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جنيف – موسى  عاصي

حوار روسي – أميركي جدي هذه 
المرة في شأن الملف السوري، الى 
م���ا اع��ل��ن��ه وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي 
س��ي��رغ��ي الف����روف ع��ن اح����راز بعض 

التقدم مع واشنطن في هذا الملف، 
في  وج��دي��دًا  فعليًا  واق��ع��ًا  يعكس 
أزمة اوكرانيا، رسم  عالقات ما بعد 
معالمه وزيرا خارجية البلدين خالل 
اي��ار  ف��ي 12  ف��ي سوتشي  لقائهما 
ال���ج���اري، وي��ت��اب��ع��ه م��ب��اش��رة م���ذذاك  

ال��م��س��ؤول ع��ن الملف ال��س��وري في 
دانيال  االميركية   الخارجية  وزارة 
الروس  المسؤولين  مع  روبنستاين 
الذين يلتقيهم في موسكو أو في 

جنيف.
وأفادت أوساط ديبلوماسية في 
عن  يبحثان  ال��ط��رف��ي��ن  أن  ج��ن��ي��ف، 
مصالح  االعتبار  ف��ي  تأخذ  تسوية 
وال��دول��ي��ي��ن،  االقليميين  االط����راف 
تدخاًل  األك��ث��ر  القوتين  وخصوصًا 
ف�����ي ال����م����ي����دان ال������س������وري، ت��رك��ي��ا 
واي��ران، وفي الدرجة الثانية بعض 
دول الخليج، من غير ان يعني ذلك 
المسار  ه��ذا  ال��ى  "االستكانة فقط 

وانتظار نتائجه أو على األقل 

ه��ج��وم ج��دي��د ع��ل��ى مسجد شيعي 
في السعودية وقت صالة الجمعة، 
والمنفذ هو نفسه، الذراع المحلية 
ل��ت��ن��ظ��ي��م "ال������دول������ة اإلس����الم����ي����ة"، 
"داع�����������ش" س����اب����ق����ًا. ل���ك���ن ع��ن��ص��ر 
ال���م���ف���اج���أة ال���ت���ي أح���دث���ه���ا ت��ف��ج��ي��ر 
األس������ب������وع ال����م����اض����ي ف�����ي م��س��ج��د 
ال���ق���دي���ح، دف����ع ش��ب��ان��ًا ون��اش��ط��ي��ن 
إق��ام��ة ح��واج��ز تفتيش، وادى  إل��ى 
اش��ت��ب��اه ه����ؤالء ف��ي االن��ت��ح��اري ال��ى 
األوان،  قبل  نفسه  االخ��ي��ر  تفجير 
االمر الذي حّد الخسائر في االرواح.

ال����داخ����ل����ي����ة  وزارة  وأع������ل������ن������ت 
إرهابية  "جريمة  إحباط  السعودية 
الس�����ت�����ه�����داف ال���م���ص���ل���ي���ن ب���ج���ام���ع 
ال��ع��ن��ود ب��م��دي��ن��ة ال���دم���ام"، عاصمة 
ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة، وذل����ك بعدما 
اش��ت��ب��ه "رج������ال األم�����ن ف���ي س��ي��ارة 
عند توجهها الى مواقف السيارات 
وعند توجههم  للمسجد،  المجاورة 

إل��ي��ه��ا وق����ع ان���ف���ج���ار" تسبب 

نقسم بالـله العظيم
مسلمين ومسيحيين

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

غير مخصص للبيع
في "ملحق النهار"

الئحة شرف في 
مواجهة الجريمة الكبرى

النخب الثقافية 
واشكالية التصدي 

للتدمير الثقافي

دفاعًا عن المثقف 
الحقيقي

)ص17 - 24(

الروس يسربون انهم بالتحالف مع ايران و"حزب الله" 
والنظام السوري في مرحلة وضع استراتيجية 

عسكرية جديدة لمواجهة التطورات

افتتـاحيـة النهــار
بقلم املطران جورج خضر

الروح النازل إلينا
في اليوم الخمسين بعد القيامة نزل روح الله بشكل لسان ناري 
على كل من التالميذ المجتمعين في العلية. وقال الكتاب الروح 
اتخذ شكل لسان ناري ليقول إن الله ضوء. وان الضوء فينا وليس 

فقط علينا.
ومن خالل الرمز عنى ان المسيح دائم بالروح القدس أي بالكلمة 
أواًل التي هي للجميع وداخ��ل كل شخص. أجل هو كلمة واحدة 
ال��رب على وحدانيته  لكل الناس ولكنه فريد في كل واح��د. ان 
وعدم انقسامه يستدخل نفسه فيك وتستطيع ان تقبله. الواحد 
في جوهره يكون لك أنت بصورة خاصة. أجل ان المسيح واحد 
الفريدة  العالقة  بمعنى  أن��ت  مسيحك  يصبح  ولكنه  جوهره  في 

التي يقيمها معك.

العاصفة التي هبت على االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في االيام 
انتهت  بسويسرا،  زوري��خ  في  أم��س  مساء  ذروتها  بلغت  والتي  االخيرة 
ج��وزف  السويسري  انتخاب  ب��اع��ادة  تنتهي،  ان  ي��راد  ك��ان  م��ا  غير  على 
أربع سنوات على  سيب بالتر )79 سنة( رئيسًا لوالية خامسة مدتها 
 133 بغالبية  وذل��ك  )39 سنة(،  الحسين  علي  االردن���ي  االمير  حساب 
ص15 صوتًا في مقابل 73.  

السويسري جوزف سيب بالتر عقب اعادة انتخابه رئيسا لـ"الفيفا" لوالية خامسة 
)رويترز( أمس في زوريخ.  

رجال اطفاء في مكان هجوم على مسجد شيعي في مدينة الدمام السعودية أمس.  )رويترز(

العاصفة على االتحاد الدولي لكرة القدم
انتهت بإعادة انتخاب بالتر لوالية خامسة

واشنطن شطبت كوبا رسميًا
من الئحة الدول الراعية لإلرهاب

)رويترز(

ال��والي��ات  أن  أعلنت فيه  أم��س  بيانا  األم��ي��رك��ي��ة  ال��خ��ارج��ي��ة  أص���درت وزارة 
المتحدة شطبت امس رسميا اسم كوبا من الئحتها للدول الراعية لإلرهاب 
البلدين  بين  الديبلوماسية  العالقات  إع��ادة  على طريق  في خطوة مهمة 

لكن تأثيرها سيكون محدودًا على رفع العقوبات األميركية على هافانا.
إنه  الماضي  اوباما قال في 14 نيسان  ب��اراك  األميركي  الرئيس  يوكان 
ال��ب��اردة من  الحرب  خ��الل  المتحدة  للواليات  السابق  العدو  سيحذف كوبا 
انتهت  يوما  الكونغرس مدتها 45  بها  مراجعة يقوم  فترة  لتبدأ  الالئحة 

امس.
وتعتبر هذه الخطوة رمزية أكثر منها عملية، إذ أنها تلغي العقبات أمام 
أميركية وحظرًا على ص��ادرات األسلحة  اقتصادية  تلقي كوبا مساعدات 
األم��ي��رك��ي��ة وت��رف��ع ق��ي��ودا ع��ل��ى ال��س��ل��ع ذات االس��ت��خ��دام��ات ال��م��زدوج��ة في 

األغراض العسكرية والمدنية.
لكن هذه القيود ستظل سارية ألن كوبا ال تزال خاضعة لحظر اقتصادي 

أميركي أوسع مطبق منذ أوائل الستينات من القرن الماضي.
عام  ل��إلره��اب  الراعية  ال���دول  على الئحة  واشنطن كوبا  وأدرج���ت 

"داعش" يعاود ضرب املنطقة الشرقية يف السعودية

حوار أميركي - روسي جّدي
يتقاطع مع مهمة دو ميستورا

أدب فكر فن
"توسكا" يـوم 

في حياة امرأة 
عاشقة حتى الموت

محليات
موسى لـ"النهار": 

باقون في الحكومة 
مهما حصل

اقتصاد
العراقي المركزي 

يخفض رأسمال 
المصارف األجنبية

تربية ومدنيات
التدخين المسبب 

األول لسرطان 
الرئة
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���س���اب���ق االت�����ص�����االت وال��م��س��اع��ي 
ُ
ت

وتيرتها  ارتفعت  التي  السياسية 
ع���ق���ب ال��ج��ل��س��ة االخ����ي����رة ل��م��ج��ل��س 
ال������وزراء، أج����واء ال��ت��ه��وي��ل بتصعيد 
ي��ه��ز وض���ع الحكومة  م��ن ش��أن��ه ان 
ي 

ّ
ملف خلفية  على  عملها  يشل  او 

االمنية  والتعيينات  عرسال  ج��رود 
وال��ع��س��ك��ري��ة ال���ل���ذي���ن س��ي��ط��رح��ان 
االستثنائية  الجلسة  في  للنقاش 
التي سيعقدها مجلس ال��وزراء بعد 
ظ��ه��ر االث���ن���ي���ن ال��م��ق��ب��ل. وب�����دا من 
ال��ص��ع��وب��ة أم���س رس���م س��ي��ن��اري��وات 
اليه  تفضي  ان  يمكن  لما  مسبقة 

الجلسة المقبلة في انتظار ما 

مامبرتي يعقد 
لقاءات سياسية 

في تحرك نحو 
األزمة الرئاسية

"لقاء سيدة 
الجبل": مقاربة 
وطنية ألوضاع 

المنطقة والرئاسة

سالم يطمئن عرسال: أنتم يف حمى الدولة
املشنوق لـ"النهار": ال تطّورات دراماتيكية االثنين

)رويترز( مقاتلون من "جبهة النصرة" فوق دبابة في مدينة أريحا بمحافظة ادلب بعد السيطرة عليها الخميس.  

آلية عسكرية وجنود خالل تنفيذ تدابير أمنية امس في عرسال.
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ترّدد أن 17 شابًا 
من بلدة سحمر 

في البقاع الغربي 
رفضوا االمتثال 

ألوامر "حزب الله" 
بااللتحاق في القتال 

بسوريا.

▪ ▪ ▪

نقل مسؤول 
سياسي عن تاجر 

ساعات صيني انه 
أخبره بأن وزيرًا سابقًا 

ونائبًا حاليًا بقاعيًا 
كان يقصده لشراء 

ساعات مقّلدة 
فاخرة يهديها إلى 

ضباط سوريين.

▪ ▪ ▪

ُعلم أن نائبًا زار 
بكركي عشية 

اجتماع نواب 14 
آذار المسيحيين 

فيها وتمّنى على 
البطريرك الحياد.

▪ ▪ ▪

نقل أهالي عرسال 
إلى سياسيين 

التقوهم 
مشاهدتهم باستمرار 
طائرة استطالع في 
أجواء الجرود ورّجحوا 

أنها ملك "حزب 
الله".

أســرار اآللـهة

روزانا بو منصف

تواجه المعضلة المتمثلة بالتصعيد 
ال��ع��ون��ي ح����ول ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات االم��ن��ي��ة 
والمقصود بها تعيين العميد شامل 
روكز صهر العماد ميشال عون قائدا 
العماد جان قهوجي  للجيش مكان 
معطوفة على التصعيد في موضوع 
أو  الحكومة  اخضاع  محاولة  عرسال 
فيها  المشاركين  اآلخ��ري��ن  االف��رق��اء 
لالجندة الخاصة باالفرقاء الدافعين 
في هذا االتجاه تحت وطأة التهديد 
خطرة.  اح��ت��م��االت  على  البلد  بفتح 
ومع ان تفجير الحكومة أو تحويلها 
ال�����ى ح���ك���وم���ة ت���ص���ري���ف اع����م����ال ل��ن 
ي���ك���ون ف���ي م��ص��ل��ح��ة ف���ري���ق 8 آذار 
انطالقا  الصعيد  هذا  على  الضاغط 
ان حكومة  بسيطة هي  معادلة  من 
ت���ص���ري���ف االع�����م�����ال س��ت��ض��ط��ر ال���ى 
ال���ت���م���دي���د ق���س���را وم����ج����ددا ل��ل��ع��م��اد 
ق���ه���وج���ي ك���م���ا ح���ص���ل م����ع ح��ك��وم��ة 
ال��رئ��ي��س ن��ج��ي��ب م��ي��ق��ات��ي ال���ت���ي لم 
ال��ت��م��دي��د بعدما  تملك س���وى خ��ي��ار 
اص��ب��ح��ت ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف اع��م��ال، 
ف�����ان ال���ض���غ���ط ي���رم���ي ال�����ى م��ح��اول��ة 
العماد عون تحقيق مطلبه واال ابقى 
البلد تحت وطأة التوتير المتواصل 
ان ل���م ي��ك��ن اك���ث���ر. وواق�����ع االم����ر ان 
ه��ذا االس��ل��وب ي��ت��رك ت��داع��ي��ات في 
ان  اصحابه  ي��رى  احدهما  اتجاهين: 
هناك تسليما علنيا وواقعيا باهلية 
الجيش. وهذا  العميد روكز لقيادة 
االق���رار حصل على السنة ق��وى 14 
آذار في غالبيتها على عكس ما هي 
الجنرال.  حلفاء  ال��ى  بالنسبة  الحال 
االمر الذي ال يراه بعض السياسيين 
ال�����ى ت��ع��ي��ي��ن  ال����ذه����اب  م���ان���ع���ا دون 
روك����ز ف���ي ق���ي���ادة ال��ج��ي��ش ان��ط��الق��ا 
للنقاش  الخاضعة  غير  اهليته  م��ن 

وبناء على ان ه��ذا االم��ر ينزع فتيل 
توتير اضافيا في الوضع. اما اذا لم 
يكن هناك توافق ضمني على روكز 
فليذهب مجلس ال��وزراء الى تعيين 
قائد جديد للجيش ما دام الجنرال 
يدفع الى تعيينات امنية في حين 
اخ��رى. وبحسب  يمكن ط��رح اسماء 
اص��ح��اب ه��ذا ال���رأي فانه ليس ثمة 
مقايضة محتملة مع عون في شأن 
ب��ع��دم  ت��ع��ي��ي��ن روك�����ز أي ان ي��س��ل��م 
انتخاب عون رئيسا أو الموافقة على 
انطالقا من  روك��ز  لقاء تعيين  ذل��ك 
ان كل المعطيات تستبعد اصال أي 
الى سدة  الوصول  فرصة لعون في 
طبيعة  تتبدل  ول��م  االول���ى  الرئاسة 
 8 فريق  ان  فكما  المعطيات.  ه��ذه 
آذار ي��دف��ع ل��الس��ب��اب ال��ظ��اه��ري��ة ام��ا 
بانتخاب عون أو الفراغ فان االفرقاء 
اآلخ���ري���ن ف���ي ل��ب��ن��ان ج���اه���روا أي��ض��ًا 
ب��ت��ف��ض��ي��ل��ه��م ال����ف����راغ ع���ل���ى وص����ول 
ع��ون. وتاليا ال ج��دوى من مقايضة 
غ��ي��ر ص��ح��ي��ح��ة ف���ي ال��م��ض��م��ون كما 
ف���ي ال��ش��ك��ل. وم���ن ه���ذه ال���زاوي���ة ال 
ي���رى اص��ح��اب ه���ذا ال����رأي م��ان��ع��ا في 
ال���ذه���اب ال����ى ت��ع��ي��ي��ن ق��ائ��د ج��دي��د 
ه��ؤالء  يخفي  ان  دون  م��ن  للجيش 
بان تجربة روكز في حال نجاحها في 
فانها  المقبلتين،  السنتين  غضون 
قد تحمله الى سدة الرئاسة االولى 
في حال بقي الموقع الرئاسي االول 
شاغرا وفق ما يبدو أو يتخوف كثر 

من ذلك.
ال��رأي يسود رأي  في مقابل ه��ذا 
آخر يتمحور حوله افرقاء مسيحيون 
ف��ي ش��ك��ل اس��اس��ي ول���و ان ال��ع��م��اد 
ع���ون ال ي��ق��ي��م ل��ه��م وزن����ا ك��م��ا يقيم 
وزنا لموافقة الرئيس سعد الحريري 
في موضوع قيادة الجيش كما في 
ان  علما  الجمهورية  رئاسة  موضوع 

ال��م��ع��ط��ي��ات ت��ف��ي��د ب���ان ت��واف��ق��ه مع 
ال���ح���ري���ري ف���ي ال��ع��ش��اء ال�����ذي اق��ام��ه 
ف��ي مناسبة عيد ميالده  االخ��ي��ر  ل��ه 
استفز جهات اعترضت على تجاهل 
رأيها في حين ان لموافقتها اهمية 
ف���ي م��ج��ل��س ال���������وزراء. ف�����اذا ك����ان ال 
العميد روك��ز  اط��الق��ا على  اع��ت��راض 
ك���ش���خ���ص ف������ان ث���م���ة اع����ت����راض����ات 
ع��ل��ى واق���ع ان���ه وف���ي ض���وء الجهوية 
الحزبية التي طبع بها عون المطالبة 
ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه ف����ان����ه س���ي���ت���م ت��س��ج��ي��ل 
س���اب���ق���ة ان ي��ع��ي��ن ق���ائ���د ل��ل��ج��ي��ش 
ي��ن��ت��م��ي ال���ى ف��ري��ق س��ي��اس��ي، االم���ر 
الجيش  على  يؤثر  ان  يمكن  ال��ذي 
خطيرة  واستحقاقات  محطات  في 

بحسب اص��ح��اب ه���ذا ال����رأي. اض��ف 
الى ذلك فان جهوية قائد الجيش 
ه��ذا  اص��ح��اب  بحسب  تنعكس  ق��د 
أو  للجيش  المساعدات  على  ال���رأي 
المعركة  ان  به خصوصا  الثقة  على 
ال���ت���ي ت�����دار ح����ول ال��م��ن��ص��ب وال��ت��ي 
ت��ش��ب��ه م��ع��رك��ة رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة 
جوانب  على  الضوء  بتسليط  تنذر 
ال ي���ج���در ب�����ان ت�����رد ف����ي ت��ع��ي��ي��ن��ات 
م��م��اث��ل��ة ع��ل��م��ا ان ال��ج��ي��ش وق��ي��ادت��ه 
ه��م��ا م��وق��ع ره��ان��ات ك��ب��ي��رة ج���دا في 
ه���ذه ال��م��رح��ل��ة خ��ص��وص��ا م��ن ال��خ��ارج 
ب��اع��ت��ب��ار ان ال��ج��ي��ش ب��م��ا ي��م��ث��ل هو 
نقطة تالق كبيرة لمصالح اقليمية 
ودول���ي���ة ت��ت��ص��ل ب��اس��ت��ق��رار ل��ب��ن��ان. 
وال���م���ع���رك���ة ال���داخ���ل���ي���ة ال���ت���ي ت��ج��ري 

ع��ل��ى ه����ذا االس�����اس ال ت��س��اع��د في 
المبالغة التي تدفع االمور اليها هذا 
االطار. وال تقل اهمية االسباب التي 
يوردها بعض السياسيين من بينها 
االل���ت���ف���اف م��س��ب��ق��ا ع��ل��ى ص��الح��ي��ات 
ال���رئ���ي���س ال��ع��ت��ي��د ل��ل��ج��م��ه��وري��ة من 
خالل تعيين قائد للجيش يفترض 
ان يكون للرئيس رأي اساسي في 
اخ��ت��ي��اره م��ع اس��ت��غ��راب دف���ع ال��ت��ي��ار 
ال���وط���ن���ي ال���ح���ك���وم���ة ل���ل���ق���ي���ام ب��ه��ذا 
فيما  الرئاسية  للصالحيات  التجاوز 
أيضًا  ال��ن��واب  مجلس  على  يشترط 
وضع االتفاق على قانون لالنتخاب 
اع�����م�����ال أي ج��ل��س��ة  ج���������دول  ع����ل����ى 
ت��ش��ري��ع��ي��ة م��ح��ت��م��ل��ة م���ا ي��س��اه��م في 
أو  الرئاسية  الصالحيات  تقويض 
االص��رار  أيضًا  بينها  اضعافها. ومن 
ع��ل��ى ت��ق��وي��ض دور ال��ق��ائ��د ال��ح��ال��ي 
للجيش باالصرار على تعيين بديل 
م��ن��ه ق��ب��ل ان��ت��ه��اء والي���ت���ه ال��م��م��ددة 
على  واالص����رار  المقبل  الخريف  ف��ي 
اعتباره غير شرعي كذلك من دون 
اي�����الء أي اه���ت���م���ام ل��م��ت��رت��ب��ات ه��ذه 

المواقف على الجيش. 
وهناك اسباب اقل اهمية لكنها 
تجد طريقها الى المنطق المتداول 
وم������ن ب���ي���ن���ه���ا ف�����ي ش���ك���ل اس���اس���ي 
ع�����دم ال���رغ���ب���ة ف����ي ت��ل��ب��ي��ة ال���رغ���ب���ات 
والطموحات عبر الخضوع للضغوط 
ب��اع��ت��ب��ار ان ه���ذا االس���ل���وب ب���ات هو 
ال��ق��اع��دة م���ع ال��ت��ع��ط��ي��ل ال��م��ت��واص��ل 
توزير  اج��ل  م��ن  الحكومات  لتأليف 
مجلس  وتعطيل  معينين  اشخاص 
ال������ن������واب م�����ن اج������ل ال������وص������ول ال���ى 
تعطيل  ثم  ومن  الجمهورية  رئاسة 
ال���ح���ك���وم���ة م����ن اج�����ل ت��ع��ي��ي��ن ق��ائ��د 

جديد للجيش. 

Rosana.boumonsef@annahar.com.lb

تداعيات يف اتجاهين لحملة تعيين روكز
حكومة تصريف أعمال قد ُترغم على التمديد

تحليل سياسي

ثمة تسليم بأهلية العميد 
روكز من دون ضمان 
التوافق على تعيينه.

المشنوق يعمل على 
تقريب وجهات النظر 

المتباعدة وتجنيب 
الحكومة أي خّضة

الفكرة طرحت في القمة 
وصدرت في التوصيات 
لكن الى اآلن ال تصور 

فعليًا بعد للموضوع

تابع "أتراك" نيويورك الحديث الحالي عن األوضاع 
داخل بالدهم، قالوا: "أحيانًا يمارس أردوغان 

في موقعه السياسي الرسمي أكثر مما يعطيه 
الدستور الحالي الحق في ممارسته. لكنه يتشاور 

في األمور المطروحة مع رئيس الحكومة. وعادة 
يرسل إليه مشروعه في أي موضوع يهمه، فاذا 

وافق عليه يأخذ طريقه العادي إلى اإلقرار. طبعًا 
هناك نوع من الممارسة األردوغانية الرئاسية في 
نظام غير رئاسي. إال أن شعبيته رغم ذلك كله ال 
تزال جّيدة. وهو سينجح في اإلنتخابات النيابية 
المقبلة، لكن أحدًا ال يضمن حصوله وحزبه على 

ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب وهي األكثرية 
التي يحتاج إليها لتعديل الدستور. ورغم ذلك فان 

ممارسته النظام الرئاسي قد ال تتوقف. لكن إذا 
فاز حزب منافس لحزبه في االنتخابات المشار إليها 

فقد تحصل مشكلة بين رئيس الدولة أردوغان 
ورئيس الحكومة الجديد. علمًا أن ذلك ليس 

أكيدًا. الفساد موجود في تركيا كما هو موجود 
في العالم كله". ماذا عن المشكلة بين أردوغان 

وغولن رئيس حركة "ِحزمت"؟ سألت. أجاب: "كان 
اإلثنان حليفين أو شريكين كما وصفَت عالقتهما 

أنت. لكن هذه األخيرة ساءت ألسباب عدة منها 
تسريب وثائق عن الفساد عند رئيس الجمهورية 

ومحيطه وعائلته وحاشيته. ومنها أيضًا إيران، 
إذ يرى غولن وحركة "ِحزمت" انها صاحبة مشروع 

شيعي في المنطقة مضاد للسّنة ويهدف إلى 
السيطرة على العالم العربي والعالم السّني اجمااًل. 

د مع إيران. أما  وكان غولن يرى ضرورة التشدُّ
أردوغان فانه لم يتبّن مشروعها لكنه آثر التعاطي 

معه بهدوء وروّية رافضًا االنجرار إلى معركة 
سياسية مباشرة معها أو إلى معركة عسكرية 

وأمنية غير مباشرة، أي باستعمال وسائط وأدوات 
غير تركية  )By Proxy(. ومنها ثالثًا إسرائيل. 
فغولن وبحكم إقامته الطويلة في أميركا نشأت 

عالقة قوية له بيهودها، وصارت نظرته إلى 
العالقة مع إسرائيل مختلفة عن نظرة أردوغان 

إليها. وقد تشّدد هذا األخير معها رغم احتفاظه 
بعالقات تجارية معها. غولن كان سياسيًا أو عمل 
في السياسة قبل وصول "حزب العدالة والتنمية" 

الذي أّسسه أردوغان )AKP( إلى السلطة. وهو 
موجود عبر أنصاره في أكثر من موقع داخل 

الدولة. وحركته "ِحزمت" سياسية أو تتعاطى 
السياسة في صورة غير مباشرة. لكنها ليست حزبًا 
سياسيًا. المهم في تركيا الديموقراطية. العلمانية 

ليست دينًا لكنها محترمة، والديموقراطية ليست 
انتخابات فقط. وأعتقد أن تركيا ستخرج من كل 

قُت: ال 
ّ
أزماتها الداخلية وستبقى ديموقراطية". عل

يزال االعتماد على تركيا )أردوغان( لقيادة االسالم 
السياسي السّني في المنطقة نحو اإلعتدال قائمًا 

عند دول عدة كبرى ومتوسطة في العالم رغم 
فشلها في التعاطي مع األزمة السورية وفي حماية 

السّنة العرب من مشروع إيران الشيعية. لكن 
أخبرني عن مواقف تركيا هذه من سوريا وأميركا 
و"التحالف الدولي ضد االرهاب" والتحالف العربي 

ضد إيران في اليمن.
قال: "إقامة منطقة آمنة في سوريا وفرض حظر 

على تحليق الطيران الحربي السوري في أجوائها 
ال يزاالن مطلبنا أي مطلب تركيا. وربما نحصل 
على ذلك كما تعتقد أنت. لكن تركيا واضحة. 
فهي عضو في التحالف الدولي الفضفاض ضد 

اإلرهاب. لكن قل لي ما هي استراتيجيا هذا 
التحالف وقضيته، وأخبرني عن طريقة عمله. 

وقل لي ايضًا ماذا يفعل التحالف العربي؟ نحن 
أعضاء في التحالفين، لكننا نقول رأينا في صراحة 
ونفعل ما نقتنع به ونرفض ما ال نقتنع بأنه مفيد. 
ال أ حد يعرف ما هي مخططات المتحالفين، وكيف 

يمكن أن تقول وتعلن أنك تستهدف بطيرانك 
الحربي "داعش" )ISIS( في العراق وتمتنع عن 

استهدافه في سوريا؟ وكيف ال تضرب النظام 
السوري الذي ساهم في انشاء هذا التنظيم؟ هناك 

تناقض في األهداف والتصّرف والسياسات. 
تل مدنيون في الحرب الدائرة كلما 

ُ
ما ق

ّ
كل

ازداد عدد المنضّمين إلى "داعش" والمنظمات 
اإلرهابية األخرى. ال يمكن محاربة "داعش" وهذه 

قت: "هناك دعم 
ّ
المنظمات بأسلوب واحد". عل

 الذين يقاتلون في 
ّ

تركي وسعودي وقطري لكل
مات التي ذكرت أو من 

ّ
سوريا، سواء من المنظ

غيرها. ناس يقّدمون اليهم المال، وناس يقدمون 
السالح، وناس يدّربونهم ويعطونهم الخبرة وناس 

ل دخولهم األراضي السورية ودعني أكون  تسهِّ
صريحًا معك. تركيا هي من الدول التي تتساهل 
مع الراغبين في قتال نظام األسد. وذلك يسمح 

لغالبيتهم باستعمال أرضها محطة للعبور إلى 
ل" 

ُّ
سوريا. هذا فضاًل عن غّض النظر عن "تسل
السالح وعن التدريب". ما الهدف من ذلك؟ 

سألُت. بماذا أجاب "أتراك" نيويورك؟

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

القمة الروحية األخيرة في بكركي.  )األرشيف(

أين أصبحت فكرة مأسسة القمة الروحية املسيحية - اإلسالمية؟ بري ساهر على "املساكنة" بين "املستقبل" و"حزب الله":
األمن يف لبنان أفضل من أمن باريس

ألين فرح

 - المسيحية  ال��روح��ي��ة  القمة  ف��ي 
اإلس��الم��ي��ة األخ���ي���رة ال��ت��ي ع��ق��دت 
في نهاية آذار الفائت في بكركي 
وش������ارك ف��ي��ه��ا رؤس������اء ال��ط��وائ��ف 
وم��م��ث��ل��وه��م، ص�����درت ت��وص��ي��ات، 
ال���ج���دي���د ف��ي��ه��ا "م���أس���س���ة ال��ق��م��ة 
الروحية وجعل اجتماعاتها العادية 
أيضًا  التالي  اليوم  فصلية". وفي 
أع��ل��ن م��ف��ت��ي ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ش��ي��خ 
االت��ف��اق  ع��ن  دري���ان  اللطيف  عبد 
على "أن تقوم من القمة الروحية 
وال  الكلمة،  معنى  بكل  مؤسسة 
ت��ك��ون اج��ت��م��اع��ات ال��ق��م��ة ع��ن��دم��ا 
نريد.  ال  عندما  تكون  ال  أو  نريد، 
مؤسسة  تتحول  أن  يجب  القمة 
على  الحريصة  الجامعة  للطوائف 
وح������دة ل���ب���ن���ان، وال���ح���ري���ص���ة ع��ل��ى 
اللبنانيين،  بين  ال��واح��د  العيش 
الطوائف  نريد، كل رؤس��اء  هكذا 
ق��ل��ب��ه��م م����ع ك����ل ل���ب���ن���ان، م����ع ك��ل 
اللبنانيين  قضايا  مع  اللبنانيين، 
وح��������ل أزم������ات������ه������م، وه����������ذا األم������ر 

ال���ق���م���ة ب�����"م����ؤس����س����ة  اال  ي����ت����م   ال 
الروحية". 

م����اذا ي��ع��ن��ي م��ص��ط��ل��ح م��أس��س��ة 
الروحية، خصوصًا في ظل  القمة 
وجود "اللجنة الوطنية المسيحية 
– اإلسالمية للحوار"؟ وأين أصبح 
ه��ذا ال��ط��رح؟ ال��ى اآلن ت��ّم االتفاق 

القمة  اج��ت��م��اع��ات  ت��ك��ون  أن  على 
الروحية دورية، أي مرة كل ثالثة 
اش���ه���ر، أو ك��ل��م��ا دع����ت ال���ح���اج���ة. 
وه���ذا شكل م��ن ال��م��أس��س��ة، وفق 
م����ص����ادر م��ع��ن��ي��ة ب���ه���ذه ال���ف���ك���رة. 
ك����م����ا ت���ع���ت���ب���ر ال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة 
للقمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  األداة  ل��ل��ح��وار 
ال���روح���ي���ة. ف��ال��ف��ك��رة ط���رح���ت في 

ال��ق��م��ة وص����درت ف��ي ال��ت��وص��ي��ات، 
لكن الى اآلن ال تصور فعليًا بعد 
طرحت  أساسًا  "وه��ي  للموضوع. 
عن حسن نية ورغبة في التنظيم 
وت��س��ه��ي��ل األم�����ور أك���ث���ر، ع��ل��م��ًا ان 
التنسيق"،  قائم وكذلك  التوافق 

وفق المصادر عينها. 
األمينان العامان للجنة الوطنية 
ل���ل���ح���وار ح�����ارس ش���ه���اب وم��ح��م��د 
ال���س���م���اك ي���ل���ت���ق���ي���ان ب���اس���ت���م���رار، 
واالس�����ب�����وع ال���ف���ائ���ت ت���ط���رق���ا ال���ى 
ه����ذا ال���م���وض���وع، وارت����أي����ا ان����ه في 
حاجة الى وقت والفكرة مطروحة 
آراء  واس��ت��م��زاج  البحث  قيد  وه��ي 
ترجمة  لبلورة  المعنيين  االف��رق��اء 
واض��ح��ة ف��ي ش��أن��ه، ك��م��ا ان آل��ي��ة 
 ال��ع��م��ل اص����اًل م���وج���ودة م���ن خ��الل

اللجنة. 
ان  ال���م���ع���ن���ي���ون  ي��س��ت��ب��ع��د  وال 
ينكّبوا على موضوع المأسسة في 
الحوادث  ان  علمًا  المقبلة،  األي��ام 
وقتًا  تترك  ال  البلد  بها  يمّر  التي 
"اذ  ق��ض��اي��ا،  ه��ك��ذا  ف��ي  للتفكير 
ال��ى طرح  في حاجة  المأسسة  ان 

التصويت  م��ث��اًل  منها  ع���دة،  أم���ور 
ال���ق���رارات، فكل  ات��خ��اذ  أو كيفية 
ب���ال���ت���واف���ق وم���ن  ي��ح��ص��ل اآلن  م����ا 
ال��م��ف��ض��ل ال��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى ه���ذا 

التوافق".
ل�"اللجنة  ال��ع��ام  األم��ي��ن  يكتفي 
اإلسالمية   - المسيحية  الوطنية 
ل��ل��ح��وار" ح����ارس ش��ه��اب ب��ال��ق��ول 
ل�����"ال����ن����ه����ار" ان�����ه ال ي���م���ل���ك ش��ي��ئ��ًا 
ليقوله في ه��ذا ال��ص��دد. "ال شك 
ف���ي أن األم�����ور ت��س��ي��ر ف���ي شكل 
ج���ي���د ال�����ى ال����ي����وم وه�����ي م��س��ت��م��رة 
ك���ذل���ك، ل��ك��ن ش��خ��ص��ي��ًا ال أم��ل��ك 
أي ت���ص���ّور ع���ن ال��ت��ف��اص��ي��ل ال��ت��ي 
يقصد بها بكلمة مأسسة، ونحن 
اللجنة  في  بعضنا  بين  نتدارسها 
بجدية لنرى ما اذا كان في امكاننا 
بلورة أي شيء في هذا االطار، ثم 
نرفعه الى رؤساء الطوائف الذين 

هم يقررون في النهاية". 
وال  البحث  قيد  ال��م��وض��وع  اذًا، 

تصّور جديدًا بعد الى اليوم.
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رضوان عقيل

يتوقف رئيس مجلس النواب نبيه 
بري أمام معادلة يعيشها لبنان وقد 
ال يعثر عليها في اكثر بلدان العالم 
االمني مستقر في  الوضع  ان  وه��ي: 
بيروت ومختلف المناطق على عكس 
حال الحياة السياسية "غير السليمة" 
التي تحكم عمل المؤسسات، وهذا 
م��ا ي��ب��رز ف��ي جلسات مجلس ال���وزراء 
الذي يناقش مواضيع امنية عدة من 
عرسال الى مصير التعيينات االمنية 
والتي يجري ترحيلها من جلسة الى 
أخ���رى ل��م��زي��د م��ن االت���ص���االت، علها 
ت��س��اه��م ف��ي ال��ت��وص��ل ال���ى م��خ��ارج ما 
وسط سلسلة من الشروط التي يتم 
وضعها وال سيما من "تكتل التغيير 
واالص����الح" وم��ن دون ان يمنع عليه 
ممارسة هذا الحق من خالل تمثيله 
ال���ش���ع���ب���ي وح�����ض�����وره ف�����ي م��ج��ل��س��ي 

النواب والوزراء.
ال��ج��ي��ش  اداء  ع��ل��ى  ب����ري  وي����ع����ّول 
وس���ائ���ر األج���ه���زة األم��ن��ي��ة م���ن خ��الل 
تحقيقها ان��ج��ازات ع��دة على االرض 
وس�����ط ال���ت���خ���ّب���ط ال���س���ي���اس���ي ال����ذي 
يمر ب��ه االف��رق��اء ال��ذي��ن ال يمارسون 
األج��ه��زة  ح��ي��ال  المطلوبة  السياسة 
وتوفير "مظلة األمان" المطلوبة لها. 
وم���ع ت��ع��اي��ش ل��ب��ن��ان م��ع ه���ذه ال��ح��ال 
ان  القول  المبالغة  من  "ليس  يقول 
األم�����ن ع��ن��دن��ا اف���ض���ل م���ن ب���اري���س". 
وي�������ردد ج��م��ل��ت��ه ه�����ذه وي���ح���م���د ال��ل��ه 

يحظى  التي  "النعمة"  ه��ذه  على 
ب��ه��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ف��ي وق��ت 

ي���رت���ف���ع م��ن��س��وب 
نة  لسخو ا

العسكرية التي تلوح بشرارتها فوق 
فضاء عرسال وال يوفر وزير الداخلية 
مناسبة  المشنوق  نهاد  والبلديات 
للعمل على تجنيب حكومة الرئيس 
تمام س��الم أي خضة، وه��ذا ما بدأه 
في الزيارات والمشاورات التي يقوم 
ب��ري والعماد ميشال  بها واب��رزه��ا مع 

عون.
وف���ت���ح ال��م��ش��ن��وق ع��ن��د ب����ري كل 
اوراق�������ه واف����ك����اره ال���ت���ي ت��س��اع��د في 
ال�����خ�����روج م����ن االن�����ف�����اق ال���م���س���دودة 
ال���ت���ي ت���ه���دد ال���ح���ك���وم���ة ق���ب���ل ل��ج��وء 
موقف  ات���خ���اذ  ال���ى  "ال��ت��ك��ت��ل"  وزراء 
م���ا ي��ف��رم��ل ع��م��ل��ه��ا. وي���أخ���ذ م��وض��وع 
اهتمامه  م��ن  كبيرة  مساحة  ع��رس��ال 
م����ع ق����ول����ه م�����رة اخ�������رى ان����ه����ا م��ح��ت��ل��ة 
على رغ��م وج���ود الجيش ف��ي تاللها 
ال��ى شوارعها  ودخ���ول وح���دات منه 
في اليومين االخيرين. اال ان الجميع 
يعرف ان ثمة اماكن تخضع لقبضة 

السوريين  المسلحين  م��ن  جماعات 
تدعمها عناصر لبنانية حتى لو كانوا 
ف���ي ح����دود ال��خ��م��س��ة ف���ي ال��م��ئ��ة من 
التقليل من خطر  أهلها، وم��ن دون 
ه��ؤالء وقدرتهم على جر البلدة الى 
اي مواجهة وفتح النار على الجيش.

ت���ك���ون  ان  ب��������ري  ي������ع������ارض  وال 
للمؤسسة العسكرية الكلمة االولى 
في عرسال والحفاظ على امن اهلها 
السوريين  المسلحين  تفلت  وع��دم 
في المخيمات ومنعهم من التضييق 

على ابناء البلدة.
التي  المضيئة"  "النقطة  وتبقى 
وهي  باطمئنان  ب��ري  عنها  يتحدث 
اس���ت���م���رار ال���ح���وار ب��ي��ن "ح����زب ال��ل��ه" 
و"ت���ي���ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل" م��ه��م��ا وص��ل��ت 
درج�������ة س���خ���ون���ة ال���ت���ص���ري���ح���ات ف��ي 
الخارج. ويرتاح الى مسألة طرح كل 
ال��م��واض��ي��ع ال��خ��الف��ي��ة ت��ح��ت سقف 
عين التينة مع حفاظ كل فريق على 
رؤيته وسط كل هذا الضجيج الذي 

يخيم على البالد.
ويشد بري على "يدي" المشنوق 
ف��ي سعيه ال��ى ن��زع لغم ع��رس��ال من 
واق��ع  يستغلون  ال��ذي��ن  المسلحين 
البلدة واحوال مخيمات الالجئين، 
اال ان ثمة من ي��رى في 8 آذار انه 
ل��ن ي��ت��م ال��س��م��اح ل��وزي��ر ال��داخ��ل��ي��ة 
ال��ى حل بسبب تصعيد  بالتوصل 
من داخل "تيار المستقبل" وجهات 
عربية ال تقبل بتسجيل "حزب الله" 
اي ن��ق��ط��ة ت��ع��زز س��ي��اس��ت��ه وال��ح��رب 
ال���ت���ي ش��ن��ه��ا ف����ي ال���ق���ل���م���ون وال���ت���ي 
دفعت المسلحين الى التجمع 
في جرود عرسال مع 
اص������رار ال��ح��زب 
وم�����ن خ��ل��ف��ه 
"ال�������ت�������ي�������ار 
ال����وط����ن����ي 
الحر" على 
ال���ت���رك���ي���ز 
ع��ل��ى ه��ذا 
ال��������ب��������ن��������د 
ال���������������������ذي 
سيحتل 
م��س��اح��ة 
ك���ب���ي���رة 
من 

المناقشات واألخ��ذ وال��رد في جلسة 
ال��ح��ك��وم��ة االث��ن��ي��ن ال��م��ق��ب��ل. وي��ق��ول 
بري: "تجاوز المتحاورون أزمة اليمن 
وحربها واستمروا في حوارهم حتى لو 
جرى التلويح بتكبيل عمل الحكومة 
إذا لجأ وزراء "التكتل" ومعهم "حزب 
الله" الى توجيه رسالة انذار الى من 
يعارض طروحاتهم ويعمل على منع 

تحقيقها".
وم���ه���م���ا اش����ت����دت ال���س���خ���ون���ة ف��ي 
مجلس الوزراء، ال سبيل أمام بري اال 
الحفاظ على "المساكنة السياسية" 
بين "حزب الله" و"المستقبل" بسبب 
انعكاس هذا المعطى االيجابي على 

اعالن  بعد  البالد،  األمني في  الوضع 
التي  السياسية  ال��ح��رك��ة  م��ن  ي��أس��ه 
تراوح مكانها في الملفات التي تغرق 
بها مع ع��ودة أفرقاء في 14 آذار الى 
الجمهورية  رئيس  انتخاب  "نغمة" 

بالنصف زائد واحدًا.
وف����ي خ��ض��م ك���ل م���ا ي��ح��ص��ل في 
ال���س���راي���ا ال��ح��ك��وم��ي��ة وم�����ا ي��ن��ت��ظ��ره��ا 
ف��ي سياسته  ال��ل��ه"  "ح����زب  يستمر 
ت��ن��ف��ي��ذًا ل���م���ا اع���ل���ن���ه ال���س���ي���د ح��س��ن 
بعدم  االخ��ي��رة  اطاللته  ف��ي  نصرالله 
القبول بوجود المسلحين في جرود 
عرسال والعمل على تحريرها، وطرح 
"عالج"  الى  والتوصل  الموضوع  هذا 
ل���ه ع��ل��ى ط���اول���ة م��ج��ل��س ال�������وزراء من 
تطيير  ال��ى  بالطبع  يسعى  أن  دون 
ج���ل���س���ات���ه م�����ع اب����������داء ح����رص����ه ع��ل��ى 
المؤسسة شرط  استمرار عمل هذه 
"التكتل"، ألنه  الى مطالب  االصغاء 
ب��ي��ن الحكومة  ال��ن��ه��اي��ة  إذا خ��ّي��ر ف��ي 
وعون فسيختار األخير هذه المرة من 
دون أن يتراجع مقاتلوه أو يتوقفوا 

عند جرود عرسال.

radwan.akil@annahar.com.lb
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هزيمة "حزب الله" يف سوريا آتية
كل إطالالت األمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله 

االخيرة لم تكفه إلخفاء حجم المأزق الذي أغرق نفسه فيه، ولم 
تكفه لكي يخفف ثقل الحمل الذي ألقاه الحزب على عاتق 

"البيئة الحاضنة" التي تدفع اليوم ضريبة دم تفوق تلك التي 
دفعتها في الحروب مع إسرائيل. نعم، ان السيد حسن نصرالله 
يفقد يوما بعد يوم صدقيته، حتى في الوسط المؤيد له، في 

ضوء إيغاله في توريط "البيئة الحاضنة" في مسلسل ال ينتهي 
من الحروب الداخلية والخارجية. ولعل هجومه غير المسبوق 

على معارضيه في البيئة الحاضنة مطلقا عليهم تسمية "شيعة 
السفارة" وناعتًا إياهم بـ"العمالء والخونة واألغبياء" يشي بأن 

األصوات المعترضة التي بدأت تخرج من رحم "البيئة الحاضنة" 
تعكس مزاجًا معينًا ما عاد خفيًا، رافضًا حقيقة أن "حزب الله" 
هو مشروع حروب دائمة في كل مكان، وانه في مكان ما يحّمل 

"البيئة الحاضنة" أكثر من طاقتها وال سيما في االشتباك 
االقليمي الكبير على مساحة المشرق العربي. ثمة بدايات لوعي 
خطورة ما يقدمه "حزب الله" من آفاق مظلمة لمستقبل "البيئة 

الحاضنة".
لقد تغّير الوضع على االرض في سوريا. لم يعد الحديث في 

أروقة القرار الدولي المعني باألزمة السورية يأخذ مسألة بقاء بشار 
األسد في االعتبار. لقد أصبح بشار وبطانته من الماضي. وأصبح 

"حزب الله" في سوريا من الماضي. انتهى وهم إنقاذ النظام 
والحفاظ على "الجسر السوري" بالرغم من رفض نصرالله وصحبه 

رؤية الحقيقة الساطعة. لقد اقترب موعد "حزب الله" القوة 
المحتلة مع الهزيمة المدوية في سوريا، وصار االمر مسألة وقت. 

فهل يتدارك حسن نصرالله ورفاقه األمر ويحدون من الخسائر 
التي يستحيل ايقافها بمواصلة الهذيان في شأن تلة من هنا 

وتلة من هناك، أو بالتحريض الخطير المذهبي األبعاد ضد مدينة 
لبنانية مناضلة وداعمة للثورة السورية على رؤوس األشهاد هي 

عرسال؟
لقد طال وقت الهذيان ودنت ساعة العودة الى شيء من 

الرشد. فهل من يسمع صوت العقل في "حزب الله"؟
من اآلن فصاعدًا سيتراجع النظام ومعه الميليشيات الطائفية 

التابعة لإليرانيين، وفي مقدمها "حزب الله" في كل مكان. من 
الشمال إلى الجنوب مرورًا بالعاصمة ومحيطها.

لقد اقتربت ساعة تحرير سوريا من هذا النظام ومن االحتالل 
االيراني المتعدد الوجه، وجل ما سيجنيه "حزب الله" من 

االستمرار في التورط في قتل السوريين على أرضهم وفي احتالل 
أرضهم هو مزيد من النعوش العائدة من أرض الثورة في سوريا.

لقد جاءت ساعة الحقيقة: هل يجّنب "حزب الله" بيئته مزيدا 
من مواكب التشييع العبثية؟ وهل يتواضع السيد حسن نصرالله 
قليال فينزل عن عرشه ليرى كيف انه بعناد حزبه يدفع أهله إلى 

نكبة محققة لعقود من الزمن؟

ali.hamade@annahar.com.lb

زوايا ودوائر
علي حماده

ريمون إده: رجل "نعم نعم" و"ال  ال"...

إميل خوري

الرجال الذين يقولون "نعم نعم" 
الكبير  والــراحــل  ة. 

ّ
قل و"ال ال" هم 

منهم،  كـــان  إده  ريــمــون  الــعــمــيــد 
فــالــســيــاســة عــنــده لــم تــكــن كذبًا 
ونفاقًا وال حتى فن الممكن، ألنه 
يكره الكذب والكذابين، وال يرى 
شيئًا غير ممكن قبل أن يحاول.

لــقــد كــانــت كــلــمــة ريـــمـــون إده 
تــغــّيــرت  إذا  إال  تــتــغــّيــر  ال  كــلــمــة 
المعطيات.  والـــظـــروف  األســبــاب 
وكــــان قــويــًا فـــي مــواقــفــه ألنـــه لم 
يـــكـــن يــطــلــب شــيــئــًا لــنــفــســه وال 
الذي  هو  و"المستغني"  لعائلته، 
يــبــقــى قــويــًا، أمـــا صــاحــب الــحــاجــة 
 

ّ
فــيــبــقــى ضــعــيــفــًا، ويــتــحــمــل ذل

الطلب.
"ال"  إده  ريــــمــــون  قـــــال  لـــذلـــك 
منه  لب 

ُ
ط ألنــه  القاهرة"  لـ"اتفاق 

الموافقة عليه من دون أن يطلع 
أنه "سّري  على مضمونه، وبحجة 
لــلــغــايــة"، فــتــســاءل كــيــف يــكــون 
النائب وسائق سيارة  سريًا على 
ياسر عرفات يعرف ما فيه؟ وقال 
عــنــدمــا  الـــطـــائـــف"  لــــ"اتـــفـــاق  "ال" 
ــــلــــب مـــنـــه عــــــدم تـــعـــديـــل نــص 

ُ
ط

األسد  حافظ  الرئيس  كتبه  فيه 
بخط يده وكان يريد تعديل هذا 
النص بالذات. وقال "ال" لدخول 
قــــــوات ســــوريــــة الـــــى لـــبـــنـــان ألنـــه 
احتالل،  قــوات  تتحول  أن  خشي 
وهـــو مــا حــصــل، اذ أصــبــحــت مــّدة 
في  لبقائها  الــمــحــددة  السنتين 

لبنان ثالثين سنة...
رئــيــســًا  النـــتـــخـــابـــه  "ال"  وقــــــال 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة مــــــا لــــــم تــنــســحــب 
الـــقـــوات االســرائــيــلــيــة والــســوريــة 
لبنان وإال فلن  والفلسطينية من 
يــكــون رئــيــســًا يــحــكــم بـــل رئــيــســًا 
لــحــكــم  "ال"  وقـــــــال  مــــحــــكــــومــــًا... 
الـــعـــســـكـــر ألنــــــه نـــقـــيـــض الــحــكــم 
بقول  يكتف  ولــم  الديموقراطي. 
"ال" قــويــة لــلــفــســاد والــفــاســديــن 
والــمــفــســديــن، إنـــمـــا قــــدم االدلــــة 
الـــكـــافـــيـــة لـــلـــقـــضـــاء لـــيـــنـــزل بــهــم 

العقاب الذي يستحقون.
ولم يفعل ما يفعله بعض زعماء 
ـــيـــوم الـــذيـــن يــكــتــفــون بــإطــالق  ال
لشعبية  كسبًا  جــزافــًا  االتــهــامــات 
هــــذه  يــــوصــــلــــون  وال  رخــــيــــصــــة، 
االتـــهـــامـــات الـــى أبــــواب الــمــحــاكــم 
لـــمـــعـــرفـــة الـــحـــقـــيـــقـــة. وقــــــال "ال" 
لــحــرب عــام 1975 ألنــهــا ستكون 
في نظره حربًا عبثية تدمر لبنان 
حــجــرًا وبـــشـــرًا. وقـــد انــتــهــت فــعــاًل 
كــمــا تــوقــع بــوصــايــة ســوريــة على 
لــبــنــان. وقـــال "ال" لــلــســالح خــارج 
لــبــنــان  الـــحـــكـــم فــــي  الـــــدولـــــة ألن 
"ال"  وقـــال  للميليشيات.  يصبح 
ظل  في  تجرى  نيابية  النتخابات 

وسورية  اسرائيلية  قــوات  وجــود 
وفلسطينية ألنها لن تكون حّرة 
ونزيهة. وقال "ال" لتوزيع السالح 
حـــتـــى دفـــــاعـــــًا عـــــن الـــنـــفـــس ألن 
الدولة وحدها مسؤولة عن حماية 
عندما  الــســالح  وألن  أبنائها،  كــل 
يــصــبــح فــــي أيــــــدي الــــنــــاس تــقــع 
الحروب األهلية بل الحروب داخل 
ما  الــواحــدة. وقــد حصل  الطائفة 
بين  االلغاء"  "حرب  فكانت  توقع 
المسيحيين أنفسهم، ومن يومها 
فـــقـــدوا دورهـــــم ولــــم يــســتــطــيــعــوا 
صالحيات  تقليص  دون  الحؤول 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة فـــي مــؤتــمــر 
الــقــيــادة،  لــعــب دور  الــطــائــف وال 
وخـــســـروا مــنــاصــب إداريــــــة كــبــرى 
ــــة وصــــــار رئــيــس  ــــدول لـــهـــم فــــي ال
بارادة  عليهم  يفرض  الجمهورية 
خــارجــيــة، ويــواجــهــون شــغــورًا في 
مــرة  الــرئــاســة يستمر ألول  ســـّدة 
فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان إلــــى أجــــل غير 
معروف، ال لشيء سوى أن الزعماء 
انتخاب  على  يتفقون  ال  الموارنة 
رئـــيـــس وال يــحــتــرمــون الــدســتــور 
ـــــــــــذي يـــــنـــــص عـــــلـــــى انــــتــــخــــابــــه  ال
باالقتراع السري، فترجم بعضهم 
اخـــتـــالفـــهـــم بــتــعــطــيــل االنـــتـــخـــاب 
لــيــصــبــح مــصــيــر الـــرئـــاســـة االولــــى 

قيد الدرس...
للبنان  قــويــة  "نــعــم"  إده  وقـــال 
قوية  ولــدولــة  حــرًا مستقاًل  سيدًا 
فيه ال دولة سواها وال سلطة غير 
قانونها  غير  قــانــون  وال  سلطتها 
وال ســـــالح غـــيـــر ســـالحـــهـــا. وقــــال 
"نــــعــــم" لـــقـــضـــاء مــســتــقــل يــحــكــم 
بــالــعــدل والــمــســاواة بــيــن الــنــاس. 
وقـــال "نــعــم" لــحــكــم نــزيــه شفاف 
ـــعـــام يـــذهـــب فــي  ـــمـــال ال يــجــعــل ال
ألولويات  خدمة  الصحيح  سبيله 
الناس. وقال "نعم" لحياد يحمي 
والخارج.  الداخل  أعداء  من  لبنان 
وقال "نعم" العدام القاتل توصاًل 
الــــى وضــــع حـــد لــلــجــرائــم الــتــي لم 
تعد تحصى. وقال "نعم" للسرية 
الــمــصــرفــيــة ال لــحــمــايــة الــســارقــيــن 
بـــل لــحــمــايــة أمــــــوال الـــمـــودعـــيـــن. 
خليل  جبران  للبنان  "نعم"  وقــال 
جــبــران ولــيــس ألي جــبــران آخــر... 
و"نعم" للبنان "الرسالة" ال لبنان 
لسبع  و"نعم"  والعمالء...  العمالة 

ميت وال لكلب حّي...
مــــع مــثــل  الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن هــــم  إن 
 عــددهــم 

ّ
هــــؤالء الـــرجـــال وقـــد قـــل

في هذا الزمن البائس وليسوا مع 
بــيــن صبح  كلمتهم  يــغــّيــرون  مــن 
رجــال...  بأشباه  ويقبلون  ومساء 
وهذا ما جعل إده يكرر القول قبل 
 رحــيــلــه: "إن لــبــنــان الــــذي نــعــرفــه

انتهى"!

emile.khoury@annahar.com.lb

االنتشار املفاجئ للجيش يف عرسال:
تسوية سياسية أم "استدراك ميداني"؟

ابرهيم بيرم

ه���ل أت����ت خـــطـــوة انـــتـــشـــار الــجــيــش 
المفاجئة في عرسال نتيجة تسوية 
في  خيوطها  بعض  سج 

ُ
ن سياسية 

الــلــقــاء الــــذي تـــّم أخــيــرًا بــيــن رئيس 
مجلس النواب نبيه بري وبين وزير 
الــداخــلــيــة نـــهـــاد الــمــشــنــوق بــهــدف 
تــعــطــيــل لـــغـــم عــــرســــال الــــــذي وضـــع 
المشهد السياسي برمته على حافة 
مــزيــد مـــن الـــتـــأزم الــقــابــل لــالنــفــجــار، 
خــصــوصــًا بــعــد الـــســـجـــاالت األخـــيـــرة 
على خلفية هجوم "حزب الله" على 
جـــرود الــقــلــمــون، أم أنــهــا اســتــدراك 
مفاعيل  لتعطيل  بــســيــط  مــيــدانــي 
حـــمـــلـــة ضـــغـــط ســـيـــاســـي شـــديـــدة 
الوطأة مارسها "حزب الله" وحليفه 
"التيار الوطني الحر" داخل الحكومة 
وخارجها، السيما بعدما ربطا بشكل 
مــحــكــم بـــيـــن مــســألــتــي الــتــعــيــيــنــات 
األمــــنــــيــــة والـــتـــعـــجـــيـــل فــــي مــعــالــجــة 
عرسال  في  لالنفجار  القابل  الوضع 

وجرودها؟
الســــــــؤال األهـــــــم يـــبـــقـــى: هــــل أن 
للجيش قد طوت  المباغتة  الخطوة 
ملف عرسال المفتوح منذ فترة على 
التفجيرية،  االحــتــمــاالت  مــن  مــزيــد 
واســـــتـــــطـــــرادًا هـــــل ســـيـــجـــد "حـــــزب 
الـــلـــه" فـــي هــــذه الـــخـــطـــوة مـــا يحقق 
رفع  منذ  لواءها  رفــع  التي  الشعارات 
ســـيـــده الـــصـــوت مــطــالــبــًا الــحــكــومــة 
بحسم عاجل للوضع في تلك البقعة 
الــحــدوديــة الــطــرفــيــة قــبــل أن تــبــادر 
معالجة  الى  المتقدمة  الحزب  قــوات 
الــمــوقــف عــلــى طــريــقــتــهــا عــلــى نحو 
قنبلة  بأنه  ما وصفه  ينهي تعطيل 

موقوتة لن يقبل باستمرارها؟
االجـــــــــابـــــــــة الـــــفـــــصـــــل عــــــــن هـــــذه 
ـــــــى بــعــض  الـــــتـــــســـــاؤالت تــــحــــتــــاج ال
الــوقــت، لكن فــي كــل الــحــاالت ثمة 
قاله  كـــالم  لــه  مــّهــد  معطى مستجد 
قهوجي،  جــان  العماد  الجيش  قائد 
وبالتالي ال بد من ان يأخذه الجميع 

وفـــي مــقــدمــهــم الــحــزب فــي االعــتــبــار 
يبني  ان  قبل  مليًا  عــنــده  والــتــوقــف 
على الشيء مقتضاه ويحدد الخطوة 
والموقف التاليين، خصوصًا ان ثمة 
على  الجيش  مع خطوة  يتعامل  من 
انها مجرد تعزيز لمواقعه عند بعض 
ان  عــــرســــال، وان العـــتـــبـــار  مـــداخـــل 
الــى الحضن  البلدة قد عــادت جديًا 
األمني للدولة شروطًا ووقائع تحتاج 
الى وقت للتيقن منها وفي مقدمها 
االنــتــشــار فــي طــول الــبــلــدة وعرضها 
والــــقــــبــــض عـــلـــى كـــــل الــمــطــلــوبــيــن 

والمشتبه فيهم.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن أبـــعـــاد هــذه 
كانت  اذا  ومــا  وتفسيراتها  الخطوة 
نهاية لواقع وصفه الوزير المشنوق 
مــن جانب  للبلدة  احــتــالل  بأنه  يومًا 
أحــــداث 2  بــعــد  المسلحين الســيــمــا 
آب الماضي أم ال، فان ثمة من يرى 
ان المشكلة األكبر تبقى في جرود 
البلدة حيث ال يمكن أحدًا ان ينفي 
انها بؤرة انتشار وتجّمع للمجموعات 
المسلحة التي لم تنفك تفصح عن 
فــي تصفية حــســاب قديم  رغــبــتــهــا 

متجدد مع قوى لبنانية.
وفـــي كــل االحـــــوال مــا حــصــل في 
الــــســــاعــــات الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة فــي 
عــــرســــال قــــد يـــكـــون كــــــّرس عــنــصــر 
اطمئنان الهالي البلدة، وقد يفسره 
الــبــعــض عــنــصــر تــطــمــيــن لــلــحــزب أو 
معطى مستجدًا سيؤدي الى تفريغ 
ويفقده  زخمها  مــن  األخــيــرة  حملته 
أوراقًا أساسية، لكنه بالتأكيد ليس 
وطيًا  هناك  االحــتــمــاالت  لباب  قفاًل 

نهائيًا لقضية أقضت المضاجع.
لم يعد خافيًا أن "حزب الله" بات 
يعتبر ان تحرك مجموعاته في جرود 
الــقــلــمــون والــتــقــدم الــمــيــدانــي الــذي 
أحــرزتــه هــنــاك فـــرض عــلــى خصومه 
رزمــــة وقـــائـــع ســيــاســيــة عــســكــريــة ال 
الصفح  أو ضــرب  تــجــاوزهــا  يمكنهم 
عنها واعتبارها نسيًا منسيًا كما في 

السابق، وأبرز هذه الوقائع:

- لـــم يــعــد بـــاالمـــكـــان بــعــد الــيــوم 
ارجاء الحديث عن الوضع في عرسال 
وجــــرودهــــا، بـــل ان هـــذا الـــوضـــع عــاد 
بـــقـــوة الــــى صــــــدارة الــمــشــهــد وصـــار 
امــام احتماالت أحالها  الفريق اآلخــر 
مّر، فإما رفض التجاوب مع ما يرفعه 
الحزب من مطالب ويدعو اليه سيده 
وهـــو مــا يمكن اعــتــبــاره تــجــاهــاًل غير 
أو دفــاعــًا غير مستساغ  لــأزمــة  مبرر 
عـــن وضــــع صــــار أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مــضــى قــابــاًل لــلــتــحــول الـــى كـــرة نــار، 
وأما الظهور بمظهر الدفاع عن وضع 
أقر الجميع في داخل مجلس الوزراء 
أمـــرًا ينبغي  وبـــات  بــأنــه غير طبيعي 

معالجته سريعًا.

- لم يعد سرًا ان ثمة مناخات لدى 
الضغط  أن حملة  الــى  الحزب تشير 
الــتــي مــارســهــا أخــيــرًا أوجـــدت تباينًا 
المستقبل"  "تيار  وزراء  في صفوف 
بين من يفضل التمادي في تجاهل 
األمـــر وعـــدم االقــــرار بــخــطــورة الوضع 
ــــــى مـــــالقـــــاة مـــــن يــطــالــب  ويـــــدعـــــو ال
بــالــمــعــالــجــة، وبـــيـــن مـــن يـــذهـــب في 
الله" على خلفية  الصراع مع "حــزب 
الحدث الى النهاية وعدم تقديم أية 
تنازالت أو البحث عن تسويات حتى 
لو اقتضى األمر مزيدًا من التجييش 

وجرعات الشحن المذهبي.
- ان الحزب يتصرف على اساس 
ان حــمــلــة الـــضـــغـــط الـــتـــي يــقــودهــا 
ســــواء عــلــى الــمــســتــوى الــمــيــدانــي او 
الــســيــاســي، ســتــفــضــي خــــالل وقــت 

الى تعطيل عنصر استفادة  قصير 
وبالتالي  لغم" عرسال،  البعض من" 
ســـتـــؤدي الــــى مـــعـــادالت وتـــوازنـــات 
الحدود،  وعلى  الــداخــل  في  جديدة 
الـــــحـــــزب يـــقـــيـــم عــلــى  خـــصـــوصـــًا ان 
اعتقاد ان زمن المجموعات االرهابية 
في عرسال وجرودها وزمن عبثها في 

الداخل اللبناني قد انطوى.
وعــلــيــه فـــان ثــمــة فــي الــحــزب َمــْن 
يرى ان الصوت العالي الذي يصدر 
عـــــن خــــصــــومــــه فـــــي شـــــــأن عــــرســــال 
ال  وتجييشًا  تهديدات  والمتضمن 
يعدو كونه تغطية دخانية للتسليم 
بــــأمــــر واقـــــــع فــــرضــــه الـــــحـــــزب أخـــيـــرًا 

وتحديدًا بعد هجومه في القلمون.
ورقة  انهاء  ان  يعتبر  الحزب  ان   -
عـــرســـال وجــــرودهــــا هـــو نــــزع لــثــالــث 
ورقـــة قـــوة استغلها خــصــومــه ضــده 
وهي ورقــة الشيخ أحمد األسير في 
صيدا ثم ورقة الصراع في طرابلس 
والــشــمــال ومــا يــنــدرج تحته مــن بناء 
ل 

ّ
تكف الــتــي  االرهــابــيــة  للمجموعات 

من  األكبر  القسم  بتفكيك  الجيش 
أخطرها وخطرها.

نــجــح  انــــــه  يـــعـــتـــبـــر  الـــــحـــــزب  ان   -
بالتعاون والتفاهم مع حليفه "التيار 
الوطني الحر" في أخذ زمام المبادرة 
داخــل  والتناغم  التنسيق  خــالل  مــن 
مــجــلــس الــــــــــوزراء وفـــــي الــــربــــط بــيــن 
والــوضــع  األمــنــيــة  التعيينات  بــنــدي 
في عرسال على نحو حشر الخصوم 
وهـــــدد بــتــعــطــيــل مــســيــرة الــحــكــومــة 
وفــــــرض عــلــيــهــم الـــتـــعـــاطـــي بــجــديــة 
مـــع الــقــضــايــا الــمــطــروحــة، وبــالــتــالــي 
الى سالح  اللجوء  باب  أمامهم  أقفل 

التأجيل والتسويف.
واذا كــان ثمة مــن يــرى أن األمــور 
حتى  فالثابت  بخواتيمها،  مرهونة 
ان هناك وضعًا مستجدًا ليس  اآلن 
بــــالــــضــــرورة مـــريـــحـــًا لـــخـــصـــوم "حــــزب 

الله".

ibrahim.bayram@annahar.com.lb

وفد فاعلياتها زار سالم واملشنوق وأشاد بقهوجي
الجراح: أهالي عرسال ليسوا ممرًا الى أي موقع

شّدد النائب جمال الجراح على "أن اهالي عرسال ليسوا ممرا الى 
أي موقع من المواقع، وليسوا طريقا للنيل من الجيش اللبناني او 
من قيادته"، الفتًا الى "أن استعمال عرسال في الخالف السياسي 

أمر خطير".

عـــرســـال  فـــاعـــلـــيـــات  مــــن  زار وفـــــد 
بعلبك  مفتي  يتقدمه  ومشايخها 
- الهرمل الشيخ خالد صلح أمس، 
تمام سالم  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
فـــي الـــســـرايـــا، فـــي حــضــور الــنــائــب 
الجراح واألمين العام للهيئة العليا 

لإلغاثة اللواء محمد خير.
إثـــر الــلــقــاء، قـــال الـــجـــراح: ")...( 
ـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  أمــــــس دخــــــل ال
عـــرســـال واســتــقــبــل بــــالــــورد والــــرز 
ــــي كـــانـــوا في  والــــزغــــاريــــد، واألهــــال
بينهم.  لــوجــوده  السعادة  منتهى 
الــــســــوريــــيــــن  اإلخـــــــــــــوان  أن  كــــمــــا 
الــمــوجــوديــن فــي عــرســال شــاركــوا 

في فرحة اإلستقبال.
أمـــــا مــــن يـــقـــول إن عــــرســــال مــع 
أهلها خارجة عن الدولة وانها بؤرة 
لالرهاب، فعليه أن ينظر الى مرآة 
أطفال القصير ليرى ما هو اإلرهاب 
الــحــقــيــقــي، وأن يــنــظــر أيـــضـــا في 
مــرآة أطفال داريــا ومــرآة المحكمة 
العسكرية وميشال سماحة، ومرآة 
عرسال  أهــالــي  الــدولــيــة.  المحكمة 
والجيش  والمؤسسات  الــدولــة  مع 
يريد  لمن  مــمــرا  ولــيــســوا  اللبناني، 

الــوصــول عــلــى دمــائــهــم الـــى موقع 
مـــعـــيـــن. وعــــــرســــــال لـــيـــســـت مـــمـــرا 
إرهاب  أو  أو تدخل  لتغطية فشل 
في مكان آخر. أهالي عرسال أمانة 
فــي أعــنــاق الـــدولـــة والــمــســؤولــيــن، 
وقد عبرنا لدولته عن هذا الموقف، 
وإنــنــا جميعا تــحــت ســقــف الــدولــة 
والــــقــــانــــون وفـــــي حـــمـــايـــة الــجــيــش 
تحية  من خالله  ووجهنا  اللبناني. 
الـــــى قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جـــان 

قهوجي والى حزمه ومواقفه".
 عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــد الـــــــــــــمـــــــــــــشـــــــــــــنـــــــــــــوق
الــــعــــرســــالــــي  الــــــوفــــــد  زار  كـــــذلـــــك 
وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نــهــاد 
الــمــشــنــوق، فـــي حــضــور الــنــائــبــيــن 

الجراح وزياد القادري.
وصرح الجراح على االثر: "هناك 
حــمــلــة عــلــى اهـــالـــي عـــرســـال وعــلــى 
ـــيـــوم  بــــلــــدة عـــــرســـــال، لـــــم تــــبــــدأ ال
بـــل بـــــدأت مـــع بــــدء الــــحــــوادث في 
ينتقم  ان  يريد  مــن  هناك  البلدة. 
واهلها خدمة ألهداف  عرسال  من 
سياسية معينة. وهناك ايضا من 
يـــحـــاول ان يــســتــعــمــلــهــا لــلــوصــول 
ــــى مـــركـــز مــعــيــن، وهـــنـــاك أيــضــا  ال

لمهاجمة  اســتــهــدافــهــا  يــريــد  مـــن 
الجيش اللبناني وقواه العسكرية، 
والــــتــــشــــكــــيــــك فـــــــي تـــضـــحـــيـــاتـــه 
الـــدؤوب لحماية  وانــجــازاتــه وعمله 
عــــــرســــــال والــــــــجــــــــرود والــــمــــنــــاطــــق 
الــلــبــنــانــيــة. لـــهـــؤالء نـــقـــول: اهــالــي 
الــى أي موقع  عــرســال ليسوا مــمــرا 
للنيل  وليسوا طريقا  المواقع،  من 
من الجيش اللبناني او من قيادته، 
وتـــحـــديـــدًا الــعــمــاد قــهــوجــي الـــذي 
وشجاعته  ودرايته  بحكمته  اثبت 
انـــــه عـــلـــى قـــــدر الـــمـــســـؤولـــيـــة وانــــه 
اينما وجدوا،  لالرهابيين  يتصدى 
وانه يحمي الحدود)...( استعمال 
أمر  السياسي  الخالف  في  عرسال 
خــطــيــر، والــــذيــــن يـــحـــرضـــون على 
الفتنة المذهبية عليهم ان يعرفوا 
بــهــذه  مــــن ســـيـــحـــتـــرق  اول  انــــهــــم 

الفتنة هم ومن يحرضون عليها".
وأضــــــــاف: "رأيــــنــــا الــــيــــوم بــعــض 
الى  المؤدية  الطرق  الالفتات على 
عــــرســــال تـــجـــّيـــش وتــــحــــرض عــلــى 
عـــرســـال واهــلــهــا، هـــذا الــمــنــطــق ال 
يـــــؤدي الــــى شــــيء اال الــــى الــفــتــنــة 

المذهبية".

)داالتي ونهرا( الرئيس سالم مستقباًل وفد فاعاليات عرسال في السرايا أمس.  

فتيل عرسال ُنِزع وبقيت التعيينات
املخارج املطروحة قابلة للنقاش

خليل فليحان

سيشهد االثنين المقبل اتصاالت 
مــتــعــلــقــة بـــاالســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي 
الفاتيكاني  الــمــســؤول  وصـــول  بــعــد 
الى  مومبرتي  دومينيك  الكاردينال 
يــحــجــب  ان  دون  مــــن  أمـــــس  لـــبـــنـــان 
ذلــــك الـــمـــوضـــوع الـــســـاخـــن الــمــؤجــل 
مـــنـــذ ثـــالثـــة اســــابــــيــــع، وهـــــو تــعــزيــز 
لتوقيف  عرسال  في  الجيش  وجــود 
وفق  االرهابية  التنظيمات  مسلحي 
ما طالب به وزراء "حزب الله" يؤازرهم 
الــحــر" اضافة  الــوطــنــي  وزراء "الــتــيــار 
االمنيين.  الــقــادة  تعيين  ملف  الــى 
عرسال  الجيش  بــدخــول  والمطالبة 
اقتضتها االنتشار الذي نفذه اللواء 
انــعــقــاد مجلس  مــع  بالتزامن  الــثــامــن 
الــــــوزراء الــخــمــيــس الــمــاضــي، اضــافــة 
النقاط  وضعت  التي  المداخلة  الــى 
على الــحــروف لــوزيــر الــداخــلــيــة نهاد 
الدفاع  وزير  من  المشنوق، مدعومة 
الــوطــنــي ســمــيــر مــقــبــل، وقــــد دافـــع 
كالهما عما يقوم به الجيش المنتشر 
مـــن رأس بــعــلــبــك الــــى عـــرســـال وهــو 
للمسلحين  تسلل  محاولة  أي  يصد 

االرهابيين.
وأفاد مصدر ديبلوماسي "النهار" 
مــطــلــع  مـــومـــبـــرتـــي  الــــكــــارديــــنــــال  ان 
السياسي  الــوضــع  عــلــى  بالتفصيل 
فـــي لــبــنــان مـــن جــمــيــع جــوانــبــه منذ 
كان وزيرا للخارجية، وسينقل رغبة 
المرشحين  الـــى  الــرســولــي  الــكــرســي 
مـــيـــشـــال عـــــون وســـمـــيـــر جــعــجــع فــي 

كرسي  على  بينهما  التنافس  انهاء 
الــرئــاســة بــعــد مـــرور 371 يــومــا على 
الشغور، ألن استمرار هذه المنافسة 
سيضعف موقع الرئاسة االولى التي 
لــلــطــائــفــة الـــمـــارونـــيـــة، وســيــنــاقــش 
معهما ومع زعماء آخرين سبل تقوية 
الــــوجــــود الــمــســيــحــي فـــي لــبــنــان من 

الناحية السياسية.
أمـــــــــا االتـــــــــصـــــــــاالت فـــســـتـــســـتـــمـــر 
فـــي عــطــلــة نــهــايــة االســــبــــوع وقــبــل 
لحل  االثنين  الـــوزراء  مجلس  انعقاد 
الموضوع الخالفي الذي يشدد عليه 
باتخاذ مواقف تصيب  عون ويهدد 
التوازن الحكومي اذا لم يتم تعيين 

قائد للجيش.
وأفــــــــــاد مــــصــــدر يـــــواكـــــب حـــركـــة 
االتصاالت لتذليل عقدة التعيينات 
مـــع قـــرب تــقــاعــد الـــقـــادة االمــنــيــيــن. 
ـــمـــا نـــقـــلـــه الـــمـــشـــنـــوق الـــى  ووفـــــقـــــا ل
عـــون وســـــواه مـــن الــمــعــنــيــيــن الــذيــن 
الـــتـــقـــاهـــم ان ثـــمـــة أســــمــــاء مــرشــحــة 
لــمــركــز قــيــادة قـــوى االمـــن الــداخــلــي 
واذا  القيادة،  لمجلس  مرشحين  مع 
تمت الموافقة على السلة المتكاملة 
فسيوافق وزير الداخلية على اصدار 
تعيينات جديدة، ومتى حان موعد 
التقاعد،  على  الحالي  المدير  احــالــة 
يــطــرح الــمــشــنــوق وجـــوب الــتــمــديــد، 
من  سنا  االكــبــر  بتعيين  يقبل  ولــن 
الضباط ألنه ال ينتمي الى الطائفة 
السنية، وبذلك تكون مدة التمديد 
ايــلــول  حــتــى 23  االول  لــتــاريــخــيــن، 
موعد احالة قائد الجيش العماد جان 

قهوجي على التقاعد، وعندها تعالج 
قــضــيــة تــعــيــيــن قــائــديــن جــديــديــن 
المشنوق  يــمــدد  أو  للمؤسستين، 
لــــلــــواء بـــصـــبـــوص ولـــقـــهـــوجـــي ســنــة 

كاملة.
مـــــخـــــارج  تـــــنـــــاقـــــش  أن  وتـــــــوقـــــــع 
المشنوق، وقد ال ترضي عون، فماذا 
قل عن مقربين 

ُ
ن سيحصل حينها؟ 

من الرابية ان أي قرار نهائي لم يتخذه 
عون في حال لم يعين قائد للجيش 
او لقوى االمن الداخلي نظرا الى دقة 
الــظــروف، وألنــه لــم يقطع االمــل من 
موافقة الرئيس سعد الحريري على 
ولــيــد جنبالط  الــنــائــب  مــا طلبه منه 
روكــز  شــامــل  بتعيين  القبول  لجهة 
قــائــدا للجيش. والــســؤال: فــي حال 
الموافقة، هل يبقى الجنرال مرشحا 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة او يــوافــق على 

رئيس تسوية؟
ودعــــــــا الــــــى الـــــتـــــروي فـــــي اتـــخـــاذ 
الــمــواقــف مــمــا هـــو مـــطـــروح، مــشــددا 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــحــصــيــن الــــبــــالد ضــد 
لــم  وإن  االرهـــــابـــــيـــــة،  الــــتــــهــــديــــدات 
يــعــد مــن الــجــائــز الــمــضــي فــي الخلل 
بــاالســتــقــرار الــســيــاســي والــمــجــازفــة 
بــاالســتــقــرار االمــنــي واقــحــام الجيش 
فـــي مــعــركــة مـــع مــســلــحــي "الــنــصــرة" 
و"داعـــــــش" قــبــل مــعــرفــة مـــا يــنــوون 
الــقــيــام بــه مــن جـــرود عــرســال، وعلى 
االخـــص بعد الــقــرار الــصــارم بضبط 

الوضع.

khalil.fleyhane@annahar.com.lb

"حزب الله" يعتبر أنه
فرض على خصومه رزمة

وقائع سياسية – عسكرية
ال يمكنهم تجاوزها
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إيران: جيش لبنان فساد وشلل!
نشرت وكالتا االنباء االيرانيتان "فارس" و"أرنا" الرسميتان قبل 

أيام مقاال كتبه ماجد حاتمي لم يذّيل بعبارة "هذا المقال يعّبر عن 
رأي كاتبه". وقد حمل المقال العنوان اآلتي: "لن تهزم "داعش" إال 

بتعميم معادلة لبنان الذهبية". ويشرح المقال ما ورد في خطاب 
االمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لمناسبة الذكرى الـ15 

للتحرير وتأكيد نصرالله ضرورة تعميم المعادلة الذهبية اللبنانية 
"الجيش والمقاومة والشعب" معتبرا هذه المعادلة "وصفة سحرية... 

لعالج الحالة المزرية التي تعيشها بلدان المنطقة". وقال أن ما "زاد 
من قوة المجموعات التكفيرية ضعف الجيوش العربية بسبب الفساد 

 حركتها كما هي الحال في لبنان...".
ّ

السياسي الذي شل
هذه النظرة االيرانية الى الجيش اللبناني يالقيها موقفان 

لنصرالله والعماد ميشال عون. فنصرالله قال "نحن نشكل ضمانًا" 
أي "حزب الله". فيما سئل عون في آخر إطاللة تلفزيونية أال 

يستطيع الجيش اللبناني وحده أن يقف في وجه المخاطر على 
الحدود الشرقية فأجاب: "ال، ال يستطيع.  لماذا أحضروا له 3 

مليارات من السالح؟ قد يصل السالح ولكن بعد أن تنتهي الحرب 
في الشرق االوسط...".

كان واضحا في الجلسة االخيرة لمجلس الوزراء أن منطق نصرالله 
وعون حيال الجيش قد هزم، وهذا ما أوضحه وزير الداخلية نهاد 

المشنوق بوضوح عندما أكد أن االجهزة االمنية الرسمية هي التي 
تحمي لبنان وليس "انتصارات" الحزب في القلمون.  ولذلك يشهد 

لبنان اليوم بعد هزيمة هذا المنطق حول ماذا سيفعل الجيش، 
معركة لمن ستكون قيادة الجيش.

إذا كان "حزب الله" هو "درة التاج" في المشروع االمبراطوري 
االيراني فإن هذه "الدّرة" ليست في أحسن أحوالها. فمواكب 

تشييع ضحايا الحزب في معارك سوريا ال تتوقف ال بل أن تشييع 
الضحايا يتم بالجملة. وتقول إحدى الشخصيات البقاعية البارزة 

أن ذوي أحد هؤالء رفضوا تسمية ضحيتهم "شهيدا" وأصروا على 
تسميته "فقيدا" تعبيرا عن رفضهم لحرب "حزب الله" في سوريا 

وهذا أمر لم يكن مألوفا من قبل. وليس حال النظام في سوريا 
بأفضل من حال "حزب الله". إذ يتخّوف خبير روسي خالل اتصال 

بينه وبين صديقه اللبناني "من حصول تطورات مفاجئة في سوريا 
تؤدي الى سقوط الرئيس بشار"...

ق االيراني يمكن متابعة 
ّ
من أجل فهم أكثر لما كتبه المعل

تطورات العراق التي تخوض فيها الميليشيات الممولة إيرانيا 
الحرب ضد "داعش" تحت شعار "لبيك يا حسين"وهو أمر أوضحته 

المستشارة االميركية السابقة للجيش في العراق إيما سكاي 
في حديث مع قناة "سي أن أن" التلفزيونية حيث قالت "ال 

يمكن الحصول على جيش وطني في الوقت الذي ال يتفق فيه 
السياسيون على هوية الدولة"...

هل ينجو لبنان من النظرية االيرانية التي تقّدم الميليشيا على 
الجيش؟ تلك هي المسألة.

ahmad.ayash@annahar.com.lb

في منتهى الجد
 موسى لـ"النهار": باقون يف الحكومة ولن نقاطع جلسات االنتخابأحمد عياش

يجب فتح حوار جّدي هدفه األساسي انتخاب رئيس للجمهورية 
غدًا تنتهي الدورة العادية لمجلس النواب، وال أمل في فتح دورة استثنائية، ليغرق بدوره في الفراغ الذي لم يخرج منه اصال، كون اعضائه 

لم يروا ضرورة لالجتماع والتشريع سوى لزيادة رواتبهم وتمديد واليتهم وتعديل مادة في قانون السير. وها هو رئيسه نبيه بري يتذوق 
طعم فراغ الكرسي، بعدما فشل في تمرير حتى "تشريع الضرورة"، ويمأل الوقت الضائع بدعوات شكلية الى انتخاب رئيس للجمهورية، 

يدرك سلفا انه لن يحصل قبل ان يقضي الله امرا كان مفعوال اقليميا ودوليا. كيف تنوي كتلة "التنمية والتحرير" التصرف؟ وماذا ستفعل 
لمواجهة الظروف والواقع؟ اسئلة يجيب عنها عضو الكتلة النائب ميشال موسى.

