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نيويورك - علي بردى   
العواصم - الوكاالت

أمس  العنيفة  المعارك  استمرت   
ف���ي م��ح��ي��ط م��دي��ن��ة ال��ح��س��ك��ة ال��ت��ي 
االسالمية"  "الدولة  تنظيم  يحاول 
)داعش( انتزاعها من قوات النظام 

ال����س����وري، وق����ت اوق���ع���ت ال���غ���ارات 
ال���ج���وي���ة ال��م��ت��واص��ل��ة ع��ل��ى م��ن��اط��ق 
خ��اض��ع��ة ل��س��ي��ط��رة ال��م��ع��ارض��ة نحو 
مئة قتيل في يومين. كما استمرت 
االش��ت��ب��اك��ات   ب��ي��ن ق���وات النظام 
وفصائل المعارضة في محيط بلدة

محمبل وحرش بسنقول ومحيط 

القياسات قرب طريق جسر  حاجز 
ص 10 الشغور في محافظة إدلب.  

  وق�����د ن�����دد م��ج��ل��س األم������ن ف��ي 
ب��ي��ان ص��ح��اف��ي ب��اس��ت��خ��دام ال��ق��وات 
السورية البراميل المتفجرة وغيرها 
في سياق  العشوائية  األسلحة  من 
ال��ت��ي تشهدها س��وري��ا منذ  ال��ح��رب 
أكثر من أربع سنوات، معبرين عن 
الهجمات  كل  من  أيضًا  "غضبهم" 
على المدنيين.                                          

واط��ل��ع أع��ض��اء مجلس األم���ن من 
األم��م  مكتب  ل��دى  العمليات  مدير 
جون  اإلنسانية  للشؤون  المتحدة 
غ��ي��ن��غ ع��ل��ى ت��ص��اع��د أع��م��ال العنف 

أخ�����ي�����رًا ف�����ي ح����ل����ب. وأب��������دوا 

والتنمية  العدالة  غدًا يخوض حزب 
ان��ت��خ��اب��ات ح���اس���م���ة، ال ل��ب��ق��ائ��ه في 
غالبية  ع��ل��ى  لحصوله  ب��ل  ال��س��ل��ط��ة، 
تتيح للرئيس رجب طّيب أردوغ��ان 
تعديل الدستور لتوسيع صالحياته. 
ه���و ف���ي ح���اج���ة ال����ى أك���ث���ر م���ن 330 
نائبًا، لكن ذل��ك ره��ن بالنتائج التي 
يحققها حزب الشعب الديموقراطي 
المعارض واتجاه األصوات الكردية، 
المعارضة  ان��ت��ق��ادات  ت��ت��زاي��د  بينما 
ل��س��ي��اس��ات أردوغ������ان، وخ��ص��وص��ًا ما 
ي��ت��ع��ل��ق م��ن��ه��ا ب���س���وري���ا. ك��م��ا تسعى 
المعارضة الى إغراء الناخبين باقتراح 
حزب  مشاريع  من  اقتصادية  بدائل 
ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ع���وض االك��ت��ف��اء 

بانتقاده.
وف���ي ت��وق��ي��ت اس��ت��رع��ى االن��ت��ب��اه، 
ت����ع����ّرض م���ه���رج���ان ان���ت���خ���اب���ي ل��ح��زب 
ال���ش���ع���ب ال���دي���م���وق���راط���ي ف����ي دي����ار 
عن  ال��رواي��ات  تضاربت  النفجار  بكر 
ص11 أسبابه.   

نقسم بالـله العظيم
مسلمين ومسيحيين

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

غير مخصص للبيع
في "ملحق النهار"

لتكْن فّي
جميع النساء

مئة لحظة
صنعت التلفزيون

في لبنان

ثورة الميني جوب
من بيروت الى بغداد

)ص 17 – 24(

المعارك مستمرة في محيط الحسكة التي يحاول 
"داعش" انتزاعها من قوات النظام

افتتـاحيـة النهــار
بقلم املطران جورج خضر

غسان تويني
ق��واًل ح���الاًل. وإذا كان  ف��ي صديقه  صعب على صديق ان يقول 
فراقه شبه مستحيل  بعد  أم��رًا عسيرًا فيمسي  الكالم في حياته 
ولكنكم أردتم شهادة اعتبرتم انها علي واجب. هل المحبة تجعل 
الكالم عسيرًا؟ غير انكم رغبتم في ان اتخطى العسر الحتسابكم 

اني قادر على ان أقول الحق.
قبل أن يدرك الرجل العشرين وأنا كنت قد جاوزتها بقليل عرفت 
انه غير عادي وانك ولو فتيًا ينبغي عليك ان تقاربه بوقار. معنى 
ذلك على ما أرجو، ان أكون صادقًا وأال يكون في المودة مبالغة. 
إذا قلت ذكرى يفهم انك تجاوزت الوجه. انى لي ذلك وغسان وجه 
لست مستقاًل عنه واحتسابي اننا جئنا إلى الحق مترافقين قبل 

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يخاطب انصاره في تجمع انتخابي في كهرمان ماراس أمس.  )رويترز(ان ندرك العشرين.

مصير تركيا وطموحات أردوغان تحدده انتخابات األحد

مجلس األمن "غاضب" من الهجمات
على املدنيين يف سوريا

اقتصاد
جدال واعتراض

في قضية
إيال طنوس

تربية ومدنيات
"اكتب لكم من 

طهران" عن ايران 
المتناقضة

قضايا
"داعش" يهدد

عرسال
بمصير تدمر

شاشة
"الموريكس دور":

الفوضى في عامها
الخامس عشر
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المتاحة راهنا  الخيارات  على ضيق 
اليجاد مخرج او تسوية من شأنهما 
الحكومي في  العمل  اع��ادة تفعيل 
الوطني  ل�"التيار  الثابت  القرار  ظل 
ال��ح��ر" منع أي مناقشة او ط��رح في 
مجلس الوزراء ما لم يستجب شرطه 
في تعيين مرشحه لقيادة الجيش، 
بدا أمس أن االي��ام الستة الفاصلة 
عن جلسة مجلس ال��وزراء الخميس 
ال���م���ق���ب���ل س��ت��ش��ه��د ح����رك����ة م��س��اع 
التمادي  تجنب  ال��ى  سعيا  كثيفة 
ف���ي ش���ل ال��ح��ك��وم��ة. ول��ع��ل أب����رز ما 
رشح من معطيات في هذا السياق، 

ت��م��ث��ل ف���ي ت��أك��ي��د أوس����اط 

جعجع يهاجم 
معطلي 

االستحقاق في 
أول خطاب بعد 
"إعالن النيات" 

 جيرو يعود الى 
بيروت مطلع تموز 

لمعاودة مهمته

نصرالله يتبّنى قرار الحكومة يف عرسال
جدول أعمال يف مواجهة التهديد بالشلل

رجال انقاذ ينتشلون طفاًل من بين ركام منزل بعد غارة جوية ببرميل متفجر لقوات النظام في حلب تسببت بمقتل ثالثة 
افراد من عائلة واحدة أمس.  )أ ف ب(

)رونيت ضاهر( متقدمون الى امتحانات الشهادة المتوسطة في مرجعيون وبدا بينهم عبدالله طالب المرشح االكبر سنًا في لبنان للبريفيه )63 سنة(.  

غسان تويني يف غيابه الثالث

بأقالم:
الرئيس حسين الحسيني
البروفسور فيليب سالم

)ص3( الدكتور داود الصايغ  
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نبيل بو منصف

تلك الصور البيانية الساحرة التي 
كان معلمنا غسان تويني يبهر بها 
الجمهورية  وأي��ام  وايامنا  نهاراتنا 
ال��ت��ي م��ا ان��ف��ك حتى ال��رم��ق االخير 
م����ن ق��ل��م��ه وأص���ب���ع���ه ي��ب��ش��رن��ا ب��ه��ا 
ايقوناته  مثل  كأنها  ال��ي��وم  ت��راه��ا 
المطبوع  المكتوب  وارث��ه  الثمينة 
الذي يشعل حنينك المكبوت الى 
وحدها  الصحافة  فيه  كانت  زم��ن 
ملكة الكلمة، ألن صناعة العقول 

تبدأ وتنتهي بالكلمة ومن يختزن 
م��ح��ت��واه��ا ال��خ��ال��د ال��ع��ص��ي ع��ل��ى اي 
ت��ب��دي��ل. ال ب��ل اك��ث��ر ف��ي المصير 
الوطني والقيمي واالخالقي ترانا، 
وخ��الف��ا لما ك��ان يستهوي ويحب 
من نبذ المبالغات، نكاد نصرخ يا 
معلم نحن يتامى القامات، ويتامى 
فكرك وكذلك تفاؤلك األسطوري 
ال��������ذي ج���ع���ل "ن������ه������ارك" ت��م��ض��ي 
س��ح��اب��ة اع����وام ال��ح��رب ك��ل��ه��ا، يوما 
بيوم، تضخ في الناس روح قيامة 

لبنان وما تراجعت لحظة عن ذلك 
حتى حل "السالم". 

 وانت تعود اليه اليوم يتملكك 
ال��خ��وف األع��ظ��م م��ن تلك الوحشة 
ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ت���رك ك��م��ا م���ن ذاك 
االن�����ح�����دار ال���م���رع���ب ال������ذي اص����اب 
م��ف��ه��وم��ه ل��ل��ب��ن��ان َرآه دوم����ا اع��ظ��م 
م���ن اث��ي��ن��ا ال���ت���اري���خ ن��ف��س��ه��ا.ح��رام 
اآلن في  االث��ي��ن��ا  ت��ل��ك  اي���ن  علينا! 
جاهليتنا وقبليتنا ودمارنا الفكري 
وال����ث����ق����اف����ي وح����ت����ى اإلن����س����ان����ي؟ 
ل��ت��ك��اد ت����ذوي خ��ج��اًل وان����ت ت��ع��ود 
ال��������ى ب������واط������ن م�����ق�����االت�����ه وك���ت���ب���ه 
كانت  التي  االثنين  وافتتاحيات 
وذروة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن  أس���اب���ي���ع  درة 
أل���ق���ه وس���ح���ره وك���اري���س���م���اه. في 
حتى  تويني  غسان  عالم  ادب��ي��ات 
خرجت  ال��ت��ي  الديموقراطية  تلك 
اج��ي��اال فكرية ت���راك ت��ت��س��اءل هل 
كان لبنان بهذه الروعة فعاًل وأي 
دي��م��وق��راط��ي��ة ه����ذه ان��ت��ه��ت ال��ي��ه 
تشعر  لتكاد  حتى  اليوم؟  أحواله 
ان عالمًا كاماًل قوض وبات اثرًا بعد 
الثالث وحدها  السنوات  عين في 
من رحيله. "ال تبدأ عهدك يا فخامة 
الرئيس الذي ال نعرف اسمه بعد، 
بالسأم من الديموقراطية اللبنانية 
ال����ت����ي ج���ع���ل���ت م����خ����اض ان��ت��خ��اب��ك 
ك��ذل��ك...  وال��ع��ق��ل  للقلب  م��ع��ذب��ا 
ه���و دس���ت���ور ال��ط��ائ��ف، ال����ذي ظل 
ط��ائ��ف��ا ول����م ي��ب��ل��غ ش���اط���ئ األم����ان 
ال����دس����ت����وري... ح��س��ب��ن��ا ان����ه االن 
افضل تطبيقا وأكرم، من يوم قرأ 
"مانشيت" في جريدة  اللبنانيون 
ع��رب��ي��ة ك���ب���رى ت���ق���ول ان ال��ش��ع��ب 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ب��أك��ث��ري��ت��ه "ال��س��اح��ق��ة" 

ال��ن��اس، فهرول  يفّضل ف��الن��ا م��ن 
النتخاب  التالي  اليوم  في  النواب 

هذا "الفالن "رئيسًا".
 ك���ت���ب ال���م���ع���ل���م ه������ذا ف�����ي ١٩ 
تشرين الثاني ٢٠٠٧ قبل ايام من 
ف���راغ رئ��اس��ي أي��ض��ًا. ول��ك��ن كيف 
كان لبنان في فكره يومذاك وأين 

هو لبنان من أدبياته اليوم؟ 
 يقول: "ال تزال ديموقراطيتنا 
بها  "تنعم"  التي  تلك  م��ن  افضل 
الشقيقة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  ب��ع��ض 
)وه����ي ك��ث��ي��رة "م����ن غ��ي��ر ش�����ر"!!!( 
للرئيس  دساتيرها  تفسح  والتي 
تحكيمه،  ك����ان  ك��ي��ف��م��ا  ال���ح���اك���م، 
وتحكمه في ان يستمر في الحكم 
او مرتبة  ال��س��ن،  ابنه  ان يبلغ  ال��ى 
ال����ق����وة ال���ت���ي ت��م��ك��ن��ه م����ن خ��الف��ة 
اب����ي����ه...". وي��ض��ي��ف م��خ��اط��ب��ًا ذاك 
المجهول المفترض انه آٍت رئيسًا 
ًبعد ايام" تصور يا فخامة الرئيس 
"عصفوريتنا  في  نكون،  كنا  اي��ن 
ال���دس���ت���وري���ة "ل����و ك����ان ه����ذا ح��ال 

نظامنا الديموقراطي". 
بضحكته  يكتفي  ك���ان  أت����راه   
يرانا  وهو  اليوم  الساحرة  الساخرة 
ن��س��ح��ب ال���ن���ب���ؤة م���ن اف��ت��ت��اح��ي��ات��ه 
ح���ي���ال م���ا اص���اب���ن���ا وم����ا ح���ل ب��دن��ي��ا 
العرب، ام لعله كان بكى مر البكاء 
الن���ه ق���رأ ال��زم��ن اآلت���ي ف��ك��ان اش��د 

مرورة حتى مما تخيل؟ 
ال����دي����م����وق����راط����ي ذاك  ل���ب���ن���ان   
ف����ي ع��ق��ل��ه وق���ي���م���ه اس���ق���ط ع��ل��ي��ه 
مفاهيمه الفلسفية ال "الوضعية" 
فحسب. يخاطب الرئيس ويثقفه 
ف��ي��ق��ول: "ت���ذك���ر، وان����ت ال ب��د من 
ق����راء ال���ت���اري���خ، ان "ب��ي��ري��ك��ل��ي��س" 

