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)رويترز، و ص ف(

المعارضة  مقاتلي  ق���ادة  أح��د  أك��د 

السورية و"المرصد السوري لحقوق 
ل��ن��دن مقرا  ال���ذي يتخذ  اإلن���س���ان" 
ل��ه، أن تنظيم "ال��دول��ة اإلسالمية" 

)داع���ش( ع��زز ق��وات��ه شمال مدينة 
حلب ثانية كبرى مدن سوريا حيث 
إطار  في  منافسة  جماعات  يهاجم 
هجوم أوسع خارج معاقله الشرقية.

 وك���������ان ال���ت���ن���ظ���ي���م ال����ج����ه����ادي 
المتشدد شن في األسابيع األخيرة 
غرب  مناطق  ف��ي  هجمات  سلسلة 
عليها  تسيطر  أراض  منها  س��وري��ا 
الدولة، كما قام بتحرك كبير داخل 
دم���ش���ق ح���ي���ث ي���ق���ات���ل ل��ل��س��ي��ط��رة 
ع���ل���ى م���خ���ي���م ال����ي����رم����وك ل��الج��ئ��ي��ن 

الفلسطينيين.
 وقال أحد قادة مقاتلي المعارضة 
"ال��دول��ة  تنظيم  إن  ال��م��ن��ط��ق��ة  ف��ي 
اإلس���الم���ي���ة" اس��ت��دع��ى ت��ع��زي��زات. 
وأض�����اف ال��ق��ائ��د ال����ذي ط��ل��ب ع��دم 
ذك�����ر اس���م���ه ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى س��الم��ة 
مقاتليه: "إنهم زادوا وجودهم وهم 

ي��ش��ن��ون ه���ج���وم���ا". وأض����اف: 

ش����ه����دت ق���م���ة األم���ي���رك���ت���ي���ن ف��ي 
تاريخية تشكل  بناما رسم صفحة 
انعطافا في سجل العالقات الكوبية 

- األم��ي��رك��ي��ة، وذل����ك ب��اج��ت��م��اع هو 
وزي��ري  بين   1958 ع��ام  منذ  األول 
خ���ارج���ي���ة ال��ب��ل��دي��ن وع������ودة ه��اف��ان��ا 

إل�����ى ح���ض���ن ال����ل����ق����اءات اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
األم���ي���رك���ي���ة، ع��ش��ي��ة اج���ت���م���اع غ��ي��ر 
أوباما  ب��اراك  الرئيسين  بين  رسمي 

وراوول كاسترو اليوم السبت.
وك�����ان ال���ل���ق���اء األخ���ي���ر ل��رئ��ي��س��ي 
ع���ام 1956، مع  ان��ع��ق��د  ال��دول��ت��ي��ن 
ال���ع���ل���م أن ت��ش��ي��ي��ع زع����ي����م ج��ن��وب 
أف���ري���ق���ي���ا ن���ل���س���ون م���ان���دي���ال ش��ه��د 

مصافحة عابرة بينهما. 
وص�����رح ن���ائ���ب م��س��ت��ش��ار أوب���ام���ا 
"نتوقع  رودس:  ب��ن  القومي  لألمن 
ب��ال��ت��أك��ي��د أن ت��س��ن��ح ل��ه��م��ا ف��رص��ة 
القمة  ف��ي  اآلخ���ر  أح��ده��م��ا  لمقابلة 
غدًا )اليوم السبت( وإجراء نقاش". 
وك����اس����ت����رو  أوب�������ام�������ا  أن  وأض�����������اف 
ب��ح��ث��ا ف���ي ع��م��ل��ي��ة إع�����ادة ال��ع��الق��ات 
ال���دي���ب���ل���وم���اس���ي���ة ال���رس���م���ي���ة وف��ت��ح 
ال���س���ف���ارات خ����الل ات���ص���ال ه��ات��ف��ي 

أمس قبيل القمة.

)و ص ف، رويترز، أ ب(

أمس  الباكستاني  البرلمان  ص��ّوت 
ع��ل��ى ع����دم االن���ض���م���ام ال����ى ت��ح��ال��ف 
"ع����اص����ف����ة ال�����ح�����زم" ال�������ذي ت���ق���وده 
ال��ذي  ال��ي��م��ن، األم���ر  السعودية ف��ي 
ي��ب��دد آم���ال ال���ري���اض ف��ي الحصول 
على دع��م ق��وي من خ��ارج المنطقة 
ف���ي م��ع��رك��ت��ه��ا ال���رام���ي���ة ال����ى وق��ف 
ت�����ق�����دم ال���م���ق���ات���ل���ي���ن ال���ح���وث���ي���ي���ن 
المتحالفين مع ايران. ومع مواصلة 
ال���ت���ح���ال���ف غ������ارات������ه ال����ج����وي����ة ع��ل��ى 
ال��ح��وث��ي��ي��ن وخصوصًا  ال��م��ت��م��ردي��ن 

في جنوب اليمن، لألسبوع الثالث 
مساعدات  طائرتان  أفرغت  تواليًا، 
ط���ب���ي���ة، االول���������ى  ل��ل��ج��ن��ة ال���دول���ي���ة 
للصليب االحمر واألخرى لصندوق 
االم�����م ال��م��ت��ح��دة ل���رع���اي���ة ال��ط��ف��ول��ة 
ص10 "يونيسيف" في صنعاء.  

وكانت السعودية قد طلبت من 
وق��وات  وط��ائ��رات  سفنًا  باكستان 
في حملتها إلنهاء النفوذ اإليراني، 
في ما يبدو أنها حرب بالوكالة بين 
القوتين المهيمنتين في المنطقة.

تبّنى  الباكستاني  البرلمان  لكن 
م��ش��روع ق��رار يدعو جميع األط��راف 

وسط  سلميًا،  خالفاتهم  ح��ل  ال��ى 
"ت��ده��ور ال��وض��ع األم��ن��ي واإلنساني 
ف���ي ال��ي��م��ن وت���داع���ي���ات ذل����ك على 
المنطقة"،  في  واالستقرار  السالم 
وي���ن���ص ع��ل��ى أن����ه "ي�����ود أن ت��ل��ت��زم 
ب��اك��س��ت��ان ال��ح��ي��اد ف��ي ال���ص���راع في 
ال��ي��م��ن ك��ي تتمكن م��ن االض��ط��الع 
ب����دور دي��ب��ل��وم��اس��ي وق���ائ���ي إلن��ه��اء 
األزم���������ة"، وي����ؤك����د أن�����ه "ي���ع���ب���ر ع��ن 
دع���م���ه ال���ك���ام���ل ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال���س���ع���ودي���ة، وف�����ي ح�����ال ان��ت��ه��اك 
سالمة أراضيها أو وجود أي تهديد 

ل��ل��ح��رم��ي��ن ال��ش��ري��ف��ي��ن، ف��إن 

نقسم بالـله العظيم
مسلمين ومسيحيين

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

غير مخصص للبيع
في "ملحق النهار"

نيسان 1975
نيسان 2015:

من ينجد 
الوطن الملجأ؟

ذاكرة الحرب 
آلياتها والفاعلون

في الحيز العام

)ص17 - 24(

في الذكرى الـ40 لـ13 نيسان 1975 تاريخ اندالع "حروب اآلخرين على أرض لبنان" تفرد "النهار" محورًا خاصًا بالذكرى، وفي الصورة مشهد من وسط بيروت 
ص3 المدمر خالل الحرب التي دامت 15 سنة.   13 نيسان

افتتـاحيـة النهــار
بقلم املطران جورج خضر

الفصح
من  عبورهم  هو  اليهود  فصح  العبور.  تعني  عبرية  كلمة  الفصح 
مصر، أرض العبودية، إلى أرض الميعاد. الفصح المسيحي عبور 
أي  المسيح وقيامته  بموت  البر وذل��ك  إل��ى  الخطيئة  م��ن  ال��ن��اس 
الطقوسية ال نفرق  الموت وفاعليته. وفي حياتنا  بإيمانك بهذا 
بين الجمعة العظيمة وأحد الفصح. هذه ثالثية متكاملة. ثنائية 
موت المسيح وقيامته تتجاوزها في العبادات ألنك ال تذكر هذا 
الموت وتبقى عنده. تقفز دائما من صلب المخلص إلى انبعاثه. 
الفتون المسيحيون الشرقيون الذين إذا ذكروا في الصالة موت 
القيامة وكالمها  الحان  القيامة. اسمع  ف��ورا عن  المعلم يتكلمون 

في صالة الجناز.
ي���ق���ول ب��ع��ض إن ال��ك��ن��ي��س��ة ال��غ��رب��ي��ة ت���رك���ز ع��ل��ى آالم ال��س��ي��د 
والكنيسة الشرقية على القيامة. هذا غير صحيح. في الكنيستين 
توازن كامل بين الحدثين لسبب بسيط ان القيامة هي في اآلالم 
والقيامة  اآلالم  المتتبعون نصوص  المؤمنون  لذلك يجمع  أيًضا. 
على ان ليس من فارق بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية 
في هذا وان كان المسيحي في الغرب يهتم آلالم السيد أكثر في 

الممارسة الشعبية.

من اليمين الرئيس االميركي باراك أوباما وابن رئيس بناما ستيفان فاريال، لدى 
)أ ب( وصوله الى القمة السابعة لألميركتين في بناما الخميس.  

أوالد سوريون، أيتام وجرحى ومعوقون، يشاركون في حفلة أقامتها جمعية غير 
)أ ف ب( حكومية في دوما شرق دمشق أول من أمس.  

التاريخ األميركي - الكوبي ُيعاد رسمه يف بناما
محادثات "بّناءة جدًا" ولقاء ألوباما وكاسترو

"الدولة اإلسالمية" تعّزز قواتها شمال حلب
خالفات بين أطياف املعارضة يف حوار موسكو

مساعدات طبية طارئة من اللجنة الدولية للصليب االحمر لدى افراغها من طائرة في مطار صنعاء الدولي أمس. )أ ف ب(

باكستان تلتزم الحياد يف اليمن
فابيوس يف السعودية ويلتقي سلمان

العرب والعالم
الهند تشتري 

من فرنسا
36 "رافال"

محليات
الجمعة العظيمة 

لدى الطوائف 
المسيحية الشرقية

قضايا
هل نتصالح 

مع أنفسنا في 
الذكرى األربعين؟

مدنيات
لوحات راقصة 

وعروض من الهند 
في طرابلس
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4
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قبل ثالثة أي��ام من الذكرى ال� 40 
الن���دالع ح��رب ال��س��ن��وات ال����15 عاما 
ف��ي ل��ب��ن��ان ف��ي 13 ن��ي��س��ان 1975 
ب�����دا االن����ج����از األم����ن����ي االخ����ي����ر  ف��ي 
ط���راب���ل���س ب��م��ث��اب��ة م���ف���ارق���ة زم��ن��ي��ة 
مهمة  دالالت  اكتسبت  وم��ع��ن��وي��ة 
م���ن ح��ي��ث ال��ض��م��ان ال����ذي تشّكله 
ال��ح��ؤول دون  ف��ي  ال��ق��وى الشرعية 
اي ف��ت��ن��ة ك��م��ا م���ن ح��ي��ث ال��ت��ط��ور 
الملموس والنوعي الذي بات يميز 
ع��م��ل ال���ق���وى االم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة 
في العمليات االستباقية لمكافحة 

االرهاب وتعقب المطلوبين. 
ولم تقتصر أهمية العملية 

المشنوق:        
لن نترك متهمًا    

أو مطلوبًا       
في أي منطقة

مالمح تصعيد 
واسع على الحدود 

الشرقية في 
غضون أسبوعين؟

عملّية طرابلس ُتحبط إعادة إحياء الخاليا
"املستقبل" لـ"حزب الله": تنظرون بعيون خامنئي

عطلة "النهار"
تغيب "النهار" صباح االثنين 13 نيسان في العطلة النقابية لعيد 
الشرقي،  الطقس  تتبع  التي  المسيحية  الطوائف  ل��دى  الفصح 

وتعود صباح الثلثاء 14 منه.
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عن سؤال: هل ال يزال االتصال مع إسرائيل قائمًا؟ 
أجابت الشخصية السورية األميركية صاحبة الدور 

في الحوار السّري غير المباشر بينها وبين سوريا 
حافظ األسد:  "االتصال قائم. لكن ال نتائج 

له. في الماضي حاولت ثالث مّرات كما أخبرتك 
سابقًا وبتكليف مباشر بين الرئيس حافظ األسد 

وفشلت. فشل المّرة األولى كان بسبب اغتيال 
إسحق رابين. وفشل المّرة األخيرة كان بسبب وفاة 
األسد الذي كان تلقى من إيهود باراك بواسطتنا 
اقتراحات ووافق عليها من دون شروط. أما المّرة 
الثانية فكانت يوم كاد األسد األب وإسرائيل أن 
يتوصال إلى حل لمشكلة الجوالن المحتل، لكن 

ب الخبر إلى  أحد العاملين معنا من اإلسرائيليين سرَّ
اإلعالم، فسارع الرئيس السوري إلى نفي هذا األمر. 

ولم أعرف حتى اآلن الهدف من ذلك التسريب. 
وجرت هذه المحاولة أيام مفاوضات  "واي 

بالنتايشن ". في اختصار أقول لك في نهاية هذا 
اللقاء أن بشار األسد يجب أن ال يحكم سوريا ".

ماذا عند ديبلوماسي متقاعد عتيق في التعاطي 
مع قضايا العرب ومشكالتهم من مغربها إلى 

مشرقها مرورًا بوسطها؟
سألته بداية عن ليبيا كونه عرفها جيدًا بكل 

المراحل التي مرت فيها حتى مرحلة ما بعد سقوط 
العقيد معّمر القذافي. أجاب:  "لليبيا تاريخ في 
التعامل مع األمم المتحدة وتحترمها. بعد الحرب 
العالمية الثانية ُسئل الرئيس األميركي ترومان: 

نتدب أميركا على ليبيا مثلما انُتدبت 
ُ
لماذا ال ت

بريطانيا على فلسطين؟ أجاب:  "عندي إيطاليون 
كثيرون في أميركا عليَّ إطعامهم. ال تضيفوا 
لي أعدادًا جديدة في ليبيا ". عام 1950 نجح 

ممي في حينه في وضع دستور لليبيا 
ُ
الموفد األ

بموافقة جميع  "ممثليها ". لم يكن كاماًل. لكنه 
ق االستقرار، علمًا أن الشعب 

َّ
أقام الدولة وحق

كان منقسمًا، وكانت عالقة جماعة طرابلس 
وجماعات أخرى بجماعة بنغازي مقطوعة. اآلن 
وسيط األمم المتحدة يعمل في ليبيا، ومهمته 

ليست سهلة. إذ فيها نحو 250 ميليشيا ينتقل 
كل منها من معسكر إلى آخر بحسب مصالحه. ال 

بد من حوار جّدي وحقيقي بينها كلها. جماعة 
مصراتة وطرابلس ال تعترفان بجماعة طبرق رغم 

أن فيها الحكومة المعترف بها عربيًا ودوليًا. 
والعكس صحيح. أحيانًا ُيدعى الجميع إلى الحوار. 

لكن أكثريتهم ال تلّبي إال في مّرات قليلة. األمم 
المتحدة تسعى إلى حكومة وحدة وطنية. لكنها 

تصطدم باعتراضات عدة على ضّم إسالميين 
متطرفين إليها. في النهاية ال بد أن يحصل ذلك. 

لكن الحكومة التي ستؤلف أيًا تكن ستبقى 
ضعيفة. الليبيون عمومًا وخصوصًا أهل طرابلس 
ال يريدون جيش مصر في بالدهم ويرفضون أي 

دور لها. وال يمكن اآلن على األقل عزل من يسيطر 
على العاصمة طرابلس. جون ماكين السيناتور 

الجمهوري المعروف  "زعالن " ألن أميركا ما كان 
لها دور في ثورة ليبيا. الدور فقط كان ألوروبا. 

كان عليه أن يعرف أن أميركا تريد شركاء وترفض 
ف أحاديًا ". أن تتصرَّ

ماذا عن وضع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو في 
أميركا بعد ترّدي عالقته برئيسها باراك أوباما؟ 

سألُت. أجاب:  "التأييد لنتنياهو في أميركا 
 استنادًا إلى استطالعات الرأي. وضعف 

ّ
خف

أيضًا في أوساط اليهود األميركيين. طبعًا ألقى 
خطابًا  "جيدًا وقويًا " في الكونغرس. لكن ماذا 

ل أميركا  بعد؟ موقفه السلبي قد يساعد في توصُّ
والمجموعة الدولية 5+1 التي هي عضو فيها إلى 

إتفاق مع إيران. قد يقول اإليرانيون إن ضغط 
إسرائيل على أوباما يجب أن يدفعنا إلى حل عقد 

وتذليل صعوبات تمهيدًا لالتفاق. الرئيس روحاني 
ووزير الخارجية ظريف يحظيان بدعم المرشد 

آية الله خامنئي. في هذا المجال يعرف أوباما أنه 
يستطيع إلغاء العقوبات التي فرضها على إيران 

بوصفه رئيسًا )سلطة تنفيذية(. لكنه يعرف أيضًا 
أنه قد ال يتمكن من إلغاء العقوبات التي فرضها 

عليها الكونغرس ".
ماذا عن  "التحالف الدولي ضد اإلرهاب " الذي 
عقد كبار عسكرييه اجتماعًا في واشنطن أخيرًا؟ 

سألُت. أجاب:  "إيران كانت ناقصة في هذا 
التحالف وهذا االجتماع، إذا كنت جديًا في محاربة 

اإلرهاب. وكذلك الصين وروسيا التي يجب حل 
األزمة األوكرانية معها. نتنياهو يقول إن الحل في 

رأيه هو بضرب إيران عسكريًا، أو بتوريط أميركا 
في إيران بعد تنفيذ طيرانه الحربي ضربة عسكرية 
إلى منشآتها النووية وغير النووية. ذلك أنه يعرف 
تمام المعرفة أنه ال يستطيع تنفيذ ضربة عسكرية 

ناجحة لها. وإذا نجح في ذلك فإنه سيضع عالقة 
بالده بأميركا في خطر كبير ".

ع أميركا والمجموعة الدولية 1+5 
ِّ
هل ستوق

اتفاقًا مع إيران؟

sarkis.naoum@annahar.com.lb

4 - تأييد نتنياهو يف أميركا خفَّ

الموقف هذا النهار
سركيس نعوم

أعربت أوساط قريبة 
من مرجع سياسي 
بارز عن مخاوفها 
من استهدافات 

أمنية في المرحلة 
المقبلة.

▪ ▪ ▪

 اكتسبت زيارة 
شخصية نيابية في 
حزب بارز لمسؤول 

غير مدني داللة 
مهمة لجهة ملف 
التمديد للقيادات 

العسكرية واألمنية.

▪ ▪ ▪

علم أن الوزير 
السابق جهاد أزعور 

أبلغ رؤساء ثالث 
حكومات حالي 

وسابقين اعتذاره عن 
تولي المسؤولية 

في هيئة المنطقة 
االقتصادية 

لطرابلس ألن 
أشغاله ال تسمح.

▪ ▪ ▪

فّسرت أوساط 
سياسية النبرة الحادة 
في الخطاب االيراني 

حيال السعودية 
بأنها دليل تخوف من 
اقتراب حسم الوضع 

في اليمن لغير 
مصلحة الحوثيين.

أســرار اآللـهة

روزانا بو منصف

العاصمة  اميركي  م��س��ؤول  زار  قلما 
للقاء  وق��ت��ا  يخصص  ول���م  اللبنانية 
ي��ت��ص��دره��ا في  م��رج��ع��ي��ات مسيحية 
غ��ال��ب االح��ي��ان ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي 
خ����ص����وص����ا ف�����ي ظ�����ل ش����غ����ور س����دة 
ال���رئ���اس���ة االول��������ى. م�����ّر ن���ائ���ب وزي����ر 
الخارجية االميركي انطوني بلينكن 
ب��ب��ي��روت ول���م ي��خ��ص س���وى ال��ن��ائ��ب 
ال��ذي يملك حيثية   - وليد جنبالط 
وط��ن��ي��ة ك��ب��ي��رة ت��ج��ع��ل��ه ق��ب��ل��ة ال����زوار 
للبنان ومن تفتح امامه ابواب قصور 
الرئاسات في الخارج - ومن جمع الى 
العشاء في منزله واب��رزه��م من خارج 
كتلته النائب السابق غطاس خوري 
عن تيار المستقبل، بلقاء من خارج 
العسكرية  او  ال��رس��م��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 
ال�����ت�����ي ال����ت����ق����اه����ا ال����دي����ب����ل����وم����اس����ي 
االم��ي��رك��ي. يخشى س��ي��اس��ي��ون في 
ه���ذا ال��س��ي��اق م��ن ال�����دالالت ال��رم��زي��ة 
لهذا المعطى والتي يفسرها البعض 
ب���ت���راج���ع ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن وف��ق��دان��ه��م 
خصوصا  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  اهميتهم 
االقليمية  االزم����ات  ف��ي ظ��ل طغيان 
والتي ج��اءت زي��ارة بلينكن من اجل 
ان ت���ح���اول ال��ط��م��أن��ة ال����ى م���ا سمي 
ان  ال��ق��ف��ص" تدليال على  "االت��ف��اق 
اي��ران لم يشمل  النووي مع  االتفاق 
س��وى ه��ذا الملف دون سائر ازم��ات 
ال��م��ن��ط��ق��ة وت���أك���ي���دا م���ن واش��ن��ط��ن 
ت��زال  ال  المتحدة  ال���والي���ات  ان  على 
ع��ل��ى م��وق��ف��ه��ا م���ن دع����م ال��م��ع��ارض��ة 
ال��س��وري��ة وال����ذي ان��ت��ه��ى ت��دري��ب ما 
ي���ق���ارب خ��م��س��ة آالف م��ن��ه��م وع��ل��ى 
اليمن،  ف��ي  ال��ح��زم  لعاصفة  دع��م��ه��ا 
وم��ن ان��ه ل��وال ال��ض��رب��ات ال��ت��ي قامت 
ب��ه��ا ف��ي ت��ك��ري��ت ت��ح��ت ش���رط اب��ع��اد 
ق��اس��م س��ل��ي��م��ان��ي م���ن ال���واج���ه���ة لما 

االم��ر  وك��ذل��ك  المدينة  ج��رى تحرير 
الحظر عن تسليم  الى رفع  بالنسبة 
المتفق  والصواريخ  الطائرات  مصر 
الداللة  البلدين.  بين  سابقا  عليها 
السياسيون  ادرك���ه���ا  ال��ت��ي  االخ����رى 
االول��ى  ال��رئ��اس��ة  ملف  ان  المعنيون 
اس����ت����وض����ح ف����ي����ه ال���دي���ب���ل���وم���اس���ي 
االميركي االسباب وراء عدم انتخاب 
ل���ل���ج���م���ه���وري���ة ح����ت����ى اآلن  رئ����ي����س 
وسمع ما يعرفه الجميع عن تعطيل 
النصاب وتاليا امساك ايران بمفتاح 
انتخاب الرئيس العتيد. االمر الذي 
عكس ما يدركه الجميع من ان هذا 
اول��وي��ات واشنطن  الملف ليس من 
ال��م��ب��اش��رة  ب��م��ت��اب��ع��ت��ه��ا  وال ي��ح��ظ��ى 
خصوصا ان الحوار المسيحي القائم 
ال يخفي واقع المراوحة وعجز القوى 
في  اي��ج��اب��ا  ال��ت��ق��دم  ع���ن  المسيحية 
ه��ذا ال��م��ل��ف. اال ان��ه ف��ي المقابل لم 
يخف ل��ه��ؤالء واق���ع ال��زي��ارة التي قام 
العماد  الجيش  لقائد  بلينكن  بها 
ج��ان قهوجي في مؤشر مهم ليس 
على استمرار دعم واشنطن للجيش 
فحسب بل رفضا الي ف��راغ في هذا 
الموقع خصوصا في حال العجز عن 
وعلى  للجيش.  قائد جديد  تعيين 
هذا الصعيد بالذات تستبعد مصادر 
س��ي��اس��ي��ة م��ع��ن��ي��ة اال ي��ت��م ال��ت��م��دي��د 
المواقف  رغ��م  على  قهوجي  للعماد 
الوطني  التيار  التي يطلقها رئيس 
ال��ذي فتح  الحر العماد ميشال عون 
المعركة باكرا في هذا االطار على ان 
يصار كترضية له وفق ما يسري في 
ب��ع��ض االوس����اط ت��أج��ي��ل ت��س��ري��ح ما 
يقارب 12 ضابطا من الرتب العالية 
م��ن اج���ل ح��ف��ظ ح��ق ص��ه��ره العميد 
ش����ام����ل روك�������ز ف����ي االس����ت����م����رار ف��ي 

منصبه بعد ايلول المقبل. 
ازمة اليمن والصراع المباشر الذي 

واي��ران  السعودية  المملكة  بين  ب��رز 
على خلفية بات عنصرا اضافيا تبنى 
عليه الحسابات ايجابا او سلبا بالنسبة 
ال�����ى م����وض����وع ال����رئ����اس����ة. اذ ت��ق��ول 
م���ص���ادر م��ع��ن��ي��ة ان ك���ل ال��م��ح��اوالت 
الداخلية استنزفت ولم يعد يحصل 
شيء على صعيد هذا الملف انطالقا 
م����ن واق������ع ان ك����ل ف���ري���ق ي��ت��ح��ص��ن 
بسلبيته انتظارا للرهانات االقليمية. 
العماد ميشال ع��ون لم يقتنع  اذ ان 
التي بذلت معه  المحاوالت  آخ��ر  في 
ان��ه قد  ال��وق��ت  وتوقفت منذ بعض 
يكون مفيدا في مرحلة ما النزول الى 
ال��ن��واب م��ن اج��ل انتخابه اذ  مجلس 
انه يستطيع ان يحرج خصومه متى 
حاز غالبية من 57 صوتا هي اصوات 

الوقت  ق��وى 8 آذار في  حلفائه في 
ال���ذي ق��د ال يحظى ال��دك��ت��ور سمير 
جعجع في حال استمر في ترشيحه 
اكثر من اربعين صوتا على ان تتوزع 
النائب هنري  الباقية بين  االص��وات 
ح���ل���و ف����ي ح�����ال اص�����ر ال���ن���ائ���ب ول��ي��د 
ج��ن��ب��الط ع��ل��ى دع���م ت��رش��ي��ح��ه وب��ي��ن 
الرئيس امين الجميل في حال رغب 
حزب الكتائب في ترشيحه. غالبية 
االص��وات التي يمكن ان يحظى بها 
عون من المرجح ان تدفع البطريرك 
ال��م��ارون��ي م��ار ب��ش��ارة ب��ط��رس ال��راع��ي 
للقول ان��ه وب��م��ا ان ه��ن��اك م��ن حظي 

فعلى  ال��م��ارون��ي��ة  االص�����وات  بغالبية 
اآلخرين االنسحاب له فيكون حظي 
ب��ذل��ك ب��دع��م ال��ك��ن��س��ي��ة ال��م��ارون��ي��ة. 
اال ان حلفاء ع��ون اظ��ه��روا خشيتهم 
احتمال كهذا ال يضمن وصوله  من 
م��ئ��ة ف���ي ال��م��ئ��ة. ف���ي ال��م��ق��اب��ل، ف��إن 
تعطيل النصاب من جانب ع��ون و" 
حزب الله" ال يعني ان قوى 14 آذار 
انطالقا  جزئية  مسؤولية  تتحمل  ال 
من ان رئيس حزب القوات اللبنانية 
ال���دك���ت���ور س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع ل���م يقتنع 
ب���دوره ب��ض��رورة ال��ذه��اب ال��ى م��ب��ادرة 
اك���ث���ر اي��ج��اب��ي��ة ع��ب��ر اق����ت����راح اس��م��اء 
من  اآلخ���ر  الفريق  ت��ح��رج  شخصيات 
زاوية انه ال يستطيع رفضها. وهناك 
اسماء عدة متوافرة على هذا الصعيد 
يتم ال��ح��رص على ع��دم ال��ت��داول بها 

من اجل عدم حرقها.
اضافتها  التي  الجديدة  الرهانات 
ال���ى ق��وى  ال��ي��م��ن بالنسبة  ت���ط���ورات 
ت��زوي��د  ع���دم  ان  ال���ى  آذار تستند   8
الواليات المتحدة السعودية السالح 
ال��ح��زم بسرعة،  ال���الزم لحسم عاصفة 
ب���اع���ت���ب���ار ان ف���رن���س���ا اح���ت���اج���ت ب��ع��د 
ث��الث��ة اس��اب��ي��ع م��ن ق��ص��ف ليبيا ال��ى 
ص��واري��خ وق��ذائ��ف كانت نفدت من 
مفتوحا  ال��ب��اب  سيجعل  م��خ��رون��ه��ا، 
امام مساومات على حلول تقول هذه 
المصادر ان اي��ران ال ت��زال في موقع 
قوة فيها ما دام��ت تحارب باآلخرين 
مفاتحة  واي  اآلخ���ري���ن.  ارض  وع��ل��ى 
بموضوع  لها  المتحدة  ال��والي��ات  من 
ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة ف��ي ل��ب��ن��ان متى 
ح��ص��ل س��ي��رج��ح خ���ي���اره���ا ك��م��ا ك��ان 
ي��ح��ص��ل ب��ي��ن االم��ي��رك��ي��ي��ن وال��ن��ظ��ام 
ال����س����وري وف����ق اع���ت���ق���اد ه�����ؤالء على 

االقل.
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دالالت سلبية لتجاهل بلينكن القيادات املسيحية
اقتراحات جديدة لالنتخابات سقطت يف الجانبين

تحليل سياسي

اشتداد الصراع اإليراني 
– السعودي بات عنصرًا 
إضافيًا لبناء الحسابات 

الداخلية في االستحقاق

رئيس قوي ويمّثل تتوافق 
عليه 8 و14 إن لم يتّم 

التوافق على واحد منهما

كل المعطيات تشي
بأن الحوار ولج عتبة مرحلة 

صعبة

تلقت أوساط سياسية رسمية وغير 
رسمية معلومات عن حركة تقوم بها 

الديبلوماسية الروسية بقيادة وزير 
الخارجية سيرغي الفروف حيال األوضاع 
في لبنان، في محاولة منها إليجاد حل 

للوضع والمساهمة في الخروج من المأزق 
الدستوري الناجم عن استمرار الشغور في 

رئاسة الجمهورية. 

هل يكون حوار "حزب الله – تيار 
المستقبل" هو ضحية هذا السجال 
السياسي واالعالمي العالي اللهجة 

والمنطوي على الكثير من االحتماالت 
الخطرة، والذي يشهده الداخل واالقليم 
على خلفية الحدث اليمني او على وهج 

ناره الحامية؟

من يجرؤ على مغادرة طاولة الحوار ومن يتحّمل املسؤولية؟حماية األقليات وانتخاب رئيس هّم روسي َبَلغ املعنّيين 

حبيب شلوق

المعلومات  نقلت  األوس���اط  ه��ذه 
إل���ى ج��ه��ات دي��ن��ي��ة، وف��ي��ه��ا أن ما 
ال��روس في هذه المرحلة هو  يهّم 

ثالثة أشياء:
ال��ت��ط��رف وخصوصًا  أ - م��ح��ارب��ة 
م����ن����ه، ع���ل���م���ًا أن ف��ي  ال���ت���ك���ف���ي���ري 
نسمة  مليون   154 ال��ي��وم  روس��ي��ا 
الشيشان  م��ن  مليونًا   25 بينهم 
قاسية  ذات طبيعة  وم��ن شعوب 
م��ا يهم  ال��ج��ب��ال، وأن  ف��ي  تعيش 
العيش  ه��و  ال��روس��ي  الشعب  ك��ل 
في أم��ان واح��ت��واء أي نزعة تتسم 
بأي نوع من التطرف ضمن الدولة 

الروسية.
ال���ح���ف���اظ ع���ل���ى األق���ل���ي���ات  ب - 
ف��ي ال��ش��رق األوس����ط م��ن منطلق 
ان����س����ان����ي وث����ق����اف����ي، وإب����ق����اؤه����م 
الخاصة.  المصلحة  موضوع  خ��ارج 
وي��ذك��ر ف��ي ه��ذا اإلط���ار أن روسيا 
البلد الذي فتح العدد األكبر  هي 
م���ن ال����م����دارس ف���ي ال���ش���رق خ��الل 
أظهر  ما  وه��و  الثامن عشر،  القرن 
للروم األرثوذكس  نهضة واضحة 
��م 

ّ
ف���ي م�����دارس ك����ان ب��ع��ض��ه��ا ي��ع��ل

ال��ع��رب��ي��ة وال����روس����ي����ة. أض����ف إل��ى 
ال�����ش�����رق األوس����������ط ه��و  أن  ذل�������ك 
األقرب إلى الحدود الروسية )نحو 
وال  ك��ي��ل��وم��ت��ر(   1500 إل���ى   1000
أرمينيا إال  تحديدًا  عنه   يفصلها 

وتركيا.
اإلق���ت���ص���ادي���ة  ال���م���ص���ال���ح   - ج 
ب��اع��ت��ب��ار أن ال��ت��ف��اه��م ب��ي��ن روس��ي��ا 
للنفط  ال��م��ن��ت��ج��ة  ال��خ��ل��ي��ج  ودول 
خ�����ص�����وص�����ًا، أك�����ث�����ر ج����������دوى م���ن 
التفاهم مع ايران التي بينها وبين 
روسيا مصالح متضاربة، وتحديدا 

لجهة مخزون الغاز. أما الموقف من 
سوريا فهو في نظر هذه األوساط 
أخ�����الق�����ي أك����ث����ر م����ن����ه م��ص��ل��ح��ي��ا، 
ودع��م��ه��ا ال��رئ��ي��س ال���س���وري بشار 
مكافحة  همها  من  ينطلق  األس��د 
اإلره��اب قبل أي هّم آخ��ر. وتعتبر 
ادراك��ه��ا  نتيجة  نفسها  األوس���اط 
ال��ت��ح��رك ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي ال��روس��ي 
أن م���ا ي��ه��م ه���ذه ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة 
في المنطقة هو حماية األقليات، 
ول����ذل����ك ه����ي ت�����رى ل���ب���ل���وغ ذل����ك، 
اللبنانية في عيش  التجربة  نجاح 
هذا  على  والحفاظ  معًا  الطوائف 
ال��ع��ي��ش ع��ب��ر ب��ق��اء ل��ب��ن��ان ذا هوية 
ح���ض���اري���ة ول���ي���س م���ج���رد ط��وائ��ف 
ترى  كذلك  متقاتلة.  أو  متناحرة 
ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية 
دار من دون رئيس، 

ُ
ألن ال دولة ت

وال دول����ة ق��وي��ة م���ن دون رئ��ي��س 
قوي يجمع وال يزيد اإلنقسامات.

وت���ع���ت���ق���د األوس�����������اط ن��ف��س��ه��ا 
أن روس���ي���ا ت����رى ض�����رورة اإلت���ي���ان 
���ل، ي��ت��واف��ق 

ّ
ب��رئ��ي��س ق����وي وي���م���ث

ال��ك��ب��ي��ران 8 و14  ال��ف��ري��ق��ان  عليه 
إل���ى  ال���ت���وص���ل  ي���ت���م  ل����م  إن  آذار 
توافق على واحد منهما. ومن هذا 
المنطلق يعطي الروس البطريرك 
ال��م��ارون��ي ال��ك��اردي��ن��ال م���ار ب��ش��ارة 
بطرس الراعي بخاصة دورا كبيرا، 

ابرهيم بيرم

سؤال بات مطروحا بالحاح بجدية 
الحاد  التمايز  ه��ذا  جليا  ظهر  م��ذ 
ال��ح��وار  بين فريقي  ال��م��واق��ف  ف��ي 
حيال الحدث المستجد في اليمن 
الثالث، وال  وال��ذي دخ��ل اسبوعه 
االزرق"  "التيار  تكفل  منذ  سيما 
مهمة الرد على الحمالت الشرسة 
التي يبادر الحزب الى شنها على 
ال���س���ع���ودي���ة ودوره�������ا ف���ي ال��ح��رب 
ع��ل��ى ال���ي���م���ن، وه����و ت��م��اي��ز تجلى 
أك���ث���ر م���ا ي���ك���ون خ����الل ال��س��اع��ات 
ال��ذي  ال���رد  ف��ي  ال��م��اض��ي��ة  القليلة 
أط��ل��ق��ه ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري 
ع��ل��ى ال��ك��الم االخ��ي��ر ل��أم��ي��ن ال��ع��ام 
 ل�������"ح������زب ال������ل������ه" ال����س����ي����د ح��س��ن

نصرالله.
على وقع هذا الصخب االعالمي 
وال����س����ي����اس����ي وال����م����ف����ت����وح ع��ل��ى 
االح��ت��م��االت االك��ث��ر ح��م��اوة يمكن 
الذي  التينة  ح��وار عين  ان  القول 
المنصرم  االول  انطلق في كانون 
وقطع أشواطا ال بأس بها، يخضع 
سلسلة  ف��ي  امتحان  ألقسى  االن 
تعرض  التي  القاسية  االختبارات 
لها منذ كان فكرة، الى درجة ان 
الساهرة  والعين  الحوار  راع��ي هذا 
ع���ل���ي���ه رئ����ي����س م���ج���ل���س ال����ن����واب 
ن��ب��ي��ه ب����ري خ����رج خ����الل ال��س��اع��ات 
ال���م���اض���ي���ة ع����ن ت���ف���اؤل���ه ال��ح��اس��م 
ب���اس���ت���م���راره ل��ي��ف��ص��ح ع����ن ج��م��ل��ة 
م��خ��اوف وه��واج��س م��ن ان ت��ذروه 
المتأتية  ال��ع��ات��ي��ة  ال��ص��خ��ب  ري����اح 
م���ن ال���ح���رب ف���ي ال���ي���م���ن، ول��ي��ض��ع 
الحوار تصورا الدامته  امام طرفي 
الثلثاء  مساء  المقررة  الجلسة  في 
تهدئة  ف��ك��رة  على  ي��ق��وم  المقبل 
السجال االعالمي بعدما أطلق كل 
طرف اقصى ما في جعبته الى حد 

أن��ه ل��م يعد ه��ن��اك م��ن ك��الم مباح 
او متاح.

إذًا ك��ل ال��م��ع��ط��ي��ات ت��ش��ي ب��أن 
االختبار  مرحلة  عتبة  ول��ج  ال��ح��وار 
ان���ف���راط  ح���ظ���وظ  وأن  ال���ص���ع���ب���ة، 
ع��ق��ده ت��وش��ك ان ت��ع��ادل حظوظ 
م���ض���ي���ه ق�����دم�����ا. وع���ل���ي���ه ف����االي����ام 
االرب�����ع�����ة ال���م���ت���ب���ق���ي���ة ع���ل���ى م���وع���د 
جلسته التاسعة في مقر الرئاسة 
الفيصل  بمثابة  ستكون  الثانية 
وال��م��ي��زان، ف���اذا م��ا ان��ع��ق��دت وق��رر 
ال����ط����رف����ان ال�����م�����ت�����ح�����اوران ت���ج���اوز 
ت��داع��ي��ات س��ج��ال االي����ام االخ��ي��رة 

فهذا مؤشر ألمرين اثنين:
االول، إن مقولة سعي الطرفين 
الى عزل الحوار والحكومة الحالية 

ع������ن ص������دم������ات ال������خ������ارج وف����ك����رة 
التطورات  تأثيرات  عن  تحصينه 
اآلت����ي����ة م����ن خ����ارج����ه، ق����د ن��ج��ح��ت 
مجددا وان الرهان عليها وال سيما 

عند بري كان في محله.
نجحا  ال��ح��وار  طرفي  ان  الثاني، 
برهان  بآخر في تقديم  او  بشكل 
ال���م���رج���ع���ي���ت���ي���ن  ان  ع����ل����ى  ع���م���ل���ي 
ب���م���ق���دوره���م���ا ال���م���ض���ي ق���دم���ا ف��ي 
خ��ي��ار ال���ح���وار ب��ع��ي��دا م���ن ال��ص��دام 
ال����م����ب����اش����ر غ����ي����ر ال����م����س����ب����وق ب��ي��ن 
ال��م��رج��ع��ي��ت��ي��ن االق��ل��ي��م��ي��ت��ي��ن لكل 
أو  واي�����ران،  ال��س��ع��ودي��ة  اي  منهما 
أن هاتين المرجعيتين تريدان ان 
يكون هذا الحوار المحطة االخيرة 

م��ن م��ح��ط��ات رب���ط ال���ن���زاع بينهما 
بالواسطة.

زاد منسوب  م��ا  ان  وي��ب��دو جليا 
ال����خ����وف ع���ل���ى م��س��ت��ق��ب��ل ال����ح����وار 
ع��ام��ل��ي��ن أس��اس��ي��ي��ن ل����دى "ح���زب 
الحزب مصر على  ان  االول  ال��ل��ه": 
التحالف  م��ع  تضامن  حملة  أوس��ع 
ال���ع���ري���ض ال���م���ع���ادي ل��ل��س��ع��ودي��ة 
انه يتصرف  اليمن الى درج��ة  في 
هناك.  المواجهة  م��ن  ج��زء  وك��أن��ه 
ق��رارا  اتخذ  قد  الحزب  ان  والثاني 
ي���ق���ض���ي ب����ال����رد ع���ل���ى ك����ل ه��ج��م��ة 
عليه م��ن ال��داخ��ل او ال��خ��ارج، وهو 
في جوهره ارت��داد عن قرار سابق 

يقضي بتجاهل الحمالت عليه.
وم����ع ذل�����ك، ف����ان دوائ�����ر ال���ق���رار 
والتحليل في الحزب ما برحت عند 
ة للحوار تنهض على االسس  قراء

اآلتية:
- ان الحزب، ورغم كل ما حصل 
ال��ح��وار  على  زال منفحًا  م��ا  أخ��ي��رًا، 
وأنه  فيه  قدمًا  للمضي  ومستعدًا 
ل����ن ي����ك����ون ت���ح���ت أي ظ������رف م��ن 
ال��ظ��روف ه��و ال��م��ب��ادر إل��ى ال��خ��روج 

من دائرته.
- أم���ا ال���ك���الم ال��ض��م��ن��ي ل��ل��ح��زب 
أن��ن��ا متمسكون  ال���ح���وار ف��ه��و  ع��ن 
ب���ال���ح���وار وم��س��ت��ع��دون ل��ل��ت��غ��اض��ي 
ع��ن ب��ع��ض االس�����اءات وال��ه��ج��م��ات 
ف���ي س��ب��ي��ل��ه، ول���ك���ن اذا اق��ت��ض��ت 
حسابات الطرف اآلخر الخروج من 
الى  وال��ذه��اب  أو تجميده  ال��ح��وار 
أن  فعليه  بديلة،  اشتباك  دوائ���ر 
يتحمل هو تبعات ذلك القرار وما 
نتائج  من  عليه  يترتب  أن  يمكن 
أن  خصوصًا  محتملة،  أو  معروفة 
الحوار وعلى مدى األشهر الخمسة 
ال����ت����ي ان���ق���ض���ت ع���ل���ى ب����دئ����ه ق��د 
أرسى الى حد ما نوعًا من معادلة 

ال����خ����روج منها ي��م��ك��ن   ج���دي���دة ال 
بسهولة".

- ثمة مقربون من الحزب وجدوا 
في مبادرة الرئيس سعد الحريري 
الى الرد على الكالم األخير للسيد 
واللهجة  الوتيرة  وبهذه  نصرالله 
اب���ع���اد ت��ت��ص��ل بتصوير  ل���ه  ح��دث��ًا 
علمًا  إشكال داخلي،  األم��ر وكأنه 
أن ال���ح���زب ي��ج��د ن��ف��س��ه ب��وض��وح 
المؤثر في  الشريك  ان��ه في موقع 
ال��ل��ع��ب��ة االق��ل��ي��م��ي��ة ال��ك��ب��رى ويعي 
األول  رم��زه  يطلقه  ما  قيمة  جيدًا 
م��ن م���واق���ف، وي��ع��ي أي��ض��ًا ان في 
ك�������الم س����ي����ده رس�����ائ�����ل ت���ت���ع���دى 
وتتجاوز  اللبنانية  الساحة  نطاق 
 ح��������دود ال����ت����ن����اق����ض����ات ال���ض���ي���ق���ة

فيها.
وف�������ي ك������ل األح��������������وال، م������ا م��ن 
ش���ك ف���ي أن ال��م��رح��ل��ة االق��ل��ي��م��ي��ة 
"ال���ل���ع���ب���ة"  وأن  ل���ل���غ���اي���ة،  ص���ع���ب���ة 
ف��ي��ه��ا ت��ض��خ��م��ت ال����ى ح�����دود غير 
ثمة  ذل��ك  وم��ع  ومألوفة.  مسبوقة 
ي����رى أن ح�����وار عين  ي�����زال  م���ن ال 
ض��رورة قصوى  واستمراره  التينة 
ل���ط���رف���ي���ه ي���ص���ع���ب ع��ل��ي��ه��م��ا ال���ى 
درج�����ة االس��ت��ح��ال��ة ال����خ����روج م��ن��ه، 
الساحة  لتوازنات  كما هو ض��رورة 
ومكوناتها في هذه المرحلة التي 
وبأنها  بحساسيتها  الجميع  يقر 

تضع البالد في عين العاصفة.
المعركة  اذا فرضت ض��راوة  أم��ا 
أفق  انها بال  التي تبدو  االقليمية 
على طرفي الحوار أو على أحدهما 
م��ب��ارح��ة ط���اول���ة ال���ح���وار، ف���ال شك 
ف��ي أن ال��س��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة ستجد 
من  م��رح��ل��ة  أم���ام  ساعتئذ  نفسها 

القلق والتوتر.

ibrahim.bayram@annahar.com.lb

خ���ص���وص���ًا، وال����رؤس����اء ال��روح��ي��ي��ن 
م�������ن ك�������ل ال������ط������وائ������ف ع����م����وم����ًا، 
ق حوله 

ّ
للوصول إلى رئيس يتحل

جمعًا  "األكثر  باعتبارهم  الجميع، 
ل��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن واألق�������ل ت��ط��رف��ًا"ف��ي 
ال���روس���ي���ة ال���دي���ب���ل���وم���اس���ي���ة   رأي 

نفسها.
وه��������ذه ال����م����ع����ل����وم����ات ن��ق��ل��ت��ه��ا 
األوس������اط ع��ي��ن��ه��ا إل����ى م��رج��ع��ي��ات 
رس��م��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة ودي���ن���ي���ة مع 
ش���رح واف ل��ل��م��وق��ف ال���روس���ي من 
المنطقة وال  ف��ي  ال��ت��ط��ورات  ك��ل 
س��ي��م��ا ف���ي ال����دول ال��ت��ي تحتضن 
أقليات دينية وإتنية، وقد يكون 
ال��ت��ح��رك ال�����ذي ح��ص��ل أخ���ي���رًا من 
رؤس������اء ال��ك��ن��ائ��س خ��ص��وص��ًا في 
اتجاه روسيا، هو نتيجة اإلطمئنان 
الذي شعرت به الكنيسة، واآلمال 
التحرك  على  تعلقها  ب��ات��ت  ال��ت��ي 
ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي ال���روس���ي ال��ن��اش��ط 
المحافل  اتجاه س��واء في  في كل 

اللبناني  ال��داخ��ل  ف��ي  أو  ال��دول��ي��ة 
عبر السفير الكسندر زاسبيكين.

وت���أم���ل األوس�������اط ن��ف��س��ه��ا في 
أن ت��ث��م��ر ال��م��س��اع��ي ال��روس��ي��ة مع 
ال��م��س��اع��ي األم��ي��رك��ي��ة واألوروب���ي���ة 
وف���������ي م����ق����دم����ه����ا ال����ف����رن����س����ي����ة � 
زيارة  موعد  اقتراب  مع  وخصوصًا 
ولقائه  لفرنسا  ال��راع��ي  البطريرك 
ال���رئ���ي���س ف���رن���س���وا ه����والن����د ي���وم 
وفي  الحالي.  نيسان   27 االثنين 
ضوء التفاهم األميركي - اإليراني 
وع���ب���ره ال���ع���رب���ي  - اإلي����ران����ي، ح��اًل 
انتخاب رئيس  إلى  معينًا يفضي 
ويرسخ  ال��دول��ة  ينقذ  للجمهورية 
الصيغة اللبنانية ويعطي نموذجًا 
ف�����ي ال����ع����ي����ش ال����م����ش����ت����رك ل�����دول 
ال�����ج�����وار، وب���ع���ض األم�������ان واألم�����ل 
 ل��أق��ل��ي��ات. أي أق��ل��ي��ات ف���ي دول

المنطقة. 

habib.chlouk@annahar.com.lb

ال تزال تنتظر رئيسا.  )االرشيف(

  )االرشيف(
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لعبة األمم هي أيضًا لعبة 
الطوائف اللبنانية التي 

يمكن أن تكون مميتة

)االرشيف( مواطنات تعبرن خط التماس عند المتحف خالل الحرب.  

)االرشيف( من وسط بيروت المدمر خالل جوالت الحرب.  

الباربيكيو األخير 13 نيسان
كابي لطيف - باريس

ك���ان ي���وم أح���د. ك��ن��ا ف��ي ن��زه��ة في 
م���دي���ن���ة ع����ال����ي����ه، ع�������روس ال���ج���ب���ل. 
المراهقة  سبعة أشخاص من رفاق 
ال���م���ج���ن���ون���ة، ف����ي رح���ل���ة ب��ارب��ي��ك��ي��و 
وم���وس���ي���ق���ى ون����ظ����رات داف����ئ����ة م��ن 
ال��ع��اش��ق��ي��ن، وت���رق���ب وان��ت��ظ��ار من 
أمضينا  منهم.  وكنت  الواقعيين، 
ن����ه����ارًا م��ش��م��س��ا م��م��ت��ع��ا ف����ي رب����وع 
"عاليه" البقعة المنفتحة والمشرفة 
على بيروت. لم نكن ندري يومذاك 
ان����ه س��ي��ك��ون ال���ي���وم األخ���ي���ر ال���ذي 
س��ن��ن��ع��م ب���ه ب��ل��ب��ن��ان ال�����ذي ع��رف��ن��اه 
ص����غ����ارا. ك���ان���ت ال��ط��ب��ي��ع��ة تضحك 
ل��ن��ا وت���م���رح م��ع��ن��ا. أح���ام���ن���ا ك��ان��ت 
تطال النجوم وأكثر. كل في رأسه 
الصغير كان في إمكانه أن يحاكي 
با  ط��م��وح��ات��ه  وي��رس��م  المستقبل 
حدود. في ذاكرتي وفمي، ال يزال 
لم أذق  المشوي عالقا.  اللحم  طعم 
باربيكيو  وك��أن��ه  ل��ه.  ب��ع��ده شبيها 
لبنان  الطبيعية في  للحياة  ال��وداع 

- األمس.
ف��ي ط��ري��ق ال���ع���ودة ف��ي ال��س��ي��ارة 
ال����ت����ي ك����ان����ت ت���ق���ل���ن���ي م�����ع أرل���ي���ت 
وعدنان وأميمة ولينا وآخرين كانت 
الموسيقى رفيقنا. من عبد الحليم 
ال���ى "ج���و داس�����ان" و"ب����وب م��ارل��ي" 
تمأل  والضحكات  ماكيبا".  و"مريم 
خدودنا والنكات ال تتوقف، وكأننا 
ف��ي م��ب��اراة ل��ل��ف��رح. ش��ع��ور بالحرية 
الجميلة  "أل���ب���وي���ك"  وس���ط س���ي���ارة 
التي كنت في عداد فريقها، ومنها 
نعمد الى محاكاة السيارات األخرى 
عبر إش���ارات األي���دي. كانت الدنيا 

بألف خير.
ل����دى وص���ول���ي ال����ى ال���م���ن���زل في 
ب����ي����روت ال���س���اب���ع���ة م����س����اء وج����دت 
الله  ال��ح��م��د  وق��ل��ق��ة:  متجهمة  أم���ي 

وص���ل���ت ب��خ��ي��ر، ال��دن��ي��ا ول��ع��ان��ة ال��م 
الرصاص؟ عم تتكلمين؟  تسمعي 
ق����ال����ت ب����ص����وت م����ت����ه����دج: ح��ص��ل 
اشتباك في عين الرمانة، وأصوات 
ال���رص���اص وص��ل��ت ال���ى االش��رف��ي��ة. 
ص��ع��ق��ت للخبر وش��ك��رت رب���ي أن��ي 
وص���ل���ت، وال��ج��م��ي��ع داخ�����ل ال��م��ن��زل 
بانقباض  لكني شعرت  أم���ان.  ف��ي 
ك��ب��ي��ر ف���ي ص������دري. م���ا ه����ذا ال���ذي 
أم ال؟  عابرا  يحدث، وه��ل سيكون 
ال��ج��واب  ل��ي  حملت  المقبلة  االي����ام 
بل  عابرة  حادثة  تكن  لم  الصعب: 
كارثة سأستشف في أيامها االولى 
خطورتها وتعقيدها. وهكذا بدأت 
رح��ل��ة ال���ع���ذاب ال��م��ري��رة. اح���د عشر 
عاما من الترحال، من األشرفية الى 
ج��ون��ي��ة ال���ى عمشيت ال���ى ق��ب��رص، 
وم���ن ث���م ال���ى ب��ع��ب��دات وب��رم��ان��ا من 
ج������دي������د... ج���ل���ج���ل���ة م�����ن االخ���ت���ب���اء 
وال��ه��رب م��ن أص���وات ال��م��داف��ع ومن 
مكائد القناصة ومن أزيز الرصاص 
والراجمات والموت المحتمل في إي 
الفرار من  لحظة. كأنه كتب علينا 

اجل أن نحيا!
نحن جيل عاش العنف والقسوة 
واالنقسام والتهجير والهجرة. حرب 
ل��ب��ن��ان زل����زال ك��س��ر أح��ام��ن��ا وس��رق 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن أب��ن��ائ��ن��ا وأه��ل��ن��ا، وغ��ّي��ر 
اللبنانيين  م��ن  اآلالف  مئات  أق���دار 

المنتشرين في بقاع األرض.
 كنت في قمة السعادة مشغولة 
ب��ب��ن��اء ح��ي��ات��ي اإلع��ام��ي��ة ال��ج��دي��دة، 
االن��ت��س��اب  ف��رص��ة  ف��ال��ق��در منحني 
التعلم  وفرصة  لبنان  تلفزيون  الى 
وال������ت������ع������ّرف ع����ل����ى ت����ل����ك ال���ش���اش���ة 
وأح��ب��ب��ت.  أحبتني  ال��ت��ي  ال��س��ح��ري��ة 
اليها  للوصول  الجلجلة  درب  لكن 
ف��ي ال��ح��ازم��ي��ة ك��ل ي���وم ت��ح��ت واب��ل 
الرصاص والراجمات والجثث لمدة 
احد عشر عاما لم يعد ممكنا. رؤيتي 

قادتني  المجنون  للحاضر  الداكنة 
ال������ى ق����ب����ول ع������رض إذاع���������ة م���ون���ت 
اللبنانية  األيام  كارلو، رفيقتي في 
الصغير  ف��ال��ت��رن��زي��س��ت��ور  ال���س���وداء. 
ال�����م�����وض�����وع ف�����ي ج���ي���ب���ي ل�����م ي��ك��ن 
منه  ال��رع��ب.  لحظات  ف��ي  يفارقني 
استمع لجورج بشير مراسل اإلذاعة 
الميدانية  األخ��ب��ار  ب��أخ��ر  لموافاتنا 
وال��خ��ط��وط ال��ع��ري��ض��ة ل��م��ا س��ت��ؤول 
إل���ي���ه ال���ح���رب ال��ل��ع��ي��ن��ة. وب���اري���س، 
م��دي��ن��ة أح���ام���ي، وال���ح���ص���ول على 
ش��ه��ادة ال��دك��ت��ورة م��ن طموحاتي. 
لكن السبب الرئيس الذي عزز هذا 
الخيار ه��و أن��ن��ي، وب��ع��د سفر اف��راد 
عائلتي لكسب العيش في الخارج، 
حمل مقتولة الى 

ُ
كنت أخشى أن أ

صدر أمي. 
قلت في نفسي سنة واحدة من 
ال��ع��م��ل اإلذاع�����ي ال��ف��رن��س��ي وأع����ود. 
لكن خبر إقالتي من تلفزيون لبنان 
غّير خارطة طريقي ورسم لي إقامة 

امتدت ألكتر من ربع قرن. 
اللعينة؟  الحرب  تقع  لم  لو  م��اذا 
ولو بقي الشباب على قيد الحياة؟ 
ول������و ل�����م ت���ت���ك���س���ر ال������ج������دران ع��ل��ى 
رؤوس����ن����ا؟ ول����و ب��ق��ي ل��ب��ن��ان م��ن��ارة 

الشرق وواحة للسام؟
 م��اذا ل��و ل��م أغ���ادر ال��ى إع��ام أخر 
ال��ب��ح��ر، أعبث  وبقيت اش��ت��م رائ��ح��ة 

بشعري والعب بالكلمات؟
بعد أربعين يوما أو سنة... يبقى 

حلم العودة في المسام.
س����ن����رج����ع ح���ت���م���ا ال�������ى ح����ّي����ن����ا... 
سنعود محملين بثقل السنوات... 

او باألكفان...
وُسنقبل تراب لبنان، وتستريح 

األحام.
أربعون عاما على اندالع الحرب؟ 
ال. ب���ل أرب���ع���ة ع��ق��ود م���ن االق��ت��ت��ال 

بأقنعة مختلفة!

م���ن ٢٧ م��س��ل��ح��ا. اش��ت��ع��ل��ت ال���ش���رارة 
ع���ل���ى وق������ع ه������ذا االش����ت����ب����اك ف����ي م��ا 
سمي آن���ذاك "ال��ج��ول��ة االول����ى". لعل 
ان  يتخيل  ل��م  اللبنانيين  م��ن  اح����دا 
ت��ل��ك ال��ج��ول��ة أط��ل��ق��ت ال��ع��ن��ان لحرب 
وتشكل  سنة   ١٥ ل��م��دة  ستتمادى 
قاطرة الستحضار مزيد من العوامل 
الخارجية الى أتون اللهب المتصاعد 
االرض  لبنان  تحويل  ش��ه��وات  على 
ال��ب��دي��ل��ة ال��م��ل��ع��ون��ة ف���ي ال���ص���راع���ات 
ال�����دول�����ي�����ة واالق����ل����ي����م����ي����ة وال���ع���رب���ي���ة 
المتصلة حينذاك بالصراع العربي - 

االسرائيلي.
ال ي��ح��ت��اج االم������ر ال�����ى ع���ن���اء كبير 
سنة   ٤٠ ب��ع��د  ت��ح��دي��دا  واآلن  اآلن، 
من ١٣ نيسان ١٩٧٥، للتسليم بان 
الخارجية  "ال��ح��روب  "كونسورسيوم 
ع��ل��ى ل��ب��ن��ان م��ث��ل��ت م��ع��ظ��م م��ك��ون��ات 
بتعاقب  المدمرة  القتالية  الحقبات 
مدهش على اس��ت��دراج ال��واح��د منها 
ل���آخ���ر. ح����رب ال��س��ن��ت��ي��ن ف���ي ١٩٧٥ 
و١٩٧٦ شكلت العنوان األم للصراع 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي - ال��ل��ب��ن��ان��ي ع��ل��م��ا ان 
ال��ج��ان��ب ال��م��س��ي��ح��ي ت���ح���ول م��ق��اوم��ة 
المسلحين  للفلسطينيين  وح��ي��دة 
بدعم عربي واسامي لبناني ونشأت 
في مواجهته "الحركة الوطنية" التي 
ضمت األح��زاب اليسارية والفصائل 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ون���ش���أت ع��ل��ى األث���ر 

م���ع���ادل���ة ال��ج��ب��ه��ت��ي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ت��ي��ن 
اللبنانية"  "ال��ج��ب��ه��ة  المتصارعتين 
ال��ع��ري��ض  ال��م��س��ي��ح��ي  ال����وج����ه  ذات 
ال��وج��ه  ال���وط���ن���ي���ة" ذات  و"ال���ح���رك���ة 
والفلسطيني.  واإلس��ام��ي  اليساري 
ش���ه���دت ح����رب ال��س��ن��ت��ي��ن ال���ج���والت 
التي  االش��د قتامة في تاريخ الحرب 
الغرباء"  "ح���روب  عامل  فيها  تداخل 
مع "الحرب االهلية". تهجير الدامور 
ب��ع��د ال��س��ب��ت األس����ود ك���ان ال��ن��م��وذج 
م��ن فظائع،  بلبنان  ح��ل  لما  المرعب 
ول��ك��ن��ه ش��ك��ل أي��ض��ًا ف��ات��ح��ة ان����زالق 
العامل  النظام السوري الى تشكيل 
النيران.  إذك���اء  ف��ي  الثاني  ال��خ��ارج��ي 
بدأ التسلل السوري يتضخم تدريجا 
ممهدا للعب ال���دور األط���ول واألش��د 
فنجح  ال��ص��راع  تقلبات  على  سطوة 
ف���ي ت��ف��ري��غ ق����وة ال�����ردع ال��ع��رب��ي��ة من 
ليحصرها  ال��ع��رب��ي��ة  م��ك��ون��ات��ه��ا  ك���ل 
ب��ال��ق��وات ال��س��وري��ة ت��م��ام��ا ك��م��ا فعل 
ب���ع���د ن���ه���اي���ة ال����ح����رب وان�����ب�����اج ف��ج��ر 
الطائف حين استأثر بتنفيذ طائفه 
مجوفا االت��ف��اق ال��دول��ي - العربي من 
مضمونه. حاصر المعسكر المسيحي 
وان��ق��ل��ب الح��ق��ا ع��ل��ى ح��ل��ف��اء االم���س 
الوطنية". وما لبث  "الحركة  وض��رب 
بعد زي���ارة أن���ور ال��س��ادات إلسرائيل 
وصلح كامب ديفيد ان انقلب على 
"الجبهة اللبنانية" وضرب األشرفية 

في ح��رب المئة ي��وم ثم حاصر زحلة 
وكانت ذروة االحتدام االقليمي الذي 
أشعله في ازمة الصواريخ بعد ضرب 
اس���رائ���ي���ل ل��ق��م��م ص��ن��ي��ن ف���ي ب��داي��ة 
فيليب  وس��اط��ة  ون��ش��وء  الثمانينات 

حبيب على نارها.
م������ن ال����ع����ام����ل����ي����ن ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي 
الطارئ  الثالث  العامل  الى  والسوري 
االسامية  الجمهورية  م��ن  المتمدد 
الناشئة آن��ذاك في اي��ران عقب ثورة 
االم������ام ال��خ��م��ي��ن��ي ع��ل��ى ن���ظ���ام ال��ش��اه 
وإط����اح����ت����ه، وب��ي��ن��ه��م دوم������ا ال��ع��ام��ل 
اإلسرائيلي بدأ الفصل االشد خطورة 
في تحويل لبنان ارض حرب اقليمية 
ب��ال��واس��ط��ة. اج��ت��اح��ت اس��رائ��ي��ل اول 
حزيران  في  ب��ي��روت،  عربية،  عاصمة 
ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  وأخ����رج����ت   ١٩٨٢
واستدرجت  لبنان  من  الفلسطينية 
في  الجنسية  المتعددة  القوة  معها 
ما شكل اكبر تورط او توريط دولي 
العامل االيراني  الحرب. لم يكن  في 
ق���د ظ��ه��ر ب���وض���وح آن������ذاك اال حين 
ب����دأ ت��س��دي��د ال���ض���رب���ات ال��ه��ج��وم��ي��ة 
االميركية  السفارة  على  التفجيرية 
ف����ي ع���ي���ن ال���م���ري���س���ة وم�����ن ث����م ع��ل��ى 
الفرنسية  وال��ق��وات  المارينز  موقعي 
بين عامي ١٩٨٣ و١٩٨٤. في مسار 
دموي مواز لعله االشد دموية ووطأة 
ع��ل��ى ال���واق���ع ال��ط��ائ��ف��ي وال��س��ي��اس��ي 

40 سنة على 13 نيسان: كونسورسيوم "اآلخرين" يف حاضنة "أهلية" 

الحرب اللبنانية من وجهة نظر أملانية:
الخوف والحسابات الخاطئة أّدت إلى سقوط اآلالف 

العنف  الى  للجوء  بالتهديد ودفعها 
للدفاع عن هويتها المهددة وخسارة 
العنف  انتشر  وه��ك��ذا  مكتسباتها. 
المدفعي  القصف  من  أشكاله  بكل 
ال����ى ال��ق��ت��ل ع��ل��ى ال��ه��وي��ة وال��ق��ن��ص 
واالغتياالت والتهجير، وكلها تندرج 
ت��ح��ت ع��ن��اوي��ن ال���رع���ب وال���خ���وف في 

يوميات الحرب اللبنانية.

أرقام الموت
ي��س��ت��ع��ي��ن ه���ان���ف ف����ي دراس���ت���ه 
رجيلي  اب��و  خليل  للمؤلفين  ببحث 
 Bilan de treize" وبطرس لبكي
او   "ans de guerre au Liban
"محصلة 13 سنة حرب في لبنان"، 
وفيها: أن عدد الضحايا ما بين 13 
نيسان 1975 ونهاية تشرين االول 
1987 بلغ 62 الف قتيل و83 الف 
ج���ري���ح، وم����ن ب��ي��ن ال��ج��رح��ى 9100 
حالة اعاقة. وبلغت نسبة المدنيين 
ال���م���ئ���ة  ف������ي  ال����ض����ح����اي����ا 75  ب����ي����ن 
المئة  الميليشيات 15 في  وضحايا 
المئة.  في   10 النظامية  والجيوش 
وتقدر الدراسة خسائر الميليشيات 
اللبنانية والفلسطينية بعشرة آالف 
منهم  المئة  ف��ي   25 قتيل، سقط 
الشيعة  بين  المخيمات  "ح��رب  ف��ي 
وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن، ورب���ع���ه���م اآلخ���ر 
الميليشيات  ب��ي��ن  اش��ت��ب��اك��ات  ف��ي 
في   15 وسقط  نفسها.  المتحالفة 
ال��م��ئ��ة م��ن��ه��م ع��ل��ى ج��ب��ه��ات ال��ق��ت��ال 

الكاسيكية. 

وال���ف���رز ال��دي��م��وغ��راف��ي ك��ان��ت ح��رب 
م��ح��ط��ات  أس������وأ  ف����ي ١٩٨٣  ال���ج���ب���ل 
التي  اطاقا  اللبناني  األهلي  القتال 
من  المسيحيين  تهجير  ال���ى  أدت 
 - المسيحي  التعايش  درة  ال��ش��وف 
الدرزي. ذاك الجرح الهائل المأسوي 
ال��������ذي ض������رب "س������ر األس������������رار" ف��ي 
تكوين الجبل االستقالي انخرط في 
الفلسطيني  الخارجي  العامل  دمائه 
وال��س��وري واالسرائيلي س��واء بسواء 
اللبنانية  الطائفية  الغرائزية  موظفا 

حتى ذراها.
أم�����ا ال���م���رح���ل���ة االي����ران����ي����ة ف���ب���دأت 
ص��ع��وده��ا ال���ى ال��واج��ه��ة ب��ع��د ١٩٨٣ 
- ١٩٨٤ ت��اري��خ ظ��ه��ور "ح���زب ال��ل��ه" 
رح��م حركة  ثانية من  كقوة شيعية 
بايران  بارتباط كامل  "أم��ل" متصلة 
الحزب  ال���ذي نظم  ال��ث��وري  وحرسها 
وس��ل��ح��ه وس����ائ����رة ع��ل��ى ن��ه��ج االم����ام 
ال��خ��م��ي��ن��ي ووالي������ة ال��ف��ق��ي��ه ع��ل��م��ا ان 
توهج هذا العامل اتخذ مداه االوسع 

بعد الطائف.
ل��ي��س ال���م���ق���ام ه��ن��ا ل��ل��خ��وض في 
م��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د ال���ط���ائ���ف ال���ت���ي لها 
م���ا ي��ت��م��اه��ى وم����ا ي��خ��ت��ل��ف م���ع حقبة 
الحرب. لكن ما ال يمكن تجاهله هو 
الطائف  قبل  م��ا  االخ��ي��رة  الحقبة  ان 
ش����ه����دت ال��ف��ج��ي��ع��ة ال���ك���ب���رى ال��ت��ي 
ضربت المسيحيين في اواخر نهاية 
آخر عهود جمهورية 1943 اي عهد 
ال��رئ��ي��س ام��ي��ن ال��ج��م��ي��ل م���ع ان��ف��ج��ار 
ال���ص���راع ال��ع��س��ك��ري ف���ي "ال��م��ن��اط��ق 
عون  ميشال  العماد  بين  الشرقية" 
سمير  بقيادة  اللبنانية"  و"ال��ق��وات 
ج��ع��ج��ع وه���ي ال��ح��ق��ب��ة ال��ت��ي شهدت 
أي����ض����ًا ان����ش����ط����ارا دس����ت����وري����ا ب��ق��ي��ام 
ح��ك��وم��ت��ي��ن اح��داه��م��ا ب��رئ��اس��ة ع��ون 
وال���ث���ان���ي���ة ب���رئ���اس���ة ال���رئ���ي���س سليم 
االخيرتان  السنتان  افضت  الحص. 
قبل التوصل الى اتفاق الطائف الى 
المهلكة المسيحية التي لعبت دورا 
حاسما في اضعاف الموقع المسيحي 
ف�����ي ت����������وازن ال������ق������وى، االم��������ر ال�����ذي 
س��ي��ج��رج��ر ذي���ول���ه ب���ق���وة ف���ي مقلب 
"السلم االهلي" بعد الطائف وهيمنة 
الوصاية السورية الكاملة على عصر 

ما بعد انتهاء الحرب.

nabil.boumounsef@annahar.com.lb

نبيل بو منصف 

قد يكون افضل ما يواكب الذكرى 
ال�������٤٠ الش��ت��ع��ال ال���ح���رب ف���ي ل��ب��ن��ان 
ف���ي ذاك ال��ت��اري��خ األش���ه���ر واالق����وى 
الحرب  مجايلي  ذاك����رة  على  س��ط��وة 
ت��س��ل��ي��م ل���ب���ن���ان���ي ع�����ام ب���أن���ه���ا ب��ات��ت 
ذك����رى م��ع اخ��ت��اف ج����ذري طبعا لم 
تتمكن العقود االربعة بعد في محوه 
نفسها. هذا  ال��ح��رب  ح��ول توصيف 
الخاف العمودي المستديم هو إياه 
فطرية  يطبع خشية  ي���زال  ال  ال���ذي 
ب��ذور  اال تكون  م��ن  اللبنانيين  ل��دى 
الثانية  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ب��م��ث��اب��ة  االن��ق��س��ام 
ف���ي ال��ت��رك��ي��ب��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ش��دي��دة 
ال���ه���ش���اش���ة ال����ت����ي غ���ال���ب���ا م�����ا ك���ان���ت 
تشكل واجهة داخلية مؤهلة لحجب 
ال��خ��ارج��ي المفجر  ال��ح��ق��ي��ق��ي  ال���وج���ه 
للتجارب القتالية والحروب في لبنان 
م��ا حصل في  غ���رار  واستباحته على 
ذاك ال���ص���ب���اح ال����دام����ي م���ن ي����وم ١٣ 

نيسان ١٩٧٥.
ولعل االلتباس التاريخي ال يقتصر 
ع��ل��ى ت��وص��ي��ف ال���ح���رب ف��ح��س��ب بل 
أيضًا على تأريخ انطاقتها بذاتها. 
هذا  ف��ي  موضوعية  االش���د  فالنظرة 
ال���س���ي���اق ت���ذه���ب ال����ى اع���ت���ب���ار ال��ع��ام 
١٩٦٩ البداية الفعلية او على االقل 
الشرارة االساسية التي أهلت الواقع 
اللبناني لانفجار في ظل المواجهة 
العسكرية التي انفجرت بين الجيش 
الفلسطينية  والتنظيمات  اللبناني 
ووضع اتفاق القاهرة القاهر للسيادة 
الفلسطينيين حق  بمنحه  اللبنانية 
استخدام العرقوب منطلقا لعمليات 
ال���م���ق���اوم���ة ض����د اس����رائ����ي����ل. "ف��ت��ح 
الن����د" ت��ل��ك ال��ت��ي اس��ت��ب��اح��ت لبنان 
اسرائيل  م��ع  لمواجهة  وح��ي��دا  بديا 
باألصالة والوكالة عن القصور العربي 
كانت واقعيا الوجه اآلخر لاستباحة 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ي س��ع��ت ون��ج��ح��ت في 
تقاطع  منطلقين  م��ن  لبنان  تفجير 
ذاك  ف��ي  الحلفاء   - األع����داء  عندهما 
ال���زم���ن. وج����ه اول ع��رب��ي ارت���ك���ز ال��ى 
للدولة  الضعيفة  ال��ه��ش��ة  التركيبة 
اللبنانية والطبيعة الطائفية للبنان 
إلراح���ة ال��س��اح��ات واالن��ظ��م��ة العربية 
م��ن ع��بء ال��م��واج��ه��ة ال��م��ب��اش��رة وغير 
ال���م���ب���اش���رة م���ع اس���رائ���ي���ل ف��اص��ط��ف 

وسط  الفلسطينيين  وراء  بالكامل 
اجتاح  لقضيتهم  ع���ارم  تأييد  م��ن��اخ 
ال��ش��ارع ال��ع��رب��ي وم���ن ضمنه ال��ش��ارع 
ال���ل���ب���ن���ان���ي ن����ف����س����ه. ووج���������ه دول������ي 
واس��رائ��ي��ل��ي أس��ل��س ال��ق��ي��اد لمقولة 
ال�����دول�����ة ال���ب���دي���ل���ة ل��ل��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة على  ال��ت��رك��ي��ب��ة  ع��ل��م��ا ان 
ضعفها بدت في مطالع السبعينات 
ن���م���وذج���ا م���ؤرق���ا ل��ل��ع��رب وإس���رائ���ي���ل 
س����واء ب���س���واء ك���ون ال���دول���ة ال��ع��رب��ي��ة 
الحريات  بفائض  المتمعة  الوحيدة 
أنظمة عسكرية  ه��ددت في عمقها 
ت��وت��ال��ي��ت��اري��ة ق���ام���ت ع��ل��ى أن��ق��اض 
أسطورة مقاومة اسرائيل فيما كانت 
ب��أرق  تنظر  أي��ض��ًا  اليهودية  ال��دول��ة 
ك��ب��ي��ر ال���ى ال��ن��م��وذج ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��ذي 

يفضح أحادية طبيعتها.
في ١٣ نيسان ١٩٧٥ قدم العامل 
ألكثر  "ف��ات��ح��ا"  نفسه  الفلسطيني 
ال���ت���ي أطلقها  ال��ت��وص��ي��ف��ات ش���ه���رة 
اللبنانية  والصحافة  "النهار"  عميد 
غسان تويني وهي "ح��روب اآلخرين 
ع��ل��ى ارض ل��ب��ن��ان". ك��ان��ت ال��دوي��ل��ة 
في  بعيدا  ذه��ب��ت  ق��د  الفلسطينية 
ب��س��ط م��م��ارس��ات االس��ت��ب��اح��ة س���واء 
ف���ي ال��ج��ن��وب ح��ي��ث م��ن��ح��ت شرعية 
المسلح  واالنتشار  السيادة  تقاسم 
ال��داخ��ل  ف��ي  او  اللبناني  الجيش  م��ع 
وخ��ص��وص��ا ف���ي م��خ��ي��م��ات ال��اج��ئ��ي��ن 
يكن  ل��م  ومحيطها.  الفلسطينيين 
اش��ت��ب��اك عين ال��رم��ان��ة س��وى انفجار 
مؤجل ك��ان سيحصل ف��ي اي موعد 
آخ���ر. ام���ا ال��ج��ان��ب األه��ل��ي م��ن الحرب 
ال��������ذي ش���ك���ل ال���ن���ت���ي���ج���ة ال��ح��ت��م��ي��ة 
لانفجار فكان في البدايات سياسيا 
وط���ائ���ف���ي���ا ب���ك���ل ال��م��ع��اي��ي��ر ق���ب���ل ان 
ارت��دى  دام��ي��ا.  قتاليا  الح��ق��ا  يتحول 
الصراع طابعه الطائفي مع االنقسام 
ال��ح��اد ح��ول ال��ص��دام االول ف��ي عين 
ال���رم���ان���ة. أراد زع���م���اء م��س��ل��م��ون ع��زل 
ح����زب ال��ك��ت��ائ��ب ال����ذي ك����ان يجسد 
القوة المسيحية االكبر النه تصدى 
الخ���ت���راق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ب��م��ح��اول��ة 
اغ��ت��ي��ال ال��زع��ي��م ال��ت��اري��خ��ي للكتائب 
الشيخ بيار الجميل فقتلوا اربعة من 
م��راف��ق��ي��ه اب���رزه���م ج����وزف اب���و عاصي 
وان���ق���ض���وا ع���ل���ى "ال���ب���وس���ط���ة" ال��ت��ي 
كانت تنقل مسلحين فلسطينيين 
ال����ى م��خ��ي��م ت���ل ال��زع��ت��ر ف��ق��ت��ل اك��ث��ر 

بيار عطاالله

ف��ي م��ق��دم��ة ال���دراس���ة ال��ق��ّي��م��ة التي 
أعدها المؤرخ االلماني تيودور هانف 
ع���ن ال���ح���رب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال���ت���ي تعيد 
"النهار" االض��اءة عليها لفرط تكرار 
االح�������داث وال���ت���ش���اب���ه ب��ي��ن ال��م��اض��ي 
والحاضر، تحليل عميق ونفسي لما 
جرى من أحداث عنف، وفحواه أنه ال 
يمكن ادراك هذا النزاع اال من خال 
خلفيات ع��ام��ل ال��خ��وف ال���ذي يشعر 
ب��ه ك��ل ط��رف ف��ي ل��ب��ن��ان. وي��ص��ف ما 
ح��ص��ل ب��أن��ه ك���ان ن��زاع��ًا ح���ول وج��ود 
مختلف الطوائف اللبنانية وال يزال. 
ويستخلص أن "لعبة االمم هي أيضًا 
لعبة الطوائف اللبنانية التي يمكن 
فيها  يتخطى  اذ  مميتة،  ت��ك��ون  ان 

عدد المغلوبين عدد المنتصرين".
المسيحيين  أن  ه��ان��ف  رأي  ف���ي 
وال��م��س��ل��م��ي��ن ت���ق���اس���م���وا ال��ك��رس��ي 
اللبناني بنوع من التفاهم واالنسجام 
م��ن��ذ 13  ال��ع��ام 1975، لكنهم  ق��ب��ل 
ن��ي��س��ان ح����ارب����وا ب����ض����راوة وت���ن���ازع���وا 
ك��ل شبر م��ن أرض لبنان خ��وف��ًا من 
مكانه،  عن  نهائيًا  احدهم  ُيْبعد  أن 
وي��ه��ج��ر م���ن أرض������ه، أو ي��ع��ي��ش في 
ي���ه���اج���ر او  ال���اج���ئ���ي���ن او  م��خ��ي��م��ات 
��ى ج��س��دي��ًا، وك���ل ال���خ���وف من 

ّ
ي��ص��ف

النهائي.  الخاسر  احدهم  يصبح  أن 
الخوف بالنسبة الى هانف هو محرك 
ال���س���ي���اس���ة االس����رائ����ي����ل����ي����ة، وي���دي���ر 
سياسة االقلية العلوية الحاكمة في 
سوريا، ولدى المسيحيين اللبنانيين 
من خسارة ذاتهم في لبنان الحديث 
وت��ح��ول��ه��م ال���ى أه���ل ذم����ة، وخ��س��ارة 
دوره��م السياسي وأن يصبحوا مثل 
االق���ل���ي���ات ف���ي ال������دول ال��ع��رب��ي��ة. وال 
تفوته االشارة الى خوف المسلمين 
ال����س����ن����ة م������ن ف����ق����دان����ه����م ال���س���ل���ط���ة 
وت��ح��ول��ه��م ال���ى اق��ل��ي��ة ب��ي��ن االق��ل��ي��ات 
اللبنانية، وكذلك خوف الشيعة من 
وخ��وف  والفلسطينيين،  اس��رائ��ي��ل 
ال��دروز من عددهم الضئيل وضعف 

امكاناتهم)...(. 
لم يتغير الكثير مذ أص��در هانف 
دراس����ت����ه ال���ق���ّي���م���ة ع����ن ال����ح����رب ف��ي 
العام 1993، خصوصًا عاملي  لبنان 
الشرق  غمرا  اللذين  والموت  الخوف 
االوس���ط برمته ول��م يعد ح��ك��رًا على 
ل��ب��ن��ان ف��ق��ط ح��ي��ث ك���ل االك��ث��ري��ات 

ع����ن ض���ح���اي���ا ال���م���ج���ازر ال��ج��م��اع��ي��ة 
الدراسة  تشير  و1986   1975 بين 
ال��ى ان م��ا ي��ق��ارب 80 ف��ي المئة من 
ض��ح��اي��ا ال���م���ج���ازر ك���ان���وا م���ن س��ك��ان 
ال����ق����رى ال��م��س��ي��ح��ي��ة ال���ت���ي اع��ت��ب��رت 
بحسب هانف "ج��زرًا سكانية طارئة 
اكثرية  تسكنها  كانت  مناطق  ف��ي 
سكانية مسلمة او كانت مختلطة". 
وي��ل��ف��ت ال���ى ان ال��م��ج��ازر ل��م تحصل 
ب����ص����ورة ع���ف���وي���ة ب����ل ك���ان���ت ب��ه��دف 
المناطق.  تلك  من  االقليات  تهجير 
مسيحيًا   2972 الضحايا  ع��دد  وبلغ 

مقابل 829 مسلمًا.

الخالصة
يعتبر هانف في خاصة دراسته، 
ال��ت��ي نقلها ع��ن االل��م��ان��ي��ة م��وري��س 
مختلف  م��ن  اللبنانيين  ان  صليبا، 
ال��ط��وائ��ف على اس��ت��ع��داد لمساعدة 
الشدة  ف��ي ح��االت  البعض  بعضهم 
وال���ض���ي���ق، وي���ق���دم ن���م���اذج يصفها 
ب�"الرائعة" عن عيش اللبنانيين معًا 
للعمل على وحدة  القوية  وارادتهم 
بادهم أكثر مما يمكن تصوره من 

عوامل االنهيار. وبرأيه أن اللبنانيين 
ال يشكلون مجتمعًا "هوبسيًا" اي ان 
كل طائفة تشكل زمرة من الذئاب 
االخ���رى.  للطائفة  ب��ال��م��رص��اد  ت��ق��ف 
ك���م���ا ال ت���وج���د ج��م��اه��ي��ر م��ت��ع��ص��ب��ة 
وم��ت��زم��ت��ة ل��ت��ح��ول دون ق��ي��ام ت��واف��ق 
ج��دي��د، ب��ل ي��وج��د ف��ري��ق متعطش 
الى السلطة وقصير النظر. واالصح، 
م��ت��أص��ل��ة  ال���ت���واف���ق  روح  ان  ي���ق���ول، 
كما  اللبنانيين  ن��ف��وس  ف��ي  بعمق 
كشفت له تحقيقاته، وأن "كارتل" 
الذئاب من الزعماء المرتزقة واسياد 
اللبنانيين  غير  والمرّوضين  الحرب 
ي��ه��وش��ون "ذئ��اب��ه��م" ع��ل��ى بعضهم 

البعض. 

pierre.atallah@annahar.com.lb

خائفون  السنة  خ��ائ��ف��ة.  واالق��ل��ي��ات 
بوجهها  الفارسية  االمبراطورية  من 
ال���ش���ي���ع���ي، وال���ش���ي���ع���ة خ���ائ���ف���ون من 
ع�����ودة ال��خ��اف��ة االس���ام���ي���ة ال��س��ن��ي��ة 
ب��اوج��ه��ه��ا ال��م��خ��ت��ل��ف��ة. أم���ا االق��ل��ي��ات 
ال����ك����ردي����ة وال���ع���ل���وي���ة وال��م��س��ي��ح��ي��ة 
والدرزية وااليزيدية وغيرها فتذهب 
"ف������رق ع���م���ل���ة" ب���ي���ن ص��ه��ي��ل خ��ي��ول 

االمبراطوريات وحوافرها. 
ك��ت��ب ه���ان���ف ف���ي دراس����ت����ه ال��ت��ي 
تصلح للمقارنة مع الوضع الحالي ان 
"المفارقة في الحرب اللبنانية هي ان 
احدًا من االطراف المتحاربين لم يرد 
احراز نصر شامل في النزاع اللبناني 
النزاع  اط���راف  كل  اراد  بل  الداخلي، 
وحتى  ن��س��ب��ي��ة،  ان��ت��ص��ارات  تحقيق 
ال��ج��ي��ش��ي��ن االس���رائ���ي���ل���ي وال���س���وري 
ل����م ي��ت��ص��رف��ا ع���ك���س ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات 

اللبنانية)...(". 

الحسابات الخاطئة
وت���ح���ت ع����ن����وان "ال�����رع�����ب ظ���اه���رة 
اط��راف  كل  أن  الباحث  اورد  يومية" 
ال�����ن�����زاع ال���داخ���ل���ي���ي���ن وال���خ���ارج���ي���ي���ن 
وق��ع��وا عند ب��داي��ة ال��ح��رب ف��ي لبنان 
ف���ي ح��س��اب��ات خ��اط��ئ��ة. ال��م��ن��ظ��م��ات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وح��ل��ف��اؤه��ا اع��ت��ق��دوا 
ان ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن ه���م ش��ع��ب م��دل��ل 
ي����ه����ت����م����ون ب�����ال�����رخ�����اء وس����ي����ه����رب����ون 
كذلك  ل��ه��م.  يستسلمون  او  م��ن��ه��م 
اع��ت��ق��د ح����زب ال��ك��ت��ائ��ب ان����ه يكفي 
اس���ت���دراج ال��ج��ي��ش ال���ى اش��ت��ب��اك��ات 
ك���ي يستسلم  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن  م���ع 
واع���ت���ق���دت  ال�����دول�����ة.  الرادة  ه������ؤالء 
سوريا ان القصف المدفعي سيرغم 
ال���ق���وى ال��م��س��ي��ح��ي��ة ع��ل��ى االع���ت���راف 
بالسيطرة السورية)...( لكن الخوف 
والتهجير  واالن��ح��ال  التهميش  م��ن 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال���ت���ج���م���ع���ات  ش���ع���ور  زاد 

انتبهوا إلى "التهدئة"...
تصاعد حدة السجال العالي النبرة الذي اشتعل بين "حزب الله" 

و"تيار المستقبل" على خلفية "عاصفة الحزم" التي تقودها 
المملكة العربية السعودية ضد التغلغل االيراني في اليمن عبر 
االنقاب الذي نفذه الحوثيون ضد الشرعية الممثلة بالرئيس 

عبد ربه منصور هادي، يكاد يتجاوز السقوف التي تندرج تحتها 
التهدئة المتفق عليها بين القوتين الكبريين في لبنان. واذا كان 
رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري اتخذ موقفا مؤيدا لعملية 

"عاصفة الحزم" في الساعات االولى لبدء العمليات القتالية، 
فإن "حزب الله" سارع في اليوم التالي الى تدبير حملة منهجية 

ضد السعودية على كل المستويات تقدمها االمين العام للحزب 
السيد حس نصرالله الذي خرج مرتين على الشاشات ليشّن 

هجوما لم يسبق له مثيل على المملكة، ثم استعان ب�"بطارية" من 
الشتامين تناوبوا على المحطات التلفزيونية واالذاعية، فضا عن 

بعض الصحافة الحزبية المعلنة او المستتبعة، لتوزيع الشتائم 
والتهديدات ضد السعودية ودول الخليج. ولعل بث تلفزيون لبنان 

لمقابلة السيد حسن نصرالله المنقولة عن فضائية نظام بشار 
االسد، شكل الذروة التي بلغتها المواقف، وقد عكست توترا كبيرا 
في الداخل، معطوفا على االنقسام الحاد بين الموقفين. والحال ان 
المواجهة االعامية لم تتجاوز حتى اآلن نطاق الحمات المتبادلة، 

لكنها تنذر بأخطار على مسار الحوار بين كل من "تيار المستقبل" 
و"حزب الله"، وبالتالي على المسار الحكومي الذي بقي رغم كل 

شيء يسير ضمن ضوابط. فهل من خطر على االستقرار الداخلي 
في لبنان؟ 

حتى اآلن ال شيء يشير الى ان "التهدئة" آيلة الى السقوط 
الحتمي صريعة االنقسام الحاد بين طرفي النقيض في البلد. لكن 

ما لم يتم ضبط الحمات االعامية سريعًا، فإن "التهدئة" التي 
امنت استقرارا معقوال منذ عام الى اليوم يمكن ان تتراجع ليتقدم 

جو التوتر واالحتقان المتبادل بين الطرفين. 
لكل طرف في لبنان ان يكون له خياره، لكن ليس لطرف مهما 

عظم شأنه ان يحّول لبنان الى منصة لتوزيع الشتائم والسباب 
بحق دول عربية وقادتها، واستخدام "تلفزيون لبنان" كأحد المنابر 
لذلك. فمن المؤكد ان االنقسام حاد في الباد حول السياسة التي 

تتبعها ايران، او بالنسبة الى الرد العربي على هذه السياسة في 
يها مهما كانت الظروف. 

ّ
المنطقة، لكّن ثمة حدودًا ال يجوز تخط

وعلى جميع األطراف ان تتنبه الى ان االستقرار ليس نهائيًا، وان 
استمراره يحتاج الى عناية. وعلى "حزب الله" وامينه العام النزول 

من "عرشهما"، وادراك امر اساسي، هو ان لبنان ال يمكن ان يبقى 
منطلقا لسياسات تدخلية امنية وعسكرية في شؤون العالم 

العربي، وان السيد حسن نصرالله ال ولن يمثل رأي اللبنانيين وال 
خياراتهم، وهو ال يمتلك شرعية لذلك. 

يكفي نصرالله انه ارسل ويرسل آالف الشبان الى سوريا ليعود 
المئات منهم في نعوش، وما من محاسب. 

ali.hamade@annahar.com.lb

زوايا ودوائر
علي حماده

سمير منصور

وصلتنا  اعتراضات  على  تعليقا 
من بعض المعنيين بالمقال الذي 
ص����در ف���ي ال��ص��ف��ح��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
"ال��ن��ه��ار" أم��س على ال��ت��س��اؤالت 
خ��ل��ف��ي��ة  ع���ل���ى  ف���ي���ه  ال���ت���ي وردت 
بث  نتيجة  ال��ذي حصل  السجال 
م���ب���اش���ر م����ن "ت���ل���ف���زي���ون ل��ب��ن��ان" 

ل��ح��دي��ث ل��ألم��ي��ن ال���ع���ام ل����"ح���زب 
ال����ل����ه" ال���س���ي���د ح���س���ن ن��ص��رال��ل��ه 
ال��س��وري��ة"،  "الفضائية  ع��ن  نقا 
ي��ق��ت��ض��ي ل��ف��ت االن��ت��ب��اه ال���ى أن��ه 
تمت االشارة الى تلك التساؤالت 
بين مزدوجين بعدما وردت على 
وسياسيين  ون���واب  وزراء  ل��س��ان 
االع��ام،  وعبر وسائل  واعاميين 
اي��راده��ا  م��ن  المقصود  ول��م يكن 

ع����ل����ى االط����������اق ات�����ه�����ام أح�������د او 
ا م���ن رئ��ي��س  ة ال���ي���ه، ب�����دء االس������اء
المقدسي  ط��ال  االدارة  مجلس 
م����رورا ب��م��دي��ري��ة االخ���ب���ار، وص��وال 
الى أي موظف في التلفزيون، بل 
من  عليها  اجابات  على  الحصول 
ال��م��ؤس��س��ة،  ف��ي  المعنية  ال��ج��ه��ة 
وح������ول م�����دى ص��ح��ت��ه��ا، وه���ك���ذا 

كان.

