ب���ه���ة 
ال���ن���ص���رة" اح�������داث اي اخ����ت����راق م��ن 
سوريا،  مع  للبنان  الشرقية  الحدود 
وال��م��ح��اوالت ك��ث��ي��رة ورب��م��ا س��ت��زداد 
قلق  يخف  ول��م  استراتيجي.  لسبب 
بالده من ان االشهر القليلة المقبلة 
االم��ن  ال��ى  بالنسبة  ح��رج��ة  ستكون 

في لبنان.
"النهار"  وتوافرت معلومات لدى 
م������ن م������ص������ادر دي����ب����ل����وم����اس����ي����ة ان 
االم��ي��رك��ي��ي��ن واالوروب��ي��ي��ن ي��أخ��ذون 
على محمل الجد الهجمات المتكررة 
لمسلحي "جبهة النصرة" على أكثر 
من موقع للجيش، وال سيما في جرود 
التحالف  ان  وال��س��ب��ب  بعلبك،  راس 
الدولي مصمم على اخ��راج "داعش" 
من العراق في غضون أشهر قليلة، 
اذا  المتبعة   حيث ستتغير الخطط 
أقر الكونغرس الميزانية التي طلبها 
وهي  أوباما  ب��ارك  االميركي  الرئيس 
االتحاد  ان  مليارات دوالر، كما   8,8
االوروبي رصد مليار دوالر لمكافحة 
االره���اب ال��ذي ض��رب فرنسا، وبقية 
بفعل  لمواجهته  مستنفرة  ال����دول 
وج����ود رع���اي���ا ي��ق��ات��ل��ون ف���ي ص��ف��وف 

"داعش".
اي��ض��ا ان ترجمة  م��ع��ل��وم��ات  وف���ي 
ع��م��ل��ي��ة ت���واك���ب االخ���ط���ار االره��اب��ي��ة 
وان  ح��دوث��ه��ا،  لبنان الس��ت��ب��اق  على 
بيروت  ف��ي  عقده  عسكريا  اجتماعا 
رئ���ي���س ارك�������ان ال���ج���ي���ش ف����ي دول����ة 
لدعم  مستعدة  انها  وعلم  أوروب��ي��ة، 
ل��ب��ن��ان ب��ت��وج��ي��ه ض���رب���ات ع��س��ك��ري��ة 
بعد 200  ت��راب��ط على  م��ن مقاتالت 
كيلومتر من لبنان في قاعدة بحرية، 
الجيش في  ح��ال تعرض مواقع  في 
البقاع لهجوم كثيف يستدعي دعما 

جويا لوقفه، اذا طلب لبنان ذلك.

khalil.fleyhane@annahar.com.lb

)داالتي ونهرا( الرئيس سالم والوزير العطية في ميونيخ أمس.  

)داالتي ونهرا( الرئيس سليمان خالل لقائه الجنرال بورتوالنو في اليرزة أمس.  

لقاءات سالم يف ميونيخ

سليمان التقى الجنرال بورتوالنو

ف�����ي ن���ب���أ ل���م���ك���ت���ب���ه االع������الم������ي م��ن 
تمام  الحكومة  رئيس  ان  ميونيخ، 
س���الم ش����ارك ب��ع��د ظ��ه��ر أم���س في 
جلسة إفتتاح مؤتمر ميونيخ لألمن 
في حضور ع��دد من رؤس��اء وزعماء 

الدول في العالم.
وق����ب����ل أن ي���ل���ق���ي ك��ل��م��ت��ه ام����ام 
ال���م���ؤت���م���ر ق��ب��ي��ل م��ن��ت��ص��ف ال��ل��ي��ل 
ب���ت���وق���ي���ت ب�����ي�����روت، ك�����ان ل��رئ��ي��س 
ال���ح���ك���وم���ة ل�����ق�����اءات ع���ل���ى ه��ام��ش 
ال���م���ؤت���م���ر، ح���ي���ث ال���ت���ق���ى ف����ي م��ق��ر 
إق����ام����ت����ه ن����ائ����ب وزي��������ر ال���خ���ارج���ي���ة 

ال���س���ع���ودي االم���ي���ر ع��ب��د ال��ع��زي��ز بن 
والتقى  االوض����اع.  وع��رض��ا  عبدالله 
القطري خالد  الخارجية  أيضًا وزير 
بن محمد العطية في حضور سفير 

لبنان في المانيا مصطفى اديب.
االول  ال����ن����ائ����ب  ق�����اب�����ل  ك�����ذل�����ك 
ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ال��ك��وي��ت��ي 
الصباح  الحمد  خالد  صباح  الشيخ 
الكويت  أدي��ب وسفير  في حضور 
ف��ي ال��م��ان��ي��ا م��ن��ذر ب���در ع��ي��س��ى، ثم 
وزي������ر وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي 

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

ش������ّدد ال���رئ���ي���س م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان 
على "أهمية وجود قوات اليونيفيل 
ودوره����ا ف��ي ال��ح��ف��اظ على األم���ن في 
الجنوب وسعيها الدائم إلى أن تكون 
إلى جانب الجنوبيين في مناسباتهم 
وتقديمها الشهداء أحيانا في سبيل 
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى األم���ن واح���ت���رام ال��ق��رار 

الدولي 1701".
استقباله  خ��الل  سليمان  تحدث 
العاملة  ل�"اليونيفيل"  ال��ع��ام  القائد 
لوتشيانو  الجنرال  لبنان  في جنوب 
ب��ورت��والن��و م��وف��دا م��ن رئ��ي��س أرك���ان 
ال��دف��اع االي��ط��ال��ي ال��ج��ن��رال ك��الودي��و 
ع��ل��ى تهنئته  ل��ش��ك��ره  غ��رات��س��ي��ان��و 

بتوليه رئاسة أركان الدفاع اإليطالي، 
والذي اعرب بدوره عن استعداد بالده 
ل��دع��م ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي. إل���ى ذل��ك، 
ت��داول سليمان األوض��اع والمشاريع 
مع  االقتصادية  بالتنمية  المتعلقة 
الكويتي  للصندوق  المقيم  الممثل 
للتنمية اإلقتصادية في لبنان نواف 
الدبوسي. وتلقى دع��وة رسمية من 
رئ���ي���س م���رك���ز االع�����الم ف���ي ال��ش��ارق��ة 
اسامة سمرا موفدا من حاكم الشارقة 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، 
للمشاركة ضيف شرف في فعاليات 
المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 

2015 وإلقاء الكلمة اإلفتتاحية.

الراعي: البابا متضامن مع مسيحّيي الشرق
ومع "كل املتأملين والنازحين وضحايا الحرب"

البطريركية  وزع��ت��ه��ا  معلومات  ف��ي 
ال���م���ارون���ي���ة م���ن روم�����ا أن ال��ب��ط��ري��رك 
ال����ك����اردي����ن����ال م������ار ب����ش����ارة ب��ط��رس 
ال���راع���ي زار ق��ب��ل ظ��ه��ر أم����س، ال��ب��اب��ا 
فرنسيس في الكرسي الرسولي في 
الفاتيكان، ودام اللقاء نصف ساعة، 
وع�����رض ال����راع����ي االح�������داث ال��ج��اري��ة 
في الشرق االوس��ط ولبنان واوض��اع 
ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن ن��ت��ي��ج��ة ال���ص���راع���ات 
ال��م��ح��ل��ي��ة، واالزم�������ة ال��س��ي��اس��ي��ة في 
رئ��ي��س جديد  انتخاب  وع���دم  لبنان 
ل����ل����ج����م����ه����وري����ة ب����س����ب����ب رب��������ط ه����ذا 
االنتخاب باالوضاع القائمة. وتناول 
بدأها  ال��ت��ي  االص���الح  مسيرة  البحث 
بين  بالعالقات  يختص  ما  في  البابا 
ال��ك��ن��ائ��س ال��ش��رق��ي��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
وم��ج��ام��ع��ه��ا وال���ت���ع���اون م���ع ال��ك��رس��ي 

الرسولي.
ون���ق���ل ال����راع����ي ال�����ى ال���ب���اب���ا دع����اء 
واالرث��وذك��س  الكاثوليك  البطاركة 
للجماعات  االعلى  المجلس  ورئيس 
ال��ذي  االج��ت��م��اع  االن��ج��ي��ل��ي��ة، نتيجة 
ع��ق��د ف���ي ب��ك��رك��ي ف���ي 27 ك��ان��ون 
ال��ث��ان��ي ال��ف��ائ��ت، م��ع ش��ك��ره��م الحبر 
االع���ظ���م "ع��ل��ى ك���ل م���ا ي��ق��وم ب���ه من 
مبادرات وكلمات ورسائل في شأن 
والمطالبة  ال��ع��راق،  في  المسيحيين 
ب��وق��ف ال���ح���رب ف���ي س���وري���ا وال���ع���راق 
وبحل النزاعات بالطرق السلمية من 
أج��ل إح��الل س��الم ع��ادل وشامل في 

المنطقة كلها".
فرنسيس  البابا  أع��رب  جهته  من 
ل����ل����ب����ط����ري����رك ع�������ن ت����ض����ام����ن����ه "م�����ع 
المسيحيين في الشرق االوسط ومع 
كل المتألمين والمعذبين والنازحين 
الحرب  يقعون ضحية  ال��ذي��ن  وك��ل 
وه�����م اب����ري����اء م���ن���ه���ا"، م����ش����ددًا ع��ل��ى 
"ض��������رورة ال���ح���ض���ور ال��م��س��ي��ح��ي ف��ي 
المنطقة من أجل مواصلة الشهادة 
إلن��ج��ي��ل ال��م��س��ي��ح ال����ذي ه���و ان��ج��ي��ل 
السالم والمحبة واالخوة بين البشر".
ال��ش��رق،  اب��ن��اء  وج���دد محبته لكل 
م���ؤك���دا "ع��زي��م��ة ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن على 
مع  رسالتهم  متابعة  اج��ل  من  البقاء 

االخوة المسلمين".

وق�������دم ال�����راع�����ي ال������ى ف��رن��س��ي��س 
ت��ق��ري��را م��ف��ص��ال وق������راءة ش��ام��ل��ة عن 

ال��ت��ي تضمنها ج��دول  ال��م��وض��وع��ات 
أعمال اللقاء.

"ع قلب" البطريرك توحيد عيد الفصح يف الشرق
افرام الثاني لـ"النهار": االرهاب حافز لنقّوي موقفنا الواحد

هالة حمصي 

اس��ب��وع  اف��ت��ت��ح  ف��ي 18 ك2 2015، 
ال��ص��الة م��ن اج��ل وح���دة الكنائس. 
واع��ل��ن ص��راح��ة "م��د اليد إل��ى جميع 
والغبطة  القداسة  أص��ح��اب  إخوتنا 
وال��ن��ي��اف��ة وال���س���ي���ادة، داع���ي���ن إل��ى 
ال��ع��م��ل ال���ج���دي وال��ح��ث��ي��ث الت��خ��اذ 
لتوحيد  ال��الزم��ة  العملية  ال��خ��ط��وات 
ع��ي��د ال��ق��ي��ام��ة، ف��ي��ك��ون دل��ي��ال على 
وح��دت��ن��ا. وم���ا ال��م��ان��ع م���ن ت��وح��ي��ده 
ف���ي ال���ش���رق م���ث���ال؟". ال ش���ك ل��دي��ه 
يتلهفون  المسيحيين  ان "كل  في 
الى الوحدة، وان كل الجهات تبذل 
ال��ج��ه��ود ف��ي س��ب��ي��ل��ه��ا"، ع��ل��ى قوله 
ان لديه تخوفا من  ل���"ال��ن��ه��ار". غير 
ان ي���ك���ون اس���ب���وع ال���ص���الة "اص��ب��ح 
نقوم  واج��ب  كأنه  تقليدا،  شكليا، 
ب��ه. وم��ن دون التشكيك ف��ي نيات 
احد، نحتاج الى دفعة قوية، لنذكر 

انفسنا بضرورة العمل". 
ال����ي����وم، ي���أخ���ذ ال���ب���ط���ري���رك ع��ل��ى 
عاتقه المحاولة، "وسأقوم بالتأكيد 

وسأستمر  ع��م��ل��ي��ة...  ب��خ��ط��وات 
ان  ج��ه��ودي. ال استطيع  ف��ي 

اع����رف م��ا س��ي��ك��ون رد فعل 
ات��وق��ع  لكنني  اآلخ���ري���ن. 

األغ���ل���ب���ي���ة  ت�����ك�����ون  ان 
ت����ري����د ه�������ذا ال����ش����يء. 
ان  نريد  النهاية،  ف��ي 
ي���ك���ون ال��ج��م��ي��ع م��ع��ا. 
بامر  ال��ق��ي��ام  ن��ري��د  وال 
ن���ج���ع���ل ب������ه ب��ع��ض��ه��م 
ال��م��رك��ب. كلنا  خ����ارج 
واح����د ف���ي ال��م��رك��ب". 

وت���رت���س���م في 

االفق زيارة مرتقبة للبابا فرنسيس. 
موعد  تحديد  على  نشتغل  "حاليا، 
ي��ن��اس��ب ال��ج��ه��ت��ي��ن. وع��ل��ى االرج���ح، 

سيكون اللقاء خالل هذه السنة". 
"ازم������������ة وج��������ودي��������ة" ي���واج���ه���ه���ا 
يتمثل  "ش����ّر"  ال��ي��وم.  المسيحيون 
ق��ت��ل، تهجير، تهديد  اره����اب،  ف��ي 
ل���ه���م... وم���ع ذل���ك، ي��ث��ق ال��ب��ط��ري��رك 
"بأنه ال يزال هناك مجال. ال يمكن 
ان ن���ي���أس. ال���ي���أس ض���د االي���م���ان. 
ون��ح��ن اب��ن��اء االي���م���ان، وال��م��ؤم��ن اب��ن 

ال���رج���اء وال��ق��ي��ام��ة. ول��دي��ن��ا رج���اء 
ف����ي ان���ن���ا س���ن���ق���در ع���ل���ى ان 

ن��ك��ون اق���وي���اء م���ع بعضنا 
ال��ب��ع��ض، وف��ي ان نعيش 
في هذا الشرق مع اخوتنا 
ال��م��س��ل��م��ي��ن ال����ذي����ن ن��ح��ن 

معهم من 1500 عام". 
ب��ال��ن��س��ب��ة ال���ي���ه، تلك 

االف������������������ك������������������ار 

ال��ت��ك��ف��ي��ري��ة واالع�����م�����ال االره���اب���ي���ة 
"ي���ج���ب ان ت���ك���ون ح����اف����زا ل��ن��ق��ّوي 
ن���وح���د  ان  اي  ال������واح������د،  م���وق���ف���ن���ا 
وان  اوال،  ك��م��س��ي��ح��ي��ي��ن  ج���ه���ودن���ا 
المسلمين  ع��ل��ى  منفتحين  ن��ك��ون 
ثانيا، كما كنا دائما، وان نطمئنهم 
اطمئنان".  الى  نحتاج  ويطمئنونا. 
"يقفوا  ان  بوضوح  منهم  المطلوب 
ال��ت��ك��ف��ي��ري��ي��ن  وي���ع���ل���ن���وا ان ه������ؤالء 
اره�����اب�����ي�����ون خ�����ارج�����ون ع�����ن ال���دي���ن 
اكثر  يفّعلوا  وان  ك��ف��ار،  االس��الم��ي، 
بالمسيحيين،  عالقاتهم 
وي������ظ������ه������روا ذل������ك، 
ان  وي��������ع��������ل��������ن��������وا 
ال����م����س����ي����ح����ي����ي����ن 
م���������������ؤم���������������ن���������������ون 
وم������������واط������������ن������������ون 
م����������ش����������ارك����������ون ف����ي 

المواطنة".
م�������ن ال����ت����م����ن����ي����ات 
ي���ك���ون���وا  "ان  اي����ض����ا 
م�������ن�������ف�������ت�������ح�������ي�������ن، 
وي��ع��ي��دوا درس 
ان������ف������س������ه������م 
وم��ن��اه��ج��ه��م 
لتعليمية  ا
ف��ي كتب 
بية  لتر ا

االس�����الم�����ي�����ة، وي�����راج�����ع�����وا ت��ف��س��ي��ر 
ال����ن����ص����وص ال����ق����رآن����ي����ة، ع���ل���ى ام���ل 
واالج��ت��ه��ادات  التفسيرات  توحيد 
لها، فال ينجذب الشباب الى الدين 

بافكار خاطئة". 
رغم كل شيء، ال يزال البطريرك 
يؤمن بان "مستقبل المسيحيين في 
الشرق هو ان يكونوا مع المسلمين. 
ال����ع����داء ب��ي��ن ال��م��س��ي��ح��ي��ة واالس�����الم 
اكبر  والمسيحيون  للجميع،  خسارة 
نتكيف  ان  يجب  لذلك  الخاسرين. 
م��ع ال��وض��ع. وق���د فعلنا ذل���ك ط��وال 
م��ن  م����ا ش���ه���دت���ه  م����ع  ع�������ام،   1500

اضطهادات". 
ه������ج������رة ال����م����س����ي����ح����ي����ي����ن ت���ع���ن���ي 
ام�����را واح�������دا: ان ي���ف���ق���دوا ه��وي��ت��ه��م 
ال��م��س��ي��ح��ي��ة. "م��ش��رق��ي��ت��ه��م ت��س��اوي 
م�����س�����ي�����ح�����ي�����ت�����ه�����م"، ي���������ق���������ول. ف���ي 
اكثر  اليوم  حتى  هاجر  المعلومات، 
من ثلثي ابناء الكنيسة في العراق، 
وبين 25 و%30 من سوريا. "ومن 
وص�����ل ال�����ى اوروب��������ا وام���ي���رك���ا ن��ش��ك 
ك��ث��ي��را ف��ي ان���ه س��ي��ع��ود ي��وم��ا. نحن 
ض���د ال���ه���ج���رة. ه����ذا م���ب���دؤن���ا. ول��ك��ن 
ق���رار الشخص  ال��ن��ه��اي��ة، نحترم  ف��ي 
وال����ع����ائ����ل����ة...". وال����ق����ول إن ال����دول 
ال��غ��رب��ي��ة ال��م��ان��ح��ة ت��أش��ي��رات ه��ج��رة 
بذلك حمايتهم،  تريد  للمسيحيين 
ك���الم ال ي��واف��ق ع��ل��ي��ه. "اع��ت��ق��د انها 
ت���ح���ق���ق ب����ذل����ك س����ي����اس����ات خ���اص���ة 
ب��ه��ا وم��ص��ال��ح ل���ه���ا". ال���دع���م ال��غ��رب��ي 
هو  المشرقيين  للمسيحيين  االنجع 
"مساعدتهم على البقاء في ارضهم، 
ال س���ي���م���ا ع���ب���ر م����ش����اري����ع ان���م���ائ���ي���ة 

ومختلفة". 
القلب على المسيحيين في لبنان 

ايضا، حيث تبرز تهديدات تنظيم 
"الدولة االسالمية". "بالتأكيد كان 
لبعض الناس حسابات خاطئة. فاذا 
لم يشجع هذا الوجود، تغاضى عنه 
على االقل او حتى انكر انه موجود. 

اليوم يشعر الجميع بخطورة الوضع. 
ون��ح��ي��ي ج���ه���ود ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي 
السياسيين  على  لكن  وتضحياته. 
ان يتنبهوا، فال يربطوا يد الجيش 
عن  ال��دف��اع  مهمته  تقتضي  ال���ذي 
العناصر  تصل  اال  ونتمنى  ل��ب��ن��ان. 
الن  اللبنانية،  البلدات  الى  المخربة 

الخطر سيطال عندئذ الجميع". 
ال�����وح�����دة ال��م��س��ي��ح��ي��ة ال���م���رج���وة 
سياسيا  البطريرك  يتمناها  دينيا 
السياسيون  ي��ع��م��ل  ل��م  "اذا  اي��ض��ا. 
المسيحيون معا، فستكون الخسارة 
كبيرة. عدم وجود رئيس جمهورية 
وال��ف��راغ، ليس عالمة  الكرسي  يمأل 
ايضا  انما  فحسب،  مسيحي  ضعف 
ع���الم���ة ان���ق���س���ام ك��ب��ي��ر. وم����ا نطلبه 
يطلبه الجميع: ان يتفقوا، ويضعوا 
ويعملوا  جانبا،  الخاصة  مصالحهم 

على تحقيق مصلحة لبنان".

hala.homsi@annahar.com.lb

"ع قلب" البطريرك امنية: "توحيد االحتفال بعيد الفصح". و"االمر ممكن"، في رأيه. وسيثير المسألة مع اترابه 
بطاركة الشرق. في الدعوة التي يطلقها الرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم البطريرك 

مار إغناطيوس أفرام الثاني هدف واضح: "كي نعيش الوحدة فعال، علينا ان نحدد عيدا موحدا لكل الكنائس في 
الشرق. اذا احتفل المشرقيون معا بالعيد، فليس االمر خطوة نحو الوحدة فحسب، انما هو ايضا دعم معنوي 

قوي جدا للمسيحيين في الشرق، وضمان لبقائهم فيه. اذا كنا متحدين، كنا اقوياء، وصمدنا اكثر". 

هجرة المسيحيين تعني 
أمرًا واحدًا: أن يفقدوا 

هويتهم المسيحية

البطريرك افرام الثاني.



محليات
Samedi 7 Février 2015  |  2015 السبت 7 شباط

4

CMYK

82 ســـنـة

مقبل استقبل وهاب وتفّقد ساحة العبد

صّرح الوزير السابق وئام وهاب أن "الجيش يحتاج الى أموال باالضافة 
الى الهبات التي أتت، وعلى مجلس النواب تأمين كل األموال الالزمة 

على أبواب مرحلة دقيقة وخطيرة".
كالم وهاب ورد عقب لقائه نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير 

مقبل في مكتبه في الوزارة، حيث أوضح أنه خرج مرتاحًا الى توجهات 
مقبل "في هذه الوزارة االساسية التي يقع على عاتقها عبء مواجهة 
د بصفته رئيسًا للجنة الوزارية المكلفة 

ّ
اإلرهاب".  وكان مقبل تفق

بدرس إنشاء مبان حكومية على عقارات تملكها الدولة في منطقة 
ساحة العبد، يرافقه وزير المال علي حسن خليل ووزير الدولة لشؤون 

التنمية االدارية نبيل دو فريج ومدير السكك الحديد زياد نصر، 
واطلعوا من كثب على مالءمة تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها

180 ألف متر مربع إلنشاء مبان عليها.

إبرهيم التقى بورتوالنو وبهية الحريري

زار المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابرهيم أمس مقر قيادة 
"اليونيفيل" في الناقورة، والتقى  قائدها العام الجنرال لوتشيانو 

بورتوالنو.
إثر اللقاء، قال بورتوالنو: "نشكر للواء ابرهيم زيارته، ونقدر عاليا 

الدور الذي يؤديه في لبنان".
وسئل عن الوضع األمني في الجنوب، فأجاب: "الوضع مطمئن، ونحن 

تواصلنا مع جميع األطراف وأكدنا ضرورة التزام القرار 1701".
وقال ابرهيم: "الزيارة في األساس لتعزية القوة الدولية، وشكرها 

على كل دعم تقدمه الى األمن العام وخصوصًا في افتتاح مركز شبعا 
أخيرًا"، وأثنى على "الدور الكبير الذي يؤديه الجنرال بورتوالنو 

والجهود التي يبذلها لحفظ األمن". وعن القرار 1701، قال: "أنا أمثل 
الدولة اللبنانية المتمسكة بهذا القرار".  وكان ابرهيم تفقد مركز 

األمن العام عند معبر الناقورة، وزار النائبة بهية الحريري في مجدليون 
)"النهار"(، وعرض معها األوضاع في البالد عمومًا وفي صيدا 

ومنطقتها خصوصًا، على الصعيد األمني.

األحرار ينّدد بـ"انتهاك إيران للسيادة"

اعتبر المجلس األعلى لحزب الوطنيين االحرار أن "حركة الموفد 
الفرنسي في اتجاه الداخل اللبناني والخارج المؤثر فيه، لدليل على 

إدراك أهمية وجود رئيس للجمهورية يضمن استقرار لبنان وانتظام 
لون الذين يتحركون وفق 

ّ
المؤسسات، وهذا ما يتجاهله المعط

مصالحهم الشخصية وإمالءات حليفيهما اإلقليميين".
وكرر االحرار بعد اجتماعهم االسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون، 

اتهام "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وتحميلهما المسؤولية 
كاملة عن الفراغ في سدة الرئاسة وتداعياته، وطالبهما بوضع حد 
"لممارساتهم السلبية". واعلن الحزب رفضه "كالم المرشد األعلى 

للثورة اإلسالمية اإليرانية السيد علي خامنئي الذي ينتهك السيادة 
الوطنية رغم ان تدخل "الحرس الثوري اإليراني" و"فيلق القدس" 

قديم العهد وموثق ومعروف، أما الجديد فهو الطابع العلني والرسمي 
الذي يشرع الهالل الفارسي بواسطة حلفاء طهران والذي يؤكد 
أطماع إيران التوسعية". واكد الحزب "أهمية احترام لبنان للقرار 

1701 بعيدا من موقف األمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله 
بالنسبة الى تغيير قواعد اإلشتباك وإصراره على الرد على إسرائيل 

من داخل األراضي اللبنانية. 
وندد الحزب بتنفيذ "الدولة اإلسالمية" حكم اإلعدام حرقا بالطيار 
األردني معاذ الكساسبة واعتبره "جريمة موصوفة ضد اإلنسانية".

مـوجــز

فيلم "داعش" يف "هبلوود"
أغلب الظن ان مجانين "داعش" الذين جاءوا الى المنطقة 
من بالد بعضها من العالم الغربي تأثروا بموجة أفالم الواقع 
التي ذاع صيتها ردحا من الزمن فأستعاروا الشكل وأدخلوا 

فيه مضمونا مرعبا لم تصل اليه أفالم الفرد هتشكوك 
الفذة،فتفننوا في تصوير قطع الرؤوس الى أن أدخلوا حرق 

الضحايا في أستوديو الموت الذي أقاموه في بالد بين النهرين 
وأول ضحية كان الطيار االردني معاذ الكساسبة. وظهر حتى 

اآلن أن هؤالء المجانين قد بذلوا جهدا إلنتاج أفالم الرعب التي 
مألت شاشات العالم في االيام الماضية فحّركوا شعورا إنسانيا 
دفينا بأن االنسان في هذا الزمن يحتاج الى حركة رفق به على 

غرار الحملة التي انطلقت للرفق بالحيوان كما فعلت ونجحت 
قبل عقود النجمة الفرنسية الشهيرة بريجيت باردو.

فنا حول سيرة 
ّ
في مسلسل "أم كلثوم" التلفزيوني الذي ثق

كوكب الشرق علمنا أن رائدا من رواد عصر مصر االنوار في 
مصر بين القرن التاسع عشر وثلثي القرن العشرين هو طلعت 

باشا حرب كان رائدا في إطالق السينما المصرية التي ترّبت 
عليها أجيال من عالمنا العربي. لقد كانت القوة الناعمة في 

منطقة قاسية حذت حذو هوليوود عاصمة السينما االميركية 
التي جعلت من الواليات المتحدة االميركية قبلة االنظار، مما 

جعل بلدا عظيما كالهند يستعير اسمها لينشئ بوليوود.
نعود الى منطقتنا التي ما كادت تتلمس طريقها الى 

الحضارة االنسانية حتى وصل البرابرة على صهوة انقالبات 
ومؤامرات  وآخر فصولها تنظيم "داعش" وليس أولها. وقد 

أثار فينا الهلع قبل يومين شريط بثه برنامج تلفزيوني يقدمه 
الزميل نديم قطيش على شاشة "المستقبل" يقوم فيه رجال 

ينتمون الى أنصار الرئيس السوري بشار االسد بحرق رجال 
 بأشخاص من طائفة 

ّ
أحياء انتقاما، كما قال الحارقون، لما حل

االسد. 
اننا أمام مجرمين ليست  لديهم أية ذرة من البطولة، 

وضحاياهم  ال حول لهم وال قوة.
في الواليات المتحدة هوليوود، وفي الهند بوليوود أما في 

منطقتنا فـ"هبلوود" وهي كلمة ترتكز على كلمة "هبل" )حرفا 
الهاء والباء وردا صدفة( الذي يغطي المنطقة بعدما أصبحت 

مقاديرها بيد مجانين مثل "داعش" وأخواتها وبيد طغاة مثل 
االسد وأعوانه. وممايثير الرعب أن اإلنحدار  يتفشى فوصل 

الى مرجعيات نتكل على وسطيتها. والفرق الذي نراه اآلن بين 
داعش ومن يشبهها أن االولى تتكل على تقنيات حديثة لبث 

الرعب فيما أشباهها يتكلون على تقنيات متخلفة لتحقيق 
مبتغاها في بث الرعب. أما لهذا الرعب من آخر؟ بالتأكيد هناك 
نهاية وأمثوالتها في التاريخ كثيرة وتفيد أن القاتل سيقتل 

وأن الضحية ستنتصر على الجالد. وما نرجوه أن يتحقق  ذلك 
ونحن أحياء.

ahmad.ayash@annahar.com.lb

في منتهى الجد
أحمد عياش

)ناصر طرابلسي( الوزيران مقبل ودو فريج في ساحة العبد.  

الوزير المشنوق مترئسًا اجتماعًا للمحافظين وأصحاب شركات االعالنات أمس.
 )داالتي ونهرا(

املشنوق حّدد مهالً للبدء بتطبيق
مرسوم تنظيم اإلعالنات والترخيص لها

ع���ق���د وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات 
نــهــاد الــمــشــنــوق اجــتــمــاعــا مـــع نقابة 
أصــحــاب شــركــات االعــالنــات وتجمع 
اصــــحــــاب شــــركــــات االعــــــالنــــــات فــي 
حـــضـــور الــمــحــافــظــيــن زيــــــاد شبيب 
وفـــؤاد فليفل ومــنــصــور ضــو ورمــزي 
نـــــهـــــرا، والـــعـــمـــيـــد الـــــيـــــاس خــــــوري، 
الرقم  الــمــرســوم  تطبيق  فــي  للبحث 
االعــالنــات  بتنظيم  المتعلق   1302

والترخيص لها.
وأكد أنه عمل على إقرار المرسوم 
بــمــا يـــراعـــي الــــتــــوازن بــيــن الــمــصــالــح 
ــــمــــشــــروعــــة ألصــــــحــــــاب الــــلــــوحــــات  ال
والــحــفــاظ على طــابــع الــمــدن. وأشــار 
الى أن المرسوم الجديد يتعلق بنحو 
14 ألف وجه اعالني تتولى تشغيلها 
80 شـــركـــة، بــيــن كــبــيــرة وصــغــيــرة، 

ويراعي الحداثة في تطوير القطاع.
ـــــوفـــــد جـــــورج  وتـــــحـــــدث بـــــاســـــم ال
شـــهـــوان الــــذي قــــال: "وضــــع معاليه 
بيروت،  فــي  بتطبيقه  للبدء  المهل 
وبـــعـــدهـــا فـــي جــبــل لــبــنــان ثـــم بقية 
المناطق. إن المرسوم، كما صدر، لن 
يرضي كل الناس، ولكن المهم انه 
صـــدر، ومــوضــوع الــلــوحــات االعالنية 
يجب أن ينظم". ثم التقى المشنوق 
وفـــــدا مـــن نــقــابــة اصـــحـــاب الــمــطــاعــم 
الذي  الرامي  طوني  النقيب  برئاسة 
قـــــــال: "كـــــانـــــت جـــلـــســـة عـــمـــل عــامــة 
ولقانون  السياحي،  للوضع  وتقويم 
الحد من التدخين رقم 174، وعرضنا 
مشروع التعديل ومقارنة اقتصادية 
مع بلدان عربية واجنبية اسوة بدبي 

وقطر والمانيا وفرنسا تدريجا".

 كي ال يصبح عيد مار مارون ذكرى 
ما املطلوب إلعادة املسيحيين إلى الدولة؟

بيار عطاالله 

ع��ش��ي��ة عــيــد مــــار مــــــارون، لـــم يبق 
الكثير للموارنة لكي يتنازعوا عليه، 
انه لم يعد في استطاعتهم  حتى 
تعيين انطوان طنوس مديرًا لفرع 
الجامعة اللبنانية في طرابلس بعد 
اعــــتــــراض جـــهـــات عــــدة عــلــيــه، أمــا 
كرسي رئاسة الجمهورية الشاغر، 
فـــيـــتـــنـــازع زعــــمــــاء الــــمــــوارنــــة حــلــم 
الطائف  اتفاق  أن    رغــم  اعتالئه، 
الى موقع  الجمهورية  رئاسة  حّول 
له  ّحــول  "ال  و  وال يحكم"،  "يملك 
وال قــوة فيما يجري مــن أحـــداث". 
والتعيينات  االنــتــخــاب  قــانــون  أمــا 
ــــمــــال الــــعــــام،  االداريـــــــــــة وصـــــــرف ال
للمسيحيين  قـــدرة  أمـــور ال  وتــلــك 
عــلــى الــتــأثــيــر فــيــهــا ألســبــاب عــدة 
أولها تشتت صفوفهم ونزاعاتهم 
مؤيد  بين  وانقسامهم  المستمرة 
للسنة ومؤيد للشيعة. هذا الكالم 
لرجل دين له تجربته وتاريخه في 
اليوم  وتـــراه  المسيحي"  "الــنــضــال 
منكفئًا عن الساحة "قرفًا" وحزنًا.

ـــــــدأت عـــمـــلـــيـــة انـــــتـــــزاع مـــواقـــع  ب
في   1990 عـــام  مــنــذ  المسيحيين 
المسيحيون  وخسر  منهجي،  إطار 
ما كان  والــمــوارنــة خصوصًا  عمومًا 
يــحــتــســب لــهــم فـــي مـــيـــزان االدارة 
الـــعـــامـــة والـــمـــنـــاصـــفـــة، وكــــل ذلــك 
وخــالفــاتــهــم  انــقــســامــاتــهــم  نتيجة 
االحــتــالل  طبقها  الــتــي  والسياسة 

الـــســـوري مــنــذ عـــام 1990 لــضــرب 
الــحــضــور الــمــســيــحــي فـــي الــقــطــاع 
العام، وال يزال كثر من اللبنانيين 
يــــــذكــــــرون حــــفــــالت "الـــتـــطـــهـــيـــر" 
الجماعي التي شهدتها مؤسسات 

عامة كبيرة تحت عناوين عدة.
ارتــكــز الــحــضــور الــمــســيــحــي في 
الـــدولـــة عــلــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
والـــجـــيـــش لـــلـــدفـــاع عــــن الـــكـــيـــان، 
ولـــمـــا كــــان تــحــويــر تــنــفــيــذ اتــفــاق 
"تكفل  قــد  بدفع ســوري  الطائف 
بــقــصــقــصــة أجـــنـــحـــة الــــرئــــاســــة"، 
فــلــقــد تــولــت الــوصــايــة الــســوريــة، 
تـــهـــمـــيـــش الــــحــــضــــور الــمــســيــحــي 
ًا  فــي كــل مــؤســســات الـــدولـــة، بــدء
مــن الــمــؤســســة الــعــســكــريــة، إذ تم 
تــســريــح عــشــرات الــضــبــاط ومــئــات  
الـــوالء  بتهم  المسيحيين  الــجــنــود 
لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش الـــســـابـــق الــعــمــاد 
ميشال عون. وعمد النظام االمني 
استخدام  الى  اللبناني   – السوري 
الجيش بكثافة في عمليات القمع 
الـــتـــي اســتــهــدفــت الــمــســيــحــيــيــن. 
ونـــجـــح الـــنـــظـــام فــــي االيــــقــــاع بــيــن 
كمؤسسة  والجيش  المسيحيين 
عن  الدفاع  وحصن  جامعة  وطنية 
لــبــنــان، وكـــان مــن نتيجة ذلـــك أن 
االنــخــراط  عــن  المسيحيون  ابــتــعــد 
ـــجـــيـــش وضــــمــــر حـــضـــورهـــم  فـــــي ال
أن  الــى  وتشير تقديرات "البـــورا" 
المؤسسة  في  المسيحيين  عديد 
الــمــئــة  فـــــي  يــــتــــجــــاوز 20  ال  بــــــات 

مــقــارنــة مـــع 50 فـــي الــمــئــة وأكــثــر 
قــبــل 1990. وانــســحــب هـــذا األمــر 
عــــلــــى الــــمــــؤســــســــات الـــعـــســـكـــريـــة 
واالمــــنــــيــــة االخــــــــــرى، وكـــــــان عــلــى 
العاملين  الكنيسة و"البــورا" وكل 
الــمــســيــحــيــيــن فــــي الــــشــــأن الـــعـــام 
خــــــوض نــــضــــال كـــبـــيـــر لــتــصــحــيــح 
الكثير  تــحــقــيــق  وأمـــكـــن  الـــوضـــع. 
على مستوى قــوى االمــن الداخلي 
واالمن العام وغيرها، وال يزال هناك 

الكثير من العمل.

أمـــا فــي الــقــطــاع الــعــام الــمــدنــي، 
فكانت المعركة أصعب بكثير، وال 
تزال قائمة لتصحيح الخلل الكبير 
في المناصفة والتوازن، وخصوصًا 
أن االطــراف االخــرى تمكنت خالل 
المديدة،  السورية  الوصاية  سني 
وبــــالــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق مــعــهــا، 

لتأمين  خــاصــة  هيكلية  بــنــاء  مـــن 
العمل  مــن خــالل  مصالحها، ســواء 
كل  على  الكثيف  التوظيف  على 
المال  من  االفـــادة  أو  المستويات، 
بطريقة  االعتمادات  وتوزيع  العام 
هــــادفــــة ومــــــدروســــــة. وكــــــان عــلــى 
الــمــســيــحــيــيــن فــــي ظــــل ســيــاســة 
"الـــحـــرمـــان واالســتــبــعــاد والــقــمــع"، 
الكنيسة  دور  تــراجــع  الـــى  اضــافــة 
النظام  من  ومحاصرتها  المارونية 
االمني وضرب االحزاب المسيحية 
حقائبهم  يــحــزمــوا  أن  التمثيلية، 
القيام  عن  العجز  نتيجة  ويهاجروا 
بــــأي شــــيء فـــي مـــواجـــهـــة مــحــادل 
انتزاع  على  عملت  التي  الطوائف 
الـــمـــواقـــع الـــعـــامـــة الــمــخــصــصــة من 
الــعــامــة،  االدارة  فــي  المسيحيين 
دون أن يتلفظ ممثلو المسيحيين 
االفـــتـــراضـــيـــيـــن فـــي الــســلــطــة بــأي 

موقف اعتراضي. 
الــــــصــــــورة قـــاتـــمـــة عـــشـــيـــة عــيــد 
مـــار مــــارون، ومـــا تــقــوم بــه "البــــورا" 
المسيحية وحراك  االحــزاب  ولجنة 
كله  المسيحي،  المدني  المجتمع 
ال يمثل اال جزءًا صغيرًا من الكثير 
المطلوب لتصحيح الوضع، وإعادة 
الى  الحقيقي  المسيحي  الحضور 
الدولة لئال يتكرس الغاء االحتفال 
بــعــيــد مــــار مــــــارون ويــصــبــح مــجــرد 

ذكرى.

pierre.atallah@annahar.com.lb

آخر قداس في عيد مار مارون اجتمع فيه رئيسا الجمهورية والحكومة سنة 2013.

"حزب الله" من الرابية يف ذكرى "ورقة التفاهم":
"ما منترك عون وال منرضى بدالو"

في الذكرى التاسعة لتوقيع "ورقة 
التفاهم" بين "التيار الوطني الحر" 
و"حـــــزب الـــلـــه"، اســتــقــبــل الــنــائــب 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــون امـــــس فــي 
الرابية وفدًا من المجلس السياسي 
للحزب ضم محمود قماطي وغالب 

أبو زينب وعلي ضاهر.
وقال قماطي: "جّددنا تمّسكنا 
 مـــا ورد فـــي الــوثــيــقــة الــتــي 

ّ
بـــكـــل

بين  حـــوار  مــســودة  لتكون  تصلح 
جميع اللبنانيين".

وتوقف عند "البطوالت الكبرى 
مواجهة  في  الجيش  حققها  التي 
اإلرهـــــاب الــتــكــفــيــري"، مــعــتــبــرا ان 
ـــمـــواجـــهـــة عـــبـــر األجــــهــــزة  "هـــــــذه ال
الداخل ضّد  والجيش في  األمنّية 
اإلرهــــاب والــمــقــاومــة عــلــى الــحــدود 
تــضــع لــبــنــان فـــي إطـــــار الــحــصــانــة 
ـــقـــّوة والــمــمــانــعــة، ولــبــنــان بـــاَت  وال

 محيطه".
ّ

اليوم أفضل من كل
وأوضـــــح: "اطــلــعــنــا الــعــمــاد عــون 
ـــيـــن حـــزب  عـــلـــى اجـــــــــواء الــــــحــــــوار ب
الــــلــــه وتــــيــــار الـــمـــســـتـــقـــبـــل، فــهــذا 
 

ّ
الـــحـــوار جـــــدّي وســيــســتــمــّر، وكـــل
بالهدوء  يتحلون  فيه  المشاركين 
ما  وهذا  والموضوعية،  والعقالنية 
جرى تنفيذه خالل األّيام األخيرة، 
مـــمـــا أوجــــــد ارتــــيــــاحــــا لـــــدى جــمــيــع 
اإلحتقان  تنفيس  عبر  اللبنانين، 
الــروح  وعــودة  والطائفي  المذهبي 

الوطنّية". 
وأشار الى انه "في الحوار الُمزمع 
عـــقـــده بــيــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 

لمسنا  اللبنانية،  الــقــوات  وحـــزب 
جدّية في الوصول إلى نتائج، قبل 
وان سبب  األســاســي،  اللقاء  عقد 
ــر هــو مـــدى جــدّيــة الــوصــول 

ّ
الــتــأخ

إلى نتائج مثمرة وضمان نجاح هذا 
الحوار". 

وردا عــلــى ســــؤال، قـــال: "هــنــاك 
وأجــواء  ومحلية  إقليمية  تــطــورات 
حوار لبناني - لبناني، فإذا جمعنا 
ر 

ّ
ــهــا تؤش

ّ
 هــذه األمــــور، نــرى أن

ّ
كــل

إلمكان الوصول إلى اتفاق وانجاز 
ـــّرئـــاســـي، ولـــكـــن ال  االســتــحــقــاق ال
لذلك،  مــوعــدًا  نــحــّدد  أن  نستطيع 

اال ان االجواء جيدة ومقبولة".
ولـــفـــت الــــى ان "نـــــزع الــالفــتــات 

والـــصـــور خــطــوة جـــّيـــدة لتنفيس 
التي  "األصـــــوات  وان  االحــتــقــان"، 
تطلق الّرصاص على الحوار تعتبر 
مــنــه، فبعضهم  نــفــســهــا مــتــضــّررة 
ــق مــواقــع أو نــفــوذًا، 

ّ
يــريــد أن يــحــق

ل عليه 
ّ
ويــرى أّن هــذا الــحــوار يعط

هـــــــذه األحــــــــــالم واألمــــــنــــــيــــــات. مــن 
جــهــتــنــا، لـــم يــصــدر أيُّ تــعــلــيــٍق أو 
الحوار، لذلك  تصريٍح سلبي حول 
الفريق اآلخر أن  نحن نتمّنى على 

يقوم بضبط الّتصريحات".
وأكد ان "موضوع مشاركة حزب 
خارج  هو  السورية  الحرب  في  الله 
إطـــار البحث، وخـــارج إطـــار الــحــوار، 
المتحاورين  أحــدًا من  أّن  لو  ولكن 

أعطى رأيًا حول هذا الموضوع، لن 
ما سنسمع رأيه ونعطيه 

ّ
نطرده، إن

رأينا في المسألة".
وعما اذا كانت ثمة رسالة حملها 
ــــشــــرق االوســـــط  رئــــيــــس دائــــــــرة ال
وشمال افريقيا في وزارة الخارجية 
الــفــرنــســيــة جــــان - فــرنــســوا جــيــرو 
في شأن رئاسة الجمهورية، قال: 
"موقفنا واضح في الّرئاسة، فكما 
العالم  نبقى هــون مهما  "رح  يقال 
قــالــوا، مــا مــنــتــرك عـــون مــا منرضى 
بــدالــو". إذًا موقفنا واضــٌح ومــا من 

جديد".
ومـــن زوار الــرابــيــة ايــضــا الــوزيــر 

السابق مخايل ضاهر.

العماد عون مستقباًل وفد "حزب الله" في الرابية أمس في ذكرى توقيع التفاهم.

ميقاتي: الواقع الحكومي على عالته
صمام أمان ضروري يف غياب الرئيس

أم���ل الــرئــيــس نجيب مــيــقــاتــي في 
لتحصين  الــحــوار  أجـــواء  "تتعزز  أن 
الــوضــع الــداخــلــي فــي هــذه المرحلة 
االقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــحــســاســة، 
بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع مـــــقـــــاربـــــة الــــوضــــع 
الــحــكــومــي والـــمـــلـــفـــات الــمــطــروحــة 
مــن منطلقات  الـــوزراء  على مجلس 
وطــنــيــة ال شــخــصــيــة، واعـــتـــبـــار ان 
الواقع الحكومي، رغم انه غير مثالي 
ويــشــوبــه الكثير مــن الــتــجــاوزات ال 
سيما لصالحيات رئيس الحكومة، 
يشكل صمام أمــان ضــروريــا، حتى 
انتخاب رئيس جديد يكتمل معه 

عقد المؤسسات الدستورية".
 ووصــف قــرار المتحاورين بازالة 
الصور والشعارات الحزبية بـ"الجيد 
ويساهم في تخفيف التشنجات".

وعــــن مــهــمــة الـــمـــوفـــد الــفــرنــســي 
جان - فرنسوا جيرو قال: "أطلعني 
تــــبــــذل جــــهــــودا  فــــرنــــســــا  عــــلــــى ان 
كبيرة مع الــدول المؤثرة في لبنان 
وتــتــواصــل مــع كــل االطــــراف سعيا 
لتحقيق تفاهم يفضي الى انتخاب 
رئــيــس جــديــد"، مبديًا اســفــه ألن 
أدخلت  السياسية  "االصطفافات 
هذا الملف في التجاذبات وأضاعت 
فرصا مهمة لجعل هذا الملف نتاج 
تــفــاهــم داخــلــي فــبــات عــلــى ارتــبــاط 
بتفاهمات اقليمية ودولية ال تبدو 
ان  وكـــشـــف  اآلن".  حـــتـــى  مـــتـــاحـــة 
الــرئــاســي "مستمرة  الــفــراغ  مــرحــلــة 

وقتا أضافيا".
ووصــــــف الــــكــــالم عــــن أن اغــــالق 
حــــوض فـــي مـــرفـــأ بـــيـــروت يشكل 
إفــادة لمرفأ طرابلس، او ان االبقاء 
انتقاصا  يمثل  الــحــوض  هـــذا  عــلــى 
ـــلـــس او غـــيـــرهـــا،  مــــن حــــقــــوق طـــراب
بـ"المعيب البناء المدينتين. هناك 
شقان لمقاربة الملف، أولهما إداري 
الـــوزراء  مجلس  على  عــرضــه  ينبغي 
لبحثه كـــون انــشــاء الــحــوض الــرابــع 
تــعــديــل ينبغي  بــمــرســوم، واي  تــم 
النظر  آخــر، بغض  ان يتم بمرسوم 
عن الجوانب السجالية التي تطرح. 
كما ينبغي أن تكون هناك مقاربة 
شــامــلــة لــمــوضــوع الــمــرافــئ ودورهـــا 
واقــتــرح  الــمــنــاطــق".  لكل  التنموي 
اقــتــراح الوزير  الــى  الــعــودة  ميقاتي 
الــســابــق عــمــر مـــســـقـــاوي، الــقــاضــي 
بانشاء هيئة موحدة الدارة المرافئ.
وتـــطـــرق امــــام وفــــد مـــن اســاتــذة 
الجامعة اللبنانية وممثلي المكاتب 
الخالف  الــى  طرابلس  في  التربوية 
الحاصل بشأن تعيين مدير الدارة 
طرابلس،  فــي  االعــمــال  ادارة  كلية 
ـــيـــس عــلــى  فـــــقـــــال: "االعـــــــتـــــــراض ل
شــخــص الــمــديــر وال عــلــى انــتــمــائــه 
المسيحي، بل على سياسة الصيف 
المعنيون،  اعتمدها  التي  والشتاء 
والـــحـــل يــكــون فـــي نــهــج واحــــد في 
الـــتـــعـــاطـــي، يـــرتـــكـــز عـــلـــى عــنــصــري 

الكفاءة والتوازن الوطني".

النائب فرنجية مستقباًل السيدة كاغ في بنشعي أمس. )طوني جبرايل فرنجيه(

فرنجيه عرض التطورات مع كاغ

اس��ت��ق��ب��ل رئــيــس "تــيــار الــمــردة" 
منسقة  فرنجيه  سليمان  النائب 
لبنان  فــي  المتحدة  األمــم  أنشطة 
ســـيـــغـــريـــد كــــــاغ فـــــي دارتـــــــــه فــي 

بنشعي، حيث عقد اجتماع شارك 
فــيــه عـــن "الـــــمـــــردة" الــســيــد جــان 
بطرس، وتخلله عرض للتطورات 

في البالد والمنطقة.

تشير تقديرات "البورا" 
الى أن عديد المسيحيين 

في المؤسسة العسكرية 
بات ال يتجاوز 20 في 

المئة مقارنة مع 50 في 
المئة وأكثر قبل 1990
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أص������در ال��م��ج��ل��س ال���ع���دل���ي ب��رئ��اس��ة 
ال��ق��اض��ي ان��ط��ون��ي ع��ي��س��ى ال���خ���وري 
ب����االن����اب����ة وال���م���س���ت���ش���اري���ن ال��ق��ض��اة 
جوزف سماحة وبركان سعد وغسان 
ف������واز ون�����اه�����دة خ�������داج، ح��ك��م��ه ف��ي 
الملف  م��ن  المتفرع   22 رق��م  الملف 
االس��اس��ي ف��ي قضية اح���داث مخيم 
االع��دام  بعقوبة  ال��ب��ارد، وقضى  نهر 
للمتهم الموقوف خضر مرعي وانزلها 
تخفيفا ال���ى ال��ح��ب��س س��ب��ع س��ن��وات 
س��ن��دا ال���ى ال���م���ادة 351 م���ن ق��ان��ون 
و 3  بالمادتين 2  ودان���ه،  العقوبات 
ق��ان��ون مكافحة االره����اب.وان����زل  م��ن 
بالمتهمين  غ��ي��اب��ي��ا  االع�����دام  ع��ق��وب��ة 
الفارين علي محمد ابرهيم والسوري 
دح����ام ش��ري��ف االب��ره��ي��م��ي ودان��ه��م��ا 
ب��ال��ج��ن��اي��ت��ي��ن اي���اه���م���ا. ك���ذل���ك ج����ًرم 
قاصرًا بهما غيابيا. واحال ملفه على 
م��ح��ك��م��ة ج���ن���اي���ات االح�������داث الن����زال 
العقوبة المناسبة. ومنع المحكومين 
الحياة بعدما  من حمل السالح م��دى 
دان��ه��م وف���ق ال���م���ادة 72 م��ن ق��ان��ون 

االسلحة.
وكان المحكوم السوري االبرهيمي 
أوق��ف في 26 تشرين االول 2007 
وك��ذل��ك   .2011 آب   ف���ي 9  ���ي 

ً
وخ���ل

اللبنانيين  المحكومين  الى  بالنسبة 
اب��ره��ي��م وال��ق��اص��ر ال��ل��ذي��ن خ��ل��ي��ا ع��ام 
ال��ذي خلي ع��ام 2011  2010 ومرعي 
و.اعيد توقيفه عند ختم المحاكمة .

وذك������ر ال���ح���ك���م ان ال��م��ت��ه��م ع��ل��ي 
م��ح��م��د إب���ره���ي���م اق������دم ع���ل���ى ت��ع��ب��ئ��ة 

خ��ط ص��دام دي��ب و"أب���و ي��زن" بعدما 
ات��ص��ل ب��ه عمر خ��ال��د، كما اق���دم في 
تاريخ سابق على بيع ج��وازات سفر 
أح��م��د  م����ن   ، ال���دان���م���ارك���ي���ة  اوالده 
يستعملها،وساهم  و  ليزورها  مرعي 
م���ع آخ���ري���ن ف���ي ت��ه��ري��ب"اب��و اح��م��د" 
ال��ع��راق��ي ب��ع��د م��ح��اول��ت��ه��م ف���ك ط��وق 
الجيش قبل االحداث عن شقة احمد 
بمراقبة  ق��ام  م��رع��ي،وه��و مسلح، كما 
بعض المصارف و مراكز االم��وال في 
طرابلس بغية االستيالء عليها لشراء 

االسلحة واستئجار شقق. 
مرعي  المتهم خضر  ان  واض����اف  
اس���ت���اج���ر ش��ق��ة ف���ي م��ج��م��ع "ال���روب���ي 
روز" باسمه، بناء على طلب شقيقه 
اح��م��د م��رع��ي، ل��ك��ون االخ��ي��ر مالحقًا 
من  القوى االمنية، كما قام بتزويد 
المقميمن  االس����الم"  "ف��ت��ح  مقاتلي 
اهله،  منزل  م��ن  الماكل  الشقة،  ف��ي 
ونقل بناء على طلب شقيقه محمد 

م����رع����ي وب���م���س���اع���دة م��ح��م��د ال��خ��ال��د 
ب���ودرة  ال��م��ع��روف بمحمد اس��م��اع��ي��ل 
االم��ي��ن��ي��وم  م��ن ال��ط��ب��ق��ة االول����ى ال��ى 
ش��ق��ت��ه ف���ي ال��ط��ب��ق��ة ال��خ��ام��س��ة بعد 
انها  علمه  للشقة،مع  الجيش  ده���م 
ثم  المتفجرات،  لتصنيع  تستعمل 
ب��م��س��اع��دة محمد  ال���ى س��ي��ارة  نقلها 
اسماعيل . ونسب الى المتهم دحام 
تنظيم  مع  تواصله  اإلبرهيم  شريف 
"فتح االس���الم" االره��اب��ي، واجتماعه 
بعناصر وكوادر وقياديين فيه، وقد 
ساعدهم بهدف االسهام في النشاط 
االجرامي واالرهابي الذي يقدم عليه 

تنظيم "فتح االسالم".
كذلك اصدر المجلس حكمه في 
الملف رقم 39 المتفرع من القضية 
عينها، وقضى غيابيا بانزال االعدام 
الفلسطيني  ال���ف���اّري���ن  بالمتهمين 
م��ح��م��ود إب��ره��ي��م م��ن��ص��ور و ب���الل عبد 
علي  الفلسطيني  و  الخضر  المناف 

محمد مصطفى والسوري عبد العزيز 
اح���م���د ال���م���ص���ري وال���ت���ون���س���ي أح��م��د 
والفلسطيني   ش����واط  ع��ث��م��ان  ع��م��ار 
ب����الل ض�����رار ب����در وال���ج���زائ���ري محمد 
ع��ب��د ال����ق����ادر ق�����دور وال����س����وري عبد 
والفلسطينيين  البطل  علي  الكريم 
م��ح��م��د م���ح���م���ود م��ص��ط��ف��ى ووف���ي���ق 
ش��ري��ف عقل وي��وس��ف حسن خليل 
وي��وس��ف ع��ب��د ال��ل��ه ش��دي��د وإب��ره��ي��م 
محمد زي���اد ال��ط��رم��ان وم��وس��ى خالد 
ال��ع��م��ل��ة و م��ح��م��ود ح��س��ن ب��س��ي��ون��ي 
وال��س��وري ن���ادر عبد ال��ق��ادر حلواني 
والفلسطينيين  أحمد علي الدقس 
و ش��ادي  و هيثم  محمود مصطفى 
س����ع����ي����د م������ك������اوي وع������������ادل م��ح��م��د 
ع��وي��د. واف���اد الحكم ان��ه��م م��ن خاليا 
ح��رك��ة"ف��ت��ح االس����الم" وال��ت��ي نفذت 
اعماال ارهابية.وقضى وجاهيا بحبس 
ف��ؤاد  رأف���ت  الفلسطيني  ال��م��وق��وف 
خليل 15 سنة بعد خفض العقوبة 
من االعدام والمؤبد. وذكر الحكم ان 
الى   بانتمائه  اول��ي��ا  اع��ت��رف  المحكوم 
"فتح االسالم" ومشاركته في القتال 
ال��ب��ارد.  نهر  ف��ي مخيم  الجيش  ض��د 
وب��رأه من تهمة المادة 5 من قانون 
م��ك��اف��ح��ة االره������اب وال���م���ادة 76 من 
الدليل.  كفاية  لعدم  السالح  قانون 
ف���ادي  الفلسطيني  ال��م��وق��وف  وب����رأ 
م��ن جنحتين، وق���ّرر  اب��ره��ي��م  غ��س��ان 
المحكومين  جميع  وت��ج��ري��د  اط��الق��ه 
م���ن ال��ح��ق��وق ال��م��دن��ي��ة وم��ن��ع��ه��م من 

حمل السالح مدى الحياة.

ت���ح���ت ع�����ن�����وان "وس�����ائ�����ل االع������الم 
وحرية التعبير: الشفافية في العالم 
المستقبل"  "ب��ي��ت  ع��ق��د  ال��ع��رب��ي" 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع "م���ؤس���س���ة ك���ون���راد 
ادي������ن������اور"، ح��ل��ق��ة ن���ق���اش ش����ارك 
فيها اع��الم��ي��ون م��ن ل��ب��ن��ان وال��ع��ال��م 
في  غبريال"  "ل��و  فندق  في  العربي 

االشرفية. 
المقيم  ال��م��م��ث��ل  ال���ن���دوة  اف��ت��ت��ح 
ل���"م��ؤس��س��ة ك���ون���راد ادي����ن����اور" في 
ل���ب���ن���ان ب���ي���ت���ر ري���م���ل���ي ال��������ذي اك���د 
اآلراء  وتنوع  التعبير  حرية  "اهمية 

واألفكار". 
تحدث  المستقبل"  "ب��ي��ت  وع��ن 
س��ام منسى ال��ذي اعتبر "ان اع��ادة 
اط�������الق "ب����ي����ت ال���م���س���ت���ق���ب���ل" ب���ات 

فندق  ف��ي  ال��ي��وم  ك��ن��ا  وان  حقيقة 
فغدًا في المبنى الجديد للبيت".

واض����اف: "ال��ن��ق��اش ه��و النشاط 
الثاني بعد مؤتمر ليوم واح��د عقد 
األول  كانون   10 في  واشنطن  في 
2013 بالتعاون مع GMF بعنوان، 
"ب���ع���د ال���ع���اص���ف���ة: ال��دي��م��وق��راط��ي��ة 
والتنمية في شرق اوسط جديد". 
اما حلقة اليوم فهي بعنوان "وسائل 
الشفافية  التعبير:  وح��ري��ة  االع���الم 
ف���ي ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي". وه����ي ت��أت��ي 
ف��ي س��ي��اق م��ت��اب��ع��ة ل��ق��اء واش��ن��ط��ن 
وتصب في اطار المواضيع المنوي 
"بيت  ع��م��ل  روزن���ام���ة  ف��ي  مقاربتها 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل" ل��ل��س��ن��ة األول�����ى ورب��م��ا 
ال��ث��ان��ي��ة اي���ض���ًا وال���ت���ي ت�����دور ح��ول 

م��اذا  محطة رئيسة وم��ح��وري��ة ه��ي: 
بعد هدوء العواصف في منطقتنا، 
وم�����ا ه����ي اه�����م ال���م���ع���ض���الت وك��ي��ف 

يمكن مواجهتها ومعالجتها؟".
وق�����������ال: "ب����اخ����ت����ص����ار ال����ع����ن����وان 
بلورة  ه��و  ال��م��رك��ز  لنشاطات  ال��ب��ارز 

م����ش����روع م����ارش����ال ل��ل��ع��ال��م ال��ع��رب��ي 
واالقتصادي  السياسي  للنهوض 

واالجتماعي والثقافي".
ع��ن��وان:  األول���ى  الجلسة  وحملت 
"ال���ش���ف���اف���ي���ة ف����ي وس����ائ����ل االع�����الم 
العربية - تحديات وفرص ادارتها" 
ل��الع��الم��ي��ة ج��ي��زي��ل خ���وري وت��ح��دث 
ف��ي��ه��ا ال��ب��روف��س��ور ب��اس��ك��ال م��ون��ان 
واالع���الم���ي ع��ب��د ال���وه���اب ب��درخ��ان. 
بعنوان:  الثانية  الجلسة  وع��ق��دت 
"ال���ش���ف���اف���ي���ة وال����م����وض����وع����ي����ة ف��ي 
وس����ائ����ل االع��������الم ال���ع���رب���ي���ة - ب��ي��ن 
ال����م����رت����ج����ى وال��������واق��������ع" وادارت������ه������ا 
االع���الم���ي���ة رل����ى ك���س���اب، وت��ح��دث 
"النهار"  تحرير  رئيس  نائب  فيها 
واالعالمية  بو منصف  نبيل  الزميل 

ندى عبد الصمد. 
وناقشت الجلسة الثالثة "االعالم 
ووس����ائ����ل ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي- 
ت��ك��ام��ل ام ت��ن��اق��ض"، وق���د اداره����ا 
الهبر، وتحدث فيها  االعالمي ربيع 
ال���م���دي���ر ال���ع���ام ل����"ك���وان���ت���وم" اي��ل��ي 

خوري والمّدون جينو رعيدي. 
على  فركزت  الرابعة  الجلسة  ام��ا 
ت��ج��رب��ة ال��ت��ل��ف��زة ال��ع��رب��ي��ة، واداره�����ا 
االع��الم��ي ن��دي��م ق��ط��ي��ش، وت��ح��دث 
ف��ي��ه��ا م���دي���ر م��ك��ت��ب "ال���ح���ي���اة" في 
ب�����غ�����داد م����ش����رق ع����ب����اس ورئ���ي���س���ة 
ش�����دي�����اق.  م������ي   MCF م����ؤس����س����ة 
وق����دم����ت ال���خ���الص���ة وال���ت���وص���ي���ات 
ليبانون"  ن��او  "م��وق��ع  م��دي��رة تحرير 

حنين غدار.

ما حدا يغلط...
األزمة الرئاسّية ال تحتاج، بتعقيداتها المحلّية والخارجّية، 

إلى المزيد من التخبيص والتهّور، إنما تفتقر في هذه المرحلة 
ل 

ُّ
ك بأسلوب التعق ع، مع التمسُّ المصيرّية إلى المزيد من التورُّ

وتقديم المصلحة الوطنّية، ومصلحة "لبنان النموذج" على كل 
ما عداها من شهوات وشخصانّيات.

بات من الواجب أن نتصارح مّرة جديدة، قبل االنزالق 
إلى أوهام وترهات يؤّدي الغوص فيها إلى أضرار فادحة 

وخطيرة، بالنسبة إلى التركيبة اللبنانّية التي نهشتها الحروب 
والمواجهات وجعلتها في حال ال يختلف عن حال الواقف على 

صوص ونقطة. أو على شوار. أو في عين العاصفة.
ز على اقتناص االستحقاق 

ّ
كل األالعيب السياسّية التي ترك

الرئاسي، أو التفّرد به، أو خطفه تحت عناوين تقطر فخاخًا، إنما 
هي تسبح في بحر من األوهام وحقول من األلغام.

أخطر هذه األالعيب وأبشعها ما يّتصل منها بمحاوالت 
حصر البحث في الموضوع الرئاسي وشخص الرئيس بفئات، 
أو أحزاب مسيحّية معّينة، ومن منطلق أن رئيس الجمهورية 

في لبنان مسيحي ومن حق المسيحّيين )وحدهم؟( األخذ 
والعطاء والبّت والقرار... مما يؤّدي إلى نتائج كارثّية في كل 

حال.
للمّرة األولى نسمع أصواتًا تنادي ب�"تفاهم المسيحّيين" على 

الرئيس العتيد. ورّبما على هذا األساس بنيت اللقاءات بين 
تيار الجنرال ميشال عون وحزب الدكتور سمير جعجع.

قد يكون فات هؤالء ومن يقول قولهم إن رئيس الجمهورية 
هو رئيس كل لبنان. وكل الفئات والطوائف والمذاهب. وكل 

األحزاب. وكل المؤّسسات. وكل الجغرافيا.
 وواجب كل المرجعّيات والقيادات والفئات المعنّية 

ّ
ومن حق

أن تسعى مجتمعة، ال منفردة وال على أساس طائفي مذهبي، 
في الموضوع الرئاسي وشخص الرئيس.

د لنا جميعًا أن "لبنان جمهورية 
ّ
ودستور الطائف يؤك

ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة"، مثلما 
يتحّدث عن لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، واحد، أرضًا 

وشعبًا ومؤّسسات، مع تأكيد المساواة في الحقوق والواجبات 
بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

لندع الدستور، اآلن، ونصِغ إلى الرئيس ميشال سليمان 
الذي ينّبه الجميع إلى مكامن الداء:

"إذا كان المسيحّيون مسرورين بفكرة أنهم هم َمْن يقع 
على عاتقهم اختيار رئيس الجمهورية فهم حتمًا مخطئون في 

رًا من مغبة لحس المبرد في هذا المجال.
ّ
حساباتهم"، محذ

فرئيس الجمهورية هو رئيٌس لكل لبنان وليس رئيسًا 
للمسيحّيين. وما حدا يغلط. فالرئيس الذي يؤّيده المسلمون 

وغيرهم من المواطنين، هو الرئيس الحقيقي والدستوري.
وكفى المسيحّيين شّر االجتهاد والتشاطر والغلط.

elias.dairy@annahar.com.lb

نهاريات
الياس الديري

مقتل مطلوب يف الزعيترية

ورشة يف "بيت املستقبل" عن اإلعالم العربي: لبلورة "مشروع مارشال" سياسي واقتصادي

املجلس العدلي حكم باالعدام غيابيًا على 22 يف ملف البارد
والحبس ملوقوفين وتجريدهم من السالح مدى الحياة 

        

مخدرات  قضايا  في  المطلوب  قتل 
مراد زعيتر )20 عامًا(،  متأثرا بجروح 
أصيب بها خ��الل تبادل إط��الق النار 
م��ع دوري���ة أمنية كانت ت��ط��ارده في 

الزعيترية.
وال��ق��وى  وك��ان��ت دوري�����ة للجيش 
االم��ن��ي��ة ت���ط���ارد زع��ي��ت��ر ف���ي منطقة 
ال���زع���ي���ت���ري���ة ف����ي ال���ف���ن���ار ل��ت��وق��ي��ف��ه، 
ألن������ه م���ط���ل���وب ب����م����ذك����رات ع��دل��ي��ة 
وب���الغ���ات ب��ح��ث وت��ح��ر، ف��أط��ل��ق ال��ن��ار 
ع���ن���اص���ره���ا  وردت  ات����ج����اه����ه����ا  ف������ي 
بالمثل، مما أدى الى إصابته بجروح 

خ���ط���رة ن��ق��ل ع��ل��ى أث���ره���ا ال����ى غ��رف��ة 
ال���ع���ن���اي���ة ال���ف���ائ���ق���ة ف����ي م��س��ت��ش��ف��ى 
م������ار ي����وس����ف ف�����ي ال������������دورة، ب��ع��دم��ا 
ن��ف��ذت ال��ق��وى االم��ن��ي��ة ان��ت��ش��ارا في 
ساعتين  وبعد  المستشفى.  محيط 
العناية  رغ��م  ب��ج��روح��ه،  ت��وف��ي متأثرا 
بها. أح��ي��ط  ال��ت��ي  المكثفة   ال��ط��ب��ي��ة 
وف�����ور وص�����ول ال��ن��ب��أ ال����ى ذوي�����ه في 
الزعيترية، اقدموا على اطالق النار من 
وقذائف صاروخية  رشاشة،  أسلحة 
ف���ي ال���ه���واء، م��م��ا اس��ت��دع��ى تطويق 

المنطقة منعا ألي مضاعفات.

السيدان سام منسى وبيتر ريملي يتحدثان في الندوة أمس في فندق لو غبريال 
)حسن عسل( وبدا جانب من المشاركين  

الوزير دو فريج متحدثًا في ندوة "نسيب لحود ذكرى وعبرة" أمس، وبدا جانب من الحضور.   )ابرهيم الطويل(

ثم ألقى دو فريج كلمة مما قال 
ف��ي��ه��ا: "ك����ان ن��س��ي��ب ل��ح��ود يحلم 
بدولة مستقلة ال تخضع ألي نفوذ 
خ����ارج����ي. دول�����ة ت��ت��ول��ى وح���ده���ا، 
ع���ب���ر م���ؤس���س���ات���ه���ا ال���دس���ت���وري���ة 
وال��ع��س��ك��ري��ة، م��س��ؤول��ي��ة ال���دف���اع 
ع���ن س��ي��ادت��ه��ا وش��ع��ب��ه��ا وأرض��ه��ا 
وثرواتها. دولة يحترم فيها ميثاق 
العيش الواحد. دولة تتبنى خيار 
االق���ت���ص���اد ال���ح���ر وت���ؤم���ن ال��ع��دال��ة 
المتكافئة.  وال��ف��رص  االجتماعية 
كان يؤمن بضرورة بناء الثقة بين 
أو  طائفتهم  كانت  أيا  اللبنانيين 

الى  وأش��ار  السياسي".  إنتماءهم 
أن "نسيب لحود اعتبر ان الرئيس 
رف���ي���ق ال����ح����ري����ري، ك�����ان م����ن ك��ب��ار 
اللبناني،  الوطني  الوفاق  صانعي 
وانه عمل طوال حياته الستعادة 
لبنان استقالله ومكانته بين دول 

العالم". 
 واض����اف: "وق���ف اك��ث��ر م��ن م��رة 
م��ع��ارض��ا ال��ت��م��دي��د ع��ل��ى اش��ك��ال��ه، 
الن����ه ك����ان ي��ع��ت��ب��ر ان ه����ذا االج����راء 
مبادىء  من  اساسيا  مبدأ  ينسف 
دوري��ة  اي  الديموقراطي،  النظام 
االن����ت����خ����اب����ات. ان���ت���ق���د ال��م��ط��ال��ب��ة 

بالثلث  ال��ح��ك��وم��ة  ت��ش��ك��ي��ل  ل����دى 
المعطل، النه كان على اقتناع بأن 
هذا الثلث يشكل خطرا على سير 

العمل الحكومي".   
م�����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ع���ط���ا ال���ل���ه: 
"ت��ع��رف��ت إل����ى ن��س��ي��ب ل���ح���ود ع��ام 
ال��س��اب��ع��ة  ف���ي  ك����ان  ي����وم   ،1969
وال���ع���ش���ري���ن وأن�������ا ف����ي ال��ت��اس��ع��ة 
والعشرين. وكان أول انطباع لدي 
ان المهندس الشاب يكبرني في 
ال��ن��ض��وج ب��أك��ث��ر م��ن ع��ق��د ... في 
مطعم صغير قرب مكتبه، التقينا 
م�����رة ألك���ث���ر م����ن ث�����الث س���اع���ات، 

وط���رح، ك��ال��ع��ادة، س��ؤال��ه النبيل: 
م����اذا ي��ع��م��ل؟ ك��ع��ادة ال��م��ت��ه��وري��ن 
الرومنسية،    الذين ال يشفون من 
ل��ه م��ا خالصته: أن��ت اليوم  وق��ل��ت 
أفضل ماروني سياسي بعد غياب 
ريمون اده الذي لم يركع للرئاسة، 
غير أنه بقي في الضمير الرئيس 
ال��ذي لم يجمع اكثرية األص��وات. 
وإن���ن���ي اع��ت��ق��د، ب��ك��ل أس����ى، أن��ك 
ل���ن ت��ب��ل��غ ال���رئ���اس���ة، ألن����ك م��ك��ون 
م����ن م������واد م����ض����ادة ل��ل��ت��س��وي��ات. 
تجلس،  أن  عليك  اتمنى  ل��ذل��ك، 
ال��ع��م��ي��د،  ف���ي ك���رس���ي  م��ن��ذ اآلن، 

ندوة يف الذكرى الثالثة لنسيب لحود:
شخصية استثنائية تميزت باملسؤولية والرصانة

     

ن������ظ������م������ت ح���������رك���������ة "ال�������ت�������ج�������دد 
ال����دي����م����وق����راط����ي" ن������دوة ب��ع��ن��وان 
"نسيب ل��ح��ود ذك���رى وع��ب��رة" في 
الذكرى الثالثة لغيابه، في فندق 
"ف��ي��ن��ي��س��ي��ا"، ش�����ارك ف��ي��ه��ا وزي���ر 
االداري����ة  التنمية  ل��ش��ؤون  ال��دول��ة 
وال��ك��ات��ب��ان سمير  ف��ري��ج  نبيل دو 
ع��ط��ا ال��ل��ه وزي����اد م��اج��د، وأدارت���ه���ا 

االعالمية جيزيل خوري. 
  وح��ض��ر ال���وزي���ر ال��س��اب��ق ناظم 
ال��رئ��ي��س ميشال  ال���خ���وري م��م��ث��اًل 
س��ل��ي��م��ان، وال��ن��ائ��ب ف����ادي الهبر 
م��م��ث��ال ال���رئ���ي���س أم���ي���ن ال��ج��م��ي��ل، 
وال����رئ����ي����س ح���س���ي���ن ال��ح��س��ي��ن��ي، 
وال��ن��ائ��ب ع��اط��ف م��ج��دالن��ي ممثال  
وف���ؤاد  ال��ح��ري��ري  س��ع��د  الرئيسين 
نقوال  السابق  وال��وزي��ر  السنيورة، 
ن����ح����اس م���م���ث���ال ال���رئ���ي���س ن��ج��ي��ب 
م��ي��ق��ات��ي، ون��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال��ن��واب فريد م��ك��اري، وحشد من 
ال����وزراء وال��ن��واب وال��س��ف��راء ورج��ال 

الدين وشخصيات.    
فكلمة  الوطني،  النشيد  بداية 
المهندس سمير لحود الذي قال: 
"كان نسيب يريد الدولة عصرية 
بالسيادة  تتمتع  للجميع،  وكنفا 
وت���م���ارس���ه���ا ح���ص���ري���ا ع���ل���ى ك��ام��ل 
ال��ت��راب ال��وط��ن��ي، ك��ان يريد وطنا 
يعرف جيدا كيف يبني المستقبل 
وال يدفع بخيرة أبنائه إلى الهجرة 
اليوم في كهف  اليأس. ونحن  أو 

الدويالت والصفقات".  
أما خوري فتحدثت عن معرفتها 
ب����ن����س����ي����ب ل������ح������ود "ال���ش���خ���ص���ي���ة 
والراقي  االستثنائية،  السياسية 
ف����ي ت��ع��ام��ل��ه م����ع اآلخ����ري����ن وح��ب��ه 

للمعرفة العلمية والصحافية".  

وال  انتخابية  معركة  ت��خ��وض  ف��ال 
معركة رئاسية، وتكتفي بمعركة 

القيم والرقي".   
وت������اله م����اج����د: "ت���م���ر ال���ذك���رى 
ولبنان غارق في أزماته السياسية 
واالجتماعية، في ظل واقع إقليمي 
ت��ت��داف��ع ف��ي��ه ال��ت��ط��ورات وتتبدل 
المعطيات على نحو لم يشهد له 
تاريخ المنطقة مثيال منذ عقود". 
والحظ"ان مداخالته  في الجلسات 
اإلعالمية،  مقابالته  كما  النيابية، 
ت��م��ي��زت ب��س��م��ت��ي��ن: األول�������ى، هي 
في  ترجمها  التي  المسؤولية  روح 
للسهولة  وتجنبه  العلمية  أمانته 
السياسية  ال��ق��ض��اي��ا  م��ق��ارب��ة  ع��ن��د 
واالق���ت���ص���ادي���ة واع���ت���ب���اره ال��ك��ل��م��ة 
م��س��ؤول��ي��ة ال ي��ف��ت��رض ال��ت��ص��رف 
ل���م���دل���والت���ه���ا  اح�����ت�����رام  دون  ب���ه���ا 
وم��وج��ب��ات��ه��ا. وال��ث��ان��ي��ة، رب��ط��ا بها 
وش����ري����ط����ة ل����ه����ا، ال����رص����ان����ة ال��ت��ي 
الناس  لتمثيل  المنتدب  تجعل 
واضحا وثابتا في مواقفه من دون 
ابتذال أو مبالغات أو مزايدات، أو 
صخب ال رجاء منه. ولعل تصويته 
ع��دد قليل من  برفقة  ع��ام 1995 
ال����ن����واب ض����د ال���ت���م���دي���د ل��رئ��ي��س 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��م��ن��ت��ه��ي��ة والي���ت���ه، 
ك��ان أول��ى م��ح��اوالت التصدي من 
داخ������ل ال���م���ؤس���س���ات ل��س��ي��اس��ات 
وممارسات أرادت تكريس هيمنة 
ال��ن��ظ��ام ال���س���وري ووص��اي��ت��ه على 

البلد". 
المحطات والمواقف  أبرز  وعدد 
ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ن��س��ي��ب ل���ح���ود م��ن��ذ 
انتخابه نائبا وحتى رحيله المبكر، 
ل��ق��اء "ق���رن���ة ش��ه��وان"  ودوره ف���ي 

ودعم كل حركة إصالحية.
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"املُهم َتَماُسُك لبنان من الداخل"
وريان" وعلى 

ُ
 "األ

ُ
حد 1948/10/17 صَدَرت جريدة

َ
صباح األ

 رئيس تحريرها جورج نقاش 
ُ
ولى افتتاحية

ُ
صفحتها األ

 المجد"، روى فيها حضوَره، بين 
ُ
بعنوان "شارل مالك داعية

 الجمعية العمومية الثالثة 
َ
مندوبي 58 دولة من العالم، جلسة

مم المتحدة في القاعة رقم 3 من قصر شايو الذي 
ُ
لمنظمة األ

عاد فشهد في1948/12/10 جلسة موافقة المنظمة على 
"اإِلعالن العالمي لحقوق اإِلنسان" ولشارل مالك دور رئيس 

خيرة. 
َ
في ِإعداده وكتابته األ

في تلك االفتتاحية كتب نقاش: "بعد الجلسة دعاني 
حوال 

َ
لني عن األ

َ
شارل ِإلى مطعم قريب. وفي الطريق سأ

ن يبقى لبنان 
َ
كَمل: "المهم أ

َ
جيبه أ

ُ
ن أ

َ
في لبنان، وقبل أ

متماسكًا من الداخل. نحن هنا نقوم بما علينا ِإنما على 
ك به كما  ن يهّتُموا بِإدارته والتمسُّ

َ
َمن َيُسوُسون الوطن أ

 
َ
خاف الفوضى في اإِلدارة وال ركاكة

َ
. ال أ

ّ
يجب وكما َيستحق

الدولة بل افتقاَر كثيرين ِإلى اإِليمان بالفْكر اللبناني والروح 
خبة  خالقي لدى بعض النُّ

َ
ني التراُجع األ

ُ
اللبنانية، وُيقلق

وفقداُن الثقة برسالة لبنان وقَدره".
نه َيـصدر 

َ
بلغ هذا الكالم الصادر قبل 66 سنة كأ

َ
ما أ

ِإلى هذا الحّد ما زال لبنان ضعيف الدولة وتنخر 
َ
اليوم. أ

الفوضى ِإدارته ويفتقر كثيرون فيه ِإلى اإِليمان به؟ الواقع 
ْن: َبلى. 

َ
أ

وكان الفتًا تشديد شارل مالك على كلمة "النخبة"، 
هو الذي كان بين قاماِت لبنانيين كبار عملوا على تركيز 

ربعِة 
َ
رسالة لبنان )وكان طالعًا من ربع قرِن انتداٍب فرنسي وأ

 ،
ّ

روِن هيمنٍة عثمانية( فراحوا يتمسكون بلبنان المستقل
ُ
ق

ال سياسيًا وجغرافيًا وحْسب بل كيانًا حضاريًا ُمشّعًا على 
شعبه، منفتحًا على محيطه، فعملوا مّتحدين على زرع الفكرة 
 في ميدانه: شارل مالك، جواد بولس، 

ٌّ
ل

ُ
اللبنانية، ونشطوا ك

ور، خليل تقي 
ُّ
بو شبكة، ميشال زك

َ
عمر فاخوري، الياس أ

الدين، كرم ملحم كرم، عبدالله العاليلي، فؤاد حبيش، 
سمر )وبفضله 

َ
فؤاد افرام البستاني، سعيد عقل، ميشال أ

حمد مكي، 
َ
ُمـحاضرو منبر "الندوة اللبنانية"(، شارل قرم، أ

ربعينات من 
َ
ن بين الثالثينات واأل سليم حيدر، وسواهم ِمـمَّ

قوى من 
َ
وسع من جغرافياه وأ

َ
وا ِإلى لبنان أ

َ
القرن الماضي رأ

ديموغرافياه، منفتحًا ال متقوقعًا، فعملوا على ترسيخ الفكرة 
البعيدة من الشوڤـينية والطائفية والمناطقية،  اللبنانية 

كيد ُجذور لبنان في محيطه.
ْ
واآليلة ِإلى تأ

ن يبقى لبنان 
َ
وبالعودة ِإلى عبارة شارل مالك "المهم أ

ن يّتحد شعُبه 
َ
متماِسكًا من الداخل" نرى ِإلى لبنان اليوم أ

جل الداخل.
َ
للداخل وفي الداخل ومن أ

رضه 
َ
ت من أ

َ
ق

َ
نقذ لبنان ِإذا انطل

ُ
فالفكرة اللبنانية ت

 
ُ
ن الداخل هو المصدر والمرجع، وهو المنقذ

َ
ـْتها، أل

َ
وَحَرث

 َضالل.
ّ

الوطَن من كل

َأزرا ر  879
هـنري زغـيـب

عبده خاطر رئيسًا لرابطة الثانوي
وحنا غريب طالب باألكثر تمثيالً

رابطة اللبنانية: للتقيد بالقانون 66

لرابطة  التنفيذية  الهيئة  عقدت 
الجامعة  في  المتفرغين  األســاتــذة 
اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة 
الـــدكـــتـــورة رشـــــال حــبــيــقــة كــالس 
فــي مــقــر الــرابــطــة، نــاقــشــت خالله 

القضايا المستجدة.
أنها  بــيــان،  فــي  الهيئة  وأعلنت 
توقفت عند "التأخير المتكرر في 
دفـــع الـــرواتـــب الــشــهــريــة ألســاتــذة 
الــجــامــعــة ومــوظــفــيــهــا، واضــطــرارهــا 
في كل مــرة إلــى متابعة األمــر لدى 
الدوائر المعنية لمعالجة التأخير".