مي عبود أبي عقل

¶ ب����ع����د مـــــــــرور عـــــــام عــــلــــى الـــــفـــــراغ 
الـــرئـــاســـي، أال يــســتــحــق االمــــر اجـــراء 

استثنائيا لعقد هذا االستحقاق؟
يـــكـــون تحت  ان  يــجــب  اجــــــراء  أي   -
ــــه اذا دخــلــنــا  الـــدســـتـــور، ألن ســقــف 
امــور  فــي  الــدســتــور  مخالفة  بمنطق 
مـــهـــمـــة عـــلـــى غــــرارانــــتــــخــــاب رئــيــس 
جـــمـــهـــوريـــة، فــيــصــبــح بـــاالمـــكـــان ان 
ندوس عليه في كل االمور االخرى. 
الـــمـــطـــلـــوب الــــيــــوم، عـــــوض تــعــديــل 
الــدســتــور، بـــذل الــمــزيــد مــن الجهد 
الـــداخـــلـــي والـــتـــواصـــل بــيــن األفـــرقـــاء 
الداخليين من اجل ملء هذا الشغور 
المؤسف، خصوصا في ظل الظروف 
الصعبة التي نمر بها اليوم، والطريق 
االســهــل واالســـرع واالفــضــل هــي ان 
الــى االمــام  يتقدم كــل فريق خطوة 

من اجل الوصول الى هذا الهدف.
العديد  فــي  الدستور  ينتهك  اال   ¶

من االمور االخرى؟
- هــــذا الــبــلــد يــتــألــف مـــن طـــوائـــف، 
وقـــــد حـــفـــظ الـــدســـتـــور حـــقـــوق كــل 
واحدة منها، والتسرع اليوم لتجاوزه 
انـــــقـــــاذا لـــوضـــع مـــعـــيـــن، قــــد يــســيء 
في  التعديل  بــهــذا  مــن يطالب  الــى 

المستقبل.
انـــتـــظـــار ان يــقــتــنــع  الــــحــــل؟  ¶ ومـــــا 
االستحقاق  بــاجــراء  المعطل  الفريق 

او ال؟ 
- الحل ان يذهب الــنــواب الــى مزيد 
مـــــن الــــتــــواصــــل وتــــســــريــــعــــه، والـــــى 
حـــــوار مــجــد مـــن اجــــل الــــوصــــول الــى 
الـــســـقـــوف الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي حـــددهـــا 
الـــدســـتـــور وهــــي الــثــلــثــان مـــن اجــل 
المطلقة  واالكثرية  الجلسة،  انعقاد 
مــن اجـــل االنــتــخــاب، والــتــي تحافظ 
للدستور  االســاســيــة  الــمــبــادئ  على 
الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــــالــــعــــيــــش الـــمـــشـــتـــرك 

واالعتدال في هذا الوطن.
¶ يـــقـــول الــرئــيــس بــــري ان الـــفـــراغ 
تـــعـــطـــيـــل  يــــــوجــــــب  ال  الـــــــرئـــــــاســـــــي 
ــــمــــؤســــســــات، لـــكـــن مــــــــاذا يــفــعــل  ال
الــدعــوات  غــيــر  الـــفـــراغ  هــو لتعطيل 

الشكلية الى جلسات االنتخاب؟
االنتخابات  بــري  الــرئــيــس  استبق   -

الـــرئـــاســـيـــة فــــي الـــفـــتـــرة الــســابــقــة، 
وأرســــــل قــبــل شــهــريــن مـــن انــتــهــاء 
والية الرئيس ميشال سليمان وفدا 
من  بينهم،  مــن  وكــنــت  مــن كتلته، 
اجل التواصل مع االفرقاء، واستمزاج 
رأيــــــهــــــم بـــــمـــــوضـــــوع االنــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية، وتحضير االجواء من اجل 
الـــدعـــوة الـــى جــلــســة انــتــخــاب، كــان 
يــأمــل ان تــكــون نــاجــحــة قــبــل موعد 
هذه  اآلن  ويتابع  الرئاسي.  الشغور 
الــمــهــمــة، ويــســتــخــدم كــل الــوســائــل 
الـــمـــمـــكـــنـــة، ويـــــجـــــري االتـــــصـــــاالت 

المكثفة.
على  بــري  الرئيس  يــلــوم  البعض   ¶
الــى جلسات متالحقة  عــدم دعــوتــه 
خـــالل األيـــــام الــعــشــرة االخـــيـــرة قبل 

انتهاء الوالية؟
- كـــــان كـــالمـــه واضــــحــــا: أدعــــــو الـــى 
في  تــغــيــيــر  حــصــل  واذا  جـــلـــســـات، 
ايجابية  يظهر  السياسي  المشهد 
ـــرئـــاســـة، ادعـــو  مـــا فـــي انـــتـــخـــابـــات ال
ــــى عــقــد جــلــســة. الــمــوضــوع  حــــاال ال
لـــيـــس مــــوضــــوع شـــكـــل الــــدعــــوات، 
الــمــوضــوع عمليا، وهيأ  اســتــبــق  هــو 

االجواء لتكون جلسة االنتخاب 
نــاجــحــة، اســتــمــزج كـــل اآلراء 
لـــكـــي ال يــقــاطــعــهــا الــجــمــيــع 
مــنــذ الــمــرة االولـــــى، ومـــا زال 
االفرقاء  مع  التواصل  يتابع 

اآلخـــــــــــــريـــــــــــــن. 
لـــــكـــــن هـــــذا 
الــمــوضــوع 
يــرتــبــط  ال 
بـــرئـــيـــس 

الـــمـــجـــلـــس فـــــقـــــط، بــــــل بــــاالفــــرقــــاء 
الممثلين  الــبــلــد  فـــي  الــســيــاســيــيــن 
بــكــتــلــهــم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي مــجــلــس 

النواب.
¶ لكن المقاطعين هم حلفاؤه؟

- منذ البداية قال الرئيس بري انا ال 
ونحضر  ككتلة،  نقاطع  ولم  اقاطع، 
كل الجلسات. لكل شخص حلفاؤه 
وآراؤه، لكن ال يمكنه ان يؤثر على 
الــبــلــد مختصرا  لــكــان  واال  حــلــفــائــه، 

بشخص او اثنين.
¶ ما نفع الحلف اذا لم يتفق الحلفاء 

على امر مصيري كهذا؟
- حتى من يقاطع لديه وجهة نظر 
فــــي الــــمــــوضــــوع. مــــن هـــنـــا يــفــتــرض 
فــتــح حـــــوار جــــدي وفــعــلــي بــيــن كل 
االفـــرقـــاء هــدفــه االســـاســـي انــتــخــاب 
االستحقاق  هــذا  جمهورية.  رئيس 
مــهــم جـــــدا، كـــونـــه رســـالـــة يــجــب ان 
الحفاظ  بــضــرورة  الجميع  الــى  توجه 
على الرئيس المسيحي الوحيد في 
الشرق، وبأن هذا البلد يحافظ على 
ثانية،  ناحية  مــن  سلطاته.  تــوزيــع 
الـــشـــغـــور  ابــــيــــنــــا،  ام  شـــئـــنـــا 
الــــــرئــــــاســــــي يـــعـــطـــل 
ـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات  ال
االخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى، 
ان  ويــــــــــــجــــــــــــب 
يـــكـــون الـــهـــدف 

االكـــبـــر واألهـــــم الـــيـــوم هـــو الــتــواصــل 
فقط  ليست  القصة  االفــرقــاء.  بين 
مقاطعة جلسة او ال، بل هي تفاهم 
االفـــــرقـــــاء عـــلـــى عـــقـــد جــلــســة تــنــتــج 
رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة، وتــــعــــود عــجــلــة 

المؤسسات الى الدوران.
ــــري صـــديـــق وحــلــيــف  ¶ الـــرئـــيـــس ب
للنائب وليد جنبالط وللسيد حسن 
نصرالله، أال يستطيع شيئا معهما؟
الممكنة، لكن  الــجــهــود  بــذل كــل   -
في السياسة الصداقة شيء والعمل 
الــســيــاســي شـــيء آخـــر، ولــكــل واحــد 

حساباته.
¶ هـــــل تـــلـــعـــب كـــتـــلـــتـــا "الـــتـــنـــمـــيـــة 
لعبة  للمقاومة"  و"الــوفــاء  والتحرير" 
الــمــجــلــس وفــي  تــقــاســم االدوار فــي 
الحكومة، يعني "واحد بيشد وواحد 

بيرخي"؟
- كــــال. فـــي الــعــديــد مـــن الــمــحــطــات 
كـــان هــنــاك رأي مــخــتــلــف لــالفــرقــاء، 
ومـــــارســـــوه. وفــــي هــــذا االســتــحــقــاق 
االنتخابات  بمقاربة  رأيه  لكل فريق 
الـــرئـــاســـيـــة، والـــرئـــيـــس بـــــري ذهـــب 
باتجاه حضور كل الجلسات ليبعث 
على  ان  الجميع  الى  واضحة  برسالة 
المجلس االسراع في انتخاب رئيس 

جمهورية، ولسنا من المقاطعين.
¶ هــــل يـــشـــعـــر الـــرئـــيـــس بــــــري انـــه 
اصبح رئيسا لمجلس فــارغ ال يقوم 

بمهماته؟
- من يدعو الى حوار جامع بين 
الــلــبــنــانــيــيــن فـــي الـــعـــام 2006 
كبيرة  الخصومة  كانت  عندما 
بين األفـــرقـــاء، ومــن يــدعــو الى 
المتخاصمين  بين  اليوم  حــوار 
األكـــــبـــــر "تـــــيـــــار الــمــســتــقــبــل" 
و"حـــزب الــلــه" ال يــكــون هدفه 
ان يبقى في مؤسسة معطلة، 
بل هدفه وطني جامع. يحاول 
بـــري دائــمــا ايــجــاد صــلــة وصــل 
تباعدت  مهما  األفـــرقـــاء،  بين 
وعنده  السياسية،  المواقف 
الـــهـــم الـــوطـــنـــي األبـــعـــد من 
ادارة مــؤســســة كــبــيــرة في 
الــلــعــبــة  كـــانـــت  اذا  الـــبـــلـــد. 
والتشنجات  الــســيــاســيــة 
الــتــي يرتبط  الــســيــاســيــة 

المنطقة،  فــي  يــجــري  بما  منها  جــزء 
فـــــــــــأول مـــــــن يــــــريــــــد حــــلــــحــــلــــة هـــــذه 
التشنجات هو الرئيس بري النه على 
مــثــل مجلس  مــهــمــة  رأس مــؤســســة 
الـــــنـــــواب، وهـــــو عـــلـــى عـــالقـــة جــيــدة 
وعلى تواصل دائم مع كل األفرقاء، 
وعنده ما يكفي من الحكمة لمعالجة 
المشاكل ومنع االنزالقات الكبرى في 
العمل  ينقذ  ان  حــاول كثيرا  البالد. 
المؤسساتي في مجلس النواب من 
خـــالل الــقــبــول بــمــا يــســمــى "تــشــريــع 

الضرورة"، وهو اختراع لبناني، لكنه 
وسيلة للتعبير عن أننا من جهة لن 
ان  يجب  وال  الرئاسي  الفراغ  نتعود 
نتعود، لكن علينا من جهة اخرى ان 
واألهــم  بالممكن  الناس  امــور  نسير 
انهت  التي  الموجودة  القوانين  من 
مـــة بين  الــلــجــان دراســـتـــهـــا، والـــمـــواء
االمرين. لكن لالسف حتى هذا االمر 
لم ينجح، وضمن تقاطع معين، بدا 
المطلوب ايضا شل مؤسسة  وكأن 
الرئيس  وبــالــتــالــي  الـــنـــواب.  مجلس 
بــــــري هـــــو اكــــثــــر مـــــن يـــســـعـــى لــيــس 
فقط الى تسيير االمــور في مجلس 
الــنــواب، بل ايضا الــى اعــادة اللحمة 
ــلــبــنــانــيــيــن الــمــتــخــاصــمــيــن،  بـــيـــن ال
والـــدلـــيـــل هــــذا الــــحــــوار الـــقـــائـــم بين 

األفرقاء. 
"حزب  في  حلفاؤكم  انسحب  اذا   ¶
الله" و"التيار الوطني" من الحكومة 
معهم  تقفون  هــل  او...  اعتكفوا  او 

في اي قرار يأخذونه؟
- كال، بالنسبة الينا موضوع الحكومة 
مهم جدا، وهي من المؤسسات التي 
من المفروض ان تبقى، مع العلم ان 
الجميع يدرك قدرتها الضعيفة في 

انتاج القرارات، التي تؤخذ باالجماع، 
وهذا من االمور المؤسفة التي تنتج 
حكما عــن الــشــغــور الــرئــاســي، وهــي 
انتاجية ضعيفة بكلفة غالية. لكن 
بالرغم من هذا الوضع يجب ان تتابع 
بمطبات  مــرت  ولــو  عملها،  الحكومة 
سياسية كبيرة، ألنه ال بديل منها. 
اذا اســتــقــالــت أيـــن تــذهــب الــبــالد؟ 
باقون في الحكومة مهما حصل، ألن 
وجــودهــا ضـــروري جـــدا، وال خــيــارات 

اخرى.
¶ هل تعتبر انك تمثل المسيحيين 

في منطقتك؟ 
وغير  المسيحيين  امــثــل  انــا  طبعا   -
الــمــســيــحــيــيــن مــــن ابــــنــــاء مــنــطــقــتــي 
الـــذيـــن انــتــخــبــونــي. وهــــم يــعــيــشــون 
مــجــتــمــعــيــن مـــع بــعــضــهــم، وال يــجــوز 
ألحــــد ان يــفــصــل بــيــن الـــنـــاس في 
المناطق المختلطة. ولهذه الصيغة 
الـــتـــي انــتــخــبــت عــلــى اســـاســـهـــا دور 
اســاســي فــي هــذا الــمــوضــوع. افتخر 
انـــنـــي مـــن مــنــطــقــة مــخــتــلــطــة، ورغـــم 
سابق  الــى  بسرعة  عــادت  معاناتها، 
عـــهـــدهـــا قـــبـــل الـــتـــهـــجـــيـــر، بــالــســكــن 
والخدمات العامة واللحمة والعالقات 
الجيدة بين االطراف بفضل التالحم 
بين أفرقائها من الطوائف المختلفة 
وســـــعـــــي قــــيــــاداتــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة. 
بـــــري دور اســــاســــي فــي  ولـــلـــرئـــيـــس 
المنطقة،  الـــى  المسيحيين  عــــودة 
مـــن خــــالل مــجــلــس الــجــنــوب وبــاقــي 

مؤسسات الدولة.
¶ إلــــى اي مــــدى انــــت مــســتــقــل في 

قراراتك؟ 
انــه وال مــرة طلب الرئيس  - اشــهــد 
بـــري مــنــي الــتــصــريــح بــاتــجــاه معين، 
او ان اعـــــدل بــمــوقــف مــعــيــن. اقـــول 
رأيــي دائما بحرية، ولم اتعرض مرة 
امــارس  امــــالءات.  او  او تمن  لضغط 
قــنــاعــاتــي واعــــرف حـــدود لعبتي في 
الجماعي.  والعمل  السياسي  العمل 
لو لم اكن مقتنعا بوجهة نظر الموقع 
ـــذي انـــا فــيــه لــخــرجــت مــنــه، ال احــد  ال

يجبرني على البقاء.

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

بورتوالنو يف "اليوم العاملي لحَفَظة السالم":
"اليونيفيل" تحمل رسالة أمل للشعب اللبناني

الحريري: انفجار الدمام هدفه
استدعاء الوباء املذهبي إلثارة الغرائز

صور - "النهار"

لـ"اليونيفيل"  الــعــام  الــقــائــد  أع��ل��ن 
الــجــنــرال لــوتــشــيــانــو بــورتــوالنــو "أن 
اليونيفيل تحمل رسالة امل مهمة 
ــلــبــنــانــي، ومــن  مـــن اجــــل الــشــعــب ال
ننظر  ان  نــســتــطــيــع  عــمــلــهــا  خــــالل 

بتفاؤل الى مستقبل لبنان". 
وأشــــــــار فــــي احــــتــــفــــال بـــــ"الــــيــــوم 
التابعين  الــســالم  لحفظة  الــعــالــمــي 
لــــالمــــم الــــمــــتــــحــــدة"، فــــي الـــنـــاقـــورة 
أمــــس، فـــي حــضــور الــعــمــيــد الــركــن 
الجيش،  قائد  ممثال  جانبيه  محمد 
ورئــــيــــس مــجــلــس الـــقـــضـــاء االعـــلـــى 
جـــان فــهــد، وفــاعــلــيــات، الـــى تــزامــن 
ــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي لــحــفــظــة الـــســـالم  ال
ــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الــســبــعــيــن  مــــع ال
إلنــشــاء االمــــم الــمــتــحــدة، الفــتــًا الــى 
عام  اليونيفيل  تأسيس  "منذ  أنــه 
عـــن 330  يـــزيـــد  مـــا  1978 ضــحــى 
السالم  حفظة  من  وعسكريا  مدنيا 
بحياتهم من اجل قضية السالم في 

جنوب لبنان".
ـــــه لــمــن الــمــشــجــع  ومـــمـــا قـــــال: "إن
والــمــحــفــز، أن نــكــون شـــهـــودا على 
الــــعــــالقــــة الــــقــــويــــة الــــقــــائــــمــــة عــلــى 
التي  والصداقة  المتبادل  االحــتــرام 
تـــربـــط افــــــراد الــيــونــيــفــيــل بــســكــان 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان. وانـــــه لــفــخــر لـــي ان 
اكــــون هــنــا الـــيـــوم ألشــاطــركــم هــذه 
الــــمــــرحــــلــــة مـــــن الــــــهــــــدوء الـــنـــســـبـــي 
الخطير  الحادث  عقب  واالستقرار، 
لــخــرق وقـــف األعــمــال الــعــدائــيــة في 
28 كانون الثاني 2015. اعتقد ان 
اليونيفيل وحفظة السالم التابعين 
لــهــا مـــن الــعــســكــريــيــن والــمــدنــيــيــن 
عــلــى الــــســــواء، أظــــهــــروا مــــرة أخـــرى 
مدى التزامهم الدور المحوري الذي 

 يقومون به من اجل خدمة السالم.
فـــفـــي ذلـــــك الـــــحـــــادث، اســتــطــاعــت 
قـــدرتـــهـــا  تـــبـــرهـــن  ان  الـــيـــونـــيـــفـــيـــل 
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي كــــال الــطــرفــيــن 
الحـــتـــرام وقـــف االعـــمـــال الــعــدائــيــة، 
استعادة  فــي  الفعالة  ومساعدتها 
الـــخـــط االزرق.  ـــهـــدوء عــلــى طــــول  ال
السالم  لحفظة  العالمي  اليوم  وفــي 

الــتــابــعــيــن لــالمــم الــمــتــحــدة، اود ان 
اثني على جميع االفراد العاملين في 

والتزامهم  لشجاعتهم  اليونيفيل 
الــســالم ومهنيتهم  اجــل  مــن  العمل 
الــتــي اظــهــروهــا ليس مــن أجــل أداء 
اليومية فحسب، بل ايضا  اعمالهم 
االستثنائية". الــظــروف  خـــالل   مــن 
اليونيفيل  الـــتـــزام  "تــأكــيــد  وجــــدد 
والـــبـــنـــاء عــلــى انــجــازاتــهــا الــســابــقــة، 
مـــن اجـــل بــنــاء الـــســـالم واالســتــقــرار 
فاليونيفيل  لــبــنــان.  فــي  واالزدهــــار 
تــحــمــل رســالــة امـــل مــهــمــة مــن اجــل 
اللبناني، ومن خالل عملها  الشعب 
نــســتــطــيــع ان نــنــظــر بـــتـــفـــاؤل الـــى 
مــســتــقــبــل لــبــنــان. وأؤكــــــد لــكــم أن 
مساعدة  فــي  مستمرة  اليونيفيل 
المعطاء  وشعبه  الجميل  البلد  هــذا 
مـــن اجــــل الــحــفــاظ عــلــيــه، وتمتين 
وقـــف األعــمــال الــعــدائــيــة واالحــتــرام 
الكامل للقرار 1701". ووجه تقديرًا 
خـــاصـــًا لــلــجــيــش والــــقــــوى االمــنــيــة، 

وحيا الدول الـ39 المشاركة. 
ـــد وجـــانـــبـــيـــه فــــي هـــذه 

ّ
وكــــــان قـــل

المناسبة، الضباط الدوليين "وسام 
األمم المتحدة لخدمة السالم".

ق������ال الــــرئــــيــــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
تعقيبًا على انفجار الدمام ان "قدر 
السعودية ان تواجه ااٍلرهاب بكل 
اشــكــالــه وتــنــظــيــمــاتــه وكــيــانــاتــه 
الــفــكــريــة واألمـــنـــيـــة، وقــــدرهــــا ان 
الحملة  ضريبة  جديدة  مرة  تدفع 
على الفكر الضال ورفض االنجرار 
دول  لها  تعمل  الــتــي  الفتنة  الــى 
وتــــريــــد  ومــــنــــظــــمــــات،  وأدوات 
لــلــبــلــدان الــعــربــيــة واإلســالمــيــة ان 

تغرق في حرائقها.
تــتــصــدى  ان  أيــــضــــًا  وقـــــدرهـــــا 
زورًا  الــعــالــم  يــجــتــاح  الــــذي  للخطر 

باسم االسالم والمسلمين".
عــمــل  االنــــفــــجــــار  "ان  اضـــــــــاف: 
خسيس ال غرض منه سوى النفخ 
الوباء  واستدعاء  الفتنة  رمــاد  في 
الــمــذهــبــي الـــــذي تــحــركــه جــهــات 
الــســعــودي،  الــداخــل  الـــى  معلومة 
الغرائز  إلثـــارة  دنيئة  محاولة  فــي 

الــمــذهــبــيــة بــيــن ابـــنـــاء الــمــمــلــكــة. 
رد مسؤول  مــن  ولــن يكون هناك 
الـــجـــرائـــم  هــــذه  مـــثـــل  عـــلـــى  ورادع 
اإلرهــــابــــيــــة، افـــضـــل مـــن الــرســالــة 
الــــتــــي وجـــهـــهـــا خـــــــادم الـــحـــرمـــيـــن 
الـــشـــريـــفـــيـــن الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
االمير  العهد  ولي  الى  العزيز  عبد 
محمد بــن نــايــف بــن عــبــد الــعــزيــز، 
بـــعـــد االنـــفـــجـــار الــــــذي اســتــهــدف 
وهي  القطيف،  في  القديح  بلدة 
ــــة الــــتــــي تــــحــــدد خـــطـــوط  ــــرســــال ال
المواجهة مع ااٍلرهاب والساكتين 
عــنــه والــمــتــعــاطــفــيــن مــعــه، وتضع 
السعودي  الوطني  النسيج  وحدة 
وحـــمـــايـــتـــه مــــن اي تـــهـــديـــد، فــي 
الــتــي ترعاها  اولــويــة االهــتــمــامــات 

الدولة".
داعـــــش  تـــنـــظـــيـــم  "ان  وخـــــتـــــم: 
الـــتـــدخـــل  الـــــــرد عـــلـــى  يــعــتــقــد ان 
اإليــــرانــــي فـــي الــــشــــؤون الــعــربــيــة، 
يكون باالنتقام من ابناء الطائفة 
لبنان  او  الــمــمــلــكــة  فـــي  الــشــيــعــيــة 
الــعــراق او ســواهــا، وهــو تفكير  او 
اســــود ال يــمــت الـــى قــيــم االســـالم 
والـــعـــروبـــة بــصــلــة، بـــل هـــو الــوجــه 
القبيح اآلخر للجرائم التي ترتكب 
فــي ســوريــا وغــيــرهــا، ويــنــدرج في 
لجعل  الــمــجــنــون  المخطط  ســيــاق 
المسلمين،  المذهبية بين  الفتنة 
الـــــقـــــاعـــــدة الــــتــــي تــــتــــحــــرك فــيــهــا 
لكن  السياسي.  الــصــراع  ساحات 
الــســعــوديــة ســتــبــقــى بــخــيــر، وهــي 
قــــــادرة، بـــوحـــدة ابــنــائــهــا وحــكــمــة 
العهد  ولــي  وارادة  الحرمين  خــادم 
التصدي  على  العهد،  ولــي  وولــي 
مهدها،  فــي  الفتنة  ووأد  للمحنة 
مهما حـــاول داعـــش او ســـواه الــى 

ذلك سبياًل".

كاغ زارت وزير الداخلية:
ندعم االجراءات على الحدود الشرقية

ج����ددت الــمــمــثــلــة الــخــاصــة لالمين 
كاغ  سيغريد  المتحدة  لالمم  العام 
دعمها لحكومة الرئيس تمام سالم 
فـــي كـــل االجـــــــراءات الــتــي تتخذها 
البـــقـــاء الـــحـــدود الــشــرقــيــة آمــنــة مع 

سوريا.
اســــتــــقــــبــــل وزيــــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
والــبــلــديــات نــهــاد الــمــشــنــوق كـــاغ، 

ونـــاقـــشـــا الــــتــــطــــورات فــــي عـــرســـال 
والقلمون.  

ــــدعــــم الــكــامــل  واكـــــــدت كـــــاغ "ال
لــحــكــومــة الــرئــيــس ســـالم ولــلــقــوات 

الشرعية اللبنانية المسلحة".
وعن الفراغ الرئاسي، لفتت الى 
ان "المجتمع الدولي يجدد تأييده 
لــلــحــكــومــة ويــقــف الـــى جــانــبــهــا في 
كل االجـــراءات التي تتخذها البقاء 

الحدود الشرقية آمنة مع سوريا".
والحقا التقى المشنوق الرئيس 
وزراء  رئيس  يرافقه  الجميل  أمين 
ـــافـــاريـــا الـــســـابـــق غـــانـــتـــر بــاكــســتــن  ب
ورئـــيـــس مــؤســســة "كــــونــــراد" ادن 

هافن.
وقال باكستن: "بحثنا في الوضع 
االمني والذي هو نسبيا جيد، فضال 
ان  الالجئين، وعلمت  مــوضــوع  عــن 
يـــوازي  المقيمين  الــســوريــيــن  عـــدد 
الــلــبــنــانــيــيــن، وهـــــذه مشكلة  عــــدد 
كبيرة، فنحن لدينا بضعة آالف من 
الماني،  مليون   80 بين  الالجئين 
ونرى ان هناك ازمة، فكيف انتم في 
الالجئين  عـــدد  اصــبــح  حيث  لبنان 

يوازي تقريبا عدد اللبنانيين؟".

أمثل المسيحيين وغير 
المسيحيين في منطقتي 

وأعرف حدودي في اللعبة 
السياسية

االستحقاق  موسى: 
بــرئــيــس  ـــط  ـــب ـــرت ي ال 
الــمــجــلــس فــقــط بل 
باالفرقاء السياسيين.
 )ابرهيم الطويل(

منذ تأسيس اليونيفيل 
عام 1978 ضحى ما يزيد 
عن 330 مدنيا وعسكريا 

من حفظة السالم 
بحياتهم من اجل قضية 
السالم في جنوب لبنان
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فخامة العميد
من أين أبدأ بالكتابة عن العميد ريمون إده، لمناسبة احتفالّية 

التكريم التي تقيمها "جمعّية أندية الليونز الدولية" في بيت 
المحامي بعد ظهر اليوم؟

من أين أدخل إلى هذا "العالم المختلف" الذي كان يتجّسد بأحلى 
وأنظف أدواره عْبر شخص العميد، وأخالقه، وقيمه، وثباته على 

ف أمة؟
ّ
إيمانه بلبنان الواحد والشعب الذي يؤل

كان هذا الرجل الذي ال يتكّرر واثقًا من أن الشعب اللبناني 
سيقبل بلبنان أكثر مما كان يقبل به سنة 1921، ثم بعد االستقالل 
سنة 1943: ولي أمل أن هذا الشعب سيعرف أنه من األفضل له أن 

يعيش على مساحة 10 آالف كليومتر مرّبع من أن يعيش في مساحة 
أوسع، وألسباب شرحها يطول.

من أبرز صفات ريمون إده وميزاته أنه نظيف. نظيف في 
السياسة، في الدفاع عن الوطن، في التمّسك بالنظام الديموقراطي 

والحريات، في عالقاته مع أصدقائه واآلخرين.
 والضمير والمواقف 

ّ
حتى خصومه كانوا يعترفون له بنظافة الكف

دون أنه 
ّ
السياسّية، وكل ما يصدر عنه من تصّرفات وكلمات. ويؤك

أصلح الذين يأتون إلى رئاسة الجمهورية، إذا أتاحوا له فرصة العبور.
وجميع من عرفوه عن كثب ومن بعيد يؤكدون أنه لم يقصد يومًا 
من السياسة غاية شخصية، حتى رئاسة الجمهورية كانت بالنسبة 
إليه فرصة إلعطاء مثال جديد، ونموذج جديد، وأسلوب جديد في 

قيادة البالد والتعامل مع المصلحة العليا.
كان أندر من أن يتكّرر في شخص آخر. وألن خصومه األلداء 

كانوا يخشون نظافته واستقامته ضحوا وبذلوا وعملوا ما ال ُيعمل 
كي يحولوا دون وصوله إلى قصر الرئاسة، وخصوصًا يوم كانت 

الصالحيات مجتمعة بمجملها في حوزة رئيس الجمهورية.
في مرحلة المواجهة العنيفة مع الشهابّية والمكتب الثاني، 

وبعد انتصار الحلف الثالثي في االنتخابات النيابية، اخترقت دودة 
اق وبقي العميد وحيدًا. قال لي 

ّ
الخالفات الحلف... فتفّرق العش

على األثر: خّي، كابوس وزاح عّني. اآلن تحّررت من التردد واللف 
والدوران. كنت أتناول حّبتين من المهدئ قبل دخول اجتماعات 

الحلف. اآلن خلصنا من المهدئات.
من حاالته وحكاياته الغريبة أنه حين كان يقف خطيبًا في 
مجلس النواب، كان خصومه يالقونه بالتخبيط على الطاوالت 

تشويشًا واحتجاجًا، وكي ال يسمع النواب والصحافّيون كالمه من 
جّراء "المخّبطين".

إال أنه كان يواصل الكالم: أنا نائب األمة، ومن واجبي أن أدافع عن 
حقوق الشعب، ولن ترهبني قوة على وجه األرض.

يوم طلبت منه أن يصف نفسه للناس، احمّر وجهه ضاحكًا: إني 
أكره الكذب والنفاق والتدجيل وسياسة اللف والدوران، واختلف 

من هذه الناحية مع السيد ميكيافيللي، كما أكره أن أموت في 
فراشي. المصادفة أخذتني الى السياسة.

ما أحوج لبنان اليوم إلى العميد أو من يشبهه!

elias.dairy@annahar.com.lb

نهاريات
الياس الديري

غضب يف ببنين ملقتل أحد أبنائها يف املنية
ومطالبة بكشف الجناة سريعًا ومعاقبتهم

درباس: املخيمات تنّفس االحتقان يف 6 أشهر

مامبرتي يف بيروت عارضًا األوضاع: 
البابا يتابع عن قرب االحداث يف لبنان

العرقوب: عودة 450 عائلة الى سوريا

الفتات يف بعلبك - الهرمل
ترفض "التكفيريين"

عكار - "النهار" 

عم االستنكار والغضب بلدة ببنين 
ع��ل��ى اث���ر م��ق��ت��ل اب���ن ال��ب��ل��دة ال��ش��اب 
بطلق  المنية  بلدة  ف��ي  قاسم  احمد 
ن����اري ف���ي ال�����رأس ل��ي��ل ال��خ��م��ي��س – 
الجمعة. وعقب مراسم التشييع التي 
في  عقد  الجمعة،  ظهر  ص��الة  تمت 
منزل والد الضحية في ببنين مؤتمر 
فاعليات  م��ن  حشد  حضره  صحافي 

البلدة ووجهائها وعائلة الضحية.
وت����ح����دث رئ���ي���س ب���ل���دي���ة ب��ب��ن��ي��ن 
كفاح الكسار باسم المجتمعين قال: 
"انه يوم حزين في تاريخ بلدة ببنين 
ال��ت��ي تعتبر ه��ذا ال��ح��ادث طعنة في 
قلب كل فرد من ابناء هذه البلدة وان 
موصوفة  جريمة  ب��االم��س  م��ا حصل 
ن��ك��راء.  المعايير وه���ي ج��ري��م��ة  ب��ك��ل 
ون��ح��ن وب��ك��ل أس��ف اصبحنا ف��ي بلد 
قتل االن��س��ان فيه اسهل م��ن شرب 
الماء، وبسبب فوضى السالح وحمل 
للدولة  المتراخي  والتعاطي  السالح 
مع حملة السالح وصلنا الى ما وصلنا 
اليه. نفقد أحبابنا وأبناءنا يوما بعد 
ي���وم. ان ه���ذا ال��ك��الم ب��رس��م ال��دول��ة: 
ابناءنا بهذا  الى متى سنبقى نفقد 
الشكل ومن يتحمل مسؤولية دماء 

الشباب؟
اب��ن��ن��ا ق��ت��ل ول���م ن��ع��رف ألي ذن��ب، 
ذهب ليلعب الرياضة في أحد االندية 
في بلدة المنية وأمام رؤوس االشهاد 
وامام كل الناس يعود الى أهله جثة 
ال����رأس. اي  ن���اري ف��ي  مصابة بطلق 
عدل واي انصاف هذا؟ اننا في ببنين 
نعتبر اليوم ان دم احد ابنائنا قد هدر 
ونحن نسعى الن نعرف حقيقة من 
وراء ه��ذه ال��ح��ادث��ة وم��ن ه��و الفاعل، 
وقسما اننا لن نسكت عن هذا الدم 
وكل ابناء ببنين مجندون لألخذ بحق 

هذا الشاب المغدور".
وأث���ن���ى ال���ك���س���ار ع��ل��ى ال���ق���ي���ادات 
الذين  المنية  ف��ي  "أه��ل��ن��ا  وال��وج��ه��اء 
ومنذ لحظة وقوع الجريمة حتى اآلن 
مستنكرين  معنا  االتصاالت  يجرون 
الجريمة ويبدون حزنهم واستنكارهم 
لما حصل وانهم يعتبرون هذا الجرح 
المنية قبل ان يكون جرح  هو ج��رح 

ببنين". 
مخاتير  راب��ط��ات  ات��ح��اد  واستنكر 
عكار "الجريمة البشعة"، وتال رئيس 
اإلتحاد زاهر الكسار بيانًا دعا فيه الى 
المجرد  "المجرم  في كشف  اإلس���راع 
من إنسانيته وإن��زال أشد العقوبات 

بحقه".

ب��������دع��������وة م��������ن "م��������رك��������ز ال�����ش�����رق 
أقيمت  االستراتيجية"  للدراسات 
ج��ل��س��ة ن��ق��اش ح���ول "ت��أث��ي��ر ازم���ة 
الالجئين السوريين على االقتصاد 
ال��ل��ب��ن��ان��ي: ح��ق��ائ��ق وح����ل����ول"، في 
االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  حضور 
رش�����ي�����د درب�������������اس، م����م����ث����ل وزي������ر 
وممثلين  وال��ب��ل��دي��ات،  ال��داخ��ل��ي��ة 
للقطاعين العام والخاص، وممثلي 
الدولية  والمنظمات  المؤسسات 

المعنية بملف الالجئين. 
وب����ع����د ت����ق����دي����م ل����م����دي����ر م���رك���ز 
االستراتيجية  ل��ل��دراس��ات  ال��ش��رق 
س���ام���ي ن������ادر، أوض�����ح درب������اس أن 
ه����ن����اك م���ل���ي���ون���ا ون����ص����ف م���ل���ي���ون 
سوري في كل المناطق اللبنانية، 
واص��ب��ح��ت م��س��أل��ة ال���ن���زوح قضية 
أم��ن��ي��ة واق���ت���ص���ادي���ة. وال��م��ط��ل��وب 
ل���ل���ت���ج���اذب،  م���وض���وع���ا  ت���ك���ون  أال 
لكي  منه  بد  ال  تدبير  والمخيمات 
تحكم الدولة السيطرة على الوضع 
ول��ك��ن ك����ان ث��م��ة ف��ري��ق ي��ع��ارض، 
واذا ُسمح لي تنفيذ الخطة واقامة 
ستة  خ��الل  فأستطيع  المخيمات 
االحتقان"، واصفا  اشهر تنفيس 

الى لبنان  التي تصل  المساعدات 
ب�"التافهة قياسا بحجم ومتطلبات 

النازحين".
وأي������د ال���م���س���ت���ش���ار ف����ي رئ���اس���ة 
ال��ح��ك��وم��ة ش�����ادي ك����رم م���ا ط��رح��ه 
درباس، وقال ان "الوجود السوري 
ف���ي ل��ب��ن��ان ل���ن ي��ن��ت��ه��ي ب��ي��ن ليلة 

وضحاها".
دور  لوبير  ألكسي  ع��رض  كما   
االت����ح����اد االوروب���������ي ف����ي م��س��اع��دة 
لبنان على مواجهة أعباء الالجئين 
وفق المطالبات اللبنانية. وتحدث 
وزارة  دور  ع������ن  ج������ب������ارة  خ���ل���ي���ل 
الداخلية، منتقدا ما يمكنه وصفه 
الالجئين  ملف  إلدارة  الخصخصة 
في السابق، ومشيرا الى االختالف 
الالجئين  أزمة  لمعالجة  الرؤية  في 

نتيجة االنقسام السياسي.
وب�����ع�����د ك����ل����م����ات ع���������دة، ك���ان���ت 
ت��وص��ي��ات أب���رزه���ا وح����دة ال��م��وق��ف 
االج���راءات  على  واالت��ف��اق  الوطني 
القضية.  ه��ذه  لمواجهة  الداخلية 
وتأمين لوبي ضاغط على المجتمع 
اقامة  او  الالجئين  إلع���ادة  ال��دول��ي 

مناطق آمنة لهم. 

وص���ل ال���ى ب��ي��روت بعد ظهر أم��س، 
للتوقيع  ال��ع��ل��ي��ا  ال��م��ح��ك��م��ة  م��ح��اف��ظ 
ال���رس���ول���ي ال���ك���اردي���ن���ال دوم��ي��ن��ي��ك 
مامبرتي آتيًا من روما على رأس وفد 
فاتيكاني موفدًا من البابا فرنسيس 
ايامًا  للبنان تستمر  زي���ارة  اط���ار  ف��ي 
لالطالع على االوضاع اللبنانية وعلى 
الروحية  المحاكم  عمل  ش��ؤون سير 
وال��م��ش��ارك��ة  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  المسيحية 
في لقاء جامع مع البطريرك الماروني 
ال����ك����اردي����ن����ال م������ار ب�����ش�����ارة ب���ط���رس 
ال���راع���ي ف��ي ح��ض��ور ب��ط��ارك��ة ال��ش��رق 
والمطارنة. وسُيشارك غدًا األحد في 
قداس اختتام الشهر المريمي الذي 

يترأسه الراعي.
كذلك سيلتقي مامبرتي عددًا من 
المسؤولين السياسين المسيحيين.

وك���ان ف��ي اس��ت��ق��ب��ال��ه ف��ي المطار 
السفير البابوي المونسنيور غبريالي 
ك���ات���ش���ا وال����م����ط����ران س��م��ي��ر م��ظ��ل��وم 
ممثاًل البطريرك الراعي، ومتروبوليت 
ال����ف����رزل وزح����ل����ة ل����ل����روم ال��ك��اث��ول��ي��ك 
ال���م���ط���ران ع���ص���ام ي��وح��ن��ا دروي������ش، 
البطريركية  ل��ل��دوائ��ر  ال��ع��ام  واالم��ي��ن 

في بكركي االباتي انطوان خليفة.

في بكركي
وبعد الظهر زار مامبرتي البطريرك 
ال���م���ارون���ي ال���ك���اردي���ن���ال م����ار ب��ش��ارة 
يرافقه  بكركي  ف��ي  ال��راع��ي،  بطرس 
ال���س���ف���ي���ر ال����ب����اب����وي ، وك�������ان ع���رض 
ل����ألوض����اع ف���ي ح���ض���ور ال���ك���اردي���ن���ال 
م���ار ن��ص��رال��ل��ه ب��ط��رس ص��ف��ي��ر وع��دد 
م��ن االس��اق��ف��ة. ون��ق��ل م��ام��ب��رت��ي ال��ى 
الراعي صالة البابا فرنسيس وبركته 
ودعمه سائال الله ان ينعم على لبنان 

والمنطقة بالسالم واالستقرار. 
انها   " مامبرتي:  ق��ال  اللقاء  وبعد 
لبنان من  ال��ى  اع��ود  فرحة كبيرة ان 
جديد بعدما كنت مستشارا للسفارة 

البابوية بين العامين 1996 و1999، 
وبعدها عدت في اطار مهمتي أمين 

سر للعالقات مع الدول.
ان���ي ات���وّج���ه ب��ال��ش��ك��ر ال��ك��ب��ي��ر ال��ى 
غبطة البطريرك الراعي الذي دعاني 
لبنان. وقد بدأت مسؤوليتي  لزيارة 
ال���ج���دي���دة م����ع ب����داي����ة ال����ع����ام ع��م��ي��دًا 
لمحكمة التوقيع الرسولي العليا في 
الفاتيكان بعدما عينني قداسة البابا 
آذار  خ��الل كونسيستوار  ك��اردي��ن��اال 
بالسهر  تعنى  والمحكمة  ال��م��اض��ي. 
ل��الك��ل��ي��روس.  ال���ع���دال���ة  ادارة  ع��ل��ى 
الزيارة ستكون مناسبة ايًضا  وهذه 
لبنان.  ف��ي  الكنسية  المحاكم  للقاء 
وهناك ايضا حدث مهم بالنسبة إلي 
هو االحتفال االحد المقبل بالذبيحة 
االلهية في سيدة لبنان- حريصا في 
ختام الشهر المريمي، وهي مناسبة 
للصالة من اجل لبنان ولكل منطقة 
التي هي في حاجة  الشرق االوس��ط 
م���اس���ة ال����ى ال����س����الم، وب���ال���ت���ال���ي ال��ى 
حماية مريم ال��ع��ذراء". وختم: "خالل 
هذه االيام القصيرة التي سأمضيها 
في لبنان ستكون لي لقاءات اخوية 
مع شخصيات عدة، وفي ذلك تعبير 
عن اهتمام قداسة البابا الذي يتابع 
عن قرب االحداث في لبنان والشرق 
االوس������ط وق��ل��ق��ه. ودائ���م���ا ب��ش��ف��اع��ة 
ال���ع���ذراء م��ري��م وك���ل ق��دي��س��ي لبنان 
البلد كي  نأمل ف��ي االس��ت��ق��رار لهذا 
بحيث  الحقيقي  وج��ه��ه  ال��ي��ه  يعيد 
وي��ت��ع��اون��ون من  م��ًع��ا  الجميع  يعيش 
اج��ل الخير ال��ع��ام. أوك���ل ه��ذه االي��ام 
لبنان  اقضيها هنا في  التي  القليلة 
ال����ى ش��ف��اع��ة م���ري���م ال����ع����ذراء س��ي��دة 
ل����ب����ن����ان. واش�����ك�����ر م�����ج�����ددا ص���اح���ب 
ال��غ��ب��ط��ة، وق���د اس��ع��دت اي��ض��ا بلقاء 
غبطة البطريرك صفير الذي تعرفت 
إليه جيدا خ��الل زي���ارة ق��داس��ة البابا 

يوحنا بولس الثاني للبنان". 

العرقوب – "النهار"

السورية  العائالت  عشرات  باشرت 
ال��الج��ئ��ة م��ن��ذ أس��اب��ي��ع ش����ّد رح��ال��ه��ا 
للعودة ال��ى ال��دي��ار، ف��ي ات��ج��اه بيت 
جن ومحيطها ومزارعها عبر مسالك 
جبل الشيخ الوعرة، سواء أكان على 
البغال أم سيرا على االقدام، وقررت 
ف����ي ض�����وء ت���س���ه���ي���الت م����ن ح���واج���ز 
الجيش اللبناني الموزعة عند أطراف 
ال��ع��ودة  ان  لهم  التأكيد  م��ع  الجبل، 
ممنوعة الى االراضي اللبنانية خارج 

اطار النقاط والمعابر الشرعية.
ووص��ل ع��دد المغادرين ال��ى أكثر 
من 450 عائلة ليبقى في العرقوب 
م��ن��ه��ا تفكر  وع���ش���رات  ع��ائ��ل��ة   700
الى قراها السورية  العودة  جديا في 

قريبا. 
وحسبما أوضحت مصادر ل�"النهار" 
ان ث��م��ة ض��م��ان��ا ل��ه��ذه ال��ع��ائ��الت من 
السلطات السورية المعنية في حال 
ع�����ادت، ب��ع��دم ال��ت��ع��رض ل��ه��ا ب��ش��رط 
أع��م��ال عسكرية ضد  ب���أي  ت��ق��وم  أال 

الجيش السوري.

بعلبك – "النهار"

رف����ع����ت ف����ي م���ح���اف���ظ���ة ب��ع��ل��ب��ك - 
ال����ه����رم����ل، خ���ص���وص���ا ف����ي م��دي��ن��ة 
بعلبك، عشرات الالفتات الرافضة 
المنطقة  ف��ي  المسلحين  ل��وج��ود 
الجردية المتاخمة للقرى البقاعية 
والعشائر  العائالت  باسم  موقعة 
ف����ي م��ن��ط��ق��ة ب��ع��ل��ب��ك - ال���ه���رم���ل، 
لتالقي دعوة األمين العام ل�"حزب 
ال����ل����ه" ال���س���ي���د ح���س���ن ن���ص���ر ال��ل��ه 
إل����ى ط����رد ال��م��س��ل��ح��ي��ن م���ن ج���رود 
الشرقية  السلسلة  ف��ي  المنطقة 

خصوصا في جرود بلدة عرسال.
وم�����ن اب������رز م����ا ج�����اء ف���ي���ه���ا: "ل���ن 
اي بقعة  ف���ي  ال��ت��ك��ف��ي��ري��ي��ن  ن���دع 
التضحيات  غلت  مهما  ارضنا  من 
حتى  المقاومة  قائد  ي��ا  "معك   ،"
اق�����ت�����الع ج����رث����وم����ة ال���ت���ك���ف���ي���ر م��ن 

أرضنا".
وم���ن ال��م��ت��وق��ع ان ي��ع��ق��د ل��ه��ذه 
ال���غ���اي���ة ع�����دد م����ن ال����ل����ق����اءات ف��ي 
ال��م��ن��اط��ق ال��ب��ق��اع��ي��ة ل��ل��ح��دي��ث عن 
آل��ي��ة ال��ت��ح��رك ل��م��واج��ه��ة م��ا سموه 
"االره�����اب ال��م��ت��رب��ص ع��ل��ى ح��دود 

عرسال وفي الداخل".

البطريرك الراعي مستقباًل الكاردينال مامبرتي في بكركي أمس، وبدا الكاردينال 
صفير.  )إميل عيد(

الجئون سوريون في العرقوب.  )سعيد معالوي(
)وسام اسماعيل( إحدى الالفتات التي رفعت في بعلبك أمس.  

مستشار خامنئي وهيل يف عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري امس في عين التينة 
مستشار المرشد االعلى للجمهورية االسالمية في ايران الشيخ 

محمد حسن اختري والسفير االيراني محمد فتحعلي. 
وأوضح اختري ان "الزيارة هي بهدف الدعوة الى المشاركة 

في اجتماع اعضاء المجمع العالمي في االقليم العربي وحضور 
مؤتمر اتحاد علماء المقاومة، ونحن متفقون على توحيد الصف 

االسالمي ومواجهة االفكار االرهابية التكفيرية".
والحقا التقى بري السفير االميركي ديفيد هيل، في حضور 

المستشار االعالمي علي حمدان.
 

يف السرايا

التقى رئيس الحكومة تمام سالم في السرايا، رئيس الجامعة 
العربية عمرو العدوي، في حضور النائب عمار حوري، والسيد 
عصام حوري ثم وفدا من جمعية Social Way   برئاسة وفاء 
خوري، فوفدًا من المجلس الجديد لعمدة مؤسسات الدكتور 
محمد خالد االجتماعية برئاسة وسيم الوزان، وأخر من مجلس 
رجال األعمال اللبناني - الكوبي برئاسة علي كزما  الذي أطلعه 

على التحضيرات لعقد أول ملتقى اقتصادي لبناني - كوبي في 
أيلول المقبل، إضافة الى فرص االستثمار االقتصادي المتبادل 

بين لبنان وكوبا.
واستقبل ايضا وفدًا مشتركًا من اتحاد النقابات السياحية 

ونقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري، وجرى البحث في 
األوضاع التي يمر بها القطاع السياحي واألزمة التي يعانيها.  

ومن زوار السرايا، رئيس "جمعية فرح العطاء" ملحم خلف الذي 
أطلع سالم على برامج   الجمعية ونشاطاتها.

 الراعي يدشن كنيسة السيدة يف الفيدار

 يترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
، احتفال تدشين كنيسة سيدة الدوير الجديدة في الفيدار 
– جبيل التي تبّرع بتشييدها رئيس جمعية المصارف رئيس 

مجلس إدارة بنك "بيبلوس" فرنسوا باسيل.
 ويقام قداس في المناسبة الساعة السادسة مساء غد األحد، 

بمعاونة راعي األبرشية المطران ميشال عون. 
 

بطريرك السريان األرثوذكس التقى ملك أسوج

التقى بطريرك السريان االرثوذكس اغناطيوس أفرام الثاني، 
في اطار زيارته الرسولية ألسوج، الملك كارل غوستاف وقرينته 
الملكة سيلفيا ورئيس الوزراء ستيفان لوفين ووزيرة الخارجية 

مارغوت والستروم.
وتم البحث، بحسب بيان للبطريركية، في "اوضاع المسيحيين 

في المنطقة وخصوصا في سوريا والعراق وما تعرض له ابناء تلك 
الديار من قتل وخطف وارهاب".

كبارة: الجيش بين أهله يف عرسال
 

اعتبر النائب محمد كبارة أن انتشار الجيش في عرسال وسط 
ترحيب أهلها، "يكشف أكاذيب كتلة تلك المسماة مقاومة بأن 

البلدة محتلة". 
وقال في تصريح "ان انتشار الجيش بين أهله في عرسال كشف 

تفاهات التهويل ببيئة حاضنة لالرهاب في عرسال. فالجيش 
وسط أهله، ونأمل أن يكون قد ألقى في سلة المهمالت 

قبل انتشاره وثائق االتصال واإلخضاع السيئة الصيت كي ال 
يستخدمها مغرض أو عميل في اإلساءة الى اهل عرسال كما 

استخدمها مغرض في اإلساءة الى أهل طرابلس )...(”.

ابرهيم: لتثبيت الشباب املسيحي يف لبنان

زار المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبرهيم مع وفد من ضباط 
المديرية جامعة  سيدة اللويزة )NDU(، بدعوة من رئيسها 

األب وليد موسى الذي استقبلهم مع نوابه  إلى عدد من عمداء 
الكليات.

وأعرب إبرهيم عن إعتزازه بوجود صرٍح علمٍي مثل جامعة سيدة 
اللويزة، داعيًا إدارة الجامعة الى "تثبيت الشباب المسيحي في 

لبنان الذي ال يستمر إال بوجود جميع أبناء طوائفه، فعندما 
ينعدم وجود طرف من األطراف ينتهي "لبنان الرسالة". وقال 

موسى إن الجامعة "تفتخر بجهاٍز مثل جهاز األمن العام وتدعم 
الشباب المسيحي لإلنخراط في أجهزة الدولة". 

اته، وبادله     وقّدم الى إبرهيم درعًا تكريمية تقديرًا لعطاء
ابرهيم بكتاب "فصول من تاريخ األمن العام". بعدها جال ابرهيم 

في المكتبة ومختبرات الهندسة وقسم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والمرصد الفلكي.  

اإلعالم القبرصي: اللبناني املوقوف عضو يف "حزب الله"

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن وسائل اعالم قبرصية ان 
اللبناني الكندي الذي اوقف في قبرص بعد كشف طنين من 
المواد التي يمكن ان تستخدم في صنع قنبلة، هو عضو في 

"حزب الله" اللبناني الشيعي.
وكتبت صحيفة "فيليليفتيروس" ان الرجل البالغ من العمر 26 
عاما والذي وضع قيد التوقيف االحترازي الخميس، ينتمي الى 

الجناح العسكري ل�"حزب الله" ويقيم عالقات شخصية مع االمين 
العام للحزب السيد حسن نصر الله.

وكانت مصادر في الشرطة القبرصية اعلنت الخميس توقيف 
لبناني يحمل جنسية كندية ومثوله أمام محكمة قبرصية بعد 

العثور في منزله على طنين من المواد الكفيلة صنع عبوات، على 
ما افادت مصادر في الشرطة.

ودهمت الشرطة منزل الرجل في مدينة الرنكا الساحلية بعد 
تلقي اخبارية وستجري المحاكمة في المدينة نفسها. وعثر 

الشرطيون على اكثر من 400 صندوق من نيترات االمونيوم، 
وهو سماد يمكن استخدامه لصنع المتفجرات عبر خلطه بمواد 

اخرى.
 وال تستبعد الشرطة أن يكون الرجل يعد هجومًا على

 اهداف اسرائيلية في الجزيرة التي تجذب شواطئها آالف
السياح االسرائيليين كل سنة، كما ذكرت صحيفة 

"بوليتيكس".

مـوجــز

ك��اي��د ك��اي��د ال���ذي اص���ر ب����دوره على 
المحامي  المتغيب  وك��ي��ل��ه  ح��ض��ور 
طارق شندب. وذكر كايد انه تعذر 
ع��ل��ي��ه ال���ت���واص���ل م��ع��ه ف��ي��م��ا اوض���ح 
المجلس انها المرة الثانية يستمهل 
هذا المتهم لحضور محاميه. فتقرر 
ارجاء الملف الى يوم الجمعة المقبل 
"ش��رط ان تكون الجلسة مخصصة 
او  وكيالهما  حضر  س���واء  للمرافعة 
ل���م ي��ح��ض��را، وت���ح���ت ط��ائ��ل��ة ال��س��ي��ر 
ح��ض��وره��م��ا  م����ن دون  ب��ال��م��ح��اك��م��ة 
واعتبار المتهمين انهما تنازال ضمنا 

عن توكيل محام". 
وعندما انتهى المطاف بالمجلس 
ال����ى آخ�����ر، م��ل��ف ال��م��ت��ه��م ف��ي��ه نبيل 
رح����ي����م، وال�������ذي غ�����اب ع����ن ج��ل��س��ات 
س��اب��ق��ة، اب�����رزت وك��ي��ل��ت��ه ال��م��ح��ام��ي��ة 
تقريرا  المجلس  ال���ى  سلهب  ه���دى 
ط��ب��ي��ا ع���ن ت���وّع���ك م��وك��ل��ه��ا، ف��رف��ض 

تسلمه باعتبار ان الهيئة ق��ررت في 
غيابيا  رحيم  محاكمة  سابقة  جلسة 
وت��ن��ف��ي��ذ م����ذك����رة ال����ق����اء ق���ب���ض ف��ي 
ح��ق��ه م���ع وق����ف ال��ت��ن��ف��ي��ذ. واع��ت��ب��رت 
قانونا انه ال يجوز تسلم التقرير عن 
شخص يحاكم غيابيا، كما ال يمكن 
محاميا تمثيل متهم في هذا الوضع 
من االج��راءات او الحضور في غيابه. 
وبعد اخ��ذ ورد استمهل وزن��ه ارج��اء 
ال��م��راف��ع��ة ف��ي ملف رح��ي��م ال��ى موعد 
مقبل. ووافقت الهيئة وحددته في 
12 حزيران المقبل.  وكان المجلس 
خ��ت��م م��ح��اك��م��ة ال���م���وق���وف ف���ي ملف 
البارد الفلسطيني فادي كركي. وهو 
س��ل��م ن��ف��س��ه م��ط��ل��ع االس���ب���وع ان��ف��اذا 
لحكم غيابي صادر في حقه بحبسه 
الحكم  إفهام  وعينت  عشر سنوات. 

في 12 حزيران المقبل.
وأف���������اد ك����رك����ي ان������ه م����وظ����ف ف��ي 

"االون����������روا" وي��ق��ي��م ف���ي م��خ��ي��م نهر 
ال���ب���ارد ال����ذي غ�����ادره م���ع ع��ائ��ل��ت��ه في 
ال���ي���وم ال���راب���ع الن������دالع االش��ت��ب��اك��ات 
ليمكثوا عشرة  ال��ب��داوي،  ال��ى مخيم 
اي�����ام وي����غ����ادروه ال����ى م��خ��ي��م ش��ات��ي��ال 
ح��ي��ث أق����ام ف���ي م���أج���ور. ول���م يحمل 
س������الح������ا. ون�����ف�����ى ت���ه���م���ة ان���ت���م���ائ���ه 
ال��ى"ف��ت��ح االس�����الم"، م��ش��ي��را ال���ى ان��ه 
اج��ت��م��ع ب��ب��ع��ض اف����راد ه���ذا التنظيم 
من دون علمه انه ارهابي. واجتمعوا 
ف���ي ال��م��س��ج��د ل��ل��ص��الة واس��ت��م��ع ال��ى 
دينية فحسب،  ام��ور  ف��ي  متكلمين 
"ول��م أعلم بالغاية التي ينتمي اليها 
ان��ه تعلم فك  وأك���د  التنظيم".  ه��ذا 
 15 ف��ي  وتركيبتها  الكالشنيكوف 
م��ع خمسة اش���خ���اص، نافيا  دق��ي��ق��ة 

خضوعه لدورة تدريب.

claudette.sarkis@annahar.com.lb

التاريخ يف جلسات العدلي ُيعيد نفسه:
موقوف تمّسك بوكيله الغائب وآخر رفض تمثيله

كلوديت سركيس

ي��ع��ي��د ال����ت����اري����خ ن��ف��س��ه دائ����م����ا ف��ي 
ملف  ف��ي  العدلي  المجلس  جلسات 
ح��رك��ة "ف��ت��ح االس����الم" وف��ي اح��داث 
مخيم نهر البارد المالحق فيها غيابيا 
ال��م��ت��ه��م ال���ف���ار ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ش��اك��ر 
اف���راد مجموعته  م��ن  وع���دد  العبسي 
المسلحة. فاما يتمنع موقوفون عن 
م��ح��ام��ون يشكل  او يغيب  ال��ح��ض��ور 
حضورهم الخصومة النطالق الجلسة 
م��ن متهمين  اع���ذار طبية  او تقديم 
مخلين، او حتى المتهم ينتظر موعد 
الجلسة ليعلن عدم وجود محام لديه 
ويصّر على عدم تمثيله من محامين 
ان عدد  رغ��م  القاعة،  ف��ي  موجودين 
هذا  م��ن  الباقية  المتفرعة  الملفات 
الكبير ال يتجاوز عدد اصابع  الملف 
ال���ي���د. وق����د اع���ل���ن رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
القاضي ج��وزف سماحة إص���راره في 
ج��ل��س��ة س��اب��ق��ة ع��ل��ى االن���ت���ه���اء منه 
ف��ي ح���زي���ران ال��م��ق��ب��ل وق��ب��ل العطلة 

القضائية في أبعد تقدير.
وما حصل في جلسة امس،التي 
ت���رأس���ت���ه���ا ال���ق���اض���ي���ة ت���ري���ز ع����الوي 
ب���س���ب���ب غ����ي����اب ال���ق���اض���ي س��م��اح��ة 
لظرف ط��ارئ، وف��ي حضور القضاة 
ال��م��س��ت��ش��اري��ن ب���رك���ان س��ع��د وج���ان 
م��ارك عويس وغ��س��ان ف��واز وناهدة 
خ���داج وم��م��ث��ل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��دى 
ال��م��ج��ل��س ال��ق��اض��ي ب����الل وزن�����ه، ان 
الموقوف في الملف رقم 35، الذي 
كان مخصصا للمرافعة وختم إلفهام 
ال��ح��ك��م ف��ي م��وع��د الح���ق، ل��م يوكل 
تمثيله  رافضا  عنه،  للدفاع  محاميا 
القاعة  ف��ي  م��وج��ودي��ن  م��ن محامين 
وأصّر على موقفه. وانتقلت الهيئة 
ال����ى ال���م���وق���وف ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب��الل 
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كي ال تضمحّل َفَتُزول
ّول كان َيُدبُّ على 

َ
ّن اإِلنسان األ

َ
في علم األنتروپـــولوجيا أ

خذ يستقيم حتى بات يمشي على قَدَمين. وكان 
َ
ربع، ثم أ

َ
األ

 منه اليوم سوى 
َ

 ولم يبق
ّ

 لم يُعد يستعمله فاضمحل
ٌ

له ذيل
ل  سفل فقرة في العمود الفقري(. وكان معدَّ

َ
الُعصعوص )أ

ل ال بِإطالة  ن معيشته فازداد المعدَّ خذ يحسِّ
َ
عمره قصيرًا وأ

ر بفضل اكتشاف  سباب الموت المبكِّ
َ
الحياة بل بتقليص أ

دوية والعالجات وتحسين الطعام والرفاه الجسدي.
َ
األ

ر  ر األنتروپــولوجي ينطبق على التطوُّ وما ينطبق على التطوُّ
البيولوجي واالجتماعي، جينيًا وبيئيًا وغذائيًا وحياتيًا، 

ر  بعناصر يحتاج ِإليها اإِلنسان وتنعكس عليه ِإيجابًا فيتطوَّ
 ما ال يحتاج ِإليه.

ّ
وينمو ويضمحل

ُر الدولة التي يعيش في  ر االجتماعي تطوُّ ومن التطوُّ
يضًا تنمو وتتطّور بـعناصر يحتاج 

َ
مجتمعها اإِلنسان. هي أ

 منها ما ال يعودون في حاجة 
ّ

ِإليها مواطنوها ويضمحل
ة لخير الدولة ال 

َّ
ن تكون العناصر المضمِحل

َ
ِإليه، شرط أ
الضمحاللها.

 في 
ُ
ومن العام ِإلى الخاص، ِإلى دولتنا: ما الناشط

عناصرها؟
وكسيجين 

ُ
منذ عشر سنوات ال ميزانية لها، وتعيش على أ

القاعدة االثنتي عشرية.
منذ سنوات ال مناصب عليا ممتلئة في كوادرها محليًا )في 
ولين 

ُ
و ديبلوماسيًا )في سفاراتها( إِلحالة كبار المسؤ

َ
الوطن( أ

و بسبب الوفاة، وتعيش الدولة على َمن تيّسر 
َ
ِإلى التقاعد أ

و باإِلنابة.
َ
و بالتكليف أ

َ
، بالوكالة أ

ً
و رتبة

َ
 أ

ً
بعدهم دَرجة

د  منذ سنوات ال قانون انتخاب عصريًا فيها، بـُحّجته مدَّ
عوا علينا 

َ
ل
ْ
ّمة" والية مجلسهم كي َيدرُسوه وَيط

ُ
"نّواب األ

و "اختراعه" 
َ
بقانون جديد، وال يزالون عاجزين عن "اكتشافه" أ

دون  ـون، وال يمدِّ
ُ
د لهم هانـئ و "اجتراحه"، وها هم ممدَّ

َ
أ

دوا على قانون جديد. والوقت يمضي  نشاطهم كي يتمدَّ
والعمر يمضي وهم ماضون في تمديِدهم بال جدوى.

 الدولة 
ُ
حاسب: ِإذا مهّمة

ُ
ى الزمن، واألنتروپــولوجيا ت

ّ
ويتمط

 الدولة 
ُ
ر مواطنيها حتى تنمو وتزدهر، فَنكبة طوِّ

ُ
ر وت َتطوَّ

َ
ن ت

َ
أ

ها وال تحتاُجها، 
ُ
 عناصُر فيها لم تُعد تستعمل

ّ
ن تضمحل

َ
أ

 فيه الدولة وتزول.
ّ

حتى يجيء وقٌت تضمحل
 
ٌ
ّول، فها عندنا مّرت سنة

َ
ُس الدولة هو المرجع األ

ْ
وِإذا رأ

نه عنصٌر ليست في حاجة ِإليه 
َ
س، كأ

ْ
 بال رأ

ُ
كاملة والدولة

 فـيزول، وفي 
َّ

ن تستغني عنه حتى يضمحل
َ
ويمكنها أ

رض 
َ
اضمحالله تهديٌد بـزوال الدولة فالوطن، وما قيمة أ

ت دولُتها فــزال وطُنها؟
َّ
اضمحل

 رسم خرائط وحدود 
َ
وفيما تواجه المنطقة حولنا ِإعادة

رات   الدول لهذه التغيُّ
ُ
أ وجغرافيا وديموغرافيا، وتتهيَّ

ْدَهـُمـنا فيه هذه 
َ
ن يجيَء يوٌم قريٌب ت

َ
خشى أ

َ
الدراماتيكية، أ

ة، فال يكون لنا 
َّ
كة مضمحل رات، ونحُن في دولة مفكَّ التغيُّ

مكاٌن في موزايـيك الخرائط الجديدة.

أزرار 894
هنري زغيب

احتفال الروضات يف الوطنية االرثوذكسية

عكار - "النهار"

أكثر من 300 من أطفال الروضات 
في المدرسة الوطنية االرثوذكسية 
فــــي الـــشـــيـــخ طـــابـــا – عــــكــــار، أحـــيـــوا 
الذي  الدراسي  العام  نهاية  احتفال 
أقـــيـــم فـــي قـــاعـــة عـــصـــام فـــــارس في 
حضور مدير المدرسة النائب نضال 
التربوية  األقــســام  ومــســؤولــي  طعمة 
وأفراد الهيئتين التعليمية واالدارية 
الـــذيـــن تـــشـــاركـــوا معهم  واألهــــالــــي 

الفرحة بنهاية العام الدراسي.
وقــدم األوالد فــقــرات منوعة من 
واالسكتشات  والــرقــصــات  األغــانــي 
موه خالل السنة 

ّ
التي عبرت عما تعل

بــاطــار فني تــربــوي على وقــع أنغام 
موسيقى الفرح.

ـــنـــائـــب طــعــمــة  وخـــتـــامـــًا ألــــقــــى ال
كلمة هنأ فيها األطفال وعائالتهم 
الـــدراســـي، راجــيــًا أن  الــعــام  بنهاية 
الــمــقــبــلــة مليئة  الـــســـنـــوات  تـــكـــون 

بالفرح واألمن واألمان واالستقرار.

برملان "اليسوعية" يف مجلس النواب:
طالب أقروا قوانين يف تجربة ديموقراطية

كلودا طانيوس

اج��ت��م��ع نــحــو مــئــة طــالــب وطــالــبــة من 
ظهر  قبل  يــوســف  القديس  جامعة 
أمـــــــس، فــــي قــــاعــــة الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــمــجــلــس الـــــنـــــواب، ضـــمـــن مـــشـــروع 
ـــجـــامـــعـــة الـــيـــســـوعـــيـــة"،  ــــمــــان ال "بــــرل
القوانين  عــددًا من مشاريع  وطرحوا 
ــتــهــا لــجــانــهــم الــفــرعــيــة. 

َ
الـــتـــي نــاقــش

ـــــطـــــالب يــــومــــًا نــيــابــيــًا  و"عــــــــــــاش" ال
ديــمــوقــراطــيــًا بــامــتــيــاز، صـــّوتـــوا فيه 
زمــالئــهــم، ففاز  مــن  ثــالثــة  لمصلحة 
جول باخوس برئاسة المجلس )38 
صــوتــًا(، والــيــاس كـــرم بــمــركــز نائب 
الرئيس )23 صوتًا(، وتانيا سرحان 

أمينة للسر )10 أصوات(.
حـــضـــر الــــلــــقــــاء رئــــيــــس الــجــامــعــة 
اليسوعّي  ــاش 

ّ
دك البروفسور سليم 

ومدير دائرة الحياة الطالبية الدكتور 
ادمون شدياق ومديرة معهد العلوم 
السياسّية كارول الشرباتي واألمين 
العاّم للجامعة المهندس فؤاد مارون 
ــــعــــاّم - الــمــســتــشــار فــي  ـــمـــديـــر ال وال

مجلس النواب سيمون معوض.
وتوجه دكاش إلى طالب الجامعة 
فــــي كـــلـــمـــٍة لــــه فــــي الـــقـــاعـــة الـــعـــامـــة، 
لــلــنــواب هــي أن  قــائــاًل إن "رسالتكم 
وأخالقية،  بمسؤولية وطنية  يعملوا 
غيمة صيف  ليست  فالديموقراطية 
تـــمـــر، بـــل تــعــنــي االســـتـــمـــراريـــة بــرغــم 
االختالفات"، وأشار إلى أن "الطوائف 
البعض  بعضها  مــع  تقف  لبنان  فــي 
بإرادتها، فلبنان ال يتقدم  متكاتفة 

بالعصبيات بل من إرادة االجتماع".

ثم شرح معوض للطالب "النواب" 
أهمية األدوات الرقابية لدى مجلس 
تاريخية عن   

ً
لمحة وعــرض  الــنــواب، 

تال  التشريعية.  المجلس  نشاطات 
 لمشاريع القوانين بين 

ٌ
ذلك مناقشة

الطالب، وهي قانون السير وقانون 
العامة  الوظيفة  وقانون  االنتخابات 

وقانون الزواج المدني.
وجـــــاءت الــنــتــيــجــة بــعــد نــقــاشــات 
ي السير والزواج 

َ
ومداخالت أن قانون

الغالبية،  ُيَصّدقان بموافقة  المدني 
فـــيـــمـــا أعــــيــــد قــــانــــونــــا االنــــتــــخــــابــــات 
إلعادة  اللجان  إلى  العامة  والوظيفة 

دراستهما.
وأوضـــــــحـــــــت مـــنـــســـقـــة الـــــشـــــؤون 
الــطــالــبــيــة فـــي الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة 
الـــشـــبـــاب  "بــــرلــــمــــان  أن  لـــــ"الــــنــــهــــار" 
الذي  المواطنة  مشروع  يأتي ضمن 
لـــِغـــَيـــت 

ُ
ــتــه الـــجـــامـــعـــة، بــعــدمــا أ

َ
أطــلــق

ــبــيــة فــــي الــســنــة  االنـــتـــخـــابـــات الــطــال
 إلى أهمية 

ً
الدراسية الحالية"، الفتة

يــعــيــشــون  الـــطـــالب  الـــبـــرلـــمـــان "ألن 
يومياتهم،  في  ديموقراطيًا  تمرينًا 
مــنــذ بــدأنــا الــمــنــاقــشــة ســابــقــًا داخــل 
أبدوا  "الطالب  أن  وأكــدت  اللجان". 
ــيــن، 

َ
عــــن تــــطــــّوع وحـــمـــاســـة مــلــحــوظ

وســنــقــّوم "الــبــرلــمــان" لــهــذه السنة، 
لــنــأتــي بــنــتــائــج إيــجــابــيــة وتــوصــيــات 

فعالة أكثر في المستقبل".
التصويت  نــجــاح  عــلــى  فــالــشــاهــد 
الطالب  بسهولة وديموقراطية بين 
ـــنـــواب،  - الــــنــــواب داخـــــل مــجــلــس ال
يتمنى لو يصّوتوا هم لرئيٍس جديٍد 

للجمهورية!.

)ميشال صايغ( طالب اليسوعية في الهيئة العامة.  

رلى معوض

بــســرطــان  "ال��س��ب��ب االول لــالصــابــة 
الثاني  التدخين، والسبب  الرئة هو 
التدخين  والخامس  والرابع  والثالث 
ايــضــا" وفــق أحــد االطــبــاء فــي نــدوة 
عـــلـــمـــيـــة، خـــصـــصـــت إلطـــــــالق عـــالج 
ـــرئـــة،  حـــديـــث مــــهــــّدف لـــســـرطـــان ال
وهو  السرطانية  الخاليا  يستهدف 
السليمة،  الــخــاليــا  عــلــى  أقـــل ضــــررًا 
األعــراض  الــورم ويقلل  يؤخر تطّور 
عدد  بمشاركة  بــالــمــرض،  المتصلة 
مــــن االخـــتـــصـــاصـــيـــيـــن مــــن الـــشـــرق 
ــــا بــدعــوة مــن شركة  االوســـط واوروب

"بوهرنغر انغلهايم"، في دبي. 
اشكال  االختصاصيون  ونــاقــش 
الـــمـــرض الـــمـــتـــعـــددة، والــتــحــديــات 
الـــتـــي لـــم يـــتـــّم الـــتـــصـــدي لــهــا حتى 
اآلن فـــي مـــا يــتــعــلــق بــعــالج ســرطــان 
 ،)NSCLC( الرئة غير صغير الخاليا
 EGFR وشددوا على أهمية فحوص
)مــســتــقــبــالت عــامــل الــنــمــو الــخــلــيــة( 

والعالجات المستهدفة. 
عن  لالمتناع  العالمي  اليوم  وفــي 
الــتــدخــيــن فـــي 31 ايــــــار، وفــــي بلد 
جــاهــد ســنــوات إلقــــرار قــانــون يمنع 
التدخين في االماكن العامة، ليبقى 
الــتــطــبــيــق  يـــــرى  عـــلـــى ورق ال  حـــبـــرا 
بسبب تراخي المنتفعين، ال بد من 
االعالن عن العالج الجديد باالسلوب 
الخبيث نفسه الذي يعتمده منتجو 

الــتــبــغ والــمــروجــيــن لـــه: بــشــرى ســارة 
لسرطان  جــديــد  عـــالج  للمدخنين، 
الـــــرئـــــة الــــــــذي يـــســـبـــبـــه الـــتـــدخـــيـــن! 
االدمان  التي تسبب  القاتلة  المادة 
والعديد من االمراض وتقتل نحو 6 
ماليين شخص سنويا حول العالم. 
وهــــــذه الـــســـنـــة أطـــلـــقـــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية حملتها تحت شعار 
"حـــــذار مــنــه! الــتــبــغ غــيــر الــمــشــروع" 
اصـــل 10 سجائر  مــن  ألن ســيــجــارة 
تــســتــهــلــك عــالــمــيــا تــبــيــن انـــهـــا غير 
مشروعة، وهذا يشكل خطرا صحيا 
وقـــانـــونـــيـــا واقـــتـــصـــاديـــا. وســلــطــت 
الـــمـــنـــظـــمـــة الــــضــــوء عـــلـــى االخــــطــــار 
الــصــحــيــة الــمــرتــبــطــة بــتــعــاطــي التبغ 
لخفض  الفاعلة  الــســيــاســات  ودعـــم 
استهالكه منها القضاء على االتجار 
غير المشروع بمنتجات التبغ، والتي 
باع 

ُ
تغوي الشباب لتعاطيها، ألنها ت

بــأســعــار مــخــفــضــة وتـــشـــرك االوالد 
في  بيعًا  بيعها  َعَمِلّيات  في  أحيانًا 
شــكــل غــيــر قـــانـــونـــي، وتــضــلــل من 
يتعاطون التبغ من الشباب من خالل 

عدم عرضها للتحذيرات الصحية.
والـــعـــالج الــجــديــد لــســرطــان الــرئــة 
رفـــــع مــــن إجـــمـــالـــي مــــعــــدالت الــبــقــاء 
33 شهرًا  بمقدار  الحياة  قيد  على 
للمرضى المصابين بأنواع معينة من 
السرطان وحّسن من جودة حياتهم 

بالمقارنة مع العالج الكيميائي.
وسرطان الرئة مسؤول عن أعلى 

معدل للوفيات في العالم بالمقارنة 
مـــع أنـــــواع الـــســـرطـــان االخــــــرى. وقــد 
بــيــنــت آخـــر االحــــصــــاءات تشخيص 
جـــديـــدة  إصـــــابـــــة  حــــالــــة   16,632
الــدول  مواطني  بين  الرئة  بسرطان 
الــعــربــيــة، نــســبــة الـــذكـــور 79,7 % 

واإلناث  20,3 %. 
واحدًا  نوعًا  الرئة ليس  وسرطان 
فــقــط، فــهــنــاك ســـرطـــان الـــرئـــة غير 

صــغــيــر الــخــاليــا ويــشــّكــل أكـــثـــر من 
85% مـــن الـــحـــاالت. وهـــنـــاك أكــثــر 
فــرعــيــة جزيئية  مــجــمــوعــات  مــن 10 
من سرطان الرئة غير صغير الخاليا 
بــمــا فـــي ذلــــك تـــحـــّول "مــســتــقــبــالت 
عامل نمو الخلية" )EGFR(، وتتمّيز 
جينية  بتغيرات  المجموعات  هــذه 
مــخــتــلــفــة، تـــعـــرف بـــاســـم الــطــفــرات 

الجينية، وتتسم بها األورام. 

"حــــذف اكـــســـون 19" هـــو الــنــوع 
األشــــهــــر مــــن الــــطــــفــــرات وتـــشـــّكـــل 
نسبته 50% من إجمالي الطفرات. 
ـــإجـــراء  ب األورام  أطــــبــــاء  ويـــنـــصـــح 
فحوص EGFR لتكوين فهم أفضل 
لــلــطــفــرات ضــمــن الــخــلــيــة وتــقــديــم 
العالج المهّدف )الموّجه( المناسب. 
وخــــالل الـــنـــدوة الــعــلــمــيــة تــحــدث 
االختصاصي في وحدة أورام الصدر 

فــــي مــســتــشــفــى جـــامـــعـــة هــيــرلــيــف 
فــــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن الــــدكــــتــــور أنـــديـــر 
زمــيــلــيــمــغــارد عـــن اهــمــيــة الــعــالجــات 
المجموعات  بعض  لعالج  المهّدفة 
الفرعية من سرطان الرئة غير صغير 
ـــعـــالجـــات الــتــي  الـــخـــاليـــا ال ســيــمــا ال

.EGFR تستهدف طفرات
وقال األستاذ المساعد في الطب 
السريري في الجامعة األميركية في 
بيروت الدكتور عرفات طفيلي: "بما 
تصنيفه  يمكن  الــرئــة  ســرطــان  أن 
الى مجموعات عدة فرعية معظمها 
يــتــضــمــن هــدفــًا قـــابـــاًل لــلــعــالج، فــإن 
مــن الـــضـــروري اســتــخــدام الــعــالجــات 
وفقًا  الــعــالج  لتخصيص  الــمــهــّدفــة 

لحالة المريض وحاجاته.
وتحدث رئيس قسم ادوية عالج 
إنــجــلــهــايــم"  "بــوهــرنــجــر  فـــي  األورام 
الــشــرق األوســــط وتــركــيــا وأفــريــقــيــا 
اهمية  عن  اب 

ّ
خط شريف  الدكتور 

"الــكــشــف عــن هـــذا الــمــجــال الجديد 
فــي  نــطــلــقــه  الـــــــذي  األورام  لــــعــــالج 
مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســــــــط ويـــركـــز 
بصورة رئيسية على سرطان الرئة". 
"مالئكة  جمعية  مندوبة  ورحبت 
الرحمة" لدعم مرضى السرطان غدير 
الجديد كونه يحسن  بالعالج  كونا، 
نوعية حياة المرضى، وشددت على 

أهمية الوقاية والتثقيف الصحي.

roula.mouawad@annahar.com.lb

التدخين سبب رئيس في سرطان الرئة.

التدخين املسّبب األول لسرطان الرئة
عالج مهّدف وتحذير من التبغ غير املشروع

اخ���ت���ارت الــجــامــعــة االمــيــركــيــة في 
بيروت الناشط االنساني والكاتب 
سراج  اسماعيل  المصري  والمفكر 
الدين، واالميركي بيتر سيلرز، وهو 
مخرج أوبرالي ومسرحي وسينمائي 
ـــــمـــــي، ومــــنــــحــــتــــهــــمــــا شـــــهـــــادة  عـــــال
الــــدكــــتــــوراه الـــفـــخـــريـــة، لــمــا قــدمــاه 
مـــن مــســاهــمــات راســـخـــة لــلــفــنــون، 
والقضايا االنسانية، والحفاظ على 

البيئة وعلى اإلرث الثقافي.
وقدمت الشهادتين مساء أمس 
عــلــى الــمــلــعــب االخــضــر الــكــبــيــر في 
الــجــامــعــة، ضــمــن احــتــفــال الــتــخــرج 
الــســنــوي الــســادس واالربــعــيــن بعد 
الـــمـــئـــة لــمــنــح الـــــدرجـــــات الــعــلــمــيــة 
خالله  ومنحت  الشهادات.  وتوزيع 
شهادات الدراسات العليا الى 535 
طالبًا وطالبة في الدراسات العليا، 
لــلــدكــتــوراه  مــرشــحــًا  بينهم 12  مــن 
و84 دكــتــور فــي الــطــب. وستمنح 
في  اليوم  البكالوريوس  شــهــادات 
احـــتـــفـــال الـــتـــخـــرج الـــثـــانـــي. وحــضــر 
االحـــتـــفـــال عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
بــيــنــهــا اعــــضــــاء فــــي مــجــلــس أمـــنـــاء 

الجامعة.
وألــــقــــى كــــل مــــن ســــــراج الـــديـــن 
وســــيــــلــــرز كـــلـــمـــة مـــرتـــجـــلـــة خــــالل 
ـــحـــفـــل، ثــــم عـــــاد ســـيـــلـــرز وألـــقـــى  ال
الخطاب الرئيسي في تخرج طالب 

الدراسات العليا.
وقــد بــدأ احــتــفــال أمــس بدخول 
مــوكــب االســـاتـــذة واالمـــنـــاء بزيهم 
االكاديمي وبقيادة كبيرة منسقي 
االحـــتـــفـــال الـــدكـــتـــورة هــــدى زريـــق 

التي افتتحت االحتفال واختتمته.
وقــــــــال رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة بــيــتــر 
دورمــــــــــــان كـــلـــمـــة قـــــــال فــــيــــهــــا، ان 
"جــامــعــتــنــا تبقى واحــــدة مــن انجح 
الــتــجــارب الــفــذة فــي مــجــال التعليم 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق االوســـــط منذ 
قـــــرن ونـــصـــف قــــــــرن". اضــــــــاف: ان 
"السعي وراء قيم مثل حرية التعبير 
وتقبل مختلف اآلراء والضن بكرامة 
كـــــل انــــــســــــان، هـــــو ســــعــــي اســـهـــل 
فــــي مـــســـاحـــة مــحــمــيــة مـــثـــل الـــحـــرم 
الجامعي، ولكنه سعي صعب خارج 
أسوار الجامعة، خصوصًا في وقت 
استمرار  مــن  منطقتنا  فيه  تعاني 

العنف". وخاطب المتخرجين قائال: 
الراشدة  "ستصبحون في حياتكم 
ولقيمها  للجامعة  سفراء  الجديدة 

االساسية التي نثمنها عاليا".
ثم قدم دورمان الخطيب الطالب 
بـــالل الـــرجـــوب، الــمــتــخــرج مــع درجــة 
الــمــاجــســتــيــر فـــي عـــلـــوم الــتــمــريــض 
والذي قال نيابة عن زمالئه: "انني 
التعلم  تجربة  دون  مــن  انــه  متأكد 
الـــخـــاصـــة والــثــمــيــنــة فــــي الــجــامــعــة 
االمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــــيـــــروت، لــكــانــت 

حياتي اختلفت تمامًا".
مت المتخرجة بترا 

ّ
بعد ذلك تكل

الماجستير  على  الــحــائــزة  سماحة، 

فــــي الــتــصــمــيــم الــــمــــدنــــي، ودعــــت 
التفكير في ما خبروه  الــى  زمــالءهــا 
فــــــي الــــجــــامــــعــــة مــــــن بـــيـــئـــة تـــؤمـــن 
النقدي  والتفكير  اآلراء  بــاخــتــالف 
الديني  بالتنوع  وااللــتــزام  المنفتح 
والوطني في وقــت تكاد فيه هذه 
الــقــيــم تختفي بــســرعــة فــي الــشــرق 

االوسط".
ثم عّرف دورمان بالمكرمين سراج 
الـــديـــن وســيــلــرز ومــنــح كـــل منهما 
شــهــادة الــدكــتــوراه الــفــخــريــة. وقد 
الــمــكــرم اسماعيل  وصـــف دورمـــــان 
سراج الدين بأنه ابن مخلص لمصر 

ومواطن عالمي حقيقي. 