حول تلفزيون لبنان و"التساؤالت"...

تختلف أرقام الضحايا في دراسة لبكي - ابو رجيلي التي اوردها 
الباحث هانف، عن ارقام دراسة "جمعية النهضة اللبنانية" العام 
الفائت عن عدد ضحايا الحروب في لبنان 1975 - 2006، وفيها 
ان عدد ضحايا هذه الفترة من الحروب بلغ 48094، اضافة الى 
القتلى  م��ن  اع��ل��ى نسبة  ال��ع��ام 1976  ج��ري��ح��ا. وس��ج��ل   101745
بيروت  محافظة  في حين سجلت  العام 1982.  وت��اه  والجرحى، 
العدد االكبر من الضحايا بنسبة 36,148 في المئة، تاها الجنوب 
في   11,243 بنسبة  لبنان  جبل  ث��م  المئة،  ف��ي   15,889 بنسبة 

المئة.

1976 العام األكثر دموية
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ورقة عمل لبنانية إلى مؤتمر برشلونة
ولقاء لوزراء خارجية أوروبا يف بيروت

جنبالط: ثغرة يف اتفاق الطائف
جعلت الوزير يتسلط على اإلدارة

خليل فليحان

والمغتربين  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  يلبي 
جبران باسيل دعوة لحضور مؤتمر 
وزراء خارجية االتحاد االوروبي الذي 
غير  بشكل  برشلونة  ف��ي  سيعقد 
المقبل، حيث  االثنين  يوم  رسمي 
الجارية  يجري االتحاد خالل السنة 
م��راج��ع��ة س��ي��اس��ة ال��ج��وار االوروب��ي��ة 
ل���ج���ع���ل���ه���ا ف�����ي ال���م���س���ت���ق���ب���ل اك���ث���ر 
م���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع االوض������اع في  م���الء
الشراكة  الجنوبي وفي دول  الجوار 
ال��ش��رق��ي��ة. وس��ي��ن��ض��م ال��ي��ه سفير 
المندوب لدى  لبنان لدى بلجيكا، 

االتحاد السفير رامي مرتضى.
وأف�����������اد م�����ص�����در دي���ب���ل���وم���اس���ي 
االوروب��������ي  االت�����ح�����اد  ان  "ال����ن����ه����ار" 
أع����رب ع��ن رغ��ب��ت��ه ف��ي ال��ت��ش��اور مع 
ال����ش����رك����اء ف����ي ت���ح���دي���د ت��وج��ه��ات 
م���رور 20  ال��م��راج��ع��ة لمناسبة  ه��ذه 
ع��ام��ا على قمة ب��رش��ل��ون��ة. وق���ال ان 
سياسة  بعمق  سيناقشون  ال���وزراء 
الجوار في اطار المشاورات الجارية 
"م��ن اج��ل ان تكتسي اهمية بالغة 
سواء بالنسبة الى االتحاد االوروبي 
او ش��رك��ائ��ه ف��ي ال��ش��رق وال��ج��ن��وب، 
كبرى  بتحديات  تتميز  مرحلة  في 
على حدودنا"، وفقا لتعبير رئيسة 
فيدريكا  االوروب��ي��ة  الديبلوماسية 
االجتماع  التي ستترأس  موغريني 
الذي يحضره وزراء خارجية االتحاد، 
دول  خ���ارج���ي���ة  وزراء  ال�����ى  اض����اف����ة 
الجوار الجنوبي والمفوض االوروبي 
لسياسة الجوار ومفاوضات توسيع 
وذك��ر  ه��اه��ن.  جوهانس  العضوية 
ان آخ����ر م���راج���ع���ة ل��ت��ل��ك ال��س��ي��اس��ة 

كانت عام 2011.
واب���ل���غ م���ص���در دي��ب��ل��وم��اس��ي في 
باسيل  ان  "النهار"  بسترس  قصر 
لبنانية  ورق���ة  ال��م��ؤت��م��ر  ال���ى  يحمل 
الى  ب��ادر  لبنان  ان  باعتبار  شاملة، 
وزاري س��ي��ع��ق��د في  م��ؤت��م��ر  دع����وة 
حزيران المقبل في بيروت لمراجعة 
سياسة الجوار في بيروت، يحضره 
واوروب�����ي�����ون  ع�����رب  خ���ارج���ي���ة  وزراء 
ل��الت��ف��اق ع��ل��ى ال��خ��ط��وط ال��ع��ري��ض��ة 
لسياسة الجوار االوروبية. ويحرص 
لبنان على ان يكون مبادرا في هذا 
م���ن دوره في  ان���ط���الق���ا  ال���م���وض���وع 
تعزيز العالقات العربية – االوروبية 
وفي القيام بمبادرات في السياسة 

الدولية رغم الظروف السائدة.
العريضة  الخطوط  ع��ن  وت��ح��دث 
ل�����ورق�����ة ال����ع����م����ل ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ال���ت���ي 
سيطرحها باسيل على المؤتمرين، 

ف��ق��ال: "أه���م م��ا فيها ت��ع��زي��ز البعد 
باعتبار  ال��ج��وار  لسياسة  السياسي 
ال��م��ن��ط��ق��ة س��ي��اس��ي��ة  م���ش���اك���ل  ان 
وام���ن���ي���ة ق���ب���ل ان ت���ك���ون ت��ق��ن��ي��ة، 
وب���ال���ت���ال���ي ال ب���د م���ن ت��ع��زي��ز ال����دور 
ال��س��ي��اس��ي ل��الت��ح��اد االوروب�������ي في 
االره���اب  مكافحة  واي����الء  المنطقة 
ال���م���ت���م���ث���ل ب���������"داع��������ش" االه���م���ي���ة 
ال������ق������ص������وى، وح�����م�����اي�����ة ال���ن���س���ي���ج 
بمكوناتها  للمنطقة  االج��ت��م��اع��ي 
ك���اف���ة. ك��م��ا ي���دع���و ل��ب��ن��ان االت���ح���اد 
االوروب���������ي ال�����ى ان ي���ول���ي االه��م��ي��ة 
ال��م��ط��ل��وب��ة ل��ل��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، م��ق��ارن��ة 
ب���االه���م���ي���ة ال����ت����ي ي���ول���ي���ه���ا ل����ج����واره 
ازمة  الشرقي كما ظهر اخيرا خالل 
اوك���ران���ي���ا ال���ت���ي رص����د ل��ه��ا االت���ح���اد 
ام����واال ط��ائ��ل��ة. وي��دع��و ل��ب��ن��ان ايضا 
الثقافي  للجانب  االهمية  اي��الء  الى 
استعداده  مع  ال��ج��وار،  في سياسة 
الصدد  ه��ذا  ف��ي  ب��م��ب��ادرات  للقيام 
الثقافات  بين  ال��ح��وار  صعيد  على 
دوره  م������ن  ان�����ط�����الق�����ا  واالدي����������������ان، 

المعروف في هذا الصدد".
ال��ت��ش��اور  وس���وف تختتم م��رح��ل��ة 
حول مراجعة سياسة الجوار نهاية 
ب��ي��روت على  شهر ح��زي��ران بمؤتمر 
ال��ج��دي��دة في  السياسة  ت��ص��در  ان 
على  ردا  وأوض���ح  المقبل.  الخريف 
س������ؤال، ان ق��ض��اي��ا اخ�����رى م��درج��ة 
ف���ي ج����دول أع���م���ال ال��م��ؤت��م��ر ت��رك��ز 
على ما تعيشه المنطقة من ازمات 
م���س���ت���ح���دث���ة وق����دي����م����ة، ك����األزم����ة 
السلبية  وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا  ال��س��وري��ة 
الى  الميادين،  كل  في  لبنان  على 

التدخل العربي الجوي في اليمن.
وت����ن����اول م���داخ���ل���ة ب��اس��ي��ل ام���ام 
ال��م��ؤت��م��ري��ن، ف��ق��ال ان��ه��ا ستتطرق 
ال�����ى االره���������اب وال���الج���ئ���ي���ن ودع����م 
ال��ج��ي��ش ودع����م ن���م���وذج ال��ت��ع��اي��ش 
اوروب��ا  بوابة  لبنان  واعتبار  اللبناني 
الى المنطقة. وستكون له لقاءات 
مع نظرائه االوروبيين على هامش 
القضايا  معالجة  اج��ل  م��ن  المؤتمر 

التي اثارها في خطابه.
ول����م ي��ت��وق��ع ص�����دور م����ق����ررات او 
ت���وص���ي���ات، ألن ال��م��ؤت��م��ر ي��رت��دي 

طابعا تشاوريا.
ال����م����ق����رر ان ي����غ����ادر وزي����ر  وم������ن 
غدا  ب��ي��روت  والمغتربين  الخارجية 
االح�������د ال������ى ب���رش���ل���ون���ة، وي��ن��ت��ق��ل 
االثنين الى باريس ومنها الى روما 
في زيارتي عمل، ولم يعرف غرض 

كل منهما.

khalil.fleyhane@annahar.com.lb

الديموقراطي"  "اللقاء  رئيس  قال 
تغريدة  عبر  جنبالط  وليد  النائب 
على "تويتر": "لست خبيرا بأسعار 
النفط وتقلباته، لكن السعر اليوم 
ايجابي  أم��ر  منخفض نسبيا، وه��ذا 
نسبة  وي��خ��ف��ف  اللبنانية  للخزينة 

العجز".
وس�����أل: "ل���م���اذا ال ن��س��ت��ف��ي��د من 
ه������ذه ال����ف����رص����ة ون����ش����رع ف����ي ب��ن��اء 
المطلوبة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��م��ح��ط��ات 
والمناطق  المواطن  حاجات  لتلبية 
وال����خ����الص م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ن وت��س��ل��ط 
ال���م���ول���دات ال��خ��اص��ة وب���ذل���ك ت��ع��ود 
سابق  ال��ى  لبنان  ك��ه��رب��اء  مؤسسة 

عهدها المجيد؟ 

إن������ه اق������ت������راح ل���ت���خ���ف���ي���ف ال��ع��ج��ز 
المزمنة  الكهرباء  أزمة  وللخروج من 
وعمرها يعود الى اكثر من عشرين 
عاما، وفي هذا المجال جرى تشريع 
قانون مبتور يسمح للقطاع الخاص 
لكن  القطاع،  ه��ذا  في  باالستثمار 
ال��ت��ج��رب��ة ال��م��رة ت���دل ع��ل��ى ان مبدأ 
عقبات  تعترضه  الناظمة  الهيئات 

ومصالح كبرى".
أض������اف: "ه���ن���ا ب��ن��د أو ث���غ���رة في 
ال���ط���ائ���ف، الن�����ه ج���ع���ل م����ن ال���وزي���ر 
ب������االدارة وي��ت��س��ل��ط عليها  ي��ت��ح��ك��م 
اليوم  الوزير  الكفاية.  على حساب 
في عهد الطائف تعيين سياسي. 
االدارة  ع���ل���ى  ال���ح���ف���اظ  ي���ج���ب  ل�����ذا 

كجسم مهني محترف".
وأكد ان "الطائف، بوحي سوري 
او ب���االح���رى ب��ع��ث��ي، ج��ع��ل ال��ح��زب��ي��ة 
وم��ن  األوان  آن  ال��ك��ف��اي��ة.  ت��ت��ص��در 
اج��راء  الطائف  بجوهر  ال��م��س  دون 
تعديالت في السياق الذي تحدثنا 
عنه كي ال يبقى لبنان بلد الفرص 

الضائعة".
وم����ن ج��ه��ة أخ�����رى، زار ج��ن��ب��الط 
يرافقه النائب مروان حماده وأمين 
ال���س���ر ال���ع���ام ظ���اف���ر ن���اص���ر، االم��ي��ن 
ال���ع���ام ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��ش��ي��وع��ي 
محسن ابرهيم في دارت��ه في وطى 
جنبالط  كتب  والحقا  المصيطبة. 
عبر "تويتر": "اليوم وبرفقة صديق 
ظافر  والرفيق  م��روان حماده  العمر 

ناصر، زرنا ابو خالد". 
وق����ال: "م��ح��س��ن اب��ره��ي��م ع��ن��وان 
االخ�������������الص وال���������وف���������اء ل���ل���ق���ض���ي���ة 
الفلسطينية، لحركة فتح، ضمان 
ال����ق����رار ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال��م��س��ت��ق��ل. 
رف���ي���ق ك���م���ال ج��ن��ب��الط ف���ي اج��م��ل 
اللبنانية  وال���ح���رب  االزم�����ة  م���راح���ل 
وأص��ع��ب��ه��ا س��وي��ا وال��ش��ه��ي��د ج��ورج 
ح�������اوي وال���غ���ي���ر م����ن ال��م��ن��اض��ل��ي��ن 
مشروع  الوطنية،  الحركة  أس��س��وا 
التغيير الحقيقي للنظام الطائفي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي، س��وي��ا واج��ه��وا التدخل 
ال���ت���دخ���ل   ،1976 ع�����ام  ال�����س�����وري 
ال����������ذي اغ������ت������ال ك�����م�����ال ج���ن���ب���الط 
والعديد من المناضلين اللبنانيين 

والفلسطينيين".

أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع 
التقويم الشرقي أم��س، رتبة سجدة 
ال��ص��ل��ي��ب ودف������ن ال��س��ي��د ال��م��س��ي��ح، 
باحتفاالت وصلوات عمت الكنائس 
واألدي������������ار ف�����ي ب�����ي�����روت وال���م���ن���اط���ق 
الجنوب  إل��ى  ال��ش��م��ال  م��ن  اللبنانية، 
م�����رورًا ب��ج��ب��ل ل��ب��ن��ان وال���ب���ق���اع.  وس��ار 
المصلون وراء نعش المصلوب داخل 
ال��ك��ن��ائ��س وف���ي ب��اح��ات��ه��ا ومحيطها 
منشدين مع جوقات هذه الكنائس: 
����ق����ّرُب ال��ت��س��ب��ي��َح 

ُ
 األج����ي����اِل ت

ُ
"ك����ام����ل

ي����ا م��س��ي��ح��ي ... ح���ام���الت  ل����دف����ِن����َك 
الطيِب أهدت لك الطيوَب بشوق يا 
 على خشبة 

َ
ق

ّ
مسيحي"، ثم "اليوم ُعل

ق األرَض على المياه".  وفي 
ّ
الذي عل

الياس  المتروبوليت  ت���رأس  ب��ي��روت 
عوده صالة الجمعة العظيمة وسجدة 
ال��ص��ل��ي��ب ف��ي ك��ات��درائ��ي��ة ال��ق��دي��س 
ج���اورج���ي���وس ل���ل���روم األرث����وذك����س، 
ح��ال��ي��ي��ن  ون�������واب  وزراء  ح���ض���ور  ف����ي 
وش��خ��ص��ي��ات سياسية  وس��اب��ق��ي��ن، 
واق��ت��ص��ادي��ة وعسكرية  واج��ت��م��اع��ي��ة 

وأمنية، وحشد من المصلين.

رد االمين العام "لتيار المستقبل" 
اح��م��د ال��ح��ري��ري ع��ل��ى رئ��ي��س كتلة 
"ال���وف���اء ل��ل��م��ق��اوم��ة" ال��ن��ائ��ب محمد 
رع������د م���ن���ت���ق���دا ك����الم����ه م����ن م��وق��ف 
في  وق��ال  الحريري.  الرئيس سعد 

بيان:
"اوال: ان االمر الصحيح والوحيد 
ف��ي رده ه��و ت��أك��ي��ده وج���ود تباين 
بين  ومنهجي  واستراتيجي  واض��ح 
المستقبل"،  و"ت��ي��ار  ال��ل��ه"  "ح���زب 
وه���و ت��ب��اي��ن ال ي��ت��وق��ف ع��ن��د ح��دود 
الحدث اليمني، بل يسبقه ويتعداه 
الرئيس سعد  ح��دده��ا  ال��ى قضايا 
ال���ح���ري���ري ف���ي ذك�����رى 14 ش��ب��اط، 
وف��ي��ه��ا االس���ت���ق���واء ب���ال���س���الح على 
ال����دول����ة واغ���ت���ي���ال ال���رئ���ي���س رف��ي��ق 
ال���ح���ري���ري وإخ����ف����اء ال��م��ت��ه��م��ي��ن من 
ال����ح����زب، وال�����خ�����روج ع���ل���ى االج���م���اع 
ال��ى نصرة بشار  الوطني وال��ذه��اب 

األسد في حروبه ضد شعبه )…(.

ث���ان���ي���ًا: ع���ن���دم���ا أع����ل����ن ال���رئ���ي���س 
ال�����ح�����وار ه�����و ح���اج���ة  ال����ح����ري����ري ان 
إس���الم���ي���ة وض�������رورة وط���ن���ي���ة، ك��ان 
اللبنانية يجب  المصلحة  ان  ي��درك 
خارجية،  مصالح  أي  على  تعلو  ان 
وان ت��ورط "ح��زب ال��ل��ه" ف��ي الحرب 
ض���د ال��ش��ع��ب ال���س���وري وع���ج���زه عن 
التفلت من فتوى مرجعيته الدينية 
ايران،  والسياسية والعسكرية في 
ي���ج���ب اال ي���ك���ون���ا س���ب���ب���ًا ف����ي ن��ق��ل 

الحريق الى الداخل )...(.
ث��ال��ث��ًا: ل��م��ن ال��غ��ري��ب ان يتحدث 
ال��ن��ائ��ب رع����د ع���ن ت��ف��ه��م��ه ل��ح��راج��ة 
م��وق��ف ال��رئ��ي��س ال��ح��ري��ري وض��ي��ق 
ص���������دره، وال����ص����م����ت ح����ي����ال إب������ادة 
ال��م��دن��ي��ي��ن ف���ي ال���ي���م���ن، وي��غ��م��ض 
ال��ت��ي ظهر فيها  ال��ح��ال  ع��ن  عينيه 
السيد  الله"(  ل�"حزب  العام  )االمين 
ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه و"س���ع���ة" ال��ص��در 
ال���ت���ي "ت��م��ت��ع " ب��ه��ا اث���ن���اء ظ��ه��وره 

ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي ب��ع��د إع����الن "ع��اص��ف��ة 
ال������ح������زم"، وه������ي ال����ح����ال ال����ت����ي ع���اد 
معرض  ف��ي  وأك��ده��ا  السيد حسن 
النفي خالل مقابلته العصماء على 
انه لم  "اإلخبارية السورية"، وقوله 
خائفًا  وال  م��أزوم��ًا  وال  مرتبكًا  يكن 

وليست لديه أزمة نفسية )...(.
رابعًا: أي التزاٍم وطني ودستوري 
وأخ������الق������ي وان������س������ان������ي، ي���ت���ح���دث 
ع��ن��ه ال��ن��ائ��ب رع���د ازاء ال��ي��م��ن، وه��و 
ي���ع���ل���م ان ح����زب����ه ش����ري����ك م���ض���ارب 
ف���ي ال���ح���روب األه��ل��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة بما 
ف���ي ذل���ك ح���رب ال��ي��م��ن، ف��أي��ن هي 
األخ������الق واإلن���س���ان���ي���ة وال��وط��ن��ي��ة، 
ال��ل��ه" نفسه  ف��ي ان يعطي "ح���زب 
في  مجزرة  اكبر  في  المشاركة  حق 
ان  وفي  واإلسالمي  العربي  التاريخ 
يتطوع الحزب لدعم االنقالب على 
الشرعية الدستورية في اليمن، وان 
المملكة  ع��ن  ال��م��ق��اب��ل  ف��ي  يحجب 

ال��س��ع��ودي��ة ودول مجلس  ال��ع��رب��ي��ة 
المسارعة  ح��ق  الخليجي،  ال��ت��ع��اون 
الى إنقاذ الحالة الشرعية في اليمن 
والدفاع عن األمن القومي للخليج. 
ال��ن��ائ��ب رع���د ال يستطيع  ي��ب��دو ان 
الفتاوى  بميزان  اال  األم���ور  ي��زن  ان 
اإليرانية، وال يرى اال بالعيون التي 
الم  خامنئي.  علي  السيد  يحركها 
يقل السيد حسن انه جندي صغير 

في جيش والية الفقيه.
ع��ل��ى  ال������ح������رص  ان   : خ����ام����س����ًا 
اس����ت����ق����رار ل���ب���ن���ان وأم����ن����ه ال��وط��ن��ي 
وال���ع���ي���ش ال���م���ش���ت���رك ف���ي���ه، ل��ي��س 
مجرد ش��ع��ارات، وال��ق��ول ب��أن اي��ران 
كانت على الدوام مع هذا الحرص، 
ه����و ق�����ول ال ي���م���ت ال�����ى ال��ص��دق��ي��ة 
وال���واق���ع���ي���ة ب���أي���ة ص���ل���ة، خ��ص��وص��ًا 
عندما نجد ان االستقرار في لبنان 
يغرق في الوحل اإليراني منذ العام 

."٢٠٠٥

م��������رور 40 ع����ام����ًا ع��ل��ى  ل���م���ن���اس���ب���ة 
ب���دء ال���ح���رب، أط��ل��ق��ت ل��ج��ن��ة أه��ال��ي 
المخطوفين والمفقودين في لبنان 
"حقنا نعرف"، حملة "40 الحرب"، 
أربع  على ان تستمر 40 يوما، عبر 
صور، كل صورة منها تطرح سؤاال 
وتنتشر في الشوارع والطرق وعلى 
ص��ف��ح��ات وس��ائ��ل االع����الم ال��ورق��ي��ة 
التواصل  وش��ب��ك��ات  واالل��ك��ت��رون��ي��ة 

االجتماعي.
إط�����الق ال��ح��م��ل��ة ج����اء ف���ي م��ؤت��م��ر 
صحافي، في مسرح "دوار الشمس" 
- ال��ط��ي��ون��ة، ح���ض���ره وزي�����ر االع����الم 
ال��س��اب��ق ط����ارق م��ت��ري وش����ارك فيه 
الى رئيسة لجنة اهالي المخطوفين 
وداد  ل���ب���ن���ان  ف�����ي  وال����م����ف����ق����ودي����ن 
م��ن ممثلي هيئات  ع���دد  ح��ل��وان��ي، 

المجتمع المدني.
وق����ال����ت ح���ل���وان���ي ف����ي ب���ي���ان ان 
االول   )...( وج���ه���ان  ل���ه  "ن��ض��ال��ن��ا 
تنفيذي، يبدأ باالعتراف بالقضية 
االع��ت��راف  خ��الل  م��ن  وبالمفقودين 
بأهاليهم )...( اما الوجه الثاني فهو 
العملية  الخطوات  يضع  تشريعي، 
وال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ذوي���ن���ا من 
مصائرهم،  وتحديد  ال��دول��ة  جانب 
وذل�����ك م���ن خ����الل م���ش���روع ق���ان���ون، 

لن يعاقب احدا على ما ارتكبه في 
لديه  الماضي، فقط سيعاقب من 
م��ع��ل��وم��ات ف���ي ال��ح��اض��ر ت��ف��ي��د عن 
رف��ات  او  ت��واج��د مفقودين  أم��اك��ن 
بشرية ويتكتم عليها أمام القضاء، 
او م���ن ي���دل���ي ب��م��ع��ل��وم��ات خ��اط��ئ��ة 
يعبث  م��ن  او  ال��ت��ح��ق��ي��ق،  لتضليل 

بأي مقبرة ذات صلة".
"ال���ح���ق���ي���ق���ة  ان  ال��������ى  ول����ف����ت����ت 
ال����وح����ي����دة ال���ت���ي م����ّن����وا ع��ل��ي��ن��ا ب��ه��ا 
ب��ت��وف��ي��ة جماعية  ن��ق��ب��ل  ان  ك��ان��ت 
ألن��اس ف��ق��دوا بالمفرق ف��ي مراحل 

ومناطق مختلفة، ان نقبل بتوفية 
وهمية دون بحث او دليل او جثة"، 
م���ض���ي���ف���ة: "ل����ي����س ه����ك����ذا ي���وف���ى 
 ،DNA ����االح���ب���اء، ه���ات���وا ف��ح��ص ال
هاتوا قانون الحد االدنى المقبول، 

وبعد ذلك لكل حادث حديث".
وب��ع��دم��ا ع��رض��ت ل��ل��ح��م��الت التي 
اطلقت سابقا )...( أعلنت ان حملة 
ي��وم��ا،  ال���ح���رب" س���ت���دوم 40   40"
ش���ارح���ة أه���داف���ه���ا "وه�����ي 4 ص��ور 
ت��ت��رب��ع على  ال���ش���وارع،  ف��ي  تنتشر 
ص��ف��ح��ات وس��ائ��ل االع����الم ال��ورق��ي��ة 

واالل���ك���ت���رون���ي���ة، 4 ص�����ور ت��رك��ض 
ع���ل���ى ش���ب���ك���ات ال����ت����واص����ل، ص���ور 
ت��ري��د "ح��ق��ن��ا ن��ع��رف" إي��ص��ال��ه��ا ال��ى 
كل أرجاء البلد، وكل صورة تطرح 

سؤاال".
وأش��ارت الى ان "االسئلة تعني 
تعني  ان��ه��ا  اال  المفقودين،  اه��ال��ي 
اي��ض��ا ك���ل ال��م��واط��ن��ي��ن ال��م��دع��وي��ن 
س��ي��اس��ي��ي��ه��م  أداء  ع���ل���ى  ل���ل���ج���واب 
وم��س��ت��ق��ب��ل اوالده������م، واي���ض���ا على 
ح��ال��ت��ن��ا ك��م��واط��ن��ي��ن ال ك��رع��اي��ا وال 

كأزالم".
ال��ح��رب"  ان حملة "40  وأع��ل��ن��ت 
ت�����م�����ول م�����ن ت����ب����رع����ات م����واط����ن����ات 
ت��ت��خ��ط��ى  أال  ع����ل����ى  وم�����واط�����ن�����ي�����ن 
أل���ف���ي دوالر  ق��ي��م��ة  ال���م���س���اه���م���ات 
ام�����ي�����رك�����ي، وف�������ي ن����ه����اي����ة ال��ح��م��ل��ة 
س��ت��ن��ش��ر ب���ي���ان���ا م���ال���ي���ا م��ف��ص��ال ع��ن 

مواردها ووجهة استعمالها.
وعلى هامش المؤتمر ابدى متري 
استغرابه "الننا لم نستطع الوصول 
ال���ى ال��ح��د االدن�����ى ال��م��ع��ق��ول، وه��و 
مساعدة أهالي المفقودين لمعرفة 
مصير اوالده���م". أض��اف: "ربما لن 
نعيد ولن نستعيد جثامينهم لكن 
م��ن ال��م��ه��م م��ع��رف��ة م��ا ج���رى وكيف 

اختطفوا او فقدوا وأين".

عكار - "النهار"

ن����ظ����م����ت "ال����ل����ج����ن����ة ال���ش���ع���ب���ي���ة" 
المجتمع  وح��رك��ات  الفلسطينية 
ال��م��دن��ي  ف���ي م��خ��ي��م ن��ه��ر ال���ب���ارد، 
فيها حشد  ش��ارك  مسيرة غضب 
م��ن اب��ن��اء ال��م��خ��ي��م، اح��ت��ج��اج��ا على 
ت��ق��ل��ي��ص خ����دم����ات وك����ال����ة غ���وث 
"األون��روا"،  وتشغيلهم  الالجئين 

هتافات  فيها  ال��م��ش��ارك��ون  وردد 
م��ن��ددة، وأح���رق���وا إط����ارات وس��ط 

ساحة االعتصام.
وأل�����������ق�����������ى ال���������م���������س���������ؤول ع����ن 
"ال��ل��ج��ن��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة" خ��ل��ي��ل خضر 
ك��ل��م��ة  دع�����ا ف��ي��ه��ا ال���وك���ال���ة ال���ى 
"ال�����ت�����راج�����ع ع�����ن ق������راره������ا األخ����ي����ر 
إن���ه���اء خ��ط��ة ال�����ط�����وارئ، وت��وف��ي��ر 
 االم��������وال الس���ت���ك���م���ال االع�����م�����ار". 

ث������م ال�����ق�����ى م������������روان ع����ب����دال����ع����ال 
ال��ب��ارد،  اع��م��ار  ع��ن ملف  المسؤول 
ك���ل���م���ة ح���ي���ا ف���ي���ه���ا  اب����ن����اء ال����ب����ارد 
م��ط��ال��ب  وت��ح��رك��ات��ه��م واك����د "أن 
المخيم  بفعل التحركات، وضعت 
اللبنانية"،  الحكومة  طاولة  على 
السياسية  القيادة  "أن  الى  الفتًا 
تقف الى جانب المطالب المحقة 
للبارد، في توفير األموال لإلعمار 

واالغاثة". 
وف�����ي ال���س���ي���اق ن���ف���س���ه، أش����اد 
ل�"الجبهة  المركزية  اللجنة  عضو 
فلسطين"  لتحرير  الديموقراطية 
ارك������ان ب����در "اب�����و ل�����ؤي" ب�����"ال����روح 
المخيم  ألب���ن���اء  ال��ع��ال��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ال������ذي������ن ان�����ت�����ص�����روا ل���ك���رام���ت���ه���م 
وح����ق����وق����ه����م ف������ي االس����ت����ش����ف����اء 

واإلعمار والحياة الكريمة".

احتفاالت يف الجمعة العظيمة لدى طوائف التقويم الشرقي

أحمد الحريري: رعد يرى بعيون خامنئي
وحزبه "شريك مضارب" يف الحروب العربية

أهالي املخطوفين أطلقوا حملة "40 الحرب"
حلواني: ملشروع قانون يكشف مصيرهم 

مسيرة غاضبة يف البارد تنديدًا بـ"األونروا"

المطران عوده مترئسًا رتبة دفن المسيح في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم األرثوذكس في وسط بيروت أمس. 
)مروان عساف(

رئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين وداد حلواني – الثانية من اليسار. 
)سامي عياد( وامهات خالل المؤتمر الصحافي.  

النائب جنبالط متوسطًا النائب حماده ومحسن ابرهيم.

جعجع تابع شؤون البترون اإلنمائية

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب 
وفدًا من رابطة مخاتير البترون عرض معه األوضاع في لبنان 

والمنطقة. وتوقف المجتمعون عند الوضع االنمائي – االقتصادي 
ومشروع استرداد مستشفى الدكتور إميل بيطار الى وزارة الصحة 
والذي تم إقرار صرف مبلغ مليون دوالر لتجديده . كما تم البحث 

في مشروع إنشاء المنطقة االقتصادية الحرة في قضاء البترون 
كونه يؤّمن فرص عمل جديدة ويساهم في بقاء أهالي األرياف 
في قراهم. وناقشوا ايضًا كيفية مواجهة إنشاء مصنع لمعالجة 

النفايات في شكا. 

وديع الخازن: متفائلون بإنجاز االستحقاق الرئاسي  

استقبل السفير البابوي المونسنيور غبريالي كاتشا رئيس 
المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، وتشاورا في 

المستجدات الداخلية واالقليمية. واعرب الخازن في تصريح 
عن "تفاؤله بالتحرك االميركي في اتجاه االنتخابات الرئاسية، 

وخصوصا انه يندرج في ظل المناخ االيجابي الذي أفرزته لقاءات 
لوزان". وقال: ")...( إن االمل معقود على اندفاعة وطنية تتجلى 
في أخذ زمام المبادرة، التي لطالما طالب بها البطريرك مار بشارة 

بطرس الراعي ورئيس مجلس النواب نبيه بري )...( ورئيس 
الوزراء تمام سالم".  وختم: "نعول كثيرا على العالمات االيجابية 
التي تصب في مصلحة اكتمال النصاب الدستوري في مجلس 

النواب".

فواز رئيسًا للمجلس األفريقي يف الجامعة  - بيروت

انتخب المجلس القاري االفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية 
في العالم – بيروت، عباس فواز رئيسا له، كذلك انتخب نجيب 
زهر رئيسًا فخريًا، والهيئة االدارية للمجلس التي ضمت محمد 
هاشم نائبًا اول، علي سعادة نائب رئيس، محمد جوزو نائب 
رئيس الشباب والرياضة، ابرهيم فقيه نائب رئيس لشؤون 

القضايا والتخطيط، نمر ثلج امينًا عامًا، معروف الساحلي امينًا 
للصندوق، واالعضاء سعيد فخري وعاطف ياسين وعلي نسر 

وهاشم هاشم وجورج حداد وكمال عكر وزهير عز الدين وعزت 
عيد.

 وتم تعيين هيئة التحكيم برئاسة زهر واالعضاء حسين العبد الله 
وعلي الدر وحسن غندور وعماد جابر ومهدي حمدان.

وكان المجلس عقد مؤتمره السابع في االونيسكو في حضور 
المدير العام للمغتربين هيثم جمعة ورئيس الجامعة اللبنانية 

الثقافية في العالم � بيروت احمد ناصر، والنائب االول للرئيس 
ايليا خوزاي واالمين العام للجامعة بيتر االشقر.

مـوجــز

صراخ املرشد وَمدافع نصرالله
لم تكن النبرة العالية التي خرج بها مرشد الجمهورية االسالمية في 
إيران االمام خامنئي بعد مرور أسبوع على احتفال االيرانيين بما تم 

التوصل اليه من اتفاق نووي مع الغرب سوى دليل على أن حاكم 
إيران ليس سعيدا بما آلت اليه االمور. ففيما يرتب االتفاق على ورثة 

االمام الخميني أن يدفنوا الى االبد شعاره "الموت الميركا... الموت 
السرائيل" صار واضحا ان حلم االمبراطورية التي تمتد من بحر قزوين 

الى البحر المتوسط مرورا بباب المندب على وشك أن يضيع في 
"رمال" اليمن التي تعهد خامنئي بأن "يمّرغ" أنف السعودية فيها. 

إذًا االولوية االيرانية االن هي اليمن. حتى ان الموفد الرئاسي االيراني 
مرتضى سرمدي الذي زار لبنان من أجل شرح االتفاق النووي تحّول 

الى الملف اليمني طالبا من المسؤولين اللبنانيين "االسهام في وقف 
العمليات العسكرية ضد اليمن". وهذا التحّول في أولويات إيران بدا 
مفهوما في ضوء معلومات تشير الى أن طهران التي كلفت الجنرال 
فت أيضا االمين العام ل�"حزب الله" السيد 

ّ
سليماني ملف العراق، كل

حسن نصرالله ملف اليمن. لكن الرياح في العراق لم تجر كما تشتهي 
سفن سليماني ومثلها رياح اليمن بالنسبة لسفن نصرالله الذي بلغ 

ذروة الغضب منذ بدء عمليات "عاصفة الحزم".
كيف ستستعيد طهران زمام المبادرة في منطقة بدأت تتحول 
في اتجاه إنهاء السيطرة االيرانية على مقاليد االمور فيها؟ ليس 

من الواضح ما هو مآل  الحرب في اليمن في المدى المنظور لكن ما 
هو واضح أن إيران تريد "إنجازا" في الحرب السورية التي بدأت هي 

االخرى تتجه نحو أفق جديد ليس في مصلحة مرشد الجمهورية 
والمثال ما جرى في إدلب وفي جنوب سوريا. وقد أعلن نصرالله  في 

المقابلة مع "االخبارية" السورية ان "معركة القلمون هي حاجة سورية 
لبنانية مشتركة" وهو كالم ترافق مع استنفار غير مسبوق للحزب 

ا  استعدادا لهذه المعركة تمثل في تحضير االسلحة والمقاتلين بدء
بمن هم في عمر ال�16 عاما وما فوق. وقد انتهت إجازة منحها الحزب 

لعناصره والتي بلغت 10 أيام في 10 نيسان الجاري أي يوم امس 
استعدادا لالنخراط في مواجهات القلمون التي باتت على ما يبدو 

وشيكة.
الصراخ االيراني في اليمن وهدير المدافع الوشيك في القلمون 

السوري يترافق مع قلق إيراني من نضوب الموارد المالية التي 
كانت أداة فّعالة لتجميع المؤيدين على امتداد رقعة االمبراطورية 

المفترضة. وأتت المعلومات التي أدلى بها أخيرا مدير وكالة 
المخابرات االميركية جون برينان وفيها أن الموافقة على االتفاق 
النووي جاءت بعد تحذير الرئيس روحاني لالمام خامنئي من أن  

االقتصاد االيراني بات على شفير االنهيار. ومن المؤشرات الى هذا 
االنهيار أيضا  أن عزلة "حزب الله" لبنانيا في الغضب ضد العملية 

العسكرية في اليمن جاءت على خلفية شح التقديمات المالية 
التي كان يمنحها الحزب لقوى سياسية ومرجعيات دينية وجهات 

إعالمية. في خالصة الموقف: االمبراطورية  تخوض آخر معاركها 
ب�"اللحم الحّي".

ahmad.ayash@annahar.com.lb

في منتهى الجد
أحمد عياش

الطائف، بوحي سوري او 
باالحرى بعثي، جعل الحزبية 
تتصدر الكفاية. آن األوان 

ومن دون المس بجوهر 
الطائف اجراء تعديالت 

في السياق الذي تحدثنا 
عنه كي ال يبقى لبنان بلد 

الفرص الضائعة
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تلك البوسطة قبل 40 سنة!
الساعة الثانية إال خمس دقائق بعد ظهر األحد 13 نيسان 

1975، كان لبنان األخضر الحلو ال يزال يتمّتع بلقب سويسرا 
الشرق، فضاًل عن كونه يحمل صفة الجسر بين الشرق والغرب.

وكانت بيروت تحمل بدورها لقب عاصمة العرب وملتقى 
ى الحقول،  النخب الثقافية واالقتصادية واإلبداعية في شتَّ

ومقصد أثرياء العالم بمختلف هوياتهم وهواياتهم. كل ما يطلبه 
الباحث عن الجمال والرفاهية واألناقة والحداثة واألمان والسعادة 

ره بصفة دائمة.
ّ
كانت العاصمة اللبنانية توف

الساعة الثانية وخمس دقائق حصل ما يشبه الزلزال الذي 
يقلب ويخرب بأسرع من لمح البصر. بوسطة كبيرة الحجم تنقل 
عددًا كبيرًا من الفلسطينّيين، قّرر سائقها أن يعبر طريق عين 
الرمانة إلى حيث يتجه ويقصد. لدى وصول البوسطة إلى أول 
شارع مار مارون في حي المراية قيل إن الرصاص انهمر عليها 

فجأة. وقيل العكس، كما قيل إن الرصاص صدر من داخل 
. وقيل أيضًا وأيضًا 

ّ
البوسطة. وقيل إن طابورًا خامسًا في الدق

إن جهاز مخابرات تابعًا لدولة عربية هو الذي افتعل وفعل وصنع، 
َجم عن الحادث، وكل ما حصده لبنان من ذيوله... 

َ
ودّبر كل ما ن

وال يزال حتى اليوم.
الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم نفسه كنت أدندن مع 
بعض األقرباء واألصدقاء أغنيات لفيروز حول مائدة الغداء، حين 

رّن الهاتف. - َمْن الهاتف الداعي؟
- قال: األستاذ غسان.

- خير إن شاء الله، أهاًل باألستاذ تفّضل تغّدى معنا.
لم يدعني أكمل: بال غدا بال بلوط، خرب البلد. حااًل وسريعًا 

القيني َع التاسع. وأقفل الخط.
شو صاير يا جماعة؟ 

بال طول سيرة، حملت حالي وتوّجهت إلى "النهار".
حين وصلت إلى الطابق التاسع وجدت حشدًا من الزمالء 

واألصدقاء والسياسّيين، الذين كانوا يعتبرون "النهار" بمثابة 
المرجع الوحيد الذي يركنون إلى أخباره ويلجأون إليه في األزمات. 

ولم أَر من قبل عبوسًا بهذا الحجم وهذا اللون يغطي وجه غّسان 
ب على المحن والكوارث واألحداث برباطة 

ّ
تويني الذي طالما تغل

رًا.
ّ
جأش نادرة، وبوجه ال تفارقه االبتسامة حين يكون الحدث مؤث

انتقلنا معًا إلى قاعة االجتماعات، وشرعنا في االتصاالت 
بالقيادات والمرجعّيات السياسّية التي كان لها وزنها ودورها. 
اثنان بقي كالمهما في رأسي وذاكرتي حتى الساعة الرئيس 

صائب سالم والعميد ريمون إده.
واالثنان التقيا على تسمية َمْن يعتقدان انه وراء الجريمة 

الكبرى. كما التقيا على القول إن المستفيد األكبر إسرائيل. 
وكالهما أبدى تخّوفه من أن تكون رصاصات شارع مار مارون قد 

 وحال 
ّ

أصابت من لبنان مقتاًل. واالثنان الكبيران كانا على حق
د ما ذهبا إليه قبل أربعين سنة.

ّ
لبنان اليوم يؤك

elias.dairy@annahar.com.lb

نهاريات
الياس الديري

مصطفى العويك

بعد مرور سنة على تطبيق الخطة 
االم��ن��ي��ة ف��ي ط��راب��ل��س وال��ت��ي ب��دأت 
في نيسان الماضي واستكملت بعد 
ثالثة اشهر باشتباكات بين الجيش 
المسلحة  وال��م��ج��م��وع��ات  ال��ل��ب��ن��ان��ي 
داخل اسواق المدينة القديمة وفي 
ع��ك��ار،  ف��ي  ببنين  ومنطقة  ال��ت��ب��ان��ة 
م��ن 15  اك��ث��ر  للجيش  حيث سقط 
ش��ه��ي��دا وع����دد م��ن ال��ج��رح��ى، تمت 
أول من أمس في شارع المئتين في 
تسميته  يمكن  م��ا  كتابة  طرابلس 
العنف  "الفصل االخير" من فصول 
حبلص  خالد  باعتقال  المدينة  في 
ال��م��س��ؤول ع��ن ق��ت��ل ج��ن��ود الجيش 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ب��ب��ن��ي��ن ب��ع��د اش��ت��ب��اك 
معه ادى الى مقتل المطلوب االول 
)ابو  االمنية اسامة منصور  لالجهزة 
ع��م��ر( وم��ع��ه ال���ش���اب اح��م��د ال��ن��اظ��ر. 
وك���ان ق��د ب��اي��ع "داع����ش" منذ سنة 
تتلمذ  بعدما  تقريبا  السنة  ونصف 
بكري  اآلخ��ر عمر  الموقوف  يد  على 

فستق.
وف����ي ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي حصلت 
عليها "النهار"، وكانت أش��ارت لها 
من قبل، أن منصور ومعه مجموعة 
م���ن ال��ش��ب��اب ل���م ي���غ���ادروا ط��راب��ل��س 
ب��ل ك��ان��وا يتنقلون بأحزمة  اط��الق��ا، 
في  القديمة  المناطق  بين  ناسفة 
ط��راب��ل��س وم��خ��ي��م ال���ب���داوي، وأن��ه��م 
ع����م����ل����وا ع����ل����ى ت���خ���ف���ي���ف ح���رك���ت���ه���م 
وت��ك��ث��ي��ف��ه��ا وف���ق���ا ل��ل��ت��داب��ي��ر ال��ت��ي 
ت���ت���خ���ذه���ا االج������ه������زة االم����ن����ي����ة ف��ي 

المنطقة المحيطة بمكان وجودهم.
وت��ف��ي��د ال��م��ع��ل��وم��ات ب���أن منصور 
رف������ض االن����ص����ي����اع ل���ط���ل���ب ش�����ادي 
ال��م��ول��وي ال��م��ط��ل��وب اي��ض��ا لالجهزة 
االم���ن���ي���ة ب��ت��ه��م م��خ��ت��ل��ف��ة، م���غ���ادرة 
ط���راب���ل���س ال����ى م��خ��ي��م ع��ي��ن ال��ح��ل��وة 
"حيث تؤمن لهم مجموعة اسالمية 
ال��ج��و اآلم���ن وي��ب��ق��ون ف��ي م��ن��أى عما 
ي����ج����ري ف����ي ال���ف���ي���ح���اء ح���ت���ى ت��ب��دل 
ال��ظ��روف". فضل منصور البقاء في 
طرابلس وع��دم مغادرتها ألنه قطع 
وع�����دًا ع��ل��ى ن��ف��س��ه وع���ل���ى ال��ش��ب��اب 
التبانة  ان يموت في  منه  القريبين 
ملتزم  غير  شابًا  ب��داي��ة  عرفته  التي 
دي��ن��ي��ًا وم���ن ث��م ص��اح��ب م��ح��ل لبيع 
ال���ه���وات���ف، والح���ق���ا ش���اب���ا م��ت��ش��ددا 
وحامال افكار تنظيم "داع��ش" بعد 

تعرفه على عمر بكري فستق.
المعلومات  هذه  يرجح صحة  وما 
بيان النعي الذي اصدره "خادم دولة 
ال��خ��الف��ة االس��الم��ي��ة" )ك��م��ا ج���اء في 
على  "النهار"  حصلت  ال��ذي  البيان 
ن��س��خ��ة م��ن��ه( "ش����ادي ص��ب��ح��ة" وه��و 
احد القريبين من منصور، وجاء فيه: 
ال��ج��ه��اد واالستشهاد  ط��ري��ق  "ع��ل��ى 
س���ق���ط ال���م���ج���اه���د واالم�����ي�����ر "اس�����د 
طرابلس" االخ ابو عمر شهيدا داخل 
ط��راب��ل��س ال��ت��ي اب���ى ان ي��غ��ادره��ا اال 
جرى  ما  مسؤولية  محمال  شهيدا"، 
مخابراتها  وجهاز  اي��ران  ل�"عصابات 
نا  وفرع معلوماتها"، مؤكدا:" ان عزاء

في الثأر لشهدائنا ممن قتلهم".
ام����ا خ���ال���د ح��ب��ل��ص ف��ال��م��ع��ل��وم��ات 
ال��ق��ل��ي��ل��ة ال���م���ت���واف���رة ع���ن���ه ان�����ه م��ن��ذ 

االش��ت��ب��اك م��ع ال��ج��ي��ش ف��ي ببنين، 
ال���ى منطقة عيون  ه���رب وم���ن م��ع��ه 
ال��س��م��ك ع��ل��ى ال��ح��دود ب��ي��ن الضنية 

بعد  ُيعرف عنه ش��يء  ول��م  والمنية، 
م��ن  م����ن االس���الم���ي���ي���ن وال  ذل�����ك ال 
االج��ه��زة االم��ن��ي��ة، لكنه ح���اول منذ 

مدة تنشيط حركته فاستأجر شقة 
الكورة  العين في  في منطقة ضهر 
ب��ج��ان��ب م��ط��ران��ي��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك باسم 
مزور وقطن فيها وأخذ يتواصل مع 
بعض الشباب، ومنهم منصور الذي 
اتفق معه على لقاء لتوحيد الصف 
وب��ال��ف��ع��ل ت��م االج��ت��م��اع ف��ي منطقة 
ويقال  بالتحديد،  مكانها  يعرف  لم 
ان��ه��ا ف��ي اح��د ش���وارع ال��زاه��ري��ة. في 
القوة  الوقت كانت عناصر من  هذا 
ال��ض��ارب��ة ف��ي ف���رع ال��م��ع��ل��وم��ات أت��ت 
من بيروت ترصد حركة الشارع بعد 
مراقبته المسبقة "داتا االتصاالت" 
ك����ل م����ن ال��ف��ري��ق��ي��ن وم�����ن م��ع��ه��م��ا. 
عناصر  تحرك  الصفر  الساعة  وعند 
المعلومات فسارع حبلص ومنصور 
ال������ى ال����ه����رب ك����ل م��ن��ه��م��ا ب���س���ي���ارة 
لقي القبض على حبلص 

ُ
منفردة، فأ

في سيارة "كيا بيكنتو"، اما منصور 
ف��ت��م��ك��ن م���ن ال���ه���رب م��ت��وج��ه��ًا نحو 
فوجئ  لكنه  المئتين  ش��ارع  اش���ارة 
ب��ح��اج��ز ل��ل��ج��ي��ش ف���ب���ادر ال���ى اط���الق 
النار عليه، وعند ذلك وصلت القوة 
الضاربة وجرى اشتباك لدقائق قتل 
فيه منصور والسائق الذي كان معه 
اح��م��د ال���ن���اظ���ر، ام����ا ال��ش��خ��ص اآلخ���ر 
ال���ذي ج���رى اع��ت��ق��ال��ه أول م��ن ام��س 
ال��ك��ردي فتم توقيفه  امير  وي��دع��ى 
ف��ي ب��اب ال��رم��ل ف��ي شكل مستقل 

عن العملية المذكورة.
وش����ارك ع���دد م��ن ش��ب��اب التبانة 
ن��ح��و 200 ش��خ��ص ف���ي تشييع  م���ع 
التكبير.  ع��ب��ارات  م��رددي��ن  م��ن��ص��ور 
فهل بموت منصور تنتهي فصول 

انه  ام  طرابلس؟  مدينة  في  العنف 
كما علق احد المشايخ على ما جرى: 
ان��ت��ه��ت اس���ط���ورة اس���ام���ة م��ن��ص��ور، 
ف���ه���ل س���ي���ص���ن���ع���ون ل���ن���ا اس����ط����ورة 

جديدة؟

بيان قوى األمن
العامة  ال��ع��الق��ات  وأع��ل��ن��ت شعبة 
ف��ي ق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي ف��ي بيان 
الجمعة  ليل  فجر  الثانية  أص��درت��ه 
"أن قوة من األم��ن الداخلي حددت 
مكان وجود الشيخ خالد حبلص في 
طرابلس، وعند الساعة 22:25 من 
ت��اري��خ 9 م��ن ال��ج��اري ف��ي محلة باب 
ال��رم��ل، ول��دى قيام دوري���ة بتوقيف 
حبلص أث��ن��اء وج���وده داخ��ل سيارة 
المدعو  بقيادة  بيكانتو  "كيا"  نوع 
أم��ي��ر ال��ك��ردي، توقفت س��ي��ارة نوع 
"أوب���ل" في داخلها شخصان حيث 
أق����دم ال��ش��خ��ص ال����ذي ك���ان جالسًا 
ب��ج��ان��ب ال��س��ائ��ق ع��ل��ى اط����الق ال��ن��ار 
في اتجاه عناصر الدورية، مما أدى 
الى اصابة عنصرين بجروح طفيفة 
ف����رد ع��ن��اص��ره��ا ب��ال��م��ث��ل ن��ت��ج منها 
حبلص  وتوقيف  الشخصين  مقتل 

والكردي.
تبّين أن القتيلين هما المدعوان 
الناظر، كما  وأح��م��د  منصور  أس��ام��ة 
تبّين أن منصور هو الشخص الذي 
ق��ام ب��اط��الق ال��ن��ار وف��ي ح��وزت��ه ح��زام 
على  العسكري  الخبير  عمل  ناسف 

تفكيكه.
ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات ج�����اري�����ة ب����اش����راف 

القضاء".

"النهار"

المسلمين"  ع��ل��م��اء  "ه��ي��ئ��ة  أص����درت 
بيانًا علقت فيه على العملية االمنية 
ليل  المعلومات  نفذتها شعبة  التي 
ام��س في طرابلس وأدت ال��ى مقتل 
ال��م��ط��ل��وب اس���ام���ة م��ن��ص��ور وم��راف��ق��ه 
وت��وق��ي��ف ال��م��ط��ل��وب خ���ال���د حبلص 
ان "مخالفتنا لفكر  ومرافقه، وقالت 
وم��ن��ه��ج م��ن ق��ت��ل��وا، ال يعني ال��رض��ى 

بالقتل االستباقي قبل المحاكمة".
وطالبت بتحقيق شفاف وع��ادل، 
ج���رى:  م���ا  خ��الل��ه حقيقة  م���ن  يتبين 
ه��ل م��ا قامت ب��ه األج��ه��زة األمنية هو 
اعتقال  أم  وتصفية؟  اغتيال  عملية 
وتحدثت  النتيجة؟"،  ب��ه��ذه  انتهى 

عن "سياسة كيل بمكيالين". 
ورد مصدر امني رفيع عبر "النهار" 
ع���ل���ى ب���ي���ان "ال���ه���ي���ئ���ة" ال����م����ذك����ورة، 
ف���دع���اه���ا ال�����ى "اع��������ادة ال��ن��ظ��ر وع���دم 

م��ج��اف��اة ال��ح��ق��ي��ق��ة"، م��وض��ح��ًا إن من 
بادر الى اطالق نار على دورية شعبة 
المعلومات ليل الخميس - الجمعة هو 
اسامة منصور ومرافقه، وإّن الدورية 
لم ترّد بالنار اال بعد اصابة اثنين من 
عناصرها. وق��د وج��د رج��ال األم��ن مع 

القتيل أسلحة وحزامًا ناسفًا.  
�����������ر ال����م����ص����در ال���ه���ي���ئ���ة ب����أن 

ّ
وذك

"شعبة المعلومات هي التي وضعت 
المداميك االساسية في كشف قتلة 

ال���رئ���ي���س ال��ش��ه��ي��د رف���ي���ق ال��ح��ري��ري 
ورف����اق����ه، ك��م��ا س���اع���دت ف���ي كشف 
هوية من حاول اغتيال الوزير بطرس 
ح�����رب، وه����و م��ح��م��ود ال���ح���اي���ك، وأن 
الشعبة ه��ي التي كشفت ه��وّي��ة من 
ف��ّج��ر مسجدي ال��ت��ق��وى وال��س��الم في 
ط��راب��ل��س، وك��ان��ت لها ال��ي��د الطولى 
ومنعه  سماحة  ميشال  توقيف  ف��ي 
م��ن إش��ع��ال ن��ي��ران الفتنة م��ن أقصى 
لبنان إلى أقصاه، هذا عدا عن توقيف 

ل موقع "احرار السنة في بعلبك" 
ّ
مشغ

�����ه ع��ن��ص��ر من 
ّ
ال�����ذي ت��ب��ّي��ن الح���ق���ا أن

حزب الله، فضال عن توقيف عناصر 
م��ن ال��م��خ��اب��رات ال��س��وري��ة ف��ي البقاع 
معارضين  تخطف  ك��ان��ت  وال��ش��م��ال 
بشار  نظام  إل��ى  وتسلمهم  سوريين 
 
َ
االسد". ودعا المصدر األمني الهيئة
إلى "أال يسهو عن بالها كشف شعبة 
العمالء  شبكات  عشرات  المعلومات 
مع اسرائيل". وطالب المصدر االمني 

الرفيع "هيئة علماء المسلمين" ب�"أن 
ت��ن��ظ��ر ال����ى االم�����ور ب��ع��ي��ون الحقيقة 
 بان "الشعبة قّدمت 

ً
كما هي" مذكرأ

رئ��ي��س��ه��ا، اب����ن ال��ش��م��ال واب����ن لبنان 
��ه، ال��ل��واء الشهيد وس���ام الحسن، 

ّ
ك��ل

على طريق مكافحة االره���اب، وكان 
سبقه ال��رائ��د وس��ام عيد، وه��و أيضًا 
اب�����ن ال���ش���م���ال، إل�����ى ج���ان���ب ش���ه���داء 
شعبة المعلومات اآلخرين على طريق 

سيادة الدولة اللبنانية". 

جثتا القتيلين منصور والناظر في السيارة التي كانت تقلهما الخميس في طرابلس.

إنجاز فرع املعلومات ُيربك "الساحة اإلسـالمية" يف طرابلس
تشييع منصور ورفيقه وبيان باسم أصحابه يتوّعد بالثأر

مصدر أمني لـ"العلماء املسلمين": هذه إنجازات "املعلومات" فأعيدوا النظر 

الرافعي: للتصّدي للحلف اإلقليمي

دعا نائب االمين العام لحزب البعث 
ال���ع���رب���ي االش���ت���راك���ي ع��ب��د ال��م��ج��ي��د 
ال����راف����ع����ي ال�����ى ال���ت���ص���دي "ل��ل��ح��ل��ف 
االق��ل��ي��م��ي غ��ي��ر ال���م���ق���دس" ب��اح��ي��اء 
"م������ش������روع ق�����وم�����ي ش�����ام�����ل ي��ص��ه��ر 

امكانات االمة ويعيد توظيفها".
وق�������ال ال����راف����ع����ي ف����ي اس��ت��ق��ب��ال 
والستين  الثامنة  الذكرى  في  أقيم 
ال��ح��ل��ف  "ان  ال������ح������زب:  ل���ت���أس���ي���س 
االق���ل���ي���م���ي غ���ي���ر ال����م����ق����دس ال�����ذي 
طرحت الواليات المتحدة االميركية 
ت��ش��ك��ي��ل��ه م���ن ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي 

وال��ن��ظ��ام االي��ران��ي وت��رك��ي��ا واثيويبا 
كمتكآت تنفيذية وميدانية لها، ما 
كان له أن يحقق بعضا من أهدافه 
في فلسطين وسوريا والعراق وليبيا 
واليمن والسودان، لوال العجز العربي 
االمة  له  ال��ذي تعرضت  واالنكشاف 
بعد اخراج مصر من دائرة الصراع مع 
العدو الصهيوني، وبعد ضرب ثورة 
فلسطين واحتالل العراق الذي كان 
الذي  للخطر  القومي  الصد  يشكل 
م��ن مداخله  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يتهدد 

الشرقية".

تظاهرة للطاشناق أمام السفارة األملانية
 

 ن���ظ���م ق���س���م ال����ش����ب����اب وم��ص��ل��ح��ة 
ال����ط����الب ف����ي ح������زب ال���ط���اش���ن���اق، 
أمام السفارة االلمانية في  تظاهرة 
الفتات  المشاركون  ورف��ع  ب��ي��روت، 
ت���ط���ال���ب ال���م���ان���ي���ا ب���ال���ض���غ���ط ع��ل��ى 
الدولي من اجل االعتراف  المجتمع 

باالبادة االرمنية.
���م ال���م���ت���ظ���اه���رون ال��س��ف��ي��ر 

ّ
 وس���ل

االلماني كريستيان كالجس رسالة 
نيسان  "ي��ص��ادف 24   : فيها  ج���اء 
ل���الب���ادة  ال��م��ئ��وي��ة  ال����ذك����رى   2015
الجماعية االرمنية، ومع اقترابنا من 
ه��ذا ال��م��وع��د، نذكر أن ع��ام 2005 
تبنى البرلمان االلماني قرارا تطرق 

بشكل شامل الى الجريمة المرتكبة 
من السلطنة العثمانية خالل الحرب 
م��ش��روع  وش��ج��ب  االول����ى،  العالمية 
ال����ق����رار ال��ب��رل��م��ان��ي ه����ذه االح�����داث 
م��س��ل��ط��ا ال���ض���وء ع��ل��ى ح��ج��م ب��رب��ري��ة 
البرلمان  "ندعو  وأض��اف:  المجازر". 
األل���م���ان���ي ال����ى ت��ب��ن��ي م���ش���روع ق���رار 
وب��ص��راح��ة وجهة  م��ب��اش��رة  يعكس 
نظر الشعب االلماني ونحّضه على 
اتخاذ مبادرة وتبني قرار يجرم إنكار 
االبادة االرمنية في المانيا. ونطالب 
على  بالضغط  االل��م��ان��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
ت��رك��ي��ا ل��ت��ع��ت��رف ب���االب���ادة وت��ع��وض 

الشعب االرمني".  

المتظاهرون امام السفارة االلمانية في بيروت أمس.

لقاء تضامني مع اليرموك يف صيدا 
وأبو العردات وبركة ينّددان باغتيال عيسى

صيدا - "النهار"

ت��ح��ت ش��ع��ار "ان���ق���ذوا ال��ي��رم��وك" 
وتضامنا مع أهله ورفضًا للحملة 
وج��وده  تستهدف  التي  المدمرة 
ورف��ع��ا للصوت م��ن أج��ل إن��ق��اذه، 
فلسطين"  علماء  "رابطة  نظمت 
في لبنان لقاء تضامنيا في قاعة 
ب��ل��دي��ة ص���ي���دا، ح��ض��رت��ه هيئات 
سياسية وحزبية ودينية لبنانية 

وفلسطينية.
ال��راب��ط��ة الشيخ  وال��ق��ى رئيس 
ب���س���ام ك���اي���د ك��ل��م��ة س�����أل ف��ي��ه��ا 
المخيم،  اق��ت��ح��ام  م��ن  "ل��م��ص��ل��ح��ة 
وم����ا ال��ن��ت��ي��ج��ة ال���م���رج���وة م���ن ه��ذا 
ال��ع��م��ل؟ ول���م���اذا االس���ت���م���رار في 
هذا النهج، ولمصلحة من العبث 
بأمن المخيمات من اليرموك الى 
عين الحلوة... وما نهر البارد عنا 

ببعيد؟". 
اللطيف  ع��ب��د  ال��ش��ي��خ  واع��ت��ب��ر 
ال����������رواس ب����اس����م "ه���ي���ئ���ة ع��ل��م��اء 
ال���م���س���ل���م���ي���ن" ف����ي ل����ب����ن����ان، "أن 
ال��ه��م��ج��ي تدمير  ال��ه��ج��وم  ه���دف 
توصاًل  المحاصر  اليرموك  مخيم 
ال���ى اخ��ض��اع��ه وت��رك��ي��ع��ه، وان��ه��اء 
ال����رم����زي����ة ال����ت����ي ي��ح��م��ل��ه��ا ك��أه��م 
الفلسطينيين  ل��الج��ئ��ي��ن  م��خ��ي��م 
ف���ي ال���ش���ت���ات"، م��ش��ي��رًا ال����ى "أن 
استهداف  معناه  المخيم  تدمير 
القضية  ال���ع���ودة وت��ص��ف��ي��ة  ح���ق 

الفلسطينية".
وش������������دد ام������ي������ن س�������ر ح����رك����ة 
التحرير  منظمة  وفصائل  "فتح" 
العردات  ابو  فتحي  الفلسطينية 
على "أهمية الوحدة الفلسطينية 

ك��خ��ري��ط��ة ط���ري���ق إلن���ق���اذ مخيم 
ال���ى "تحييده  ال��ي��رم��وك"، داع��ي��ا 

عن أتون االزمة السورية".
ول���ف���ت ال����ى "أن ال��ه��ج��وم ج��اء 
إلح�����ب�����اط االت������ف������اق ال��������ذي ك����ان 
أول نيسان  ف��ي  ت��ن��ف��ي��ذه  م��ق��ررًا 
والذي يقضي بخروج المسلحين 
م����ن����ه، وت���ح���ي���ي���ده ع�����ن ال����ص����راع 
وت��س��ل��ي��م��ه ال����ى ل��ج��ن��ة م���ن اه��ل��ه، 
وت���س���وي���ة اوض��������اع ال��م��ط��ل��وب��ي��ن 
المواد  وإدخ���ال  النازحين  وع��ودة 
التموينية والطبية، وقد سبقته 
ورأى  االغ��ت��ي��االت".  م��ن  سلسلة 
ليس  عيسى  م���روان  اغتيال  "أن 
جريمة فحسب وانما هو تصدير 

للفتنة".
ودع����ا م��م��ث��ل ح��رك��ة "ح��م��اس" 
ع�����ل�����ي ب�������رك�������ة، ال����������ى "م�������ب�������ادرة 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م����وح����دة م����ن اج���ل 
انقاذ مخيم اليرموك، كما فعلت 
الفلسطينية  والفصائل  ال��ق��وى 
ف����ي ل���ب���ن���ان ل��ح��م��اي��ة ال��م��خ��ي��م��ات 
والحفاظ  الفلسطيني،  والوجود 
ع��ل��ى ال���ع���الق���ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة - 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة"، م��ع��ت��ب��رًا اس��ت��ه��داف 
ال�����ي�����رم�����وك "اس�����ت�����ه�����داف�����ًا ل��ك��ل 
هو  بل  الفلسطينية،  المخيمات 
استهداف للقضية الفلسطينية 

وحق العودة".
ووص����ف اغ��ت��ي��ال ع��ي��س��ى ب��أن��ه 
الحلوة  عين  لجر  خبيثة  "محاولة 
داعيًا   فتنة مذهبية"،  ات��ون  ال��ى 
"من يريد ان يفتح معركة ما أو أن 
يقاتل، الى أن يذهب الى خارج 
في  ليست  فالمخيمات  المخيم، 

جيب احد".

أبو العردات متحدثا في اللقاء التضامني مع مخيم اليرموك في صيدا أمس.
 )احمد منتش(

كلوديت سركيس

في اليوم الثاني من افادة مستشار 
ال��ح��ري��ري الصحافي  ال��رئ��ي��س رف��ي��ق 
مصطفى ن��اص��ر ام���ام غ��رف��ة ال��ب��داي��ة 
تابع  بلبنان،  الخاصة  المحكمة  ف��ي 
ال��م��ح��ام��ي ال��م��ص��ري ي��اس��ر ن��اص��ر عن 
م���ص���ال���ح ال��م��ت��ه��م ح��س��ي��ن ع��ن��ي��س��ي 
االس�����ت�����ج�����واب ال����م����ض����اد ل���ل���ش���اه���د، 
فاستفسر ان كان ل�"حزب الله" علم 
مشرعنة  "المقاومة  ان  ف��اف��اد  وخبر 
وال�����ح�����زب ي���ع���م���ل وف������ق ال��م��ن��ظ��وم��ة 
حتى  مشروعة  المقاومة  اللبنانية. 
توقيع اتفاق مع اسرائيل. والحريري 
كان يرى ان حزب الله شرعي، وسالح 
المقاومة ايضا. ويجب الحفاظ عليه 

النه ضد العدو االسرائيلي".
واذ نفى ناصر ان يكون الحريري 
حدثه يوما عن مخاوف امنية خالل 
الجنوبية  الضاحية  في  اجتماعاته 
ن��ظ��را ال���ى ع��ام��ل ال��ث��ق��ة، ق����ال: "ان 
ن��ص��رال��ل��ه ي��ت��م��ت��ع ب��ح��م��اي��ة م��ش��ددة 
االمنية  والحراسة  اقامته،  مقر  في 
والثقة  ب��ل��د.  لحماية  كافية  ه��ن��اك 
بين الرجلين كانت كافية ليطمئن 
ال����ح����ري����ري ال�����ى ال���م���ج���يء ال�����ى م��ق��ر 
ن��ص��رال��ل��ه ف���ي ال��ض��اح��ي��ة. واض����اف: 
دول���ي���ا  ش���رع���ن���ت  ال����م����ق����اوم����ة  "ان 
بجهود الحريري الشخصية العربية 

واالوروبية".
وح�����اول ال��م��س��ت��ش��ار ف���ي ال��غ��رف��ة 
ال�������ق�������اض�������ي ن������ي������ك������وال الت�����ي�����ي�����ري 
االستفسار عن نظرية االمر الناهي، 
ف��س��أل ال��ش��اه��د: "ي��ب��دو ان��ك تعرف 
ال��ل��ه. ه��ل هو  الهيكلية ف��ي ح���زب 
احادي القيادة او ان بعض اعضائه 
ي��ت��ص��رف��ون خ����ارج اوام�����ر ق��ائ��ده��م؟ 
فأجابه ن��اص��ر: "ال اع���رف. ان بعض 
اعضاء حزب الله ينظرون الي بحذر 
وش����ك وك��ع��م��ي��ل ل��ل��ح��ري��ري. وك���ان 

نصرالله خالل اجتماعاته بالحريري 
ي���ق���وم ب��م��راج��ع��ة ال���ح���زب وم��ج��ل��س 

الشورى".
ال���دف���اع ق��ال  وردا ع��ل��ى م��ح��ام��ي 
المدينة  ب��ن��ك  "ف��ض��ي��ح��ة  ان  ن��اص��ر 
ط������اول������ت ش����خ����ص����ي����ات س���ي���اس���ي���ة 
ومصرفية، واخفيت تفاصيلها من 

دون معرفة الحقيقة".
وذك����ر ان "ال���ح���ري���ري س��اه��م في 
ال��غ��اء ات��ف��اق 17 اي���ار، وس��ع��ى لدى 
السوريين لهذه الغاية. ولو لم يكن 
لبنانية  الراض  اس��رائ��ي��ل��ي  اح��ت��الل 

الله موجودًا، مذكرا  لما كان حزب 
ب��أن "ال ح���دود دول��ي��ة مرسمة بين 
ل��ب��ن��ان واس���رائ���ي���ل، وال���خ���ط االزرق 
وهمي وال يشكل الحدود الحقيقية 
مع اسرائيل، والمقاومة ترى شبعا 
ل��ب��ن��ان��ي��ة". واك���د ان "اس��رائ��ي��ل من 
ال��دول��ي"،  ال��ق��رار  من  المستفيدين 
ال��ح��ري��ري "ت��ج��اوز  مرجحا ان ي��ك��ون 
ال��م��ص��ال��ح ال��دول��ي��ة ال��م��ف��ت��رض��ة في 

لبنان بابطال القرار 1559".
وتطرق محامي الدفاع الى مجزرة 
ص���ب���را وش���ات���ي���ال. وق������ال ن���اص���ر ان 

المسؤول عن "القوات آن��ذاك ايلي 
الفترات  من  فترة  في  ك��ان  حبيقة 
ع���ل���ى ع����الق����ة ق����وي����ة ب����ال����ح����ري����ري". 
واض������اف: "س��م��ع��ت ح��ب��ي��ق��ة ي��ق��ول 
في منزل الحريري انه غير مسؤول 
المجازر النه  التدخل ف��ي ه��ذه  ع��ن 
يوم حصولها كان في منطقة مرفأ 
ب����ي����روت ي��ب��ح��ث ع����ن ق���ط���ع ت��ت��ع��ل��ق 
ب��ال��ت��ف��ج��ي��ر ال����ذي اس��ت��ه��دف بشير 
امكان  ال��ى  الدفاع  ولمح  الجميل". 
اغتيال حبيقة لعدم االدالء بافادته 
ام��������ام ال���ت���ح���ق���ي���ق ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي ع��ن 
المجزرة، النها يمكن ان تؤدي الى 
اع��ت��ق��ال ش����ارون. وذك���ر ان م��ع��اون 
االم��ي��ن ال��ع��ام ل����"ح���زب ال��ل��ه" حسن 
خليل كان ال يزال في سوريا عندما 
اغتيل الحريري، وقصدها قبل يوم 
من االنفجار لتسهيل لقاء الحريري 
ب���ال���رئ���ي���س ال����س����وري ب���ش���ار االس����د 
وت���رت���ي���ب اوض������اع م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة في 

شأن لبنان.
الدفاع  محامي  اسئلة  على  وردا 
انطوان قرقماز افاد ناصر ان غالب 
اب����و زي��ن��ب ك����ان م���س���ؤوال ع���ن ملف 
"س���ول���ي���دي���ر" ف���ي م���ج���ال ت��ع��وي��ض 
لجهة  م��ه��ج��ر  ال���ف  ال���ى 300   200
وكيفيته.  ال��ت��ع��وي��ض  ه���ذا  ك��م��ي��ة 
واض��������اف ان "ت���س���ل���م ج���ث���ة ه����ادي 
بذلها  بناء على جهود  تم  نصرالله 
الدولية،  المؤسسات  م��ع  الحريري 
واط�����ل�����ق اس����م����ه ع����ل����ى ش��������ارع ف��ي 
م��ج��ددا سماعه من  نافيا  ب��ي��روت"، 
الحريري، وما ورد في افادة الرئيس 
ف����ؤاد ال��س��ن��ي��ورة ام����ام ال��غ��رف��ة، عن 

تهديد من حزب الله".
ورف����ع����ت ال��ج��ل��س��ة ال�����ى االث��ن��ي��ن 
علي  الزميل  اف���ادة  لسماع  المقبل 
االستجواب  يتابع  ان  على  حماده، 

المضاد لناصر االربعاء المقبل.

هيئة المحكمة.

غرفة املحكمة تستمع االثنين إلى علي حماده
ناصر: الحريري كان يعتبر سالح املقاومة شرعّيًا

صدر عن المكتب االعالمي للرئيس سعد الحريري البيان اآلتي:
ام��ام  للشهادة  مثوله  اث��ن��اء  ناصر  السيد مصطفى  ادع���اء  "ازاء 
ي��زال يعمل بصفة  ان��ه ال  الخميس  ي��وم  بلبنان  الخاصة  المحكمة 
م��س��ت��ش��ار ل��ل��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري ح��ت��ى ال���ي���وم، ي��ه��م المكتب 
بانهاء تكليفه هذه  ناصر  السيد  اب��الغ  تم  ان��ه  التأكيد  االع��الم��ي 

المهمة او أي مهمة اخرى منذ مطلع شهر تشرين االول 2010".

الحريري: أنهيت مهمات ناصر في 2010
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العلمانية... والوطن للجميع
ض ِإدارة وسائل النقل 

ْ
 في فرنسا حول رف

ٌ
َب سجال

َ
ش

َ
ن

َر ملصٍق في مترو المدينة يرّوج لسهرة 
ْ

العام في باريس نش
 "الكهنة" 

ُ
ولـمـپـيا" فرقة

ُ
موسيقية تحيـيها على مسرح "األ

ويعود ريعها "لصالح مسيحيي الشرق". 
ّن الطلب "يتعارض مع قوانين الحياد 

َ
 اإِلدارة أ

ُ
حجة

زعج 
َ
والَعلمانية في المساحات اإِلعالنية العامة" وهو ما أ

سسي 
َ
حد مؤ

َ
المونسنيور جان ميشال دي فالكو لياندري )أ

 لدى سياسيين 
ً
ثار حملة

َ
"الفرقة" من ثالثة رهبان( فأ

ها رفضت )تشرين 
ُ
استقطَبهم لالعتراض. وكانت اإِلدارة ذات

 ذات 
ٌ
نها "حملة

َ
َر ملصق ُيعادي اإِلسالم أل

ْ
الثاني 2012( نش

طابع ديني."
س مبادئ 

ْ
مر ليس جديدًا على فرنسا التي كان رأ

َ
هذا األ

ثورتها عام 1789 فصل الدين عن الدولة ومنع رجال الدين من 
ون الدولة وِإبعادهم عن قطاعها العام. ومن 

ُ
التعاطي في شؤ

ط اإلكليروس.
ُّ
نهت تسل

َ
 أ

ٌ
سست فرنسا علمانية

َ
هناك تأ

هالي 
َ
مر قبل 133 سنة عند "احتجاج أ

َ
لبنان َعَرف هذا األ

جبل لبنان ضّد سياسة المتصرف الثالث رستم باشا مارياني 
ته ُمداخالُت  صل( وكان َعلمانيًا صارمًا ساَء

َ
)التيني ِإيطالي األ

ون 
ُ
ـؤ

ُ
هم تسيـيَر ش

ُ
ون السياسة ومحاوالت

ُ
رجال الدين في شؤ

 دون 
َ

الحْكم لـمصالحهم، فوقف في وجههم بـحزٍم وحال
رشيف 

َ
ممارساتهم..." )رياض غّنام، محاضرة "لبنان في األ

هلي"(.
َ
األ

اليوم، بينما َيغرق الشرق في براكيِن ُعـنٍف ديني ومذهبي، 
مانية، بين الحياد 

ْ
ط ضبابـيًا كثيفًا بين الدين والَعل

ْ
يبقى الخل

واحترام مشاعر اآلخرين. ويزداد الخلط تعتيمًا في اعتبار 
مانية ال عالقة لها 

ْ
ن الَعل

َ
و وثنيًا، مع أ

َ
و زنديقًا أ

َ
العلماني كافرًا أ

بالدين.
مانية ال تعني نكران الدين بل مزاولَته الروحية داخل 

ْ
الَعل

ون 
ُ
 العلمانية في شؤ

َ
ديان، ومزاولة

َ
َحَرمه، واحتراَم سائر األ

ى 
َ
الدولة دستورًا ومجتمعًا وقوانين وتشريعات. فرنسا مأل

رات المذاهب الدينية، 
َ

بالكنائس وفي الواليات المتحدة عش
ون الدولة.

ُ
 وحَدها شؤ

ُ
مانية

ْ
ر الَعل سيِّ

ُ
وفي الدولتين ت

َي عن الدخول 
ْ
ي الشخصي بل النأ

ْ
والحياد ال يعني انتفاَء الرأ

و 
َ
ر كي ال َيستجـّر موقفًا مناهضًا "مع"، أ

َ
في محوٍر دون آخ

عنيفًا "ضّد". وهذا ينسحب في البالد على مصالح عامة تطال 
حد وال 

َ
ك أ

ْ
ن القطاع العام ليس ُمل

َ
 جميع المواطنين أل

ً
سواسية

زالم والمحسوبيات 
َ
حد، وال تدخله حسابات األ

َ
"في قبضة" أ

ُك 
ْ
واإِلقطاعيات السياسية والمذهبية والدينية. القطاع العام ُمل
حرامه، 

َ
الدولة التي تفصل الدين عن شؤونها وتحترمه في أ

حرامها فيكون الدين لله والوطن للجميع. 
َ
ن يحترمها في أ

َ
على أ

وما نشهُده اليوم من مجازر باْسم الدين والديُن منها براء، 
 ذاُت تركيـباٍت سياسيٍة ترتكب الدين 

ٌ
 مشبوهة

ٌ
نظمة

َ
ها أ وراَء

قدس.
َ
صله ُزورًا عن جوهره الحنيف األ

ْ
 فتف

ً
وسيلة

أزرار 888
هنري زغيب

مجلس مندوبي الثانوي: جمعيات عمومية
ملناقشة توصية اإلضراب يف 23 نيسان

حملة تبّرع بالدم يف LIU صيدا

الدولية  اللبنانية  الجامعة  نظمت 
LIU – فـــرع صـــيـــدا، بــالــتــعــاون مع 
الصليب األحمر اللبناني "بنك الدم"، 
حملة تبرع بالدم في حرم الجامعة، 
بمشاركة طالب قسم علوم الصحة 
الحيوية في الجامعة. وتضمن فريق 
وممرضين  ومسعفين  أطباء  العمل 
ـــــــدم ومـــعـــرفـــة  فـــــي تـــحـــديـــد فـــئـــة ال
ـــك  ـــــدم وســـحـــبـــه، وذل نــســبــة قــــوة ال

بـــإشـــراف نـــائـــب رئـــيـــس بــنــك الـــدم 
فــي صــيــدا الــدكــتــور حــســن جــوهــر. 
للمعاني  تــجــســيــدا  الــحــمــلــة  وتـــأتـــي 
االنسانية والقيم السامية وتعميق 
من  المحتاجين  لخدمة  العطاء  روح 
وتدعيم  والمستشفيات،  المرضى 
روح االسرة الواحدة. ونالت الحملة 
تجاوبا واسعا من الطالب حيث تم 

التبرع بعشرات الوحدات من الدم.

المركزي  المندوبين  مجلس  أعلن 
الــثــانــوي  التعليم  أســـاتـــذة  لــرابــطــة 
ثانوية  فــي  اجتماعه  بعد  الرسمي 
عـــمـــر فــــــــروخ الــــرســــمــــيــــة، مــنــاقــشــًا 
للهيئة  واإلداري  المالي  التقريرين 
اإلدارية للرابطة حول برنامج عملها 
وخطة  المقبلتين،  السنتين  خالل 
تحركها المقبلة إلقرار سلسلة رتب 
ورواتـــــب عـــادلـــة. تــوصــيــات جـــاءت 

كاآلتي:
- تنفيذ مرسوم المباراة المفتوحة 
لـــوظـــيـــفـــة أســــتــــاذ تــعــلــيــم ثـــانـــوي 
الــــمــــعــــلــــق تــــنــــفــــيــــذه فــــــي مــجــلــس 
مراسيم  وإعـــداد  المدنية،  الخدمة 
جــديــدة تــأخــذ بــاالعــتــبــار الــحــاجــات 
االجمالية لسد الشواغر في المالك 
الــثــانــوي، وكــذلــك إصــــدار مــرســوم 
المواد  فــي  مفتوحة  لمباراة  خــاص 
اإلجــرائــيــة، وذلــك كشرط أساسي 
لـــعـــصـــرنـــة الــــمــــنــــاهــــج الــتــعــلــيــمــيــة 

وتحديثها. 
الى  الرامي  القانون  إقــرار مشروع   -
جـــاوزوا  مــمــن  المتعاقدين  إنــصــاف 
سنوات  وأمــضــوا  القانونية،  السن 

طويلة في التعاقد.
التعليم  أســاتــذة  أوضـــاع  - تسوية 
الـــثـــانـــوي الـــرســـمـــي الــداخــلــيــن في 
وإلــغــاء  التشريع  الــمــالك عبر وحـــدة 

كل أشكال التمييز في ما بينهم.
- إيــجــاد الــحــل الــمــنــاســب لمشكلة 
لخديعة  تعرضوا  الــذيــن  األســاتــذة 

ضم الخدمات.
- إلحاق األساتذة الفائض من دورة 

2008 بكلية التربية.
- إقـــرار مشاركة الــرابــطــة والــوقــوف 
عـــنـــد رأيــــهــــا ومـــالحـــظـــاتـــهـــا فــــي مــا 
يتعلق بتعديل المناهج وتطويرها، 

بــمــا فيها تــعــديــل كــتــاب الــتــاريــخ، 
ورفـــــــض خـــصـــخـــصـــة اإلمـــتـــحـــانـــات 
ــــمــــنــــاهــــج وضـــــــــرورة  الــــرســــمــــيــــة وال

حصريتها بالتعليم الرسمي.
- تــنــظــيــم اإلمـــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة 
واعـــتـــمـــاد مــعــايــيــر عــلــمــيــة واضــحــة 
ونـــــزيـــــهـــــة فــــــي إجــــــرائــــــهــــــا خـــدمـــة 
ووقف  السليمة،  التربوية  للعملية 

التدخالت السياسية.
- مــتــابــعــة الـــتـــحـــرك بـــاعـــتـــمـــاد كــل 
المشروع  النقابي  الضغط  أشكال 
إلقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة.

الــدرجــة على طول  - توحيد نسبة 
تــراوح بين 4 و5  السلسلة بنسبة 
في المئة لرفع الظالمة عن األساتذة 
والمعلمين عامة والثانويين خاصة.
المتقاعدين  األســـاتـــذة  إنـــصـــاف   -
ـــزيـــادة  لــنــاحــيــة إعــطــائــهــم نــســبــة ال
المعطاة للذين في الخدمة الفعلية.

- إقرار حق التنظيم النقابي وإعالن 
الرابطة نقابة.

امــــا فـــي مـــوضـــوع هــيــئــة الــتــنــســيــق 
النقابية فأوصى مجلس المندوبين 

باآلتي: 
- "عــقــد الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة في 
كل الثانويات والوحدات ومجالس 
مـــنـــدوبـــيـــن فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات مــن 
14 إلـــى 20 نــيــســان وذلــــك لــشــرح 
بــرنــامــج عــمــل الـــرابـــطـــة، ومــنــاقــشــة 
باإلضراب  التنسيق  هيئة  توصية 
التحذيري المزمع تنفيذه الخميس 

23 نيسان.
العمومية  الجمعيات  إلــى  الــعــودة   -
إلقـــــــرار مــخــتــلــف أشــــكــــال الــتــحــرك 
الــنــقــابــي الـــمـــشـــروع إذا مـــا اســتــمــر 
تـــمـــادي الــمــســؤولــيــن فـــي سياسة 

التسويف والمماطلة".

منتدى التدريب واألعمال يف القديس يوسف
مبادرة من كلية العلوم االقتصادية لتأمين فرص عمل

الجامعة اللبنانية تعمل لتحسين صورتها
داود: هدفنا طالب يصنعون الوطن

عززت كلية العلوم االقتصادية في 
بالتعاون  يوسف  القديس  جامعة 
مع جمعّية قدامى الكلّية مبادرتها 
فــــــي إنــــــشــــــاء مــــنــــتــــدى الــــتــــدريــــب 
واألعمال عبر شبكة اإلنترنت سعيًا 
العمل  فــرص  إيجاد  للمساهمة في 
والتدريب لطالبها كما للمتخرجين 

القدامى في الكلية.
وفــــي األســــبــــوع األخـــيـــر مـــن آذار 
االقتصادية  الــعــلــوم  كلية  تمّكنت 
تنفيذ  مــن  اليسوعية  الجامعة  فــي 
وتمّيزت   Job Fair 2.0 ُيــعــَرف  مــا 
أعمال المنتدى هذه السنة بتقديم 
تــــدريــــب  طــــلــــب  اســـــتـــــمـــــارة   763
من  وطالبًا  طالبة   70 من  وتوظيف 
لهذا  طالبها  حّضرت  وهــي  الكلية. 
الحدث من خالل دورات خاّصة حول 
كيفية صياغة سيرة ذاتية وكيفية 

االســـتـــعـــداد لــمــقــابــالت الــبــحــث عن 
ّوج نجاح المنتدى بمشاركة 

ُ
عمل. وت

مــن مختلف  مــن 40 مؤسسة  أكــثــر 
قطاعات األعمال التي جّندت جهاز 
عن  لإلجابة  لديها  البشرية  الــمــوارد 
أسئلة الطالب والمتخرجين قدامى 
الكلّية والستقبال طلبات التدريب 
والــــتــــوظــــيــــف لـــديـــهـــا مـــنـــهـــم، كــمــا 
نشرت المؤسسات المشاركة فرص 
التدريب والتوظيف لهم على موقع 
خاص أنشأته جمعية قدامى كلية 
الــعــلــوم االقــتــصــاديــة لــهــذه الــغــايــة 
قبل  مــن  مجانية  إلعــالنــات  وفتحته 
الشريكة   – المشاركة  المؤسسات 

في المشروع.
وســـجـــلـــت هـــــذه الــــمــــبــــادرة الــتــي 
لوضع  اإلنترنت  شبكة  استخدمت 
مــــئــــات الــــطــــالب وجــــهــــًا لــــوجــــه مــع 

االقتصادية  الــمــؤســســات  عــشــرات 
الـــكـــبـــرى، نـــقـــاط نـــجـــاح بــاتــجــاهــات 
عـــــديـــــدة ومــــتــــنــــوعــــة: فــــمــــن جــهــة 
الـــمـــؤســـســـات االقـــتـــصـــاديـــة بـــدت 
الجهد  لناحية  عبئًا  أقل  المشاركة 
والوقت من حيث استمرار موظفي 
الــــمــــوارد الــبــشــريــة فـــي الــعــمــل في 
مــكــاتــبــهــم طــيــلــة أيــــام الـــحـــدث من 
دون االضــــطــــرار إلــــى الــــقــــدوم إلــى 
السيرة  لتسلم  الــتــوظــيــف  مــعــرض 
الــــذاتــــيــــة لـــلـــطـــالب واإلجــــــابــــــة عــن 
أسئلتهم وجهًا لوجه. أما من جهة 
هذه  فإيجابيات  والــطــالب،  الكلية 
الـــخـــطـــوة عــــديــــدة، ال ســيــمــا مــنــهــا 
طالبها  بمستقبل  الكلية  اهــتــمــام 
المهني ومحاولة المساهمة بتأمين 
انــطــالقــتــهــم وإيــــجــــاد شــبــكــة بــيــن 

متخرجي الكلية الجدد والقدامى.

ن. ط.

الى  اللبنانية  الجامعة  تحتاج  ه��ل 
يكون  وكــيــف  صــورتــهــا؟  تحسين 

ذلك؟ ومن أين تبدأ؟
ال تــنــتــقــص هــــذه األســـئـــلـــة من 
الـــتـــي حققتها  اإلنــــجــــازات  أهــمــّيــة 
الـــجـــامـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
رئيسها  رغــبــة  أن  إال  المستويات، 
الـــدكـــتـــور عـــدنـــان الــســيــد حسين 
فـــي تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة وضعها 
تكليف  إلــى  بها، دفعته  للنهوض 
الدكتور جان داود مفّوض الحكومة 
في مجلس الجامعة والعميد السابق 
لــمــعــهــد الــفــنــون لــديــهــا، اإلنــطــالق 
بــمــشــروعــهــا الــجــديــد "الــعــمــل على 

صورة الجامعة اللبنانية". 
فــــي لـــقـــائـــه بـــــ"الــــنــــهــــار"، يــصــف 
الداخل  من  اللبنانية  الجامعة  داود 
بـــأنـــهـــا "مـــتـــمـــاســـكـــة وتــــقــــوم بــــدور 
أنها  معتبرًا  جـــدًا"،  مهم  أكــاديــمــي 
فـــي أكــثــر كــلــيــاتــهــا وتــخــصــصــاتــهــا 
راقية وممّيزة على غير صعيد. وهذا 
األمر، في رأيه، "تثبته النتائج التي 
نلمسها ميدانيًا، في اإلنجازات التي 
يحققها طالبها لدى مشاركتهم في 
تفوقًا  فيها  ويحققون  المسابقات 
على المستويين المحلي والدولي".