وإذ لفتت المعنيين إلى "خطورة 
هذا الموضوع"، طالبت "بالكف عن 
الجامعة"،  أهل  بحقوق  االستهتار 
"متابعة  إلــى  الجامعة  إدارة  داعــيــة 
الموضوع عبر التواصل مع الوزارات 
المعنية". وأعلنت أنها ستلجأ إلى 
"كل الوسائل المشروعة للتصدي 

لهذا األمر في حال تكراره".
وناقشت موضوع تعيين مديري 
الفروع، "وما استتبع ذلك من ردود 
فــعــل ومــــواقــــف، وعــــدم اســتــكــمــال 
هــــــذه الـــتـــعـــيـــيـــنـــات والــــلــــجــــوء إلـــى 
األصيل".  التعيين  بــدل  التكليف 
في  العملية  هــذه  "بإنهاء  وطالبت 
أســـــرع وقـــــت، مـــع ضــــــرورة الــتــقــيــد 
بــالــقــانــون رقــــم 66 نصًا  الـــكـــامـــل 

وروحًا".
الــهــيــئــة "لــــو أن بعض  وتــمــنــت 
هــــــذه الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، وفــــــي ســيــاق 
ت بحكمة وروية،  القانون نفسه تمَّ
العليا  الجامعة  مصلحة  يــخــدم  بما 
ويــحــافــظ عــلــى وحــدتــهــا والـــتـــوازن 

فيها".
وتطرقت إلى ما نشر في بعض 
وســــائــــل اإلعــــــــالم عــــن "تـــــجـــــاوزات 
حاصلة في أحد معاهد الدكتوراه".

"النهار"

لرابطة  اإلداريـــــة  الهيئة  انتخبت 
الرسمي  الثانوي  التعليم  أساتذة 
الــمــنــتــخــبــة حــديــثــًا مــمــثــل "الــتــيــار 
رئيسًا  خاطر  عبده  الحر"  الوطني 
لـــلـــرابـــطـــة، خــــالل اجـــتـــمـــاع تــرأســه 
بـــــركـــــات طــــالــــب بـــصـــفـــتـــه األكـــبـــر 
ســنــًا، وزعـــت خــاللــه المهمات بين 
لـــلـــمـــادة 23 من  أعــضــائــهــا وفـــقـــًا 

النظام الداخلي. 
وشــــهــــد اإلجـــــتـــــمـــــاع نـــقـــاشـــات 
وســجــاالت بين عــدد من األعضاء، 
أبــــرزهــــا مـــا طـــرحـــه رئـــيـــس الــهــيــئــة 
المستقل  التيار  ورئيس  السابقة 
ألســــاتــــذة الــــثــــانــــوي حـــنـــا غـــريـــب، 
عــن تــوزيــع الــمــســؤولــيــات واختيار 
رئيس الرابطة، فشدد على ضرورة 
تحديد مواصفات الرئيس انطالقًا 
من نتائج االنتخابات ، وأن يجري 
ضوئها،  على  والتنفيذ  االنتخاب 
مــشــيــرًا الـــى أن الــالئــحــة الــنــقــابــيــة 
الــمــســتــقــلــة قـــد حــــازت 44% من 
المندوبين،  مجلس  في  األصــوات 
فيما تحالف قوى 8 و14 أذار حازت 
مجتمعة 56%، لذا فالتمثيل في 
يـــكـــون منصفًا  أن  يــجــب  الــهــيــئــة 

وهـــــــذا مـــعـــنـــاه أن يــــكــــون األكـــثـــر 
تمثياًل وقوة هو رئيس الهيئة في 

توزيع المسؤوليات.
هــذه  رفــضــوا  المجتمعين  لــكــن 
التصويت،  باب  المعادلة، وفتحوا 
كما  يترشح  ولــم  غريب  فانسحب 
لــم يــشــارك فــي الــتــصــويــت، فبقي 
عــضــوًا فــي هيئة رابــطــة الــثــانــوي. 
وجــــــــاءت الــنــتــيــجــة عـــلـــى الــشــكــل 
اآلتي: عبده خاطر رئيسًا، يوسف 
زلـــــغـــــوط نـــائـــبـــًا لـــلـــرئـــيـــس، نـــزيـــه 
ضو  عصمت  للسر،  أمينًا  الجّباوي 
أمينًا للجنة المالية، غادة الزعتري 
أمــيــنــة لــلــجــنــة الـــعـــالقـــات الــعــامــة، 
أحمد الخير أمينًا للجنة اإلعالمية، 
جرجي نصر أمينًا للجنة الثقافية، 
بركات طالب أمينًا للجنة التربوية، 
عــبــد الــــرؤوف إيــعــالــي أمــيــنــًا للجنة 
للجنة  أمينًا  نجم  عبدالله  الفنية، 
االجــتــمــاعــيــة، فــيــصــل زّيــــود أمين 
الــدراســات واإلحــصــاء، ماهر  لجنة 
مـــرعـــي أمـــيـــن الــلــجــنــة الـــريـــاضـــيـــة، 
ملف  عبدالله مستشارة  أبــي  هيام 
ـــخـــارجـــيـــة، وكـــــل مــن  الــــعــــالقــــات ال
حــنــا غـــريـــب، فـــــؤاد ابـــرهـــيـــم، مــرتــا 
دحدح، جعفر عساف وعلي حيدر 

مستشارين.

ماريا الهاشم

ف��ي رأي الـــوزيـــر عــريــجــي "الــثــقــافــة 
وحاضره  وتــاريــخــه  البلد  هوية  هــي 
ومــســتــقــبــلــه، وهـــي قــاســم مشترك 
بين الناس يمكن أن يمتد ليصل 
إلى السياسة. حتى اقتصاديًا، إذا 
"البنية  وأّمّنا  الثقافة حقها،  أولينا 
ـــبـــيـــئـــة الـــحـــاضـــنـــة"  الـــتـــحـــتـــيـــة" و"ال
الـــمـــالئـــمـــة لـــلـــثـــقـــافـــة، فــيــمــكــن أن 
تــشــكــل األخــــيــــرة عـــامـــاًل مــهــمــًا في 
وتوفير  اللبناني  االقتصاد  تحفيز 
مــداخــيــل لــلــدولــة مــنــه، عــبــر ايــجــاد 
وكل  والمبدعين  للفنانين  فــرص 
الفنية،  المهن  إطــار  من يعمل في 
السياحة.  حــركــة  تفعيل  عــبــر  كــمــا 
فــــاآلثــــار الـــتـــي نــمــلــكــهــا هـــي محط 
جذب  ووسيلة  العالم،  دول  تمني 

للسياح". 
ورأى في حديث إلى "النهار" أن 
النقص الذي لمسه في الــوزارة هو 
البشرية، خصوصا  اإلمــكــانــات  فــي 
أما  للثقافة.  الــعــامــة  الــمــديــريــة  فــي 

بالنسبة إلى المديرية العامة لآلثار، 
فـــتـــم تــعــيــيــن مــــديــــر عــــــام جـــديـــد، 
إضــــافــــة إلـــــى تــعــيــيــن 24 مــوظــفــًا 
جديدًا ومهندسين وطوبوغرافيين 
أمــل أن يفّعل ذلك  وغــيــرهــم، على 
عـــمـــل الـــمـــديـــريـــة. ويـــتـــوقـــف عــنــد 
لــآلثــار، كخطوة  عـــام  مــديــر  تعيين 
مــديــر  دون  مـــن  وزارة  ألن  مــهــمــة، 

يبقى عملها غير مكتمل.
ويـــبـــدي الـــوزيـــر ارتــيــاحــه إلـــى ما 
أنــجــزه خـــالل 11 شــهــرًا مــنــذ توليه 
الــــوزارة، إضــافــة إلــى عمل الحكومة 
في ظروف دقيقة وصعبة، ولكنها 
أنجزت الكثير من الملفات المهمة.

"إمــكــانــاتــنــا الــبــشــريــة والــمــاديــة 
قليلة جــدًا، ولــن نستطيع في ظل 
هذا الوضع االقتصادي الصعب أن 
لذلك  لــلــوزارة،  أكبر  ميزانية  نؤمن 
نــحــن نــتــجــه إلــــى تــفــعــيــل الــتــعــاون 
مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي تــنــفــيــذ 
يكون  أن  على  مشتركة،  مــشــاريــع 
ومتمتعًا  جــديــًا  المقترح  الــمــشــروع 
بالصدقية، وأن يقدم مع ضمانات 

الســـتـــمـــراريـــتـــه. كــمــا أحـــــرص على 
ـــــــــوزارة فــــي الــمــنــاســبــات  حـــضـــور ال

الثقافية"، يقول عريجي. 
ويـــفـــنـــد بـــعـــض الـــمـــشـــاريـــع فــي 
روزنامته، منها المتحف االفتراضي 
اإلنــتــرنــت، رؤيــة  الـــذي يتيح، على 

الرسامين  لــكــبــار  لــوحــات  مجموعة 
الــتــشــكــيــلــيــيــن )أكــــثــــر مــــن 2000 
في  كأننا  الـــــوزارة،  تملكها  لــوحــة( 
المتحف  ينطلق  حقيقي.  متحف 
قــريــبــًا جـــدًا فـــي الــنــصــف األول من 
"األلبا"  جامعة  بتمويل  آذار،  شهر 

وتنفيذها، والتي ستديره لمدة 5 
سنوات، وقد أدخلته في منهاجها.

ـــــــوزارة بــالــتــعــاون مع  وأنـــشـــات ال
وبتمويل  والــنــقــل،  األشــغــال  وزارة 
من شركة طيران الشرق األوســط، 
األثـــريـــة في  مــعــرضــًا دائــمــًا للقطع 
الـــمـــطـــار، وســيــتــم  فـــي  صـــالـــة األرز 
إنــشــاء مــعــرض مــمــاثــل فــي الطبقة 
ـــــمـــــطـــــار، مــجــهــز  ـــســـفـــلـــيـــة مــــــن ال ال
بشاشات تعرض معلومات عن كبار 
لبنان.  فــي  والفنون  الثقافة  أعــالم 
تعريف  المشروع  هــذا  والهدف من 
إلى  المجتمع والوافدين  كل فئات 
لبنان، بتاريخه القديم وشخصياته 

الثقافية.
ومن المشاريع أيضًا ترميم بيت 
الحسامي في جبيل، الذي يقع في 

قلب الموقع األثري.
قريبًا  الــثــقــافــة  وزارة  وســتــطــلــق 
العربية  لــلــروايــة  اللبنانية  الــجــائــزة 
اللبنانيين،  للروائيين  المخصصة 
وتــضــم جــائــزتــيــن: جـــائـــزة الـــروايـــة 
الـــعـــامـــة، وجـــائـــزة أول روايـــــة وهــي 
األولى لكاتب ناشئ لم يسبق له أن 
طبع رواية. "ونطمح في المقبل من 
األيام إلى استحداث جائزة للشعر، 
للقصص، وللكتاب المدرسي...".

األوركسترا  األولى عزفت  وللمرة 
اللبنانية في قطر حيث أدت حفلة 
مع الفنانة أميمة الخليل، وتشكل 
لألوركسترا  جــديــدة  انطالقة  هــذه 

مشترك  بتمويل  الــشــرقــي،  القسم 
من الوزارة وقطر.

"كـــمـــا نــعــمــل أيـــضـــًا عـــلـــى وضـــع 
قــوانــيــن عـــديـــدة، فــهــنــاك مــراســيــم 
ــلــمــكــتــبــة الـــوطـــنـــيـــة،  تــنــظــيــمــيــة ل
المتاحف،  لهيئة  تنظيمي  مرسوم 
إضافة إلى قرارات تبصر النور قريبًا 
تنظم عملية الحفريات في المدن. 
هـــنـــاك نـــقـــص كــبــيــر فــــي قــوانــيــن 

الوزارة، يستغرق إعدادها وقتًا". 
المدير  تعيين  إلــى  بالنسبة  أمــا 
أعلم  للكونسرفاتوار "فلست  العام 
فــي صــدد فتح  الحكومة  إن كانت 
بـــــاب تــعــيــيــن أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
ولــيــد  الـــدكـــتـــور  أداء  إن  اإلدارة. 
م جيد جدًا، لكنه كاثوليكي، 

ّ
مسل

ــتــوزيــع الــطــائــفــي فــي لــبــنــان قد  وال
مــديــرًا  تعيينه  دون  حــائــاًل  يــكــون 

عامًا أصياًل للكونسرفاتوار".
ويختم: "آمل في أن أنجز مشروع 
قـــانـــون لــحــمــايــة األبــنــيــة الــتــراثــيــة. 
انــتــهــيــنــا مــــن وضـــــع مــــســــوّدتــــه مــع 
مــتــخــصــصــيــن، ونـــحـــن فــــي مــرحــلــة 
القراءة األخيرة، لنرسلها إلى المراجع 
هنا  الــمــقــصــودة  الحماية  المعنية. 
هي حماية هذه األبنية والمحافظة 
الفردية،  الملكية  احترام  مع  عليها 
وتــأمــيــن الــتــعــويــض لــلــمــالــك وعــدم 

االنتقاص من حقوقه".

maria.hachem@annahar.com.lb

الوزير عريجي متحدثًا لـ"النهار".

العمل يتركز على وضع قوانين لوزارة الثقافة ومراسيم تنظيمية للمشاريع
عريجي لـ"النهار": قريبًا مشروع قانون لحماية األبنية التراثية

"وزير ثقافة ومبسوط!" بهذا يبادر وزير 
الثقافة ريمون عريجي سائله عن كونه وزيرًا 

في وزارة قد يعتبرها البعض غير مهمة 
ربما كسائر الوزارات، مع ميزانية محدودة. 

أنطوان بستاني وّقع "املجاعة يف جبل لبنان":
خطورة الحوادث أيقظت فينا غريزة البقاء 

بو صعب أسف للقرارات غير املدروسة يف اللبنانية
وأمانة سر الجامعة: املالحظات وفق األصول

 

الجامعة اللبنانية الفرنسية تتعاون مع جامعات فرنسية
تطوير اختصاصات العلوم والتكنولوجيا بنظام أوروبي

"المجاعة  كتاب  توقيع  حفل  أقيم 
فـــي جــبــل لـــبـــنـــان" لــنــقــيــب األطـــبـــاء 
أنــــطــــوان بــســتــانــي فـــي بــطــريــركــيــة 
األرمــن األرثــوذكــس في أنطلياس، 
في حضور وزراء ونواب وشخصيات.

وذكرت مورا برافداريان كباليان 
ما ورد في الكتاب عندما أراد جمال 
بـــاشـــا الــعــثــمــانــي إخـــضـــاع الــشــعــب 
اللبناني للجوع ليشكل بذلك أكبر 
عملية إبادة نتذكرها بعد 100 عام 

من هذه المأساة.
وقــال البستاني: "بعد قــرون من 
نــظــام ســيــاســي اجــتــمــاعــي محصور 
بـــجـــبـــل لـــبـــنـــان، حـــصـــل بـــيـــن لــيــلــة 
وضحاها انفتاح اجتماعي وانفالش 
جغرافي وتبديل سياسي جوهري. 
كــــــان فـــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان مـــكـــونـــان 
ــــدروز.  وال المسيحيون  رئــيــســيــان، 
ومع التوسع الذي حصل على طلب 
بطريركهم،  وإصـــــرار  الــمــوارنــة  مــن 
دخـــــل مـــكـــون ثـــالـــث مــعــظــمــه فــي 
حــــاول  الـــســـنـــة.  مــــن  ــــوقــــت  ال ذاك 
المسيحيون التقدم بشكوى للدول 
العظمى التي ربحت الحرب بالطبع 
)ألن الــحــق دائـــمـــًا عــلــى الــخــســران( 
ضــد الــدولــة الــتــركــيــة بــجــرم اإلبـــادة 
حصل  كما  المسؤولين  ومحاكمة 
بالهم  ألــمــانــيــا، لكن سهى عــن  مــع 
أن السلطنة العثمانية كانت مركز 
ومذهبيًا  دينيًا  ترمز  وهــي  الخالفة 
إلى مكون وشريك جديد، من غير 

الــمــســتــحــب أن نــبــدأ تــعــاونــنــا معه 
والعيش المشترك بموضوع يحمل 
فـــي طــيــاتــه اخـــتـــالفـــًا فـــي وجــهــات 
الــنــظــر. الــتــوافــق أولــويــة األولــويــات 
لـــــــذا وجـــــــب طـــــي هـــــــذا الــــمــــوضــــوع 
واســتــبــدالــه بــحــدث أكــثــر توافقية 
أعدمهم  الذين  بالشهداء  المتمثل 

جمال باشا السفاح".
وخـــتـــم: "أنــــا مــطــمــئــن، ولـــي مــلء 
المنحى  ستأخذ  األمـــور  بــأن  الثقة 
غريزة  ألن  أواًل:  لسببين.  السليم 
خطورة  فينا  أيقظتها  التي  البقاء 
الــــحــــوادث الـــتـــي تـــجـــري فـــي لــبــنــان 
والتي  عقود  أربــعــة  منذ  والمنطقة 
 ،1975 العام  لبنان  بحرب  ابتدأت 
جعلت  ستنتهي،  متى  أعلم  والــلــه 

الذين قرروا البقاء في لبنان يعون 
واقــــعــــهــــم ويـــــتـــــذكـــــرون جــــذورهــــم 
ويــتــنــبــهــون لــغــدهــم، وهـــذا تصرف 
إنساني الشعوري ينتج من الشعور 
والعودة  والحياتي.  الداهم  بالخطر 
إلــــى الـــجـــذور تــقــودنــا إلــــى مـــا نحن 
بصدد القيام به. ثانيًا: ألن وجودنا 
وتــــعــــاونــــنــــا مـــــع الـــشـــعـــب األرمــــنــــي 
الشقيق والشريف هما بمثابة قدوة 
علينا التمثل بها بوفائه لشهدائه، 
بالمثابرة إلحياء ذكراهم، بالشجاعة 
والحق،  بالعدالة  للمطالبة  والــجــرأة 
مع  بعضهم  وتــعــاونــهــم  بتكاتفهم 
للبنان. فيا رب  بعض وبإخالصهم 
العدوى  بتلك  نصاب  كي  ساعدنا 

التي ال خالص لنا بدونها".

ت�����رك قــــــرار رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة وقـــف 
األعــمــال-  ادارة  كلية  مــديــر  تعيين 
الفرع الثالث في طرابلس ردود فعل 
السياسية  األوســـــاط  فـــي  ومـــواقـــف 
واألكاديمية. واعتبر القرار، وإن كان 
تـــرك لــمــجــلــس الـــوحـــدة فـــي الكلية 
أنه  المشكلة،  حل  بهدف  التصرف 
مسؤوليته  ويتحمل  أكــاديــمــي  غير 
أدارت  التي  والقوى  الجامعة  رئيس 
القرار  بعنوان طائفي. وهذا  الحملة 
الجامعة  أهــل  فيه بعض  قــد يطعن 
ـــاعـــتـــبـــار ان وقــــــف تـــعـــيـــيـــن مـــديـــر  ب
المتفق  بالميثاقية  يــخــل  مسيحي 
أهل  استهجن  المقابل  وفي  عليها. 
الجامعة دعوات قوى إلعالن الجامعة 
طائفي،  بشعار  المستقلة  اللبنانية 

وهو أمر يناقض العيش المشترك.
وأســـــف وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
الــعــالــي الــيــاس بــو صعب "لــلــقــرارات 
رئيس  اتخذها  التي  المدروسة  غير 
الجامعة اللبنانية والمتعلقة بتعيين 
مـــديـــريـــن ومـــــن ثــــم إقــــالــــة مــديــريــن 
للكليات في الجامعة مما أوجد حالة 

طائفية في الجامعة.
ـــــى ان عـــدد  وأشــــــــار بــــو صـــعـــب إل
الــشــكــاوى الــــذي يــصــلــنــا مـــن بعض 
التعامل  كيفية  عــن  الجامعة  عــمــداء 
مع القرارت األساسية ضمن مجلس 
هذا  معالجة  بــضــرورة  ينذر  الجامعة 
الــــوضــــع فــــي اســــــرع وقـــــت فــــي هـــذه 

المؤسسة.
مـــن جــهــتــهــا، أصـــــدرت أمـــانـــة سر 
ــلــبــنــانــيــة بــيــانــًا  مــجــلــس الـــجـــامـــعـــة ال
تــوضــيــحــيــًا قـــالـــت فــيــه إن الــجــامــعــة 
ومـــالـــي  إداري  بـــاســـتـــقـــالل  تــتــمــتــع 
وأكــــاديــــمــــي، وهــــي تـــديـــر شــؤونــهــا 
رئــيــس ومجلس  مــن خــالل  بنفسها 
سندًا للمادة 9 من قانون تنظيمها، 
وتصدر قراراتها بعد دراستها بعيدًا 
مــن أيـــة تــأثــيــرات أو إيـــحـــاءات. وإن 
مجلس الجامعة، ومنذ توليه مهماته 
فـــي أيـــلـــول الـــمـــاضـــي، يــنــكــب على 
درس االمور المحالة إليه وفق جدول 
فــيــهــا بنقاشات  ويـــتـــداول  األعـــمـــال 
بـــنـــاءة وبـــــروح ديــمــوقــراطــيــة ويــخــرج  
بــتــوافــق وإجــمــاع األعــضــاء كــافــة لما 

فيه مصلحة الجامعة. واذا تعذر ذلك 
القانون  يقتضي  كما  فبالتصويت 
والــنــظــام الـــعـــام. ولــيــس صــحــيــحــًا ما 
العالقة  أن خــالفــًا يحكم  عــن  يــشــاع 

بين أعضاء مجلس الجامعة.
أداء  على  المالحظات  إن  وخــتــم، 
أي مصدر كان  من  الجامعة  مجلس 
يــتــم طــرحــهــا وفــــق األصــــــول داخـــل 
أصدقاء  جمعية  وأصــدرت  الجامعة. 
الجامعة اللبنانية )Aulib( بيانًا بعد 
الــتــي حصلت فــي كلية  الــتــطــورات 
ادارة األعــمــال فــي طــرابــلــس، والتي 
أتت كردة فعل على تعيين انطوان 
تكليفه  وإبــــطــــال  مــــديــــرًا،  طـــنـــوس 
بعد يومين رغم أنه نال ثقة زمالئه 
فـــي الـــفـــرع وفــــي مــجــلــس الـــوحـــدة، 
ونـــــاشـــــدت الــجــمــعــيــة الــمــســؤولــيــن 
العمل  واألكاديميين،  السياسيين 
عــلــى صــيــانــة الــعــيــش مــعــًا فــي فــروع 
الــــشــــمــــال وعــــلــــى الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
حـــقـــوق جــمــيــع الـــطـــالب واألســـاتـــذة 
وعــدم  التعايش  ثقافة  ترسيخ  عبر 

السماح باإلنقضاض عليها.

تتقدم الجامعة اللبنانية الفرنسية 
الــعــلــمــيــة  الــمــســتــويــات  ULF عــلــى 
واالكـــــاديـــــمـــــيـــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــات مــع جامعات 
تعزز  فرنسية  أكــاديــمــيــة  وجــهــات 
الـــتـــعـــاون والـــشـــهـــادات، بــاإلضــافــة 
الـــــــى افـــتـــتـــاحـــهـــا فـــــروعـــــًا جــــديــــدة 
فـــــــي اخـــــتـــــصـــــاصـــــات الــــهــــنــــدســــة 

والتكنولوجيا.
أخــــيــــرًا وفـــد  الـــجـــامـــعـــة  زار  وقـــــد 
فـــرنـــســـي، وقـــــع مـــــذكـــــرات تــفــاهــم 
أكاديمية لتعزيز التعاون، رغم أنها 
في  جامعات  مع  باتفاقات  مرتبطة 
مدينة ليون الفرنسية، وذلك منذ 
اإلنطالقة األولى، حين تألف فريق 
وفرنسيين  لبنانيين  جامعيين  من 
لــيــون،  فــي   AFDES حـــول جمعية
ومن خاللها أنشئ المركز الجامعي 
لبنان  شمال  فــي  والبحث  للتعليم 
تعليمية  اســتــحــضــار وســـائـــل  عــبــر 
مــــبــــتــــكــــرة، مــــفــــيــــدًا مــــــن خــــبــــرات 
ــلــتــعــلــيــم  األنـــــظـــــمـــــة الـــــمـــــتـــــطـــــورة ل
توسعت  ثــم  التكنولوجي.  العالي 
فأسست فروعًا في المتن وشتورة 

وكليمنصو في اختصاصات العلوم 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــلــيــا والــهــنــدســة 

واإلدارة واآلداب وغيرها.
استكمال  عــن  الجامعة  وأعلنت 
ـــــي  الـــتـــعـــاون لـــوضـــع الــنــظــام األوروب
لــلــتــعــلــيــم لــإعــتــمــادات الــمــتــراكــمــة 
نــظــام  بـــــــ  ECT، وهــــــو  الــــمــــعــــروف 
تــدريــس يعتمد أســلــوب األرصـــدة 
وتتكون  إلزامي.  بحضور  األوروبية 
الــجــامــعــة الـــتـــي تــعــتــمــد الــفــرنــســيــة 
واإلنــكــلــيــزيــة مـــن 3 كــلــيــات هــي: 
وتــتــضــمــن  والـــعـــلـــوم  األداب  كــلــيــة 
اخــــــتــــــصــــــاصــــــات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المتقدمة والمعلوماتية وميكانيك 
ـــبـــديـــلـــة والـــتـــجـــهـــيـــزات  الــــطــــاقــــة ال
واالتــصــاالت  والمعلوماتية  الطبية 
وعــــلــــوم الـــبـــيـــئـــة وعـــلـــم االجـــتـــمـــاع. 
وتــتــضــمــن  االعـــــمـــــال  ادارة  كـــلـــيـــة 
وادارة  الـــتـــســـويـــق  اخـــتـــصـــاصـــات 
الـــفـــنـــادق والــمــعــلــومــاتــيــة اإلداريـــــة 
امـــا  الـــــدولـــــيـــــة.   االعـــــمـــــال  وادارة 
كــلــيــة الـــهـــنـــدســـة فـــتـــتـــوافـــر فــيــهــا 
اختصاصات الميكانيك والطاقات، 
االلكترونيك، الكهرباء، والهندسة 

الكليات  وتمنح  وغيرها،  المدنية، 
الـــــــثـــــــالث شـــــــهـــــــادة مـــــاســـــتـــــر فـــي 

اختصاصات عدة. 
ويوفر نظام التعليم في الجامعة 
تــدريــبــات لــلــطــالب وانــدمــاجــًا على 
الـــمـــســـتـــوى الــــوطــــنــــي واالقـــلـــيـــمـــي 
والــعــالــمــي، وبــالــتــعــاون مــع الــوكــالــة 
الـــجـــامـــعـــيـــة الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة، ومـــع 
عـــــشـــــرات الــــجــــامــــعــــات الـــفـــرنـــســـيـــة 
بالجامعة  تربطها  الــتــي  والعالمية 

اتفاقات تعاون.   
ــــى أن عــدد  ولــفــتــت الــجــامــعــة ال
طـــالـــب   1300 نـــحـــو  ـــلـــغ  ب طـــالبـــهـــا 
فــــي اإلخـــتـــصـــاصـــات كـــلـــهـــا، وهـــي 
خـــرجـــت أخـــيـــرًا دفـــعـــة مـــن طــالبــهــا 
فـــي حـــضـــور رئـــيـــس مــجــلــس امــنــاء 
الــجــامــعــة الــدكــتــور جـــان كــلــود بــون 
واالعضاء، الرئيس السابق للوكالة 
االوسط  الشرق  في  الفرنكوفونية 
ميشال بيناسار، مسؤول الدراسات 
والــتــأهــيــل الـــدولـــي فـــي الــمــدرســة 
الــكــنــديــة الدارة االعــمــال  الــوطــنــيــة 
وممثلين  مــالــون،  فرنسوا  الدكتور 

عن جامعات.

البستاني موقعًا كتابه لنواب وشخصيات.  )مروان عساف(

تعاون بين الروح القدس وجامعة تكساس
لتصميم املواد التعليمية وفقا لنماذج عاملية

ــــــــروح الــــقــــدس-  أط���ل���ق���ت جـــامـــعـــة ال
الكسليك برنامجا عن اكتساب أفضل 
التعليمية وتطوير تقييم  المهارات 
التعلم  بالتعاون مع جامعة تكساس 
 فـــــي واليـــــــــة أوســـــتـــــن األمــــيــــركــــيــــة.
البرنامج نقاط عدة أهمها،  وتضمن 
وكيفية  التعليمية  الــمــواد  تصميم 
تنظيم الحصص وفقا لنماذج عالمية 
واســــتــــخــــدام أحــــــدث طـــــرق ونـــمـــاذج 
الــتــقــويــم، بـــاإلضـــافـــة إلــــى اكــتــســاب 

أفضل المهارات التعليمية.
بــــدايــــة تـــحـــدث مـــفـــوض رئــيــس 
والتعليم  الـــجـــودة  لــضــمــان  الــجــامــعــة 
والتعلم مدير مكتب ضمان الجودة 
ة الـــمـــؤســـســـاتـــيـــة جـــــورج  والـــــكـــــفـــــاء
ــــى أن "أعـــضـــاء  يــحــشــوشــي الفـــتـــا إل
من  ا  جــــزء كـــانـــوا  التعليمية  الــهــيــئــة 
بــرنــامــج تــطــويــر مهني بــالــتــعــاون مع 
شـــركـــاء دولـــيـــيـــن رائــــديــــن فـــي هــذا 

المجال".
مجرد  ليس  "التعليم  أن  واعــتــبــر 
رســالــة بــل هــو نشاط مهني يستند 
إلــــــى مـــبـــدئـــيـــن الـــتـــعـــلـــم الــحــقــيــقــي 
والتطور المستمر". وقال: "فالهدف 
من التركيز على التطوير المهني هو 
ضمان التعليم الصحيح القادر وحده 
عــلــى تــخــريــج مــتــعــلــمــيــن يــواجــهــون 
تـــحـــديـــات الـــتـــغـــيـــيـــرات الــعــالــمــيــة، 
يــعــنــي تعليم  الــصــحــيــح  فــالــتــعــلــيــم 
األشــــخــــاص أن يـــكـــونـــوا مــتــعــاونــيــن 

ومستقلين ومبادرين".
ثم كانت كلمة لكل من الخبيرتين 

البرنامج كارولين  اللتين قدمتا هذا 
كـــريـــل ولـــــــورا إيـــويـــنـــغ، مــــن جــامــعــة 
لــمــا تضمنه  فــعــرضــتــا   ، تــكــســاس 
الـــبـــرنـــامـــج "الــــــذي يـــعـــود بــالــمــنــفــعــة 
لــيــس عــلــى األســــاتــــذة فــحــســب بل 
على الطالب أيضا"، ونوهتا بأهمية 
"ضــرورة  على  التشديد  مــع  التعاون 

أن يصبح مستداما ومنظما".
بــــــدوره تـــحـــدث رئـــيـــس الــجــامــعــة 
في  كمشارك  محفوظ،  هــادي  األب 
التعاون  إلــى  وتــطــرق  البرنامج،  هــذا 

بين الجامعة والوزارة.
وأكــــد "إهــتــمــام الــجــامــعــة الــدائــم 
التعلم  الجودة والتميز في  بضمان 
المباني  تأهيل  لناحية  والتعليم، 
وتعزيز قــدرات أساتذتها وتطوير 
وذلك  والبحوث  التعليمية  البرامج 
لــتــقــديــم أفـــضـــل خـــبـــرة تــعــلــيــمــيــة 

للطالب".
العالي  للتعليم  الــعــام  الــمــديــر  أمــا 
على  فشدد  الجمال  احمد  الدكتور 
الفاعل  الــقــدس  الـــروح  "دور جامعة 
في قطاع التعليم العالي في لبنان"، 
معتبرا "أنها من بين أرقى الجامعات 
بــعــد حصولها  الــوطــنــيــة، خــصــوصــا 
على االعتماد الجامعي األوروبــي من 

مؤسسة إيفاالغ األلمانية".
وهنأ الجامعة على "مبادرة التعاون 
هـــذه مــع جــامــعــة تــكــســاس الــذائــعــة 
الــصــيــت عــالــمــيــا، مـــن خـــالل بــرنــامــج 
وفــي  التعليمي،  لطاقمها  تــدريــبــي 
االستراتيجية  على  دليل  ذلــك  كــل 
الــقــويــمــة الــتــي تــعــتــمــدهــا مـــن أجــل 

ضمان جودة التعليم فيها".
وفي ختام الحفل، وزعت اإلفادات 

على المشاركين.

محفوظ والجمال والوفد األميركي.
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ليلة ملوسيقى الحجرة ارتأتها األنطونية يف كنيسة اآلباء الكبوشيين
ميكيلي كامبانيال كشف ببراعة عزفه عن ذخائر شوبان وليزت

موسيقى

تحت الضوء

"مسرح بابل" ُيحَتَضر. يلفظ أنفاسًا أخيرة في أزماٍن سقيمة. 
مصيره انطفاٌء لعيٌن كان شهده "مسرح بيروت" حين ُأقِفل. في 

15 نيسان، ينتهي العقد. يستبعد مديره المخرج جواد األسدي 
إمكان التجديد، بعدما بلغت حال التأّزم مبلغها األخير. يبدو المسرح 

رته النزعة االستهالكية  اللبناني مقباًل على سوداويٍة رعناء. دمَّ
وزحف الجماهير نحو األرخص. وجاءت التبّدالت في بنية المدينة 
لُتفاِقم الفجوة حيال اعتبارات القيمة. لم يعد محَتماًل السكوت، 

فيما المسرح ُيحشِرج. ُنطلق صرخًة هيستيرية في وجه الجمال 
الذي ُيزهق وُتهتك تجّلياته.

فاطمة عبدالله

ظ 
ّ
ِرد من جواد األسدي أن يتلف

ُ
لم ن

عنا السوء 
ّ
مبكرًا بحلول الكارثة. توق

ف��ي أح���وال ال��م��س��رح ك��م��رآة تعكس 
اح���ت���م���ال  أّن  ب���ي���د  االن������ك������س������ارات، 
 م��س��ت��ب��ع��دًا. ع���ن أزم���ة 

ّ
اإلق���ف���ال ظ����ل

المسرح اللبناني، وصيرورة اإلحباط 
واق��ع��ًا م��ح��ت��وم��ًا، وع���ن "ب���اب���ل" اآلي��ل 
إلى اإلقفال، نحاور األسدي المثقل 
نشد  ال���ذي  ال��ع��راق��ي  وه���و  بالخيبة، 
ف��ي ب��ي��روت مكانًا ب��دي��ًا م��ن أمكنة 

الخراب في الوعي والحرية.

انتكاسة المدينة وانتاج 
التضعضع الفّج

 
ّ

ك����ل أّن  ن��������درك  ي�����ج�����ري؟  م��������اذا 
لكّنَك  القعر،  ال��ى  آيلة  االح��ت��م��االت 
ال�����ي�����وم ت�����ق�����ّرر ت���وض���ي���ب ال��ح��ق��ي��ب��ة 
مة. 

ّ
والرحيل عن هذه األرض المحط

مشهدية   
ً
مفارقة المخرج  يستعيد 

بين بيروت الماضي المزدهر وبيروت 
تغييرًا  مسترجعًا  ال��ع��دم��ي،  ال��راه��ن 
المدينة  ببنية  يفتك  درام��ات��ي��ك��ي��ًا 
م���ش���ّوه���ًا ت��ف��ص��ي��ل��ه��ا. ن���ص���غ���ي ال���ى 
"أتيُت  المشهد:  إدارة  ُيتِقن  رج��ل 
ال���ى ل��ب��ن��ان ف��ي ال��ت��س��ع��ي��ن��ات ألق���ّدم 
بيروت".  "مسرح  على  "االغتصاب" 
تراءت المدينة آنذاك جنة الثقافة. 
تيَح 

ُ
أتيُت إليها راغبًا في تقاسم ما أ

افتتحُت  اإلن��س��ان��ي��ة.  ال��ن��واح��ي  م��ن 
 
ً
مدينة المكتشف  بدهشة  "ب��اب��ل" 

تبدو مكانًا للعيش ومركزًا للجذب. 
ث��م راح���ت ال��ص��ورة ت��ت��وّض��ح. كأنها 
ف��ي ح��ال م��ن ال��ت��ع��ّري التدريجي. ما 
الخطأ  يحتمل  ب��ات  ال��ج��ن��ة،  ظننُته 
في  بيروت  اإلدراك.  وس��وء  ر 

ّ
والتعث

الغريزية، بعدما  ن��زوٍل مضطرد نحو 
للمدن  الطائفي.  الفيروس  أعياها 
ب���ي���روت ت��ف��ّردت  ن���ب���رة، وإذا ك��ان��ت 
كتها 

ّ
تمل فقد  عالية،  جمالية  بنبرة 

الح���ق���ًا ن���ب���رة ط��ائ��ف��ي��ة م���ري���ب���ة. م��ن 
المحال أن ينأى الشأن الثقافي عن 
التقهقر في أوضاع اإلنسان والفكر، 

فُزجَّ بالمسرح طرفًا في المعركة". 
ن��ل��م��ح ف��ي ع��ي��ن��ي األس����دي رفضًا 
لما أصبحنا عليه، فهو الذي أّسس 
��د ال���ي���وم أّن ال��ج��ه��د 

ّ
وك���اف���ح، ي��ت��أك

يذهب سدى. نعاتبه على احباطه، 
أاّل  ي��ج��ب  ��ف 

ّ
ال��م��ث��ق أّن  م��ف��ت��رض��ي��ن 

ُي���ح���َب���ط، وأن ث��م��ة ن����ورًا ي��ك��م��ن في 

ك��ع��ب ال��ظ��ل��م��ة، وأن�����ه ه���و شخصيًا 
 من 

ً
ب��ي��روت خالية ت��ص��ّور  ف��ي  يبالغ 

بأنه  العراقي  المخرج  ُيقّر  النبض؟ 
يعشق المدينة على رغم األلم، وبأن 
انتقاد التقهقر في مسارها الثقافي، 
ليس امتهانًا لكرامتها وال تنكرًا لما 
راكمته من إب��داع. وبأنه يكافح من 
أجل أن ال تطفئ المدينة قنديلها. 
العميقة"،  ال��ج��روح  "مسّكنات  إنها 
��ب��ل��س��م روح�����ًا، 

ُ
ك��ال��ق��ص��ي��دة ح���ي���ن ت

وال��م��س��رح��ي��ة ح��ي��ن ت��خ��ل��خ��ل ب��ن��ي��ة. 
"لكّن غالبية المثقفين تذعن لحال 
االن���س���اخ ع���ن ال���م���ش���روع ال��ث��ق��اف��ي، 
ة، 

ّ
ر، إال لدى قل

ّ
حتى بات من المتعذ

االت����ي����ان ب��ن��ص��وص ت��ف��ي��ض س��ح��رًا 
ل��م��اذا؟ "ب���ات الجمهور  ك��ال��س��اب��ق". 
ُمستهِلكًا ال تروقه فرادة العمل. إننا 
الجذرية.  ال��ت��ب��ّدالت  م��ن  مرحلة  إزاء 

األولوية للسريع حّد السذاجة". 

في خيانة المدينة وَسوق 
المسرح الى الذبح

تحضر بيروت بكثافة في تقويم 
ل. كنا في  ال��ت��ح��وُّ لمسألة  األس���دي 
األم���س ال��ن��م��وذج، أم��ا ال��ي��وم فصرنا 
أن  نسأله  المعاكس.  ال��م��وض��ع  ف��ي 
يضع اإلصبع على الجرح. ماذا فعلتم 
ول����م����اذا ان��ت��ظ��رت��م، وأي�����ن أن���ت���م ِم��ن 
المسرح  رف��ع الصوت رفضًا الن��زالق 

بالحياة  "االن��ش��غ��ال  الضحالة؟  نحو 
النزاع  ال��ى  الجماعة  وميل  المعيشة 
��ب ال��ت��ف��ّك��ك على 

ّ
ال��ط��ائ��ف��ي، وت��غ��ل

النفسية،  واالنهيارات  الممارسات 
ف، حّد 

ّ
المثق الفرد  أث��رًا في  فت 

ّ
خل

ال��م��دي��ن��ة ف��رغ��ت. لكّن  أّن  ال��ش��ع��ور 
غ. خانها  ��ف��رَّ

ُ
ت أن  بيروت أسمى من 

��ف��وه��ا ل��دف��ع��ه��ا ال���ى االن��ت��ك��اس��ة 
ّ
م��ث��ق

ال��م��س��ت��م��رة. ال ي��ن��ف��ي ذل����ك وج���ود 
ال��ق��ص��ي��دة ال��م��ت��وّه��ج��ة وال���م���ش���روع 
��غ��َت��ال". 

ُ
ال��ج��م��ال��ي، ل��ك��ن ال��م��دي��ن��ة ت

ي���ح���ي���ل االن�����ه�����ي�����ارات ع���ل���ى ن��ف��س��ه 
وال��م��س��رح: "اه���ت���ّزت ف��ك��رت��ي حيال 
المكان. لم أعد رجًا يحلم بالمدينة 
سًا للعطاء الثقافي. قبل 15 أو 

ّ
متنف

20 عامًا، كان لفظ اسَمي تشيخوف 
المسرح.  على  ��ع 

ْ
ال��َوق ب��ال��غ  وبيكيت 

ي��ع��د يستسيغ  ل���م  ال��ج��م��ه��ور  ل��ك��ن 
ال���ع���ظ���م���ة. ي���ت���س���اب���ق ال�����ن�����اس ال���ى 
مسارح الضحك الكابوسي المبتذل 
وال���ق���ف���ش���ات ال��ج��ن��س��ي��ة ال��ض��ح��ل��ة. 
ال��ج��م��اه��ي��ر ف���ي ال��ط��واب��ي��ر وال��ت��ذاك��ر 
حين  بالغربة  "ب��اب��ل"  صيب 

ُ
أ تنفد. 

راح المسرح ُيساق الى الذبح. أمامي 
ث��اث��ة أش��ه��ر إلغ��اق��ه. ث��اث��ة أشهر 

فقط!".
إغ����اق ال���م���س���رح؟! م���ن أي���ن ألح��د 
أن يملك الجرأة المّرة إلعان مأساة 
ك��ه��ذه؟ ن��ق��ول ل��أس��دي إّن اليأس 

بالمصائب.  تنطق  وإن���َك  كَك 
ّ
يتمل

اليأس.  ال  الواقعية،  "إن��ه��ا  يجيب: 
ليست العاقة الغريزية- السياحية- 
ال��ض��ح��ل��ة ب��ي��ن ال��ج��م��ه��ور وال��م��س��رح، 
وح������ده������ا، س����ب����ب ال������ق������رار ال���ح���زي���ن 
ب��ال��رح��ي��ل. ال ج��ه��ات رس��م��ي��ة تهتم 
وال ال��م��ؤس��س��ات ال��م��ص��رف��ي��ة. كيف 
سّد حاجات المسرح من تجهيزات 

ُ
ت

كيف  وه��ات��ف؟  وكهرباء  وموظفين 

ي��س��ت��ط��ي��ع م���س���رٌح أن ي��ح��اف��ظ على 
وج�������وده، ف��ي��م��ا ال����دول����ة وال��ج��م��ه��ور 
ن���رّد: لكّنها  م��وج��ٍة واح�����دة؟".  على 
"إن خليت خ��رب��ت". ي��رّد على ال��رّد: 
ش مسرحًا".  عيِّ

ُ
"النخبة القليلة ال ت

أت��س��ت��س��ل��م إذًا؟ "ل���م أت����رك أم����ًا إال 
ت. ُي��راد  الح��ق��ت��ه، ل��ك��ّن اآلف���اق ُس����دَّ
ت��ح��وي��ل ال��م��س��رح ب����ؤرة ل��ل��ن��ش��از كي 
ي��س��ت��م��ر. أم���ا أن���ا ف��أف��ّض��ل ال��خ��س��ارة 
ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة وت���رك ال��م��ي��دان ملعبًا 

للجرذان وسوقًا للبيع بالجملة". 

استعادة مسرح بيروت تاريخًا 
من ملهاة ومأساة

ي���س���ت���ع���ي���د األس����������دي ي�������وم ك����ان 
ال�����ي�����اس خ��������وري م�����دي�����رًا ل����"م���س���رح 
ب�����ي�����روت" ف����ي ال���ت���س���ع���ي���ن���ات، "ِع�����ّز 
االزده��ار من حيث الجمهور والمادة 
ال��م��ش��ه��دي��ة". ت��ن��س��ال ل��ق��ط��اٌت من 
"االغ��ت��ص��اب" ل��أس��دي وم��ن أع��م��اٍل 
 شأنًا لروجيه عساف وسواه. 

ّ
ال تقل

ف تمويل 
ّ
 شيء حين توق

ّ
"انهار كل

الدونكيشوتية  األح��ام  ال  المسرح. 
التنظير.  ف���ي  ال��ت��م��ادي  وال  ت��ن��ف��ع، 
ال���م���س���رح ي����وم����ي����اٌت م����ن ال��ج��م��ه��ور 
ال���م���خ���ت���ل���ف وال������دول������ة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة. 
ت��ل��ف��ي��ق��اٌت مسرحية  ال��ي��وم  ت��ح��ُدث 
ب��ف��ان، وس��ط نصوٍص  تجمع فانًا 
رك��ي��ك��ة ه���ي ط��ع��ام ال���س���وق. معظم 
األع����م����ال م���اع���ب ج��ن��س��ي��ة وت��ق��ل��ي��د 
س���ي���اس���ي ي����زح����ف خ���ل���ف ال��ض��ح��ك 

ال��غ��ب��ي ال��ط��اف��ح ب���ال���ب���ادة. ح��ت��ى أّن 
تجّندوا  غالبيتهم،  ف��ي  الممثلين، 
ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون. وج��ه��ت��ه��م ال��م��ش��اري��ع 
ذات ال��ك��س��ب. م��ض��ى زم���ن ال��ن��خ��وة 
���ق". 

َ
���ع���ش

ُ
ت ال��خ��ش��ب��ة  وال���ت���ح���ّم���ل ألّن 

"مسرح  إقفال  يقّدم  يعني خلص؟ 
بيروت" نموذجًا لآلتي من الخسائر. 
التاريخ على  يتبّدى  االستعادة  في 
س، وم���ل���ه���اٍة  ه��ي��ئ��ة م����أس����اة ت���ت���ك���رَّ
َه��مَّ  س��اخ��رة. "ن��ع��م، سأقفل، إال إذا 
أح��ده��م وق���ال: إي���اَك أن تفعل. قد 
فتحول  بالمسؤولية  ال��دول��ة  تشعر 
دون وقوع المصاب. إقفال المسارح 

في بيروت فجيعة".
أم��ن  إزاء  ال��دول��ة شيئًا  تفعل  ل��م 
��ه��م ف���ي ال��ع��ي��ش، 

ّ
م��واط��ن��ي��ه��ا، وح��ق

ف��ك��ي��ف ت���ت���رك م��ص��ي��ر ال���وط���ن ره��ن 
لمصير  وتتفرغ  وال��ب��راك��ي��ن،  ال��ري��اح 
م�����س�����رح؟ ن���ت���ف���ّه���م أول������وي������ات������ِك، ي��ا 
عزيزتي الدولة، وإن كنا ال نعذرها. 
���ن���ا ش������يء، وه��وي��ت��ن��ا 

ُ
أم���ُن���ن���ا وب���ط���ون

 
ّ

ن��رج��وِك الكف الثقافية ش��يء آخ��ر. 
عن المفاضلة. الوزارات المعنية أمام 
مسؤولية، فلتتحّملها: مسرح "بابل" 
���ل. ال��م��ط��ل��وب 

َ
ع��ل��ى وش����ك أن ُي���ق���ف

ك، اآلن وفورًا وبسرعة. التحرُّ

إلى أين؟
إلى أين أيها األستاذ؟ "الى أحد 
"حّمام  لتقديم  الفرنسية  المسارح 
ان��ك��ل��ت��را لتقديم  ب���غ���دادي"، وإل����ى 

نساء  باإلنكليزية".  رب"  با  "نساء 
ب���ا رب، وأوط������ان ب���ا ق�����ادة وأس����ٌر 
ت���ت���ف���ّك���ك. ال�������رّب ف����ي ال��م��س��رح��ي��ة 
الموقف  هذا  الجمل"(  )"منشورات 
ال�����ح�����ي�����ادي م�����ن ال����ع����ق����ل، وال����ه����وة 
والفرد.  الوطن  بين  ردمها  الُمحال 
ليكون  مكتوب  ن��ّص  المسرحية، 
���ل���ة. س����وري����ات 

ّ
ت����راج����ي����دي����ا م���ت���ن���ق

وع����راق����ي����ات أم������ام أه�������وال ال���ت���ش���ّرد 
وال������خ������راب وج�����ه�����اد ال����ن����ك����اح. م��ن 
خ��ال ث��اث نساء الج��ئ��ات، فاطمة 
��ك األس����دي  وأدي�����ل وم���ري���م، ُي��ش��كِّ
ف��ي رب��وب��ي��ة االن��ت��م��اء ال��ى القضايا. 
��ى ال��ل��ه ع���ن ال���رأف���ة ب��ال��اج��ئ، 

ّ
ي��ت��خ��ل

ع��ن شعٍب  ال��دول��ة  رّب  ى 
ّ
يتخل كما 

أعزل، ورّب األسرة عن صّد الموت 
حين يفترس الطفولة. أّي فجيعة 
التغريب  امتهان  ال��ى  بهؤالء  تدفع 
وجعله سبيًا للنجاة؟ يتأّسف ألن 
"نساء با رب" بالعربية لن تولد في 
على  ح��ب��رًا   

ّ
ها ستظل

ّ
"لعل ب��ي��روت. 

ُمناِكف،  لئيم،  عميق،  نصٌّ  ورق". 
قِبل 

ُ
ت والحرية.  القيد  يطرح ص��راع 

من  المفارقات،  على شّتى  بطاته 
الحجاب الى الشهوة الجنسية، ومن 
اإليمان الى مطالبة الله بدوٍر فّعال. 
ت���ط���اردن���ا ال���ع���ذاب���ات م���ن ال��م��اج��ئ 
ح 

ّ
حتى القبر. هنا الشخصيات تترن

ب��ي��ن ف��ق��د األع���ص���اب وف��ق��د األم���ل. 
لكّنهن  الحرية،  ال��ى  ت��ّواق��ات  نساء 
خ���اس���رات. م����اذا ف��ع��ل��َت ب��ه��ّن أي��ه��ا 
عاجزات  جعلتهّن  لماذا  ب؟ 

َّ
ال��ُم��ع��ذ

غير عشبة  أخ���رى  ع��ن مضغ عشبة 
س ه���واء آخر 

ّ
أوط��ان��ه��ن، وع��ن تنف

��ى؟ 
َّ
غ��ي��ر ت��ع��اس��ة ال���م���ك���ان ال��ُم��ش��ظ

أش����اء وجعلتهن  ح��ّول��ت��ه��ّن  ل���م���اذا 
ب��ق��اي��ا ذن�����وب ال���م���وت���ى وال��س��خ��ري��ة 
ش،  توحَّ اإلنسان  "ألن  المقهورة؟ 
 ب��ال��ع��ن��ف 

ّ
���ح���ل

ُ
وب���ات���ت م��ش��ك��ات��ن��ا ت

أن يبقى مسرح  والشتيمة". يجب 
"بابل" مفتوحًا. االنحطاط يهزمنا. 
ن����ص����رخ، وال ن����رج����و: أن�����ق�����ذوا ه���ذا 

المسرح. الخذالن يشّوه بيروت.

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

جواد األسدي.

من عروض "مسرح بابل".

من نصوص متشظية، 
مبعثرة، صنعت مجده 

السينمائي، ينتقل 
إيناريتو الى شريط 

مبتكر، خاّلق، لئيم، 
 ، عبثي، مغامر، مسلٍّ

يخطف األنفاس، ونكاد 
"نشربه" شربة واحدة

ك أحدكم اآلن وفورًا وبسرعة! صرخة هستيرية رفضًا إلقفال "مسرح بابل": فليتحرَّ
 

مي منسى

للتنقيب  أرض������ان  ول���ي���زت  ش���وب���ان 
بمعول فنان، استخرج في تلك الليلة 
وبركة  فيض  منابع  عبقريتهما  م��ن 
الموسيقيين  ه��ذي��ن  لعشاق  أن���ارت 
كمن  لسماعها  ك���ان  ظليلة  مناطق 
العميقة،  ال��ت��رب��ة  ه��ذه  م��ن  يستخرج 
ذخ���ائ���ر ث��م��ي��ن��ة ت��ض��ي��ف إل����ى إرث��ه��م 
فالقائمة  ج���دي���دا.  إص��غ��اء  ال��ه��ائ��ل، 
مثيرة رسمها ميكيلي كامبانيا خطًا 
س���ّري���ًا ت��ل��ت��ق��ي ع��ل��ى م���س���اره تنويعة 
م��ذه��ل��ة، م��ن ع��ن��اوي��ن متشابهة بين 

و”البّاد”،  “الفالس”  الصديقين، 
وكم مختلفتان في نسيجهما، ولكل 

منهما رؤى وعشق ووطن.
ه���و ال����ذي ن��ش��أ م��ن��ذ ال��ص��غ��ر على 
إيمانه بموسيقى ليزت، كان الفصل 
بعدما أخذه  ل��ه،  األمسية  الثاني من 
ان���ف���ع���االت���ه،  دروب  ع���ل���ى  ش�����وب�����ان 
ال��م��غ��س��ول��ة أوال ف���ي م��ي��اه ال��ي��ن��اب��ي��ع، 
ح��ي��ن “ال���ب���ّاد” ال��ث��ال��ث��ة، ك��ال��ص��اة، 
تعلو كعبق البخور، مكسوة باألسرار، 
الرومنطيقية، شيئًا  بعدها  لتتراجع 
قة 

ّ
فشيئًا في الفالسات الثاثة المتأل

للتطّور.  قابلة  معاصرة  رؤي��ا  لصالح 

كان ميكيلي كامبانيا، مسيطرًا على 
الوحي المنعم عليه، بارعًا في خطفه 
التوافقات المتسارعة على المامس 
كمن يجتاز أزمنة مضطربة، مضرجة 
ال���وج���ود، ح��ي��ث يعلو النمط  ب��س��واد 
ويشتد قسوة، واألنامل تراهن على 

ر حين يحتد الوحي 
ّ
ذاكرتها وال تتعث

وي��ع��ل��و ف��ي ص����راع ب���دأ ت��دري��ج��ي��ًا إل��ى 
ب��ل��وغ��ه ف��ي “ب����ّاد” رق���م واح����د، قمة 
��ع��ة إل���ى األم����ام. 

ّ
ال��م��وس��ي��ق��ى ال��م��ت��ط��ل

الموسيقى الرومنطيقية تتعّرى من 
هذا  ف��ي  لتغدو  ال��ش��اع��ري،  كسائها 
الصراع بين شوبان ومقطوعته، بين 
درب��ًا  البيانو،  دي��ن  واعتناقه  ال��ع��ازف 

إلى لغة الروح.
على الرغم من االستراحة المرجّوة 
لهذا المبدع الذي ُيتعب مامسه وال 
يتعب، كان ثمة تواصل بين “بّاد” 
ش��وب��ان ال��ج��ام��ح��ة، ال��ج��ام��ع��ة النبض 
م��ع خاصة  وم��ع��ج��زة تعايشه  ال��ح��اد 
ال���رون���ق وال���ج���اذب���ي���ة، و”م��ف��ي��س��ت��و” 
ال����ف����ال����س ال����راب����ع����ة ل����ف����ران����ز ل���ي���زت، 
فبينهما كان كابانيا الجسر الرابط 
ب��ي��ن��ه��م��ا، وي��ري��ن��ا ب��ال��س��م��ع واالن��ب��ه��ار 

أم��ام تحليق األصابع على المامس، 
ك����م ك�����ان م���ب���دأ ه���ذي���ن ال��ع��ب��ق��ري��ي��ن 
يتنافى مع التقنيات الماهرة الرائجة 
ف���ي ال���ص���ال���ون���ات ف���ي ذل����ك ال���وق���ت. 
خلق  على  قائمة  كانت  فرسالتهما 
هذا  م��ن  حديثة.  تعبيرية  إم��ك��ان��ات 
القبيل كان البيانو يتفاعل في هذا 
الجموح “الليزتي” الباحث عن نقطة 
ارتكازه على مسار تطورات خريطة 

مقطوعته.
ال���خ���ت���ام، ت��ت��وي��ج ل��ق��م��ة إم��ك��ان��ات 
ه��ذا ال��ع��ازف ال��ه��ائ��ل��ة. ال��ف��ال��س التي 
استوحاها ليزت من أوبرا “فاوست” 
ل���غ���ون���و، وأع�������اد ك��ت��اب��ت��ه��ا ل��م��ام��س 
األثيرية،  بعباراتها  خيالية  البيانو، 
وحياكتها الممسكة بإيقاع الفالس، 
ف����ي ف����ض����اءات ج��ه��ن��م��ي��ة، ت��ت��م��اوج 
نيرانها ف��ي ات��ج��اه��ات ال ح���دود لها. 
م���ن أن���اق���ة م��ف��اص��ل ك���ل ج��م��ل��ة إل��ى 
م���ق���درت���ه ف����ي االن���ت���ق���ال م����ن ج��ن��ون 
اإليقاع إللى تأمات قصيرة النفس، 
تعدل ف��ورًا عن سكينتها لتستعيد 
نيران فاوست تتعالى وتتشابك في 

توّهجات عزفية مدهشة.  
ال أذكر أيا من بابوات ذلك الزمن 

قال لليزت: “إعترف للبيانو”. كأنه 
من  بّينة  على  ك��ان  النصيحة  ب��ه��ذه 
موسيقاه الدينية والدنيوية، أو على 
فبفالس  وإيمانه.  جحوده  من  بّينة 
“ف������اوس������ت” واص�������ل ل����ي����زت ح��ل��م��ه 
في  ال��م��ه��ارات  واض��ع��ًا  الرومنطيقي 
خدمة القران المثالي بين الموسيقى 
أعطانا  كامبانيا،  ميكيلي  والشعر. 
م 

ّ
هذه المعلومات بأصابعه، لغة يتكل

ب��ه��ا. ب��اه��ر ح��ق��ًا م��ن دون “ب��ه��ورة”، 
رزي����ن ال ي��ض��ل ف��ي اب���ت���زاز ال��م��ام��س 
فالمدى  شخصية،  م��ه��ارات  لصالح 
الموسيقي الذي ارتسمت فيه وجوه 
خمسة من ليزت، هو حقل اختبار ال 
ينضب ل��ه��ذا ال��م��دع��وك ف��ي ل��ي��زت، 
ال��م��ت��خ��اوي ب��ه. وه��و هنا ه��ذه الليلة 
ب���دع���وة م���ن ج��ام��ع��ة األن��ط��ون��ي��ة، في 
كنيسة س��ان لويس، يلبي نصيحة 

ذلك البابا ويعترف للبيانو، بخطاياه 
أم بالنعم المكسو بها، ونحن نتمسك 
ب��ك��ل ل��ح��ظ��ة ح��ت��ى ي��ط��ول ال��ل��ق��اء مع 
بشخصيته،  ن���اف���ذ  م���ت���ف���ّوق،  ع�����ازف 
ح��س��اس ح��ت��ى ال��ت��ع��ري م���ن كسائه 
إل��ى عالم  البشري، واالع��ت��اء بسحره 

اآللهة ليتروحن بهم.

may.menassa@annahar.com.lb

في صمت كنيسة القديس لويس لآلباء الكبوشيين، كانت لغة 
الموسيقى بليغة، متآخية مع عراقة المكان وقدسيته. هنا ارتأت 

جامعة األنطونية أن يحيي ميكيلي كامبانيال، الذي بات يحمل 
وشم فرانز ليزت في رسالته الموسيقية كما ميدالية جامعة ليزت 
األميركية، ليلة من ليالي موسم موسيقى الحجرة، الممتدة حتى  

شهر حزيران المقبل.

)تصوير ناصر طرابلسي(

شوبان وليزت أرضان للتنقيب بمعول فنان، استخرج 
في تلك الليلة من عبقريتهما منابع فيض وبركة
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تتمات الصفحة األولى

الله نور السماوات واألرض

املطران جورج خضر
عليك. كذلك العناية بصحة اآلخرين وال سيما الموكلين إلى عنايتك. 
ال يعني هذا ان لك ان تغرق في رعاية جسدك. واهتمامك ليس فقط 
خوفًا من الموت ولكن قبواًل لك من الله. صح انه يحييك ولكنه يريد 
ان تشاركه في هذا اإلحياء. الله ما جعل نفسه بدياًل منك في إحياء 
نفسك. يعنى بك ولكنه ال يعطل مساهمتك في حفظ نفسك. ليس 
هو بدياًل منك لصون حياتك. هذه جبرية عمياء. الله ال يلغي االنسان.

نحن شركاء الله. هذا ليس شركًا. ال تعلوا الله إلى حيث تشعرون 
انكم ال تقدرون ان تدنوا منه. ما هذا اإلله الذي ال تقدر انت ان تقترب 

منه حتى لو شعرت بلمسه؟ هل من معرفة بغير نوع من اللمس؟
أقرب الى المسيحيين ان يقولوا انهم يلمسون المسيح. ما ييسر 
عليهم هذا القول معرفتهم ان له جسدًا. في الحقيقة ال فصل ممكنًا 
بين جسد المسيح وذاته. جسده من ذاته. يبقى المسيحيون يهودا 
ان لم يحسوا انهم قادرون ان يلمسوا ربهم هذا. هذه أعجوبة المسيحية 

انها تدنيك من الله فيما هي تستبقيك على األرض بالنعمة.
نحن المسيحيين ال نخشى القول اننا في الله. عندما نقول اننا نحيا 
بنعمته نعني اننا نحيا به ألن عقيدتنا تعلمنا ان نعمته غير مخلوقة. 
بكالم أبسط نعمته هي هو أي اذا قبلت نعمته تكون قد قبلته هو. 
اال  نفهم شيئا  الخالق؟ ال  المخلوق  ه��ذا؟ كيف يالمس  كيف يكون 
غير  وه��ي  النعمة  ش��رك��اء  نكون  كيف  العقل.  يفوق  بما  أي  بالنعمة 
مخلوقة؟ ليس عندنا جواب عقلي عن هذا السؤال وال سيما ان الكتاب 
يؤكد اننا شركاء النعمة. كيف يتحد المخلوق بالخالق؟ ال أحد يفهم 
هذا اال بالنعمة. ال يكفي جوابك للبسطاء ان الله على كل شيء قدير. 

هل هو قدير ان يالمسك؟ اذ ذاك أين أنت؟
ه��ل تبقى حيث أن��ت اذا الم��س��ك؟ اال يكون ق��د أع��ط��اك شيئا من 
الوهيته؟ ما معنى هذا وأنت ال تزال في جوهرك؟ الجواب التراثي غير 
المفهوم عقليا انه يعطيك ذاته. من هنا عندنا ان النعمة غير مخلوقة. 
كيف يتم االتحاد بين المخلوق وغير المخلوق؟ ليس في العقل جواب. 
نقول ببساطة ان هذا تنازل إلهي بحيث ان الله يبقى ذاته ويعطي 

ذاته بآن.
هذه جدلية عميقة وغير مدركة ان نقول إن الله فينا وإنه يعلونا. 
كيف يتحد ويضمنا اليه وال يندمج؟ نجيب فلسفيا هذا جوهره. غير 
ان العاشقين يقولون إنهم يتحدون به وال يقلقهم السؤال الفلسفي. 
"الله نور السماوات واألرض" وأنت تقول بالنور ألنه تراءى لك. هذه 
للفهم  مركز  عندنا  ه��و  المستنير  القلب  العقل.  ينقلها  ال  مكاشفة 
ألن الله انسكب فيه. االنسان يبدأ بفهم الله اذا صار إلهيا أي يفكر 
بما يفكر ال��ل��ه ب��ه. ه��ذا فقط ب��دء ب��ع��ده ت��أت��ي المعرفة أي ذوق��ن��ا لله 
ولكننا نذوقه اذا أحسسنا انه يذوقنا. هذه مسألة حب ال يفهمها اال 
العاشقون. واذا قلنا إن الله نور ال نعني انه تنازل للفهم العقلي. نريد 
انه نزل للكيان البشري بالحب. لماذا الله محبوب وليس معقواًل؟ نحن 

ال ننفي ان ثمة ذرات حب في كالمنا عن الله واال لما أمكن الكالم.
العقل ليس كل  الله فيه ولكن  ن��ور. لذلك ك��ان  العقل بعض من 

النور. النور يرى النور.

أزمة الفراغ الرئاسي بين البابا والبطريرك

لقاء مرتقب بعد غد االثنين بين البطريرك الراعي والموفد الفرنسي 
فرنسوا جيرو الذي ينتقل الى روما مسبوقا بموقف فرنسي يركز على 

دور بكركي في االستحقاق الرئاسي.
وأع��ل��ن أم��س ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م وزارة ال��خ��ارج��ي��ة الفرنسية روم��ان 
ن��ادال خالل المؤتمر الصحافي االسبوعي ردًا على سؤال عن مهمة جيرو 
ف��ي ب��ي��روت "ان ف��رن��س��ا قلقة م��ن ش��غ��ور م��رك��ز رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة وع��دم 
انتخاب رئيس جديد". وأض��اف "ان باريس تريد إقناع االط��راف ان هذا 
االنتخاب ضروري من اجل وحدة البلد واستقراره، وخصوصًا بعد االحداث 
االخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني في منطقة شبعا ووجود أكثر من 
مليون الجئ سوري، وارت��دادات االزمة السورية عليه". وأوضح "ان الدور 
الفرنسي ينطلق من إرادة لمساعدة لبنان ومواكبته، فيما يواجه العديد 
من التحديات، وان ليس لجيرو أي خطة محددة لملء الشغور الرئاسي". 
ال��دور الذي يقوم به جيرو هو "ديبلوماسية التواصل والمبادرة  وأف��اد ان 
للجمهورية". وش��دد على  انتخاب رئيس  ال��ى  والتوصل  التقدم  اج��ل  من 
ان باريس "ال تتدخل في اختيار الرئيس الجديد وليس لديها اي مرشح 
بل تحاول إقناع اللبنانيين بأن كل يوم يمر من دون رئيس هو يوم يبدد 

وحدتهم واستقرارهم الداخلي".

سالم في ميونيخ 
الى ذلك، عقد رئيس الوزراء تمام سالم لقاءات تناولت بعض الملفات 
المهمة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الخليجيين على هامش مشاركته 
المؤتمر منتصف  القائه كلمة في  امس في مؤتمر ميونيخ لالمن وقبيل 
الليل. ونقل وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة 
الى سالم حرص بالده على وحدة لبنان واستقراره، معلنًا ان اللبنانيين في 

البحرين "هم في بلدهم وبين اهلهم ولن يضيمهم شيء". 
وأكد سالم بدوره "الحرص على الحفاظ على أفضل العالقات مع مملكة 
التي  الخليجي  التعاون  مجلس  في  ال��دول  جميع  وم��ع  الشقيقة،  البحرين 
ما قصرت يومًا في الوقوف الى جانب لبنان وشعبه في الملمات، كما ان 
اللبنانية حريصة على عدم التدخل في شؤون الدول الشقيقة  الحكومة 
واشقائه  لبنان  بين  والتضامن  التقارب  تحقيق  ال��ى  دائ��م��ا  تتطلع  وه��ي 

العرب".
الوزير البحريني عن "أمله في ان ال يتدخل أي ط��رف سياسي  وأع��رب 
البلدين  بين  بالعالقات  الضرر  يلحق  ال  كي  البحرين،  ش��ؤون  في  لبناني 

والشعبين".
كما اجتمع سالم بنائب وزير الخارجية السعودي االمير عبد الله بن عبد 
العزيز الذي اكد له "االهمية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز، لوحدة لبنان واستقراره ورفاه ابنائه". 
الى ذلك، علمت "النهار" ان اللقاء الذي جمع أمس وزير العمل سجعان 
قزي مع 16 سفيرًا وقائمًا باالعمال من دول االتحاد االوروبي برئاسة رئيسة 
بعثة االتحاد االوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا ايخهورست، تخلله بحث 
في موضوع عدد من سفارات االتحاد التي أقفلت أبوابها في دمشق وهي 
إج���ازات عمل  وإعطائهم  لبنان  ال��ى  السوريين  نقل موظفيها  ال��ى  تسعى 
الذين  السوري  المدني  المجتمع  منظمات  في  العاملين  إعطاء  عن  فضال 
انتقلوا الى لبنان إجازات عمل مماثلة. وإذ أبدى الوزير قزي انفتاحا للتعامل 
بإيجابية مع هذا الملف على قاعدة السماح بنسبة 10 في المئة من العمل 
اللجنة  ب��ق��رارات  ما يتخذه من مواقف يرتبط  ان  ال��ى  أجنبي، لفت  لكادر 
مجلس  من  والمغطاة  السوريين  الالجئين  ملف  متابعة  المكلفة  ال��وزاري��ة 
الوزراء. وقد أوضح السفراء ان االتحاد االوروبي بدأ يعتمد سياسة جديدة 
تأخذ في االعتبار واقع المجتمعات المضيفة لالجئين وتقديم المساعدات 

المطلوبة لهذه المجتمعات.

عرسال... واحكام مشددة
المسلحين في  استهداف  أم��س  الجيش  واص��ل  االم��ن��ي،  الصعيد  على 
المنطقة الجردية المتاخمة للقرى البقاعية عند السلسلة الشرقية لجبال 

مراكزه  تحصين  على  عمل  نفسه  ال��وق��ت  وف��ي  الثقيلة،  باألسلحة  لبنان 
ضمن خطة عسكرية تكتيكية جديدة حيث تمكن أمس من قتل تسعة 
مسلحين ك��م��ا أب��ل��غ م��ص��در أم��ن��ي "ال��ن��ه��ار" ب��ع��د اس��ت��ه��داف م��ج��م��وع��ة من 
المسلحين بالقذائف المدفعية لدى محاولتها التسلسل الى نقاط جبلية 

مطلة على مراكز للجيش في جرود بلدة عرسال.
وبرز على الصعيد القضائي اصدار المجلس العدلي أمس حكما قضى 
غيابيا بانزال عقوبة االعدام ب� 22 متهمًا في ملف احداث نهر البارد وفارين 
م��ن ال��ع��دال��ة وه���ؤالء ينتمون ال��ى تنظيم "ف��ت��ح االس����الم" ون��ف��ذوا أع��م��ااًل 

ارهابية.
وفي سياق آخر، حصل توتر واسع أمس في منطقة الفنار عقب مقتل 
مطلوب من آل زعيتر مما ادى الى تحركات مسلحة. وجاء في بيان للجيش 
انه أثناء قيام دورية تابعة للجيش بدهم أماكن مطلوبين في محلة الفنار 
– المتن، تعرضت إلطالق نار من المدعو مراد عباس منير زعيتر، المطلوب 
توقيفه بموجب 24 وثيقة تتعلق بجرائم سلب وتعد واتجار بالمخدرات، 
وقد رد عناصر الدورية على النار بالمثل، مما أدى الى إصابته بجروح، حيث 
جرى نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة متأثرًا 

بجروحه.

االنقالب الحوثي يقلق الخليج

وأكد قادة حوثيون إن اإلعالن الدستوري دخل حيز التنفيذ وتحدثوا 
عن ترتيبات لحل مجلس النواب وتأليف المجلس الوطني االنتقالي من 
ممثلين من المحافظات وأعضاء من مجلس النواب المنحل، مشيرين إلى 
لعضوية  انتخاب خمسة اشخاص  اي��ام  المجلس سيباشر في غضون  أن 
الفترة  في  الجمهورية  رئيس  مهمات  سيتولى  ال��ذي  الرئاسي  المجلس 
االنتقالية، كما سيتولى مهمة تأليف الحكومة االنتقالية وفقا لنصوص 

االعالن الدستوري.
ال��زي��دي��ة، عن  ال��ت��وج��ه��ات  ال��ح��ق ذي  ل��ح��زب  التنفيذية  اللجنة  وع��ب��رت 
إل���ى أن���ه ج���اء استجابة  ال��دس��ت��وري، م��ش��ي��رة  مباركتها وت��أي��ي��ده��ا االع����الن 
للضرورة الوطنية ودعت الخارج إلى احترام ارادة الشعب، فيما رفض حزب 

البعث هذا االعالن ووصف خطوة الحوثيين بانها انقالب على السلطة.
ال��دس��ت��وري  ل��إع��الن  ت��أي��ي��ده��م  ال��ح��ك��وم��ة المستقيلة  ف��ي  وأب����دى وزراء 
خصوصا انه تضمن إج��راءات كانت واردة في خطة الحل السياسي الذي 
وال  األم��م��ي  المبعوث  م��ع  مشاوراتها  ف��ي  السياسية  ال��ق��وى  عليه  توافقت 

سيما منها ما يتعلق بتنفيذ استحقاقات التسوية.
 لكن عددًا من الكيانات الشبابية الثورية المناهضة للحوثيين وبعض 
األوساط السياسية تحدثت عن ترتيبات لتظاهرات مقررة اليوم لمناهضة 
ما سموه "انقالب الحوثيين" بالتوازي مع دعوة الحوثيين جماهير الشعب 

إلى تنظيم احتفاالت في مناسبة االعالن الدستوري.  
وقالت قوى سياسية رئيسية أخرى مثل حزب التجمع اليمني لإصالح 
اإلسالمي السني واللقاء المشترك إنها ال تزال تدرس التطورات األخيرة 

وإنها ستجتمع اليوم لتحديد موقفها.
 

واشنطن  
وفي واشنطن، جاء في بيان لوزارة الخارجية األميركية إن الرئيس اليمني 
المستقيل عبد ربه منصور ه��ادي هو الرئيس الشرعي للبالد وهو وحده 
أن واشنطن تتابع  إعالنات دستورية. وأضافت  إص��دار  من يملك سلطة 
الوضع في اليمن عن كثب وترفض حل الحوثيين مجلس النواب. ودعت 
إلى اتخاذ إجراءات يتوافق عليها اليمنيون، مؤكدة أن الخطوات األحادية 
للحوثيين ال تمثل ذلك التوافق. واشارت الى ان الواليات المتحدة تواصل 

العمل مع قوات مكافحة اإلرهاب في اليمن.  

العربية  الخليج  دول  ف��ي  مسؤولين  ان  أم��ي��رك��ي  م��س��ؤول  وك��ش��ف 
ميونيخ  مدينة  ف��ي  ج��ون كيري  االميركي  الخارجية  وزي��ر  م��ع  ناقشوا 
االلمانية على هامش مؤتمر االمن السنوي، ما إذا كانت هناك حاجة 
اليمن. وق��ال ان دول الخليج  إل��ى مجلس األم��ن ف��ي م��وض��وع  للعودة 
العربية تعبر عن قلقها من الوضع في اليمن وتدعو المجتمع الدولي 
الى اتخاذ موقف أقوى عبر األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى.

"داعش" يعلن مقتل رهينة أميركية

ال��رق��ة ال��ي��وم ظ��ه��را أث��ن��اء أداء ال��ن��اس ص��الة الجمعة، وك��ان��ت ال��غ��ارات 
ت��أك��د لدينا مقتل   ... م��ن س��اع��ة  أك��ث��ر  ال��م��وق��ع  متواصلة على نفس 
عنوان  واش��ار  الموقع".  على  الُملقاة  القذائف  بنيراِن  أميركية  أسيرة 
البيان الى ان "الطيران االردني الخائب" قتل الرهينة االميركية كايال 
جين مولر، في حين يتحدث النص عن "طيران التحالف الصليبي". 
كما ان البيان الصادر عن "المكتب "االعالمي لوالية الرقة" لم يتضمن 
صورا لجثمان الرهينة على رغم نشره صورا لمبان مدمرة. وكتب تحت 

احداها "البناء الذي دفنت تحت ركامه االسيرة االميركية".  
لكن البيت االبيض سارع الى الرد على انه ال يملك "دليال ملموسا 

في الوقت الحاضر" على مقتل مولر.         
وك��ان االردن ال��م��ش��ارك ف��ي االئ��ت��الف ال��دول��ي ض��د "تنظيم الدولة 
االس��الم��ي��ة" أع��ل��ن الخميس ش��ن غ����ارات ج��وي��ة ع��ل��ى م��واق��ع التنظيم 

المتطرف في سوريا والعراق انتقاما لقتل احد طياريه حرقا.  
 واع��ت��رف��ت الناطقة ب��اس��م وزارة ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة م���اري ه��ارف 
الخارج لدى جماعات منها "داع��ش".  األميركيين في  باحتجاز بعض 

لكنها قالت إنها ال يمكنها االدالء بمعلومات إضافية.
 ومعلوم ان مولر )26 سنة( من مدينة بريسكوت في والية اريزونا 
االميركية كانت تعمل في مخيم لالجئين السوريين في تركيا استنادًا 
الى صحيفة "دايلي كورير" المحلية التي تصدر في مدينتها. وابلغت 
معاناة  تخفيف  على  للمساعدة  س��وري��ا  دخلت  انها  الصحيفة  ال��م��رأة 

النازحين في هذا البلد.  
 م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، ق���ال ال��م��رص��د ال���س���وري ان "داع������ش" ع���زل اح��د 
الجزراوي في  بابو مصعب  المعروف  له السعودي  التابعين  الشرعيين 
اع��دام  طريقة  على  احتجاجه  بسبب  س��وري��ا،  بشمال  حلب  محافظة 

الطيار االردني قبل ايام.  
  وع��ل��ى صعيد م��ي��دان��ي آخ���ر، ق��ال ال��م��رص��د: "ارت��ف��ع ال��ى 101 عدد 
ال��ق��رى ال��ت��ي اس��ت��ع��ادت��ه��ا وح����دات ح��م��اي��ة ال��ش��ع��ب م��دع��م��ة ب��ل��واء ث��وار 
والغربية  الشرقية  األري��اف  في  )المعارضة(  المقاتلة  والكتائب  الرقة 
تاريخ  الثاني،  كانون   26 ظهر  منذ  العرب  عين  الشرقية  والجنوبية 

سيطرة الوحدات والكتائب على مدينة عين العرب".

أوباما يدعو يف وثيقة األمن القومي  

ال��ي��وم ي��ق��ل ع��ن 15 ال��ف��ا. وخ��ل��ص ال���ى ان���ه "ي��ج��ب ان ن��ق��ر اي��ض��ا ب��أن 
استراتيجية لالمن القومي الذكي ال تستند فقط الى القوة العسكرية".
ورأى السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ان اضافة مزيد من الصبر 
الى السياسة الخارجية للرئيس اوباما ال تؤدي إال الى "اطالة امد فشل" 
ه��ذه السياسة. وق���ال س��اخ��رًا: "أش���ك ف��ي ان ت��ك��ون سياسة "الصبر 
االسالمية  ال��دول��ة  تنظيم  اخ��اف��ت  ق��د  اوب��ام��ا  للرئيس  االستراتيجي" 
كلما  نظرهم،  وجهة  من   ... بوتين  فالديمير  او  االيرانيين  والماللي 

تحلى اوباما بالصبر، ازدادوا قوة".

فاطمة عبدالله

����ط����ى ال���ف���ن���ان���ي���ن وص���ي���ح���ات 
ُ
خ

 راب���ح���ة. 
ٌ
"ان����س����ت����غ����رام"، ت����ج����ارة

ي���ه���وى ال���ُم���ش���اه���د م������اذا ق��ال��ت 
ه��ذه عن تلك، وب��أّي نبرة رّدت 
تلك على ه��ذه، وم��دى درج��ات 
الفانز عبر  بلغها  التي  الحماسة 

"تويتر".
ال��ب��رن��ام��ج أس���ب���وع���ي، وال ب��ّد 
م����ن اإلت����ي����ان ب����م����ادة م��خ��ت��ل��ف��ة. 
ق��ب��ل ذل���ك، ال ب���ّد م��ن ط���رد روح 
ال��ف��وض��ى. نجوى ك��رم وحسين 
عالمة  وراغ���ب  وأح���الم  الجسمي 
بهبة  ُملحقة  واح���دة،  في جملٍة 
ط��وج��ي، ث��م ال��ع��ودة ال��ى مقابلة 
سالمة  كارين  المقّدمة  أجرتها 
المخرج فيليب أسمر راحت  مع 
 قطرة 

ً
م��راح��ل، قطرة على   

ّ
بث

ُ
ت

 جملة. 
ً
أو جملة

بما  مشغول   ،
ً
ثانية المونتاج 

ُيبنى  ال  ��ص.  ب��ال��الت��خ��صُّ ي��ش��ي 
في  والهناك  الُهنا  على  برنامٌج 
ف 

ّ
نتلق أن  إم���ا  عينها.  اللحظة 

ي��رد على لسان باسل خياط  ما 
���ت���ِع���ب س��الم��ة 

ُ
ت ال  أن  أو  م���ث���اًل، 

زميلها  ال���ح���وار.  ب���إج���راء  نفسها 
وس�����ام ح��ن��ا ج����اء ال����ى ال��ب��رن��ام��ج 
بدوٍر تمثيلي. ُيتاح له التعليق 
وال���ت���ل���ط���ي���ش وع������رض األزي�������اء. 
��ل  اخ���ت���الف ال�����رأي ب��ي��ن��ه��م��ا ُي��ف��عِّ
الحلقة، شريطة بعض العفوية. 
سالمة على مسافٍة منها، وحنا 
يحاول. إن شاء البرنامج التباهي 
مع  فلَيفعل  يجريها،  بمقابالت 

التذكير  ِل���َم  ال��م��ب��ال��غ��ة.  ت��ف��ادي 
أسمر  فيليب  ب���أّن  األل���ف  للمرة 
 صعب ورغ��م ذل��ك حاورته 

ٌ
رج��ل

 ت���ك���ف���ي ل���ن���درك 
ٌ
س����الم����ة؟ م�������رة

ي��ش��ع��ر  أن  م����زع����ٌج  ال���م���س���اع���ي. 
هذه  ��ذ 

ُ
خ ن.  ُيمنَّ ه 

ّ
بأن الُمشاهد 

ر  ����دِّ
َ
��ف��ت��ن��ا ج���ه���دًا. ق

َّ
 ك��ل

ٌ
م��ق��اب��ل��ة

ذلك!.
ي��ص��ن��ع  م�����ة ال  ال�����ُم�����ق�����دِّ دل�������ع 
ال��ف��ق��رات  ال���ى تنظيم  ب��رن��ام��ج��ًا. 
مقابلة،  بإجراء  ر 

ُ
التفاخ وضبط 

ُي��ن��َت��ظ��ر م���ن س���الم���ة م���زي���ٌد من 
ال���وق���ت ف���ي إع������داد ح���وارات���ه���ا. 

وح�����س�����ن�����ًا ت���������������داُرك ش���ط���ح���ات 
����ْرح 

َ
ال��ض��ي��ف أث���ن���اء اإلج����اب����ة. ط

ال��م��ق��اب��ل��ة  أّن  ي��ع��ن��ي  ال���س���ؤال ال 
قت. ثمة َمن يروقه الجواب 

َّ
تحق

م��ن ال��غ��رب ع��ل��ى س����ؤاٍل آٍت من 
الشرق. يعوز البرنامج التماُسك 
وت��ف��ع��ي��ل ال��ن��ق��د وت����رك اإلط����راء 
ألص��ح��اب��ه. وي��ع��وزه ال��ج��دي��د في 
وطفرة  بايست"  "ال��ك��وب��ي  زم��ن 

المواقع.