ب���ان���ي ال��ع��ص��ر ال���ذه���ب���ي ألث��ي��ن��ا ام 
خلعه  األوروب��ي��ة،  الديموقراطيات 
وك��ان  )ن��ق��ول حجة  بحجة  الشعب 
اح�����رى ان ن���ق���ول ذري����ع����ة( ان����ه لم 
يتمكن من حماية الجمهورية من 

مرض الطاعون...".
ي����ض����ي����ف ن�����اق�����ال ع������ن ال�����م�����ؤرخ 
لبيريكليس  وص��ف��ه  ت��وك��ي��دي��س 
بقوله "انه اذا وجد الشعب محبطا 
لغير ما سبب أعاد اليه بكالم قليل 
اذا  أم��ا  العافية وال��ث��ق��ة واإلي���م���ان. 
أع��اده  ال��زه��و، مبالغًا،  وج��ده كثير 
ب��ك��الم ق��ل��ي��ل ك��ذل��ك ال���ى ال��ش��ع��ور 
ب���ال���م���س���ؤول���ي���ة وال�������ع�������زم"! ي���ق���ول 
ل��ل��رئ��ي��س "ال����ذي ال ن��ع��رف هويته 
ب�����ع�����د"... "ال اج�����د م���ث���اال اف��ض��ل 
ف���ي ال��ت��اري��خ أق���دم���ه ل���ك تحتذيه 
منك،  مطلوب  كذلك  وان��ت   )...(
خ����ص����وص����ًا ان�������ك ج����ئ����ت ك���م���رش���ح 
"الوفاق"، ان تطرح االحقاد )أحقاد 
اآلخ��ري��ن وأح��ق��ادك اذا ك��ان��ت لك 
جانبًا  التحفظات  وحتى  اح��ق��اد!( 
وان�����ت ت��ق��ب��ل ع��ل��ى ح��ك��م ل��ب��ن��ان - 
وت���ق���س���م وح�������دك ع���ل���ى ال���ح���ف���اظ 
ع��ل��ى دس���ت���وره وح��م��اي��ة س��ي��ادت��ه 
ال��ص��ل��ح��ي  ش����ع����ار  ت��ت��ب��ن��ى  وان   -
ال��ث��ان��ي، "ت��ق��ي ال���دي���ن"، ي���وم ق��ال 
كل  "حكومة  يرئس  ان  يريد  ان��ه 
 ل��ب��ن��ان "الن ف��ي ذل���ك ض��م��ان بقاء

االستقالل" 
 ه���ل ت�����راه ك����ان ل��ي��ك��ت��ب ال��ي��وم 
"لبنان كأثينا حلم جميل وعظيم، 
وهو األعظم الن اثينا كانت حضارة 

واحدة وعنصرا واحدا"؟...

nabil.boumounsef@annahar.com.lb

بقلم الدكتور فيليب سالم

البارحة كنُت في بيروت؛ ومررُت 
اج���دك. كان  فلم  "ال��ن��ه��ار"،  على 
ب���اب ال��م��ك��ت��ب م��ف��ت��وح��ا. ل��م يكن 
المعلقة  الصورة  فيه.  أحد  هناك 
ع��ل��ى ال��ح��ائ��ط ع��رف��ت��ن��ي. وك��أن��ن��ي 
ان��ت؟ متى  أه��ذا  سمعت صوتك: 
ات��ي��ت؟ ث���الث س��ن��وات وان���ت في 
لم  كلمة.  تقل  ل��م  عميق.  صمت 
ولم  ث��الث س��ن��وات  تكتب كلمة. 
ن��س��ه��ر م����رة واح������دة ف���ي ال��ب��ي��ت. 
البيت في بيت مري؛ على الشرفة 
سهرنا  ك��م  ب��ي��روت.  على  المطلة 
الكالم  هناك. وكم كان يحلو لك 
الليل.  منتصف  ب��ع��د  ال��ل��ي��ل؛  ف��ي 
ثالث سنوات وانت بعيد عنا في 
ع��ال��م ن��ج��ه��ل��ه. ع��ال��م غ��ي��ر ع��ال��م��ن��ا. 
ه����ات ح��دث��ن��ا ع���ن دن����ي����اك. ه��ات 
ح��دث��ن��ا ع��ن ن��ادي��ا ون��اي��ل��ة وم��ك��رم 
وج����ب����ران. ون���اي���ل���ة، ه���ل رأي��ت��ه��ا؟ 
وهل كبرت؟ ام ال تزال هي البنت 
ال��ص��غ��ي��رة ال���ت���ي ك���ان���ت. وج���ب���ران 
ومتمردًا؟  ثائرًا  ي��زال  أال  الحبيب! 
ال����ع����ودة  ي����ري����د  وك����ي����ف ال، ف���ه���و 
ال���ى س��اح��ة ال��ح��ري��ة، ال���ع���ودة ال��ى 
"ال��ن��ه��ار". ان���ه ي��ص��ّر ع��ل��ى متابعة 
الشمس.  نحو  المسيرة  المسيرة. 

نحو الحرية. 
ث���الث س��ن��وات وان���ت راق���د في 
االرض.  ت��م��زق��ت  ق���د  ه���ا  االرض. 
وه���ا ق��د م���أت س��م��اء ه���ذا ال��ش��رق 
اص����وات ال���م���داف���ع. وال���ث���ورة ال��ت��ي 
ك���ن���ت ان�����ت ع����ّراب����ه����ا، اخ��ت��ط��ف��ه��ا 
وجوههم.  ن��ر  ل��م  ملثمون،  ان���اس 
خ��ط��ف��وه��ا ث����م ق���ت���ل���وه���ا. ق��ت��ل��وه��ا 
باسم "الله". إله غير الهنا. وكأن 
ال���ه���ن���ا "ال���م���ح���ب ل���ل���ب���ش���ر"، "االل����ه 
خالق  الكل  الضابط  اآلب  الواحد 
ال��س��م��اء واالرض ك��ل م��ا ي���رى وم��ا 
ال ي��رى" ق��د م��ات وورث��ت��ه آل��ه��ة ال 
يخيرونا  ان  يريدون  البشر.  تحب 
ب���ي���ن ال���دك���ت���ات���وري���ة واإلره��������اب. 
ل��ن ن��رض��خ ل��ه��ذا االب���ت���زاز. خ��ي��ارن��ا 
ه���و رف����ض االث��ن��ي��ن م���ع���ًا. خ��ي��ارن��ا 
ال��ح��ض��اري��ة. خيارنا هو  ال��ث��ورة  ه��و 
ال����دول����ة ال��م��دن��ي��ة. أل��ي��س��ت ه��ذه 

وصيتك؟ 
وال���ح���ري���ة، ج��وه��ر ال��ق��ض��ي��ة في 
ه��ذا ال��ش��رق؛ ه��ا ه��ي تسأل عنك. 
ال����م ت��ك��ن ان����ت ف���ارس���ه���ا؟ أط��ن��ان 
م��ن ال��ح��ب��ر وال����ورق ل��ل��دف��اع عنها. 
ال��ورق في سبيلها. بقايا  عمر من 
م���ن ال��ح��ري��ة ه��ن��ا وه���ن���اك ت��ص��ارع 
ل��ب��ن��ان��ك عاصمة  ال���م���وت. وي��ب��ق��ى 
زال  إن  اللبنان،  ه��ذا  هنا.  الحرية 
في  الحرية  ع��ن  الستار  سيسدل 
ه����ذا ال���ش���رق، وي��ب��ت��ل��ع ال���ظ���الم ما 

تبقى من ضوء فيه.
اخ��ب��اره؟  تسمع  ه��ل  ولبناننا،   
ب��االم��ك��ان ان نخبرك  وه��ل أص��ب��ح 
شيئا انت ال تعرفه. كنا اذا اردنا 
اتعرف  اليك.  نذهب  خبر،  معرفة 
الالجئين.  اصبح وطن  لبنانك  ان 
الج��ئ��ون م��ن ف��ل��س��ط��ي��ن؛ الج��ئ��ون 
م��ن س��وري��ا والج��ئ��ون م��ن ال��ع��راق. 
ها هو لبنانك يعج بالالجئين وهو 
المؤسسات  اب���واب  على  يتسكع 
لتوفير  ال��غ��ن��ي��ة  وال����دول  ال��دول��ي��ة 
م����ق����وم����ات ال����ح����ي����اة ل����ه����م. وح�����ده 
ك��ل��ه،  ال���ع���ال���م  م����ن دول  ل���ب���ن���ان���ك 
ارب���ع���ون س��ن��ة م���ن ال����ح����روب، ول��م 
هناك  ليس  واح��دا.  الجئا  يصّدر 
ل��ب��ن��ان��ي  ك��ل��ه��ا  االرض  ب���ق���اع  ف���ي 
ويقتات  خيمة  في  يعيش  واح��د 
من حسنات األمم المتحدة. ليس 
لبناني واحد يقف  هناك متسول 
على قارعة الطريق. هذا شعب له 

كبرياؤه، هذا شعب له كرامته. 
الكنائس  اج��راس  وه��ل تسمع 
من حولك؟ كم كنت تحب سماع 
ه���ذه االج�����راس. ل��ق��د ب��ح صوتها 
ف��ي م���دن وص��ح��ارى ه���ذا ال��ش��رق. 

غ�����دًا، اص����غ ج���ي���دا، س���ت���دق ه���ذه 
االج���������راس ل�����ك. س����ت����دق ل��ت��ق��ول 
ل��ك ان���ت ال ت���زال ح��ي��ًا ب��ي��ن��ن��ا. غ��دا 
س��ت��خ��رج ال��م��دي��ن��ة الس��ت��ق��ب��ال��ك. 
ك��ل��م��ة. قل  ق��ل  ول���و لهنيهة.  ق��م 
اال  تعيش  ال  المسيحية  ان  ل��ه��م 
بالمحبة. قل لهم ان المسيحية ال 
تعيش ان لم تكن في عناق ابدي 
م��ع االس����الم وم���ع دي���ان���ات االرض 
لم يأت  المعلم  ان  كلها. قل لهم 
ل��ش��ع��ب��ه ب��ل ل��ج��م��ي��ع ال��ش��ع��وب. لم 
ي����أت ل��ي��ل��ع��ن اح������دًا. ج����اء ل��ي��ب��ارك 

الجميع. 
وص����دي����ق ع����م����رك ال���ب���ط���ري���رك. 
ال�����ب�����ط�����ري�����رك ه������زي������م، ب����ط����ري����رك 
يا  هل  المشرق.  وسائر  انطاكية 
ت��رى ت���راه؟ وه��ل ي��ع��رف م���اذا حل 
انه  المشرق".  وسائر  ب�"انطاكية 
ال��م��وت. ه��ا ق��د ت��ح��ررت��م��ا م��ن ه��ذا 

المشرق، ومن اوجاعه وهمومه. 
لقد حدثناك عن دنيانا. فهات 
ي����ا غ����س����ان ح���دث���ن���ا ع����ن دن����ي����اك. 
ول��م��اذا ان��ت صامت ه��ك��ذا؟ ثالث 
سنوات طوال. لقد اشتقنا اليك. 
ق���م م���ن ال���م���وت ل��دق��ي��ق��ة واح����دة 

بقلم الدكتور داود الصايغ

 كان غسان تويني أول المتمردين، 
وقع  ال���ذي  الظلم  على  فقط  ليس 
ع��ل��ى ل��ب��ن��ان، ف��ع��ّب��ر ع��ن��ه م���ن خ��الل 
أطلقها  التي  التاريخية  الصيحات 
ف��ي م��ج��ل��س األم����ن ال���دول���ي، أو من 
خ��الل تصنيف ال��ح��روب ورده��ا الى 
اآلخرين، بل أيضاً  من خالل تمرده 
على محدودية المجاالت التي تأسر 
الكثيرين بمن فيهم الكبار. وغسان 

تويني رفض مختلف أنواع األسر.
س��ره ك��ان في شخصه. ك��ان هو 
اإلن���ج���از. ل��ي��س اإلرث ال����ذي ت��رك��ه 
إنه  فكريًا.  أو  صحافيًا  أو  سياسيًا 
المزيج المتألق لشخص تمكن من 
فتح األبواب، على مدى ما يمكن أن 
لبلدانهم،  للطامحين  منها،  يفتح 
ل���ل���خ���ارج���ي���ن م����ن ت���ج���رب���ة ال ي��م��ك��ن 
أن ت��ن��ج��ح ت��رج��م��ت��ه��ا إال م���ن خ��الل 
اإلن��س��ان. وه��و ك��ان ص��ورة التجربة 

هذه.
ك���أن م����وزع ال��م��واه��ب أع��ط��اه بال 
باكرًا كل  أنه وعى  وأولها  حساب، 
ش����يء، ع��ل��ى م��ا ت��رك��ه وال�����ده، على 

 ع���ل���ى االس���ت���ق���الل 
ّ

ل���ب���ن���ان ال���م���ط�������ل
ال���ج���دي���د، ع��ل��ى ال���رح���اب���ة ال��ع��ال��م��ي��ة 
عل  ال��ث��ان��ي��ة،  العالمية  ال��ح��رب  بعد 
القضايا العربية بعد قيام إسرائيل، 
ال��ث��ورات واإلن��ق��الب��ات تتوالى  على 
ات.  في التيارات والعقائد واإلنتماَء
م��ك��ت��ب��ه، منبر  م���ن وراء  ف��أق��ب��ل ه���و 
"ال����ن����ه����ار" ال���م���ش���رف ع���ل���ى اآلف�����اق 
كلها، ليرى بعين الثاقب والمراقب 
وال��ع��ال��ِ���م وال��م��ن��ف��ت��ح ك��ل م��ا ي��ج��ري، 

وأين لبنان في كل ذلك.
س����ره أن اآلف�����اق ال���واس���ع���ة ال��ت��ي 
َول��َ���َج��ه��ا م��ن دون وج���ل، ل��م تبعده 
عن األرض والتراب اللذين التصق 
بهما. قادته ثقافته واتصاالته الى 
العواصم والمقررين، ولكنه تمكن 
م����ن ال���ب���ق���اء ق���ري���ب���ًا م����ن ال���ه���واج���س 
ال��م��ح��ل��ي��ة، ب��ي��روت��ي��ًا ول��ب��ن��ان��ي��ًا، اب��ن 
ال��ش��رق،  س��ي��دة  المعطاء،  المدينة 
ق��ري��ب��ًا م���ن ال������ورق وال���ح���ب���ر ورائ���ح���ة 
ال����م����ط����اب����ع ال���م���ح���ب���ب���ة وال���ع���ام���ل���ي���ن 
ف��ي��ه��ا، ك��م��ا ه���و ق���ري���ب م���ن ال��ذي��ن 
ف��ي مكتبه  م��س��اًء  ك��ان��وا يتجمعون 