ويــــقــــول إن هـــــذا الـــــــدور الــمــهــم 
الــذي تتطلع إليه الجامعة،  ال تتم 
التي  اإلعـــالم  مواكبته فــي وســائــل 
على شق  الضوء  بتسليط  تكتفي 
ظهر 

ُ
ت الــتــي  المطلبية  الــتــحــركــات 

لإلضرابات  صــورة  وكأنها  الجامعة 

فــقــط، "فــيــمــا الــمــطــلــوب أن ُيــقــرأ 
هــــذا األمـــــر بــطــريــقــة إيــجــابــيــة على 
للتعبير  مــســاحــة  فــيــهــا  أن  اعــتــبــار 
الديموقراطي، وتاليًا إبراز صورتها 
مـــــن خــــــالل مـــــا تـــحـــقـــق أخـــــيـــــرًا مــن 
إنجازات في مسألة تفّرغ األساتذة 

أو تكوين مجلسها". 
ويــشــيــر داود إلـــى أنـــه "فـــي ظل 
تــطــبــيــق قــــانــــون الــــتــــفــــّرغ تــفــتــتــح 
المتفرغين  أساتذتها  عبر  الجامعة 
الــــجــــدد نـــــــوادي ثــقــافــيــة وفــكــريــة 
حيث ال تقتصر حــوارات األساتذة 
ونــــقــــاشــــاتــــهــــم مـــــع الـــــطـــــالب عــلــى 
البحوث العلمية والحالة األكاديمية 
فـــحـــســـب، إنــــمــــا قـــــد تــــكــــون لـــدى 
بتطوير  عالقة  لها  أسئلة  الشباب 
حــيــاتــهــم الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة في 

المجتمع".   
العمل على صورة  وكيف يكون 

الجامعة من الخارج؟ 
يـــــجـــــيـــــب: مـــــــن خـــــــــالل مـــــشـــــروع 
تتألف  حيث  المفتوحة"  "األبـــواب 
مجموعة فــرق مــن نحو 80 اســتــاذًا 
فـــــي كـــــل اإلخــــتــــصــــاصــــات، تـــقـــوم 
بـــجـــوالت عــلــى الــــمــــدارس الــخــاصــة 
والــرســمــيــة فـــي مــحــافــظــات لــبــنــان. 
"وتــتــم فــي هـــذه الــلــقــاءت، اإلجــابــة  
عن أسئلة تالمذة المرحلة الثانوية 
الــمــدارس حــول نوعية التعليم  في 
التي  اإلختصاصات  على  واإلضـــاءة 
تــــواكــــب ســــــوق الــــعــــمــــل". يـــتـــابـــع: 
النشاط أيضًا معلمي  "ويطال هذا 
معلومات  تزويدهم  عبر  الــمــدارس 
عــــن الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ونــقــل 

رئيس  إلــى  وحاجاتهم  تطلعاتهم 
الــــجــــامــــعــــة، فـــنـــبـــقـــى عـــلـــى تـــمـــاس 
مــســتــمــر مــعــهــم ومــــع مــؤســســاتــهــم 

التربوية ".
أيضًا  اللبنانية  الجامعة  وتعمل 
لكي تصبح لديها فرقة موسيقية، 
أي "كــورال"، بغية تطوير مهارات 
الفنية.  مواهبهم  وتنمية  الشباب 
أمــــام مجموعة  مــفــتــوح  "والــــكــــورال 
في  والناشطين  المتخصصين  من 
هذا المجال من أساتذة، موظفين، 
مــتــخــرجــيــن وطــــــالب حـــالـــيـــيـــن مــن 
ــــيــــات".  ــــكــــل مـــخـــتـــلـــف الــــــفــــــروع وال
والــجــامــعــة أيــضــًا فــي صـــدد تنظيم 
عــمــل  وورش  تـــدريـــبـــيـــة  دورات 
لطالبها عن كيفية خدمة المجتمع، 
مــع  لـــــهـــــؤالء  دورات  إقـــــامـــــة  مـــثـــل 

الصليب األحمر. 
مـــن أيـــن يـــمـــّول مـــشـــروع "صـــورة 

الجامعة اللبنانية"؟
تــمــّول  الــجــامــعــة  أن  يــؤكــد داود 
تمويل  أي  مــن دون  بذاتها  ذاتــهــا 
خـــارجـــي لــمــشــاريــعــهــا. وأثـــنـــى على 
تـــــطـــــّوع أســــاتــــذتــــهــــا الــمــلــتــزمــيــن 
والــنــاشــطــيــن فـــي هــــذا الـــمـــشـــروع، 
الذين ال يتقاضون أي بدل مقابل 
أتــعــابــهــم، "ألنــهــم مــؤمــنــون برسالة 
الـــمـــشـــروع وبــــدورهــــم الــوطــنــي عبر 
الـــجـــامـــعـــة، ويـــعـــمـــلـــون يـــــدًا واحـــــدة 
وبحماس كبير في خدمة مستقبل 

أفضل للشباب". 

nicole.tohme@annahar.com.lb
Twitter: @NicoleTohme

قرار إقفال مدرسة العائلة املقّدسة يف بعبدا نهائي
الرهبانية ُتوّضح: األسباب مادية وعدد التالمذة يتضاءل

لوحات راقصة وعروض من الهند يف طرابلس:
رحلة سريعة إلى "نيبارا" وبعض عبارات أدبّية!

العائلة  "راهــبــات  رهبانية  أوضحت 
لبنان"،  في  الفرنسيات  المقدسة 
في بيان، أن قرار إقفال فرعها في 
نــهــائــي، ويــعــود ألسباب  بعبدا هــو 
مادية"، معربة عن أسفها لـ"الحملة 
الــمــضــلــلــة الــــتــــي يــشــيــعــهــا بــعــض 
الــمــنــتــفــعــيــن الــمــاديــيــن مـــن إقــفــال 

المدرسة".
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان: "إن مــدرســة 
الــعــائــلــة الــمــقــدســة الــفــرنــســيــة في 
بـــعـــبـــدا والـــــتـــــي يــــعــــود تــأســيــســهــا 
الـــى مـــا يــزيــد عــلــى الــمــئــة عــــام، قد 
ســاهــمــت، ومــنــذ تــلــك الــفــتــرة، في 
تنشئة األجيال على القيم والمحبة 
بالتالي،  وهي  والعائلة،  المسيحية 
وبــــعــــد مـــــــرور الـــمـــئـــة عـــــــام، وجــــدت 
نفسها مــضــطــرة وبــكــل أســـف الــى 
إغالق هذا الصرح لالسباب الواقعية 

المادية اآلتية:
- الــــتــــدنــــي الــــهــــائــــل فـــــي عــــدد 
اصبح  والــذي  المنتسبين  التالمذة 

نــحــو 276 تــلــمــيــذًا هــــذه الــســنــة، 
وسيتدنى للسنة الدراسية 2015-

مــا  اذا   200 مــــن  اقـــــل  الـــــى   2016
اعتمدنا المعيار ذاته.

وخــــالل  الــــمــــدرســــة  إدارة  إن   -
مدخولها  تدنى  األخــيــرة  السنوات 
التدريس  ودفعت تكاليف متابعة 
من ريعها الخاص نحو ملياري ليرة 

لبنانية.
- إن مــتــابــعــة الــتــدريــس إنــتــحــار 
واقــــــعــــــي لــــلــــتــــالمــــذة واألســـــــاتـــــــذة 
األســاتــذة  عــدد  بلغ  إذ  والرهبانية، 
والقيمين على المدرسة هذه السنة 
نحو 41 شخصا )اساتذة وإداريين 
وراهـــبـــات(، يــقــومــون بــخــدمــة 276 
وإداري  أستاذ  بمعدل  اي  تلميذا، 
لــكــل ســبــعــة تـــالمـــذة عــلــى األكــثــر، 
والتي  واألجــور  الرواتب  إلى  إضافة 

هي في تصاعد مستمر".
طالما  "الرهبانية  البيان:  اضــاف 
كانت منفتحة على اي حل يجنب 

قـــــرار االقـــفـــال وقــــد تــجــاوبــت على 
مــــــدى ســـــنـــــوات مـــــع االقــــتــــراحــــات 
الــمــقــدمــة، ولــجــنــة األهــــل عــلــى علم 
من  اي  ان  اال  الـــمـــحـــاوالت،  بـــهـــذه 
تــــأت بنتيجة  لـــم  الـــخـــطـــوات  هــــذه 
مـــمـــا اضــــطــــر الـــرهـــبـــنـــة آســــفــــة الـــى 
اتــخــاذ الـــقـــرار األلـــيـــم.  إنــنــا نأسف 
إقفال  قـــرار  أولهما  إثنين،  ألمــريــن 
مــدرســة كانت رائـــدة فــي محيطها 
وللحملة  األخــيــرة،  الــســنــوات  حتى 
الــمــضــلــلــة الــــتــــي يــشــيــعــهــا بــعــض 
الــمــنــتــفــعــيــن الــمــاديــيــن مـــن إقــفــال 
تود  كانت  الرهبانية  إن  المدرسة. 
اال ترد على هذه المزاعم اال إنه كان 
ال بد لها من التوضيح بــإزاء الحملة 

المغرضة التي تتعرض لها.
إن قـــــرار اإلقــــفــــال، لـــألســـف، هو 
قـــرار نهائي وال رجـــوع عــنــه، وذلــك 
إســـتـــنـــادا الــــى الـــظـــروف واألوضـــــاع 
الــتــي أشــرنــا الــيــهــا والــتــي ال يمكن 

استدراكها".

هنادي الديري

أص������ّروا عــلــى أن تــكــون أجــســادهــم 
العابرة في طرق اإلبداع صلة الوصل 
ــراثــهــم 

ُ
مـــا بــيــن مــديــنــة طــرابــلــس وت

اآلتي من والية "نيبارا" شمال شرق 
ت أجـــســـادهـــم 

ّ
الـــهـــنـــد. وكـــــم إتــــخــــذ

ــــحــــة عــــلــــى خـــشـــبـــة مـــســـرح 
ّ
الــــُمــــتــــرن

نبرة  الثقافّية"  الصفدي  "مؤسسة 
إطار  داخــل  ت" 

ّ
"أطل فيما  شخصّية 

الرقصات ولوحات فن  مجموعة من 
الدفاع عن النفس. وكم تفاعل أبناء 
الذين  الــــ10  الفنانين  مــع  طــرابــلــس 
رت حماستهم بتلك القدرة على 

ّ
بش

تطويع الجسد كيفما أرادوا!.
خــــــالل عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة األســــبــــوع 
ـــــت فــــرقــــة "نـــــــارمـــــــادا ديـــفـــي" 

ّ
أطـــــل

الــهــنــدّيــة الــتــي تــــزور لــبــنــان حــالــّيــًا 
لـــلـــمـــرة االولـــــــى ُمــتــنــقــلــة مــــن خـــالل 
ُمختلف  فــي  هــذا  الــُمــشــّوق  عرضها 
الــمــنــاطــق الــلــبــنــانــّيــة، بـــدعـــوة من 
سفارة الهند في لبنان و"مؤسسة 
الـــصـــفـــدي الــثــقــافــّيــة" وبــالــتــعــاون 
ـــة تـــطـــويـــر الـــعـــالقـــات  مـــــع "جـــمـــعـــّي
الجمهور  على  اللبنانّية"،  الهندّية 
الشمالّي ومن خالل لوحات راقصة 
ــراثــّيــة وأخــــرى ُمــعــاصــرة عــلــى وقــع 

ُ
ت

الموسيقى الفولكلورّية من شمال 
شرقي الهند.

وألكثر من ساعة ونصف الساعة 
"زهوها"  بكامل  األجــســاد  تفاعلت 
مع إيقاع الطبل والجنون الُمترّبص 
في مكان ما خلف العروص القتالّية 
التي تعكس عــادات ُســّكــان والية 

"مــانــيــبــور" الــهــنــدّيــة وتــقــالــيــدهــا. 
وحضر العرض سفيرة الهند أنيتا 
الصفدي  "مؤسسة  ومــديــرة  نــايــارا 
ـــــغـــــدادي،  الــــثــــقــــافــــّيــــة" ســــمــــيــــرة ب
وشخصّيات من ُمختلف القطاعات، 
إلــى جمهور وافــر َدَعـــم اإليــقــاع من 
والهتافات  القوّي  التصفيق  خالل 

الُمشّجعة. 
وعـــــــّبـــــــرت ســــفــــيــــرة الــــهــــنــــد عــن 
ســعــادتــهــا لــزيــارة مــديــنــة طرابلس 
إدارة  وشــــكــــرت  ـــثـــانـــيـــة،  ال لـــلـــمـــرة 
المؤسسة وفريق العمل على بادرة 
إســتــضــافــة فــرقــة هــنــدّيــة لتعريف 
الجمهور الطرابلسي والشمالي على 

"جزء من ثقافة الهند".
وفــــي كــلــمــتــهــا رّحـــبـــت بـــغـــدادي 
بــالــســفــيــرة والــفــرقــة والــحــضــور في 
"الــذي  الثقافي"،  الصفدي  "مركز 
لــلــتــبــادل  واحــــــة  مـــؤســـســـوه  أراده 

الثقافي والحوار الفكري".
ومن خالل عروضها الُمتنقلة في 
ــحــّول فرقة 

ُ
ُمختلف أنــحــاء الــعــالــم، ت

الراقصة  "نــارمــادا ديفي" األجــســاد 
تــمــامــًا كــتــلــك الــتــي تــمــضــي بعض 
وقت في  "حلبة" الفنون القتالّية، 
"عبارات أدبّية" ُمتداولة "تنساب" 
مــــا بـــيـــن الـــفـــنـــانـــيـــن عـــلـــى الــخــشــبــة 
الشاهد على  الــذي كــان  والجمهور 
تـــلـــك الــتــفــاصــيــل الـــصـــغـــيـــرة الــتــي 

شير إلى معاٍن خفّية كثيرة.
ُ
ت

hanadi.dairi@annahar.com.lb

الفرقة الهندية مع السفيرة في لبنان في مسرح الصفدي.

نيكول طعمة

السياسيين  إهــمــال  طــويــاًل  استمر 
 2000/220 الـــــقـــــانـــــون  تـــطـــبـــيـــق 
ــــحــــقــــوق األشـــــخـــــاص  ــــق ب

ّ
الــــمــــتــــعــــل

المعوقين، الذي مضى 15 عامًا على 
صـــــدوره، ومــــسَّ هـــذا اإلهـــمـــال حق 
التنقل على األرصــفــة  الــمــعــّوق فــي 
باستقاللية  الــعــامــة  األمـــاكـــن  وفـــي 
وأمان. إال أن لفتة من وزير الشؤون 
االجتماعية رشيد درباس في إصدار 
بطاقة الموقف الخاص بالمعوقين، 
الــى نصابها،  األمـــور  أعـــادت بعض 
الرسمية  اإلدارات  يــلــزم  وبموجبها 
والـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة تــخــصــيــص 
مـــواقـــف خـــاصـــة  لـــــذوي الــحــاجــات 

الخاصة أمام مداخلها. 
فــابــتــداء مــن 15 الــجــاري، تنطلق 
الــحــمــلــة بــتــســلــيــم حــامــلــي الــبــطــاقــة 
الموقف  بطاقة  للمعّوق  الشخصية 
الخاص التي تصدر عن مراكز برنامج 
وزارة  فــي  المعوقين  حــقــوق  تأمين 
إلى  اســتــنــادًا  االجتماعية،  الــشــؤون 
الــمــادة 8 مــن الــقــرار الــرقــم 2015/2 

بتاريخ 2015/1/12.
تخصص المادة 48 من القانون 
الــخــاصــة  لـــلـــســـيـــارات  مـــواقـــف   220
بــالــمــعــوقــيــن فـــي مـــواقـــف الــمــبــانــي 
العامة، أو المعّدة لإلستخدام العام، 
بــنــســبــة واحــــــد ونـــصـــف فــــي الــمــئــة 
مـــن اســتــيــعــاب هـــذا الــمــوقــف وفــقــًا 
للمعايير المعتمدة في قانون البناء. 
درباس  الوزير  مستشار  ويشرح 

لشؤون اإلعاقة الدكتور نواف كبارة 
بعض النقاط األساسية بشأن هذه 
البطاقة قائاًل: "يستفيد من بطاقة 
الــمــوقــف كــل شخص حــائــز بطاقة 
بعجز  ومــصــاب  الشخصية  الــمــعــوق 
يمنعه من التنقل من دون مساعدة 
شخص آخــر، أو من دون استخدام 
كرسي نقال أو عكازات، أو أي جهاز 
أو جهاز  أو طــرف اصطناعي  تنقل 
لكل  ليس  أي  غــيــره،  أو  تعويضي 
مــعــوق حــق مكتسب  حــامــل بطاقة 
ببطاقة الــمــوقــف الــخــاص مــن دون 

الشروط المحددة".
تمنحها  التي  اإلمتيازات  وما هي 

هذه البطاقة؟
الموقف  بطاقة  حــامــل  "يتمكن 
الـــخـــاص مـــن تــوقــيــف اآللـــيـــة الــتــي 
تنقله في حالتين فقط"، يجيب، 
المخصصة  الــعــامــة  األمـــاكـــن  "فــــي 
لــلــمــعــوقــيــن بــمــوجــب إشــــــارة مهما 
اخــتــلــف الـــلـــون أو الــقــيــاس، ســـواء 
ُرسمت على األرض، أو على الفتة، 
أو إذا تعذر توافر موقف آخــر على 
من  ممنوع  مكان  متر في  مئة  بعد 

دون تهديد السالمة العامة".
ويؤكد كبارة أن بطاقة الموقف 
بــطــاقــة شخصية  تــعــتــبــر  ـــخـــاص  ال
تنقل  التي  بالسيارة  مرتبطة  غير 
"وبــالــتــالــي تعطى بطاقة  الــمــعــّوق، 
موقف خــاص واحـــدة لكل شخص 
تتوافر لديه الشروط، يضعها على 
الــــزجــــاج األمــــامــــي مـــن الــــداخــــل في 
يمكن  تنقله حيث  الــتــي  الــســيــارة 

رؤيتها بوضوح"، مشيرًا إلى أنه "ال 
ق 

ّ
متعل شــرط  أو  تحديد  أي  يوجد 

هوية سائقها،  أو  السيارة  بملكية 
البطاقة  المهم وجــود صاحب هذه 
داخل السيارة عند التوقف أو عند 
اإلقــالع كما ورد في المادة 50 من 

القانون 220". 
هـــــذه الــــمــــبــــادرة اإليـــجـــابـــيـــة مــن 
ببنود  دربــاس تفترض استتباعها 

أولــويــة  الــمــعــوقــون  يعتبرها  أخـــرى 
ـــق دربـــــاس 

ّ
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم. يـــعـــل

عــبــر "الــنــهــار" عــلــى هـــذا الــمــوضــوع 
بــــالــــقــــول: "تــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة، 
األولــى من نوعها في لبنان، ضمن 
ورشة عمل أطلقتها وزارة الشؤون 
اإلحــصــاءات  على  بــنــاء  االجتماعية 
لـــتـــحـــديـــد أولــــــويــــــات الـــعـــمـــل عــلــى 
مستوى اإلعاقة ولدفع برامجها إلى 

األمــــام مــن حــيــث مــســؤولــيــة الــــوزارة 
في هذا الخصوص". 

ومــــــــن هــــــي الـــــجـــــهـــــات الـــمـــعـــنـــيـــة 
بتطبيق هذا القرار؟ "سبق وأرسلنا 
كــتــابــًا مــفــصــاًل إلــــى وزارتـــــــي الــمــال 
والــداخــلــيــة عــلــى أن تــأخــذ األخــيــرة 
شرطة  عــنــاصــر  تبليغ  عاتقها  عــلــى 
ميدانيًا،  المعنية  والوحدات  السير 
مــع  بـــالـــتـــعـــاون  الــــشــــؤون  وزارة  ألن 

البلدية  والشؤون  والنقل  الداخلية 
فـــي صـــدد تــنــظــيــم دورات تــدريــب 
تعلمهم  والبلديات  السير  لشرطة 
فــيــهــا الــقــوانــيــن والــتــدابــيــر الــالزمــة 
حــــــول كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــذا 
وستتفاوض  ضــرر،  بأقل  الموضوع 
الوزارة مع شركةParcmeter  بغية 
هذه  لحاملي  مــحــدد  بــوقــت  السماح 
البطاقة بركن السيارة التي تنقلهم 

مجانًا". 
ويتابع درباس الملفات الحقوقية 
فـــي وزارتــــــه بــاهــتــمــام كــبــيــر لــكــونــه 
له  وتعني  للمحامين،  سابقًا  نقيبًا 
الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة كــثــيــرًا، ومــن 
أهمها قضية اإلعاقة. "وهذا جزء من 
انطلقنا  أننا  "صحيح  يقول،  كــل"، 
بــبــطــاقــة الـــمـــواقـــف، لــكــن ســنــوّســع 
الــوزارة  توفرها  التي  الخدمات  إطــار 
اإلعـــاقـــات كــلــهــا، ألنـــه منذ  لتشمل 
لم  اآلن  الــقــانــون 220 حتى  تنفيذ 
 الــخــدمــات إال لــــذوي اإلعــاقــة 

َ
ـــعـــط

ُ
ت

بعض  ايضًا  منها  فـــاد 
ُ
وأ الجسدية، 

آماًل في  الذهنية"،  أصحاب اإلعاقة 
أن يفتح باب اإلستفادة للمعوقين 

بصريًا وسمعيًا. 
ولــــإلســــتــــعــــالم اإلتــــــصــــــال فــقــط 
بــرقــم الــهــاتــف الــمــدون عــلــى بطاقة 
مع  الــتــواصــل  أو  الشخصية  المعوق 
المسؤولين في مراكز برنامج تأمين 

حقوق المعوقين.

nicole.tohme@annahar.com.lb
Twitter: @NicoleTohme

بطاقة املوقف الخاص باملعّوقين يف 15 الجاري
درباس لـ"النهار": تحديد األولويات يف قضية اإلعاقة

بطاقة الموقف الخاص للمعوق.
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مروان فارس

ال��ح��دث ال��ج��دي��د ي��ت��راءى ف��ي بحيرة 
ال������ذاك������رة ال���ص���اف���ي���ة، ص����ف����اء ال���م���اء 
ف�����ي ال������ب������اروك وص�����ف�����اء االب�����داع�����ات 
ف����ي ال���س���ي���اس���ة أو ف����ي اس���ت���ش���راف 
ال��ه��ن��ي��ه��ات، ض����ارب����ة ف����ي ال��ض��ي��اع، 
أو م��غ��م��ورة ب��ال��ع��اط��ف��ة ال���زاخ���رة على 
اعتبار  اع��ادة  المستوى. هنالك  ه��ذا 
ال��ذك��ري��ات ح��ااًل  لكل ش��يء لتصبح 
ف��ي ال��ش��ع��ر. وان��م��ا ج��وه��ر ال��ش��ع��ر هو 
اللغات  غير  بلغة  الحال،  في صناعة 
المعهودة في قاموس األدب، فنرى 
ال��ج��دي��د، ك��ت��اب ص���اح ستيتيه  أن 
كتاب  هو  انما   ،L'extravagance
ال���رؤي���ا، وإن ك���ان كتابًا  ي��ق��ع داخ����ل 
يقع داخل الذاكرة. فالرؤيا والذاكرة 
ح��االت في حالة واح��دة، هي الشعر، 
ي��ع��ن��ي ان���ت���اج ع���ال���م ج���دي���د ف���ي علم 

الغرائب.
ي��ق��ول ال��ش��اع��ر: "ف���ي ه���ذا تتمثل 
متأكدة  الكبيرة. فهي  اللغة  سلطة 
من ذاتها الى مستوى تتحقق فيه. 
إنها اتساع القبول بها، فهي تتخلى 
عن ذاتها الى حد القبول بما يصنع 
الخيار  ل��ك  ه��ذه تترك  اللغة  إن  بها. 
للشغل داخلها، شرط أال تتغير في 
اللغة  أن  ن��رى  ل��ذل��ك  ج��وه��ر حالتها. 
الفرنسية التي تعامل معها الشاعر، 
ل��ات��ص��ال بمتغيرات  رح��ب��ة  أداة  ه��ي 
ه����ذا ال���ك���ون، ع��ب��ر ص��ي��اغ��ت��ه صياغة 
ج���دي���دة. ف���أه���ّم ع��م��ل ع��ن��د ال��ش��اع��ر 
 أخ���رى. إن لغة 

ً
ه��و صياغة اللغة م��رة

والمرتين،  وشاتوبريان  فاليري  بول 
هي عند ص��اح ستيتيه لغة أخ��رى. 
ل��ذل��ك، أهمية الشعر ع��ن��ده ه��ي في 
اإلض����اف����ة، ألن ك���ل ش����يء ق���د قيل 
ال��ذي مضى. إن ما يقوله  الزمن  في 
ه��و ف��ي ال��زم��ن ال��راه��ن، ل��م يقله أحد 
في  التذكر،  كما  الشعر،  يقع  قبله. 
ماثل  ألن��ه  ال��م��ع��رف��ي،  المجهول  علم 
أعتقد  لذلك  اللغوي.  المجهول  في 
أن ذكريات صاح ستيتيه هي حال 

المجهول، وإن كانت تروي  في بحر 
ح��دث��ًا وق���ع ذات ي���وم ف��ي م��ك��ان، أو 
التخيل، عنده، شديد  التخيل.  في 
الوقع. إنه يخترق الواقع، في الراهن 
م��ن��ه حدثًا  ليصنع  ال���ذاك���رة،  ف��ي  أو 
الواقع  كتابه.  عنوان  هو  ه��ذا  غريبًا. 
يتحول غرابة، والغرابة هي واقع هذا 

العالم الذي يقطنه الشعر.
ال����م����دن، ال����ق����رى، وات����س����اع ال��ب��اد 
��ه��ا، وال���رج���ال، ال��م��ل��وك وال���رؤس���اء 

ّ
ك��ل

والنواب والمديرون. العالم المتمّدن، 
وال��ع��ال��م ال���ذي ي��ذه��ب ال��ى المدنية، 
ف��ي مذكرات  تقع  ذل��ك كثير،  وغير 
صاح ستيتيه. إال أنها كلها ليست 
إال مقدمة لكتاب وحيد من كتبه، هو 
تحويل  على  فالقدرة  الشعر.  كتاب 
االش���ي���اء ه���ي ق����درة م��س��ت��ح��ي��ل��ة، مما 

ي��ض��ع ال��ن��ص ال���ع���ادي ف���ي ح���ال غير 
عادية. التحويل هذا هو المطر الذي 
يأخذ التراب ويصنع منه زهرة أو حبة 

قمح تأكل منها العصافير.
"أتذكر حماسة السنوات ونقاءها 
في بيروت. أستعيد أوق��ات نزهاتنا 
ك��ان��ت  ح���ي���ث  اآلداب  م����درس����ة  ف����ي 
االلتقاء  أفكار  حواراتنا  في  تتاقى 
بين شجاعة الغرب وم��ا ك��ان يأخذنا 
باستمرار".  اليه  فنعود  الشرق  اليه 
إن ما يميز بين الثقافة التي تندرج 
داخ��ل��ه��ا، هي  كتابة ص��اح ستيتيه 

تلك البحيرة التي يسبح فيها هو، ما 
بين الشرق والغرب. فاتصال الغرب 
بالشرق عنده ليس اتصااًل في اللغة 
فحسب، إنه اتصال في ما بعد اللغة، 
يعني في الشعر ال��ذي يصنع اللغة. 
ه���ذه ال��ج��دل��ي��ة ج���زء م��ن ع��ل��م ال��غ��راب��ة 

الذي يتوطأ داخله الشعر.
ف�����ي ع���م���ل���ي���ة االب����������داع ال���ش���ع���ري، 
ع��ن��د ص���اح ستيتيه  ال���رؤي���ا  تحصل 
إن هذه  الحداثة.  بعد  ما  في محطة 
تشّكل  اللغوية  الرحلة  في  المحطة 
اض���اف���ة ف���ي ال��ت��ص��ور وف����ي االي���ق���اع. 
ذل���ك ألن هنالك إي��ق��اع��ًا داخ��ل��ي��ًا في 
ال��ص��ورة ال��ش��ع��ري��ة. ه��ذا اإلي��ق��اع، إن 
ال��ى ما  اللغة، يخرج منها  حصل في 
هو أبعد منها، مما يعني أن الشعر هو 
في األبعد من التصور وفي األبعد من 
التخيل، يحط في اللغة وهي ترحل 
الرحلة  ال��ى خارجها. في  من داخلها 
ه��ذه يكون ش��يء م��ا ق��د حصل عند 
المتلقي، هذا يعيد كتابة النص كما 

يرى، إليه هو:
في ما بعد الحداثة، الشعر ال عاقة 
للشاعر به وإن ك��ان يشير اليه. في 
ال���ح���ض���ارة االن���س���ان���ي���ة ي��س��م��ى ذل��ك 
ت��ن��ب��وءًا، يعني اك��ت��ش��اف��ًا ل��ل��ع��ال��م من 
ج��دي��د. ال��ع��ال��م ال��ق��دي��م يصبح عالمًا 
ج����دي����دًا، واالش��������ارة ال����ى ك���ل ذل���ك، 
التهاب.  بريقًا من  أو  قد تأتي لمحًا 
ترتقي  وه���ي  ذل���ك،  ت��ع��رف  الساقية 
ال����ى ال��خ��ص��وب��ة ال��ت��ي ت��ت��ف��ي��أ ع��ن��ده��ا 
األجنحة والطيور، كما يرى الى ذلك 

الشاعر سان جون برس.
ف����ي ص���ح���وة ال����ذك����ري����ات ي��ن��ه��م��ر 
ال�����وق�����ت ك���م���ا ال���م���ط���ر م�����ن ال�����زاوي�����ة 
ال��م��ل��ت��ب��س��ة ف���ي ال��م��ع��رف��ة ال����ى زاوي����ة 
ال��وض��وح ف��ي كتابة االش��ي��اء وإع���ادة 
ال��وق��ت م��م��ا ق��د م��ض��ى إل���ى م��ا س��وف 
كتابًا  ر 

ّ
التذك كتاب  فيصبح  يأتي، 

بنى  كما  ستيتيه،  ص��اح  للمعرفة. 
ص��رح��ًا ف��ي ك��ت��اب��ة ال��ش��ع��ر، ه��و يعّمر 
ص���رح���ًا ف����ي إع�������ادة ص���ي���اغ���ة ال���وق���ت 

والذكريات.

في الواجهةكتاب
ما تخبئه لنا النجوم

تأليف: جون غرين
النوع: رواية

إصدار: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

نبذة:
ت��س��رد ال���رواي���ة ق��ص��ة ح���ّب ب��ي��ن ش���اب وف��ت��اة 
السرطان.  في مركز لمجموعات دعم مصابي 
يولد  فجأة  األل���م.  ويتقاسمان  معًا.  يعانيان 

األمل الكبير من رحم اليأس القاتل.

القصة القصيرة يف لبنان، تطّورها وأعالمها

تأليف: علي حجازي
النوع: دراسة

إصدار: دار الساقي

نبذة:
يعاين الكتاب ظهور القصة القصيرة ومراحل 
وشروطها  هويتها  ال��ى  ال��ت��ط��ّرق  عبر  ن��م��ّوه��ا، 
الفنية، ودراسة تطّورها مع التركيز على توّزع 
األعام على المدارس الفنية التي انتهجوها، 

الى البحث في نتاج عشرين قاصًا من لبنان.

شرُّ قوٍل وَنَظر

تأليف: صموئيل ِبكت
النوع: سرديات شعرية

إصدار: صنوبر بيروت

نبذة:
ِبكت  صموئيل  لإليرلندي  ك��ت��اب��ات  سلسلة 
ال��ح��اج، منها  ال���دار ف��ي اش���راف أنسي  عّربتها 
العامية  الكتاب. سردياٌت هي مزيج من  هذا 
يستقبل  الوجه  زال  "م��ا  الجميلة:  والفصحى 
األش���ع���ة األخ���ي���رة. دون أن ي��ف��ق��د ش��ي��ئ��ًا من 

شحوبه. من برده...". 

خلف أسوار بيروت

تأليف: عماد بّزي
النوع: قصص

إصدار: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 

نبذة:
انزالقها  يومياتها، حتى  وواقعية  بيروت  عن 
الى الحرب، وعن تبّدالت المدينة وتشرذمها 
ض��م��ن م���ام���ح ش��ب��ح��ي��ة م���ا ع�����ادت ت��ش��ب��ه��ه��ا. 

قصص الظام السائد بعد أكذوبة النور.

أّم الكتاب وتفصيلها

تأليف: محمد شحرور
النوع: دراسة

إصدار: دار الساقي

نبذة: 
ي����ق����ّدم ال���م���ؤل���ف دراس��������ة م���ع���اص���رة ل��ع��م��ل��ي��ة 
من  انطاقًا  التنزيل،  نصوص  ف��ي  االجتهاد 
ن��س��خ االج���ت���ه���ادات اإلن��س��ان��ي��ة ال��س��اب��ق��ة في 
النصوص، وإعادة  المحكم من هذه  تفضيل 

االجتهاد فيه بروح معاصرة. 

ضمائر منفصلة

تأليف: سلمان زين الدين
النوع: شعر

إصدار: دار نلسن

نبذة:
كحصاد   قصائد  برسومه  الباشا  أمين  ي��زّي��ن 

ال�������درب، ح��ي��ث ال���م���وت ج��س��ر ب��ي��ن ل���ي���ٍل قد 
��ى ون��ه��اٍر سيأتي. ال��ى سعيد عقل إه��داء: 

ّ
ول

"نحن نغسل باألضواء أعيننا/ فيسعد العقل 
والوجدان والبصر".

املستنقع

تأليف: جعفر مدرس صادقي
النوع: رواية

إصدار: منشورات الجمل

نبذة:
ه���ي رواي������ة م��س��ت��ن��ق��ع��ات ال���وج���ع ف���ي إي�����ران، 
ترجمها عن الفارسية غسان حمدان، يتناول 
ب��ؤس، حيث طغيان  من  واقعًا  الكاتب  فيها 
 خطوة نحو 

ّ
ال��رك��ود والمياه اآلس��ن��ة على ك��ل

النجاة.

سامي الشّوا أمير الكمان

تأليف: أحمد الصالحي ومصطفى سعيد
النوع: سيرة

إصدار: دار الساقي

نبذة:
الكتاب عن الحياة االجتماعية والفنية لسامي 
الشّوا، يتناول فّنه وأسلوبه وثقافته، متطرقًا 
ال����ى م���ق���ام ال���ن���ه���اون���د ف���ي ت��ق��اس��ي��م��ه، ون��غ��م 

البّياتي عنده، الى تحليل رقص كليوبترا. 

الشعر، في مذكرات صالح ستيتيه، هو حال مغايرة لكتابة التاريخ. فأن 
نكتب التاريخ ما بين الوقت الذي ذهب والوقت الذي سوف يأتي، 

فهو صياغة اخرى لمفهوم الوقت، لمفهوم الزمن الذي كان، والزمن 
الذي سوف يكون. المهم ان الصياغة مغايرة. ففي علم المغايرة 

يتمثل الشعر، هذا األمر حدث في األدب، عربيًا أكان أم فرنسيًا.

"يف علم الغرابة" لصالح ستيتيه: كتاب يقع داخل الذاكرة بل داخل الرؤيا

رواي��ة "مجانين بيت لحم"،  فازت 
ل���ل���ك���ات���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي أس���ام���ة 
ال��ع��ي��س��ة ب�����"ج����ائ����زة ال���ش���ي���خ زاي����د 
ال��ذي  البيان  ووصفها  للكتاب"، 
ن��ش��رت��ه لجنة ال��ج��ائ��زة ب��أن��ه��ا نص 
المكان،  فريد يهتم بسيرة  أدب��ي 
ويتتبع تغيراته من خال موضوع 
ال��ج��ن��ون ال����ذي اح��ت��ف��ى ب��ه العمل 
ي�����ؤرخ لحقبة  ن��ح��و  وص�������ّوره ع��ل��ى 

 ف��ك��ري��ة ف���ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، وه��و 
ع��م��ل ي��س��ت��ل��ه��م أس���ال���ي���ب ال��س��رد 
ال����ت����راث����ي����ة، وي���ف���ي���د م����ن وس���ائ���ل 
ت����ق����ن����ي����ات ال�������س�������رد ال����م����ع����اص����رة 
 وي�������م�������زج م������زج������ًا إب������داع������ي������ًا ب���ي���ن 
ال���ت���اري���خ وال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ص��ح��اف��ي، 
 وب�����ي�����ن ال�����واق�����ع�����ي وال�����غ�����رائ�����ب�����ي، 
وت��ظ��ه��ر ال��ش��خ��ص��ي��ات ع��ل��ى نحو 
ثري والحكايات الفرعية متناغمة 

مع الحكاية األم.
ع������ن دار  ال�������ص�������ادرة  ال�������رواي�������ة 
"ه��اش��ي��ت أن���ط���وان" ت��ح��ت دم��غ��ة 
"ن�����وف�����ل"، ت��ت��س��ل��ل إل�����ى ق��ص��ص 
ش���خ���ص���ي���ات ال����ت����ق����اه����ا ال���م���ؤل���ف 
داخ��ل أس��وار مستشفى األم��راض 
ال���ع���ق���ل���ي���ة ال�����م�����ح�����اذي ل����"م���خ���ي���م 
وخ��ارج  لحم،  بيت  ف��ي  الدهيشة" 
ال��م��س��ت��ش��ف��ى. ال ي���دخ���ل أس���ام���ة 

 ال���ع���ي���س���ة ف���ل���س���ط���ي���ن م�����ن ب���واب���ة 
ال����ج����ن����ة ال����م����ف����ق����ودة وال����م����ن����اج����اة 
ال��ش��ع��ري��ة ال��غ��ن��ائ��ي��ة، ب���ل ي��غ��اف��ل 
���ا  �����ا أدب���ّيً

ً
ال���ن���ّداب���ي���ن، وي��ن��اق��ض إرث

، ل���ي���دخ���ل���ه���ا م������ن ب����واب����ة 
ً

ط������وي������ا
 

 م���������وارب���������ة ب�����ي�����ن ال���������واق���������ع ال�����ف�����ّج 

واألس����ط����ورة ال��ش��ع��ب��ي��ة األص��ي��ل��ة، 
ب��ي��ن ال��ط��رف��ة وال��س��خ��ري��ة ال��س��وداء 
 ال������م������وج������ع������ة. ي�����ق�����ارب�����ه�����ا أرًض����������ا 

وش����ع����ًب����ا وت����اري����خ����ًا م�����ن خ�������ال... 
مجانينها. 

يذكر ان أسامة العيسة كاتب 
مواليد  من  فلسطيني،  وصحافي 
ك��ت��ب في  ل���ه  ل��ح��م 1963.  ب��ي��ت 
ال��ق��ّص��ة وال��رواي��ة واآلث����ار وطبيعة 
���ا ألف����ام 

ً
ف��ل��س��ط��ي��ن. أع������ّد أب���ح���اث

والسياسة  الثقافة  عن  تسجيلية 
في فلسطين. 

مي منسى

ف����ي م���س���رح ب���ي���ار أب�����و خ����اط����ر، ك���ان 
حدثها  األرب���ع���اء،  ل��ي��ل��ة  للموسيقى 
الفني الكبير الذي تمّيز بلقاء رفيع 
ب��ي��ن األورك���س���ت���را ال��وط��ن��ي��ة ال��ش��رق- 
ع���رب���ي���ة  ب���ق���ي���ادة ال��م��اي��س��ت��رو ب��ّس��ام 
ص��ال��ح وغ�����ادة ش��ب��ي��ر ت��ل��ك ال��ت��ي إن 
ب��أوت��ار حنجرتها فوق  ارت��ق��ت  غ��ّن��ت 
ال���خ���ط���اي���ا األرض�����ي�����ة، رس����ول����ة وف����اق 
وس���ام ودي��م��وم��ة. ال��ش��ع��ور بالسام 
الجمهور،  نفوس  مفعوله في  سرى 
من  بلحَنين  األم��س��ي��ة،   

ّ
مستهل ف��ي 

ال��ط��ق��س��ي��ن ال��س��ري��ان��ي وال��ب��ي��زن��ط��ي 
تأّمل  اآلالم،  أس��ب��وع  ف��ي  الشائعين 
ليجعل  بّسام صالح،  ف 

ّ
المؤل فيهما 

��ت 
ّ
م��ن��ه��م��ا ت��ح��ف��ة س��م��ف��ون��ي��ة ت��ف��ّوق

التقليدية  الجمل  على  وغنى  حسنا 
الشعبّية، القصيرة.   

ال��واق��ف��ة بثوبها األس��ود  ال��س��ّي��دة 
األوركسترالي،  المشهد  أمامية  في 
ف. 

ّ
تبدو لنا محاطة بهالة من التقش

ه��ي واألورك��س��ت��را ف��ي لحمة واح��دة، 
ت���ت���ل���ق���ى ال����م����ق����دم����ة ال���م���وس���ي���ق���ي���ة 
بمسامها، تعّبد لها طريق العبور إلى 
حيث  الغناء ابتهال ومناجاة وعشق 

ب��ي��ن ح��ب��ي��ب��ي��ن. غ����ادة ش��ب��ي��ر ك��ع��ال��م 
��ب ف��ي ع��م��ق ال��ت��راث 

ّ
ف��ي اآلث����ار، ت��ن��ق

لتعثر على النادر منه واألغلى. هكذا 
ها في أصول الموسيقى 

ّ
صنعت تألق

ال���دي���ن���ي���ة وال�����دن�����ي�����وي�����ة، وص��ق��ل��ت 
حات 

ّ
الموش ف��ي  الصوتية  موهبتها 

وتقاليد الموسيقى الشرق أوسطية 
واألن���دل���س���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة وال��س��ري��ان��ي��ة 
حتى  القديمة،  المارونية  والترانيم 
غدت مكتملة بالرسالة الحاملة إياها 
وزن��ة إنسانية، تصبو إلى زرعها في 
ه���ذا ال���ش���رق ال����ذي ب���ات ض��ح��ي��ة فن 
رخ��ي��ص وم��ب��ت��ذل يتجنى ع��ل��ى إرث 
في  للشعر وحيه  ك��ان  عربي شاهق 
العاشق  اللقاء  النغم وفي هذا  إي��اد 
بينهما، يولد الصوت الرسولي حّرا، 

ابديا.
في هذه القائمة المختارة من أرقى 
الموسيقيين والشعراء، بدأت غادة 
"روح���ان"  بقصيدة  إطالتها  شبير 
العزيز سعود  عبد  الكويتي  للشاعر 
البابطين وتلحين جاد غانم، بتوزيع 
أوركسترالي إليلي حردان. كلمات، 
بعضها  منها س��وى  ل��م يصلني  وإن 
من  المتعالي  النغم  أن  غير  القليل، 
ك��ان كطيور  الساحرة،  ه��ذه  حنجرة 

للغة  تعظيما  ال��ع��ل��ى  ف���ي  ت��ت��س��ام��ى 
الحب. 

تها 
ّ
حل األس����ود  ال��ث��وب  ك���ان  وإذا 

ف����ي ه�����ذه األم���س���ي���ة، ف�����إن ال���ص���وت 
ك����ان ي���رت���دي ل��ك��ل ق��ص��ي��دة ون��غ��م 
وش�����اح�����ه. ف���م���ن األخ�����وي�����ن رح��ب��ان��ي 
في  المنقوشة  الفيروزية  وال��ذاك��رة 
ال��ب��ال ك��ي��ن��ب��وع، ك��ان��ت غ����ادة شبير 
على هذا الخط النوراني، تلقي لليل 
بوتر مشّع بالنور، قريب من الصاة، 

ان��ت��ه��ى  م����ا  وإذا  وس����ه����ران����ة".  "أن������ا 
ال��س��ه��ر، غ��اب��ت ه��ن��ي��ه��ات ع��ن��ا ت��ارك��ة 
المايسترو،  راي���ة  تحت  ل��أورك��س��ت��را 
لها  ه��وي��ة  ال  الموسيقى  إن  لتقول 
��ق��ة م��ن��ه��ا. 

ّ
س����وى ال��م��ش��اع��ر ال��م��ت��دف

الليلة،  برنامج  في  تا 
ّ
حل مقطوعتان 

شاهدتان على  كونية الموسيقى، 
"م��ن��ارة"  ��ت: 

ّ
ح��ل أينما  لها وطنا  تجد 

ل��ش��رب��ل روح����ان����ا، و"ال���ن���ه���ر ال��خ��ال��د" 
الوهاب. كنا  و"حياتي" لمحمد عبد 

نسّن السمع حين يعلو الناي منفردا، 
مشتاقا، من منارة شربل روحانا، إلى 
انا القانون، ككرجة الماء في 

ّ
أن يتلق

مختارات  ال��خ��ال��د.  ال��وه��اب  عبد  نهر 
الكون حالما تفرد  إلى وسع  تسافر 

لها األوركسترا سمفونية الخلود.
ثّم عادت إلى الجمهور بأغنية من 
"إسقنيها  أسمهان،  غّنته  ما  روائ��ع 
بأبي أنت وأم��ي". فكيف والكلمات 
ال��ص��غ��ي��ر وال��ل��ح��ن لمحمد  ل��أخ��ط��ل 
القصبجي، نتخّيل احتواءها بحنجرة 
وبين  بينها  ن��ق��ارن  وال  غ���ادة شبير، 
بكنوز  المصقول  بأدائها  أسمهان. 
المغامرة  إلى هذه  المقامات، مضت 
العشقية، تجرع من الكأس ما ُيجلي 
الكلمات   وتعيد  ال��ق��ل��وب،  ع��ن  الهم 
الكأس  "إم��أي  الحب:  لّينه  بصوت 
الندامى  ن��ام  فلقد  وغ��رام��ا/  ابتساما 

والخزامى"
ك���م ك��ن��ا ن����ود أن ي���ط���ول ال��س��ه��ر 
م��ع ه���ذه األغ��ن��ي��ة، ول��ك��ن ك��ي يبقى 
ال����ح����ب س���ي���د ال���ل���ي���ل���ة، ع�������ادت إل���ى 
البابطين  العزيز سعود  عبد  الشاعر 
"ل��ي حبيب عشقه  م��ن شعره  تغني 
وتوزيع  بألحان وجدي شّيا  دّوبني" 
أوركسترالي لبسام صالح، والقانون 

المنفرد يمّهد لأوركسترا أن تحاور 
ت��ل��ك ال��ت��ي إن غ��ّن��ت أن��س��ن��ت الحجر 
وأش��ع��ل��ت ن���ارا ف��ي ال��م��واق��د ال��ب��اردة. 
تكون  لها،  المعطاة  االستراحة  في 
الموسيقى بكامل اآلالت تستعيض 
الخيال  ف��ي  ��د 

ّ
ت��ول بألحان  الغناء  ع��ن 

لوحات حّية، كمعزوفة "الحلم" التي 
كتبها بّسام صالح، إليقاع دوران��ي، 
بين حبيبين.  الرومبا  نخاله كرقصة 
حتى إذا قلب الهواء الصفحة لمناخ 
م��وس��ي��ق��ي آخ����ر ك���ان���ت ال����ازم����ة في 
االنتظار، تعيد الدورة اإليقاعية إلى 
البدايات. فمن بّسام صالح إلى زياد 
رحباني كان سفر لذيذ إلى "ميس 
الريم"، في روعة اللوحات المتوالدة 
م�����ن ذات������ه������ا، ت���ب���ث���ه���ا األورك�����س�����ت�����را 
وأسهما  زالغ��ي��ط  أدائ��ه��ا،  بدينامية 

نارية. 
ال��خ��ت��ام ش���اءت ب��ه غ���ادة شبير ما 
يشبه االعتاء إلى مصاف الروح، مع 
أل��ح��ان  م��ن  "أق����ول لطفلتي"  أغ��ن��ي��ة 
األخ��وي��ن رح��ب��ان��ي، و"س��ك��ن الليل" 
م����ن ك���ل���م���ات ج����ب����ران خ��ل��ي��ل ج���ب���ران 
وألحان األخوين. في هذه التواشيح 
األث��ي��ري��ة، ب��دت األورك��س��ت��را مدعوة 
لتتآخى مع بهناء الصوت ورسوليته. 

جائزة

موسيقى

المدن، القرى، واتساع 
البالد كّلها، والرجال، 

الملوك والرؤساء 
والنواب. العالم المتمّدن، 
والعالم الذي يذهب الى 

المدنية، تقع في مذكرات 
صالح ستيتيه

"مجانين بيت لحم" فازت بجائزة الشيخ زايد

غّنت غادة شبير فتأنسن الحجر واشتعلت نار يف املواقد الباردة والراية للمايسترو بّسام صالح

)ناصر طرابلسي(
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تتمات الصفحة األولى

الفصح

املطران جورج خضر
الفصح في الممارسات الطقوسية عندنا هو من الجمعة العظيمة 
العبور فهذا  يعني  العبرية  اللغة  الفصح في  ك��ان  وإذا  األح��د  حتى 
ك��ل��ه ع��ب��ور ال��س��ي��د م��ن ال��م��وت إل���ى ال��ح��ي��اة. يلفتني ف��ي الكنيسة 
األرثوذكسية انك، مؤمنا ممارسا، من الفصح وبعده خمسين يوما 
تسلم على رفيقك بقولك: "المسيح قام" ويجيبك "حقا ق��ام". كل 
طفل أرثوذكسي يمارس العبادات يعرف ان يسلم على رفيقه من 
مات  وإذا  ق���ام".  "المسيح  ل��ه:  بقوله  الصعود  خميس  إل��ى  الفصح 
الفصح  ج��ن��از  ل��ه  ي��ق��ام  الصعود  الفصح وخميس  بين  أرث��وذك��س��ي 
ترتيال وتهليال بالقيامة وال يرتدي الكهنة ثيابا سوداء في الصالة 
الجناز  ص��الة  بين  والموسيقى  ال��ن��ص  ف��ي  ت��ف��رق  ان  تستطيع  وال 

وصالة العرس. كلنا في الحياة والموت، عرائس المسيح.
ا بسبب من ذلك انك قائم من بين األموات؟ هل 

ًّ
هل أنت تؤمن حق

صّدقت ان مناولة جسد الرب كل يوم أحد هي قيامتك أم ال تزال تشعر 
ص أم 

ّ
ان خطيئته تبقيك في الموت؟ هل القيامة فقط ذكرى المخل

باتت حياتك الحق؟ هل الفصح عيد أم واقع نفسك؟ هل أنت فصحي؟ 
بين  المسيحيين قائمين من  "أرون��ي  الكافر نيتشه يقول:  كان هذا 
ت��ت��ح��دى نيتشه  ت��رغ��ب ف��ي ان  األم����وات ح��ت��ى أؤم���ن بمخلصهم". أال 

وتظهر للمأل، إن بّت حيا، انك استضأَت بنور المسيح؟

عملّية طرابلس ُتحبط إعادة إحياء الخاليا

االخ���ي���رة ال��ت��ي ت��م��ك��ن��ت ع��ب��ره��ا ش��ع��ب��ة ال��م��ع��ل��وم��ات ف���ي ق���وى االم���ن 
ات  الداخلي من تصيد الرأسين االساسيين المطلوبين في االعتداء
ارهابية  اع��م��ال  على الجيش ف��ي ط��راب��ل��س وال��ش��م��ال وال��ت��ورط ف��ي 
عقب  تكشفت  التي  المعطيات  ال��ى  تجاوزتها  بل  متنوعة،  اخ��رى 
مقتل المطلوب االول لدى االجهزة االمنية اسامة منصور وتوقيف 
ال�����رأس ال��م��دب��ر ل��خ��ل��ي��ة ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى ال��ج��ي��ش ف���ي ب��ح��ن��ي��ن خ��ال��د 
حبلص الذي بوشرت التحقيقات معه عقب توقيفه. ذلك ان هذه 
العملية أدت مبدئيا بعد سنة كاملة من تنفيذ الخطة االمنية في 
المدينة  في  العنف  فصول  من  االخير  الفصل  انجاز  ال��ى  طرابلس 
بعدما تبين ان منصور وحبلص كانا ال يزاالن ناشطين في االعداد 
لعمليات ارهابية جديدة بدليل وجودهما معا في مكان سري قبيل 
المعلومات عليهما ومن كان في صحبتهما. واشارت  اطباق شعبة 
الشباب  من  ومجموعة  منصور  ان  الى  ل�"النهار"  توافرت  معلومات 
لم يغادروا طرابلس اطالقا بل كانوا يتنقلون  باحزمة ناسفة بين 
االنصياع  منصور  ورفض  البداوي.  ومخيم  فيها  القديمة  المناطق 
ل��ط��ل��ب ش����ادي ال���م���ول���وي ال��م��ط��ل��وب اي���ض���ا ل����دى االج���ه���زة م���غ���ادرة 
بان  الحلوة النه قطع وعدا على مجموعته  الى مخيم عين  طرابلس 
يموت "شهيدا" في التبانة. اما حبلص فتردد انه كان هرب ومن 
والمنية  الضنية  بين  ال��ح��دود  على  السمك  عين  منطقة  ال��ى  معه 
ث��م ح���اول م��ن��ذ ف��ت��رة تنشيط ح��رك��ت��ه ف��اس��ت��أج��ر ش��ق��ة ف��ي منطقة 
بدأ  نفسها  المعلومات  ووف��ق  م��زور.  باسم  ال��ك��ورة  في  العين  ضهر 
التواصل بين المطلوبين واتفقا على توحيد الصف ثم اجتمعا أول 
من أمس في احد مقاهي باب الرمل مع افراد من مجموعتيهما ومن 
ثم توجهوا الى الزاهرية. وفي كل الوقت كان رجال القوة الضاربة 
في شعبة المعلومات الذين قدموا من بيروت يراقبونهم تبعا لداتا 
االتصاالت. ثم حصل اإلطباق عليهم لدى محاولة كل من منصور 

ال��ن��ار ورد  ال��ه��رب بسيارتين ف��ب��ادرا ك��ل م��ن جهته ال��ى اط��الق  وحبلص 
رجال االمن فقتل منصور والسائق الذي كان معه واوقف حبلص كما 

اوقف شخص آخر في شكل مستقل عن العملية. 
واكد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تولى االشراف على العملية 
الروم  المعلومات في مستشفى  من شعبة  أمس جريحين  تفقده  بعد 
اطلقت  بعدما  اال  ال��ن��ار  يطلقوا  "ل��م  المعلومات  عناصر  ان  باالشرفية 
خ��ال��د حبلص  للمتهم  ه��ن��اك رص��د تقني  ال��ن��ار واص��ي��ب��وا وك��ان  عليهم 
وكان مصادفة في االجتماع مع المتهم اآلخر اسامة منصور ولم يكن 
مقررا اطالق النار او القتل. وما حصل ان المطلوب اطلق النار فاضطرت 
ش��ع��ب��ة ال��م��ع��ل��وم��ات ال���ى ال�����رد". وج����اء ذل���ك ف��ي س��ي��اق رده ع��ل��ى ب��ي��ان 
اصدرته "هيئة العلماء المسلمين" وتحدثت فيه عن "قتل استباقي " 
للمطلوبين. وعّبر المشنوق عن "فخره بالجريحين" من شعبة المعلومات 
اي  من  تسمعانه  كالم  وكل  جانبكما  الى  اللبنانيين  جميع  "إّن  قائال: 
جهة ليس له اي قيمة الن من قاومتماهما هم الكافرون بكل االديان 
وبكل الدولة وبكل امن اللبنانيين واستقرارهم". وشدد على "اننا لن 
نترك اي متهم او مطلوب للقضاء على كل االراضي اللبنانية وتحديدا 
نهاد  وليس  الشمالي  البقاع  وف��ي  الجنوبية  الضاحية  او  الجنوب  في 

المشنوق من يترك مهمة من هذا النوع".
على  بناء  كانت  طرابلس  ف��ي  االخ��ي��رة  العملية  ان  "ال��ن��ه��ار"  وعلمت 
ال��دائ��رة  ال��م��ف��اوض��ات  بسبب  تنفيذها  ت��أخ��ر  ول��ك��ن  سابقة،  معلومات 
المعّول  وكان  المخطوفين.  العسكريين  في شأن  النصرة"  "جبهة  مع 
عليه التوصل الى نتائج إيجابية في ملف العسكريين، لذا روعي واقع 
إعتماد  أن  تبّين  وق��د  ب���"ال��ن��ص��رة".  المرتبطة  ال��ج��م��اع��ات  ال��ت��ح��رك ض��د 
الدولة سياسة المراعاة هذه لم تحقق المبتغى منها حتى اآلن فتقرر 
ال��ى تحريك ملف  ي��ؤدي ذل��ك  أن  المتوقع  اذ من  االق��الع عنها.  عندئذ 
إي��ج��اب��ا. وف��ي رأي م��ص��ادر وزاري����ة ان االن��ج��از  االف����راج ع��ن العسكريين 
االمني في طرابلس كان ليؤثر إيجابا على العمل الجاري لتنفيذ الخطة 
على  المحتدم  السجال  لكن  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  في  االمنية 

خلفية تطورات اليمن قلل هذا التأثير.
أن  االط��الع  واسعة  مصادر  من  "النهار"  علمت  متصل،  سياق  وف��ي 
على  المقبلين  االس��ب��وع��ي��ن  ف��ي  االف���ق  ف��ي  ت��ل��وح  دقيقة  أمنية  مرحلة 
هذه  ب���وادر  ب���دأت  وق��د  وس��وري��ا.  لبنان  بين  الشرقية  ال��ح��دود  صعيد 
الجانب  على  ال��س��وري  الجيش  ينفذها  التي  العمليات  بفعل  المرحلة 

السوري من الحدود حيث شن امس الطيران السوري خمس غارات.

رد "المستقبل"... والحوار 
أما على الصعيد السياسي وعلى رغم مسارعة رئيس مجلس النواب نبيه 
بري أمس الى تبديد التشكيك في استمرار الحوار بين "تيار المستقبل" 
الكثير  المسار رسمت  افق هذا  المتزايدة في  الغيوم  الله"، فإن  و"حزب 
من التساؤالت عما ستفضي اليه الجولة العاشرة من الحوار الثلثاء المقبل 
والتي ستكون أمام االختبار األشد دقة وحساسية ربما للمرة االولى منذ 
انطالقه. وكان بري أكد أمس أن الحوار "قائم ودائم لتحقيق ما هو في 
بعد  وه��ي  باقية  المقبلة  والجلسة  الطرفين،  من  وب��إص��رار  لبنان  مصلحة 

عطلة عيد الفصح مباشرة أي في 14 نيسان الجاري".
ل�"تيار المستقبل" احمد الحريري  العام  في غضون ذلك، رّد االمين 
أمس على البيان االخير لرئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد 
رعد الذي رد فيه على الرئيس سعد الحريري داعيا قيادة "المستقبل" 
الى "مراجعة سياساتها". وحمل احمد الحريري بعنف على "مغالطات 
الله الذي زج لبنان في الصراعات االقليمية في سوريا  والعراق  حزب 
واليمن والبحرين وسواها ووضع لبنان منذ سنوات فوق صفيح ساخن 
من االنقسامات الوطنية والفتن الطائفية". وتساءل "أين هي األخالق 
المشاركة  ح��ق  نفسه  الله  ح��زب  يعطي  أن  ف��ي  والوطنية  واالنسانية 

العربي واالسالمي وينفذها في حق مئات  التاريخ  في أكبر مجزرة في 
اآلالف من ابناء الشعب السوري؟". واعتبر ان النائب رعد "ال يستطيع 
التي  بالعيون  اال  ي��رى  االي��ران��ي��ة وال  الفتاوى  بميزان  اال  االم��ور  ي��زن  ان 
إنه  )نصرالله(  حسن  السيد  يقل  أفلم  خامنئي،  علي  السيد  يحركها 

جندي صغير في جيش والية الفقيه؟".

باكستان تلتزم الحياد يف اليمن

باكستان ستقف كتفا لكتف مع السعودية وشعبها".
ولم تعلق الحكومة الباكستانية بعد على مشروع القرار، لكنها قالت 

إنها ستلتزمه.
وواصل التحالف غاراته الجوية في اليمن لليوم السادس عشر تواليًا. 
وفي صنعاء، استهدف مخازن أسلحة يستخدمها جنود موالون للرئيس 

السابق علي عبد الله صالح وهو واحد من أقوى الداعمين للحوثيين.

الفروف وعلوي
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ونظيره 
العمليات  لوقف  فورية  خطوات  اتخاذ  إل��ى  علوي  بن  يوسف  العماني 

العسكرية في اليمن.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "الفروف وبن علوي بحثا  
قلقهما  وأعربا عن  اليمن،  في  النزاع  في  بينهما  هاتفية  مكالمة  خالل 
المدنيين  مئات  مقتل  إل��ى  أدت  التي  العسكرية  العمليات  الستمرار 
وتفاقم الكارثة اإلنسانية في هذا البلد"، كما اتفقا على ضرورة اتخاذ 
العسكرية  العمليات  جميع  ل��وق��ف  ف��وري��ة  خ��ط��وات  ال��دول��ي  المجتمع 

وتفعيل الجهود إليجاد حل سياسي لألزمة اليمنية.

فابيوس
وي��ص��ل وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ف��رن��س��ي ل����وران ف��اب��ي��وس م��س��اء ال��ي��وم ال��ى 
الرياض في زيارة للمملكة العربية السعودية تهدف الى طمأنة الزعماء 
السعوديين الذين ال يخفون قلقهم من االتفاق االطار الذي توصلت 
اليه  مجموعة 5 + 1 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس االمن، 

الى المانيا، مع ايران على البرنامج النووي لطهران.
وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي: "سنشرح للسعوديين اننا سنبقى 
ازاء تطبيق االتفاق االطار الموقع مع ايران في الثاني  يقظين للغاية" 

من نيسان وازاء المفاوضات التي ستتواصل في الموضوع نفسه.
وال����ى ال��م��ل��ف ال���ن���ووي االي���ران���ي، ي��ت��وق��ع أن ي��ب��ح��ث  ف��اب��ي��وس ال��ذي 
زعماء  وأب��رز  عبدالعزيز  ب��ن  سلمان  الملك  السعودي  العاهل  سيلتقي 
اليمن،  في  الرياض  بقيادة  للتحالف  العسكري  التدخل  في  المملكة، 
بين  الثنائية  وال��ع��الق��ات  الفلسطينية،  االسرائيلية-  ال��س��الم  وعملية 

البلدين.
وق���ال م��ص��در دي��ب��ل��وم��اس��ي  ف��رن��س��ي: "س��ن��ك��رر ال��ق��ول إن��ن��ا سنبقى 

يقظين جدًا ازاء عدد من النقاط" المتعلقة باالتفاق النووي.
جانب  ال��ى  "تقف  فرنسا  ان  فابيوس  اليمن، سيكرر  م��وض��وع  وف��ي 
ك��م��ا س��ت��ؤك��د تضامنها  االس���ت���ق���رار"،  المنطقة الع����ادة  ف��ي  ش��رك��ائ��ه��ا 
على  اجبر  ال��ذي  ه��ادي  منصور  عبدربه  الشرعي"  اليمني  "الرئيس  مع 

مغادرة عدن الى المملكة تحت ضغط قوات الحوثيين.
أبو  ولي عهد  غد، سيلتقي  الرياض مساء  فابيوس  يغادر  ان  وقبل 

ظبي الشيخ محمد بن زايد الذي يزور المملكة.
وتجري باريس وأبوظبي محادثات في شأن شراء مقاتالت "رافال" 
فرنسية يفترض ان تحل محل نحو 60 طائرة من نوع "ميراج" تملكها 

دولة االمارات العربية المتحدة حاليًا.

"الدولة اإلسالمية" تعزز قواتها شمال حلب

بين  الشائعات  وي��ن��ش��رون  ال��ن��اس  لتخويف  برسائل  يبعثون  "إن��ه��م 
الناس أنهم عائدون".

وأفاد المرصد أن معارك دارت في بلدة بالقرب من مسرح تفجير 
سيارتين مفخختين االسبوع الماضي. وقال مديره رامي عبدالرحمن: 
"تحاول داعش استهداف الفصائل اإلسالمية وغيرها من الفصائل 
المقاتلة في الريف شمال حلب... إنهم يحاولون أخذ زمام المبادرة".

"ال��دول��ة  ع��ق��ب ه��ج��م��ات لمقاتلي تنظيم  أح����دث ح��م��ل��ة   وج����اءت 
الحكومة منها محافظة  اإلسالمية" جنوبا في مناطق تسيطر عليها 
إح��دى  على  خ��الل هجوم  نحو 40 شخصا  التنظيم  ذب��ح  حماه حيث 

القرى.
 وإذا استطاع التنظيم السيطرة على مخيم اليرموك الذي ال يزال 
يشهد م��ع��ارك ض��اري��ة، ف��إن ذل��ك سيمنحه موطئ ق��دم على مسافة 

بضعة كيلومترات من قصر الرئيس السوري بشار األسد.

 موسكو
 واختتمت امس رسميا المحادثات بين ممثلين للحكومة السورية 
م��ن دون مؤشر إلح���راز تقدم  ف��ي موسكو  المعارضة  أع��ض��اء  وبعض 
يذكر إلنهاء صراع مستمر منذ أربع سنوات قتل فيه أكثر من 220 
للمرة  روس��ي��ا  تستضيفها  التي  المحادثات  وش��ه��دت  أل��ف شخص. 
الثانية هذه السنة خالفات بين مبعوثي المعارضة ولم يشارك فيها 
من  المدعوم  ال��س��وري��ة"  والمعارضة  ال��ث��ورة  لقوى  الوطني  "االئ��ت��الف 

الغرب ومقره اسطنبول.
وأشاد الوسيط الروسي فيتالي نعومكين والنائب السابق لرئيس 
ال�����وزراء ال���س���وري ق���دري جميل ال���ذي ان��ض��م ال���ى ص��ف��وف ال��م��ع��ارض��ة 
الدائم  السوري في موسكو مندوب سوريا  الحكومي  الوفد  ورئيس 
لدى االمم المتحدة السفير بشار الجعفري باتفاق قالوا إن الجانبين 
أي��داه. وأوضحوا أنه يدعو الى اتفاق سياسي يستند الى وثيقة تم 
الخارجي  اليها في جنيف عام 2012 ووض��ع نهاية للتدخل  التوصل 

ووقف دعم اإلرهاب في سوريا.
 لكن سمير العيطة، وهو من ممثلي المعارضة، نفى أن يكون كل 
مبعوثي المعارضة أيدوا مجموعة المبادئ التي اتفق عليها ودعا الى 
اجراءات لبناء الثقة ومعالجة القضايا اإلنسانية بما في ذلك اإلفراج عن 

السجناء السياسيين في سوريا. 
في غضون ذلك، أرسل األمين العام لألمم المتحدة بان كي – مون 
المبعوث رمزي عز الدين رمزي الى دمشق الجراء محادثات في شأن 

األزمة االنسانية في مخيم اليرموك.

التاريخ األميركي - الكوبي ُيعاد رسمه يف بناما

وك���ان ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ص���رح الخميس ف��ي ج��ام��اي��ك��ا: "ال نريد 
أن نكون أس��رى الماضي. حين ال تنجح سياسة ط��وال 50 سنة، ال 

تواصل القيام بها، تجرب شيئًا جديدًا".
ال��وزي��ران ج��ون كيري وب��رون��و رودري��غ��ي��ز فقد اجتمعا أكثر من  ام��ا 
ساعتين، في جلسة وصفتها وزارة الخارجية األميركية بأنها طويلة 
أنهما أحرزا  أنهما "اتفقا على  و"بناءة ج��دًا". وأف��اد مسؤول أميركي 
تقدمًا، وكذلك على مواصلة العمل لحل القضايا التي ال تزال عالقة" 
وال��ع��م��ل ل��رف��ع ك��وب��ا م��ن الئ��ح��ة اإلره����اب ف��ي مقابل ض��م��ان��ات تطلبها 
واشنطن من هافانا لعدم دعم اإلره��اب مستقباًل، وقد وجهت كوبا 
ص10 طلبًا مماثاًل إلى الواليات المتحدة.  

فاطمة عبدالله

وع���ل���ى م���ي���راي م���زرع���ان���ي ال���ت���رّوي 
��ب ال��ب��رام��ج 

ّ
إن ل����زم األم������ر. ت��ت��ط��ل

ال��دوزن��ة ض���رورة. ال  ، إنما 
ً
حماسة

 وسط. لكّن 
ّ

همود وال مبالغة. حل
أم��ي��ر ي��زب��ك م��ص��رٌّ على أّن األرض 
بأّن  تحسم  ومزرعاني  "تكّسرت" 
ال��ب��رن��ام��ج "ي��ش��غ��ل ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن". 
غير  األداء  ل��وال  شاَهد 

ُ
ت التركيبة 

���ه يستعيد 
ّ
ل��ي��زب��ك، ك���أن ال��م��ق��ن��ع 

ال����ذات. يستلطف  إث��ب��ات  مرحلة 
ال��ُم��ش��اه��د وج��وه��ًا بسيطة تشبه 
يومياته. ويروقه أّن مسرحًا يجمع 
البرنامج  بالمجد.  الطامعين  غير 
ل���م���ن دن����دن����وا أغ���ن���ي���ة وظ����ن����وا أّن 
ال��ج��م��ه��ور م��س��اف��اٍت  بينهم وب��ي��ن 
مستحيلة. البساطة جمالية. فلَم 
 هي 

ّ
ال��ظ��ل ة 

ّ
خف أّن  ليزبك  يتهّيأ 

قة؟
ّ
في االنفعالية غير الموف

الغاية  أّن  الى  البرنامج  طمأننا 
ل���ي���س���ت م������زي������دًا م������ن ت���ك���دي���س 
أّن  ول��وال  ناقص.  المواهب. مش 
في  لتمنينا  ح���دًا،  بلغت  ال��ط��ف��رة 
استخراج  أس��م��ر  ح��ض��ور سيمون 
مواهب من ذهب. ال ذهب في أيام 
الصدأ هذه. فإذا بسيمون أسمر 
ى. 

ّ
بعد غياب أم��ام أص��واٍت تتسل

، مع 
ّ

ال���ح���ّد األدن�����ى وأح���ي���ان���ًا أق�����ل
ب���ع���ض ال���ل���م���ع���ان االس���ت���ث���ن���ائ���ي. 
ج���ائ���زة س��ت��ة آالف دوالر  ل��ل��ف��ائ��ز 
 ح��ل��ق��ة، ول��ح��ام��ل ال��ل��ق��ب في 

ّ
ك����ل

أن  وك���ان  كليب.   فيديو  الختام 
ج��ل��س س��ي��م��ون أس��م��ر متواضعًا 
كريستينا  القليلة.  الخبرات  أم��ام 
ها 

ّ
ال��ص��وت كأن ر ف��ي 

ّ
نظ

ُ
ت ص��واي��ا 

الحلقة  ك��ان��ت  م��ن��ه ش��ي��ئ��ًا.  تفقه 
لمصففي الشعر، فجيء بها عضو 

النصائح.  ت��س��دي  تحكيم  لجنة 
وف��ي حلقة  البرنامج.  ه��ذا   

ٌ
لطيف

"ال��ص��ب��ح��ي��ة"  ت��ح��ّول��ت  األم،  ع��ي��د 
��ع��ًا  ب���ق���ي���ادة إي���ف���ون م��ع��ل��وف ت��ج��مُّ
ألمهاٍت لم يتنازلن عن حلم الغناء 
خارج المنزل. حققن في عيدهّن 
 ُم���س���ت���ب���َع���دًا. ول��س��ائ��ق��ي 

َّ
م����ا ظ�����ل

هم فنانون بالفطرة!( 
ّ
الفانات )كل

زعيتر  أح��م��د  فيها  ��َس��ب 
َ
ك حلقة 

الى  وانتقل  الجائزة  الشوارب  أبو 
النهائيات.

مزرعاني س��ؤااًل  ميراي  لم تجد 
أل��ف��ت��ري��ادس سوى  آخ��ر لميشال 
"ش�����ي م������ّرة ط���ال���ع ب���س���رف���ي���س أو 
ب����وس����ط����ة؟". ال����س����ذاج����ة ل��ي��س��ت 

بساطة، وإن اختلط األمر.

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

شاشة

سيمون أسمر يف جوٍّ ُيسّذج البساطة!
على أمير يزبك أن يستكين قلياًل، ويحدَّ بعض الشيء من 

اندفاع الوقوف أمام الكاميرا. وعليه، إن شاء، ضبط عبارات 
"أكل رأس" الُمشاهد، كالجزم بأّن برنامجه "صوتك شغلة" 
ت األرض انكسارات. ر األرض". بهدوء. ملَّ )"الجديد"( "مكسِّ
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عموديًا

عموديًا

أفقيًا

أفقيًا

1- رجل من بني حنيفة في اليمامة اّدعى النبوة هزمه المسلمون في "حديقة الموت". 2- صراع أسطوري بين ابني أوديب ملك 
طيبة أّدى إلى مصرعهما - حرف يوناني. 3- أّمة يعبدون الشمس زاروا المسيح عند والدته - العجزة الضعفاء. 4- مدينة في صعيد 
 مصر على النيل - أشعال. 5- حرف عطف - أفّك - مواقع النزول. 6- حدائقنا المحاطة بجدران - دك الحائط. 7- وخامته - البحر.
8- أتباع ومؤيدون - حرف مكرر. 9- عكسها حاكم - االسم األول لبيكاسو - قام وذهب. 10- مواضع هبوط الماء - عائلة نائب الرئيس 

 ما - حيوان بحري له ثماني أرجل في رأسه. 12- مؤّرخ قرطبي األصل اشتهر بكتابه "طبقات األمم".
ً
االميركي. 11- يقصْدَن أحدا

 1- معركة مرج دابق. 2- ابن ابي الدنيا. 3- يغتدون - دهان. 4- سدو - يليا - برص. 5- لبنان - الجيدو. 6- ين - مهر - جبهوه.

. 9- المنس - جدع - بّغ. 10- أبجدّية - الدلو. 11- ورد - االعتبار. 12- لص بغداد - كرسي.
ّ

ل - أدنو - أئل
ّ
7- مائت - عّب - كمال. 8- ال

 1- م��ا - سليم األول. 2- عبيد ب��ن األب���رص. 3- رن��غ��ون - ال��م��ج��دب. 4- ك��أت - أم��ة - ن��د. 5- تبدينه - أس��ي��اد.
تك. 10- إنهبيهما - دبر. 

ّ
 - ألج - وداع. 9- د. د. د - جّبك - عل

ّ
6- ميول - رعد - تال. 7- رانيا - بنج - أد. 8- جل

11- بيار دوالبالس. 12- قانصوه الغوري.

1- شاعر عباسي ابن عم الشاعر دعبل الخزاعي عمي في آخر حياته له مراٍث في عينيه. 2- مترجم عربي عّرب "الغذاء" لبقراط 
ل. 5- سئم - إلهام - علونا وارتفعنا. 

ّ
 و"الترياق" لجالينس. 3- يترك األرض بال زرع - العقبان. 4- مالزماتها - تواضع وتذل

 خيره - نلهو - متشابهان. 8- أخزى وسّب - تحّرك واضطرب - ضرْبَن. 9- حبسوه 
ّ

6- تباحثنا وتناتشنا - مقبل. 7- قل
ب. 11- فقيه حنفي قّربه السلطان أكبر ثم غضب عليه لرفضه موافقته على بدعة 

ّ
- الثابت. 10- الذي فقد زوجته - يرط

 من دمه.
ً
دين إلهي فسجنه وخنقه. 12- حاكم اليهودية الروماني 26-36م أسلم المسيح للموت وغسل يديه متبرئا

حل الشبكة السابقة

فةلمنلاةفاطلولك

ادرارضه�اصغرارار

ناكلبلافيواه�صه�د

ظكفافوىلاصلقبتت

رتلنيلتبدبازلثس

وداتكاعلىتيراجم

اه�يءته�ابلحظىلعب

حل الشبكة السابقة
كريت

الكلمة 
شاعر جاهلي 

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

كلمة السر.

أال فانظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها ال تكاد تنال بلحظ البصر وال بمستدرك الفكر كيف دّبت على أرضها 
وصّبت على رزقها.
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رقم 3727 - مستوى وسط 

حل سودوكو رقم 3726

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.

568342791

394781256

127569834

816453972

239176548

754928163

981635427

672894315

453217689

كلمة السر  كلمات متقاطعة

SUDOKU

مطرانية بيروت للروم األرثوذكس
يترأس متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة 
صلوات األسبوع العظيم والفصح المقدس في كاتدرائية 

القديس جاورجيوس وفق اآلتي:
- السبت 11 نيسان: القداس اإللهي الساعة العاشرة صباحًا.
- األحد 12 نيسان: الهجمة وقداس الفصح الساعة الثامنة 

والنصف صباحًا.
االثنين 13 نيسان، االثنين الجديد: القداس اإللهي الساعة 

العاشرة صباحًا. )الباعوث(

عامان على اختطاف المطرانين
دعا اللقاء االرثوذكسي والرابطة السريانية الى مهرجان 

تضامني بمرور عامين على اختطاف المطرانين بولس 
اليازجي ويوحنا ابرهيم يتكلم فيه وزير الداخلية والبلديات 

نهاد المشنوق والعالمة السيد علي فضل الله ورئيس 
الرابطة السريانية حبيب افرام واألمين العام االرثوذكسي 

النائب السابق مروان أبو فاضل، الساعة الخامسة والنصف 
مساء األربعاء 22 نيسان في بيت الطبيب، قاعة المحاضرات 

الكبرى، فرن الشباك، التحويطة.

مجتمعنا
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الصحة ُتقفل "مركز سيلكور للتجميل" يف فرن الشباك

أزمة موظفي الكازينو تنتهي قريبًا واإلدارة ملتزمة بنود اتفاق العمل
اجتماعات واتصاالت مكّثفة لقزي والحل النهائي بعد األعياد

دهم محافظ الشمال القاضي رمزي 
اإلسالمي  الطبي  المستوصف  نهرا، 
في منطقة المنية لصاحبه عامر الرز 
ع��ل��م ال���دي���ن، ي��راف��ق��ه رئ��ي��س م��ف��رزة 
استقصاء الشمال المالزم األول نبيل 
ع��وض على رأس ق��وة م��ن ال��م��ف��رزة، 
ومفتشة وزارة الصحة بشرى السيد.

وال����م����س����ت����وص����ف ه�����و ع�����ب�����ارة ع��ن 
مستشفى م��ص��غ��ر، وق���د ت��م��ت اث��ن��اء 
ال���م���داه���م���ة م��ب��اغ��ت��ة ط��ب��ي��ب س����وري 
ي����ج����ري ع��م��ل��ي��ة ج����راح����ي����ة م����ن دون 
ض��م��ادات وم���ن دون ات��ب��اع ال��ش��روط 
ال��م��ط��ل��وب��ة الج�����راء عمليات  ال��ط��ب��ي��ة 
ج���راح���ي���ة. ك���ذل���ك ع��ث��ر ع��ل��ى أدوي����ة 
م��ن��ت��ه��ي��ة ال��ص��الح��ي��ة وم����ع����دات غير 
ص��ال��ح��ة ل��الس��ت��خ��دام ال��ط��ب��ي، ف��أم��ر 
المستوصف  ب��خ��ت��م  ن��ه��را  ال��م��ح��اف��ظ 

بالشمع األحمر.
وقال نهرا: "أتينا بعدما توافرت لنا 
المستوصفات  بعض  عن  معلومات 
وال���م���س���ت���ش���ف���ي���ات ال���ت���ي ت��ع��م��ل ب��ال 

ت����رخ����ي����ص. وك����م����ا رأي����ت����م ه���ن���ا ه���ذا 
مستشفى مصغر يضم أسرة وتجري 
معقمة،  غير  ب���أدوات  العمليات  فيه 
إضافة إلى أدوية منتهية الصالحية 
وغير مرخصة. فضاًل عن استخدامه 
في  الحق  لهم  ليس  أطباء سوريين 
العمل في لبنان وغير منتسبين الى 

نقابة األطباء".
وأض���������اف: "ال���م���س���ت���وص���ف ال����ذي 
ي��س��ت��وف��ي أي ش�����رط من  رأي����ن����اه ال 
ش�����روط ال���س���الم���ة وال���ص���ح���ة ال��ع��ام��ة، 
وسوف نعمد الى إقفاله فورا واتخاذ 
اإلجراءات المناسبة في حق اصحابه، 
الصالحة وغير  األدوي���ة غير  وإت���الف 

الرسمية من وزارة الصحة".
وفي سياق آخر، قرر وزير الصحة 
إقفال "مركز  اب��و فاعور  وائ��ل  العامة 
سيلكور للتجميل" في فرن الشباك، 
بسبب عدم حصوله على الترخيص 
ال���ق���ان���ون���ي ول����ع����دم ت����واف����ر ال���ش���روط 
الصحية ب��داخ��ل��ه ح��ي��ال ع���دم وج��ود 

ويعمل  ي��ش��رف  اخ��ت��ص��اص��ي  طبيب 
ع���ل���ى أج����ه����زة ال����الي����زر ف����ي ال���م���رك���ز، 
ب��ح��روق وت��ش��وي��ه ف��ي وجه  ولتسببه 
ع���ل���ي ح����م����ود اب���ره���ي���م ال�������ذي ت��ق��دم 
ب��ش��ك��وى ض��د ال��م��رك��ز ال��م��ذك��ور في 
م��ن  ط���ل���ب  ك����ذل����ك  ال����ص����ح����ة.  وزارة 
مركز  إق��ف��ال  الهرمل  بعلبك  محافظ 
للدكتور عماد. العينات عائد  لجمع 
ه������.ع ف���ي ح���ي ال���ب���رب���ارة ف���ي بعلبك 
ل��م��خ��ال��ف��ت��ه االن��ظ��م��ة ال��م��رع��ي��ة، آم��ال 

اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة.
الصحة  وزارة  م��راق��ب��و  واس��ت��ك��م��ل 
اق���ف���ال ال��ح��ض��ان��ات غ��ي��ر ال��م��رخ��ص��ة، 
 kids corner فقاموا بإقفال حضانة
 coccinelle في كفرحيم وحضانتي
وج��رى  ب��ق��ع��ات��ا  ف��ي   moms careو
المرخصة  غير   a2z حضانة  إق��ف��ال 
والموجودة في منزل في بقعاتا وغير 
المستوفية للشروط المطلوبة. وتم 
غير   l’enfantine حضانة  إق��ف��ال 

المرخصة في بتلون.

"النهار" 

تطورات إيجابية شهدتها الساعات 
بعض  بأزمة  يتعلق  ما  في  الماضية 
م��ص��روف��ي ك��ازي��ن��و ل��ب��ن��ان وت��ح��دي��دا 
م�������ن ت����خ����ط����ى م����ن����ه����م ع�����م�����ر ال����������60 
س���ن���ة. ف����االزم����ة ب������دأت ب���ي���ن ه����ؤالء 
تبلغهم  عند  واالدارة،  المصروفين 
م��ن دائ����رة ال��م��ح��اس��ب��ة ف��ي ال��ك��ازي��ن��و 
��م تعويض 

ّ
ب���ض���رورة ال��ح��ض��ور ل��ت��س��ل

ال����ذي ت���مَّ احتسابه  ال��خ��دم��ة  ن��ه��اي��ة 
العمل وليس  على أس��اس س��ن��وات 
ت��ع��وي��ض ال���ص���رف ال����ذي أع��ل��ن عنه 
ض��م��ن االت��ف��اق ف��ي وزارة ال��ع��م��ل اي 
خ��دم��وا  ل��ك��ون��ه��م  دوالر،  ال����ف   250
أكثر من 15 سنة في الكازينو، كما 
ال��ذي��ن  ال��م��ص��روف��ي��ن  االدارة  أب��ل��غ��ت 
عاما(   64( التقاعد  سن  من  اقتربوا 
وع���دده���م 7 م��وظ��ف��ي��ن، ب��إع��ادت��ه��م 
ال���ى ال��ع��م��ل ح��ت��ى ت���اري���خ ت��ق��اع��ده��م 
ال�����ذي ي��ح��ل ه����ذه ال���س���ن���ة، ع��ل��ى أن 
المستحقة  بالقيمة  تعويضهم  يتم 
ال��ى س��ن��وات الخدمة،  لهم اس��ت��ن��ادًا 

وب��ال��ت��ال��ي ع����دم م��ن��ح��ه��م ال��ت��ع��وي��ض 
الذي تمَّ االتفاق عليه.

أم���ام ه��ذه االزم����ة، ع���ادت مساعي 
ن��ه��ائ��ي  ب��ح��ل  ل��ل��خ��روج  ال��ع��م��ل  وزارة 
ل��ل��م��ل��ف. وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، علمت 
"النهار" ان الوزير سجعان قزي قاد 
سلسلة إتصاالت في االيام الماضية 
وع���ق���د اج���ت���م���اع���ات ف���ي ال��������وزارة مع 
إدارة الكازينو أثمرت تأكيد االدارة 
ال��ذي  االت��ف��اق  بنود  بجميع  إلتزامها 
أعلن عنه في 6 آذار الماضي، وأنهى 
أزم������ة اغ������الق أب�������واب ال���ك���ازن���و ل��م��دة 
ان  ال��ى  المعلومات  وتشير  اس��ب��وع. 
مجلس االدارة أبلغ قزي أنه لم يخرج 
عن االتفاق، بل ما حصل في االسابيع 
اضطرارية  خطوات  كانت  الماصية 
الستيعاب الشغور الذي حصل في 
نتيجة  الكازينو  ف��ي  ال��م��راك��ز  بعض 
الواسعة للموظفين.  عملية الصرف 
قزي  للوزير  الكازينو  إدارة  وأك���دت 
وف���ق ال��م��ع��ل��وم��ات، ب��أن��ه��ا طلبت من 
بعض الموظفين البقاء في مراكزهم 
ح���ت���ى ت��غ��ط��ي��ة ال���ش���غ���ور ف����ي ب��ع��ض 

المراكز الحساسة. وتشير المصادر 
االدراة تمكنت  ان  للملف،  المتابعة 
ال��ش��واغ��ر بالطريقة  م���لء  إع����ادة  م��ن 
ال��م��ن��اس��ب��ة، وع��ل��ي��ه ل���م ت��ع��د ب��ح��اج��ة 
ال�����ى ال���م���وظ���ف���ي���ن ال����ذي����ن الح��ظ��ه��م 
الصرف وشكلت قضيتهم في  قرار 
 ( الماضية موضوع سجال  االسابيع 
15 موظفا(. وفي هذا السياق، تؤكد 
م��ص��ادر وزارة ال��ع��م��ل ل���"ال��ن��ه��ار" ان��ه 
المقبل  م��ن منتصف االس��ب��وع  ا  ب���دء
اي ب��ع��د إن��ت��ه��اء ع��ط��ل��ة االع���ي���اد، من 
كل  الموظفين  ه��ؤالء  منح  المنتظر 
حقوقهم المعنوية والمادية بحسب 
بنود االت��ف��اق، وذل��ك ضمن مساعي 
الملف  ه���ذا  إلن���ه���اء  االدارة  م��ج��ل��س 
أخرى  إصالحية  بنود  الى  واالنتقال 
وض��ع��ت ل��ك��ازي��ن��و ل��ب��ن��ان. وال ب��د من 
التذكير ب��أن ق��زي رف��ض ف��ي ب��ادئ 
االمر إعطاء براءة ذمة إلدارة الكازينو 
أنه  خصوصا  االتفاق  التزامها  لعدم 
كان راعيا له، واليوم يبدو ان االمور 
ذاه��ب��ة نحو ال��ح��ل ال���ذي ي��ط��وي هذا 

الملف نهائيا.

موريس متى

في خطوة تاريخية، توصلت القوى 
اتفاق مبدئي  ال��ى  وإي��ران  العالمية 
ف���ي ش���أن ب��رن��ام��ج ط���ه���ران ال��ن��ووي 
ع��ق��د من  ��ا دام ط���وال 

ً
لتنهي خ��الف

الزمن، ما يعتبر خطوة اولى نحو بدء 
المفروضة  الغربية  العقوبات  رف��ع 
وإع��ادة  االسالمية  الجمهورية  على 
السياسية  الساحتين  ال��ى  ط��ه��ران 

واالقتصادية العالمية.
ل���ح���ظ���ة إع�������الن ب����ن����ود االت�����ف�����اق، 
ال���م���س���ت���ث���م���ري���ن  آالف  ان����ت����ظ����ره����ا 
االي��ران��ي��ي��ن وال��دول��ي��ي��ن م��م��ن ع��ان��وا 
العقوبات.  تداعيات  م��ن  لسنوات 
الخبير  يعتبر  ال��س��ي��اق،  ه���ذا  وف���ي 
االقتصادي غازي وزني ان التفاهم 
ت���اري���خ���ي ول�����ه ب���ع���د اس���ت���رات���ي���ج���ي، 
على  االقتصادية  مفاعيله  تتوقف 
مدى مساهمته في تعزيز االستقرار 
بين  العالقات  وتوثيق  الثقة  وبناء 
"ت��أت��ي  وي����ق����ول:  ال��م��ن��ط��ق��ة.  دول 
المفاعيل االقتصادية تدريجيا عبر 
رفع الحظر عن الصادرات النفطية 
المجمدة  اموالها  وتحرير  االيرانية، 
ف����ي ال����م����ص����ارف ال���غ���رب���ي���ة ال��ب��ال��غ��ة 
االت���اح���ة  وع���ب���ر  دوالر،  م��ل��ي��ار   120
المصرفي  ال��ن��ظ��ام  ب��اس��ت��ع��م��ال  ل��ه��ا 
العالمي واالجازة للشركات العالمية 
ال����ع����ودة ل���الس���ت���ث���م���ار، ف��ي��م��ا ت��أت��ي 
المفاعيل االستراتيجية عبر انفتاح 
اي���ران وت��ع��زي��ز نفوذها  ال��ع��ال��م على 

اقليميا".
اي��ران  على  العقوبات  تكون  ق��د 
فشلت ف��ي ال��ح��ّد م��ن ن��ف��وذه��ا في 
ال��م��ن��ط��ق��ة، وت���ح���دي���دا ف���ي س��وري��ا 
والعراق ولبنان واليمن وقطاع غّزة 
، ولكنها تمكنت حتما من إيصال 
االقتصادية  قطاعاتها  من  العديد 
الى حافة الهاوية، بعد عزل البالد عن 
النظام المصرفي العالمي وتقليص 
وم��م��ارس��ة كل  ال��خ��ارج��ي��ة،  تجارتها 
الممكن  االقتصادي  الحصار  ان��واع 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ب��ل��د ال����ذي ي��ق��در حجم 
اقتصاده بحوالى 370 مليار دوالر. 
رضائي، سكرتير  محسن  وبحسب 
النظام،  مجلس تشخيص مصلحة 
إي����ران حرمتها من  ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى 

100مليار دوالر من عائدات النفط 
ف��ي االع�����وام ال��ث��الث��ة ال��م��اض��ي��ة. ام��ا 
ديفيد كوهن مساعد وزير الخزانة 
االميركية المكلف مكافحة االرهاب 
االسالمية  الجمهورية  ان  فكشف 
خسرت ما بين 3 و5 مليارات دوالر 

شهريا بسبب العقوبات.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، يشير وزن��ي 
الى ان العقوبات ادت الى إنكماش 
االقتصاد االيراني بين عامي 2012 
8,5%ل����ي����ع����ود  ب����ح����وال����ى  و2013 
وي��س��ج��ل ن��م��وا خ��ج��وال ع��ن��د %1,5 
عام 2014، كما تراجعت الصادرات 
مليوني  م���ن2,6  ب����%60،  النفطية 
ال����ى   2011 ف������ي  ي����وم����ي����ا  ب����رم����ي����ل 
ف����ي 2014،  ب���رم���ي���ل  1,21م����ل����ي����ون 
م��ت��ّس��ب��ب��ة ف����ي ت����راج����ع ال���م���داخ���ي���ل 
الى  دوالر  100م��ل��ي��ار  م��ن  السنوية 
أقل من 30 مليارا. وتزامن هذا االمر 
مع انخفاض االنتاج النفطي من 4 
ماليين برميل يوميا عام 2011 الى 
ما  ع��ام 2014،  برميل  مليوني   2,5
أج��ب��ر ط��ه��ران ع��ل��ى ت��خ��زي��ن ماليين 

البراميل النفطية غير المباعة. 

العقوبات وإن رفعت! 
خ���س���ارة  ال������ى  ال���ع���ق���وب���ات  أدت 
اس����ت����ث����م����ارات ض���خ���م���ة ف����ي ال���ب���الد 
بسبب انسحاب الشركات العالمية 
وخ����ص����وص����ا ال���ن���ف���ط���ي���ة م���ن���ه���ا، اذ 

اس���ت���ث���م���ارات   2011 ف����ي  خ����س����رت 
النفطية  التكنولوجيا  ق��ط��اع  ف��ي 
مليار  بحوالى 60  ال��ج��دي��دة وح��ده 
االحتياطات  تقلصت  كما  دوالر، 
مليار   200 الى  االجنبية  بالعمالت 
ال���ى ه��ب��وط سعر  ب��االض��اف��ة  دوالر، 
ص���رف ال���ري���ال االي���ران���ي ب��اك��ث��ر من 
ف��ت��رة 2012 – 2014  56%خ����الل 
ل��ت��ص��ل ق��ي��م��ت��ه ال�����ى37 أل����ف ري���ال 
المست  تضخم  نسبة  م��ع  ل��ل��دوالر 

45% وبطالة قرب %20. 
وم����ع رف����ع ال��ع��ق��وب��ات ت��دري��ج��ي��ا، 
ي���ت���وق���ع وزن�������ي ع�������ودة ال�����ص�����ادرات 
مليون   1,21 من  االيرانية  النفطية 
ب���رم���ي���ل ي���وم���ي���ا ال������ى ح����وال����ى 3,6 
ايجابا  ينعكس  م��ا  برميل،  ماليين 
ع��ل��ى إي������رادات ال���دول���ة ال��ت��ي يمثل 
من   %70 حوالى  النفطي  القطاع 
المفاعيل  وم��ن  مداخيلها.  إجمالي 
االيجابية المنتظرة من االتفاق دفع 
م��ع��دالت ال��ن��م��و م��ن ح���وال���ى%2.5 
الى قرب 6%، ليرتفع الى ما بين 
ون���ص���ف  س���ن���ة  خ������الل  7%و%8 
السنة بعد توقيع االتفاق النهائي، 
وإع��ادة نسب التضخم ال��ى ما دون 
15% والبطالة الى مستويات دون 
ل��ل��ح��رك��ة  م��ت��وق��ع��ة  وزي�������ادة   ،%13
االستثمارية االجنبية المباشرة بما 
مليارات دوالر سنويا،  قيمته 3,6 
وتحديدا الى القطاع النفطي الذي 

يحتاج الى استثمارات بحوالى 130 
مليار دوالر حتى 2020.