سراج الدين يتسّلم شهادة الدكتوراه الفخرية من دورمان خالل حفل التخرج.

األميركية خّرجت طالب الدراسات العليا والدكتوراه
ومنحت الدكتوراه الفخرية السماعيل سراج الدين وبيتر سيلرز
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مي منسى

اإلن��س��ج��ام ال����وّدي، ال��ث��ق��اف��ي، بين 
ال��ش��ب��ي��ب��ة ال��م��وس��ي��ق��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
و"ك����وري����ج����ي دوران���������ج" ال��ف��رن��س��ي��ة 
ل����ل����م����ه����رج����ان����ات ال����م����وس����ي����ق����ي����ة، 
ق لحمة من التوافق 

ّ
الليريكية، حق

ب��ي��ن األورك���س���ت���را ال��ف��ي��ل��ه��ارم��ون��ي��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ب���ق���ائ���ده���ا ال���م���اي���س���ت���رو 
ل��وت��ش��ي��ان��و أك��وش��ي��ل��ا وال��م��غ��ن��ي��ن 
الحاملين  "أوران�����ج"  إل��ى  المنتمين 

رائعة بوتشيني في أصواتهم.
ح���ي���ن  ب����وت����ش����ي����ن����ي  أن  ي�����������روى 
وض�������ع ال����ل����م����س����ات األخ������ي������رة ع��ل��ى 
م��وس��ي��ق��ى "ت��وس��ك��ا" ال��م��س��ت��وح��اة 
م��ن م��س��رح��ي��ة ف��ي��ك��ت��وري��ان س���اردو 
الله  كتبها  آي��ة  "الموسيقى  ق���ال: 
أوال وأن����ا م��ن ب���ع���ده". وف���ي ال��ت��ح��ام 
ارتقاء  ك��ان  ب��األص��وات  الموسيقى 

بالفن الليريكي إلى أقسى درجات 
والعاطفية.  النفسية  االن��ف��ع��االت 
ف��ه��ذا ال��ي��وم ال��ت��راج��ي��دي ف��ي حياة 
ت��وس��ك��ا ال��م��ع��ّي��ر ع��ل��ى زم����ن واح���د 
إلنجازه،   بد  ال  ك��ان  أمكنة،  وثاثة 
وال��م��س��اح��ة م��خ��ت��ص��رة ع��ل��ى م��س��رح 
ك���ازي���ن���و ل���ب���ن���ان، م���ن ل��ع��ب��ة ف��ي��دي��و 
ح���ذق���ة ت���وه���م ب��غ��ي��ر م���ك���ان. ف��ن��ان 
ال��ف��ي��دي��و أرت�����ور ك��ول��ي��ن��ي��ون ال���ذي 
التحق بمهرجان "كوريجي دورانج" 
�����ع ل��ت��وس��ك��ا اب��ت��ك��اره 

ّ
م��ن��ذ ع�����ام، وق

ال����ث����ان����ي ب���ع���د أوت����ي����ل����و. ال���ش���اش���ة 
األوركسترا  بين  الفاصلة  الشفافة 
وال���ف���ع���ل ال���م���س���رح���ي، ك���ان���ت ت��دل 
على  التقنية،  ات��ه  إي��ح��اء خ���ال  م��ن 
المكان الذي يجري فيه الحدث. من 
ماريو كافاداروسي  الرسام  محترف 
إل����ى ال��ك��ن��ي��س��ة ف��م��ك��ت��ب س��ك��ارب��ي��ا 
ال��ش��ري��ر، رئ��ي��س ال��ب��ول��ي��س، حيث 

ب��ي��د ت��وس��ك��ا إنتقاما  ي��ت��م م��ص��رع��ه 
لحبيبها المحكوم عليه بالموت في 

سجن "سانت انج".
ال ب���د ل��م��ن ت��س��ن��ت ل���ه م��ش��اه��دة 
بوتشيني،  تحفة  "توسكا"،  أوب��را 
باألداء الحي في دار من دور األوبرا 
األوروبية أو على شاشة "ميزو"، أن 
أسماء  ذاكرته  ترّسخت في  تكون 
ف��ي قدر  أص��وات��ه��ن  نجمات طبعن 
الولهانة،  العاشقة،  توسكا  فلوريا 
أحّبت،  إن  غاوية  غّنت،  إن  ساحرة 
م��ن بينهن م��اري��ا ك����االس وأن��ج��ي��ا 
ج��ورج��ي��و وك��اري��ت��ا م��ات��ال��ي، جمعن 
إل�����ى ال���ح���ب ال����ط����اغ����ي، ال��ف��روس��ي��ة 
حين تدق ساعة الثار، فا شك أن 
كوستا كشفت اكثر وأكثر عن سر 
عبقرية بوتشيني التي غّيرت وجه 

الفن الليريكي.
مساء األح��د كانت أوب��را بكاملها 

البصرية  وال��م��ؤث��رات  بالغناء  ت��روي 
هذه  الفيلهارمونية،  واألورك��س��ت��را 
ألفاريز  إي��ان  جمعت  التي  التحفة 
في دور كوستا، ونيكوال كافالييه 
في دور سكاربيا، وجان بيار فورالن 

في دور ماريو كافاداروسي، وجان 
أنجيلوتي  دور  ف��ي  دل��ب��اس  م����اري 
ال��س��ج��ي��ن ال��س��ي��اس��ي، وف��رن��س��ي��س 
دودزياك خادم الكنسية، وأنطوان 
البوليس  رج���ل  دوري  ف��ي  ن��ورم��ان 

والراعي.
إي�����ان أل���ف���اري���ز إط���ال���ة ج��دي��دة 
ل���ت���وس���ك���ا، ق����ال����ت ع���ن���ه���ا ص��ح��ي��ف��ة 
"أم��ي��رك��ان أك��س��ب��رس" إن��ه��ا "والدة 
ن��ج��م��ة أوب�����رال�����ي�����ة"، ي�����وم ج���ّس���دت 
ش��خ��ص��ي��ة "م���ي���م���ي" ف����ي أوب�������را "ال 
ب��وه��ي��م"  ف��ي أوب���را شيكاغو. هذه 
قت بالصوت السوبراني 

ّ
النجمة تأل

ص��وت��ا   
ً
ج���ام���ع���ة ال��م��س��رح��ي  واألداء 

لم  ما  لكن  ملتهبة،  ومشاعر  واع��دا 
يتاءم مع صورة "توسكا" الساكنة 
في األذه��ان منذ قرن ونّيف، ففي 
ال��ج��دي��دة جمال  ت��ح��وي توسكا  أن 
األداء الغنائي والتمثيلي في جسد 
بدين لم يوح بالعراقة التي اكتست 

بها توسكا.

بالرغم من دوره المقيت، يفرض 
ن��ي��ك��وال ك��اف��ال��ي��ه ح���ض���وره ورن���ان���ة 
ال��ب��اري��ت��ون��ي ف���ي شخصية  ص���وت���ه 
ال��ق��ام��ة  وع����راق����ة  األداء  س���ك���ارب���ي���ا. 
الشخصية  م���ع  م���ت���وازن���ان  ش���رط���ان 
المفتونة بالمكر والكذب من أجل 
ال��وص��ول إل���ى ه���ذه ال��م��رأة المثيرة 
ال���ت���ي ت���زي���د م����ن رغ���ب���ت���ه ب���ه���ا ك��ل��م��ا 
السجين،  لعشيقها  ح��ب��ا  ازدادت 
م����اري����و ال��������ذي، وق���ل���ق���ا ع���ل���ي���ه. م��ن 
م��س��ت��ه��ل ال��م��س��رح��ي��ة، ت���ب���رز خ��ام��ة 
تينورية تليق ربما بادوار كوميدية 
أك��ث��ر منها ت��راج��ي��دي��ة. ص��وت هذا 
"ال����م����اري����و" م���س���ن���ون ك���ال���م���ع���دن ال 
نسمعه  مخملية،  بقماشة  يتمتع 
الصولو،  اإلل��ق��اء  ف��ي  ب��ارت��ي��اح  يعلو 

تعلو  أن  عاشقا، مشتاقا، من دون 
الدافئة،  الحب  لواعج  حنجرته  من 
فلعل هذه الخانة من التينور التي 
ينتمي إليها ج��ان بيار ف��ورالن هي 
اك���ث���ر م���ا ي���ق���دره ال���ع���ال���م األوب����رال����ي 
اصبح  الرومنطيقي  الصوت  اليوم. 

من زمن مضى.
ك����وس����ت����ا وم�������اري�������و وس����ك����ارب����ي����ا 
ي���ش���ك���ل���ون ج����وه����ر ه������ذه ال��ت��ح��ف��ة 
ال��ب��وت��ش��ي��ن��ي��ة، ف��ف��ي ات���ح���اده���م مع 
األورك�����س�����ت�����را ح���ق���ق���وا ن����ج����اح ه���ذه 
الليلة المنسقة تحت راية الشبيبة 
ال��م��وس��ي��ق��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وك��وري��ج��ي 

دورانج.
 

may.menassa@annahar.com.lb

حكت شهرزاد ألف ليلة وليلة فانتصرت للحياة بسحر بيانها 
يوالند لبكي حّيت صراع املرأة للبقاء بالريشة واألكريليك

بسام كيريلوس يف "آرت سبايس" 
حيث املنحوتات املقفرة هي حياتنا املقبلة

معرضفن

ال بد لمن تسنت له مشاهدة أوبرا "توسكا"، تحفة 
بوتشيني، باألداء الحي في دار من دور األوبرا األوروبية 

أو على شاشة "ميزو"، أن تكون ترّسخت في ذاكرته 
أسماء نجمات طبعن أصواتهن في قدر فلوريا توسكا 

العاشقة، الولهانة، ساحرة إن غّنت، غاوية إن أحّبت

م. م.

م���ا زال�����ت ش����ه����رزاد ت��ط��ي��ل ال��ل��ي��ال��ي 
ب��ح��ك��اي��ات��ه��ا وال ت��س��ك��ت ع��ن ال��ك��ام 
ال����ع����ال����م ن��س��اء  م����ا دام ف����ي  ال����م����ب����اح 
م�����ك�����ّب�����ات، م���س���ت���س���ل���م���ات ل��ل��ق��م��ع 
وال��ع��ن��ف، ض��ح��اي��ا ج���ّادي���ن اسمهم 

شهريار.
شهرزاد دخلت في خيال الفنانة 
يوالند لبكي وقادت ريشتها في ألف 
رسم وفكرة، كما تروحن وحي هذه 
وخمسين  مئة  منذ  الخرافية  ال��م��رأة 
عاما في تحفة ريمسكي كورساكوف 
المروية بأساطير الشرق وسحره. من 
على  المتمددة  الملحمة  هذه  جوهر 
الفنانة  تعتمد  ل��م  ول��ي��ل��ة  ليلة  أل���ف 
تعبيرية،  شاعرية،  رسوما  اللبنانية 
باألكريليك  ��ت 

ّ
دل ما  بقدر  عاطفية، 

التجريدية على  واإلش����ارات  األس���ود 
س��ر ص���راع األن��ث��ى م��ن أج���ل ال��ح��ي��اة. 
ش��ه��رزاد كانت ف��ي ك��ل ليلة تقص 
فضوله  تثير  حكاية  ش��ه��ري��ار  على 
ح��ت��ى إذا ب���زغ ال��ف��ج��ر وص����اح ال��دي��ك 
���ف ع���ن ال���ك���ام ت��ارك��ة 

ّ
ك���ان���ت ت���ت���وق

م��ن سحر  ول��و شحيحا  رمقا  لحياتها 
واقفا  منه  مفر  ال  موتا  يجابه  بيانها 

كالغراب فوق قدرها. 

أل����ف ل��ي��ل��ة ول��ي��ل��ة ح���ّرك���ت خ��ي��ال 
م��دارس  من  متحّررة  مبدعة،  رسامة 
ال���ف���ن ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي ال��م��ت��ع��اق��ب��ة ف��ي 
ال����زم����ن، ت��ب��ن��ي ب��ح��دس��ه��ا ال��م��ت��ن��ّور، 
ال�����م�����ت�����ن�����ّوع، ح����ق����ب����ات م������ن ري���ش���ة 
فتعبيرية  تجريدية،  إل��ى  سوريالية 
بل هي  تلتزم عتيقها  وتصّورية، ال 
دوم��ا في بحث عن فكرة، عن ن��زوة، 

تتحف بها بياض ورقتها. 
ل��ق��ائ��ي ب��ه��ا ل��ق��ائ��ي ب��ص��ب��ّي��ة خ��ارج 
م������دار ال����ع����م����ر،ال ت����رت����وي، ب��ح��ث��ا ع��ن 
ك���ل م���ا ي��ف��ع��م ح��ي��وي��ت��ه��ا اإلب��داع��ي��ة 
وليلة هي حبة  ليلة  أل��ف  بالدهشة. 

التي بها مضت على مدى  السمسم 
سنتين في رحلة من قلب األساطير 
ب��ح��ص��ي��ل��ت��ه��ا ع��ل��ى  ����ت 

ّ
إل������ى أن ح����ط

ال��م��س��اح��ة ال��م��ن��اس��ب��ة، رك��ن��ا فسيحا 
في التباريس: "الف ليلة، الف رسم، 
الف فكرة دارت في خيالي قبل أن 
يولد هذا المشروع الذي اعتز به اآلن 

وقد صار حقيقة".
بعد  األول����ى  الليلة  نسيت  وه���ل   ■

األلف؟
- )ض��ح��ك��ت��ه��ا م��ص��ح��وب��ة ب��ج��واب( 
ه���ذه ال��ل��ي��ل��ة األخ���ي���رة ه���ي ال��م��ف��اج��أة 
ل��زّوار المعرض، أردتها خاتمة صراع 
ال���ح���ي���اة. فلطالما  أج����ل  م���ن  ال���م���وت 
حّركت ش��ه��رزاد ال��م��رأة ف��ّي بذكائها 
وم���ق���درت���ه���ا ع���ل���ى إف����ع����ام ال���ده���ش���ة 
واإلث����ارة  ف��ي نفس شهريار الظالم 
ب، 

ّ
خالقة لديه حااًل من التوتر والترق

الموت  شبح  أخ���رى  تلو  ليلة  ابعدتا 
ني على المضي في 

ّ
عنها. هذا ما حث

ال��ص��راع ال��ذي خاضته شهرزاد  عمق 
ف��أت��زّود منه أل��ف عمل وكأني بذلك 
معنّية ب��ه��ذا ال��ت��ح��دي ال��ج��ريء. هذه 
هي حياة كل منا، إعادة ابتكار ذواتنا 

كل يوم لنحيي فيها أمل البقاء.
■ ك����ي����ف خ����ض����ت ه�������ذه ال���م���ع���رك���ة 

الوجدانية؟

- على مدى الف يوم كنت أتأمل 
ف����ي ورق����ت����ي ال���ب���ي���ض���اء وأن���ت���ظ���ر م��ن 
ش��ه��رزاد وح��ي��ا ل��ه��ا. ص��رت ش��ه��رزاد. 
ال���دؤوب  عملي  حصيلة  بلغت  ول��م��ا 
ع على 

ّ
عتها كمن يوق

ّ
األلف رسم وق

الحياة  ت��ح��دي  وه���و  أال  ح���دث كبير 
للموت.

كما  اس���ود  قماشا  لبس  المكان   ■
منها  ي��دخ��ل  ال��ت��ي  الكبيرة  الخيمة 
الناس سوداء. لماذا اللون األسود 

طاغ في هذا الجو؟
- س�����أك�����ون أن������ا اي����ض����ا م���ك���س���ّوة 
����ي ال��ح��ي��اة 

َ
ب���األب���ي���ض واألس��������ود ل����ون

وال����م����وت. م���ن داخ�����ل ال��خ��ي��م��ة ت��ب��دأ 
التساؤالت عما يجري خارجها. لعبة 
ال��ف��ي��دي��و ت��ب��ث ف���ي ه����ذا ال��م��وض��وع 
حياة. فالمعرض ال يهدف إلى عرض 
ت��ح��ف ف��ّن��ي��ة، أم����ام ك��ل ل��وح��ة تأمل 
يتوّضح  مجموعته  م��ن  ب��ل  وم��ع��ن��ى، 
ص��راع  م��ن  يوحيه  وم��ا  الفني  العمل 

طويل البال وصبور.
م��ا دمنا  ال��ح��وار ناقصا  يبقى ه��ذا 
األسطورة  "ت��روي  بالخاتمة:  نبح  لم 
أن���ه ف���ي ال��ل��ي��ل��ة األخ���ي���رة ب��ع��د األل���ف 
انتصرت شهرزاد على الموت. هذه 
يكتشفها  أن  أوّد  التاريخية  الليلة 

الزائر بمفاجآتها". 

لور غرّيب

م��ض��ت س��ن��وات ك��ث��ي��رة م��ن��ذ معرض 
ال���ن���ح���ات ب���س���ام ك��ي��ري��ل��وس األخ��ي��ر 
الى  اليوم يعود  في المدينة. ها هو 
جمهوره اللبناني في "آرت سبايس" 
)الحمراء( بمنحوتات، هي مجسمات 
ف��ي مشاريع  ت��ص��ب كلها  وم��ع��ل��ب��ات 
سكنية تشبه العمارات على العظم، 
حيث ال شقق وال نوافذ وال أبواب وال 
اض��واء ت��دل على ان الحياة تتسرب 
�����د ال���ش���ع���ور 

ّ
داخ�������ل ال������ج������دران وت�����ول

ب��االن��ف��راد وال��ح��م��ي��م��ي��ة وال��ح��ري��ة في 
مسكن او مكان او مخدة يسند اليها 

الرأس تعبه في ايام الشدة.
للباطون  القاتم  ال��ل��ون  ام���ام  نحن 
ال����م����واد  او  االل����م����ن����ي����وم  ال����م����س����ل����ح، 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، وه����ي ك��ل��ه��ا ت��ص��ب في 
النتيجة نفسها، اي البناء المتشابه. 

للذهن،  م��ح��ّي��رة  ق��وال��ب  ام���ام  لكأننا 
ح��ام��ل��ة م���أس���وي���ة ف��رض��ي��ة ت��ت��ق��اس��م 
متشابهة  نسخ  ال��درام��ي��ة.  المشاعر 
المقطوعة  ب��رؤوس��ه��ا  فقط  تختلف 
وفق تقسيمات عشوائية احيانا، او 
أو  نسكنها  اخ���رى.  احيانا  م��دروس��ة 
النحات  رؤي��ة  في  الجواب  سكّناها؟ 
المقبل،  مسكننا  م��ن  رنا 

ّ
يحذ ال��ذي 

ع��ن��دم��ا ي��ح��ي��ن ال���زم���ن ل��اخ��ت��ب��اء في 
الامخبأ.

ال���م���ع���رض ال�����ذي ت���ت���وزع ب��ن��اي��ات��ه 
ال��ق��ات��م��ة ع��ل��ى ارت���ف���اع���ات م��ت��ف��اوت��ة 
ب��ع��ض، متكئة  وب��ع��ي��دة بعضها ع��ن 
ت��ّدع��ي  ال  ق��واع��د  ع��ل��ى  او مسترخية 
وال��م��وق��ع  واالم������ان  وال���ث���ب���ات  االرض 
ف���ي خ��ري��ط��ة ت���ق���وم ب�����دور ال��م��دي��ن��ة 
او ال��م��ن��ط��ق��ة ال���م���خ���ت���ارة ف����ي ق��ل��ب 
ذل�������ك ال������وط������ن. ال����ص����ال����ة م���ري���ح���ة، 
التنقل  ومضيافة.  لماعة،  فسيحة، 
ب���ي���ن ال���م���ع���روض���ات س���ه���ل وي��ح��ت��رم 
خصوصيات كل منحوتة او مجسم، 
حتى ولو بدا بعضها ناقصا من حيث 
ت��خ��ط��ي��ط��ات��ه وت��ق��س��ي��م��ات��ه االف��ق��ي��ة 
يشبه  بعضها  ان  نذكر  والعمودية. 
ق��ل��ي��ا خ���ي���م االج���������داد او ال��ش��ع��وب 
فيعيد  ال��ع��ال��م  اق��اص��ي  ف��ي  البدائية 
بعضا منها الى االذهان او يفرغ اخرى 
من اقسام دمرتها الحروب والكوارث 
مفاجئة  م��زاج��ي��ة  بحسب  الطبيعية 
والعواصف  ال��زالزل  ببصمات  متأثرة 

والعداوات الحربية القاتلة.
المعرض، الذي يستمر الى نهاية 
م���ن معاناتنا  ي��ذك��ر ص��ف��ح��ات  اي�����ار، 
ال��ق��دي��م��ة وال��م��ت��وق��ع��ة ف���ي م��واس��م 
من  القليل  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي  متاحقة 
الفرح والكثير من المستقبل القاتم 
داخل  الحياتي  العصب  في  والفراغ 
ص���ن���ادي���ق ت���خ���ت���زل م���آس���ي ش��ع��وب 
ترزح تحت وطأة الحوادث الطبيعية 

ت���ري���د فتح  ال��م��ص��ط��ن��ع��ة. ك��أن��ه��ا  او 
م��زدوج��ي��ن ك��ي ت��دخ��ل ف��ي طياتها 
ك����ل ال���م���ت���وق���ع���ات. ال اع������رف ل���م���اذا 
او  م��ا  ال��يَّ رؤي��ا تتوقع فاجعة  قفزت 
تتنبأ ب��ق��در م���ا، ق��د ي��ت��رج��م ع��م��ارات 
ك���ي���ري���ل���وس ال���م���ف���رغ���ة م����ن ال���داخ���ل 

والممزقة من الخارج.
ال����ط����رح ال���ت���ج���اذب���ي وال����م����أس����وي 
س���ي���زول ل��ت��ح��ل م��ك��ان��ه ش����االت من 
ال��ض��ح��ك داخ�����ل م���رب���ع���ات م��ف��ت��وح��ة 
ام�����ام ال���ه���واء ال�����ذي ي���ه���ذي وي��ص��رخ 
ويصمت وفق أمزجة مقبلة من خلف 
الخرافات واألساطير والوقائع او من 
صور ناطحات السحاب وبرجي مركز 

ال���ت���ج���ارة ال��ع��ال��م��ي ال��ل��ذي��ن ت��س��اق��ط 
تركيبات  او   ،2001 أي��ل��ول   11 ف��ي 
ف��ي  ت����ص����ب  م���ف���ك���ك���ة  أش������ك������ال  أو 
ت��ش��ك��ي��ات ح���دي���د ص���دئ���ة ت��ق��ت��رب 
من  محرومة  مخلوقات  م��ن  هيئاتها 

صخب الحياة. 
األع�����م�����ال م����رت����اح����ة ف����ي ال��ط��ب��ق��ة 
ال��س��ادس��ة م��ن مبنى ع��رف��ن��اه جميعا 
ف���ي ال���ح���م���راء، اس��ت��ق��ب��ل ف���ي طبقته 
األرض������ي������ة م���ق���ه���ى "ه���������ورس ش���و” 
التي عمت  الثقافية  للحركة  وشهد 

بيروت في الستينات.

Laure.ghorayeb@annahar.com.lb

موسيقى

لم تعتمد الفنانة رسوما 
شاعرية، تعبيرية، عاطفية، 

بقدر ما دّلت باألكريليك 
األسود واإلشارات 

التجريدية على سر صراع 
األنثى من أجل الحياة

"توسكا" يوم واحد يف حياة امرأة عاشقة حتى املوت: تحفة بوتشيني الليريكية يف كازينو لبنان

)برس فوتو(

ماريو! ماريو! هذا الصوت الصادح من امرأة عاشقة تنادي حبيبها، 
كان فاتحة تحفة أوبرالية تخّطت الروايات الرومنطيقية الرائجة 

في ذلك الحين من القرن التاسع عشر، لتراجيديا من واقع الحياة 
وقسوتها، أناسها نفوس متأججة بلهيب الحب والغيرة والشهوة 

والثأر حتى اإلفناء.
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تتمات الصفحة األولى

الروح النازل إلينا

املطران جورج خضر
صح انه واحد ولكن لك أنت ذوقك له واآلخر له ذوقه. هناك وحدة في 
عطائه ووجوه له بحسب اقتبال أحبائه له. بمعنى دقيق أقول إن لكل 
واح��د مسيحه. هذه ليست ص��ورة مختلفة ولكن المعنى ان لكل منا 

صلته الخاصة بالمسيح. وهذا هو العشق اإللهي.
سر المسيح انه واحد في الجميع ومع ذلك هو مختلف الوجوه ألن 
لكل منا اقتبااًل له خاصًا أو ذوقًا له خاصًا. السر ان السيد يحبنا جميعا 
بمحبة واح��دة وكل يقتبلها بحسب مواهبه. وله فهمه لها أو تذوقه 

لها.
فرادة عيش الله فيك انه يوحدك باآلخرين ويبقيك قريبًا منه. كيف 

تكون لك قداسة واحدة مع اآلخرين ولك شخصيتك في القداسة؟
الوحدة وان  للمسيح متشابهون حتى  الذين هم  ان  السر  ه��ذا هو 
تبقى  أيًضا.  التنوع  يهب  ولكنه  يجمع  المسيح  ف��رادت��ه.  منهم  لكل 

فريدا وأنت غير منفرد، معا ولكن بال انصهار.
المؤمنون ليسوا جمهورًا. هم وحدة وكل فيها فريد. كيف تكون 

شبيهًا باآلخرين وليس مثلك شيء؟

سالم يطمئن عرسال: أنتم يف حمى الدولة

لملف  وخصوصا  م��خ��ارج،  عن  بحثا  الجارية  المساعي  عنه  ستتكشف 
رزمة  لبته ضمن  اندفاعا قويا  العوني  الفريق  ال��ذي يظهر  التعيينات 
الداخلي  لالمن  العام  المدير  تعيين  استحقاق  فيها  يفصل  ال  كاملة 
فوج  قائد  لتعيين  الضغط  خلفية  على  الجيش،  قيادة  موضوع  عن 
المغاوير العميد شامل روكز قائدا للجيش مكان العماد جان قهوجي 

وقبل بلوغ االستحقاق االخير موعده في ايلول المقبل.
مجلس  لجلسة  للتحضيرات  مواكبة  م��ص��ادر  م��ن  "ال��ن��ه��ار"  وعلمت 
الوزراء االثنين أن هناك تسعة وزراء على الئحة طالبي الكالم سيدلون 
بمواقفهم في شأن تطورات عرسال وسط توقعات أن تكون أجواء 
الجلسة هادئة. ورأت أن كل االثارة التي رافقت هذه التطورات كانت 
بمثابة قنبلة دخانية لطرح موضوع التعيينات التي تدور في شأنها 

اتصاالت بعيدة من االضواء. 
النائب  الديموقراطي"  "اللقاء  تأكيد رئيس  السياق  وب��رز في هذا 
العميد ش��ام��ل روك��ز  ف��ي تعيين  ع���دم ممانعته  ام���س  ول��ي��د ج��ن��ب��الط 
المشكلة لم تكن  أف��ادت ان  قائدا للجيش، علما ان أوس��اط��ا وزاري���ة 
ال��ذي يحظى باعتراف واس��ع بأهليته،  يوما في شخص العميد روك��ز 
وانما بظروف الحملة الضاغطة التي تّتبع لفرض تعيين قائد للجيش 
قبل أوان��ه، كما في مالبسات تتصل بموضوع أولوية انتخاب رئيس 
الظروف  في  وخصوصا  للجيش  جديد  قائد  تعيين  قبل  الجمهورية 
االمنية ال��راه��ن��ة. وص��رح جنبالط ف��ي ه��ذا ال��ص��دد لصحيفة "ال��م��دن" 
االلكترونية بأنه اذا كان دعم العميد شامل روكز قائدا للجيش يؤدي 
الغرض من الحفاظ على االستقرار وااللتفاف حول الجيش والمؤسسة 
العسكرية وحمايتها "فال مانع آخذين في االعتبار االداء الممتاز الذي 

قام به العماد جان قهوجي وذلك لحماية الجيش من أي ارتدادات".

المشنوق
وس��أل��ت "ال��ن��ه��ار" وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق عن 
"لن  ف��أج��اب:  االستثنائية  ال����وزراء  مجلس  جلسة  ش��أن  ف��ي  توقعاته 
تكون هناك تطورات دراماتيكية، كما لن تكون هناك تعيينات. إن 

الجلسة ستكون مناسبة سياسية وستأخذ االمور مجراها الطبيعي وكل 
الناس ستتحمل مسؤولياتها". 

عرسال
في غضون ذلك، علمت "النهار" أن رئيس ال��وزراء تمام سالم أبلغ وفد 
بلدة عرسال الذي زاره أمس "أن البلدة وأهلها في حمى الدولة والجيش 
الذي سيقوم بواجبه تجاههم كما يفعل في كل المناطق اللبنانية". وقال: 
الدولة، فأنتم في كنفها مثل  أع��زاء وك��رام ولن تترككم  "إنكم مواطنون 
سائر لبنان". وقد أبدى أعضاء الوفد ارتياحهم الى ما سمعوه من الرئيس 

سالم والتطمينات التي عّبر عنها في شأن بلدتهم.
 وزار الوفد أيضا وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي خاطب الوفد كما 
اللبنانية  وطنيتها  في  فضل  صاحبة  عرسال  "إن  بقوله:  "النهار"  علمت 
وعروبتها الصادقة وشجاعة أهلها ونخوتهم، ولن يستطيع أحد أن يدخل 
والذي  ال��ذي يقال  الكالم  أال تصّدقوا  الدولة والجيش، عليكم  اليها غير 
التي ترفع بإسم  الالفتات  اليها. وما  الى فتنة مذهبية وأال تنجّروا  يؤدي 
العشائر إال تكرار لتجربة "الحشد الشعبي" العراقية المرفوضة من الدولة 
الى حركة رفع الفتات  المشنوق يشير بذلك  ومن أهالي عرسال". وك��ان 
والهرمل وقضاء زحلة تضمنت  بعلبك  بلدات  امس في عدد من  حصلت 
دعوات من "حزب الله" الى  "العشائر والعائالت" لعقد لقاءات عامة محددة 
عرسال  ح��دود  على  االره��اب  "مواجهة  عنوان  تحت  ومواعيدها  بأمكنتها 
وفي الداخل". وبدأ عقد هذه اللقاءات امس على ان تتواصل اليوم وغدا.

مامبرتي
في غضون ذلك، وصل امس الى بيروت محافظ المحكمة العليا للتوقيع 
زي��ارة تستمر  مامبرتي في  الكاردينال دومينيك  الفاتيكان  الرسولي في 
أرج��ئ��ت بسبب انشغاالت  أن��ه��ا  إال  م��ق��ررة قبل شهر  اي���ام، وك��ان��ت  بضعة 
ولعل  الفاتيكان.  خارجية  وزي��ر  سابقا  ك��ان  ال��ذي  الفاتيكاني  المسؤول 
االهم في زيارة مامبرتي، الى جانب مشاركته في لقاء المحاكم الروحية بعد 
ظهر االثنين في بكركي، انها تحمل تحركا فاتيكانيا في شأن أزمة الفراغ 
انه منّسق مع فرنسا. وسيجري في هذا السياق  الرئاسي علمت "النهار" 
يبدأها  لقاءات عدة مع مسؤولين رسميين وسياسيين  اتصاالت ويعقد 
وقالت  للجمهورية.  رئيس  انتخاب  م��وض��وع  ف��ي  للبحث  المقبل  االثنين 
لدى  مقيم  هّم  الرئاسي هو  الشغور  ان  ل�"النهار"  بالزيارة   معنية  مصادر 
الفاتيكان ولذلك سينقل مامبرتي الى المسؤولين وخصوصا الى القيادات 
المسيحية التي سيلتقيها االسبوع المقبل وجهة نظر الفاتيكان في هذا 
الموضوع من خالل التشديد على ضرورة انهاء أزمة الفراغ في أسرع وقت 

نظرا الى أهميته بالنسبة الى الوجود المسيحي في لبنان والمنطقة. 

لقاء سيدة الجبل
الى ذلك، يعقد "لقاء سيدة الجبل" خلوته السنوية ال�11 قبل ظهر غد 
في دار سيدة الجبل في فتقا تحت عنوان "دور المسيحيين في مواجهة 
من  حشد  فيه  وي��ش��ارك  االقليمية".  وال��ت��ط��ورات  الداخلية  االستحقاقات 
الشخصيات السياسية والدينية واالعالمية والثقافية. وأجمل عضو اللقاء 
االمين العام لقوى 14 آذار فارس سعيد ل�"النهار" اهتمامات الخلوة فأوضح 
المنطقة  ف��ي  م��ا يجري  ال��ى  "ن��ظ��رة وطنية شاملة  ال��ى  انها تتطلع أس��اس��ا 
وانعكاساته على لبنان، فال يبقى كل مكّون طائفي لبناني ينظر بعيونه 
مشتركة  وطنية  مساحة  الى  الوصول  كيفية  الخلوة  وستعالج  الطائفية. 
للجميع، اذ ال معالجة لخوف المسيحيين او كسر احتكار حزب الله للشيعة او 
لمأزق االعتدال السني مع التطرف من دون امتدادات وطنية تحمي الجميع 
الجمهورية  رئ��اس��ة  م��وض��وع  أن  ال��ى  أش��ار  الوطنية". كما  ال��ق��راءة  وتوحيد 
ستعالجه الخلوة "بمقاربة مختلفة عن السابق، إذ يجب العمل على مبادرة 
وطنية في الداخل لتصبح المقاربة وطنية ال مسيحية فحسب، الن الرئاسة 

ي��ف��رط اس���وة ببلدان ع��دة في  ل��م  مكسب وط��ن��ي ول��ي��س مسيحيا، فلبنان 
المنطقة الن الدولة فيه لم تفرط كما الن الوجود المسيحي فيه هو حائل 
دون صدام سني - شيعي ويجب ان يشعر المسلمون كما المسيحيين انهم 

من يجب ان يأتوا برئيس الجمهورية وفق مقاربة وطنية".

حوار أميركي - روسي جدي يتقاطع مع مهمة دو ميستورا

وضع األزمة السورية على مسار الحل السياسي". فبالتزامن مع هذا الحوار، 
أو ربما لتحسين الوضع التفاوضي لكل طرف، يحاول كل منهما وضع ما 
أمكن من أوراق الميدان الرابحة في جيبه. وفي مقابل االعالنات المتكررة 
المعتدلة"  "المعارضة  من  مقاتلين  تدريب  نيتها  عن  المتحدة  للواليات 
وتوسيع نطاق هذا التدريب ليشمل نقطتي االنطالق نحو الداخل السوري 
الحدود التركية – السورية والحدود االردنية – السورية، يسرب الروس 
منذ أيام أنهم، بالتحالف مع ايران واستطرادًا "حزب الله" اللبناني والنظام 
السوري، في مرحلة وضع استراتيجية عسكرية جديدة لمواجهة تطورات 
الميدان األخيرة، وأن موسكو ستضاعف انخراطها العسكري وبقوة "بعد 
سقوط خطوط كانت تعتبرها موسكو حتى االمس القريب حمراء وضعتها 

تفاهمات دولية سابقة". 
وترى موسكو، استنادًا الى مصادر ديبلوماسية، أن التفاهمات الدولية 
الماضي،  نيسان  مطلع  ادل��ب  معركة  من  اعتبارًا  تجاوزها  تم  قد  السابقة 
"جبهة  االساسية  وقوته  الفتح"  "جيش  يد  في  المدينة  عندما سقطت 
العتاد المتطور وال  النصرة"  بفعل "االندفاع الضخم للمسلحين ودخول 
سيما منه الصواريخ المضادة للدروع من نوع "تاو" عبر الحدود التركية"، 
ادل��ب مع  النظامية في محافظة  للقوات  ذل��ك من هزائم متتالية  وم��ا تبع 

سقوط مدينتي جسر الشغور وأريحا ومعظم انحاء المحافظة.
وي��ب��دو أن ال��خ��ط��ر االره���اب���ي ل��ي��س ال��وح��ي��د ال���ذي دف���ع ك���اًل م��ن موسكو  
ل��دى الطرفين بأن  ال��ح��وار. فثمة ش��ع��ور  ال��ى ط��اول��ة  وواش��ن��ط��ن للجلوس 
القوى االقليمية باتت تتصرف في الملف السوري بمنأى عن رغبات القوى 
الكبرى ومصالحها. ويظهر الخالف في وجهات النظر بين واشنطن وأنقرة 
على المنطقة العازلة في الشمال السوري الذي تصر عليه تركيا على رغم 
رفض واشنطن. وتحاول أنقرة اليوم فرضه بقوة الميدان بعد فشلها في 

تحقيقه بالوسائل األخرى.
وتقول االوساط الديبلوماسية المتابعة للملف السوري في جنيف، إن 
المتطور  والعتاد  المسلحين  اآلالف من  ادل��ب ودف��ع  األخ��ي��رة في  المعارك 
الى هذه المحافظة المحاذية للساحل السوري، الذي يعتبر منطقة نفوذ 
ال��رئ��ي��س ب��ش��ار األس���د، ك��ان��ت ف��ي صلب المسعى ال��ت��رك��ي لتحويل أج��زاء 
النظام  ادل��ب هو دفع  من الشمال منطقة عازلة، وأن هدف االندفاع نحو 
السوري الى سحب قسم من قواته الموجودة في حلب للدفاع عن ادلب. 
الخسارة في  "وبنصائح خارجية" فضلت  السورية  النظامية  القوات  لكن 
ادلب على خسارة حلب. وتوقعت هذه االوساط تصاعد الضغط العسكري 

على النظام وخصوصا في الشمال خالل االسابيع المقبلة.

دو ميستورا 
ويراهن المبعوث الدولي لحل االزمة السورية ستيفان دو ميستورا على 
نتائج الحوار الروسي - االميركي من أجل وضع نتائج مشاوراته في سياقها 
الصحيح أي اطالق الدعوة الى جنيف 3. وفي معلومات استقتها "النهار" 
من بعض من التقاهم دو ميستورا كان حوار موسكو - واشنطن هو اساس 
خطة المبعوث الدولي التي تقوم بداية على جمع آراء االطراف السوريين 
ورؤيتهم للحل، ومن ثم جمع استنتاجاته في ورقة نقاش اساسها وثيقة 
جنيف 1، تتحول الحقًا مادة نقاش فعلي في مفاوضات جنيف 3، ويعتبر 
المبعوث الدولي أن شرط االعالن عن انطالق جنيف 3 ونجاحه هو االتفاق 

التغييرات  المسبق بين موسكو وواشنطن، وأن��ه ال يقف كثيرا عند 
الميدانية على اساس أن الحرب في سوريا هي "كر وفر" وأن ال حل 

ينهي األزمة سوى الحوار السياسي.
ات��ه ف��ي ج��ن��ي��ف، وأوض��ح��ت المتحدثة  وي��واص��ل دو م��ي��س��ت��ورا ل��ق��اء
باسمه جيسي شاهين ل�"النهار" أن المبعوث الدولي سيزور اسطنبول 
حيث  المعارض  السوري  االئتالف  من  لدعوة  تلبية  المقبل  االسبوع 
سيجري حوارًا مع عدد من أعضائه هناك. وأش��ارت الى أن هذا اللقاء 
يندرج في اطار الحوار الذي بدأه دو ميستورا في 5 ايار الجاري، ويذكر 
أن االئتالف السوري رفض لقاء دو ميستورا في جنيف وأوف��د عضو 
الهيئة السياسية هيثم المالح لتسليمه رسالة تشرح أسباب مقاطعته 

الحوار.

"داعش" يعاود ضرب املنطقة الشرقية

بمقتل المهاجم وثالثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين. 
وروى شهود وناشطون أن االنتحاري لم يكن في سيارة، وأنه تنكر 

بزي نسائي وفجر نفسه بحزام ناسف عند مدخل المسجد. 
وتبنى بيان باسم "والية نجد" التابعة ل�"الدولة اإلسالمية" الهجوم 

الذي نفذه "جندي الخالفة األخ الغيور أبو جندل الجزراوي".
وف��ي واش��ن��ط��ن ص��رح ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��ق��ي��ادة ال��م��رك��زي��ة االميركية  
و)تنظيم  بالسعودية  يتعلق  م��ا  "ف��ي  بانه  راي���در  باتريك  الكولونيل 
"الدولة اإلسالمية"(، ليس لدينا ما يشير إلى أنهم يمثلون تهديدًا 
ص10 كبيرًا في الوقت الحاضر".  

واشنطن شطبت كوبا رسميًا

1982 لدعمها جماعات مسلحة في أميركا الالتينية. وتوقف هذا الدعم 
بعد انهيار االتحاد السوفياتي عام 1991 لكن كوبا ظلت على القائمة 
هافانا  مع  تتعامل  التي  المصارف  على  قيودًا صارمة  يفرض  ما  وه��و 
الواليات المتحدة للدول  ويعرضها لغرامات أميركية. وتشمل الئحة 

الراعية لإلرهاب حاليا ثالث دول فقط هي إيران وسوريا والسودان.

مقتل 4 جنود تشاديين و33 من "بوكو حرام"   

)و ص ف(

أعلن الناطق باسم الجيش التشادي  الكولونيل ازيم برماندوا اغونا مقتل 
اربعة جنود االربعاء في هجوم لجماعة "بوكو حرام" النيجيرية على جزيرة 
االرب��ع��اء قواتنا  ت��ش��اد. وق��ال ان "عناصر بوكو ح��رام هاجموا  ف��ي بحيرة 
في شوا وهي جزيرة )تشادية( في بحيرة تشاد". واض��اف ان "الجيش 
التشادي صد هذا الهجوم بشراسة وقتلنا 33 عنصرا من بوكو حرام"، 
وقنابل مضادة  الخفيفة  االسلحة  من  ع��دد  "تمت مصادرة  ان��ه  موضحًا 
للدبابات. كما نأسف لمقتل اربعة جنود ونشير الى اصابة اربعة آخرين".
واوضح أنه "منذ امس )الخميس( يشن الطيران التشادي هجمات 
محددة االهداف على مواقع بوكو حرام )على البحيرة( ويدمر موادهم 

الغذائية وذخائرهم ومحروقاتهم".
ويشارك الجيش التشادي منذ كانون الثاني في الصف االول في 
عملية عسكرية اقليمية تهدف الى طرد هذه الجماعة االسالمية من 

مناطق واسعة استولت عليها في شمال شرق نيجيريا.

فاطمة عبدالله

��ب س��وي��د ب��ت��أك��ي��د رف��ض 
َ
ُي��ط��ال

والبحث  الفضائحي،  المضمون 
ع��ن ال��خ��اص- ال��ج��دي��د- المفيد، 
ف��ال ت��ك��ون ال��م��وض��وع��ات، كلها 
ِل��م��ا  م��ع��ظ��م��ه��ا، اس���ت���ن���س���اخ���ًا  أو 
س��ب��ق ط��رح��ه وم��ت��اب��ع��ة لملفات 
يتنافسون  اآلخ�����رون  اح��ت��رق��ت. 
ب����ش����راس����ة. ب���ع���ض���ه���م م��س��ت��ع��دٌّ 
التغّني  أج��ل  م��ن  ال���ذوق  لنسف 
بنسبة المشاهدة. ال يبدو سويد 
ْنصف برنامجه 

ُ
من هذا البعض. ن

ي 
ّ
كونه ال يوّزع إداناٍت وال يصف

��ب 
َّ
ح���س���اب���ات. ع����دا ذل�����ك، ي��ت��ط��ل

شدشدة بعض الجوانب. ندرك 
أّن شخصًا مثل سويد لن يكون 
كاذبًا أو "بّياع" مشاعر رخيصة. 
قاهرة  إنسانية  أمام قضايا  وأنه 
���ذ عليه 

َ
ي���ؤخ ب����ّد س��ي��ن��ف��ع��ل.  ال 

حجم االنفعال الذي، في أحيان، 
ي���الم���س ال��م��ب��ال��غ��ة ك����ون ال���ه���واء 
َيفترض عادة التحكم بالنفس. 
مع  ال��ت��ج��اوب  وع��ف��وي��ة  الحماسة 
مآسي الغير، صفتان في سويد 
اإلنساني المرهف، لكّن االنفعال 
وحده ال يرفع برنامجًا الى القمة. 
ورغ������م ذل������ك، ي��ح��م��ل "ب��ال��ع��رب��ي 
بثمرة  اإلت��ي��ان  إمكان  المشبرح" 
الثانية  الحلقة  تدريجًا.  تنضج 

األول���ى،  م��ن  انضباطًا  أش���ّد  منه 
الخطأ.  م��ن  م 

ّ
للتعل ق��اب��اًل  وي��ب��دو 

ت��ع��وزه م��وض��وع��ات أع��م��ق )حتى 
ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ل��ك ال��م��س��م��اة 
"ت�����رف�����ي�����ه�����ي�����ة"(، وال�������ح�������ذر م��ن 
االعتماد على "الخفيف" بذريعة 
ت. يمكن سويد أن 

ّ
أّن الناس مل

وصوت  البرنامج  ضمير  يشّكل 
ال��م��ق��ه��ور ال����ذي اع���ت���اد اآلخ����رون 
ب���ه. ال ينقصه س��وى  ال��م��ت��اج��رة 
تراكم خبرة تتيح إدارة االنفعال 
ْمس 

َ
ط غير  من  العقل،  ورجاحة 

القلب.  وإنكار  النبيلة  العاطفة 

قضاياه  تهّز  أن  أيضًا  وينقصه 
مرور  مجّرد  عامًا، فال تكون  رأي��ًا 
��رَح��ت بغير 

ُ
ع��اب��ر. قضايا ع��دة ط

���س ال���م���زاي���دة وص����ّب ال��زي��ت 
َ
���ف

َ
ن

َسف 
َ
م���ّرة ن ال��ن��ار. إن أخ��ط��أ  على 

 ش��يء. نسامح على تواضع 
ّ

ك��ل
اإلم���ك���ان���ات وال���ت���ق���ّدم ال��ب��ط��يء، 
أم���ا االس��ت��م��ال��ة ب��ال��ف��ض��ي��ح��ة، إن 
ي���ل���وم  أن  ف���ل���س���وي���د  ح�����دث�����ت، 

نفسه. 

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

شاشة

طارق سويد يلتحق بالقافلة
ونخاف عليه أن يقع

وجدت "أو تي في" أّن وقتًا ثمينًا ضاع فيما هي تقف مكتوفة 
ة" البرامج "االجتماعية". أوكلت إلى طارق  اليدين أمام "َهبَّ

سويد إطالق "بالعربي المشبرح" كحال َمن ينضّم الى القافلة. 
وسط "غزو" الحرصاء على المواطن، ال جديد ُينَتظر إال أسلوب 

تناول القضية.

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

عموديًا

عموديًا

أفقيًا

أفقيًا

1- صانع آالت موسيقية وترية إيطالي 1644 - 1737 يعتبر األبرز واألعظم في مجاله ال سّيما في صناعة الكمان. 2- أعلى قّمة في سري 
 داّبة فيها روح. 5- جعل للباب عتبة - أرض 

ّ
لنكا 2524 م. 3- يفتقران - تبختر في مشيته. 4- مدينة إيطالية في ال سيوم - اإلنسان أو كل

ا العمامة وأداراها على رأسهما - أداة استثناء. 7- من األلقاب - مّسك - عائلة مالكم أميركي 
ّ
ة وُمهلكة - للتعريف. 6- لف

ّ
قاحلة ومقفرة ُمضل

كبير. 8- ماشية ببطء - ناسبوك. 9- فقد عقله - الحجر الكريم - لحس. 10- مقابلي وأمامي - مطر شديد. 11- شاعرة عراقية 1923 - 
2007 أّول من كتبت الشعر الحّر 1947 في قصيدتها "الكوليرا". 12- أديب لبناني 1888 - 1954 عّرب الملحمة الهندية "المهابهراتا".

ب - مريح. 4- يتابع - الليلي. 5- كهر - وّد - أمتار. 6- ائتمن - الراية.
ّ
 1- مدرسة الحكمة. 2- واصل بن عطاء. 3- ن. ن - يرت

7- بغاء - األول. 8- يلب - حلس - تقبو. 9- ليونيداس - برك. 10- وائط - األوطان. 11- شر - عصام بريدي. 12- ييّممهم - التيس.

ا - نصعم. 5- تبرعون - ح��ي - صه.  - ارت��اب��وا. 4- سليب   - أغ��ل��ي��اري. 3- رّص   1- مونيكا بيلوشي. 2- دان��ت��ه 
6- أنت - الدائم. 7- لعبا - السالم. 8- حط - ألأل - سابا. 9- كامل مروة - ورل. 10- مارية القبطية. 11- يلئي - براري. 

12- بحيرة لوك نيس.

1- رئيس جمهورية قبرص 1977 - 1988. 2- بحيرة عذبة في اآلندس بين بيرو وبوليفيا - أضاف. 3- نهر أميركي بصّب في خليج 
المكسيك 2000 كلم - تكافئ وتحاسب. 4- عقدة وثيقة أو ربطة عنق - الراجعون إلى الوراء. 5- االسم األّول للرئيس االميركي الراحل 
صل - حرف ابجدي. 6- يقيم ويثبت في المكان - يضع خلسة - متشابهان. 7- من األزهار - والدة - مدينة فرنسية على 

ّ
ايزنهاور - ات

السين غربي باريس. 8- اجتماع - أخادع. 9- قهرنا وقسرنا - جبال في اوروبا تمتّد في سلوفاكيا وبولونيا ورومانيا وأوكرانيا. 10- قانط - 
ب بالفاتح - هدأ بعد حّدة. 12- مدينة اميركية بناها المورمون عاصمة والية يوتاه.

ّ
وجع - شّدة ومحنة. 11- ملك انكلترا 1027 - 1087 لق

حل الشبكة السابقة

نليبسلاه�وىنمىوب

يوبعمضلهءهعاطاو

مملدالفسيميلسلا

يقاقجغياطارنوطل

لصطلنشلعبمسالرن

اروفاجريه�ابرايا

كوالشمالالجنةقر

حل الشبكة السابقة
غضنفر

الكلمة 
مدينة لبنانية 

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

كلمة السر.

غل من الجنة والنار أمامه. ساٍع سريع نجا وطالب بطيء رجا ومقّصر في النار هوى. اليمين والشمال مضلة والطريق 
ُ

فلقد ش
الوسطى هي السبيل.

كلمة السر  كلمات متقاطعة
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رقم 3765 - مستوى سهل 

حل سودوكو رقم 3764

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

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

افقي وعمودي وداخل كل مربع.

مستويات اللعبة 

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

ووفقًا النتظامها داخل هذه الخانات.

913678245

584392176

267451983

456983721

392147658

871526394

738265419

145739862

629811537

SUDOKU

قداس الحكمة اليوبيلي
 
ً
لمناسبة مرور 140 عامًا على تأسيس صرح الحكمة، مدرسة

، دعا رئيس الجامعة المونسنيور كميل مبارك ورئيس 
ً
وجامعة

اس اليوبيليِّ  المدرسة األب عصام ابرهيم للمشاركة في القدَّ
اعي ورئيس  الذي يحتفل به الكاردينال مار بشارة بطرس الرَّ

ة مار  أساقفة بيروت المطران بولس مطر، في كاتدرائيَّ

ة في وسط بيروت، الساعة 6 مساء األربعاء  جرجس المارونيَّ
3 حزيران.

"توت توت ع بيروت"
م جمعية "أحلى فوضى" مهرجانها السنوي الثاني في 

ّ
تنظ

شارع الحمرا بعنوان "توت توت ع بيروت"، غدًا األحد من 

الساعة 10 صباًحا حتى 11 لياًل. ويأتي المهرجان هذه السنة 
له عروض تعيد إحياء 

ّ
تكريًما أليقونات الفّن اللبناني، وتتخل

هذه الوجوه التي وضعت أسس الثقافة اللبنانية.
ويشارك في العروض الموسيقية والراقصة والتشكيلية عدد 
كبير من الفنانين )أحمد قعبور، كارول صقر، جو أشقر، جهاد 

عقل، باسم فغالي، برونو وسينتيا...(. العروض الترفيهية 
كما المعارض مخصصة للزّوار كباًرا وصغاًرا، والدخول مجاني.

مجتمعنا
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"لبنان واملهجر" - فرنسا يدّشن مركزه يف باريس

بمناسبة انتقاله الى مركزه الجديد 
ف�����ي ج��������ادة ج��������ورج ال����خ����ام����س ف��ي 
ب��اري��س، أق���ام م��ص��رف "ب��ن��ك لبنان 
والمهجر" – فرنسا، حفل استقبال 
ب�����دع�����وة م�����ن رئ����ي����س ال���م���ج���م���وع���ة 
المصرفية الدكتور نعمان االزهري 
االدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  وح����ض����ور 
ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل���"ل��ب��ن��ان وال��م��ه��ج��ر" 

فرنسا سامر االزهري.

ح������ض������ر ال������ح������ف������ل ش����خ����ص����ي����ات 
دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة وم��ص��رف��ي��ة وم��ال��ي��ة 
واق��ت��ص��ادي��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة وع��رب��ي��ة في 
العاصمة الفرنسية، أبرزهم مندوب 
ل���ب���ن���ان ال�����دائ�����م ل�����دى االون���ي���س���ك���و 
السفير خليل كرم والقائم بأعمال 
اللبنانية في فرنسا غادي  السفارة 
خوري ومندوب الجامعة العربية في 

فرنسا السفير بطرس عساكر.

هيئة "أوجيرو" تحصد
جائزة الجودة من الفئة الذهبية

ح��ص��دت هيئة "أوج���ي���رو" ج��ائ��زة 
ال������ج������ودة م�����ن ال����ف����ئ����ة ال���ذه���ب���ي���ة 
العالمية  ال��ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ض��م��ن 
ال����������29 ل����ل����ج����ودة ال��������ذي أق���ام���ت���ه 
  Business Initiative ش��رك��ة 
ال��ع��ال��م��ي��ة   Directions (BID
ال���������رائ���������دة ف�������ي م������ج������ال ت���ع���م���ي���م 
ث��ق��اف��ة ال����ج����ودة ل����دى ال��ش��رك��ات 

التجارية.
و"أوج������������ي������������رو" ه�������ي ال���ه���ي���ئ���ة 
ال���ح���ك���وم���ي���ة االول��������ى ف����ي ال���ع���ال���م 
العربي التي تحصد هذه الجائزة، 
الجائزة  لتسلم  تم ترشيحها  وقد 
القيادة،  في  لمساهمتها  تقديرًا 
وال��������ري��������ادة واالم�����ت�����ي�����از وال�����ت�����زام 
م��ع��اي��ي��ر ال���ج���ودة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

واالبتكار.
ت����س����ل����م ال������ج������ائ������زة وش������ه������ادة 
التقدير نيابة عن رئيس – مدير 
ه���ي���ئ���ة "أوج������ي������رو" ع���ب���د ال��م��ن��ع��م 
ي��وس��ف، أم��ي��ن س��ر ال��ه��ي��ئ��ة رب��ي��ع 
ال���ع���ي���ت���ان���ي خ�����ال ال���ح���ف���ل ال����ذي 
اذ  نيويورك،  في  الشركة  اقامته 

ق���ام رئ��ي��س ش��رك��ة BID خوسي 
ب���ري���ت���و وب���ح���ض���ور ك����ل م����ن م��دي��ر 
الجودة كريغ ميلر والمدير الفني 
الجوائز  ألفونسو كاسال، بتوزيع 
ع��ل��ى أك��ث��ر م��ن 80 ش��رك��ة تعمل 
ف����ي م����ج����االت م���ت���ع���ددة م����ن 53 
دولة من كل انحاء العالم موزعين 
على ق��ارات آسيا وأوروب��ا وأميركا 

وأفريقيا.

اف��ت��ت��ح وزي�����ر االق���ت���ص���اد وال���ت���ج���ارة 
ال���ج���ن���اح  ح����ك����ي����م،  آالن  ال�����دك�����ت�����ور 
الدولي  ميانو  معرض  في  اللبناني 
ال��م��دي��رة  ح��ض��ور  ف��ي  لسنة 2015، 
والقائم  عباس،  عليا  ل��ل��وزارة  العامة 
روم��ا  ف��ي  اللبنانية  السفارة  بأعمال 
ك���ري���م ال���خ���ل���ي���ل، وال���ق���ن���ص���ل ال���ع���ام 
ف��ي م��ي��ان��و ول��ي��د ح��ي��در، وال��ش��رك��ة 
المنظمة للمعرض ACE، ولبنانيين 
وأج����ان����ب. وق����د ق����ام ح��ك��ي��م ب��ج��ول��ة 
��د ف��ي��ه��ا أق���س���ام���ه واط���ل���ع على 

ّ
ت��ف��ق

األنشطة فيها.
بعض  أيضًا  االقتصاد  وزي��ر  وزار 
والمجاورة  المشاركة  ال��دول  أجنحة 
ل��ل��ج��ن��اح ال��ل��ب��ن��ان��ي وم��ن��ه��ا ال��م��ص��ري 
وااليطالي، ودّون في السجل الخاص 
المعارض  "اه��م��ي��ة  فيها  أك��د  كلمة 
التي تعتبر نافذة اقتصادية مهمة 
ب��ي��ن ال�����دول". واع��ت��ب��ر أن "م��ش��ارك��ة 
لبنان في معرض ميانو الدولي، من 
والعاقات  ال��رواب��ط  تعزز  أن  شأنها 
االق��ت��ص��ادي��ة ب��ي��ن ل��ب��ن��ان وإي��ط��ال��ي��ا 
وترسخ  متينًا  أس��اس��ًا  تشكل  التي 
التبادل التجاري مع الدول األوروبية 
إضافة الى أنها تفتح آفاقًا جديدة 

على كل الصعد".

ول���ف���ت ال����ى أن "م���ع���رض م��ي��ان��و 
م��ن��ب��ر ل���ل���ق���اءات ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن ل��ب��ن��ان 
التجارية  ال��ع��اق��ات  لتعزيز  وأوروب����ا 
التي هي أصًا متينة  واالقتصادية 
وت����ه����دف ال������ى ت���ط���وي���ر االق���ت���ص���اد 

الوطني اللبناني".
وك�����ان أق���ي���م م���س���اء أم����س حفل 
اللبناني ش��ارك  ال��ج��ن��اح  ف��ي  ع��ش��اء 
ف���ي���ه ح��ك��ي��م وع����ب����اس، وال��ق��ن��ص��ل 
العام في ميانو وليد حيدر، مديرة 

ط��ي��ران ال��ش��رق األوس���ط ف��ي ميانو 
عناية قاروط، رئيس شرطة ميانو 
وضواحيها موريزيو ستيفانوتسي، 
ممثل رئيس بلدية ميانو روجيرو 
غ����اب����ي����ان م����دي����ر ال�����ش�����رق األوس������ط 
التجارة  غرفة  ف��ي  أفريقيا  وش��م��ال 
فيديريكو  م��ي��ان��و  ف��ي  وال��ص��ن��اع��ة 
ب���ي���غ���ا، م��م��ث��ل والي������ة ص��ق��ل��ي��ة ب��ي��ار 
شركة  وممثا  ساباتيني،  لويجي 
ACE شادي فياض وناتالي رحال، 

وأع����ض����اء ال���وف���د ال���م���راف���ق ل��ل��وزي��ر، 
وم��ن��ظ��م��و ال��ج��ن��اح ال��ل��ب��ن��ان��ي، حيث 
اللبناني  الطبق  المشاركون  ت��ذّوق 
وأن�����واع�����ه واع����ت����ب����روا ذل�����ك اخ���ت���ب���ارًا 
الطبق  أن��واع  لتذّوقهم  لهم  ناجحًا 
استمعوا  مناسبة  وكانت  اللبناني. 
ف��ي��ه��ا ال����ى ش����رح واف ع���ن ك��ي��ف��ّي��ة 
إضافة  اللبناني،  للجناح  التحضير 
الطبق  الى شروحات حول أصناف 

اللبناني".

الوفد اللبناني برئاسة الوزير آالن حكيم حاملين االعالم اللبنانية.

حكيم افتتح الجناح اللبناني يف معرض ميالنو

"النهار"

ف�������ي س������ي������اق ال�����م�����س�����اع�����ي ال����ت����ي 
والتي  العراقي،  المركزي  أطلقها 
ت���ن���درج ض��م��ن س��ي��اس��ة االن��ف��ت��اح 
ال��م��ص��رف��ي األجنبي  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى 
وت��ش��ج��ي��ع��ه ع��ل��ى ف��ت��ح ف�����روع في 
ال��ع��راق، أو ال��م��ش��ارك��ة ف��ي رؤوس 
أم����وال ال��م��ص��ارف ال��ع��راق��ي��ة، منح 
إجازات  العام 2008  المركزي في 
ب��م��وج��ب ال��ق��ان��ون ال��رق��م 94 ال��ى 
ل���م���ص���ارف  ف�����رع�����ًا  م�����ن 18  أك�����ث�����ر 
تركية  م��ص��ارف   5 منها  أجنبية، 
وم����ص����رف����ان اي����ران����ي����ان، وم��ص��رف��ا 
"س����ي����ت����ي ب�����ن�����ك" و"س������ت������ان������درد 
ت���ش���ارت���رد" ال��ب��ري��ط��ان��ي��ان و"ب��ن��ك 
أب��و ظبي االس��ام��ي". كذلك منح 
إج��������ازات ل���م���ص���ارف ل��ب��ن��ان��ي��ة ه��ي 
الشرق  بنك  والمهجر،  لبنان  بنك 
األوسط وافريقيا، بنك بيبلوس، 
بنك االعتماد اللبناني، بنك البحر 
ال��م��ت��وس��ط، ب��ن��ك ب��ي��روت وال��ب��اد 
العربية، البنك اللبناني الفرنسي، 
فرنسبنك  بنك،  انتركونتيننتال 

وبنك عوده.
ول������ك������ن، ف������ي خ�����ط�����وة ك����ان����ت 
م��ف��اج��ئ��ة ل��ه��ذه ال���م���ص���ارف، وب��ع��د 
ت����ع����رض����ه ل����ض����غ����وط ك����ب����ي����رة م��ن 
التي  التجارية  العراقية  المصارف 

طالبته بوضع حد للمنافسة "غير 
المصارف  وبين  بينها  المتوازية" 
االجنبية، أصدر المركزي العراقي 
في 9 تشرين الثاني 2014، قرارا 
ال��م��ص��ارف  ي��ل��زم  رق���م 288  يحمل 
رفع  ال��ع��راق  ف��ي  العاملة  األجنبية 
رأس���م���ال ك���ل ف���رع م���ن 7 مايين 
ما  م��ل��ي��ون��ًا،  إل���ى 70  ح��ال��ي��ًا  دوالر 
م����ال  رأس  م�����ن   30% ي�����ع�����ادل 
المصارف العراقية، اي إنه ضاعف 
10 م�����رات ال���ح���د األدن������ى ل���أم���وال 

يمتلكها  ان  يتعّين  التي  الخاصة 
أج���ن���ب���ي  م����ص����رف  ف�������رع ألي  ك�����ل 
ف���ي ال���ع���راق ب��ه��دف زي����ادة ن��ش��اط 
ال��م��ص��ارف االج��ن��ب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة في 
العراق، ورفع المنافسة بينها وبين 
المصارف المحلية. هذا القرار كان 
العاملة  االجنبية  بالمصارف  دف��ع 

ف����ي ال�����ع�����راق، وم���ن���ه���ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
لإلعراب عن مخاوفها من تداعيات 
ال��ع��راق  ف��ي  نشاطها  ع��ل��ى  سلبية 
م���ا ق���د ي��دف��ع��ه��ا ل��ل��خ��روج م���ن ه��ذا 
السوق. كما أعربت هذه المصارف 
ع��ن م��خ��اوف��ه��ا م��ن ت��داع��ي��ات رب��ط 
في  األجنبية  المصارف  مال  رأس 
العراق بنسبة %30 من المصارف 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��راق��ي��ة، م��ا يعني أن��ه 
رأس  األخ����ي����رة  ه����ذه  زادت  ك��ل��م��ا 
المصارف  على  ل��زام��ًا  أص��ب��ح  مالها 

األجنبية زيادة رأسمالها أيضا.
ه�����������ذه ال��������م��������خ��������اوف ن���ق���ل���ت���ه���ا 
ال��م��ص��ارف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ب��ر جمعية 
ال���م���ص���ارف ف���ي ل��ب��ن��ان ال����ى ح��اك��م 
م��ص��رف ل��ب��ن��ان ري���اض س��ام��ة في 
ب��إج��راء  وب���دأت  الماضية،  االش��ه��ر 
السلطات  م��ع  إت���ص���االت  سلسلة 
ال��ن��ق��دي��ة ال��ع��راق��ي��ة وت��ح��دي��دا مع 
ال���ع���راق���ي سعيا  ال���م���رك���زي  ال��ب��ن��ك 
م��ن��ه��ا ل��م��ع��ال��ج��ة االزم�������ة وت��أج��ي��ل 
ال��ذي سينعكس على  القرار  ه��ذا 
ع��م��ل��ه��ا س��ل��ب��ا. وب��ال��ف��ع��ل، نجحت 
ال��م��س��اع��ي ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا م��ص��رف 
لبنان وجمعية المصارف مع البنك 
ال��م��رك��زي ال��ع��راق��ي، ب��االض��اف��ة الى 
ال��م��س��اع��ي ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ف���روع 
المصارف االجنبية االخرى العاملة 
المركزية  وال��م��ص��ارف  ال��ع��راق  ف��ي 

التي تتبع لها مصارفها األم.
في هذا السياق، كشف مساعد 
والباد  بيروت  لبنك  العام  المدير 
أنَّ  ل�"النهار"،  بدر  العربية شوقي 
"ال��م��رك��زي ال��ع��راق��ي ع���اد وخفض 
رأس�������م�������ال ك������ل ف��������رع م������ن ف������روع 
ال��م��ص��ارف األج��ن��ب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة في 
ال��ع��راق م��ن 70 م��ل��ي��ون دوالر ال��ى 
50 مليونًا، على أن يتم تسديده 
ع��ل��ى م��رح��ل��ت��ي��ن: ال��م��رح��ل��ة األول���ى 
ي��ع��ادل 25  ت��ف��رُض تسديد مبلغ 
���ح���َس���م م���ن���ه ال��رس��ام��ي��ل 

ُ
م��ل��ي��ون��ًا ت

ال��م��دف��وع��ة ع��ل��ى ال���ف���روع ال��ق��ائ��م��ة 
في العراق حاليًا، مع مهلة أقصاها 
الثاني  القسم  أم��ا   ،2016/06/01
ال�������ذي ي����ع����ادل 25 م���ل���ي���ون���ًا آخ���ر 
َد خ�����ال م��ه��ل��ة  ُي�����س�����دَّ ف��ي��ج��ب أن 
بغض   ،2016/06/01 أق���ص���اه���ا 
ال��ف��روع وبضمنها  ع��دد  النظر عن 

الفرع الرئيسي.
ُيذكر أن التعميم األول الصادر 
عن المركزي العراقي الحظ تنفيذ 
ال����ق����رار ع���ل���ى م���رح���ل���ت���ي���ن، األول�����ى 
ت��ش��م��ل زي�����ادة رؤوس ال���م���ال ال��ى 
نهاية  ب��ح��ل��ول  دوالر  م��ل��ي��ون   35
الثانية  وتشمل  المقبل،  ح��زي��ران 
م��ل��ي��ون دوالر  ب��ق��ي��م��ة 35  زي�����ادة 
ي��ج��ب إت��م��ام��ه��ا ف���ي ح��ل��ول نهاية 

)"النهار"(السنة الجارية. نسخة من قرار البنك المركزي العراقي.  

"املركزي العراقي" يخّفض رأسمال املصارف األجنبية إلى 50 مليون دوالر
ومساعي الجهات املصرفية اللبنانية واألجنبية تشهد نجاحًا

نجاح المساعي التي 
قام بها مصرف لبنان 

مع السلطات النقدية 
العراقية

إيلي قهوجي

إرج��������اء م���ن���اق���ش���ة م���ل���ف���ي "ع����رس����ال" 
الى  والعسكرية  االمنية  والتعيينات 
جلسة مجلس الوزراء بعد غد االثنين، 
التوافق  ف��ي ظ��ل ح��دي��ث عما يشبه 
تعطيل  يجنب  بما  معالجتهما  على 
ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة وال��م��س ب��االس��ت��ق��رار 
ال��داخ��ل��ي، خلف بعض االرت���ي���اح في 
االسواق المالية اللبنانية عشية عطلة 
المتعاملين  ان  اال  االس���ب���وع.  ن��ه��اي��ة 
في بورصة بيروت آث��روا أم��س التزام 
جانب الحيطة والحذر في مقاربتهم 
ال���ص���ك���وك ال���م���ال���ي���ة ال���م���درج���ة ع��ل��ى 
لوائحها في كل ما يتعدى تصريف 
اعمالهم الجارية على عدد منها. وادى 
الخاصة  الصفقات  غياب  ف��ي  ذل���ك، 
ال��ت��داول على  ال��ى اق��ت��ص��ار  الكبيرة، 
اسهم "سوليدير" وصكوك مصرفية 
أخ�����رى ض��م��ن ن���ط���اق ض��ي��ق تمخض 
ع��ن ارت��ف��اع اس��ه��م ه���ذه ال��ش��رك��ة من 
"أ"  للفئة  دوالرًا   11,50 ال��ى   11,44
ال��ى 11,38 دوالرًا للفئة  وم��ن 11,34 
"ب"، م��ن جهة، وك��ذل��ك ال��ى ارتفاع 
أسعار ش��ه��ادات اي��داع "بنك ع��وده" 
من 6,26 الى 6,59 دوالرات واسهم 
"ب����ل����وم ب���ن���ك" ال���م���درج���ة م����ن 9,53 
"ب��ن��ك  واس���ه���م  دوالرات   9,60 ال����ى 
بيبلوس" العادية من 1,60 الى 1,62 
اسعار اسهمه  استقرت  بينما  دوالر 
على  و2009   2008  – التفضيلية 
100,30 دوالر مع اسهم "بنك عوده" 
المدرجة على 6,11 دوالرات، من جهة 
اخرى. وتبعًا لذلك، أقفل مؤشر "بلوم 
بارتفاع  اللبنانية  لاسهم  انفست" 
ملحوظ نسبته 0,68 في المئة على 
أق��ل  س����وق  ف���ي  ن��ق��ط��ة،   1193,65
تبودل فيها 186345 صكًا  نشاطًا 
في  دوالرًا،   2,155,945 ق��ي��م��ت��ه��ا 
مقابل تداول 560468 صكًا قيمتها 

5,554,022 دوالرًا أول من أمس.

تماسك االورو 
وتقهقر البورصات

ف����ي ال�����خ�����ارج، وع���ل���ى رغ�����م ت���ض���ارب 
ال��ت��وق��ع��ات ل��ت��ط��ور م��ف��اوض��ات ال��دي��ون 
اليونانية بين حكومة اثينا ومقرضيها 
االوروب���ي���ي���ن وص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي 

للحصول على االم��وال الكافية لتجنب 
التخلف عن االي��ف��اء بحلول ي��وم غد مع 
على  الجانبين  بين  الخافات  استمرار 
ب��ع��ض االص����اح����ات ال��ت��ي ي��ص��ر عليها 
ال���دائ���ن���ون وت��ت��ح��ف��ظ ع��ن��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة 
تصريحات  بعد  وخصوصا  اليونانية، 
ن��س��ب��ت ال�����ى م����دي����رة ص����ن����دوق ال��ن��ق��د 
الغ����ارد ال تستبعد  ال��دول��ي كريستين 
فيها خ��روج اليونان من منطقة االورو، 
وحافظ االورو على تماسكه في  اسواق 
القطع العالمية آخر ايام االسبوع. وجاء 
ذل���ك ب��ع��دم��ا تبين ان ال��ن��ات��ج ال��داخ��ل��ي 
تراجع  المتحدة  الواليات  االجمالي في 
بنسبة 0,7 في المئة بدل ارتفاع نسبته 
المئة في تقديرات اولية في  0,2 في 
الفصل االول في مقابل 2,2 في المئة 
في الفصل الرابع 2014 واعان مديري 
مؤشرهم  ان  شيكاغو  في  المشتريات 
الخاص بقطاع الصناعة تراجع من 52,3 
نقطة في نيسان الى 46,2 في ايار بعد 
اع���ان مكتب االح��ص��اء ف��ي ال��م��ان��ي��ا ان 
بنسبة  ارتفعت  فيها  المفرق  مبيعات 
1,7 في المئة بعد تراجعها بنسبة 1,4 
في المئة في الفترة عينها، في تطور 
ارتفاع  يتجاهلون  المستثمرين  جعل 
االميركيين  المستهلكين  ثقة  مؤشر 
ال������ذي ت���ع���ده ج���ام���ع���ة م��ي��ت��ش��ي��غ��ن في 
ال����ى 90,7  ن��ي��س��ان  ف���ي  ن��ق��ط��ة   88,6
ف��ي اي���ار وك��ذل��ك ان��ح��س��ار التسليفات 
للقطاع الخاص االوروب��ي الى صفر في 
المئة في نيسان بعد ارتفاعها بنسبة 
0,1 في المئة في آذار. وق��د  تداخلت 
ك���ل ه����ذه ال��م��ع��ط��ي��ات ل��ت��ج��ع��ل االورو 
يقفل ف��ي ن��ي��وي��ورك ب�������1,0985 دوالر 
أم���س،  م���ن  أول  م��ق��اب��ل 1,0945  ف���ي 
وواص��ل��ت االس��ه��م االوروب���ي���ة تقهقرها 
ج�����راء اش�������ارات م��ت��ض��ارب��ة ف���ي م��ع��ال��ج��ة 
بتراجع  ال��ي��ون��ان، فاقفلت  ازم���ة دي���ون 
باريس  ف��ي  المئة  ف��ي  راوح بين 2,53 
بروكسيل، شأن  المئة في  و1,05 في 
ال��ت��ي ع��ان��ت ضعف  االس��ه��م االميركية 
الواليات  في  االقتصادية  االساسيات 
ال���م���ت���ح���دة، ف��اق��ف��ل م���ؤش���ر داو ج��ون��ز 
الصناعي بخسارة 115,44 نقطة على 
 27,95 ون��اس��داك  ن��ق��اط.   18010,68

نقطة على 5070,03 نقطة.

elie.kahwaji@annahar.com.lb

اتجاهات األسواق

تحّسن "عوده" و"بلوم" و"سوليدير"
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تسببب الهجوم في اشتعال سيارات 
وارت��ف��اع سحب م��ن ال��دخ��ان األس��ود 
في سماء. واستهدف مسجد العنود،  

الوحيد للشيعة في الدمام.
وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية 
ال���س���ع���ودي���ة م���ن���ص���ور ال���ت���رك���ي ب���أن 
بفضل  تمكنت،  األم��ن��ي��ة  "ال��ج��ه��ات 
ال��ل��ه وت��وف��ي��ق��ه، م���ن إح���ب���اط م��ح��اول��ة 
تنفيذ ج��ري��م��ة إره��اب��ي��ة الس��ت��ه��داف 
المصلين بجامع العنود بمدينة الدمام 
وذل���ك أث��ن��اء أدائ��ه��م ص���اة الجمعة. 
ورج�����ال األم�����ن اش��ت��ب��ه��وا ف���ي س��ي��ارة 
السيارات  م��واق��ف  ال��ى  عند توجهها 
توجههم  وع��ن��د  للمسجد،  ال��م��ج��اورة 
إل��ي��ه��ا وق�����ع ان���ف���ج���ار ف���ي ال���س���ي���ارة". 

وأض��اف أن "الجهات األمنية باشرت 
الجنائي  الضبط  إج���راءات  استكمال 
التفجير  أدى  وق��د  فيه".  والتحقيق 
إلى مقتل المهاجم وثاثة أشخاص 
وإصابة أربعة. وُعرف من الضحايا عبد 

الجليل طاهر األربش الذي عاد أخيرًا 
من الدراسة في الواليات المتحدة.

أن  ون�����اش�����ط�����ون  ش�����ه�����ود  وروى 

االن��ت��ح��اري ل��م يكن ف��ي س��ي��ارة، وأن��ه 
تنكر بزي نسائي وفجر نفسه بحزام 
ناسف عند بوابة المسجد لدى توجه 
رج��ال األم��ن للتحقق من هويته بعد 

االشتباه فيه.  
يجرون  أن شبانًا  ناشطون  وأف���اد 
ع���م���ل���ي���ات ت���ف���ت���ي���ش ف�����ي ال��م��س��ج��د 
اش��ت��ب��ه��وا ف���ي ش��خ��ص ك����ان ي��ح��اول 
دخ��ول��ه وي���رت���دي زي���ًا ن��س��ائ��ي��ًا، لكنه 
ت����ح����رك ب���ع���ي���دًا وف����ج����ر ن���ف���س���ه ب��ي��ن 
ال����س����ي����ارات. وق������ال ال���ش���اه���د محمد 

ادري������س أن ه�����ؤالء ال��ش��ب��ان ط�����اردوا 
االنتحاري فاتجه إلى قسم النساء عند 
ال��م��دخ��ل ال��ج��ن��وب��ي. وق���ال آخ���ر طلب 
عدم ذكر اسمه إن اإلجراءات األمنية 
م���ش���ددة ف���ي م��ح��ي��ط ال��م��س��اج��د منذ 
النساء  وإن  الماضي،  الجمعة  هجوم 
بلغن عدم القدوم إلى المساجد لعدم 

ُ
أ

وج�����ود م��ف��ت��ش��ات ل��ت��ف��ت��ي��ش��ه��ن كما 
انتحاريين  تمكين  ول��ع��دم  ال���رج���ال، 
إل��ى المسجد من الجناح  من التسلل 
ال���م���خ���ص���ص ل����ه����ن. ون����اش����د ن��اش��ط 

السلطات  ال��س��ع��ي��دي  محمد  ُي��دع��ى 
ال��ت��ع��اون م���ع ال��س��ك��ان ف���ي ال��م��ن��اط��ق 
الغالبية الشيعية للحؤول دون  ذات 

هجمات اخرى.
وي����ذك����ر أن ع��ل��م��ي��ات ال��ت��ف��ت��ي��ش 
ع��ن��د م���داخ���ل ال��م��س��اج��د ب�����دأت منذ 
هجوم الجمعة الماضي. وكان العاهل 
ال���س���ع���ودي ال��م��ل��ك س��ل��م��ان ب���ن عبد 
العزيز توعد بأن "ينال كل من شارك 
أو خطط أو تعاون في ذل��ك الهجوم 

االنتحاري عقابه المستحق".

وقبيل حصول هجوم أمس، تطرق 
إمام وخطيب المسجد المكي أسامة 
بن عبدالله خياط  إلى تفجير مسجد 
ال��ق��دي��ح ال��ج��م��ع��ة ال��م��اض��ي ب��اع��ت��ب��اره 
"ضربًا من ضروب الفساد في األرض 
ال�����ذي ي��س��ت��ح��ق م��ق��ت��رف��وه ال��ع��ق��وب��ة 
المفتي  ال����رادع����ة وال���ن���ك���ال". وق�����ال 
بن  عبدالله  الشيخ  للسعودية  العام 
ف���ي مسجد  ال��ش��ي��خ  آل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اإلم��ام تركي بن عبدالله في الرياض 
إن "ما حدث من انتهاك لحرمات الله 
والمساجد في منطقة الشرقية، إنما 
هو انتهاك لحرمات عظيمة، وانتهاك 
وانتهاك  المعصومة  النفس  لحرمة 
لحرمة  انتهاك  ال��دي��ن، كذلك  لحرمة 
األم���ن وان��ت��ه��اك لحرمة ال��م��ال، فهذا 
عمل إجرامي ال يقره دين وال خلق وال 

عرف".

    بيان التبني
شر 

ُ
وف���ي ال��م��ق��اب��ل، ت��ب��ن��ى ب��ي��ان ن

ف��ي م��وق��ع��ي "ف��اي��س��ب��وك" و"ت��وي��ت��ر" 
ل�"الدولة  التابعة  نجد"  "والي��ة  باسم 
اإلس����ام����ي����ة" ال���ه���ج���وم ال������ذي ن��ف��ذه 
أب���و  ال���غ���ي���ور  ال���خ���اف���ة األخ  "ج����ن����دي 
ج��ن��دل ال����ج����زراوي"، وق���د ن��ف��ذه "ف��ي 
جمع خبيث لهؤالء األن��ج��اس... وقد 
يسر الله له الوصول إلى الهدف رغم 

تشديد الحماية".
وح��ض ال��ب��ي��ان م��ن��اص��ري التنظيم 
من  الحرمين  ارض  "يطهروا  أن  على 
رجس الرافضة المشركين وحماتهم 

المرتدين".

)و ص ف، رويترز، أ ب(

من  ان��س��ح��اب��ه  ال��ن��ظ��ام  استكمل  اذا 
اخر المواقع المتبقية له للتركيز على 
استراتيجية،  االكثر  مناطقه  حماية 
تصير ادلب المحافظة الثانية تخرج 
عن سيطرته بعد الرقة، معقل تنظيم 
"الدولة االسامية" في شمال سوريا.
النصرة"  "جبهة  مقاتلو  وتمكن 

والفصائل االسامية المنضوية في 
اط����ار "ج��ي��ش ال��ف��ت��ح" م��ن السيطرة 
ال��خ��م��ي��س ع��ل��ى م��دي��ن��ة اري����ح����ا، آخ��ر 
م��ع��اق��ل ال��ن��ظ��ام ف��ي محافظة ادل���ب، 
وذل������ك ب���ع���د ه���ج���وم خ���اط���ف ان��ت��ه��ى 
ب���ان���س���ح���اب ك��ث��ي��ف ل����ق����وات ال��ن��ظ��ام 
وحلفائه عبر الجهة الغربية للمدينة.

وأف����اد "ال��م��رص��د ال��س��وري لحقوق 
االنسان" ال��ذي يتخذ لندن مكانا له 
لم  اريحا  على  الهجوم  أن  وناشطون 
يستغرق سوى بضع ساعات على رغم 

التعزيزات الكبيرة للنظام.
وق�������ال م����ص����در أم����ن����ي س�������وري إن 
"المناطق الحيوية االساسية بالنسبة 
ال�����ى ال���ن���ظ���ام ه����ي دم���ش���ق وح��م��ص 
وحماه والساحل. اما ادلب، فلم تعد 

ض��م��ن��ه��ا، وه���و م���ا ي��ف��س��ر االن��س��ح��اب 
السريع للجيش من اريحا".