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

شاشة

"تيلي ستار": املطلوب إعادة التأهيل 
يظّن القّيمون على مونتاج برنامج "تيلي ستار" )"المستقبل"( 
أّن الفوضى تصنع الحلقة الُمنَتظرة. الموضوعات متداخلة حّد 

تعّثر أحدها باآلخر، والمقابلة الواحدة ِقَطع بازل مشّوه. تنقص 
التركيبة إعادة تأهيل لكي ُتشاَهد.
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عموديًا

عموديًا

أفقيًا

أفقيًا

1- مؤرخ عربي 1620 - 1681 ترجم ألعالم الشيعة له "مطلع البدور ومجمع البحور". 2- ممثل أميركي 1952 
- 2009 من أفالمه "شبح" مع ديمي مور. 3- نشفق ونرحم - توري في التراب - معظم الشيء. 4- عاصمة 
وا. 6- نعيم باألجنبية - حّبكّن - أهل الزمان الواحد. 7- إلغاءه - زّوجي. 8- مساء 

ّ
اسيوية. 5- خرساء - استخف

 - ابتعدا عن اإلثم - حرف أبجدي. 9- قرع الجرس - وعاء - ألقي التحّية. 10- حصان - من األعداد الكبيرة. 
11- سهام ال ريش عليها - تعتمدي على. 12- شاعر فرنسي كبير - حزنت.

 1- الفتح بن خاقان. 2- ليلى األخيلّية. 3- ف��وارس - اختيار. 4- تن - نمسي - التو. 5- حياة - رابية. 6- بّدلوا - تال - آل.

ان.
ّ
 7- نبأ - مّد - الجلي. 8- خرقة - النبراس. 9- اجتمدوا - أعني. 10- قنصتها - مركور. 11- أيامن - علو - أي. 12- نفرتيتي - دك

1- الفتح بن خاقان. 2- ليونيد برجنيف. 3- فال - االقتصار. 4- تارنتو - تمتمت. 5- حاسم - أم - رهني. 6- بل - 
. 9- إيتاي البارود. 10- قليلة - جرعك. 11- آيات - األنواء. 

ّ
 سر - داوى. 7- نائيات - ال - عي. 8- خ.خ.خ - باّلن - مل

12- نترو غليسيرين.

1- فلكي ورياضي اندلسي اشتهر بكتابه "البارع في أحكام النجوم" توفي 1040. 2- فيلسوف هولندي 
من أصل يهودي له "النظام األخالقي". 3- نتوّجع - ندى - أص��اب. 4- تقريبها - قيام بالعمل. 5- حرف 
 - عْبئي. 8- شركة 

ً
 - مخازن القمح. 7- تقديمك خدمة أو معروفا

ّ
يوناني - أجرة السفر - علقم. 6- يخط

طيران ألمانّية - متقّدم بالعمر. 9- اشتّدوا - ماكنة. 10- نصف جياد - سلطان الهور ومؤسس امبراطورية 
السيخ في شمال الهند. 11- أرمي في السجن - نعم باألجنبية - األسمر. 12- حبيبة الشاعر قيس بن الملوح.

حل الشبكة السابقة

حلوبطلاديعبانيس
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لراعمتاضياولاقم

مطقلدقلوقتليبنو

ليلطحرنلبقنوه�يد

اوعياعادبايطاسق

ردقلذنمالنه�ارول

حل الشبكة السابقة
صباح

الكلمة 
أسم مذّكر 

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

كلمة السر.

 لقدومه ولن 
ً
 قبل أن يطلع النهار ويطرق بابها لن تقرع الطبول أبدا

ً
لقد أقلع الماّلح منذ زمان بعيد وسينقضي وقت طويل أيضا

يعلم به أحد.

كلمة السر  كلمات متقاطعة
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رقم 3676 - مستوى وسط 

حل سودوكو رقم 3675

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.
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SUDOKU

"عالقة المسلمين ببعضهم البعض واآلخر"
في اطار نشاطات منتدى االربعاء، دعت مؤسسة االمام الحكيم الى لقاء حواري مع الدكتور 
محمد السماك االمين العام للجنة الحوار االسالمي – المسيحي بعنوان "عالقات المسلمين 

ببعضهم وباآلخر" االربعاء 11 شباط، الساعة السادسة مساء، في مقر مؤسسة االمام الحكيم، 
بئر حسن، قرب وزارة المغتربين بناية الروان ط3.

عطلة الصحف في عيد مار مارون
في بيان لنقابة الصحافة ان يوم االثنين المقبل 9 شباط 2015 يصادف عيد مار مارون 

فيتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم وتحتجب عن الصدور في اليوم التالي، ثم تعاود 
الصدور صباح االربعاء 11 منه، وذلك عمال بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات 

نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي 
الغرافيك.

مجتمعنا
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املستأجرون يطالبون بقانون عادل
وج�������ه�������ت ه�����ي�����ئ�����ة ال����������دف����������اع ع���ن 
ال��م��س��ت��أج��ري��ن ك��ت��اب��ًا م��ف��ت��وح��ًا إل��ى 
البطريركية المارونية ودار الفتوى 
وال���م���ج���ل���س اإلس������ام������ي ال��ش��ي��ع��ي 
األع��ل��ى ج���اء ف��ي��ه: "ب��اس��م أك��ث��ر من 
م���ل���ي���ون ون���ص���ف م���ل���ي���ون ل��ب��ن��ان��ي، 
ن���ت���وج���ه إل�����ى م��ق��ام��ات��ك��م ال���روح���ي���ة 
الفوري  الكريمة، طالبين تدخلكم 
لوقف المجزرة التي تنفذ ظلما ومن 

المستأجرين  ض��د  ح��ق  وج���ه  دون 
لهجمات  يتعرضون  الذين  الفقراء 
الذين  المالكين  بعض  م��ن  م��رك��زة 
ي������وظ������ف������ون ع�����اق�����ات�����ه�����م ل����ف����رض 
واق�����ع غ��ي��ر ق���ان���ون���ي ح����ول تطبيق 
ق��ان��ون االي���ج���ارات ال���ذي ل��م يصدر 
ب���ع���د ب��س��ب��ب ال���ط���ع���ون ف����ي ب��ع��ض 
المالكين  بعض  إق���دام  إن  م����واده. 
ع���ل���ى االس����ت����ق����واء وف������رض ش����روط 

وم���م���ارس���ة ض���غ���وط ع��ل��ى ال���ف���ق���راء، 
ه��و ام��ر م��رف��وض م��ن المجتمع ومن 
المجتمع  م��ؤس��س��ات  وم���ن  ال���دول���ة 
ال��دف��اع عن  ال��م��دن��ي. كما إن هيئة 
ال��م��س��ت��أج��ري��ن ت��ت��م��ن��ى أن ت��أخ��ذوا 
وأن  عاتقكم،  على  ال��م��وض��وع  ه��ذا 
تجروا االتصاالت الازمة مع النواب 
م��ن أج��ل اإلس����راع ف��ي وض��ع قانون 

عادل يحمي كرامة المواطنين".

محافظ بيروت بّرر وقف سوق السمك
وأعطى مهلة إلى االثنين إلقفالها

"النهار"

اس���ت���م���رت أم�����س أزم������ة ق���ف���ل س���وق 
الكرنتينا  محلة  في  الكائنة  السمك 
ب���ا ح�����ل. ف��ف��ي ح��ي��ن أص������ّر م��ح��اف��ظ 
ب���ي���روت ال��ق��اض��ي زي����اد ش��ب��ي��ب على 
ق�����راره ال��ق��اض��ي ب��ق��ف��ل ال���س���وق م��ب��ررًا 
ال��م��راق��ب��ي��ن الصحيين  ب��ت��ق��ري��ر  ذل���ك 
التابعين لمصلحة الصحة العامة في 
السوق  تجار  تمسك  ب��ي��روت،  بلدية 
بموقفهم الرافض وهددوا بالتصعيد 
بمزواله  استمروا  فيما  ال��ط��رق  وقطع 
اعمالهم داخل السوق وأمام عدسات 

وسائل االعام واالعاميين. 
وع���ق���د م��ح��اف��ظ ب����ي����روت ف����ي ه��ذا 
الداخلية  وزي���ر  م��ع  اجتماعًا  ال��س��ي��اق 
م��ع تجار سوق  نهاد المشنوق وآخ��ر 
السمك، شدد خاله على أهمية أعادة 
تأهيل السوق برمتها وتجهيزها لكي 
ت��ط��اب��ق ش����روط ال��س��ام��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، 
البيئية  الحاضنة  توفير  ال��ى  إض��اف��ة 
السليمة لها، علما انها ترتفع وسط 
بيئة غير نظيفة ليس أقلها معامل 
ف���رز ال��ن��ف��اي��ات وم���ج���رى ن��ه��ر ب��ي��روت 
ومعمل معالجة النفايات "سوكومي".
وع��ل��م م��ن االج��ت��م��اع، ان المحافظ 
أع���ط���ى ت����ّج����ار ال���س���م���ك م��ه��ل��ة ح��ت��ى 
المقبل لتصريف بضائعهم  االثنين 

من السمك.
وكان قد أصدر أمس قرارًا معلًا، 
أوض����ح ف��ي��ه ت��ف��ص��ي��ًا أس���ب���اب ق���راره 
بقفل سوق السمك وفيها، أن المبنى 
غ��ي��ر ص���ال���ح ل��ب��ي��ع ال��س��م��ك وع���رض���ه، 
ك�����ذل�����ك ط�����������اوالت ع��������رض ال���س���م���ك 
ب���ط���اق���ات ص��ح��ي��ة  وال��������ب��������رادات، وال 

السوق،  داخ��ل  العاملين  للموظفين 
الصحي وتصريف  ال��ص��رف  وم��ج��اري 
المياه مكشوفة للمأل. يضاف الى كل 
ذلك، وجود قوارض وذباب ما يعرض 

االسماك للتلوث ونقل االمراض. 
واشار تقرير المحافظ الى الروائح 
الكريهة في محيط السوق، ومنها ما 
يصدر من النهر المجاور والفضات 
ال���م���وج���ودة ف��ي��ه، اض���اف���ة ال���ى ال��غ��ب��ار 
الناجم عن معالجة بقايا الذبحيات في 

مسلخ بيروت، وغبار شركة الباطون 
العاملة هناك. وش��دد على ان سوق 
السمك تقع تحت مسؤولية المؤسسة 
التي  االستهاكية،  ل��اس��واق  العامة 
تخضع لوصاية رئاسة مجلس الوزراء، 
ت��ال��ي��ًا ف���إن تأهيلها ي��ق��ع ع��ل��ى عاتق 
وكلف شبيب  المذكورة.  المؤسسة 
قيادة شرطة بيروت تنفيذ مضمون 
ق����رار وق���ف ال���س���وق ال���ى ح��ي��ن أع���ادة 

تأهيله واباغ من يلزم بذلك. 

نسخة عن قرار محافظ بيروت المتعلق بإقفال سوق السمك.

مؤشر BLOM Lebanon PMI عن ك2 2014
أبطأ وتيرة لتراجع اإلنتاج خالل أكثر من عام

ايخهورست وفادي الجميل عند قزي

العمل سجعان قزي  وزي��ر  استقبل 
16 س���ف���ي���را وق���ائ���م���ا ب���االع���م���ال م��ن 
ب��رئ��اس��ة رئيسة  االت���ح���اد االوروب������ي 
ب��ع��ث��ة االت���ح���اد االوروب������ي ف���ي لبنان 
السفيرة انجلينا ايخهورست، وجرى 
ال���ت���ط���رق ال����ى م��ج��م��ل ال��ق��ض��اي��ا في 
االجتماع  وتناول  والمنطقة.  لبنان 
عددا من المسائل العالقة بين لبنان 
التابعة  الحكومية  غير  والمنظمات 

لهذه الدول ووزارة العمل.
ب��ع��د االج���ت���م���اع، ل��ف��ت ق���زي ال��ى 
ان ال���ب���ح���ث "ت����رك����ز ع���ل���ى ك��ي��ف��ي��ة 
ال���ع���م���ل  وزارة  ب�����ي�����ن  ال������ت������ع������اون 
وال��ج��م��ع��ي��ات ال��ع��ام��ل��ة ف���ي االط����ار 
بالمنظمات  وال��م��ع��روف��ة  االن��س��ان��ي 
داخ��ل  تعمل  ال��ت��ي  الحكومية  غير 
االراض�����ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ت��ي توظف 
عددا من االختصاصيين االجانب. 
لهم  نسهل  ان  على  التفاهم  وت��م 

ع��م��ل ه���ؤالء ال��خ��ب��راء ع��ل��ى االراض���ي 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ع���ل���ى ان ت����ب����ذل ه���ذه 
الجمعيات جهدا اضافيا إليجاد اياد 
هناك  وك���ان  فيها.  لبنانية  عاملة 
القليلة  االي����ام  ان  واع��ت��ق��د  ات��ف��اق 
التفاهمات  هذه  ستترجم  المقبلة 
ف���ي س��ب��ي��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون بين 
لبنان واالتحاد االوروبي وبين لبنان 
وكل دولة من دول هذا االتحاد". 
ثم تحدثت ايخهورست، فأشارت 
ال��ت��ي يقدمها  ال��م��س��اع��دة  ال���ى "ان 
االت�����ح�����اد االوروب����������ي ه����ي ل��ل��ب��ن��ان، 
ثمة  ألن  اوال،  ال��ل��ب��ن��ان��ي  وال��ش��ع��ب 
ح��اج��ة ك��ب��ي��رة ل��ل��ب��ن��ان. ون��ح��ن على 
المساعدة  لتقديم  دائ��م  استعداد 

للدولة اللبنانية".
ك���م���ا اج���ت���م���ع وزي��������ر ال���ع���م���ل م��ع 
الصناعيين  جمعية  ادارة  مجلس 

برئاسة فادي الجميل.

 BLOM ارت���ف���ع م���ؤش���ر االع����م����ال
ع���ن  ش�����ه�����ري�����ا  ال���������ص���������ادر   PMI
م��ج��ددًا   Blominvest Bank
ك���ان���ون  ف�����ي  ن���ق���ط���ة   49,5 ال������ى 
ال�����ث�����ان�����ي، م����ق����ارن����ة ب������������49,3 ف��ي 
أب��ط��أ  ال����ى  م��ش��ي��رًا  األول،  ك���ان���ون 
ان����ك����م����اش اق�����ت�����ص�����ادي م��س��ج��ل 
م��ن��ذ أك��ث��ر م���ن س��ن��ة اذ ل���م يصل 
ال�����ى ه�����ذا ال���م���س���ت���وى س�����وى ف��ي 
وشهدت   .2014 الثاني  تشرين 
اللبناني  الخاص  القطاع  شركات 
انكماشًا أبطأ في مستوى االنتاج 
وال��ط��ل��ب��ي��ات ال���ج���دي���دة، ع��ل��م��ًا أن 
للتصدير  المخصصة  الطلبيات 

تراجعت مقارنة بالشهر الماضي. 
وج����اء ارت���ف���اع ال��م��ؤش��ر ال��رئ��ي��س��ي 
ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ت���راج���ع���ات ب��ط��ي��ئ��ة 
ف���ي ك���ل م���ن اإلن���ت���اج وال��ط��ل��ب��ي��ات 
منهما  ك���ل  ش��ه��د  اذ  ال���ج���دي���دة، 
االنتاج  تراجع  مع  هامشًيا،  ا 

ً
هبوط

بأضعف وتيرة له منذ كانون األول 
األخ��ي��ر  االن��خ��ف��اض  وج����اء   .2013
ف����ي ال��ط��ل��ب��ي��ات ال���ج���دي���دة األق����ل 
ال��ت��راج��ع الحالية  ق���وة خ���ال ف��ت��رة 
م��ن��ذ 20 ش���ه���را، علمًا  ال��م��س��ت��م��رة 
أن ال��ط��ل��ب��ي��ات ال���ج���دي���دة ال�����واردة 
االنكماش،  إلى  ع��ادت  الخارج  من 
متراجعة للمرة األولى ثاثة أشهر.

لبنان األول عربيًا حيال النمو يف احتياطي الذهب
أكثر من 10 ماليين أونصة بقيمة 12,8 مليار دوالر

اح���ت���ل���ت ال���س���ع���ودي���ة ال���م���رت���ب���ة 17 
باحتياطات  عربيًا  واألول����ى  عالميًا 
ال���ذه���ب م���ع م��ط��ل��ع ال��س��ن��ة ال��ج��اري��ة 
وباحتياطي  ب�����%1,60  ي��ق��در  بنمو 
ب�����322,9 ط��ن��ا، فيما احتلت  ي��ق��در 
األول��ى  المرتبة  المتحدة  ال��والي��ات 
عالميًا مع نحو 8133,5 طنا، بينما 

حلت ألمانيا في المرتبة الثانية.
ووف������ق ت���ق���ري���ر ص����ن����دوق ال��ن��ق��د 
الدولي لسنة 2015، فإن لبنان جاء 
في المرتبة الثانية عربيًا و19 عالميًا 
ب���21,20% وباحتياطي  بنمو يقدر 

الى  وإستنادا  ب����286,8 طنًا.  يقدر 
م��ع��دل س��ع��ر االون���ص���ة ع��ن��د 1265 
االج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ���ق���در 

ُ
ت دوالرا، 

 12,8 حوالى  عند  االحتياطي  لهذا 
مليار دوالر. )كون 286,8 طنًا من 
ال��ذه��ب ت��ع��ادل ح��وال��ى 10 مايين 

و116 الفا و571 أونصة ذهب(.
 ب��ي��ن��م��ا اح��ت��ل��ت ال��ج��زائ��ر ال��م��رك��ز 
الثالث عربيًا و25 عالميًا بنمو يقدر 
عند  ي��ق��در  وباحتياطي  ب�����%3,40 
173,6 طنا، بينما جاءت ليبيا في 
عالميًا   31 وال���  عربيًا  ال��راب��ع  المركز 
وباحتياطي  ب����%4,50  يقدر  بنمو 

يقدر ب�116,6 طنا.
وأش��ار التقرير إلى أن لبنان جاء 
في المركز األول عربيًا حيال النمو 
كانون  حتى  الذهب  احتياطي  في 
الثاني 2015 بنمو يقدر ب�%21,2، 
تليها مصر ب�17,60% وباحتياطي 

يقدر ب�75,6 طنا.
وع���ل���ى م��س��ت��وى أس���ع���ار ال��ذه��ب 
أن��ه��ت أون��ص��ة ال��ذه��ب ع���ام 2014 
ب������دون ت��غ��ي��ي��ر، وش����ه����دت أس�����واق 
ال��ذه��ب ع��ام��ًا ع��ان��ت خ��ال��ه الكثير 
لألحداث  ك��ان  التقلبات حيث  م��ن 
تأثيرات  واالقتصادية  السياسية 
م���ت���ض���ارب���ة ع���ل���ى ات����ج����اه األس����ع����ار. 
وي��ش��ه��د ال���ذه���ب ف���ي ال��م��ع��ام��ات 
وصوله  منذ  عموما  تراجعا  الفورية 
إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر 
عند 1306,20 دوالرا لألونصة في 
ليقلص  ال��ث��ان��ي 2014  ك��ان��ون   22
م��ك��اس��ب��ه خ���ال س��ن��ة إل���ى أق���ل من 

.%7
وت����راج����ع س���ع���ر أون����ص����ة ال���ذه���ب 
امس بحوالى 2% الى قرب 1250 
ال���دوالر واألسهم  م��ع صعود  دوالرا 

ال���ع���ال���م���ي���ة ب����ع����د ص��������دور ب���ي���ان���ات 
الوظائف االميركية التي أظهرت أن 
سوق العمل في الواليات المتحدة 
ال ت�����زال ف���ي وض����ع ق�����وي، م���ا دف��ع 
خ��س��ائ��ره  أك��ب��ر  لتسجيل  ب��ال��ذه��ب 
األس����ب����وع����ي����ة ف�����ي ن���ح���و ش���ه���ري���ن. 
 257 األميركي  االقتصاد  وأض���اف 
أل���ف وظ��ي��ف��ة خ���ال ك��ان��ون ال��ث��ان��ي 
بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 
م��ع��دل  ارت����ف����ع  ب��ي��ن��م��ا  أل����ف����ًا،   230
 %5,6 م���ن   %5,7 إل����ى  ال��ب��ط��ال��ة 
خ����ال ال��ش��ه��ر األس����ب����ق. وال��ت��ق��ري��ر 
التوقعات  ع��زز  للوظائف  االيجابي 
االتحادي  االحتياطي  مجلس  لرفع 
أسعار  االميركي(  المركزي  )البنك 
الفائدة في حلول منتصف السنة، 
وهو ما يقوض شهية المستثمرين 
ل���ألص���ول ال��ت��ي ال ت���در ع���ائ���دا مثل 
المعدن  صعد  وللتذكير،  ال��ذه��ب. 
ال��ث��ان��ي مسجا  8,4% ف��ي ك��ان��ون 
أك����ب����ر زي���������ادة ش���ه���ري���ة ف�����ي ث���اث 
س������ن������وات ب�����دع�����م م������ن ال����م����خ����اوف 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة وال��غ��م��وض 

السياسي في منطقة األورو.

سلوى بعلبكي

ب��ع��د ت���ق���ادم ج���س���ور ال���ح���دي���د في 
ب��ي��روت وض��واح��ي��ه��ا، ب���دأت ال��دول��ة 
ب��اس��ت��ب��دال��ه��ا ب��ج��س��ور م��ن ال��ب��اط��ون 
ال��م��س��ل��ح ح��ي��ث م��وق��ع��ه��ا االس��اس��ي 
أو ب����إع����ادة ت��أه��ي��ل ب��ع��ض��ه��ا اآلخ���ر 
الخندق  ومنطقة  الفيات  كجسري 
الحديد في جل  أم��ا جسر  الغميق. 
ال���دي���ب وال������ذي ك����ان ي��ش��ك��ل حا 
ل��وج��ي��س��ت��ي��ا ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال��س��اح��ل��ي��ة 
الجديدة  ال��ى  الضبيه  من  الممتدة 
وم�����دخ�����ا ل����ج����ل ال�����دي�����ب وال���م���ت���ن 

االوسط، فله حكاية أخرى. 
وف���ق ال��خ��ب��ي��ر االق���ت���ص���ادي اي��ل��ي 
يشوعي، بدأت القصة بإزالة جسر 
جل الديب بسبب تقادمه من دون 
ق���رار ك��ال��ق��رارات االخ���رى  أن يتخذ 
الحديد،  جسور  بقية  خصت  التي 
اع���ادة  أو  ب��اط��ون  اب���دال���ه بجسر  اي 
تأهيله. لكنه ازيل فحسب، وبدأت 
ح��ي��ن��ه��ا ال����ت����دخ����ات وال����م����زاي����دات 
الى  السياسية في سعي  واالوه���ام 
إي���ج���اد ب���دي���ل آخ�����ر. ف��س��ل��ك م��س��ار 
االب������دال ط��ري��ق��ا ط���وي���ا ب����دأ ب���إزال���ة 
جسر الحديد المقوس فإلى دراسة 
مخرج ومدخل لمنطقة جل الديب 
وال���س���اح���ل ه���ي ك��ن��اي��ة ع���ن 2L تم 
دوالر،  مايين   9 بمبلغ  تلزيمهما 
وب��ع��دم��ا اس��ت��ق��دم ال��م��ل��ت��زم اآلل��ي��ات 
ال����ازم����ة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ص����ادره����ا بعض 
الجهات الرسمية المحلية من دون 
وجه حق وألسباب ال تزال مجهولة 
 L2������ال ف��ت��ل��ت دراس�������ة  اآلن.  ح���ت���ى 
نفق  بإنشاء  أخ���رى تقضي  دراس���ة 
وتبين  دوالر،  م��ل��ي��ون  ن��ح��و  كلفته 
ل��ل��دول��ة ف��ي ض��وئ��ه��ا اس��ت��ح��ال��ة غير 
المياه  للتنفيذ بحجة وفرة  واضحة 
انتقلت  ثم  المنطقة.  في  الجوفية 
ال��م��س��أل��ة ال����ى ق�����رار ج���دي���د ات��خ��ذه 
مجلس الوزراء الحالي يقضي بنقل 
ال��م��ك��ان االس���اس���ي ل��ج��س��ر ال��ح��دي��د 

وإق���ام���ة ج��س��ري، U االول ف��ي جل 
الديب يبعد 3 دقائق في السيارة 
عن جسر U نهر الموت، وآخ��ر في 
ان��ط��ل��ي��اس ي��ب��ع��د اي���ض���ا ال��م��س��اف��ة 
حاليا  الموجود   U عينها عن جسر
وراء  أن  تبين  وق��د  انطلياس.  ف��ي 
ه��ذا ال��ق��رار، اقتراح وزي��ر متني بناه 
تجاه بقية الوزراء على حصر تمثيله 

للمتنيين وارادتهم. 
ال��ى  ت���رد  التبليغات  ب���دأت  وق���د 
ب��ع��ض ال��م��ال��ك��ي��ن وال��م��س��ت��أج��ري��ن 
لمؤسسات تجارية لتنفيذ مرسوم 
استماك رقمه 9194 تاريخ 1974 
)ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��وس��ي��ع االوت���وس���ت���راد(، 
وذلك تمهيدا إلقامة جسري U في 

جل الديب وانطلياس. 
واب��������دى ي���ش���وع���ي ال���م���اح���ظ���ات 

اآلتية:
لجل  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال���س���اح���ة  إّن   -
ال��دي��ب ه��ي ال��م��ك��ان ال��وح��ي��د ال��ذي 
اإلتجاهين  في  مسربان  فيه  يوجد 
استيعابها  من  يمكنان  للسيارات 
م��ن دون ال��ت��س��ّب��ب ب���ازدح���ام، وه��ي 

��ش��ّك��ل أي��ض��ًا ال��م��دخ��ل ال��رئ��ي��س��ي 
ُ
ت

لكامل منطقة المتن األوسط.
ال����U كما ص��در،  - إّن ق���رار جسر 
على  سلبية  ت��أث��ي��رات  ل��ه  ستكون 
ازدي��اد ازدح��ام السير  البيئة وعلى 
اإلقتصادي  النشاط  تدهور  وعلى 
وال������ت������ج������اري ع����ل����ى ط��������ول واج����ه����ة 
 الديب، كما يسبب 

ّ
أوتوستراد جل

إه�������دارًا م��ال��ي��ًا ك��ب��ي��رًا ف���ي ال��خ��زي��ن��ة 
أّي  بكثير  كلفته  ت��ف��وق  اللبنانية 

منفعة منه.
ال����م����ش����روع  ه��������ذا  ك����ل����ف����ة  إّن   -
بين  دوالر  مليون   100 ستتخطى 
إس���ت���م���اك���ات وت���ن���ف���ي���ذ ودع�������اوى 
ع���ط���ل وض�������رر الح����ق����ة س��ي��ق��ي��م��ه��ا 
إذا  ال��دول��ة  على  الكثر  المتضّررون 
  2L 

ّ
��ذ ال���م���ش���روع، ب��ي��ن��م��ا ح���ل

ّ
م���ا ن��ف

التلزيم  ��ق��ض 
ُ
ون تلزيمها  ت��ّم  ال���ذي 

 الديب 
ّ

على الساحة الرئيسية لجل
م���اي���ي���ن دوالر  ك��ل��ف��ت��ه��ا 9  ب��ل��غ��ت 
ف��ق��ط. وق���د ت��ّم��ت ُم���ص���ادرة آل��ي��ات 
ال��م��ل��ت��زم م��ن غ��ي��ر ح��ق وألس���ب���اب ال 

تزال مجهولة.

وال���ف���ن���ي  ال���ت���ق���ن���ي  ال��������رأي  أّن   -
مناهض  واإلع��م��ار  اإلن��م��اء  لمجلس 
على  منفصلين   U ج��س��ري إلق��ام��ة 
وانطلياس  الديب   

ّ
أوتوستراد جل

����ده 
ّ
ل����� 2L، م����ا ت����ؤك وم�����ؤّي�����د ف���ن���ي���ًا 

م����راس����ات����ه ال���خ���ط���ّي���ة م�����ع م��ج��ل��س 
الديب   

ّ
بلدية ج��ل أن  ال����وزراء، كما 

قّررت باإلجماع وفي محضر رسمي 
ال��ى مكانه  الحديدي  الجسر  إع��ادة 
أنه  علما  النفق.  ذ 

ّ
ُينف لم  إذا  األّول 

في مرحلة ال� 2L وقبل ان يستقدم 
آلياته، تم دفع تعويضات  الملتزم 
على  ال��ع��ق��ارات  وأص��ح��اب  لشاغلي 
ال��م��دخ��ل ال��رئ��ي��س��ي ل��ج��ل ال��دي��ب، 

وهذا إهدار فاضح للمال العام.
- ان إثقال االوتوستراد بين نهر 
الموت وانطلياس بجسور U عدة، 
ي���ش���ّوه م��ع��ال��م ال��م��ن��ط��ق��ة وي��ق��ض��ي 
عليها تجاريا وعقاريا بواسطة عزل 
االوت��وس��ت��راد  ع��ن  ومحالها  ابنيتها 
للخدمة،  طريق  استحداث  بسبب 
واق��ت��اع م��ؤس��س��ات اق��ت��ص��ادي��ة من 
جذورها، وتشريد عائات موظفين 

ن��ظ��را ال���ى ع���دم ق����درة ال��م��ؤس��س��ات 
ع��ل��ى ن��ق��ل م��وج��ودات��ه��ا ال���ى ام��اك��ن 
أخ���������رى ب���س���ب���ب غ��������اء ال�����ع�����ق�����ارات 
واالي��������ج��������ارات ك����م����ا ت���ش���ك���ل ه����ذه 
انسياب  أم��ام  زجاجة  عنق  الجسور 

طبيعي لحركة السير.
ال����دول����ة وت��ل��م��س��ه��ا  ت��خ��ب��ط  - ان 
وت��ردده��ا ف��ي مسألة ال��ج��س��ر،� يدل 
اخطاء  وعلى  على ضعفها  ص��راح��ة 
اغفلت  التي  السياسية  التدخات 

كل عناصر الواقع.
الديب وشاغلي  اهالي جل  ان   -
وبلديتها،  ومالكيها  فيها  االم��اك 
ه���م أول ال��م��ت��ض��رري��ن م���ن م��ش��روع 
بيئي  أو  اقتصادي  أو  مالي  مبرر  ال 
ل���ه س����وى ت��أك��ي��د االه������دار واألذى 
مع  التعامل  طبعت  التي  والمزايدة 

هذه المسألة لغاية اليوم.
وعلم أن ثمة فئة من المتضررين 
أق��ام��ت دع����وى ط��ع��ن ل���دى مجلس 
ش���������ورى ال�������دول�������ة ب������ق������رار م��ج��ل��س 
 ،U بإنشاء جسري القاضي  ال���وزراء 
ال��ف��ن��ي لمجلس  ل���ل���رأي  ال��م��خ��ال��ف 
االن��م��اء واالع��م��ار والمسبب لإلهدار 

المالي في الخزينة.
وط��ال��ب ي��ش��وع��ي ب��إب��ط��ال ال��ق��رار 
وال�����ع�����ودة ال�����ى ال��م��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة 
البوصلة  اش����ارات  وال���ى  الحقيقية 
الصحيحة، فيعود الجسر الى مكانه 
في  اي  والتاريخي،  االول  الطبيعي 
ال���س���اح���ة ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ج��ل ال��دي��ب 
والمدخل الرئيسي للمتن االوسط. 
واذا تعذر ذل��ك، يجب االستعاضة 
كمدخل   L1 ال���  جسر  بتنفيذ  عنه 
ل��ج��ل ال���دي���ب ل��ت��خ��ف��ي��ف االزدح������ام 
الموجود   U���ال جسر  بسبب  الحالي 
ف��ي نهر ال��م��وت، بما ي��وف��ر االم���وال 
ع���ل���ى ال���خ���زي���ن���ة ال��م��ن��ه��ك��ة أس���اس���ا 
العابرين والمالكين  بالديون وعلى 

والشاغلين، خسائر أكيدة.

salwa.baalbaki@annahar.com.lb

)ارشيف( جسر جل الديب قبل إزالته.  

U إلى نفق ثم L جسر جل الديب: من مقّوس إلى
يشوعي لـ "النهار": تلمس وتخبط وتعثر وإهدار وأذى

احتلت السعودية
المرتبة 17 عالميًا 

واألولى عربيًا باحتياطات 
الذهب مع مطلع 

السنة الجارية

ايلي قهوجي

ازال��ة الشعارات  على رغم بدء حملة 
المدن  في  وغيرها  الحزبية  والصور 
عمليًا  يطرأ  لم  الرئيسية،  اللبنانية 
أي ج��دي��د ع��ل��ى ال��م��ش��ه��د ال��داخ��ل��ي 
المثير للقلق من مختلف جوانبه آخر 
ايام االسبوع في بورصة بيروت التي 
ج���اء ت��ط��وره��ا اس��ت��ك��م��ااًل ل��م��ا سبقه 
فيها  المتعاملين  انكفاء  حيث  من 
عن التوظيف صراحة في الصكوك 
في  لوائحها  على  المدرجة  المالية 
كل ما يتعدى اع��ادة البعض منهم 
ترتيب محافظه المالية كلما اتاحت 
العرض والطلب ذل��ك من  له حركة 
البعض اآلخ��ر  خ��ال تلبية ح��اج��ات 
من السيولة بيعًا لكميات محدودة 
التداول  حركة  ظلت  وهكذا  منها. 
مقتصرة أم��س على ه��ذا ال��ن��وع من 
العمليات بقيادة اسهم "سوليدير" 
التي اقفلت الفئة "أ" منها ب�11,00 
وال��ف��ئ��ة   10,86 م��ق��اب��ل  ف���ي  دوالرًا 
مقابل  ف��ي  دوالرات  ب�����10,93  "ب" 
وك���ذل���ك  أم������س  م�����ن  أول   10,87
اسهم "بنك بيبلوس" العادية التي 
ال��ى  م���ن 1,66  ارت���ف���ع���ت أس���ع���اره���ا 
بيمو"  "ب��ن��ك  وأس��ه��م  دوالر   1,68
التفضيلية – 2013 التي تراجعت 
من 101,00 الى 100,00 دوالر شأن 
اسهم "هولسيم" التي تراجعت من 

15,50 الى 15,01 دوالرًا.
"بلوم  مؤشر  أقفل  لذلك،  وتبعًا 

من  بمزيد  اللبنانية  لاسهم  بنك" 
المئة  ف���ي   0,19 ن��س��ب��ت��ه  ال��ت��ح��س��ن 
س��وق  ف���ي  ن��ق��ط��ة   1190,62 ع��ل��ى 
ت��ب��ودل فيها 65177 صكًا  ه��ادئ��ة 
قيمتها 43769 دوالرًا، في مقابل 
قيمتها  ص��ك��ًا   272857 ت������داول 

1,015,362 دوالرًا أول من أمس.

التحسب لرفع الفائدة 
االميركية دعم الدوالر 

واضعف البورصات
ف�����ي ال�������خ�������ارج، ت�����ح�����ول اه���ت���م���ام 
ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن ال��م��ؤس��س��ات��ي��ي��ن من 
أس������واق  ف����ي  ال����������دوالر  ال������ى  االورو 
القطع العالمية في نهاية االسبوع، 
ف��ن��ش��ط��ت ع��م��ل��ي��ات ج���ن���ي االرب������اح 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ة االوروب�����ي�����ة ال��م��وح��دة 
ل��م��ص��ل��ح��ة ال�����ورق�����ة ال����خ����ض����راء ب��ع��د 
ص��دور أرق���ام البطالة ف��ي ال��والي��ات 
والتي  ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون  ف��ي  المتحدة 
أظ��ه��رت أن االق��ت��ص��اد فيها تمكن 
أل���ف وظيفة  اس��ت��ح��داث 255  م��ن 
في مختلف قطاعاته االنتاجية غير 
الوظائف  ع��دد  مراجعة  مع  الزراعية 
ال����ج����دي����دة ال����ت����ي اس���ت���ح���دث���ه���ا ف��ي 
ب��دل  أل��ف��ًا  ال���ى 329  األول  ك���ان���ون 
الى  الثاني  تشرين  وف��ي  ألفًا   252
423 ألفًا بدل 353 ألفًا وذلك على 
رغم ارتفاع معدل البطالة فيها من 
المئة  ف��ي  ال��ى 5,7  المئة  ف��ي   5,6
في الفترة عينها. وسرعان ما تلقف 
زاد  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  ه��ذا  المتعاملون 

احتماالت زي��ادة األج��ور بشدة على 
نحو قد يمهد لرفع مرتقب ألسعار 
ال��ف��ائ��دة االم��ي��رك��ي��ة ق��ب��ل منتصف 
ال��س��ن��ة، وق���ت ج���اء ارت���ف���اع االن��ت��اج 
ال��ص��ن��اع��ي ف���ي أل��م��ان��ي��ا ف���ي ك��ان��ون 
 0,1 بنسبة  ال��ت��وق��ع��ات  دون  االول 
ف��ي ال��م��ئ��ة ك��م��ا ف��ي ت��ش��ري��ن الثاني 
األوروب��ي��ة في  العملة  ليضغط على 
ظل استمرار الضبابية التي تكتنف 
ودائنيها  اليونان  بين  المحادثات 
ف��ي االت��ح��اد األوروب���ي وم��ع صندوق 
النقد الدولي. وأدى ذلك الى هبوط 
ال��������1,1300 دوالر  ع��ت��ب��ة  ن��ح��و  األورو 
ليقفل في نيويورك ب�1,1320 دوالر 
أمس،  من  أول  مقابل 1,1485  في 
في تطور دفع أونصة الذهب نزواًل 
الى 1235,25 دوالرًا من 1263,50 

في الفترة عينها.
وت����راج����ع����ت األس����ه����م األوروب�����ي�����ة 
م����ت����أث����رة ب����م����راوح����ة أزم�������ة ال����دي����ون 
اليونانية، فأقفلت بخسارة راوحت 
أث��ي��ن��ا  ف����ي  ال���م���ئ���ة  ف����ي  ب���ي���ن 1,97 
ام��س��ت��ردام.  ال��م��ئ��ة ف���ي  و0,13 ف���ي 
كما انعكست توقعات رفع الفائدة 
ف��ي ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة س��ل��ب��ًا على 
مؤشرا  فأقفل  االميركية،  األس��ه��م 
داو جونز الصناعي بتراجع 60,59 
ن��ق��ط��ة   17824,29 ع���ل���ى  ن���ق���ط���ة 
ع��ل��ى  ن���ق���ط���ة   20,70 ون������اس������داك 

4744,40 نقطة.

elie.kahwaji@annahar.com.lb

اتجاهات األسواق

تحسن بورصة بيروت على رغم القلق
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)و ص ف، رويترز، أ ب(

قبل وصولهما الى موسكو أمس، 
أعلنت ميركل من برلين عقيدتها 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اي���ج���اد ح���ل ل��أزم��ة 
االوك����ران����ي����ة دف����اع����ًا ع����ن "ال���س���ام 
الرئيس هوالند  االوروب����ي"، وق��ال 
اللقاء في العاصمة  في باريس ان 
ال��روس��ي��ة ي��ه��دف ال��ى "ال��ب��ح��ث عن 

اتفاق" لتسوية االزمة االوكرانية.
وت���ح���م���ل ال����م����ب����ادرة االل���م���ان���ي���ة- 
ال��ف��رن��س��ي��ة ال��ت��ي ي��دع��م��ه��ا ك��ل من 
االت��ح��اد االوروب�����ي وواش��ن��ط��ن كل 
ص��ف��ات وس��اط��ة ال��ل��ح��ظ��ة االخ��ي��رة 
ب��ع��د ع��ش��رة اش��ه��ر م���ن ب���دء ال��ن��زاع 
الذي اوقع اكثر من 5300 قتيل، 
وتسبب بأزمة دولية تذكر بالتوتر 
بين ال��غ��رب وال��ش��رق خ��ال الحرب 

الباردة.
موسكو،  ال��ى  يتوجها  ان  وقبل 
ع������رض ال����م����س����ؤوالن االوروب������ي������ان 
ال��خ��ط��ة ع��ل��ى ال��رئ��ي��س االوك���ران���ي 
ب���ت���رو ب���وروش���ن���ك���و. وك�����ان ه��والن��د 
اع���ل���ن ع��ن��ه��ا ف���ج���أة ال��خ��م��ي��س ف��ي 

مؤتمر صحافي بباريس.
وأفادت الرئاسة االوكرانية ليا 
بعد بضع ساعات من المفاوضات 
ب��ي��ن ال��زع��م��اء ال��ث��اث��ة ان ال��م��ب��ادرة 

"تبعث اما في وقف النار".
برلين  في  مؤتمر صحافي  وف��ي 
أمس، أبلغت المستشارة االلمانية 
ي��ت��ع��ل��ق  ان "االم��������ر  ال���ص���ح���اف���ي���ي���ن 
 - الفرنسية  بالمصالح  بمصالحنا، 
اي��ض��ا...  اوروب���ا  ومصالح  االلمانية 
االوروب�����ي".  ب��ال��س��ام  االم����ر يتعلق 
وحرصت على أن "تؤكد بوضوح" 
ان��ه��ا ال ت��ن��وي "ال��ب��ح��ث ف��ي مسألة 

أية اراض"، بعدما نشرت صحيفة 
سبق  معلومات  الخميس  المانية 
ل��ب��رل��ي��ن أ������ن ن��ف��ت��ه��ا، م���ف���اده���ا ان 
ال���خ���ط���ة االل���م���ان���ي���ة - ال��ف��رن��س��ي��ة 
اراض  ع������ن  ت�������ن�������ازالت  ت���ت���ض���م���ن 
ل��ان��ف��ص��ال��ي��ي��ن ال��م��وال��ي��ن ل��روس��ي��ا 
م��ق��اب��ل وق���ف ف���وري ل��ل��ن��ار. وق��ال��ت 
"انها مسؤولية كل بلد اج��راء هذا 
النوع من المفاوضات... من خال 
هذه الزيارات لموسكو اليوم نلتزم 
وق����ف ح���م���ام ال�����دم واح����ي����اء ات��ف��اق 

أن���ه���ا الح���ظ���ت ان  م���ي���ن���س���ك". اال 
"كل االحتماالت واردة، وال نعرف 
الى  ال��ت��وص��ل  ف��ي  ان كنا سننجح 
وقف للنار، وان كنا سنحقق ذلك 
اليوم او يحتاج االمر الى مفاوضات 
نبذل  ان  علينا  ولكن  اض��اف��ي��ة...، 
ما في وسعنا للتوصل الى تسوية 

لهذا النزاع".
ك���ذل���ك أوض�����ح ه���والن���د ان ه��ذا 
ال���ل���ق���اء ي���ه���دف ال�����ى "ال���ب���ح���ث ع��ن 
االوكرانية،  االزمة  لتسوية  اتفاق" 
و"ال���ج���م���ي���ع ي����درك����ون ان ال��خ��ط��وة 
االول��ى يجب أن تكون وقفًا للنار، 
ويجب  يكفي  ان  يمكن  ال  ول��ك��ن 
السير في اتجاه تسوية شاملة... 
الحكم  نحن نعمل ولكن ال يمكن 

ال��ن��ت��ي��ج��ة... اذا كنت  س��ل��ف��ًا ع��ل��ى 
ساقوم بهذه الرحلة الى موسكو مع 
المستشارة بعدما امضينا ساعات 
في كييف، فذلك الننا نسعى الى 
اتفاق، لنتحدث بعد ذلك في حال 
التوصل الى اتفاق عن جهود هذا 
او ذاك، واذا لم يحصل ذلك من هو 

المسؤول".
وف������ي م���ي���ون���ي���خ، اع����ل����ن االم���ي���ن 
ال�����ع�����ام ل���ح���ل���ف ش����م����ال االط���ل���س���ي 
ينس شتولتنبرغ ان الحلف يقدم 
"دع��م��ه ال��ك��ام��ل" ل��م��ب��ادرة ال��س��ام 
ف��ي اوك��ران��ي��ا ال��ت��ي قدمها ك��ل من 
م��ي��رك��ل وه���والن���د الن ال���وض���ع في 

شرق هذا البلد "خطير جدا".

بايدن
وف����ي ب���روك���س���ي���ل، ص����رح ن��ائ��ب 
بأن  بايدن  جو  االميركي  الرئيس 
"اوك���ران���ي���ا ت��ك��اف��ح ح��ال��ي��ا م��ن اج��ل 
بقائها"، متهما روسيا "بتصعيد" 
ال�����ن�����زاع وب����وت����ي����ن "ب���ت���ج���اه���ل ك��ل 

االتفاقات الموقعة".

وق����ال ق��ب��ل ل��ق��اء ف��ي بروكسيل 
م�����ع رئ����ي����س ال���م���ج���ل���س االوروب���������ي 
تواصل  "روسيا  ان  دونالد توسك 
م��رت��زق��ة  ب��ارس��ال��ه��ا  ال���ن���زاع  تصعيد 
ودب�����اب�����ات". وت���ح���دث ع���ن "رج����ال 
خ��ض��ر ب��ا ش����ارات، ج��ن��ود عمليات 
خاصة متطورة جدا".ولفت الى ان 
"الرئيس بوتين يواصل الدعوة الى 
خطط سام جديدة بينما تتدفق 
قواته على اوكرانيا ويتجاهل تماما 
بلده،  وقعها  التي  االت��ف��اق��ات  ك��ل 
بما فيها اتفاقات مينسك"، مؤكدًا 
انه يجب "اال يسمح لروسيا باعادة 

رسم خريطة اوروبا".
وع������ن ال������دع������وات ال������ى ت��س��ل��ي��ح 
كييف، حذر وزير الدفاع البريطاني 
مايكل فالون من أن إمداد أوكرانيا 
بالساح سيؤدي إلى تفاقم الصراع 
فيها، معربا عن دعم باده للمسعى 
إلنهاء  وفرنسا  ألمانيا  من  الجديد 

الصراع الدائر هناك.
ك���ذل���ك، ح�����ذرت وزي������رة ال���دف���اع 
االلمانية اورسوال فون در ليين من 

ارس���ال ال��غ��رب اسلحة ال��ى الجيش 
االوك�����ران�����ي، م��ع��ت��ب��رة ان ذل����ك قد 
ي���ؤدي ال���ى ت��أج��ي��ج ال���ن���زاع. وق��ال��ت 
حول  السنوي  المؤتمر  افتتاح  في 
االمن في ميونيخ ان "التركيز فقط 
على االسلحة ق��د ي��ؤدي ال��ى صب 
الزيت على النار وابعادنا عن الحل 
من  اكثر  اسلحة  هناك  المطلوب. 

الازم في اوكرانيا اصا )...(".

الوضع الميداني
وف����ي م���ؤش���ر ل���خ���ط���ورة ال���وض���ع، 
ي����ت����واص����ل اج�������اء ال���م���دن���ي���ي���ن م��ن 
ديبالتسيف، احدى النقاط االكثر 
س����خ����ون����ة ف�����ي ال�����ح�����رب ف�����ي ش����رق 
اوك�����ران�����ي�����ا، ح���ي���ث وق����ع����ت ك��ي��ي��ف 
ه���دن���ة تستمر  االن��ف��ص��ال��ي��ي��ن  م���ع 

ساعات.
ال����ى  أوت����وب����ي����س����ًا   25 ووص���������ل 
المدينة التي شهدت في االسابيع 
االخ�����ي�����رة م����ع����ارك ع���ن���ي���ف���ة، ل��ن��ق��ل 
المدنيين الى اراض يسيطر عليها 
االنفصاليون او الى مناطق خاضعة 

لسلطة كييف.
المدفعي  القصف  دوي  ويسمع 

في المدينة.
وديبالتسيف نقطة استراتيجية 
تربط معقلي دونتسك ولوغانسك 
ال���م���ت���م���ردي���ن، وه�����ي ت��ش��ه��د م��ن��ذ 
االنفصاليين  بين  م��ع��ارك  اس��اب��ي��ع 
وال��ق��وات االوك��ران��ي��ة وه��ي مهددة 

بالحصار.
وأعلنت "منظمة العفو الدولية" 
ه����ذا االس����ب����وع ان غ��ال��ب��ي��ة س��ك��ان 
المدينة البالغ عددهم 25 الفًا فروا 
س��وى 7000  فيها  يعد  ول��م  منها 

شخص.
وب������دت ال��م��ن��ط��ق��ة ه����ادئ����ة ع��ل��ى 
نحو غير اعتيادي صباح أمس في 

الطريق الى ديبالتسيف. 
وش��ب��ه ع��دد م��ن وس��ائ��ل االع��ام 
االوك���ران���ي���ة م���ع���ارك دي��ب��ال��ت��س��ي��ف 
ب��م��ع��رك��ة اي��ل��وف��اي��س��ك اواخ�����ر آب، 
ق��وات  االنفصاليون  حاصر  عندما 
اوك����ران����ي����ة وق���ت���ل أك���ث���ر م����ن 100 

جندي.

عمان - عمر عساف

العبدالله  ران��ي��ا  الملكة  ش��ارك��ت 
ق���ري���ن���ة ال���ع���اه���ل األردن��������ي ال��م��ل��ك 
الحسين في  ب��ن  ال��ث��ان��ي  ع��ب��دال��ل��ه 
نحو  فيها  ح��اش��دة ش��ارك  مسيرة 
20 أل�����ف أردن�������ي ان���ط���ل���ق���ت ب��ع��د 
ال��ج��م��ع��ة م���ن ام����ام المسجد  ص���اة 
تعبيرا  ع��م��ان،  ب��وس��ط  الحسيني 
الجريمة  من  الشعبي  الغضب  عن 
ال���ت���ي ارت��ك��ب��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م "ال���دول���ة 
االس����ام����ي����ة" )داع���������ش( ف����ي ح��ق 

الطيار معاذ الكساسبة.
وردد المشاركون في المسيرة، 
التي دعت إليها أحزاب وفاعليات 
شعبية ومؤسسات مجتمع مدني، 
داع��ش صبرك  "ي��ا  منها:  هتافات 
ص���ب���رك ف���ي ع���م���ان ن��ح��ف��ر ق��ب��رك" 
و"الشعب يريد سيدنا ابو حسين 

)عبدالله الثاني(". 
منطقة وسط  ش��وارع  وامتأت 
المسجد  من ساحة  ام��ت��دادا  البلد 
ال��ح��س��ي��ن��ي ح��ت��ى س���اح���ة ال��ن��خ��ي��ل 

ب���ص���ور ال���ط���ي���ار والف����ت����ات ف��ي��ه��ا: 
اض���رب عبدالله"  ع��ب��دال��ل��ه  "ل��ب��ي��ك 
ما  م��ع��اذ  ي��ا  قلوبنا  ف��ي  و"ستبقى 
حيينا" و"كلنا معاذ" و"كلنا فداء 

للوطن وقائد الوطن".
خطباء  ت��ح��دث  المسيرة  وق��ب��ل 
ال����م����س����اج����د ف�����ي ال���م���م���ل���ك���ة "ع����ن 
ب����ش����اع����ة ال����ج����ري����م����ة وم���خ���ال���ف���ت���ه���ا 
السمحة،  رس��ال��ت��ه  وروح  ل��إس��ام 
وجميع  للشهيد  ب��ال��رح��م��ة  ودع���وا 
األردن  الله  يحفظ  وان  ال��ش��ه��داء 
 وسائر باد العرب والمسلمين من

الفتن". 
ال����ك����رك، مسقط  وف����ي م��دي��ن��ة 
ان���ط���ل���ق���ت  ال����ك����س����اس����ب����ة،  رأس 
المسجد  أم���ام  م��ن  مماثلة  مسيرة 
وطالب  المدينة،  بوسط  العمري 
ال��م��ت��ظ��اه��رون ب����إح����راق "داع�����ش" 
واالن���ت���ق���ام ل��ل��ط��ي��ار. ك��م��ا واص��ل��ت 
ف��اع��ل��ي��ات م��خ��ت��ل��ف��ة ف���ي م��ح��اف��ظ��ة 
ال����ك����رك ال��ت��ع��ب��ي��ر ع����ن ت��ن��دي��ده��ا 
من  آالف  تقاطر  فيما  بالجريمة، 
األردن��ي��ي��ن إل��ى ب��ل��دة ع��ّي القريبة 

ل��ت��ق��دي��م ال���ت���ع���ازي أله����ل ال��ط��ي��ار 
وع����ش����ي����رت����ه. وأط����ل����ق����ت ج���ام���ع���ة 
ال��ق��ري��ب��ة م��ن مسقط رأس  م��ؤت��ة، 
ال���ك���س���اس���ب���ة اس����م����ه ع���ل���ى أك���ب���ر 

مدرجاتها. 
 وأعلن مصدر عسكري مسؤول 
الملكي  ال��ج��و  م��ق��ات��ات س���اح  ان 
ش���ن���ت ال���ج���م���ع���ة غ��������ارات ج���دي���دة 
ع���ل���ى م����واق����ع ل�������"داع������ش". ون��ق��ل 
ال��ت��ل��ف��زي��ون االردن����ي ع��ن المصدر 
ان������ه س���ُي���ع���ق���د م���ؤت���م���ر ص���ح���اف���ي 
يحدد الحقا لعرض االهداف التي 

قصفت.

المقدسي يعري "داعش"
وص�����������ب�����������اح ال�������ج�������م�������ع�������ة ك��������ان 
األردن����ي����ون ع��ل��ى م��وع��د م���ع منظر 
ال���ت���ي���ار ال���س���ل���ف���ي ال����ج����ه����ادي أب���و 
م��ح��م��د ال��م��ق��دس��ي، ال�����ذي ك��ان��ت 
ال��س��ل��ط��ات األردن���ي���ة أف��رج��ت عنه 
م���س���اء ال���خ���م���ي���س، ل��ي��ن��ت��ق��د، ع��ب��ر 
األردن��ي��ة،  الفضائية  "رؤي���ا"  قناة 
ت��ن��ظ��ي��م "داع���������ش" وم���م���ارس���ات���ه 

انتقادا قاسيا. 
ان����ه  ال����م����ق����دس����ي  ك����ش����ف  وإذ 
م���ن س��ج��ن��ه ت���واص���ل ط����وال شهر 
الدولة"  "تنظيم  ق��ادة  مع  كامل، 
وأبو  البغدادي  أبوبكر  وخصوصا 
م���ح���م���د ال���م���وص���ل���ي ال�������ذي ك��ل��ف��ه 
ال��ب��غ��دادي ال��ت��ف��اوض وأب���و محمد 
العدناني الناطق باسم التنظيم. 

ون�������ع�������ت ال������م������ق������دس������ي ق��������ادة 
انهم  وق��ال  بالكاذبين،  "داع���ش" 
ويماطلونه  عليه  ي��ك��ذب��ون  ك��ان��وا 
وي���ؤك���دون ل��ه اه��ت��م��ام��ه��م ب��إط��اق 
كيف  واستنكر  س��اج��دة،  أختهم 
التنظيم  ف��ي  القياديين  اح��د  ان 
ك������ان ي���غ���ل���ظ األي������م������ان ل�����ه م������رارًا 
وتكرارًا بأنهم لم يقتلوا معاذ وهم 
قد قتلوه بأبشع الطرق وقال: "ال 
من  ال��ج��ه��اد  ال��ى  ينتمي  ان  يصح 

هو كاذب".
وح����م����ل ع���ل���ى ف���ع���ل���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م 
عن  متسائا  الكساسبة،  ب��إع��دام 
ال��م��ص��ل��ح��ة ال��ت��ي ح��ق��ق��وه��ا، وق��ت 
ف���ي مختلف  ال���م���ج���اه���دون  "ك�����ان 
األص���ق���اع ح��ري��ص��ون ع��ل��ى تنفيذ 

المبادلة". 
وأن����ك����ر ع��ل��ي��ه��م ت���ب���ري���ر إح�����راق 
ال��ك��س��اس��ب��ة: "ك��ي��ف ل��م��ن ي��دع��ي 
ال���خ���اف���ة أن ي��ت��ك��ىء إل����ى ف��ت��وى 
م���ج���ت���زأة وم���ح���رف���ة ع����ن م��وض��ع��ه��ا 
وم���ف���س���رة ب����ص����ورة خ���اط���ئ���ة الب���ن 
ت��ي��م��ي��ة، وي��ت��رك ح��دي��ث ال��رس��ول 
يقول  وال���ذي  وال��واض��ح  الصحيح 
ال��ن��ار".  إال رب  بالنار  ب��ه ال يعذب 
اتباع  األولوية هي  وتساءل: "هل 
ك��ام األئ��م��ة ف��ي ح��ال وج��ود نص 
ق�����رآن�����ي وح�����دي�����ث ن����ب����وي ث��ب��ت��ت 

صحته".
ورف�����������ض ال�����م�����ق�����دس�����ي إع�������ان 
ال��خ��اف��ة"،  "دول���ة  اق��ام��ة  التنظيم 
وذك��ر ب��أن األص��ل في الخافة أن 
تحقن  وان  ت���ف���رق،  أن  ال  ت��ج��م��ع 
الدماء. واتهم التنظيم بسن سنن 
أفعالهم  ان  ال���ى  ك��اذب��ة. وخ��ل��ص 
ت�����دل ع���ل���ى أن���ه���م ال ي��س��ت��ح��ق��ون 
مقاصد  وان��ه��م خالفوا  م��روا 

ّ
ُي��ؤ أن 

ر. 
ّ
الخافة التي تبشر وال تنف

أبدى كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند والمستشارة االلمانية أنغيال 
ميركل حذرًا حيال فرصهما في إقناع 

الرئيس الروسي فالديمير بوتين بخطتهما 
الجديدة للسالم في أوكرانيا في ظل 

تصاعد المعارك في الشرق.

الملكة رانيا العبدالله تحمل صورة للطيار معاذ الكساسبة لدى مشاركتها في تظاهرة بعمان تنديدًا باعدام "داعش" الطيار 
)أ ف ب( حرقًا.  

رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد يؤدي اليمين مع الوزراء في قصر قرطاج 
)أ ف ب( بتونس أمس.  

)أ ب( جنود اوكرانيون عند حاجز بين بلدتي فوهليهيرسك وديبالتسيف في أوكرانيا أمس.  

الحكومة التونسية الجديدة أدت اليمين
يف الذكرى الثانية الغتيال شكري بلعيد األردنيون تظاهروا على هتاف "كلنا معاذ"

املقدسي يعّري "داعش" ويصف قادته بالكاذبين

هوالند وميركل حذران حيال فرصهما يف إقناع بوتين
هدنة يف شرق أوكرانيا إلجالء املدنيين واستمرار القصف

 )وص ف، رويترز، أش أ(

ت���س���ل���م���ت ال����ح����ك����وم����ة ال���ت���ون���س���ي���ة 
االئ����ت����اف����ي����ة ال����ج����دي����دة م��ه��م��ات��ه��ا 
أكثر من ثاثة  بعد  أم��س  الجديدة 
أشهر من االنتخابات العامة في 26 

تشرين األول 2014.
ال��ت��ي  ال���ح���ك���وم���ة  اع����ض����اء  وأدى 
)65 سنة(  الصيد  الحبيب  يرأسها 
ال��ي��م��ي��ن ال��دس��ت��وري��ة أم����ام ال��رئ��ي��س 
السبسي،  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ال��ت��ون��س��ي 
وت������ع������ه������دوا "اح��������ت��������رام ال����دس����ت����ور 
وال��ق��وان��ي��ن" و"ال��س��ه��ر على مصالح 

تونس".
وك��������ان م���ج���ل���س ن��������واب ال��ش��ع��ب 
ال���ت���ون���س���ي ص������ّوت ال��خ��م��ي��س ع��ل��ى 
ال��ث��ق��ة ب��ال��ح��ك��وم��ة ال���ج���دي���دة ال��ت��ي 
يهيمن عليها حزب "ن��داء تونس"، 
"النهضة"  حركة  إليه  والتي ضمت 
االس��ام��ي��ة ال��ت��ي ح��ل��ت ف���ي ال��م��رك��ز 
ال��ث��ان��ي ف��ي االن��ت��خ��اب��ات.  وتتكون 
ال��ح��ك��وم��ة ال���ج���دي���دة م���ن 27 وزي����رًا 
و14 ك���ات���ب دول������ة، )وزي������ر دول�����ة(، 
ث��اث وزي��رات  ن��س��اء،  بينهم ثماني 

بحقائب، وخمس كاتبات دولة.
وأق�����ي�����م أم������س اح����ت����ف����ال رس���م���ي 
بين  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��س��ل��ط��ة  لتسليم 
ال��ح��ب��ي��ب ال��ص��ي��د وم���ه���دي ج��م��ع��ة، 
التي  الحزبية  غير  الحكومة  رئيس 

قادت تونس منذ مطلع 2014.
وع��ب��ر م��ه��دي جمعة ع��ن "ف��خ��ره" 
ب����اج����راء ت���ون���س ان���ت���خ���اب���ات ن��ي��اب��ي��ة 
ورئ������اس������ي������ة ف������ي أج������������واء ه�����ادئ�����ة، 

)الحكم(  "مؤسسات  من  وباالنتقال 
الدائمة".  المؤسسات  الى  الموقتة 
غ���ي���ر أن�����ه ح�����ذر م����ن أن "ال���م���خ���اط���ر 
و"نحن  موجودة"،  تزال  ال  )األمنية( 

في مواجهة دائمة مع اإلرهاب".
قِبل بادنا )اليوم( 

ُ
ورد الصيد :"ت

ع���ل���ى م���رح���ل���ة م���ه���م���ة ف����ي م���س���اره���ا 
الجديد. إنها مرحلة استكمال البناء 
ال��دي��م��وق��راط��ي. ال خ��ي��ار ل��ن��ا س��وى 
االن��ق��ط��اع ال��ى العمل وال��ك��ّد ودع��م 
االس��ت��ق��رار ال��س��ي��اس��ي واالج��ت��م��اع��ي 
واالن�����ط�����اق ف����ي إرس�������اء اص���اح���ات 
االستراتيجية  القطاعات  في  كبرى 
لتطلعات  واالستجابة  ال��ث��روة  لخلق 
شعبنا". وأضاف أنه سيبدأ تطبيق 
العاجلة،  االق��ت��ص��ادي��ة  االص���اح���ات 
ومنها ترشيد الدعم وتعديل النظام 
ال���ض���ري���ب���ي واإلص���������اح ال���م���ص���رف���ي، 

إضافة إلى خفض اإلنفاق العام.
وت���������زام���������ن ت����س����ل����ي����م ال����س����ل����ط����ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة م����ع ال����ذك����رى ال��ث��ان��ي��ة 
اليساري شكري  المعارض  الغتيال 
ب��ل��ع��ي��د ال����ذي ك����ان رأس ح��رب��ة في 
م���واج���ه���ة "ال����ن����ه����ض����ة". وه������و ق��ت��ل 
أم��ام منزله في 6 شباط  بالرصاص 
2013 في عملية نسبتها السلطات 

الى اساميين متطرفين.
إل���������ى ذل�����������ك، ن�����������ددت ال���ه���ي���ئ���ة 
ال��ت��أس��ي��س��ي��ة ل�����"ن����داء ت���ون���س" بما 
س��م��ت��ه "ت����م����رد ب���ع���ض ن���واب���ه���ا ف��ي 
مجلس نواب الشعب وعدم منحهم 
الثقة لحكومة الحبيب الصيد خال 

الجلسة العامة الخميس".

المانيا: التركيز فقط على 
األسلحة قد يؤدي إلى 

صب الزيت على النار

"القاعدة" يف الحضن األردني
منذ بداية االزمة السورية في 2011، يسير االردن على حبل 

مشدود. فالموقف الرسمي المعلن يتسم بالكثير من التحفظ 
حيال مسألة اسقاط النظام في سوريا أو على األقل ال يطالب 
بذلك علنًا على ما فعلت دول الخليج العربية وتركيا والواليات 
المتحدة ودول اوروبية. وكان االردن من دول عربية قليلة لم 

تقفل السفارة السورية لديها.   
وفيما بدا ان الخطاب الرسمي االردني كان يراد به االيحاء  

بأن المملكة تسعى جاهدة الى عدم التورط مباشرة في 
الحرب السورية لعدم اثارة الحساسيات الداخلية الدقيقة، 
بدأت الوقائع الميدانية في األشهر األخيرة تظهر انخراطًا 

أردنيًا أمنيًا في تدريب وتسليح ودعم فصائل سورية 
معارضة  أبرزها "جبهة النصرة" الفرع السوري لتنظيم 

"القاعدة". وتمكنت هذه الفصائل بفضل الدعم االردني 
والخليجي والغربي عمومًا من احراز تقدم ملحوظ في مواجهة 
الجيش السوري  في إطار ما بات يعرف ب�"الجبهة الجنوبية"، 
التي يراد منها ان تشكل عامل ضغط رئيسيًا على العاصمة 

دمشق.         
وبالتوازي كان االردن ينخرط في االئتاف الدولي الذي 
تقوده الواليات المتحدة ضد تنظيم "الدولة االسامية" 

)داعش(، وكأن الحكم االردني اراد بهذه الخطوة الحفاظ على 
توازن داخلي. فالتيارات السلفية الجهادية االردنية التي 

تعترض على قرار المشاركة في الحرب على "داعش"، يمكن 
ان تنظر بعين الرضا الى الدعم االردني ل�"جبهة النصرة" 

في سوريا. وفي االتجاه عينه كان قرار االفراج عن أبو قتادة 
وأبو محمد المقدسي وهما من أكبر منظري التيار السلفي 

الجهادي في االردن وال يخفى تأييدهما ل�"القاعدة".               
ومع سقوط الطيار األردني معاذ الكساسبة في ايدي 

"داعش" ، بدا ان االردن قد دخل مرحلة حاسمة زادها قلقًا 
وغموضًا اقدام التنظيم المتطرف على اعدام الطيار بطريقة 

وحشية أراد من خالها توجيه رسالة قاسية الى الحكومة 
االردنية. ووجد الحكم االردني نفسه في موقف ال يترك 

له خي���ارًا س��وى الذه�����اب أبع��د ف��ي االنخ��راط في االئت��اف 
الدولي ضد "داعش" من جهة، وتوسيع دوره االمني وربما 

العسكري الحقًا في "الجبهة الجنوبية" لسوريا من جهة 
أخرى.      

لوهلة يبدو ان المطلوب من االردن اآلن ان يكون رأس 
حربة االئتاف في حربين : من جهة دعم المعارضة السورية 

المسلحة حتى لو كانت "جبهة النصرة" لمقاتلة النظام 
السوري، ومن الجهة االخرى زيادة المساهمة العسكرية في 

اطار االئتاف الدولي ضد "داعش".   
انه دور يثير تساؤالت عن قدرة  االردن على القيام به من 

دون المجازفة باستقراره الداخلي.

samih.saab@annahar.com.lb

فكرة
سميح صعب

حظوظ المبادرة الفرنسية – 
األلمانية في حل األزمة األوكرانية

"املوند": حرب أو سلم

جاء في افتتاحية الصحيفة: "هناك لحظات في التاريخ يمكن 
خالها أن يتحول صراع محدود مواجهة واسعة النطاق. ينطبق 

هذا على الصراع في أوكرانيا، فاما ان تتجه االمور نحو تسوية 
قد تكون غير مثالية وغير كافية لكنها تستطيع وقف دوامة 

العنف، وإما ان تتدهور الى مواجهة واسعة والى حرب بين 
روسيا والغرب بواسطة األوكرانيين. هذا الوضع الخطير هو 

سبب تكثيف المساعي الديبلوماسية وزيارة فرنسوا هوالند 
وأنغيا ميركل لروسيا في محاولة للتوصل الى وقف النار والبدء 

بالمفاوضات بحثًا عن حل... ان التطورات العسكرية االخيرة 
هي وراء المبادرة األلمانية-الفرنسية، وخصوصًا المساعي التي 

بذلها الكرملين لتحويل القوات االنفصالية في أوكرانيا الى 
جيش حقيقي مزود احدث الدبابات والعتاد... ترسم المبادرة 
خطوط وقف النار، وتشدد على وحدة االراضي األوكرانية، كما 

تدعو حكومة كييف الى القيام بخطوات حيال سكان شرق 
أوكرانيا، وتسعى الى طمأنة الروس الى تطبيق االتفاق التجاري 
بين االتحاد األوروبي وأوكرانيا... لكن كل شيء اليوم يعود الى 

شخص واحد هو بوتين".

"الغارديان": املطلوب 
اجراءات عاجلة

ًا في أوروبا  جاء في افتتاحية الصحيفة: "يزداد الوضع سوء
الشرقية. فالحرب في أوكرانيا التي تسببت بمقتل 5000 

شخص خال األشهر التسعة األخيرة قد تتخذ حجمًا أوسع. اذ 
توشك القوات االنفصالية الموالية للروس ان تفتح ممرًا يربطها 

بمرفأ ماريوبول على البحر األسود واقامة جسر مع شبة جزيرة 
القرم التي سبق لروسيا ان اعلنت ضمها اليها. ومن الصعب 

حصول أي شيء من هذا من دون المساعدة العسكرية الروسية. 
وهنا تبرز اهمية المبادرة األلمانية – الفرنسية للتوصل الى حل 

سلمي لازمة... حتى اآلن لم يثمر فرض عقوبات اقتصادية على 
روسيا اي نتيجة... وفي الواقع ان الحرب الدائرة في أوكرانيا 

قضية أوروبية تتخطى نتائجها حدود أوكرانيا".

"اإليكونوميست": 
التحذير من الحرب

ر المعارضون لتسليح أوكرانيا بما فيهم ألمانيا من 
ّ
")...( يحذ

نشوب حرب بالواسطة بين روسيا والغرب. فليست ثمة دولة 
في حلف شمال األطلسي مستعدة الرسال جنودها إلى أوكرانيا، 

وفي حال تقديم الغرب الساح إلى حكومة كييف، ستزود 
روسيا االنفصاليين المزيد من العتاد".

في الصحافة العالمّية
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الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها

كيري يؤكد أهمية التوصل 
إلى اتفاق مع ايران يف آذار     

البابا: أنا ال أفقه شيئًا يف التكنولوجيا

 في موازاة تظاهرات احتجاج شهدها 
بعض المحافظات، أضاءت األلعاب النارية 
والرصاص الحي ليل أمس سماء العاصمة 

اليمنية ابتهاجا باشهار جماعة الحوثيين 
اعالنا دستوريا لتنظيم شؤون الحكم لفترة 

انتقالية مدتها سنتان تنتهي بانتخابات 
رئاسية ونيابية في خطوة مفاجئة قلبت 
الطاولة على افرقاء األزمة الذين كانوا 

يستعدون لتوقيع صيغة نهائية لحل 
سياسي توافقي ألزمة فراغ السلطة 

السبت المقبل. 

الحوثيون انقلبوا على التسوية وتسّلموا الحكم بـ"إعالن دستوري"
حّل البرملان وإنشاء مجلس رئاسي وسلطات دستورية لـ"اللجان الثورية"

)رويترز(

الى  التركية  الليرة  أم��س  تراجعت 
أدن�����ى م��س��ت��وى ل��ه��ا ع��ل��ى االط����اق 
مقتفية  ال��دوالر  إزاء  ليرة   2,4720
أث������ر ع����م����ات األس�����������واق ال���ن���اش���ئ���ة 
األخرى بعد صدور بيانات قوية عن 
الطريق  تمهد  األميركية  الوظائف 

أمام زيادة أسعار الفائدة األميركية 
منتصف السنة. وزاد نمو الوظائف 
ف���ي ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة ب��ق��وة في 
ك����ان����ون ال���ث���ان���ي وت���ع���اف���ت األج�����ور 
بشدة في إشارة الى القوة الكامنة 
في االقتصاد وهو ما يزيد احتمال 
رف�����ع أس����ع����ار ال���ف���ائ���دة األم��ي��رك��ي��ة 

منتصف 2015.

)و ص ف(

ش����دد وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة االم��ي��رك��ي 
جون كيري أمس لدى لقائه نظيره 
االي���ران���ي محمد ج���واد ظ��ري��ف على 
ضرورة التوصل الى اتفاق سياسي 
ع���ل���ى ال���ب���رن���ام���ج ال����ن����ووي االي����ران����ي 

"بحلول نهاية اذار " المقبل.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية 
ف���ي خ���ت���ام ل���ق���اء ل����وزي����ري خ��ارج��ي��ة 
ميونيخ  في  ساعتين  دام  البلدين 
ب���ج���ن���وب ال���م���ان���ي���ا ان ك���ي���ري "ك����رر 
االع���������راب ع����ن االم�������ل ف����ي ال���ت���ق���دم 
ن��ح��و ح���ل س��ي��اس��ي ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة 
اذار". وأض����اف وق���ت ت��ش��ه��د ه��ذه 

المفاوضات تعثرًا: "لقد اتفقنا على 
وسنسعى  قائمة  ات��ص��االت��ن��ا  اب��ق��اء 

الى االلتقاء مجددًا قريبًا".
وت���ج���ري م���ف���اوض���ات ب��ي��ن اي����ران 
ومجموعة 5+1 التي تضم الواليات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
والصين والمانيا منذ أكثر من سنة 
سعيًا الى اتفاق شامل على الملف 
ال��ن��ووي االي���ران���ي ي��ض��ع ح���دًا لهذه 
االزم����ة. وت��أم��ل ال��ق��وى ال��ك��ب��رى في 
ال��ت��وص��ل ال��ى ات��ف��اق سياسي قبل 
ال��ى  ال���ت���وص���ل  أم����ل  ع��ل��ى  آذار   31
اتفاق شامل يتضمن كل الجوانب 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ب��ح��ل��ول 30 ح���زي���ران ح��دًا 

اقصى.

)رويترز(

أق����ر ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س ال����ذي وص��ف 
االن��ت��رن��ت ب��� "ه��دي��ة م��ن ال����رب" بأنه 
ال ي��ف��ق��ه ش��ي��ئ��ًا ف����ي ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وان��ه ال يعرف كيف يستخدم جهاز 

الكومبيوتر.
وس��أل��ت ف��ت��اة ت��دع��ى أليسيا من 
اسبانيا لدى مشاركتها في محادثة 
ال��خ��اص��ة  ال��ح��اج��ات  ذوي  م��ن  ألوالد 
عبر خ��دم��ة "غ��وغ��ل ه��ان��غ – أوت��س" 
للتواصل على االنترنت البابا عما اذا 
كان يحب التقاط الصور وتحميلها 
ع��ل��ى ج���ه���از ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر، ف���أج���اب: 
ان��ا ال  بالحقيقة.  أخ��ب��رك  أن  “ي��ج��ب 
واستخدم  االالت".  ع��ن  شيئا  أفقه 

ف�����رن�����س�����ي�����س ك����ل����م����ة "ت������رون������ك������و" 
شجرة"  "ج���ذع  ومعناها  باالسبانية 
وت��س��ت��خ��دم ب��ال��ع��ام��ي��ة ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر عن 
ال��ش��خ��ص ال���ذي ال ي��ع��رف شيئا عن 

موضوع ما.
الجنسية  االرجنتيني  البابا  وق��ال 
ضاحكا:  سنة   78 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ 
"ليس في مقدوري استخدام اجهزة 
مثير  ش��يء  من  له  يا  الكومبيوتر... 

للحرج. أليس كذلك؟".
ال��ع��ام الماضي  ال��ب��اب��ا كتب  وك���ان 
في رسالة عن اجهزة االتصاالت إن 
االنترنت "هدية من الرب" قد تساعد 
في توحيد الناس، لكنه حض ايضا 
الذكية  إقفال هواتفهم  االس��ر على 
وتبادل الحديث في ما بينهم أكثر.

صنعاء - أبوبكر عبدالله 

االع���ان ال��دس��ت��وري ال��ذي أعلن في 
احتفال بالقصر الرئاسي في حضور 
من  وجمع  والداخلية  الدفاع  وزي��ري 
والعسكريين  المدنين  المسؤولين 
والوجهاء، جاء في ديباجة و16 مادة 
بأحكام  العمل  استمرار  على  نصت 
الدستور النافذ وحل مجلس النواب 
وتأليف مجلس وطني انتقالي بدال 
يمثلون  عضوا   551 م��ن  مؤلف  منه 
غير  وال��م��ك��ون��ات  السياسية  ال��ق��وى 
الممثلة في المجلس مع اعطاء الحق 
المنحل في  ال��ن��واب  ألعضاء مجلس 

االنضمام إلى عضويته.
ونص االعان على تأليف مجلس 
رئ��اس��ة ان��ت��ق��ال��ي م��ن خمسة اع��ض��اء 
ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق 
ع���ل���ى ان���ت���خ���اب���ه���م ال���ل���ج���ن���ة ال���ث���وري���ة 
الجمهورية  رئيس  مهمات  ليتولى 
في المرحلة االنتقالية ومنها تأليف 
ح���ك���وم���ة ان��ت��ق��ال��ي��ة م����ن ال��ك��ف��اي��ات 

الوطنية.
ون���ص االع����ان ال��دس��ت��وري ال��ذي 
الثورية  اللجنة  رئيس  بتوقيع  ي��ل 

ُ
ذ

التزام سلطات  على  الحوثي،  محمد 
الدولة االنتقالية خال مدة اقصاها 
المرحلة  استحقاقات  ان��ج��از  عامين 
االن���ت���ق���ال���ي���ة وف�����ق م����ق����ررات ال���ح���وار 
ال��وط��ن��ي وات���ف���اق ال��س��ل��م وال��ش��رك��ة 

ال��وط��ن��ي��ة، وم��ن��ه��ا م��راج��ع��ة م��س��ودة 
ال���دس���ت���ور وس����ن ق���وان���ي���ن ال��م��رح��ل��ة 
االنتقالية وتنظيم عملية االستفتاء 
على الدستور واالنتخابات الرئاسية 

والنيابية.
وب�����م�����وج�����ب االع���������������ان، ح���ص���ل���ت 
يقودها  التي  العليا  الثورية  اللجنة 
الحوثيون على سلطات واسعة في 
ال��م��ص��ادق��ة ع��ل��ى ت��أل��ي��ف ال��م��ج��ل��س 
كما  االنتقالية  والحكومة  الرئاسي 
اس����ن����دت ال���ي���ه���ا س���ل���ط���ات "إت����خ����اذ 

االج�����������راءات وال���ت���داب���ي���ر ال���ض���روري���ة 
لحماية سيادة الوطن وأمنه وحماية 

الحقوق والحريات".
وفاجأت هذه الخطوة اكثر القوى 
السياسية، فيما غادر مساعد األمين 
عمر  ب��ن  المتحدة جمال  لامم  ال��ع��ام 
صنعاء فجأة. واعلن مكتبه أنه توجه 
الى المملكة العربية السعودية للقاء 
األمين العام لألمم المتحدة بان كي 
- مون، من دون اإلدالء بأي تصريح.

ليبيون في مكان انفجار في بنغازي أمس.  )رويترز(

الجيش املصري قتل 27 متشددًا يف سيناء
كانوا يعّدون لهجمات جديدة

قوات من النيجر والتشاد تتصدى لـ"بوكو حرام" 

تركيا تنسحب من مؤتمر ميونيخ تحاشيًا لإلسرائيليين

الجيش الليبي يسيطر على ميناء بنغازي
ويتعرض لهجوم انتحاري من الجهاديين

وأص����ي����ب  "م������ت������ش������ددًا"   27 ق����ت����ل 
ن���ح���و 20 ف����ي غ�������ارات ج���وي���ة ش��ن��ه��ا 
ال��ج��ي��ش ال��م��ص��ري ص��ب��اح أم���س في 
محافظة ش��م��ال س��ي��ن��اء، ف��ي واح��دة 
م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات األم��ن��ي��ة ال��ك��ب��رى في 
ال���م���ح���اف���ظ���ة م���ن���ذ أش����ه����ر. وأف�������ادت 
مصادر أمنية أن طائرات "األباتشي" 
لتنظيم  معاقل  على  ال��غ��ارات  شنت 
"والية سيناء" الذي بايع في تشرين 
الثاني  2014 أبو بكر البغدادي، زعيم 
تنظيم "الدولة اإلسامية"، "داعش" 
سابقًا، "خليفة" للمسلمين. وقالت 

ال�����غ�����ارات اس���ت���ه���دف���ت اج��ت��م��اع��ًا  إن 
ل����"والي���ة س��ي��ن��اء" ك���ان يعقد جنوب 
معلومات  وأن  زوي���د،  الشيخ  مدينة 
وردت ال��ى ق��وى األم��ن عن عقد هذا 
جديدة  لهجمات  ل��إع��داد  االجتماع 

تستهدف الجيش المصري.
ويذكر أن تنظيم "والي��ة سيناء" 
ك���ان ي��س��م��ي ن��ف��س��ه س��اب��ق��ًا "أن��ص��ار 

بيت المقدس".
إل�������ى ذل��������ك، أص����ي����ب م���ج���ن���د م��ن 
برصاص  زوي���د  الشيخ  ش��رط��ة  قسم 
م��س��ل��ح��ي��ن ف���������روا. ك���م���ا ق���ت���ل رج���ل 

برصاص قوى األمن الجتيازه نقطة 
أمنية قريبة من الشيخ زويد. وأصيب 
العمر برصاص  العاشرة من  ول��د في 
الحدودية  رفح  مدينة  مسلحين في 

مع قطاع غزة.
ودارت اشتباكات بين متظاهرين 
مؤيدين لجماعة "اإلخوان المسلمين" 
وقوى األمن في حي المطرية بشمال 
شرق القاهرة. وقتل نحو 18 شخصًا 
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ف���ي اش��ت��ب��اك��ات بين 
المتظاهرين وقوى األمن في الذكرى 

الرابعة ل�"ثورة 25 يناير".

)رويترز(   

ق����ال م���س���ؤول���ون ع��س��س��ك��ري��ون في 
النيجر، ان قوات من النيجر وطائرات 
ح��رب��ي��ة م��ن ال��ت��ش��اد ت��ص��دت لهجوم 
أم���س ع��ل��ى ب��ل��دة ب��وس��و ف��ي النيجر 
“بوكو  جماعة  م��ن  متشددون  شنه 
الذين  المتشددة  االسامية  ح��رام” 
ال��ى دول  نيجيريا  من  تمردهم  امتد 

مجاورة.
واض����اف����وا ان ال���ق���ت���ال ح��ص��ل في 

منطقة دي��ف��ا وه��ي ج��زء م��ن منطقة 
حدودية حيث أرسلت التشاد مئات 
الجنود لمساعدة النيجر على القتال 

ضد “بوكو حرام”.
وأعلن مصدر عسكري في النيجر 
“ص����د ه��ج��وم ب��وك��و ح����رام م���ن م���االم 
ف���ات���وري )ف����ي ن��ي��ج��ي��ري��ا( ع��ل��ى ب��ل��دة 
ب���وس���و وال���ج���س���ر ع���ن���د دوت����ش����ي في 
منطقة ديفا. هناك طائرات تشادية 

تقصف المنطقة”.
وق����ال م��ص��در ث����ان: “اس��ت��خ��دم��ت 

أس���ل���ح���ة ث��ق��ي��ل��ة م����ن ال���ج���ان���ب���ي���ن... 
لدينا خمسة جرحى على األق��ل في 
ص��ف��وف��ن��ا”. وف����ي وق����ت الح����ق ق��ال 
م��ص��در ع��س��ك��ري إن ال��ه��ج��وم فشل 
وان ال��ه��دوء ع���اد. واس��ت��ول��ت “بوكو 
ح���رام” على أراض ف��ي ش��م��ال شرق 
ن��ي��ج��ي��ري��ا ف���ي اط�����ار ت���م���رد ب����دأ قبل 
خمس سنوات إلقامة دولة اسامية. 
وقتل نحو عشرة آالف شخص العام 
الماضي ويشن المتشددون هجمات 

متزايدة عبر الحدود.