وم����ع ب����دء ت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��ود االت��ف��اق 
تلغي  ان  المنتظر  م��ن  ال��ت��اري��خ��ي، 
ق���راره���ا  االم���ي���رك���ي���ة  ال���خ���زان���ة  وزارة 
منطقة  أنها  إي��ران  بوصف  السابق 
ل���غ���س���ل االم���������وال ووض���ع���ه���ا ت��ح��ت 
الفصل 311 من "قانون باتريوت". 
التوصيف، ستعيد  إل��غ��اء ه��ذا  وم��ع 
المصارف االجنبية عالقاتها المالية 
م��ع ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس��الم��ي��ة وص��وال 
الى إعادة إنضمام البالد الى شبكة 
 "SWIFT" ال��ع��ال��م��ي��ة  ال��م��دف��وع��ات 
 ،2012 ع��ام  منذ  منها  حرمت  التي 
م�����ا س���ي���س���اه���م ف�����ي إع���������ادة إط�����الق 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة وال��خ��دم��ات��ي��ة 
االقتصاد  وسيحفز  واالستثمارية، 

حكما.

التداعيات االقتصادية 
على لبنان

ل���الت���ف���اق ال�����ن�����ووي إن���ع���ك���اس���ات 
ل��ب��ن��ان. فالتفاهم  ع��ل��ى  إق��ت��ص��ادي��ة 
ي��ع��ي��د ال��ج��م��ه��وري��ة االس��الم��ي��ة ال��ى 
سوق النفط عالميا، ما سيرفع حكما 
حجم المعروض العالمي من الذهب 
االس�������ود، وم����ن ه��ن��ا إف������ادة ل��ب��ن��ان. 
مع  المترافق  االض��اف��ي  فالمعروض 
ضعف في الطلب ي��ؤدي الى مزيد 
م��ن ال��ت��راج��ع ف��ي س��ع��ر ال��ب��رم��ي��ل، ما 

ي��خ��ف��ض ح��ك��م��ا ف����ات����ورة اس��ت��ي��راد 
ص 

ّ
لبنان للمشتقات النفطية ويقل

ال��ك��ه��رب��اء ويتسبب  ع��ج��ز م��ؤس��س��ة 
ف�����ي ت�����راج�����ع اس�����ع�����ار ال���م���ش���ت���ق���ات 
النفطية، بحسب وزن��ي. ويضيف: 
"ال�����ق�����رار ال���س���ي���اس���ي ي���ع���وق ت��ط��ور 
ال���ع���الق���ات االق���ت���ص���ادي���ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
كما العقوبات التي شكلت بدورها 
م��ع��وق��ا م��ن ال��ن��واح��ي االق��ت��ص��ادي��ة. 
المقبلة  المرحلة  في  يفترض  ل��ذا، 
تجاوز المعوقات إذا كان لبنان فعاًل 
اإليرانية،  السوق  من  اإلف��ادة  يريد 
ال��س��ن��وات  ف��ي  إي����ران ستشهد  ألن 
المقبلة تطورات اقتصادية ومالية 
مهمة، وال��م��ه��م ف��ي ال��م��وض��وع، أن 
ي��ع��ّد ل��ب��ن��ان ال���ع���دة وي��ج��ّه��ز نفسه 
ل���ول���وج ال���س���وق اإلي���ران���ي���ة، رغ���م أن 
فرص اإلف��ادة منها لن تتوافر بين 
تباعًا في خالل  إنما  ليلة وضحاها، 

السنوات المقبلة".
تكون  ق��د  لبنان  إف���ادة  ان  علمًا 
عبر قبوله العرض االيراني الخاص 
بسعة  الطاقة  الن��ت��اج  معامل  ببناء 
ميسرة،  ب��ش��روط  م��ي��غ��اواط   1000
وإمكان رفع حجم التبادل التجاري 
ب���ي���ن ال���ب���ل���دي���ن ال������ذي ال ي��ت��خ��ط��ى 
70م��ل��ي��ون دوالر س��ن��وي��ا، وت��ع��زي��ز 
م���ح���ت���م���ل ل���ل���ع���الق���ات ال���م���ص���رف���ي���ة 
والمالية المجمدة بحكم العقوبات. 
بقوانين  إي����ران  تتمتع  ول���إش���ارة، 
ت��س��م��ح  اذ  ج�����ذاب�����ة،  إس���ت���ث���م���اري���ة 
ل��ل��م��س��ت��ث��م��ر األج����ن����ب����ي ب��ال��ت��م��ل��ك 
100% ألي مشروع أراد اإلستثمار 
ف��ي��ه. وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، يعتبر 
االت����ف����اق  ت���وق���ي���ع  أن  ال����م����راق����ب����ون 
ال��ن��ه��ائ��ي ب��ي��ن إي������ران وال����غ����رب قد 
الباب أمام تسوية سياسية  يفتح 
تشمل  للمنطقة  شاملة  أمنية   –
ل���ب���ن���ان ق�����د ت���س���اه���م ف�����ي ح��ل��ح��ل��ة 
أزم���ة ال��ف��راغ ف��ي س���دة ال��رئ��اس��ة ما 
س��ي��ن��ع��ك��س إي���ج���اب���ا ع��ل��ى ال��ح��رك��ة 
االقتصادية الداخلية، ويعيد ثقة 
المستثمرين االجانب والمؤسسات 
إعادة  في  ويساهم  بلبنان  الدولية 

تنشيط كل القطاعات.

maurice.matta@annahar.com.lb
Twitter @mauricematta

العاصمة اإليرانية طهران.

االتفاق النووي ُيعيد إيران إلى الساحة االقتصادية العاملية
أمام لبنان اقتصاد بحجم 370 مليار دوالر وقوانين تحفيزية

إيلي قهوجي

جاء هذا االسبوع الذي أنهته بورصة 
بيروت أول من أمس، عشية العطلة 
الرسمية لعيد الفصح لدى الطوائف 
ال��م��س��ي��ح��ي��ة ال����ت����ي ت���ت���ب���ع ال��ت��ق��وي��م 
االثنين  حتى  تمتد  وال��ت��ي  الشرقي 
الماضي  لألسبوع  استكماًال  ضمنًا، 

إن من حيث غياب الصفقات الخاصة 
الكبيرة عنها أم من حيث أجواء الحذر 
ب التي خّيمت عليها في ظل 

ّ
والترق

على  واألم��ن��ي��ة  السياسية  الضبابية 
ال  التي  الداخلية  السجاالت  خلفية 
تزال تواكب عملية "عاصفة الحزم" 
اليمن.  السعودية في  التي تقودها 
العاملين  ت��وج��س  ال���ى  ذل���ك  وأدى 
ف��ي��ه��ا م��م��ا تخبئه األي����ام واألس��اب��ي��ع 

ال��م��ق��ب��ل��ة م���ن م��ف��اج��آت، األم����ر ال���ذي 
جعلهم يحجمون عن اتخاذ مبادرات 
ص��ري��ح��ة ف���ي ات���ج���اه ال��ت��وظ��ي��ف في 
ال���ص���ك���وك ال��م��ال��ي��ة ال���م���درج���ة على 
ل��وائ��ح��ه��ا ف��ي ك��ل م��ا ي��ت��ع��دى تلبية 
ح��اج��ات ال��ب��ع��ض م��ن ال��س��ي��ول��ة بيعًا 
وج��د  كلما  منها  م��ح��دودة  لكميات 
ال��م��ع��روض��ة  ب��األس��ع��ار  يشتريها  م��ن 
بها إلعادة ترتيب محافظهم المالية 
انعكس  ما  وس��رع��ان  إليها.  العائدة 
ذل�����ك ض����م����ورًا ف����ي ح���رك���ة ال����ت����داول 
ال��ت��ي اق��ت��ص��رت على ث��الث جلسات 
هذا  فيها  النشاط  حجم  يتجاوز  ل��م 
ف��ي  دوالرًا   1,100,861 األس����ب����وع 
األسبوع  دوالرًا   1,888,941 مقابل 
 41,73 نسبته  بتراجع  أي  الماضي، 
النشاط فيها  ت��وزع  المئة. وق��د  في 
ع���ل���ى م��خ��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات ب��ق��ي��ادة 
ال������م������ص������ارف، ف����ت����راج����ع����ت أس����ع����ار 
ش���ه���ادات إي�����داع "ب��ن��ك ع�����وده" من 
)ناقص   6,60 ال��ى  دوالرات   6,90
ال��م��ئ��ة( وأس���ع���ار أسهمه  ف��ي   4,35
ال��ى  دوالرات   6,75 م���ن  ال���م���درج���ة 
ال��م��ئ��ة(  ف����ي   3,71 )ن����اق����ص   6,50
وأس�����ع�����ار أس���ه���م "ب���ن���ك ب��ي��ب��ل��وس" 
ال��ى 1,73  م��ن 1,75 دوالر  ال��ع��ادي��ة 
ال���م���ئ���ة(، وال����ذي  )ن���اق���ص 1,15 ف���ي 
استقرت اسعار اسهمه التفضيلية 
 102,50 ع���ل���ى  و2009   2008  –
تواليًا  دوالري���ن  و102,40  دوالري���ن 

م����ع أس����ع����ار أس���ه���م "ب���ن���ك ب���ي���روت" 
المدرجة على 18,40 دوالرًا، لترتفع 
المدرجة  بنك"  "ب��ل��وم  أسهم  أس��ع��ار 
)زائد  الى 9,80  من 9,76 دوالرات 
ال��م��ئ��ة( واس���ه���م "ال��ب��ن��ك  0,40 ف���ي 
 A التفضيلية  ل��ل��ت��ج��ارة".  اللبناني 
 104,00 ال����ى  دوالر   100,00 م���ن 
)زائد 4,00 في المئة(. كما تراجعت 
من  "أ"  بفئتيها  "سوليدير"  اسهم 
)ن��اق��ص   11,08 ال����ى  دوالرًا   11,15

 11,11 م��ن  و"ب"  ال��م��ئ��ة(  ف��ي   0,63
 0,82 )ن���اق���ص   11,02 ال����ى  دوالرًا 
االعمار  اع���ادة  ف��ي قطاع  المئة(  ف��ي 
والتطوير العقاري، وارتفعت أسعار 
أسهم "هولسيم" من 15,00 دوالرًا 
ال��ى 16,00 )زائ���د 6,66 ف��ي المئة( 

في قطاع صناعة مواد البناء.
وم���ع ط��غ��ي��ان ال��ص��ك��وك ال��ه��اب��ط��ة 
ع��ل��ى ت��ل��ك ال���ص���اع���دة، أق��ف��ل م��ؤش��ر 
اللبنانية  ل��الس��ه��م  ان��ف��س��ت"  "ب��ل��وم 

في   1,00 نسبته  اس��ب��وع��ي  ب��ت��راج��ع 
المئة على 1213,50 نقطة.

ف��ي ال���خ���ارج، ت��واص��ل��ت ال��ض��غ��وط 
ال��ق��ط��ع  أس���������واق  ف�����ي  االورو  ع���ل���ى 
ال��ع��ال��م��ي��ة، ع��ل��ى رغ���م اي��ف��اء ال��ي��ون��ان 
أول من أمس قرضا لصندوق النقد 
أورو،  م��ل��ي��ون   460 قيمته  ال���دول���ي 
ل���دول  ال���م���ال  ان وزراء  ت����ردد  ب��ع��دم��ا 
االتحاد االوروبي امهلوا حكومة اثينا 
س��ت��ة أي����ام ع��م��ل اع��ت��ب��ارا  م��ن مطلع 
االسبوع المقبل لتقديم تعديالتها 
ان  لها  التي سبق  االص��الح��ات  على 
اق��ت��رض��ت��ه��ا الي����ف����اء  ال����دي����ون ال��ت��ي 
س��ت��س��ت��ح��ق ل��ش��رك��ائ��ه��ا االوروب��ي��ي��ن 
ال��ذي سيعقد لهذه  خالل االجتماع 
الغاية في بروكسيل في 24 نيسان 
ال����ج����اري. وف����ي ان���ت���ظ���ار ذل����ك اق��ف��ل 
ب������1,06 دوالر،  ن��ي��وي��ورك  ف��ي  االورو 
راوح  بارتفاع  فاقفلت  منطقته  في 
ب��اري��س و0,15  ف��ي  المئة  ف��ي   1,73
ف���ي ال��م��ئ��ة ف���ي م���دري���د م���ن أس��ب��وع 
الى آخر. كذلك بالنسبة الى اسواق 
المستثمرين ابتعاد شركات قيادية 
المخاطر  عالية  ن��ش��اط��ات  ع��ن  فيها 
م��ث��ل "ج����ن����رال ال���ك���ت���ري���ك" وغ��ي��ره��ا، 
الصناعي  م��ؤش��را داو ج��ون��ز  ف��اق��ف��ل 
نقطة   98,92 ب��ارت��ف��اع  ون���اس���داك 
و21,41  ن��ق��ط��ة   18057,65 ع��ل��ى 
نقطة على 4995,98 نقطة تواليًا 

عنه مطلع االسبوع.

اتجاهات األسواق

بورصة بيروت أنهت األسبوع
بتراجع 1,00 يف املئة يف سوق هزيلة

استمرار تراجع األورو 
وارتفاع البورصات

في الخارج

 توجس العاملين في 
البورصة مما تخبئه األيام 

واألسابيع المقبلة من 
مفاجآت، جعلهم يحجمون 
عن اتخاذ مبادرات صريحة 

في اتجاه التوظيف



العرب والعالم
Samedi 11 Avril  2015  | 2015  السبت 11 نيسان

10
82 ســـنـة

)و ص ف، رويترز، أ ب، أ ش أ(

ق����ال م���س���ؤول ف���ي ال��ب��ي��ت األب��ي��ض 
:"يمكنني أن أؤكد ان الرئيس أوباما 
تحدث األربعاء مع الرئيس كاسترو 
قبل ان يغادر واشنطن". كذلك أكد 
وكالة  مدير  نائب  ليجانوا،  خورخي 

األنباء الكوبية، حصول المكالمة.
ووص����ل ال��رئ��ي��س��ان إل���ى ب��ن��ام��ا في 
وق����ت الح�����ق، وب����ف����ارق دق���ائ���ق بين 
ط��ائ��رت��ي��ه��م��ا، ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي قمة 
ه���ذه  أن  وُي���ع���ت���ق���د  األم���ي���رك���ت���ي���ن. 
ال��م��ك��ال��م��ة ال��ث��ان��ي��ة ال���م���ع���روف���ة بين  
ق��ي��ادت��ي ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة وك��وب��ا 
ط��وال أكثر من نصف ق��رن، وكانت 
األول��ى في 17 كانون األول 2014، 
أوباما وكاسترو عزمهما  إع��ان  ُبعيد 
الديبلوماسية  العاقات  إع��ادة  على 

بين البلدين.
ت���ب���ادال  أن  ل��ل��رئ��ي��س��ي��ن  وس����ب����ق 
عابرة على هامش تشييع  مصافحة 
زعيم جنوب أفريقيا الراحل نلسون 

مانديا في حزيران 2013.
ويذكر أن ال لقاء رسميًا مقررًا بين 
الرئيسين على هامش وجودهما في 
تواصلهما  المتوقع  من  ولكن  بناما، 
في العشاء الرسمي في الشطر األثري 

من بناما. وكان اللقاء األخير لرئيسي 
الدولتين انعقد عام 1956، أي قبل 
سنتين من الثورة االشتراكية التي 
ق���ام ب��ه��ا ف��ي��دي��ل ك��اس��ت��رو وأط��اح��ت 
باتيستا  فولجنسيو  ال��دي��ك��ت��ات��ورر 
ال���������ذي ك����ان����ت ت����دع����م����ه ال�����والي�����ات 

المتحدة عام 1959. وأدت الى قطع 
عام  االميركية   - الكوبية  ال��ع��اق��ات 

.1961
واس����ت����ب����ق ال����رئ����ي����س األم���ي���رك���ي 
وص�����ول�����ه إل������ى ب���ن���ام���ا ب�����إع�����ان ق���رب 
رف����ع ك���وب���ا م���ن ال���ائ���ح���ة األم��ي��رك��ي��ة 
لداعمي اإلره���اب، وذل��ك في خطوة 
أس��اس��ي��ة ت��م��ه��د إلع������ادة ال��ع��اق��ات 
ك��اردن،  بن  الديبلوماسية. وكشف 
في  األرف���ع  الديموقراطي  المسؤول 
ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة بمجلس 
)وزارة(  م�����ن  "ت����وص����ي����ة  ال����ش����ي����وخ، 

ال��خ��ارج��ي��ة ل��ش��ط��ب ك��وب��ا م���ن الئحة 
الدول المساندة لارهاب".

ورفضت وزارة الخارجية األميركية 
تأكيد فحوى التوصية التي أرسلتها 

الى البيت االبيض.
وك���ان أوب��ام��ا ص���رح الخميس في 
أس��رى  نكون  أن  نريد  :"ال  جامايكا 
ال���م���اض���ي. ح��ي��ن ال ت��ن��ج��ح س��ي��اس��ة 
مدى 50 سنة، ال تواصل القيام بها، 

تجرب شيئًا جديدًا".
وت��ف��ق��د أوب���ام���ا ق��ن��اة ب��ن��ام��ا قبيل 
افتتاح القمة. وي��ذك��ر أن��ه ف��ي إط��ار 
الحدث  لهذا  األمنية  االس��ت��ع��دادات 

تحولت بناما مدينة أشباح.

كيري - رودريغيز
وق������ب������ل ذل�����������ك، ال�����ت�����ق�����ى ك����ي����ري 
ورودري���غ���ي���ز ب��ع��ي��دًا م���ن اإلع������ام في 
ف����ن����دق ب����ن����ام����ا س���ي���ت���ي ف�����ي ج��ل��س��ة 
األميركية  الخارجية  وزارة  وصفتها 
بأنها كانت طويلة و"بناءة جدًا"، من 
وهي  أخ���رى،  بتفاصيل  االدالء  دون 
األولى بين مسؤولين بهذا المستوى 
م��ن��ذ ع���ام 1958 م��ن��ذ اج��ت��م��اع وزي���ر 
ال���خ���ارج���ي���ة األم���ي���رك���ي س��اب��ق��ًا ج��ون 
مع  واش���ن���ط���ن  ف���ي  ف��وس��ت��ر داالس 

نظيره الكوبي غونزالو جويل.
وج��ل��س ك��ي��ري ورودري��غ��ي��ز وجهًا 
لوجه في قاعة، وأمكنت رؤيتهما عبر 

أكثر  وتحدثا  كبيرة  زجاجية  ن��اف��ذة 
من ساعتين. وأفاد مسؤول أميركي 
أنهما "اتفقا على أنهما أحرزا تقدمًا، 
وك���ذل���ك ع��ل��ى م��واص��ل��ة ال��ع��م��ل لحل 
القضايا التي ال تزال عالقة" والعمل 
ل��رف��ع ك��وب��ا م���ن الئ��ح��ة اإلره������اب في 
مقابل ضمانات تطلبها واشنطن من 
هافانا لعدم دعم اإلره��اب مستقبًا، 
وق���د وج��ه��ت ك��وب��ا طلبًا م��م��اث��ًا إل��ى 
الواليات المتحدة.  وأشارت مصادر 
إلى أن الوزيرين أجمعا على حصول 
ت���ق���دم ف���ي م���س���ار إع�������ادة ال��ع��اق��ات 
لتحقيق  ال��ع��م��ل  م���واص���ل���ة  وت���ع���ه���دا 

األهداف المتفق عليه.

ونشرت وزارة الخارجية األميركية 
ف�����ي ص���ف���ح���ت���ه���ا ال����رس����م����ي����ة ب��م��وق��ع 
"تويتر" صورة المصافحة التاريخية 
بين ك��ي��ري ورودري��غ��ي��ز.  وي��ذك��ر أن 
القمة التي تستمر يومين ويحضرها 
30 رئيس دول���ة، تشهد ح��ض��ورًا ال 
استبعدتها  ال��ت��ي  ل��ك��وب��ا  ل���ه  س��اب��ق 
ال���دول  ال��م��ت��ح��دة ومنظمة  ال���والي���ات 
والمنابر  االجتماعات  عن  األميركية 

الكبرى في القارة.
"بوينغ"  ذل��ك، وقعت شركة  إل��ى 
األم��ي��رك��ي��ة ات��ف��اق��ًا م��ع ش��رك��ة "ك��وب��ا 
ل��ش��راء 61 طائرة  البنامية  آي��رالي��ن��ز" 

بقيمة 6,6 مليارات دوالر.

للمرة األولى منذ قطع العالقات بين 
البلدين قبل نصف قرن، تجاوزت الواليات 
المتحدة وكوبا سنوات من العداء المعلن 

والمستتر بلقاء تاريخي لوزيري الخارجية جون 
كيري وبرونو رودريغيز في بناما، أعقبته 

مكالمة هاتفية بين الرئيسين باراك أوباما 
وراوول كاسترو تمهد لتبادل ودي للتحيات 
والمصافحات على هامش قمة األميركتين 

السابعة، وقد تتوج بلقاء ال سابق له.

)أ ف ب( الرئيس االميركي  باراك أوباما في زيارة تفقدية لقناة بناما قبيل مشاركته في قمة االميركتين أمس.  

كيري ورودريغيز رَسَما بلقاء تاريخي مسار إعادة العالقات
قّمة األميركتين يف بناما مسرح لـ"التفاعل" بين أوباما وكاسترو

لقاء أول لمسؤولي 
الواليات المتحدة وكوبا 

منذ عام 1958

انعكاسات االتفاق مع إيران 
على المنطقة

"معهد واشنطن 
لدراسات الشرق 
األدنى": التأثير 

الجيوسياسي

كتب جيمس جيفري: "أعادت الحكومة األميركية في األيام 
األخيرة خلط أوراق اللعبة  جذريًا في الشرق األوسط بتوقيع 
اتفاق إطار مع إيران، لكنها وطدت في الوقت نفسه عاقات 

الواليات المتحدة مع حلفائها التقليديين في المنطقة  وذلك 
من خال دعمها القوة العربية التي تقودها المملكة العربية 

السعودية في اليمن، ورفعها القيود على تسليم األسلحة الى 
مصر، وشنها غارات جوية على تنظيم داعش في تكريت - 

العراق بعدما فشلت جهود إيران هناك، واستدعائها دول الخليج 
العربي إلى كمب ديفيد. وإذا أجادت الواليات المتحدة استخدام 

أوراقها بحنكة، فيمكنها االستفادة من هذه التطورات إلرساء 
االستقرار في المنطقة وتصحيح بعٍض األخطاء التي ارتكبتها... 

غير أن الخطوة األهم الحتواء إيران وتحقيق االستقرار في 
المنطقة وكسب التأييد لاتفاق النووي هو التهديد سلفًا 

باستخدام القوة إذا خالفت إيران هذا االتفاق...".

"املوند": االنعكاسات 
على إيران

كتب كميل غران مدير مؤسسة االبحاث االستراتيجية: ")...(  
تسعى إيران الى االندماج من جديد في اللعبة الدولية من خال 

رفع العقوبات عنها. لكن التحوالت السياسية واردة دائمًا، 
خصوصًا ان البرنامج النووي لن يفكك كامًا. لذا يجب انتظار ردة 
فعل المتشددين في طهران وواشنطن. يمكن اعتبار اتفاق لوزان 
محاولة جيدة للتغيير من خال تبني آليات تقنية دقيقة وصارمة. 

ولكن في ما عدا الملف النووي، من غير المحتمل ان يحمل هذا 
االتفاق بذور التغيير الكبير الذي تأمل فيه واشنطن".

"فورين بوليسي": تهافت 
الشركات على إيران

كتب كيث جونسون: "لم يمض اسبوع على التوصل الى اتفاق 
لوزان حتى بدأت دول العالم تدق باب إيران بحثًا عن صفقات 
تجارية. تجري الصين محادثات من أجل شراء مزيد من النفط 

اإليراني والمساعدة في بناء أنابيب لنقل الغاز من إيران الى 
باكستان. وقد زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طهران  

للبحث في تحسين العاقات التجارية بين البلدين". 

في الصحافة العالمّية

مخاضات والدة اتفاق مكتوب
يخضع االتفاق - االطار النووي بين ايران ومجموعة 1+5 

لتفسيرات وشروحات من الجانبين المعنيين. لكن ذلك ال يحول 
دون التمسك به واعتباره وثيقة يمكن البناء عليها، خصوصًا انه 

ال يزال أمام المفاوضين حتى نهاية حزيران للتوصل الى اتفاق 
نهائي مكتوب. 

فاالتفاق أتى في سياق سياسة يتبناها الرئيس االميركي 
باراك أوباما منذ وصوله الى البيت االبيض قبل ستة اعوام 

وتقوم على اعطاء الديبلوماسية فرصة من أجل االنفتاح على 
دول تعتبر من ألد خصوم الواليات المتحدة. ولدعم موقفه حيال 
ايران استذكر اوباما مرارًا كيف ان رؤساء أميركيين من كينيدي 

الى ريغان دخلوا في حوار مع االتحاد السوفياتي السابق 
وتوصلوا معه الى اتفاقات للحد من التسلح على رغم العداء 

االيديولوجي الذي كان سائدًا بين واشنطن وموسكو. ولذلك 
يرى أوباما اليوم ان الديبلوماسية تستحق ان تعطى فرصة مع 

ايران ومع كوبا في الوقت الذي لن يؤثر ذلك  على استمرار 
الواليات المتحدة الدولة االقوى في العالم عسكريًا واقتصاديًا.   

وفي الجانب االيراني، ال بد ان ثمة اقتناعًا لدى القيادة 
االيرانية بأن رفع العقوبات عن ايران يستحق تقديم تنازالت في 
الملف النووي ال تصل الى الغاء الحق الطبيعي لطهران في حيازة 

التكنولوجيا النووية السلمية. وال بد ان امتاك الطاقة النووية 
هو من المواضيع المسلم بها في ايران والتي هي موضع اجماع 

بين المتشددين واالصاحيين وال يقبل أي من التيارين بالتخلي 
عنها نهائيًا.      

وال ينتقص التوجه االيراني الجديد، الذي بدأ مع انتخاب 
االصاحي حسن روحاني، من مكانة ايران االقليمية اذا ما دخلت 

في تسويات مع الغرب،  من شأنها في النهاية تعزيز القوة 
االقتصادية اليران التي لم تتوقف عن الدوران حتى في ذروة 

العقوبات الدولية، فكيف اذا رفعت العقوبات نهائيًا. لذلك فإن 
تجربة االنفتاح من الجانب االيراني، تستحق على ما يبدو في 

نظر القيادة االيرانية، اعطاءها فرصة.   
واستنادًا الى هذين االستنتاجين بالنسبة الى أميركا وايران، 

فإن التفاؤل بالتوصل الى تفسير واحد لاتفاق النووي النهائي، 
يمكن ان يكون هو الغالب على رغم ان تحالف الجمهوريين 
االميركيين مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ، 
ال يفوت فرصة واال يعلن عزمه على اجهاض االتفاق بشكله 

الحالي.   
وعليه، فإنه منذ االن وحتى نهاية حزيران الموعد المستهدف 

للتوصل الى االتفاق النووي النهائي، من البديهي ان تصدر 
مواقف متوترة  وان تطرأ تطورات وان تحصل تشنجات من هذه 

الجهة أو تلك، في محاولة لتحصين المواقع أو لقلب الطاولة 
ومنع االتفاق من ان يبصر النور وتجنب استحقاق يرى كثيرون 

انه مر.

samih.saab@annahar.com.lb

فكرة
سميح صعب

مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي
والعمال البريطاني لالعتراف بفلسطين

املغرب: مقتل 31 رياضيًا وجرح 9 يف حادث

)رويترز( 

أف�������������ادت ام���������س م�������ص�������ادر ط���ب���ي���ة 
قتل  ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ا  أن  ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
ف��ي ب��ل��دة ب��ي��ت ام���ر ش��م��ال الخليل 
الجيش  ب��رص��اص  الغربية  بالضفة 

االسرائيلي.
وأوض����������ح����������ت ال��������م��������ص��������ادر ف���ي 
ال��م��س��ت��ش��ف��ى األه���ل���ي ب��ال��خ��ل��ي��ل أن 
ع���ام���ا(  ع�����وض )27  زي�������اد  ال����ش����اب 
الحي في صدره  بالرصاص  أصيب 
خال مواجهات بين شبان وجنود 
ف��ي ب��ل��دة ب��ي��ت أم����ر، خ���ال تشييع 
ج���ن���ازة ال���ش���اب ج��ع��ف��ر ع����وض )22 
عاما( الذي توفي أمس بعدما أفرج 
عنه قبل ثاثة اشهر من السجون 
االسرائيلية بسبب وضعه الصحي.

 
 العمال البريطاني 

ف����ي ل����ن����دن، ص�����رح زع���ي���م ح���زب 
ال��ع��م��ال ال��ب��ري��ط��ان��ي ال���م���ع���ارض إد 
م��ي��ل��ي��ب��ان��د ب���أن���ه ي��ف��ض��ل االع���ت���راف 
ب��ف��ل��س��ط��ي��ن دول�����ة إذا ك���ان���ت ه��ذه 
الخطوة ستساعد في توقيع اتفاق 

سام أشمل في الشرق األوسط.

 وك��ان ميليباند يرد على سؤال 
بريطانيا  ك��ان��ت  إذا  ع��م��ا  لصحافي 
س��ت��ع��ت��رف ب��ف��ل��س��ط��ي��ن ف���ي ال��س��ن��ة 
االولى او الثانية من حكمه إذا ما فاز 
حزب العمال في االنتخابات العامة 

المقررة في السابع من ايار.
 وق���������ال: "م������ا ق���ل���ن���اه ف�����ي وق���ت 
مبدأ  على  تصويت  إن��ه  التصويت 
االع���ت���راف. وم���ن ال��واض��ح أن ات��خ��اذ 
ق�����رار ف���ي ش����أن ت��وق��ي��ت االع���ت���راف 
يعتمد على ما إذا كان هذا سيساعد 
ب��ش��ك��ل ب���ن���اء ف����ي ال���م���ف���اوض���ات". 
وذكر بأن الحزب أيد تصويتا رمزيا 
ج����رى ال���ع���ام ال���م���اض���ي ف���ي مجلس 
ال��ع��م��وم ال��ب��ري��ط��ان��ي ع��ل��ى االع��ت��راف 
أخ��وض  "ل��ن  وأض����اف:  بفلسطين. 
سيحدث  متى  تكهنات  في  اليوم 
ه��ذا بالتحديد. ه��ذا ق��رار سنتخذه 

في حينه".
 وص����وت����ت ب���رل���م���ان���ات اي���رل���ن���دا 
ال��ج��ن��وب��ي��ة وف��رن��س��ا واي��ط��ال��ي��ا على 
االع�����ت�����راف ب����دول����ة ف��ل��س��ط��ي��ن ف��ي 
األشهر االخيرة الماضية. واتخذت 
أسوج خطوة أبعد واعترفت رسميا 

بفلسطين.

)وص ف(

األق��������ل،  ع����ل����ى  ق����ت����ل 31 ش����خ����ص����ًا 
تسعة  وج���رح  ري��اض��ي��ون،  غالبيتهم 
آخ������رون ف���ي ح�����ادث اص����ط����دام بين 
وش��اح��ن��ة  أوالدًا  ي��ن��ق��ل  أوت���وب���ي���س 

قرب طانطان في جنوب المغرب .

العربي"  "ال��م��غ��رب  وك��ال��ة  ونقلت 
لألنباء عن مصادر محلية ان الحادث 
ح���ص���ل ص����ب����اح أم������س ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
الشبيكة على مسافة 1000 كيلومتر 
جنوب غرب العاصمة الرباط، وأوقع 
31 قتيًا على األقل وتسعة جرحى، 

بينهم اصابتان خطرتان.

أقباط مصريون على درب الجلجلة في القدس القديمة، أمس.  )أ ف ب(

)أ ف ب( مشهد عام للدمار في ضاحية الحميدية بشمال حلب الموالية للنظام، أول من أمس.  

معارضون سوريون يسعون إلى تجّمع بديل عن "االئتالف الوطني"
ومنظمة التحرير تنأى بنفسها عن املشاركة يف معارك اليرموك

)و ص ف، رويترز، أ ش أ(

ب���ع���د ف���ش���ل ال���ج���ول���ة ال���ث���ان���ي���ة م��ن 
ال���م���ح���ادث���ات ب���ي���ن وف�����د ح��ك��وم��ي 
س�����وري وج�����زء م���ن ال��م��ع��ارض��ة في 
م���وس���ك���و ف�����ي ال����ت����وص����ل ال������ى أي 
بتبني  واالكتفاء  ملموسة،  نتائج 
"وث���ي���ق���ة ع����م����ل" م����ن ن����ق����اط ع���دة 
ت��ع��ي��د ط����رح ال���م���ب���ادئ االس��اس��ي��ة 
ال���ت���ي ت�����ّم ال���ت���واف���ق ع��ل��ي��ه��ا خ���ال 
الثاني،  ك��ان��ون  )ف��ي  موسكو  لقاء 
ي��س��ع��ى م���ع���ارض���ون س���وري���ون ال��ى 
ت��ش��ك��ي��ل ت��ج��م��ع ي��ط��رح��ون��ه ب��دي��ًا 
من "االئتاف الوطني لقوى الثورة 
وال���م���ع���ارض���ة ال����س����وري����ة"، ي��ت��ول��ى 
بشار  الرئيس  نظام  مع  التفاوض 
االس����د س��ع��ي��ًا ال����ى اي���ج���اد ت��س��وي��ة 
ال��دام��ي المستمر  ال��س��وري  ل��ل��ن��زاع 

منذ اربع سنوات.
م����ع����ارض����ا   150 وس����ي����ل����ت����ق����ي   
ي��ع��ي��ش��ون ف����ي ال����داخ����ل ال���س���وري 
او خ������ارج ال����ب����اد م��ط��ل��ع أي������ار ف��ي 
القاهرة في اطار "المؤتمر الوطني 
استنادًا  ال��س��وري"،  الديموقراطي 

الى المنظمين.
التجمع  ق���درة  محللون  وي��ق��ل��ل   
له  مؤثر  ايجاد مكان  على  الجديد 
على الخريطة السورية المتشعبة، 
بينما لم يتبين بوضوح مدى الدعم 

الخارجي الذي يحظى به.
المؤتمر  منظمي  اح���د  وأوض����ح 
ال���م���ع���ارض ال����ب����ارز ه��ي��ث��م م���ن���اع ان 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ن س��ي��ت��ب��ن��ون "م��ي��ث��اق��ا 
وطنيا س��وري��ا". وق���ال: "ل��م ينجح 
االئتاف بتمثيل مجمل المعارضة 
السورية، النه قدم نفسه كممثل 
وح�����ي�����د ل����ل����م����ع����ارض����ة وال���م���ج���ت���م���ع 
مجموعات  ه��ن��اك  بينما  ال���س���وري، 
عدة في المعارضة مستثناة منه". 
واض����اف: "ه��دف��ن��ا ف��ي المقابل هو 
ت��ش��ك��ي��ل وف����د م����ت����وازن، وي��ت��م��ت��ع 
ي��س��ت��ث��ن��ي  ت��م��ث��ي��ل��ي��ة، وال  ب��ص��ف��ة 
اح�������دا، م����ن اج�����ل م���واج���ه���ة ال���وف���د 

الحكومي في المفاوضات".

مخيم اليرموك 
على صعيد آخر، رفضت منظمة 
ال����ت����ح����ري����ر ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ف���ك���رة 
ف��ي مخيم  ال��م��ع��ارك  ف��ي  المشاركة 
أعلنه  لما  خافًا  بسوريا،  اليرموك 
ام�����س م��م��ث��ل ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال��ت��ق��ى 

مسؤولين في النظام السوري.
 وأكدت المنظمة في بيان ليل 
ال��خ��م��ي��س ف��ي م��ق��ره��ا ف��ي رام الله 
الدائم برفض زج شعبنا  "موقفها 
ومخيماته في اتون الصراع الدائر 
في سوريا الشقيقة وانها ترفض 
ت��م��ام��ا ان ت��ك��ون ط��رف��ا ف���ي ص���راع 

مسلح على ارض مخيم اليرموك".

احتجاز مدنيين  
في غضون ذلك، يحتجز تنظيم 
"ال�����دول�����ة االس����ام����ي����ة" 50 م��دن��ي��ًا 
خطفهم م��ن ق��ري��ة ف��ي ري���ف حماه 

بوسط سوريا.
لحقوق  السوري  "المرصد  وأف��اد 
ل��ن��دن مقرًا  ال���ذي يتخذ  االن���س���ان" 
الدولة اإلسامية ال  له أن "تنظيم 
يزال يحتجز منذ أيام ما ال يقل عن 
50 مواطنًا من ريف حماه الشرقي، 
بعد الهجوم الذي نفذه في 31 آذار 
يقطنها  التي  المبعوجة  قرية  على 
م���واط���ن���ون م���ن ال��م��س��ل��م��ي��ن ال��س��ن��ة 
الطائفتين اإلسماعيلية  أبناء  ومن 

والعلوية".
وق����ال م��دي��ر ال��م��رص��د رام����ي عبد 
ال��رح��م��ن ان ال��خ��ب��ر ل���م ي��ع��م��م حتى 
اآلن للحؤول دون عرقلة مفاوضات 
جارية من اجل االفراج عن الرهائن. 
اال ان هذه المفاوضات لم تؤد الى 

نتيجة بعد.
وب������ي������ن ال����م����خ����ط����وف����ي����ن ع����ش����رة 
اس��م��اع��ي��ل��ي��ي��ن، م��ن��ه��م س���ت ن��س��اء. 
اما االربعون اآلخرون فهم من البدو 

السنة، وبينهم 15 امرأة.
"سبي  من  الرحمن  عبد  وتخوف 

النساء".

االستخبارات التركية
وكالة  أوردت  اسطنبول،  وف��ي 
االنباء التركية "دوغان" ان محكمة 
ع���س���ك���ري���ا   17 رس����م����ي����ا  ات����ه����م����ت 
الع���ت���راض���ه���م ف����ي ك����ان����ون ال��ث��ان��ي 
2014 بأمر من مدع، قافلة الجهزة 
االس����ت����خ����ب����ارات ال���ت���رك���ي���ة ك���ان���ت 
م��ت��وج��ه��ة ال����ى س����وري����ا، ف���ي اط���ار 

قضية مثيرة للجدل.
وه��������ؤالء ال���ع���س���ك���ري���ون ال���ذي���ن 
اوق��ف��وا هم من اف��راد ال��درك التابع 
للجيش ف��ي ت��رك��ي��ا. وق���د ات��ه��م��وا 
ال����ى منظمة  ب���االن���ت���م���اء  خ��ص��وص��ا 
اره���اب���ي���ة وال��ع��م��ل ل��ح��س��اب "دول����ة 
م�������وازي�������ة" وه�������ي ال���ص���ب���غ���ة ال���ت���ي 
رجب  التركي  الرئيس  يستعملها 
ال��ى عدوه  طيب اردوغ���ان لاشارة 
ال���ل���دود ال���داع���ي���ة ف��ت��ح ال��ل��ه غ��ول��ن 

المقيم في الواليات المتحدة.
وك�����ان ال��ع��س��ك��ري��ون اع��ت��رض��وا 
ف����ي اض���ن���ة ب���ج���ن���وب ت���رك���ي���ا ع��ل��ى 
الحدود مع سوريا، قافلة شاحنات 
متوجهة الى سوريا. وحاول عناصر 
االستخبارات الذين كانوا يرافقون 
ال���م���وك���ب م���ن���ع ال��ع��س��ك��ري��ي��ن م��ن 
يشتبه  ال��ت��ي  الشاحنات  تفتيش 
ان��ه��ا ك��ان��ت تنقل اسلحة الى  ف��ي 

المعارضة السورية.
رج����������ال  م����������ن   19 وي��������ح��������اك��������م 
التركية  العسكرية  االس��ت��خ��ب��ارات 
في  "التجسس"  بتهمة  الحاليين 
اطار هذه القضية ويمكن ان يحكم 

عليهم بالسجن مددًا طويلة.
وأكدت السلطات ان االشخاص 
الذين كانوا في الشاحنة كانوا في 

مهمة رسمية.
وت���اب���ع���ت ال���ش���اح���ن���ات ط��ري��ق��ه��ا 
ب���ي���ن���م���ا اع����ل����ن����ت ال����ح����ك����وم����ة ال���ت���ي 
تنقل  انها  كبير  باستياء  شعرت 
التركمانية  االقلية  الى  مساعدات 
في شمال سوريا ونفت وجود أي 

اسلحة عليها.
وأب�����ع�����د ال����ع����س����ك����ري����ون ال����ذي����ن 
وظائفهم  ع��ن  ال��ش��اح��ن��ات  فتشوا 

بعد ذلك.
وس�����رب�����ت الح����ق����ًا وث�����ائ�����ق ع��ل��ى 
ال��ش��اح��ن��ات  ت��ث��ب��ت أن  االن���ت���رن���ت 
اسلحة  تنقل  كانت  ضبطت  التي 
الذين  السوريين  االساميين  ال��ى 
ي����ح����ارب����ون ق������وات ال���رئ���ي���س ب��ش��ار 

االسد. 
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)و ص ف، رويترز، أ ب(

المتحدة أمس "هدنة  طلبت االمم 
انسانية فورية لبضع ساعات" على 
االق�����ل ي��وم��ي��ا ف���ي ال��ي��م��ن ل��ل��س��م��اح 
ب��ن��ق��ل م��زي��د م���ن ال��م��س��اع��دات ال��ى 

البالد.
وصرحت الناطقة باسم الصليب 
االحمر في اليمن ماري كلير فغالي 
اثناء  التي كانت في مطار صنعاء 
ه���ب���وط ال���ط���ائ���رة: "ان���ه���ا ال��ط��ائ��رة 
ال���دول���ي���ة للصليب  ل��ل��ج��ن��ة  االول�����ى 
االح���م���ر ت��ه��ب��ط ف���ي ص��ن��ع��اء، وه��ي 
المساعدات  م��ن  طنا  ب����16  محملة 
وم��ع��دات  "ادوي����ة  تشمل  الطبية" 
ج���راح���ي���ة"، و"غ�����دا )ال���س���ب���ت(، من 
ثانية  ط��ائ��رة  تصل  ان  المفترض 
ت��ح��م��ل 32 ط��ن��ا م���ن ال��م��س��اع��دات 
ال���ط���ب���ي���ة، وم������ول������دات ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
مخصصة  المياه  لتنقية  وم��ع��دات 

لمستشفيات صنعاء".
وب����ع����د ذل������ك ب����س����اع����ات ق��ل��ي��ل��ة، 
وصلت طائرة تابعة ل�"اليونيسيف" 
الى مطار صنعاء حاملة 16 طنًا من 
الناطق  وق��ال  الطبية.  المساعدات 
باسم الصندوق محمد االسعدي إن 
الشحنة تتضمن "ادوية ومضادات 
ح��ي��وي��ة وم��س��ت��ل��زم��ات االس��ع��اف��ات 

االولية".
في  "اليونيسيف"  ممثل  وق���ال 
ال��ي��م��ن ج���ول���ي���ان ه��ارن��ي��ي��س خ��الل 
زيارته جنيف الخميس: "سنشهد 
ت���ف���اق���م���ا ل�����س�����وء ال����ت����غ����ذي����ة خ����الل 
ويا  م��ؤك��د  ه��ذا  المقبلة،  االس��اب��ي��ع 
لالسف. صعوبة الوصول الى المياه 
وزي������ادة اس���ع���ار االغ���ذي���ة وص��ع��وب��ة 
كلها  الشرب  مياه  ونقص  التجول 
الدولة  خدمات  تراجع  مع  مجتمعة 

س��ت��ؤدي ال��ى ت��راج��ع ع��دد االط��ف��ال 
ال���ذي���ن ي��ت��وج��ه��ون ال����ى ال���م���دارس 

وزيادة في سوء التغذية".
اليمن  ال��وض��ع ان  وي��زي��د صعوبة 
من الدول االكثر فقرا ومعاناة لسوء 
نحو  طاولت  التي  المزمنة  التغذية 
48 ف����ي ال���م���ئ���ة م����ن ال���س���ك���ان ف��ي 

.2014
ونجحت اللجنة الدولية للصليب 
االرب��ع��اء في ايصال سفينة  االحمر 
ال��ى مدينة ع��دن في جنوب اليمن 
محملة مساعدات طبية. وأوضحت 
مسؤولة المنظمة في اليمن ماري- 
طبيًا  فريقًا  أن  اينغرس  اليزابيث 
م����ن خ��م��س��ة ع��ام��ل��ي��ن ف����ي م��ن��ظ��م��ة 
"اطباء بال حدود" وصلوا على متن 

السفينة.
وفي اليوم نفسه، نقلت منظمة 
ب��ال ح����دود" طنين ونصف  "اط��ب��اء 
طن من المعدات الطبية الى عدن، 
ف���ي خ��ط��وة ه���ي االول�����ى م���ن نوعها 
م��ن��ذ ب���دء ال���غ���ارات ال��ج��وي��ة ب��ق��ي��ادة 
ال���س���ع���ودي���ة ع���ل���ى ال���ح���وث���ي���ي���ن ف��ي 

اليمن في 26 آذار الماضي.

الغارات
ف�����ي غ����ض����ون ذل��������ك، اس���ت���م���رت 
اليمن،  ان��ح��اء  على  التحالف  غ���ارات 
الحوثيين  م��واق��ع  ع��ل��ى  وخ��ص��وص��ًا 
وحلفائهم في الجنوب، كما استمر 
القتال بين المتمردين والمقاتلين 
الموالين للرئيس المعترف به دوليا 

عبدربه منصور هادي.
وم������س������ؤول������ون  س������ك������ان  وروى 
م��ح��ل��ي��ون أن ال��ت��ح��ال��ف اس��ت��ه��دف 
ل���ي���ل ال��خ��م��ي��س - ال��ج��م��ع��ة م���واق���ع 
الجنوب  في  الحوثيين  للمتمردين 
ب���غ���ارات "ه���ي االع���ن���ف" م��ن��ذ ب��داي��ة 

العملية العسكرية.
وق�������ال اح������د س����ك����ان ال���ض���اح���ي���ة 
الشمالية لعدن كبرى مدن جنوب 
ب�������دأت ف��ي  ال���ي���م���ن ان "ال������غ������ارات 
 19:00( مساء  العاشرة  قرابة  ع��دن 
بتوقيت غرينيتش( وكانت االعنف 

منذ بدء عملية عاصفة الحزم".
واك��د سكان آخ���رون ان ال��غ��ارات 
اس��ت��م��رت ف��ت��رة ط��وي��ل��ة م��ن الليل، 
بلدية  مقر  خصوصا  واس��ت��ه��دف��ت 
الشمالي  ال��م��دخ��ل  ع��ن��د  س��ع��د  دار 
ل��م��دي��ن��ة ع�����دن، ب��ع��د س���اع���ات من 
وص�����ول ت���ع���زي���زات م���ن ال��م��ق��ات��ل��ي��ن 
للرئيس  موالية  وق��وات  الحوثيين 
ال��س��اب��ق ع��ل��ي ع��ب��د ال��ل��ه ص��ال��ح ال��ى 

المبنى وتوابعه.
اخرى،  مواقع  استهدفت  كذلك 
وخصوصا محيط الملعب الرياضي 
مراقبة  ونقاط  المدينة،  في وسط 

يسيطر عليها المتمردون.
 وفي عتق، كبرى مدن محافظة 
ش��ب��وة ش��رق ع���دن، ال��ت��ي سيطرت 
الموالية لعلي صالح  عليها القوات 
ان  محلي  م��س��ؤول  أف���اد  الخميس، 

الغارات كانت "بالغة العنف".
وقال مسؤول آخر في المحافظة 
ان ق����اع����دة ع���س���ك���ري���ة ق���ري���ب���ة م��ن 
المدينة استهدفت، الى مستودع 
لالسلحة في قاعدة مرة غرب عتق.

واس�����ت�����ه�����دف�����ت اي������ض������ا م�����واق�����ع 

للمتمردين في محيط مدينة لحج 
الواقعة شمال عدن.

ال��ى ذل���ك، ت��ح��دث ش��ه��ود عيان 
ع���ن ش���ن ال���م���ق���ات���الت غ������ارات على 
مواقع القوات الموالية لعلي صالح 
ف����ي م���ح���ي���ط ص����ن����ع����اء، وخ���ص���وص���ًا 
ال��ج��وي��ة، وفي  ف��ي ق��اع��دة الديلمي 
محافظة عمران شمال صنعاء، الى 

محافظة ابين الجنوبية.

وف���������ي ج������ن������وب ال�����ي�����م�����ن ح���ي���ث 
ان��ص��ار ه��ادي  ال��م��ع��ارك بين  تتركز 
ومعارضيه، قتل 19 من المتمردين 
ال��ح��وث��ي��ي��ن ف����ي ه��ج��وم��ي��ن أم����س، 
ه����م 12 ق���ت���ل���وا ف����ي م��ك��م��ن ن��ص��ب��ه 
ال��م��ق��ات��ل��ون ال���م���وال���ون ل���ه���ادي في 
الضالع وسبعة في تفجير انتحاري 
ب��س��ي��ارة ف���ي م��رك��ز اس��ت��ول��ى عليه 
ال����ح����وث����ي����ون ف�����ي م���ن���ط���ق���ة ب��ي��ح��ان 

بمحافظة شبوة الجنوبية.

وكان االمين العام لالمم المتحدة 
بان كي - مون جدد مساء الخميس 
دع����وت����ه ال�����ى ال����ح����وار ل���ح���ل ال���ن���زاع 
ف��ي ال��ي��م��ن، م��ح��ذرا م��ن "ت��داع��ي��ات 
اقليمية". وقال: "تجب العودة الى 
ال��م��ف��اوض��ات ال��س��ي��اس��ي��ة... وعلى 
بحسن  المشاركين  االط��راف  جميع 

نية. ال حل آخر".

التصويت الباكستاني
واخ���������ي���������را ص�������������ّوت ال�����ب�����رل�����م�����ان 
على  الجمعة  باالجماع  الباكستاني 
في  الدائر  النزاع  في  الحياد  التزام 
السعودية من  رافضا طلب  اليمن، 
التحالف  المشاركة في  آب��اد  اس��الم 
ال����ع����س����ك����ري ال���������ذي ت������ق������وده ض��د 

الحوثيين.
واك���د ال��م��ش��روع ال���ذي أق��ر خالل 
ج���ل���س���ة اس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ل��م��ج��ل��س��ي 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة 
اراضي  الحكومة حماية  التزام  دعم 
السعودية التي لم تواجه حتى اآلن 

اي تهديد في النزاع.
وك����ان����ت ال���س���ع���ودي���ة ق����د دع���ت 
التحالف  ال��ى  لالنضمام  باكستان 
ال���ذي ت��ق��وده ف��ي ال��ي��م��ن، وطلبت 
م���ن إس�����الم اب�����اد س��ف��ن��ا وط���ائ���رات 

وقوات.
وعبر أعضاء البرلمان الباكستاني 
العسكرية  المشاركة  رفضهم  ع��ن 

في اليمن. ومن المرجح أن يسبب 
هذا القرار شعورًا بخيبة األمل لدى 

السعوديين.
وج�������اء ال�����ن�����ص: "ي���ع���ب���ر ب���رل���م���ان 
باكستان عن قلقه الشديد لتدهور 
الوضع األمني واإلنساني في اليمن 
وت�����داع�����ي�����ات ذل�������ك ع����ل����ى ال����س����الم 
و"ي��ود  المنطقة"،  في  واالس��ت��ق��رار 
أن ت���ل���ت���زم ب���اك���س���ت���ان ال���ح���ي���اد ف��ي 
من  تتمكن  اليمن كي  في  الصراع 
االضطالع بدور ديبلوماسي وقائي 

إلنهاء األزمة".
وك��������ان ال���ج���ي���ش ال���ب���اك���س���ت���ان���ي 
ال���ذي حكم ال��ب��الد أك��ث��ر م��ن نصف 
ت��اري��خ��ه��ا، ق���ال إن���ه س��ي��ح��ت��رم ق���رار 

الحكومة المدنية.
ول��������م ي����ت����ض����ح ع����ل����ى ال������ف������ور م��ا 
سيحصل الحقا بالنسبة الى القرار، 
أش����ادت بشفافية  ال��ح��ك��وم��ة  ل��ك��ن 

العملية.
وص��رح وزي��ر اإلع��الم الباكستاني 
ب����روي����ز رش����ي����د ل���وس���ائ���ل اإلع�������الم: 
"هذه المرة األولى تصنع السياسة 
ال����خ����ارج����ي����ة ال���ب���اك���س���ت���ان���ي���ة خ��ل��ف 
األب����واب ال��م��غ��ل��ق��ة... ف��ي ال��خ��ف��اء... 
ه��ذه المرة األول��ى تصنع السياسة 
الذين  وممثليه  البرلمان  خ��الل  من 
اخ��ت��اره��م 180 م��ل��ي��ون��ا م���ن س��ك��ان 
البالد. كل كلمة في مشروع القرار 

لها قدسية".

)و ص ف، رويترز(

االقل  على  افغانيًا  مدنيا   15 قتل 
أمس في افغانستان في هجومين 
ب��ق��ن��ب��ل��ة، اح��ده��م��ا ه��ج��وم ان��ت��ح��اري 
استهدف قافلة تابعة لحلف شمال 

االطلسي تبنته حركة "طالبان".
وح��ص��ل ال��ه��ج��وم��ان ف��ي والي��ت��ي 
ن���ن���غ���اره���ار ب����ش����رق ال����ب����الد وغ���زن���ي 
ب��ج��ن��وب ش��رق��ه��ا وال��ل��ت��ي��ن تنتشر 
التي تقاتل  الحركة  فيهما بكثافة 
وح��ل��ف��اءه��ا في  االف��غ��ان��ي��ة  الحكومة 

الحلف منذ 2001.
وس��ج��ل ال��ه��ج��وم االك���ث���ر دم��وي��ة 
على طريق في غزني حيث انفجرت 
أوتوبيس صغير  م��رور  ل��دى  قنبلة 

ينقل عددا من المدنيين. 
وقال مساعد حاكم الوالية محمد 
على  "12 شخصا  ان  اح��م��دي  علي 

االقل قتلوا واشتعلت الحافلة".
وص��ب��اح أم���س اي��ض��ا ق��ت��ل ثالثة 
م��دن��ي��ي��ن اخ����ري����ن ع���ل���ى االق������ل ف��ي 

ب���س���ي���ارة مفخخة  ان���ت���ح���اري  ه���ج���وم 
اس����ت����ه����دف ق���اف���ل���ة ل���ل���ح���ل���ف ق���رب 
م��ط��ار ج��الل اب���اد ك��ب��رى م��دن شرق 
اف��غ��ان��س��ت��ان وال���ت���ي ت��ض��م ق��اع��دة 

عسكرية اميركية مهمة.
ولم تعلق عملية "الدعم الحازم"، 
االس��م الجديد لمهمة حلف شمال 
االط���ل���س���ي ف����ي اف���غ���ان���س���ت���ان ع��ل��ى 
ال��ح��ادث رسميا. لكنها ن��ددت في 
"تويتر"  بموقع  مقتضبة  ت��غ��ري��دة 
ب�"هجوم عبثي آخر شنته طالبان".

وتبنى ال��ن��اط��ق ب��اس��م "ط��ال��ب��ان" 
ذب��ي��ح ال��ل��ه م��ج��اه��د ال��ه��ج��وم ال���ذي 
اس��ت��ه��دف ق���وة االط��ل��س��ي، م��ؤك��دا 
سقوط عدد من الجنود االميركيين 
ال��ذي  الهجوم  ف��ي  أو ج��رح��ى  قتلى 
الهجمات في  ب��دء موسم  م��ع  يأتي 
االفغاني  الرئيس  وأص��در  الربيع.  
اشرف غني بيانًا جاء فيه انه "يدين 
االره��اب��ي��ة  المجموعة  ه��ج��وم  ب��ش��دة 
الذي ادى الى مقتل نساء واطفال 

وجرح آخرين".

)و ص ف، رويترز، أ ب(

أع����ل����ن رئ����ي����س ال������������وزراء ال���ه���ن���دي 
ن��اري��ن��درا م���ودي أم���س خ���الل زي���ارة 
ل��ب��اري��س أن ب����الده س��ت��ش��ت��ري 36 
ط���ائ���رة م��ق��ات��ل��ة م���ن ط����راز "راف�����ال" 
ال��ف��رن��س��ي��ة، ف���ي ات���ف���اق ي��أت��ي بعد 
ثالث سنوات من المفاوضات بين 

البلدين في شأن عقد أكبر.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك 
م����ع ال���رئ���ي���س ال���ف���رن���س���ي ف���رن���س���وا 
هوالند:"طلبت من الرئيس هوالند 
الى  مشيرا  راف����ال"،   36 يبيعنا  ان 
إنه لم توضع بعد اللمسات االخيرة 

على بنود العقد وشروطه .
وكان أربعة مسؤولين فرنسيين 
أوضحوا أن الهند توشك أن تعقد 
صفقة لشراء عشرات من مقاتالت 

"رافال" أثناء زيارة مودي.
 وق�����ال�����ت ص���ح���ي���ف���ة "ال����م����ون����د" 
ال���ف���رن���س���ي���ة ف�����ي وق������ت س����اب����ق إن 
المفاوضات "تركزت على شراء 63 
طائرة من طراز رافال في مقابل 7,2 
مليارات أورو )7,65 مليار دوالر(".

 وت���ج���ري م���ح���ادث���ات م��ن��ذ أك��ث��ر 
م��ن ث��الث س��ن��وات، وس��ط خالفات 
ع��ل��ى األس���ع���ار وال��ت��ج��م��ي��ع ال��م��ح��ل��ي 
ل��ل��ط��ائ��رات ال��ت��ي ت��ص��ن��ع��ه��ا ش��رك��ة 
"داس������و". ورف���ض���ت ال��ش��رك��ة ال��ت��ي 
ب��ن��س��ب��ة 3,6 في  ق��ف��زت أس��ه��م��ه��ا 
 15:26 ال����س����اع����ة  ب���ح���ل���ول  ال���م���ئ���ة 
على  التعليق  غرينيتش  بتوقيت 

خبر االتفاق. 
وكان العقد األصلي لشراء الهند 
طائرات "رافال" يشمل 126 طائرة 
ف��ي  ت���ص���ن���ع  م���ن���ه���ا 108 ط�����ائ�����رات 
مليار   12 مقابل  ف��ي  وذل��ك  الهند، 
إلى  ت��ذه��ب  ت��ق��دي��رات  دوالر، لكن 
أنها زادت إلى 20 مليار دوالر في 
م��ا ي��رج��ع أس��اس��ا إل���ى آث����ار تصنيع 

بعض الطائرات في الهند.
ص��ف��ق��ة  إن  م���ح���ل���ل���ون  وي�����ق�����ول 
ط�����ائ�����رات "داس���������و" م����ع م���ص���ر ف��ي 
ش��ب��اط رب��م��ا س���اع���دت ف���ي اج��ت��ي��از 
زبائن آخرين  المفاوضات مع  م��أزق 
ألن���ه���م ص�������اروا ي��ع��ل��م��ون أن���ه���م إذا 
كانوا يريدون الطائرات قد يتعين 

عليهم االنتظار.

)و ص ف، رويترز، أ ش أ، أ ب(

تفقد رئيس الوزراء العراقي حيدر 
ال��ع��ب��ادي أم��س ال��م��رج��ع األع��ل��ى آية 
في  السيستاني  علي  العظمى  الله 

مدينة النجف بجنوب العراق.
العبادي بأن السيستاني  وصرح 
أك���د خ���الل ل��ق��ائ��ه��م��ا ال����ذي ح��ض��ره 
رج�����������ال دي�����������ن، دع������م������ه ل���ل���ج���ه���ود 
ال���ح���ك���وم���ي���ة ل�����"ت����ح����ري����ر" األراض�������ي 
العراقية من سيطرة تنظيم "الدولة 

اإلسالمية"، "داعش" سابقًا. 
وقال إن المرجعية شددت على 
القوات،  مساندتها ألن تكون كل 
ب���م���ا ف���ي���ه���ا م��ي��ل��ي��ش��ي��ات "ال���ح���ش���د 
ال��ش��ع��ب��ي"، ت��ح��ت إم����رة و"س��ي��ط��رة 
ال����دول����ة وال���ع���ل���م ال���ع���راق���ي"، م��ك��ررًا 
م��وق��ف��ه ال���راف���ض ل���رف���ع ص�����وره في 
ال��م��ن��اط��ق ال��م��ح��ررة واالك��ت��ف��اء برفع 

علم العراق.
القائد  بصفته  ال��ع��ب��ادي،  وك���ان 
ال���ع���ام ل���ل���ق���وات ال��م��س��ل��ح��ة، ط��ال��ب 
م��ق��ات��ل��ي "ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي" خ��الل 
رئ��اس��ت��ه اج��ت��م��اع ق���ي���ادات "أل��وي��ة 
ال����ح����ش����د ال����ش����ع����ب����ي" ف������ي ب����غ����داد 
الخميس برفع "علم العراق" وليس 
أي راي��ة أخ��رى، موضحًا أن ه��ذا "ما 
أك���ده ال��م��رج��ع األع��ل��ى ال��س��ي��د علي 

السيستاني". 
ت��دع��م  "ال���ح���ك���وم���ة  وأض�������اف أن 
ًا  "ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي" ب��اع��ت��ب��اره ج��زء
م���ن م��ؤس��س��ات ال����دول����ة، و"ن��ح��ت��اج 
ال���ى ض��ب��ط وض���ع ال��ح��ش��د قضائيًا 
العقوبات  قانون  من خالل تطبيق 

العسكرية عليه".
ويذكر أن مجلس الوزراء العراقي 
ال����وزارات  الثلثاء  جلسته  ف��ي  وج��ه 
وم���ؤس���س���ات ال���دول���ة إل����ى ال��ت��ع��ام��ل 

م����ع "ال���ح���ش���د ال���ش���ع���ب���ي" ب��اع��ت��ب��اره 
"ه��ي��ئ��ة رس��م��ي��ة" ت��رت��ب��ط ب��ال��ق��ائ��د 
العام للقوات المسلحة، مذكرًا بأن 
تشكلت  الشعبي"  "الحشد  ق��وات 
في  السيستاني  ل��دع��وة   استجابة 
الكفائي"  "الجهاد  إلى  13 حزيران 
ل��ك��ل م���ن ي��س��ت��ط��ي��ع ح��م��ل ال��س��الح 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��ق��ت��ال إل���ى جانب 
األجهزة األمنية الحكومية في وجه 

"داعش".
ع����ل����ى ص����ع����ي����د آخ����������ر، ق����ت����ل 11 
ش��خ��ص��ًا وأص���ي���ب ن��ح��و 30 آخ��ري��ن 
أحدهما  منفصلين،  هجومين  ف��ي 
ب��س��ي��ارة مفخخة  ان���ت���ح���اري واآلخ�����ر 
م����رك����ون����ة، ف����ي ب����غ����داد وش���م���ال���ه���ا. 
وس���ق���ط ف���ي االن���ف���ج���ار ال��ث��ان��ي في 
منطقة الكرادة عقيد في الشرطة.

ون����ج����ا ق����ائ����د ع���م���ل���ي���ات األن����ب����ار 
ال�����ل�����واء ال����رك����ن ق����اس����م ال��م��ح��م��دي 
وق����ائ����د ش���رط���ة ال��م��ح��اف��ظ��ة ال���ل���واء 
هجوم  من  الفهداوي  كاظم  الركن 
البوفراج  منطقة  ف��ي  استهدفهما 
األن��ب��ار  بمحافظة  ال��رم��ادي  بشمال 

في غرب العراق.
وأع������دم م��س��ل��ح��ون ف���ي "ال���دول���ة 
اقتحام  بعد  مدنيًا   15 اإلس��الم��ي��ة" 
م��ن��ازل��ه��م ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة، وب��ي��ن��ه��م 

سبعة أوالد.
مساء  البشمركة  مقاتلو  وخ��اض 
مسلحين  م��ع  م��واج��ه��ات  الخميس 
م��ن "ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة" ف��ي حيي 
س���م���اي���ل ب�����ك ون����ص����ر ف�����ي م��دي��ن��ة 
سنجار بمحافظة نينوى في شمال 

غرب العراق.
وق���ص���ف���ت ط������ائ������رات االئ����ت����الف 
ال��دول��ي خطأ أح��د المباني في حي 
أن  غير  الكوير،  ناحية  في  سكني 
ضحايا لم تسقط ألنه كان خاليًا. 

متظاهرون يمنيون يشاركون في صالة الجمعة امام الفتة تحمل صورتين للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكتب 
فيها: "معا من أجل تحقيق االمن واالستقرار لكافة اليمنيين" في تعز أمس.  )أ ف ب(

جنود أميركيون في مكان الهجوم االنتحاري الذي استهدف قافلة لحلف شمال 
االطلسي في جالل أباد أمس.  )رويترز(

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي – الى اليمين – والرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند في باريس أمس.  )رويترز(

طائرتان محّملتان مساعدات طبية وصلتا إلى صنعاء والغارات مستمرة
باكستان ترفض طلب السعودية تقديم دعم عسكري

مقتل 15 مدنيًا يف هجومين تبّنتهما "طالبان"
واستهدف أحدهما قافلة لألطلسي

رئيس وزراء الهند يف باريس
يعلن إتمام صفقة شراء 36 "رافال"

العبادي: الحكومة ستضبط وضع "الحشد"
والسيستاني يشّدد على مرجعية الدولة

باكستان تفرج عن العقل املدبر العتداءات مومباي

)و ص ف، رويترز(

أفاد مصدر في ادارة السجون وآخر سياسي أن سلطات 
باكستان أفرجت عن زكي الرحمن االخوي، العقل المدبر 

العتداءات مومباي بالهند التي أوقعت 166 قتياًل عام 2008، 
في خطوة نددت بها نيودلهي، معتبرة انه "اهانة" للضحايا.

وصرح ناطق باسم وزارة الداخلية الهندية بان االفراج عن االخوي 
يشكل "نبأ مخيبًا جدا لآلمال واهانة لضحايا هجوم مومباي في 
26 تشرين الثاني"، معتبرًا أن "على االسرة الدولية التصدي 

جديًا للغة المزدوجة لباكستان حول االرهاب".
وقال المصدران الباكستانيان انه افرج بكفالة عن زكي الرحمن 
االخوي )55 سنة( الذي تعتبره الهند العقل المدبر للهجمات 

التي استهدفت مواقع عدة في مومباي، بينها فندق فخم، 
وأوضحا انه موجود في مكان سري السباب امنية.

وقال مسؤول في ادارة السجون: "تلقينا الوثائق التي تسمح 
باطالقه مساء الخميس وتم االفراج عنه من سجن ادياال" القريب 

من اسالم اباد.
واكد هذه المعلومات مسؤول كبير في "جماعة الدعوة"، 

المنظمة االسالمية الباكستانية التي تشتبه الهند في انها 
مرتبطة باعتداءات مومباي وتدافع عن االخوي، قائاًل: "لقد 

افرج عنه وهو موجود في مكان آمن ال نستطيع كشفه السباب 
امنية".

 

 هيالري كلينتون تطلق حملتها االنتخابية

)رويترز(

 من المتوقع أن تعلن وزيرة الخارجية األميركية السابقة هيالري 
كلينتون مطلع األسبوع المقبل  بدء حملتها للتنافس على 

نيل ترشيح الحزب الديموقراطي لخوض االنتخابات الرئاسية 
االميركية سنة 2016.

وتوقعت مصادر عدة قريبة منها صدور اعالن قريب في هذا 
الصدد، لكنها لم تؤكد ما أوردته صحيفة "الدايلي نيوز" من أن 

االعالن سيصدر غدًا.
ومن المرجح أن تكشف كلينتون خططها عبر إعالن على 

شبكات التواصل االجتماعي تليه جولة انتخابية. وهذا التركيز 
على االتصاالت الرقمية هو محاولة للتواصل مع الناخبين 

الشباب الذين تحتاج إليهم في مسعاها الى أن تصير السيدة 
االولى تتولى رئاسة الواليات المتحدة.

وفي محاولتها السابقة للفوز بالرئاسة عام 2008 ، خسرت 
كلينتون أمام الرئيس باراك أوباما ألسباب تعود في جزء منها 

إلى مهارة حملة أوباما في استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
لجذب االنتباه إلى ترشحه وجمع أموال ضخمة عبر جهات مانحة 

صغيرة.
ويتوقع أن تركز حملة هيالري التي تبلغ من العمر 67 سنة 

على  التقارب مع األميركيين العاديين. فمع انها ظلت طوال 
أربع سنوات تجوب عواصم العالم كوزيرة للخارجية خالل الوالية 

الرئاسية االولى للرئيس الديموقراطي،  لم يكن لها اتصال 
يومي كبير مع األميركيين العاديين.

موجز

هبطت طائرتان تحمالن مساعدات 
طبية، االولى للجنة الدولية للصليب 

االحمر والثانية لصندوق االمم المتحدة 
لرعاية الطفولة "يونيسيف" في صنعاء 

الجمعة، فيما استمرت الغارات الجوية 
التي يشنها تحالف "عاصفة الحزم" على 

المتمردين الحوثيين وخصوصا في الجنوب، 
وأقر البرلمان الباكستاني مشروع قانون 

يحض إسالم اباد على التزام الحياد في 
الصراع الدائر في اليمن، ويعبر عن الدعم 
للسعودية ويدعو الفصائل كافة الى حل 

خالفاتها سلميا.

"يود البرلمان الباكستاني
أن تلتزم باكستان الحياد

كي تتمكن من االضطالع 
بدور ديبلوماسي"

خمسة أسئلة سورية إلى أوباما
كان في وسع باراك اوباما ان يركب طائرته ويأتي اإلجتماع مع 

زعماء دول الخليج، بدل ان يدعوهم الى كمب ديفيد للبحث معه 
في موضوع اإلتفاق النووي مع ايران، وفي تداعياته المحتملة 

إضافة الى قضايا تتعلق بالوضع في المنطقة. 
أصحاب النيات السيئة وجدوا األمر أشبه بإستدعاء الى 

كمب ديفيد لطمأنة الخليجيين، خصوصًا انه سبق ألميركا ان 
إنخرطت ثالثة اعوام في مفاوضات سّرية مع اإليرانيين في ُعمان 
ف نفسها عناء ابالغهم ما 

ّ
عقر دار حلفائها الخليجييين ولم تكل

يجري إنسجامًا مع األمانة التي يفرضها التحالف.
في حديث أوباما الى توماس فريدمان، بدا انه يريد ان يأكل 

باليدين معًا، فمن جهة واصل تهافته على اإليرانيين الى ان وصل 
الى إتفاق يصفه بأنه "فرصة العمر"، لكأنه سيجعل المنطقة جنة 
عدن التي تسّبح بحمده، بينما الواضح ان اإلتفاق سيشّرع أبواب 
التعاون مع ايران، ففي وسع "الشيطان األكبر" ان ينام مع "محور 

الشر" في فراش واحد، أولم تشاهدوا نزهات الحبور بين جون 
كيري ومحمد جواد ظريف على ضفاف بحيرة ليمان؟

ة 
ّ
ومن جهة ثانية يريد ان يقول للخليجيين إننا نرفع مظل

الحماية فوق رؤوسكم فاطمئنوا نحن نضمن أمنكم، أكثر من 
هذا يقول اوباما "إنني أود رؤية كيف يمكننا الوقوف الى جانب 
أصدقائنا العرب وكيف يمكن إضفاء الطابع الرسمي على ذلك 

األمر اكثر مما هو اآلن، إضافة الى بناء قدراتهم لكي يشعروا 
بالثقة الذاتية حيال قدراتهم الدفاعية".

تمامًا كمن سهر على إطالق البعبع النووي اإليراني، وقال 
للجيران ال تجزعوا نحن هنا، ولكن وقت تحاول طهران فرض 
نفسها قوة إقليمية، وال تتوانى عن القول صراحة إنها باتت 

تسيطر على أربع عواصم عربية.
أوباما يقول: "لقد كانت رغبة أميركا كبيرة في الذهاب 

الى سوريا وتحقيق شيء ملموس، ولكن لماذا ال يقوم العرب 
بالقتال ضد االنتهاكات الفظيعة لحقوق اإلنسان أو القتال ضد 

ما فعله ويفعله االسد"؟ حسنًا اذا كان هذا الكالم تحريضيًا، 
وخصوصًا بعد بروز "عاصفة الحزم"، فإن ذلك يثير أسئلة 

كثيرة: 
لِب اميركا رغبتها وتحقق شيئًا ملموسًا، ثانيًا 

ُ
أواًل لماذا لم ت

هل نسي أوباما أنه شخصيًا منع العرب من تسليح المعارضة 
فهل نصدق انه كان ليقبل تدخلهم عسكريًا ضد األسد، ثالثًا 
هل يريد من العرب مقاتلة الروس واإليرانيين الذين يحاربون 

دفاعًا عن النظام في حين يلحس هو تهديداته الفارغة 
وخصوصًا بعد استعمال الكيميائي في الغوطتين، رابعًا هل 

نسي انه ال يزال حتى اليوم يعتبر المعارضة حفنة من الفالحين 
وأطباء األسنان، خامسًا كيف يريد منهم مقاتلة األسد وقت 

يدعو هو الى مفاوضة نظامه؟
لعلها ترهات رئيس تعتعه إتفاق "فرصة العمر"!

rajeh.khoury@annahar.com.lb

في ضوء النهار
راجح الخوري
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فاديا كيوان
استاذة في جامعة القديس 

يوسف في بيروت

الالفت ان اللبنانيين يبرعون عموما 
ب��ال��ه��روب ال��ى األم���ام أو بالتلهي أو 
اللهو عما هم فيه من مصائب وما 
ي��واج��ه��ون��ه م���ن ص���ع���وب���ات، أو هم 
يختارون الهجرة – وهي من فصيل 

الهروب إلى األمام هي األخرى.
ل��ك��ن أم����ران ال ي��م��ك��ن أن نهرب 
إل��ى األم���ام وال م��ن خالل  منهما، ال 
ال��ت��ج��اه��ل وال��ت��ل��ه��ي وال���ل���ه���و. األم���ر 
 – ح����رب����ا  ع�����اش  م����ن  أن  ه����و  األول 
وب��خ��اص��ة ح���رب���ا ك���ان���ت ف���ي غ��ال��ب��ي��ة 
فصولها حربا أهلية - وفي أي عمر 
ك���ان ول��ك��ن ب��خ��اص��ة إذا ك���ان طفال 
أومراهقا أو شابا يافعا، إنما ينطبع 
بشكل نهائي باألسى الذي تنتجه 
الحروب وتلك األهلية بنوع خاص.

األمر الثاني هو أن الحرب مدّمرة 
وب���ق���در م���ا ت���ط���ول ب���ق���در م���ا تتسع 
فه. فكيف 

ّ
ال��ذي تخل الدمار  دائ��رة 

نتجاهل وننسى أو نتناسى؟؟؟
ك��ل ال��ح��روب ق���ذرة ل��ك��ن ال��ح��رب 
األه��ل��ي��ة ه��ي األك��ث��ر ق����ذارة. ل��م��اذا؟ 
ألن��ه��ا ت���دور ف��ي ف��ض��اء أه��ل��ي وبين 
ال����ج����وار وأح���ي���ان���ا األه������ل وألن����ه����ا ال 
ين، 

ّ
حل بأحد  تنتهي  ان  إال  يمكن 

أح��اله��م��ا م���ّر: إم���ا بغلبة ف��ري��ق على 
اآلخ����������ر، ف����االس����ت����ك����ب����ار وال���ب���ط���ش 
واالق���ص���اء ف��ال��ف��رق��ة، وإم����ا بتسوية 
بين المتحاربين فيصح قول المثل: 

ي راحت عليه...".
ّ
"الدورة عل

لبنان؟  الحرب في  انتهت  كيف 
المتحاربين  ب��ي��ن  بتسوية  ان��ت��ه��ت 
وب����ان����ض����م����ام����ه����م م����ع����ا إل��������ى ن��ع��م��ة 
بعض  محاولة  وباستثناء  السلطة. 
في  عناصرها  إدم���اج  الميليشيات 
ال��م��ؤس��س��ات ال��رس��م��ي��ة، ال��م��دن��ي��ة 
م��ن��ه��ا وغ��ي��ر ال��م��دن��ي��ة، وب��اس��ت��ث��ن��اء 
التفاتة النواب الطائفيين – وهي 
مشتقة ه��ن��ا م��ن ال��ط��ائ��ف أي أس��م 
ال��ن��واب  استضافت  ال��ت��ي  المدينة 
وإيجاد  التسوية  لعقد  اللبنانيين 
 يلغي الطائفية، وهذه مفارقة 

ّ
حل

بحد ذاتها - التفاتتهم نحو كتاب 

ة العلل 
ّ
التاريخ حيث وجدوا فيه عل

وق��رروا توحيده بهدف نقل تاريخ 
واح���د ال��ى ك��ل ال��ط��الب اللبنانيين 
ف��ي��ت��وح��دون... وه��ن��ا أي��ض��ا يجري 
البحث عن ال��وح��دة عبر ه��روب إلى 
ال�����وراء ه���ذه ال��م��رة وب��ح��س��ب ت��اري��خ 

نصّنعه بأنفسنا غب الطلب...
ب��اس��ت��ث��ن��اء ه��ات��ي��ن ال��م��ب��ادرت��ي��ن، 
ما حصل  نسيان  اللبنانيون  ح��اول 
رواي��ات  على  الذكريات  واقتصرت 
خ�����اص�����ة ي���ت���ن���اق���ل���ه���ا ال����ب����ع����ض ف��ي 

مجالسهم الخاصة أو أنهم ينقلونها 
إل�������ى اوالده�������������م م������ن وج�����ه�����ة ن��ظ��ر 
ت��ج��رب��ت��ه��م ال��ش��خ��ص��ي��ة ف���ي ال��ح��رب 
ورأي����ه����م ف���ي���ه���ا، ف��ي��س��اه��م��ون ف��ي 
إع���ادة إن��ت��اج ال��ع��وام��ل ال��ق��ادرة على 
إن��ت��اج ال��ح��رب م��ن ج��دي��د. ه���ذا إذا 
تقاطعت مصالح كبار العالم وقرروا 
والذخيرة  بالسالح  اللبنانيين  م��ّد 
ال��خ��الي��ا: خاليا  م��ن  نوعين  وشكلوا 
أزم������ة ت���رص���د ال����ت����ط����ورات وت���رس���ل 
ال��م��ب��ع��وث��ي��ن وال���م���وف���دي���ن وخ���الي���ا 
االس���ت���ق���ص���اء ل���رص���د ح��ج��م ال���دم���ار 
وإع��������داد م���ش���اري���ع ق������روض إلع�����ادة 

اإلعمار...
ف����ي ال�����ذك�����رى األرب����ع����ي����ن ل��ت��ل��ك 
من وضع  لنا  بد  ال  اللعينة،  الحرب 
االصبع على ثالثة ج��روح، ذل��ك أن 

بعيدة  أصبحت  وإن  الحرب  ذك��رى 
عنا ال��ي��وم، إن��م��ا ه��ي ت��ح��رك جراحنا 
فتزيد  األول���ى  ال��ذك��رى  مثل  تماما 
األلم وال يهّدىء مرور الزمن األسى 

الدفين في النفوس. 
أه���ال���ي  ج�����رح  ه����و  األول  ال����ج����رح 
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن وال���م���ف���ق���ودي���ن وه��م 
م����ا زال�������وا ل���ل���ي���وم ي��ع��ي��ش��ون م���أس���اة 
اختفاء أحبائهم وال أحد يسأل من 
المسوؤلين أويحاول المساهمة في 
توضيح الحقائق بما يسمح لألهالي 
ب��ال��ي��ق��ي��ن ح�����ول م��ص��ي��ر أح��ب��ائ��ه��م 
وم��ع��رف��ة ظ����روف اخ��ت��ف��ائ��ه��م ورب��م��ا 
أماكن وجود رفاتهم إذا ما تأكدت 
الوفاة ومعرفة ظروفها فيسمح لهم 
وإحياء  أمام ذكراهم  باالنحناء  ذلك 

الذكرى كأي مناسبة حميمة.
ه������ذا ال����م����وض����وع ح����س����اس ج���دا 
للمقابر  ب��ج��ردة  ال��ق��ي��ام  ويستدعي 
الحمض  فحوص  وإج���راء  الجماعية 
ال����ن����ووي ل���ل���رف���ات وذل�����ك م���ن دون 
ال��ت��وق��ف ع��ن��د ه���وي���ات ال��خ��اط��ف��ي��ن 
أو ال��ق��ات��ل��ي��ن ب��ال��ت��ف��ص��ي��ل. ك��ذل��ك 
هناك حاجة ملّحة إلجراء تحقيقات 
– ب��م��ن��ت��ه��ى ال����س����ري����ة- م�����ع ق�����ادة 
وحتى  المحاور  وق���ادة  المليشيات 
ك���ان���وا  إذا  ال����ق����دام����ى  ال���م���ح���ارب���ي���ن 
م����وج����ودي����ن، ب���ه���دف واح������د أح����د: 
اس��ت��ك��م��ال ج��م��ع ال��م��ع��ل��وم��ات ح��ول 
ملّحة  وال��ح��اج��ة  المفقودين  مصير 
أيضا إلجراء محادثات جدية وسرية 
سوريا  ف��ي  المسؤولين  م��ع  للغاية 
 – تحقيقات  إج���راء  منهم  والطلب 
وربما إجراء تحقيقات مشتركة - مع 
ال��م��س��ؤول��ي��ن األمنيين  ال��ع��دي��د م��ن 
ال��س��وري��ي��ن ال��س��اب��ق��ي��ن ف���ي ل��ب��ن��ان 
وك����ذل����ك م����ع م���س���ؤول���ي���ن أم��ن��ي��ي��ن 
ومسؤولين عن السجون في سوريا 
يجب  هناك جهود  كذلك  نفسها. 
ال��م��خ��ي��م��ات  م�����ع ق�������ادة  ت����ب����ذل  أن 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وق�������ادة ال��ف��ص��ائ��ل 
ون���ع���رف أن ال���ح���راك ال��ك��ب��ي��ر ال���ذي 
الفلسطينية  ال��م��خ��ي��م��ات  ع��رف��ت��ه 
يجعل األمر بمنتهى الصعوبة. لكن 
ه��ن��اك ح��اج��ة ب���دون ش��ك لتشكيل 
الحقائق والمصالحة  لجنة لتقصي 
ي��ع��ط��ى  أن  ب������أس  وال  ال����وط����ن����ي����ة. 

باالفصاح  يقبلون  ال��ذي��ن  الشهود 
ع��م��ا ي���ع���رف���ون ح���ص���ان���ة، وال ب��أس 
ايضا بإعطاء األمان لمشاركين في 
أعمال الخطف والتعذيب والسجن 
والتصفية بشرط أن يرفدوا اللجنة 

بالمعلومات التي لديهم.
ال��ج��راح بل  ن��كء  المطلوب ليس 
ج��راح  بلسمة  يمكن  وال  بلسمتها 
ب��ك��ش��ف  إال  ال���م���ف���ق���ودي���ن  أه����ال����ي 
آل���ي���ات وطنية  ال��ح��ق��ائ��ق واع��ت��م��اد 
في  م��ع��ه��م  ال��ت��ض��ام��ن  ع���ن  للتعبير 
ل��ح��ظ��ات ال���ح���زن واألس������ى م��ث��ل أن 
ي���ك���ّرس ي���وم ف���ي ال��س��ن��ة، ي���وم 13 
ن��ي��س��ان م��ن ك��ل س��ن��ة، ي��ك��ون ي��وم 
اللبنانية من  ذكرى شهداء الحرب 
ونقصد   - مدنيين  وغ��ي��ر  مدنيين 
جانب  إل��ى  المدنيين  الشهداء  هنا 
يعبر  ن��ص��ب  وتشييد  المقاتلين، 
ع��ن ال��ذك��رى وإق��ام��ة ل��وح��ة ضخمة 
م���ن ال����رخ����ام، ي�����دّون ع��ل��ي��ه��ا أس��م��اء 
ال���ذي���ن ف���ق���دوا وت���أك���دت وف��ات��ه��م 
ال����وف����اة إذا أم����ك����ن، وإل����ى  وت����اري����خ 
المفقودين  بأسماء  الئحة  جانبها 
فيتم  القسري.  اختفائهم  وت��اري��خ 
رف��ع ه��ذا النصب وتلك اللوحة في 
العاصمة  ف��ي  كبيرة  ع��ام��ة  حديقة 
اللبنانيين،  يمكن  عندها،  بيروت. 
مدنيين ورسميين أن يحيوا ذكرى 
ال����ح����رب ف����ي ه�����ذا ال����ي����وم ال��وط��ن��ي 
الجامع. فإقامة مجالس العزاء تعّزي 
وال��ت��ش��ارك ف��ي ال��ح��زن وف��ي الصالة 
يخفف من وطأة الحزن الذي يشعر 

به أهالي الشهداء والمفقودين.
الجرح الثاني هو أجيال المقاتلين 
الحرب  انتهاء  عند  تبعثروا  ال��ذي��ن 
اعتقادا  تماما وذلك  وتم نسيانهم 
من المجتمع السياسي اللبناني بأن 
المقاتل ينتقل من األعمال الحربية 
إلى الحياة المدنية العادية بصورة 

تلقائية.
إذ ال يمكن  ف�����ادح.  وه����ذا خ��ط��أ 
ش���اب���ا ان���خ���رط ف���ي ال���ح���رب وخ��اص��ة 
أول���ئ���ك ال���ذي���ن ش����ارك����وا ف���ي أك��ث��ر 
عمليات الحرب األهلية ق��ذارة، من 
خطف وتعذيب وتنكيل وتصفية 
واغ�����ت�����ص�����اب وت����ش����ن����ي����ع ب���ال���ج���ث���ث 
وارت����ك����اب م����ج����ازر... وف����ي ال��غ��ال��ب 

ك���ان���ت ال����م����خ����درات رف���ي���ق ال�����درب 
لهؤالء، ال يمكن ه��ؤالء أن ينتقلوا 
بهذه السهولة من ضفة إلى أخرى 

اي من الحرب إلى السلم.
لم يتساءل أحد منذ أربعين عاما 
م��اذا حصل لهؤالء. ولم  اليوم  حتى 
��ف اح���د ن��ف��س��ه – ف���ي ال��وس��ط 

ّ
ي��ك��ل

ال��س��ي��اس��ي ال���ذي اس��ت��خ��دم��ه��م على 
ببرنامج  اق��ت��راح  األق��ل- عناء تقديم 
إع�������ادة ت���أه���ي���ل وإدم��������اج اج��ت��م��اع��ي 
ل����ل����م����ق����ات����ل����ي����ن ول������س������ائ������ر ع���ن���اص���ر 
تأهيل  ب��رام��ج  أي  أو  الميليشيات، 

ومساندة اقتصادية اجتماعية.
الحرب  ب��دء  م��ن  ع��ام��ا  أربعين  بعد 
وخمسة وعشرين عاما على انتهائها، 
المرتكبين  بأن هؤالء  القول  يؤلمنا 
والضحايا في آن واحد أهملوا فحاول 
واالنتقال  الصدمة  ت��ج��اوز  بعضهم 

إل���ى ش��اط��ىء أم���ان ال��ح��ي��اة المدنية 
دون  أهلهم  بمساعدة  الغالب  وف��ي 
وهم  اآلخ��ر  البعض  ر 

ّ
وتعث س��واه��م، 

ال���زواي���ا، في  األك��ث��ري��ة، فقبعوا ف��ي 
ال��م��خ��اب��ىء، ف��ي ال��ح��واش��ي وت��ح��ول��وا 
ت��زوج منهم  أهاليهم. من  عالة على 
وأص��ب��ح ل��دي��ه اوالد، ع���ّرض أس��رت��ه 
لالضطراب واحيانا نقل اليها أجواء 
غ��ي��ر سليمة ع��اش��ه��ا خ���الل ال��ح��رب. 
والتعصب  ال��ع��دائ��ي��ة  ن��ق��ل  بعضهم 
وال��ت��ش��ف��ي واالس��ت��ه��ت��ار ب��ال��ق��وان��ي��ن 
واالس���ت���ك���ب���ار إل�����ى أج����ي����ال ج���دي���دة 
العدمية  بريئة وبعضهم اآلخر نقل 
والعبثية وش��ذوذ اآلف��اق إلى أجيال 
ج��دي��دة ب��ري��ئ��ة ه��ي اي��ض��ا. بعضهم 
ع��م��ل وم���ا زال يعمل ف��ي االق��ت��ص��اد 
ال��ت��ه��ري��ب والتجسس  ال���م���وازي ف��ي 
واالت����ج����ار ب��ال��م��م��ن��وع��ات وب��ع��ض��ه��م 

ي��ع��ي��ش ع���ل���ى األدوي���������ة ال��م��س��ّك��ن��ة 
والمخدرات.

ب��أك��م��ل��ه��ا ضربتها  أج���ي���ال ش��اب��ة 
ت���ل���ك ال����ح����رب ال��ل��ع��ي��ن��ة ب��ن��ف��س��ي��ت��ه��ا 
وأحيانا في أخالقها وال أحد التفت 
ومساندتها.  تأهيلها  إلع���ادة  اليها 
ف����ي ل���ب���ن���ان، اج��ت��م��ع��ن��ا ع���ل���ى إع�����ادة 
ال��ت��أه��ي��ل واالع����م����ار ل��ك��ل م���ا ت��ه��دم 
م����ادي����ا – وح���س���ن���ا ف���ع���ل���ن���ا- ل��ك��ن��ن��ا 

يا.
ّ
تجاهلنا االنسان تجاهال كل

ال��ج��رح ال��ث��ال��ث ه��و ج���رح اص��ح��اب 
االص�������الح  ف�����ي  ال���ط���ي���ب���ة  االرادات 
والتحديث- وهو جرح بليغ بصراحة- 
وه�������ؤالء ال ي��س��ت��ف��ي��ق��ون م����ن وه��ل��ة 
صدمة إال ويواجهون صدمة أخرى، 
وذل�����ك م��ن��ذ ب���داي���ة م��رح��ل��ة م���ا بعد 
الحرب. فهم رأوا وما زالوا يرون الى 
األوادم  من  ينالون  المنافقين  اآلن 
والقتلة يكافئون وآخر القوم يعتلي 
قيادتهم والمحتالون يكّرمون فيما 
المجتهدون والصادقون والشجعان 

يقصون ويزبلون.
ان  المبكي  المضحك  وال��م��ش��ه��د 
رموز الحرب وأبطالها يحاولون اليوم 
رك����وب م���وج���ات االخ�����الق واالص����الح 
وق���د اس��ت��ب��اح��وا ع��ق��ول��ن��ا وال���ذاك���رة. 

