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 )و ص ف، رويترز(

االسالمية"  "الدولة  تنظيم  سيطر 
)داع�������������ش( ام��������س ع����ل����ى ال���م���ج���م���ع 
الحكومي في الرمادي مركز محافظة 
االن���ب���ار ب��غ��رب ال���ع���راق، االم����ر ال���ذي 
ادن���ى من  او  ق��وس��ي��ن  ق���اب  يجعله 

االستحواذ على كامل المدينة، وقد 
يشكل احدى أبرز عمليات التقدم 
ال��ب��الد منذ نحو  ف��ي  ال��ت��ي يسجلها 
سنة، فيما يخوض مقاتلو التنظيم 
ال��م��ت��ط��رف اش��ت��ب��اك��ات عنيفة ضد 
قوات النظام والمسلحين الموالين 
لها في محيط مدينة تدمر التابعة 

لمحافظة حمص في وسط سوريا، 
بعد تمكنهم االربعاء من السيطرة 
على بلدة السخنة على مسافة 80 
وعلى جميع  المدينة  من  كيلومترا 
ال��ن��ق��اط ال��ع��س��ك��ري��ة ال���واق���ع���ة على 
الطريق بين المنطقتين.  ص10  
التي  الرمادي  التقدم في  وأح��رز 
غ���رب  ن���ح���و 100 ك��ي��ل��وم��ت��ر  ت��ب��ع��د 
بغداد، غداة شن التنظيم هجمات 
م���ك���ث���ف���ة ع���ل���ى ج���ب���ه���ات ع������دة ف��ي 
االن���ب���ار، ك��ب��رى م��ح��اف��ظ��ات ال��ع��راق، 
وال�����ت�����ي ي���س���ي���ط���ر ع���ل���ى م���س���اح���ات 

واسعة منها.
الشعب  ال��ى  متلفزة  كلمة  وف��ي 

ال��وزراء  أك��د رئيس  العراقي، 

واشنطن - "النهار"  

ب������اراك  االم����ي����رك����ي  ال����رئ����ي����س  رأى 
م��ع قناة  اوب��ام��ا ف��ي مقابلة حصرية 
"ال��ع��رب��ي��ة" ال��ف��ض��ائ��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
قمة  ان  لها،  مقرًا  دب��ي  تتخذ  التي 
كمب ديفيد االميركية - الخليجية 
ك��ان��ت ن��اج��ح��ة ج���دًا، وأن���ه ك���ان من 
الفوضوية  الظروف  المهم في ظل 
في المنطقة ان يؤكد لزعماء دول 
م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي وج��ه��ًا 
لوجه ان الواليات المتحدة "ملتزمة 
ت��ع��رض��وا لهجوم  اذا  م��ع��ه��م  ال��ع��م��ل 
خ��ارج��ي، ل��ردع مثل ه��ذه الهجمات 

والدفاع عن سيادتهم" . 
وقال إنه أوضح لهم انه حتى في 
ح��ال التوصل ال��ى ات��ف��اق ن��ووي مع 
ن���زال قلقين ليس فقط  "ال  اي���ران 
التخريبية  اي���ران  ن��ش��اط��ات  بسبب 
وفيلق القدس، بل ايضا نشاطات 
وكالء ايران مثل حزب الله". واشار 

تشعر  الخليج  دول  ب��ع��ض  ان  ال���ى 
ب��ال��ق��ل��ق "م����ن ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
االخطار غير التقليدية والنظامية، 
مثل االره��اب او تمويل النشاطات 
ال���ع���ن���ي���ف���ة". واض��������اف: "ل���ق���د ق��ل��ت 
ل��ه��م ان اف���ض���ل ال��س��ب��ل ل��م��واج��ه��ة 
م��ث��ل ه����ذه االخ���ط���ار ه���و م���ن خ��الل 
كتدريب  الذاتية،  قدراتهم  تعزيز 
وتحسين سبل  ال��خ��اص��ة،  ال��ق��وات 
تدفق االسلحة من الخارج، وتعاون 

استخباري أفضل".
ونفى ما يشاع عنه من انه معجب 
العرب،  السّنة  على حساب  ب��اي��ران 
م��ؤك��دا ان اف��ض��ل ح��ل��ف��اء ال��والي��ات 
ال��م��ت��ح��دة ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ه���م دول 
وق���ال:  الخليجي.  ال��ت��ع��اون  مجلس 
"أوض���ح���ن���ا ان ح���ل ال��م��ل��ف ال��ن��ووي 
ال ي���ع���ن���ي ح����ل ك����ل ال���م���ش���اك���ل... 
آليات  اي��ران سيشمل  واالتفاق مع 
للتحقق من التزامها بنود االتفاق".

وعن سوريا، قال ان الوضع 

نقسم بالـله العظيم
مسلمين ومسيحيين

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

غير مخصص للبيع
في "ملحق النهار"

الوالء لحبر الشهداء

صباح الخير من اليمن

اعادة االعتبار 
إلى الفرد العربي

ريمون جبارة
ابن قرنة شهوان

)ص17 – 24(

الجيش السوري النظامي أرسل تعزيزات إلى تدمر
لصّد هجوم "داعش" على المدينة

افتتـاحيـة النهــار
بقلم املطران جورج خضر

من بعد العيد
��م ال��ن��اس ان ال��ف��ص��ح يمكن 

ّ
تنطلق م��ن ال��ع��ي��د إل���ى أي��ام��ك ل��ت��ع��ل

أي  فرحا  يومك  ليجعل في  العيد  ك��ان  مقيما.  عندهم  ان يصبح 
تجعل  بحيث  فيك  ال��زائ��ل  غير  ويقيم  الرتيب  الزمن  من  ليحررك 
م��ن ك��ل ي��وم ل��ك ع��ي��دا. لما كنت ط��ال��ب اله���وت كنت أت���ردد كل 
ي��وم إل��ى أب��ي الروحي وإذا أتيته حزينا ك��ان يقول لي وك��ان رجال 
ي��ا ف��الن ه��ل نسيت ان المسيح ق��ام؟ فعلمت، م��ذ ذاك،  مريضا: 
ان هذه القيامة ليست فقط عيدا بل هي تذكير بالحق أي انها 
فاعلة واال بقيت ذكرا. هل الله نفسه عند الكثيرين غير ذكرى؟ 
يريدون عودتهم  وإذا خطئوا  يلتمسونه في عمق نفوسهم  هل 
إليه أم انهم يخشونه؟ هل هو عند بعض اال ذلك الكبير المخيف؟ 

ليسمح لي الذين ال يحبون ان يسموه أبا ان أسميه أبا.

)و ص ف(

ح���ذر ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ال���ذي ت��ق��وده المملكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ام��س 
للهدنة  المتكررة  "ال��خ��روق��ات"  ازاء  ص��ب��ره  ن��ف��اد  م��ن  اليمن  ف��ي  الحوثيين 
النزاع احترام هذه  اط��راف  المتحدة جميع  االم��م  االنسانية، بينما ناشدت 

الهدنة للسماح بإيصال المساعدات.
 وج���اء ف��ي ب��ي��ان ص���ادر ع��ن ق��ي��ادة ال��ت��ح��ال��ف: "اس��ت��م��رت الميليشيات 
الحوثية لليوم الثاني على التوالي في خرق تلك الهدنة" التي دخلت حيز 
في  السعودية  ال��ق��وات  بقصف  الحوثيين  وات��ه��م  الثلثاء.  مساء  التنفيذ 
مناطق حدودية وب�"تحركات وتنفيذ عمليات عسكرية واستهداف منازل 
المواطنين بالدبابات والصواريخ في سبع محافظات بينها عدن" بجنوب 

اليمن.
 والجمعة، كان الوضع هادئا في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها 
الجنوب وخصوصا في  الدامية استمرت في  المواجهات  الحوثيون، لكن 

تعز وعدن .
لكنه  االنسانية"  الهدنة  انجاح  على  انه "يحرص  على  التحالف  وش��دد 
"يحذر الميليشيات الحوثية واعوانها من ان ضبط النفس والتزام الهدنة 

ممارساتها  ف��ي  الميليشيات  تلك  استمرت  إذا  طويال  يستمرا  ل��ن 

نيويورك – "النهار"

وجهت السلطات في والية أيوا األميركية اتهامات أربعة أفراد ذوي أصول 
لبنانية بالتآمر لتهريب بنادق ومسدسات وذخيرة الى لبنان بعدما أخفوها 

ضمن صادرات وإمدادات لالجئين السوريين.
وبناء على الدعوى الجنائية التي كشف عنها قبل أيام، اقتفى العمالء 
أي��وا  ال��م��اض��ي وف��ي  آذار  ف��ي  ن��ورف��ول��ك  ف��ي  الفيديراليين ح��اوي��ات شحن 
األس��ب��وع ال��م��اض��ي ك��ان��ت مرسلة ال��ى ب��ي��روت، وت��ح��ت��وي على ١٥٢ قطعة 

حربية و١٦ ألف رصاصة. والمتهمون هم علي عفيف حرز )٥٠ سنة( 

الى  بجروح  أصيب  لهم  رفيقا  ينقلون  الشعبية  المقاومة  لجان  في  مقاتلون 
)رويترز( المستشفى في مدينة تعز أمس.  

من اليسار آدم علي حرز، علي حرز، باسم عفيف حرز وسراح زعيتر، في صور وزعتها 
)أ ب( سلطات منطقة سيدار رابيدز بوالية أيوا االميركية.  

الرئيس االميركي باراك أوباما يضع اكليال من الزهر على نصب تذكاري على تلة 
الكابيتول بواشنطن أمس.  )أ ف ب(

التحالف ُيحّذر من نفاد صبره
إزاء "خرق" الحوثّيين هدنة اليمن

أميركا: توقيف 4 من آل حرز وزعيتر
بتهمة تهريب أسلحة وذخائر إلى لبنان

أوباما: ملتزمون العمل مع دول الخليج إذا تعّرضوا لهجوم
 

"داعش" يتقّدم يف الرمادي
والعبادي يحّذر من الفتنة

أدب فكر فن
كرسي البار 
مصغيـًا إلى 
اعترافات...

محليات
شّلح زار 

بيروت سّرًا
والتقى قيادات

اقتصاد
MEA تفتتح 
مركز الشحن 

الجوي في المطار

محليات
التحضير لمؤتمر 

ثان لالجئين 
وحل لسوريا؟
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ف��ي��م��ا غ��اب��ت رع����ود ال��ع��م��اد ميشال 
عون كما توقعت "النهار" االربعاء، 
اس���ت���م���رت ال���ع���اص���ف���ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
ال���ت���ي ه���ب���ت م����ن ب����واب����ة ال��م��ح��ك��م��ة 
ال���ع���س���ك���ري���ة م�����ن�����ذرة ب����م����زي����د م��ن 
الشارعين  في  التصعيد وخصوصا 
كتلة  لكن  وال��ب��ق��اع��ي.  الطرابلسي 
"ال��م��س��ت��ق��ب��ل" ال��ن��ي��اب��ي��ة س���ارع���ت 
ال��ى التقاط ك��رة الثلج  مساء أم��س 
ل��ت��خ��رج��ه��ا م����ن ال�����ش�����ارع وت��ض��ع��ه��ا 
ف����ي اط�����اره�����ا ال���ق���ان���ون���ي ف��أع��ل��ن��ت 

"دع���م���ه���ا ال���ك���ام���ل ل��ل��م��واق��ف 

شبطيني لـ"النهار":  
ليرأس مدنّي 

المحكمة وليكن 
أعضاؤها من  
الرتبة نفسها

شتاينماير وبوكوفا 
بحثا في لبنان   

في موضوع 
الالجئين السوريين

العاصفة السياسية لعون مؤّجلة إلى 5 حزيران 
"املستقبل" ُيخرج "املحكمة العسكرية" من الشارع

)رويترز( قوات أمن عراقية تدافع عن مركزها شرق مدينة الرمادي الخميس.  

)داالتي ونهرا( 8ضيفا لبنان أمس، في الصورة االولى المديرة العامة لـ"األونيسكو" ايرينا بوكوفا )مروان عساف(، وفي الثانية رئيس الوزراء تمام سالم مستقبال وزير خارجية المانيا فرانك - فالتر شتاينماير.  
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عن سؤال: ماذا عن السيد نصر الله وانتشار 
"حزبه" بمقاتليه في سوريا؟ الذي طرحه 

المسؤول األبرز في مركز أبحاث أميركي عريق، 
أجبت: ال أعرف. حزبه يقاتل في سوريا وعلى 
أكثر من جبهة. ال أعرف عدد مقاتليه هناك. 

لكن ما أعرف هو أن عنده "جيشًا" كبيرًا مدّربًا 
ومجهزًا جيدًا باألسلحة. لذلك يستطيع أن 

يقاتل في سوريا ويحمي ساحته في لبنان على 
األقل حتى اآلن. سألُت: ماذا عن أميركا وإيران 
وسوريا؟ أجاب: "لم يكن ألوباما استراتيجيا أو 

سياسة سورية أو باألحرى كانت له سياسة هي 
ل فيها عسكريًا. وبعد ظهور "داعش" 

ّ
عدم التدخ

وأمثاله صار عنده شبه سياسة هدفها منع 
"داعش" من التوّسع بواسطة ضربها بالطيران 
الحربي سواء في سوريا أو في العراق. والسؤال 

الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا ألحق أوباما هزيمة 
بـ"داعش" في العراق ماذا يفعل به في سوريا؟ 

هل يتركه؟ سيضطر إلى متابعته داخل سوريا. 
لكنه ورغم كل ذلك يبقى متمّسكًا بسياسة 

عدم إرسال قوات وال سيما برّية. أوباما ال يريد 
األسد، وال يريد "داعش". وبسبب سياسته أو 

شبه سياسته التي أشرت إليها صار ال يستهدف 
األسد عمليًا. وبدا كأن عدوهما صار واحدًا. أما 

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فقد أبلى 
بالًء حسنًا وأكثر مما كان متوقعًا في الكونغرس 

األميركي في أثناء تلبيته دعوة رئيسه لزيارته 
ل ال أريد اتفاقًا مع 

ُ
وإلقاء خطاب فيه. لم يق

إيران. قال إن االتفاق الذي يجري العمل عليه 
في سّرية وال أحد يعرف عنه شيئًا سّيئ. ونحن 
مع اتفاق أفضل". سألت: هل ستنفذ إسرائيل 

ضربة عسكرية إليران؟ أجاب: "استبعد ذلك 
في المستقبل المنظور ألن إيران ليست اآلن 

أو حتى اآلن على عتبة صنع سالح نووي. أما إذا 
وصلت إلى هذه العتبة فستضربها. ولن ندخل 

هنا في التفاصيل". قلت: اشرح لي عن المعركة 
التي يخوضها الكونغرس ضد أوباما في موضوع 

المفاوضات وتاليًا االتفاق النووي المحتمل مع 
إيران. قال: "هي ليست معركة إسقاط معاهدة 

ألن االتفاق ليس معاهدة دستوريًا. بل هي 
معركة عرض االتفاق بعد التوّصل إليه على 
الكونغرس. أوباما يرفض ذلك عمليًا )قبل 
االتفاق الذي حصل بينه وبين الكونغرس 

أخيرًا(، ويقول رسميًا: "لنترك ذلك للمستقبل". 
هناك تاريخان األول نهاية آذار والثاني نهاية 

ع 
ّ
حزيران في العام الجاري 2015. في األول يتوق

التوّصل إلى اتفاق مبادئ. وفي الثاني إلى اتفاق 
ع إيران اتفاق المبادئ 

ّ
تفصيلي نهائي. قد توق

)حصل( وتعرقل التوّصل إلى اتفاق التفاصيل. 
وقد يستمر التفاوض سنوات أو قد ينقطع". 

رفع العقوبات بين آذار وحزيران إذا 
ُ
سألُت: هل ت

ع المتفاوضون اتفاق مبادئ؟ اجاب: "كال. 
ّ
وق

العقوبات التنفيذية التي قررها الرئيس أوباما 
يبدأ رفعها مبدئيًا بعد توقيع االتفاق التفصيلي 
والنهائي. أعود إلى الكونغرس، يقول أوباما إنه 

سيعرض عليه الحقًا االتفاق. ويعني ذلك أن 
عرضه عليه يستلزم وقتًا طوياًل، أي أنه قد يترك 
الرئاسة عند انتهاء واليته )بعد أقل من سنتين( 
ويترك للرئيس األميركي المقبل مهمة تصديقه 

أو عدم تصديقه. هذا أمر يرفضه الكونغرس. 
إذا قّرر الكونغرس ضرورة عرض االتفاق عليه 

بمجلسيه كي يوافق عليه، على أوباما أن يوافق 
وأن يمتثل. ويستطيع أن يرفض بممارسة حق 
"الفيتو". وذلك حق دستوري وقانوني له. وإذا 

أراد الكونغرس تعطيل رفضه بواسطة "الفيتو" 
ذ ذلك بالحصول على غالبية الثلثين 

ّ
عليه أن ينف

في مجلسي الكونغرس أي النواب والشيوخ. في 
مجلس الشيوخ تحقيق ذلك ممكن، إذ هناك 

63 إلى 64 شيخًا جاهزون للتصويت ضد أوباما، 
في حين أن العدد المطلوب هو 67. أما في 

مجلس النواب فإن المطلوب استمالة 30 إلى 
40 نائبًا ديموقراطيًا للتصويت ضده أي لكي 
يتأمن الثلثان. وهذا األمر ليس سهاًل. في أي 

حال إذا فاز نتنياهو في االنتخابات اإلسرائيلية 
العامة )فاز( فإن العمل الستمالة 30 أو 40 نائبًا 
ديموقراطيًا في مجلس النواب األميركي يصبح 
أكثر صعوبة. ذلك انه تحّدى حزبهم ورئيسهم، 

وألنه جعل الصراع على إسرائيل داخل أميركا 
حزبيًا. أما إذا فاز تحالف االتحاد الصهيوني )أو 
الوحدة( بزعامة هرتزوغ وليفني في االنتخابات 

. ذلك أن 
ّ

فإن الصعوبة المشار إليها قد تخف
هرتزوغ ليس مع االتفاق مع إيران أساسًا. وقد 

تكون مواقفه منه مشابهة لموقف نتنياهو. وذلك 
يسّهل العمل مع الديموقراطيين".

هل يستقيل أوباما في حال فرض الكونغرس 
عليه إرادته بأكثرية الثلثين في مجلسي 

الكونغرس؟ سألت.

sarkis.naoum@annahar.com.lb
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الموقف هذا النهار
سركيس نعوم

قال وزير العدل 
السابق شارل رزق 
لبعض أصدقائه إثر 
صدور الحكم على 

ميشال سماحة: 
"أرجو أن يكون 

الجميع بدءًا بالقضاة 
قد فهموا اآلن لماذا 
عملت ما عملت من 
أجل إنشاء المحكمة 

الدولّية".

▪ ▪ ▪

قال مصدر نيابي 
إن العماد عون 

ينتظر من يكّلمه 
أو يفاوضه حول 

مطاِلبه وإنه صار 
مستعّدًا للتفاوض.

▪ ▪ ▪

يزداد التوّتر في 
العالقات في وزارة 

الخارجية ما بين 
الوزير من جهة، 

ومحسوبين على 
مرجع سياسي من 

جهة ثانية.

▪ ▪ ▪

انتقد وزير كيف 
ة  ُيهاجم السنَّ

المحكمة العسكرية 
ويزورها وفد شيعي 
للدفاع عنها. وسأل 

"هل هو صراع 
مذهبي؟".

أســرار اآللـهة

روزانا بو منصف

م����ج����م����وع����ة اســـــئـــــلـــــة مـــــــن مـــحـــاضـــر 
تــســجــيــالت الـــوزيـــر الــســابــق ميشال 
متفجرات  نقله  قضية  فــي  سماحه 
مـــن ســـوريـــا الشـــعـــال فــتــنــة داخــلــيــة 
فـــي لـــبـــنـــان: االول هـــل يــمــكــن بــنــاء 
دعوى قانونية ضد الرئيس السوري 
مــن ان سماحه  بشار االســد انطالقا 
المملوك"  "الــرئــيــس وعــلــي  ان  ذكـــر 
به؟  يــقــوم  بما  معرفة  على  وحــدهــمــا 
ـــســـؤال يــحــفــزه وجـــــود لجنة  وهـــــذا ال
تحقيق هي لجنة العدالة والمساءلة 
الــتــي اعـــدت ملفات يمكن  الــدولــيــة 
الى  اتــهــامــات  اســاســهــا توجيه  على 
بارزين  ومعاونين  الــســوري  الرئيس 
لـــه بــارتــكــاب جـــرائـــم حــــرب. ومـــع ان 
تــــورط فيها سماحه  الــتــي  الــجــريــمــة 
تتصف باالرهاب فانه قد يكون من 
مصلحة المتضررين السعي الى ذلك 
ومحاولة رصد امكان اضافة الوثائق 
هذا  الــى  التسجيالت  تشكلها  التي 
الـــمـــلـــف. ولـــبـــنـــان مــتــضــرر مــمــا كــان 
ســيــقــدم عــلــيــه ســمــاحــه لــكــن لبنان 
الــرســمــي مــمــثــال بــالــحــكــومــة سيعجز 
على االرجــح عن ذلــك نظرا للتحالف 
مع  الداخل  افرقاء في  بين  المستمر 
الــنــظــام ولــكــن مــن وردت اســمــاؤهــم 
مــــن ضـــمـــن االســــتــــهــــدافــــات يــمــكــن 
الـــى ذلــــك. ومـــن الناحية  ان يــســعــوا 
القانونية لبنانيا فان الكالم الصادر 
عن سماحه المقرب جدا من النظام 
وفــق ما يعبر هو نفسه يعني اخبارا 
التحرك  الــعــامــة  النيابة  على  يتعين 
على اســاســه على رغــم ان هناك في 
الــقــانــون مــا يــســمــى "عــطــفــا جــرمــيــا" 
قــد يكون  المتهم  ان  الـــى  اســتــنــادا 
يفاخر امام محدثه أو يحاول التملص 
من ذنبه باالشارة الى آخرين. وتاليا 

قـــد ال يــشــكــل ذلــــك اثـــبـــاتـــا مــبــاشــرا 
دامغا بل قرينة لكن سماحه يمكن 
ان يـــكـــون شـــاهـــدا عــلــى مــســؤولــيــة 
االســد بحيث يتعين على أي قاض 
فـــي ظــــروف مــوضــوعــيــة الــســعــي الــى 
أخـــرى، كان  اثــبــاتــات  الحصول على 
ا  ليشكل جزء المملوك  الــى  الوصول 
لكن  الصعيد.  هــذا  على  منها  مهما 
هناك امرا قد يساعد اال وهو محاضر 
االطــالع  بــات يمكن  الــتــي  المحاكمة 
تتضمن  والتي  انتهائها  بعد  عليها 
اقــرارا من سماحه بالجرم وعالقته مع 
الـــســـوري والـــلـــواء المملوك  الــرئــيــس 
وتقديمه اعتذارا بما يمكن ان يبنى 
عليه عــلــى االقـــل مــن اجـــل تشكيل 
للبحث في  االنــطــالق منه  اخبار يتم 
مزيد من االثباتات ضد االســد. ومع 
االقــــــرار بــصــعــوبــة االمــــر فــانــه يــكــون 
هناك على االقل ملف قانوني مفتوح 

يجرى العمل على استكماله.
الـــســـؤال اآلخــــر يــتــصــل بــمــدى ان 
واعترافاته  سماحه  محاكمة  تشكل 
المحكمة  لــالدعــاء فــي  دلــيــال اضافيا 
الــدولــيــة الــخــاصــة بــاغــتــيــال الرئيس 
المتصل  فالفيديو  الــحــريــري.  رفيق 
االعــتــرافــات  ومــحــاضــر  بالتسجيالت 
تــــعــــتــــبــــر" مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــقــــرائــــن 
الــمــتــضــافــرة والــمــتــكــامــلــة الــدقــيــقــة 
ان شــهــادة سماحه  اذ  والـــهـــادفـــة". 
فــي هـــذا االطــــار تــنــدرج ضــمــن عمل 
المحكمة وتوثيقها لالثباتات واالدلة 
خــصــوصــا نــتــيــجــة قـــرب ســمــاحــه من 
االســـد شخصيا. وهــنــاك مقاطع من 
لكنها  عنها  لم يكشف  التسجيالت 
تعبر على نحو دقيق على مدى وثوق 
الــعــالقــة بــيــن االســـد وســمــاحــه الــذي 
كان طلب االسد من الرئيس ميشال 
المعتمد  مندوبه  يكون  ان  سليمان 
لديه. وحين اعترض سليمان الحقا 

عــلــى اداء ســمــاحــه وســــــاءه تــصــرفــه 
اعتمد االســد موفدين آخرين. لكن 
ســـمـــاحـــه فــــي الـــتـــســـجـــيـــالت يــســوق 
مـــواقـــف نــابــيــة ومــســيــئــة مـــن االســـد 
ضد سليمان وامــام مخبر وليس في 
جلسة سياسية أو ما شابه معبرا عن 
مدى الثقة التي يحظى بها من االسد 
الرئيس  ازاء  فيه  يفكر  بما  ليخبره 
اللبناني. وهذه المواقف تساعد في 
فهم مدى صلة العالقة بين سماحه 
واالســـــد مـــن جــهــة كــمــا تــســاعــد في 
فــهــم مـــوقـــف ســلــيــمــان الـــــذي تــوقــع 
أو طــلــب اتـــصـــاال اســتــيــضــاحــيــا من 

االسد على اثر ما جاء في تسجيالت 
سماحه فقامت القيامة ضده انذاك 
نهاية  حــتــى  بالمقاطعة  و"عـــوقـــب" 

عهده. 
يــنــبــغــي االقـــــــرار مـــن جــهــة أخـــرى 
بــانــه كـــان عــلــى الــقــوى الــتــي ســاءهــا 
تتوقع  ان  العسكرية  المحكمة  قــرار 
ان  محكمة سبق  من  مماثلة  نتيجة 
جرت اعتراضات قوية ضد احكامها 
كــقــضــيــتــي ســـامـــر حــنــا وفـــايـــز كــرم 
كــمــا حــيــن تـــم الــفــصــل بــيــن قضية 
ســمــاحــه والــمــمــلــوك. وتــقــر مــصــادر 
مختلفة بان الحكم اريد منه توجيه 
ــلــفــريــق الــخــصــم  ضـــربـــة ســيــاســيــة ل
التزامن  لفته  الــذي  السوري  للنظام 
بــيــن صـــــدور الــحــكــم عـــن الــمــحــكــمــة 

الــعــســكــريــة وجـــلـــوس الــمــمــلــوك في 
ايرانيين.  مسؤولين  مــع  مــحــادثــات 
اضــف الــى ذلــك ان الحكم قــد اقفل 
مــــجــــاال الي طـــرق  يــــتــــرك  بـــحـــيـــث ال 
المراجعة أو الطعن فيه خصوصا ان 
ال مجال الحالة القضية امام المجلس 
الــعــدلــي كــونــهــا تــتــطــلــب احـــالـــة من 
الحكومة التي تعجز عن ذلك بوجود 
حلفاء يدافعون عن النظام ويعتبرون 
الــــحــــكــــم الــــمــــخــــفــــف ضــــــد ســـمـــاحـــه 
انتصارا. ومــا كــان التمييز الــذي تم 
الــيــه ليكون محتمال لــوال ان  الــلــجــوء 
"بريئا  اعتبر سماحة  الصادر  الحكم 
من تهمة محاولة القتل". اذ انه لو لم 
ترد كلمة براءة كان ليكون مستحيال 
ان يــحــصــل تــمــيــيــز الـــقـــرار ولــكــانــت 
ضاقت السبل امام مفوض الحكومة 
الن يــقــوم بـــاي شـــيء خــصــوصــا في 
ظــل تسجيالت ومــحــاضــر اعــتــرافــات 
تثبت العكس. ذلك علما ان محاولة 
تماما  كالقتل  عليها  يعاقب  القتل 
اكتملت  قـــد  الـــجـــرم  عــنــاصــر  ان  أي 
تماما وتاليا يكون العقاب نفسه في 
اذ  تخفيفية.  اســبــاب  وال  الحالتين 
ان قاتال يرفع خنجرا ليقتل شخصا 
وانكسر في يــده لسبب ما ال يعني 
انه ما كان لينجح بالقتل أو ما كان 

ليقوم بذلك. 
فــــي الــــيــــوم نــفــســه لــتــفــاعــل هـــذا 
الواقع في لبنان، اوردت الصحف نبأ 
جاء فيه ان محكمة اميركية اصدرت 
مــن 20 سنة  الكــثــر  بالسجن  حكما 
عــلــى امــيــركــي اعــتــرف بــدعــم تنظيم 

داعش. 
هــــل تـــصـــح الـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن دول 
تـــحـــتـــرم الــــقــــانــــون وأخــــــــرى تــشــوهــه 

لحسابات سياسية؟ 

 rosana.boumonsef@annahar.com.lb

ماذا عن اعتراف سماحة بمسؤولية األسد؟
االعترافات ملف إضايف برسم املحكمة الدولية

تحليل سياسي

الحكم الصادر ال يترك 
مجااًل لطرق المراجعة 

والتمييز يستند إلى "تبرئة 
من محاولة القتل"

ال دراسات تبين االثر 
االقتصادي، والحكومات 

والمنظمات الدولية 
مدعوة الى اعادة النظر 

في سياساتها حيال اللجوء

"الجهاد": الحرب في 
سوريا واليمن ستنتهي 

على طاوالت الحوار

عندما بدأت أزمة النزوح السوري في إتجاه 
الدول المحيطة بسوريا، كان الهم الرئيسي 

لدى حكومات هذه الدول، كما لدى االسرة 
الدولية يحتم التعامل مع االزمة من منطلق 

إنساني. أما اليوم، وبعدما دخلت االزمة 
عامها  الخامس، وهي تنحو في إتجاه المزيد 
من الحدة والمواجهات، فقد بدا التحول في 

التفكير والتخطيط ينحو نحو آليات التعامل 
المطلوبة من منطلقات إنمائية وإقتصادية 
تأخذ في االعتبار االثر االقتصادي والتنموي 

للنزوح على المجتمعات المضيفة.

سابين عويس

ف���ي م��ن��ت��دى الــــدوحــــة االقـــتـــصـــادي 
الــذي عقد أخــيــرا في  الخامس عشر 
الــــدوحــــة وشــــاركــــت فــيــه "الـــنـــهـــار"، 
ملف  العمل  جلسات  إحــدى  طرحت 
االردن  حالتي  من  إنطالقا  الالجئين 

ولبنان. 
وبــــدا الفــتــًا مــن الــمــداخــالت التي 
قــدمــهــا خــبــراء فــي هـــذا الــشــأن عــدم 
وجـــــود أرقــــــام أو إحــــصــــاءات دقــيــقــة 
تبين االثر االقتصادي لالجئين على 

المجتمعات المضيفة.
عــلــمــا انـــــه فــــي مـــقـــارنـــة لــلــحــاالت 
وتركيا،  واالردن  لبنان  بين  القائمة 
وهــــي الــــــدول الـــتـــي تــتــحــمــل الــعــبء 
الحقيقي لالجئين، يالحظ أن االردن 
عــمــد إلـــى إقــامــة مخيمات أمــكــن من 
خــاللــهــا حــصــر نــشــاطــات الــالجــئــيــن 
فقد  تركيا،  امــا  المعقول.  الحد  فــي 
وضعت،  إذ  ذكية،  مارست سياسة 
إلــــى جـــانـــب تــعــامــلــهــا مـــع االزمــــــة من 
البعد االنساني الذي يغطي حاجات 
وضــعــت سياسة  االولــيــة،  الالجئين 
االندماج  إلى حد  وإستيعاب  إحتواء 
ســــوري  ـــــف  ال مـــلـــيـــون و700  لــنــحــو 
موجودين على أراضيها، ووفرت من 
خـــالل بــطــاقــات صــحــيــة االســتــشــفــاء 
كيفت  فيما  لهؤالء،  مجانا  والطبابة 
لتقبل  لديها  العمل  قوانين  بعض 

العمالة التي تمثلها اليد السورية.

أما في لبنان، حيث هناك مليون 
ونصف مليون سوري، فيبدو الوضع 
أصعب وأكثر تحديا رغم أن الحكومة 
يــــن  عـــمـــدت أخــــيــــرا مــــن خـــــالل إجــــراء
أساسيين إتخذتهما الى وضع بعض 
الــضــوابــط عــلــى الــتــفــلــت والــفــوضــى 
اول  الـــنـــزوح.  مــســألــة  فــي  الحاصلين 
إجـــــــراء تــمــثــل فــــي وقـــــف إســتــقــبــال 
الـــالجـــئـــيـــن إال مــــن تــتــطــابــق مــعــهــم 
مــواصــفــات الــنــزوح، واالجـــــراء الثاني 

يتمثل بتنظيم االقامة والعمالة.
ولــكــن رغـــم ذلـــك لــم يــنــجــح لبنان 
بعد في إحتواء هذه المسألة بشكل 
كـــــامـــــل، خـــصـــوصـــا فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 
للعمالة  الــســوريــة  العمالة  بمنافسة 
التحتية  الــبــنــى  الــلــبــنــانــيــة، وتـــراجـــع 
والخدماتية تحت وطأة تزايد الطلب 
االتــصــاالت  شبكات  إستعمال  على 
والمواصالت والطرق والمستشفيات 

والكهرباء.
وتــبــيــن دراســـــات أعــدتــهــا جامعة 
أوكسفورد عن إقتصادات الالجئين 
أن هؤالء ال يأخذون عمل المحليين 
دين لفرص 

ّ
بل يمكن أن يكونوا مول

ــل الــمــحــلــيــيــن، حــتــى في 
َ
عــمــل تــشــغ

وبــطــالــة  هــــش  إقـــتـــصـــاد  ذات  دول 
مرتفعة.

الــحــالــة ال تنطبق على  لكن هــذه 
لبنان، بإعتبار أن العمالة السورية ال 
ومنافسة  قلق  مــصــدر  تـــزال تشكل 
ال  لبنان  ان  كما  اللبنانية.  للعمالة 

شّلح زار بيروت سّرًا والتقى قيادات فلسطينية ولبنانية
"حركة الجهاد اإلسالمي" تخشى الفخاخ يف عين الحلوة

هل يمكن تحويل أزمة الالجئين إلى فرص اقتصادية
يف ظّل التراجع واملنافسة وسوء إدارة امللف؟

رضوان عقيل

ع����ن����دم����ا الــــتــــقــــى عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
الــمــركــزيــة فــي حــركــة "فــتــح" عــزام 
المكتب  رئــيــس  ونـــائـــب  األحـــمـــد 
الــســيــاســي فـــي حـــركـــة "حـــمـــاس" 
موسى أبــو مــرزوق في بيروت في 
االسبوع الفائت لرأب الصدع بين 
الطرفين، وتدخل رئيس مجلس 
عمل  لتسهيل  بــري  نبيه  الــنــواب 
الحكومة الفلسطينية في رام الله 
قطاع  فــي  مــن مشكالتها  والــحــّد 
غـــزة، كـــان األمــيــن الــعــام لـــ"حــركــة 
الجهاد االسالمي" رمضان عبدالله 
ح في العاصمة في زيارة بعيدة 

ّ
شل

من االعــالم، حيث التقى، بحسب 
في  كــــوادر  فلسطينية،  مــصــادر 
الفصائل فضاًل عن قيادة "حزب 

الله" وشخصيات لبنانية.
ــح 

ّ
ولــــم يــعــلــن عــــن لــــقــــاءات شــل

ألســـبـــاب تــخــص الـــرجـــل، اضــافــة 
الــــــــى مــــعــــطــــيــــات أمــــنــــيــــة تــحــكــم 
تــحــركــاتــه. ومــعــلــوم ان "الــجــهــاد" 
تحمل في الداخل اللبناني قضايا 
أبــــنــــاء شــعــبــهــا فــــي الــمــخــيــمــات، 
تــحــت مــظــلــة الــلــجــنــة الــســيــاســيــة 
الــمــشــتــركــة لــلــفــصــائــل والـــقـــوى 
الوطنية واالسالمية الفلسطينية 
األعوام  في  فاعليتها  أثبتت  التي 
الــثــالثــة األخـــيـــرة عــلــى الـــرغـــم من 
السياسية  والتباينات  الخالفات 
الـــــمـــــعـــــروفـــــة بــــيــــن أعــــــضــــــاء هــــذه 
"الحكومة االئتالفية" التي تعمل 
وتنسق  اللبنانية  األراضــــي  عــلــى 
مـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة واألجـــهـــزة 
األمنية، ويجتمع كل هؤالء دوريًا 
تحت سقف السفارة الفلسطينية 

في بئر حسن.
ـــل مــن 

ّ
ونـــجـــحـــت الــلــجــنــة بـــتـــدخ

سياسة  تتبع  التي  "الجهاد" 

تـــــوافـــــقـــــيـــــة فـــــــي ضـــــــم "عــــصــــبــــة 
األنــــصــــار" و"الـــحـــركـــة االســالمــيــة 
جمال  الشيخ  برئاسة  المجاهدة" 
خـــطـــاب، و"أنــــصــــار الـــلـــه" بــزعــامــة 
جــمــال سليمان الــى صــفــوفــه، مع 
ســعــي هــــذه األطــــــراف الــــى اعـــالن 
تــهــا مــن الــعــنــاصــر االســالمــيــة  بــراء

المتشددة.
وتــــعــــّول الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى دور 
الــــلــــجــــنــــة وأهـــــمـــــيـــــة االتــــــصــــــاالت 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــهــا 
تنفذها  الــتــي  التنسيق  وأعـــمـــال 
مـــع الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة البــعــاد 
أزمــــــــة خــــالفــــاتــــهــــم عـــــن الــــداخــــل 
عــلــى نصيحة  بــنــاء  الــفــلــســطــيــنــي 

تلقتها من بري قبل أعوام.
وتــســاهــم حــركــة "الــجــهــاد" في 
الفصائل  بين  المسافات  تقريب 
ـــوقـــوع فـــي فــخــاخ  تــجــنــبــًا لــخــطــر ال
في  وخصوصًا  وعسكرية،  أمنية 
مــخــيــم عــيــن الــحــلــوة الـــــذي شهد 
فــي األســابــيــع األخـــيـــرة اغــتــيــاالت 

اســتــهــدفــت عــنــاصــر مــقــربــة من 
"حزب الله".

وتـــــــــــــــــخـــــــــــــــــشـــــــــــــــــى 
استمرار  "الجهاد" 

االغــــتــــيــــاالت فــي 
ــــحــــلــــوة  عـــــيـــــن ال
والــــــتــــــي تــنــتــج 
الــــــمــــــزيــــــد مـــن 
الـــــــــخـــــــــضـــــــــات 
األمــــنــــيــــة فــي 
الــــــــمــــــــخــــــــيــــــــم 
وجــــــــــــــــــــــواره. 
وتـــــنـــــطـــــلـــــق 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
سياساتها 
مـــن ثــوابــت 
الــمــســاهــمــة 

التدخل  وعـــدم  لبنان  حماية  فــي 
فـــــي الــــقــــضــــايــــا الــــخــــالفــــيــــة الـــتـــي 

يعيشها أهله.
ـــــــجـــــــهـــــــاد" عـــلـــى  وتـــــــشـــــــدد "ال
إبـــعـــاد الـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي عن 
الـــتـــجـــاذب الـــســـيـــاســـي الــلــبــنــانــي 
ح 

ّ
ز عليه شل

ّ
الداخلي، وهذا ما رك

اتــه، ايــمــانــًا مــنــه بحسب  فــي لــقــاء
الوقوف  بــأن  فلسطينية  مــصــادر 
الى جانب أي طرف يضر بمصلحة 
أبناء شعبه في مخيمات الشتات.
وكــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــت مـــــــــشـــــــــكـــــــــالت 
التي  والهواجس  الفلسطينيين 
تـــســـيـــطـــر عــــلــــى يـــومـــيـــاتـــهـــم قــد 
تــراكــمــت الــــى درجـــــة الــخــطــر في 
األخيرة مع توسع  األربعة  األعــوام 
مــــوجــــات الـــعـــنـــف والـــمـــواجـــهـــات 
العسكرية في سوريا. ودفع هؤالء 
ثمنًا كبيرًا في مخيم اليرموك في 
دمشق بعد نزوح العدد األكبر من 

سكانه.
ولــم يتدخل أعــضــاء "الــجــهــاد" 
فــــــــــي الــــــــقــــــــتــــــــال فــــي 

سوريا على عكس حال "حماس" 
و"الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة – الــقــيــادة 
العامة" بزعامة أحمد جبريل التي 
النظام  جانب  الــى  بشراسة  تقف 

السوري.
مـــشـــاركـــة  مـــضـــاعـــفـــات  وأدت 
"حـــزب الــلــه" فــي ســوريــا الــى بــروز 
فــتــور بينه وبــيــن "حــمــاس"، وقد 
عــــــادت الـــــى عـــالقـــاتـــهـــمـــا "حــــــرارة 
دافـــئـــة" فـــي األشـــهـــر األخـــيـــرة مع 

بقاء كل طرف على اقتناعاته.
ويـــروي قــيــادي فــي الــحــزب في 
أحــــد مــجــالــســه أنـــهـــم ال يــنــظــرون 
المحبة  بــعــيــون  إال  الـــى "حــمــاس" 
)الحركة(  المقاوم  الفصيل  لهذا 

و"سنبقى على هذا المنوال".
وتـــــطـــــّبـــــق "حــــــركــــــة الــــجــــهــــاد" 
عـــن شقيقتها  تــخــتــلــف  ســيــاســة 
مع  تعاطفها  من  بعيدًا  "حماس" 
هــذا الــفــريــق أو ذاك. وتــدعــو الى 
من  الفلسطينيون  جناه  ما  ة  قــراء
ويـــالت ال تـــزال آثـــارهـــا الـــى الــيــوم 
الرئيس  جانب  الــى  وقفوا  عندما 
العراقي الراحل صدام حسين في 

غزوه الكويت.
وتــنــطــلــق "الــــجــــهــــاد" هـــنـــا مــن 
مـــســـألـــة أن الــــحــــرب الـــــدائـــــرة فــي 
الــى اليمن ال أفق  ســوريــا وصـــواًل 
لها، كما أنها مقتنعة بأن جوالت 
الــقــتــال ســتــنــتــهــي عــلــى طــــاوالت 

النقاش والحوار.

radwan.akil@annahar.com.lb

يزال يرفض أي بحث في قوننة عمل 
الالجئين.

يــرفــض رئــيــس وحــــدة االنــشــطــة 
الــحــيــويــة فـــي الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لـــالجـــئـــيـــن زيــــــــاد أيــــــــوب فــــكــــرة ان 
الدول  الالجئين يشكلون عبئا على 
تسويقا  هناك  ان  ويــرى  المضيفة، 
غير صحيح يؤدي الى هوة بين هؤالء 
إلى  ويشير  المضيفة.  والمجتمعات 
تتفهم  المتحدة  االمـــم  منظمات  ان 
مــــخــــاوف الـــحـــكـــومـــات مــــن الــتــأثــيــر 
االقــــتــــصــــادي لـــالجـــئـــيـــن، ولــــكــــن ال 
بــد مــن فــتــح الـــحـــوار والــنــقــاش حــول 

هــــذه الـــمـــســـألـــة، فــضــال عـــن ضــــرورة 
زيـــــادة الــتــمــويــل ووضـــــع الـــدراســـات 
النمو  إمــكــانــات  لفهم  االقــتــصــاديــة 
في ظل هذا الوضع واالطر القانونية 

التي تظلل وجود الالجئين وترعاه.
مــــجــــمــــوعــــة مــــــالحــــــظــــــات يـــمـــكـــن 
إســتــخــالصــهــا مــــن الـــبـــحـــث فــــي هـــذا 

الموضوع تختصر بالنقاط اآلتية:
الــى عدم  - ان الحكومات مــدعــوة 
الالجئين  الوضع وقوننة عمل  إنكار 
وتــعــزيــز تــأثــيــرهــم االيــجــابــي ولــيــس 

الـــســـلـــبـــي فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــتـــي 
تحتضنهم.

لــــالجــــىء ال  حــــق  اي  إعــــطــــاء  إن   -
يعني انه ال يرتب عليه في المقابل 
واجبات ، والــدول مدعوة الــى إلزامه 
الــفــاعــل وغير  إنــخــراطــه  بها وتنظيم 
الــمــنــضــبــط ) ســيــاســيــا  او  الــــمــــؤذي 

وامنيا واجتماعيا( في المجتمع.
- لم يعد مقبواًل التعامل مع أزمة 
اللجوء على أنها ظرفية أو موقتة أو 
عـــابـــرة، بــل الــمــطــلــوب الــتــطــلــع إليها 
مــن منظار أن هــذا الــلــجــوء قــد يــدوم 
لفترة طويلة. والتوقعات المتحفظة 

تتراوح بين 15 و20 سنة.
- لم يعد مسموحا التركيز حصرا 
والحكومات  الالجئين،  حاجات  على 
الـــمـــحـــلـــيـــة والــــمــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
مدعوة إلــى تركيز عملها على اآلثــار 
االقتصادية والتنموية لالجئين على 

إقتصادات الدول المضيفة.
فــــي الـــخـــالصـــة، تــنــشــط الــحــركــة 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة فـــي مــوضــوع 
الــالجــئــيــن، لــكــن ايـــا مـــن الــمــقــاربــات 
المطروحة لم تضع بعد االصبع على 
جــرح اللجوء الــنــازف فــي ظــل أوضــاع 
إقتصادية متردية وظروف سياسية 

وأمنية دقيقة.
وفي غياب الثقافة التي تبحث عن 
القيمة المضافة، يبقى الالجئ تحت 
الخطر والمنافسة  المجهر من حيث 
واالعــــــبــــــاء الــــتــــي يـــتـــســـم بــــهــــا، فــيــمــا 
لمشاريع  تمويال  تشحذ  الحكومات 
تأخر  إذا  الــيــهــا  الــحــاجــة  تنتفي  قــد 

تنفيذها.

sabine.oueiss@annahar.com.lb

الدكتور رمضان شّلح.
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ابرهيم بيرم 

ل��م يعد س��رًا ان "ح���زب ال��ل��ه" خاض 
غ���م���ار م��واج��ه��ت��ه ال��ك��ب��رى ف���ي ج���رود 
ال����ق����ل����م����ون خ�������ال االي�����������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة 
الماضية، ليس من منطلق حسابات 
محلية ضيقة تتصل ببقعة جغرافية 
م����ح����دودة ت��ق��ع ع��ل��ى ك��ت��ف ال���ح���دود 
اللبنانية الشرقية، او فقط من اجل 
القول انه يحمي ظهر بلدات بقاعية 

ويبعد الخطر عنها. 
المنازلة  فالتمهيد االعامي لهذه 
ال��ح��اس��م��ة وم���ج���ري���ات ال��م��ع��رك��ة وم��ا 
اعقب اسبوعها االول من "احتفاالت" 
المبين، تجلى اكثر ما  باحراز النصر 
يكون في االطالة االعامية المقررة 
مساء اليوم ألمينه العام السيد حسن 
نصرالله، فضا عن التوقيت، وكلها 
عناصر تنتظم في سياق واحد عنوانه 
اخ��ذ على عاتقه  الحزب  ان  العريض 
م��ه��م��ة ان ي��ك��ون ال��ق��ائ��د ال��م��ي��دان��ي 
ال��ذي  وال��ت��ع��ب��وي واالع���ام���ي للمحور 
ي��ن��ض��وي ت��ح��ت ل���وائ���ه وال��م��م��ت��د من 
الى الساحة  العراق، بلوغا  الى  اليمن 

السورية.  
واق�����ع ال���ح���ال ه����ذا ل���م ت��ع��د ال���رم���وز 
القيادية للحزب تحرص على التعتيم 
ع��ل��ي��ه ب���ل ه���ي ت���س���ارع ال����ى تسليط 
ليعلن صاحب  عليه  الساطع  ال��ض��وء 
الراية الصفراء انه بات يشكل الرافعة 
لمحوره في كل م��رة يكبو ج��واد هذا 
المحور ويوشك ان يؤول الى هزيمة 

او مازق.
مبتدأ هذا الخبر كان منذ اقدمت 
وح��������دات ال��ن��خ��ب��ة ف����ي ال����ح����زب ع��ل��ى 
خ���وض م��ع��رك��ة ت��ح��ري��ر ال��ق��ص��ي��ر في 
ريف حمص قبل ما يقرب من 3 اعوام 

وصوال إلى اليوم.  
ف���ي ن���ط���اق ه����ذا ال������دور االق��ل��ي��م��ي 
الحزب ليخوض  الظل تقدم  ال���وارف 
م��ع��رك��ة "ت���ح���ري���ر" ج�����رود ال��ق��ل��م��ون، 
اقليمية  وح���راج���ة  ع��س��ر  لحظة  وف���ي 

مفصلية ان��ب��رى ن��ائ��ب االم��ي��ن ال��ع��ام 
ل��ل��ح��زب ال��ش��ي��خ ن��ع��ي��م ق��اس��م ليقول 
اول م���ن ام����س ب��ال��ف��م ال���م���آن: "ن��ع��م 
القلمون هي ج��زء من معركة  معركة 
اليمن والعراق وسوريا ولبنان" ليؤكد 

استطرادا مدى الترابط االقليمي. 
المحطة  اذًا  ه��ي  القلمون  معركة 
االبرز في هجوم معاكس خاضه محور 
االضعف  الحلقة  اج���ل  م��ن  الممانعة 
ف��ي��ه وه���ي س��وري��ا، وق���د تجلى ايضا 
ف���ي ال����زي����ارة ال��م��ف��اج��ئ��ة واالول������ى من 
ن��وع��ه��ا ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا وزي�����ر ال���دف���اع 
ال����س����وري ف��ه��د ج���اس���م ال���ف���ري���ج ال��ى 

طهران، ثم زي��ارة رئيس لجنة االمن 
ف���ي م��ج��ل��س ال���ش���ورى االي����ران����ي ع��اء 
الدين بوروجردي الى دمشق والكام 
القاسي الذي قاله بحق السعودية ثم 
ك��ام المرشد االي��ران��ي علي خامنئي 

عن سوريا.  
ت��ط��وع لتأدية  ال��ل��ه"  وألن "ح���زب 
هذه المهمة الشاقة في القلمون في 
لحظة االحتدام االقليمي وغداة اكبر 
النهائي  التوقيع  اي  اقليمي  ح��دث 
ل��ات��ف��اق ال��ن��ووي االي��ران��ي - الغربي، 
اداء عسكريا  ي��ق��دم  ان  ال��ح��زب  ش���اء 
م��م��ي��زا ف���ي ال��ق��ل��م��ون رب���م���ا ف�����اق في 
للحزب  الميدانية  القيادة  تقديرات 
القصير وسواها  ما قدمه سابقا في 
الساحة  المشتعلة في  الميادين  من 

السورية.  

ل������ذا ل����م ي���ك���ن م���ف���اج���ئ���ا ان ي��ط��ل 
باسهاب  ليتحدث  نصرالله  السيد 
االبعاد االستراتيجية النجاز تلة  عن 
موسى، فهذه القمة الجبلية الشامخة 
ك��ان��ت "ع��ق��دة" ال��ح��زب وال��ن��ظ��ام في 
سوريا مدى االعوام الثاثة الماضية، 
ل���ذا ف���ان ت��ح��ري��ره��ا م��ع م��ا سبقها من 
تال وجرود من المسلحين هو وفق 
في  عسكري  اب���داع  نفسها  القيادة 
ال��ن��ص��ر ال��م��ح��ق��ق ع��ب��ر ب��ل��وغ��ه��ا ب��ع��دًا 
اعمق كونها اتت في"لحظة الحشر" 
االق��ل��ي��م��ي - ال����دول����ي، خ��ص��وص��ا ان 
المتصارعين  االقليميين  الاعبين 
اي ال��س��ع��ودي��ة واي������ران، وض��ع��ا كل 
اوراق����ه����م����ا ف����ي م����واج����ه����ة اك��ت��س��ت 
طابعا مصيريًا سيبنى على نتائجها 
وم��آل��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر م���ن م��ع��ال��م دوره��م��ا 

المستقبلي.  
وب���ن���اء ع��ل��ى ك���ل ه���ذه المعطيات 
منازالته  اح���دى  بخوضه  ال��ح��زب  اراد 
ال���ك���ب���رى ف���ي ال���م���ي���دان ال����س����وري ان 
ي��ك��رس لنفسه جملة وق��ائ��ع وص��ور 

آنية ومستقبلية ابرزها: 
- ان���ه اك��ث��ر ط���رف ف��ي ك��ل م��ح��وره 
على  م��ع��ارك��ه  غ��م��ار  ليخوض  يتقدم 
المهتزة  الدومينو  لوحة  اس��اس كل 
في المنطقة، وان��ه قطب الرحى في 
محوره الذي يتعين ان تشخص اليه 
االبصار في المحطات الصعبة سواء 
ف���ي ال��ي��م��ن او ف���ي ال����ع����راق اوس���وري���ا 

وحتى ايران نفسها.  
شاء  العسكري  المستوى  على   -
الحزب ان يحجز لنفسه موقعا رياديا 
في معادالت الصراع العسكري على 
اس���اس ان ذك��ر اس��م��ه وح���ده يجعل 

خصومه يحسبون الف حساب.  
- ص������ارت اط�������االت ام���ي���ن���ه ال���ع���ام 
السيد نصرالله محطة مفصلية في 
سياق الحدث، فقبل كامه انشغال 
بما يمكن ان يطلق من مواقف، وبعد 
االط���ال���ة اس��ت��غ��راق ف��ي ق�����راءة أب��ع��اد 
ال��ك��ام وم��ا ان��ط��وى عليه م��ن رسائل 

الكل يعي  بلوره من توجهات.   وم��ا 
ان ك��ام��ه ه��و الفصل ف��ي الساحات 
ال���م���م���ت���دة م�����ن ب������اب ال����م����ن����دب ال���ى 
بيروت، وانه مؤهل لقول كلمة السر 
ع��ن م��ج��رى ال��ت��ط��ورات ف��ي ك��ل ه��ذه 
التي  البوصلة  ه��و  ليصير  ال��س��اح��ات 

تحدد اتجاه الريح.  
 - ل����م ي��ع��د ك���ام���ه ف����ي اط���االت���ه 
خ��ال االع����وام ال��ث��اث��ة االخ��ي��رة مجرد 
تشخيص او توصيف، بل صار ذا بعد 
تعبوي لجمهور الساحات كلها، ففي 
ت��ط��ورات ال��م��ي��دان ال��س��وري ل��ه كام 
ي��ب��دد ح���االت االح���ب���اط ويستنهض 
الهمم ال��خ��ائ��رة، وف��ي ال��ش��أن اليمني 
هو من يلبس الحوثي عباءة القيادة 
ويمتدحه ويحدد الخطوط العامة لما 
هو مقبول وما هو محرم، وفي العراق 

يرسم الخطوط الحمر.  
 وباالجمال هو الناطق الموثوق به 
والبرهان  م��ح��وره  لجمهور  والمنتظر 
ال���ح���ي ع��ل��ى ت���راب���ط ال���س���اح���ات، وه��و 
بين  االرت���ب���اط  ع��ن  االف��ص��ح  التعبير 
ال��ح��دث��ي��ن ال��م��ي��دان��ي وال��س��ي��اس��ي اذ 
ي��ت��ح��دث قبيل م��ع��رك��ة ال��ق��ل��م��ون ثم 

يبادر الى التحدث بعدها. 
وم���ه���م���ا ي���ك���ن م�����ن ام������ر ف���ال���ح���زب 
ي���ت���ص���رف ع���ل���ى اس�������اس ان م��ع��رك��ة 
ال��ق��ل��م��ون ال��ت��ي ت��ح��دث ع��ن��ه��ا طويا 
ميدانيا،  المنتهية  ح��ك��م  ف��ي  ب��ات��ت 
ف��ه��و ق���دم ف��ي��ه��ا اداء م��م��ي��زا ان��ط��وى 
وبالتالي  ج��دي��دة،  ع��دة  عناصر  على 
فالسؤال الذي يتعين طرحه فورا هو: 
ال��ى اي ميدان سينتقل الحزب واي 
نصرا  وي��ح��رز  سيحرر  جغرافية  بقعة 

يكون له الدوي والصدى؟
 بالطبع الحزب ال يعطي كلمة السر 
في ه��ذا ال��ش��أن، لكن ال��ذي يكشفه 
هو ان المطلوب دوما تحقيق التقدم 
الحراز نصر مؤزر لمحوره في اللحظات 

الصعبة. 

ibrahim.bayram@annahar.com.lb

بعد "اإلنجاز االستراتيجي" الذي حّققه يف القلمون
"حزب الله" يحّضر لالنتقال إلى ميدان آخر

"حزب الله" أخذ على 
عاتقه مهمة أن يكون 

القائد الميداني والتعبوي 
واإلعالمي للمحور الذي 

ينضوي تحت لوائه

القلمون انتصارات وهمية 
مرة جديدة يخرج علينا االمين العام ل�"حزب الله" السيد حسن 

نصرالله على الشاشات لاعان عن "انتصار الهي" جديد يضاف 
الى سلسلة طويلة من االنتصارات "اإللهية" يضخها عبر طقوس 

خطابية غيبية في عقول بيئته التي ما انفكت منذ ثاثة أعوام ونيف 
تستقبل مئات النعوش القادمة من سوريا. في البدء كان الدفاع عن 

المقامات الدينية الشيعية السبب في التورط في قتل السوريين، 
ثم قدم نصرالله مبرر حماية قرى سورية قريبة من الحدود يسكنها 

لبنانيون شيعة يعملون في المقلب اآلخر من الحدود. ثم كان حديث 
عن السيطرة على قرى مثل يبرود وفليطا ورنكوس يجري فيها 

تحضير السيارات المفخخة التي جرى تفجيرها في لبنان، واليوم 
السيطرة على مرتفعات جرود القلمون التي تشرف على مرتفعات 

السلسلة الشرقية لجبال لبنان في اطار المعركة الكبرى بين "محور 
الممانعة" والمؤامرة االميركية – العربية – الصهيونية، وحماية 

سوريا "المقاومة" و"الممانعة". 
كم من االنتصارات الوهمية تحققت في اطاالت السيد حسن 
نصرالله؟ فلو قام عاقل واحد بإحصاء عدد القتلى الذين سقطوا 

ل�"حزب الله" في سوريا )1300 الى 1400( الكتشف حجم الوهم الذي 
يضخه نصرالله في جمهور مخدوع ومخدر يساق الى سلسلة حروب ال 
نهاية لها مع محيط بات يرى في "حزب الله" العدو االول قبل اسرائيل 
وقبل اميركا وقبل الشياطين! انها الجريمة الكبرى التي يرتكبها "حزب 

الله" بحق بيئته التي يرفض معظمها ان يرى االمور على حقيقتها: ال 
وجود النتصارات. وال وجود لمقاومة. وال وجود لممانعة. انها البيئة 
التي حولها "حزب الله" أحد أذرعة النظام االيراني الى وقود لحروب 

الغير على أرض العرب. 
يقال إن "حزب الله" يمتلك فائضا من القوة يضعه في مصاف الدول 

في المنطقة. هذا وهم آخر. فالحزب وآالف الصواريخ التي خزنها في 
لبنان في اطار "البازار الكبير" بين ايران واسرائيل واالميركيين، ال ولن 
يكون لها دور حاسم في المواجهة في سوريا. اننا نرى ويا لألسف ان 
اعداد الشبان الذين يضحي بهم الحزب على مذبح المصالح االيرانية 
سوف يتزايد. وتلك التال التي سيعرضها علينا نصرالله ستشكل 
اضافة الى سلسلة المصائد التي يدفع فيها منذ ثاثة اعوام اثمانا 

باهظة في االرواح . 
باالمس شاهد اللبنانيون تسجيات بالصوت والصورة الحد وجوه 

"الممانعة" ميشال سماحة يعطي أوامر بقتل لبنانيين من دون ان يرف 
له جفن. وقد انتفض كثيرون ضد حكم المحكمة العسكرية الشائن. 

وزار بعضهم ضريحي رفيق الحريري ووسام الحسن في قلب بيروت: 
لكن هل لنا ان نذكر بأن ميشال سماحة ليس أكثر من أداة صغيرة 

عاملة عند قتلة كبار في لبنان وسوريا؟ هل لنا ان نذكر بأن قتلة 
رفيق الحريري ووسام الحسن وجبران تويني ووليد عيدو وبيار الجميل 

وباسل فليحان وجورج حاوي وسمير قصير وانطوان غانم ووسام 
عيد ومحمد شطح "قديسون" في الضاحية الجنوبية و"ممانعون" في 

المهاجرين في دمشق؟ في اختصار، نحن نعيش مع قتلة. 

ali.hamade@annahar.com.lb

زوايا ودوائر
علي حماده

خليل فليحان

ال��خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  نقلهما  ج���دي���دان 
فالتر شتاينماير   - فرانك  األلماني 
تمام  الحكومة  رئيس  من  ال��ى كل 
والمغتربين  الخارجية  ووزي��ر  س��ام 
على  تعويله  االول  باسيل،  جبران 
ب���وادر ح��ل ل��ألزم��ة ال��س��وري��ة نتيجة 
عودة التقارب االميركي – الروسي، 
وف��ي ح��ال تحقق ذل��ك سينعكس 
ونّبه  والمنطقة.  لبنان  على  ايجابا 
ال���ى ع���دم ال���وق���وع ف��ي ف��خ جنيف، 
وان اي حل سياسي لألزمة السورية 
س���ي���ول���د اف�����ك�����ارا ج����دي����دة إلط����اق 
إلى  وم��رّد تفاؤله  ب��ن��اءة.  محادثات 
أن المعلومات المتوافرة لديه تفيد 
ان االم��ي��رك��ي��ي��ن وال������روس اج���ت���ازوا 
ش��وط��ا مهما ف��ي ال��م��ح��ادث��ات. ول��م 
ب��وادر  ع��ن  اض��اف��ي��ة  يعط تفاصيل 

الحل السياسي لسوريا.
وأوضح شتاينماير انه كان قبل 
ان��ت��ق��ال��ه ال����ى ب���ي���روت ي���ش���ارك في 
الذي عقد  الحلف االطلسي  مؤتمر 

في انطاليا بتركيا.
ول���م ي��خ��ف ش��ع��وره ب���أن التفاهم 
أوكرانيا  الروسي حول  األميركي – 
ق�����د ي����س����اع����د أي����ض����ا ع����ل����ى ت��ن��ق��ي��ة 
أخرى،  دول  بين  متشنجة  مناخات 
وان التوصل الى اتفاق بين الدول 
ال��خ��م��س ال��ك��ب��رى زائ����د ال��م��ان��ي��ا من 
جهة، وايران حول برنامجها النووي 
من جهة اخ��رى، يفضي الى توقيع 

ات��ف��اق اط���ار، س��ي��ؤدي ف��ي رأي��ه الى 
ال��م��ج��االت الت��ف��اق��ات ثنائية  ف��ت��ح 
ازم���ات. والح��ظ المشاركون  إلن��ه��اء 
كل  م��ع  م��ح��ادث��ات شتاينماير  ف��ي 
رئ���ي���س  ان  وب����اس����ي����ل  م�����ن س�������ام 
على  رك��ز  االل��م��ان��ي��ة  الديبلوماسية 
ال���م���ن���اخ���ات ال���س���ي���اس���ي���ة ال���دول���ي���ة 
ب��ن��س��ب��ة 60 ف���ي ال��م��ئ��ة، وم���ا تبقى 
لألزمة السورية والاجئين الى لبنان 

والعبء الذي يشكلونه على العديد 
ب��اده تقدر ذلك  وان  المرافق،  من 
وه���ي ت��ح��اول ت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دات 

المائمة في هذا المجال.
ال���ج���دي���د  ان  "ال����ن����ه����ار"  وع���ل���م���ت 
االلماني  الوزير  يحمله  ال��ذي  الثاني 
هو البحث مع المسؤولين في إمكان 
عقد مؤتمر ثان لاجئين السوريين 
االول  المؤتمر  غ���رار  على  برلين  ف��ي 
س��ام  ورح�����ب   ،2014/10/24 ف���ي 
يساعد  لعله  االقتراح  بهذا  وباسيل 
ع��ل��ى اع����ادة ال��اج��ئ��ي��ن ال���ى دي��اره��م. 

وأوض�����ح ش��ت��اي��ن��م��اي��ر ان م��ع��ل��وم��ات��ه 
ه��ي ان ال��س��وري��ي��ن س��ي��ع��ودون لدى 
وق�����ف ال���ق���ت���ال واس���ت���ت���ب���اب األم�����ن. 
وس��أل��ه س��ام كيف س��ي��ع��ودون في 
ظل هذا الخراب والدمار والتهديم؟ 
ف��أج��اب ب��أن م��ن الصعب أن يعودوا 
الى بادهم ما لم تتحقق ثاثة امور: 

االمن وتمويل االعمار واالعمار.
ودع�������ا خ�����ال اس���ت���ق���ب���ال���ه ال����وزي����ر 
ال��دول  من  إلمانيا وس��واه��ا  الضيف، 
التي  التدابير  واع��ت��م��اد  ال��ت��روي  ال��ى 
ت��ت��خ��ذه��ا ال��س��ل��ط��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة في 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��اج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن 
ع��دده��م مليون ونصف  يبلغ  ال��ذي��ن 
م��ل��ي��ون ن��س��م��ة ي��ض��اف��ون ال���ى ارب��ع��ة 
م�����اي�����ي�����ن ه�������م م�����ج�����م�����وع ال����س����ك����ان 
اللبنانيين، فيما يبلغ مجموع سكان 
أوروبا 500 مليون، ويتهّرب الكثير 
م����ن اس��ت��ض��اف��ة  م����ن دول االت����ح����اد 
الج��ئ��ي��ن ب���اع���داد م��ت��ف��اوت��ة. وس���ارع 
ش��ت��اي��ن��م��اي��ر ال�����ى ال����ق����ول إن ب����اده 
استوعبت الى اآلن 200 ألف الجئ 
وه���ن���اك ق����رار ب��إي��ص��ال��ه��م ال����ى 300 
أل������ف. وب�������ّرر س�����ام ال���ت���داب���ي���ر ال��ت��ي 
بأنها  اللبنانية  السلطات  تتخذها 
ال��ى حمايتهم وال��ح��ف��اظ على  ت��رم��ي 

السلم األهلي في الباد.
وأفاد المشاركون في المحادثات 
وف��ي قصر  السرايا  أجريت في  التي 
بسترس أن شتاينماير تحدث بلغة 
التوصل  امكان  على  وع��ّول  جديدة 
الى حل سياسي بخرق يمكن أن يطل 

من خال محادثات منتجع سوتشي 
جون  األميركي  الخارجية  وزي��ر  بين 
ك���ي���ري ون���ظ���ي���ره س��ي��رغ��ي الف�����روف. 
تجنيب  على  ألمانيًا  حرصًا  ولمسوا 
أزم��ات دولية كما  الوقوع في  لبنان 
ال��ح��ال ف��ي س��وري��ا وال��ع��راق واليمن. 
التعليق  األل��م��ان��ي  الضيف  وت��ج��ّن��ب 
المانحة  ال��دول  بعض  تقاعس  على 
ع��ن اإلي���ف���اء ب��ال��ح��ص��ص ال��ت��ي كانت 
الاجئين  لمساعدة  بها  وع���دت  ق��د 
الذي  الثاني  المؤتمر  السوريين في 

كان قد عقد في الكويت.
والح����ظ س���ام وب��اس��ي��ل األه��م��ي��ة 
قها شتاينماير على ضرورة 

ّ
عل التي 

للجمهورية  ج��دي��د  رئ��ي��س  ان��ت��خ��اب 
ف�����ي أق��������رب وق�������ت م�����ن أج�������ل ع��م��ل 
ال�����م�����ؤس�����س�����ات وت���������������دارك أخ�����ط�����ار 
حال  ف��ي  محتملة  وأم��ن��ي��ة  سياسية 

استمرار الفراغ الدستوري.
"ال����ن����ه����ار" س����أل����ت ش��ت��اي��ن��م��اي��ر: 
من  قلقون  اللبنانيون  ال��م��س��ؤول��ون 
السوريين  الاجئين  توطين  امكان 
ف���ي ل��ب��ن��ان. ه���ل ت��ش��اط��ره��م ال����راي؟ 
وه�����ن�����اك اي����ض����ا ت���ق���ص���ي���ر ف�����ي دف���ع 
ال��م��ت��وج��ب��ات ال��م��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ررت 
للنازحين  الثانية  الكويت  قمة  ف��ي 
السوريين، اذ تم تسديد 90 مليونا 
ما  مليون.  و200  مليارين  اص��ل  من 
احكم  ان  اج��اب: "ال يسعني  الحل؟ 
ع���ل���ى اآلخ�����ري�����ن. اق�������ول ان����ن����ا ن��ل��ت��زم 
الوعود التي قطعناها )...( المجتمع 
الدولي، باالشتراك مع لبنان قرر ان 

من الضروري البحث عن حل للحرب 
ف����ي س����وري����ا ل���ك���ي ن��ت��م��ك��ن خ��ط��وة 
آمنة يمكن  امكنة  انشاء  خطوة من 
اليها  العودة  السوريين  المواطنين 
ف���ي س���وري���ا. ان����ا م��ق��ت��ن��ع ان ال��ك��ث��ي��ر 
من االسر السورية التي تعيش في 
العودة  تتمنى  السوريين  مخيمات 

الى وطنها".
وس���ئ���ل ش��ت��اي��ن��م��اي��ر: ه���ل نقلتم 
باسيل  ال��وزي��ر  ال��ى  ملموسة  وع���ودا 
ب��م��س��اع��دة ج��دي��دة ل��ل��ب��ن��ان؟ اج���اب: 
"ال�����ع�����ام ال���م���اض���ي ات���ف���ق���ن���ا ع���ل���ى اال 
المانحين  بمؤتمرات  حصريا  نرتبط 
ب����ل ن���ح���دد اط�������ارا م���ال���ي���ا ت���أت���ي م��ن��ه 
لاجئين وحدهم  ليس  المساعدات 
واتفقنا  ايضا  المضيفة  للدول  انما 
على مساعدات للبنان لصرفها على 
س��ب��ي��ل ال���م���ث���ال م���ن اج����ل ت��ص��ري��ف 
ال��م��ي��اه وازال����ة ال��ن��ف��اي��ات واص��اح��ات 
في النظام المدرسي وقمنا بصياغة 
هذا االط��ار. وان��ا ممتن جدا للتعاون 

الجيد مع الجانب اللبناني )...(".
وغادر شتاينماير ليًا الى عمان.

khalil.fleyhane@annahar.com.lb

جديد شتاينماير بوادر حّل لسوريا والتحضير ملؤتمر ثاٍن لالجئين

الوزير األلماني مع فريقه خالل المحادثات مع الوزير باسيل في مقر وزارة الخارجية أمس.

الحريري: أمام أي محكمة نستأنف؟

املرحلة األصعب يف القلمون على األبواب
املسلحون بين املوت و… عرسال

المرحلة األصعب واألكثر تعقيدًا في 
معركة القلمون، بدأت بين مقاتلي 

"حزب الله" المدعوم من الجيش السوري 
من جهة، والمجموعات المسلحة في 

القلمون، في أعقاب سقوط  "تلة 
موسى" االستراتيجية  وفرار مسلحي 

تنظيم "داعش" منها.

توالت أمس التعليقات على الحكم 
ال����ص����ادر ف���ي ح���ق ال����وزي����ر ال��س��اب��ق 
م��ي��ش��ال س��م��اح��ة وك��ت��ب ال��رئ��ي��س 
س���ع���د ال����ح����ري����ري ع���ب���ر "ت����وي����ت����ر": 
"س����م����اح����ة ح���������اول إش�����ع�����ال ح����رب 
وسام  سنوات.  بأربع  فُحكم  أهلية 
)الحسن( أحبط محاولته وأنقذ كل 
إعدامه.  الحرب فتم  اللبنانيين من 
��س��ت��أن��ف ه��ذه 

ُ
أم�����ام أي م��ح��ك��م��ة ت

األحكام؟".
قزي  العمل سجعان  وزي���ر  وق���ال 
باسم حزب الكتائب ان "المحكمة 
ال��ع��س��ك��ري��ة م���دع���وة ال���ى اس��ت��ع��ادة 
صدقيتها، ال تجاه الرأي العام فقط 
ب��ل ت��ج��اه ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات، وذل��ك 
الصادر  الحكم  وتصحيح  بالتمييز 
ف���ي ح���ق ال��س��ي��د م��ي��ش��ال س��م��اح��ة، 
فنحن ال نريد ان نتدخل في شؤون 
القضاء وال نتمنى الشر ألي انسان 
وم��ح��ك��وم��ًا، ولكن  ك���ان متهما  ول���و 
ال ي��ج��وز ان ت��ك��ون االح���ك���ام رم��زي��ة 
بحيث تشجع االره��اب وتسيء الى 

سمعة القضاء". 
ليست وجهة  "العدالة  ان  وأك��د 
هناك  ت��ك��ون  ن��ظ��ر، خصوصًا حين 

اثباتات بالصوت والصورة والمكان 
والزمان".

م��ن ج��ه��ت��ه، اع��ت��ب��ر ال��ن��ائ��ب إيلي 
كيروز أن "هذا الحكم الذي بقيت 
حيثياته وأسبابه غير منشورة، ولد 
لدى اللبنانيين شعورًا عامًا بأنه ذو 
هدفية مغايرة إلحقاق الحق وإعاء 
ال���ق���ان���ون وت��ط��ب��ي��ق ال���ع���دال���ة، وان 
العقوبة التي أنزلها الحكم بالمّتهم 
ت��ب��ّي��ن ع���دم ال��ت��ط��اب��ق ب��ي��ن العقوبة 
ال���َم���ق���ض���ي ب���ه���ا وخ����ط����ورة األف���ع���ال 

ال���ج���رم���ي���ة ال����ت����ي اع�����ت�����رف ال���م���ّت���ه���م 
بارتكابها.

القانونية  "اإلش��ك��ال��ي��ة  أن  ورأى 
وال���س���ي���اس���ي���ة ال���ت���ي ط���رح���ه���ا ح��ك��م 
المحكمة العسكرية الدائمة، تعيد 
ال��ى واج��ه��ة النقاش وج���وب إع��ادة 
النظر بصورة جذرية في اختصاص 
حصره  ووج��وب  العسكري  القضاء 
ب����ال����ج����رائ����م ال���ع���س���ك���ري���ة ب��ال��م��ع��ن��ى 
المنصوص عليه في قانون القضاء 

العسكري رقم 68/24".

بعلبك – وسام اسماعيل 

القلمون  معركة  إن  ال��ق��ول  يمكن 
ان���ت���ق���ل���ت ال������ى م���رح���ل���ت���ه���ا ال��ث��ان��ي��ة 
األش��د تعقيدًا وخصوصا  واألخيرة 
ل�"حزب الله"، إذ انتقل القتال الى 
الجهة اللبنانية من ناحية القلمون 
وخصوصا من جهة ج��رود عرسال، 
المسلحة  ال��م��ج��م��وع��ات  يجعل  م��م��ا 
محاصرة في هذه الجرود، ويضعها 
أم���ام أح��د خ��ي��اري��ن، إم��ا اإلستسام 
األخير،  الرمق  حتى  المواجهة  وإم��ا 
ونقل المعركة من جرود عرسال الى 
الجيش  مواجهة  ف��ي  البلدة  داخ��ل 
خصوصا  يحوطها  ال���ذي  اللبناني 
م��ن ج��ه��ة ال��ج��رد، ب��م��راك��زه ال��م��ع��ززة 

والحاضرة ألي تطور عسكري.
وإذا عمدت المجموعات المسلحة 
الى نقل المعركة الى عرسال، فإن 
مشاهد حوادث آب الماضي التزال 
م��اث��ل��ة، إذ ت��ع��رض��ت ال��ب��ل��دة وم��راك��ز 
م���ن مسلحي  ال��ج��ي��ش الع�����ت�����داءات 
"داعش" و"جبهة النصرة"، أسفرت 
ع����ن س���ق���وط ال���ع���دي���د م����ن ش���ه���داء 
الجيش وأسر 22 عسكريا وعنصرًا 
من قوى األمن. غير أن الوضع اليوم 
اكثر  والجيش  يختلف عن سابقه، 
ج���ه���وزًا وق������وة، وه����و ب���اغ���ت  خ��ال 
األش�����ه�����ر ال���م���اض���ي���ة ال���م���ج���م���وع���ات 
المسلحة في جرود عرسال ودحرها 
احتماالت  رغ��م  ال��ب��ل��دة،  ع��ن  وعزلها 
��ي��ن ت��ح��ت 

ّ
وج������ود م��س��ل��ح��ي��ن م��ت��خ��ف

غ����ط����اء الج���ئ���ي���ن س����وري����ي����ن داخ�����ل 

البلدة، وان بشكل غير علني. وقد 
ظهر عدد منهم ال يستهان به خال 
االي�����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��م��اض��ي��ة، وأع��ل��ن��وا  

تضامنهم مع المسلحين.
ه����ذا ال���واق���ع ي��ث��ي��ر ق��ل��ق األه���ال���ي 
ال��ذي��ن ي��ش��ع��رون ب��خ��ط��ورة م��ا يجري 
ح���ول���ه���م، وي���خ���ش���ون ع���ل���ى م��ص��ي��ر 
ب��ل��دت��ه��م وع��ل��ى ج��ي��ش��ه��م ال��ح��ام��ي، 
ف���ي ظ���ل ت���وزي���ع م��ن��اش��ي��ر داخ��ل��ه��ا 
ظهر امس تحت عنوان "حزب الله 
يقتلنا جميعا"، دون توقيع، تدعو 
م��ن خال  المسلحين  م��س��ان��دة  ال��ى 
التظاهر في وجه الحزب بعد صاة 
الكبير  المسجد  أم��ام  اليوم  الجمعة 

في عرسال.
وس����ارع إث���ر ذل���ك ع���دد م��ن اب��ن��اء 
ال��ب��ل��دة ال����ى ت��أم��ي��ن أم���اك���ن سكن 
بديلة خارج البلدة، خوفا من تكرار 
ح����وادث آب، ع��ل��ى غ����رار  ال��م��واط��ن 
طال الحجيري الذي أكد ل�"النهار" 
ان���ه ك��غ��ي��ره م���ن ع���ش���رات ال��ع��ائ��ات 
عمدوا الى استئجار شقق سكنية 
خ����ارج ال��ب��ل��دة ت��ح��ّس��ب��ًا ألي ط����ارئ. 
ولفت الى أن البعض عمد ايضًا الى 
الى خارج  نقل األطفال والمسّنين 
البلدة خوفا على حياتهم، علما ان 
م��ع��ظ��م ال��م��ص��ال��ح واألع����م����ال داخ���ل 
ما  باستثناء  متوقفة،  شبه  البلدة 
يتعلق منها بالمواد الغذائية، وهذا 
ما يعكس خوفًا شديدًا. كما لوحظ 
رف�����ض ع�����دد ك��ب��ي��رم��ن ف��اع��ل��ي��ات��ه��ا 
التحدث عما يجري، أو إبداء رأيهم 

في ما تعيشه البلدة من قلق.

"ضرورة انشاء امكنة 
آمنة يمكن الالجئين 

السوريين العودة اليها 
في سوريا"

ّ
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القلمون اإليراني وحزيران البركاني 
عندما يطل االمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اليوم 

ليعلن االنتصار في حرب القلمون يحقق أمنية المرشد االيراني 
االمام علي خامنئي ان يرى على المرتفع الشاهق بين لبنان وسوريا 
علم الحزب يرفرف. لكن مساعد وزير الخارجية االيراني حسين أمير 

عبداللهيان أسند الفضل، قبل أن يرفع الحزب علمه فوق تلة موسى، 
الى "انتصارات" الدولة السورية. فبدا واضحا أن هناك حاجة إيرانية 

ماسة النتصار في سوريا حيث يترنح النظام تحت وطأة الهزيمة 
في جسر الشغور وإدلب والجنوب. ولعل هذا ما يفسر لماذا كبتت 

الضاحية الجنوبية لبيروت رغبتها في الخروج الى الشوارع لالحتفال 
بالنصر كتعويض على الحزن الصامت في مدفن روضة الشهيدين 

ا منه لمواراة ضحايا الحزب الذين سقطوا في  الذي خصص جزء
القلمون. إنها مشيئة طهران أن تهدي انتصار القلمون الى بشار 
االسد على رغم أن مقاتلي نصرالله لم يشاهدوا سوى طاقم قناة 

"االخبارية" السورية يلتقطون صورا لمساحات جردية خالية. وقد 
سأل مراسل صحفي لبناني عنصرا لـ"حزب الله": "أين هي القوات 

السورية؟"
في النصف الفارغ من الكأس، يقول مصدر في "تيار المستقبل" ان 

المرء لو كان مكان طهران للجأ الى معركة القلمون كي يحقق انتصارا 
اثر هزائم النظام التابع له، بعدما دخلت تركيا بقوة على خط دعم 

المعارضة السورية ومن ذلك وجود أقمار اصطناعية إلدارة الصراع في 
جسر الشغور، كما أن أقمارا اصطناعية في القلمون أتاحت تصفية 

قائدين لـ"حزب الله" قبل معارك المنطقة االخيرة. وسأل: ماذا يمنع 
أن يتدفق مقاتلو المعارضة الى البقاع الشمالي الحتالل قرى وبلدات 
شيعية طالما أن الحدود باتت مفتوحة بين لبنان وسوريا؟ ولفت الى 

وجود 7 آالف مقاتل لـ"النصرة "في جبهة شبعا قد يفتحون جبهة 
في أي وقت لكن التحرك هناك يقع على خط تماس مع اليونيفيل. 
وتوقع المصدر شهرا صعبا في حزيران المقبل ألنه شهر االستحقاق 
النووي االيراني وجنيف السوري ونتائج قمة كمب ديفيد الخليجية 

- االميركية. أما بالنسبة لالتفاق النووي بين طهران والغرب فقال أنه 
يجب أن يوقع لمصلحة الرئيس حسن روحاني الذي يتهمه متشددو 
النظام االيراني بـ"الخيانة". ومن شأن هذا االتفاق أن يعيد إيران الى 

مسار االعتدال دوليا.
في لبنان كل الملفات مفتوحة. فهو ساحة للمرشد االيراني يقاتل 
فيها دفاعا عن مشروعه االمبراطوري اآليل الى األفول. كما أن مشروع 

الدولة يتهدده فراغ رئاسي يشّرع االبواب أمام فتنة مذهبية. وفي 
تقدير مصدر "المستقبل" أن على رأس الهرم في السباق الرئاسي 

العماد جان قهوجي وفي أسفله العميد جورج خوري متوقعا تطورات 
أمنية ستفرض انتخاب رئيس جديد مثل: أحداث على غرار 7 

أيار أو جريمة اغتيال كبرى أو تفجيرات أمنية مؤلمة أو عودة موجة 
االنتحاريين أو انفجار الوضع في مخّيم عين الحلوة على غرار نهر البارد.
لبنان مجددا على خط البركان االقليمي الذي يهتز في الفالق بين 

إيران وإسرائيل مرورا باليمن والعراق وسوريا. المنطقة تتغّير.

ahmad.ayash@annahar.com.lb

في منتهى الجد
أحمد عياش

اليوم العاملي للمعالج النفسي
نقابة  م مجلس 

ّ
النفسي، نظ للمعالج  العالمي  اليوم  عشية 

حضور  في  لبنان  في  النفسانيين  والمحللين  المعالجين 
النقيبة الفخرية ب. ليلى شيخاني، يومًا دراسيًا، في قصر 

األونيسكو، نهار السبت الواقع فيه 2015/5/9.
"ما وراء القلق: مخاوف ورغبات في الحياة اليومية"

هو العنوان الرئيسي للمؤتمر وقد عرض خالله محاضرون 
لبنانيون وفرنسيون الموضوع من جوانبه المختلفة.