ويقررون السياسة اللبنانية.
م���ن ن���ق���اء ال��ف��ك��ر وك�����رم ال��ن��ف��س 

وال���ي���د، ت��ع��اط��ى غ��س��ان ت��وي��ن��ي مع 
ال���ق���ض���اي���ا ال���م���ط���روح���ة. ف��اج��ت��ذب 
الذهبية  اللحظة  في  المواهب  إليه 
ال��ذي  للبنان  اللبنانية،  للصحافة 
ك��ادت تجربته أن تتحقق وتنجح، 

والتي آمن بها حتى الثمالة.
كانت النهار يومذاك، في الزمن 
الذي سبق الحروب، صورة مشرقة 
ل��ل��ب��ن��ان ال����واع����د. ل��ب��ن��ان ال��م��ت��م��ي��ز، 
المتلقي مع  المختلف عن محيطه، 
تقلبات الشرق العربي والتي انتهت 
في  الفلسطينية  الثورة  باستقبال 
صيف 1970. وكان غسان تويني 
م���ن ب��ي��ن ال���ذي���ن رف����ض����وا، ورف���ع���وا 
الصوت. وكان هنالك أيضًا صديقه 
ري��م��ون إده ال���ذي م��ا زال���ت ص��ورت��ه 
م��ط��ب��وع��ة ف���ي ض��م��ائ��ر ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن 
كحارس للقيم وللنموذج المطلوب 
على  والمؤتمنين  للمسؤولين  أب��دًا 

األقدار.
ل��م ي��ف��رغ لبنان م��ن الكبار.  ك��ال. 
ول��ك��ن اس��ت��ح��ض��ار ص��وره��م، تحرك 
ال���ن���ف���وس ب���ع���م���ق. ف�����األوط�����ان ه��ي 
كبارها. وجوههم جميعًا كانت الى 
الوطني  الهم  حملوا  إنهم  الداخل، 

معًا. وكان ذلك كافيًا.
وع���ل���ى ط����اول����ة ج���ل���س���ات ال���ح���وار 
الحكيم  ذل��ك  تويني  غسان  جلس 
ال��م��ج��رب ال���ذي دخ���ل ال��ب��رل��م��ان في 
ع��ز ش��ب��اب��ه، ف���إذا ب��ال��م��آس��ي تعيده 
م����ن دون أن  إل���ي���ه ف����ي ك���ه���ول���ت���ه، 
ت��ن��وء ال��ق��ام��ة ب��ه��ا، وأي��ض��ًا م��ن دون 
على  المنعكس  الصفاء  يغادره  أن 
وج����ه����ه ال���ب���ه���ي، وت����ل����ك ال��ض��ح��ك��ة 
عالمات  م��ن  كانت  التي  الطفولية 

تمرده على قساوة األقدار.
فليس المطلوب اليوم أن يحكي 
غ��س��ان ت��وي��ن��ي م��ث��ل��م��ا ي��ت��ب��ادر ال��ى 
ل��و كان  ال��س��ؤال:  أذه���ان الكثيرين 
هنا ماذا كان ليقول. لقد سبق له 
وق��ال. ق��ال كل ش��يء وليس عنده 
الرئاسة، وحروب  إزاء شغور  ليزيد 
سوريا، وشلل المؤسسات، وظاهرة 
الدولة اإلسالمية، وعواصف الشرق 
بعد ربيعه العربي، إنه شهد وعرف 
وراق����ب، ول��ي��س ف��ي أح����داث ال��ي��وم 
م��ا ي��م��ك��ن أن ي��زي��د ع��ل��ى ق��ن��اع��ات��ه. 
ألن���ه ص��اح��ب رؤي���ة ال ت��ت��زع��زع، عن 
ل��ب��ن��ان، ع��ن ال��ح��ري��ة، ع��ن االع��ت��دال، 
ع���ن ال���ص���الب���ة، ع���ن اإلي����م����ان، وع��ن 
ت��ل��ك األرث���وذك���س���ي���ة ت��ت��ج��ول ب��ه��اء 
المرّممة  الكنائس  بين  نفسه  ف��ي 
واأليقونات العتيقة. كان ذلك هو 
غسان تويني، أو بعضا ً منه، نرجع 
إل��ي��ه ف��ي ال���ذك���رى ال��ث��ال��ث��ة لغيابه، 
ك��م��ا ي��رج��ع األوف���ي���اء ال���ى دف��ات��ره��م 
ال���ع���ت���ي���ق���ة، ل���ي���ف���ت���ح���وا ال��ص��ف��ح��ات 

المشعة بالسنى واألمل والحب.

هات حدثنا عن دنياك غسان تويني يف أسراره املكشوفةغسان تويني املبادرة والحرية

لبنان - أثينا يا معّلم... لو تراه من زمنك ! 
أغرب بل أفجع ما تستشعره وانت تعود الى مقاالت المعلم بعد ثالث من سنوات الرحيل 

ان تصدم بان ما كتب كان لزمن رحل معه وأفل.
 

تصور يا فخامة الرئيس 
أين كنا نكون، في 

"عصفوريتنا الدستورية" 
لو كان هذا حال نظامنا 

الديموقراطي

الجبهة املوحدة لرأس بيروت
الى أعضاء الهيئة العامة، قدامى فريق الدفاع المدني 
واالصدقاء، دعوة الى حضور حفل اطالق برنامج عملها 
االميركية –  الجامعة  نادي متخرجي  المكان  الجديد. 
بعد  من  الخامسة  الساعة  الزمان:  الوردية.  الحمراء – 

ظهر الخميس 2015/6/11.
حضوركم يشّرفنا.

بقلم الرئيس حسين الحسيني

 مّنا كلمتان.
ٍّ

لكل
األول��ى يختارها األه��ل وهي اسم 

 على فردّيتنا.
ّ

العلم الدال
الواحد  يختارها  أق��ول  ال  الثانية 
ها باألحرى حصيلة 

ّ
إن أق��ول  مّنا بل 

ة على شخصنا.
ّ
عملنا، الدال

لو كان لي أْن أختار هذه الكلمة 
��ة على شخص غ��ّس��ان تويني 

ّ
ال��دال

 ل���ك���ن���ت م������ت������رّددًا ب���ي���ن ك��ل��م��ت��ي��ن:

المبادرة والحرّية.
بين  ِلما  ال��ت��رّدد  أطيل  لكّنني ال 
وثيقة.  من صلة  الكلمتين  هاتين 
المناسبة  الكلمة  أّن  ف��ي  ش��ّك  وال 

هي الحرّية.
 

ّ
ك��ل ف��ي  المناسبة  الكلمة  ��ه��ا 

ّ
إن

المستويات:
ف�������ي ال�����م�����س�����ت�����وى ال����ش����خ����ص����ي، 
ف����ي ال���م���س���ت���وى االج���ت���م���اع���ي، ف��ي 
المستوى  ف��ي  المهني،  المستوى 

السياسي، في المستوى الوطني.
المستويات كانت   هذه 

ّ
في كل

اسمه   
َ
مرافقة ترافقه  الحرّية  كلمة 

األّول لفردّيته.
أنا ال أقول إّن غسان تويني كان 
حّرًا في أْن يكون حّرًا طوال الوقت.

�������ه ك�����ان ك����ذل����ك م��ا 
ّ
م����ا أق����ول����ه أن

اس��ت��ط��اع إل��ي��ه س��ب��ي��اًل. وه���ذا ش��يٌء 
كثير.
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عن سؤالّي: ماذا نستطيع أن نفعل للبنان وفيه؟ 
وماذا يجب أن نفعل لدمج الالجئين السوريين 
إليه بالوضع فيه؟ اللذين طرحهما باحث سابق 

ومسؤول حاليًا في مؤسسة أميركية ذات نشاط 
واسع ومؤثر ومفيد وغير سياسي في غالبية 

دول العالم، أجبُت: ال تستطيع أن تتحدث إلى 
اللبنانيين عن موضوع الدمج أو اإلدماج ألنهم لن 
يقبلوه بغالبيتهم جّراء خوفهم منه على مستقبل 

نظامهم وتركيبتهم الطائفية والمذهبية. 
من الضروري طبعًا مّد الالجئين السوريين 

بالمساعدات، وكذلك اللبنانيين الذين يعانون 
أوضاعًا سيئة، وخصوصًا في مناطق اللجوء. 
اللبنانيون لم ينسوا حتى اآلن خطر الوجود 

الفلسطيني الالجئ إلى أرضهم منذ 1948 و1970 
ولن ينسوه. ويبلغ عدد هؤالء قرابة ثالثمائة ألف 

إنسان.
سأل بعد ذلك عن طرابلس والوضع األمني 

فيها فشرحتها له على النحو الذي قمُت به في 
اجتماعات عدة في واشنطن في حلقة أو أكثر من 
"الموقف هذا النهار" خالل األسابيع الماضية. ثم 

د البالد وأولها الحرب  تحّدثنا عن األخطار التي تهدِّ
األهلية. فكّررت القول إن "حزب الله" وراعيته إيران 

يرفضانها، وإن "المستقبل" ورعاته اإلقليميين 
يرفضونها أيضًا. ودوافع الموقفين بعضها عام 
وبعضها خاص. وأشرُت في هذا المجال إلى أن 
غالبية السّنة اللبنانيين يتمسكون باالعتدال، 

لكنهم في قرارة نفوسهم ال يمانعون في انتصار 
المتطرفين السّنة ألنهم يشعرون أن خطر "الحزب" 

وإيران عليهم لبنانيًا وعربيًا كبير جدًا، وألنهم 
يعتقدون أن هؤالء لن "يدوموا". وثاني األخطار 

انتفاض الالجئين السوريين وغالبيتهم سّنة على 
الوضع في لبنان، واحتمال أن يتسّبب ذلك بتفجير 

داخلي مذهبي. وثالثها معركة في عرسال بين 
ر  المتطرفين السوريين و"حزب الله" واحتمال تطوُّ

ذلك إلى حرب مذهبية بين اللبنانيين. ورابعها 
ل المتطرفين السّنة من القنيطرة إلى جنوب 

ُّ
تسل

ب موافقة 
ّ
لبنان عبر شبعا، علمًا أن ذلك يتطل

إسرائيلية. هنا أشار الباحث السابق والمسؤول 
 )Affinity( الحالي إلى "نوع من الصلة أو التعاطف

بين الجيش والمخابرات اإلسرائيلية وإيران. فُهم 
تعاملوا معها من زمان بالسالح وغيره. وهم أيضًا 
ليسوا مع مواقف نتنياهو السلبية من التفاوض 

الجاري بينها وبين أميركا والمجموعة الدولية 1+5 
ها النووي. وإذا توّصل المتفاوضون إلى 

ِّ
حول ملف

اتفاق فأنه سُيبعد خطر حصول إيران على السالح 
النووي عشرة سنوات أو خمس عشر سنة. وذلك 
كاٍف. فضاًل عن أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا 
ل إسرائيل، على حدودها مع لبنان،  هو من تفضِّ

إيران عبر "حزب الله" أو "النصرة" ومقاتليها الذين 
ال رادع فعليًا لهم؟ طبعًا تكره إسرائيل "الحزب" 

وتوّد لو تنتهي منه. وحاولت ذلك لكنها لم تنجح. 
ل  علمًا أن تمركز "الدواعش" على حدودها سيشكِّ

خطرًا عليها. وربما يدفع ذلك "الحزب" إلى 
ش بها لكي تضرب الجميع. وربما يدفع أيضًا  التحرُّ

ش بها بغية دفعها  "النصرة" و"داعش" إلى التحرُّ
إلى ضرب "الحزب" في جنوب لبنان بل في لبنان 
لة وال تقوم 

َّ
كله. في أي حال أن دولة لبنان معط

قُت: أنا 
ّ
بأي من وظائفها )Dysfunctional(". عل

أعتبرها دولة فاشلة أو تسير بسرعة نحو الدولة 
الفاشلة )Failed state(. وال يمكن أن يحصل 

فيها شيء قبل وضوح ما يجري في المنطقة وبدء 
ارتسام معالم نتائجه. وفي ظل االنقسام المتنوع 
بين شعوبه ال يمكن عمل أي شيء سوى الحفاظ 

 وتالفي 
ّ

على الوضع الحالي السّيئ باستقراره الهش
تحّوله أسوأ. 

ق: "ماذا عن الدستور المنبثق من "الطائف"؟. 
ّ
عل

كون به وآخرون يريدون  هناك أفرقاء متمسِّ
تعديله، علمًا أن هناك أيضًا من يريد دستورًا 

مديدًا أي صيغة جديدة. ماذا يفعل من ال يريد 
اتفاق الطائف؟ يقول المسيحيون إن رئيس 

الجمهورية الذي هو واحد منهم لم يعد شيئًا، وال 
صالحيات له. ويقول غيره إن البالد تعيش بال 
رئيس منذ نحو عشرة أشهر ونيف، وعلى رغم 
ذلك فإن األمور فيها ماشية. كيف يمكن إبقاء 

ركائز الدولة اللبنانية"؟ أجبُت: بانتخاب رئيس 
للجمهورية أي بملء الشغور الرئاسي وفي الوقت 

المناسب. أي ليس اآلن ألن ذلك مستحيل. وال بّد 
من توافر ظروف إقليمية وأخرى إقليمية - دولية 

كي يصبح ذلك ممكنًا. وال بد أيضًا من إكمال 
تنفيذ اتفاق الطائف بإنشاء مجلش شيوخ بعد نزع 

القيد الطائفي عن مجلس النواب وجعل سلطات 
كل منهما متكاملة مع اآلخر. وبذلك يسود توازن 
ومساواة وينفتح باب على المستقبل مع ضمان 

ع الطائفي والمذهبي والمساواة. احترام التنوُّ
ما هي آثار عدم وجود سياسة أميركية واضحة 

للشرق األوسط؟ سألُت. بماذا أجاب؟

sarkis.naoum@annahar.com.lb

لة 48 - دولة لبنان ُمعطَّ

الموقف هذا النهار
سركيس نعوم

إّتهم أحد اصحاب 
المنتجعات في 

البقاع أحد األمنيين 
بالوقوف وراء حرق 
مشروعه السياحي 
من دون ان يّتضح 

األمر.