م��ن��ذ خ��م��س��ة وع��ش��ري��ن س��ن��ة ون��ح��ن 
نترّحم في كل مرة على الحقبة التي 
سبقتها حتى أن بعضنا بات يترّحم 

على سنوات الحرب نفسها.
يتساءل البعض لماذا لم ينتفض 
اللبنانيون على الفساد واالستبداد 
ان  وال����م����ف����ارق����ة  وال���م���ح���س���وب���ي���ة – 
المنتفضون  ال��ي��وم  ه��م  المسؤولين 
- ون��ع��ت��ق��د أن ال��س��ب��ب ف���ي ان��ك��ف��اء 
أنه  هو  االنتفاضات  عن  اللبنانيين 
ال���ى ال��ي��وم ل��م ي��ع��وا أن م��ا يفترقون 
أن يجمعهم.  ال��ذي يجب  ه��و  حوله 
����ة دائ�����م�����ا ف��ي 

ّ
ف���ه���م ي���ض���ع���ون ال����ع����ل

"اللبناني اآلخ���ر" فيما ه��و واق��ع في 
أم��ام  ي��خ��ت��ارون  وه��م  نفسها.  البلية 
إما  فيها،  نحن  التي  المصيبة  ه��ول 
اللهو ، وإما الهجرة. فكيف تريدون 

أن تتغير األمور.؟؟؟
ل���ق���د أده���ش���ن���ي دائ����م����ا ال��ش��ع��ب 
اللبناني بجرأته وذكائه في الدراسة 
وف�����ي ال���ع���م���ل ف����ي ك����ل ال���م���ج���االت، 
واغ��ض��ب��ن��ي دائ��م��ا غ��ب��اؤه ف��ي الحياة 

المدنية والسياسية.
ك���ل ذك�����رى ح����رب ل��ب��ن��ان وان��ت��م 
ب��خ��ي��ر ف��ي ال��م��اله��ي وال��م��ه��اج��ر أيها 

اللبنانيون...

هل نتصالح مع أنفسنا يف الذكرى األربعين؟

لندن – سليم نصار
كاتب وصحافي لبناني

ف���ي  ال�����ف�����ص�����ل  ال����ك����ل����م����ة  أن  م�������ع 
المفاوضات تعود الى مرشد النظام 
نجح  روح��ان��ي  أن  إال  خامنئي،  علي 
االتفاق  م��ردود  بأهمية  إقناعه  في 
ال��س��ي��اس��ي ع��ل��ى إن��ع��اش االق��ت��ص��اد 

المترّدي.
ولكن المفاوضات العسيرة مرت 
ب��س��ل��س��ل��ة خ����ّض����ات ك������ادت ت��ط��ي��ح 
م��ح��م��د ج������واد ظ���ري���ف وم���ع���اون���ي���ه. 
ل��م  ع����ل����ي خ���ام���ن���ئ���ي  وال����س����ب����ب أن 
ي��ك��ن ي��ري��د ات��ف��اق��ًا ي��خ��دم خصومه 
مراقبة  تعّمد  ل��ذل��ك  اإلص��الح��ي��ي��ن. 
الجلسات بواسطة عباس عراقجي، 
أح��������د ض�����ب�����اط ال������ح������رس ال�����ث�����وري 
م��ه��م��ت��ه  أدى  وق�������د  ال����س����اب����ق����ي����ن. 
ب���ك���ل أم����ان����ة ب��ح��ي��ث ك�����ان ي��س��ت��م��ع 
ال���ى ت��س��ج��ي��الت وق��ائ��ع ال��ج��ل��س��ات. 
وحدث مرة ان تعرض الوزير ظريف 
تنّزه  ك��ون��ه  والتشكيك  للمساءلة 
وح����ده م���ع ال���وزي���ر األم���ي���رك���ي ج��ون 
م��ن دون أن يصطحب معه  ك��ي��ري 

أحد مراقبي النظام.
وق�����د ح�����رص ال���رئ���ي���س روح���ان���ي 
على إرس��ال أخيه عباس الى فيينا 
وج��ن��ي��ف ول�������وزان، ب���ه���دف م��ت��اب��ع��ة 
تفاصيل المفاوضات، والتأكد من 

استئناف حلقاتها بانتظام.
ت���ق���ول ال���ص���ح���ف ال��ف��رن��س��ي��ة إن 
���رت ف����ي ب���داي���ة 

ّ
ال���م���ف���اوض���ات ت���ع���ث

ل 
ّ
عط عندما  خصوصًا  انطالقتها، 

علي أكبر واليتي مستشار المرشد، 
اإلجراءات المفضية الى التنازل عن 
بعض الشروط الحيوية. أي شروط 
مقايضة طاقة التخصيب اإليرانية 

ب����ع����ودة ال���س���ي���ول���ة ال���م���ج���ّم���دة ف��ي 
ال��ب��ل��دان األج��ن��ب��ي��ة. وتبلغ ع��ائ��دات 
إي���ران ال��م��ج��ّم��دة ف��ي م��ص��ارف آسيا 
وم��ن��ذ  دوالر.  م��ل��ي��ار   130 وح���ده���ا 
ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي ال��م��اض��ي، سمحت 
��م م��ل��ي��ار 

ّ
واش��ن��ط��ن ل��ط��ه��ران ب��ت��س��ل

دوالر في الشهر من كوريا الجنوبية 
عبر سلطنة ُعمان.

ال��ع��ائ��ق اآلخ�����ر ال�����ذي زع�����زع ثقة 
الوفد اإليراني بنتائج المفاوضات، 
أثاره الكتاب المفتوح الذي أرسله 
ع��ض��و ال��ك��ون��غ��رس ت���وم ك��وت��ن ال��ى 
القيادة اإليرانية. وجاء في الكتاب 
���ع���وا 

ّ
وق ج���م���ه���وري���ًا  ش��ي��خ��ًا   46 أن 

ع��ري��ض��ة ت���رف���ض االت����ف����اق ال��م��زم��ع 
تحقيقه.

واس���ت���غ���ل ال���وف���د اإلي����ران����ي ه��ذا 
الكتاب للتشكيك بقدرة المفاوض 
األم��ي��رك��ي ع��ل��ى تنفيذ وع����وده في 
الجمهورية  الغالبية  امتنعت  ح��ال 

في الكونغرس عن رفع العقوبات.
اإلي����ران����ي  ال�����وزي�����ر  أن  وال����ث����اب����ت 
ظ��ري��ف ت��ع��ّم��د ت���ج���اوز ه���ذه ال��ف��ت��رة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال���وزي���ر ج���ون ك��ي��ري، 

لزمهما 
ُ
ت الرئيسين  ت��وص��ي��ات  ألن 

ال���رئ���ي���س  أن  خ����ص����وص����ًا  ب�����ذل�����ك. 
انتخابه  إع��ادة  روح��ان��ي يراهن على 
ن��ج��ح��ت  ح��������ال  ف������ي   2017 س����ن����ة 
ح��ك��وم��ت��ه ف��ي ال��ت��وص��ل ال���ى ات��ف��اق 
انتخابات  ف��از في  أن��ه  شامل. علمًا 
صيف 2013، بعدما تعّهد للشعب 
ال���ن���ووي، وتحسين  ال��م��ل��ف  ب��إن��ه��اء 
ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي، وإخ���راج ب��الده 

من عزلتها الدولية.
السبت الماضي، تناقلت وسائل 
اإلع�����الم خ���الف واش��ن��ط��ن وط��ه��ران 
ل��وزان بالنسبة  حول تفسير اتفاق 

للبرنامج النووي اإليراني.
وكان الفتًا تصّرف مرشد النظام 
علي خامنئي الذي عّبر عن موقفين 

متناقضين بواسطة أنصاره.
ف���ف���ي ال���ج���ان���ب ال���س���ل���ب���ي، ق����ّدم 
م��س��اع��ده ل���ش���ؤون اإلع�����الم حسين 
اعتراضات  سلسلة  شريعتمداري، 
بدأها بالقول إن الواليات المتحدة 
تسعى الى إضعاف إيران من طريق 
ت��ف��ت��ي��ش ال��ص��ن��اع��ات ال��ص��اروخ��ي��ة 
وال������وص������ول ال������ى أس�����م�����اء ال���ع���ل���م���اء 

والخبراء.
وب��م��ا أن ش��ري��ع��ت��م��داري ي��ت��ول��ى 
رئ����اس����ة ت���ح���ري���ر ص��ح��ي��ف��ة ال��ن��ظ��ام 
"ك��ي��ه��ان"، ف��ق��د ك���ان الع��ت��راض��ات��ه 

األثر الكبير على الرأي العام.
وق�����ال اي���ض���ًا: "إن ال����ق����رار ال���ذي 
س��ي��ص��دره م��ج��ل��س األم����ن بصفته 
��ل ض��م��ان��ة ل��الت��ف��اق وال��ت��زام��ات 

ّ
ي��م��ث

ُم��ل��زم��ة ل��ل��ج��ان��ب��ي��ن، س��ي��ك��ون تحت 
ال���ف���ص���ل ال����س����اب����ع ل���م���ي���ث���اق األم�����م 
ال��م��ت��ح��دة. وه�����ذا ي��ع��ن��ي أن إي����ران 
ت���ع���ت���رف ب������أن ب���رن���ام���ج���ه���ا ال����ن����ووي 
ك��ان وم��ا زال يهدد ال��س��الم واألم��ن 

العالميين".
أما في الموقف االيجابي لمرشد 
ال��ن��ظ��ام، ف��ق��د أع��ل��ن ق��ائ��د ال��ح��رس 
الثوري الجنرال محمد علي جعفري، 
دع���م���ه ل���وف���د ب�����الده ب���إش���راف وزي���ر 

الخارجية محمد جواد ظريف.
وأب�����ل�����غ ظ�����ري�����ف ال����ب����رل����م����ان ف��ي 
ذ 

ّ
ب��الده لن تنف ب��أن  جلسة مغلقة، 

ال���ت���زام���ات���ه���ا ال�����������واردة ف����ي ات���ف���اق 
ل���وزان، اال بعد ص��دور ق��رار ملجس 
وأك��د  السابع،  الفصل  تحت  االم��ن 
ل��ل��ن��واب ان ال��ع��ق��وب��ات ال��م��ف��روض��ة 
واح��دة  دفعة  على طهران سُتلغى 
في حال التوصل الى اتفاق نهائي 

بحلول أواخر حزيران المقبل.
في هذا السياق، اعتبر نائب وزير 
ان  عراقجي،  عباس  إي���ران  خارجية 
لالتفاق، ال  االبيض  البيت  تفسير 
ينسجم مع ما توصل اليه الجانبان.

وح��ول ه��ذا الموضوع، ق��ال وزير 
خ��ارج��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة االم��ي��ر سعود 
العدوانية  السياسة  ب��أن  الفيصل 
ال�����ت�����ي ت���ن���ت���ه���ج���ه���ا اي������������ران ح���ي���ال 
المتواصل في  لها 

ّ
المنطقة، وتدخ

ش�����ؤون ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، ي��ج��ب اال 
يقابال  بصفقات ال تستحقها.

ال����رئ����ي����س اوب������ام������ا اع�����ت�����رف ف��ي 
��ل 

ّ
ت��ص��ري��ح��ات��ه ب�����أن االت����ف����اق ي��م��ث

تقدمًا نحو تقييد البرنامج النووي 
االيراني لمدة عشر سنوات وأكثر. 
وقال ان االدارات االميركية المقبلة 
حاولت  اذا  بالقوة  ط��ه��ران  ستمنع 
ت���ج���اوز ال��ع��ت��ب��ة ال���ن���ووي���ة، او ان��ت��اج 
أوران���ي���وم م��خ��ّص��ب. ول��ك��ن��ه اق���ر في 
الوقت ذاته بأن واشنطن ال تعمل 
ع���ل���ى ت��ف��ك��ي��ك ال���ب���رن���ام���ج ال���ن���ووي 
االي�����ران�����ي... ب���ق���در م���ا ت��ع��م��ل على 

بنيتهم  االيرانيين من تحويل  منع 
التحتية النووية سالحًا نوويًا. لهذا 
ال��وك��ال��ة  ال��س��ب��ب وس�����واه، ستبقى 
مستنفرة  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
دائ��م��ًا م��ن اج��ل م��راق��ب��ة المفاعالت 

النووية االيرانية.
في  اوب��ام��ا  الرئيس  استطرد  ث��م 
تفسير دور بالده حيال اي��ران، وما 
اذا كان االتفاق يتضمن نصًا يتعلق 
بسلوك طهران، او كبح تدخلها في 
لبنان وسوريا والعراق واليمن، وكل 

ما يهدد أمن المنطقة.
قال ان اي اتفاق نووي لن يسّوي 
الخالفات القائمة بيننا وبين ايران. 
وهذا يعني ان اي��ران ستستمر في 
ال��ل��ه"... وستواصل  تمويل "ح��زب 
المتفجرة،  البراميل  لنظام  دعمها 
ب����ش����ار االس������������د... ول���ن  ن����ظ����ام  أي 
تتوقف عن إرسال سالح للحوثيين 
ال��ذي يساهم في  في اليمن، االم��ر 

زعزعة استقرار تلك البالد.
وك�������ان ب����ه����ذا ال������ج������واب، ي���ح���ّدد 
بأنه  ويعترف  المفاوضات،  اه��داف 
الذي  االح��م��ر،  الخط  ال يريد تجاوز 

رسمه محمد جواد ظريف.
وب���ع���د اع������الن ال���ت���وق���ي���ع، ح���رص 
ال����رئ����ي����س اوب�����ام�����ا ع���ل���ى االت����ص����ال 
سلمان  الملك  ال��س��ع��ودي  بالعاهل 
مع  التوصل  ليبلغه  العزيز  عبد  بن 
اي������ران ال����ى ات���ف���اق اط�����ار ف���ي ش��أن 
ب��رن��ام��ج��ه��ا ال�����ن�����ووي. وأك������د ل����ه ان 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة م��ه��ت��م��ة بنشر 

ف���ي منطقة  ال���س���الم واالس����ت����ق����رار 
ال���ش���رق األوس������ط. وع���ّب���ر ل���ه ال��م��ل��ك 
س���ل���م���ان، ع����ن أم���ل���ه ف����ي ال��ت��وص��ل 
ال����ى ات���ف���اق ن��ه��ائ��ي وُم����ل����ِزم ي���ؤدي 
ال���ى ت��ع��زي��ز االم����ن واالس���ت���ق���رار في 

المنطقة وسائر دول العالم.
وربما وجد اوباما في كالم العاهل 
ال���س���ع���ودي، ح���اف���زًا ل��ت��وس��ي��ع اط���ار 
بحيث تشمل دول  التفاهم  مرحلة 
لذلك  ال��خ��ل��ي��ج��ي.  ال��ت��ع��اون  مجلس 
ت��ع��ّم��د اج������راء م��ق��اب��ل��ة س��ّج��ل��ه��ا في 
ق 

ّ
ج��ري��دة "ن��ي��وي��ورك ت��اي��م��ز" المعل

توماس فريدمان.
وأك���د اوب��ام��ا ف��ي حديثه ان��ه في 
مجلس  دول  زع���م���اء  دع�����وة  ص����دد 
ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي خ����الل ال��ش��ه��ر 
ال��م��ق��ب��ل، ب��ه��دف إج�����راء م��ح��ادث��ات 
ت��ت��ع��ل��ق ب��م��خ��اوف ه����ذه ال�����دول من 
ت����ق����ارب ب�������الده م����ع اي����������ران. وق����ال 
اي���ض���ًا ان����ه ي���ري���د م��ن��اق��ش��ة ال��ح��ل��ف��اء 
كيفية  عن  البحث  مع  الخليج،  في 
بناء ق��درات دفاعية اكثر كفاءة... 
واك�����ث�����ر ت���ط���م���ي���ن���ًا ب������أن ال�����والي�����ات 
ال��م��ت��ح��دة س��ت��م��ن��ع ع��ن��ه��م االع���ت���داء 

الخارجي.
وم�����ع ال���ت���ع���ه���د ب��ت��خ��ف��ي��ف وط����أة 
يتحّول  ان  أوباما  يتوقع  المخاوف، 
الى ملتقى  منتجع "كمب ديفيد" 
ح��وار مثمر يشترك فيه مسؤولون 

ايرانيون مع مسؤولين خليجيين.
وف���ي آخ���ر ح��دي��ث��ه م��ع ف��ري��دم��ان 
ت�������س�������اءل ال������رئ������ي������س االم�����ي�����رك�����ي 
ب����اس����ت����غ����راب: ل����م����اذا ال ن������رى ع��رب��ًا 
يحاربون االنتهاكات الفظيعة التي 
او  االن��س��ان...  رتكب ض��د حقوق 

ُ
ت

ل���م���اذا ال ي��ق��ات��ل��ون ض���د م���ا يفعله 
الرئيس السوري بشار االسد؟

����ى أوب�������ام�������ا رس����ائ����ل 
ّ
وق��������د ت����ل����ق

الكترونية عدة بعث بها معارضون 
س����وري����ون، ي��س��أل��ون��ه ب��اس��ت��ه��ج��ان 
بالقول:  اس��ت��غ��راب��ه  على  ��ق��ون 

ّ
وي��ع��ل

ول����م����اذا ت���راج���ع���َت أن����ت ع���ن ض��رب 
استنفرت  بأنك  علمًا  النظام،  ه��ذا 
ق��وات��ك ب��غ��رض ت��أدي��ب��ه وم��ن��ع��ه من 

استخدام السالح الكيمائي؟!

المطلوب ليس نكء الجراح بل بلسمتها وال يمكن 
بلسمة جراح أهالي المفقودين إال بكشف الحقائق 

واعتماد آليات وطنية للتعبير عن التضامن معهم 
في لحظات الحزن واألسى

الرئيس روحاني 
يراهن على إعادة 

انتخابه سنة 2017 
في حال نجحت 

حكومته في 
التوصل إلى اتفاق 

"نووي" شامل

يتوقع أوباما أن 
يتحول منتجع "كمب 
ديفيد" إلى ملتقى 
حوار مثمر يشترك 

فيه مسؤولون 
ايرانيون مع 

مسؤولين خليجيين

السبب في انكفاء 
اللبنانيين عن 

االنتفاضات هو 
انه الى اليوم لم 

يعوا ان ما يفترقون 
حوله هو الذي يجب 

ان يجمعهم. فهم 
يضعون العلة دائما 
في “اللبناني اآلخر” 
فيما هو واقع في 

البلّية نفسها

ال يمكن أي مواطن عاش الحرب " المسماة" أهلية في لبنان بين 1975 - 1990 – وال 
سيما من ترعرع فيها وتقاذفته حمم تلك الحرب في ريعان شبابه – أن ينسى أننا نحيي 

هذا العام الذكرى األربعين لتلك الحرب اللعينة.

شرعية القتل والتدميريف انتظار "كمب ديفيد" خليجي - إيراني!
سليمان بختي

كاتب

م���ن���ذ أرس�����ط�����و ال ت����أت����ي االخ����ب����ار 
تحيد  ال  ذل��ك  م��ع  ولكنها  بجديد، 
ع��ن أم��ري��ن ه��م��ا: ال��م��رع��ب والمثير 
في  العربي  العالم  هكذا  للشفقة. 
ال��ح��ادي والعشرين  ال��ق��رن  ب��داي��ة  
للشفقة.  مثير  نفسه  ه��و  المرعب 
فيه  المقبولة  الوحيدة  والشرعية 
القتل وشرعية  ه��ي شرعية  ال��ي��وم 
أشكاله  ك��ل  ف��ي  القتل   التدمير، 
الذي  والتدمير  وتجلياته  وأن��واع��ه 
ال يستثني المتاحف وال الكنائس 
ال����م����دارس وال  ال��م��س��اج��د وال   وال 
ال��ض��رائ��ح وال ال��م��ق��ام��ات. م��ا يسود 
حقًا هو الالفكر، ولكن هل يعطينا 
الالفكر  م��ن  أه��م األش��ك��ال  التاريخ 
التي سادت في العصور الحديثة.

ف����ي ال����ق����رن ال���س���اب���ع ع���ش���ر ك���ان 
ال��الف��ك��ر ي��ت��خ��ذ ش��ك��ل ال��خ��ط��أ. ان 
ن��ت��ج��ن��ب��ه  ان  ال���خ���ط���أ.  ف����ي  ن���ق���ع  ال 
ن��ع��م��ل  ان  ون����ص����رف����ه.  ون����ت����ف����اداه 
في  يقع  ف��ال  الفكر  تحصين  على 
الغلط بل يسمو ويرتقي حتى عن 

االصابة في الخطأ.
ف����ي ال����ق����رن ال���ث���ام���ن ع���ش���ر ك���ان 
ال��الف��ك��ر ي��ت��خ��ذ ش��ك��ل ال���وه���م. ان 
ال���ظ���الم. كل  أوه����ام  ك��ل  نستبعد 
أوهام الدين واالقطاع والسيطرة. 
أس�����اس  ع����ل����ى  ال����ب����ن����اء  ن���ع���ي���د  ان 
أضواء  وتحت  المكتشف  الصواب 
العالقات  وتتغير  والنهضة  األنوار 
وال���م���ف���اه���ي���م وال���ع���ق���ود . وي��ت��غ��ي��ر 

العالم كأنه نشأة مستأنفة.
ف���ي ال���ق���رن ال���ت���اس���ع ع��ش��ر ك��ان 
الالفكر يتخذ شكل الجمود وكانت 
م��ه��م��ة ال��م��ف��ك��ر وال��م��ث��ق��ف رف��ض 
ال��ج��م��ود وال��ع��م��ل على تثبيت  ه��ذا 
س����ي����ادة األم������ة - ال�����دول�����ة. ك��ان��ت 
الموضوعي  ال��م��ع��ادل  ه��ي  ال��ح��رك��ة 
والمجتمع  ال��ف��رد  ح��رك��ة  ل��ل��ج��م��ود. 
في إتجاه القوة والسيادة والتقدم 

وتعزيز الحضور في العالم.
ف�����ي ال�����ق�����رن ال����ع����ش����ري����ن ات���خ���ذ 
وال��م��ؤام��رات  ال��زي��ف  الالفكر شكل 
وال����ت����ره����ات وال���ح���م���اق���ات وال��ع��ب��ث 

وال���ت���ه���اف���ت وال���الم���ع���ق���ول . وك���ان 
ال��ت��ع��ب��ي��ر ال��م��ع��ادل ه���و ال��ب��ح��ث عن 
عنها،  والدفاع  وكشفها  الحقيقة 
وفهم الواقع ألجل تجاوزه وتغييره 
وت��ح��ق��ي��ق ال��ح��داث��ة وال��ت��م��اه��ي مع 
ال��ع��ال��م. وف��ي  ف��ي  ق��ض��اي��ا مختلفة 
مجتمع  هناك  ك��ان  الثانية  الضفة 
ورغبات وتسليع  واستهالك  إنتاج 
لكل ش���يء، وت��ش��اب��ه االن��ظ��م��ة في 

صراعاتها وفي جوهرها.
وف����ي ن��ه��اي��ة ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن 
ال��ح��ادي والعشرين  ال��ق��رن  وب��داي��ة 
ات����خ����ذ ال����الف����ك����ر ش���ك���ل ال����ص����دام 
وال��ف��وض��ى وس���ي���ادة ال��الم��ع��ق��ول. 

الخفة بال حدود. المال بال حدود.  
ال���ع���ن���ص���ري���ة ال���دي���ن���ي���ة وال���ع���رق���ي���ة 
والطائفية بال حدود. التفتيت بال 
المضاد.  واإلتهام  اإلتهام  ح��دود. 
ال��ه��وي��ة وال��ه��وي��ة ال��م��ض��ادة. م��اذا 
ي���ب���ق���ى ل���ل���ف���ك���ر؟ ه�����ل ي���ق���ي���م ف��ي 
التاريخ ام يقيم في الحدث؟ ليس 
ام���ام���ه س����وى م���ق���اوم���ة االش���ك���ال. 
ل��ي��س أم���ام���ه س����وى ض��ب��ط ال��ف��ك��ر 
وهو يعمل ويقاوم داخل المتاهة. 
او كما ق��ال ف��وك��و " ال��وق��وف عند 
ال���ح���دث داخ����ل ال��ف��ك��ر وت��ش��ري��ح��ه 
وتصويب وجهته" االنسان العاقل 
ال���ي���وم ف���ي ازم����ة وم��ح��ن��ة وم��خ��اض 
وم��ع��م��ودي��ة ت��ك��م��ن ف��ي ال���س���ؤال : 
كيف يكون المرء عقالنيًا في زمن 

الالعقالنية؟ 
تحمل شيئًا  داري��دا  عبارة  لعل 
م���ن االج���اب���ة "ان ت���ك���ون ع��ق��الن��ي��ًا 
ه����و ان ت���ق���رن أق����وال����ك وأف���ع���ال���ك 
ب������االع������ت������راف ال�������دائ�������م ان��������ك ف��ي 

الالمعقول".

)األرشيف( مقاتالت من حزب الكتائب وراء متراس يطل على ساحة الشهداء في بداية الحرب.  

في كلمته الى الرأي العام االميركي، أشاد الرئيس باراك أوباما بإنجاز تفاهم تاريخي مع 
إيران، قال إنه سيمنعها من امتالك سالح نووي، وُيبعد عن المنطقة خطر انفجار حرب 

أخرى. وفي طهران، رّحب الرئيس حسن روحاني باالتفاق، معتبرًا أنه سيفتح صفحة جديدة 
في عالقات إيران الخارجية.

االنسان العاقل 
اليوم في ازمة 

تكمن في السؤال: 
كيف يكون المرء 
عقالنيًا في زمن 

الالعقالنية؟
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انتقل الى رحمة الله تعالى
غازي جميل الحشاش

)ابو فيصل(
زوجته الحاجة منى الصيداني

ولده فيصل
بناته الدكتورة جنى ولمى ورنا

ذو  والدكتور  السفير حسن  أشقاؤه 
الفقار والمرحوم رياض 

الدبليز  غالب  أرملة  شقيقاته جمانة 
والمرحومة نادية والمرحومة سميرة.

يصلى على جثمانه الطاهر ظهر غد 
ف���ي ج��ام��ع  ن��ي��س��ان 2015  األح����د 12 
ال��ب��س��ط��ة ال��ت��ح��ت��ا وي�����وارى ف���ي جبانة 

الباشورة.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
للرجال والنساء في منزل الفقيد في 
رأس بيروت، كاراكاس، بناية جنى، 
والثلثاء  واالثنين  ال��س��ادس،  الطابق 
من  وال���ن���س���اء  ل���ل���رج���ال  م��ن��ه  و14   13
السابعة  حتى  ع��ص��رًا  ال��راب��ع��ة  الساعة 
م����س����اًء ف����ي ن������ادي خ���ري���ج���ي ال��ج��ام��ع��ة 

األميركية، الوردية، الحمراء.
اآلس���ف���ون آل ح���ش���اش وال��ص��ي��دان��ي 

والحكيم والدبليز وأنسباؤهم.

زوجة الفقيد فدوى تبشراني،
ابنتاه شيريل وفانيسا،

والدته روزيتا مورينو
ش��ق��ي��ق��ه ك�����ارل�����وس وع���ائ���ل���ت���ه )ف���ي 

المهجر(
غاستون  زوج���ة  باتريسيا  شقيقتاه 
ك��وس��ي��را وع��ائ��ل��ت��ه��ا وغ���رازي���ي���ا زوج���ة 

غونزالو جيل وعائلتها
بشعاني،  ج��ان  المرحوم  عائلة  عماه 

وعائلة المرحوم جورج بشعاني
عمتاه برت بشعاني وعائلة المرحومة 

يوال زوجة سيرج ليمونسكي
تبشراني،  بشعاني،  عائات  وعموم 
م��وري��ن��و، ك��وس��ي��را، ج��ي��ل، سانشيز، 
ال����خ����وري، ل��ي��م��ون��س��ك��ي، ص��ل��ي��ب��ا، اب��و 
ك�������رم، ع����ي����اش، داغ��������ر، وان���س���ب���اؤه���م 
ف��ي ال��وط��ن وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون بمزيد 
الغالي  فقيدهم  واالس����ى  ال��ح��زن  م��ن 

المأسوف على شبابه المرحوم
قيصر )سيزار( هنري 

بشعالني
الخميس  الى رحمته تعالى  المنتقل 
واجباته  متممًا   2015 نيسان   9 في 

الدينية.
يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
ال��راب��ع��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��س��ب��ت 11 
منه في كنيسة مار ميخائيل، طريق 

النهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغدًا 
الكنيسة  االح���د 12 منه ف��ي ص��ال��ون 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

ولغاية السادسة مساء

الثانوية االنجيلية الفرنسية
والوجود البروتستانتي الفرنسي في 

لبنان
وم��وظ��ف��ون  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وه��ي��ئ��ة  ادارة 

وتامذة
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال���ل���وع���ة واالس����ى 

المأسوف على شبابه
قيصر هنري بشعالني

بأحر  الكريمة  عائلته  من  ويتقدمون 
التعازي واصدقها.

رابطة آل دياب
زوجة الفقيد شرين عازر جبور

إبنته ماريا الينا 
أشقاؤه إميل وعائلته

شارل وعائلته
الياس وعائلته

وأن��س��ب��اؤه��م ي��ن��ع��ون ال��م��أس��وف عليه 
المرحوم

نديم ملحم بركات
يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
الحادية عشرة قبل ظهر اليوم السبت 
القلب  11 نيسان 2015 في كنيسة 
األق����دس، ب����دارو، س��ام��ي ال��ص��ل��ح، ثم 
ينقل جثمانه الى مسقط رأسه عين 

إبل حيث يوارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي بعد الدفن في صالون 
واالثنين  اب��ل  عين  السيدة،  كنيسة 
13 منه في صالون كنيسة القديسة 
ري��ت��ا، ح���رش ت��اب��ت، س��ن ال��ف��ي��ل، من 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

ولغاية السابعة مساًء.

رقد على رجاء القيامة
حنا الياس روكز

زوجته كوليت شارل والتر
اب��ن��ه ال��ف��ون��س زوج��ت��ه ب��رب��ارا النسون 

وعائلتهما 
عبدالله  بيتر  زوج��ة  بياتريس  ابنتاه 

وعائلتهما 
دنيز 

روكز  يوسف  الركن  العميد  أش��ق��اؤه 
زوجته ليلى يزبك وعائلتهما 

المرحومة جانيت  جورج روكز زوجته 
الحج وإبنه 

أب��و زيد  جميل روك��ز زوجته جاكلين 
وعائلتهما 

أنطوان روكز زوجته أدما قسطنطين 
وعائلتهما 

شقيقتاه جميلة زوج��ة اميل يوسف 
وعائلتهما 

ع���اي���دة أرم���ل���ة ال���م���رح���وم ج�����ورج عطا 
وعائلتها 

المرحومة  شقيقته  زوج  غ��اب��ي  ف��ري��د 
جاندارك وعائلته 

المرحوم  ارملة  الماظه  اوالد شقيقته 
وديع لطيف وعائاتهم 

سيلفي أيوب أرملة شقيقه المرحوم 
ميشال 

المرحومة  شقيقته  زوج  ب��وز  ش��ري��ف 
جورجيت وعائلته

البرامية ش��رق صيدا  وع��م��وم ع��ائ��ات 
ينعونه بمزيد من األسى. 

ت��ق��ب��ل ال����ت����ع����ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 11 
كنيسة  ص���ال���ون  ف���ي  ن��ي��س��ان 2015 
س���ي���دة ال���ب���رام���ي���ة ال��ع��ج��ائ��ب��ي��ة، ش��رق 
صيدا، واالحد واالثنين 12 و13 منه 
في صالون كنيسة القلب األق��دس، 
ب�����دارو، م��ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة صباحًا 

ولغاية الساعة السادسة مساًء.

شقيقات الفقيد ادما أرملة المرحوم 
نجيب الغزال وعائلتها

لور أرملة المرحوم شكر الله زغيب
أرم���ل���ة  ج����وزف����ي����ن  ال����م����رح����وم����ة  أوالد 

المرحوم رزق الله رعد
سعاد زوجة انطوان مسعود وعائلتها
نهاد أرملة درويش الزغبي وعائلتها
رشيدة زوجة عبدالله عبود وعائلتها

األخ�������ت ج���اك���ل���ي���ن ال�����ح�����اج )راه�����ب�����ات 
القلبين االقدسين(

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���ح���زن واالس����ى 
ف��ق��ي��ده��م ال���غ���ال���ي ال���م���أس���وف ع��ل��ي��ه 

المرحوم
ريمون بطرس الحاج

ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
ف��ي   2015 ن���ي���س���ان  و12   11 االح������د 
وبولس،  بطرس  مار  صالون كنيسة 
ق��رن��ة ش���ه���وان، م��ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة 
ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة السابعة  ع��ش��رة ق��ب��ل 

مساًء.

أن��ا القيامة وال��ح��ي��اة م��ن آم��ن ب��ي وإن 
مات سيحيا

زوج الفقيدة خليل شكري كفوري
ابنها شكري

ابنتها كارولين 
شقيقها نعمة الله فريد وازن وعائلته
مارسيل  المرحومة  أوالد  شقيقاتها 
أرملة المرحوم سليم النجار وعائاتهم
وأوجيني أرملة المرحوم امين الخوري 

وأوالدها وعائاتهم
ون����ي����ن����ا زوج���������ة دوغ�����������اس ه���ان���ت���س 

وعائلتها )في المهجر(
وعموم عائات كفوري، وازن، مخيبر، 
ش��ل��ب��ي، ال���ن���ج���ار، ال����خ����وري، ه��ان��ت��س 
وع���م���وم ع���ائ���ات ال���ح���ازم���ي���ة وف��ال��وغ��ا 
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���ح���زن واالس����ى 
عليها  ال��م��أس��وف  ال��غ��ال��ي��ة  فقيدتهم 

المرحومة
سونيا فريد وازن

)رئيسة مجلس ادارة شركة
نيو أنثى NEWOUNSA ش. م. ل(

امس  نفسها  ل��راح��ة  بالصاة  احتفل 
الجمعة 10 نيسان في مطرانية الروم 
ال��م��ل��ك��ي��ي��ن ال���ك���اث���ول���ي���ك، ال��م��ت��ح��ف، 
طريق الشام مقابل الطبية ثم ووريت 

في مدفن العائلة في رأس النبع.
السبت 11 منه  ال��ي��وم  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
ف���ي ص���ال���ون ال��م��ط��ران��ي��ة اب����ت����داء من 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح��ت��ى 
االحد  وغ��دا  مساء،  السادسة  الساعة 
شارع  تقا  م��ار  بالحازمية  منزلها  في 
مدلج  بناية  اللبناني،  الجيش  محطة 

رقم 94، الطبقة الرابعة.

ذكرى ثالث
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقل الى رحمته تعالى
الحاج علي مطر

ال��ع��م��ي��د  ف���������وزي،  ال����م����رح����وم  اوالده 
ال��م��ت��ق��اع��د م��ح��م��د، االس����ت����اذ ح��س��ن، 
االستاذ فايز )مدير في البنك اللبناني 
السويسري(، العقيد المتقاعد جمال، 
ف������واز )ب���ن���ك م���ص���ر ل���ب���ن���ان( وت��ي��س��ي��ر 

)البنك اللبناني الفرنسي(
ب��ن��ات��ه ف���وزي���ة، ن��ج��اح زوج����ة االس��ت��اذ 
نجيب رم���ال، ال��م��رح��وم��ة ف��اي��زة زوج��ة 
غسان قانصو والمرحومة يسرى زوجة 

عفيف قانصو.
تصادف غدًا االحد 12 نيسان 2015 
ذك����رى م����رور ث��اث��ة اي����ام ع��ل��ى وف��ات��ه 
المناسبة تتلى آي من الذكر  وبهذه 
الحكيم ويقام مجلس عزاء عن روحه 
الدوير  بلدته  حسينية  ف��ي  الطاهرة 

الساعة العاشرة صباحًا.
ك��م��ا ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ف���ي ب���ي���روت في 
ام��ن  م��رك��ز الجمعية اإلس��ام��ي��ة ق���رب 
الدولة االثنين 13 نيسان 2015 من 

الثالثة حتى السادسة مساًء.
اآلس����ف����ون آل م���ط���ر، رم�������ال، ق��ان��ص��و 

وعموم اهالي الدوير.

انتقل الى رحمته تعالى
سليم خليل مزهر

)أبو أمين(
محمد،  ع��ادل،  أمين، شوقي،  أوالده 

علي ويوسف 
أش���ق���اؤه ال���م���رح���وم م��ص��ط��ف��ى، منير 

والمفقود سمير 
صهره سليم فخر الدين.

تقبل التعازي في الثالث اليوم السبت 
المغرب  بعد ص��اة  نيسان 2015   11
في خلية ح��ارة الناعمة، وف��ي بيروت 
في قاعة الجارودي، جبانة الباشورة، 
من الساعة 3 وحتى الساعة 6 مساء، 
ال���دي���ن  م�����زه�����ر، ف���خ���ر  اآلس�����ف�����ون آل 
وأن����س����ب����اؤه����م وع����م����وم أه����ال����ي ح����ارة 

الناعمة.

ذكرى أسبوع
تصادف غدًا األحد 12 نيسان 2015 
ذكرى مرور اسبوع على وفاة فقيدتنا

الحاجة 
منيرة علي أحمد الحاج

أرملة المرحوم الحاج حسن سعيد جابر
اوالده������ا األس���ت���اذ أم��ي��ن )م���دي���ر بنك 
ال����ش����رق األوس��������ط وأف���ري���ق���ي���ا - ف���رع 

الشياح(
والحاج أحمد )مختار بلدة الغبيري( 

ومحمد وابراهيم جابر
ابنتها فاطمة جابر

اش���ق���اؤه���ا ال���م���رح���وم���ون م��ح��م��د ع��ل��ي، 
عباس، أمين، القاضي محمود، أحمد، 

سليمان، حسن، وعبد الله الحاج.
الذكر  م��ن  آي  تتلى  المناسبة  بهذه 
ال���ح���ك���ي���م ع����ن روح����ه����ا ال����ط����اه����رة م��ن 
الثانية  الساعة  ال��ى  التاسعة  الساعة 
ع���ش���رة ل��ل��ن��س��اء وال�����رج�����ال ف����ي م��ن��زل 
زوجها المرحوم الحاج حسن جابر في 

الغبيري، شارع عبد الله الحاج.
ا اليه راجعون.

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

اآلس���ف���ون آل ال���ح���اج وج���اب���ر ال��خ��ل��ي��ل 
وسليم والمقداد وعموم أهالي ساحل 

المتن الجنوبي.

تصادف غدًا األحد 12 نيسان 2015 
ذكرى أسبوع المرحومة

الحاجة 
وجيهة أحمد مسلماني

زوجة علي نادر 
أوالده�����ا ب��اس��م��ة زوج����ة م��اج��د م��اج��د، 
ح����ن����ان زوج��������ة ال�����ح�����اج ع���ل���ي ع�����وض، 

والمرحومة غادة
أش��ق��اؤه��ا ال��ح��اج ط��ال��ب وال��م��رح��وم��ون 
ال��ح��اج م��ح��م��د، ال��ح��اج ك��ام��ل وال��ح��اج��ة 

كاملة.
تقبل التعازي في جمعية التخصص 
البيضاء،  ال��رم��ل��ة  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ت��وج��ي��ه 
قرب أمن الدولة الساعة 4 بعد الظهر.
وماجد  ون��ادر  آل مسلماني  اآلسفون 
وعوض وعموم أهالي النبطية الفوقا.

ط��وب��ى ل��م��ن ي��أل��ف ال��ن��اس وي��أل��ف��ون��ه 
على طاعة الله

تصادف غدًا االحد 12 نيسان 2015 
ذك���رى م���رور اس��ب��وع ع��ل��ى وف���اة رك��ن 

العلم والتواصل
الدكتور 

ابراهيم علي الحاج
أوالده الدكتور أحمد )مستشار وزير 
األشغال العامة والنقل االستاذ غازي 
المهندس  ايهاب،  الدكتور  زعيتر(، 

نادر والدكتورة مي
أش���ق���اؤه ال��ح��اج ج��ع��ف��ر )ع��ض��و بلدية 
عرمتى( واألستاذ موسى والمرحومون 
ال����ح����اج م���ح���م���د، اس���م���اع���ي���ل، ح��س��ي��ن 

وحسن
صهراه الحاج حسن الحاج والمهندس 

سمير فحص. 
الذكر  م��ن  آي  تتلى  المناسبة  بهذه 
الحكيم عن روحه الطاهرة وذلك عند 
العاشرة صباحًا في حسينية  الساعة 

بلدته عرمتى.
وما عند الله خير لألبرار. 

ال�����راض�����ون ب���ق���ض���اء ال���ل���ه آل ال���ح���اج، 
يونس، فحص وعموم عائات عرمتى 

وحركة أمل.

ت���ص���ادف ال���ي���وم ال��س��ب��ت 11 ن��ي��س��ان 
ذكرى مرور اسبوع على وفاة فقيدتنا 

المرحومة
الحاجة نعمات السيد

 إبراهيم الحسيني
أرملة المرحوم الحاج 

أحمد إسماعيل )ابو غياث(
أوالده�����ا غ��ي��اث زوج��ت��ه م��ه��ى ال��ل��ب��ان، 
عاء زوجته مودي قريطم، انجو زوجة 
ال��م��ه��ن��دس ع��ل��ي م������روه، ش�����ذى، رن��ا 
زوجة الحاج عبد اللطيف صاح وربى 

زوجة الدكتور غسان حمادة
محمد،  إسماعيل،  المرحوم  أشقاؤها 
ع���ب���د ال���م���ن���ع���م، ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف، ع��ل��ي 

ووفيق
ش��ق��ي��ق��ت��اه��ا ال��م��رح��وم��ة ع��ي��ن ال��ح��ي��اة 
زوج����ة ال��م��رح��وم م��ح��م��د ج��م��ي��ل رح���ال 
وال���ح���اج���ة ص��دي��ق��ة ام ع���دن���ان زوج���ة 

الحاج محمد عز الدين.
بهذه المناسبة يقام مجلس عزاء عن 
روح��ه��ا ال��ط��اه��رة ال��س��اع��ة ال��راب��ع��ة بعد 

الظهر في حسينية بلدتها شحور.
إسماعيل،  الحسيني،  آل  اآلس��ف��ون 
مروه، صاح، حماده، عز الدين، رحال 

وعموم أهالي شحور.

ذكرى أربعين
لمناسبة مرور اربعين يومًا للراقد على 
رجاء القيامة المأسوف عليه المرحوم

إبراهيم يوسف الحباقي
)الجبيلي(

)عضو مؤسس لبلدية الحازمية(
زوجته أوديت بطرس أبي راشد

ابناؤه المرحوم وجيه
جورج زوجته دوللي راهبة وعائلتهما

ي���وس���ف زوج���ت���ه ن���ادي���ا أب����و س��ل��ي��م��ان 
وعائلتهما

وأنسباؤهم يدعون األهل واألصدقاء 
لمشاركتهم القداس والجناز اللذين 
يقامان لراحة نفسه الساعة السادسة 
مساء اليوم السبت 11 نيسان 2015 

في كنيسة مار روكس، الحازمية.

بمناسبة مرور اربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليه المرحوم

سركيس موسى بو فرح
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
غد  قبل ظهر  الحادية عشرة  الساعة 
االح��د 12 نيسان 2015 في كنيسة 
م��ار سركيس وب��اخ��وس ف��ي جديدة 

المتن.
يشكرون  وان��س��ب��اؤه��م  الفقيد  عائلة 
كل من كان معهم في حزنهم ويدعون 
االهل واالصدقاء لمشاركتهم الصاة 

لراحة نفسه الطاهرة.

أوالدها كالي ونيقوال ناصيف 
رافايل واليكس 

وال���ده���ا أن�����دره ف����ارس ي����ارد )رئ��ي��س 
جمعية تجار فرن الشباك سابقًا(

والدتها عفاف سبع سلوم 
م������اري  زوج������ت������ه  رودي  ش���ق���ي���ق���اه���ا 

كريستين تيبو 
رامي زوجته تامي ديون 

أعمامها جودت يارد 
المهندس جوزف يارد 

نقوال يارد 
عماتها هند ارملة نقوال البطح 

ليلى زوجة غسان شقير 
غادة زوجة أنطوان نمرود 

خالها الكابتن الطيار سمير سلوم 
خالتها الهام ارملة هنري البتروني 

وعائاتهم ينعونها.
تقام الصاة عن نفسها الساعة األولى 
بعد ظهر الثلثاء 14 نيسان 2015 في 
للروم  ن��ي��ق��والوس  ال��ق��دي��س  كنيسة 
األرث�����وذك�����س، األش���رف���ي���ة، وم����ن ثم 
الصاة  بعد  الجثمان  موكب  ينطلق 
ال���ى ب��ل��دت��ه��ا زح��ل��ة ح��ي��ث ت��دف��ن في 

مدفن العائلة )البيادر(.
ت���ق���ب���ل ال����ت����ع����ازي ق���ب���ل ال�����ص�����اة م��ن 
الدفن  موعد  ولغاية  العاشرة  الساعة 
واألربعاء والخميس 15 و16 منه في 
صالون كنيسة القديس نيقوالوس، 
األشرفية، من الساعة الحادية عشرة 
السادسة  الساعة  لغاية  الظهر  قبل 

مساًء.

العامة  األش��غ��ال  مقاولي  نقابة  تنعى 
األس��ف  م��ن  ب��م��زي��د  اللبنانية  وال��ب��ن��اء 

واللوعة المرحومة
تاكي اندره يارد

زوجة عضو مجلس اإلدارة
السيد روجيه ناصيف كرم

وت���ت���ق���دم م���ن زوج���ه���ا وذوي����ه����ا ب��أح��ّر 
التعازي القلبية.

رقد على رجاء القيامة المأسوف على 
شبابه المرحوم

شارل نقوال صوان
والدته المرحومة سيدة خويري

ش��ق��ي��ق��ه ك��م��ال زوج���ت���ه ش��ان��ت��ال أب��و 
جوده وعائلتهما

ش��ق��ي��ق��ت��ه ف���ي���ول���ي���ت زوج�������ة ري���م���ون 
الشختوره وعائلتهما

قطران  زوج��ة شفيق  جاكلين  خالته 
وعائلتهما

م����اري خ���وي���ري أرم���ل���ة خ��ال��ه ال��م��رح��وم 
جورج وأوالدها وعائاتهم

ال��ي��ان��ور أرم��ل��ة خ��ال��ه ال��م��رح��وم ان��ط��وان 
وأوالدها وعائاتهم في المهجر

اب����ن خ��ال��ت��ه ال���م���رح���وم���ة ودي���ع���ة ب��ي��ار 
كارنييف وعائلته

اب���ن���ة خ��ال��ت��ه ال���م���رح���وم���ة ام��ي��ل��ي ري��م��ا 
كفوري وعائلتها. 

يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
ال��راب��ع��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��س��ب��ت 11 
القديس  كنيسة  في   2015 نيسان 
ج����اورج����ي����وس ل����ل����روم االرث�����وذك�����س 
ب��رم��ان��ا، ث��م ي���وارى ف��ي م��دف��ن العائلة 

في مار الياس بطينا.
صالة  في  الدفن  قبل  التعازي  تقبل 
عشرة  الثانية  ال��س��اع��ة  م��ن  الكنيسة 
ظ��ه��را واالح���د واالث��ن��ي��ن 12 و13 منه 
حتى  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  من 

السابعة مساء.

انتقل إلى رحمته تعالى
المربي األستاذ

جرجس نخلة منصور
زوجته مهى اديب السيقلي
ابنه الدكتور هشام منصور

ابنته سعاد منصور زوجة نزار سمعان 
وعائلتها

وأنسباؤهم ينعونه بمزيد االسى.
يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
ال��ث��ال��ث��ة وال���ن���ص���ف ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم 
السبت 11 نيسان 2015 في كنيسة 

القديس جاورجيوس، المية ومية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
صالون الكنيسة من الساعة العاشرة 
حتى السابعة مساًء، واالثنين 13 منه 
اإلنتقال  كنيسة سيدة  ص��ال��ون  ف��ي 
برمانا،  الكاثوليك،  الملكيين  ل��ل��روم 
حتى  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  من 

السادسة مساًء.

وفاة
اوالده��������ا ف������ؤاد زوج����ت����ه ن����ورم����ا ت��اب��ت 

وابنتهما
ايلي زوجته جويل خاطر وابنتاهما

ش��ف��ي��ق زوج���ت���ه ك��ري��س��ت��ي��ان خليفه 
وابنتهما

اشقاؤها عائلة المرحوم االمير سمير 
شهاب

عائلة المرحوم االمير رياض شهاب
عائلة المرحوم االمير عادل شهاب

اس��اف��ه��ا ع��ائ��ل��ة ال��م��رح��وم ج����وزف اب��و 
يارد

عائلة المرحوم جان ابو يارد
المرحوم ريمون ابو يارد

وع���م���وم ع���ائ���ات اب����و ي������ارد، ش��ه��اب، 
خ���اط���ر، خليفه،  ت���اب���ت،  ك��ري��ش��ات��ي، 
الترك، الكك  ع���ازوري، الحاج، ح��داد، 
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 واألس����ى 
فقيدتهم المأسوف عليها المرحومة

األميرة
مارسيل فوزي شهاب
ارملة المرحوم خليل ابو يارد

المنتقلة الى رحمته تعالى الخميس 
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الدينية.
يحتفل بالصاة لراحة نفسها الساعة 
الثالثة بعد ظهر اليوم السبت 11 منه 
ف���ي ك��ن��ي��س��ة س��ي��دة االن��ت��ق��ال ل��ل��روم 
ال��ك��اث��ول��ي��ك )ات��ش��ي��ن��اك(، االش��رف��ي��ة، 
ثم ينقل جثمانها الى مسقط رأسها 
زحلة حيث توارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الصاة في صالون 
عشرة  الحادية  الساعة  من  الكنيسة 
منه في  االح���د 12  وغ���دًا  الظهر  قبل 
صالون كنيسة سيدة االنتقال للروم 
ال��ك��اث��ول��ي��ك )ات��ش��ي��ن��اك(، االش��رف��ي��ة، 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

ولغاية السادسة مساًء.

والد الفقيد المرحوم بشير قنواتي
والدته المرحومة فدوى صيرفي

زوجته نورما نقوال عبود
ابنتاه دينا زوجة انطون بيتنجانة

مايا قنواتي
حفيدته سيلفيا انطون بيتنجانة

ش��ق��ي��ق��ات��ه ال��م��رح��وم��ة ج��ان��ي��ت زوج���ة 
ميشيل يازجي

ايفيت ارملة المرحوم حسني عطاالله 
)في المهجر(

اودي���������ت زوج��������ة ال����م����رح����وم م��ي��ش��ي��ل 
صيرفي )في المهجر(

ك����ل����ودي����ت ارم����ل����ة ال����م����رح����وم ج����وزف 
قنواتي

ابن حميه حافظ عبود وعائلته
ابنة حميه نجوى عبود وعائلتها

وع�����م�����وم ع�����ائ�����ات ق�����ن�����وات�����ي، ع���ب���ود 
صيرفي، بيتنجانة، يازجي، عطاالهة، 
م�����ص�����اب�����ن�����ي، ش�����اه�����ي�����ن، ح�������وران�������ي، 
ط��راب��ل��س��ي، م��غ��رب��ي، اح�����وش، زخ���ور، 
نزهه،  فركوح، نسيم، سلوم، طرفه، 
االخرس، لطفي، سمعان وانسباؤهم 
ف��ي ال��وط��ن وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون بمزيد 
الغالي  فقيدهم  واالس����ى  ال��ح��زن  م��ن 

المأسوف عليه المرحوم
الدكتور

دانيال بشير قنواتي
المنتقل الى رحمته تعالى على رجاء 
ال��ق��ي��ام��ة وال��ح��ي��اة االب���دي���ة االرب���ع���اء 8 
نيسان 2015 متممًا واجباته الدينية.

يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
األولى بعد ظهر اليوم السبت 11 منه 
ف���ي ك��ن��ي��س��ة ال���ق���دي���س ن��ي��ق��والوس 
ل����ل����روم االرث������وذك������س )م�������ار ن����ق����وال(، 

االشرفية.
لكم من بعده طول البقاء.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
صالون الكنيسة من الساعة الحادية 
السادسة  ولغاية  الظهر  قبل  عشرة 

مساًء.
ال�����رج�����اء اب���������دال االك����ال����ي����ل ب���ال���ت���ب���رع 
للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعارًا 

خاصًا.

رقدت على رجاء القيامة في مونتريال 
االثنين 6 نيسان 2015  كندا مساء 

المأسوف على صباها
تاكي أندره يارد

زوجها روجيه ناصيف كرم 

زوجة الفقيد روزالي شكرالله الجمّيل 
أب���ن���اؤه ط��ون��ي زوج��ت��ه ك��ارم��ن خ��وري 

وأوالدهما وعائاتهم 
إي����ل����ي زوج�����ت�����ه ج����ورج����ي����ت ال���ج���م���ّي���ل 

وأوالدهما وعائاتهم 
ج��������وزف زوج�����ت�����ه أن����ط����وان����ي����ت س��ك��ر 

وعائلتهما 
هادي زوجته رنده يّمين وعائلتهما 

ابنته نورما 
وأنسباؤهم ينعون المرحوم

الشيخ 
فريد شكري الجمّيل

يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
ال��ث��ال��ث��ة وال���ن���ص���ف ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم 
السبت 11 نيسان 2015 في كنيسة 

سيدة المعونات، عين الخّروبة.
الكنيسة  ص��ال��ون  ف��ي  التعازي  تقبل 
قبل الدفن وبعده وغدًا األحد 12 منه 
م��ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ًا ولغاية 
من  منه   13 واالثنين  م��س��اًء  السابعة 
ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 

السابعة مساًء.

زوجة الفقيد سيمون جوزف تيان
طنوس  ميشال  زوج���ة  ادل��ي��ن  اوالده 

وولدهما البير
كابي زوجته كريستيان سعده

ج���ان ك��ل��ود زوج��ت��ه ن��ي��ك��ول توتنجي 
واوالدهما 

ستيفان وماريان وفيليب
شقيقه عائلة المرحوم ميشال عيسى 

الخوري )في المهجر(
اميل  ال��ق��اض��ي  ارم��ل��ة  اي����دا  شقيقته 

عيسى الخوري واوالدها
وعموم عائات عيسى الخوري رحمه، 
ت���ي���ان، ط���ن���وس، س���ع���ده، ت��وت��ن��ج��ي، 
ب���رب���اري، س���وي���د، رح���ّي���م وأن��س��ب��اؤه��م 
ف��ي ال��وط��ن وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون بمزيد 
الغالي  فقيدهم  واالس����ى  ال��ح��زن  م��ن 

المأسوف عليه المرحوم
جوزف خير الله 
عيسى الخوري

الخميس  الى رحمته تعالى  المنتقل 
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الدينية.
يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
الحادية عشرة قبل ظهر اليوم السبت 
العطايا،  س��ي��دة  كنيسة  ف��ي  منه   11
االش���رف���ي���ة، ث���م ي��ن��ق��ل ج��ث��م��ان��ه ال��ى 
م��س��ق��ط��ه رأس�����ه ب���ش���ري ح��ي��ث ت��ق��ام 
ص��اة وض��ع ال��ب��خ��ور ل��راح��ة نفسه في 
كنيسة م��ار سابا وم��ن ث��م ي���وارى في 

مدفن العائلة.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي االح����د واالث��ن��ي��ن 12 
ف��ي ص��ال��ون كنيسة سيدة  و13 منه 
العطايا االشرفية من الساعة الحادية 
ع���ش���رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة ال��س��اع��ة 

السادسة مساًء.

تعاز
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ببالغ األسى واألسف والرضى بقضاء 
الله تعالى وقدره 

أسرة آل بحر العلوم وآل الحكيم
األمين العام لمؤسسة اإلمام الحكيم 

سماحة السيد علي الحكيم 
ينعون رحيل العامة الكبير 

المجاهد الدكتور
السيد محمد بحر العلوم

)قدس سره(

رئيس مجلس الحكم االنتقالي
في العراق سابقًا

رئيس مؤسسة بحر العلوم الخيرية/
النجف األشرف

الذي انتقل إلى جوار ربه في مدينة 
ال��ن��ج��ف األش�����رف ال��ث��ل��ث��اء ال��س��اب��ع من 
ن��ي��س��ان 2015 ب��ع��د ع��م��ٍر ق��ض��اه في 
خدمة اإلسام ووطنه وشعبه مجاهدًا 

لرفع الظلم واالستبداد.
وب����ه����ذه ال���م���ن���اس���ب���ة األل���ي���م���ة ت��ق��ب��ل 
روحه  عن  والنساء(  )للرجال  التعازي 

ال���ط���اه���رة ف����ي م��ج��م��ع اإلم�������ام ش��م��س 
ال���دي���ن ال��ث��ق��اف��ي ال���ت���رب���وي، ت��ق��اط��ع 

شاتيا
وذل�����ك ال��ث��ل��ث��اء 14 م��ن��ه م���ن ال��س��اع��ة 

الرابعة عصرًا وحتى السابعة مساًء.
الحكيم  العلوم وآل  بحر  آل  اآلسفون 

وعموم الجالية العراقية في لبنان.

اوالد الفقيدة غسان
جورج زوجته ديانا واكيم واوالدهما

ال��دك��ت��ور ف����ادي زوج��ت��ه ك��ات��ي عبود 
واوالدهما

كلود
نيكول زوجة جان الترك وابنتهما

اش����ق����اؤه����ا ع���ائ���ل���ة ال����م����رح����وم ن��ي��ق��وال 
فلوطي

عائلة المرحوم جوزف فلوطي
عائلة المرحوم البير فلوطي

وع����م����وم ع����ائ����ات ح���ب���ي���ب، ف��ل��وط��ي، 
ده���ان، واك��ي��م، ال��ت��رك، ع��ب��ود، صقر، 
القزي  طرابلسي،  ه��ات��وم��ي��ان،  زري���ق، 
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 
عليها  ال��م��أس��وف  ال��غ��ال��ي��ة  فقيدتهم 

المرحومة
جانيت جورج فلوطي

ارملة المرحوم انطوان سليم حبيب
الثلثاء  ت��ع��ال��ى  رح��م��ت��ه  ال���ى  المنتقلة 
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الدينية. 
ت��ق��ب��ل ال����ت����ع����ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 11 
م��ن��ه ف���ي ص���ال���ون ك��ن��ي��س��ة ال��ق��دي��س 
ن��ي��ق��والوس ل��ل��روم االرث���وذك���س )م��ار 
نقوال( األشرفية، من الساعة الحادية 
ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ل���غ���اي���ة ال��س��اع��ة 

السادسة مساًء.

والد الفقيد منير نسيب القاعي 
والدته ماري يوسف القاعي 

شقيقاه شربل القاعي 
مارون وعقيلته زينه القصّير 

ش��ق��ي��ق��ت��ه م��اي��ا زوج����ة رال����ف عقيقي 
وعائلتهما 

جدته شفيقة الشدياق أرملة يوسف 
القاعي 

أع���م���ام���ه ج������ورج وس���اس���ي���ن وف�����ارس 
وع��ادل وحنا  ونبيل  وأسعد  وميشال 

القاعي واوالدهم وعائاتهم 
ع��م��ات��ه ن���ادي���ا وإن����ع����ام وت���ق���ا وم��ل��ك��ة 

واوالدهّن وعائاتهم 
أخواله الياس وفهيم وأنطوان وبيار 
وكمال القاعي واوالدهما وعائاتهم 

خ����ال����ت����اه ن����ه����اد ول����ي����ل����ى واوالده������م������ا 
وعائاتهم 

الغالي  فقيدهم  ينعون  وان��س��ب��اؤه��م 
المأسوف على شبابه المرحوم

إيلي منير القاعي
)المعروف بزيكو(

األرب��ع��اء  تعالى  رحمته  ال��ى  المنتقل 
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الدينية. 
السبت 11 منه  ال��ي��وم  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
ف����ي ص����ال����ون ك��ن��ي��س��ة ت��ج��ل��ي ال�����رب، 
م��ار ب��ط��رس، ك��رم التين، م��ن الساعة 
ال����ع����اش����رة ص���ب���اح���ًا ول���غ���اي���ة ال���س���اع���ة 

السابعة مساًء.

زوجة الفقيد مرسال باتانيان 
أوالده�����ا ك��م��ي��ل زوج��ت��ه زي��ن��ه غ��زي��ري 

وعائلته
ربيع زوجته جويل شمعون وعائلته 

رامي خطار
رانيا زوجة شربل يعقوب وعائلتها

والده كميل بشارة خطار
والدته ماري ابو عبدو

ش��ق��ي��ق��ه ال��م��ه��ن��دس ب���ش���اره زوج��ت��ه 
كادس ابو عبدو وعائلته

شقيقتاه نهى أرملة المرحوم فيليب 
القزي وأوالدها وعائاتهم 

ي����وال زوج�����ة ج�����وزف س��ل��ي��م اب����و ع��ب��دو 
وعائلتها 

وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
جوزف كميل خطار

قبل التعازي اليوم السبت 11 نيسان 
ُ
ت

2015 ف���ي ص���ال���ون ك��ن��ي��س��ة س��ي��دة 
التلة، دير القمر، واالحد واالثنين 12 
ف��ي ص��ال��ون كنيسة سيدة  و13 منه 
ال��ن��ج��اة، ال��زل��ق��ا، م��ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة 
ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ل��غ��اي��ة ال��س��ادس��ة 

مساًء.

 مطلوب
وظائف

سيارات

للبيع
عقارات

لإليجار

للبيع او لإليجار

اعالن قضائي
في تفليسة غطاس همام

رقم االفاس 2001/83
ال��ق��اض��ي��ة  اص�����درت   2015/3/27 ب��ت��اري��خ 
 
ً
م���ش���رف���ا  

ً
ق����اض����ي����ا ب��ص��ف��ت��ه��ا  ال�����ح�����اج  ران 

 ب���دع���وة ال��دائ��ن��ي��ن 
ً
ع��ل��ى ال��ت��ف��ل��ي��س��ة ق������رارا

وال��م��ف��ل��س وع���ارض���ي ال��ت��س��وي��ة ج��ورج��ي��ت 
دروي��ش والرا رشماني وم��اري بيطار لولي 
ال���ى ج��ل��س��ة ت��ع��ق��د ف��ي مكتبها ف��ي قصر 
العدل في بعبدا يوم الخميس الواقع فيه 
 
ً
ظهرا عشرة  الثانية  الساعة   2015/4/23

من  المقدمة  المصالحة  ع��روض  لمناقشة 
االف��اس  اش��ارة  التسوية لشطب  عارضي 
ال���ع���ق���ار رق��م  ع���ن االق����س����ام 6 و7 و8 م���ن 
 $/156000/ بمبلغ  المخمنة  غزير   3150
لكل منها مقابل استيفاء طابق االفاس 
لمبلغ /10000/$ عن كل قسم، وان عدم 
ال���ح���ض���ور ي��ع��ت��ب��ر ب��م��ث��اب��ة ال���م���واف���ق���ة على 

عروض المصالحة.
رئيسة القلم
جمانة المصري عويدات

ت��ب��ل��ي��غ أوراق م��دن��ي��ة ص�����ادرة عن  وث��ي��ق��ة 
م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز ال��م��دن��ي��ة – ال���راب���ع���ة – 

الرئيس وليد القاضي
أساس 2010/37

طالب التبليغ: البنك اللبناني للتجارة ش. 
م. ل. بوكالة النقيب سمير أبي اللمع

الحايك  خليل  بشير  إب��اغ��ه��م:  المطلوب 
ون��وال ف��ؤاد يمين وهيثم مياد كوس بو 

دبس، المجهولي المقام.
األوراق المطلوب إباغها: استدعاء تمييز 
مع طلب وقف تنفيذ تاريخ 2010/03/22، 

ومرفقاته وكافة أوراق الملف التمييزي.
ال���م���ق���دم م����ن روز وف����ادي����ا  ال��ت��م��ي��ي��ز  ف����ي 
ب��وج��ه  ال��ح��اي��ك  وال���ي���اس وي���وس���ف وداود 
ط���ال���ب ال��ت��ب��ل��ي��غ وب���ش���ي���ر خ��ل��ي��ل ال��ح��اي��ك 
ون���اج���ي ون�����وال ف�����ؤاد ي��م��ي��ن وورث�����ة رب���وع 
فنيش وه��م: أسعد وهيثم وناجي وأمين 
وم��ي��اد ك��وس ب��و دب��س وم��وض��وع��ه وقف 
ال��ص��ادر عن  المطعون فيه،  ال��ق��رار  تنفيذ 
محكمة إستئناف جبل لبنان الرابعة برقم 
تاريخ 2009/02/19، وقبول   2009/185
 ورؤي����ة ال��دع��وى 

ً
ال��ت��م��ي��ي��ز ش��ك��ًا واس���اس���ا

 ب���إخ���راج ال��ج��ه��ة 
ً
ان���ت���ق���ااًل وال��ح��ك��م م���ج���ددا

خليل  "الياس  الممّيز  باستثناء  المميزة، 
الحايك"، من المحاكمة لعدم عاقتها به، 
المميز  الجهة  وتضمين  التأمين  وإع����ادة 

بوجهها الرسوم والمصاريف كافة؛
ب������ال������ذات، أو م��ن  ف��ي��ق��ت��ض��ي ح���ض���ورك���م 
 بموجب سند مصّدق لتبلغ 

ً
يمثلكم قانونا

االج������راءات  ب��ح��ق��ك��م  ت��س��ري  وإال  األوراق، 
القانونية عمًا بأحكام المادة 409 أصول 

محاكمات مدنية.
رئيس قلم محكمة التمييز المدنية
ميشلين إبراهيم

اعالنات رسمية
A Lebanese construction 
company in Nigeria is 
seeking a Surveyor & a 
young civil Engineer with 
experience, English is a must 
info@agvisionconstruction.com

Interior Designer required 
Contact: 01/360720 - 
01/360265 or send CV to: 
voguetl@gmail.com

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

اللبيع خلو محل تجاري 40م.م، شارع 
الحمرا مفرق كابري، مع او بدون شقة 

75م.م، للمراجعة: 03/889745

 + 400م.م،  ف���خ���م���ة  ش���ق���ة  ل�����ي�����رزة 
ن��وم، 3 ماستر،  ت���راس، 4  200م.م، 
بالكون كبير،  3 ص��ال��ون��ات، س��ف��رة، 
شمسية،  ط��اق��ة  شومينيه،   ،BBQ
ك���اف. 1290000$. ت:  م��واق��ف،   4

03/300380

األش���رف���ي���ة، ق���رب م���درس���ة ال��ن��اص��رة،  
ق���ي���د االن������ش������اء، س����وب����ر دول����وك����س، 
غرفة  ن���وم،   3 م��وق��ف��ان،   2 157م.م، 
خادمة، سعر مغر. ت: 71/367776 

71/566009 -

ش����ق����ة ج�����دي�����دة ف���خ���م���ة ل���ل���ب���ي���ع ف��ي 
م��ن��ظ��ر  255م.م،  ال���م���دي���ن���ة  وس�����ط 
ك��اش��ف ث���اث غ���رف م��وق��ف��ان + قبو 
Tel: 01/616000  -  $1530000 

www.sodeco-gestion.com

شقة فخمة 230م.م، بلونه عجلتون 
مع أجمل منظر بحر وجبل ال تحجب 

ت: 03/737590

House 160m2 on a lot 800m2 
located at Kfardebian for 
info call: 03/842382

ل���اي���ج���ار م��ك��ت��ب أو ع���ي���ادة غ��رف��ت��ان 
وإن������ت������ظ������ار، م���ط���ب���خ س���ن���ت���ر ش��ق��ي��ر 
وش����رك����اه، س���ن ال��ف��ي��ل ط��ل��ع��ة جسر 

الواطي، الطريق العام 03/967113

ب������ع������ب������دات ش�����ق�����ة 2 دق�����ي�����ق�����ة ع���ن 
االوت�����س�����ت�����راد، 3 ن�������وم، ص���ال���ون���ان، 
س����ف����رة، ن��ظ��ي��ف��ة، م��ن��ط��ق��ة ه���ادئ���ة، 
 -  04/977353  .

ً
س��ن��وي��ا  $11000

71/313961

ش��ق��ة ل��ل��ب��ي��ع أو ل��اي��ج��ار، س��ول��ي��دي��ر، 
ف��ور سيزون،  Bay Tower، خلف  
الطابق السادس، مساحتها 314م.م، 

ت:  70/222043

Alfa Romeo 2.5 V6, MY 
2000, automatic, very good 
condition, black, 5000$. 
03/564196

Hyundai Accent, 1.4, 
mod. 2015, noire, agence, 
15300Km, full option, 
12700$. 03/243334.

Hyundai Grand i10, sedan, 
1.2, agence, noire, 2015, 
11200Km, aut. a/c, 10300$. 
03/243334

 ،1999 م.   X Type ج��ك��وار  للبيع 
ج���ي���دة،  ح�����ال  ف����ي   full option

5000$. ت: 03/240421

إدارة وموظفو شركة 
نيو أنثى NEWOUNSA ش. م. ل.

ينعون رئيسة مجلس إدارتها المرحومة

سونيا فريد وازن
زوجة خليل شكري كفوري
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22 ذهبية للبنان يف الفنون القتالية العاملية بالبرتغال

أحرزت بعثة االتحاد اللبناني للووشو كونغ فو سبع ميداليات 
ذهبية وخمس ميداليت فضية وعشر ميداليات برونزية في 

بطولة الفنون القتالية العالمية التي أقيمت في مدينة فاغوس 
بالبرتغال. وأحرزت البعثة وشارك فيها 4500 العب من 77 

دولة. وهنا حصيلتها: 
- القتال الحر الصيني والاليت والسيمي كونتاكت: كريستوفر 

سركيس )ذهبية وفضية وبرونزية(، نجوى عيسى )ذهبية 
وفضية وبرونزية(، جورج سعادة )ذهبية(، انطوان مكرزل 

)ذهبيتان(، علي أيوب )ذهبية وفضية وبرونزية(، ربيع عقيقي 
)ذهبية(، ميشيال الخوري )فضية وبرونزية(، كيفن أبي رميا 
)فضية وبرونزية(، رينالدو اسمر )فضية(، شربل محفوض 

)فضية(، فؤاد دامرجي )فضية(، جوزف حرب )فضية(.
- القتال الوهمي تاولو في اليد الخالية ومع السالح: ميشال 

الخوري )برونزية في اليد الخالية(، نجوى عيسى )فضية في 
اليد الخالية(، جوي فهد )برونزية في اليد الخالية وبرونزية في 
السيف الرفيع(، انطوان نهرا )برونزية في اليد الخالية وبرونزية 

في السيف الرفيع(.

بطولة غرب آسيا للركبي يونيون

يستضيف االتحاد اللبناني للركبي يونيون بطولة غرب آسيا في 
مجمع فؤاد شهاب الرياضي بجونية، من 14 نيسان الى 18 منه. 

وفي البرنامج ثالث مباريات:
- الثلثاء 14 نيسان: الساعة 19:30 لبنان – االردن.
- الخميس 16 منه: الساعة 17:30 االردن – ايران.

- السبت 18 منه: الساعة 17:30 لبنان – ايران.

البطولة العربية الخامسة لرواد االسكواش

يعقد قطاع الرياضة في جمعية العزم والسعادة مؤتمرًا 
صحافيًا السابعة مساء االربعاء 15 نيسان في منتجع ميرامار 

بالقلمون، لالعالن عن استضافته البطولة العربية الخامسة لرواد 
االسكواش بالتعاون مع االتحاد العربي لالسكواش، في نادي 
الكيوبز بطرابلس ومنتجعي ميرامار القلمون والس ساليناس 
أنفة من 29 نيسان الى 5 ايار، بمشاركة ست دول عربية هي: 

مصر، االردن، السعودية، العراق، فلسطين ولبنان. 

الدور ربع النهائي من سلة الدرجة األولى

تجرى اليوم ثالث مباريات في المرحلة الثانية للدور ربع النهائي 
االقصائي من بطولة لبنان لكرة السلة للدرجة االولى للرجال: 

الساعة 17:00 المتحد طرابلس – الشانفيل في قاعة مركز 
الصفدي الرياضي بطرابلس، والشانفيل متقدم 1 – 0. هوبس 

– الرياضي بيروت في مجمع ميشال المر الرياضي بالبوشرية، 
والرياضي متقدم 1 – 0. الساعة 18:00 التضامن الزوق – 

بيبلوس "يو بي آي" في مجمع فؤاد شهاب الرياضي بجونية، 
و"يو بي آي" متقدم 1 – 0.

وتقام غدًا مباراة واحدة: الساعة 18:00 هومنتمن بيروت – 
الحكمة بيروت في قاعة االول بمزهر انطلياس، والحكمة متقدم 

.0 – 1

املرحلة األولى من بطولة لبنان للرماية

أقرت الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني للرماية والصيد في 
جلستها العادية التي عقدتها الخميس 9 نيسان في حضور 

سبعة نواٍد من ثمانية مستوفية الشروط القانونية، وفي غياب 
نادي الصخور ضبيه، البيانين االداري والمالي لعام 2014. 

وانسحب ممثل نادي البقاع للرماية والصيد. 

¶ ينظم االتحاد اللبناني للرماية والصيد اليوم السبت وغدًا 
األحد المرحلة االولى من بطولة لبنان في حقل نادي ليبانون 

كاونتري كلوب بعيتات، بعد قرار قاضي االمور المستعجلة في 
جديدة المتن الرئيس رالف كركبي الرجوع عن القرار السابق 
الصادر في 7 نيسان بوقف اطالق البطولة اثر اعتراض نادي 

الصخور ضبيه. 

نصف املاراتون الثامن لقوى األمن الداخلي

أعلن العقيد حسين خشفة رئيس اللجنة المنظمة لسباق نصف 
الماراتون السنوي الثامن لقوى االمن الداخلي، باسم "بطولة 

الشرطة العربية"، والذي يقام االحد 19 نيسان في رعاية وزير  
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تحديد نقطتي االنطالق 
والوصول امام المتحف الوطني ببيروت. وتحدث عن تسجيل 

عدائين وعداءات من 10 دول عربية، واستعانت المديرية العامة 
لقوى االمن الداخلي بخبير فرنسي لرسم مسار السباق، وفتح 

باب التسجيل امام الراغبين مجانًا.

نصف ماراتون طرابلس الدولي السادس

تنظم جمعية "معًا لبنان" سباق نصف ماراتون طرابلس الدولي 
السادس تحت شعار "منركض للوطن" دعمًا للجيش اللبناني، 
السابعة والربع صباح االحد 10 ايار في إشراف االتحاد اللبناني 
أللعاب القوى. وحددت نقطتي االنطالق والوصول في معرض 

رشيد كرامي الدولي بطرابلس.
وهنا البرنامج: الساعة 7:15 سباق الكراسي المتحركة 21,097,5 
كيلومترًا، الساعة 7:30  سباق نصف الماراتون 21,097,5 لفئة 

16 سنة وما فوق، الساعة 9:30 سباق 7 كيلومترات لفئة 14 
سنة وما فوق، الساعة 10:30 انطالق سباق 3 كيلومترات لفئة 

13 سنة وما دون، الساعة 11:00 سباق المرح 7 كيلومترات لكل 
الفئات. 

م أرقام السباق في معرض رشيد كرامي الدولي من  ٤ أيار 
ّ
تسل

الى ٩ منه ، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 8:00 مساًء. لمزيد 
www.  :من المعلومات يمكن زيارة الموقع األلكتروني اآلتي
tripolihalfmarathon.com، أو االتصال بأحد الرقمين 
03/438252 او 03/100201   ومراسلة الجمعية عبر البريد 

  tripolimarathon@maanloubnan.org :االلكتروني اآلتي

كرة قدم وصاالت وسّلة للمدارس واملعاهد املهنية

في دورة األلعاب الرياضية للمدارس والمعاهد المهنية، فاز 
في كرة القدم بمحافظة النبطية في فئة مواليد 1994 – 
1995 معهد االفاق بنت جبيل على معهد النبطية2 – 1، 
واالفاق زبدين على معهد النبطية 1 – 0، واالفاق النبطية 

على االفاق بنت جبيل 2 – 0، وامجاد على معهد االفاق زبدين 
.3 – 4

وفي فئة مواليد 1996 – 1997، فاز معهد النبطية على 
مدرسة راني بزي 3 – 0، وتول على حاصبيا 2 – 0، وامجاد 

على معهد شهداء الخيام 1 – 0، ومدرسة الشهداء صير على 
االفاق بنت جبيل 2 – 0، وتول على معهد النبطية 4 – 0، 

ومدرسة الشهداء صير على معهد امجاد 5 – 4.
وفي محافظة البقاع، فاز في فئة مواليد 1994 – 1995 معهد 

البقاع على بر الياس 1 – 0.
وفي فئة مواليد 1996 – 1997، فاز معهد البقاع على بعلبك 

2 – 0، و بر الياس على جب جنين 4 – 1.
وفي كرة القدم للصاالت، فاز في فئة مواليد 1994 – 1995 

معهد االفاق على الهرمل وعلى معهد بر الياس 4 – 2، ومعهد 
النبي شيت على البقاع الفني 2 – 1، واالفاق الهرمل على 

النبي شيت 3 – 2. 
وفي فئة مواليد 1996 – 1997،  فاز معهد بعلبك الفني على 

معهد جب جنين 3 – 2، وحزرتا  على  رياق 4 – 2، وعلى 
معهد بعلبك 4 – 3.

وفي فئة مواليد 1998 – 1999، فاز معهد البقاع على معهد 
االبرار 8 – 2. 

وفي كرة السلة، فاز في فئة مواليد 1994 – 1995 مدرسة 
زحلة الفنية على قب الياس الفنية 46 – 16، وراشيا الفني 

على رياق الفني 16 – 5، وعلى مدرسة زحلة الفنية 25 – 12، 
ومعهد راشيا على معهد رياق 16 – 5، وراشيا على مدرسة 

زحلة 51 – 43. 
وفاز معهد رياق الفني لإلناث على المسار بعلبك 9 – 2. 

وفي محافظتي بيروت وجبل لبنان، فاز في كرة القدم لفئة 
مواليد 1994 – 1995 

 معهد "cis" على االفاق 5 – 4، ومعهد المسار على المدرسة 
الفندقية بئر حسن 4 – 3.

وفي فئة مواليد 1996 – 1997، فاز معهد علي على االكبر 
العربي 4 – 0، ومعهد "cis" على معهد الرسول االعظم

.0 – 2

موجز محلي

البعثة اللبنانية الى بطولة الفنون القتالية العالمية في الووشو كونغ 
فو بالبرتغال.

ق��ل��ص م��ي��ام��ي ه��ي��ت ف���رص تأهله 
ل��ل��م��وس��م ال��خ��ام��س ت��وال��ي��ا ل����أدوار 
الدوري  النهائية "البالي أوف" من 
االم���ي���رك���ي ال��ش��م��ال��ي ل���ك���رة ال��س��ل��ة 
اذ سقط  "ان بي آي"،  للمحترفين 
ام�������س ع����ل����ى ارض���������ه ام���������ام ض��ي��ف��ه 
شيكاغو بولز 79 – 89 بعدما كان 
في  نقطة   19 ب��ف��ارق  اي���اه  متقدما 
الشوط االول 51 – 32 )االش��واط 
 ،65 – 59 ،23 – 51 ،20 – 18
78 – 89(، ذلك انه انهار في الربع 
الثالث باكتفائه بثماني نقاط في 
م��ق��اب��ل 33 ل���ب���ول���ز! س��ج��ل ل��ل��ف��ائ��ز 
الى  باو غاسل 16 نقطة  االسباني 
دبل"   – "الدبل  محققا  متابعة   15

ال����51 ل��ه ه��ذا الموسم ودي��ري��ك روز 
العائد من جراحة في ركبته اليمنى 
12 نقطة في 20 دقيقة، وللخاسر 
حسن وايتسايد 19 نقطة الى 16 
م��ت��اب��ع��ة ودواي�����ن واي����د ت��س��ع نقاط 

فقط...
وحطم ستيفن ك��اري، أح��د أبرز 
للقب افضل العب في  المرشحين 
ال��رق��م القياسي ف��ي عدد  ال����دوري، 
واح��د  موسم  ف��ي  الثالثية  الرميات 
 ،273 سنتين  قبل  حققه  وال���ذي 
وقاد فريقه غولدن ستايت ووريورز 
ال����ى ال���ف���وز ع��ل��ى ض��ي��ف��ه ب��ورت��الن��د 
ترايل باليزرز 116 – 105 )االشواط 
 ،84 – 84 ،54 – 57 ،27 – 30

كاري  للفائز  105(. سجل   –  116
نفسه 45 نقطة منها ثماني رميات 
ثالثية فتخطى بأربع رقمه السابق 
تمريرات حاسمة وكالي  ال��ى تسع 
ط��وم��ب��س��ون 26 ن��ق��ط��ة، ول��ل��خ��اس��ر 
الماركوس ألدريدج 27 نقطة الى 
ليالرد 20  ودام��ي��ان  متابعات  ست 
نقطة الى ثماني تمريرات حاسمة.

النتائج والترتيب

وهنا النتائج ونذكر أوال الفريق 
المضيف:

بولز  شيكاغو   –  78 هيت  ميامي 
.89

غ���ول���دن س��ت��اي��ت ووري�������ورز 116 – 
بورتالند ترايل باليزرز 105.

وهذا ترتيب الفرق:

المنطقة الشرقية

مجموعة االطلسي:
32   46  yتورونتو رابتورز
42  36 بوسطن سلتكس 
42  36 بروكلين نتس 
61  18 فيالدلفيا 76 
63  15 نيويورك نيكس 

مجموعة الوسط:
27   51  yكليفالند كافالييرز
32  47 شيكاغو بولز× 

40  38 ميلووكي باكز 
 43  35 إنديانا بايسرز  
48  30 ديترويت بيستونز  

مجموعة الجنوب الشرقي: 
19  59  zأتالنتا هوكس
33  45 واشنطن ويزاردز×  
44  35 ميامي هيت 
45  33 تشارلوت هورنتس 
53  25 أورالندو ماجيك 

المنطقة الغربية

مجموعة الشمال الغربي:
28   51  yبورتالند ترايل باليزرز
36 أوكالهوما سيتي ثاندر  42 
42  36 يوتاه جاز  
49  29 دنفر ناغتس 
62 مينيسوتا تيمبر وولفز  16 

مجموعة الهادي:
15   64  zغولدن ستايت ووريورز
26 لوس أنجلس كليبرز×  53 
40  39 فينيكس صنز 
51  27 سكرامنتو كينغز 
58  20 لوس أنجلس اليكرز  

مجموعة الجنوب الغربي:
25  53 ممفيس غريزليس× 
25  53 هيوستن روكتس× 
26  53 سان أنطونيو سبرز× 
31  47 داالس مافيريكس× 
36  42 نيوأورليانز بيليكانز 

برنامج اليوم

وه������ذا ب���رن���ام���ج م���ب���اري���ات ال���ي���وم 
ونذكر أواًل  الفريق المضيف:

أورالندو ماجيك – تورونتو رابتورز.
ت����ش����ارل����وت  أت����الن����ت����ا ه�����وك�����س – 

هورنتس.
بوسطن  ك��اف��ال��ي��ي��رز –  ك��ل��ي��ف��الن��د 

سلتكس.
دي����ت����روي����ت ب��ي��س��ت��ون��ز – ان���دي���ان���ا 

بايسرز.
بروكلين نتس – ميلووكي باكز.

فينيكس   – بيليكانز  نيوأورليانز 
صنز.

هيوستن روكتس – سان انطونيو 
سبرز.

أوك�������اله�������وم�������ا س����ي����ت����ي ث�������ان�������در – 
سكرامنتو كينغز.

داالس   – ن�������اغ�������ت�������س  دن���������ف���������ر 
مافيريكس.

يوتاه جاز – ممفيس غريزليس.
لوس أنجلس اليكرز – مينيسوتا 

تيمبر وولفز.
x تأهل لـ"البالي أوف".

y أحرز بطولة المجموعة.
z أحرز بطولة المنطقة.

الدوري األميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين "ان بي آي"
كاري حّطم رقمه القياسي للرميات الثالثية

ت�������ب�������ددت آم�����������ال ال����ن����ج����م����ة ف���ي 
االح���ت���ف���اظ ب��ل��ق��ب ال������دوري ال��ع��ام 
ل��ك��رة ال��ق��دم ل��ل��درج��ة األول�����ى، اذ 
خ��س��ر أم�����ام ال��ن��ب��ي ش��ي��ت 0 – 1 
 ،19 ال�  المرحلة  افتتاح  في  أمس 

من الدوري العام ال�55.
ك����ذل����ك خ���س���ر االخ��������اء األه���ل���ي 
عاليه أم��ام ال��س��الم زغ��رت��ا 0 – 3، 
شباب  على  ص��ور  التضامن  وف��از 
الساحل 1 – 0، وتعادل الشباب 
الغازية والراسينغ بيروت 2 – 2.

بمباراة  ال��ي��وم  المرحلة  وت��ت��اب��ع 
واحدة:

 – ط���راب���ل���س   15:30 ال���س���اع���ة 
الرئيس رشيد  العهد على ملعب 

كرامي البلدي في طرابلس.
بمباراة  األح���د  غ��دًا  وتستكمل 

واحدة:
 - ال����ص����ف����اء   15:30 ال����س����اع����ة 
األنصار على ملعب صيدا البلدي.

النبي شيت – النجمة

ع�����ل�����ى م����ل����ع����ب ال�����ن�����ب�����ي ش���ي���ت 
ف���ي ال���ب���ق���اع، أل���ح���ق ال��ن��ب��ي شيت 
ال���خ���س���ارة ال��ث��ال��ث��ة ه����ذا ال��م��وس��م 
 – 1 اللقب  النجمة حامل  بضيفه 
0 )الشوط األول 1 – 0( أمام زهاء 

ألف متفرج.
وعلى رغم سيطرة النجمة على 
ال��م��ج��ري��ات، س��ج��ل ال��ن��ب��ي شيت 
ال�������ذي اع���ت���م���د ع���ل���ى ال���ه���ج���م���ات 
ال����م����رت����دة، اص����اب����ة ال����م����ب����اراة ف��ي 
ان���س���ل  ع����ن����دم����ا   18 ال����دق����ي����ق����ة 
ال��س��ن��غ��ال��ي ش��ي��خ س��ام��ب��ا دي���وك 
خ��ل��ف ال��م��داف��ع��ي��ن وأرس���ل ال��ك��رة 
ب�����رأس�����ه ال������ى ال������زاوي������ة ال���ي���س���رى 
ال��ب��ع��ي��دة ل��م��رم��ى ال���ح���ارس أح��م��د 
ت��ك��ت��وك م���ن ض���رب���ة ح����رة رف��ع��ه��ا 
ال����س����وري خ���ال���د ال����ص����ال����ح. وف���ي 
النبي  أب��ع��د الع���ب   22 ال��دق��ي��ق��ة 
ش�����ي�����ت ع�����ل�����ي االت������������ات رأس�����ي�����ة 
قبل  ال��م��ب��روك  ح��م��دي  للتونسي 
ال���م���رم���ى. وف���ي  أن ت���ج���ت���از خ����ط 
ع���ارض���ة  ص������دت   44 ال���دق���ي���ق���ة 
م�����رم�����ى ال����ن����ب����ي ش����ي����ت ق���ذي���ف���ة 
لكابتن النجمة عباس عطوي من 
ضربة حرة مباشرة. وفي الشوط 
التي  التبديالت  تنفع  لم  الثاني 
أج���راه���ا م����درب ال��ن��ج��م��ة األل��م��ان��ي 
النبي شيت  إذ عرف  ثيو بوكير، 

كيف يحافظ على تقدمه.
ق����اد ال���م���ب���اراة ال��ح��ك��م ال���دول���ي 
م��ح��م��د دروي�������ش وع����اون����ه ح��ك��م��ا 
الله  عبد  عدنان  ال��دول��ي  التماس 
وس��ل��ي��م س����راج، واالت���ح���ادي علي 
سلوم حكمًا رابعًا للتبديل. وأنذر 
ال���ع���وط���ة )38(  ح���س���ي���ن  ال���ح���ك���م 

أب���و عتيق  وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م��ح��م��د 
النبي  ب��زي )90(م���ن  )43( وع��ل��ي 
شيت، وقاسم الزين )45( وخالد 
تكه جي )63( والتونسي حمدي 

المبروك )68( من النجمة.

التضامن – شباب الساحل

ع��ل��ى ملعب ص��ور ال��ب��ل��دي، ف��از 
التضامن صور على ضيفه شباب 
 1 )ال��ش��وط األول   0 – 1 الساحل 

.)0 –
ف��������ي ال������دق������ي������ق������ة ال����خ����ام����س����ة 
اح����ت����س����ب ال����ح����ك����م ض�����رب�����ة ج�����زاء 
لمس  بعدما  للتضامن  "بنالتي" 
ش���ادي عطية ال��ك��رة ب��ي��ده داخ��ل 
ال���م���ن���ط���ق���ة، ان����ب����رى ل���ه���ا ال��ع��اج��ي 
كونان ريتشموند دجي وسددها 
ال��ح��ارس رض��وان  ال��ى يسار  الكرة 

غندور.
ق����اد ال���م���ب���اراة ال��ح��ك��م ال���دول���ي 
رض�������وان غ����ن����دور وع�����اون�����ه ح��ك��م��ا 
رم��ال  محمد  االت��ح��ادي��ان  التماس 
وحسن فحص، والدولي علي رضا 

حكمًا رابعًا للتبديل.

الشباب الغازية – الراسينغ

على ملعب النبطية البلدي في 
الغازية  الشباب  تعادل  كفرجوز، 
 2  –  2 بيروت  الراسينغ  وضيفه 

)الشوط األول 1 – 1(.
سيرج  افتتح   13 الدقيقة  في 
بكرة  للراسينغ  التسجيل  سعيد 
المقص  المنطقة  في  من داخ��ل 
ليال  علي  ال��ح��ارس  لمرمى  األي��م��ن 
دافيد  التشيكي  م��ن  تمريرة  اث��ر 
س��ت��ري��ه��اف��ك��ا. وف���ي ال��دق��ي��ق��ة 27 
ال����ت����ع����ادل  دن�������ش  ح����س����ن  أدرك 
ل��ل��ش��ب��اب ال���غ���ازي���ة ب���ك���رة زاح���ف���ة 
م���ن داخ�����ل ال��م��ن��ط��ق��ة إل����ى يمين 
ال������ح������ارس م���ح���م���د س���ن���ت���ي���ن���ا أث����ر 

تمريرة من حسين علوية. 
أض�����اف   53 ال����دق����ي����ق����ة  وف�������ي 
ال��م��ال��ي��ان��ي ع��ب��د ال�����الي ك��ان��وت��ي��ه 
الغازية  للشباب  الثانية  االص��اب��ة 
ب��رأس��ه ب��ع��دم��ا ارت���دت ال��ي��ه ال��ك��رة 
ال���ت���ي س���دده���ا ح��س��ن دن����ش م��ن 
زه���ي���ر  ال����راس����ي����ن����غ  م�����داف�����ع  رأس 
أدرك  ال��دق��ي��ق��ة 57  وف����ي  م�����راد. 
ال��ت��ش��ي��ك��ي داف���ي���د س��ت��ري��ه��اف��ك��ا 
التعادل للراسينغ اثر عرضية من 

الحسن. مصطفى 
ق��اد ال��م��ب��اراة ال��ح��ك��م االت��ح��ادي 
السيد قاسم وعاونه حكما  سامر 
ال����ت����م����اس االت�����ح�����ادي�����ان ح��س��ي��ن 
ع���ي���س���ى وب�������الل ال�����زي�����ن، وح���س���ام 
ال���م���ق���دم ح��ك��م��ًا راب���ع���ًا ل��ل��ت��ب��دي��ل. 