مي عبود أبي عقل

خالل زيارتها لبنان التي خصصتها 
إلطــــــالق حــمــلــة "لــنــتــحــد مــــن اجـــل 
ـــــى الـــمـــديـــرة  الــــــتــــــراث"، وصــــلــــت ال
بوكوفا  ايــريــنــا  لالونيسكو  الــعــامــة 
الـــذي يــهــدد مدينة  اصـــداء الخطر 
تــدمــر االثـــريـــة الــســوريــة الــمــدرجــة 
عـــلـــى "الئــــحــــة الــــتــــراث الـــعـــالـــمـــي"، 
"داعش"  ارهابيي  ممارسات  بفعل 
الـــذيـــن يـــدمـــرون بــوحــشــيــة وجــهــل 
وشواهد  الحضارات  معالم  وبربرية 
الـــتـــاريـــخ حــيــثــمــا حـــلـــوا، والــفــظــائــع 
والحضر  نمرود  في  ارتكبوها  التي 
ومــوصــل فــي الــعــراق ال تـــزال ماثلة 
في االذهــان. وكانت هذه القضية 
المقابلة  فــي  االول  الــســؤال  مــحــور 
جريدتي  بوكوفا  بها  خصت  التي 
"النهار" و"لوريان لوجور"، وأشارت 
بـــألـــم الــــى الـــبـــيـــان الـــــذي أصـــدرتـــه 
باالمس وتدعو فيه الى "المحافظة 
على تدمر، ألن ما يجري حول هذا 
ندق  ويجعلنا  للقلق،  مثير  الموقع 
نـــاقـــوس الــخــطــر"، الفــتــة الـــى انــهــا 
"لــيــســت الـــمـــرة االولـــــى اطــلــق نـــداء 
إلنقاذ تدمر، فمنذ عامين وصلتنا 
مــعــلــومــات وصـــــور تــظــهــر تــدمــر 

وقد تحولت مخيما عسكريا"، 
ــــى "ضــــــــــرورة  وشــــــــــــددت عــــل

مـــعـــاهـــدة 1954  احــــتــــرام 
الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بـــحـــمـــايـــة 

الـــمـــواقـــع الــثــقــافــيــة 
اثــــنــــاء الـــنـــزاعـــات 

المسلحة".
ولـــكـــن هل 
يكفي اطالق 

ـــــــــــــــــــداء؟  ن
تــــجــــيــــب: 

عــســكــر،  وال  لـــديـــنـــا  جــــيــــوش  "ال 
الفكر والتحرك دوليا  وسالحنا هو 
االثرية  الــمــواقــع  ان  على  والتوعية 
تـــخـــص االنـــســـانـــيـــة جـــمـــعـــاء، وفـــي 
الــمــجــتــمــع المحلي  الــبــدايــة تــخــص 

طبعا".
هــذه  ان  اســتــدراكــنــا  عــلــى  وردا 
الـــبـــلـــدان فـــي حـــالـــة حــــرب ولــذلــك 
نــداءات  العاجزة  حكوماتها  ترسل 
الـــى االونــيــســكــو لــالنــقــاذ، تجيب: 
"صحيح، لكننا لسنا مجلس االمن. 
منذ اليوم االول للتدمير في العراق، 
فــي شــبــاط الــفــائــت، وجــهــت كتابا 

االمــن  الــى رئيس مجلس 
اجتماع  الـــى  لــلــدعــوة 

يـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــص 
لــــــــقــــــــضــــــــيــــــــة 
تـــــــــــدمـــــــــــيـــــــــــر 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــراث 

الــعــالــمــي، 
ونــــشــــر 

مجلس االمن اعالنا صحافيا يحمل 
الهم نفسه ويستنكر هذا التدمير. 
بــالــنــســبــة الــيــنــا مـــن الــمــهــم الــربــط 
والــتــراثــيــة  الثقافية  الــقــضــايــا  بــيــن 
والــشــؤون االمــنــيــة. فــي الــســابــق لم 
يكن هناك اهتمام بالتراث وال وعي 
االقليات  اضطهاد  وبعد  ألهميته، 
ومــــا جــــرى فـــي الــــعــــراق والــتــهــريــب 
واالتـــــجـــــار غـــيـــر الـــشـــرعـــي بــالــقــطــع 
االثرية لتمويل االرهاب والتطرف، 
بدأت الجهات االمنية تعي ما قلناه 
السوري،  النزاع  بداية  منذ  سابقا، 
افغانستان  فــي  قبلها  حــصــل  ومـــا 
ومــــالــــي، مــــن ان الـــتـــدمـــيـــر لــيــس 
فقط شأنا ثقافيا بل هو 

أمر أمني حيوي". 

دور مجلس االمن
وتؤكد بوكوفا ان مجلس االمن 
"بــــدأ يــتــجــاوب مـــع هـــذه الـــنـــداءات 
اكـــثـــر فــأكــثــر، واصــــــدر فـــي شــبــاط 
يدين  الـــذي  الــقــرار 2199  الفائت 
في سوريا  الثقافي  الــتــراث  تدمير 
والــــــعــــــراق، وجـــهـــدنـــا لــيــتــضــمــن 3 
فقرات تتعلق باتخاذ تدابير ملزمة 
الثقافي  والــتــنــوع  الــتــراث،  لحماية 
واضـــطـــهـــاد االقـــلـــيـــات، ومــكــافــحــة 
بالممتلكات  المشروع  غير  االتجار 
الــثــقــافــيــة والـــقـــطـــع االثــــريــــة الــتــي 
مــصــدرهــا ســوريــا والـــعـــراق. وأوكـــل 
الـــــــــــى مــــنــــظــــمــــتــــي االونـــــيـــــســـــكـــــو 
مسؤولياتهما  تــحــمــل  واالنـــتـــربـــول 
في هذا الشأن. وفي نهاية نيسان، 
ــــى مــع الــمــديــر  شــاركــت لــلــمــرة االول
جرت  مناقشة  في  لالنتربول  العام 
فـــي مــجــلــس االمـــــن، إلطــــالع الـــدول 
االعــــــــضــــــــاء عـــــلـــــى كـــيـــفـــيـــة 
الــقــرار، ونلنا  تنفيذ هــذا 
دعــمــا كــبــيــرا مــن الجميع 
ـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة وتـــــــبـــــــادل  ل
المعلومات في شأن كل ما 
على  خطرا  يشكل  نعتبره 
الـــســـالم واالمـــــــن، ألن هــذا 
فقط  كــارثــيــا  ليس  الخطر 
على الثقافة والتراث بل هو 
باعتبار  ايضا،  امنية  قضية 
ان االتـــجـــار يــوفــر الــتــمــويــل 
للجماعات  الـــمـــادي  والـــدعـــم 
ــــيــــيــــن،  الـــمـــســـلـــحـــة واالرهــــاب
اتخاذ تدابير  وهذا يتطلب 
سياسية وامنية عاجلة في 
الى  الرامية  الجهود  اطار 

احالل السالم".
وعــــن الـــــدور الـــذي 

يــمــكــن ان يــــؤديــــه مــجــلــس االمــــن 
فــــي حـــمـــايـــة الـــمـــواقـــع االثــــريــــة مــن 
خـــالل قـــوات حــفــظ الــســالم، تشير 
بـــوكـــوفـــا الــــى "تـــجـــربـــة مـــالـــي حيث 
ــلــمــرة االولـــــــى، الــــى قــوة  اوكــــلــــت، ل
التراث  حماية  فيها،  السالم  حفط 
أعدنا  وهــنــاك  مهماتها،  مــن ضمن 
مــــن 16 دمـــرهـــا  اعــــمــــار 4 ضــــرائــــح 
المجتمع  مع  بالتعاون  المتطرفون، 
المحلي الذي  استعاد بهذا العمل 
هــويــتــه االصـــلـــيـــة. ونــهــنــئ فــرنــســا 
الــتــي ادخـــلـــت هـــذا الـــعـــام فـــي اطـــار 
امر  الــســالم،  لحفظ  قواتها  تهيئة 
حماية التراث، مما يشكل نموذجا 
فــي مهمات  تــشــارك  الــتــي  للبلدان 
مــمــاثــلــة. وبــهــذا نــبــرهــن ان الــتــراث 
يــؤدي دورا مهما في حفظ السالم 
والــمــصــالــحــات الــمــســتــقــبــلــيــة الــتــي 

نرجوها.

لبنان والالجئون
وفي الحديث عن االزمة السورية 
تــعــتــبــر انـــهـــا "مـــــن اخـــطـــر االزمــــــات 
التاريخ  وفــي  العالم  فــي  االنسانية 
ـــحـــرب الــعــالــمــيــة  ـــعـــدال الـــمـــعـــاصـــر ب
ـــر عــــن احــتــرامــهــا  ـــثـــانـــيـــة"، وتـــعـــّب ال
اللبناني  للشعب  والتقدير  الكبير 
"للكرم الذي اظهره وتعامل به مع 
الالجئين السوريين، وهو ما يشكل 
مثاال رائعا للتضامن بين الشعوب، 
لـــــكـــــون عـــــــدد الــــالجــــئــــيــــن يـــــــوازي 
اتـــي مع  عــــدد ســـكـــانـــه. وفــــي لـــقـــاء
اللبنانيين تحدثنا عن  المسؤولين 
هذا  يشكله  الــذي  الكبير  الضغط 
ماء  من  العامة  الخدمات  على  االمــر 
وكــهــربــاء، وعــلــى صعيد الــمــدارس 
والمستشفيات، وبضرورة مساندة 

المؤسسات اللبنانية ودعمها".
وماذا عن المساعدة التي يمكن 

لــلــبــنــان  االونـــيـــســـكـــو ان تــقــدمــهــا 
فـــي شــــأن هــــؤالء الــالجــئــيــن بــعــدمــا 
تـــخـــلـــف الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــــدول عــن 
وعــــــوده، اوضـــحـــت بــوكــوفــا: "نــحــن 
خيرية،  او  انسانية  مؤسسة  لسنا 
نحن وسطاء  بــل  امــــواال،  نملك  وال 
لــلــصــنــاديــق الــمــالــيــة والــجــمــعــيــات 
ـــيـــة ونـــشـــجـــعـــهـــا فــــي دعـــم  االنـــســـان
الـــدولـــة والـــمـــؤســـســـات الــلــبــنــانــيــة. 
نحن ندعم وزارة التربية في شؤون 
في  والــطــالب  والمعلمين  التعليم 
مــخــتــلــف الــمــنــاطــق، ونــعــمــل ايــضــا 
عــلــى الــشــبــاب ألنــهــم عــنــصــر مهم، 
ولدينا مشروع ممول من المجموعة 
 )Net med youth( االوروبــــيــــة 
لتنمية مهارات الشباب في منطقة 
على  ومساعدتهم  االوســط  الشرق 

االنخراط في الحياة العامة. 
اهــتــمــام  "حــــصــــول  اخــــيــــرا  ورأت 
لـــبـــنـــانـــي اكــــبــــر، رســــمــــي وشـــعـــبـــي، 
بالتراث عموما، واعتقد ان الشعب 
الثروة  لهذه  واعــيــا  اصبح  اللبناني 
مميزة  النــهــا  لــبــنــان،  يملكها  الــتــي 
ورائـــعـــة. ثــمــة دائـــمـــا، كــمــا فــي كل 
مـــكـــان، بــعــض الـــتـــالعـــب فـــي امـــور 
تتعلق بالتنظيم المدني او ترتبط 
بــمــصــالــح مــــاديــــة. بــالــنــســبــة الــيــنــا 
الــتــراث  بين حماية  الــمــوازنــة  يجب 
والــمــحــافــظــة عــلــى اصـــالـــة الــمــواقــع 
االثـــريـــة مـــن جــهــة، وعــــدم توقيف 
المسار االقتصادي - االجتماعي من 
جهة ثانية". وأملت في ان "يؤدي 
اكـــبـــر في  الــمــحــلــي دورا  الــمــجــتــمــع 
الجميع  التراث، وان يتفهم  حماية 
ان هـــذا االمـــر فــي مصلحتهم وفــي 
مصلحة البلد على المدى البعيد". 

 may.abiakl@annahar.com.lb
Twitter: @mayabiakl

روزيت فاضل

من  أكثر  معنيون،  اللبنانيين  ك��ل 
أي وقــت، صغارًا وكبارًا ومسؤولين، 
بتفعيل حملة "متحدون مع التراث" 
 ،Unite4Heritage لــبــنــان  فـــي 
بأصولنا  نتمسك  أن  حقنا  مــن  ألن 
وتـــراثـــنـــا مـــن خـــــالل حــمــلــة هــاشــتــاغ 
أطلقها  الــتــي   Unite4Heritage
أمــــس وزيـــــر الــثــقــافــة رونـــــي عــريــجــي 
رســـمـــيـــًا فــــي الـــمـــتـــحـــف، بــمــشــاركــة 

الــمــديــرة الــعــامــة لــأونــيــســكــو إيــريــنــا 
بوكوفا. 

شــكــل أمــــس الــمــتــحــف الــوطــنــي، 
نقطة تالق بين تالمذة من المدارس 
وجيلنا،  ألونــيــســكــو،  الــى  المنتسبة 
جــيــل الـــحـــرب واألحــــــالم الــمــتــكــســرة، 
على  وغربيين  محليين  ومــســؤولــيــن 
األونيسكو  ومــديــرة  عريجي  رأســهــم 
بوكوفا، وسفير لبنان لدى األونيسكو 
خليل كرم وسفيرة اإلتحاد األوروبي 
أنجيلينا إيخوريست و مدير المكتب 

اإلقـــلـــيـــمـــي مــحــمــد الـــهـــمـــام والــلــجــنــة 
الوطنية لأونيسكو رئيسًا وأعضاء، 
لـــيـــكـــونـــوا كـــلـــهـــم حــــراســــًا لـــلـــذاكـــرة 
ومقاومين بالثقافة لبطش الجماعات 

التكفيرية. 
لمستشارة  تمهيدية  كلمة  بعد 
وزيـــــر الــثــقــافــة لــيــن طــحــيــنــي، جــدد 
عريجي إيمانه المطلق بدور الثقافة 
القائم". ونوه  "أداة مقاومة لإلرهاب 
بــزيــارة بوكوفا لمنطقتنا "كــجــزء من 
 
ْ
لحماية  Unite4Heritage حملة 
 الـــعـــالـــمـــي، والـــتـــي 

ْ
 الـــبـــشـــريـــة

ْ
تــــــــراث

 لـــآثـــاْر 
ْ
 الـــعـــامـــة

ْ
أطــلــقــتــهــا الـــمـــديـــريـــة

بـــالـــتـــعـــاوْن مــــع مـــكـــتـــِب األونــيــســكــو 
اإلقــــلــــيــــمــــي ضـــــمـــــَن إطـــــــــــاِر مــــشــــروع 
ARCHEOMEDSITES 18 في 18 

نيسان 2015".
وشدد على "ان األونيسكو يمكنها 
اإلعتماد على تعاون لبنان الكامل من 
خالل حملة Unite4heritage التي 
ونحن  واضــح  تمامًا، فخيارنا  نؤيدها 
منحازون إلى الحرية والديموقراطية". 
مـــن جــهــة أخــــــرى، قـــــال: "يــســرنــي 
أن أشير إلى تطبيق إتفاق مكافحة 
بالممتلكات  الــمــشــروع  غــيــر  اإلتــجــار 

األونيسكو  نظمتها  الــتــي  الثقافية 
عــــام 1970 بــطــريــقــة صـــارمـــة وعــلــى 
نحو مــتــزايــد بــالــتــعــاون مــع األنــتــربــول 
والجمارك الدولية، وال يسعني إال أن 
وثابت  واضــح  أصفق لمسعى كهذا 
العزم، وهو أمر يدعو للتفاؤل". لكنه 
توقف عند قلقه الــذي عبر عنه في 
خطابه األخير في القاهرة قبل يومين 
فــــقــــط، "حــــيــــال هــــــذه الـــمـــمـــارســـات 
تــراث  نهب  فــي  للقوانين  المخالفة 

الشعوب التي تتعرض لإلبادة".
مـــن جــهــتــهــا، ثــمــنــت بــوكــوفــا في 
الـــدفـــاع عن  فــي  لــبــنــان  كلمتها دور 
اآلثــــار والــحــضــارات قــائــلــة: "كــمــا هو 
الــــحــــال دائــــمــــًا، لـــبـــنـــان يـــقـــودنـــا إلـــى 
الطريق )…(". ذكرت أن لبنان "يؤدي 
اإلتـــجـــار  مــكــافــحــة  فـــي  حــيــويــًا  دورًاً 
والممتلكات  بالتحف  المشروع  غير 
الثقافية". وأشارت إلى "أنه لم يكن 
بــاب الصدفة أن أختار شركاؤنا  من 
اإلستراتيجيون لبنان ليكون منصة 
لدعم عمل األونيسكو وأنشطته في 
السوري  الثقافي  التراث  مجال رصد 

وحمايته".
وشرحت عمل هذا المشروع "الذي 

يتم بدعم من اإلتحاد األوروبـــي على 
ثالثة مــحــاور، هي أواًل ضمان توفير 
من  المستمر  والــتــوثــيــق  المعلومات 
خــــالل إنـــشـــاء مـــرصـــد دولـــــي لــلــتــراث 
الــثــقــافــي الـــــســـــوري، مـــقـــره هــنــا في 
بـــــيـــــروت، وثــــانــــيــــًا، حـــمـــايـــة الــــتــــراث 
الثقافي من خالل المساعدة التقنية 
ــــنــــاء قــــــــدرات الـــجـــهـــات الــوطــنــيــة  وب
المعنية، وذلك لحماية التراث المادي 
والمتاحف وثالثًا نشر الوعي من أجل 
الــتــصــدي لتدمير الـــتـــراث مــن خــالل 
حمالت مماثلة لحملة  "متحدون مع 

 .Unite4Heritage "التراث
آخــر، عكست أسئلة  على صعيد 
تـــالمـــذة الــقــســم الـــثـــانـــوي لــعــريــجــي 
الممزوج  النضج  من  كثيرًا  وبوكوفا 
وربما  الحجر  مستقبل  على  بالقلق 
البشر في منطقتنا. دوانا غنطوس 
مـــــن مـــــدرســـــة الـــجـــمـــهـــور ســــــأل عــن 

"خـــطـــة األونـــيـــســـكـــو لـــوقـــف الــعــنــف 
ضد اآلثــار"، وميليسا مشعالني من 
الرسمية طرحت  مغيزل  لــور  ثانوية 
مدى قدرة المنظمة على تحسيس 
القائم من خالل  بالواقع  العام  الــرأي 
هذه الحملة. األسئلة كثرت واإلجابة 
ـــتـــزام بــوكــوفــا  كــانــت واضـــحـــة، ان إل
واضح لتفعيل الحملة وإيجاد حوافز 
عريجي  أمــا  فيها.  الجميع  لمشاركة 
فقد شدد على أن "الدين االسالمي 
ال دور لـــه فـــي مـــا يــحــصــل عــلــى يد 
وقــال:  التكفيرية".  الجماعات  هــذه 
لبناني أؤكــد  مــارونــي، مسيحي  "أنــا 
أن اإلســـالم الحقيقي بــريء مــن كل 
أفعال هؤالء الوحشية. اإلسالم كان 

له دور ريادي في المنطقة ".

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

لأونيسكو  الــعــامــة  الــمــديــرة  زارت 
المرافق على  والوفد  بوكوفا  إيرينا 
جولتها  واســتــهــلــت  الــمــســؤولــيــن، 
بــلــقــاء مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة تــمــام 
ســــالم حــيــث "عـــبـــرت لـــه عـــن دعــم 
تجاه  اللبنانيين  لكرم  االونيسكو 
ناقشت  كما  السوريين،  الالجئين 
الــوضــع الــتــراثــي وتــدمــيــره ونـــّددت 
بتدمير التراث الثقافي  في العراق 
وســــــوريــــــا". واضــــــافــــــت: "نــاقــشــنــا 
التطرف"  ومواجهة  الــتــراث  حماية 
بــلــدا  لـــبـــنـــان  يـــبـــقـــى  مــتــمــنــيــة "ان 
مستقرا وان ينتخب االفرقاء رئيسا 

للجمهورية".

 والحـــقـــا، زارت بــوكــوفــا والــوفــد 
المرافق رئيس مجلس النواب نبيه 
والمغتربين  الخارجية  فوزير  بــري، 

جبران باسيل. 
وكـــــانـــــت ســـفـــيـــرة األونـــيـــســـكـــو 
لـــلـــنـــيـــات الـــحـــســـنـــة الـــنـــائـــبـــة بــهــيــة 
الـــحـــريـــري اقـــامـــت عـــشـــاء فـــي دارة 
الــحــريــري في  رفــيــق  الرئيس سعد 
"بيت الوسط"، على شرف بوكوفا 
ولــمــنــاســبــة "يــــوم اوروبـــــــا". وقــالــت 
بــوكــوفــا "إنــنــا نــتــشــارك مــع االتــحــاد 
األوروبي القيم والطموح للمساهمة 
فــي إرســـاء الــســالم واالســتــقــرار في 

الشرق األوسط".

بوكوفا لـ"النهار": ال جيوش لدينا وسالحنا التوعية على أهمية التراث
االتجار باآلثار قضية أمنية ألنه يوّفر التمويل للجماعات املسلحة

عريجي أطلق وبوكوفا رسميًا حملة "مّتحدون مع التراث":
يمكنكم االعتماد على لبنان ألننا منحازون إلى الحرية 

بوكوفا جاَلت على بري وسالم وباسيل 
 

الوزير عريجي ومديرة االونيسكو بوكوفا والسفيرة إيخهورست والمشاركون في 
الحملة يرفعون شعار "متحدون من اجل التراث".

)داالتي ونهرا( الرئيس سالم مستقباًل المديرة العامة لالونيسكو أمس.  

بوكوفا: تدمير المواقع ليس شأنا ثقافيًا فقط.  )حسن عسل(



5 محليات
Samedi 16 Mai  2015  | 2015  السبت 16 أيار

82 ســـنـة

مجلس القضاء: نظامنا يلحظ طرقًا للمراجعة

أصدر مجلس القضاء األعلى البيان اآلتي:
"إن مجلس القضاء األعلى، أمام بعض المواقف التي صدرت 

في وسائل اإلعالم تعقيبًا على حكم المحكمة العسكرية 
ر باآلتي:

ّ
الدائمة في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، يذك

1 – إن النظام القضائي في لبنان يلحظ طرقًا للمراجعة ضد أي 
قرار ُيشتكى منه.

2 – إن نسبة أي مأخذ الى قاض، لها آلية مكرسة في القانون، 
وهذه اآللية محكومة بجملة شروط أهمها السرية، فال يجوز 

خرقها عبر اإلعالن عن إحالة قاض بالذات على التفتيش 
القضائي أيًا تكن األسباب أو الظروف.

يجدد المجلس ثقته بقضاة لبنان، ويؤكد جسامة األعباء 
الملقاة على عاتق القضاء في الظروف الصعبة التي يمر بها 

الوطن، وعلى أن الجسم القضائي يبذل جهودًا بّينة للنهوض 
بهذه األعباء".

أجهزة اتصال كورية هبة لألمن العام

تسلمت المديرية العامة لألمن العام من الكتيبة الكورية 
العاملة في "اليونيفيل" هبة أجهزة اتصال السلكية، في 

حضور قائد الكتيبة الكولونيل لي يون سوك وممثل األمن 
العام المقدم فوزي شمعون الذي ألقى كلمة شكر فيها القوة 
الدولية عمومًا والكتيبة الكورية خصوصًا على الهبة، مشددًا 

على "استمرار التعاون والتنسيق بين األمن العام اللبناني 
ومؤسسات االمم المتحدة".

ثم تبادال درعين تذكاريتين.

القومي نعى صبحي ياغي

نعى رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد 
حردان وفاة عميد الداخلية في الحزب "األمين المناضل صبحي 
محمد ياغي الذي تميز بالمناقبية القومية االجتماعية والعطاء 

في سبيل النهضة والذود عنها".
والراحل من مواليد بعلبك 1966، انتمى إلى الحزب عام 1981، 
وتولى مسؤوليات عدة. ويشيع في مأتم حزبي وشعبي الساعة 

الرابعة بعد ظهر غد األحد 17 أيار، في مدينة بعلبك.
 

176 مفتشًا ومأمورًا يف األمن العام أقسموا اليمين 

أقسم ستة وسبعون مفتشًا وثالثون مأمورًا من المديرية 
العامة لألمن العام امس اليمين القانونية أمام القاضي المنفرد 
الجزائي في بيروت باسم تقي الدين في قصر العدل بيروت، 

في حضور العقيد وديع خاطر والنقيبين زاهر يحيى وبيار 
يوسف افرام .

بعد أداء القسم حض تقي الدين العناصر على النجاح في 
وظيفتهم "فالنجاح الحقيقي هو ذلك المقترن بالنزاهة". 

وتمنى لهم "ان يكون التوفيق والنجاح صديقهم دائمًا وأبدًا".

أمن وقضاء

الجنرال بين الواقع والخيال!
 أن الجنرال ميشال عون 

ّ
لسبب أجهله تراءى لي في لحظة تخل

سيفاجئ اللبنانّيين عمومًا خالل مؤتمره الصحافي بما كانوا 
عون عكسه، وستكون المفاجأة هدّية ثمينة تغّير وجه 

ّ
يتوق

الوضع في لبنان، وتساهم إلى حّد كبير في تغيير واقع الحال، 
وواقع الدولة والمؤسسات وواقع القلق من زنار االرهاب والفراغ.

ووجدتني أتابع الجنرال وهو يلملم المطالب والشروط 
والتعقيدات المعهودة، وحتى الطموحات، ليضعها جانبًا...

دًا أنه ال بّد لنا كلبنانّيين ومسؤولين من السعي 
ّ
ويكمل مؤك

معًا، والتوّصل معًا، إلى حلول واقعّية سليمة للتوافق والتفاهم 
على كل ما من شأنه إخراج البلد الصغير من كرنتينا المحن 

والشلل والفراغات...
لكن المفاجأة انقلبت مفاجعة. والتصّورات المبهجة والمفرحة 

لم تدم طوياًل، لينكشف الواقع أسوأ بكثير مما يمكن تصّوره.
فما أطل به رئيس "تكتل التغيير واإلصالح" في مؤتمره 

حة لكل ما سبق من 
ّ
الطويل العريض، يكاد يكون خالصة منق

تصريحات وبيانات ومؤتمرات وخطب في مناسبات شتى.
ال جديد في المؤتمر وبنوده وشروطه ومطالبه سوى الدخول 
االنتقائي على اتفاق الطائف الذي تحّول دستورًا، يكاد الجنرال 

في تجاذباته وحمالته المستمرة أن يطيحه، أو يعّرضه على 
ه بدوره، وفي ظروف تكاد تحّول لبنان بلدًا بال 

ّ
األقل لهّزة تشل

دولة، بال مؤّسسات، بال دستور، بال مسؤولين، بال أفق واضح، بال 
رئيس للجمهورية يشّكل وجوده صمام أمان للنظام والبلد.
يطرح عون كل االسئلة السياسية والوطنّية واإلصالحّية 

والوفاقّية، محّماًل "اآلخرين" كامل المسؤولية، موجهًا إلى 
مجهولين كل التهم بالتقصير واإلهمال والفساد وعدم القيام 

بالواجب، كأنه كان هو ووزراؤه وتياره ونوابه وأنصاره في إجازة 
طويلة على شواطئ جزر المالديف.

ولسنوات. بل كأنه ال يزال، وهم معه في غربة طويلة، فيما 
البلد يتآكله الفساد من جهة واإلهمال من جهة أخرى، والفراغ 

من كل الجهات.
إن حصة تكتل الجنرال عون تعتبر حصة أسدين على صعيد 

الوزارات الحلوبات، كما على مستوى الوظائف في الدرجة 
األولى، ناهيك بعدد النواب واللجان التي يمخرون عبابها.

فما هي "الفضائل" التي مّيزته، وال تزال حتى اللحظة تمّيزه 
هو والوزراء والنواب والموظفون؟

سواء أكانت الحقائب في بحر الكهرباء ونهر االتصاالت، أم 
في قصر بسترس مقر وزارة الخارجية حيث المربط الجديد لخيل 

صهره جبران باسيل. أما تناهت إلى سمعه أقوال الناس عن، 
وعن، وعن؟...

أن مؤتمره الصحافي الذي أراده غطاًء مبهرجًا كشف أكثر مما 
أخفى، وأكد أنه ال يزال عند شعاره الخالد: أنا أو ال أحد... وال 

بلد!

elias.dairy@annahar.com.lb

نهاريات
الياس الديري

كتلة "املستقبل" ترفض "الُحكم األضحوكة":
أثبت صوابية اللجوء إلى املحكمة الدولية

عون جّدد مبادرته النتخاب الرئيس من الشعب:
دخلنا العّد العكسي ولن نسمح باستباحة حقوقنا

اس��ت��ن��ك��رت ك��ت��ل��ة "ال��م��س��ت��ق��ب��ل" 
استثنائي  اج��ت��م��اع  ب��ع��د  النيابية 
ف���ؤاد السنيورة  ال��رئ��ي��س  ب��رئ��اس��ة 
عن  ال���ص���ادرة  المخففة  "األح���ك���ام 
المجرم  بحق  العسكرية  المحكمة 
االرهابي ميشال سماحة الذي كان 
ي��ع��م��ل وي��خ��ط��ط وي��دب��ر الرت��ك��اب 
عبر  الكبرى  ال��ج��رائ��م  م��ن  مجموعة 
السورية.  االم���ن  اج��ه��زة  م��ع  التآمر 
أبرياء  مواطنين  تستهدف  والتي 
ورجال دين وسياسيين، مسلمين 
التي  ال��ج��رائ��م  وه���ي  ومسيحيين، 
ك������ادت ت��ت��س��ب��ب ب���أف���ظ���ع ال��ف��ت��ن 

بتاريخ لبنان".
وق��ال��ت ف��ي ب��ي��ان ال��ق��اه ال��ن��ائ��ب 
االح�����ك�����ام  "إن  ح����ب����ي����ش  ه����������ادي 
العسكرية  المحكمة  ع��ن  ال��ص��ادرة 
في السنوات االخيرة، وال سيما في 
قضايا االرهاب والتعامل مع العدو 
االس���رائ���ي���ل���ي، أظ���ه���رت ازدواج���ي���ة 
واضحة بين إره��اٍب وإره��اب. وخير 
م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك ه��و ح��ال��ة ال��م��ج��رم 
اإلره���اب���ي م��ي��ش��ال س��م��اح��ة وقبلها 
ال��ع��م��ي��ل ف���اي���ز ك����رم وق��ب��ل��ه��ا أي��ض��ًا 
م��ح��اك��م��ة ق��ت��ل��ة ال��ن��ق��ي��ب ال��ش��ه��ي��د 
سامر حنا المجهولين المعلومين". 

ال��ك��ت��ل��ة "ال��ت��ي هالتها  وأع��ل��ن��ت 
ال������وق������ائ������ع ال�����م�����وث�����ق�����ة ت���س���ج���ي���اًل 
بالصوت والصورة للتحضير لهذه 
ال����ج����رائ����م... أن���ه���ا ت���رف���ض رف��ض��ا 
قاطعا الحكم المخفف االضحوكة. 
االساس  المسؤول  هنا  تبرىء  وال 
ع���م���ا آل������ت إل����ي����ه أح���������وال ال����دول����ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وم���ؤس���س���ات���ه���ا وم��ن��ه��ا 
سالح  وه��و  العسكرية،  المحكمة 
ح���زب ال��ل��ه غ��ي��ر ال��ش��رع��ي ووه��ج��ه، 
المنتشر في لبنان والمتدخل في 
المعارك الدائرة في سوريا والعراق 
في  فعله  يفعل  وال����ذي  وال��ي��م��ن، 
والمتسبب  الدولة  تهشيم منطق 
بفلتان االدارة والقضاء العسكري 
له  م��ا ستتصدى  لبنان وه���ذا  ف��ي 
الكتلة بكل ما أوتيت من قوة إن 

في السياسة أم في القانون".
وأض����اف����ت: "ك�����ان ي��ن��ب��غ��ي على 
هيئة المحكمة إنسجامًا مع وقائع 
ال��ق��ض��ي��ة وخ��ط��ورت��ه��ا ع��ل��ى االم���ن 
الوطني والسلم االهلي أن تشدد 
االح����ك����ام ب�����دل ت��خ��ف��ي��ف��ه��ا وذل����ك 
حفاظًا على هيبتها وهيبة الدولة 
ومؤسساتها"، مشيرة الى إّن "هذا 
ال��ح��ك��م ال��م��خ��ف��ف ه���و ف���ي حقيقة 

األمر تشجيع وتجريء للقتلة على 
القتل  القتل وعلى االستمرار في 
وال���ه���رب م���ن وج����ه ال���ع���دال���ة، وه��و 
حياتهم  ق��دم��وا  بمن  ازدراٌء  اي��ض��ًا 
الجرائم  ه��ذه  اكتشاف  في سبيل 

 عنهم. 
ّ

وتخل
أثبت  المخفف   الحكم  ه��ذا  ان 
بالمحكمة  المطالبة  خيار  صوابية 
ال��م��ح��ك��م��ة  ب���ل���ب���ن���ان، أي  ال���خ���اص���ة 
الدولية التي تنظر بجريمة إغتيال 
الحريري  رف��ي��ق  الشهيد  ال��رئ��ي��س 
يدعونا  إذ  ال��ص��ل��ة  ذات  وال��ج��رائ��م 
ه�����ذا ال���ح���ك���م إلس���ت���خ���الص ال��ع��ب��ر 
وت����ص����ور ك���ي���ف ك����ان����ت س��ت��ك��ون 
محاكمة قتلة الرئيس الشهيد لو 
قدر أن تبقى هذه المحاكمات بيد 

القضاء العسكري اللبناني.
ل����ه����ذه االس�����ب�����اب ت���ع���ل���ن ك��ت��ل��ة 
ال���م���س���ت���ق���ب���ل: دع����م����ه����ا ال���ك���ام���ل 
ل�����ل�����م�����واق�����ف وال�����م�����ط�����ال�����ب ال����ت����ي 
ال��ع��دل أش���رف ريفي  اعلنها وزي���ر 
وأول�����ه�����ا ت��م��ي��ي��ز ال���ح���ك���م ال���ص���ادر 
ع���ن ال��م��ح��ك��م��ة، ال��ع��م��ل وب��أق��ص��ى 
ال��ط��اق��ة م���ن أج���ل ت��ع��دي��ل ق��ان��ون 
تحصر  بحيث  العسكري  ال��ق��ض��اء 
صالحياتها بمحاكمة العسكريين، 
وإعادة باقي الصالحيات المتعلقة 
بالمدنيين الى المحاكم العادية".

ودع��������ت "ج����م����ي����ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن 
الى  ومؤيديها  مناصريها  وجميع 
ال��ت��ن��ب��ه ل��ل��م��ؤام��رة ال���ص���ارخ���ة ال��ت��ي 
حاكها عقل اجرامي إرهابي بهدف 
للبنانيين ودفع  نصب فخ خبيث 
فئة منهم الى الخروج على القانون 
المؤسسات بهدف  وال��ث��وران ضد 
ف��ت��ن طائفية  ب���إح���داث  ال��ت��س��ب��ب 

ومذهبية تهدد لبنان وامنه".
وج�������ددت ال��ك��ت��ل��ة ف����ي ال���وق���ت 
الطائف  ب��ات��ف��اق  التمسك  نفسه 
الناظم للعيش المشترك في ظل 
الدولة العادلة والمكرسة لهيبتها 
السالح  القانون وحصرية  وسلطة 
الجوانب  ه��ذه  أن  وتعتبر  بيدها. 
ال��م��ي��ث��اق��ي��ة، ال���ت���ي أك���ده���ا إت��ف��اق 
ل��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن  ام�����ان  ال���ط���ائ���ف، درع 
ج��م��ي��ع��ًا، وي���ج���ب ال��ع��م��ل م���ن أج��ل 
لم ينفذ من  ما  إستكمال تطبيق 

هذا االتفاق".

ج��������ّدد رئ����ي����س "ت����ك����ت����ل ال��ت��غ��ي��ي��ر 
واالص�����الح" ال��ن��ائ��ب ال��ع��م��اد ميشال 
ع���ون م��ب��ادرت��ه ال��داع��ي��ة ال���ى "اج����راء 
ان��ت��خ��اب��ات ن��ي��اب��ي��ة ق��ب��ل ال��رئ��اس��ي��ة 
ال��ش��ع��ب". وس���أل في  المباشرة م��ن 
م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ع���ق���ده أم����س في 
ال���راب���ي���ة: "ب��ع��د م����رور رب���ع ق���رن على 
المناصفة  أص��ب��ح��ت  أي���ن  ال��ط��ائ��ف، 
انتخاٍب  قانون  في  التمثيل  وصحة 
ن�������ّص ع���ل���ي���ه ال�����دس�����ت�����ور ووث���ي���ق���ة 
الوطني، وه��ل نحن نعيش  ال��وف��اق 
��س��ت��ب��اح فيه 

ُ
ت م��اف��ي��وي  ف��ي مجتمع 

الحقوق الطبيعية؟".
 وف��������ال: "ع���ن���دم���ا ب�����دأ ال��ت��ف��ك��ي��ر 
ب��ان��ت��ه��اك ال���دس���ت���ور ع��ب��ر ال��ت��م��دي��د 
ل���م���ج���ل���س ال������ن������واب، ت����ش����اورن����ا م��ع 
األك����ث����ري����ة، وك������ان م��وق��ف��ه��ا رف���ض 
 

ّ
ِخل

ُ
هذا اإلج��راء. ولكن، مع األسف ا

ثم  مرتين.  للمجلس  د  وُم���دِّ بالوعد 
الموسعة،  الالمركزية  أصبحت  أي��ن 
وك��ذل��ك اإلن��م��اء ال��م��ت��وازن ومالحقة 
ال���ف���س���اد؟ وم����ن ه���و ال���م���س���ؤول عن 
ض����ي����اع األم�����������وال وت������ج������اوز ال����م����واد 
المال  ب���إدارة  قة 

ّ
المتعل الدستورية 

العام؟ وهل من المقبول ما يجري في 
قانون الدفاع حيث معظم القيادات 
المسؤولة في الجيش أصبحت غير 
ش��رع��ي��ة ول���ي���س ل��ه��ا ح���ق ال��ت��وق��ي��ع 

ويمكن الطعن في قراراتها؟". 
مرحلة  بلغت  ال���دول���ة   " ان  ورأى 
ال��ح��ال��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة  وان  ال��ت��ف��ك��ك، 

ُوج���������دت ب��ت��س��ه��ي��ل وت�����ن�����ازل م���ن���ا، 
ل��ن��ؤّم��ن ال��ح��د األدن���ى م��ن االس��ت��ق��رار 
األم��ن��ي واالق��ت��ص��ادي، ف��م��اذا يبقى 
فت 

ّ
تخل ه��ي  إن  ل��وج��وده��ا  داٍع  م��ن 

بتأمين  األول  األم���ن���ي  واج��ب��ه��ا  ع���ن 
ال��ش��رع��ي��ة ل��ل��ق��ي��ادات األم��ن��ي��ة، وع��ن 
واجبها االقتصادي ومتابعة انطالقة 
م��ش��اري��ع ال��م��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء والنفط 
وال��غ��از، وع��ن دف��ع عائدات الخليوي 
مكّوناِتها،  إه��م��ال  وع��ن  للبلديات، 

وإقرار قانون استعادة الجنسية؟".
واع��ت��ب��ر "ان��ن��ا ام���ام ح��ك��وم��ة تعجز 
ع����ن إن����ج����از أه�����م ال�������ق�������رارات، ألن��ه��ا 
الحقوق  احترام  من  ال��ه��روَب  تحاول 
والعدالة. مثال نذكر القرار المتعلق 
ت���ه���ّرب  ب��ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات األم���ن���ي���ة، اذ 
ال���ف���ري���ق ال�����ذي ع��ق��د م��ع��ن��ا االت���ف���اق 
ح�����ول ه�����ذه ال���ت���ع���ي���ي���ن���ات، ب����ذرائ����ع  
وأع���ذاٍر تعيسة سّربت إل��ى اإلع��الم، 
وم����ن ه����ذه األع������ذار "ال���خ���الق���ة"، إن 
ال���م���رش���ح ل���ق���ي���ادة ال��ج��ي��ش وال����ذي 
والقدرة  باألفضلية  الجميع  له  يقر 
واإلنجازات واالخالق، عليه أن يدفع 
لها  ليس  التي  القربى  بسبب  ثمنًا 

عالقة بكفاياته وبإدائه المهني".
وع����ن ان��ت��خ��اب��ات ال���رئ���اس���ة، ق���ال: 
"لن نسمح باستباحة حقوقنا، وقد 
دخ��ل��ن��ا م��رح��ل��ة ال��ع��د ال��ع��ك��س��ي، وإن 
الحلول الممكنة للخروج من األزمات 
ال����دس����ت����وري����ة ال���م���ت���راك���م���ة إلن���ق���اذ 
ال��ورط��ة، تتدّرج  ف��ي ه��ذه  الواقعين 

ع��ب��ر اع��ت��م��اد االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة 
المباشرة من الشعب على مرحلتين، 
وطنية،  والثانية  مسيحية،  االول���ى 
االنتخابات تثّبت  والناجح في هذه 
رئ��اس��ت��ه ف���ي م��ج��ل��س ال���ن���واب وع��ب��ر 
ينل  وم��ن  شعبي،  باستفتاء  القيام 
األك��ث��ري��ة ي��ن��ت��خ��ب��ه ال��م��ج��ل��س، على 
األول  بين  النواب  ان يختار مجلس 
تمثياًل  األكثر  الموارنة  من  والثاني 
ف���ي���ه، ف���ض���ال ع����ن إج�������راء ان��ت��خ��اب��ات 
الرئاسية،  االن��ت��خ��اب��ات  قبل  نيابية 
انتخاب جديد  ق��ان��ون  أس��اس  على 
المسيحيين  بين  المناصفة  ي��ؤّم��ن 

والمسلمين".
أول��ون��ي  ال��ذي��ن  ر 

ّ
"ليتذك  وختم: 

ثقتهم، وعدي لهم أنني لن أدعهم 
ي��ب��ك��ون ب��ع��د ال���ي���وم ب���إع���ادة م��أس��اة 
الدوحة. وإذا كان البعض لم يقتنع، 
فأتمنى عليه أاّل يجبرني على تكرار 
مقولة: يستطيع العالم أن يسحقني 

ولكنه لن يأخذ توقيعي".
م��وق��ف  ع����ن  س�������ؤال  ع���ل���ى   وردا 
"األف��رق��اء مطلعون  اج��اب:  حلفائه، 
ال��ك��الم، ولكن ليس على  على ه��ذا 
لجان  تألفت  وق��د  التفاصيل،   

ّ
ك��ل

لمتابعة األمر".
ورف����ض ع���ون االج���اب���ة ع��ن س��ؤال 
ح����ول رأي�����ه ب���ق���رار ال��ح��ك��م ف���ي حق 
م����ي����ش����ال س����م����اح����ة، ق�����ائ�����ال: "ه�����ذا 
االم�����ر م���ت���روك ل��ل��ق��ض��اء وه����و خ���ارج 

موضوعنا".

األحرار لحصر صالحيات املحكمة العسكرية:
"حزب الله" يستخدم عون لتغطية أهدافه

قائمقام زغرتا: قمنا باإلجراءات والبيع خارج صالحياتي

ريفي: مستمر يف مواجهة الدويلة
حكم سماحة تشريع إضايف للجريمة

العدلي طفح كيله من اإلمهال يف ملف البارد
القاضي سماحة: نصّر على االنتهاء يف حزيران   

)ناصر طرابلسي( العماد عون خالل مؤتمره الصحافي في الرابية.  

 ق���ال ح���زب ال��وط��ن��ي��ي��ن االح����رار أن 
"ح����زب ال��ل��ه" ي��ع��م��ل ع��ل��ى "ت��ح��وي��ل 
انتخاب رئيس الجمهورية ورقة في 

ي��د إي����ران، وي��غ��ط��ي ه��دف��ه بتزكية 
ال��ذي  ع��ون  ميشال  العماد  ترشيح 
إنتخابات  أو ال  أنا  يتصرف بمنطق 

رئاسية. 
واع������ت������ب������ر ع�����ق�����ب االج�����ت�����م�����اع 
االس�����ب�����وع�����ي ل���م���ج���ل���س���ه األع����ل����ى 
ال��ن��ائ��ب دوري ش��م��ع��ون  ب��رئ��اس��ة 
الحرب  الله في  انخراط حزب  "ان 
لالعتبارات  وزنًا  يقيم  ال  السورية 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ع��دم��ا ت���ع���ّود ال��ت��ص��رف 
وأجهزتها  اولوياتها  لها  كدويلة 
وم��ص��ال��ح��ه��ا. أن ح���زب ال��ل��ه خ��رج 
فيها  بما  اللبنانية  ال��ث��واب��ت  على 
ال��م��ي��ث��اق ال��وط��ن��ي واع����الن ب��ع��ب��دا. 
وب����ات واض���ح���ًا ال���ت���زام���ه ال��م��خ��ط��ط 
اإلي���ران���ي ال��ت��وس��ع��ي ع��ل��ى حساب 
ال��������دول ال����ع����رب����ي����ة". واض��������اف أن 
مهمة  واللبنانيين  لبنان  "حماية 
وال��ق��وى  الجيش  ع��ات��ق  على  تقع 
األم����ن����ي����ة ال����ش����رع����ي����ة ب���م���س���ان���دة 
ال����ق����وات ال���دول���ي���ة اس���ت���ن���ادًا ال���ى 
القرار 1701". وكرر دعوة "حزب 

ال��ل��ه" ال���ى االن��س��ح��اب م��ن س��وري��ا 
وال���ى وق���ف ت��دخ��ل��ه ف��ي ش��ؤون��ه��ا 
وش����ؤون ال����دول ال��ع��رب��ي��ة األخ���رى 
والبحرين،  اليمن  ال��ى  ال��ع��راق  م��ن 
وإعادة االعتبار الى إعالن بعبدا".
الصادر  الحكم  استغرب  كذلك 
عن المحكمة العسكرية بحق الوزير 
وتساءل  سماحة،  ميشال  السابق 
عن السبب وراء مثل هذا الحكم، "اذ 
ان الفعل المسند اليه يعد جريمة 
ج���رى تخطيطها  ب��ام��ت��ي��از  إره��اب��ي��ة 
وبين  ب��ي��ن��ه  بالتنسيق  وت��ن��ف��ي��ذه��ا 
علي مملوك، وال يمكن اعتبارها غير 
الحكم  تمييز  ع��ل��ى  وراه����ن  ذل����ك". 
العسكري  بالقضاء  الثقة  "إلع���ادة 
تستأهلها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ة  وإن������زال 
ال���ج���ري���م���ة ال�����م�����وص�����وف�����ة". واع���ل���ن 
م���ع���ارض���ة ال��م��ح��اك��م االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
المحكمة  ص��الح��ي��ة  بحصر  م��ط��ال��ب��ا 
ال��ع��س��ك��ري��ة ب��ال��ن��ظ��ر ف����ي األف���ع���ال 
عن  وال��ص��ادرة  للمساءلة  الخاضعة 

العسكريين.

ن���ا م���ن ق��ائ��م��ق��ام زغ���رت���ا إي��م��ان  ج���اء
الرافعي اآلتي: 

"توضيحًا لما تم ذكره في المقال 
 2015/5/13 ب���ت���اري���خ  ال���م���ن���ش���ور 
ل��ل��ص��ح��اف��ي ب���ي���ار ع��ط��اال��ل��ه ب��ع��ن��وان 
"مجدليا على طريق حوارة الضنية" 
وفيه ذكر اسمي بصفتي قائمقام 
قضاء زغرتا، في ما يتعلق بالكتاب 
المواطنين  بعض  م��ن  إل��ي  الموجه 
وال���م���خ���ات���ي���ر، ب���ش���أن م����وض����وع ب��ي��ع 
االراضي، وال سيما تلك الواقعة في 
مناطق محاذية لالقضية األخرى...

وت��ص��وي��ب��ا ل���الم���ور أش��ي��ر إل����ى أن 
ال���ك���ت���اب س��ج��ل ف���ي ال��ق��ائ��م��ق��ام��ي��ة 
إحالته  حينذاك  وتمت   ،2011 ع��ام 
العلم  ألخ��ذ  المعنية  البلديات  على 
وال���ح���ي���ط���ة. ول�����م اك���ت���ف ب���ذل���ك ب��ل 
ت��اب��ع��ت االم�����ر ورف���ع���ت ت���ق���ري���را ال��ى 
المحافظ في أوائل 2012، وقد رفعه 
بدوره الى المراجع الرسمية واالمنية 
للمعالجة، اضافة الى موضوع إنشاء 
للبناء  صالحة  غير  اراض  ف��ي  أبنية 
في منطقة مجدليا، وخصوصا فترة 
إق���ص���اء ال���ق���وى االم��ن��ي��ة ع���ن م��راق��ب��ة 

الصالحية  وإع���ط���اء  ال��ب��ن��اء  ق��ان��ون��ي��ة 
فقط الى البلديات.

أم�����ا ف����ي ش�����أن ت���ك���اث���ر ب��ي��وع��ات 
االراض�����ي )ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن صحة 
األم������ر او ع����دم����ه( ف�����إن ال ص��الح��ي��ة 
ل����ل����س����ل����ط����ات االداري�������������������ة، وم���ن���ه���ا 
القائمقام، ف��ي ذل��ك إط��الق��ا. وه��ذا 
الملكية  ق��ان��ون  يحكمه  ال��م��وض��وع 
العقارية، وكان األجدر بالناشطين 
– الذين تم ذكرهم في المقال – ان 
أبناء منطقتهم  توعية  الى  يبادروا 

في هذا المجال".

أك�����د وزي������ر ال����ع����دل أش������رف ري��ف��ي 
خالل استقباله وفدا من الجمعيات 
المجتمع  م���ن  وه��ي��ئ��ات  ال��ح��ق��وق��ي��ة 
ال��م��دن��ي، ان "أي ح��ك��م ق��ض��ائ��ي ال 
ي��ت��ن��اس��ب م���ع ال��ج��ري��م��ة ي����ؤدي ال��ى 
احتقان في المجتمع وكأنه تشريع 

اضافي للجريمة". 
"لقد سقطت  اللقاء:  بعد  وق��ال 
غالبية  ف��ي  التوتاليتارية  األنظمة 
المنظومات  وسقطت  العالم  دول 
غ���ي���ر ال���ق���ان���ون���ي���ة ال����ت����ي ال ت���رع���ى 
ح��ق��وق االن��س��ان، ون��ح��ن م��ع ال��دول��ة 
وم���ؤس���س���ات���ه���ا ال����ح����ض����اري����ة ال م��ع 
ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��وت��ال��ي��ت��اري��ة. نحن 
دع�������اة دول�������ة االن�����س�����ان وال���ق���ان���ون 
والعدالة، وأي حكم يصدر بشكل 

ت��ع��س��ف��ي اس��ت��ن��س��اب��ي ك����أن ه��ن��اك 
مجتمعا فيه ابن ست واب��ن جارية، 
ال ي�����ؤدي ال����ى األم�����ن واالس���ت���ق���رار 
وال��ط��م��أن��ي��ن��ة ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع، وأي 
ق���ض���ائ���ي���ة أو  أم���ن���ي���ة -  م���ن���ظ���وم���ة 
قضائية - أمنية فئوية تساهم في 

هدم البلد". 
ال  ح���ك���م  أي  "أن  ع���ل���ى  وش�������دد 
ي��ت��ن��اس��ب م���ع ال��ج��ري��م��ة ي����ؤدي ال��ى 
احتقان في المجتمع وكأنه تشريع 
اض����اف����ي ل���ل���ج���ري���م���ة ون����ح����ن ب��ع��دم��ا 
ش��اه��دن��ا ال��ت��س��ج��ي��الت واألف������الم... 
وك���ل ف��ص��ول ال��ج��ري��م��ة وال��م��ه��م��ات 
التي كان مكلفا الفيلم بها المجرم 
االرهابي ميشال سماحة، نستطيع 
متناسبا  ليس  الحكم  إن  نقول  أن 

م���ع ال��ج��ري��م��ة ول��ي��س ه��ك��ذا يحمى 
لبنان وعيشه المشترك". 

وأض����������اف: "ان�������ا أح����ت����رم غ��ال��ب��ي��ة 
وهناك  العسكرية  المحكمة  قضاة 
ن��زه��اء وش��رف��اء يعانون  ق��ض��اة كثر 
ك����م����ا أع�����ان�����ي أن�������ا ك�����وزي�����ر ل���ل���ع���دل 
المواصفات  اكلت  منظومة  وج��ود 
االن���س���ان���ي���ة وال���م���ه���ن���ي���ة وال���ت���وج���ه 
االن���س���ان���ي ال���وط���ن���ي ل�����دى غ��ال��ب��ي��ة 
الغاء  إننا نناضل من أجل  القضاة. 
الدويلة ونناضل القامة الدولة )...( 
أب��واق تحاول أن تهول على  هناك 
اللواء أشرف ريفي وقد فاتها أنني 
قضيت 8 أعوام في مواجهة يومية 
أثمانا غالية،  ال��دوي��ل��ة ودف��ع��ت  م��ع 

وأنا مستمر في هذه المواجهة".

كلوديت سركيس

طفح كيل رئيس المجلس العدلي 
ب���االن���اب���ة ال��ق��اض��ي ج�����وزف س��م��اح��ة 
م��ن وج���ود اس��ب��اب تستدعي ارج��اء 
ج����ل����س����ات ال����م����ح����اك����م����ة ل���ل���م���ل���ف���ات 
"فتح  ملف  من  المتبقية  المتفرعة 
االس������������الم" وأح������������داث م���خ���ي���م ن��ه��ر 
ال����ب����ارد. وب�����دأ ال����ك����الم، ف���ي ح��ض��ور 
ع��الوي  تريز  القضاة  المستشارين 
ف��واز وبركان سعد وناهدة  وغسان 
خداج، عندما اعلن الموقوف حسين 
رق��م 38  الملف  اللطيف في  حسن 
ان وك��ي��ل��ت��ه ه����ي ال��م��ح��ام��ي��ة م��ه��ى 
فتحة ولم تحضر، نافيا علمه بسبب 
"تتهمون  س��م��اح��ة:  فعلق  غيابها. 
ال����م����ج����ل����س دائ������م������ا ب����ال����ت����أخ����ر ف��ي 
هذه  ف��ي  الملفات  وب��ت  المحاكمة 
القضية فيما تم تأخير هذا الملف 
ثالث جلسات متتالية بسبب غياب 
واال  ط����ائ����ل،  دون  م����ن  ال��م��ح��ام��ي��ن 
وأص��در  منه  انتهى  المجلس  لكان 

حكمه". 
ال��م��وق��وف:  ال��ى  وأض���اف متوجها 
ال������ره������ان ع��ل��ى  ل�����ك ان  "م�������ن ق�������ال 
التأجيل والوقت يفيد؟ ونصيحتي 
ليس  والوقت  يفيد  ال  التأجيل  ان 
ادان��ت��ه  تثبت  ف��م��ن  اح���د.  لمصلحة 
سيدان. ومن تثبت براءته سيبرأ"، 

بالمحاكمات  السير  ان  ال��ى  مشيرا 
من  سينتهي  المجلس  وان  سيتم 
المقبل  ح��زي��ران  ف��ي  ال��ب��ارد  قضية 
مهما حصل". وانطلقت المرافعات 
من جهتي ممثل النيابة العامة لدى 
المجلس القاضي بالل وزنة ومحامي 
ال��دف��اع ع��ن ستة متهمين ف��ي هذا 
محمد  ناصر  اليمني  بينهم  الملف 
ي��ح��ي��ى ش��ي��ب��ا. وخ��ت��م��ت ال��م��ح��اك��م��ة 
وارج����ئ ال��م��ل��ف ال���ى ال��ح��ك��م ف��ي 12 

حزيران المقبل.
وتبين ان عائلة اليمني الموقوف 
حضرت خصيصا من اليمن لرؤيته، 
بالتكلم  المجلس  رئيس  لها  وأذن 
قفص  م��ن  شيبا  المتهم  م��ع  قليال 

االتهام.
وب��ان��ت��ق��ال ال��م��ج��ل��س ال���ى الملف 
ال��م��ت��ف��رع ال��ت��ال��ي رق���م 35 ح��ض��رت 
ال���م���ش���ك���ل���ة ع���ي���ن���ه���ا ع����ن����دم����ا اع���ل���ن 
كايد  ب��الل  الفلسطيني  ال��م��وق��وف 
ك��اي��د ع���دم م��ع��رف��ت��ه ب��س��ب��ب غ��ي��اب 
وك���ي���ل���ه ال���م���ح���ام���ي ط������ارق ش���ن���دب. 
وتحدث سماحة عن تغيب الوكيل 
المتهم  م��رة. وعندما اص��ر  أكثر من 
محاميه  في حضور  استجوابه  على 
أج��اب��ه رئ��ي��س المجلس "ل��ن أرض��ى 
بأي عذر. مضت ثالثة اسابيع ونحن 
نعطي مهال". ورد المتهم انه مالحق 
والعسكري  العدلي  القضاءين  امام 

ن��ف��س��ه، مستمهال  ال���م���وض���وع  ف���ي 
لتقديم مذكرة بسبب المالحقة امام 
المجلس. فأفهمه رئيس المجلس 
ل��ه تقديم هذه  ق��ان��ون��ا ال يحق  ان��ه 
المذكرة اال امام القضاء العسكري، 
وق�����ال: "ال م���ج���ال إلرج�����اء ال��ج��ل��س��ة. 
ف��ث��م��ة م��وق��وف��ون م��ع��ك ف���ي الملف 
او  باالدانة  بت قضيتهم  ويقتضي 
النقابة  التبرئة. وخَيره بين محامي 
ال��م��ح��ام��ي محمد  او  ن��ع��م��ة  ان���ط���وان 
صبلوح الموجود في القاعة للدفاع 
باستجوابه  المتهم  فتمسك  ع��ن��ه. 
في حضور وكيله. وشرع المجلس 
ال��دور  وص��ل  وعندما  باالستجواب. 
ال����ى ال��م��ت��ه��م ش��ي��ب��ا ط��ل��ب ام��ه��ال��ه، 
ف���أج���اب���ه رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س: "ن��ح��ن 
تأمين حقوق  على  ال��ن��اس  أح���رص 
الدفاع وعلى رغم االتصال المتكرر 
نتوصل  ل��م  المجلس  م��ن  بمحاميك 
المتهم  ورد  اي��ج��اب��ي��ة.  ن��ت��ي��ج��ة  ال���ى 
محاميه،  بغياب  اس��ت��ج��واب��ه  راف��ض��ا 
وم��ك��ت��ف��ي��ا ب���ال���ق���ول ان����ه أوق�����ف ع��ام 
2014 وال عالقة له ب�"فتح االسالم" 

ويقيم في مخيم عين الحلوة. 
وتبقى ملفات متفرعة قليلة من 
هذه القضية. إال ان المتهمين فيها 

بجنايات ساخنة.

claudette.sarkis@annahar.com.lb
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من رائحة املوت ِإلى عطر الحياة
يلول المقبل يضاف ِإلى البَصر الشمُّ في استذكار 

َ
ًا من أ بدء

 صغيرة تحفظ رائحتهم، وتبقى بين 
ٌ
الغائبين: قارورة

شرطة 
َ
غراض شخصية وُصَور وڤــيديو وأ

َ
هل من أ

َ
محفوظات األ

صوتية. 
رادت 

َ
 والِدها وأ

ُ
ْتها وفاة

َ
ن سّيدة فرنسية َصَعق

َ
ذلك أ

ـر اخترع تقنية 
ْ
ت بخبير في جامعة هاڤ

َ
ظ رائحته فاتصل

ْ
حف

حّول رائحَتها سائاًل 
ُ
ة من ثوب الشخص وت رَّ

َ
سحب نحو 50 ذ

َ
ت

في قارورة. وبنجاح التجربة تعاون ابن تلك السيدة مع عالـم 
 بـــ"تسويقها" تجاريًا )مع 

ُ
كيميائي لـ"تصنيع" الرائحة وسيبدأ

بيُع، ضمن "خدمات 
َ
يلول( لدى شركاٍت لدفن الموتى ت

َ
مطلع أ

 من رائحة الفقيد.
ً
تم"، قارورة

ْ
المأ

عادني ِإلى رواية مرسيل پــروست 
َ
ُر الرائحة في التذكار أ

َ
ث
َ
أ

،كالروح، 
ُ
"بحثًا عن الزمن الضائع" وفي مقطع منها: "الرائحة

بقي عاليًا في البال صرَح 
ُ
َمل، وت

ْ
ـأ

َ
نتظر، ت

َ
ر، ت

َّ
ـتذك

َ
ـبقى طوياًل ت

َ
ت

الذكريات".
لماني پـاتريك 

َ
رُت في رواية "العطر"، للكاتب األ

ّ
كما تذك

مه في 
ُ
ه أ

ْ
ْوْي الذي ولَدت

ُ
ها جان باتيست غُرون

َ
ُسوْسِكْند، بطل

ر، وكُبَر ال 
َ
ل من حاضن ِإلى آخ

َّ
ت عنه فتنق

َّ
مقبرة معزولة ثم تخل

ك الروائح. وصادف يومًا في پــاريس فتاة  رائحة له لكنه يفكِّ
ها واحتفظ برائحتها 

َ
 معّينة في جسدها فقَتل

ٌ
ه رائحة

ْ
ثارت

َ
عذراء أ

ل في پــاريس ويقتل غريزيًا 
َّ
محّواًل ِإياها ِإلى عطر. وراح يتسل

عذارى تفوح من جسدهّن تلك الرائحة التي تثيره، حتى قتل 
مر به ِإلى تهشيمه ِإَربًا بعد انكشاف 

َ
منهّن 24 عذراء، وانتهى األ

جرائمه. 
 ِإلى 50 

ً
الرواية صدَرت في زوريخ سنة 1985 وباتت مترَجمة

لت سنة 2006  لغة بـيع منها حتى اليوم 15 مليون نسخة وتحوَّ
ـر َرواجًا عالـميًا واسعًا.

َ
فيلمًا بعنوان "قصة مجرم" القى هو اآلخ

ْبعَد من رواية ُسوْسِكْند 
َ
ذهب بها أ

َ
تناول هذه الظاهرة، وأ

َ
أ

ْبعَد من "خدمات 
َ
الفائحة بالموت والجثث والقتلى والضحايا، وأ

تم" التي ستوفرها شركات دفن الموتى لحفظ رائحة 
ْ
المأ

الفقيد.
ذَهُب بها ِإلى النقيض تمامًا: ِإلى الفرح، ِإلى النور الـْمْحـيـي، 

َ
أ

ِإلى الشّم المنعش، ِإلى لحظات التذكار.
ذَهُب بها ِإلى الُحب. وفي الُحب تزهو الحواس الخمس. وبعد 

َ
أ

 الشم، وكم َيهمُّ 
ُ
تجربة جامعة هاڤــر سـتزدهر في الُحب حاسة

غراضها، فكيف 
َ
و من أ

َ
 قطعٍة من ثوب الحبيبة أ

ُ
ظ

ْ
العشاق حف

 في قارورة؟
ً
ــة

َ
برائحة جَسدها ُمـَكــْبــَســل

حِضرها 
ُ
 ليست في َجالل الحضور، ت

ُ
هكذا، حين الحبيبة

تون، 
ُ
 تكنولوجية وِإلكترونية فيتمّتع البصُر بـجمالها الف

ُ
وسائط

ها 
ُ
ُم بـرائحِة جَسدها َيحفظ

َّ
والسْمُع بصوِتها الحنون، والش

ما َهـبَّ 
َّ
غوفًا كل

َ
ــها ش

ُ
ـق

َّ
العاشق في "قارورة الحب"، وَيروُح َيـَتــَنـش

وع ِإلى استحضار لحظاٍت يغيب فيها عن وعي 
ُ
ــُه الَول

َ
به الَول

ـه الرائع! واقعه الـمائــع ِإلى الوعي ُحـبِّ

َأزرا ر 892
هـنـري زغـيـب

بوصعب اجتمع بمديري ثانويات
سداد تعويض اإلدارة ودورات للمالك

اج���ت���م���ع وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة الــــيــــاس بــو 
صعب مع وفد من مديري الثانويات 
الــــرســــمــــيــــة مـــــن الــــمــــتــــن وبـــــيـــــروت 
وكــــــســــــروان وجـــبـــيـــل فـــــي حـــضـــور 
رئـــيـــس رابــــطــــة أســــاتــــذة الــتــعــلــيــم 
الــــثــــانــــوي الــــرســــمــــي عــــبــــده خـــاطـــر 
وتــــنــــاول الــبــحــث أوضــــــاع عــــدد من 
دعم  وضـــرورة  المتعثرة  الثانويات 
التعاضد  صــنــدوق  مــن  صناديقها 
لكي تتمكن من االستمرار في أداء 

دورها التربوي وسداد مصاريفها.
تسريع  فــي  المجتمعون  وبــحــث 
ـــــــــ15 فــــي الــمــئــة  دفــــــع تـــعـــويـــض ال
يـــنـــهـــون دورة  الــــذيــــن  ــلــمــديــريــن  ل
التربية،  لـــإدارة فــي كلية  االعـــداد 
يتعلق  قـــرار  أي  أن  بوصعب  واكـــد 
بالوزارة مباشرة لن يتأخر بخصوص 
من  طــلــب  كــمــا  اإلدارة،  تــعــويــض 
الــمــســتــشــاريــن تــأمــيــن الــمــعــلــومــات 

المحتاجة  الثانويات  عن  المطلوبة 
الى دعم من الصندوق لدرسها.

ثـــم طــلــب الــمــجــتــمــعــون مــتــابــعــة 
اإلعــــــــداد عــــن طـــريـــق الــــمــــبــــاراة فــي 
الــمــدنــيــة ال سيما  الــخــدمــة  مجلس 
وأن إعـــداد األســاتــذة الــذيــن بلغوا 
سن التقاعد تتزايد وترتفع الحاجة 
الــى اســاتــذة الــمــالك، فــأكــد الــوزيــر 
الخدمة في متابعة  تجاوب مجلس 
الـــــدورات الــســابــقــة وإعــــداد مــرســوم 

للحاجات الجديدة.
وعـــــــن مـــطـــلـــب الــــــوفــــــد بــــســــداد 
أتـــعـــاب الــمــتــعــاقــديــن الـــجـــدد أكــد 
بوصعب أنه سوف يغذي صناديق 
المدارس لدفع أتعابهم أو بطريقة 
الجديد  التعاقد  أمــا  أخـــرى،  إداريـــة 
فــــي الـــســـنـــة الــــدراســــيــــة الــمــقــبــلــة 
فــســوف يــتــم بــنــاء لــدراســة مفصلة 

عن كل مدرسة على حدة.

مي منسى

بين خطاب الرئيس العام للجامعة 
جـــــرمـــــانـــــوس  األب  األنـــــطـــــونـــــيـــــة 
جـــرمـــانـــوس فـــي مــنــاســبــة الـــذكـــرى 
الـــــتـــــاســـــعـــــة عــــــشــــــرة لـــتـــأســـيـــســـهـــا 
بعازفين  جــاءت  التي  والموسيقى 
روســـيـــيـــن كــبــيــريــن احـــتـــفـــاء بــهــذا 
برسالتها،  الكلمة  تبقى  الــحــدث، 
أكــثــر انـــغـــراســـا فـــي الــفــكــر، وأكــثــر 
طموحا للرؤية الشاملة التي طرحها 
ق 

ّ
م اآلسر ببيانه، المدق

ّ
هذا المتكل

فــي حذافير مــوضــوع آنــي، أال وهو 
وسائل التواصل كضرورة جامعية، 
ــيــنــاهــا كــــان لها 

ّ
والــكــلــمــة كــمــا تــلــق

األكــاديــمــيــة،  وأبــعــادهــا  بأهميتها 
رنين القوس على الوتر.

وظهورها  لبنان  فــي  "الجامعات 
عبر وسائل االعالم" عنوان شاهق، 
مناسباتية، كتاب  منه كلمة  أكثر 
تـــــه فـــقـــرة تـــلـــو أخـــــرى،  نــعــيــد قـــــراء
فــنــتــمــّعــن بـــمـــا فــــي قـــلـــب الــجــامــعــة 
األنــطــونــيــة مــن نــبــض يــخــفــق على 
أصـــعـــدة عـــــدة، ومــنــهــا الـــيـــوم كما 
جـــاء فــي مستهل الــخــطــاب الــقــّيــم، 
لــتــســلــيــط الـــــضـــــوء بـــــوضـــــوح عــلــى 
مسألة مهّمة أال وهي بروز المجتمع 
األكـــاديـــمـــي فـــي لــبــنــان مـــن خــالل 
اإلعــالم  وسائل  عالم  على  انفتاحه 
"بهدف توعية نصوحة على ضرورة 
العالمية  القرية  كنف  فــي  األقلمة 
التي  المخاطر  اغــفــال عــن  مــن دون 

قـــد تــنــتــج عـــن الـــمـــغـــاالة والــتــبــاهــي 
واالبتذال...". كما تطّرق الى القيم 
الــتــي تقدمها وســائــل اإلعـــالم الى 
المستويين  األكاديمي على  العالم 

الدولي والوطني.
فـــي هــــذا الـــمـــوضـــوع الــمــتــشــّعــب 
تــوّســع األب جــرمــانــوس فــي اثنتي 
ـــيـــن الـــعـــالـــم  عــــشــــرة فــــقــــرة مـــهـــمـــة ب
األكاديمي وعالم التواصل ووسائل 
اإلعــــــــــالم، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا "الـــحـــمـــالت 
اإلعالنية الجامعية السليمة من بين 
خيارات الجامعة األنطونية" و"خدمة 
الــمــعــلــومــات والــتــوجــيــه الــجــامــعــي"، 
"كـــلـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات واالتــــصــــاالت 
فــي الــجــامــعــة األنــطــونــيــة"، " شعور 
االنـــتـــمـــاء الــــى األســــــرة األنــطــونــيــة: 

عالمة الجودة النهائية لدينا"...
ويــبــقــى هــم الــجــامــعــة األنــطــونــيــة 
التي  الحفاظ على األســس  الــدائــم 
تعطي األفضلية لكينونة االنسان. 
هــي تعيش رســالــتــهــا بــاقــصــى حد 
ممكن من الطبيعة واألصالة. اسرة 
أكــاديــمــيــة ال تـــدعـــي اكـــتـــفـــاًء، بل 
االعــالم  وسائل  على  ذاتها  تعرض 

عند الضرورة.

الموسيقى كلمة الجامعة
لـــغـــة تــــواصــــل هــــي الــمــوســيــقــى 
بــــيــــن الــــــعــــــازف والــــمــــســــتــــمــــع، بــيــن 
اآللـــة والـــــروح، هــي أيــضــا مــن هموم 
الــــجــــامــــعــــة، بـــجـــوقـــتـــهـــا تـــحـــت رايـــــة 
والـــحـــفـــالت  مـــعـــتـــوق  تـــوفـــيـــق  األب 

الموسيقية الموسمية التي يرعاها. 
فالموسيقى شاركت مساء الخميس 
عازفين  باستضافتها  الجامعة  عيد 
على  غيندين  الــكــســنــدر  عالميين 
الــبــيــانــو وبــوريــس أنــدريــانــوف على 
الشيللو، وفي القائمة ثالثة أنماط 
متنّوعة، مختارة من مناخات زمنية 
متعاقبة، حّرة، تعبيرية في سوناتا 
في  خارقة  لبريتان،  وبيانو  لشيللو 
تشايكوفسكي،  لــدى  قلقة  نفس 
رومنطيقية، ملتاعة، في رومانوس 
لــراخــمــانــيــنــوف، راقـــصـــة، ايــقــاعــيــة 

الوتر  الــحــوار بين  لبيازوال. في هــذا 
والــــمــــالمــــس، رحـــيـــق كـــــان الـــواحـــد 
يــمــتــّصــه مـــن اآلخــــر فـــي هـــذا األداء 
الــــمــــتــــوّهــــج بـــأقـــصـــى االنــــفــــعــــاالت 

االنسانية.
أعـــادت  وبــيــانــو  لشيللو  ســونــاتــا 
الى الذاكرة الحديثة صفحة كتبها 
كمن  روستربوفينش  مستيسالف 
من  رؤى  الــحــمــيــمــة.  حــيــاتــه  يكتب 
عــالــمــنــا تـــتـــالحـــق فــــي هـــــذا الـــحـــوار 
التعبيري كلوحات فنّية، تشتغلها 
نــارًا  المتأججة  الــقــارصــة،  بــألــوانــهــا 

في  تــمــازجــًا  فّنانين  ريشتا  ولــهــبــًا. 
الــمــشــهــد، يـــتـــغـــاويـــان، يــفــتــرقــان، 
بينهما  مــا  فــي  التنويسات  وتــظــل 
مــتــمــاســكــة، مــتــطــايــرة، ال تــتــبــاطــأ 
محتدمة  الــواقــدة  لتبقى  حيويتها 

حتى الشرارة األخيرة.
مع راخمانينوف يتغّير المشهد، 
الثنائي  يتقاسمه  حالمًا،  عاطفيًا، 
بـــنـــبـــل عـــاطـــفـــي، الــــبــــوح لــلــشــيــلــلــو 
وافشاء األســرار للبيانو، له في كل 
عــبــارة الـــقـــرار، هــائــمــًا عــلــى مالمسه 
كــعــنــصــر تـــــــــوازن، فــيــمــا الــشــيــلــلــو 

بلواعجه مسيطر على الجو. خمس 
والتأمل  الحزن  من  مــولــودة  فقرات 
فـــي الـــحـــيـــاة، ارتـــقـــى الــثــنــائــي في 
التعبير عن كل فقرة بما في نفس 
راخمانينوف من عواصف وسكينة 
تــتــعــارضــان فـــي كــتــابــة مــرصــوصــة 
مـــن ســمــاعــهــا موسيقى  نــســتــشــف 

رة ببيتهوفن.
ّ
متأث

على  الحائز  غيندين  الكسندر 
الــــجــــائــــزة الــــدولــــيــــة فــــي مــســابــقــة 
تــــشــــايــــكــــوفــــســــكــــي كـــــــــان لـــيـــلـــة 
الخميس أفضل ممثل له في عزفه 
روسية،  قرية  من  مشاهد  منفردًا 
مشاهد قاسية، تلين تحت أصابع 
هذا الساحر الذي يضيء في عزفه 
العبقري وجنونه.  هــذا  على ظــالم 
مـــتـــوحـــدًا،  األداء  هـــــذا  فــــي  كـــأنـــه 
وجـــد لــيــديــه الــعــابــثــتــيــن فـــي عــاج 
الــبــيــانــو أســلــوبــًا ينعش بــه ذاكـــرة 
ــر فـــي كل  تــشــايــكــوفــســكــي ويــعــّب

ملمس عن هواجسه.
في  جاء  لبيازوال،  الكبير  التانغو 
كتابة أكاديمية لشيللو وبيانو من 
دون أن يغيب االيقاع العاشق بين 
راقصين. فهل كان بيانو غيندين 
يراقص قوس أندرانوف؟ العازفان 
كما في كل مقطوعة سبقت، كانا 
مــتــالحــمــيــن فـــي بـــث هـــذه الــرســالــة 
الــمــكــتــوبــة مــــن يــنــابــيــع مــتــفــّجــرة، 

أشواقًا ولهبًا.

may.menassa@annahar.com.lb

املوسيقى عنوان يف الذكرى السنوية الـ 19 لتأسيس األنطونية
الحفاظ على األسس التي ُتعطي األفضلية لكينونة اإلنسان

األب جرمانوس يلقي كلمة في احتفال األنطونية.

"يوم الفرع الثاني" يف اآلداب - 2
السيد حسين: ال تقعوا يف مستنقع الطائفية

1000 يوم على اختطاف تايس يف سوريا

األميركي  الصحافي  عائلة  تعقد 
أوســـتـــن تـــايـــس، ومـــركـــز الـــدفـــاع 
والثقافية  اإلعالمية  الحريات  عــن 
"ســـكـــايـــز"، ومــنــظــمــة "مـــراســـلـــون 
بــال حـــدود" مؤتمرًا فــي مقر نــادي 

الــصــحــافــة، فـــرن الــشــّبــاك، الساعة 
11 قــبــل ظــهــر الــثــلــثــاء 19 الــجــاري 
على  يــــوم  مـــــرور 1000  لــمــنــاســبــة 
اخــــتــــطــــاف أوســـــتـــــن تـــــايـــــس فــي 

سوريا.

ـــثـــانـــي فــــي كــلــيــة  أح���ي���ا الــــفــــرع ال
في  االنــســانــيــة  والـــعـــلـــوم  اآلداب 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة "يـــــوم الــفــرع 
الثاني" في احتفال أحيته الفرقة 
ــــقــــوى االمـــــن  الـــفـــيـــلـــهـــارمـــونـــيـــة ل
الـــداخـــلـــي بـــقـــيـــادة الـــمـــقـــدم زيـــاد 
الــفــنــانــيــن رلـــى عــون  مــــراد، وأداء 
في  عيدموني،  وشــادي  شختورة 
قاعة االحتفاالت في كلية االداب 
الفرع الثاني في الفنار، في رعاية 
عدنان  الــدكــتــور  الجامعة  رئــيــس 
من  عدد  السيد حسين، وحضور 
الــعــمــداء والــمــديــريــن واألســـاتـــذة 

والطالب.

الطالبية  الهيئة  رئــيــس  ودعـــا 
فــــــي الــــكــــلــــيــــة جـــــولـــــي مـــعـــلـــولـــي 
الــــى اعــــــادة احـــيـــاء ديــمــوقــراطــيــة 
الى  مشيرًا  الطالبية،  االنتخابات 
"وطــنــيــة هـــذا الـــفـــرع حــيــث يضم 

مزيجا وطنيا رائعا".
وألـــقـــت امــيــنــة ســـر الـــفـــرع ريــتــا 
كــــالس كــلــمــة بـــاســـم الــمــوظــفــيــن 
شددت فيها على اهمية التعاون 
ـــجـــامـــعـــة،  بــــيــــن كـــــل مــــكــــونــــات ال

مطالبة باقرار السلسلة.

الدكتور  الكلية  مدير  وتحدث 
الــحــاج آمــاًل فــي "ان يكون  طوني 
هــذا الــيــوم عــيــدا ســنــويــا، مضيفا 
الجامعة  اللبنانية هي  الجامعة  ان 
لبنان  اســم  اال  التي ال تحمل  االم 

ولبنان فقط".
االداب  كــــلــــيــــة  عــــمــــيــــد  تــــــــاله 
الدكتور نبيل الخطيب في كلمة، 
الفــتــًا الــى "ان هــذا الــيــوم هــو يوم 
االنسانية  والــعــلــوم  االداب  كلية 
ــيــوم يـــوم الــفــرع الثاني  كــلــهــا، وال
هو يوم الفرح، فال يمكن ان ننظر 
بــعــد الـــى الــفــروع عــلــى انــهــا فــروع 
مختلفة،  بألوان  تتلون  مناطقية 

فالفروع هي فروع وطنية".
وتحدث راعي االحتفال السيد 
حــســيــن فــــقــــال: "نـــحـــن مــولــجــون 
ببناء  ومكلفون  العالي  بالتعليم 
الدولة فال دولــة بال علم وال دولة 
ــــــا اشـــجـــع الــفــكــر  بــــال ثـــقـــافـــة، وان
الــســيــاســي ولــســنــا مـــع الـــنـــزاعـــات 
الــســيــاســيــة، خـــذوا مــن الــكــبــار ما 
فــي  تـــقـــعـــوا  ان  دون  مــــن  شــئــتــم 
الــى  وأشــــار  الــطــائــفــيــة،  مستنقع 
ان تجد  فـــي  الــجــامــعــة  اهــمــيــة  ان 
الــحــلــول وتــقــدمــهــا، ومـــن يفشل 

عليه فتح الطريق امام غيره".
ــــخــــتــــام الـــــقـــــى رئـــيـــس  وفـــــــي ال
مــوســيــقــى قــــوى االمــــن الــداخــلــي 
الـــمـــقـــدم زيـــــاد مـــــراد كــلــمــة الفــتــا 
الـــى جــولــة مــجــانــيــة عــلــى مختلف 
العام  الــمــديــر  مــن  بــدعــم  المناطق 
الـــلـــواء ابــرهــيــم بــصــبــوص، وقـــدم 

االحتفال لشهداء الجيش.