وأفاد المرصد أن اآلالف من قوات 
ومن  ايرانيين  مقاتلين  ال��ى  النظام، 
"حزب الله"، كانوا يتحصنون داخل 

اريحا.
واوض����ح م��دي��ر ال��م��رص��د رام���ي عبد 
ال���رح���م���ن أن ال���م���دي���ن���ة "ل�����م ت��ش��ه��د 
اشتباكات حقيقية بين قوات النظام 
لم  الن��ه  وحلفائها،  النصرة  ومقاتلي 
يعد في إمكان النظام تحمل المزيد 
انه  البشرية"، وماحظا  الخسائر  من 
"حتى م��ع دع��م اي���ران وح���زب ال��ل��ه، ال 
يتمكن النظام من تعويض الخسائر 
في صفوف جنوده". ويقدر المرصد 
ب�70 الفًا عدد المتخلفين عن الخدمة 
العسكرية في انحاء سوريا، و"تحديدا 

في معاقل النظام".
وتأتي خسارة قوات النظام أريحا، 
المنضوية  ال��ف��ص��ائ��ل  ب��ع��د س��ي��ط��رة 
ف��ي "ج��ي��ش ال��ف��ت��ح" خ���ال االسابيع 
االخيرة على مناطق عدة من محافظة 
ادل�����ب، اب���رزه���ا م��دي��ن��ة ادل�����ب، م��رك��ز 
المحافظة، وجسر الشغور ومعسكرا 

القرميد والمسطومة.
بمطار  يحتفظ  ال��ن��ظ��ام  ي����زال  وال 
أب���و ال��ض��ه��ور ال��ع��س��ك��ري ال��واق��ع على 
مسافة اكثر من 20 كيلومترا جنوب 
الفوعة وكفرية  اريحا، وقريتي  غرب 
ال��ش��ي��ع��ي��ت��ي��ن، ال����ى ب��ع��ض ال��ب��ل��دات 

الصغيرة والحواجز العسكرية.
وق���ال ال��ن��اش��ط ال��م��ع��ارض ابرهيم 
االدلبي عبر االنترنت ان المعارك بين 
ال��ط��رف��ي��ن "ت��ت��رك��ز ح��ال��ي��ا ف��ي ال��ري��ف 
ال��ف��ص��ائ��ل  ل��ل��م��دي��ن��ة"، وان  ال��غ��رب��ي 
السيطرة  استكمال  "تريد  المقاتلة 

وابرزها  للنظام  االخيرة  المواقع  على 
مطار ابو الضهور العسكري".

أريحا أمس  وتعرضت مناطق في 
للنظام،  الحربية  ل��ل��ط��ائ��رات  ل��غ��ارات 
وأحصى المرصد مقتل 18 من جنود 
النظام والمسلحين الموالين له على 
االقل في معارك الريف الغربي الريحا، 
كما تحدث عن اعدام "جبهة النصرة" 
وحلفائها 13 من المسلحين الموالين 

للنظام داخل اريحا الخميس.
ون���ش���رت ص��ح��ي��ف��ة "ج��م��ه��وري��ت" 
قالت  التركية ص��ورا ومقاطع فيديو 
ان��ه��ا ل��ش��ح��ن��ات اس��ل��ح��ة ارس���ل���ت ال��ى 
مطلع  المسلحة  ال��س��وري��ة  المعارضة 
نفتها  ات��ه��ام��ات  ي��دع��م  م��م��ا   ،2014
المحافظة  االس��ام��ي��ة  ان��ق��رة  حكومة 

بشدة. وقال عبد الرحمن ان "اولوية 
ال���ن���ظ���ام ال����س����وري ح��ال��ي��ًا ه���ي ان��ش��اء 
خ���ط���وط دف������اع ل��ح��م��اي��ة م��ح��اف��ظ��ت��ي 
ال���اذق���ي���ة وح���م���اه، ول����م ي��ع��د إط��اق��ا 
ان��ه "اذا  في موقع الهجوم". واض���اف 
اس���ت���م���رت االم������ور ع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ح��و، 
يمكن النظام ان يخسر مدينة حلب" 
ف��ي ش��م��ال ال��ب��اد، ال��ت��ي تشهد منذ 
صيف 2012 اشتباكات عنيفة بين 
قوات النظام وكتائب المعارضة التي 

تتقاسم السيطرة على احيائها.
النظام السوري  وي��رى محللون ان 
قد يجد نفسه مضطرا الى االكتفاء 
ب���ت���ع���زي���ز س���ي���ط���رت���ه ع���ل���ى ال��م��ن��اط��ق 
ال��م��م��ت��دة م���ن دم���ش���ق ال����ى ال��س��اح��ل 
ال���س���وري غ���رب���ا ح��ي��ث ي��ت��م��ت��ع ب��ن��ف��وذ 

ق����وي، وذل����ك ب��ع��د ارب����ع س���ن���وات من 
حرب اضعفت قواته ومؤسساته.

وي���س���ي���ط���ر ال����ن����ظ����ام ع���م���ل���ي���ا ع��ل��ى 
ال��اذق��ي��ة وط��رط��وس في  محافظات 
غ��رب س��وري��ا وال��س��وي��داء ف��ي جنوبها 
المناطق  العاصمة، وعلى بعض  الى 
ف��ي محافظات دي��ر ال���زور ف��ي الشرق 
ودرع���������ا وال���ق���ن���ي���ط���رة ف�����ي ال���ج���ن���وب 
وال���ح���س���ك���ة ف����ي ال���ش���م���ال ال���ش���رق���ي، 
فصائل  م��ع  السيطرة  يتقاسم  فيما 
ال���م���ع���ارض���ة ع���ل���ى م��ح��اف��ظ��ة دم��ش��ق 

وحلب وحمص وحماه.

آموس
على صعيد آخر، وفي آخر كلماتها 
الرسمية أم��ام مجلس األم��ن، رسمت 

م��ن��س��ق��ة االم������م ال���م���ت���ح���دة ل��ل��ش��ؤون 
اإلنسانية فاليري آموس صورة مروعة 
لوحشية الحرب السورية، ودعت إلى 

عمل جماعي إلنهائها.
ف����ي كلمتها  ال��خ��م��ي��س  وق����ال����ت   
األخيرة أمام المجلس قبل أن ينتقل 
ال��م��ن��ص��ب إل����ى ال��ب��ري��ط��ان��ي ستيفن 
أوبراين: "طوال أكثر من أربع سنوات 
ش��ه��دن��ا س���وري���ا ت��ن��زل��ق إل����ى أع��م��اق 
س��ح��ي��ق��ة م���ن ال���ي���أس ت��ت��ج��اوز حتى 
قنوطا...  المراقبين  أكثر  تصوره  ما 
وف�����ي األس����اب����ي����ع االخ�����ي�����رة، ش��ه��دن��ا 
المزيد والمزيد من األفعال الشنيعة. 
رج��ال ونساء وأط��ف��ال أب��ري��اء يقتلون 
وي����ش����وه����ون وي������ش������ردون وي���ع���ان���ون 

وحشية يجب أال يتحملها بشر".

كما بعد صالة الجمعة األسبوع الماضي 
حين ُقتل 21 شخصًا في مسجد في بلدة 
القديح بالقطيف في المنطقة الشرقية، 

استهدف انتحاري مسجدًا شيعيًا في مدينة 
الدمام السعودية بهجوم تبناه تنظيم 
"الدولة اإلسالمية"، "داعش" سابقًا. 

ويبدو أن االشتباه في االنتحاري دفعه إلى 
تفجير نفسه قبل األوان فحّد ذلك دون 

الخسائر في االرواح.

)رويترز( سعوديان يعاينان جثة رجل قتل في الهجوم االنتحاري عند مسجد العنود في مدينة الدمام السعودية أمس.  

النظام يوشك أن يخسر كل إدلب بعد سقوط أريحا
آموس ترسم صورة مرّوعة لوحشّية الحرب السورية

هجوم ثان على مسجد شيعي يف السعودية
االشتباه يف االنتحاري حدَّ من الخسائر و"داعش" تبّناه

ناشطون اقاموا حواجز 
تفتيش أهلية عند مداخل 

المساجد

لهذا كسر "حزب الله" الحدود 
بنى تنظيم "داعش" "دولته" على انقاض دولتي سوريا 

والعراق من الرمادي الى تدمر. وبنت "جبهة النصرة" "اماراتها" 
فوق الجغرافيا السورية وال سيما منها المناطق الحدودية )مع 

لبنان واالردن ومرتفعات الجوالن التي تحتلها اسرائيل(. ولكن 
في كا الحالين كان كسر حدود سايكس- بيكو عامًا حاسمًا 

في تأمين مصادر القوة التي يتمتع بها التنظيمان الجهاديان.     
وفي المحور المقابل ، كان "حزب الله" اللبناني الجهة 

الوحيدة التي بادرت الى كسر الحدود من طريق الذهاب للقتال 
في سوريا وربما بعض العراق، بينما يكاد يغيب عامل كسر 

الحدود على مستوى حكومتي سوريا والعراق. وكان ذلك سببًا 
رئيسيا من االسباب التي أدت الى اضعاف الحكومتين في 

المواجهة مع الجهاديين.   
 ان مبدأ المواجهة الشاملة التي يخوضها الجهاديون في 

أرض العراق وسوريا، لن تردعها أال مواجهة شاملة في المحور 
المقابل. وكما قفز الجهاديون فوق الحدود التي رسمت قبل 
مئة عام، يتعين على المحور المقابل القفز فوق هذه الحدود 

اذا كان يتوخى كسب المعركة الوجودية في مواجهة المشروع 
الجهادي الذي احسن استغال قوة الجغرافيا السياسية 

للهال الخصيب اكثر من الدول التي نشأت في مرحلة ما 
بعد االستعمار واستمرأت الكيانية وسيلة لضمان بقائها في 

السلطة، فأضاعت فلسطين لمصلحة المشروع الصهيوني، وها 
هي الكيانات نفسها تتبدد امام عصف المشروع الجهادي.   
 وكما ترك المشروع الصهيوني تأثيراته على كل ساحات 
سوريا الطبيعية من لبنان الى االردن والشام والعراق، يفتك 

المشروع الجهادي بهذه الكيانات غير تارك أي مساحة للحياد. 
فالعراق وسوريا في قلب المعركة بينما االردن يدعم الجهاديين 

وخصوصًا "جبهة النصرة" نزواًل عند رغبة دول الخليج العربية 
وتركيا، ولبنان لم يكن يومًا محايدًا في هذا الصراع، جزء منه ال 
يخفي تعاطفه مع كل ما هو ضد النظام السوري  حتى لو كان 

ينتمي الى المشروع الجهادي، وجزء يرى ان المشروع الجهادي 
يستهدفه اكثر مما يستهدف النظام السوري.      

 وال بد من التوقف هنا عند التطمينات التي اطلقها زعيم 
"جبهة النصرة" ابو محمد الجوالني  في المقابلة التي اجرتها 

معه قناة "الجزيرة" قبل ايام، للواليات المتحدة الى ان تنظيمه 
لن ينفذ عمليات في الغرب انطاقًا من سوريا، بينما كان 

الجوالني قاطعًا في تحذيراته لطوائف سورية أخرى ال تشاطره 
االفكار والمباديء ذاتها. وال حاجة الى التذكير بما فعله 

"داعش" باقليات دينية وعرقية في االراضي التي استولى 
عليها.      

 وهكذا تخوض دول وطوائف معارك الوجود. وفي هذا النوع 
من المعارك ال بد من كسر الحدود في مواجهة هي االقسى 

تعرفها المنطقة منذ اغتصاب اليهود فلسطين عام 1948.  

samih.saab@annahar.com.lb

فكرة  
سميح صعب

نتائج معارك القلمون مصيرية 
لـ"حزب الله"

"معهد واشنطن 
لدراسات الشرق 

األدنى": كسب معركة 
وخسر حربًا

كتب ديفيد شنكر وعا الرفاعي: "في نهاية األسبوع الماضي، 
ألقى زعيم حزب الله حسن نصر الله خطابًا عن النصر الوشيك 
للميليشيا الشيعية اللبنانية في منطقة القلمون الواقعة على 
الحدود السورية. فخال حملة دامت أسبوعين، تمكنت قواته 
المتعاونة مع نظام بشار األسد من استبعاد ائتاف اإلساميين 

السّنة من مواقع رئيسية في المنطقة االستراتيجية. ولكن على 
رغم ادعاء نصر الله النصر في خطابه، فإنه باهظ الثمن وموقت، 

وعلى األرجح ان الحزب واألسد قد كسبا المعركة لكنهما في 
صدد خسارة الحرب في سوريا... ويبقى القتال في سوريا 

رهنًا باألعداد. فقبل نشوب الحرب، كان السّنة يشكلون 80 
% من سكان الباد، وكانت الطائفة العلوية الشيعية - التي 
ينحدر منها األسد والركيزة لقواته المسلحة - ال تمثل سوى 
%10 من السكان وتقطن غالبيتها المدن وتسجل معدالت 

والدة منخفضة. وبينما أرخى االستنزاف بثقله على الجانبين، 
استطاعت قوى المعارضة أن تعيد تعبئة أعدادها من خال 

تجنيد متطوعين داخل الباد باإلضافة إلى األجانب".

"هآرتس":                   
دفاع عن الوجود

كتب تسفي برئيل: ")...( بالنسبة الى األمين العام لحزب الله 
حسن نصر الله، إن معركته في سوريا هي معركة للدفاع عن 

وجوده. ان سقوط األسد وخضوع سوريا لسيطرة الميليشيات 
السنية سيؤدي ال محالة الى نشوب حرب اهلية متعددة 

الطرف كتلك التي نشبت في أفغانستان بعد انتهاء االحتال 
السوفياتي. وحتى لو حصلت معجزة وتّم التوصل الى حل 

سياسي فا خاف ان النظام الجديد سيحاسب كل من تعاون 
مع األسد. وسوف يجد حزب الله نفسه منقطعًا عن سوريا ومن 
دون دعمها العسكري واللوجستي وهذا ما تتخوف منه إيران".

"إسرائيل اليوم":       
تغيير جذري

كتب يعقوب عميدرور:" )...( سيطرة داعش على حماه وحلب 
ستؤدي الى تغيير جذري في وضع األسد، وستدفع حزب 
الله الى الدفع بالمزيد من قواته دفاعًا عن جبهته الخلفية 
االستراتيجية. كما ان اإليرانيين سيبذلون كل شيء لمنع 

وقوع المنطقة العلوية تحت تهديد داعش الن ذلك سيقوض 
."

َ
مكانتهم ليس في سوريا فحسب بل في لبنان ايضا

في الصحافة العالمّية

عقوبات اوروبية على مسؤول أمني  سوري

)رويترز(

ف���رض االت���ح���اد األوروب�����ي ع��ق��وب��ات 
المخابرات  ف��ي  كبير  م��س��ؤول  على 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��س��وري��ة وأض���اف���ه إل��ى 
أكثر من 200 سوري  قائمة تضم 

يخضعون لتجميد أرصدتهم.
وقالت الجريدة الرسمية لاتحاد 

األوروب����������ي إن ال����ل����واء م��ح��م��د م��ح��ا 
يتولى منصبا رفيعا في المخابرات 
ال��ع��س��ك��ري��ة م��ن��ذ ن��ي��س��ان. وات��ه��م��ه 
االت����ح����اد األوروب�������ي ب���أن���ه "م���س���ؤول 
ع���ن ال��ق��م��ع وال��ع��ن��ف ض���د ال��س��ك��ان 
ال����م����دن����ي����ي����ن ف������ي دم�����ش�����ق وري������ف 
دم���ش���ق". وب����دأ ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق��وب��ات 

على محا اعتبارا من امس.

عبد الرحمن: أولوية 
النظام هي إنشاء خطوط 

دفاع لحماية الالذقية 
وحماه

يوشك النظام السوري ان يفقد سيطرته 
على محافظة ادلب كاملها في شمال غرب 
البالد، بعد سيطرة مقاتلي "جبهة النصرة" 
والفصائل االسالمية على اريحا، آخر المدن 

الكبرى في هذه المنطقة الحدودية مع تركيا.
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المبعوث األممي عاد إلى 
اليمن إلجراء جولة جديدة 

من المحادثات

استقالة سمسار دولي
بدا الخبر وكأنه يأتي من تاريخ بائس وسحيق: اللجنة الرباعية 

الدولية لحل أزمة الشرق األوسط تعلن استقالة ممثلها طوني بلير 
من مهمته.

أنعم وأكرم، من كان يتذكر طوني بلير الذي تحّول منذ زمن بعيد 
مستشارًا لبنيامين نتنياهو، وسمسارًا يقّدم االستشارات مستغاًل 
دوره لتأسيس عالقات مالية مع دول وأثرياء في المنطقة، ثم من 

يتذكر بعد اللجنة الرباعية الدولية، التي لم تقدم شيئًا مفيدًا 
للقضية الفلسطينية منذ تأسيسها في مؤتمر مدريد عام ١٩٨٢، 
وهل كثير اذا قلت وبألم: ومن يتذكر فلسطين وقضيتها في هذا 

الزمن العربي البائس؟
بلير الذي لعب دورًا خبيثًا في تحريض جورج بوش لشن الحرب 
على العراق، كافأته واشنطن بعدما ترك رئاسة الوزراء في بريطانيا 
بتعيينه عام ٢٠٠٧ ممثاًل للرباعية الدولية، ومنذ ذلك التاريخ حتى 

اليوم لم يفعل شيئًا مفيدًا ألزمة المنطقة، ولكنه وفق ما كتبته 
صحيفة "التلغراف" البريطانية تمكن من ان يضيف الى ثروته ما 

يقرب من ١٤٠ مليون دوالر كسبها من استغالل منصبه في أعمال 
استشارية.

الصحيفة تقول انه مضى بعيدًا في سلوك استغاللي يقوم على 
م عددًا من عمليات االستثمار 

ّ
تضارب المصالح ونشط كمستشار نظ

الضخمة في أوروبا مقابل عموالت، وان القضية الفلسطينية لم 
تكن تحظى بأي اهتمام منه، اللهم، النحيازه الفاضح الى اسرائيل 

وارتباطه بنتنياهو.
ر كثيرًا في االستقالة من مهمة وهمية لتمثيل هيئة وهمية، 

ّ
تأخ

لكن العتب ليس عليه وال على الرباعية الدولية بل على الذين توّهموا 
انه سيفعل شيئًا للقضية الفلسطينية، وها هي حنان عشراوي تقول 

ان بلير لم يفعل أي شيء للعملية السياسية، بل على العكس كان 
منحازًا الى الجانب االسرائيلي، ولم يكن متفرغًا لمهمته كموفد دولي.

ما يدعو الى السخرية انه بدأ مهمته بطرح نظرية "السالم 
االقتصادي" التي تدعو الى تنمية الدورة االقتصادية للسلطة 

الفلسطينية، لكنه لم يقدم شيئًا في هذا المجال بينما كان االحتالل 
يخنق السلطة الفلسطينية ويمنع عنها حتى حقوقها من ضريبة 

المعابر، وعلى امتداد سبعة أعوام لم يدِل بتصريح ولم يعترض على 
تغّول حركة االستيطان واحتالل اراضي الفلسطينيين!

بلير ذهب لكنه ترك وراءه مزيدًا من الترهات، ذهب لكنه يستمر 
في المخادعة عندما يقول انه من دون دور رسمي سيظل ملتزمًا 

مساعدة المجتمع الدولي في عمله مع اسرائيل والفلسطينيين إلحراز 
ز على تقوية العالقات بين 

ّ
 الدولتين، وأنه "سيرك

ّ
تقدم في حل

اسرائيل والعالم العربي"، فمن أين يأتي بهذه العالقات؟
بلير كان سمسارًا منسيًا وهو يذهب الى النسيان بعدما جمع ثروة 

لها فاشلة، 
ّ
على هامش دوره، هو فاشل والرباعية الدولية التي يمث

والعرب والفلسطينيون أكثر فشاًل ألنهم قبلوا به مبعوثًا مخادعًا 
ورخيصًا!

rajeh.khoury@annahar.com.lb

في ضوء النهار
راجح الخوري

كيري وظريف يلتقيان اليوم يف جنيف

جنيف – "النهار"

تعقد اليوم جولة مفاوضات ثنائية على المستوى الوزاري بين 
الواليات المتحدة وإيران في جنيف لمناقشة آخر التفاصيل من 
البرنامج النووي االيراني. وقد وصل الوزيران جون كيري ومحمد 

جواد ظريف امس الى جنيف، وانضم وزير الطاقة االميركي 
ارنست مونيز الى الوفد االميركي الى جانب رئيسة الوفد االميركي 

المفاوض ويندي شيرمان، بينما يحضر من الجانب االيراني كبير 
المفاوضين عباس عراقجي.  وقد عقدت خالل االسابيع االخيرة 
لقاءات عدة في فيينا على المستويين السياسي والتقني لوضع 

مسودة االتفاق النهائي المفترض التوصل اليه في نهاية حزيران، 
بعد التوصل الى اتفاق اطار بين ايران ومجموعة 5+1 للدول الخمس 

الدائمة العضوية في مجلس األمن وألمانيا في لوزان في 2 نيسان 
الماضي. ومن المقرر أن تنعقد هذه الجولة ليوم واحد فقط، ولم 
تستبعد أوساط إيرانية امكان تمديدها يومًا آخر "اذا لزم األمر".

روسيا تمنع شخصيات اوروبية من دخول اراضيها 

 )و ص ف(

أفاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روت ان روسيا أصدرت الئحة 
باسماء شخصيات سياسية اوروبية ممنوعة من دخول أراضيها ، 

مشيرا الى ان ذلك ياتي ردا على العقوبات االوروبية التي تلت ضم 
جمهورية القرم الى روسيا والنزاع في شرق اوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحافي: "سلمت روسيا امس الكثير من السفارات 
االوروبية الئحة بشخصيات لم يعد في إمكانها دخول االراضي 

الروسية"، مشيرا الى وجود ثالثة برلمانيين هولنديين في الالئحة.
وأصدرت موسكو هذه الالئحة، التي تضم 80 او 90 اسمًا، ردا على 
العقوبات ومنع دخول االراضي االوروبية التي صدرت في حق روسيا 

وشخصيات روسية عقب ضمها شبه جزيرة القرم في آذار 2014. 

 نتنياهو: املبادرة العربية ال تتالءم والتطورات 
  

  )أ ش أ( 

رأى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي 
أن مبادرة السالم العربية التي أطلقت قبل 13 سنة لم تعد تتالءم 

والتطورات في المنطقة. وقال إنه يدعم فكرة حشد "دعم دول 
عربية" لدفع عملية السالم واألمن اإلقليمي، وإنه يدرس هذه الفكرة 

منذ فترة وخصوصا على خلفية التطورات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف أن القلق الذي تشعر به إسرائيل ودول الخليج من البرنامج 
النووي اإليراني والنشاط العدائي اإليراني في المنطقة يحمل في 

طياته احتماالت للتعاون في ما بينها.
وعن احتمال معاودة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، قال إن 

هناك طرقا التخاذ خطوات لبناء الثقة بغية إطالق المفاوضات 
مجددا، معربا عن اعتقاده أن األسرة الدولية وخصوصا دول االتحاد 

األوروبي ستدعم فكرة مواصلة البناء في المستوطنات التي ستبقى 
تحت سيطرة إسرائيلية في إطار أي اتفاق.

مـوجــز

الحوثيون تحّدثوا عن وساطة عمانية للحل السياسي يف اليمن
احتدام املواجهات على الحدود وتقّدم للمقاومة جنوبًا

كشف قادة في جماعة "انصار الله" 
الحوثية استمرار محادثات سياسية في 

سلطنة عمان في حضور ممثلين للجماعة 
وللسلطات السعودية في إطار وساطة 
تسعى الى توقيع اتفاق من شأنه وقف 
الحرب التي تشنها قوات التحالف بقيادة 
المملكة العربية السعودية على الحوثيين 

منذ اكثر من شهرين، فيما استمرت 
مقاتالت التحالف في غاراتها على 

محافظات يمنية عدة واحتدمت المواجهات 
في مناطق الحدود بين البلدين.

صنعاء - أبو بكر عبدالله

"انصار  جماعة  باسم  الناطق  ص��رح 
الله" الحوثية محمد عبد السالم: "أن 
المشاورات في سلطنة عمان بحثت 
في المسائل المتعلقة بالعدوان على 
اليمن ومقترحات الحلول مع الكثير 
الدوليين واإلقليميين  من االط��راف 
عمان  في سلطنة  األشقاء  بإشراف 
ال����ذي����ن اب��������دوا ح����رص����ا ع���ل���ى إح����الل 
السالم واألم��ن ودع��م جهود اإلغاثة 
ال��ح��ل��ول السلمية  اإلن��س��ان��ي��ة ودع���م 
وال��ج��ه��ود ال��دول��ي��ة ذات ال��ص��ل��ة في 

رعاية االمم المتحدة".
وأف����������ادت دوائ��������ر س���ي���اس���ي���ة أن 
الوساطة العمانية تسعى إلى توقيع 
اتفاق يقضي بوقف العمليات التي 
وعمليات  التحالف  طائرات  تشنها 
ال��ق��ص��ف ال���م���ت���ب���ادل ف���ي ال��م��ن��اط��ق 
ال���ح���دودي���ة واالف����س����اح ف���ي ال��م��ج��ال 
لعودة االطراف اليمنيين إلى طاولة 
القيادي في  وأي��د  السياسي.  الحل 
جماعة الحوثيين ضيف الله الشامي 
اس��ت��ع��داد ج��م��اع��ت��ه ل��الن��س��ح��اب من 
الجيش  عليها  التي سيطر  المواقع 
التابعة  الشعبية  وال��ل��ج��ان  ال��ي��م��ن��ي 
ال��س��ع��ودي  ال��ج��ان��ب  ف��ي  للحوثيين 

م��ن ال���ح���دود ش���رط أن ي��ك��ون الحل 
السياسي في إطار حوار داخلي.

ووص������ل إل�����ى ص���ن���ع���اء ال��م��ب��ع��وث 
ال��م��ت��ح��دة اسماعيل  ل��أم��م  ال��خ��اص 
ولد الشيخ احمد في اطار جولة من 
أفرقاء  اع��ادة  إل��ى  ترمي  المحادثات 
األزمة اليمنية إلى طاولة الحوار على 
وص��رح  الخليجية.  ال��م��ب��ادرة  ق��اع��دة 
ب���أن "األم����م المتحدة  ل���دى وص��ول��ه 
ال��ح��ل في  ال ت���زال مصممة ع��ل��ى أن 

من  ي��ك��ون سلميًا"  أن  ب��د  ال  اليمن 
ط���ري���ق ج���م���ع االط���������راف ال��ي��م��ن��ي��ي��ن 
ال���ى ط��اول��ة ال���ح���وار، م��ش��ي��را إل���ى أن��ه 
سيجري مشاورات مع جميع االطراف 
للتحضير لمؤتمر جنيف الذي قالت 
دوائ�����ر س��ي��اس��ي��ة إن���ه أرج����ئ نتيجة 

الوساطة العمانية.

الوضع الميداني
واس���ت���م���رت ال���ح���رب ال���ب���ري���ة على 
السعودية  اليمنية-  الحدود  جانبي 
ع����ل����ى وت����ي����رت����ه����ا وأع����ل����ن����ت ق����ي����ادة 
واللجان  قواتها  أن  اليمني  الجيش 
الشعبية التابعة للحوثيين قصفت 
بالصواريخ والمدفعية موقع الشبكة 
في نجران والمواقع المقابلة لمنطقة 
ط��خ��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، إل���ى اس��ت��ه��داف��ه��ا 
والحجفا  والهجر  شحبة  معسكرات 
علب  لمعسكر  ال��خ��ل��ف��ي��ة  وال���م���واق���ع 
ال��س��ع��ودي وم��رك��ز ال��م��راق��ب��ة المطل 

على المجازة في نجران.
التحالف  ط��ائ��رات  اس��ت��م��رت  كما 
ف���ي غ���ارات���ه���ا ع��ل��ى م���واق���ع ال��ج��ي��ش 
محافظات  ف��ي  والحوثيين  اليمني 
ي���م���ن���ي���ة ع��������دة. وت�����ح�����دث ال���ن���اط���ق 
العامة  الصحة  وزارة  باسم  الرسمي 
ارت��ف��اع حصيلة  ع��ن  ال��ش��ام��ي  تميم 
الضحايا من المدنيين جراء الغارات 
التي شنتها قوات التحالف الخميس 
على محافظات عدة إلى 112 قتيال 
و340 جريحا في محافظات صنعاء 

وحجة وتعز وذمار والحديدة. 
وعاودت طائرات التحالف غاراتها 
ع���ل���ى ص���ن���ع���اء م��س��ت��ه��دف��ة م��ن��ط��ق��ة 
ف��ج ع��ط��ان. ك��م��ا قصفت م��ن��زال في 
الخمسين يملكه قيادي في  ش��ارع 
واستهدفت  ال��ل��ه"،  "ان��ص��ار  جماعة 
مستودعات سالح وذخيرة في جبل 
قم ومنطقة الحتارش بمديرية بني 

ُ
ن

حشيش شمال شرق العاصمة، إلى 
مواقع اخرى في منطقة دار الشريف 
ف�����ي م����دي����ري����ة خ���������والن، ف���ض���ال ع��ن 
العاصمة،  جنوب  صبرة  معسكرات 
وم����واق����ع ل��ل��ج��ي��ش وال��ح��وث��ي��ي��ن في 
م��ن��ط��ق��ت��ي ث����ال وخ����ي����ران ب��م��ح��اف��ظ��ة 

عمران.
وأغارت في محافظة صعدة على 
مواقع للجيش والحوثيين ومدرسة 
النظير  منطقة  ف��ي  للبنات  ال��زه��راء 
وع��ل��ى  ال���ح���دودي���ة،  رازح  ب��م��دي��ري��ة 
املح  منطقة  االتصاالت في  شبكة 
ط��ائ��رات  غ���ارة شنتها  نحو 35  بعد 
ال��ت��ح��ال��ف ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ال��م��الح��ي��ظ 
الحصامة  ومناطق  الظاهر  بمديرية 
إل��ى تدمير  وال��م��ن��زال��ة وش���دا وأدت 

منازل ومحال تجارية ومرافق.
وش������ن������ت ط��������ائ��������رات ال����ت����ح����ال����ف 
للجيش  مواقع  على  غ��ارات  سلسلة 
وال���ح���وث���ي���ي���ن ف����ي م���دي���ري���ة وش��ح��ة 

بمحافظة حجة الحدودية.

غارات االسناد
وفي محافظة الضالع استهدفت 
ط����ائ����رات ال���ت���ح���ال���ف ج���س���ري���ن ع��ل��ى 
ال���ط���ري���ق ال���دول���ي���ة ب��م��دي��ري��ة دم��ت 
سعيًا إلى قطع طرق االمداد لقوات 
القادمة  الشعبية  وال��ل��ج��ان  الجيش 
م���ن م��ح��اف��ظ��ة ع�����دن، ف��ق��ت��ل ث��الث��ة 
مدنيين وأصيب رابع ودّمر عدد من 

المنازل القريبة من الجسرين.
وفي محافظة عدن شنت طائرات 
غ��ارات على مواقع الجيش  التحالف 
العريش  منطقتي  ف��ي  والحوثيين 
وال���م���م���دارة ش���م���ال ش����رق ال��م��دي��ن��ة 
وس�����ق�����ط اح��������د ص�����واري�����خ�����ه�����ا ع��ل��ى 
الح��دى  تابعة  غذائية  مستودعات 
الشركات التجارية، إلى استهدافها 
ف���ي منطقة  ل��ل��ح��وث��ي��ي��ن  ت��ج��م��ع��ات 
الجعولة حيث سقط قتلى وجرحى 

م���ن ال��ج��ي��ش وال��ح��وث��ي��ي��ن ودم����رت 
آل���ي���ات ث��ق��ي��ل��ة. ك��م��ا ش��ن��ت غ����ارات 
العند الجوية في  اخرى على قاعدة 

محافظة لحج.
وت���زام���ن���ت ال�����غ�����ارات م����ع اح���ت���دام 
ال���م���واج���ه���ات ب���ي���ن ق������وات ال��ج��ي��ش 
ومقاتلو  الشعبية  اللجان  تساندها 
المقاومة الجنوبية الموالية للرئيس 
عبد ربه منصور هادي في منطقتي 
خ��ورم��ك��س��ر وال��ش��ي��خ ع��ث��م��ان، فيما 
اع��ل��ن ق����ادة ف���ي ال��م��ق��اوم��ة تطهير 
دار سعد  بمديرية  الجعولة  منطقة 

باسناد جوي.
وف��������ي م����ح����اف����ظ����ة م����������أرب ش��ن��ت 
غ��������ارات   10 ال����ت����ح����ال����ف  ط�������ائ�������رات 
ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ت��ي ج��ف��ي��ن��ة واالش�����راف 
واستهدفت معسكر كوفل الخاضع 

لسيطرة الحوثيين.
قواتها  إن  الجيش  قيادة  وقالت 
ت���م���ك���ن���ت م������ن ت���ط���ه���ي���ر ال���م���دخ���ل 
وسلسلة  للمدينة  الغربي  الجنوبي 
ال�����ج�����ب�����ال ال����م����ط����ل����ة م�������ن م���س���ل���ح���ي 
"ال���ق���اع���دة" وك��ب��دت ه����ؤالء خسائر 

فادحة في األرواح والعتاد.

)أ ف ب( اشخاص يتجمعون حول منزل قيادي حوثي في صنعاء بعد تدميره في غارة جوية لطائرات التحالف أمس.  

"الدولة االسالمية" يسيطر على مطار سرت
وايطاليا مستعّدة لـ"دور قيادي" يف ليبيا

مجلس األمن: االرهابيون األجانب 25 الفًا 
من 100 بلد وأكثرهم يف العراق وسوريا

)و ص ف، أ ش أ(

االسالمية"  "ال��دول��ة  تنظيم  سيطر 
الليبية،  م��دي��ن��ة س���رت  م��ط��ار  ع��ل��ى 
ش��رق  كيلومترًا   450 م��س��اف��ة  ع��ل��ى 
ط���راب���ل���س، ب��ع��دم��ا غ�����ادرت ال���ق���وات 
القاعدة  طرابلس  لحكومة  الموالية 
التي يضمها في اطار "اعادة تمركز" 

في المنطقة.
وأف�����اد رئ���ي���س ال��م��رك��ز االع���الم���ي 
التابعة  المشتركة  العمليات  لغرفة 
ل��رئ��اس��ة االرك������ان ال��ع��ام��ة ال��م��وال��ي��ة 
الشامي:  محمد  العاصمة  لسلطات 
"ق���اع���دة ال��ق��رض��اب��ي��ة ف��ي س���رت في 
اي���دي تنظيم ال��دول��ة االس��الم��ي��ة... 
أخ��ل��ت ال��ق��وة ال��ت��ي ك��ان��ت متمركزة 
ف����ي ال���ق���اع���دة م���واق���ع���ه���ا ف��ي��ه��ا ف��ي 
وقت متاخر من مساء الخميس في 
اط����ار ع��م��ل��ي��ة اع�����ادة ت��م��رك��ز ت��ه��دف 
منطقتي  تأمين  على  التركيز  ال��ى 
المحطة البخارية )على 15 كيلومترا 
غ������رب س�������رت( وه����������راوة )ع����ل����ى 70 
ك��ي��ل��وم��ت��را ش���رق س����رت(". واض���اف: 
ب��ع��د ذل����ك ع��ن��اص��ر تنظيم  "دخ�����ل 
التي  القاعدة  الى  االسالمية  الدولة 
اخ��ل��ي��ت ب��ال��ك��ام��ل ول����م ي��ت��ب��ق فيها 
س��وى ط��ائ��رة عسكرية ال تعمل وال 

يمكن تصليحها".
 وق���اع���دة ال��ق��رض��اب��ي��ة ال��ت��ي تقع 
ع���ل���ى م���س���اف���ة ن���ح���و 20 ك��ي��ل��وم��ت��را 
الزعيم  رأس  س��رت مسقط  ج��ن��وب 
الليبي الراحل معمر القذافي، تضم 
مطار المدينة الذي طالما استضاف 
ف���ي ظل  رؤس������اء دول وم��س��ؤول��ي��ن 

النظام السابق.
 وقال تنظيم "الدولة االسالمية" 
ف��ي ت��غ��ري��دة ب��م��وق��ع "ت��وي��ت��ر" أم��س 
ان اشتباكات حصلت بين عناصره 
الموالية لحكومة طرابلس  والقوات 
"ف�����ي ك����ل م����ح����اور م���دي���ن���ة س�����رت"، 
م����ؤك����دًا "ال���س���ي���ط���رة ال���ك���ام���ل���ة ع��ل��ى 

قاعدة القرضابية الجوية".
 ومطار هذه القاعدة هو اول مطار 
التنظيم  سيطرة  تتأكد  ليبيا  ف��ي 
من  ان تمكن  م��ن��ذ  عليه  ال��م��ت��ط��رف 
ال��م��اض��ي على  السيطرة ف��ي ش��ب��اط 
أجزاء كبرى من مدينة سرت وغالبية 

المباني الحكومية فيها.
 وتخوض قوات موالية للحكومة 

في طرابلس اشتباكات عند مداخل 
قريبة  اخ���رى  مناطق  وف��ي  المدينة 
وي��ق��ول  التنظيم.  ع��ن��اص��ر  م��ع  منها 
ان تنظيم  ف��ي طرابلس  م��س��ؤول��ون 
"ال�����دول�����ة االس����الم����ي����ة" ت���ح���ال���ف م��ع 
ال��س��اب��ق ف��ي ه��ذه  م��ؤي��دي��ن للنظام 
نفطية  حقوال  تضم  التي  المنطقة 

مهمة.
 وأوض����ح ال��ش��ام��ي ان ق����رار إخ��الء 
ال�����ق�����اع�����دة واع������������ادة ال����ت����م����رك����ز ف��ي 
على  جاء  بسرت  المحيطة  المناطق 
خ��ل��ف��ي��ة "ال��ت��أخ��ر ف���ي ارس�����ال ق���وات 
م��س��ان��دة". وق���ال ان ال��ق��ائ��د االعلى 
لحكومة  التابعة  المسلحة  للقوات 
ط����راب����ل����س، وه�����و رئ���ي���س ال��م��ؤت��م��ر 
ال��وط��ن��ي ال���ع���ام ال�����ذراع االش��ت��راع��ي��ة 
لهذه السلطات نوري ابو سهمين، 
أص�����در ق�����رارا ق��ب��ل ن��ح��و ع���ش���رة اي���ام 
ي��ق��ض��ي ب���ارس���ال ق����وات م��ن مناطق 
عدة لمساندة القوة التي تقاتل في 
منطقة سرت. لكن اجراءات التنفيذ 
الضغط كبيرا على  "ت��أخ��رت وص��ار 
هذه القوة". وأش��ار الشامي الى ان 
"ستبدأ  ال��ق��اع��دة  اس��ت��ع��ادة  عملية 
الى  المساندة  ال��ق��وات  ان تصل  م��ا 

محيط سرت".
 وال�����ى ج���ان���ب س����رت وال��م��ن��اط��ق 
ال��م��ح��ي��ط��ة ب���ه���ا، ي���ت���م���رك���ز ت��ن��ظ��ي��م 
"الدولة االسالمية" في مدينة درنة 
ال���واق���ع���ة ع��ل��ى م��س��اف��ة ن��ح��و 1300 
والخاضعة  طرابلس  ش��رق  كيلومتر 
لسيطرة مجموعات اسالمية مسلحة 

متشددة.
 ك����ذل����ك ي���ف���ي���د م����س����ؤول����ون ف��ي 
نائمة  خ��الي��ا  للتنظيم  ان  ط��راب��ل��س 
ف����ي ال���ع���اص���م���ة ح���ي���ث اع���ل���ن���ت ه���ذه 
المجموعة المتطرفة مسؤوليتها عن 
تفجيرات في المدينة خالل االشهر 

األخيرة.

ايطاليا
وف��ي روم���ا، أب���دى وزي���ر الخارجية 
اإليطالي باولو جينتيلوني استعداد 
بالده التام "للقيام بدور قيادي في 
نابع  ق��ان��ون��ي  إط����ار  م��ن خ���الل  ليبيا 
م��ن األم���م ال��م��ت��ح��دة، ل��دع��م حكومة 
وح����دة وط��ن��ي��ة"، م��ن أج���ل ال��ح��ف��اظ 
البالد في ظل توسع  على استقرار 

التنظيم اإلرهابي.

نيويورك - علي بردى   

أب�����دى م��ج��ل��س األم�����ن أم����س "ق��ل��ق��ه 
الشديد" من أن هناك اآلن أكثر من 
اإلرهابيين  المقاتلين  م��ن  أل��ف��ًا   25
األج��ان��ب ينتمون ال��ى أكثر م��ن مئة 
دول�������ة، م���الح���ظ���ًا أن "ت����دف����ق ه����ؤالء 
المقاتلين يتركز أساسًا على سوريا 
وال�����ع�����راق" ل���إن���ض���م���ام ال�����ى ص��ف��وف 
"ال�����دول�����ة اإلس���الم���ي���ة - داع�������ش" أو 
"ج����ب����ه����ة ال�����ن�����ص�����رة" وغ����ي����ره����م����ا م��ن 
ب���"ال��ق��اع��دة"،  المرتبطة  التنظيمات 
تهديدًا  "يشكلون  أنهم  من  محذرًا 
خطيرًا لدولهم األصلية وللدول التي 
هي  رفيعة  جلسة  وف��ي  يعبرونها". 
الداخلية  وزراء  مستوى  على  األول��ى 
وال���ع���دل ل���ل���دول ال������15 األع���ض���اء في 
ال���م���ج���ل���س، أق�����ر ب���ي���ان رئ����اس����ي ك���رر 
ال��ب��ال��غ من  األم���ن "قلقه  فيه مجلس 
ال�����ذي يمثله  ال��ت��ه��دي��د ال��م��ت��واص��ل 
المقاتلون اإلرهابيون األجانب" ومن 
استمرار تجنيدهم "بأعداد كبيرة من 
اإلسالمية  ال��دول��ة  كتنظيم  كيانات 
ف��ي ال��ع��راق وال��ش��ام )ال��م��ع��روف أيضًا 
ب���إس���م داع��������ش(، وج���ب���ه���ة ال���ن���ص���رة، 
وغيرهما من خاليا تنظيم القاعدة أو 
المنشقة  أو  به  المرتبطة  الجماعات 
عنه أو المتفرعة منه، التي حددتها 
اللجنة المنشأة عماًل بالقرارين 1267 
أعلنت  ال��ت��ي  وال��ج��م��اع��ات  و1989، 
والءها لتنظيم الدولة اإلسالمية في 

العراق والشام".
 وعبر المجلس عن "قلقه الشديد 
ألفًا  من أن هناك اآلن أكثر من 25 

األج��ان��ب  اإلره��اب��ي��ي��ن  المقاتلين  م��ن 
المنتمين الى أكثر من مئة بلد سافروا 
ل��إن��ض��م��ام ال���ى ال��ك��ي��ان��ات اإلره��اب��ي��ة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة أو القتال 
ل��ح��س��اب��ه��ا، وم���ن���ه���ا ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة 
وأضاف  النصرة".  اإلسالمية وجبهة 
يتركز  المقاتلين  ه���ؤالء  "ت��دف��ق  أن 
أساسًا على سوريا والعراق، من غير 
للتقرير  وفقًا  عليهما"،  يقتصر  أن 
األخير لفريق الدعم التحليلي ورصد 
الجزاءات التابع لمجلس األمن. وأكد 
يشكلون  "ق��د  المقاتلين  ه���ؤالء  أن 
ت��ه��دي��دًا خ��ط��ي��رًا ل��دول��ه��م األص��ل��ي��ة 
وللدول التي يعبرونها، والدول التي 
يقصدونها والدول المجاورة لمناطق 
النزاعات المسلحة التي ينشط فيها 
المقاتلون اإلرهابيون األجانب والتي 

تنوء تحت أعباء أمنية جسيمة".
وأق��������ر ال���م���ج���ل���س ب������أن "م���ع���ال���ج���ة 
المقاتلون  يشكله  ال���ذي  ال��ت��ه��دي��د 
معالجة  يتطلب  األجانب  اإلرهابيون 
ع���وام���ل���ه ال���ك���ام���ن���ة ب����ص����ورة ش��ام��ل��ة 
الفكر  ان��ت��ش��ار  م��ن��ع  وب��وس��ائ��ل منها 
ال��م��ت��ط��رف ال��م��ف��ض��ي ال����ى اإلره�����اب، 
ووق����ف ال��ت��ج��ن��ي��د وم��ن��ع س��ف��ر ه���ؤالء 
وص��ول  دون  وال��ح��ي��ل��ول��ة  المقاتلين 
الدعم المالي لهم ومكافحة التطرف 
الى  ي���ؤدي  أن  ال���ذي يمكن  العنيف 

اإلرهاب".
وشارك في الجلسة وزير الداخلية 
األميركي ج. جونسون ووزراء آخرون 
م���ن ال�����دول األع���ض���اء واألم���ي���ن ال��ع��ام 
الدولية  الجنائية  الشرطة  لمنظمة 

"اإلنتربول" يورغن ستوك.

وزير الخارجية العراقي ابرهيم الجعفري والى يمينه نظيره القطري خالد بن محمد 
)أ ب( العطية في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس.  

قطر تعيد فتح سفارتها يف بغداد
و"الدولة اإلسالمية" يتبنى تفجير الفندقين

)رويترز، و ص ف، أ ش أ( 

العراقي  الخارجية  وزير  أمس  أعلن 
ستعيد  قطر  أن  الجعفري  إبرهيم 
ف���ت���ح س���ف���ارت���ه���ا ف����ي ب�����غ�����داد، ف��ي 
أحدث إشارة الى تحسن العالقات 

بين دول الخليج العربية والعراق.
الخليج  ب��ي��ن دول  ال��ت��وت��ر  وه����دأ 
ال���ع���رب���ي���ة ال����ت����ي ي��ح��ك��م��ه��ا ال��س��ن��ة 
ع��ل��ى سكانه  ال���ذي يغلب  وال���ع���راق 
الشيعة م��ن��ذ ت��ول��ي رئ��ي��س ال����وزراء 
ال��ع��ب��ادي السلطة  ال��ع��راق��ي ح��ي��در 

العام الماضي.
تعزيز  التقارب في  وق��د يساهم 
تحالف إقليمي في مواجهة تنظيم 
"ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة" ال���ذي سيطر 
ع���ل���ى م���ن���اط���ق واس����ع����ة م����ن ال���ع���راق 

وسوريا.
وق���������ال ال����ج����ع����ف����ري ف�����ي م���ؤت���م���ر 
خالد  ال��ق��ط��ري  نظيره  م��ع  صحافي 
العطية: "اتفقنا على فتح السفارة 
العمل  لبداية  ب��غ��داد  ف��ي  القطرية 

الديبلوماسي".
قطر  ح���رص  العطية  أك���د  بينما 
ع��ل��ى وح���دة ال��ع��راق وم��ن��ع االق��ت��ت��ال 
بين  الوطنية  المصالحة  وتحقيق 
كل طوائف العراقيين ومكوناتهم، 
مبرزًا أهمية لم شمل العراقيين من 
لتكون  ال��وط��ن��ي��ة  المصالحة  خ���الل 
س��ب��ب��ا رئ��ي��س��ي��ا ف���ي دح����ر اإلره�����اب 

ومعالجة أسباب وجوده.
أش���ارت هذه  السعودية  وك��ان��ت 
فتح  إع���ادة  على  عزمها  إل��ى  السنة 
سفارتها في بغداد ودعت العبادي 

إلى زيارة المملكة.
  وك���ان رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي 
ات��ه��م قطر  المالكي  ن���وري  ال��س��اب��ق 
وال����س����ع����ودي����ة ب���ت���م���وي���ل م��س��ل��ح��ي 

"الدولة اإلسالمية".

"الدولة االسالمية"
تنظيم  تبنى  آخ���ر،  صعيد  على 
"ال������دول������ة االس�����الم�����ي�����ة" ه��ج��وم��ي��ن 
بسيارتين مفخختين الخميس في 
موقفين تابعين لفندقي "عشتار" 
و"ب����اب����ل" ف���ي ب���غ���داد أوق���ع���ا تسعة 

قتلى.
وق�������ال ال���ت���ن���ظ���ي���م ف����ي ب����ي����ان إن 
االن��ص��اري  "اب����ي قتيبة  االن��ت��ح��اري 
المفخخة  سيارته  رك��ن  م��ن  تمكن 
ع����ن����د ف����ن����دق ع����ش����ت����ار ال���ح���ك���وم���ي 
ال��راف��ض��ي ث��م االن��س��ح��اب منها من 
االم����ن  ق������وات  ب����ه  ت��ش��ع��ر  ان  دون 
ال���م���رت���دة". وأض�������اف: "م����ا ل��ب��ث ان 
كيلوغراما   230 ب��ح��م��ول��ة  ان��غ��م��س 
من المتفجرات في حصون وتجمع 
للمرتدين عند فندق بابل، فتزامن 
ت���ف���ج���ي���ر ال����س����ي����ارة ال����م����رك����ون����ة م��ع 
ت��ن��ف��ي��ذ االس��ت��ش��ه��ادي ب��س��ي��ارت��ه، 
مما أدى الى مقتل وجرح العشرات 
م����ن ال���م���رت���دي���ن وه����ل����ع م����ن ت��ب��ق��ى 

مذعورين".
وانفجرت احدى السيارتين قرب 
فندق "عشتار" مما أدى الى تحطم 
زجاج نوافذ هذا الفندق الذي جّدد 
ق��ب��ل ف��ت��رة ق��ص��ي��رة، وأل��ح��ق أض���رارًا 
كبيرة بصفوف من السيارات التي 

احترق بعضها.

موسكو: سنرد على الدرع األطلسية

)أ ش أ(
 

ال��دف��اع الروسي  ص��رح نائب وزي��ر 
أن��ات��ول��ي ان��ط��ون��وف ب���أن "روس��ي��ا 
س��ت��ك��ون م��ض��ط��رة ال���ى ال����رد على 
ال����درع ال��ص��اروخ��ي��ة ل��ح��ل��ف شمال 
األط���ل���س���ي". وق�����ال إن����ه ف���ي ح��ال 
ت���ط���وي���ر ه������ذه ال��������درع الع����ت����راض 

ال��ص��واري��خ ال��ب��ال��ي��س��ت��ي��ة ال��روس��ي��ة 
ال�����ع�����اب�����رة ل������ل������ق������ارات، ف�������إن ذل����ك 
س��ي��ت��ط��ل��ب م���ن���ا ات����خ����اذ إج�������راءات 
معلومات  "أن  ووالح����ظ  ج��واب��ي��ة. 
ع��ن  ال�����روس�����ي�����ة  ال�������دف�������اع  وزارة 
إمكانات توجيه الدرع الصاروخية  
ل��أط��ل��س��ي ال���ى روس���ي���ا، ل��م ينفها 

أحد".
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لندن - سليم نصار
 كاتب وصحافي لبناني

ال��ج��ال��ي��ة ال���ي���ه���ودي���ة ف����ي ب��ري��ط��ان��ي��ا 
اخ��ت��ل��ف��ت ف����ي ح��ي��ن��ه ع���ل���ى أس���ل���وب 
التعاطي مع ذلك القرار، وإتفقت على 
منح ك��ام��ي��رون ف��رص��ة أخ���رى للتأكد 
من النهج السياسي ال��ذي ستتخذه 

حكومته.
التلفزيون،  ش��اش��ات  على  وظ��ه��ر 
بعد ف��ت��رة، وزي��ر الخارجية وليم هيغ 
ليصف الوضع األمني في قطاع غزة 
بأنه "ليس أكثر من معسكر إعتقال 
اس���رائ���ي���ل���ي." وف����ي م��ن��اس��ب��ة أخ����رى، 
وص���ف ه��ي��غ ال��ت��ح��ال��ف ال����ذي ت��م بين 
"فتح" و"حماس" بأنه خطوة متقدمة 

ترحب بها لندن.
ومعروف أن اسرائيل كانت - وما 
زال��ت - تضغط على رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس من أجل 
إبعاد "فتح" عن "حماس"، المصنفة 
منظمة إره��اب��ي��ة، ك��ون��ه��ا ت��دع��و ال��ى 

تدمير دولة اليهود.
ول���م���ا ُع����ِرض����ت م���س���أل���ة االع����ت����راف 
ب����ال����دول����ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ف����ي األم����م 
المتحدة، أّيد كاميرون هذا االقتراح، 

التقليدي  ب��اده  موقف  م��ع  إنسجامًا 
منذ حرب 1967.

لهذه األس��ب��اب وس��واه��ا، إعتبرت 
أن  بريطانيا  ف��ي  ال��ي��ه��ودي��ة  الجالية 
ح��ك��وم��ة دي��ف��ي��د ك���ام���ي���رون ليست 
لذلك  ص��دي��ق��ة مخلصة الس��رائ��ي��ل. 
نقلت إعتراضها الى الصحف العبرية، 
وأوحت لكتابها بضرورة مهاجمة أول 
على  يتجرأ  بريطاني  رئيس حكومة 
رفض رعاية جمعية يهودية! ولكن، 
ما هي أهداف هذه الجمعية... ومتى 

تأسست؟
تعود فكرة إنشاء جمعية "كيرين 
الى  أي  سنة 1897،  ال��ى  كايميت" 
ال��م��ؤت��م��ر الصهيوني  إن��ع��ق��اد  ت��اري��خ 
األول في بازل. في حينه، إقترح عالم 
الرياضيات الحاخام الليتواني هرمان 
شابيرا إنشاء صندوق قومي يهودي 
التبرعات.  على  تمويله  ف��ي  يعتمد 
وال��غ��اي��ة م��ن ذل��ك ش���راء األراض����ي في 

فلسطين.
الخامس  الصهيوني  المؤتمر  في 
)1901(، إقترح تيودور هرتزل إنشاء 
ال��ي��ه��ودي بحيث  القومي  ال��ص��ن��دوق 
تخصص ودائعه لشراء األراض��ي في 
غير  ال���ى  ت��ب��اع  أال  ش���رط  فلسطين، 

ال���ي���ه���ود. وت���ق���رر ف���ي ذل����ك ال��م��ؤت��م��ر 
أيضًا تسجيل الصندوق باسم شركة 
من  األم����وال  جباية  لة  مخوَّ بريطانية 

أجل شراء األراضي للمهاجرين.
وم����ع ص������دور وع����د ب��ل��ف��ور ووق����وع 
ف��ل��س��ط��ي��ن ت��ح��ت س��ل��ط��ة االن���ت���داب 
الصندوق  ن��ش��اط  إزداد  البريطاني، 
ب��ت��ش��ج��ي��ع م���ن ال��م��ؤت��م��ر ال��ص��ه��ي��ون��ي 

الذي عِقد في لندن سنة 1920.
العاملين  ن��ش��اط��ات  إتسعت  ول��م��ا 
فيه، داخ��ل البلدان االوروب��ي��ة، وفي 

أوساط الجاليات اليهودية المنتشرة 
ف����ي ام���ي���رك���ا ال���ش���م���ال���ي���ة وال����ب����رازي����ل 
واألرجنتين... أصدرت إدارة االنتداب 
البريطاني تنظيمات جديدة تساعد 
التحويل ونقل ملكية  على عمليات 

األراضي.
وس����اع����دت ت���ل���ك االج�����������راءات ف��ي 
القدس  ال���ى  "ال��ص��ن��دوق"  نقل مقر 
سنة 1922، األمر الذي ضاعف حجم 
القضم لمساحات شاسعة، وتحويلها 

الى ملكية اليهود.
وق��������د إس����ت����غ����ل ال���ص���ه���ي���ون���ي���ون 
س�������وء األح�����������وال االق����ت����ص����ادي����ة ف��ي 
ه��رت��زل  ن��ص��ائ��ح  ليطبقوا  فلسطين 
ال���ق���ائ���ل: "س���ن���ح���اول دف����ع ال��س��ك��ان 
الفلسطينيين الى الخروج من طريق 
إي���ج���اد ف����رص ع��م��ل ل��ه��م ف���ي ال����دول 
الوقت ذات��ه نحرمهم  المجاورة. وفي 

من ظروف العمل في فلسطين."
ب��ع��د ال��ف��ت��رة ال��م��م��ت��دة م���ن 1977 
ال���ى 1981 ق���ام "ال���ص���ن���دوق" ب��ش��راء 
م���س���اح���ات ك��ب��ي��رة م���ن األراض�������ي في 
منطقة الجليل. وقد ساعدته شركة 
"هيمنوتاه"، المسجلة في لندن ورام 

الله، على تهويد القدس.
وبحسب المعلومات التي حصلت 

فان  البريطانية،  الخزانة  وزارة  عليها 
موازنة "الصندوق" سنة 1981 بلغت 

474 مليون دوالر.
الذي  ال��ق��رار  وُيستَدل من طبيعة 
إتخذه كاميرون باعان إستقالته من 
وك��ال��ة ص��ن��دوق "ك��ي��ري��ن كايميت" 
أنه كان عازمًا على إلغاء تلك الرعاية. 
وبرر تمّنعه بأسباب منطقية تتعلق 
ال��ق��ذرة التي  ب��ض��رورة إن��ه��اء المهمة 
منذ  البريطانية  الحكومات  حملتها 

سنة 1901.
ولما إرتفعت صيحات المعترضين 
بين الجالية اليهودية في بريطانيا، 
تصدى لهم اليساريون والمتعاطفون 
وكتبوا ضدهم  العربية،  القضية  مع 
بيانات تقول: أال يكفي ما فعله وعد 
ن ال يملك لَمن  بلفور الذي أعطى ِممَّ
بريطانيا  تضيف  ك��ي  يستحق...  ال 
الى إرتكاباتها رعاية صندوق ينهب 
أماك أصحاب األرض في فلسطين؟
بعد فوز ديفيد كاميرون، تساءلت 
ل��ه م��ا إذا ك��ان فوز  الصحف المؤيدة 
سياسة  م��س��ار  ف��ي  سيغير  منافسه 
ب��������اده ال����خ����ارج����ي����ة ت����ج����اه ال��ق��ض��ي��ة 

الفلسطينية.
م��ن ال��ث��اب��ت أن ال��ت��ص��ري��ح الوحيد 
الذي أعلنه اد ميليباند عن فلسطين 
التقليدي  الموقف  كان منسجمًا مع 
د  ال��ذي إتخذته بريطانيا. ولقد تعمَّ
القامة  المؤيد  موقفه  إب��راز  ميليباند 
دولة فلسطينية بهدف ربح أصوات 
المجنسين من عرب وفلسطينيين. 
في حين تجاهل كاميرون في حملته 
هذا الموقف، خوفًا من خسارة أصوات 

يهودية ولو قليلة. كذلك حاول زعيم 
حزب العمال إجتذاب أص��وات ثاثة 
م��اي��ي��ن م��س��ل��م ع��ن��دم��ا وع���ده���م ب��أن 
يجعل م��ن ال��ت��روي��ج ل��م��ع��اداة االس��ام 

جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي مطلق األحوال، فان ميليباند 
ظ�����ل ب���ع���ي���دًا ع�����ن ت���وظ���ي���ف أص���ول���ه 
ال��م��ذه��ب��ي��ة خ��ش��ي��ة ب��ع��ث ال��ك��راه��ي��ة 
م��رارًا  إع��ت��رف  وق��د  لليهود.  القديمة 
بأنه غير متدّين، وأنه يصنف نفسه 

بين الملحدين من غير المؤمنين.
رال������ف م��ي��ل��ي��ب��ان��د ك�����ان م��ارك��س��ي��ًا 
من  وه��و  معروفًا.  وأكاديميًا  ملتزمًا، 
أصل بولندي، وإنما ولد في بلجيكا. 
وق����د أج���ب���رت���ه أح������داث ال���ح���رب على 
ال��ه��رب ال���ى ب��ري��ط��ان��ي��ا س��ن��ة 1940. 
وب��س��ب��ب وض���ع���ه ال���م���ال���ي ال��م��ت��واض��ع 
إخ���ت���ار ل��ل��س��ك��ن م���ع زوج���ت���ه م���اري���ون 
كوزاك منطقة "بريماروز هيل" غرب 
لندن. وف��ي ذل��ك البيت ول��د ديفيد 
في  خ��دم��ا  كليهما  أن  وم��ع  وادوارد. 
حكومة غ��وردن ب��راون، إال أن منصب 
اد كوزير للتغيير المناخي كان ثانويًا 
األك��ب��ر، وزير  بالنسبة لمنصب أخيه 
الخارجية. والطريف أن األخَوْين درسا 
المواد ذاتها في جامعة اوكسفورد، 
االقتصادية  والعلوم  الفلسلفة  ه��ي 
والسياسية. ورغم أن ديفيد كان من 
أنصار طوني بلير، إال أن شقيقه بقي 

من أنصار غوردن براون.
ح��دث في حزيران 2014 أن عقد 
ح����زب ال��ع��م��ال م��ؤت��م��رًا ت��ح��ت ش��ع��ار: 
العمال.  أص��دق��اء اسرائيل من ح��زب 
وارتجل اد ميليباند كلمة قال فيها: 

ف���ي ح����ال ن��ج��ح��ت ف���ي ال���وص���ول ال��ى 
رئاسة الحكومة، فأنا عازم على تقوية 
ب��اس��رائ��ي��ل، وإزال���ة  ع��اق��ات بريطانيا 
بضائعها وصادراتها،  عن  المقاطعة 
وم��ع��ارض��ة ك��ل ق���رار ي��دع��و ال��ى عزلها 
س��ي��اس��ي��ًا. وس��أع��م��ل ج���اه���دًا، داخ��ل 
التشكيك  وق��ف  العمال، على  ح��زب 

بحق اسرائيل في الوجود والبقاء.
ثم توقف فجأة ليكمل: وبصفتي 
ي���ه���ودي���ًا وص���دي���ق���ًا الس���رائ���ي���ل ف��أن��ا 
الدولة عند  أملك الحق النتقاد هذه 
ال���ض���رورة، وأه��اج��م��ه��ا إذا ه��ي قتلت 
األبرياء من الفلسطينيين، أو إذا هي 
المنظمات  ب��ي��ن  "ح���م���اس"  ص��ن��ف��ت 

االرهابية.
إن��ُت��ِخ��َب  ال���ذي  وي��ع��ت��رف ميليباند 
أول يهودي لزعامة حزب "العمال" أنه 

عدة  نفسانية  تناقضات  من  يعاني 
ترجع أسبابها الى إنتماء عائلته الى 
الرغم  ال��ه��ول��وك��وس��ت. وع��ل��ى  ضحايا 
من هذا االنتماء البعيد، قال إنه يشعر 

بأنه ِولد وعاش في عالم آخر.
ع�����ن�����دم�����ا أع������ل������ن ح���������زب ال����ع����م����ال 
السياسي  لبرنامجه  "المانيفستو" 
واالق����ت����ص����ادي وال���ع���م���ران���ي، ه��اج��م��ه 
بوريس  ل��ن��دن  بلدية  رئ��ي��س  بعنف 
ج�����ون�����س�����ون، وك�����ت�����ب ف������ي ج����ري����دة 
"التلغراف" يقول إن ميليباند يخطط 
أق��وى  فتاكة  بأسلحة  مدننا  لنسف 

بكثير من القنابل.
األخ��رى  الصحف  إنتقدته  ك��ذل��ك 
ألن أن����ص����اره وزع������وا م���ن���ش���ورات في 
منطقة "هاستنغز" تمثله في صورة 
النبي م��وس��ى، وه��و ي��ق��دم على لوح 
برنامجه  حجري ست وصايا تختصر 

للسنوات الخمس المقبلة.
وف����ي ل���ق���اء م���ع م���ن���دوب صحيفة 
"ال����ت����اي����م����ز"، ق�����ال أح�����د ال��ن��اش��ط��ي��ن 
ف��ي قسم االع���ام ل��� "ح���زب ال��ع��م��ال"، 
إن���ه س��ي��ق��ت��رح تثبيت  آدم،  وي��دع��ى 
وصايا ميليباند في الحديقة الخلفية 
ل� "10 - داوننغ ستريت" بحيث تبقى 
بالطبع  وه���ذا  المقبلة.  لألجيال  رم���زًا 
في  ميليباند  اد  ن��ج��ح  ل��و  سيتحقق 

دورة 2015.
وهناك أمر آخر لم يتحقق أيضًا، هو 
أن ميليباند وريث بنيامين دزرائيلي 
ر والده( لم يحالفه الحظ  )الذي تنصَّ
كي يعيد مؤسسة "كيرين كايميت" 
الى العمل في بريطانيا بعدما ألغاها 

ديفيد كاميرون!

املوُت الكبيُر املنسيُّ يف ثالثة ُكُتب

جهاد الزين

ح��اِض��ُرن��ا ف��ي خ���راب عظيم ل��م يكن 
عُه، 

ّ
توق فكيف  ُه 

ّ
تخيل حتى  ممكنا 

م���ن���ذ س����ن����وات ق���ل���ي���ل���ة. م��س��ت��ق��ب��ل��ن��ا 
ب��ال��ت��أك��ي��د ف��ي خ��ط��ر ع��ل��ى ض���وء ه��ذا 
الخراب. لكْن ما هو مثيٌر أن ماضينا أو 
تاريخ ماضينا القريب والقريب جدا 
ع، وكالكثير من آثارنا 

ّ
ناقٌص ومقط

ر. أعني هنا ما هو أكثر  مفقوٌد أو ُمَدمَّ
من الذاكرة المثقوبة، أعني الذاكرة 

المتصّدعة الجدران والقاعدة.
الحقيقي  ال���خ���راب  ال���ي���وم، وس���ط 
ال���ع���ظ���ي���م ف����ي ال���ع���دي���د م����ن ال������دول 
األساسية  القضايا  إح��دى  العربية، 
مصير  هي  سة  والمَتَحسَّ المطروحة 
ال��ش��ام��ي  ال��م��ش��رق  ف��ي  المسيحيين 
العراقي. وعبرها مصير كل األقليات.
م���ن ت���ص���ّدع���ات ج������دران ال���ذاك���رة 
اإليجابّية  الحالية  استخداماتها  في 
وال����س����ل����ب����ّي����ة ه������و س�����ق�����وط "ال����ح����ي 
ال����ي����ه����ودي" ال�������ذي ع������اش ف����ي ك��ل 
م��دن��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة وال��م��س��ل��م��ة ال��ك��ب��رى 
أل��ف��ًا وارب��ع��م��اي��ة ع���ام )ب��اس��ت��ث��ن��اءات 
العربية( من  قليلة في شبه الجزيرة 
إلى  الهند  ال��م��غ��رب وم��ن  إل��ى  اليمن 

األناضول.
أح��داث  حيال  هنا  أننا  المدهش 
معاصرة تبدو كأنها سحيقة وأخطر 
م���ا ف��ي��ه��ا أن���ه���ا س��ق��ط��ت م���ن األدب 
ال���س���ي���اس���ي ال���ع���رب���ي ح�����ول ال���ت���ن���ّوع 
ال��دي��ن��ي وال��م��ذه��ب��ي ب��ك��ل أش��ك��ال��ه 
ال��س��ي��اس��ي  األدب  ه������ذا  أن  ح���ت���ى 
ال�������ذي ي���ع���ي ال�����ي�����وم ب����ق����وة م��خ��اط��ر 
ال��ت��ن��ّوع ال يحسب في  ال��ق��ض��اء على 
لواقع  ذك��ر  أي  ومرجعّيته  "مخياله" 
ًا  كان عميق الجذور ومديدا بل وجزء
ع��ض��وي��ا ف���ي ك���ل ت��اري��خ��ن��ا والس��ي��م��ا 
االختفاء  مابسات  اإلسامي  أعني 
ال���ت���دري���ج���ي ف��ال��ن��ه��ائ��ي ل���ك���ل "ح���ي 
يهودي" في دمشق وبغداد وبيروت 
والقاهرة والجزائر ناهيك عن العديد 
أقل  خ��ال  األصغر حجما  المدن  من 
م��ن خمسين ع��ام��ا ب��ي��ن األرب��ع��ي��ن��ات 
العشرين  ال��ق��رن  م��ن  وال��ت��س��ع��ي��ن��ات 
إلى ثاثين  بل عمليا خال عشرين 
عاما ال أكثر في حاالت عديدة وحتى 
خ����ال س���ن���وات س��ري��ع��ة ق��ل��ي��ل��ة في 
الخمسينات كما في الحالة العراقية.

سبق لي أن تناولُت هذا الموضوع 
األشهر  ف��ي  مختلفة  مناسبات  ف��ي 
األخيرة من منطلق التنبيه إلى جدّيِة 
الخطر على التنّوع واألهم الخطر من 
ْدنا  "اعتيادنا" على غيابه مثلما تعوَّ
ع��ل��ى ع����دم وج�����ود ح���ي ي���ه���ودي في 
م 

ّ
قلب عواصمنا ومدننا وحين نتكل

الحي  ي��وج��د، أي  التنوع فهو ال  ع��ن 
كأنه  كامنا  خلفّية  ف��ي  ال��ي��ه��ودي، 
وق��ع في  االختفاء  أن  لم يحدث! مع 

جيلنا نفسه أي كنا شهودًا عليه.
الذكرى  تحضر  اإلثنين  غ��ٍد  بعد 
ال��راب��ع��ة وال��س��ب��ع��ون ل��م��ج��زرة ت��ع��ّرض 
ب��غ��داد ف��ي 1 و 2 حزيران  لها يهود 
������ُه 

ْ
أص������دَرت ج����دي����د  ك����ت����اب   .1941

مؤّسسة الدراسات الفلسطينية في 
في  للباحث  العربية  باللغة  ب��ي��روت 
جامعة أوكسفورد عباس شباق له 
الفضل في جذب انتباهي إلى وقائع 
الفرهود"   " المسماة  ال��م��ج��زرة  تلك 
العراقّية )عنوانه: هجرة  الذاكرة  في 
هجرة  ومابسات  ظ��روف  تهجير-  أو 

يهود العراق(.
ال����ذي  ال���ث���ان���ي  ال���ف���ص���ل   حسب 
ع���ال���ج ف���ي���ه ش���ب���اق ت���ل���ك األح������داث 
م��ع��ط��وف��ًا ع��ل��ى ن���ص وث��ي��ق��ة ت��ق��ري��ر 
اللجنة الرسمية العراقية التي نشرها 
ال���ب���اح���ث ب��ي��ن ال���م���اح���ق - ال��وث��ائ��ق 
المرفقة في الجزء األخير من كتابه، 
��ِت��ل فيها 

ُ
ف��إن أع��م��ال العنف ال��ت��ي ق

أك��ث��ر م���ن م��ائ��ة ي���ه���ودي ف���ي ب��غ��داد 
ف���ض���ا ع����ن أك���ث���ر م����ن م��ئ��ت��ي ج��ري��ح 
ك���ان���ت ح��ص��ي��ل��ة ش��غ��ب ش��ع��ب��ي في 
بعض أحياء بغداد. الباحث في كل 
التأثير  تحليل  في  ر  صِّ

َ
ُيق ال  كتابه 

األه�����م ال��م��ب��اش��ر ل���ت���ط���ورات ال���ص���راع 
الموقف  في فلسطين على تصاعد 
ال��ش��ع��ب��ي ال���م���ع���ادي ل��ل��ي��ه��ود ف��ي��م��ا 
مؤّيدة  التحقيق تتهم عناصر  لجنة 
في  الكياني  ع��ال��ي  رش��ي��د  لحكومة 
مع  والمتحالفة   ( وال��ج��ي��ش  ال��ش��ارع 
أنصار المفتي الحاج أمين الحسيني( 
اليهود  ضد  العنف  في  بالمساهمة 
 أو عبر "ال��ه��م��ج" كما 

ً
س���واء م��ب��اش��رة

ي��س��ّم��ي��ه��م ت��ق��ري��ر ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق. 
حصلت  ال��ت��ي  ال��ط��روف  لفهم  طبعا 
أنها  ر 

ّ
المجزرة يجب تذك تلك  فيها 

ب��دأت في اليوم ال��ذي ك��ان سيصل 
العرش  الوصي على  بغداد  إلى  فيه 

العراقي الهاشمي عبداإلله بعد نجاح 
القوات البريطانية قبل فترة قصيرة 
ف����ي إع�������ادة ال���س���ي���ط���رة ع���ل���ى ب���غ���داد 
وهرب رشيد عالي الكياني وبعض 

أركانه خارج العراق. 
ل���ن أدخ�����ل ف���ي ت��ف��اص��ي��ل أع��م��ال 
العنف تلك، لكْن من الواضح بشكٍل 
ق 

ّ
م��ا يتعل ف��ي ك��ل  ، والحقيقة  ع��ام 

بخروج اليهود من كل المدن العربية 
أن اليهود العرب، تلك النخبة المالية 
وال���ت���ج���اري���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة 
وال��ِح��َرف��ّي��ة "ال��م��ن��دم��ج��ة" ل��ق��رون في 
بالنتيجة ضحايا  العربية، هم  الحياة 
مشروع تأسيس إسرائيل، المشروع 
تحقيقه  بعد  ال��ذي جعل، خصوصا 
عامي 1947 و 1948 وجود اليهود 
في البيئة العربية مستحيا وبالتالي 
ال����ع����رب،  ال���ي���ه���ود  أي  خ���س���ارت���ه���م، 
وخسارتنا معهم لهذا الركن العميق 
ال��ت��ن��ّوع ف��ي مجتمعاتنا  وال��م��ه��م م��ن 

ودولنا.
إل�����ى أن ب��ع��ض  ال����وق����ائ����ع ت���ش���ي���ر 
يهود  وجهاء  ارتكبها  التي  األخطاء 
ب��غ��داد ف��ي إب����داء ح��م��اس��ه��م العلني 

لعودة القوات البريطانية إلى بغداد 
في جو شعبي مشحون، أو التقصير، 
الجيش  ق��ادة  لبعض  المَتَعّمد،  ربما 
وال����ش����رط����ة ك���م���ا م����ت����ص����ّرف ب���غ���داد 
وأم��ي��ن��ه��ا ف��ي ت��ف��اق��م أع��م��ال العنف. 
لكن يبقى األس��اس في بغداد كما 
في بيروت والقاهرة ودمشق وغيرها 
آنذاك تلك األجواء المحتقنة بسبب 
في  الفلسطينّيون  ل��ه  ي��ت��ع��ّرض  م��ا 
ف��ل��س��ط��ي��ن وب��م��ا ي��ح��ظ��ون��ه م���ن دع��م 

الشارع العربي.
على كل حال بدأنا في السنوات 
األخ�����ي�����رة ن���ش���ه���د ب���ي���ن ال��م��ث��ق��ف��ي��ن 
وال��ف��ن��ان��ي��ن ال��ع��رب م��وج��ة اس��ت��رج��اع 
س���واء ع��ب��ر أب��ح��اث أك��ادي��م��ي��ة أو عبر 
ش���ه���ادات س��ي��ر ذات���ي���ة وروائ����ي����ة أو 
تلفزيونّية  ومسلسات  تحقيقات 
ل��ت��ج��ارب وقصص  خصوصًا س��ورّي��ة 
العربية ال  المدن  في  يهودية  أحياء 
يخلو بعضها من رومانسية حنين إلى 
ماٍض باتت نخب عربية علمانية وغير 

 غياِبه. 
َ
علمانية تستشعر فداحة

أخصُّ بالذكر هنا كتاب ندى عبد 
اليهودي  ال��ح��ي  ع��ن  ال��ش��ّي��ق  الصمد 
أبو  وادي  باسم  بيروت  في  الشهير 
ْج��م��ي��ل وع��ن��وان ال��ك��ت��اب "وادي أب��و 
بيروت"  يهود  - قصص عن  ْجميل 
)دار ال��ن��ه��ار(. ف��ي��ه ت����روي ب��ن��اء على 
شهادات وتحقيقات مباشرة تجارب 
الحي  ه��ذا  بيئة  م��ن  ن��م��اذج مختلفة 
ع��ائ��ات  ت��ن��ت��ه��ي  بانسحاب  ك��ل��ه��ا 
وال��س��ري من  الصامت  ب��ي��روت  يهود 
الخمسينات  في  الخارج  إل��ى  بيروت 
والستينات حتى السبعينات. وهي 
عائات وشخصيات من رجال ونساء 
إلى  التاجر  إل��ى  ت��ت��راوح من الطبيب 
الحرفي إلى العامل وبينها تنويعات 
كانت ضمن الحزب الشيوعي وحزب 
ال���ك���ت���ائ���ب ب���ش���ك���ل خ��������اص. ب���ش���ر، 

ش��ب��اب وص��ب��اي��ا وأط���ف���ال وم��س��ّن��ون 
يجدون أنفسهم في حالة ضيق بل 
اختناق اجتماعي وسياسي تدريجي 
قصص  دائ��م��ا  وستنتهي  متصاعد 
ندى عبد الصمد بأن جيران أبطالها 
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ي��ن ي��س��ت��ف��ي��ق��ون ص��ب��اح��ا 
لياحظوا أن هذا المنزل أو ذاك في 
الوادي قد خا تماما من سكانه في 

عملية هجرة صامتة وحذرة جدا. 
ال��ذي  المختلف  ال��ث��ال��ث  ال��ك��ت��اب 
�����رًا ه����و ك����ت����اب "ق��ص��ر 

َّ
������ُه م�����ؤخ

ُ
ت
ْ
ق������رأ

النشر  دار  ال��ك��ردي.  لعلي  شمعايا" 
أنه  مع  ك��رواي��ة  قّدمته  )دار كنعان( 
ي��ب��دو أق����رب إل���ى س��ي��رة ذات���ي���ة. أّي���ًا 
يكْن كسيرة أو رواي��ة ف�"مناخه" هو 
الذي يحمل الداللة. ال��راوي هو أحد 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن. وص����ل ط���ف���ًا إل��ى 
الفقيرة  عائلته  ه���روب  بعد  دم��ش��ق 
م���ن ف��ل��س��ط��ي��ن  إثر ال��ن��ك��ب��ة. ك��ان��ت 
ه���ذه ال��ع��ائ��ل��ة تسكن ف��ي غ��رف��ة من 
غ����رف ق��ص��ر ب��ن��اه ي���ه���ودي دم��ش��ق��ي 
عام 1865 ووزعت الحكومة السورية 
غ��رف��ه ع��ل��ى ال��اج��ئ��ي��ن. ال��ك��ت��اب عن 
ت��ج��رب��ت��ه وم����ن ض��م��ن��ه��ا ن����وع ت��ق��اط��ع 
حياته نسبيا مع حياة بقايا يهودها 
وأي  الفترة  تلك  منذ  المتناقصين 
س��ي��اق م��ت��ن��اق��ض وض��ع��ت األح���داث 
واليهود  الفلسطينيين  مصير  فيه 
 

ٌّ
ال���دم���ش���ق���ي���ي���ن ح����ي����ن ي�����ك�����ون ك����ل
م��ن��ه��م ل���ي���س م����س����ؤوال ع���ن���ه. ه��ك��ذا 
ت���روي ص��ف��ح��ات ال��ك��ت��اب  تفاصيل 
ال��ف��ق��ر وال��ق��ل��ق وال��ت��ن��ّوع وال��ت��ح��والت 
ال��غ��رام  ب��ت��ج��ارب   

ً
م��ج��ب��ول��ة السياسية 

وال��ص��داق��ات وال��ع��داوات الشخصية 
وال����ف����رص ال���م���ك���َت���َس���ب���ة وال��ض��ائ��ع��ة 
 ال���ب���ي���ئ���ة ال���دم���ش���ق���ي���ة ف��ي 

ً
ع����اك����س����ة

ط���ب���ق���ات���ه���ا ال���غ���ن���ي���ة وال���م���ت���وّس���ط���ة 
والفقيرة  وطوائفها من سنة ويهود 
وم��س��ي��ح��ي��ي��ن  وتحوالتها  وش��ي��ع��ة 

ال��دول��ة  ح��ض��ور  وم��رك��زي��ة  المختلفة 
انبثاق  تأثير  ثم  والسياسي  األمني 
بعد  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 

العام 1967. 
هناك الكثير على االنترنت مواقع 
تجمع أنشطة وذكريات "عصبّيات" 
ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن  أب�����ن�����اء ي����ه����ود  ي����ه����ود أو 
وع���راق���ي���ي���ن وس���وري���ي���ن وم��ص��ري��ي��ن 
وغيرهم عن تلك األزمنة التي ال يزال 
الكثير من جيلها المهاجر األول على 
مخضرمة  أعمار  في  بل  الحياة،  قيد 
الجيل  مثا  خصوصا  ش��اب��ة  ونسبيا 
عام  بعد  هاجر شابا  ال��ذي  اليهودي 
1975في لبنان. وإذا كانت إسرائيل 
ق���د ن��ج��ح��ت ف���ي اس��ت��ق��ط��اب معظم 
أن  ل��ن تتمّكن  فإنها  ال��ع��رب  اليهود 
ت���ك���ون ه���ي "ال���ح���ي ال���ي���ه���ودي" في 
العاهل   

ً
م���رة س��ّم��اه��ا  ك��م��ا  المنطقة، 

قد  الثاني.  الحسن  ال��راح��ل  المغربي 
إقليمية  دول�����ة  أص��ب��ح��ت  أو  ت��ص��ب��ح 
كبيرة أو حتى في النسيج العضوي 
لدول المنطقة خصوصا أنها الثابتة 
��ح. 

ّ
ح��ال��ي��ا وال��ك��ث��ي��ر م��ن األخ����رى ت��ت��رن

لكن الحي ال��ي��ه��ودي ف��ي م��ا ه��و ج��زٌء 
إل��ى غير  م��ات  الداخلي  م��ن تكويننا 
الحي  العربي. مات  العالم  ف��ي  رجعة 
ال��ي��ه��ودي ف���ي ال���م���دن ال��ع��رب��ي��ة ول��ن 

يعود.
اآلن يتفاقم الخطر، سلمًا وحربًا، 
ع��ل��ى ال���ت���ن���ّوع ف���ي ال����ع����راق وس���وري���ا 
بكل  واألردن  وف��ل��س��ط��ي��ن  ول���ب���ن���ان 
إذن.  الدرُس ماثا  فليكْن  أطيافه. 
المخاطر  حقيقية إن لم يكن راهنا 
ففي المستقبل. قد تختفي "أحياء" 
أخ������رى م��س��ي��ح��ّي��ة وم���س���ل���م���ة. ل��ذل��ك 

المواجهة مشتركة. 

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

ال����ق����اه����رة - اص����ط����دم ال��ع��ق��ي��د 
ف��ه��د ال��ش��اع��ر ممثل س��وري��ا من 
ج��دي��د ب��ال��ف��ري��ق أول ع��ل��ي علي 
ع��ام��ر ف��ي آخ��ر اج��ت��م��اع لمجلس 
ال��ي��وم، اذ انتقد  العربي  ال��دف��اع 
ال����م����ن����دوب ال�����س�����وري ال���ق���ي���ادة 
الخ���ف���اق���ه���ا ب���م���س���اع���دة س���وري���ا 
االسرائيلية  االع���ت���داءات  خ��ال 
عامر  الفريق  واعترض  االخيرة. 
ع���ل���ى االن����ت����ق����ادات م���ع���ت���ب���رًا ان 

الموضوع ليس سهًا.

الجلسة  ه����ذه  ان��ت��ه��اء  وق��ب��ل 
ساعات  ث��اث  استغرقت  ال��ت��ي 
اشبه  بمقترحات  ل��ب��ن��ان  ت��ق��دم 
بتوصيات تتعلق بتقرير القائد 
ال����ع����ام ع����ن ال����وض����ع ال���ق���ان���ون���ي 
ل��ل��ج��ي��وش ال��ع��رب��ي��ة. وك����ان اه��م 
ع��ن��ص��ر ف���ي ال���ت���دخ���ل ال��ل��ب��ن��ان��ي 
دخ������ول  ان  ع����ل����ى  ال����ت����ش����دي����د 
ال����ج����ي����وش ال���ع���رب���ي���ة ل����ألراض����ي 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ي���خ���ض���ع ل���م���واف���ق���ة 

مسبقة في مجلس النواب.