)رويترز(

صّرح وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو أنه لن يحضر مؤتمر 
األم����ن ف���ي م��ي��ون��ي��خ م��وض��ح��ًا أن���ه ال 
ي��رغ��ب ف���ي ح��ض��ور ج��ل��س��ة تجمعه 

والوفد اإلسرائيلي.
العاقات بين اسرائيل  وال تزال 

وت���رك���ي���ا م���ت���وت���رة م��ن��ذ ع����ام 2010 
ع��ن��دم��ا ق��ت��ل ج���ن���ود إس��رائ��ي��ل��ي��ون 
قافلة  يرافقون  أت��راك كانوا  تسعة 
م���س���اع���دات إن��س��ان��ي��ة ف���ي م��ح��اول��ة 

لكسر الحصار على غزة.
الوزير في مؤتمر صحافي  وق��ال 
ف����ي ب���رل���ي���ن ح���ي���ث ال���ت���ق���ى س���ف���راء 
تركيا لدى الدول األوروبية: “كنت 

عدم  قررنا  لكننا  المؤتمر  سأحضر 
مسؤولين  أش��رك��وا  بعدما  الحضور 
إس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن ف����ي ج��ل��س��ة ال���ش���رق 
األوس������ط ف���ي ال��ل��ح��ظ��ة األخ����ي����رة”. 
وأض�����������اف ف������ي ت����ص����ري����ح����ات ب��ث��ه��ا 
آر. تي.”  “ت��ي.  التركي  التلفزيون 
أن االنسحاب من االجتماع ال صلة 

له بعاقات تركيا مع ألمانيا.

)و ص ف(

أودى أمس هجوم انتحاري بحياة 
صبي ووالده وأدى إلى إصابة نحو 
الجنود  من  معظمهم  شخصًا   20
ك����ان����وا م���ت���م���رك���زي���ن ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
الليثي معقل الجماعات الجهادية 
وس���ط م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي، ك��م��ا أف��اد 
م���س���ؤول ع���س���ك���ري، غ�����داة اع���ان 
ال��ج��ي��ش ال��ل��ي��ب��ي س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى 

ميناء بنغازي.
وص����رح ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��ق��وات 
العقيد  ال��ل��ي��ب��ي  للجيش  ال��خ��اص��ة 
"انتحاريا تسلل  بان  الزوي  ميلود 
إل��ى منطقة  ال��س��ري��ع  ال��ط��ري��ق  عبر 
ال��ل��ي��ث��ي ع��ب��ر ش����ارع ال��ح��ج��از، لكن 
ق���وات ال��ج��ي��ش ال��م��ت��م��رك��زة هناك 
ت���ع���ام���ل���ت م���ع���ه م���م���ا أج����ب����ره ع��ل��ى 
أن  قبل  المفخخة  تفجير سيارته 

يصل الى الهدف".
"االن��ت��ح��اري ترجل  أن  وأوض����ح 
م���ن ال���س���ي���ارة ال��م��ف��خ��خ��ة وت��ع��ام��ل 
م���ع���ه رج�������ال ال����ج����ي����ش. ف����ي ه���ذه 

األث���ن���اء ان��ف��ج��رت ال��س��ي��ارة وأدت 
إلى مقتل رجل وطفله، إلى إصابة 
العسكريين  م��ن  شخصًا   20 نحو 
وال�����م�����دن�����ي�����ي�����ن وخ�����ص�����وص�����ًا ف���ي 
 ح����ي ال�����زاوي�����ة ال���م���ق���اب���ل ل��ل��ط��ري��ق

السريع".
إل��ى أن "االنتحاري كان  وأش��ار 
فيه  للجيش  ت��م��رك��زًا  ي��س��ت��ه��دف 
دبابات وآليات وذخائر في شارع 
ال���ح���ج���از ب��م��ن��ط��ق��ة ال��ل��ي��ث��ي ح��ي��ث 
ي���خ���وض ال��ج��ي��ش م���ع���ارك ي��وم��ي��ة 

طاحنة مع جماعات إرهابية".
وق����ال ال����زوي إن "ال��ض��ح��اي��ا من 
ال��م��دن��ي��ي��ن س��ق��ط��وا ن��ت��ي��ج��ة ق��رب 

منازلهم من مكان الحادثة".
وأفاد آمر التحريات في القوات 
الخاصة للجيش فضل الحاسي أن 
"عائلة تم استهدافها من قناص 
ال��ن��ف��ق ف���ي منطقة  ق����رب ط���ري���ق 
ال���ح���دائ���ق ف���ي ال���ط���ري���ق ال���م���ؤدي 
إل����ى ال��ل��ي��ث��ي م��م��ا أدى إل����ى وف���اة 
رب األس���رة وإص��اب��ة اب��ن��ه وزوج��ت��ه 

بأعيرة نارية".

واع���ل���ن ال��ج��ي��ش ال��ل��ي��ب��ي م��س��اء 
ال��خ��م��ي��س ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ي��ن��اء 
المدينة  ب��وس��ط  ال��ب��ح��ري  ب��ن��غ��ازي 
ب��ع��د أك���ث���ر م���ن ث���اث���ة أش���ه���ر من 
إسامية  ميليشيات  ض��د  القتال 

مسلحة.
وق�������ال م����س����ؤول ف����ي ال��ك��ت��ي��ب��ة 
"الكتيبة دخلت  إن  دبابات   204
ف���ي ال���س���اع���ات األول�����ى م���ن ص��ب��اح 
)ال��ج��م��ع��ة( وس��ي��ط��رت ع��ل��ى ميناء 
ب��ن��غ��ازي ال��ب��ح��ري وم��ح��ي��ط��ه ال���ذي 
الميليشيات  عليه  كانت تسيطر 
اإلس����ام����ي����ة ال���م���س���ل���ح���ة م���ن���ذ 15 

)تشرين األول( الماضي".
وك������ان ه�����ذا ال���م���ي���ن���اء م��ت��ن��ف��س��ًا 
ينقلون  اإلس��ام��ي��ي��ن  للمسلحين 
ع����ب����ره ج����رح����اه����م وي����ت����ل����ق����ون م��ن 
خ��ال��ه ال���دع���م ب��األس��ل��ح��ة وال��ع��ت��اد 
وال����م����ق����ات����ل����ي����ن، وت����ع����د س���ي���ط���رة 
ال��ج��ي��ش ع��ل��ي��ه ب��ح��س��ب ال��م��س��ؤول 
ال��������ع��������س��������ك��������ري، ق������ط������ع������ا ل����خ����ط 
 اإلم��������دادات ل���ه���ذه ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات

المسلحة.

جنود يمنيون يحرسون القصر الرئاسي في صنعاء أمس.  )أ ف ب(

وق��ب��ل س��اع��ات م��ن اذاع���ة االع��ان 
الدستوري قطعت القناة الفضائية 
البث  وخصصت  ب��رام��ج��ه��ا،  اليمنية 
ال��وط��ن��ي��ة ق��ب��ل أن تنقل  ل��ألن��اش��ي��د 
اح���ت���ف���ال اإلع�������ان ال����دس����ت����وري م��ن 
فيما  م��ب��اش��ر،  ببث  ال��رئ��اس��ي  القصر 
المسلحة  الشعبية  ال��ل��ج��ان  ف��رض��ت 
اجراءات أمنية مشددة في العاصمة 
وم���ح���ي���ط ال���ق���ص���ر ال����رئ����اس����ي ال����ذي 
ان��ت��ش��رت ف���ي م��ح��ي��ط��ه ك��م��ا أق��ف��ل��ت 

أكثر الشوارع المؤدية اليه.

تفاعالت سياسية
وج����اء االع����ان ال��دس��ت��وري بعدما 
اليمنية  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال���ق���وى  ك��ان��ت 
توافقت على خطة للحل السياسي 
واقترحت  األم��م��ي  المبعوث  صاغها 
ت���أل���ي���ف م��ج��ل��س رئ����اس����ي وح��ك��وم��ة 
ان��ق��اذ ل��ف��ت��رة ان��ت��ق��ال��ي��ة ب��ال��ت��زام��ن مع 
إج��������راءات س��ي��اس��ي��ة وأم���ن���ي���ة ، غير 
أن ت��وق��ي��ع��ه��ا ت��ع��ث��ر ل���ي���ل ال��ج��م��ع��ة 
بعدما رف��ض ح��زب تجمع اإلص��اح ) 
"اإلخ��وان  لجماعة  السياسية  ال��ذراع 
المسلمين"( وتوقيعها وطلب مهلة 

اض��اف��ي��ة ل��م��ش��اورات داخ��ل��ي��ة تعفي 
قيادته من مسؤولية توقيع االتفاق 
مما أدى إلى تعليق المشاورات إلى 

السبت.
وات�������ه�������م ال������ح������وث������ي������ون ج����م����اع����ة 
"اإلخوان" بالسعي إلى عرقلة جهود 
ال��ح��ل ال��س��ي��اس��ي واط���ال���ة أم����د أزم���ة 
ال����ف����راغ ال���رئ���اس���ي وم���ح���اول���ة اش��اع��ة 
ال��ف��وض��ى م��ن خ��ال ال��ت��ظ��اه��رات في 
ال��م��دن وال��س��ع��ي ال��ى اف��ت��ع��ال أزم��ات 

وصراعات مسلحة.

ردود فعل ثورية
وأعلن بعض المكونات السياسية 
االعان  خطوة  تأييده  واالجتماعية 
الدستوري، بينما لزمت أكثر القوى 
ال���س���ي���اس���ي���ة ال���ص���م���ت ح����ي����ال ه���ذه 
ال���ت���داع���ي���ات، وق�����ال ح����زب ال��م��ؤت��م��ر 
الشعبي بزعامة الرئيس السابق علي 
القيادية  هيئته  ان  ص��ال��ح  عبدالله 
ف���ي ح���ال ان��ع��ق��اد دائ����م ل��ل��ب��ح��ث في 

التطورات.
وأع������رب م��ج��ل��س ش���ب���اب ال���ث���ورة 
ال��س��ل��م��ي��ة ال����ذي ي���ق���وده "االخ�����وان 

ال��م��س��ل��م��ون" ع���ن رف���ض���ه "االع�����ان 
ال����دس����ت����وري ال����ح����وث����ي"، ووص���ف���ه 
ب��ان��ه "خ���ط���وة ه��س��ت��ي��ري��ة ت��ع��ب��ر عن 
استهتار بالغ بتاريخ الشعب اليمني 
ون���ض���االت���ه وط���م���وح���ات���ه وم���ح���اول���ة 
الغتصاب حق اليمنيين في اختيار 
حكامهم ومصادرة إرادتهم "، ودعا 
الشعب اليمني إلى مقاومة سلطة 
و"  ال��ح��وث��ي��ي��ن  ميليشيات  هيمنة 
ال��وق��وف ص��ف��ا واح����دا ض��د ال��ع��رب��دة 

الحوثية".
ون���ظ���م م���ئ���ات م����ن ال��ن��اش��ط��ي��ن 
ف���ي م��ح��اف��ظ��ات ت��ع��ز وإب وع���دن 
وال��ح��دي��دة ت��ظ��اه��رات م��ن��ددة بما 
س��م��وه " االن���ق���اب ال��ح��وث��ي على 
ه���ت���اف���ات  ورددوا   ، ال���ش���رع���ي���ة" 
تؤكد رفضهم االعان الدستوري 
ل��ه ومقاومة  التصدي  إل��ى  وت��دع��و 

االنقاب.
ورف�����ض�����ت ق����ب����ائ����ل م���������أرب ال���ت���ي 
لمواجهة  المسلحين  آالف  ت��ح��ش��د 
الدستوري  االعان  الحوثيين  تمدد 
التعامل  استعدادها  مبدية  لهؤالء، 

مع الخيارات االخرى.

رأي قانوني
ورأى المركز القانوني اليمني في 
االعان الدستوري للحوثيين انقابًا، 
الحاكمة  الوثائق  إلى  وأك��د استنادا 
للوضع في اليمن خال هذه المرحلة 
ال��رئ��ي��س عبد رب��ه منصور ه��ادي  ان 
ال ي���زال ال��رئ��ي��س ال��ش��رع��ي دستوريا 
وق���ان���ون���ي���ا. وق�����ال إن "ال���ح���دي���ث عن 
التفرد والخروج عن ارادة ومشروعية 
ال����ت����واف����ق ب����اص����دار ط�����رف م����ا اع���ان���ا 
دس��ت��وري��ا ي��ع��د أم����رأ م��رف��وض��ًا وعما 
أح��ادي��ا يفتقر ال���ى اب��س��ط ال��ش��روط 
الدستورية  والموضوعية  الشكلية 
وال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ع��رف��ي��ه ال��م��ع��م��ول بها 
على  وقواعده  الدستوري  الفقه  في 
ال��دول��ي  ال��وط��ن��ي واإلط����ار  المستوى 
م��م��ا ي��ج��ع��ل��ه م��ن��ع��دم��ا وي��ف��ت��ق��ر ال��ى 
أرك�����ان وش�����روط ال��ع��م��ل ال��ق��ان��ون��ي 
ناهيك بتجرده من مشروعية االرادة 
الجمعية والتوافقية لليمنيين التي 
ق��ب��ل ب��ه��ا ال��م��ج��ت��م��ع وم��ك��ون��ات��ه في 
المرحلة  هذه  ادارة شؤونهم خال 
االقليمية  االرادة  ب��ت��أي��ي��د  وح��ظ��ى 

والدولية".

تظاهرات احتجاج في 
بعض المحافظات تنديدا 

بـ"االعالن الدستوري"

عبدالله بدأ بقصف البيت األبيض؟
لم ينتظر الملك عبدالله العودة الى األردن ليبدأ القتال ثأرًا للطيار 

معاذ الكساسبة، بدأ القصف في واشنطن وعلى البيت االبيض 
تحديدًا وببراعة مثيرة تمامًا، عندما قال غاضبًا جدًا أمام السناتور 
دونكن هنتر: "نعم نحن ذاهبون الى هناك لمعاقبة داعش، لكن 

مشكلنتا الوحيدة هي خشيتنا ان َينفد وقودنا ورصاصنا"، وذلك 
ليس في إشارة الى الضرورة القصوى للدعم اللوجستي فحسب، 

بل في اشارة ضمنية الى ميوعة موقف ادارة باراك أوباما وعدم 
وجود إستراتيجيا فاعلة وقوية لمواجهة االرهابيين.

وسواء شارك الملك عبدالله، وهو طيار بارع، في الغارات على 
داعش كما تردد أو لم يشارك، فإن انتقاده الضمني ألوباما كان 

أشبه بقنبلة في الكونغرس حتى قبل ان يقطع زيارته عائدًا، 
لقيادة بركان الغضب االردني الذي اثارته الجريمة الوحشية 

بإحراق ذلك الطيار البطل، الذي واجه النار ُمنتصُب القامة وبنظرة 
ال توصف فيها من االحتقار للقتلة ما ال تستطيع اللغة التعبير 

عنه.
االعضاء ال� ٢٦ الجمهوريون والديموقراطيون في لجنة القوات 

المسلحة أجمعوا على "ضرورة ان  نتحرك بسرعة لضمان ان يحصل 
االردن ودول االئتاف على العتاد العسكري الذي تحتاج إليه"، 

وقد بعثوا برسالة الى "البنتاغون" تطلب اإلسراع في تزويد األردن 
قطع غيار الطائرات والمعدات الازمة.

المثير هنا انهم بدوا كأنهم من كوكب آخر، عندما قالوا إنهم 
فوجئوا وقلقوا من قول الملك عبدالله إن باده تواجه تعقيدات 

وتأخيرًا  في الحصول على أنواع معينة من المعدات نتيجة 
البيروقراطية في "البنتاغون"، لكأنهم لم يسمعوا مثًا صراخ حيدر 

العبادي منذ أشهر وهو يطالب بدعم القوات العراقية التي يعاد 
بناؤها في سياق الحرب على "داعش"! 

وفي حين سارع البيت األبيض الى اإلعان انه سيدعم أي جهود 
ر الكثيرون ما سبق 

ّ
اضافية من االردن في الحملة العسكرية، تذك

ألوباما ان قاله في ٢٠ آب من العام الماضي بعد ذبح الصحافي 
جيمس فولي، من انه سيصّعد عملياته ضد التنظيم االرهابي 
وانهم سيدفعون ثمن جرائمهم، لكن الذبح لم يتوقف مذذاك 
ووصلت السكاكين أخيرًا الى عنقي اليابانيّين قبل حرق معاذ، 

فيما كانت الشكوى من بطء األميركيين وعدم جديتهم تعلو هدير 
المقاتات.

بعد سقوط الموصل قال اوباما للعراقيين لكي يوحدوا 
صفوفهم "ان الذئب يقف عند الباب"، ومع قيام ائتاف ال� ٤٠ 

دولة ضد األرهابيين تصّور كثيرون ان الحملة على "داعش" 
ستحقق نتائج سريعة وتوقف زحفه الدموي. ولكن بعد سبعة 

اشهر من الحرب والبيانات عن عمليات القصف، سمع الكونغرس 
د مرة 

ّ
من الملك عبدالله كامًا بدا كأنه لم يكن معلومًا، بما يؤك

جديدة ان البطء وعدم وجود استراتيجيا قوية لمواجهة االرهابيين 
قد يضعان الذئب على أبواب البيت األبيض!

rajeh.khoury@annahar.com.lb

في ضوء النهار
راجح الخوري
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سليم نصار - لندن
 كاتب وصحافي لبناني

مصير األسير الياباني الثاني لم يكن 
، في نظر جالد "داعش"، أفضل من 
يوكاوا.  هارونا  السابق  زميله  مصير 
أي االعدام بالسكين على يدي رجل 
م��ل��ث��م ف���ي ل���ب���اس أس������ود، ي���رم���ز ال��ى 
الفيديو  الموت. وظهر في  عزرائيل 
على  جاثيًا  برتقالي  بلباس  الرهينة 

ركبتيه.
رئيس الحكومة اليابانية علق على 
ب��االع��ت��راف  الصحافيين  ذب��ح  عملية 
األزم��ة  لمعالجة  بوسعه  م��ا  فعل  أن��ه 
الناشئة عن رفضه الخضوع لالبتزاز، 
وأن����ه إم��ت��ن��ع ع���ن دف���ع م��ئ��ت��ي مليون 

دوالر كثمن النقاذ المراسلين.
وُي����س����ت����َدل م����ن م���راج���ع���ة ظ����روف 
هذه األزمة التي خبرتها دول أخرى، 
المتحدة، أن  الواليات  وفي مقدمها 
تشابكها مع وضع السجينة ساجدة 
ال���ري���ش���اوي وال���ط���ي���ار األردن������ي م��ع��اذ 
الكساسبة، قد ضاعف من تعقيدات 

الحل.
وك�����ان "داع�������ش" ق���د ه����دد أي��ض��ًا 
بقتل الطيار األردني ما لم ُيفَرج عن 
ب��االع��دام  ال��م��ح��ك��وم عليها  س��اج��دة، 
ل����دوره����ا ف���ي ه���ج���وم إن���ت���ح���اري سنة 
شخصًا  ستين  بحياة  أودى   2005
ال��ع��ق��اد،  مصطفى  ال��م��رح��وم  بينهم 
ال��م��ع��روف. علمًا أن  ال��س��وري  المخرج 
زوج ساجدة هو الذي فجر نفسه في 
أحد فنادق عّمان، بينما فشلت هي 

في تشغيل صاعق التفجير.
وب��م��ا أن أب��ا بكر ال��ب��غ��دادي، زعيم 

"داعش"، كان ناشطًا في خلية أبي 
مصعب ال���زرق���اوي ف��ي ب���غ���داد، فقد 
رأى أن م��س��اه��م��ت��ه ف���ي االف������راج عن 
الريشاوي،  س��اج��دة  الجهاد،  رفيقة 

ستعزز موقعه حيال أنصاره.
بعض المحللين يميل الى االعتقاد 
بأن دحر عناصر تنظيم "داعش" في 
)كوباني( شكل  العرب  عين  مدينة 
صدمة قوية للبغدادي. لهذا السبب 
م��ع عّمان  المساومة  ع��ن مبدأ  ت��راج��ع 
الرأي  إنتباه  بحيث يصرف  وطوكيو 
العام العالمي عن هزيمته العسكرية، 
ويستعيض عنها بكسب معنوي في 

موضوع الصحافيين اليابانيين.
ويتوقع رئيس وزراء اليابان شينزو 
آبي أن يكون لعملية إعدام مراسلين 
المطلوب  الشعبي  ال��ص��دى  بريئين 

ل���ت���ع���دي���ل ق����وان����ي����ن ح����ي����اد ب�������الده. 
ال��خ��ب��ي��ر العسكري  ال����رأي  وي��ش��اط��ره 
يوكيو اوكاموتو، الذي يشجعه على 
وقعت  التي  الصلح  معاهدة  تعديل 
من  اليابان  منع  بغرض  سنة 1947 
ح���ي���ازة ت��رس��ان��ة ع��س��ك��ري��ة. وت��ن��ص 
المعاهدة  تلك  م��ن  التاسعة  ال��م��ادة 
بالقضايا  اليابان  ش��ؤون  على حصر 
االق��ت��ص��ادي��ة، م��ع ال��ن��أي بمستقبلها 

عن أمور التسلح.
في  ال��م��ت��داول��ة  المعلومات  ت��ؤك��د 
عّمان أن "داعش" نفذ حكم االعدام 
بعد  الكساسبة  معاذ  بالطيار  حرقًا 
فوق  طائرته  تحطم  م��ن  قليلة  أي���ام 
م��دي��ن��ة ال���رق���ة ش����رق س���وري���ا، وذل���ك 
في نهاية كانون األول الماضي. ثم 
��د ال��ت��ض��ل��ي��ل ع��ب��ر إظ��ه��ار ص��ورة  ت��ع��مَّ
غوتو،  كينجي  ال��ي��اب��ان��ي،  الصحافي 
ال���ذي ُس��ِم��ع ي��ق��ول: "أي ت��أخ��ي��ر من 
الحكومة األردنية يعني أنها مسؤولة 
عن قتل الطيار وقتلي أيضًا. وليس 

عندي أكثر من 24 ساعة فقط."
وك�����ان "داع�������ش" ب���ه���ذا ال��ت��ح��اي��ل 
ي��ري��د االف����راج ع��ن ال��ع��راق��ي��ة س��اج��دة 
ال��ري��ش��اوي، م��ع التصميم ع��ل��ى ذب��ح 
ال��ص��ح��اف��ي ال���ي���اب���ان���ي، واالع������الن في 
وقت الحق عن قتل الطيار األردني.

أب���ن���اء م��ح��اف��ظ��ة ال���ك���رك، ي��ع��رف��ون 
ب��االخ��ت��ب��ار ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حققتها 
 - طرابلس  ففي  دولتهم.  وساطات 
ط لتحرير  ليبيا سبق لألردن أن توسَّ
س���ف���ي���ره ال������ذي إخ��ت��ط��ف��ت��ه ع��ن��اص��ر 
الى ميليشيات مسلحة. في  تنتمي 
المتحدة في  ال��والي��ات  حين فشلت 

حماية سفيرها من عملية إرهابية.

التي  الوثيقة  العالقة  ال��ى  إضافة 
ت��ج��م��ع أب���ن���اء ال��ع��ش��ائ��ر ح���ول عقيدة 
ال��والء للملك، فإن األس��رة الهاشمية 
ك����ان����ت ت���ع���ت���م���د دائ�����م�����ًا ع���ل���ى دع���م 
ال���ع���ش���ائ���ر ال���ت���ي ت��ش��ك��ل م����ا نسبته 
ال��ق��وات  ثمانين ف��ي المئة م��ن ع��دد 
عملية  الملك  قابل  لذلك  المسلحة. 
إح�����راق ال��ط��ي��ار م��ع��اذ ب��ت��ن��ف��ي��ذ حكم 
االع�����دام ب��س��اج��دة ال��ري��ش��اوي وزي���اد 

الكربولي. 
وي��ت��وق��ع ال��م��راق��ب��ون ف��ي ع��ّم��ان أن 
ي��ك��ون "ال���زل���زال" ال���ذي ت��ح��دث عنه 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون االع���الم، محمد 
المومني، بمثابة إشهار حرب واسعة 
ب���م���ؤازرة دول إقليمية   - ب���رًا وج���وًا   -
ْين من جرائم هذا  ودولية عانت األمرَّ

التنظيم.
ويحرص األردن، في هذه الحملة، 
ك��ان��ت  خ���م���س دول  إش���������راك  ع���ل���ى 
 - ضالعة - عمليًا وم��ادي��ًا ولوجستيًا 
ف��ي خلق "داع���ش" وت��زوي��ده بالمال 
وال����س����الح. ول��ك��ن��ه ب��ع��دم��ا ت���رك���ز في 
فرانكشتاين  دور  ص  تقمَّ األرض، 

المخلوق الذي تمّرد على خالقه!
ف����ي ح����دي����ث أدل�������ى ب����ه ال��رئ��ي��س 
"الحياة"  ال��ى  معصوم  ف��ؤاد  العراقي 
ق��ال إن مصطلح  الماضي،  األس��ب��وع 
"الدولة االسالمية في العراق والشام" 
وس��وري��ا  ال��ع��راق  ال���ى  يشير جغرافيًا 

ولبنان واألردن وفلسطين.
ووص����ف أس��ل��وب ال��ت��ره��ي��ب ال��ذي 
ي���م���ارس���ه أب�����و ب��ك��ر ال����ب����غ����دادي ب��أن��ه 
مستوحى من أسلوب المغول الذين 
اح���ت���ل���وا ال������ع������راق... وم�����ن ش��خ��ص��ي��ة 
ُع��ِرف بتجنيد  ال��ذي  الصّباح  الحسن 

االنتحاريين.
ال��ح��س��ن  إن  ال�����م�����ؤرخ�����ون  ي����ق����ول 
ال��ص��ّب��اح وع��م��ر ال��خ��ي��ام ون��ظ��ام الملك 
ك��ان��وا م��ن م��ري��دي شيخ واح���د. وقد 
أقسموا على أن أول َمْن يحقق النجاح 
منهم يساعد اآلخرين. وعندما أصبح 
ن��ظ��ام ال��م��ل��ك وزي�����رًا ل����دى ال��س��ل��ط��ان 
القديمان  زمياله  ��ره 

ّ
ذك السلجوقي، 

بالعهد القائم بينهم، فاقترح عليهما 

منصب ال��والي��ة. ورف��ض عمر الخيام 
بالتفّرغ  ل��ه  يسمح  بمعاش  مكتفيًا 
الصّباح  الحسن  أما  لحريته وهوسه. 
فقد طالب بمنصب رفيع في البالط 
وح���ص���ل ع���ل���ي���ه. ول���ك���ن���ه س����رع����ان ما 
الملك على  ال��ى منافسة نظام  طمح 
الوزارة، فما كان من هذا األخير إال أن 
ر له مكيدة أفقدته الحظوة لدى  دبَّ
السلطان. عندها أقسم الصّباح على 
االنتقام. وهكذا وِلد مشروعه القائم 

على التمّرد والعصيان.

في كتاب برنارد لويس المخصص 
ل��ح��ك��اي��ة ال��ح��ش��اش��ي��ن، وال���ت���ي منها 
باللغات   ASSASSIN كلمة  ج���اءت 
األج��ن��ب��ي��ة، وم��ع��ن��اه��ا: ال��ح��ش��اش، أو 
ال���ق���ات���ل ب���داف���ع ال��ت��ع��ص��ب األع���م���ى، 
ي���ق���ول إن والدت������ه ك���ان���ت م��ج��ه��ول��ة 
ولكنه توفي سنة 1124. وق��د نقل 
مشروعه الى القاهرة، عاصمة الخالفة 
ال��ف��اط��م��ي��ة. وك����ان ف��ي ط��م��وح��ه غير 
ال��م��ح��دود يسعى ال��ى زع��زع��ة النظام 
السّني )بعكس البغدادي( بابتداعه 
االره������������اب ال����س����ي����اس����ي، إس���ت���ج���اب���ة 
المآلنة  الجنة  بلوغ  ال��ى  تنزع  لدعوة 
وك��ان هدفه  وال��م��ل��ذات.  بالحوريات 
تسريع عودة االمام المحجوب ليعلن 
"ال��ق��ي��ام��ة" ح��ي��ث ت��ب��ط��ل ال��ش��ري��ع��ة، 
وت��ف��ت��ح ال��ط��ري��ق أم���ام ح��ي��اة تنتهك 
ال��م��ح��رم��ات. وه��ك��ذا أع��ل��ن زوال زم��ن 
الحسن  أت��ب��اع  أي���دي  على  الشريعة، 
قلعة  معه في  عاشوا  الذين  الصّباح 

"علموت" بالقرب من بحر قزوين.
وب����ع����ك����س م�����ا ي���ف���ع���ل���ه ح���ش���اش���و 

"داع���ش"، ف��ان حشاشي الصّباح لم 
يوقعوا  ول���م  ع��م��ي��اء،  م��ج��ازر  يفتعلوا 
ضحايا أبرياء. كما أنهم لم يستهدفوا 
األج���ان���ب، ب��اس��ت��ث��ن��اء إق��دام��ه��م على 
إع����������دام ال����م����ارك����ي����ز ك�������ون�������راد، م��ل��ك 
القدس، بأمر من "شيخ الجبل" الذي 
الفرع  لقيادة  عّينه  الصّباح قد  كان 
السوري. وقد أقام في قلعة مصياف. 
وقيل ف��ي حينه إن ذل��ك االع���دام لم 
يكن مجانيًا، وإنما الغرض منه إثارة 
االنشقاق في صفوف الفرنجة. ُيجمع 
المراسلون في سوريا على القول إن 
ال��ط��ي��ار األردن����ي معاذ  عملية إح����راق 
َجل. 

َ
لم تكن وليدة موقف ثأري مرت

وإنما كانت خطة مدبرة بهدف إحراج 
ال��ن��ظ��ام األردن����ي، وإع��ط��اء المعارضة 
ال��م��ب��رر ال��س��ي��اس��ي الث�����ارة ال��ف��وض��ى 
والعصيان. وقد سارع الملك عبدالله 
االحتقان  ذل��ك  تنفيس  ال��ى  الثاني 
ال��دول��ة  ط��ري��ق مشاركة  م��ن  الشعبي 
باقتصاص  والتعهد  ال��ع��زاء،  بواجب 
مرّوع بدأه باعدام ساجدة الريشاوي 
وزياد الكربولي. واعتبر كالمه بمثابة 
إع�����الن ح����رب ض���د "داع��������ش"، األم���ر 
الذي منع إنزالق األردن الى صدامات 
بتفاعالتها  ال��ت��ن��ب��ؤ  ي��ص��ع��ب  محلية 

االجتماعية والسياسية.
العاهل  ك��الم  على  الفعل  ردود 
األردن����ي ج���اءت مشجعة وم��ؤي��دة. 
ولكن األمم المتحدة تجاوزت الدعم 
دول��ي  بتحرك  لتطالب  ال��م��ع��ن��وي، 
األسبوع  ه��ذا  أعلنت  بعدما  عاجل 
ع���ن���اص���ر ت���ن���ت���م���ي ال������ى "داع�������ش" 
في  نفطي  على حقل  إس��ت��ي��الءه��ا 
"بوكو  زعيم  أعلن  وبعدما  ليبيا... 
حرام" أنه يستلهم أعمال "داعش" 
المجازر  إفتعال  على  االق���دام  قبل 
وت��ش��اد  وال��ك��ام��ي��رون  نيجيريا  ف��ي 
والنيجر. وه��ذا ما دفع باريس الى 
دول��ي  تحالف  بتشكيل  المطالبة 
 ل��م��واج��ه��ة االره������اب ف���ي اف��ري��ق��ي��ا، 
ع����ل����ى ش����اك����ل����ة ال����ت����ح����ال����ف ال������ذي 
أنشىء من أجل الدفاع عن الشرق 

األوسط!

قصي الحسين
استاذ في الجامعة اللبنانية

هي المدينة � األم ألهل الشمال 
عموما  اللبنانيون  وكان  جميعا. 
م����ن ج���م���ي���ع أق���ض���ي���ة ال���ش���م���ال، 
ي���ؤم���ون���ه���ا وي���س���ك���ن���ون ف��ي��ه��ا، 
ل��ق��ض��اء ف��ص��ل ال���ش���ت���اء، وألج���ل 
م��دارس��ه��ا.  تعليم أوالده����م ف��ي 
ف��ه��ي ل���م ت���ع���رف ب��أن��ه��ا م��درس��ة 
ما عرفت  بمقدار  الطرابلسيين، 
أن����ه����ا م�����درس�����ة ال����زغ����رت����اوي����ي����ن 
وال������ب������ت������ارن������ة وال�����ب�����ش�����راوي�����ي�����ن 
وال���ح���ص���ارن���ة، واه����ال����ي ال���ك���ورة 
وعكار والمنية والضنية. ناهيك 
م��دن وق���رى الساحل  ع��ن جميع 
ال��م��ج��اور م���ن عمشيت  وال���ري���ف 
وش��ك��ا وأن��ف��ة وال��ق��ل��م��ون، حتى 
ال���ق���ص���ب���ات ال���ك���ب���رى ف����ي ع��ك��ار 
م��ث��ل: م��ن��ي��ارة وح��ل��ب��ا وال��ق��ب��ي��ات 
وجميع   الجومة  وب��الد  وعندقت 

قرى الجرد الشمالي.
وال����س����ؤال: ل���م���اذا ب��ات��ت ه��ذة 
ال��م��ه��دورة،  التاريخية  المدينة 
مصيبتها،  وعن  عنها،  مسكوتا 
من قبل الجميع، والأستثني من 
ال��ن��اس أح����دا. إذ ت��وال��ت عليها 
األحداث، بل المصائب، وكانت 
ف��ي ك��ل م��رة ت��ن��زف، ال تجد من 
ل��ه��ا ج���راح���ه���ا، وال تجد  ي��م��س��ح 
م���ن ي��ب��ل��س��م ل��ه��ا ك��ل��وم��ه��ا. ت��رى 
للمهجرين،  وزارة  أنشأنا  ل��م��اذا 
ول������م ن����س����أل ع����ن ه����ج����رة أه��ل��ه��ا 
م��ن��ه��ا: ال��زغ��رت��اوي��ي��ن وال��ب��ت��ارن��ة 
وال������ح������ص������ارن������ة وال�����ح�����داش�����ت�����ة 
وال��ب��ش��راوي��ة وال��ب��ت��ارن��ة وأه��ال��ي 
ال�����ك�����ورة وال���ق���ب���ي���ات وع���ن���دق���ت 
وم��ن��ي��ارة ورح��ب��ة وال��ع��ي��ون وبيت 
مالت  وحلبا والجديدة. فلهؤالء 
جميعا، وإعذروني إذا ما نسيت 
أح������دا م����ن غ���ي���ره���م، ب��ط��راب��ل��س 
حارات وش��وارع وأحياء وبنايات 
وعمارات التزال تحمل أسماءهم 
ح���ت���ى ال����ي����وم، وه�����ي ت���ع���ود ف��ي 
إنشائها ألوائل القرن الماضي. 

ه������ل ن�����ذك�����ر ب��������أن ال����رئ����ي����س 
س���ل���ي���م���ان ف���رن���ج���ي���ة، إن���م���ا ك���ان 
ي���س���ك���ن ف����ي ش���ق���ة م��ت��واض��ع��ة 
النيني  مستشفى  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
بالقرب من دائرة التربية اليوم. 
تعلم  فرنجية  الوزير طوني  وأن 
ف��ي ط��راب��ل��س. وأن أه��ال��ي زغرتا 

وال�����ج�����وار ك����ان����وا ي����ؤم����ون م��ن��زل��ه 
أي��ام اآلح��اد واألعياد،  بطرابلس 
ف��ي��ن��ظ��ر ف����ي ش������ؤون أه���ل���ه م��ن 
م���ن���زل���ه ب����ط����راب����ل����س. وال�����س�����ؤال 
ال����ذي ن��س��أل��ه دون أن  ال��وج��ي��ه 
ي��ج��رؤ أح���د ع��ل��ى اإلج���اب���ة عليه: 
لماذا عاد جميع الذين أخرجتهم 
ظروف الحرب األهلية، ولم يعد 
أهل طرابلس هؤالء إليها؟ ألهذا 

الحد باتت طرابلس مهدورة؟
ه���ل ي��ح��ق ل��ن��ا أن ن��س��أل بعد 
ذل���ك ع���ن أس�����واق ط��راب��ل��س في 
ال��س��ن��ة؟  ال��م��ي��الد ورأس  ع��ي��دي 
وع���ن ال��ش��ع��ان��ي��ن وع���ن ال��زي��ن��ات 
ال���خ���ج���ول���ة؟ وع�����ن األس��������واق ف��ي 
أسواق  وعن  القديمة؟  المدينة 
ال��ت��ل وال��ن��ج��م��ة وس��اح��ة ال��ك��ي��ال 
وساحة الكورة وشارع الكنائس 
وش���ارع ال��راه��ب��ات؟ ه��ل يحق لنا 
أن نسأل أيضا، عن ساحة القبة 
ال��س��ي��دة  وح�������ارة  األرز  وش�������ارع 
البيض؟  وحي األميركان واآلباء 
ليست  المحقة،  األسئلة  وه��ذة 
على حساب ال��س��ؤال ع��ن ش��ارع 
ع���زم���ي وال ع��ل��ى ح���س���اب ش���ارع 
ب��اب  ح��س��اب  ع��ل��ى  وال  المئتين 
ال��ت��ب��ان��ة - ب���اب ال��ذه��ب وال على 
ح���س���اب ج��ب��ل م��ح��س��ن وال على 
ح���س���اب ش������ارع س����وري����ا وس����وق 
القمح والجسرين، حيث الكارثة 
العظمى حلت هناك. بل وال على 
ح��س��اب س��اح��ة ال��ت��ل وال��زاه��ري��ة 
وس��������وق ال����ك����ن����درج����ي����ة وس�����وق 
الدهب  وطلعة الرفاعية والجامع 
وال��ح��دادي��ن  الكبير  ال��م��ن��ص��وري 
وب��اب ال��رم��ل وح���ارات جبل النار 
وزواري���ب���ه���ا ال��ض��ي��ق��ة ال��م��ح��ي��ط��ة 

بالثانوية القديمة.
أخ��������ت��������م ب��������ال��������ق��������ول: أدع���������و 
إليه  يدعى  إن��ق��اذي  لمؤتمرعام 
ج���م���ي���ع أه����ال����ي ط���راب���ل���س دون 
إستثناء: أهاليها الغائبين عنها 
على وجه الخصوص، للنهوض 
ب��ال��م��دي��ن��ة ال���م���ه���دورة، ألن���ه من 
مدينة  تنهض  أن  المستحيل 
في غياب نصف عائلتها عنها. 
للمسؤولين  دع��وة  أوج��ه  وتاليا 
م������ن خ���������ارج ط����راب����ل����س ل�����زي�����ارة 
على  المنفذ  ال��ك��ارث��ة  ال��م��ش��روع 
حجم  لتقدير  المسقوف  النهر 
الجناية على طرابلس التاريخية 

المهدورة.

عبد اللطيف فاخوري
محام ومؤرخ

ف��ي 2013/2/11 ص��درت  ان���ه  ي��ذك��ر 
العدل  وزي��ر  طلبها  التي  االستشارة 
م����ن ال��ه��ي��ئ��ة االس���ت���ش���اري���ة ال��ع��ل��ي��ا، 
ال��داخ��ل��ي��ة وق��د  ال����ى وزارة  وأح���ال���ه���ا 
خ��ل��ص��ت ت��ل��ك االس���ت���ش���ارة ال����ى حق 
طائفة  ال���ى  المنتمي  غ��ي��ر  ال��ل��ب��ن��ان��ي 
أن يعقد زواجًا مدنيًا في لبنان، وأن 
المختص  المرجع  العدل هو  الكاتب 
وأن  عليه،  والتصديق  ال���زواج  لعقد 
ل��ل��زوج��ي��ن ح��ري��ة اخ��ت��ي��ار أي ق��ان��ون 
ولم  ومفاعيله.  ال���زواج  ليرعى  مدني 
ت����َر ال��ه��ي��ئ��ة االس��ت��ش��اري��ة م��ان��ع��ًا من 
تسجيل وثيقة زواج كهذه، إال أنها 
أحكام  ف��ي ظ��ل  للتطبيق  قابلة  غير 
ال���دس���ت���ور وال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ال����ج����اري����ة ال���خ���اص���ة ب���ك���ت���اب���ة ال���ع���دل 
وبقوانين وأنظمة الطوائف واألحوال 

الشخصية.
ف��ق��د ج���اء ف��ي ال���م���ادة ال��ث��ان��ي��ة من 
 1994/6/8 ب��ت��اري��خ   337 ال��ق��ان��ون 
ت����ع����ري����ف ال�����ك�����ات�����ب ال������ع������دل ب���أن���ه 
في حدود  به  يناط  عمومي  "ضابط 
المبينة  باألعمال  القيام  اختصاصه 
ف���ي ه����ذا ال���ق���ان���ون وف����ي غ���ي���ره وف��ي 
ال���ق���وان���ي���ن واألع�����م�����ال ال���ت���ي ي��ط��ل��ب 
اص����ح����اب ال���ع���الق���ة إث���ب���ات���ه���ا"، فيما 
تنص المادة 22 من القانون نفسه 
على أن يقوم الكاتب العدل بتنظيم 
والتصديق على األسناد المنصوص 
عليها في قانون الموجبات والعقود 
وبصورة عامة على كل سند ال يمنعه 
ال��ق��ان��ون أو ال ي��ك��ون ح��ص��رًا بموجب 
نص خاص من صالحية موظف عام 
آخ��ر. وتحدد المادة 23 من القانون 
كاتب  على  يتوجب  التي  السجالت 
العدل أن يمسكها والتي يقّرها وزير 
اليومي  السجل  ال��ع��دل وه���ي ح��ص��رًا 
وس��ج��ل ال��ودائ��ع وس��ج��ل المراسالت 
الوصايا  وسجل  المراجعات  وسجل 
)ل���غ���ي���ر ال���م���ح���م���دي���ي���ن( )ول����ي����س م��ن 
المادة  للزواج(. وتحظر  بينها سجل 
تنظيم  ال����ع����دل  ال���ك���ات���ب  ع���ل���ى   37
أو  العام  لالنتظام  المخالفة  األس��ن��اد 
في  الداخلة حصرًا  أو  العامة  اآلداب 

آخ��ر بموجب نص  م��رج��ع  اختصاص 
قانوني خاص أو المصادقة عليها.

ي��ت��ض��ح م����ن ه�����ذه ال���ن���ص���وص أن 
تصديق  يمكنه  ال  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب 
في  ل��ي��س  إذ  زواج  ع��ق��د  تسجيل  أو 
ال��ق��وان��ي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ق���ان���ون ل��ل��زواج 
ال����م����دن����ي. ك���م���ا أن أس����ن����اد ال�������زواج 
تدخل حصرًا في اختصاص المراجع 
ال��دي��ن��ي��ة. وال ي��ل��ح��ظ ق���ان���ون ك��ت��اب 
ال��ع��دل ف��ت��ح س��ج��ل ل���ل���زواج ول���م يقّر 

وزير العدل لهم فتح سجل مماثل.
بالمادتين  اللبناني عماًل  فالنظام 
ال����ت����اس����ع����ة وال����ت����اس����ع����ة ع����ش����رة م��ن 
ال���دس���ت���ور ن���ظ���ام ي��ع��ط��ي ل��ل��ط��وائ��ف 
ال���م���ع���ت���رف ب���ه���ا وال����م����ح����ددة ق��ان��ون��ًا 
وال���م���ع���ت���ب���رة م����ن ال���ن���ظ���ام ال����ع����ام حق 
ت��ش��ري��ع أن��ظ��م��ة األح�����وال الشخصية 
ل.ر.   60 ف��ال��ق��رار  بأبنائها.  ال��خ��اص��ة 
تاريخ 1936/3/13 المعدل بالقرارين 
االشتراعيين رقم 146/ 1938 ورقم 
الدينية  ال��ط��وائ��ف  اق��ر   ،1939/53
نظامها  وح���دد  ح��ص��رًا  بها  المعترف 
ومحاكمها في صك تشريعي وذكرت 
في الملحق وهي الطوائف المسيحية 
)بمختلف  واإلسرائيلية  واإلسالمية 
مذاهب كل طائفة(. وع��دده��ا تسع 
اللبنانيين حكمًا  عشرة تضم جميع 
وال يوجد أي نص تشريعي ينسب 
رق��م��ه��ا 20؟  ال���ى ط��ائ��ف��ة  لبناني  أي 
وأوج���ب���ت ال���م���ادة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ق��رار 
ب��ن��ظ��ام  االع�����ت�����راف  م���ف���ع���ول  أن   60
الطائفة الشخصي هو إعطاء نظامها 
القانون وتطبيقه تحت حماية  قوة 
العمومية  السلطة  ومراقبة  القانون 
فيما نصت المادة السادسة منه على 
الطوائف  ن��ظ��ام  ف��ي  أن ك��ل تعديل 
بصك  يجري  أن  يجب  بها  المعترف 
تشريعي، أي ال من هيئة استشارية 

وال من تعميم وزارة.
وإذا كانت المادة الحادية عشرة قد 
أجازت لمن بلغ سن الرشد "أن يترك 
أو يعتنق طائفة ذات نظام شخصي 
م��ع��ت��رف��ًا ب��ه��ا وي��ك��ون ل��ه��ذا ال��ت��رك أو 
ويحصل  ال��م��دن��ي  مفعوله  االع��ت��ن��اق 
ال��م��خ��ت��ص��ة".  ال��ق��ي��ود  ع��ل��ى تصحيح 
بالتنقل بين  إنما كل ذل��ك مشروط 
الطوائف المعترف بها ال بغيرها، ألن 
المادة 22 من القرار المذكور فرضت 
على خادم الدين )ال الكاتب العدل( 
ال������ذي اح���ت���ف���ل ب�����ال�����زواج أن ي��ع��ط��ي 
الشخصية.  األح���وال  لمأمور  به  علمًا 
وأكدت المادة العاشرة أن اللبنانيين 
بها  ال��م��ع��ت��رف  ل��ل��ط��وائ��ف  المنتمين 
الشرعي  طوائفهم  لنظام  خاضعون 
في ما خّص األحوال الشخصية. وقد 
كرست الدولة تنازلها عن صالحيات 
ال��ت��ش��ري��ع ف���ي األح�������وال ال��ش��خ��ص��ي��ة 

للطوائف في القوانين الالحقة.
يذكر أن المادة الثالثة من قانون 
اختصاص  ف��ي  أدخ��ل��ت   1951/4/2
ال�����م�����راج�����ع ال����م����ذه����ب����ي����ة ل���ل���ط���وائ���ف 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  وال��ط��ائ��ف��ة  المسيحية 
"عقد ال���زواج وأح��ك��ام��ه". كما نصت 
ق��ان��ون 1948/2/24  م��ن  ال��م��ادة 16 
أن���ه ال  ال���درزي���ة  الطائفة  فيما خ���ّص 
ي��ك��ون ع��ق��د ال������زواج ص��ح��ي��ح��ًا إال إذا 
أو قاضي  العقل  أح��د شيخي  أج���راه 

ال��م��ذه��ب أو م���ن أن���اب���ه ع��ن��ه. ووف��ق��ًا 
الشرعية  المحاكم  فإن  للمرسوم 18 
تختص بإجراء عقود الزواج ومحكمة 
ال������زوج ه���ي ال��م��خ��ت��ص��ة ألج����ل إع��ط��اء 
ال��م��ادة 348  وت��ول��ي  بالنكاح  اإلذن 
الشرعي  للقاضي  ال���زواج  إج���راء عقد 
أو المأذون وعليه تسجيل العقد في 
سجل المحكمة وارس��ال��ه ال��ى د ائرة 
 )353 )ال���م���ادة  الشخصية  األح����وال 
ت��س��ت��وج��ب  ال�����م�����أذون  م��خ��ال��ف��ة  وان 
أما  )ال��م��ادة 355(.  جزائيًا  مالحقته 
ال��خ��اص   1951/12/7 ت��اري��خ  ق��ان��ون 
بقيد وثائق األحوال الشخصية فقد 
أوج���ب ف��ي ال���م���ادة 22 م��ن��ه أن على 
ب��زواج��ه  ي��ق��دم تصريحًا  ال��م��ت��زوج ان 
الى قلم األحوال الشخصية في خالل 
شهر من تاريخ زواج��ه ويصدق هذا 
الذي  الروحي  الرئيس  من  التصريح 
المادة  تم على يده العقد. وأوجبت 
41 أن يكون كل طلب تغيير مذهب 
او دي���ن م��ؤي��دًا ب��ش��ه��ادة م��ن رئيس 
المذهب او الدين الذي يراد اعتناقه، 
ما يعطي ألنظمة الطوائف وأحوالها 
الشخصية صفة االنتظام العام التي 
ك��رس��ه��ا ال���دس���ت���ور وال���ت���ي ال يمكن 
بنصوص  اال  مخالفتها  أو  ت��ج��اوزه��ا 
تشريعية تحظى باألكثرية المطلوبة 
ل��ت��ع��دي��ل ال����دس����ت����ور. وق�����د ك��رس��ت 
وثيقة الوفاق الوطني وكذلك قانون 

كرسا  ال��دس��ت��وري،  المجلس  ان��ش��اء 
ح���ق رؤس������اء ال���ط���وائ���ف ب���االع���ت���راض 
والمراجعة في كل ما يتعلق باألحوال 

الشخصية.
العثماني  الملل  ن��ظ��ام  ان  ي��ذك��ر 
ت���رك ل��ك��ل ط��ائ��ف��ة ال��ن��ظ��ر ب��األح��وال 
نظام  وام��ت��د  ألت��ب��اع��ه��ا.  الشخصية 
ال����م����ل����ل ه��������ذا ل���ي���ش���م���ل ال����ن����واح����ي 
والثقافية بحيث اصبح  االجتماعية 
ل��ك��ل ط��ائ��ف��ة م��س��ت��ش��ف��ى وم��درس��ة 
وجامعة وناديًا. وبنشوء دولة لبنان 
الملل  بنظام  العمل  استمر  الكبير 
ال���م���ذك���ور ب���ل واع���ت���ب���رت ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
م���ن ث���واب���ت ال��ن��ظ��ام ال��ل��ب��ن��ان��ي. وان 
ك��ان��ت ال��ط��ائ��ف��ي��ة ق��د اس��ت��غ��ل��ت من 
المشروع والتمييز  االث���راء غير  اج��ل 
بين المناطق والسكان وكان مقررًا 
لثورة اجتماعية بدأت غيومها تتلبد 
ثمارها  تعطي  ان   1975 سنة  منذ 
أب��ال��س��ة  أو  ال���ط���وائ���ف  م���ل���وك  ان  اال 

ال��س��ي��اس��ة ك��م��ا س��م��اه��م ك����وف دو 
الثورة  تحويل  من  تمكنوا  مورفيل 
االجتماعية الى حرب اهلية اوصلوها 
ال����ى ات���ف���اق ال���ط���ائ���ف ال�����ذي ك���ّرس 

المذهبية.
ب��ع��ض ال���ذي���ن ي���ع���ارض���ون ال�����زواج 
ال��م��دن��ي وح��ت��ى االخ���ت���ي���اري، ي��ت��ذرع 
ب���أن ه���ذا ال�����زواج يفتح ال��ب��اب ل���زواج 
ال��م��س��ل��م��ة م����ن غ���ي���ر ال���م���س���ل���م دون 
وبين  المؤمن  الكتابي  بين  التمييز 
للشيخ  ك��م��ا س��ب��ق  الملحد  ال��م��ش��رك 
كتابه  في  بين  أن  العاليلي  عبدالله 
الدكتور  الخطأ"؟ وق��د واف��ق��ه  "اي��ن 
ح���س���ن ال����ت����راب����ي ال���زع���ي���م االس���الم���ي 
المعروف )"االه����رام" 15/  ال��س��ودان��ي 

.)2006 /4
ي��وص��ف  زواج  ت��س��ج��ي��ل  ي��م��ك��ن  ال 
بالمدني في لبنان في ظل التشريعات 
ال��زواج ومفاعيله تخضع  الحالية ألن 
كهذا  قانون  وبغياب  مدني  لقانون 
ال يوجد زواج مدني. والمطالبة بقيد 
العدل في  الكاتب  زواج مصدق من 
يصح  الشخصية  األح�����وال  س��ج��الت 
ان توصف بأنها تسعى ألن يتسلل 
ال�����زواج ال��م��دن��ي خ��ل��س��ة ال���ى ال��ق��ي��ود 
وه��ذا مخالف للقانون ويشابه احالة 
االج���ن���ب���ي ال������ذي ي���دخ���ل ال�����ى ل��ب��ن��ان 
ويقيم فيه ويخرج منه خلسة حسب 

وصف المحاكم. 

ر خلسًة الزواج املدني ال ُيمرَّ

"داعش" يحيي دور زعيم "الحشاشين"!

طرابلس 
التي خسرت مسيحّييها

اخراجا قيد لزواج مدني موقعان من وزارة الداخلية.   )االرشيف(

ُوصف أسلوب 
الترهيب الذي 

يمارسه أبو بكر 
البغدادي بأنه 
مستوحى من 

أسلوب المغول

كل تعديل في 
نظام الطوائف 

المعترف بها يجب 
أن يجري بصك 

تشريعي

ال يلحظ قانون 
كتاب العدل فتح 
سجل للزواج ولم 

يقّر وزير العدل فتح 
سجّل مماثل

عملية إحراق الطيار 
االردني معاذ 

الكساسبة لم تكن 
وليدة موقف ثأري 
مرتجل وإنما كانت 
خطة مدبرة بهدف 

إحراج النظام وإعطاء 
المبرر السياسي 
إلثارة الفوضى 

والعصيان

أزمة بمفاتيح كثيرة
اجتماعات نهاية الشهر الماضي في موسكو بشأن سوريا بين 

بعض المعارضة والنظام لم تفِض إلى أكثر من تكليف روسيا بدور 
الوساطة في المسائل اإلنسانية. وليس منتظرا ما يتجاوز استجابة 

النظام باإلفراج عن بعض المعتقلين لتلميع صورة المعارضين 
الذين استجابوا لمفاوضات ليس على جدول أعمالها مصير رموز 
النظام. وحظ مبادرة الوسيط الدولي ستيفان دو ميستورا كان 

أقل. فهي تبددت دون أثر بعدما تبين أن النظام ليس معنيا 
بتجميد الوضع في حلب، طالما أن حظوظه تتصاعد بقطع طرق 

اإلمداد عن المعارضين وإحكام الحصار على مناطقهم. 
ومع سقوط آخر مبادرتين، تفاوضيتين، ال تقترب الحرب من 
نهايتها. فإذا كانت التقارير األميركية تعطي أفضلية عسكرية 
لنظام األسد إال أن ذلك ال يعني أن هناك جهة قادرة على حسم 

المعركة عسكريا. واألفضليات ال تتجاوز في سوريا اليوم أكثر من 
"تدوير" المواقع، أي تحسينها وتأمين تواصلها في كتل جغرافية 

"كبرى".
والمشكلة هي أن مفاتيح الحل في سوريا باتت متعددة، وتحتاج 

إلى االستعمال في وقت واحد ما يزيد في صعوبة المهمة. وبعض 
المفاتيح ال عالقة مباشرة بينه وبين الحرب السورية. إذ ما عالقة أن 

يتم التوصل لصيغة تستوعب بها أوكرانيا شرقها، بخصوصياته 
الروسية، بحل األزمة السورية، مع أن مثل هذه الصيغة ضروري 

النخراط روسيا في البحث عن حل لسوريا؟ وما عالقة عدد 
أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية اإليرانية، بصيغة 

الحكم المعّدلة في سوريا، مع أن مثل هذا الحل أكثر من ضروري 
لمفاوضات جدية مع إيران بشأن سوريا؟

مفاتيح أخرى أكثر ارتباطا بالحرب السورية تستوجب دخول 
العبين إقليميين يطرحون مشكلتين أساسيتين: فمن ناحية 

تطرح الدول الخليجية موضوع "الهالل الشيعي" بعدما أصبح "شبه 
دائرة" مع دخول اليمن بقوة على خط الصراع السني – الشيعي، 
ما يعني أن التسوية لسوريا باتت متعذرة من دون تسوية تحصر 
حصة إيران على امتداد المشرق العربي. ومن ناحية أخرى تطرح 
تركيا مسألة مستقلة تماما هي حصة "اإلخوان المسلمين" في 
األقطار العربية التي يتمتعون فيها بوزن شعبي. وما االشتباك 

التركي- المصري إال المظهر األبرز للمطالبة بحصة تركية )هالل 
تركي؟( يصعب أن تخمد الحرب في سوريا بدون تحديدها.

في هذه األثناء أفلتت ظاهرة "داعش" ومعها "القاعدة"، وطيف 
التنظيمات الجهادية، من دور أداة االبتزاز في يد بعض القوى 

اإلقليمية لتصبح خطرا قائما بذاته مّد نفوذه شرقا وغربا، وباتت 
إعادته إلى القمقم تتطلب ائتالفا دوليا أوسع، وأصدق، من القائم 

حاليا. وبذلك حل االزمة السورية و"شقيقاتها" العربيات بات 
يتطلب مؤتمرا دوليا على طريقة المؤتمرات الدولية األوروبية في 

القرن التاسع عشر حيث يجري رسم خرائط النفوذ لمدى زمني 
طويل.  

mouhammad.ibrahim@annahar.com.lb

اتجاه
محمد ابرهيم

اثيرت في اآلونة االخيرة مشكلة رفض 
وزير الداخلية قيد ما اطلق عليها "عقود 

زواج" منظمة لدى الكاتب العدل في 
سجالت االحوال الشخصية. وهذا الرفض 

هو  تطبيق للقوانين المرعية االجراء.

كان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ينتظر بفارغ الصبر الجواب األخير 
حول مصير األسير الثاني لدى "داعش" كينجي غوتو. وفي الوقت 

ذاته، كانت هيئة التلفزيون في طوكيو تبث كل ساعة نداء 
االسترحام الذي توجهت به والدة األسير، مناشدة "داعش" العفو 

عنه كي يعود الى أسرته ومحبيه.
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كل 4 أسطـر  20.000  ليـرة لبنـانية
كل سطـر إضـافي  5.500  ليـرة لبنـانية

تصحيح
صدر في جريدة النهار يوم الجمعة 
6 شباط 2015 تبليغ مجهول مقام 
- محكمة بداية جبل لبنان الثالثة 
 2014/4995 دع���وى   - بعبدا  ف��ي 
االق��س��ام  ون��ق��ل ملكية  بيع  )خ��ط��أ: 
الداخلية والصح: االقسام الداخلة( 

فأقتضى التصويب.

اعالن بيع
ص�����ادر ع���ن رئ���ي���س دائ������رة تنفيذ 

جبيل
القاضي جوزف عجاقه

بالمعاملة رقم: 2014/127
طالبة التنفيذ: شركة فود ش.م.م. 

وكيلتها المحامية كريستين اده.
 Women ش��رك��ة المنفذ ض��ده��ا: 

.SARL
ت��م��ت��ل��ك م��ط��ع��م س���ن���س���ون م��م��ث��ل��ة 

بمديرتها السيدة سنا نصر.
المستند التنفيذي: فواتير بقيمة 
/2183/د.أ. عدا الفائدة واللواحق.

ت��ط��رح ه���ذه ال���دائ���رة ي���وم الجمعة 
ال��س��اع��ة   2015/2/20 ف��ي��ه  ال���واق���ع 
الواحدة بعد الظهر في مقر الشركة 
المنفذ عليها - جبيل الطريق العام 
بالمزاد  للبيع  المينا  م��ف��رق  مقابل 
ال��ع��ل��ن��ي وع��ل��ى اس����اس 60% من 

قيمة تخمين الموجودات وهي:
وستانلس  الخشب  م��ن  ط��اول��ة   -1
مربعة الشكل عدد7 قيمة تخمين 

كل طاولة /30/د.أ.
ال���ج���ل���د االح���م���ر  م�����ن  2- ك�����راس�����ي 
وستانلس عدد 45 قيمة تخمين 

كل كرسي /25/د.أ.

3- كراسي للبار من الجلد الرمادي 
تخمين  قيمة  ع���دد10  وستانلس 

كل كرسي /30/د.أ.
4- خ����زان����ة ص���غ���ي���رة م����ع ج����اروري����ن 
ودرفتين. قيمة التخمين /125/د.أ
ق��ي��م��ة   LG م����ارك����ة  ت���ل���ف���زي���ون   -5

التخمين /100/د.أ.
6- م��ق��ع��د م���ن ال��خ��ش��ب وال��ق��م��اش 
سعة اربعة اشخاص قيمة التخمين 

/200/د.أ.
7- م��ق��ع��د م���ن ال��خ��ش��ب وال��ق��م��اش 
س��ع��ة ش��خ��ص��ي��ن ق��ي��م��ة ال��ت��خ��م��ي��ن 

/100/د.أ.
8- صندوق للمال مع شاشة ماركة 

LG قيمة التخمين /250/د.أ.
ال��ت��خ��م��ي��ن  ق���ي���م���ة  اك�������واري�������وم   -9

/50/د.أ.
10- خزانة من الستانلس من ثالثة 

درف قيمة التخمين /100/د.أ.
قيمة   Nespresso م��اك��ي��ن��ة   -11

التخمين /100/د.أ.
12- ط��اول��ة م��ن ستانلس م��ع جرن 
كل  تخمين  قيمة  ع��دد2  وحنفية 

طاولة /200/د.أ.
ال��ط��ل��ب��ي��ات  13- م��اك��ي��ن��ة ت��س��ج��ي��ل 
قيمة  ع���دد2   Advantos م��ارك��ة 

التخمين /100/د.أ.
قيمة   Vresso ماركة ماكينة   -14

التخمين /200/د.أ.
 Coby 15- تلفزيون صغير ماركة
م�����ع ق�����اع�����دة م�����ن ال����خ����ش����ب ق��ي��م��ة 
ال��ت��خ��م��ي��ن م���ع ال���ق���اع���دة ال��خ��ش��ب��ي��ة 

/300/د.أ.
درف��������ات  خ����م����س  م������ن  ب����������راد   -16
م���ن ال��خ��ش��ب واالب��������واب م���ن زج���اج 

التخمين  قيمة   Enoteca م��ارك��ة 
/300/د.أ.

قيمة  ع��دد2  مراقبة  كاميرات   -17
تخمين كل كاميرا /250/د.أ.

18- مكتب من الخشب حجم صغير 
قيمة التخمين /100/د.أ.

19- ك��رس��ي م��ك��ت��ب م���ن ال��ق��م��اش 
كل  تخمين  قيمة  ع���دد2  االس����ود 

كرسي /100/د.أ.
قيمة  بدرفتين  وس��ط  خ��زان��ة   -20

التخمين /100/د.أ.
 MPC ل��ل��ه��واء م���ارك���ة 21- م��ك��ي��ف 

قيمة التخمين /400/د.أ.
الخشب من ثالثة  22- كومود من 

جوارير قيمة التخمين /100/د.أ.
23- براد للمياه ماركة RIM قيمة 

التخمين /75/د.أ.
24- ب���راد س��ت��ان��ل��س درف���ة واح���دة 
ق��ي��م��ة  ع��������دد2   Vresso م�����ارك�����ة 

تخمين كل براد /200/د.أ.
ماركة  ستانلس  م��اي��ك��روي��ف   -25
التخمين  قيمة   Campomatic

/50/د.أ.
26- ف���رن غ���از ارب���ع ع��ي��ن��ات اثنين 
التخمين  واثنين صغار قيمة  كبار 

/200/د.أ.
 Encore 27- براد ستانلس ماركة
ع�������دد3 ق���ي���م���ة ت��خ��م��ي��ن ك����ل ب����راد 

/300/د.أ.
م��ن جرنين  م��ج��ل��ى س��ت��ان��ل��س   -28

قيمة التخمين /100/د.أ.
 Ahona م��ارك��ة 29- مكيف ه��واء 

قيمة التخمين /400/د.أ.
30- ط���اول���ة س��ت��ان��ل��س م���ن ث��الث��ة 

طبقات قيمة التخمين /100/د.أ.
ال��ش��راء الحضور  ال��راغ��ب ف��ي  فعلى 

ال��ى مقر  أع��اله  المعين  الموعد  في 
ال���ش���رك���ة ال��م��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه��ا ج��ب��ي��ل - 
المينا  م��ف��رق  مقابل  ال��ع��ام  الطريق 
 وب���رس���م 

ً
 ب��ال��ث��م��ن ن����ق����دا

ً
م���ص���ح���وب���ا

الداللة %5.
مأمور تنفيذ جبيل نهى سعاده 

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

بالمعاملة رقم 2013/294
المنفذ: طنوس حنا طوق - وكيلته 

المحامية إليان فخري.
ال��م��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه: أن����ط����وان م��ح��روس 
األسمر  م��ش��روع  انطلياس   - سكر 

.A بلوك
ال���م���ع���ام���الت: ت���ق���رر ال��ح��ج��ز ب��ت��اري��خ 
ب����ت����اري����خ  وس������ج������ل   2013/7/4

.2013/7/9
التنفيذي: خمسة سندات  السند 
دين بمبلغ /150000/د.أ. والفوائد 

واللواحق.
م��ن  رق�����م /6/  ال���ق���س���م  ال����م����ط����روح: 
المشتمل  /287/م���زه���ر  رق��م  العقار 
وممر  على مدخل وص��ال��ون وطعام 
وث������الث غ�����رف وم���ط���ب���خ وح��م��ام��ي��ن 
وث�����الث ش���رف���ات إح����داه����ا ال��واق��ع��ة 
باأللمنيوم  مقفلة  ال��م��ط��ب��خ  لجهة 
وال�����زج�����اج وي���ق���ع ه�����ذا ال���ق���س���م ف��ي 
ال���ط���اب���ق ال���ث���ان���ي ف����ي ب���ن���اء ع����ادي 
وأنترفون  بمصعد كهربائي  مجهز 
ال��ذي يحوي عند  وبقع في الشارع 
مدخله مقر فصيلة درك انطلياس 
م��وق��ف س���ي���ارة مساحته  ول��ل��ق��س��م 

/111/م.م.
تاريخ محضر الوصف: 2014/3/18 

وسجل بتاريخ 2014/6/24.

/244200/ مبلغ  التخمين:  قيمة 
دوالر اميركي.

مبلغ /146520/دوالر  الطرح:  بدل 
اميركي.

نهار  ال��م��زاي��دة  ال��م��زاي��دة: ستجري 
 2015/3/13 ف��ي��ه  ال���واق���ع  ال��ج��م��ع��ة 
 أمام حضرة 

ً
الساعة العاشرة صباحا

رئ���ي���س دائ������رة ت��ن��ف��ي��ذ ال��م��ت��ن في 
المتن،  المحكمة في جديدة  قاعة 
فعلى راغب الشراء وقبل المباشرة 
ب��ال��م��زاي��دة أن ي���ودع ب��اس��م رئيس 
ل��دى صندوق  المتن  دائ��رة تنفيذ 
الخزينة أو أحد المصارف المقبولة 
ق��ي��م��ة ال���ط���رح أو أن ي��ق��دم ك��ف��ال��ة 
م���ص���رف���ي���ة م���ع���ادل���ة وات�����خ�����اذ م��ح��ل 
اق���ام���ة ض��م��ن ن��ط��اق دائ�����رة تنفيذ 
ال��م��ت��ن إذا ل���م ي��ك��ن ل���ه م���ق���ام فيه 
له   

ً
م��خ��ت��ارا  

ً
م��ق��ام��ا قلمها  اعتبر  وإال 

وع��ل��ى ال��م��ش��ت��ري خ���الل ث��الث��ة أي��ام 
تلي اإلحالة إيداع كامل الثمن وإال 
 
ً
يعد ن��اك��اًل وت��ع��اد ال��م��زاي��دة حكما

أحد  ل��م يتقدم  وإذا  العشر  ب��زي��ادة 
 
ً
المزايدة فورا إع��ادة  للشراء وجبت 

وال  النقص  فيضمن  عهدته  على 
وعليه خالل  ال��زي��ادة  م��ن  يستفيد 
الثمن   تسديد كامل 

ً
عشرين يوما

ويتوجب على الشاري رسم الداللة 
5% ورسم التسجيل.

رئيس قلم دائرة تنفيذ المتن 
شربل الحلو

اعالن شهر افالس
بتاريخ 2015/1/27 أعلنت محكمة 
االف��الس في جبل لبنان - بعبدا - 
المنتدب حسن  ال��ق��اض��ي  ب��رئ��اس��ة 
ح����م����دان وع����ض����وي����ة ال��ق��اض��ي��ت��ي��ن 
ال���ح���اج  وران  ال����راس����ي  س��ت��ي��ف��ان��ي 

ش����ه����ر إف����������الس ك������ل م������ن ش���رك���ة 
)شركة  الحديثة  القماطي  مطابع 
توصية بسيطة( والمدير المفّوض 
ابراهيم  السيد علي  بالتوقيع عنها 
فهما 

ّ
القماطي وح��ّددت بداية توق

 2013/7/27 ب���ت���اري���خ  ال���دف���ع  ع���ن 
وع��ّي��ن��ت ع��ض��و ال��م��ح��ك��م��ة ال��ق��اض��ي 
 
ً
قاضيا ال��راس��ي  ستيفاني  السيدة 
 على التفليستين والمحامي 

ً
مشرفا

ميشال الياس وكياًل لهما.
الحقوق  واص��ح��اب  الدائنين  فعلى 
خ��الل خمسة عشر  ديونهم  اثبات 
 م��ن ت��اري��خ النشر ف��ي مكتب 

ً
ي��وم��ا

وكيل التفليسة الكائن في منطقة 
حارة صخر - سنتر حساب - الطابق 

الثاني - تلفون: 03/629931 
رئيس القلم جمانه المصري عويدات 

اعالن
ت��ع��ل��ن ب��ل��دي��ة ج���دي���دة م��رج��ع��ي��ون 
ع��ن رغبتها ب��إج��راء ث��الث م��زاي��دات 
ل 

ّ
متنق م��س��رح  آل��ي��ة  لبيع  عمومية 

موديل  ام س  ج  م��ارك��ة  مستعملة 
2005، وشاحنة نفايات مستعملة 
د 

ّ
ومول  ،1992 موديل  رينو  ماركة 

ك��ه��رب��ائ��ي م��س��ت��ع��م��ل م���ارك���ة دي���و، 
وذل����ك ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة 
الخميس  ي��وم  م��ن صباح  والنصف 
م���رك���ز   2015/3/5 ف���ي���ه  ال�����واق�����ع 

البلدية.
ب��االش��ت��راك في  ي��رغ��ب  يمكن لمن 
أي من هذه المزايدات اإلطالع على 
دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها 
العروض  واي��داع  البلدية  في مركز 
في قلم البلدية وذلك قبل الساعة 
االربعاء  يوم  بعد ظهر  الواحدة من 

الواقع فيه 2015/3/4. 
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رئيس بلدية جديدة مرجعيون 
امال عيسى الحوراني 

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

ي���ن���ف���ذ ب����ن����ك س����وس����ي����ت����ه ج����ن����رال 
ب��ال��م��ع��ام��ل��ة  ش.م.ل.  ل���ب���ن���ان  ف����ي 
ال���ج���م���ع���ي���ة  ب�����وج�����ه   2007/132
التعاونية االستهالكية واالنتاجية 
دي���ن  س�����ن�����دات  م.م.  ل���ب���ن���ان  ف�����ي 
دوالر   /48,000/ لمبلغ  تحصيال 
ام��ي��رك��ي وك��ش��ف ح��س��اب تحصيال 
/218527786,2/ل.ل.  ل��م��ب��ل��غ 
اميركي  دوالر  و/2629680,25/ 

و/2702,81/ يورو اضافة للرسوم.
ويجري التنفيذ على العقار 433 - 

عين الريحانة.
ال���ري���ح���ان���ة:  ع���ي���ن   -  433 ال���ع���ق���ار 
مساحته /1000/ م.م. وهو بموجب 
االفادة العقارية ارض بعل مشتملة 
على اشجار لوز وزيتون وسنديان 

وفاكهة مختلفة.
وبالكشف على العقار 433 - عين 
بناء  عليه  يقوم  ان��ه  تبين  الريحانة 
م��ؤل��ف م���ن ارب���ع���ة ط���واب���ق تلبيس 
ج�����زئ�����ي ح����ج����ر ص������خ������ري. ال���ط���اب���ق 
االرضي بالطه موزاييك له واجهات 
الومنيوم وزجاج تطل على الشارع 
ال��رئ��ي��س��ي ال���ع���ام م���ع اب�����واب ح��دي��د 
جرارة. الى جانب هذا الطابق غرفة 
خ���ارج���ي���ة ل��م��ول��د ك��ه��رب��ائ��ي ضمن 
ال��ط��اب��ق االرض����ي ج���زء م��ق��ط��وع منه 
ي��ش��ت��م��ل ع��ل��ى غ���رف���ة ب�����راد وغ��رف��ة 
ف��ري��زر وم��ج��ل��ى. دي��ك��ور م��ن الجص 
في سقف القاعة وفي هذه القاعة 
درج رخامي مع متكأ لليد الومنيوم 

يوصل للطابق االول وهو عبارة عن 
قاعة ضمنها حمام بالطها موزاييك 
رخ��ام��ي  درج  االول  ال���ط���اب���ق  وم����ن 
يوصل للطابق الثاني ومنه للطابق 
الثالث الطابق الثاني تكرار لألول. 
ال��ط��اب��ق ال��ث��ال��ث اص��غ��ر م��س��اح��ة من 
الطوابق الثالثة وجدرانه الخارجية 

غير مقفلة.
 2003/4/17 ال��ح��ج��ز:  ق����رار  ت���اري���خ 

وتاريخ تسجيله 2003/6/21.
 -  433 ال�����ع�����ق�����ار  ت���خ���م���ي���ن  ب��������دل 
 /1242000/ ال�����ري�����ح�����ان�����ة:  ع����ي����ن 
بعد  ط��رح��ه  وب����دل  ام��ي��رك��ي  دوالر 
دوالر   /603612/ ال���ت���خ���ف���ي���ض 

اميركي.
يجري البيع بيوم االربعاء الواقع فيه 
قاعة  ف��ي   12 ال��س��اع��ة   2015/3/4
بالشراء  للراغب  ك��س��روان.  محكمة 
دف�����ع ب�����دل ال����ط����رح ب���م���وج���ب ش��ك 
مصرفي منظم ألم��ر حضرة رئيس 
تقديم  او  ك��س��روان  تنفيذ  دائ����رة 
ك��ف��ال��ة واف���ي���ة م���ن اح����د ال��م��ص��ارف 
ال���م���ق���ب���ول���ة م����ن ال�����دول�����ة وي��ت��ح��م��ل 
رس����وم ال��ت��س��ج��ي��ل وال���دالل���ة وعليه 
االطالع على قيود الصحيفة للعقار 
موضوع المزايدة واتخاذ محل اقامة 
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها 

مقاما مختارا له.  
رئيس قلم التنفيذ

اعادة اعالن
البوشرية   - الجديدة  بلدية  تعلن 
 ع��ن اج���راء مناقصة 

ً
- السد م��ج��ددا

ع��ام��ة ف��ي م��رك��ز ال��ب��ل��دي��ة ف��ي تمام 
 من 

ً
ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة ظ���ه���را

الواقع في 2015/3/4  االربعاء  يوم 
وذل����ك ب��ط��ري��ق��ة ال��م��ن��اق��ص��ة ال��ع��ام��ة 

)ت���ق���دي���م اس����ع����ار( ل��ت��ل��زي��م ت��ق��دي��م 
سيارة جيب عدد /7/ لزوم جهازي 

الشرطة والحراس.
ب��ال��ظ��رف المختوم  ال��ع��روض  ت��ق��دم 
او ب��ال��ي��د ال����ى ب��ل��دي��ة ال���ج���دي���دة - 
 ل��دف��ت��ر 

ً
ال���ب���وش���ري���ة - ال���س���د وف���ق���ا

الشروط على ان تصل قبل الساعة 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة م���ن آخ���ر ي���وم عمل 
االل��ت��زام ويرفض كل  يسبق موعد 
ع���رض ي��ق��دم ب��غ��ي��ر ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة 
ال��ع��روض  اي����داع  ان���ه يستحسن  اال 
المحدد  الموعد  قبل  البريد  شباك 
ب��أن ك��ل ع��رض يرد   

ً
لقبولها، علما

ال�����ى ال���ب���ل���دي���ة ي���ج���ب ان ي��ت��ض��م��ن 
صراحة:

بالليرة  مفقطة  ال��ص��ف��ق��ة  ق��ي��م��ة   -
اللبنانية.

- ق���ي���م���ة ال���ض���ري���ب���ة ع���ل���ى ال��ق��ي��م��ة 
ب��ال��م��اي��ة  ع���ش���رة  ال���م���ض���اف���ة %10 

 بالليرة اللبنانية.
ً
مفقطة ايضا

 لذلك يعتبر 
ً
كل عرض يقدم خالفا

م��ت��ض��م��ن ال���ض���ري���ب���ة ع���ل���ى ال��ق��ي��م��ة 
المضافة.

الشروط  على دفتر  االط��الع  يمكن 
الغاية  لهذه  الموضوع  وملحقاته، 
وذلك طيلة اوقات الدوام الرسمي 

في مركز البلدية حسب االصول.
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رئيس البلدية انطوان جباره

اعادة اعالن
البوشرية   - الجديدة  بلدية  تعلن 
 ع��ن اج���راء مناقصة 

ً
- السد م��ج��ددا

ع��ام��ة ف��ي م��رك��ز ال��ب��ل��دي��ة ف��ي تمام 
 من 

ً
ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة ظ���ه���را

الواقع في 2015/3/4  االربعاء  يوم 
وذل����ك ب��ط��ري��ق��ة ال��م��ن��اق��ص��ة ال��ع��ام��ة 

)تقديم اسعار( لتلزيم تقديم آالت 
التصوير والمعدات التالية:

 Computed Radiography -1
 System - Digital Printer +

 Films
 -  Bone Densitometer  -2

عدد 1.
 Conventional  -3
 Radiography X- Ray

system
لزوم مستوصف البلدية.

ب��ال��ظ��رف المختوم  ال��ع��روض  ت��ق��دم 
أو ب��ال��ي��د ال����ى ب��ل��دي��ة ال���ج���دي���دة - 
 ل��دف��ت��ر 

ً
ال���ب���وش���ري���ة - ال���س���د وف���ق���ا

الشروط على أن تصل قبل الساعة 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة م���ن آخ���ر ي���وم عمل 
االل��ت��زام ويرفض كل  يسبق موعد 
ع���رض ي��ق��دم ب��غ��ي��ر ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة 
ال��ع��روض  اي����داع  ان���ه يستحسن  اال 
المحدد  الموعد  قبل  البريد  شباك 
ب��أن ك��ل ع��رض يرد   

ً
لقبولها، علما

ال�����ى ال���ب���ل���دي���ة ي���ج���ب ان ي��ت��ض��م��ن 
صراحة:

بالليرة  مفقطة  ال��ص��ف��ق��ة  ق��ي��م��ة   -
اللبنانية.

- ق���ي���م���ة ال���ض���ري���ب���ة ع���ل���ى ال��ق��ي��م��ة 
ب��ال��م��اي��ة  ع���ش���رة  ال���م���ض���اف���ة %10 

 بالليرة اللبنانية.
ً
مفقطة ايضا

 ل��ذل��ك 
ً
ك����ل ع������رض ي����ق����دم خ����الف����ا

 الضريبة على 
ً
يعتبر متضمن ضمنا

القيمة المضافة.
الشروط  على دفتر  االط��الع  يمكن 
الغاية  لهذه  الموضوع  وملحقاته، 
وذلك طيلة اوقات الدوام الرسمي 

في مركز البلدية حسب االصول.
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رئيس البلدية انطوان جباره

اعالنات رسمية

وظائف مطلوب

Demandons Graphic 
designer, 5 ans exp. 
Min, plein - temps CV. 
michellaaya@hotmail.com

ب��ح��ر  م���ن���ظ���ر  ل���ل���ب���ي���ع  أرض  ال������رب������وة، 
،30/90 1339م.م،  ي���ح���ج���ب،   ال 
1000$/ م.م. التلفون  03/662626

ل��ل��ب��ي��ع م��ن��ظ��ر م��م��ي��ز  ال�����زع�����رور، ارض 
 ،20/40 1298م.م،  ي���ح���ج���ب،  ال 

375$/م.م. التلفون 03/662626

كاشفة،  للبيع  أرض  العيون،  برمانا 
450$/م.م.   ،20/40 1595م.م، 

التلفون 03/662626

عين سعادة، أرض للبيع موقع مميز 
بحر ال يحجب، 3550م.م،  منظر  مع 
مفرز، 20/40، 1200$/م.م. التلفون 

03/662626

ك��اش��ف��ة،  للبيع  أرض  ال��ح��م��را،  ق��رن��ة 
2850م.م، منظر ال يحجب، 40/120،  

650$/م.م. التلفون 03/662626

قرنة الحمرا، أرض للبيع موقع مميز، 
1200$/م.م.   ،30/90 1599م.م، 

التلفون 03/662626

عقارات لاليجار

انطلياس مزهر، شقة جديدة لاليجار  
وس��ف��رة،  ص���ال���ون  ن����وم،   3 210م.م، 
شوفاج، غ. خادمة، موقفان، ط. 5، 
مطلة، عمار فخم. ت: 70/739673

ش��ق��ة ح���رش ت��اب��ت، 3 غ���رف ن���وم، 3 
مجددة  وس��ف��رة،  صالونان  حمامات، 
بالكامل، موقف خاص، صالحة ايضا 
في   $20,000  ،4 ط��اب��ق  ك��م��ك��ت��ب، 
 01/483780 على  لالتصال  السنة. 