 )26( محمود سيد  الحكم  وأن��ذر 
وح��س��ي��ن   )65( ح�������اوي  وس����ام����ر 
الغازية،  الشباب  علوية )88( من 

وعلي حمية )52( من الراسينغ.

اإلخاء األهلي – السالم

ع��ل��ى م��ل��ع��ب أم���ي���ن ع��ب��د ال��ن��ور 
االخ��اء  مني  بحمدون  ف��ي  البلدي 
األه����ل����ي ع���ال���ي���ه ب���خ���س���ارة ث��ق��ي��ل��ة 
أم��ام ضيفه ال��س��الم زغ��رت��ا 0 – 3 

)الشوط األول 0 – 2(.
الدقيقة  التسجيل في  وافتتح 
ال���ع���اش���رة األرج���ن���ت���ي���ن���ي ل���وك���اس 
مدافع  تباطؤ  اغتنم  ال��ذي  غ��االن 
الدين  خير  ابرهيم  األهلي  االخ��اء 
ف����ي اب����ع����اد ال����ك����رة وأودع�����ه�����ا ال���ى 
يمين الحارس ربيع الكاخي. وفي 
الدقيقة 14 أضاف غاالن ساقطة 
"لوب" من فوق الحارس المتقدم 

اثر تمريرة من ابو بكر المل. 
القائم  الدقيقة 67 ص��ّد  وف��ي 
األي����م����ن ل���م���رم���ى ح������ارس ال���س���الم 
للبديل  قذيفة  دكرمنجي  محمد 
ح��س��ي��ن ط����ح����ان. وف�����ي ال��دق��ي��ق��ة 
األول��������ى م����ن ال����وق����ت ال��م��ح��ت��س��ب 
غاالن  أكمل  الضائع  الوقت  ب��دل 
ث��الث��ي��ت��ه "ه��ات��ري��ك" ب��ك��رة زاح��ف��ة 
الكاخي  ال��ح��ارس  ق��دم��ي  م��ن بين 

اثر تمريرة بينية من المل.
ق����اد ال���م���ب���اراة ال��ح��ك��م ال���دول���ي 
حكما  وع��اون��ه  يحيى  أب��و  حسين 
ال���ت���م���اس ال����دول����ي ع���ل���ي س���رح���ال 
واالت�������ح�������ادي أح����م����د ال���س���ب���اع���ي، 
واالت�����ح�����ادي م��ح��م��د زع���ت���ر ح��ك��م��ًا 

للتبديل. رابعًا 

الدرجة الثانية

تقام اليوم وغدًا بقية مباريات 
ال���م���رح���ل���ة ال����������22 واألخ������ي������رة م��ن 
ال�����دوري ال���ع���ام ل��ل��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة، 
ال��س��اع��ة 15:30  ال���ي���وم  ف��ي��ل��ت��ق��ي 
المزرعة  الشبيبة   – األهلي صيدا 

على ملعب صيدا البلدي.
وي��ل��ت��ق��ي غ�����دًا األح������د ال��س��اع��ة 
 – ب�������ي�������روت  ال����ح����ك����م����ة   15:30
ملعب  ط��راب��ل��س على  االج��ت��م��اع��ي 
والهومنتمن  المنارة،  في  النجمة 
واألدب  ال�����ري�����اض�����ة   – ب������ي������روت 
ط��راب��ل��س ع��ل��ى ملعب ب��ل��دي��ة ب��رج 

حمود.
وك������ان االج���ت���م���اع���ي ت�����وج ق��ب��ل 
الحكمة  ويحتاج  بطاًل،  أسبوعين 
ال���ى ال��ت��ع��ادل ع��ل��ى االق���ل ليرافق 
االج��ت��م��اع��ي ال���ى ال���درج���ة األول���ى، 
الفوز  من  للهومنتمن  بد  ال  بينما 

شرط خسارة الحكمة.

املرحلة الـ 19 من الدوري العام الـ 55 لكرة القدم
النبي شيت ألحق بالنجمة خسارته الثالثة

هداف غولدن ستايت ووريورز ستيفن كاري يشق طريقه بالكرة بين العبي بورتالند ترايل باليزرز الفرنسي نيكوال باتوم – الى اليسار – والماركوس ألدريدج، في 
أوكالند.  )أ ب(
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البرازيلي  مينييرو  أتلتيكو  أحيا 
ام����ل����ه ف����ي ب����ل����وغ ال��������دور ال���ث���ان���ي، 
ب���ع���دم���ا ح���ق���ق ف������وزه ال���ث���ان���ي ع��ل��ى 
أنديبندينتي سانتا في الكولومبي 
2 – 0 )الشوط االول 1 – 0(، في 
على  بينهما  اجريت  التي  المباراة 
انديبندنسيا"  "اس��ت��ادي��و  ملعب 
ف���ي ب��ي��ل��و أوري����زون����ت����ي، ف���ي خ��ت��ام 
ال��م��رح��ل��ة ال���راب���ع���ة م���ن ت��ص��ف��ي��ات 
من  االول  للدور  االول��ى  المجموعة 
كأس النوادي االميركية الجنوبية 
ال�56 لكرة القدم "ليبرتادوريس". 
وس����ج����ل االص����اب����ت����ي����ن ك����ارل����وس 
وغييرمي ميلهومن في الدقيقتين 

13 و90.
يتصدر كولو كولو التشيلياني 
تسع  ول��ه  المجموعة  ف��رق  ترتيب 
نقاط من أرب��ع مباريات )8 – 4(، 
 6 ف��ي  سانتا  انديبندينتي  يليه 
)4 – 4(، ثم اتلتيكو مينييرو 6 
)3 – 3(، وأطلس المكسيكي 3 

.)6 – 2(
وف����ي خ��ت��ام ال��م��رح��ل��ة ال��خ��ام��س��ة 
من تصفيات المجموعة الخامسة، 
االرجنتيني  ج��ون��ي��ورز  ب��وك��ا  حقق 

فوزه الخامس تواليًا على مضيفه 
مونتيفيديو وندررز االوروغواياني 
3 – 0 )الشوط االول 1 – 0( في 
على  بينهما  أجريت  التي  المباراة 
في  سنتيناريو"  "استاديو  ملعب 
مونتيفيديو وتأهل اللدور الثاني. 
وسجل االصابات جوناثان كاليري 
)2( ومونزون في الدقائق 9 و49 

و74.
ترتيب  ج��ون��ي��ورز  بوكا  يتصدر 
ف��رق المجموعة ول��ه 15 نقطة من 
يليه   ،)2  – 17( م��ب��اري��ات  خمس 
 –  6(  7 التشيلياني  باليستينو 
4(، ثم مونتيفيديو وندررز 7 )6 
الفنزويلي ال شيء  – 8(، وزام���ورا 

.)18 – 3(

وف�����ي ال���م���رح���ل���ة ال���خ���ام���س���ة م��ن 
تصفيات المجموعة السابعة، فاز 
ات��ل��ت��ي��ك��و ن��اس��ي��ون��ال ال��ك��ول��وم��ب��ي 
ع����ل����ى م���ض���ي���ف���ه اس���ت���ودي���ان���ت���س 
االرجنتيني 1 – 0 )الشوط االول 
أجريت  التي  المباراة  في   )0  –  0
ب��ي��ن��ه��م��ا ع���ل���ى م��ل��ع��ب "اس���ت���ادي���و 
س��ي��وداد دي ال بالتا" في ال بالتا 
وت���ص���در ت��رت��ي��ب ال���ف���رق. وس��ج��ل 
سابالسا  ميخيا  الكسندر  االصابة 

في الدقيقة 37.
وعلى ملعب "استاديو الدكتور 
نيكوالس ليوز" في اسونسيون، 
ت����ع����ادل ل���ي���ب���رت���اد ال���ب���اراغ���واي���ان���ي 
وبرشلونة غواياكيل االكوادوري 1 
– 1 )الشوط االول 0 – 1(. سجل 
الدقيقة  ف��ي  بنيتيز  ب���درو  ل���الول 
اي���ل���ي س��ت��ري��ال في  57، ول��ل��ث��ان��ي 

الدقيقة العاشرة.
ي��ت��ص��در أت��ل��ت��ي��ك��و ن��اس��ي��ون��ال 
المجموعة وله ثماني  ترتيب فرق 
ن��ق��اط م��ن خ��م��س م��ب��اري��ات )8 – 
 ،)4  –  5(  8 ل��ي��ب��رت��اد  ي��ل��ي��ه   ،)7
اس��ت��ودي��ان��ت��س 7 )5 – 3(،  ث���م 

وبرشلونة 4 )5 – 9(.

اس�����ت�����أث�����ر ب����ط����ل ال�����ع�����ال�����م م���رت���ي���ن 
"مرسيدس"  سائق  اللقب  وحامل 
ال���ب���ري���ط���ان���ي ل����وي����س ه���ام���ي���ل���ت���ون 
بالصدارة في فترتي التجارب الحرة 
لسباق الجائزة الكبرى للصين، وهو 
العالم  بطولة  م��ن  الثالثة  المرحلة 
واللتين   ،"1 "ال��ف��ورم��وال  للسيارات 
أجريتا امس على حلبة شانغهاي، 
مع العلم انه عزز في الفترة الثانية 

وقته االسرع للفترة االولى.
ف�����ف�����ي ال������ف������ت������رة ال����ص����ب����اح����ي����ة، 
اج���ت���از ه��ام��ي��ل��ت��ون م��س��اف��ة 5,451 
 1:39:033 ف������ي  ك����ي����ل����وم����ت����رات 
دق����ي����ق����ة، ب���م���ت���وس���ط س����رع����ة ب��ل��غ 
ال��س��اع��ة،  ف��ي  ك��ي��ل��وم��ت��را   198,152
متقدما رفيقه في الفريق االلماني 
نيكو روسبرغ بفارق 0:541 ثانية، 
وب���ط���ل ال���ع���ال���م أرب������ع م������رات س��ائ��ق 
"ف����ي����راري" االل���م���ان���ي س��ي��ب��اس��ت��ي��ان 

فيتيل بفارق 1:124.
أم���ا ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ث��ان��ي��ة، فسجل 
ب��م��ت��وس��ط  دق���ي���ق���ة،   1:37:219
ك��ي��ل��وم��ت��ر   201,849 ب���ل���غ  س���رع���ة 
ف����ي ال����س����اع����ة، أم�������ام ب���ط���ل ال���ع���ال���م 
الفنلندي  "ف��ي��راري"  سائق  سابقا 
ب���ف���ارق 0:443  راي���ك���ون���ن  ك��ي��م��ي 
ث��ان��ي��ة، وس��ائ��ق "رد ب���ول – ري��ن��و" 
االوسترالي دانيال ريكياردو بفارق 

.1:092
في  اليوم  الحرة  التجارب  وتتابع 
فترة ثالثة أخيرة من الساعة 7:00 
– 8:00 بتوقيت بيروت، تليها من 
التجارب   11:00  –  10:00 الساعة 
المؤهلة التي سيتحدد في ضوئها 
ت��رت��ي��ب االن��ط��الق ف��ي ال��س��ب��اق غ��دا 

االحد الساعة 9:00.

النتائج

األوليين  الفترتين  نتائج  وه��ن��ا 
من التجارب الحرة:

الفترة االولى:
 / )بريطانيا  هاميلتون  لويس   –  1

مريسدس( 1:39:033 دقيقة.
ن���ي���ك���و روس�����ب�����رغ )ال���م���ان���ي���ا /   – 2

مرسيدس( 1:39:574
3 – سيباستيان فيتيل )المانيا / 

فيراري( 1:40:157
4 – ك��ي��م��ي راي���ك���ون���ن )ف��ن��ل��ن��دا / 

فيراري( 1:40:661
5 – فيليبي نصر )البرازيل / ساوبر 

– فيراري( 1:41:012
6 – دانيال ريكياردو )أوستراليا / 

رد بول – رينو( 1:41:029
/ رد  )روس��ي��ا  7 – دانييل كفيات 

بول – رينو( 1:41:097
ك�����ارل�����وس س���اي���ن���ز ج���ون���ي���ور   – 8
)اس���ب���ان���ي���ا / ت�����ورو روس�����و – ري��ن��و( 

1:41:112
9 – ف��ال��ت��ي��ري ب���وت���اس )ف��ن��ل��ن��دا / 
وليامس – مرسيدس( 1:41:303

10 – ف��ي��ل��ي��ب��ي م���اس���ا )ال���ب���رازي���ل / 
وليامس – مرسيدس( 1:41:304

11 – باستور مالدونادو )فنزويال / 
لوتوس – مرسيدس( 1:41:335

12 – ماكس فيرستابن )هولندا / 
تورو روسو – رينو( 1:41:575

 / )بريطانيا  ب��ات��ون  جنسون   –  13
ماك الرن – هوندا( 1:41:845

14 – ماركوس اريكسون )أسوج / 
ساوبر – فيراري( 1:41:918

15 – ج��ول��ي��ون ب��ال��م��ر )ب��ري��ط��ان��ي��ا / 
لوتوس – مرسيدس( 1:41:967

)المكسيك  بيريز  – سيرجيو   16  
م���رس���ي���دس(  ان�����دي�����ا –  ف�������ورس   /

1:42:141
 / أل��ون��س��و )اسبانيا  ف��رن��ان��دو   – 17

ماك الرن – هوندا( 1:42:161
)ال��م��ان��ي��ا  ه��ال��ك��ن��ب��رغ  ن��ي��ك��و   – 18
م���رس���ي���دس(  ان�����دي�����ا –  ف�������ورس   /

1:42:184
 / )بريطانيا  وي��ل ستيفنس   – 19

ماروسيا – فيراري( 1:45:375
20 – روب���رت���و م��ي��ره��ي )اس��ب��ان��ي��ا / 

ماروسيا – فيراري( 1:476:443

الفترة الثانية:
1 – هاميلتون 1:37:219 دقيقة.

2 – رايكونن 1:37:662
3 – ريكياردو 1:38:311
4 – فيتيل 1:38:339

5 – روسبرغ 1:38:399
6 – كفيات 1:38:737
7 – بوتاس 1:38:850

8 – نصر 1:39:032
9 – روم��������ان غ�����روج�����ان )ف���رن���س���ا / 

لوتوس – مرسيدس( 1:39:142
10 - باتون 1:39:275

11 – مالدونادو 1:39:444
12 – ألونسو 1:39:743

13 – أريكسون 1:39:751
14 – فيرستابن 1:39:894

15 – ساينز جونيور 1:39:971
16 – هالكنبرغ 1:40:151

17 – ماسا 1:40:423
18 – بيريز 1:40:868

19 – ميرهي 1:42:973
20 – ستيفنس 1:44:564.

ي��ح��ل ج��وف��ن��ت��وس ت��وري��ن��و ح��ام��ل 
اللقب في المواسم الثالثة االخيرة 
ب���70 نقطة على  الالئحة  ومتصدر 
ب���ارم���ا ال�����ذي ي��ح��ت��ل ال���م���رك���ز ال�����20 
ب���13 نقطة وال��ذي حسمت  االخير 
ث����الث ن���ق���اط م���ن رص���ي���ده بسبب 
اوض���اع���ه ال��م��ال��ي��ة ال��م��ت��ردي��ة، على 
ملعب "اي��ن��ي��و ت��اردي��ن��ي" ف��ي بارما 
بتوقيت   19:00 ال��س��اع��ة  )ال��س��ب��ت 
ب����ي����روت( ف����ي ال���م���رح���ل���ة ال��������30 م��ن 
ال���������دوري االي����ط����ال����ي ل���ك���رة ال���ق���دم 

"كالتشيو".
الثاني  ي��ح��ل آ اس روم���ا  ك��ذل��ك 
بفارق 14 نقطة عن المتصدر على 
)االح��د  نقطة  ب���42  السابع  تورينو 
روم��ا  الزي���و  ويستضيف   ،)16:00
الثالث ب�55 نقطة والذي تأهل مع 
جوفنتوس لنهائي كأس ايطاليا، 
أم��ب��ول��ي ال���راب���ع ع��ش��ر ب������33 نقطة 

)االحد 16:00(.

اسبانيا

ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال�����30 م��ن ال���دوري 
ي��ح��ل برشلونة  االس��ب��ان��ي "ل��ي��غ��ا"، 
ب����71 نقطة على  ال��الئ��ح��ة  م��ت��ص��در 
اشبيلية الخامس ب�58 نقطة على 
بيزخوان"  سانشيز  "رام���ون  ملعب 

في اشبيلية )السبت 21:00(.
الثاني  ريال مدريد  ويستضيف 
بفارق أربع نقاط عن المتصدر ايبار 
ال���راب���ع ع��ش��ر ب�����28 ن��ق��ط��ة )ال��س��ب��ت 
م��دري��د  أت��ل��ت��ي��ك��و  وي��ح��ل   ،)17:00
اللقب  وح��ام��ل  نقطة  ب���62  الثالث 
ع���ل���ى م��ل��ق��ة ال���س���اب���ع ب�������45 ن��ق��ط��ة 

)السبت 19:00(.
الطليعة  ف���رق  م��ب��اري��ات  وت���ق���ام 
الثالثة السبت الرتباطها بمباريات 
ال���ن���ه���ائ���ي م����ن دوري  ال��������دور رب������ع 
االبطال االوروبي والدوري االوروبي 

"أوروبا ليغ" االسبوع المقبل.

البرتغال

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال������28 م���ن ال����دوري 
ال���ب���رت���غ���ال���ي، ي��س��ت��ض��ي��ف ب��ن��ف��ي��ك��ا 
ل��ش��ب��ون��ة ح���ام���ل ال���ل���ق���ب وم��ت��ص��در 
ال���الئ���ح���ة ب������68 ن��ق��ط��ة أك��ادي��م��ي��ك��ا 
ك���وي���م���ب���را ال������راب������ع ع���ش���ر )ال���س���ب���ت 
ب���ورت���و  س����ي  اف  وي���ح���ل   ،)19:00
ال����ث����ان����ي ب�����ف�����ارق ث������الث ن����ق����اط ع��ن 
المتصدر على ريو آفي الثامن ب�37 
نقطة )السبت 20:00(، وسبورتنغ 
ل��ش��ب��ون��ة ال��ث��ال��ث ب�����57 ن��ق��ط��ة على 
ف��ي��ت��وري��ا س��ي��ت��وب��ال ال��خ��ام��س عشر 

ب�25 نقطة )االحد 21:15(.

هولندا

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال������30 م���ن ال����دوري 
الهولندي، يستضيف بي اس في 
أي��ن��ده��وف��ن م��ت��ص��در ال��الئ��ح��ة ب���73 
السادس  زفوله  اي سي  بي  نقطة 
ب�46 نقطة والذي صعد الى نهائي 
 ،)21:00 )ال��س��ب��ت  ه��ول��ن��دا  ك����أس 
وي��ح��ل أج��اك��س أم��س��ت��ردام ال��ث��ان��ي 
ب����ف����ارق 10 ن����ق����اط ع����ن ال��م��ت��ص��در 
وح���ام���ل ال��ل��ق��ب ع��ل��ى ه��ي��راك��ل��ي��س 
ال��م��ي��ل��و ال��خ��ام��س ع��ش��ر ب�����28 نقطة 
)السبت 21:45(، وفينورد روتردام 
ب�����57 ن��ق��ط��ة ع��ل��ى فيللم2  ال��ث��ال��ث 
)االحد  ب�38 نقطة  التاسع  تيلبورغ 

.)13:30

انكلترا

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال������32 م���ن ال����دوري 
االن���ك���ل���ي���زي "ب���رم���ي���ي���ر ل����ي����غ"، ي��ح��ل 
تشلسي متصدر الالئحة ب�70 نقطة 
ع��ل��ى ك��وي��ن��ز ب����ارك ري��ن��ج��رز ال��ث��ام��ن 
)االح���د 15:30(،  نقطة  ب����26  عشر 
نقاط  بفارق سبع  الثاني  وأرس��ن��ال 
التاسع  بيرنلي  على  المتصدر  ع��ن 

ع��ش��ر م���ا ق��ب��ل االخ���ي���ر ب������26 نقطة 
وي��س��ت��ض��ي��ف   ،)19:30 )ال���س���ب���ت 
م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د ال��ث��ال��ث ب����62 
ب�61  الرابع  مانشستر سيتي  نقطة 
نقطة )االح��د 18:00(، في "درب��ي" 
ب�54  الخامس  وليفربول  المدينة، 
الثالث  ي��ون��اي��ت��د  ن��ي��وك��اس��ل  نقطة 
عشر ب�35 نقطة )االثنين 22:00(.

اسكوتلندا

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال������33 م���ن ال����دوري 
االس���ك���وت���ل���ن���دي، ي���ح���ل ال��س��ل��ت��ي��ك 
حامل اللقب ومتصدر الالئحة ب�72 
نقطة على اينفرنيس كاليدونيان 
)السبت  ب���54 نقطة  الثالث  تيسل 
ب��ف��ارق  ال��ث��ان��ي  وأب���ردي���ن   ،)14:45
س���ب���ع ن����ق����اط ع����ن ال���م���ت���ص���در ع��ل��ى 
ك���ي���ل���م���ارن���وك ال���ث���ام���ن ب�������38 ن��ق��ط��ة 
وي��س��ت��ض��ي��ف   ،)14:15 )االح����������د 
ب����46 نقطة  ال��راب��ع  يونايتد  دن���دي 
هاميلتون أكاديميكال السابع ب�43 

نقطة )السبت 17:00(.

المانيا

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال������28 م���ن ال����دوري 
االل������م������ان������ي "ال�����ب�����ون�����دس�����ل�����ي�����غ�����ه"، 
ي��س��ت��ض��ي��ف ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ ح��ام��ل 
اللقب ومتصدر الالئحة ب�67 نقطة 
ب�35  الثامن  فرانكفورت  اينتراخت 
نقطة )السبت 16:30( على ملعب 
"اليانز أرينا" في ميونيخ، ويحل في 
اف ال فولفسبورغ الثاني بفارق 10 
هامبورغ  على  المتصدر  ع��ن  ن��ق��اط 
اس في السادس عشر ب�25 نقطة 
وي��س��ت��ض��ي��ف   ،)19:30 )ال���س���ب���ت 
الثالث  م��وي��ن��ش��ن��غ��الدب��اخ  ب��وروس��ي��ا 
ب������50 ن��ق��ط��ة ب���وروس���ي���ا دورت��م��ون��د 
ال����ع����اش����ر ب����������33 ن���ق���ط���ة )ال���س���ب���ت 
يلتقي  آخ��ر،  صعيد  على   .)16:30

دورتموند،  بوروسيا  ميونيخ  بايرن 
اف  ف���ي  )د3(  بيليفيلد  وأرم��ي��ن��ي��ا 
ال�����دور نصف  ال ف��ول��ف��س��ب��ورغ ف���ي 
وتقام  ال��م��ان��ي��ا.  ك��اس  م��ن  النهائي 
ن��ي��س��ان،  ف���ي 28 و29  ال��م��ب��ارات��ان 
في  النهائية  المباراة  تقام  ان  على 
االولمبي في  الملعب  اي��ار على   30

برلين.

فرنسا

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال������32 م���ن ال����دوري 
أولمبيك  ي��ح��ل  "ل��ي��غ 1"،  ال��ف��رن��س��ي 
على  نقطة  ب����57  ال��ث��ال��ث  مرسيليا 
ج���ي���رون���دان ب�����وردو ال���س���ادس ب����51 
ملعب  على   )22:00 )االح���د  نقطة 
"جاك شابان – دلماس" في بوردو. 
الملعب  ولم يفز مرسيليا على هذا 

في 19 مباراة.
وتأجلت المباراة بين باريس سان 
جيرمان حامل اللقب في الموسمين 
االخ��ي��ري��ن وم��ت��ص��در ال��الئ��ح��ة ب����62 
ن��ق��ط��ة، وض��ي��ف��ه م��ت��ز ال��ت��اس��ع عشر 
م��ا قبل االخ��ي��ر ب����26 نقطة ال��ى 28 
اولمبيك  وم���ب���اراة  ال���ج���اري،  ن��ي��س��ان 
ل����ي����ون ال����ث����ان����ي ب�����ف�����ارق ن���ق���ط���ة ع��ن 
المتصدر وضيفه باستيا الرابع عشر 

ب�37 نقطة الى 15 نيسان.
وي��ل��ت��ق��ي ال���ي���وم ال��س��ب��ت ال��س��اع��ة 
ف��ري��ق��ا  ب����ي����روت  ب���ت���وق���ي���ت   22:00
ب����اري����س س�����ان ج���ي���رم���ان وب��اس��ت��ي��ا 
على ملعب "ستاد دو فرانس" في 
الباريسية في  ضاحية س��ان دون��ي 
ال��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ك��أس ال���دوري 
ال��ف��رن��س��ي. وال ي����زال ب���اري���س س��ان 
ج��ي��رم��ان ي��ح��ارب على أرب���ع جبهات 
مع تصدره الئحة الدوري الفرنسي 
وب����ل����وغ����ه ن���ه���ائ���ي ك������أس ف���رن���س���ا، 
وال���������دور رب�����ع ال���ن���ه���ائ���ي م����ن دوري 
االبطال االوروبي والذي يلتقي فيه 

برشلونة االسباني.

املرحلة الرابعة للدور األول من كأس النوادي األميركية الجنوبية "ليبرتادوريس"
فوز أتلتيكو مينييرو وبوكا جونيورز وأتلتيكو ناسيونال

الصين ثالثة مراحل بطولة العالم للسيارات "الفورموال 1"
لويس هاميلتون تصّدر فترَتي التجارب

البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم يف عطلة نهاية األسبوع
اليوم نهائي كأس الدوري الفرنسي

ي��ي��ري فيسيلي  ال��ت��ش��ي��ك��ي  ت��أه��ل 
المصنف ثالثا للدور نصف النهائي 
المغربية  ال��ب��ي��ض��اء  ال����دار  دورة  م��ن 
ال��دول��ي��ة ال��م��ف��ت��وح��ة ل��ل��رج��ال ل��ك��رة 
م��الع��ب صلصالية  ع��ل��ى  ال��م��ض��رب 
قيمة جوائزها 597,996  والبالغة 
دوالرا، بفوزه في الدور ربع النهائي 
على البريطاني الياز بيدين 6 - 1، 

6 - 4 في ساعة و20 دقيقة. 
وي���ل���ت���ق���ي ف��ي��س��ي��ل��ي ف����ي ال�����دور 
ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي االس��ب��ان��ي دان��ي��ال 
خ��ي��م��ي��ن��و - ت���راف���ر ال�����ذي ف����از على 
ال��م��غ��رب��ي الم��ي��ن وه����اب 6 - 4، 6 
- 3 ف��ي 70 دق��ي��ق��ة. وك���ان وه��اب 
فاز في الدور الثاني على االسباني 
المصنف  لوبيز   - غ��ارس��ي��ا  غييرمو 

اول وحامل اللقب 6 - 3، 6 - 3. 
كليزان  م��ارت��ن  السلوفاكي  وف���از 
ال���م���ص���ن���ف ث���ان���ي���ا ع���ل���ى االس���ب���ان���ي 
نيكوالس الماغرو 6 - 4، 7 - 6 )7 - 
3(، والبوسني دامير دزومهور على 
النمسوي ان��دري��اس ه��اي��در - م��اورر 

المصنف سادسا 6 - 3، 6 - 3. 

دورة هيوستن 

خرج االسباني روبرتو باوتيستا 

ال��دور  م��ن  اغ��وت المصنف ثانيا   -
ال����ث����ان����ي م������ن ب����ط����ول����ة ال������والي������ات 
م��الع��ب صلصالية  ع��ل��ى  ال��م��ت��ح��دة 
والتي تقام في هيوستن والبالغة 
دوالرا،   549,230 جوائزها  قيمة 
االم��ي��رك��ي جاك  ام��ام  بعد خسارته 
وي��ل��ت��ق��ي   .6  -  4  ،6  -  4 س����وك 
س������وك ف����ي ال��������دور رب������ع ال��ن��ه��ائ��ي 
ال��ك��ول��وم��ب��ي س��ان��ت��ي��اغ��و ج��ي��رال��دو 
على  ف��از  وال���ذي  خامسا  المصنف 
 7 تيبساريفيتش  يانكو  الصربي 

 .2 - 6 ،)5 - 7( 6 -
وف��������������از ال����������روس����������ي ت������ي������م������وراز 
ج��ون  االم��ي��رك��ي  ع��ل��ى  غاباشفيلي 
إي��س��ن��ر ال��م��ص��ن��ف راب��ع��ا 6 - 2، 7 
فرناندو  واالسباني   ،)2  -  7(  6  -
ف���ي���رداس���ك���و ال���م���ص���ن���ف س���ادس���ا 
وح������ام������ل ال����ل����ق����ب ع����ل����ى ال�����ك�����وري 
 7(  6 - الجنوبي تشونغ هيون 7 

 .2 - 6 ،)5 -

دورة كاتوفيتش 

فقدت الفرنسية أليزيه كورنيه 
دورة  ف��ي  لقبها  ث��ان��ي��ة  المصنفة 
ك��ات��وف��ي��ت��ش ال��ب��ول��ون��ي��ة ال��دول��ي��ة 
مالعب  على  للسيدات  المفتوحة 

صلبة والبالغة قيمة جوائزها 250 
في  خ���س���رت  ب���ع���دأن  دوالر،  ال����ف 
الدور ربع النهائي امام السلوفاكية 
المصنفة  شميدلوفا  كارولينا  آن��ا 
ثامنة 2 - 6، 0 - 6 في 61 دقيقة. 
لشميدلوفا  ال��ث��ان��ي  ال��ف��وز  وه���و 
الثالثة  على كورنيه في مباراتهما 
ال���دور  ف��ي  وستلتقي  اآلن،  ح��ت��ى 
نصف النهائي البلجيكية اليسون 
ف����ان اوي��ت��ف��ان��ك ال��ت��ي ف����ازت على 
فليبكينس  كيرستن  مواطنتها 

المصنفة سابعة 6 - 2، 6 - 4. 
وف������������ازت االي�����ط�����ال�����ي�����ة ك���ام���ي���ال 
ج���ي���ورج���ي ال��م��ص��ن��ف��ة ث��ال��ث��ة على 
كوليتشكوفا  أليزافيتا  ال��روس��ي��ة 

 .4 - 6 ،3 - 6

دورة تشارلستون 

ت���أه���ل���ت االل����م����ان����ي����ت����ان ان����دري����ا 
ب��ي��ت��ك��وف��ي��ت��ش ال��م��ص��ن��ف��ة ث��ال��ث��ة 
وأنجيليك كيربر المصنفة خامسة 
ال���ن���ه���ائ���ي م�����ن دورة  ل�����ل�����دور رب������ع 
االميركية  سيركل  فاميلي  ك��أس 
ال���دول���ي���ة ل���ل���س���ي���دات ال���ت���ي ت��ق��ام 
ف����ي ت���ش���ارل���س���ت���ون ع���ل���ى م��الع��ب 
جوائزها  قيمة  والبالغة  صلصالية 

710 آالف دوالر. 
ف������ي ال������������دور ال������ث������ال������ث، ف������ازت 
على  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة  بيتكوفيتش 
 -  6 برينغل  ماديسون  االميركية 
4، 6 - 4، وكيربر على االسبانية 
اروابارينا فيتشينو 6 - 3، 6  الرا 

 .0 -
وف�����ازت ال��م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��ري��ة دان��ك��ا 
ييلينا  الصربية  على  كوفينيتش 
س��ادس��ة  المصنفة  يانكوفيتش 
ب���االن���س���ح���اب، وال���روم���ان���ي���ة اي��ري��ن��ا 
المصنفة 13 على  بيغو   - كاميليا 
ال���روس���ي���ة اي��ك��ات��ي��ري��ن��ا م���اك���اروف���ا 
ال���م���ص���ن���ف���ة ث���ان���ي���ة ب���االن���س���ح���اب، 
وال��ت��ش��ي��ك��ي��ة ل��وس��ي ه��رادي��ت��ش��ك��ا 
غارسيا  ك��ارول��ي��ن��ا  الفرنسية  ع��ل��ى 
 ،5  -  7  ،7  -  5 ث��ام��ن��ة  المصنفة 
6 - 4، واالي��ط��ال��ي��ة س����ارا اي��ران��ي 
ال��م��ص��ن��ف��ة راب���ع���ة ع��ل��ى االس��ب��ان��ي��ة 
س����ارة س��وري��ب��ي��س ت��ورم��و 6 - 2، 
5 - 7، 6 - 2، واالميركية لورين 
دي���ف���ي���س ع���ل���ى االل����م����ان����ي����ة م��ن��ى 
ال��م��ص��ن��ف��ة 15 6 - 4، 3  ب��ارت��ي��ل 
- 0 ث��م ب��االن��س��ح��اب، واالم��ي��رك��ي��ة 
سابعة  المصنفة  ك��ي��ز  م��ادي��س��ون 
على الرومانية اندريا ميتو 6 - 2، 

 .0 - 6

أج���ري���ت أم����س ع��ل��ى ح��ل��ب��ة أوس��ت��ن 
ف��ي والي���ة ت��ك��س��اس ال��ف��ت��رة االول���ى 
الجائزة  لسباق  ال��ح��رة  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
الكبرى للواليات المتحدة االميركية 
وه����و ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة 
وتوقفت  النارية.  للدراجات  العالم 
التجارب 20 دقيقة بعد عبور كلب 

شارد الحلبة!
في الفئة االول��ى "موتو جي بي" 
حقق أس���رع وق��ت االي��ط��ال��ي أن��دري��ا 
الذي  دوفيتسيوزو على "دوكاتي" 
كيلومترات   5,513 م��س��اف��ة  اج��ت��از 
في 2:19:402 دقيقتين، بمتوسط 
في  ك��ي��ل��وم��ت��را   142,3 ب��ل��غ  س���رع���ة 
ال����س����اع����ة، م���ت���ق���دم���ا ح����ام����ل ال��ل��ق��ب 
االسباني مارك ماركيز على "هوندا" 
والبريطاني  ث��ان��ي��ة،   0:462 ب��ف��ارق 
سكوت ريدينغ على "هوندا" بفارق 

.1:085
وفي الفئة الثانية "موتو 2"، كان 
االس�����رع ال��ب��ري��ط��ان��ي س���ام ل���وز على 

"سبيد أب" 2:26:356 دقيقتين، 
 145,6 ب����ل����غ  س�����رع�����ة  ب����م����ت����وس����ط 
كيلومترا في الساعة، أمام الفرنسي 
يوهان زاركو على "كاليكس" بفارق 
فرانكو  واالي��ط��ال��ي  ث��ان��ي��ة،   0:289
موربيديللي على "كاليكس" بفارق 

.0:529
أم�����ا ف����ي ال���ف���ئ���ة ال���ث���اث���ل���ة "م���وت���و 
االي����ط����ال����ي  االس�����������رع  ف�����ك�����ان   ،"3
"ه��ون��دا"  ع��ل��ى  انطونيللي  نيكولو 
بمتوسط  دق��ي��ق��ت��ي��ن،   2:31:668
في  ك��ي��ل��وم��ت��را   130,8 ب��ل��غ  س���رع���ة 
الساعة، وتاله البريطاني داني كنت 
ثانية،  بفارق 0:880  على "هوندا" 
على  لوكاتيللي  أن��دري��ا  واالي��ط��ال��ي 

"هوندا" بفارق 2:131.
وك���ان���ت ف���ت���رة ث��ان��ي��ة م���ق���ررة في 
وقت الحق أمس، مع العلم ان الفترة 
االول������ى أج���ري���ت ت��ح��ت ال��م��ط��ر وأن 
االحوال الجوية تتوقع طقسا ماطرا 

ايضا في موعد السباق غدا األحد.

الدورات الدولية يف كرة املضرب: خروج وهاب من الدار البيضاء

أميركا ثانية مراحل بطولة العالم للدراجات النارية
دوفيتسيوزو األسرع يف التجارب الحرة

البريطاني لويس هاميلتون في سيارة "مرسيدس" متقدمًا األلماني سيباستيان فيتيل في سيارة "فيراري"، في الفترة 
)أ ب( الثانية للتجارب الحرة لسباق الجائزة الكبرى للصين، على حلبة شانغهاي أمس.  

لسباق  الحرة  التجارب  خالل  "دوكاتي"  على  دوفيتسيوزو  أندريا  االيطالي 
الجائزة الكبرى للواليات المتحدة األميركية، على حلبة أوستن بوالية تكساس 
أمس.  )أ ب(

لبوكا  اصابتيه  أولــى  بتسجيله  ورفاقه  يحتفل   – اليسار  الى   – كاليري  جوناثان 
)أ ف ب( جونيورز في مرمى مونتيفيديو وندررز 3 – 0، في مونتيفيديو.  
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صربي يكّرس حياته للكالب الضالة

مومسات أمستردام: ال تغلقوا واجهاتنا!

مذاقات 
برازيلية يف 

دليل ميشالن

)و ص ف(

اك��ت��ش��ف س��اس��ا بيسيتش  ع��ن��دم��ا 
ال����ع����اط����ل ع�����ن ال����ع����م����ل ف�����ي ص���رب���ي���ا 
المترنحة اقتصاديا، في عام 2008 
ارب����ع����ة ك�����اب ض����ال����ة، ت��غ��ي��ر م��ج��رى 
ح��ي��ات��ه ف��ت��ح��ول ن��اش��ط��ا ف���ي سبيل 
حماية الكاب الشاردة وبات ملجأه 
ال��ب��اد يضم اكثر  ف��ي نيش ج��ن��وب 

من 450 من هذه الحيوانات.
وتنتشر في شوارع صربيا عشرات 
مشكلة  وه��ي  الضالة،  الكاب  آالف 
متفاقمة في هذا البلد الذي يشهد 
ان تحديد  ع��ل��م��ًا  ان��ت��ق��ال��ي��ة،  م��رح��ل��ة 
ال��ع��دد ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ه��ذه ال��ح��ي��وان��ات 

مهمة مستحيلة وفق مديرية الطب 
يدخل  عندما  ال��ب��اد.  ف��ي  البيطري 
ارض  على  القائم  الملجأ  ال��ى  ساسا 
شاسعة قرب وسط نيش على بعد 
220 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة 
ب��ل��غ��راد، ت��رك��ض م��ئ��ات ال��ك��اب من 
كل االحجام واالل��وان مطلقة العنان 
وتحرك  فرحها  ع��ن  تعبيرًا  لنباحها 

اذيالها لتحيته.
طويًا.  بمداعبتها  ساسا  ويقوم 
وي���روي ال��رج��ل ال���ذي ي��ك��رس حياته 
تماما  "اعلم  قائًا:  الحيوانات  لهذه 
ك��ي��ف وص���ل ك��ل ك��ل��ب ل���دي، اع��رف 

اسماءها وطباعها".
ال�����م�����أوى ال�������ذي ي����دي����ره م��س��اح��ة 

كبيرة مسيجة تحيط باسطبل تابع 
ل���ن���ادي ف��روس��ي��ة ق���دي���م. وق����د اع���اد 
السابق  المالك  استصاحه بموافقة 
ل���ل���ن���ادي. وض���م���ن ه����ذه ال��م��س��اح��ة، 
في  مطلقة  ب��ح��ري��ة  ال��ك��اب  تعيش 

الخارج طيلة النهار.
الحيوانات  ي��ع��اد ادخ���ال ه��ذه  وال 
ال���ى ب��ي��وت��ه��ا اال ع��ن��د ه��ب��وط ال��ظ��ام 
كي تبقى سعيدة، وفق ساسا الذي 
ي���ش���دد ع��ل��ى ان ك���ل ه����ذه ال��ك��اب 
م��ل��ق��ح��ة وم��ط��ه��رة وم������زودة ب��ش��رائ��ح 

الكترونية.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن م��س��اع��دة ستة 
متطوعين له، يخصص ساسا معظم 
وقته للكاب "وال وقت لدي لاكل 

ف����ي ش���ك���ل م���ن���اس���ب وال ل��ل��ت��ف��ك��ي��ر 
بحياة خاصة، اذ يتعين العمل بجهد 
لكل  والعناية  ال��غ��ذاء  لتوفير  يوميا 

هذه الحيوانات" على حد تعبيره.
وعند انطاق مغامرته، كان ساسا 
يحصل على االغذية الخاصة بالكاب 
م���ن ال��خ��ب��ازي��ن وال��م��س��ال��خ ال��م��ح��ل��ي��ة 
ح��ي��ث ك����ان ي���ت���زود ب��ال��خ��ب��ز ال��ق��دي��م 
وبقايا اللحوم غير المستخدمة. لكن 
المصدر  ان هذا  اكتشف  ما  سرعان 
غ��ي��ر ك����اف ل��ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ه��ذه 

الحيوانات من الطعام.
لجمع  كبيرة  حملة  أطلق  هنا  من 
ال���ت���ب���رع���ات، خ��ص��وص��ًا ع��ب��ر وس��ائ��ل 

التواصل االجتماعي. 

ت���ظ���اه���رت م���ئ���ات ال���م���وم���س���ات في 
أم���س���ت���ردام ل���اع���ت���راض ع��ل��ى خطة 
ال���ب���ل���دي���ة ال���ق���اض���ي���ة ب���ت���رم���ي���م ح��ي 
الدعارة المعروف بالمنطقة الحمراء 
وإغ������اق ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن واج��ه��ات��ه 

الشهيرة.
أ ب(  )الصورة  أقنعة  وق��د وضعن 
ل��ت��ج��ن��ب ال���ت���ع���رف ع��ل��ي��ه��ن وح��م��ل��ن 

عن  "توقفوا  عليها:  كتب  الف��ت��ات 
إغاق واجهاتنا".

إغ��اق  أم��س��ت��ردام  بلدية  وتعتزم 
ع����دد م���ن ب���ي���وت ال����دع����ارة ف���ي حي 
الشهير،  الي��ت ديستريكت"  "ري��د 
ف���ي م��س��ع��ى إل���ى م��ك��اف��ح��ة ال��ج��رائ��م 
المتزايدة وعمليات االتجار بالبشر، 

وفق وسائل اإلعام الهولندية.

)و ص ف(

ن��م��ل ام���ازون���ي ب��االن��ان��اس وسلطة 
المخثر...المطبخ  بالحليب  شمندر 
البرازيلي ال يقتصر على الفاصولياء 
يفيد  م���ا  ع��ل��ى  وال���ك���اس���اف���ا،  واالرز 
اميركا  ال���ذي دخ��ل  دل��ي��ل ميشان 
البوابة  عبر  االول��ى  للمرة  الاتينية 

البرازيلية.

ف��ي  م���ط���ع���م���ًا   145 ادرج  وق������د 
ري����و دي ج��ان��ي��رو وس����او ب���اول���و ال��ى 
الدليل الجديد الصادر بالبرتغالية 
واالنكليزية. وحصل 16 منها على 
العريق من بينها  الدليل  نجمة من 

ستة في ريو.
ال��م��ط��ع��م ال���وح���ي���د ال�����ذي حصل 
الشهير  "دوم"  ه��و  نجمتين  ع��ل��ى 
اتاال  اليكس  الطاهي  يديره  ال��ذي 

ف����ي س�����او ب�����اول�����و، وال��������ذي اش��ت��ه��ر 
ب��اس��ت��خ��دام��ه ل��م��ك��ون��ات م��ص��دره��ا 
االمازون مثل هذا النمل الذي تترك 
في  منه طعم حمضيات  لقمة  كل 

الفم.
اس����ع����ار ه������ذه االط�����ب�����اق ل��ي��س��ت 
ب���زه���ي���دة، ع��ل��م��ًا ان����ه ح��ت��ى اآلن لم 
ب���رازي���ل���ي على  م��ط��ع��م  اي  ي��ح��ص��ل 

ثاث نجوم.

ساسا بيسيتش وبعض كالبه.  )أ ف ب(
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CMYK

َمن ُينِجد 
"الوطن الملجأ"؟

نيسان 1975 - نيسان 2015

عقل العويط

ك���ان���ت ال����دول����ة، ب��م��ا ه���ي ن���ظ���ام وم���ؤس���س���ات، 
مشروعًا قاباًل للعيش والتطّور والصيرورة. وكان 
م��ن جماعات  المتكّونة  ال��ب��الد  ب��ه��ذه  االن��ت��ق��ال 
ومن  ومناطقية،  وعشائرية  ومذهبية  طائفية 
الحق  مجموعات وأف��راد آخرين، يؤمنون بدولة 
والقانون، مشروعًا ممكنًا، بطيء الخطى، لكْن 

متحّركًا وديناميًا وقاباًل للعقلنة.
ل���م���اذا ل���م ي��ح��ص��ل ذل����ك؟ ل���م���اذا ان��ق��ط��ع حبل 
الحكمة والعقل الذي كان يصل أطراف النسيج 
ففّرقهم  ببعض،  بعضهم  المدني،  المجتمعي 
أيدي سبأ، وجعل الكلمة األولى واألخيرة للعنف 
والسالح واالقتتال والذبح والتشرذم والقطيعة؟

ل���س���ُت ف���ي وارد ال��ب��ح��ث ف���ي أس���ب���اب ال��ح��رب 
روحها،  استشراء  ظواهر  في  فقط  بل  اللبنانية، 
اللبنانية،  الجماعات  الروح في حياة  ر هذه 

ّ
وتجذ

رًا ي��ح��ول دون ق��ي��ام ب��دائ��ل ن��وع��ي��ة للعيش 
ّ
ت��ج��ذ

والتواصل، منتظمة ضمن معايير الحّد األدنى من 
مفهوم الدولة، بما يحمي هذه المعايير، ويعتبرها 

خطًا ال يعقل تجاوزه في أّي حاٍل من األحوال.
كيف ال يستطيع اللبنانيون أن ينتظموا في 
استيالًء  ال��ع��م��اء  عليهم  يستولي  كيف  دول���ة؟ 
ال��دول��ة بقشرة  ب��ي��ع  ع��ل��ى  ي��ت��ج��اس��رون  يجعلهم 
 م���ن أج����ل م��ص��ال��ح��ه، وان��ف��ع��االت��ه، 

ٌّ
ب���ص���ل، ك����ل

العقيمة  ال��ف��ان��ت��س��م��ي��ة  وت���ص���ّورات���ه  وغ����رائ����زه، 
تجاسروا  والمسيحيون  الموارنة  والمهلِوسة؟ 
على الدولة. الدروز تجاسروا على الدولة. السّنة 
تجاسروا على الدولة. الشيعة يتجاسرون على 
الدولة. ال أحد على اإلط��الق إاّل ج��ّرب، وال يزال 
 

ّ
ي��ج��ّرب، ك��أس ه��ذا ال��ت��ج��اس��ر. أيعقل أن نظل

ندور في هذه الدّوامة الوجودية القاتلة؟! 
الكبير محمد  ف��ي أح��د األي���ام، وض��ع الشاعر 
ًا، ج��ع��ل ل��ه ع��ن��وان��ًا م��ث��ي��رًا، 

ّ
ال��ع��ب��دال��ل��ه ك��ت��اب��ًا ف����ذ

كتابًا  نضع  أن  يمكننا  أال  ال���دول���ة".  "حبيبتي 
مدنيًا لبنانيًا عنوانه "حبيبتنا الدولة"، يتضمن 
ق���وان���ي���ن وم��ع��اي��ي��ر ب��دي��ه��ي��ة، وي���ك���ون ب��م��ث��اب��ة 
والمؤسسات  ال��م��دارس  على  م  ُيعمَّ مانيفست 
ًا ال يتجزأ من امتحانات  التربوية، بل يصير جزء
التالمذة والطالب، للحصول على أّي شهادة، أو 

وظيفة، خاصة وعامة؟
تبدأ  وب��ذوات��ن��ا.  بأنفسنا،  م��رض��ى  ن���اٌس  نحن 
الدنيا بنا، وتنتهي بنا. أنا أبصق في الشارع، ألن 
الشارع ليس بيت)ي(. هل أبصق في بيت)ي(، 

على الكنبة، أو على الطاولة، أو على األرض؟ 
س��ؤال: ت��رى، هل َمن يريد، في ق��رارة نفسه، 
بصرف  ال��ج��دي��د،  السير  لقانون  حقًا  يخضع  أن 
ال  وإيجابياته؟  القانون  النظر عن سلبيات هذا 
نا 

ّ
للتعميم(. كل )أق��ول تقريبًا: منعًا  أحد تقريبًا 

نا ال نريد قانونًا، 
ّ
ممتعضون، لسبٍب أو آلخر. كل

نا نريد أن نكون في أرٍض 
ّ
ال للسير وال لسواه. كل

نا نريد أن 
ّ
مشاع، ال في دولة القانون والنظام. كل

نا نريد أن نتحايل على 
ّ
نتهّرب من الضريبة. كل

نا نريد أن نسرق الدولة.
ّ
القانون. كل

نا، أعني تقريبًا، منعًا للتعميم.  
ّ
كل

ال���دول���ة، عمليًا، ه��ي ال���ع���دّو، ال���ذي ي��ج��ب أن 
ننتصر عليه. الدولة ليست السقف، وال الملجأ، 
وال الحصن، وال المأوى. الدولة ليست الحبيبة. 
وحصننا  وم��ل��ج��أن��ا  سقفنا  ال���دول���ة  نجعل  م��ت��ى 

ومأوانا؟ متى نجعل الدولة حبيبتنا؟!
¶¶¶

األهل مرضى. األبناء مرضى. َمن يداوي َمن؟! 
َم��ن؟! كيف نستطيع أن نضع حّدًا  َمن يشفي 

لمرض العدوان الذي تتعرض له الدولة؟
في الظاهر، نبدو جميعنا )تقريبًا( دولتيين 
وق��ان��ون��ي��ي��ن. ل��ك��ن��ن��ا، ع��ن��دم��ا ت��ح��ّز ال��م��ح��زوزي��ة، 
ج��م��ي��ع��ن��ا )ت���ق���ري���ب���ًا( ن��ج��ل��د ال����دول����ة وال���ق���ان���ون، 
اللبنانيين  "إنجيل"  وننحاز ضّدهما.  ننحرهما، 
و"ق����رآن����ه����م"، ف���ي ح��ي��ات��ه��م ال���ع���ام���ة: "ي����ا رّب����ي، 
نفسي"، و"من بعد حماري، ال ينبت حشيش". 
َمن  مستنجدًا:  المأل،  وعلى  أعماقي  في  أص��رخ 

ين "اإلنجيل" و"القرآن"؟ 
َ
صنا من هذ

ّ
يخل

منذ أربعين عامًا، بل منذ أكثر، ونحن نقاتل 
لوحة أليمن بعلبكي.ال����دول����ة، ون�����زرع ال���م���وت، وال���ف���س���اد، وال��ن��ه��ب، 

حبيبتنا الدولة املدنية!

وال���ف���وض���ى، وال����رع����ب، واالن����ح����الل، وااله����ت����راء، 
والهمجية. ألم يكِف ما نحن فيه؟

ف���ي ال��م��ق��اب��ل، ث��م��ة َم���ن ه���م ي��ت��ام��ى ال���دول���ة، 
وج���ن���وده���ا ال���م���دن���ي���ون. ه������ؤالء ي����ري����دون ه���ذه 
الدولة بأّي ثمن. يريدون هذه الدولة، فقط ال 
األّم، واألب،  الدولة هي لهم  ه��ذه  غير. وحدها 
والجنين، واالبن، واالبنة، والحفيد، والحفيدة. 

وحدها هي لهم الخالص.
تحية  ال��م��دن��ي.  المجتمع  هيئات  إل��ى  تحية 
إلى األفراد المدنيين، المعلومين والمجهولين. 
ذون 

ّ
وينف القانون،  يحترمون  الذين  إلى  تحية 

بنوده، وي��ؤّدون واجباتهم تجاه ال��دول��ة... وإن 
ذهبْت هذه الواجبات هباًء، أو في أيدي السّراق. 
هذا  قلب  إل��ى  للتسلل  خاّلقة  اختِرعوا سباًل 
اح��ت��م��ااًل. وال  ت��ت��رك��وا  "ال��م��ري��ض". ال  المجتمع 
��ش��وا. اح��ف��روا.  ان��ِج��ب��وا. ف��تِّ مستحياًل. ت��ك��اث��روا. 
ك��اِف��ح��وا. ال ب��ّد أن يأتي ال��ي��وم ال��ذي تبزغ فيه 
شمس الدولة، وتصبحون أيها المدنيون التاج 

ل رأسها، ويعيد الكرامة إليها.
ّ
الذي يكل

¶¶¶

س���أف���ت���رض ج������داًل أن ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ي��س��ت ه���ي ال��م��س��ؤول��ة ع���ن ان��ه��ي��ار 
الدولة. سأفترض أيضًا أن الجماعات الدينية، 
المسؤولة.  ه��ي  ليست  والمذهبية،  الطائفية 
عال. َمن المسؤول إذًا؟ سأتجاوز هذه المسألة، 
إل��ى ال��س��ؤال – االم��ت��ح��ان اآلت���ي: م��ا ال��ذي يمنع 
الطبقة السياسية اللبنانية، بأحزابها وتياراتها 
وه��ي��ئ��ات��ه��ا وع��ش��ائ��ره��ا وع���ائ���الت���ه���ا؛ وم����ا ال���ذي 
ي��م��ن��ع ال��س��ل��ط��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��م��ذه��ب��ي��ة، من 
في  والمنخرطين  ومؤمنيها  محازبيها  تأمر  أن 
مؤسساتها، أمرًا صريحًا، بلزوم دفع الضرائب، 
وتطبيق القانون، من دون قيد أو شرط؟ واآلن؟
لون، 

ّ
يمث وعلنًا،  س��ّرًا  والمحازبون،  الحزبيون 

ال��ش��ع��ب اللبناني.  م��وض��وع��ي��ًا وت��ق��ن��ي��ًا، أك��ث��ري��ة 
ك������ذا ي����ق����ال ع�����ن ال���م���ن���خ���رط���ي���ن ف�����ي األدي��������ان 
ال��ق��ول،  ه��ذا  على  الساطع  الدليل  وال��م��ذاه��ب. 
أن هذه األح��زاب والتيارات هي التي تفوز في 
االن��ت��خ��اب��ات. االس��ت��ن��ت��اج ن��ف��س��ه ي��ن��ط��ب��ق على 
المتدينين والمؤمنين، بدليل أن من النادر أن 
يعلن  مّمن  المدنيين  أو  العلمانيين  أحد  يفوز 

جهارًا علمانيته أو مدنيته.  
والحال هذه، تقع مسؤولية تطبيق القانون 
ق، عمليًا وتقنيًا.  على هؤالء. لكن القانون ال ُيطبَّ
إذا  الدولة في ح��اٍل من االنهيار.  السبب،  لهذا 
كانت الطبقة السياسية والمؤسسات الدينية 
الدولة.  الدولة حقًا، فهكذا تحصل على  تريد 

وهكذا تنقذها. ما عدا ذلك، هراء بهراء.
 
ّ
والفظ القاسي  التشهير  يجب  االستنتاج: 
ب���ه���ذه ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ي��ة، أح����زاب����ًا وت���ي���ارات 
وهيئات، ألنها هي المسؤولة عن عدم تطبيق 
القانون. هي المسؤولة عن انهيار الدولة. وكذا 
يجب القول عن مسؤولية المؤسسات الدينية.
ممنوع االختباء وراء األصابع. ممنوع منعًا باتًا.
المدني،  المجتمع  هيئات  إل��ى  ثانية،  تحية 
وإلى األفراد المدنيين. تحية إلى أبناء القانون. 
ي��ج��ب أن ت��ج��ت��رح��وا دواًء ل��ه��ذا ال��م��رض، م��رض 

العداء للدولة المدنية والقانون!
¶¶¶

ق. 
ّ
تريدون الدولة؟ انتخبوا رئيسها. اآلن. هل

لكن، ثمة َمن ال يريد انتخاب رئيس. فعلى َمن 
تلقي مزاميرك يا ابن داوود؟!

¶¶¶

في زمن انهيار الدولة العربية، ثّمة في لبنان 
َمن ال يزال يؤمن بأن ال خالص للبنان إاّل بالدولة 
المعلومين  إل��ى  تحية  الديموقراطية.  المدنية 
وال��م��ج��ه��ول��ي��ن م���ن ب��ي��ن ه������ؤالء. ب��م��ث��ل ه����ؤالء، 
 األمل قادرًا على الوقوف في وجه الزالزل 

ّ
يظل

المجتمع  ه��ي��ئ��ات  إل����ى  واالن����ه����ي����ارات. س���الم���ي 
المقامرين  ال��م��غ��ام��ري��ن  إل���ى  ال��م��دن��ي، وس��الم��ي 

األحرار، "مرضى" حبيبتنا الدولة المدنية!

akl.awit@annahar.com.lb

رين والمهاجرين  13 نيسان 1975 – 13 نيسان 2015. أربعون عامًا مّرت، وليس في هذه الحياة اللبنانية ما يومئ إلى االتعاظ. ال مئات األلوف من القتلى والمعوقين والمفقودين والمهجَّ
والنازحين والبؤساء والموجوعين، وال األعداد المؤلفة من المعطوبين نفسيًا وقيميًا، استطاعوا أن يدفعوا في اتجاه تغيير حرٍف واحد من جوهر واقع الحال. الحرب التي بدأت آنذاك، كانت 
بدأت قبل ذلك التاريخ. والحرب التي ُأوِقفت "قسرًا"، يوم ُأوِقفت، ال تزال سارية المفعول، حتى اللحظة، وإلى آجال غير معلومة، بأناس وأشكال وأدوات ومفاهيم، مستولدة ومتجددة 

على الدوام. أتكون هذه البالد منذورة للحروب والمقابر المفتوحة الدائمة؟ أتكون أرضًا ملعونة؟ أيكون الناس المنضوون فيها هم أيضًا ملعونين؟

ملف
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الالدولة أو العدالة االنتقالية 

محمد أبي سمرا

ثورات "الربيع العربي"، المدنية والسلمية البادئة 
ف���ي 2011 - وه���ي ف���ي ب��واع��ث��ه��ا ال��ع��م��ي��ق��ة ث���ورات 
ج��ه��ض��ت ف��ي مهد 

ُ
للحرية وال��ع��دال��ة وال��ك��رام��ة - أ

مراحلها االنتقالية إلرس��اء العدالة والمحاسبة في 
سوريا  في  جحيمًا  وتحولت  واليمن،  وليبيا  مصر 
ق��ب��ل أن ت��ص��ل ال���ى ت��ل��ك ال��م��رح��ل��ة. وذل����ك بسبب 
ال��ض��ع��ف ال��س��ي��اس��ي ل��ل��ق��وى ال��م��دن��ي��ة ف���ي ه��ذه 
انتهازية ح��رك��ات االس��الم  ال��ب��ل��دان، معطوفًا على 
السياسي، وعلى تمّكن ما يسمى "تيار الممانعة" 
األس��دي - اإلي��ران��ي وذراع���ه العسكرية في لبنان، 
الثورة  تحويل  ثم  أواًل،  األرز"  "ث���ورة  إجهاض  من 
السلمية السورية الَجسورة جحيمًا للقتل والتدمير.

مآسي شّبان الثورات
ال��ق��وى ال��م��دن��ي��ة ف��ي "ث����ورة األرز" وف���ي ث���ورات 
"ال��رب��ي��ع ال��رب��ي��ع" - وه���ي ق���وى ش��ب��اب��ي��ة ف��ي ب��ؤره��ا 
االس��اس��ي��ة - حلمت ف��ي ب��داي��ات ال��ث��ورات بإطالق 
منظمات فاعلة في ثنايا المجتمع المدني المحلي، 

تعضدها وتساعدها وترشدها منظمات دولية غير 
حكومية، في مجاالت الحقوق المدنية واالنسانية، 
وال���ع���دال���ة االن��ت��ق��ال��ي��ة. ل��ك��ن ح��ض��ور ش���ّب���ان تلك 
الثورات سرعان ما تالشى في لبنان بعد تفكيك 
"مخيم ال��ح��ري��ة" ف��ي س��اح��ة ال��ش��ه��داء/ ال��ح��ري��ة في 

بيروت. 
من  الجديد  العسكري  النظام  تمّكن  في مصر 
ال���ث���ورة"، وال���زج بأبرزهم  تشتيت "ائ��ت��الف ش��ّب��ان 
في السجون. هذا فيما عشرات األل��وف من شّبان 
س��وري��ا ال��ذي��ن ت��ظ��اه��روا ط���وال أك��ث��ر م��ن سنة في 
ملحمة ال مثيل لها في النضال السلمي واإلعالمي 
والمدني في مواجهة القتل اليومي، لم يبق منهم 
أحد في سوريا، إاّل في المقابر ومعتقالت التعذيب 
المروع والمميت. أما شّبان الثورة اليمنية المدنية 
والسلمية، بعد خروجهم الَجسور على العصبيات 
القبلية المسلحة، فقد غّيبتهم والتهمتهم الثورة 
المضادة المنعقدة في رعاية إيرانية، بين "أنصار 
الله  عبد  علي  المخلوع  والرئيس  الحوثيين  الله" 
صالح. َمن بقي منهم ناشطًا عبر وسائل التواصل 
االج��ت��م��اع��ي، يعيش ح��ائ��رًا خ��ائ��ف��ًا وم��ح��اَص��رًا بين 

القصف الجوي السعودي والترويع الحوثي اليومي 
في الجغرافيا السكانية اليمنية القبلية.

إرث الحرب
"ال��م��رك��ز ال���دول���ي ل��ل��ع��دال��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة" ال��ذي 
تأسس في العام 2001، تحت شعار "المحاسبة 
ع���ن ان���ت���ه���اك���ات ح���ق���وق االن����س����ان" و"م���س���اع���دة 
المجتمعات على التصدي إلرث العنف والحرب"، 
وعلى "إعادة البناء"، أحيا في لبنان، بتمويل من 
اإلتحاد االوروبي، عددًا من ورش العمل، وأصدر 

العامين 2013  دراس��ات وتوصيات وأبحاثًا بين 
- 2014. ش���ارك ف��ي إن��ج��از ال����ورش وال���دراس���ات 
باحثون  ال��م��دن��ي،  المجتمع  م��ن��ظ��م��ات  م��ن  ع���دد 
وأك��ادي��م��ي��ون ف��ي ل��ب��ن��ان. ن��ج��م ع��ن ذل���ك تأليف 
فريق استشاري، واعالن توصيات في ما يتعلق 
بمسائل العدالة االنتقالية. ساهم في المشروع 
 م����ن ج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س ي����وس����ف، و"م���رك���ز 

ٌّ
ك�����ل

دراسات العالم العربي المعاصر" فيها، ومؤسسة 
"فريدريش إيبرت". من أهم توصيات المشروع 
"إنشاء لجنة مستقلة إلج��راء عملية بحث شاملة 
الجسيمة  االن��ت��ه��اك��ات  ش���أن  ف��ي  الحقيقة  ع��ن 
لحقوق االنسان والقانون الدولي، المرتكبة منذ 
اندالع الحرب في لبنان سنة 1975، حتى يومنا 

هذا".
أصدر المركز أربعة تقارير مرجعية في ما يتعلق 

بالعدالة االنتقالية في لبنان:
ال���س���ي���اس���ي: م��س��ح  ال���ع���ن���ف  م����ن  ل���ب���ن���ان  - إرث 
ق 

ّ
يوث الحرب.  في سنوات  الجسيمة  لالنتهاكات 

ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر م��ع��ل��وم��ات ع��ن ح����وادث ال��ع��ن��ف التي 
شهدها لبنان ما بين 1975 و2008، حسب مراحل 

الحرب ومنعطفاتها.
ال��م��اض��ي: أي تكلفة على  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  - ع���دم 

لبنان؟
- كيف يتكلم الناس عن حروب لبنان: دراسة 

حول تجارب سكان بيروت الكبرى وتطلعاتهم.
- م��واج��ه��ة إرث ال��ع��ن��ف ال��س��ي��اس��ي ف��ي ل��ب��ن��ان: 

برنامج للتغيير.
ب��ن��اء ع��ل��ى ق����راءة ه���ذه ال��ت��ق��اري��ر، وف���ي مناسبة 
ال����ذك����رى ال����� 40 ل���ب���دء ال���ح���رب وال����ذك����رى ال����� 25 
النتهائها، نقتفي هنا بعضًا من مالمح جيل حرب 

السنتين األوليين من الحرب.

جيل حرب السنتين
ك��ان��ت ال��ح��روب األه��ل��ي��ة ال��ب��ادئ��ة ف��ي لبنان في 
اجتماعي عميق من  ف��ي وج��ه  13 نيسان 1975، 
ضعيفة  أهلية  بيئات  ول��ي��دة  وبواعثها،  وجوهها 
 ،)1920( الحديثة  ودول��ت��ه  لبنان  بنشوء  الصلة 
وب��ق��اع��دت��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة وم��ؤس��س��ات��ه��ا ونظامها 
دًا، 

ّ
معق بًا 

ّ
مرك الضعف  ذل��ك  استبطن  السياسي. 

م���ن ع��ن��اص��ره ش��ع��ور ت��ل��ك ال��ب��ي��ئ��ات )م��س��ل��م��ة في 
غالبيتها( بالحيرة والقلق والغربة واإلهانة، وصواًل 
الى الضغينة المبيتة والمعلنة، حيال لبنان الوطن 
ال��ظ��روف وال��ت��ح��والت السياسية  وال��دول��ة، حسب 

واالجتماعية الداخلية واالقليمية الخارجية. 
��ب وت��ح��والت��ه وأش��ك��ال 

ّ
ع��ن ت��ن��ام��ي ذل���ك ال��م��رك

التعبير عنه في بيئاته األهلية ومن جيل الى جيل، 
نشأ أخيرًا جيل فتّي وشاب في المدن وضواحيها 
المتوسعة، يعاني من قطيعة واقتالع والانتماء في 
التي  والخاوية  ال��ذاوي��ة  التقليدية  األهلية  بيئاته 
المجتمعية  ص��در عنها، من دون أن تقوى األط��ر 
ومؤسساتها  اللبنانية  للدولة  المحدثة  الوسيطة 
وهيئاتها  نسيجها  ف��ي  وإدراج�����ه  استيعابه  على 

االجتماعية والسياسية والتمثيلية.
الحرب  م��ن  إن��ه جيل ح��رب السنتين األول��ي��ي��ن 
)1975-1976(، الناشط منذ عشياتها في نهاية 
س��ت��ي��ن��ات ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن، ب��ح��ث��ًا ع���ن ردم ه��وة 
ال��م��زدوج��ة، وع��ن تصريف قلقه وت��ذرره  قطيعته 
األهلية  بيئته  خ��ارج  وغربته،  وضياعه  والانتمائه 
الضامرة،  التقليدية  وثقافتها  وعالقاتها  وأطرها 
وخ������ارج األط�����ر ال��وس��ي��ط��ة ل���ل���دول���ة وم��ؤس��س��ات��ه��ا 
عاجزة  كانت  التي  والتمثيلي  السياسي  ونظامها 
ع���ن اس��ت��ي��ع��اب��ه وإدراج�������ه ف��ي��ه��ا، ب��س��ب��ب ضعفها 
وجمودها وعدم استجابتها للتطورات االجتماعية 
ال��م��س��ت��ج��دة. ف��ي بحثه ه���ذا وت��وق��ه ال���ى الحضور 
وال���ف���ع���ل، ع���م���ل ذاك ال���ج���ي���ل ع���ل���ى م�����زج ن��ش��اط��ه 
الهوامي-  أو  الفانتاسمي  والثقافي  اإليديولوجي 
المكتسب من انخراطه في التعليم وفي هوامش 
الحركي  "ال��س��ي��اس��ي"  بالعمل   - المدينية  ال��ح��ي��اة 
ال��ع��روب��ي وال��ي��س��اري ال���ه���وى، وخ��ص��وص��ًا ف��ي أط��ر 

الحياة الطالبية المتوسعة قاعدتها في الثانويات 
انزلق  النشاط لم يلبث أن  والجامعات. لكن ذلك 
المنبعث  والمسلح،  العنيف  المباشر  العمل  نحو 
من ضغينة ذلك الجيل على لبنان الوطن والدولة. 
ى ذل����ك االن�������زالق م���ن ت���م���ّرد ال��الج��ئ��ي��ن 

ّ
وق����د ت���غ���ذ

ح��زي��ران  هزيمة  غ���داة  وإن��ش��ائ��ه��م،  الفلسطينيين 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ن��اص��ري��ة وال��ب��ع��ث��ي��ة ف���ي ال���ع���ام 1967، 
األنظمة  واستعملتها  تها 

ّ
غذ عسكرية  منظمات 

العربية المهزومة وسواها )مصر الناصرية، سوريا 
والسعودية  ال��ق��ذاف��ي��ة،  ليبيا  البعثيان،  وال���ع���راق 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ال��م��ل��ك��ي��ة( ف���ي ح�����روب ب���ال���وك���ال���ة ضد 
أخرى  ح��روب  وف��ي  ولبنان،  األردن  عبر  إسرائيل، 

مخابراتية في ما بين تلك األنظمة نفسها.
استهون ذلك الجيل اللبناني، المثلوم "األبوة" 
السياسية واالجتماعية، في نشاطه التمردي على 
الفلسطيني  التمرد  المزدوجة، استلهام  قطيعته 
ال��م��س��ل��ح، ف��ات��خ��ذه م���ث���ااًل، ب���ل ب��اش��ر االل��ت��ح��اق به 
وبشعاراته وأهدافه، مع توسع منظماته المسلحة 
في  )وخصوصا  اللبنانية  الجغرافيا  ف��ي  ونفوذها 
الجغرافيا والبيئات المسلمة(، وصواًل الى انتشار 
سالح الحرب األهلية الملبننة وتنظيماتها وأحزابها 
البيئات،  تلك  في  وخنادقها  ومتاريسها  وشللها 

قبل منتصف سبعينات القرن العشرين.

هل كان السالح قدرًا؟
اليوم، وفي استعادة تأملية سريعة ألحوال ذلك 
تحضر  وعشياتها،  السنتين  ح��رب  جيل  الجيل، 

التساؤالت اآلتية:
هل كان قدرًا محتومًا أن يتخذ النشاط التمردي 

في  المسلح  العنيف  العمل  صيغة  الجيل  ل��ذل��ك 
تأطيره نشاطه  وف��ي  والفعل،  الحضور  ال��ى  توقه 
خ������ارج م���ؤس���س���ات ال����دول����ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ون��ظ��ام��ه��ا 
السياسي التمثيلي الجامد والمغلق والمفتقر إلى 

الحيوية والتطور؟
ألم يكن في وسع ذلك الجيل أن يجد لنشاطه 
وسائل  المثلومة،  الضعيفة  وللبنانيته  التمردي 
وس��ب��اًل وم��س��ارات وأط���رًا "م��دن��ي��ة" غير عنيفة وال 
العروبي  الفلسطيني  التمرد  ع��ن  ت��ن��أى  مسلحة، 
المسلح، فال تستجيبه وتلتحق به وتنخرط فيه، 
ف��ي��س��ت��ه��دف )ال���ج���ي���ل( ف���ي ن��ش��اط��ه ال��ع��م��ل على 
"إص�����الح" م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وت��وس��ي��ع 
أطرها وتطويرها، لتتمكن من استيعابه، ويتمكن 
من االن���دراج فيها؟ وذل��ك ب��دل أن يكون )الجيل 
الفلسطيني في  ل��ل��س��الح  ن��ف��س��ه( ج��س��رًا وم��ط��ّي��ة 
ت��دم��ي��ره ال���دول���ة وال��م��ج��ت��م��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن، وب���دل 
أن ي��ت��وه��م ذل����ك ال��ج��ي��ل أن����ه ي��س��ت��ع��م��ل ال��س��الح 
أه��داف��ه  لتحقيق  "ن��ض��ال��ي��ة"  مطّية  الفلسطيني 

اللبنانية الموهومة؟
ف��ي ال��م��ق��اب��ل، ه��ل ك��ان ق���درًا محتومًا أن يأتي 
األهلية  البيئات  ف��ي  وش���اب  ف��ت��ّي  جيل  فعل  رّد 
في  )مسيحية  اللبنانية  المثلومة  غير  المقابلة، 
اللبنانية  ال��دول��ة  ف��ي  عضويًا  ومنضوية  ال��غ��ال��ب، 
ون���ظ���ام���ه���ا ال���س���ي���اس���ي(، ع���ل���ى ت���م���رد ج���ي���ل ح���رب 
ردًا  غالبًا(،  )المسلم  واليساري  العروبي  السنتين 
مقابل ضغينة  ف��ي  ث���أري،  وش��ب��ه  ومسلحًا  عنيفًا 

الجيل اآلخر على لبنان ودولته؟
أل������م ي���ك���ن ف����ي وس������ع ذل������ك ال���ج���ي���ل ال��ل��ب��ن��ان��ي 
)المسيحي غالبًا( أن يبتكر ردًا آخر، غير عنيف وال 

مسلح، أي "مدني" على تمرد الجيل المقابل؟

د" سلمي مجهض "تمرُّ
النوع،  هذا  من  واستدراكية  استعادية  أسئلة 
تحتاج الى أمثلة واستحضار تجارب محّددة، ولو 
ل عليها 

ّ
جزئية، للعثور على احتماالت أجوبة تمث

ن��ش��اط��ات ج��م��اع��ات وف��ئ��ات م��ن ك��ل م��ن الجيلين 
المتقابلين.

ف���ي ه����ذا ال��س��ي��اق ت��ح��ض��ر ت��ج��رب��ة ف���ي البيئة 
ال��م��س��ي��ح��ي��ة، "ح���رك���ة ال���وع���ي - ج��ب��ه��ة ال��ش��ب��اب 
الحياة  أط��ر  ف��ي  ال��ن��اش��ط��ون  وشبانها  اللبناني" 
ال���ط���ال���ب���ي���ة وال���ش���ب���اب���ي���ة، ال���ج���ام���ع���ي���ة خ��ص��وص��ًا، 
وف���ي ك��ل��ي��ات ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ت��ح��دي��دًا، كما 
ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ي��ة، ف���ي ن��ه��اي��ة ستينات 
سبعيناته.  من  األول  والنصف  العشرين  القرن 
ف��ط��الب تلك ال��ح��رك��ة وش��ّب��ان��ه��ا، ك��ان��وا ف��ي وجه 
على  "متمردين"  ونشاطهم  حركتهم  وج��وه  من 
بعدما  التقليدية،  األهلية  المسيحية  بيئاتهم 
والمدينة بدرجة  التعليم،   من 

ٌّ
أبعدهم منها كل

أضعف وأقل. فإلى صدورهم عن بيئات وفئات 
اجتماعية عامّية مسيحية، ومتوسطة في ما ندر، 
بيئاتهم  على  "االح��ت��ج��اج��ي"  لنشاطهم  اخ��ت��اروا 
التقليدية وعلى جمود النظام السياسي اللبناني 
وم��ؤس��س��ات ال���دول���ة، أط����رًا وم���س���ارات "م��دن��ي��ة" 
الخيار  وس��ل��م��ي��ة وغ��ي��ر ع��ن��ي��ف��ة. األرج����ح أن ذاك 
الطالبية  الحركة  تلك  نشاط  ألن  بديهيًا،  ك��ان 
والشبابية لم يكن في طبيعته يستهدف الخروج 
أكثر  بل إصالحها، وجعل نظامها  ال��دول��ة،  على 

عدالة وتطورًا.
"حركة  المسيحي في نشاط  "ال��ع��اّم��ي"  الباعث 
على  المدينة  في  الجامعي  التعليم  زه 

ّ
حف ال��وع��ي" 

ال����خ����روج ال��س��ل��م��ي م���ن أط����ر ال��ع��ص��ب��ي��ات األه��ل��ي��ة 
العشائرية والعائلية ومنازعاتها الدامية في بعض 
البلدات والقرى والمناطق اللبنانية المسيحية، وال 

سيما زغرتا وبشري.
ه���ذه ال��م��ي��زات ك��ل��ه��ا ح��م��ل��ت ن��اش��ط��ي ال��ح��رك��ة 
الشّبان على اتخاذ موقع ثالث، في الحياة الطالبية 
اليمين  بين  الجامد  التقسيم  مخترقًا  الجامعية، 
ويستهدف  مطلبي  ال��غ��ال��ب  م��ض��م��ون��ه  وال��ي��س��ار، 
وطني  بعد  ذو  لكنه  التعليم،  م��ؤس��س��ات  إص���الح 
شامل. الموقع ذاك توسط المسافة بين متمردي 
األه��واء،  والعروبي  اليساري  السنتين  ح��رب  جيل 
"اليميني"  المسيحي  اللبناني  المقابل  وال��ج��ي��ل 
ال���س���الح  ان����ت����ش����ار  ع���ل���ى  ف����ي رّده  اع���ت���م���د  ال�������ذي 
ال��ي��س��اري��ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ومستتبعاته  الفلسطيني 
والعروبية، نهجًا عنيفًا ومسلحًا، دفاعًا عن الفكرة 
الرغم  اللبنانيين، وكان "شوفينيًا" على  والنظام 
من دفاعيته. هذا ما أدى إلى ظهور عدّوين أخذا 

يتكافآن في عنفهما وصواًل إلى خنادق الحرب.
لكن ذلك الموقع الوسطي السلمي و"المدني" 
ل�"حركة الوعي"، سرعان ما أخذ يحاصره العدّوان 
الحامية. وفي خضم  المتكافئان في مجابهاتهما 
ذلك الحصار أعلنت "حركة الوعي" توقف نشاطها 
رس��م��ي��ًا ب��ع��دم��ا اش��ت��دت ال��م��ج��اب��ه��ات ف��ي عشيات 
الحرب، وصواًل إلى بداياتها التي أدت إلى تفكك 

الحركة الوسطية واختناقها، واختفائها الكلي.

استحالة كبح الحرب
منظورًا  مثياًل  نلمح  أن  يصعب  ال��م��ق��اب��ل،  ف��ي 
ل���"ح��رك��ة ال���وع���ي" ع��ل��ى أط����راف ال��ح��رك��ة ال��ي��س��اري��ة 
نحو  الحثيث  ف��ي سيرها  وح��واش��ي��ه��ا،  وال��ع��روب��ي��ة 
اع��ت��م��اده��ا ال��ع��ن��ف وال���س���الح س��ب��ي��اًل م��ت��م��ادي��ًا في 
نشاطها وتمردها، وص��واًل إلى الحرب على قاعدة 

النضال الفلسطيني المسلح.
ف��ه��ن��ال��ك ش��ل��ل وم��ج��م��وع��ات ط��ال��ب��ي��ة ي��س��اري��ة 
��ع  س��ب��ق��ت خ���ن���ادق ال���ح���رب وم��ت��اري��س��ه��ا ف���ي ال��ت��ق��نُّ
في  انضوائها  إلخ��ف��اء  المطلبي،  الطالبي  بالعمل 
العمل الفلسطيني المسلح. من هذه المجموعات 
ال��ث��ورة"  ُس��ّم��ي ف��ي مطلع السبعينات "أن��ص��ار  م��ا 
الذين كانت أجهزة "فتح" تدير نشاطهم الطالبي 
في الثانويات، قبل أن تنشئ منهم في عشيات 

كيف يتكلم الناس عن حروب لبنان 
وأي تكلفة لعدم التعامل مع 

الماضي وإرث الحرب فيه؟

في أّي إطار وسياق يمكن الكالم اليوم على حركة المجتمع 
المدني وتجاربه ونشاط منظماته غير الحكومية المحلية 

والدولية، الحقوقية وللتنمية االجتماعية والسياسية 
في لبنان، وذلك بعد مضي 40 سنة على بدء الحروب 

األهلية الملبننة و25 سنة على توقفها، من دون مرحلة 
انتقالية ترسي آليات للمحاسبة وللتعامل مع إرث العنف 

واالنتهاكات، وللعدالة وإنصاف الضحايا والمصالحة، ولبناء 
الدولة على أسس سليمة؟ وإذا كانت "ثورة األرز" اللبنانية، 

المدنية والسلمية، تحت شعار "حرية، سيادة، إستقالل"، في 
شباط وآذار 2005، قد عجزت عن إطالق آليات للمحاسبة 
والعدالة االنتقالية في ما يتعلق بحقبة االحتالل السوري 

وبحقبة الحرب المديدة التي أدت الى ذلك االحتالل، 
وتمكنت فقط من تحقيق مطلب إنشاء محكمة دولية 

خاصة باغتيال رفيق الحريري؛ فهل من المنتظر بعُد أن يتمكن 
اللبنانيون من فتح ملفات العنف السياسي وإرثه المديد 

الذي ال يزال يتهددهم حتى الساعة؟

َمن ُينِجد "الوطن الملجأ"؟
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ملحم شاوول

بين  دارت  مناقشة  ال��ى 15  ال��دراس��ة  تستند 
أح��ي��اء  ف���ي    )focus groups( م��ج��م��وع��ات 
مختلفة من بيروت الكبرى بين 17 تّموز و14 
يتّم  بحيث  المجموعات  تشكلت   .2013 آب 
قة بالحرب 

ّ
التقاط التباين في التجارب المتعل

ومستويات  اإلجتماعي  والنوع  األجيال،  وبين 
ال���ت���ع���ّرض ل��ل��ع��ن��ف ال��م��رت��ب��ط ب���ال���ح���رب. سعت 
النقاشات إلنشاء أسس تجريبّية لكيفّية إجراء 
للتعامل مع عنف  اللبناني  المجتمع  الحوار في 
 مجموعة من 6 إلى 

ّ
فت كل

ّ
الماضي وعواقبه. تأل

8 مشاركين )من دون المشرفين(، واستمّرت 
النقاشات نحو 90 دقيقة، وت��ّم إنعقادها في 

ا المشاركون. الحّي الذي يقيم فيه حالّيً

التوّزع الجغرافي 
شملت األحياء الّتي ضّمتها الدراسة: الشّياح/ 
حارة حريك )شيعّي بشكل أساسي(، األشرفّية/ 
طريق  أس��اس��ي(،  بشكل  )مسيحّي  الفيل  س��ن 
الجديدة/ المزرعة )سّني بشكل أساسي(، مخّيم 
برج البراجنة )فلسطينّي سّني بشكل اساسي(، 
الطوائف   

ّ
كل من  )مختلط  بيروت  الحمراء/رأس 

عتبر 
ُ
ال��رئ��ي��س��ّي��ة وج��م��ي��ع األق���ل���ّي���ات األخ������رى(. ت

األكثر كثافة سكانية  المنطقة  الكبرى  بيروت 
ف���ي ل��ب��ن��ان وت���ض���ّم ع��اص��م��ة ال���ب���الد. ه���ي ت��ج��ّم��ع 
القريبة،  الهضاب  بعض  يضّم  ساحلّي  مدينّي 
تّم  مرّبًعا. وقد  تبلغ مساحته نحو 60 كيلومتًرا 
ر 

ّ
اختيار هذه األحياء الخمسة للدراسة ألنها توف

شريحة واسعة من المجتمع في بيروت الكبرى، 
كما تعكس المكّونات األساسّية فيها، بما في 
ذل���ك األح���ي���اء ال��ت��ي أص��ب��ح��ت م��ت��ج��ان��س��ة بشكل 
م���ت���زاي���د م���ن ح��ي��ث ال��ت��ك��وي��ن ال���ط���ائ���ف���ّي )ع��ل��ى 
برج  ومخّيم  ح��ارة حريك  ياح/ 

ّ
الش المثل،  سبيل 

ا  البراجنة(، وكذلك األحياء غير المتجانسة نسبّيً
)الحمراء/ رأس بيروت(.

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اخ���ت���الف ه���ذه األح���ي���اء على 
تتمّتع  واإلق��ت��ص��ادّي،  اإلجتماعّي  المستويين 
ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��واس��م ال��م��ش��ت��رك��ة. يكثر في 
ب��ي��روت وف��ي وسط  األشرفية وال��ح��م��راء ورأس 

ب��ي��روت رج���ال األع��م��ال وأص��ح��اب المهن ال��ح��ّرة 
واألس���ات���ذة وال��ّت��ّج��ار ال��ن��اج��ح��ون وغ��ي��ره��م مّمن 
واالقتصادّية  اإلجتماعّية  الفئات  إلى  ينتمون 
العليا. فيما أولئك الذين يعيشون في ضواحي 
ب��ي��روت )م��ث��ل ال��ش��ّي��اح، ح���ارة ح��ري��ك، المزرعة، 
س��ن ال��ف��ي��ل، وط��ري��ق ال��ج��دي��دة( ي��ن��ت��م��ون ال��ى 
الفئات  من  الدنيا  والشرائح  الوسطى  الفئات 
الوسطى والى الفئات الدنيا التي تعيش قريبا 

من الفقر أو أدنى. 
واح��دة  بيروت  رأس  الحمراء/  منطقة  تعتبر 
لبنان.  ا في  المختلطة طائفّيً األحياء  أكبر  من 
ف��ه��ي م��ت��م��ّي��زة م��ن ح��ي��ث ال��م��ؤّه��الت ال��ت��رب��وّي��ة 
والحكومّية، والتجارّية، وتضّم وزارات وجامعات 
والجامعة  بيروت  في  األميركّية  الجامعة  )مثل 
ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة األم��ي��رك��ّي��ة وج��ام��ع��ة ه��اي��ك��ازي��ان(، 
تجذب  تجارّية  ومحال  ومسارح  بحوث  ومراكز 

األقلّيات واألجانب.
المزرعة/  الفيل،  س��ن  األش��رف��ّي��ة/  اختيار  ت��م 
��ه��ا 

ّ
ط��ري��ق ال���ج���دي���دة وح�����ارة ح��ري��ك/ال��ش��ي��اح ألن

تشّكل األحياء األكثر اتساًعا في بيروت الكبرى. 
ا،  كما أنها تتمّتع بكثافة سّكانّية مرتفعة نسبّيً
وب��ح��ي��اة ت��ج��ارّي��ة م��زدح��م��ة، واأله���م بالنسبة إلى 
إل��ى  المتجانس  ال��ط��ائ��ف��ّي  تكوينها  ال���دراس���ة، 
حّد كبير. يتمركز المسيحّيون في شرق بيروت 
في األشرفية وسن الفيل، بينما يسكن السّنة 
ف��ي ع��دد م��ن أح��ي��اء ب��ي��روت ال��غ��رب��ّي��ة، وال سّيما 
أّما  الجديدة،  وطريق  المصيطبة،  المزرعة،  في 
الشيعة ف��ي��ت��م��رك��زون داخ���ل ب��ي��روت ف��ي أح��ي��اء 
الجنوبّية  الضاحية  وداخ���ل  وسطها  م��ن  قريبة 

للعاصمة، وال سّيما الشّياح وحارة حريك.
ُي��ع��ت��ب��ر م��خ��ّي��م ب����رج ال���ب���راج���ن���ة ف���ي ال��ض��اح��ي��ة 
في  الفلسطينّية  المخّيمات  أكبر  من  الجنوبّية 
بيروت، وهو واحد من اثني عشر مخّيًما يعيش 
في  الفلسطينّيين  م��ن  األل����وف  ع��ش��رات  ف��ي��ه��ا 
ظروف صعبة. وقد تّم اختيار مخّيم برج البراجنة 
خالل  ح 

ّ
المسل للنزاع  ا  رئيسّيً مسرًحا  ك��ان  ألن��ه 

الحرب.

أجيال ما قبل الحرب وما بعدها 
ال��م��ط��ّول��ة  ال��ع��ن��ف  اس��ت��ل��زم��ت طبيعة أع��م��ال 

بين  متفاوتة  حساسّية  لبنان  في  والمتنّوعة 
األجيال تجاه التجارب. وقد تّم تحديد األجيال 
ا، الذي لم  على النحو اآلتي: الجيل األصغر سّنً
يعش فترة الحرب. تتراوح هذه الفئة العمرّية 
ا، الذي ُولد  بين 18 و27 عاًما، الجيل األكبر سّنً
قبل ال��ح��رب، أو أث��ن��اءه��ا، وت��ت��راوح أع��م��ار هذه 

الفئة بين 28 و60 عاًما. 
ت����ّم ت��ح��دي��د ال��م��ش��ارك��ي��ن ال���ذي���ن ت��ع��ّرض��وا 
إذا  م��ا  وف��ق  ب��ال��ح��رب  المرتبطة  العنف  ألع��م��ال 
كانوا قد تعّرضوا بشكل مباشر لهذه األعمال 
األف��راد  تصنيف  مباشر. شمل  غير  بشكل  أم 
 إل����ى ح����ال ال���ح���رب، 

ً
ال���ذي���ن ت���ع���ّرض���وا م���ب���اش���رة

أولئك الذين عانوا من العنف بأنفسهم أو عبر 
أح��د أف��راد األس��رة المباشرة )ال���زوج، واألوالد، 
������اء، واآلب����������اء، واألج�����������داد، واألع�����م�����ام، 

ّ
واألش������ق

ال��ذي��ن قتلوا أو تعّرضوا  وال��ع��ّم��ات، واألق���ارب( 
القسرّي  االخ��ف��اء  )م��ث��ل  عنف خطيرة  ألع��م��ال 
إال  لنار قّناصة(.  التعّرض  أو  المنازل،  وتدمير 
ال��ن��زوح  ح��رك��ة  يتّضمن  ل��م  التصنيف  ه��ذا  أّن 
تحديد  ت��م  ل��ذل��ك،   

ً
نتيجة ب��ال��ن��زاع.  المرتبطة 

أول��ئ��ك ال��ذي��ن ن��زح��وا )و/أو أس��ره��م(، م��ن دون 
العنف الجسدّي،   ألعمال 

ً
أن يتعّرضوا مباشرة

بشكل  تعّرضوا  الذين  المشاركين  فئة  ضمن 
غير مباشر ألعمال العنف.

أولئك  تجربة  أّن  مفادها  فرضّية  إعتماد  تّم 
تختلف  العنف   ألعمال 

ً
مباشرة تعّرضوا  الذين 

ع���ن ت��ج��رب��ة أول���ئ���ك ال���ذي���ن ل���م ي���ت���ع���ّرض���وا لها 
حول  والتوقعات  اآلراء  تتخذ  وبذلك   ،

ً
مباشرة

 يتناسب مع مستوى 
ً

التعامل مع الماضي شكال
التعّرض ألعمال العنف هذه.