"النهار" قبل خمسين عامًا  1965-5-30

اصطدام آخر بين عامر والشاعر

الهالل... اإليراني – التركي
عندما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف عن حصول 

تقارب بين موسكو وواشنطن في الشأن السوري نسب ذلك الى 
اقتناع الطرفين بعدم وجود حل عسكري لهذا النزاع. لكن منذ فترة 

طويلة والطرفان الروسي واالميركي يعلنان أن ال حل في سوريا 
سوى الحل السياسي فما الجديد الذي يبرر الحديث عن تقارب 

أخير؟
هل اقتربت واشنطن من وجهة النظر الروسية التي تعطي 
األولوية لخطر "داعش" و"القاعدة"، وبالتالي باتت أكثر تقبًا 

لفكرة بقاء النظام ورموزه؟ أم أن روسيا هي التي اقتربت من وجهة 
النظر االميركية التي تعتبر ان حل "عقدة األسد" هو المفتاح 

لتسوية سياسية في سوريا؟
الوضع الميداني في سوريا يسمح بالتفسيرين، فمن ناحية خسر 

النظام في األشهر االخيرة مواقع أساسية  خصوصًا في الشمال 
الغربي، أي محافظة  ادلب، واجتاحت "داعش" تدمر في وسط 

سوريا، مما هّز مواقع النظام وجعل مرتكزيه في دمشق والساحل 
السوري في دائرة الخطر. وخسارة النظام قد تدفع موسكو الى 

التفكير جديًا في الصيغة السياسية القادرة على وضع حد للنفوذ 
االسامي المتصاعد، ولو على حساب األسد وما يمثل. لكن من 

ناحية أخرى يشكل تخلخل النظام أساسًا لتصاعد المخاوف 
االميركية من انفات "داعش – القاعدة" مما يزيد مخاوف واشنطن 

من انهيار نظام األسد وارتفاع الكلفة المطلوبة لمواجهة التشدد 
اإلسامي. وفي انتظار أن تظهر مدى جدية الكام الروسي عن 

التقارب االخير مع واشنطن تحضر الى الذهن "الصيغة العراقية" 
حيث نجد المكونات نفسها لألزمة السورية، باعتبار أّن الصراع 

في العراق هو الوجه اآلخر للصراع السني – الشيعي في المنطقة، 
لكن حيث التوافق االميركي – الروسي حاصل ويتقاطع عند دعم 
الحكومة العراقية، الشرعية، لكن حيث الغلبة المذهبية الشيعية 
متين، وجل ما تطمح اليه واشنطن هو 

َّ
والنفوذ االيراني باتا مسل

بعض االنفتاح على المكونات السنية في التركيبة الحاكمة. 
يصعب بالطبع تصور تكرار ل�"الصيغة العراقية" في سوريا، رغم 

أن الحكومة هنا ايضًا شرعية. فالتركيب االقلوي للنظام، وُبعُد 
ايران، يجعان أي تسوية اميركية – روسية قابلة للحياة على 

حساب هذين المكونين، الشيعي وااليراني. وبما أنه ليس ضمن 
الحسابات االميركية وال الروسية التدخل العسكري المباشر، على 
األرض، للتصدي ل�"داعش" و"النصرة" المتوّسعين على حساب 

مواقع النظام، فإن الجهة الوحيدة المؤهلة لرعاية "الصيغة العراقية" 
في سوريا ولو مقلوبة هي تركيا. فهذه تستطيع أن تلعب دور 

ايران في العراق. واضافة الى قدرتها على محاربة "داعش – النصرة" 
تستطيع أن تقدم ضمانات حقيقية للعلويين، الذين يشكلون 

مكونًا أساسيًا في التركيب المذهبي التركي.
والتنسيق  تركيًا.  ونصفه  ايرانيًا  "ال��ه��ال"  وبذلك يصبح نصف 

االيراني – التركي، الذي لم يتوقف، كفيل باستقراره.

mouhammad.ibrahim@annahar.com.lb

اتجاه
محمد ابرهيم

)االرشيف( أحد أسواق بغداد العتيقة. 

حاول زعيم حزب 
العمال اجتذاب 

أصوات ثالثة 
ماليين مسلم 

عندما وعدهم بأن 
يجعل من الترويج 
لمعاداة اإلسالم 

جريمة يعاقب عليها 
القانون

ميليباند وريث 
بنيامين دزرائيلي 

)الذي تنّصر والده( 
لم يحالفه الحظ 

كي يعيد مؤسسة 
"كيرين كايميت" 

الى العمل في 
بريطانيا بعدما 

الغاها ديفيد 
كاميرون

المدهش أننا هنا 
حيال أحداث معاصرة 

تبدو كأنها سحيقة 
وأخطر ما فيها أنها 
سقطت من األدب 

السياسي العربي 
حول التنّوع الديني 

والمذهبي

عقب فوزه في الدورة االنتخابية السابقة، فاجأ ديفيد كاميرون الحكومة االسرائيلية باتخاذ 
قرار لم يسبق أن اتخذه أي رئيس وزراء بريطاني منذ سنة 1901. وكتب مساعده رسالة 

الى مؤسسة "كيرين كايميت" يبلغها فيها أن موقعه الرسمي يحظر عليه رعاية هذه 
الجمعية، إضافة الى األسباب التي تمنعه من حصر عنايته في دولة واحدة محددة.

َمْن عرقل فوز دزرائيلي الثاني يف بريطانيا؟

بعد غٍد االثنين تحضر الذكرى الرابعة 
والسبعون لمجزرة تعّرض لها يهود بغداد 
في 1 و 2 حزيران 1941 والشهيرة باسم 

"الفرهود". هذه الذكرى، التي تبدو وكأنها 
من تاريٍخ ميت رغم قربه الزمني ورغم 

أنه شّكل أول ضربة كبيرة للتنّوع العربي، 
تفتح المجال للحديث عن "الحي اليهودي" 
المنقرض في بغداد ودمشق وبيروت من 

خالل ثالثة كتب مختلفة األنماط.
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A civil engineer AUB or LAU 

graduate, with 5 - 7 years 

experience for a job of 

project manger in beirut CV 

email: taameer@inco.com.lb

ف���ن���ادق ه��ي��ل��ت��ون ب���ي���روت ت��ع��ل��ن عن 
رغ��ب��ت��ه��ا ف��ي م���لء ال��وظ��ائ��ف ال��ش��اغ��رة 
 Commis, Demi Chef ل��دي��ه��ا: 
 De Partie, Assistant Chief
 Steward, Receptionist and
 Guest Relations Officer
 ال��رج��اء ارس����ال ال��س��ي��رة ال��ذات��ي��ة ال��ى:
beyhg.hrd@hi l ton.com 
أو تقديم الطلبات في فندق هيلتون 

بيروت حبتور غراند

م���ط���ع���م ف�����ي ل����ي����م����اس����ول - ق���ب���رص 
وط��اق��م  بأكمله  مطبخ  ط��اق��م  يطلب 
ال��ق��ب��رص��ي��ة.  ال��ج��ن��س��ي��ة  ص���ال���ة ذوي 
 االتصال على  009614719062 او

jobs@cbj.me

Canada, Down Town 
Montreal, Apt 80m2, 1 BDR, 
215,000US$. Financing Avai-
lable. Tel: 03/749933

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

Adma / Kfaryassine, beau- 
tiful land, 1500m2, resi-
dential zoning, 40/90, 
panoramic view.  Tel: 
03/749933

240م.م،  شقة  الليسيه،   األش��رف��ي��ة 
3 نوم، صالونان، طعام، 4 حمامات، 

سعر 450,000$. ت: 71/455397

À vendre, Mtayleb, appt. 
420m², en excellent état, 
4 ch. à coucher dont 2 
master, Ch. personnel, 5 s. 
bain, grandes récéptions, 
cheminée, 2 pkg., cave, 
générateur, 950,000$. Bear: 
03/355156

Jamhour area, 310 sqm 
300 sqm private garden, 
4 parkings, 3 master 
bedrooms, club house 
pool, price reduced. to:  
sell. 03/202089

شقتان  للبيع   ،Les Lilas Yarzé
ف��ي مبنى ج��دي��د فخم ج��دا 240م.م 
ال��ج��م��ه��ور  م���درس���ة  ق����رب  و350م.م 
ون�����ادي ال���ي���رزة، م��وع��د ال��ت��س��ل��ي��م في 

تموز 2015. ت: 03/101042

ل��ل��ب��ي��ع ش��ال��ي��ه دوب��ل��ك��س ف���ي مجمع 
ال���م���ن���ار م��ع��ام��ل��ت��ي��ن ح����ال����ة م���م���ت���ازة. 

التلفون: 03/407296

للبيع محل 45م.م، مع موقف واحد، 
��ت، ف���ي ب��ن��اء ت���ج���اري، منطقة 

ّ
وم��ت��خ

سن الفيل، بدون وسيط. التلفون: 
03/236438

م����ح����ل ت�����ج�����اري ل���ل���ب���ي���ع ف�����ي ال���ح���م���را 
ح��م��ام  م��ط��ب��خ  ج��ي��دة 100م.م  ب��ح��ال��ة 
 01/616000 التلفون:   $500,000

www.sodeco-gestion.com

ارت��ف��اع  م��س��اح��ة 527م.م،  م��س��ت��ودع 
السقف 4 أمتار، منطقة الحمراء قرب 
 جريدة السفير نزلة كميون مستقلة
حالة ممتازة سعر مغر ت: 03/256115

Shop for Rent, Achrafieh, 
Mar Michael, shop, 
88m2, $36,000/ year. Tel: 
01/993399 - 70/600670

À louer 2 chalets plateaux 
Faraya 110m2 (2 c. à c.) et 
235m2 (5 c. à c.), meublés, 
neufs, près des pistes: 
03/301044

À louer Chalet sur gazon 
à Rimal, bloc A, 1 chambre 
à coucher, entièrement 
rénové, meublé et équipé. 
Parking. Tél.: 03/848000

À louer appart. meublé à 
coté Collina club/ Rabieh 
220m2 18,000$. Tél.: 
03/301044

À louer Maison Libanaise 
à Beit Chabeb entièrement 
rénovée de 145m2, 3 cham-
bre à coucher, meublée et 
équipée. Tél.: 03/848000

جل الديب الشارع الرئيسي، لاليجار 
شقة 250م.م، الطابق األول، تصلح 

للتجارة. التلفون: 03/690102

شقة مفروشة لاليجار، برمانا، 3 غرف 
مجمع  البحر، ضمن  على  مطلة  ن��وم، 
التلفون:  وت��ن��س.  بيسين  س��ك��ن��ي، 

03/166827

 عين س��ع��ادة، طريق روم��ي��ة، 3 ن��وم، 
غ. ج���ل���وس، 4 ح���م���ام���ات، ص���ال���ون، 

سفرة، 260م.م. ت: 04/870875

ل��الي��ج��ار ك��اب��ي��ن ف���ي ك�����ورال بيتش. 
للمراجعة: 03/217661

 ،RIMAL ش��ال��ي��ه،  ل��الي��ج��ار  او  للبيع 
دوبلكس على الغازون ١١٠م.م موقع 

مميز. التلفون: 03/253333

ش��ق��ة ل��ل��ب��ي��ع أو ل��الي��ج��ار، س��ول��ي��دي��ر، 

س��ي��زون،  ف��ور  خلف   ،Bay Tower

الطابق السادس، مساحتها 314م.م 

التلفون: 70/222043

ك��ب��ي��ر  ك����اب����ي����ن  ل����الي����ج����ار  او  ل���ل���ب���ي���ع 

ال��رم��ال مجمع  ف��ي  مميز  م��وق��ع   A52 

El Rimal للمراجعة: 03/456082

Samana Luxury Travel & 
Tourism has an opening 
for an accounting manager 
with a minimum of 15 
years experience in a Travel 
company in Lebanon. 
Good benefits are offered 
for competent profiles. 
Please send your CV to:  
info@samana-travel.com.

كل 4 أسطـر  20.000  ليـرة لبنـانية
كل سطـر إضـافي  5.500  ليـرة لبنـانية

 مطلوب
وظائف

للبيع
عقارات

لإليجار
عقارات

للبيع او لإليجار
عقارات

اعالن تبليغ
عماًل بالمادة ١5 أ.م.م.

ان محكمة االستئناف المدنية في 
ب��ع��ب��دا ال��غ��رف��ة ال��س��ادس��ة اي��ج��ارات 
ت����دع����و ورث�������ة ه���ن���د اب������ي ع��ب��دال��ل��ه 
 او من ينوب عنهم 

ً
للحضور شخصيا

قانونا الى قلم محكمة االستئناف 
من  ال��م��ق��ام��ة  ال���دع���وى  اوراق  لتبلغ 
بوجه  عبدالله  اب��ي  هند  المرحومة 
رقم  ال��م��ارون��ي��ة  االنطونية  الرهبنة 
م��وع��د  م���ح���دد   2٠١5/١3 اس������اس 
واال   2٠١5/7/١3 ف�����ي  ال���ج���ل���س���ة 
التي  أ.م.م.  ال��م��ادة ١5  إعمال  ص��ار 
ت��ق��ض��ي ب��أن��ه اذا أق��ي��م��ت ال��دع��وى 
على متوف او توفي اثناء المحاكمة 
وتعذر تعيين ورثته جاز للمحكمة 
النشر  طريق  ع��ن  التبليغات  اج���راء 
والجريدة  محليتين  جريدتين  في 
على  شهرين  م��رور  وبعد  الرسمية 
آخ���ر ن��ش��ر، ت��ع��ي��ن ال��م��ح��ك��م��ة ممثال 
خاصا يقوم مقام الممثل القانوني 

او الورثة.
رئيسة القلم تانيا زخور

اعالن
مرفأ صور  استثمار  تجري مصلحة 
في تمام الساعة الحادية عشرة من 
يوم االثنين الواقع في 2٠١5/6/22 
م��ن��اق��ص��ة ع��م��وم��ي��ة ل��ت��ل��زي��م اع��م��ال 
تعزيل وتنظيف مدخل المرفأ وفقا 
وب���ع���رض 5٠م في  ل��ل��م��ن��س��وب 7م 
مرفأ صور التجاري، فعلى الراغبين 

العمومية  المناقصة  في  االشتراك 
الحصول على دفتر الشروط المعد 
المصلحة  ادارة  م���ن  ال��غ��اي��ة  ل��ه��ذه 
ال��ك��ائ��ن ف��ي: ص��ور - ق��رب ال��س��راي 
- ملك ال��ق��اض��ي ان��ط��وان ف��رح��ات - 
/١٠٠,٠٠٠/ل.ل.  م��ب��ل��غ  ل��ق��اء  ط2، 
ف��ي مهلة  ال��ع��روض  ان تصل  على 
من  عشرة  الثانية  الساعة  اقصاها 
يوم السبت الواقع في 2٠١5/6/2٠ 
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا 

التاريخ.
صور في 2٠١5/5/26

التكليف ١٠46 
رئيس مجلس االدارة
د. عبد المطلب الحسيني

اعالن قضائي
رئيسة  ق��ررت  بتاريخ 2٠١5/5/26 
ال���غ���رف���ة االب���ت���دائ���ي���ة ال��م��دن��ي��ة في 
ال��ن��ب��ط��ي��ة ال��ق��اض��ي ن��س��ري��ن علوية 
ع��م��ال ب��اح��ك��ام ال��ف��ق��رة ال���راب���ع���ة من 

المادة 5١2 أ.م.م.
نشر خالصة االستدعاء المقدم من 
ال��م��س��ت��دع��ي ت��وف��ي��ق ن��ع��ي��م ع���دوان 
ب��وك��ال��ة ال��م��ح��ام��ي ط��ع��م��ة م��ك��روس 
تاريخ  برقم 2٠١5/767  والمسجل 
فيه  ي��ط��ل��ب  وال�����ذي   2٠١5/4/27
احتياطي  قيد حجز  اش���ارة  شطب 
تاريخ   ١4١ يومي  برقم  والمسجلة 
ال��س��ي��د  م����ن  م���ق���دم   ١974/2/26
ج����وزي����ف ال���ص���اي���غ ع���ل���ى ال��م��ح��ج��وز 
ع���ل���ي���ه���م ادم��������ا وس�����ل�����وى وروزي��������ت 

ب��ش��خ��ص ال���م���وك���ل ع���زي���ز ال��ه��اش��م 
وذل����ك ع���ن ص��ح��ي��ف��ة ال��ع��ق��ار 8١6/ 

جديدة مرجعيون.
اع��ت��راض يبديه  او  ل��ه مصلحة  م��ن 

خالل عشرين يوما تلي النشر 
رئيس القلم فاطمة فحص

اعالن
تعلن بلدية الحدت - سبنيه - حارة 
البطم - عن اجراء مناقصة عمومية 
(ع���ل���ى أس�����اس ال��ت��ن��زي��ل ال��م��ئ��وي) 
لتلزيم مشروع تزفيت بعض الطرق 
الساعة  تمام  في  وذل��ك  الداخلية، 
الثانية عشرة من يوم الثلثاء الواقع 

فيه ١6/2٠١5/6.
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ي��ن االش�����ت�����راك ف��ي 
المناقصة االط��الع على دفتر  ه��ذه 
ال����ش����روط ال���خ���اص واالس��ت��ح��ص��ال 
البلدية  مركز  ف��ي  منه  نسخة  على 
لقاء  الرسمي  ال���دوام  اوق���ات  طيلة 
مبلغ قدره /25٠٠٠٠/ل.ل. (مئتان 
لبنانية) يدفع  ليرة  الف  وخمسون 
ايصال  ل��ق��اء  البلدية  ف��ي ص��ن��دوق 

يضم الى العرض.
ت��ق��دم ال���ع���روض م��خ��ت��وم��ة وت��س��ل��م 
ب��ال��ي��د م���ب���اش���رة ال����ى ق��ل��م ال��ب��ل��دي��ة 
خ��الل اوق���ات ال���دوام الرسمي على 
ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة 
م��ن آخ���ر ي���وم ع��م��ل يسبق ال��ت��اري��خ 
المحدد الجراء المناقصة، ويرفض 
كل عرض ال يقدم بهذه الطريقة. 

الحدت في 2٠١5/5/2٠

التكليف ١٠٠2
رئيس بلدية الحدت - سبنيه - حارة 
البطم جورج ادوار عون

تبليغ قضائي
من رئيس محكمة بداية جبل لبنان 
الرابعة في بعبدا القاضي رين مطر 
الحركة  محمد  المستدعون  تقدم 
ومحمد  سليم  وعلي  كمال  وخضر 
وسلوى والهام وجهاد فضل سليم 
باالستدعاء 2٠١5/5966 يطلبون 
ف��ي��ه ش��ط��ب اش������ارة دع�����وى ي��وم��ي 
دعوى   ١957/4/24 تاريخ   ١5٠5
بعبدا  في  المنفرد  للحاكم  مقدمة 
ال��م��دع��ي��ة  م���ن   957/5/2١ ب��ت��اري��خ 
نسيبه حبيب انتا ضد محمد سليم 
عالمة وخيرية عالمة وفضل سليم 
مساحة  تسجيل  ط��ل��ب  تتضمنها 
 ضمن عقار المدعية 

ً
 مربعا

ً
24 مترا

عن العقار ١٠69/حارة حريك.
ك����ل م����ن ل����ه اع�����ت�����راض ي��س��ت��ط��ي��ع 
ام��ام قلم ه��ذه المحكمة  التقدم به 
 من تاريخ 

ً
خالل مهلة عشرين يوما

النشر. 
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

تبليغ قضائي
م����ن رئ���ي���س م��ح��ك��م��ة ب����داي����ة ج��ب��ل 
لبنان الرابعة في بعبدا القاضي رين 
مطر تقدم المستدعي بنك بيروت 
ش.م.ل. باإلستدعاء 2٠١5/594١ 
ي��ط��ل��ب ف���ي���ه ش���ط���ب اش�������ارة ح��ج��ز 

ت���اري���خ   ١٠39 ي����وم����ي  اح���ت���ي���اط���ي 
١99١/7/22 حجز احتياطي ١99١ 
طالب  لمصلحة   9١/68 القرار  رقم 
ال��ح��ج��ز ب��ن��ك ب���ي���روت ال���ري���اض ضد 
العقارين  عن  األشقر  طلعت حليم 

69١ و692/روميه.
ك����ل م����ن ل����ه اع�����ت�����راض ي��س��ت��ط��ي��ع 
ام��ام قلم ه��ذه المحكمة  التقدم به 
 من تاريخ 

ً
خالل مهلة عشرين يوما

النشر. 
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

إعالن تلزيم
صادر: 696/ر

وارد: ١58/2٠١5
ت���ق���دي���م اع����م����ال ت��ن��ظ��ي��ف م��ب��ان��ي 
ال��م��ع��ه��د ال��ج��ام��ع��ي ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

لمدة تسعة أشهر
ت����ج����ري ل���ج���ن���ة ال����م����ن����اق����ص����ات ف��ي 
عامة  مناقصة  اللبنانية  الجامعات 
لتلزيم تقديم أعمال تنظيف مباني 
 - للتكنولوجيا  ال��ج��ام��ع��ي  ال��م��ع��ه��د 
ص��ي��دا ع��ل��ى أس����اس س��ع��ر يقدمه 

العارض.
المركزية  اإلدارة  مبنى  ف��ي  وذل���ك 
ال��م��ب��ن��ى  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة -  ل���ل���ج���ام���ع���ة 
الزجاجي - مقابل المتحف الوطني.

ال��س��اع��ة ١4/ال���راب���ع���ة ع��ش��ر م��ن ي��وم 
  2٠١5/6/23 ف��ي��ه  ال���واق���ع  ال��ث��ل��ث��اء 
م����ن ش���ه���ر ح�����زي�����ران س���ن���ة 2٠١5 
اللبنانية - المعهد  لصالح الجامعة 

الجامعي للتكنولوجيا - صيدا. 

ت����ق����دم ال�����ع�����روض وف������ق ن���ص���وص 
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن 
امانة  اإلط��الع والحصول عليه لدى 
للتكنولوجيا  الجامعي  المعهد  سر 

- صيدا.
ال������ع������ن������وان: ال����م����ع����ه����د ال���ج���ام���ع���ي 
للتكنولوجيا - صيدا - مجمع بهاء 

الدين الحريري. 
مكتب السيدة ليلى الزين.

وطلبات  ال��ع��روض  تصل  أن  يجب 
قلم  ال��ى  المناقصة  ف��ي  االش��ت��راك 
ال����دائ����رة اإلداري�������ة ال��م��ش��ت��رك��ة في 
رئاسة الجامعة قبل الساعة الثانية 
 من يوم االثنين الواقع 

ً
عشرة ظهرا

أث���ن���اء  وذل�������ك   2٠١5/6/22 ف���ي���ه 
الدوام الرسمي.

بيروت في 28 أيار 2٠١5
التكليف ١٠56

رئيس الجامعة اللبنانية 
د. عدنان السيد حسين

تبليغ فقرة حكمية
الثالثة  لبنان  جبل  ب��داي��ة  محكمة 
ال��ق��اض��ي محمد  ب��رئ��اس��ة  ف��ي بعبدا 
المستدعى  المرتضى تدعو  وس��ام 
ب���وج���ه���ه���م ف����ك����ت����ور ج�������ان ب���ي���ط���ار 
وح���س���ي���ن ورم��������زي ش���ه���ي���ب ل��ت��ب��ل��غ 
القرار 2٠١5/١9 تاريخ 27/١/2٠١5 
 2٠١2/424 ب��االس��ت��دع��اء  ال���ص���ادر 
ال���م���ق���دم م���ن ال����س����ادة م���ي نسيب 
ال�����ري�����س ب�����االص�����ال�����ة ع�����ن ن��ف��س��ه��ا 
وب���ص���ف���ت���ه���ا وص����ي����ة ع���ل���ى اب��ن��ت��ه��ا 

م���ي���ال رج�����ا دالل وم�����ازن  ال����ق����اص����رة 
ومكرم رج��ا دالل وال��رام��ي ال��ى ازال��ة 
رق��م 598١  العقارين  ف��ي  ال��ش��ي��وع 
و5982/ع����ال����ي����ه وب��ي��ع��ه��م��ا ب��ال��م��زاد 
وق�����دره 55265٠  ب��م��ب��ل��غ  ال��ع��ل��ن��ي 
 /598١ رق��م  للعقار  اميركي  دوالر 
عاليه ومبلغ قدره 77455٠ دوالر 
عاليه   /5982 رق��م  للعقار  اميركي 
او ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ 
الشركاء  بين  الثمن  وت��وزي��ع  البيع 

كل بنسبة حصته في الملكية.
م��ه��ل��ة االس���ت���ئ���ن���اف 3٠ ي���وم���ا م��ن 

تاريخ النشر.
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

تبليغ قضائي
م����ن رئ���ي���س م��ح��ك��م��ة ب����داي����ة ج��ب��ل 
ل��ب��ن��ان ال���راب���ع���ة ف���ي ب��ع��ب��دا ال��غ��رف��ة 
الناظرة بالقضايا العقارية القاضي 
ري�����ن م���ط���ر ت���ق���دم���ت ال��م��س��ت��دع��ي��ة 
سهام جورج جبور باالستدعاء رقم 
شطب  فيه  تطلب   2٠١5/5856
اش������ارة دع�����وى ب��م��وج��ب اس��ت��دع��اء 
م��ق��دم ل��ح��اك��م ص��ل��ح ع��ال��ي��ه بتاريخ 
المدعي  الثاني ١939  28 تشرين 
اس���ك���ن���در خ���ط���ار ي���زب���ك خ��ي��ر ال��ل��ه 
ب��ص��ف��ت��ه اح����د ورث�����ة ع��م��ه م��خ��ائ��ي��ل 
يزبك خير الله المدعى عليه أيوب 
وارث  بصفته  ال��ل��ه  خير  ان����دراوس 
شقيقته رفقه ارملة مخائيل يزبك 
خ���ي���ر ال���ل���ه ج���ه���ة ال����دع����وى وج����وب 
ت��س��ج��ي��ل ال���ع���ق���ار ع��ل��ى اس����م ورث���ة 

مخائيل يزبك خير الله المرجع عن 
العقار 554/ بحمدون القرية.

ك����ل م����ن ل����ه اع�����ت�����راض ي��س��ت��ط��ي��ع 
ام��ام قلم ه��ذه المحكمة  التقدم به 
خالل مهلة عشرين يوما من تاريخ 

النشر.
رئيس القلم  جمانة المصري عويدات

اعالن تبليغ
ان م��ح��ك��م��ة االس��ت��ئ��ن��اف ال��م��دن��ي��ة 
ف��ي ب��ع��ب��دا ال��غ��رف��ة االول����ى ال��ن��اظ��رة 
ف��ي ال���دع���اوى ال��ع��ق��اري��ة ت��دع��و كل 
م��ن ورث���ة ج���ورج ن��ق��وال ح���داد وه��م 
واوالده  الهبر  رينه  السيدة  ارملته 
م��ن��ه��ا وه����م س��ه��ي��ل ج����ورج ال��ح��داد 
الحداد وبسام جورج  ونقوال ج��ورج 
ال�����ح�����داد وف���������ادي ج�������ورج ال����ح����داد 
وول��ي��د عبد ال��ن��ور ال��ح��داد للحضور 
 
ً
 او من ينوب عنهم قانونا

ً
شخصيا

ل��ت��ب��ل��غ اوراق  ال��م��ح��ك��م��ة  ال�����ى ق���ل���م 
اس��اس  رق��م  االستئنافية  ال��دع��وى 
2٠١3/١9٠ ورود في 2٠١3/9/26 
معّوض  سليم  سامية  من  المقامة 
ارم��ل��ة ال��م��رح��وم ع��ب��د ال��ن��ور ال��ح��داد 
وال��س��ي��د ج���وزف عبد ال��ن��ور ال��ح��داد 
والسيدتين مرتا ونجوى عبد النور 
الحداد  نقوال  الياس  بوجه  الحداد 
وبوجهكم بموضوع ازالة شيوع وإال 
صار ابالغكم بواسطة رئيس القلم 

لحين صدور القرار النهائي.
رئيس القلم

اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

القاضي ميرنا كالب
 2٠١4/658 التنفيذية  المعاملة 

تاريخ 2٠١4/3/2٠
ونانسي  وآالن  ميشلين  ال��م��ن��ف��ذ: 

وجوليان عون
ال��م��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه: ول��ي��م ع���ود - ج���واد 

ومي عون
السند التنفيذي: قرار ازالة شيوع 

العقار ١٠68/ الرميل
تاريخ محضر الوصف: ١8/2٠١4/6

تاريخ تسجيله: ١2/2٠١4/8
بيان العقار ومشتمالته: ارض وبناء 
وث�����الث ط���واب���ق - ارض�����ي ش��ق��ت��ان 
االولى غرفتان ودار ومطبخ ومنافع 
وم��ط��ب��خ  غ���رف���ت���ان  وال���ث���ان���ي���ة  ودرج 
وم��ط��ب��خ  ودار  غ����رف  خ��م��س  االول 
وم��ن��اف��ع وف���رن���دا وال���ط���اب���ق ال��ث��ان��ي 
خمس غرف ومطبخ وحمام ومنافع 

وممشى وفرندا ودرج.
ال��رم��ي��ل   /١٠68 ال���ع���ق���ار:  م��س��اح��ة 

3١١م. م.
حدود العقار

الغرب: امالك عامة
الشرق: العقار ١٠67

ام���الك   - ال��ع��ق��ار 2334  ال���ش���م���ال: 
عامة

الجنوب: العقار ١٠69 - امالك عامة
بدل الطرح /١٠١8٠,٠9١/ د. أ.

موعد المزايدة ومكان اجرائها يوم 
ف��ي��ه 2٠١5/6/29  ال��واق��ع  االث��ن��ي��ن 

ف���ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة 
 في دائرة تنفيذ بيروت قصر 

ً
ظهرا

العدل.
 
ً
وع��ل��ى ال��راغ��ب ف��ي ال��ش��راء تنفيذا

الحكام المواد 973 و974 و978 
م��دن��ي��ة  م��ح��اك��م��ات  اص�����ول  و983 
ب����اس����م رئ����ي����س دائ������رة  ي��������ودع  ان 
ال��م��ب��اش��رة في  ب��ي��روت قبل  تنفيذ 
ال���م���زاي���دة ل����دى ص���ن���دوق ال��خ��زي��ن��ة 
 
ًَ
مبلغا المقبولة  ال��م��ص��ارف  اح��د  او 

 لبدل الطرح او يقدم كفالة 
ً
موازيا

المبلغ وعليه  مصرفية تضمن هذا 
 مختار له في نطاق 

ً
ان يعين مقاما

ال��دائ��رة ان لم يكن له مقام مختار 
 
ً
مختارا  

ً
مقاما عين  ان  يسبق  لم  او 

 
ً
مقاما ال��دائ��رة  قلم  اعتبر  واال  فيه 

 ف��ي خ��الل 
ً
 ل��ه وع��ل��ي��ه اي��ض��ا

ً
م��خ��ت��ارا

ث��الث��ة اي���ام م��ن ت��اري��خ ص���دور ق��رار 
االح��ال��ة اي����داع ك��ام��ل ال��ث��م��ن باسم 
رئيس دائرة التنفيذ في صندوق 
الخزينة او احد المصارف المقبولة 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
فيضمن  عهدته  فعلى  واال  العشر 
ال��زي��ادة  م��ن  ال��ن��ق��ص وال يستفيد 
والرسوم  الثمن  دف��ع  وعليه كذلك 
وال��ن��ف��ق��ات ب��م��ا ف��ي��ه رس����م ال��دالل��ة 
ال��ب��ال��غ 5% دون ح��اج��ة ال���ى ان���ذار 
او م��ط��ل��ب وذل������ك خ�����الل ع��ش��ري��ن 
يوما من تاريخ صدور قرار االحالة. 
للراغب في الشراء االطالع لدى هذه 

الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت ندى بيضون

اعالنات رسمية
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ذكرى سنة
تصادف اليوم السبت 30 أيار 2015 
م���رور سنة على وف���اة فقيدنا  ذك���رى 

الغالي المرحوم
غسان علي سليمان أحمد

بهذه المناسبة تتلى آيات من الذكر 
ع��زاء حسيني  وي��ق��ام مجلس  الحكيم 
ع��ل��ى روح���ه ال��ط��اه��رة ف��ي دارة وال���ده 
ال��م��رح��وم ال���ح���اج ع��ل��ي ع��ل��ي سليمان 
أح����م����د ف����ي ح����اري����ص ع���ن���د ال���س���اع���ة 

الخامسة بعد الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب.

اآلس��ف��ون آل أح��م��د وآل ح��ج��ازي وآل 
نصور وعموم أهالي بلدة حاريص.

ف����ي ذك�������رى م�������رور س���ن���ة ع���ل���ى وف����اة 
المرحومة

ليلى أشجيان
)المولودة قزموز(

ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
االحد  غد  قبل ظهر  العاشرة  الساعة 
31 أيار 2015 في كنيسة مار ورطان 
ب��رج  االرث���وذك���س،  االرم����ن  لمطرانية 

.Wooden Bakery حمود، مفرق

ذكرى اربعين
بمناسبة مرور اربعين يومًا على وفاة 

المأسوف عليها المرحومة
أدال جريس عازار

ارملة المرحوم توفيق عازار
يقام قداس وجناز لراحة نفسها غدًا 
األحد 31 أيار 2015 الساعة الحادية 
ع����ش����رة وال���ن���ص���ف ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ف��ي 

كنيسة مار الياس، بشامون.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��دة واألن���س���ب���اء ي��دع��ون 
األهل واألصدقاء لمشاركتهم الصالة 
اعتبار هذه  ال��رج��اء  راح��ة نفسها.  عن 

النشرة دعوة خاصة.

لمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة 
المرحومة

روز الياس نون
أرملة المرحوم بطرس كرم

يقام قداس وجناز لراحة نفسها اليوم 
السبت 30 أيار 2015 الساعة الثانية 
عشرة والنصف ظهرًا في كنيسة مار 
الياس انطلياس. وغدًا األحد 31 منه 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 
في كنيسة مار اوسابيوس عبادات، 

قضاء جبيل.
لنفسها الراحة ولكم طول البقاء.

المربي  المرحوم  تكريم  ولجنة  عائلة 
والمعلم واالستاذ

سامي أبو جودة
ت��ت��م��ن��ي��ان م���ش���ارك���ت���ك���م ف����ي ذك�����راه 
االربعين حيث سيقام قداس وجناز 
ف����ي ك��ن��ي��س��ة س���ي���دة ال���ن���ج���اة ال��زل��ق��ا 
غد  قبل ظهر  الحادية عشرة  الساعة 
االحد 31 أيار 2015. يلي الجناز لفتة 
االس��ت��اذ سامي،  ل��ع��ط��اءات  تكريمية 
وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  ب��م��ش��ارك��ة 
العالي، وزارة الشباب والرياضة، اتحاد 
ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة، ول��ف��ي��ف م��ن االن��دي��ة 

الرياضية كما االعالم الرياضي.

بمناسبة مرور اربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليها المرحومة

لينا ألفرد خوري
زوجة ناجي توما

والدة ماريا، زياد وجوزف
ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
أي��ار 2015 الساعة  اليوم السبت 30 
ال���راب���ع���ة وال���ن���ص���ف ف���ي ك��ن��ي��س��ة م��ار 

ميخائيل، طريق النهر. 
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ب���ع���د ال����ق����داس ف��ي 

صالون الكنيسة.
عائلة الفقيدة تدعو االهل واالصدقاء 
ل��م��ش��ارك��ت��ه��ا ال���ص���الة واع���ت���ب���ار ه��ذه 

النشرة اشعارًا خاصًا.

بمناسبة مرور اربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليه المرحوم

نعيم روبيل زياده
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
األح��د 31  العاشرة صباح غد  الساعة 
م��ار جرجس  ف��ي كنيسة  أي���ار 2015 

الرعائية، الدكوانة.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وأن���س���ب���اؤه���ا ي��دع��ون 
األهل واألصدقاء لمشاركتهم الصالة 

لراحة نفسه.

شكر على تعزية
عائلة الفقيدة
أوديت حجار

أرملة المرحوم حبيب عياش
ت��ش��ك��ر ج��م��ي��ع ال���ذي���ن آس���وه���ا س���واء 
ب����ارس����ال أك���ال���ي���ل أو  ب���ح���ض���وره���م أو 
أال  ال��ل��ه  سائلة  ب��االت��ص��ال  أو  بالتبرع 

يريهم أي مكروه.

»يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 

وادخلي جنتي« 
صدق الله العظيم 

أي�����ار 2015  ت���ص���ادف غ����دًا االح�����د 31 
ذكرى أسبوع المأسوف على شبابه

علي قاسم أسعد حجازي
جداه الحاج أسعد حجازي والحاج جعفر 

خلف 
أعمامه محمد، علي، الحاج زكريا، الحاج 

يحيى، الحاج أحمد وحسن. 
تتلى ف��ي ال��م��ن��اس��ب��ة آي����ات م��ن ال��ذك��ر 
ال��ح��ك��ي��م ع���ن روح�����ه ال���ط���اه���رة ال��س��اع��ة 
حسينية  في  للرجال  صباحا،  العاشرة 
بلدته الغازية، وللنساء في مقام النبي 

ادريس.
اآلسفون آل حجازي وآل خلف وعموم 

أهالي الغازية.

بمزيد من االسى والحزن 
ينعى المهندس الحاج محمد دنش 

المأسوف على شبابه
علي قاسم أسعد حجازي

ويتقدم من أهل الفقيد بأحر التعازي 
ع���ز وج����ل أن يتغمده  ال��م��ول��ى  س���ائ���ال 
جناته  فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع 

ويلهم أهله الصبر والسلوان.

أرملة الفقيد سعدى الياس عيسى
اللعازري  جميل  األب سمعان  شقيقه 
رئ�����ي�����س م���ع���ه���د ال�����ق�����دي�����س ي���وس���ف 

عينطورة
صهره االيكونوموس يوحنا أزعور خادم 

رعية سير الضنية للروم االرثوذكس
ولداه الياس وميشال

اب��ن��ت��ه ب��ام��ي��ال زوج����ة م���وري���س ع��ب��دال��ل��ه 
وعائلتها

س��وزان  زوجته  يوسف جميل  أشقاؤه 
يعقوب سعادة وعائلتهما

جميل جميل زوجته ريتا بدوي معتوق 
وعائلتهما

أرملة المرحوم الياس جميل ماري تراز 
كنعان

شقيقاته ايجاني أرملة نقوال الفحام
رامونا زوجة االيكونوموس يوحنا أزعور 

وعائلتها
ماري روز زوجة سامي لطوف وعائلتها

ح��م��ات��ه ل��وس��ي��ا ال��ك��ح��ي��ل أرم��ل��ة ال��ي��اس 
بولس عيسى وعائلتها

ابنا حميه يوسف عيسى زوجته ماري 
تراز فرنجية في المهجر

أرم��ل��ة ال��م��رح��وم ب��ول��س عيسى سميرة 
دغيم وعائلتها

التفاح  ومزرعة  مجدليا  عائالت  وعموم 
والمهجر  الوطن  في  واألنسباء  واأله��ل 

ينعون على رجاء القيامة فقيدهم
ضوميط جريش جميل

المنتقل الى رحمته الخميس 28 أيار 
م��ت��م��م��ًا واج��ب��ات��ه  ع��ام��ًا  ع���ن 59   2015

الدينية.
اح��ت��ف��ل ب��ال��ص��الة ل���راح���ة ن��ف��س��ه أم��س 
السيدة،  كنيسة  في  منه  الجمعة 29 

مجدليا.
تقبل التعازي اليوم السبت وغدًا األحد 
30 و31 منه من الساعة الرابعة عصرًا 

حتى الثامنة مساء في قاعة الكنيسة.
يحتفل بالذبيحة االلهية لراحة نفسه 
غ���دًا األح����د 31 م��ن��ه ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة 
وال���ن���ص���ف ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ف����ي ك��ن��ي��س��ة 

السيدة، مجدليا.
كما يقام قداس لراحة نفسه، الساعة 
ح���زي���ران  األح�����د 7  ظ��ه��ر  ق��ب��ل   11:00
يوسف،  ال��ق��دي��س  معهد  ف��ي   ،2015
عينطورة. وتقبل التعازي بعد القداس 
في صالون  مساء  الساعة 6:00  لغاية 

المدرسة.

ش����واح  غ�������اده  زوج����ت����ه  س���ام���ي  أوالده 
وعائلتهما )رئيس بلدية كفرحونة(

خليل زوجته ميرنا القاعي وعائلتهما
جوزف زوجته ريما القاعي وعائلتهما

م���ي���ش���ال زوج����ت����ه ج���اك���ل���ي���ن ال��م��ق��ن��زح 
وعائلتهما

ريشار زوجته جوان الحداد وعائلتهما
اب���ن���ت���ه ت���ري���ز زوج������ة إب���راه���ي���م س��م��ع��ان 

وعائلتهما
أشقاؤه الياس عيسى وعائلته

حنا عيسى وعائلته
يوسف عيسى وعائلته

نقوال عيسى وعائلته
بولس نعمه وعائلته

عزيز  زكية  المرحومة  أوالد  شقيقتاه 
وعائالتهم

المرحومة حنه  أن��ط��ون زوج  ب��و  ب��ول��س 
وعائلته

ينعون فقيدهم المرحوم
جريس خليل عيسى

المنتقل الى رحمته تعالى الثلثاء 26 
أيار 2015. 

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
األحد 30 و31 منه في صالون كنيسة 
قلب يسوع، ب��دارو، سامي الصلح، من 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى 

السابعة مساًء.

ف��ي ال��س��اب��ع وال��ع��ش��ري��ن م��ن ش��ه��ر أي��ار 
2015 انتقل الى رحمة الله في بعبدات 

المأسوف على شبابه
يوسف بشاره قرباني

والدته المرحومة ناهيه ملحم شاهين
اش�����ق�����اؤه ن���م���ر زوج����ت����ه اي������الن ك��ت��ي��م��ه 

وعائلتهما )في المهجر(
وعائلتها  ف��ري��د  ارم��ل��ة  عيسى  فيفيان 

)في المهجر(
م���ع���ت���وق  روز  م���������اري  زوج�����ت�����ه  ط�����ون�����ي 

وعائلتهما
النور  عبد  غ��اب��ي  زوج���ة  نهى  شقيقته 

وعائلتهما
عمه عائلة المرحوم وديع نمر قرباني
خااله بطرس ملحم شاهين وعائلته

عائلة المرحوم طنوس ملحم شاهين
خاالته عائلة المرحومة دمعة شاهين

عائلة المرحومة جميلة الطرق
وعموم عائالت بعبدات ينعونه بمزيد 

من االيمان والرجاء المسيحي.
تقبل التعازي اليوم السبت وغدًا االحد 
30 و31 أي��ار 2015 في صالة كنيسة 
م��ار ان��ط��ون��ي��وس ال��ب��ادوان��ي، بعبدات، 
الظهر  الحادية عشرة قبل  الساعة  من 

ولغاية السابعة مساًء.

اوالد زوجها كرست زوجته ريتا خليفة 
وعائلتهما

روني زوجته ميرا قساطلي وعائلتهما
جولي زوجة المهندس عبدالله طنب 

وعائلتهما
شقيقاها عائلة المرحوم خليل معلوف

عائلة المرحوم يوسف معلوف
س���ل���ف���اه���ا ال���م���ه���ن���دس ادم��������ون ب��اش��ا 

وعائلته
وليم باشا وعائلته

وان�����س�����ب�����اؤه�����م ي����ن����ع����ون ف���ق���ي���دت���ه���م 
المرحومة

سامية خطار معلوف
ارملة المرحوم جورج عبد المسيح باشا

تقام خدمة الوداع الساعة الثانية بعد 
ظهر اليوم السبت 30 أيار 2015 في 
كنيسة ال��ل��ه، ش���ارع م��درس��ة ال��س��الم، 
منطقة مار متر. االجتماع في صالون 
ال��ك��ن��ي��س��ة ق���ب���ل خ����دم����ة ال����ص����الة م��ن 

الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
التعازي غ��دًا االح��د 31 منه من  تقبل 
ال��س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 
الكنيسة  ص��ال��ون  ف��ي  م��س��اًء  السابعة 

الطابق الثاني.

رقدت على رجاء القيامة
يوال يوسف الحباقي

)الجبيلي(
أرملة جوزف جرجس صادر

أبناؤها فادي صادر زوجته هند داغر  
وعائلتهما

المهندس وليد صادر زوجته كوليت 
راضي وعائلتهما

الدكتور زياد صادر  زوجته اليزابيت 
ديك وعائلتهما

ابنتاها المحامية فاديا زوجها العميد 
المتقاعد حنا ناصيف وعائلتهما 

وديعة صادر 
ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا ج��اك��ل��ي��ن زوج���ه���ا شبلي 

كنعان واوالدهما وعائالتهم 
شحاده  شقيقها  ارملة  كرباج  جمال 
ال����ح����ب����اق����ي )ال����ج����ب����ي����ل����ي( واوالده������������ا 

وعائالتهم 
ارم���ل���ة شقيقها  أب����ي راش�����د  أودي������ت 
واوالده��ا  )الجبيلي(  الحباقي  إبراهيم 

وعائالتهم 
اوالد شقيقتها المرحومة افلين ارملة 
فيليب أبو عازار واوالدها وعائالتهم 

اوجيني  ال��م��رح��وم��ة  شقيقتها  اوالد 
ارم���ل���ة س��ل��ي��م��ان ال��ج��ب��ي��ل��ي واوالده������ا 

وعائالتهم 
اوالد شقيقتها المرحومة ماري ارملة 

فؤاد أبي داوود واوالدها وعائالتهم 
ارملة  روز   المرحومة  اوالد شقيقتها 

ميشال خاطر واوالدها وعائالتهم 
الجبيلي،  الحباقي،  ص���ادر،  وع��ائ��الت 
عيراني، داغر، راضي، ديك، ناصيف، 
كنعان، كرباج، أبي راش��د، أبو ع��ازار، 
وأن��س��ب��اؤه��م في  خ��اط��ر  داوود،  أب���ي 
ال��وط��ن والمهجر وع��م��وم أه��ال��ي درب 
فقيدتهم  ينعون  وال��ح��ازم��ي��ة  السيم 

الغالية  
الراقدة على رجاء القيامة مساء امس 
م��ت��م��م��ة  أي�������ار  2015  ال���ج���م���ع���ة  29 

واجباتها الدينية.
ي���ح���ت���ف���ل ب����ال����ص����الة ل�����راح�����ة ن��ف��س��ه��ا 
ال��س��اع��ة  ال��راب��ع��ة وال��ن��ص��ف بعد ظهر 
ال���ي���وم ال��س��ب��ت 30 م��ن��ه ف���ي كنيسة 
م��ار ال��ي��اس، ف��ي أنطلياس، وم��ن ثم 
الحازمية  ينطلق موكب الجثمان الى 
حيث تدفن في مدفن العائلة في مار 

روكس، الحازمية.
تقبل التعازي قبل الصالة من الحادية 
عشرة قبل الظهر حتى موعد الدفن، 
وغ������دًا االح������د 31 م���ن���ه م����ن ال���ح���ادي���ة 
ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ح��ت��ى ال��س��ادس��ة 
مساًء في صالون كنيسة مار الياس، 

أنطلياس.

زوج الفقيدة عادل وديع حرفوش 
ابنها أمين

وال��دت��ه��ا ج��ول��ي��ا س��ال��م أرم��ل��ة ال��م��رح��وم 
شفيق سالم 

شقيقتاها نهاد أرملة المرحوم جوزف 
دانيال وأوالدها وعائالتهم

نورما زوجة زهير فياض وعائلتها
ينعون فقيدتهم المرحومة

صونيا شفيق سالم
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
األولى بعد ظهر اليوم السبت 30 أيار 
ضبية،  ال��ص��ع��ود،  كنيسة  ف��ي   2015
ثم ينقل جثمانها الى مسقط رأسها 
ع���م���اط���ور ال���ش���وف ح��ي��ث ت���ق���ام ص��الة 
ثم  السيدة  كنيسة  في  البخور  شيل 

توارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
الساعة  م��ن  ضبية،  ال��ص��ع��ود  كنيسة 
في  الدفن  وبعد  الظهر  قبل  العاشرة 
صالون كنيسة السيدة عماطور حتى 
الساعة ال��س��ادس��ة م��س��اء، وغ��دًا االح��د 
31 منه في صالون كنيسة الصعود، 
ضبية، من الساعة الحادية عشرة قبل 

الظهر حتى السابعة مساء.

انتقلت الى رحمته تعالى
ماجدة شهاب

زوجها المرحوم الحاج احمد المال
المتقاعد محمد حلمي  العقيد  والدها 

شهاب
وال����دت����ه����ا ال���م���رح���وم���ة ال����ح����اج����ة اوت����ه 

هيلدغار ماركر
ولدها محمد خير المال

اشقاؤها محمد مجدي، احمد، كارمن 
الطيارة ومنى زوج��ة فهد  زوج��ة خالد 

صقال.
��ى ع��ل��ى ج��ث��م��ان��ه��ا ال��ط��اه��ر ظهر 

ّ
ُي��ص��ل

ف��ي   2015 أي������ار   30 ال���س���ب���ت  ال����ي����وم 
مدافن  ف��ي  وي���وارى  الخاشقجي  جامع 

الشهداء.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي االح����د واالث���ن���ي���ن في 
ن������ادي خ���ري���ج���ي ال���ج���ام���ع���ة االم��ي��رك��ي��ة 
حتى  الثالثة  من  ال��وردي��ة   ALUMNI

السابعة مساًء.

رقد على رجاء القيامة
حبيب شفيق مراد

زوجته منى جورج ابو جودة
ابناه شفيق مراد زوجته سناء هّرابي

جورج مراد
شقيقه نصري مراد زوجته نجال رزوق 
شقيقتاه مريم زوجة نسيب الحكيم 

ثريا ارملة ميشال المعلم 
وعائالتهم وانسباؤهم ينعونه. 

تقبل التعازي اليوم السبت وغدًا االحد 
30 و31 أيار 2015 من الساعة الحادية 
ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة ال��س��ادس��ة 
ال��ق��دي��س  م��س��اًء ف��ي ص��ال��ون كنيسة 
ي���وح���ن���ا ال��ح��ب��ي��ب ل����ل����روم ال��ك��اث��ول��ي��ك، 

الحازمية.

اب��ن��ه��ا ال���ي���اس زوج���ت���ه روزي������ن ط��وس 
واوالدهما جو وكيفن 

ابنتها فيارج
ال���م���رح���وم  ش��ق��ي��ق��ه��ا  اوالد  اش���ق���اؤه���ا 

طانيوس وعائالتهم )في المهجر(
ج��ان��ي��ت اب���ي ن��اص��ي��ف ارم��ل��ة شقيقها 

المرحوم جرجي واوالدها وعائالتهم
ان���دراوس زوج��ت��ه اجانيه اب��ي ناصيف 

واوالدهما وعائالتهم
واوالدهما  عبود  زوجته ساميا  يواكيم 

وعائالتهم
زوج شقيقتها  ن��اص��ي��ف  اب���ي  م��ي��ش��ال 

المرحومة مريانا واوالده وعائالتهم 
ينعون المرحومة

شفيقة حنا الزبيدي
ارملة المرحوم يوسف الياس الزبيدي 

تقبل التعازي اليوم السبت وغدا االحد 
30 و31 أيار 2015 في صالون كنيسة 
الساعة  من  كفركده،  االنتقال  سيدة 
ال����ح����ادي����ة ع����ش����رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح��ت��ى 

السابعة مساء
قداس المرافقة غدًا االحد 31 منه عند 

الساعة 6 مساء.

ا اليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

عبد الحميد فاخوري
واألب���ن���اء ت��وف��ي��ق زوج��ت��ه دان��ي��ه دن��دن 

وعائلتهما
هادي زوجته ديمة صباغ وعائلتهما

مازن زوجته دانه الكتبي
ي���ن���ع���ون ب���م���زي���د م����ن ال���ل���وع���ة واألس�����ى 

الزوجة الحبيبة واألم الرؤوم
نجاة محمد عالم
والدتها ليلى خروب

عمر  ال��م��رح��وم  زوج����ة  ح��ي��اة  شقيقتها 
فزاني وعائلتهما

أش���ق���اؤه���ا ال���م���رح���وم ي���وس���ف زوج���ت���ه 
زن���وب���ي���ة األس�����ي�����ر، ال����م����رح����وم ف��ه��م��ي، 
ال�����م�����رح�����وم ح���ل���م���ي زوج������ت������ه س���وس���ن 
ج���رك���س، ع��ب��د ال��ح��ف��ي��ظ زوج���ت���ه منى 
ال��ق��اروط  أك��رم زوج��ت��ه نجاح  القيسي، 

والمرحوم نبيه وعائالتهم
زوج��ة  هند  المرحومة  زوج��ه��ا  شقيقتا 
ال��م��رح��وم رش��ي��د ف���اخ���وري وال��م��رح��وم��ة 
رحاب زوجة شفيق عيتاني وعائالتهم

ال��م��رح��وم ه��ان��ي زوجته  شقيق زوج��ه��ا 
المرحومة هنا الالدقي وعائلتهما.

جامع  في  الطاهر  جثمانها  على  ي 
ّ
ُصل

أيار  الجمعة 29  أمس  التحتا  البسطة 
2015 وووريت في جبانة الباشورة.

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ف���ي ال��ث��ان��ي وال��ث��ال��ث 
ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء ال��ي��وم ال��س��ب��ت وغ��دًا 
األح��د 30 و31 منه، في قاعة شهاب 

غاردن، الوردية.
وذل�����ك م���ن ال���س���اع���ة ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��ا 
ولغاية الساعة األولى بعد الظهر ومن 
السابعة  ولغاية  عصرا  الرابعة  الساعة 

مساء.
اآلس��ف��ون آل ف��اخ��وري وع��ال��م وخ���روب 
والدق����������ي وف������ّزن������ي ودن����������دن وص����ب����اغ 
وال��ك��ت��ب��ي وأس���ي���ر وج���رك���س وق��ي��س��ي 

وقاروط وعيتاني وأنسباؤهم.

انتقل الى رحمته تعالى
وفيق محمد علي الميقاتي

زوجته نهى عارف ميقاتي
أوالده سمير ووسيم ومي 

شقيقه المرحوم ابراهيم الميقاتي
وسيلة  وال��م��رح��وم��ة  وفيقة  شقيقاته 
وال��م��رح��وم��ة س��ام��ي��ة وال��م��رح��وم��ة رج��اء 

الميقاتي.
الخميس  ال��ط��اه��ر  جثمانه  على  ��ي 

ّ
ُص��ل

الخاشقجي  ج��ام��ع  ف��ي  اي���ار 2015   28
االسالمية  االوق��اف  وووري في مدافن 

الجديدة، الحرج.
السبت 30 منه  ال��ي��وم  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء م���ن ال��س��اع��ة ال��راب��ع��ة 
ع��ص��را ح��ت��ى ال��س��اب��ع��ة م��س��اء ف��ي ن��ادي 
ال��وردي��ة  االم��ي��رك��ي��ة،  الجامعة  خريجي 

الحمراء.
ال��م��ي��ق��ات��ي وب���ردق���ان���ي  اآلس����ف����ون آل 

وانسباؤهم.

قداس وجناز
زوجة الفقيد إيفيت نجيب شامي 

أوالده الدكتور أنطوان وعائلته 
روي وعائلته 
مارك وعائلته 

الدكتور إيلي وعائلته 
شقيقه جورج وعائلته 

أنيس  فيرا  المرحومة  عائلة  شقيقتاه 
كسباريان 

المرحومة رينه فرنيني 
وعموم عائالت فرنيني، برباري، شامي، 
ك����س����ب����اري����ان، ع�������وض، ن���ص���ي���ر، غ���ال���و، 
راسي، فاسكاز وأنسباؤهم في الوطن 
وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن األس���ى 

فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
ميشال أنطون فرنيني

ال���م���ن���ت���ق���ل ال������ى رح���م���ت���ه ت���ع���ال���ى ف��ي 
الواليات المتحدة األميركية الخميس 
واج���ب���ات���ه  م��ت��م��م��ًا   2015 ش���ب���اط   19

الدينية. 
يقام قداس وجناز لراحة نفسه الساعة 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة وال��ن��ص��ف ظ��ه��ر ال��ي��وم 
كنيسة  ف���ي   2015 أي����ار   30 ال��س��ب��ت 
دير سيدة الدخول للروم األرثوذكس، 

األشرفية.
لكم من بعده طول البقاء.

الجناز في صالون  التعازي قبل  تقبل 
ال��ح��ادي��ة عشرة  ال��س��اع��ة  م��ن  الكنيسة 

قبل الظهر.
ال���رج���اء اع��ت��ب��ار ه����ذه ال��ن��ش��رة اش��ع��ارًا 

خاصًا.

حداد  غبريال  الدكتور  الفقيدة  أوالد 
وعائلته 

فادي حداد 
فاديا حداد

أش���ق���اؤه���ا ف��ي��ول��ي��ت م���ج���دالن���ي أرم��ل��ة 
شقيقها المرحوم فؤاد بيطار وأوالدها 

وعائالتهم 
ماري نجا أرملة شقيقها المرحوم جان 

بيطار وأوالدها وعائالتهم 
ا 

ّ
شقيقها نديم بيطار زوجته مهى زك

وأوالده وعائالتهم 
فيوليت  المرحومة  عائلة  شقيقتاها 

ا
ّ
أرملة إميل زك

ع��ائ��ل��ة ال��م��رح��وم��ة ل�����ودي أرم���ل���ة نبيه 
سلوم 

أسالفها عائلة المرحوم ميشال حداد
عائلة المرحوم حبيب حداد 

عائلة المرحوم فؤاد حداد 
ب��ن��ات حميها ع��ائ��ل��ة ال��م��رح��وم��ة م��اري 

أرملة يوسف زغلول
عائلة المرحومة ملفينا أرملة حنا صالح 
ع��ائ��ل��ة ال���م���رح���وم إي��ل��ي��ن أرم���ل���ة ودي���ع 

الحداد
���ا، 

ّ
وع���م���وم ع���ائ���الت ح�����داد، ب��ي��ط��ار، زك

مجدالني،  نجا،  سلوم،  شيمليسكي، 
الوطن  في  وأنسباؤهم  صالح  زغلول، 
وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال��ح��زن 
المأسوف  الغالية  فقيدتهم  واألس��ى 

عليها المرحومة
عايده رشيد بيطار

أرملة المرحوم جورج جبران حداد
الخميس  تعالى  رحمته  الى  المنتقلة 
واج���ب���ات���ه���ا  م���ت���ّم���م���ة   2015 أي������ار   28

الدينية. 
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
الرابعة بعد ظهر اليوم السبت 30 منه 
ف���ي ك��ن��ي��س��ة ال��ق��دي��س ج��اورج��ي��وس 
للروم األرثوذكس، عاليه حيث توارى 

في مدفن العائلة.
لكم من بعدها طول البقاء.

تقبل التعازي قبل الصالة وبعدها في 
صالون كنيسة القديس جاورجيوس 
للروم األرثوذكس، عاليه، من الساعة 
ال���ح���ادي���ة ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 
ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة م��س��اًء وغ���دًا األح��د 
31 منه في صالون كنيسة القديس 
ج����اورج����ي����وس ل����ل����روم األرث�����وذك�����س، 
الظهر  بعد  الثانية  الساعة  من  برمانا، 

ولغاية الساعة السابعة مساء.
ال����رج����اء اع���ت���ب���ار ه����ذه ال���ن���ش���رة اش���ع���ارًا 

خاصًا.

زوجة الفقيد جميلة محسن صوما
اوالده سهيل نجار وعائلته

سمير نجار وعائلته
فايز نجار وعائلته

اصفر  مسعود  المرحوم  اوالد شقيقه 
وعائالتهم

المجيد  ع��ب��د  ال��م��رح��وم  شقيقه  اوالد 
نجار وعائالتهم

نجار  ل��ط��ف��ي  ال��م��رح��وم  شقيقه  اوالد 
وعائالتهم

ال��م��رح��وم ش��ك��ري نجار  ارم��ل��ة شقيقه 
واوالدها وعائالتهم

نجار  يعقوب  ال��م��رح��وم  شقيقه  اوالد 
وعائالتهم

اب������ن ش��ق��ي��ق��ت��ه ال����م����رح����وم����ة س��م��ي��رة  
جبرايل بلدو وعائلته

وع��م��وم ع��ائ��الت اص��ف��ر، ن��ج��ار، ص��وم��ا، 
رضوانلي، بلدو وأنسباؤهم في الوطن 
وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن األس���ى 

فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
الياس سعيد نجار

نائب سابق في سوريا )1947(
ال��م��ن��ت��ق��ل ال����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى أم��س 
الجمعة 29 أيار 2015 متممًا واجباته 

الدينية.
الساعة  نفسه  لراحة  بالصالة  يحتفل 
من  االول  االثنين  عشرة ظهر  الثانية 
ح��زي��ران 2015 ف��ي كنيسة م��ار اف��رام 

للسريان االرثوذكس، طلعة غره.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
ال��ح��ادي��ة عشرة  ال��س��اع��ة  م��ن  الكنيسة 
ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر وال���ث���ل���ث���اء واالرب������ع������اء 2 
و3 ح����زي����ران ف����ي م���ن���زل ال��ف��ق��ي��د ف��ي 
االشرفية، شارع ساسين، بناية تالل 

بيروت، بلوك B، الطابق السادس.

تعاز
وال��دت��ه م����ادالن ت��وف��ي��ق ش��رب��ل ارم��ل��ة 

المرحوم حنا ضاهر غانم
شقيقه المهندس جورج غانم )رئيس 
ب��ل��دي��ة ن��ه��ر اب��ره��ي��م وام��ي��ن س��ر نقابة 
ال��م��ه��ن��دس��ي��ن س��اب��ق��ا( زوج��ت��ه صونيا 

سعاده واوالدهما وعائالتهم
شقيقته المهندسة الداخلية جانيت 

زوجة انطوان جرمانوس وعائلتهما
ي���ن���ع���ون ب���م���زي���د م����ن ال����ح����زن وال����رج����اء 
ف���ق���ي���ده���م ال����م����أس����وف ع���ل���ى ش��ب��اب��ه 

المرحوم
جوزف حنا غانم

المجلس  في  الشطرنج  نــادي  )رئيس 
الثقافي لبالد جبيل(

أيار   30 السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
الظهر  بعد  الثانية  الساعة  من   2015
في صالة كنيسة  مساء  الثامنة  حتى 

مار جرجس الرعائية، نهر ابرهيم.

ت����ن����ع����ى ج���م���ع���ي���ة ال������ه������دى ل���ل���رع���اي���ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة - م��رك��ز ن��س��م��ه ل��ل��م��وارد 

والتعليم
الرئيسة السابقة للجمعية

السيدة نجاة عالم فاخوري
وت����ت����ق����دم م������ن ع���ائ���ل���ت���ه���ا ال���ك���ري���م���ة 
القلبية  ال���ت���ع���ازي  ب��أح��ر  واص��دق��ائ��ه��ا 
ان يتغمدها  ع���ز وج���ل  ال��ل��ه  س��ائ��ل��ي��ن 
ب�����واس�����ع رح���م���ت���ه وي���س���ك���ن���ه���ا ف��س��ي��ح 

جناته.

يتقدم خالد الداعوق االمين العام
واعضاء منبر الوحدة الوطنية

م���ن االس����ت����اذ ع��ب��د ال��ح��م��ي��د ف���اخ���وري 
وعائلته الكريمة

بأحر التعازي لوفاة زوجته المرحومة
نجاة عالم فاخوري

سائلين المولى عز وجل ان يسكنها 
فسيح جناته.

وفاة
أوالده برونو بسول وأوالده

إل��ي��زاب��ي��ت ب���س���ول زوج�����ة أن�����دره ت��ي��ان 
وعائلتها 

ميراي بسول زوجة رمزي نخو وعائلتها 
وع���م���وم ع���ائ���الت ب���س���ول، ري����ن ڤ��ي��ل، 
ت���ّي���ان، ن��خ��و وان���س���ب���اؤه���م ف���ي ال��وط��ن 
وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال��ح��زن 
واالس�����ى ف��ق��ي��ده��م ال��غ��ال��ي ال��م��أس��وف 

عليه المرحوم
إدمون ألبير بسول

الساعة  نفسه  لراحة  بالصالة  يحتفل 
 30 السبت  اليوم  ظهر  عشرة  الثانية 
ال��ي��اس،  م���ار  ف��ي كنيسة  أي���ار 2015 

القنطاري.
تقبل التعازي قبل الصالة في صالون 
ال��ك��ن��ي��س��ة م���ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة قبل 
الظهر وغدًا األحد 31 منه في صالون 
ال��ق��ن��ط��اري، من  ال���ي���اس،  كنيسة م���ار 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

ولغاية السادسة مساًء.
الرجاء ابدال االكاليل بالتبرع للكنيسة 

واعتبار هذه النشرة اشعارًا خاصًا.

زوج الفقيدة انطوان يوسف عواد 
أوالده�������ا ج���و زوج���ت���ه اي��ن��ي��د سميلي 

وعائلته
ك����ارال ارم��ل��ة ال��م��رح��وم ع��ب��دال��ل��ه دي��اب 

وعائلتها
نايلة زوجة بول صهيون وعائلتها
كريم زوجته بستي تورغي وعائلته

زوجته  ح��داد  ب��ول  الدكتور  شقيقاها 
ندى معوض وعائلته

ب��ي��ار ح���داد زوج��ت��ه ف��ي��ول��ي��ت ك��روس��از 
وعائلته

روز   - آم��ي  كفين،  فيليب،  أح��ف��اده��ا 
عواد

جوي، ستيفاني دياب
الكسندر، مايكل، كارل، لورا صهيون

سيّنا، لوقا عواد
وع��م��وم ع��ائ��الت ح����داد، ع����واد، س��ال��م، 
س��م��ي��ل��ي، دي�����اب، ص��ه��ي��ون، ت��ورغ��ي، 
انسبائهم  م��ع��وض، ك��روس��از وج��م��ي��ع 
في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من 

الحزن فقيدتهم الغالية المرحومة
انطوانيت انطون حداد

زوجة انطوان يوسف عواد
الخميس  تعالى  رحمته  الى  المنتقلة 

28 أيار 2015.
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
الحادية عشرة قبل ظهر اليوم السبت 
للروم  المخلص  كنيسة  ف��ي  منه   30
م��ون��و،  ش���ارع  ال��ك��اث��ول��ي��ك،  الملكيين 
ثم ينقل جثمانها الى مسقط رأسها 

صور حيث توارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
الكنيسة من الساعة العاشرة صباحًا، 
واألح��د 31 أي��ار واالثنين أول حزيران 
م��ن  ال���ك���ن���ي���س���ة  ص�����ال�����ون  ف�����ي   2015
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

ولغاية السادسة مساًء.

المأسوف  تعالى  رحمته  ال��ى  انتقل 
عليه

جورج جميل شعيا
زوجته المرحومة افريدي أبي هاشم

أوالده كميل جورج شعيا
ش���ارل زوج��ت��ه ج��ي��زال ب���دران وولدهما 

ماركو - جورج وشون.
ال��ي��وم  نفسه  ل��راح��ة  ب��ال��ص��الة  يحتفل 
السبت 30 أيار 2015 الساعة الثانية 
ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ف���ي ك��ن��ي��س��ة م����ار ي��وح��ن��ا 

المعمدان الرعائية، االشرفية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغدًا 
ف���ي ص���ال���ون كنيسة  م��ن��ه  االح�����د 31 
م��ار يوحنا ال��م��ع��م��دان، االش��رف��ي��ة، من 

الساعة 11 قبل الظهر حتى 6 مساء.

زوجة الفقيد لودي لبس
ابنه جوزف زوجته جوسلين

زوج��ة دومينيك، ياسمين  زينة  بناته 
زوجة تياري ونورا

أح����ف����اده غ���اي���ت���ان، ب��اس��ت��ي��ان، ي����وان، 
مارتن، زوي

وابراهيم  ط��ون��ي،  فرانسيس،  االخ���وة 
وعائالتهم

افلين شربين ودورا ليختي
وعموم عائالت لبس، بو حرب، زكنون 
وك����ت����ورة ي���ن���ع���ون ب���م���زي���د م����ن ال���ح���زن 

واألسى فقيدهم الغالي المرحوم
حنا يوسف لبس

أي��ار   28 تعالى  رحمته  ال��ى  المنتقل 
2015 عن عمر 82 سنة، بعد أن ناضل 
بكل قوة وعزم حتى آخر رمق، ويبقى 

المثال االعلى لنا جميعًا.
ي��ح��ت��ف��ل ب��ال��ص��الة ل���راح���ة ن��ف��س��ه عند 
ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة وال��ن��ص��ف ب��ع��د ظهر 
ف��ي كنيسة  ح��زي��ران 2015   2 الثلثاء 
فرنسا،  أنماس،  في  ج��وزف  القديس 

بعدها يوارى في مدافن المدينة.

زوج الفقيدة لبيب كريم مسعود
ولداها بسام وعائلته

شادي وعائلته
اب���ن���ت���ه���ا دي���������اال زوج���������ة ش���������ادي ض��و 

وعائلتها
المرحوم  ارملة  بشاره  ناهيه  والدتها 

نديم فرحات
وان�����س�����ب�����اؤه�����م ي����ن����ع����ون ف���ق���ي���دت���ه���م 

المرحومة
روز نديم فرحات

يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��س��ب��ت 30 
مخايل  م���ار  كنيسة  ف��ي   2015 أي����ار 

للروم الكاثوليك، ابل السقي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغدًا 
االح����د 31 م��ن��ه م��ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة 
ص��ب��اح��ًا ول��غ��اي��ة ال��س��ادس��ة م��س��اًء في 
صالون كنيسة القديس جاورجيوس 

للروم االرثوذكس، ابل السقي.
ح���زي���ران 2015  م���ن  االول  واالث��ن��ي��ن 
م��ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ًا ولغاية 
السادسة م��س��اًء ف��ي ص��ال��ون كنيسة 
ال��ق��دي��س��ة ري���ت���ا ل���ل���روم ال��ك��اث��ول��ي��ك، 

جديدة المتن.

سلة غرب آسيا: لبنان غلب العراق

ب منتخب لبنان على المنتخب العراقي 85 – 67 )األشواط 
ّ
تغل

16 – 15، 44 – 27، 71 – 49، 85 – 67( في المباراة التي 
أجريت بينهما أمس في قاعة النادي االرثوذكسي بعمان، في 
افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة السلة المؤهلة لنهائيات كأس 
األمم اآلسيوية ونهائيات مسابقة كرة السلة في دورة ري دي 

جانيرو األولمبية 2016.
ولعب مع منتخب لبنان الالعب المجنس األميركي جاسمون 

يونغبلود الى جانب فادي الخطيب العائد عن االعترال.
وكان أفضل مسجل للفائز فادي الخطيب 31 نقطة وأمير 

سعود 19 نقطة، وللخاسر همزي مصطفى 13 نقطة ومحمد 
الخفاجي 11 نقطة إلى سبع متابعات.

ويلتقي لبنان اليوم السبت األردن الساعة 17:00، وغدًا األحد 
سوريا الساعة 17:00.

اليوم االردن - لبنان يف كرة القدم

يحل منتخب لبنان لكرة القدم على منتخب االردن الساعة 
19:00 مساء اليوم السبت في مباراة دولية ودية على ملعب 

الحسن في مدينة إربد، في إطار تحضير المنتخبين للتصفيات 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 وكأس األمم 

اآلسيوية في دولة اإلمارات 2019.

كأس بيار الجميل لفروسية القفز

ينظم نادي الزغرين على مرمحه العاشرة صباح غد األحد، 
مسابقة كأس الوزير السابق الراحل الشيخ بيار الجميل في 

فروسية القفز، في اشراف االتحاد اللبنانية للفروسية.

بطولة الشرق األوسط األولى لأللعاب القتالية

يفتتح االتحاد اللبناني للكونغ فو ووشو السادسة مساء اليوم 
في قاعة مدرسة الراهبات االنطونيات في غزير، "بطولة الشرق 

االوسط األولى في جميع  الفنون واأللعاب القتالية".

سباحة الجامعة اللبنانية: لقبان لطوني مكاري

استأثر طوني مكاري من كلية طب األسنان بلقبي سباقي ال� 
50 مترًا حرة و ال�100 متر حرة، خالل بطولة الجامعة اللبنانية 
للسباحة والتي أقيمت مرحلتها األولى في الحوض األولمبي 

لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية بالحدت.
ففي ال� 50 مترًا، سجل مكاري 30:62 ثانية متقدمًا محمد 

الهادي من كلية ادارة االعمال 36:53، وسامي نخول من كلية 
التربية الرياضية 38:87.

أما في ال� 100 متر، فسجل 1:27:67 دقيقة، امام الهادي 
1:34:38، ونخول 1:48:28. 

وأشرف على السباقين محمد ورداني، وعاونه مصطفى 
إسماعيل ومصطفى بغدادي وسعد سمعان وأحمد أيوب 

وحسن بو خضر.

موجز محلي

غواراني أكمل الدور نصف النهائي
من كأس النوادي األميركية الجنوبية

اكتمل عقد الدور نصف النهائي 
م�����ن م���س���اب���ق���ة ك������أس ال�����ن�����وادي 
االم����ي����رك����ي����ة ال����ج����ن����وب����ي����ة ال��������56 
ل���ك���رة ال����ق����دم "ل���ي���ب���رت���ادوري���س" 
ب��ص��ع��ود غ���واران���ي ال��ب��اراغ��واي��ان��ي 
اث����ر ت���ع���ادل���ه وم��ض��ي��ف��ه راس��ي��ن��غ 
 0  –  0 سلبًا  االرجنتيني  كلوب 
بينهما  أجريت  التي  المباراة  في 
برزيدنتي  "استاديو  ملعب  على 
خ��������وان دوم���ي���ن���غ���و ب������ي������رون" ف��ي 
اف��ي��الي��ن��دا ف���ي إي�����اب ال������دور رب��ع 

النهائي.
وأهدر مهاجم غواراني خوليان 

"بنالتي" في  بينيتيز ضربة جزاء 
ال��دق��ي��ق��ة 45 اح��ت��س��ب��ه��ا ال��ح��ك��م 
ب��ع��د ط��رد م��داف��ع راس��ي��ن��غ كلوب 

دييغو سيباستيان ساخا.
وكان غواراني فاز على راسينغ 
الذهاب  1 – 0 في مباراة  كلوب 
أي����ار  ف����ي 21  ف����ي اس���ون���س���ي���ون 
ال����ج����اري. وس��ي��ل��ت��ق��ي ف���ي ال����دور 
ن���ص���ف ال���ن���ه���ائ���ي ري����ف����ر ب���الي���ت 
االرج��ن��ت��ي��ن��ي، ب��ي��ن��م��ا ي��ل��ت��ق��ي في 
ال��م��ب��اراة ال��ث��ان��ي��ة ان��ت��رن��اس��ي��ون��ال 
البرازيلي وتيغريس يو آي ان ال 

المكسيكي.

كأس  من  النهائي  نصف  الــدور  الى  بصعودهم  يحتفلون  غواراني  فريق  العبو 
"ليبرتادوريس"، في بيونس ايرس أمس.  )أ ف ب(

طوني مكاري متوسطا محمد الهادي وسامي نخول.
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في ظل الصخب الذي أثاره توقيف 
سبعة من وجوه كرة القدم في العالم 
في سويسرا بناء على طلب القضاء 
االم����ي����رك����ي، وع����ام����ات االس��ت��ف��ه��ام 
التي رسمها توقيت هذه  والتعجب 
انعقاد  م��ن  ساعة   48 قبل  الخطوة 
ال���م���ؤت���م���ر ال���������65 ل���ات���ح���اد ال���دول���ي 
ل���ك���رة ال����ق����دم "ال���ف���ي���ف���ا" ف����ي ق��اع��ة 

"ه���ال���ف���ش���ت���ادي���ون" ب��م��دي��ن��ة زوري����خ 
أرب��ع  مدتها  ل��والي��ة  رئيس  النتخاب 
سنوات، أعيد أمس انتخاب الرئيس 
المنتهية واليته السويسري جوزف 
سيب باتر )79 سنة( لوالية مدتها 
أرببع سنوات في مواجهة أحد نوابه 
الحسين )39  ع��ل��ي  االردن����ي  االم��ي��ر 
ل��ل��ع��اه��ل  س���ن���ة( االخ غ��ي��ر ال��ش��ق��ي��ق 

االردن����ي ال��م��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه ال��ث��ان��ي بن 
الحسين.

وك����ان ب��ات��ر دخ���ل "ال��ف��ي��ف��ا" ع��ام 
1995 م���دي���را ل��ب��رام��ج االن���م���اء ف��ي��ه. 
ث��م ت��ول��ى أم��ان��ت��ه ال��ع��ام��ة ف��ي الفترة 
انتخب  الى 1998 عندما  من 1981 
رئ���ي���س���ا ل�����ه خ���ل���ف���ا ل����ل����ب����رازي����ل ه�����واو 
ه���اف���ان���ج وأع���ي���د ات��ن��خ��اب��ه ت���ك���رارا. 

ولكن في حين انه انتخب عام 2011 
بغالبية 186 صوتا من أصل 203، 
أخفق امس في الحصول على غالبية 
ال��م��ط��ل��وب��ة  ص���وت���ا(   140( ال��ث��ل��ث��ي��ن 
ل��ل��ف��وز ف���ي دورة االق����ت����راع االول�����ى، 
ف���ن���ال 133 ص���وت���ا ف���ي م��ق��اب��ل 73 
لمنافسه االردن��ي. وش��ارك في هذه 
ال���209 لاتحادات  ال��دورة الممثلون 
ال��ت��ي يضمها  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الوطنية 
االتحاد الدولي واعتبرت 206 أوراق 

اقتراع صالحة.
زوري�����خ يستعد  م��ؤت��م��ر  ك���ان  وإذ 
ل������دورة اق���ت���راع ث��ان��ي��ة ت��ك��ف��ي فيها 
االمير  أعلن  للفوز،  العادية  الغالبية 
ع���ل���ي ال��ح��س��ي��ن ان���س���ح���اب���ه، م��ك��رس��ا 

بذلك اعادة االنتخاب.
وي���ذك���ر ان����ه ف���ي ال��ف��ت��رة م���ن ع��ام 
ال��والي��ة  ف��ي ظ��ل  ال���ى 2014،   2011
ال���راب���ع���ة ل��ب��ات��ر، وخ��ص��وص��ا بفضل 
القدم  ل��ك��رة  العالم  ك��أس  نهائيات 
ال��ب��رازي��ل، حقق  ال��ت��ي  استضافتها 
االت��ح��اد ال��دول��ي أرب��اح��ا بلغت 338 
أورو(،  مايين   308( دوالر  مليون 
وبلغ رقم اعماله 5,7 مليارات دوالر 
احتياطه  وب��ل��غ  أورو(  م��ل��ي��ارات   5,2(

1,5 مليار دوالر )1,36 مليار أورو(!

"فيفا أقوى"

وف����ي ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي أل��ق��اه��ا ب��ات��ر 
م 

ّ
عقب اعادة انتخابه، وعد بأن يسل

خلفه "فيفا أق��وى" قبل ان يعتزل. 
وش��دد كما فعل دوم��ا ب��أن السن ال 
ت��م��ث��ل أي م��ش��ك��ل��ة ب��ال��ن��س��ب��ة ال��ي��ه، 
وأن����ه ف���ي اف��ض��ل ح����ال، م��اح��ظ��ا ان 
الخمسين...  في  يشيخون  البعض 
القاعة  اس��ت��درك معتذرا ألن في  ثم 

كثيرين من الخمسينيين!
وكان رئيس "الفيفا" تحدث امام 
المؤتمر ال�65 في جلسته الصباحية، 
الفريق" من  "روح  ال��ى تغليب  فدعا 
للمشكات". وقال:  "التصدي  أجل 
"ل��ق��د ال��ق��ت أح�����داث ه����ذا االس��ب��وع 
ظ���ا. ل��ن��ح��اول ان ن��ب��دد ه���ذا ال��ظ��ل، 
ألن��ن��ا ال ي��م��ك��ن أن ن��ق��ب��ل ب���أن ت��م��ّرغ 

الوحل". وأضاف:  الفيفا في  سمعة 
"لنرص الصفوف لنمضي قدما".

وفي معرض تساؤله عن خلفيات 
ال��ع��اص��ف��ة ال��ت��ي ه��ب��ت ع��ل��ى االت��ح��اد 
الدولي، قال: "لو اختير بلدان آخران 
االول 2010 منظمين  في 2 كانون 
لكأس العالم 2018 )روسيا( و2022 
)ق���ط���ر(، أع��ت��ق��د ان��ن��ا م���ا ك��ن��ا لنصل 
ال��ى هنا ال��ي��وم"، ف��ي تلميح ال��ى ان 
اخ��ت��ي��ار ه��ذي��ن ال��ب��ل��دي��ن ق��د أغضب 
انكلترا المرشحة الفاشلة لنهائيات 
المرشحة  المتحدة  والواليات   2018
بدليل   ،2022 لنهائيات  الفاشلة 
حملة وزيرة العدل االميركية لوريتا 

لينش ضد الفساد...
ووج������ه ب���ات���ر ن������داء ال�����ى "اص�����اح 
ال��ي��وم  ل��ن��ب��دأ  ول���ك���ن   )...( االض�������رار 

باصاح األضرار".
وف����ي ال����دوح����ة، أص������درت ال��ل��ج��ن��ة 
ال��م��ن��ظ��م��ة ل��ن��ه��ائ��ي��ات ك���اس ال��ع��ال��م 
2022 بيانا أكدت فيه انها احترمت 
"أعلى المعايير االخاقية" للحصول 

على استضافة الدورة.
ك���م���ا أص��������در ال����رئ����ي����س ال���س���اب���ق 
بيانا  ث��اي��و مبيكي  اف��ري��ق��ي��ا  ل��ج��ن��وب 
ن��ف��ى ف��ي��ه ن��ف��ي��ا ق��اط��ع��ا ال��م��زاع��م عن 
دف����ع أي رش����ى الس��ت��ض��اف��ة ك��أس 
ال��م��رة  ت��ل��ك  ال��ع��ال��م 2010، وك���ان���ت 

االف��ري��ق��ي��ة  ال���ق���ارة  االول����ى تستقبل 
هذا الحدث.

ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ�����ر، أع���ل���ن رئ��ي��س 
االت���ح���اد ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
جبريل الرجوب أمام المؤتمر سحب 
الطلب الفلسطيني ايقاف اسرائيل 
واقترح تأليف لجنة تضم فلسطين 
واس����رائ����ي����ل و"ال���ف���ي���ف���ا" وم��راق��ب��ي��ن 
التي  ال��م��ش��ك��ات  لمعالجة  دول��ي��ي��ن 
حيث  م��ن  الفلسطينيون  ي��ع��ان��ي��ه��ا 
حرية حركة الاعبين ومسألة نوادي 
تشارك  التي  الفلسطينية  المناطق 
ف���ي ال�������دوري االس���رائ���ي���ل���ي. وواف����ق 

المؤتمر على هذا االقتراح.