للجادين فقط وبدون وسيط

Entreprise MEP recherche 
ingénieurs mécaniques 
min. 10 ans d’expérience. 
Envoyer photo cv: 
recruit.gdh@gmail.com

بيروت  في  لشركة صناعية  مطلوب 
تقل  ال  خ��ب��رة  م��ع  الكتروميكانيكي، 
 عن 5 سنوات.  إرسال السيرة الذاتية 
lebanonjob2014@hotmail.com

Young dynamic person 
trilingual and university 
graduate )25 to 45 y/o( 
needed for an adminis- 
trative job in "Ferrari 
Owner’s Club Of Lebanon". 
Detailed CV + color  Photo to: 
focjobslebanon@hotmail.com

عقارات للبيع

ت����ج����اري، خ��ل��و 40م.م،  م��ح��ل  ل��ل��ب��ي��ع 
للسكن  75م.م،  ش��ق��ة  ب����دون  او  م��ع 
او ال���ت���خ���زي���ن، ال���ح���م���را م���ف���رق ك��اب��ري 

للمراجعة: 03/889745

Villa in a famous Greek 
island. Buy it and get 
residence permit in 
Greece for whole family.
Tel: + 96171221530 and 
+ 306977301480 E-mail: 
info@cavofregadasyros.com   
www.cavofregadasyros.com

ق���رن���ة ش���ه���وان ل��ل��ب��ي��ع او ال��م��ق��اي��ض��ة 
ب����ن����اي����ة س����وب����ر دول������وك������س م����ف����رزة، 
والجبل  البحر  على  بالكامل  كاشفة 
التلفون  م��ج��ه��زت��ي��ن.  حديقتين  م��ع 

03/389802

م��س��اح��ة  ب����رم����ان����ا:  م������ار ش���ع���ي���ا  ارض 
ال���ب���ح���ر  ع����ل����ى  ك����اش����ف����ة  2310م.م، 
لالتصال:  سكني.  لمشروع  صالحة 

03/931588

 فرن الشباك، طريق الشام العام،  ط. 3،
ن���وم، غ. خ���دم، )قطع  دار، ط��ع��ام، 2 
ك���ب���ي���رة(، ت��ص��ل��ح م��ك��ت��ب او س��ك��ن.  

التلفون 03/341888

م���س���اح���ة   ،3 ط.  ل�����الي�����ج�����ار  ش����ق����ة 
على  م��ط��ل��ة  ك���ف���رح���ب���اب،  350م.م، 
للمراجعة:   

ً
س��ن��وي��ا  $18,000 ال��ب��ح��ر 

03/509327

ش���ق���ة ل���الي���ج���ار ف����ي ال����ح����م����را  ب��ح��ال��ة 
ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى  م��ن��ظ��ر  ج��ي��دة 250م.م، 
ن����وم م��وق��ف��ان $36000  أرب�����ع غ����رف 
01/616000 ال���ت���ل���ف���ون   ب���ال���س���ن���ة. 

www.sodeco-gestion.com

لاليجار شقة مفروشة ممتازة صالون 
وسفرة، 3 نوم، حمامان، مقابل قصر 

الصنوبر للمراجعة: 03/752033

لاليجار مجمع الرمال، شاليه مفروشة 
2 ن��وم، ص��ال��ون وس��ف��رة، حمامان مع 
100م.م.   وت�������راس  م��س��ت��ق��ل  م��ط��ب��خ 

التلفون 03/605252

 ل����الي����ج����ار ال���ك���س���ل���ي���ك ش����ق����ة ف��خ��م��ة
 ،2 ع�����دد  م��ص��ع��د  ط.7،  300م.م، 
م��ول��د ك��ه��رب��اء ع��دد 2، ن��ظ��ارة فريدة 
��ة م��ب��اش��رة ع��ل��ى ن����ادي ال��ي��خ��وت 

ّ
م��ط��ل

والجبل، دار وصالون وطعام، 3 نوم، 
خ��ادم��ة، 4 حمامات، موقف عدد  غ. 
 -  01/258836 ت:  اّول.  سفلي   2

03/258825

الجديدة  ف��ي  ل��الي��ج��ار  مكتب ج��دي��د 
م��س��ت��ق��ل��ة  م���ك���ات���ب  ث�����الث  170م.م، 
+ ص���ال���ة م���ح���اض���رات ث���الث���ة م��واق��ف 
 09/916162 ت:  بالسنة.   $12000

 www.sodeco-gestion.com

Indoor Sales for a Food 
and Beverage Boutique 
in Achrafieh and Dbayeh, 
salaries 900$ - 1100$, 
rhea@corporatevacancies.com

IT Manager needed for 
a hospital in Beirut IT 
Diploma and 5 years 
experience in Senior IT 
position. For interested 
candidates: 05/957000 ext: 
1078

Mechanical Engineer with 
2 years experience needed 
for a hospital in Beirut 
for maintenance and 
construction. For interested 
candidates: 05/957000 ext: 
1078

Needed office Assistant for 
Manufacturing  company in 
Mekalles with 3 years 
experience in similar 
position, knowledge of 
computer & languages. Cal: 
01/685770 for appointmemt

Recherchons jeune H/F, 
très bon français, familier 
avec word / internet, locaux 
à Jounieh, formation 
biologie / biochimie est 
un plus. Tél: 03/861768 
recrutementfrcv@yahoo.com

م��ط��ع��م ت���رك���ي ب������االم������ارات  ع��ج��م��ان 
ي�����ط�����ل�����ب م�������دي�������ر ص�������ال�������ة ورئ�����ي�����س 
ط��ل��ب��ات وم���وظ���ف اس��ت��ق��ب��ال ال��خ��ب��رة 
 ض����������روري����������ة ل�����ت�����ق�����دي�����م ال����ط����ل����ب����ات
Hachem.albaik@hotmail.com

ال���ج���ن���اح، م��ق��اب��ل ف���ن���دق ال���م���اري���وت، 
بناء جديد سوبر دولوكس، 4 نوم، 
جلوس، 2 صالون، سفرة، 2 موقف 
  -   70/183581 التلفون  ل��ل��س��ي��ارة. 

03/086906

180م.م،  ال��م��دارس  منطقة   بشامون 
 ش��ق��ة ك��اش��ف��ة ال ت��ح��ج��ب 3 ن����وم +
 صالون + سفرة + 3 حمامات + غرفة
قرميد ش��اح��ط  100م.م،   +  خ���ادم���ة 
 ي��ح��ت��وي ع��ل��ى غ��رف��ة ج��ل��وس + حمام 
ن��ه��ائ��ي $265000. ت���راس س��ع��ر   + 

التلفون 70/842627

ال���رم���ل���ة ال��ب��ي��ض��اء ب���ن���اء ج���دي���د س��وب��ر 
 + 650م.م،  دوب��ل��ك��س  دول���وك���س، 
تراس 200م.م، مطلة على البحر. ت: 

70/183581  -  03/086906

ص���ال���ون،  ال���ظ���ري���ف  200م.م،  ش��ق��ة 
س��ف��رة، 3 ن���وم، 3 ح��م��ام��ات، مطبخ، 
غ���رف���ة خ���ادم���ة م���ع ح���م���ام، م��وق��ف��ان. 

التلفون 03/854999

ل���ل���ب���ي���ع ش����ق����ة ج�����دي�����دة ف�����ي ب���ع���ب���دا 
160م.، عالية(  )مواصافات   برازيليا، 
خادمة،  غرفة  ماستر،  ن��وم   2  ،2 ط. 
 موقفان وكاف، كاشفة $450000.

التلفون 78/932888

للبيع،  أرض  ع���وك���ر،   ،Belle Vue
850$/م.م.   ،20/60 1195م.م، 

التلفون 03/662626

2026م.م،  ل��ل��ب��ي��ع،  أرض  ال��ب��ي��اض��ة، 
2000$/م.م.   ،30/90 رخ��ص��ة،  م��ع 

التلفون 03/662626

ل����الي����ج����ار م���ح���ل ق���ن���اط���ر ع���ق���د م���رم���م 
م��ع دي���ك���ور، ج��ون��ي��ه ش��ارع  125م.م، 
العام، مقابل مستشفى سيدة لبنان. 

ت: 03/673074 - 09/916342

سيارات للبيع

À vendre Mercedes 190 
noire, mod. 1960, excellent 
état, prix intéressant.  
76/456221

Porche Carrera S, Model 
2010, Black, Full options. 
One owner. Tel: 71/997333

 مطلوب
وظائف

للبيع
سيارات

لإليجار
عقارات

للبيع
عقارات

وفاة
زوج���ة ال��ف��ق��ي��د ب��ي��ات��ري��س م����ارون اب��ي 

طايع 
ابنه زاهي زوجته زينة نجار وعائلتهما
بناته ن��دى زوج���ة ب��ش��اره غ��ان��م البون 

وعائلتهما
ن����ج����اة زوج��������ة ج�������ان م��������ارك ه��اي��ن��ك��ه 

وعائلتهما
نيال

اش����ق����اؤه ال���م���رح���وم االس����ت����اذ ن��ص��رت 
وعائلته

االستاذ الياس وعائلته
االس�����ت�����اذ ج����وزي����ف )رئ����ي����س ب��ل��دي��ة 

المعمرية( وعائلته
المرحوم الدكتور هاني وعائلته

االستاذ حكمت وعائلته
شقيقاته

ال���م���رح���وم���ة رش���ي���دة ارم���ل���ة ال��م��رح��وم 
يوسف كرم وعائلتها

المرحومة وطفة زوجة مارون بشير ابو 
طايع وعائلتها

المرحومة لطيفة ارملة المرحوم مارون 

نعمه ابو طايع وعائلتها
وعموم عائالت ابي طايع، نجار، غانم 
البون، هاينكه، شاهين، طايع، كرم، 
سعاده، بو طايع، زينون وعموم اهالي 

بلدة المعمرية في الوطن والمهجر 
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال���ح���زن واألس����ى 
رحمته  الى  المنتقل  الغالي  فقيدهم 

تعالى في باريس المرحوم
العميد الدكتور 

سامي جرجس ابي طايع
المنتقل الى رحمته تعالى في باريس
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��س��ب��ت 7 
ك��ن��ي��س��ة س��ي��دة  ف����ي  ش���ب���اط 2015 
الخالص في المعمرية، قضاء صيدا. 

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم 
األحد 8 منه في صالون الكنيسة في 
ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ا حتى  م��ن  المعمرية 
ال���س���ادس���ة م���س���اء، وي���وم���ي االث��ن��ي��ن 
ف����ي ص���ال���ون  م���ن���ه  وال���ث���ل���ث���اء 9 و10 
ك��ن��ي��س��ة م���ار ت��ق��ال ف���ي ال��ح��ازم��ي��ة من 
العاشرة صباحا حتى السادسة مساء.

زوجها ميشال شكري دانو
أوالده��ا ادغ��ار دانو زوجته انطوانيت 

أيوب
م���ي���راي زوج�����ة ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ج��ه��اد 

شاهين
بيار دانو زوجته ميرنا فارس

ريمون دانو زوجته لوسي الخوند
احفادها ميشال، دومنيك ومليسا

كورين زوجة الدكتور ايلي شختوره
جول زوجته هال بيطار

نتالي وجان ميشال وسيلين وجيروم
شقيقاها جوزف وجاك عاجزيان

ب����رج����وي ال���ب���اك���ي���ان ارم����ل����ة ش��ق��ي��ق��ه��ا 
اسطفان

في  وانسباؤهم  واوالده��م  وعائالتهم 
لبنان والمهجر 

ينعون 
رينيه ماري اوهانس عاجزيان

يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��س��ب��ت 7 
القديسة  كنيسة  ف��ي   2015 ش��ب��اط 

تريز، المنصورية )بيت مري(.
تقبل التعازي قبل الصالة في صالون 

عشرة  الثانية  ال��س��اع��ة  م��ن  الكنيسة 
و9   8 واإلثنين  األح��د  ويومي  ظهرا، 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة قبل  منه م��ن الساعة 

الظهر حتى السادسة مساًء.

انتقل الى رحمته تعالى
سمير نقوال عبدو

زوجته المرحومة رفقه منى فارس
م����اج����وي����ل  زوج�������ت�������ه  ري������ن������ه  اوالده 

ديومانديه )في المهجر(
ناجي )في المهجر(

غبريال زوجته ريما يعقوب واوالدهما
روج����ي����ه زوج����ت����ه س��ي��ل��ف��ي ش����اروي����ان 

واوالدهما )في المهجر(
ش��ق��ي��ق��ات��ه ك���ري���م���ه ارم����ل����ة ال���م���رح���وم 

شفيق هاني واوالدها وعائالتهم
المرحوم  ارملة  س��اره  المرحومة  اوالد 

مخايل غريب وعائالتهم
اوالد المرحومة بسيمه ارملة المرحوم 

رئيف عريجي وعائالتهم
وانسباؤهم ينعونه بمزيد من األسى.

ال��م��ن��ت��ق��ل ال����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى ام��س 
م��ت��م��م��ًا   2015 ش����ب����اط   6 ال���ج���م���ع���ة 

واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
الثانية عشرة م ظهر غد االحد 8 منه 
ف���ي ك��ن��ي��س��ة ال��ق��دي��س ت���ي���ودوروس 

بينو ثم يوارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
ق���اع���ة م��ي��خ��ائ��ي��ل ف�����ارس – ب��ي��ن��و من 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 
وي��وم  م��س��اًء،  الخامسة  ال��س��اع��ة  حتى 
االث��ن��ي��ن 9 م��ن��ه ف��ي ص��ال��ون كنيسة 
دير سيدة الدخول للروم االرثوذكس 
الثانية عشرة  ال��س��اع��ة  م��ن  االش��رف��ي��ة 

ظهرًا حتى السادسة مساًء.

رابطة آل ايوب الخيرية
اوالد الفقيد مارون وعقيلته

جورج وعائلته )رئيس بلدية رويسة 
النعمان(

طوني وعائلته
بيار وعائلته

انطوانيت
شقيقه الياس واوالده وعائالتهم

الله  رزق  فريد  ارم��ل��ة  زم��رد  شقيقاته 
ابي درغم واوالدها وعائالتهم

ناديا زوجة نعيم ابو سمرا ابو سليمان 
واوالدها وعائالتهم )في المهجر(

غسطين  ادم���ون شفيق  ارم��ل��ة  ميليا 
واوالدها وعائالتهم

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
يوسف طانيوس ايوب

)مؤسس رابطة آل ايوب(
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��س��ب��ت 7 
ك��ن��ي��س��ة س��ي��دة  ف����ي  ش���ب���اط 2015 

السهل رويسة النعمان.
تقبل التعازي يوم السبت قبل الدفن 
وب���ع���ده ف���ي ص���ال���ون ك��ن��ي��س��ة س��ي��دة 
االحد  وغ��دًا  النعمان،  رويسة  السهل 
8 منه في صالون كنيسة مار الياس 
ج��س��ر ال���ب���اش���ا م���ن ال���س���اع���ة ال��ع��اش��رة 

صباحًا حتى السادسة مساًء.

رقد على رجاء القيامة
الياس طنوس زيتوني

زوجته نقية التوم
ابناه شربل زيتوني

جان كلود زيتوني )في المهجر(

ابنته فرنسواز زوجة طوني رحمة
شقيقه نخلة زوجته نجاة رزق
اوالد شقيقه المرحوم يوسف

ك��ات��ري��ن  ال��م��رح��وم��ة  اوالد ش��ق��ي��ق��ت��ه 
ارملة رشيد الخوري

وعائالتهم وانسباؤهم ينعونه بمزيد 
من األسى.

يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
الحادية عشرة قبل ظهر اليوم السبت 
م���ار  ك��ن��ي��س��ة  ف����ي   2015 ش���ب���اط   7

جرجس، الدكوانة.
تقبل التعازي قبل الصالة حتى موعد 
ويومي  التاسعة ص��ب��اح��ًا،  م��ن  ال��دف��ن 
االحد واالثنين 8 و 9 منه في صالون 
ك��ن��ي��س��ة م���ار ج��رج��س ف���ي ال��دك��وان��ة 
حتى  الظهر  قبل  عشرة  الحادية  م��ن 

السادسة مساًء.

زوجة الفقيد نجيبة طنوس الغز
اوالده طوني
اميل وعائلته

روي
ابنتاه كوزيت زوجة جورج الديماسي 

وعائلتها

ماري تريز زوجة ايلي مرهج وعائلتها
اشقاؤه عائلة المرحوم جريس

عائلة المرحوم منصور
اوالد المرحوم فرنسيس

لطيفة  ال��م��رح��وم��ة  اوالد  ش��ق��ي��ق��ت��اه 
ارملة المرحوم عبدو زهران

المرحوم  ارم��ل��ة  فتنة  المرحومة  اوالد 
يوسف سليم بطرس

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
اديب الياس ظهران

ال��م��ن��ت��ق��ل ال����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى م��س��اء 
م��زودًا  الجمعة 6 شباط 2015  ام��س 

باسرار الكنيسة.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
ال��ث��ال��ث��ة وال���ن���ص���ف ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم 
السبت 7 منه في كنيسة مار الياس 
ال��ح��ي، ال��دام��ور ث��م ي���وارى ف��ي مدفن 

العائلة مار مارون حارة الروس.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
الكنيسة من الساعة العاشرة صباحًا 
ويومي االحد واالثنين 8 و 9 منه في 
منزل الفقيد في الدامور حارة الروس 

الطريق العام.
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ال��م��ه��ن��دس ف����ؤاد وال��دك��ت��ور حسين 
والمهندس عبد الله والدكتور بالل.

ووري في بلدته شمسطار بتاريخ 6 
شباط 2015.

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي اي�����ام ال��س��ب��ت واألح����د 
واالثنين 7 و8 و9 منه في منزل العميد 
اس��ع��د ط��ف��ي��ل��ي ف���ي ب��ل��دة ش��م��س��ط��ار، 
ويوم األربعاء  11 منه في مجمع اإلمام 
محمد المهدي شمس الدين الثقافي، 
الظهر  الثالثة بعد  الساعة  شاتيال من 

حتى الساعة السادسة.
اآلسفون آل الطفيلي وعواضة وعموم 

اهالي شمسطار .

إنا لله وإنا إليه راجعون
ت��س��ل��ي��م��ا ب��ق��ض��اء ال���ل���ه وق������دره ننعى 

فقيدنا الغالي
الحاج عمر قاسم هاشم

)والد النائب الدكتور قاسم هاشم(
زوجته الحاجة آمنة يوسف

هاشم  قاسم  الدكتور  النائب  أوالده 
وال��ح��اج عبد ال��رح��م��ن وال��ح��اج حسين 

ومحمد 
اب����ن����ت����اه غ���ال���ي���ة زوج��������ة ب����اس����م ع�����واد 

وسوسن زوجة مصطفى دلة
شقيقه المرحوم محمد

شقيقاته الحاجة خديجة زوجة المرحوم 
الحاج عبدو حمد والحاجة عاقلة

اب��راه��ي��م هاشم والحاجة  ال��ح��اج  زوج��ة 
صبحية زوجة الحاج هيسم فارس

وال��م��رح��وم��ات ال��ح��اج��ة ف��اط��م��ة زوج���ة 
ال����م����رح����وم م���ح���م���د م����وس����ى وال���ح���اج���ة 
اح��م��د خليل  ال��م��رح��وم  زوج����ة  حليمة 
الحاج  زوج���ة  كريمة  وال��م��رح��وم��ة  علي 

غالب صعب،
 والذي وافته المنية صباح الخميس 

5/2/2015
ص���ل���ي ع���ل���ى ج��ث��م��ان��ه ال���ط���اه���ر ام���س 
الجمعة 6 منه وووري في جبانة بلدته 

شبعا. 
واالح��د  السبت  يومي  التعازي  تقبل 
7 و8 منه ف��ي منزله ف��ي شبعا وي��وم 
م��ب��ن��ى الجمعية  ف���ي  م��ن��ه  االث��ن��ي��ن 9 
االس����الم����ي����ة ل��ل��ت��خ��ص��ص وال���ت���وج���ي���ه 
العلمي، سبينس، خلف مديرية أمن 
الدولة، من الساعة الثانية بعد الظهر 

حتى السادسة مساء.
اآلس��ف��ون آل ه��اش��م وع��م��وم ع��ائ��الت 

وأهالي شبعا والعرقوب.

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس بلدية 
جديدة مرجعيون من سعادة النائب 
التعازي  بأحر  هاشم  قاسم  الدكتور 

القلبية لوفاة والده المرحوم
الحاج عمر قاسم هاشم

ش���ق���ي���ق ال���ف���ق���ي���د ع�����دن�����ان االس�������ود 
وعائلته ماريا وميرنا ود. نعيم ومنى 

ومهى وعائالتهم
فؤاد  هند  المرحومة  عائلة  شقيقتاه 
خ��اط��ر د. ان���ط���وان وام�����ال وال��م��رح��وم 

اميل وأكرم وعائالتهم
المرحومة دعد

الغالي  فقيدهم  ينعون  وان��س��ب��اؤه��م 
المرحوم

جورج نعيم قيصر األسود
ال���راق���د ع��ل��ى رج�����اء ال��ق��ي��ام��ة وال��ح��ي��اة 

االبدية االثنين 2 شباط 2015.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
االحد 7 و8 شباط 2015 في صالون 
للروم  جاورجيوس  القديس  كنيسة 
االرث���وذك���س ف��ي ب��رم��ان��ا م��ن ال��س��اع��ة 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح��ت��ى 

الساعة السادسة مساًء.

وال���ده���ا ال��م��ه��ن��دس ط��ان��ي��وس ج��ورج 
فريحة 

والدتها امل الياس غصن
شقيقتاها كورين 

دريانا 
المرحوم  ارم��ل��ة  فريحة  ملكة  جدتها 

جورج فريحة 
جدها الياس يوسف غصن 

جدتها نوال زخم غصن
أعمامها ميالد جورج فريحة 

الدكتور موسى جورج فريحة وعائلته 
ع����م����اه����ا ح����ن����ة زوج��������ة ج��������وزف غ��ص��ن 

وعائلتهما
هناء زوجة فؤاد فريحة وعائلتهما

اوالد المرحومة وفاء 
دولي زوجة عماد دبلين وعائلتهما 

خاالها المهندس غازي الياس غصن 
وعائلته 

غصن الياس غصن وعائلته 
خالتها غادة زوجة ريمون صدقة 

ينعون المأسوف على صباها المرحومة
ميالني طانيوس فريحة

تقبل التعازي اليوم السبت  7 شباط 
2015 في صالون كنيسة مار جرجس 
ل��ل��روم االورث���وذك���س ف��ي ج��دي��ت��ا من 
الساعة  العاشرة صباحا حتى  الساعة 

السادسة مساء.

اوالد الفقيدة نقوال صالحة
ال��م��رح��وم ادم��ون  ارم��ل��ة  نكتار صالحة 
نصر وولداها ندى زوج��ة بيار كونان 

وسيمون نصر
ورده  م��اري كلود  زوجته  بيار صالحة 
واوالدهما، نور زوجة بول انجا، وثريا 
زوجة حبيب صائغ، وانطون صالحة،

جاك صالحة
وديع صالحة زوجته مي خوري حداد 

واوالدهما ماريا ونقوال وياره
وع����م����وم ع����ائ����الت ص���ال���ح���ة، ن��ق��اش��ه، 
انجا،  ورده،  ك��ون��ان،  ن��ص��ر،  حمصي، 

صائغ وخوري حداد
ينعون فقيدتهم الغالية

مرغريت الياس نقاشه
ارملة المرحوم انطوان نقوال صالحة

تقبل التعازي اليوم السبت 7 شباط 
2015 في مطرانية الروم الكاثوليك، 
ط��ري��ق ال���ش���ام، م���ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة 
ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ح��ت��ى ال��س��ادس��ة 

مساًء.

ال��ع��ق��اري��ة  ل���ي���ه دون  ت��ن��ع��ى ش���رك���ة 
ش.م.ل.

بمزيد من الحزن واالسى
الحاجة

سنى شفيق طبارة
زوجة الحاج علي توفيق طبارة

ت��غ��م��د ال��ل��ه ال��ف��ق��ي��دة ب���واس���ع رحمته 
واسكنها فسيح جنانه.

جمعية كشافة الجراح في لبنان
جمعية مرشدات الجراح

مؤسسة اإلنماء اإلجتماعي
جمعية قدامى كشافة الجراح

مستوصف الجراح الخيري
صوت الجراح ينعون

الحاجة
سنى شفيق طبارة

ت��غ��م��د ال��ل��ه ال��ف��ق��ي��دة ب���واس���ع رحمته 
واسكنها فسيح جنانه.

ا اليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

المأسوف  تعالى  رحمته  الى  انتقلت 
عليها

الحاجة
مكّيه احمد عسيران

ارملة المرحوم الحاج يحيى بيضون
اوالده�����ا ف��ي��ص��ل وح��ي��د زوج��ت��ه مريم 

علوية
حسين وحيد زوجته زهرة رطيل
ربيعة وحيد زوجة سامي صفير

منى وحيد زوجة ماكسويل فورست
اش��ق��اؤه��ا ع��ائ��ل��ة ال��م��رح��وم��ي��ن ان��ي��س، 
ح����س����ن، زه����ي����ر )ن����ق����ي����ب ال���ص���ح���اف���ة 
االس����ب����ق(، ال��ش��ي��خ ح��س��ي��ن، ي��ح��ي��ى، 

غالب، عزيز، عبد الرؤف ومحمود
وقد ووريت في جبانة الباشورة.

اليوم  وال��ن��س��اء،  للرجال  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
جمعية  ف���ي   2015 ش���ب���اط   7 ال��س��ب��ت 
ال��ت��خ��ص��ص وال���ت���وج���ي���ه ال��ع��ل��م��ي، رم��ل��ة 
ال��ب��ي��ض��اء، ق���رب ف��ن��دق م���اري���وت سابقًا 
وش���رك���ة خ��ط��ي��ب وع��ل��م��ي، م���ن ال��س��اع��ة 
الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.

ناصيف  ابراهيم  ج��ان  الفقيدة  اوالد 
زوجته لينا ناكوز والعائلة

الدكتور زياد ابراهيم ناصيف زوجته 
ايزبيل دو فونتين والعائلة

الدكتور ضياء ابراهيم ناصيف زوجته 
اود بييار والعائلة

ابنتاها دنيز ابراهيم ناصيف
مهى زوجة انطوان ابو حبيب والعائلة
ي��ن��ع��ون ع��ل��ى رج����اء ال��ق��ي��ام��ة وال��ح��ي��اة 

االبدية فقيدتهم الغالية المرحومة
أميمة أنطونيوس فيصل

تقبل التعازي اليوم السبت 7 شباط 
ال���ح���ادي���ة ع��ش��رة  ال��س��اع��ة  م���ن   2015
قبل الظهر حتى السادسة مساء في 
قاعة كنيسة مار نقوال في االشرفية، 

بيروت.

رقد على رجاء القيامة المرحوم
أيوب عبدو البعينو

زوق  بلدية  مجلس  في  سابق  )عضو 
مكايل(

مجلس بلدية زوق مكايل 
 – للعلمانيين  فرنسيس  م��ار  رهبنة 

زوق مكايل
الرابطة البعينية

اب���ن���اه ال���ي���اس أي����وب ال��ب��ع��ي��ن��و )ن��ائ��ب 
رئيس مجلس بلدية زوق مكايل(

سمير أيوب البعينو زوجته الدكتورة 
كارمن كّساب 

حبيب  ال��دك��ت��ور  زوج���ة  ليليان  ابنته 
ناضر وعائلتهما 

ال��ل��ه  ال���م���رح���وم رزق  ارم����ل����ة ش��ق��ي��ق��ه 
جانيت شرفان واوالدها وعائالتهم 

ع��ب��دو  داود  ال��م��رح��وم  ش��ق��ي��ق��ه  اوالد 
البعينو وعائالتهم 

عبدو  جرجي  ال��م��رح��وم  شقيقه  اوالد 
البعينو وعائالتهم 

س��ي��دة  ال���م���رح���وم���ة  ش��ق��ي��ق��ت��ه  اوالد 
خيرالله البعينو وعائالتهم 

نهرا  نجيبة  المرحومة  اوالد شقيقته 
عقيقي وعائالتهم 

ابن عمه انطون قزحيا البعينو واوالده 
وعائالتهم 

ارملة ابن عمه المرحوم الياس قزحيا 
البعينو لور واكد وابنتها وعائلتها 

اب�����ن ح��م��ي��ه ال����ي����اس ف������ارس س���ع���اده 
واوالده وعائالتهم 

ارم����ل����ة اب�����ن ح���م���ي���ه ال����م����رح����وم ج����ورج 
جورجيت صفير واوالدها وعائالتهم 

سمعان  ارملة  جورجيت  حميه  بنات 
أبو جودة واوالدها وعائالتهم 

ه��دى زوج��ة يوسف كنعان واوالده��ا 
وعائالتهم 

م��ن��ى زوج�����ة ج���رج���ي ع�����وده واوالده������ا 
وعائالتهم 

اوالد ابنة حميه المرحومة نهى جوزف 
خليل وعائالتهم 

الحزن  من  بمزيد  ينعونه  وانسباؤهم 
واالسى

تقبل التعازي اليوم السبت 7 شباط 
س���ي���دة  رع����ي����ة  ص�����ال�����ون  ف�����ي   2015
المعونات في زوق مكايل من الساعة 
العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة 

مساًء.

ش��ق��ي��ق��ت��ه ري����ن أرم���ل���ة م��ي��ش��ال ط���راد 
وإبنها 

أن����دره زوج��ت��ه م��ي��رن��ا إس��ك��ن��در طعمه 
وعائلتهما

أوالد ع��م��ه ال��م��رح��وم ج����ورج، أن��ط��وان 
رميا

إيلي رميا
سليم رميا وعائلته

وع��م��وم ع��ائ��الت رم��ي��ا، ط����راد، طعمه، 
ك��ب��اب��ه، م��زن��ر، ك��ن��ع��ان، ف����ران، سلوم 
وأن���س���ب���اؤه���م ف����ي ال����وط����ن وال��م��ه��ج��ر 
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال���رج���اء وال��ق��ي��ام��ة 

فقيدهم الغالي
خليل يعقوب رميا

األرب��ع��اء  تعالى  رحمته  إل��ى  المنتقل 

تنعى جامعة آل طباره 
بمزيد من الحزن واالسى

البروفسور وفيق طباره
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ف���ي ن�����ادي خ��ري��ج��ي 
ال��ج��ام��ع��ة االم��ي��رك��ي��ة ال��ي��وم ال��س��ب��ت 7 
ال��ح��ادي��ة  ش��ب��اط 2015 م���ن ال��س��اع��ة 
ع����ش����رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح���ت���ى ال���س���اع���ة 
السابعة مساء، وغدًا االحد 8 منه في 
برازيليا،  الحازمية،  في  الفقيد  منزل 
ب��ن��اي��ة س��ل��م��ان ال��ص��ب��اح، م��ن ال��س��اع��ة 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح��ت��ى 

الساعة السابعة مساء.

والتسليم بمشيئة  الرضى  بمزيد من 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ن��ن��ع��ى ف��ق��ي��دت��ن��ا الغالية 

المرحومة.
الفاضلة الحاجة

سنى شفيق طبارة
زوجة الحاج علي توفيق طبارة

والدتها الحاجة نجال فؤاد سنو
ولدها باسل زوجته سيرين سالم

ب��ن��ات��ه��ا ال���ح���اج���ة دي���ان���ا زوج�����ة ه��ان��ي 
ب��ح��ص��ل��ي، غ��ي��دا زوج����ة ج��م��ي��ل فخري 

وغنى زوجة سامر العريس
شقيقها محمد زوجته مهى مشنتف

الحاج  زوج��ة  ن��دى  الحاجة  شقيقتاها 
عاصم طرباه.

الدكتور سعيد  زوج��ة  الحاجة سهى 
القاضي جزائرلي

اشقاء زوجها احمد، الحاج منير، زياد، 
الحاجة نهى والحاجة نجوى.

ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ف���ي ال��ث��ان��ي وال��ث��ال��ث 
اليوم السبت وغدًا االحد 7 و8 شباط 
العاشرة  م��ن  وال��ن��س��اء  ل��ل��رج��ال   2015
وال��ن��ص��ف ح��ت��ى األول�����ى ب��ع��د ال��ظ��ه��ر، 
السابعة  حتى  والنصف  الثالثة  وم��ن 
مساًء في فندق الهوليداي إن )سنتر 

دون(.
ال�����راض�����ون ب���ق���ض���اء ال����ل����ه وق��������دره آل 
طبارة، سنو، بحصلي، فخري، سالم، 
ال��ع��ري��س، ط��رب��اه، ج��زائ��رل��ي، ص��واف، 

ناطور، مومنه، جّمال وانسباؤهم.

رئ����ي����س وأع�����ض�����اء ال���ه���ي���ئ���ة اإلداري��������ة 
لجامع�ة آل س��ن�و

ينعون الفقيدة الغالية المرحومة
الحاجة سنى شفيق طبارة

وي�����ت�����ق�����دم�����ون ب�����أح�����ر ال�����ت�����ع�����ازي م��ن 
وال���دت���ه���ا رئ��ي��س��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��س��ائ��ي��ة 
الفخرية الحاجة نجال ف��ؤاد سنو ومن 
آل ط���ب���ارة وس��ن��و وط���رب���اه وج��زائ��رل��ي 
وال��ع��ري��س  وف��خ��ري  وس���الم وبحصلي 

ومشنتف. 
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ف���ي ال��ث��ان��ي وال��ث��ال��ث 
اليوم السبت وغدًا االحد 7 و8 شباط 
 1030am 2015 للرجال والنساء من
حتى   330pm وم��ن   100pm حتى 
ان  الهوليداي  فندق  في  مساًء   700

)سنتر دون(
��د ال��ل��ه ال��ف��ق��ي��دة ال��غ��ال��ي��ة ب��واس��ع  ت��غ��مَّ
رحمته، وألهم أهلها الصبر والسلوان.

ش.م.ل.  دون  ل�������ي�������ه  ش��������رك��������ة 
اوسبيتاليتي

تنعى بمزيد من الحزن واالسى
الحاجة

سنى شفيق طبارة
ت��غ��م��د ال��ل��ه ال��ف��ق��ي��دة ب��واس��ع رحمته 

واسكنها فسيح جنانه

تنعى جامعة آل طبارة
بمزيد من الحزن واالسى

الحاجة
سنى شفيق طبارة

ت��غ��م��د ال��ل��ه ال��ف��ق��ي��دة ب��واس��ع رحمته 
واسكنها فسيح جنانه.

مركز توفيق طبارة
ينعى بمزيد من الحزن واالسى

الحاجة
سنى شفيق طبارة

ت��غ��م��د ال��ل��ه ال��ف��ق��ي��دة ب��واس��ع رحمته 
واسكنها فسيح جنانه.

تنعى شركة الكترو مكانيك ش.م..
بمزيد من الحزن واالسى

الحاجة
سنى شفيق طبارة

ت��غ��م��د ال��ل��ه ال��ف��ق��ي��دة ب��واس��ع رحمته 
واسكنها فسيح جنانه.

تنعى شركة سابيكو ش.م.ل.
بمزيد من الحزن واالسى

الحاجة
سنى شفيق طبارة

ت��غ��م��د ال��ل��ه ال��ف��ق��ي��دة ب��واس��ع رحمته 
واسكنها فسيح جنانه.

ت��ن��ع��ى ش���رك���ة االم����ص����ال ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ش.م.ل.

بمزيد من الحزن واالسى
الحاجة

سنى شفيق طبارة
ت��غ��م��د ال��ل��ه ال��ف��ق��ي��دة ب��واس��ع رحمته 

واسكنها فسيح جنانه.

تنعى شركة CDC لالدوية ش.م.ل.
بمزيد من الحزن واالسى

الحاجة
سنى شفيق طبارة

ت��غ��م��د ال��ل��ه ال��ف��ق��ي��دة ب��واس��ع رحمته 
واسكنها فسيح جنانه.

زوجة الفقيد انطوانيت ادي قالووز 
ابنه سليمان وعائلته 

بناته ريتا زوجة جان عون وعائلتها 
رن����دا زوج����ة ج���و ع���ون وع��ائ��ل��ت��ه��ا )ف��ي 

المهجر(
رانيا زوجة جورج شكر وعائلتها 

رامونا زوجة جوني قسيس وعائلتها 
اشقاؤه جرجي وعائلته 

رزق الله وعائلته 
عائلة المرحوم ملحم 

امال ارملة المرحوم قيصر وعائلتها 
جوليات ارملة المرحوم ايلي وعائلتها 
الييا  ج����ورج  زوج����ة  ف����دوى  شقيقتاه 

الجلخ وعائلتها 
اف��ل��ي��ن ارم���ل���ة ال���م���رح���وم ب��ي��ار ش��ك��ري 

الجلخ وعائلتها 
الغالي  فقيدهم  ينعون  وان��س��ب��اؤه��م 

المرحوم
داود يوسف الجلخ

ال���راق���د ع��ل��ى رج�����اء ال��ق��ي��ام��ة وال��ح��ي��اة 
االبدية الخميس 5 شباط 2015.

تقبل التعازي اليوم السبت 7 منه في 
المعمدان  يوحنا  مار  كنيسة  صالون 
ف���ي ب��ح��رص��اف م���ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة 
ع����ش����رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح���ت���ى ال���س���اع���ة 

السابعة مساًء.

زوج الفقيدة اسطفان حنا دوميط
سليمان  الخبير  زوج��ة  مارلين  ابنتها 

انطون شديد وعائلتهما
حفيداها ماري آنج وشربل

واوالده  ح���م���د  اب�����و  م��ل��ح��م  اش���ق���اؤه���ا 
وعائالتهم

ال��ع��م��ي��د ال��م��ت��ق��اع��د ام���ي���ل اب�����و ح��م��د 
واوالده وعائالتهم

طانيوس ابو حمد واوالده وعائالتهم
ش��ق��ي��ق��ات��ه��ا م��ات��ي��ل��د ارم���ل���ة ال��م��رح��وم 
شفيق بو شحاده واوالدها وعائالتهم
ن���ي���ل���ل���ي زوج�������ة ن���اص���ي���ف ب�����و م��خ��اي��ل 

واوالدها وعائالتهم
جانيت ارملة المرحوم رفيق نجم عون 

واوالدها وعائالتهم
المرحوم  زوج��ة  ليلى  المرحومة  اوالد 

كريم بو حمد وعائالتهم
وان�����س�����ب�����اؤه�����م ي����ن����ع����ون ف���ق���ي���دت���ه���م 

المرحومة
رشيدي رشيد ابو حمد

ت���ق���ب���ل ال����ت����ع����ازي ال�����ي�����وم ال���س���ب���ت 7 
شباط 2015 في صالون كنيسة مار 
اسطفان الرعائية بشعله من الساعة 
مساًء  الخامسة  حتى  العاشرة صباحًا 
وغدًا االحد 8 منه في صالون كنيسة 
م���ار ع��ب��دا ب���الط م��ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة 

صباحًا حتى السابعة مساًء.

رقد على رجاء القيامة المرحوم
جوزف أمين حداد

ابنه فريد )فريدي( جوزف حداد
ابنته زلفا زوجة بول فرشخ وعائلتهما 
شقيقاه ري��م��ون أم��ي��ن ح���داد وول���ده 

وعائلته 
رياض أمين حداد وعائلته 

ارم����ل����ة ش��ق��ي��ق��ه ال����م����رح����وم ف��ي��ك��ت��ور 
أوديت حداد واوالدها وعائالتهم 

ش��ق��ي��ق��ات��ه ف��رن��ان��د ارم���ل���ة ف��ري��د ج��ب��را 
واوالدها وعائالتهم 

دول�����ل�����ي زوج�������ة اس����ك����ن����در ح���رف���وش 
واوالدهما وعائالتهم 

بيار باسيل واوالده��م��ا  مرسال زوج��ة 
وعائالتهم 

اوالد شقيقته المرحومة ناديا نصري 
حداد وعائالتهم 

وانسباؤهم ينعونه بمزيد من األسى.
تقبل التعازي اليوم السبت 7 شباط 
س���ي���دة  رع����ي����ة  ص�����ال�����ون  ف�����ي   2015
المعونات في زوق مكايل من الساعة 

العاشرة صباحًا حتى السابعة مساًء.

تتقبل عائلتا سعده وعيسى الخوري 
المأسوف  فقيدتهما  ب��وف��اة  التعازي 

عليها
جميلة )نانا( كالوش

روالن  زوج��ة  يوالند  المرحومة  ابنتها 
س���ع���ده وأوالده�����م�����ا ج�����ان ك���ل���ود ف��ي 
ال���م���ه���ج���ر، ك��ري��س��ت��ي��ان زوج������ة ك��اب��ي 
عيسى الخوري وباتريسيا في المهجر.
السبت 7 شباط 2015، في صالون 
ك��ن��ي��س��ة س��ي��دة ال��م��الئ��ك��ة ب�����دارو من 
ال���س���اع���ة ال���ث���ال���ث���ة ب���ع���د ال���ظ���ه���ر ح��ت��ى 

الساعة السادسة مساًء.
راج���ي���ن اع��ت��ب��ار ه����ذه ال��ن��ش��رة اش��ع��ار 

خاصًا.

وفاة
زوجته المعه إميل حبوش

أوالده كمال يمين
رلى زوجة ميشال فريد عرب وعائلتها

رشا زوجة ادمون بارود وعائلتها
والدته ساميه عيد البستاني

ش��ق��ي��ق��اه ال���دك���ت���ور س��ل��ي��م��ان يمين 
زوجته كاترين تارو )في المهجر(

ال�����دك�����ت�����ور ج���������وزف ي���م���ي���ن زوج����ت����ه 
الدكتورة رنده سعد وعائلتهما

شقيقته غاده يمين
وع�����م�����وم ع�����ائ�����الت ي���م���ي���ن، ح���ب���وش، 
البستاني، سعد،  عيد  ب���ارود،  ع��رب، 
ت���������ارو، درع������ون������ي، ه�����اش�����م، خ������وري، 
ف��غ��ال��ي، ع����دوان، ن��ج��م، ل��ح��ود وع��م��وم 
ع��ائ��الت دي���ر ال��ق��م��ر وأن��س��ب��اؤه��م في 
الحزن  بمزيد  ينعون  والمهجر  الوطن 

فقيدهم المرحوم
المربي 

نزيه ناصيف يمين
ال��م��ن��ت��ق��ل إل����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى ام��س 

الجمعة 6 شباط 2015. 
ي���ن���ق���ل ج���ث���م���ان���ه ال����س����اع����ة ال���ع���اش���رة 
والنصف صباح غد األح��د 8 منه إلى 
كنيسة سيدة التلة، ديرالقمر حيث 
تقام الصالة لراحة نفسه عند الساعة 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ث���م ي������وارى في 

مدفن العائلة.
تقبل التعازي يوم الدفن في صالون 
كنيسة سيدة التلة، ويومي االثنين 
ف����ي ص���ال���ون  م���ن���ه  وال���ث���ل���ث���اء 9 و10 
ك��ن��ي��س��ة ق��ل��ب ي���س���وع، ش����ارع س��ام��ي 
ال��ص��ل��ح، ب����دراو م��ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة 
ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ح��ت��ى ال��س��ادس��ة 

مساًء.

إنتقل الى رحمته تعالى المرحوم
سامي عبدالله قاطرجي

زوجته سميحة محمد القاطرجي
أوالده عبدالله، سوسن ورنا

أش���������ق���������اؤه ال��������ح��������اج ع����ب����دال����رح����م����ن 
وال���م���رح���وم���ون ال����ح����اج م��ن��ي��ر وال���ح���اج 

مصطفى والحاج وجيه القاطرجي
الحاج  زوج��ة  منيرة  الحاجة  شقيقتاه 
الحاجة  والمرحومة  القاطرجي  سميح 
ف��اط��م��ة ال��ق��اط��رج��ي زوج�����ة ال��م��رح��وم 

محمود حميدي صقر
ص��ه��ر ال��ح��اج س��م��ي��ح، ال��ح��اج ع��دن��ان، 

الحاج عادل وبشير القاطرجي
ع��دي��اله ال��ح��اج ع��ص��ام زي����دان وال��ح��اج 

شريف القاطرجي
ي���ص���ل���ى ع���ل���ى ج���ث���م���ان���ه ظ���ه���ر ال���ي���وم 
ال��س��ب��ت 7 ش��ب��اط 2015 ف��ي مسجد 
ال���خ���اش���ق���ج���ي وي����������وارى ف�����ي م���داف���ن 

الحرش الجديدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
م��ن��زل الفقيد ف��ي ال��ط��ري��ق ال��ج��دي��دة 
ش������ارع إس���م���اع���ي���ل ال���ش���اف���ع���ي، م��ل��ك 
ال���ق���اط���رج���ي، وف����ي ال���ث���ان���ي وال��ث��ال��ث 
الثالثة  ال��س��اع��ة  م��ن  وللنساء  ل��ل��رج��ال 
ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ح��ت��ى ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة 
مساًء في قاعة الدكتور محيي الدين 

البرغوث مسجد الخاشقجي.
ق���اط���رج���ي،  آل  ب���ق���ض���ائ���ه  ال�����راض�����ون 
حميدي صقر، زي��دان، طباره، مومنة 

وأنسباؤهم.

تعاز
زوجة الفقيد ناديا جبرايل لحود

ولده جان نويل وعائلته
ابنتاه كلودين زوجة فرنسوا غونتيه 

وعائلتهما 
جانين زوجة المحامي جوزيف بولس 

وعائلتهما
Madeleine Dumont شقيقاته

Juliette Bressou
Mimi Dubois

Rosette jamais اوالد شقيقتيه
Adele Chidiac

اب������ن ع���م���ه ال����ي����اس ت���وف���ي���ق ال����ح����داد 
واوالده وعائالتهم

ينعون المرحوم
ايلي ابراهيم دي هريرا 

الحداد
السبت7 شباط  اليوم  التعازي  تقبل 
السيدة  رعية كنيسة  دار  2015 في 
العاشرة صباحا  الساعة  من  عمشيت 

حتى الساعة السابعة مساء.

في 4 شباط 2015. 
تقبل التعازي اليوم السبت وغدًا األحد 
7 و8 م���ن���ه ف����ي ص����ال����ون ك��ن��ي��س��ة م���ار 
الحادية  الساعة  من  القنطاري  الياس، 
عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساًء.

زوجته المحامية فيفيان خليل الصايغ
ولداه راي ورودي

أش������ق������اؤه أن������ط������وان زوج������ت������ه ن���ج���وى 
الشدياق وعائلتهما

روب������رت������و زوج�����ت�����ه ال�����ي�����ان�����ور ارن�����ك�����ات 
وعائلتهما

س����ي����م����ون زوج������ت������ه م�����ادل�����ي�����ن اس���ع���د 
وعائلتهما

ع���ازار  شقيقته س��م��ي��رة زوج����ة ج����ورج 
وعائلتهما

رئ�����ي�����س وأع�������ض�������اء م����ج����ل����س ب���ل���دي���ة 
كفرحونة

 ينعون فقيدهم الغالي المرحوم
سمير يوسف حريق

)عضو مجلس بلدية كفرحونة(
الخميس  إلى رحمته تعالى  المنتقل 

5 شباط 2015. 
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
األح��د 7 و8 منه في صالون كنيسة 
س��ي��دة ال��دخ��ول ل��ل��روم األرث��وذك��س، 
عشرة  الحادية  الساعة  من  األشرفية 

قبل الظهر حتى السادسة مساًء.

المتوسط  البحر  بنك  وموظفو  إدارة 
ش.م.ل.

Bank Med s. a.l
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال���ح���زن واالس����ى 

الزميل المرحوم
سمير يوسف حريق

ال���م���ن���ت���ق���ل ال������ى رح����م����ة ال����ل����ه ت��ع��ال��ى 
الخميس 5 شباط 2015 ويتقدمون 

من عائلة الفقيد بأحر التعازي.

رابطة الروم الكاثوليك
تنعى المأسوف عليه المرحوم

سمير يوسف حريق
عضو المجلس التنفيذي

رقدت على رجاء القيامة
عايدة جورج شحروري

ارملة المرحوم
 الدكتور جوزف ميشال حداد

مارلين  زوج��ت��ه  ميشال  الفقيدة  اب��ن 
الحايك واوالدهما 

جوزف
غاييل زوجة باسم يونان وعائلتهما

ابنتاها جيزال حداد واوالدها
غيالن زوجة جورج حبيب وعائلتهما

زوج��ت��ه كريستينا  ي���ب���رودي  س��ي��ري��ل 
ليزي وعائلتهما

ميراي زوجة جوزف جعاره واوالدهما 
بيدرو 

لين
وانسباؤهم ينعونها.

ي���ح���ت���ف���ل ب����ال����ص����الة ل�����راح�����ة ن��ف��س��ه��ا 
ال���س���اع���ة ال���ث���ال���ث���ة ب���ع���د ظ���ه���ر ال���ي���وم 
كنيسة  ف��ي  7 شباط 2015  السبت 
س���ي���دة االن���ت���ق���ال ل���ل���روم ال��ك��اث��ول��ي��ك 
ف��ي االش��رف��ي��ة ات��ش��ي��ن��اك، ث��م ينقل 
الجثمان الى مدفن العائلة في الفنار.

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق���ب���ل ال����دف����ن وب���ع���ده 
وغدًا االحد 8 منه في صالون كنيسة 
في  الكاثوليك  للروم  االنتقال  سيدة 
االشرفية اتشيناك من الساعة الحادية 
عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساًء.

اوالد الفقيد برنار صادر وابنتاه
ب����ي����ار ص�������ادر زوج����ت����ه ل���م���ي���ا ب���خ���ع���ازي 

وعائلتهما
ب����ول ص�����ادر زوج���ت���ه ري���ن���ات���ا ف��رح��ات 

وعائلتهما
ان���ي���ت���ا ش���رف���ان  ادي ص�������ادر زوج����ت����ه 

وعائلتهما
م���ن���ى ش���ك���ور أرم����ل����ة ول������ده ال���م���رح���وم 

أنطوان صادر وابنتاها وعائالتهن
ب��ن��ات��ه ك��ب��ري��ال زوج�����ة ن���ه���اد شلحط 

وعائلتهما
أرل������ي������ت زوج����������ة م����ي����ش����ال ع���ص���ف���ور 

وعائلتهما
م���������اري ج�����و زوج���������ة م����ي����ش����ال ص����واي����ا 

وعائلتهما
ج��ان��ي��ت  ال��م��رح��وم��ة  اوالد  ش��ق��ي��ق��ت��اه 
صادر ارملة المرحوم نقوال عبد النور 

وعائالتهم
أرم���ل���ة  ع�������ازار  ن���ج���ال  ال���م���رح���وم���ة  أوالد 

المرحوم فؤاد ابي عاد وعائالتهم
وع��م��وم ع��ائ��الت ص���ادر، شاهين، ابي 
خ��ل��ي��ل، ب��خ��ع��ازي، ف���رح���ات، ش��رف��ان، 
شكور، شلحط، عصفور، صوايا، عبد 
ال��ن��ور، ع����ازار، اب���ي ع���اد، ن��م��ار، اس���ود، 
س��ّي��د، وم��ره��ج وع��م��وم ع��ائ��الت بلدة 
ب���س���وس وب���ي���ت ال���دي���ن وأن��س��ب��اؤه��م 
وأح����ف����اده وك����ل م���ن ي��ن��ت��س��ب ال��ي��ه��م 
ب��ص��ل��ة ال��ق��راب��ة ف���ي ال���وط���ن وال��م��ه��ج��ر 
ينعون بمزيد الحزن واالسى فقيدهم 

الغالي المأسوف عليه المرحوم
سليم يوسف صادر

زوجته المرحومة أيلين الياس شاهين
تقبل التعازي اليوم السبت 7 شباط 
2015 في صالون كنيسة مار مارون، 
الحادية  الساعة  م��ن  ب��ي��روت  الجميزة 
ع����ش����رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح���ت���ى ال���س���اع���ة 

السابعة مساء.

بسم الله الرحمن الرحيم
ارج��ع��ي  المطمئنة  ال��ن��ف��س  أي��ت��ه��ا  ي��ا 
رب��ك راضية مرضية فادخلي في  إل��ى 

عبادي وادخلي جنتي 
صدق الله العظيم

ا إليه راجعون 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

 انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم
محمد علي الطفيلي

والبالد  بيروت  بنك  في  سابق  )مدير 
العربية وبنك الجمال (

أوالده وسام وعلي وإبراهيم ورضا 
ابنته زينة زوجة السيد احمد زعرور

أش����ق����اؤه األس����ت����اذ ع���دن���ان وال��ع��م��ي��د 
اإلدارة  )رئ����ي����س  ال��ط��ف��ي��ل��ي  اس����ع����د 
ال��م��رك��زي��ة ف��ي ق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي( 

اوالد الفقيدة ريتا زوجة روني انطوان 
كرم واوالدهما 

انطوان ومارك وليزا
ب���ش���ارة زوج���ت���ه م����اري اي���زاب���ي���ل أب��ت��ور 

وولداهما 
جان فيليب وشارل

ن���دى زوج����ة ال��م��ح��ام��ي ش��ك��ري اسعد 
الخوري وولداهما 

الكسندر وكارل
س���ل���ي���م���ان زوج�����ت�����ه م��ي��ش��ل��ي��ن ج��ف��ي 

وولداهما 
ريمون ورامي

مايا زوجة نبيل بول زحالن واوالدهما 
شريف ونور وكريم

وع��م��وم ع��ائ��الت م��س��اب��ك��ي، س��رح��ال، 
أبتور، الخوري،  بريدي، بسول، كرم، 
ج���ف���ي، زح�����الن، ح���ل���و، ح��ك��ي��م��ة، رزق 
ال���ل���ه، ط��وي��ل وع���م���وم ع���ائ���الت ج��زي��ن 
وان���س���ب���اؤه���م ف����ي ال����وط����ن وال��م��ه��ج��ر 
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال���ح���زن واالس����ى 

المأسوف عليها المرحومة
جانو بشاره مسابكي

ارملة المرحوم الدكتور فيليب سرحال
االرب��ع��اء  تعالى  رحمته  ال��ى  المنتقلة 
واج��ب��ات��ه��ا  م��ت��م��م��ة   2015 ش���ب���اط   4

الدينية.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
ص�����ال�����ون  ف�������ي  م�����ن�����ه  و8   7 االح�����������د 
كاتدرائية مار جرجس، وسط بيروت  
م����ن ال���س���اع���ة ال����ح����ادي����ة ع����ش����رة ق��ب��ل 
الظهر حتى الساعة السادسة مساًء.

ذكرى اسبوع
"بسم الله الرحمن الرحيم "

اْرِجِعي   
ُ
ة َمِئنَّ

ْ
ُمط

ْ
ال ُس 

ْ
ف النَّ ُتَها  يَّ

َ
أ "َي��ا 

ِفي  ِلي 
ُ
اْدخ

َ
ف  

ً
ة َمْرِضيَّ  

ً
َراِضَية ��ِك  َربِّ ى 

َ
ِإل

ِتي" ِلي َجنَّ
ُ
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"صدق الله العظيم"
بقلوب مليئة بااليمان بالله عز وجل 

وراضية بقضائه وقدره 
ي���ت���ق���دم االس����ت����اذ / م��ح��م��د ب����ن ع��ل��ي 

القحطاني
الموزعين  اتحاد  ادارة  رئيس مجلس 

العرب
وجميع أعضاء االتحاد

باذنه  له  المغفور  بالتعازي من عائلة 
ت��ع��ال��ى االخ وال��ص��دي��ق ال����ذي واف��ت��ه 

المنية في القاهرة
عبد السالم سعد

سكرتير عام اتحاد الموزعين العرب
وتصادف غدًا األحد 8 شباط 2015 
ذكرى اسبوع على وفاته حيث تتلى 
آيات من الذكر الحكيم عن روحه في 
من  البرغوث  قاعة  الخاشقجي  جامع 
الساعة  العاشرة صباحا حتى  الساعة 

الثانية ظهرا.
ت��غ��م��د ال���ل���ه ال��ف��ق��ي��د ب���واس���ع ال��رح��م��ة 

وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان
»إنا لله وإنا إلي���ه راجعون«

البريد االلكتروني
Info@adu-press.com

ان��ت��ق��ل ال����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى ف��ق��ي��دن��ا 
الغالي المأسوف عليه المرحوم
االستاذ عبد السالم سعد

سكرتير عام اتحاد الموزعين العرب
والذي وافته المنية في القاهرة ودفن 
الشوف  قضاء  برجا  بلدته  جبانة  في 
غدًا االحد في االول من شباط 2015.

تقبل التعازي في مسجد الخاشقجي، 
قاعة البرغوث غدًا االحد  2015/2/8

م���ن ال���س���اع���ة ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��ا حتى 
الساعة الثانية بعد الظهر.

الرجاء اعتبار هذه النشرة اشعارا خاصا.
الخطيب وآل  آل  آل سعد،  اآلسفون 

الحاج وعموم اهالي بلدة برجا.

ب��م��ن��اس��ب��ة م������رور أس����ب����وع ع���ل���ى وف����اة 
المأسوف عليها المرحومة

نجال داود الترك
أرملة المرحوم جوزف حنا الترك

االه��ل  ي��دع��ون  وأنسباؤهم  الفقيدة  آل 
واالصدقاء لمشاركتهم بحضور القداس 
وال���ج���ن���از ال��ت��ذك��اري��ي��ن ال��ل��ذي��ن ي��ق��ام��ان 
والنصف  العاشرة  الساعة  لراحة نفسها 
ص��ب��اح غ���د االح����د 8 ش��ب��اط 2015 في 

كاتدرائية سيدة النجاة زحلة.
تقبل التعازي حتى الساعة السادسة 

مساء في صالون الكنيسة.

ذكرى اربعين
A tous ceux qui l’ont connue 
et aimée, à l’occasion du 
quarantième de
SUZETTE 
BLANCHARD ACHOU

Une messe sera célébrée le 
dimanche 8 Février à 12h.00
en l’église Notre-Dame 
Paroisse Latine de Jounieh, 
rue de l’imprimerie
Kermiste, en face de la voix 
de la charité.

بمناسبة مرور أربعين يوما على
 وفاة المأسوف عليه المرحوم
شفيق نديم كوزموس

ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
الحادية عشرة والنصف قبل  الساعة 
ظ��ه��ر غ��د االح���د 8 ش��ب��اط 2015 في 

كنيسة مار نقوال في االشرفية.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وان���س���ب���اؤه���ا ي��دع��ون 
االهل واالصدقاء لمشاركتهم الصالة 

لراحة نفسه.

بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة 
المغفور له

الخوري حارث )يوسف( عون
يقام قداس وجناز لراحة نفسه االحد 

8 شباط 2015 الساعة 11 قبل الظهر 
الرعائية  ال��ن��ج��اة  س��ي��دة  كنيسة  ف��ي 

غدراس، فتوح كسروان.
واالنسباء  االه��ل  تدعو  الفقيد  عائلة 
وعارفيه لمشاركتهم الصالة. أذكروه 

في صلواتكم.

بمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليه المرحوم

الياس طانيوس توما
)زوجته روز بولس حنوش(

ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وأن���س���ب���اؤه���ا ي��دع��ون 
األه���������ل واالص��������دق��������اء ل���م���ش���ارك���ت���ه���م 
اللذين  التذكاريين  والجناز  القداس 
العاشرة  الساعة  نفسه  لراحة  يقامان 
غ����د االح������د 8 ش���ب���اط 2015  ص���ب���اح 
ف���ي ك��ن��ي��س��ة م��ي��الد ال��س��ي��دة ال���ع���ذراء 
ل��ل��روم االرث���وذك���س ف��ي ق��ب ال��ي��اس.
تقبل التعازي بعد الجناز في صالون 
الكنيسة حتى الساعة الخامسة مساء.

بمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة 
المرحوم

الدكتور 
محفوظ حسين سكينة

بتالوة  المناسبة  ه�ذه  عائلته  تحيي 
آيات من القرآن الكريم وإقامة مجلس 
عزاء عن روحه الساعة العاشرة صباح 
غ��ٍد األح��د 8 شباط 2015 ف��ي منزل 

العائلة في بلدة بالط، مرجعيون .
للفقيد الرحمة وللجميع طول البقاء.

في ذكرى مرور اربعين يومًا على وفاة 
المرحوم

ريمون جان ڤيتالي
يقام جناز لراحة نفسه الساعة الحادية 
عشرة والنصف قبل ظهر اليوم السبت 
7 شباط 2015 في كنيسة مار نقوال 

للروم االرثوذكس، االشرفية.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وان���س���ب���اؤه���ا ي��دع��ون 
االه�����ل واالص����دق����اء ال����ى م��ش��ارك��ت��ه��م 

الصالة لراحة نفسه.

اربعين يوما على وفاة  م��رور  بمناسبة 
المرحوم

سرج غاستون هوشر
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع���ش���رة ظ��ه��ر ال��ي��وم 
كنيسة  ف��ي  7 شباط 2015  السبت 

سيدة العطايا في االشرفية.
عائلة الفقيد تدعو االهل واالصدقاء 

لمشاركتها الصالة.

بمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليها المرحومة

نهاد الياس البرجي
أرملة المرحوم أنطوان سليم هوشر

ي��ح��ت��ف��ل ب��ال��ذب��ي��ح��ة األل���ه���ي���ة وص���الة 
وضع البخور لراحة نفسها غدًا األحد 
ال��ث��ان��ي��ة  ال���س���اع���ة   2015 ش����ب����اط   8
م��ار ضومط  ف��ي كنيسة  عشرة ظهرًا 

الرعائية، زوق مكايل.
وبعده  ال��ق��داس  ال��ت��ع��ازي قبل  تقبل 

في صالون الكنيسة. 
آل الفقيدة وأنسباؤهم يدعون األهل 

واألصدقاء لمشاركتهم الصالة.

ذكرى
ت��ص��ادف غ��دًا االح���د 8 ش��ب��اط 2015 

ذكرى وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
وسام واصف عز الدين

نتمنى م��ن ال��ذي��ن ع��رف��وه واح��ب��وه ان 
الصالة  ف��ي  واق��ارب��ه  عائلته  يشاركوا 

لراحة نفسه.

ذكرى سنة
ف����ي ذك�������رى م�������رور س���ن���ة ع���ل���ى وف����اة 

المأسوف عليها المرحومة
جاكلين بشاره طراد
زوجة روجيه فؤاد بواري

ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
غ���دًا األح����د 8 ش��ب��اط 2015 ال��س��اع��ة 
الظهر  قبل  والنصف  عشرة  الحادية 
في كنيسة مار فوقا، غادير، جونيه.

عائلة الفقيدة تدعو األهل واألصدقاء 
الى مشاركتها الصالة.

ب���م���ن���اس���ب���ة م��������رور س����ن����ة ع����ل����ى وف�����اة 
المأسوف عليه المرحوم
عازار يوسف حنينة

ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
اليوم السبت 7 شباط 2015 الساعة 
ال����س����ادس����ة م����س����اًء ف����ي ك��ن��ي��س��ة م���ار 

جرجس في الدكوانة.

ذكرى 3 سنوات
ف��ي ذك���رى م���رور ث���الث س��ن��وات على 

وفاة المأسوف عليها الغالية
يوالند كالوش

زوجها روالن سعده
اوالده������������ا ج�������ان ك����ل����ود وب���ات���ري���س���ي���ا 
وعائلتاهما )في المهجر( وكريستيان 

زوجة كابي عيسى الخوري 
ي���دع���ون ك���ل م���ن ع��رف��ه��ا وأح��ب��ه��ا ان 

يتذكرها بصالته في هذا اليوم.
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شارف كليفالند كافالييرز متصدر 
م��ج��م��وع��ة ال����وس����ط م���ع���ادل���ة رق��م��ه 
 2010  –  2009 لموسم  القياسي 
وه��و 13 ف���وزا ت��وال��ي��ا، عندما حقق 
ف����وزه ال�����12 ف��ي ال�����دوري االم��ي��رك��ي 
للمحترفين  السلة  ل��ك��رة  الشمالي 
ل���وس  ض��ي��ف��ه  ع���ل���ى  آي"  ب����ي  "ان 
أن���ج���ل���س ك��ل��ي��ب��رز ث���ان���ي م��ج��م��وع��ة 
ال�����ه�����ادي وال��������ذي ع����ان����ى خ���س���ارت���ه 
الثانية تواليا 105 – 94 )االشواط 
 ،63 – 94 ،42 – 65 ،20 – 30
للفائز كيفن  105 – 94(. سجل 
متابعات  ال��ى تسع  نقطة  الف 24 
ول����وب����رون ج��ي��م��س 23 ن��ق��ط��ة ال��ى 
وللخاسر  ح��اس��م��ة،  ت��م��ري��رات  تسع 
باليك غريفين 16 نقطة الى ثماني 
متابعات وكريس بول 10 نقاط الى 

تسع تمريرات حاسمة.
وم��ن��ي واش��ن��ط��ن وي������زاردز ث��ان��ي 
الشرقي خسارته  الجنوب  مجموعة 
ال���خ���ام���س���ة ت����وال����ي����ا ام�������ام م��ض��ي��ف��ه 
ت���ش���ارل���وت ه��ورن��ت��س ال����ذي حقق 
ت���وال���ي���ا 94 – 87  ال���ث���ال���ث  ف������وزه 

)االش���واط 34 – 30، 49 – 54، 
س��ج��ل   .)87  –  94  ،74  –  69
ل���ل���ف���ائ���ز ج���ي���رال���د ه����ن����درس����ون 27 
ن��ق��ط��ة، ول��ل��خ��اس��ر ب���ول ب��ي��رس 19 
نقطة وجون وول 15 نقطة الى 13 

تمريرة حاسمة.
وح��ق��ق ب��ورت��الن��د ت��راي��ل ب��الي��زرز 
الغربي  ال��ش��م��ال  مجموعة  م��ت��ص��در 
ف�����وزه ال���ث���ان���ي ت���وال���ي���ا ع��ل��ى ضيفه 
فينيكس صنز الذي مني بخسارته 
الثالثة تواليا 108 – 87 )االشواط 
 ،65 – 66 ،35 – 46 ،15 – 27
108 – 87(. سجل للفائز الفرنسي 
ال��ى سبع  نقطة  ب��ات��وم 20  نيكوال 
ت����م����ري����رات ح���اس���م���ة والم�����ارك�����وس 
ألدريدج 19 نقطة الى 13 متابعة، 
ول���ل���خ���اس���ر م���ارك���ي���ف م����وري����س 18 

نقطة الى ثماني متابعات.
على  م��اف��ي��ري��ك��س  داالس  وف����از 
ال��ذي  كينغز  س��ك��رام��ن��ت��و  مضيفه 
مني بخسارته الثانية تواليا 78 – 
)االش����واط 23 – 23، 43 –   101
60، 60 – 83، 78 – 101(. سجل 

للفائز مونتا إيلليس 21 نقطة الى 
س��ت ت��م��ري��رات ح��اس��م��ة وت��اي��س��ون 
تشاندلر 16 نقطة الى 16 متابعة، 
 23 كازنس  ديماركوس  وللخاسر 

نقطة الى 11 متابعة.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ�����ر، أع���ل���ن ف��ري��ق 
مدربه جاك  اقالة  ماجيك  أورالن���دو 
فون )39 سنة( بعد سلسلة من 10 
ويتضمن سجل  للفريق.  خسارات 
ف���ون م��ن��ذ ت��ول��ي��ه ت��دري��ب أورالن����دو 
في 28 تموز 2014، 58 فوزا و158 
خ���س���ارة. وس��ي��ح��ل م��ح��ل��ه ب��ال��وك��ال��ة 

مساعده جيمس بوريغو.

برنامج اليوم

وه������ذا ب���رن���ام���ج م���ب���اري���ات ال���ي���وم 
ونذكر أوال الفريق المضيف:

ب����اي����س����رز – ك��ل��ي��ف��الن��د  ان�����دي�����ان�����ا 
كافالييرز.

بروكلين نتس – نيويورك نيكس.
أنجلس  ل��وس  أورالن����دو ماجيك – 

اليكرز.
ت��ورون��ت��و راب��ت��ورز – ل��وس أنجلس 

كليبرز.
ستايت  غولدن   – هوكس  أتالنتا 

ووريورز.
بوسطن سلتكس – فيالدلفيا 76.
ب���ي���س���ت���ون���ز – دن���ف���ر  دي�����ت�����روي�����ت 

ناغتس.
ه��ي��وس��ت��ن روك���ت���س – م��ي��ل��ووك��ي 

باكز.
مينيسوتا تيمبر وولفز – ممفيس 

غريزليس.
أوك�������اله�������وم�������ا س����ي����ت����ي ث�������ان�������در – 

نيوأورليانز بيليكانز.
فينيكس صنز – يوتاه جاز.

سان انطونيو سبرز – ميامي هيت.

عصام حداد ثاني فروسية العالم لالوالد

 عصام حداد )13 سنة( فرس معارة على "سيالنترا" 
ّ

حل
من نادي ضبية كاونتري كلوب ثانيًا، في نهائيات بطولة 

العالم لفروسية القفز لالوالد دون 15 سنة، والتي اقيمت في 
مدينة فاليه دي برافو المكسيك في اشراف االتحاد الدولي 

للفروسية. 
وشارك في المسابقة 32 فارسًا وفارسة، واشرف على تمارين 

حداد الفارس الدولي كريم فارس الذي وافاه من هولندا، وتولى 
تدريبه طوني عساف وجوزف جبور. 

واجتاز حداد 115 سنتيمترًا   و120 سنتيمترًا في الجولتين 
التأهيليتين، ثم 130 سنتيمترًا في جولة التمايز النهائية بزمن 

37:45 ثانية من دون خطأ. 
كما احرز حداد ميدالية ذهبية في مسابقة الفرق مع فارس 

روسي وفارسين مكسيكيين.

سلة الدرجة األولى: خسارة ثالثة للحكمة

مني الحكمة بيروت بخسارته الثالثة هذا الموسم أمام مضيفه 
بيبلوس "يو بي اي" 92 – 89 )االشواط 32 – 18، 47 – 40، 

68 – 66، 89 – 92( في المباراة التي أجريت بينهما في قاعة 
كارلوس سليم بقرية الرئيس العماد ميشال سليمان الرياضية 
بحبيل في المرحلة العاشرة، الثالثة ايابًا، من بطولة لبنان لكرة 

السلة للدرجة األولى للرجال.
وسبق للحكمة أن خسر أمام المتحد طرابلس 77 – 88، وأمام 

الشانفيل 130 – 138.
وكان افضل مسجل للفائز االميركي جاسمون يونغبلود بلد 32 

نقطة الى ثماني متابعات واضاف البوسني راتكو فاردا )بدبل 
السنغالي حمادي ندياي( 23 نقطة الى 11 متابعة ووليم فارس 

15 نقطة، وللخاسر االميركي تيريل ستوغلين 34 نقطة الى 
ست تمريرات حاسمة وأضاف جوليان خزوع 15 نقطة الى 10 
متابعات واالميركي تشارلز توماس 12 نقطة ورودريغ عقل 11 

نقطة.
قاد المباراة الحكام الدوليون مروان ايغو ورباح نجيم وبول 

سقيم.
وتقام اليوم مباراة واحدة الساعة 17:00 الهومنتمن بيروت 

- الشانفيل في قاعة الهومنتمن في سنتر أغباليان بمزهر - 
 انطلياس.

وتستكمل المرحلة غدًا بمباراة واحدة: الساعة 17:00 الرياضي 
بيروت - التضامن الزوق في قاعة صائب سالم الرياضية للنادي 

الرياضي بالمنارة.

بطولة الجودو للناشئين 1998 - 1999

ينظم االتحاد اللبناني للجودو بطولة لبنان للناشئين مواليد 
1998 – 1999، التاسعة والنصف صباح غد االحد في قاعة 

نادي بودا بأدما.

وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد كرة الطاولة

استقبل وزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب الحناوي 
في مكتبه بالوزارة أمس، رئيس االتحاد اللبناني لكرة الطاولة 

سليم الحاج نقوال، الذي عرض له نشاطات االتحاد وقدم له 
درعًا تذكارية.

تكريم البطال الدراجات الهوائية

كّرم االتحاد اللبناني للدراجات الهوائية ابطال لبنان لعامي 
2013 و2014، مطعم "زون" بالمنصورية في رعاية رئيس 
اللجنة االولمبية اللبنانية جان همام. وحضر الوزير السابق 

للشباب والرياضة الدكتور سيبوه هوفنانيان، وقائد المركز 

العالي للرياضة العسكرية العميد جورج الهد ممثاًل قائد الجيش   
العماد جان قهوجي، ورئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب 

والرياضة محمد عويدات ممثاًل الوزير عبد المطلب الحناوي، 
الى عدد من اعضاء اللجنة االولمبية ورؤساء االتحادات الرياضية 

والنوادي وممثلي الشركات الراعية نشاطات. وتحدث االمين 
العام عبدو ناضر ورئيس االتحاد فاتشيه زادوريان مطالبا 

باالسراع في اقرار التعديالت على المرسوم 8990، وعرض ما 
ينفقه القطاع االهلي في الرياضة اللبنانية في مقابل المساهمة 

الرمزية من القطاع الرسمي، في ضوء الموازنة المتواضعة للوزارة. 
وختمًا  جرى تكريم لالبطال ووزعت شهادات مشاركة على 17 

مدربًا في دورة اعداد اقامها االتحاد الشهر الماضي. 

دورة ملدربي التزلج على الثلج

ينظم االتحاد اللبناني للتزلج على الثلج بالتعاون مع اللجنة االولمبية 
اللبنانية ضمن برنامج صندوق التضامن االولمبي، دورة للمدربين 

اللبنانيين في اشراف المدرب السويسري بيتر زنهاوسرن المعتمد 
لدى االتحاد الدولي للتزلج، في االرز، اوتيل "ال كابان"، من 22 شباط 
الى 27 منه وفي فاريا، اوتيل "لودج ان" من االول من آذار الى 5 منه. 

للراغبين في المشاركة االتصال باالتحاد على الرقم 09/915550.

موجز محلي

املرحلة الـ 15 من الدوري العام الـ 55 لكرة القدم
فوز العهد وتعادل الصفاء والتضامن

ح���ق���ق ال���ع���ه���د ف�������وزًا س���اح���ق���ًا ع��ل��ى 
ال����غ����ازي����ة 5 – 1  م���ض���ي���ف���ه ش����ب����اب 
المباراة  ف��ي  )ال��ش��وط األول 2 – 0( 
ال���ت���ي أج����ري����ت ب��ي��ن��ه��م��ا أم�����س ع��ل��ى 
بكفرجوز،  ال��ب��ل��دي  النبطية  ملعب 
ف��ي اف��ت��ت��اح ال��م��رح��ل��ة ال������15، ال��راب��ع��ة 
إي��اب��ا، من ال���دوري العام ال��� 55 لكرة 

القدم للدرجة االولى.
 ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 14 ص���ّد ال��ح��ارس 
م��ح��م��د ح����ج����ازي ق���ذي���ف���ة ل��ل��ت��ون��س��ي 
م��ن داخ��ل   المساكني  اي��ه��اب  محمد 
المنطقة، فارتدت الى العاجي ريمي 
لخليل خميس  هيأها  ال���ذي  ادي��ك��و 
فافتتح التسجيل برأسه للعهد وفي 
ع��ب��اس عطوي  اض���اف   44 الدقيقة 
"أونيكا" االصابة الثانية بكرة زاحفة 
الى يسار الحارس محمد حجازي اثر 

تمريرة  من مهدي عطوي.
وفي الدقيقة 61 سجل  التونسي 
المساكني اإلصابة الثالثة برأسه الى 
يمين الحارس اثر عرضية من حسين 
دق����ي����ق م����ن ال���ج���ه���ة ال���ي���م���ن���ى. وف���ي 
ال��دق��ي��ق��ة 71 ق��ل��ص ش��ب��اب ال��غ��ازي��ة 
ال����ف����ارق ب��ع��دم��ا اح��ت��س��ب ل���ه ال��ح��ك��م 
ضربة جزاء "بنالتي" إثر إعاقة خليل 
اوك��وه  ستيفن  النيجيري  خميس  
ش���وك���ون���وي���ك���ي داخ�������ل ال��م��ن��ط��ق��ة، 
ان���ب���رى ل��ه��ا ال��ك��ام��ي��رون��ي س��ت��ان��دل��ي 
الحارس  الى يمين  وارسلها  ايشابي 
م��ح��م��د ح����م����ود. وف�����ي ال���دق���ي���ق���ة 81 
سجل مهدي فحص االصابة الرابعة 
المساكني.  م��ن  ع��رض��ي��ة  اث���ر  للعهد 
المساكني  الدقيقة 92 سجل  وفي 
إصابته الثانية والخامسة للعهد من 
ضربة حرة مباشرة الى يسار الحارس.
الدولي هادي  الحكم  المباراة  قاد 
س����الم����ة وع������اون������ه ح���ك���م���ا ال���ت���م���اس 
االت���ح���ادي���ان ح��س��ي��ن ع��ي��س��ى وب���الل 
الزين، والدولي علي رضا حكمًا رابعًا 
ل��ل��ت��ب��دي��ل. وان�����ذر ال��ح��ك��م ال��ت��ون��س��ي 
ال���م���س���اك���ن���ي )20(  اي����ه����اب  م���ح���م���د 
وم���ه���دي ع��ط��وي )35( م���ن ال��ع��ه��د، 

وبالل نصر الله )91( من الغازية.

الصفاء – التضامن

وع���ل���ى م��ل��ع��ب ب����ي����روت ال���ب���ل���دي، 
ت���ع���ادل ال��ص��ف��اء وض��ي��ف��ه ال��ت��ض��ام��ن 
ص���ور 1 – 1 )ال��ش��وط األول 1 – 1( 
المضيف  الفريق  تابعها  م��ب��اراة  ف��ي 

بتسعة العبين.
اح���ت���س���ب   18 ال����دق����ي����ق����ة  وف�������ي   
للتضامن  بنالتي  ج��زاء  الحكم ضربة 
ص����ور ت��س��ب��ب ب��ه��ا ح�����ارس ال��ص��ف��اء 
م���ه���دي خ��ل��ي��ل ب��إع��اق��ت��ه ج����اد ال��زي��ن 
العاجي  لها  ان��ب��رى  المنطقة،  داخ��ل 
ك��ون��ان ري��ت��ش��م��ون��د دج���ي وس��دده��ا 
ف��ي ال���زاوي���ة ال��ي��م��ن��ى ل��ل��م��رم��ى. وف��ي 
ال���دق���ي���ق���ة 21 ط�����رد ال���ح���ك���م م���داف���ع 
الصفاء العائد علي السعدي لتعمده 
اع���اق���ة ك���ون���ان. وف����ي ال��دق��ي��ق��ة 30 
ألغى الحكم إصابة سجلها جاد الزين 

ل��ل��ت��ض��ام��ن ب���دع���وى ال��ت��س��ل��ل. وف��ي 
ه��زي��م��ة  ح��س��ن  أدرك   32 ال��دق��ي��ق��ة 
ال���ت���ع���ادل ل��ل��ص��ف��اء م����ن ض���رب���ة ح���رة 
لمرمى  االي��س��ر  المقص  ف��ي  مباشرة 

الحارس  محمد معتوق.
الشوط  ف��ي  النتيجة  تتبدل  ول��م 
ال���ث���ان���ي، وف�����ي ال���دق���ي���ق���ة 84 ط���رد 
لنيله  خليل  مهدي  الصفاء  ح��ارس 
الحارس  محله  وح��ل  الثاني،  اإلن���ذار 
حاتم  ب��دل  ال���درة  محمد  االحتياطي 

عيد.
الدولي محمد  الحكم  المباراة  قاد 
دروي�������ش وع����اون����ه ح��ك��م��ا ال��ت��م��اس 
ال�����دول�����ي س����ام����ر ب�������در، واالت�����ح�����ادي 
ت��ي��س��ي��ر ب����در وال����دول����ي ح��س��ي��ن أب��و 
وان��در  للتبديل.  راب��ع��ًا  حكمًا  يحيى 
ال���ح���ك���م ال����ب����رازي����ل����ي اول�������ب�������ردام دي 
 )89( ج��ل��ول  وأح��م��د   )32( أوليفيرا 
السعدي )21( والحارس  وط��رد علي 
ال��ص��ف��اء،  م���ن  م���ه���دي خ��ل��ي��ل )84( 
ومحمد الفاعور )90( من التضامن. 

وت���ت���اب���ع ال��م��رح��ل��ة ال���ي���وم ب��م��ب��اراة 
واحدة:

الساعة 15:30 شباب الساحل – 
النجمة على ملعب صيدا البلدي.

وت��س��ت��ك��م��ل غ�����دًا األح�������د ب��ث��الث 
مباريات:

الساعة 14:15 االخاء األهلي عاليه 
ال���ري���اض���ي ع��ل��ى ملعب  – ط��راب��ل��س 
أمين عبد النور البلدي في بحمدون.
ال��ن��ب��ي ش��ي��ت –  ال��س��اع��ة 14:30 
النبي  ملعب  على  ب��ي��روت  الراسينغ 

شيت بالبقاع.
الساعة 15:30 األنصار – السالم 

زغرتا على ملعب بيروت البلدي.

الدرجة الثانية

ال��ري��اض��ة واألدب وضيفه  ت��ع��ادل 
ال��ت��ي  ال���م���ب���اراة  ال��م��ب��رة 0 – 0، ف���ي 
أج���ري���ت ب��ي��ن��ه��م��ا أم����س ع��ل��ى ملعب 
ال��رئ��ي��س رش��ي��د ك��رام��ي ال��ب��ل��دي في 
ال�15،  طرابلس، في افتتاح المرحلة 
لكرة  العام  ال��دوري  إيابًا، من  الرابعة 
المباراة  ق��اد  الثانية.  للدرجة  القدم 
وع��اون��ه  سعيفان  مصطفى  ال��ح��ك��م 
حكما التماس الدولي ربيع عميرات 
وباسم شحود حكمًا  ح��رب،  ومحمد 

رابعًا للتبديل.
بمباراتين  ال��ي��وم  المرحلة  وتتابع 
ط��راب��ل��س  ال��ع��م��ال   :14:15 ال��س��اع��ة 
– ال��ح��ك��م��ة ب����ي����روت ع���ل���ى ال��م��ل��ع��ب 
االح���ت���ي���اط���ي ل���ط���راب���ل���س ال���ب���ل���دي، 
ال��خ��ي��ول – ال��ش��ب��ي��ب��ة ال���م���زرع���ة على 

ملعب الصفاء بوطى المصيطبة.
بمباراتين  األح��د  غ��دًا  وتستكمل 
االجتماعي   :14:15 الساعة  تجريان 
ط��راب��ل��س – األه���ل���ي ال��ن��ب��ط��ي��ة على 
ملعب الرئيس رشيد كرامي البلدي 
 - ب��ي��روت  الهومنتمن  طرابلس،  ف��ي 
ملعب  على  الشمالي  ال��ب��رج  االص���الح 

بلدية برج حمود.