النوع اإلجتماعي
والعالقات  الموّسعة  القرابة  عالقات  تشّكل 
ا للحياة اإلجتماعية   مهّمً

ً
الطبيعية األبوّية عامال

اإلجتماعي في  ال��ن��وع  ف��ي دور  ��ر 
ّ
ي��ؤث لبنان  ف��ي 

بناء  الماضي.  مع  التعامل  ونهج  الحرب  تجارب 
تعّبر  أن  الممكن  م��ن  أّن  اإلف���ت���راض  ت���ّم  ع��ل��ي��ه، 
المرأة عن نفسها بشكل مختلٍف إن ُوجدت في 
تكون  حين  الحال  عليه  هي  مما  مختلطة  بيئة 

ا فقط. لذا، اقتصرت 
ً
في بيئة تضّم إناث

ا في بيروت الكبرى حول نظرة  أجرى المركز الدولي للعدالة االنتقالية* استطالًعا ميدانيًّ
سكان بيروت الكبرى للحروب اللبنانية )1975 -1990( من خالل كالم أجيال مختلفة حول 
هذا المعيش األليم. هدف االستطالع، كما جاء في التقرير الختامي، الى توثيق الطريقة 

التي يرى بها أفراٌد من مختلف شرائح المجتمع اللبناني، المسائل المتعّلقة بالحقيقة 
م للباحثين في  والذاكرة والعدالة والمحاسبة والمصالحة واإلنصاف االجتماعي. التقرير مصمَّ
العدالة االنتقالّية ولواضعي السياسات وأعضاء المجتمع الذين يعملون على هذه القضايا. 

َمن ُينِجد "الوطن الملجأ"؟

الحرب "السرّية الطالبية"، ثم "الكتيبة الطاّلبية" 
ل�"فتح"، وضّمتا في صفوفهما شبابًا  التابعتين 
مسلمين ومسيحيين من اليسار الجديد الماوي 
المذهب. وق��د شّكل ه��ؤالء جسرًا متينًا للحرب 

وتوغلها في ثنايا المجتمع اللبناني.
الحركة  ف��ي  السنتين  ح��رب  جيل  أن  ال��ح��ق 
وفي  الجامعية  الطالبية،  واليسارية  العروبية 
األح���ي���اء ال��س��ك��ن��ي��ة ال��م��دي��ن��ي��ة وف���ي ال��ض��واح��ي 
)اإلس��الم��ي��ة غ��ال��ب��ًا(، ع���اش م��خ��اض��ات ش��دي��دة 
التعقيد في أهوائه اإليديولوجية الفانتاسمية 
وتشققات  انشقاقات  المتناسلة  الهوامية  أو 
بالمنظمات  وث��ي��ق��ًا  ات���ص���ااًل  متصلة  داخ��ل��ي��ة، 
ال��وط��ن��ي"  "ال���ش���ارع  ُس��ّم��ي  وب��م��ا  الفلسطينية 
العروبي وال��ي��س��اري. وه��و اتصال كثير األوج��ه 
ي��ت��ع��ل��ق ب��س��ي��اس��ات م��ص��ر ال��ن��اص��ري��ة وس���وري���ا 
والعراق البعثين األسدي والصدامي، وبأجهزة 
ه�����ذه ال�������دول اإلي���دي���ول���وج���ي���ة وال���م���خ���اب���رات���ي���ة 
ال���ن���اش���ط���ة ف�����ي ال���ح���رك���ت���ي���ن، ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
وال���ع���روب���ي���ة ف����ي ل���ب���ن���ان، وص�������واًل ال�����ى ح���روب���ه 
األه��واء  من  المعمعة  تلك  في خضم  الملبننة. 
المتناسلة  ال��رم��ادي��ة  واألج���ه���زة  وال��ت��ش��ق��ق��ات 
وسط جيل حرب السنتين العروبي واليساري، 
ك����ان م���ن ال��ص��ع��ب ظ���ه���ور ت���ي���ار م����ا، ع��ل��ى غ���رار 
"المدني"  النشاط  م��ن  يتخذ  ال��وع��ي"،  "ح��رك��ة 
السلمي وجهة عمل يمكن أن تكبح سير ذلك 
الجيل الحثيث نحو حرب لم يكن منتبهًا أصاًل 
إل���ى أن��ه��ا ت��رت��س��م ف��ي أف���ق دع���وات���ه ون��ش��اط��ه. 
الجيل،  ذل��ك  م��ن  وأف����رادًا  مجموعات  أن  حتى 
ب���ادروا في ب��داي��ات ح��رب السنتين ال��ى ت��دارك 
معمعتها  من  يخرجون  فأخذوا  فيها،  تورطهم 
من  االنتقال  استسهلوا  كانوا  بعدما  وأتونها، 
التظاهرات الطالبية وسكراتها إلى معسكرات 
انتقااًل  المتاريس،  وإل��ى  السالح  على  ال��ت��درب 
م��ت��درج��ًا ص����ّور ل��ه��م أن ال��ب��ن��دق��ي��ة وال��م��ت��راس 
التربية  كلية  "نجوم"  فأحد  للتظاهرة.  امتداد 
في الجامعة اللبنانية وكوكبة شعرائها الشّبان 
آنذاك، محمد العبدالله، قال ساخرًا إن الحرب 
التي كانت معتبرة "وطنية" و"طبقية"، سرعان 
 من 

َّ
فت ع��ن ح��رب أه��ل��ي��ة، م��ا إن أط���ل

ّ
م��ا تكش

ال��ش��ارع، فكتب الحقًا: كل  إل��ى  الشرفة ونظر 
شيء أفضل من الحرب.

حطام المجتمع المدني
أم����ا ف���ي س���ن���وات ال���ح���رب ال��ط��وي��ل��ة وحقبها 
السنتين  ح��رب  من   - ومحطاتها  ومنعطفاتها 

)1975 - 1976(، إلى مشاركة القوات السورية 
��ي "ح����رب ال��م��ئ��ة ي����وم" في  م��ب��اش��رة ف��ي م��ا ُس��مِّ
األشرفية و"معركة زحلة" إبان صعود نجم قائد 
الجميل  بشير  المسيحية  اللبنانية"  "ال��ق��وات 
غ��داة  ال��ح��ق��ب��ة،  ت��ل��ك  فتلت   ،)1982  -  1977(
ح��روب   ،)1982( لبنان  اإلس��رائ��ي��ل��ي  االج��ت��ي��اح 
أش�����رس م���ن ال��س��اب��ق��ة ف���ي ال��ج��ب��ل وط��راب��ل��س 
وبين  الفلسطينية  المخيمات  وف���ي  وب��ي��روت 
م��ن��ظ��م��ت��ي ال��ط��ائ��ف��ة ال��ش��ي��ع��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ت��ي��ن 
)1983 - 1988(، وص��واًل الى "ح��رب التحرير" 
و"حرب اإللغاء" العونيتين ضد القوات السورية 
ب��ي��ن 1989 و1990  م��ا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة"  و"ال���ق���وات 

– أم��ا ف��ي ه��ذه الحقب، فقد أخ��ذت الطوائف 
الحربية  وجيوشها  منظماتها  تنشئ  اللبنانية 
لت  ُرحِّ التي  الفلسطينية  القوات  أنقاض  على 
م���ن ل��ب��ن��ان ال��ج��ن��وب��ي وب����ي����روت وع��س��ك��رت في 
"الحركة  أنقاض قوات  البقاع والشمال، وعلى 

الوطنية" اليسارية.
وإذا ك����ان ج��ي��ل ح����رب ال��س��ن��ت��ي��ن ال��ي��س��اري 
والعروبي والفلسطيني األمرة والهوى، قد شّكل 
خميرة ووقودًا لبدايات الحرب، بعد انعطافه من 
النشاط في األطر الطالبية إلى العمل المسلح 
"ال��ش��ع��ب��ي" ف��ي األح���ي���اء وال��م��ن��اط��ق السكنية، 
وع��ل��ى ج��ب��ه��ات ال��ح��رب، ف���إن ذل���ك ال��ج��ي��ل، خبا 
افتتانه بالسالح، وسلك طريق التذرر ومغادرة 
متاريس الحرب وهاجر قسم كبير منه إلى خارج 
لبنان، تاركًا الجبهات لمقاتلين من جيل جديد 
تعليمًا   

ّ
وأق���ل واح��ت��راف��ًا حربيين،  تمرسًا  أك��ث��ر 

طباعًا،  وأش��رس  وثقافيًا،  إيديولوجيًا  وتطلبًا 
ومتفرغًا لألعمال الحربية في جيوش الطوائف.

ط���وال ه��ذه الحقب ال��ح��رب��ي��ة، ج��رت عسكرة 

حربية  مجتمعات  فتحول  وجماعاته،  المجتمع 
ال��ت��ه��م��ت ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي وس��ي��ط��رت عليه 
��م��ت��ه، 

ّ
س��ي��ط��رة ش��ب��ه ت���ام���ة، أو ه��ّم��ش��ت��ه وح��ط

��ع 
ّ
وج��ع��ل��ت��ه م��ك��ت��وم��ًا وم��ره��ق��ًا وم��ن��ك��ف��ئ��ًا وم��ق��ط

األوص��ال خلف خطوط التماس، ليعيش حياة 
ش��ب��ه ب��ي��ول��وج��ي��ة م��ض��ط��رب��ة، غ��ارق��ًا ف��ي مآسيه 
اليومية ومنشغاًل في تدبير حاجاته الضرورية. 
أم���ا ال��ه��ج��رات ال��خ��ارج��ي��ة ف��ق��د ال��ت��ه��م��ت ف��ئ��ات 
واس��ع��ة م��ن الطبقات ك��اف��ة. ه��ذا فيما تحولت 
م��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ه��ج��ي��ر ال���ح���رب���ي ال���داخ���ل���ي م���ادة 
ووقودًا الستمرار الحرب وتغذيتها بالمقاتلين 
المقابر  بهم  الذين غّصت  "الشهداء"  والقتلى 
الكالم  الحال  المتوسعة. فهل يمكن في هذه 
ن��ش��اط لمجتمع مدني  ع��ن مجتمع م��دن��ي وع��ن 
مناهض للحرب؟ قد يمكن ذلك، لكن على نحٍو 
سلبي تمامًا، م��داره االمتناع عن المشاركة في 
األعمال الحربية، والمحافظة على الحياة والقيام 
"ن��ض��ال"  ف��ي شبه  وش��ؤون��ه��ا  بتدبير حاجاتها 
يومي كئيب يبعث على اليأس ق��در ما يبعث 
 بلحظة ويومًا بيوم، 

ً
على العبث والعيش لحظة

وسط الحصار والخوف اليومي.
لكن هذا المجتمع المدني اللبناني المكتوم 
لم يعدم طوال  والمحاصر،  والمرهق  والمختنق 
الطويلة ومنعطفاتها، بعضًا من  الحرب  حقب 
األنشطة السلمية والمدنية المتفّرقة والضعيفة 
والحواجز  الحربية  األع��م��ال  على  احتجاجها  في 
وم��ي��ل��ي��ش��ي��ات��ه��ا وع��ل��ى ال��م��ع��اب��ر ب��ي��ن ال��م��ن��اط��ق. 
النشاطات وضعفها،  م��ن قلة ه��ذه  ال��رغ��م  على 
القصاص  وإن���زال  بخنقها  الميليشيات  وق��ي��ام 
القتل  وأح��ي��ان��ًا  وال��خ��ط��ف  وال��ت��روي��ع  والتنكيل 
ببعض المتجرئين عليها، وعلى رفع أصواتهم 
في  اليوم  فإنها  والمحاربين،  الحرب  أم��راء  ضد 

حاجة إلى المراجعة والتوثيق واإلحصاء.

مقاومة اإلحتالل سلميًا
الطائف  ب��ات��ف��اق  الملبننة  ال���ح���روب  ان��ت��ه��ت 
الجيش السوري األس��دي لبنان كله،  واحتالل 
اللبنانيين  المسيحيين  وتدمير دولته وشعور 
ذلك  عن  المسلمين  وسكوت  ماحقة،  بهزيمة 
تأييده،  سياسييهم  معظم  وإع���الن  االح��ت��الل 
����ه ت���أي���ي���دًا ل��ف��ظ��ي��ًا. وب��ي��ن��م��ا ج�����رى ت��ج��ري��د 

ّ
أق����ل

ومطاردة  من سالحها  المسيحية  الميليشيات 
ك���وادره���ا وس��ج��ن ق��ائ��ده��ا، وت��ح��ط��ي��م الجيش 
وإع��ادة  ع��ون  ميشال  للجنرال  الموالي  اللبناني 
ت��رك��ي��ب ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ع��ل��ى ق��اع��دة 
ناشطي  وم��ط��اردة  ال��س��وري��ة  للمخابرات  ال���والء 
ال��ح��رك��ة ال��ع��ون��ي��ة، وت��ش��ك��ي��ل ط��ب��ق��ة سياسية 
لبنانية جديدة موالية لسوريا األسد، جرى في 
المقابل التشريع دستوريًا وسياسيًا للميليشيا 
الشيعية المزدوجة، "حزب الله" و"أمل"، وإطالق 
نشاطها األمني والعسكري تحت اسم "مقاومة" 

االحتالل اإلسرائيلي في جنوب لبنان. 
ويت صفحة الحرب وصدر عفو عام 

ُ
هكذا ط

عن أمرائها ومقاتليها وجرائمها، وجرى ضمنًا 
المهزوم  للطرف  السياسية  تبعاتها  تحميل 
فيها، أي للمسيحيين الصامتين عن االحتالل 
لم  الصمت  ال��س��وري صمتًا خ��ائ��ف��ًا. لكن ذل��ك 
ي��س��ت��م��ر ط���وي���اًل. ف��ق��د أط��ل��ق ن��اش��ط��و ال��ح��رك��ة 
ال��ع��ون��ي��ة و"ال����ق����وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة" ال���م���ج���ّردة من 
ال��س��الح، مقاومة سلمية لذلك االح��ت��الل، على 
الرغم من مطارداته األمنية ألولئك الناشطين 
وترويعهم. وفي نواتها ومتنها األساسي كانت 
تلك المقاومة السلمية، الشبابية والطالبية في 
ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف وف���ي ف���روع الجامعة 
استمرت  المسيحية.  المناطق  ف��ي  اللبنانية 
ط��وال  المدنية  احتجاجاتها  ف��ي  ال��ح��رك��ة  تلك 
ع��ق��د ال��ت��س��ع��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن، قبل 
األلفية  مطلع  ف��ي  ع��وده��ا  ويتصلب  تقوى  أن 
من  االسرائيلي  الجيش  انسحاب  م��ع  الثالثة، 
ج��ن��وب ل��ب��ن��ان، ون��ش��وء "ت��ج��م��ع ق��رن��ة ش��ه��وان" 
وإذاع��ة  ال��س��وري،  لإلحتالل  المناوئ  السياسي 
نداءها  المسيحية  الكنسية  الدينية  الهيئات 
إل��ى تحرير لبنان م��ن ذل��ك االح��ت��الل.  ال��داع��ي 
وش���م���ل ال��ت��م��ل��م��ل واالح���ت���ج���اج أي���ض���ًا أوس���اط���ًا 
وطالبية مسلمة ضيقة، في طليعتها  شبابية 
"ال���ي���س���ار ال���دي���م���وق���راط���ي" ال�����ذي أق�����ام ج��س��رًا 
العميقة  المسيحية  االحتجاجية  الحركة  بين 
وس���واه���ا ال��م��س��ت��ج��دة ب��ي��ن ف��ئ��ات ط��ال��ب��ي��ة في 
الشارع اإلسالمي. هذا قبل أن ترتسم المالمح 
السياسية األولى للحركة االستقاللية اللبنانية 
السلمية والمدنية المطالبة بالحرية والسيادة 
وجالء الجيش السوري عن لبنان، عشية إصرار 
ن���ظ���ام ب���ش���ار األس�����د ع��ل��ى ال��ت��ج��دي��د ل��ل��رئ��ي��س 
الزعامة السياسية لكل من  إميل لحود، وميل 
تلك  تأييد  إلى  الحريري  ورفيق  وليد جنبالط 
الحركة ومالقاتها في منتصف الطريق. فأدى 
أقطاب  االغتيال سالحًا ضد  إشهار  إل��ى  ذل��ك 
الحركة االستقاللية التي انفجرت وعّمت معظم 
الحريري  اغتيال رفيق  اللبنانية غداة  المناطق 

في 14 شباط 2005.
ك��ان وج��ه م��ن وج���وه تلك ال��ح��رك��ة السلمية 
والمدنية العارمة في 14 آذار 2005، ينطوي 
ع��ل��ى رس����م أف����ق ج���دي���د ل��ل��ب��ن��ان ال��م��ت��ح��رر من 
الدائم  اللبنانيين  وتهديده  السوري  االحتالل 
بالحرب األهلية كلما أشار أحد منهم إلى ذلك 
االح����ت����الل. ل��ك��ن "ح����زب ال���ل���ه" و"ح���رك���ة أم���ل" 
وسواهما من زبانية النظام األسدي واإليراني، 
سارعوا إلى تحطيم ذلك األفق الواعد بتجديد 
بجرعات  وممارستها  األهلية  بالحرب  التهديد 
ي��وم��ي��ة م��دروس��ة ف��ي ال���ش���وارع واألح���ي���اء، وف��ي 
��ة للحركة 

ّ
ال��ح��ي��اة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ج��دي��دة ال��ه��ش

االس����ت����ق����الل����ي����ة ال����ت����ي ح����ص����دت االغ����ت����ي����االت 
واكتمل  وج��وه��ه��ا.  أب���رز  م��ن  بعضًا  المتالحقة 
ذلك التحطيم بإلحاق العماد ميشال عون تياره 
الممانعة"  "تيار  ُيسّمى  بما  الواسع  المسيحي 
األس��دي – اإلي��ران��ي ال��ذي ح��ّول سوريا الثائرة 
ثورة سلمية مدنية َجسورة، جحيمًا ال مثيل لها 

منذ الحرب العالمية الثانية.

mohamad.abisamra@annahar.con.lb

ُطويت صفحة الحرب وصدر 
عفو عام عن أمرائها ومقاتليها 

وجرائمها، وجرى ضمنًا تحميل 
تبعاتها السياسية للطرف المهزوم 
فيها، أي للمسيحيين الصامتين عن 

االحتالل السوري صمتًا خائفًا
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ق����ال ال���ش���اب ال�����ذي ي��ع��م��ل ف���ي ال����ري����اض إن 
تأشيرات  اعطاء  السعودية ترفض  السلطات 
عمل للشيعة. لم يحاول أن يسأل عن السبب 
أو هو تجاهله، كما تجاهل ما في أفق المشهد 
الداخلي اللبناني الذي ال يحمل اّي مالمح من 
شأنها ان تبّدل في الواقع السياسي واألمني 
ال��س��ائ��د وال��ك��اف��ي ل��ي��ج��ع��ل��ه وغ��ال��ب��ي��ة ال��ش��ب��اب 
ومن  الجامعية  الشهادات  حاملي  من  اللبناني 
أصحاب المهن يحلمون بالعمل في السعودية 
العالم  خريطة  امتداد  على  ال��دول  من  وغيرها 

من دون استثناء.  
التي  التصريحات  ب��أن  االق���رار  يريد  ال  كذلك 
تجعل لبنان منبرًا لسياسات ال ناقة لنا فيها وال 
ناهيك  رزقه،  جمل تهدده شخصيًا في قطع 
لكل  الباطلة  واالتهامات  والشتائم  باالهانات 

من ال يتوافق والسياسة االيرانية، وذلك على 
س��واء  الشيعة،  وت��ح��دي��دًا  اللبنانيين  ح��س��اب 
أكانوا من مريدي الممانعة بمفهومها االيراني 

أم ال.
ال يرى هذا الشاب وأمثاله أن إيران حريصة 
تريد  بأنها  تنادي  وهي  ديبلوماسيتها،  على 
أف��ض��ل ال��ع��الق��ات م���ع ال��س��ع��ودي��ة، وت��ح��دي��دًا 
وانفتاحه  رئيسًا  روح��ان��ي  حسن  انتخاب  بعد 
ع��ل��ى ال��غ��رب واع��ت��راف��ه ب��ال��م��ح��رق��ة ال��ن��ازي��ة في 
المسؤولين  مسارعة  الى  إضافة  اليهود،  حق 
االي���ران���ي���ي���ن ال����ى ال��ت��ن��ص��ل م����ن  ك���ل ت��ص��ري��ح  
بالسيطرة  فيه  ويتباهى  أح��ده��م  ع��ن  ي��ص��در 

على أربع عواصم عربية. 
بالطبع، ال يهتم بما قاله أحد حلفاء الممانعة 
الوضع  أن  م��ن  اللبنانية  السياسة  وأش���اوس 

ف��ي ل��ب��ن��ان ال ي��ع��دو ك��ون��ه "ت��ح��م��ي��ل��ة" صغيرة 
ال��ت��ي تعيشها  ال��ك��ب��رى  ال���ى األزم������ات  ق��ي��اس��ا 
المنطقة كسوريا والعراق واليمن. هذا كله ال 
ب��ق��درة "ح��زب  ال��ش��اب مقتنع  أن  المهم  ي��ه��م. 
ال��ل��ه" وم���ن خ��ل��ف��ه إي����ران ع��ل��ى إزال����ة إس��رائ��ي��ل 
م���ن ال���وج���ود وع�����ودة ال���ق���دس ال���ى ح��ض��ن من 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  وأن  سيحررها، 
"عاصفة  عملية  على  واف��ق  ألن��ه  خائن  عباس 

الحزم". 
ورفض مناقشة بقاء اسرائيل حتى تاريخنا 
هذا، ناهيك باالسباب التي حالت دون تحرير 
القدس على رغم عشرات االلوف من الصواريخ 
ال��ل��ه". هو يصر على أن الله قال  ل��دى "ح��زب 
يلتزمه  ال��ذي  المحور  ال��ى  القدس ستعود  ان 
الواجبات  أو مذهبيًا  يلتزم دينيا  أن  من دون 
وال��ط��ق��وس ال��م��ف��روض��ة عليه وع��ل��ى غ��ي��ره من 

االتقياء".  "المؤمنين 
ل���م ي��ت��ط��رق ال����ى ح���ق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ف��ي 

تقرير مصيرهم وارادتهم في اتباع أي طريقة 
ل��ت��ح��ري��ر ق���دس���ه���م. ل��ع��ل��ه ال ي���ج���د م���ان���ع���ًا ف��ي 
تحريرها  بعد  أصحابها  م��ن  ال��ق��دس  م��ص��ادرة 
ل��ت��ص��ب��ح ال��ع��اص��م��ة ال��خ��ام��س��ة ال��ت��ي ت��ق��ع تحت 

سيطرة والية الفقيه.
كل هذه التساؤالت بقيت من دون أجوبة، 
فالنقاش لم يتطور، والحاضرون على اختالف 
يتجنبون  واقتناعاتهم  ومشاربهم  اتهم  انتماء
االستفزازات وتوتير األجواء، والحكمة تقضي 
ت��غ��ي��ي��ر أي م���وض���وع س��ج��ال��ي ل��ي��س ف��ق��ط في 
ف��ي ك��ل جلسة  ال����وزراء وان��م��ا  جلسات مجلس 
اجتماعية ليقتصر فيها الحديث على الطقس 

واألسعار واألطباق الشهية وما الى ذلك.
إله يتحدث  أّي  يلّح: عن  السؤال بقي  لكن 
ه���ذا ال���ش���اب ال����ذي ي���رى أن ع��م��ل��ي��ة "ع��اص��ف��ة 
الحزم" اعتداء سعودي على اليمن، وال يتوقف 
ع��ن��د االج��م��اع ال��ع��رب��ي وال���دول���ي ع��ل��ى العملية 
وكأن السعودية هي وحدها الشيطان األكبر، 

ب��ع��د نجاح  ال��ت��وري��ث يقتضي  أن  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى 
ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووي��ة ب��ن��ق��ل ال��ت��ه��م ال��ج��اه��زة 
 ال�����ى ح���ي���ث ي��م��ك��ن االف��������ادة م���ن���ه���ا، وي���رف���ض
به إي���ران وادوات��ه��ا ف��ي ال��ع��راق 

ّ
االق���رار بما ترك

وسوريا.
الذاكرة ما يفعله  لماذا يجب أن يمحى من 
في  السّنة  ح��ق  ف��ي  الشيعي  الشعبي  الحشد 
"الدواعش"  تكريت وبماذا يختلف هؤالء عن 
ااّل ب��ت��ف��ن��ن "داع������ش" ف���ي اس��ت��ع��م��ال االع����الم 
ل��ل��ت��ره��ي��ب. أي ع���م���اء ه����ذا ال����ذي ي���ح���ول دون 
ات على الشعب  ب��أن انطالقة االع��ت��داء االق��رار 
السوري الذي انتفض ألنه تعب من مصادرة 
ح���ري���ت���ه وك����رام����ت����ه وان���س���ان���ي���ت���ه ف����ي س��ج��ون 
ال��ل��ه في  ب��ه  م��ا ط��ال��ب  ومعتقالت تنتهك ك��ل 
أدي���ان���ه ال��س��م��وي��ة، ف��ال��ل��ه ال���ذي خ��ل��ق ال��ي��ه��ود 
وال��ك��ف��ار  وال��ب��وذي��ي��ن  واالس����الم  والمسيحيين 
ال��ق��دس ج��ائ��زة ترضية  إن��ه سيعطي  ل��م يقل 
ألحد. ولم يقل إن القدس قميص عثمان لمن 

يريد تبرير جرائمه في سوريا. 
النظام  البديهي بعد االص��رار على دعم  من 
ب��ك��ل وح��ش��ي��ة م��م��ك��ن��ة، أن يتعرض  األس����دي 
مجموعات  سيطرة  عقب  لبنانيون،  سائقون 
ت��اب��ع��ة ل��ج��ب��ه��ة "ال���ن���ص���رة" ع��ل��ى م��ع��ب��ر نصيب 
االحتجاز  الى  األردنية،  السورية  الحدود  عند 

اتهم الطائفية. والسؤال عن انتماء
أال يرى من يذهب هذا المذهب أن الجرائم 
التي ارتكبت على يد محوره الممانع هي من أهم 
ومقيت،  مقابل  لتطرف  مهدت  التي  العوامل 
أي���ًا ك���ان ال��م��ت��ه��م ب��ت��م��وي��ل ه���ذا ال��ت��ط��رف؟ من 
بأن  الغائبين عن كل وع��ي وطني  أقنع  ال��ذي 
طريقة  على  السياسة  يتعاطى  سبحانه،  الله 
االي��م��ان  اح��ت��ك��ار  على  المصر  الممانعة  ف��ري��ق 
ال��س��ع��ودي ف��ي اليمن  ال��ت��دخ��ل  وال��م��ع��ت��ب��ر ان 
سيقود الى سيطرة محوره على مكة المكرمة 
الخامسة.  العاصمة  هي  لتصبح  أق��ل،  وليس 

وحينها ال لزوم لتحرير القدس ربما!

العاصمة الخامسة
سناء الجاك

تعليق

بعض المجموعات على اإلناث فقط.

آلية عمل الذاكرة
ت���ت���ك���ّون ذاك������رة ال���ح���رب م���ن ن��وع��ي��ن حسب 
ال��م��ش��ارك��ي��ن: م���ن ع��اي��ش ال���ح���رب خ���الل ال��م��ّدة 
ب��ي��ن 1975 و1990،  ت��ح��دي��ده��ا  ع��ل��ى  ال��م��ت��ف��ق 
ل��ه المعايشة  ال��ف��رد ف��ي س���ّن تتيح  وك���ان ه���ذا 
وال���ت���ذك���ر، ف��ك��ان��ت ت��ج��ارب��ه م��ب��اش��رة. م���ن جهة 
أخ���رى، ال��ج��م��اع��ات ال��ت��ي خ��اض��ت ال��ت��ج��ارب  غير 
المباشرة، بل كانت وربما ال ت��زال، على تماٍس 

معها من خالل روايات الجيل السابق. 
المالحظة  ال��ح��رب؟  ع��ن  ال��ن��اس  يتكلم  كيف 
األولى الالفتة أن الحرب اللبنانية ال تنتمي إلى 
عالم الذاكرة ألنها لم تنتِه؛ تاليًا ال وجود لحال 
عاد صياغة 

ُ
انقطاع في مسار ينتمي إلى ماٍض ت

الذاكرة  نقل  سياق  الحاضر، ضمن  في  رواي��ت��ه 
من جيل إلى جيل. "الحرب لم تنته بعد"، يقول 
أحدهم، وآخر يردد "التاريخ يعيد نفسه!". هذا 
يعني أن ال��ع��ي��ش م��ع )ورب��م��ا ف���ي( ال��ح��رب ح��ال 
ليست لها بداية وال يبدو أن لها نهاية. يقارن 
آخر بين ما يسّميه "أجواء 75 وأجواء اليوم من 

إشارات وممارسات هي نفسها". 
ال�����ح�����رب ال����م����س����ت����م����ّرة ل����ه����ا أوج��������ه م���ت���ح���ّول���ة 
وممسوخة. الحال هذه تصفها عبارات من نوع: 
ا لكّنها تدخل فقط مرحلة 

ًّ
"الحرب لم تنته حق

ج���دي���دة م���ن ال����ن����زاع"، أو "ب��ع��ده��ا ن��ف��س ال��ش��ي 
بس بال سالح بعد". إّن أعمال العنف المرتبطة 
بالحرب تحّولت اآلن من أعمال عنف جسدّي الى 
أعمال عنف بنيوّية راسخة في مؤّسسات الدولة 

يشتغلو  عم  كانوا  "قبل،  اإلجتماعّي.  والنسيج 
على ف��ك��رة م��ذه��ب��ّي��ة، ب��س ه��أل ع��م يعملو حرب 
اق��ت��ص��ادّي��ة، حرب  م��ب��اش��رة، ح��رب  بطريقة غير 
ن��ف��س��ّي��ة، ح���رب ح��ق��ن م��ذه��ب��ي، ح��ت��ى بالنسبة 

ي عم يحقنوا فيهن". 
ّ
للشباب يل

واضح أن أجواء المجموعات ال تحاكي ذاكرة 
من  ا 

ً
انطالق الحاضر  تحاكي  بل   ،90-75 ح��رب 

ي الحرب والعنف، 
َ
تداعيات األفكار حول مفردت

تاليًا، المعاناة. لذا تبدو الحرب معيشًا راهنا. 
��ا م��ن ح���وادث ووق��ائ��ع 

ً
تعمل ال��ذاك��رة ان��ط��الق

د عناصر الشبه 
ّ
راهنة وتعود إلى الماضي لتؤك

ودي��م��وم��ة ال��م��س��ار. أوض���ح ال��م��ش��ارك��ون األص��غ��ر 
ا كيف أّن تقارير وسائل اإلع��الم عن أعمال  سّنً
العنف ال��ح��ال��ّي��ة )خ��ط��ف، س��رق��ة، ت��ب��ادل اط��الق 
نار، الخ.( غالًبا ما تصبح نقطة انطالق لحديث 
ما شرحته  الماضي. هذا  ا عن  األكبر سّنً الجيل 
إحدى المشاركات: "بس يصير شي، متل هأل، 
ك��ذا صار  بسنة  منتذكر   - إن��ف��ج��ار  يصير  ب��س 
إن��ف��ج��ار- بسنة ك��ذا ص��ار ك��ذا - بترجع ال��ذاك��رة 

لحالها". 
ن���الح���ظ أن ال���ح���اض���ر ه���و "م���ف���ت���اح ت��ش��غ��ي��ل" 
ل�����ل�����ذاك�����رةstarter  وه����و ي���ح���ّرك ال��م��اض��ي غير 

المختلف تماًما عن الحاضر. 
ا مع 

ً
للجيل الذي عايشها، تعتبر الحرب تكّيف

وغياب  وال��ح��ذر  بالخوف  ممزوج  تكّيف  العنف. 
نا عايشين بخوف”، 

ّ
الثقة والطمأنينة: “من ضل

يقول غالبية المشاركين، و”يلي بيضهر ممكن 
باعثا  الحرب  من  الرعب  يتحول   ثم  ي��رج��ع”.  ما 
إش��ي��ا  “ف����ي   :”cicatrice“ دائ�����م  ن����دب  ع��ل��ى 
بتستفّز اإلحساس البشري. مثاًل معقول يصير 
أو  ببّيك  ش��ي  يعملك  ح��دا  كبير:  بتخوف  إش��ي��ا 
بأّمك قدامك. هيدا الشي اإلنسان ما بيحب أبدًا 

رّج��ال مع عائلتك  يواجهه، عرفت؟ بتكون إنت 
ووالدك، بينّزلوك من السيارة، ببهدلوك. بغض 
النظر إذا هيدا الشي صار أو ما صار، بس مجرد 

ها معك لألبد”. 
ّ
الفكرة، بتضل

��ا ال����ذي لم  ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى ال��ج��ي��ل األص��غ��ر س��ّنً
يعايش الوقائع، الحرُب هي أواًل غياب المعنى، 
ال����ذي����ن ك����ان����وا أوالًدا  م��ن��ط��ق  م��ن��ط��ق��ه��ا خ������ارج 
��م��ون ع��ن��ه��ا اآلن. “ف���ك���رة ال���ح���رب وإن���ت 

ّ
وي��ت��ك��ل

بعدك صغير؟: شو يعني ح��رب؟ ما كنا نعرف.  
عونا 

ّ
طل بالسيارة،  ونا 

ّ
حط أهلنا  ��و 

ّ
إن نعرف  كنا 

الواحد  لبعدين  نستوعب.  عم  مش  عالضيعة، 
صار شوي يكبر، صار يفهم شو يعني حرب”، 

يقول شاب من ضاحية بيروت الجنوبية. 
مَنَعت  لكنها  وخ��وف��ه��م.  األه���ل  ال��ح��رب هلع   
غير  اللعب،  أساسها  طفولة  مسار  من  الصغار 
ال��ص��ورة ه��ي ص��ورة األب  الملجأ.  إاّل ف��ي  المتاح 
أو األم المرتبكين، يحمالن أطفالهما من مكان 
و بدل ما كنت بطفولتك 

ّ
إلى مكان: “بتحس أن

ننطر  بالملجأ.  تلعب  كنت  م��ث��اًل،  تلعب  تقعد 
تيصير هدني حتى نلعب شوي. وبتالقي أهلك 
عم يركضوا فيك من ميله لميله. يعني إنت ما 
عشت طفولتك، ما لعبت، ما عشت متل هالوالد 

ي الزم يلعبوا. ما في ثبات”. 
ّ
يل

هي ذاكرة األهل المنقولة إلى  األوالد، التي 
تقض مضاجعهم أحالًما وكوابيس. أشار معظم 
العام  بعد  ول���دوا  ال��ذي��ن  األب��ن��اء  م��ن  المشاركين 
��ه��م ورث����وا ذاك��رت��ه��م ع��ن ال��ح��رب، 

ّ
1990 إل���ى أن

ف��ي ال��م��ق��ام األول، م��ن اآلب���اء وغ��ي��ره��م م��ن أف��راد 
ال��ّت��ي تنتقل  األس���رة وال��ج��ي��ران. ه��ذه القصص 
طت ال��ض��وء على 

ّ
��ا، سل بين األج��ي��ال األك��ب��ر س��ّنً

والوع��ي��ه��م،  وعيهم  ف��ي  مهيمنة  وص���ور  مشاعر 
من  غالبية  وأوض��ح��ت  والعبث.  وال��ن��دم  كالدمار 
قة بالحرب غالًبا 

ّ
المشاركين أّن الذكريات المتعل

��رة م��ن آب��ائ��ه��م لتثبيت 
ّ
��رة وم��ق��ط

ّ
م��ا ت��ك��ون م��ؤط

أن  ظًنا  ت��ن��ع��اد”؛  وم��ا  “تنذكر  الشعبي:  المثل 
هذا يشّجع الجيل القادم على نبذ أعمال العنف. 
ذاك����رة ال��ح��رب ن��اق��ص��ة وم��ب��ت��ورة، ك��م��ا يفيد 
ع���دد م��ن ال��م��ش��ارك��ي��ن ال��ذي��ن ول����دوا ب��ع��د ال��ع��ام 
ا عن  هم يعرفون القليل جّدً

ّ
1990 ويؤكدون أن

أعمال عنف الحرب اللبنانّية ألّن أسرهم تتجّنب 

الحديث عن تلك الفترة.
ذاك����رة ال��ح��رب ال ت����زال ذاك����رة م��ت��خ��ّي��ل��ة ل��دى 
لدى  ا  شفوّيً منقولة  وذاك���رة  عايشوها،  ال��ذي��ن 
ا. وحين ناقش الشباب المشاركون  األصغر سّنً
����وا ع��ن 

ّ
��ق��ة ب����ال����ح����رب، ت����ح����دث

ّ
ال����ت����ج����ارب ال��م��ت��ع��ل

الماضي من وجهة نظر أفراد األسرة أو الجيران 
المباشرين. من جهة أخرى، يعتمد أولئك الذين 
قلت 

ُ
ولدوا بعد العام 1990 على القصص الّتي ن

القائم  التاريخّي  الشفهّي  التقليد  )ف��ي  إليهم 
المتداولة  ال��ح��رب  وق��ص��ص  ال��ق��رب��ى(  على ذوي 

في الثقافة الشعبّية.
ن���الح���ظ أي����ًض����ا ص���ع���وب���ة، ورب����م����ا اس��ت��ح��ال��ة، 
ال����ن����ق����اش األه�����ل�����ّي ال����م����دن����ّي ح������ول ال���م���اض���ي 
ت��رّدد  المناسبات،  م��ن  ع��دد  ف��ي  والمستقبل. 
المشاركون في خوض نقاشات حول التعامل 
هم عّبروا 

ّ
مع أعمال العنف في الماضي، حّتى أن

عن انعدام أّي أمل في ممارسة أّي عمل من هذا 
القبيل ن��ظ��ًرا إل��ى ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة ف��ي لبنان. 
��ص ه���ذا ال���م���زاج: “ه���ي���دا ن��ق��اش 

ّ
م���ش���ارك ي��ل��خ

النقاش بتسمعو  مفتوح ومش محسوم. هيدا 
ك��ل ي���وم، م��ن 5 سنين لليوم ه��وي ذات���ه. أنا 
السؤال عن  إذا كان  السؤال.  برأيي مش هون 
��ش 

ّ
ك��ي��ف ال���ح���رب األه��ل��ي��ة ب��ت��خ��ل��ص، الزم ن��ب��ل

من  كمواطنين   م��ت��ض��رري��ن  ك��ل��ن��ا  �����و 
ّ
إن ن��ش��ع��ر 

نا آخر شي عم نالقي قّدامنا 
ّ
الوضع القائم. كل

والسياحة،  اإلق��ت��ص��اد،  ينهار،  ع��م  البلد  ه��ي��دا 
واألمن، والتربية، وبكل المعايير”.

م��ش��ه��د ال���ح���رب ال ي�����زال م���اث���اًل ف���ي م��ش��اه��د 
النزاعات الحالية، التي تخرج الالعبين أنفسهم 
ب��ال��وض��ع��ي��ة ال��ت��ص��ادم��ّي��ة ن��ف��س��ه��ا، اض���اف���ة ال��ى 
ال��م��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة ال��ت��ي أض��ي��ف��ت ال���ى الئ��ح��ة 

لين في الحرب. 
ّ
المتدخ

الخسارة  م��أس��اة  بمظهر  أي��ًض��ا  ال��ح��رب  تظهر 
وف���ق���دان ال��ص��ح��ة وال��ع��م��ل وال���ث���روة، وخ��ص��وًص��ا 
يجعل  م��ا  ال��ق��س��رّي،  والتنقل  والتهجير  ال��ن��زوح 
ال��ج��ذور وح��ّس  م��ن  األمكنة وال��ف��ض��اءات خالية 
التهجير كان أصعب شي.  "أنا عندي  اإلنتماء: 
 التماس على طريق صيدا 

ّ
بيتنا دغري على خط

و بيتك ما 
ّ
القديمه. تركنا أكثر من 15 سنة. إن

ورجعنا  بالضيعة،  ق��ع��دن��ا  رح��ن��ا  ت��رج��ع��ل��و!  ق���ادر 
غير  ك��ب��ي��ره.  شغله  التهجير  اخ��ت��ي.  على بيت 
األم��ن واإلق��ت��ص��اد، ك��ان ف��ي تراكمات األم��راض 
بهيدي  ه��ا  وإن��ت��ه��اء للحرب  أّدت  ��ي 

ّ
ي��ل النفسيه 

الطريقة".
ال��ن��ظ��رة إل���ى ال��م��س��ت��ق��ب��ل واق��ع��ّي��ة وت��ع��ّب��ر عن 
"حكمة" الحّس الشعبّي لدى المواطن العادّي: 
 ه��ذه الذكريات 

ّ
"ال ج��دوى من إع��ادة إحياء ك��ل

ذاكرتهم.  من  محوها  الجميع  يحاول  إذ  األليمة 
 

ٌ
ل��ذل��ك دع���ون���ا ن��ن��س��ى ون��س��ام��ح وال���وق���ت كفيل

بإصالح الماضي"، تقول سّيدة من سن الفيل. 
"ينبغي التحرك ومعالجة هذا الموضوع. ففكرة 
ا لم يكن غير واردة. 

ً
مواصلة الحياة وكأن شيئ

ف األمر"، يقول 
َّ
علينا مواجهة ماضينا مهما كل

شاب من الحمراء. 

التسامح والنسيان والمحاسبة
م���س���أل���ت���ا "م����واج����ه����ة ال����م����اض����ي" و"ال���ت���س���ام���ح 
والنسيان" تبدوان المفارقتين الكبيرتين األكثر 
تعقيًدا ومنهجّية، لكن مواجهتهما غير معلومة. 
فها نحن ف��ي ص��دد ح��رب انتهت ول��م تنتِه، لم 
يكن هناك منتصر يصوغ الرواية ويضع أسسًا 
ل��ل��م��ح��اس��ب��ة ول��ل��ع��ق��اب، وخ���اس���ًرا ي��ق��ب��ل ب��ش��روط 
اللعبة الجديدة. أّيد المشاركون بأغلبّية ساحقة 
خ��ي��ار "م��واج��ه��ة ال��م��اض��ي" وش��ّك��ك��وا ف��ي صّحة 
"منشان  والنسيان".  "التسامح  البديل:  الخيار 
والدن�����ا. الزم ن��واج��ه ال��م��اض��ي ك��رم��ال��ن". ه���ذا ما 
الحرب:  رواي��ة  قالوه بوضوح ويطالبون بصياغة 
"الزم تدّرسن لوالدك. التاريخ الزم ينكتب"، ألن 
نستعيد  و"ب��دن��ا  تباعد"،  في  بصير  نسينا  "إذا 
ننسى كل  فينا  ما  أغالطنا.  لنتعلم من  الذاكرة 
"ما  ف��ت��ق��ول:  المعاكسة  الحجج  أم��ا  ش��ي ص���ار". 
هني تالت ترباعن صارو ميتين. مش المفروض 
و 

ّ
نتذكر. الزم نترك هيك ذك��رى ورا ضهرنا. ألن

كل ما بّدا تنذكر هيدي السيره العالم بّدا ترجع 
تكره بعضا". 

إذًا، ظ��ه��ر ف��ي ه��ذه ال��ن��ق��اش��ات، ان��ق��س��ام في 
إذ  الجهود،  ال��داف��ع األس��اس��ّي لهذه  اآلراء ح��ول 
أع��م��ال  ل��ج��دول  ع���رض  بمثابة  بعضهم  اع��ت��ب��ره��ا 
النظرة  أص��ح��اب  بينما  ل��ة،  وال��م��س��اء ال��م��ح��اس��ب��ة 
إل��ى  بالنسبة  أّم���ا  ال��ت��ك��رار.  ع���دم  األدق ش��ّج��ع��وا 
بعض المشاركين، فبقي االعتقاد بأّن التوضيح 
ل��ة  ال���ت���اري���خ���ي ال����ه����ادف ال������ذي ي��ش��م��ل ال��م��س��اء
بالذات.  المناقشة  ه��ذه  في  يكمن  والمحاسبة 
ر مشاركون آخرون عن خوفهم  المقابل، عبَّ في 
من أّن كثرة التركيز على الماضي قد تؤّدي إلى 

تجّدد أعمال العنف. 
ال����ن����ظ����رة إل������ى ال��م��س��ت��ق��ب��ل ت����ط����رح م���وض���وع 
الفاعلين بين العام واألهلّي والمدنّي. من يطلق 
ع��م��ل��ي��ة ال��م��ص��ال��ح��ة وال��م��س��ام��ح��ة؟ ك��ي��ف ت��ح��دد 
أّي  أّن  الماضي؟  بأخطاء  اإلع��ت��راف  إل��ى  الحاجة 
نوع من اإلعتراف يقتضي التغلب على اإلنقسام 
الطائفّي. ق��ال أدم���ون، وه��و رج��ل في منتصف 
العمر من سكان منطقة سن الفيل: "الزم، بس 
م��ن ال��ص��ع��ب، ي��ص��ي��ر ف��ي م��ع��ال��ج��ه. ألن���و ال��ن��اس 
اليوم محكومي طائفًيا، لهل السبب إذا الشعب 

زت النقاشات 
ّ
ما توّحد ما بيطلع شي مّنو". ترك

لقى المسؤولّية الرئيسّية 
ُ
على أّي من الجهات ت

الجماعات  أم  الدولة  الماضي:  بأخطاء  لإلعتراف 
المحلّية أم المجتمع المدني؟ 

ه���ن���اك م���ن اع��ت��ب��ر "أّن اإلع����ت����راف ي��ج��ب أن 
يكون على صعيد المجتمع، غير أّن العالقات 
ت��ص��َع��ب ت��ح��ق��ي��ق��ه". وه���ن���اك م���ن اع��ت��ب��ر "أّن 
اإلع�����ت�����راف ب���أخ���ط���اء ال���م���اض���ي م���ه���ّم���ة ال���دول���ة 
وزواج  مدنيه،  "الزم تصير في دولي  وحدها: 
مدني" يردد أحدهم. بمعنى آخر، الدولة هي 
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي تملك ش��رع��ّي��ة االع��ت��راف. كما 
ب���دا واض��ًح��ا أن ال��دول��ة ه��ي ال��ف��اع��ل ال��رس��م��ي، 
لكنها ال تحظى بالثقة والتفويض الضرورين 
وإدارة  المشتركة  الذاكرة  بناء  في  للمساهمة 
نحو  ال��م��اض��ي  م��ن  ل��ل��ع��ب��ور  المجتمعي  ال��م��س��ار 

المستقبل. 
من يضع أسس المحاسبة وقواعدها؟ واضح 
زة 

ّ
المرك الجماعات  نقاشات  المشاركين في  أن 

أّي  إلط��الق  الحالية  الفاشلة  بالدولة  يثقون  ال 
 ال��ح��رب ب��رّم��ت��ه. واض��ح 

ّ
ف��ك��رة عملّية ح���ول م��ل��ف

منتهى  ر هو في 
ّ
والتذك الذاكرة  أن عمل  أيًضا 

الصعوبة حول ظاهرة اعتبرتها الغالبية مستمّرة 
ومتواصلة مع الحاضر. ال تقوم الذاكرة الجماعّية 
إاّل على االنقطاع بين م��اٍض واض��ح ال��ى ح��ّد ما 

وحاضر له معالمه الملموسة. 
ف���ي ال��ن��ه��اي��ة ي���ب���دو ال��ف��اع��ل��ون ف���ي ع��م��ل��ي��َت��ي 
مجتمعّية  قوى  مجموعة  والمحاسبة،  المصالحة 
م���ب���ه���م���ة، ل���ك���ن ال ب����د م����ن ال�����رك�����ون ال���ي���ه���ا ف��ي 
المجموعة  ه��ذه  أف��ض��ل". تسّمى  "دول��ة  انتظار 
بمصطلحات معروفة من نوع "المجتمع المدنّي" 
المجتمع  "م��ؤس��س��ات  أو  األه��ل��ّي"  "المجتمع  أو 

المدنّي ومنظماته"، الخ. 

استنتاج أخير
ال��م��ط��روح: ه��ل يمكن اط���الق عملّية  ال��س��ؤال 
في  الراهنة،  المرحلة  في  وال��غ��ف��ران،  المصالحة 
ظ���ل غ���ي���اب م���ش���روع ال���دول���ة وف����ي ظ���ل ال���دول���ة 
ال���م���ش���ارك���ون  ي���ري���د  اآلن؟  ال���ق���ائ���م���ة  ال���ف���اش���ل���ة 
وي��ت��م��ّن��ون أن ت��ل��ع��ب ال���دول���ة ال����دور ال��رئ��ي��س��ي، 
وهذا واضح من خالل األجوبة والنقاشات. لكن 
غالبية كبيرة أشارت، بطريقة عفوّية، الى دور 
رفقت هذه اإلشارة لدى 

ُ
ما لمجتمع "مدنّي"، وأ

إذًا  ه��ن��اك  ال��م��دن��ي"!  المجتمع  ب���"ن��ح��ن  ال��ب��ع��ض 
مسار ممكن، آنًيا، خارج الدولة، إلطالق سيرورة 
هذا  أط���راف  التصالحي.  ال��ح��وار  نحو  مجتمعّية 
الحوار هم: جمعيات متخّصصة بمواضيع إعادة 
ال��ب��ن��اء ف��ي م��راح��ل م��ا ب��ع��د ال���ح���روب وال��ن��زاع��ات، 
على  غ��ب��ار  ال  ال��ت��ي  المنتخبة  المجتمع  ه��ي��ئ��ات 
ش��رع��ّي��ة ت��م��ث��ي��ل��ه��ا، ه��ي��ئ��ات دول���ّي���ة ت��ل��ع��ب دور 
ال��س��ي��رورات،  م��ن  ال��ن��وع  ط لهذا 

ّ
ال��داع��م والمنش

البّحاثة والمثقفون.
ال بد من مالحظة هنا: األدوار البالغة األهمّية 
يختّص  والثقافة.  الموضوعّية  المعرفة  لعاملي 
ال��ب��اح��ث��ون ف��ي ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ّي��ة واإلن��س��ان��ّي��ة 
تكون  المثلى  وال��ح��ال  ال��م��وض��وع��ّي��ة.  بالمعرفة 
لبنان،  خ��ارج  األفضل  متخّصص،  مركز  بإنشاء 
ه����و "م����رك����ز دراس���������ات وأب�����ح�����اث ح�����ول ال���ح���رب 
وتوثيقها  المعلومات  بإنتاج  يعنى  اللبنانّية"، 
وك��ت��اب��ة ال��رواي��ات الممكنة ل��ه��ذه ال��م��أس��اة. أّم��ا 
ال��ث��ق��اف��ة، ف��ه��ي ف��ي ت��ع��زي��ز م��ا ه��و ق��ائ��م ح��ال��ًي��ا، 
االهتمامات  م��ت��ع��ّددة  اب��داع��ّي��ة،  ثقافة  واط���الق 
الفنّية والفكرّية لتكوين مشروع ثقافي مضاد 
لثقافة الموت ومبني على احترام الفرد وحرّيته.

الدولي للعدالة االنتقالية منظمة  المركز   *
دولية غير حكومية، متخّصصة بمجال العدالة 
االنتقالية، ويعمل على مساعدة المجتمعات 
انــتــقــالــيــة فــي معالجة  بــمــرحــلــة  تــمــّر  الــتــي 
الجسيمة  االنــتــهــاكــات  مــن  الــمــاضــي،  إرث 
في  المدنية  الثقة  وبناء  اإلنسان،  لحقوق 
وعند  لحقوقه.  كحاميٍة  الدولة  مؤسسات 
وقوع االنتهاكات الجسيمة والقمع،  يساعد 
المجتمع  ومنظمات  المؤسسات،  المركز 
المدني – األفراد الذين يقودون التغيير في 
مجتمعاتهم ويرسمون مالمحه - في دراسة 
الحقيقة،  إلى  بالتوّصل  تسمح  التي  التدابير 
والــمــحــاســبــة والــتــعــويــض عــن االنــتــهــاكــات 
الماضية، ويكون ذلك بتقديم الخبرة التقنية 
والمعرفة المستندة إلى تجارب مماثلة ذات 
صلة بمجال العدالة االنتقالية من شّتى أنحاء 
www.ictj. المعلومات:  من  لمزيد  العالم. 

org/5
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 أعمال العنف المرتبطة بالحرب 
تحّولت اآلن من أعمال العنف 

الجسدّي الى أعمال عنف بنيوّية 
راسخة في مؤّسسات الدولة 

والنسيج اإلجتماعّي: "قبل، كانوا 
عم يشتغلو على فكرة بس 

مذهبّية، بس هأل عم يعملو 
حرب بطريقة غير مباشرة، حرب 

اقتصادّية، حرب نفسّية، حرب حقن 
مذهبي، حتى بالنسبة للشباب يّلي 

عم يحقنوا فيهن"

َمن ُينِجد "الوطن الملجأ"؟

لوحة أليمن بعلبكي.

من يضع أسس المحاسبة وقواعدها؟ واضح أن المشاركين في نقاشات 
الجماعات المرّكزة ال يثقون بالدولة الفاشلة الحالية إلطالق أّي فكرة 

عملّية حول ملّف الحرب برّمته. الفاعلون في عمليَتي المصالحة والمحاسبة، 
قوى مجتمعّية مبهمة، لكن ال بد من الركون اليها في انتظار "دولة 

أفضل". تسّمى هذه المجموعة بمصطلحات معروفة من نوع "المجتمع 
المدنّي"، "المجتمع األهلّي" أو "مؤسسات المجتمع المدنّي ومنظماته"
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"الوطن امللجأ" َمن ُينِجده؟

محمود الزيباوي

بشكل  الصليبي  استعرض  المقالة،  ه��ذه  في 
موجز وسلس "الهجرة" الداخلية للجماعات أو 
الطوائف اللبنانية في الفترة التي سبقت إنشاء 
الباحث،  رأي  بحسب  اللبنانية".  "المتصرفية 
رسميًا  اس��ت��ع��م��ااًل  "ل��ب��ن��ان"  اس���م  ُيستعمل  ل��م 
محدد المضمون إاّل بعد قيام هذه المتصرفية، 
إلى  ل��إلش��ارة  لبنان"  "جبل  اس��م  ُيستعمل  ول��م 
المنطقة الشهابية بكاملها إاّل في وقت متأخر 
من القرن الثامن عشر. قبل أن  تولد الجمهورية 
اللبنانية، نشأت "اإلمارة اللبنانية" تحت حكم 
المعنيين والشهابيين، وتألفت بشكل أساسي 
"من المقاطعات المارونية والدرزية التي كانت 
إقطاعًا لألمراء، والتي شكلت بعد ذلك متصرفية 
لبنان". تجاوز حكم هؤالء األم��راء في كثير من 
إل��ى المناطق  األح��ي��ان ح��دود ه��ذه المقاطعات 
وبيروت،  المعنيون صيدا  لها. حكم  المتاخمة 
ودخلت طرابلس ضمن أمالكهم مدة من الزمن. 
أكثر  المناطق  ه��ذه  الشهابيون  حكم  ك��ذل��ك، 
م��ن م����رة، وس��ي��ط��روا ع��ل��ى ال��ق��س��م األوس����ط من 
الرسمية  الوجهة  م��ن  ُيعتبر  ك��ان  ال��ذي  البقاع 
ًا من والية دمشق، كما سيطروا على سهل  جزء
ع��ك��ار ف��ي ال��ش��م��ال ال��ش��رق��ي م��ن ط��راب��ل��س. لم 
الشمالي،  البقاع  المعنيون والشهابيون  يحكم 
المسلمين  م��ن  بعلبك  منطقة  س��ك��ان  أن  غير 

الشيعة كانوا "على عالقة وثيقة بشؤون اإلمارة 
إل��ى حد ال يمكن أن يفصل تاريخها  اللبنانية 
ع��ن ت��اري��خ ج��ب��ل ل��ب��ن��ان". ام��ت��د ال��ح��ك��م المعني 
والشهابي في الفترة العثمانية من جبال لبنان 
في  تماثل  منطقة  وض��م  ال��ب��ح��ر،  إل��ى  الشرقية 
في  ول��دت  التي  اللبنانية  الجمهورية  ح��دوده��ا 
ل��م تكن  المنطقة  ه��ذه  أن  مرحلة الح��ق��ة، غير 
موّحدة "بسبب االنقسامات العميقة بين الفرق 
وال��ط��وائ��ف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، وان ال��م��ؤرخ 
ل��ي��ج��د ص��ع��وب��ة ف���ي ال��ت��ك��ل��م ع���ن ش��ع��ب لبناني 
ُيشبه  ما  الطوائف  ظ". شكلت هذه 

ّ
دون تحف

ال��ك��ون��ف��ي��دي��رال��ي��ة، واق��ت��ص��ر االت���ص���ال العملي 
بينها على التعاون السياسي والعسكري.

الهجرات الداخلية
المنطقة  العثماني، عرفت هذه  الحكم  قبل 
ت����ح����والت دي���م���وغ���راف���ي���ة ع�����دي�����دة، وت���غ���ي���رت 
سيطرت  ك��ب��ي��ر.  بشكل  السكانية  تركيبتها 
باستثناء  بأكمله  لبنان  على  الشيعة  من  ف��رق 
م��ن��اط��ق ب��ش��ري وال��ب��ت��رون وج��ب��ي��ل ال��ت��ي كانت 
تحت سيطرة الموارنة. بقيت كسروان شيعية 

ح��ت��ى ال��ق��رن ال���راب���ع ع��ش��ر، وك��ذل��ك 
ك���ان���ت ح����ال ال��ب��ق��اع. 
ق���ب���ل ذل�����ك ال���ت���اري���خ، 
االسماعيلية  انتشرت 
ال��ت��ي��م وف��ي  ف���ي وادي 
ال���ش���وف ع��ل��ى األرج����ح، 
ث��م ت��ح��ول أه���ل هاتين 
ال�����م�����ن�����ط�����ق�����ت�����ي�����ن ال�������ى 
ال����م����ذه����ب ال����������درزي ف��ي 
القرن  وق��ت ما في مطلع 
الحادي عشر. بين 1098 
ال���ش���رق  ش���ه���د  و1291، 
الحمالت  األوس����ط دخ���ول 
ال�����ص�����ل�����ي�����ب�����ي�����ة وت��������داع��������ي 
اإلم������������ارات ال����ت����ي أق���ام���ت���ه���ا 
ف����ي ال���م���ش���رق، وم�����ع خ����روج 
الخريطة  تغيرت  ال��ف��رن��ج��ة، 
ال��دي��م��وغ��راف��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان. 
الفاطمية،  الخالفة  سقطت 
وم��ع��ه��ا ف��ق��د ال��ش��ي��ع��ة السند 
القاهرة،  ف�"أصبحت  الحامي، 
حتى  الشيعي  ال��ع��ال��م  عاصمة 
ذلك الحين، قاعدة السالطين 
م����ن األي���وب���ي���ي���ن وال���م���م���ال���ي���ك، 
وح�����ص�����ن�����ًا ض�������د ال���ص���ل���ي���ب���ي���ي���ن 
وال���ش���ي���ع���ة ع���ل���ى ال�����س�����واء". أت����ّم 
من  ال��ش��ام  ب��الد  تحرير  المماليك 

ال��ف��رن��ج��ة، ث��م ان��ق��ل��ب��وا ع��ل��ى ال��ش��ي��ع��ة، وان��ه��ارت 
"وتحول  أمامهم،  سريعًا  والضنية  عكار  جبال 
وتفّرق  السّنة،  إلى  المنطقتين  هاتين  سكان 

ال��س��ن��ي��ون".  هم 
ّ
 محل

ّ
ف��ح��ل ال��ب��الد  ف��ي  بعضهم 

قاوم شيعة كسروان المماليك على مدى ثالثة 
العام  ف��ي  هزيمتهم  إث��ر  وتشتتوا  ع��ام��ًا،  عشر 
1305، "ومع مرور السنين أخذ المستوطنون 
��ون محل 

ّ
ال��م��وارن��ة ال��ق��ادم��ون م��ن ال��ش��م��ال ي��ح��ل

ال��ش��ي��ع��ة ف���ي ه����ذه ال���م���ن���اط���ق، ب��ي��ن��م��ا اس��ت��م��ر 
واالضطهاد،  الضغط  نتيجة  الشيعة  تقلص 
ت��دري��ج��ًا من  الشيعي يختفي  ال��م��ذه��ب  ف��أخ��ذ 
أكثر مدن الساحل، حتى لم تبق له أغلبية إاّل 
في مدينة صور. أما جبل الدروز فلم تبق فيه 
منطقة  ف��ي  ف��ق��ط،  شيعيتين  قريتين  س��وى 
ال��غ��رب )ج��ن��وب ش��رق ب��ي��روت(، ب��اإلض��اف��ة إلى 
بعض الجاليات الساحلية خارج بيروت وبعض 
قرى الشوف الجنوبي، في مقاطعة جزين. وقد 
القادمين  الشيعة  من  الجماعات  بعض  عبرت 
في  اللبنانية  ال��م��رت��ف��ع��ات  بعلبك  منطقة  م��ن 
أوائ����ل ال��ق��رن ال��س��ادس ع��ش��ر، واس��ت��ق��رت في 
مناطق جبيل وبشري وك��س��روان. ولكن ما إن 
ق���ارب ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع��ش��ر نهايته ح��ت��ى ك��ان 
���ردوا من هذه 

ُ
المستوطنين قد ط أكثر ه��ؤالء 

الشهابيين،  من  بمساعدة  المارونية  المناطق 
ت���ارك���ي���ن وراءه�������م ع�����ددًا ق��ل��ي��ال م���ن ال��ج��ال��ي��ات 
الشيعية ال يزال في منطقة جبيل حتى اآلن".

ب��ال��ت��زام��ن م��ع ه���ذا االن���ح���دار ال��ش��ي��ع��ي، ازداد 
عدد السّنة خالل فترة المماليك والعثمانيين، 
وتكّرس تمّددهم مع الزمن. في المقابل، استقّر 
ال�����دروز ف���ي ال���ش���وف ووادي ال��ت��ي��م، وارت��ب��ط��وا 
سياسيًا ب��ال��م��وارن��ة خ��الل ال��ق��رن ال��س��اب��ع عشر. 
من وادي العاصي، جاء هؤالء الموارنة إلى جبل 
لبنان، واستوطنوا في البدء األقاليم الشمالية 
بالتمدد  وأخ���ذوا  وجبيل،  والبترون  بشري  من 
جنوبًا إلى كسروان في مطلع القرن الرابع عشر، 
كما أشرنا. بعد ذلك، استقّر عدد كبير منهم 
رعاية  الجنوب تحت  ال��درزي��ة في  المناطق  في 
الطوائف  المعنيين والشهابيين، وباتوا أوسع 
ال��روم(  )أي  الملكيون  جنح  البالد.  في  انتشارًا 
الى التجمع في المدن الساحلية والقرى الجبلية 
أساسي  بشكل  معيشتهم  ����دوا 

ّ
ووط الكبيرة، 

على التجارة والحرف. انقسمت هذه الطائفة في 
أواخر القرن السابع عشر رومًا أرثوذكسًا ورومًا 
البالد  منها  كبير  قسم  واس��ت��وط��ن  كاثوليكًا، 
"نسبة  أن  الصليبي  ي��رى كمال  دف��ع��ات.  على 
كبيرة من الروم الكاثوليك والروم األرثوذكس 
ف��ي ل��ب��ن��ان ك��ان��وا م��ن ال��واف��دي��ن ال��ج��دد ال��ذي��ن 
العثماني، وخاصة  العهد  البالد في  استوطنوا 

ب��ع��د ان��ف��ص��ال ال��ط��ائ��ف��ت��ي��ن، اال 
أن��ه ك��ان ف��ي لبنان ملكيون في 
زمن سابق لذلك، فقد كان ثمة 
ط��ائ��ف��ة ق��دي��م��ة م���ن ال��م��زارع��ي��ن 
الملكيين في لبنان الشمالي، في 
القرن  أوائ��ل  الكورة، منذ  منطقة 
الملكيين  إن  ي��ق��ال  ال��ث��ام��ن حيث 
ال��م��ق��ي��م��ي��ن ف����ي ه�����ذه ال��م��ن��ط��ق��ة 
اصطدموا بجيرانهم الموارنة. وقد 
لحق عدد كبير من هؤالء الملكيين 
إلى  ن��زوح��ه��م جنوبًا  ب��ال��م��وارن��ة عند 
المناطق الدرزية في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. ولكن الملكيين 
ف���ي ل��ب��ن��ان ال���ي���وم ال���ذي���ن ي���ع���ودون 
ب��أص��ل��ه��م إل�����ى ال����ك����ورة ال ي���ك���ّون���ون 
إال ن��س��ب��ة ض��ئ��ي��ل��ة م����ن ط��ائ��ف��ت��ه��م، 
واألغلبية العظمى جاءت من حوران، 
وشمال فلسطين، والداخل السوري، 
وقد هاجر بعض هؤالء الملكيين إلى 

ل�����ب�����ن�����ان ك���م���ا 

هاجر غيرهم من النصارى أثناء حكم المماليك 
ف�������رارًا م����ن أس���ال���ي���ب االض���ط���ه���اد ال���ت���ي ك��ان��ت 
ت���م���اَرس ف��ي ح��ق ال��ن��ص��ارى ب��ع��د ال��ق��ض��اء على 
أيام  كثيرون  تبعهم  وق��د  الصليبية.  اإلم���ارات 
المعنيين  ت��س��ام��ح  ج��ذب��ه��م  ف��ق��د  العثمانيين، 
لمزارعي  وخالفًا  الخّير.  وحكمهم  والشهابيين 
النازحين  ه��ؤالء  ك��ان معظم  الملكيين  ال��ك��ورة 
ال��ج��دد م��ن س��ك��ان ال��م��دن ال��ذي��ن ل��م تجذبهم 
الحياة الزراعية في الجبال، وبالتالي فإن نسبة 
��ت 

ّ
ض��ئ��ي��ل��ة م��ن��ه��م اس���ت���ق���ّرت ف���ي ال���ري���ف، وح��ل

األك��ث��ري��ة ف��ي م���دن ال��س��اح��ل وال���ق���رى الجبلية 
ال���ك���ب���رى ح���ي���ث واص����ل����وا ال���ع���م���ل ف����ي ال���ت���ج���ارة 

والحرف".
قبل أن يتحول لبنان وطنًا وجمهورية، حضن 
اختلفت  ك��م��ا  أص��ول��ه��ا  ف��ي  اختلفت  ج��م��اع��ات 
 م��ن هذه 

ٌّ
ف��ي نمّوها وت��ط��وره��ا، واكتسبت ك��ل

عاشت هذه  بها.  تميزت  الجماعات خصائص 
الطوائف جنبًا إلى جنب خالل الحكم الشهابي، 
غ��ي��ر أن���ه���ا ل���م ت���ت���وّح���د، "وه���ك���ذا ف����إن ال��ش��ع��ب 
اللبناني لم يكن حين ذاك أمة ذات وحدة في 
الهدف، وذات تحسس موحد بكيانها، بل برز 
م على 

ّ
كحلف يجمع بين طوائف مختلفة، منظ

شكل عقد اجتماعي. وتاريخ لبنان منذ القرن 
الثامن عشر ينطوي في المقام األول على تطور 
التطور  هذا  وانعكاس  االجتماعي،  العقد  هذا 

على مجرى التنظيم السياسي للبالد".

الهدف المشترك
الصليبي،  كمال  بحث  النهار"  "ملحق  نشر 
ورأى م��ن خ��الل��ه أن "ل��ب��ن��ان ال��ش��ي��ع��ة وال����دروز 
والموارنة غير لبنان السّنة والطوائف األخرى"، 
وب��ع��د أس��ب��وع��ي��ن، ع���اد ون��ش��ر ردًا م���ن توقيع 
"ِل��م  أب��وم��راد عنوانه على صيغة س���ؤال:  مفيد 
يختلف السّنة والملكيون عن الشيعة والدروز 
والموارنة؟". اعتبر الكاتب أن الصليبي أغفل 
مسيحي  كمرجع  ب��ال��روم  العثمانيين  "اع��ت��راف 
رسمي ووجه ذمي شرعي"، وشّدد على أهمية 
هذا االعتراف الذي أعطى األرثوذكسي "حقوقا 
رعوية جعلته مواطنًا ثانيًا إلى جانب المواطن 
األول الذي هو المواطن السًني". هكذا تعايش 
ال��س��ّن��ي��ون وال��م��ل��ك��ي��ون ب��ان��ت��ظ��ام ف���ي ال��م��دن 
والموانئ والسهول المفتوحة، "فاستأثر أهل 
والمدنية.  العسكرية  ال��دول��ة  بوظائف  السّنة 
وانصرف األرثوذكس إلى النشاط االقتصادي 

واألدب������ي، وه����ذا ما 

ي��ف��س��ر ل��ن��ا ت��ج��م��ع ال���ث���روة االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��روم، 
المدن  في  بعد،  ما  في  وكاثوليكًا  أرثوذكسًا 
على  حصولهم  وك��ذل��ك  المختلفة،  العثمانية 
والمهنية،  والتقنية  واإلداري���ة  المالية  الخبرة 
م��ن أهل  وإط���الق لفظة خ��واج��ة على النصارى 
ال���م���دن، أي ع��ل��ى ال�����روم ال��م��ل��ك��ي��ي��ن، ت��ح��ري��ف 
ل��ل��ف��ظ��ة خ��وج��ة أي م��ع��ل��م". ش��ك��ل��ت ات��ف��اق��ات 
منعطفًا  القانوني  سليمان  م��ع  األول  فرنسوا 
للرعايا  فرنسا  حماية  أق��ّرت  إذ  مهمًا،  تاريخيًا 
ال��الت��ي��ن ع��ل��ى أرض ال��س��ل��ط��ن��ة. ول��م��ا ضعفت 
هذه السلطنة، توسعت هذه الحماية لتشمل 
م��ن ق��ال بقول ال��الت��ي��ن، أي ال��م��وارن��ة ث��ّم ال��روم 
ال��ك��اث��ول��ي��ك. س��اه��م��ت ه����ذه ال���ح���ال ف���ي دف��ع 
بعض الدروز والشيعة إلى التنصر، "واقتباس 
المذهب الماروني بالذات، تخلصًا من المتاعب 
وط��م��ع��ًا ب��ال��م��ك��اس��ب ال��ت��ي أغ��دق��ت��ه��ا ال��ح��م��اي��ة 
وقنصلياتها الطامعة". اجتمع الموارنة والدروز 
والشيعة في مواجهة سياسة التهميش التي 
اع��ت��م��دت��ه��ا ال��خ��الف��ة ت��ج��اه��ه��م، وان���ض���ّم ال����روم 
ال��ق��رن التاسع  ال��وح��دة الثالثية ف��ي  إل��ى ه��ذه 
النعيم، مرقد  ج���اذب  اش��ت��ّد  "ع��ن��دم��ا  عشر 
المذكورة  الطوائف  خلقته  ال��ذي  العنزة، 
����دت ووّس��ع��ت م��ا ُي��س��ّم��ى اإلم���ارة 

ّ
ح��ي��ن وط

ب��وح��دة  ال��س��ّن��ي��ون  ال��ت��ح��ق  وق���د  اللبنانية، 
ال���ه���دف ت��ل��ك ب��ع��د أن ص��دم��ه��م س��ق��وط 
الفتاة  تركيا  سياسة  ورّوعتهم  الخالفة، 
ال��ت��ت��ري��ك��ي��ة ال��ق��وم��ي��ة ال��م��ع��ادي��ة ل��ل��ع��رب، 
وتبخرت  الفرنسي،  االنتداب  وضايقهم 
عثمانية كانت  اإلسالمية  الخالفة  أحالم 

أم مصرية فاروقية". 
يصعب القول بأن هذه الوحدة تمت 
الموارنة  الوردية. تقاتل  الصورة  بهذه 
وال��دروز بين 1840 و1842، مما سمح 
ل��ل��س��ل��ط��ن��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ب���إل���غ���اء اإلم�����ارة 
البالد.  وتعيين موظف عثماني إلدارة 
ت��ح��ول��ت اإلم������ارة إل����ى ق��ائ��م��ق��ام��ي��ت��ي��ن، 
المتفاقم  االحتقان  من  عقدين  وبعد 
بين ال��م��وارن��ة ال���دروز، غ��رق لبنان في 
مذابح 1860 التي امتدت إلى الداخل 
ال����س����وري وأوق����ع����ت أل������وف ال��ق��ت��ل��ى. 
أفسحت ه��ذه ال��ك��ارث��ة ال��م��ج��ال أم��ام 
إل����ى ق��ي��ام  ل��ل��ت��دخ��ل، وأدت  ف��رن��س��ا 
كيان خاص للبنان يرأسه متصرف 
م��س��ي��ح��ي ك��اث��ول��ي��ك��ي غ��ي��ر ل��ب��ن��ان��ي 
ب��ي��ن رع��اي��اه.  ال��س��ل��ط��ان م��ن  يعّينه 
اللبنانية  ال��ف��ك��رة  ول���دت  ه��ك��ذا 
وت���ح���ق���ق���ت م����ع ن���ه���اي���ة ال��ع��ه��د 
الحلفاء  ان��ت��ص��ار  عند  العثماني 
العالمية األول��ى. في  في الحرب 
أي���ل���ول 1920،  م���ن  األول  ال���ي���وم 
ظهر الجنرال غورو وسط بطريرك 
ال���م���وارن���ة وال��م��ف��ت��ي ال��ك��ب��ي��ر في 
قصر الصنوبر، وأعلن في خطاب 
ط����وي����ل ق����ي����ام "ل����ب����ن����ان ال��ك��ب��ي��ر" 
أم����ام أع���ي���ان ال���ب���الد، وت���زام���ن ه��ذا 
اإلع��الن مع القضاء على استقالل 
"ال�����دول�����ة ال���ع���رب���ي���ة" ف����ي س���وري���ا. 
خ���ط���ب ال��ق��ن��ص��ل ن��ج��ي��ب ب���ي���ه أب���و 
ص��وان يومذاك في بدء االحتفال، 
وق����ال م��رّح��ب��ًا ب��ال��ج��ن��رال ال��ف��رن��س��ي: 
"ف����ي ه����ذه ال��س��اع��ة ال��م��ه��ي��ب��ة ال��ت��ي 
غير  حقبة  لتدوين  التاريخ  تدخل 
قابلة لالنمحاء، بيروت زهرة سوريا، 
ال��ك��ب��ي��ر، مستعيدة  ل��ب��ن��ان  ع��اص��م��ة 
أن����ف����اس����ه����ا ال������ح������رة، ت���ح���ي���ي ف��ي��ك��م 
راع��ي��ه��ا وت��ح��ي��ي ب��ش��خ��ص��ك��م ف��رن��س��ا 
المجيدة". في 23 أيار 1926، تلقت 
دول����ة ل��ب��ن��ان ال��ك��ب��ي��ر دس���ت���ورًا ح��ّول��ه��ا 
إل���ى "ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة". هكذا 
اللبنانية  الجمهورية  م��ن   

ٌّ
ك��ل ول���دت 

االنتداب  تحت  السورية  والجمهورية 

ال���واح���د، وك��ان��ت لهما عملة واح���دة  ال��ف��رن��س��ي 
وخدمات جمركية واحدة، كما كان لكل دولة 
ية الخاصة، تحت 

ّ
علمها الخاص، وإدارتها المحل

الفرنسي ذاته الذي  السامي  المفّوض  إشراف 
وبعد سنوات،  بيروت.  الدائم في  مقامه  ك��ان 
أصبح لكل من الدولتين الشقيقتين نشيدها 

الوطني الخاص بها.
تّم إعالن دولة لبنان الكبير كدولة مستقلة 
ت��ح��ت االن���ت���داب ال��ف��رن��س��ي، وت���م ب��ع��ده��ا إق���رار 
ن��ادى  التي  ال��دع��وة  ال��دس��ت��ور، وتحققت بذلك 
ب��ه��ا ال��م��وارن��ة م��ن��ذ ع��ه��د ال��م��ت��ص��رف��ي��ة. رفضت 
لبنان  في  وأنصارها  السورية  الوطنية  الحركة 
ودخلت  ال��ن��اش��ئ،  اللبناني  بالكيان  االع��ت��راف 
المنطقة في ص��راع داخلي استمر حتى مطلع 
الثالثينات، حين اشترطت فرنسا على الحركة 
اللبناني  بالكيان  االع��ت��راف  ال��س��وري��ة  الوطنية 
قبل توقيع معاهدة تقّر فيها باستقالل دولتي 
سوريا ولبنان. ولد الميثاق اللبناني في خضّم 
هذا الصراع، وجاء بمثابة صيغة توفيقية تجمع 

بالكيان  واالع��ت��راف  العربي  القومي  ال���والء  بين 
اللبناني. في دمشق، تحدث رياض بك الصلح 
ع��ن "ال��م��وارن��ة والنهضة ال��ع��رب��ي��ة"، ف���رّد أسعد 
عقل التحية بالمثل، وقال: "أجل ان نفحات روح 
 

ّ
دمشق وأنوار قلبها الفياض، تصل إلينا، وتحل

في قلوبنا على الرحب والسعة، وتتعانق، على 
الرغم من جميع العقبات، مع روح لبنان وجهوده 
الوطنية ومناعته التاريخية في المحافظة على 
اس��ت��ق��الل��ه. ن��ح��ن ن��ق��ّر ل��س��وري��ا ال��ع��رب��ي��ة ال��ج��ب��ارة 
للحياة  طموحها  ون��ق��ّدس  السامية،  بمكانتها 
ال��ح��رة، ون��ع��ت��رف ب���أن دم��ش��ق ك��ان��ت وم���ا برحت 
ق��ائ��دة ال��ع��رب ونهضاتهم وس��ي��دة ه��ذا الشرق 
القريب، فانقذوها وانقذوا لبنان يا دعاة األخاء 
والتفاهم. وحيلوا دون قيام كل عقبة يقيمها 
المقدس  تعاونهما  ط��ري��ق  ف��ي  المستعجلون 
لضمان ح��ري��ة ال��ب��ل��دي��ن". ب��ع��ده��ا، أع��ل��ن ري��اض 
الصلح في صيدا أنه "لبناني انفصالي اذا كان 
حقيقيًا"،  اس��ت��ق��الاًل  اللبناني  ال��ك��ي��ان  أس���اس 
وش���ك���ل ه����ذا اإلع������الن والدة ل��م��رح��ل��ة ج��دي��دة 
اللبناني  ال��وط��ن  م��ب��دأ  ال��س��ّن��ة  ت��ب��ّن��ي  ب���دأ فيها 

المستقل.
اس��ت��ق��ل��ت ال���دول���ة ال��ن��اش��ئ��ة ع���ن ف��رن��س��ا في 
الحكم  سلطة  ال��م��وارن��ة  م 

ّ
وتسل  ،1943 ال��ع��ام 

في الجمهورية التي كان لهم الدور األساسي 
جمهورية،  إل��ى  ل��ب��ن��ان  ت��ح��ّول  تأسيسها.  ف��ي 
مة 

ّ
ال��ط��وائ��ف منظ م��ن  ب��ق��ي مجموعة  أن���ه  غ��ي��ر 

ع��ل��ى ش��ك��ل "ع��ق��د اج��ت��م��اع��ي"، ك��م��ا ف��ي عهد 

اإلم����ارة. ف��ي ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي 1952، اص���درت 
ج���ري���دة "ال���ع���م���ل" ل��م��ن��اس��ب��ة ع��ي��د االس��ت��ق��الل 
وع��ي��د ت��أس��ي��س ح���زب ال��ك��ت��ائ��ب ع���ددًا ممتازًا 
عنوانه  مميز  بمقال  فريحة  فيه سعيد  ش��ارك 
"ه������ذا ال���ك���وك���ت���ي���ل ال������ذي ي���ت���أل���ف م����ن ش��ع��ب 
ل��ب��ن��ان". اس��ت��ه��ل ص��اح��ب "ال��ص��ي��اد" حديثه 
ب��ال��ك��الم ع��ن ق��ان��ون االن��ت��خ��اب ال��ج��دي��د ال��ذي 
ت��ب��ّن��ت��ه ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ي��وم��ه��ا، ورأى أن��ه 
ق��ان��ون "ي����وزع ال���دوائ���ر ع��ل��ى أس���اس ط��ائ��ف��ي، 
فهنا سّني، وهناك ماروني، وهناك شيعي، أو 
أرمني  أو  أو كاثوليكي  أرثوذكسي،  أو  درزي، 
كاثوليكي، أو أرمني أرثوذكسي، أو األقلياتي 
ل��ك��ل واح�����د منهم  إل����ى األق���ل���ي���ات، إن  ن��س��ب��ة 
والجبل  العاصمة  ف��ي  ال��ح��رام  وأرض���ه  طائفته 
أن  الكاتب  اعتبر  اللبنانية".  المناطق  وسائر 
وق��ال:  اللبناني،  ال��واق��ع  ال��ق��ان��ون يعكس  ه��ذا 
"أعتقد لو أن الدوائر ُوّزع��ت على أس��اس غير 
ط��ائ��ف��ي ل��م��ا ت��ب��دل��ت ال��ح��ال ك��ث��ي��رًا، والنتخبت 
فضيلة  ألن  س��واه��م،  دون  نوابها  طائفة  ك��ل 
ها كما شئت، جعلت  العزلة أو االنكماش، سمِّ
ك��ل ط��ائ��ف��ة م��ن ط��وائ��ف ه���ذا ال��وط��ن تعتصم 
فريحة  ر 

ّ
ح��ذ بأحيائها".  وتستقل  بمناطقها 

في  الطائفية  المسألة  تعاظم  من  خطابه  في 
خطر،  لبنان  ف��ي  "الطائفية  وأض����اف:  ل��ب��ن��ان، 
وخ��ط��ر كبير ج���دًا، ول��ي��س أدل على ذل��ك من 
وجود هذا الكوكتيل العجيب الذي يتألف منه 
شعب لبنان. بل ان الكوكتيل العادي يمتزج 
ويختلط ويصبح واحدًا له طعم خاص ونكهة 
خاصة. أما شعبنا األبي فيتألف منه كوكتيل 
 بمئة طعم ومئة 

ّ
ال يمتزج وال يختلط، بل يظل

انتخابية، كل  ث��الث وثالثين دائ���رة  م��ع  ل��ون، 
وك��ل  ط��وائ��ف،  ل��ع��دة  أو  واح���دة منها لطائفة 
عنها، سواء  وممثلون  منها  ن��واب  لها  طائفة، 
أكان القانون على أساس طائفي أم كان على 

أساس: الدين لله والنيابة للجميع".
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون  ت���ش���اج���ر   ،1958 ال����ع����ام  وف�����ي 
بينهم لمدة ستة أشهر حول  ما  وتقاتلوا في 
ال��ت��ي عصفت بلبنان  ال��ع��رب��ي��ة  ال��وح��دة  م��س��أل��ة 
وال���ع���راق أي����ام ص��ع��ود ن��ج��م ال��زع��ي��م ج��م��ال عبد 
ل الشيخ عبد الله العاليلي ل�"ميالد 

ّ
الناصر. هل

أنه  البطولي،  اليوم  وق��ال: "وفخر هذا  لبنان"، 
جاء تصحيحًا ليوم بطولي قبله، فذاك أشار إلى 
أن لبنان ذو وج��ه عربي، وه��ذا أعلن في سمع 
الدنيا أن لبنان ذو حقيقة عربية، على أن ذاك 
ح��ّرر لبنان من مستعمر على نحو ول��ون، وهذا 
ح��ّرره من االستعمار على كل نحو وكل لون". 
ل��ه مثيل  ل��م يسبق  ال��ص��راع بشكل  تفّجر ه��ذا 
الحروب  من  سلسلة  وت��ح��ّول  السبعينات،  في 
أحدثت  ه��ذا.  يومنا  حتى  المتواصلة  األهلية 
ه��ذه السلسلة م��ن ال��ح��روب ت��ح��واًل ج��ذري��ًا في 
في  ��ى 

ّ
ت��ج��ل اللبنانية  ال��دي��م��وغ��راف��ي��ة  ال��خ��ري��ط��ة 

خروج الشيعة من العزلة وصعودهم إلى الواجهة 
في  ودخولهم  المسيحيين  وانكفاء  جهة،  من 

حال اإلحباط المزمنة من جهة أخرى.
دم����رت ال���ح���روب األه��ل��ي��ة ال��ف��ك��رة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
غ���ي���ر أن���ه���ا ل����م ت���ق���ض ع���ل���ى ال���ب���ن���اء ال��ع��ش��ائ��ري 
الطوائفي الذي ساد في عهد اإلمارة، قبل قيام 
المتصرفية، واستمر سيدا في عهد االستقالل 
وب���ع���ده. ف���ي ه����ذه ال��ح��ق��ب��ة ال��ح��اف��ل��ة ب���األزم���ات، 
فريق  فتبّنى  والئ��ه��م،  ف��ي  اللبنانيون  اخ��ت��ل��ف 
آخر  فريق  وتبّنى  الملجأ"،  "لبنان  فكرة  منهم 
ثالث  فريق  وتبّنى  ال��س��وري��ة"،  "القومية  فكرة 
األفكار  ه��ذه  تهاوت  العربية".  "القومية  فكرة 
ب���ال���ت���زام���ن م���ع ص���ع���ود ال��ق��وت��ي��ن اإلق��ل��ي��م��ي��ت��ي��ن 
القوة  والمتجددتين،  القديمتين  الكبيرتين 
اإلي����ران����ي����ة وال�����ق�����وة ال���ت���رك���ي���ة، وع�������ودة ال���ع���رب 
إل����ى ال��ع��ص��ر ال�����ذي اط���ل���ق���وا ع��ل��ي��ه اس����م "ع��ص��ر 
األي��ام،  إليه  ما ستؤول  انتظار  في  االنحطاط". 
يتشّبث اللبنانيون بعشائريتهم التقليدية في 
انتظار قوة خارجية عظمى تعيد رسم مصيرهم، 

كما حدث في الماضي القريب.

في العام 1965، أنجز كمال الصليبي بحثًا باالنكليزية عنوانه "تاريخ لبنان الحديث" تناول 
فيه نشوء هذا الوطن وتطّوره من القرن الثامن عشر حتى العصر الحالي، وصدر الكتاب 
عن "دار وادنفلد ونيكولسون" البريطانية بالتعاون مع "دار بريغر" األميركية في صيف 

ذلك العام. قبل صدور هذا الكتاب المرجعي، وضع المورخ مقالة عنوانها "تعريف موجز 
بلبنان" ُترجم إلى العربية وُنشر في مجلة "األبحاث" الصادرة عن الجامعة األميركية في 
العام 1962، واعُتبر هذا البحث مقدمة لـ"تاريخ لبنان الحديث". في شباط 1965، أعاد 

"ملحق النهار" نشر هذه المقالة منّوها بأهميتها، واختار لها عنوانا مثيرا: "تاريخ لبنان 
الطائفي، قرون من التصّرف الذاتي لم يكن فيها شعب لبناني".