األس��ب��وع  نهاية  عطلة  ف��ي  يختتم 
ال���������دوري اإلي����ط����ال����ي ل����ك����رة ال���ق���دم 
"كالتشيو" بالمرحلة ال�38 األخيرة 
وف��ي��ه��ا ي��ح��ل ج��وف��ن��ت��وس ت��وري��ن��و 
ال��������ذي اح���ت���ف���ظ ب���ل���ق���ب���ه ل��ل��م��وس��م 
ال��راب��ع ت��وال��ي��ًا ع��ل��ى ه��ي��اس فيرونا 
)السبت  نقطة  ب����45  عشر  ال��ث��ال��ث 
ب��ي��روت(،  بتوقيت   19:00 الساعة 
ال��ث��ان��ي  روم������ا  آ اس  وي��س��ت��ض��ي��ف 
ب����ف����ارق 16 ن��ق��ط��ة ع����ن ال��م��ت��ص��در 
وال�����ذي ض��م��ن م��ش��ارك��ت��ه ف���ي دور 
األب���ط���ال  دوري  م���ن  ال��م��ج��م��وع��ات 
باليرمو  المقبل،  الموسم  األوروب���ي 
ال���ح���ادي ع��ش��ر ب�����46 ن��ق��ط��ة )األح���د 
الثالث  روم��ا  الزي��و  ويحل   ،)21:45
ب�66 نقطة على نابولي الرابع ب�63 

نقطة )األحد 21:45(.

اسبانيا

)ال���دوري  بطل  برشلونة  يلتقي 
االس����ب����ان����ي( أث��ل��ت��ي��ك ب���ل���ب���او ال���ي���وم 
السبت الساعة 22:30 على ملعب 
"نوكامب" في برشلونة في المباراة 

النهائية لكأس الملك االسباني.
وك�������ان ب���رش���ل���ون���ة، ال�������ذي أح����رز 
ال��ك��أس 26 م��رة وه��و رق��م قياسي 
ب��ط��ول��ة  أح������رز   ،2012 ع�����ام  آخ����ره����ا 
ال�23  ال��دوري قبل اسبوعين للمرة 
في تاريخه، وسيلتقي جوفنتوس 
تورينو االيطالي في 6 حزيران في 
األب��ط��ال  ل���دوري  النهائية  ال��م��ب��اراة 
األوروب������ي. أم���ا أث��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او، فلم 
يحرز كأس الملك التي فاز بها 23، 

مرة، منذ عام 1984.

البرتغال

الساعة 19:00  األح��د  غ��دًا  تقام 

البرتغال  لكأس  النهائية  المباراة 
أح��رز  ال��ذي  لشبونة  سبورتنغ  بين 
ال��ك��أس 19 م���رة، وس��ب��ورت��ن��غ ب��راغ��ا 

الذي أحرزها مرة واحدة.

انكلترا

ي��ل��ت��ق��ي أرس����ن����ال اس����ت����ون ف��ي��ا 
على   19:30 الساعة  السبت  اليوم 
م��ل��ع��ب "وي���م���ب���ل���ي" ف����ي ل���ن���دن ف��ي 
االت��ح��اد  ل��ك��أس  النهائية  ال��م��ب��اراة 

االنكليزي.
وك���ان أرس��ن��ال أح���رز ال��ك��اس 11 
م��رة آخ��ره��ا ال��م��وس��م ال��م��اض��ي، وهو 
ومانشستر  يتقاسمه  قياسي  رق��م 
ي��ون��اي��ت��د م���ع ال��ع��ل��م أن���ه وص���ل ال��ى 
أما  ال�����19.  للمرة  النهائية  ال��م��ب��اراة 
أس��ت��ون ف��ي��ا ف��أح��رز ال��ك��أس سبع 

مرات آخرها عام 1957.

اسكوتلندا

ي���ل���ت���ق���ي ف���ري���ق���ا ف���ال���ك���ي���رك م��ن 
ال������درج������ة ال����ث����ان����ي����ة واي���ن���ف���رن���ي���س 
السبت  ال��ي��وم  تيسل  كاليدونيان 
الساعة 17:00 في المباراة النهائية 

لكأس االتحاد االسكوتلندي.

ألمانيا

يلتقي ب��وروس��ي��ا دورت��م��ون��د في 
السبت  ال��ي��وم  ف��ول��ف��س��ب��ورغ  ال  اف 
ال��م��ل��ع��ب  ع����ل����ى   21:00 ال����س����اع����ة 
األول���م���ب���ي ف���ي ب��رل��ي��ن ف���ي ال��م��ب��اراة 

النهائية لكأس ألمانيا.
وس��ت��س��ت��خ��دم ف��ي ه���ذه ال��م��ب��اراة 
الخاصة  التكنولوجيا  األول��ى  للمرة 
ال��م��رم��ى. وكانت  ال��ك��رة خ��ط  بعبور 
ال���ن���وادي ال�����18 ل��ل��درج��ة األول����ى قد 

ت���واف���ق���ت ال���م���وس���م ال���م���اض���ي ع��ل��ى 
اع��ت��م��اد ه����ذه ال��خ��ط��وة اع���ت���ب���ارًا من 
واقعة سجلت  اث��ر  الحالي،  الموسم 
في نهائي الكأس لعام 2014. ففي 
ال��دق��ي��ق��ة 65، أب��ع��د م��داف��ع ب��اي��رن 
لمدافع  رأسية  كرة  بقدمه  ميونيخ 
ب��وروس��ي��ا دورت��م��ون��د م��ات��س هاملز 
ولم يحتسب الحكم إصابة على رغم 
ان الكرة اجتازت خط المرمى. وفي 
ع��ن فوز  ال��م��ب��اراة  النتيجة أس��ف��رت 

بايرن ميونيخ 2 – 0.
وك�������ان ب����وروس����ي����ا دورت����م����ون����د، 
ال������ذي أح������رز ال����ك����اس ث�����اث م����رات 
السابع  المركز  احتل  آخرها 2012، 
ف��ي ال���دوري األل��م��ان��ي، بينما احتل 
وضمن  الثاني  المركز  فولفسبورغ 
المجموعات  دوري  ف��ي  م��ش��ارك��ت��ه 
من دوري األبطال األوروبي الموسم 

المقبل.

فرنسا

ي��ل��ت��ق��ي ب���اري���س س����ان ج��ي��رم��ان 
أوس��ي��ر م��ن ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ي��وم 
الساعة 22:00 على ملعب  السبت 
"س���ت���اد دو ف���ران���س" ف���ي ض��اح��ي��ة 
البماراة  الباريسية في  س��ان دون��ي 
النهائية لكاس فرنسا التي أحرزها 

ثماني مرات.
وكان باريس سان جيرمان أحرز 
الموسم،  كأس األبطال مطلع هذا 
ثم كأس الدوري الفرنسي واتبعها 
الفرنسي،  ل��ل��دوري  خ��ام��س  بلقب 
ال���دور رب��ع النهائي  لكنه خ��رج م��ن 
م��ن دوري األب���ط���ال األوروب������ي أم��ام 
برشلونة االسباني 1 – 5 بمجموع 

المباراتين.
أم���ا أوس��ي��ر ف��أح��رز ك���أس فرنسا 

أربع مرات آخرها عام 2005.

والية خامسة لبالتر على رأس "الفيفا"
بغالبية 133 صوتًا و73 لعلي الحسين

البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم يف عطلة نهاية األسبوع
تكنولوجيا خط املرمى يف نهائي كأس أملانيا

أجريت أمس على حلبة موجيللو، 
ال��ف��ت��رت��ان األول���ي���ان م���ن ال��ت��ج��ارب 
ال����ح����رة ل���س���ب���اق ال���ج���ائ���زة ال��ك��ب��رى 
السادسة  المرحلة  وه��و  اليطاليا، 
من بطولة العالم للدراجات النارية 

والذي يقام غدا االحد.
وت����ت����اب����ع ال����ت����ج����ارب ال����ح����رة ف��ي 
ف��ت��رة ث��ال��ث��ة اخ��ي��رة ال��ي��وم السبت 
 12:40  –  10:00 ال���س���اع���ة  م����ن 
التجارب  تليها  ب��ي��روت،  بتوقيت 
في ضوئها  يتحدد  التي  المؤهلة 
ترتيب االنطاق في السباق االحد 
"م��وت��و 3"  لفئة  وال��س��اع��ة 12:00 
لفئة   13:20 ال��س��اع��ة  ل��ف��ة(،   20(
وال���س���اع���ة  ل���ف���ة(   21(  "2 "م����وت����و 
15:00 لفئة "موتو جي بي" )23 

لفة(.

"موتو جي بي"

ف�������ي ال�����ف�����ئ�����ة االول���������������ى، س���ج���ل 
الفترتين  كلتا  ف��ي  وقتين  أس���رع 
االيطالي اندريا دوفيتسيوزو على 
"دوك����ات����ي"، ف��اج��ت��از ف��ي أواله��م��ا 
ك��ي��ل��وم��ت��رات في  م��س��اف��ة 5,245 
ب��م��ت��وس��ط  دق���ي���ق���ة،   1:47:893
ب���ل���غ 175 ك��ي��ل��وم��ت��را ف��ي  س���رع���ة 
الساعة، متقدما بطل العالم سابقا 
االس���ب���ان���ي خ���ورخ���ي ل����ورن����زو على 
ث��ان��ي��ة،  ب���ف���ارق 0:039  "ي���ام���اه���ا" 

واالي���ط���ال���ي أن���دري���ا اي��ان��ون��ي على 
"دوكاتي" بفارق 0:047.

فسجل  الثانية،  الفترة  ف��ي  أم��ا 
 1:47:479 دوف�����ي�����ت�����س�����ي�����وزو 
دق���ي���ق���ة، ب���م���ت���وس���ط س����رع����ة ب��ل��غ 
ال��س��اع��ة،  ف���ي  ك��ي��ل��وم��ت��را   175,6
أ���م��ام ب��ط��ل ال��ع��ال��م م��رت��ي��ن وح��ام��ل 

اللقب االسباني مارك ماركيز على 
ث��ان��ي��ة،   0:164 ب���ف���ارق  "ه����ون����دا" 

ولورنزو بفارق 0:373.

"موتو 2"

وف������ي ال���ف���ئ���ة ال����ث����ان����ي����ة، اح���ت���ل 

"سبيد  على  ل��وز  س��ام  البريطاني 
ال��ف��ت��رة  ف����ي  االول  ال���م���رك���ز  أب" 
االولى مسجا 1:52:865 دقيقة، 
 167,2 ب����ل����غ  س����رع����ة  ب���م���ت���وس���ط 
ك��ي��ل��وم��ت��را ف���ي ال���س���اع���ة، م��ت��ق��دم��ا 
ال��س��وي��س��ري ت���وم���اس ل��وث��ي على 
ثانية،  بفارق 0:005  "كاليكس" 

واالس�����ب�����ان�����ي ت���ي���ت���و راب���������ات ع��ل��ى 
"كاليكس" بفارق 0:987.

وف������ي ال����ف����ت����رة ال���ث���ان���ي���ة س��ج��ل 
االس����رع 1:52:311  ال��وق��ت  راب����ات 
دق���ي���ق���ة، ب���م���ت���وس���ط س����رع����ة ب��ل��غ 
ال���س���اع���ة،  ف����ي  ك��ي��ل��وم��ت��را   168,1
ام���ام الفرنسي ي��وه��ان زارك���و على 
ثانية،   0:001 بفارق  "كاليكس" 

ولوز بفارق 0:231.

"موتو 3"

وف�����ي ال���ف���ئ���ة ال���ث���ال���ث���ة، ت���ص���ّدر 
على  باستيانيني  اينيا  االيطالي 
"ه����ون����دا" ال��ف��ت��رة االول������ى مسجا 
ب��م��ت��وس��ط  دق���ي���ق���ة،   1:58:247
ك���ي���ل���وم���ت���را   159,6 ب���ل���غ  س����رع����ة 
البريطاني  م��ت��ق��دم��ا  ال��س��اع��ة،  ف��ي 
دان���ي ك��ن��ت ع��ل��ى "ه���ون���دا" ب��ف��ارق 
واالي�����ط�����ال�����ي  ث�����ان�����ي�����ة،   0:289
"هوندا"  على  انطونيللي  نيكولو 

بفارق0:500.
وف�����ي ال���ف���ت���رة ال���ث���ان���ي���ة، س��ج��ل 
دق��ي��ق��ة،   1:57:616 ان��ط��ون��ي��ل��ل��ي 
 160,5 ب����ل����غ  س����رع����ة  ب���م���ت���وس���ط 
ك���ي���ل���وم���ت���را ف�����ي ال�����س�����اع�����ة، أم�����ام 
االس����ب����ان����ي����ي����ن اف������ري������ن ف����ازك����ي����ز 
 0:585 ب����ف����ارق  "ه�����ون�����دا"  ع���ل���ى 
ث���ان���ي���ة، واي�������زاك ف��ي��ن��ال��ي��س على 

"هوسكفارنا" بفارق 0:613.

فيديرر  روجيه  السويسري  صعد 
ال��راب��ع  ال���دور  ال��ى  ث��ان��ي��ا  المصنف 
م������ن ب����ط����ول����ة ف����رن����س����ا ال����دول����ي����ة 
ال��م��ف��ت��وح��ة ل��ك��رة ال��م��ض��رب ال��ت��ي 
تقام على ماعب "روالن غاروس" 
ال��ص��ل��ص��ال��ي��ة ف����ي ب����اري����س وه���ي 
ش��ي��ل��ي��م"  "ال����غ����ران  دورات  ث��ان��ي��ة 
االربع الكبرى لسنة 2015، بعدما 
ت��غ��ل��ب ف����ي ال�������دور ال���ث���ال���ث ع��ل��ى 
ال��ب��وس��ن��ي دام��ي��ر دزوم���ه���ور ال��ذي 
 6  ،4  -  6 بعشر سنين  ي��ص��غ��ره 

 .2 - 6 ،3 -
وكان الياباني كي نيشيكوري 
الع����ب  اول  خ����ام����س����ا  ال����م����ص����ن����ف 
انسحاب  بعد  الرابع  للدور  يتأهل 
بيكر  بنيامين  االل��م��ان��ي  منافسه 

الصابته. 
وفاز السويسري ستانيساس 
ف��اف��ري��ن��ك��ا ال��م��ص��ن��ف ث��ام��ن��ا على 
 -  6 جونسون  ستيف  االميركي 
وال��ف��رن��س��ي   ،2  -  6  ،3  -  6  ،4
على   12 المصنف  سيمون  جيل 

م���اه���و 6 - 2،  ن���ي���ك���وال  م���واط���ن���ه 
 -  6(  7  -  6  ،)8  -  6(  7  -  6
وال���روس���ي   ،1  -  6  ،3  -  6  ،)8
ت�����ي�����م�����وراز غ����اب����اش����ف����ي����ل����ي ع��ل��ى 
 -  6 روس���ول  ل��وك��اس  التشيكي 
والتشيكي   ،4  -  6  ،4  -  6  ،4
ت�����وم�����اس ب����ردي����ت����ش ال��م��ص��ن��ف 
راب��ع��ا ع��ل��ى ال��ف��رن��س��ي ب��ن��وا ب��ي��ر 6 
،3  -  6  ،)7  -  5(  7  -  6  ،1  -

  .4 - 6
وف��ي ال���دور ال��ث��ال��ث م��ن بطولة 
ماريا  الروسية  تغلبت  السيدات، 
وحاملة  ثانية  المصنفة  شارابوفا 
سمانتا  االوس��ت��رال��ي��ة  على  اللقب 
 ،3  -  6  26 المصنفة  س��ت��وس��ور 
ال���راب���ع.  ل���ل���دور  وت���أه���ل���ت   4  -  6
لوسي  التشيكية  ستلتقي  وهي 
س���اف���اروف���ا ال��م��ص��ن��ف��ة 13 وال��ت��ي 
ف������ازت ع���ل���ى االل���م���ان���ي���ة س��اب��ي��ن��ه 
 ،3  -  6  20 المصنفة  ليسيكي 

 .)2 - 7( 6 - 7
وف����������������������ازت ال��������ص��������رب��������ي��������ة آن��������ا 

ال��م��ص��ن��ف��ة سابعة  اي��ف��ان��وف��ي��ت��ش 
ع���ام 2008 على  ال��ل��ق��ب  وح��ام��ل��ة 
ال��ك��روات��ي��ة دون����ا ف��ي��ك��ي��ت��ش )18 
س��ن��ة( ال��ت��ي وص��ل��ت للمرة االول��ى 
ال������ى ال��������دور ال����ث����ال����ث م����ن اح����دى 
ال���دورات الكبرى، 6 - 0، 6 - 3 

وبلغت الدور الرابع.  
ايكاتيرينا  الروسية  فازت  كما 
على  ت��اس��ع��ة  المصنفة  م��اك��اروف��ا 
م��واط��ن��ت��ه��ا اي��ل��ي��ن��ا ف��ي��س��ن��ي��ن��ا 6 
ايلينا  واالوك��ران��ي��ة   ،4  -  6  ،2  -
على   19 ال��م��ص��ن��ف��ة  س��ف��ي��ت��ول��ي��ن��ا 
االل��م��ان��ي��ة أن��ي��ك��ا ب��ي��ك 6 - 3، 2 
غاربين  واالسبانية   ،4  -  6  ،6  -
م��������وغ��������وروزا ب����ان����ك����و ال���م���ص���ن���ف���ة 
ان��ج��ي��ل��ي��ك  االل����م����ان����ي����ة  ع����ل����ى   21
 6  ،6  -  4  11 ال��م��ص��ن��ف��ة  ك��ي��رب��ر 
ال��ي��زي��ه  وال��ف��رن��س��ي��ة   ،2  - 6 ،2 -
ع��ل��ى   29 ال���م���ص���ن���ف���ة  ك����ورن����ي����ه 
ال���ك���روات���ي���ة م���ي���ري���ان���ا ل��وس��ي��ت��ش 
،3  -  6  ،6  -  4 ب��������ارون��������ي   -

.5 - 7

كأس  دورة  السبت  اليوم  تفتتح 
ال��ق��دم لاعبين  ل��ك��رة  ال����20  العالم 
تستضيفها  ال��ت��ي  سنة   20 دون 
ح����زي����ران  ح���ت���ى 20  ن���ي���وزي���ل���ن���دا 

ويشارك فيها 24 منتخبًا.
على  ال����24  المنتخبات  ووزع���ت 

ست مجموعات:
نيوزيلندا،  االول����ى:  المجموعة   ¶
اوك����ران����ي����ا، ال�����والي�����ات ال��م��ت��ح��دة، 

ميانمار.
االرجنتين،  الثانية:  المجموعة   ¶

بناما، غانا، النمسا.
¶ ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة: ال��ب��رت��غ��ال، 

السنغال، قطر، كولومبيا.

المكسيك،  الرابعة:  المجموعة   ¶
مالي، االوروغواي، صربيا.

ال������خ������ام������س������ة:  ال������م������ج������م������وع������ة   ¶
كوريا  المجر،  ال��ب��رازي��ل،  نيجيريا، 

الشمالية.
المانيا،  ال��س��ادس��ة:  المجموعة   ¶

فيجي، اوزبكستان، هندوراس.
وتقام النهائيات في سبع مدن 
كريستشورتش،  اوك���ان���د،  ه���ي: 
دون������ي������دي������ن، ه����ام����ي����ل����ت����ون، ن��ي��و 
ويلينغتون.  وان��ج��اري،  بايموث، 
وهي المرة الثالثة تقام النهائيات 
عامي  اوستراليا  بعد  اوقيانيا  في 

1981 و1993.

وف��������ي غ�����ي�����اب ف����رن����س����ا ح���ام���ل���ة 
ت��رك��ي��ا،  ف���ي  ع����ام 2013  ال���ك���اس 
ت��س��ل��ط االض�����واء ع��ل��ى االرج��ن��ت��ي��ن 
ح��ام��ل��ة ال���ك���أس س���ت م�����رات، وه��و 
رق������م ق���ي���اس���ي، ت��ل��ي��ه��ا ال���ب���رازي���ل 
منتخبا  وي����ش����ارك  م������رات.  خ��م��س 
في  االول���ى  للمرة  وميانمار  فيجي 

النهائيات، وتمثل قطر العرب.
وت���ج���ري ال���ي���وم ارب�����ع م���ب���اري���ات: 
ن��ي��وزي��ل��ن��دا – اوك���ران���ي���ا )ال��س��اع��ة 
4:00، بتوقيت بيروت(، الواليات 
 ،)07:00( م��ي��ان��م��ار   – ال��م��ت��ح��دة 
غانا  بناما )07:00(،  االرجنتين – 

– النمسا )10:00(.

إيطاليا سادسة مراحل بطولة العالم للدراجات النارية
دوفيتسيوزو ورابات وأنطونيللي األسرع يف التجارب الحرة

بطولة فرنسا الدولية املفتوحة لكرة املضرب
فيديرر وبرديتش وشارابوفا إلى الدور الرابع

نهائيات كأس العالم الـ 20 دون 20 سنة
تفتتح اليوم يف نيوزيلندا مع 24 منتخبًا

من اليمين جوزف سيب بالتر واالمير علي الحسين خالل المؤتمر الـ65 لالتحاد الدولي لكرة القدم أمس.  )رويترز(

رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزف سيب بالتر مخاطبا المؤتمر الـ65 لالتحاد أمس في زوريخ بسويسرا.  )رويترز(

السويسري روجيه فيديرر عقب فوزه على البوسني دامير دزومهور في بطولة 
)رويترز( فرنسا الدولية المفتوحة لكرة المضرب أمس.  

االيطالي اندريا دوفيتسيوزو على "دوكاتي"، خالل التجارب الحرة لسباق الجائزة الكبرى اليطاليا، على حلبة موجيللو أمس. )أ ب(
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جينيفر لوبيز سعيدة يف الرباطملاذا سحبت مجلة "ساينس" دراسة عن زواج املثليين؟

)و ص ف(

العلمية  "س��اي��ن��س"  مجلة  اع��ل��ن��ت 
ال��م��رم��وق��ة س��ح��ب��ه��ا دراس�����ة ن��ش��رت 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا ك���ب���رى ال���ص���ح���ف ب��ي��ن��ه��ا 
"ن���ي���وي���ورك ت���اي���م���س" ف���ي ك��ان��ون 
العام  ال��رأي  االول، وتناولت موقف 

بإزاء زواج المثليين.
وخلصت الدراسة الى ان الناس 
رأي��ه��م بشأن  ام��ك��ان��ه��م تغيير  ف��ي 
بزواج  المتصلة  الحساسة  المسألة 
ال��م��ث��ل��ي��ي��ن ب���ع���د م���ح���ادث���ة س��ري��ع��ة 
ووج���اه���ي���ة م����ع اش����خ����اص م��ع��ن��ي��ي��ن 

بالموضوع كالناشطين المدافعين 
عن مجموعات المثليين.

وف������ي ال������ع������ادة، ن��������ادرًا م����ا ي��غ��ي��ر 
ال��ن��اس آراءه�����م ف��ي م��س��ائ��ل مثيرة 
للجدل كزواج المثليين، لكن هذه 
ال��دراس��ة خلصت ال��ى ان استخدام 
نوع من المحاججة لالقناع يمكن ان 

يؤتي بالمفاعيل المرجوة منه.
كانون   12 ف��ي  النتائج  ون��ش��رت 
االول الماضي وأجراها طالب العلوم 
كاليفورنيا  جامعة  ف��ي  السياسية 
م��اي��ك��ل الك����ور ب������ادارة ال��ب��روف��س��ور 
السياسة  علم  استاذ  غرين  دونالد 

في  كولومبيا  جامعة  في  المعروف 
نيويورك.

أث����ارت شكوكًا  ال���دراس���ة  ان  اال 
ب��ع��دم��ا ت��ف��ح��ص��ه��ا ط��ال��ب��ًا دك���ت���وراه 
الخاصة والحظا  أعمالهما  اط��ار  في 
وجود سوء تفسير لبيانات متصلة 

بها.
ورف�����ض م��ع��د ال����دراس����ة م��اي��ك��ل 
الك��������ور ت����ق����دي����م ال����ب����ي����ان����ات ال���ت���ي 
اس���ت���خ���دم���ه���ا ل���ل���وص���ول ال�����ى ه���ذه 

الخالصات.
الماضي، طلب  وخ��الل االس��ب��وع 
ال��دراس��ة،  سحب  غرين  البروفسور 

اال ان مايكل كور رفض ذلك واعدًا 
ب��ت��ق��دي��م ع��ن��اص��ر ج���دي���دة س��ري��ع��ًا 

للدفاع عن موقفه.
ثالثة  "ساينس"  مجلة  وقدمت 
اس���ب���اب ل��ت��ب��ري��ر س��ح��ب ال����دراس����ة: 
أول����ه����ا ه����و أن�����ه خ���الف���ًا ل��ت��أك��ي��دات 
مايكل الكور، لم يحصل االشخاص 
الذين شملهم االستبيان في اطار 
مالية.  تعويضات  اي  على  تحليله 
ك��ذل��ك أش���ارت "س��اي��ن��س" ال��ى ان 
الكور كذب في تأكيده أن البحث 
ك�����ان م����م����واًل م����ن م���ع���اه���د م��رم��وق��ة 
و"فورد  انسيتيوت"  "وليامز  بينها 
ف���اون���دي���ش���ن". وف����ي ال��ن��ه��اي��ة، تم 
تسجيل ثغرات احصائية في بعض 
لفتت  أن "ساينس"  األجوبة، كما 
ال�����ى ع�����دم ق������درة م���ع���دي ال����دراس����ة 
ع���ل���ى ت���ق���دي���م ال���ب���ي���ان���ات االص��ل��ي��ة 
في  ال��دراس��ة  اليها  استندت  ال��ت��ي 

خالصاتها.
إال ان محامي الكور اشار االسبوع 
الى  موكله  من  رسالة  في  الماضي 

ان كل هذه االتهامات كاذبة.
ببيانات  التشكيك  ج��رى  كذلك 
هذه الدراسة من جهات عدة، بداية 
من موقع "ريتراكشن ووتش"، وهو 
مدونة متخصصة في رصد البحوث 

العلمية وتفنيدها.
ك��م��ا أن أح���د ال��ط��ال��ب��ي��ن ال��ل��ذي��ن 
الدراسة، وهو أيضا يعمل  تفحصا 
في إشراف البروفسور غرين، اتصل 
بشركة االحصاءات التي قال الكور 
ان����ه اس���ت���ع���ان ب��ه��ا ل��ل��م��س��اع��دة في 
بحثه، اال انها ردت بأنها لم تسمع 

البتة بهذا المشروع قبال.

افتتحت المغنية والراقصة والممثلة 
لوبيز  جينيفر  االميركية  والمنتجة 
الدورة  الدولية في  مسابقة االغنية 
ال�����14 ل��م��ه��رج��ان "م���وازي���ن اي��ق��اع��ات 
امس  انطلق  ال��ذي  الغنائي  العالم" 

المغربية. وعبرت  الرباط  في مدينة 
عن سعادتها لوجودها في المغرب، 
وق��ال��ت ف��ي اجابتها ع��ن س��ؤال انها 
قد تدرس "إقحام كلمات عربية في 
)الصورة رويترز( اغنية لها".  

)أ ب( رجالن يقّبل أحدهما اآلخر خالل احدى المسيرات المؤّيدة لزواج المثلّيين في دبلن.  
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18  فئة عليا من الشّبيحة 

23  هلوسات فاسقة 

18

تدمر القتيلة

الئحة شرف يف مواجهة الجريمة الكبرى
عقل العويط

أيها األحرار؛ 
 جانب، يمعنون في إيصال الجريمة 

ّ
القتلة، من كل

إل��ى ال����ذروة، أو إل��ى القعر. اآلن، ه��و وق��ت الوقوف 
الشجاع والذكّي في وجه هذه الجريمة. فاستدِرجوها 
بحكمة، أو اذهبوا إليها، كما تفعل النبتة الصغيرة، 
ف��ي محنة ال��ع��اص��ف��ة. ص��ح��ن ال��م��واج��ه��ة، أو صحن 
"الثأر"، يؤكل على نار ب��اردة، على ما يقول المثل 
إاّل بهذه  الجريمة  م من عاصفة 

َ
ُينتق الفرنسي. ال 

 َمن يؤمن بأنه معنيٌّ بهذه المواجهة، 
ّ

الطريقة. كل
 في يوٍم 

ً
 اسمه في الئحة، ستكون معتَبرة

ْ
فليسّجل

من األيام الئحة الشرف المطلقة. 
ال��م��س��أل��ة ال تحتمل ال��م��راوغ��ة وال��ت��س��وي��ف، وال 
االنتظار حتى تنقشع غيوم المنطقة. أطمئنكم أن 
الغيوم لن تنقشع اآلن، وال في القريب، ألن الزمن 
 جدًا، والخراب لم تكتمل 

ٌ
 بل طويل

ٌ
"القيامي" طويل

فصوله بعد في البالد العربية. اذهبوا إلى السينما، 
لتشاهدوا كيف تكون أزمنة القيامات. في الكتب، 
في كتب الرؤيا، والشعر، كما في الروايات، نصوٌص 
 طبق 

ً
م��ذه��ل��ة ت���روي م��ا يمكن أن ت��ع��ت��ب��روه ن��س��خ��ة

األص��ل عما يجري في البلدان العربية واإلسالمية. 
قد يكون ما يجري، اآلن، أكثر إرهابًا و"إبداعًا" مما 
السواء.  على  ها 

ّ
كل والفنون  والسينما  الكتب  في 

راِق��ب��وا ما يجري في لبنان وسوريا وال��ع��راق واليمن 
ومصر وليبيا وتونس... وفلسطين. إنها السينما 
ة 

َ
رة على أرض الواقع، وملتقط القيامية، لكنها مصوَّ

القيامية،  ال��ك��ت��ب  أي��ض��ًا  إن��ه��ا  وب��ع��دس��ت��ه.  بعينه، 
البشر  بفجائع   

ً
مكتوبة القيامية،  ال��م��وت  وف��ن��ون 

ني اللبنانيون الواهمون. لم تعد 
ْ
ق واألمكنة. فليصدِّ

المسألة مسألة رئيس للجمهورية، وال مسألة مؤتمر 

ت��أس��ي��س��ي، وال م��ث��ال��ث��ات ف��ح��س��ب. إن��ه��ا خصوصًا 
لهاثات المسعورين الجهنميين لاللتحاق بمشهد 
الخراب األخير. ما أكثر هؤالء. وما أشد االقتراب من 

هذا المشهد!
ال��ق��ّراء، ما "طبيعة" الئحة   من 

ٌ
قد يسأل سائل

الشرف هذه، وَمن تضّم؟ الجواب: إنها الالئحة التي 
جميع  وتضّم  العقلية،  الكرامات  أصحاب  يرفعها 
إليه ق��ادة الموت  الذين ال يوافقون على ما يجّرنا 

والغرائز والعصبيات، وأنفارهم.
ال أستثني أح���دًا، وال ج��ه��ة. س��ّم��وا م��ع��ي: نظام 
الماللي و"ح���زب ال��ل��ه"، ال��ل��ذان ي��ص��ادران الشيعة؛ 
النظام الخليجي الوّهابي؛ النظام التركي اإلسالموي؛ 
ال��ت��ك��ف��ي��ري��ون وال���ظ���الم���ي���ون واإلره����اب����ي����ون ال��ذي��ن 
يسرقون السّنة، وهم جمهرات "داعش" و"النصرة" 
و"القاعدة"  )و"األخوان" أيضًا(؛ فلول النظام البعثي 
األسدي؛ واألتباع اللبنانيون والسوريون والعراقيون 
والمصريون  والتونسيون  والليبيون  واليمنيون 
الصهيونية  أنسى  أن  والفلسطينيون. هل يجب 
التي تتحقق أهدافها تدريجًا من ضفاف الفرات إلى 

ضفاف النيل؟!
يقال في زمٍن كهذا، إن أهل الحكمة والشجاعة 
الجريمة، وصعود  أم��ام عاصفة  الروحية ينكفئون 
على  ل��إش��راف  والمذاهب  والطوائف  الغرائز  آلهة 
المقتلة األخيرة. هذا صحيٌح، إذا استشهدنا بأمثلة 
ك��ث��ي��رة، غ���اب���رة وح��دي��ث��ة. ف��ف��ي م��ث��ل ه���ذه ال��ح��ال، 
 شيء تقريبًا. ال يبقى حجٌر على حجر 

ّ
يتساقط كل

في بنية العقل، وال في بنى ال��دول ومؤسساتها. 
زبانية  إليها  ي��ه��رع  واح����دة مسموعة،   

ٌ
ثمة ص��رخ��ة

الموت والتخلف والعماء والظالم والمال والتنطح، 
ب��داي��ة وال  ��ع��َرف لها 

ُ
ت ليؤلفوا قطعانًا ح��اش��دة، ال 

نهاية. هي صرخة الموت من طريق القتل الهمجي.
لكن الصحيح أيضًا، والمطلوب، هو اختراع سبل 
المواجهة الشجاعة والذكية، على أرض المواجهة، 
التي تمتد من هنا إلى آخر بقعة ظالمية استبدادية 

متخلفة في العالَمين العربي واإلسالمي. 
أي��ه��ا األح������رار؛ ن��ح��ن م��ع��ن��ي��ون ح��ض��اري��ًا وثقافيًا 
ووجوديًا بما يجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا 
معنيون  نحن  مثلما  وفلسطين،  وت��ون��س  وم��ص��ر 
بلبنان. أله��ل ال��ك��رام��ات العقلية، ال��ذي��ن ي��رون أن 
االن��ك��ف��اء ه��و عين ال��ص��وب، أق���ول: انكفئوا، لكْن 
الستدراج العاصفة إلى مواقعكم الحصينة. هناك، 
هناك فقط، يمكن ضربها في عقر نخاعها الشوكي.
أط�����ال�����ب خ����ص����وص����ًا، ال��م��ث��ق��ف��ي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن 
وال��س��وري��ي��ن وال��ع��راق��ي��ي��ن، ألن��ه��م ف��ض��اؤن��ا األق���رب 
واألخ���ط���ر، ب��اس��ت��دراج عاصفة ال��ج��ري��م��ة، إل���ى الفّخ 
ال��ع��ق��ل��ي وال���واق���ع���ي، ال�����ذي ي��ج��ب أن ي��وق��ع��ه��ا في 

المصيدة. 
في العدد الفائت من "الملحق"، كتبُت أني لم أعد 
أري��د رئيسًا للجمهورية. ففي الجمهورية المحتلة 
من الداخل، ال معنى لوجود رئيس يدير االحتالل 
ل��ه! وف��ي الجمهورية التي يمعن أهلها في  ويخنع 
 على طريقته، ال يعود ثمة معنى ألّي 

ٌّ
نحرها، ك��ل

مطلب جزئي، وإن كان ملء الفراغ الرئاسي، وهو 
قلب الجمهورية.

وذل��ك   ،
ّ

ال��ح��ل ه��ي  والذكية  الشجاعة  المواجهة 
إل��ى حيث ال يعود في إمكانها  باستدراج الجريمة 
ملموسة  م��واق��ع  ثمة  المشين.  فعلها  ت��واص��ل  أن 
والبعيدة  ال��راه��ن��ة،  المتواصلة،  للمواجهة  كثيرة 
لبنان وسوريا  أرض  ودائ��م��ًا،  مقّدمها،  ف��ي  األم���د؛ 
وال��ع��راق، وأح���راره���ا. هنا أي��ض��ًا، على صفحات هذا 
المنبر، يمكنكم أن تجدوا موضعًا معنويًا وثقافيًا 
مشّرفًا لهذه المواجهة. هذا أقوله للمثقفين األحرار 
والعراقيين  للسوريين  أق��ول��ه  مثلما  اللبنانيين، 
خ���ص���وص���ًا، وال ب�����ّد م����ن ال��ي��م��ن��ي��ي��ن وال��م��ص��ري��ي��ن 
وال��ت��ون��س��ي��ي��ن وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن وس����واه����م. ه��ذا 
ال��ه��الل ال��ش��رق��ي ال��خ��ص��ي��ب، ه��و م��وئ��ل ح��ض��ارات��ن��ا 
المهددة باالنقراض. االنحطاطيون اإلسالمويون، 
م��ن ظالميي ال��س��ّن��ة وال��ش��ي��ع��ة، م��ع ف��ل��ول األنظمة 
 

ّ
الديكتاتورية، وقوى اإلره��اب والتكفير، ومن لف
��ه��م م��ن أت��ب��اع وزب��ان��ي��ة وأق��ل��ي��ات ع��رق��ي��ة وإثنية 

ّ
ل��ف

ودينية، هؤالء هم قوى الجريمة. وال استثناء.
كلما سنحت لكم فرصة، أو موقعة، عليكم أن 
ت��س��ت��دِرج��وا الجريمة إل���ى ال��ف��ّخ. ه���ذه ه��ي طبيعة 
إليها.  َم��ن ينضّم  أن تضّم  ال��ش��رف، ويجب  الئحة 
وال ه����وادة. ولتكن ال��ض��رب��ة م��وج��ع��ة: ه��ي ال تقتل 
إاّل إذا وّجهتموها إلى عقر النخاع الشوكي. هكذا 
فقط ُيثأر للشعوب واألوطان، ابتداًء بلبنان وسوريا 
الجريمة. فاثأروا  م من 

َ
ُينتق والعراق، وهكذا فقط 

وانتِقموا... قبل فوات األوان!
أيها األح��رار؛ لبنان في خطر نهائي. شأنه شأن 
سوريا والعراق. فلسطين بالطبع وبالتأكيد. هذه 
البلدان األربعة هي قلب الشرق األدنى، وهي محور 
المواجهة الثقافية والوجودية الحقيقية. ال مجال 

لالختباء وراء أّي حقيقٍة أخرى.
يهّمني أن أنهي ه��ذه االفتتاحية بما قاله بول 
الجرائم، وعّما يمكن أن ينطبق،  فاليري يومًا عن 
وف��ي مقدمهم بعض  أهلنا،  اح��ت��م��ااًل، على بعض 
المثقفين والمناضلين األحرار، من جرائم "سرية"، 
ال تبصر النور: "األسباب" التي تجعل المرء يمتنع 
عن ارتكاب الجرائم مدعاة للخجل أكثر من الجرائم 

نفسها.
التعب، اليأس، السكوت، التطنيش، االنتهاز، 
ال���ه���رب، ال��ت��غ��اف��ل، ال��ت��ع��ّود، ال��ت��واط��ؤ ال���س���اذج، أو 
الجريمة، قد  إلى قافلة  االنضمام س��ّرًا وبالواسطة 
تكون هي هذه "األسباب". فال تجعلوا منها سببًا 
على  السفلة  المجرمين  يساعد  إضافيًا  موضوعيًا 
اإليغال في جريمتهم اللبنانية، السورية، العراقية، 

العربية، اإلسالمية، الشرقية، هذه!
الئحة الشرف تنتظر. المسألة ال تحتمل المراوغة 
والتسويف. أما الضربة ففي قعر النخاع الشوكي. 

فهي وحدها الضربة القاضية! 

akl.awit@annahar.com.lb
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نداء لحماية لبنان
سمير فرنجية

الحديث  تاريخه  العربي في  المشرق  لم يشهد 
ب��ات يهدد  ال��ي��وم م��ن عنف مجنون  م��ا يشهده 
دواًل ب����ال����زوال. ول����م ي��ش��ه��د ل��ب��ن��ان م���ن أخ��ط��ار 

اليوم من جراء الحروب الدائرة  كالتي يواجهها 
من سوريا  اليه  الالجئين  وتدفق  المنطقة  في 
والعراق، الذي كاد عددهم يوازي عدد اللبنانيين 

المقيمين في بلدهم.
في مواجهة هذا الزلزال، رأت قيادات مسيحية 

تاريخية  أخ��ط��اء  ح���ان لتصحيح  ق��د  ال��وق��ت  أن 
ارتكبت في حق البالد واالتيان بعد طول انتظار 
برئيس "قوي" يعيد إلى المسيحيين حقوقهم 

المفقودة.
في العام 1988، رفضت هذه القيادات إجراء 
االنتخابات الرئاسية وجعلت من إنهاء االحتالل 
السوري أولوية، فدخلت في حرب تحرير كادت 
العالم لوقف  البالد لوال تدخل  أن تقضي على 
ال��ح��رب وال��ت��وص��ل ال���ى ت��س��وي��ة ال��ط��ائ��ف. لكن 
هذه القيادات رفضت هذا االتفاق بحجة أنه ال 

يتضمن انسحابًا سوريًا فوريًا من لبنان، وعمدت 
إلى استبدال حرب التحرير ب�"حرب إلغاء"، األمر 
الذي أفسح في المجال الحتالل سوري للبنان، 

دام،  بمباركة دولية، مدة 15 سنة.
في العام 2005، وبعد خروج الجيش السوري 
المسيحية  ال��ق��ي��ادات  ه��ذه  انتقلت  لبنان،  م��ن 
من ضفة ال��ى أخ��رى، وعملت على ص��وغ "ورق��ة 
ت��ف��اه��م" م��ع خ��ص��وم األم���س لنيل تأييدها في 
بحثها عن رئيس "ق���وي". وه��ي بهذا االنتقال 
فتحت الباب أمام عودة سوريا إلى لبنان، األمر 

الذي دفع اللبنانيون ثمنه غاليًا.
في العام 2015، أي بعد 27 سنة على بداية 
هذه "المأساة الرئاسية"، قررت هذه القيادات 
الجميع  تضع  وأن  األم���ر،  تحسم  أن  المسيحية 
رئيس.  أو ال  "ق���وي"  رئ��ي��س  أم���ام مسؤولياته: 
ف��اش��ت��رط��ت ع��ل��ى ال��ن��واب االق����رار مسبقًا بمبدأ 
الرئيس "القوي" لكي يسمح لهم بعقد جلسة 
ان��ت��خ��اب. ل��م ت��ت��وف��ر ه���ذه ال��م��واف��ق��ة المسبقة، 
ف��اض��ط��رت ه���ذه ال��ق��ي��ادات ال���ى اخ��ت��ي��ار ال��ف��راغ 

الرئاسي.

انفصام خطير. فهناك  ع��ن  ال��واق��ع  ه��ذا  ينم 
مشهدان لم يعد من عالقة بينهما:

ال��م��ش��ه��د األول ي��ت��ل��خ��ص ف���ي اآلت������ي: دول���ة 
ومؤسسات تواجه خطر االنهيار؛ مجتمع يعاني 
م��ن ان��ق��س��ام م��ذه��ب��ي ق��د ي��ه��دد ال��س��ل��م األه��ل��ي؛ 
حرب غير معلنة تدور رحاها على طول الحدود 
م���ع س����وري����ا؛ اق���ت���ص���اد ع��ل��ى ت���راج���ع م���ع ازدي�����اد 

متواصل لعدد الالجئين. 
ال��ث��ان��ي فيتلخص ف��ي ص���راع على  أم��ا المشهد 

مركز رئاسة الجمهورية، مع ما يرافق ذلك 

أيها األحرار؛ لبنان في خطر نهائي. 
شأنه شأن سوريا والعراق. فلسطين 

بالطبع وبالتأكيد. هذه البلدان 
األربعة هي قلب الشرق األدنى، 

وهي محور المواجهة الثقافية 
والوجودية الحقيقية. ال مجال 

لالختباء وراء أّي حقيقٍة أخرى

هذا هو مصير شجرة لبنان اذا ُتِركت في أيدي أنذال الدهر.
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من "أوراق تفاهم" بين األحزاب المسيحية 17
ومن مطالبة بتعديل الدستور الستبدال االنتخاب 
المسيحيون   – مرحلتين  على  شعبي  باستفتاء 
وص��واًل   - خيارهم  يؤكدون  والمسلمون  يختارون 
الى الدعوة إلى إلغاء اتفاق الطائف وتنظيم مؤتمر 

تأسيسي لوضع أسس "الجمهورية الثالثة".
عدنا اليوم الى العام 1988.

السنوات  تلك  ك��ل  تجربة  م��ن  نتعلم شيئًا  ل��م 
التي شهدت دورًا مسيحيًا مميزًا أدى الى اطالق 

ان��ت��ف��اض��ة ك��ان��ت األول�����ى ف���ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ضد 
 – التي  االنتفاضة  تلك  الديكتاتورية،  األنظمة 
والكالم هنا للمجمع البطريركي الماروني -  "فتحت 
ال��ب��اب ل��ل��خ��الص ال��وط��ن��ّي ب��ت��وّح��د غ��ال��ب��ّي��ة الشعب 

اللبنانّي على نحٍو غير مسبوق".
لم نتعلم شيئًا من تجربة العيش المشترك التي 
يمتاز بها لبنان، تلك التجربة التي تكتسب اليوم 
أهمية استثنائية بسبب فرادتها في العالم عمومًا، 
في  والمسلمين  المسيحيين  ش��راك��ة  ح��ي��ث  م��ن 

إدارة دول��ة واح��دة، وفرادتها في العالم اإلسالمي 
في  والشيعة  ة  السنَّ ش��راك��ة  حيث  م��ن  خصوصًا، 

إدارة الدولة ذاتها.
ل����م ن��ت��ع��ل��م ش��ي��ئ��ًا م����ن ت��ج��رب��ة ال��ك��ن��ي��س��ة ال��ت��ي 
ي��زال يتمسك  ال  ال��ذي  الطائفي  المنطق  تخطت 
ب��ه "األق����وي����اء" ف��ي ال��ط��ائ��ف��ة وك���ان���ت، م��ع المجمع 
البطريركي الماروني 2006، من أّول المنادين في 
هذا العالم العربي بإقامة الدولة المدنية، القائمة 
وعلى  والتعددية"  المواطنية  بين  "التوفيق  على 

"التمييز الصريح، حتى حدود الفصل، بين الدين 
والدولة، بداًل من اختزال الدين في السياسة، أو 
تأسيس السياسة على منطلقات دينية لها صفة 

المطلق". 
ف��ي ت��اري��خ ل��ب��ن��ان ال��م��س��ت��ق��ل، أت���ى ال���ى س��دة 
الرئاسة رئيس "ضعيف" وفق المفهوم المعتمد 
ال��ي��وم للقوة، ه��و ال��ل��واء ف��ؤاد ش��ه��اب. فكان أن 
ت���زال مؤسساتها  ال  دول���ة  "الضعيف"  ه��ذا  بنى 
��م ح��ي��ات��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة. واح��ت��رم 

ّ
ح��ت��ى ال���ي���وم ت��ن��ظ

تمديد  فرفض  ب��الده،  "الضعيف" دستور  ه��ذا 
واليته.

بناء  لنعيد  التواضع  من  قليل  اليوم  المطلوب 
بين  التمييز  على  تقوم  ال  ج��دي��دة  وطنية  تجربة 
"االق����وي����اء" و"ال���ض���ع���ف���اء"، ب���ل ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ي��ز بين 
م���ن مختلف  ال���ح���رب  اس��ت��خ��ل��ص��وا دروس  ال���ذي���ن 
ال��ط��وائ��ف، وأدرك����وا أهمية ال��وص��ل وال��ش��راك��ة مع 
اآلخر المختلف، وهم اليوم األكثرية، وبين الذين، 
وم��ن مختلف الطوائف أي��ض��ًا، ل��م ي��غ��ادروا كهوف 

ع��ص��ب��ي��ات��ه��م ال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��م��ذه��ب��ي��ة، وال ي��زال��ون 
يعتبرون اآلخر المختلف مصدر تهديد لوجودهم، 

ينبغي العمل على إقصائه.
ال���وق���ت ي��ده��م��ن��ا، وال���ت���ط���ورات ال��ت��ي تشهدها 
ال��م��ن��ط��ق��ة ت���ت���س���ارع، ف��ع��ل��ي��ن��ا ط����ّي ص��ف��ح��ة ال��ف��راغ 
الرئاسي لكي نمّكن الدولة من القيام بدورها في 
حماية هذا الوطن، حماية "الضعفاء"، ولكن أيضًا 
"األق��وي��اء"، الذين باتوا اليوم في حال صعبة، من 

العراق وصواًل الى اليمن، مرورًا بسوريا.

فئة عليا من الشّبيحةالنخب الثقافية العربية وإشكالية التصدي للتدمير الثقايف 

مسعود ضاهر 

ليس من شك في أن ثقافة المواطنة التي تبنتها 
الدول الديموقراطية الحديثة في مرحلة نهوضها 
ساهمت في تطوير مؤسساتها، وحماية سيادتها 
الوطنية. وساعدت ثقافة المواطنة وقيم العيش 
ال��م��ش��ت��رك ع��ل��ى ت��ع��زي��ز االن��س��ج��ام وال��ت��ن��اغ��م بين 
ق��وم��ي��ات م��ت��ع��ددة، وت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة 
لكن  شعوبها.  لجميع  المستدامة  واالق��ت��ص��ادي��ة 
تلك الدول تواجه اليوم عولمة همجية متفلتة من 
موازنات  ترصد  وه��ي  األخالقية.  الضوابط  جميع 
ض��خ��م��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���ال���ت���راث ال��ث��ق��اف��ي اإلن��س��ان��ي 
إلى  وتسعى  اإلنسانية،  الحضارة  في  ومساهمته 
ال��ح��وار م��ع ال��ث��ق��اف��ات األخ����رى م��ن م��وق��ع اإلح��ت��رام 

المتبادل لبناء عولمة اكثر انسانية. 
ف��ي صيغتها  المواطنة،  ثقافة  أن  ذل��ك  دالل��ة 
األول�����ى ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة م���ق���والت ع��ص��ر األن������وار في 
أوروبا، ُبنيت على قيم إنسانية وأخالقية جامعة، 
ال��دول  بين  المتبادلة  الثقة  تعزيز  ف��ي  ونجحت 
إن��ط��الق��ا م��ن اح��ت��رام سيادتها ال��وط��ن��ي��ة، وق��راره��ا 
األوروبيون  المتنورون  نشر  المستقل.  السياسي 
وَمن تأثر بهم من متنوري الدول األخرى، مقوالت 
احترام  المواطنة تتطلب  ثقافة  أن  نظرية تؤكد 
إط��الق نهضة  القومية كفاعل أساسي في  اللغة 
الدائم مع  للتواصل  أداة  القومية  سليمة. فاللغة 
ت���راث شعوب  التقليدي م��ن ج��ه��ة، وم���ع  ال��ت��راث 
إلى  اإلبداعية  أعمالها  وترجمة  وثقافاتها  العالم 
اللغة القومية من جهة أخرى. إهمال اللغة القومية 
وإحالل لغات اخرى مكانها في المخاطبة اليومية 
والتدريس واالنتاج الثقافي تحت ستار الدخول 
ال���خ���ادع ف���ي ال��ع��ال��م��ي��ة، ي��ق��ود ف���ي ال����ض����رورة إل��ى 
من  التخلص  أو  ت��ج��اوزه��ا  يصعب  ثقافية  تبعية 
الثقافية  التبعية  الكبيرة. بدا واضحا أن  أضرارها 
إلى  ق���ادت  الغربية  الثقافات  ت��ج��اه  ال��ي��وم  للعرب 
هزيل  ثقافي  إن��ت��اج  ع��ن  وتمخضت  االس��ت��ي��الب، 
العرب  المتنورين  غالبية  أن  علما  العربية.  باللغة 
ش��ددوا على ض��رورة التمسك باللغة العربية لكي 
تلعب الدور األساسي في المحافظة على هويتهم 
بعض  أن  وم��ع  الثقافية.  وخصوصيتهم  المميزة 
الدول تبنت القوة الناعمة وليس العسكرية لحل 
األزمات الموروثة بالطرق الديبلوماسية، فإن تلك 
القوة نجحت في بناء التضامن اإلنساني لمعالجة 
األزم����ات ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي ال����دول ال��م��ت��ط��ورة، لكنها 
بدت عاجزة عن درء أخطار النزعة العسكرية لدى 
دول متحكمة في عصر العولمة، وتدعم منظمات 
الثقافات  رك��ائ��ز  تدمر  ت��زال  وال  دم��رت  تكفيرية 
القديمة في منطقة الشرق األوسط التي ابُتليت 
بأنظمة ديكتاتورية تسلطية، وبمعارضة دموية 
فاقت األنظمة التسلطية من حيث درجات العنف 

والتدمير الممنهج للتراث الثقافي.     
في هذا المجال ال بد من طرح أسئلة منهجية 
حول ما قدمته األنظمة التسلطية العربية لتعزيز 
م��وق��ع ال��ع��رب ف��ي ال��ن��ظ��ام ال��ع��ال��م��ي ال��ج��دي��د، وف��ي 
العربية من  الدولة  الثقافة الكونية. فهل أفادت 
متميزة  عربية  بخصائص  حداثتها  لتبني  الغرب 
عن الحداثة الغربية؟ هل درس مثقفوها اسباب 
ن���ج���اح م��ن��ظ��وم��ة ال������دول ف���ي االت����ح����اد األوروب�������ي، 
باإلعتماد  األق��ص��ى،  وال��ش��رق  الالتينية،  وأم��ي��رك��ا 

على الديموقراطية وليس الحكم التسلطي؟ هل 
أن لدى منظومة الدول العربية رؤية استراتيجية 
لبناء  ال���خ���ارج  م��ع  واالن��س��ج��ام  ال��داخ��ل��ي  للتضامن 
ع��ول��م��ة أك��ث��ر إن��س��ان��ي��ة م��ن ال��ع��ول��م��ة ال��غ��رب��ي��ة التي 
تأسست على نيوليبيرالية متوحشة تهدد اليوم 
المتنورون  ن��ش��ره  م��ا  تجاهلت  ول��م��اذا  بإنهيارها؟ 
العربية  ال��دول  من مقوالت نظرية كثيرة تطالب 

باحترام شعوبها كمواطنين ال كرعايا؟   
كاحترام  عامة  مبادئ  المقوالت  تلك  تتضمن 
اإلنسان بصفته قيمة إنسانية في ذاتها، واحترام 
المواطن في إطار نظام القيم األخالقية واالنسانية. 
وح�����ددت واج���ب���ات ال��ح��اك��م ال��ص��ال��ح ت��ج��اه رعيته 
العادلة،  ال��دول��ة  ال��ح��اك��م، وشرعية  تجاه  وال��رع��ي��ة 
وص��ف��ات ال��راع��ي ال��ص��ال��ح. ودع���ت إل��ى االستقامة 
واالخ���������الص ف����ي ال���ع���م���ل، واح�����ت�����رام ال���ق���وان���ي���ن، 
وال��م��ع��ام��ل��ة ال��ح��س��ن��ة ف���ي ال��ع��الق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة، 
والمحافظة على  كل ما هو  إيجابي في التقاليد 
واألع���راف ال��م��وروث��ة. ورك��زت تلك المقوالت على 
احترام جميع األديان، وتعزيز الروابط بين مختلف 
القوميات الموجودة منذ قرون طويلة على امتداد 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي. وح���ذرت م��ن ت��دخ��ل رج���ال الدين 
الشابة  األجيال  تعليم  إل��ى  السياسة. ودع��ت  في 
واإلخ��الص  وال��رص��ان��ة،  الحسن،  السلوك  ممارسة 
الجماعة،  مع  واالنسجام  المتبادلة،  العالقات  في 

وال��ت��ن��اغ��م م���ع ال��ب��ي��ئ��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وح���ب ال��وط��ن، 
والتركيز على الوحدة الوطنية لبناء دولة عصرية 

قادرة على مواجهة تحديات العولمة.
عقالنيا  م��دخ��ال  ال��ت��ن��وي��ري��ة  ال��م��ق��والت  شكلت 
قويا  وراب��ط��ا  المختلفة،  القوميات  بين  للتفاهم 
ل��م��ج��م��وع��ات ب��ش��ري��ة ك��ب��ي��رة ت��ن��ت��س��ب إل���ى ادي���ان 
األساسية  غايتها  كانت  سماوية.  وغير  سماوية 
إيجاد العروة الوثقى لحماية الوحدة الداخلية في 
جميع الدول العربية، وذلك من خالل احترام كرامة 
الجماعات  خصوصية  على  والمحافظة  اإلن��س��ان، 
ال��ق��وم��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة، وال��ت��ف��اع��ل االي��ج��اب��ي ف���ي ما 
والتنوع  الثقافية  ال��ت��ع��ددي��ة  على  حفاظا  بينها 
ال��دي��ن��ي، وه��م��ا س��م��ت��ان أس��اس��ي��ت��ان م���ن س��م��ات 

العولمة.  زمن  العصرية في  الديموقراطية  الدولة 
وقد أفادت منها دول كثيرة لبناء نظام سياسي 
واالنسجام  الداخلي  التناغم  على  عقالني يحرص 
بين جميع المواطنين على قاعدة أن البشر أخوة 
معتقداتهم  طبيعة  ع��ن  ب��م��ع��زل  اإلن��س��ان��ي��ة،  ف��ي 
ثقافة  دور  على  وش���ددت  الدينية.  وطقوسهم 
العربية  المجتمعات  لتحصين  المشترك  العيش 
األخ��الق��ي��ة واالن��س��ان��ي��ة. وع��ق��دت سلسلة  بالقيم 
والديني  الثقافي  ال��ح��وار  مؤتمرات  من  متواصلة 
ف����ي أك���ث���ر م����ن دول������ة ع���رب���ي���ة. وأوص�������ت ب���ض���رورة 
العملية  الممارسة  ف��ي  اإلنسانية  القيم  تطبيق 
األخ��رى  العالم  وم��ع شعوب  العربية  الشعوب  بين 
ع��ل��ى ق���اع���دة ت��ع��زي��ز ال��ت��ف��اه��م وال��ث��ق��ة ال��م��ت��ب��ادل��ة 
ل��ض��م��ان ال��م��ص��ال��ح ال��م��ش��ت��رك��ة. ف��ي زم���ن العولمة 
وث���ورات ال��ت��واص��ل واإلت��ص��ال  واإلع���الم واإلع���الن، 
منها،  المكتوبة  العصرية،  اإلع��الم  وسائل  تلعب 
سرعة  ف��ي  أساسيا  دورا  والمرئية،  والمسموعة، 
ان��ت��ق��ال ال��م��ع��ل��وم��ات، وف���ي ال��ت��أث��ي��ر ال��م��ب��اش��ر على 
األف�����راد م���ن خ���الل ال���"ف��اي��س��ب��وك"، وال���"ت��وي��ت��ر"، 
واألن����ت����رن����ت، وم���ح���ط���ات ال���ت���ل���ف���زة، واإلذاع����������ات، 
وال��ص��ح��ف وغ��ي��ره��ا. وق���د ان��ح��رف��ت ب��ع��ض وس��ائ��ل 
الطائفية  الغرائز  العربية في زمن إنفالت  اإلع��الم 
والمذهبية والقبلية على إمتداد العالم العربي عن 
رسالتها التنويرية في تحويل ثقافة المواطنة إلى 

قوة فاعلة على أرض الواقع.
بين قوى  ال��ي��وم س��ج��االت يومية  فهي تشجع 
تحرض على العنف من مواقع سياسية متباينة. 
وتخلى بعضها عن وظيفة اإلعالم الحر المسؤول، 
إل��ى اإلنفتاح على معرفة اآلخ��ر واحترام  وال��دع��وة 
خصوصياته لتعزيز الروابط معه، وتطوير التبادل 
والتدخل  الحروب  أشكال  كل  ورف��ض  الثقافي، 
في شؤون ال��دول األخ��رى، ودع��وة ال��دول الكبرى 
األزم��ات  ح��ل  ف��ي  الفاعلة  الدولية  المشاركة  إل��ى 
ال��م��وروث��ة ول��ي��س دع��م��ه ب��ال��م��ال وال���س���الح، ومنع 
انتشار السالح النووي ووضعه تحت رقابة فاعلة 
من األمم المتحدة، وتغليب الحلول الديبلوماسية 
ال��ت��ي ت��رع��اه��ا األم����م ال��م��ت��ح��دة. ل����ذا ت���واج���ه ق��وى 
ق��ادت  ج��دا  ظ��روف��ا صعبة  ال��ي��وم  العربية  التنوير 
ال��ك��ث��ي��ري��ن م��ن��ه��ا إل���ى م���غ���ادرة ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي في 
هجرة دائمة إلى الخارج بعدما سّدت اآلفاق أمام 
إلى  يحتاج  ال��ذي  الفاعل  العربي  الثقافي  العمل 
نضاالت طويلة األمد لتوعية الرأي العام، ودعوته 
إلى اإلنخراط المباشر في معالجة قضاياه الملحة 
التي تطول مستقبل البشرية جمعاء، والتصدي 
لقوى التدمير اإلنساني والثقافي بكل الوسائل 

المتاحة.
بين  المثمر  التعاون اإلعالمي  وفي حين تطور 
ش��ع��وب ال��ع��ال��م ف��ي مختلف ال��م��ج��االت م��ن خ��الل 
ث����ورات ال��ت��واص��ل واإلع����الم واإلع����الن ال��ت��ي حولت 
العالم إلى قرية كونية، فقد ارتّدت األنظمة العربية 
ن��ح��و تبني ال��م��زي��د م��ن ال��ش��ع��ارات االي��دي��ول��وج��ي��ة 
الداخلية  الروابط  وتفككت  المتشددة،  الدينية 
تحديات  تواجه  وه��ي  السكانية،  مكوناتها  بين 
وغياب  الوطنية،  الوحدة  غياب  في ظل  العولمة 
ام��ت��داد  على  السليمة  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة  ال��م��م��ارس��ة 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي. ول��م تعد وس��ائ��ل اإلع���الم العربية 
ت��ول��ي اإله��ت��م��ام ال��ك��اف��ي ب��ن��ش��ر ال��ق��ي��م ال��ث��ق��اف��ي��ة 
العرب  وال��م��ت��ن��ورون  الفالسفة  عليها  ال��ت��ي ش��دد 

قيم  طليعتها  وف���ي  األول����ى،  النهضة  ع��ص��ر  م��ن��ذ 
الوطنية، واحترام  والوحدة  والتسامح،  المواطنة، 
إعالمية  معارك  تخوض  وه��ي  والتنوع.  التعددية 
التفرقة  على  تشجع  متلفزة  عبر سجاالت  يومية 
الداخلية، وتعزيز النزاعات الطائفية والمذهبية. 
ت��ع��ي��ش م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس������ط ال���ي���وم م��رح��ل��ة 
وهي  الشامل  الدمار  أسلحة  امتالك  على  السباق 
الكبيرة  أخطارها  ودرء  صيانتها  على  مؤهلة  غير 

والمحتملة. 
ختاما، تمر النخب الثقافية العربية في المرحلة 
والمعاصر.  الحديث  تاريخها  ف��ي  صعوبة  األك��ث��ر 
لذا تبدو شعاراتها طوباوية، وال تترك أثرا يذكر 
وما  ال��ع��رب��ي��ة.  الثقافية  أو  السياسية  ال��ح��ي��اة  ف��ي 
المساءلة  بتبني  القمعية  السلطة  تطالب  برحت 
والشفافية. وتدعو القوميات واألديان، وهي في 
والجماعي،  الفردي  الدموي،  العنف  ممارسة  قمة 
إلى بناء الوحدة الوطنية في غياب دولة مركزية 
قوية وجامعة. فتحقيق تلك المقوالت الطوباوية 
رهن بقيام قاعدة صلبة لمنظومة تربوية حداثية 
المدنية،  للمواطنة  ت��ؤس��س  العربية  ال���دول  ف��ي 
وال���م���ش���ارك���ة ف���ي م���ؤس���س���ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي 
ال��درج��ة األول���ى ع��ن تطوير معارف  المسؤولة ف��ي 
الفرد، واستثمار التكنولوجيا الرقمية وإيجاد سبل 
ال��م��دروس ف��ي ث���ورات العلم والتواصل  االن��خ��راط 
التي غّيرت وجه العالم وجعلته قرية كونية تقوم 
على اقتصاد المعرفة. يالحظ أن فشل العرب في 
التقاتل  إل��ى  دفعهم  العولمة،  تحديات  مواجهة 
الداخلي، وفق أجندات إقليمية ودولية قادت إلى 
وتدمير  الماليين،  وتهجير  األل��وف،  مئات  مقتل 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال����ت����راث اإلن���س���ان���ي ال�����ذي تحتضنه 
بنائه  في  وساهمت  الراهنة،  العربية  المجتمعات 
شعوب عربية وغير عربية. وباتت تيارات واسعة 
من العرب تظهر حذرا شديدا تجاه أخطار العولمة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وت��خ��ش��ى ع��ل��ى خ��ص��وص��ي��ة ال��ث��ق��اف��ات 

العربية واإلسالمية المحلية. 
انسانيا  تراثا  العربية  الثقافية  النخب  تمتلك 
ح��اف��ال ب��ال��ق��ي��م ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ن��اض��ل م���ن أجلها 
المتنورون العرب ودفعوا الثمن في مواجهة قوى 
ظ��الم��ي��ة وت��ك��ف��ي��ري��ة م��ن ج��ن��س��ي��ات مختلفة، في 
ال��دوام  ال��خ��ارج. وكانت تشكل على  الداخل وم��ن 
ك��ت��ل��ة ص��ل��ب��ة ت��ص��ر ع��ل��ى ب��ن��اء دول دي��م��وق��راط��ي��ة 
العرب قوة بشرية  على أسس سليمة تجعل من 
واق���ت���ص���ادي���ة ك��ب��ي��رة، وت��م��ت��ل��ك ث��ق��اف��ة إن��س��ان��ي��ة 
عريقة. فهل تستطيع النخب العربية إعادة رص 
صفوفها للجم وحش التطرف الديني والسياسي، 
ونشر ثقافة التسامح لتعزيز الثقة المتبادلة بين 
والتكامل  السياسي،  والتضامن  أنفسهم،  العرب 
إقليمي  ق��ط��ب  إل���ى  ال��ع��رب  لتحويل  اإلق��ت��ص��ادي 

فاعل في النظام العالمي الجديد؟        
نعيد التذكير هنا بعبارة غبريال غارثيا ماركيز: 
ال���ن���اس قد  ت��ع��ن��ي أن  ال���ظ���الم ال  م���ن  ل��ح��ظ��ة  "إن 
اصيبوا بالعمى". وحتى تستعيد النخب الثقافية 
الفاعل  دوره��ا  لعب  على  بقدرتها  ثقتها  العربية 
قوى  إدان��ة  أوال  عليها  الديموقراطي  التغيير  في 
وعدم  بجرأة،  والخارجية،  منها  الداخلية  التدمير، 
تستذكر  ل��و  وح��ب��ذا  الهمجية.  ممارساتها  تبرير 
مقولة الفيلسوف نيتشه: "وأنت تقاتل الوحش، 

إحذر أن تصبح وحشا". 

راتب شعبو

تحتاج  س��وري��ا  ف��ي  التشبيح  ظ��اه��رة  ك��ان��ت 
إل��ى ت��وف��ر ش��رط��ي��ن، األول ه��و رس���وخ أكيد 
ل��ل��س��ل��ط��ة، وه���ذا م��ا ت��ح��ق��ق ب��ع��د ه��زي��م��ة كل 
ال��م��ن��ازع��ي��ن م���ن داخ����ل ال��ج��ي��ش أو خ��ارج��ه، 
ع��ق��ب  ال���ي���س���ار، وال س��ي��م��ا  أو  ال��ي��م��ي��ن  م����ن 
ل���"األخ��وان  المسلح  المسعى  على  االنتصار 
 ،)1982( ال��ن��ظ��ام  إس��ق��اط  ف��ي  المسلمين" 
تبعات  على  التغلب  م��ن  ال��ن��ظ��ام  تمكن  ث��م 
مرض األسد األب )1983-1984(، ونجاحه 
ف����ي إع������ادة ت���رت���ي���ب ع����الق����ات ك���ب���ار ال���ق���ادة 
األسد  رفعت  استبعاد  مع  فيه  العسكريين 
وبشكل  النظام  في  قوته  مرتكزات  وضرب 
خاص حل قوات "سرايا الدفاع". بعد ذلك 
ت���ع���ززت ال��س��ل��ط��ة وخ����رج ال��م��ج��ت��م��ع ال��س��وري 
ب��ك��ل��ي��ت��ه )ول��ي��س ف��ق��ط أح���زاب���ه ال��م��ع��ارض��ة( 
مهزومًا ينظر إلى السلطة القائمة على أنها 
قدر ال فكاك منه، يفوز َمن يواليها ويخسر 
َم���ن ي��ع��ارض��ه��ا، ح��ت��ى ب���دا ال��ف��ع��ل ال��م��ع��ارض 
المجتمع  أن  لو  الجنون. ظهر كما  من  ضربًا 
السوري نادم على ما بدر من بعض فئاته من 
بأن  ذنبه،  عن  ر 

ّ
يكف وراح  ومعارضة،  تمرد 

والمسجونين  المقتولين  أبنائه  عن  سكت 
وال���م���ح���اَص���ري���ن ب��ك��ل أش���ك���ال ال���ق���ي���ود. في 
القائد"،  "األب  ع��ب��ارة  تبلورت  الفترة  تلك 
وحرمانهم  وقتلهم  المعارضين  َسجن  وبات 
تعبير  م��ج��رد  ال��م��دن��ي��ة  أب��س��ط حقوقهم  م��ن 
ع���ن غ��ض��ب األب ع��ل��ى أب��ن��ائ��ه. ت��ل��ك ك��ان��ت 
المجتمع  ال��ت��ي ه��ده��دت ض��م��ي��ر  ال��ت��خ��ري��ج��ة 
الحقوق  انشغل في استدرار  الذي  السوري 
من "األب"، عبر تحريض مشاعر الرحمة في 
قانون  من  البالد  في سياسة  يعد  لم  قلبه. 
الغلبة للسلطة  الغلبة، وكانت  سوى قانون 
وح���ده���ا ال ش��ري��ك ل��ه��ا. ت��ل��ك ال��ب��ي��ئ��ة ك��ان��ت 
الشرط األول ولكن غير الكافي لبروز ظاهرة 

الشّبيحة.

الشرط الثاني الذي كانت تحتاجه ظاهرة 
الحاكمة  النخبة  أف���راد  ت��واط��ؤ  ه��و  التشبيح 
وَم��ن  أنفسهم  م��ك��اف��أة  ع��ل��ى  بينهم،  م��ا  ف��ي 
ب��أن ي��دوس��وا ق��ان��ون دولتهم نفسه  وااله���م 
وي��ج��ع��ل��وا م��ن ال��غ��ل��ب��ة أي��ض��ًا ه��ي ال��ح��ك��م في 
ترويع  واالقتصادية.  االجتماعية  العالقات 
الشّبيحة.  نهبه، هذا هو شعار  ثم  المجتمع 
وع��ل��ي��ه، ش��ه��دت س��وري��ا أس���وأ م��ا يمكن أن 
ازده���ار كل  ب��ه مجتمع، وه��ي ظ��اه��رة  ُيبتلى 
أش���ك���ال م��خ��ال��ف��ة ال���ق���ان���ون ب��ح��م��اي��ة أج��ه��زة 
المجتمع  ت��ح��ول  ف��ب��ع��دم��ا  ال��ق��ان��ون.  تطبيق 
أجهزة  إل��ى جثة سياسية على يد  ال��س��وري 
ال��ق��وة ف��ي ال���دول���ة )ال��ج��ي��ش وال��م��خ��اب��رات(، 
يعقب  ال���ذي  ال���دود  بمثابة  الشّبيحة  ظ��ه��ر 

الموت. 
 

ّ
ه��م ظل الشّبيحة  إن  ال��ق��ول  دقيقًا  ليس 
. كانوا في الواقع دولة 

ّ
الدولة أو دولة الظل

داخلية فعلية ال عالقة لها بالظل سوى من 
ال��واق��ع  إل��ى  أن��ه��ا غير رسمية. األق���رب  حيث 
أن الدولة الرسمية هي ظل دولة الشّبيحة. 
وذل�����ك ب���ق���در م���ا ي��م��ك��ن ال���ق���ول إن ال��غ��ري��زة 
والمصالح الشخصية تشّكل المحّرك الفعلي 
ل��ع��ق��ل ال��ش��خ��ص ال����دن����يء. ي��م��ك��ن م���ث���اًل أن 
تتحول آليات مشروع "رسمي" ما بسائقيها 
وف��ن��ي��ي��ه��ا وم��ح��روق��ات��ه��ا إل���ى ال��ع��م��ل ل��ص��ال��ح 
م���ش���روع خ����اص ألح����د ال��ش��ّب��ي��ح��ة، م���ن دون 
اعتبار  دون  وم��ن  ال��رس��م��ي  للمشروع  اع��ت��ب��ار 
ال��س��ائ��ق��ي��ن والفنيين  ع��م��ل  ل��س��اع��ات  ح��ت��ى 
أليام  البيت  إل��ى  العودة  من  ُيمنعون  الذين 
أو أسابيع حتى تكتمل "المهمة" ومن دون 
أي تعويضات، وتحت طائلة العقاب الذي ال 

يخفى على أحد. 
أحد  إل��ى  تفتقر  الشّبيحة  دول���ة  أن  على 
أه��م أرك���ان ال��دول��ة وه��و ال���رأس. إن��ه��ا أق��رب 
الرؤوس،  إلى تجمع فيديرالي من  ما تكون 
أو معلن  ت��ف��اه��م ض��م��ن��ي  ع���الق���ة  ت��ح��ك��م��ه��م 
اإلقطاعات.  أو  النفوذ  مناطق  اقتسام  على 
معينة،  أساسية  م��واد  استيراد  احتكار  من 
إل���ى اح��ت��ك��ار خ��ط ت��ه��ري��ب م��ع��ّي��ن، إل���ى بيع 
اس���ت���ع���ادة ح��ق��وق سلبتها  إل���ى  ال���وظ���ائ���ف، 
ال����دول����ة ال���رس���م���ي���ة، م��ق��اب��ل ال���م���ال ...ال������خ. 
م���ن ب��ي��ن ه����ذه ال�������رؤوس ي��م��ك��ن أن ي��وج��د 
مسؤولون رسميون يمارسون دورًا مزدوجًا، 
الرسمية  ال��دول��ة  ف��ي  أساسية  عناصر  فهم 
نفسه.  الوقت  في  تشبيح  وزعماء  المعلنة، 
ي���س���ت���خ���دم أح�����ده�����م ص���الح���ي���ات���ه ل��ي��ش��ب��ك 
عالقات مع رؤوس التشبيح اآلخرين، وأيضًا 
ل��ي��ح��ي��ل م��رؤوس��ي��ه إل���ى أت��ب��اع ت��ح��ت طائلة 
وغير  الوظيفية  االن��ت��ق��ام��ات  أص��ن��اف  شتى 

الوظيفية. 
كان ذلك قبل انتفاضة الشعب السوري. 
ب��ع��ده��ا ت��ب��دل��ت ع���الق���ة ال����دول����ة ب��ال��ش��ّب��ي��ح��ة 
يحميهم.  كان  الذي  النظام  لنجدة  وهبوب 
ح��ي��ن دّب����ت ال����روح ف��ي ال��ج��س��د ال����ذي اع��ت��اد 
ال��ش��ب��ي��ح��ة أك���ل���ه م���ي���ت���ًا، ش������ارك ه������ؤالء ف��ي 
إلى  الشّبيحة  ت��ح��ول  م��ج��ددًا.  قتله  م��ح��اول��ة 
تحت  مباشرة  غير  سياسية-عسكرية  أداة 
اسم اللجان الشعبية ثم ليتحولوا مع الوقت 
إل��ى ج��ه��از ق��ت��ال وق��م��ع م��ب��اش��ر ت��اب��ع للدولة 
ال��رس��م��ي��ة ب���اس���م ج��ي��ش ال����دف����اع ال��وط��ن��ي. 
الشعبية  اللجان  م��ن  األك��ب��ر  القسم  أن  على 
عناصر  من  ليسوا  الوطني  الدفاع  أو جيش 
ال��ش��ّب��ي��ح��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ي��ن. أع����داد ك��ب��ي��رة من 
ال��ش��ب��اب ال���ف���ق���راء وال��م��ت��ع��ل��م��ي��ن دخ���ل���وا في 
ع����داد ه���ذه ال��ت��ش��ك��ي��الت ش��ب��ه ال��ع��س��ك��ري��ة، 
اقتناعًا بأنهم يواجهون تنظيمات إسالمية 
متشددة تستهدف وجودهم )هذا االقتناع 
ترسخ مع بروز دور التنظيمات القاعدية(، أو 
يتقاضونه  الذي  الشهري  الراتب  في  طمعًا 

من انخراطهم هذا، أو للدافَعين معًا. 
الطويلة من "االستقرار  السنوات  غير أن 
الشّبيحة ال  ك��ب��ار  م��ن  األس���دي" خلقت فئة 
عقيدة لها سوى السلطة وال والء لها سوى 
األس��د كما  "تعبد"  لم  الفئة  للمنفعة. هذه 
يتكرر ال��ق��ول، ول��م ت��ر فيه أك��ث��ر م��ن ضامن 
ألن��ش��ط��ت��ه��ا وح������اٍم ل���ه���ا، وال����ي����وم ال ت�����راه إال 
الدفاع  مجهود  في  انخرطت  بعدما  كشريك 
ع���ن ال��ن��ظ��ام ب��م��ا أوت���ي���ت م���ن م����ال وع��الق��ات 
وأت���ب���اع. ه���ذه ال��ف��ئ��ة تنتقد ال��رئ��ي��س، وق��د 
تسخر منه، ولها باع في السياسة يشبه باع 
التاجر بأحوال السوق. هذه فئة تعي ذاتها 
والطائفة  والرئيس  القائمة  السلطة  وت��رى 
والمذاهب وسوريا كلها من موشور منافعها 
فقط. على خ��الف م��ا ه��و ش��ائ��ع، ه��ذه الفئة 
ق��ي��اس��ًا على  وال��ت��غ��ي��ر  للتأقلم  ق��اب��ل��ي��ة  أك��ث��ر 
ع���م���وم ال���م���وال���ي���ن. إن���ه���ا ال ت���غ���رق ف����ي م��ي��اه 
الحاضر، بل تستطلع المستقبل وتحاول أن 
 بخبرتها وثروتها، 

ً
تجد لها مكانًا فيه، معززة

مقتضيات  وفق  تتشكل  تعرف كيف  وهي 
سلطة المستقبل الراجحة. ينبغي رؤية هذه 
عن  المنّمطة  ال��ص��ورة  تحجبها  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ة 

الشّبيحة. 

تدمر بريشة جميل ملعب.

نذّكر بعبارة ماركيز: "إن لحظة من 
الظالم ال تعني أن الناس قد اصيبوا 

بالعمى". وحتى تستعيد النخب 
الثقافية العربية ثقتها بقدرتها 

على لعب دورها الفاعل في التغيير 
الديموقراطي عليها أوال إدانة قوى 

التدمير، الداخلية منها والخارجية، 
بجرأة، وعدم تبرير ممارساتها 

الهمجية. وحبذا لو تستذكر مقولة 
الفيلسوف نيتشه: "وأنت تقاتل 

الوحش، إحذر أن تصبح وحشا"

هذه الفئة من الشّبيحة أكثر 
قابلية للتأقلم والتغير قياسًا 
على عموم الموالين. إنها ال 

تغرق في مياه الحاضر، بل 
تستطلع المستقبل وتحاول 

أن تجد لها مكانًا فيه، معززًة 
بخبرتها وثروتها، وهي تعرف كيف 

تتشكل وفق مقتضيات سلطة 
المستقبل الراجحة. ينبغي رؤية 
هذه الفئة التي تحجبها الصورة 

المنّمطة عن الشّبيحة
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دفاعًا عن املثقف الحقيقّي ضد استبداد العامّي

عال شيب الدين*

ُي����ن����َب����ذ ال���م���ث���ق���ف ال���ح���ق���ي���ق���ي ف�����ي م��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا 
المستبد  السياسي  النظام  من  ليس  وُيضطَهد، 
من  ن��ف��س��ه،  المستبد  المجتمع  م��ن  ب��ل  ف��ح��س��ب، 
مفطورًا  ه��ذا  باعتبار  نفسه،  المستبد  "ال��ع��ام��ّي" 
على كره َمن يفّكر، مشحونًا بالحقد حيال فهمه 
ونورانه، شاهرًا السيف والبلطة والبارودة واليقين 
تفكيره  وج��ه  ف��ي  المطلقة،  ال��واح��دة  والحقيقة 
لة 

َ
إليه نظرة مستدخ ناظرًا  ال��ذي يريد االختراق، 

 خ��ي��ارات��ه، وم��ن ك��ل أفعاله 
ّ

نه بعيدًا م��ن ك��ل تكوِّ
ال��ذي  ذاك  ه��و  الحقيقي  المثقف  لكن  ال��ف��ردي��ة. 
غالبًا ما يشعر الناس في حضوره بأنهم "عظماء". 
يراود الحياة كعاشق ومعشوق. جارفًا. شابًا في عّز 
الظهيرة مهما أمَعن في السنين، وأفضل الشباب 
ذاك الذي يأتي متأخرًا )استلهامًا لنيتشه(. يفّجر 
قنبلة روحية أينما انوجَد، ويرحل. يفرش زّوادته 
ف��ي ال��ب��رّي��ة وال ي��دع��و أح����دًا، ف��َم��ن ش���اء فليأكل، 
إلى  قًا. هارعًا هاربًا 

ّ
وَم��ن شاء فليعزف. هائمًا محل

الجمال، إلى االفتتان. سائرًا على الدروب، حاماًل 
فيلسوفًا.  م��ق��ام��رًا.  ال��ن��ّي��ر.  والعقل  ال��داف��ق  القلب 
��ي��ًا 

ّ
��اًل م��ع��ان��ق��ًا م��ت��ف��ّج��رًا، ال م��ت��أن ش��اع��ر ح���ي���اة. م��ق��بِّ

ب���اردًا  وال  األم����ور،  ات��ج��اه ستسير  أي  ف��ي  منتظرًا 

كفطر،  منبثقًا  قّناصًا.  ال  م��ب��ارزًا  الصيرفّي.  ب��رود 
دًا، ال 

ِّ
راسخًا كشجرة، متدفقًا كعشب. محاِورًا مول

مًا خفيفًا، ال ساكتًا تحت 
ّ
طًا. متكل مستدِرجًا مورِّ

معرفّي  فضوله  الخبيث.  المتواطئ  الثقل  وط��أة 
. هو على  رّي متلصص متعدٍّ

َ
اد، ال حش

ّ
كشفّي وق

اب��ي��ن، ي��ق��ول أح��ي��ان��ًا ش��رًا 
ّ
 ال��ك��ذ

ّ
النقيض م��ن ج���ل

وي��ن��وي ش��رًا، فيفعل خ��ي��رًا. يصير محض نهٍر ال 
ه ضد مستنقع "العامّي".

ّ
 الجريان وال يمل

ّ
يكل

المثقف الحقيقّي الملفوظ 
يتكّتل العامّي والعامّي في مجتمعاتنا الممعنة 
في التقليد دائمًا، ويتحالفان غالبًا ضد المثقف 
الحقيقّي بشكل واٍع أحيانًا وال واٍع أحيانًا أخرى. 
 من شأنهما المحافظة على الثبات 

ٌ
 وتحالف

ٌ
تكتل

ل من شأنه 
َّ
ضد حركة المثقف الحقيقّي الذي ُيقل

انتقامًا من إزه��اره الذي ال ينضب، ولن. فاإلزهار 
يتفاوت  المضّرجة.  فضيلته  كينونته،  طبيعته، 
المثقف  ض��د  االستراتيجّي  التكتيكي  التحالف 
أش��ّد،  إل��ى  من شديد  تدّرجّيًا  تفاوتًا  الحقيقي، 
الحقيقي  المثقف  إلى أقسى. فمحنة  ومن قاٍس 
ال��ع��ام��ّي  ت��ح��ال��ف  ف��ي معمعة  م��ث��اًل،  ال��ح��ال  الفقير 
وال���ع���ام���ّي، أق��س��ى م���ن م��ح��ن��ة ال��م��ث��ق��ف الحقيقي 
ال��ح��ال. األخ��ي��ر م��ص��وٌن نوعًا  حين ي��ك��ون ميسور 
التي  الوثنية  الشعبوية  البهدلة  من  ومحمّي  م��ا، 
تعبد صنم المال )يصون المال إلى حد ما، الكرامة 
اإلنسانية مّرات بالقْدر نفسه الذي يهينها مّرات 
 عرضة 

ّ
أق����ل ال���رج���ل،  الحقيقي  ال��م��ث��ق��ف  أخ�����رى(. 