اصابة التعادل للصفاء التي سجلها حسن هزيمة في مرمى حارس التضامن صور 
محمد معتوق 1 – 1 على ملعب بيروت البلدي.  )سامي عياد(

لوس  العبي  مواجهة  في  الكرة  يمرر  جيمس  لوبرون  كافالييرز  كليفالند  نجم 
انجلس كليبرز مات بارنز ودي اندريه جوردان.  )رويترز(

البطوالت االوروبية الوطنية لكرة القدم يف عطلة نهاية االسبوع
جوفنتوس - ميالن وأتلتيكو - ريال مدريد

تورينو  جوفنتوس  فريقا  يلتقي 
الثالثة  ال��م��واس��م  ف��ي  اللقب  حامل 
االخ���ي���رة وم��ت��ص��در ال��الئ��ح��ة ب���� 50 
ن��ق��ط��ة، وآ س���ي م���ي���الن ال���ث���ام���ن ب� 
29 ن��ق��ط��ة ال���ي���وم ال��س��ب��ت ال��س��اع��ة 
21:45 بتوقيت بيروت على ملعب 
"جوفنتوس أرينا" في تورينو، في  
المرحلة ال� 22 من الدوري االيطالي 

لكرة القدم "كالتشيو". 
ال���ث���ان���ي  روم���������ا  أس  آ  وي�����ح�����ل 
ب��ف��ارق س��ب��ع ن��ق��اط ع��ن المتصدر 
على ك��ال��ي��اري ال��س��اب��ع عشر ب��� 19 
الساعة 16:00،  نقطة غدًا االح��د 
 39 ب�  الثالث  نابولي  وبستضيف 
ال��ث��ان��ي ع��ش��ر ب�  نقطة أودي��ن��ي��زي 
 16:00 ال��س��اع��ة  االح���د  نقطة   28

ايضا. 

اسبانيا 

ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال���� 22 م��ن ال���دوري 
االسباني "ليغا"، يحل ريال مدريد 
على  نقطة  ب��� 54  الالئحة  متصدر 
أتلتيكو مدريد الثالث ب� 47 نقطة 
وح����ام����ل ال���ل���ق���ب ال���س���ب���ت ال��س��اع��ة 
"ف��ي��ت��ش��ن��ت��ي  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى   17:00
الى  كالديرون" في مدريد. ويعود 
ري�����ال م���دري���د م��ه��اج��م��ه ال��ب��رت��غ��ال��ي 
ال���دول���ي ك��ري��س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو بعد 
غ��ي��اب��ه ع��ن ال��م��ب��ارات��ي��ن االخ��ي��رت��ي��ن 
الي���ق���اف���ه، ب��ي��ن��م��ا ي��غ��ي��ب ال��م��ه��اج��م 
ال���ك���ول���وم���ب���ي ج���ي���م���س رودري���غ���ي���ز 
ل��ت��ع��رض��ه ل��ك��س��ر ف���ي م��ش��ط ق��دم��ه 
خالل المباراة ضد أشبيلية االربعاء 

الماضي 1 - 0. 
ويحل برشلونة الثاني بفارق اربع 
ن��ق��اط ع��ن ال��م��ت��ص��در ع��ل��ى أثلتيك 
ب���� 23 نقطة  ال���ح���ادي ع��ش��ر  ب��ل��ب��او 
وأشبيلية   ،22:00 ال��س��اع��ة  االح���د 
ع��ل��ى غيتافي  ن��ق��ط��ة  ب���� 42  ال���راب���ع 
ال��خ��ام��س ع��ش��ر ب��� 20 نقطة االح��د 

الساعة 18:00. 

البرتغال 

ف���ي ال��م��رح��ة ال���� 20 م���ن ال����دوري 
سبورتنغ  يستضيف  ال��ب��رت��غ��ال��ي، 
ن��ق��ط��ة  ب������ 42  ال����ث����ال����ث  ل���ش���ب���ون���ة 
ال��الئ��ح��ة  م��ت��ص��در  ل��ش��ب��ون��ة  بنفيكا 
االح��د  اللقب  ب��� 49 نقطة وح��ام��ل 
الساعة 22:00 على ملعب "جوزيه 
ال�����ف�����االدي" ف����ي ل���ش���ب���ون���ة، وي��ح��ل 
اف س��ي ب��ورت��و الثاني ب��ف��ارق ست 

نقاط عن المتصدر على مورييرنزي 
السبت  ب��� 24 نقطة  ال��ح��ادي عشر 

الساعة 22:15. 

هولندا 

ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال���� 22 م��ن ال���دوري 
ال���ه���ول���ن���دي، ي��س��ت��ض��ي��ف ب����ي اس 
ف���ي اي��ن��ده��وف��ن م��ت��ص��در ال��الئ��ح��ة 
ن��ق��ط��ة اف س���ي اوت��ري��ش��ت  ب���� 52 
السبت  نقطة  ب��� 24  ع��ش��ر  ال��ث��ان��ي 
اج��اك��س  وي��ح��ل   ،21:45 ال��س��اع��ة 
ب��ف��ارق 12 نقطة  الثاني  ام��س��ت��ردام 
على  اللقب  وح��ام��ل  المتصدر  ع��ن 
عشر  الرابع  ديفنتر  ايغلز  اهيد  غو 
وبي  )االح���د 15:30(،  ب��� 19 نقطة 
ب� 39 نقطة  الثالث  اي سي زفوله 
وحامل كأس هولندا على اس سي 

هيرينفين السابع ب� 32 نقطة.   

هولندا

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال������22 م���ن ال����دوري 
ال���ه���ول���ن���دي، ي��س��ت��ض��ي��ف ب���ي أس 
ف���ي أي��ن��ده��وف��ن م��ت��ص��در ال��الئ��ح��ة 
ب�������52 ن��ق��ط��ة اف س����ي أوت���ري���ش���ت 
ال��ث��ان��ي ع��ش��ر ب�����24 ن��ق��ط��ة ال��س��ب��ت 
أج��اك��س  وي��ح��ل   ،21:45 ال��س��اع��ة 
نقطة   12 بفارق  الثاني  أمستردام 
عن المتصدر وحامل اللقب على غو 
أهيد ايغلز ديفنتر الرابع عشر ب�19 
وبي   ،15:30 الساعة  االح��د  نقطة 
ب���39 نقطة  اي س��ي زف��ول��ه الثالث 
وحامل كأس هولندا على اس سي 

هيرينفين السابع ب�32 نقطة.
 

انكلترا 

ال���دوري  ال��� 24 م��ن  ف��ي المرحلة 
االن���ك���ل���ي���زي "ب���رم���ي���ي���ر ل����ي����غ"، ي��ح��ل 
ت��ش��ل��س��ي م��ت��ص��در ال��الئ��ح��ة ب���� 53 
نقطة معلى استون فيال السادس 
الساعة  السبت  نقطة   22 ب���  عشر 
17:00 على ملعب "فيال بارك" في 
مانشستر  ويستضيف  برمنغهام، 
نقاط  ب��ف��ارق خمس  الثاني  سيتي 
ع��ن ال��م��ت��ص��در وح��ام��ل ال��ل��ق��ب ه��ال 
س��ي��ت��ي ال��ث��ام��ن ع��ش��ر ب���� 19 نقطة 
وي��ح��ل   ،17:00 ال���س���اع���ة  ال���س���ب���ت 
ب��� 43  ال��ث��ال��ث  ي��ون��اي��ت��د  مانشستر 
ن��ق��ط��ة ع���ل���ى وي���س���ت���ه���ام ي��ون��اي��ت��د 
الساعة  االح��د  نقطة  ب��� 36  الثامن 

 .18:15

المانيا 

ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال���� 20 م��ن ال���دوري 
االل���م���ان���ي "ال��ب��ون��دس��ل��ي��غ��ه"، يحل 
ب������اي������رن م����ي����ون����ي����خ ح�����ام�����ل ال���ل���ق���ب 
ومتصدر الالئحة ب� 46 نقطة  على 
ف��ي اف ب��ي ش��ت��وت��غ��ارت ال��س��ادس 
الساعة  ال��س��ب��ت  نقطة  ب��� 18  ع��ش��ر 
ال  اف  ف���ي  وي��س��ت��ض��ي��ف   ،16:30
ف��ول��ف��س��ب��ورغ ال��ث��ان��ي ب��ف��ارق ثماني 
ن��ق��اط ع��ن ال��م��ت��ص��در ت��ي اس جي 
نقطة  ب���� 26  ال���س���اب���ع  ه��وف��ن��ه��اي��م 
سي  واف   ،16:30 الساعة  السبت 
ب��� 31 نقطة  ال��س��ادس  شالكه 04 
ب�  الثالث  موينشنغالدباخ  بوروسيا 

33 نقطة )الجمعة 21:30(.  
امام  ميونيخ خسر  بايرن  وك��ان 
ال فولفسبورغ 1 - 4 في  في اف 
المرحلة ال� 18، ثم تعادل واف سي 
ال�  المرحلة  ف��ي   1  -  1  04 شالكه 

 .19

فرنسا 

ال���دوري  ال��� 24 م��ن  ف��ي المرحلة 
ي��س��ت��ض��ي��ف   ،"1 "ل���ي���غ  ال���ف���رن���س���ي 
أول��م��ب��ي��ك ل���ي���ون م��ت��ص��در ال��الئ��ح��ة 
س�����ان  ب��������اري��������س  ن����ق����ط����ة   49 ب��������� 
ج���ي���رم���ان ال���ث���ال���ث وح����ام����ل ال��ل��ق��ب 
ف���ي ال��م��وس��م��ي��ن االخ���ي���ري���ن االح���د 
الساعة 20:00، على ملعب "ستاد 
جيرالن" في ليون، ويحل أولمبيك 
مرسيليا الثاني بفارق نقطتين عن 
المتصدر على ستاد رين العاشر ب� 
الساعة 17:00،  السبت  نقطة   30
ب�  ال��راب��ع  ات��ي��ان  ويستضيف سانت 
40 ن��ق��ط��ة راس��ي��ن��غ ل��ن��س ال��ت��اس��ع 
ع��ش��ر م���ا ق��ب��ل االخ���ي���ر ب���� 21 نقطة 

الجمعة الساعة 21:30.  

اسكوتلندا 

ف���ي ال������دور ال���خ���ام���س م���ن ك��أس 
يلتقي  االس���ك���وت���ل���ن���دي،  االت����ح����اد 
ال��س��ل��ت��ي��ك م��ت��ص��در الئ��ح��ة ال����دوري 
االس���ك���وت���ل���ن���دي، دن������دي ال��س��ب��ت 
الساعة 14:30، وسانت جونستون 
حامل الكأس كوين اوف ذا ساوث 
من الدرجة الثانية  السبت الساعة 
غ��الس��غ��و  وي���س���ت���ض���ي���ف   ،17:00
ري��ن��ج��رز م��ن ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة راي��ث 
روف�����رز م���ن ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة االح���د 

الساعة 17:00(.   

نهائي كأس األمم االفريقية الـ 30 غدًا بين غانا وساحل العاج

ي����ل����ت����ق����ي غ���������دا االح�����������د ال����س����اع����ة 
منتخبا  ب���ي���روت  ب��ت��وق��ي��ت   21:00
غ���ان���ا وس���اح���ل ال���ع���اج ع��ل��ى ملعب 
"ب��ات��ا س��ت��ادي��وم" ف��ي ب��ات��ا بغينيا 
النهائية  المباراة  في  االستوائية، 
لكأس األمم االفريقية ال�30 لكرة 

القدم.
الكأس  أح���رزت  ان  لغانا  وسبق 
أربع مرات أعوام 1963 )فازت على 
السودان 3 – 0(، و1965 )فازت 
و1978   ،)2  –  3 ت���ون���س  ع���ل���ى 
 ،)0  –  2 أوغ�����ن�����دا  ع���ل���ى  )ف���������ازت 
و1982 )فازت على ليبيا بضربات 
الترجيح 7 – 6 بعد تعادلهما 1 – 
1 في الوقتين االصلي واالضافي(، 
ف��ي��م��ا أح��رزت��ه��ا س��اح��ل ال���ع���اج م��رة 

واحدة عام 1992 )فازت على غانا 
بعد  ال��ت��رج��ي��ح 11 – 10  ب��ض��رب��ات 
تعادلهما سلبا 0 – 0 في الوقتين 

االصلي واالضافي(.
وك���ان���ت غ���ان���ا ف�����ازت ف���ي ال����دور 
ن����ص����ف ال����ن����ه����ائ����ي ع����ل����ى غ��ي��ن��ي��ا 
م���ب���اراة  ف����ي  االس���ت���وائ���ي���ة 3 – 0 
وت��وق��ف��ت  ش��غ��ب  أع���م���ال  تخللتها 
دقائق في الشوط الثاني. وحملت 
ال��م��ب��اراة ال��رق��م 603 ف��ي نهائيات 
المسابقة التي انطلقت عام 1957 
وس���ج���ل خ��الل��ه��ا ال��م��ه��اج��م م��ب��ارك 
واك��اس��و االص��اب��ة ال��رق��م 1500 في 
ال��ن��ه��ائ��ي��ات )االص����اب����ة ال��ث��ان��ي��ة(. 
أم�����ا س���اح���ل ال����ع����اج، ف����ف����ازت ع��ل��ى 
الديموقراطية  الكونغو  جمهورية 

.1 – 3
وت���ق���ام ال���ي���وم ال��س��ب��ت ال��س��اع��ة 
بين  الثالث  المركز  م��ب��اراة   18:00
الديموقراطية  الكونغو  جمهورية 

وغينيا االستوائية في ماالبو.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، أك����د االت���ح���اد 
االف���ري���ق���ي ل��ك��رة ال���ق���دم ام����س ان��ه 
اس���ت���ب���ع���د ال����م����غ����رب ال�������ذي رف���ض 
متذرعا   30 ال���  النهائيات  تنظيم 
 2017 دورة  ع����ن  اي�����ب�����وال،  ب����وب����اء 
دوالر،  مليون  مبلغ  وغرمه  و2019 
ك��م��ا ط��ال��ب��ه ب��دف��ع ث��م��ان��ي��ة ماليين 
ل��الض��رار  ت��ع��وي��ض��ًا  أورو  ال���ف  و50 
ال��ت��ي ل��ح��ق��ت ب���االت���ح���اد واالط�����راف 
ال���م���ش���ارك���ي���ن ف����ي ال��������دورة ال������ 30 

نتيجة تهربه من تنظيمها. 

بطولة العالم للتزلج األلبي على الثلج
تينا مازيه أولى يف االنحدار أمام فينينغر

الدوري األميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين "ان بي آي"
كليفالند شارف معادلة رقمه 13 فوزًا تواليًا

س��ب��اق االن���ح���دار ل��ل��س��ي��دات ال���ذي 
أق��ي��م م��س��اء أم���س ف��ي بيفر كريك 
ب���والي���ة ك����ول����ورادو االم��ي��رك��ي��ة في 
اط����ار ك���أس ال��ع��ال��م ل��ل��ت��زل��ج األل��ب��ي 
ع��ل��ى ال���ث���ل���ج، ف�����ازت ف��ي��ه ب��اق��ت��دار 
متصدرة  م��ازي��ه  تينا  السلوفينية 
ك����أس ال��ع��ال��م ل��ل��ت��زل��ج األل���ب���ي على 
دقيقة،   1:45:89 مسجلة  الثلج، 
فينينغر  ����ا 

ّ
أن ال��ن��م��س��وي��ة  م��ت��ق��دم��ة 

بطلة السباق االفتتاحي في التعرج 
 ،1:45:91 الثلثاء  الطويل  السوبر 

والسويسرية الرا غوت 1:46:23.
ليندساي  االم��ي��رك��ي��ة  واك��ت��ف��ت 
لعدد  القياسي  الرقم  حاملة  ف��ون، 
االن����ت����ص����ارات ف����ي ك�����أس ال���ع���ال���م، 

بالمركز الخامس 1:46:94.
وك��������ان��������ت م��������ازي��������ه ت����ق����اس����م����ت 
وال���س���وي���س���ري���ة دوم���ي���ن���ي���ك غ���ي���زان 
الميدالية الذهبية لسباق االنحدار 
وقد  االولمبية.  دورة سوتشي  في 
أحرزت أمس ميداليتها الثانية في 
بطولة العالم وذهبيتها الثالثة، الى 
أح��رزت��ه��ا  ال��ت��ي  الفضية  ال��م��ي��دال��ي��ة 
الثلثاء في التعرج السوبر الطويل.

وي����ج����ري ال����ي����وم ال���س���ب���ت س��ب��اق 
االنحدار للرجال، وغدًا االحد سباق 
ال��ك��وم��ب��ي��ن��ي��ه )ان�����ح�����دار + ت���ع���رج( 

للرجال والسيدات.
السلوفينية تينا مازيه طائرة في سباق االنحدار للسيدات أمس، في بيفر كريك 
)أ ف ب( بوالية كولورادو االميركية.  
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رئيسة "سوني بيكتشرز" تستقيل

بيكتشرز"  "س��ون��ي  رئ��ي��س��ة  أعلنت 
اي���م���ي ب���اس���ك���ال )ال���ص���ورة روي���ت���رز( 
االزم��ة  بعد  منصبها  م��ن  استقالتها 
ال���ت���ي ش��ه��دت��ه��ا ال��م��ج��م��وع��ة ن��ه��اي��ة 
ت���ش���ري���ن ال����ث����ان����ي  ال����م����اض����ي ج�����راء 
القرصنة االلكترونية آلالف الرسائل 
االل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ت��ي ي��ن��ط��وي بعضها 

على طابع عنصري في حق الرئيس 
باراك اوباما ما شّوه سمعة الشركة.

ال���ب���ق���اء  ت���ع���ت���زم  ب���اس���ك���ال  ان  اال 
دار  واط���������������اق  ال�����م�����ج�����م�����وع�����ة  ف��������ي 
ل��ان��ت��اج ال��س��ي��ن��م��ائ��ي وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي 
وال��م��س��رح��ي، ع��ل��ى ان ت��ت��ول��ى ه��ذه 

المهمات في ايار المقبل.

.)أ ف ب( طالبان يفترشان الثلج في حرم الجامعة االسبوع الماضي.     

جدل محموم 
حول التلقيح 
ضد الحصبة

)و ص ف(هارفرد تمنع الجنس بين الطالب واألساتذة

أوباما  ب���اراك  األميركي  الرئيس  ض��م 
صوته إلى نداءات السلطات الصحية 
تلقيح  بحملة  للمطالبة  األم��ي��رك��ي��ة 
الحصبة  وب��اء  انتشار  واس��ع��ة خشية 
في الباد، ال سيما وأن بعض األهالي 
ال يزالون يعتبرون هذا اللقاح خطيرا.

وم�����ن ال���م���ف���ت���رض أن ي���ك���ون ق��د 
ت���م ال���ق���ض���اء ع��ل��ى ه����ذا ال���م���رض في 
الواليات المتحدة منذ العام 2000، 
لكنه ظهر مجددا في كاليفورنيا في 
ك��ان��ون األول ال��م��اض��ي. ورص��د مركز 
الوباء في متنزه ديزنياند الترفيهي.
الفترة، شخصت 104  ومنذ تلك 
إص����اب����ات ب��ال��ح��ص��ب��ة ف����ي 14 والي����ة 

أم���ي���رك���ي���ة، وأوض����ح����ت ال���م���راك���ز أن 
غالبية المرضى لم يتلقوا اللقاح.

وت����ع����د ال���ح���ص���ب���ة م����رض����ًا ش���دي���د 
ال����ع����دوى ي��ن��ق��ل ع��ب��ر ال����ه����واء. وه��ي 
ت��ت��س��ب��ب ب��ال��ح��م��ى وب���ط���ف���ح ج��ل��دي 
وت��������ؤدي ف����ي أخ����ط����ر ح����االت����ه����ا إل���ى 
ال��ت��ه��اب ال���رئ���ة أو ال���دم���اغ ال����ذي قد 

يكون فتاكا.

)و ص ف(

م��ن��ع��ت ج��ام��ع��ة ه���ارف���رد االم��ي��رك��ي��ة 
الجنسية  العاقات  رسميًا  العريقة 
ب��ي��ن ال��ط��اب واالس���ات���ذة ف��ي اط��ار 
ال��ت��ح��رش  ع��ن  لسياستها  م��راج��ع��ة 

الجنسي.
وج�������اء ف�����ي ال����ق����ان����ون ال���داخ���ل���ي 
ال��ج��دي��د ان ال��ع��اق��ات "ال��ع��اط��ف��ي��ة 
وال��ج��ن��س��ي��ة" ب���ات���ت م���ح���ظ���ورة بين 
التعليم  م��ن  االول���ى  المرحلة  ط��اب 

ال��ج��ام��ع��ي وب��ي��ن االس���ات���ذة، أك��ان��وا 
مون مباشرة الطاب ام ال.

ّ
يعل

ام���ا ب��ال��ن��س��ب��ة ال���ى ط���اب مرحلة 
الماجستير والدكتوراه، فإن الحظر 
يشمل فقط اساتذتهم المباشرين 

او المشرفين على اطروحاتهم.
واوض���ح���ت ال��ج��ام��ع��ة ف���ي رس��ال��ة 
المستخدمة  "ال��ل��غ��ة  ان  الكترونية 
الجنسية  بالعاقات  يتعلق  م��ا  ف��ي 
ل��م تكن تعكس ف��ي شكل صريح 
يشكل  م��ا  ح��ول  الجامعة  تطلعات 

المرحلة  ط��اب  بين  مناسبة  عاقة 
االول���������ى واالس���������ات���������ذة". ف����اع����ادت 
اللجنة المكلفة سياسة التصرفات 
ال��ج��ن��س��ي��ة ال���س���ي���ئ���ة ال���ن���ظ���ر ف��ي��ه��ا 

"لتضمينها منعًا صريحًا".
وات���ى ال��ق��رار ف��ي وق��ت تجد فيه 
في  نفسها  ال��ج��ام��ع��ات  م��ن  الكثير 
قفص االت��ه��ام ف��ي اط��ار مشكات 
تتعلق بالعنف الجنسي في حرمها.

الماضي، نشرت وزارة  اي��ار  ففي 
ال���ت���رب���ي���ة االم���ي���رك���ي���ة ق���ائ���م���ة ب�����55 

العالي  للتعليم  اميركية  مؤسسة 
ت��خ��ض��ع ل��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي���دي���رال���ي ع��ن 
الطريقة التي عالجت فيها شكاوى 
ال���ت���ح���رش ال���ج���ن���س���ي. وق�����د ض��م��ت 

القائمة جامعة هارفرد.
ع��م��دت جامعة  ع���ام 2010  وف���ي 
ي����������ال، وك������ذل������ك ف����ع����ل����ت ج���ام���ع���ة 
منع  ال���ى   ،2013 ف��ي  كونيتيكت 
ال��ع��اق��ات ال��ج��ن��س��ي��ة ب��ي��ن ال��ط��اب 
واالس��ات��ذة في المرحلة األول��ى من 

التعليم الجامعي.
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21  خيط الدم بين القاهرة واالسكندرية 

20  الرقة تحت الفصل السابع من أحكام الشريعة 

19-18
عن الجماعة المارونية 
التي كانت 
"كالوردة بين األشواك"

عقل العويط

سيدي الناسك،
 عنك. وال أسعى وراءه���ا، 

ً
 واض��ح��ة

ً
ال أملك ص���ورة

 أن ي��س��ت��درج��ن��ي ال��س��ع��ُي إل����ى م���ا ي��غ��رق 
َ
خ��ش��ي��ة

من  التقليد،  وأه��ل  والالهوتيون  المؤرخون  فيه 
ن��ق��اش��اٍت وم��ن��ازع��اٍت م��ت��ض��ارب��ٍة وش��ّت��ى، ليست 
، بل أشعر شخصيًا أني في غنًى   أرٍق لديَّ

َ
مدعاة

ل��َك عندي في قعر  عنها. في اختصاٍر ج��وه��ري، 
الرأس، منذ الطفولة، طيف راهٍب ناسك، يجوب 
البراري في نواحي الشمال السوري، مخاطبًا رّبه. 
 شطط، ويجعل المرء موصواًل 

ّ
وهذا لّمما يدرأ كل

 أص��ٍل وجوهر. ث��ّم، إْن أنا 
ّ

باألصل والجوهر، بكل
س��وى ش��اع��ٍر،  م��واط��ٍن علماني م��دن��ي مقيم في 
هذه األرض المسيحية األولى، أكتب بين الحين 
الجماعات واألم��م، مستشعرًا  أح��وال  والحين في 
وقائع همومها وهواجسها، فمن أين لي، أنا الذي 
ال أملك الوضوح حيال تعقيدات الراهن الماكر، 

أن أملكه عن أحوال األمس السحيق!  
ثّمة الكثير من الغموض التاريخي والعقائدي 
 تلك المرحلة السحيقة من حياة الجماعات 

ّ
يلف

والمتشابكة(  )ال��م��ت��ع��ددة  والمسيحية  الوثنية 
في تركيا، كما في سوريا الطبيعية. لم يعد هذا 
الشيء مهمًا إاّل عند أهل التأريخ. فليفعل هؤالء 
ما يوجبه عليهم التأريخ والتوثيق. ال استيضاح 
ال��وض��وح ف��ي تلك ال��ص��ورة، وال إم��اط��ة اللثام عن 
ال��غ��م��وض، م��ن شأنهما تغيير م��ا ه��و راس���ٌخ في 
األذه�����ان، وق��ائ��ٌم ف��ي ال���واق���ع. أي���ًا ك��ان��ت حقائق 
التاريخ، على هذا المستوى، وأيًا كانت حقائق 
العقائد الدينية، اإليمانية والالهوتية، يعنيني، 
سلس عينيَّ وبصيرتي، 

ُ
ه، أن أ

ّ
فقط، من هذا كل

ع���ل���ى س��ب��ي��ل االس����ت����رش����اد، ل��ل��ت��أم��ل ف����ي ح��ي��اة 
أه��ل ال��ت��ص��ّوف والتيه وال��زه��د واألدب واإلن��ش��اد 
م���ن ال��ش��ع��راء وال���ره���ب���ان وال���ن���ّس���اك وال��ق��ّدي��س��ي��ن 

والشاردين في البراري والصائمين، وقد قيل إنَك 
ل��ي، وللبنانيين   من ه��ؤالء، ليكون 

ٌ
واح��ٌد جليل

 هذه الحياة 
ّ

 على الوقوف في وجه ذل
ٌ
عمومًا، قوة

ورخصها، وشرور القائمين عليها، من أهل الدين 
والدنيا.

قيل لي إنَك أكثر من واحد. وثمة َمن يقول إن 
َمن يحمل اسمَك انوجد في أكثر من وقت. وإن 
مسألتَك ملتبسة للغاية، تاريخيًا والهوتيًا. وكذا 
ح���ال ت��اري��خ ال��ك��ن��ائ��َس. ه���ذا ليس مهمًا عندي 
البتة. أكتفي منَك بما يقول به التقليد، وسواه، 
صائبًا أك���ان أم على ش��ط��ط. وه���ا أن���ا أخ��اط��ب��َك، 
أن���َت ف��ي��ه، ناسكًا زاه���دًا ق��ّدي��س��ًا، وأخاطبَك  بما 
خصوصًا بما آل إليه اسمَك على أيدي مريديَك، 

وحاملي رايتَك، في هذه األزمنة الكئيبة.
أصرخ من أعماقي: يا لثقل النير الذي تحمله 

على كتفيَك، من جّراء هؤالء!
إذا كنَت حقًا، ذلك الناسك المتزهد، المنشد، 
ي، في ليل الشمال السوري السحيق، في 

ّ
المصل

ن��واح��ي ق���ورش وأن��ط��اك��ي��ا وش��م��ال ح��ل��ب، ال��ذي 
في  تيودوريطس  القورشية  أسقف  ل��َك  شهد 
الموضوع في نحو  ال��ل��ه"،  "ت��اري��خ أصفياء  كتابه 
ال��ع��ام 423، وإذا ك��ن��َت أن����َت ه��و ن��ف��س��َك ال��ذي 
شهد لَك بطريرك القسطنطينية يوحنا الذهبي 
الفم في رسالته إليَك، من منفاه في القوقاز في 
ب�"الكاهن  إي��اَك  واصفًا   ،405 - العام 404  نحو 
ال��ع��دد السادس  إليه  م��ا يومئ  وال��ن��اس��ك"، على 
وال��ث��الث��ون م��ن رس��ائ��ل��ه ال��م��ن��ش��ورة ف��ي مجموعة 
"اآلباء اليونان"، فرجائي أن تكون روحَك الهائمة 
، ل��ت��درك م��ا ه��ي عليه أح���وال  تنصت ت��م��ام��ًا إل����يَّ

جماعتَك التاريخية، البائسة طوعًا وقسرًا. 
، تيّمنًا بَك. فنعَم التسمية. 

ً
لقد ُسّموا موارنة

كانوا في ما مضى زّهادًا ونّساكًا، يطلبون الحرية 
والكرامة في الله، وفي البراري والصحارى، وفي 
ال��س��ح��ي��ق م��ن األودي�����ة، وف���ي ال��وع��ر م��ن ال��ج��ب��ال. 

ب��ع��ض��ه��م ال��ق��ل��ي��ل ال��ق��ل��ي��ل، ال ي������زال، ح��ت��ى في 
ه��ذه األزم��ن��ة الصعبة، ي��راع��ي األص��ل ف��ي الزهد، 
فًا التقليد بما يتالءم  والجوهر في التنّسك، مكيِّ
قوّي  ال��راه��ن،  في  الحديث  العيش  ومقتضيات 
ال�����روح وال��ش��ك��ي��م��ة، ص��ل��ب ال��ع��زي��م��ة، ج���اع���اًل من 
ت��ران��ي��م ت��ص��ّوف��َك م��وس��ي��ق��ى ي��س��ت��رش��د ب��ه��ا في 
تدبير اإليقاع الذي يتناسب وإدارة الشأن العام، 
 
ٌ
قلة إاّل  ه��و  إْن  ه���ذا،  البعض  اته. 

ّ
مشق وت��ذل��ي��ل 

أما  الناسك،  أيها  المارونية،  الجماعة  من  قليلة 
كثرتها الكاثرة، فانصرفت عن سيرتَك ومعناَك، 
ها، وشغلْتها 

ُ
ها الصغائُر والضغائُن، وفنون

ْ
وأخذت

والفّريسيون  والمراؤون  الصيارفة  به  ما ينشغل 
 والمنتهزون وأهل الفساد مطلقًا، حتى 

ُ
والسّراق

ضّجت األرج��اء بها ضجيجًا لم يعد يليق باالسم 
ه عنَك، وباألوصاف التي كنَت توصف 

ْ
الذي أخذت

بها. 
لقد كنَت زاهدًا متنسكًا شاعرًا بالله والكرامة، 
أما الجماعة هذه، فقليلها القليل النادر فحسب، 
ال يزال على الصراط. وإذ أسّمي الزهد والنسك، 
فأنا أقصد في الضرورة، ال االستقالة من العيش 
في معتركات الدول والمدن والحداثة والمجتمع، 
بالجبال واألودي���ة،  وال��ل��وذ  الفيافي  إل��ى  للذهاب 
بل حصرًا وبالتحديد، التمسك بأخالقيات الزهد 

والنسك في قلب الحياة المدنية الراهنة.

هذه الجماعة التي قامت على النسك، فلتسأل 
نفسها اآلن أّي نسٍك تمارسه في مقاربة شؤون 
ذات��ي��ت��ه��ا وك��ي��ن��ون��ت��ه��ا، وش�����ؤون ال���دول���ة وال��ق��ي��م 
والمعايير والقوانين والحرية والكرامة والسياسة 

والمجتمع؟ 
ال تعميم في القول. ولكن! في الدين، لم تعد 
هذه الجماعة أهل دين. أنظْر، أيها الناسك، إلى 
أحبارها وأنفارها، تَر أين هم من وقارَك المهيب، 
وت��ص��ّوف��َك ال��ج��ل��ي��ل. ف��ي ال��س��ي��اس��ة، جعلت من 
ال��س��ي��اس��ة م��اخ��ورًا ل��الن��ت��ه��از وال��م��ط��ام��ع ولتعهير 
دار بها شؤون 

ُ
المعايير والقيم التي ينبغي أن ت

السياسة. في المجتمع، صارت حياة الناس على 
وت��رّدده  المعاصي،  من  إليَك  يتناهى  ما  أيديها 
العواصم  م��ن  الشاهقات  ب��ل  واألودي����ة،  الفيافي 

والمدن، والمتاهات من البحار والقفار. 
أعتقد أن��َك ت��درك في ق��رارت��َك، أيها الناسك، 
ب��م��رارة، س��ّرًا وعلنًا، أن  ما ي���رّدده الكثيرون هنا، 
ال��ي��وم – وال تعميم - كنيسة  كنيستَك ص��ارت 
وأن  ال��س��م��اء.  كنيسة  ال  األرض،  ال��ف��ان��ي��ة  ه���ذه 
جماعتَك الدينية هي جماعة المباذل، ال جماعة 
ال���ن���ّس���اك. ه���ل ت��ري��دن��ي أن أص���ف ل���َك "م���ك���ارم" 
الجماعة الحاملة اسمَك، المتنطحة لتدبير شؤون 
ال����ن����اس، وس���وس���ه���م، وال���س���ي���ر ب��ه��م ف���ي م��ع��ارج 
ال��رف��ق والعقل وال����روح وال��ك��رام��ة والقيم وال��رق��ّي 

وال��ت��رف��ع؟! ه��اك بعض ه��ذه "ال��م��ك��ارم": اغتيال 
ال���رئ���اس���ة، االق���ت���ت���ال، ال���ت���ن���ازع، ال��ض��غ��ن، ال��ك��ره، 
االنتهاز،  السرقة،  النهب،  القتل،  الثأر،  الحقد، 
الكذب،  الوصولية،  والظهر،  الصدر  في  الطعن 
، التذلل، رذل الفقير 

ّ
المكر، األنانية، الغدر، الذل

والمحتاج، عبادة المال، طمر ال��رأس في الرمال، 
االنتفاخ، التعالي، انعدام الثقافة... الخ.

رب��م��ا س��ب��ق��ْت��ن��ي إل���ي���َك ش���ك���اوى ك��ث��ي��رة، تنال 
مني ومما أرم��ي إليه. ال ب��أس. رجائي ال��ح��اّر، أن 
ال��م��ارون��ي��ة،  أب��ن��اء جماعتَك  م��ن   

ً
ث��الث��ة تستدعي 

أح��ده��م علمانيٌّ كبير وك��ات��ٌب عظيم ه��و جبران 
خ��ل��ي��ل ج���ب���ران، واإلث����ن����ان ال��ب��اق��ي��ان م���ن م��الف��ن��ة 
التقليد الماروني، ميشال الحايك ويواكيم مبارك. 
 على حدة، ومعًا، يعطونَك الجواب 

ٌّ
ثالثتهم، كل

 .
ّ

الحق دنيا  في  جميعهم  أصبحوا  وق��د  الرشيد، 
ورجائي أن تستدعي َمن بقي من نّساكَك، ومن 
فقراء شعبَك، ليخبروَك عن توّحش المترفين من 
في  نظروا  ما 

ّ
كل وكيف  المارونية،  الجماعة  أبناء 

عيون هؤالء المترفين، ال يجدون ماًء يغرورق في 
عيونهم الصّماء!

عِطيت هذه الجماعة المارونية أن تكون 
ُ
لقد أ

 على لبنان وجبله. أنظْر، أيها الناسك، ماذا 
ً
أمينة

فعلت هذه الجماعة باألمانة التي ال توازيها أمانة؟ 
عطيت بلدًا، هو بلد اللبان والبخور، فجعلته 

ُ
لقد أ

م��رح��اض��ًا ع��ام��ًا، ب��ال��ت��ك��اف��ل وال��ت��ع��اض��د م��ع السّنة 
الوطنية  الجماعات  م��ع  كما  خصوصًا،  والشيعة 

اللبنانية األخرى كلها، بال استثناء.
 

ّ
أع���رف أن���َك ت��ع��رف أن ه��ذه الجماعات ال تقل
خزيًا وعارًا عن الجماعة المارونية، إذ هي ال تزال 
ت��ق��ّدم ال��ب��ره��ان ت��ل��و ال��ب��ره��ان ع��ل��ى ه��ذي��ن ال��خ��زي 
ع كتبرير، يكشف 

َ
والعار. لكن هذا العذر الذي ُيرف

ف وطأته. 
ّ
هول الفضيحة المارونية، بدل أن يخف

مؤتمنة  كانت  أنها  فلسبب  لسبٍب،  ليس  ف��إذا 
على الوديعة المطلقة. ف��أّي تبريٍر من شأنه أن 

يخفف الوزر والوطأة والجريمة!
 سياسية وال جغرافية 

ً
هذه األمانة ليست أمانة

فحسب. إنها أمانة الكرامة واألرض والحرية.
ه، أني مدرٌك، إلى حّد، مأساة 

ّ
أزعم في هذا كل

ل��ب��ن��ان، وأن يستمر، ف��ي ق��ل��ب ه��ذه  ي��ن��وج��د  أن 
جعلتها  ال��ت��ي  اإلقليمية،  السياسية  الجغرافيا 
والظالميات  العربية  واالس��ت��ب��دادات  السلطات 

الدينية، أرضًا للخراب والفجيعة. 
سيدي الناسك،

العام، ق��ّدي��ٌس، ولَك  أن��َت في النظر اإليماني 
إلى  األرب���اب، أسألَك أن ترسل   عند رّب 

ٌ
شفاعة

إلى  تحتاج  أنها  أعتقد   .
ً
آي��ة المارونية  جماعتَك 

آي���ة. ليس ألن��ه��ا ف��ي ب���أٍس ش��دي��د فحسب، بل 
ألنها لم تعد تدرك معنى أنها تحمل األمانة.

يؤلمني أن أستحضر روحَك الهائمة في هواء 
ص 

ّ
الجليل، ألنغ ع��ي��دَك  ف��ي مناسبة  أق��داس��ه��ا، 

ومواهب  القدس،  ال��روح  بعطور  المألى  رحابتها 
الِبّر. لكني ال أجد سبياًل آخر، للمخاطبة.

 إل��ى جماعتَك ال��م��ارون��ي��ة، م��ن مواهب 
ْ

ف��ارس��ل
 عظيمة، السترجاع الدليل 

ً
زه��دَك والنسك، آية

إلى رحابات الترفع عن الصغائر، ورحابات الحرية. 
والسالم!

¶¶¶
اعتبار  ل��زوم  في  مقااًل  أسبوعين، كتبُت  قبل 
لبنان كرسّيًا لالعتراف. أنطلق من هذه المناسبة 
اللبنانية  الجماعات  ألدع���و  الكريمة،  ال��م��ارون��ي��ة 
من  ال��ت��ق��دم  لمباشرة  اس��ت��ث��ن��اء،  م��ن دون  كلها، 
المرتَكبة  الذنوب  كرسي االعتراف ه��ذا، إلع��الن 
التكفير  كيفيات  ف��ي  وللبحث  ال���وط���ن،  ح��ي��ال 
ع��ن��ه��ا. إذا ل��ي��س م��ن أج���ل ش����يء، ف��م��ن أج���ل أن 
تبقى هذه األرض السمحاء مكانًا للكرامة والتنوع 

والحرية. 

akl.awit@annahar.com.lb

سيدي الناسك، أنَت في النظر اإليماني العام، قّديٌس، ولَك شفاعٌة عند 
رّب األرباب، أسألَك أن ترسل إلى جماعتَك المارونية آيًة. أعتقد أنها تحتاج 
إلى آية. ليس ألنها في بأٍس شديد فحسب، بل ألنها لم تعد تدرك معنى 

أنها تحمل األمانة

رسالة الى مارون الناسك

في التاسع من شباط من كّل عام، يحتفل الموارنة بعيد شفيعهم مارون، في حين تحتفي 
به الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والتقليد األرثوذكسي البيزنطي في 14  من الشهر 

نفسه. أيًا هي أموُر التواريخ، والتقاليد، أغتنم المناسبة ألوّجه إليَك، أيها الناسك، رسالًة 
في فحوى ما أراه من معنى الزهد والتنّسك، اآلن، وهنا، لعّل فيها ما يفيد الجماعة 

المارونية، والمسيحيين مطلقًا، واللبنانيين والسوريين والمسلمين والعرب وكّل المعنيين.
أيقونتان روسيتان تمثالن القديس مارون.
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محمود الزيباوي

ف���ي ال���ق���رن ال���خ���ام���س، ش��ه��د ال���ش���رق ال��م��س��ي��ح��ي 
نزاعات عقائدية حادة أّدت إلى انقسام "الكنيسة 
أفسس  مجمع  أدان   ،431 ال��ع��ام  ف��ي  ال��ج��ام��ع��ة". 
عشرين  وبعد  نسطور.  أنطاكيا  بطريرك  تعاليم 
س��ن��ة، أدان م��ج��م��ع خ��ل��ق��ي��دون��ي��ا ت��ع��ال��ي��م ال��راه��ب 
أوطيخس الخاصة بطبيعة المسيح. ُعرف رافضو 
ق������رارات م��ج��م��ع أف���س���س ب��ال��ن��س��اط��رة، ن��س��ب��ة إل��ى 
ق���رارات مجمع خلقيدونيا  رافضو  وُع��رف  نسطور، 
البرادعي  يعقوب  المطران  إل��ى  نسبة  باليعاقبة، 
ال����ذي رس���م إك��ل��ي��روس��ًا خ��اص��ًا ب��ه��ذه ال��ج��م��اع��ة في 
القرن السادس. أّما أتباع مجمع خلقيدونيا، فهم 
"الملكانية"،  أو  "الملكائية"  ال��ت��راث،  كتب  ف��ي 
والكلمة في األصل سريانية، تعني أتباع الملك، 

أي أمبراطور الروم. 
القرن  ف��ي  العقائدية  ال��ن��زاع��ات  ه��ذه  استمرت 
ال��ح��رب األهلية  إل��ى م��ا ُيشبه  ال��س��ادس، وتحّولت 
مارس  اليعاقبة.  والسريان  الملكانيين  ال��روم  بين 
السريان  على  الضغوط  أن���واع  شّتى  البيزنطيون 
واألق����ب����اط ل��ك��ي ي��ح��م��ل��وه��م ع��ل��ى ال���ت���زام ال��ع��ق��ي��دة 
إلى  الضغوط  هذه  وأدت  الرسمية،  الخلقيدونية 
نتيجة معاكسة. تشّبث كل فريق بإيمانه "القويم"، 
وعندما جاء الفتح العربي، رأى فيه اليعاقبة انتقامًا 
إلهيا من بطش الروم. اعترف المسلمون الفاتحون 
بالفرق المسيحية، وثّبتوها في موقعها، فتكّرست 
في  دخلت  التي  الشرقية،  الكنائس  استقاللية 
في  موقعها  وت��ح��دّد  تاريخها،  من  مرحلة جديدة 
دار اإلسالم تبعًا لوضع قانوني خاص بمن ُيَعرفون 
ال��ش��رق قبل  ال��ك��ت��اب". ان��ق��س��م مسيحيو  ب����"أه���ل 
ظهور اإلس��الم، واستمروا في انقسامهم هذا في 
مؤرخيهم،  كتابات  تشهد  كما  الوسطى  ال��ق��رون 

حصى، نذكر منها على سبيل المثال 
ُ
واألمثلة ال ت

سّجلها  الثامن  القرن  منتصف  في  واقعة حدثت 
التلمحري. يقول  المؤرخ السرياني ديونيسيوس 
ال��راوي إن أبناء حلب انقسموا قسمين، "أحدهما 
م���ارون،  ال���ذي أخ���ذ بعقيدة ج��م��اع��ة  م��ع أسقفهم 
الفريقان  ت��ص��ارع  المكسيموسيين".  م��ع  واآلخ���ر 
في شأن الكنيسة الكبرى في المدينة، وتبادلوا 
بتقسيمها  المسلم  ال��ح��اك��م  ف��أم��ر  ف��ي��ه��ا،  ال��ض��رب 
وإقامة حاجز خشبي في وسطها، "وهكذا أصبح 
 منهما رفع 

ٌّ
ك���ل ت��ح��اول  الكنيسة ج��م��اع��ت��ان،  ف��ي 

أصواتها للتشويش على األخ��رى، وكثيرا ما رموا 
ق��راب��ي��ن ب��ع��ض��ه��م وك���س���روا ال��ص��ل��ب��ان". اس��ت��م��رت 
ال��م��ش��ادات ب��ي��ن ال��ف��ري��ق��ي��ن، ودخ��ل��ت ال��ن��س��اء إل��ى 
الهيكل، وشاركن في العراك، واستمرت الحرب، 
فأمر الحاكم برفع الحاجز من وسط الكنيسة وإلزام 

رج��ااًل مسلمين  وعّين  لألسقف،  الخضوع  الجميع 
��ي��ن وب��أي��دي��ه��م س���ي���اط، "فخجل 

ّ
ل��ي��راق��ب��وا ال��م��ص��ل

من  الفريقين  وط���ردوا  بالذنب  وش��ع��روا  الحلبيون 
الكنيسة، واتحدوا على عقيدة مكسيموس".

جماعة مارون
ي�����ت�����ح�����ّدث ال���������������راوي ع�������ن خ���������الف وق���������ع ب���ي���ن 
ج���م���اع���ة ال��م��ك��س��ي��م��وس��ي��ي��ن وج����م����اع����ة م�������ارون، 
والمكسيموسيون هم أتباع مكسيموس المعترف 
الذي قال بمشيئتين في المسيح، وهي العقيدة 
التي ثّبتتها الكنيسة الجامعة. أما جماعة مارون، 
المسيح،  ف��ي  واح���دة  بمشيئة  ت��ق��ول  ال��ت��ي  فهي 
األم��ب��راط��ور  ح���اول  ال���ذي  التوفيقي  المذهب  وه��و 
ه���رق���ل أن ي���ف���رض���ه ع���ل���ى رع����اي����اه ال��م��ن��ق��س��م��ي��ن. 
انقسام  إل��ى  الشائكة  الالهوتية  السجاالت  أدت 
القرنين  بين  متناحرة  الواحدة كنائس  الكنيسة 
واح��دة  البعض بطبيعة  ق��ال  وال��س��اب��ع.  ال��خ��ام��س 
وب��ات  بطبيعتين،  اآلخ��ر  البعض  وق��ال  للمسيح، 
ل��ك��ل ف���ري���ق ك��ن��ي��س��ة ت���ن���ادي ب��إي��م��ان��ه��ا ال��ق��وي��م. 
المتصاعدة  الحروب  زمن  في  االنقسام  جرى هذا 
ب��ي��ن ال������روم وال����ف����رس، وك�����ان ش���وك���ة ف���ي خصر 
هرقل  األمبراطور  سعى  البيزنطية.  األمبراطورية 
إلى حل توفيقي يجمع الفريقين، ونادى بتفسير 
عنهما  ي��ص��در  طبيعتين  للمسيح  يجعل  ج��دي��د 
فعل واحد، غير أن الفريقين رفضا هذا التفسير. 
استمر بطريرك القدس صفرونيوس في معاندة 
ب العرب على عسكر ال��روم في 

ّ
هرقل إلى أن تغل

ال��ي��رم��وك، ف��ي ال��ع��ام 636، واض��ط��ر إل���ى تسليم 
المعركة،  إثر هذه  الفاتحين  إلى  القدس بنفسه 
"أّما أجداد الموارنة، فكانوا من أنصار هرقل الذين 
اعترفوا بأحكام الضرورة، فآثروا الدفاع عن كيان 
على  الكنيسة  وح��دة  إلع��ادة  والسعي  المسيحية 
الصليبي في  الالهوتية"، كما كتب كمال  الدقة 

دراسة مختصرة عن الموارنة في العام 1969. 
ي��س��ت��ن��د ه����ذا ال���ق���ول ف���ي ال���درج���ة األول������ى إل��ى 
ش����ه����ادة س��ع��ي��د ب����ن ال���ب���ط���ري���ك، ص���اح���ب "ن��ظ��م 
ال��ج��واه��ر"، وه��و ب��ط��ري��رك اإلس��ك��ن��دري��ة الملكاني 
المتوفى في العام 940. في تلك الحقبة، تحّدث 
أب����و ال��ح��س��ن ال��م��س��ع��ودي ع���ن ه����ذه ال��ج��م��اع��ة في 
"التنبيه واإلشراف"، وقال إن مؤسسها "رجل من 
أهل مدينة حماة من أعمال حمص ُيعرف بمارون"، 
"وأمرهم  النصارى"،  من  المارونية  تنسب  و"إليه 
م��ش��ه��ور ب��ال��ش��ام وغ��ي��ره��ا، أك��ث��ره��م ب��ج��ب��ل لبنان 
ومعرة  وشيزر  كحماة  وأعمالها،  وحمص  وسنير 
ملك  المارونية في عهد  النعمان". ظهر مؤسس 
الروم موريق، أي موريس األول، أمبراطور بيزنطيا 
من 582 إلى 602، "وكان له دير عظيم ُيعرف به 
شرقي حماة وشيزر، ذو بنيان عظيم، حوله أكثر 
من ثالثمائة صومعة فيها الرهبان، وكان فيه من 
آالت الذهب والفضة والجوهر شيء عظيم، فخرب 
هذا الدير وما حوله من الصوامع بتواتر الفتن من 
األع�����راب وح��ي��ف ال��س��ل��ط��ان، وه���و ي��ق��رب م��ن نهر 
األرنط )أي العاصي(، نهر حمص وأنطاكية". في 
المسعودي  يخبرنا  االستثنائية،  الشهادة  ه��ذه 
أن ألح���د ال��م��وارن��ة، "وُي���ع���رف بقيس ال��م��ارون��ي"، 
كتابًا حسنًا "في التاريخ وابتداء الخليقة واألنبياء 
وال��ك��ت��ب وال���م���دن واألم�����م وم���ل���وك ال�����روم وغ��ي��ره��م 
وأخبارهم، انتهى بتصنيفه إلى خالفة المكتفي". 
يؤكد العالم العباسي أنه لم ير "للمارونية في هذا 
ف جماعة من 

ّ
أل المعنى كتابًا مؤلفًا غيره"، "وقد 

كثيرة  كتبًا  واليعقوبية  وال��ن��س��ط��وري��ة  الملكية 
ممن سلف وخلف منهم". في الخالصة، لم يحفظ 
لنا التاريخ كتاب قيس الماروني هذا، وما نعرفه 
"خصومهم"  مؤلفات  مصدره  الموارنة  تاريخ  عن 

ف��ي مرحلة  الفرنجة  ث��م  أواًل،  وال���روم  السريان  م��ن 
الصليبيين.

أقامت "جماعة م��ارون" في وادي العاصي حتى 
القرن العاشر. في تلك الفترة، تواصلت الحمالت 
ل�"استرجاع" سوريا، ونجحت في بسط  البيزنطية 
ق��رن كامل.  أج��زاء كبيرة منها لمدة  السلطة على 
الشمالي من  الجزء  ال��ت��ط��ورات، أصبح  ه��ذه  نتيجة 
القرن  الموطن األساسي للموارنة منذ  لبنان  جبل 
العاشر، وقد أشار إلى ذلك الزّجال المؤرخ جبرائيل 
ب��ن القالعي ف��ي ال��ق��رن ال��س��ادس عشر حيث ختم 
زجلّيته، "مديحة على جبل لبنان" بالقول إن "عهد 
مارون في جبل لبنان في أيامه كان ستة قرون". بدأ 
عهد مارون في جبل لبنان مع دخول العالم اإلسالمي 
على  المتواصلة.  والفتن  الحروب  من  في سلسلة 
الصعيد المسيحي، تصّدعت العالقات بين كنيسة 
روما وكنيسة القسطنطينية، وأدى هذا التصدع 
وانشطار  الكنيستين،  بين  الشركة  س��ق��وط  إل��ى 
"الكنيسة الجامعة" "كنيسة أرثوذكسية" يونانية 
و"كنيسة كاثوليكية" التينية. دخل الفرنجة بالد 
الشام، فسيطروا على أنطاكيا والقدس وتوجهوا 
نحو ال��ق��دس، ووص��ل��وا إل��ى ع��رق��ا، ق��رب طرابلس، 
في العام 1099، فنزل الموارنة الستقبالهم هناك 
الفصح، في 10 نيسان، كما روى مؤرخ  ي��وم عيد 
الحمالت الصليبية غيوم، أسقف صور الالتيني، أو 
"وليم الصوري"، كما جرت تسميته في الكتابات 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة. أّس����س ال��ف��رن��ج��ة ف��ي طرابلس 
كونتية شملت معظم المناطق المارونية من جبل 
الموارنة  الموارنة من رعاياهم. تقّرب  لبنان، وبات 
من كنيسة روما تدريجيا، وفي العام 1180، اجتمع 
أمريكوس،  الالتيني  أنطاكيا  ببطريرك  رؤساؤهم 
ال��واح��دة، وأعلنوا قبولهم  المشيئة  ونبذوا مذهب 
الرومانية ودخولهم في طاعتها.  الكنيسة  بإيمان 
هكذا اتحدت جماعة مارون بكنيسة روما، وتبّنت 
تقاليدها والتزمتها، كما روى أسقف عكا الالتيني 
يعقوب الفيثري في شهادة أخرى تشّكل مع تلك 
التي تركها وليم الصوري أهم مصدر لمعرفة تاريخ 

الموارنة في تلك الحقبة.
ل����م ت���ك���ن ه�����ذه ال���ش���راك���ة ال���ح���دي���ث���ة ب���ي���ن روم����ا 
الموارنة من عصى  بين  إذ ظهر  والموارنة كاملة، 
ال��ف��رن��ج��ة، ك��م��ا روى ول��ي��م ال���ص���وري ف���ي ت��اري��خ��ه. 
له،  وم��ع��ارض  بين مؤيد لالتحاد  ال��م��وارن��ة  انقسم 
فأوفد البابا إينوشتيوس الثالث في العام 1203 
تلك  في  الطرفين.  بين  للتوفيق  رسوليًا  قاصدًا 
ال��ف��ت��رة ال��ح��رج��ة، حضر ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي أرميا 
العمشيتي إلى روما، وعاد منها حاماًل بركة خاصة 
���ع���ت ف���ي ال���ع���ام 1216، 

ُّ
م���ن ال��ب��اب��ا ورس���ال���ة م��ن��ه وق

ق 
ّ
أق��دم وثيقة معروفة تتعل الرسالة  عتبر هذه 

ُ
وت

بتاريخ الطائفة المارونية ككنيسة قائمة بذاتها. 
ال��ع��ام 1230، واندلع  ف��ي  العمشيتي  أرم��ي��ا  ��ى 

ّ
ت��وف

إثر رحيله. اشتدت  الموارنة  الخالف بين صفوف 
سلطة  تفتتت  بينما  لالتحاد،  المعارضة  الحركة 
الفرنجة في المشرق، وباتت آخر معاقلها كونتية 
ط��راب��ل��س وب��ع��ض ال���م���دن ال��س��اح��ل��ي��ة م���ن مملكة 
ال���ق���دس. ف��ي ال��ع��ام 1268، أغ����ار ال��م��م��ال��ي��ك على 
القليعات، وخّربوا الحدث وجوارها في جبة بشري، 
طرابلس.  على  لالستيالء  التخطيط  في  وش��رع��وا 
بلغ االنقسام الماروني ذروته في تلك األيام، وبات 
للطائفة بطريرك مناصر لروما مركزه في حاالت، 
وهو أرميا الدلمصاوي، وبطريرك آخر مناوئ لهذه 
الوحدة مركزه في الحدث، هو لوقا البنهراني. أغار 
في  لبنان  جبل  على  المماليك  من  بأمر  التركمان 
العام 1283، وأخذوا لوقا البنهراني أسيرًا، "وكان 
إمساكه فتوًحا عظيًما، أعظم من افتتاح حصن أو 
سيرة  كاتب  الظاهر  عبد  اب��ن  سّجل  كما  قلعة"، 
األّي����ام والعصور  ف��ي "ت��ش��ري��ف  ق���الوون  السلطان 

بسيرة الملك المنصور".
في  الفرنجة  معاقل  آخ��ر  على  المماليك  قضى 
بالد الشام، وقّسموا هذه األراضي ست ممالك، هي 
دم��ش��ق، حلب، طرابلس، ح��م��اه، صفد، وال��ك��رك، 
ف��أص��ب��ح��ت ال��م��ن��اط��ق ال���م���ارون���ي���ة م���ن ج��ب��ل ل��ب��ن��ان 
ال��م��م��ال��ي��ك على  ت��اب��ع��ة لمملكة ط��راب��ل��س. ق��ب��ض 
وس��اروا  الحجوالوي،  جبرائيل  الماروني  البطريرك 
ب���ه إل����ى ط���راب���ل���س، وأح����رق����وه ع��ن��د ج��ام��ع ط��ي��الن، 
المدينة، في أول نيسان 1367. انكسرت  خ��ارج 
ش���وك���ة ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة ال���م���ارون���ي���ة، وب������ات خ��ل��ف��اء 
جبرائيل الحجوالوي تحت رحمة دولة المماليك في 
النافذة  الكلمة  القرى  لمقدمي  وأصبح  طرابلس، 

في الطائفة. 

كالوردة بين األشواك
ث��ب��ت��ت ال��ك��ن��ي��س��ة ال���م���ارون���ي���ة وح���ده���ا م���ن بين 
ال��ب��ي��ع ال��ش��رق��ي��ة ف���ي ط��اع��ة روم�����ا، ف��ك��اف��أه��ا ال��ب��اب��ا 
على  بطريركًا  ببطريركها  واع��ت��رف  أوجينيوس، 
تنامي  م��ن  المماليك  خشي  األن��ط��اك��ي.  الكرسي 
س��ل��ط��ة ه���ذه ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة، وخ���ّرب���وا م��رك��زه��ا في 
ميفوق، فانتقل البطريرك إلى دير سيدة قنوبين 
في جبة بشري. تقّوت الكنيسة المارونية بعناية 
العناية  ه���ذه  ب��ط��ارك��ت��ه��ا بفضل  روم����ا، واس��ت��ع��اد 
س��ل��ط��ت��ه��م األول������ى، ون��ج��ح��وا ف���ي ت��ح��ج��ي��م سلطة 
األخيرة  السنة  العام 1515، وهي  المقّدمين. في 
من حكم المماليك لبالد الشام، كتب البابا الوون 
الحدثي  الماروني شمعون  البطريرك  إلى  العاشر 
الذي شاء، بحلمه  القدر اإللهي  ممتدحًا: "نشكر 
ال��ع��ظ��ي��م، أن ي��ب��ق��ي ع��ب��ي��ده ال��م��ؤم��ن��ي��ن، م���ن بين 

الكفر  وس��ط  ف��ي  مصيبين  ال��ش��رق��ي��ة،  الكنائس 
والبدع كالوردة بين األشواك". 

ف��ي ت��ل��ك ال��ح��ق��ب��ة ال��م��ت��أزم��ة م��ن ت��اري��خ��ه��م، ب��دأ 
الموارنة بتدوين تاريخهم وتثبيت تقاليدهم في 
العقائدي،  الدفاعي  الطابع  عليها  غلب  كتابات 
ى هذا الطابع في التشديد على التبرؤ من 

ّ
وقد تجل

مذهب "الطبيعة الواحدة" وتأكيد "األرثوذكسية 
الدائمة"، أي اإليمان القويم الذي لم يعرف البتة 
ف��ي مطلع  الشقاق والهرطقة.  أن���واع  م��ن  ن��وع  أي 
القالعي  بن  جبرائيل  روى  عشر،  السادس  القرن 
الواحدة  المشيئة  نبذ مذهب  ال��ذي  م��ارون  قصة 
في حضرة بابا روما، فنصبه األخير بطريركًا على 
ك��رس��ي أن��ط��اك��ي��ا، وع����اد ب��ع��ده��ا إل���ى ج��ب��ل لبنان 
حيث أسس شعبًا كاثوليكيًا ُعرف باسم "شعب 
م����ارون"، ويمكن ال��ق��ول إن ه��ذه ال��رواي��ة شكلت 
ن��واة ل��رواي��ة الحقة، هي قصة يوحنا م���ارون، أول 
بين  أنطاكيا  بطريرك ماروني جلس على كرسي 
ج��اء  ال���ق���الع���ي،  ب���ن  ج��ب��رائ��ي��ل  ب��ع��د  685 و707. 
إبرهيم الحاقالني الذي عمل على ترجمة النصوص 
السريانية والعربية في روما حيث توفى في العام 
حقق  لكنه  تاريخًا،  الحاقالني  يكتب  لم   .1664
نصوصًا ونشر أخرى نسبها إلى البطريرك يوحنا 
مارون، وذلك بدافع إظهار صحة اإليمان الماروني 
البطريرك  أكمل  كل شبهة.  من  ت��ه  وب��راء القويم 
أس��ط��ف��ان ال��دوي��ه��ي ه���ذا ال��م��ش��وار، وروى ت��اري��خ 
الموارنة من منظار محدد حرص فيه على إظهار 
وكاثوليكيتها  المارونية  الكنيسة  أرثوذكسية 
الدائمة منذ نشوئها، فربط بينها وبين مارون آخر 
ال��ذي ذك��ره المسعودي، وهو  م��ارون  يختلف عن 
مارون الناسك الذي رحل عن هذه الدنيا في العام 
410، أي قبل زمن االنشقاقات، وقد تحدث عنه 
تيودوريتوس القورشي في "تاريخ أصفياء الله"، 
ال��دوي��ه��ي  وروى م��آث��ره ف��ي أس��ط��ر قليلة. رف���ض 
يوحنا  وروى س��ي��رة  ال��ب��ط��ري��ك،  ب��ن  رواي����ة سعيد 
م�����ارون، ال���راه���ب ال���ذي أت���ى م��ن ص��ق��ل��ي��ة، وح���ارب 
م��ذه��ب ال��م��ش��ي��ئ��ة ال����واح����دة، وك����ان أول ب��ط��ارك��ة 
اعتمد سمعان  االنطاكي.  الكرسي  على  الموارنة 
القرن  ال��رواي��ة في  ع��واد ويوسف السمعاني ه��ذه 
الثامن عشر، كما اعتمدها من بعدهما المؤرخون 
ال��ق��رن التاسع عشر، ودخ��ل��ت بذلك  ال��م��وارن��ة ف��ي 

التاسع  ال��ق��رن  منذ  المارونية.  الجماعية  ال��ذاك��رة 
ع��ش��ر، عمد ع��دد كبير م��ن أه��ل االخ��ت��ص��اص إلى 
م��واض��ع ضعفها،  وتفنيد  ال��رواي��ات  ه��ذه  مراجعة 
وذهب البعض منهم إلى الشك في وجود يوحنا 
مارون، واتهموا إبرهيم الحاقالني بالتزوير، غير أن 
المارونية بين  آب��اء الكنيسة  ال��ذي وضعه  التاريخ 
ثابتًا  بقي  عشر  والثامن  عشر  ال��س��ادس  القرنين 

في الذاكرة الجماعية، ولم يتزعزع قط.
س��ط��ع ن��ج��م أع����الم ال���م���وارن���ة ف���ي روم����ا ف���ي زم��ن 
ان��ت��ق��ال ال��ح��ك��م إل����ى ال��ع��ث��م��ان��ي��ي��ن. ف���ي ظ���ل ه��ذه 
ال����خ����الف����ة، أض���ح���ت ب�����الد ال����ش����ام ث�����الث والي������ات، 
الموارنة في جبة  دمشق وحلب وطرابلس، وب��ات 
لوالة  تابعين  والمنيطرة  وجبيل  والبترون  بشري 
ط��راب��ل��س، فشرعوا ب��ال��ن��زوح إل��ى ك��س��روان والمتن 
وال��ج��رد وال��غ��رب وال��ش��وف، وك��ان��ت ه��ذه المناطق 

ت��اب��ع��ة ل���والي���ة دم���ش���ق. ارت���ب���ط ال���م���وارن���ة ب���األم���راء 
دت هذه 

ّ
المعنيين، ونما دوره��م في ظلهم. توط

الشراكة بشكل كبير في عهد فخر الدين المعني 
ك��م��ا ش��ه��د اس��ط��ف��ان ال��دوي��ه��ي: "ف���ي دول����ة فخر 
الكنائس  ع���ّم���روا  ال��ن��ص��ارى،  ارت��ف��ع رأس  ال��دي��ن 
���وا ش���اش���ات وك�����رور، 

ّ
ورك���ب���وا ال��خ��ي��ل ب���س���روج ول���ف

لبسوا طوامين وزنانير مستق�طة، وحملوا القاص 
ال��م��ج��وه��رة. وق��دم��وا المرسلين م��ن بالد  وال��ب��ن��دق 
الفرنج وأخذوا السكنة في جبل لبنان. لكون غالب 

عسكره كانوا نصارى، وكواخيه وخدامه موارنة".
إل��ى اآلستانة  األمير  باقتياد  العهد  انتهى ه��ذا 
عدم في العام 1635. استعاد والة طرابلس 

ُ
حيث أ

ال��م��ن��اط��ق ال��ش��م��ال��ي��ة م���ن ج��ب��ل ل���ب���ن���ان، واس��ت��م��ّر 
الموارنة في النزوح من هذه المناطق إلى كسروان 
والمناطق الدرزية، وتزامن هذا التحول مع انقراض 
ال��س��الل��ة ال��م��ع��ن��ي��ة ف���ي ال���ب���الد ف���ي ال���ع���ام 1697، 
وانتقال السلطة إلى الشهابيين. وقد تنصر فرع 
من هذه الساللة، وتسلم الحكم في العام 1770، 
ف�باتت اإلمارة الشهابية إمارة مارونية. نعم الموارنة 
تاريخهم،  م��ن  الحقبة  ه��ذه  ف��ي  كبيرة  بامتيازات 
وأصبحت لهم، مكانة سياسية فريدة من نوعها في 
العثمانية،  السلطة  تضعضعت  العثمانية.  البالد 
واستغلت دولة محمد علي باشا المصرية الوضع، 
بالتعاون مع  العام 1834  الشام في  ب��الد  فدخلت 
ال��خ��روج منها  إل��ى  األمير بشير، غير أنها اضطرت 
ب��ع��د س���ن���وات، وت��ب��ع��ت ه���ذا ال���خ���روج اص��ط��دام��ات 
دامية بين الدروز والموارنة. ُوضع جبل لبنان تحت 
جبل  تقسيم  ج��رى  ثم  المباشر،  العثماني  الحكم 
والثانية  مسيحية،  واح���دة  قائمقاميتين،  لبنان 
درزي��ة، غير ان الوضع عاد وت��أزم، وأدى إلى حرب 
1860 التي قضى فيها عدد كبير من المسيحيين. 

الفكرة اللبنانية
أف��س��ح��ت ه����ذه ال���ك���ارث���ة ال���م���ج���ال أم�����ام ف��رن��س��ا 
العثمانية  للتدخل، وأدت محادثاتها مع السلطة 
إل����ى ق��ي��ام ك��ي��ان م��م��ت��از ل��ل��ب��ن��ان ي���رأس���ه متصرف 
مسيحي كاثوليكي غير لبناني يعّينه السلطان من 
بين رعاياه. هكذا ولدت الفكرة اللبنانية وترعرعت 
في كنف الكنيسة المارونية، وتحققت مع نهاية 
العهد العثماني. في اليوم األول من أيلول 1920، 
ظهر الجنرال غورو وسط بطريرك الموارنة والمفتي 
الكبير في قصر الصنوبر، وأعلن في خطاب طويل 
قيام "لبنان الكبير" أمام كبار أعيان البالد، وتزامن 
ه���ذا اإلع����الن م��ع ال��ق��ض��اء ع��ل��ى اس��ت��ق��الل "ال��دول��ة 
بيه  المتصّرف نجيب  العربية" في سوريا. خطب 
أبو صوان يومذاك في بدء االحتفال، وقال مرّحبًا 
ب��ال��ج��ن��رال ال��ف��رن��س��ي: "ف���ي ه���ذه ال��س��اع��ة المهيبة 
ال��ت��ي ت��دخ��ل ال��ت��اري��خ ل��ت��دوي��ن ح��ق��ب��ة غ��ي��ر قابلة 
لالنمحاء، بيروت زهرة سوريا، عاصمة لبنان الكبير، 
راعيها  فيكم  تحيي  ال��ح��رة،  أنفاسها  مستعيدة 

وتحيي بشخصكم فرنسا المجيدة".
الكبير ك��دول��ة مستقلة  لبنان  إع���الن دول���ة  ت��ّم 
ت���ح���ت االن�����ت�����داب ال���ف���رن���س���ي، وت�����م ب���ع���ده���ا إق�����رار 
ن��ادى بها  التي  الدعوة  الدستور، وتحققت بذلك 
الحركة  رف��ض��ت  المتصرفية.  عهد  منذ  ال��م��وارن��ة 
ال��س��وري��ة وأن��ص��اره��ا ف��ي لبنان االع��ت��راف  الوطنية 
في  المنطقة  ودخلت  الناشئ،  اللبناني  بالكيان 
صراع داخلي استمر حتى مطلع الثالثينات، حين 
السورية  الوطنية  الحركة  على  فرنسا  اشترطت 
االعتراف بالكيان اللبناني قبل توقيع معاهدة تقّر 
فيها باستقالل دولتي سوريا ولبنان. ولد الميثاق 
اللبناني في خضم هذا الصراع، وجاء بمثابة صيغة 
توفيقية تجمع بين الوالء القومي العربي واالعتراف 

بالكيان اللبناني.
العام  ف��ي  ع��ن فرنسا  الناشئة  ال��دول��ة  استقلت 
م الموارنة الحكم في الجمهورية التي 

ّ
1943، وتسل

ال��دور األساسي في تأسيسها. تعّرض  ك��ان لهم 
ه���ذا ال��ك��ي��ان م��ن��ذ ن��ش��وئ��ه لسلسلة م��ن ال��ه��زات، 
ال��ي��وم، وفيها  ال��ت��ي يعيشها   ه��ذه 

ً
أكثرها ض����راوة

ال��ب��اب��ا الوون  ال���ذي شّبهه  م����ارون"  يعاني "ش��ع��ب 
العاشر ب�"الوردة بين األش��واك"، ما تعانيه الوردة 

التي تتعّرض ألخطار الذبول! 

شعب مارون

في العام 1515، كتب البابا الوون 
العاشر إلى البطريرك الماروني 

شمعون الحدثي ممتدحًا: "نشكر 
القدر اإللهي الذي شاء، بحلمه 

العظيم، أن يبقي عبيده المؤمنين، 
من بين الكنائس الشرقية، مصيبين 

في وسط الكفر والبدع كالوردة بين 
األشواك"

خرجت الكنيسة المارونية في األزمنة الحديثة من الظّل، 
وحظيت سياسيًا بدوٍر لم تحَظ به أيٌّ من الكنائس الشرقية 

األخرى. نشأت الفكرة اللبنانية في كنف هذه الكنيسة 
وتحولت إلى واقع مع نشوء الدولة اللبنانية، فماذا فعل 

"شعب مارون" بهذه الوديعة؟

تسّلم الموارنة السلطة في 
الجمهورية التي كان لهم الدور 
األساسي في تأسيسها. تعّرض 

الكيان اللبناني منذ نشوئه لسلسلة 
من الهزات، أكثرها ضراوًة هذه التي 
يعيشها اليوم، وفيها يعاني "شعب 

مارون"، ما تعانيه الوردة التي 
تتعّرض ألشواك الذبول وأخطاره! 

اعالن لبنان الكبير، ريشة فيليب موراني.

القديس مارون، رسم بيزنطي معاصر.

القديس مارون الناسك، ريشة مروان مكرزل.

عن الجماعة المارونية التي كانت "كالوردة بين األشواك"
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ن��س��ت��ذك��ر االح��ت��ف��االت ال��ض��خ��م��ة ال��ت��ي أقيمت 
في سوريا في قرية ب��راد شمال حلب في العام 
الناسك  م���ارون  ال��ق��دي��س  عيد  لمناسبة   2011
شفيع الكنيسة المارونية في 9 شباط. وكانت 
اس��ت��ع��دادات ضخمة  أن��ه��ت  ق��د  محافظة حلب 
الس��ت��ق��ب��ال ن��ح��و ت��س��ع��ة آالف ح���اج ل��ب��ن��ان��ي إل��ى 
����ه ُع��ث��ر ع��ل��ى م��رق��د 

ّ
ه����ذه ال��ق��ري��ة ح��ي��ث ي��ق��ال إن

م��ار م���ارون. وق��ع ه��ذا ال��ح��دث ضمن االحتفالية 
الينبوع"، حسب  إلى  "الحج  الجديدة،  الدينية 
إقامة  شهدت  التي  آن���ذاك،  الرسمية  التسمية 
ق����داس اح��ت��ف��ال��ي ع��ن��د م��رق��د ش��ف��ي��ع الكنيسة 
ال���م���ارون���ي���ة. ول��ق��د ص����ّرح ب��ك��ل وض����وح م��ح��اف��ظ 
المبتكرة  االحتفالية  ب��أن  م��ن��ص��ورة  علي  حلب 
ه����ذه "ت��ع��ت��ب��ر ت��ق��ل��ي��دًا روح���ي���ًا م��ه��م��ًا ف���ي ح��ي��اة 
إنسانية  قيم  من  تمثله  بما  المارونية  الطائفة 

تتجلى في التسامح والمحبة والسالم، وتشكل 
بين  ال��ت��واص��ل  م��ن  ال��م��زي��د  لخلق  مهمة  محطة 
أب��ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د ف��ي س��وري��ا ول��ب��ن��ان". وقد 
 لتصريحه على توفير 

َ
حرص علي منصورة وفقا

إن��ارة  من  والتقنية  الفنية  المستلزمات  "جميع 
وأج��ه��زة ص��وت وش��اش��ات م��رئ��ي��ة، كما ت��م بناء 
والمستوصف  القرية  بلدية  لبناء  خشبية  مقاّر 
واستراحات  مقاعد خشبية  ووض��ع  والكافيتريا 
ف���ي ك���ل م���ح���اور ب����راد ال��ت��ي وف����رت اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
ال��خ��دم��ي��ة ال��خ��اص��ة ب����ال����زوار"، ول��ف��ت إل���ى حملة 
الدينية  باالحتفالية  للتعريف  ضخمة  إعالنية 
الجديدة عبر لوحات إعالنية طرقية من مدخل 
حلب الغربي في اتجاه طريق حلب- أعزاز وداخل 

مدينة حلب.
من الطبيعي أن تقام مراسم دينية في محيط 

حلب وأع��زاز حيث عاش الراهب مارون وتنّسك 
في الهواء الطلق تبعًا لطريقة الذين "ال سقف 
أّول من  لهم"   )hypèthres(، وربما ك��ان هو 
ف. 

ّ
والتقش النسك  النمط من حياة  اعتمد هذا 

إلينا  ن��ق��ل��ه��ا  )ت410-(  ال��ن��اس��ك  م�����ارون  س��ي��رة 
مدينة  أسقف  تيودوريتوس  الكنسي  ال��م��ؤرخ 
قورش قرب أعزاز، هي التي جعلت منه قديسًا 
في الكنيسة الجامعة. وتقيم ذكراه الكنيستان 
الالتينية والبيزنطية في 14 شباط والكنيسة 

المارونية في 9 منه. 
لكن هناك فارق بين الهوية الكنسّية المارونية 
المارونية  الطائفة  اللبنانية.  الوطنية  والهوية 
لذلك  اللبناني،  للكيان  أساسيًا  مكّونًا  تشّكل 
فإن عيد شفيع الكنيسة المارونية هو مناسبة 
لبنان كعمود  أهمّية  إل��ى  بوضوح   

ّ
ت��دل رسمية 

ل��ل��وج��ود المسيحي ف��ي وط���ن األرز وف��ي  ف��ق��ري 
العالم العربي. لذا نتساءل ماذا عساه يقول مار 
دعوة  لّبوا  الذين  اللبنانيين  للمواطنين  م��ارون 

النظام ال��س��وري وذه��ب��وا إل��ى ب��راد لالحتفال بما 
ه��و ع��ي��د رس��م��ي ل��ل��دول��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة خ����ارج أرض 
ال���وط���ن، وف���ي م��ق��دم��ه��م ش��خ��ص��ّي��ات سياسية 
رفيعة المستوى مثل دولة رئيس الوزراء السابق 
العماد ميشال عون؟ ماذا كان مار مارون ليقول 
عم  "ش��و  غير  تلك،  اللبنانية  لجماعته  ي��وم��ذاك 
تعملو هون؟ عايدوني مع كل اللبنانيين هونيك 

بلبنان"؟ 
وم������اذا ي��م��ك��ن��ه أن ي���ق���ول ال���ي���وم ل��ل��ب��ن��ان��ّي��ي��ن 
يشاهدهم  حين  المسيحّيين  وس��ائ��ر  ال��م��وارن��ة 
إرب��ًا وال يكترثون  إرب��ًا  غير آبهين لتمزيق لبنان 
إاّل بمسائل ثانوية تافهة ال عالقة لها بالهوية أو 

االنتماء الوطني ولكن فقط بالمحاصصة؟
كيف سيخاطبهم مارون في 9 شباط 2015 
ال��رئ��اس��ة اللبنانية ف��ارغ��ة من  ح��ي��ن ي���رى س���ّدة 
رمزها المسيحي الماروني؟ "ماذا فعلتم بفضيلة 

الصمود التي أورثتكم إّياها؟" 
المفصلية  بخياراتهم  م��ارون  رهم 

ّ
سيذك هل 

الحاسمة منذ أيام المجمع المسكوني الرابع في 
خلقيدونيا في العام 451؟ يومها رفض رهبان 
دير مارون أن يتبعوا بيئتهم الثقافية السريانية 
بالمسيح  الطبيعتين  بعقيدة  تقبل  ل��م  ال��ت��ي 
السريان  اعتبرها  والتي  المعلنة في خلقيدونيا 
واألق���ب���اط واألرم����ن إي��م��ان القيصر ال���روم���ي. أم��ا 
رهبان دير مارون فقد اتخذوا الخيار الصعب وهو 
التقوقع  عن  البعيد  المسكوني  االنفتاح  خيار 
في  فعلوا  وكذلك  الطبيعتين.  بعقيدة  وقبلوا 
القرن السابع أيام آخر حروب الفرس على الروم 
على  )هرقل(  هيراقليوس  القيصر  عرض  حين 
المشيئة  ع��ق��ي��دة  ع���ن خ��ل��ق��ي��دون��ي��ا  ال��خ��ارج��ي��ن 
 وس����ط وت��س��وي��ة 

ٍّ
ال����واح����دة ف���ي ال��م��س��ي��ح ك���ح���ل

عقائدية تسمح له بلّم الشمل ومواجهة الفرس 
ال���واح���دة،  ��ًا واح�����دًا. رف��ض��ه��ا أه���ل الطبيعة 

ّ
ص��ف

وق��ب��ل ب��ه��ا ال���م���وارن���ة وف�����اًء ل����روح ال��م��س��ك��ون��ي��ة، 
والقسطنطينية  روم���ا  كنائس  بها  قبلت  كما 
دوا 

ّ
وأنطاكيا وأورشليم. وكذلك عملوا عندما وط

عالقاتهم مع كنيسة روما في القرون الوسطى. 
وعندما منحتهم فرنسا الحماية في العام 1649 
في أيام البطريرك يوحنا الصفراوي، استطاعوا 
أن يؤدوا بذكاء وفاعلية دورهم الثقافي الممّيز 

المنفتح على العالم العربي وثقافته.
ه���ذه ال��ث��واب��ت ل��ع��ب��ت دوره����ا أي����ام ال��ب��ط��ري��رك 
الكبير.  لبنان  ح���دود دول���ة  ال��ح��وّي��ك عند رس��م 
بل  ل��ل��م��وارن��ة،  ال��ح��وي��ك وط��ن��ًا صغيرًا  فلم يختر 
اختار، وفقًا للتقليد المسكوني، لبنان المنفتح 
المتعّدد وطنًا للعيش معًا وليس حظيرة ألقلية 

متقوقعة وخائفة.
لو عاد اليوم مارون الناسك في وسط المشرق 
ال��م��س��ي��ح��ي، ل��ك��ان ط���رح ال���س���ؤال: "ل���م ت��ك��ون��وا 
روح  َم��ن سلبكم  ذات��ك��م.  على  متقوقعين  يومًا 
الشرق؟  ثقافات  مع  ال��دائ��م  والتفاعل  االنفتاح 
التضامن  عليه  أّن  المسيحي  ينسى  متى  منذ 
وخ����دم����ة ك����ل ض��ح��ي��ة وك�����ل م���ظ���ل���وم ك���م���ا ف��ع��ل 

السامري الصالح؟". 