▪ ▪ ▪

قال مصدر في 
نقابة المحامين إّن 
امامها شهر للنظر 

في رفع الغطاء عن 
أحد المحامين من 

عدمه قبل خضوعه 
للمساءلة في 

التعّدي على زوجته 
. في مكان عامٍّ

▪ ▪ ▪

لوحظ ان نقيب 
األطباء استعمل 

أمس في مؤتمره 
الصحافي كالمًا خارجًا 

عن المألوف.

▪ ▪ ▪

رغم الجهود لتحقيق 
المناصفة في 

الوظائف إال انها ما 
تزال في حدود 30 – 

70 في المئة.

▪ ▪ ▪

يتناقل المواطنون 
عبر "واتس أب" 

مواعيد حواجز قوى 
االمن الداخلي 

وأماكنها.

أســرار اآللـهة

خليل فليحان

ان���ت���ه���ى ل���ق���اء س����ف����راء ف���رن���س���ا ف��ي 
المنطقة والذي ترأسه معاون وزير 
ال��خ��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون ال��ش��رق األدن���ى 
افريقيا جان فرنسوا جيرو  وشمال 
ف��ي ق��ص��ر ال��ص��ن��وب��ر م���دى ي��وم��ي��ن. 
وف�������ي ح����ل����ق����ات ت����ن����اول����ت ت���ق���دي���م 
ت���ق���اري���ر ع���ن أوض������اع ال������دول حيث 
لبنان،  ال��ى  اض��اف��ة  معتمدون،  ه��م 
السعودية، الكويت، العراق، قطر، 
وسلطنة  اليمن  االردن،  االم����ارات، 
ي��داوم السفير  التي  عمان وس��وري��ا 
ف��ي��ه��ا ف���ي ال���ك���ي دورس����ي����ه لسبب 
أمني، واسرائيل والقنصل العام في 
الحلقات  خالل  ونوقشت  القدس. 
ال��ق��ض��اي��ا ال��م��ط��روح��ة ف���ي ك���ل من 
تلك ال��دول، ابتداء من لبنان حيث 
قدم السفير باتريس باؤلي تقريرًا 
مفصاًل عن الفراغ الرئاسي واسبابه 
والمخاطر في جرود عرسال ودعوة 
ال��ج��ي��ش ال����ى ت��ح��ري��ره��ا وت��ن��ظ��ي��ف 

البلدة من المتطرفين.
وناقش المجتمعون الحروب في 
ك��ل م��ن س��وري��ا وال���ع���راق وس��ي��ط��رة 
ال��م��ن��ظ��م��ات االره���اب���ي���ة ع��ل��ى أج����زاء 
واس�����ع�����ة م�����ن اراض�����ي�����ه�����ا. ورك������زت 
األح����ادي����ث ع��ل��ى ظ���اه���رة االره�����اب 
ل�"داعش"  االنساني  غير  والتعامل 
م��ع ال��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن. وت��وس��ع ال��ن��ق��اش 

ل��ي��ش��م��ل األزم������ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال��دائ��م��ة 
االش���ت���ع���ال وت���م���دده���ا ن��ح��و ح���دود 

سعودية معينة.
أن تبقى  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م���ن  وك�����ان 
ال���م���داوالت ال��ت��ي ج���رت ب��ي��ن جيرو 
وال��س��ف��راء ضمن ال��ج��دران االرب��ع��ة، 
ويعقد  داخ��ل��ي  بحث  االجتماع  ألن 

كل سنة في دولة.
أم����ا ال��ج��ان��ب ال��ث��ان��ي م���ن ال���زي���ارة 
ف���ك���ان م��ت��ص��اًل ب���ال���ف���راغ ال��رئ��اس��ي 
وت���ج���م���ي���د ال���ت���ش���ري���ع ف�����ي م��ج��ل��س 
ال����ن����واب وب�����دء ال��ش��ل��ل ف���ي ال��ع��م��ل 
الحكومي بسبب تمسك وزراء عون، 
الله" واالرمن  يدعمهم وزراء "حزب 
و"ال�������م�������ردة"، ب�����اج�����راء ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
ال��م��دي��ر  االم��ن��ي��ة وم��ع��ارض��ة تعيين 
ال��ع��ام ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي إال مع 

قائد الجيش.
اته  لقاء جيرو حصر  ان  وُيالحظ 
بكل من الرئيسين نبيه بري وتمام 
والمغتربين  الخارجية  ووزي��ر  س��الم 
ج��ب��ران ب��اس��ي��ل ال���ذي أب��ل��غ��ه ب���دوره 
أه���م���ي���ة ان���ت���خ���اب رئ���ي���س م���ارون���ي 
ون��ي��اب��ي،  شعبي  تمثيل  ذي  ق���وي 
وم���ع���ارض���ة "ال���ت���ي���ار" ألي م��رش��ح ال 
ول��م  ال��ص��ف��ات.  ه���ذه  عليه  تنطبق 
يفاجأ المبعوث الفرنسي بالموقف 
الذي لم يعدله باسيل منذ أن بدأ 

جيرو مساعيه.
ي��ل��ت��ق  ل�����م  وال������الف������ت ان ج����ي����رو 

عون  ميشال  القويين  المرشحين 
وس����م����ي����ر ج����ع����ج����ع، وف������ّض������ل ع��ق��د 
لقاءات جانبية تمثل جميع القوى 
ال��س��ي��اس��ي��ة م��س��اء ال��خ��م��ي��س خ��الل 
م��أدب��ة ال��ع��ش��اء ال��ت��ي اق��ام��ه��ا ب��اؤل��ي 
ل��ه��م ول���ل���س���ف���راء. وط�����رح ع��ل��ى كل 
منهم السؤال عن سبيل الخروج من 
المأزق الرئاسي. وآثر جيرو الصمت 
الماضي حتى  االرب��ع��اء  منذ وصوله 

مساء أمس الجمعة.
وب�����دأ واض���ح���ًا ان����ه أت����ى ل��ي��ح��اول 
اي�������ج�������اد ح����ل����ح����ل����ة م����ع����ي����ن����ة ألزم�������ة 
سماها  التي  الرئاسي  االستحقاق 
ن��ص��اب"، ف��ع��اد خائبًا بعدما  "أزم���ة 
برزت خالل وجوده في بيروت أزمة 
الشلل الحكومي، وهذا ما يضاعف 

االخطار التي تحدق بلبنان.
ووف���������ق���������ًا ل������م������ص������در م������واك������ب 
لالتصاالت، كان االستغراب أيضًا 
الفاتيكاني  ال��م��س��ؤول  ل��دى  كبيرًا 
في  مامبرتي  دومينيك  الكاردينال 
زي���ارت���ه ب���ي���روت، إذ ح����اول ت��ذل��ي��ل 
العوائق التي حالت حتى اآلن دون 
لكنه  للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
عاد الى روما خائبًا، بعدما الحظ ان 
الفريق نفسه الذي عطل الى اآلن 
العمل   

ّ
بشل يهّدد  رئيس  انتخاب 

الحكومي.

khalil.fleyhane@annahar.com.lb

سابين عويس

ب��اس��ي��ل  ل���م ي��ج��د وزراء ف���ي رف����ض 
درس مسألة دعم التصدير الزراعي 
ال���ت���ي ط���رح���ه���ا وزي������ر ال�����زراع�����ة أك����رم 
شهيب من خارج جدول االعمال ما 
يبرره. حتى إن بعضهم ذهب أبعد 
في إستغرابه لموقف وزير الصناعة 
ح��س��ي��ن ال���ح���اج ح��س��ن ال���وق���وف ال��ى 
جانب باسيل، وهو كان وزيرا سابقا 
ل��ل��زراع��ة، وي��ع��ي، ك��م��ا ال��ح��زب ال��ذي 
لدى  ال��م��وض��وع  ه��ذا  أهمية  يمثله، 

جمهوره.
أح��د ال���وزراء ي��رى أن الحاج حسن 
ك���ان م��ح��رج��ًا ف��ي م��وق��ف��ه، الف��ت��ًا إل��ى 
أنه "مع الزراعة في القلب ولكن في 
السياسة، مع ع��ون"، في إش��ارة الى 
النائب  الحر"  الوطني  "التيار  زعيم 

ميشال عون.
ول��ك��ن ك��ي��ف ي���ب���ّرر ه����ؤالء ال�����وزراء 
السقف العالي ل�"التيار" في الجلسة 
وال��ت��ص��ع��ي��د ال����ذي ي��ه��دد ال��ح��ك��وم��ة 

بالتعطيل؟
ال يأتي الموقف التصعيدي لعون 
من موقع قوة، كما يعتقد هؤالء، بل 
ترتبط  ج��دًا  عالية  توتر  من خلفية 
ب��ره��ان��ات خ��اض��ه��ا "ال���ت���ي���ار"، وثبت 

عقمها.
ت��ك��ون  أن  ه������ؤالء  ي��س��ت��ب��ع��د  وال 
م���رت���ب���ط���ة ب���ن���ت���ائ���ج زي����������ارة رئ���ي���س 
ال���ح���ك���وم���ة ت����م����ام س������الم ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة ح���ي���ث ت��ل��ق��ى 
فيما،  لحكومته،  ق��وي��ة  دع��م  ج��رع��ة 
لباسيل  الموزعة  ال��ص��ورة  بإستثناء 
الحريري  الرئيس سعد  على دراج��ة 
البرتقالية اللون، لم يرشح أي شيء 
عن لقاءات مثمرة لباسيل مع زعيم 
"المستقبل"، )علمًا انه على الضفة 
ال��س��ع��ودي��ة، ك���ان ل��ب��اس��ي��ل ل��ق��اءات 

جيدة عكست مناخا متعاونًا(.
وكان ُيعتقد أن باسيل قد يحمل 
من الحريري ما يبلور موقف "التيار" 
العسكرية  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات  م��س��أل��ة  م��ن 
وإمكان تعيين قائد جديد للجيش 
ه����و م����رش����ح ع������ون ل����ه����ذا ال��م��ن��ص��ب 
روك��ز، مقابل تعيين  العميد شامل 
رئ���ي���س ف�����رع ال���م���ع���ل���وم���ات ال��ع��م��ي��د 
عماد عثمان مديرا عاما لقوى االمن 

الداخلي.
ال��وزراء  لكن مسار جلسة مجلس 
لم يش بمثل هذا المناخ، وهو كان 
م��ع��روف��ا م���ن ال�������وزراء ق��ب��ل دخ��ول��ه��م 
تسريح  تأجيل  م��ن  وب���داًل  الجلسة. 
ال�����ل�����واء ب���ص���ب���وص ل���م���دة 3 أش��ه��ر 

ت��م��ه��ي��دا إلن���ج���از س��ل��ة ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��م��ت��ك��ام��ل��ة ف���ي أي��ل��ول 
ك����م����ا ي����ط����ال����ب ع��������ون، ج��������اءت ردة 
ف��ع��ل "ال��م��س��ت��ق��ب��ل" ب����إص����دار وزي���ر 
ال���داخ���ل���ي���ة ن���ه���اد ال���م���ش���ن���وق ق�����رارًا 
وه��ي  لسنتين،  ال��ت��س��ري��ح  ب��ت��م��دي��د 
ردة فعل أعقبت دفاع المشنوق عن 
صالحيات رئيس الحكومة في وضع 
باسيل  االعمال بعد تهديد  ج��دول 
برفض وضع اي جدول ودرسه قبل 

إنجاز التعيينات.
ة ال�������وزراء  وه������ذا ي��ع��ن��ي ف����ي ق�������راء

أنفسهم، اآلتي:
قد  بعثمان  روك���ز  مقايضة  أن   -

ل���"ال��ت��ي��ار  س��ق��ط��ت ول���م ي��ع��د ممكنا 
إليصال  بها  التسلح  الحر"  الوطني 

مرشحه إلى قيادة الجيش.
- أن ح��ظ��وظ روك���ز ف��ي ال��وص��ول 
قد  العسكرية  المؤسسة  رأس  إل��ى 
في  ترشيحه  وض��ع  بعدما  تضاءلت 
وج����ه ت��ع��ط��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة وت��ع��ط��ي��ل 

صالحيات رئيسها.
- ال��ت��م��س��ك ب��ب��ن��د ت��ع��ي��ي��ن ق��ائ��د 
إن��ت��ه��اء  للجيش ق��ب��ل 4 أش��ه��ر م��ن 
والي����ت����ه، س��ي��ش��ل ال���ح���ك���وم���ة ال��ت��ي 
س���ت���ت���ح���ول ح���ك���م���ًا إل�������ى ت���ص���ري���ف 
االعمال، وإجتماعاتها - إذا حصلت 
- س��ت��ق��ت��ص��ر ع���ل���ى ن���ق���اش���ات غ��ي��ر 
م��ج��دي��ة، لكنها ل��ن ت��ص��ل إل���ى حد 

االستقالة. 
إختبار  أم��ام  الحكومة  ستكون   -
ج��دي��د وت���ح���ٍد ل��ت��م��اس��ك��ه��ا ف���ي كل 
جلسة يعقدها مجلس الوزراء. وفي 
ه���ذا ال��م��ج��ال، ث��م��ة ب��ي��ن ال������وزراء من 
يعتقد أن رئيس الحكومة قد يتجه، 
في ضوء الجلسة المقبلة التي قررها 
م��ج��ل��س ال�������وزراء، إل����ى االم���ت���ن���اع عن 
ال���دع���وة إل���ى ج��ل��س��ات ج��دي��دة قبل 
التعيينات.  م��س��أل��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ف��اه��م 
وه����و ك����ان س��ب��ق أن خ����اض ت��ج��رب��ة 

مماثلة وخرج منها بنجاح.
- ل���ك���ن ف����ي ال���م���ق���اب���ل، ث���م���ة م��ن 
يعتقد أن س��الم، كما بدا من أدائه 
ف����ي ال��ج��ل��س��ة األخ�����ي�����رة، ل���ي���س ف��ي 
وه��و سيالقي  راهنًا،  التصعيد  وارد 
رئيس المجلس نبيه بري في موقفه 
بإعتبار أن االثنين اصبحا أمام المأزق 
عينه، مع فارق أن تعطيل التشريع 
ال يشبه تعطيل السلطة التنفيذية 
مالية  ف��ي ظ��ل استحقاقات داه��م��ة 

واقتصادية وسياسية.

sabine.oueiss@annahar.com.lb

اس���ت���ق���ب���ل ال����ب����ط����ري����رك ال����م����ارون����ي 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
ف���ي ب��ك��رك��ي أم�����س، ال���م���دي���ر ال��ع��ام 
ل��أم��ن ال��ع��ام ال���ل���واء ع��ب��اس اب��ره��ي��م، 
وكان بحث في عدد من الموضوعات 
المتعلقة بالشأن الداخلي وخصوصًا 
المخطوفين،  ال��ع��س��ك��ري��ي��ن  ق��ض��ي��ة 
ودع���������م ال����ح����ض����ور ال���م���س���ي���ح���ي ف��ي 