لالبتزاز وأكثر قبواًل من المثقف الحقيقي المرأة، 
هذه التي يترّبص بها الرجال والنساء على السواء. 
المرأة المثقفة التي ال تعير انتباهًا لألنوثة الحقة، 
ضدها  واالستراتيجّي  التكتيكي  التحالف   

ّ
يظل

 من تلك اآلخذة على كاهلها احترام الحياة في 
ّ

أقل
احترام  ازداد  ما 

ّ
كل إذ  والمضمون.  الشكل  جمال 

ال��ح��ي��اة ل���دى ال��م��ث��ق��ف ال��ح��ق��ي��ق��ّي، وك����ان أص���دق 
معها ومع نفسه؛ ازداد في المقابل سعُي العامّي 
التقليل من  الممتشق ثقافة الموت والقبح، إلى 
التي  الحقيقية  المثقفة  ه���ذا.  المثقف  اح��ت��رام 
كّونت أسرة، تبقى من منظور العامّية المستبدة 
عة 

َّ
المشل الحقيقية  المثقفة  من  أكثر  مستساغة 

الترابّية  الغائرة كجرح،  والنوافذ ككون،  األب��واب 
 لمثقٍف حقيقي 

ٌ
كعمق. الدهليزّية كعتمة. فويل

اج��ت��م��ع ف��ي��ه أغ��ل��ب اآلن����ف! إذ ال��خ��ط��ر ك��ل الخطر 
سيطارده بال هوادة. وهكذا، سوف يبقى بمثابة 

جسم غريب ملفوظ.

المثقف الحقيقّي الفريسة
ما إن يفِصح المثقف الحقيقي قلياًل عن ذاته 
، وتصير المكاشفة 

ً
وآرائه؛ حتى يستحيل طريدة

 نهش، وتمسي حرية المثقف 
ّ

النقّية الحرة محل
الحقيقي فريسة للعامّي. يكمن استبداد العامّي 
عن  العامّي  م 

ّ
يتكل اآلت��ي:  في  المثقف  حيال  هنا 

دخيلة  ف��ي  معتِقدًا  ويطيل،  ومعتقداته  نفسه 
فحسب.  يستمع  أن  المثقف  "ع��ل��ى"  ب��أن  نفسه 
بسيط  جانب  إض���اءة  على  المثقف  يتجّرأ  إن  وم��ا 
غته الجّوانّية الخاصة، حتى 

ُ
من كونه الفسيح، بل

التهيؤ  م��زل��ِزاًل يستدعي  س��رًا  يغدو كَمن يفشي 
لتفادي "شّره"؛ فيشيح العامّي مريدًا "الخالص"، 
إذ ه��و ال يجيد اإلص��غ��اء، ب��ل م��لء ال��خ��واء الداخلّي 
إل��ى ثرثرٍة  ب��ادع��اءات معرفّية هي أدن��ى ما تكون 
 

ّ
يمل وحين  االستماع،  على  إرغامها  في  مستبدة 
"تفّهم"  وب��ع��دم  بالتعالي  ُيتَهم  الثرثرة  المثقف 
الحكمة عن  إخ��ف��اء  آث���روا  َم��ن  ف��إن  العامة. وعليه، 
ال���ع���ام���ة، ك���ان���وا ع��ل��ى ص�����واب ف���ي م��ع��ن��ى م����ا، ألن 
الممتازة غالبًا  العقول  ه��ؤالء أدرك��وا، أن أصحاب 
 منقبضة 

ً
م��ا ت��ك��ون رؤي���ة أن���واره���م ال��م��ب��ِه��رة رؤي����ة

قريبين  ي��ك��ون��ون  فهم  ل��ذا  ية، 
ّ
ومتشظ م��ح��دودة 

إلى الناس حين يبتعدون عنهم، وبعيدين عنهم 
حين يقتربون )كحال جبران خليل جبران مثاًل(، 
فيرتّدون نادمين في شأن "النزول". بيَد أن الندم 
قد يكون ضربًا من ضروب استمرار ال�"إثم")تيّمنًا 
فضاءاتهم  إل��ى  يعودون  تراهم  ل��ذا،  ببورخيس(. 
دونما ندم، كما لو أن الفرد ال يلج إلى عمقه إال من 
طريق المفارقة واالرتداد. وكما لو أن وعي الذات 
ال يمكنه التعبير عن نفسه إال من طريق الكذب 
المتفّرد  فالشخص  والدَجل،  والتمويه  والمراوغة 
عن  والخروج  ر، 

َ
السرب خط عن  واالنشقاق  ر، 

َ
خط

م��ا، ال ينبغي  القطيع خطر ف��ي خ��ط��ر. ف��ي معنى 
للمثقف أن يكون لمسًا وال ُملكًا مشاعًا، بل ُملك 
ب 

َ
من المثير للعجب أن ُيطل

َ
نفسه فحسب. وإنه ل

أن  ه��و  إن ش��اء  للناس! لكن  ُملكًا  أن يكون  إليه 
يكون كذلك فهذا شأنه، وإن ش��اء أن يرتّد عن 

المشيئة هذه، فهذا شأنه أيضًا.
¶¶¶

يرغب العامّي في البداية، في اإلفادة من بصيرة 
المثقف الحقيقي وتبّصره، في استثمار ما يمكن 
الذي  المثقف  من  وحسابيًا-  تجاريًا   – استثماره 
العامّي  يرغب  ل���دودًا.  قليل خصمًا  بعد  سيصير 
في البداية بمعرفة ذاته، و"االستماع" ال اإلصغاء 
مه عن 

ّ
يكل َم��ن  إل��ى  وال��ت��أم��ل،  باالهتمام  الممهور 

التبصر  عن  عاجزًا  كونه  أم��ام��ه،  ويبسطها  نفسه 
في ذاته العميقة. باحثًا عن عّكاز، وها هو قد وجد 

في المثقف عّكازًا. يصّدق المثقف الحقيقّي في 
البداية رغبة العامّي في المعرفة، يحترمها ويروح 
مؤمنًا،  عميق،  ن��ق��اٍش  إذك���اء  ف��ي  بشغف  يساهم 
وحين يحصل أاّل يقّدم المثقف الحقيقّي الذي ال 
يكذب، ما َيروي وُيطرب، وحين يحصل أاّل يثير 
المثقف، أي  ال��ذي ال تعجبه لغة  ال��ع��ام��ّي  إع��ج��اَب 
للمثقف  األنطولوجية  الميزة  تنقش  التي  اللغة 
لغة  لغة، وتحيل على  لغة ضد  الحقيقي، كونها 
أك��ث��ر ج��وه��ري��ة، أع��ن��ي لغة االع��ت��راف ال��ت��ي يتكلم 
والشر؛  الخطأ  ع��ن  خاللها  م��ن  الحقيقّي  المثقف 
ويبتعد  المثقف،  على  ح��ي��ن��ذاك  ال��ع��ام��ّي  ينقلب 
 

ّ
كل سلب  على  وع��ازم��ًا  الدسائس  مبِرمًا  مبِغضًا، 
نّزاعًا  الحقيقي،  بالمثقف  أنطولوجّي خاص  حّيز 
إلى االنتقاص من خصوصية المثقف في التعبير 
الخيبة  فتحدث  والحضور.  الداللة  في  والتفكير، 
 ل���دى ال��م��ث��ق��ف، ل��ي��ض��اف ذل���ك إل���ى رك���ام 

ً
م���دّوي���ة

المذابح النفسية والتفّسخ. 
¶¶¶

العامّي قضَم ما يمكن قضمه من كعكة  يريد 
أنه  يكتشف  وحين  الشهّية،  الحقيقي  المثقف 
ال يمكنه هضم ما قضم؛ يغدر بالتلذذ اآلتي من 
القضم قبل الهضم. يغدر بمتعة االختالف األولية 
الطازجة، إذ الفضول ذو الطابع الحشرّي فحسب 
هو ما يكون قد دفعه أصاًل لالقتراب من المثقف 

ال��غ��ري��ب األط�����وار ه����ذا، وم���ا إن ي��ك��ت��ش��ف ال��ع��ام��ّي 
االنتهازّي أن ما من مصلحة له من اقتراٍب كهذا، 
البغض هنا حيال  آلية  إن  يبتعد ويبغض.  حتى 
المثقف الحقيقي، تبدو كأنها منقوشة في البنية 

الداخلية للعامّي.

المثقف الحقيقّي الضوء
غالبًا ما يشكو العامّي في أوساط الثورة )الثورة 
المثقف  ع��زوف  من  المثل(،  على سبيل  السورية 
وه��رب��ه وت��ْرك��ه ال��ع��ام��ّي ف��ي م��واج��ه��ة م��ص��ي��ره. قد 
يكون العامّي محقًا في بعض األحيان في شكواه 
لماذا  نتساءل:  أن  عينه،  اآلن  لنا في  لكن  ه��ذه، 
بين  ف��ع��اًل  يحضر  حين  الحقيقي  المثقف  ُيقَمع 
وي��ث��ري؟!  يرفع  أن  شأنه  م��ن  بما  متحّدثًا  العامة، 
التناقض  وم��ن  المثقف  تنظير  م��ن  غالبًا  ُيستاء 
م��ا يكتب  أو  م��ا يقول  ، بين 

َ
إْن ح��ص��ل الفصل  أو 

وبين ما يفعل ويعيش ويمارس. ولكن ماذا عن 
ثم  المثقف،  بحضور  رغبته  ح��ول  العامّي  تنظير 
تمريغه ورفضه حين يحضر فعاًل؟! يقف المثقف 
الحقيقّي الضوء، صارخًا مناديًا على العامّي لكي 
الخوف  األخير رص��اص  فُيطلق  يخرج من كهفه، 
األعمى، من داخل الكهف في اتجاه الضوء المبهر، 
ال��ض��وء المجهول.  ال��م��أل��وف على  ال��ظ��الم  م��ف��ّض��اًل 
ي��ط��ال��ب ال��ع��ام��ّي ب��ت��واض��ع ال��م��ث��ق��ف، غ��ي��ر أن���ه هو 
نفسه َمن يعمد إلى إثبات أناه الجمعّية المتكتلة 

والمتفّردة،  الفريدة  الحقيقي  المثقف  أن��ا  بنفي 
واحتقاره حين يتواضع طوعًا أو قسرًا، ملّبيًا نداًء 
داخليًا تارة، خارجيًا طورًا! ينفر العامّي من نخبوية 
المثقف، يطّوقها ويطالب بإلغائها. لكن ما يبدو 
صعب الفهم هنا، هو اآلتي: النخبوية ليست دائمًا 
نخبوّي،  غير  المثقف  يكون  أن  وعجرفة.  تعاليًا 
ب��ال��ض��رورة أن ي��رض��ى بكل ش��يء ويقبل  ال يعني 
 شيء. ذلك أن النخبوية تكون أحيانًا بمثابة 

ّ
بكل

"مثال" يجب أن يبقى مضيئًا وُمضاء.
¶¶¶

م��ن��ذ ان����دالع ث����ورات "ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي" ف��ي ال��ع��ام 
العامّي  إب���راز   

ُ
ع���ادة الغالبية،  ل��دى  درج���ت   ،2011

على حساب المثقف الحقيقّي، انطالقًا من موقف 
 في خدمة 

ً
كيدّي أحيانًا، ُيستعَمل فيه العامّي أداة

نة، عندما يقع اصطدام نظرّي مثاًل،  وجهة نظر معيَّ
 العامّي 

ّ
بين المثقفين أنفسهم، وغالبًا ما يستغل

الحاجة إليه في الصراع هذا، فيمعن في استبداده 
ضد المثقف الحقيقّي. هكذا، يصير هذا األخير 
وملفوظًا  مهمشًا  كونه  ع��ن  فضاًل  أك��ث��ر،  شًا  مهمَّ
أصاًل. لنا هنا أن نقف وقفة نقدية حيال استبداد 
العامّي، خصوصًا حين يعتقد هذا مثاًل، بأنه دافُع 
ثمن التغيير الوحيد واألوحد، وبأن المثقف بقَي، 
إلى حّد كبير، في منأى من االضطهاد الذي لقيه 
لالعتقال  التعّرض  أن  العامّي  يظّن  م��ا  غالبًا  ه��و. 

مثاًل أو التعذيب، هو الدليل الدامغ على النضال 
وال��ش��ج��اع��ة، وأن����ه ال��م��ع��ي��ار األوح����د ع��ل��ى صدقية 
أن يكون  أو ال صدقيته، وحين يحصل  "الثائر" 
أحدهم محظوظًا ويخرج من المعتقل سالمًا؛ يروح 
لمناسبة  نضاله  عن  الحديث  في  يفيض  أحيانًا 
البعض من  ولغير مناسبة، شأنه في ذل��ك ش��أن 
بتعمق  بعدئذ  ليبدأ  التقليديين"؛  "المعارضين 
اًل 

َ
معتق ك��ان  بأنه  الدائم  التذكير  عبر  استبداده 

 ل��ه اآلن أن ي��ق��ّرر وُي��ط��اع 
ّ

وب��أن��ه وح����ده َم���ن ي��ح��ق
ما  م��ا تسلم منصبًا  إذا  ن��ق��اش، وخصوصًا  دون��م��ا 
من المناصب المستحدثة خالل سني الثورة منذ 
إلى  الشديد  االحترام  إلى  إضافة  لكن،  اندالعها. 
ك��ل َم��ن اع��ُت��ق��ل م��ن أج��ل ه���دٍف س���اٍم ون��ب��ي��ل، لنا 
أيضًا أن نتساءل: ماذا لو حصل أن ثائرًا حقيقيًا 
أيكون  للتعذيب؟  يتعّرض  ول��م  اعتقاله  يجِر  ل��م 
آنئذ غير شجاع، غير حقيقّي، وغير ثائر؟! تجدر 
 ك��ان 

َ
اإلش�����ارة ه��ن��ا إل���ى أن ل��ي��س ك��ل َم���ن اع��ت��ق��ل

مناضاًل حقًا، فكم هي كثيرة القصص التي تروي 
عشوائيًا  اعُتقل  ذاك  أو  الشخص  ه��ذا  أن  كيف 
بثائر  أنه ليس  الرغم من  ر، على 

َ
ُيذك مبّرر  دونما 

ل بشي". 
ّ
وال بمعارض وما "بيدخ

¶¶¶

ي��ط��ال��ب ال��ع��ام��ّي ب��ب��ري��ق ُم��غ��ٍر ي����راه ف��ي األع��ال��ي 
لماذا  بعد. لكن  المثقف قد هبط  حين ال يكون 
ربًا. وفي 

ُ
البريق حين يستحيل لمسًا. ق ال ُيصان 

أو  أرض��ًا  يستحيل  إن  ما  البريق  يخبو  المتناَول؟! 
تاليًا  وتضيع  قيمته  ��ع��َرف 

ُ
ت وال  كثافة،  أو  واق��ع��ًا 

التفكير  إل��ى  أحيانًا  ما يدفع  اإلف���ادة منه،  فرصة 
النجمة  ن��زول  )إن  بريقًا محضًا  بقائه  ف��ي ض���رورة 
رة  متسمِّ وبقاءها  خطر،  األرض،  إل��ى  "المضيئة" 
ف��ي األع��ال��ي ق��د ي��ك��ون خ��ط��رًا أي��ض��ًا، لكن إن راق 

للنجمة أن تنزل ينبغي أن تكون محمية مصونة، 
وإال ف��ال��ب��ق��اء ف��ي األع��ال��ي ح��ي��ث ُي��ص��َع��د إل��ي��ه��ا وال 
ت��ن��زل ه���و أف��ض��ل ال��م��م��ك��ن(. ال��م��ث��ق��ف الحقيقي 
الجميلة،  المرأة  المرأة،  األخ��الق��ّي،  الحال،  الفقير 
ال يحتمله أو يحتضنه النظام السياسي المستبد، 
واالجتماعي الثقافي األكثر استبدادًا، وال تحتمله 
الثورة أيضًا، حين تصير مثاًل مجّرد  أو تحتضنه 
هنا  من  الحقيقّي  المثقف  ظ 

َ
ُيلف وأحقاد.  بزنس 

��ظ م��ن ه��ن��اك، ليبقى ف��ي ال��م��ه��ّب الرهيب، 
َ
وُي��ل��ف

في  لُممعٍن  وه��ل  احتضان.  وال  له  مكانيًا  حّيز  ال 
قادرًا  يكون  أن  يائسة،  بائسة  واقعية مستبدة، 

أصاًل على احتضان الضوء؟! 

نقاش
إن في  بالقول:  القارئة  أو  ال��ق��ارئ  قد يعترض 
المطروح هنا تعاليًا يرمي إلى تقديم المثقف كأنه 
معصوم من الخطأ، وإنه في المعنى األقوى، ُحكٌم 
مسبق وتعميم. لكنه ليس شيئًا من هذا وال ذاك، 
بل إن "فضاَء" تمظُهِر استبداد العامّي، ال يظهر 
منا عنه بصدق 

ّ
إال إذا اعترفنا به وأشرنا إليه وتكل

وجرأة نقدية. من جهة أخرى، المثقف الحقيقّي 
اء األكبر، لكنه في المقابل، هو المعتِرف 

ّ
هو الخط

األكبر أيضًا. إن المطروح آنفًا ليس تحلياًل، ليس 
تأوياًل، ليس ِشعرًا، ليس استنتاجًا صورّيًا عاجّيًا 
ج��ّراء  استخراجه  أمكَن  مما  بعٌض  هو  بل  ومترفًا، 

حفٍر وتنقيٍب دائَبين ومديَدين.
ان��ف��ّك��وا يتحدثون عنها،  م��ا  التي  ال��م��س��اواة  إن 
سوى  سواسية  ليسوا  فالبشر  ملتبس.  مفهوم 

َ
ل

خيرًا  هم 
ّ
كل ليسوا  اإلنسانية.  الماهية  حيث  م��ن 

وبركة كما ُيقال دومًا. هل يستوي الذين َيقتلون 
قاتل،  المستبد  العامّي  )مثاًل(؟!  ُيقَتلون  والذين 
على  ع��ص��ّي  ال��ع��ام��ّي  قتيله.  الحقيقّي  وال��م��ث��ق��ف 
االع����ت����راف، ل��ك��ن م���ن ش��ي��م ال��م��ث��ق��ف ال��ح��ق��ي��ق��ي، 
االعتراف، وهو في اعترافه يروح يكتشف الحرية 
ال��ع��ام��ّي  ال��ح��ارق��ة. إن م��وق��ع  ف��ي وح��دت��ه العميقة 
إل��ى  ي��ن��ح��در  م��ّم��ن  لسنا  ون��ح��ن حتمًا   – المستبد 
عن  ال��ح��دي��ث  ف��ي  المتعجرف  العنصري  ال��خ��ط��اب 
ال��ع��ام��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ح��ث��ال��ة ورع���اع���ا وده���م���اء- قبالة 
م��ث��ق��ف م���ن ه���ذا ال���ط���راز، ي��م��ك��ن وص��ف��ه ب���"ال��ع��ب��د 
ال��ح��اك��م" ال���ذي ي��ق��ّي��د نفسه وي��ج��د نفسه دائ��م��ًا 
 ع��ل��ي��ه ف��ه��م م��ث��ق��ف ت���ّواق 

ّ
���دًا. ي��ش��ق ��دًا وم���ق���يِّ م��ق��يَّ

التجريد  ينهكه  المتحّجرة.  المفاهيم  تفجير  إلى 
وهو المنغمس بكليته في اآللّي من المحسوس. 
هه إلى جهله  تغيظه رؤية النجاح اليِقظ الذي ينبِّ
ونومه. تغيظه أيضًا رؤية المتناقضات في داخل 
والحظر  واإللغاء  والحذف  البعثرة  فيؤثر  الوحدة؛ 

والطعن.
رب��م��ا ينبغي أخ��ي��رًا ال���ت���دارك: غ��ال��ب��ًا م��ا ال يتقن 
إلى  ينتبه  ما 

ّ
وقل الشكر،  ثقافة  المستبد  العامّي 

الجمال وَمواطنه، وإْن انتبَه يفّضل طمسه وعدم 
ع��ن��ه، مّتشحًا  م��ع صاحبه  التكلم  أو  إل��ي��ه  اإلش����ارة 
بسواد الحسد؛ بينما يقّدر المثقف الحقيقّي كل 
جميل ونبيل مهما يكن عاديًا وهامشيًا، وينصُت 
دومًا إلى "إله األشياء الصغيرة" المشرقة، كمثل 

إنصاته إلى آلهة اإلشراقات الكبيرة.

* كاتبة سورية

ُينَبذ المثقف الحقيقي في 
مجتمعاتنا وُيضطَهد، ليس من 

النظام السياسي المستبد فحسب، 
بل من المجتمع المستبد نفسه، من 

"العامّي" المستبد نفسه، باعتبار 
هذا مفطورًا على كره َمن يفّكر، 

مشحونًا بالحقد حيال فهمه ونورانه

ما إن يفِصح المثقف الحقيقي قلياًل 
عن ذاته وآرائه؛ حتى يستحيل طريدًة، 

وتصير المكاشفة النقّية الحرة 
محّل نهش، وتمسي حرية المثقف 

الحقيقي فريسة للعامّي. يكمن 
استبداد العامّي هنا حيال المثقف 

في اآلتي: يتكّلم العامّي عن نفسه 
ومعتقداته ويطيل، معتِقدًا في 

دخيلة نفسه بأن "على" المثقف أن 
يستمع فحسب

"مالنا ومال" مثقف السلطة! ذاك الذي يحمي بـ"أناقة"، السلطة المستبدة في أشكالها كافة، يحرسها مهما تكن مجرمة ظالمة فاسدة وُمفسدة، 
يتمّسح بها، يمالئها ويميل معها كيفما مالت. إننا هنا فقط في صدد الدفاع عن مثقف "يقف" ضد المَيالن الوضيع )على طريقة النّفري مثاًل في 

مة، وهي ال تساوي عنده شيئًا ما لم  "مواقفه"( وضد الحقارة والكيتش. مثقف حقيقي، الثقافة في حنايا وجوده ليست مجّرد معلومات مكوَّ
تكن كفاحًا معرفيًا حرًا، وكدحًا هّدامًا بّناء دفعة واحدة، وأخالقًا رفيعة المستوى قبل ذلك كّله، وما لم تكن كذلك في ِحلٍّ من تصيير "المعلومات" 

وتقليبها لغرض إنتاج خبز الروح والعقل والوجدان، في مواجهة إنتاج السموم.

لوحتان ألسماء فيومي.
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عير الموت اهتمامًا فيتصّرف كأب جائر.
ُ
ت

¶¶¶

ب��ص��ول��ج��ان��َك ت��زي��ح ال��ت��اج ع��ن رأس�����َك، ك��أن 
ر نفسَك بأنَك ملك الخسران.

ّ
ذك

ُ
عليك أن ت

¶¶¶

 ل��َك لتصبح صعلوكًا. 
ً
 ش��يء مهيأ

ّ
ك��ان ك��ل

مع هذا فشلَت.

¶¶¶

منذ سنين ال عمل لَك سوى محاربة الضجر 
أق���دام مشاعرَك ورؤوس  ال��ن��ار على  ب��إط��الق 

أفكارك.

¶¶¶

كان من اللؤم والحماقة أنَك منعَت األبالسة 
حياتَك  ي��خ��ّرب��وا  أن  م��ن  يسكنوننَك  ال��ذي��ن 

بطريقتهم.

¶¶¶

أن  تحتمل  لم  ص��ورت��َك.  لتمّزقها،  رسمَتها 
ترتجف داخلها طوال الوقت. كان أجدى أن 

تترك لهم تمزيفها.

¶¶¶

م���ن ص��ل��ص��ال ال��ع��ص��ي��ان وح����ده ك���ان صعبًا 
تكوين جسد مكتمل المالمح.

¶¶¶

م���ا ال����ذي ت��ق��ص��ده ح��ي��ن ت��ق��ول ال أري����د من 
الجّنة غير دفء الجحيم؟!

¶¶¶

ليس خبرًا مثيرًا، أنَك رهط من غجر لصوص 
 بعد أخرى.

ً
يخطفونَك مرة

¶¶¶

َمن سيصّدق أنَك أنفقَت حياتَك باستهتار 
لتنهيها بكلمات جدًا مقتصدة؟

¶¶¶

بَك القمع، لكن أيضًا لم يجعل منَك 
ّ
لم يهذ

عاصيًا عظيمًا.

¶¶¶

األرض كيال تشّم  ق��ب��وَك تحت  ف��ي  تختبئ 
ت��ل��ك ال����ق����ذارة، ب��ع��دم��ا رأي������َت ك��ي��ف رب��ط��وا 
الماضي بالمستقبل، األرض بالسماء، ببراز 

المواضعات المقدس.

¶¶¶

يدفنوَك  أن  لهم  اهتمامًا.  تعيرهم  أاّل  ل��َك 
حيًا.

¶¶¶

ل���م ي��ع��د م��ض��ح��ك��ًا أن ت���راق���ب ه����ذا ال��ج��س��د 
يقود  الكامل  بعتاده  منتصبًا  الميثولوجي 

قطعانًا من األتباع القساة إلى الهوة.

¶¶¶

تحت  تعمل  ال  أف��ك��اره��م  األن��س��اق،  يلة 
ّ
شغ

 نسقًا 
ّ

ال��ذي ال تريد أن تشق أن��ت  أمرتهم. 
األح���وال  أح��س��ن  وف��ي  النسيان،  سيطمرَك 
س��ي��أت��ي م��ن ي��س��يء ف��ه��م��َك ع��ب��ر رم��ي��َك في 

نسق ما.
¶¶¶

وأن��َت في منأى من اآلخرين تكتشف أنهم 
ل��م يكونوا  بقوة كما  ف��ي حياتَك  ح��اض��رون 

.
ً
مرة

¶¶¶

ما زلَت تعلن افتتانَك بالعزلة، فقط ألنك لم 
تنجزها كاملة.

¶¶¶

����ِردوا من 
ُ
ال تعرف م��ا إذا خ��رج اآلخ���رون أو ط

ال��ذي تبقى أن تحّب وتكره  بيت العاطفة! 
نفسَك.

¶¶¶

ح��ت��ى ال��ك��ت��اب��ة ن��زه��ة ع��ارض��ة ل��وح��ي��ٍد مثلَك 
يعّضه البرد من الداخل.
¶¶¶

لسَت نرجسيًا بما يكفي ليكون لَك أسلوب.
¶¶¶

تستطيع  المرايا   
ّ

ك��ل مَت 
ّ
حط بعدما  هكذا 

اآلن أن ترى بوضوح هذا المحو ملّونًا.

حتى الكتابة
فراس سليمان

شذرات

تدمر ليست زنوبيا، وإن كانت قد حكمتها، 
أو أغنية لفيروز، وإن كانت قد غّنتها، وهي 
ليست أع��م��دة رخ��ام��ي��ة، ول��ق��ى أث��ري��ة. إنها 
هبة ال��ت��اري��خ، وم��دّون��ت��ه ال��ت��ي خ��رج��ت على 
كل األمبراطوريات، قبل أن يعرف الخوارج 

طريقهم إلى اللغة العربية.
ت���دم���ر ل��ي��س��ت اس���م���ًا ي��ط��وي��ه ال��ن��س��ي��ان، 
أو ل��غ��ة ت��رف��ل ف��ي رط��ان��ة ال��ع��رب ال��ع��ارب��ة أو 

المستعربة. 
تدمر ليست بابلية أو أخمينية أو سلوقية 
أو رومانية أو عربية . هي هذه كلها. لو أنكم 
قد  كنتم  ال��ت��اري��خ،  خ��الص��ة  معنى  تعرفون 

عرفتم ما معنى أن تكون هذه كلها! 
أو  ظله،  في  يجلس  عجوزًا  ليست  تدمر 
ط��ف��ل��ة ال ت��ع��رف ال��ف��رق ب��ي��ن ال��ق��ات��ل وب��ائ��ع 
ال��ح��ل��وى. إن��ه��ا ام�����رأة ش��اه��ق��ة، ول��ك��م أن��ت��م 

بحاجة إلى العلو، لكي تطالوا أنوثتها!
ليست  المؤجلة.  ال��ث��روة  تلك  ه��ي  ت��دم��ر 
خطًا ترسمونه، وتقفزون من فوقه. تدمر 
من  أوس��ع  فوقها، فضاؤها  القفز  يمكن  ال 

إدراككم. 
حملها  ال��ذي  السجن  ذل��ك  ليست  تدمر 
اس����م����ًا. ه����ا ق����د أث���ق���ل���ت ك���اه���ل���ه ف��س��ق��ط، 
وتدمر  معه،  وج��الوزت��ه  زبانيته،  وسقطت 

باقية.
تدمر ليست أرضًا أو سماء. إنها طريقكم 
إل����ى ال����وج����ود. إن���ه���ا أح����د ال���ش���ه���ود ال��ذي��ن 
أقسموا على البقاء أحياء، فال تقتلوها أيها 

الحثالة.
تدمر كانت قبل أن يتعثر لسان التاريخ 
بأسماء طوائفكم، ويعبر الظلم فوق صراط 
البالد. وقبل أن تنكمش ألف سوريا، وتلم 

نفسها بتاء مربوطة.
ت����دم����ر ه����ي ال���م���ت���ن أي���ن���م���ا ك��ت��ب��ت��م��وه��ا، 
وكيفما كتبتموها، وأنتم الهامش، هامش 

النص، وهامش التاريخ، وهامش الحضارة. 
األث��ري��ة،  ال��ل��ق��ى  منها  ت��ن��ق��ل��وا  أن  يمكنكم 
م��ع��اب��ده��ا،  ت���ه���دم���وا  ب���ه���ا، أن  ت���ت���اج���روا  أن 
وأعمدتها، وشواهدها، إال أنكم ال يمكنكم 
البابليون  عليها  مّر  روحها، فقد  أن تقتلوا 
واألخ���م���ي���ن���ي���ون وال���س���ل���وق���ي���ون وال�����روم�����ان 
وال�����ف�����رس وال���غ���س���ان���ي���ون وال���ب���ي���زن���ط���ي���ون 
واألم�������وي�������ون وال����ع����ب����اس����ي����ون وال�����ب�����وري�����ون 
واأليوبيون والمماليك والعثمانيون، وبقيت 
هادئة  اآلن  تدمر  السورية.  البادية  سيدة 
رائحة  منها  تفوح  دون شجر،  من  كخريف 
ظالل تحترق، تلّم نفسها كخاتم يبحث عن 
إلى أي درك همجي  أصابع زنوبيا، وتراقب 

يمكنكم أن تصلوا.
��ك��م م��ا تطلقه ف���ّوه���ات ال��ف��ت��اوى 

ّ
ال ي��غ��رن

وال���م���ؤت���م���رات، أو ت��ل��ك ال���م���ت���ون ال��م��ث��ق��ل��ة 
بعالمات الترقيم تعجبًا واستفهامًا.

ففي تدمر "نجوس أقمار الذين تبعثروا 
مفاتيح  على  العثور  يمكننا  وفيها  فينا"، 
متالحقة  أنفاس  فهي  اإلنسانية،  أحالمنا 

لحياة في حيز الخلود.

... ويسألونك عن تدمر 
إبرهيم الزيدي

نص

تدمر ، تفصيل من لوحة لجميل مالعب.

الحرب بعدسات سينمائية

ريبر يوسف*

استندت أميركا إلى السينما كسلطة بطريقة ما، 
تحكم خاللها مفاصل الثقافة البشرية، عبر الصورة 
الرئيسية  المعادلة  إل��ى  بعد  م��ا  ف��ي  ال��ت��ي تحولت 
والوسيلة األعظم شأنًا في حكم العالم. وك��ان أن 
ال��م��ال والتقنيات  الفن نحو سلطة  اس��ُت��درج ه��ذا 
السينمائي  الفيلم  ال��ذي وض��ع مشروع  واالحتكار 
 ع��ال، تقتصر مالمسته والعمل فيه على 

ٍّ
على رف

مالكي القدرة والطاقة الهائلة، للخوض في غمار 
هذه الشبكة المعقدة. 

أمام  الوحيد  العائق  والمعدات  اإلن��ت��اج  لم يكن 
اإلنتاج  بشركات  ال��ح��ال  وصلت  وإن��م��ا  المغامرين، 
األم��ي��رك��ي��ة، وال��م��دع��وم��ة بطريقة م��ا م��ن الحكومة، 
إل���ى ب��ن��اء دول����ة سينمائية ك��ام��ل��ة، داخ����ل ال��دول��ة 
األم��ي��رك��ي��ة، وال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��س��وق والمخرجين 
واألفكار والممثلين، إلى الحد الذي تغدو معه فكرة 
العمل خ��ارج هذه المؤسسة تجذيفًا في الهواء ال 
خير فيه. هكذا تغيرت المعادلة عالميًا، بالسيطرة 
على حلم كل شخص يوّد خوض غمار العمل داخل 

هذا المجال الفني المهم. 
ع��ل��ى  أم���ي���رك���ا  اش��ت��غ��ل��ت  ع����دي����دة  أدوات  ع���ب���ر 
ل��دى ك��ل كائن يسعى  ال��ح��رة،  الرغبة  استخالص 
ف�����ي ب����ن����اء ع���م���ل س���ي���ن���م���ائ���ي، ل����ذل����ك ك������ان ف��ي��ل��م 
أهمية  ذا  غوناي  يلماز  الكردي  للمخرج  "الطريق" 
الروحية  "المقاومة"  ال توصف؛ في خلق ما يشبه 
وال��ن��واة األول���ى ف��ي ال��ش��رق، ال��ت��ي ح��اول��ت بطريقة 
مهمة وذكية زرع البذرة التي أنتجت، في ما بعد، 
المتحدة  ال��والي��ات  سينما شرقية تنافس سينما 

األم���ي���رك���ي���ة، م���ن خ�����الل ت��ب��ن��ي أس���اس���ي���ات أخ���رى 
ومفاهيم اشتغل عليها المخرج غوناي. أي؛ تغيير 
النواة التي أسستها الواليات المتحدة، في عملية 
الصناعة السينمائية، وإبدال عملية ضخامة اإلنتاج 
"الصورة"،  هو  آخر  بمفهوم  والممثلين  والمعدات 
هذه الصورة التي نسجت على طريقة غوناي، سيرة 
أخرى لبناء الفيلم واالستعانة بأشخاص عاديين؛ 
ربما في الكثير من المشاهد، ليطرح عبرهم الصورة 
الحية ال��ت��ي ك��ان��ت أق���رب إل���ى المتلقي م��ن ص��ورة 
الممثل والصياغة السينمائية التي ملكتها أميركا، 
إلى جانب إنشاء موسيقى بصرية مغايرة، تعتمد 
على أزمنة أخرى مرتبطة ببنية الصورة السينمائية 
الوافدة من البيئة الشرقية - الكردية والتركية معًا، 
ه��ذه البيئة التي كانت غائبة نوعًا م��ا ف��ي مشهد 
األوروبيين واألميركيين؛ نظرًا إلى عوامل عدة قد 
تكون سياسية أو تقنية، ساهمت في بقاء التراث 
الصورة  تركيبة  إذًا،  ال��ش��رق.  ف��ي  مغمورًا  الشرقي 
داخ����ل ف��ي��ل��م "ال���ط���ري���ق"، اس��ت��ط��اع��ت ب��ط��ري��ق��ة ما 
"مقاومة" السلطة األميركية؛ في صناعة السينما 
المستندة بشكل رئيسي إلى التقنية والبورجوازية 
وض��خ��ام��ة اإلن����ت����اج واح���ت���ك���ار ال���س���وق وال��م��م��ث��ل��ي��ن 
وح��ت��ى ال��ح��ل��م م���ن ق��ب��ل األم��ي��رك��ي��ي��ن. ه���ي ال��ن��واة 
اإليرانيين،  المخرجين  بعض  تبناها  ال��ت��ي  ذات��ه��ا 
الذين مرروا أفالمًا مهمة، بذكاء، من سلطة الرقابة 
ال��دي��ن��ي��ة وال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة داخ����ل إي������ران، ل��ت��ص��ل إل��ى 
ال��ع��ال��م ك��ق��وة سينمائية ب��ات��ت ح��اض��رة ب��ج��رأة في 
اإليرانيون،  استطاع  العالمية.  المهرجانات  جميع 
بالشطرين الكردي والفارسي، تبني صوغ جديد 
وبلورة سياق جديد للسينما عالميًا، تفّرع الصوغ 

اإلي��ران��ي ذاك م��ن ن���واة غ��ون��اي إل��ى أن وص��ل فيلم 
المخرج اإليراني عباس كياروستامي إلى العالمية 
في العام 1997، بنيله السعفة الذهب في مهرجان 
كان السينمائي، ماضيًا في طريق فيلم "الطريق" 
نال  غوناي الذي  يلماز  ال��ت��رك��ي  ال��ك��ردي  للمخرج 
 مع

ً
 ال���ج���ائ���زة ن��ف��س��ه��ا ف���ي ال���ع���ام 1982 م��ن��اص��ف��ة

الفيلم اليوناني Missing للمخرج كوستا غافراس، 
ال��م��ه��رج��ان ال�����ذي أم���س���ى س���اح���ة ص�����راع ع��ال��م��ي��ة؛ 
تتسابق فيها العدسات - األسلحة البصرية، أدوات 
الجديدة،  العالمية  ال��ح��روب  ف��ي  الثقافي  ال��ص��راع 
ال��م��ه��رج��ان ال����ذي ي��ب��ل��ور ب��ط��ري��ق��ة م���ا "ال��م��ق��اوم��ة" 
الجمعية األوروبية للسلطة األميركية الساعية إلى 
السيطرة على مفاهيم الجمال في التراث الشعبي 
للشعوب األوروبية بشكل عام. إذًا، غّير األوروبيون 
العولمة  مقاومة  مفهوم  مبطنة،  وبطريقة  أي��ض��ًا، 
األميركية من الحروب والشعارات إلى خلق أدوات 
الحرب  في  المدرجة  األميركية،  ل���ألدوات  مشابهة 
البصرية الحديثة، إلى الحد الذي أوجدت فيه أوروبا 
الشرقية ما يشبه التوازن البصري؛ في دراسة ماهية 
الشعوب العالمية، كوصول الفيلم الروماني "أربعة 
للمخرج كريستيان  وي��وم��ان"  أشهر ثالثة أسابيع 
الذهب  السعف  ونيله  ك��ان  مهرجان  إل��ى  مونجيو 
ف���ي ال���ع���ام 2007 ال����ذي ت��ب��ن��ى ه���و اآلخ����ر ال��س��ي��اق 
ال��ب��ص��ري ذات����ه، وال���واف���د م��ن ال��ش��رق عبر ج���رأة في 
خ��ل��ق ح��ص��ان��ة ع��ل��ى م��وروث��ه��ا ال��ش��ع��ب��ي وال��ج��م��ال��ي؛ 
لسلطة  وبديلة  ج��دي��دة  سينمائية  حلول  بإيجاد 
الحلول األميركية. إذًا، أوج��دت بعض دول العالم 
أدوات ذاتية عبر السينما، تكون بمثابة مضادات 
حيوية، تحميها من أي خطر قد يفتك بوجودها 

على خريطة العالم الثقافية. 
بصرية  محلية  أدوات  العربية  ال���دول  تخلق  ل��م 
تقاوم استهداف وجودها البصري، واكتفت بحالة 
الرفض وغلق األبواب أمام التطور والعولمة، ما دعا 
إلى استهدافها ب��أدوات أخرى كمنظمات إرهابية 
على سبيل ال��م��ث��ال؛ وذل���ك للدخول واإلي��غ��ال في 
صلب المجتمع العربي وابتالعه. فيلم الفلسطيني 
ال��ذي اعتمد ه��و اآلخ��ر  إيليا سليمان "ي��د إلهية"، 
ص��ي��اغ��ة غ���ون���اي وم��ع��ادل��ت��ه ف���ي ت��رك��ي��ب��ة ال���ص���ورة 
السينمائية، ونال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان 
كان السينمائي في العام 2002 ووصل إلى الكثير 
من المهرجانات العالمية، كان من الممكن أن يكون 
والمقاومة  البديلة  العربية  السينما  في  ال��ن��واة  هو 
األوروبية  األميركية، من جهة، والسلطة  للسلطة 
منقوشتان  خريطتان  ثمة  إذًا،  أخ����رى.  جهة  م��ن 
على ال��ك��رة األرض��ي��ة، إح��داه��م��ا سياسية واألخ���رى 
سينمائية - هي نواة لخريطة العالم السياسية في 
المستقبل؛ وذلك استنادًا إلى قوة الدول ونفوذها 
ث��ق��اف��ي��ًا. ه����ذه ال��خ��ري��ط��ة ال��ت��ي ي��ح��ت��ل ال��م��خ��رج��ون 
اإليرانيون نسبة هائلة منها، إلى الحد الذي وصل 
فيه الصراع األميركي – اإلي��ران��ي، سينمائيًا، إلى 
عقر دار األميركيين الذين صفقوا كشعب لسلطة 
الفيلم اإليراني "انفصال نادر وسمين"، المعروف 
ب��اخ��ت��ص��ار "ان����ف����ص����ال"،� ل��ل��م��خ��رج اإلي����ران����ي أص��غ��ر 
فيلم  األوسكار ألفضل  نال جائزة  فرهادي، الذي 
بلغة أجنبية في العام 2012، كما ترشح فيلمه ذاك 

لجائزة األوسكار ألفضل سيناريو أصلي.

* برلين 

ب��ي��ن ال��م��س��اف��ة وال���خ���وف ش��ع��ي��رات أنتجتها أزم��ة 
ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��ي م���ررن���ا ب��ه��ا اث���ر س��ف��رن��ا ال���ى مفاعل 
تموز. هناك الكثير من األمور يجهلها الناس عن 
العراقي،  تموز  مفاعل  منطقة  في  ال���ذّري،  الغبار 
األمر الذي حدا بمشروعنا المطرود هذه المرة الى 
عدم الخالص النهائي. ليس من باب المداعبة أن 
تغامر مع رجل السلطة. وليس من باب المراهقة 
���ط���َرد م���ن م���ك���ان، ث���ّم ت���ح���اول ول���وج���ه بشتى 

ُ
أن ت

الطرق. هذه هي رحلتنا الجديدة. 
ذهبنا الى مفاعل تموز، ألسباب كثيرة يعرفها 
البعض. ارتأيُت واآلخرين معي أن نلقي نصوصنا 
على  أغرنا  بعدما  المفاعل،  من سياج  مقربة  على 
قرية التويثة التي ال يزال أهلها الى اآلن يتعاطون 

ح���ق���ن���ًا ض����د ال����س����رط����ان. ال���ق���ري���ة م�����ألى ب��م��رض��ى 
إليها،  الدخول  لمجرد  بنفسَك  تغامر  اللوكيميا. 

وتعّرضها الى الكثير من المساءالت.
رع��ش��ة ال��خ��وف ل��م ت��ب��ارح ال��ج��م��ي��ع. ان��ه��ا رعشة 
ك��ون��ي��ة. ف��ال��ج��م��ي��ع م���ن دون اس��ت��ث��ن��اء ك���ان قلقًا 
على المشروع من جهة، وقلقًا أيضًا على التجربة 
ك��ل��ه��ا اذا س��ق��ط��ت ف���ي أي����دي ان����اس ال ي��ع��رف��ون 
الخلق. أخبرنا العديد من األصدقاء بضرورة إذاعة 
لالعتقال.  تعرضنا  اذا  ال���"ف��اي��س��ب��وك"  عبر  الخبر 
احتمال عدم رجوعنا  الشكوك عظيمة في  كانت 
ال��ى  ال��ت��ج��رب��ة ستعرضنا  أن  موقنين  ال���دي���ار،  إل���ى 
مشكالت قد ال تحمد عقباها. لكننا فضلنا إجراء 
ُي��دع��ى  ت��م��وز،  م��ف��اع��ل  ع��ل��ى مسؤوليتنا.  ال��ت��ج��رب��ة 

مفاعل اوزيراك، وكانت دّمرته إسرائيل في العام 
بالكامل وغ��اب��ة نخيل   

ً
م��ب��ادة  

ً
ق��ري��ة ��ف 

ّ
1981 وخ��ل

المكان  ه��ذا  ال تعرف رؤوسها من جذوعها. لكن 
ال��م��وح��ش ل���م ي��ح��م��ل ال���ن���اس ع��ل��ى االن���ك���ف���اء، بل 
عالية  بمهنية  الطبيعية  حياتهم  يمارسون  ظلوا 

متعاملين مع الموقف كأنه لم يحدث. 
ع��������ودة ال������ى ال�����خ�����وف. ت����ج����اوزن����ا ال����ع����دي����د م��ن 
للدخول  بائسة  محاوالت  لنا  وكانت  السيطرات، 
ال����ى ال���م���ك���ان، ث����ّم ق���ررن���ا ال����ق����راءات ال��ش��ع��ري��ة في 
بأمر  المنطقة  تلك  ال��ى  بها  ذهبنا  التي  ال��س��ي��ارة 
ة ن��ّص��ي ال��م��ع��ن��ون  رس��م��ي م��س��ب��ق��ًا. ب���اش���رُت ق�����راء
 الفيديو 

ُ
"أف���ري���ز ل��ألج��س��اِد ال��م��ت��ق��ط��ع��ة": ش��ري��ط

، ع���ب���ر ش����اح����ن����اٍت/ ت��ش��ُد 
ً
 ك���آب���ت���ي/ ج����ث����ة

ُ
ي����س����دل

 عيني ب��م��ي��اٍه ت��دخ��ُن/ 
ُ

ذخ��ي��رة االم��ت��ع��اض/ أح����رث
أش��الء ال��رص��اص/ أسحُب نعاسي وأت��أم��ل/ اوداج��ًا 
القتلى،  دم���اء  بفّصيَّ   

ُ
اغ���رف مخاضاتها./  تعربُد 

اخبرني  بالقناص/ هكذا  المدبوغة  قّبعاتهم  ارفُع 
الجندُي وهو يخلع جزمته المتمرغة باألنين.

أل��ق��ي��ُت ه���ذا ال��ن��ص داخ���ل ال��س��ي��ارة. ك���ذا فعل 
الشعراء اآلخرون بنصوصهم. كانت الكلمات تخرج 
المنطقة عّرض  التوغل في ه��ذه  حممًا من فمي. 
حياة ثمانية من الشعراء الى أخطار جسيمة، لكن 
االنزياحات.  بفرادته هذه  المشروع كان يستحق 
الكاميرا تتوجس من أفعالنا، هي التي، كما في كل 
المتعاليات  وتنتهك  مشاريعنا،  في  ترافقنا  م��رة، 
التي ترفض انتاجنا. حذٌر من مصادرة الكاميرا، أو 
من كسرها، االمر الذي جعل الجميع يتعامل معها 

بتصرفات تدل على الخوف الكبير.
شارك في الفعل النووي حول "الكعك األصفر"، 
األوران��ي��وم: أحمد ضياء، كاظم  لمادة  وه��و ترميز 
خ��ن��ج��ر، م����ازن ال��م��ع��م��وري، ع��ل��ي ت���اج ال���دي���ن، علي 

ذرب، وسام علي، أحمد جبور، ومحمد كريم.

أحمد ضياء

نص

فعٌل نووي وكعٌك أصفر بطعم الدم

لوحة لميراي غوغيكيان.
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فأين  ال��ج��ن،  بيوت  الجنون يسكن  ك��ان  إذا 
يسكن الجن؟

أّول الكالم
 

ّ
 ي��وم، كل

ّ
م��ا ع��دت أص���ّدق ك��الًم��ا ي��ت��ك��ّرر، ك��ل
 لحظة، عشرات المّرات.

ّ
ساعة، كل

ص��رت أج���زم ب��أن��ه ك��الم خ���داع ُي���راد ب��ه "حفر" 
ال����ذاك����رة، ت��ش��ّب��ًه��ا ب��ت��ك��رار ن��ق��ط��ة ال���م���اء التي 

حفرت الصخر.

بين الكسرة والكسرة
ال��خ��داع بعض ن��ف��اق. لغته خ��اص��ة ب��ه. جميع 
حروفها حروف جّر والكسرة ظاهرة في أّولها 
وف���ي آخ���ره���ا، وم���ا بينهما ال��م��ك��س��ورة خ���رزات 
عموده الفقري،  وهو يسأل: لماذا ال أستطيع 

الوقوف على قدمّي؟

كلمات ثالث
شرح علماء االجتماع الصفات األساس لكلمات 
ثالث: الحّرية، الديموقراطّية والعدالة. ونسوا، 
أو تناسوا قصًدا، أن يكتبوا في نهاية شرحهم: 
"ق��ه... قه... قه"، تشبًها بكّتاب سيناريوات 

األعمال الكوميدّية الرخيصة.

قواعد اللعبة
لم نعد نهتم ألّي مفاجأة تحدث عندنا، أو في 

محيطنا... وأبعد.

 شيء صار عادًيا.
ّ

كل
وبين  ثابتة.  وليست  متحركة  اللعبة  ق��واع��د 
ال  م��ا  المتحّول، يظهر  أو  وال��م��ت��ح��ّرك،  الثابت 
العاقل ال يزال  إذا ك��ان  يتصّوره عقل عاقل، 

يعتقد أن لعقله أّي دور.

من أجل َمن؟
األمطار روت األرض وما غسلت تهمة واحدة 
من ماليين التهم التي تتراشق بها "الشعوب 
سخت 

ّ
ال��ك��ادح��ة"، م��ن أج��ل تثبيت أق����دام ات

ل��ك��ث��رة م��ا اس��ُت��ع��م��ل��ت، وم���ع ذل���ك تحشر ه��ذه 
ا 

ً
عميق نفًسا  وت��أخ��ذ  ب��ه��ا،  أنفها  "ال��ش��ع��وب" 

ُيشعرها بأنها ال تزال تستطيع أن تستمّر في 
نضالها.

من أجل من؟ 
ليس مهًما.

آخر الكالم
ب 

َ
ط

ُ
 الخ

ّ
يبدأ الكالم... وينتهي الكالم. وتظل

انة وبيانات اإليضاح والردود، وتصريحات 
ّ
الرن

الشتم والتهديد والوعيد، بحاجة إلى مزيد من 
الكالم.

أي كالم.
ما اسُتخدم ال يكفي... ولن.

ل��م��ّرة واح��دة   باللغة وب��ن��ا، اكتبوا ول��و 
ً
رح��م��ة
كلمة:

"انتهى".

يومّيات عابرة 
جوزف أبي ضاهر

شذرات

سيمّر الغرق ثقياًل 
على هذا البحر يا أّمي

سيمّر اسمَك خفيفًا على هذه المنافي
مثل موتَك 

الذي قطفُته من شجرة العائلة
وكان نّيئًا 

كسمكة طازجة
كبالد نسيها الجندي 

فوق قلب أخيه 
ية؟

َ
َرا

َ
وبقي يردد طوياًل: هل أبدو لك ك

¶¶¶

فيليب
ال أعرف في الحّي اللوزاني الذي أقطنه 

سوى الجار الوحيد كقلب أرملة
يمّر كقنديل صدئ

ال يلقي التحّية وال يرّدها 
لكنه

ما فتح باب غرفته 
ّ
كل

لت رائحة الحشيش 
ّ
تسل

إلى غرفتي 
َتي النهر الذي 

ّ
ونبَت ريش في ضف

يوّزع حصاه 
على من ال بيوت لهم.

¶¶¶

حّب
اسم حبيبي

كغريق
 البحر

ُ
ال يعرف أيحمل

أم يحمله 
لكنني 

ة التي تقبض على قلبي 
ّ

كلما لمحُت القش
وتلّوح بموتها

عرفُت أن اللعبة لم تنته
¶¶¶

في الحرب
ها أنَت تناُم بكامل حلمَك 

ق حولَك 
ّ
تتحل

عيوٌن كثيرة كدهشة 
يَك بقوس قزح 

ّ
تغط

ها أنَت تستمع الى التصفيق بكامل 
موتَك 

وتسيل من المشهد 
كنظرة أخيرة 

يا الله 
كيف صار الموت هكذا 

أليفًا
كغبار؟!

¶¶¶

أدوار
كيف أفرغها، من نصف جثتي 

هذه النافذة العمياء 
نافذة؟ 

ماذا تفعل نافذة في قصيدة 
سوى أنها تتكئ 

على نصف جثتي؟!

¶¶¶

المدينة هي بيانو الله
المدن المقسومة على اثنين

ال تكفي واحدًا 
فكيف تفقد البيوت 

طبقاتها العليا 
وتفقد األشجار 

أغصانها
والنصوص تفقد 

أصحابها
والماّرة يفقدون رؤوسهم 

من الرقبة إلى أعلى 
كل شيء يختفي

كل ما تستطيع أن تراه في المدينة 
هو مجموعة من األجسام الناقصة 

يحّيي بعضها بعضًا 
 بخير في البيت؟

ّ
وتسأل: هل الكل

¶¶¶

غرفة العراء
يٌد على قلبي 

ويٌد على الغرفة التي 
طردني منها اللوزاني

المنشغل بالبيرة 
وبعاهرات شارع جنيف الشهير 

مالك البناء الذي ارتجفت كراهيته 
عندما رأى طفلتي تشّكل غرفته 

وتحّولها إلى كوب حليب يلّوح 
البن الجار األثيوبي.

¶¶¶

أحدب نوتردام
كنت أوّزع الحدبات 

على كل َمن يمّر بالقرب 
من كنيستي

حتى أولئك الذين تعبر أسماؤهم 
تصيبهم بعض الندوب 

لم أترك لألصدقاء 
ة من اليأس 

ّ
سوى سل

وبضع عناقيد من اللمعان 
ى من نظراتهم 

ّ
تتدل

كمرآة
فقط 

كي أرى جثتي 
حين تشحذها 

ظاللهم.

¶¶¶

وحشة
تؤلمني النوافذ 

كتنهيدة شاهقة 
لجدار غيابك.

* شاعرة فلسطينية 
مقيمة في سويسرا 

إلى روح هذا البحر 
منى العاصي*

شعر

الراء الفاصلة
قد يكون الموضوع جافًا بعض الشيء، مماًل، مستهلكًا، شبيهًا بحكايا الروايات التجارية. فَمن لم يكتب عن الحب 

بعد؟ لكّن الراء الفاصلة )بين الحب والحرب( هي تلك التي نتأرجح على حبلها منذ خمس سنوات تقريبًا، نحن جيل الحرب 
الذي أعيد تصميمه بقدرات جديدة وميزات تؤهله ألن يمضي قدمًا دونما ارتعاش أو رهبة أمام أي شيء كان في 

السابق سببًا كافيًا ألن يفقده وعيه؛ كمشاهدة عدٍد من الرؤوس المقطوعة المعلقة بعناية على حائط أحد الشوارع 
مثاًل. نحن هؤالء، مثقلة قلوبنا بكّل أنواع األلم. ما زلنا ُندخل الحّب عنوًة الى أبشع دهاليز الحرب، ُنبقيه ملتصقًا بقاع 

أرواحنا حتى نغدو كالمجانين، في دنيا غير الدنيا.

تميم هنيدي

ل��م ت��ك��ن ف��ات��ن ق��د أت��ّم��ت آن����ذاك ح��ول��ه��ا الثاني 
 ح���ل���ب ل���بَّ 

ُ
وال���ع���ش���ري���ن، ح���ي���ن دخ���ل���ت ج���ام���ع���ة

اختلف  العناوين.  وتصّدرت  السورية  الحوادث 
ك��ث��ي��رون ح��ي��ن��ه��ا ف���ي م���ا إذا ك���ان ال����ذي ي��ح��دث 
في  الشهباء  ل��دخ��ول  تمهيدًا  الجامعة  ح��رم  ف��ي 
 2011 ال��ع��ام  شرارتها  انطلقت  التي  اإلنتفاضة 
��َع��َت المتظاهرين 

َ
ن ال��ن��اس م��ن  ب��ي��ن  أم ال. ك���ان 

ح��ي��ن��ه��ا ب��ال��م��خ��ّرب��ي��ن ال��س��اع��ي��ن إل���ى ال�����زّج بحلب 
ف���ي دوام�����ة ال���ح���راك ال����س����وري. واع��ت��ق��د آخ����رون 
أن م��ا ي��ح��دث ه��و م��ش��ارك��ة طبيعية م��ن ط��الب 
العديد من  ف��ي  ك��ان يحدث  بما   

ً
أس���وة الجامعة 

 
ّ

كل يعنها  فلم  فاتن  أم��ا  المجاورة.  المحافظات 
هذا، هي التي ُول��دت في بيٍت مسيحيٍّ محافظ 
��ه س��وى ص��ور طفولتها وأختها 

ُ
لم تحمل ج��دران

التي تكبرها بعامين. مّر على شفاه فاتن حبيبان 
فقط، أو هكذا قالت. أولهما منار الذي ال يزال 
حتى اللحظة ُيكمل خدمته اإللزامية على جبهٍة 
ما في صفوف الجيش السوري. واآلخر قد يكون 
ال��ش��خ��ص األع��ث��ر ح��ظ��ًا ف��ي ال��ع��ال��م. درَس عماد 
المعلوماتية في جامعة حلب حتى السنة الرابعة 
وفي والده إثر حادٍث مؤلم بحيث رحل عن 

ُ
حين ت

هذا العالم تاركًا لعماد وأخويه الكثير من الفراغ 
باإلضافة الى مكتٍب )خاسر( لتأجير السيارات، 
ي��ش��ارك��ه��م ف��ي��ه ع��ّم��ه ال����ذي ب���دأ أول����ى م��ح��اوالت 
االستحواذ عليه بعد الدفن بأسبوٍع واحد. تفّرغ 

يترك  ول��م يكن  ك��ام��اًل،  تفرغًا  أبيه  لتركة  عماد 
التي  البعيدة  الحبيبة  فاتن،  لرؤية  إال  المكتب 
ته بثالثة طوابق، وتبعد 

ّ
 تعلو شق

ً
تسكن شقة

 إلبقاء عائلتيهما بمنأًى 
ً
 كافية

ً
عن فراشه مسافة

حمد عقباه. فمنذ 
ُ
من أي اشتباٍك اجتماعٍي ال ت

عامها ال��س��اب��ع ع��ش��ر، ل��م ت��ج��رؤ ف��ات��ن أن تعترف 
ي��ج��ري في  ال���ذي  ال��ح��ب  بتفاصيل  حتى ألختها 
عروقها ليستقّر كل لحظة في قلب ذاك القابع 
تحت منزلها بثالثة طوابق. كانا يخرجان بسرّيٍة 
تامة، كمن يداعب موتًا مرتقبًا. حين بدأ الوضع 
األم��ن��ي يضطرب ف��ي ح��ل��ب، ق��رر أب��و س��ام��ر أخذ 
أمنًا.  أكثر  آخ��ر  منزٍل  إل��ى  انتقااًل  وزوجته  بناته 
أم���ض���ى ع���م���اد ث����الث س���اع���ات ي�����وّدع ف���ات���ن عبر 
 يتحامق 

ً
الهاتف، كما أمطرها بالوعود التي عادة

الرجال ويلقونها على مسامع حبيباتهم. بالطبع، 
قال تلك الوعود بيقيٍن تام، من دون أن يعلم أنه 
تصعد  يراقبها  وبينما  التالي،  اليوم  صباح  في 
المطلة  مطبخه  نافذة  خ��الل  من  الرحيل  سيارة 

ال��م��رة األخ��ي��رة التي  ال��ش��ارع، ستكون تلك  على 
 

ّ
 طريقه بين كل

ّ
يرى فيها شعرها الطويل يشق

ذاك الموت!
ب��ع��د خ��م��س��ة أش���ه���ر ب����اع ع���م���اد ح��ّص��ت��ه في 
المكتب إلى عّمه، وركب طريق المجهول نحو 
َم��ن بقي م��ن عائلته، بعد  ال��ح��دود التركية م��ع 
مقتل أخيه األصغر حسام برصاصة قّناص لم 
أم��ا فاتن،  القلب بشعرٍة واح��دة.  يخطئ موقع 
التي كان عماد غذاء روحها، فبدأت تتعّرف إلى 
والكهرباء  كالماء  الحياة:  في  أولويات جديدة 

والبقاء على قيد الحياة!
وصل عماد أخيرًا الى أوروبا بعد رحلٍة كادت 
في  وعائلته  استقّر  مرتين.  بحياته  ت��ودي  أن 
 محاوالت وصولهم إلى 

ّ
فرنسا بعدما باءت كل

أسوج بالفشل. وصل أخيرًا الى القارة العجوز 
األحياء  للسوريين  الكبرى  المقبرة  عتبر 

ُ
ت التي 

ف���ي ال��ع��ال��م. ه���ا ه���و ح��ي��ث أراد أن ي��ك��ون منذ 
أن تكون  ي��وم��ًا يتخيل  ل��م يكن  لكنه  ص��غ��ره، 
 إل���ى ه���ذا ال��ح��د. ك���ان ي��ح��ل��م ب��أن 

ً
أوروب�����ا ق��ات��م��ة

يصبح م��وظ��ف��ًا ف��ي ش��رك��ٍة ك��ب��ي��رة ت��ض��ّم أل��وف 
ال��م��وظ��ف��ي��ن ال���ذي���ن ي��ل��ت��زم��ون ال�����دوام وأوق����ات 
 

ّ
االستراحة، أراد راتبًا عاليًا يكفيه ليمّول محل

َمت به فاتن منذ سنوات. لكنه 
ُ
الزهور الذي حل

لم يكن يرغب بأن يصل أوروبا مزاحمًا عشرات 
ال��ج��ث��ث ف��ي ال��ب��ح��ر، وم��الي��ي��ن ال��ح��اس��دي��ن. كما 
فقد  معه.  عائلته  ب��أن يصحب  يومًا  يرغب  ل��م 

أرادهم - بكامل عددهم - في حلب.
لم يتعلم عماد الفرنسية، لكّنه كان يترجم 
ألّمه شتائم سائقي التاكسي على أنها عبارات 
ترحيب بالسوريين، كما كان يصحبها معه الى 
العرب  المهاجرون  فيها  يجتمع  التي  المقاهي 
كلما شعَرْت بضيق الصدر. أما هو، فكان كلما 
ضاق صدره ينظر الى خصلَتّي الشعر األسود 
الخامس  فاتن في عيده  إياهما  أهدته  اللتين 
لقد عشق شعرها  والعشرين، فيختنق شوقًا. 
 وهي نائمة. 

ً
إلى درجِة أنه حاول عّد خصلِه مرة

م���راٍت ع���دة، ك��ان��ت األخ��ي��رة منها سببًا  صبغه 
ل��خ��س��ارة ال��ك��ث��ي��ر م���ن ش��ع��ره��ا ب��ع��دم��ا أك��ث��ر من 
 بجعل اللون داكنًا أكثر. في هذه 

ً
المعجون رغبة

األثناء، كانت فاتن في أكثر مدن العالم ظالمًا 
ومالبسها  وجنون شعرها  بابتسامتها   - كانت 
الغجرية  وأساورها  الصغير  وحذائها  العفوية، 
التي تصنعها حين تعجز عن النوم من صوت 
 ب��وج��ٍه م��ش��ّوه وي���ٍد م��ب��ت��ورة، 

ً
ال��ق��ذائ��ف-  م��ل��ق��اة

طريحة فراٍش داكن اللون من دمائها. لم تكن 
 الجنون الذي كان يجري 

ّ
تسمع شيئًا جّراَء كل

في الحي حينها، تحملق عيناها بالغرباء الذين 
ي��ق��ف��زون ف��وق��ه��ا ك��ال��م��ج��ان��ي��ن، ي��س��أل��ون��ه��ا عن 
أبيها. بعضهم يرجوها أن تنطق  بيتها واس��م 
ال��ش��ه��ادة، وي��ص��رخ آخ����رون ف��ي وج��ه��ه��ا ب��ك��الٍم 
 الجسد يجلس 

ُ
 نحيل

ٌ
غير مفهوم. وحدُه كهل

القرفصاء بجانب جسدها، كان ُيمّسد شعرها 
ي��رى روحها  ب��دفء كأنه  األس���ود، ويبتسم لها 
تعبر سبيل الجسد نحو الخالص. لكّن فاتن لم 

تبُد كأنها تتألم، كانت تموت وحسب.
وال��وح��دة كما ص��وت زحف  بالخذالن  محاطًا 
الموت الثقيل، يتوسط بعَض البراميل الملونة 
 من آخر 

ً
ن واحدة

ّ
وعشرات الصور، كان منار يدخ

سيجارتين بحوزته وينتظر التغطية الخليوية 
أكثر من النصر. منار الذي عاد الهواء إلى رئتيه 
 
َ
مجددًا مذ علَم برحيل عماد تاركًا خلفه حبيبة

بل المسروقة من سطوح 
ُ
الطفولة وشريكة الق

ع��م��ارات ال��س��ري��ان ف��ي ح��ل��ب. انتظر م��ن��ار وقتًا 
طوياًل وثقياًل حتى وصله سرٌب من الرسائل، 
كانت إحداها من عماد، غريم األمس، هذا الذي 

تصله أخبار الموت عبر ال�"فايسبوك".

النظام األس��دي بالكاد يسيطر على نحو 22 في 
المساحة مهددة  أراضيه. هذه  من مساحة  المئة 
ب���ال���خ���روج م���ن ق��ب��ض��ت��ه، ألن ال��ج��ي��ش ال���س���وري لم 
يحارب وال يستطيع ان يحارب، فمن انشأه كان 
يريد له ان يكتفي بالتشبيح على شعبه والشعوب 
الحال  كانت  كما  وسيادتها،  قرارها  يصادر  التي 
ف��ي ل��ب��ن��ان، واال م��ا ك���ان ال��ج��والن ض���اع بشربة ماء 
اسرائيلية وبقيت جبهته ساكنة طوال ما يقارب 

الخمسين عامًا.
وف����ي ح��ي��ن ب����دأ ي���س���ود ج���و م���ف���اده ان ال��ن��ظ��ام 
بتعزيز  لالكتفاء  ال��س��وري قد يجد نفسه مضطرًا 
س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى ال��م��ن��اط��ق ال��م��م��ت��دة م���ن دم��ش��ق 
إل���ى ال��س��اح��ل ال���س���وري غ��رب��ًا ح��ي��ث يتمتع بنفوذ 
العالم ليتحمل  ق��وي، نجد في دمشق من ينادي 
م��س��ؤول��ي��ات��ه ض��د اإلره�����اب ألن ال��ج��ي��ش األس���دي 
الله"  "ح��زب  الميليشيات ومقاتلي  م��ن  معه  وم��ن 
وال��م��ق��ات��ل��ي��ن ال��ش��ي��ع��ة األف���غ���ان ع���اج���زون ع��ن ه��ذه 
المسؤولية. َمن يطلق هذا النداء يعرف سلفًا ان 
بالبراميل  ال��س��وري  اب���ادة الشعب  َم��ن سكت على 

المتفجرة، لن يحرك ساكنًا حيال إبادته على يد 
"داعش"، ولنا في العراق نموذج موٍح مع اتهام وزير 
يمتلك  ال  بأنه  العراقي  الجيش  االميركي  ال��دف��اع 

إرادة القتال.
كلنا نعرف ان بقاء نحو 22 في المئة من مساحة 
سوريا تحت سلطة النظام يعود الفضل فيها الى 
غير جيشه. كما ان بقاء األسد نفسه يعود الفضل 
فيه الى قبضة الحماية اإليرانية المباشرة له، ألن 
ال��ح��اج��ة ال��ي��ه ال ت���زال م��ل��ح��ة، وم���ن ال���ض���روري إب��ق��اء 
ص��ورة األس��د ونظامه ألن المفاوضات على حصة 
إي���ران لمرحلة م��ا بعد األس��د ل��م تستكمل على ما 
يبدو. من هنا تنصب الجهود االيرانية حاليًا على 
الساحل،  ال��ى  م��ن دمشق  االم��س��اك بدويلة تمتد 
ليس حبًا بهذا النظام الذي دخل غيبوبة الموت، 
على  باهظًا،  ثمنها  المدفوع  بالمصالح  حبًا  وانما 
رغم الضائقة االقتصادية التي تعيشها الجمهورية 
االس��الم��ي��ة المضطرة ال��ى رف��ع ال��دع��م ع��ن البنزين 
النفطية، والتي يقبع 15 مليونا من  والمشتقات 
ال��ى السماح  ال��ف��ق��ر، وال��ذاه��ب��ة  شعبها تحت خ��ط 

م" 
ّ
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ب�"تفتيش منظ

لمواقعها العسكرية، في إطار اتفاق نهائي يطوي 
الملف النووي اإليراني ويرفع عنها العقوبات.

ب��ن��اء عليه، نجد ان���ه ال ب��د م��ن ال��ل��ج��وء ال���ى حال 
ال��ق��ص��وى للحصول على دوي��ل��ة بشار  االس��ت��ن��ف��ار 
االس���د، إلت��م��ام االت��ف��اق على مرحلة م��ا ب��ع��ده. في 
سبيل هذا الهدف يستميت "حزب الله"، وينادي 
الى التعبئة العامة في صفوفه، فالظاهر ان ال خيار 

آخر لديه. 
طبيعي أيضًا ان ترتفع وتيرة الشحن الطائفي 
االستنفاري للشيعة  الذين يجب ان يقاتلوا بعد 
اليوم أكثر مما قاتلوا خالل االعوام االربعة الماضية، 
حتى ال يستسلموا للذبح وتتعرض النساء والبنات 
للسبي، او يهيموا على وجوههم في بلدان العالم 

ذليلين من نكبة إلى نكبة. 
اإلعالمية  العالقات  م��س��ؤول  توضيح  رغ��م  على 
في الحزب محمد عفيف، أن "بعض ما نشر على 
ال��ت��واص��ل االجتماعي وع���دد م��ن الصحف  وس��ائ��ل 
ال��ع��ام لحزب  األم��ي��ن  م��ن حديث سماحة  المحلية، 
ال��ج��ري��ح، هو  ي��وم  ف��ي  ال��ل��ه السيد حسن نصرالله 
مجتزأ وقد أخرج عن السياق الطبيعي والتسلسل 
المنهجي للخطاب"، اال ان االستنفار الموجه الى 

ك��ل من  ت��خ��وي��ن  م��ع  غ��ي��ره��ا  الشيعية دون  البيئة 
ي��ع��ارض م��ن ه���ذه ال��ب��ي��ئ��ة، ي���دل ع��ل��ى ان المهمة 
العاجلة المستحيلة يجب ان تنفذ مهما كان الثمن 
الذي ترسم سقفه إيران ويسدده شباب من لبنان 

او العراق او اليمن.
ام���ا ال��ت��خ��وي��ف وال��ت��ه��وي��ل واالت��ه��ام��ات ال��م��وزع��ة 
يمينًا ويسارًا، فتدل على عمق المأزق الذي يفرض 
التعبئة ال��ع��ام��ة، كما ت��ف��رض إس��ك��ات ك��ل صوت 
يمكن ان يعترض على إغراق لبنان كله في حرب 
قد تبيده انطالقًا من سؤال يردده من يقع تحت 
وط��أة الخوف ال��ذي يغذيه وك��الء إي��ران في لبنان، 

وهو: ماذا نفعل اذا هجم علينا "داعش"؟ 
كأن من لم يستطع ان يدافع عن 78 في المئة 
م��ن االراض����ي ال��س��وري��ة لصالح ن��ظ��ام ب��ش��ار يمكن 
على  يلعب  التي  الكنائس  ليحمي  عليه  االت��ك��ال 
وهو  ب�"الداعشية"  المسيحيين  يهدد  َم��ن  وت��ره��ا 
يّدعي حمايتهم. او كأن المسيحيين في لبنان أهل 
ذمة يدفعون سيادة بلدهم ضريبة لمن يحميهم، 
في حين ان المطلوب اذا هجم علينا "داع��ش" ان 
نلوذ كلنا بالدولة اللبنانية ومؤسساتها المصادرة 
ح��ال��ي��ًا م��ن وك����الء إي�����ران، لتعلن ه��ي دون س��واه��ا 

التعبئة العامة. حينذاك، كلنا للدولة!

سناء الجاك

تعليق

تعبئة عامة

لوحة لميراي غوغيكيان.

لم يتعلم عماد الفرنسية، لكّنه كان 
يترجم ألّمه شتائم سائقي التاكسي 
على أنها عبارات ترحيب بالسوريين، 

كما كان يصحبها معه الى المقاهي 
التي يجتمع فيها المهاجرون العرب 
كلما شعَرْت بضيق الصدر. أما هو، 

فكان كلما ضاق صدره ينظر الى 
خصلَتّي الشعر األسود اللتين أهدته 

إياهما فاتن في عيده الخامس 
والعشرين، فيختنق شوقًا
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�ِه في المساْء
ِّ
ْللغريِب الذي يستريُح على ظ�ل

�ِة آٍس على شاهدة
ْ
 ورق

َ
مثل

 من ضياْء
ٌ

منزل
ولُه شرفتاِن على المشرقيِن

 خ�م�ٍر
ُ
وج�ّرة

 ذبحْت صدَرها بالغناْء
ٌ
وغيتارة

خطواِت  من  ال�ن�ْب�َض   
ُ

يسرق ال��ذي  للغريِب 
النساْء

ْحين روُح�ُه – في الليِل – تسكُن روَح الهواْء
جسٌد في بالٍد بعيدة

 البحِر...
ُ
ْوسّيدة

فضي إليها نهوُر القصيدة
ُ
ت

ولها

شفتاِن تضيقاِن بالهمِس
ت�ّت�سعاِن لدورِة شمِس

لها
�ُه الُس�ومريُّ لرّب�ت�ِه

َّ
 ما خ�ط

ُّ
كل

 األرَض أمَّ السماْء
ُ

 ما يجعل
ُّ

كل
ولُه

 الطفِل بعد البكاْء
ُ
ضحكة

للغريب بالٌد
 من َع�َدْم

ٌ
، وذاكرة

ٌ
وأهل

للغريب
بقايا البالد التي لم ت�ُع�ْد

�ْم.
َ
غير نشوِت�ِه باألل

للغريب...

عبد الكريم بدرخان

شعر

 الدموُع على الخدوِد تصّدعْت
َ

ْكيف
 البنفسُج في األواني المثقلة

َ
كيف

ما حالكم...
ني

ّ
 الحكايِة أن

ُّ
كل

ما زلُت حّيًا ها هنا

 
ْ
 خبَز المحبرة

َ
عند الصباِح أقاسُم األوراق

فوق النجوِم مع المداِد مسافرًا
سِرجْت

ُ
أسرجُت آالَم البالِد... وأ

 
ْ
آالُم قلبي عند سوِر المقبرة

األرُض حبلى بالرماْد
ْوالريُح عمياء الخطى 

ما نفعُه إن أزهَر الباروُد بعد المجزرة
 األحزاَن سّرًا

ُ
وأعانق

 جاثمًا
في حضرِة اآلِه التي 

مثل الحروف على السطوِر تنّضدْت
ما حالكم...

في موقِد األشواِق يلتهب الرماُد وينكسْر
لْت

ّ
 للصبِر في جيِب الشتاِء تبل

ٌ
تأشيرة

 الخريِف مهرواًل
ُ

دنف
 يمسح وجهُه

َ
ال صيف

 الفصوِل تنّكرْت
ُّ

كل
ما حالكم...