أنطوان قربان

نداء

"ماذا فعلتم بالثوابت التي أورْثُتُكم إياها؟"

أسئلة مارونية يف زمن العنف واإللغاء

سمير فرنجية

ألم يدرك الموارنة بعد، أن المنطقة العربية قد 
دخلت حربًا دينية تشبه إلى حّد بعيد "حرب 
الثالثين سنة" التي دّمرت المجتمعات األوروبية 
م��ن ال��ب��ل��ط��ي��ق إل���ى ال��م��ت��وس��ط، ف��ي م��واج��ه��ات 
والبروتستانت خالل  الكاثوليك  بين  ما  دامية 
القرن السابع عشر، وأن لبنان ليس في منأى 

من هذا العنف؟
أال ي��ش��ع��ر ال����م����وارن����ة، ك��م��ا ج����اء ف���ي رس��ال��ة 
المسيحيين في  "أن  األول����ى،  ال��ش��رق  ب��ط��ارك��ة 
الشرق هم جزء ال ينفصل عن الهوية الحضارية 
ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن، ك��م��ا أن ال��م��س��ل��م��ي��ن ف���ي ال��ش��رق 
ه���م ج����زء ال ي��ن��ف��ص��ل ع���ن ال���ه���وي���ة ال��ح��ض��اري��ة 
للمسيحيين، وأننا من هذا المنطلق، مسؤولون 

بعضنا عن بعض أمام الله والتاريخ"؟
ما الذي ينتظره الموارنة، للخروج من التقوقع 
وال���ع���م���ل ع��ل��ى إع������ادة االع���ت���ب���ار ال����ى ال��ن��م��وذج 
النموذج  ه��ذا  المشترك،  العيش  في  اللبناني 
في  استثنائية  أه��م��ي��ة  ال��ي��وم  يكتسب  ال���ذي 

 مجنون؟
ٌ

منطقة يجتاحها عنف
 

ّ
ك��ل م��ن  وأك��ث��ر  اآلن،  ل��ل��م��وارن��ة،  ينبغي  أال 

اللبنانية  التجربة  ف���رادة  تظهير  مضى،  وق��ت 
في العالم عمومًا، من حيث شراكة المسيحيين 
وفرادتها  واح���دة،  دول��ة  إدارة  في  والمسلمين 

في العالم اإلسالمي خصوصًا، من حيث شراكة 
ة والشيعة في إدارة الدولة ذاتها؟  السنَّ

م��ا ال����ذي ي��ن��ت��ظ��ره ال���م���وارن���ة، إلص����دار إع��الن 
اللبناني،  ال��زم��ن  تغيير  ن��ري��د  إن��ن��ا  ف��ي��ه  ن��ق��ول 
ووقف دوامة الصراعات في ما بيننا، على حجم 

على  والعمل  واالدارة،  السلطة  ف��ي  طوائفنا، 
إقامة دولة ديموقراطية، حديثة، مدنية تقوم، 
كما جاء في المجمع البطريركي الماروني، على 
بين  الفصل،  ح��دود  حتى  ال��ص��ري��ح،  "التمييز 
ال��دي��ن وال���دول���ة، ب���داًل م��ن اخ���ت���زال ال��دي��ن في 
السياسة، أو تأسيس السياسة على منطلقات 
مفهوم  و"ت��ط��وي��ر  المطلق"،  صفة  لها  دينية 
ديموقراطّية  دول��ة   

ّ
ظ��ل في  للمواطنّية  جديد 

تضمن مساواة األف��راد في الحقوق والواجبات 
كما تضمن احترام التنّوع الطائفّي"؟

أل����م ي��ح��ن ال���وق���ت ع��ن��د ال���م���وارن���ة، ل���"ت��ن��ق��ي��ة 
ال�����ذاك�����رة"، ك��م��ا ورد ف���ي اإلرش������اد ال��رس��ول��ي، 
وطّي صفحة الماضي نهائيًا وتحصين الوضع 
ال��داخ��ل��ي م��ن اح��ت��م��االت ال��ع��ودة ال��ى ال���وراء من 
بصورة شاملة  الوطنية  المصالحة  إتمام  خالل 
ون��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ى ق���اع���دة اإلق�������رار ب��ال��م��س��ؤول��ي��ة 
واعتبار  الحرب  خطايا  عن  والفردية  الجماعية 
ج��م��ي��ع ال��ض��ح��اي��ا ش���ه���داء ال���وط���ن، ل��ئ��ال يبقى 
نصفين،   – الضحايا  فيهم  بمن   – اللبنانيون 

نصفًا خائنًا ونصفًا بطاًل؟ 
ألم يدرك الموارنة بعد، أهمية إرساء ثقافة 
مواجهة  في  معًا،  العيش  ثقافة  ج��دي��دة، هي 

ثقافة اإللغاء السائدة في أيامنا هذه؟
أال ي���رى ال��م��وارن��ة، أن ال��ع��ي��ش م��ع��ًا يتخطى 
مستوى التساكن أو التعايش بين المجموعات 
المتعددة، وأنه نمط حياة يؤّمن لالنسان فرصة 
ال��ت��واص��ل وال��ت��ف��اع��ل م��ع اآلخ����ر ب��ح��ي��ث تغتني 
شخصيته من تلقّيها جديد اآلخر، وتغني هي 
ب��دوره��ا شخصية اآلخ���ر، وذل���ك م��ن دون إلغاء 
التي تصبح في هذه  وال��ف��وارق  للخصوصيات 
الحال مصدر غنى للجميع. فاالنسان يأخذ من 
اآلخر ما يساهم في رسم معالم شخصيته، وهو 
الوقت ذات��ه في تكوين شخصية  يساهم في 

اآلخر؟ 
أال ي��درك ال��م��وارن��ة، أن ه��ذا العيش معًا هو 
ن��م��ط ح��ي��اة ي���رى أن غ��ن��ى االن���س���ان ي��أت��ي من 
فالبيئة  لشخصيته؟  المكّونة  العوامل  تنوع 
ال��م��أزوم��ة ال  المغلقة ال ت��وف��ر ت��ن��وع��ًا، وال��ب��ي��ئ��ة 
االنسان  الحالتين، يفقد  بالتنوع. وفي  تقبل 
اكتشاف حقيقته وتبقى جوانب  قدرته على 
من شخصيته في الظالم ألنه لم يأت من يلقي 
األضواء عليها ويدفعها الى التعبير عن حالها. 
ال��ى تنظيم  ف��ي حاجة  ال��م��وارن��ة  ألسنا نحن 
أننا  ي��ؤك��د  اع���الن  خ��الل  م��ن  بمحيطنا  عالقتنا 
ج���زء أص��ي��ل م��ن ه���ذا ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، ل��ن��ا عليه 
ول���ه ع��ل��ي��ن��ا، ف���ال م��ج��ال ل��ل��ف��ص��ل ب��ي��ن��ن��ا وب��ي��ن��ه، 
ف��م��س��ت��ق��ب��ل��ن��ا ره����ن ب��م��س��ت��ق��ب��ل��ه؟ أال ي��ج��ب أن 
في  المنطلق،  ه��ذا  من  الموارنة،  نحن  نشارك 
الجهود المبذولة على أكثر من صعيد إلخراج 

ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي م��ن أزم��ت��ه وق��ي��ام م��ش��رق عربي 
نستلهم  وأن  وت���ع���ددي،  دي��م��وق��رط��ي  ج��دي��د 
النهضة إلط��الق نهضة جديدة تخرجنا  ت��راث 
إب��ق��اء األوض���اع كما هي،  م��ن م��أزق الخيار بين 
إلحداث  والعنف  التطرف  طريق  سلوك  وبين 

التغيير؟ 
أال ندرك نحن الموارنة، أن لدينا كلبنانيين 
ت��ج��رب��ة غ��ن��ي��ة ف���ي ه���ذا ال��م��ج��ال: ل��دي��ن��ا تجربة 
العنف الذي مارسناه والذي لم يؤد في نهاية 
األم���ر س���وى ال���ى ال���خ���راب وال���دم���ار. وأن لدينا 
ت��ج��رب��ة ال��ت��ع��دد ال����ذي أوج���دن���ا ل���ه ص��ي��غ��ة في 
م��ي��ث��اق��ن��ا ال��وط��ن��ي وف���ي دي��م��وق��راط��ي��ت��ن��ا؟ وأن 

تراثنا  ول��ي��دة  ه��ي  ال��ت��ي  ال��ح��داث��ة  لدينا تجربة 
وهويتنا، وليست سلعة مستوردة؟ وأن لدينا 
تجربة االنفتاح على العالم الذي يعود تاريخه 
الى زمن بعيد، وهو اليوم مهم في عملية إعادة 

تحديد موقعنا في العالم؟
الموارنة،  ننتظر نحن  م��اذا  األخ��ي��ر:  ال��س��ؤال 
ل��ن��س��ج ع��الق��ات ش��راك��ة وت��ض��ام��ن ب��ي��ن جميع 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن م���ن م��خ��ت��ل��ف ال���ط���وائ���ف، ال��ذي��ن 
للنضال  استعدادًا  وُيبدون  العنف،  يرفضون 

معًا ضد كل أنواع التطرف؟
م��ن��ذورًا لحروب  ي��ك��ون  أن  لبنان  ق��در  ليس 
م��س��ت��دام��ة، وإن���م���ا ه���و وط����ن ي��س��ت��ح��ق ال��ح��ي��اة 
الحرة الكريمة كسائر األوطان. ودور الموارنة، 
 عما كان 

ّ
اليوم، في هذا الصدد، ينبغي أاّل يقل

 آن.
ّ

عليه دورهم في كل

في ظل األخطار الداهمة التي تحدق بمنطقتنا العربية، وانعكاساتها المريعة على الواقع اللبناني، وما يترافق مع ذلك من 
انهيار بنيوي في مكّونات الدولة ومؤسساتها، وفي معنى الجمهورية، والعيش معًا، ووجود الجماعات وتفاعلها، وعشية عيد 
شفيع الموارنة، مار مارون، ال بد لنا من طرح سؤال األسئلة: تجنبًا لألسوأ الماثل في األفق، ماذا ننتظر كموارنة للعمل على 

الرحابنة منع الحرب بين المسلمين، حمايًة للمسلمين وللمسيحيين، وللكيان اللبناني؟  لبنان  ي��ذوي.  عقل  لبنان سعيد 
وفيروز يندثر، ربما الى األبد. لبنان الهيمنة 
هو،  جنونه  عبر  أحببناه،  ال���ذي  ال��م��ارون��ي��ة 
وص��وت��ه��ا ه���ي، وك��ل��م��ات ع��اص��ي وم��ن��ص��ور 
وألحانهما، لبنان الجبل هذا، الذي من كثرة 
تبنيناها  التي  اللهجة  ومع  ما تماهينا معه 
��ن��س��ي��ن��ا 

ُ
ب��ع��دم��ا ع��ّم��م��وه��ا ع��ل��ي��ن��ا وك������ادت ت

المأل  على  تعلن  ل��م  التي  المحلية  لهجاتنا 
المتناسلة...،  االهلية  ال��ح��روب  بسبب  اال 
لبنان هذا، يتالشى. عّبر الرحابنة عن لبنان 
السياسية  ال��م��ارون��ي��ة  حقبة  ال��ى  المنتمي 
ذاك.  قلياًل(  )ول��و  المنحاز  لبناننا  وأحببنا 
ف��ي ذل���ك، إذ  ال��ي��وم نبكيه، ولسنا وح��دن��ا 

يبكيه معنا ويحّن اليه سائر العرب.
لبنان  ش��اع��ر  ع��ق��ل،  ح��ظ سعيد  لحسن 
غاب  أن��ه  األزل���ي"،  "لبناننا  بفكرة  المأخوذ 
الحضارات  لبنانه موطن  قبل أن يرى حلم 
ومبعث النور ليس في الشرق فقط بل في 

العالم كله... يغيب. 
سيتنكر مار مارون لهؤالء عندما ُيسأل: 
كيف تركَت موارنتَك يذهبون بنا وبَك هذه 

المذاهب؟!
ن����ح����ّن ال������ى ل���ب���ن���ان���ه���م ال�������ذي اب���ت���دع���وه 
وت��ف��اخ��روا ك��ث��ي��رًا ب��دوره��م ف��ي خلقه وف��ي 
ت���ك���وي���ن���ه ن����م����وذج����ًا ل���الن���ف���ت���اح وال���ت���ع���دد 
الرحابنة  عّبر  والتعايش.   والديموقراطية 
ع����ن ل���ب���ن���ان م��س��ي��ح��ي��ي األم������س ال����ذي����ن ال 
اليوم  مع مسيحيي  يبدو  ما  على  يجمعهم 
ت��اّم، بين  وم��وارن��ت��ه ج��ام��ع. هناك تناقض 
رؤي���وي���ة  ب���ي���ن  وأدائ�����ه�����م،  أس���الف���ه���م  أداء 
وقصر  ه��ؤالء  وانغالق  وانفتاحهم،  أولئك 
ن��ظ��ره��م. ب��ي��ن َم���ن ض��ّح��ى ك��ث��ي��رًا م��ن أج��ل 
وبين  أجله،  من  واستشهد  لبنان  سيادة 
تفكيكه  في  ويساهم  بلبنان  يضّحي  َم��ن 

من أجل مصلحته الذاتية! 
لطالما شكا المسيحيون منذ االستقالل 
ف��ي ال��ع��ام 1943، م��ن ع���دم ن��ق��اء إخ��الص 
ش��رك��ائ��ه��م ال��م��س��ل��م��ي��ن ل��ل��ب��ن��ان، وه����ا هم 
إن  المسلمون يتلبسون شكواهم نفسها. 
بعض َمن يعتبرون انفسهم "زعماء موارنة" 
يتالعبون بمصير لبنان، بذريعة المحافظة 
ع��ل��ى م���ق���ام رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة واالت���ي���ان 
برئيس قوي في دولة ضعيفة ومتالشية!

لم تصمد طويال أنشودة مسيحيي لبنان 
وف��ي األخ��ص م��وارن��ت��ه، بالكيان وبلد االرز 
والفينيق  التاريخ  وبلبنان  والحرية  والنور 
وت��ك��رارًا من  م���رارًا  ينبعث  ال���ذي  الفينيقي 

رماده.
في لبنان المهدد هذا، َمن المسؤول عما 

سيؤول اليه الوضع؟
ل���ب���ن���ان ال������ذي ص���م���د أم������ام ال���ت���ه���دي���دات 
الذي يمكنه  التعددي  للنموذج  المتنامية 
أن ي���ش���ك���ل ن���م���وذج���ا ع���ال���م���ي���ًا ل��ل��ت��ع��اي��ش 
ال���ح���روب وال��ع��ص��ب��ي��ات الدينية  ف��ي أزم��ن��ة 
والعرقية والمذهبية، ُيتَرك لقدره ويتحول 

لقمة سائغة في يد بعض العجم.
عبر  اآلن  ��ص��َرف 

ُ
ت التاريخية  المسؤولية 

مسؤولية صغيرة محددة: السماح بانتخاب 
رئيس، األم��ر ال��ذي صار رم��زًا لقيامة لبنان 

أو انحالله.
َمن المسؤول؟

بغض النظر عن دور َمن جعل من مسألة 
النظر  وب��غ��ض   ،

ّ
���َح���ل

ُ
ت ال��ن��ص��اب مشكلة ال 

ع���ن م��س��ؤول��ي��ة ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي 
تدفن رأسها في الرمال أمام االستحقاقات 
ال��ت��اري��خ  أم���ام  ال��م��رم��ي��ة  الثقيلة  المصيرية 
ان��ك��م��اش��ه��ا وخوفها  ب��ه��دوء  ال���ذي يسجل 
ولو أن هذا الخوف لم يشكل لها أي حماية 
في أي وقت، هناك مسؤولية محددة تقع 
المشتتين  ال��م��ت��ق��اع��س��ي��ن  ال���م���وارن���ة  ع��ل��ى 
في  ت��ده��ور وضعهم  أن  ف��ي  والمذهولين، 
ل��ي��س س���وى م��ؤش��ر الختفائهم من  ل��ب��ن��ان 
خريطة المنطقة والعالم، ولن يبقى منهم 
في  ب��ه  سنتغنى  ال���ذي  فولكلورهم  س��وى 

ليالي العتمة المقبلة.
ل��ك��ن ال ي��م��ك��ن ت��ح��م��ي��ل ط��ائ��ف��ة وح��ده��ا 
ه�����ذه ال���م���س���ؤول���ي���ة. ه�����ذا م���وق���ف ش��م��ول��ي 
النهاية  في  هناك  ومستبد.  وتوتاليتاري 
مسؤولية  عليهم  تقع  م��ح��ددون  أش��خ��اص 
م���ح���ددة وه����م ي��ت��ح��م��ل��ون��ه��ا ب���وض���وح وع��ل��ى 
المأل. علينا نحن المواطنين الخائفين على 
وطننا أن نسّميهم من دون وجل أو خجل 

ه إلينا.  من أّي اتهام قد ُيوجَّ
ت��اري��خ��ي��ة جسيمة، على  م��س��ؤول��ي��ة  ت��ق��ع 
َمن يتغنى بنفسه "أنا أو ال أحد"، من دون 
أن ي��ردع��ه أح���د ع��ن ذل����ك. ال��ت��اري��خ ل��ه في 
ويفصح  المسؤولية  فليتحمل  ال��م��رص��اد. 
ثورة  الموقف، فيقدم على  يلزمه هذا  عما 
على الذات متخطيًا المصالح الذاتية مهما 

كان نوعها.
ال����ش����ه����ادة.  االح�����ت�����م�����االت  أق����ص����ى  إن 
الحق  ط��ري��ق  المسيحية: س��ل��وك  ال��ش��ه��ادة 
وال��ق��ب��ول ب��ال��خ��ض��وع واالن��ك��ش��اف لألخطار 
من أجل فكرة حق، حماية الوطن الصغير 
النموذجي وااللهي، بحسب شاعره سعيد 

عقل.
أال يستحق لبنان أن نضّحي بأرواحنا من 

أجله؟

كيف تركَت موارنتَك 
يذهبون بنا وبَك هذه املذاهب؟

منى فياض

نداء عن الجماعة المارونية التي كانت "كالوردة بين األشواك"

ما الذي ينتظره الموارنة، إلصدار 
إعالن نقول فيه إننا نريد تغيير الزمن 

اللبناني، ووقف دوامة الصراعات 
في ما بيننا، على حجم طوائفنا، 

في السلطة واالدارة، والعمل على 
إقامة دولة ديموقراطية، حديثة، 
مدنية تقوم، كما جاء في المجمع 
البطريركي الماروني، على التمييز 

الصريح، حتى حدود الفصل، بين الدين 
والدولة، بداًل من اختزال الدين في 

السياسة؟
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الرقة تحت الفصل السابع من أحكام الشريعة

إبرهيم الزيدي 

ق��ب��ل أن أغ�����ادر ال��ب��ول��م��ان ن��ص��ح��ن��ي ال���رج���ل ال���ذي 
شاركني المقعد، بأن ال أترك عينّي معلقتين على 
الجدران، فتذكرت مقولة قرأتها ذات يوم، مفادها 
أثناء  األع��م��ى  يمثل دور  ل��م يكن  باتشينو  أل  أن 
أن��ه نسي عينيه.  التانغو، كل ما في األم��ر  رقصة 

فتلمست عيني وأنا أغادرها في اليوم التالي.
انطلق بنا البولمان في الساعة العاشرة صباحا، 
بعد س��اع��ة ون��ص��ف س��اع��ة م��ن ال��ت��أخ��ي��ر، ألسباب 
تقلص  بعدما  ال��رك��اب،  ع��دد  باستكمال  تتعلق 
عدد الراغبين في السفر إلى الرقة ومنها، نتيجة 
الشروط التي فرضها "داعش" على المسافرين. 
ت��وق��ف بنا ال��ب��ول��م��ان عند ح��اج��ز "ال��ش��ي��خ ه��الل " 
وهو  ك��ل��م،   40 ي��ق��ارب  بما  السلمية  مدينة  بعد 
االستراحة األخيرة التي تتوقف فيها البولمانات 
القادمة  للبولمانات  واألول��ى  الرقة،  إلى  المغاِدرة 
م���ن���ه���ا. ف����ي ه�����ذه االس����ت����راح����ة ي���ح���ّض���ر ال����رك����اب 
المسافرون إلى الرقة أنفسهم للدخول إلى "والية 
ال��رق��ة"، حيث ت��رت��دي ال��ن��س��اء ال��ل��ب��اس الشرعي، 
وت��ت��ن��ق��ب، وي���دخ���ن ال���رج���ال م���ا ف���ي وس��ع��ه��م من 
السجائر، قبل أن تصبح السيجارة أحد أحالمهم. 
فالتدخين ممنوع في الوالية، وكذلك النرجيلة، 
وال��م��ش��اري��ب ال��روح��ي��ة، إض��اف��ة إل���ى ال��م��م��ن��وع من 
النسائية  واأللبسة  "السفور"،  النسوي،  اللباس 
ب��أش��ك��ال��ه��ا ك���اف���ة، م���ا ع���دا ال��ش��رع��ي و"ال���ن���ق���اب". 
الجينز الضيق لدى الشباب، يندرج هو اآلخر في 
أيضًا.  الشعر  ق��ّص��ات  وب��ع��ض  الممنوعات،  إط���ار 
محافظة  من  القادمين  التحضيرات  ه��ذه  تشمل 
المحجبات  غير  النسوة  تخلع  حيث  أيضًا،  الرقة 
إلى  الرجال  لبسنه عنوة، ويبادر  الذي  حجابهن، 
ع��دا  م��ا  ع��ن��ه.  انقطاعهم  ع��ن  تعويضًا  ال��ت��دخ��ي��ن 
ذلك تبدو الحياة غير العادية، عادّية. يستيقظ 
الناس من أحالمهم كل صباح، يغادرون بيوتهم 
إلى المقابر، أو يبقون تحت األنقاض، ريثما تجد 
بعمله،  يلتحق  م��ن  ث��م��ة  ينتشلها.  م��ن  جثثهم 
االستثناء،  حّيز  من  يخرج  فالموت  غارتين،  بين 
إلى درجة أن  المباغتة،  لزياراته بصفة  ويحتفظ 
س��ي��رت��ه، تصبح ه��ي ال��س��ي��رة ال��وح��ي��دة ال��م��الزم��ة 
ألح���ادي���ث ال��ن��اس ف��ي م��ا ب��ي��ن��ه��م. تتضخم حين 
ي���غ���ي���ب، ف��ي��ص��ب��ح أس�����ط�����ورة. وح���ي���ن ي��ب��اغ��ت��ه��م 
ب��ح��ض��وره، ي��ع��ود إل���ى ح��ج��م��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي، ويخلع 
الميثولوجية، يلتقي بمن يشاء من دون  عباءته 
م��رة ثانية.  وي��غ��ادر كأنه لن يعود  موعد مسبق، 
أما واجب العزاء فقد أسقط الناس من حسابهم 
تلك األبهة السابقة، التي كانت دلياًل على مكانة 

ال��ع��ائ��ل��ة، حيث ال��م��وائ��د ال��ع��ام��رة، وال��ق��ه��وة المرة 
دار على المعزين، وصينية السجائر التي تضم 

ُ
ت

جميع أنواع السجائر، يضاف إلى ذلك الكثير من 
التفاصيل، وطريقة استقبال الوفود التي تمثل 
العائالت أو العشائر. فالرقة بعد الساعة التاسعة 
مساء، تعيش حظر تجوال طوعيًا، وبعد الساعة 
م��ّرت  ف��ي ظ��الم دام���س. فالمدينة  12 ليال تغط 
األول��ى  وال��ظ��الم ليال،  ال��ن��ور  م��ن معايشة  بمراحل 
انتشرت  التي  الصغيرة،  المولدات  مرحلة  كانت 
إلى درجة عطلت حاسة السمع عند الناس، فقد 
أصبح لدى كل محل تجاري محرك، ولدى غالبية 
وانقطاع  المحروقات،  غالء  نتيجة  أيضًا.  البيوت 
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ب��ش��ك��ل ش��ب��ه دائ�����م، ظ��ه��ر ما 
ي��س��م��ى "ال����ل����ّدات"، وه���ي أش���رط���ة ت��ح��م��ل نقاطًا 
مضيئة متالصقة، تعمل على البطارية. ثم جاءت 

مرحلة المولدات الكهربائية الضخمة، توزع على 
المشتركين الكهرباء بحسب احتياجهم، واحتياج 
الناس يقاس باألمبير، االشتراك األقل 2 أمبير، 
وس��ع��ر األم��ب��ي��ر ب���دأ ب��� 400 ل��ي��رة ث��م خ��ف��ض إل��ى 
الساعة  الكهرباء بعد  330. تتوقف كل وسائل 

12 ليال. 
تخففُت من كل ما يدل على أنني صحافي. ال 
كاميرا ، وال أوراق، وال قلم يزّين أحد جيوبي، بل 
وال بدلة رسمية أو بدلة سبور تدل على انتمائي 
إلى المدنية. تأبطُت عباءة، ولففت رأسي بعمامة 
دك���ن���اء، وي��م��م��ت ش��ط��ر ان��ك��س��ارات ال��ح��ب األول، 
برفقة الخوف، بحثًا عن أولئك الذين تبعثروا في 
نفسي، ولم تغادر أحالمهم وسائد نومي، ومضيت 
كما كان مقدرًا لي أن أفعل. في "استراحة الشيخ 
هالل"، حين رأيت القادمين من الرقة يتخففون 

اللحظة  بفرح  الشكلية،  الدينية  التزاماتهم  م��ن 
األول��ى لخروج السجناء من المعتقالت، أحسسُت 
بنسبة األدرينالين ترتفع في دمي، وحين غادرنا 
االستراحة، وأخبرنا مساعد السائق بأن االتصاالت 
ستنقطع بعد قليل، استعرضُت كل األرقام التي 
تحملها ذاكرة موبايلي، إال أنني لم أتصل بأحد. 
أريد  الرحلة، وال  لتلك  التحضير  تعبُت كثيرًا من 
أن أفسدها بخوف الذين يحبونني. قبيل مدينة 
استوقفنا  ت��ق��ري��ب��ًا،  ك��ي��ل��وم��ت��رات  ب��ع��ش��رة  الطبقة 
ال��ح��اج��ز األول ل��ح��ّك��ام "والي���ة ال��رق��ة". ك��ان حاجزًا 
ك��ب��ي��رًا، ب���ق���واط���ع، وس���وات���ر ت���راب���ي���ة، واس��م��ن��ت��ي��ة، 
يحميه أكثر من بيك آب يحمل رش��اش دوشكا، 
ال���ذي ي��ب��دو كأنه  ال��ح��اج��ز،  وع��ن��اص��ر مسلحة على 
مختص بمعاينة البطاقات الشخصية والهويات، 
ن���ف���س���ي، وأح��س��س��ت  ان��ق��ب��ض��ت  دون األم���ت���ع���ة. 
ب��وج��ي��ب ق��ل��ب��ي ي��ت��ص��اع��د، إال أن���ن���ي ت��م��اس��ك��ت، 
وأغمضت عينيَّ مدعّيا النوم، ألستيقظ على لكزة 
من العنصر الذي صعد إلى البولمان، ففتحتهما، 
وأخ����رج����ت ل���ه ب��ط��اق��ت��ي ال��ش��خ��ص��ي��ة. ن��ظ��ر إل��ي��ه��ا 
. هم يهتمون بالشباب، الذين  بعجالة، ورّدها إليَّ
المقام  بنا  يطل  ل��م  العسكرية.  الخدمة  س��ن  ف��ي 
حتى غادرنا ذلك الحاجز، لنتوقف مرة أخرى عند 
ما يسمى مفرق مدينة الطبقة، حيث الحاجز األهم 
واألكبر، الذي يضم الكثير من العناصر، وقد قام 
هذا الحاجز بمطالعة بطاقاتنا الشخصية، وأخرج 
جميع األمتعة، وفتشها بدقة، بما في ذلك حقائب 
في  انطلقنا  ثم  بأيديهن.  يحملنها  التي  النساء 
ات��ج��اه ال��رق��ة، وان��ط��ل��ق ال��خ��وف ف��ي نفسي، كثور 
انفلت من عقاله، وصار يجوب أوردت��ي الدموية، 
ني كنت 

ّ
فاستيقظت الستقباله خلية خلية. كل

اعتمدتها  التي  الطرق  خائفًا، بعدما خانتني كل 
لتهدئة روع����ي. غ��ادرن��ا ال��ح��اج��ز ب��ع��د ن��ح��و س��اع��ة، 
لنتوقف في تمام الساعة الخامسة خوفًا أمام آخر 
ح��اج��ز لعناصر "ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة"، ف��ي مدخل 
الرقة، في منطقة تسمى القرية، والقرية  مدينة 
ه����ذه ك���ان���ت اس���م���ًا ل��م��ط��ع��م ج��م��ي��ل، ف���ي م��دخ��ل 
ال��م��دي��ن��ة، يمتد ع��ل��ى م��س��اح��ة ك��ب��ي��رة م��ن الضفة 
اليسرى لنهر الفرات. االختالف الوحيد بين هذا 

الحاجز وغيره، أن سواتره متحركة. 
ه��ا ه��ي ال��رق��ة على م��رم��ى ال��ن��ظ��ر. ش��ع��رُت حين 
غادر البولمان هذا الحاجز، كأنني مشجب غادرته 
الثياب المعلقة عليه، فقد سقط من حسابي كل 
اختبارات  لنتائج  انتظاري  ولم يبق سوى  ش��يء، 
الخوف الذي تملكني. وصلنا إلى كاراج البولمان 
ال���ذي ي��ش��رف عليه ج��ه��از ال��ح��س��ب��ة، ال���ذي ُيعنى 
ب��م��راق��ب��ة ال���ن���اس واألس��������واق، وه����و ي��م��اث��ل هيئة 

األم���ر ب��ال��م��ع��روف وال��ن��ه��ي ع��ن ال��م��ن��ك��ر ال��م��وج��ودة 
سياراته  ولديه  السعودية،  العربية  المملكة  في 
ال��ف��ض��ي، وم��ك��ت��وب عليها  ال���ل���ون  ال��خ��اص��ة ذات 
"ال��ح��س��ب��ة" ب��خ��ط ك��ب��ي��ر. ف��ي ش��ق��ه ال��ث��ان��ي كتيبة 
الخنساء، التي تقوم بمهام مكتب الحسبة حيال 
المعلنة،  الوحيدة  الهيئة  ليست  وه��ذه  النساء، 
اإلسالمية،  الشرطة  اس��م  يحمل  آخ��ر  فثمة جهاز 
وهو معنّي بالمشكالت التي تحدث بين الناس، 
إض���اف���ة إل����ى ال���م���داه���م���ات واالع����ت����ق����االت، ول��دي��ه 
سياراته الخاصة أيضًا، وثمة شرطة للمرور، يحمل 
يرتدون  اإلسالمية،  المرور  شرطة  اسم  عناصرها 
اللون،  فضي  الباكستاني،  اللباس  يشبه  لباسًا 
اإلس��الم��ي��ة، وهي  العسكرية  الشرطة  إل��ى  إض��اف��ة 
جهاز معني بعناصر تنظيم "داعش"، ومراقبتهم، 
المكتب  ف��ه��ي:  المكاتب  أم��ا  تحركاتهم.  ورص���د 
الدعوي، يرتبط به المكتب اإلعالمي، ولديه ثالث 
نقاط في المدينة، تبث أفالمًا وتسجيالت صوتية 
ت��وث��ق ان��ت��ص��ارات "داع����ش" ف��ي س��وري��ا وال��ع��راق، 
وت������وزع م���ن���ش���ورات وأق����راص����ًا م���دم���ج���ة. ال��م��ك��ت��ب 
مسؤول عن اللوحات الطرقية، التي تحمل أفكار 
التنظيم بصيغة إعالنية، ولديه سيارات خاصة، 
تجوب المدينة، توزع المنشورات، وتبث األغاني 
أغلق  ال��ذي  والتعليم  التربية  مكتب  الحماسية. 
ال��م��دارس إل��ى أن يتم وض��ع مناهج ج��دي��دة، وقد 
الشروط  وفق  البشري،  للطب  افتتاح كلية  أعلن 
اآلتية: مدة الدراسة ال تتجاوز 3 سنوات، تشمل 
م��راح��ل،  وع��ل��ى س��ت  وال��ن��ظ��ري،  العملي  الجانبين 
أال ي��ق��ل ع��م��ر ال��م��ت��ق��دم ع���ن 18 ع���ام���ا، وأال ي��زي��د 
على 30، أن يكون حاصاًل على شهادة الثانوية 
العامة، الفرع العلمي، بمعدل 80 في المئة فأكثر. 
تقدم الطلبات إلى ديوان الصحة. أخذت طريقي 
إل���ى ب��ي��ت ص��دي��ق ل��ي ه��ن��اك، ك��ن��ت ق��د تواصلت 
األنترنت  فانتشار  ال�"فايسبوك".  طريق  من  معه 
الفضائي، منح سكان الرقة القدرة على التواصل 
وكل  االش��ت��راك،  بطريقة  ويستعمل  غيرهم،  م��ع 
مشترك يحصل على رقم حساب خاص به، ويقوم 
بتعبئة حسابه بحسب رغبته، بما يعادل 250 ليرة 
لكل 100 ميغا بايت. ويمّكنه هذا اإلشتراك من 

استخدام األنترنت. 
كان عناصر "داعش" منتشرين بشكل واضح 
وك��ث��ي��ف ب��ي��ن ال����ن����اس، وي��ن��ق��س��م��ون ق��س��م��ي��ن: 
ال��م��ه��اج��رون وه���م ال��غ��رب��اء "األج���ان���ب وال���ع���رب"، 
واألنصار وهم العناصر السوريون في التنظيم. 
الحظت أن الغلبة كانت للمهاجرين، وكانوا من 
وخصوصًا  العربي،  الخليج  من  الجنسيات:  كل 
المغرب  وم��ن  ال��س��ع��ودي��ة،  العربية  المملكة  م��ن 

وثمة  وليبيا،  والمغرب  والجزائر  تونس  العربي، 
وأج��ان��ب من جنسيات مختلفة، بعضهم  زن��وج، 
من أوروبا وبعضهم من روسيا، وشيشان وأوزبك 
ومن قازاقستان. الالفت وجودهم االجتماعي في 
طبيعي،  بشكل  يتجولون  إذ  المدينة،  ش���وارع 
يؤمون  وأط��ف��ال��ه��م،  عائالتهم،  برفقة  والبعض 
الزوجات  وغالبية  والمطاعم،  التجارية،  المحال 
المرافقات لهم يحملن سالحهن بشكل واضح، 
ويالحظ الكثير من السيارات التي تحمل أرقامًا 
"والي��ة  بين  تجاريا  انفتاحًا  ثمة  وك��أن  عراقية، 
والقسم  السوري  القسم  بين  أو  والعراق،  الرقة" 
العراقي من أقسام "الدولة اإلسالمية في الشام 
إلّي  أج��رة، فتحدث  والعراق". استوقفت سيارة 
السائق ونحن في طريقنا إلى بيت صديقي، عن 
عقوبة جديدة استحدثها "داعش"، هي عقوبة 
ال��والي��ة،  ع��ن أرض  المبعد  اإلب��ع��اد، وتعني نفي 
وعن رمي أحد األشخاص من فوق بناء الصوامع، 
قت  بِّ

ُ
وط المثليين جنسيًا،  على  كعقوبة تطبق 

ال��رق��ة. في بيت  الثانية في  للمرة  العقوبة  ه��ذه 
صديقي كنت جائعًا إلى أمرين، الراحة والطعام، 
الطعام،  نتناول  واألخبار. فصرنا نتحدث ونحن 
فأخبرني أنهم أغلقوا الطريق المؤدي إلى البوابة 
ال���ح���دودي���ة ب��ي��ن ت���ل أب��ي��ض وت��رك��ي��ا، ويتكهن 
ال���ن���اس ب��أن��ه أغ��ل��ق م���ن أج����ل ت��رت��ي��ب��ات م��ب��ادل��ة 
أو بسبب  إع��دام��ه،  أن يتم  األردن���ي قبل  الطيار 
االنشقاقات العديدة التي تعرض لها "داعش" 
في األي��ام األخيرة، إذ أن كل من ينشق، يهرب 
إلى تركيا من طريق بوابة تل أبيض الحدودية 
وغالبية  ال���رق���ة(،  ش���رق  ك��ي��ل��وم��ت��ر ش��م��ال   105(
اإلنشقاقات يقال إنها من المهاجرين "األجانب". 
خرجنا مساء لنجوب المدينة، بعدما اتفقت مع 
ص��اح��ب��ي أن ي��ن��ك��ر م��ع��رف��ت��ه ب���ي، إذا وق��ع��ُت في 
مشكلة. مررنا من أمام سفارة والية حلب، ومركز 

ش���ؤون والي���ة دي��ر ال����زور، ومكتب ش���ؤون والي��ة 
ال��ب��ادي��ة كثرة  المالحظة  وك��ان��ت  أي��ض��ا،  حمص 
عناصر "داعش" في المطاعم، بما يتجاوز حاجة 
المدينة، وما ألفه الناس من أطعمة، وكأن تلك 
المطاعم وجدت لتلبية رغبات المهاجرين منهم 
على وجه الخصوص. يالحظ أيضًا انتشار جميع 
أنواع السيارات بما فيها تلك السيارات التي لم 
تكن مدينة الرقة تحلم بأن تطأ أرضها، كتلك 
اليمين، وغيرها مما ال أعرفه  التي مقودها على 
ال��س��ي��ارات، وعلمت أن نسبة ال بأس  م��ن أن���واع 
ال��رق��ة، وسمعت  بها منهم قد ت��زوج��وا من بنات 
قام  وبعضها  زيجات تمت،  حكايات كثيرة عن 
على النصب واالحتيال، حيث حصل األهل على 
المهر والذهب، وفروا بابنتهم قبل أن يتم الزواج، 
مت 

ّ
رق الخدمات اإلسالمية  أن هيئة  رأي��ت  وق��د 

جميع المحالت التجارية، وحين استفسرت عن 
ذلك، علمت أن كل محل تجاري أّيًا كان، أصبح 
تابعا لهذه الهيئة، التي تقوم بجباية 3000 ليرة 
شهريًا، لقاء رسوم الماء والكهرباء والنظافة. كان 
التعايش بينهم وبين الناس غير مكتمل، على 
رغم هذا االحتكاك، فالعالقة بينهم وبين الناس 
والمصلحة،  وال��خ��وف  والريبة  الشك  على  مبنية 
كلها مجتمعة. األسوأ في العالقة مع الناس هم 
غالبيتهم  ب�"داعش"،  التحقوا  الذين  الرقة  أبناء 
المعروفة. وقد  ال��ري��ف، ول��ه��ذا أسبابه  أب��ن��اء  م��ن 
، فطلبُت من  خ��ش��ي��ُت أن ي��ت��ع��رف أح��ده��م ع��ل��يَّ
صاحبي أن نعود إلى البيت. أمضيُت تلك الليلة 
ب��رف��ق��ة ب��ع��ض األص���دق���اء ال��ذي��ن ح��ض��روا للسالم 
أن��ه حين أسقطت طائرة  ، وق��د أخ��ب��رون��ي  ع��ل��يَّ
الطيار األردني قد قيل إن البعض رأى مظلتين 
ان��ط��ل��ق��ت��ا م����ن ال����ط����ائ����رة، ف���أخ���ذت���ن���ي ال��ش��ك��وك 
إل��ى وج��ود شخص آخ��ر ل��م يطالب ب��ه أح��د. في 
السهرة قال لي أحد األصدقاء مازحًا، إنني أعرف 
نباتي، وال  إنني  الرقة، فأجبته:  إلى  أج��يء  متى 
بين  الكتف، فضحكنا.  تؤكل  أي��ن  م��ن  يهمني 
االص��دق��اء ال��ذي��ن ج���اؤوا للسالم أ. م. ال��ذي كان 
ب��ي��ن ن���اري���ن، ح��ي��ث أن أح����د أخ���وت���ه ي���خ���دم في 
له  ب���"داع��ش. قلت  التحق  وآخ��ر  النظام،  جيش 
عليك أن تجيد صناعة فرحك، فكلنا في الهوا... 
سوا. قال: أعطني فرحًا من سراب، ولن أسألك 
غ��ادرن��ا  ج��واب��ه.  آلمني  لكم  م��دة صالحيته.  ع��ن 
األص��ح��اب بعدما شربنا ال��ش��اي، وق��د أيقنت أن 
ال أحد يعرف يقينا أن مأساتنا هي ما مات في 
نفوسنا، فالكل يتحدث عن الخسارات المادية 
أو المعلومة. في الصباح المبكر وّدعت مضيفي 
وغادرت إلى كاراج البولمان، ألجد أمامي الكثير 
من الشباب الذين منعهم "داعش" من المغادرة. 
المنع يشمل الشباب الذكور من مواليد 1990 
إلى العام 2000، أما اإلناث فكلهن قد منعن من 
المغادرة، إال في الحاالت المرضية القاهرة، وعلى 
المريضة أن تحصل على ترخيص سفر من أمير 
الفترة  ق���رار ف��ي  ال��وط��ن��ي، وق���د ص���در  المشفى 
األخيرة يسمح للمرأة التي عمرها فوق الخمسين 
بأن تتجول في أراض��ي "الدولة اإلسالمية"، من 
دون أن يرافقها محرم. في كاراج البولمان كان 
التدقيق األشد على دفاتر خدمة العلم للشباب، 
وك���ل م���ن ي���ج���دون ل��دي��ه دف���ت���رًا ي��م��زق��ون��ه. بعد 

مماطالت كثيرة تحرك البولمان.
النفط،  آب��ار  بقليل، حيث  الطبقة  مدينة  بعد 
رأيت الكثير من الصهاريج لنقل النفط متوقفة 
على جانب الطريق في صف طويل. تنقل النفط 
غ��ي��ر ال��م��ك��رر، وال أح���د ي��ع��رف إل���ى أي����ن. ب��ي��ن آخ��ر 
استوقفت  للنظام،  حاجز  وأول  ل���"داع��ش"  حاجز 
البولمان مجموعة من الشباب الجامعيين ترافقهم 
ام��رأة، وق��د ك��ان ه��ؤالء الشباب من طلبة الجامعة 
الذين منعهم "داعش" من الخروج، فاضطروا إلى 
قطع تلك المسافة الطويلة، ليلتحقوا بجامعاتهم، 
غالبيتهم من طالب كليتي الطب والهندسة في 
مستقبله  عن  أحدهم  السورية. سألت  الجامعات 
ف��ي دراس����ة ال��ه��ن��دس��ة، ف��ق��ال: دراس����ة الهندسة 
ك��ان��ت روح  ل��ه��ن��دس��ة ش��ق��ائ��ن��ا.  ف��رص��ة  تمنحني 
ال��ن��ك��ت��ة ال���م���ري���رة ق���د ت��ح��ول��ت س��م��ة م���ن س��م��ات 
ال��س��وري��ي��ن. ف��ي س��ه��رة س��اب��ق��ة ع��ل��ى س��ف��ري إل��ى 
الرقة، كان برفقتنا عازف عود، وصرنا نغني أغنية 
مّنا  الفل"، كل  ناغى غصن  "البلبل  صباح فخري 
حمصي،  ش��اب  بيننا  وك���ان  منها،  مقطعًا  يغني 
ح��ي��ن ج���اء دوره ف��ي ال��غ��ن��اء ق����ال: ك��ّن��ا س��ت��ة على 
النبعة... أجا الصاروخ صرنا ثالثة. يحدث أحيانًا 

أن يبكي فيك كل شيء إال عيونك!

يستيقظ الناس من أحالمهم كل 
صباح، يغادرون بيوتهم إلى المقابر، 
أو يبقون تحت األنقاض، ريثما تجد 
جثثهم من ينتشلها. ثمة من يلتحق 

بعمله، بين غارتين، فالموت يخرج من 
حّيز االستثناء ويحتفظ لزياراته بصفة 

المباغتة

ها هي الرقة على مرمى النظر. 
شعرُت حين غادر البولمان هذا 

الحاجز، كأنني مشجب غادرته الثياب 
المعلقة عليه، فقد سقط من 

حسابي كل شيء، ولم يبق سوى 
انتظاري لنتائج اختبارات الخوف الذي 

تملكني

سابقًا كانت الحقائق تحتاج إلى بعض الماكياج، تتجّمل 
لتصير مقبولة. آنذاك كان العقل السوري يعيش مغامرته 

النقدية على استحياء، ولم تكن الرقة أكثر من ومضة يقين 
مضمخة بالنسيان، ولم ينتبه إلى شحوبها أحد، فنامت على 

سرير الفرات تجتّر أحالمها بالرّي الذي لم تنل منه سوى 
20 في المئة من أراضيها الممتدة على مساحة 19616 

كلم! استقر في مركز المحافظة 475 ألف نسمة، و500 
ألف نسمة توزعوا في ريفها، غادر مركز المدينة بعد العام 

2011 ما يقارب 250 ألف نسمة من سكانها، بحثًا عن 
وطن يتسع ألحزانهم، ونزح إليها ما يفوقهم عددًا من 

محافظتي حلب ودير الزور، بعدما تقطعت بهم السبل، 
وبقيت تنتظر خلف جدار النسيان، وال أحد يعرف بالضبط 
ماذا تنتظر، أو ماذا ينتظرها. استغرق الطريق إليها 27 

حاجزًا، وما يقارب 8 ساعات. 

الرسوم لموللي كرابيبل.

اللوحات لموللي كرابيبل.
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خيط الدم بين القاهرة واالسكندرية

أحمد مدحت

الشوارع  إلى  الماليين  اندفعت  أرب��ع سنوات  منذ 
في مصر، تهتف وتغني لحرية منشودة، تطالب 
الحريات  ال��ط��وارئ، وبإطالق  بقانون  العمل  بوقف 
بانتهاكات  وتندد  الدولة،  أجهزة  تنتهكها  التي 
ارتفعت  المواطنين.  الشرطة وتجاوزاتها في حق 
األعناق،  التعذيب خالد سعيد على  صور شهيد 
ك��أن��ه��ا ت��ل��خ��ص أس���ب���اب االن����دف����اع ال����ى ال���ش���وارع 
وت��ك��ث��ف��ه��ا. ان���دف���ع ال���ن���اس ألن ش��رط��ت��ه��م تقتل 
مواطنيها من دون ذن��ب، في ظل غياب منظومة 
حقيقية للعدالة ق��ادرة على محاسبة من ينتهك 

القانون من أجهزة السلطة. 
انهار مفهوم القانون، وتداعت الدولة بمفهومها 
األوسع، قبل أن تأتيها ضربات المحتجين؛ فصار 
مسار االحتجاج، وافتراش أرض الشوارع ومواجهة 
رص�����اص األم������ن، ه���و األك���ث���ر ع��ق��الن��ي��ة، وال��ط��ري��ق 

الوحيد لكل من اختار الحرية.
ل��م يكن أح��د ي��س��أل نفسه بجدية ع��ن ج��دوى 
هذه التظاهرات أو نتائجها. لم يكن امتالك تصّور 
ا مسموًحا به في ذلك الحين. كان الحلم 

ً
متكامل ترف

بادًيا في األفق، وكفى. بو عزيزي أطلق الشرارة في 
تونس قبلها بأسابيع، وال تزال صرخات المواطن 
التونسي المجهول االسم تتردد في األفق، تصدح 
اح 

ّ
وتنادي: "بن علي هرب... السارق هرب... السف

ال��ح��ري��ة للتوانسة".  ل��ل��ش��ه��داء...  ال��م��ج��د  ه����رب... 
ك��ان��ت ال��ص��رخ��ات ال��م��ت��ت��اب��ع��ة م���ن م��ج��ه��ول االس���م 
هرب  ال��دالل��ة:  واض��ح��ة  القصد،  معلومة  التونسي 
أن  ج���ًدا  الممكن  م��ن  وأص��ب��ح  التونسي،  الطاغية 

يتبعه من بقي من طواغيت.

بالد السجن الكبير
بعد مرور أربع سنوات، جاء الخامس والعشرون 
ل��ي��ط��ل ع��ل��ي��ن��ا م��ش��ه��ٌد يختلف  ي��ن��اي��ر 2015؛  م���ن 
كثيًرا عما كان عليه من أربع سنوات مضت. جرت 
دول  وباقي  في مصر  كثيرة،  مياه  الجسور  تحت 
وأسماؤهم،  الحلفاء  وج��وه  تغّيرت  العربي.  الربيع 
وبّدل الكثيرون أدواره��م. تعّمقت جراح الحالمين 
بالحرية. توّحشت القبضة األمنية، وأصبحت تهمة 
"اإلرهاب" في متناول السلطة، تصّم بها من تريد. 
رص��اص��ة تستقر  ه��و  بالمعارضة  الجهر  ثمن  ص��ار 
ف��ي ق��اع الجمجمة أو ف��ي ب��اط��ن األح��ش��اء. امتألت 
وبكل  والشيوخ،  بالشباب  والمعتقالت  السجون 
المشهد  وب��دا  النظام،  بمعارضة  يرفع صوته  م��ن 
كأن حكام مصر قد قرروا أن يجعلوها سجًنا كبيًرا، 

بالمعنى الحرفي للكلمة، ال على سبيل المجاز.
رغم  وعلى  التفاصيل،  رت  تغيَّ اإلط���ار،  اختلف 
يؤطر  مشترك،  عامل  ف��ي  المشهدان  اتفق  ذل��ك 
ال���ص���ورة ف���ي ك���ال ال��ل��ح��ظ��ت��ي��ن: ب��ع��دم��ا ان���س���ّد أف��ق 
الحياة  شرايين  بت 

ّ
وتصل الديموقراطي،  التغيير 

س، 
ّ
السياسية التي قتلها الفساد والتزوير والتكل

لم يعد في األفق حل لهذه الظلمة الحالكة، بسوى 
الخروج إلى الشوارع. وليكن ما يكون.

خيط متصل من الدم 
 25 لثورة  الرابعة  الذكرى  المصريون  استقبل 
يناير هذه السنة، بخبر استشهاد سندس ابرهيم 

وشيماء الصّباغ ، برصاص قوات األمن. 
ب��دا جلًيا أن رص��اص النظام لم يعد يفّرق بين 
ال��ف��ت��اة ذات السبعة ع��ش��رة ع��اًم��ا، ذات  س��ن��دس، 
الميول اإلسالمية والحجاب، وبين شيماء الصّباغ، 
ال���س���اف���رة ال��ش��ع��ر ذات ال��م��ي��ول ال���ي���س���اري���ة، ال��ت��ي 
تشغل منصب أمينة العمل الجماهيري في حزب 
األح���زاب  م��ن  االش��ت��راك��ي. وه��و  الشعبي  التحالف 
التي تنسق مع الدولة وتعمل داخ��ل اإلط��ار الذي 
الفتاة اإلسالمية  ترسمه السلطة. قتلت الشرطة 
سندس، بعدما َجرؤْت على أن تهتف ضد النظام 
في الشارع. لم تتوان الشرطة عن قتل شيماء على 
مرأى ومسمع من الجميع، في شارع من أكبر شوارع 
الذين  المصورين،  القاهرة، وفي حضور عدسات 
قوا اللحظة؛ فكانت صور شيماء الصباغ فاضحة 

َّ
وث

للحقيقة العارية، تصدم العالم كله، وقد احتضنها 
ص بصرها في 

َ
خ

َ
أحد رفاقها من وسطها، بعدما ش

اتجاه حائط الشارع الذي يواجهها، كأنها ذاهلة، 
ال تستطيع أن تصّدق أنهم قتلوها تحت شمس 
النهار. فهي لم تكن في تظاهرة، بل تمشي على 
في  لوضعها  ومتجهة  ورد،  باقة   

ً
حاملة الرصيف 

ميدان التحرير، تكريًما لذكرى شهداء ثورة يناير.
ه���ك���ذا س����ال خ��ي��ط��ان م��ت��ص��الن م���ن ال�����دم بين 

القاهرة واالسكندرية.
ببقاء  للجميع: لن نسمح  الدولة واضحة  رسالة 
حتى  القبر،  أو  السجن  خ���ارج  يعارضنا  ص��وت  أي 
لو اكتفى بحمل باقة ورود، ح��داًدا على أرواح من 
إلى  فتاة تنتمي  الضحية  ل��و كانت  م��ات��وا. وحتى 

أكانت  يسارية  السياسية،  لعبتنا  يشاركنا  حزب 
ق. رصاصنا سيطال الجميع. أم إسالمية. لن نفرِّ

ملحمة المطرية
حت به  32 حالة وف��اة و97 مصاًبا. ه��ذا ما صرَّ
ذك��رى  ي��وم  انقضاء  بعد  المصرية،  الصحة  وزارة 
الثورة المصرية في عامها الرابع. لكن ما جرى على 
األرض، وما نتج منه، أكبر من أن تحصيه ملفات 
أع��داد  أن تختصره  م��ن  وأث��ق��ل  الرسمية،  ال��دول��ة 

المصابين والشهداء.
ف��ي ال��ذك��رى ال��راب��ع��ة ل��ل��ث��ورة ك��ان��ت توجيهات 
السلطة المصرية للمواطنين، عبر منصات اإلعالم 
السادة  "يجلس  ب��أن  للدولة،  الموالية  المختلفة 
المواطنون في منازلهم، وال يبرحوها طوال اليوم"، 
إج���ازة رسمية لكل  اليوم  أن  السطة  ق��ررت  بعدما 
أرادت  المختلفة.  ال��دول��ة  قطاعات  ف��ي  العاملين 
السلطة الشوارع خالية من المارة، وكانت حجتهم 
الرسمية ف��ي اإلع���الم أن إخ��الء ال��ش��وارع م��ن المارة 
العاديين، "لتتمكن قوات األمن من مجابهة أفراد 
اإلخوان"، وحدهم دون غيرهم. هكذا برروا وأعلنوا، 
المشهد  تفاصيل  من  استنباطه  يمكن  ما  ولكن 

ا وتجذًرا من هذه التبريرات السطحية.
ً
أكثر عمق

أرادت السلطة الشوارع خالية خاوية، في ذكرى 
اليوم الذي امتألت فيه الشوارع بحشود المنادين 
أرادت أن تثبت أن  أرب���ع س��ن��وات.  ب��ال��ح��ري��ة، منذ 
البلد قد انهزم واستكان لسلطة الحكم العسكري، 

وخضع لسلطانه وقبضته األمنية. 
ج��اب��ت ال��م��س��ي��رات ش����وارع ع���دة ف��ي م���دن ع��دة. 
أع���داد الحشود المشاركة في  ال��رغ��م م��ن قلة  على 
ال��ت��ي وص��ل��ت الى  ال��رس��ال��ة  أغ��ل��ب المناطق، إال أن 
ر أو توضيح مرفق:  السلطة لم تكن بحاجة لُمفسِّ
لم تمت الشوارع بعد. ال تزال قادرة على إزعاج أهل 
السلطة. ال تزال قادرة على فرض نفسها كشريك 
في الحياة السياسية المعطلة. وال تزال قادرة على 
تكدير صفو من جلسوا الى مائدة خضبتها دماء 

األلوف، ولعنتها دعوات ألوف المعتقلين ظلًما. 

ستظل صورة الطفل الشهيد مينا ماهر قندس 
- وقد شرد بصره في اتجاه السماء، وتغّضن وجهه 
بعدما سقط شهيًدا  دم��ائ��ه،  م��ن  ببقع  وم��الب��س��ه 
برصاص قوات األمن - شاهدة على ملحمة المطرية 
)حي في القاهرة(  في ذكرى الثورة الرابعة. ملحمة 
ثورية سيكتب عنها التاريخ كثيًرا، بعد أن تنتصر 
الثورة. ربما ننتظر خمسين أو ستين عاًما حتى نقرأ 
هذا التاريخ. سيروي حكاية هذا الحي المسكين، 
ال��م��ط��ري��ة، ال���ذي أب���ى االن��ك��س��ار وال��خ��ض��وع، وذاق 
المرارة من قوات أمن المستبد على مدار أكثر من 
عام ونصف العام، منذ الثالث من يوليو 2013 بعد 

االنقالب العسكري، حتى اآلن.
لقد جرت على أرض المطرية في ذكرى الثورة 
الرابعة، دماء 12 شهيًدا في يوم واحد، بعدما قّدم 
الحي 54 شهيًدا في ذكرى الثورة الثالثة منذ عام 
المحتجين  ق��درة  وال��ف��ّر،  الكّر  المطاردات،  مضى. 
على صّد قوات األمن، ودحرهم في أحيان كثيرة، 

من دون سالح يمتلكونه سوى الصبر. 
ذلك الحي القاهري الفقير، سيكون عالمة تحّول 
في تاريخ نضال مصر ضد المستبدين. وستظل 
��ص بصره 

َ
��خ

َ
وق��د ش الطفل مينا،  الشهيد  ص���ورة 

الُحّكام  ظلم  يشكوه  خالقه،  يناجي  السماء،  إل��ى 

وب��ط��ش ج��ن��وده��م، أف��ض��ل ش��اه��د على الملحمة، 
وما جرى فيها، في لحظة محورية من تاريخ مصر 
لحظة شديدة  المطرية، في  أثبت حي  وثورتها. 
الصعوبة راج خاللها الحديث عن انهزام الثورة الى 
ا  األبد، أن البلد ال يزال حًيا، وأن الثورة لم تعد جزًء
من الذكريات. أرض الثورة واألساطير واألحالم لم 

تندثر بعد. المغامرة مستمرة، وكذلك الثورة.

توحيد السلطة والدولة
بعد انقضاء ذكرى ثورة يناير الرابعة، يبدو جلًيا 
لكل متابع أن أهل السلطة العسكرية في مصر، ال 
يمتلكون اليقين الذين جاؤوا به إلى سدة الحكم 
إزاح���ة محمد مرسي،  ال��ع��ام، بعد  منذ ع��ام ونصف 
منصب  م��ن  المسلمين"،  "األخ����وان  جماعة  ممثل 

الرئيس الجمهورية.
جاء عبد الفتاح السيسي إلى سدة حكم مصر، 
مصحوًبا بدعاية محلية ودولية، قّدمته إلى العالم 
على أنه الزعيم ذو الشعبية الطاغية، المنقذ الذي 
رهن  ال��دول��ة في قبضته وجعلها  جمع مؤسسات 
ال��ق��ادر على القضاء على  إش��ارت��ه. وذل��ك بوصفه 
اإلره���اب، وف��رض االس��ت��ق��رار، وخلق أرض تساعد 
أموالهم في  على ض��خ  اإلق���دام  على  المستثمرين 

السوق المصري.
اليوم، يرى العالم صورة لمصر تختلف عن تلك 
التي رسمها لهم السيسي وإعالمه ومؤيدوه على 
م��دار شهور انقضت. فمصر اآلن بلد يغلي. وهو 
نموذج يصلح للتدريس عن بالد تعاني االضطراب 
والفشل، نتيجة فشل السياسة وعجز من تصّدوا 
إلدارت���ه���ا ع��ن ف��ع��ل أي ش���يء ذي ق��ي��م��ة لتهدئة 
االض��ط��راب وال��غ��ل��ي��ان. ب��ل��ى، إن��ه��م يملكون شيئا 
الواقع  وزي���ادة  االوض����اع،  احتقان  مفاقمة  واح���دا: 
 مع ازدياد وتيرة القمع، وإلغاء كل حّد بين 

ً
اشتعاال

لواء  تحت  وتوحدها  وال��دول��ة،  والحكومة  السلطة 
واحد؛ فتنهار المنظومة كلها مًعا. 

ال يمكن أن يستمر نموذج الحكم البائس الحالي 
ف��ي م��ص��ر؛ ألن���ه ان��ه��ار ق��ب��ل أن ي��ب��دأ. ت���رى ان��ع��دام 
ال��م��ؤي��دي��ن، وأحاديثهم  ن��ظ��رات  ف��ي  اليقين ه��ذا 
ل فيها عبد الفتاح السيسي من الزعيم  التي تحوَّ
الشعبي، إل��ى رئيس ال��ض��رورة، ال��ذي يحول بيننا 
وبين االنجراف إلى الفوضى. صار السيسي حائط 
النحاس  أكثر. فقد  المجهول، ال  ص��دٍّ في طريق 

بريقه الذهبي، ولم يبق سوى المعدن الرديء!
كأجمل ما يمكن أن يكون الختام هنا، ما كتبه 
محمد شعير ف��ي وص��ف ال��وض��ع الحالي ف��ي مصر: 
الحالية يمكن  الحكم  أن معادلة  "واه���ٌم من يظن 
ل��م يكن ه��ن��اك بديل  ل��و  أن تستمر ه��ك��ذا، حتى 
عندما  السلطة  ال��ب��دائ��ل سيئة.  ك��ان��ت  أو  ح��ال��ي، 
سلطتها.  تفقد  ال��ش��وارع  ف��ي  المواطنين  تقتل 
اد ومعارضة يفقد مبرر 

ّ
النظام عندما ال يكون له نق

وجوده. هذا القتل المجاني يعني أن أجهزة الدولة 
تتحول، م��ن أج��ه��زة لها م��ه��ام م��ح��ددة، إل��ى مجرد 

بلطجة ميري".
ن مصري كاتب ومدوِّ

استقبل المصريون ذكرى ثورة 25 يناير هذه السنة، وقبل ساعات من بزوغ شمسها، بخبر استشهاد فتاتين، برصاص قوات 
األمن: سندس ابرهيم وشيماء الصّباغ. اختلف مكان القتل، والقاتل واحد، وتشابهت الدماء في كلتا الحالتين. تعرضت 
األولى للقتل بالرصاص الحي، أثناء مشاركتها في تظاهرة مناهضة للنظام في مدينة اإلسكندرية، بينما لفظت الثانية 
أنفاسها األخيرة على مشارف ميدان طلعت حرب في القاهرة، بعدما تلقت طلقات نارية، لم يتحملها جسدها الضئيل؛ 

فنزفت من رئتيها حتى صعدت روحها إلى السماء.

بعدما انسد أفق التغيير 
الديموقراطي في مصر، وتصّلبت 

شرايين الحياة السياسية التي قتلها 
الفساد والتزوير والتكّلس، لم 

يعد في األفق حل لهذه الظلمة 
الحالكة، سوى الخروج إلى الشوارع. 

وليكن ما يكون!

في الذكرى الرابعة للثورة المصرية 
كانت توجيهات السلطة للمواطنين، 
بأن "يجلس السادة المواطنون في 
منازلهم، وال يبرحوها طوال اليوم"، 
بعدما قررت أن اليوم إجازة رسمية 
لكل العاملين في قطاعات الدولة 

المختلفة

المنيا 1992-1988
عمري بين تسعة واثني عشر عامًا. كنت طفاًل 
أح��ف��ظ ال��ق��رآن ف��ي حلقة ف��ي مسجد جمعية 
ال��ف��ت��ح اإلس���الم���ي���ة. ال��م��ش��اي��خ ي��ت��غ��ّي��رون كل 
أسابيع وأنا ال أتغّير. أتعلم أيضًا فنون القتال 
السيرة  والسباحة وشيئًا من  الطاولة  وتنس 
المسجد  في  األنفس  تزكية  وعلم  والعقيدة 
ولي  "لكم دينكم  ال��ق��رآن  م��ن  أحفظ  نفسه. 
و"ي��د  ثقفتموهم"،  حيث  و"اقتلوهم  دي���ن"، 
الجنة  أن��ي سأدخل  وأتعلم  العليا"،  هي  الله 
ل��ك��ن ك���ل ج���ي���ران���ي س��ي��دخ��ل��ون ال���ن���ار ألن��ه��م 
م��س��ي��ح��ي��ون، وأن����ي ط��ب��ع��ًا أف��ض��ل م��ن��ه��م ك��ون 
يدي هي العليا. يقول الشيخ إن المسلم الحق 
بالسالم، وال يهنئه  الذّمي  ال ينبغي أن يبدأ 
ه 

ّ
بعيده، ولو حدث وصافحه فليجعل باطن كف

إلى أسفل ألن يد الله هي العليا. وأقرأ وثيقة 
عمر بن الخطاب عن حريات أهل الذمة فيقول 
إنهم أحرار في خمرهم في بيوتهم فقط، أحرار 
في خنازيرهم ما دام��وا في بيوتهم، وإنهم ال 

يحاربون ويدفعون جزية.
ع��ن��دم��ا تأخذ  ي��ا س��ي��دي  ح��ري��ة تعطيني  أّي 
م��ن حريتي مساحاتها. كنت ح��رًا ف��ي ك��ل ما 
سبق، في كل مكان من بلدي، قبل أن ترسل 
جيوشك. مسألة الجزية هذه، سحقها الحقًا 
العسكرية.  ال��خ��دم��ة  ف��ي  القبطي  زم��ي��ل��ي  رّد 
سألته أما كان خيرًا لك أن تنعم اآلن في دفء 
بيتكم وتدفع جزية فقال: "وما أدافعش عن 
بلدي وهو أنت أجدع مني؟". تعلمت الكثير 

في حداثتي في المنيا.

المنيا 1994 غزوة األقباط
معركة بين شلة يقودها أخي األكبر ومعه أنا 
العسكرية، ضد  المنيا  ط���الب  م��ن  وع��ش��رون 
شلة مدرسة األقباط، عماد عزت نجم الكونغ 
الصليبيين  ق��ادة  وعماد عجايبي  المحلي،  فو 
ف��ي ت��ق��دي��رن��ا. ال أح��د ي��ذك��ر السبب الوهمي 
للمعركة، لكن الذي يعرفه الجميع أنها كانت 
معركة على أدي��ان في نفس كل من شاركوا 
ف��ي��ه��ا. ن��ذك��ر جميعًا أن��ه��ا ص���ارت ح��رب��ا تخبو 

وتعلو لعامين أو ثالثة، 
وينكأ ظهري إلى اآلن وجع في الظهر؛ إصابة 
حرب بيد ماكسميلوس ربما هي سر االنزالق 
اآلن.  يؤلمني حتى  ال��ذي  في فقرات ظهري 
وينكأ ذاكرتي وجه ماجد نبيل هنري، عيناه 
ال��م��ت��ورم��ت��ان، ف��ك��ه ال��م��ن��ك��س��ر، وأن���ه اتهمني 
ب���ال���زور ف��ق��ط ألش����ي ب��اس��م ال����ذي أص���اب���ه من 
دون أن يلمحه في تحقيقات أمن الدولة. لم 
أضربه. كنت أحاول أن أحمي ماجد من أربعة 
تنال  العسكرية  الثانوية  المنيا  عصابة  م��ن 
ل��م يسمع س��وى اس��م��ي فسّماني  م��ن��ه، لكنه 
عند الشرطة. لم أضربه ولم أش بأحد؛ كنت 
مرتاحا ل��ه��ذا. وال أذك��ر اس��م أح��د اآلن. أذك��ر 
ماجد وصلحنا الواهن في أوله، أذكر عم نبيل 
هنري وزوجته، أذكر أن ماجد أصبح أول من 
بعيد  يهنئه  م��ن  أول  وأن���ا  ب��ال��ع��ي��د،  يهنئني 
ميالد المسيح، أذك��ر صوت صلوات أّم��ه لنا، 
بيتهم، وهنا فقط عرفت  أنني دخلت  أذك��ر 
شيئًا حقيقيًا عن المسيحيين، وللمرة األولى 
عرفت عن المسيحيين أنهم مثلنا مصريون. 
وذهبت إلى كنيسة ثم إلى أخرى، واشتريت 
اإلنجيل وما زلت مسلمًا. كتبت الشعر وقرأت 
ال��ف��رع��ون��ي،  األدب  م��ن  ومقتطفات  اإلن��ج��ي��ل 
ل���ي���س���وا س���وى  ف��ت��ع��ل��م��ت أن ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن 
ولغتهم  التحول عن دينهم  رفضوا  مصريين 
والكثير مما أبقوا لنا عليه منا، في وقت سلم 
األغلب نفسه للدين الجديد القوي المحتمي 

بالجيش العرمرم.

المنيا 1996-1992 
ق���اب���ل���ت ال��ك��الش��ن��ي��ك��وف م����ع أق�������ارب وط��ل��ق��ة 
م��ع ضابط من  أزرق  مسدس شفافة بها خ��رز 
مكافحة االره��اب قال إنها تقبض تسع أرواح 
ال��ف��ت��رة نفسها كان  ف��ي  ف��ي ضغطة. حسنًا. 
ال��م��س��ل��م��ون ف���ي ق��ري��ة أب���ي ل��ل��م��رة األول�����ى في 
ف��ي حياتهم يهدمون  ال��م��ئ��ة  ول��ل��م��رة  ح��ي��ات��ي 
قرون  من  بناءها  المسيحيون  يحاول  كنيسة 
ع���ل���ى م����ا أظ�����ن وك������ان رج������ال زك�����ي ب�����در وزي����ر 
بالشبهة  ال��ن��اس  يعتقلون  ال��دم��وي  الداخلية 
أحيانا  ان��ه��م  حتى  الشخصي،  وللثأر  والخطأ 
اإلره��اب  بشبهة  ملتحين  مسيحيين  اعتقلوا 
اإلس���الم���ي. أن���ا نفسي اب���ن األرب��ع��ة ع��ش��ر عاما 
اعُتقلُت لساعات ألني لم أكن أحمل هوية، مع 
أن الدولة لم تكن تمنح الهويات لمن هم دون 
السادسة عشرة،  ولكن كانت لي لحية خفيفة 
ال��م��ن��ي��ا. المعتقل ك���ان ل��ه ضحايا  وك��ن��ت ف��ي 
نجوم الشيخ "سوستة" الذي يطوف الحسيني 
أحيانًا في زي مجاهد صنديد مدججًا بالجنزير 
وال��س��واط��ي��ر وش����اذا ب��وج��ه ام����رأة اح��اي��ي��ن. في 
المتعة،  لراغبي  قريبتيه  المناسبة كان يؤجر 
ال��ذي كان  والشيخ ط��ارق وخالد واب��ن عمهما 
جارهما وقتاله، كانوا جميعا زمالء معتقل. في 
األيام نفسها استشهد محمد عبد الحميد أبو 
الليل في معركة باألسلحة النارية في ميدان 
ب���االس ش���ارع الحسيني ال��ب��ح��ري، ك��ان ي��ذود 
ف��وق  مختبئين  مطلوبين  وع���ن  م��س��ج��ده  ع��ن 
حين سقط  كمصفاة  ك��ان  المسجد، جسده 
من أعلى بناية "باتا"، واعتقل ت��وأم رائ��ع ألن 
التي  بنايته  ف��ي  ال��ل��ي��ل  أب���و  آوى خلية  أب��اه��م 
فيها مسجد التوحيد، منبر أمير المنيا محمد 
جمال. التوأم كانا دفعتي في الثانوية، حصال 
عليها من المعتقل بتفوق، واآلن هما طبيبان 
مشهوران. المعتقل كان جحيما حقيقية كما 

يبدو ألن احدا ممن ذهبوا لم يعد كما ذهب، 
وأحدًا لم يخبر الحقيقة كاملة عما هناك. 

المنيا 1986
ال��ذي ابتاعته أم��ي في ج��وار الكنيسة  البيت 
اإلنجيلية كان مملوكا ألسرة مسيحية، ابنتها 
أسلمت، فباعوا البيت ليهّجوا. حكى الجيران 
أنها استمعت إلى جارها يقرأ القرآن عبر الحائط 
أن  ثم سألته  البيتين،  ال��ذي يفصل  الرقيق 
يرفع صوته في الليالي المقبلة ففعل. بعدها 
تزوجت من مسلم معتدل وطبيب مرموق وله 
بعدما  بالطبع  الح��ق��ًا  زادت  ك��اس��ح��ة  شعبية 
تزوجا وحماها من غضبة األهل. أسلمت فهّج 
العاشق المسيحي  أهلها ط��وع��ًا، وج��ّن ج��اره��ا 
م��ات بعد عشرين سنة  ع��م��اد، وأص��ب��ح حتى 
يحبه  ال��ظ��ل،  الرقيق، خفيف  ال��ح��ي  م��ج��ن��ون 
ال��ج��م��ي��ع وه���و ي��ع��ت��ق��د أن���ه ي��ك��ره المسلمين. 
ع��دة وال يغضب  مناسبات  ف��ي  بذلك  يصرح 
ع��ن��دم��ا يطري أخالق  وخ��ص��وص��ًا  أح�����د،  م��ن��ه 
إل��ى اإلس���الم، زوج��ة  جارتنا المتحولة االخ���رى 
انت  أسلمت  "ل��م  لها:  فيقول  الكبير  التاجر 
خسارة في والد دين ال..."، وأي سبة كيفما 
ومسيحيون  مسلمون  حوله  والجيران  يتفق، 
يهدئون من روعه. ظل لطيفًا حتى اكتفى من 
هذه األرض فتبخر. في المنيا، الذين تنصروا 
ال��ذي��ن أسلموا فنجوم.  ال يعرفهم أح��د، وأم��ا 
ال��ش��ي��خ أح��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ش��ب��ي��ه ع��م��ر عبد 
المتحول  المدينة  اب��ن  ك��ان  الرحمن وسمّيه، 
إلى اإلسالم وكان يسكن في سكن المغتربين 
وي��درس  االس��الم��ي��ة  الفتح  لجمعية  المملوك 
بيت  وت��رك  العامة  الثانوية  في  أسلم  الطب؛ 
أنهى  وت��ف��وق حتى  المغتربين  دار  إل��ى  أهله 
الطب وال يعرف عنه اليوم شيء. بعدما سكّنا 
قطعت جولتي  كنت   ،

ّ
أق���ل أو  بعامين  هناك 

بين مساجد الجماعات والجمعيات اإلسالمية؛ 
التكفير  المبرة،  مسجد  في  السلفية  الدعوة 
ال��ك��وب��ري  ت��ح��ت  مسجد أليم  ف���ي  وال���ه���ج���رة 
العالي، الجهاد في مسجد التوحيد والجماعات 
اإلسالمية في مسجد عمر عبد الرحمن الذي 
دّك على رؤوسهم ألف مرة، واألخيرون هؤالء 
ت��ح��دي��دًا، أجهل خلق ال��ل��ه، أم��ي��ون، واج��راه��م 
الحال افتكهم،  طبيعة  وف���ي  ال��ف��ت��وى،  ع��ل��ى 
عربجية وقوادون ومسجلون خطر، بويعوا على 
إمارات وهمية وسلحوا. خالصة الجولة أن عند 
الكل دين جهاد واجب ويتراوح ما بين جهاد 

األنفس وجهاد األحزمة الناسفة.
��ي��ُت ظ��ه��ري للمسجد، ص���ار وجهي 

ّ
ب��ع��دم��ا ول

التي  الكنيسة  حرفيًا.  ه��ذا  أعني  للكنيسة. 
يواجه برجها شرفتنا وتخاطبني أجراسها كل 
يوم بالرنين وبالصمت. من الشرفة نرى برجًا 
حيث  الثقافة"،  "دار  والفتة  ومدخاًل  وجرسًا 
تجد مطبوعات الكنيسة ومنتجاتها اليدوية 
وإبداعات رّساميها ونّحاتيها وكاسيت ترانيم 
المنتشرة  الكنائس  م��ن  نسمعها  ال��ت��ي  غير 
ف��ي ل��ي��ل ال��ح��ي، ت��ران��ي��م ح��ت��ى ب��ص��وت ف��ي��روز 
من  ألك��ث��ر  ك��ن��ائ��س  ه��ن��اك  "واحبيبي". أظن 

خمس طوائف في حّينا. 
"دار  كانت  الحي  ف��ي  الوحيدة  ال��ض��وء  نقطة 
الكتاب  ال��زي��ارة األول��ى،  ابتعت في  الثقافة". 
ال��م��ق��دس، الح��ق��ًا ال��ت��ران��ي��م ال��م��ده��ش��ة ال��ت��ي 
متني أن في الكنيسة فقط تسمع موسيقى 

ّ
عل

مصرية قديمة حقيقية؛ الحقًا ابتعُت هديتي 
لماجد نبيل هنري. نقطة الضوء األخ��رى في 
اليسوعيين حيث  اآلب����اء  ال��م��ن��ي��ا، ك��ان��ت دي���ر 
ت��ق��رأ ال��ش��ع��ر وال��ف��ل��س��ف��ة وال���ت���اري���خ وت��ش��اه��د 
وسط  ف��ري��ق  حفل  وتحضر  الجديد  المسرح 
المشتل  في  وتتمشى  السينما  البلد ونادي 
األنيس. خافت أمي لما رأت الكتاب المقدس 
معي أن أتنصر. لكني لم أفعل يا أمي. فقط 
ب�"يا  أستعين  أن  وتعلمُت  أكثر،  الله  أحببُت 
وأفرحتني  "الفاتحة"،  مع  الشدائد  أبانا" في 
"هللويا" كلما ح��زن��ت. ش��يء آخ��ر ي��ا أم��ي؛ أنا 

أصاًل مثلِك قبطي. 

المنيا أغسطس 2014
بعد 30 يونيو على بعد 200 متر من ميدان 
ب����االس، ك��ن��ت أت��اب��ع ف��ي ال��ت��ل��ف��از ب��ث��ًا مباشرًا 
ل�"الجزيرة" لتظاهرات حاشدة رافضة لالنقالب 
الخاوي نفسه  الميدان  ومؤيدة للشرعية في 
ال���ذي أن��ا واق���ف فيه أش��اه��د "ال��ج��زي��رة" التي 
ب��اآلالف  ال��ه��واء تظاهرات حاشدة  على  تذيع 
لمؤيدي المعزول. والله، ويا سبحان الله! في 
اليوم التالي رأيت غرباء مستأجرين يأتون إلى 
دكان القاضي حيث أقف، حفاة في جالليب 
ق����روي����ة، ك���ل م��ن��ه��م م��ع��ه ورق�����ة ب��م��ئ��ة جنيه 
جديدة يبتاعون مني أي شيء لصرفها؛ كانوا 
مستأجرين وكان هناك ملثمون وبصاصون، 
ورأيت أربعة يحملون مدفعًا رشاشًا ويخرقون 
ال��ح��ش��ود ف��ي ات��ج��اه م��دي��ري��ة األم����ن، سقطت 
الخشبة،  على  المستقر  ال��م��دف��ع  ع��ن  ال��م��الءة 
ن��اس، سكان  للناس، وأي  موا أنفسهم 

ّ
فسل

وتجار شارع الحسيني في المنيا. 
اللجان الشعبية وع��اد  ع���ادت  ف��ي تلك األي���ام 
اللجان الشعبية فيها جرجس  التجول.  حظر 
ال��ك��ن��ي��س��ة  ي���ح���م���ون  وع����ل����ي،  وعماد وخالد 
مسلمون،  سكانها  التي  والبيوت  االنجيلية 
ويقبضون على لصوص ومساكين سرقوا من 
المحال المنهوبة طحينًا وأرّزًا وزيتًا. في تلك 
األيام رأيت وطنًا في عيون الناس في المنيا 
ينهض م��ن س��ق��وط وش��ي��ك ويعبر ف��وق آخر 
األلغام رشيقًا كما لو أن أحدًا لم يقض أعمارا 

في دفن األلغام في أرواحنا! 

منيا الصعيد يف جوار الكنيسة اإلنجيلية

علي الدمشاوي

نص
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 مع جميع رّواد النهضة، يمكن القول 
ً
مقارنة

إن ج���رج���ي زي�������دان وج���ب���ر ض���وم���ط ك���ان���ا في 
كثير م��ن ال��ن��واح��ي ت��وأم��ي��ن، وخ��ص��وص��ًا في 
مواليد  من  األول  التسامحي.  الحياتي  النهج 
1860 وض���وم���ط أك���ب���ر م��ن��ه ب���أق���ل م���ن ع���ام. 
السورية  "الكلية  في  درس  وه��و، كضومط، 
االن���ج���ي���ل���ي���ة" ال���ت���ي غ���ّي���ر ال��م��س��ت��ر س��اي��ك��س 
ال��ع��ام 1920  غ��رة  ف��ي  اسمها  بيكو  والمسيو 
ل��ت��ص��ب��ح "ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة ف���ي ب���ي���روت". 
الكنانة  أرض  ال��ى  مطلع شبابهما  في  انتقال 
اتجاه  في  بحرية سلمية  برحلتين:  معًا  وقاما 
لندن، وبرية حربية في اتجاه السودان. خسرا 
مااًل في األولى، لكن ربحهما الثقافي المعنوي 
عّوض الخسارة المادية. وربحا مااًل في الثانية 
خالل قيامهما بوظيفة الترجمة من االنكليزية 
ال��ع��رب��ي��ة وب��ال��ع��ك��س، ف��ي حملة اإلنكليز  ال���ى 
العسكرية ضد المهدي في السودان بذريعة 
قتله غ��وردون باشا. لكنهما ندما على ما قاما 
غير  ع��ن  المحتل  المستعمر  خ��دم��ا  ألنهما  ب��ه 

قصد ضد الشعب السوداني الطيب.
ف��ي ال��م��ن��اس��ب��ة، ه��م��ا ل��م ي��ن��ب��ه��را ب��ال��ح��ض��ارة 
البريطانية والعمران اللندني كما جرت العادة 
مع الزوار الشوام للندن، بدليل تأكيد زيدان 
وم��واف��ق��ة ض��وم��ط "ان م��ن خ��ص��ائ��ص معظم 
الشعب االنكليزي االعتداد بالنفس واحتقار 
إال  أجنبي  ال��ى  ينظرون  ف��ال  االنكليزي  الغير 
نظرة ازدراء. فقد حدث بينما كنا قادمين من 
لندن الى مصر أن تحادثنا مع أحد الركاب في 
الباخرة التي كنا عليها وهو إنكليزي، فقال: قد 
تعرفُت أثناء اقامتي في القاهرة بأحد تراجمة 
الجيش االنكليزي، وأخذ يعدد صفاته لعلنا 
ن��ع��رف��ه. ول��م��ا ل���م ن��ع��رف أح����دًا ي��ت��ص��ف ب��ه��ذه 
األوص��اف، أضاف صاحبنا أنه أنيق جدًا حتى 

إن نظرَت اليه تحسبه انكليزيًا".
أتقن الرجالن اللغة العربية إلى درج��ة، ان 
زيدان افتتح باكورة كتبه الكثيرة المتنوعة، 
العربية"  واأللفاظ  اللغوية  "الفلسفة  بكتاب 
ص��اح��ب  أن  رغ�����م  وع���ل���ى  ال����ع����ام 1886.  ف����ي 
"ال��م��ق��ت��ط��ف" ي��ع��ق��وب ص����روف ن����ّوه بالمنهج 
الزيداني الجديد، لم يتردد ضومط الذي كان 
ي���درس ف��ي م��درس��ة كفتين ف��ي نقد كتاب 
"المقتطف".  ف��ي  نشرها  مقالة  عبر  صديقه 
بالطبع هو لم ينَس تذييل نقده بالقول "إني 
 ق���دره"، ورّد زي���دان التحية 

ّ
إق���ّدر مؤلفه ح��ق

شباط  "مقتطف"  ف��ي  منها  بأحلى  النقدية 
1887، وبالطبع ذّيل الرد بالثناء على "حضرة 
صديقي األدي��ب الفتتاحه باب المناظرة في 
الى  انتميا  هنا،  والمتناظران  الموضوع.  ه��ذا 
والمعلم  وابرهيم  ناصيف  اليازجيين  مدرسة 
البعيد  الهادئ  النقد  في  البستاني،  بطرس 
عن الضرب تحت الزنار الذي اشتهر به أحمد 

فارس الشدياق.
لنقلب الصفحة على انتفاضة طالب الطب 
والصيدلة في الكلية السورية االنجيلية التي 
جرت في العام 1882. من المؤكد أن ضومط، 
لو كان طالبًا في الطب أو الصيدلة، لكان آخر 
الطالب  انتفاضات  ب��اك��ورة  ف��ي  المشتركين 
في العالم العربي وأول المنسحبين. في حين 
التي ضّمت في  ت��رأس االنتفاضة  زي���دان  أن 
أمثال  الصقور  بعض  ثورتها  ق��ي��ادة  مجلس 
ال��دك��ت��ور خليل س��ع��ادة، ال��ذي��ن ن��ال��وا ف��ي ما 
بعد لقب أط��ب��اء ال��ب��ل��دان واألب����دان ع��ن كامل 

االستحقاق والجدارة.
من أغرب ما جرى بعد أشهر من االنتفاضة 

وممارسة ضغوط اإلدارة، صمود زيدان وتراجع 
والد أنطون سعادة. وإذا كانت ثورية زيدان 
نزوة شبابية لم تتكرر في سنوات عمره ال�54، 
ف��إن��ه��ا ل��ي��س��ت ف���ري���دة ل���دى ال��م��ص��ل��ح��ي��ن غير 
حياته  اليازجي  ابرهيم  يدشن  ألم  الثوريين. 
ث��وري��ة  س��ري��ة  جمعية  ال���ى  بانتمائه  العملية 
الطبيعية عن  اس��ت��ق��الل س��وري��ا  اس��ت��ه��دف��ت 
السلطنة العثمانية، وكان يمكن أن ُيشنق لو 
اكتشف أمره، وخصوصًا وهو ناظم قصائدها 
"ال�����ث�����ورة" وم��ن��ه��ا "ال���ب���ائ���ي���ة" ال���ت���ي م��ط��ل��ع��ه��ا: 
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب؟ ولكن الناس 
وب��خ��اص��ة ال��م��ت��ف��وق��ي��ن، ك��ال��ب��ص��م��ات ال��ت��ي ال 
نتائج  أط��رف  فمن  تمامًا.  تتطابق  أن  يمكن 
التشابه بين زيدان وضومط، أن حفيد األول 
ج��ورج ت��زوج من ه��دى، حفيدة الثاني. تبقى 
لدى  تنافسها  ل��م  التي  الزيدانية  العصامية 
فرسان عصر نهضتنا إال نظيرتها الجبرانية، 
ف���ي ح��ي��ن ال ت��ش��ك��ل ع��الم��ة ف���ارق���ة ع��ن��د جبر 
�����ن ح��ي��ات��ه 

ّ
ض���وم���ط. ف��ص��اح��ب "ال����ه����الل" دش

وال���ده.  مطعم  ف��ي  غ��رس��ون  بوظيفة  العملية 
ثم انتقل ال��ى محل لتصليح األح��ذي��ة. وعلى 
رغ��م اتقانه مهنة الكندرجية، تركها ألن��ه لم 
يَر فيها "إال دق مسامير هذا الحذاء وخياطة 
ذاك وإصالح أطراف نعل هذا". وعاد من جديد 
ال��ى ال��م��ط��اع��م. لحسن ح��ظ��ه، ك��ان م��ن زبائن 
م��ّه��د له  ال���ذي  الكلية  المطعم أح���د أس��ات��ذة 
الطريق نحو االستعدادية )IC(، وانتقل منها 
الى كلية الطب بسرعة قياسية بفضل نبوغه 

واجتهاده.
ل��ن��ن��ت��ق��ل م���ن ج���رج���ي ض���وم���ط ال����ى ج��رج��ي 
زي��دان. ذلك أن جبران خليل جبران كان في 
طليعة الرواد العصاميين المنافسين لزيدان، 
ح��ي��ث ان��ت��ق��ل م���ن ري���ف ب��ش��ري ال����ذي يشمل 
الهرمل، الى ريف بوسطن. من العالم الجديد، 
عاد الى الشرق القديم في العام 1899 ليدرس 
بوظيفة  وي��ق��وم  الحكمة  معهد  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
دليل سياحي لعائلة أميركية أو "أميركانية" 
على حد تعبير جبر ضومط، لتغطية مصروفه. 
وع����اد ال���ى ب��وس��ط��ن ليكتب ح��ل��ق��ات "دم��ع��ة 
وابتسامة" في جريدة "المهاجر" النيويوركية 

سته أديبًا مبدعًا. التي كرَّ
لكي يفجر موهبته األخرى على صعيد الفن 
أكثر  ليمضي  باريس  ال��ى  التشكيلي، سافر 
من عام في حي الرسامين في مونمارتر برفقة 
رفيق الدراسة في "الحكمة" النحات يوسف 

الحويك.
ثم عاد من جديد الى أميركانية ولكن الى 
ويؤلف  القلمية"  "الرابطة  ليتزعم  نيويورك، 
أه���م ك��ت��ب��ه "ال���ع���واص���ف" ب��ال��ع��رب��ي��ة و"ال��ن��ب��ي" 
عتبة  دون  وه��و  ي��رح��ل  أن  قبل  باالنكليزية، 
بأربع  زي���دان  جرجي  تخطاها  التي  الخمسين 

سنين فقط.
لكن ح��ض��ور "ال��زم��ي��ل" زي���دان ف��ي عاصمة 
الكنانة بقي مستمرًا حتى كتابة هذه الكلمة 
المجاور ألول  ال��ل��ع��ازاري��ة  راه��ب��ات   Foyer ف��ي
م��ن��زل سكنه ف��ي ال��ع��ب��اس��ي��ة )ال���ق���اه���رة(، عبر 
الصدور  ف��ي  استمرت  التي  "ال��ه��الل"  مجلته 
ع��ل��ى رغ����م م�����رور م��ئ��ة ع����ام ع��ل��ى رح���ي���ل���ه. في 
صحيفتين  أي��ض��ًا  الحضور  شمل  المناسبة، 
فقط من أصل عشرات الدوريات التي أصدرها 
الشوام في القاهرة واالسكندرية والمنصورة 
في هاتيك األعوام: "االهرام" أسسها األخوان 
سليم وبشارة تقال، و"األخبار" أصدرها الشيخ 

يوسف الخازن في العام 1896.