مؤسسات الدولة.
ون�����وه ال���راع���ي ب�����دور ج���ه���از االم���ن 
ف��ي ظل  ومديريته وخصوصا  ال��ع��ام 
ال��ن��زوح الكثيف ال���ى ل��ب��ن��ان. واث��ن��ى 
ع��ل��ى دور ال����ل����واء اب���ره���ي���م وج���ه���وده 
التي  الدقيقة  الملفات  معالجة  ف��ي 
يتوالها، معربا عن آماله في وصولها 
الى خواتيمها السعيدة. وبعد اللقاء 
قال ابرهيم: "ان الهموم اليومية التي 
يعانيها اللبنانيون كانت محور هذه 
الغبطة يعيرها  ال��زي��ارة، ألن صاحب 
اإله��ت��م��ام األك���ب���ر. وف���ي ه���ذا اإلط���ار 
السوريين  النازحين  عرضنا موضوع 
الى  اض��اف��ة  معه،  التعاطي  وطريقة 
المخطوفين  العسكريين  م��وض��وع 
ال��ن��ص��رة، واك����دت لغبطته ان  ل���دى 
ال���ت���ف���اوض ان��ت��ه��ى ف���ي ه����ذا ال��م��ل��ف 
وال ي��ب��ق��ى س�����وى ال���ت���وق���ي���ت وآل���ي���ة 
التبادل. وفي ما يتعلق بالمطرانين 
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ف���ي س���وري���ا اوض��ح��ت 
مفتوحا  ي���زال  ال  الملف  ان  لغبطته 
توقفنا  ك��ذل��ك  المتابعة.  قيد  وه��و 
المرتقبة  زي��ارة غبطته  عند موضوع 

لدمشق. 
فلقد  المسيحي،  ال��ش��أن  ف��ي  ام���ا 
ت��ع��زي��ز دور  أك���دت لغبطته ض����رورة 
ارض��ه��م،  ف��ي  وبقائهم  المسيحيين 
المؤسسات  في  الفاعل  وانخراطهم 

العامة الن لبنان ال يقوم اال بجناحيه 
ما نحاول  المسيحي والمسلم، وهذا 
بافتتاح  م��ث��ال  األرض  ع��ل��ى  ترجمته 
م��رك��ز ج��دي��د ل��أم��ن ال��ع��ام ف��ي بلدة 
غ����زي����ر ف�����ي ك������س������روان، وم������ن خ���الل 
مشاركتنا في احتفال جامعة سيدة 
اللبنانية  للرهبنة  وزي�����ارة  ال��ل��وي��زة، 
ثناء  غبطته  من  وسمعنا  المارونية. 
وت��ق��دي��رًا ل����دور ال��م��دي��ري��ة والدائ��ه��ا 
في تنفيذ المهمات الموكولة اليها 
المستوى  ع��ل��ى  ال��خ��دم��ات  وت��ق��دي��م 

المطلوب".

احتفال المرسلين
وك��������ان ال������راع������ي ت��������رأس ق�����داس 
ع��ي��د ال���ق���رب���ان ف���ي م���درس���ة ال��رس��ل 
- ج���ون���ي���ه، ف����ي م���ن���اس���ب���ة ال��ي��وب��ي��ل 
المرسلين  لتأسيس جمعية  ال���150 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ي���ن ال����م����وارن����ة وال���ي���وب���ي���ل 
االل��م��اس��ي ل��م��درس��ة ال���رس���ل، ع��اون��ه 
البطريركي على جونيه  النائب  فيه 
ال��م��ط��ران أن���ط���وان ن��ب��ي��ل ال��ع��ن��داري 
أبناء الجمعية: شربل  والمطارنة من 
مرعي، حنا علوان، مروان تابت وعبد 
لجمعية  ال��ع��ام  الرئيس  زي���دان،  الله 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن األب م��ال��ك  ال��م��رس��ل��ي��ن 
نواب  وكهنة وحضره  طانوس،  أب��و 

ووزراء ونواب سابقون.
البطريرك  أل��ق��ى  االن��ج��ي��ل،  وب��ع��د 
الراعي عظة تحدث فيها عن جمعية 
ال���م���رس���ل���ي���ن وأع���م���ال���ه���ا ث����م ت���ن���اول 
ت��أس��ي��س م���درس���ة ال���رس���ل. وخ��ت��ام��ًا 
ب�����ارك ح��ج��ر األس�����اس ل��ب��ن��اء "م��ج��م��ع 
ج����ورج اف�����رام ال��ث��ق��اف��ي االج��ت��م��اع��ي" 
ال���م���زم���ع إق���ام���ت���ه ف���ي ص����رح م��درس��ة 

الرسل – جونيه.

اختتام اجتماعات سفراء فرنسا يف املنطقة
مامبرتي وجيرو فوجئا بالشلل الحكومي

عون أسقط املقايضة وقّلل حظوظ روكز
شّل الحكومة يثير شكوكًا يف انعقادها

الراعي عرض األوضاع مع مدير األمن العام
ابرهيم: تعزيز دور املسيحيين يف املؤسسات

لم يكن فشل مجلس الوزراء في بت ملف التصدير الزراعي بسبب 
رفض وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل البحث في أي أمر، أيًا 
تكن أهميته، قبل بت مسألة تعيين قائد جديد للجيش، ووقوف 
وزيري "حزب الله" إلى جانبه، إال الدليل القاطع على نّية "التيار 

الوطني الحر" الجدية التصعيد حتى النهاية، حتى لو كان ثمن ذلك 
تعطيل السلطة التنفيذية.

روزانا بو منصف

استبقت "التسوية" التي اعتمدت 
ف���ي م��ج��ل��س ال�������وزراء ح����ول م��وض��وع 
االج���راءات  ات��خ��اذ  الجيش  "تكليف 
ال������الزم������ة إلع����������ادة س���ي���ط���رت���ه ع��ل��ى 
ع��رس��ال وح��م��اي��ت��ه��ا" وال��ت��ي اعقبت 
زي����ارة رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س��الم 
ال����ى ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
برفقة وفد وزاري مؤشرات مطمئنة 
ومهدئة على رغم الصخب الداخلي 
على  الكبيرة  ال��م��خ��اوف  يثير  ال���ذي 
ال����ب����ل����د وي����س����اه����م ف�����ي ت��ع��ط��ي��ل��ه��ا. 
فالمواقف التي ادلى بها مرارا وتكرارا 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب ن��ب��ي��ه ب��ري 
ب��دت بمثابة ص��ّم��ام أم���ان م��ن شأنه 
منع ان��زالق االم��ور ال��ى الهاوية وفق 
ما يلعب على حافتها بعض االفرقاء 
ال��ذي  نفسه  السياسي  الفريق  م��ن 
ي��ح��س��ب ع��ل��ي��ه ال��رئ��ي��س ب����ري، وب���دا 
ذلك خصوصا في تصديه لمحاوالت 
فرض تعطيل الحكومة بقطع النظر 
عن احتماالت نجاحه في ذلك ام ال. 
التي  ال���وزراء  مجلس  وعشية جلسة 
اعتبرت مفصلية لجهة الذهاب في 
ب��رز كالم  تجنبه  أو  التعطيل  ات��ج��اه 
ل��ب��ن��ان علي  ف��ي  ال��س��ع��ودي  السفير 
عواض عسيري من الرياض بالذات 
ال��ذي اك��د ف��ي حديث ادل��ى ب��ه الى 
"النهار": "ان لبنان ليس في دائرة 
الخطر". وهو كالم يكتسب اهميته 
التعطيل والضغوط  في ظل طبول 
ال����داخ����ل����ي����ة ك���م���ا ف�����ي ظ�����ل ال���وض���ع 
االق��ل��ي��م��ي ف��ي ج����واره ك��م��ا خصوصا 
في ظل الصراع المحتدم بين الدول 
االق��ل��ي��م��ي��ة م��ن ال���ع���راق ام���ت���دادا ال��ى 
ال��ي��م��ن وس���وري���ا ف���ي ش��ك��ل خ���اص. 
الملتبسة  "التسوية"  ب��دت  ول��ذل��ك 
أو حمالة االوج��ه في مجلس ال��وزراء 

ح����ول م���وض���وع م��س��ؤول��ي��ة ال��ج��ي��ش 
مبدئية  ترجمة  ع��رس��ال  ف��ي  ودوره 
لعدم الرغبة في جر لبنان الن يكون 
التعبير  من ساحات  اضافية  ساحة 
عن احتدام الصراع االقليمي اقله في 
ال��راه��ن. اذ ان هناك الكثير  ال��وق��ت 
على المحك في ما يجري اقليميا في 
الحاجة  ت���زال  ال  بحيث  ال��ج��وار  دول 
الى لبنان مستقر بالحد االدنى. واذا 
"حزب  ترضي  التسوية  ه��ذه  كانت 
الله" بالحد االدن��ى كما ترضي تيار 
ف��ان  ن��ف��س��ه��ا،  بالنسبة  المستقبل 
ذلك يشكل ضمانا الى عدم انفالت 
االمور في ظل استقطاب التطورات 

الميدانية السورية كل االنتباه.
ف�����اذا ك����ان واض���ح���ا م���ا ي��ع��ب��ر عنه 
السفير السعودي كموقف لبالده ال 
يرى تصعيدا يتهدد لبنان في هذه 
المرحلة ما يضمر تاليا عدم تحريك 
م���ا ي��س��ت��ف��ز االف����رق����اء اآلخ���ري���ن على 
لحمالت  تعرضت  المملكة  ان  رغ��م 
بلبنان  تتصل  ال  مباشرة  سياسية 
م��ب��اش��رة ب���ل ت��ت��ص��ل ب��ال��ح��رب ال��ت��ي 
في  الحوثيين  ان��ق��الب  قادتها ض��د 
اليمن، فان رئيس مجلس النواب ال 
يتحرك ضد مصالح حليفه الشيعي 
أو بعيدا منه. وسياسيون كثر قرأوا 
في موقف بري ما قد يرغب به الحزب 
لكن من دون اظهار القدر المطلوب 
من المرونة التي يحتاج اليها الوضع 
الداخلي خصوصا مع محافظة نواب 
الحزب ومسؤوليه على وتيرة عالية 
ال��ح��ادة  والتصريحات  ال��م��واق��ف  م��ن 
ف����ي غ����ال����ب االح������ي������ان، ف����ي ال���وق���ت 
اه��م��ي��ة  ب�����ري  اداء  ي��ك��ت��س��ب  ال������ذي 
ال  التي  معاوية  شعرة  بمثابة  كونه 
تقطع بين الطائفة الشيعية وبقية 

الطوائف.
م��ت��ط��ل��ب��ات  ان  خ����اف����ي����ا  ول�����ي�����س 

ح��م��اي��ة ل��ب��ن��ان م���ن ان���ت���ق���ال ال��ح��رب 
هي  الشيعية   - السنية  المذهبية 
تعددت  مهما  راه��ن��ا  المطلوب  ك��ل 
ال����خ����الف����ات. وم�����ع ان ه���ن���اك س��ق��ف��ا 
دوليا اقليميا يحكم الوضع اللبناني 
ف����ان ذل����ك ال ي��م��ن��ع ال��ض��غ��ط ال���ذي 
ي���دف���ع ال����ى اج�����راء م���س���اوم���ات تحت 
س��ق��ف ال��ت��ه��دي��د ب���اي���ص���ال ال��وض��ع 
ال�����ى ح���اف���ة ال���ه���اوي���ة م�����رة ب���ع���د م���رة 
وكأنما حماية االستقرار باتت على 
متكاملة.  كصفقة  وليس  القطعة 
آخرين  افرقاء  ما يجعل من تصعيد 
ال��ح��ك��وم��ة ت��ح��ت وط��أة  الحملة ع��ل��ى 

اإلل��ح��اح على اس��ت��ب��اق ان��ت��ه��اء والي��ة 
قهوجي  ج��ان  العماد  الجيش  قائد 
ف���ي اي���ل���ول ال��م��ق��ب��ل ب��ت��ع��ي��ي��ن صهر 
ال��ع��م��ي��د ش���ام���ل روك�����ز م��ك��ان��ه م��ث��ار 
ال��ح��زب سيخوض  ت��س��اؤل اذا ك���ان 
حملة تعطيلية داعمة من اجل دعم 
ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  المسيحي  حليفه 
يقف الرئيس بري في المقلب اآلخر 
وف����ي ال���وق���ت ال�����ذي ك��ل��ف ال��ج��ي��ش 
مهمات ج��دي��دة ف��ي ع��رس��ال بحيث 
تضيف استحالة جديدة الى جملة 
قائد  تعيين  تمنع  التي  االعتبارات 
الوالية  انتهاء  قبل  للجيش  جديد 

الممددة لقهوجي. 
ث��م��ة وف����ود اج��ن��ب��ي��ة ع���دة تنتمي 

ال���ى م��راك��ز دراس����ات واب��ح��اث تضع 
وت��ض��م سفراء  متخصصة  دراس���ات 
س��اب��ق��ي��ن وم��ن��ه��م م���ن ي��س��ت��م��ر في 
ت���زور  االم��ي��رك��ي��ة  االدارة  م���ع  ع��الق��ة 
لبنان حاليا وتلتقي بعض مسؤوليه 
من باب االهتمام الشديد بتطورات 
الوضع السوري التي يوفر لبنان بابًا 
مهمًا للوصول الى معرفتها باعتباره 
من االقرب اليها من جهة وُمعانيًا من 
تداعياتها من جهة اخرى باالضافة 
ال�����ى واق������ع م���ش���ارك���ة "ح������زب ال���ل���ه" 
ف��ي م��ع��ارك��ه��ا م��ن اج���ل م��ن��ع ان��ه��ي��ار 
النظام السوري. بعض هؤالء ال يرى 
مصلحة لكل من المملكة السعودية 
أو إليران في تدهور الوضع اللبناني 
ولو انه يشارف الهاوية مرة بعد مرة 
بحيث تبرز ضرورة ابراز عناية فائقة 
لالهتمام بالوضع خشية انزالقه في 
لحظة تهور أو حسابات خاطئة على 
غ�����رار م���ا ظ��ه��ر ف���ي ت��ص��ع��ي��د ال��ح��زب 
ح��م��ل��ت��ه م���ط���ال���ب���ا ب���ت���دخ���ل ال��ج��ي��ش 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ف���ي ج����رود ع���رس���ال. لكن 
ثمة اهتماما بالوضع في لبنان لجهة 
مدى امكان المحافظة عليه وما هي 
بها  تطفح  ان  يمكن  ال��ت��ي  النقطة 
ك���أس االس���ت���م���رار ف���ي ال��ت��ه��دئ��ة أو 
تداعيات  أو  مترتبات  ه��ي  م��ا  أيضًا 
ما بعد الحرب في سوريا على لبنان 
عودة  وكيفية  السياسية  وصيغته 
حزب الله الى الداخل اذا كان ال يزال 
متاحا أو االثمان التي ستترتب على 
ل��ب��ن��ان ف��ي ال��م��ق��اب��ل. وب���دا مستغربا 
ه���ذه  ورود  ع������دم  ب���ع���ي���د  ح�����د  ال������ى 
المسائل في متابعات المسؤولين أو 
مناقشاتهم ما يخشى معه ان يترك 
استتباب  قبل  ع��دة  س��ن��وات  لبنان 