ني
ّ
 الحكايِة أن

ُّ
كل

ما زلُت حّيًا ها هنا 

حتَضر!
ُ
 وأ

َ
أحيا الحياة

أحيا الحياَة وُأحتَضْر 

عبود سمعو

شعر

"بشغف عشنا/ بشغف ركضنا/ بشغف 
تضاءلنا/ بشغف متنا"  )صالح ستيتية(

"إل���ي���ك م���ا ك��ن��ت ت��ح��ل��م ف���ي���ه. ال����الش����يء وق��د 
استولى على حياتك. لقد اختزلها على هيئة 
حلزون يمشي المتر األخير من حياته، محمواًل 
ع��ل��ى خ��ط��ى وص��ي��ت��ه". ك���ان ح��ل��م��ًا ف��ل��وب��ي��ري��ًا، 
وص���ّدق���ت���ه، ب���ل ون���س���ج���ُت م���ن س���ط���وره بيتًا 
حياتي.  بيته  بخيوط  سّيج  ال��ذي  للعنكبوت 
س��أع��ت��رف ب��أن��ن��ي ل��م أج���د ال��ت��ع��ري��ف المناسب 
لما كنت أس��ع��ى إل��ي��ه. ف���"ال��الش��ي" ك��ان يقع 
خ��ارج كل ما كنت أقبض عليه. كان عليَّ أن 
أن يكون  ال��رم��ل، لكن من غير  استخرجه من 
ح���ص���اة. م���ن ال���م���اء م���ن غ��ي��ر أن ي���ك���ون ك��ائ��ن��ًا 
بحريًا. لكي يكون الالشيء موجودًا، عليه أن 
يتخلى عن ذريعة وج��وده، زمنه الذي يمشي 
ب��دق��ي��ق��ت��ي��ن م���ن ال����رخ����ام، م��ك��ان��ه ال����ذي يضع 
حجرًا من الدمع على حجر من الصمت ليسند 
ظهره عليهما ويضحك في مواجهة المجّرات. 
سأكون على خطأ لو قلت لك أن ذلك الالشيء 
كان قد خذلني في السباق. لم يكن حصاني 
أخضر.  م��اس  من  يلتهم حشائش  لكي  اميرًا 
ك����ان ه������واؤه ح����رًا م��ث��ل ذي���ل���ه، وك�����ان يسبق 
"ه��ل مشطَت  زقزقة عصافيرها.  إل��ى  الحقول 
أسنانك بالنسيم، بحيث صار صفيرَك ينثني 

مثل جناحي حمامة؟".
ال بأس أن أخبرَك بأني رأيُت ذات مرة طرفًا 
م��ن ال��ل��ه. ل��ن ت��ص��ّدق. أن��ا مثلَك ل��ن أص���ّدق لو 
ما  أن  غير  نفسها.  الحكاية  أح��ده��م  أخ��ب��رن��ي 
أخبرتَك به كان قد وقع لي فعاًل. يومها أخبرُت 
رّس��ام��ًا صديقًا بما ح��دث، فسألني: "ه��ل في 
إمكانك أن تصفه؟". لقد فاجأني سؤاله غير 
أن��ن��ي أج��ب��ُت��ه ب��ط��ري��ق��ة إل��ه��ام��ي��ة: "ل���و ك���ان في 
إمكاني أن أصفه لما صّدقُت أنه الله". يومها 
"ليس كمثله  القرانية،  اآلي��ة  في  أفكر  كنت 
شيء"، وهو الذي ال ُيرى وال ُيسمع وال ُيلمس 
وال يمكن التناغم معه. ال يزال في إمكاني أن 
أق���ول إن ط��رف��ًا منه م��ّر م��ن أم��ام��ي فيما كنت 
ي. ولكن إذا كان الله ال ُيرى وال ُيسمع وال 

ّ
أصل

ُيلمس فهل استطعُت اإلمساك به عن طريق 
حاسة الشم؟ لم أقل إنني أمسكُت به. كنت 
قد رأيُت طرفًا منه. ستسألني عن الزمن الذي 
 من ثانية. أكثر 

ّ
الواقعة. أقل استغرقته تلك 

لُيقاس. كنت  أرضيًا  زمنًا  يكن  لم  من سنة. 
حينها قد اجتزُت الحافة فلم أقع، بل مشيُت 
ف��ي ال��ه��واء ول��م أك��ن خائفًا م��ن أن أق���ع. على 
 كما 

ً
الكلمة، أضع قدمي فتنزلق حروفها لّينة

لو أنها وسائد ملئت بالحرير. على ورقة بيضاء 
نفسها  ه��ي  تكتبني  التي  اليد  أك��ت��ب.  كنت 
ال��ي��د ال��ت��ي ت��م��ح��ون��ي. ل���م ي��ك��ن ال���زم���ن ي��اب��س��ًا 
بين  لُيقام.  المكان صلبًا  يكن  ول��م  لُيحسب، 
خطوط  يرسم  ك��ان صوتي  هوائيين  مطّبين 

قوس قزحه المائية. 
هناك  ي��ك��ون  ال  أن  بقيمة  ش��ع��رُت  حينها 
العبثي  المعنى  المعنى.  أن��ا  أك��ون  أن  معنى. 
ال��ه��ش��اش��ة. حلية تتفتت  ب��ه  ل��وج��ود ت��ت��رف��ق 
ونبرة صوت تقع مثل قطرة مطر على السقف. 
ه فيما كان الفالح ينام على 

ّ
هل حدث ذلك كل

كومة ق��ش، حالمًا بسرير من زع��ف��ران؟ هناك 
الوشوشات  حديث هو مجموعة متالحقة من 
ي��ض��رب ب��ي��دي��ه ع��ل��ى ج��ل��دة ال��ط��ب��ل. ال��ح��دي��ث 
ال��س��اب��ق ل��ل��ص��م��ت، ال���الح���ق ب����ه، ال�����ذي يفتح 
صفحة لتتقدمه، وصفحة أخرى لتلّوح له. وهو 
المصطبة  الذي نجلس على  اليومي  الحديث 
الرطبة من أجل أن نستأنفه. نفتح  الخشبية 
ل��و أن  ث��م نغلقها كما  ال��ه��واء  أق��واس��ًا ليمألها 
سأعود  بالكلمات.  تضيق  ص���ارت  األك��ي��اس 
في يوٍم ثاٍن اللتقط جملة كانت قد سقطت 

واندّست بين األعشاب. 
آش��وري.  عنب  من  ين في حديقة 

ّ
كنا ضال

ك���ان���ت ج��م��ل��ن��ا ت��ت��ب��ع��ن��ا م��ث��ل خ�����راف م��س��ك��ون��ة 
ألناشيد  خطانا  موسيقى  تتسع  "أال  بالنغم. 
لم  ال���ذي  الرغيف  لنقسم  تسألني.  ال��غ��ي��م؟"، 
نصفين.  بالتراتيل  م��أه��ول  قمر  س��وى  يكن 

وأنا  بعيدة  الحمراء  القوطية  الكنيسة  ليست 
أس��ق��ط على س��الل��م ال��ب��ي��ان��و. ن��ق��رة تهبط بي 
إلى بئر يوسف وأخ��رى تسري بي إلى السماء 
السابعة. لن أحّدثَك عن غيابي. كان ممتعًا أن 
نكون معًا. نجلس وحيدين في المقهى كما لو 
أنا لم نكن المسافر وحقيبته، الخضر وصبّيه، 
هادوريان وعشيقه. "هبني شيئًا من إنسيتك 
لكي أكون إنسانا"، قلُت لَك في لحظة شغف. 
كانت المياه تجري من حولنا كما لم تفعل من 
قبل. م��ن تحتنا م��اء وم��ن فوقنا م��اء. قلَت لي 
مبتسمًا، لكن بحزن: "سأقبل أن أكون قربانك 
لو أعفيتني من القيام بذلك". كنا في جزيرة، 
ش��ع��ر ح��وري��ات��ه��ا ي��ل��ه��م ال��ذه��ب ل��م��ع��ان��ه. أن��َت 
سلة،  ف��ي  أّم��ه  تركته  كما  المعشوق  العاشق 
ألقتها في نهر األردن. صرت أروي لك حكاية 
صديقتي التي قدمت من مكة لتمّد أصابعها 
في  ب��دأت فصولها  التي  الحكاية  نسيج  إل��ى 
لساني  على  أض��ع  بعد.  تنتهي  ولما  الناصرة، 
ال��خ��م��ر األخ����ي����رة م���ن أج����ل أن تشقى  ق���ط���رة 
بلساني،  ح��رة  بلعثمتي. شجرة  العنب  شجرة 
ي��ع��وي بلغة ذئ��ب.  ال���ذي  ال بلسانها األخ��ض��ر 
كاد الالشيء أن يقع ذات مرة بين يدي حين 
رأي��ُت ام��رأة وهي تخرج من بين أجمة أشجار. 
قلت: "اكتملت الحكاية وهي تمشي بقدمين 
ن��اع��م��ت��ي��ن ع��ل��ى خ��ي��ط وه���م���ي". ي��وم��ه��ا كانت 
التي  القبور  ت��دي��ر ظهرها ألض��رح��ة  ن��ي��وي��ورك 
م��راي��ا. هي  الماّرين مثل  أق��دام  كانت تعكس 
الحمراء  بقّبعتها  الحكاية  من  تقفز  ليلى  ذي 
على  مفتوحًا  الكتاب  ك��ان  التفاح.  إل��ى حقل 
سطر طويل واح��د. سطر ال ينتهي، من غير 
أن يكرر كلمة واحدة من كلماته. فلكي تقرأ 

ال��ك��ت��اب. ال  إل��ى تقليب أوراق ذل��ك  ال تحتاج 
رس��وم  على  عينيَك  تغمض  أن  س��وى  تحتاج 
ال��ح��روف وت��ن��ام. ل��ن ت��ن��ام لكي تستيقظ. لن 
التي  اليقظة  من  قيمته  ه��ذا  نومَك  يكتسب 
تلحق ب��ه ب��ل م��ن غبطته وه��و ي��ق��اوم اليقظة. 
على  ق��دم��ه��ا  ت��ض��ع  وه���ي  ليلى  متها 

ّ
تعل لعبة 

السطر لتمحو أثر الكتاب. وألني كنت سعيدًا 
ب��ه��ا، ب��ح��ظ��ي ال����ذي ص���ار يتنقل ب��ي��ن ع��ق��رَب��ي 
ع��ل��ى معصمها،  ك��ان��ت تضعها  ال��ت��ي  ال��س��اع��ة 
مّرت المرأة قريبا مني ولم أكلمها. كنُت نائمًا 

واخترقتني وهي نائمة. 
ال��ن��وم ق��د بنى لنا عريشة على شاطئ  ك��ان 
البحر وكان هناك طفل يبكي. كدت أصرخ من 
فرح: "أهذا هو طفلنا الضائع؟". غير أن المرأة 
كانت قد اختفت فيما كانت قطرة الخمر األخيرة 
ت��زال تضرب لساني بمنقار عصفورها. لقد  ال 
هدأُت وهدأ الكون من حولي وكان عليَّ أن أجّر 
السحابة من مكانها فوق البيوت ألضعها فوق 
ِمّر أصبعي على اللوح 

ُ
الحقل لتبهج الفالحين. أ

المرأة  تلك  توازنه.  الكون  الزجاجي فيستعيد 
أه��دت  ق��د  كانت  بنورها  الحكاية  م��ن  الخارجة 
إليَّ الفكرة التي تناسب حقيقتي: كنت وهمًا 
أخضر مثل باقات النعناع التي كنت أذهب إلى 
باب توما بدمشق من أجل أن أضّمها إلى قلبي. 
سيقال "إنك تنسى". كانت الكرادة تستلقي 
على النهر مثل ام��رأة مانيه وهي تقيم غداءها 
بعقوبة  ف��ي  أم��ت��ارًا  العشب. كنت تمشي  على 
لتحصد فاكهة تنتجها كيلومترات من الجنة. 
كان عطر ام��رأة واح��دة في ش��ارع النهر يختزل 
ما تطلقه مئات من أجساد الحوريات من روائح 
��ه ك��ان ق��د حدث 

ّ
محلقة، وأص���ّدق أن ذل��ك ك��ل

ال��ك��ت��اب على سرير  ي��ن��ام  أن  ال��ن��وم. قبل  قبل 
سطر واحد، كانت ليلى تجّره وراءها مثل فيل 

مشبع بالبراءة. 
ل��م أك���ن ي��وم��ه��ا ق��د اه��ت��دي��ُت إل���ى معجزتي 
ال���ت���ي ل����ن ت���م���ّد ل����ي ع���ص���ا االن�����ق�����اذ. رب���م���ا ألن 
بمساحيقه.  حياتي  سّمم  قد  ك��ان  االسمنت 
ق��ال��ب حجري  خ��رس��ان��ة مسلحة،  الفتى  أن  ل��و 
صامت. كنت مقفاًل على حلم أنتجته اليقظة. 
التي  العائلة  للنوم. هناك  هناك وط��ن يصلح 
يحرس أفرادها سياج البيت. هناك المدرسة 
الشمسية.  المجموعة  بائها  ألف  التي يشكل 
وم���ا إن أخ���رج���ُت ق��دم��ًا واح�����دة خ����ارج ال���دائ���رة 
ال���ت���ي ك��ن��ت ح��ب��ي��س��ه��ا ح��ت��ى ت��ب��ّي��ن ل���ي أن��ن��ي 
كنت أكذب على نفسي. كنت في حقيقتي 
متالحقة  ق��رون  تجارب  مألته  مختبريًا،  كائنًا 
ب��م��ع��ادالت ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ك���ان ال��ن��ص��ي��ب األك��ب��ر 
تمثااًل  ك��ن��ت  ال��ك��رب��ون.  أوك��س��ي��د  ألول  منها 
أود  لتبكي. كنت  ال��ري��ح  تتسلقه  س��خ��ام  م��ن 
ل إليَّ أنها ليلى وقد  يِّ

ُ
أن أسأل المرأة التي خ

رب��ي؟".  القبيح سأقابل  الوجه  "أبهذا  كبرت: 
سأضع على وجهي قناعًا ألقول "أنا الالشيء". 
سأخيفها كما لو أنني الذئب المؤجل وأضحك 
م����ن ال���ف���ك���رة ال���ت���ي ت��ع��ف��ي��ن��ي م����ن أخ���ط���ائ���ي. 
ك����ان ال���م���واط���ن���ون ف���ي ب�����الدي ي��ظ��ن��ون أن��ه��م 
يستعيدون شيئًا من فحولتهم وهم يلحسون 
ال��ب��الد تفقد  ف��ي��م��ا ك��ان��ت  ال��ح��اك��م،  خصيتي 
ف��ي اس��ت��م��رار شيئًا م��ن أن��وث��ت��ه��ا. ك��ن��ا أوغ���ادًا 
على هيئة ذك��ور وحشية انطلقت في لحظة 
طيش، باحثة عن فرائسها. هل سيكون عليَّ 
أن أبحث عن الالشيء الذي حلمُت في الكتابة 

عنه في حطام األشياء التي انتهيُت إليها؟

كان الكتاب مفتوحًا على سطر طويل واحد
إعالميون وكّتاٌب صحافيون ومثقفون  يكرر 
وسياسيون أن تنظيم "داع���ش" هو صنيعة 
 
َ
المخابرات السورية، وبعضهم يضيف اإليرانية
إلى ذلك، مستندين إلى تقارير ووثائق أمنية 
ال��م��ص��در أو ذاك وي��دع��م��ون��ه��ا  ك��ش��ف��ه��ا ه����ذا 
متغاضين  السياق،  مبتورة  منتقاة،  ب��ح��وادث 
�������ر ال ت���خ���دم ه��ذا 

َ
خ

ُ
ع���ن ح�������وادث وم�����س�����ارات أ

الغرض. ال أزعم القدرة على مناقشة التقارير 
وال��وث��ائ��ق األم��ن��ي��ة وال أري���د ذل���ك، على األق��ل 
��ت��ب��ت ب���أي���اٍد م��خ��اب��رات��ي��ة، وألن أج��ه��زة 

ُ
ألن��ه��ا ك

المخابرات، إلى أي دولة ع��ادت، ليست محط 
ثقة واحترام المقهورين و"الغالبة"، وأنا منهم، 
كما ال يهّمني هنا الدخول في جدل يبدو لي 
أن��ه سيكون عقيما ح��ول م��ا يسوقه األول���ون 
من ح���وادث ووق��ائ��ع لتدعيم استخالصاتهم، 
وذلك تفاديًا لقانون "عنزة ولو طارت". لذلك، 
م بصحة ما يستنتجون، ُملقيًا بالشكوك 

ّ
سأسل

الديكارتية في سلة المهمالت، مدفوعًا برغبتي 
الصادقة  رغبتهم،  م��ع  والمتوافقة  ال��ص��ادق��ة 
أيضًا، في دف��ع وصمة التطرف واإلره���اب عن 
اإلسالم وعن أكبر طائفة إسالمية، وعن الذين 
بة في سبيل مطالب 

ّ
ثاروا من أبناء سوريا المعذ

ال��ك��رام��ة وال��دول��ة  محقة ع��ل��ى ط��ري��ق تحقيق 
بعد هذا  أن��ن��ي  غير  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة.  المدنية 
التسليم، ال أجد فكاكًا من االفتراض الواقعي 
قد  واإليرانية  السورية  المخابرات  أجهزة  ب��أن 
أف��ادت تمامًا، وه��ي تخطط لصنع "داع��ش"، 
من سابقة السي آي أي والمخابرات السعودية 
والتأسيس  "ال���ق���اع���دة"  لصنع  التمهيد  ف��ي 
االف��ت��راض،  ه��ذا  يواجهني  عندما  لنشوئها. 
ال���ذي ال ب��د م��ن��ه، تنفجر ف��ي عقلي جملة من 
األسئلة: لماذا ال يكف هؤالء عن اإلرهاب بعد 
أي عندما  المخابرات،  أن ينقلبوا على أجهزة 
"ينقلب السحر على الساحر" كما يردد لسان 
المسيحيين  إره���اب���ه���م  ي��ط��ال  ل���م���اذا  ال���ح���ال؟ 
واأليزيديين واألكراد وغيرهم من كل ُمختِلف؟ 
لماذا يستهدفون حتى المتاحف واآلث��ار ولم 
ت��س��ل��م م��ن��ه��م رم����وز ال���ح���ض���ارة؟ ل���م���اذا ينوجد 
وي��ن��ت��ش��ر إره��اب��ه��م ف��ي أم��اك��ن ال وج����ود فيها 
ليبيا،  كمصر،  اإلي��ران��ي"،  والنفوذ  ل�"الرافضة 
تونس، الصومال، نيجيريا، الفيليبين؟ ذلك 
ل��م��اذا يهددون  الحصر.  ال  المثل  على سبيل 
ب��ع��ي��ن��ه��ا، كقطر  ي��س��ت��ه��دف��ون دواًل  روم����ا وال 
 أخرى على سبيل المثل 

ً
وتركيا وإسرائيل؟ مرة

ال الحصر.
 قائمة األسئلة طويلة، لكن السؤال األهّم 
ه ه��و: ما ال��ذي ُيغري مطابخ 

ّ
من بين ذل��ك كل

المخابرات وُيمّكنها من جعل "شباب  أجهزة 

فتجندهم  ل��إره��اب،   
ً
طيعة  

ً
عجينة اإلس���الم" 

وتديرهم بهذا الشكل الضخم الواسع الممتد 
إل����ى أص���ق���اع ع���دي���دة م���ن ال��ع��ال��م، وخ��ص��وص��ًا 
األجهزة "نصرانية كافرة"  عندما تكون تلك 

أو"رافضية كافرة"؟
تلك هي المسألة التي يجب على المثقفين 
الساعين الى التغيير والتنوير معالجتها وعدم 
القفز فوقها. معالجة فكرية ال إعالمية؛ معالجة 
ترتقي فوق الخطاب السياسي وال تنحدر إلى 
مستويات الخطاب التعبوي أو إلى التماثل مع 
"التواصل  مواقع  على  المتسرعة  التعليقات 
بالسطحية  معظمها  يتسم  التي  االجتماعي" 
واالن���ف���ع���ال ال��ع��اط��ف��ي؛ م��ع��ال��ج��ة ت��خ��وض في 
المراِجع الفكرية والتاريخية والفقهية، تكسر 
استبداد المتسلطين على النص الديني وال 
ت��ت��رك األم���ر ح��ك��رًا عليهم، ك��ي ال نضطر إلى 
إع��ادة إنتاج الموروث مكلاًل بخطاب تبريري، 
وال نذعن تاليًا لجراحات تجميلية ليس أسهل 

من إثبات زيفها عند االحتكاك بالواقع.
على المثقف أن يكتَب ما يليق بمساحته 
ال��ف��ك��ري��ة  ب���ال���ج���رأة  ال���ث���ق���اف���ي���ة، وأن ي��ت��ح��ل��ى 
فينتفض أيضًا على تسلط السياسي الذي 
هو  لما  مغايرة  اتجاهات  في  يدفعه  أن  يريد 
مطلوب من معالجات. على المثقف أاّل يخشى 
ي��خ��ون ضميره  ي��ق��ال وأاّل  ي��ج��ب أن  م���ا  ق���ول 
ومهمته في مراكمة الوعي الحقيقي، فيندفع 
ما  خ��ادع��ة س��رع��ان  ل��ح��س��اب لحظة سياسية 
تكشف له ولجمهوره من القراء أنها خادعة، 

وليس وراءها سوى أبواب الخيبة والخذالن.
كان الشاعر بشار بن ُبْرد في مجلس حاجب 
ال��خ��ل��ي��ف��ة ال��ع��ب��اس��ي ال��م��ه��دي ي��ن��ت��ظ��ر اإلذن 
للدخول عليه وكان معه آخرون بينهم داعية 
عباسي. بينما هم يتجاذبون أطراف الحديث 
في  المقصود  ما  تعرفون  الداعية: هل  س��أل 
 

ٌ
راٌب مختلف

َ
قوله تعالى "يخرج من بطونها ش

���ه ف��ي��ِه ِش��ف��اٌء ل��ل��ن��اس"؟ )س����ورة النحل( 
ُ
أل���وان

��م ي��خ��رج من 
ْ
ق��ال��وا: ال��ع��س��ل. ق���ال: ال، ه��و ال��ع��ل

ب��ط��ون بني ه��اش��م. ف���رّد عليه ب��ن ب���رد: جعل 
الله طعامك وشرابك ما يخرج من بطون بني 

ثاثة.
َ
هاشم، فقد أوسعتنا غ

قالها بشار وهو على باب الخليفة العباسي، 
ال��ه��اش��م��ي. ه��ن��ا يحضرنا ن��م��وذج��ان، ن��م��وذج 
ال��ن��ص الديني  ع��ل��ى  ال���ذي يتسلط  ال��داع��ي��ة 
 
ً
وي��ت��الع��ب ب��ت��ف��س��ي��ر ن��ص��وص ال���ق���رآن خ��دم��ة
المتهم  المثقف،  ال��ش��اع��ر،  ون��م��وذج  للحاكم، 
ب��ال��زن��دق��ة، رب��م��ا ل��ج��رأت��ه ف��ي ق���ول ال��ح��ق، وهو 
ي��رف��ض ه���ذا ال��ت��أوي��ل ال��م��ت��ع��س��ف، ب��ش��ج��اع��ٍة 

متناهية. فأين نحن من ذلك؟

على باب الخليفة
جواد الساعدي

رشة ملح

فاروق يوسف

نص

كان الكاتب المصري فاروق جويدة متفائاًل 
وغير مباٍل بأحوال الطقس حين كتب "ليس 
للحب أوان"، وأرغ��ب أن أعبث قلياًل بعنوانه 
كان  أوان".  للحب  يعد  "ل��م  ليصبح  المشرق 
في  نحب  أن  نستطيع  بأننا  يعتقد  ج��وي��دة 
ال��ذي يحلو لنا، لكني أق��ول إن الحب  الوقت 
ف��ي حضور  إال  "فلكية" ال تكاد تظهر  ح��ال 
ب هالي كل نحو مئة سنة. وقد 

ّ
مهيب لمذن

ح��اول المفكر ص��ادق ج��الل العظم أن يخرج 
وق��ار  ف��ي  ليدخل  قلياًل  الفلسفي  وق���اره  ع��ن 
رومنطيقي ويكتب عن الحب والحب العذري 
مفّرقًا بين أنواع الحب. كما استدرجت حال 
رًا دينيًا من وزن ابن حزم ليكتب 

ّ
العشق منظ

كتابًا في "فقه الحب" اسمه "طوق الحمامة" 
ف ليقّرب لنا، وجدانيًا، حااًل 

ّ
في األلفة واألال

تعتري  التي  الفريدة  اإلنسانية  ال��ح��االت  من 
اإلنسان. 

ك���ل م���ا س��ب��ق ه���و ح�����االت "ن���ظ���ري���ة" ك��ان 
ل���ألدب ب��اع ط��وي��ل ف��ي تحويلها إل��ى مفهوم 

صوفي ذي مضامين روحية.
ليس موضوعي الحب وفق معناه المتداول 
بكثرة على صفحات ال�"فايسبوك" المسفوح 
الذي  مطيرة،  غابة  في  الخريف  أوراق  بكثرة 
ي��م��ك��ن أن ت���ص���ادف���ه ف����ي ج���ي���ب ك����ل ش���اب 
أو ف���ت���اة ل���ع���وب. م���وض���وع���ي ه���و م��س��اه��م��ات 
ليشكلوا  ال��ح��ب  "ت��ع��دي��ن"  ف��ي  السياسيين 
م��ن��ه م����ادة ل��خ��ص��وم��ات��ه��م ال��س��ي��اس��ي��ة، ورب��م��ا 
الطائرات  ستخدم فيها 

ُ
زجوا به في معارك ت

األبيض.  السالح  على  تقتصر  وال  والدبابات 
فيزيائي  كيان  إل��ى  "الحب"  حّولت  الواقعية 
إلى  العالي  الحالم  عرشه  ع��ن  فأنزلته  خشن 
ه ال��م��ق��ط��ر  وج������ود م���ل���م���وس ت���خ���دش ص����ف����اء
وتحوله إلى مجرد كلمة أو كلمة مجردة أخرى؛ 
ك����"ح���ب ال���ق���ائ���د" أو "ح����ب ال���ل���ه" ب��ت��درج��ات��ه 
ال��ل��ون��ي��ة م���ن األص���ف���ر إل����ى األس�������ود، و"ح���ب 
ال����دول اإلقليمية  إح���دى  ال��ع��ق��ائ��د"، أو ح��ب 
المؤثرة أو غير المؤثرة، أو التعلق بالمذاهب 
خالصًا  كاماًل  الحب  يأتي  ال  طبعًا،  الدينية. 
الملساء،  ت��ش��ّوه سطوحه  ش��وائ��ب  دون  م��ن 
فنحب خصلة من شيء محدد وال نحب خصاًل 

أخ��رى. مثاًل أن��ا أح��ب موسيقى زي��اد رحباني 
وأك������ره س��ل��وك��ه ال���س���ي���اس���ي، وأت���ع���اط���ف مع 
حقوق الفلسطينيين وأكره أنظمة الممانعة 
وال���م���ق���اوم���ة، وأح����ب ال��س��م��ك وأك�����ره رائ��ح��ت��ه 
وال  الليمون  عصير  يطفئها  ال  التي  النفاذة 

حفنات مسحوق الكّمون.
م���ن يشبهها،  ت��ح��ب  ال���ن���اس  إن  ي��ق��ول��ون 
الله  أزع��م أن ذل��ك غير صحيح، ف�"أحباء  وأن��ا 
القتلة ال يحّب بعضهم بعضًا،  وأنصاره" من 
وال يحبون أحدًا، لكنهم يحبون الله أو هكذا 
ي��ع��ت��ق��دون. ف��ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه، ال أظ���ن أن 
المسلمين يحب بعضهم بعضًا،  الدين  أئمة 
أو  ال��ش��رق  ف��ي  المسيحيين  أئ��م��ة  ي��ح��ب��ون  أو 
المملوئين  البشر  نحن  نستطع،  ل��م  ال��غ��رب. 
بالحقد والبغض واألخطاء، التعامل مع الحب 
ب��ق��ي��م��ت��ه ال��ع��ظ��ي��م��ة، ل���ذل���ك أخ���ذن���ا ألن��ف��س��ن��ا 
بعض االستثناءات، وسّميناها وجهات نظر، 
وأقحمناها في كل جزئية من جزئيات الحب 

لنستطيع استخدام الكلمة بسهولة ويسر.
ه��و حال  واإلنسانية  المنطق  قيم  ح��ب  إن 
واردة ب��ك��ث��رة ب��ل ت��ك��اد ت��ك��ون ع��م��وم��ي��ة بين 
الناس لكن بعدما جّردناها من مفهومها العام 
 وفق 

ٌّ
لتغدو قيمًا نسبية يتبناها الجميع، كل

ال��ح��ض��ارة  ح��ب  ع��ل��ى  ذل���ك  ينطبق  مصلحته. 
والتقنيات الرقمية ووسائل االتصال، فيكون 
إع��الم��ن��ا، للتنمية والتحضر  ال��ح��ب ه��ن��ا، وف��ق 
بين  وتضعه  دولنا  به حكومات  تأتي  عندما 
أيدي شعوبها وتجمع لقاء ذلك قسمًا كبيرًا من 
رواتبهم الصغيرة بحجة التطوير والتحديث. 
لكن وسائل االتصال هذه تصبح فجأة، في 
اإلع���الم نفسه، لعنة م��ن الله أو وس��وس��ة من 
ليسيطر  ال��غ��رب  اخترعها  بدعة  أو  الشيطان 
حّكامنا  على  تأتي  عندما  عقول شبابنا  على 
ال��ت��ذم��ر. على  أو  بالتململ  أو حتى  ب��ال��ث��ورات 
رغم ذلك، وحتى نكون منصفين، فإن بعض 
الحب يحافظ على صفة الديمومة. نحن نحب 
يكون  عندما  لكن  أهميته،  عن  ونعّبر  النقد 
إل��ى أخطاء غيرنا، ونحب غيرنا عندما  موجهًا 
نحب  و...  في مصلحتنا،  يصّب  عمله  يكون 

مصلحتنا دائمًا.

لم يعد للحّب أوان! 

فاطمة ياسين

رأي
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ع��ل��ى ال��ك��رس��ي ال����ه����ّزاز ف���ي ص���ال���ون ب��ي��ت��ي في 
��ا، س��ارة  ��نَّ

َّ
أت��أرج��ح، بعدما دخ أنجليس،  ل��وس 

ب��الدة حّسية  الحشيشة.  من  وأن��ا، سيجارتين 
وذه��ن��ي��ة ص��اف��ي��ة ت��س��ري ف��ي جسمي ووع��ي��ي، 
قليلة،  كلمات  وأحيانا  ع��ب��ارات،  نتبادل  فيما 
الوقت  يتجمد  م��س��اح��اُت ص��م��ٍت  بينها  ��ب��اع��د 

ُ
ت

 
ٌ
الكلمات. أفّكر أن س��ارة نسخة فيها وأص��داء 

القديمة، عذراء  حة عن صديقتي 
َّ
منق جديدة 

ال��ش��ه��داء، ال��ت��ي أخ���ذ وج��ه��ه��ا ي��ص��ف��رُّ ويصفرُّ 
قبل مدة من رحيلي عن بيروت، عندما أخذت 
 رمادية دبقة، فرسمُته، هكذا، 

ٌ
تكسوه طبقة

أهديتها  لوحٍة كبيرة  على مساحة واسعة من 
إياها، وكانت لوحتي البيروتية األخيرة.

ع��ل��ى مقعد ف��ي ال��ص��ال��ون ق��ب��ال��ت��ي، ت��واص��ل 
سارة تدخينها الشره، فتكاد تخنقني سحُب 
ال��دخ��ان. أت��ذك��ر أن ع���ذراء ال��ش��ه��داء أخبرتني 
أقعَده  بشلل نصفي  المصاب  وال��ده��ا  أن   

ً
م��رة

في سني حياته األخيرة، انتحر ذات صباح في 
غرفة نومه. مذ ذاك ارتسم مشهد انتحاره في 
مخيلتي: يضع في فمه فوهة مسدس، يطلق 
م��ن��ه رص��اص��ت��ي��ن، ي��ق��ع ع��ن ك��رس��ّي��ه المتحرك، 
ي��رت��ط��م رأس���ه ب����األرض أم���ام اب��ن��ت��ه، صديقتي 
الراوية، فتشاهُد في أسفل رأس��ه ثقبًا يخرج 
منه بخار خفيف يشبه السراب. من فمه يسيل 
دم ساخن على بالط رخامي بارد صقيل يلمع 
ال���ذي تصّبه  الهستيري  زوج��ت��ه  غ��ض��ب  ب��ق��وة 
عليه وعلى البالط، كلما قامت بتنظيف البيت.

ال��ش��ه��داء - خ��الص��ًا من  انتحر - روت ع���ذراء 
ب���ؤس وض��اع��ت��ه وح��ي��ات��ه ال��م��ش��ل��ول��ة ف��ي كنف 
ما  التي  ها  وأمِّ الحرون،  الساخطة  زوجته  نقمة 
من مرة رأيتها إال زاد يقيني بأن ابنتها، ولدت 
من امرأة عديمة األنوثة، وتكاد تشبه جماًل أو 
ُه، صديقتي، الكتساب 

ُ
دّبًا، عبثًا تجاهد وليدت

ال�����والدة. أن��وث��ة  صها م��ن إرث ت��ل��ك 
ُّ
أن��وث��ة تخل

متمّدنات  ونساء  فتيات  في  تشتهيها  كانت 
تعّرفت إليهن في حياتها المدرسية والجامعية 
وال��ح��زب��ي��ة وال��م��ه��ن��ي��ة ف���ي ب���ي���روت، وك���ن���ُت أن��ا 
ش��خ��ص��ي��ة أو م����ث����ااًل أس���اس���ي���ًا ل���ه���ا، ت��ش��ت��ه��ي 
اك��ت��س��اب��ه��ا وح��ي��ازت��ه��ا ف���ي ن��ف��س��ه��ا وج��س��م��ه��ا 
المسعورين  هها 

ّ
وتدل هها 

ّ
تول لكن  وحركاتها. 

ال��ج��دي��دة، ك��ان��ا م��ص��در نفورها  بتلك األن��وث��ة 
 
ً
 وشهوة

ً
رغبة من كل رجل يرغبها ويشتهيها 

��ي��ت��ي��ن، أي غ��ي��ر ع��ذري��ت��ي��ن  ج��س��م��ان��ي��ت��ي��ن ح��سِّ
تحققهما  استحالة  على  تنطويان  بتين، 

ّ
معذ

ال���ذي تنفر منه،  إل��ى جسمها  ال��رج��ل  ب��وص��ول 
األنوثة  تلك  لحيازة  بًا 

ّ
ومعذ أليمًا  توقًا  وتتوق 

مستحيلة،  ش��ه��وة  تشتهيها  ال��ت��ي  ال��ج��دي��دة 
ن 

ّ
، وجسمها يتعف جعلْت وجَهها يصفرُّ ويصفرُّ

ما  هذا  بالشهداء.  هة 
ِّ
المتول العذرية  بشهوته 

تعتبره وتسّميه حريتها أو تحّررها من أمها، من 
إرِث أمها وأبيها، القاسي القديم، الذي روت لي 
أخباره وحكاياته في أسلوب فولكلوري ساخر، 
صها من ذلك اإلرث، ويمّكنها من 

ّ
تظن أنه يخل

تركه وراءها، فيما لم تكن سخريتها منه سوى 
ت��م��ري��ن م��ب��ت��ذل ع��ل��ى اس��ت��ع��ادة ن��وات��ه الصلبة 
الراسخة في شخصيتها ومخيلتها، والمتشبثة 
ب��ح��واس��ه��ا ول��غ��ت��ه��ا وأس���ل���وب���ه���ا ول��ه��ج��ت��ه��ا في 
آخر  كانا شيئًا  فما  والتحرر  الحرية  أما  الكالم. 
نة التي وجدْت لها مأوًى 

ّ
غير عذريتها المعتف

أو م��ي��ت��م��ًا ف���ي ال���ح���زب ال��ش��ي��وع��ي ال����ذي ابتكر 
من  التطهر  ف��ي  الراغبين  التائهين  للهاربين 
سّماها  رفاقية  وشعائر  طقوسًا  أهلهم،  إرث 
 والتمرد، لتمويه نواة ذلك اإلرث 

َ
الحزُب النضال

الصلبة ورغبات الرفاق المستحيلة في الخروج 
منها ومغادرتها.

دُت ف��ي ب��ي��روت ع��ل��ى كتمان  أن���ا ال��ت��ي ت���ع���وَّ
اش����م����ئ����زازي م����ن ت���ل���ك ال���ط���ق���وس وال���ش���ع���ائ���ر 
وس��ه��رات��ه��ا، غ��ال��ب��ًا م���ا ك��ن��ت أط��ل��ق��ه ق��ه��ق��ه��اٍت 
ص��اخ��ب��ة ف��ي ال��س��ه��رات وف���ي اج��ت��م��اع��ات خلية 
المثقفين الحزبية، فيعتبر الرفاق أن قهقهاتي 
تصدر عن أرمنيتي، نواتي األرمنية التي كانوا 
 يشبه 

ٌ
 ي��س��ي��ل م��ن��ه��ا دب����ق

ً
ي��ش��ت��ه��ون��ه��ا ش���ه���وة

إص���ف���راَر ال��ع��ذري��ة ودب��ق��ه��ا ال���رم���ادي ع��ل��ى وج��ه 
صديقتي عذراء الشهداء.
¶¶¶

 ينقطع استغراقي في هذا المونولوغ 
ً
فجأة

تناديني  إذ  المتخيلة،  ذاك��رت��ي  ف��ي  الصامت 
إن ك���ان أعجبتني  ب��اس��م��ي، وت��س��أل��ن��ي  س����ارة 
نوعية  إن��ه��ا  ضاحكة:  تضيف  ث��م  الحشيشة، 
ممتازة من ج��رود الهرمل في لبنان. أق��ول لها 
أخ���رى، قبل  ف��ي تدخين سيجارة  أرغ��ب  إنني 
أن أسألها عن أحوال أمها وأبيها، عن عالقتها 
بهما، ومشاعرها نحوهما، للتحقق مما تداعى 
ف���ي ذه��ن��ي ف���ي ن��ه��اي��ة ال��م��ون��ول��وغ ال��ص��ام��ت: 
ط��ور جديد  الناجية صنيعة  اإلن��ت��ح��اري��ة  ه��ذه 
الشيوعي  الحزب  أط��وار  من  وطقوس جديدة 

وطقوسه، أعقبا رحيلي عن بيروت. 
م 

ّ
تريدين سيجارة أخرى؟، تقول كأنها تكل

نفسها أو شخصًا أخر س��واي، فيما هي تقوم 
 
ً
متمايلة ي��دي��ه��ا،   

ً
راف��ع��ة ق��ب��ال��ت��ي،  المقعد  ع��ن 

يزيدو  بالموت   ، الفدائييِّ عين  تكرم  هاتفة: 
ال��ه��ت��اف،  ع��ن   

ً
ف��ج��أة ت��ت��وق��ف  لكنها  تصحية. 

بالكالم قائلة:  إل��يَّ  وفي نبرة متهكمة تتوجه 
��ى 

ّ
؟! لقد ول تسألينني ع��ن أه��ل��ي، ع��ن م��اض��يَّ

إلى  أصلهم،  إل��ى  البشر  فيه  أعيد  كنُت  زم��ٌن 
أه��ل��ه��م، إل���ى م��ق��اب��ر ط��ف��ول��ت��ه��م، ك���ي أع��رف��ه��م 
ال��راه��ن��ة،  ع��ن شخصياتهم  ت���ص���ورات  وأرس����م 
وع���ن أق���داره���م وم��ص��ائ��ره��م. ه��ي��ا اه��ت��ف��ي معي 
ألولئك القابعين في مقابرهم هناك، في تلك 
ال��ب��ارود مشنشل  اهتفي: يا غصن  البالد، هيا 

فدائيّي. 

العربية  اللغة  في  ه��ذه  هتافاتها  تصدمني 
فيما نتكلم االنكليزية، فتستفيق في ذاكرتي 
المتخيلة مشاهد منسية من حياتي البيروتية، 
ال��ن��واة الصلبة في  إل��ى أن ما سّميُته  ثم أنتبه 
مونولوغي الصامت عن عذراء الشهداء، سّمته 
على  المتهكم  رّده���ا  ف��ي  الطفولة  مقابر  س��ارة 
س��ؤال��ي ع��ن أه��ل��ه��ا. لكنني س��م��ع��ُت ف��ي رّده���ا 
باللغة االنكليزية أصداء نبرٍة وموقف خطابيين 
متعاليين، كأنها تكلمت في لغة عربية فصحى 
كان يضحكني متكلموها في بيروت، وأسمع 
في االنتفاخ اللفظي لكلماتهم ضجيجًا يمتلئ 

طة. بجثث كلمات محنَّ
تعود سارة الى الجلوس على المقعد قبالتي. 
أنتبه الى أنني، منذ جلوسنا الى طاولة العشاء 
في المطعم قبل أن أصطحبها الى بيتي، أرّدد 
اليها  وتوجهُت  خاطبتها  كلما  كالزمة  اسمها 
بالكالم، ثم اختلط انتباهي هذا بأصداء فكرة 
قرأتها أمس في كتاب لوالتر بنيامين، فأقول 
لسارة: رجاًء ناوليني ذاك الكتاب الصغير عن 
المنضدة الى جانبك، يا سارة. آخذ الكتاب من 
: اسمعي يا سارة، 

ً
ب صفحاته قائلة

ّ
يدها، اقل

اسمعي هذه العبارات، فأسمع في صوتي، في 
أدائي كلماتي، نبرة حكمّية، شبيهة بالموقف 
الخطابي المتعالي في ما قالته قبل هنيهات. 
 تجاوبني: ال أحّب القراءة، بل ال أجيدها، 

ً
فجأة

المستغرق  الشرود  الصامت  ذهني  بني. 
ّ
وتعذ

القراءة.  البصرية، ال يقوى على  في هلوساته 
أن��ِت اسمعي، أن��ا أق��رأ - أق��ول لها محّدقة في 
ي���دي، متأرجحة على  ال��ك��ت��اب ف��ي  صفحة م��ن 
كرسيَّ الهّزاز. بين لحظة وأخرى التفُت اليها، 
ر من الكتاب عبارات، فيما أقرأ:  وعلى هواي أحوِّ
مه، 

ّ
حين نردد اسم الشخص الذي نجالسه ونكل

بنبرة  بأنفاسنا،  يا س��ارة، مرصعين بمشاعرنا، 
أص��وات��ن��ا ال��رق��ي��ق��ة ال��م��ت��وس��ل��ة، ح����روف اس��م��ه، 
ال��ح��روف روح���ًا أو  راغبين أن ي��ك��ون ف��ي لفظنا 
طيفًا لجسمه الماثل أمامنا، حينذاك نكون... 
هل تفهمين ما أق��ول يا س��ارة؟ هل تسمعين 

صوتي اآلن؟
ع���ل���ى ال���م���ن���ض���دة ق���رب���ه���ا ت���ت���رك م����ن ي��دي��ه��ا 
��ه��ا. في 

ّ
س���ي���ج���ارة ال��ح��ش��ي��ش��ة ال��م��ن��ش��غ��ل��ة ب��ل��ف

صمت تقوم عن المقعد، تقترب مني، تنحني 
ولساني  بشفتّي  فأستقبل  تحتضنني،   ، عليَّ
الطويلة.  قبلتها  ف��ي  الشبق  ��ق 

ّ
ت��دف لهفتها، 

فيما هي تتراجع نحو المقعد، تثيرني حركتها 
ال��ع��س��راء، وي��رت��س��م ل��وج��ه��ه��ا ف��ي ع��ي��ن��ّي طيف 
المائلة  الكريستالية  ابتسامتها  تضيئه  بعيد 
الى الطرف األيمن من فمها. تنزع من قدميها 
 
ً
ال��ع��ال��ي. ضاحكة الكعب  ذا  الرخيص  ح��ذاءه��ا 

أقول: كم رقيقة أنت، أقرب الى جسمك، الى 
وج��ه��ك، ال��ى روح��ك وقلبي، ب��ال ه��ذا ال��ن��وع من 
األحذية. لكنني ابتلعُت أخيرًا كلمة المبتذلة، 
متوسلة:  متلهفة  ن��ب��رة  ف��ي  منها  ب���داًل  وق��ل��ت 
المقعد،  إل���ّي، تجلس على  ي��ا س���ارة. فتلتفت 
علبة تبغها  المنضدة سيجارة من  تتناول عن 
ال���ق���راءة: بعد  أن���ا  ال��ف��رن��س��ي، تشعلها، ف��أت��اب��ُع 
الصغيرة  ال��ت��ش��وه��ات  تسحرنا  ول��ف��ظ��ه  اإلس���م 
ال���ظ���اه���رة وال��خ��ف��ّي��ة ف���ي ج��س��م ص��اح��ب اإلس���م 
ف��ي جسمي  منها  ل���ديَّ  تقاطعني:  وح��رك��ات��ه. 
وروحي أكثر مما تتخّيلين. صديقتي الوحيدة 
في بيروت، وهي شاعرة، قالت لي مرة إن كل 
م���ن ي���ح���اول م��ع��اش��رت��ي أك��ث��ر م���ن ل��ي��ل��ة ع��اب��رة، 
يكتشف أنه يتورط في جحيم. هل تصّدقين 
ك��ل م��ا ي��ق��ال ي��ا س����ارة؟ ه��ل ت��ص��ّدق��ي��ن��ه��ا؟ أاّل 
ق��ل��ي��اًل؟ - أس��أل��ه��ا بصوت  ت��ب��ال��غ  أن��ه��ا  تظّنين 
أس��م��ع��ه ن��ائ��ي��ًا، م��ح��اي��دًا، م��ن��ف��ص��اًل ع��ن��ي، فيما 
أسمعها  ثم  قربي.  منضدة  على  الكتاب  أض��ع 
تقول: أصّدق نفسي. جّربي، هل تجّربين أن... 

وتتوقف فجأة عن الكالم.
بعد هنيهات من الصمت أسألها: ماذا أجّرب 
يا س��ارة؟، لكنني مثلها أتوقف عن ترجمة ما 
ي����دور ف��ي ذه��ن��ي م��ن أف��ك��ار ال���ى ك��ل��م��ات. من 
ال��الب��ت��وب،  ��خ��رج 

ُ
ال���س���وداء، ت حقيبتها األخ����رى 

عن  تسألني  المقعد،  على  مكانها  في  تضعه 
الرمز الذي يمّكنها من وصله بشبكة األنترنت. 
أرق��ص،  أن  أح��ّب  قائلة:  إل��يَّ  تلتفت  له، 

ّ
تشغ

ل��ي بهذه  ال��رق��ص؟ ه��ل تسمحين  ه��ل تحّبين 
ال���رق���ص���ة؟ أظ�����ل ج���ال���س���ة ع���ل���ى ك����رس����يَّ ال����ذي 
��رن��ي 

ّ
أوق��ف��ت��ه ع���ن االه����ت����زاز، أس��م��ع ع��زف��ًا ي��ذك

ضجرني وتكئبني 
ُ
أغان غريبة كانت ت بمطالع 

ألحانها وكلماتها الغثيانية كلما سمعتها في 
تمّدهما نحوي، تقترب  تفرُد يديها،  بيروت. 
في  ل 

ّ
تنق متباطئة،  حركة  ف��ي  تتمايل  مني، 

ه����دوء م��ت��ث��اق��ل ق��دم��ي��ه��ا ال��ع��اري��ت��ي��ن ع��ل��ى وب��ر 
ال��س��ج��ادة ال��ح��ري��ر أم��ام��ي ف��ي وس���ط ال��ص��ال��ون. 
في  الثانية  يدها  تتمايل  ي��دي،  تمسك  يدها 
ال���ه���واء. أق���ف ع��ن ال��ك��رس��ي، أن���زع ح��ذائ��ي من 
، ف��ي��الم��س ب��اط��ن��ه��م��ا ال���وب���ر ال��ح��ري��ري.  ق���دم���يَّ
ي 

ّ
المتدل المضفور،  شعري  عقدة   

ُّ
تحل يداها 

كذيل حصان م��ن م��ؤخ��رة رأس��ي على ظهري. 
تبعثر  تسّرحها،  خصله،  في  أصابعها  دخل 

ُ
ت

بعضها على وجهي وعنقي وص��دري. تغويني 
أعرفها  ال  ريني هيئتي كما 

ُ
ت ه��ذه،  مداعباتها 

اَي تتمايالن في الهواء 
ّ
، كف من قبل. أرفُع يديَّ

ع��ل��ى إي��ق��اع ال��ل��ح��ن وص����وت ال��م��غ��ن��ي��ة. س��ارت��ي 
ت���ق���ت���رب م���ن���ي، ي���ت���الص���ق ج���س���م���ان���ا، ت��ض��غ��ط 
فيغيب   ، ع��ي��ن��يَّ أغ��م��ُض   ، خ��اص��رت��يَّ بأصابعها 
العالم من حولي، يّمحي، وتتالشى في حواسي 
ق، ترتعش حلمتا  حدود جسمي. خصري يتعرَّ
. وجه سارة يتأرجح في ضوء قمري في  ثدييَّ
نفق، لهاثها يتدفق ساخنًا الى أذنيَّ متقطعًا 
ه���ام���س���ًا، ف���أس���م���ع غ���م���غ���م���ات، ل���ه���اث ك��ل��م��ات 
متقطعة، أصواتًا متخافتة، نبرات تتماوح بي، 

كأنني أعلو عن األرض، أطير في سحب تخترق 
جسمي.

¶¶¶

، أرى عيَني سارة تحدقان  حين أفتح عينيَّ
 
ٌ
ف��ي وج��ه��ي، ث��م ت��ق��ول: م��ا س��م��ع��ِت��ه، ق��ص��ي��دة

لصديقتي الشاعرة في بيروت. أهدتني إياها، 
المتوحد،  الطفل  ابني  ال��ى  مني  وه��ي موجهة 

هل أعجبتك القصيدة؟
 أب��ت��ع��د م��ن��ه��ا خ��ط��وت��ي��ن، وف���ي ن��ب��رة ه��ادئ��ة 
مبطنة بسخرية خفيفة أقول: وأنا، أنا يا سارة، 
أال ترفعينني معك؟ هل تتركينني وحدي على 
هذه االرض؟ أخاف عليك من الشعر يا سارة، 
من هي صديقتك الشاعرة هذه التي تسكنك؟ 
 

ّ
إن��ه��ا أن����ت، أل���ي���َس ك���ذل���ك؟ ال ت���ج���اوب. ت��ظ��ل

ترقص رقصتها المتمايلة البطيئة المتثاقلة. 
أنظر  الهزاز.  الكرسّي  على  الجلوس  الى  أع��ود 
بصر التشّوه األول في جسمها: 

ُ
الى قدميها، أ

قدماها مسطحتان، مكتنٌز باطنهما بزائدتين 
لحميتين في وسطهما تجعالنهما مسطحتين 

تمامًا في مالمستهما األرض. 
أن���ا َم���ن ط����وال ع��م��ري أن��ف��ر م���ن أم���ث���ال ه��ذه 
األقدام المسطحة، أشفق على أصحابها، أخاف 
ال��ع��اه��ات،  ال��ه��س��ت��ي��ري م��ن ذوي  منهم خ��وف��ي 
السجادة  ط��رف  على  قدميها  ت��ش��ّوه  أق��ع��دن��ي 
الصغيرة أحّدق في حركتهما الهادئة الراقصة، 
 ، مأخوذة برغبة في مالمسة تشّوههما بشفتيَّ
فيما أسمع من األعلى صوت سارة تقول: لست 
ب��ش��اع��رة. ل��ي ف��ي ب��ي��روت ص��دي��ق��ة م��ث��ل أختي 
ال���ت���وأم، أو ق��ري��ن ل��ي يكتب ال��ش��ع��ر م��ن أجلي 
. أن���ا أح���ّب ال��رس��م وال��رق��ص،  وي��خ��اف م��ن��ه ع��ل��يَّ
م��ت��ى ت��رس��م��ي��ن وج��ه��ي؟ ف��أق��ول ل��ه��ا ف��ي نبرة 
حاسمة كنبرتها: إسمي ماريان يا سارة، أحّب 
أن أسمعه بصوتك. هيا قولي: متى ترسمين 

وجهي يا ماريان؟
ت��ظ��ل ت��ت��م��اي��ل ف���ي ص���م���ت، ف��أت��م��دد ق��رب 
الفضفاض  ال��واس��ع  فستاني   

ً
ت��ارك��ة قدميها 

ينحسر عن فخذيَّ حتى أسفل بطني، وأقول: 
منقطعتان  بأننا  س��ارة  ي��ا  مثلي  تشعرين  ه��ل 
غريبتان، ك��أن ال أح��د س��وان��ا ف��ي ه��ذا العالم؟ 
والسخط  بالتوسل  ال��رج��اء  فيه  يمتزج  بصوت 

ت���ق���ول: ت��وق��ف��ي ع���ن م��ن��اج��اة اس���م���ي، ت��وق��ف��ي 
أرجوك. هذا جسمي هنا، خذيه، ماذا تريدين 
م���ن���ي؟! ث���م ت��ب��دأ ت��ن��زل ع���ن خ��ص��ره��ا بنطلون 
ال��ج��ي��ن��ز ال���ض���ي���ق ال��م��ل��ت��ص��ق ق���م���اش���ه ال��خ��ش��ن 
القاسي بجلدها، فينكشف في عسر سروالها 
الداخلي األسود السميك على خصرها وردفيها 
واألم��ام��ي��ت��ي��ن.  الخلفيتين  ف��خ��ذي��ه��ا  وث��ن��ي��ات 
اآلف��ل، كأنني  رني بشبابي 

ّ
كيلوت قديم يذك

أبصره في مشهد سينمائي باألسود واألبيض. 
ِمرِّ باطن قدمها اليسرى على 

ُ
بخفة متباطئة ت

أقاصي عريي في   من 
ً
ُم��ث��ارة  

ُ
فخذي، فأرتعش

المرايا  أم���ام  أق��ف  أي���ام كنت  مراهقتي  ع���زالت 
ب��ي��روت.  ف��ي  أه��ل��ي  ببيت  ف��ي غرفتي  أرسمني 
ل��ك��ن��ن��ي م���ن األس���ف���ل، م���ن ح��ي��ث أت���م���دد على 
بابتسامة  أب��ص��ر وج��ه س���ارة طافحًا  ال��س��ج��ادة، 
مائلة متجمدة هذه المرة، كنوٍر ألماسي ماجن 
في عينيها وعلى شفتيها. إنها تطّوح بي في 
 عن 

ُّ
- وال تكف أفكر   - أزمنة متشظية  متاهة 

فخذي،  عن  قدمها  تسحب  سريعًا  مفاجأتي: 
 الصالون إلى المطبخ.

ً
تركض مغاِدرة

¶¶¶

ة الجسمانية اآلن؟!، 
ّ
 من أين لها بهذه الخف

أت���س���اءل. ف��م��ن��ذ ل��ق��ائ��ن��ا ع��ل��ى ال��رص��ي��ف تحمل 
ج��س��م��ه��ا م��ت��ث��اق��ل��ة ف����ي ك����ل ل��ح��ظ��ة وح���رك���ة، 
التي قالت  األرض  إلى  فيشّدها نحو األسفل، 
إل��ى االرت��ف��اع عنها،  ت��ت��وق  إن��ه��ا  قبل هنيهات 
م���س���ح���ورة. ب���م���اذا؟ ب��ال��ج��م��ال ال��ل��ي��ل��ي ل��وج��ه��ه��ا 
ال���غ���ري���ب ع����ن ج��س��م��ه��ا ال������ذي ي��ع��ي��ش ح��ي��ات��ه 
ع��ن وجهها، كأنها  ال��ل��زج��ة، منفصاًل  األرض��ي��ة 
مخمورًا  متشرّدًا،  ثقياًل،  خلفها،  جسمها  تجّر 
مه 

ّ
بالنوم النهاري الثقيل حتى الغروب، فتسل

السحاب  ال��ى  الليل، كي ترفعها  إل��ى شهوات 
��ل��ة ع��ب��ر أس��اط��ي��ر األّول���ي���ن عن  ف���ي رح��ل��ة م��ت��خ��يَّ
ال��خ��ل��ق، وان��ت��ق��ال ال��ك��ائ��ن��ات م��ن ال��ط��ور المائي 
ال���ى ال��ن��ب��ات��ي، ف��إل��ى ط���ور ال���زواح���ف وال��ط��ي��ور؟ 
نة  لكن هروبها المذعور من أضواء النهار المسنَّ
يهوي بها إلى عتمة الليل، وشهوة اإلفتراس 
البحار  العمياء كما في أوك��ار الضباع، وقيعان 
الليلي  المطعم عن شغفها  التي حّدثتني في 
ب��ع��وي��ل ح��ي��ت��ان��ه��ا ال����ذي ت��س��م��ع��ه ف���ي م��ت��اه��ات 

ت��ت��وض��أ بحليب  أن  ق��ب��ل  م��س��ت��وح��دة  أرق����ه����ا، 
غ��ل��س ال��ف��ج��ر، ف��ت��أخ��ذه��ا غ��ف��وة رم���ادي���ة تبصر 
حة  ف��ي م��ن��ام��ات��ه��ا ال��ك��اب��وس��ي��ة أن��ه��ا أف��ع��ى مجنَّ
تطير من سفينة نوح الى قفر اليابسة ما بعد 

الطوفان.
ما الذي في لقيطتي المجهولة، في كلماتها، 
يبعث في مخيلتي هذه التهاويم األسطورية؟ 
- أف��ّك��ر قبل أن أن��ادي��ه��ا: هيا ي��ا س��ارة تعالي، 

تعالي ألرسم وجهك اآلن. 
¶¶¶

 م��ن ب���اب ال��م��ط��ب��خ، ث��م ت��ت��ق��دم نحوي 
ُّ

ت��ط��ل
 زج����اج����ة ن��ب��ي��ذ 

ً
ف����ي خ���ط���ًى م��ت��ب��اط��ئ��ة، ح���ام���ل���ة

أب��ي��ض وك��أس��ي��ن ف��ارغ��ت��ي��ن. ت��ض��ع ال��ك��أس��ي��ن 
فيهما  تصّب  الصالون،  وس��ط  المنضدة  على 
تحّدق  ال��ب��اردة،  الندية  الزجاجة  ترفع  النبيذ، 
، تسكب  فيها، تقترب مني، تحّدق في عينيَّ
وصول  قبل  النبيذ.  من  قطرات  بطيئًا  بطيئًا 
عريهما،  ، يشتعل  ف��خ��ذيَّ ال��ى جلد  ال��ق��ط��رات 
وعن  بينهما،  س��ارة  فتقعد  تنفرجان،  تلقائيًا 
النبيذ بشفتيها ولسانها  جلدهما تروح تلعق 

الساخن. 
يا إلهي، يا للروعة يا إلهي، ارفعني الى تلك 
، فيما   عينيَّ

ً
السحب، ارفعني - أتمتُم مغمضة

يدا سارة تمسك أطراف كيلوتي على خصري، 
لم  منه.  عاليًا، فتحّررني  أرف���ُع س��اق��يَّ  ت��ج��ذُب��ُه، 
ها في شعر عانتي، 

ُ
أكن أتوقع أن يتوغل لسان

أقاصي  م��ن  كأنما  أنوثتي،  م��اء  يتدفق  أن  وال 
، م��ل��ت��اع��ة، أك����اد أص��رخ  ه، أئ����نُّ ج��س��م��ي، ف���أت���أوَّ
مرّددة: سارة، سارة، سارة، ثم أسمع صوتها، 
فحيح صوتها، يلفظ اسمي في نبرة مترجّية، 
ٌع ن���ائ���ح، ف���أرف���ع ج��ذع��ي  أل���ي���م���ة، ك��أن��ه��ا ت����ض����رُّ
ورأس������ي، أح��ت��ض��ُن ب���ي���دّي رأس���ه���ا، أرف���ُع���ُه من 
ألتهم بشفتيَّ ولساني شفتيها،   ، بين فخذيَّ
لسانها، لعابها ممزوجًا بمائي، وبأصداء إسمي. 
تفكَّ  أن  أذن��ه��ا  ف��ي  أه��م��س  يتعانق جسمانا، 
ت��ن��زع ح��ّم��ال��ة  أزرار ف��س��ت��ان��ي ع���ن ص�����دري، أن 
، أن تدعني أبصر لسانها على حلمتي،  ثدييَّ
فتنشر كلماتي الهامسة هذه شهوتي وميضًا 
ب���ص���ري���ًا ع���ل���ى ج����ل����دي. ت��م��س��ك س������ارة أط�����راف 
هادئة  بحركة  خصرها،  على  ال��س��وداء  بلوزتها 

ت��رف��ع��ه��ا ع����ن ج���ذع���ه���ا، ت��خ��رج��ه��ا م����ن رأس���ه���ا، 
مع  يرتفعان  ترميها جانبًا، فينكشف ثدياها، 
صين، يستقران 

ّ
حركة ذراعيها، يهبطان متقل

بين. 
ّ
مكتنزين متصل

ف��ك��رة أن��ه��ا ب��ال ح��ّم��ال��ة ص���در ت��ح��ت ثيابها، 
أخرج  أن  المنسّية:  القديمة  برغبتي  رني 

ّ
تذك

الشارع بال كيلوت، بال  بيتي، فأمشي في  من 
حّمالة ثديين، تحت فستاني الصيفي الواسع 

الفضفاض.
¶¶¶

غادرتني تلك الرغبة، أو ماتت، منذ رحيلي 
���ه���ا حتى 

ُ
ع���ن ب���ي���روت. ظ��ل��ل��ُت أك��ُت��م��ه��ا وأؤّج���ل

األخ��ي��ر،  ال��ب��ي��روت��ي  عشيقي  ال���رس���ام،  شّجعني 
للقائه  ف��أخ��ذُت، كلما ذهبُت  أفعلها،  أن  على 
أو معطفًا  أرت��دي فستانًا صيفيًا  في مرسمه، 
شتويًا، أسودين طويلين، عارية الجسم من أي 

قطعة ثياب تحتهما. 
، على مقعد 

ُ
كان جسمي فتّيًا بعُد، فيرتعش

سيارة التاكسي الخلفي، بشبٍق خيالي فاسق، 
ح��ت��ى وص���ول���ي ال����ى ال���م���رس���م، وف��ي��م��ا ال���رس���ام 
ي��ل��ت��ه��م��ن��ي واق��ف��ي��ن وس����ط ال���م���رس���م، ق��ب��ل أن 
يتمّدد عاريًا على سجادة على األرض، فيلهُب 
أو  بالفستان  ى 

ّ
المغط الفاسق جسمي  الشبق 

، أقعُد  دِخله فيَّ
ُ
ني، أ

ُ
بالمعطف، فيما هو يدخل

متمادية  تحتي.  ال��ع��اري  على جسمه  منتصبة 
أبلغها قط  ال  أبلغ نشوتي، كما  عاصفة  قوية 
حينما أك���ون ع��اري��ة م��ن ال��ث��ي��اب ف���وق أج��س��ام 

رجالي.
ك�������ان ي���ف���ت���ن���ن���ي ال�����ج�����م�����اع ف������ي ص������ال������ون أو 
غ���ي���اب سكانهما  ي��س��ك��ن��ه��م��ا  ل��ل��ج��ل��وس  ح���ج���رة 
أو  الذين نعرفهم معرفة وثيقة  أو  المجهولين، 
عابرة، فتضاعف هذه األماكن وأثاثاتها إثارتي، 
تفّسح مداها، تطلق شبقها في مخّيلتي ومسام 
وخ���ارج جسمي،  بأنني خفيفة  فأشعر  ج��ل��دي، 
غريبة عنه وعن رجالي، كأننا نلتقي في عالنية 
ل��ل��ق��اءات  ت��ح��ّررن��ا م��ن األل��ف��ة الحميمة ال��ض��ّي��ق��ة 
المعتادة في غرف النوم على األسّرة. كل شيء 
غريبًا،  الجماع  يجعل طقس  األم��اك��ن  تلك  ف��ي 
مجون  ال��ى  يدفعه  ال��غ��رائ��زي��ة،  مساحته  ي��وّس��ع 
األث��اث��ات، حضورها  ك��ث��رة  ف��اح��ش غير متوقع: 
إذ تستقبلنا كغريبين عنها. كلماتنا وحركاتنا 
المستريبة، وأصداؤها، ترتد إلينا كأنها تصدر 
عن شخصين آخرين سوانا. الموسيقى الليلية 
وعلى  المكان  في  تنشر  إذ  الغامضة،  ال��س��وداء 
الخفيضة  اإلض���اءة  مرئية.  غير  غ��الالت  أشيائه 
ال��داك��ن��ة المنبعثة ب��ال ان��ت��ظ��ام م��ن ال���زواي���ا وف��ي 
غير  على  المرمية  ثيابنا  قطع  ظليلة.  فسحات 
هدًى هنا وهناك، على مقعد أو كرسي أو طاولة، 
أو على االرض. عرينا الفوضوي غير المكتمل... 
الملقيين  جسمينا  ف��ي  ال��راك��د  ال��خ��م��ول  وذاك 

بإهمال في المكان الخطأ، منهكين صامتين.
هل ال تزال تغريني مثل هذه اللقاءات برجال 
التقينا  بيوت  الى  أو اصطحبتهم  اصطحبوني 
فيها ل��م��رة أول���ى وأخ���ي���رة؟ ب��ي��وت أو غ���رف في 
فنادق بعيدة مجهولة تحضر لها في ذاكرتي 
المتخيلة صور مفاجئة منقطعة ال أقوى على 
إدراج���ه���ا ف��ي م��س��ار متصل ل��ح��ي��ات��ي. ه��و ع��دم 
مع  المنقطعة  الحميمية  اللقاءات  تلك  تكرار 
أولئك الرجال، ما حّررني من أن يطالب أيٌّ منا 
اآلخر في شيء، إذا التقيُت مصادفة بأحدهم 
في مكان عمومي، أو في مناسبة عامة أو خاصة، 
ف���ال ي��ن��ش��أ ب��ي��ن��ن��ا س���وى ذل���ك ال��ت��واط��ؤ الخفي 
الخفيف بين شخصين جمعهما، قبل سنين، 
المصادفة  لقاء  ك��ان  ما  غالبًا  عابر.  حميم  لقاء 
العلنية العابرة يطلق ضحكتي المقهقهة التي 
تشي بأنني أستمتع، بال خشية وال اضطراب، 
ب��خ��ج��ل��ي األن���ث���وي ال��م��ث��ي��ر، وأخ��ت��ب��ر إن ك����ان ال 
ي��زال مثيرًا، من دون انطوائه على دع��وة مني 
يدغدغ  ال���ذي  القديم  الحميم  اللقاء  لتجديد 
أن��وث��ت��ي ال���ح���رة ال��ف��اس��ق��ة، ب���ق���اؤه وأم��ث��ال��ه من 
فريدة في متحف حياتي.  أيقونات  اللقاءات، 
أحيانًا، في مداعبة متخابثة ماجنة، كنت أقول 
لبعض م��ن أول��ئ��ك ال��رج��ال، إن��ن��ي أح��ب لقائي 
تلك  أحببُت  مما  أكثر  بهم،  ه��ذا  العابر  العلني 

المجامعة الوحيدة العابرة. 
¶¶¶

 مشهد قديم ألحدهم جالسا عاريًا على 
ُ

ظالل
ك��رس��يٍّ وس��ط إن���ارة شحيحة شاحبة ف��ي ركن 
المتخيلة،  ذاك��رت��ي  ف��ي  تعبر  للجلوس،  صالة 
أق��ول للقيطتي س��ارة في صالون بيتي،  فيما 
إن��ن��ي ل��ل��م��رة األول����ى ف��ي ح��ي��ات��ي أج����ّرب الجماع 
مع ام��رأة، ثم أسألها: وأن��ِت يا س��ارة، هل أنِت 

سحاقية؟ 
ِمّر شفتيها على عنقي نزواًل 

ُ
بطيئًا بطيئًا ت

خرج ثدييَّ من فتحة فستاني، 
ُ
ت ال��ى ص��دري، 

د على السجادة، فيما تروح  ترفع رأسها، فأتمدَّ
هي تروي: في بيروت تركُت قرينتي الشاعرة، 
ب��ع��دم��ا ع��ش��ق��ت��ن��ي وه���ج���رت زوج����ه����ا، ف���أخ���ذُت 
واح��دة  ف��ي  الماجنة.  سهراتي  ال��ى  أصطحبها 
الكحول  ف��ي  بعيدًا  ذهبنا  ال��س��ه��رات  تلك  م��ن 
والحشيشة، حتى رأيُتنا عاريتين نرقص على 
أغنية "أنت عمري" ألم كلثوم، فيما الساهرون 
والساهرات مرتمون على المقاعد في الصالون 
ال��م��ح��ّدق��ة  ع��ي��ون��ه��م  ال���واس���ع، منطفئين ح��ت��ى 
فينا في جمود كجمود المرايا. في صفاٍء لحن 
الموشى  األغنية، وكلماتها في ذلك السكون 
بتالوة  السكرى  اإلش���راق  همهمات  يشبه  بما 
الله،  الفجر:  عند  ال��ق��رآن  تجويد  مشايخ  كبار 
الله، الله - في ذلك الصفاء وهمهماته، بلغت 
سهرتنا  فجر  وك���ان  رق��ص��ًا،  نشوتها  شاعرتي 
م��وش��ك��ًا ع��ل��ى ال���ب���زوغ، ف��ع��ان��ق��ُت��ه��ا، ث��م ت��م��ّددن��ا 
على األرض، هكذا، هكذا، كما أنِت وأنا اآلن يا 

ماريان، لكن بال رقص وال مرايا وال فجر.

mouhamed.abisamra@annahar.com.lb

هلوسات فاسقة      
محمد أبي سمرا

فصل من رواية
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املتحف التدمرّي الحّي... قتيالً

محمود الزيباوي

ف����ي خ���ري���ف ال����ع����ام ال���ف���ائ���ت، ن��ق��ل��ت وس���ائ���ل 
اإلعالم تقريرًا عن "الجمعية األميركية لتطوير 
د أن الصور التي التقطتها األقمار 

ّ
العلوم" يؤك

المواقع  م��ن  خمسة  أن  كشفت  االصطناعية 
لدى منظمة  المسجلة  الستة  السورية  األثرية 
أصيبت  قد  عالمية  أثرية  كمواقع  األونيسكو 
بدمار كبير جراء الحرب الدائرة في سوريا منذ 
أرب���ع س��ن��وات، وأن ال��م��وق��ع ال��ح��ض��اري الوحيد 
ال�����ذي س��ل��م م���ن ال��ت��دم��ي��ر ه���و م��دي��ن��ة دم��ش��ق 
الُتقطت  ال��ت��ي  ال��ص��ور  ه��ذه  تشهد  القديمة. 
بين 2011 و2014 على هذه الكارثة الحضارية، 
شهيرة  م��ب��اٍن  ض��ي��اع  ملموس  بشكل  وتظهر 
وتدمر.  بصرى، حمص،  محافظات حلب،  في 
خالل هذه الفترة، تعرضت بعض معالم تدمر 
الذي  الروماني  المسرح  أبرزها  للضرر،  األثرية 
المدفعي ونشاط  القصف  "جراء  الخراب  طاله 
المواقع  ه��ذه  استخدام  على  ع��الوة  القّناصة، 
للدروع"،  ومرابض  الصواريخ  إلطالق  كقواعد 
كما يشير التقرير المرافق لهذه الصور. اليوم، 
واتجهت  "داع��ش" على تدمر،  سيطرت قوى 
العالم إلى المدينة األثرية التي أضحت  انظار 

مهّددة بالضياع.

مدينة نبي الله سليمان
اشتهرت تدمر بأطاللها وآثارها منذ القدم، 
التراث. هي بحسب تعريف  كما تشهد كتب 
"مدينة قديمة مشهورة في  الحموي،  ياقوت 
ب��ري��ة ال���ش���ام"، "زع���م ق���وم أن��ه��ا م��م��ا َب��ن��ت��ه ال��ج��ّن 
لسليمان عليه السالم ونعم الشاهد على ذلك، 

قول الذبياني:
��م ف��ي البرية 

ُ
ل��ه/ ق إال سليمان إذ ق��ال اإلل���ُه 

َند
َ
فاحددها عن الف

َيبنون تدمر  ُهُم/ 
ُ
أمرت إني قد  الجن  وَجيش 

بالُضفاح والَعَمد
ن��ق��ل ي���اق���وت ه��ذي��ن ال��ب��ي��ت��ي��ن، ث���م أض���اف: 

"وأه������ل ت���دم���ر ي���زع���م���ون أن ذل����ك ال���ب���ن���اء قبل 
ب��أك��ث��ر مما  ال���س���الم  ب���ن داود ع��ل��ي��ه  س��ل��ي��م��ان 
بيننا وبين سليمان، ولكن الناس إذا رأوا بناًء 
إلى سليمان وإلى  بانيه أضافوه  عجيبًا جهلوا 
للجاحظ في  الواقع هو  الكالم هنا في  الجن". 
بنيانًا  رأيتْم  إذا  "ولكّنكم  ونّصه:  "الحيوان"، 
ُتموه 

ْ
الِحيلة فيه، أضف عجيبًا، وجهلتم موضع 

إلى الجّن، ولم تعانوه بالفكر". 
ع��ل��ى رغ���م ه���ذا ال��ت��وض��ي��ح، ظ��ل��ت ت��دم��ر في 
لسليمان"،  الجّن  َبنته  "مما  الجماعية  المخيلة 
ون���س���ج أه�����ل األخ����ب����ار ح���ول���ه���ا ق��ص��ص��ًا م��ل��ي��ئ��ة 
ب���ال���ع���ج���ائ���ب وال����غ����رائ����ب. ف����ي ن���ه���اي���ة ال��ع��ص��ر 
ال��ع��ب��اس��ي، ذك���ر ال��ق��زوي��ن��ي ه���ذه ال��م��دي��ن��ة في 
"أبنيتها  إن  العباد"، وقال  البالد وأخبار  "آثار 
من أعجب األبنية، موضوعة على العمد الرخام"، 
وأض��اف:  فيها،  الذبياني  النابغة  شعر  ون��ق��ل 
"وبها تصاوير كثيرة، منها صورة جاريتين من 
بهما  م��ر  تصويرهما،  ف��ي  الصانع  نمق  ح��ج��ارة 

أوس بن ثعلبة فقال:
ألّما تسأما طول  فتاتي أهل تدمر خّبراني/ 

المقام
الحشايا/ على حبٍل أصّم  قيامكما على غير 

من الّرخام
يالي/ لعصركما وعام 

ّ
فكم قد مّر من عدد الل

بعد عام
يالي/ ألبقى من فروع ابني 

ّ
كما على مّر الل

ّ
وإن

شمام.
في العصر المملوكي، قال ابن بطوطة بعد 
خروجه من السخنة وهو في طريق عودته إلى 
طنجة: "ثم سافرنا إلى تدمر، مدينة نبي الله 
سليمان عليه السالم، التي بنتها له الجن، كما 
قال النابغة". كذلك، ذكر ابن سعيد المغربي 
تدمر في "الجغرافيا"، وقال: "هي على مرحلة 
م��ن��ه��ا ف���ي ال��ب��ري��ة، وب��ه��ا آث����ار ع��ظ��ي��م��ة ك��ب��ي��رة. 
لسليمان  بناها  الجّن  أن  العرب  شعراء  ويزعم 
بن داود عليهما السالم، وبها جامع من صخرة 
واحدة كأنه نقرة في جبل منقطع، وقد صنع 

سقف ذلك الجامع منه وكل ما فيه، وهي أرض 
زيتون ونخيل". 

ت���ك���رر ه����ذا ال���وص���ف ف���ي "ص���ب���ح األع���ش���ى" 
ح��ي��ث ك��ت��ب ال��ق��ل��ق��ش��ن��دي ف���ي وص����ف ت��دم��ر: 
"من أعمال حمص من شرقيها، وغالب أرضها 
آث��ار عظيمة  وبها  وزيتون،  وبها نخيل  سباخ، 
 أزلية من األعمدة والصخور، ولها سور وقلعة".

تتضارب الروايات العربية حول تدمر، ويغلب 
عليها الطابع العجائبي. في "نهاية األرب في 
ف��ن��ون األدب"، ن��ق��ل ال��ن��وي��ري ع��ن ال��ك��س��ائ��ي 
سليمان  عند  بلقيس  "أق��ام��ت  عجيبة:  قصة 
سبع سنين وسبعة أشهر ثم توفيت، فدفنها 
بمدينة تدمر من أرض الشام تحت حائط، ولم 
يعلم أحد بموضع قبرها إلى أيام الوليد بن عبد 
الملك بن مروان. قال موسى بن نصير: بعثت 
في أيام الوليد إلى مدينة تدمر ومعي العباس 
ب��ن ال��ول��ي��د ب��ن ع��ب��د ال��م��ل��ك، ف��ج��اء م��ط��ر عظيم 
ال��م��دي��ن��ة، فانكشفت  ح��ائ��ط  ب��ع��ض  ف��ان��ه��ار 
عن تابوت طوله ستون ذراع��ًا وعرضه أربعون 
ذراع����ًا متخد ح��ج��ر ك��ال��زع��ف��ران م��ك��ت��وب عليه: 
لثالث  أسلمت  الصالحة  بلقيس  ت��اب��وت  ه��ذا 
عشرة ستة خلت من ملك سليمان، وتزوج بها 

يوم عاشوراء سنة أربع عشرة خلت من ملكه، 
وت��وف��ي��ت ي���وم االث��ن��ي��ن م���ن رب��ي��ع األول سنة 
إح��دى وعشرين مضت من ملكه، وق��د دفنت 
ل��ي��اًل ف��ي ح��ائ��ط مدينة ت��دم��ر، ول��م يطلع على 
دفنها إنس وال جن وال شيطان. قال: فرفعنا 
غ��ط��اء ال��ت��اب��وت وإذا ه��ي غ��ض��ة ك��أن��ه��ا دفنت 
بتركه  فأمر  الوليد  إل��ى  بذلك  فكتبنا  ليلتها. 
والمرمر،  بالصخر  عليه  يبنى  وأن  مكانه،  في 

ففعلنا ذلك". 
ف��ي "ال�����روض ال��م��ع��ط��ار ف��ي خ��ب��ر األق���ط���ار"، 
استعاد الحميري شعر النابغة، ثم حّدد موقع 
أي��ام، وكذلك  إليها خمسة  "وم��ن حلب  تدمر: 
إليها، وكذا  الرقة  وك��ذا من  إليها،  من دمشق 
من الرحبة إليها، ولها حصون ال ترام يسكنها 
ف���الل ال��ن��اس وال��ي��ه��ود واب����اق ال��ع��ب��ي��د، وإل��ي��ه��ا 
يقصد كل قاطع سبيل وحامل نهب، ومتاجرة 
من هذا  بالقرب  لبنان  وجبل  فيه،  تدمر  أه��ل 

الموضع". 
"ال��زب��اء"،  بطلتها  ال���راوي قصة  نقل  بعدها، 
وهي الملكة التي "ُسّميت بتدمر بنت حسان 
ب���ن أذي���ن���ة، وه����ي ب��ن��ت��ه��ا وف��ي��ه��ا ق��ب��ره��ا وإن��م��ا 
سكنها سليمان بعدها". ونقل "عن عبد الله 

ال��ق��س��ري: "ك��ن��ت م��ع م����روان ب��ن م��ح��م��د فهدم 
ناحية م��ن ت��دم��ر، ف���إذا ج��رن م��ن رخ���ام طويل، 
فاجتمع قوم فقلبوا عنه الطبق، وظن مروان أن 
فيه كنزًا، وإذا فيه امرأة على قفاها قد ألبست 
سبعين حلة ولها غدائر سابغة قد ردت على 
ص��دره��ا، وف��ي بعضها صفيحة ذه��ب مكتوب 
فيها: أن��ا ت��دم��ر بنت ح��س��ان ب��ن أذي��ن��ة الملك 
إال  لبثنا  بيتي. فما  م��ن خ��رب  ال��ل��ه بيت  خ��رب 
قلياًل حتى جاء عبد الله بن علي لقتل مروان".

الحياة األخرى
اع��ت��م��دت ال���رواي���ات ال��ع��رب��ي��ة ال��ق��دي��م��ة على 
القصص الشفهية التي تبدأ بشكل وتتطّور 
بأشكال متعددة، واعتمدت األبحاث الحديثة 
على النصوص التدمرية المنقوشة والمصادر 
المسكوكات  ع��ل��ى  اع��ت��م��دت  ك��م��ا  ال��م��ك��ت��وب��ة، 
ال��ت��ي خ��رج��ت م���ن أط����الل ه���ذا ال��م��وق��ع، وب���ات 
إل���ى الحقيقة إال  ل��ت��دم��ر ت��اري��خ أدب���ي ال ي��م��ت 
ب��ص��الت واه���ي���ة، وت���اري���خ ع��ل��م��ي ي��ع��ت��م��د على 
في  األص��ل��ي��ة.  والكتابات  التاريخية  ال��ش��واه��د 
العصر الحديث، اعاد المختصون كتابة تاريخ 
تدمر، وحّددوا موقعها السياسي واالجتماعي 

شهدت  التي  الرومانية  الحقبة  ف��ي  وال��دي��ن��ي 
ن��م��ّوه��ا وأف��ول��ه��ا. غ��اص أه��ل االخ��ت��ص��اص في 
تدمر  نشوء  واستعرضوا  ال��ت��اري��خ،  ه��ذا  كتابة 
ون��م��ّوه��ا م���ن األل����ف ال��ث��ال��ث ق��ب��ل ال��م��ي��الد إل��ى 
ال��ق��رن ال��م��ي��الدي ال��س��اب��ع، وع����ادوا إل���ى س��وري��ا 
وتعرفوا  والعربية،  اآلرامية  بقوافلها  القديمة 
إل���ى ت��دم��ر ف���ي ن��ش��أت��ه��ا وت��ح��ّوالت��ه��ا ف���ي زم��ن 
ي��وم ك��ان��ت ميناء الصحراء  ال��روم��ان وال��ف��رس، 
وب���واب���ة ال���م���رور ب��ي��ن أم��ب��راط��وري��ت��ي��ن ع��دّوت��ي��ن 
ت��ت��ق��اس��م��ان ال��ش��رق وت��ت��ح��ارب��ان ع��ل��ى حكمه. 
المدينة  وجه  برز  الرومانية،  المستعمرة  خلف 
وديانتها  ومعتقداتها  بتقاليدها  المشرقية 

الخاصة. 
ال��دول��ة،  مقام  لها  مدينة  تدمر  ب��دت  هكذا 
ت��ن��ع��م ب��ال��ح��ك��م ال����ذات����ي، وت���ت���وق إل����ى ال��ح��ري��ة 
واالس��ت��ق��الل، وت��ث��ور ت��ح��ت ح��ك��م زن��وب��ي��ا على 
س��ل��ط��ة األم����ب����راط����ور أول����ي����ان����وس، ف��ت��ت��ع��رض 
وتحافظ  مسيرتها  وتكمل  له،  وتخضع  للغزو 
ع��ل��ى ت��ق��ال��ي��ده��ا ال���م���وروث���ة، وذل����ك ح��ت��ى عهد 
األمبراطور البيزنطي تيودوسيوس الذي أعلن 
المسيحية دي��ن��ًا وح��ي��دًا واح���دًا ف��ي ك��ل أنحاء 

األمبراطورية. 
وأخرجوا  تدمر،  بمعالم  اآلث��ار  علماء  افتتن   
من الظلمة إلى النور قبورها الجماعية والفردية 
الكثيرة. كما في فنون الشرق القديم، ارتبط 
وثيقًا،  عضويًا  ارتباطًا  بالدين  التدمري  الفن 
وترجمه في ص��وره ونقوشه رسمًا ونحتًا. في 
تصوير الموتى كما في تصوير اآللهة، خضع 
ال��ف��ن للدين ون��ه��ل م��ن رؤي���اه لخلق األس��ل��وب 
التدمرية  المقابر  إلى  التعّرف  بدأ  به.  الخاص 
في القرن الثامن عشر، وعلى مدى قرنين من 
مئة  من  أكثر  اكتشاف  تم  والتنقيب،  البحث 
م��دف��ن م���وزع���ة ح���ول ال��م��دي��ن��ة ش���م���ااًل وج��ن��وب��ًا 
الممتدة  المرحلة  إل��ى  غالبيتها  ت��ع��ود  وغ��رب��ًا، 
من العام التاسع قبل الميالد إلى القرن الثاني 
ك��ّم هائل من  المنقبون عن  بعده. كشف  من 
ال���وج���وه وال��ك��ائ��ن��ات وال����زخ����ارف، وال��ك��ت��اب��ات، 

وع��م��دوا إل��ى دراس��ت��ه��ا بشكل دق��ي��ق. جعلت 
الحياة  حلول  تعلن  هياكل  مقابرها  من  تدمر 
األب��دي��ة، ه��ذه ال��ح��ي��اة "األخ����رى" ال��ت��ي تعيش 
ال��خ��ل��ود. تجلى ه���ذا الطابع  ال��ن��ف��س ف��ي ع��ال��م 
التي أخرجت من أطالل  التماثيل  في عشرات 
في  اعتمدت  جنائزية  تماثيل  وأغلبها  تدمر، 

األصل كشواهد للقبور التي ُصنعت ألجلها.
الفرنسيون  أظهر  عشر،  التاسع  القرن  منذ 
اه��ت��م��ام��ًا خ��اص��ًا ب��ال��ح��ض��ارة ال��ت��دم��ري��ة، وُع���رف 
م��ن��ه��م ف��ي��ل��ي��س��ي��ان دو س��ول��س��ي وب��ي��ار ب��ي��رون 
مجموعاتهم  أه��دوا  الذين  كليرك  دو  ولويس 
التدمرية الخاصة إلى متحف اللوفر. مع الزمن، 
اثنتين  المتحف، وضمت  كبرت مجموعة هذا 
وت��س��ع��ي��ن م��ن��ح��وت��ة إض���اف���ة إل����ى م���ئ���ة وس���ت 
ق��ط��ع م���ن ال��م��س��ك��وك��ات وال��م��ي��دال��ي��ات. نجد 
العالم  متاحف  من  كل  في  مماثلة  مجموعات 
الكبرى، غير أن أجمل المجموعات تبقى تلك 
تشّكل  التي  األث��ري��ة  المدينة  في  المحفوظة 
م��ت��ح��ف��ًا ح���ي���ًا ي���ق���ص���ده ال���ع���ام���ة وال���خ���اص���ة م��ن 
األثرية  المدينة  هذه  عرف 

ُ
ت والخارج.  الداخل 

ب����"ع���روس ال���ص���ح���راء"، وت���ض���ّم ش���ارع���ًا ط��وي��اًل 
كيلومترات  لمسافة  يمتد  ب��األع��م��دة  م��ح��اط��ًا 
وهو "الشارع األعظم"، ومسرحًا، وآغورا، وبوابة 
ومجلسًا  وم��ع��س��ك��رًا،  ن��ص��ر،  ق��وس  على شكل 
أشهرها  عديدة،  ومعابد  وحمامات  للشيوخ، 
م��ع��ب��د ب����ل، وم��ع��ب��د ن���ب���و، وم��ع��ب��د م��ع��ل��ش��م��ي��ن، 
وم��ع��ب��د ال�����الت، وم��ع��ب��د ي��ل��ح��م��ون وم���ن���اة. كما 
أشهرها  وبيتية،  وأرضية  برجية  مدافن  تضّم 
ال��ذي يتميز برسوم  ال��ث��الث��ة"  "ض��ري��ح األخ���وة 
ج��داري��ة ب��دي��ع��ة تشكل راف���دًا آخ��ر م��ن رواف��د 
ال���ف���ن���ون ال���ت���دم���ري���ة ال���م���ت���ع���ددة. إل�����ى ج��ان��ب 
ه����ذه ال��م��ع��ال��م، ان���ش���ئ ف���ي ال��م��دي��ن��ة األث���ري���ة 
من  الكثير  يضم  طبقتين  من  يتكون  متحف 
المعروضات والكنوز األثرية المهمة، وحديقة 
خارجية تتوزع فيها مجموعة أخرى من القطع 

األثرية والمنحوتات التدمرية.

القلق العميق
ب��آث��اره��ا العظيمة األزل���ي���ة من  ت��دم��ر  ُع��رف��ت 
القلقشندي،  ك��ت��ب  ك��م��ا  وال��ص��خ��ور،  األع���م���دة 
وص��م��دت آث��اره��ا ع��ل��ى م���دى ق���رون م��ن ال��زم��ن، 
وها هي اليوم معرضة للخراب والدمار. يتساءل 
��ح��و "داع�����ش" 

ّ
ال��ع��ال��م ال���ي���وم: ه���ل ي���ش���رع م��س��ل

ال���م���ت���ش���ددون ف���ي ت��دم��ي��ر ال��م��ع��ال��م وال��م��ب��ان��ي 
األث���ري���ة ال��ت��ي ت��رج��ع إل���ى ال��ع��ه��د ال��روم��ان��ي في 
أخ��رى  تاريخية  م��دن  ف��ي  فعلوا  كما  المدينة، 
استولوا عليها في العراق المجاور؟ في انتظار 
ما ستؤول عليه األحوال، دعت المديرة العامة 
األعمال  إنهاء  إلى  بوكوفا،  إيرينا  لألونيسكو، 
ال��ع��دائ��ي��ة ف��ي ت��دم��ر ف����ورًا ع��ق��ب ورود ت��ق��اري��ر 
عن دخول مسلحي "تنظيم الدولة" إلى موقع 
التراث العالمي، وقالت: "أشعر بقلق عميق إزاء 
ال��وض��ع ف��ي م��وق��ع ت��دم��ر. يشكل القتال خطرًا 
على أحد أهم المواقع في الشرق األوسط وعلى 

سكانه المدنيين".

دخل "تنظيم الدولة اإلسالمية" مدينة تدمر، ورفع 
علم الخالفة فوق قلعة من قالعها التاريخية، وبات 

الموقع األثري مهددًا بالدمار. في تصريح تناقلته وسائل 
اإلعالم، أكدت المديرة العامة لألونيسكو إيرينا بوكوفا 

أن هذه المدينة التاريخية هي موقع استثنائي من 
التراث العالمي وأن تدميرها ليس فقط جريمة حرب 

ولكن أيضا خسارة كبيرة للبشرية، ودعت مجلس األمن 
لإلشراف على عملية حماية هذه المدينة، وأضافت: 

"نحن بحاجة إلى مجلس األمن وجميع القادة السياسيين 
والزعماء الدينيين لمنع هذا التدمير". 

يتساءل العالم اليوم بقلق 
عظيم: هل يشرع مسّلحو "داعش" 

المتشددون في تدمير المعالم 
والمباني األثرية التي ترجع إلى 

العهد الروماني، في مدينة نبّي الله 
سليمان، تدمر، كما فعلوا في مدن 

تاريخية أخرى استولوا عليها في 
العراق المجاور؟

لوحتان لجميل مالعب.