العبوة  في ظل  والسكين،  الطلقة  ظل  في 
وال�����ه�����اون، ف����ي ظ����ل ال����س����ي����ارات ال��م��ف��خ��خ��ة 
وص������واري������خ ال�����ط�����ائ�����رات، ف����ي ظ����ل ال���ك���ات���م 
في  وال��ت��ي��زاب،  المثقب  في ظل  والصائت، 
المخطوفين  وع��ي��ون  الناسفة  األح��زم��ة  ظ��ل 
التي  المقطعة  الجثث  ظ��ل  ف��ي  المعصوبة، 
م��ن أجل  ط أج��زاؤه��ا 

َ
خل

ُ
م��ا يحدث أن ت غالبًا 

الذين  األه��ل  إل��ى  ُم 
َّ
سل

ُ
ت المظهر  تامة  جثة 

ي��درك��ون أن ال���رأس ه��و نفسه لكن األج���زاء 
ن��ا ح��ت��ى في  ليست ك��ذل��ك، ن��ت��ب��ادل أع��ض��اء
ال��م��وت. م��ف��ردة "ال��م��وت" ضيقة، ال ترتقي 
"القتل"  أتحدث عنه، بخالف مفردة  ما  إلى 

التي تأخذ بأطراف القصد.
ن������دور م���ن���ذ والدت����ن����ا ف����ي م���ف���رم���ة ال���دي���ن 
ال��ت��ي ال تفرمني، تفرم  ال����دورة  وال��س��ي��اس��ة. 
ه��ذه  م���ن  إن���س���ان  أّي  أو  أو ص��دي��ق��ي  أخ����ي 
ه، فالتمرين 

ّ
ما عاد يعنيني هذا كل األرض. 

الجالل  غريزة  تدجين  على  عمل  المتواصل 
في القتل الذي تحّول إلى خبر في تلفاز أو 
ال��غ��داء. أخ��رج كل صباح ومعي  حكاية على 
بد منه، نعم، ال بد منه،  القتل ال  أن  يقين 
ألن خ��راط��ي��م اإلط���ف���اء ال ت��أت��ي ف��ي ك��ل م��رة 
إلطفاء شيء، وإنما لبعثرة ُبرك الدماء وغسل 
الشارع. هذا يحدث من أجل خداعنا كي نمّر 

على األسفلت نفسه من جديد. األمكنة التي 
للقتل  متاحف  إن��ه��ا  ُم��دن��ًا.  ليست  نقطنها 
ل للدفن وهٌم وكفن. أقصد 

َ
والخراب. ما ُينق

نون في المقابر األساسية ذات 
َ
أن الذين ُيدف

التاريخ الطويل، هم غير الذين يودعون في 
مقبرة جماعية  مقابر جماعية. فلكل مجزرة 
غالبًا  "ال��دي��ل��ف��ري".  بالمقبرة  تسميتها  أود 
وف��ق طلبات خاصة.  غريبة  ��ُرق 

ُ
ب��ط نشأ 

ُ
ت م��ا 

وقتها تلقائي ومكانها عام، فقد تجدها في 
أو خلف  العمل  أو في طريق  العامة  الساحة 
المتصلة  األساسية  المقابر  بخالف  منزلك، 
الزمان والثابتة المكان. ما جاء سلفًا، يشمل 
المعموري، كاظم خنجر،   من مازن 

ٍّ
رؤية كل

أحمد عدنان،  علي ذرب،  ال��دي��ن،  ت��اج  علي 
عباس حسين، أحمد ضياء، حسن تحسين، 

وسام علي، وقد قررنا اآلتي:
إن ما نكتبه ُيقرأ في المقابر حصرًا.

 ح��ّي خ��الل ال��ق��راءة. 
ٍّ

ع��دم وج���ود أّي متلق
ال��م��غ��زى، وال��ق��ص��د أن نتوحد  ال��م��وت��ى ه���م 

معهم، ال سوانا وال سواهم.
ه��ذا ليس رث��اء ألح��د، إنما ف��ضٌّ للحواجز 

بين الحياة والموت.

 مالحظة: كانت القراءات شعرية.
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سعر صرف الديموقراطية
في أواسط القرن السابع قبل الميالد كان عدد 
اسبارطة  في  )أب��ي��اّل(  العمومية  الجمعية  أعضاء 
عضو،  آالف   8 م��ن  أك��ث��ر  أحيانًا  يبلغ  اليونانية 
حيث كانت العضوية حقًا لكل رجل حر تجاوز 
الثالثين من عمره، إال إذا أسقط عنه هذا الحق 
بالقانون، في وقت لم يتجاوز فيه عدد السكان 
أل��ف��ًا، أي أن نسبة م��ج��م��وع أع��ض��اء  األح����رار 40 
جمعية الشعب إلى مجموع عدد السكان األحرار 
المئة، وأن كل عضو فيها  تبلغ 20 في  كانت 

كان يمثل خمسة أفراد فقط. 
الشاطر يحسبها على سعر صرف الديموقراطية 
 

ٌّ
في القرن الحادي والعشرين بعد الميالد. وكل

في بلده.
¶¶¶

ك��ان��ت األب���ي���ال ق���د ق��ام��ت ع��ل��ى دس���ت���وٍر وض��ع��ه 
المشّرع اإلسبارطي ليقورغ وانبثق على أساسه 
ملكان  بموجبه  البالد  يقود  ثنائي  ملكي  نظاٌم 
تختارهما من بين أبنائها القبيلتان الكبريان في 
اسبارطة، ويخضع الملكان فيه لمراقبة مجلس 
شيوخ تشريعي )غيروسيا( مؤلف من 28 عضوًا 
اعمارهم  ت��ج��اوزت  ممن  األح����رار  المواطنين  م��ن 
ستين عامًا، تنتخبهم "أبياّل" لمدى الحياة، كما 
تنتخب مجلسأ من خمسة أفراد )إيفوريا( يقوم 
القوانين  ع��ام، وال تصبح  بمهام الحكومة لمدة 
التي يشّرعها مجلس الشيوخ نافذة المفعول من 
دون مصادقة "أبياّل" التي كانت تنعقد شهريًا 
��ع��ت��ب��ر م��ص��در ال��س��ل��ط��ات وص��اح��ب��ة ال��س��ي��ادة. 

ُ
وت

ع��ن��دم��ا أج���رى ل��ي��ق��ورغ ف��ي م��ا ب��ع��د ت��ع��دي��اًل على 
ال��ش��ي��وخ حق  ال��دس��ت��ور أع��ط��ى بموجبه مجلس 
ق��رارًا  اتخذت  أنها  رأى  إذا  الجمعية  ق��رار  تغيير 
"معوّجًا"، طالبه احد المفكرين بأن ينشئ دولة 
"إب��دأ  بالقول:  ليقورغ  عليه  ف��رّد  ديموقراطية، 

أيها الصديق بإنشائها في أسرتك".
وما  الدساتير  أن  الرجلين، ال يعتبران  أن  يبدو 
 لخلق الديموقراطية.

ٌ
يصاحبها من آليات، كافية
¶¶¶

ع��ل��ى ك���ل ح����ال، ك���ان ذل���ك ف���ي اس��ب��ارط��ة ذات 
أن  وقبل  المتقشف،  الحربي  العنيف  المجتمع 
لدى  الديموقراطية  فتبلغ  أثينا  قبائل  تسود 
اإلغ���ري���ق ع��ص��ره��ا ال��ذه��ب��ي ف���ي زم���ن بيركليس 
)500-429 ق.م( بعد تغييرات وإصالحات على 
م���دى 150 ع��ام��ًا )ل���م ت��ك��ن تخلو م��ن ص��راع��ات( 
كان أبرزها اإلصالحات السياسية واإلقتصادية 
التي ق��ام بها سولون في 594 ق.م وم��ن بعده 
ارت��ق��ت  ح��ي��ث  ف���ي 508 ق.م  ك��الي��س��ث��ي��ن��ي��س 
ال��ق��رار وليس  ال��م��ش��ارك��ة الشعبية - ف��ي ص��ن��ع 
إليه  ل��م تصل  إل��ى مستوى  السلطة-  ف��ي صنع 
يؤكد  اآلن، كما  أخ���رى حتى  دي��م��وق��راط��ي��ة  أي 
��ي��ن��در، أس��ت��اذ 

َ
ال��ب��روف��س��ور األل��م��ان��ي ه��ان��ز ف��ورل

السياسية في  الفكر والنظريات  كرسي تاريخ 
جامعة دريسدن.

هنا، أرجو أن ال تتعبوا أنفسكم في الحساب، ألن 
ديموقراطية أثينا في عصرها الذهبي ال تخضع 

ألسعار الصرف الحالية.
¶¶¶

جدارتنا بالحص
ال شك أن الرئيس سليم الحص جديٌر بالحياة 
عربية  لبنانية  ق��ام��ة  وه��و  تجلياتها،  أب��ه��ى  ف��ي 
بالعفة  يتألق  األرز،  كأشجار  ومتجذرة  شامخة 
وال  الدائمة.  بالخضرة  هي  تتألق  كما  والنزاهة 
الفكر كما  القيادي، في  أن��ه صنع موقعه  شك 
في السياسة واإلقتصاد، بجهده ومن دون أن 
ث. وال شك أنه   أن ي���ورِّ

ّ
يرثه من أح��د، كما ع��ف

وطني ال يستطيع أحد أن يجادل في لبنانيته 
والتحديث.  والديموقراطية  بالعروبة  المتصلة 
وال شك أنه رجل دولة من الطراز األول وقمة في 
التواضع واإلقتدار والتفاني الذي يصنع الحياة. 
وال شك وال شك وال ش��ك... لكن ما أشك فيه، 
والهباء،  والرمل  الريح   

ُ
قبائل نحُن،  هو جدارتنا 

بالحص وأمثاله من النجباء.

لست شارلي
ال��ح��ري��ة ال��ف��ردي��ة، ب��م��ا ف��ي��ه��ا ح��ري��ة التعبير عن 
ال��رأي، هي قبل كل شيء مسؤولية، ينبغي أن 
ال يمارسها إال العقالء الذين يعرفون أين تبدأ 
ح���ري���ات اآلخ���ري���ن، وه���ي ل��ي��س��ت ج��س��م��ًا سابحًا 
في فضاٍء خ��اٍل من الجاذبية، مثلما هي ليست 
عصفورًا يربطه ولد شرير بخيٍط سميك. اإلصالح 
والتغيير ال يتّمان باإلهانة والشتيمة، بل بالعقل 
المنفتح والمحاججة الفكرية واإلحترام المتبادل 
الذي ال يصنعه أيضًا اإلرهاب وإسالة الدماء. لم 
نصل إلى الحق المطلق وال إلى الحقيقة المطلقة 
بعد، ولن نتوصل. التشريعات التي تنظم حياة 

ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��ب��ش��ري��ة ت��رس��م ح����دود ال��ح��ري��ة 
الفردية. مهمة العالم في دورته الحضارية 
التي  المتمدنة  التشريعات  الحالية تثبيت 
من شأنها توسيع حدود الحرية على قاعدة 
بين  المشترك  والعيش  والتنوع  التعددية 

الرموز  إح��ت��رام  والعرقية.  الدينية  الجماعات 
مع  والمحاججة  ال��ح��وار  عملية  يسهل  الدينية 
اإله��ان��ات  تاليًا طريق اإلص���الح.  األت��ب��اع ويفتح 
تدفع المتطرفين إلى الواجهة، وال تعّبر إال عن 

خواء وتطرف مقابل.
 ل��ي أن أف��ت��ح ش��ّب��اك ب��ي��ت��ي ألشتم 

ّ
ه��ل ي��ح��ق

ج��اري وأدع��ي أنني حرٌّ في بيتي؟ 
يقتلني  أن  لجاري   

ّ
يحق هل 

إذا كان لدّي ولٌد تعّود 
على الشتيمة؟ ال.

"ش��ارل��ي"،  لست  إذًا، 
ول�������س�������ت ك�������ّواش�������ي 
ب���ال���ط���ب���ع، أن������ا ف��ق��ط، 

ال��رأي المسؤول، ال الحرية  حرية 
التي تستثير الحقد أو تستثير 
ل��دى س��ائ��ر المسلمين أو  األل���م 
غيرهم كما استثارته لدى البابا 
أو  ينسى  وجعلته  فرنسيس 
يرفض أن يدير خّده األيسر، 
لكمة.  بتوجيه  ه��م��س  ح��ت��ى 
وم��وق��ع��ه  لشخصه  إح��ت��رام��ي 

ومواقفه.

¶¶¶

يا ماِلَك الُمْلك
)قال األمير للشيخ الوافد 
ع����ل����ي����ه ط����ل����ب����ًا ل���ل���ن���ص���رة 

والحماية:
ب������ِش������ر ب����ب����الٍد خ��ي��ٍر 

َ
- "أ

م����ن ب���������الدَك، وب���ال���ع���ّزة 
والَمَنعة".

فرّد الشيخ:
��رك بالعّز 

ّ
ب��ش

ُ
أ - "وأن���ا 

وال���ت���م���ك���ي���ن، وه����ذه 
كلمة )ال إله إال الله( 
َم�����������ْن ت����م����س����ك ب��ه��ا 
وعمل على نصرها، 
م����ل����ك ب����ه����ا ال����ب����الد 

والعباد".
 فيها 

ٌ
وقامت دولة

َمِلٌك ومالك(. 
م��ن أل���ف صفحة 
ألكتروني  ب��ري��د 
وص������ل������ن������ي م���ن 
رائ����������ف ب������دوي 
في 2015/1/9

¶¶¶
نعم 

تدور...
ع�������ل�������ق 

العربي  بالهّم  المتخومين  ولكن  ال��ظ��رف��اء،  أح��د 
مقال سابق  استشهادي في  على  واإلن��س��ان��ي، 
بقول غاليليو: "... إنها تدور"، على رغم مأسوية 

المشهد عندنا، قائاًل:
- نعم، إنها تدور بنا كما تدور بالدجاج المشوي.

- يا لطيف!
¶¶¶

خبز وملح بين الشرق والغرب
م��ن صديقتنا  ال��م��ي��الد وصلتنا ه��داي��ا  ف��ي ليلة 
السويسرية السيدة كارين الغر، عبارة عن تمر 
ترّوجهما  المحتلة،  فلسطين  من  زيتون  وزي��ت 

داع����������م����������ة ل����ل����م����ج����ت����م����ع ج���م���ع���ي���ة س���وي���س���ري���ة 

الفلسطيني تحت اإلحتالل. من بين نشاطات 
لتَبّني  سويسرية  ب��ع��ائ��الت  االت��ص��ال  الجمعية 
تكاليف الدراسة لطالب فلسطينيين ينحدرون 
من عائالت فقيرة، وقد قمت شخصيًا بترجمة 
الكثير من رسائل الشكر التي يرسلها الطالب 
وأهلهم من األرض المحتلة، إلى اللغة األلمانية 
الكفيلة.  السويسرية  العائالت  إل��ى  إليصالها 
من خالل معرفتي المتواضعة بأسماء العائالت 
سكناها،  وم��ن��اط��ق  ات��ه��ا  وان��ت��م��اء الفلسطينية 
وكذلك من خالل مضمون الرسائل ومفرداتها، 
في استطاعتي أن أجزم وأقسم أنه لم يكن بينهم 
وال مسيحي واحد، كلهم مسلمون. أما السيدة 
الغ����ر ف��ك��ان��ت زارت ب��ن��ف��س��ه��ا ف���ي وق����ت س��اب��ق 
ابنتيها   

ً
لبنان مصطحبة الحلوة في  مخيم عين 

لعا على 
ّ
البالغتين من العمر 13 و15 عامًا "لتط

المخيمات".  ف��ي  الفلسطينيين  م��ع��ان��اة 
أث����ن����اء وج�����وده�����ا ه����ن����اك ن���ظ���م���ت ع��ل��ى 
نفقتها الخاصة العديد من الرحالت 
لمؤسسة  الترفيهية  وال��ن��ش��اط��ات 
بيت أطفال الصمود الفلسطيني 
وقدمت لهم مجموعة كبيرة من 
األل����ع����اب وع���اي���ش���ت م����ع اب��ن��ت��ي��ه��ا 
ع����ائ����الت ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ف����ي ال��م��خ��ي��م 
وقضت لياليها في بيوتهم، وال تزال على 
تواصل مع المؤسسة، ترفدها بالمساعدات 
ال��م��ال��ي��ة وال��ع��ي��ن��ي��ة ب��ي��ن ال��ح��ي��ن واآلخ������ر. عندما 
 ارت���دت فيها 

ً
ع���ادت إل��ى ب��الده��ا أق��ام��ت أمسية

ال�����زي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال���ت���راث���ي وع���رض���ت خ��الل��ه��ا 
 معاناة 

ً
فيلمًا، كانت صّورته في لبنان، شارحة

تفاصيل  من خالل  الفلسطينيين  الالجئين 
الحاضرين  السويسريين  رحلتها، ثم دعت 
وقد  اإلسرائيلية.  البضائع  مقاطعة  إل��ى 
فلسطينية  تراثية  ب��أغ��اٍن  الفيلم  رف���ق 

ُ
أ

زوجها  من  تقنية  بمساعدة  ولبنانية 
الذي كان يشرف على إعداد األمسية 
في  ال��ع��ائ��ل��ة  تحتضن  وتنظيمها. 
بيتها ال��ري��ف��ي ال��م��ك��ون م��ن ثالث 
طبقات مجموعة صغيرة من ذوي 
بينهم  ال���خ���اص���ة،  االح���ت���ي���اج���ات 
فتاة فلسطينية من مخيم عين 
ال���ح���ل���وة، وت���رع���ى ش��ؤون��ه��م على 

نفقة اإلتحاد السويسري.
تدأب السيدة الغر في هذا الوقت 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��ب��ري��ة كي  ع��ل��ى ت��ع��ل��م اللغتين 
ت��ذه��ب ف���ي ال���وق���ت ال��م��ن��اس��ب ل��إق��ام��ة في 
ف��ل��س��ط��ي��ن ال��م��ح��ت��ل��ة ل��م��واص��ل��ة ن��ش��اط��ات��ه��ا 

الداعمة للشعب الفلسطيني.
أما طبيعة العالقة بيننا كعائلتين؛ أوروبية 
مسيحية وعربية مسلمة، فهي قائمة على 
ال��م��ح��ب��ة واإلح����ت����رام ال���م���ت���ب���ادل، ي��ح��ت��رم��ون 
عقائدنا وعاداتنا وتقاليدنا بأدق التفاصيل 
والجزئيات ونحن نقابلهم بالمثل. من دواعي 
من  ًا  ج���زء أطفالنا  يقضي  أن  الجميع  س���رور 
عطلتهم المدرسية أو عطلة نهاية األسبوع 
ف���ي م��زرع��ت��ه��م ال��ص��غ��ي��رة، ف��ي��ل��ت��ق��ون ه��ن��اك 
ب��أط��ف��ال ع��ائ��ل��ة ع��رب��ي��ة م��ن ل��ب��ن��ان )مسلمون 
أي��ض��ًا وأص����دق����اء ل��ل��س��ي��دة الغ�����ر(، ي��ل��ع��ب��ون، 
يمرحون، يتعلمون العناية بحيوانات المزرعة 
وي��رك��ب��ون ال��خ��ي��ول ف��ي ن��زه��ات قريبة برفقة 
الركوب في  التي تدّربهم على  السيدة الغر 
أوق�����ات خ��اص��ة ك���ون ذل���ك إح����دى م��ه��ارات��ه��ا 
ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة. ول����وال خ���وف اإلط���ال���ة الم��ت��دت 
المقالة، لكن ما يجب اإلش��ارة إليه هو وجود 
الكثير من مثل هذه العالقات في أوروبا التي 
ت��دح��ض نظرية "ال��ش��رق ش��رق وال��غ��رب غرب 
على  ممكن،  ال��ل��ق��اء  أن  وت��ؤك��د  يلتقيا"  ول��ن 
األقل في الجوانب االجتماعية واإلنسانية إن 
لم يكن ذلك ممكنًا على الصعيد السياسي، 
وخصوصًا عندما تتوفر فرصة التالقي والفهم 
ال��م��ت��ب��ادل ع��ل��ى ق���واع���د ال���ت���ن���وع وال��ت��ع��ددي��ة 
واالن��ف��ت��اح واالح���ت���رام. فليس ك��ل م��ا يحدث 
ب��ي��ن��ن��ا وب��ي��ن ال��م��ج��ت��م��ع ال��غ��رب��ي م��ح��ص��ورًا بين 
الصوفية  الله شيخ  "شارلي" وك��ّواش��ي. رحم 

محيي الدين بن عربي حين قال:
ى توّجَهْت ركائبُه، فالحبُّ 

ّ
ن
َ
دين بديِن الحبِّ أ

ُ
أ

ديني وإيماني.

رّشة ملح
جواد الساعدي

حكمة
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عمره ال يتجاوز ست سنوات. بالكاد تلمحه من 
نافذة السيارة. يحمل علبة محارم ورقية، في يد، 
منها بشغف.  الثانية عبوة مرطبات ينهل  وفي 
ه���و ح��ال��ي��ًا اب���ن ال��ط��ري��ق ب��ع��دم��ا ك���ان اب���ن إح���دى 
من  المنبعث  ال��دخ��ان  يتنفس  السورية،  القرى 
أي  وجهه  تقاسيم  تحمل  وال  العابرة  السيارات 
تعبير. ه��و ل��م ي��ع��رف ال��م��درس��ة، ب��ل سمع عنها 
من شقيقه الذي عرفها لسنتين فقط، ليصبح 
عاماًل في دكان للبقالة، يحمل الى بيوت الحّي 

أكياسًا تفوق وزنه.
ه���ك���ذا أج���اب���ن���ي، م��س��ت��غ��رب��ًا أن أح�������اول ف��ت��ح 
ابتسامتي ولهجتي  بدأ مستغربًا  ح��وار معه، بل 
ال��ودودة، كما بدا خائفًا بعض الشيء، كأنه لم 
يتعود اال الجفاء مّمن يسألهم شراء علبة محارم، 
أو ض���اق ذرع���ًا باهتمامي ب���ه، ح��ت��ى ك���اد ي��ق��ول: 
اش��ت��ري م��ن��ي أو دع��ي��ن��ي أب��ح��ث ع��ن رزق����ي ل��دى 

السيارات األخرى.
انصرف عني أخيرًا، بعدما حررته من أسئلتي 
وأمومتي الفائضة. بقيت أراقبه في المرآة وهو 
الى وطن  عودته  احتماالت  معه  وتبتعد  يبتعد 
طبيعي في ظل تطورات ما يجري. لم يتصرف 
كالمتسولين الذين يالحقون سائقي السيارات 
بإلحاح وتوسل. ولكن بعد سنوات، من يضمن 
وبقيت  ال��ط��رق،  ش��ري��د  بقي  اذا  يتصرف  كيف 
قريته شبه ذكرى لم تنضج في مخيلته الطرية؟ 
ب��دا ل��ي أن��ه ن���واة ل��واق��ع داك���ن ي��ج��ري ف��ي سوريا 
الموت  لنتائج  ال��وح��ي��دة  الحقيقة  ه��و  أو  ال��ي��وم، 
التي تجتاح بلده وتبعده عنه  وال��دم��ار واالب���ادة 
ليس  الفعلية.  المسافة  بكثير  تفوق  مسافات 
أو  منحرف  ال��ى  أع���وام  بعد  يتحول  أن  مستغربًا 
م��ت��ط��رف أو س����ارق أو م���ج���رم، ف���ي ح��ي��ن يستمر 
تحويل قريته وغيرها من القرى والمدن السورية 

الى ورقة في المحافل االقليمية والدولية.
هو ليس وحيدًا. أمثاله منتشرون عند إشارات 
ال��م��رور في ش��وارع ب��ي��روت، ال تصلهم التبرعات 
والجمعيات  ال��دول��ي��ة  المنظمات  تتلقاها  ال��ت��ي 
تأمل  التي  التبرعات  من  يستفيد  ول��ن  األهلية 
أن تجمعها اليونيسيف والمحددة ب� 3.1 بليون 
د  مهدَّ طفل  مليون   62 بنحو  لالهتمام  دوالر، 
ال��وح��ي��دة، وقضيته  الحقيقة  ه��و  ال��ع��ال��م.  ح��ول 
ال ع��الق��ة ل��ه��ا ب��ال��ح��رب ال���دائ���رة ب��ي��ن أط����راف ب��ات 
التي  ب��الده  ف��ي  يصعب تصنيفهم واح��ص��اؤه��م 
صارت خط دفاع أول لمصالح دول ال اعتبارات 
لحقوق األطفال فيها وال للقيم االنسانية. فمن 
ي��ت��ص��ارع على أرض���ه، ال ي��ت��ص��ارع م��ن أج��ل هذه 

األرض وناسها، بل من أجل مصالحه.
هم يتصارعون ويتباهون بالشهداء والرهائن، 
اق��ل��ي��م��ي��ة أو طائفية  م��ك��اس��ب  ت��ح��ق��ي��ق  ه��ّم��ه��م 
ف��ئ��وي��ة. أم����ا ه���و ف���ال ه����ّم ل���ه اال ب��ي��ع ال��م��زي��د من 
بامتزاج  له  الورقية، وهو قطعًا ال عالقة  المحارم 
اللبناني واإلي��ران��ي على أرض س��وري��ا، وال  ال���دم 

تعنيه وحدة القضية والمصير ووحدة المعركة 
وال س��ق��وط ق��واع��د االش��ت��ب��اك وت��ج��اوز ال��ق��رارات 

الدولية.
ال ي��ه��ّم��ه م���ن ي��ح��ك��م��ه وال ي��ف��ه��م أن م��ص��ي��ره 
ض��ائ��ع ب��ي��ن ه���ذه ال���وح���دات ال��م��ت��ن��اف��رة ال��ت��ي ال 
تبيع اال االره��اب بأشكال متعددة. المهم أن ال 
يتحكم  وم��ن  اشتباكه،  وقواعد  الشارع  يحكمه 
بعودته يستولي على القرى بعد تهجير سكانها 

ويحتفل بانتصاراته.
حتى القضية الفلسطينية ال تعنيه. الغاشم 
بالنسبة ال��ي��ه ه��و م��ن أخ��رج��ه م��ن ب��ي��ت��ه وه��ّج��ره 
وعائلته، حتى قبل أن يجيد الكالم ليعترض أو 
ليستفسر كيف أن فريقًا من أفرقاء هذه األمة 
ال��خ��ال��دة م��س��ؤول ع��ن م��أس��ات��ه. أو لماذا  العربية 
ساهم ط��رف مسلم في تحويله من طفل عادي 
ال���ى اب���ن ل��ل��ط��ري��ق. ي��رم��ي ق��ام��ت��ه ال��ص��غ��ي��رة أم��ام 
اذا  التي  المحارم  بعلبة  ملّوحًا  العابرة  السيارت 
بكى ال يجرؤ على فتحها واستخدام محرمة منها 

ليكفكف دموعه.

سناء الجاك

تعليق

ابن الطريق

منحوتة لصفاء الست.
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إلى توأم وحدتي، 
يا لسعادة أحزاني في حضنِك!

 يوم تنامين بمفردِك على السرير 
ّ

مثل كل
ة الحّية، بأحزانِك التي تسير في 

ّ
أيتها الجث

 مكان، بثيابِك التي ترافقِك إلى العمل، 
ّ

كل
ب��دفِء  ال��ب��اردة حتى في الصيف،  بأصابعِك 
يدِك التي كانت في الصورة، بحذائِك الذي 
 خّبأته بين كتبي، بدموعِك التي تبلل وجهي.
أحاول أن أقترَب منِك كي أقبلِك كلِك هكذا 

 واحدة!
ً
دفعة

¶¶¶
�����ِك ح��ي��ات��ي ال���ت���ي ل���م تعد 

ّ
رّب���م���ا، رّب���م���ا ألن

، م���ذ ع���رف���ُت م����اذا ح��ص��ل ل����ِك في 
ً
م����وج����ودة

األشهر األخيرة من ذلك العام.
¶¶¶

كم أنا فاشل!
¶¶¶

ق أحزانِك كلها 
ّ
لقد حاولُت البارحة أن أعل

ب��ال��م��ط��رق��ة وال��م��س��م��ار ع��ل��ى ج����دار غ��رف��ت��ي، 
 يوم فشلت يا حبيبتي. فقد سال 

ّ
ومثل كل

الدم من يدي، وبقيت األحزان في قلبِك.
¶¶¶

ي السيئ! لقد وقعُت في غرام فتاٍة 
ّ
يا لحظ

أخرى تشبهِك، أنا الذي قلُت: ال شبيهة لِك.
¶¶¶

ها حياتنا التي ال شيء أوسع منها سوى 
ّ
إن

أحذيتنا، أنا وأنِت.
¶¶¶

حتى اللوحة التي رسمتها لِك طوال هذه 
ها، بقيت في ذاكرتي، ولم أَرها 

ّ
السنين كل

قة على الجدار.
ّ
معل

¶¶¶

أنا صديقِك الذي يتمنى دائمًا أن يصبح 
حبيبِك.

¶¶¶
أتذكرين!؟

¶¶¶
كما  غريب،  شعوٌر  رافقني  عرفُتِك،  ي��وم 
��ن��ي ع��ث��رُت على ش��يٍء ثمين ف��ي ش��ارٍع 

ّ
ل��و أن

م��زدح��م، أخ��اف أن ي��راه ال��ن��اس م��ن دون أن 
أج��ي��د اس��ت��خ��دام��ه، أو أن أع���رف م��ا ه��و ذلك 

الشيء حقًا!
¶¶¶
هذا ما حصل البارحة!
¶¶¶

ح��ي��ن س���ه���رُت ح��ت��ى ال��ص��ب��اح، وت��م��ّن��ي��ُت 
واقفًا  كنت  لحظة،  أّي  ف��ي  تستيقظي  أن 
إل���ى س���ري���رِك، أرى الكتب  أن��ظ��ر  ب��ج��ان��ب��ِك، 
ال��ك��وارث  أتخيل حجم  ط��اول��ت��ِك،  على  التي 
لغرفتِك.  المجاورة  الغرف  في  تحدث  التي 
ك��ن��ت أس��م��ع أص���وات���ًا غ��ري��ب��ة، ل��م أع����رف َم��ن 
كان يوسوس ألحالمِك. لقد كانت ساعات 
النوم فيها، فقط تمنيُت  متتالية، رفضُت 
���ِك رف��ع��ِت رأس���ِك قلياًل ك��ي تشاهدي 

ّ
ل��و أن

كيف كنت أنحني ألحزانِك.
¶¶¶

ليتِك  الحزن،  في  الطاعنة  الصبّية  أيتها 
تخلعين األسود، وترتدين ما تبقى مّني.

¶¶¶
أرج���وِك. افعلي ه��ذا ك��ي ت��درك��ي، أّن نبأ 
اللعينة  المعركة  تلك  أخيِك في  استشهاد 

زاد من ملل هذا الشتاء.

* شاعر وصحافي كردي سوري.

1
لماذا تذكرُت اآلن فقط أنني نسيُت أن أبكي 

 العناق؟
َ
لحظة

خمس سنوات وأنا كنُت أهيئ لهذه اللحظة
السّكر  الملَح مع  أت��ن��اول  خمُس سنوات وأن��ا 

في الخبز 
 ل��َك 

َ
 ع��ي��ن��ّي ب��م��اء ال�����ورد ل���ت���روق

َ
وأم���س���ُح ط����رف

دموعي.
لماذا عندما رأيُت ابتسامتَك الباهتة أحسسُت 

بجداٍر من الجليد بيني وبين كتفَك؟
ه بحنوٍّ عليها أثقلني رأسي ولم أستطع إلقاَء

ها؛
ّ
أمّيز ابتساماتك كل

ترى  كنَت  حين  طلقها 
ُ
ت التي  اللئيمة  تلَك 

 في عينيَّ
َ
الغيرة

زاوي��ة  في  تخفيها  كنَت  التي  الخبيثة  وتلك 
طرفك عندما كنَت تنجح في إيالمي.

ما كّنا نفعله لم يكن حّبًا ولم يكن كرهًا
 ما يريد.

ُ
بل كان شيئًا في الذات ال يعرف

لماذا كنَت ترتاُح لمنظِر عبرٍة أبلعها مع ريقي 
ة؟

ّ
بمشق

لماذا كنَت تستمتع بنظرة الخذالن في وجهي 
بعد كل انتصار لحربتَك؟

لماذا كل هذه اللماذات كانت بيننا ولم نعرف 
يومًا ما نريد؟ 

جداُر الجليد الذي عال بيني وبينَك في بوابة 
االنتظار، 

وابتسامتك التي قالت كل شيء، 
ونظرتي المراوغة من التقاء الشفتين 

ّنا نريد بالضبط
ُ
كانت كفيلة بأن تعّرفنا ماذا ك

أن يقتل أحدنا اآلخر 
ونسدل الستارة أخيرًا على خرافة 

ُعمرها من وهج الحنين. 

2
انكساري  يحكي  كتابًا  يومًا  أك��ن ألكتب  ل��م 

أمام ذكراَك
 
َ
ولم أكن يومًا تلَك المرأة التي تحتسي قهوة
 الذكرى على مصراعيها 

َ
الصباح وتفتح نافذة

لتتأوه.
اللحظة   ما ترغمني أن أستحضرَك ه��ذه 

ٌ
ق��وة

وأهمَس في أذنيك: 
- حذاِر قرصة الحنين.

أنت أعلم مّني وبي 
ولم يكن أحدنا جاهاًل باآلخر. 

ه، 
ّ
الغريب أننا أفضينا لبعضنا ذلك السواد كل

مع ذلك بقينا على يقين أن السواد لن يزول 
إال بالتقاء الشفتين.

ك���ان ع��ل��يَّ أن أم����ّزق ت��ذك��رة ال��ط��ائ��رة ف��ي آخ��ِر 
لحظة 

عيَد فلوسَك في جيبك قبل 
ُ
وكان عليَك أن ت

أن تتهّور وتركب القطار. 
ف��رغ الحقيبة وأن��ا أرّص مالبَس 

ُ
كان عليَّ أن أ

الدانتيال المعطرة بالمسك، انتظرْت لمستَك 
 اليقين. 

َ
طوياًل ولم أرتِد منها شيئًا لحظة

ك�����ان ع���ل���ي���َك أن ت���ع���ود ب����ه����داي����اَك وزج���اج���ة 
الويسكي وتسكر طوال الليل

حتى تنسى أن ترجع إلى المدينة في الصباح. 
ك��ان عليَك أن ت��ت��رَك أث��َر النعناع ف��ي الشاي 

األخضر على طرف شفتيك 
سه مرار قبلة. 

ّ
قبل أن يكل

الموجع أن القصائد التي نكتبها لمن نحبُّ
ال يقرأها سوى الغرباء. 

 في غفلٍة من المحبوب 
ُ
تموت القصيدة

ويحيا الغريب على حروفنا.
 

ك���ان ي��ج��ب ع��ل��ى أح��دن��ا أن ي��وق��ف ال��زم��ن في 
لحظة اإلقالع. 

 
ً
 نكهة

َ
كان يجب على أحدنا أن يمنح القهوة

أخرى غير المرارة التي احتسيتها وأنا عطشة. 
قلُت لَك: أنا عطشانة 

وكانت المرة األولى أسمع بها نفسي أقولها
 ل��م ت��رِون��ي وأن����َت ل��م تفهم 

ُ
ال��م��ي��اه ال��م��ع��دن��ي��ة

ارتباك شفتّي. 
��ع ثمنُه 

َ
ُي��دف ال��م��اء ح��ي��اة وأن���ا طلبت شيئًا ال 

باألورو أو بالفيزا كارد. 

بعض األماكن حين نمّر بها تغتال فينا شيئًا 
 مّرة

ِّ
من البهجة في كل

ب���ّواب���اُت ال��م��ط��ارات ال��ت��ي ال ت��ت��غ��ّي��ُر اال ب��م��زاج 
العاملين

ك��ل��م��ا م�����ررُت م���ن ال��ب��واب��ة ال��ت��ي أف��ض��ت إل��ي��َك 
ابتلعني الحنين.

ال��زم��ن  ه���ذا  أن يمسكوا  قبلنا  ك��ث��ي��رًا  ح���اول���وا 
موه األدَب والخشوَع في جالِل الوداع،

ّ
ويعل

 البرّي، كلما طاردته ابتعد عنَك 
ِّ
لكنه كالقط

طِعمُه ال أكثر.
ُ
وهو ال يعلم أنَك تريد أن ت

 على الشكِّ في النيات، فهو 
ٌ
 الزمن قائمة

ُ
حركة

ليس مثلنا يقف وينصت ويستمع ثم يقرر
جيدًا  ويعرف  أنفسنا  من  أكثر  يعرفنا  الزمن 
 
َ
 فسنكرر الخطيئة

ً
 ثانية

َ
ه إن منحنا الفرصة

ّ
أن

ذاتها.
آدُم ل��م ي��ك��ن ليغّير ق����راره ف��ي االن��ص��ات إل��ى 

حبيبته 
أن يكون  ف��ي  ليراجَع نفسه  ل��م يكن  إبليس 

عدّو البشر 
والله لم يكن ليتراجع عن قراره في بدء لعبته 

المفضلة مع خطاياه. 
الزمُن هو أنت،

المضي  دائ���م  لكنَك  شكلَك  يتغّير  ال  حيث 
نحوها. 

اتجاهَك واحٌد مهما اختلفت الوجوه وتبّدلت 
ألوان العيون 

الزمن هو أنا، وحيدة الحلم واألنا. 
الزمن لم يخذلني ولم يخذلك، 

بل للمرة األولى يقف الزمن أمامنا وفي يديه 
مرآة كبيرة لحكايتنا 

فكيف لم نَر النهاية قبل أن نبدأ؟ 

* شاعرة وكاتبة عراقية 
مقيمة في النروج

نصوص يف الضياع

أسئلُة الذاكرة 

جوان سوز*

شذرات

منال الشيخ*

شعر

إنها  ال��ب��ي��ت،  ف��ي   
ً
متنقلة األرض  ال��ع��ص��ا   

ّ
ت����دق

ح��م��ات��ي أو أم�����ي. ع��ص��ا ح��م��ات��ي ت���ط���رق كعبها 
المعدني المتحّرك، أما عصا أمي فتضرب ضربًا 
خفيفًا ألن كعبها من خشب. ال مجال لاللتباس. 
 
ً
��الت أّم���ي غ��ال��ب��ًا م��ا ت��ك��ون وت��ي��رت��ه��ا خفيفة

ّ
ت��ن��ق

ال��ن��ه��ار، ف��ه��ي تمضي معظم وق��ت��ه��ا بين  خ���الل 
التي تكبرها سّنًا،  أم��ا حماتي،  وال��ن��وم،  الصالة 
فال شيء يلهيها عن هذه الدنيا وأمورها. تطرق 
عصاها ذهابًا وإيابًا، تفّتش عن شيء ما أو خبر 
ف من ضجرها القاتل، ليست في بيتها 

ّ
ما يخف

أّم��ي أو  وال في متجرها. تسأل عن سبب غياب 
اليوم  "انشاالله تكون  م��ازح��ة:  وت��ق��ول  ��ره��ا 

ّ
ت��أخ

سّماعتها ماشية".
 ت����ع����ّودت ف���ي ال���س���اح���ل، ح��ت��ى ب��ع��د ع��م��ل��ّي��ة 
ها ول���و ل��ف��ت��رة قبل 

ّ
ال�����ورك، أن ت��ذه��ب ال���ى محل

الظهر برفقة الخادمة األثيوبية. عندما أحّست 
بوطأة وجودها الدائم، هي التي عاشت وحدها 
استغنت  ذل����ك،  ف��ي  لرغبتها  ع��دي��دة  س��ن��وات 
ع��ن خدماتها، وع���ادت مستقلة ح���ّرة  تسندها 
العصا، حّجتها أنها اعتمدتها منذ زمن. صحيح 
أن مشيتها ثقلت. وم��ا المشكلة؟ تمشي على 
َرّضعون؟". تنتقل 

َ
مهل: "شو والدي ناطريّني ت

في الصيف للعيش معنا بعدما ورثنا بيتها في 
ال��ن��زول  ب��ع��دم  عليها صّحتها  وح��ك��م��ت  إه����دن، 
إل����ى ال���س���اح���ل ف���ي ب��ح��ر األس����ب����وع، ك��م��ا ك��ان��ت 
ها تبيع فيه لوازم 

ّ
تفعل سابقًا. تشتاق إلى محل

المطبخ، وتشتاق إلى جيرانها هناك. مّرت أمامه، 
بعد غياب قسري دام ثالثة أشهر، في طريقها 
 je ن��اج��ت��ه:  الطبيب  لمراجعة  المستشفى  ال��ى 
 t’aime mon magasin je t’aime de
على  الجيران  يساعدها   .tout mon Coeur
ق حولها الماّرات 

ّ
فتح بابه الحديد وغلقه، تتحل

ساحرة  لجلسة  يقصدنها  وأحيانًا  معارفها  من 
من أخبار أيام زمان أو حتى أخبار الساعة. عندها 
ال��رأي في األم��ور الوطنية والعربية والدولية من 
باب خوفها على "لبنان"، وعندها الموقف الحّر، 
تطرحه بعد تحليل مذهل بالنسبة إلى سّنها، 
وببساطة تامة تقول مثال: "هدا الشيطان جعجع 
إل��ى  تميل  ذك��ّي��ة وص���ارم���ة،  عمبيحكي ص����ّح". 
إل��ى خدمة األوالد  األع��م��ال وال��ت��ج��ارة أكثر منها 
حتى آخر نفس، هذا خيارها، هذا ما تحّب، وال 

أحد يستطيع تقييد حريتها.
أدخل المطبخ ألبدأ بتحضير الغداء تتبعني 
أمي وتجلس على المقعد. تعرض علّي خدماتها 
أو  الكزبرة  أو  البقدونس  أو  النعناع  ي 

ّ
ك��أْن تنق

التحضيرية.  م��ن األع���م���ال  ال��م��ل��وخ��ي��ة، وس���واه���ا 
ل���ي���ن���دا؟". تتبعها ح��م��ات��ي، تجلس  ي���ا  "وي���ن���ك 
المقعد  ع��ل��ى  ال��ص��غ��ي��ر  ت��ك��ّور جسمها  ب��ق��رب��ه��ا، 
ليندا؟  يا  الحائط. "عرفتي  ال��ى  وتسند كتفها 
داعش فاتوا علمسيحية بالعراق وكحشوهن من 
بيوتن". "مين هيدا داع��ش؟". ترّد أّمي بكثير 
من الهدوء غير المتوقع. تضحك حماتي وتقول 
ل��ي: "أم���ك م��ا بتعرف مين ه��و داع���ش". بعد أن 
ت��ف��ّس��ر ل��ه��ا ع���ن "داع������ش" وال����دول����ة االس��الم��ي��ة 
لهم 

ّ
والخليفة، وتطلب بلهفة من العذراء أن تتكف

وتهزمهم، تشتمهم وتتمنى لهم الويل والثبور 
وع��ظ��ائ��م األم�����ور. ت�����رّدد أم���ي م���ن ورائ���ه���ا: "ال��ل��ه 
ي��ه��دي��ه��ون، ي��ا م���اري���ا". "ال��ل��ه ي��ه��دي��ه��ون؟ الله 
يقطعون". تنتهي أّمي من عملها، ألملم الجرائد 
والمصافي والجاطات التي استعملتها، أعطيها 
ة 

ّ
ف بها يديها لتختصر مشق

ّ
لة تنظ

ّ
فوطة مبل

لتكمل  ج��دي��د  م��ن  سبحتها  وتمسك  التنقل، 
ص���الت���ه���ا. أّم������ا ح���م���ات���ي ف��ت��ك��م��ل ح��دي��ث��ه��ا ع��ن 
"داعش" وكيف رأتهم على التلفزيون يقطعون 
في  أسلحتهم  ي��ف��رغ��ون  أو  بالخناجر،  ال����روؤس 
 من الشباب وجوههم الى الحائط، لتأتي 

ّ
صف

وتخبرها  كثيرًا  أم��ي  ت��ح��زن  فتبكيهن.  ال��ن��س��اء 
أنها ال تشاهد التلفزيون من زمان ألنها ال تقوى 
مواجهته،  في  اذا جلست  على مشاهده. فهي 
م��ج��ب��رة ع��ل��ى ذل����ك، ت��ط��ف��ئ ال��س��ّم��اع��ة وتغمض 
��ي أو ت���ن���ام. ت��ت��اب��ع ح��م��ات��ي، غير 

ّ
ع��ي��ن��ي��ه��ا ت��ص��ل

"عجبك؟  ال��م��وض��وع:  على  أم��ي  لحساسية  آبهة 
عمبيبيعوا إيزيديات بالسوق للزواج. في واحدة 
طلب منها شاريها تتحضرلو، دخلت الى الحّمام 
لتقتل نفسها". "يا رّبي تنّجينا، هيك عملو مع 
المسيحيّي؟". استعجلت أنا بالكالم، وطمأنتها 
بأن المسيحيين غادروا بيوتهم الى مناطق آمنة. 
وفّسرت حماتي أن اإليزيديين ليسوا مسلمين 
باستغراب  إليها  أم��ي  فنظرت  مسيحيين،  وال 
شديد. إذا شبعت حماتي من أخبار "داع��ش"، 
وهذا ما كان يرضي أمي ويرضيني، تنتقالن الى 
أخبار الصبا و"الشباب الحلوة"، فتسرد حماتي 
قّصتها المشهورة مع شاب جميل رفضته أّمها 
رفضًا قاطعًا: كانت حماتي كل مساء تذهب الى 
الحّمام تغلق الباب، تضع على رأسها المنديل 
ت��ّت��ق��ي ب��ه س��ح��رة ال��م��س��اء، ت��ق��ف ع��ل��ى ك��رس��ي، 
 من الطاقة الصغيرة لتلتقي به. انتبهت 

ّ
وتطل

منديل  رأسها  على  فوضعت  حيلتها  إل��ى  أّمها 
ت من الطاقة تنتظر مجيئه لترميه 

ّ
ابنتها وأطل

بالسباب والتهديد اذا تجرأ واقترب من إبنتها، 
ثم تلتفت إليها لتضربها ضربًا مبّرحًا وتنهيها 
قته من 

ّ
عل إذا  أن��ه  األخ��ي��رة، حّجتها  ل��ل��م��ّرة  عنه 

 
ّ

رجليه ال ينزل من جيبه فرنك. "كان معها حق
أمي وما أسفت عليه بّس ما بحّب أمي، أنا بحّب 
بيي"، فتقول أمي: "وانا بحّب بيي كتير وبحب! 
ت للعذراء، 

ّ
أمي". هي اختارت والدي بعدما صل

وسألتها أن تريها في المنام من هو "المناسب" 
من بين "طالبي القرب" فكان عساف، فرحت بما 

رأت، ولم يعترض أهلها عليه. 
غالبًا ما كانت تنتهي هذه الجلسات بوصلة 
ال��ى الحائط،  ن���وم. تنام حماتي س��ان��دة رأس��ه��ا 
مرفوعًا الى ف��وق، أما أّم��ي فتغفو جالسة تحني 

الغداء  رأسها قلياًل فوق صدرها. عندما يصبح 
جاهزًا والطاولة ممدودة، أناديهما فتستيقظان 

وتسأالن عن العصا.
تفرحان باألكل الطّيب ك��األوالد. تشكرانني 
ع��ل��ى م��ا أق����ّدم لهما م��ن أك���ل ت��ع��ّودن��ا عليه في 
الفرنجي"  "األك����ل  أح��ّض��ر  م��ا  ف��ن��ادرا  مطبخهما، 
يستهويني،  وال  ك��ث��ي��را،  يستهويهما  ال  ال���ذي 
أط��ب��خ��ه ل��م��ّرة واح����دة وب��ع��ده��ا أن��س��اه ك��ل��ي��ا. ف��إذا 
أكلتا المجدرة والفاصوليا والفوارغ والشاش برك 
أكلي ألني  تحّبان  ال���روح".  لهما  "ترجع  والكّبة، 
ال  منهما،  مته 

ّ
تعل على طبخه كما  وأص���ّر  أث��اب��ر 

أستغني عن زيت الزيتون والسمنة الحموّية )مع 
تعديل بالكميات(، ولم أنس المكمورة والسليق 
عبندورة  والبرغل  ية 

ّ
المقل المهروسة  والبطاطا 

والمحشي ملفوف بزيت وسائر األكل "القاطع". 
أم��ا حماتي فتنّوه  ال��ق��وة وال��ص��ّح��ة،  ل��ي  تطلبان 

دائمًا بمثابرتي على خدمة األوالد واألحفاد. 
تتجمع قبيلتي حول الطاولة، يجلس زوجي 
إل���ى رأس��ه��ا وح��م��ات��ي ال���ى ي��م��ي��ن��ه، تجلس أم��ي 
إلى جانبها ويتفّرق األوالد والكبار من األحفاد، 
بشكل ع��ش��وائ��ي ع��ل��ى ب��اق��ي ال��ك��راس��ي. أم���ا أن��ا 
فأبقى متحّركة بين طاولة السفرة والمطبخ إذا 
إبني فوقنا بحسب  الحضور كاماًل. سكن  ك��ان 
أحكام الوراثة وشاءت الظروف أن تكون إبنتي 
جارتي، اما إبنتي المتزوجة في جونية فنربحها 
أيام الحّر الشديد في الساحل. كعادتها، حماتي 
ت��أخ��ذ ال��ك��الم لتخبر م��ا ع��ن��ده��ا، وب��ع��دم��ا أيقنت 
أن��ن��ي ال أس��ت��ه��وي ال��ك��الم ع��ن إج����رام "داع����ش" 
وج���ن���ون اإلس��الم��ي��ي��ن، خ��ص��وص��ا ع��ن��د تحضير 
األكل وإلى طاولة الغداء، تعود إلى زمن كانت 
وال��ده��ا وذهبت  إل��ى  ي��وم اشتاقت  فيه صغيرة 
لتراه  القريب من بيتها  السجن  الى  المساء  في 
ال��رج��ال. كان  م��ن  ة 

ّ
م��ع شل وراء قضبان شّباكه 

والدها كندرجيا شاطرًا ُينِعل أهل الضيعة من 
أن جاء  ال��ى  الكندرحية  شغله وشغل غيره من 
ي��وم وجلب أح��ده��م ال��ى ال��س��وق أح��ذي��ة جاهزة، 
فاتفق الكندرجية وكمنوا له في أحد الزواريب 
وأمعنوه ضربًا ثم اختفوا. كان في دولة، لّموهم 
من بيوتهم "واح��د واح��د" ورموهم في السجن. 
عندما رآه��ا وال��ده��ا طلب منها بطحة ع��رق ولما 
أتت بها أمرها، غاضبًا، أن تعود حاال الى البيت. 
الميجانا  يغّنون  ما هي لحظات حتى سمعتهم 
والعتابا. سأل أحدنا: "كان في حبس بإهدن؟" 
أردف��ت أم��ي وقالت إن��ه ك��ان هناك أيضًا حبس 
للنسوان، تديره أم سعيد. نعم كان في دولة. 
وتتابع أم��ي: "في زمن أنيس بك )ج��ّد الرئيس 
رينه معوض(، عندما كان رئيسا للبلدية، حّرم 
ال��م��ح��الت ع���رض مبيعاتهم على  ع��ل��ى أص��ح��اب 

الطريق. كان يمّر على جواده من أمامهم ويرسم 
بعصاه حدود مجالهم القانوني، منع الحنفيات 
في الشوارع العاّمة واعترض بشّدة على جلوس 
النساء أمام منازلهن لغسل الثياب، كّن يتعّدين 
الحشمة  الطريق وك��ان جلوسهن يخدش  على 
بالصرامة  الجميع  معاملته  نجاحه  س��ّر  أح��ي��ان��ًا. 
أنيس  متل  بلدية  رئ��ي��س  ع ش��ي  "آخ  نفسها. 

بك". نتمنى ونضحك. 
م لّم الصحون 

ّ
ننتهي من تناول الطعام، أسل

ل��م��ّد عظامي بعد  وال��خ��ادم��ة وأستعجل  ل���ألوالد 
نهار طويل من الوقوف. أنا أيضًا كبرت بالعمر 
وبدأت مهمات العائلة تقسو على جسمي. قبل 
 

ّ
ال��ن��وم أف��ّك��ر ف��ي "داع���ش" و"ال��ق��اع��دة" وم��ن لف
أسأل  بل  التحليل،  في  كثيرًا  أبتعد  ال  هما، 

ّ
لف

نفسي: لو نشأ هؤالء االنتحاريون والجّزارون في 
عائلة تعتبر وجودهم هو األس��اس، وهو مصدر 
هل  المصائب،  مصيبة  هو  وموتهم  سعادتها، 
أصحاب  وال��ع��اج��زون،  النفوس  مرضى  استطاع 
األفكار المنافقة تجنيدهم؟ قال يومًا أحد زعماء 
األكراد اإلسالميين: عدد االنتحاريين في العالم 
الهائمين على  ع��دد  أن  يبدو  الله.  إال  يعلمه  ال 
وجوههم في عالمنا اإلسالمي ال يعلمه اال الله. 
ف��ال��ط��ري��ق ط��وي��ل وال���ف���رج ل��ي��س ل��ن��اظ��ره قريبًا. 
أسمع أمي تقول لحفيدتي الصغيرة: "اتركيها 
ت��ن��ام ت��ع��ب��ان��ة م��ا ت��وّع��ي��ه��ا". أف��ت��ح ع��ي��ن��يَّ ألراه���ا 
تبتسم لي، وجهها مقابل وجهي ويدها ترّبت 
وأقّبلها  أشّمها  كثيرًا،  بها  أف��رح  ة. 

ّ
بخف رأس��ي 

بقوة وأحملها الى جانبي، نلعب ونضحك، وها 
السرير ألنها  أقفز معها من  الستين،  بنت  أن��ا، 
النوم. العوافي"، تقول  هي أرادت ذل��ك. "ص��ّح 
أم���ي، "م���ا قبلت إاّل ب��ّده��ا ت��وّع��ي��ك��ي". ي��ا ليتها 
ف 

ّ
ن��وم��ي! تخف م��ن  إل���ّي كلما استيقظت  ت��أت��ي 

عني أثقااًل ال أعرف كيف تجتمع وتسقط علّي 
في هذه اللحظات. يبدو أن النوم يزيل التعب 
واألوج���اع ويزيل في طريقه كل ما راكمته في 
النهار من أنظمة دف��اع في وج��ه األق��دار ودورة 
الحياة العجيبة. أقف على رجلّي ألبدأ، بالوسائل 
المتوفرة بين يدّي، بمهمة تبديدها واحدة تلو 

األخرى. أبدأ بالقهوة المّرة.
تجلس أمي في الصالون على كنبة الى يمين 
التلفزيون، اعتمدتها لتأمن بذلك شّره، في يدها 
كتاب صغير للصالة وضعت بين صفحاته صورة 
أبي وخالي في أيام شبابهما، وعمي وإبنه اللذين 
تال في إهدن، وعمي الكرملي الذي توفي في 

ُ
ق

المسبحة.  "انتهيت من صالة  عّز عمره. تقول: 
الحرام،  أوالد  عن  الله  ليبعدكم  "بيت"  يت 

ّ
صل

ص أوالدكم 
ّ
صكم  ويخل

ّ
و"بيت" حتى الله يخل

بصحتكم  لتبقوا  و"بيت"  بيروت،  طرقات  على 

مع األوالد، و"بيت" عن راحة نفس الذي ورثتم 
منه هذا البيت، و"بيت" عن راحة نفس الموتى 
ب��ه صالتي دائ��م��ًا".  أنهي  م��ا  المقطوعين. ه��ذا 
تدعو إيما  لتأتي إليها، تركض وتعطيها خّدها 

ثم تأخذ هي السبحة من حضنها.  
ت��ن��ت��ش��ر رائ���ح���ة ال��ق��ه��وة ف��ت��خ��رج ح��م��ات��ي من 
غ���رف���ت���ه���ا، ي���ن���زل إب���ن���ي ل���ي���أخ���ذ ف��ن��ج��ان��ًا ي��ش��رب��ه 
إبنتي  ك��ان��ت  إذا  الكومبيوتر،  على  عمله  أث��ن��اء 
"البيروتية" عندنا تخرج هي وزوجها من غرفتهما 
جارتي،  إبنتي،  أم��ا  كعادتها،  للقهوة   

ً
متلّهفة

ف��ت��أت��ي وب��ي��ده��ا ف��ن��ج��ان ن��س��ك��اف��ي��ه ل��ت��ش��ارك��ن��ا 
"جلسة القهوة". زوجي، بعدما اعتاد على شرب 
النبيذ ك��ل ي���وم عند ال���غ���داء، اع��ت��اد أي��ض��ًا على 
القيلولة العميقة ال يؤثر فيها ال صخب األحفاد 
وال رائ��ح��ة ال��ق��ه��وة. تغلق أم���ي ك��ت��اب ال��ص��الة، 
ت��ش��رب ال��ق��ه��وة ال��م��ح��اّلة، وت��س��أل��ن��ي ع��ن ورق��ة 
حفيدتي  عليها  رسمت  الحائط،  على  قتها 

ّ
عل

الصغيرة دي��ن��اص��ورًا. ف��ّس��رُت لها قليال عن هذا 
إيما في  أن ترسمه  وأهمية  المنقرض  الحيوان 
والصور  ال��رس��وم  تحّبين  "أن��ت  الصغيرة.  سّنها 
مثلي ومثل أبي. كان مسؤواًل عن السجن وانتبه 
في أحد األيام أن أحد السجناء يمضي وقته في 
الرسم، أعجب برسومه وطلب منه أن يرسمني 
م��ع أخ���ي. كنا ص��غ��ارا، وقفنا ف��ي الممشى أم��ام 
نافذة زنزانته ورسمنا على ضفاف نهر نصطاد 
ال���س���م���ك. ت��ق��ول��ي��ن أن����ا وأخ�����ي ب���ذات���ن���ا. ض��اع��ت 
الصالون  م��ن  الكبيرة  ال��ص��ور  وانتقلت  ال��ص��ورة 
أمي صورًا  لنا  أعلم". تركت  والله  التختية.  إلى 
كثيرة باألبيض واألسود. كانت تأتي بيارتشين 
ومن بعده أسحق األرمني يصّورنا في المناسبات 
وخ��ارج المناسبات. إذا خاطت لنا ثيابًا جديدة 
وطّرزت عليها الزهور والعصافير، تذهب بنا إلى 
المصّور في الستوديو تصّورنا على بيسيكالت، 
أو جنبا إلى جنب، من األكبر إلى األصغر، أو في 
البيت مع الدجاجات، أو تذهب أبعد من ذلك، 
المصّور  ع��دس��ة  أم���ام  ال��ح��ارة  أوالد   

ّ
ك���ل فتجمع 

ين 
ّ
المستخف ورب���م���ا  ال��م��س��ت��غ��رب��ي��ن  ن��ظ��ر  ت��ح��ت 

الصورة  ه��ذه  في  والتصوير.  الصور  منفعة  من 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���ت���ي ت��ش��ب��ه ص����ور ال��م��س��ت��ش��رق��ي��ن 
ن��اف��ذ وحميد  إل��ى  نتعّرف  لبنان،  ألط��ف��ال جبل 
وحبيب ومرشد وبدوي وملكة وسلطانة ومارين 
وماريا وصليبا وسعدى ومنتورة وجوزفين ودميا 
وبشير وكلوديت وأخي جورج وأختي ماري روز، 

في رعاية عّمي الراهب الكرملي. 
ي وتزرع الزهور وتضحك. هكذا نعرفها 

ّ
تصل

وهكذا خدمت والدي عندما أصيب بالألزهايمر 
الزهور وكثرت،  تنّوعت  الستين من عمره.  في 
لكّن األص��دق��اء واألق��رب��اء اختفوا م��ن بيتها ولم 
يعد أحد يستهويه شرب القهوة في حديقتها 
الجهد  من  من عشر سنين  أكثر  بعد  الجميلة. 
والشمعة  يدها  في  السبحة  وّدع��ت��ه،  والمعاناة، 
���ي وت��������زرع ال���زه���ور 

ّ
م����ض����اءة ف����ي غ���رف���ت���ه. ت���ص���ل

أضافت  شيخوختها.  تعيش  هكذا  وتضحك. 
العصا، تعينها في زرع الزهور، كما تعين حماتي، 
في مهنة التجارة التي ع��ادت إلى مزاولتها بعد 

عودتنا إلى الساحل.
أنهي الصيف، قبل أن تتفّرق القبيلة، بحفل 
توزيع الجوائز على األحفاد، تحت عنوان: "جائزة 
سّتي ت��راز ل���آداب وال��ف��ن��ون".  يحصلون عليها 
يوم أحد قبل جلوسنا إلى الغداء، وهي كناية عن 
ف فيه 

ّ
ورق��ة A4 ملفوفة بشريط جميل، ومغل

مبلغ من ال��م��ال. أن��ا أح��ّدد الجائزة وزوج��ي يدفع 
المال. جاءت الجوائز هذه السنة على النحو اآلتي:
جاد حصل على جائزة: " قبول اآلخر المختلف 

واحترامه". 
أن���س���ي ح���ص���ل ع���ل���ى ج����ائ����زة "ال���ج���ل���وس إل���ى 
الطاولة عند الغداء بعيدًا عن التلفزيون".       

بشرى حصلت على جائزة "الغزارة في األعمال 
الفنية".

غ��ب��ري��ال حصل على ج��ائ��زة "ال��ش��اب ال��ه��ادئ 
واللطيف".

إيما حصلت على جائزة "الحضور الممتع".
ي��ع��ل��ن زوج����ي ال���ج���وائ���ز ل��ط��ول ب��اع��ه ف���ي ه��ذا 
فيها  لمناسبٍة  فيديو  ابنتي  وت��ص��ّور  ال��م��ج��ال، 
م���ن "اآلداب وال���ف���ن���ون"، وال��ك��ث��ي��ر من  ال��ق��ل��ي��ل 

الضحك.
من  أم���ي  نيسان 1922.  م��وال��ي��د  م��ن  حماتي 

مواليد أيلول 1926.

بين الصالة والنوم
تراز دحداح الدويهي

قصة

لوحتان لصليبا الدويهي.
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ه���ذه ال���ن���ار... ح����دوُد أص����وات ال��ق��ذائ��ف، 
ال��خ��ط��وات، حمحمات خيل  إي��ق��اع  ص���دى 
على  الهضبة، حصتي  أعلى  الفرسان في 
ب 

َّ
المعل واألوكسيجين  الكونريت،  سفرة 

، حديٌد 
ُّ
يرتمي م��ن ن��اف��ذة ط��ائ��رة ال ت��ح��ط

ب���اه���ت ك���ت���رق���وة اص��ط��ن��اع��ي��ة، وح���ص���وات 
مني في لمامة من  باردة على وسادتي. أكوِّ
ش   ما أردت��ه فعلُت، كنت أش��رِّ

ُّ
وق��ت، ك��ل

روح���ي ت��ح��ت ق��دم��ي ه��ن��ا، ل��م ي��ك��ن ص��وت 
فلذتي البكر غامضًا...

- واآني...!
- واصادق...!

عارمًا جاء صوته قبل أن يختفي، مختنقًا 
آب صوتي قبل أن يظهر، ال شيء يجمعنا 
غير ألبوم ضائع. كنت مشغولة بالحقائب 
كثر  والبارود، ضيوفي  الغبار  بين  أركنها 
ف���ي ح��ض��ن ال��ه��ب��وب، ج�����اؤوا م���ن ال��ج��ه��ات 

األربع، جاؤوا من وراء الجهات.
يا لنا...!

ال ترجمان يجمع بين اللغات في هذا النهار 
لألشجار  ك��وب��ان��ي،  جسر  على  المضطرب 
لغة  الصباح  لشمس  أتقنها،  خضراء  لغة 
من أزل، أخرجها من ذاكرة ساعتي، للمساء 

ل��غ��ة م���ن ض���وء ط���ال���ع، ل��ل��م��اء ل��غ��ة م���ن حلم 
وشفاه، للدم لغة من  تي. إن. تي، للقاتل 
 منكم، ال يكترث بها 

ٌ
لغة من دم، لي لغة

ملح  يدي، ناصعة كبريق خنجر الجدود، 
على حافة اصطدام الحافالت في الشارع، 
ا  عمَّ أجيئكم  كثيرًا،  ر 

َّ
أتأخ لن  انتِظروني، 

واثقة،  غيمة  عّما  أجيئكم  مقبلة،  شجرة 
أج��ي��ئ��ك��م ع��ّم��ا ن��س��ي��م م��ش��ت��ن��وري، س��ري��ري 
اش خافت 

ّ
على ما هو عليه، كسبطانة رش

ال��روح،  وِنثار  االرتباك  من  فته 
ّ
نظ البريق، 

ال حمرة تهدد بياضه، اسألوني، ال أضيق 
بالكربون في متنزه دمي، تدحرجه ابنتي 
ال���ت���ي ال ت���ع���رف���ون، ت���ع���ّد ق��ف��اط��ي��ن��ي ف��ي 
ال��خ��زان��ة، ق���رب ص���ورة ال��راح��ل ق��ب��ل أوان���ه. 
 فاكهة ال��خ��ط��وات ف��ي ك��وب��ان��ي، ما 

َّ
م��ا أل���ذ

الصور  نهر  يدلق  التلفزيون،  ص��وت   
َّ
أل��ذ

 من الغرباء، أنا األّم، ال مالمة، 
ً
سة إلّي، مكنَّ

الكبيرة،  ارتطاماته  في  المدى  أّم  أّم��ك��م، 
أّم الهدأة في ترتيب القاذفات، أّم ساعة 
���ن ال�����دوّي زرق����ة ال��ل��ه��ب، 

ّ
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا، أل���ق

الخريف،  ثغاء  النعمان،  شقائق  وابتهال 
وال��س��م��اء،  ال����رذاذ  وق���زح  البيلسان،  ق��وس 
زم����ج����رة ال���س���ن���دب���اد ف����ي ح���ف���ي���ف أوراق�������ه 
ال  األزلية،  خميرتي  التراب  ن 

ّ
ألق ة،  المغبرَّ

شيء قبلي، وال بعدي. ها أظهر إليكم بعد 
هذا الغياب عن مسرح األضواء، أسير وراء 
وراء هسيس عظامي،  أصابع يدي، أسير 
أسير وراء رائحة البابونج، أسير في جنازة 
ق في حليب العشب، وصية 

ّ
الخوف، أتدف

ق القلق على 
ّ
النيزك في نشوة النزيف، أعل

ة 
ّ
سل في  عتمتي  أخلع  ال��ه��واء،  خطاطيف 

المهمالت، أواصل نول أسطورتي، بحريٍر 
م��ن س��ه��ل وج��ب��ل، وط��ن��ب��ورة آخ���ر عنقود 
ال������روح، ت��س��اق��ط م��ن��ه��ا ال���م���دن ف���ي خيط 
بالصفحة  يليق  كما  بوني 

ّ
ترق مشيمتها. 

بذبول  يليق  ال��ك��ت��اب، كما  م��ن  ال��ج��دي��دة 
ال���ش���اخ���ص���ات ق�����رب ال����ب����واب����ة. ال ع��ل��ي��ك��م، 
اطمئنوا، جلسات الشاي ال تزال قرب غنج 
زق��زق��ات  ال��ب��ي��ت،  عصرونيات  ف��ي  النعناع 
ال���ن���اف���ذة، أوّزع رغ��ي��ف  ال������دوري ع��ل��ى أث����ر 
الذرة عليهم. يا ألسرتي الجديدة، بناتي، 
عن  المتساقط  السقف  يرفعون  أب��ن��ائ��ي، 
سريري، ال ألهيهم عن األغاني، ال ألهيهم 
ع��ن رم���اد وال م���أث���رة، اس���ن���دوا ص��وت��ي في 
بين  وريحاني، من  خ��رزي  ص��داه، سأبعث 
أصابعي أغافل غبار الجدران ولفح الزجاج، 
المبكر  الوقت  البيت، دبيب  جفلة سطح 
قبضته  مسيل  ع��ل��ى  مفتوحًا  ال��ب��اب  ع��ل��ى 
ف��ي ه��ي��اج األص���داء واأله��ل��ي��ن واألص��دق��اء، 

ه وحدي!
ّ
وحدي وأنا الكون كل

* "أّمي تحت األنقاض"، عبارة قالتها لي 
أّم  عن  من كوباني،  علي  الشاعرة حسينة 
لها لّما تزل تحت األنقاض، وأخ صار في 
أه��ل��ه عن  ب��ع��دم��ا ح��دث  المجهولين  ع���داد 
مصير أمه التي راحت ضحية قصف بيتها 

الذي أبت مع ابنها الستيني مغادرته.

*من مخطوط "ساعة دمشق"

في الحرب
 دسمًا للقصائد

ُ
يصبح األطفال

فناجين من الشايِّ المخّمِر للصقيِع المرِّ
 لحزاِم بندقيٍة 

ً
شّماعة

في استراحة القاتِل
َأو كما تشاء 

ِه المقاتل سمِّ

في الحرب
 ترفًا

ُ
يصبح العشق
ِك  حبُّ

ُ
لكّنني أ

رغَم أنِف الحرِب
رغَم الزهد

في الحرب
 اإلله في ضبِط ساعتِه

ُ
ينشغل

في تنظيم جداول الشهداِء
واألّمهاُت األّمهاُت 

َن من أثدائهنَّ 
ْ
ُيفرغ

ُصرَر الريحاِن فوق القبر

في الحرِب
المدينة تلو المدينة 

 مع أنفاسها 
ً
 أخيرة

ً
تلتقط صورة

ترفع عنقها إلى األعلى 
هكذا... ثمَّ ترتطم جثتها 

على الرصيِف المقابِل 
لمقهى "جحا"

بائُع الطوابِع على طاولٍة ب��50 سنتيمترًا
��ن ال��ح��م��راء 

ّ
ع��ل��ى ارت���ف���اٍع ش��اه��ٍق رأي��ت��ه ي��دخ

القديمة 
يجادل الزبون على 30 ليرة 

في سعر الرصاصِة 
ثّم يتفقان بأن يهدي إليه 

مزياًل للصدأ 

في الحرِب
الشاخصاُت المرورية الزرقاء

تمارس العادة السّرية
تنكمش على نفسها
بعد محاولتها اليائسة

الوصول إلى اخضرار الشبق

في الحرب
ابن عّمي يشتري لحبيبته شااًل رماديًا

وقارورة عطٍر نسائي 
غالفها أبيض مرسوم عليه برج إيفل 

 ي���ق���ول ل���ص���اح���ب ال���م���ح���ل ب����ص����وٍت م��رت��ف��ع:
"أعطني كيسًا أسود غامقًا"

في الحرب
يغادر الشعراء قصائدهم المموسقة 
أندره بروتون يدغدغ نهد القذيفِة 

التي لم تنفجر
 

ٌ
اإليقاع في الحرِب مختلف

صفير الطائرات حين يدنو
َيرتبك المكان... يفّر المكان 

اإليقاع أن تسقط القذيفة
ذنيَك الحافيتين

ُ
 تغلق أ

ّ
أال

 تموت...
ّ

أال

أّمي تحت األنقاض

صور داكنة

إبرهيم اليوسف

حكمة

عبود سمعو

شعر

ّ
 على ظل

ْ
ال تطأ

إنه نطرة نائمة.
¶¶¶

 غصنًا إلى موقد
ْ
ال تأخذ

إنه يد شجرة.
¶¶¶

 وأِعْدها إلى الغصن
َ
التقِط الورقة

إنها عين الشجرة.
¶¶¶

النجوم نظرات
ِصْر نجمة.

َ
انظْر ت

¶¶¶

 هذه الرياح
ُّ

كل
ليست سوى

آهات بشر.
¶¶¶

ف عن المشي
ّ
للطريق التي ال تتوق

بيٌت أيضًا
وال تعرف كيف تفتح الباب.

¶¶¶

فقط لو عرفوا
أن دمعة واحدة تكفي

 األرض.
ّ

لغسل كل
¶¶¶

 أيضًا
ٌ
... وللطريق رئة

امِش عليها خفيفًا
لئال تختنق.

¶¶¶

الذين يصرخون هناك
أفواههم هنا.

¶¶¶

قال ال تقترْب من الماء
.

َ
وغِرق

¶¶¶

ها الريح ال تكون ترتجف الغصون التي تهزُّ
بل هي تلّوح

للغصون األخرى.
¶¶¶

مهما كان هذا الحْمل ثقياًل
يمكنَك أيضًا أن تكون

نسمة.
¶¶¶

األرض عمياء
اعِطها عينًا كي تراك.

¶¶¶

الذين قلُت لهم وداعًا هناك
سبقوني إلى هنا.

¶¶¶

 على نملة
ْ
ال تطأ

هل نسيَت كم لعبَت معها حين كنَت طفاًل؟
¶¶¶

ال تنظْر إلى الفضاء كي ترى قمرًا
ثمة قمٌر آخر على األرض: عينَك.

¶¶¶

أخفْض رأسَك قلياًل
إْن أردَت أن ترى األرض.
¶¶¶

للدم لسان
 نقطة منه وهي تسقط تقول:

ُّ
كل

ها سقطت.
ّ
البشرية كل

¶¶¶

لة
َّ
 حياته مثل لعبة معط

َ
َحَمل

أراد أن يعيدها إلى الحانوتي
ه 

ّ
 العمَر كل

َ
ووقف

أمام حانوت مقفل.
¶¶¶

مُت كثيرًا
َّ
تكل

لكنَّ الصمت كان كنزي الوحيد.
¶¶¶

ر
ُ
ث

ُ
لألحالم قّناصون ك

ال تحلْم 
ْنُج.

َ
ت

¶¶¶

تبقى وحيدًا
ولو بين جمهور.

¶¶¶

أي���ه���ا ال���ن���اظ���رون إل��ى 
السماء

ان���ظ���روا ج��ّي��دًا 
ت��������������روه��������������ا 

خاوية.
¶¶¶

الذين بال أقدام
حين تنظر إليهم بحّب

يصيرون بأجنحة.
¶¶¶

هَدر من عصفور
ُ
نقطة دم واحدة ت
 السماء.

َّ
ظِلم كل

ُ
ت

¶¶¶

كم كانت األرض جميلة
لو انَّ كائناتها تقتات فقط من الهواء.

¶¶¶

قال: بلى، ثمة ماٌء بعد في قعر البئر
ومات عطشانًا.

¶¶¶

كان حافيًا
ها مرسومة على لحم قدميه.

ّ
والطريق كل

¶¶¶

 إاّل بكثافة اآلهات.
ً
ال أخال األرض محمولة

¶¶¶

 في مكان ما؟
ً
هل رأيتم سحلية

نلعب  كنا  حين  أضعُتها  وق��د  إنها شقيقتي 
في الغابة.

¶¶¶

أقداٌم أقداٌم أقدام
 على الرصيف

ٌّ
وِظل

يحاول أن ينام.
¶¶¶

ثلوٌج ثلوٌج ثلوج
ها دموعًا قد تجّمدت. أظنُّ

¶¶¶

 أيضًا
ُ

الطريق
تسأل عن الطريق.
¶¶¶

ة
َّ
ال تحلْم بمحط

مهما ركبَت قطارات
تبقى في مكانك.

¶¶¶

ناديُتها كثيرًا
ولم تأِت
الحياة.

¶¶¶

ة؟
ّ

في البحر قش

 بها
ْ

ال تتشّبث
لو خشبة
ستغرق.

¶¶¶

من ترابه نبتْت شجرة
تشبهه حين كان فتًى.

¶¶¶

من ترابه نبتْت زهرة
تشبه عينه المغمضة.

¶¶¶

أرى عيونًا كثيرة
في األنهار.

¶¶¶

 في النهر
ٌ
حين تنزل دمعة

تأخذ عينها معها.
¶¶¶

ارِم السماَء 
َوَضِع األرَض في قلبك.
¶¶¶

 
َّ
الطير الذي حط
ع���ل���ى رأس�����َك 

ذات يوم
ل����م ي���ك���ن ي��ري��د 

سماء بل رفيقًا.
¶¶¶

كم هي صبورة
 هذه األيام!

َّ
الطريق التي مشت وحدها كل

¶¶¶

 يا أصدقائي البعيدين
العصافير التي تأتي إلى شجرة أمام بيتي 

 وتنظر إليَّ 
في عيونها شيء من نظراتكم!

¶¶¶

هناك هو هناك
ولكن أين هنا؟

¶¶¶

أسمُع أصواتًا
في العشب أيضًا.

¶¶¶

َم كثيرًا
َّ
تكل

الطريق كان  رافقه ط��وال  ال��ذي  الوحيد  لكنَّ 
الصمت.

¶¶¶

أريد أن ألعب
 ه���ذه ال��م��دن وأب��ح��ث 

َّ
 أن أج���وب ك���ل

ٌ
أم��ع��ق��ول

طوال العمر
وال أجد لعبة؟!

¶¶¶

مللُت من انتظارَك
القديم يا شبيهي  يا رفيقي 

يا وديع أين ذهبَت؟
¶¶¶

حتى الصخر يصرخ
والنسيم ينجرح

من ريشة.
¶¶¶

فقط لو الهواء يعيد إليَّ
 األولى التي قلُتها

َ
الكلمة
للريح.

¶¶¶

مشى صامتًا
لئال ُيثقل عبوَره

الصوت.
¶¶¶

لم يقل وداعًا
فقط

رفع قلياًل إصبعه.

ريش يف الريح
وديع سعادة

شعر

إلى وديع سعادة

األيام التي تتلعثم أمام لثغة الوقت 
تجد في جيوب الموت 
مدينة اسمها شبطين 

والمستلقي على كنبة النار
ليس أباك

بل َمن لفحك بجمرة الشعر األولى.
¶¶¶

عندما يلبس الليل قناع القمر 
وتبدأ الوديان بالغناء 

واألنهار بعزف الجاز على الصخور المتكسرة
يبدأ أنينك باالنحدار

من سفوح ستينات بيروت.
الوقوف أمام كلية اآلداب

شارع الحمراء 
والمقابر التي 

تنتظر هطولك عليها مع سركون وغادة 

الستحظار أنفاس كانت قد
تكسرت على مسرح الهواء.

¶¶¶

ومساؤك الذي ال أخوة له
ينتظر استعادة شخص ذائب،

بسبب غيمة على األرجح
حاولَت إيصال ضفتين بصوت.

 الهواَء
َ

ق
َ
صَّ الغياُب غبارًا َرت

َ
ن

ليجعل تركيبًا آخر لحياتك،
ولكن كنت تسأل المجرات 

أن تحمل جدرانها وتمضي خلف 
نظرة تركَتها أمام الباب

ه.
ّ
لتقول للعابر أن يعود نسي هنا ظل

¶¶¶

تك 
ّ
والعرق الذي ينتظر مضاجعة أحشاء لذ

في مساءات سيدني، يشاطر أعمدة الكهرباء 
"حبيب"  منه  ر 

ّ
ليقط العالية،  كحوله  نسبة  في 

أكثر.
ف���ي ذاك ال��ح��ل��م ال��م��ت��ك��س��ر ال����ذي ان��ت��ش��ل��ت��ه من 

انفجار كبير آخر حصل في وسادتي 
رأي���ت���َك وأن�����َت ت��خ��رج م���ن ض��م��ي��رَك ال��م��ن��ف��ص��ل، 

ها.
ّ
لتستتر في الضمائر كل

* شاعر عراقي، سيدني

مساؤَك الذي ال أخوة له
أميل عامر*

شعر
منحوتتان لصفاء الست.