اف��ت��ت��ح��ت الــــــــدورة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
للفنون  الشباب  الفنانين  لمعرض 
الــجــمــيــلــة فـــي لــبــنــان "جـــبـــل" والـــذي 
حتى  ويستمر  "فرنسبنك"  ينظمه 
لمى  السيدة  رعاية  السبت، في  غد 
ســالم وحــضــورهــا، ورئــيــس مجموعة 
"فرنسبنك" عدنان القّصار، والسيدة 
نورا جنبالط، وشخصيات اجتماعية 

وفنية وثقافية واقتصادية.
"الــــفــــنــــانــــون الـــــرؤيـــــويـــــون حــيــث 
تـــتـــوّحـــد األســـاطـــيـــر واألحـــــــالم حــول 
لــبــنــان" هـــو عـــنـــوان الــمــعــرض لــهــذه 
ة، 

ّ
بدق اختيروا  فّنانًا   32 مــع  السنة 

أعـــــــــّدوا أعـــمـــالـــهـــم خــصــيــصــًا لــهــذه 
طريقتهم  على  مقّدمين  المناسبة، 
لــمــحــة تـــعـــّبـــر عــــن الــــفــــّن الــمــعــاصــر، 
فـــي الـــرســـوم والـــلـــوحـــات والــتــصــويــر 
وأشرطة  والمنحوتات  الفوتوغرافي 
يقّدمونها  التي  واإلنجازات  الفيديو 
ألشكال وصور ومفاهيم خاّصة بهم 
والــرؤيــة  بالمستقبل  الــثــقــة  تــجــّســد 
التي تعكس تطلعاتهم وما تنطوي 

عــلــيــه مـــن روح مــفــعــمــة بــالــحــيــويــة، 
وذهـــنـــيـــة مــنــطــقــيــة، وحـــــّس نــقــدي 

حيال قضايا المجتمع المعاصر.
وفي االفتتاح قالت سالم: "تكمن 
الفّن  على  الــحــفــاظ  فــي  مسؤوليتنا 
وتـــراثـــه، وذلــــك مـــن خـــالل مــســاعــدة 
الــفــّنــانــيــن الـــذيـــن لـــم يــتــمــّكــنــوا من 
مواهبهم،  ومشاركة  أعمالهم  عرض 
وإيجاد الطرق التي ستمّكن المجتمع 

الــمــدنــي والـــشـــركـــات الـــمـــزدهـــرة من 
دعمهم". 

وقال القّصار: "انطالقًا من إيماننا 
كان  وطاقاتهم،  الشباب  بإمكانات 
في  واســتــبــقــاؤهــم  احتضانهم  علينا 
وطنهم فيستمدون منه القوة ويبثوا 
فيه الدينامية واإلصرار على الحياة. 

ـــــة فـــرنـــســـبـــنـــك  وتـــــكـــــمـــــن مـــــهـــــّم
االســتــراتــيــجــيــة، مــن خـــالل مــعــارض 

"جـــــبـــــل"، فــــي تـــوفـــيـــر أفــــــق جــديــد 
لــلــفــنــانــيــن الــنــاشــئــيــن مــــن مــنــاطــق 
لبنان كلها، وتشجيعهم على تنمية 

مواهبهم وزيادة قدراتهم".
وقـــالـــت مـــديـــرة اإلعـــــالم واإلعـــــالن 
ـــــتـــــســـــويـــــق فـــــــي "فــــرنــــســــبــــنــــك"  وال
لـ"جبل"  التنفيذية  اإلدارة  ورئيسة 
دانـــيـــا الـــقـــّصـــار: "بـــــات مــعــروفــًا منذ 
مـــعـــرض "جـــبـــل"  الـــــــعـــــــام1998، أن 
الـــذي أنــشــأه فرنسبنك، هــو مــبــادرة 
أطلقها المصرف الكتشاف المواهب 
الـــجـــديـــدة. وشـــّكـــل نــقــطــة انــطــالق 
الذين  الشباب  الفنانين  من  لكثير 
أو  األولـــى،  للمّرة  أعمالهم  يعرضون 
على  معروفين  غير  يزالون  ال  الذين 
الـــســـاحـــة الــفــنــيــة. فـــكـــان، ولـــمـــرات 
عديدة، نقطة انطالق بعضهم نحو 
شــهــرة عــلــى صعيد دولــــي. والــيــوم، 
وفي نسخته الحادية عشرة، يشّكل 
 حًيا على أن ال 

ً
معرض "جبل" مثاال

صدقية من دون التزام، وال حّرية من 
دون سخاء".

العربية  بــيــروت  جامعة  استضافت 
في حرمها في بيروت الجراح العالمي 

في زراعة األعضاء وصاحب مؤسسة 
الــشــرق األوســــط لـــزرع األعـــضـــاء في 

الـــعـــالـــم ورئـــيـــس جــامــعــة بــاشــكــنــت 
الــتــركــيــة الــبــروفــســور مــحــمــد هــبــرال 
األعــــضــــاء  "زرع  ـــعـــنـــوان  ب لــــقــــاء  فــــي 
ووهبها"، قدم خالله هبرال إضاءات 
األعــضــاء وموقف  زراعـــة  أهمية  على 
الــديــن مــنــهــا والــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
الــتــي غــيــرت حــيــاة مـــرضـــاه، وهــنــاك 
االنتظار  الئــحــة  على  منهم  العديد 
تخلو  ال  جديدة  بحياة  منهم  إيمانًا 

من األمل.
وأشــــــارت عــريــفــة الــلــقــاء عــمــيــدة 
الدراسات العليا والبحوث الدكتورة 
المحاضر  "مسيرة  إلــى  نقاش  هانيا 
المهنية ودوره في إنشاء مؤسسات 
لزراعة األعضاء كنموذج يحمل كل 
صفات التميز، ويكون قدوة لطالب 
الــــطــــب، خـــصـــوصـــًا طــــــالب جــامــعــة 
بـــيـــروت الــعــربــيــة إلغـــنـــاء قــدراتــهــم 

العلمية والبحثية".

ثــــم قـــــدم هــــبــــرال عـــرضـــًا مـــصـــورًا 
مــتــنــاواًل  مــحــطــات حــيــاتــه،  لمختلف 
بــدايــاتــه مـــع زراعـــــة األعـــضـــاء إذ بــدأ 
بـــاخـــتـــبـــارات عـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات ثــم 
صعوبات  تواجهه  وكــانــت  الجثث، 
ولكن  للفكرة،  اآلخــريــن  تقبل  فــي 
إيمان  لديه  فريق عمل  كان يالزمه 
والمهنية  الــطــبــيــة  بــالــرســالــة  وثــقــة 
الـــتـــي كــــان يـــقـــوم بـــهـــا، إضـــافـــة الــى 
عامل الوقت في صنع النجاح ما أدى 
إلى انتشار مؤسسة الشرق األوسط 
العالم. وقــال إن  لزراعة األعضاء في 
نسبة زراعة األعضاء تزداد سنة بعد 
المرضى  مــن  الكثير  وهــنــاك  ســنــة، 

بانتظار دورهم.
واخــتــتــم الــلــقــاء بــتــقــديــم رئــيــس 
الجامعة الدكتور عمرو جالل العدوي 
ـــهـــبـــرال تــكــريــمــًا  درعــــــًا تـــقـــديـــريـــة ل
لمسيرته العلمية والطبية الناجحة.

)ناصر طرابلسي( سالم والقصار في جولة على المنحوتات في المعرض.  

الدورة الـ 11 ملعرض "جبل" الشبابي
رسوم ولوحات ومنحوتات لـ 32 فنانًا

زرع األعضاء ووهبها يف "العربية"... الكثير من املرضى باالنتظار 

عميد كلية االداب: هذا 
اليوم هو يوم كلية االداب 

والعلوم االنسانية كلها
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فاطمة عبدالله

ت��غ��رف ح���اوي م��ن م��ع��ان��اة شخصية 
مّدته  مسرحيًا  عرضًا  يشّكل  ق��د  م��ا 
ساعة. نلتقيها للحديث عما يعتمل 
التجّسد.  على  يلّح  القلب حتى  في 
حاوي امرأة ال تنفّك تبحث عن دور 
ن���ك���ران األدوار.  ي��ت��ع��ّم��د  ف���ي وس����ٍط 
ت��ن��ق��ل ال���ى ال��خ��ش��ب��ة ت��ج��رب��ة ح��ض��وٍر 
خ��اص ك��اد أن ي��أف��ل. تنقذ نفسها 
اللحظة األخيرة كَمن تستيقظ  في 
 
ً
فجأة تقرر  إث��ر صدمة.  السبات  من 
أّن الحياة تستحق فرصة أخرى، وما 
المسرحية  ال��ع��م��ر.  ي��خ��ت��زل  م��ض��ى ال 
وت��أل��ي��ف��ه��ا  ح������اوي  روان  )ت���م���ث���ي���ل 
ورؤي���ت���ه���ا اإلخ���راج���ي���ة( ع���ن ف��ج��ائ��ي��ة 
د. وعن  اللحظة والقرار اآلتي بعد تردُّ
م��م��ًا والحاجة  ي��غ��دو  االن��ت��ظ��ار حين 
إل��ى ال��ب��دء م��ن جديد على رغ��م ثقل 

الخطوة.

كرسي البار ُمصغيًا  
الى أّنات امرأة

ن���ص���ارح���ه���ا ب������أّن ال����ع����ن����وان ي��ش��ي 
��ة وال ي��ن��ّم ع��ن ج��دي��ة، 

ّ
ل��وه��ل��ة ب��ال��خ��ف

ف��ن��س��أل��ه��ا: ل���م���اذا "ت��ل��ج��ت��ي��ن ب��ل��ي��ز"؟ 

يتمحور  ال��ع��رض  أّن  تشرح  تبتسم. 
حول كرسيٍّ في بار سرعان ما يغدو 
ك����رس����يَّ اع�����ت�����راف. "ت��ل��ج��ت��ي��ن" ه��م��ا 
كثافة كأس الويسكي في المخيلة 
ر 

ُّ
للتذك تتجّرعها  ك���أٌس  ال��ص��اف��ي��ة. 

بالنسيان.  األل��م  يخّدر  الجميع  فيما 
بغية  الغربة  م��ن  ع���ادت  ��ه��ا 

ّ
أن تخبرنا 

اس���ت���ن���ه���اض ال������ذاك������رة وال���ت���ص���ال���ح 
 
ٌ
م���ع م���ا ح����دث: "ال��م��س��رح��ي��ة إس��ق��اط
ل���واق���ع���ي���ة ال�����ع�����ودة ال�����ى ال���ام���ك���ان. 
ح��ي��ن ق�����ررُت ال���ع���ودة ل���م أج���د شيئًا 
ع��ل��ى ح��ال��ه. م��ا ع���اد ال��م��ك��ان ينتظر 
 
ً
وحيدة الجلوس  اع��ت��دُت  الغائبين. 
ال��ب��ارات في شارع  على كرسيِّ أح��د 
الحمراء. نسجُت عاقة حميمية مع ما 
اختزلُت  انتماء.  من  الكرسّي  يعنيه 
 

ُّ
هالني كل ث��م  ب��رّم��ت��ه��ا.  المدينة  ب��ه 

ط����ارئ، وم��أن��ي غ��ض��ٌب ح��ي��ن رأي���ُت 
بيروت بالكاد تحافظ على مامحها. 
عدُت ألعمل، فإذا بالمدينة ال ترّحب 
بهذه العودة. "مين هيدي، وشو عم 
تعمل هون؟"، كأّن الجميع يرمقني 
بنظرات ال تفقه الصلة التي ربطتني 
ب���ال���م���ك���ان ق���ب���ل أن أرح�������ل. ش���ع���رُت 
قررُت   

ً
فجأة يطاردني.  باالستفهام 

 للمكان عزلي 
ّ

أنني موجودة، ال يحق

وال ل��آخ��ر اإلدع�����اء ب��أن��ي ل��س��ُت هنا. 
ال��م��رأة لنيل وج��وده��ا،  العمل ص��راع 
وم���ون���ودرام���ا ال���ع���اق���ات ال��م��ض��ط��رب��ة 
فِلَم  ممثلة،  أن��ا  َم��خ��رج.  ع��ن  الباحثة 
آخ��ر، وأن أكون  علّي أن أؤدي عمًا 
دور  ف��ي  وأب�����َرَع  اآلخ���ري���ن جميعهم، 

الزوجة واألم واالبنة  والمربية؟ طّيب 
أنا وي��ن؟ أنا مين وشو ب��ّدي؟ أردُت 
لي دورًا ال يحدده اآلخ��رون. فكانت 

المسرحية".
العمل ذات��ي، إذًا، وعلى الجمهور 
أن يشاركِك التجربة الخاصة؟ توضح 
أعماقها،  النّص تنطلق من  أّن روح 
الخشبة أشبه  ُي��ع��َرض على  م��ا  لكّن 
ب���خ���اص���ة ق���ص���ص اآلخ����ري����ن أي���ض���ًا: 
 بكثٍر 

ً
"أري���د ال��ب��دء م��ن ج��دي��د أس���وة

ي��رّددون: "إتس نفر توو اليت" )لم 
 عن نفسي 

ُ
يفت األوان بعد(. أبحث

ب��ي��ن ال���ن���ف���وس ال���ه���ائ���م���ة. أره��ق��ن��ي 
ص����راع ال��م��ك��ان��ي��ن: ال��غ��رب��ة وال��وط��ن. 
وج�����دُت أم���ام���ي م��ت��س��ع��ًا م���ن ال��وق��ت 
ألع��ي��د ال��ت��ف��ك��ي��ر ف���ي م���ا ك��ن��ُت إزاءه 
��م ال���ص���راع 

ّ
أش���ب���ه ب���ض���ري���رة. ي��ت��ض��خ

خذلني  كبيرًا.  الحلم  يصبح  لحظة 
َمن ظننتهم ناسي وحضنًا يضّمني 
ح��ي��ن أع�����ود ب��ع��د ال���غ���رب���ة. إاّل ال���ب���ار. 
ال ي����زال ي��ح��م��ل م����زاج ش����ارع ال��ح��م��راء 
ع��ل��ى رغ���م ان���س���اب ال��م��دي��ن��ة. أري���ُد 
ال��ك��أس.  ال���ذي تتيحه  ��ر 

ُّ
ال��ت��ذك منه 

ل��ي��س ت��م��ج��ي��دًا ل���ل���ش���راب وال ح��ّض��ًا 
على الثمالة. الكأس ذريعة إلطاحة 
النسيان. بّدي إحكي. لن يستطيع 

أو  ال��ص��م��ت.  ع��ل��ى  إرغ���ام���ي  المجتمع 
ف. أن��ا  م����ص����ادرة ح��ق��ي ف���ي ال���ت���ص���رُّ
بوجودي  االس��ت��ه��زاء  ف��ح��ذاِر  ممثلة، 
ق أو أن يتذّمر. 

ِّ
كدور. لآخر أن ُيصف

ل��ك��ن��ن��ي م�����وج�����ودة. ب���������أدواري ال��ت��ي 
ق���ادرة على  أزال  أق��رره��ا لنفسي وال 
تجسيدها. وبُعمٍر ال أريده أن يذهب 

إهدارًا".

ر سبيل النجاة الوحيد التطهُّ
العرض  م��ن  ح���اوي  روان  تبتغي 
 ال ت���ب���دو م��س��ت��ح��ي��ل��ة. ت��ش��ّدد 

ً
ن���ج���اة

ع���ل���ى أن ال���م���ك���ت���وب ل���ي���س م��ح��ض 
 من الذات 

ٌ
تجربة ذاتية، إنما خليط

النبذ.  ج���روح  لين  المحمَّ واآلخ���ري���ن 
ًا للبوح  ال��ب��ار كرسيَّ ي��ت��راءى ك��رس��ّي 
الداخل  ل  تقبُّ نحو  العبور  أج��ل  م��ن 
��ر ف���ي ظ��ال 

ُّ
ك��م��ا ه���و. ي��غ��دو ال��ت��ذك

الوحدة تطّهرًا ال بّد منه لبناء حياة 
��ر م��ن ال��ذن��ب  م��ن��ش��ودة. إن���ه ال��ت��ط��هُّ
وال���م���اض���ي وال��ن��ق��ط��ة ال��ص��ف��ر حيث 
ه يجعل ما بقي 

ّ
فقدان السكينة. عل

من الُعمر قابًا ألن ُيعاش بلذة.

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

مسرح 

"تلجتين بليز"، عمٌل ِلروان حالوي اآلتية من الغربة مثقلًة بالفقد واألسى. ُتخِضع ذاتها للمعاينة المسرحية، وتعّرض 
ماضيها لتجربة التطّهر بالبوح. وحيدة على المسرح، تجّسد حالوي صراعًا يختزل عالقة المرأة بكينونتها، وعالقتها بالرجل 

والمكان المرفوض. العروض الثلثاء واألربعاء 19 و20 أيار الجاري، ثم الثلثاء واألربعاء 26 و27 منه، التاسعة مساء على 
عة، وُتشَتهى حريٌة ال ُتنال إال بعد شقاء. مسرح "مترو المدينة". تنبعث صرخٌة من عمٍق خذلته القرارات المتسرِّ

"بّدي إحكي. لن يستطيع 
المجتمع إرغامي على 

الصمت. أو مصادرة حقي 
ف. أنا ممثلة،  في التصرُّ

فحذاِر االستهزاء بوجودي 
ق أو  كدور. لآلخر أن يصفِّ

أن يتذّمر. لكنني موجودة. 
بأدواري التي أقررها 

لنفسي وال أزال قادرة 
على تجسيدها. وبُعمٍر ال 
أريده أن يذهب إهدارًا"!

"تلجتين بليز" ِلروان حالوي: 
كرسّي البار مصغيًا إلى اعترافات امرأة حّرة

 

"دعوة إلى عرس قيس وليلى" لعبد الغني طليس: يشرب الكأس على بالد تلهو بالزناد
كتاب

نلحظ التحّرر من سلطان القافية من خالل التنوع 
الهادئ في القصائد. إضافة إلى تنوع األنغام بين 

ارتفاع وانخفاض، ما يجعل النص الشعري أقرب إلى 
السمفونية من حيث التقطيع وحرية الحركة واالستمرار

سارة ضاهر

ه�����ي "دع���������وة إل������ى ع������رس ق��ي��س 
ال��ع��رب��ي��ة(  ال��ن��ه��ض��ة  )دار  ول��ي��ل��ى" 
ل���ل���ش���اع���ر ال���ل���ب���ن���ان���ي ع���ب���د ال��غ��ن��ي 
قصائد،  ع��ش��ر  تتضمن  ط��ل��ي��س، 
تعتمد شعر  ال��غ��زل،  في  معظمها 
التفعيلة من أوزان بحَري الطويل 
وال���ب���س���ي���ط، وك����ذل����ك ت��ف��ع��ي��ات 
م����ن����ف����ردة م�����ن م����ث����ل: م��ت��ف��اع��ل��ن، 
فعولن، فاعاتن، فعلن. وربما جاء 
التفعيلة  ل��ش��ع��ر  ط��ل��ي��س  اخ��ت��ي��ار 
العمودي  الشعر  بين  ثالث   

ّ
كحل

ال���ت���ي ال تخضع  ال��ن��ث��ر  وق���ص���ي���دة 
ل��ل��وزن، ف��س��اع��ده ه��ذا ال��ن��ظ��ام في 
عدم الوقوع في الحشو الذي كان 
إذ  الشطرين.  نظام  منه  يسلم  ال 
كثيرا ما كان المعنى أو اإلحساس 
القافية  إلى  الوصول  ينتهي قبل 
ال��وزن  إتمام  إل��ى  الشاعر  فيضطر 

ب��ك��ل��م��ة م���ن ه��ن��ا أو م���ن ه���ن���اك، أو 
اس���ت���ب���دال ك��ل��م��ة أط������ول ب���أخ���رى 
أقصر، في حين أن نظام التفعيلة 
ومرونة  أوسع  حّرّية  الشاعر  يمنح 

أكبر.
ن���ل���ح���ظ ال����ت����ح����ّرر م�����ن س��ل��ط��ان 
الهادئ  التنوع  خ��ال  من  القافية 
ف��ي ال��ق��ص��ائ��د. إض��اف��ة إل���ى تنوع 
ما  وانخفاض،  ارتفاع  بين  األنغام 
يجعل ال��ن��ص ال��ش��ع��ري أق���رب إلى 
التقطيع  ح��ي��ث  م���ن  ال��س��م��ف��ون��ي��ة 
وحرية الحركة واالستمرار. يقترب 
ال��ش��اع��ر ه��ن��ا م���ن ال���رق���ة وال��ص��ف��اء 
ه��م��س��ًا، األم�����ر ال�����ذي ي��س��اع��د في 
بنية  ال��ح��وار رشيقًا في  أن يكون 
القصيدة، ويقّربها من بنية العمل 
الدرامي، كما يمنحها حركة النثر 

ومرونته.
بالقصيدة  ت��ب��دأ  ق��ص��ائ��د  ع��ش��ر 
ال����ت����ي ت���ح���م���ل ع����ن����وان ال�����دي�����وان، 

إل��ى ع��رس قيس وليلى"،  "دع���وة 
إض��اف��ة إل��ى عناوين أخ���رى: أجمل 
م���ن ص���ب���اح ال���خ���ي���ر، م��ال��ك��ة ال��س��ر، 
أغ��ن��ي��ة ف��ق��ي��ر، ش��ه��وة ت��ح��ت ح��ن��اء، 
ال��وح��ي أشقائي، وم��آث��ر ال،  أحبك 
أص��ب��ح��ت ذك�����رى، ي���ا ب��ؤب��ؤ ال��ع��ي��ن 
إت���س���ع، وس����وف ت���ري���ن، وأن����ا رّب���ك 

أشكو ظلم عبادي.
ال���ج���دي���د، يسعى  ف���ي دي����وان����ه 
ص���اح���ب "ه���ي���ك ب���ح���ب ح��ب��ي��ب��ت��ي" 
إل����ى ح��ب��ه وق����ال"  1975، "ص���ع���د 
ع���ب���د"،  م����ن  ت���ّي���س���ر  "م�����ا   ،1995
 ،2013 ال��ع��ال��م��ي��ن"  رؤوس  "ف���وق 
إل���ى ال��ت��ع��ارض م���ع م��ف��ه��وم ال��ح��ب 
العذري، الذي اشتهر به الحبيبان، 
 ع������ن������وان ال���������دي���������وان، وح���رم���ه���م���ا 
 أح�������ده�������م�������ا أم�����������ن اآلخ�����������������ر. ف���ه���ا 
ه���و ي��زوج��ه��م��ا، وي���دع���و إل���ى حفل 
زفافهما: "ل��و ي��ع��ود األم���ر ل��ي/ في 
م���ص���ي���ره���م/ ل��ق��ّرب��ت��ه��م ف����ي ع��ي��ش 

دنيا/ وفي ِرمِس/ وزّوجت جولييت 
ليلى في  روميو/ وقّدمت  الحزينة 
احتفال إلى قيس/ وصالحت فيها 

الشرق والغرب/ بالحّس".
وال�����دع�����وة  ال������غ������زل،  ك������ان   وإذا 
الطاغيين  الحّسي، هما  الحب  إلى 
الديوان،  على مجمل قصائد هذا 
ال����ب����اد  م����ن����ه  ت����ع����ان����ي  م������ا  أّن   إال 

 ال����ع����رب����ي����ة م������ن ظ����ل����م اج���ت���م���اع���ي 
وت��ده��ور أمني - اق��ت��ص��ادي، ومن 

عن  يغيب  ال  سياسية،  انتهازية 
��ى 

ّ
م��ض��م��ون ال��ق��ص��ائ��د، ب���ل ي��ت��ج��ل

ليتجلى  المعنى،  وف��ي  الحرف   في 
م��ع��ه��م��ا م��وق��ف ال��ش��اع��ر م���ن ط��اع��ة 
ال����ش����ع����وب ال���ع���م���ي���اء، واس����ت����ه����زاء 
ال������س������ي������اس������ي������ي������ن ب�����ع�����ق�����ول�����ه�����م، 
وخ���������ص���������وص���������ًا ف������������ي ق�����ص�����ي�����دة 
ال�����م�����وّج�����ه�����ة  خ��������������روف"   "دوري 

"هكذا دوري  العربي:  ال��وط��ن  إل��ى 
����م����ا/ ك���ي ي���رك���ب���ون���ي... 

ّ
خ������روف/ إن

أك��ب��رون��ي/ قيل ل��ي أن��ت ال��ج��واد". 
 ك����م����ا ل������ه م�����وق�����ف م������ن االق����ت����ت����ال 
ال����ذي يحّضر  ال��ش��ي��ع��ي  ال��س��ن��ي - 
ل��ل��ش��رق األوس����ط وع��ال��م��ن��ا ال��ع��رب��ي 
 ت����ح����دي����دًا: "ث��������ورة أو ع��������ورة/ ف��ي 
سّنٍة في شيعٍة/ أم أصبع العفريت 
ل معي يا صاحبي/ 

ُ
تلهو بالزناد/ ق

أق����دم أب���ا ال���ن���ّواس/ ول��ن��ش��رب معًا 
كأسًا/ على/ هذي/ الباد".

 ع���ل���ى ص���ع���ي���د م���ت���ص���ل، ت��م��ث��ل 
ق������������راءة م����ج����م����وع����ة "دع������������وة إل����ى 
ع������رس ق���ي���س ول����ي����ل����ى"، ت��ج��رب��ة 
ت��ح��ف��ل ب��م��واق��ف ش���دي���دة ال��ع��م��ق 
واالت����س����اع، فينقل  وال��ح��س��اس��ّي��ة 
ال������ش������اع������ر ال��������ق��������ارئ ب����ق����ص����ائ����ده 
المستمّدة من عمق الواقع ورفض 
م به، إلى أجواء األلم والموت 

ّ
المسل

والفقد، وقد تحولت، جميعًا، إلى 
جزء أساسّي من يوميات الشعوب 

العربّية.

لوحات ريتا النخل يف األونيسكو: جمالية املظالت            
معرض

رؤوف قبيسي

ص���ن���ي���ع���ه���ا غ������ام������ض ع�����ل�����ى رغ�����م 
ب���س���اط���ت���ه. ت���ط���غ���ى ال���م���ظ���ل���ة ف��ي 
ل��وح��ات��ه��ا ع��ل��ى ك���ل م���ا ح��ول��ه��ا من 
ش����خ����وص وأش������ي������اء، ف��ت��س��ت��غ��رب 
محورًا  المظلة  على جعل  تركيزها 
أس����اس����ي����ًا، ك���أن���ه���ا ال ت���ع���ت���رف إال 
بفصل الشتاء. وإذا ما أغرتك لوحة 
النظر  تنعم  وب��دأت  لوحاتها،  من 
فيها، اكتشفت أن المظلة ليست 
إال غ���ط���اَء ي��خ��ف��ي م���ا ه���و أب��ع��د من 
ال��م��ح��س��وس، وال��ف��ص��ول األرب��ع��ة، 
ومقاييس المكان والزمان، عنصر 
محجوب  دفين،  النفس  في  غائر 
روح  والناقدة،  الناظرة  العين  عن 
الفنانة نفسها، القلقة، المتوترة، 
ال��ب��اح��ث��ة ع���ن ال��س��ك��ي��ن��ة ف���ي زم��ن 
ق��ل��ق وم��ت��وح��ش، ال س��اح  رديء، 
ي��ح��م��ي��ه��ا غ���ي���ر ال���م���ظ���ل���ة وال����ل����ون 

والعتمة.

أخيلة  أحيانًا  اللوحة  توحي  قد 
ال��ل��وح��ة،  ف��ي روح ص��اح��ب  ليست 
وقد يرى قارئ الشعر من المعاني 
ما ليس عند الشاعر، ال في الحياة 
ال���واق���ع���ي���ة وال ف����ي ال���خ���ي���ال. ه��ن��ا 
ال��ع��م��ل، س���واء أك���ان رسمًا  يصبح 
ولعبتهم  الناس  ملك  أم قصيدة، 
ال��خ��اص��ة، ي��ح��ب��ون��ه��ا ع��ل��ى ه��واه��م، 
وي��ف��س��رون��ه��ا ع��ل��ى ه���واه���م، وه���ذا 
أج��م��ل م��ا يمكن الشعر وال��ف��ن أن 
أغنية  كما  تمامًا  للناس،  يقدماه 

ن��ح��ب، وت����رّد ك����ّاً م��ن��ا إل���ى ذك��رى 
خاصة به في الزمان والمكان، وال 
أجد داللة على ذلك أبلغ من قول 

المتنبي: 
رّب ما ال يعبر اللفظ عنه/ والذي 

يضمر الفؤاد اعتقاده
ب���ن���اء ع��ل��ى ق����ول أب����ي ال��ط��ي��ب، 
وج�����دت ف���ي أع���م���ال ري���ت���ا ال��ن��خ��ل 
ط��ف��ل��ة ص��غ��ي��رة ت��ن��ظ��ر إل���ى ال��ع��ال��م 
ال��زج��اج، وال ت��ج��رؤ على  م��ن خلف 
ال����م����واج����ه����ة. ت���س���ت���ظ���ل ال��م��ظ��ل��ة 

لتحميها من مظاهر تؤذي الفنان 
ف��ي دخ��ي��ائ��ه، وتحمله  ال��م��ره��ف 
ع���ل���ى اإلن��������زواء ب���ع���ي���دًا م���ن ع��س��ف 
ال��ري��اح، لكنها ال  ال��م��ط��ر وع��ص��ف 
تصونه من الحزن الغائر، المتجذر 
ف���ي ال�����ذات، ال����ذي ال ت��خ��ف��ف من 
آه���ات���ه وأن��ي��ن��ه أل�����وف ال��م��ظ��ات، 
وهذا يبدو واضحًا في أعمال هذه 

الفنانة. 
إال  ال�����ن�����خ�����ل  ري������ت������ا  ت������ص������ور  ال 
ن����ف����س����ه����ا. وه���������ي ح�����ي�����ن ت����رس����م 
فللتمويه.  واألش���خ���اص  األش���ي���اء 
ت���ت���رك ال���م���ش���اه���د ف����ي ح���ي���رة م��ن 
م��ا عساها  ي��ت��س��اءل:  أم���ره وتجعله 
ص��اح��ب��ة ال��ل��وح��ة ت��ري��د أن ت��ق��ول، 
إل��ّي  تبلغها  أن  ت��ري��د  رس��ال��ة  وأي 
وإل�������ى ال������ن������اس؟  ت����������راودك ه���ذه 
األسئلة وأنت تنظر في صنيعها، 
ث����م ت����أخ����ذك األل���������وان، ف��ت��ن��س��ي��ك 
م���ا س���أل���ت وم����ا ك��ن��ت ت��ن��ت��ظ��ر من 
وحميمة  عاصفة  لوحاتها  ج��واب. 

ف��ي ال��وق��ت نفسه. ال ت��ذه��ب إلى 
التجريد، ألنها واثقة من نفسها، 
وه��ي إذا لجأت إل��ى ش��يء منه في 
ال���م���ط���ارح، ف��ل��ك��ي تجعلك  ب��ع��ض 
أن يصيبك  دون  من  عنها  تبحث 

فتور أو يضنيك تعب.
ب���ق���ي م����ن ال���ح���ق أن أق������ول إن���ه 
ح��ي��ث وج���دت المظلة ف��ي أع��م��ال 
الجمالية  هناك  كانت  النخل  ريتا 
اآلس��رة. أما باقي اللوحات التي ال 
النوع  ظ��ال فيها وال مظلة، فمن 
ال�����ذي ي��ق��ي��م ف���ارق���ًا م��ل��ح��وظ��ًا بين 
"لوحات المظلة" وغيرها، ما يحمل 
على الظن أن الفنانة التي رسمت 
هذه اللوحة هي غير الفنانة التي 
رس��م��ت ت��ل��ك، وأن��ه��ا، أي الفنانة، 
ترتاح  ال  نفسية  تقلبات  تعيش 
م��ع��ه��ا، إال ح��ي��ث ك���ان ه��ن��اك ظ��ام 

وكانت هناك مظلة.
ب��ع��دم��ا ح���ض���رُت م��ع��رض��ه��ا ف��ي 
"األون���ي���س���ك���و"، وق������رأت م���ا ق��ال��ه 

ال����ن����ق����اد، وج������دت أن م��ن  ب���ع���ض 
ال����م����ؤذي ل��م��س��ي��رة ه����ذه ال��ف��ن��ان��ة 
الطالعين  الفنانين  م��ن  وأمثالها 
ب��ت��وص��ي��ف��ات  ال���ب���ع���ض  ي���أت���ي  أن 
غ����رار "ري���ت���ا عبقرية  ع��ل��ى  م��ب��ال��غ��ة 

وما  كبيرة"  مخيلة  انفجار  فالتة، 
ش���اب���ه م���ن ك��ل��م��ات ال ت��س��ت��ق��ي��م، 
وع��������ب��������ارات ب����ع����ي����دة ع������ن ال����دق����ة 
والمعرفة، تضع الفنان في صورة 
��رن��ي 

ّ
ت���ت���ج���اوز ح��ق��ي��ق��ت��ه، م���ا ي��ذك

ب��ال��رج��ل ال�����ذي ذه����ب إل����ى اإلم����ام 
ع��ل��ي ي��غ��ال��ي ف���ي م���دح���ه وال��ث��ن��اء 
ع��ل��ي��ه، ف��أوق��ف��ه ع��ل��ّي ع���ن ال��ك��ام 
وقال له: "أنا دون ما تقول وفوق 

ما في نفسك"!

ال تملك وأنت تنظر في لوحات الفنانة اللبنانية ريتا النخل، المعروضة في األونيسكو، إال أن تتروى وتتأمل، ليس 
ألن اللوحة تشدك بطراوة ألوانها واتساق خطوطها، بل ألنها تدعوك إلى التفكير، كأنها تقول للناظر العجول: 

على رسلك أيها الداخل إلى عالمي، ألنك إن لم تتوقف اآلن، فسوف تعود إلّي ال محالة.

صنيعها غامض على رغم بساطته. تطغى المظلة 
في لوحاتها على كل ما حولها من شخوص وأشياء، 
فتستغرب تركيزها على جعل المظلة محورًا أساسيًا 

كأنها ال تعترف إال بفصل الشتاء
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من بعد العيد

املطران جورج خضر
ه��ل يهمني ان��ه خالق الجبال وال��ب��ح��ار؟ م��ا ل��ي وال��ب��ح��ار؟ أم يهمني 
أب��وه.  الله  ان  أح��ّس  م��ن  العميق  المؤمن  أليس  أب��ا أي حاضنا.  ال��رب 
لماذا يخشى البعض هذه التسمية؟ أليست صفات الله أو معظمها 
مستعارة من المشاعر البشرية؟ كلنا عندنا حاجة نفسية إلى ان نعلي 
أكلمه  وان  إل��ى نفسي  ان��زل��ه  ان  أن��ا عندي حاجة  ف��وق نفوسنا.  الله 
مثل قريني ولو عرفت المدى الذي يفصله عني. اال اني أعرف بالقوة 
نفسها قرباه. هذا اللصوق ان لم يصل إلى النفس ليست على شيء. 
ان كنت ال اعرف التصاقه بي لم تره نفسي. يبقى مثل إله الفالسفة 
القدماء الذين لم يرفعوا اليه صالة. ان كان الله ال يؤنسك ولو نزهته 
لما رأيته في قاع نفسك. أنت تخشى الشرك ان قربته من نفسك؟ 
لكن اال تخشى اإللحاد ان عظمته كثيرا جدا بحيث ال تقدر ان ترى 

وجهه وأعني بذلك وجهه إليك؟
المؤمن عارف من داخله الله ألنه ينتقل إليه. الله يعرفك برؤيتك 
إياه بعد ان عرفت رؤيته اليك. هو دائما المبدئ والمنتهي. أنت دائما 
ت��ذه��ب منه ال��ي��ه أي إذا أق���ام فيك يجعلك ف��ي��ه. ه��و ي��ن��زل ال��ي��ك أوال 
ليصعدك اليه. هو عرفك أوال لتعرفه. ومن بعد الله ال تعرف آخر أو 
تقرأ كل إنسان تحبه على وجه الله فاذا بهم جميعا إلهيون. عند ذاك 

كان كل يوم لك عيدا.
من بعد العيد يبقى الحب الذي هو العيد الدائم ألنه فرحك باآلخر 
ال��ت��واض��ع ألن  م��ن��ك. المحبة وح��ده��ا تقيمك ف��ي  ب��أن��ه أع��ظ��م  وعلمك 
الوصية ان تحب قريبك كنفسك تعني في الحقيقة ان تحبه أكثر من 

نفسك. عند ذاك يصبح اآلخر هو عيدك.

العاصفة السياسية لعون مؤّجلة إلى 5 حزيران 

والمطالب التي اعلنها وزير العدل أشرف ريفي وأولها تمييز الحكم 
ال���ص���ادر ع��ن ال��م��ح��ك��م��ة، وذل����ك ع��ب��ر ات��ب��اع ال��ط��رق ال��ق��ان��ون��ي��ة، ضمن 
المؤسسات الدستورية والقضائية للوصول الى هذا الهدف المرجو، 
كذلك العمل بأقصى الطاقة من أجل تعديل قانون القضاء العسكري 
ت��ح��ص��ر صالحياتها  ب��ح��ي��ث  ال��ع��س��ك��ري��ة  المحكمة  ع��م��ل  ي��رع��ى  ال����ذي 
بالمدنيين  المتعلقة  باقي الصالحيات  العسكريين وإعادة  بمحاكمة 

الى المحاكم العادية".
وأفيد ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر 
صقر يعكف على مراجعة الطعن في الحكم، وسيطلب مجددا مواجهة 
سجلها  التي  المصورة  بالتسجيالت  سماحة  ميشال  السابق  ال��وزي��ر 
ميالد كفوري، بعدما تبين ان المحكمة لم تواجه سماحة بالفيديو بل 
اكتفت بالنص المكتوب. وأوضحت ان أحدا لم يتسلم حتى الساعة 

نص الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في حق سماحة.
وتوقعت مصادر متابعة ان تتخذ قضية سماحة مسارًا جديدًا الى 
جانب التمييز، من بوابة اقامة المتضررين أو واحد من الذين تناولهم 
أو  المدنية  المحاكم  ام��ام  دع��وى  الصوتية،  التسجيالت  في  سماحة 

طلب اعادة محاكمته بتهمة محاولة القتل.

شبطيني
وسألت "النهار" وزيرة المهجرين أليس شبطيني بصفتها رئيسة 
على  الحكم  لقضية  المخرج  عن  العسكرية  التمييز  لمحكمة  سابقة 
ميشال سماحة، فأجابت: "أن المطلوب هو زوال الضجة القائمة طالما 

أن القضية ذهبت الى التمييز وكأن هناك محاكمة من جديد، وبالتالي من 
الظلم تعريض القضاة  للضغوط فيتأثروا أو يخافوا أو ينحازوا سياسيا 
ق بموضوع 

ّ
فاالمر يجب أن يكون قضائيا فقط". وأضافت: "أما في ما يتعل

عندما  الموضوع  في  آراء  أبديت  ان  لي  سبق  فقد  العسكرية،  المحكمة 
ال��ع��دل مشروعا أن  كنت قاضية وأن��ا على استعداد ف��ي ح��ال ط��رح وزي��ر 
أن يكون  أو  المحكمة  م��دن��ّي  ي��رأس  أن  ل��دّي وخصوصًا لجهة  بما  أدل��ي 
االعلى  ب��ق��رار  رتبة  االدن���ى  يتأثر  ف��ال  الرتبة نفسها  م��ن  المحكمة  أع��ض��اء 
منه". وأوضحت أن التجارب في التمييز تدل على حاالت عدة جرى فيها 

تصحيح المسار.

عون
مهلة  اع��ط��ى  ب��ل  ال��ى تصعيد،  ع��ون  ميشال  العماد  يلجأ  ل��م  سياسيا، 
اضافية للحل السياسي، لم يحدد اجلها، لكنها وفق معلومات "النهار" 
تمتد  15 يوما لسببين: أولهما االفساح في المجال لصهره الوزير جبران 
وال��ذي خصص  المقبل،  االسبوع  االغترابية  الطاقة  مؤتمر  لعقد  باسيل 
إلنجاحه االمكانات وسط تحديات الفشل الذي يراهن عليه خصومه في 
اللواء  الداخلي  العام لالمن  المدير  انتظار موعد تقاعد  ال��وزارة، وثانيهما 
والفريق  الحكومة  تعامل  - 5 حزيران، وكيفية  ليل 4  ابرهيم بصبوص 
اآلخر مع الملف. وأبلغ مصدر مطلع "النهار" انه "ليس من حل ايجابي لدى 
عون بعد 5 حزيران اذا اصر الفريق اآلخر على التمديد لبصبوص )تمهيدًا 
للتمديد لقائد الجيش لعماد جان قهوجي( الن النيات الحقيقية تتكشف 

ساعتئذ، وتتضح اضاعة الوقت المتعمدة لوضعه امام امر واقع محرج".
الممكنة  "الحلول  لما سماه  تصورا  الصحافي  مؤتمره  في  ع��ون  وق��دم 
ل��ل��خ��روج م��ن األزم����ات ال��دس��ت��وري��ة ال��م��ت��راك��م��ة، إلن��ق��اذ ال��واق��ع��ي��ن ف��ي هذه 
من  المباشرة  الرئاسية  االن��ت��خ��اب��ات  اعتماد  االق��ت��راح��ات:  وف��ي  ال��ورط��ة". 
اج��راء  وثانيا  وطنية،  والثانية  مسيحية،  االول���ى  مرحلتين؛  على  الشعب 
يختار  ان  وثالثا  المجلس،  ينتخبه  األكثرية  ينل  وم��ن  شعبي،  استفتاء 
إجراء  ورابعا  األكثر تمثيال فيه،  الموارنة  والثاني من  األول  بين  المجلس 
انتخاب  الرئاسية، على أساس قانون  االنتخابات  نيابية، قبل  انتخابات 
للدستور  وف��ق��ًا  والمسلمين  المسيحيين  ب��ي��ن  المناصفة  ي��ؤم��ن  ج��دي��د 

ووثيقة الوفاق الوطني.

شتاينماير وبوكوفا
في غضون ذلك، حفلت بيروت أمس بزيارتين دوليتين شكل موضوع 
اللجوء السوري محورهما. فقد اجرى وزير الخارجية االلماني فرانك - فالتر 
شتاينماير محادثات مع رئيس الوزراء تمام سالم ووزير الخارجية جبران 
العبء.  ب��الده لهذا  لبنان وتقدير  ال��ى  ال��س��وري  اللجوء  ف��ي ش��أن  باسيل 
واكد ان المانيا لن تترك "لبنان وحده في المأزق". كذلك حّيت المديرة 
العامة لمنظمة "االونيسكو" ايرينا بوكوفا  "الشعب اللبناني الستقباله 
مئات آالف الالجئين"، مجددة دعم المنظمة في "إعطاء لبنان الوسائل 
الالزمة لتمكينه من حسم مسؤولياته على المدى المنظور". وقالت: "ال 
يمكننا أن نبقى صامتين، علينا تنبيه الضمائر، علينا أن نتضامن ونحشد 
قوانا. هذا الوضع يذكرنا جميعا بمسؤولياتنا"، مضيفة أن "لبنان تحمل 

مسؤولياته، وهو يشكل نموذجا للعالم في التضامن".

القلمون
السيد  الله"  ل�"حزب  العام  االمين  التي سيعلنها  المواقف  انتظار  وفي 
ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه م��س��اء ال���ي���وم، ي��ت��خ��وف ال��م��ت��اب��ع��ون م��ن ل��ج��وء المسلحين 
الى مواجهة مع الجيش الذي  الى داخ��ل بلدة عرسال ودفعهم  الهاربين 
استهدف أمس من موقعه في تلة ام خالد، بالمدفعية الثقيلة وقذائف 
الدبابات تحركات المجموعات المسلحة في جرود رأس بعلبك، مع تمشيط 

باالسلحة الرشاشة الثقيلة في محيط مواقعه.

من جهة أخرى، بثت قناة "المنار" أن الجيش السوري والحزب "سيطرا 
المعرة بحدود 78 كيلومترًا مربعًا ويتقدمان في  على كامل ج��رود رأس 
جرود فليطا وسط انهيار في صفوف المسلحين. كما سيطرا على كامل 
سلسلة جبال الباروح ومعبر الفتلة الذي يربط بلدة رأس المعرة السورية 
بجرود نحلة اللبنانية. كما سيطر الحزب على جبل العطين في جرد رأس 
المعرة الذي يبلغ إرتفاعه 2450 مترًا عن سطح البحر، إضافة إلى سيطرته 
على مرتفعات أخرى محيطة بموقع طلعة موسى االستراتيجي، وبالتالي 
يكون "حزب الله" قد سيطر على 80% من المواقع التي كانت تسيطر 

عليها جبهة النصرة في القلمون".

"داعش" يتقّدم يف الرمادي والعبادي يحّذر من الفتنة

الساعات  الرمادي واألنبار خالل  العبادي أن "داع��ش" سيهزم في  حيدر 
المقبلة على أيدي القوات العراقية، وقال: "إن ما يقوم به داعش من جرائم 
قتل لألطفال والنساء والمدنيين العزل لبث الرعب في صفوفهم لدفعهم 
للنزوح، هو محاولة أخيرة لتعويض انتكاساته وهزائمه ولرفع معنويات 
عنه  تخلي حواضنه  بعد  والخارج  الداخل  في  يتناقصون  الذين  عناصره 
بفعل ممارساته". ونبه إلى "أن القليل من المارقين الداعين للفتنة هم 
العراق"، داعيا قادة الكتل السياسية والمسؤولين  بوق داعش لتقسيم 
والنواب العراقيين إلى أن يكونوا صوتا واحدا داعما النتصار العراق على 
داع���ش وأن ي��ك��ون��وا ف��ي أرض المعركة داع��م��ي��ن ل��ل��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة، وأن 
هو  العراقيين  فعدو  الصحيح،  مسارها  عن  المعركة  يحرف  عما  يبتعدوا 

واحد".  

تدمر
وفي سوريا، تواصلت المعارك في شمال مدينة تدمر وشرقها وجنوبها. 
وقال مدير "المرصد السوري لحقوق االنسان" الذي يتخذ لندن مقرًا له 
فيما  تدمر  ال��ى  عسكرية  تعزيزات  أرس��ل  "النظام  ان  الرحمن  عبد  رام��ي 

يقصف الطيران الحربي محيط المدينة".
الوضع في مدينة تدمر "تحت  ان  البرازي  وأك��د محافظ حمص طالل 
السيطرة"، وأن "تعزيزات في طريقها الى المدينة وسالح الجو والمدفعية 
ص10  يتعامالن مع اي عملية". 

تسجيل صوتي للدوري
العراقي  البعث  ل��ح��زب  التابعة  "التغيير"  ق��ن��اة  بثت  آخ���ر،  صعيد  على 
تسجيال صوتيا منسوبا الى عزة ابرهيم الدوري، الرجل الثاني في الحزب 
بعد الرئيس الراحل صدام حسين، بعد نحو شهر من انباء عن وفاته اثر 

قتل رجل يشبهه.
وكان مسؤولون سياسيون وقادة احدى الفصائل الشيعية المسلحة، 
رجحوا مقتل الدوري في اشتباك بين أبناء عشائر سنية ومسلحين قرب 

مدينة تكريت شمال بغداد في 17 نيسان الماضي.
الحقا  أتبعته  دقيقة،   15 نحو  مدته  تسجيال  "التغيير"  قناة  وأوردت 
بتسجيل ط��وي��ل ت���ق���ارب م��دت��ه س��اع��ت��ي��ن. وف���ي ح��ي��ن ل���م ي��ح��دد ت��اري��خ 
التسجيل، يتطرق المتحدث الذي قيل إنه ال��دوري، الى أحداث حصلت 

بعد 17 نيسان.

أوباما: ملتزمون العمل مع دول الخليج إذا تعّرضوا لهجوم

فيها "معقد جدًا وال حل قريبا". وندد بنظام الرئيس بشار االسد، وتحدث 
عن وجود متطرفين معارضين لالسد ينتهكون حقوق الشعب السوري 

ل��و تدخلت عسكريا  ان واشنطن  القائلة  ال��ط��روح��ات  اي��ض��ا. ورف��ض 
لكانت قد حلت االزمة السورية، قائال ان أي تدخل لن يحل مشاكل 
التدخل  ان  ع��دا  السوريين  بين  وانقسامات  أهلية  ح��رب  م��ن  ناتجة 

العسكري سيكون انتهاكا للقانون الدولي. 
أن��ه لم يأمر بقصف سوريا حين تنازل االس��د عن ترسانته  وأف��اد 
الكيميائية ولهذا لم  الكيميائية وقال: "االسد تخلص من اسلحته 

نقصفه". وكرر ان الحل في سوريا لن يكون عسكريا.

التحالف ُيحّذر من نفاد صبره

وخروقاتها للهدنة". وخلص الى ان "قيادة التحالف ستتخذ االجراءات 
المناسبة لردع مثل هذه االعمال".

ولد  اسماعيل  اليمن  الى  المتحدة  لالمم  الخاص  المبعوث  وناشد 
الخميس، جميع اطراف  شيخ احمد في ختام زيارته االول��ى لصنعاء 
النزاع في اليمن احترام الهدنة. واكد انه "شديد القلق من االنتهاكات 
اط��راف  جميع  من  وطلب  عليها".  المتفق  االنسانية  للهدنة  الجارية 
لفترة  اتفق  كما  العدائية  العمليات  إليقاف  الكامل  "االل��ت��زام  النزاع 

خمسة أيام وضمان تيسير وصول المساعدات االنسانية".

أميركا: توقيف 4 من آل حرز وزعيتر

وابنه آدم علي حرز )٢٢ سنة( وشقيقه األصغر باسم عفيف حرز )٢٩ 
سنة( وزوج��ة باسم، س��راح زعيتر )٢٤ سنة(. ويقطن ه��ؤالء جميعًا 
في منطقة سيدار رابيدز، حيث أوقفوا الثلثاء الماضي بعدما حصل 

ضباط فيديراليون ومحليون على بالغات بحث وتحر عنهم.
واستنادًا الى نص الدعوى، نجح المتهمون العام الماضي في اخفاء 
ومنها  ال��ى شيكاغو،  عبر شاحنة  نقلت  ح��اوي��ة  ف��ي  أسلحة وذخ��ائ��ر 
وضعت على قطار لنقل البضائع الى مطار نورفولك الدولي. وعقب 
األسلحة  فيها تضمنت  غير مشتبه  ال��ى حاوية  الحمولة  نقلت  ذل��ك 
والذخائر وامدادات أخرى الى ارهابيين محتملين في بيروت. وكرروا 
المحاولة في آذار الماضي، لكن المحققين كانوا في انتظارهم. وجاء 
بالتفتيش ٥٣ قطعة حربية،  آذار، كشفت  "ف��ي ٢٦  ال��دع��وى:  ف��ي 
وقطع غيار ولوازم ألسلحة حربية، وأكثر من ٦800 رصاصة مخبأة في 
ثالث قطع خاصة بجرافات داخل الحاوية". وورد في الشكوى أيضًا 
بصورة  اشتريت  وق��د  دوالر،  أل��ف  مئة  تفوق  المضبوطات  قيمة  أن 

قانونية من تجار أسلحة في أيوا خالل األشهر ال�١٧ الماضية.
ال��م��اض��ي، فتش عمالء للسلطات ح��اوي��ة خاصة   وخ��الل األس��ب��وع 
بالمتهمين، فعثروا فيها على ٩٩ قطعة سالح و٩٥00 رصاصة وقطع 

غيار ألسلحة حربية.
يقيمون  الذين  المتهمين  بحبس  راي��دي  ليندا  القاضية  وأم��رت   
في الواليات المتحدة بصورة قانونية، ولكن غير مرخص لهم ببيع أو 

تصدير األسلحة الحربية.
 وك��ان لدى علي ح��رز، وهو من مواليد لبنان، ٦١٤00 دوالر نقدًا 
عندما عاد الى الواليات المتحدة في كانون األول من العام الماضي، 
وهو أرسل أو تلقى ما قيمته ١٦0 ألف دوالر من التحويالت المالية 
خالل السنتين االخيرتين. أما آدم، فهو طالب جامعي ولد في الواليات 
المتحدة، واستجوبته السلطات بعد عودته الى الواليات المتحدة عام 
٢0١٢ و٢0١٤ من زيارة طويلة للبنان. وقام باسم حرز، وهو من مواليد 
الكويت، بزيارات عدة للخارج وأرسل سابقًا معدات الى لبنان. وسراح 

زعيتر مواطنة لبنانية وهي طالبة جامعية.

"النهار"

ت��خ��ت��ل��ف ن��ب��رة ك���الم ال��ط��رف��ي��ن ما 
بين زمن "الحرب" وزمن "الهدنة" 
نلمس  ال��ي��وم.  المفعول  ال��س��اري��ة 
���ه ه���دوء م��ا قبل 

ّ
ًا ُيخشى أن ه���دوء

ال���ع���اص���ف���ة. ف���ج���أة، وب���ع���دم���ا ب��ال��غ 
بمطالبه  التمّسك  ف��ي  ك��ل ط��رف 
"أل  ���ي 

َّ
ب���ث أّن  ح�����ّد  و"ح����ق����وق����ه"، 

ب��ي س��ي آي" و"ال��ج��دي��د" ُح��ِج��ب��ا، 
وب����رز اس��ت��ع��داٌد ل��م��زي��د م��ن "رف��ع 
الجميع على  اس��ت��ف��اق  ال��س��ق��ف"، 
ح���ال ح���ّب، ول���م ي��ع��د مطلوبًا من 
أحد أن ينتظر اآلخر على المفرق. 
المحجوبَتْين  المحطَتْين   

ّ
بث عاد 

وجلس الطرفان يتحاوران، فماذا 
حصل؟ ُدعَيت المحطات و"تجّمع 
أص����ح����اب ال���ك���اي���ب���ل ف����ي ل��ب��ن��ان" 

األول"،  "ه��و  اج��ت��م��اع  ال��ى  الثلثاء 
ي���ق���ول رئ���ي���س "ال���ت���ج���ّم���ع" محمد 
خ��ال��د ب��ن��ب��رة ه���ادئ���ة ه���ذه ال��م��رة. 
��ده ال��ح��وارات 

ّ
ي��ب��دو ملتزمًا م��ا ت��ول

��م على 
ّ
م���ن م���ن���اخ إي���ج���اب���ي. ي��ت��ك��ل

لضبط  عليها  ِفق 
ُ
ات بنود  خمسة 

االتفاق  تسمية  يفّضل  ال��وض��ع. 
"م���ذك���رة ت��ف��اه��م"، وي���ش���رح أن��ه��ا 
مجموعة بنود جرى التوافق عليها 
تجميد  "أواًل:  نّصها:  ه��ذا  أخيرًا، 
القانونية  والمالحقات  ال��دع��اوى 
اإلعالنية  الحمالت  وإن��ه��اء  ك��اف��ة، 
إعادة  ثانيًا:  التصريحات.  ووق��ف 
التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  ك��ام��ل   

ّ
ب��ث

العمل إليجاد  ثالثًا: تأكيد  ف��ورًا. 
ح��ل��ول ع���ادل���ة ل��ل��ف��ري��ق��ي��ن بحيث 
 ع��ل��ى ح��س��اب أّي 

ّ
ال ي��ك��ون ال��ح��ل

منهما. رابعًا: تحديد جدول زمني 

م��ّدت��ه أرب��ع��ة أس��اب��ي��ع يتم خاللها 
ت��ح��دي��د ب��ن��ود االت���ف���اق ال��ن��ه��ائ��ي 
م����ن ال���ن���واح���ي ال��ف��ن��ي��ة وال��م��ال��ي��ة 
وال��ت��ج��اري��ة. خ��ام��س��ًا: ال��ت��ع��اون ما 
ب��ي��ن األف����رق����اء وف����ق م���ب���دأ ُح��س��ن 
توقيَعْي  االت��ف��اق  وَح��َم��ل  النية". 
وسيم  المحامي  المحطات  وكيل 
الجهتين  ع���ن  وخ���ال���د  م��ن��ص��وري 

الن.
ّ
اللتين يمث

وم����وع����د االج����ت����م����اع ال��م��ق��ب��ل؟ 
يفّضل خالد إبقاءه طّي الكتمان. 
 طرف 

ّ
ك��ل ي��ق��ّدم  أن  فيه  ُينتظر 

 متكامل، بعد اجتماع 
ٍّ

تصّوره لحل
أول "َعَرض بعض األفكار". يبدو 
ل��ه��دن��ة  ُي����ذع����ن����ان  ال���ط���رف���ي���ن  أن 
ال ت��ن��اس��ب��ه��م��ا ال��م��ج��اه��رة ب���ه���ا. ال 
 ليس جيب 

ّ
الحل أّن  يهّم، طالما 

الُمشاهد.

شاشة

هذا ما "امتّص" غضب التلفزيونات 
وأصحاب الكايبل!

 

كادت أن تبلغ الحال بين المحطات التلفزيونية الثماني و"تجّمع 
أصحاب شركات الكايبل في لبنان" الطريق المسدودة ِلما 

أظهره الفريقان من عناد. ثم، بسحر ساحر، عادت المياه الى 
مجاريها كأّن صراع المصالح لم يطرق لهما بابًا.
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عموديًا

عموديًا

أفقيًا

أفقيًا

1- جرت فيها محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية من النازيين 1945-2.1946- طعام يعرف اليوم بالشوربة - رئيس تشاد 
 الطريق - متشابهان. 

ّ
. 4- نادتكم - ضل

ً
 1960 قتل في انقالب عسكري عام 1975. 3- موقظكما من النوم - تطأ شديدا

5- اسم مؤنث - بقي واستمر - غالب. 6- نحيف هزيل - اشتّد - قطع. 7- أضربوا على األنف - بلدة في قضاء عاليه اشتهرت 
َوتها. 8- نصف باسل - حفر البئر - المنجل. 9- شجر شائك - موت - جرحا. 10- خصمان شديدان - الفرار والتسّتر. 

ْ
بأخ

 ماله. 12- نهر في سيبيريا 3354كلم - كريمتي.
ّ

11- من ضواحي لندن مركز دورة عالمية لكرة المضرب - ساءت حاله وقل

 - دين - يهوى. 
ّ

 1- عثمان الموصلي. 2- ذو الرّمة - و.و.و.و. 3- ر.ر - اش - التتّرح. 4- أتان - نحقر - ن.ن. 5- أألفها - يغرزا. 6- أال
تا - تسّر - نرّم. 9- لّينتهما - غانج. 10- يطفروا - الهّين. 11- آرال - يحّنط - نو. 12- نتروغليسيرين.

ّ
7- ومسوا - استقبل. 8- رن

 - هدأ - هو. 6- أم - ناي 
ّ

1- عذراء اورليان. 2- ثورة المنيطرة. 3- ما - االستنفار. 4- األنف - واترلو. 5- نرش
- تمايل. 7- لتاح - ناسا - حي. 8- لقي - سر - أنس. 9- ووترغيت - غلطي. 10- صوت - رّهقناه. 11- لورنزو 

برنيني. 12- يوحنا المجنون.

1- آخ��ر ش��اه على إي��ران ث��ار عليه الخميني فترك البالد ع��ام 1979. 2- اس��م الفنان المسرحي الكوميدي اللبناني الراحل 
س - يهرب - يصنع من الخرنوب. 

ّ
 شوشو. 3- عاصمة افريقيا الجنوبية - االس��م األول للرئيس األميركي كارتر. 4- ممل

5- تغّير لونه - أساليبي. 6- ندفن - أشاهد - عسكري. 7- أشرتما - عائلة. 8- إله - سرق بسرعة - ضمير منفصل. 9- نشتعل 
. 10- نوع من السباع الهندية - مؤّرخ وفيلسوف اجتماعي عربي اشتهر بمقّدمته. 11- جمعية نسائية دينية 

ً
- أؤّدي دورا

أسسها القديس منصور دي بول والسيدة لويز دي مارياك. 12- مجاهد ايطالي 1807-1882 حارب في سبيل وحدة البالد.

حل الشبكة السابقة

مهعبرةاليفنمؤتف

اتضةاغوالةرنةضج

يبرده�ةلءاحسارلع

نقاءنلمالارفاات

دعرامزاءلةودرله�

لاةبقةلاكارةعةا

اوبعده�اؤرمايكنس

حل الشبكة السابقة
ليث

الكلمة 
اسم مذكر 

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

كلمة السر.

 واعقبته بعدها 
ّ

الة غّوالة لم يكن أمرؤ منها في سرور إال
ّ
الدنيا ضاللة ال تؤمن فجعتها. غزارة ضّرارة حائلة زائلة نافدة بائدة أك

عبرة.
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رقم 3754 - مستوى وسط 

حل سودوكو رقم 3753

قواعد اللعبة 
أمامك شبكة من 8١ خانة، ٩X٩ مقسمة ٩ 

مربعات ٣X٣ عليك ملء الخانات الفارغة بأرقام 
من ١ الى ٩ مراعيًا عدم تكرار اي رقم في أي خط 

افقي وعمودي وداخل كل مربع.

مستويات اللعبة 

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

ووفقًا النتظامها داخل هذه الخانات.
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كلمة السر  كلمات متقاطعة

SUDOKU

الجمعية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية

حيث ان الجمعية العمومية لنقابة الصحافة بفئتيها 
السياسية وغير السياسية لم تنعقد في موعدها المقرر 

أمس الخميس لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تأجل 
انعقادها )وفقا للقوانين واالنظمة المرعية( اسبوعا الى 

الخميس المقبل 21 ايار الساعة الثانية عشرة ظهرا للفئة 

السياسية والساعة االولى والنصف بعد الظهر للفئة غير 
السياسية. وتكون الجلسة عندئذ قانونية بمن حضر، 

حيث يتم فيها االستماع الى بيان مجلس النقابة عن أعماله 
السابقة ومناقشة ميزانيات النقابة وصندوق ضمان اصحاب 

الصحف الصحافيين عن السنوات 2012 و2013 و2014، 
واتخاذ القرارات بشأنها وفقا لما هو مذكور في بيان الدعوة 

اليها.

مؤسسات المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد

برنامج إحياء الذكرى ال�26 الستشهاد المفتي الشيخ 
حسن خالد ظهر اليوم السبت في مسجد االمام االوزاعي، 

زيارة الضريح وقراءة الفاتحة في حضور مفتي الجمهورية، 
وستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه في دارته في 
بيروت، من الساعة الرابعة والنصف وحتى الثامنة مساء.

مجتمعنا
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"امليدل إيست" تفتتح مركز الشحن الجوي يف املطار:
يعيد بيروت مركزًا للترانزيت باستيعابه 165 ألف طن

 "آليات تجفيف منابع تمويل اإلرهاب":
أهمية التعاون العربي لجبه األزمات

المتحدة مخيبة آلمال المستثمرين، 
االوروبية  العملة  على  االقبال  نشط 
الموحدة، وخصوصا اعالن االحتياط 
ال��ف��ي��دي��رال��ي ان االن����ت����اج ال��ص��ن��اع��ي 
االميركي ت��راج��ع م��ج��ددا ف��ي نيسان 
آذار  ف��ي  كما  المئة  ف��ي  بنسبة 0,3 
الى 78,2  المصانع  ومعدل تشغيل 
في المئة من قدرتها على االنتاج من 
78,6 في المئة وكذلك هبوط مؤشر 
ثقة المستهلكين األميركيين الذي 
تعده جامعة ميتشيغن من 95,90 
ال���ى 88,60 في  ن��ي��س��ان  ف��ي  نقطة 
اي���ار، بما يؤكد وق��وع االق��ت��ص��اد في 
رف���ع ألس��ع��ار  اي  ال��ض��ع��ف ويستبعد 
ال���ف���ائ���دة ف����ي ال�����والي�����ات ال��م��ت��ح��دة. 
وأدى ذلك الى تجاهل المستثمرين 
تحسن مؤشر Empire State الذي 
يعّده مصرف االحتياط في نيويورك 
لقياس تطور النشاط الصناعي فيها 
من ناقص 1,19 في نيسان الى زائد 
3,09 في اي��ار بمضيهم في التخلي 

ع��ن ال��ورق��ة ال��خ��ض��راء على نحو جعل 
االورو يقفل في نيويورك ب���1,1450 
من  اول   1,1405 م��ق��اب��ل  ف��ي  دوالر 
أمس في تطور لدفع اونصة الذهب 

من 1221,50 الى 1225,00 دوالرا.
س��ل��ب��ا  االورو  ارت����ف����اع  وان���ع���ك���س 
ع���ل���ى أس���ه���م ال���ش���رك���ات االوروب����ي����ة 
تراجع  ضغط  مع  بالتزامن  المصدرة 
اسعار النفط الى ما دون عتبة ال�66 
الطاقة،  ق��ط��اع  على  للبرميل  دوالرا 
بخسائر  منطقته  بورصات  فأقفلت 
راوحت بين 2,57 في المئة في أثينا 
ب��روك��س��ي��ل.  ف���ي  ال��م��ئ��ة  ف���ي  و0,16 
االقتصادية  البيانات  أضعفت  كما 
ف��أق��ف��ل  االم���ي���رك���ي���ة وول س���ت���ري���ت، 
ال��ص��ن��اع��ي مرتفعا  م��ؤش��ر داو ج��ون��ز 
فقط 20,37 نقطة على 18272,56 
نقطة ومؤشر ناسداك متراجعا 2,50 

نقطتين على 5048,29 نقطة.

elie.kahwaji@annahar.com.lb

"النهار"

ه��ل ي��ع��ود ل��ب��ن��ان ال���ى س��اب��ق عهده 
م��رك��زًا ل��ل��ت��ران��زي��ت ع��ب��ر "م��ط��ار رفيق 
ال��ح��ري��ري ال���دول���ي"؟ ه���ذا األم����ل ع��اد 
ل��ي��ت��ج��دد م���ع اف��ت��ت��اح ش��رك��ة ط��ي��ران 
ال�����ش�����رق االوس���������ط "م�����رك�����ز ال��ش��ح��ن 
ال���ج���وي" ال��ج��دي��د ف���ي ال��م��ط��ار ال���ذي 
ي��ت��ع��ام��ل ح��ال��ي��ا م���ع ن��ح��و 60 ش��رك��ة 
ط����ي����ران ل���ل���رك���اب وال���ش���ح���ن ال���ج���وي 

للبضائع.
مركز الشحن الجوي الذي استغرق 
تنفيذه نحو 3 أع��وام، كان يفترض 
ان���ج���ازه خ����الل ع��ام��ي��ن، وف����ق م���ا ق��ال 
محمد  الشركة  ادارة  مجلس  رئيس 
ال��ح��وت ل���"ال��ن��ه��ار"، ول��ك��ن ع��ن��د ب��دء 
عدة  معوقات  واجهتنا  الحفر  عملية 
تتعلق بعدم وجود خرائط المدادات 
خ���ط���وط ال���ت���وت���ر ال���ع���ال���ي وال���ص���رف 
ال���ص���ح���ي، ب���م���ا اض���ط���رن���ا ال�����ى اج�����راء 
حفريات شبيهة بحفريات اآلث��ار، ما 
نحو  المشروع  تأخير  ال��ى  تاليًا  ادى 

سنة".
يستوعب المشروع نحو 165 ألف 
طن من الشحن مقارنة ب�65 ألف طن 
ف��ي ال��س��اب��ق، وي��ح��وي على 15 ب��رادا 
للحوم واالدوي�����ة وال��خ��ض��ر وال��ف��واك��ه 
بحرارة متنوعة"، وأهمية المركز وفق 
الحوت "ال تقتصر على معالجة هذه 
المطار  المواد فحسب، بل سيمكن 
من أن يعود نقطة للترانزيت. واالهم 

وفق  تتم  الشحن  معالجة  عملية  أن 
واالمنية  الدولية  المواصفات  اعلى 
المطلوبة عالميا وتحديدا من االتحاد 
ال��ذي كلف نحو  االوروب����ي. فالمبنى 
25 مليون دوالر، خصصت منها 5 

ماليين للتجهيزات".
وسيبدأ تشغيل المركز على نحو 
ك��ام��ل ف��ي اول ت��م��وز، ع��ل��ى أن تبدأ 
االف��ت��ت��اح  ب��ع��د  التجريبية  العمليات 
مباشرة، من هنا يشدد الحوت على 
اهمية "العنصر البشري فاذا لم نضع 
كل اهتمامنا إلدارت��ه جيدا ف��إن كل 

الذي أنجزناه سيضيع هباء".
ه���ذا  ي���س���اه���م  أن  ف����ي  ي���ؤم���ل  وإذ 
الحديثة  التقنيات  المركز من خالل 
المتوافرة فيه الى الحد من عمليات 
التهريب أكد الحوت أنه رغم اآلالت 
المتوافرة فيه، فإن االدارة والعنصر 
البشري هما االس��اس. فإذا لم يتخذ 
القرار بوقف هذه العمليات، ال يمكن 
إال  تضبطها،  أن  والتقنيات  اآلالت 
القرار  ان  "اعتقد  أنه استدرك قائال 
اتخذ في الجمارك، لتفعيل المراقبة 

وزيادة الغرامات".
ك��الم الحوت أك��ده وزي��ر االشغال 
ال��ع��ام��ة وال��ن��ق��ل غ�����ازي زع��ي��ت��ر ال���ذي 
اف��ت��ت��ح ال��م��رك��ز ف��ي ح��ض��ور ع���دد من 
م��س��ؤول��ي ال��م��ط��ار وال��م��دي��ري��ة العامة 
ل���ل���ج���م���ارك، إذ ش������دد ع���ل���ى اه��م��ي��ة 
مركزا  ال��م��رك��ز،  ف��ي  البشري  العنصر 
ع���ل���ى اه���م���ي���ة ال����وف����اق ال���وط���ن���ي عبر 

اخ���ت���ت���م م���ن���ت���دى "آل�����ي�����ات ت��ج��ف��ي��ف 
نظمه  اإلره���اب"ال���ذي  تمويل  منابع 
اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع 
العرب،  للمصرفيين  الدولي  االتحاد 
ف���ي ب���ي���روت ب��رع��اي��ة وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
المشنوق بمشاركة  والبلديات نهاد 
الداخلية  العام لمجلس وزراء  األمين 
ال�����ع�����رب م���ح���م���د ب�����ن ع���ل���ي ك����وم����ان، 
الرسميين  م��ن  شخصيات  وح��ض��ور 
وال���ق���ي���ادات ال��م��ص��رف��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

العربية والدولية. 
ش��ه��د ه���ذا ال��م��ن��ت��دى 6 جلسات 
ع��م��ل م���ع 20 م��ت��ح��دث��ا ت��ن��اول��وا على 
في  المعتمدة  اآلل��ي��ات  يومين  م���دار 
تجفيف منابع تمويل اإلرهاب وسبل 
الرقابية  السلطات  بين  م��ا  ال��ت��ع��اون 
في  والمصارف  واألمنية  والقضائية 
ه���ذا ال��م��ج��ال، ف��ض��ال ع��ن ال��م��ع��وق��ات 
والتحديات التي تواجه هذه الجهات 
وكيفية جبهها. كذلك جرى البحث 
ف���ي ت��أث��ي��ر ال��ت��ش��ري��ع��ات وال���ق���واع���د 
ع��ل��ى ت��ط��ور ال��ع��م��ل ال��م��ص��رف��ي، بما 
De-( فيها ظاهرة تخفيف المخاطر
م��ن��اق��ش��ة  ال����ى  إض���اف���ة   ،)Risking
ورقة عمل "مجموعة فاتف" األخيرة 
المتعلقة بمكافحة تمويل اإلرهاب. 

وش����ك����ل����ت ج����ل����س����ات ال���م���ن���ت���دى 
مالءمة  م��دى  لمناقشة  قاعدة صلبة 
وك����ف����اي����ة ال���ت���ش���ري���ع���ات واالن���ظ���م���ة 
االره��اب  بتمويل  المتعلقة  اللبنانية 
م���ع ال��م��ع��اي��ي��ر ال���دول���ي���ة، اض���اف���ة ال��ى 
مناقشة مبادئ "إعرف عميلك" وفقا 
ال��م��خ��اط��ر،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  للمنهجية 
والى أي مدى يمكن ان تعرف" عميل 
المشاركون  ناقش  كذلك  عميلك". 
الجديدة  الرقابية  االنظمة  تداعيات 
ع���ل���ى ع���م���ل وم��س��ت��ق��ب��ل ال���م���ص���ارف 
عموما،  والعالمية  والعربية  اللبنانية 
والمعايير والمتطلبات التي تضعها 
المصارف المراسلة وبرنامج االمتثال 

ال����ف����ع����ال، اض����اف����ة ال�����ى إس���ت���م���راري���ة 
المؤسسات المصرفية في ظل كلفة 
التي  الموضوعات  أبرز  االلتزام. ومن 
المنتدى االمني  بحثت في جلسات 
– االق���ت���ص���ادي، آخ����ر ال��م��س��ت��ج��دات 
الدولية في موضوع مكافحة تمويل 
بورقة  مناقشة مطولة  م��ع  االره����اب، 

.FATF عمل مجموعة العمل المالي
ومن أبرز التوصيات التي خرج بها 
المنتدى، ضرورة قيام الدول العربية 
وال��رق��اب��ي��ة  التشريعية  األط����ر  ب��وض��ع 
السليمة، ومنح الصالحيات الكافية 
ل��ل��ج��ه��ات ال��م��ع��ن��ي��ة ب��م��ك��اف��ح��ة غسل 
األم������وال وت��م��وي��ل اإلره�������اب. اض��اف��ة 
ال����ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق ال��ف��ع��ال��ي��ة 
لألجراءات المتخذة في مجال مكافحة 
غسل االم���وال وتمويل اإلره���اب عبر 
ال��ح��رص ع��ل��ى ال��ت��وص��ل ال���ى النتائج 
ال��م��رج��وة م���ن ت��ل��ك اإلج��������راءات. كما 
أوصى المشاركون في هذه التظاهرة 
االق���ت���ص���ادي���ة ب���إع���ت���م���اد ال��س��ل��ط��ات 
الرقابية  المنهج القائم على المخاطر 
ل��ل��ت��أك��د م���ن م���دى إل���ت���زام ال��م��ص��ارف 
وال����م����ؤس����س����ات ال����م����ال����ي����ة وال���م���ه���ن 
بمتطلبات  ال��م��ال��ي��ة،  غ��ي��ر  واألع���م���ال 
م��ك��اف��ح��ة ت��م��وي��ل اإلره�������اب، وزي����ادة 
اإلج��راءات والعناية الواجبة من شأن 
الحواالت الواردة والصادرة باإلضافة 
الى العمليات النقدية في المصارف. 
ودع���ا ال��م��ن��ت��دى ال��م��ص��ارف ال���ى إي��الء 
ما  إدارة  لحسن  االهتمام  من  الكثير 
 Effective Compliance" يسمى
ظ��اه��رة  إي����الء  وأي���ض���ا   ،"program
 )De-Risking( المخاطر  تخفيف 
اإلن���ت���ب���اه ال������الزم ل��م��ا ق���د ي�����ؤدي ال��ى 
اق���ص���اء م���ص���ارف وف���ئ���ة م���ن ال��زب��ائ��ن 
ال��م��ص��رف��ي، والتركيز  ال��ن��ظ��ام  خ���ارج 
على إدارة ه��ذه المخاطر، مع ض��رورة 
والقطاعات  المصارف  بين  التعاون 

األمنية عبر عقد لقاءات تنسيقية.

التماسك حول برنامج علمي وعملي 
والمتكاملة  الشاملة  التنمية  يفّعل 
بين مختلف المناطق في لبنان، كما 
االجتماعية.  الطبقات  مختلف  بين 
وأك��د في الوقت عينه أهمية جذب 
ال��رس��ام��ي��ل م��ن ال��خ��ارج وال��ع��م��ل على 
توظيفها هذه القطاعات االنتاجية، 
وف���ت���ح ف����رص ال��ع��م��ل ام�����ام ال��ش��ب��اب 
والكفايات ما يشّكل دعامة للتنمية 

والحّد من الهجرة والبطالة.
وف����ي اش����ارت����ه ال����ى اه��م��ي��ة م��رك��ز 
مشروعًا  ُيشكل  أن��ه  اعتبر  ال��ش��ح��ن، 

حيويًا وُيساهم في موضوع السالمة 
ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة واإلج��ت��م��اع��ي��ة 
وُيوسع  االقتصادية  ال���دورة  وُي��ح��رك 
بالفائدة على  وي��ع��ود  الحركة  دائ���رة 
ُكل. وفيما يتوقع أن يزداد 

َ
الوطن ك

الطلب بنسبة 7% سنويًا، ستكون 
حتى  لالستيعاب  كافية  المنشآت 
2025، علما أن مركز الشحن يخول 
زي����ادة ال��ط��اق��ة اإلس��ت��ي��ع��اب��ي��ة بنسبة 
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ً
253% مقارنة

وي��ل��ح��ظ ال���م���ش���روع وف����ق م���ا ش��رح 
المدير العام للجمارك شفيق مرعي، 

في الجلسة األولى من اليوم الثاني: بيار كنعان، مكرم صادر، هشام حمزة ومالك 
قسطا.

الوزير غازي زعيتر بين محمد الحوت والسيد هادي سوبرا.  )سامي عياد(

"مؤسسة فارس" أطلقت "النزاهة يف إدارة املياه":
تدابير مكافحة الفساد ال تزال متخلفة

مؤتمر نيويورك لدعم الشركات اللبنانية الناشئة:
فرصة للمشاريع إلى الخارج من دون هجرة

ه����ي ال���ف���وض���ى ال��م��س��ي��ط��رة ع��ل��ى 
ال��ق��ط��اع��ات ال��م��ت��ن��وع��ة ف��ي ال��دول��ة 
المياه  على قطاع  تحكم قبضتها 
أي���ض���ًا، إذ ل���م ي��س��ل��م ه����ذا ال���م���ورد 
اإلدارة  س�������وء  م�����ن  ال���م���ت���ن���اق���ص 
وال���ف���س���اد ال���ل���ذي���ن س��ب��ب��ت��ه��م��ا أو 
م�����ّه�����دت ل���ه���م���ا ع�����وام�����ل م��خ��ت��ل��ف��ة 
"الطريق  البحثي  التقرير  ف��ّن��ده��ا 
ن���ح���و ال����ح����ف����اظ ع���ل���ى ال����م����ي����اه ف��ي 
ل�����ب�����ن�����ان: ال�����م�����خ�����اط�����ر ال���م���ح���ي���ط���ة 
ال��ت��ق��ي��ي��م  - ال���م���ي���اه  إدارة   ب���ن���زاه���ة 

الوطني". 
وت���ح���وط ه����ذا ال���ق���ط���اع أخ��ط��ار 
التقرير  وف��ق  كثيرة، وه��ي تكمن 
ب�����"ال����ت����ش����ري����ع����ات ال�����م�����ج�����ّزأة وف���ي 
ال��ض��ع��ف ف���ي اإلن���ف���اذ، ف��ض��اًل عن 
ت��داخ��ل األدوار وال��واج��ب��ات داخ��ل 
ال��م��ؤس��س��ات ف��ي م��ا بينها، وع��دم 
اإلنتظام في منح تراخيص اآلبار، 
بالشبكة  ال��ق��ان��ون��ي  غ��ي��ر  وال���رب���ط 
المائية، وفرط ضّخ المياه، وغياب 
المعلومات والبيانات الوطنية عن 
الكافي،  غير  والتخطيط  ال��م��ي��اه، 
وغ���ي���اب ال���م���وازن���ة، وال��م��ح��س��وب��ي��ة 
والمشتريات  البشرية  الموارد  في 
واألش���غ���ال ال��ع��ام��ة، وال��ت��وزي��ع غير 
قطاع  وخصخصة  للمياه  ال��ع��ادل 

المياه".
وي��ق��ت��رح ال��ت��ق��ري��ر س��ل��س��ل��ة من 
التوصيات التي ينبغي أن تتبّناها 
النزاهة  "لضمان  المعنية  الجهات 
ف��ي ق��ط��اع ال��م��ي��اه. وت��ش��م��ل ه��ذه 
المستويات  مختلف  ال��ت��وص��ي��ات 
البشري،  المال  رأس  مستوى  من 
م���رورًا ب��ال��ح��اج��ات ال��م��ال��ّي��ة، وص��واًل 
ال���ن���ظ���ام  ال������وع������ي. ذل������ك أن  إل������ى 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ال���ح���ال���ي، ال��م��ت��ض��ّم��ن 
اإلطار التشريعي وتدابير مكافحة 
ال����ف����س����اد، ي���س���ت���دع���ي ال���ت���ع���دي���ل 
وال���ت���ط���وي���ر. م���ن ه��ن��ا ت���ب���رز أه��م��ي��ة 
ال��م��ت��واص��ل��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة  اإلدارة 
المحيطة  األخ���ط���ار  م��واج��ه��ة  ف���ي 

بالنزاهة".
وت����ض����ي����ف خ�����الص�����ة ال���ت���ق���ري���ر 
أن�����ه "ك������ان واض����ح����ًا ل���دي���ن���ا وج����ود 
م��ج��م��وع��ة ص���ال���ح���ة م����ن ال��ق��وان��ي��ن 
واالس�����ت�����رات�����ي�����ج�����ي�����ات ال���م���ت���ص���ل���ة 
بالمياه، والتي إذا عّززت، يمكن أن 
الموارد  إدارة  تساهم في تحسين 
ال���م���ائ���ي���ة. ب���ي���د أن�����ه ك�����ان واض���ح���ا 
مكافحة  ت��داب��ي��ر  أن  ك��ذل��ك  لدينا 

م���س���اح���ات أك����ب����ر ل���ح���ف���ظ ال��ب��ض��ائ��ع 
لنقلها  عصرية  وتجهيزات  وخزنها 
وت��خ��زي��ن��ه��ا وت��س��ل��ي��م��ه��ا، وه����و ي��وف��ر 
ش���روط ال��س��الم��ة واألم����ان واإلح��ت��راز، 
وال��������ش��������روط ال����ص����ح����ي����ة وال���ب���ي���ئ���ي���ة 
وال����ن����ظ����اف����ة، وك�������ل ال���م���س���ت���ل���زم���ات 
البضائع  ه��ذه  لمعاملة  اللوجستية 
وفقًا للمعايير الوطنية التي تفرضها 
ال��وزارات واإلدارات المعنية، وكذلك 
يضمن  م��ا  العالمية،  للمعايير  وف��ق��ًا 
إزال��������ة ال���م���ع���وق���ات م����ن أم�������ام ح��رك��ة 
وال��خ��ارج،  لبنان  بين  البضائع  ل 

ّ
تنق

وخصوصا ضمان تصدير المنتجات 
ال��وط��ن��ي��ة إل����ى األس�������واق ال��ع��ال��م��ي��ة، 
وقبولها ال سيما من الناحية األمنية 
ه��اج��س��ًا لمعظم دول  ت��ش��ك��ل  ال��ت��ي 

العالم.
أم�������ا رئ�����ي�����س ال���م���ج���ل���س االع����ل����ى 
ن����زار خليل فأكد  ال��ع��م��ي��د  ل��ل��ج��م��ارك 
القيام  ستتابع  ال��ج��م��ارك  ادارة  "أن 
اداري��ة  اعمال  بما يتوجب عليها من 
ورقابية في هذا االط��ار، بعدما سبق 
ل��ه��ا ال��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ى ك���ل ال��م��وظ��ف��ي��ن 
مختلف  في  والعاملين  لها  التابعين 
اق�����س�����ام ال����م����ط����ار ض����������رورة ال��ت��ق��ي��د 
ب��ال��ق��وان��ي��ن واالن���ظ���م���ة ال��م��رع��ي��ة من 
الى  التسهيالت  ك��ل  وإس���داء  جهة، 
يضمن  بما  الجمارك  مع  المتعاملين 
ال��ت��ج��ارة  تيسير  متطلبات  تحقيق 
دون االخ�����الل ب��ال��رق��اب��ة ال��ف��ع��ال��ة من 

جهة اخرى".