تفّجر الصراع في منتصف 
السبعينات، وتحّول سلسلة من 
الحروب األهلية المتواصلة حتى 

يومنا هذا، أحدثت تحواًل جذريًا في 
الخريطة الديموغرافية اللبنانية 

تجّلى في خروج الشيعة من العزلة 
وصعودهم إلى الواجهة، وانكفاء 

المسيحيين ودخولهم في حال 
اإلحباط المزمنة

تهاوت أفكار "لبنان الملجأ" 
و"القومية السورية" و"القومية 

العربية" بالتزامن مع صعود 
القوتين اإلقليميتين الكبيرتين 

القديمتين والمتجددتين، اإليرانية 
والتركية، وعودة العرب إلى 

العصر الذي اطلقوا عليه اسم 
"عصر االنحطاط". في انتظار 

ما ستؤول إليه األيام، يتشّبث 
اللبنانيون بعشائريتهم التقليدية 

في انتظار قوة خارجية عظمى 
تعيد رسم مصيرهم، كما حدث 

في الماضي القريب

"الحج الى االرز في لبنان"، ريشة الرسام كوزتسكا شستوفاري، المتحف الوطني المجري.
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تحت عنوان "ال مصالحة بين اإلسالم والحداثة"، 
21 آذار 2015، كتب علي حرب مقااًل في "ملحق 
النهار"، وهو شيوعي قديم وتلميذ من تالمذة 
محمد أرك����ون وق���د ك��ت��ب ع��ن��ه ق��دي��م��ًا ي��ق��ول إن 
أرك���ون "ف��ج��ر ال��ن��ص م��ن ال��داخ��ل" وك���ان يقصد 
طبعًا النص القرآني. ذهب أركون وترهاته، وبقي 

القرآن وآياته حية في قلوب المؤمنين.
علي ح��رب ه���ذا، ل��ه ج���ذور شيعية تنّكر لها، 
انضم كغيره من المالحدة الى الطابور الذي أعلن 
الحرب على اإلسالم بحجة ما يرتكبه "داعش" من 
ذبح "تلفزيوني" يثير القشعريرة في النفوس، 
الرجل سؤاله  الغريب أن يضع  ب��اإلس��الم.  ويضّر 
بين  المصالحة  األول بصيغة جديدة وه��ي: هل 
اإلسالم والغرب ممكنة؟ وكأن الغرب هو الحداثة 

واإلسالم هو القديم.
ال أري���د ال��دف��اع ع��ن اإلس����الم ك��رس��ال��ة سموية 
جاءت لصالح االنسان، توّجهه الى اإليمان بالله، 
وم��ع��رف��ة ال��خ��ي��ر م��ن ال��ش��ر. اإلس����الم ك��دي��ن ليس 
بحاجة للدفاع عنه، ولكن بعض الناس قد أغلق 
الله عقولهم وقلوبهم، ففضلوا العيش في ظالم 
االل��ح��اد على العيش ف��ي ن��ور االي��م��ان، وه���ذا هو 
الفرق. "إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين 
األف��ك��ار،  بلبلة  ال��ذي��ن هّمهم  ال يعقلون". ه��ؤالء 
تحت شعارات هدامة تلجأ الى منهج تخريبي من 
دون أن يكون عندها أي منهج إصالحي تستريح 
اليه النفوس المؤمنة... هو الهدم والهدم فقط. 
الذين يتطاولون على اإلسالم، وقفوا أمام فلسفة 
عدمية، فشلت تاريخيًا، وفي مقدمتها الفلسفة 
ال��م��ارك��س��ي��ة ال���ت���ي اع���ت���ب���رت أن ال����دي����ن أف��ي��ون 
الشعوب، وأن أصل الحياة هو المادة، ولما سأل 
لينين نفسه عن المادة قال: "من العبث السؤال 
ع��ن ال���م���ادة" ألن���ه وص���ل ال���ى ط��ري��ق م���س���دود، ال 

يؤدي الى أي نتيجة علمية موضوعية.
ال��ق��رآن الكريم: "مثل  يقول الله عز وج��ل في 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل اس��ف��ارًا". ال أود ال��دخ��ول ف��ي ج��دل عقيم 
ال��ع��ب��ث أن تخاطب  م���ع ه�����ؤالء ج��م��ي��ع��ًا، ألن م���ن 
انسانًا يرفض مبدأ اإليمان بالخالق، ألن ذلك في 
أصل جبلته العقلية التي يأبى بها الخضوع لرب 
العالمين، وتخضع فقط لوساوس الشيطان. قد 
أغلق الله عقولهم وقلوبهم، ففضلوا العيش في 
ظالم االلحاد على العيش في ظالل اإليمان. وهذا 
هو الفرق. رس��ول اإلس��الم ليس فيلسوفًا، لكنه 
أخذ بأيدينا الى المعرفة الحقة، وأنقذنا من عمى 

البصيرة.
 الحقيقة أن الحداثة لم يعد لها مفهوم خاص، 
التكنولوجي،  التقدم  أه��ي  الديموقراطية،  أه��ي 
أنني  المهم  الدين واألخ����الق؟!  التمرد على  أه��ي 
لم أع��رف م��اذا يقصد بالمصالحة ول��م أع��رف ماذا 

يقصد بالحداثة.
أعرف أن علي حرب شيوعي قديم وماركسي 
م����ادي، وس���أب���دأ م��ع��ه ب��ت��اري��خ ال��ق��ت��ل ف��ي ال��ش��رق 
ال���ت���ي ي��ط��رح��ه��ا تتعلق  ال��م��ش��ك��ل��ة  وال���غ���رب ألن 
ب���أس���ل���وب ال��ق��ت��ل ع��ن��د "داع�������ش" ال�����ذي رف��ض��ه 
ره بأن الروس 

ّ
المسلمون قبل غيرهم. أود أن أذك

لينين،  بقيادة  البلشفية  ثورتهم  ب���دأوا  عندما 
قّدم اليه أعوانه كشفًا يحمل أسماء الماليين من 
حلفائه االشتراكيين، فوضع خطًا أحمر على هذه 
فكان  ج��اء ستالين  ثم  فأعدموا جميعًا.  الالئحة 
سفاحًا من الطراز األول يقتل أقرب أعوانه عندما 
الجمهوريات  ال���روس  احتل  وعندما  فيه.  يشك 
االسالمية المجاورة لروسيا، أعدموا ما يزيد على 
قين 

ّ
تلوا معل

ُ
خمسة وعشرين ألف عالم مسلم، ق

على أغصان االشجار.
انتخبُت مفتيًا لجبل لبنان عام 1962، في شهر 
أيلول، وكانت احتفاالت السوفيات بثورتهم في 
مفتي  سماحة  فانتدبني  الثاني،  تشرين  شهر 
الجمهورية آن��ذاك الشيخ محمد عاليا رحمه الله 
ألذه��ب مع صديق لي هو الشيخ رؤوف القادري 
رح���م���ه ال���ل���ه ال����ى االت���ح���اد ال��س��وف��ي��ات��ي وأش�����ارك 
احتفاالتهم  وسمرقند  طشقند  ف��ي  المسلمين 
ل��ي��ن��ي��ن��غ��راد وم���وس���ك���و وط��ش��ق��ن��د  ه����ن����اك. زرت 

وغير  وبخارى  أوكرانيا  وزرت  ودوشبا  وسمرقند 
ال��ت��ي ي��وج��د فيها المسلمون،  ال��م��دن  ذل���ك م��ن 
الوسطى  وآسيا  روسيا  مفتي  استقبلنا  وهناك 
الشيخ بابا خانوف رحمه الله، وقد قال لي المفتي 
رحمه الله يومها عن ستالين: "لعنه الله لقد اغلق 
علينا النوافذ واألب���واب". حاولُت أن أع��رف شيئًا 
االج��اب��ات  ه��ن��اك فكانت  المسلمين  أوض����اع  ع��ن 
تأتي مهتزة وخائفة، وكان نائب المفتي واسمه 
الشيخ اسماعيل، يتلو آيات من القرآن، ليرد علّي 

بأسلوب غير مباشر.
فشلت الشيوعية، وتمزق االتحاد السوفياتي، 
ولكن ظلت هناك جثة "محنطة" للينين، وكان 
من  ويعبدونه  يقدسونه  والشيوعيون  ال���روس 
ال��ي��وم. وألننا  دون الله وه��م يفعلون ذل��ك حتى 
رنا علي 

ّ
نتكلم عن تاريخ الذبح والقتل، وقد ذك

حرب بما حدث في باريس من اعتداء ارهابي ضد 
جريدة "شارلي إيبدو" عندما نشرت كاريكاتورًا 
ساخرًا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقدم بعض 
الشباب على تفجير مكتب الجريدة وقتل عدد 
���ر ك��ات��ب ال��م��ق��ال، بأن 

ّ
منهم. يطيب ل��ي أن أذك

الثورة الفرنسية عندما قامت، اخترعوا آلة للقتل 
الفرنسيون  النبالء  أل��وف  وأع���دم  المقصلة،  ه��ي 
طعت 

ُ
وق المتحضر،  االس��ل��وب  ب��ه��ذا  وعائالتهم 

رؤوسهم جميعًا.
ت���اري���خ ف��رن��س��ا االس��ت��ع��م��اري يحّدثنا  ك��م��ا أن 
ال��ج��زائ��ر على يد  ع��ن مليون شهيد سقطوا ف��ي 
المستعمرين الفرنسيين، وكانوا يلقون بعضهم 
على  رم��ي��ًا  وي��ق��ت��ل��ون��ه��م  أوراس  ج��ب��ال  م���ن ذرى 

الصخور.
أذكر انني كنت فتى في ريعان الصبا، عندما 

ف��ي تظاهرات ض��د استعمار فرنسا  أخ��رج  كنت 
لسوريا ولبنان ومحاولة فصل لبنان عن سوريا، 
والمؤامرة الكبرى التي تمت عبر اتفاق سايكس 
العربي، وكانت بريطانيا  العالم  - بيكو لتقسيم 
ف��أع��ط��وه��ا ه��دي��ة لليهود  اح��ت��ل��ت فلسطين  ق��د 
تزال  أرضها. وال  على  الصهيوني  الكيان  إلقامة 
اس��رائ��ي��ل ت��م��ارس االره�����اب ال��رس��م��ي، وتتوسع 
اميركا وبريطانيا وفرنسا  باالستيطان، وال تزال 
والغرب كله يقف وراء اسرائيل. فهل هذه هي 

الديموقراطية؟
التي يريدنا علي ح��رب أن  الحداثة  ه��ذه ه��ي 
إرض��اء  لبنان  فرنسا  أن��ش��أت  لقد  معها.  نتصالح 
ت��زال  ال  ط��ائ��ف��ي��ة،  دول����ة  واق���ام���ت  للمسيحيين، 
حتى اآلن ال تعرف هويتها، ألن الصراع الطائفي 
ول��م يستفد  ال��ح��ض��اري��ة،  المعاني  أس��ق��ط جميع 
ال��ش��ع��ب اللبناني ب���أي ش���يء م��ن ه���ذه ال��ح��داث��ة، 
ب��ل ع��اد ال��ى ال���وراء أل��وف السنين، وال��خ��الف بين 
المسلمين على أشّده والخالف بين المسيحيين 
على أش��ده. نتشدق بالديموقراطية، وليس لنا 

منها نصيب ال في قليل وال في كثير. 
السؤال: لماذا لم يتقدم لبنان، وهو الذي تأثر 
بالحضارة الفرنسية الى أقصى درج��ات التأثير، 
وه��ل ك��ان اإلس���الم ه��و السبب ف��ي ت��أخ��ر لبنان، 

وفيه ما فيه من طوائف أخرى؟!
عندما ذهب لصوص أوروبا البيض الى االرض 
ال��ج��دي��دة ف��ي أم��ي��رك��ا، اع��م��ل��وا ق��ت��اًل ف��ي الهنود 
ذهب  وعندما  األصليين،  األرض  أصحاب  الحمر 
األميركيون الى افريقيا واختطفوا أبناءها السود 
لكي يصبحوا عبيدًا لهم، ماذا فعل هؤالء بالزنوج؟ 
ألم يعاملوهم معاملة الحيوانات؟ أال تزال عنصرية 

البيض االوروبيين قائمة حتى يومنا هذا؟ 
ال��ت��ي تجعل م��ن االميركيين  أي ح��داث��ة ه��ذه 
أتباعًا لبني إسرائيل، يحّركونهم حسب المصالح 
الصهيونية ويشاركون في قتل الفلسطينيين 

وتعذيبهم؟

لقد تأثرت أنظمة عربية كثيرة باالشتراكية، 
وط��ّب��ق��ت دول ع��رب��ي��ة األن��ظ��م��ة ال��ع��ص��ري��ة ال��ت��ي 
أخذتها عن فرنسا، فلماذا لم تتقدم هذه البالد، 
ول���م���اذا فشلت ال��ح��ك��وم��ات ال��ق��وم��ي��ة ف��ي تحرير 
فلسطين، ولماذا تحول كثير من الحكام العرب 

الى الديكتاتورية ولم ينتفعوا من الحداثة؟!
هذا غيض من فيض، وال يزال الحديث حول 
الحداثة، ولم ندخل بعد في الحديث عن الدين، 
وهل هو الذي يعطل التقدم العلمي، وهل جميع 
الدول المتقدمة صناعيًا وحضاريًا دول علمانية؟ 
أليست اليابان والصين تدينان بالبوذية؟ وهل 
العلمنة،  نحو  التوجه  سببه  ال��غ��رب  ف��ي  التقدم 
وه��ل صحيح أن ال��غ��رب ق��د ت��ح��رر م��ن عنصريته 

الصليبية؟ 
ع��ش��ت ف���ي أوروب�����ا وزرت أم��ي��رك��ا م����رات ع���دة، 
ورأي�����ت ك��ي��ف أن ال��ع��ل��م��ن��ة أف��ض��ت ال���ى التحلل 
الجنسية  الحريات  أصبحت  وكيف  االجتماعي، 
خ���ط���رًا ي���ه���دد ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��غ��رب��ي��ة ب���األم���راض 
وأحالوني  السوربون  الى  عندما دخلت  الخبيثة. 
على طبيب ليجري لي فحصًا شاماًل، دخلت عند 
طبيب عربي يعيش في فرنسا، فقلت له: ارجو اال 
تأخذ مني كمية كبيرة من الدم، ألني كنت في 
المستشفى واخ���ذوا مني كمية من  الصباح في 
الدم وافرة، فقال لي: هذه ليست لك يا سماحة 
يمارس  ال���ذي  الطائش  للشباب  ه��ذه  المفتي، 
الجنس بشكل خاطئ، وهناك ستون أو سبعون 
جرثومة تنشأ عن هذه العالقات الخاطئة. خرجت 
م���ن ع��ن��د ال��ط��ب��ي��ب واش���ت���ري���ت زج���اج���ة س��ب��ي��رت��و 
ومطهرات لليدين ووضعتها عند مدخل الغرفة 
ألغسل يدي قبل أن أمس أّي شيء من الطعام 
والشراب، وأصبحت أعيش في وساوس انتقال 
العدوى باليد اليَّ من هؤالء المهووسين جنسيًا.

لالنسان،  حاميًا  ليكون  ال��دي��ن،  يتدخل  هنا 
وهي  الطبيعية،  الجنسية  ال��ح��ي��اة  على  وليصر 
الزواج الشرعي القائم على الطهر والعفة. الدين 

ولألسرة.  لالنسان  الحماية  عوامل  من  عامل  هنا 
ف����اذا ان��ت��ق��ل��ن��ا ال���ى ق��ض��ي��ة االخ�����الق، ف��ال��دي��ن هو 
ال�����ذي ي��رب��ي االن���س���ان ع��ل��ى ال��ق��ي��م ال��ب��ع��ي��دة عن 
الضمير  ترّبي  داخلية،  رقابة  الدين  االنحرافات. 
والرقابة  بالله،  بااليمان  تتصل  وجدانية  تربية 
على النفس، لحمايتها من الوقوع في ما يفسد 

الحياة االجتماعية.
ما هي الحداثة في عرف المالحدة والعلمانيين 

اذا خلت من كل ذلك؟!

الديموقراطية واالستعمار
وهو  الديموقراطية،  ع��ن  ح��رب  علي  يتحدث 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة باسم  إل��غ��اء  م��ن يعمل على  اول 
الدين، وعدم  يحاول هدم  الديموقراطية حينما 
االع��ت��راف ب��اآلخ��ر، ويوجه أح��ق��اده ناحية االس��الم 
وحده. لقد سقطت الديموقراطية سقوطًا رهيبًا 
عند ظاهرة االستعمار العنصري والصليبي على 
العالم االسالمي، تارة بالغش، وط��ورًا باستخدام 
يدافعون  الذين  الوطنيين  ضد  الوسائل  أبشع 

عن حرية بالدهم.
اليهود  احتالل  الغرب كله ش��ارك في جريمة 
ل��ف��ل��س��ط��ي��ن وم���ح���اول���ت���ه ال���ق���ض���اء ع���ل���ى ال��ه��وي��ة 
العنصرية  ت���زال  وال  فلسطين،  لشعب  العربية 
ال��غ��رب��ي��ة تفعل ذل���ك. ال��غ��زو ال��غ��رب��ي ل��ب��الدن��ا ج��اء 
بالديكتاتوريات ولم يجئ بالديموقراطية. الغزو 
األميركي األخير للعراق أطلق يد إيران في العراق 
وس��وري��ا واليمن ولبنان، وك��ل ما يجري اآلن في 
البالد العربية من حروب سببه ما قامت به أميركا 
للعراق، وتغليب فئة مذهبية على فئة  غ��زو  من 
أخرى. كل الخراب الذي تجّره ايران على العرب، 
ي���دور م��ع ال��م��ص��ال��ح االس��رائ��ي��ل��ي��ة، ل��ذل��ك تتفرج 
اميركا والغرب على ما يحدث في سوريا والعراق 
دون ال��ت��دخ��ل. ه��ذا م��ا ج��ن��اه ب��وش على ال��ع��رب، 
وه���ذا م��ا جنته ام��ي��رك��ا. وه���ذه ه��ي ال��ح��داث��ة التي 
اتسم بها النظامان العراقي والسوري، واالنظمة 

القومية في المنطقة.
ع��ن  ال�����ح�����دي�����ث  ف������ي  اس�����ت�����غ�����رق  ان  أري���������د  ال 
الديموقراطية الزائفة التي ال يراها حرب اال في 
ما حدث لجريدة "شارلي إيبدو" في فرنسا، وفي 
التي  القشور  وف��ي  فرنسا،  ف��ي  المسلمة  حجاب 

يحاول ان يتزلف بها للفرنسيين حتى العمالة.

الرسوم الكاريكاتورية
من السخافة أن يدافع حرب عن هذه الرسوم، 
م��ن منطلق عنصري، ضد  ال���ذي فعل فعله  ألن 
أو  ال��ي��ه��ود  ول��م يفعله ض��د  ال��ع��رب والمسلمين، 
غيرهم، فالصهيونية تتحكم في عقول الغربيين 
ك��أن��ه��ا وب�����اء ي��ن��ت��ش��ر ف���ي ك���ل م���ك���ان، وح��م��الت 
المستشرقين ع��ل��ى االس����الم ق��دي��م��ة ج���دًا، ق��دم 

الصراع الصليبي – االسالمي في هذا العالم.
ولكي تعرف الفرق الحضاري بيننا وبين هؤالء، 
ال تجد صحافيًا مسلمًا نشر كاريكاتورًا يهزأ به 
من المسيح أو من مريم، ولكن العكس حصل، 
وس���خ���ري���ة ال��ص��ح��ف ال��ف��رن��س��ي��ة م���ن ال��م��س��ي��ح أو 
أم��ه تحدث في جميع ال��دول األوروب��ي��ة ألن هذه 
الشعوب فقدت ايمانها واحترامها لالديان منذ 
انقالبها على الكنيسة، فاحتقار الصليب ورسمه 
ب��ص��ورة س��اخ��رة ج���اءت م��ن ال��غ��رب ول���م ت���أت من 

المسلمين.

حّراس العقيدة واألوطان
ح����راس ال��ع��ق��ي��دة ال��ذي��ن ي��ت��ح��دث ع��ن��ه��م ه��ذا 
المتمرد على ال��دي��ن، ه��م ال��ذي��ن وق��ف��وا ف��ي وجه 
االس��ت��ع��م��ار، وال���ث���ورات الوطنية ال��ت��ي ق��ام��ت في 
العالم العربي واالسالمي كان وراءها دائمًا حّراس 
العقيدة هؤالء. كان الحاج أمين الحسيني والقسام 
المجاهدين ضد  المثل، في مقدمة  على سبيل 
االحتالل البريطاني ثم الصهيوني، وكانت منابر 
ال��ح��ق وال���ص���دق وال���دف���اع عن  م��ن��اب��ر  المسلمين 

العدالة ضد الظلم والطغيان والفساد.
ال��ت��اري��خ ي��ق��ول إن ع��ل��م��اء االس�����الم ف��ي االزه���ر 
هم الذين وقفوا في وجه نابوليون عندما احتل 
مصر، وقد دخلت خيله األزهر ليقضي على شعلة 
االيمان التي كانت تضيء أمام الشعب المصري 
لمواجهة المستعمرين. اما المذبذبون من أمثالك 
فهم في مزبلة التاريخ ألنهم يدافعون عن الغرب 
أكثر مما يدافعون عن بالدهم ويدينون للعلمنة 

أك��ث��ر م��م��ا ي��دي��ن��ون ل��ل��دي��ن، وي��ع��ب��دون م��ارك��س 
ولينين ويكفرون بالله عز وجل.

ح���ّراس العقيدة ه��م ص��ّم��ام األم���ان ف��ي العالم 
العربي وف��ي خ��ارج��ه، وه��م ال��ذي��ن ينتشرون في 
أيديهم  ال��ي��وم، ويدخل على  األرض  بقاع  شتى 
أل���وف ال��ش��ب��اب ف��ي االس���الم ف��ي أوروب����ا وأم��ي��رك��ا، 
ب��ع��دم��ا ج��ّره��م االل��ح��اد ال���ى ال��ض��ي��اع وال��ح��ي��وان��ي��ة، 
وم��ن هنا  االس���الم.  ف��ي  "انسانيتهم"  فاكتشفوا 

جاء خوف أوروبا من االسالم.
أم���ا م��ا ي��ق��وم ب��ه "داع����ش" ف��ه��و ن��ت��اج م��ا تقوم 
ب���ه اي�����ران وم����ا ي��ق��وم ب���ه ب��ش��ار األس����د وال��م��ال��ك��ي 
��اح��ون ال��ذي��ن ي��ذب��ح��ون ال��ش��ع��وب بسبب 

ّ
وال��س��ف

عصبياتهم المذهبية التي تعرفها أنت أكثر مما 
يعرفها اآلخرون.

مما يؤسف له أنك شيعي وشيوعي في الوقت 
نفسه، وأن ال��ذي دفعك ال��ى مهاجمة "داع��ش" 
ال���ي���وم ه���و ال���ح���رب ال��ت��ي ت��ش��ّن��ه��ا إي�����ران ويشّنها 
عمالء إيران ضد "داعش" مع أن المنظمات التي 
أنشأتها ورعتها إيران تقوم بأعمال وحشية اكثر 
م���ن "داع�����ش" أل���ف م����رة. وألن����ك ل���م تستطع أن 
تتحرر من عقدك التاريخية السوداء تتحدث عن 
"داعش" وال تتحدث عّمن أنتج "داعش" وغيرها 
وه���و إي�����ران وال��ن��ظ��ام ال���س���وري ال��م��ل��ح��د وال��ن��ظ��ام 

العراقي المذهبي الذي صنعته إيران.
إنك تحرض الفرنسيين ضد أبناء جلدتك لكي 
تثبت أنك "متحضر" وأنهم متخلفون، وهذه هي 
االسالمية،  للحضارة  تتنكر  أن  بعينها.  الخيانة 
ه�����ذا ش�����أن ج��م��ي��ع ال����ذي����ن أن�����ك�����روا ف���ض���ل ه���ذه 
العالم كله، ول��وال وص��ول االس��الم  الحضارة على 
والغربيين  الفرنسيين  واحتكاك  االن��دل��س،  ال��ى 
ابن  الفلسفة عن  بالحضارة االسالمية، وأخذهم 
رشد الشارح األكبر ألرسطو، ما عرف الفرنسيون 
هذه الفلسفة االغريقية. واذا كانت الفلسفة هي 
البحث عما وراء الطبيعة، فإن أحدًا من الفالسفة 
القدامى لم يحقق هذه الغاية، ألن العقل يعجز 

عن معرفة ما وراء الطبيعة.
ال��ق��رآن ق���راءة علمية وموضوعية،  ي��ق��رأ  ال���ذي 
يرى كيف أن كتاب الله، قد حّض االنسان على 
النظر في آيات الكون، ليكتشف الحقائق التي 
تدل على أن لهذا الكون خالقًا مبدعًا. قال تعالى: 
ُه ِمن 

َ
ق

َ
ل
َ
��يٍء خ

َ
ي ش

َ
��َرُه من أ

َ
��ف

ْ
ك

َ
ِتل اإلنساُن ما أ

ُ
"ق

َرُه" )عبس: 17-19(. من هذه  ��دَّ
َ
��ق

َ
ف ُه 

َ
ق

َ
ل
َ
خ ٍة 

َ
ف

ْ
ط

ُّ
ن

ان  ال��ى  ال��ت��ي تحكم تطورها  وال��ق��وان��ي��ن  النطفة 
تصبح انسانًا، ب��دأ التفكر في سر ه��ذه النطفة 

المعجزة، للوصول الى االيمان بالله.
نيويورك  في  العلوم  اكاديمية  رئيس  يقول 
س��اب��ق��ًا إك��ري��س��ي م��وري��س��ون ف��ي ك��ت��اب��ه "ال��ع��ال��م 
للفلسفة  الذهبي  العصر  "بلغ  وح���ده":  يقف  ال 
الطبيعية ذروته بين 1820 و1850. وكانت تلك 
في  مرسومة  وج��ود خطة  على  تبرهن  الفلسفة 
الخلق بإبداء عجائب الطبيعة، وكان الفيلسوف 
تكوين  ب��راع��ة  ال���ى  االن��ت��ب��اه  يستدعي  الطبيعي 
ال���ع���ي���ن ال���ب���ش���ري���ة، ب���م���ا ت���ح���وي���ه م����ن ت��ن��ظ��ي��م��ات 
تلسكوبية، وكان يذكر ما في مفاصل االنسان 
م��ن ليونة وتنظيم ي��دع��وان ال��ى ال��ع��ج��ب. وك��ان 
التي  الوسائط  واح��ك��ام  التكاثر  لخفايا  يدهش 
يواصل االنسان وكل كائن حي بها، وكان يبين 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  الكيميائية  العمليات 
الكائنات الحية، فيراها براهين قاطعة على وجود 
تدبير في الطبيعة، وم��ن ثم على وج��ود الخالق 
المدبر". لوال هذا العقل، لما كان هناك علم، ولما 
كان هنالك انجازات علمية. من أوجد هذا العقل، 
وه���ل يمكن ان ت��ك��ون ال��م��ص��ادف��ة وح��ده��ا التي 
المصادفة  استحالة  العلم  يؤكد  ذل��ك؟  صنعت 
ألنها ال تخلق نظامًا، وك��ل ما في الكون يخضع 
انظام كوني رائع، يؤكد وجود خالق عظيم. نحن 
ال نحسدك على جهلك، بل نعتز بإيماننا ونثق 

بالله وحده.
ل��ق��د ن��ج��ح ال��غ��رب ن��ج��اح��ًا ك��ب��ي��رًا ف��ي الصناعة 
ال��ع��ل��م، لكنه اي��ض��ًا نجح ف��ي صناعة  واس��ت��غ��الل 
ال���م���وت، ف��ج��ّرب��ه ف��ي أوروب�����ا أواًل وك��ان��ت ال��ح��رب 
العالمية الثانية التي قضى فيها خمسون مليونًا 
م���ن ال��ب��ش��ر، وب��ع��دم��ا ه����دأت ال���ح���رب ف���ي أوروب�����ا، 
ص���ّدروه���ا ال��ي��ن��ا وم���ذ ق��ام��ت اس��رائ��ي��ل وسالحهم 
يفتك بنا، فسوق السالح يحتاج الى حروب، وهم 
يقفون وراء جميع الحروب التي تقع على ارضنا. 

انهم قتلة.

بين اإلسالم واإللحاد

الشيخ محمد علي الجوزو

رد

م��اَء  ف��وج��ئ��ت، عندما رأي���ت، بعد تحرير ت��ك��ري��ت، 
دجلة وهو يجري في موضع جريمة "سبايكر". كنت 
الجريان  أن��ه توقف عن  الحين،  ذل��ك  منذ  أعتقد، 
أمام جاللة الضحايا وهول الجريمة. ليقل لي أحٌد 
إنه ما عاد يجري إاّل بعد طرد القتلة. ليقل لي أحٌد 
إنه عاد ليغسل الدماء ويعيد إلى الشاطئ ألقه في 
استقبال أمهات الشهداء وآبائهم. ليقل لي أحٌد 
إنه عاد ليوصل دماء نينوى بدماء بغداد والبصرة. 
 اللصوص الرسميين 

َ
ليقل لي أحٌد إنه عاد لُيغرق

الحرام،  الحروب، يجرف تجارتهم وكسبهم  وتّجار 
ليصنَع  بالطين،  والطين  بالماء  ال��م��اء  ليمزَج  ع��اد 
المذنبين  ق��ل��وَب  ليطّهَر  ج��دي��دة،   

ً
بابلية أل��واح��ًا 

ويرّمَم أرواح الخائبين، عاد ليرتقي بالفجيعة إلى 
المؤبد،  وال��ح��زَن  المؤبد"  "ال��ن��دَم   

َ
وي��ح��ّول الحكمة 

 ال��م��ؤب��د، وال��ظ��الَم ال��م��ؤب��د، وال��ت��ي��َه المؤبد، 
َ

وال��ق��ل��ق
، إل���ى األب����د، ال يضطر ش��اع��ره  إل���ى وط���ٍن ت���ع���دديٍّ

َمشنقة"  َيضفُر  النخيِل   
ُ

"َس��ع��ف ي��ق��ول:  أن  يومًا 
ال��س��م��اوي( وال: "فضّيق  ال���راح���ل ك��اظ��م  )ال��ش��اع��ر 
 واشدْد من خناِقهم/ فربما كان في إرخاِئِه 

َ
الحبل

 عّنا في القصوِر 
ُ

ضرُر" )الجواهري( أو: "أيها السائل
 المدفِع" )محمد 

ِّ
الُهّجِع/ نحُن ال نرقُد إال تحت ظل

حبيب العبيدي( وال يهتف أبناؤه: "ِاع��دم، ِاعدم، 
ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة" أو...

أما من أحٍد يشتهي أن يكذب؟
¶¶¶

أيهما أخطر؟
ولألتراك  االستراتيجي،  مشروعهم  لإليرانيين 

مشروعهم االستراتيجي، ال ريب في ذلك.
معنوا النظر قلياًل، أيُّ المشروعين أخطر؟

َ
أ

 ع��روب��ي م��ؤي��د لمحور ال��م��ق��اوم��ة يقول: 
ٌ

ص��دي��ق
اإليرانيون ال يستطيعون ابتالع العالم العربي ألن 

يسهل  األت����راك  مذهبيًا.  عنهم  تختلف  أكثريته 
 معهم مذهبيًا، 

ٌ
 متوافقة

َ
عليهم ذلك ألن األكثرية

وَمن يخالفهم ِمن السّنة فإن فقَهُه يرضى بشرعية 
نختاَر  أن  ملزمون  نحن  المسلم.  الحاكم  ب" 

ّ
"تغل

صداقة َمن يدعم المقاومة.
ق: غطاء المقاومة أخطر.

ّ
صديق عروبي آخر يعل

صديق إسالمي سّني يوضح: ألنهم متوافقون 
م��ع��ن��ا م��ذه��ب��ي��ًا ف��إن��ه��م ال ي��ش��ك��ل��ون خ���ط���رًا علينا 

كاإليرانيين.
صديق إسالمي شيعي يرّد: ال، ألنهم مختلفون 
السّنة  بون 

ّ
ويغل فإنهم سيسحقوننا  مذهبيًا،  عنا 

علينا.
ق: في كل األحوال يريدوننا 

ّ
صديق مسيحي يعل

 ذمة"، عندما يحين الوقت لتطبيق الشريعة.
َ

"أهل
صديق فلسطيني أراد أن يختم: ال تبخلوا علينا 

بدعائكم.
لكن صديقًا سعوديًا عاجلنا وهو يسأل معاتبًا: 

لماذا تتجاهلون مشروعنا؟
¶¶¶

داخل األمبراطورية

ف��ي ال��ج��زء ال��ث��ان��ي م��ن ك��ت��اب��ه، "ت��اري��خ ال��دول��ة 
العثمانية" الصادر في اسطنبول عام 1990 عن 
مؤسسة فيصل للتمويل في تركيا يقول المؤلف 
يلماز أوزتونا في الشأن األرمني: "بأمٍر من وزير 
األعظم  ال��ص��در  وتصديق  ب��ك  طلعت  الداخلية 
الموجودين  األرم��ن  إبعاد  تم  باشا  حليم  سعيد 
في األناضول الشرقية والوسطى )...( وسيقوا 
إل���ى األق���ط���ار ال��ج��ن��وب��ي��ة م��ن األم��ب��راط��وري��ة )...( 
وهي حاليًا سوريا، لبنان، األردن، العراق )التي( 
كانت أكثر رفاهية من األناضول )وذل��ك( تحت 
حماية الجيش )...( لقد تم إسكان األرم��ن في 
)ال���والي���ات( ال��ع��رب��ي��ة خ���الل ع���دة أش��ه��ر، وإلن��ه��م 
المعيشة )في  م��ن  ُم��ِج��دٌّ ون��ش��ط تمكنوا  ش��ع��ٌب 
ظروف( أحسَن مما كانوا يعيشونها في األناضول 
الشرقية والوسطى بعد أن لقوا عونًا من اإلدارة 
العثمانية )...( إن األرمن الموجودين اليوم في 
أوروبا وأميركا هم أبناء أرمن األناضول هؤالء، ولو 
كانت حركة 1915 قتاًل جماعيًا وليس تهجيرًا، 
كما يّدعون، لما كان هناك أرمن اآلن في أوروبا 

وأميركا".

أقطار  داخ��ل  المهم  لله على سالمتهم،  الحمد 
"ال  التي  اللبنانية  ال��ن��واوي��س  مثل  األم��ب��راط��وري��ة! 
قلت من والية عثمانية إلى 

ُ
موجب إلعادتها ألنها ن

على  التركية  الخارجية  وزارة  ل��رد  وفقًا  العاصمة" 
وزارة الخارجية اللبنانية.

ولكي نزيدكم من الشعر بيتًا كما يقولون، فقد 
ذكر المؤلف في سياق اآلثار المنهوبة أن عمودين 
السليمانية  لجامع  الضخمة  األرب��ع��ة  األع��م��دة  م��ن 
قد  القانوني،  سليمان  سلطنة  أثناء  ّيد 

ُ
ش ال��ذي 

ُجلبا من مصر ولبنان، األول من معبد مصري قديم 
والثاني من بعلبك. داخل األمبراطورية!

ل��ن تتجرأ يومًا  على أس���اس ه��ذا المبدأ س��وف 
ال��ق��اه��رة أو ال��ري��اض أو ب��غ��داد، ف��ض��اًل ع��ن "الجثة 
الرسول  فات 

ّ
مخل بإعادة  المطالبة  على  العربية"، 

ال��ك��ري��م وص��ح��اب��ت��ه، ح��ي��ث ك����ان ب���ع���ٌض م���ن ه��ذه 
��ف��ات ف���ي ال��م��دي��ن��ة وال��ب��ع��ض اآلخ����ر ب��ح��وزة 

ّ
ال��م��خ��ل

القاهرة،  في  العباسي  الخليفة  الثالث،  المتوكل 
ح��ي��ن��م��ا ج������رى اإلس����ت����ي����الء ع��ل��ي��ه��ا ب���ع���د س��ي��ط��رة 
لها مع الخليفة 

ْ
العثمانيين على مصر في 1517 ونق

و"الخالفة" إلى العاصمة؛ أي داخل األمبراطورية!

أرواح  بسبع  ق��ص��ة،  قصته  ش��اه  سليمان  لكن 
العاصمة ويصر  إل��ى  ال��ع��ودة  ال��ل��ه، يرفض  يرحمه 
ع��ل��ى ال��ب��ق��اء ف��ي ال���والي���ات ط��ال��م��ا أن األم����ر، داخ��ل 
األم��ب��راط��وري��ة! فأينما ن��ق��ل��وه ال ب��د أن ي��ع��ود إل��ى 
األراض��ي التي ترمز الى اتساعها خ��ارج األناضول، 
وخصوصًا إذا كان هذا الخارج عربيًا، أي "عثمانيًا 

أّبًا عن جد" كما تراه استطنبول.
¶¶¶

Lepanto
أمام  العثمانيون  انهزم   1571 العام  خريف  في 
جرت  بحرية  معركٍة  ف��ي  أوروب����ي  مسيحي  تحالف 
في ليبانتو أمام سواحل اليونان. من بين الغنائم 
البحرية  راي��ة قائد  األوروب���ي  التحالف  التي غنمها 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة م����ؤذن ب��اش��ا زادة ال��ح��ري��ري��ة ال��م��ط��رزة 

بالذهب.
ف��ي ال��ع��ام 1965 أع���اد ال��ب��اب��ا ب��ول��س ال��س��ادس 
هذه الراية الغنيمة إلى تركيا تعبيرًا عن الصداقة 
"المشتهاة" وخدمة لثقافة السالم والتعايش، ثمَّ 

زار تركيا بنفسه بعد عامين. يا أولي األلباب!

ماُء تكريت
جواد الساعدي

رّشة ملح

منمنمة مملوكية من نسخة مزّوقة من "مقامات الحريري"، مطلع القرن الرابع عشر، المتحف البريطاني، لندن.
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كان  األق���ل،  على  الماضية،  الثالثة  العقود  ف��ي 
عالم السياسة في العالم العربي يتدهور وينزلق 
سريعًا إل��ى ه��اوي��ة سحيقة م��ن االن��ح��ط��اط. لقد 
غابت تدريجًا الشخصيات التي كانت تدير ذلك 
العالم باحتراف يغلب عليه الشغف، حيث كانت 
من  الفريدة  المؤثرة،  الشخصية  مالمح  تنبعث 
يستند  ال��ذي  الوطني  المشروع  نوعها، صاحبة 
لها  إل��ى رؤى شخصية،  األح��ي��ان  م��ن  ف��ي كثير 
كان  ال��ذي  بالهواء  تمتزج  التي  ال��ع��دوى  قابلية 

يتميز بنزاهته. 

خبرة الهذيان
َمن يتذكر ريمون إده، األريستوقراطي النزيه 
الذي توفى في باريس منفيًا؟ في الجانب اآلخر 
كان  أريستوقراطيًا.  الناصر  عبد  جمال  يكن  لم 
ابنًا لعائلة ريفية، غير أنه كان نزيهًا في نظرته 
إل����ى ال��م��س��ت��ق��ب��ل. ل���م ي��ك��ن ف���اّلح���ًا إال ف���ي فشله 
أن  علينا  ثمنه.  ال��ع��رب  دف��ع  ال���ذي  الرومنطيقي 
ن��ت��ذك��ر ال��ح��ب��ي��ب ب��ورق��ي��ب��ة، ك��م��ال ج��ن��ب��الط، عبد 
الرحمن سوار الذهب، بن بال، عبد الرحمن البزاز، 
ف����اروق ق��دوم��ي، ع��ب��د ال��خ��ال��ق ح��س��ون��ة، ال��ش��اذل��ي 
ال��ق��ل��ي��ب��ي وآخ���ري���ن م���ن ال��س��اس��ة ال���ع���رب، ال��ذي��ن 
نزاهة  أن��ه ال يشك في  غير  معهم،  المرء  يختلف 
اح��ت��راف��ه��م ال��س��ي��اس��ي. ل��م يضعوا أق��دام��ه��م على 
م��واق��ع م��س��روق��ة ول���م ي��ك��ون��وا ل��ص��وص��ًا وال خدما 
أذالء. ك���ان���وا أب���ن���اء ل��ع��ال��م ال��س��ي��اس��ة وه���و ال��ع��ال��م 
أخالقيًا حين جمعهم  أب��ن��اءه  خ��ذل  لطالما  ال��ذي 
باألفاقين واالنتهازيين والسماسرة والمقاولين. 

األخبار  ف��إن نشرة  الناس  أغلبية  إل��ى  بالنسبة 
ه���ي ال��س��ي��اس��ة ك��ل��ه��ا. ل��ذل��ك ص���ار ال���ع���رب خ��ب��راء 
 وي������واري من 

ّ
ف���ي ال��ج��ان��ب ال����ذي ي��ك��ذب وي���غ���ش

السياسة. من سائق التاكسي إلى نادل المقهى 
مرورًا بناشر الكتب وبائع الخضرة ومرّوج بطاقات 
ال وصّباغ األحذية وكاتب العرائض 

ّ
الهاتف النق

ف���ي ب����اب ال��م��ح��ك��م��ة وص��اح��ب��ة ب��وت��ي��ك ال��م��الب��س 
ال��داخ��ل��ي��ة وح�����ارس م����رأب ال���س���ي���ارت؛ ك��ل��ه��م من 
هي  التي  السياسة،  في  يتحدثون  استثناء  غير 
بالنسبة إليهم علم في الغيب. بعضهم صار يعلن 
حسرته وهو يرى بائع سجائر جّوااًل قد أقام كشكا 
وغضبه  امتعاضه  يخفي  أن��ه  غير  الصحف،  لبيع 
حين يعلم أن بائعًا جّوااًل في السيدة زينب كان 
قد تسلم منصب رئيس وزراء في بلد س��ّن فيه 

حمورابي القوانين األولى في تاريخ البشرية. 

هل أصيبت مجتمعاتنا بخرف 
الشيخوخة؟

"َم�����ن ه���و ال����م����ه����دي؟". ي���س���أل���َك ك��م��ا ل���و أن��ه 
ي��ق��ول: "ال أح��ت��اج أن أق���ّدم ل��ك نفسي". س��ؤال 
وج����واب ُي��ح��اط��ان بالصمت ال��م��ري��ب. ه��ن��اك من 
على  نبتت  ال��ت��ي  جبرائيل  أجنحة  ع��ن  ي��ح��دث��َك 
أم��ا دن��ّو الساعة فقد ص��ارت  الحلم.  جسده ف��ي 
في  النساء  حكم  حصى. 

ُ
ت أن  م��ن  أكثر  عالماته 

الغرب والديموقراطية في ماليزيا وبالد البنغال 
والطائرة  "آي��ب��ل"  شركة  من  الذكية  والساعات 
الحافلة  جعلت  التي  ومرسيدس  طّيار  غير  من 
البحث  العلماء  وم��ح��اوالت  غير سائق  من  تسير 
للخلية  "أليست  الدماغ.  الخفي من  الجانب  في 

البشرية حرمة؟". ولكن أين تقع تلك الخلية؟
في العالم اإلخباري الذي يقيم فيه العرب، ال 
شيء يمت إلى الحقيقة أو الواقع بصلة. بالوهم 
ُي����ق����ادون، وم����ن خ���الل���ه ي��ش��ع��رون ب����أن ح��ي��ات��ه��م 
اآلخرين  حياة  عليها  تنطوي  ال  قيمة  تكتسب 

ال��ذي��ن س��ي��ذه��ب��ون إل���ى ال��ن��ار ب��س��ب��ب م��ا تفعله 
أنجيال ميركل بسكان دول األورو. وهذا ما سّهل 
ابين 

ّ
اع الطرق والمشعوذين والكذ

ّ
لألفاقين وقط

أن يمتهنوا السياسة، ليكونوا زعماء، ما من أحد 
ينافسهم في شعبيتهم. فهل صارت السياسة 
في العالم العربي مهنة من ال مهنة له. من توكل 
ع��ل��ى ال��ل��ه ل��ي��ك��ون م��ن��اف��س��ًا ذك��ي��ًا ف��ي ان��ت��خ��اب��ات 
دار الحياة في العالم 

ُ
مجلس النواب. وإال كيف ت

العربي اآلن؟  
سياسيو ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ال��ي��وم ه��م خ��ب��راء في 
الهذيان. كل ما ال ينفع، يمكن أن تجده لديهم. 
الحماية  ف��ي سبل  إال  يفكرون  ال  الخيال  ف��ق��راء 
هل  مدهشة.  عالمية  ع��روض  وهناك  الخارجية. 
ُيعقل أن في العراق اليوم أكثر من مئتي شركة 
تحكم  التي  الشخصيات  لحماية  عالمية  أمنية 
ال���ع���راق ف���ي م��ن��ط��ق��ة م��س��ّي��ج��ة اس��م��ه��ا المنطقة 
��ِت��ل أول��ف بالمه ف��ي باب 

ُ
ال��خ��ض��راء؟ ف��ي أس��وج ق

أما  زوج��ت��ه،  برفقة  فيلمًا  حضر  بعدما  السينما 
عام  تلت في مخزن 

ُ
فق ليند  أن��ا  الخارجية  وزي��رة 

الراقية بعدما دافعت عن نفسها  لبيع المالبس 
أح��د في أسوج  اليدوية. مع ذل��ك، ال  بحقيبتها 
يفكر في االستعانة بالشركات األمنية من أجل 

المحافظة على حياة السياسيين.
 في العراق كما في كل جزء من العالم العربي، 
يشعر السياسيون بالخوف. ربما يكمن السبب 
في الحب الفائض الذي صارت الجماهير تحاصر 
ب���ه س��ي��اس��ي��ي��ه��ا، ال���ذي���ن ي���درك���ون أن���ه ن���وع من 
لهم.  اح��ب��اط  م��ا يشكل مصدر  وه��ذا  الكراهية، 
في حقيقتهم، سياسيو العالم العربي محبطون. 
به  يلحق  أن  قبل  ال��ه��رب  منهم  الكثير  يتمنى 
خ���رف ال��ش��ي��خ��وخ��ة ال����ذي أص����اب ال��ج��م��اه��ي��ر من 

حولهم. لكن السلطة تغوي بكذبها. 

حية ودرج
هل كان علي عبد الله صالح، وهو الذي حكم 
قبل  رج��ل سياسة؟  م��ن 33 سنة،  أكثر  اليمن 
ص��ال��ح أل���م ي��ك��ن األخ ال��ع��ق��ي��د ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ي��ه��وى 
لعبة "ح��ي��ة ودرج"؟ ع��ب��ر ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن ك��ان 
إلى  بالنسبة  م��ص��در زه��و واب��ت��ه��اج  ال��ح��اك��م  لهو 
الجماهير. ما من أحد يفكر في الخسائر واألرباح 
ف���ي ظ���ل ت���ب���ادل األن���خ���اب وال���ق���ذائ���ف األخ���وي���ة. 
يذبح  لبنان،  في  الفلسطينية  الفصائل  كانت 
اها القذافي 

ّ
بعضها البعض اآلخر على طاولة غط

أما كان  الخرائط.  بالرمل. يحّرك إصبعًا فتتغير 
الثعلب يلهو فيما كانت األرانب تتقاتل، ألنها 
ال تجد أمامها ما تفعله وقد سّدت الطريق إلى 
فلسطين بالملفات التاريخية الشائكة. هل كان 
مختبر الفئران في حاجة إلى سياسيين؟ لم يكن 
للعصابات  يسّهل  وه��و  البشير  عمر  ال��س��ودان��ي 
ارتكاب المجازر في دارف��ور يفكر في مستقبله 
ق سلم الحكم 

ّ
السياسي. فالعسكري الذي تسل

على ظهر مرشده حسن الترابي ال يجد أمثولة له 
إال من طريق التحذلق البالغي والرقص في ليال 
عشر. كان الترابي أمثولته، وهو رجل مغامر وضع 
كتاب الله تحت إبطه من أجل أن تكون رقصته 
الغنوشي،  يفعله  م��ا  وه���ذا  اإلي���ق���اع.  مضبوطة 
ادار  لقد  تونس.  االسالموية في  الحداثة  رج��ل 
الرجل دولة صغيرة، هي واحدة من أكثر الدول 
ان��ض��ب��اط��ًا م��ن ح��ي��ث ق��وان��ي��ن��ه��ا ال��م��دن��ي��ة، ب��ده��اء 
ثعلب، غير أن الواقع كان قد فجعه، حين أثبت 
له أن ال أران��ب في ذل��ك البلد الصغير. وه��ذا ما 
خيال  إل��ى  الحية  ابتلعته  وق��د  يستسلم  جعله 
الذئاب الذين هاجموا متحف باردو وكانوا مزيجًا 
من اإلرهابيين ولصوص اآلث��ار. هل ك��ان درس 

باردو جواب "حركة النهضة" على انتصار التيار 
المدني الذي استحضر أيام بورقيبة المجيدة؟ 

مقّبالت على طريق القتل
��م��ت��ن��ا وح���رم���ت���ن���ا أج��م��ل 

ّ
ال���س���ي���اس���ة ال���ت���ي ح��ط

ي��ت��وّرع متسّولو  ت��زال مهنة ال  سنوات عمرنا، ال 
الشوارع عن الدخول إلى قصورها التي من رمل. 
بالتحليل  األخبار  شعب فذ، موسوعي، يستبق 
ويفجع سياسييه بما ينسبه إليهم من معجزات. 
الزبائن  ك��ان  س��ن��وات  قبل  مقهى دمشقي  ف��ي 
يبكون وهم يستمعون إلى خطاب يلقيه حسن 
نصر الله الذي كان ال ينظر إلى عيون مشاهديه 
ب��ص��اروخ. ال أحد  المقيم في عزلته األشبه  وه��و 
يدري متى ينطلق، وأي هدف سيدمر. فاألعداء 
الحدود بينهما أن  يتوزعون بين أرضين، تكاد 
��م��ح��ى. ف��َم��ن ه��و س��ي��اس��ي ال أه���ل ل���ه، وَم���ن هو 

ُ
ت

ديني ال شفعاء له. 
ال أح�����د ف����ي إم���ك���ان���ه أن ي��ت��ك��ه��ن ب���م���ا ت��ح��ت 
ال��ع��م��ام��ة. وك��م��ا ي��ق��ول ال��م��ث��ل الشعبي ال��ع��راق��ي 
"حرنا باألقرع من وين نبوسه"، فالعمامة دائرية 
وال م���رك���ز ل���ه���ا. ه���ي ك��ال��ص��ل��ع��ة ت���م���ام���ًا. وم��ث��ل��م��ا 
م��وض��ة بين اإلعالميين  ق��د أص��ب��ح  ال��ي��وم  الصلع 

وال��ب��ح��ارة  ن��ش��رات االخ��ب��ار والخّياطين  م��ي  وم��ق��دِّ
والرهبان وأبناء العوائل المترفة، صارت العمامة 
وخصوصًا  ال��ش��ع��وب،  بها  تتباهى  سياسيا  زّي���ًا 
بلعابهم  ��ب��ون 

ّ
ي��رط ال��ش��ع��وب ح��ي��ن  ت��ل��ك  مثقفي 

م��ف��ردات مثل "م��والن��ا" و"س��ي��دن��ا"، كما لو أنها 
آخر  أب��ن��اء  وه��م  الشيوعيون  المقبالت.  م��ن  ن��وع 

األديان، ينّعمون ألسنتهم بتلك المفردات. 
يكون  أن  أراد  اليمن  في  الحوثي  الملك  عبد 
نوعًا من حسن نصر الله. سبقه في ذلك مقتدى 
ال���ص���در. غ��ي��ر أن االث��ن��ي��ن ب��اع��ت��ب��اره��م��ا ق��ائ��دي��ن 
في  أمرهما  يحسما  لم  بهما،  منكوبين  لشعبين 
االنتساب إلى نصر الله، مثلما فعل العراقي عبد 
رم��ى بنفسه وبالعراق  ع��ارف حين  السالم محمد 
ف��ي ال��س��ل��ة ال��ن��اص��ري��ة. ك���ان ن��اص��ر أك��ب��ر م��ن أن 
د. يومها لم يكن القتل مشروعًا وطنيًا. هل 

َّ
ُيقل

صار كذلك في ما بعد؟ 

سياسيون وقتلة
الضيق هو  الباب  العربي،  العالم  إلى  بالنسبة 
العرب  يعيشه  م��ا  ظ��ل  العالم. ففي  إل��ى  مدخله 
من اقتتال داخلي يغلب عليه الطابع الطائفي، 
بعدما سمح العرب بأنفسهم إليران في أن تكون 

طرفًا في خالفاتهم التي ال معنى لها، يبدو أن 
الخروج إلى العالم بأيد غير ملطخة بالدماء، أمر 
كان  بنفسه  الجريمة  يرتكب  ل��م  ف��َم��ن  ص��ع��ب. 
لغة  ص��ار  القتل  أن  وبما  بصمته.  فيها  مشاركًا 
يومية في مناطق مختلفة من العالم العربي، فإن 
سياسيي العالم العربي هم قتلة ألنهم لم يمنعوا 

القتل. 
أج��ل أن ال يكون  السياسة من  لقد اخترعت 
ال��ق��ت��ل م��م��ك��ن��ًا. وه���و ت��ع��ري��ف ل��م ي��ع��د م���ت���داواًل. 
ال���س���ي���اس���ة ل���دي���ن���ا ه����ي ف�����ّن ال����ح����رب، وإن ك���ان 
عنهم.   

ً
ن��ي��اب��ة يقاتل  َم��ن  ي��ؤج��رون  السياسيون 

، تسلل أمراء الحرب الذين 
ّ

من هذا الموقع الرث
إل���ى السياسة.  ت��ّج��اره��ا،  ال��وق��ت نفسه  ه��م ف��ي 
بعيدة  ت��زال  التي ال  وه��ي  ف��ي فلسطين،  لدينا 
عن االنتقال إلى طور الفراشة، األلوف من أولئك 
ال��ت��ج��ار ال��م��وزع��ي��ن ب��ي��ن ط���رق ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة، 
 ل���ل���وص���ول إل���ى 

ً
م��م��ت��ه��ن��ي��ن ال���س���ي���اس���ة وس���ي���ل���ة

األسواق. يضعَك الحظ السيئ أحيانًا في القرب 
من أحدهم لتكتشف أن فلسطين كانت حقيبة، 
بعكس م��ا ك��ان محمود دروي���ش ي��ق��ول��ه. يتخذ 
الالجئ منهم هيئة المسافر الذي ال يجلس في 
الطائرة إاّل في جناح رجال األعمال. ألهذا السبب 
تستعر الحرب بين رجال األعمال ورجال الدين، 
الهذيان  لقد تحولت خبرة  وكلهم سياسيون؟ 
السياسي إلى قناع يرتديه كل َمن تتسع مخيلته 
لتقاطع سياسي بين الحرب والدين. سيقال إن 
الدين ال يوجه حربًا، وإن الحرب ال تنصر دينًا، 
غير أن هناك قاسمًا مشتركًا بينهما. السياسة 
من  غنيمتها  الحرب  تكسب  القاسم.  ذل��ك  هي 
خالل الدين، ويفترس الدين غنيمته من خالل 
الحرب. وإذا ما عرفنا أن المجتمع المسكين هو 
التي  المأساة  م��دى  ن��درك  أن  يمكننا  الغنيمة، 
يعيشها سكان قطاع غ��زة. ك��ان أب��و م��ازن، وهو 
رجل أعمال، قد طالب بعاصفة حزم على غزة من 

أجل إنهاء سطوة أمراء الحرب فيها.       

ال يزال الغد في حكم الغيب
اآلن، يحتل القتلة موقع الصدارة في حياتنا 
طالما  ال��ت��ي  الجنائزية  ال��م��س��ي��رات  السياسية. 
خميني،  األم��ة  مرشد  الفقيه،  الولي  بها  تغّنى 
صارت بمثابة عالمة تجارية مسجلة. صار توديع 
غدًا  م��ن��ا،  قتيل  ال��ص��ب��اح.  بقهوة  أش��ب��ه  القتلى 
قتيل منهم، ليستمر تداول الليل والنهار بين 
الحقيقة  م��اذا عن رج��ال السياسة؟ في  القتلة. 
يحكمون  رج���ال  العربي  العالم  ف��ي  ه��ن��اك  ليس 
َمن يقف في صدارة  رج��ال سياسة.  باعتبارهم 
ممثلو  حقيقتهم  ف��ي  ه��م  ال��س��ي��اس��ي  المشهد 
أقليات، استطاعت من طريق القتل أن تحتكر 
الجنائز  نجحت  لقد  الصامتة.  األكثرية  تمثيل 
ف��ي تقييد ح��رك��ة ال��ش��ارع واس��ت��ب��اح��ة ال��ل��س��ان. 
الهذيان  من  الكثير  هناك  العربي،  ال��ش��ارع  في 
لن  الهذيان  ذل��ك  أن شيئًا من  السياسي، غير 
زّينه  وق��د  العربي  فاللسان  ال��ل��س��ان.  إل��ى  يصل 
القمع بزخرفة جاّلديه، لن يقوى على أن يهذي 
تبت 

ُ
حّرًا بما تقوله األرواح. أهي الخطوات التي ك

"مشيناها  ال��ع��رب��ي:  ال��ش��اع��ر  ق���ال  مثلما  ع��ل��ي��ن��ا، 
خ��ط��ى ك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ن��ا/ وم���ن ك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ه خطى 
مشاها". لقد انتهينا إلى أرض ال سياسة فيها. 
أم��راء الحرب هم السادة فيها. قتلة األم��س هم 
قتلة اليوم وهم قتلة المستقبل. هل يقّدم لنا 
المشهد شعبًا يائسًا من سياسييه، أم يقّدم لنا 
الحالين  سياسيين يائسين من شعوبهم؟ في 
من  الكثير  التهمت  ق��د  الثعالب  ملهاة  ت��ك��ون 
مأساة األرانب. وال يزال الغد في حكم الغيب.     

... واسمها تدمر. في جلجلة الصحراء قالت 
م���ّرة: أن��ا تدمر وت��دم��ر أن��ا، كالنا روح���ان حللنا 
نخياًل.  وط���ورًا  ت���ارة،  وممتدة   شاهقة 

ً
ُص��ف��رة

ك���ان ذل���ك ف��ي ن��ي��س��ان 2004، ع��ن��دم��ا وص��ل 
إلى سوريا، وفٌد من إسبانيا، مكّون من أطباء 
وطبيبات، بعضهم جاء برفقة عائلته وأطفاله، 
لغرض المشاركة في مؤتمر طّبي في العاصمة 
ة 

ّ
أن خط يبدو  قيل.  آن���ذاك، حسبما  دمشق 

س���ي���اح���ي���ة، م����ن ش���أن���ه���ا ال���ت���رف���ي���ه ع����ن ال���وف���د 
ه��ذا، من خ��الل زي���ارة مواقع أثرية في أماكن 
مختلفة من سوريا، من مثل قلعة حلب وقلعة 
كانت  وتدمر،  وأفاميا  حماة  ونواعير  سمعان 
رة لنحو أرب��ع��ة أي���ام، وك��ان��ت هناك حاجة  م��ق��رَّ
م مجموعات  المقسَّ الوفد  لمرافقة  إلى صبايا 
��ِرح��ت الفكرة 

ُ
ع��ة على ب��ول��م��ان��ات ع���دة. ط م��وزَّ

على تدمر من زميالت. رفضْتها في البداية: 
"شو خصني أنا يترفهو أو ما يترفهو!"، فكان 
ب 

ّ
ال��رد: "منجّرب. على األق��ل منشتري بالمرت

ببلدنا  أثرية  مواقع  ومنشوف  الجامعة،  كتب 
إذًا،  الحكاية  أص��ل  ك��ان  ما شفناها".  بعمرنا 
الجانب االستهالكّي فيه،  أثار  غاًل محضًا، 

ُ
ش

اشمئزازًا في نفس تدمر ذات الكينونة غير 
الموائمة لألمور التجارية. وكما أن األطفال ال 
يجيدون في العادة، االرتجال، لحظة الوقوع 
ف��ي خ��ط��أ م��ا أث��ن��اء ال��ت��م��ث��ي��ل، ع��ل��ى ال��رغ��م من 
الحياة؛  مسرح  على  بارعين  مرتجلين  كونهم 
��ب��ه 

ّ
ك���ان���ت ت���دم���ر ك���ذل���ك، ال ت��ج��ي��د م���ا ي��ت��ط��ل

ه��ذا الشغل م��ن ارت��ج��ال س��ري��ع البديهة أم��ام 
أن تحصل في  ب��ّد  التي ال  الكثيرة  المطّبات 
واالب��ت��س��ام، وتقديم  االه��ت��م��ام  أث��ن��اء تمثيل 
الورد الذي هو نقد )عملة(. في معمعة تّرهات 
السمسرة،  ومهرجانات  السياحية  الشركات 
واإلغ��واء النسوّي المبتذل من جهة، والتزّمت 
النسوي المبتذل من جهة أخرى؛ كانت تدمر 
ال��راب��ح يبقى وح��ي��دًا وبعيدًا لكن  ب��أن  تشعر 
منتِبهًا )ربما ألن قَدَره أن يكتب في ما بعد(. 
غاًل محضًا، قبل أن 

ُ
كان األصل في الحكاية ش

 شّيقة، ولقاء 
ً
يتحّول بالنسبة إلى تدمر، رحلة

إنسانيًا مهّمًا، وكشفًا معرفّيًا هائاًل. إذ للحياة 
��ح��ص��ى، غ��ي��ر ش��ه��وة ال��م��ال 

ُ
م���ع���اٍن أخ����رى ال ت

والسلطة والشهرة. "المصاري بتروح وبتجي"، 
لكن ثمة "أشياء"، ليس من شأنها أن تروح 
وال أن ت��ج��يء. ف��ي ال��ط��ري��ق إل��ى ت��دم��ر، ُسئل 
"ال��دل��ي��ل السياحّي" ع��ن أس��ب��اب ان��وج��اد هذا 
الكائن إلى جانب أبيه في كل مكان، فأجاب 
السائلين من اإلسبانيين الذين يتقنون اللغة 
الدليل  الصعبة".  األسئلة  بحب  "م��ا  العربية: 
ال���ذي يمتشق أس��اس��ًا مهمة  ه���ذا،  السياحي 
عن  يجيب  أن  خاللها  م��ن  ل��ه  ينبغي  صعبة، 
ما  في  ها 

ّ
كل والصعبة  السهلة  االستفسارات 

يخص اآلث���ار، ك��ان صعبًا عليه أن يجيب عن 
سؤال من هذا الطراز. لم يكن صعبًا، بقدر ما 
كان شاقًا وشانقًا. في الطريق أيضًا، كانت 
هناك استراحة، عرض فيها أحد أطباء الوفد 
اإلسبانّي ما ُيسمى ب�"اإلكرامّية"، على بدوّي، 
البدوّي.  له. رفضها  أّداه��ا األخير  لقاء خدمة 
عن  نفسه،  السياحي  الدليل  الطبيب،  س��أل 
سبب الرفض هذا، فأجاب: "البدوي الحقيقي 
األصيل ال يقبل إكرامية من أحد. يرى في ذلك 
ه فحسب 

ّ
إهانة لكرامته وكرمه. هو يأخذ حق

ح��ي��ن ي��ع��م��ل، م���ن دون أدن�����ى اع��ت��ب��ار ل��ل��م��ال 
"البّراني"، وحين يؤّدي خدمة ال يأخذ مقاِباًل. 
��ك��ًا، م��ش��ي��رًا ب��إص��ب��ع��ه إل��ى  ردَّ ال��ط��ب��ي��ب م��ش��كِّ
أحدهم: لكن ذاك الرجل أخذ "إكرامية". فقال 
��َوري مو َب��َدوي" 

َ
الدليل بنبرٍة واثقة: "ه��ذاك ن

)هناك، في ذاك الجبل، درجت عادة الغالبية 
مسبق"  ب���"ُح��ك��م  مطبوٍع  ق���وٍل  على  الساحقة 
وبالهاجس الدائم في اصطناع األعداء حتى لو 
لم تكن ثمة حاجة إلى ذلك: "نحنا ِمْحِنْتنا من 
البدو"! لتحييد العدّو الحقيقّي ربما. درجت 
ما صادف ومّرت 

ّ
العادة أيضًا على االبتهاج، كل

في الحياة، عائلة ما بدوية كريمة ال تبخل بما 
قد يتوافر لديها من لبن وجبن وزبدة وسمن 
أصلي(. أما إح��دى طبيبات الوفد نفسه، من 
اللواتي ال يفقهن اللغة العربية، فقد أومأْت 
للتّو؛  قطفتها  زه��رة  تشّم  رأتها  حين  لتدمر 
��ص��اب ب��ال��زك��ام. 

ُ
ب��م��ا يفيد ال��ت��ح��ذي��ر م��ن أن ت

اللغة  ب��دوره��ا ال تفقه  ال��ت��ي  ت��دم��ر  استعانت 
يوصل  لكي  السياحي،  بالدليل  اإلسبانية، 
إلى الطبيبة اآلتي: "أنا مستمتعة. لكن شكرًا 

جزياًل لحرصِك واهتمامِك".
  ¶¶¶

كان الليل قد جّن، عندما وصل الجميع إلى 
تقليدية  بأغنيات  تصدح  وب��أص��وات  ت��دم��ر. 
��ي��ة، وب���ق���رع ال��ط��ب��ول ال�����ذي ع��ل��ى أش����ّده 

ّ
م��ح��ل

وال���دب���ك���ات ال��ش��ع��ب��ي��ة؛ اس��ُت��ق��ب��ل��وا ف���ي خيمة 
ع��دة، مفروشة  أقسامًا  مة  بدوية كبيرة مقسَّ
ب����"ال���ف���ّج���ات" و"ال�����ط�����ّراح�����ات" و"ال����م����خ����ّدات" 
ال���ص���وف���ي���ة ال���م���ح���وك���ة ب����أي����اٍد وب�������روح ب���دوي���ة 
وبالموائد  العربية  بالقهوة  وع��ام��رة  خالصة، 
على  ال��ش��ه��ي��ة.  ال��ب��دوي��ة  الشعبية  واألك�����الت 
الرغم من سحر ما كانت الخيمة ممجوجة به، 
وحماسته وصخبه، كانت النساء اإلسبانيات، 
ب���اردات غير متفاعالت إل��ى ح��دٍّ م��ا. صبّيتان 
ام���رأة م��ن ذوت  فقط، م��ن بين نحو خمسين 
األعمار المتفاوتة، شاركتا في الدبكة قلياًل، 
وثالث فحسب تفاعلن بنقٍر خفيٍف باألصابع 
على طاولة خشبّية أمامهن، وبتلويٍح هوائّي 
ة باأليادي البيضاء. وحدهن الصبايا 

ّ
 خف

ّ
أقل

السوريات، كنَّ مفعمات، متمايالت كسنابل 
ب��ري��ح ساخنة.  قمح ف��ي ي��وم صيفّي ع��اص��ف 
وكان حاضرًا بقوة، ذاك السؤال الوثيق الصلة 

الغجرية"  "ال����روح  ع��ن  المسبقة"،  ب���"األح��ك��ام 
الليل،  عتمة  في  غائبة  تدمر  كانت  الغائبة. 
وثمة شوق عارم للقاء جمالها صباحًا. للتعّرف 
سه. لطالما ش��وه��د في 

ّ
ق���رب. لتنف ع��ن  إل��ي��ه 

ال��ص��ور وال��ش��اش��ات ف��ح��س��ب. أش���رق���ْت تدمر 
أخيرًا، وانهمر السّر المطير: األب��راج. القصور. 
ال��م��داف��ن ال���م���زدان���ة ب���رس���وم م��ل��ّون��ة وتماثيل 
)م��دف��ن األخ����وة ال��ث��الث��ة م��ث��اًل: م��ال��ي وسعدي 
"إي���ال  ال���ب���رج���ّي  ال��م��دف��ن  أو  م.  ون��ع��م��اي 160 
زنوبيا.  حّمامات  الميالدي(.  األول  القرن  بل" 
التترابيل  العامة(.  الساحة  أو  )السوق  األغ��ورا 
الذي  المستقيم  الطويل  الشارع  )المصلبة(. 
الجانَبين.   رائعة من 

ٌ
ه أعمدة

ّ
تساهم في خط

ال��ث��ان��ي.  المعني  ال��دي��ن  ف��خ��ر  ال��م��س��رح. قلعة 
وأعمدتها،  ج��دران��ه��ا  على  المحفورة  المعابد 
أزه�����ار وأش���ج���ار ن��خ��ي��ل وس��ن��اب��ل ق��م��ح )معبد 
ب��ع��ل��ش��م��ي��ن م���ث���اًل. ه����ذا ال�����ذي ب���ن���اه م���ال���ك بن 
ي���رح���اي ف���ي ال���ق���رن ال��ث��ان��ي ال���م���ي���الدي(. إن��ه��ا 
ناهيك  م��ذه��ل.  ذه��ب��ّي  بفّن  مة  الصحراء مطعَّ
قة 

ّ
المشل الباسقة،  النخيل  بأشجار  بالَمزارع، 

"طعام  بالّتْمر  المكنوزة  ك��ش��اّلالت،  أغصانها 
الفالسفة"  "ط��ع��ام  ال��م��وز  مثلما  ال��ش��ج��ع��ان"، 
وف��ق م��ا ُي��ح��ك��ى، وأش��ج��ار ال���رّم���ان، وال��زي��ت��ون. 
زات والحلى المشغولة باليد،  وبالتحف والمطرَّ
انتقْت  مكان.  كل  في  المفروشة  المعروضة 
تدمر لنفسها من الحلى تلك، عقدًا من الخرز 
األحمر القاني، زّينت به العنق مباشرة. أهدته 
وطفلتها  أحّبتها  إسبانية  سيدة  إل��ى  الحقًا 
ذات السنين العشر. كان اإلهداء بمثابة إجابة 
فورية عن رغبة السيدة في منحها "إكرامية". 
من  جماًل  نفسها،  السيدة  من  تدمر  مْت 

ّ
تعل

م��ث��ل: "ك���وم���و ك���ي���راس" )ِس�����ْر م��ث��ل��م��ا ت��ري��د(. 
عندما عرض  اإلج���اب���ة،  ف��ي  الطريقة  رت  ت��ك��رَّ
عليها طبيب إس��ب��ان��ّي، "إك��رام��ي��ة"، ف��ي معبد 
"بل". التقطْت تدمر آنذاك، حجرًا صغيرًا من 
المعبد  في ساحة  المتناثرة  الكثيرة  األحجار 
أمام األعمدة التاجّية الممهورة بخطوط طولية 
نافرة، نازلة مثل صرامة قَدر من األعلى وحتى 
بأصابع  الحجر  أحاطت  األس��ف��ل.  في  النهاية 
ال����ح����رارة تستشيط منه  ي��ده��ا ح��ت��ى ك����ادت 
مته إل��ى الرجل بعدما أوصته بأن  ن��ارًا، ثم قدَّ
ب��ه دائ��م��ًا. حاِلمة ف��ي ع��ال��ٍم ال تكون  يحتفظ 
فيه "اإلكرامية" مقاِباًل للطف اإلنسانّي البحت 

)ترى َمن يراِود َمن، نحن أم الُحلم؟(.
ب��ي��ن ش��ع��ل��َت��ي غ������َزل، ان����ح����ازت ت���دم���ر، إل��ى 
الِجمال  األسمر، صديق  ال��ب��دوّي  الشاب  ذاك 
 م��ع��ه��ا ح��ك��م��ة ش��ف��اه��ي��ة من 

ً
وال���َج���م���ال، آخ�����ذة

ح��ام��ل ال��ش��ع��ل��ة األخ�����رى، وه���و ش���اب إس��ب��ان��ّي 
ي��ج��ي��د ال��ع��رب��ي��ة، أع��ط��اه��ا إي��اه��ا ح��ي��ن غ��ازل��ه��ا، 
النظر: "بتعرفي  خِفض 

ُ
الوجنتان وأ فاحمّرت 

م��ّرة  بنفسك.  ثقة  بينقصك  بينقصك؟  ش��و 
ك إن��ك ح��ل��وي، قليلو: إي 

ّ
تاني ب��س ح��دا يقل

ي حلوي".
ّ
شو يعني! بعرف إن

 بُحلم 
ً
انحازت إلى البدوي األسمر، مدفوعة

تغييره.  تحسينه.  العالم.  إن��ق��اذ  ف��ي  شبابّي 
ال��ذي يعني هنا: ال ضير  العدل  إحقاق  بُحلم 
، ول���و ام����رأة واح����دة ف��ق��ط، عن 

ّ
ف��ي أن ت��ن��ش��ق

على  المتهافتات  المتقاطرات  النساء  طابور 
اجتماعيًا  ال��م��رم��وق��ة  ال��م��ك��ان��ة  ذوي  ال��ش��ّب��ان 
واق��ت��ص��ادي��ًا وث��ق��اف��ي��ًا، ل��ص��ال��ح ش����اب ج��دي��ر 
 إليها. أيضًا البدوي األسمر 

َ
لكن مهّمش مال

أعطى تدمر حكمة، لكن مكتوبة هذه المرة، 
الخلفّي لصورة ج��ذع نخلة يشبه  الوجه  على 
أن��ان��اس��ة ض��خ��م��ة. ك��ان��ت ال��ح��ك��م��ة ع���ب���ارة عن 
فقط.  وق���راءة  كتابة  ليست  "الحياة  ين: 

ّ
شق

لكن ُح���ّب وع��ط��ف أي��ض��ًا"، و"ف���ي عينيِك، ال 
بد لكل طير سجين أن يتحرر، لكي يتنشق 
الهواء النقي، ولكي يعرف معنى الحرية، وأن 
ال ُيقَتل كل شيء جميل موجود في الدنيا" 
ب��ِح��َك��ٍم، ك��ان يمكن  )األدراج واألب����راج فاضت 
 ف���ي إث��ر 

ً
ت���دم���ر أن ت���ش���رع ف���ي ب���ذره���ا ح��ك��م��ة

فة بسيخ  حكمة، عميقًا في رحم األكوان المجرَّ
بة، إضافة إلى الرأس 

َ
اق" الكذ

ّ
العسكر و"العش

المبذورة فيها أصاًل، لوال ذاك الشعور الممّض 
 

ّ
بأنها لم تكن مصيرية يومًا. ِحَكٌم ِحَكم والكل
ُب الصحراء معابَد  سائح. وحدها األميرة، تذهِّ

.
ً
ُرها حكمة ، وتخضِّ فنٍّ

6 نيسان2004. انتهت الرحلة.
¶¶¶

قبل أيام، بينما كنت أقرأ في تقريٍر ل�"معهد 
األمم المتحدة للتدريب والبحث" يعود تاريخه 
إلى 23 كانون األول 2014، أنَّ الدمار واألضرار 
أثريًا  موقعًا  نحو 290  طاولت  قد  الجسيمة، 
ف��ي س��وري��ا ج����ّراء ال��ح��رب ال���دائ���رة ف��ي��ه��ا، منها 
م���واق���ع ف���ي ال���رق���ة وب���ص���رى وت���دم���ر وغ��ي��ره��ا؛ 
التقرير مباشرة إلى رحلة تدمر تلك.  أخذني 
وف��ي القلب حرقة حيال كل ش��يء، خصوصًا 
عمرنا الذي ُيحَرق في الحرب المفتوحة هذه. 
تأّملُت في ما كان يقوله لي شقيقي قبل أيام 
أيضًا: "نقرأ اآلن على سبيل المثل عن حرب 
ط�����روادة خ���الل أرب���ع س��اع��ات أو أك��ث��ر بقليل. 
الحقيقة  ف��ي  ع��ن ح���رٍب استعرت  بمتعة نقرأ 
البشرية  ب��األوج��اع  ممهورة  السنين،  ع��ش��رات 
أن ثمة هائلين ُصنع  ف��ي  ال��ه��ائ��ل��ة، وال ش��ك 
التاريخ على جثثهم، مكتومون في صفحات 
التاريخ ال نعرف اآلن عنهم شيئًا. بعد مئات 
السنين، سوف يقرأ القادمون عّنا، عن ثورتنا، 
عن الحرب ه��ذه، خ��الل بضع س��اع��ات. سيقرأ 
القارئ القادم تاريخنا بمتعة ربما. لكن التاريخ 
ب وُيقلى على 

َّ
اآلن يسير، يصير، ُيصَنع، ُيقل

جثتي. على جثثنا".
*كاتبة سورية

ملهاة الثعالب ومأساة األرانب
أميرة الصحراء

عال شيب الدين*

نص

لوحة لمحمد شرف.

كلقد انتهينا إلى أرض ال سياسة 
فيها. أمراء الحرب هم السادة فيها. 

قتلة األمس هم قتلة اليوم وهم 
قتلة المستقبل. هل يقّدم لنا 

المشهد شعبًا يائسًا من سياسييه، 
أم يقّدم لنا سياسيين يائسين من 

شعوبهم؟ في الحالين تكون ملهاة 
الثعالب قد التهمت الكثير من 

مأساة األرانب. وال يزال الغد في 
حكم الغيب
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إذا كان الجنون يسكن بيوت الجن، فأين 
يسكن الجن؟

أّول الكالم
 

ّ
 يوم، كل

ّ
ما عدت أصّدق كالًما يتكّرر، كل

 لحظة، عشرات المّرات.
ّ

ساعة، كل
صرت أجزم بأنه كالم خداع ُيراد به "حفر" 
التي  الماء  نقطة  بتكرار  تشّبًها  ال��ذاك��رة، 

حفرت الصخر.

بين الكسرة والكسرة
الخداع بعض نفاق. لغته خاصة به. جميع 
ح��روف��ه��ا ح���روف ج���ّر وال��ك��س��رة ظ��اه��رة في 
أّول��ه��ا وف��ي آخ��ره��ا، وم��ا بينهما المكسورة 
خرزات عموده الفقري،  وهو يسأل: لماذا 

ال أستطيع الوقوف على قدمّي؟

كلمات ثالث
ش��رح ع��ل��م��اء االج��ت��م��اع ال��ص��ف��ات األس��اس 
ل��ك��ل��م��ات ث����الث: ال��ح��ّري��ة، ال��دي��م��وق��راط��ّي��ة 
وال��ع��دال��ة. ون��س��وا، أو ت��ن��اس��وا ق��ص��ًدا، أن 
ق��ه...  "ق���ه...  نهاية شرحهم:  في  يكتبوا 
األعمال  سيناريوات  بكّتاب  تشبًها  ق��ه"، 

الكوميدّية الرخيصة.

قواعد اللعبة
لم نعد نهتم ألّي مفاجأة تحدث عندنا، أو 

في محيطنا... وأبعد.
 شيء صار عادًيا.

ّ
كل

قواعد اللعبة متحركة وليست ثابتة. وبين 
ما  يظهر  المتحّول،  أو  والمتحّرك،  الثابت 
العاقل ال  ال يتصّوره عقل عاقل، إذا كان 

يزال يعتقد أن لعقله أّي دور.

من أجل َمن؟
تهمة  غ��س��ل��ت  وم����ا  األرض  روت  األم���ط���ار 
واح����دة م��ن م��الي��ي��ن ال��ت��ه��م ال��ت��ي ت��ت��راش��ق 
بها "الشعوب الكادحة"، من أجل تثبيت 
ومع  اسُتعملت،  م��ا  لكثرة  سخت 

ّ
ات أق��دام 

ذل��ك تحشر ه��ذه "ال��ش��ع��وب" أن��ف��ه��ا بها، 
ا ُيشعرها بأنها ال تزال 

ً
وتأخذ نفًسا عميق

تستطيع أن تستمّر في نضالها.
من أجل من؟ 

ليس مهًما.

آخر الكالم
 

ّ
ي��ب��دأ ال���ك���الم... وي��ن��ت��ه��ي ال���ك���الم. وت��ظ��ل
انة وبيانات اإليضاح والردود، 

ّ
ب الرن

َ
ط

ُ
الخ

وت��ص��ري��ح��ات الشتم وال��ت��ه��دي��د وال��وع��ي��د، 
بحاجة إلى مزيد من الكالم.

أي كالم.
ما اسُتخدم ال يكفي... ولن.

واحدة  لمّرة  ولو  اكتبوا  وبنا،  باللغة   
ً
رحمة

كلمة: "انتهى".

 ال يفارق 
ٌ

"أن نقتل في أّي لحظة"، نسق
الذهن. بإيماٍن تام مع إنفسنا نرجو الخروج 
من  ًا  ج��زء تفقد  أن  وأعني  الخسائر.  بأقل 
أليف،  بتخيٍل  ه. 

ّ
أو جزءين، ال كل جسدك 

أو ذراع مقطوعة  نتعامل مع ساق مبتورة 
أو ع��ي��ن م��ن��ط��ف��ئ��ة، خ��ي��ر ل��ن��ا م���ن ال��ت��ح��ول 
إل����ى ط���ع���ام ٍ ل��ل��ك��الب ال��س��ائ��ب��ة. ف��ال��ج��ث��ث 
األسفلت كالثالجة  تَرك في 

ُ
ت األي��ام  ه��ذه 

المفتوحة.
م���ا أود األش�������ارة إل���ي���ه ه���ن���ا، ه���و ح��ق��ول 
األل����غ����ام ال���ت���ي ت���ط���ّرز ج��س��د ه����ذه ال��ب��ق��ع��ة 
القدم.  كعب  حتى  ال��رأس  م��ن  الجغرافية 
ال��ع��راق. هنا  العالم في  ألغام  رب��ع  فبمعدل 
ال���ك���ل ي�����زرع ون���ح���ن ال���ح���ص���اد. وف����ق ه���ذا، 
قررنا، وتباعًا لمشروعنا الذي طال كاًل من 
المقابر والسيارات المفخخة، أن الشعر هو 

اآلن في حقول األلغام.
ف�����ور ان����ح����راف����ك ع����ن األس���ف���ل���ت ت��ش��ع��ر 
ب��ال��ع��م��ى ال��ث��ق��ي��ل ي��ن��ه��ال ع��ل��ى س��اق��ي��ك، 
على  وترميه  اللزجة كغطاٍء  فترفع خطاك 
��ط��ًى. 

ُ
���ط���ًى س��ال��ف��ة ت��ع��ت��ق��د أن��ه��ا خ

ُ
آث����ار خ

فنحن نخدع أنفسنا. 
ت��م تنظيفه  ال��م��ك��ان  ه��ذا  ب��أن  نخدعها 
من األلغام )خلف معمل الذرة، على طريق 
الكفل( في حين، وأنا الوحيد أعلم جيدًا، 
ك��م��ا أخ��ب��رن��ا أن���ا وزوج���ت���ي ش��رط��ي ال��دف��اع 
األكثر ضراوة  الحقل هو  أن هذا  المدني، 

باستمرار.  ماكرة تخدعه  رخ��وة  أرض��ه  ألن 
معتقدا  السر  ه��ذا  على  أنني عضضُت  إال 
أجسادنا  يعادل  تجارب  من  نقدمه  ما  أن 
ال  ت��ق��دم  ب��م��ا  تكمن  وقيمتها  الشخصية 
بما تفقد، واعيا برؤيتنا جميعا التي تقوم 

على "أقل الخسائر".
نكاد  ال  حتى  بعيدا  أح��دن��ا  يلج  عندما 
ن����راه، ن���درك ج��ي��دًا وب��ص��م��ٍت ك��ث��ي��ف، أننا 
يزال  أن ننقذه ألن األسفلت ال  نستطيع 
قريبا وال توجد أسالك شائكة تعوقنا، وال 
عالمات تحذير، ألن المسافات قاسية جدا 

بأعناقها الطويلة.
الكتابة خلفي ولست  للمرة األولى أرى 
خلفها، بحيث أمكنني أن ألمس بمخالب 
ناتئة ورم الموت النابت على عيوني حتى 
بأوكسيجين فاسد.  ب��ال��ون  أن��ه  ل��ي  ت��أك��د 
فما قيمة الشاعر إزاء هذا الوجود الملغوم؟

أما نحن فنعتقد بالتضحية.
 من: 

ٌّ
شارك في الفعل كل

مازن المعموري،
علي ذرب،

علي تاج الدين،
أحمد ضياء،
كاظم خنجر،
أحمد جبور،
محمد كريم،

وزيد فالح.

ُبدَّ  ال  ِك. كان  لحبُّ النار َسفوٌد  قلبي على 
 لحظٍة ألبقى 

ِّ
شوى في كل

ُ
من أن أحّب وأ

ي��ق��ظ��ًا. ك���ان ال ُب����ّد ل��ق��ل��ب��ي م���ن أن ي��ك��ون 
رقاصًا على نار لئال ينسى. 

 
ُّ

ُب��ّد لحلمي من أن يكون ن��ارًا يدق ك��ان ال 
ُبّد   لسعة. إذًا، ك��ان ال 

ِّ
ب��اب قلبي في ك��ل

م��ن أن أح���ّب، وك��ان ال ُب��دَّ م��ن أن أفقدِك 
 أوراقي 

َ
سِقط

ُ
وأوسَم بالفشل في الحّب، أل

 
ِّ

 ال��ف��ص��ول، وأن��ث��ر جنوني ف��ي كل
ِّ

ف��ي ك��ل
صمت. 

ُب����دَّ م���ن أن أع��ي��ش ب��ع��ي��دًا، بعيدًا  ك���ان ال 
 األي���ام إل��ى ساللم 

َ
ل ح����وِّ

ُ
ج��دًا ع��ن قلبي، أل

م���وس���ي���ق���ى، وأح����ض����َن ب���ال���ب���ي���اض ح��ي��ات��ي 
 

َ
ال���راق���ص���ة ع��ل��ى أق�����دام ال��ك��ل��م��ات، وأغ���ل���ق
عنِك  وأبحث  نفسي،  على  المتاهة  منافذ 

في نفسي.
كان ال ُبّد من أن أحّب، وكان ال ُبّد من 
ع��ي��د ب���ِك ال��ح��ّب، 

ُ
ع���ي���دِك، أل

ُ
أن  أك��ت��ب، أل

ع��ي��د ذات��ه إلى 
ُ
ع��ي��د ال��ح��ّب إل��ى ذات���ِه وأل

ُ
وأل

عيد المتاهة في بحثي عنِك 
ُ
حلم ليلي، وأل

ع��ن ن��ف��س��ي، وأب��ق��ى دائ��م��ًا أح����ّب، وأح���ّب 
ِك،  وأحبُّ الحياة،  بالحبِّ  وأح��ّب  الحّب،  بِك 

اٍت غابرة. وأبقى مهووسًا بلقاء
ك���ان ال ُب����ّد م��ن أن أح����ّب، وأع��ي��ش في 
 في العتمة تحت 

ُ
 لحظٍة الرحيل، أرحل

ِّ
كل

ال��م��ط��ر، م��ع��ِك والمطر  ال��م��ط��ر، م��ع��ِك تحت 
ش خطواتنا، معِك ليغدو المطُر على  ُيشوِّ

جلدي وشَم ذكرى.
 األزمنة، 

َ
كان ال ُبّد من أن أحّب، ألنسف

 
َ
الوحيدة أوق��ات��ي  وأخلق  األمكنة،  وأدف��ن 

التي كنُت فيها معِك، أو أعيشها معِك في 
داخلي.

كان ال ُبّد من أن أح��ّب، لئال أشتهيِك، 
بين  ضائعًا  وأبقى  السرير،  على  وأن��س��اِك 
عيد إلى الحياِة 

ُ
الكثير منِك، من دون أن أ

يومًا كان معِك. 
 م��ا دم��ُت 

ّ
ك���ان ال ُب���ّد م��ن أن أح����ّب، وإال

ألكون.

* القامشلي )سوريا(

يومّيات عابرة 

ماراثون يف حقل ألغام

كان ال ُبّد من الحّب

جوزف أبي ضاهر

شذرات

كاظم خنجر

نص

غمكين مراد

نص

صّر المدينة هذي المدينة في آخر الوقت 
ُ
ت

أن تكون غرفة استجواب
وليس عندي ما أقوله. 

¶¶¶

من جيوبنا المثقوبة يتساقط الطبشور الملّون 
ما طّمشوا عيوننا 

ّ
كل

ما ُصفَع باب الحديد 
ّ
كل

ما اشتّد السواد. 
ّ
كل

¶¶¶

لو كنَت عذبًا أّيها البحُر 
لصرنا ملحَك 

لكّننا الصدفات.
¶¶¶

 بين أسنان المجاز 
ٌ
 عالقة

ُ
الحقيقة

تحت األريكة الصماء
 النادل

ِّ
فوق كف

في كوب قهوتنا. 
¶¶¶

 في رأسي طريقًا للنمل 
ّ

أشق
أرفع عينيَّ إلى األعلى 

أرى قمحًا
وأسمع دبيب الذكريات.

¶¶¶

من ثقب حّبة السمسم 
الهثًا 

 علينا الموت.
ّ

يطل
¶¶¶

حين تقع القذيفة في الحّب
حتمًا ستدرك 
معنى الحياة.

¶¶¶
 هذه الطرق

ّ
كل

ال تليق بها تسمية الطريق 

ها ال تؤدي إليِك.
ّ
طالما أن

¶¶¶
لم أَر غير الشاخصات

وأنا أمشي
حافيًا ملء الطريق.

¶¶¶

مع خصالت شعرِك 
 جملة اعتراضية.

ُ
يصبح الليل

¶¶¶

بملعقة الشاي الصغيرة 
أحتسي صوتِك.

ف��ي ك��ل ي��وم أرس���م طريقًا إل��ى ال��ب��ي��ت، وأل��ّون��ه، 
ل��ع��ل أح���الم���ي ت��س��ي��ر ع��ل��ي��ه. أح���ي���ان���ًا، أزرع على 
جانبيه أشجارًا، وأمحوها، خشية أن تتحول إلى 
حواجز، تستوقف األحالم، وتدقق في بطاقاتها 
الشخصية. أحالمي ليس لها انتماءات طائفية، 
أو عرقية تحميها، لذلك سأجعلها تمشي بعيدًا 
من الدروب، لعلها تصل إلى عينّي قبل أن أنام.

أحيانًا أرسم طريقًا ضيقًا إلى وطن ال أعرفه؛ 
وط����ن ال ي��ع��رف��ن��ي؛ ف��ي��ن��ك��ر ال��ط��ري��ق خ��ط��وات��ي، 

ويبقى محض افتراء!
ل���ن أرس�����م ط��ري��ق��ًا ب��ع��د ال����ي����وم. س���أخ���رج من 

ال��م��ت��ح��ارب��ون  ح��دي��ق��ة األوه�����ام، ق��ب��ل أن ينتشر 
في محيط غيابي، وأبحث في أوقات الفراغ عن 
أسماء القتلى الذين سقطوا من شريط األخبار، 
وأت���ح���دث إل����ى األرام������ل واألم����ه����ات ع���ن ف��ض��ائ��ل 
الشهادة بروح ميتافيزيقة. فخداع الثكالى من 
األرامل واألمهات أسهل من إقناعهن. سأنزع من 
الوقت  تفّرغ سموم  أن  قبل  عقاربها  ساعاتهن 
عن  للموت  سأبحث  ربما  انتظارهن.  سماء  ف��ي 
معنى، وأمضي غير آسف سوى أن اللغة حاولت 

استعارته منّي، ولم تنل سوى المجاز!
س��أع��ت��ذر ألط��ف��ال��ي ع��ن ع���دم اه��ت��م��ام��ي بهم، 

إليهم وطنًا من كالم،  وأخبرهم أني قد أهديُت 
ث��م أرس���م ح��ف��رة وأدف���ن فيها أح��الم��ي، قبل أن 
ت��ع��ود ال��ح��رب م��ن ت��ع��ب��ه��ا، أو أش��ت��ري ل��ه��ا ق��ب��رًا، 
الكوفّي:  بالخط  عليها  وأكتب  بشاهدة،  أزّي��ن��ه 
ول��م يبق في سوريا أطفال  أعمى،  رج��ل  الموت 
ي��س��اع��دون��ه ع��ل��ى ع��ب��ور ال���ش���وارع. ث��م��ة رت���ل من 

األمنيات يراود خيالي:
أري����د أن أخ����رج م���ن ري����اء ال���ع���رب االج��ت��م��اع��ي، 
وأب��ح��ث ع��ن ام���رأة ق���ادرة على ان��ج��اب ال��وط��ن. ال 
أريد لقصائدي أن تعيش الجئة. امرأة تستحق 
وأرسم  الحب،  براجمات  أستهدف حصونها  أن 
ل��ه��ا وردة ع��ل��ى ج����دار ي��ت��وك��أ ع��ل��ى م���ا ب��ق��ي من 
أحالمنا، لعل صوتي يمشي في تفاصيلها، قبل 
النسيان، أو نضيع في فرق  إث��م  أن نسقط في 

التوقيت.
ال أري����د ام����رأة م��ن ح��ب��ر، أك��ت��ب��ه��ا ع��ل��ى هامش 

الوقت، وتموت بين صفحات كتاب. أريد امرأة 
ت��ع��رف أن ال��ح��ب ه��و الملعقة ال��وح��ي��دة ال��ق��ادرة 
ع��ل��ى ال���وص���ول إل����ى ق����اع ه����ذه ال��ح��ي��اة وت��ح��ري��ك 
السّكر الراكد هناك. امرأة تنثر جمرها في مواقد 
روحي، أتلمس طيفها كلما تماديت في خيالي، 
ف��ال��ش��ج��اع��ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ال���ت���ي ت��ل��ي��ق ب��إن��س��ان��ي��ة 
اإلنسان، ال يمكن مالحظتها خارج حلبة الحب. 
ه���ن���اك، ه���ن���اك ف���ق���ط، ي��م��ك��ن��ن��ا أن ن��ش��ف��ى من 

انحطاطنا، ومن رغبتنا بما ال نحتاجه. 
لقد أصبح وجعي اآلن أكثر نضجًا، وأدرك��ت 
ف��رات  أو  دم��ش��ق،  ياسمين  ليست  أن سوريتي 
ال���رق���ة، وال ه���ي ن��واع��ي��ر ح���م���اه، أو ق��ل��ع��ة ح��ل��ب. 
وهي ليست مزارًا للسيدة زينب، أو كنيسة في 
ال  وتاريخه  بتاريخه،  ه��ذا  كل  معلوال. سوريتي 
يمكن أن تصرفه أو تتصرف به األحزاب المالية، 

أو العمائم، وإن طالت تحتها اللحى.

تراب ووقت
رجعو ْصحابي

فرحت...
رحنا عالطريق

 
صوب المدا

و
ّ
ي كان كل

ّ
الل

بالدنا...

 تا نشيل غبرة وقت
عن ملعب عتيق

 
بس الوقت
شال...

ْ
ما ن

لعبو والدنا.

¶¶¶

الموت أدفا 
الزغيره  ال��س��ورّي��ه  النازحه 
ال���ل���ي م���ات���ت ت��ح��ت ال��ت��ل��ج 

خّجلتني من الدفا 

متل التلج
نزلت

ما عندا صوت

وال البرد
سائل بالعتم:

"كيفا؟"
داقت

موت
ْ
قبل ما ت

لقمة موت
الموت أدفا...
ت رغيفا.

ِّ
ف

َ
ك

¶¶¶

تـَ تضّل فاتح َديك 
َبعرف... 

صليبك 
كان بّدو هيك

تسكت...
وقت عينيك

ن
ُ
سّكرت

وما قدرت
سّكرت الحكي

بْ� عيَنيك
عينيك قالو 

قبل ما ْسألُتن:
تا تغمر

ي َبعد
ّ
الل

ن
ُ
َمرت

ْ
ما غ

كان الزم
تفَتُحن
ّإيَديك

َضل
ْ
وتَ� ت

فاتح َديك
ن.

ُ
مْسمرت

¶¶¶

خّياط العتم
َع دغوش قّصتنا

ي نّستنا
ّ
الل

الرجا

مشيتي
تركتي الليل
ناقح عالقمر

في بين إيدي
والصبح

دفتر ُصَور
ي

ّ
متل الل

خّياط العتم
بعِدك إجا

ط قميصي يَّ
َ
خ

ل وَّ
َ
وط

مام السهر
ْ
ك

بملعقة شاي أحتسي صوتِك

املوت رجٌل أعمى

أربع قصايد

عّبود سمعو

شذرات

إبرهيم الزيدي

نص

نعمان الترس

شعر

لوحة لمحمد شرف.