اموره ربطا بما يجري في المنطقة.

rosana.boumonsef@annahar.com.lb

دالالت الفتة ملوقف بّري وكالم عسيري
"تسوية" عرسال تثبيت الستقرار الحّد األدنى

تحليل سياسي

ال مصلحة للقوى 
اإلقليمية في تدهور 

الوضع اللبناني ولو اقترب 
مرة بعد مرة من الهاوية

"حزب الله" وقف في 
السياسة وليس باالقتناع 
مع عون في موضوع دعم 

التصدير

البطريرك الراعي مستقباًل اللواء عباس ابرهيم في بكركي أمس. 
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أحمد الحريري : الرئيس ممّر الزامي 
لتعيين قائد الجيش 

أطلق االمين العام لتيار "المستقبل 
" احمد الحريري مواقف ب��ارزة امس 
م�����ن ب����ل����دة ال���م���ن���ي���ة ح���ي���ث اح��ت��ف��ل 
في  "الخير"  ومجمع  بافتتاح مسجد 
ال��ج��م��ه��وري��ة الشيخ  ح��ض��ور م��ف��ت��ي 
عبد اللطيف دريان وعدد من نواب 
ال��م��ن��ط��ق��ة وال���ش���خ���ص���ي���ات. واع���ل���ن 
زور  نكون شهود  لن  "اننا  الحريري 
فهم  لبنان  بمصير  يعبث  م��ن  على 
ي���ه���ددون ب��ش��ل ال��ح��ك��وم��ة وي��ب��ق��ون 
ع��ل��ى  ب����ا رأس وي���ه���ول���ون  ال����دول����ة 
ومن  ساقطة  بمعادالت  اللبنانيين 
من  ل��ب��ن��ان  نحمي  ان  ن��ح��اول  جهتنا 
ه���ذا ال��ع��ب��ث ال��س��ي��اس��ي ف��اس��ت��م��راره 
ي��وص��ل ال��ب��ل��د ال���ى ال��ف��راغ ال��ق��ات��ل". 
ان  ان "معادلتنا تقول  وش��دد على 
ال��م��م��ر االل���زام���ي ال���ى ق��ي��ادة الجيش 
للجمهورية  رئ��ي��س  ب��ان��ت��خ��اب  ي��م��ر 
ف��ل��ن��ن��ت��خ��ب رئ��ي��س��ا ث���م ن��ع��ي��ن ق��ائ��د 

الجيش واذا فشلنا وتعذر التعيين 
ال مفر من التمديد للقيادات االمنية 
جميعا وخاف ذلك من طروحات في 
هذه المرحلة المصيرية ال يؤدي اال 
لمزيد من تعريض مناعتنا الوطنية 
ل��اخ��ط��ار واض���ع���اف م��وق��ع ال��رئ��اس��ة 
"ال����وق����ت  ان  واع���ت���ب���ر  وال����ج����ي����ش". 
غ��ي��ر م��ن��اس��ب ل��ت��ص��ف��ي��ة ال��ح��س��اب��ات 
الجيش  على  الحريصة  ف��االص��وات 
ال ت��وظ��ف��ه ف���ي م��ش��اري��ع خ��اص��ة وال 
ت��ض��غ��ط ع���ل���ى ال���ح���ك���وم���ة ل��ل��رض��وخ 
ل��ش��روط��ه��ا وت��ع��ي��ي��ن ق��ائ��د للجيش 
ق��ب��ل ال���وق���ت". وق����ال: "ال ف��ي��ت��و من 
جانبنا على احد في موضوع الرئاسة 
ومن يضع الفيتو هو الفريق االخر". 
واضاف: "من رسم الخطوط الحمراء 
اس���ق���ط���ه���ا ال����ج����ي����ش وم�������ن ي��ص��ن��ع 
ال  الجيش  ه��و  الذهبية  ال��م��ع��ادالت 

من يعلي راية الحشد الشعبي".

جيرو زار بري وسالم

اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس بمدير 
دائرة شمال أفريقيا والشرق األوسط في وزارة الشؤون الخارجية 

والتنمية الدولية الفرنسية جان - فرنسوا جيرو في حضور السفير 
الفرنسي باتريس باؤلي والسيد محمود بري. وتناول الحديث 

التطورات في المنطقة والوضع في لبنان واالستحقاق الرئاسي.
كما زار جيرو رئيس مجلس الوزراء تمام سام في السرايا وتناول 

البحث األوضاع اللبنانية وانتخابات رئاسة الجمهورية.

لقاءات إنمائية لسالم 

عرض رئيس الحكومة تمام سام مع وفد من فاعليات البقاع 
الشمالي أوضاع المنطقة ومطالبها.

ثم التقى مجلس ادارة هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة في 
طرابلس برئاسة الوزيرة السابقة ريا الحسن التي شكرته على تعيين 

المجلس، كاشفة ان المشروع سينطلق رسميا حيث سيتم عرض 
مفهوم المنطقة االقتصادية وانعكاسها على منطقة الشمال.

والتقى سام الممثل المقيم للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
قيس عبد الله الجوعان وعرض معه المشاريع التي ينفذها الصندوق 

في لبنان. ومن زوار السرايا، الوزير السابق زياد بارود ثم المدعي 
العام التمييزي سمير حمود فوفد من اتحاد الصيادلة العرب.

نشاط عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري امس في عين التينة وفدا 
من اتحاد الصيادلة العرب برئاسة نقيب الصيادلة ربيع حسونة الذي 

اثار "موضوع احتكار بعض الشركات في سوق الدواء، وما ينتج من 
ذلك لجهة التأثير على دور الصيدلي".

 والحقا التقى بري النائبين انطوان زهرا وروبير فاضل.

املطران عوده عرض األوضاع مع فاضل

استقبل متروبوليت بيروت للروم األرثوذكس المطران الياس عوده 
في دار المطرانية أمس، النائب روبير فاضل الذي قال:" بحثنا في 

الوضع السياسي الراهن والمأزق الذي يعيشه لبنان، ألننا نشهد 
تعطيًا في كل المؤسسات والبلد يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية 
وال أفق للحلول. أحببت أن أستنير برأي سيدنا ألنه دائمًا يوحي لنا 

الحكمة ورجاحة العقل في مثل هذه الفترات الصعبة".

مـوجــز

جعجع يف احتفال تسليم بطاقات ملحازبين
انتقد التعطيل وتدخل "حزب الله" يف سوريا

ان����ت����ق����د رئ�����ي�����س ح�������زب "ال�����ق�����وات 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة" س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع ف���ي أول 
النيات"   "إع���ان  بعد  حزبي  احتفال 
أم��س في  ال��ح��ر"  الوطني  م��ع "التيار 
معراب لمناسبة توزيع الدفعة األولى 
م��ن ب��ط��اق��ات اإلن��ت��س��اب إل��ى الحزب 
ف���ي ال��م��ت��ن ال��ش��م��ال��ي، اإلم���ع���ان في 
تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية 
وت��دخ��ل "ح����زب ال��ل��ه" ع��س��ك��ري��ًا في 

سوريا وغيرها. 
المكتب اإلعامي للدكتور جعجع 
مة 

ّ
المسل ال��ب��ط��اق��ات  ع���دد  أن  ذك���ر 

واإلح��ت��ف��ال حمل شعار  ه��و 2500، 
مالك  ب�"احتفال  وُس��ّم��َي  ملتزم"  "أن��ا 
ب���ح���دي"، وح���ض���ره  ال���ن���واب ج���وزف 
ال���م���ع���ل���وف، اي����ل����ي ك�����ي�����روز، ش��ان��ت 
جنجنيان، الوزيران السابقان: طوني 
ك��رم وج��و س��رك��ي��س، واألم��ي��ن العام 

للحزب  الدكتور فادي سعد.
وت����وّج����ه ج��ع��ج��ع ف���ي ك��ل��م��ت��ه ال��ى 
لبنان  تلتزموا  "لم  قائًا:  اللبنانيين 
ال� 10452 كلم مربع، حتى تشهدوا 
ع��ل��ى ان��ت��ه��اك ح���دود ل��ب��ن��ان بقوافل 
 في 

ً
الساح والمسلحين، 10452 مّرة

اليوم، ولم تؤمنوا بدولة المؤسسات، 
حتى يأتي من يفرض على الجيش، 
م��ن خ���ارج ال��م��ؤس��س��ات، م��ع��رك��ة في 
لغاية  ج��رود عرسال،  أقصى  أقصى 
ف����ي ن���ف���س ي���ع���ق���وب غ���ي���ر ل��ب��ن��ان��ي، 
ول���م ت��ؤم��ن��وا ب��ل��ب��ن��ان دول����ة ال��ق��ان��ون 
ابناءكم  تورثوا  حتى  والمؤسسات، 
شريعة غاٍب ال تقتّص من مرتكبين 
على  ثقيًا  حجرًا  وتضع  متورطين، 
ق��ب��ور ال���ش���ه���داء وال��ض��ح��اي��ا األب���ري���اء 
الحسن  ل��م يسقط وس���ام  اآلم��ن��ي��ن. 
ار األسد 

ّ
ُيبّرأ بش بكل دٍم بارد حتى 

وعلي المملوك، وحّتى ُيطلق ميشال 
 وقاحة )...( ان محكمة 

ّ
سماحة بكل

ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��س��ك��رّي��ة م���دع���ّوة ال��ي��وم 
ال��ى محو وص��م��ة ال��ع��ار ال��ت��ي ألحقها 
ال���ح���ك���م ع���ل���ى م���ي���ش���ال س���م���اح���ة ف��ي 
- سماحة،  مملوك   – األس��د  قضية 

والى إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم 
والحق  والعدالة  بالقانون  وإيمانهم 
الخطيئة  ال��رج��وع عن  إن  لبنان.  في 

فضيلة كبرى".
 أض��اف: "بينما تسعى "القوات" 
ال���ج���م���ه���وري���ة  ت����ك����ون   ألن 

ً
ج�����اه�����دة

ال��ق��وي��ة م���ث���ااًل أع��ل��ى ن��س��ع��ى جميعًا 
ال��ى  ال��ب��ع��ض  ي��س��ع��ى  إل���ى تحقيقه، 
ت��ن��ص��ي��ب ن��ف��س��ه ول��ي��ًا أع��ل��ى يعطي 
ل��ل��دول��ة وم��ؤس��س��ات��ه��ا وال��م��واط��ن��ي��ن 
الوطنية  ف��ي  يومية  دروس���ًا  جميعًا 
وفي  طريقة التعاطي واألزمات، كما 
به  يحتذي  أن  الجميع  على  يفرض 
والتكفير،  التعطيل،  طائلة  تحت 
وال��ت��ج��ري��م، وال��ت��خ��وي��ن، إذا ل��م يكن 

أكثر". 
ف���ي تعطيل  اإلم���ع���ان  "ان  وت���اب���ع 
انتخابات رئاسة الجمهورية لم تعد 
الرئاسة  بموقع  محصورة  تداعياته 
ف��ح��س��ب، وإن���م���ا ب����ات ي��رم��ي ب��ظ��ال��ه 
فراغًا وشلا على المواقع الدستورية 
الواحدة تلو األخ��رى، وهذا  واألمنية 
ما ينسف إدعاءات البعض أّن الفراغ 
 م��س��ي��ح��ي-

ٌ
ال���رئ���اس���ي س��ب��ب��ه خ������اف

مسيحي، وُيثير شكوكًا حول الغاية 
النهائية التي يسعى اليها القائمون 
اوراق  بعض  عن  بمعزٍل  بالتعطيل، 
��ي 

ّ
ال����ت����وت ال����ت����ي ي����ح����اول����ون ال��ت��ل��ط

��ص��ّدق 
ُ
خ��ل��ف��ه��ا"، م��ت��س��ائ��ًا:"ك��ي��ف ن

أن ب��ع��ض��ه��م ُي���داف���ع ع���ن ل��ب��ن��ان في 
القلمون، وباقي سوريا، وفي العراق 
ل لبنان في قصر 

ّ
واليمن، وهو يعط

ب��ع��ب��دا، ق��ل��ب ل��ب��ن��ان ب���ال���ذات؟ كيف 
قويًا،  رئيسًا  ي��ري��دون  انهم  ��ص��ّدق 

ُ
ن

وه����م ل���م ي��ت��ح��ّم��ل��وا رئ��ي��س��ًا ت��واف��ق��ّي��ًا 
بامتياز؟". وختم: "إذا كان المواطن 
ي��ك��ت��س��ب ب��ط��اق��ة ه��وي��ت��ه ب���ال���والدة، 
ف��إن ال��م��ح��ازب ف��ي ال��ق��وات، ه��و كما 
التزامه  بطاقة  يستحق  ال  المحارب، 
معمودية  اج��ت��ي��ازه  بعد  إاّل  ال��وط��ن��ي 
االل������ت������زام وال����ن����ض����ال واالس���ت���ق���ام���ة 

واألخاق والعطاء". 