ميليسا لوكية

وأص��ح��اب  بنانية 
ّ
الل ال��م��واه��ب  دع���م 

ال����م����ه����ارات وال���ك���ف���اي���ات، ل��ت��ت��ح��ّول 
األفكار النظرية مشاريع عملية. هذا 
 Start" باختصار الهدف من مؤتمر
��م��ُه 

ّ
ت��ن��ظ ال������ذي   "Up Lebanon

األميركية-اللبنانية،  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة 
 Startup" ش���رك���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال����والي����ات  ف����ي   ،"Megaphone
ال��م��ت��ح��دة ف���ي 21 ال���ج���اري، ع��ل��ى أن 
ب��ي��ن��ه��م 50  م�����ش�����ارك،  ي���ض���م 300 

مستثمرًا، 40 شركة و30 متحدثًا.
توسيع  إل��ى  المؤتمر   

ُ
ي��ه��دف وإذ 

آفاق الشركات الناشئة من دون أن 
ّر أصحابها إلى الهجرة، وفق ما 

َ
ُيضط

األميركية  التجارة  غرفة  رئيس  ق��ال 
ل�"النهار"،  الزعني  سليم  اللبنانية   -
من المتوقع أن يجمع المئات من رواد 
اللبنانيين  والمستثمرين  األع��م��ال 
ب���أه���م ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن ال��س��اع��ي��ن إل��ى 
منطقة  في  أعمالهم  وتوسيع  النمو 
ال���ش���رق األوس�����ط وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا، 
ُه جرى توفير عشرات 

َّ
مشددًا على أن

ص���ن���ادي���ق اإلس���ت���ث���م���ار م����ن أوروب�������ا 
وال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة ع��ل��ى ال���س���واء، 
بحاجة  لكّنها  م��وج��ودة  األف��ك��ار  ألنَّ 
إلى التوظيف، بما يعوُد بالخير على 
ال��ت��ح��وي��الت، توفير  ح��ي��ال  إن  لبنان 
ف�����رص ع���م���ل ج����دي����دة وغ���ي���ره���ا م��ن 
اإليجابيات. وأعرب عن إيمانه بهذه 
الشركات ألن "لديها صنف تبيعه" 
وألنَّ اللبناني يتمّتع بالفكرة ولديه 

وتحتاج  متخلفة،  ت��زال  ال  الفساد 
إل����ى ج���ه���ود ك��ث��ي��ف��ة ل��دم��ج��ه��ا في 
واذ  القائمة.  الوطنية  المنظومة 
يعنينا تأكيد أهمية وضع تدابير 
ل��م��ك��اف��ح��ة ال���ف���س���اد وت��ن��ف��ي��ذه��ا، 
ي��ع��ن��ي��ن��ا أي���ض���ًا أن ت���ت���زام���ن ه���ذه 
تشريعية.  إصالحات  مع  التدابير 
ف����ال����ج����ه����د ال����رئ����ي����س����ي ي����ج����ب أن 
ي��ن��ص��ب ع���ل���ى إع�������ادة ب���ن���اء ال��ث��ق��ة 
المفقودة بين المؤسسات العامة 

والمواطن".
وك��������ان م���ع���ه���د ع����ص����ام ف�����ارس 
ل���ل���س���ي���اس���ات ال����ع����ام����ة وال����ش����ؤون 
االميركية،  الجامعة  ف��ي  ال��دول��ّي��ة 
أطلق هذا التقرير البحثي بالتعاون 
المناخ  لتغّير  العالمي  البرنامج  مع 
وال��ب��ي��ئ��ة ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
وذل�����ك ف���ي رع���اي���ة وح���ض���ور وزي���ر 
ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه أرت��ي��ور ن��ظ��اري��ان 
وم����ش����ارك����ة ع�����دد م����ن ال��م��ع��ن��ي��ي��ن 

والمهتمين وطالب.
ب����داي����ة، رّح������ب م���دي���ر ال��م��ع��ه��د 
ال������وزي������ر ال����س����اب����ق ط���������ارق م���ت���ري 
بالحضور، ثم كانت كلمة لنظريان 
وصف فيها الواقع بالقول "يتمتع 
لبنان بمنسوب متساقطات يفوق 
اإلجمالّية،  حاجاته  أضعاف  أربعة 
وم��ع ذل��ك ال ي��زال المواطن يعاني  
م��ش��ك��الت ش���ح ف���ي ال���م���ي���اه، وان 
حصة الفرد في لبنان من المصادر 
ال���م���ائ���ي���ة ال���م���ت���ج���ددة ه����ي ح��ال��ي��ًا 
أدن��ى م��ن عتبة ال��ن��درة ف��ي المياه 
ال���م���ع���ت���رف ب���ه���ا ع���ال���م���ي���ًا، وس����وف 
تكون هذه الحصة في تناقص مع 
تزايد  ال��ى  نظرًا  المناخي،  التغير 
ع�����دد ال���س���ك���ان وع����ام����ل ال��ض��غ��ط 

ال��ط��ارئ م��ن ج���راء ال��ن��زوح ال��س��وري 
الذي شهدناه أخيرًا".

وف���ي م���ا ي��خ��ّص ال���ن���زاه���ة، لفت 
ل��ة ي��ج��ب أن تتم  إل���ى أن "ال��م��س��اء
ت��ش��م��ل  م��م��ن��ه��ج وأن  ع���م���ل  ع���ب���ر 
في  وال��م��س��ت��وي��ات  اإلدارات  ك���ل 
منها،  وال��ع��ل��ي��ا  السياسية  اإلدارة 
ال������ى ال����ق����ط����اع ال����ف����ن����ي، ال���ق���ط���اع 
ال���ت���ش���غ���ي���ل���ي،  م����ح����ارب����ة ال����رش����وة 
والغش  المباشرة  وغير  المباشرة 
ف����ي ت��ن��ف��ي��ذ ال���م���ش���اري���ع، وص�����واًل 
استخدام  وس���وء  المحسوبية  ال��ى 
ال��س��ل��ط��ة، ال���ى ع���دم االن��ص��اف في 
إيصال المياه الى المواطنين على 
ومستوياتهم  انتماءاتهم  اختالف 

وغيرها".
ث�����م ت���ح���دث���ت م���م���ث���ل���ة ب���رن���ام���ج 
إلدارة  ال���م���ت���وس���ط���ّي���ة  ال����ش����راك����ة 
ال���م���ي���اه ب�����ارب�����رة ت���وم���اس���ي���ن���ي ع��ن 
م���ش���ك���الت ال���م���ي���اه ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة 
يقدمها  التي  المساعدات  وبرامج 
المقبلة  ال��س��ن��وات  ف��ي  لبنان  ال��ى 
 ل����ج����ب����ه أزم����������ة ال�����م�����ي�����اه وت����رش����ي����د

ادارتها.
خ���ت���ام���ًا، ع����رض م���دي���ر ال��ب��ح��وث 
ف���ي ب��رن��ام��ج ال��ت��غ��ي��رات ال��م��ن��اخ��ي��ة 
والبيئة في معهد فارس واألستاذ 
ف��ي ع��ل��م ال��م��ي��اه وال���م���وارد المائية 
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة ال��دك��ت��ور 
ن��دي��م ف���رج ال��ل��ه خ��ط��وات اإلع����داد 
للتقرير وما يتضمنه من معلومات 
وال��ت��وص��ي��ات،  النتائج  إل��ى ج��ان��ب 
م���ق���ت���رح���ًا "وض��������ع اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
قوانين  ووض��ع  الفساد،  لمكافحة 
جديدة وإصدار مراسيم تطبيقية 

لها".

القدرات الكافية للنجاح. 
الجمعية  ��م��ت��ه 

ّ
ن��ظ م��ؤت��م��ر  وخ����الل 

ف���ي ف���ن���دق ف��ي��ن��ي��س��ي��ا وش�������ارَك فيه 
ر 

ّ
السفير األميركي ديفيد هيل، ذك

ب��أن "مصرف لبنان ض��خَّ عام  الزعني 
في  دوالر  م��ل��ي��ون   500 ن��ح��و   2013
م��ن خالل  الناشئة،  ال��ش��رك��ات  بيئة 
إص�������داره ال��ت��ع��م��ي��م ال���وس���ي���ط ال��رق��م 
الناشئة،  بالشركات  المتعلق   331
والذي يتيح للمصارف والمؤسسات 
ال���م���ال���ي���ة ال���م���س���اه���م���ة ف�����ي رس��م��ل��ة 
ش���رك���ات ن��اش��ئ��ة ت��ن��ش��ط ف���ي قطاع 
اقتصاد المعرفة"، الفتًا إلى أنَّ الثمار 
ب��دأت تظهر، إذ ثمة أكثر من 200 
مليون دوالر يتولى إدارتها صندوقا 
رأسمال مجازف استثماريان محليان 
األع��م��ال  ح��اض��ن��ات  وب����دأت   ،)VCs(
��َد 

َّ
ف ن��ش��اط��ه��ا". أم��ا ه��ي��ل، ف��أك

ّ
تكث

"الدعم القوي الذي تقّدمه السفارة 
األم���ي���رك���ي���ة ل���ل���ح���دث ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه 
ال���غ���رف���ة"، م���ش���ددًا ع��ل��ى أن "ل��ب��ن��ان 

ي��ح��ت��اج إل���ى اي���ج���اد م��زي��د م���ن ف��رص 
الشركات  ال��ح��ال،  وبطبيعة  العمل، 
َد 

َّ
هي التي تخلق فرص العمل". وأك

أنَّ الحكومة األميركية "تدرك أهمية 
تعزيز ثقافة الشركات الناشئة" في 
الوكالة  ف���إنَّ  السبب،  ول��ه��ذا  لبنان، 
 ،USAID االميركية للتنمية الدولية
وه�����ي وك����ال����ة ال���ح���ك���وم���ة األم��ي��رك��ي��ة 
"بيريتيك"،  م��ع  بالشراكة  للتنمية، 
أط��ل��ق��ا أخ��ي��رًا م��ب��ادرة ري����ادة االع��م��ال 
 Insure and Match Capital
الجديد،  ال��ص��ن��دوق  وه���ذا   ."Fund
يصل  أن  ويمكن  اآلن  يعمل  ال���ذي 
م��ل��ي��ون دوالر خ���الل خمس  إل���ى 15 
س����ن����وات، دل���ي���ل ق�����وي ع��ل��ى ال���ت���زام 
واستقرار  لبنان  المتحدة  ال��والي��ات 
اقتصاده. ويأمل هذا الصندوق في 
دعم بعض رجال األعمال اللبنانيين 
الماهرين والديناميين الذين لديهم 
صعوبة  لديهم  ولكن  جيدة،  أفكار 

في الحصول على التمويل".

)حسن عسل( متري يلقي كلمة ترحيبية وإلى يساره نظاريان.  

االميركي  السفير  بمشاركة  الحدث  عن  لالعالن  عقد  الذي  الصحافي  المؤتمر 
)سامي عياد( ديفيد هيل  

ايلي قهوجي

انهت بورصة بيروت آخر جلسات 
االسبوع دونما اتجاه واضح . 

وأدى ذلك الى ما يشبه البلبلة في 
اللبنانية،  المالية  الصكوك  س��وق 
على  فيها  المتعاملين  اب��ق��ى  م��م��ا 
بيعًا وش��راء،  حذرهم في مقاربتها 
ف����ي ت����ط����ور ان���ع���ك���س س���ل���ب���ًا ع��ل��ى 
ادائها، فاقتصر التداول فيها على 
تلبية حاجات البعض من السيولة 
بيعًا لكميات منها كلما وج��د من 
ي��ش��ت��ري��ه��ا ب���االس���ع���ار ال��م��ع��روض��ة 
ال��ى  ال��ع��م��ل��ي��ات  ب���ه���ا. وأدت ه����ذه 
"سوليدير"  اسهم  أس��ع��ار  ارت��ف��اع 
بفئتيها "أ" من 11,46 الى 11,51 
ال���ى   11,33 م�����ن  و"ب"  دوالرًا 
"هولسيم"  وأسهم  دوالرًا،   11,52
م���ن 15,99  ل��الس��م��ن��ت  ال��م��ن��ت��ج��ة 
"بنك  وأس��ه��م  دوالرًا   16,18 ال���ى 
ال��ى  م���ن 6,17  ال���م���درج���ة  ع������ودة" 
6,19 دوالرات وتراجع اسهم "بلوم 
بنك" المدرجة من 9,51 الى 9,50 
دوالرات لتستقر أسعار شهادات 
اليه على 10,00  ال��ع��ائ��دة  االي���داع 
دوالرات، شأن االسهم التفضيلية 
 100,00 ع���ل���ى  ل��������"ع�������ودة"   G  –
 B  – التفضيلية  واالس��ه��م  دوالر 
على  للتجارة  اللبناني  للبنك   C و 
ت��راج��ع��ت  وال�����ذي  دوالر   100,00
ال��ى  م���ن 104,00  م��ن��ه��ا   A ال��ف��ئ��ة
100,00 دوالر. وتبعًا لذلك، أقفل 
م���ؤش���ر "ب���ل���وم ان���ف���س���ت" ل��الس��ه��م 
اللبنانية بارتفاع نسبته 0,23 في 
في  ن��ق��اط،   1204,52 على  المئة 
النشاط  وضعيفة  متنوعة  س���وق 
تبودل فيها 70089 صكًا قيمتها 
م��ق��اب��ل  ف�����ي  دوالرًا،   832040
قيمتها  ص��ك��ًا   210474 ت������داول 

2,167,747 دوالرًا أول من أمس.

ضعف االقتصاد االميركي 
دعم االورو

على  االورو  ح���اف���ظ  ال����خ����ارج،  ف���ي 
مكاسبه في اسواق القطع العالمية، 
معززًا مواقعه فوق عتبة ال�1,14 دوالر 
ال��ت��ي كسرها ف��ت��رة ص��ب��اح أم��س في 
لندن بعد توقف عائدات السندات 
االل��م��ان��ي��ة ع��ن االرت���ف���اع. إال أن���ه بعد 
صدور بيانات اقتصادية في الواليات 

اتجاهات األسواق

أسهم "سوليدير" و"هولسيم" صعدت بالبورصة
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)و ص ف، رويترز، أ ش أ، أ ب(

ق������ال م����دي����ر "ال����م����رص����د ال����س����وري 
ل����ح����ق����وق االن��������س��������ان" رام����������ي ع��ب��د 
له  مقرا  لندن  يتخذ  ال��ذي  الرحمن 
ب���ات���وا على  إن "م��ق��ات��ل��ي ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ب��ع��د ك��ي��ل��وم��ت��ر واح�����د م���ن ال��م��وق��ع 
التابعة  ت��دم��ر"،  ف��ي مدينة  االث���ري 
لمحافظة حمص في وسط البالد، 
موضحًا أن "النظام ارسل تعزيزات 
يقصف  فيما  تدمر"  ال��ى  عسكرية 
المدينة،  محيط  ال��ح��رب��ي  ال��ط��ي��ران 
وان االشتباكات بين قوات النظام 
وم���ق���ات���ل���ي "ال������دول������ة االس����الم����ي����ة" 
وشرقها  المدينة  في شمال  ت��دور 

وجنوبها.
وارت��ف��ع��ت ح��ص��ي��ل��ة ال��ق��ت��ل��ى في 
المنطقة  ف��ي  ال��م��س��ت��م��رة  ال��م��ع��ارك 
م���ن���ذ ل���ي���ل ال���ث���ل���ث���اء - االرب�����ع�����اء ال���ى 
138، بينهم 73 من ق��وات النظام 
له، و65 من  الموالين  والمسلحين 

مقاتلي التنظيم.
وكان المرصد أعلن الخميس ان 
ق��رب  م��دن��ي��ا"  "أع����دم 26  التنظيم 
منهم،  عشرة  رؤوس  وقطع  ت��دم��ر، 
بعد اتهامهم ب�العمالة والتعاون مع 

"النظام النصيري".
وأك��������د م����ح����اف����ظ ح����م����ص ط����الل 
ال�����ب�����رازي ال���ج���م���ع���ة ان ال����وض����ع ف��ي 
مدينة تدمر "تحت السيطرة"، وان 
"تعزيزات في طريقها الى المدينة 

يتعامالن  والمدفعية  الجو  وس��الح 
مع اية عملية".

"الجيش  ان  أمني  مصدر  وأف���اد 
ي��رس��ل ع���ادة ت��ع��زي��زات ف��ي ح��االت 
م���م���اث���ل���ة وي���ع���ي���د ت��ج��م��ي��ع ق����وات����ه" 
ل���م���واج���ه���ة اي�����ة ت�����ط�����ورات، م��ش��ي��را 
ال�����ى ان�����ه ي���ج���ري ح���ال���ي���ًا "ع��م��ل��ي��ات 
وم����ن����اورات الع������ادة ال���وض���ع ال����ى ما 
كان، بعد احتواء هجوم المجموعات 
واحباط  ل��داع��ش  التابعة  االره��اب��ي��ة 
ع����دة م����ح����اوالت ت���س���ل���ل". وأض����اف 

ال��ح��رب��ي يتركز  ال��ط��ي��ران  أن "ع��م��ل 
التي  المجموعات  تدمير هذه  على 
تحاول التقدم من العمق في اتجاه 
المدينة وتستهدفها على المحاور 

التي تستخدمها".
 وف�������ي م����دي����ن����ة ت�����دم�����ر ح���ال���ي���ًا، 
استنادا الى البرازي،  اكثر من 35 
الف نسمة، بينهم نحو تسعة االف 

النزاع  ب��دء  منذ  المدينة  ال��ى  نزحوا 
ال���س���وري ق��ب��ل ارب����ع س���ن���وات. كما 
نزح المئات اليها من بلدة السخنة 
ال���م���ج���اورة ب��ع��د س��ي��ط��رة ال��ت��ن��ظ��ي��م 

عليها االربعاء.
وت��ق��ع ال��ب��ل��دة على ط��ري��ق سريع 
بمدينة  ال���زور  دي��ر  محافظة  ي��رب��ط 
ايضا  التنظيم  تمكن  وق���د  ت��دم��ر، 
من السيطرة في اليومين االخيرين 
على كل النقاط العسكرية الواقعة 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال����ذي ي��رب��ط ال��ب��ل��دة 

بتدمر.
وي����ق����ول ال���م���رص���د ال�����س�����وري إن 
اك��ث��ر م���ن م��ئ��ة ال���ف س����وري بينهم 
نازحون يسكنون في مدينة تدمر 

والبلدات المجاورة.

وطالب "االئتالف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة السورية" منظمة 
االم�����م ال��م��ت��ح��دة ل��ل��ت��رب��ي��ة وال��ع��ل��وم 
"بالتحرك  "االون��ي��س��ك��و"  والثقافة 
ووضعها  المدينة،  لحماية  العاجل 
وات����خ����اذ  أول����وي����ات����ه����ا  رأس  ع����ل����ى 
اإلج���������راءات ال����الزم����ة ل����دق ن��اق��وس 
ال��دول��ي  المجتمع  وتحميل  ال��خ��ط��ر 

مسؤولياته".
وات���ه���م ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م 
االئ���ت���الف س��ال��م ال��م��س��ل��ط "ال��ن��ظ��ام 
ب����ان����ه ي���ف���ض���ل ت���ح���ص���ي���ن م����راك����زه 
األمنية والعسكرية في المدن التي 
ال ي����زال ي��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا"، و"ع��ل��ى 
رغ���م  ال��خ��س��ائ��ر ف��ي ص��ف��وف��ه، فإنه 
التي  الحضارية  الكارثة  إل��ى  مرتاح 

الدولة  تنظيم  يرتكبها  أن  يمكن 
ف����ي ال���م���دي���ن���ة، م���ت���أم���اًل أن ت��وف��ر 
التي  للخسائر  غ��ط��اًء  ال��ك��ارث��ة  تلك 

يتكبدها على مختلف الجبهات".
الشهرين  ال��ن��ظ��ام خ���الل  وخ��س��ر 
المعارضة  مقاتلي  ام���ام  االخ��ي��ري��ن 
و"ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة" م��دي��ن��ة ب��ص��رى 
مع  ال��ح��دودي  الشام ومعبر نصيب 
االردن في محافظة درعا الجنوبية. 
ك���م���ا خ���س���ر م���دي���ن���ة ادل��������ب، م��رك��ز 
م��ح��اف��ظ��ة ادل������ب، وب���ع���ده���ا م��دي��ن��ة 
ج����س����ر ال����ش����غ����ور االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 

ومعسكر القرميد المجاور.
وق���ب���ل ن���ش���وب ال����ن����زاع ال���س���وري 
ش��ك��ل��ت   ،2011 آذار  م���ن���ت���ص���ف 
ت���دم���ر وج���ه���ة س���ي���اح���ي���ة ب��������ارزة اذ 

م��ن 150 الف  اك��ث��ر  ك��ان يقصدها 
سائح سنويا لمشاهدة آثارها التي 
تضم اكثر من الف عمود وتماثيل 
وم���ع���اب���د وم���ق���اب���ر ب��رج��ي��ة م��زخ��رف��ة، 
الى  اخ��ي��را،  للنهب  بعضها  تعرض 
ق������وس ن���ص���ر وح����م����ام����ات وم���س���رح 

وساحة كبيرة.
وفي جنيف، ش��ارك وفد رسمي 
ج����والت  ف����ي  ال���خ���ارج���ي���ة  وزارة  م����ن 
المشاورات التي دعا اليها المبعوث 
سوريا  ال��ى  المتحدة  لألمم  الخاص 
ستيفان دو ميستورا، وعقد الوفد 
المصري لقاءات مع ممثلي األطراف 
ال����دول����ي����ي����ن وق��������وى وش���خ���ص���ي���ات 
ال����م����ع����ارض����ة ال�����س�����وري�����ة ال���وط���ن���ي���ة 

المشاركة في تلك المشاورات.

دفع النظام السوري بتعزيزات اضافية إلى 
مدينة تدمر االثرية المدرجة على الئحة 

التراث العالمي، في محاولة لصد تقدم 
تنظيم "الدولة االسالمية"، الذي بات على 

مسافة كيلومتر واحد من المدينة المعروفة 
بـ"لؤلؤة الصحراء" و التي تضم آثارا قديمة 
ذات هندسة تمزج بين الحضارتين الرومانية 

واليونانية مع تأثير فارسي.

تالمذة من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين القائم جنوب دمشق والذي يحاصره النظام منذ أكثر من سنتين، ينتظرون في الصف لمغادرة المخيم من أجل اجراء 
امتحانات نهاية السنة في العاصمة الخميس.  )أ ف ب(

"الدولة اإلسالمية" على مسافة كيلومتر واحد من تدمر
النظام يدفع بقوات إضافية واالئتالف يناشد "األونيسكو" إنقاذها

االشتباكات بين قوات 
النظام ومقاتلي "الدولة 

االسالمية" تدور في 
شمال المدينة وشرقها 

وجنوبها

غضب يتجاوز النووي
هل تبحث دول الخليج العربية عن معادل استراتيجي 

لالتفاق النووي المرتقب بين ايران ومجموعة دول 1+5، 
أم انها تريد أن توّجه رسالة "حزم" الى الواليات المتحدة 

تحديدا مفادها ان ثمن التقارب المحتمل مع ايران، سيكون 
التضحية بالعالقات التاريخية التي ربطت بين واشنطن 

والخليج؟  
السلوك الخليجي في االونة االخيرة يربك الواليات 

المتحدة. حرب اليمن ال تجد حماسة في واشنطن على رغم 
المساعدة االميركية في هذا المجال. كما ان دعم "جبهة 
النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة" من دون حساب في 

سوريا، ال يجد صدى ترحيب في الواليات المتحدة وينسف 
استراتيجيتها القائمة على برامج تدريب لعناصر من 

المعارضة "المعتدلة".   
وفي حسابات الرئيس االميركي باراك أوباما ان واشنطن 

هي الضامن في النهاية ألمن دول الخليج العربية في اللحظات 
الحاسمة. وتجربة الكويت عام 1990 خير دليل على ما يمكن 
ان تذهب اليه اميركا إذا تعرضت أي من دول الخليج لعدوان 
خارجي. إذا لماذا رفع درجة التوتر في المنطقة اليوم الى هذا 

المستوى غير المسبوق والمخاطرة بالدفع نحو انفجار شامل؟  
الرسائل الصادرة من الخليج كلها عتب على أوباما المتهم 

بالتردد في الحسم العسكري في سوريا وبالالمباالة حيال 
الحوثيين في اليمن والمتفرج على تهميش سنة العراق، 

بدافع عدم الرغبة في اثارة خالف مع ايران يقضي على 
احتماالت التوصل الى اتفاق نووي يعتبره البيت االبيض 

ركيزة سياسته الخارجية في الشرق االوسط وخصوصًا 
بعد اخفاقه في تحريك عملية السالم بين الفلسطينيين 

واسرائيل.  
وفي سياق االحباط الخليجي من اوباما، كانت حرب اليمن 

وكان الدعم غير المسبوق للجهاديين بصفتهم القوة القادرة 
على التأثير في الميدان ال العناصر "المعتدلة" التي تبحث 

عنها الواليات المتحدة. وعليه فليس الشق النووي من 
االتفاق مع ايران هو ما يؤرق الخليجيين، بل ذلك المتعلق 
بالسلوك االميركي المتجنب للدخول في صدام مباشر مع 
طهران. وأكثر ما يؤرقهم هو كيف يمكن ان تترجم ايران 

خروجها من عزلتها الدولية بموجب االتفاق النووي، تعزيزًا 
لنفوذها في ما بات يعرف بالعواصم االربع من صنعاء الى 

بغداد ودمشق وبيروت.  
هذا مصدر القلق الخليجي، بينما مصدر القلق االميركي هو 

تنامي نفوذ "داعش" والجهاديين. وفي خضم التعارض في 
الرؤى، تهبط العالقات االميركية - الخليجية الى مستويات لم 

تعهدها من قبل ويرتفع التوتر في المنطقة وتتسع الحروب 
ويعاد رسم الخرائط بالدم.   

samih.saab@annahar.com.lb

فكرة  
سميح صعب

نتائج قمة كمب ديفيد

"املوند": أوباما                    
بين الخليج وطهران

ج���اء ف��ي اف��ت��ت��اح��ي��ة ال��ص��ح��ي��ف��ة: "خ����اض ب����اراك أوب���ام���ا الخميس 
الماضي تجربة صعبة وهو يحاول تبديد قلق حلفائه العرب في 
الخليج من اتفاق ن��ووي قريب مع إي���ران. وق��د سعى أوب��ام��ا الى 
رغبته في  انملة عن  التراجع قيد  الهدف من دون  ه��ذا  تحقيق 
االتفاق مع إيران... وعلى رغم التعهدات الصلبة التي قدمها الى 
ان يوقع معهم معاهدة  رف��ض  أمنهم، فقد  للدفاع عن  حلفائه 

دفاعية. 
وهو كان محقًا في ذلك اذ تطفح دول الخليج باالسلحة االكثر 
في  الدفاعية  الموازنة  قيمة  بلغت  المثال  سبيل  وعلى  تطورًا، 
السعودية  العام الماضي 80 مليار دوالر أي أكبر ست مرات من 
موازنة طهران. ال أحد يعرف ما ستكون الدينامية الديبلوماسية 
ال��ن��ووي م��ع إي���ران. لكن  - السياسية التي ستنجم ع��ن االت��ف��اق 
رف��ض أوب��ام��ا ال��وق��وف ب��ص��ورة ص��ارم��ة م��ع زع��م��اء مجلس التعاون 
بين طهران  إقامة عالقات طبيعية  ام��ام  الطريق  الخليجي يعبد 

وواشنطن".

"فورين بوليسي":      
صفقات بيع للسالح

كتب وليم هارتوغ: ")...( ان الطريقة االساسية لطمأنة دول 
الخليج الى وقوف اإلدارة األميركية الى جانبها هي بيعها المزيد 

من السالح المتطور. 
ويبدو ان بيع السالح هو الوسيلة المفضلة لدى إدارة أوباما في 
هذه الفترة لمعالجة جميع المواضيع، وحصيلة ذلك حتى اآلن 
هي المزيد من سفك الدماء. خالل سنواتها االولى وافقت إدارة 
أوباما رسميًا على تحويل أكثر من 64 مليار دوالر من السالح 
ثالثة  الخليجي،  ال��ت��ع��اون  مجلس  دول  ال��ى  األمنية  وال��خ��دم��ات 
ارباع هذا الملبغ ذهب الى السعودية الى جانب صفقات جديدة 
خ���الل سنتي 2014  م��ل��ي��ار دوالر  بنحو 15  ت��ق��در  ال��ري��اض  م��ع 

و2015. 
وتعتبر صفقات بيع السالح لدول الخليج من أكبر صفقات بيع 

السالح التي قامت بها إدارة أوباما".

"النيويورك تايمس":     
السير على حبل دقيق

محاولته  ف��ي  دق��ي��ق  حبل  على  أوب��ام��ا  ال��رئ��ي��س  يسير   )...("
ط��م��أن��ة دول ال��خ��ل��ي��ج. ف��ه��و ي���درك ان��ه غ��ي��ر ق���ادر ع��ل��ى ال��دف��اع 
اليابان  مع  المتحدة  الواليات  ال��دول كما فعلت  امن هذه  عن 
ل��ه��ا م��س��اع��دة  ي��ق��دم  ال��ج��ن��وب��ي��ة، ك��م��ا ال يستطيع أن  وك���وري���ا 
شبيهة بتلك التي يقدمها الى الدول االعضاء في حلف شمال

األطلسي".

في الصحافة العالمّية

معاودة محادثات السالم القبرصية
بإجراءات لبناء الثقة واجتماعات شهرية

)رويترز(

ع���ادت م��ح��ادث��ات ال��س��الم القبرصية 
ال���ت���ي ت���رع���اه���ا األم������م ال��م��ت��ح��دة بعد 
ت��وق��ف��ه��ا ث��م��ان��ي��ة أش����ه����ر، إذ واف����ق 
زعيما القبارصة اليونانيين واألتراك 
الثقة في  لبناء  إج���راءات  اتخاذ  على 
الصراع  إط��ار مسعى جديد لتسوية 

المستمر منذ عقود في الجزيرة.
وص�������رح ال���وس���ي���ط ال���ت���اب���ع ل��ألم��م 
ال���م���ت���ح���دة إس���ب���ن ب������ارث أي������دي ب���ان 
ال������رئ������ي������س ال�����ق�����ب�����رص�����ي ن���ي���ك���وس 
القبارصة  وزع��ي��م  أن��اس��ت��اس��ي��ادي��س 
األت�������راك م��ص��ط��ف��ى أك��ي��ن��ج��ي ال���ذي 
انتخب أخ��ي��رًا، وافقا على اإلج���راءات 
ال��ى ج��ان��ب االج��ت��م��اع مرتين شهريًا 
ع��ل��ى األق����ل. وق����ال ب��ع��د ال��م��ح��ادث��ات 
ساعات:  أرب��ع  قرابة  استغرقت  التي 
"ت������ب������ادال رؤي���ت���ي���ه���م���ا ع�����ن ق���ب���رص 
ال��س��ل��ط��ات  م�����وح�����دة". وأوض��������ح ان 

القبرصية التركية لن تلزم القبارصة 
ال��ي��ون��ان��ي��ي��ن ب��ع��د اآلن م����لء ن��م��اذج 
ت��اش��ي��رات دخ���ول عند ن��ق��اط العبور 
الى شمال قبرص وذل��ك في مبادرة 

حسن نية.
قدم  أناستاسياديس  أن  واع��ل��ن 
إح��داث��ي��ات ح��ق��ول األل���غ���ام األرض��ي��ة 
التي زرعها القبارصة اليونانيين قبل 
1974 وال��ت��ي ت��ق��ع اآلن ف��ي أراض���ي 
ال���ق���ب���ارص���ة األت��������راك. وي��ع��ب��ر اآلالف 
يوميًا من خالل سبع نقاط تفتيش 

في منطقة عازلة بالجزيرة.
وق��ال أكينجي في موقع "تويتر" 
للتواصل االجتماعي قبل المحادثات: 
أن  أتمنى  الطرفين...  خير  "أتمنى 
مشرق  مستقبل  بداية  اليوم  يكون 
وانقسمت  ولبلدنا".  القبارصة  لكل 
قبرص بعد غزو تركيا لها عام 1974 
ع��ق��ب ان��ق��الب اس��ت��م��ر ف��ت��رة قصيرة 

ودعمته اليونان.

)و ص ف، رويترز، أ ب(

االسالمية"،  "الدولة  تنظيم  سيطر 
"داع�����������ش" س����اب����ق����ًا، ع���ل���ى ال��م��ج��م��ع 
بمحافظة  ال����رم����ادي  ف���ي  ال��ح��ك��وم��ي 
األن��ب��ار ف��ي غ��رب ال��ع��راق، االم���ر ال��ذي 
ي��ج��ع��ل��ه ق����اب ق��وس��ي��ن أو أدن�����ى من 
المدينة، في  االستحواذ على كامل 
ما سيشكل أكبر انتصار عسكري له 

في العراق منذ نحو سنة. 
وج�����اء ه����ذا ال��ت��ق��دم ف���ي ال��م��دي��ن��ة 
غرب  كيلومتر  مئة  نحو  تبعد  ال��ت��ي 
بغداد، غداة شن التنظيم المتشدد 
ه��ج��م��ات مكثفة ع��ل��ى ج��ب��ه��ات ع��دة 
ف���ي م��ح��اف��ظ��ة األن���ب���ار ال��ت��ي يسيطر 
على مساحات واسعة منها، شملت 
مراكز  واق��ت��ح��ام  ان��ت��ح��اري��ة  تفجيرات 
ع��س��ك��ري��ة وال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ن��اط��ق 

جديدة.
وق�����ال رائ�����د ف���ي ش���رط���ة ال���رم���ادي 
المجمع  ع��ل��ى  سيطر  ""داع�����ش"  إن 
ال���ح���ك���وم���ي وس������ط ال������رم������ادي ورف����ع 
راي������ة ال��ت��ن��ظ��ي��م ف�����وق م��ب��ن��ى ق���ي���ادة 
القوات  انسحاب  بعد  األنبار،  شرطة 
األم���ن���ي���ة ال�����ى م���ق���ر ق����ي����ادة ع��م��ل��ي��ات 
األن��ب��ار ش��م��ااًل. وع���زا االن��س��ح��اب إلى 
"ش����دة االش��ت��ب��اك��ات وان��ف��ج��ار ع��دد 
من السيارات المفخخة التي تسببت 
بإلحاق أضرار كبيرة بعدد من مباني 
المجمع" الذي يضم مباني حكومية 
عدة، أبرزها مقر المحافظة ومديرية 

شرطة األنبار.
وأفادت مصادر أخرى في الشرطة 
أن مقاتلي التنظيم استخدموا جرافة 
م���درع���ة إلزال�����ة ال���ج���دران ال��خ��رس��ان��ي��ة 
التي تقطع الطرق المؤدية إلى مركز 
الحكومي  للمجمع  ال��م��ج��اور  الشرطة 

وفجروها عندما وصلت إلى المركز.
التنظيم  ت��ح��دث  ال��م��ق��اب��ل،  وف���ي 
ف��ي ح��س��اب��ات ج��ه��ادي��ة ع��ن "اقتحام 
ال��م��ج��م��ع ال��ح��ك��وم��ي ال��ص��ف��وي وس��ط 
الرمادي من قبل كواسر األنبار"، مما 
"أدى الى السيطرة عليه بعد تصفية 
م����ن ف���ي���ه م����ن ال���م���رت���دي���ن وم������ن ث��م 
تفخيخ مباني مجلس محافظة األنبار 
وم��دي��ري��ة ش��رط��ة االن���ب���ار ال��ص��ف��وي��ة 

المجاورين ونسفها".
وي����س����ت����خ����دم ال����ت����ن����ظ����ي����م ع����ب����ارة 

"ال���ص���ف���وي" ل����الش����ارة ال����ى ال��ج��ي��ش 
ال����ع����راق����ي ال������ذي ي��ت��ه��م��ه ب��ال��ت��ب��ع��ي��ة 
الي���ران، وع��ب��ارة "ال��م��رت��دي��ن" لوصف 

المسلحين المناهضين له.
وبثت إذاعة تابعة لتنظيم "الدولة 
اإلس���الم���ي���ة" أن أف������راده "ي��س��ط��رون 
بدمائهم مالحم الشهادة والبطولة" 
ف���ي األن����ب����ار، ع��ب��ر س��ل��س��ل��ة ع��م��ل��ي��ات 
نفذ  عسكرية،  مواقع  ضد  انتحارية 
أحدها "األخ االستشهادي أبو موسى 

البريطاني". 
وج��اء في نشرة "البيان" أن��ه "في 
ح����ي ال��ج��م��ع��ي��ة ف����ي ال�����رم�����ادي، ن��ف��ذ 
أربعة عشر  الله في  الله حكم  جنود 
سروا خالل المعارك 

ُ
مرتدًا كانوا قد أ

الدائرة هناك". كما قتل 13 جنديًا 
في تفجير منازل كانوا يستخدمونها 

شرق الرمادي.
سيطرته  التنظيم  أع��ل��ن  ك��ذل��ك 
القريبة  ال��ج��ب��ة  ب��ل��دة  ع��ل��ى  الخميس 
م��ن ق��اع��دة األس����د ال��ج��وي��ة ال��ع��راق��ي��ة 
ح��ي��ث ي�����درب م���ئ���ات ال��م��س��ت��ش��اري��ن 
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن األم��ي��رك��ي��ي��ن ال��ج��ن��ود 
وأبناء العشائر على قتال الجهاديين.
وأك�����د م���ص���در ع���ش���ائ���ري س��ق��وط 
حكمت  الشيخ  فعل  ومثله  ال��ب��ل��دة. 
س��ل��ي��م��ان، وه����و ق���ي���ادي ف���ي إح���دى 
العشائر السنية المناهضة للتنظيم، 
في  الحكومي  المجمع  إل��ى  بالنسبة 

ال��رم��ادي وان��س��ح��اب ال��ق��وات األمنية 
التي "تقاتل في مناطق متفرقة من 

دون قيادة مركزية".
وف����ي ح����ال ت��م��ك��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م من 
السيطرة على كامل الرمادي، يكون 
ق����د أم����س����ك ب���م���رك���زي م��ح��اف��ظ��ت��ي��ن 
ع��راق��ي��ت��ي��ن، ذل���ك أن���ه ي��س��ي��ط��ر منذ 
مركز  الموصل،  مدينة  على  حزيران 
م��ح��اف��ظ��ة ن���ي���ن���وى. وك�����ان ال��ت��ن��ظ��ي��م 
يحتل اي��ض��ا م��دي��ن��ة ت��ك��ري��ت، مركز 
القوات  لكن  الدين،  محافظة صالح 

العراقية استعادتها مطلع نيسان.
وقبل أيام كثف التنظيم هجماته 
ع���ل���ى ال������رم������ادي وم���ح���ي���ط���ه���ا وج������وار 
منذ  عليها  يسيطر  ال��ت��ي  ال��ف��ل��وج��ة 

مطلع 2014.
وت���ح���دث ع��ض��و م��ج��ل��س محافظة 
األنبار عذال عبيد عن "ح��دوث خرق 
هجوم  بعد  المدينة  مركز  ف��ي  أمني 
ن��ف��ذه مسلحو "داع����ش" االره��اب��ي��ون 
ل����ي����اًل". وأش�������ار إل�����ى أن ال��م��دن��ي��ي��ن 
ي��ح��اول��ون ال��خ��روج م��ن ال��م��دي��ن��ة، في 
م���ا ق���د ي��ش��ك��ل م���وج���ة ن�����زوح ك��ب��ي��رة 
ثانية منها منذ نيسان. وح��ذر رائد 
ف��ي ال��ج��ي��ش م��ن أن���ه "إذا ل��م ترسل 
ال��ح��ك��وم��ة أي ت��ع��زي��زات ول���م ينقذنا 
الدولي،  لالئتالف  التابع  الجو  س��الح 
أن���ن���ا سنفقد  أؤك�����د  أن  ف��ي��م��ك��ن��ن��ي 
ال��ل��ي��ل...  ب��ح��ل��ول منتصف  ال���رم���ادي 

إننا  ستقع م��ذب��ح��ة وس��ن��ذب��ح ك��ل��ن��ا. 
ن��داف��ع ع��ن ال��م��دي��ن��ة م��ن��ذ أش��ه��ر وال 
نستحق أن نقتل بهذه الطريقة. إنه 

أمر مذل".
ويذكر أن األنبار كان لها حيز مهم 
الخميس  نشر  ف��ي تسجيل ص��وت��ي 
ل��زع��ي��م "ال���دول���ة االس��الم��ي��ة" أب���و بكر 
البغدادي، األول له منذ ستة اشهر، 
دع����ا ف��ي��ه ال��م��س��ل��م��ي��ن إل����ى "ال��ه��ج��رة 
و"أرض  االس����الم����ي����ة"  ال�����دول�����ة  ال�����ى 
ال��خ��الف��ة" ال��ت��ي أع��ل��ن إق��ام��ت��ه��ا ال��ع��ام 
الماضي في مناطق سيطرته بسوريا 
وال���ع���راق. وأث��ن��ى على "أس����ود ال��والء 
وال���ب���راء ال��ك��واس��ر ف��ي األن���ب���ار ال��ذي��ن 
ه��دم��وا ح��ص��ون ال��م��رت��دي��ن وان��ت��زع��وا 
األن���ب���ار ان��ت��زاع��ا م��ن أع��ي��ن ال��م��رت��دي��ن 
وح��ل��وق ال���رواف���ض رغ���م ان���ف أمريكا 

وحلفائها".
وح�������ذر رئ����ي����س م���ج���ل���س ال����ن����واب 
ال��ج��ب��وري م��ن انهيار  ال��ع��راق��ي سليم 
وشيك كامل في ال��رم��ادي تكون له 
أخطاره على أمن العراق كله. ووصف 
محافظ األنبار صهيب الراوي الوضع 
ب��أن��ه خ��ط��ي��ر، وإن ت��ك��ن ال���رم���ادي لم 

تسقط بعد. 
إلى ذل��ك، قتلت القوات العراقية 
"الدولة  مسلحي  من   53 المشتركة 
عسكرية  عمليات  خ��الل  اإلسالمية" 
في محافظتي صالح الدين وكركوك.

مدنيون سنيون يفرون من أحد أحياء مدينة الرمادي أمس.  )رويترز(

"داعش" يسيطر على مجمع اإلدارة املحلية يف الرمادي
نزوح كبير ودعوات إلى تدخل االئتالف لتفادي "مذبحة"
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تقلصت فرص نجاح مؤتمر سياسي 
لألفرقاء اليمنيين في الرياض كان مقررًا 

أن يبدأ أعماله غدًا بعد اعالن االمم 
المتحدة ترتيبات لعقد مؤتمر حوار يجمع 
أطراف األزمة اليمنية في دولة محايدة 

ستحدد الحقًا، وذلك بعد جولة مشاورات 
أولى جمعت المبعوث الخاص للمنظمة 

الدولية الموريتاني اسماعيل ولد شيخ 
أحمد مع قادة من جماعة "انصار الله" 

وأكثر القوى السياسية.

الهدنة اإلنسانية أعادت مظاهر الحياة جزئيًا إلى املدن اليمنية
رواية عن تحضير املبعوث األممي لحوار بين األطراف يف جنيف

صنعاء - أبو بكر عبدالله

أف�����ادت دوائ�����ر س��ي��اس��ي��ة يمنية 
صنعاء  غ��ادر  األممي  المبعوث  أن 
ح��ام��ًا م��ق��ت��رح��ات أول��ي��ة ل��م��ع��اودة 
م���ف���اوض���ات ال��ح��ل ال��س��ي��اس��ي في 
األمم  رعاية  في  بسويسرا  جنيف 
ال��م��ت��ح��دة، ودع���ا "ج��م��ي��ع األط���راف 
إل����ى االم���ت���ن���اع ع���ن أي أع���م���ال قد 
ت��ق��ّوض أم���ن وس��ام��ة ال��م��ط��ارات 
اليمنية والمرافئ والبنية التحتية 
، وش��ج��ع ع��ل��ى رف���ع ال��ح��ظ��ر ال���ذي 
أجل  "من  التحالف  ق��وات  تفرضه 
ال��وق��ود وال��غ��ذاء  تيسير اس��ت��ي��راد 
اليمنيين  والدواء وتسهيل إعادة 

العالقين في الخارج.

انتهاك الهدنة
وق���د وص��ل��ت إل���ى م��ط��ار صنعاء 
ال��������دول��������ي ط�������ائ�������رة م�����س�����اع�����دات 
للمفوضية  ت��اب��ع��ة  أول���ى  ان��س��ان��ي��ة 
ال��س��ام��ي��ة ل��ام��م ال��م��ت��ح��دة ل��ش��ؤون 
ال��اج��ئ��ي��ن ب��ال��ت��زام��ن م���ع اس��ت��م��رار  
ط���ائ���رات ال��ت��ح��ال��ف ال����ذي ت��ق��وده 
ال���س���ع���ودي���ة ف����ي ال��ت��ح��ل��ي��ق ف���وق 
أك���ث���ر ال��م��ح��اف��ظ��ات ال��ي��م��ن��ي��ة من 
غ��ي��ر أن ت��ش��ن غ����ارات، ف��ي م��ا ع��دا 
غ����ارة واح����دة ف��ي م��ح��اف��ظ��ة ع��دن، 
واستمرار قوات الجيش السعودي 
ف����ي ق���ص���ف ع������دد م����ن ال��م��ن��اط��ق 

محافظتي صعدة  ف��ي  ال��ح��دودي��ة 
في  والصواريخ  بالمدفعية  وحجة 
اليمني  الجيش  قيادة  اعتبرته  ما 

"خرقا للهدنة االنسانية".
وبينما تحدثت تقارير مستقلة 
للحوثيين  ج��م��اع��ي  ان��س��ح��اب  ع��ن 
الغربية  ال��ح��دودي��ة  ال��م��ن��اط��ق  م��ن 
ل���م���ح���اف���ظ���ة ص�����ع�����دة ال���م���ح���اذي���ة 
ل���م���ن���اط���ق ح�����دودي�����ة م���ط���ل���ة ع��ل��ى 
م����ن����ط����ق����ة ج��������������ازان ال����س����ع����ودي����ة 
أم������س، ات���ه���م���ت ق����ي����ادة ال��ج��ي��ش 
ق���وات ح���رس ال���ح���دود ال��س��ع��ودي 
ب��اس��ت��ح��داث م���واق���ع ج���دي���دة في 

مناطق حدودية.
ف�������ي غ������ض������ون ذل�����������ك، ات���ه���م���ت 
ق��وات  ت��ع��ز  ف��ي  الشعبية  ال��م��ق��اوم��ة 
الهدنة  ب��خ��رق  والحوثيين  الجيش 
ب���ع���د ق���ص���ف���ه���ا م���ن���اط���ق ت���م���رك���زه���ا 
شنها  إل��ى  وال��دب��اب��ات،  بالمدفعية 
هجمات في محاولتها السيطرة على 

مواقع خاضعة لسيطرة المقاومة.
وعلى رغم اعان اطراف الصراع 
ف����ي ال����داخ����ل ال���ت���زام���ه���م ال��ه��دن��ة 
االنسانية، إال أن المواجهات بين 
ق���وات ال��ج��ي��ش ت��س��ان��ده��ا ال��ل��ج��ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ال���م���وال���ي���ة ل��ل��ح��وث��ي��ي��ن 
وم���س���ل���ح���ي ال���م���ق���اوم���ة ال��ج��ن��وب��ي��ة 
الموالية للرئيس عبد ربه منصور 
ه����ادي اس��ت��م��رت ف���ي أح���ي���اء ع��دة 

بمحافظة عدن.

)أ ف ب(  حوثيون على دبابة في حي منصورة بعدن الخميس.  

كما اح��ت��دم��ت ال��م��واج��ه��ات في  
اح���ي���اء ع���دة م���ن م��دي��ن��ة ت��ع��ز بين 
الشعبية  وال��ل��ج��ان  الجيش  ق���وات 
ال���م���وال���ي���ة ل��ل��ح��وث��ي��ي��ن وم��س��ل��ح��ي 
"االخ�����������وان ال���م���س���ل���م���ي���ن" ال���ذي���ن 
ي��ت��ح��ال��ف��ون م���ع ق�����وات ع��س��ك��ري��ة 
م����وال����ي����ة ل���ل���رئ���ي���س ه�������ادي ت��ح��ت 

مظلة" المقاومة الشعبية".
وش���وه���دت دب���اب���ات ف��ي بعض 
األح������ي������اء ال���ش���م���ال���ي���ة وال���غ���رب���ي���ة 
وال��ش��رق��ي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة، ك��م��ا سمع 

متفرقة  مناطق  في  قذائف  دوي 
للمدنيين  ن����زوح  ع��م��ل��ي��ات  وس���ط 
ف���ي االح���ي���اء ال��ق��ري��ب��ة م���ن مناطق 

المواجهات.
مسلحي  م���ن  اآلالف  وي����ش����ارك 
ج���م���اع���ة "االخ����������وان ال��م��س��ل��م��ي��ن" 
وج�����ن�����ود م�����ن ق��������وات ال�����ل�����واء 35 
م�����درع ال���م���وال���ي ل��ل��رئ��ي��س ه���ادي 
في هذه المواجهات التي امتدت 
إل����ى م���دي���ري���ة ص��ب��ر ال����م����وادم ف��ي 
تعز  لمدينة  الغربية  المرتفعات 

أسلحة  ال��ط��رف��ان  يستخدم  حيث 
م���ت���وس���ط���ة وث���ق���ي���ل���ة ب����م����ا ف��ي��ه��ا 
مما  دب��اب��ات ومدفعية وص��واري��خ، 
اش��اع ح��ااًل م��ن ال��ذع��ر ف��ي أوس��اط 

السكان.
وف�����ي م���ح���اف���ظ���ة م�������أرب ، أك���د 
مسؤولون ووجهاء أن المواجهات 
إح����ت����دم����ت ب���ي���ن ق�������وات ال��ج��ي��ش 
تساندها اللجان الشعبية الموالية 
ل��ل��ح��وث��ي��ي��ن وم���س���ل���ح���ي ال��ق��ب��ائ��ل 
المسلمين"  ل����"االخ���وان  ال��م��وال��ي��ن 
وم���س���ل���ح���ي ت���ن���ظ���ي���م "ال����ق����اع����دة" 
ف���ي م��ن��اط��ق ال��ع��ط��ي��ف وال��ج��ب��ي��ن��ة 
مستخدمين  وال���ح���م���راء  وال��ط��ل��ع��ة 

اسلحة متوسطة وثقيلة. 

مظاهر الحياة
وعادت مظاهر الحياة جزئيًا في 

بعد  اليمنية  ال��م��ح��اف��ظ��ات  ب��ع��ض 
غ��ارات��ه��ا.  التحالف  ط��ائ��رات  وق��ف 
وق������ال م����س����ؤول����ون ف����ي م��ح��اف��ظ��ة 
االس��واق  بعض  إن  الجنوبية  تعز 
وال����م����ص����ارف وال����ش����رك����ات ب����دأت 
بفتح أبوابها خال ساعات النهار 
للمواطنين شراء  أت��اح  األول��ى مما 
ب��ع��ض ال��س��ل��ع األس��اس��ي��ة وسحب 
ام���������وال م�����ن ال����م����ص����ارف ف�����ي ظ��ل 
الكهرباء  لخدمات  كامل  انقطاع 

والمياه وشح الوقود.
ك����ذل����ك ع�������ادت ح����رك����ة ال��ن��ق��ل 
ن��ت��ي��ج��ة اس��ت��ع��ان��ة سائقي  ج��زئ��ي��ًا 
الغاز  بمادة  والسيارات  المركبات 
ال���م���ن���زل���ي ل��ت��ش��غ��ي��ل م��رك��ب��ات��ه��م 
ف�����ي ظ�����ل ارت�����ف�����اع�����ات ت��ض��خ��م��ي��ة 
ح�����ادة  الس���ع���ار ال��س��ل��ع واألدوي�����ة 

والخدمات. 

يحيي الفلسطينيون في 
15 أيار من كل سنة 

ذكرى النكبة خارج ديارهم 
وتهجيرهم الى بقاع مختلفة 

من العالم عام 1948 بعد 
اعالن قيام دولة اسرائيل

مواجهات في محافظات عدن وتعز ومأرب واتهامات 
متبادلة بخرق وقف النار

الصين والهند تتعّهدان تهدئة نزاعات الحدود     

)رويترز(

اقترحت الصين والهند امس اجراءات لحل نزاع حدودي 
قديم مع سعي  بيجينغ الى ازالة عقبات امام عاقة تقول 

القيادة الصينية انها يمكن ان تغير النظام السياسي 
العالمي.

والتقى رئيس الوزراء الصيني لي كيتشيانغ رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي في  بيجينغ وهي المحطة الثانية في 
زيارته للصين التي تستمر ثاثة ايام وتعهد الجانبان تعزيز 

التعاون بين عماقي آسيا.
 وقال لي: "نحن قادرون على جعل النظام العالمي

السياسي واالقتصادي يتحرك في اتجاه اكثر انصافا 
واتزانا".

وجاء في بيان مشترك ان الدولتين اتفقتا على ان يبدأ 
جيشاهما زيارات سنوية وعلى توسيع نطاق التعاون بين 
قادة حرس الحدود والبدء باستخدام خط عسكري ساخن 
طرح للنقاش في السنوات االخيرة لتهدئة التوترات على 

الحدود.
وتصاعدت التوترات بين الصين والهند العام الماضي 

على الحدود المتنازع عليها. وتتحدث الصين عن أحقيتها 
في السيادة على أكثر من 90 الف كيلومتر مربع تحكمها 

نيودلهي في القطاع الشرقي من جبال هيمايا. بينما تقول 
الهند ان الصين تحتل 38 ألف كيلومتر مربع من اراضيها 
في هضبة اكساي تشين في الغرب. كما تشتبه الهند في 

تأييد الصين لباكستان خصمها التاريخي.

ليبيا: "داعش" قطع رأس شابين قرب سرت  
 

)و ص ف(       

قتل أفراد من تنظيم "الدولة االسامية" )داعش( الخميس 
شابين بقطع رأسيهما في منطقة هراوة قرب مدينة سرت 

بوسط ليبيا، بعدما نصبوا لهما مكمنًا. 
ونقلت وكالة االنباء الموالية للحكومة في طرابلس عن 
مصدر في المجلس المحلي لهراوة التي تبعد نحو 70  

كيلومترًا شرق سرت ان "مجموعة مسلحة تنسب نفسها لما 
يسمى تنظيم الدولة قامت صباح اليوم بالهجوم على عدد 

من شباب المنطقة".
واضاف   ان الهجوم ادى الى "مقتل اثنين وجرح ثاثة 

آخرين".
واوضح ان "المجموعة المسلحة نصبت مكمنًا داخل مبنى 

تحت االنشاء على اطراف المنطقة وتمكنت من مباغتة هؤالء 
الشباب غير المسلحين وقامت بقتل اثنين منهم وفصل 

رأسيهما عن جسديهما والذت بالفرار، فيما اصيب الثاثة 
اآلخرون بجروح متفاوتة".

وينتمي معظم سكان هراوة الى قبيلة اوالد سليمان الموالية 
لقوات "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ 

الصيف الماضي.

مـوجــز

سفينة أملانية أنقذت 107 مهاجرين قبالة ليبيا

)رويترز(

أص���در ال��ج��ي��ش األل��م��ان��ي ب��ي��ان��ا ج��اء 
أنقذت  "ه��ي��س"  سفينته  إن  فيه 
107 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا 

أمس.
وأف������ادت ال��ت��ق��اري��ر أن ال��ع��م��ل��ي��ة 
م���س���اء   12:10 ال�����س�����اع�����ة  ب����������دأت 

ب��ال��ت��وق��ي��ت ال��م��ح��ل��ي ع��ل��ى م��س��اف��ة 
مدينة  ش��رق  ش��م��ال  كيلومترا   83
طرابلس واستغرقت ساعة كاملة. 
قاربا  ه��ن��اك  أن  الجيش  وأض���اف 

ثانيا يجري البحث عنه.
ن���ح���و  إن  اي�����ط�����ال�����ي�����ا  وأع������ل������ن������ت 
3600 م��ه��اج��ر ان���ق���ذوا م��ن ق���وارب 
افريقيا  م��ن  اب��ح��اره��ا  ل���دى  مكتظة 

 ال���ى اوروب������ا خ���ال ال��س��اع��ات ال����48
االخيرة.

وق���ال خ��ف��ر ال��س��واح��ل اإلي��ط��ال��ي 
ن��ق��ل��وا  م��ه��اج��ر  م���ن 600  أك���ث���ر  إن 
وإن  في صقلية  كاتانيا  ميناء  إل��ى 
آخرين   2500 انتشلت  إنقاذ  ف��رق 
من ق��وارب متهالكة قبالة سواحل 

ليبيا.

)رويترز(

إق���ام���ة درع ص��اروخ��ي��ة  ت��س��ت��غ��رق 
ال��خ��ل��ي��ج  دول  ل���ح���م���اي���ة  أم���ي���رك���ي���ة 
إي����ران����ي  م�����ن أي ه����ج����وم  ال���ع���رب���ي���ة 
س������ن������وات، ك����م����ا ت���ت���ط���ل���ب ت���ع���زي���ز 
وم��زي��دا  المنطقة  دول  ب��ي��ن  ال��ث��ق��ة 
م���ن م��ب��ي��ع��ات األس��ل��ح��ة األم��ي��رك��ي��ة 
ال���ح���س���اس���ة وت����دري����ب����ات أم��ي��رك��ي��ة 
مكثفة لتفادي أي حوادث عارضة 
من  المضطربة  المنطقة  ه��ذه  ف��ي 

العالم.
وك��ان تجديد االل��ت��زام المشترك 
إقليمي إحدى  إلقامة نظام دفاعي 
ال��ن��ت��ائ��ج ال���راس���خ���ة ال��ق��ل��ي��ل��ة لقمة 
انعقدت الخميس في كمب ديفيد 
بين الرئيس األميركي باراك أوباما 
كانوا  ال��ذي��ن  الخليج  ف��ي  وحلفائه 
ي���س���ع���ون إل�����ى ت���ع���ه���دات دف��اع��ي��ة 
نووي  اتفاق  قبل  أميركية جديدة 
م��ح��ت��م��ل ي���خ���ش���ون أن ي������ؤدي إل���ى 

تمكين خصمهم اللدود إيران.
وي���ق���ول م���س���ؤول���ون أم��ي��رك��ي��ون 
اآلن  ال������ظ������روف  إن  وخ���ل���ي���ج���ي���ون 
ال���دول  ق��دم��ا، ألن  م��ؤات��ي��ة للمضي 
المهمات  م��ن  بمزيد  تقوم  العربية 

العسكرية المشتركة.
وج�������اء ف����ي ب����ي����ان م���ش���ت���رك ب��ع��د 
م��ل��ت��زم��ة  ال��م��ج��ل��س  أن دول  ال��ق��م��ة 
ت���ط���وي���ر ق�������درة دف�������اع ص���اروخ���ي���ة 
إن��ذار  باليستية بما في ذل��ك نظام 

م��ب��ك��ر ب��م��س��اع��دة ف��ن��ي��ة أم��ي��رك��ي��ة. 
وت��ع��ه��دت واش��ن��ط��ن س��رع��ة إم���داد 
دول ال��م��ج��ل��س ب��األس��ل��ح��ة وإرس���ال 
المنطقة خال األسابيع  إلى  فريق 

المقبلة لمناقشة التفاصيل.
ال��ع��رب��ي��ة  ال��خ��ل��ي��ج  وت��خ��ش��ى دول 
أن يؤدي تخفيف العقوبات ضمن 
أي ات��ف��اق ن����ووي م��ع إي����ران بحلول 
30 ح��زي��ران إل��ى إن��ع��اش االقتصاد 
اإليراني وتمكين طهران من شراء 

صواريخ أكثر دقة وفاعلية.
وس��ي��س��م��ح وج����ود ن��ظ��ام دف��اع��ي 
م��ت��ك��ام��ل ل�����دول ال��خ��ل��ي��ج ب��ص��د أي 
ه��ج��وم إي��ران��ي ع��ل��ى ن��ح��و أف��ض��ل إذ 
والصواريخ  ال���رادار  أجهزة  سيربط 
االع�����ت�����راض�����ي�����ة ف������ي ت����ل����ك ال��������دول 
لمواجهة أنواع شتى من الصواريخ.

وس��ي��س��ت��خ��دم ال���ن���ظ���ام األق���م���ار 
االص��ط��ن��اع��ي��ة األم���ي���رك���ي���ة ل���إن���ذار 
أم��ي��رك��ي��ة  رادار  وأج����ه����زة  ال��م��ب��ك��ر 
وخليجية لرصد انطاق أي صاروخ 
م��ع��اد وإط����اق ص����اروخ م��ن ال��ج��و أو 
البحر لتدميره على ارتفاع بعيد من 

األرض.
وس���ت���ك���ون ش����رك����ات "ل��وك��ه��ي��د 
م���ارت���ن" و"ري���ث���ي���ون" و"ن����ورث����روب 
غرومان" كبرى الجهات المتنافسة 
ع��ل��ى إق��ام��ة ن��ظ��ام م��رك��زي للقيادة 
والتحكم للدرع ألنها تقوم بالفعل 
ب��ع��م��ل م��م��اث��ل ل��ل��ج��ي��ش األم��ي��رك��ي 

وحلفاء مهمين.

مركز  ف��ي  الكبير  المحلل  ورأى 
والدولية  االستراتيجية  الدراسات 
أن���ط���ون���ي ك����وردزم����ان أن ال��ت��ح��دي 
األك�����ب�����ر ل����ن����ج����اح ال����������درع س���ي���ك���ون 
ال���ت���وص���ل إل����ى ت���واف���ق واس�����ع على 
تهديدات.  أي  م��ع  التعامل  ق��واع��د 
وق��ال: "عليك االنتهاء من منظومة 
االش����ت����ب����اك ب���رم���ت���ه���ا ق���ب���ل إط�����اق 

الصاروخ األول".
والح����ظ خ���ب���راء أن ال���وص���ول إل��ى 
ات��ف��اق��ات  سيتطلب  النقطة  ه���ذه 
ل��م ي��س��ب��ق ل��ه��ا م��ث��ي��ل ب��ي��ن الجيش 
األم������ي������رك������ي وم����ج����ل����س ال����ت����ع����اون 
الخليجيين  الحلفاء  وبين  الخليجي 
البيانات  تبادل  على  بينهم  ما  في 
ال��ح��س��اس��ة ل��ت��ف��ادي خ��ط��ر إس��ق��اط 
 ط��������ائ��������رة ص������دي������ق������ة م��������ن ط����ري����ق

الخطأ.
وي��ش��ي��ر م���س���ؤول���ون أم��ي��رك��ي��ون 
ال�����ى أن إج�������راء ت���دري���ب���ات م��ك��ث��ف��ة 
المتحدة سيكون  الواليات  بقيادة 
مهما للوصول إلى الحد األدنى من 

مخاطر الحوادث العارضة.
ول����ل����ج����ي����ش األم������ي������رك������ي ف����ع����ًا 
ع��ش��ر ب��ط��اري��ات ص���واري���خ م��ن ط��راز 
الصواريخ  من  للحماية  "باتريوت" 
في  ال��م��دى  ال��ق��ص��ي��رة  الباليستية 
له  ك��م��ا  واألردن.  ال��خ��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة 
"اي. ط�����راز  م���ن  ق����وي  رادار  ن���ظ���ام 
ان-ت����ي.ب����ي.واي2-" ل��رص��د إط��اق 

الصواريخ.

الدرع الصاروخية األميركية لحماية الخليج
تتطّلب سنوات من التدريب وبيع األسلحة

الفلسطينيون أحيوا الذكرى الـ67 للنكبة
بمسيرات ومواجهات مع االحتالل

في فلسطين مسيرة جماهيرية في 
م��دي��ن��ة خ����ان ي���ون���س ج���ن���وب ق��ط��اع 
الكبير  المسجد  م��ن  انطلقت  غ���زة، 
ف����ي ح���ض���ور ق������ادة ال���ح���رك���ة وح��ش��د 
ج��م��اه��ي��ري ك��ب��ي��ر ورف����ع ال��م��ش��ارك��ون 
ف��ي��ه��ا ع��ل��م ف��ل��س��ط��ي��ن. وق�����ال عضو 
ال��م��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي ل��ل��ح��رك��ة محمد 
ال��ه��ن��دي ف���ي ك��ل��م��ة خ���ال ال��م��س��ي��رة 
مستمرة  الفلسطينية  المقاومة  ان 
واس����رائ����ي����ل ه����ي ال����ع����دو ال���م���رك���زي 
ل��أم��ة. واض���اف: "ستبقى فلسطين 
ه��ي ال��راف��ع��ة وستبقى ال��ق��دس هي 
العدو  اس��رائ��ي��ل  وستبقى  البوصلة 
فلسطين  ل��ام��ة وستبقى  ال��م��رك��زي 

محررة".

اشتباكات في الضفة
وت�������ح�������دث�������ت م���������ص���������ادر أم����ن����ي����ة 
عن  ع��ي��ان  ش��ه��ود  ال����ى  فلسطينية 
اص���اب���ة ال��ج��ي��ش االس��رائ��ي��ل��ي ع��ش��رة 
بالرصاص  االق��ل  على  فلسطينيين 
ال���ح���ي وال���م���ط���اط خ����ال اش��ت��ب��اك��ات 
ف��ي ش��م��ال م��دي��ن��ة ن��اب��ل��س بالضفة 

الغربية.
وق�����ال ه�����ؤالء "ان اك���ث���ر م���ن ال��ف 
م��س��ت��وط��ن ن��ق��ل��وا ف���ي ح���اف���ات فجر 
ال����ي����وم )أم�������س( م����ن ال��م��س��ت��وط��ن��ات 
اليهودية القريبة من مدينة نابلس 
لزيارة قبر النبي يوسف واغلق جنود 

الجيش االسرائيلي الطرق في اتجاه 
المقام". واحتج الفلسطينيون على 
ذل��ك وألقى بعضهم الحجار قبل ان 
تبدأ مواجهات بين الجنود والشبان.
وص���رح���ت ن��اط��ق��ة ب��اس��م ال��ج��ي��ش 
االس��رائ��ي��ل��ي ب��ان الجيش ت��ول��ى منذ 
م��س��اء االرب��ع��اء ال��م��اض��ي م��راف��ق��ة نحو 
ال��ق��ب��ر،  ال�����ى  ي����ه����ودي  زائ�������ر   3000
في  فلسطيني   200 نحو  واح��ت��ش��د 
ال���م���وق���ع وأل����ق����وا ال���ح���ج���ارة واش��ع��ل��وا 
اط��ارات السيارات". وقد "رد الجنود 
على الشبان الفلسطينيين بوسائل 
اس��ت��خ��دام  ون��ف��ت  ال��ش��غ��ب"  لتفريق 

الرصاص الحي.
المسجد  ف���ي  م��س��ي��رة  وان��ط��ل��ق��ت 
االقصى بعد صاة الظهر رفع خالها 
ال���م���ص���ل���ون وال���م���ت���ظ���اه���رون االع�����ام 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وراي�������ات "ح���م���اس"، 
باالحتال،  منددة  هتافات  واطلقوا 
وانتهت المسيرة من دون مواجهات. 
كما انطلقت مسيرة أخرى في بلدة 

جبل المكبر قرب مدينة القدس.
ويحيي الفلسطينيون في 15 أيار 
من كل سنة ذكرى النكبة والمأساة 
نحو  بتهجير  ال��م��ت��ع��ل��ق��ة  االن��س��ان��ي��ة 
خ��ارج ديارهم  ال��ف فلسطيني   800
ال����ى ب���ق���اع م��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ال���ع���ال���م ع��ام 
1948 بعد اعان قيام دولة اسرائيل 

على ارض فلسطين التاريخية.

محتج فلسطيني يرشق جنودًا اسرائيليين بحجر خالل مواجهات في قرية كفرقدوم 
)أ ف ب( قرب نابلس في مناسبة الذكرى الـ 67 للنكبة أمس.  

العبرة يف االلتزامات األميركية
بدأت القمة األميركية - الخليجية في كمب ديفيد وسط أجواء 
متفائلة، لكن هذا لم يوقف التعليقات التي تقول ان المناسبة 
ستشهد كثيرًا من المجامات واالبتسامات، التي ال تخفي قلق 

الخليجيين العميق من تطلع باراك اوباما الجامح الى توقيع 
االتفاق النووي مع ايران، الذي سيؤدي بعد رفع العقوبات الى 

تفعيل التدخات االيرانية السلبية في المنطقة!
لون البارزون في الغرب يستبعدون ان يغّير اوباما 

ّ
 المحل

سياساته التي سّجلت تهافتًا واضحًا على ايران، ويقولون ان 
الزعماء الخليجيين يدركون ذلك ويعرفون ان قمة كمب ديفيد 
مجرد عاقات عامة ولن تعّدل في المسار الحثيث للمفاوضات 
الجارية بين طهران والدول الخمس زائد واحد، وان ادارة اوباما 

لن تكون أكثر انخراطًا لمواجهة المشاكل التي يثيرها االيرانيون 
في المنطقة، ولهذا لم يكن ألحد أن يعجب أن القمة ال تضم اال 

زعيمين خليجّيين من أصل ستة.
على رغم ان المملكة العربية السعودية سارعت رسميًا الى 

دحض ونفي ما أشارت اليه بعض التحليات من ان غياب 
الملك سلمان عن القمة يعد "رسالة عتب وغضب" الى الرئيس 

اوباما، فان مجلة "فورين بوليسي" لم تتردد في وصف هذا 
الغياب بأنه "ضربة موجهة الى البيت االبيض" الذي يريد طمأنة 

الخليجيين الى ان االتفاق مع طهران لن يهدد أمن هذه الدول، 
وانه سيعرض عليهم بناء درع صاروخية دفاعية لحماية أمن 

المنطقة.
لكن جيمس جيفري من "معهد واشنطن لدراسات الشرق 

األدنى" يرى ان طمأنة الخليجيين لن تكون مهمة سهلة، 
وانه على رغم قدرة واشنطن على توفير عدد من التدابير 

األمنية الملموسة، فان الزعماء الخليجيين يريدون ما هو أهم 
وأكثر فاعلية من ذلك، اي التعهد أال يلغي االتفاق النووي دور 

ل باحتواء طموحات 
ّ
الواليات المتحدة التقليدي الذي يتمث

الهيمنة اإليرانية، التي ستزداد حتمًا بعد رفع العقوبات .
المحلل البارز أرون ديفيد ميلر قال لشبكة " C N N" ان 

ون حيال القلق من المحور الفارسي وخصوصًا 
ّ
زعماء الخليج محق

ان االدارة األميركية عملت في االعوام األخيرة وفق سياسة 
تشّكل ايران محورها الرئيسي، و"اذا اخذنا في االعتبار المطامع 

االقليمية االيرانية في اليمن وسوريا والعراق فسنكون امام 
مشكلة كبيرة، والواقع ان السعودية تتطلع بقلق الى ما يحصل، 

وتعتبر ان ادارة اوباما ساذجة بتصرفاتها مع ايران، او ان اوباما 
يريد توجيه رسالة جديدة مفادها ان ايران هي في نظره القوة 

الرئيسية في المنطقة"!
لعل من المثير فعًا ان يفضل ملك البحرين الذي يستضيف 

األسطول الخامس االميركي، ان يشارك ملكة بريطانيا في عرض 
للخيول في قلعة وندسور، على تلبية دعوة اوباما، بما يشّكل 

مظهرًا صريحًا لمدى المرارة الخليجية من سياسات اوباما !

rajeh.khoury@annahar.com.lb

في ضوء النهار
راجح الخوري

 )و ص ف، رويترز(

أح���ي���ا ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي أم��س 
الفلسطينية  للنكبة  ال���67  ال��ذك��رى 
التي حلت به عام 1948، بمسيرات 
ح��اش��دة ف��ي ك��ل ام��اك��ن وج���وده في 
قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، 

أكدت حق العودة لاجئين.
ونظمت حركة المقاومة االسامية 
"حماس" مسيرة جماهيرية حاشدة 
ق��������رب ب������واب������ة س�����ري�����ج ال���ع���س���ك���ري���ة 
القرار  بلدة  ح��دود  على  االسرائيلية 
ي��ون��س جنوب  ش���رق محافظة خ���ان 
ق���ط���اع غ����زة ورف�����ع ال���م���ش���ارك���ون في 
في  وك��ب��ار  اط��ف��ال  وبينهم  المسيرة 
السن الفتات تعبر عن سخطهم على 

االحتال االسرائيلي.

وق��ال الناطق باسم "حماس" في 
خ��ان يونس حماد ال��رق��ب ف��ي كلمة 
خ����ال ال��م��س��ي��رة "ن���ق���ف ف���ي ذك���رى 
ل���ي���س ل��ن��ب��ك��ي او ن��ن��ح��ن��ي  ال���ن���ك���ب���ة 
تآمر  م��ن  لكل  لنقول  ب��ل  وننكسر، 
علينا ان اسرائيل الى زوال والتحرير 

ال محال قادم".
الشبان قرب  كما تظاهر عشرات 
ال��س��ي��اج االم���ن���ي ش����رق م��دي��ن��ة غ���زة. 
واف�������ادت م���ص���ادر م��ح��ل��ي��ة ان ث��اث��ة 
ش���ب���ان اص���ي���ب���وا اص����اب����ات م��ت��ف��اوت��ة 
برصاص جنود االحتال االسرائيلي 
خال مواجهات قرب موقع نحال عوز 

شرق المدينة.
ونظمت حركة "الجهاد االسامي" 
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وجيه كوثراني
باحث

عّبر كتاب الفقيه والسلطان، عندما 
صدر بطبعته األولى في العام 1989 
التالي  العام  في  الثانية  بطبعته  ثم 
في  الثالثة  بطبعته  والح��ق��ًا   1990
تاريخية  حيثية  ع��ن   ،2001 ال��ع��ام 
ت���زام���ن���ت م���ع إش��ك��ال��ي��ة ال��ب��ح��ث عن 
العامة  "للوالية  التاريخية  الخلفيات 
للفقيه"، وهي النظرية التي دعا لها 
اإلمام الخميني قبل الثورة اإلسالمية 
ث��م أدخ��ل��ه��ا ب��ع��د ال���ث���ورة ف��ي صميم 
كمبدأ  اإليرانية  الجمهورية  دستور 

تأسيسي ودائم للدولة. 
ل���م ي���ط���رح ال���ك���ت���اب آن������ذاك ه��ذه 
أنه  كما  مباشرة،  بصورة  اإلشكالية 
الفقه  زاوي����ة  م��ن  أي��ض��ًا  ل��م يطرحها 
أو  الشيعي  ال��ك��الم  ع��ل��م  أو  وأص��ول��ه 
ال��س��ّن��ي ح��ول اإلم��ام��ة. ك��ان ال��س��ؤال 
 أو ضمنًا( ي��دور في 

ً
القائم )ص��راح��ة

أوس�����اط ال��م��ث��ق��ف��ي��ن وال��س��ي��اس��ي��ي��ن 
العرب وغير العرب، حول االستفهام 
ال���ن���ظ���ري���ة )والي������ة  ان ك����ان����ت ه������ذه 
هي  ه��ل  أو  محضًا   

ً
شيعية الفقيه( 

خ��اص��ة ب���إي���ران وب��ال��ت��ج��رب��ة اإلي��ران��ي��ة 
ال��ش��ي��ع��ي��ة ف���ق���ط؟ ه�����ذا ف����ي وق����ت، 
ك��ان ال ي��زال فيه الخطاب التاريخي 
ال��ع��رب��ي، ك��م��ا ال��خ��ط��اب ال��ث��ق��اف��ي – 
ال��س��ي��اس��ي ال���ع���رب���ي ع��م��وم��ًا ُم��ش��ب��ع��ًا 
ب����ال����م����ف����ردات ال����ت����ي ت����ت����ح����دث ع��ن 
"الخلفاء  وعن  العثمانية"،  "الخالفة 
العثمانيين"، وال سيما عندما يجري 
ال��ك��الم ع��ن "إل��غ��اء ال��خ��الف��ة" على يد 
أت����ات����ورك، ف��ن��الح��ظ ف���ي ال��خ��ط��اب، 
م�����������رارة اإلس����الم����ي����ي����ن وح���س���رت���ه���م 
وحنينهم إلى هذه الخالفة، أو فرحة 
العلمانيين وراحتهم بالخالص منها. 
العربية على  ال��ذاك��رة  أن  ه��ذا يعني 
وجوه صورها، كانت وما زالت، تكرر 
خطابًا تمويهيًا وأسطوريًا لتوصيف 

"سلطة" ُمجّسدة بدولة في التاريخ 
اإلسالمي  تدعوها "خالفة". 

هذا يعني أيضًا أن النخب العربية 
أم   

ً
إسالمية كانت  س��واء  المعاصرة، 

��ت ب��ع��د "إل��غ��اء 
ّ
 ع��ل��م��ان��ي��ة، ظ��ل

ً
ق��وم��ي��ة

 1924 ال����ع����ام  ب���ع���د  أي  ال����خ����الف����ة"، 
أس��ي��رة تداعيات هذا  ال��ي��وم،  وحتى 
"الخالفة"  ر 

ّ
تذك عبر  س��واء  الحدث، 

 يجب إعادة إحيائها في الوعي 
ً
صورة

وال���واق���ع وال��ع��م��ل )ش���أن ال��ع��دي��د من 
األح�����زاب وال��ح��رك��ات اإلس��الم��ي��ة( أو 
 بائسة لمؤسسة 

ً
رها صورة

ّ
عبر تذك

االس����ت����ب����داد وال��ت��م��ي��ي��ز ال���دي���ن���ي أو 
القرون  ف 

ّ
وتخل "ظالمية  عن  تعبيرًا 

الوسطى". 
أّم�������ا ب���ال���ن���س���ب���ة ل����ب����اح����ٍث اش��ت��غ��ل 
ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة ال��س��ل��ط��ة وال��س��ل��ط��ان 
ف��ي ال��ت��اري��خ اإلس���الم���ي، وح����اول أن 
وم��رات��ب  فيها  ال��ح��ك��م  آل��ي��ات  يفهم 
ال��س��ل��ط��ات وال���والي���ات ال��ق��ائ��م��ة بين 
الحالتين  ف��إن  والمجتمع،  السلطان 
ال��م��ذك��ورت��ْي��ن ع���ن ص����ورة ال��خ��الف��ة، 
ال ت���ع���ّب���ران م��ع��رف��ي��ًا ع���ن ال����واق����ع وال 
ع��ن م��ع��ط��ي��ات ال��ت��اري��خ ال��ف��ع��ل��ي، بل 
ك��ان��ت��ا ح��ال��ت��ْي��ن م��ن ح����االت ال��ذاك��رة 
الحقل  "المستخدمة" في  التاريخية 
االيديولوجي – السياسي في الزمن 
ال���راه���ن. وم���ن ه��ن��ا يمكن ال��ق��ول أن 
ال���خ���الف���ة، وق����د أض���ح���ت "م��ؤس��س��ة" 
ُم��ف��ت��رض��ة ف���ي ك���ل م���راح���ل ال��ت��اري��خ 
للمستقبل،   

ً
متخيلة أو  اإلس��الم��ي، 

اك����ت����س����ب����ت وظ����ي����ف����ت����ي����ن: وظ���ي���ف���ة 
"ال���ه���دف" ال���ذي ُي��س��ع��ى إل��ي��ه )ح��ال 
بعض األحزاب اإلسالمية والمثقفين 
اإلسالميين( ووظيفة "الفّزاعة" التي 

ر.
ّ
يخشى منها وينف

ما عالقة كل هذا بحيثية الدعوة 
ال��خ��م��ي��ن��ي��ة إلق���ام���ة "ال����والي����ة ال��ع��ام��ة 
الشيعي  الفكر  للفقيه"؟ وهل كان 
م���ه���ي���ئ���ًا آن����������ذاك الق����ت����ح����ام ال���ح���ق���ل 
السياسي اإلسالمي، الذي احتكرته 

المسلمين  اإلخ�����وان  ج��م��اع��ة  آن����ذاك 
وف�����روع�����ه�����ا ف�����ي األق������ط������ار ال���ع���رب���ي���ة 
واإلسالمية، وشاركتها بذلك أحزاب 
إسالمية أقل شأنًا؟ وهل شّجع ذلك 
نخبًا شيعية على استخدام وظيفي 
لرأسمال رمزي شيعي مشابه لصورة 

الدعوة إلى الخالفة؟ 
نعرف أن حزب الدعوة في العراق 
ت�����أّس�����س ف�����ي ال�����وس�����ط ال���ش���ي���ع���ي، 
ب��ال��ت��م��اث��ل م��ع ج��م��اع��ة اإلخ������وان، وان 
ك��ت��اب��ات ح��س��ن ال��ب��ن��ا وس���ي���د قطب 
وش��ارح��ي أف��ك��اره��م��ا ش��اع��ت شيوعًا 
مة السنّية 

ّ
كبيرًا في األوساط المتعل

ال��ح��وزات  ف��ي  مة 
ّ
)المتعل والشيعية 

الجامعات(، ووصل  الدينية كما في 
األم���ر ف��ي إي����ران أن ق���ام ال��س��ي��د علي 
قطب  أعمال سيد  بترجمة  خامنئي 
إلى الفارسية، لكن الدخول الشيعي 
ح��ق��ل ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي ع��ل��ى غ���رار 
يحتاج  ك��ان  المسلمين"،  "االخ����وان 
إلى حل "المأزق" الناتج عن "معتقد 
ال���غ���ي���ب���ة" ل����ل����خ����روج م�����ن "ت���اري���خ���ي���ة 
االن�����ت�����ظ�����ار" إل������ى ت���اري���خ���ي���ة ال��ف��ع��ل 
"ال��والي��ة  بحق  والمطالبة  السياسي 
ن��ظ��ري��ة الخالفة  ال��ع��ام��ة". ورأي����ي أن 
الحزبية  والمطالبة  السّنة،  أهل  عند 
المعاصرة بإعادتها، قّدمتا لمن يبغي 
للتقريب  م��ث��ااًل  دول���ة شيعية  ق��ي��ام 
التماثل بين وظائف  وللدفع باتجاه 
)أو  الفقيه  ال��ول��ي  الخليفة ووظ��ائ��ف 
نائب اإلمام(، بل ان االجتهاد القائل 
ب��إم��ك��ان��ي��ة، ب��ل وج����وب ق��ي��ام "ن��ائ��ب 
اإلم�����ام" ب��وظ��ائ��ف اإلم����ام ال��م��ع��ص��وم، 
الوحي(،  ع��دا  )م��ا  النبي  بوظائف  بل 
ج����اء ي��ح��س��م أم����ر "ال��غ��ي��ب��ة" وم��ف��ه��وم 
واقع  أمر  باتجاه تكريس  "االنتظار" 
ب��ال��ث��ورة أو االن���ق���الب: إق��ام��ة "والي���ة 
ع���ام���ة" ل��ل��ف��ق��ي��ه ال��ش��ي��ع��ي، ه���ي في 
ح��ق��ي��ق��ة أم����ره����ا "خ����الف����ة" ب��ال��م��ع��ن��ى 
ال����س����ّن����ي. وب����ال����ت����ح����دي����د، ب��ال��م��ع��ن��ى 
وال����ح����دود ال���ت���ي رس��م��ه��ا ال����م����اوردي 

"ل������ل������والي������ات ال����دي����ن����ي����ة واألح������ك������ام 
أع��اد  ال���ذي  وبالمعنى  السلطانية"، 
رسمه اإلمام الخميني "لنائب اإلمام" 

في "الحكومة اإلسالمية". 
ف���ي ث��م��ان��ي��ن��ات ال���ق���رن ال��م��اض��ي، 
وف��ي خضم الجدل ال��ذي احتدم في 
الوسط السّني العربي، بين مؤّيد لما 
 ف��ي إي���ران وب��ي��ن م��ع��ارض له، 

َ
َح��َص��ل

العراقية  الحرب  نشوب  سياق  وف��ي 
– اإلي���ران���ي���ة، ط��ال��ب ال��ش��ي��خ سعيد 
المعارضين  ط��راب��ل��س(  )ف��ي  شعبان 
من السّنة العرب تحّدي قيام "الوالية 
ال��ع��ام��ة" ف���ي إي�����ران ب��ال��دع��وة إلق��ام��ة 
ال���خ���الف���ة. ي���ق���ول "إن أح���س���ن ح��رب 
إي��ران هي قيام خالفة إسالمية  ضد 
ت���ن���ط���ل���ق م�����ن م���دي���ن���ة رس��������ول ال���ل���ه 
للمسلمين  عالمية  بيعة  إل��ى  وتدعو 
ال��خ��م��ي��ن��ي  س��ي��ص��ب��ح  ع���ن���ده���ا   )...(
أن  يستطيع  وال  التركيبة  م��ن  ًا  ج���زء
التركيبة كلها". وفي تعليق  يكون 
للسيد محمد حسين فضل الله على 
الحكم،  الصراع حول مسألة  احتدام 
ي���رى ال��س��ي��د إم��ك��ان��ي��ة ح���ٍل للخالفة 
االتجاهات  بين  الحكم  مسألة  ح��ول 
اإلس��الم��ي��ة ع��ن ط��ري��ق ال���ح���وار )ملف 
م����ج����ل����ة ال�������ش�������راع ح��������ول ال����ح����رك����ات 

اإلسالمية(. 
لتاريخنا، ومن  أخ��رى   

ً
ولكن نظرة

خ�����الل م�����ص�����ادره، ت���ري���ن���ا م����ن خ���الل 
م��ع��ط��ى ال��ت��اري��خ وم��ع��ط��ى ال���واق���ع أن 
ه����ذه ال��م��س��أل��ة )م���س���أل���ة اإلم����ام����ة أو 
ال����خ����الف����ة( ه����ي ال���ت���ي أس����ال����ت دم����اء 
أخ���رى.  مسألة  م��ن  أك��ث��ر  المسلمين 
ه�(   548 )ت  الشهرستاني  يخلص 
لتأكيد هذا الواقع في كتابه "الملل 
وال��ن��ح��ل"، فيؤكد "م��ا اس��ت��ل سيف 

ف����ي اإلس��������الم م���ث���ل م����ا اس����ت����ل ع��ل��ى 
اإلمامة". وظّني أن األمر ال يزال على 
حاله. كتبت في العام 1995، تعليقًا 
على ما ورد في الخطابْين المذكورْين 
)شعبان/فضل الله( ما يلي: "... ما من 
دول��ة إسالمية قامت إال ودخلت في 
صراع مع اختها اإلسالمية لجملة من 
واالستراتيجية  اإلقليمية  األس��ب��اب 
واالق���ت���ص���ادي���ة، ب��ي��ن��م��ا ي��ق��وم ش��ع��ار 
التكفير المتبادل سالحًا ايديولوجيًا 
للتعبئة. ألم يكن هذا شأن الصراع 
ال��ص��ف��وي – ال��ع��ث��م��ان��ي ال��م��زم��ن في 
تاريخنا الحديث؟ والالفت للنظر أن 
أصحاب الخطاب اإلسالمي الوحدوي 
اليوم ال يستطيعون أن يخرجوا من 
التي  البشرية   – االجتماعية  األط���ر 
مذهبيًا  ديموغرافيًا  تركيبًا  تفرض 
وأح��زاب��ه��م.  لتنظيماتهم  متجانسًا 
ال��ل��ه" حزبًا  لبنان يبقى "ح��زب  ففي 
ش��ي��ع��ي��ًا ف����ي ق�����واع�����ده االج��ت��م��اع��ي��ة 
التوحيد"  "حركة  وتبقى  وقياداته، 
أو "الجماعة اإلسالمية" )على سبيل 
 ف��ي قواعدها 

ً
ال��م��ث��ال( ح��رك��ة س��ن��ّي��ة

االج��ت��م��اع��ي��ة وق���ي���ادات���ه���ا. وال���ح���وار 
م��ك��ررة على صفحات  يبقى دع���وات 
ال��ط��رف��ي��ن. وستبقى  ب��ي��ن  ال���ج���رائ���د 
هذه الدعوات كذلك، ألن موضوعها 
– موضوع السلطة – ليس موضوع 
توحيد، وإنما هو موضوع خ��الف، ال 
بالخطاب  المعنيون  أص���ّر  إذا  سيما 
التعبوي على االنطالق من نصوص 
ف��ق��ه��ي��ة م�����ح�����ّددة، وم�����ن اع���ت���ب���ارات 
إي���م���ان���ي���ة وم���ع���ت���ق���دي���ة م���ع���ي���ن���ة ف��ي 
اإلم��ام��ة أو تطبيق  أو  الخالفة  مسألة 
الشريعة. ذلك أن التجربة التاريخية 
الدولة  في  بالسياسة  الفقه  لعالقة 
ال��س��ل��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا معظم 
ف����ت����رات ال���ح���ك���م اإلس�����الم�����ي، ت��دل��ن��ا 
اإلسالمي  الخطاب  تمد  ال  أنها  على 
ال���م���ع���اص���ر ال������ذي ي���ت���وخ���ى ال��ت��ع��ب��ئ��ة 
م��ن أج���ل ال���وح���دة ب��م��ا ي��ل��زم م��ن ع��دة 
التوحيد.  أجل  من  ومنهجية  فكرية 
فالموقف الفقهي الذي يوجب طاعة 
ال��س��ل��ط��ان ال��م��س��ت��ول��ي ول���و ق���ام على 
تيمية،  اب��ن  )ال��غ��زال��ي،  قسرية  بيعة 
اب��ن ج��م��اع��ة...( وك��م��ا ه��و ح��ال حكم 
ال��ف��ق��ي��ه – ال���ول���ي ال���ع���ام ي��م��ك��ن أن 
إلى  اليوم،  ينسحب، وان��ه لينسحب 
والمتفقهين  ال��ص��غ��ار  األم������راء  أط����ر 
وال��ج��م��اع��ات ال��ص��غ��ي��رة ب��ح��ي��ث يكثر 
"األم�����راء" و"األدع���ي���اء" وتكثر معهم 
إمارات الطاعة و"األحكام التكفيرية 

والتخوينية" دون طائل...".
ف����ي ع���ه���د االن������ت������داب ال��ف��رن��س��ي 

ف�����ي ب������الد ال�����ش�����ام، خ����اط����ب ال��س��ي��د 
م��ح��س��ن األم���ي���ن ال��م��س��ل��م��ي��ن )س��ّن��ة 
ال��ذي  الكبير  المرجع  )وه��و  وشيعة( 
لم يدع إلى خالفة أو والي��ة(: "بقينا 
حتى  خليفتنا  ه��و  م��ن  على  نختلف 
الفرنسي  السامي  المندوب  أضحى 
خ��ل��ي��ف��ت��ن��ا". وال��ح��ق��ي��ق��ة أن ت���اري���خ 
استنينا  وإذا   – الفعلي  المسلمين 
ط��وب��ى ال��خ��الف��ة ال���راش���دة ع��ن��د أه��ل 
المعصومة"  "اإلمامة  السّنة، وطوبى 
عند أهل التشيع، لم يشهد إال "دواًل 
استضاف  ه��ن��اك،  أو  هنا  سلطانية" 

ب��ع��ض سالطينها "خ��ل��ف��اء" ي��ك��اد ال 
ي��ع��رف ال��ت��اري��خ أس��م��اءه��م، أو اخترع 
اآلخ��ر حججًا عبر استضافة  بعضهم 
من  دينية"  "شرعية  لكسب  فقهاء 
لقبًا  ادع���ى  أو  ذاك،  أو  الفقيه  ه���ذا 
م��ن ذاك����رة "خ��الف��ة" ك���ادت تنساها 
تواريخ أخبار الخلفاء وسيرهم بعد أن 
تمكن "ام��راء االستيالء" من تشييد 
"سلطاناتهم" الكبرى أو الصغرى في 

مختلف أصقاع العالم اإلسالمي. 
ول����ه����ذا، ف�����إن أت�����ات�����ورك ب��إل��غ��ائ��ه 
العام 1924، فإنما كان  الخالفة في 
عهد  منذ  ومقضيًا  ملغيًا  أم��رًا  يلغي 
ال��ب��وي��ه��ي��ي��ن وال���س���الج���ق���ة. وع��ن��دم��ا 
ت����أس����س����ت ال���س���ل���ط���ن���ة ال���ع���ث���م���ان���ي���ة 
وت��وّس��ع��ت وع��ظ��م ش��أن��ه��ا، ل���م يكن 
المؤسسين  م��ن  ال��ك��ب��ار  ال��س��الط��ي��ن 
و"الفاتحين" و"الغزاة" )وهذه بعض 
أل��ق��اب��ه��م( ب��ح��اج��ٍة إل���ى ل��ق��ب خليفة 
وك���م���ا أم���س���ى وض���ع���ه���م ف����ي أواخ�����ر 
وبسبب  بعضهم،  فتلقب  عهدهم، 
ال���ض���ع���ف وال����وه����ن – ب���ه���ذا ال��ل��ق��ب 
فتّم اختراع رواي��ة تنازل آخر خليفة 
عباسي عن الخالفة للسلطان سليم 
الثامن عشر. وكان  القرن  أواخ��ر  في 
اس���ت���خ���دام ال��س��ل��ط��ان ع��ب��د ال��ح��م��ي��د 
ال��ث��ان��ي أواخ�����ر ال���ق���رن ال��ت��اس��ع عشر 

ومطلع القرن العشرين ذروة استثمار 
الرمزي في سياساته  الرأسمال  هذا 
ر 

ّ
الداخلية والدولية، وصواًل إلى تعث

ه���ذا االس���ت���خ���دام وف��ش��ل��ه ف���ي دع���وة 
الخالفة"  "دول���ة  ع��ن  للدفاع  الجهاد 
في الحرب العالمية األولى. لقد وضع 
أت��ات��ورك ح��ّدًا لهذا االس��ت��خ��دام، من 
خ���الل إن��ج��ازْي��ن اث��ن��ْي��ن س��ب��ق��ا ل���وزان 
1923 وس��ب��ق��ا إع����الن إل��غ��اء ال��خ��الف��ة 
وع���ل���م���ان���ي���ة ال���ج���م���ه���وري���ة ال���ت���رك���ي���ة. 

اإلنجازان هما: 
- ان��ت��ص��ار ح��رك��ة ال��ت��ح��رر الوطني 
ال��ت��رك��ي وإس���ق���اط م��ع��اه��دة تقسيم 
تركيا )Sèvres( التي حازت موافقة 
"السلطان - الخليفة" وهي مشابهة 
التفاقية سايكس – بيكو في بالد 

الشام. 
- إن����ج����از وث���ي���ق���ة ال���ت���ف���ري���ق ب��ي��ن 
العام 1922،  والخالفة في  السلطنة 
وش��رع��ن��ت��ه��ا ف���ي ال��ج��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
أنقرة(،  )وثيقة  تأسيسية  كوثيقة 
حيث أعيد النظر في تاريخ الخالفة 
ليتبّين فيها أن تاريخ الدولة الغالب 
ف�����ي اإلس���������الم ه�����و ت�����اري�����خ "ال�����دول�����ة 
السلطانية"، وليس "دولة الخالفة".

ول�����������م ي������ك������ن ش���������اه���������ات إي�����������ران 
بعيدين  والقاجاريون(،  )الصفويون 
ع�����ن ه������ذا األس�����ل�����وب ف�����ي ال��ت��ع��ام��ل 
م���ع م��س��أل��ة اإلم����ام����ة ون���ي���اب���ة اإلم�����ام، 
أي��ض��ًا يتماثلون  ك��ان��وا "س��الط��ي��ن" 
ويتماهون مع سالطين آل عثمان في 

أمور كثيرة، أهمها: 
للقبيلة  العسكرية  البنية  ف��ي   -
ال���م���ق���ات���ل���ة، وف�����ي اإلط�������ار ال��ص��وف��ي 
ل���ل���ت���ن���ظ���ي���م ال�����دي�����ن�����ي وال���ط���ق���س���ي 

للتشكيالت العسكرية واألهلية. 
الفارسية  النظرية  الخلفية  في   -
ل����������إدارة وال����ح����ك����م ل������دى ال��ط��رف��ي��ن 

)العثماني والصفوي(.
- في نمط المأسسة للعالقة بين 

السلطان والفقيه.
التجربتين  ه��ات��ي��ن   دراس����ة 

ّ
ول��ع��ل

ال�����ت�����ي ب�������دأ ب����ه����ا م���ب���ح���ث "ال���ف���ق���ي���ه 
القراءة  زال��ت تستحق  والسلطان" ال 
من جديد، وربما ال زال هذا الكتّيب 
ربع  بعد مضي  رابعة  طبعة  يستحق 
ق���رن ع��ل��ى ت��أل��ي��ف��ه، وب��ع��د أن ت��ح��ّول 
ف لدى السلطان أو 

ّ
الفقيه من موظ

إل��ى فقيٍه سلطان،  ن��اص��ح  واع���ظ أو 
���ص ب�����ذل�����ك وج���������ود ال��ف��ق��ي��ه 

ّ
ف���ت���ق���ل

المستقل ودوره، بل كاد ينعدم.  
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"سوسيولوجيا الحضارة الكنعانية الفينيقية" لفريدريك معتوق

نديم منصوري
كاتب

ل���م ي��ت��رك ل��ن��ا ال��ك��ت��اب أي ج��ان��ب 
الكنعانية-  ال��ح��ض��ارة  ج��وان��ب  م��ن 
برًا  ف��ي��ه،  وأدخ��ل��ن��ا  وإال  الفينيقية 

وبحرًا وفضاًء معرفيًا.
س���ي���درك ك���ل ق�����ارئ ل��ل��ك��ت��اب، 
أه��م��ي��ة ت��ل��ك ال���ح���ض���ارة )ح���ض���ارة 
أس���������الف���������ن���������ا(، وي���������دخ���������ل غ�����م�����ار 
رح���ل���ة ت���اري���خ���ي���ة، أرك���ي���ول���وج���ي���ة، 
روائ��ي،  بأسلوب  سوسيولوجية، 
مميزات  هي  فما  وعلمي.  منهجي 
ال����ك����ت����اب وم�������ا ق����دم����ه ال����دك����ت����ور 

معتوق؟
أوج����زه����ا ب���ث���الث ن����ق����اط: إن���ت���اج 
ال��م��ع��رف��ة- إن���ت���اج االج���وب���ة- ان��ت��اج 

الرؤية المستقبلية.

1 - انتاج المعرفة
حائط  للعقل  ي��ك��ون  ال  ع��ن��دم��ا 
ي��س��ت��ن��د إل����ي����ه، وال أس�������وار ت��ع��ل��و 
أرض  وتطأ  المعرفة  تنتج  أف��ق��ه، 
وم��ا يكون.  ك��ان  م��ا  التاريخ لفهم 
وميزة الكتاب األولى أنه رّحال في 
للمعرفة  وواّلد  وأف���ق.  ات��ج��اه  ك��ل 
في كل صفحة تقلبها. ينقلنا من 
الكتابة  عصر  إل��ى  الحسابة  عصر 
-ح��ي��ث ول���د ال���ح���رف األل���ي���ف- إل��ى 
السهول حيث الزرع، وإلى الجبال 
البحر  وإل��ى  والنبيذ،  الزيت  حيث 
الواسع حيث سفينة كنعان، إلى 
الذي  الفينيقي  الكنعاني  البيت 
يرمز للحرف الثاني وللبشر الذين 

شيدوه. 
ي��ت��م��ي��ز ال���ك���ت���اب ب����أن����ه ك��ت��اب 
م����ع����رف����ي أك����ث����ر م����م����ا ه�����و ع���ل���م���ي. 
وم��دل��واًل  ح���دودًا  أوس���ع  فالمعرفة 
 وأك�����ث�����ر ش�����م�����واًل وام�������ت�������دادًا م��ن 

ال���ع���ل���م. وال���م���ع���رف���ة ف����ي ش��م��ول��ه��ا 

وم��ع��ارف  علمية  م��ع��ارف  تتضمن 
غ���ي���ر ع��ل��م��ي��ة. ل�����ذا ك�����ان ال��ك��ت��اب 
ش�����ام�����اًل أح�������اط ب���ج���م���ي���ع م���ج���االت 
الكنعانية  ال��ح��ض��ارة  أب���ن���اء  ح��ي��اة 
ال��ف��ي��ن��ي��ق��ي��ة، ول�����م ي��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى 
فّصل  بل  فقط.  علومهم  تفسير 
في النمط المعرفي الخاص الذي 
أنشأوه، الذي كان نمطًا فريدًا ال 
يشبه النمط المصري أو السومري 
أو األكادي، بل جاء كنمط مبتكر 
م���ن ت��ف��اع��ل أن����اس ع���اش���وا محليًا 
ب��م��ع��ط��ي��ات م���وروث���ة وم��س��ت��ن��ب��ط��ة 

على حد سواء.  

2 - إنتاج األجوبة
ي���م���ت���از ال���ك���ت���اب ف����ي ت��ق��دي��م��ه 
ل�����أج�����وب�����ة. ف����ف����ي ب����ال����ن����ا ال��ك��ث��ي��ر 
م�����ن ال�����ت�����س�����اؤالت ح������ول ح���ض���ارة 
من  الكثير  شابها   التي  األج���داد 
كانوا سعيدين  ممن  المغالطات، 
ب��ع��ق��ل��ه��م أو م��م��ن ك���ان���وا ب���ال أف��ق 

يرشدهم إلى ضوء الحقيقية.  
ومشكلة الخطأ المعرفي هو في 
قلب الواقع، وفي تحويل المخطئ 
إل��������ى م����ن����اض����ل ي�����ج�����ري ت���وث���ي���ن���ه 
وت��ق��دي��س��ه. ه���ذا م��ا ج��ع��ل غ��س��ان 
س���الم���ة ي����ق����ول: "ع���ن���د ال����ع����رب ال 
يصح إال الخطأ". أما مع فريدريك 
الصحيح"  إال  ي��ص��ح  "ف���ال  م��ع��ت��وق 
في محاولة تصويبية منه ترشدنا 

إلى حقيقة تحترم عقولنا. 
على ماذا أجاب الكتاب؟ 

التسمية  ح��ول  الجدال  - حسم 
ك��ن��ع��ان��ي أم ف��ي��ن��ي��ق��ي؟ وي��ج��ي��ب: 
تسمية  إن  حيث  كنعاني،  قطعًا 
الفينيقي تسمية متأخرة اعتمدها 
األول  لسببين:  االغ��ري��ق  وروج��ه��ا 
ل���ع���دم م��ع��رف��ت��ه��م ب���ه���م وخ��وف��ه��م 
بهم،  لالستخفاف  والثاني  منهم. 
فأطلقوا عليهم أسم الرجال الحمر 
 Phoinos من كلمة ،Phoeniki
"االح��م��ر"  باإلغريقية  تعني  ال��ت��ي 

)ص 21-20(.
ك��ن��ع��ان��ي  ي���ؤك���د وج�����ود أدب   -
االنتقادات  أن  ويعتبر  فينيقي. 
ال����ط����وي����ل����ة ال�����ت�����ي ط������اول������ت ه����ذه 
ال����ح����ض����ارة واف����ت����ق����اره����ا ل���إن���ت���اج 
االدب����ي، ه��و "ط��ع��ن اي��دي��ول��وج��ي" 
ي����ص����ب ف�����ي اط��������ار ال����ب����روب����اغ����ن����دا 
االغ���ري���ق���ي���ة وال����روم����ان����ي����ة ب��ش��ك��ل 

مدرك أو غير مدرك.
ب����أن  ال���م���ن���ت���ق���دي���ن  ي���ج���ي���ب   -
الحضارة  ل��ه��ذه  ال��دي��ن��ي  التفكير 
ل���م ي��ن��ت��ج ت��ف��ك��ي��رًا ف��ل��س��ف��ي��ًا على 
العقل  أن  ويعتبر  االغ��ري��ق.  غ���رار 
الكنعاني الفينيقي لم يكن عصيًا 
على الفلسفة والتفكير الفلسفي، 
غير أن البيئات االجتماعية العامة 
ع��ن��ده��م ه���ي ال��ت��ي ك��ان��ت عصية 
لمصير  الفلسفي  التفسير  على 

التركيبة  على  وحافظوا  االنسان. 
بثالوث  تتمثل  التي  االعتقادية 
:ال���م���ع���ب���د- ال���م���دف���ن – ال���م���ن���زل. 
ث����الث م��ي��م��ات ك����ان ت��ل��ت��ق��ي على 
رب��ط  إل���ى  كلها  تصبو  م��م��ارس��ات 
ال��ع��ال��م ال��م��ح��س��وس ب��ال��ع��ال��م غير 

المحسوس )ص 138(.
ال����ت����ف����ك����ك  ب�����������أن  ي�������ص�������وب   -
 ال������س������ي������اس������ي ال�������������ذي ش����ه����دت����ه 
هذه الحضارة ال يعني عدم نشوء 
لديهم، ال��س��ي��اس��ي��ة   ال��م��ؤس��س��ات 

 ب��ل ف��ي اع��ت��م��اده��م ع��ل��ى مفهوم 
ال�����دول�����ة ال����الم����رك����زي����ة. وي����ق����ول: 
ب���ال���رق���ع���ة  "ال�����ح�����ض�����ارة ال ت����ق����اس 
ال���ج���غ���راف���ي���ة ال����ت����ي ي���م���ت���د ع��ل��ي��ه��ا 
أهلها، بل بمدى إشعاع أنموذجها 
االرش������������ادي وت����أث����ي����ره ال���ث���ق���اف���ي 
وي��ع��ت��ب��ر   .)43 ال����م����س����ت����دام")ص 
أن م��ف��ه��وم ال��ع��ول��م��ة ه���و اخ���ت���راع 
الفينيقية  ال��ك��ن��ع��ان��ي��ة  ال��ح��ض��ارة 
ال����ت����ي ي���ن���ط���ب���ق ع���ل���ي���ه���ا ب���ام���ت���ي���از 

)ص66(.
- يوضح أن براعة هذه الحضارة 
المهارات  اتقان  في  تمثلت  التي 
)ال��م��الح��ة- ال��ت��ج��ارة- ب��ن��اء السفن- 
ل���م تستكمل  ال���ل���غ���ات...(  ات���ق���ان 
المال حيث  مع  التعامل  اط��ار  في 
وت��أخ��روا  المقايضة  ن��ظ��ام  فضلوا 
في سّك العملة ولم ينشطوا على 

المستوى المالي.
- يستخلص أن لهذه الحضارة 
بنية اجتماعية ترتكز على: ثقافة 
ك���ن���ع���ان���ي���ة م�����وح�����دة- م���ع���ت���ق���دات 
بيتية  تنشئة  م��ش��ت��رك��ة-  دي��ن��ي��ة 
م���ت���ج���ان���س���ة - ق�������رار م���م���رك���ز ب��ي��د 
رب ال���ب���ي���ت- م��ك��ان��ة م��م��ي��زة ل��رب��ة 
ب��أن قيم  ال��ب��ي��ت)ص110(. ويختم 
بشكل  مرتكزة  المعرفية  بنيتهم 
البيت –  االيمان –  أساسي على 

الربح.

3 - انتاج الرؤية 
المستقبلية   

وتفصيالت  الكتاب  ق��راءة  عند 
الفينيقيين  ال��ك��ن��ع��ان��ي��ي��ن  ح���ي���اة 
ح��ض��ارة  ب��ي��ن  بليغًا  ت��ق��ارب��ًا  نلمس 
اللبناني  المواطن  وبين  االس��الف، 
النقاط  في  ذل��ك  يتجسد  الحالي، 

اآلتية: 
- أرب���اب في التجارة وأت��ب��اع في 
السياسة )الفصل التاسع(: وهذه 
اللبناني  نجد  حيث  لبنانية،  ميزة 
متفوقًا في التجارة، يحظى بعقلية 
قائمة على الربح واالستثمار، لكنه 
لم يستطع كأجداده تحويل هذه 

ال��ق��درة إل���ى م��ش��روع اق��ت��ص��ادي – 
التبعية  ف���ي  واس��ت��م��ر  اج��ت��م��اع��ي، 
ال��س��ي��اس��ي��ة ح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى ال��ح��ري��ة 

االقتصادية.
الكنعاني  التوسع  أوج���د  لقد   -
هي  اج��ت��م��اع��ي��ة  ظ��اه��رة  الفينيقي 
البشري  ال��دي��اس��ب��ورا أي االن��ت��ش��ار 
ال����ذي ي��ب��ق��ى ع��ل��ى ت���واص���ل م���ادي 
ومعنوي مع البلد األم، ويظل على 
ت���واص���ل ل���غ���وي وث���ق���اف���ي ودي��ن��ي 
م���ي���زة  وه��������ذه   .)213 )ص  م���ع���ه 
الدياسبورا  بين  ما  ثانية مشتركة 
والدياسبورا  الفينيقية  الكنعانية 
اللبناني  يتواجد  حيث  اللبنانية، 

في جميع قارات األرض، ويحافظ 
نسبيًا على تواصله مع البلد األم. 

- ال����دف����اع ال���ش���رس ع���ن ال����ذات 
الكنعانيون  داف��ع  لقد  )ص 39(: 
أرضهم  عن  بشراسة  الفينيقيون 
م��ن كونهم مسالمين.  ال��رغ��م  على 
"ف�����ال�����ش�����ع�����ب ال�����ض�����ع�����ي�����ف ل���ي���س 
ب����ال����ض����رورة ش��ع��ب��ًا م��س��ت��ض��ع��ف��ًا". 
مرتين  نفسها  فدافعت ص��ور عن 
و 331 ق.م،  عامي 573 ق.م  ف��ي 
وك��ذل��ك أوغ���اري���ت ف��ي ع���ام 1200 
ق.م  وق��رط��اج ف��ي ع��ام 146 ق.م. 
هذه الشراسة في الدفاع عن الذات 
شبيهة باللبناني الذي أجبر العدو 

االس��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى االن��س��ح��اب من 
أرض���ه ف��ي ع��ام 2000، واالن��ت��ص��ار 
عليه في العام 2006، رغم تفاوت 
مجددًا  لتثبت  التدميرية،  ال��ق��درة 
ليس  الضعيف  الشعب  أن  مقولة 

شعبًا مستضعفًا.
رؤي��ة  نحو  يأخذنا  التشابه  ه��ذا 
م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ت���ج���ع���ل���ن���ا ن��س��ت��ف��ي��د 
ونتزود من هذه الحضارة، وتجعلنا 
ن��ف��ك��ر ف���ي اآلل���ي���ات ال��ت��ي ت��ق��ودن��ا 
في  اللبنانية  ال��ق��درة  توحيد  نحو 
ت��ش��ك��ي��ل ق����وة ع��ال��م��ي��ة الم��رك��زي��ة 
أح��الم أجدادنا  يتحقق من خاللها 

الكنعانيين الفينيقيين.

يستهل الدكتور فرديريك معتوق كتابه "سوسيولوجيا الحضارة الكنعانية-الفينيقية" الصادر 
عن منتدى المعارف في بيروت، بقوله في صفحاته األولى: "من أين ندخل؟" وأستهل 

هذا المقال بقولي بعد قراءة هذا الكتاب القّيم، "من أين نبدأ؟".

من فقيه مع سلطان إلى فقيه سلطان

اسطنبول.  )االرشيف(

)االرشيف( بقايا المدينة الفينيقية المكتشفة في وسط بيروت.  

تحول الفقيه 
من موظف لدى 

السلطان أو واعظ 
أو ناصح إلى فقيه 

سلطان فتقلص 
بذلك وجود الفقيه 

المستقل ودوره، بل 
كاد ينعدم

النخب العربية المعاصرة، سواء أكانت إسالمية 
أم قومية علمانية ظّلت بعد “إلغاء الخالفة”، أي 
بعد العام 1924 أسيرة تداعيات هذا الحدث سواء 

عبر تذكر الخالفة صورة ينبغي احياؤها أو صورة 
بائسة لمؤسسة االستبداد

كتب الدكتور وجيه كوثراني هذا النص لمناسبة صدور الطبعة 
الرابعة من كتابه: "الفقيه والسلطان – جدلّية الدين والسياسة 
في تجربتين تاريخيتين: العثمانية والصفوية – القاجارية"■. وهو 

عبارة عن مقدمة جديدة لهذه الطبعة تنشره "قضايا النهار" 
مساهمة في تجديد السجال الذي أثاره سابقًا والذي يرمي من 

خالله الكاتب الى رصد التحوالت والمستجدات التي واكبت طرح 
ثنائية الفقيه والسلطان في الثقافة السياسية العربية.

النمط المعرفي الخاص الذي أنشأه ابناء الحضارة 
الكنعانية الفينيقية كان نمطًا فريدًا ال يشبه 

النمط المصري او السومري او األكادي بل 
جاء كنمط مبتكر من تفاعل أناس عاشوا محليًا 

بمعطيات موروثة ومستنبطة على حد سواء
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كل 4 أسطـر  20.000  ليـرة لبنـانية
كل سطـر إضـافي  5.500  ليـرة لبنـانية

تصحيح
ص������در ف�����ي ج�����ري�����دة ال����ن����ه����ار ي���وم 
اع���ان   2015 أي�����ار   14 ال��خ��م��ي��س 
بيع عقاري صادر عن دائرة تنفيذ 
رنا عويدات  القاضي  بيروت غرفة 
رقم  التنفيذية  المعاملة  ملف  في 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ:  ط���ال���ب   2014/1349
م���������ارون ف���ض���ل ال����ل����ه ال���ب���س���ت���ان���ي. 
المنفذ بوجههم: صونيا وحكمت 
وم��ل��ك��ة وح��ي��اة وال���ه���ام ف��ض��ل الله 
قيمة  كلمة  ف��ي  )خ��ط��أ  البستاني 
ال�����ط�����رح وال������ص������ح: ب�������دل ال����ط����رح: 
ف��اق��ت��ض��ى  /1,732,000/د.أ. 

التصويب.

اعالن قضائي
 FUTURE ش���رك���ة ت��ف��ل��ي��س��ة  ف���ي 
 INTERNATIONAL DIARIES
)FID) توصية بسيطة والمفلسين 

ايمن ادلبي وشهناز حمادى
ق���رار  ص����در   2015/5/13 ب��ت��اري��خ 
ع�����ن ح����ض����رة ال����ق����اض����ي ال���م���ش���رف 
جمال  ال��رئ��ي��س   - التفليسة  ع��ل��ى 
عبدالله - قضى بالنشر عن الرغبة 
لبيع موجودات  باستدراج عروض 

التفليسة المخمنة بموجب تقرير 
مولد  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي   - الخبيرين 
ميكانيكية  وماكينات  كهربائي 
وك���ه���رب���ائ���ي���ة ول���ت���غ���ل���ي���ف ال�����زواي�����ا 
وتجليد  وتصنيع  ال���ورق  وتقديح 
غ����اف ال��ك��ت��ب وم���اك���ي���ن���ات درز - 
- في جلسة تعقد  العلني  بالمزاد 
في مكتبه نهار الثاثاء الواقع فيه 
2015/5/26 الساعة الواحدة ظهرا 

- قصر العدل - بعبدا.
فعلى الراغبين االطاع على تقرير 
ال��خ��ب��ي��ري��ن ال��م��ودع��ي��ن ف���ي الملف 
ع���روض���ه���م  وت����ق����دي����م   - االداري 
محكمة  قلم  في  المختوم  بالظرف 

االفاس في بعبدا.
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

تبليغ مجهول مقام
الثالثة  لبنان  جبل  ب��داي��ة  محكمة 
محمد  القاضي  برئاسة  بعبدا  ف��ي 
وسام المرتضى تدعو المستدعى 
لتبلغ  بوجهه قاسم محمود قاسم 
 2012/445 االس����ت����دع����اء  اوراق 
ال���م���ق���دم م����ن ال��م��س��ت��دع��ي��ة دي��ن��ا 
ازالة الشيوع  درويش والرامي الى 

عن العقار C15/1896/ الحدث.
ي���ج���ب ح�����ض�����ورك ال������ى ق���ل���م ه���ذه 
المحكمة لتبلغ االوراق خال مهلة 
عشرين يوما من تاريخ النشر واال 
المحكمة  قلم  في  لك  تبليغ  فكل 
ول��ص��ق��ا ع��ل��ى ب���اب رده��ت��ه��ا يعتبر 

صحيحا.
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

إعالن
م����ن ام����ان����ة ال���س���ج���ل ال���ع���ق���اري ف��ي 

المتن
مالكة  زي��اده  أنطون  ارليت  طلبت 
بلوك   /10/ القسم   /953/ العقار 
ال���ش���ع���ار س��ن��د  ب���ي���ت  م����زرع����ة   /B/

تمليك بدل عن ضائع.
 .

ً
للمعترض المراجعة خال 15 يوما

امين السجل التجاري جويس عقل

تبليغ قضائي
م����ن م��ح��ك��م��ة ب����داي����ة ج���ب���ل ل��ب��ن��ان 
الناظرة  ال��غ��رف��ة  بعبدا  ف��ي  الثالثة 
ب���ال���ق���ض���اي���ا ال����ع����ق����اري����ة ب���رئ���اس���ة 
ال��ق��اض��ي م��ح��م��د وس����ام ال��م��رت��ض��ى 
هيام  السيدة  المعترضة  تقدمت 

م��ح��م��د خ��ل��ي��ل ب���االس���ت���ئ���ن���اف رق���م 
2015/5912 تطلب فيه تسليمها 
سند تمليك بدل عن ضائع للقسم 
23 بلوك B من العقار رقم 645/

حارة حريك.
إب��داء ماحظاته  لكل ذي مصلحة 
 م���ن ت��اري��خ 

ً
ض��م��ن م��ه��ل��ة 15 ي���وم���ا

النشر. 
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

إعالن قضائي
تدعو المحكمة االبتدائية المدنية 
جورج  القاضي  برئاسة  صيدا  في 
محمد  القاضيين  وع��ض��وي��ة  م��زه��ر 
من:  ك��ل  عبدالله  ومحمد  ش��ه��اب 
أح��م��د م��ح��م��د غ����دار وزي��ن��ب قاسم 
زي���ع���ور ال��م��ج��ه��ول��ي م��ح��ل االق���ام���ة 
الحضور الى قلم المحكمة إلستام 
نسخة عن االوراق رقم 2014/1251 
ال��م��ق��ام��ة م���ن أم��ي��ن م��ح��م��د زي����دان 
للشقة  بيع  إب��ط��ال عقد  ب��م��وض��وع 
ال��ش��م��ال��ي��ة ف���ي ال��ط��اب��ق ال��ث��ان��ي أو 
رق��م 3697 من  العقار  االخير في 
ال��ع��ق��اري��ة وات��خ��اذ  منطقة ع��ن��ق��ون 
م���ح���ل اق�����ام�����ة ب���ن���ط���اق ال��م��ح��ك��م��ة 

 من 
ً
وال���ج���واب خ���ال ع��ش��ري��ن ي��وم��ا

تاريخ النشر وإال يتم إباغكم بقية 
االوراق والقرارات باستثناء الحكم 
ال��ن��ه��ائ��ي ب��واس��ط��ة ال��ت��ع��ل��ي��ق على 

لوحة إعانات المحكمة.
رئيس القلم سالم الغوش

إعالن تبليغ قضائي
إن م��ح��ك��م��ة االس��ت��ئ��ن��اف ال��م��دن��ي��ة 
الثانية  الغرفة  المتن  ج��دي��دة  ف��ي 
عشرة ال��ن��اظ��رة ف��ي دع���اوى اتعاب 
ال��م��ح��ام��ي��ن ال��م��ؤل��ف��ة م���ن ال��رئ��ي��س��ة 
ال�����ق�����اض�����ي رن����������ده ح����������روق ت���دع���و 
ال���م���دع���ى ع��ل��ي��ه��م��ا م���ي���ش���ال ف����ؤاد 
بيروتي وماكي عزيز كريم الى قلم 
ال��دع��وى  اوراق  الس��ت��ام  المحكمة 
رقم 2013/94 وموعد الجلسة في 
المحامي  المدعي  من   2015/6/18
فيقتضي  اع������زان  ج���رج���س  ب��ش��ي��ر 
بالذات أو من يمثلكما  حضوركما 
 
ً
يوما عشرين  مهلة  ضمن   

ً
ق��ان��ون��ا

من تاريخ النشر واعتبار كل تبليغ 
 
ً
ل��ك��م��ا ف��ي ق��ل��م ال��م��ح��ك��م��ة صحيحا

باستثناء القرار النهائي. 
رئيس كتبة سهيل حمزه

اعالنات رسمية

وظائف-مطلوب

Needed for a contracting 
co. in Roumieh a 
business degree holder. 
cvbusiness2010@gmail.com

ش���رك���ة ب���ري���د، ف����رن ال��ش��ب��اك تطلب 
مساعدة إدارية بدوام جزئي )%60). 

ت: 01/291125 - 76/493099

شقة ج��دي��دة فخمة ج��دا ال تحجب، 
 ،2 ع����دد  م���وق���ف  200م.م،  م��س��اح��ة 
الطريق البحرية مقابل مجمع السمايا، 

ت: 03/713555 - 03/637302

ال��دب��ي��ة  19000م.م،  أرض  ل��ل��ب��ي��ع 
ال���دل���ه���م���ي���ة ج���ن���ب م����ش����روع م��ع��وض 
ل�����ات�����ص�����ال ع����ل����ى ال������رق������م ال����ت����ال����ي: 

03/634777

عقار للبيع في انطلياس رقم العقار: 
ب����دون وس��ي��ط.  م��س��اح��ة 928   826

للمراجعة 71/975173

للبيع عقار االشرفية، الرميل 261م.م 
مطل على ال��م��رف��أ. ل��ات��ص��ال م��ن 10 
 حتى 4 بعد الظهر. التلفون: 

ً
صباحا

70/806984 - 76/627788

مساحتها  ف��ال��وغ��ا،  ف���ي  ارض  ل��ل��ب��ي��ع 
14759م.م كاشفة، منطقة فيات، 
بدون وسيط. التلفون: 70/461565

عقارات لايجار

لايجار ارض 8500م.م، ضمنها بناء 
ص��ن��اع��ي س���د ال��ب��وش��ري��ة. ال��ت��ل��ف��ون: 
 -  03/106896  -  03/630721

01/684553

Contracting co. is seeking to 
fill the following positions 
in Lebanon: Construction 
Manager (10-13 years(. 
Gang Leader. Send CV to: 
hr@seglb.com

Trading company located 
in Karentina seeking 
junior accountant full time 
job. Tel: 01/253855 mail:  
pf_acc@kgrouplb.com

عقارات للبيع

Office for Sale, Sin el-Fil  
280 square meters.  
580,000 Dollars. Tél.: 
03/741825

Canada, Down Town 
Montreal, Aprt 70m2, 1 bdr. 
215000US$, financ. available 
Tél.: 03/749933

Adma / Kfaryassine, beau- 
tiful land, 5090m2, residen- 
tial zoning, 40/90, pano-
ramic view. Tél.: 03/749933

 ل��ل��ب��ي��ع ال�����ي�����رزة، ب���ع���ب���دا ب���ن���اي���ة غ��ال��ب 
جديدة فخمة، 270م.م، ثاثة مواقف 
وك��������اف، م���ن���اظ���ر خ����اب����ة ال ت��ح��ج��ب، 
لاتصال: دوالر.   675,000  السعر 

03/809600

و420م.م  65م.م  ل��اي��ج��ار  م��ك��ت��ب��ان 
بيروت، مدخل المرفأ. االتصال على 

الرقم: 01/568001-2

لايجار شاليه Portemilio مساحة 
60م.م مفروش صيفي او سنوي. ت: 

03/588588 - 04/910285

عقارات للبيع أو لايجار

 ،RIMAL ش��ال��ي��ه،  ل��اي��ج��ار  او  للبيع 
دوبلكس على الغازون 110م.م موقع 

مميز. التلفون: 03/253333

يخوت

CRANCHI, 8.5m, 330 ch, 
TBE, Essence, année 94. 
Tél.: 03/259591

À vendre, Bateau 2009, 44 
pieds, Excellent état, 339 
Heures, 285,000$, Marina 
Dbayé. Tél.: 70/455814

مفقود

فقد جواز سفر من الجنسية العراقية 
باسم حاتم حسين بشير. ممن يجده 

االتصال: 71/794071

Executive assistant for a  
Non, Government, Non, 
profit organization Req.: 
College degree or equi-
valent, min. 5 years exp. 
in communications and/
or PR, fluency in arabic, 
french & english, internet 
skills, computer skills must 
possess multi, tasking 
abilities and excellent 
organizational skills send: 
Honein@dm.net.lb Tel: 
03/682500

Needed for administration. 
info@artpromotion.com.lb

مطلوب أستاذ لمادة الفيزياء، الرجاء 
ارسال السيرة الذاتية على الفاكس: 

05/433254

مطلوب سكرتيرة ومحاسب، للموعد 
االتصال على الرقم: 01/203871

هندسة  لمكتب  سكريترة  مطلوب 
في برمانا. لاتصال: 03/656878

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

للبيع بيت مري دوبلكس منظر جبل 
م���واق���ف، دي���ك���ور، 310م.م.  وب��ح��ر 3 
بناء جديد دون وسيط $475,000 

03/184488

ك����اف 25م دوب��ل��ك��س 165م   ن��اب��ي��ه 
 AC 3 نوم موقفان منظر بحر شوفاج
حمامان  مجهز  مطبخ  سفرة  ص��ال��ون 
التلفون:   .$208,000 ملكية  سند 

03/372918

ش��ق��ة ج��دي��دة ف��ي ق��ري��ط��م 325م.م 
ط����اب����ق م���رت���ف���ع ث������اث غ������رف ن������وم + 
غرفة جلوس موقفان $1,495,000    
 www.sodeco-gestion.com

التلفون: 01/616000

ق��ل��ب  ف�����ي  245م.م،  ش���ق���ة  ل���ل���ب���ي���ع 
األش���رف���ي���ة ش������ارع س���اس���ي���ن، ب��ن��اي��ة 
، م���ع موقفين 

ً
ج���دي���دة وف��خ��م��ة ج�����دا

للسيارات. التلفون: 03/891039

ه�������رب�������ت ال��������خ��������ادم��������ة ال�����ت�����وغ�����ول�����ي�����ة 
م��ن   Roukeyatou Salifou
يجدها  ممن  ال��رج��اء  مخدومها.  منزل 

االتصال على الرقم: 03/691399

 مطلوب
وظائف

مفقود

يخوت

لإليجار
عقارات

للبيع او لإليجار

للبيع
عقارات
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رابطة آل شلهوب
تنعى فقيدها الغالي وأحد مؤسسيها 

المستشار المالي
خليل عيسى شلهوب

طول  بعده  م��ن  ولكم  الرحمة  للفقيد 
البقاء

انتقلت الى رحمته تعالى
الحاجة سهيال

محمد نوري االرناؤوط
زوجة المرحوم 

الحاج امين مصطفى علم الدين
اوالده����������ا م��ص��ط��ف��ى زوج����ت����ه رون�������دا، 
س���ام���ي، م��ال��ك زوج���ت���ه ف���ري���ال ال��ت��رك، 
الحاج جمال زوجته لميا عبال والمرحوم 

فاروق زوجته ناهدة عيتاني
ابراهيم  المرحوم  ارملة  سامية  إبنتاها 
ط���ب���ارة وال���ح���اج���ة إن���ع���ام زوج�����ة عقيل 

عقيل
شقيقها المرحوم نور الدين االرناؤوط

زوجة  مقبولة  المرحومات  شقيقاتها 
المرحوم احمد يموت، سعدات، نادية 
المبيض  حيدر  ال��ح��اج  المرحوم  زوج��ة 
ولمعات زوجة المرحوم محمد عيتاني.

��ى ع��ل��ى ج��ث��م��ان��ه��ا ال��ط��اه��ر ظهر 
ّ
ُي��ص��ل

اليوم السبت 16 أيار 2015 في جامع 
ال��خ��اش��ق��ج��ي ح��ي��ث ي�����وارى ف���ي جبانة 

الشهداء.
في  وبعده  الدفن  قبل  التعازي  تقبل 
بناية  االوزاع���ي،  الفقيدة ش��ارع  منزل 
الجوجو، الطابق 3، قرب مختار ناصر 

العرب
وفي الثاني غدًا االحد 17 منه للرجال 
والنساء في قاعة خليل الهبري، جامع 
الخاشقجي، قصقص والثالث االثنين 
18 م��ن��ه ل���ل���رج���ال وال���ن���س���اء ف���ي ق��اع��ة 
ال��دك��ت��ور م��ح��ي��ي ال���دي���ن ب���رغ���وت بين 

صالتي العصر والمغرب.
ال������راض������ون ب���ق���ض���اء ال����ل����ه وق���������دره آل 
االرن��اؤوط، علم الدين، طبارة، عقيل، 
عيتاني، عبال، الترك، المبيض، يموت 

وانسباؤهم.

ر الصابرين
ّ

وبش
آل زغلول وآل قرحاني

نقابة الصيادلة في لبنان
في  الطبية  المختبرات  اصحاب  نقابة 

لبنان
ال��رض��ى والتسليم  ب��م��زي��د م��ن  ي��ن��ع��ون 
بقضائه تعالى وفاة فقيدهم المرحوم

الدكتور 
مصطفى رشاد زغلول

زوجته مها جمال قرحاني )رئيسة فرع 
طرابلس الصليب االحمر اللبناني(

ولده المهندس رشاد زغلول
ابنته نور زوجة شادي نجا

اشقاؤه سعد وصفوان زغلول
ال��ح��اج ع��ادل فتال والمحامي  اص��ه��اره 

عبد الحميد فتال
اوالد عمه الحاج فريد والدكتور نبيل 

وسمير زغلول
شقيق زوجته عبدالله جمال قرحاني

ع��������������دالؤه ال�����م�����ه�����ن�����دس ف������������واز رع�����د 
والمهندس جمال كريم وربيع صافي.

��ى ع��ل��ى ج��ث��م��ان��ه ال��ط��اه��ر عقب 
ّ
ُي��ص��ل

صالة ظهر غد االحد 28 رجب 1436 
أي����ار 2015 في  ال���م���واف���ق 17  ه��ج��ري 
مسجد طينال وي��وارى في مدافن ابي 

سمراء الجديدة.
ال��ت��ع��زي��ة ق��ب��ل ال���دف���ن وب���ع���ده ل��ل��رج��ال 
والنساء في منزل الفقيد في طرابلس 

المعرض، بناية تيتانيوم، ط 3
ويومي الثاني والثالث للرجال والنساء 
من  إن  كواليتي  السيناتور  قاعة  ف��ي 

الساعة 5 حتى 7 مساء
الفقيد  ايام االسبوع في منزل  وباقي 
والنساء  للرجال  اع��اله  نفسه  العنوان 

من الساعة 5 حتى 7 مساء.

تعاز
زوجة الفقيد سلوى توفيق أبي نادر 

شرتوني
ابناه فادي ربابي وابنه

ك�����ل�����ود رب������اب������ي زوج������ت������ه أم��������ل ن��ج��ي��م 
وعائلتهما

ابنته ديانا زوجة غبريال مجدالني
ش��ق��ي��ق��ت��ه س����ع����اد أرم�����ل�����ة ج������ان ع��ي��د 

وعائلتها
ع����ائ����ل����ة ش���ق���ي���ق���ه ال������م������رح������وم ام���ي���ل 

وعائالتهم
أوالد شقيقه المرحوم شوقي

وع��ائ��الت رب��اب��ي، ش��رت��ون��ي، ش��ح��اده، 
ن���ج���ي���م، م����ج����دالن����ي، ع���ي���د، م��ع��وش��ي، 
خ����زاق����ه، م������ارون وان���س���ب���اؤه���م وع��م��وم 

عائالت جديتا ينعون 
سامي ملحم ربابي

الدولية  لألكاديمية  السابق  الرئيس 
للسياحة )موناكو(

التابعين  ل��ألع��ض��اء  ال��س��اب��ق  ال��رئ��ي��س 
للمنظمة العالمية للسياحة )مدريد(

نائب الرئيس األول 
لشركة طيران الشرق األوسط سابقًا

حائز وسام االستحقاق الوطني 
برتبة كومندور 

ووسام ايزابيل ال كاتوليكا )اسبانيا(
حائز وسام القديس 

سيلفستر )الفاتيكان( برتبة كومندور
ح��ائ��ز وس����ام االس��ت��ح��ق��اق ال��وط��ن��ي 

)فرنسا( برتبة فارس
ح��ائ��ز وس����ام االس��ت��ح��ق��اق ال��وط��ن��ي 

)بلجيكا( برتبة فارس
حائز وسام االستحقاق 

لدوقية لوكسمبورغ
باريس  ف��ي  القيامة  رج���اء  ال��راق��د على 
الخميس 7 أيار 2015 متممًا واجباته 

الدينية.
منه  السبت 16  ال��ي��وم  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
من الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة 
مساًء وغدًا االحد 17 منه من الحادية 
عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساًء 
المخلص، ش��ارع  ف��ي ص��ال��ون كنيسة 

مونو، االشرفية.

رقدت على رجاء القيامة
سيلفي شكري كرم

أرملة ميشال داوود الحداد
أوالدها طوني الحداد زوجته فيفيان 

داغر 
منى زوجة عّزت كرم 

أمال الحداد
نوال ارملة جورج كساب 

ماري زوجة ربيع وهبة 
وعموم عائالت بحّنين وباتر ينعونها.
ُي��ح��ت��ف��ل ب��ال��ص��الة ع���ن راح�����ة نفسها 
ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع���ش���رة ظ��ه��ر ال��ي��وم 
ف��ي كنيسة  أي���ار 2015  ال��س��ب��ت 16 

سيدة النجاة، الزلقا.
���ق���ب���ل ال����ت����ع����ازي ق���ب���ل ال�����ص�����الة م��ن 

ُ
ت

الدفن  موعد  ولغاية  صباحًا  التاسعة 
م��ن��ه في  واألح�����د واالث���ن���ي���ن 17 و18 
صالون الكنيسة من العاشرة صباحًا 

ولغاية السادسة مساًء.

والد الفقيد ناجي عبدالله ابي كرم
والدته لينا ميشال شهوان

شقيقه كارل
شقيقته الرا

جدته ألبيه لوريس ميالد داود
ج���ده وج���دت���ه ألم���ه م��ي��ش��ال ش��ه��وان 

زوجته سلمى ابو جوده
جومانا  زوج��ت��ه  آالن  المهندس  عماه 

فارس وعائلتهما
مارك

خاله المهندس شوقي شهوان
خالته المهندسة ميرنا شهوان

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المأسوف 
على شبابه المرحوم

رالف ناجي ابي كرم
المنتقل الى رحمته تعالى االربعاء 13 
أيار 2015 مزودًا باألسرار المقدسة.

يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
الرابعة بعد ظهر غد االحد 17 منه في 
وب��ول��س،  ب��ط��رس  الرسولين  كنيسة 

قرنة شهوان.
تقبل التعازي االحد واالثنين والثلثاء 
17 و 18 و 19 منه من الساعة الحادية 
ع���ش���رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة ال��س��اع��ة 

السابعة مساًء في صالون الكنيسة.

زوجة الفقيد مارغريتا الياس سماحه 
ابنه أنطوان 

ب��ن��ت��اه إم��ي��ل��ي زوج����ة ش��رب��ل صهيون 
وعائلتها 

سندي زوجة جيمي أراكيلو وعائلتها 
أشقاؤه جوزف وعائلته 

إدوار وعائلته 
إبنة المرحوم الياس )في المهجر(

شقيقاته ماري تريز زوجة فرنسيس 
غانم وعائلتها 

لينا زوجة طوني شديد وعائلتها )في 
المهجر( 

الغالي  فقيدهم  ينعون  وأن��س��ب��اؤه��م 
المأسوف عليه المرحوم
وليد طانيوس غانم

ال��م��ن��ت��ق��ل إل����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى أم��س 
الجمعة 15 أيار 2015 متممًا واجباته 

الدينية. 
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
الثانية بعد ظهر اليوم السبت 16 منه 

في كنيسة مار منصور، النقاش.
رأس��ه  إل��ى مسقط  ث��م ينقل جثمانه 
ب��ك��اس��ي��ن ح���ي���ث ي�������وارى ف����ي م��دف��ن 

العائلة.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ق��ب��ل ال���دف���ن واألح���د 
واالث��ن��ي��ن 17 و18 م��ن��ه ف���ي ص��ال��ون 
ك��ن��ي��س��ة م���ار م��ن��ص��ور، ال��ن��ق��اش، من 
الساعة العاشرة صباحًا ولغاية الساعة 

السابعة مساًء.

ابنه المستشار فريد خليل شلهوب 
ب���ن���ات���ه وف������اء زوج������ة األس����ت����اذ ج����وزف 

سكاف وعائلتهما 
غاده زوجة المهندس باسل عطاالله 

وعائلتهما 
م���ن���ى زوج�������ة ال����م����ق����دم روب�����ي�����ر ع���ب���دو 

وعائلتهما 
ف��ري��د عيسى  ال��م��رح��وم  اب���ن شقيقه 

شلهوب عيسى شلهوب وعائلته 
وع��م��وم ع��ائ��الت ش��ل��ه��وب، ق��ب��رص��ي، 
عتمه، سكاف، عطاالله، عبدو وعموم 
اه��ال��ي ري��اق وك��ل م��ن ينتسب إليهم 
ف��ي ال��وط��ن وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون بمزيد 
الغالي  فقيدهم  واألس����ى  ال��ح��زن  م��ن 

المأسوف عليه
خليل عيسى شلهوب

زوجته المرحومة 
الكسندرا خليل قبرصي

المنتقل الى رحمته تعالى األربعاء 13 
أيار 2015 متممًا واجباته الدينية. 

يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
ال��راب��ع��ة ب��ع��د ظ��ه��ر غ��د األح���د 17 منه 
ف����ي ك��ن��ي��س��ة م�����ار أن����������دراوس ل���ل���روم 

األرثوذكس، رياق حيث يوارى.
تقبل التعازي األحد واالثنين 17 و18 
م��ن��ه ق��ب��ل ال��دف��ن وب��ع��ده ف��ي ص��ال��ون 
الكنيسة والثلثاء 19 منه في كنيسة 
م���ار ن��ي��ق��والوس ل��ل��روم األرث���وذك���س، 
األشرفية، من الساعة الحادية عشرة 

قبل الظهر ولغاية السادسة مساًء.

ذكرى أربعين
بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة 

المرحوم
الدكتور

جورج مخايل أبو شديد
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
غد  قبل ظهر  الحادية عشرة  الساعة 
كنيسة  ف���ي   2015 أي�����ار   17 االح�����د 

السيدة في بسوس.
عائلة الفقيد تدعو االهل واالصدقاء 
لمشاركتها الصالة راجية اعتبار هذه 

النشرة اشعارًا خاصًا.

بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة 
المرحوم

بشاره جرجس األشقر
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
الثانية عشرة ظهر غد االحد  الساعة 
17 أيار 2015 في كنيسة القديسة 

تريز في الفياضية.
عائلة الفقيد تدعو االهل واالصدقاء 
لمشاركتها الصالة راجية اعتبار هذه 

النشرة اشعارًا خاصًا.

بمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليها المرحومة
جانيت جورج فلوطي

أرملة المرحوم انطوان سليم حبيب
ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
ال���س���اع���ة ال��ت��اس��ع��ة وال���ن���ص���ف ص��ب��اح 
ف��ي   2015 أي����������ار   17 األح����������د  غ������د 
للروم  ديمتريوس  القديس  كنيسة 

االرثوذكس )مار متر( في االشرفية.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��دة وأن��س��ب��اؤه��ا ي��دع��ون 
االهل واالصدقاء لمشاركتهم الصالة 

لراحة نفسها.

بمناسبة مرور اربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليه

جورج يوسف القدوم
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
الساعة الرابعة بعد ظهر غد االحد 17 
م��ار جرجس  ف��ي كنيسة  أي���ار 2015 

المارونية، جبيل.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وان���س���ب���اؤه���ا ي��دع��ون 
االه�����ل واالص����دق����اء ال����ى م��ش��ارك��ت��ه��م 

الصالة لراحة نفسه.

ت��ص��ادف غ���دًا األح����د 17 أي����ار 2015 
ذك���رى م���رور أرب��ع��ي��ن ي��وم��ًا ع��ل��ى وف��اة 

المرحومة
نجله حيدر كحيل

زوجة يوسف محمد علي جابر
تعزية  مجلس  يقام  المناسبة  بهذه 
ل��ل��ن��س��اء ف����ي م���ن���زل ال���م���رح���وم غ��ال��ب 
ك���ح���ي���ل، م���ق���اب���ل ف���رن���س���ب���ن���ك، ع��ن��د 

الساعة 10 صباحًا 
ال��س��اع��ة 10  الحسينية  ف��ي  ول��ل��رج��ال 

صباحًا في النبطية.

بمناسبة مرور اربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليه المرحوم
هيكل نبهان زيدان

)أبو الياس(
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
ال���س���اع���ة ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق��ب��ل ظهر 
غ���د االح����د 17 أي����ار ف���ي ك��ن��ي��س��ة م��ار 

جرجس، الخريبة، الحدت.
عائلة الفقيد وانسباؤها يدعون االهل 

واالصدقاء لمشاركتهم الصالة.

ذكرى سنة
ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة االول���ى 

لغياب
سامي يوسف سعاده

رئيس بلدية بزمار
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
غد  قبل ظهر  الحادية عشرة  الساعة 
كنيسة  ف���ي   2015 أي�����ار   17 االح�����د 

الصليب بزمار.
عائلة الفقيد وانسباؤها يدعون االهل 

واالصدقاء لمشاركتهم الصالة.

ذكرى 10 سنوات
ف��ي ذك����رى م����رور ع��ش��ر س��ن��وات على 

غياب المأسوف عليه
راوول عّساف

ي��رج��ى م���ن ك���ل م���ن ع��رف��ه واح���ب���ه ان 
يذكره في صلواته.

شكر على تعزية
ال��س��ي��دة رش���ا ك���ردي زوج���ة ال��م��رح��وم 

الكابتن سامي سعد
ماهر  زوج��ة  ال��ك��ردي  والسيدة سهى 

الهبري
ي��ش��ك��رون ج��م��ي��ع االه�����ل واالص���ح���اب 
ال�����ذي�����ن ش�����ارك�����وه�����م ف�����ي م��ص��اب��ه��م 
االل����ي����م ب�������زوج ش��ق��ي��ق��ت��ه��م ال���س���ي���دة 
ال��ك��ردي ووالدتها  اغ��ا  مهى دروي���ش 

المرحومة سمية دادا
بوفاة زوجها المرحوم

صبحي الطاهر
المتوفى في مونتريال - كندا

واوالده الدكتور مازن والدكتور منذر 
الطاهر، سائلين الله ان ال يريهم أي 

مكروه.

تتقدم عائلة المرحوم
كابي بشارة مغني

ب���ال���ش���ك���ر م����ن ك����ل َم�����ن واس�����اه�����ا ف��ي 
مصابها

س�����������واء ب�����ح�����ض�����وره�����م ش����خ����ص����ي����ًا او 
باتصاالتهم الهاتفية او بتبرعاتهم.

وفاة
األب جورج خّوام، رئيس عام المرسلين 
ال��ب��ول��س��ي��ي��ن - ح��ري��ص��ا وج��م��ي��ع اع��ض��اء 

الجمعية ينعون أخاهم المرحوم
األب برنار ڤاشرو البولسي

 )2015 - 1947(
المتوفى في فرنسا 

 -  1988( لبنان  ف��ي  ال��س��ج��ون  م��رش��د 
البطاركة  مجلس  م��ن  بتعيين   )1995
لبنان  ف���ي  ال��ك��اث��ول��ي��ك  واالس���اق���ف���ة 
ومرشد في الجيش الفرنسي )1995 - 

2014( بمونتوبان.
راح��ة  ألج��ل  اإلل��ه��ي��ة  بالذبيحة  يحتفل 
بولس،  ال��ق��دي��س  بازيليك  ف��ي  نفسه 
حريصا، الساعة العاشرة قبل ظهر غد 

االحد 17 أيار 2015.
تقبل التعازي بعد القداس في صالون 

الكنيسة.
ي���رج���ى اع���ت���ب���ار ه����ذه ال���ن���ش���رة ك��دع��وة 

خاصة.

اوالد الفقيدة كرياكوس وعائلته
مانويل 

زي��������������وارط ارم������ل������ة ول������ده������ا ال����م����رح����وم 
انستاسيوس واوالدها

س����ي����رف����ارت ارم�����ل�����ة ول�����ده�����ا ال���م���رح���وم 
ديمتري واوالدها

اب��ن��ت��ه��ا م�����ارو ارم���ل���ة ال���م���رح���وم ه��اك��وب 
بيدويان واوالدها

وع�������م�������وم ع�������ائ�������الت م����ي����خ����ال����ي����دي����س، 
ب��اب��وج��ي��ان، م��ه��ص��رج��ي��ان، ك��ول��وزي��ان، 
ع��ون، ب��ي��دوي��ان، زوب��ي��ان وم��ن ينتسب 
ال��ي��ه��م ف���ي ال���وط���ن وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون 
ال��ح��زن واالس����ى فقيدتهم  ب��م��زي��د م��ن 

الغالية المرحومة
روزا يّني ميخاليديس

ارملة المرحوم يّني ميخاليديس
ال��م��ن��ت��ق��ل��ة ال�����ى رح���م���ت���ه ت���ع���ال���ى أم���س 
الجمعة 15 أيار 2015 متممة واجباتها 

الدينية.
الساعة  نفسها  لراحة  بالصالة  يحتفل 
الرابعة بعد ظهر اليوم السبت 16 منه 

في كنيسة مار الياس، سن الفيل.
في صالون  الدفن  قبل  التعازي  تقبل 
ولغاية  ال��ع��اش��رة  الساعة  م��ن  الكنيسة 
الساعة السادسة مساًء وغدًا االحد 17 
م��ن��ه ف��ي ص��ال��ون كنيسة م���ار ال��ي��اس، 
سن الفيل، من الساعة الحادية عشرة 

قبل الظهر ولغاية السادسة مساًء.
الرجاء ابدال االكاليل بالتبرع للكنيسة 

واعتبار هذه النشرة اشعارًا خاصًا.

الدكتورة  زوج��ت��ه  سمير  الفقيدة  اب��ن 
نزهه القرطباني وعائلتهما

بناتها سميرة زوجة المهندس الياس 
كنعان وعائلتها

سامية زوجة وسيم مغبغب وعائلتها
بسمار  المهندس سلهم  زوج��ة  سهام 

وعائلتها
الغالية  فقيدتهم  ينعون  وأنسباؤهم 

المرحومة
سيدة حنا خليل

زوجة المرحوم جوزف ميالد صفير
ال���راق���دة ع��ل��ى رج����اء ال��ق��ي��ام��ة ال��م��ج��ي��دة 
م��ت��م��م��ة   2015 أي��������ار   14 ال���خ���م���ي���س 

واجباتها الدينية.
الساعة  نفسها  لراحة  بالصالة  يحتفل 
الثالثة بعد ظهر اليوم السبت 16 منه 
ف��ي كنيسة م��ار ج��رج��س، الشياح، ثم 
ت���وارى ف��ي م��دف��ن العائلة ف��ي كنيسة 

مار زخيا، عجلتون.
وب��ع��ده في  ال��دف��ن  التعازي قبل  تقبل 
الحادية  الساعة  م��ن  الكنيسة  ص��ال��ون 
عشرة قبل الظهر وغ��دًا األح��د 17 منه 
الظهر  الحادية عشرة قبل  الساعة  من 

ولغاية الساعة السادسة مساًء.

روال سماحة  زوج��ت��ه  متى  إدوار  اب��ن��اه��ا 
وولداهما رالف ويارا

رالف متى
ابنتاها نيكول زوجة رونالد سميث 

نادين زوجة جو ساكو
ال��م��رح��وم ج���وزف الغل  أش��ق��اؤه��ا عائلة 

)في المهجر(
عائلة المرحوم سمير الغل
عائلة المرحوم نبيه الغل

م��ازج��ي  ج����ورج  زوج����ة  ن���دى  شقيقتها 
وعائلتها

وع����م����وم ع����ائ����الت م���ت���ى، ال����غ����ل، ف��خ��ر، 
س���م���ي���ث، س����اك����و، س���م���اح���ة، م���ازج���ي، 
جرمانوس،  خيرالله،  اليان،  اليوسف، 
ع��ب��ال وأن���س���ب���اؤه���م ي��ن��ع��ون ف��ق��ي��دت��ه��م 

المرحومة
هدى الياس الغل

أرملة المرحوم إميل شبلي متى
المنتقلة الى رحمته تعالى األربعاء 13 

أيار 2015 في تورونتو كندا.
ي����ق����ام ج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه��ا ال���س���اع���ة 
ال���ع���اش���رة وال���ن���ص���ف ق��ب��ل ظ��ه��ر ال��ي��وم 
نقوال  م��ار  منه في كنيسة  السبت 16 

للروم األرثوذكس، األشرفية.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة بعد 
مساًء،  ال��س��ادس��ة  الساعة  حتى  الجناز 
وغدًا األحد 17 منه من الساعة الحادية 
ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح���ت���ى ال���س���ادس���ة 

مساًء.

زوجة الفقيد سلوى شاكر الحلو 
وعائلته  ال��راع��ي  ناصيف  ال��ي��اس  إب��ن��ه 

)يوري(
بناته سالم زوجة ميشال غيه وعائلتها 
كمال زوجة توفيق أبو جودة وعائلتها 

إنعام 
بّسام  زوج��ة  نضال  التربوية  المفتشة 

لحود وعائلتها 
وأنسباؤهم ينعون المرحوم
ناصيف حبيب الراعي

الساعة  نفسه  ل��راح��ة  بالصالة  احتفل 
الرابعة بعد ظهر أمس الجمعة 15 أيار 

في كاتدرائية مار عبدا، بكفيا.
تقبل التعازي اليوم السبت وغدًا األحد 
16 و17 منه في صالون كاتدرائية مار 
عبدا، بكفيا، من الساعة الحادية عشرة 
ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة ال��س��اع��ة السابعة 

مساًء.

ذكرى أسبوع
أي�����ار 2015  ت���ص���ادف غ����دًا األح�����د 17 

ذكرى مرور أسبوع
على وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة

الحاجة ديبة محمد يونس
)أم عفيف(

أرملة المرحوم الحاج حسن علي شعالن
أوالده��ا المختار الحاج عفيف شعالن، 
المهندس رفيق، الحاج شفيق، الحاج 
حيدر، المرحوم الحاج طه، محمد ونزيه 

شعالن.
من  آي  تتلى  األليمة  المناسبة  بهذه 
ال���ذك���ر ال��ح��ك��ي��م وي���ق���ام م��ج��ل��س ع���زاء 
ح��س��ي��ن��ي ع����ن روح����ه����ا ال����ط����اه����رة ف��ي 
العاشرة  الساعة  زيتا  بلدتها  حسينية 

والنصف صباحًا.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.

ي���ون���س،  آل  ش����ع����الن،  آل  اآلس�����ف�����ون 
وعموم أهالي بلدة زيتا.

تصادف غدًا األح��د الموافق 28 رجب 
أي��ار 2015 ميالدي  1436 ه�جري 17 
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدتنا 

الغالية
الحاجة 

سامية عبد الرسول ايوب
حرم المرحوم 

الحاج زين احمد موسى حجازي
ف��وزي  المجاز  المحاسبة  خبير  ول��داه��ا 
ح��ج��ازي )رئ��ي��س دائ���رة نهاية الخدمة 
واالستاذ  االجتماعي سابقًا(  بالضمان 

عادل حجازي
اش����ق����اؤه����ا ال����م����رح����وم ال����ح����اج س��ع��ي��د، 
الحاج  المرحوم  محمد،  الحاج  المرحوم 

عبد الحسين
أصهارها المرحوم الحاج محمد يونس، 
محمد  المرحوم  مهدي،  علي  المرحوم 
ع��س��اف، ال��ح��اج وج��ي��ه أي����وب )م��وظ��ف 
وحسين  سابقًا(  االجتماعي  بالضمان 

أيوب.
ب���ه���ذه ال���م���ن���اس���ب���ة ت��ت��ل��ى ع����ن روح���ه���ا 
ال���ط���اه���رة آي������ات م����ن ال����ذك����ر ال��ح��ك��ي��م 
حسينية  في  صباحًا  العاشرة  الساعة 

بلدتها خرطوم، قضاء صيدا
ك��م��ا ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال��ث��ل��ث��اء ال��م��واف��ق 
1 ش��ع��ب��ان 1436 ه�����ج��ري 19 م��ن��ه في 
العلمي،  والتوجيه  التخصص  جمعية 
الرملة البيضاء، من الساعة الثالثة بعد 

الظهر لغاية السادسة مساء.
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها طول 

البقاء.
اآلس���ف���ون آل ح���ج���ازي، آل اي�����وب، آل 
يونس، ال مهدي، آل عساف، وعموم 

اهالي بلدة خرطوم.

أي�����ار 2015  ت���ص���ادف غ����دا االح�����د 17 
ذكرى مرور اسبوع على وفاة المرحومة

زمزم علي رماني
أرملة المرحوم 

الحاج سالمة ابراهيم رمضان 
أوالدها المؤهل المتقاعد كامل، الرائد 
وليد  )والحاج  يحيى  حسن،  المتقاعد 

رمضان في المهجر(
ب��ن��ات��ه��ا ن��ه��ل��ة زوج�����ة خ��ل��ي��ل رم���ض���ان، 
ال��م��رح��وم��ة ن����ازك زوج����ة ح��س��ن زع��ي��ت��ر، 
محاسن زوجة عدنان الدسوقي، ُحسن 
زوج����ة س��ل��ي��م��ان ي��اس��ي��ن، غ����ادة زوج���ة 

يوسف نور الدين وهيام. 
بهذه المناسبة تتلى آي��ات من الذكر 
ال���ح���ك���ي���م ع�����ن روح�����ه�����ا ال����ط����اه����رة ف��ي 
حسينية بلدتها بالط الساعة العاشرة 

صباحًا.
اآلسفون آل رمضان وآل رماني وعموم 

أهالي بلدة بالط.

أي�����ار 2015  ت���ص���ادف غ����دًا االح�����د 17 
ذك��رى م��رور اسبوع على وف��اة فقيدنا 

الغالي المرحوم
المهندس 

الحاج اسماعيل مكه
وال����ده ال��م��رح��وم ال��دك��ت��ور م��ح��م��د علي 

مكه
وال����دت����ه ال���م���رح���وم���ة ال���دك���ت���ورة ان��ع��ام 

الشامي
زوجته المهندسة هناء شهاب الدين

اوالده سارة وحسين ومصطفى
اش���ق���اؤه وش��ق��ي��ق��ات��ه االس���ت���اذ رش��ي��د 
وال���م���ه���ن���دس���ة س���م���ر زوج��������ة ال��ع��م��ي��د 
ال��م��ت��ق��اع��د ي��ح��ي��ي ح��ي��در وال��م��ه��ن��دس 
رب���ي���ع واالس����ت����اذة رم���ل���ة زوج�����ة ال��س��ي��د 
نسيب ح��الل واالس���ت���اذة رائ���دة زوج��ة 

المهندس محمود خليفة 
تأبيني  حفل  ي��ق��ام  المناسبة  وب��ه��ذه 
ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ا ف��ي ال��ن��ادي 

الحسيني لبلدة اركي.
النائب  ال��ل��ه س��ع��ادة  ال��راض��ون بقضاء 
ع��ل��ي ع����ادل ع��س��ي��ران، م��ج��ل��س االن��م��اء 
واالع������م������ار، ن���ق���اب���ة ال��م��ه��ن��دس��ي��ن ف��ي 
ب���ي���روت، ج��م��ع��ي��ة ارك�����ي ال��خ��ي��ري��ة، آل 
حيدر،  الشامي،  الدين،  شهاب  مكه، 
ح����الل، خ��ل��ي��ف��ة، ج���م���ول، م��ط��ر وع��م��وم 

اهالي بلدتي اركي وعزة.

زوجة الفقيد نيكول يوسف طوبيا
ولده وائل
ابنته آية

ب 
ّ

الكال بيرت  زوجته  وفيق  شقيقاه 
وولداهما الزميل في »النهار« ميشال 
ب وال��م��ح��ام��ي��ة اي���زاب���ي���ل زوج���ة 

ّ
ال����ك����ال

المحامي ايلي كيريللس
ن��دي��م زوج���ت���ه ال��م��ح��ام��ي��ة اي����الن نخله 

وولدهما وسيم 
ش���ق���ي���ق���ت���ه م�����ارغ�����و زوج���������ة ال���ن���ق���ي���ب 
سامر  وولدهما  كرم  سامي  المتقاعد 

زوجته صوفيا ضاهر 
ب، ط��وب��ي��ا، ص��ف��ي��ر، 

ّ
وع���ائ���الت ال����ك����ال

أبي  ض��اه��ر،  كيريللس،  ك���رم،  نخلة، 
سمرا، عون، نجاريان، وعموم عائالت 
اليهم  جبيل وعمشيت ومن ينتسب 

في الوطن والمهجر
ي��ن��ع��ون ع��ل��ى رج���اء ال��ق��ي��ام��ة المجيدة 

فقيدهم الغالي المرحوم
رمزي مخايل الكاّلب

عميد متقاعد
في قوى االمن الداخلي

اح��ت��ف��ل ب��ال��ص��الة ل��راح��ة نفسه ام��س 
الجمعة 15 أيار 2015.

منه   16 السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
في صالون انطش مار يوحنا مرقس 
الحادية عشرة  الساعة  في جبيل من 
ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة ال��س��اب��ع��ة م��س��اء، 
وغ�������دًا االح�������د 17 م���ن���ه ف����ي ص���ال���ون 
كنيسة القلب االقدس، بدارو، شارع 
س��ام��ي ال��ص��ل��ح، 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 

مساء.
ال�����رج�����اء اب���������دال االك����ال����ي����ل ب���ال���ت���ب���رع 

للكنيسة.

في  المجازين  المحاسبة  خبراء  نقابة 
لبنان

تنعى بمزيد من األسى واللوعة الخبير
األستاذ

 عبد اللطيف جميل الغور
سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع 
رحمته وتتقدم من أهل الفقيد بأحر 

التعازي.

نفس مطمئنة
ب���م���زي���د م����ن األس������ى وال����ل����وع����ة ن��ن��ع��ى 

فقيدنا الغالي المرحوم
المحامي األستاذ 

علي يونس
بلدته  ف��ي  منزله  ف��ي  ال��ت��ع��ازي  تقبل 

قليا خالل أيام األسبوع.
هذا وتقيم العائلة عن روحه الطاهرة 
ذكرى أسبوع غدًا األحد 2015/5/17 
العاشرة صباحا في حسينية  الساعة 

بلدته قليا.
اآلس���ف���ون آل ي��ون��س وع���م���وم أه��ال��ي 

بلدة قليا.

آل عبد الوهاب وآل كريزال
والتسليم  ال��رض��ى  م��ن  بمزيد  ينعون 
ب���ق���ض���ائ���ه ت���ع���ال���ى وف�������اة ف��ق��ي��دت��ه��م 

المغفور لها باذنه تعالى
ايفون لويز كريزال

ارملة المرحوم 
حلمي عادل عبد الوهاب

وعفيف  ال��وه��اب  عبد  ول��داه��ا حبيب 
عبد الوهاب

ابنتها العباسة عبد الوهاب
صهرها الدكتور رضا عبد الوهاب
شقيقها المرحوم ركس كريزال

اشقاء زوجها المرحومان حبيب ومراد 
عبد الوهاب

احفادها عفيف وحلمي وعادل وجاد 
وغسان عبد الوهاب.

والثالث  ال��ث��ان��ي  ف��ي  ل��ل��رج��ال  التعزية 
ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ����دًا االح����د 16 و17 
ال��ف��اروق الميناء  اي��ار 2015 في قاعة 
من  ال��خ��ط��اب  ب��ن  عمر  بجانب مسجد 
ال��س��اع��ة 5 ع��ص��رًا ول��غ��اي��ة ال��س��اع��ة 7 

مساء
والثالث  ال��ث��ان��ي  ف��ي  للنساء  التعزية 
اليوم السبت وغدًا االحد 16 و17 منه 
ف��ي ق��اع��ة ال���ف���اروق، ال��م��ي��ن��اء، بجانب 
الساعة  الخطاب، من  بن  مسجد عمر 
بعد   1 ال���س���اع���ة  ول���غ���اي���ة  10 ص��ب��اح��ًا 

الظهر.

أوالدها السفيرة سميرة حنا الضاهر 
المربية مايا حنا الضاهر 

الضاهر،  حنا  إب��راه��ي��م  السابق  ال��وزي��ر 
زوجته نايله وكيل

غيسيه  هيالن  زوجته  إميل  أحفادها 
وابنتهما سيليستين 

طارق 
رّيا 

أش���ق���اؤه���ا ع���ائ���ل���ة ال���م���رح���وم ال��ن��ائ��ب 
والوزير السابق قبالن عيسى الخوري 
ال��ل��واء بهجت عيسى  ال��م��رح��وم  عائلة 

الخوري 
عائلة المرحوم ملحم عيسى الخوري 
عائلة المرحومة إيفا عيسى الخوري

وع��م��وم ع��ائ��الت عيسى ال��خ��وري، حنا 
ال��ض��اه��ر، ع��ري��ض��ه، وك��ي��ل، غيسيه، 
ش����دي����اق، رف������ول، ال���ض���اه���ر، ك���ي���روز، 
وأنسباؤهم  رحمه  فرحات،  شاغوري، 
ف��ي ال��وط��ن وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون بمزيد 
الغالية  الحزن واألس��ى فقيدتهم  من 

المأسوف عليها المرحومة
ثريا شبل عيسى الخوري

أرملة المرحوم إميل حنا الضاهر
ال��م��ن��ت��ق��ل��ة ال�����ى رح���م���ت���ه ت���ع���ال���ى ف��ي 

باريس متممة واجباتها الدينية.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
األحد 16 و17 أيار 2015 في صالون 
كنيسة مار جرجس المارونية، وسط 
ب��ي��روت، م��ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة عشرة 
السابعة  الساعة  ولغاية  الظهر  قبل 

مساًء.
ال�����رج�����اء إب���������دال األك����ال����ي����ل ب���ال���ت���ب���رع 
للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعارًا 

خاصًا.

نهائي سلة السيدات: مباراة خامسة فاصلة

فرض هومنتمن انطلياس مباراة خامسة فاصلة والرياضي بيروت 
حامل اللقب في الدور النهائي من بطولة لبنان لكرة السلة 

الدرجة االولى للسيدات، بفوزه عليه بفارق خمس نقاط 44-49 
)االشواط 6-10، 19-27، 28-36، 49-44( في المباراة الرابعة 

التي اجريت بينهما مساء أمس في قاعة مجمع اغباليان بمزهر في 
انطلياس وبذلك تعادال 2 - 2. وكانت افضل مسجلة للفائز نتالي 

سيفاجيان 19 نقطة وكل من ساندرا نجم وعايدة باخوس 12 
نقطة، وللخاسر الكابتن شذا نصر 14 نقطة.

قاد المباراة الحكام الدوليون عادل خويري وبول سقيم ونقوال 
معلوف.

وتقام المباراة الخامسة الرابعة عصر غد األحد في قاعة صائب 
سالم الرياضية للنادي الرياضي بالمنارة.

افتتاح موسم سباقات الدراجات الهوائية

ينظم اإلتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق كأس االتحاد 
الذي اطلق عليه اسم رئيسه سابقًا الراحل طانيوس المير، افتتاحًا 

لموسم السباقات االتحادية الرسمية لسنة 2015، السابعة 
والنصف صباح غد األحد في منطقة مارينا ضبيه، على الطريق 

البحري قبالة "لومول".
 ويتضمن البرنامج  سباقين لالعبي الجمعيات االتحادية لفئتي 

الشباب مواليد -1997 1998 المسافة 60 كيلومترًا والنخبة 
1996 وما دون مسافة 90 كيلومترًا ، الى سباقين مفتوحين 

لفئتي اإلناث مواليد 1998 وما دون مسافة 30 كيلومترًا، الى 
الدراجات ذوي الحاجات الخاصة لمسافة 15 كيلومترًا.