"اللقاء التشاوري": عدم تعطيل انتخاب الرئيس وتحاشي أي تعيينات يف املراكز الكبرى  يف غيابه 
عقد "ال��ل��ق��اء ال����وزاري ال��ت��ش��اوري" 
اجتماعًا في منزل وزير االتصاالت 
ب��ط��رس ح���رب ف���ي ال��ح��ازم��ي��ة ض��ّم 
الرئيسين ميشال سليمان وأمين 
ال��ج��م��ي��ل وال���������وزراء: ن���ائ���ب رئ��ي��س 
ال��ح��ك��وم��ة س��م��ي��ر م��ق��ب��ل، م��ي��ش��ال 
ف����رع����ون، رم������زي ج����ري����ج، س��ج��ع��ان 
ال����ق����ّزي، أل���ي���س ش��ب��ط��ي��ن��ي، آالن 
ح��ك��ي��م وال�����وزي�����ر ال���س���اب���ق خ��ل��ي��ل 
ال������ه������راوي، وت���غ���ي���ب ال�����وزي�����ر ع��ب��د 

المطلب حناوي بداعي السفر.
تاه  بيانًا  المجتمعون  وأص���در 
"استغرابهم  ف��ي��ه  وأع��ل��ن��وا  ح���رب، 
ال���ك���ب���ي���ر ل���ت���ج���اه���ل ب���ع���ض ال���ق���وى 
التي يتعرض  المخاطر  السياسية 

ل��ه��ا ل��ب��ن��ان، وط��ن��ًا ودول����ة وش��ع��ب��ًا، 
ف��ي تعطيل نصاب  واس��ت��م��راره��م 
ج���ل���س���ات م��ج��ل��س ال����ن����واب ل��ل��م��رة 
ال��راب��ع��ة وال��ع��ش��ري��ن، غ��ي��ر عابئين 
ب���ال���ن���ت���ائ���ج ال��س��ل��ب��ي��ة ل��م��وق��ف��ه��م، 
وي����زي����د اس����ت����غ����راب ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ن 
ل��ج��وء ه���ذا ال��ب��ع��ض إل���ى ال��ت��ه��وي��ل 
ومنعها  الحكومة،  عمل  بتعطيل 
من تصريف أمور الباد، على رغم 
ك��ل األض����رار ال��ت��ي تلحق ب��ال��دول��ة 
وال���م���واط���ن���ي���ن"، وح���ّم���ل���وا ال��ق��وى 
��ل��ة م��س��ؤول��ي��ة 

ّ
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��م��ع��ط

ت���ردي األوض����اع ودف���ع ال��ب��اد نحو 
حافة اإلنهيار".

وأك����د ال��م��ج��ت��م��ع��ون أن����ه "ي��ع��ود 
إل����ى ال��ح��ك��وم��ة وال��ج��ي��ش وال��ق��وى 
ال���ش���رع���ي���ة ال���ت���ي ت��خ��ض��ع ل��س��ل��ط��ة 
لبنان  عن  الدفاع  الدولة، حصرية 
وال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ف���ي ال����داخ����ل وع��ل��ى 
ام�����ت�����داد ال�����ح�����دود ف�����ي وج������ه ك��ل 
وحصرية  تهددهم،  التي  األخطار 
ات���خ���اذ ال���ق���رار ف���ي ك��ي��ف��ي��ة ال��ق��ي��ام 
بذلك وتوقيته"، ورفضوا تجاوز أي 
حزب أو فئة لهذه الثابتة الوطنية 
التشكيك  حملة  عند  وتوقفوا   ."
ف��ي الجيش ال��وط��ن��ي وف��ي أدائ���ه، 
ودعوا المشككين إلى "الكف فورًا 
ع���ن م��ت��اب��ع��ة ح��م��ل��ت��ه��م، ال��م��ع��روف��ة 
األس���ب���اب وال��خ��ل��ف��ي��ات"، وط��ال��ب��وا 

العسكرية  القيادية  المراكز  بملء 
الداعي  واألمنية، وأك��دوا موقفهم 
إلى "تحاشي أي تعيينات في هذه 
رئيس  غياب  في  الكبرى  المراكز 
الجمهورية، قائد القوات المسلحة 

حسب الدستور". 
ميثاقية  ع��ن  س����ؤال  ع��ل��ى  وردًا 
الحكومة قال: "الميثاقية متوافرة 
الذين  الشيعة  وزراء  أن  خصوصا 
يمثلون كتلة الرئيس نبيه بري لن 
يعتكفوا ولن يستقيلوا، وإذا غاب 
فهناك  الحر  الوطني  التيار  وزراء 
يمثلون  غيرهم  مسيحيون  وزراء 
وال  والمستقلين  الكتائب  ح��زب 
شيء يمس بالميثاقية، وال تطير 

الميثاقية". 
وع������ن ت���ع���ي���ي���ن ق����ائ����د ل��ل��ج��ي��ش 
أج����اب: "رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ف��ور 
ان���ت���خ���اب���ه ي���ع���ي���ن ق����ائ����د ال��ج��ي��ش 
ومدير  العام  لألمن  العام  والمدير 
المخابرات، ولنقل األمور كما هي: 
اإلرادة  يمثل  الجمهورية  رئ��ي��س 
ال��م��س��ي��ح��ي��ة وه������و رم������ز ال���ح���ض���ور 
المسيحي والماروني في السلطة، 
ف��ك��ي��ف ل��م��وض��وع ب��ه��ذه األه��م��ي��ة 
وي��ت��ع��ل��ق ب���أه���م وظ���ي���ف���ة ق��ي��ادي��ة 
وعسكرية كقيادة الجيش أن يمر 
وك����أن رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال رأي 

له؟ ال، فليسمحوا لنا".

"اللقاء الوزاري التشاوري" خالل اجتماعه في منزل الوزير حرب أمس.  )داالتي ونهرا(

القرار األخير ملجلس الوزراء حول عرسال
ذروة ما كان يتوّقعه "حزب الله" وحلفاؤه؟

ابرهيم بيرم

التكهنات  سيطول وال شك حبل 
والتحليل ح��ول أب��ع��اد ال��ق��رار ال��ذي 
ات���خ���ذت���ه ال���ح���ك���وم���ة ف����ي ج��ل��س��ت��ه��ا 
األخيرة والقاضي بتكليف الجيش 
إج����راء ال��ت��ق��وي��م األم��ث��ل ل��ل��وض��ع في 
إذ  التالية،  عرسال توطئة للخطوة 
البعض وج��د فيه وصفة طبية  أن 
ل���ل���ه���روب م���ن ال��م��ش��ك��ل��ة وت��أج��ي��ًا 
في  والتناقضات،  للخافات  ب��ارع��ًا 
حين أن البعض اآلخ��ر سيجد فيه 
إلقاء من السياسيين لكرة النار في 

حضن المؤسسة العسكرية.
لكن الثابت في رأي أوساط قوى 
8 آذار انه لم يكن باالمكان أفضل 
مما كان، ولم يكن ُينتظر قرار آخر 
ف���ي ظ���ل ال���ت���وازن���ات وال��ت��ن��اق��ض��ات 
هذا  وأن  الحالية،  الحكومة  داخ���ل 
ال���ق���رار ه���و ذروة م���ا ك����ان ي��ت��وق��ع��ه 
الله" وحلفاؤه إذ أنه يحقق  "حزب 
ومقاصد  أه���داف  ف��ي طياته جملة 
ي��ص��ب��و ال���ي���ه���ا ال����ح����زب ف����ي األص����ل 

أبرزها:
ح���ّم���ال  ك�����ان  وإن  ال�����ق�����رار،  ان   -
اوج��ه، فهو في العمق إق��رار بوجود 
إش��ك��ال��ي��ة ع��ل��ى ال���ح���دود ال��ش��رق��ي��ة 
توجهات  يناقض  نحو  على  للباد 
وم���س���اع���ي ب��ذل��ه��ا م���ع���ارض���و ال��ح��زب 
لترسيخ مقولة أن الوضع في تلك 
ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ط��رف��ي��ة ال ي��ح��ت��اج ال��ى 
أي اج��راءات أو تدابير أو استنفار، 
فهو أمر يفتعله الحزب لكي يغطي 
ال��ى حيث ال ينبغي أن  على ذهابه 
ال��ق��رار المتخذ  ي��ذه��ب. وعليه ف��إن 
ل��ل��ت��و إق����رار ج��ل��ي ب���أن ث��م��ة مشكلة 
الى  أن ترقى  ال��ح��دود توشك  على 

مصاف األزمة الوطنية.
م��وق��ف  ح���راج���ة  زاد  ال���ق���رار  إن   -

خصوم ال��ح��زب ال��ذي��ن س��ارع��وا منذ 
البداية الى وضع خطوط حمر حول 
منع  على  العمل  متعهدين  عرسال 

أي مساس بها.
- إن القرار هو في ذاته ثمرة من 
ثمار سعي الحزب الى وضع الجميع 
ب����ا اس���ت���ث���ن���اء أم������ام م��س��ؤول��ي��ات��ه��م 
يعتبر  البعض  بعدما كان  الوطنية 
نفسه غير معني وأن األمر ال يعدو 
ك��ون��ه م��ش��ك��ل��ة ال���ح���زب ح��ص��رًا وأن 

عليه أن يقلع شوكه بيده.
- األه���م م��ن ذل���ك أن ف��ي طيات 
ال���ق���رار ال��ح��ك��وم��ي م���ا ت����راه أوس����اط 
ضمنيًا  إق���رارًا  بالحزب  تماس  على 
بالمهمة التي انتدب الحزب نفسه 
لها في ج��رود عرسال والتي بدأت 
الجرود  لهذه  منظمة  قضم  عملية 
ال��ت��ي ك��ان��ت ح��ت��ى األم���س القريب 
م����اذًا آم��ن��ًا ل��ل��م��ج��م��وع��ات االره��اب��ي��ة 

تتحّرك فيه.
وال تخفي المصادر تلك أن هذا 
أق��ص��ى م��ا ك��ان ال��ح��زب يطمح اليه 
لحظة ف��ت��ح أب����واب ال��م��واج��ه��ة على 
مصراعيها في القلمون، ممهدًا لها 
ال��داخ��ل عنوانها  ف��ي  بحملة ضغط 
ال���ع���ري���ض ع�����دم االك���ت���ف���اء ب���ح���دود 
ال��ق��ل��م��ون ال��س��وري��ة ب��ل ان���ه يسعى 
ال����ى اب���ع���اد ال��م��س��ل��ح��ي��ن م���ن ج���رود 
ب��م��ن  ال��ج��م��ي��ع  ع����رس����ال، وأن ع���ل���ى 
التصدي  والجيش  الحكومة  فيهم 
لمهمة تحرير الجرود اللبنانية قبل 
أن يشرع هو في القيام بما يعتبره 
واجبًا وطنيًا يعادل تحرير األراضي 

المحتلة.
وه����ك����ذا ي��ع��ت��ب��ر ال����ح����زب ن��ف��س��ه 
ن��ج��ح ف��ي مهلة زم��ن��ي��ة قصيرة  ان���ه 
ف��ي ال��ح��س��اب��ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة في 
فرض أمر واقع ميداني – سياسي 
– اع��ام��ي أف��ض��ى ال��ى اس��ق��اط كل 

اث��اره��ا  ال��ت��ي  التهويلية  ال��م��ن��اخ��ات 
م���س���ب���ق���ًا خ�����ص�����وم ال������ح������زب س���اع���ة 
اندفعت مجموعاته في عمق جرود 
القلمون ثم الى عمق جرود عرسال 

لتبلغ ما بلغته ميدانيًا.
إي���اه���ا ان  ال���م���ص���ادر  وال ت��خ��ف��ي 
حملة الضغط التي مارسها الحزب 
فهي  مهمة،  ميدانية  ثمارًا  اعطت 
ف���رض���ت اس���ت���ن���ف���ارًا م��ض��اع��ف��ًا ل��دى 
استنفارًا  أيضًا  وف��رض��ت  الجيش، 
المسلحين  ح���رم  واس���ع���ًا  س��ي��اس��ي��ًا 
ف��رص��ة ال��ل��ج��وء ال���ى داخ����ل ع��رس��ال 
حيث كان يمكن ان يفرضوا واقعًا 

صعبًا ومعقدًا وباهظ التكاليف.

وه��ك��ذا ي��ج��د ال��ح��زب نفسه بعد 
ع��ل��ى فتحه  ي���وم���ًا  ن��ح��و 20  م��ض��ي 
ج��ب��ه��ة ال���ق���ل���م���ون ان�����ه ب�����دأ ي��ح��ص��د 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا االي��ج��اب��ي��ة، خ��ص��وص��ًا ان 
خ��ص��وم��ه وب��ع��ض ح��ل��ف��ائ��ه ادرج����وا 
ه����ذه ال���ح���رب ف���ي خ���ان���ة ال��م��غ��ام��رة 
العواقب، ومن هذه  غير المحمودة 

النتائج:
- ت���ب���دي���د ك����ل ال���م���خ���اوف ال��ت��ي 
إياه  اثيرت في وجه الحزب محذرة 
م��ن اح��ت��ق��ان��ات داخ��ل��ي��ة ق��د تنفجر 

هنا أو هناك بين لحظة وأخرى.
خ��ص��وم��ه  وض������ع  ال�����ح�����زب،  ان   -
ب���ي���ن أم�����ري�����ن اح����اه����م����ا م��������ّر، ف���ام���ا 
ال��ذي فرضه،  ال��واق��ع  باألمر  القبول 
ال��م��داف��ع عن  وإم���ا ال��ظ��ه��ور بمظهر 

االرهاب وتنظيماته.
ال���م���ي���دان���ي���ة  االن��������ج��������ازات  إن   -
ال��س��ري��ع��ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا م��ق��ات��ل��وه 
اسقطت رهانات الخصوم على انه 
سيصل الى مرحلة يصير فيها أمام 
عملية استنزاف طويلة في منطقة 
وعرة تعج بعدد كبير من المقاتلين 
ع���ل���ى درج�������ة ع���ال���ي���ة م����ن ال��ح��رف��ي��ة 

والخبرة القتالية.
- أكثر من ذلك تضييق هامش 
االرهابيين  أم��ام  وال��م��ن��اورة  التحرك 
على نحو وض��ع عرسال نفسها في 
الضوء وجعلها تحت مجهر التجربة 
ومحك االختبار، وبالتالي وضع كل 