مسابقة 3 × 3 يف كرة السلة

تقام غدًا على مالعب "انرجي سبورتس" في زوق مصبح، المرحلة 
االولى من ثالث من مسابقة الثالثيات 3 × 3 في كرة السلة التي 

تنظمها مجموعة "Y9 سبورتس" ضمن السلسلة العالمية لالتحاد 
الدولي لكرة السلة والمؤهلة لنهائيات مانيال في الفيليبين في 

1 و2 آب. وتقام المرحلة الثانية في 31 أيار في مجمع الشياح 
الرياضي، والمرحلة الثالثة في 21 حزيران في مكان يحدد.

كأس انطوان كوشكجي لفروسية القفز

م االتحاد اللبناني للفروسية مسابقة كأس الراحل انطوان 
ّ
ينظ

كوشكجي عضو االتحاد لفروسية القفز على مرمح نادي مون ال 
سال غدًا األحد الساعة العاشرة صباحًا.

مضرب الكتلة الرياضية طرابلس

م نادي الكتلة الرياضية طرابلس دورته السنوية في كرة 
ّ
ينظ

المضرب لفئتي الفردي للرجال والفردي للسيدات على ملعبه بين 
5 حزيران و20 منه في اشراف االتحاد اللبناني للتنس. 

وحّددت آخر مهلة للتسجيل   األربعاء 3 حزيران وتسحب القرعة 
الساعة 11:00 قبل الظهر في مقر النادي. للراغبين في التسجيل 

االتصال باحد الرقمين:613838/03 - 487736/03

بطوالت فروع الجامعة اللبنانية

يلتقي الرابعة عصر االثنين 18 أيار على ملعب كلية الهندسة في 
الجامعة اللبنانية برومية، فريقا الهندسة والعلوم في نهائي بطولة 

الفرع الثاني لكرة السلة. وكانت فازت في الدور نصف النهائي، 
الهندسة على الزراعة 34 – 21، والعلوم على إدارة األعمال 57 – 

.43
وتقام في معهد الفنون الجميلة – الفرع الثاني البطولة العامة 

ًا من االولى والنصف بعد ظهر األربعاء 20 ايار. للشطرنج بدء
¶ أحرز كل من عباس الحاج حسن وروان دبوس بطولة كرة   

الطاولة لمعهد العلوم اإلجتماعية – الفرع األول.
وفاز الحاج حسن في المباراة النهائية على صادق الصدر 3 – 2. 

 حسين قانصوه ثالثًا بفوزه على محمد نايف 2 – 1.
ّ

وحل
وفازت دبوس على آية حرب 3 – 1. وحلت شروق عطوي ثالثة 

بفوزها على رنا يونس 3 – 2.

دورة تدريبية يف الريشة الطائرة

شارك 33 مدربًا في دورة  تدريبية نظمها االتحاد اللبناني 
للريشة الطائرة، في نادي حبوش الرياضي بالنبطية، في اشراف 

المدربين االتحاديين علي كزما وغالب فقيه، وذلك في اطار 
البرنامج التدريبي الدولي "شاتل تايم".

وتخللت الدورة التي استمرت ثالثة ايام دروس نظرية واعمال 
تطبيقية اختبر فيها المشاركون عددًا من اساليب التدريب 

الحديثة.

نادي العهد

اعتذرت ادارة نادي العهد الرياضي في بيان اصدرته عن تقبل 
التهاني باحراز فريقها بطولة لبنان لكرة القدم للموسم 2014 – 
2015، بسبب "الظروف الراهنة والحساسة التي تمر بها البالد"، 

شاكرة جميع الذين عبروا لها عن تهنئتهم بمختلف الوسائل.

موجز محلي
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ف���ي أف��ض��ل رق���م ش��خ��ص��ي ل���ه، ف��از 
العداء االميركي المخضرم جاستين 
غ��ات��ل��ي��ن )33 س��ن��ة( ف��ي س��ب��اق ال��� 
في  ث���وان   9:74 مسجال  م��ت��ر   100
افتتاح الدوري االلماسي السادس 
والذي   2015 لسنة  القوى  اللعاب 
اق��ي��م��ت م��رح��ل��ت��ه االول�����ى ام���س في 

العاصمة القطرية الدوحة. 
وك����ان م��ت��وق��ع��ا ان ي��ش��ه��د سباق 
االثيوبي  بين  منافسة  متر  ال��� 800 
محمد امان والكيني اسبل كيبروب، 
لكن كال العداءين فشل في احتالل 
احد المراكز الثالثة االولى، وفاز في 
السباق الجيبوتي عين الله سليمان 

مسجال 1:43:78 دقيقة. 

وفاز االثيوبي هاغوس جبريويت 
م��ت��ر مسجال  ال����� 3000  ف���ي س��ب��اق 
على  وم��ت��غ��ل��ب��ا  دق���ائ���ق   7:38:08
ال� 5000  لسباقي  االولمبي  البطل 
ال��ب��ري��ط��ان��ي م��ود  م��ت��ر  وال����� 10000 

)محمد( فرح. 
وت�������ص�������در ال������م������ص������ري اي�����ه�����اب 
ع��ب��د ال��رح��م��ن م��س��اب��ق��ة رم���ي ال��رم��ح 
ح���ت���ى ال���م���ح���اول���ة م����ا ق���ب���ل االخ���ي���رة 
ع��ن��دم��ا ت��م��ك��ن ال��ف��ن��ل��ن��دي��ان ت��ي��رو 
ب��ي��ت��ك��اي��م��اي��ك��ي وان���ت���ي روس��ك��ان��ن 
من انتزاع المركزين االولين، بينما 
تراجع عبد الرحمن الى المركز الرابع 

مسجال 83,14 مترا. 
وبين السيدات، فازت االميركية 

ف��وزا  فليكس  اليسون  المخضرمة 
سهال في سباق ال� 200 متر مسجلة 
التي  ال��وح��ي��دة  وه��ي  ثانية   21:98

نزلت دون عتبة ال� 22 ثانية. 
وف���ازت ع���داءة ال��ح��واج��ز ال��واع��دة 
ج��اس��م��ي��ن س��ت��ووي��رز ف��ي س��ب��اق ال��� 
 12:35 مسجلة  ح��واج��ز  م��ت��ر   100
االوس��ت��رال��ي��ة  احتلت  بينما  ث��ان��ي��ة، 
الميدالية  ح��ام��ل��ة  ب��ي��رس��ون  س��ال��ي 
الذهبية في دورة لندن االولمبية، 
المركز الرابع مسجلة 12:69 ثانية. 
وش��������ارك ف����ي ال���������دورة 12 ب��ط��ال 
اول��م��ب��ي��ا ت���وج���وا ف���ي ل��ن��دن 2012، 
عالميين توجوا في  ابطال  ال��ى 10 

روسيا 2013. 

أج���ري���ت أم����س ع��ل��ى ح��ل��ب��ة ل��وم��ان 
الفترتان  ب��اري��س،  غ���رب  ال��ش��ه��ي��رة 
لسباق  الحرة  التجارب  من  األوليان 
ال����ج����ائ����زة ال���ك���ب���رى ل���ف���رن���س���ا، وه���و 
العالم  الخامسة من بطولة  المرحلة 

للدراجات النارية.
وتتابع التجارب اليوم السبت في 
فترة ثالثة اخيرة من الساعة 10:00 
– 12:40 بتوقيت بيروت تليها من 
التجارب  الساعة 15:00 – 16:50 
ضوئها  ف��ي  يتحدد  ال��ت��ي  المؤهلة 
ت��رت��ي��ب االن��ط��الق ف��ي ال��س��ب��اق غ��دا 
الساعة  اآلتية:  المواعيد  االحد في 

لفة(،   24( "موتو 3"  لفئة   12:00
لفة(،   26(  "2 "موتو  لفئة   13:20
ب��ي" )28  15:00 لفئة "م��وت��و ج��ي 

لفة(.

"موتو جي بي"

ف��ي فئة "م��وت��و ج��ي ب��ي"، سجل 
ال��وق��ت االس����رع ف��ي ال��ف��ت��رة االول���ى 
م����ن ال����ت����ج����ارب االي����ط����ال����ي أن����دري����ا 
دوف���ي���ت���س���ي���وزو ع��ل��ى "دوك����ات����ي"، 
كيلومترات   4,185 مسافة  قاطعا 
بمتوسط  دقيقة،   1:34:034 في 

ك��ي��ل��وم��ت��را في   160,2 ب��ل��غ  س���رع���ة 
ال����س����اع����ة، م���ت���ق���دم���ا ب���ط���ل ال���ع���ال���م 
م��رت��ي��ن وح���ام���ل ال��ل��ق��ب االس��ب��ان��ي 
بفارق  "ه��ون��دا"  ماركيز على  م��ارك 
العالم سابقا  ثانية، وبطل   0,246
االس����ب����ان����ي خ����ورخ����ي ل�����ورن�����زو ع��ل��ى 
"ياماها" بفارق 0,267. وحل بطل 
العالم تسع مرات ومتصدر الترتيب 
فالنتينو  االيطالي  للدراجين  العام 
بفارق  سابعا  "ياماها"  على  روس��ي 

.0,536
وف�������ي ال����ف����ت����رة ال����ث����ان����ي����ة، ك����ان 
ال��ب��ري��ط��ان��ي ب����رادل����ي س��م��ي��ث على 
"ي����ام����اه����ا" ه����و األس��������رع، اذ س��ج��ل 
ب��م��ت��وس��ط  دق���ي���ق���ة،   1:33:179
في  ك��ي��ل��وم��ت��را   161,6 ب��ل��غ  س���رع���ة 
 0:190 بفارق  لورنزو  ام��ام  الساعة، 
ث����ان����ي����ة، ودوف����ي����ت����س����ي����وزو ب���ف���ارق 
بفارق  رابعا  ماركيز  وح��ل   .0:374
ب��ف��ارق  س���ادس���ا  وروس�����ي   ،0:491

.0:507

"موتو 2"

ح��ق��ق   ،"2 "م�����وت�����و  ف����ئ����ة  وف�������ي 
االس������ب������ان������ي ت����ي����ت����و راب�������������ات ع���ل���ى 
"كاليكس" أسرع وقتين في كلتا 
الفترتين: في الفترة االولى سجل 
ب��م��ت��وس��ط  دق���ي���ق���ة،   1:38:030
ك��ي��ل��وم��ت��را في  ب��ل��غ 153,6  س��رع��ة 
توماس  السويسري  أم��ام  الساعة، 
ل����وث����ي ع���ل���ى "ك���ال���ي���ك���س" ب���ف���ارق 
ي��وه��ان  ث��ان��ي��ة، وال��ف��رن��س��ي   0:091
زارك��������و ع���ل���ى "ك���ال���ي���ك���س" ب���ف���ارق 
الثانية سجل  الفترة  وفي   .0:187
ب��م��ت��وس��ط  دق���ي���ق���ة،   1:37:625
ك��ي��ل��وم��ت��را في  ب��ل��غ 154,3  س��رع��ة 
 0:082 ب��ف��ارق  لوثي  أم��ام  الساعة، 
ث��ان��ي��ة، واالس��ب��ان��ي ل��وي��س س��ال��وم 

على "كاليكس" بفارق 0:169.

"موتو 3"

وكذلك في فئة "موتو 3" حقق 
البريطاني داني كنت على "هوندا" 
أس�������رع وق���ت���ي���ن ف����ي ال��م��رح��ل��ت��ي��ن: 
 1:46:132 س����ج����ل  االول����������ى  ف�����ي 
دق����ي����ق����ة، ب���م���ت���وس���ط س����رع����ة ب��ل��غ 
امام  الساعة،  في  كيلومترا   141,9
االي����ط����ال����ي روم�����ان�����و ف���ي���ن���ات���ي ع��ل��ى 
ثانية.  بفارق 0:709  ام"  تي  "كي 
وااليطالي نيكيوال انطونيللو على 
"هوندا" بفارق 1:219. وفي الثانية 
ب��م��ت��وس��ط  دق���ي���ق���ة،   1:42:731
ك��ي��ل��وم��ت��را في  ب��ل��غ 146,6  س��رع��ة 
لوا  ليفيد  البلجيكي  ام��ام  الساعة، 
على "هوندا" بفارق 0:120 ثانية، 
وال��ف��رن��س��ي ف��اب��ي��و ك����وارت����ارارو على 

"هوندا" بفارق 0:209.

للمرة االول��ى منذ ع��ام 2009 وفي 
ل����وب����رورن  ل����ع����ودة  االول  ال���م���وس���م 
ج��ي��م��س ال���ي���ه ب��ع��د ارب���ع���ة م��واس��م 
ب���ات كليفالند  م��ي��ام��ي ه��ي��ت،  م���ع 
الشرقية  المنطقة  ثاني  كافالييرز 
ف���ي ال�������دوري االم���ي���رك���ي ال��ش��م��ال��ي 
بي  "ان  للمحترفين  السسلة  لكرة 
ال��م��ن��ط��ق��ة،  ل��ن��ه��ائ��ي  ي��ت��أه��ل  آي" 
بعدما تقدم مضيفه شيكاغو بولز 
بفارق  عليه  ب��ف��وزه   2  –  4 الثالث 
21 نقطة 73 – 94 )االشواط 31 
 73 ،73 – 60 ،52 – 44 ،33 –
– 94( في سادسة مبارياتهما من 
نصف  الثاني،  للدور  ممكنة  سبع 
النهائيات  م��ن  للمنطقة،  ال��ث��ان��ي 
"البالي أوف" والتي أجريت بينهما 
ف���ي ق���اع���ة "ي���ون���اي���ت���د س��ن��ت��ر" في 
ش��ي��ك��اغ��و. وب���ذل���ك أخ��ف��ق ب��ول��ز – 
من  التسعينات  ف��ي  اشتهر  ال���ذي 
ال��ق��رن ال��م��اض��ي ع��ن��دم��ا أح���رز لقب 
ال����دوري س��ت م���رات ب��ق��ي��ادة نجمه 
ال���ع���م���الق م��اي��ك��ل ج�������وردان – م��رة 
اخرى في بلوغ نهائي منطقته منذ 

عام 2011.
س��ج��ل ل��ل��ف��ائ��ز ل���وب���رون جيمس، 
بطل ال��دوري مرتين وأفضل العب 
فيه أرب���ع م���رات، 15 نقطة ال��ى 11 

تمريرة حاسمة وماثيو ديالفيدوفا 
طومبسون  وت��ري��س��ت��ان  نقطة   19
13 نقطة الى 17 متابعة، وللخاسر 
ج��ي��م��ي ب��ات��ل��ر 20 ن��ق��ط��ة ودي��ري��ك 
ت��م��ري��رات  ال���ى س��ت  روز 14 نقطة 

حاسمة.
وي��ل��ت��ق��ي ك��اف��ال��ي��ي��رز ف��ي نهائي 
أو  االول  ه��وك��س  أتالنتا  المنطقة 
واش���ن���ط���ن وي��������زاردز ال���خ���ام���س، مع 

ال��ع��ل��م أن ه��وك��س م��ت��ق��دم 3 – 2 
ف��ي ال����دور ال��ث��ان��ي. وس��ي��ك��ون ه��ذا 
للشرقية  تواليا  الخامس  النهائي 

يخوضه لوبرون جيمس.
وأض������اع ل����وس أن��ج��ل��س ك��ل��ي��ب��رز 
ث���ال���ث ال��م��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب���ي���ة ف��رص��ة 
ال���ت���أه���ل ل��ن��ه��ائ��ي م��ن��ط��ق��ت��ه ل��ل��م��رة 
االول����ى ف��ي ت��اري��خ��ه، إذ س��ق��ط م��ام 
الثاني  روك��ت��س  هيوستن  ضيفه 
 119  –  107 ن���ق���ط���ة   12 ب�����ف�����ارق 
)االش����واط 29 – 25، 64 – 62، 
ف��ي   )119  –  107  ،79  –  92
ل��وس  ف��ي  ق��اع��ة "ستايبلز س��ن��ت��ر" 
أ،جلس، فتعادل الفريقان 3 – 3. 
وق��د ان��ه��ار كليبرز ف��ي ال��رب��ع ال��راب��ع 
االخ����ي����ر، ب��ع��دم��ا ك����ان م��ت��ق��دم��ا في 
نهاية الربع الثالث بفارق 13 نقطة! 
 23 ه����اردن  جيمس  للفائز  س��ج��ل 
ن��ق��ط��ة ودواي�����ت ه�����وارد 20 نقطة 
ب��روي��ر 19  ال��ى 21 متابعة وك����وراي 
ن��ق��ط��ة م��ن��ه��ا 15 ف���ي ال���رب���ع ال���راب���ع، 
وللخاسر كريس بول 31 نقطة الى 
11 تمريرة حاسمة وباليك غريفين 

28 نقطة.
مباراتهما  في  الفريقان  ويلتقي 
في  االح��د  مساء  الفاصلة  السابعة 

هيوستن.

الدوحة أولى مراحل الدوري االملاسي أللعاب القوى
جاستين غاتلين 9:74 يف الـ 100 متر

فرنسا خامسة مراحل بطولة العالم للدراجات النارية
سميث ورابات وكنت األسرع يف التجارب

نهائيات الدوري األميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين "ان بي آي"
كليفالند أول املتأهلين لنهائي الشرقية

أس��ف��رت ن��ت��ائ��ج ال��ج��ول��ة االول����ى من 
دورة " الغران بري" الرابعة االخيرة 
ف��ي الشطرنج وال��ت��ي اج��ري��ت مساء 
م��دي��ن��ة خانتي  ف���ي  ام���س  م���ن  اول 
مانسيسك السيبيرية الروسية عن 
ياكوفينكو  دميتري  ال��روس��ي  ف��وز 
على الهولندي الشاب انيش غيري 
ف��ي 61 ن��ق��ل��ة ف��ي دف����اع راغ���وزي���ن، 
ال��روس��ي يفغيني  وكبير االس��ات��ذة 
ت���وم���اش���وف���س���ك���ي ع���ل���ى ال���ج���ورج���ي 
ب����ادور ج��وب��اف��ا ب��ال��ح��ج��ار ال��س��ود في 
39 نقلة في دفاع ميران المضاد. 
وان��ت��ه��ت ال���ج���والت االرب�����ع االخ����رى 
التي لعبت بالتعادل: تعادل النجم 
والبطل  ك��اروان��ا  فابيانو  االي��ط��ال��ي 
الكوبي لينيه دومنغوز في 40 نقلة 
في الدفاع االسباني تفريع برلين، 
وال������روس������ي ال���ك���س���ن���در غ���ري���ش���وك 
وم��واط��ن��ه ب��ط��ل روس��ي��ا س��ب��ع م��رات 
ب��ي��ت��ر س��ف��ي��دل��ر ف���ي 31 ن��ق��ل��ة في 
الفرنسي  والبطل  ال��وزي��ر،  غامبيت 
م��اك��س��ي��م الغ����ري����ف واالس���رائ���ي���ل���ي 
بوريس غيلفاند في 33 نقلة في 
الدفاع الصقلي، والروسي سيرغي 
ك���اري���اك���ي���ن واالم����ي����رك����ي ه���ي���ك���ارو 
ن���اك���ام���ورا ف���ي 39 ن��ق��ل��ة ف���ي دف���اع 

ميران المضاد.

وه����ذه ال������دورة ه���ي االخ���ي���رة من 
 " ب����ري  ال����غ����ران   " دورات  س��ل��س��ل��ة 
ينظمها  و2015   2014 ل��س��ن��ت��ي 
ويتأهل  للشطرنج  الدولي  االتحاد 
التصفيات  ال��ى  الع��ب��ان  بنتيجتها 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م. وت��ب��دو 
ال����م����ن����اف����س����ة ع�����ل�����ى ال���ب���ط���اق���ت���ي���ن 
م����ح����ص����ورة ب���ي���ن ت��وم��اش��وف��س��ك��ي 
وك��اروان��ا ون��اك��ام��ورا، فيما يحتفظ 
ي��اك��وف��ي��ن��ك��و وغ���ري���ش���وك ب��ح��ظ��وظ 

نظرية للتأهل.
الشطرنج  في  المباريات  وتجرى 
ال���ع���ادي وف���ق ط��ري��ق��ة ال�����دوري من 
م��رح��ل��ة واح�����دة م���ن 11 ج���ول���ة م��دة 
كل منها سبع ساعات حدا اقصى. 
اب��ت��داء من 14 ايار  ال��ج��والت  وتقام 
الى 26 منه، ما عدا يومي 18 و22 

منه فهما للراحة.
وتبلغ قيمة الجوائز المالية 120 
االول  الفائز  منها  ينال  اورو،  ال��ف 

20 الفا، والثاني 15 الفا.
وي���ل���ت���ق���ي ف����ي ال���ج���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة 
م���س���اء ال��ج��م��ع��ة ك���ل م����ن: غ��ي��ل��ف��ان��د 
– ن���اك���ام���ورا، غ��ي��ري - ك��اري��اك��ي��ن، 
سفيدلر  ياكوفينكو،   – دومنغوز 
- ك�������اروان�������ا، ت���وم���اش���وف���س���ك���ي – 

غريشوك، الغريف - جوبافا.

ه������ذه ن����ق����الت ج����ول����ة ج����وب����اف����ا - 
توماشوفسكي:

دفاع ميران المضاد 

توماشوفسكي            جوبافا 
    )أسود (                 )أبيض( 

1. d4 d5; 2. c4 c6; 3. Nc3 
Nf6; 4. Nf3 a6; 5. e3 e6; 
6. b3 c5; 7. Bb2 cxd4; 8. 
exd4 Be7; 9. Bd3 Nc6; 10. 
011;0-0 0-. Rc1 Bd7; 12. Re1 
Re8; 13. c5 Qc7; 14. a3 Bf8; 
15. b4 Rad8; 16. h3 g6; 17. 
Rb1 Bg7; 18. b5 Na5; 19. 
a4 Bc8; 20. Bc1 h6; 21. Qc2 
Nc4; 22. Bxc4 dxc4; 23. 
Rb4 e5; 24. b6 Qb8; 25. 
Rxe5 Rxe5; 26. dxe5 Bf5; 
27. Qe2 Bd3; 28. Qe3 Nd7; 
29. Nd5 Nxe5; 30. Ne7+ 
Kh7; 31. c6 Nxf3+; 32. gxf3 
Qd6; 33. Ba3 bxc6; 34. b7 
Rb8; 35. Nc8 Qd7; 36. Qe7 
Qxh3; 37. Qxf7 Qf1+; 38. 
Kh2 Qxf2+; 39. Kh1 Be2.

واستسلم االبيض.

ارب��ع��ة العبين م��ن ف��ري��ق ريفر  نقل 
باليت االرجنتيني الى المستشفى 
ب��ع��د اص��اب��ت��ه��م ب�����رذاذ ال��ف��ل��ف��ل في 
به مشجعو  ال��ذي قذفهم  وجوههم 
المباراة  خ��الل  جونيورز  بوكا  فريق 
ال���ت���ي اج���ري���ت ب��ي��ن��ه��م��ا ع��ل��ى ملعب 
"استاديو البومبونيرا" في بيونس 
اي���رس، ف��ي اي��اب ال���دور الثاني من 
الجنوبية  االميركية  النوادي  كأس 
ال�56 لكرة القدم "ليبرتادوريس".

وحصل االمر لدى خروج الالعبين 
ال���م���ل���ع���ب  ارض  ال�������ى  ال����ن����ف����ق  م�����ن 
اس��ت��ع��دادًا ل��ل��ش��وط ال��ث��ان��ي، وك��ان 
ب��ال��ت��ع��ادل  ان���ت���ه���ى  االول  ال����ش����وط 

السلبي 0 – 0.
واظ������ه������ر ش�����ري�����ط ال����ت����ل����ف����زي����ون 
وليونيل  بونزيو  ليوناردو  الالعبين 
عيونهما  يفركان  وهما  فانجيوني 
وي��غ��س��الن وج��ه��ي��ه��م��ا ب��ال��م��اء، وق��د 
ن����ق����ال م�����ع م����ات����ي����اس ك���راي���ن���غ���ي���ت���ر 
وراميريس فونيس موري بعد ذلك 

الى المستشفى لتلقي العالج.

وأوق�����ف م���س���ؤول���ون م���ن االت��ح��اد 
االم���ي���رك���ي ال��ج��ن��وب��ي ل���ك���رة ال��ق��دم 
هيريرا  داري��و  والحكم  "كونميبول" 
المباراة بعد نحو ساعة، بينما خرج 
ريفر باليت في حماية رجال  العبو 

شرطة مكافحة الشغب.
وع�������ل�������ى م�����ل�����ع�����ب "اس�������ت�������ادي�������و 
ب��ي��رون"  دومينغو  خ���وان  برزيدنتي 
ف��ي أف��ي��الن��ي��دا، ف��از راس��ي��ن��غ كلوب 
االرج���ن���ت���ي���ن���ي ع���ل���ى م��ون��ت��ي��ف��ي��دي��و 
 1 االوروغ�������واي�������ان�������ي 2 –  ون����������دررز 
)الشوط االول 2 – 0(. سجل للفائز 
واش���ن���ط���ن ك���ام���ات���ش���و وغ��وس��ت��اف��و 
ل���ي���ون���اردو ب���و ف���ي ال��دق��ي��ق��ت��ي��ن 16 
م��اك��س��ي��م��ي��ل��ي��ان��و  ول��ل��خ��اس��ر  و40، 

اوليفيرا في الدقيقة 89.
اتاناسيو  وعلى ملعب "استاديو 
ج������ي������راردوت" ف����ي م���ي���داي���ي���ن، ف���از 
أتلتيكو ناسيونال الكولومبي على 
إيميليك االكوادوري 1 – 0 )الشوط 
اليكسيس  سجلها   )0  –  0 االول 

هزيكيز في الدقيقة 61.

يلتقي فريقا انترناسيونالي ميالنو 
ب��� 52 نقطة وج��وف��ن��ت��وس  ال��ث��ام��ن 
تورينو متصدر الالئحة ب� 80 نقطة 
وال�������ذي اح���ت���ف���ظ ب��ل��ق��ب��ه ل��ل��م��وس��م 
الساعة  السبت  ال��ي��وم  تواليًا  ال��راب��ع 
19:00 بتوقيت بيروت على ملعب 
"جيوسيبي مياتزا" في ميالنو، في 
المرحلة ال� 36 من الدوري االيطالي 

لكرة القدم "كالتشيو".
الثاني  روم���ا  أس  آ  ويستضيف 
ب����ف����ارق 16 ن��ق��ط��ة ع����ن ال��م��ت��ص��در 
ب� 41 نقطة  ال��راب��ع عشر  أودينيزي 
روم��ا  )االح���د 21:45(، ويحل الزي��و 
الثالث ب� 63 نقطة على سمبدوريا 
ن��ق��ط��ة  ب������ 54  ال�����س�����ادس  ج����ن����وى 

)السبت 21:45(.

اسبانيا 

في المرحلة ال� 37 ما قبل االخيرة 
من ال��دوري االسباني "ليغا" والتي 
ستقام كل مبارياتها االحد الساعة 
م��ت��ص��در  ب��رش��ل��ون��ة  ي��ح��ل   ،20:00
أتلتيكو  على  نقطة   90 ب�  الالئحة 
نقطة وحامل  ب� 77  الثالث  مدريد 
ال���ل���ق���ب ع���ل���ى م��ل��ع��ب "ف��ي��ت��ش��ن��ت��ي 
ك��ال��دي��رون" ف��ي م��دري��د. وسيتوج 
ب��رش��ل��ون��ة ب��ط��ال ل��ل��م��رة ال����� 23 في 
تاريخه في حال فوزه في المباراة. 

ك��م��ا ي��ح��ل ري�����ال م���دري���د ال��ث��ان��ي 
بفارق أربع نقاط عن المتصدر على 

 49 ب���  التاسع  برشلونة  اسبانيول 
الرابع  فالنسيا  ويستضيف  نقطة، 
ب���� 73 ن��ق��ط��ة س��ل��ت��ا ف��ي��غ��و ال��ع��اش��ر

ب� 47 نقطة. 
م����ن ج���ه���ة اخ�������رى، ق�����رر ال��ق��ض��اء 
االس���ب���ان���ي ت��ع��ل��ي��ق اض������راب الع��ب��ي 
كرة القدم الذي كان يهدد نهاية 
ال���م���وس���م، اح��ت��ج��اج��ًا ع��ل��ى م��رس��وم 
ح��ك��وم��ي ع��ن ت��وزي��ع ح��ق��وق النقل 

التلفزيوني. 
وق��ب��ل��ت ال��م��ح��ك��م��ة ال��وط��ن��ي��ة في 
القضايا  ف��ي  المتخصصة  م��دري��د 
االض����راب  ال��م��ع��ق��دة، ط��ل��ب تعليق 
معتبرة ان من شأن هذا التحرك منع 
اق��ام��ة م��ب��اري��ات ال��درج��ت��ي��ن االول���ى 
ب� "اضطراب  والثانية، مما يتسبب 

خطير في تنظيم" البطولة.  

البرتغال 

ف�����ي ال���م���رح���ل���ة ال������� 33 م�����ا ق��ب��ل 
االخيرة من الدوري البرتغالي والتي 
ستقام كل مبارياتها االحد الساعة 
20:00، يحل بنفيكا لشبونة حامل 
اللقب ومتصدر الالئحة ب� 81 نقطة 
الخامس  غيمارايش  فيتوريا  على 
ب� 51 نقطة، واف سي بورتو الثاني 
ب��ف��ارق ث���الث ن��ق��اط ع��ن المتصدر 
السابع  لشبونة  بيليننسيس  على 
ب� 44 نقطة، ويستضيف سبورتنغ 
ن��ق��ط��ة  ب������ 70  ال����ث����ال����ث  ل���ش���ب���ون���ة 

سبورتنغ براغا الرابع ب� 55 نقطة.   

هولندا 

ال��� 34 االخ��ي��رة من  ف��ي المرحلة 
ال����دوري ال��ه��ول��ن��دي وال��ت��ي ستقام 
كل مبارياتها االحد الساعة 15:30، 
 بي اس في أيندهوفن متصدر 

ّ
يحل

ال��الئ��ح��ة ب��� 85 ن��ق��ط��ة وال����ذي ت��وج 
بطاًل للمرة االولى منذ عام 2008، 
على ادو دن هاغ الثالث عشر ب� 37 
الثاني  أمستردام  وأجاكس  نقطة، 
بفارق 14 نقطة عن المتصدر على 
اف س��ي دوردري��ش��ت ال��ث��ام��ن عشر 
االخير ب� 17 نقطة والذي هبط الى 
روت���ردام  وفينورد  الثانية،  ال��درج��ة 
الثالث ب� 59 نقطة على بي اي سي 

زفوله السادس ب� 50 نقطة. 

انكلترا 

في المرحلة ال� 37 ما قبل االخيرة 
من الدوري االنكليزي "برميير ليغ"، 
ي���ح���ل ت��ش��ل��س��ي م���ت���ص���در ال��الئ��ح��ة 
ب���� 84 ن��ق��ط��ة وال�����ذي ض��م��ن اح����راز 
تاريخه،  في  الخامسة  للمرة  اللقب 
ع���ل���ى وي���س���ت ب���روم���ي���ت���ش ال��ب��ي��ون 
)االثنين  نقطة   41 ب�  عشر  الثالث 
22:00(، ومانشستر سيتي الثاني 
بفارق 11 نقطة عن المتصدر على 
سوانسي سيتي الثامن ب� 56 نقطة 

الثالث وأرس��ن��ال   ،)15:30 )االح���د 
ب� 70 نقطة على مانشستر يونايتد 
الرابع ب� 68 نقطة )االحد 16:00(، 
وي��س��ت��ض��ي��ف ل���ي���ف���رب���ول ال��خ��ام��س

ب� 62 نقطة كريستال باالس الثاني 
عشر ب� 42 نقطة )السبت 19:30(. 

اسكوتلندا 

في المرحلة ال� 37 ما قبل االخيرة 
م��ن ال����دوري االس��ك��وت��ل��ن��دي، يحل 
ال��س��ل��ت��ي��ك م��ت��ص��در ال��الئ��ح��ة ب���� 88 
نقطة والذي ضمن االحتفاظ بلقبه 
سانت  على  تواليا،  ال��راب��ع  للموسم 
ج��ون��س��ت��ون ال��خ��ام��س ب��� 53 نقطة 
الثاني  واب��ردي��ن   ،)17:00 )السبت 
ب����ف����ارق 14 ن��ق��ط��ة ع����ن ال��م��ت��ص��در 
ب� 44 نقطة  على دن��دي السادس 
وي��س��ت��ض��ي��ف   ،)17:00 )ال���س���ب���ت 
ك��ال��ي��دون��ي��ان تيسل  اي��ن��ف��رن��ي��س 
الثالث ب� 62 نقطة دندي يونايتد 
الرابع ب� 53 نقطة )السبت 17:00(. 

ألمانيا 

في المرحلة ال� 33 ما قبل االخيرة 
من الدوري االلماني "البوندسليغه" 
والتي ستقام كل مبارياتها السبت 
الساعة 16:30، يحل بايرن ميونيخ 
متصدر الالئحة ب� 76 نقطة والذي 
احتفظ بلقبه للموسم الثالث تواليًا 

ع��ل��ى اس س���ي ف���ري���ب���ورغ ال��خ��ام��س 
ب� 31 نقطة، ويستضيف في  عشر 
اف ال ف��ول��ف��س��ب��ورغ ال��ث��ان��ي ب��ف��ارق 
11 ن��ق��ط��ة ع��ن ال��م��ت��ص��در ب��وروس��ي��ا 
دورت���م���ون���د ال��س��اب��ع ب���� 43 ن��ق��ط��ة، 
 ب��وروس��ي��ا م��وي��ن��ش��ن��غ��الدب��اخ 

ّ
وي���ح���ل

ال��ث��ال��ث ب���� 63 ن��ق��ط��ة ع��ل��ى ف��ي��ردر 
بريمن الثامن ب� 43 نقطة.  

فرنسا 

في المرحلة ال� 37 ما قبل االخيرة 
من الدوري الفرنسي "ليغ 1" والتي 
س���ت���ق���ام ك����ل م���ب���اري���ات���ه���ا ال��س��ب��ت 
الساعة 22:00، يحل باريس سان 
ج���ي���رم���ان م��ت��ص��در ال���الئ���ح���ة ب���� 77 
نقطة وال��ذي تكفيه نقطة واحدة 
م��ن م��ب��ارات��ي��ه االخ��ي��رت��ي��ن ليحتفظ 
الثالث تواليا، يحل  للموسم  بلقبه 
ب� 56 نقطة على  السابع  مونبلييه 

ملعب "ال موسون" في مونبلييه. 
وي���س���ت���ض���ي���ف أول���م���ب���ي���ك ل��ي��ون 
ال����ث����ان����ي ب�����ف�����ارق س�����ت ن����ق����اط ع��ن 
ال����م����ت����ص����در ج������ي������رون������دان ب��������وردو 
ب��� 59 نقطة على ملعب  ال��س��ادس 
"ستاد جيرالن" في ليون، وموناكو 
ب��� 65 نقطة اف س��ي متز  ال��ث��ال��ث 
ب��� 30  م��ا قبل االخ��ي��ر  التاسع عشر 
ن��ق��ط��ة وال������ذي ه��ب��ط ال����ى ال���درج���ة 
الثانية على ملعب "لويس الثاني" 

في امارة موناكو.

دورة "الغران بري" الرابعة األخيرة يف الشطرنج بخانتي مانسيسك
الجولة األولى: فوز ياكوفينكو وتوماشوفسكي

كأس "ليبرتادوريس": رذاذ الفلفل 
عّطل مباراة ريفر باليت - بوكا جونيورز

البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم يف عطلة نهاية األسبوع
اإلنتر - جوفنتوس، أتلتيكو - برشلونة، أرسنال - مانشستر يونايتد

جاستين غاتلين فائزا في سباق الـ100 متر أمس في الدوحة.  )أ ف ب(

البريطاني برادلي سميث على "ياماها"، األسرع في التجارب الحرة لسباق الجائزة 
)أ ب( الكبرى لفرنسا لفئة "موتو جي بي"، على حلبة لومان أمس.  

نجم كليفالند كافالييرز لوبرون جيمس 
في  بولز  شيكاغو  سلة  فــي  مسجال 
)رويترز( شيكاغو.  
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حيوانات بي بي كينغ أسطورة البلوز الذي انطفأ
تحّسن نوعية 

حياة الفقراء

ك�����ان ب����ي ب����ي ك��ي��ن��غ ال������ذي ت��وف��ي 
امس عن 89 عاما من اواخر النجوم 
االس��اس��ي��ي��ن ف��ي م��وس��ي��ق��ى البلوز 
ال����ت����ي ك������ان ي���ع���زف���ه���ا م���ن���ذ ن��ه��اي��ة 
االربعينات واستمر في رفع لوائها 

على المسرح حتى وفاته.
وب��ع��دم��ا واج���ه م��ش��ك��ات صحية 
ج��دي��دة، ادخ���ل مطلع اي���ار ال��ج��اري 
فيغاس  الس  ف��ي  مستشفى  ال���ى 
ب��س��ب��ب اص��اب��ت��ه ب��ال��ج��ف��اف ع��ل��ى ما 

اوضحت ابنته باتي كينغ.

وم���ن خ���ال ح��س��ه االس��ت��ع��راض��ي 
موسيقية  ح��ف��ل��ة  م��ن 300  واك��ث��ر 
ك�����ان ي��ح��ي��ي��ه��ا س���ن���وي���ا ع���ل���ى م���دى 
الغيتار،  المنفرد على  عقود وعزفه 
كان بي بي كينغ على االرجح اكثر 
ب��ال��روك.  ت��أث��ي��را  ال��ب��ل��وز  موسيقيي 
ف���ه���و ك�����ان ي��ش��ك��ل م���رج���ع���ًا الري����ك 
ك���اب���ت���ون، وق����د راف����ق اي��ض��ا ف��رق��ة 
ومن  العام 1969  "رولينغ ستونز" 
ثم فرقة "يو تو" بعد عشرين عامًا 
على ذلك ونجح في نقل البلوز الى 

كل االجيال.
وكان يعاني من السكري بشكل 
م���زم���ن وم����ن ض��ع��ف ف���ي ال��رك��ب��ت��ي��ن 
يرغمه على العزف جالسا. اال ان بي 
بي كينغ قال في مقابلة مع وكالة 
ال��ص��ح��اف��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ع����ام 2007 
مازحا، ان "مرضه" االكبر هو شغفه 
المتواصل، واعدًا بان يعزف "حتى 

الموت".
بعد  تتشكل  االس���ط���ورة  ب����دأت 
الخمسينات  ف���ي  ال��م��ح��ل��ي  ال��ن��ج��اح 

م���ن ال���ق���رن ال��م��اض��ي م���ع اغ����ان مثل 
 )1960( س��ي��ك��س��ت��ي��ن"  "س����وي����ت 
نيوبورت  مهرجان  في  ومشاركات 
و1975   1968 ال����ع����ام����ي����ن  ب����ي����ن 
ع����ام 1967 حيث  ف���ي  وم��ون��ت��ي��ري 
عزف الى جانب جيمي هندريكس 
واوت����ي����س ري���دي���ن���غ. وح���ق���ق اخ��ي��را 
االول��ى  بمشاركته  العالمي  النجاح 
ف��ي اوروب���ا ع��ام 1968 وف��ي اليابان 

.1971
وق���������د اث���������ر اس�����ل�����وب�����ه االص�����ي�����ل 
والتعبيري في العزف وطريقة غنائه 
القريبة من جوقات الغوسبل، بكبار 
الموسيقيين، من اريك كابتن الى 
جورج هاريسون. وفي العام 1989 
طالت موسيقاه جمهورًا اصغر سنًا 
عندما مهد الطريق لفرقة "يو تو" 
تنعش  ان  ارادت  التي  االيرلندية 

موسيقاها في الواليات المتحدة.
ورغ����م ك��ل ال��ن��ج��اح وال��م��ج��د بقي 
ج��ذوره  ينس  ول��م  متواضعا  كينغ 
قط. ومساء اليوم الذي اغتيل فيه 
مارتن لوثر كينغ في نيسان 1968 
ارت����ج����ل ح��ف��ل��ة م����ع ت��ل��م��ي��ذه ب����ادي 
غ����اي وج��ي��م��ي ه���ن���دري���ك���س. وف��ي 
اح���ي���ا سلسلة  ال��س��ب��ع��ي��ن��ات  م��ط��ل��ع 
واسس  السجون  في  الحفات  من 
المحامين  اح��د  م��ع  اذار 1972  ف��ي 

جمعية مدافعة عن السجناء.
التي  انطفأت عائلة كينغ  ومعه 
انارت سماء البلوز مع البرت )توفي 
العام 1992( وفريدي )توفي العام 
1976( وايرل )توفي العام 2003( 

وكلهم عازفو غيتار.

)و ص ف(

اظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج دراس������ة ح��دي��ث��ة 
ال��م��اش��ي��ة  م����ن  رؤوس  اع����ط����اء  ان 
وال���������دواج���������ن وال�����ب�����ق�����ر ل���ل���ف���ق���راء 
دوري  ل�����ت�����دري�����ب  واخ�����ض�����اع�����ه�����م 
هذه  حيازة  تحويل  طريقة  بشأن 

س��م��ح��ا  رزق  م���ص���در  ال���ح���ي���وان���ات 
ب��ت��ح��س��ي��ن ظ�����روف ال��م��ع��ي��ش��ة في 

خمسة بلدان.
وج�����رى ت��ط��ب��ي��ق ه����ذا ال��ب��رن��ام��ج 
المسمى "غرادويشن" في االعوام 
وغانا  اثيوبيا  ف��ي  االخ��ي��رة  الثاثة 
وه����ن����دوراس وال��ه��ن��د وب��اك��س��ت��ان 

وبيرو.
وتلقى نحو 21 الف شخص بالغ 
مهنيًا  وت��دري��ب��ًا  للتربية  ح��ي��وان��ات 
خال  صحية  ومعلومات  ومتابعة 
ج��ل��س��ات م��ت��اب��ع��ة دوري�����ة، ع��ل��ى ما 
اوض��ح التقرير ال��ذي نشرته مجلة 

"ساينس" االميركية.

)أ ف ب( صورة لبي بي كينغ من االرشيف تعود الى عام 1989 في احدى حفالته الباريسية.  
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لوحة لشوقي شمعون.

الوالء لحبر الشهداء
عقل العويط

 ث���ان���ي���ة، ن��س��ت��م��ي��ح ال����ق����ّراء ال��م��ه��م��وم��ي��ن 
ً
م�����رة

ب��ال��ش��أن ال���ع���ام ع����ذرًا. ل���ن ن��ك��ت��ب ع���ن م��ع��رك��ة 
القلمون، المستشرية مفاعيلها في الجانَبين 
اللبناني والسوري. وال عن تدخل "حزب الله" 
وغيره في الشأن السوري. وال عن الهواجس 
التي تلتهم أهل الجبال والسهول المقيمين 
في سفوح السلسلة الشرقية. وال عن أولئك 
ع��ل��ى ح��دود  ال��ع��زي��ز  ال��ش��م��ال  ف��ي  المتناثرين 
ال���ن���ه���ر ال���ك���ب���ي���ر. وال ع����ن ال���ص���ع���ود ال��ظ��ام��ي 
للتكفيريين واإللغائيين السّنة والشيعة، وال 
المسيحيين في ركاب  عن حروبهم، وحروب 
هؤالء وأولئك. وال عن النّواب وال��وزراء وكبار 
الموظفين. وال عن فضيحة الكرسّي الرئاسّي 
السياسية  الطبقة  س��ق��وط  ع��ن  وال  ال��ش��اغ��ر. 
أنفاسه  المنزوعة  لبنان  ع��ن  وال  ال��وح��ل.  ف��ي 
ب����أي����دي ج����ّادي����ه ال��م��ح��ل��ي��ي��ن واإلق��ل��ي��م��ي��ي��ن 
والدوليين. وال عن استياء فلسفة الكيتش 
المفاهيم  على  ال��ذوق  وقلة  والعهر  والرخص 
والمعايير والمواهب والعقول والطقوس. وال 
عن انتشار األمراض الخفية التي ال يعرف لها 
األطباء اسمًا وال أدوية. وال عن الفقر. وال عن 
انهيار القيمة الشرائية لدى المواطنين. وال 
الملّوث. وال عن الدواء الفاسد. وال  الماء  عن 
م 

ّ
عن الطعام الفاسد. وال عن التهريب المنظ

الموت  ط��رق  عن  وال  العشوائي.  التهريب  أو 
أجل  من  المدفوعة  األثمان  عن  وال  رة. 

ّ
المحف

ت��وف��ي��ر ال��ك��ه��رب��اء. وال ع��ّم��ا آل��ت إل��ي��ه مشاريع 
ة  النفط المخّبأ في أعماق البحر، وال عن دناء
القيم التي ينتظم فيها العيش العام. وال عن 
إلى  ل 

ّ
يتسل ال��ذي  ز  وال��م��ق��زِّ المقيت  العمران 

والهندسي  ال��ب��ص��ري  إيقاعها  ف��ي��دّم��ر  ال��ق��رى 
وال���ج���غ���راف���ي. وال ع����ن األل������وف ال���م���ؤل���ف���ة م��ن 
وتيهًا،  وقرفًا  يأسًا  يهاجرون  الذين  الشباب 
ممعنين في الحفر في أمكنة أخرى، بحثًا عن 
 موهوم في صحراء 

ٍّ
أمٍل مشرق، وهربًا من ظل

العقل والواقع.
ل������ن ن����ك����ت����ب ع������ن األوج��������������اع؛ ه��������ذه ال���ت���ي 
ُول���دن���ا م��ع��ه��ا ي����وَم ُول���دن���ا، م���ن أج���ل م��واص��ل��ة 
م��أس��اة ال��ش��رط ال��ب��ش��ري ال��ق��ائ��م ع��ل��ى النسل 
واالس����ت����م����رار. ل���ن ن��ك��ت��ب ع���ن ال���م���وت ال���ذي 
ي��ل��ت��ه��م ال���ن���اس ف���ي س���وري���ا وال���ع���راق وال��ي��م��ن 
عن  نكتب  لن  مخيفًا.  ساديًا  التهامًا  وليبيا 
آثرنا، في  وإذا كنا  لبنان.  فلسطين. وال عن 
عدد األسبوع الفائت،  أن ال نكتب في هذه 
ال  بالطبع  وه��ذا   - التكرار  لتجّنب  المسائل، 
 ألحد - فهل يجوز 

ً
خوفًا من أحد، وال مسايرة

أاّل ن��واص��ل اإلي���م���اء إل���ى ال��ه��م��وم ال��ت��ي تقلق 
يعرفون  ال  حين  مضاجعهم،  وتقّض  الناس 

مصائر يومهم قبل مصائر غدهم؟! 
¶¶¶

بالكتابة  ن��ؤم��ن  ألن��ن��ا  الصحافة  ف��ي  نكتب 
م��ط��ل��ق��ًا، وألن���ن���ا ن���ؤم���ن ب����"رس���ال���ة" ال��ص��ح��اف��ة 
ين 

َ
الوجدان مامسة  على  بقدرتها  ت��ح��دي��دًا؛ 

العام والخاص؛ بكفاءتها التاريخية في مجال 
والتثوير؛  وال��رف��ض  وال��ن��ق��د  وال��ت��ن��وي��ر  الخلق 
إلذالل  ال��ك��اف��ي��ة  النقية  المطلقة  بسلطتها 
االس����ت����ب����داد، وت��ع��ف��ي��ر ع��ن��ج��ه��ي��ت��ه ب���ال���ت���راب، 
 حين، من سحقه 

ّ
حتى لو لم تتمكن في كل

واالنتصار عليه؛ نكتب ألننا نؤمن بموهبتها 
الهائلة في التحدي، اآليل إلى كسر اإلرهاب 
والتكفير والظام الديني والعقلي والفكري. 
وألننا نؤمن بمآثرها في إعاء شأن الحقيقة. 
وف����ض����ح ال������ك������ذب. وال����خ����ي����ان����ة. وال����س����رق����ة. 

والفساد. وتزوير الوقائع.
نكتب في الصحافة النقدية الحّرة. وحدها 
نا أوالدها، 

ّ
ها أّمنا، واألب. وألن

ّ
دون سواها. ألن

نا نعيش مفاعيلها في أجسامنا 
ّ
وورثتها. وألن

لنا  وأخاقية  عقلية  ق��درة  ال  وألن  وأرواح��ن��ا. 
في  ن��ك��ون  أن  ع��ل��ى  أم��ث��ال��ن��ا،  م��ن  وللكثيرين 
غيرها. وألن ال "مكان"، أيضًا وتاليًا، ألمثالنا 
في غيرها. نقول هذا، على سبيل االعتزاز، ال 
على سبيل التندم أو المرارة، ذاهبين في هذا 
وحاضرًا  ماضيًا  القصوى،  غاياته  إلى  الخيار 
ومستقبًا، أيًا تكن النتائج المترتبة عليه. 

ن��ك��ت��ب ف���ي ال���ث���ق���اف���ة ألن���ه���ا أرض ال��ع��ق��ل 
وال��ح��ل��م وال��ح��ري��ة ال��س��م��ح��اء. م��ن ه���ذا المكان 
ب����ال����ذات، ن��ن��ّك��ل ب���االس���ت���ب���داد، ع��ل��ى سبيل 
ينجم  لما  أن نحسب حسابًا  من دون  المثل، 

عن هذا النوع من الكتابة من "أذى" 

في 2005، قضى سمير قصير )2 حزيران( وجبران تويني )12 
الحبر. في السادس من  كانون األول(، شهيَدين من شهداء 
أيار من كل سنة، نتذكر جميع شهداء هذا الحبر، الذي سيظل 
يلهمنا، ويحّضنا، بحثًا عن الحقيقة والحرية. نؤمن بأن الطريقة 
"النهار"،  شهيَدي  منهم  وخصوصًا  هــؤالء،  لتكريم  الفضلى 
توجيه التحية إلى ثقافة الحبر النقّي الكريم الخاّلق الذكّي النّير 

األبّي الجريء الشجاع الحّر، بإعالن الوالء الدائم لها. 
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صباح الخير أيها العالم من اليمن17

حسين الوادعي

الحرية  في  األمــل  اإلنسان  يفقد  عندما 
وكرم  السجن  طمأنينة  عن  بالحديث  يبدأ 

السّجان!  

صباحًا  تستيقظ  حين  العالم!  أيها  الخير  صباح 
وتبدأ بتناول قهوتك قد ال تعرف أن وطنًا صغيرًا 
اسمه اليمن في طريقة الى االختفاء. ربما تتذوق 
أنها  ت��ع��رف  م��ن دون أن  الشهيرة  ق��ه��وة "م��وك��ا" 
المهجور  اليمني  الميناء  المخا،  من  اليك  رت  ُص��دِّ
ال��ذي أصبح ب��ؤرة لصراع دول��ي ح��ول الماحة في 

باب المندب. 
في رشفتك األولى من فنجان قهوتك سيكون 
10 م���ن األط���ف���ال ال���ذي���ن ق��ط��ف��وا ح���ّب���ات ال��ب��ن قد 
اليمن  آخ��ر من  للقتال. وف��ي ط��رف  تم تجنيدهم 
سيكون 10 آخ��رون من األطفال الجنود قد ماتوا 

في حرب ال يفهمونها.
دعوني أقّدم إليكم اليمن من الداخل، إذا كنتم 

لم تسمعوا عن هذه الباد من قبل:
إن���ه���ا ت���ل���ك ال����ب����اد ال���ت���ي ل���دي���ه���ا أس������وأ خ��دم��ة 
معدل  وأعلى  موزامبيق،  بعد  العالم،  في  أنترنت 
أفغانستان،  بعد  ال��ت��غ��ذي��ة،  س��وء  مستويات  م��ن 
وشمال  األوس��ط  الشرق  في  بطالة  معدل  وأعلى 
إف��ري��ق��ي��ا. إن��ه��ا ال���دول���ة ال��ت��ي ت��ح��ت��ل ال��م��رت��ب��ة 151 
البشرية. التنمية  تقرير  ف��ي  دول��ة  بين 177   م��ن 
الفتيات فيها  التي تصبح أكثر من نصف  الباد 

أمهات قبل سن 18.
ال��ب��اد ال��ت��ي ي��ظ��ل 80 ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن أطفالها 
الثامنة  أو  السابعة  با شهادات مياد حتى سن 

عشرة.
الباد التي تجد فيها مليونًا و400 ألف طفل 
عامل، منهم 469 ألفا تتراوح أعمارهم من 5 الى 
11 سنة. منهم 192 ألف طفل مصابون بأمراض 
خ��ط��ي��رة م��ث��ل ال��ع��م��ى وال���رب���و وال���س���رط���ان، نتيجة 

انخراطهم في أعمال خطرة.
انها الباد الذي ستجد 3 مايين من أطفالها 

خارج المدرسة. 
هل تعرفون ما هي أسرع طريقة للحصول على 
معلومات عن اليمن؟ بسيطة جدًا: إذهب الى آخر 
 في أّي تقرير دولي. هنالك، في 

ّ
عمود أو آخر صف

قاع العالم، تجد اليمن.
على الرغم من ذلك هي باد حقيقية جدًا.

وتهشم  تفاجئك  ط��ائ��ش��ة  كقذيفة  حقيقية 
رأس�����ك، وأن����ت ع��ائ��د ال���ى ب��ي��ت��ك. ه���ذا م���ا ي��ح��دث 

لعشرات اليمنيين كل يوم.
صباح الخير أيها العالم!

يذهب أطفالكم الى المدارس بأمان، ويعودون. 
في هذه الساعات القليلة يكون طيران التحالف 
قد دّم��ر م��دارس ع��دة في اليمن. ويكون تحالف 
ال��ح��رب الطائفي المحلي ق��د ح��ّول ع��ددًا آخ��ر من 

المدارس مخازن لألسلحة وسجونًا.
ل��ن يستطيع ك��ل أط��ف��ال ال��م��دارس ف��ي اليمن 
استكمال دراستهم في العام المقبل، ألنهم، بكل 

بساطة، يكونون قد ماتوا.
هل موت األطفال حدث سائد في بلدكم؟

إن�����ه س���ائ���د ج�����دًا ه���ن���ا: ي���م���وت���ون ب��س��ب��ب س���وء 
التغذية أو االسهال أو الحصبة أو القصف المحلي 

والخارجي.
أص��دق��اء  أطفالكم  يغّير  أن  الطبيعي  م��ن  ه��ل 
المدرسة بين عام وآخر، ألن أصدقاءهم في العام 
السابق ماتوا أو أصبحوا مجندين في سن الثانية 

عشرة؟
هل سمعتم عن جماعة الحوثي المتمردة التي 
استولت على 80 في المئة من الباد خال شهور 

عدة؟
تحت سّن  أطفال  مقاتليها  من  المئة  في   50

الثامنة عشرة.
السادسة عن خوفها  ابنتك ذات  هل حّدثتك 

من الموت بقذيفة طائشة؟
هذا يحدث كل يوم في اليمن.

اليمن ليست وطنًا فقط بل كوكب كامل من 
اإلثارة.

الخريطة، لكنها غير  اليمن باد موجودة على 
مرئية. يتحدث العالم عن أوطان خيالية ابتكرتها 
أف����ام ه���ول���ي���وود أك��ث��ر م��م��ا ي��ت��ح��دث ع���ن ال��ي��م��ن. 
اسم  يسمعون  عندما  ل��ث��واٍن  يتمهلون  ك��ث��ي��رون 
إذا كان هذا  ليزنوه في رؤوسهم ويخّمنوا  اليمن 

اسم باد حقيقية أم اسمًا لجغرافيا من الخيال.
م��ا ه��و خ��ارج  ق��ان��ون عصر المعلومات يقول إن 

اإلعام غير موجود في الواقع.
ل����ي����س ف�����ي ال����ي����م����ن ن���ج���م���ة إغ����������راء م����ث����ل ك��ي��م 
مسرح  أو  ل��دي��ه��ا سينما  ي��وج��د  ال  ك��اردي��ش��ي��ان. 
محبوبة  مغنية  أو  ميسي،  مثل  مشهور  الع��ب  أو 
حرامًا  الغناء  اليمن صار  في  بريتني سبيرز.  مثل 

والرياضة مكروهة والمسرح منقرضًا.
ماذا يوجد لدى اليمن: فقراء ومقاتلون وقادة 
مهووسون بالموت والقتال والشهادة في سبيل 

الله أو في سبيل الشيطان.
ف�����������������وق ك�������������ل ه�����������������ذه ال����������م����������آس����������ي ه�������ن�������اك 
ال��������ي��������م��������ن. ف��������������ي  اآلن  ط���������اح���������ن���������ة   ح������������������رب 
لكنَك عندما تبحث عن أخبار الحرب في نشرات 

األخبار ربما لن تجد اسم اليمن يتردد كثيرًا.
ستسمع أن هناك حربًا بين السعودية وإيران تدور 
في منطقة جغرافية نائية محاصرة. وستسمع أن 

هذه الحرب تقصف المعسكرات والمستشفيات 
من  الكثير  وتقتل  والجسور  وال��ط��رق  وال��م��دارس 
فقط،  واح���د  خ��ال شهر  بينهم،  م��ن  المدنيين. 
حولكم  يلهون  ال��ذي��ن  اطفالكم  مثل  ط��ف��ًا   151
اسمها  ال��ح��رب  ه���ذه  أن  ب��س��ع��ادة. ستسمع  اآلن 
 "إع����ادة االم����ل"، وستضحك ك��ث��ي��رًا ح��ت��ى ال��ب��ك��اء.

صباح الخير أيها العالم!
خال أسابيع قد ال يكون هناك وجود حقيقي 
ل��ب��اد اس��م��ه��ا ال��ي��م��ن. ق��د ت��ت��ح��ول خريطتها ال��ى 
ف��س��ي��ف��س��اء م���ن ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال��م��ت��ص��ارع��ة. قد 
وتكون هذه  أي��ام  خ��ال  االنترنت  تتعطل خدمة 
آخ��ر رس��ال��ة تصل ال��ي��ك م��ن ال��ع��ال��م ال��خ��ارج��ي، من 
ه����ن����اك. ك����م ش��خ��ص��ًا م��ن��ك��م ل���دي���ه ح���س���اب ع��ل��ى 
أصدقائكم  ع��دد  يتناقص  وه��ل  ال�"فايسبوك"؟ 
أصدقائي  عدد  الملل؟  بسبب  ال�"فايسبوكيين" 
منهم  الموت. ثاثة  آخ��ر:  لسبب  ولكن  يتناقص 
اثنان في  الماضية.  األسابيع  ع��دن في  ماتوا في 
مأرب، وواحد في تعز. التالي ربما يكون في صنعاء 
أو الحديدة. ماتوا، لكن صفحاتهم ال تزال حية. 
أم��ام��ي بين  ت��زال ص��وره��م ومنشوراتهم تقفز  وال 
حين وآخ���ر، كأنها ص��رخ��ات م��ن عالم آخ��ر. كأنها 
ح��ي��ًا. هل  أزال  تعاتبني ألن��ن��ي خنتهم وألن��ن��ي ال 
سمعتم عن باد تشعرون فيها برغبة في االعتذار 

ألنكم ال تزالون أحياء؟ هذه الباد هي اليمن!
فصباح الخير أيها العالم!

جهاديو الحرب الدائمة
ال���ذي ي��ح��ارب م��ن أج���ل مصلحة س��ي��ع��رف عند 

ت��ت��وق��ف، س��واء  ب��د أن  ن��ق��ط��ة معينة أن ح��رب��ه ال 
تحققت المصلحة أم لم تتحقق. أما الذي يحارب 
تحت دافع هوس الجهاد والتمكين اإللهي، فإن 
إيقاف الحرب عنده أكبر هزيمة يسعی قدر طاقته 

لتجّنبها. 
ال��دائ��م��ة بمفاهيم  ال��ح��رب  ال ت��ع��ت��رف ح��رك��ات 
النصر والهزيمة. الدمار عندها ليس بهزيمة، وال 
الموت. الهزيمة الوحيدة التي تعترف بها هي عدم 
قدرتها علی إشعال حرب جديدة. هذه الجماعات 
ال���ع���ق���ائ���دي���ة ي���ك���ون ل���دي���ه���ا ف���ائ���ض م����ن ال��ع��ن��ف 
ق��ادرة علی تنفيذ حروبها  الموت، يجعلها  وح��ّب 
��س��ت��خ��دم من 

ُ
وح�����روب اآلخ����ري����ن. وه����ي غ��ال��ب��ا م���ا ت

 "طرف ثالث" لتسعير نيران حروبه ضد خصومه.
ار، 

ّ
الجهاد هو الحرب الدائمة ضد المؤمنين والكف

ال��داخ��ل وال��خ��ارج، وض��د الكبار واألط��ف��ال. الحرب 
يقينها  يعفي  أن��ه  الجماعات  ه��ذه  تعتقد  ما  هي 
من األخ��اق، ويبرر كل جريمة. إسألوا الحوثيين 
من يحاربون؟ كل شيء تقريبًا: يقاتلون األخوان 
والسلفيين والصوفيين والزيديين واالشتراكيين 
والقوميين والليبيراليين وحزب "المؤتمر" ومأرب 
...إل��خ.  وعمران  وصنعاء  وشبوه  والبيضاء  وع��دن 

هذه هي حرب الطائفة ضد الجميع.

جهنم الدنيوية
كانت وظيفة األديان تعبيد الطريق الى الجنة 
في اآلخرة. لكن اختاف الناس على إدارة شؤون 
المقدس حّول وظيفتها الى تأسيس جهنم في 
ال��ح��ي��اة ال��دن��ي��ا! "ج��ه��ن��م ال��دن��ي��وي��ة" ال ت��ف��ّرق بين 

وهي  وال��ض��ال.  المستقيم  بين  وال��ك��اف��ر،  المؤمن 
تلهم الجميع: القاتل والقسيس، الطفل والملك. 
لذا كانت الحروب الدينية أشرس الحروب وأطولها 
التاريخ. قبل أسابيع قال هنري كيسنجر إن  في 
الحروب  من  أعظم  حريقًا  يواجه  األوس��ط  الشرق 
ال��دي��ن��ي��ة ف���ي أوروب������ا ال���ق���رون ال���غ���اب���رة. ل��ي��س في 
ليقاتل. ال��س��اح  يحمل  ال��دي��ن  مبالغة.  أّي   األم���ر 

نسي المؤمنون الرّب الواحد وصاروا يقاتلون من 
أج��ل م��ل��وك ال��ط��وائ��ف. ن��س��وا جنة اآلخ���رة وص���اروا 
يوقدون النار عاليًا في جهنم الحياة الدنيا. قتل 
في الحروب الدينية األوروبية 10 مايين إنسان، 
أي ما يعادل 40 في المئة من سكان وسط أوروبا. 
ك���م س��ُي��ق��ت��ل ف���ي ح����روب ال��ط��وائ��ف اإلس��ام��ي��ة؟ 
أوروب���ا 131 سنة،  الدينية في  ال��ح��روب  استمرت 
بين 1517 و1648. واشتعلت ناُرها في سويسرا، 
فرنسا، ألمانيا، النمسا، بوهيميا، هولندا، إنكلترا، 
سكوتلندا، إيرلندا، والدانمارك، نتيجة االنقسام 
ال���م���ذه���ب���ي ب���ي���ن ال���ب���روت���س���ت���ان���ت وال���ك���اث���ول���ي���ك، 
أصبح سمة  الفقر  واألوب��ئ��ة.  األم���راض  فانتشرت 
سائدة في كل بلدان الحروب الدينية. واختفت 
أوروب��ا أكثر  احتاجت  والتجارة والفنون.  الصناعة 
من 100 سنة بعد ذلك لتنهض مرة أخرى. فهل 
س��ت��ن��ه��ض دول ال���ح���روب ال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��ه��وي��ات 
القاتلة في العراق وسوريا ولبنان واليمن من أكوام 
الخراب، وكم تحتاج لذلك؟ سيقول كثيرون إنها 
ح����روب س��ي��اس��ي��ة، ول��ي��س��ت دي��ن��ي��ة. ن��ع��م، حتى 
لكنها  بدأت كحروب سياسية،  الدينية  الحروب 
اس��ت��خ��دم��ت س����اح ال���دم���ار ال��ش��ام��ل غ��ي��ر ال��ق��اب��ل 
للمواجهة: الدين والمذهب. في منتصف الخراب 
وال����دم����ار ن��س��ي ال���ن���اس ال��س��ي��اس��ة ال��ت��ي أش��ع��ل��ت 
الحرب، ورك��زوا على الديني الذي يشعل نيرانها 
و"القاعدة"  الحوثيين  أقِنعوا  السماء.  حتى  عاليا 
الخلفية  اليمن، والملك السعودي الجديد ذا  في 
العقائدية، ونظام الولّي الفقيه في طهران، بأنها 
حرب سياسية، فأنام معكم قرير العين مستبشرا 
ب���ن���ه���اي���ة ق���ري���ب���ة. ح������روب أوروب���������ا ك���ان���ت ح����روب 
الكاثوليك والبروتستانت، وحروب المسلمين هي 
حروب السّنة والشيعة. أما "الفاتيكان اإلسامي" 

فله مركز مزدوج: الرياض- طهران.
يدل تاريخ الحروب الدينية على أنها لم تكن 
اليمن  للقتل:  طويلة  مسيرات  بل  عابرة،  نزهات 
الى  تدريجا  تتحول  سياسية  لحرب  ساحة  اآلن 
مواجهة مذهبية –طائفية. "الحوثية السياسية" 
دخولها  منذ  الجميع  ضد  الشاملة  الحرب  أعلنت 
المناسبة  اللحظة  انتظار  صنعاء. و"القاعدة" في 
كم سيموت  للدمار.  األقصى  الحد  ال��ى  للوصول 
من اليمنيين من اآلن حتى تضع حروب الرياض 
وط��ه��ران أوزاره����ا؟ ك��م سنحتاج م��ن الجثث حتى 
واح��ت��رام  التواضع  فضيلة  القتل  س��ادة  يكتسب 

الحياة البشرية؟
ما يحدث اليوم في الرقة ودير الزور والموصل 
وتكريت والرمادي والبيضاء وشبوه وعدن ومأرب 
وع��رس��ال وط��راب��ل��س ل��ي��س ل��ع��ب��ة. إن��ه��ا ال��ش��رارات 
األول��ى لحرب سياسية مذهبية قد تكون جهنم 

العقود المقبلة.
  

السيادة القاتلة
عندما دخلت القوات األميركية أفغانستان في 
لمقاومتها  بالساح  األف��غ��ان  لها  ي��خ��رج  ل��م   2001
ودح�����ره�����ا. خ����رج����وا الس��ت��ق��ب��ال��ه��ا ف���رح���ي���ن ب��ع��دم��ا 
الذي مارس قمعًا جعل  أسقطت نظام "طالبان" 
المواطن األفغاني مستعدًا للترحيب بأقبح الغزاة 
دخلت  وعندما  الطالباني.  السعير  م��ن  للخاص 
ال���ق���وات األم��ي��رك��ي��ة ال���ع���راق ف��ي 2003 ل��م يخرج 
ال��ع��راق��ي��ون ل��م��ق��اوم��ت��ه��ا ب��ال��ك��اش��ن��ي��ك��وف، وإن��م��ا 
بالمحتل  مرّحبين  بالهتافات  الستقبالها  خرجوا 
دمر  بوليسي  عسكري  ن��ظ��ام  م��ن  صهم 

ّ
خل ال���ذي 

و"إزع��������������اج" ألب����ط����ال����ه وم��ل��ه��م��ي��ه 
، ف���ي األن��ظ��م��ة 

ً
ورم������وزه وت��ع��ب��ي��رات��ه ك���اف���ة

ال��س��ي��اس��ي��ة، وال��م��ف��اه��ي��م ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة، 
الدينية واالجتماعية والعقلية. ال يمكننا 
أن ن��ح��ي��د ع���ن اإلي���م���ان ب��ه��ذا ال��ف��ع��ل، في 
ي�������وٍم م����ن األي���������ام. ل����ن ن���ف���ع���ل ش���ي���ئ���ًا ف��ي 
وما  عندنا،  الحرية  مفهوم  يخالف  حياتنا 
العمل  في  المفهوم  هذا  تجسيد  به 

ّ
يتطل

الصحافي، الثقافي، الروحي، والسياسي، 
طريق  من  يومًا،  أحدنا  ُحِمل  وإذا  مطلقًا. 
ما  كتابة  على  واإلره����اب،  وال��ع��ن��ف  القهر 
قبل  نفسه،  الحبر  فسيعلم  ب��ه،  ن��ؤم��ن  ال 
نحن  نكون  أن  المستحيل  من  أن  ق��ّرائ��ه، 
والعنف  القهر  ي��ُد  الفاعلين.  المرتكبين 
واإلره�����اب، ه��ي ال��ت��ي ت��ك��ون ق��د ارت��ك��ب��ت 

الجريمة، ال يدنا. 
نكتب في ثقافة الصحافة، وهي عندنا 
ال��ح��ّرة،  الصحافة  أروم���ة  م��ن  يتجزأ  ج���زٌء ال 
وأم���وم���ت���ه���ا. ن��ك��ت��ب ف���ي���ه���ا، ل���ي���س ألن��ه��ا 
الخيارات،  عقلي.  خياٌر  ألنها  بل  وظيفة، 
ت��رت��ب��ط ب��ال��ش��رط ال��وج��ودي ن��ف��س��ه. اآلن، 
ف��ي وق���ت ال��ظ��ام ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��ع��رب��ي ه��ذا، 
ع��ن مستلزمات  ال��ت��خ��ل��ي  ال��م��س��ت��ح��ي��ل  م��ن 
 
ً
هذه الكتابة. إذ هي تصبح أكثر إلحاحية

المحدقة  األخ��ط��ار  ال��م��رء  يستشعر  عندما 
مادية  إليها،  المشار  األخطار  أكانت  بها، 

أم معنوية.
إنه وقت الظام والخطر، يرخي سدوله 
ال��ذي  ال��وق��ت  ال��ع��رب��ي؛  على لبنان وال��ع��ال��م 
تشّرع  أن  الحّرة،  النقدية  للصحافة  يحلو 
الظام  هذين  لطرد  النقّي  الورقّي  حبرها 

والتنكيل بوحوشهما.  والخطر، 
ه���ي، ه���ذه ال��ص��ح��اف��ة ال��ن��ق��دي��ة ال���ح���ّرة، 
يحلو لها أن تفعل ذلك. ويجب أن تفعل 

ذلك. 
ب��ال��ذات، يعلو ضجيج  ال��وق��ت  ف��ي ه��ذا 
وسائل التواصل االفتراضي، االجتماعي، 
الكتاب،  مهابة  على  واإلع��ام��ي،  المعرفي 
ن��ت��رّدد  ال  ال��م��ك��ت��وب��ة، فنجدنا  وال��ص��ح��اف��ة 
في خوض هذا المعترك، المفتوح اآلفاق، 
ُمغٍو  بعضها  كثيرة،  بفخاخ  ج  المدجَّ لكن 
وُم����غ����ٍر، ج��ي��د وم���ط���ل���وب، وب��ع��ض��ه��ا اآلخ���ر 
م�����زروع ب��ال��م��ن��زل��ق��ات ال��خ��ف��ي��ف��ة وال��س��ه��ل��ة 
��ن��ي��ن  وال��رخ��ي��ص��ة. ون��ح��ن ن��خ��وض��ه، م��ح��صَّ
ب���ال���ع���ّدة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة ال���ص���ارم���ة، 
التي  الهائلة  اإليجابيات  من  مستفيدين 

في  ال��م��دى  البعيد  ال��ق��ف��ز  عليها  ي��ن��ط��وي 
العوالم االفتراضية المذهلة. 

 
ّ

ت������رى، ه����ل ب���ع���د "أي�������ام" ق��ل��ي��ل��ة، ي��ح��ل
 ال��ح��ب��ر ال��واق��ع��ي؟ 

ّ
ال��ح��ب��ر االف��ت��راض��ي م��ح��ل

وورق  ال��ك��ت��اب،  ورق  ال����ورق،  ينتهي  ه��ل 
ال����ص����ح����اف����ة؟ ه�����ل ي���ن���ت���ه���ي ه������ذا ال���ع���ط���ر، 
شميمه، لمسه، حفيفه، إيقاعه في خايا 

الدماغ؟ 
ه���ذه األس��ئ��ل��ة ن��ط��رح��ه��ا، ع��ارف��ي��ن أن ال 
أجوبة جاهزة وحاسمة في شأنها. ليست 
الوحيدة. األسئلة في  الغاية  األجوبة هي 
عِمل 

ُ
ذاتها، من شأنها أن تثير النقاش، وت

العقل النقدي. عالم اليوم، روحه وجسمه 
ي��ط��ال��ب��ان ب��ال��ح��ب��ر االف����ت����راض����ي. ف��ل��ت��أخ��ذ 
الكتابة االنترنتية مداها األرحب واألوسع 
واألشمل. ولتزرع شجرها وأخضرها حيث 
إلى جنب،  وتنمو. جنبًا  تزهر  أن  يمكنها 
يأكله،  ب��ال��ورق،  يغتسل  ال���ذي  ال��ح��ب��ر  م��ع 
هناك،  ال��ن��ور.  ويصنع  ويحلم،  فيه،  ينام 
لهذا  الوالء  مواصلة  ملزمين،  نجدنا  حيث 
الحبر نازفًا على الورق، بما يستدعيه ذلك 
ات. 

ّ
من صبٍر على الملّمات، وتحدٍّ للمشق

ك���ت���ب ج�����ان روس����ت����ان ي���وم���ًا م����ا ي���أت���ي: 
"إك�������س... ي��ك��ت��ب ب���دم���ه؛ ل��ك��ن دم����ه ه��و 
من  ولنستلهم  الكام،  هذا  خ��ذوا  الحبر". 
 

ّ
وكل بدمه.  الحبر  يكتب  كان  َمن  خاله، 

الذين ال يزالون يؤمنون بهذا الحبر النقّي 
 نجيعًا يضّخ ثقافة 

ّ
األسود، الذي سيظل

والضوء  والكبرياء  والنقد  والعقل  الحرية 
ف���ي ح��ل��ك��ة أوض��اع��ن��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 
في  يفوح   

ّ
األنيق، سيظل عطره  المزرية. 

م��ا ال ي��م��ك��ن س����واه ال���وص���ول إل���ى خ��ف��اي��اه 
في  الملهمة.  الدفينة  وطبقاته  وأس���راره 
ي����وٍم م����ا، س��ي��ع��ل��م ال��ج��م��ي��ع أن ه����ذا ال��ح��ب��ر 
ه���و ال���ص���دي���ق ال����وف����ّي ل��ل��ح��ص��ون وال�����ذرى 
مونا 

ّ
معل أسافنا،  رفعها  التي  والعامات 

وجه  في  وشهداؤنا،  وزماؤنا  وأساتذتنا 
ال��ت��خ��ل��ف واالس���ت���ب���داد وال��ظ��ام��ي��ات على 

أنواعها.
أّي����ه����ا ال���ح���ب���ر ال���ن���ق���ّي ال���ك���ري���م ال����خ����ّاق 
الحّر؛  الشجاع  الجريء  األب��ّي  النّير  الذكّي 
م��زروع��ًا ع��ل��ى ال����ورق، أو س��اب��ح��ًا ف��ي العالم 

االفتراضي؛ لَك والؤنا!

akl.awit@annahar.com.lb

في يوٍم ما، سيعلم الجميع أن 
هذا الحبر هو الصديق الوفّي 
للحصون والذرى والعالمات 

التي رفعها أسالفنا، معّلمونا 
وأساتذتنا وزمالؤنا وشهداؤنا، 

في وجه التخلف واالستبداد 
والظالميات على أنواعها. أّيها 

الحبر النقّي الكريم الخاّلق الذكّي 
النّير األبّي الجريء الشجاع الحّر؛ 

مزروعًا على الورق، أو سابحًا في 
العالم االفتراضي؛ لَك والؤنا!
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العربي خال   اإلنسان 
ُ
خصّية

َ
ت ش

َ
انسَحق

طويًا  التركيز  وج��رى  االن��ح��ط��اط،  عصور 
بعد  ال��ع��رب��ي، خصوصًا  وال��ع��ال��م  لبنان  ف��ي 
 ،1948 ال���ع���ام  ف���ي  الفلسطينية  ال��ن��ك��ب��ة 
واق��ع  م��ن  للنهوض  ال��دول��ة كمشروع  على 
��ف وال��ع��ج��ز وال��ض��ع��ف ال����ذي ينتاب 

ّ
ال��ت��خ��ل

الهزيمة  اع��ت��ب��رت  إذ  ال��ح��ي��اة،  أوج���ه  جميع 
ف��ش��ًا ل���ل���دول ع��ب��ر ج��ي��وش��ه��ا م��م��ا آل إل��ى 
أن ت��م��س��ك ه���ذه ال��ج��ي��وش ف��ي ك��ث��ي��ر من 
تعسكر  وأن  الحكم،  بأعّنة  العربية  الباد 
ال��م��ج��ت��م��ع ك��س��ب��ي��ل ل��ل��ن��ه��وض. ح��ّت��ى في 
ال�����دول ال��ت��ي ل���م ت��س��ي��ط��ر ف��ي��ه��ا ال��ج��ي��وش 
 على الحكم، جَرت عسكرة ضمنّية 

ً
مباشرة

 األحوال جرى تغييٌب 
ّ

للمجتمعات. في كل
المركز  ال��دول��ة   

ّ
تحتل أن  إل��ى  أّدى  للفرد 

معه  وب��ات��ت  العربي،  العالم  ف��ي  األس��اس��ي 
 مسؤولّية شاملة عن 

ً
ال��دول مسؤولة هذه 

 شاردة وواردة، بحيث أصبحت مشجبًا 
ّ

كل
ويعفون  مطالبهم   

ّ
كل الناس  عليه  ق 

ّ
يعل

 تبعة.
ّ

هكذا أنفسهم من كل
جاهات في التاريخ 

ّ
 هذا األمُر مع ات

َ
توافق

العربي كانت تجعل من الدولة السلطانية 
ن����م����وذج ال���ح���ك���م ف����ي ه�����ذه ال�����ب�����اد. ه���ذه 
والَبشر،  األرض  تملك  السلطانية  ال��دول��ة 
 على القّوة 

ّ
ل إال لغي دور الفرد وال تعوِّ

ُ
وت

السلطان  تصّرف  في  تجعلها  العسكرّية، 
ب 

ّ
تتطل ال  أب��وّي��ة  بسلطة  ي��ت��ص��ّرف  ال���ذي 

 الطاعة وتنفيذ األوامر من الناس، عدا 
ّ

إال
أميرية،  أضحت  التي  ل��ألرض  ته  ملكيَّ عن 

وخصوصًا خارج المدن.
وإذا كانت الدولة السلطانّية تجد تبريرًا 
ال��م��ع��ط��ي��ات االق��ت��ص��ادي��ة  ل��ه��ا ف��ي طبيعة 
التي  والسّكانية  والثقافية  واالجتماعية 
 أن ه��ذه 

ّ
ك��ان��ت ت��س��ود ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، إال

الدولة باتت في القرن الحادي والعشرين 
اجتاحت  التي  التطّورات  مع  متوافقة  غير 

العالم.
أوروب��ا  ف��ي  التوتاليتارية  ال��دول��ة  كانت 
ن��ج��اح  م����ع  ال����ع����ام 1917  ن����ش����أت ف����ي  ق����د 
ال���ن���م���وذج اإلش���ت���راك���ي ف���ي روس���ي���ا وق��ي��ام 
االت���ح���اد ال��س��وف��ي��ات��ي، ث���مَّ ن��ش��أت ال��دول��ة 
الثاثينات  مطلع  ف��ي  ألمانيا  ف��ي  ال��ن��ازي��ة 

توتاليتارية  لتجّسد  العشرين  ال��ق��رن  م��ن 
ال���دول���ة ف��ي مجتمع ص��ن��اع��ّي م��ت��ق��ّدم. أّم��ا 
نشأت  التي  إيطاليا  ف��ي  الفاشية  ال��دول��ة 
في العشرينات من القرن نفسه، والدولة 
ال��ف��رن��ك��وي��ة ف���ي إس��ب��ان��ي��ا ال��ت��ي ان��ت��ص��رت 
الجمهورية،  على  نهائيًا   1939 العام  في 
ودولة ساالزار في البرتغال، وسائر أنظمة 
ال��ح��ك��م ال��ت��ي س���ادت ف��ي أوروب����ا الشرقية 
خال المّدة بين الحربين العالمّيتين، فقد 
ت��م��ّي��َزت ب��أن��ه��ا أن��ظ��م��ة دي��ك��ت��ات��وري��ة أكثر 
أّن  ذل��ك  توتاليتارية.  ل��دول  أنظمة  منها 
الفرد وشخصّيته  إلغاء  أهّم ما يمّيز هذه، 
األرق��ام  رقمًا من  األخير  بحيث يصبح هذا 
ف��ي م��ؤّس��س��ات ال���دول���ة ال��ك��ل��ّي��ة ال��ش��م��ول، 
ف��ي كتابها  ارن���دت  لت ذل��ك حنة 

ّ
وق��د حل

الممتع "أُسس التوتاليتارية".
لم تصل الدولة في العالم العربي إلى أن 
تكون دولة توتاليتارية، وذلك ترتب على 
الضعيفة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��م��ج��ت��م��ع��ات  هيكلية 
القائمين  إرادة  ع��ل��ى  ول��ي��س  المتفّسخة 
على األمور العامة. إذ لم يكن في وسعهم 
في ازاء بنى المجتمعات العربية إقامة مثل 

تلك الدولة التوتاليتارية أصًا.
تمّيزت  العربي  العالم  في  الدولة  أن   

ّ
إال

ب��س��م��ات ال��ح��ك��م ال��ف��ردي ح��ت��ى أص��ب��ح في 
اإلم���ك���ان اإلش������ارة إل����ى ب��ض��ع��ة م��س��ؤول��ي��ن 
وتعود  الواسعة  المنطقة  ه��ذه  يحكمون 

إليهم مقاليد األمور فعليًا.
وم��ا دام��ت ال��ح��وادث األليمة جارية اآلن 
يحكي  بها:  مثًا  فإننا نضرب  اليمن،  في 
ك��ت��اب "ك��ن��ت ط��ب��ي��ب��ة ف���ي ال��ي��م��ن" ال���ذي 
في  هناك  ت 

َ
عمل فرنسية  طبيبة  وضعته 

 ح��ك��م اإلم���ام���ي���ة، وت���رج���م���ه ال��دك��ت��ور 
ّ

ظ����ل
م��ح��س��ن ال��ع��ي��ن��ي، أح���د رؤس����اء ال�����وزراء في 
م���ا ب���ع���د، ك��ي��ف أن اإلم������ام ك����ان ي��ت��ص��ّرف 
ف��ي ال��ك��ب��ي��رة وال��ص��غ��ي��رة ف��ي أرج����اء اليمن 
ف��ي ش���راء علبة طباشير  ح��ت��ى  ال��واس��ع��ة، 
ل��ك��ّت��اب م���ن ال��ك��ت��ات��ي��ب ف���ي ق���ري���ة ن��ائ��ي��ة 

بعيدة مئات الكيلومترات عن صنعاء.

ل 
ّ
تمث الكاريكاتورية  الصورة   هذه 

ّ
لعل

الوضع العربي أحسن تمثيل، بحيث غاب 
اإلن��س��ان بما هو ف��رٌد له حقوق وواج��ب��ات، 
وكائن له قيمة ذاتّية، وغابت المؤّسسات 
ال����وس����ي����ط����ة ب����ي����ن ال����ح����اك����م وال����م����ح����ك����وم، 
ش��ؤون  تسيير  ف��ي  ال��ف��رد  إرادة  وانعدمت 

ق.
ّ

مجتمعه ولم يُعد ذا فعٍل خا
��ع��ت ميثاق 

َّ
ال��ع��رب��ي��ة وق ال����دول  وم���ع أن 

حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المّتحدة 
في العام 1949، ومع أّن هذا الميثاق هو 
 

ّ
في الدرجة األولى إعان لحقوق الفرد، إال
الواقع  العام كان مناقضًا في  أن توّجهها 

لتوّجهات اإلعان العالمي.
الفرد، وانعكس  إلى تغييب  األمر  أّدى 
قة 

ّ
الخا الفردّية  المبادرة  غياب  في  ذل��ك 

ومع  ل��إن��س��ان.  ال��ف��ردّي��ة  الحقوق  وتجاهل 
أّن الدولة العربية لم ترغب في أن تسقط 
 أّن 

ّ
الواجبات المفروضة على "رعاياها"، إال

واقتصاديًا  تعليميًا  العربي  ال��وض��ع  ه��زال 
 
ُ
ال��ج��م��ه��رة تعفي  أن  إل���ى  أّدى  واج��ت��م��اع��ي��ًا 

ال��ع��رب��ي��ة نفسها م��ن ال��واج��ب��ات وس��اع��دت 
المرأة  دور  وانعدام  على ذلك  األمية  غلبة 
األهلي،  المجتمع  هيئات  وتفّكك  العربية 
وف������ي غ����ي����اب م���ج���ت���م���ع م����دن����ي م��ت��م��اس��ك 

يستطيع الوقوف في وجه الدولة.
ت��ري��ي��ف  إل�����ى  ال��م��ج��ت��م��ع  ع���س���ك���رة  ت  أدَّ
ال����م����دن ذات����ه����ا ال���ت���ي ك���ان���ت ل��ع��ب��ت إب����ان 
العصور المزدهرة دورًا أساسيًا في الحياة 

 الصعوبات.
ّ

العاّمة على رغم كل
الفرد وتهميشه،  كان من نتائج غياب 
ط��م��س ال��م��ب��ادرة ال��ف��ردي��ة، وت��ال��ي��ًا طمس 
اإلبداع والخلق والتجديد. ضعفت الفنون 
وذَوت اآلداب، وأصبحت الصحف ووسائل 
التقليد في  اإلع��ام نشرات مكّررة، وساد 
ُوِجَد  والجامعة. وحيث  والمدرسة  العائلة 
يتعايش  أن  يستطع  ل��م  حقيقّي   

ٌ
��ف

َّ
م��ث��ق

 وال��ُم��ض��ج��ر، ب��ادر 
ّ

م��ع ه���ذا ال��ف��ض��اء ال��م��ِم��ل
إلى الهجرة تاركًا بلده. هكذا غابت مراكز 
ت دور النشر واختفى الكتاب.

َّ
البحث وقل

اآلن  ي���واج���ه  ال���ع���رب���ي  ال���ع���ال���م  ك����ان  وإذا 
تحّديات وت��ط��ّورات كبرى من ن��وٍع جديد 
ب���ع���د ان������دالع ان���ت���ف���اض���ات ال���رب���ي���ع ال��ع��رب��ي 
وانهيار كثير من أنظمة القمع وفي الوقت 
وتشّتت  ذات��ه��ا  ال���دول  بنى  انهيار  نفسه 
الذي  األعمى  العنف  وسيادة  المجتمعات 
والتهجير  وال��ت��ش��ري��د  ال��ق��ت��ل  إل���ى  أف��ض��ى 
���ر، م���ع وج�����ود دول�����ة ق��وي��ة 

َ
ل��م��اي��ي��ن ال���ب���ش

فليس  قلبه،  في  اسرائيل  مثل  وعصرية 
 أن يعيد النظر 

ّ
له بعد التحّوالت الجارية إال

ال��ف��رد مكانه  إل���ى  ب��ن��ي��ت��ه، وأن ي��ع��ي��د  ف��ي 
ال��ح��ري��ات  ز  ي��ع��زِّ وأن  المجتمع  ف��ي  ال���ق���وّي 
يفسح  وأن  األساسية  والحقوق  ال��ف��ردّي��ة 
 

ّ
حق على  المبنّية  للديموقراطية  المجال 

��ده وفي 
َ
ب��ل ال��ف��رد ف��ي المشاركة ف��ي حكم 

تطويره.
إنَّ ذل����ك ي��ك��م��ن خ��ص��وص��ًا ف���ي اح���ت���رام 
كرامة اإلنسان في ذات��ه ويستدعي وضع 
الحريات األساسية موضع التطبيق فعًا، 
وإع�������ادة االع���ت���ب���ار إل����ى ه��ي��ئ��ات ال��م��ج��ت��م��ع 
تشجيعها  بل  منها  الخوف  وع��دم  المدني 
على االنتشار والعمل. إنَّ مواطنًا ال يعتبر 
ال���ش���أن ال���ع���ام ش���أن���ه، ي��ع��ي��ش م��ن��زوي��ًا بل 
لقد  الموجود.  غير  وبحكم  وملغى،  عاجزًا 
على  الناشئة  البورجوازية  أن  كيف  رأينا 
ضعفها قد هجرت بلدانها وحملت أموالها، 
����ه����ا، ح���ت���ى ب���ال���م���ف���ه���وم ال��م��ارك��س��ي 

َّ
م����ع أن

 لقيام اقتصاٍد حديث.
ٌ
التقليدي، شرط

ه ال يمكن أن يّدعي 
ّ
نوّد أن نشير إلى أن

ه اقتصاٌد حّر إذا لم يكن الفرد 
ّ
اقتصاٌد ما أن

البلد متمّتعًا بالحقوق والحرّيات  في ذلك 
األس����اس����ي����ة ال����ت����ي ت���ك���ف���ل���ه���ا ال���ن���ص���وص 
وال  اليومية،  العادلة  الممارسة  وتترجمها 
ما أّن الفرد هو شخٌص له حقوق تجب  سيَّ
حمايتها وحفظها، وقد ذهب العديد من 
ها 

ّ
أن إل��ى  المعاصرة  الفلسفّية  ال��م��دارس 

من  منطلقة  ل���ه،  م��ازم��ة  طبيعية  ح��ق��وق 
مات بديهية في المساواة بين األفراد 

َّ
مسل

لهم  البشرّية، وتتيح  والكرامة  الحرية  في 
القيام  م��ق��اب��ل  ف��ي  ال��ح��ق��وق  ال��ت��م��ّت��ع بتلك 

بالموجبات المصاحبة لها.
ذلك يعني بالمعنى الفلسفي، وحسَبما 
أوضحه المفّكر ناصيف نّصار، أن اإلنسان 
بنفسه،  مصيره  "تقرير  على  قدرته  يعي 
وتقرير المصير يعني في نهاية المطاف، 
أّن اإلنسان ق��ادٌر على أن يكون ذاته بأن 
يصير ذاته، وال يمكنه أن يصير ذاته من 
دون أن ي��ك��ون ذات�����ه... وه���ذا ه��و منطق 
الحاضر ورهان الحضور"، ويصبح "الحاضر 
بمعناه اآللي هو الكائن الذي يصنع تلك 
وإلى  ذات��ه  إلى  الفاعل  بحضوره  الحوادث 

واقعه وحوادث العالم حوله".
���ض ال����ت����ح����ّوالت ال���ع���رب���ّي���ة 

ّ
ف���ه���ل ت���ت���م���خ

ال���ج���اري���ة، ول����و ب��ع��د ع���ق���ٍد أو ع��ق��َدي��ن من 
دم�����ار ال��ب��ش��ر وال���ح���ج���ر، ع���ن ب�����زوغ ال��ك��ائ��ن 
ومصير  مصيره  ف��ي  الفاعل  ال��ف��رد  العربّي 

مجتمعاته؟
لنا أن نأمل.

* نائب رئيس المجلس الدستوري

إعادة االعتبار إلى الفرد العربي 
كقيمة ذاتية

طارق زيادة*

رأي

م�����ع ت�������ورط "ح�������زب ال�����ل�����ه" ف�����ي س�����وري�����ا، ك���ث���رت 
على  ال��ض��وء  تسلط  التي  المأسوية  المصادفات 
ال���وج���ود "ال���داع���ش���ي" ف��ي ل��ب��ن��ان. ك��ل��ن��ا ن��ذك��ر ان 
ان��ط��اق��ة ال���ث���ورة ال���س���وري���ة ال��س��ل��م��ي��ة آن������ذاك، لم 
تقترن باسم "داعش" الذي لم يكن قد ظهر الى 
الوجود واكتسب هويته الحالية، لكن نسف هذه 
ال��ث��ورة ال��س��وري��ة ال��ت��ي ت��ح��رم ف��ري��ق الممانعة ممرًا 
نظام  ي��وف��ره  اللبناني  ال��س��اح��ل  ال���ى  استراتيجيًا 
األسد، دفعها الى العزف على وتر االرهاب. حينها 
لمن ال يذكر، كانت عبارة االرهاب واالرهابيين في 
النظام  اع��ام  وط��راوت��ه��ا. وحفلت وسائل  مهدها 
الممانعة بنسج سيناريوات  األس��دي ومعه فريق 
رك��ي��ك��ة ع���ن وج�����ود اره��اب��ي��ي��ن ي���ص���ّده���م ال��ن��ظ��ام 
 ب���ص���ور م���ن ج��ري��م��ة 

ً
وم���ح���وره ال�����ذي اس��ت��ع��ان م�����رة

جرت في كترمايا اللبنانية وألبسها لبوس الثورة 
يذكر،  ال  لمن  أي��ض��ًا،  آن���ذاك  السلمية.  ال��س��وري��ة 
رسلت سيارات مفخخة 

ُ
انفتحت أبواب الجحيم وأ

وانتحاريين الى ضاحية بيروت الجنوبية لتحصد 
ال���رأي ال��ع��ام الشيعي على أهل  ��ش  االب��ري��اء وت��ج��يِّ
بالمتطرفين وت��ب��رر ارس���ال  ب��ع��د وص��م��ه��م  ال��س��ّن��ة 
من  عوضًا  الرخيص  ال��م��وت  ليواجهوا  المقاتلين 

مواجهة اسرائيل كما كانت سمة المقاومة.

وارس��اء  ف��ي س��وري��ا  التدخل  االعتياد على  بعد 
السّنية-  الجبهة  ع��ل��ى  ال��م��ت��ب��ادل  ال��ك��ره  م��دام��ي��ك 
الشيعية، ليس فقط في لبنان، وانما في العالم 
ال��ع��رب��ي م��ن س��وري��ا وال���ع���راق وال��س��ع��ودي��ة واليمن 
قفلت أب��واب بقدرة ق��ادر، في الضاحية 

ُ
وغيرها، أ

الجنوبية، واستبدلت بجوالت عنف وخطط أمنية 
متواصل  وبكشف  االسناد  وسيناريوات ضعيفة 
التحقيقات في  ث��م��ي��ن" تخمد  أم��ن��ي  "ص��ي��د  ع��ن 
شأنه بعد أن تهمد ضجته االعامية، وكأن اثارته 

تتم غب الطلب بغية استثماره.
النظام  س��ج��ون  فتح  ال��ذاك��رة  م��ن  بعيدًا  ليس 
أسسوا  ممن  ورفاقه  الجوالني  ليغادرها  األس��دي 
فتح سجون  ث��م  وم��ن  متطرفة،  اسامية  جبهات 
الى  ليصار  ورف��اق��ه  ال��ب��غ��دادي  ليغادرها  المالكي 
إط����اق "دول����ة ال��خ��اف��ة االس��ام��ي��ة" ال��ت��ي فتكت 
فتكها  بكثير  تفوق  مئوية  بنسب  السّنة  بأهل 
اعتداءاتها  تغيب  تكاد  حين  في  بالمسيحيين، 

على الشيعة والعلويين.
ال��ي��وم ت��ح��دي��دًا، ال ب��د م��ن ال��ت��وق��ف عند إع��ان 
ق�������وات األم�������ن ال���س���ع���ودي���ة أن����ه����ا ق���ب���ض���ت ع��ل��ى 
إل���ى خايا  ي��ن��ت��م��ون  ام�����رأة،  93 ش��خ��ص��ًا، بينهم 
ك��ان��وا "يعملون على  ل����"داع���ش"،  تابعة  إره��اب��ي��ة 

ع��دة من  مناطق  ف��ي  إج��رام��ي��ة  تنفيذ مخططات 
السعودية". كأن هناك مصادفات غريبة عجيبة 
التي تريد  ال��دول  من محاسنها انها تهبط على 
عليها  قبضتها  لتحكم  إم���ا  ف��ي��ه��ا،  ن��ف��وذًا  إي����ران 
وإما لتخربها، وترتبط هذه المصادفات بازدهار 
أعمال "داعشية" دموية حيث يجب ان يتقوض 
األم�����ن ال�����ذي ي��ت��ص��دى ل��ل��م��خ��ط��ط اإلي����ران����ي في 
المنطقة. هذه المصادفات ربما دفعت المعاِرضة 
في شهادة  رج��وي،  مريم  المنفى،  في  االيرانية 
لها امام الكونغرس االميركي، الى اتهام النظام 
االيراني بأنه "عّراب" تنظيم "الدولة االسامية" 
)داعش(، وبأن "نظام المالي )االيراني( هو الذي 
ساهم في خلق تنظيم الدولة االسامية والمذابح 
ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت ال��س��ّن��ة ف���ي ال���ع���راق ه���ي ال��ت��ي 
سمحت بقيام تنظيم داع��ش". واضافت رجوي 
أن "ال��ن��ظ��ام االي���ران���ي ه��و ال���ذي خ��ل��ق االره����اب"، 
معتبرة انه "على الرغم من كل اختافاتهم، فإن 
تنظيم داعش والمتطرفين الحاكمين في ايران 
قريبون جدا بعضهم من بعض، ويمكن حتى ان 

ينسقوا في ما بينهم". 
وألن الشيء بالشيء يذكر، ال بد من التوقف 
عند كشف "وثائق دمشق السرية" التي تنظم 
السوري.  العاقة بين "داع��ش" والنظام  طبيعة 
ت���ب���ّي���ن ال���وث���ائ���ق ك���ي���ف أف������اد ن���ظ���ام األس������د م��ن 
ع���دد كبير م��ن ال��ع��م��اء ال��س��وري��ي��ن وال��ع��راق��ي��ي��ن 

إي��ران  عاقة  ان  معلوم  التنظيم.  في  المزروعين 
وثقت  تحديدا،  النصرة"  و"جبهة  و"ال��ق��اع��دة"، 
عبر قرار الخزانة األميركية الذي يتهم مسؤولين 
ف��ي "ال��ق��اع��دة" بالعمل م��ن داخ���ل إي����ران وبعلم 
السلطات اإليرانية على نقل المقاتلين واألموال 

إلى التنظيم.
عسكرية  جبهة  ق��ي��ام  وم��ع  ك��ث��ي��رة،  التفاصيل 
الشعبي  الحشد  وم��ع��ه  ال��ل��ه"  "ح���زب  منيعة تضم 
العراقي وفصائل "ابو فضل العباس" والحوثيون، 
ليس مصادفة ان يجنح كثير من أهل السّنة في 
العالم العربي الى التطرف الذي يمكن بحسابات 
بسيطة ان نعرف من المستفيد ومن المتضرر من 

انتشاره واعتداءاته.
غبيٌّ الكام ان حرب "حزب الله" في سوريا هي 
التي حمت ليس فقط الضاحية وانما لبنان كله 
من "الداعشية" المفترسة. حرب الحزب أشعلت 
اغتيال  منذ  والشيعة  السّنة  بين  الكامنة  ال��ن��ار 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات والمحكمة  ال��ح��ري��ري وم���ا ن��ت��ج م���ن 
ال��دول��ي��ة م���ن ات���ه���ام���ات، وم���ا ن��ش��ه��ده ال���ي���وم من 
بهذه  يرتبط  م��ن  لكل  األس���دي  النظام  تصفية 
السابع  ف��ي  ال��ن��ار  تأجيج  واستكمل  االت��ه��ام��ات. 
النظام  ان��ت��ه��اء  م��ع  المجيد ول��ن ينتهي  أي���ار  م��ن 
األسدي، ألن الفتن والحروب لها تداعياتها التي 
آث��اره��ا، وه��ي ال تنشأ وال  ع��ق��ودًا لتمحى  تحتاج 
تموت وفق المصادفات التي يريدون تظهيرها.

سناء الجاك

تعليق

ع��ق��ود.   4 ط���وال  العسكرية  ب��م��غ��ام��رات��ه  المجتمع 
ه����ذا م���ا ح��ص��ل ع��ن��دم��ا رّح�����ب ال��ل��ي��ب��ي��ون بقصف 
الناتو للنظام الذي حمی جنون القذافي ومجونه 
وعائلته. هناك لحظة فاصلة في حياة المجتمعات 
ت��ج��ع��ل ق��درت��ه��ا ع��ل��ی ال��م��ق��اوم��ة ال���ذات���ي���ة ت��ن��ه��ار 
الخارجي من "مستحيل  بالغزو  الترحيب  ويتحول 
وط��ن��ي" ال���ی "م��م��ك��ن س��ي��اس��ي". ليست ال��ب��ل��دان 
دائ���م���ا "م���ق���ب���رة ل���ل���غ���زاة". ف��ع��ن��دم��ا ي���ك���ون ه��ن��اك 
طغيان داخلي، وعندما يتحول هذا الطغيان الی 
اح��ت��ال داخ���ل���ي، ت��م��ارس ف��ي��ه األق��ل��ي��ة المسلحة 
الهوية  المجتمع؛ تفقد  والتنكيل وتدمير  القتل 
للمقاومة.  قيمة  م��ن  ي��ع��ود  وال  معناها،  الوطنية 
استمرار  في  مساهمة  تصير  قد  المقاومة  ان  بل 
المحتل الداخلي في طغيانه وعنجهيته. االحتال 
والتنكيل  القتل  عمليات  ف��ي  يتوسع  ال��داخ��ل��ي 
ال��خ��ارج��ي، مستخدمًا  ال��غ��زو  بالمواطن ف��ي ح��االت 
القتل   لمزيد من 

ً
ال��ع��دوان ذريعة ال��رد علی  شعار 

والتنكيل الداخليين. وكلما كان المحتل الداخلي 
ع���اج���زا ع���ن ال�����رد ع��ل��ی ع������دوان ال����خ����ارج، ات��ج��ه��ت 
 رص��اص��ات��ه إل��ى المزيد م��ن ال���رؤوس ف��ي ال��داخ��ل.

يتحالف االح��ت��ال ال��داخ��ل��ي وال��غ��زو ال��خ��ارج��ي في 
المجتمع  أم��ا  ال��وط��ن��ي��ة.  ال��ه��وي��ة وال��ث��واب��ت  تدمير 
المفكك جراء االحتراب واالستبداد الداخلي، فا 
يری نفسه إال بين بديلين: "السيادة التي تقتل 
اإلنسان" وتفضيل الموت برصاص الداخل علی 
"التحرير  الى  الدعوة  أو  الخارج،  بصواريخ  الموت 
ال��وط��ن وال��ه��وي��ة" وتفضيل المحتل  ال���ذي ي��دم��ر 

الخارجي علی القاتل الداخلي.

عبد الناصر بعمامة سوداء
ل�����ع�����ل أب������������رز ص����������ور ال������س������ق������وط األخ������اق������ي 

ل�"األنتلجنسيا العربية" اليوم ما نلحظه من تحول 
رموز اليسار القومي العربي الی الطائفية. لقد 
من  كبيرة  نسبة  أن  األخيرة  التحوالت  كشفت 
مثقفي اليسار القومي كانوا "عبدة أصنام" أكثر 
من كونهم مدافعين عن قضية. قضوا شبابهم 
ف���ي ت��ص��ن��ي��م ص�����دام ح��س��ي��ن وم��ع��م��ر ال��ق��ذاف��ي 
استبدادهم  وت��ب��ري��ر  تأليههم  األس���د،  وح��اف��ظ 
وج��رائ��م��ه��م وف��ش��ل��ه��م. وع��ن��دم��ا خ��ل��ت ال��س��اح��ة 
ليمّجدوه فلم  ه��ؤالء بحثوا عن صنم جديد  من 
الطائفية  الزعامات الشعبوية  إال  أمامهم  يجدوا 
ال����ت����ي ح�����اول�����ت اخ����ت����ط����اف خ����ط����اب ال���م���ق���اوم���ة 
وال��م��م��ان��ع��ة. ان��ت��ق��ل ه���ؤالء م��ن م��ن��اب��ر ب��روب��اغ��ن��دا 
الشعبوية والقومجية العربية بتجلياتها البعثية 
وال��ن��اص��ري��ة وال���ق���ذاف���ي���ة، ال����ی م��ن��اب��ر ال��م��م��ان��ع��ة 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة ق��ي ق��ن��وات "ال��م��ي��ادي��ن" و"ال��ع��ال��م" 
و"ال����م����ن����ار" و"ال���م���س���ي���رة"، وص���ح���ف "األخ����ب����ار" 
و"المسار" و"األولی"، ليمارسوا الهواية نفسها: 
والزعيم  األك��ب��ر  للصنم  ال��ب��خ��ور  وح���رق  الكهانة 
وعبد  نصرالله  حسن  ص��ار  والملهم.  المعصوم 
ال��م��ل��ك ال��ح��وث��ي ان��ب��ع��اث��ًا ل��ع��ب��د ال��ن��اص��ر بعمامة 
س���وداء. وت��ح��ول االح��ت��ال ال��داخ��ل��ي للميليشيا 
التسلطية  الفاشية  وال��ن��زع��ة  ل��ل��دول��ة،  ب��ن��اء  ال��ی 
"الموت  وهستيريا  والقانون،  للنظام  تاسيسًا 
والعروبة. المقاومة  ل��روح  استعادة   إلسرائيل" 

ن���زع���ة ال��ت��ص��ن��ي��م ع���ن���د ه������ؤالء ال��ك��ه��ن��ة ج��ع��ل��ت 
ال��ق��ض��اي��ا ال��ك��ب��ری م��ث��ل ال���وح���دة واالش��ت��راك��ي��ة 
أصنامًا شمولية بوليسية قبيحة دمرت اإلنسان 
وأسقطت شرعية القضية. وبعدما أفنوا شبابهم 
في تحويل القضايا العادلة أصنامًا مستبدة، ها 
هم يستثمرون كهولتهم في تحويل الطائفية 
واالحتال الداخلي والعنصرية السالية قضايا 

قومية والهوت سياسي.
ه�����ؤالء ه���م أخ���ط���ر ط���وائ���ف ع���ب���دة األص����ن����ام. ال 
يستطيعون العيش من دون صنم فاشي دموي 
م��س��ت��ب��د ي��ح��رق��ون ل���ه ال��ب��خ��ور وي��غ��س��ل��ون ج��رائ��م��ه 

رون الناس بعبادته.
ّ

ويبش

هوياتي وانتماءاتي
أكثرها  وم��ا   - انتماءاتي وهوياتي  بين كل  من 
- لم أشعر باالنسجام إال مع انتماءين اساسيين: 
ان��ت��م��ائ��ي ال��وط��ن��ي ك���"ي��م��ن��ي" وان��ت��م��ائ��ي البشري 
ك���"إن��س��ان". أم��ا االن��ت��م��اءات – ال��ه��وي��ات  األخ��رى 
أن  األص��دق��اء  أو  العائلة  أو  المجتمع  ي��ح��اول  التي 
والتناغم  الضمير  براحة  أشعر  فلم  عليَّ  يخلعوها 
الى  قبلي  انتماء  ل��دّي  لتبنيها.  والعقلي  ال��روح��ي 
قبيلة من أقوى قبائل اليمن. وانتماء عائلي الى 

مميزا  مكانًا  لنفسها  وت��رى  للحدود،  عابرة  عائلة 
انتماء مذهبي ألقلية  ول��دّي  والعلم.  السلطة  في 
دينية وجدت مكانًا آمنًا لها في المناطق األكثر 
اليمن. لكني لم أنجح في  فقرًا وعزلة وتوترًا في 
ال��ذي يهاجمني كلما حاولت أن  حل ذلك التوتر 
أتبنى أّيًا من هذه االنتماءات كانتماء "رئيسي". 
االنتماءات، فهي  "أبتر" هذه  أن  ال يمكني طبعا 
م����وج����ودة م��ه��م��ا ح���اول���ت ال��ت��خ��ل��ص م��ن��ه��ا. لكني 
أحتفظ بها بعيدًا جدًا، هنالك في مخزن لألشياء 
ت��ع��د صالحة  ل��م  لكنها  ب��ه��ا،  أع��ت��ّز  ال��ت��ي  العتيقة 
هوياتية  "اخ��ت��راع��ات"  ظ��ه��ور  بسبب  لاستعمال 

أرقى منها.
لماذا االنتماء الوطني واالنساني دون غيرهما؟ 
ألنهما انتماءان "مفتوحان" في مقابل االنتماءات 
والمذهبية.  والدينية  القبلية  األخرى،  "المغلقة" 
فكرة  على  يقوم  حديث  انتماء  الوطني  االنتماء 
ال��م��واط��ن��ة ال���ت���ي ت��ص��ه��ر ك���ل ال���ه���وي���ات ال��ق��ب��ل��ي��ة 
والعرقية والدينية في مركب واسع وديموقراطي 
يقوم على الحب والتكافل والعمل الجاد والشراكة 
في بناء الوطن. انتمائي الوطني إلى  اليمن يوسع 
عمري  ال���ى  ي��ض��ي��ف  إذ  واخ��ت��ي��ارات��ي،  شخصيتي 
القصير 3000 سنة من الحضارة التي عرفت أرقى 

ال��س��دود وديموقراطية  ال��ب��ن��اء وه��ن��دس��ة  ت��ج��ارب 
ال��دول��ة وال��ف��ك��ر ال��دي��ن��ي ال��ت��ع��ددي وال��ت��ف��اع��ل مع 
العالم. كما أنه يفتح لي مجاالت النتماءات أوسع، 
ك��االن��ت��م��اء ال��ق��وم��ي واالن��ت��م��اء ال��ع��ال��م��ي. فاالنتماء 
 م���ع أب��ع��ادن��ا 

ٌ
ال��وط��ن��ي ف���ي ع��ص��ر ال��ع��ول��م��ة ت��ف��اع��ل

األخ�����رى ف���ي ال��ع��ال��م، ول��ي��س ان��غ��اق��ًا وراء ح���دود 
بالنسبة  إش��ك��ال��ي��ة  الضيقة  االن��ت��م��اءات  ال���دول���ة. 
ح����سُّ أن��ه��ا س���ور ص��ي��ن��ي ح���ول ح��رك��ت��ي، أو 

ُ
ل���ي. أ

قيد حديدي على فكري. كلها انتماءات نهائية 
غير ديموقراطية تقوم على التسليم المطلق بها 
أو  فالقبيلة  مظلومة".  أو  "ظالمة  لها،  واالنتصار 
ال��ع��رق أو ال��م��ذه��ب ان��ت��م��اءت ش��م��ول��ي��ة ق��س��ري��ة ال 
تعترف بغير الوالء المطلق، حتى عندما تخطئ أو 
تبطش أو تقتل. وهي تختلف عن الوطنية مثًا، 
"وطنك"  نقد  من  يمنعك  ال  الوطني  االنتماء  ألن 

عندما يخطئ. 
أغ��ل��ب األم��ي��رك��ي��ي��ن م��ث��ا ك��ان��وا ض��د االج��ت��ي��اح 
��م��وا 

ّ
االم��ي��رك��ي ل��ل��ع��راق أو س��ج��ن غ��وان��ت��ان��ام��و، ون��ظ

م�����س�����ي�����رات وأن�����ش�����ط�����ة م�����ع�����ارض�����ة ض����خ����م����ة ج����دًا 
ل���ي���ب���رزوا رأي����ه����م ال���م���ع���ارض ل��س��ي��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة 
 ال����ت����ي ت����ت����ح����دث ب����اس����م "ال������وط������ن االم�����ي�����رك�����ي".
ل���م ي��ع��د االن���ت���م���اء ال��وط��ن��ي ان��ت��م��اء م��غ��ل��ق��ًا وأب��دي��ًا 
ب��ل ص���ار ال��وط��ن "اخ��ت��ي��ارًا"، إذا ق���ررت ال��ه��ج��رة أو 
القبلية  االنتماءات  بينما تظل  تغيير جنسيتك. 
ونهائية. حتى قدرة  مغلقة  والعرقية  والمذهبية 
األف�����راد ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى تغيير 
فتغيير  مفتوحًا.  انتماء  ال��دي��ن  تجعل  ال  دينهم 
ال���دي���ن ل��ي��س إال ان���ت���ق���ااًل م���ن ان���ت���م���اء ض��ي��ق ال��ى 
 انتماء ضيق آخر يقوم على الحصرية واالختاف.
ف��ي ال��ل��ح��ظ��ات ال��ت��ي ك��ن��ت أح����اول لسبب أو آلخ��ر 
"االن���ت���ق���اء" ب��ي��ن ه��وي��ات��ي ال��م��غ��ل��ق��ة، ك��ن��ت أدرك 
"الكراهية"  على  كبير  ال��ى حد  ترتكز  أنها  كيف 

و"التعالي" تجاه اآلخر.
هتلر قاد حروبه الدموية بعدما نجح في تضليل 
األلمان وتحويل الوطن "قومية عرقية" متعصبة. 
ال��ت��اري��خ تمت  ال��ح��روب وحشية ف��ي  كما أن أش��د 
تحت جناح الدين أو المذهب أو القبيلة: اإلب��ادة 
جناح  تحت  أو  والهوتو.  التوتسي  بين  الجماعية 
م��ن مليون  العثمانية ألكثر  ال��دول��ة  اب���ادة  ال��ع��رق: 

أرمني. 
تتراجع االنتماءات المفتوحة لصالح االنتماءات 
الذي يصبح  الكامن  التوتر   ذلك 

ً
الضيقة، خالقة

ف���ي أح���ي���ان ك��ث��ي��رة وق����ود ال���ح���روب وال��م��واج��ه��ات 
في  التاريخ  يمضي  أم��ا حين  واالقليمية.  األهلية 
مسيرته الصاعدة نحو األفضل واألرقى فإن الناس 
ات��ه��م ال��م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى الضيقة،  ي��ق��دم��ون ان��ت��م��اء
ويميلون الى االندماج مع اآلخر، بعيدًا من المبالغة 

في تأكيد االختاف والتميز والخصوصية.

إنها تلك البالد التي يظل 80 في 
المئة من أطفالها بال شهادات 

ميالد حتى سن السابعة أو الثامنة 
عشرة. البالد التي تجد فيها مليونًا 

و400 ألف طفل عامل، منهم 469 
ألفا تتراوح أعمارهم من 5 الى 

11 سنة. منهم 192 ألف طفل 
مصابون بأمراض خطيرة مثل العمى 

والربو والسرطان، نتيجة انخراطهم 
في أعمال خطرة. انها البالد الذي 
ستجد 3 ماليين من أطفالها خارج 

المدرسة

املصادفات ومحاسنها عند املحور املمانع

ال يمكن أن يّدعي اقتصاٌد 
ما أّنه اقتصاٌد حّر إذا لم يكن 
الفرد في ذلك البلد متمّتعًا 

بالحقوق والحرّيات األساسية 
التي تكفلها النصوص 

وتترجمها الممارسة العادلة 
ما أّن الفرد  اليومية، وال سيَّ

هو شخٌص له حقوق تجب 
حمايتها وحفظها
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إبن قرنة شهوان
كان ريمون جبارة جارنا في 
البلدة، درُبه على دربنا إلى 
بيت أهله قرب المطرانية. 

رائع أن تكون قد سنحت 
لي هذه الفرصة للتعّرف 

إلى شخصّية فنّية من 
عندنا، عرفُت في ما بعد 
كم كان دورها رائدًا في 

الحياة المسرحّية في لبنان.

 جورج طانيوس الزغبي

في مطلع شبابه وخطواته األولى في التمثيل، 
��ل وال��ش��اب 

ّ
ك��ّن��ا ن���راه ي��م��ّر إل���ى ب��ي��ت��ه، ه���ذا ال��م��م��ث

ع��دي��دة. وكّنا  م���ّرات  ت��رك لحيته  ال���ذي  الوسيم 
نفتخر به، ولو لم نكن على معرفة باألدوار التي 
واإلخ����راج،  والسينما  ال��م��س��رح  وبمعاني  لها 

ّ
يمث

ألنه لم يكن مسموحًا لنا وال في مقدورنا النزول 
إل���ى ب��ي��روت ل��م��واك��ب��ة م��ا ي���دور فيها م��ن نشاط 
ه 

ّ
وحياة. كنا في غير زمان ومكان! وكان هو كأن

م��ن ك��وك��ٍب آخ��ر. نسمع أن إب��ن ك��ارل��وس جبارة 
ل قدير، وحين كنا نراه نوّد أن نراقبه ونمعن 

ّ
ممث

نا نعرف كيف يكون 
ّ
ع إلى هذا الكائن عل

ّ
التطل

ًا في بيروت.
ّ
شاب من ضيعة ممث

باإليجار  بيتنا.  ق��رب  بيت  ف��ي  ت���زّوج وسكن 
ولم  األح����وال،  متواضعة  عائلة  م��ن  فهو  طبعا. 
يتنّكر يومًا لصعوبات تلك المرحلة التي تركت 
أي���ام كنت وأخ��ي  ب��ش��ّدة. أذك���ر  بصماتها عليه 
���ان ج��ان��ب 

ّ
ن��س��اع��د أب���ي وأخ����ي األك���ب���ر ف���ي ال���دك

بيتنا، فكان ريمون عند عودته ليًا من تمارين 
مسرحية أو من دور في فيلم، يمّر لشراء بعض 
ال��ح��اج��ّي��ات. اك��ت��ش��ف��ن��ا أن ه���ذا ال��رج��ل ال��غ��ري��ب 
يحّب مثلنا الفول واللوز والجنارك، فكان يتابع 
ه���ذه ال��م��واس��م ك���زب���ون ك���ري���م، ف��ي��ش��ت��ري منها 
من  دائ��م��ًا  تكون  أن  ش��رط  كيلوغرامات  بضعة 
ال��ن��وع ال��ج��ّي��د. ب��اب أول. ول��م يكن أخ��ي أو أبي 
يشتريان إال المنتوج الممّيز وكان ريمون يأخذ 
بعض ق��رون الفول ويأكلها للتذوق كما نفعل 
عنده  يكون  عندما  سّيما  وال  القرى  أبناء  نحن 
ضيوف من أهل الصحافة والفن. وغالبًا ما كان 
ال��س��ه��رات وك��ان يرغب دائ��م��ًا أن يتذّوق  يقيم 
ضيوفه من هذه الخيرات الطّيبة. اكتشفنا أن 
هذا الرجل قروي مثلنا يحّب األرض ومواسمها 

الكريمة!
الضيعة  أه��ل  ومعظم  نذهب  وأصبحنا  كبرنا 
ُينتجها  ال��ت��ي  ال��ع��روض  لمشاهدة  المسرح  إل��ى 
إب����ن ض��ي��ع��ت��ن��ا: "ت���ح���ت رع���اي���ة زك�������ور"، "ل��ت��م��ت 
دس��دم��ون��ا"، "ش��رب��ل"، أو غيرها. كّنا نخرج من 
��ن��ا ل��م نكن نستوعب 

ّ
ال��ص��االت م��زه��ّوي��ن، م��ع أن

ك��ث��ي��رًا أب��ع��اد ت��ل��ك ال��م��س��رح��ي��ات وم��ع��ان��ي��ه��ا. اال 
بمواهب  أكثر  وعّرفتنا  سحرتنا  التي  "ش��رب��ل" 
هذا الرجل الذي من عندنا. وكان، كما في كل 
م��س��رح��ي��ة، ي��ح��ّب أن ي��رس��ل دع����وات ال���ى أه��ال��ي 

واالستمتاع  للحضور  الشباب  بلدته وخصوصًا 
بعروضه. لم يبدل عادته هذه ولم يكن ينسى 
أو يتناسى أحدًا وكان يسأل دائمًا إذا كنا نريد 

بطاقات لألصحاب. 

مرحلة الحرب!
ثم كانت الحرب اللعينة في العام 1975. كّنا 
نلتقي في مكتبة الدكتور أسعد خيرالله، جارنا 
القريب جدًا، ونتداول شؤون الحرب وشجونها: 
نعيمه،  نديم  الدكتور  زع���رور،  ج��وزف  الدكتور 
ال��ف��ن��ان ه��ان��ي أب���ي ص���ال���ح، ال��دك��ت��ور اس��ك��ن��در 
لم يكونوا  الذين  الشبان  حبيب، ومجموعة من 
��اق ال��ش��أن ال��ع��س��ك��ري وال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات، 

ّ
م��ن ع��ش

ل��ش��يء مفيد  وال��ذي��ن أرادوا إس��ت��ع��م��ال وق��ت��ه��م 
وق����د أص���ب���ح���وا ع��اط��ل��ي��ن ع���ن ال���ع���م���ل. وب���م���ا أن 
لت، 

ّ
��ف��ت أو تعط

ّ
ت��وق ال��ع��ام��ة  ال��خ��دم��ات  م��ع��ظ��م 

كانت مبادرتنا اإلنخراط في الشأن العام عبر ما 
المدني"  التضامن  "هيئة  عليه تسمية  أطلقنا 
ال���ت���ي ك���ان���ت أول ه��ي��ئ��ة ش��ع��ب��ي��ة ب��ح��ك��م األم���ر 
تأمين  م��ن  ال��ه��ي��ئ��ة  ه���ذه  ت��م��ّك��ن��ت  الواقع. وقد 
فروع  تأسيس  جانب  إل��ى  البلدة  في  الخدمات 
للدفاع المدني والصليب األحمر: فرع اإلسعاف 
الطرق،  الهاتف، صيانة  المياه،  الجرحى،  لنقل 
 

ّ
الشق إغفال  دون  من  األمنية،  الحراسة  وحتى 

ال��ث��ق��اف��ي وال��ف��ن��ّي. ط��ب��ع��ًا م��ع إص����دار ن��ش��رة إل��ى 
األهالي، وعقد لقاءت حوار وحفات موسيقّية 
بشعرها  "الرسولة  من  أهمها: قراءات  وشعرّية، 
الطويل حتى الينابيع" ألنسي الحاج مع مرافقة 
موسيقّية للخوري بول روحانا )المطران حاليًا(. 
واسعًا  الباب  لنا  فتحت  ثمينة  مناسبة  وكانت 
ل��ل��ت��ع��ّرف إل���ى رائ��ع��ة ه���ذا ال��ش��اع��ر ال��م��ب��دع وإل��ى 
البارز فكان  اآلخ��ر  النشاط  أما  وأحامه.  أفكاره 
ال��ل��ق��اء ال��ش��ع��ب��ي م���ع ب��ش��ي��ر ال��ج��م��ي��ل ف���ي مطلع 
صعوده وكانت مصارحة في طرح األسئلة كما 
ال��دي��م��وق��راط��ّي��ة الشعبّية  ��ه��ا 

ّ
ف��ي األج��وب��ة وك��أن

المباشرة. وكان للمساعدة العينّية من مأكوالت 
المهّجرين  إل��ى  نرسلها  الكبرى  الحّصة  وغيرها 
والمحاربين على الجبهات بالتنسيق مع النادي 
المكتبة  اليومي في  اللقاء  والفاعلّيات. وتحّول 
سًا لنا من شؤون النار والدم. 

ّ
فعًا مقّدسًا ومتنف

وكان ريمون يعتّز بهذه التجربة لقرنة شهوان، 
ول���م ي��ت��وان ع��ن ال��م��ش��ارك��ة ح��ت��ى ف��ي األش��غ��ال 

ب الجهد والعرق.
ّ
اليدوية التي كانت تتطل

حين زرت��ه منذ مدة قصيرة وهو في فراشه، 
رني بتلك المهّمة وكان ال يزال يفتخر بأنها 

ّ
ذك

بها  ��ت 
َ
ُع��رف الحرب  خ��ال  ممّيزة  تجربة حضارّية 

قرنة شهوان. وكان ريمون وغيره من الناشطين 
الكثير  البلدة  جّنبت  الحركة  هذه  بأن  يؤمنون 
م��ن ال��م��ش��ك��ات وس��اه��م��ت ف��ي ت��أم��ي��ن ح��اج��ات 
أهلها في ظروف غياب الدولة ومؤّسساتها. من 
المفيد القول إن ريمون ترك بصماته هنا أيًضا 
إذ ك��ان يقّدر كل مساهمة من كل ف��رد وحّتى 
الشكر  توجيه  على  حريصًا  ك��ان  فقد  الصغار. 
 ش��خ��ص ب��إس��م��ه حتى 

َّ
���ج���ان ذاك�����رًا ك����ل

ّ
إل����ى ال���ل

ويعاملهم   
ّ

الكل يحترم  األمنّية.  اللجنة  أعضاء 
أن��ه أعلى  بتواضع ومحبة! لم ُيظهر م��رة واح��دة 

شأنًا ومعرفة وقيمة! 
والتهّكم  السخرّية  كانت  ال��ح��االت  ك��ل  وف��ي 
ا ودرًبا إلمرار الوقت الضاغط وأخبار المعارك 

ً
ماذ

خاصة في أوقات القصف والقذائف.
وكّنا  خيرالله  مكتبة  في  مجتمعين  كّنا  م��ّرة 
في نقاش وتحليل لموضوع الساعة والسياسة 
أب��ي صالح  ودور األح���زاب. فسأل ريمون هاني 
ب����رن����س ف�����ي ح���زب  ع�����ن دور ص����ه����ره م����وس����ى 
الوطنّيين األح��رار. فأجابه بأنه حامل العقيدة. 
إنو  له  قل  "دخيلك  ج��ّدي��ة:  بكل  ريمون  ق 

ّ
فعل

ي��م��س��ك��ه��ا ج��ي��دًا ل��ئ��ا ت��ق��ع ف��ت��ن��ك��س��ر". وح��ي��ن 
كلهم  ال��ن��اس  يتخذ  أن  وأرادوا  ال��خ��ن��اق  اش��ت��د 
اليومية  ال��ح��وار  ارتفع في حلقة  واح���دًا،  موقفًا 
واإلجتماعية  الثقافية  التعددية  النقاش حول 
الموضوع:  ريمون مختصرًا  فانبرى  والسياسية 
"وهل نصبح كلنا مثل صبابيط باتا؟ مش حلو 
بنا قصيدة عبثية كانت كلماتها 

ّ
 رك

ً
هيك." مرة

من أطراف الحديث بين المجتمعين. مرة  أخرى 
بنا قصيدة عبثية كانت كلماتها من أطراف 

ّ
رك

الحديث بين المجتمعين مطلعها: "أخذوا نصف 
دوالٍب وراحوا ولم يأتنا منهم خبر"، وفيها نقٌد 
وتهكم بشباب الميليشيا. وكم من مّرة تعارك 
ريمون مع الدكتور جوزف زعرور بالكام طبًعا. 
إذ كان ريمون هادئ الطبع ساخرًا هاتكًا ناقدًا 
بينما الدكتور جوزف مستوعبًا المواقف ويملك 
للحوادث؛ تجدر  رؤي��وّي��ة  وح��ت��ى  شاملة   

ً
ن��ظ��رة

اإلش��ارة إلى الصداقة المتينة التي ربطت بين 
الرجلين، فقد كان الدكتور جوزف بمثابة األب 

المرشد لريمون والموجه الثاقب النظرة ألعماله 
المسرحّية. وفي كل الحاالت كانا مرجَعين لنا 
وتنظيم  اآلراء  وترشيد  ال��م��واق��ف  تسديد  ف��ي 
الموسيقّية.  والحفات  والمحاضرات  اللقاءات 
بلدتنا  لخدمة  نا 

ّ
كل ونندفع  بهما  نفتخر  وكّنا 

ف��ي ظ��رف م��ص��ي��رّي ص��ع��ب. ك��أن المرحلة تلك 
العامة األول��ى لبداية ص��راٍع شرس  كانت هي 
ووقح ما بين فكرة الدولة وحلم الوطن والقانون 
من  ول��دت  معاكسة  والعدالة، وسلطٍة جديدة 

رحم الحرب.
وإذ أود أن أكون منصفًا وصريحًا أكثر، أقول: 
إن هاتين الشخصّيتين، وريمون بنوع خاص، 
المراجع  م��ع  ال��م��واق��ف  ي��م��ّرران  بحكمتهما  ك��ان��ا 

البلدة  الواقع بما يخدم  السياسّية وق��وى األم��ر 
وي��ج��ّن��ب��ه��ا ال��ت��ط��ّرف وال��م��وق��ع ال��خ��ط��أ. وي���ع���ّززان 
ُعرفت  البلدة التي  على حياد  وإص��رارن��ا  موقفنا 
المدنّية  والممارسة  ال��س��ام  إل��ى  بميلها  دائ��م��ًا 
والخصومات  العنف  من  بعيدًا  والديموقراطّية 
الصعبة أو الحزبّيات الضّيقة. من هذا المنطلق 
انخرطت البلدة بمختلف مكّوناتها اإلجتماعّية 
دوٌر  لها  فكان  والمدني  اإلجتماعي  العمل  في 
ال��ص��ع��ي��د، فلعب ف���رع الصليب  ب����ارٌز ع��ل��ى ه���ذا 
األحمر دورًا مهمًا إن في تأمين األدوّي��ة أو في 
اإلسعاف األّول��ي لنقل المصابين والجرحى من 
مختلف الجبهات والمناطق. كان ريمون معجبًا 
جمعّية  نشاط  يقّدر  ك��ان  كما  الشباب  بهؤالء 

مار منصور في البلدة وما تقوم به من حمات 
ال��م��س��اع��دات للمحتاجين وال  دع��م وم��ن ت��وزي��ع 
سّيما على خطوط التماس في بيروت. ارتبط 
بناسها  واف��ت��خ��ر  بلدته  ح��ي��ال  عميقة  بعاطفة 

وشبابها الذين انحازوا إلى الشأن اإلنسانّي.

البلدة والمسرح
مسالمة  جبلّية  بيئٍة  في  ريمون صغيرًا  نشأ 
ما تتمّيز بالنشاط واإلنفتاح والحراك الثقافّي 

ّ
إن

اصطياف  م��رك��ز  كونها  ج��ان��ب  إل��ى  والتعليمّي 
ة إجتماعّية رائدة 

ّ
ها بحل

َ
ألهل بيروت مّما صبغ

مطلع  م��ن  إب���ت���داًء  المتن. تمّيزت  منطقة  ف��ي 
وتمثيليات  رواي����ات  بتقديم  العشرين  ال��ق��رن 
بشكل مستمّر وبمستوى إخراجّي رائد والفت، 
ش���ارك  السّتينات. وقد  أواخ�����ر  ح��ت��ى  اس��ت��م��ّر 
ريمون في مطلع شبابه في مسرحّية "سقوط 
غرناطة" التي أخرجها الشاب طانيوس الخوري 
الرعية وهي لشاعٍر من آل المعلوف.  ابن خادم 
وك����ان ش��غ��وف��ًا ب��ه��ذه ال��م��ش��ارك��ة ك��م��ا ح��ّدث��ن��ي 
تجاربه  أول���ى  ه���ذه  قصيرة. فكانت  م���دة  م��ن��ذ 
ال��ت��م��ث��ي��ل��ّي��ة؛ إذ اض��ط��ل��ع ب�����دور ال��س��ل��ط��ان كما 
��ر ب��ع��ض األش���خ���اص ال��ذي��ن ش���ارك���وا في 

ّ
ي��ت��ذك

ريمون  م��ع  ��ل��وا 
ّ
م��ث بأنهم  يفتخرون  وه��م  العمل 

ر 
ّ
أيامه األخيرة يتذك جبارة... كان ال يزال في 

ذل�����ك ال���ع���م���ل وي��س��ت��ع��ي��د ت��ف��اص��ي��ل��ه. وك���ان���ت 
التمارين والتحضيرات تقام في قبٍو تحت بيته 
الوالدي كما كان يقول، وكما تؤكد شقيقته 
ال��ص��غ��رى  التي ك���ان���ت، ورف��ي��ق��ات��ه��ا، ي��ح��اول��ن 
التلصص من الشّباك الصغير لمعرفة ما يجري 

في الداخل.
ه غضب ورفض 

ّ
أخبرني ريمون عن احِدهم أن

العسكري  بدلة  نال  زميله  ألن  التمثيل  متابعة 
البلدة  من  فتاة  ر 

ّ
وتذك النياشين،  عليها  التي 

أن  علمت  وقد  بتميز.  النسائّية  البطولة  لعبت 
المخرج طانيوس الخوري هو الذي شّجع ريمون 
مواهب  م��ن  فيه  رأى  ِل��م��ا  التمثيل  متابعة  على 

واعدة.
��ق ال����ق����روي، ج���ّن���ح ري��م��ون 

َ
م���ن ه����ذا ال��م��ن��ط��ل

ق في األبعاد، واستطاع أن يحّول التجارب 
ّ
وحل

للحدود،  ع��اب��رة  إنسانية  ت��ج��ارب  إل��ى  المحلّية 
تجارب  على   

ّ
ت���دل المسرحّية  أع��م��ال��ه  فكانت 

الناس في كل مكان وزمان. تعلم في مدرسة 
وخصوصًا  التدريس،  بأسلوب  وتأثر  الضيعة 
ف��ي م����ادة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��م��س��ي��ح��ي، ف��اح��ق��ت��ه منذ 
ال��ق��ص��اص. انغمس ريمون  ال��زم��ن ف��ك��رة  ذل��ك 
في حياة الضيعة مع أخويه ورفاقهم، فَهرولوا 
وياحقون  العصافير  يصطادون  الحقول  في 
الفتيات على طريق مار شليطا. كما انخرطوا مع 
أتراٍب لهم قادمين من بيروت. فكان لهذا المزج 
شخصّياتهم  ون��م��وِّ  الضيعة  ش��ب��ان  ف��ي  تأثيٌر 
وإغ��ن��ائ��ه��ا ب��ت��ج��ارب أوس����ع م��ن ق��ري��ت��ه��م! وك��ان 
في عصبة ه��ؤالء الشباب ش��اٌب من القرنة هو 
بالحياة، متهّكم، صاحب نكتة  أيضًا منغمٌس 
ي��ق��رض الشعر الزجلّي  ع��ف��وّي��ة ح��ل��وة وظ��ري��ف��ة 
العامّي برّداٍت مباشرة فيها الكثير من الجمال 
��ر 

ّ
وال��ع��ف��وّي��ة ال��ل��ذي��ذة وذك�����اء إب���ن ال��ج��ب��ل. ت��أث

��ور، صاحب 
ّ
ب��زك نا، 

ّ
ري��م��ون، وال ش��ك، مثلنا كل

النكتة السريعة. ومن هنا ربما عنوان مسرحيته 
����ور". وف��ي عمله األخ��ي��ر ال��ذي 

ّ
"ت��ح��ت رع��اي��ة زك

قّدمه على مسرح جامعة سيدة اللويزة،  "مقتل 
إّن واخواتها"، الكثير من األخبار التي حدثت 

في قرنة شهوان والقرى المجاورة.
ريمون جبارة ساحٌر وماهر في ربط ما يلتقط 
في  فُيبدع  وال��ن��وادر،  والحكايات  القصص  من 
دقيق،  رائعة! مراقب  مسرحّية  أعمااًل  حياكتها 
ارتبط  ل��إش��ارات.  ال��ن��ظ��رة، الق��ط متمّيز  ثاقب 
العمر،  آخ��ر  حتى  ون��اس��ه��ا  بلدته  وأرض  بأهله 
وقد ظل وثيق الصلة بأرض الطفولة واألجداد 
 في 

ّ
بل عاد إلى هذا المربع األول أو باألحرى ظل

ق في عوالم عديدة. 
ّ
نفسه وعقله وقلبه وإن حل

ك����ان ف���ي ال���س���ن���وات األخ���ي���رة ي���ه���وى ال��ج��ل��وس 
م���ع ال��ك��ب��ار ت��ح��ت أش���ج���ار األرز وال��ص��ن��وب��ر أم���ام 
ويتبادل  عادته  كما  بكثافة  ن 

ّ
يدخ الكنيسة، 

ة يومّية له 
ّ
معهم الطرائف واألخبار. وهذه محط

من محطاته التي ثابر عليها بانتظام ليمأل قلبه 
ونفسه باألوكسيجين الذي يجّدد نشاطه.  

 في القرنة ننتظرك إلى 
ّ

ريمون جبارة، سنظل
فنجان قهوة وسيجارة! 

ريمون جبارة في حفلة الميالد لألوالد 1982. 

اللقاء الشعبي مع بشير الجميل 1976.

يتحضر إللقاء كلمة.

يتبادل الحديث مع الخوري عبدالله داغر في أحد اللقاءات.

 يعاين المعرض الذي أقيم في مدرسة مار يوسف لمناسبة تطويب القديس شربل في روما ١٩٧٧.

نسمع أن إبن كارلوس جبارة 
ممّثل قدير، وحين كنا نراه نوّد 
أن نراقبه ونمعن التطّلع إلى 
هذا الكائن عّلنا نعرف كيف 

يكون شاب من ضيعة ممّثاًل في 
بيروت

مع العاّلمة الخوري يواكيم مبارك.
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 م���ض���ت ق��ض��ت��ه��ا ك��ب��ري��ات 
ٌ
ق��������روٌن ط���وي���ل���ة

الديانات السموية في التنازع حول طبيعة 
ذات��ُه،  ما هو جوهرُه، شكلُه، صفاتُه،  الله. 
أق��ان��ي��م��ُه، م��ك��ان��ُه، زم��ان��ُه، ق��درت��ُه، أس��م��اؤُه، 
وح����دان����ي����ت����ُه، م���ش���ي���ئ���ت���ه، وغ����ي����ر ذل������ك م��ن 
ال��ت��ي تحولت  الفلسفي  اإلح��ت��راب  ع��ن��اوي��ن 
بسرعة إل��ى ح���روٍب امتزجت ب��ح��روب ال��دول 
واألم����ب����راط����وري����ات، وص������ارت غ���ط���اًء لجشع 
الُملك ولباسًا لعصبياٍت شتى أخذت الدين 
وحرفته عن مهمته المفترضة في تشذيب 
نوازع الشر وردعها عند اإلنسان وإبراز نوازع 
فَيصل  ال��ل��ه  إل��ى  طريقه  ليعّبَد  فيه  الخير 
إليه بقلٍب سليم وقد سِلم اآلخرون من يده 
وقنابله  وطائراته  ومدفعه  وسيفه  ولسانه 

النووية ومفخخاته وأسلحته الهمجية.
لَجم فيها الحروب 

ُ
 مضت لم ت

ٌ
قروٌن طويلة

ن فيها الدماء، ولم نصل 
َ
حق

ُ
البشرية، ولم ت

إل���ى س���اٍم ج��ام��ع ع��ل��ى رغ���م الكنيسة  فيها 
الجامعة والمسجد الجامع والمصحف الجامع 
 مضت لم 

ٌ
وال��ص��اة ال��ج��ام��ع��ة. ق���رون ط��وي��ل��ة

تستطع فيها األدي��ان لجَم مفجري الحروب 
ومرضى الجشع وحب السلطان، ال بل صار 
هؤالء ال يذهبون إلى الميدان إال برفقة رجال 
يدعي   

ٌّ
ك��ل المسبقة.  بمباركتهم  أو  الدين 

 يدافع 
ٌّ

الدفاع عن صورة الله كما يراها. كل
عن شريعة الله كما يعتقد بها. الدفاع هنا 
يعني قتل اآلخر من عباد الله وخلقه الذين 
ره��م ف��ي أحسن  نفخ فيهم م��ن روح���ه وص��وَّ
تقويم. ال��دف��اع ك��ان وال ي��زال يعني ك��ل ما 
ترونه اليوم على شاشاتكم من قطع رؤوٍس 
وسبٍي وإمتهان لكرامة اإلنسان واستخفاٍف 
قرره  ال��ذي  الحق  الحياة،  بحريته وحقه في 
قة 

َ
 ثم َعل

ً
طفة

ُ
الله عندما جعل هذا اإلنسان ن

 حتى صار خلقًا ألحسن الخالقين. 
ً
ثم مضغة

ليس اللوم هنا على جوهر األديان وغاياتها 
النبيلة، ولكن على أتباع األدي��ان وقادتهم 
من بني آدم. فقليًا من الخجل يا أبناء آدم، 
واألم  الواحد  األب  أبناء  يا  الخجل  من  قليًا 
 أحسِن 

َ
ي��ا خ��ل��ق ال��واح��دة، قليًا م��ن الخجل 

الخالقين.
¶¶¶

الرافضة واليهود وروما
ف���ي إح����دى خ��ط��ب ال��ج��م��ع��ة ال��ت��ي أل��ق��اه��ا 
أعلن خطيب  ال��ح��زم"  "عاصفة  ان��ط��اق  بعد 
الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس 

أن "ح��رب��ن��ا وإي����ران ه��ي ح���رب س��ّن��ة وشيعة 
تكن  ل��م  وإن  ب���ج���دارة،  طائفية  وه���ي   )...(
جهدنا  وسعينا  طائفية  جعلناها  طائفية، 
مستمعيه  الشيخ  دع��ا  طائفية".  تكون  أن 
إل��ى إع��ان ذل��ك "عبر ال��ت��واص��ل"، أي مواقع 
التواصل االجتماعي، مؤكدًا "أن الخاف مع 
قتالهم  سبيل  في  وانتحارنا   )...( الرافضة 
)...( لن ي��زول حتى ت��زول شأفتنا أو تزول 
"اليهود  ع��ّرج على  بعدما  وذل��ك  شأفتهم"، 
الملة" الذين "والله لهم  والصليب، وأع��داء 
َب��وا، 

َ
أ أم  رُض��وا  أي��ام.  لهم  والل������....��������ِه  أي��ام، 

 وأوقاٌت على األّمة تدوُك روما 
ٌ
تأِتينَّ أزمنة

َ
ل

بأحذيتها" مشيرًا إلى إن األمر "أولويات".
 ش���يٍء على م��ا ُي����رام، أيها 

ُّ
ه��ك��ذا إذًا، ك��ل

السادة الكرام. "الجماعة" مصّرون على النحر 
واالنتحار، ولكم أن تذهبوا مساًء إلى نومكم 
لكن  أطفالكم،  وغ��د  على غدكم  مطمئنين 
)ء(���فة  قبل ذلك بامكانكم االستماع إلى ش��

الخطبة على ال�"يوتيوب"، قبل أن تزول.
¶¶¶

ماذا سيفعلون؟
مواطن أوروب���ي قِلق حمل إل��ى أح��د تّجار 
الساح من مواطنيه خطبة الشيخ السديس 
التاجر، الذي هو  ق 

ّ
بحثًا عن توضيحات. عل

سياسي أيضًا، قائًا: "إنها ليست سياسة 
عقيدة  "ولكنها  ال��م��واط��ن:  ف���رّد  رس��م��ي��ة"، 
وث��ق��اف��ة ش��ع��ب��ي��ة ب��رع��اي��ة رس���م���ي���ة". تنهد 
التاجر ثم قال: "إذا أرادوا الوصول إلى روما، 
فعليهم، وفقًا ألولوياتهم، أن يمّروا بطهران 
لكنني  بموسكو،  ورب��م��ا  أبيب  بتل  ث��ّم  أواًل 
إسرائيليًا  أن مسؤواًل عسكريًا  يومًا  أتذكر 
قال لمواطنيه: "إذا وصلت الجيوش العربية 
إل��ى تل أبيب، ف��إن العرب س��وف لن يجدوا 
الوقت الكافي لإحتفال بالنصر في شوارع 
دمشق وبغداد والقاهرة"، فماذا تعتقد نحن 
فاعلون إذا حاولوا الوصول إلى روما، أو حتى 
إلى تل أبيب؟ هذا إذا تركناهم يخرجون من 

طهران!".
ُي�����درك ال��م��واط��ن األوروب������ي أن األم����ر في 
الوقت الحاضر ال يتعلق بالجيوش النظامية، 
بل باإلرهاب. لذلك ظل يسأل أمامي ويكّرر: 
أردد مثله:  "م��اذا سيفعلون؟" حتى ص��رُت 

"بالفعل، ماذا سيفعلون؟".
الله  الشيخ وّس��ع  لعلنا نجد اإلج��اب��ة عند 

من علمه وأغدق عليه المزيد من الحكمة.

حاول جارنا تصليح منزله، فخرجت الجرذان 
إلى الشارع.

َرْجم
 

ٍّ
أفتح عينيَّ كبيضتين مكسورتين على تل

من األحجار.

ملثمون1
ي��ت��ج��ول��ون ب��ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ل��ي��وم��ي��ن. إن��ه��م 

يستعدون لفيلم جديد.

ملثمون 2
يه 

ّ
صف

ُ
ت الجثث  ال��ذي يرمون فيه  النهر  ماء 

دائرة الماء صباحًا، لنشربه نحن في المساء. 
، شممت رائحة أخي فيه.

ً
مرة

البعيدة عن األن��ه��ار، يحرقون  ال��والي��ات  في 
الجثث لتشّم أخاك بسهولة.

ملثمون 3
االفغاني ُيلقي بيانًا أمام الجميع، في شأن 

أغاق قاعتين لكمال األجسام.

سيطرة

ي���ع���ت���رض���ك األط�����ف�����ال ب���أس���ل���ح���ٍة ص��ن��اع��ي��ة، 
فنضحك كلنا، عندما أسقط ميتًا أمامهم.

نكاح
ُم اللحم حتى أبلغ األظفار.

ّ
أقل

طائفي
إل��ى الصالة،  المنزل،  ب��اب  ال��دم من  قطرات 
ب��اب غرفته المغلقة؛ أخي  إل��ى  ال���درج،  على 

الذي يقاتل في الميليشيا س.

أطفائي
اليوم آالٌم مبرحة في الظهر والرقبة. البارحة 
انتشلُت أربع جثث من إنفجار، وثاث جثث 

من ركام عمارة مقصوفة.

في المطار
منذ 2 قواطي ويسكي وأن��ا أح��اول الكتابة 

عن:
أّم تحاول أن تطفئ أبنها المحروق بذراعيها 

المقصوصتين،
إلى  المقطوع  أب��ن��ه  إع���ادة رأس  ي��ح��اول  أب 

عنقه النازف.

حروب الغيب

بيعة

جواد الساعدي

رّشة ملح

كاظم خنجر

شذرات

و"املثال" يجب أن يبقى مضيئًا وُمضاء

تفصيل من لوحة ألحمد قليج.

كنُت أتجّول في اإلنترنت، حين مررُت بحائٍط ُكِتب عليه: "إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم األحاديث أن يحفُظوَها 

وا وأَضّلوا. الجبهة اإلسالمية/مشروع أمة". ليس واضحًا أين الُتِقطت صورة ذلك الحائط، لكنها في سوريا،  أي فضلُّ فقاُلوا بالرَّ
في الغوطة الشرقية ربما حيث تسيطر الجبهة المذكورة التي تنتهي العبارة بتوقيعها. رهبة "التحذير" على الحائط ووْهرُته، 

ف منهما، كما ما بدا لي، توقيٌع آخر لـ"لواء الصقور" على ما أظن، إذ الكلمة األخيرة غير واضحة تمامًا. التوقيع الثاني الذي  خفَّ
يبدو أنه جرى تذييل العبارة به، في وقت الحٍق من كتابة العبارة بتوقيعها األصلّي، أدخَل على جّو الحائط الرهيب قلياًل من 

جة، طالعة نازلة، وبلون أسود هّش،  "اللعب والخّفة". فهو مكتوٌب بطريقة غير مدروسة، غير "أنيقة"، غير متقنة، عفوية، متعرِّ
حّدُته أخّف من حّدة سواد "التحذير"، المكتوب بطالء أسود حالك، وباستقامة صارمة ال يشوبها َمَيالن أو انحناء أو تعّرج أو 

طلوع ونزول، مسدود تمامًا ال يتخّلله فراٌغ أو خيوط نور وال تخربشه هشاشة أو أدنى اّتشاح باألبيض أو الرمادّي حتى.

عال شيب الدين*

وق��ف��ُت بعقلي أم���ام ال��ح��ائ��ط أت���أّم���ل. راودت��ن��ي 
أق��رأه رأي��ًا أيضًا،  أسئلة طويلة قصيرة: أليس ما 
وإن كان ينقصه التبّصر؟ ترى هل يدرك كاتبها 
رأي��ه هو  رأي.  تبّناه  م��ا  أو  م��ا كتَبه  أّن  متبّنيها  أو 
بالذات أو رأي َمن اقتبس منه ونقل عنه، وأّن الرأي 
د 

ِّ
ز عليه، ومول

ِّ
هذا خاضع للنقاش بدوره، بل محف

للرأي والجدل واالستفسار والسؤال، من حيث ال 
يدري، ومن حيث يغلق األبواب والنوافذ كافة في 
محاولٍة بائسة من شأنها أن تحرم الناس، واألجيال 
القادمة ربما من رأي قد يكون مهّمًا وعلى صواب؟ 
هل كاتب العبارة نفسه أو متبّنيها نفسه، معصوم 
ل على الرغم من حفظه 

َّ
 وال ُيَضل

ّ
من الخطأ ال يضل

"األح���ادي���ث"؟ ث��م، لنكن "واق��ع��ي��ي��ن" ق��ل��ي��ًا، هل 
ينجح كاتب العبارة أو متبّنيها في مْنع الرأي وعزل 

أصحابه في زمن التكنولوجيا هذا؟!
ال��رأي،   العبارة تلك، على معاداة أصحاب 

ّ
تحث

ر منهم، ع��ْب��ر تقديم ح��ّج��ة واه��ي��ة ت��رى في 
ّ
وت��ح��ذ

ال��رأي كسًا وسهولة يهرع إليه أصحابه هربًا من 
صعوبة حفظ "األحاديث"، وترى فيه تاليًا ضااًل 
وتضليًا. لكن – وكم تبدو ال�"لكن" هذه ضرورية 
العبارة  باعتبارها وقفة نقدية- في  هنا كما دوم��ًا 
نفسها ثمة كسل ووهن في هّمة العقل التي تبدو 

األمة في صددها أنها ال تجتمع إال على ضالة. 
المحض،  "الحفظ"  على  فالتشديد 

م���ن دون أن  ال���ب���ح���ت،  وال���ن���ق���ل 
عناء  نفسه  المرء  ف 

ّ
يكل

ال���ت���ف���ك���ي���ر وال����ت����س����اؤل 
ح�������ول م�����ا ي���ح���ف���ظ���ه أو 

��ن كيف  م���ا ي��ن��ق��ل��ه، ي��ب��يِّ
ت���ن���اق���ض ال����ع����ب����ارة ن��ف��س��ه��ا 

بنفسها، فتقع ف��ي ف��خ "اإلع��ي��اء" 
ذاته الذي تدينه وتمقته.

التفّكر  هنا  نحاول  التي  العبارة 
ف��ي��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا رأي������ًا، ل��ك��ن رأي���ًا 
م��س��ت��ب��دا ال ي��س��ت��ن��د إل����ى أس��س 
مثل  طبيعتها،  في  هي  عقلية، 
ال��ت��ع��ب��ي��رات  ال����ع����ب����ارات أو   

ّ
ج�����ل

ت���دف���ع  ال����م����م����اث����ل����ة،  )اآلراء( 
ب���ال���رأي ل��ك��ي ي��ن��ح��و إل���ى ال��س��واد 

يهفو  وإذ  وال��س��ي��ط��رة.  والهيمنة 
ال������رأي إل����ى ال��م��ن��ح��ى ه�����ذا، يمسي 

األخ��اق��ي  ت��أث��ي��ره  م��ن ناحية  ضعيفًا 
وال��س��ل��وك��ي، ألن��ه بسبٍب م��ن ت��ردي��ده 
يعود  ال  المستمر،  ال��ب��ب��غ��ائ��ّي  أو  اآلل����ّي 
ل��ه أث��ر ف��ي ال��ن��ف��وس. ف��ي حين تجّدد 
وال��ح��رك��ي��ة،  الخصبة  ال��م��ت��ن��وع��ة،  اآلراء 
الحيوية على مستوى العقل والعاطفة 
والسلوك  وال��وج��دان  والنفس  وال����روح 
ب���اس���ت���م���رار، وي����ك����ون ت���أث���ي���ره���ا أع��م��ق 
وأرح����ب. ال����رأي ال��واح��د ه��ن��ا، المستبد 
أو  بالحفظ  المتمّسك  ال��ث��اب��ت،  الجامد 

النقل أو االقتباس فحسب، يصير مجّرد 
اعتقاد شكلّي، ال يفضي إلى شيء نبيل 
وال ُيرتجى من ورائه خيٌر، ويمنع تاليًا كل 
نمّو للعقل أو للتجربة الشخصية الفردية.
خ��ل��ف ال���ث���ورة ال���س���وري���ة وأم���ام���ه���ا وف��ي 
األس��ب��اب  م��ن  الكثير  ه��ن��اك  لّجتها،  عمق 
والدوافع والرغبات والطموحات والغايات 
واألح���������ام، ال���ت���ي أف���ض���ت إل�����ى ان���دالع���ه���ا 
ال��ح��ري��ة أه��ّم��ه��ا على   

ّ
ل��ع��ل ف��ي آذار 2011، 

���ت���رج���م س��ي��اس��ي��ًا ب��ال��دول��ة 
ُ
اإلط�������اق، ه����ذه ال���ت���ي ت

األثينيون  اضطهد  لقد  الديموقراطية.  المدنية 
ال��م��ث��ل، س���ق���راط، واض��ط��ه��د اليهود  ع��ل��ى سبيل 
لوثر  اضطهدوا  أنفسهم  والمسيحيون  المسيح، 
)هنا  المتعصبون  هم  وه��ا  المصلحين،  من  وغيره 
واآلن(، يواصلون مسيرة االضطهاد، في إدانتهم 
األح����رار أص��ح��اب اآلراء واألف���ك���ار. ف��ي األص����ل، ثار 
السوريون والسوريات على االستبداد في شكله 
ومضمونه العسكرّي، وها هم اآلن في مواجهة طراز 
آخ��ر م��ن ط��رز االس��ت��ب��داد، ه��و االس��ت��ب��داد الديني. 
الفارق بين االستبداَدين هنا، أن األخير يجهر في 
وتعدد  آراء  هي  من حيث  الديموقراطية  معاداته 
وتنوع واختاف وحركة وسير ومراس ومران، في 
ح��ي��ن يمعن األول ف��ي ال��ك��ذب، ف��ي��ق��ول م��ث��ًا إن��ه 
"َعلماني"، ويفعل نقيض ذلك  أو  "ديموقراطي" 
ال��رأي  يعتبر  أيضًا  هو  وخسيسة.  مرعبة  بفجاجة 
ض����ااًل وت��ض��ل��ي��ًا، وك���م ه��ي ك��ث��ي��رة األم��ث��ل��ة التي 
األمنّية  الفروع  داخ��ل  ال���رأي،  فيها أصحاب  اعُتِبَر 
مين  ُمسمَّ لين، 

ِّ
ومضل لين 

َّ
ُمضل م��ج��ّرد  وخ��ارج��ه��ا، 

مين. أما في الدولة الديموقراطية المأمولة،  وُمسمِّ
دولة الحق والقانون، الدولة المدنية، ال العسكرية 
وال الدينية، كما في الطريق إليها ربما، فُيفترض 
أاّل ي��ك��ون ثمة َم��ن ي��ف��رض نفسه على ال��ن��اس أو 
الشعب كمفهوم سياسّي واقعّي، ويحسم األمور 
ن��ي��اب��ة ع��ن��ه��م، إذ ال أح���د ي��ن��وب ع��ن أح���د إال على 
م رأيًا  سبيل الوهم وال��خ��داع. وإن ك��ان لي أن أق��دِّ
شخصيًا ها هنا، حاِلمًا ربما، فأقول إني لسُت مع 
 

ُ
الديموقراطية غير المباشرة حتى، وأجدني أميل
الحكم،  ف��ي  ال��م��ب��اش��رة  الديموقراطية  إل��ى  فكريًا 
برلمانيًا،  تمثيلهم  من  الناس حتى  ينعتق  حيث 
لوا أنفسهم بأنفسهم، فيكون كل فرد راشد 

ّ
ليمث

ل نفسه بنفسه، ألن 
ّ
حر مسؤواًل عن نفسه، ويمث

كل تمثيل عنه هو ضرب من النفاق والّدَجل. هذا 

تربويًا  أم��ا  الديموقراطية سياسيًا،  يخص  ما  في 
الحديث  يمكن  مما  ليس  حتمًا  فهي  وأخ��اق��ي��ًا، 
الديموقراطية  ال��دول��ة  في  عجالة كهذه.  عنه في 
والتعبير،  التفكير  ح��ري��ة  ت��ك��ون  ه���ذه،  ال��م��أم��ول��ة 
ينسجم وشخصية صاحبه  ما  وف��ق  العمل  وحرية 
واستعداداته، والحرية الجنسية المسؤولة، وغير 
ر الفرد من اإلك��راه األخاقي  ذل��ك من ض��روب تحرُّ
الذي يمارسه الرأي العام، ومن قهر سلطة الحاكم 
وسلطة المجتمع وال��دي��ن وال��دول��ة ف��ي آن واح��د، 
بحيث ُيمتنع االقتراب من المساحة الحرة الخاصة 
ب��ال��ف��رد ال��ش��خ��ص، ح��ي��ن ال ت��م��ّس ب����أذى ح��ري��ات 
اآلخرين أو الحريات العامة. هذا كله وما يشابهه، 
ي��ك��ون رب��م��ا ب��م��ث��اب��ة إع����اء للقيمة اإلن��س��ان��ي��ة في 

ض���اع ذات���ه���ا، ف���ا ق��ي��م��ة ل��ش��يء  م����ا  إذا 
فإن  وعليه،  اإلن��س��ان. 

مثل:  م��ن  تعبيرات 
"ق�������ادة ال�������رأي"، 

ت������ص������ب������ح ال 
م�����ع�����ن�����ى 

ل�����ه�����ا 

ف���ي ال����دول����ة "ال���م���ث���ال" ال���م���أم���ول���ة ال��م��ح��ل��وم ب��ه��ا. 
المشار  التعبير  ها 

ّ
يخط التي  ال��ح��ادة  فاالستقامة 

إليه، والمتداَول دونما نقد أو تمحيص حتى من 
"ال��م��ث��ق��ف��ي��ن"، ت��ت��ح��ّول إل���ى ن���وع م��ن التشاركية، 
ب��ح��ي��ث ال ي��ع��ود ه��ن��اك ح��ّك��ام رأي وزع���م���اء وق���ادة 
معنى  ف��ي  ينصاعون.  رأي  ومحكومو  يحتكرون، 
نا في 

ّ
نا أبناء استبداد وآباؤه، وكل

ّ
ما، وبتفاوت، كل

االستعداد  وإن  على ذواتنا.  للثورة  حاجة عميقة 
ل��ه��َو أم��ر م��وغ��ل ف��ي القدم  ال��ح��اك��م،  عندنا لتأليه 
منذ فرعون ربما، الذي أمعن في الفرعنة كونه لم 
يجد َمن ي��رّده، وفق ما درجت عادة قوله أمام كل 
استبداد مسكوت عليه، وأمام كل جبن وتخاذل. 

ق���د ي��ث��ري ال��م��ن��اق��ش��ة اآلن���ف���ة ال���ن���اق���دة ل��ل��ع��ب��ارة 
أدب��ّي  إرث  إل��ى  "ال��رج��وُع"  الحائط،  المكتوبة على 
ب لصالح إرٍث  ش دومًا ومغيَّ وفلسفي متنّور مهمَّ
��ت ف��ك��رًا ونهجًا وس��ل��وك��ًا. فقد جاء  ظ��ام��ّي وم��ت��زمِّ

على سبيل المثل، في الرسالة الثامنة من رسائل 
أخوان الصفا، ج2 ص316، طبعة القاهرة 1928: 
"العاِلم  الكمال في اإلنسان  ي��رون  الصفا  "أخ��وان 
ال��خ��ب��ي��ر، ال��ف��اض��ل ال��ذك��ي ال��م��س��ت��ب��ص��ر، ال��ف��ارس��ي 
النسبة، العربي الدين، الحنفي المذهب، العراقي 
ال��م��ن��ه��ج،  ال��م��س��ي��ح��ي  ال��م��خ��ب��ر،  ال��ع��ب��ران��ي  اآلداب، 
ال���ش���ام���ي ال���ن���س���ك، ال���ي���ون���ان���ي ال���ع���ل���وم، ال��ه��ن��دي 
ال���ب���ص���ي���رة، ال���ص���وف���ي ال���س���ي���ر، ال��م��ل��ك��ي األخ�����اق، 
الرّباني الرأي، اإللهي المعارف الصمداني". وذلك 
لغرض اإلفادة من جميع األديان وجميع المذاهب 

الفلسفية والفكرية.

المثال والواقع
 النقاش آنفًا على 

ّ
ل العبارة محل

ّ
الواقع الذي تدل

جزء بسيط ربما من أزماته وأمراضه، هو في معنى 
ما، بمثابة انحراف عن "المثال" الذي اندلعت من 
أجله الثورة السورية، أي الحرية التي تعني 
سياسيًا دول��ة مدنية ديموقراطية، ال 
السيادة فيها  ثيوقراطية أس��اس 
مقسمة  أو  ال����دي����ن،  زع���م���اء 
تقسيمًا إثنيًا وطائفيًا. 
ه��ي ال��دول��ة "ال��م��ث��ال" 
ال���م���أم���ول���ة ال��م��ح��ل��وم 
ب���ه���ا ك���م���ا أس��ل��ف��ن��ا. 
عدم  "ينبغي"  هنا، 
الخلط بين الصورة 
المثالية لما ينبغي 
ع��ل��ي��ه  ت����ك����ون  أن 
ال����دول����ة ال��م��أم��ول��ة 
م��������������ن ال������������ث������������ورة 
وال��ص��ورة  الحقة، 
ال���واق���ع���ي���ة ال��ت��ي 
ظ�������ه�������رت ف���ي 
تاريخ  س��ي��اق 
ال����������������ث����������������ورة 
ال�������س�������وري�������ة 
دارت  ال���ت���ي 
ف�����ي ع���ام���ه���ا 

الخامس منذ أواسط آذار الماضي. هنا "يجب" أن 
يبقى "المثال" في ص��راع مع "ال��واق��ع"، أن يبقى 
نَّ 

ُ
ما ظ

ّ
مضيئًا ومضاء، يقّض مضجع األمر الواقع كل

. إذ ما من ثائر حقيقّي يريد أن يموت  أنه استتبَّ
الطاغية ليولد في إث��ره َمن هو أعتى منه ربما وال 
تتوقف سلسلة الطغاة. هنا أيضًا، يمكن اإلفادة 
– ما دمنا في صدد مناقشة استبداد إساموّي- 
من كتاٍب نوقشت فيه فكرة المثال والواقع، أعني 
ك��ت��اب "ال��ط��اغ��ي��ة"، وه���و دراس����ة فلسفية ل��ص��َور 
إمام،  الفتاح  إم��ام عبد  ل�  من االستبداد السياسي 
الذي يدعو في الصفحة 155 من كتابه المذكور، 
إلى"عدم الخلط بين الصورة المثالية لما ينبغي أن 
تكون عليه الدولة في اإلسام، والصورة الواقعية 
التي ظهرت ف��ي التاريخ اإلس��ام��ي"، "ب��ل إن من 
َمن   )165 الصفحة  في  الكاتب  )يتابع  الباحثين 
يفرق في الجانب النظري نفسه بين ما يمكن أن 

قررها  التي  كاألفكار  إسامية"  "نظريات  يسمى 
علماء الفقه والكام والمؤرخون وكانت مصادرها 
وب��ي��ن مجموعة  اإلج����م����اع...  أو  ال��س��ن��ة  أو  ال���ق���رآن 
النصائح والحكم واإلرش��ادات العملية التي توجه 
إلى الملك أو األمير أو الحاكم تهديه إلى أن يجعل 
سياسته حسنة مع الرعية، وتبّين له الطريقة التي 
ينجح بها أو يستبقي بها ملكه، ويمكن أن تسمى 
ب�"اآلداب السياسية"، وهي في الغالب مأخوذة من 

حكم الفرس أو الروم أو الهند".

في لغة المستبدين  
بوصفه  واالس��ت��ب��داد  المستبدين  لغة  تتشابه 
ف��ح��ول��ة وس���ط���وة، وت��ت��ش��اط��ر ال��م��ف��اه��ي��م نفسها 
باعتبار هذه موضوعات للغة. هي لغة تفتقر في 
واللمعان، كونها  البريق  إلى  شكلها ومضمونها، 
خطابية جافة تبدأ غالبًا ب�"أيها الناس. أيها األخوة 
واألخوات". هي أيضًا ديكتاتورية دموية وعنيفة 
ف��ي هذا  م��ا  "أوط��أن��اه  والمواجهة  المجابهة  تلتزم 
الغمد". مغلقة. يرتدي المستبد فيها عباءة يّدعي 
أنها بتفويض من الله ال من الناس "أن��ا سلطان 
الله في أرض��ه". تضع الناس عادة موضع احتقار 
واستصغار "تسعة من أصل عشرة يكرهونني؟! وما 
أهمية ذلك...". مهينة للعقل والكرامة اإلنسانية 
أسوسكم".  "نسوسكم.  واألدب  ال��ذوق  ويعوزها 
دها التهديد والوعيد "إياكم وأصحاب الرأي".  يعمِّ
واالمتياز  التفوق  اّدع���اء  وفيها  متعالية  متعجرفة 
على اآلخر "أعَيتهم األحاديث أن يحفظوها، فقالوا 
م الحق دومًا ك�مكرمة  وا". تقدِّ

ّ
وا وأَضل

ّ
بالرأي، فضل

ومّنة "لنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا ولكم 
أو  معاَرضة  قامعة كل  ��ي��ن��ا". 

ّ
ُول فيما  العدل  علينا 

 
ً
اجتهاد أو رغبة في اكتشاف طريق جديد، معتبرة
ذلك شذوذًا، كقول الحاج: "والله ال آمر أحدًا أن 
يخرج من باب من أبواب المسجد، فيخرج من الباب 
السياسية  )الوثائق  إال ضربُت عنقه"  يليه  ال��ذي 
واإلداري��ة للعصر األم��وي، د. محمد ماهر حمادي، 

ص55(.
المستقاة  الواقعية،  التاريخية  الخطابات  ف��ي 
ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال��م��ث��ل، ث��م��ة م���ا ي��دف��ع إل����ى ال��ت��ف��ّك��ر 
ب��اس��ت��ه��ج��ان ف���ي م����دى ت��ش��اب��ه ال��ع��ق��ل��ي��ة ال��ل��غ��وي��ة 
ال��م��س��ت��ب��دة "ال���ج���دي���دة" ال��ت��ي ت��ق��ب��ع وراء ال��ع��ب��ارة 
ال��م��ذك��ورة آن��ف��ًا، المكتوبة ع��ل��ى ال��ح��ائ��ط، وه��ي، 
��غ��وّي، 

ُ
ع��ل��ى ك��ل ح���ال، ليست س���وى م��ث��ل واح���د ل

أخ��رى لغوية  أمثلة  التي تقبع وراء  والعقلية تلك 
مستبدة تعود إلى التاريخ البعيد، على الرغم من 
د الحاجة إلى القطع 

ّ
مرور ق��روٍن من الزمن! ما يؤك

مع الماضي السلطوّي الدموّي. القطع اللغوي على 
وجه التحديد، كون هذا هو أخطر أنواع القطع مع 
أم  دينية  أم  أكانت  عسكرية  المستبدة  السلطة 
اجتماعية ثقافية أم فكرية إيديولوجية، وأهّمها. 
قال زياد بن أبي سفيان مثًا، الذي عّينه معاوية – 
وكان األخير أّول َمن جعل الخافة ملكية وراثية في 
أسرته من دون أن يكترث برأي اآلخرين- واليًا على 
البصرة في خطبته المسماة "البتراء":" أيها الناس 
��ا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم 

ّ
إن

ال��ذي أعطانا، ون��ذود عنكم بفيء  الله  بسلطان 
الله الذي خّول لنا. فلنا عليكم السمع والطاعة 
ولينا"  فيما  ال��ع��دل  علينا  ول��ك��م  أحببنا  فيما 
الرابع  المجلد  رب��ه،  عبد  اب��ن  الفريد،  )العقد 
الخليفة  وق���ف  ح��ي��ن  ف���ي  ص201-119(. 
العباسي المنصور يوم عرفة خطيبًا يحّدد 
برنامجه السياسي، قائًا: "أيها الناس، 
إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم 
)الكامل  وت��أي��ي��ده"  وت��س��دي��ده  بتوفيقه 
التاريخ، ابن أثير، ج 3، ص 566، دار  في 
إحياء التراث العربي، بيروت عام1989، تحقيق 
ع��ل��ي ش���ي���ري(. وه���و ال��ق��ائ��ل أي��ض��ًا: "َم����ن ن��ازَع��ن��ا 
ه��ذا القميص أوط��أن��اه ما في ه��ذا الغمد.. وَمن 
التاريخ  ل��ن��ا" )ف��ي  أب���اح دَم���ه   بيعَتنا فقد 

َ
ن��ك��ث

ال��ع��ب��ادي، ص 67(.  مختار  أحمد  د.  العباسي، 
أما عبد الملك بن مروان، فقال حين أعلن أنه ال 
يكترث برضا الناس وال يأبه بحّبهم له: "يا معشر 
قريش إنكم ال تحّبوننا أبدًا، وأنتم تذكرون يوم 
أب��دًا ونحن نذكر مقتل  ال��ح��رة، ونحن ال نحّبكم 
عثمان"، "لكن ذلك ال أهمية له ما دامت الجامعة 
العنق( عندي والسيف  إلى  اليدين  )القيد يجمع 
ر 

ّ
في يدي" )تاريخ الحلفاء، ص 215(، ما قد يذك

بعبارة كرومويل: "تسعة مواطنين من أصل عشرة 
يكرهونني؟! وما أهمية ذلك إن كان العاشر وحده 
دوفرجيه،  م��وري��س  )"الديكتاتورية"،  حًا؟" 

ّ
مسل

ص 33، ترجمة  هشام متولي(. لكن االستهجان 
التفّكر في مماألة  ع��ادة، حين  إيامًا  يكون أكثر 
بعض الشعراء للمستبدين والطغاة، كقول الشاعر 
الفاطمّي  الخليفة  ��دًا  م��م��جِّ األن��دل��س��ّي،  اب��ن ه��ان��ئ 
المعز لدين ال��ل��ه: "م��ا شئَت ال م��ا ش��اءت األق���دار/ 

فاحكم فأنت الواحد القّهار"!
  ¶¶¶

مثلما  االستبداد،  بلغة  السطور  انتهت  قد  ها 
 بذلك واقعًا. النهاية والبداية هنا 

ً
ْت، مترِجمة

َ
ب��دأ

ين لبعضهما في 
َ
ان أصل

ّ
كلتاهما موت، حّدان يمث

حاٍل من تناوٍب ال يعير الزمَن انتباهًا، وانغاٍق تام 
الوسط  في  سائرة  مستمرة  بثورة  كسره  ينبغي 
بالحلم،  ب�"المثال"  ُم��ض��اءة  منه  )ال��ح��ي��اة(، صاعدة 

ومضيئة له.
*كاتبة سورية

تفصيل من لوحة ألحمد قليج.
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من الجمال الى البصر مزاُج التحول ومفردات املسافة
ال شيء يجمع بين االسباني دييغو فيالسكيز والغاني 

ابرهيم مهما، بالرغم من أن االثنين صانعا صور. كان األول 
يصنع صورًا وهمية من خالل تقنية الرسم، أما الثاني 

فيصنع صورًا مادية من خالل تقنيَتي التجهيز والتركيب. غير 
أن أحدًا منهما ال يذّكر بالثاني وال يقود إليه. 

فاروق يوسف

هل هناك فّن قديم؟
عاش فياسكيز في القرن السابع عشر )1599 
الحادي  القرن  في  مهما  يعيش  فيما   )1660 -
والعشرين، وهو المولود في العام 1987. ما فعله 
فياسكيز شيء، وما يفعله مهما اآلن هو شيء 
آخ��ر. ه��ذا ما يجعلنا نقف أم��ام عالَمين، ال يمّت 
أحدهما بصلة إلى اآلخر. فهل يشكل عالماهما 
ين مختلفَتين عن الفن، هما 

َ
المتناقضان فكرت

اسمها  واح���دة  حاضنة  ول��ي��دت��ا  حقيقتهما  ف��ي 
��دًا  ال��ف��ن ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي، ب��م��ا ي��ج��ع��ل أح��ده��م��ا م��م��هِّ
الحديث عن تحول  اآلخ��ر، بحيث يكون  لظهور 
العصور  ع��ب��ر  الجمالية  ال��ذائ��ق��ة  وت��غ��ي��ر  ال��ف��ن��ون 
ال��ذي يواجهه الجميع  ال��س��ؤال  ممكنا؟ ه��ذا ه��و 
اليوم بحرج وح��ذر. وه��و س��ؤال قلق يقفز عليه 
ومرّوجيها،  المعاصرة  الفنون  دع��اة  م��ن  الكثير 
يجهلون  ال���ذي  ب��ال��ت��اري��خ  يصطدموا  أن  خشية 

قوته.  
أت��س��اءل بكل م��ا أملك م��ن يقين، ه��ل هناك 
ف��ع��ًا ف��ن ق��دي��م، يمكن أن ي��ك��ون ِق��دم��ه سببًا 
ل��ت��ج��اوزه واالن���ق���اب ع��ل��ي��ه، أم أن م����زاج العصر 
ظ���روف ال يمكن حصرها  ي��ت��ب��دل بسبب  ال���ذي 
ال��ذي  ه��و  ال��ف��ن وح��ده��ا،  ف��ي  التفكير  بطريقة 
إلهامهم  م��ص��ادر  تغيير  الفنانين  على  يفرض 
يبدو  بحيث  وأساليبهم،  وتقنياتهم  وأدواتهم 
ال��ف��ن م��ع��اص��رًا ب��ق��در اخ��ت��اف��ه ع��م��ا ص���ار يسّمى 

بالفن القديم؟
سبب هذا التساؤل، أني ال أميل إلى ما صار 
ال��ف��ن��ي، بحيث  التفكير  ال��ب��داه��ة ف��ي  م��ن  ن��وع��ًا 
انتاجها  زم��ن  حسب  الفنية  االن��ج��ازات  ف  تصنَّ

لتقفل عليها خزانة ذلك الزمن.  

كان الفن الشعبي ال�"بوب آرت" الذي بدأ في 
خمسينات القرن الماضي بريطانيًا مع ريتشارد 
الرسمي  أم��ي��رك��ا  ف��ّن  ليكون  وان��ت��ه��ى  هاملتون، 
على يدي أندي وارهول، قد أنهى صلة الصورة 
بالجمال. وهي اللحظة التي انتهت فيها سلطة 
فّن عصر الباروك، الذي كان رّساموه ال يجدون 
في الصورة معنى إاّل من خال ما كانت تطرحه من 
ألغاز جمالية. كان الفن الشعبي مقدمة صادمة 
ل��م��ا ص���ار ي��س��ّم��ى ب���"ع��ص��ر ال���ص���ورة"، ال���ذي ام��ت��ّد 
لعقود من غير أن يترك شيئًا من أثره المعرفي. 
، تمهيدًا لما نعيشه اليوم 

ّ
كان ذلك العصر بحق

من خواء ومجانية وتسطيح لإفكار. 
كان الفنان طوال العصور الذي تبعت عصر 
الباروك المجيد، والذي وصل فيه الرسم خطًا ال 
يمكن تجاوزه إاّل من خال التخلي عن شهواته، 
يصنع معجزاته من داخل الفن، فإذا به مع حقبة 

الفن الشعبي وما تاها، يستغيث 
ب����ال����واق����ع ل���ي���ن���ص���ره ع���ل���ى ال���ف���ن. 
ك��ان ذل��ك ان��ق��اب��ًا ف��ي النظر إلى 
وظيفة الفن، بحيث صار الفنان 
يستعين بما هو متداَول من أجل 
ل.  متخيَّ ه��و  م��ا  على  ينتصر  أن 
إل��ى محاوالت  للعودة  ه��ذا مّهد 
في  دوش���ان  مارسيل  الفرنسي 

وإلى  الجاهز"،  ب�"الفن  يسّمى  ما 
االلماني جوزف بويز  تجارب 

ف�������ي م�������ا ي���س���ّم���ى 
ب������������"ال�����������ف�����������ن 

االجتماعي". 
الحالين  ف��ي  المسافة  ص��ارت 

تتسع بين مفهوم الفن الذي يلتزم 
مساره التاريخي ومفهوم جديد 

ل��ل��ف��ن، ه���و ع���ب���ارة ع���ن ق��ف��زة 
م���ف���اج���ئ���ة، ب���ع���ي���دًا م����ن ذل���ك 
المسار. لذا، فإن االدعاء بأن 
م��ا ن��ش��ه��ده ال��ي��وم م��ن تحول 

في طريقة انتاج العمل الفني، 
هو  ال��ف��ن،  مفهوم  لتطور  طبيعية  استجابة  ه��و 
ادع������اء ب���اط���ل وزائ������ف ال ي��م��ك��ن أن ي��ص��م��د في 
مواجهة عصور، كان فيها الفن يتغّير، لكن من 

غير أن يغادر حاضنته.
أفهم أنه سيكون مكلفًا االعتراف بإن الفنون 
التاريخي  المفهوم  إلى  المعاصرة ال تمت بصلة 
للفن، ألن ذلك يعني االعتراف بأن تلك الفنون 
تقع خارج التاريخ، وهذا ما سيسحب البساط من 
الذين يفضلون  مرّوجيها ودعاتها  أق��دام  تحت 
أن تستمر الكذبة. ولكن ما هي حقيقة أولئك 

المرّوجين والدعاة؟ 
المنّسق الفني وقد صار قدرًا

ف���ي ك���ل م���ك���ان ص����رت ت����رى ال���ف���ن���ان وم��ن��ّس��ق 
المشهد  ذل��ك  إل��ى  ننظر  أن  يمكننا  معًا.  أعماله 
من زاويتين: الفنان وتابعه. هذا من زاوي��ة، ومن 
ه. وهي عاقة ملتبسة لم 

ّ
زاوية أخرى المفكر وظل

ل من 
ّ
يكن تاريخ الفن قد عرفها من قبل. إنها تمث

وجهة نظري واحدة من أعظم إشكاليات الفن في 
عصرنا. فظاهرة المنّسق الفني المستحدثة صارت 
موجودًا  الفنان  يكون  أن  يمكن  ال  إل���زام،  بمثابة 
إال م��ن خ��ال��ه. ول��ك��ن َم���ن اخ��ت��رع ت��ل��ك الوظيفة؟ 
الفنان ينتظر ما  م��وج��ودًا، ك��ان  الناقد  ي��وم ك��ان 
سيقوله ذلك الناقد، من غير أن يكون ملزمًا اتباع 
ما يقترحه عليه. األمور مع المنّسق الفني مختلفة 
تمامًا. ذلك ألنه ال يحضر مثل الناقد بعد أن ُيتم 
عمل  الفني  المنسق  يعمل  ليحكم.  عمله  الفنان 
المرشد الذي يقود كائنًا أعمى. الفنان هو ذلك 
ال��ك��ائ��ن األع��م��ى. صحيح أن ذل��ك ال��ك��ائ��ن ي��ؤدي 
كل شيء، غير أنه ال يملك السيطرة التامة على 
ح��واس��ه. فهو اآلخ���ر، بعد ح��واس��ه، ق��د وق��ع تحت 
السيطرة. هنا تلعب السلطة التي ُوهبت للمنّسق 
ال��ف��ن��ي دوره������ا ف���ي ت��ض��ي��ي��ق أو ت��وس��ي��ع م��س��اف��ة 
الحرية التي سيتمتع بها الفنان. لقد وهب أنش 
كابور على سبيل المثل حرية مطلقة في اختيار 
المساحة التي ستتخذها مرآته في شيكاغو. ذلك 
ألن تلك ال��م��رآة ل��ن ت��ك��ون س��وى م���رآة، ك��ب��رت أم 
رًا 

َ
مسيط الفكرة  تكون  أن  هنا،  يهّم  م��ا  ص��غ��رت. 

عليها، ويكون الفنان خاضعًا إلماءات رأس المال 
بيكاسو على سبيل  بابلو  ال��ذي يمّول مشاريعه. 
يمّول  َم��ن  إل��ى  زمانه محتاجًا  لم يكن في  المثل، 
من  بالثراء،  فّنه  عليه  ع��اد  لقد  الفنية.  مشاريعه 
غير وعد مسبق. لم يكن ذلك الثراء ليثقل ضميره 
بزيف يوظفه لانتقال بالفن إلى ما يناقضه. كان 
ذها بيكاسو وهو 

ّ
الجمال حاضرًا في كل صورة نف

الغائبين. اآلن صار  إل��ى أص��وات ملهميه  ينصت 
المنّسق الفني هو الملهم. هل خسرنا الفنان من 

أجل أن نربح فنًا جديدًا؟ 
ف باعتباره  ك��ل م��ا ن���راه م��ن ن��ت��اج ف��ن��ي، يصنَّ
ه��و، من وجهة  إنما  المعاصرة،  الفنون  من  نوعًا 
شركات  وراءه  تقف  مؤسساتي،  ن��ت��اج  ن��ظ��ري، 
ومصارف يسعدها أن تكون موجودة في فضاء 
اإلنسانيين،  وال��ن��ب��ل  ال��ط��ه��ر  ط��اب��ع  عليه  يغلب 
الفن. لكن تلك الجهات الحذرة في  وهو فضاء 
بالفنان،  تثق  أن  لها  ك��ان  ما  أحوالها،  تصريف 
 عصا 

ّ
��ر االس���ب���ان���ي غ���وي���ا وق����د ش����ق

ّ
وه����ي ت��ت��ذك

المنّسق  الطاعة من أجل فّنه. لذا، كان اختراع 
الفني ضروريًا، وهو لن يكون سوى وسيط بين 
الفنان، غير أنه  الراعية والممّولة وبين  الجهات 
الوسيط الذي يقول الكلمة الفصل. هذا ما صار 
ُيرعب الفنانين. فّنانو اليوم أقل من أن يتشبهوا 
بضياء العزاوي وأمين الباشا وفريد بلكاهية وعبد 
الله مراد وعارف الريس ونجيب بلخوجه وشاكر 
حسن آل سعيد والياس الزيات ومحمد شبعة. 
الفني،  لمنّسقه  تابع  اليوم س��وى  الفنان  ليس 
وهو خيار فرضته منتديات الفن العالمية، بقوة 

ما تستند إليه من أموال. 
كان في إمكان الفنان في ما مضى أن يقضي 
��ع��رض في 

ُ
ع��م��ره ف��ق��ي��رًا، غ��ي��ر أن أع��م��ال��ه ك��ان��ت ت

انتظار مصادفة اقتنائها. لعبة الحظ هذه صارت 
أعمالهم  ينفذون  اليوم  فّنانو  الماضي.  من  ًا  ج��زء
قبل  المالية  مستحقاتهم  م��ن  ًا  ج���زء قبضوا  وق��د 
فالفنان  اآلي���ة.  انقلبت  لقد  بالعمل.  ي��ب��دأوا  أن 
الخادم صار محض وسيلة إليصال رسالة عبثية، 
هي مزيج تبسيطي من الفن الجاهز على طريقة 
دوش�����ان وال���ف���ن االج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ب��وي��ز، 
وكاهما سعى إلى تثوير الفن. ولكن بأي طريقة؟

البطن المفكر 
وقد استولى على الخيال

ما لم يفهمه الكثيرون أن دوش��ان، ومن بعده 
بويز، كانا مخترَعي طريقة أخرى في التفكير في 
الفن، ال عاقة لها بما انتهى إليه بول سيزان في 
نهاية القرن التاسع عشر. سيكون علينا الحديث 
ع��ن س��ي��رة ف��ن مختلف. ول��ك��ن ه��ل ك���ان االث��ن��ان 
يفكران في أن التحول عن الجمال سيقود تدريجيًا 
إلى أن يتخلى الفنان عن مكانته المهيبة باعتباره 
خالقًا مغّيرًا، ليكون مجرد تابع لمنّسق فني، هو 
مجرد رج��ل أع��م��ال أت��اح��ت ل��ه ش��رك��ات االستثمار 
الفن باعتباره عارفًا بأسرار  إلى  التسلل  الفن  في 
كان  أرى  كما  إنه  المعاصرتين.  والسوق  الذائقة 
الخيال.  المفكر وقد استولى على  البطن  بمثابة 
هنا أع���ود إل��ى ال��غ��ان��ي اب��ره��ي��م مهما، ال���ذي كانت 
أن  ل��وال  بالية،  أقمشة  من  تأليفات  مجرد  أعماله 

قاعة مهمة مثل "ساتشي اند ساتشي" في لندن 
إل��ى مجموعتها. م��ا ك��ان ذل��ك ليحدث  ق��د ضّمته 
م��ن دون وج���ود وس��ي��ط ب��ي��ن ال��ط��رف��ي��ن. مشكلة 
الغانّي مهما، ليست في أعماله الصغيرة التي قد 
التي تحتاج  إليه األنظار، بل في أعماله  ال تلفت 
رَسم، بل 

ُ
إلى مكان يتسع لما تتخّيله من صور، ال ت

ابرهيم  يكن  لم  التركيب.  خ��ال  من  تخّيلها  يتم 
مهما في حاجة إلى المكان بقدر حاجته إلى َمن 
يجعله مقبواًل في ذلك المكان. هذه ليست مهمة 
يسيرة، لكنها بالنسبة إلى رسام من مثل جميل 
م��اع��ب أو ض��ي��اء ال��ع��زاوي، ن��وع م��ن ال��ه��راء. ه��ذان 
االثنان يمكنهما أن يمارسا ألعابهما الخيالية من 
غير حراسة، تطمنئهما من االفاس المادي الذي 
جّرباه في مراحل مختلفة من حياتيهما. ما ال يرغب 
الكثيرون في تصديقه، أن الفنان المعاصر، وقد 
قرر أن يكون مفكرًا، خسر موقعه منتجًا للجمال. 

هذا حدث تاريخي، سيكون من الصعب اإلفات 
مما يتركه من أثر سلبي. فالفنان كان منذ عصر 
الباروك بالتحديد منتجًا لحياة مجاورة، غير أنه لم 
يعد كذلك في عصرنا الحالي. هل يمكننا تعريف 
الفنان اليوم؟ سيكون من الصعب القيام بذلك. 

غابت الطبيعة فأين اإلنسان؟
تعد  ل��م  ال��م��ع��اص��ري��ن  الفنانين  إل���ى  بالنسية 
المشكلة تنحصر في فن قديم ينبغي تجاوزه. 
���ر ب��ال��ج��م��ال ق���د ت���م ت����ج����اوزه، بما 

ّ
ف��ك��ل م���ا ي���ذك

السباق  ص��ار  عليه.  االل��ت��ف��اف  أو  نسيانه  يعني 

البصري هو األساس. هذا ما تدافع عنه الفنون 
��ع��ل��ي م���ن ش����أن ال��ب��ص��ر على 

ُ
ال��م��ع��اص��رة ح��ي��ن ت

ح��س��اب ال��ج��م��ال. أألن ال��ج��م��ال م��ن وج��ه��ة نظر 
الفنان المعاصر، لم يعد ممكنًا وقد صار العالم 
قبيحًا إل��ى درج��ة ال يمكن أي نسبة من الجمال 
الجمال قد مضى  إن عصر  أن تقاومه؟ سيقال 
إل���ى م��دائ��ح الطبيعة  ن��ع��ود  ف��ن��ي��ًا. ه��ل علينا أن 
أعتقد  تيرنر؟  وليم  البريطاني  يفعل  ك��ان  كما 
م��ك��ان��ه، مثلما تركه  ي����زال ف��ي  أن ك��ل ش���يء ال 
ت��ي��رن��ر ت��م��ام��ًا. ال ت����زال الطبيعة ق����ادرة ع��ل��ى أن 
وشفقتها  كوارثها  في  جمالية،  دروس��ًا  ننا 

ّ
تلق

ُي��در ظهره  ال��س��واء. لكن الفن المعاصر لم  على 
للطبيعة وحدها، بل أدارها لإنسان أيضًا، الذي 
إلى الكثيرين، أشياءه، ذكرياته،  بالنسبة  صار 
مفتاح بيته وخزانة صوره. في كل ما صرنا نراه 
من أعمال فنية معاصرة، لم يعد هناك ما يكفي 
من اإلنسان لنقبض عليه ولنتأكد من خاله أننا 
باعتبارنا بشرًا، ال نزال نقيم في العمل الفني وأن 
 فعًا 

ّ
الفنان الذي صار ابنًا للمؤسسة، لم يتخل

عن أبويه الشرعيين. هل يمكنني أن أقول إننا 
ف��ّن لقيط، ال يهّمه أن  صرنا نقف في مواجهة 

يعترف أحٌد بإبوته؟

عمل ألندي وارهول.

عمل ألندي وارهول.

عمل إلبرهيم مهما.

عمل لشاكر حسن آل سعيد.عمل لبابلو بيكاسو.

عمل لمارسيل دوشان.

عمل لجوزف بويز.

كل ما نراه من نتاج فني، 
ف باعتباره نوعًا من الفنون  يصنَّ

المعاصرة، إنما هو، من وجهة 
نظري، نتاج مؤسساتي، تقف 

وراءه شركات ومصارف يسعدها 
أن تكون موجودة في فضاء 

يغلب عليه طابع الطهر والنبل 
اإلنسانيين، وهو فضاء الفن
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تحت جسر الثورة يقف رجل أمن طويل أسمر، 
أصلع ال��رأس، في الثاثينات من عمره، يرتدي 
بنطااًل رماديًا وقميصًا أسود، نادرًا ما يبدلهما، 
أم��ام  ت��رى  عندما  بائع كتب خاصة  كأنه  فيبدو 
قدميه شرشفًا، ك��ان أبيض في ي��وم م��ا، تثبته 
إلى األرض بضعة أك��وام من كتب وِضَعْت على 

زواياه األربع وتجمع بعضها في منتصفه. 
المصغرة لصنع  الدائرة  ال��ذي كان من  الرجل 
ع ألوف أوامر 

َّ
القرار في سوريا والذي يقال إنه وق

السوريين في مدن  المواطنين  اإلع��دام في حق 
القرن  من  الثمانينات  في  وحلب  وحمص  حماه 
ال��ع��ش��ري��ن، ه���و ال����ذي ص���اغ م���ذك���رات مصطفى 

ط�����اس، أو ع��ل��ى األق�����ل ه���و م���ن أوع�����ز إل����ى أح��د 
"م��رآة  عنوان  يحمل  كتاب  في  بصوغها  اب  الكتَّ
فيه  عما  لما سمعت  ت��ه  ق��راء أود  حياتي". كنت 
من معلومات مشوقة. لكن اقتناء الكتاب الصادر 
عن "دار طاس"، التي يملكها الرجل، أو السؤال 
ع��ن��ه، ل��ي��س أم����رًا م��ح��م��ود ال��ع��واق��ب ف���ي "س��وري��ا 
األس�����د". ك��ن��ت أع��م��ل ف��ي ش��رك��ة ه��ن��دس��ي��ة في 
شارع الثورة تعود ملكيتها إلى رجل من سكان 
قرية يبرود في ريف دمشق، يمر كل يوم ب�"بائع 
السجائر وأحيانا يطلب  الكتب" ويعطيه بعض 
م��ن��ه ال��ب��ائ��ع م����ااًل ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال���َدي���ن ف��ا ي��ت��ردد 
مديري. هذا األمر جعل للمدير ولشركتنا حظوة 

ل��دى رج��ل األم��ن وه��ذا ما شجعني على التفكير 
في شراء الكتاب منه. اقتربت من بسطة الكتب 
وألقيت نظرة سريعة واثقة أنها لن تجد ما تريد، 
وم��ن ث��م دن��وت م��ن البائع قليًا، ورف��ع��ت قدميَّ 
على رؤوس أصابعهما حتى وصلت قرب إحدى 
أذنيه وقلت له بصوت خفيض إني أريد مذكرات 
أق��وم  أن��ن��ي  اع��ت��ق��دت حينها  مصطفى ط���اس. 
بمغامرة خطيرة وانتابني الشعور ذاته الذي كنت 
الموجودة  الوحيدة  األلعاب  به في مدينة  أشعر 
ف��ي دمشق عندما أق��رر أن أذه��ب م��ع أصدقائي 
الشكل تتألف من  آل��ة غريبة  وأرك��ب  اللحوحين 
عمود  كل  نهايَتي  في  ق 

ّ
معل طويلين  عمودين 

صندوق مفتوح ينحشر الناس في داخله تدعى 
"ل��ع��ب��ة ال��م��ق��ص". ال��م��ه��م ق��ل��ت ل��ه اس���م ال��ك��ت��اب 
 
ً
وأنزلت قدمي ورجعت خطوة إلى ال��وراء منتظرة
رد فعله، فابتسم الرجل ذو الشفتين الغليظتين 
اب��ت��س��ام��ة ذات م��ع��ن��ى وق�����ال: ت��ك��رم��ي ي���ا آن��س��ة. 

على  عيني  ياه هاألسبوع. فتحت  دّبرلك  بحاول 
اتساعهما والسعادة تمأل قلبي ثم أشحت سريعًا 
بنظري عن وجهه األسمر ووجهت رأسي مجددًا 
"نسيان  كتاب  تناولت  والكتب.  الشرشف  إل��ى 
الكاتبة على الصفحة األول��ى منه  ت 

َّ
ط

َ
com" خ

ماحظة "يحظر بيع هذا الكتاب للرجال"، فقررت 
سريعًا شراءه مع أنني فهمت أن هذه العبارة هي 
ة تسويقية محترفة تشجع الرجال والنساء، 

َّ
خط

على السواء، لشرائه ودف��ع ثمنه برضى. دفعت 
ث��م��ن ال��ك��ت��اب ن��ح��و ث��اث��م��ئ��ة ل��ي��رة وم��ض��ي��ت وأن��ا 
مهمة  معلومات  من  عليه  ما سأحصل  في  أفكر 
عندما أتسلم كتاب المذكرات الخطير. بعد أربعة 
المكتب خلف جهاز  أن��ا جالسة في  وبينما  أي��ام 
الحاسوب الخاص بي فوجئت ببائع الكتب يأتي 

واالبتسامة تمأل محياه: - صباح الخير.
- أها وسها صباح الخيرات.

ُوِض��َع  الحجم من قميصه  أخ��رج كتابًا متوسط 

على كرتونة سميكة تجمع أوراق��ه ص��ورة للعماد 
مصطفى طاس عندما كان في الخمسينات من 
إلى  ق��ري��ب  وب��ل��ون  ال��ع��ري��ض  بالخط  وتحته  العمر 
ثمن  ك��ان  "م��رآة حياتي".  عنوان  األحمر مكتوب 
وأوراق���ه قديمة وص��ف��راء، وفهمت  بخسًا  الكتاب 
في ما بعد أن لهذا الكتاب أج��زاًء تالية. أعطيت 
الكتاب  ووض��ع��ت  المطلوب  الثمن  ال��رج��ل ضعف 
س��ري��ع��ا ف��ي درج ال��م��ك��ت��ب وأن����ا أش��ك��ره م��ع غمزة 
واب��ت��س��ام��ة ام��ت��ن��ان. ع���دت إل���ى ال��ب��ي��ت م��ب��ك��رة في 
 في قراءته، ذهبُت 

ً
 كاملة

ً
ذلك اليوم وفقدُت ليلة

بعدها إلى العمل في اليوم التالي مضطربة با نوم 
وغاضبة ألنني اكتشفُت سخافة ما أقدمُت عليه 
من مخاطرة لم يكن لها أي مبرر. أذك��ر أنني في 
ذلك النهار تشاجرُت مع زميلي في العمل وسكبُت 
القهوة على مكتبي وقميصي، ذلك كله حتى أقرأ 
بضعة مبالغات عن رجال عظماء ال يشبهون أحدًا 
منذ نعومة أظفارهم، تغلب عليهم صفات الذكاء 

والمبادرة والقوة بشكل منقطع النظير، باإلضافة 
التنبؤ  ق���درة على  م��ن  ب��ه  يتمتعون  م��ا  إل��ى  طبعًا 
واستشراِف حوادث مهمة حدثت فعًا في ما بعد. 
يوصلك الكتاب إلى فكرة تفيد بأن هؤالء القادة، 
ورغم كل الصعاب والتحديات، ق��ادوا سوريا إلى 
العماد  ي��ن��َس  ل��م  بالطبع،  م��ا ك��ان ممكنًا.  أف��ض��ل 
ط����اس إض���اف���ة ب��ع��ض ف���ص���ول ت���ح���وي ات��ه��ام��ات 
ال��س��وري في كل من لبنان  مبطنة ألع��داء النظام 
لمنع  أفهم سببًا  ل��م  النهاية  ف��ي  وال��ع��راق.  ومصر 
البسطات!  وع��ل��ى  المكتبات  ف��ي  الكتاب  ت���داول 
قررُت بعد سهرة القراءة تلك والنهار المضطرب 
الطريق  فصاعدًا سأسلك  ال��ي��وم  م��ن  أن��ن��ي  ذاك، 
المكتب! يبقى  إل��ى  بيتي  م��ن  ال��ط��وي��ل  ال��ش��رق��ي 
اجتياز مقاهي ساروجة وشارع البحصة سيرًا على 
األقدام، بكل ما فيهما من مقاعد مكسرة ودخان 
وبسطات أقراص "دي في دي"، أفضل من المرور 

بجانب رجل األمن النذل وكتبه الصفراء.

مذكراتي مع مصطفى طالس

فاطمة ياسين

نص

ك���ان���ت ت��غ��ل��ق ب����اب ق��ص��ر إل���ي���ف، ح��ي��ن ع���اوده���ا 
الشعور الذي كان ينتابها كلما كانت تخرج من 
ب��اب ال��م��درس��ة: "أووف م��ا أحلى ه��ل ال��ح��ري��ة". ال 
أشك في أن السوريين من أبناء جيلي يتفقون 
على شيء واح��د فقط، وهو كره أي��ام المدرسة، 
ف��ّك��رْت ورد، ث��ّم نفضت عنها غ��ب��ار ال���ذل ال��ذي 
عْت اتفاق 

ّ
كانت ستدفن نفسها فيه لو أنها وق

"ورد – إليف".
شعرْت كأنها تلقي عن كتفيها حمًا ثقيًا، 
وه����ا ه���ي ت��م��ش��ي خ��ف��ي��ف��ة ف���ي ال����ش����ارع. ش��ك��رت 

ذكرى فاتن التي ساعدتها في قرارها..
بعدما مشت ألكثر من نصف ساعة، بدأت إبر 
التعب تثقب أسفل قدميها. أوقفت سيارة أجرة 
ها 

ْ
البسيطة أشعرت السائق  مّرت بقربها. سحنة 

السموح من  إلى وجهه  النظر  باألمان، استرقت 
خال المرآة، فأحست بأن النورانية التي تسطع 
من وجهه هدية سماوية، تؤكد لها أنها أحسنت 

القرار بالتحرر من قيود قصر إليف.
شعر السائق بدفء نظرات ورد، فسألها أنِت 
أي��ن. فكرت ف��ي نفسها، كيف يعرف أنني  م��ن 
غ��ري��ب��ة؟ ك���ل م���ا ت��ف��وه��ت ب���ه ك��ل��م��ت��ان؛ م��ي��رب��ا... 
تفًا. أي: مرحبا، أكسراي لطفًا. كانت 

ُ
ل أكسراي 

الكلمات  ت��درب��ت ج��ي��دًا على نطق تلك  ق��د  ورد 
باللكنة التركية كي تتخلص من براكين فضول 
سائقي سيارات األجرة، التي غالبًا ما تثور كلما 

ونه غريب.
ّ
شعروا أن الزبون الذي يقل

اآلن  أتقن حتى  ل��م  التي  مرحبا،  أت��راه��ا كلمة 
على  التركية؟ حسنًا. سأتدرب  باللكنة  لفظها 

لفظها. رّددت في سّرها: ميربا. مرهبا. ميربا.
قاطعها سؤال السائق: أنِت من أين يا ابنتي؟

ل��م ت��ع��رف سبب ارت��ف��اع نبرته:  رّدت ب��ص��وت 
سوريا.

ربما كانت تثأر من اإلهانة التي حاولْت إليف 
إلحاقها بها.

ق السائق.
ّ
- سوريا... إذًا نحن أخوة، عل

ت��ك��ون  أن  أم����ل  ع��ل��ى  ب��اب��ت��س��ام��ة،  ورد  رّدت 
ابتسامتها نقطة نهاية للحديث.

لكن السائق تابع: ما الذي يحدث في بادِك؟ 
بشار األس��د قاتل، أليس كذلك؟ ثم أج��اب عن 
س��ؤال��ه ب��ن��ف��س��ه: إن���ه ي��ق��ت��ل األط���ف���ال ب��ا رح��م��ة. 

وتابع: الله منتقم جبار. الصبر... الصبر.
صمتت ورد، لكنها تابعت الحديث مع السائق 
في سّرها. أخبرته بأن ما تريد قوله ال تتسع له 
الكلمات. تخيلت ورد نفسها وهي تخبر السائق 
الحديث  ب��ع��دم  ع��ه��دًا على نفسها  أخ���ذت  بأنها 
عن وطنها، وال حتى ألطفالها. كيف أحكي عن 
المباني  بحطام  مغطاة  باتت  وأمنيات  ذك��ري��ات 
ومعجونة بدماء سكانها؟! هل أحكي ألطفالي عن 
أماكن لم تعد موجودة؟ وعن أناس استشهدوا 

بأبشع األساليب؟!
ل��م ت��ع��رف كيف ت��س��ّرب إل��ى ذاك��رت��ه��ا، صوت 
وال��ده��ا وه��و يقرأ ال��ق��رآن بعد ص��اة الفجر. كان 
ي��ح��ب أن يختم ص��ات��ه ب��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: "ك���ل من 
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجال واإلكرام". 
صدق الله العظيم. تراه كان يتنبأ بمصير بلده؟!

قاطعها صوت السائق: أين بأكسراي.
رّدت بصوت مرتجف: يوسف باشا.

حياتها  العمل. ستتابع  إلى  العودة  ستحاول 
م���ن ح��ي��ث أوق��ف��ت��ه��ا، أو ب���األح���رى س��ت��ب��دأه��ا من 
إلى  للتّو  أنها وصلت  جديد. فقد كانت تشعر 
اسطنبول، وأنها تريد إعادة ساعة عاقتها بهذه 

المدينة الجميلة والقاسية إلى الصفر.
- "س����اع����ة ال���ص���ف���ر"! أك������ره ه�����ذا ال��م��ص��ط��ل��ح. 
المعارضة حّددت ساعات صفر ال تنتهي لتحرير 

دمشق... أووف، األفضل أاّل أفكر في ذلك.
تابعت حديثها مع نفسها، وكانت السيارة قد 
وصلت إلى بدايات يوسف باشا: شارع السوريين 
لماذا  له من مكان جميل!  يا  بيننا.  كما نسّميه 
ل��م أش��ع��ر سابقًا ب���دفء ه��ذا ال��م��ك��ان؟! إن��ه أشبه 
م��ا ي��ك��ون ب��س��وق البحصة ال��دم��ش��ق��ي ال��م��زدح��م. 
تنفست روائ��ح األج��س��اد واألن��ف��اس المتداخلة. 
الثورة عادت  ابتسمت ألن ذكريات زحمة جسر 
ال��روائ��ح هو  إل��ى مخيلتها. ال شك في أن تشابه 

الذي شّد صورة جسر الثورة إلى ذاكرتها.
ل��ل��م��رة األول�����ى ال ت��غ��ض��ب ورد ل��ص��ور ش����وارع 

دم��ش��ق ال��ت��ي غ��ال��ب��ًا م��ا ت��م��ّر ف��ي ذاك��رت��ه��ا، كلما 
س���ارت ف��ي بعض ش����وارع اس��ط��ن��ب��ول، إذ كانت 
تكره تقاطع صور الشوارع الذي يشّوش ذهنها، 
وكأن لكل شارع في اسطنبول جذرًا ممتدًا إلى 
في  تلقائيًا  يفتح   link أو  دم��ش��ق،  ف��ي  ش���ارع 
ل��ش��وارع دمشقية  مجلدات تحوي ص��ورًا  ذهنها 

تشبه شوارع اسطنبول.
توجهت إلى المطعم السوري المزدحم دائمًا، 
ال��ذي كانت تعمل فيه. للوهلة األول��ى اعتقدت 
أن��ه��ا وص��ل��ت إل���ى مطعم آخ���ر. ط��اق��م الموظفين 
ه. أيعقل أن تكون صور الذين كانت 

ّ
جديد كل

تمضي معهم نصف يومها تغّيرت في غيابها؟! 
ترددت قبل الدخول إلى غرفة اإلدارة، لكن أحد 
باسمها:  وناداها  فجأة  ظهر  السابقين،  زمائها 

مرحبا ورد. وين كنتي، اشتقنالك!
- كنت بأزمير.

ل��م ت��ع��رف ورد ل��م��اذا اخ��ت��ارت ه���ذه المدينة، 
لُتكِسب غيابها صبغة منطقية.

ق أحمد.
ّ
- وأنتي كمان رايحة؟ عل

- شو قصدك؟! رّدت ورد على تساؤل أحمد 
الذي كان يعمل في دمشق، بائع مابس في أحد 

محات شارع الحمراء.
أربعة  وق��ف أحمد، وه��و يحمل صينية عليها 
أطباق من الفول المدمس، وربطة خبز سياحي 
فيها أرغفة مقطعة على شكل مثلثات متساوية، 
أح�����د اخ����ت����راع����ات ال���س���وري���ي���ن ال���ت���ي اب��ت��دع��وه��ا 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��ع��م��ة ال��خ��ب��ز، ألن��ه��م ُي��خ��رج��ون 
المثلثات من كيس الخبز حسب الحاجة عوض 
إخراج كامل الرغيف وتعريضه لخطر اليباس في 

الهواء.
 في المحل س��وان��ا، أنا 

َ
ق��ال لها أحمد: لم يبق

وسناء. الجميع سافر تهريبا إلى السويد. هربوا 
في رحلة واح��دة. هم اآلن في اليونان، بعد ذلك 

سينتقلون إلى السويد.
"إجا الشحاد على باب الدار/ قالتلو الحلوة على 
الله/ قلها أنا مالي شحاد/ عطيني بوسة دخيل 
ال��ل��ه". ه��ذه األغ��ن��ي��ة ال��ص��ادرة م��ن آل��ة التسجيل 
الحديثة الموجودة في المحل، قطعت الحديث 
أحمد  ووّدع���ه���ا  ورد،  وأح���م���د. سكتت  ورد  ب��ي��ن 
بعدما ناداه رجل بكرش كبير يجلس إلى إحدى 

الطاوالت مع عائلته.
"ك��ن��ا س��ت��ة ع���ل ال��ن��ب��ع��ة/ إج���ا ال��م��ح��ب��وب ص��رن��ا 
س��ب��ع��ة". ت��اب��ع ص��ب��اح ف��خ��ري غ��ن��اءه. تنبهت ورد 
إل��ى أنها كانت تهوى ه��ذه األغنية. فكرت في 
أن السوريين كانوا يزدادون. اليوم تتزايد أعداد 
نازحيهم وشهدائهم. تذكرت أيضًا أن أخويها 
يغيظان  وص���ارا  األغنية  ه��ذه  ف��ا  ح��رَّ المعارَضين 
أخاهما األكبر وهما يرددان: "كنا ستة عل النبعة 

اجا األمن صرنا سبعة".
استفاقت من سيطرة األغنية على تفكيرها، 
عندما اصطدم بها، موظف جديد يحمل صينية، 
عليها "جاط" تبولة كبير تتوسطه زهرة ُصنعت 
المقلية  البطاطا  أطباق  البندورة، وع��دد من  من 
هذه  محتويات  سمى 

ُ
ت مخلل،  وطبق  الصغيرة، 

الصينية في اللغة السورية الدارجة "سرفيس"، 
أي مقبات.

اخ��ت��ارت طاولة منعزلة ق��در اإلم��ك��ان، جلست 
إل��ي��ه��ا ل��ت��رت��ب أف���ك���اره���ا. م�����اذا س��ت��ق��ول إلدارة 
المطعم؟ كيف ستبرر سبب غيابها المفاجئ؟ ما 

حجتها في طلب العودة؟
ق��دم إل��ى ط��اول��ة ورد ن���ادل ج��دي��د، ش��اب في 
مقتبل العشرينات، بالغ في وضع "الجيل" على 
شعره، مما جعل رأسه يبدو مثل مقاة "تيفال" 
ل���م ت��ج��رح��ه��ا ب��ع��د ل��ي��ف��ة األل���م���ن���ي���وم. ال��ك��رس��ون 
شو  سألها:  س��ّره��ا،  ف��ي  بته 

ّ
لق كما  "التيفالي"، 

رّدت  بلبن،  ف��ول  آنستي. صحن  بتحبي تطلبي 
ال��ذي  الجليد  ل��ه، علها تكسر  ورد وه��ي تبتسم 
كدسه خجل الشاب، فجعله يبدو كأنه يعيش 
أو  "الجيل"،  علبة  مع  في جزيرة جليدية وحيدًا 
يبدو سفيرًا لشركة "تيفال" في المريخ. قال لها 
"التيفالي": تكرم عينك. سّجل الطلب من دون 

أن ينظر إليها أو يكترث بابتسامتها.
قررت ورد تجميع أفكارها، ريثما يأتي طعامها، 
الذي اختارته دمشقيًا، إمعانًا منها في االنتقام 
من قصر إليف. لكن صوت األفراد الجالسين إلى 

ش أفكارها المشّوشة  الطاولة القريبة منها، شوَّ
أصًا.

آه. إنهم عراقيون، يتباحثون في ما يجري في 
بادهم. أحدهم يؤكد أن المجتمع الدولي ال يريد 
التحالف  ق��وى  وأن  عيونهم،  لسواد  مساعدتهم 
ال���دول���ي س��ت��ق��ض��ي ع��ل��ى "داع�������ش"، ف��ق��ط ألن��ه 
سيطر على آب��ار النفط. آخر يؤكد أن "داع��ش" 
صناعة  أن��ه  ث��ال��ث  ق 

ّ
يعل فيما  أميركية.  صناعة 

األسد وإيران.
التعتير.  عليهم  ��ت��ب 

ُ
ك ال��ع��راق��ي��ون!  مساكين 

قت ورد، وهي تتذكر مطعم "الكص العراقي" 
ّ
عل

ال���ذي افتتحه الج��ئ ع��راق��ي ف��ي ح��ي ج��رم��ان��ا في 
دمشق بعد سقوط بغداد، فأثار اسمه سخرية 
ال���ش���ام. ت��ذك��رت أي��ض��ًا أن صديقها في  أه��ال��ي 
الجامعة، راف��ي، كان يخبرهم أن معظم الفتيات 
وأن  ال��دع��ارة،  ف��ي  جرمانا  ف��ي  يعملن  العراقيات 
"ال���ك���واف���ي���ر" ك����ان ي��خ��ب��ره��ا أن أغ���ل���ب ال��زب��ون��ات 
أو مع  ليلة معه  العراقيات، ال يمانعن في قضاء 
ال��ص��ال��ون مقابل صبغة شعر  ف��ي  العاملين  أح��د 
م��ج��ان��ي��ة. ت��ذك��رت أي��ض��ًا أن صديقها ع��م��ر ك��ان 
مرت  كلما  العراقية"،  "البرتقالة  بأغنية  يدندن 
أمام محله في سوق الشعان فتاة عراقية. تذكرت 
العراقيات،  ع��ن سمعة  ت��داف��ع  ل��م تكن  أنها  ورد 
وأن الحديث عن شرفهن كان أمرًا عاديًا. فلماذا 
ن��ط��ال��ب ال���ي���وم ب���ع���دم ال���م���س���اس ب��س��م��ع��ت��ن��ا، أو 
سألت  كاجئين؟  وليس  كمواطنين  بمعاملتنا 
المرسومة  الغضب  ع��ام��ات  تتابع  وه��ي  نفسها 

ب كل  نصَّ الذين  العراقيين  الزبائن  وج��وه  على 
واحد منهم نفسه محلًا سياسيًا. تذكرت أيضًا 
العائلة العراقية التي صادفتها في عيادة طبيب 
ال��ع��ي��ون، وال��م��ك��ّون��ة م��ن أب وأم ع��ج��وزي��ن وول��د 
اللذين  ال��ع��ج��وزي��ن  أن  ت��ص��دي��ق  يصعب  صغير 
ي��ع��ان��ي من  ك���ان األب  وال�����داه.  ه��م��ا  يصطحبانه 
المياه الزرقاء، والولد فقد بصره بسبب الخوف. 
السرير  تحت  يختبئ  طفلها  أن  األم  لها  حكت 
كلما سمع صوت طائرة، وأنه يعاني من التبول 
ال������اإرادي وأن���ه ف��ق��د ق��درت��ه ع��ل��ى ال��ب��ص��ر وأن��ه��م 
يرجحون أن الخوف هو السبب. بكت ورد يومها 
تعاطفًا مع قصة السيدة، لكن ذلك لم يغّير من 
نظرتها الفوقية إلى الاجئين العراقيين. والدها 
كان دائ��م الشكوى من أن وج��ود العراقيين في 
دمشق أدى إل��ى ارت��ف��اع أس��ع��ار ال��ع��ق��ارات، وأن��ه 
منزل  ب��ش��راء  تغيير خطته  إل��ى  اض��ط��ر  بسببهم 
أننا  حينها  علمنا  لو  ربما  البرامكة.  في  ليؤجره، 
غّيرنا  لكنا  إل��ى الجئين،  بعد سنوات  سنتحول 

قت في سّرها.
ّ
طريقة تعاملنا معهم. عل

من دون أن تحيد نظرها عن طاولة العراقيين، 
اآلن  ي��ت��ش��دق  الجميع  ب��س��خ��ري��ة:  لنفسها  ق��ال��ت 
بكرم الضيافة الذي أبديناه مع أخوتنا العراقيين، 

وكذلك يفعل األتراك متفاخرين بكرمهم معنا.
فارتاحت  الحساب،  العراقيون  الزبائن  طلب 
ال���ذي وصل  ال��ف��ول  بالتهام طبق  وال��ت��ه��ت  ورد، 
أن  تريد  كانت  الشهية.  رائحته  سبقته  بعدما 
ع��ن س��ن��اء، لكنها  "التيفالي"  ال��ك��رس��ون  ت��س��أل 

غّيرت رأيها تحت تأثير رائحة الفول التي أغرتها 
بالبدء بالتهام الطبق قبل أن يبرد، كما أن اليوم 

هو يوم العطلة األسبوعية المخصصة لسناء.
 أنه حتى المحاسب 

ً
دفعت الحساب، مستغربة

الحلبي الذي كان مغرمًا بإعادة الحسابات مرات 
عدة قبل إغ��اق المطعم، ترك عمله أيضًا. ال بد 
أنه يسبح اآلن في شواطئ اليونان. فكرت ورد 
مخيلتها،  ف��ي  م��ر  ال���ذي  للمشهد  تبتسم  وه���ي 
وف���ي���ه ال��م��ح��اس��ب أب����و أح���م���د ي���رت���دي ال���م���اي���وه، 
مستلقيًا على الشاطئ وفي يده طبق "مامونية" 

وربما أقراص كبة حلبية.
ت��وق��ع��ت  وك���م���ا  اإلدارة،  غ���رف���ة  إل����ى  ت��وج��ه��ت 
استقبلها المدير مرّحبًا. روت له أنها مرت بظرف 
عائلي صعب جدًا. وقبل أن تكمل رّحب المدير 
بعودتها إلى العمل، وخصوصًا أن الفريق القديم 
اس��ت��ق��ال وأن ال��م��ط��ع��م ب��ح��اج��ة إل���ى خ��ب��رت��ه��ا ألن 

الموظفين الجدد ال يزالون قيد التدريب.
المدير طلب منها العودة إلى العمل في الغد، 
واعدًا أنه سيعطيها أجرة األيام التي داومتها قبل 
ال��رات��ب الشهري ف��ي آخ��ر الشهر،  أن تغيب، م��ع 
لكنها س��أل��ت��ه أج����رة األي����ام ال��س��اب��ق��ة ق��ب��ل ذل��ك، 
لحاجتها الماسة إلى المال. دفع لها المدير مباشرة 

أجرتها، خاتمًا المقابلة بجملة "أنتظرك غدًا".
المطعم،  ف��ي  معها  ح���دث  ب��م��ا  ورد،  ل��ت  ت��ف��اء
 ذلك إش��ارة خير ثانية، تؤيد قرارها في 

ً
معتبرة

ترك قصر إليف.
ال��ب��ارد، ال أري��د تذكره مرة  "تبًا لذلك المكان 

أخرى"! توجهت إلى المنزل، وهي تشعر بالحنين 
إل���ى س��ن��اء. ت��وق��ع��ت أن ت��راه��ا ت��م��ارس ال��روت��ي��ن 
نفسه في يوم عطلتها، إذ تتهيأ لمراد أفندي، 
تجهز شرائح الشمع، ملقط الشعر، ومرآة مكبرة، 
ثم تبدأ بإزالة الشعر الزائد من جسدها ووجهها. 
كانت سناء تصدر تأوهات كلما نزعت شريحة 
تثير  كانت  التأوهات  تلك  عن جسدها.  الشمع 
غضب ورد، فقد يعتقد الجيران أنهما تمارسان 
ال��ج��ن��س، ل���ذل���ك ك���ان���ت ت��ن��ه��ره��ا وت���دع���وه���ا إل��ى 
الصمت، لكن سناء لم تكن لترّد على ورد، فهي 
مشغولة بوضع الشريحة في اتجاه منبت الشعر 
ليتم نزعها في االتجاه المعاكس، وبذلك تضمن 

أنها تزيل حتى الوبر.
صّنف ضمن فئة 

ُ
إذا أخذنا في االعتبار أنها ت

"الفتاة المشعرانية" سنبرر سبب قضائها أكثر 
من خمس ساعات أسبوعيًا في إزالة الشعر.

سناء كانت تبدو بعد إزالة الشعر من جسدها 
جلدية صغيرة،  نتوءات  المسلوق.  الفّروج  مثل 
ت��ح��ت��ل م��ك��ان ال��ش��ع��ي��رات ال��م��ن��ت��وف��ة. نصحتها 
النسائية،  الشفرة  باستخدام  م��رة  من  أكثر  ورد 
إلى  وأس���رع، وتقيها ش��ر تحول بشرتها  أسهل 
المسلوق، لكن سناء كانت تؤمن  ال��دج��اج  جلد 
بنظرية والدتها، بأن إزالة الشعر بالشفرة تؤدي 

إلى اسوداد البشرة، وازدياد الشعر فيها.
أشتاق  أن  غ��ري��ب  تمشي:  وه��ي  ورد  تمتمت 
إلى ابنة عمي التي تشبه الحرباء قبل إزالة الشعر، 

والدجاجة المسلوقة بعد نتفه.
 رغم كل شيء تبقى سناء أفضل من إليف. 
ف���ّك���رت ورد، وه����ي ت���ح���اول ع����دم ت��خ��ّي��ل كيف 
س��ي��ك��ون ل��ق��اؤه��ا ب��س��ن��اء، ف��ال��ش��وق ال���ذي تشعر 
الدجاجة  هيئة  في  رؤيتها  بمجرد  يتبدد  قد  به 

المنتوفة. 
الباب،  دق��ائ��ق، فتحت سناء  دام  انتظار  بعد 
وك��م��ا ت��وق��ع��ت ورد، ك��ان��ت ف��ي هيئة ال��دج��اج��ة 
المسلوقة. تركت الباب مفتوحا ودخلت. تعثرت 
ب��األك��ي��اس وال��ح��ق��ائ��ب ال��م��ص��ف��وف��ة ف���ي دهليز 
المنزل، قفزت فوق الحواجز، إلى أن وصلت إلى 
غرفة الجلوس التي على صغرها فيها أربعة أبواب، 
باب الحّمام؛ باب المطبخ، باب غرفة سناء، وباب 
غرفة ورد. وجدت سناء متربعة في أرض الغرفة 

وهي في صدد إنهاء طقوس حفلة النتف. 
تابعت سناء عملها باجتهاد، وهي تاحق بجد 
الخلفية لفخذها،  ال��ج��ه��ة  ف��ي  وب���ر  م��ن  م��ا تبقى 
بعدما استعانت بمرآة مكبرة تساعدها على رؤية 

فخذها من الخلف.
كيفك؟ شو كل هل الشناتي؟ سألت ورد.

أج��اب��ت��ه��ا س��ن��اء م��ن دون أن ت��رف��ع ن��ظ��ره��ا عن 
طريدتها؛ الوبر: اجيتي بوقتك. بكرا عرسي.

- عرسك؟!
- أن��ا وم���راد س��ن��ت��زوج غ���دًا. س��أس��اف��ر معه إلى 

قريته في شمال تركيا.
ب��غ��ص��ة، وه��ي  ل���م���اذا تلعثمت  ت��ع��ل��م ورد،  ل���م 
تغتصب ابتسامة تريد إرفاقها بكلمة "مبروك". 
م��ا كانت  آخ��ر  ه��و  زواج سناء وسفرها،  سيناريو 
ت��ت��وق��ع��ه. ل��رب��م��ا ك���ان ذل���ك ل��ي��ف��رح��ه��ا، ل���و ح��دث 
إلى وجود  الفترة بحاجة  سابقًا. لكنها في هذه 
الحرباء في حياتها. لن تستطيع احتمال كل هذه 

الوحدة.
تابعت سناء، وكأنها تحاول اإلجابة عن أسئلة 
ورد المرسومة على وجهها: أخبرُت أمي بقصتي 
مع مراد، وهو طلب يدي منها عبر الهاتف، وهي 
على علم بأمر زواجي ومرحبة به. هذا أفضل ما قد 
يحدث لي، أتمنى أن تجدي نصيبك، وتخلصي 

من هذا القرف.
أي قرف تقصد؟! فكرت ورد، هل تراها علمت 

بقصتي مع إليف.
طردت ورد تلك األفكار، عندما قطعت سلسلة 
لو  أتمنى  ق��ال��ت:  التي  ت��أوه��ات سناء  هواجسها 
أنك تحضرين عرسي غدًا. هو ليس عرسا نظاميا.
- إذًا هو عرس حر. قالت ورد من دون أن تعرف 

سبب إقحامها السخرية.
- أعتقد أن هذه النكتة صارت قديمة اليوم. 
رّدت س���ن���اء وق�����د ب������دأت ت���ت���ح���ول إل�����ى دج���اج���ة 

مسلوقة.
بابنة  غ���دًا  تفتخرين  سأجعلك  تقلقي.  ال   -
عمك. ابتسمت ورد بوّد، واتجهت نحو غرفتها، 

فشكرتها "الدجاجة" بابتسامة.
األس��د  "ن��ظ��ام��ي" بجيش  ال��ي��وم كلمة  ترتبط 
قابل 

ُ
كونه تابعا للنظام. لذلك من باب السخرية ت

كلمة "نظامي" بكلمة "حر"، داللة على "الجيش 
الحر".

أنتظرَك يف أسطنبول

آالء عامر

فصل من رواية

لوحة ألحمد قليج.
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الوالدة الثانية لألّمة األرمنية

إيڤان أيڤازوڤسكي، "السفن التركية ترمي الشّبان األرمن في بحر مرمرة".يوروز، "والدة أمة من جديد".

كريكور نوريكيان، "في االنتظار". 

أسادور، "ثنائي منحٍن".

رافي توكتليان. 

محمود الزيباوي

على مدى قرون من الزمن، ارتبطت فنون الرسم 
ف��ي أرم��ي��ن��ي��ا ارت��ب��اط��ا وث��ي��ق��ًا ب��ف��ن ال��ك��ت��اب، حتى 
ًا ال يتجّزأ منه. كما في العالم البيزنطي  بدت جزء
ولم  بامتياز،  دينيًا  الرسم   

ّ
ظ��ل اإلقليم،  المتعّدد 

 ف��ي م��ا ن���در. ابتدع 
ّ

ي��خ��رج م��ن دائ���رة الكنيسة إال
ال���روم ف��ن األي��ق��ون��ة، وزّي��ن��وا دور ال��ع��ب��ادة برسوم 
الخط واللون.  بلغة  جدارية تنقل وقائع اإلنجيل 
هم 

ّ
ت��أث��ر ال��ف��ّن��ان��ون األرم���ن ب��ه��ذه ال��رس��وم، غير أن

ن��ادرًا، وب��رز إبداعهم  إاّل  لم يتبّنوا الرسم الجداري 
بشكل خاص من خال المنمنمات التي زّينوا بها 
مخطوطاتهم النفيسة. من المعروف أن األبجدية 
األرمنية ُولدت في القرن الخامس على يد الراهب 
م���ي���س���روب. ق��ب��ل��ه��ا ك��ان��ت ال���ص���ل���وات وال��ط��ق��وس 
ة  اليونانيَّ المقروءتين،  باللغتين  ��ق��ام 

ُ
ت األرم��ن��ي��ة 

ة نظرًا  ة باألرمنيَّ ة، تقابلها شروح شفويَّ والسريانيَّ
ة. وقد أسند الكاثوليكوس  إلى عدم وجود أبجديَّ
ساهاك إلى الراهب ميسروب مهمة وضع أبجدية 
ة خاصة، فكّرس األخير نفسه لهذا الغرض  أرمنيَّ
وأفنى في سبيله خمسًا وعشرين سنة من عمره. 
ميسروب  أيقظت  اإللهية  اليد  إن  ال��رواي��ة  تقول 
أث��ن��اء رق���اده بعد بحث ط��وي��ل ف��ي ب��اد ال��راف��دي��ن 
بأحرف  غرفته  النيل، وكتبت على حائط  ووادي 
من نور ستة وثاثين شكًا هي الحروف الهجائية 
ال���ت���ي ت��ش��ك��ل األب���ج���دي���ة األرم����ن����ي����ة، ث����م أوص���ت���ه 
ب��اس��ت��خ��دام��ه��ا ب��ع��د تلقينه إي���اه���ا. ن��س��خ ال��راه��ب 
بسعادة غامرة هذه األحرف "الُمنزلة" ونقلها الى 
والصرف من  النحو  الذين وضعوا قواعد  تاميذه 
 بيده 

ّ
ب��ع��ده. ويعتقد األرم���ن أن الله ه��و َم��ن خ��ط

أحرف العلة الخاصة بأبجديتهم، تمامًا كما كتب 
من قبل، الوصايا العشر على األلواح للنبي موسى. 
التي  الفائقة  المعتقد أساسًا للعناية  شّكل هذا 
أواله��ا األرم��ن لفّن الكتاب على مّر العصور، حتى 
األرمني  التقليد  ف��ي  المخطوط  الكتاب  إن  قيل 

نظير األيقونة في التقليد البيزنطي.   
ع���رف ال��ت��اري��خ األرم���ن���ي ت��ق��ل��ب��ات ع��دي��دة على 
 ف�����ّن ال��ك��ت��اب 

ّ
م�����دى ال����ق����رون ال���وس���ط���ى، وظ������ل

الشقاء،  الهناء كما في عهود  مزدهرًا في عهود 
��رًا بأساليب 

ّ
وت��ط��ّور ف��ّن ال��رس��م م��ن خ��ال��ه، م��ت��أث

المسيحية  أرم��ي��ن��ي��ا  ن��ش��أت  ع���دي���دة.  تشكيلية 
الفرس، وتم  وأمبراطورية  الروم  أمبراطورية  بين 
 ،387 العام  في  األمبراطوريتين  بين  اقتسامها 
أرب��ع��ة أخ��م��اس مساحتها،  ال��ف��رس على  فسيطر 
ال��ع��ام 428. في  ف��ي  الملكي  وأس��ق��ط��وا عرشها 
ال��م��ق��اب��ل، س��ي��ط��ر ال�����روم ع��ل��ى ال���ج���زء ال��غ��رب��ي من 
أرمينيا وجعلوا منه والية من والياتهم في العام 
ف��ي��ه��ا. وانفصلت  ال��م��ل��وك  آخ���ر  إث���ر وف����اة   ،391
بعد  البيزنطية  الكنيسة  عن  األرمنية  الكنيسة 
 ،451 ال��ع��ام  ف��ي  انعقد  ال���ذي  خلقيدونيا  مجمع 
وأع��ل��ن��ت رف��ض��ه��ا ل���ق���رارات���ه ب���ص���ورة رس��م��ي��ة في 
االن��ف��ص��ال  ه����ذا  وت���ك���ّرس  ع��ام��ي 553 و555. 
ب��إع��ان وح��دة اإلي��م��ان م��ع السريان اليعاقبة في 
العام 726، وجاء هذا اإلعان بعد دخول أرمينيا 
ال��م��س��ي��ح��ي��ة ف���ي ك��ن��ف ال����دول����ة اإلس���ام���ي���ة في 
العام  أموية في  أرمنية  والي��ة  العام 661 ونشوء 
ال��ص��راع المحتدم  ال��والي��ة م��ن  699. عانت ه��ذه 
ال��ص��راع  ه��ذا  وانعكس  وال����روم،  العباسيين  بين 
التاسع، تبّدلت  القرن  عليها بشكل مباشر. في 
االستقال  م��ن  بنوع  أرمينيا  وحظيت  األح���وال، 
الذاتي أدى إلى نشوء سلسلة من الممالك التي 
في  البناء  حركة  ازده���رت  ف��ي حكمها.  تتشارك 
ُعرفت  ى  الكنائس حتَّ فيها  رت 

ُ
وكث آني  مدينة 

األلف كنيسة وكنيسة"، وعمرت  "مدينة  باسم 
ال��زم��ن،  م��ن  قرنين  بعد  المتنوعة.  الفنون  فيها 
تفّسخت الدولة العباسية وتحّولت إلى مجموعة 
من اإلمارات والدول المتحاربة. انقسمت اإلمارات 
في  المتحركة.  الرمال  هذه  في  وغرقت  األرمنية 
نشأت  ال��ك��ب��رى،  أرمينيا  ح��دود  خ��ارج  كيليكيا، 
ودام   1073 ال��ع��ام  ف��ي  ال��ص��غ��رى  أرمينيا  مملكة 
المماليك  قضى  حين   1375 ال��ع��ام  إل��ى  عهدها 
ع��ل��ي��ه��ا. دخ���ل���ت أرم��ي��ن��ي��ا ف���ي م��ن��ع��ط��ف ت��اري��خ��ي 
ج���دي���د م���ع ن���ش���وء ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة وت��ح��ّول��ه��ا 
عانى  األط���راف.  مترامية  أمبراطورية  إل��ى  سريعًا 
العثمانيين  ب��ي��ن  ال���ض���روس  ال��ح��رب  م��ن  األرم����ن 
هذه  لتحوالت  تبعًا  أحوالهم  وتبّدلت  والفرس، 
أبرشية  تحولت  الداخلي،  الصعيد  على  الحرب. 
بطريركية،  إلى   1461 العام  في  القسطنطينية 
باد  في  كبير.  بنفوذ  اآلستانة  بطريرك  وحظي 
الفرس، نقل شاه عباس سكان مدينة جفا إلى 
أصفهان حيث أنشأوا "مدينة" خاصة بهم ُعرفت 

باسم جفا الجديدة.

من ضفة إلى أخرى
تأثر الفّنانون األرمن باألساليب المختلفة التي 
الشعوب  مع  التاريخي  تواصلهم  بفعل  اختبروها 
المحيطة بهم، وبرز هذا التأثر في تعددية مدارس 
 ف��ن التصوير متأصًا 

ّ
ب��ه��م. ظ��ل ال��خ��اص��ة  ال��رس��م 

القرن  حتى  الديني  الكتاب  في  أساسي  بشكل 
اجتاح  بعدها حين  األح��وال  تبّدلت  السابع عشر. 
الغرب بثقافته الشرق بمختلف أقاليمه. استحضر 
والمعماريين  المصّورين  العثمانيون  الساطين 
عهدوا  كما  رسم صورهم،  فوهم 

ّ
وكل األوروبيين، 

إل��ي��ه��م تشييد ق��ص��وره��م وح��دائ��ق��ه��م. ف��ي ال��ع��ام 
كاترينا  "ال��م��ت��ن��ورة"  األم���ب���راط���ورة  أم���رت   ،1775
الثانية بإخراج جدار األيقونات الذي أنجزه أندره 
وأبدلته  اإللهي"،  الصعود  "كنيسة  من  روبليوف 
ب��أي��ق��ون��ات ع��ص��ري��ة ت��ت��ب��ع األس���ل���وب "ال��ح��ض��اري 
ال���غ���رب���ي". ف���ي ال��م��ن��م��ن��م��ات ك��م��ا ف���ي األي��ق��ون��ات، 
بين  تجمع  توفيقية  نحو صيغة  المصورون  جنح 
ال��ج��م��ال��ي��ة "ال��ج��دي��دة" و"ال��م��ام��ح ال��ق��دي��م��ة"، ث��ّم 
وا سريعًا عن هذه المامح، وتبّنوا تبنيًا كامًا 

ّ
تخل

المنهج األوروبي الذي تأّسس في عصر النهضة. 
دخلت فنون الشرق في حاٍل من االنحطاط وبدأت 
ويتجدد،  ينمو  وعالم  يموت  عالم  بين  باالندثار. 
بدأ عصر االنبهار واالفتتان بأوروبا. عكس تطّور 
الفنون األرمنية في األزمنة الحديثة هذا التحّول 
ى هذا التطّور في أبرز 

ّ
بشكل ال لبس فيه، وتجل

المصورون  اختبرها  التي  التشكيلية  المحطات 
وا. 

ّ
األرمن حيثما حل

في النصف األول من القرن الثامن عشر، 
��س ب��ادغ��ي��راه��ان ج���دران 

ِّ
زّي���ن ه��وڤ��ه��ان

دي��ر ال��ق��دي��س ل��ع��ازر ف��ي البندقية 
بلوحات دينية تبّنى فيها طرق 

مي النهضة اإليطالية في 
ّ
معل

ونقل  وال��ت��ظ��ل��ي��ل  التجسيم 
التاسع  القرن  في  المنظور. 
���س 

ّ
ع����ش����ر، س���ل���ك ه���وڤ���ه���ان

أي����ڤ����ازي����ان ط��ري��ق��ًا 
روسيا  ف��ي  مماثلة 

ح�������ي�������ث ُع����������رف 
ب�����اس�����م إي����ڤ����ان 

أي��ڤ��ازوڤ��س��ك��ي. 
ت���������ل���������ق���������ى ه����������ذا 
ال���م���ص���ّور ال���ام���ع 
أص���������ول ال����رس����م 
األكاديمية  ف��ي 
األم����ب����راط����وري����ة 
للفنون الجميلة 
ف����������������������ي س���������������ان 

حيث  بطرسبورغ 
أص���ب���ح ف���ي م���ا بعد 

فيها،  م 
ّ
يعل ا 

ً
أس��ت��اذ

وان���ت���ق���ل إل����ى ال���خ���ارج 
ل���م���ت���اب���ع���ة ت��خ��ص��ص��ه، 

وع����������اش ف������ي إي���ط���ال���ي���ا 
أرب������ع س����ن����وات، وارت���ح���ل 
ف��ي أوروب�����ا ق��ب��ل أن يعود 

وي����س����ت����ق����ر ف������ي م��س��ق��ط��ه 
تيودوسيا، وعاد إلى الترّحل 

ف���ي ال��ن��ص��ف ال��ث��ان��ي 
م���ن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر، 
وع��م��ل ف��ي تركيا 
ومصر،  وإفريقيا 
وص���������ّور م���ع���ان���اة 
أب���ن���اء ق��وم��ه في 

لوحة  ف��ي  كما  العثمانية،  الخافة  احتضار  زم��ن 
"ال��س��ف��ن التركية ت��رم��ي ال��ش��ّب��ان األرم���ن ف��ي بحر 
النازحين  لألرمن  األخوية  "معونة  ولوحة  مرمرة"، 
ال���ذي���ن اض��ط��ه��ده��م األت�������راك". ف���ي ت��ل��ك الحقبة 
الزمنية، جّسدت تجربة استيپانوس نرسيسيان 
في أرمينيا صعود األسلوب الكاسيكي األوروبي 
الرسام  هذا  التزم  الفنية.  الحياة  على  وسيطرته 
أص���ول م��ا ُي��ع��رف ب���"ل��وح��ة ال��ح��ام��ل"، وت���رك أع��م��ااًل 
كثيرة تشهد لتحّول فن الرسم األرمني وانتقاله 
من ضفة إلى ضفة أخرى بشكل جذري. برز هذا 
إلى فنانين  أخ��رى تعود  التحّول في أعمال فنية 
ظ��ه��روا ف��ي ال��ن��ص��ف األول م��ن ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن، 
فيتفاجيان،  أرش����اك  ال��م��ث��ال  سبيل  ع��ل��ى  منهم 
كولهانجيان،  غادارينيه  شيشمانيان،  هماياك 
ي���رڤ���ان���ت دي���م���ي���رج���ي���ان، س�����ي�����دراك أراك���ي���ل���ي���ان 

وجيراردو أوراكيان.
دخ���ل���ت ه����ذه ال���ت���ج���ارب م��ن��ع��ط��ف��ًا ج���دي���دًا في 
النصف الثاني من القرن العشرين. شيئًا فشيئًا، 
الكاسيكي  المنهج  عن  األرم��ن  الفّنانون  ى 

ّ
تخل

األوروب������ي، وب�����دأوا ب��اخ��ت��ب��ار ال��ط��رق ال��ح��دي��ث��ة في 
��ي 

ّ
ال���رس���م، وج�����اء ه����ذا ال���ت���ح���ّول ال��ج��دي��د م���ع ت��خ��ل

األساليب  ع��ن  المعاصرين  األوروب��ي��ي��ن  الفّنانين 
مغايرة.  نحو طرق جديدة  عهم 

ّ
وتطل التقليدية، 

ه���ك���ذا س��ل��ك أرش���ي���ل غ���ورك���ي أس���ل���وب���ًا ت��ع��ب��ي��ري��ًا 
حديثًا، وعّبر عن مأساته الشخصية ومأساة قومه 
جانسيم  جّسد  ك��ذل��ك،  حديثة.  تشكيلية  بلغة 
آسر،  تعبيري  بأسلوب  المقهور  مآسي شعبه 
���ب ب���"م��غ��ّن��ي ال��ب��ائ��س��ي��ن". ون��ق��ل س��وري��ن 

ِّ
ول���ق

تعكس  شعرية  بلغة  المعاناة  ه��ذه  سافاريان 
التي  الحديثة  الروسية  بالتجارب  كبيرًا  تأثرًا 
الدخول في  إرادة  الحقبة. بين  ظهرت في تلك 
م��ع��ت��رك ال��ف��ن وال���ق���درة ع��ل��ى ه���ذا ال���دخ���ول، بين 
هوية ال��ذات وهوية 
اآلخ�����ر، ب��ي��ن ال��ت��وق 
إل��������ى االس����ت����ق����ال 
ال�����وط�����ن�����ي وح����ل����م 
االن���دم���اج ب��ال��ع��ال��م 
اختبر  ال��م��ع��اص��ر، 
األرم��ن  الفّنانون 
ط����رق����ًا ج����دي����دة 
ت������������خ������������رج ع�����ن 
ال���ك���اس���ي���ك���ي���ة 
وت���ح���م���ل أس��ئ��ل��ة 
هذه  تعكس  وروح����ه.  العصر 
رغبة  ال��م��ت��ع��ددة  التشكيلية  ال��ط��رق 
ع��م��ي��ق��ة ف����ي ت���أس���ي���س ل��وح��ة 
أرم����ن����ي����ة ج�����دي�����دة أص��ي��ل��ة 
واب���ت���ك���اره���ا. ف���ي ال��وط��ن 
اعتنق  المهجر،  كما في 
الحداثة  األرمني  الفّنان 
وهوية.  أرض  عن  وبحث 
س�����ع�����ى ع���������دد ك����ب����ي����ر م���ن 
الرّسامين إلى استلهام فنون 
ال���م���اض���ي وت���ع���زي���ز ح���ض���وره���ا، 
وت��ت��واص��ل ه��ذه ال��م��ح��اوالت في 
ثمارها  أجمل  أعطت  بعدما  زمننا 
ف����ي ال���ن���ص���ف ال���ث���ان���ي م����ن ال���ق���رن 

العشرين.

من الكالسيكة 
إلى الحداثة    

يختصر معرض "والدة 
أم������ة م�����ن ج�����دي�����د" ه���ذه 

المسيرة من خال مجموعة فنية مختارة تتضمن 
أكثر من مئة لوحة وعشرين منحوتة. يجمع هذا 
المعرض بين فّنانين من مختلف األجيال، منهم 
برز  َمن حاز شهرة واسعة في روسيا، ومنهم َمن 
َمن نعرفهم كفنانين  أميركا وأوروب���ا، ومنهم  في 
لبنانيين من أصول ارمنية. كما أشرنا، يمثل إيڤان 
الكتاب  م��ن  األرم��ن��ي  ال��ف��ن  ان��ت��ق��ال  أيڤازوڤسكي 
األوروب��ي  بمفهومها  الحامل  لوحة  إل��ى  المخطوط 
األكاديمي في القرن التاسع عشر. ولد الفنان في 
العام 1817 في القرم حيث توفى في العام 1900، 
ت��ارك��ًا م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة م��ن األع���م���ال تنصهر في 
المرحلتين  التي طبعت  البحرية"  "المدرسة  مناخ 
الروسي، ونجد  الفن  والواقعية في  الرومنطيقية 
المجموعة لوحات تحمل طابعا "قوميًا"  في هذه 
��ل 

ّ
أرم��ن��ي��ًا واض���ح���ًا ي��ع��ك��س ه���وّي���ة ص��اح��ب��ه��ا. ت��م��ث

تجربة هوفسب بوشمان وجهًا آخر من وجوه هذه 
الكاسيكية المتمسكة بناموس الفن األكاديمي، 
وهو فنان "أميركي" ولد في العام 1877 في آسيا 
الصغرى، في الجهة الغربية من أرمينيا التاريخية، 
ى أصول الرسم في معهد اسطنبول، وانتقل 

ّ
تلق

تعّمق  إل��ى شيكاغو حيث  ف��ي 1896  عائلته  م��ع 
ف��ي دراس����ة ال��ح��ض��ارة ال��ص��ي��ن��ي��ة، واش��ت��ه��ر برسم 
ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ص��ام��ت��ة ال��ت��ي ت��ح��وي آث�����ارًا آس��ي��وي��ة، 
وذلك حتى وفاته في العام 1966. في المقابل، 
ل إرف��ان��د ك��وش��ار ت��ح��ّول ال��ذائ��ق��ة الفنية في 

ّ
يمث

ال��ع��ش��ري��ن، واالن��ت��ق��ال م��ن المدرسة  ال��ق��رن  مطلع 
كوشار  ولد  الحديثة.  التجريبية  إلى  األكاديمية 
م��دي��ن��ة تيفليس، وك��ان��ت  ف��ي  ال��ع��ام 1899  ف��ي 
ي��وم��ه��ا ع��اص��م��ة إلح���دى م��ح��اف��ظ��ات األم��ب��راط��وري��ة 
الروسية في القوقاز، وتوفى في العام 1979 في 
أرمينيا وأكبر مدنها. درس في  يريفان، عاصمة 
م��وس��ك��و، وواص���ل ت��م��ّرس��ه ف��ي محترفات باريس 
ح��ي��ث ع��اص��ر ك��ب��ار رّواد ال��ح��داث��ة وس��ل��ك درب��ه��م، 
وعاد ليستقر في يريفان في العام 1937. حاربته 
السلطة الشيوعية الملتزمة الواقعية االشتراكية، 
غير أنه ثابر في الدفاع عن الحداثة، وترك نتاجًا 
ال��م��س��ارات  ف��ي  مدهشة  لتعددية  يشهد  ضخمًا 

واألساليب.
مع أشود زوريان وهاروتيون غالنتز نتعرف إلى 
تحوالت هذه الحداثة األرمنية في النصف األول 
زوري���ان في مصر حيث  لمع  العشرين.  القرن  من 
شارك في بناء الحركة التشكيلية الحديثة حتى 
غالنتز  وبرز  الماضي،  القرن  وفاته في سبعينات 
في أرمينيا بعد مسيرة متعددة المحطات انتقل 
فيها من سبسطية في آسيا الصغرى، إلى حلب، 
الثاني من  النصف  إلى طرابلس وبيروت. من  ثم 
ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن، ن��ج��د آرا ش��ي��راز، ال��ن��ح��ات ال��ذي 
اشتهر بأنصابه الميدانية الكبيرة في أرمينيا، ثم 
السوفياتية،  أرمينيا  ال��ذي نشأ في  ي��وروز  ي��وري 
وع����اش م��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال إل���ى االس���ت���ق���رار، وال��ت��زم 
خطًا "أرمنيًا" جعل منه واح��دًا من أشهر األسماء 
األرمنية المحلية. عرفه الجمهور اللبناني من خال 
معرض أقيم في قاعة غاليري "سفينة ن��وح" في 
العام 2012، وهو اليوم "نجم" معرض "والدة أمة 
المعرض  ه��ذا  تزّين ملصق  ولوحته  ج��دي��د"،  من 

وبطاقة الدعوة الخاصة به.

أرمينيا اللبنانية
تكمل األسماء األرمنية اللبنانية هذه الخريطة 
الزمني  تسلسلها  بحسب  ��ل 

ّ
وت��م��ث التشكيلية، 

ث��اث��ة أج���ي���ال م���ن ال��ف��ن��ان��ي��ن. م���ن ال��ج��ي��ل األول، 
ج���ان غ��وف��دي��ري��ان ال��ش��ه��ي��ر ب��اس��م غ��وف��دي��ر، ب��ول 
باسم  الشهير  حاديشيان  وزافين  غيراغوسيان، 
زافين. من الجيل الثاني، كريكور نوريكيان الذي 
تتلمذ ع��ل��ى ي��د غ��وف��دي��ر، ث��م أس�����ادور ب��زدك��ي��ان 
ع منذ عقود باسم اس��ادور، ثم سيرون 

ّ
الذي يوق

التي نشأت  األميركية  األرمنية  الفنانة  يرتزيان، 
ف��ي ل��ب��ن��ان، ودرس���ت ف��ي كلية ب��ي��روت الجامعية 
تنتقل  أن  قبل  األم��ي��رك��ي��ة(،  اللبنانية  )الجامعة 
إل����ى ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ح��ي��ث ت��اب��ع��ت دراس���ت���ه���ا. من 
الجيل الثالث، النحات رافي توكتليان الذي ولد 
ف��ي ب��ي��روت ف��ي ال��ع��ام 1957، ونشأ وس��ط عائلة 
م���ن ال��ف��ن��ان��ي��ن، وس��م��ع م���ن ج���ده ح��ك��اي��ات درب 
ال��ع��ام 1915، وق��ادت��ه  ال��ت��ي س��ار فيها ف��ي  اآلالم 
تجربة  كل 

ّ
تش هنا.  المسيرة  ال تقف  لبنان.  إل��ى 

ي��دال��ي��ان آخ��ر حلقات ه��ذه السلسلة، وهو  راف��ي 
ب��ي��روت، ودرس في  مواليد 1973، نشأ في  من 
األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة )ألبا(، أقام 
وواص��ل  العام 1992،  في  األول  ال��ف��ردي  معرضه 
ذاك��رت��ه  بين  تجمع  خ��اص��ة  لغة  ع��ن  باحثًا  عمله، 
حداثة  ف��ي  تتجذر  م��ع��اص��رة  وتجريبية  األرم��ن��ي��ة 

القرن العشرين.

غوفدير، "خروج".

رافي يداليان.

يقيم "مركز بيروت للمعارض" تظاهرة فنية عنوانها "والدة أمة من جديد"، بالتعاون مع 
غاليري "سفينة نوح" و"اللجنة المئوية لالبادة األرمنية". يستمر هذا المعرض حتى آخر أيار، 
ويضم نحو مئة لوحة وعشرين منحوتة تمثل تحوالت الفن األرمني في الداخل والخارج، من 

القرن التاسع عشر إلى زمننا الحاضر.