االطراف أمام مسؤولياتهم.
ب��ال��ط��ب��ع ه���ن���اك ك��ث��ر أوغ���ل���وا في 
ش����ع����اب ال����ح����دي����ث ع�����ن ال���ج���وان���ب 
االي����ران����ي����ة وال����س����وري����ة ف����ي م��ه��م��ة 
الحزب في القلمون وجرود عرسال 
أواًل وأخ���ي���رًا  أت����ت  ان���ه���ا  م��ع��ت��ب��ري��ن 
والنقاذ  دمشق  ف��ي  النظام  الن��ق��اذ 
ال��ت��وج��ه��ات االي��ران��ي��ة ف��ي ال��س��اح��ة 
ال����س����وري����ة، الس���ي���م���ا ب���ع���د س��ل��س��ل��ة 
أخيرًا.  السوري  للجيش  التراجعات 
ان���ه  ال����ح����زب  ل�����دى  ال���ث���اب���ت  ان  إال 
بخطواته الميدانية األخيرة أوشك 
ان يسد آخر المنافذ اللبنانية أمام 
خ��ص��وم��ه وأم�����ام اع�����داء ال��ن��ظ��ام في 
وهي  السوري  الداخل  على  دمشق 
ب��داي��ة  ال��ت��ي انفتحت ف��ي  ال��م��ن��اف��ذ 
اش��ت��ع��ال فتيل األزم���ة ف��ي الساحة 
عينه كرس  الوقت  وف��ي  السورية. 
الحزب واقعًا سياسيًا جديدًا سجل 
خ���ال���ه ن��ق��اط��ًا ع����دة ع��ل��ى خ��ص��وم��ه 
أن  معتقدًا  اللبناني،  ال��داخ��ل  ف��ي 
أم  ع��اج��ًا  ت��ب��اع��ًا  ستظهر  نتائجها 

آجًا.

ibrahim.bayram@annahar.com.lb

كرس "الحزب" واقعًا
سياسيًا جديدًا ستظهر

نتائجه تباعًا عاجاًل أم آجاًل
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املمنوعاُت ثالثة؟
مقنٌع في حديثه كما في تحليله لـ"الكركبة" اللبنانية، 

المتشابكة شرقًا وغربًا، والمستمرة منذ دهر الداهرين. خصوصًا 
أنه يستند في كالمه المباشر إلى أسماء علم ذات صلة مباشرة 

باألحداث وصانعيها. قال:
ثالثة ممنوعات في لبنان تحظى بدعم دولي وإقليمي: إنهيار 

الدولة والمؤسسات والصيغة والنظام، انفجار الوضع األمني 
على غرار ما يحصل في سوريا والعراق والدول العربية األخرى، 

االنفراج السياسي الذي يبدأ بملء الفراغ الرئاسي وينتهي 
بعودة الحياة الطبيعية ودورتها الى البلد قبل زوال "األسباب 

اإليرانية" التي ساهمت في ترسيخه.
د وجودها فعاًل 

ّ
إال أن هذه الممنوعاُت، في حال تأك

وحصولها على ضمانات دولية وإقليمية، لن تحول دون 
االهتزازات األمنية على غرار ما تشهده الجرود الشرقية، أو بروز 

أزمات وتعقيدات كالتي افتعلت خالل جلسة مجلس الوزراء 
األخيرة، وما تبعها من تصريحات انفعالية ال تخلو من الغلو 

واالستخفاف والشطط...
في سياق الكالم عن النتائج المتطرفة لجهة "التقطيع 

الجغرافي" الجديد الذي تشهده سوريا، ويرزح لمثل خطره 
ف محّدثي عند سؤال عن لبنان واحتماالت قيام 

ّ
العراق، توق

التقسيم بزيارة له في حال ثبوت وجود صيغة بديلة من 
مشروع سايكس – بيكو ليجيب متسائاًل بدوره: أما مّر لبنان 

بحروب شرسة شهدت نماذج متعددة لتقسيمات محتملة؟
بلى، قال وهو يتابع في المنحى ذاته: لقد ثبت لـ"الشعوب" 

اللبنانية ولذوي الميول التقسيمية ان من المستحيل نجاح اية 
خطة تقسيمية لهذا البلد. أواًل لصغر مساحته حتى الهزال. 

فلبنان كله يشّكل بجغرافيته المتواضعة نموذج مزرعة واحدًا 
في العراق، أو اليمن، أو سوريا، ناهيك بليبيا والسعودية والكثير 

من دول المنطقة...
ثمة سبب مهم جدًا، يتصل مباشرة بالتعددية التي يتمّيز بها 

لبنان. فعلى ضآلة مساحته وموارده يضم تحت جناحيه ثماني 
عشرة طائفة متفاوتة من حيث العدد والحجم والنفوذ، إال أنها 

منتشرة على نطاق هذه الجغرافيا.
وَمْن يقول إنه ليس في األمر "إرادة" دولية إقليمية لـ"النأي 

بلبنان عن كل ذيول ما يحدث من حوله وبعيدًا منه"؟
في كل حال، هذا "التصّور" ال يعني أن لبنان لن يدفع "جزية" 

ما مقابل خروجه من مأزقه الرئاسي، ومن المرحلة المقبلة التي 
ع البعض أن تكون محفوفة باألزمات والهزات. وتحديدًا 

ّ
يتوق

على صعيد الحكومة ومجلس الوزراء والمؤسسات األخرى التي 
عَتبر من الشرايين األساسية بالنسبة إلى دورة الحياة في 

ُ
ت

لبنان.
إنما، ال مناص من انتظار ختام المفاوضات النووية، فبعدها 

سيكون لكل حادث حديث.

elias.dairy@annahar.com.lb

نهاريات
الياس الديري

العدلي ختم املحاكمة بملفين إلفهام الحكم
فلسطيني اعترف بعمليات صاروخية

خ���ت���م الــمــجــلــس الـــعـــدلـــي بــرئــاســة 
وعضوية  جـــوزف سماحة  الــقــاضــي 
فــواز  غسان  القضاة  المستشارين 
وجـــان مـــارك عــويــس وبــركــان سعد 
ونــاهــدة خــــداج، فــي حــضــور ممثل 
النيابة العامة لدى المجلس القاضي 
ملفين  في  المحاكمة  قبالن،  عماد 
مــتــفــرعــيــن مــــن الـــمـــلـــف االســـاســـي 
لحركة "فتح االسالم" وارجأهما الى 
 الحكم في 12 حزيران الجاري و26

منه.
وكــــــــــان أبــــــــــرز الـــمـــســـتـــجـــوبـــيـــن 
كايد  بالل  الفلسطيني  الموقوف 
كـــايـــد الــــــذي أقـــــر بـــانـــتـــمـــائـــه الـــى 
كتائب عبدالله عزام وعدم عالقته 
بـــ"فــتــح االســـــالم" او بــاشــتــبــاكــات 
ـــبـــارد.وافـــاد فــي حــضــور محامي  ال
الدفاع عنه انطوان نعمة بوكالته 
عـــن الــمــحــامــي طــــارق شــنــدب انــه 
خــــالل االشـــتـــبـــاكـــات فـــي الــمــخــيــم 
عام 2007 كان يخضع المتحانات 
قادمًا  فــي صــيــدا  الــعــامــة  الثانوية 
يقيم.  حيث  الرشيدية  مخيم  من 
وأكــــــد انـــــه مـــالحـــق امــــــام الــقــضــاء 
العسكري غيابيا في ملف تفجير 
عــبــوة نــاســفــة ضــد دوريــــة لــقــوات 
القاسمية.  جسر  على  اليونيفيل 
وأوقف فيها شقيقه محمد كايد 

الذي اعلنت براءته.
واضاف ان من نفذ هذه العملية 
الــمــوقــوف سليم كايد  هــو قــريــبــه 
بحبسه  العسكرية  حــكــم  وقــضــى 
هـــذا  فـــي  اتـــهـــامـــه  ورد  عـــامـــا.   15
الــمــلــف الـــى تــشــابــه فــي االســمــاء، 
ولم تحدد محاكمته فيه الى اآلن.

واعــتــرف كــايــد بــاعــداد الــدوائــر 
االلــكــتــرونــيــة لـــصـــواريـــخ اطــلــقــت 
مــــــن الـــــجـــــنـــــوب عــــلــــى فــلــســطــيــن 
مــنــتــصــف 2008  بـــعـــد  الــمــحــتــلــة 

ليتم  غــزة. وجهزتها  خالل معركة 
الــعــدو  لمقاتلة  متطوعا  اطــالقــهــا 

االسرائيلي.
العامة  النيابة  ممثل  على  وردا 
العملية تمت  قبالن قــال ان هــذه 
ضمن مجموعة سرايا زياد الجراح. 
وهي مجموعة فلسطينية بقيادة 
تــوفــيــق طـــه تــابــعــة لــقــســائــم عبد 
الـــلـــه عــــــزام. كــمــا اعـــتـــرف بـــاعـــداد 
الــــدوائــــر االلــكــتــرونــيــة لــصــواريــخ 
التابعة  الــشــام"  "قــــوات  اطلقتها 
لــحــركــة "أحــــرار الــشــام فــي ســوريــا 
الــســوري  النظام  عــام 2013  ضــد 
وفـــــق مــــا قــــالــــه. وأضــــــــاف: "كــنــت 
مــتــطــوعــًا مــــن مــنــطــلــق جـــهـــادي. 
الصواريخ  واضــاف ان جميع هــذه 
مــن نــوع غــراد وسعر الــواحــد منها 
أربعة آالف دوالر ومتوافرة بكثرة 
الفلسطينية.  الــمــنــظــمــات  لـــدى 
االلكترونية  الــدوائــر  تحضير  وان 

الطالق الصواريخ هي هوايتي.
الـــمـــحـــامـــي  أســـئـــلـــة  عـــلـــى  وردا 
مواليد  انه من  المتهم  أفــاد  نعمه 
ولـــه   2013 عـــــام  تـــــــزوج   .1989
ولدان، مشيرا الى انه لم يستخدم 
هــوايــتــه إال ضـــد اســـرائـــيـــل. وهــو 
مــــن الـــصـــفـــصـــاف قـــضـــاء الــصــفــد 
فـــي الــجــلــيــل وطـــلـــب إخــــراجــــه من 
 الـــمـــلـــف لـــعـــدم عـــالقـــتـــه بـــأحـــداث

البارد.
تطبيق  قبالن  القاضي  وطلب 
وثالثة  المتهم  على  االتهام  مــواد 
مــوقــوفــيــن مــعــه بــيــنــهــم تــونــســي، 
فـــيـــمـــا طـــلـــب الـــمـــحـــامـــيـــان نــعــمــة 
المتهمين  عـــن  االيـــوبـــي  وهـــاشـــم 
بمدة  االكتفاء  واال  براءتهم  اعالن 
تــوقــيــفــهــم وكــــف الــتــعــقــبــات عن 

كايد القحامه في الملف.

)عن "المنار"( السيد نصرالله متحدثًا عبر التلفزيون.  

"النهار" عاينت ميدانيًا عند تخوم املزارع
طريقًا عسكرية بديلة استحدثها اإلسرائيليون

العرقوب – سعيد معالوي

ف��ي ظ��ل الــمــعــلــومــات عــن الــطــريــق 
االسرائيلية  الــقــوات  تشقها  التي 
عند تخوم مزارع شبعا المحتلة من 
والعرقوب، واهميتها  جهة سدانة 
الى  بالنسبة  واالمــنــيــة  العسكرية 
الــحــركــة الــعــســكــريــة االســرائــيــلــيــة، 
كـــان ال بــد لـــ"الــنــهــار" مــن ان تــزور 
المنطقة المتنازع عليها بين لبنان 
واسرائيل للوقوف عن كثب على ما 
يجري ميدانيا، ليتبين ان اكثر من 
الطريق تأخذ في  وصلة فــي هــذه 

عليها،  المتنازع  المنطقة  طريقها 
رغم االحتجاجات التي رفعها لبنان 

الى قيادة "اليونيفيل".
االسرائيلية  الــجــرافــات  وكــانــت 
تعمل امــس فــي نــقــاط غير مرئية 
بين تالل  مــا  اللبناني  الــجــانــب  مــن 
ســدانــة الــمــحــررة ومــوقــع رويــســات 
الــعــلــم االســـرائـــيـــلـــي، والـــتـــي يصل 
طــولــهــا الــــى نــحــو ألـــفـــي مـــتـــر. وقــد 
مــنــعــتــنــا نــقــطــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
وقــــــوات "الــيــونــيــفــيــل" هـــنـــاك من 
االقــــتــــراب مـــن تــلــك الــطــريــق الــتــي 
يــصــل عــرضــهــا الــــى عـــشـــرة امـــتـــار، 

بــعــدمــا وصــلــنــا الــــى مــســافــة عــشــرة 
أمتار منها.

وشــــوهــــدت عـــنـــاصـــر مــــن الـــقـــوة 
الــدولــيــة تــرفــع فــي أكــثــر مــن مكان 
الى  لــالشــارة  المتحدة  األمـــم  أعـــالم 
على  كانت  وهي  الدولية،  هويتها 

حالة عالية من االستعداد.
ومـــن خـــالل الــكــشــف الــمــيــدانــي، 
سيتخلون  االسرائيليين  ان  تبين 
في حركتهم العسكرية عن الطريق 
سابقا  يستخدمونها  كــانــوا  الــتــي 
عــلــى مــســافــة تــــراوح بــيــن 20 و50 
الــمــزارع، مما يشكل  مترا من جهة 

لهم، بحسب اعتقادهم، مرورا اكثر 
مــرارا  تعرضوا  انهم  أمــنــا، خصوصا 
على الطريق القديمة لهجمات من 
الــمــقــاومــة، وآخــرهــا فــي 28 كانون 

الثاني الماضي.
ويالحظ من االجراءات العمالنية 
الـــتـــي اتــــخــــذت بـــمـــحـــاذاة الــطــريــق 
االســرائــيــلــيــيــن  ان  الــمــســتــحــدثــة، 
العمل  سيقومون بعد االنتهاء من 
فــيــهــا، بــتــثــبــيــت ســيــاج تــقــنــي من 
جــهــة الــجــانــب الــلــبــنــانــي، كــمــا هو 
حاصل على امتداد الحدود الدولية 

مع لبنان.

وأضــــــــاف: "مـــــا عـــجـــل األمـــــــور فــي 
القلمون هو اعتداء المسلحين على 
والمقاومة،  السوري  الجيش  مراكز 
هو  الميداني  المباشر  االعتداء  هذا 
القلمون، وهذا  معركة  ما عجل في 
ما حصل تقريبا في جرود عرسال. 
نــحــن لــســنــا غــــزاة، بــل انــنــا مــحــررون 
ومـــقـــاومـــون. ان مـــا عــجــل الــمــعــركــة 
في جــرود عرسال هو اعتداء جبهة 
النصرة على جرود يونين، المعركة 
مــســتــمــرة وقـــائـــمـــة وهـــــي تــتــحــدث 
الكيلومترات  عــشــرات  نفسها.  عــن 
تحريرها  تــم  المحتلة  االراضــــي  مــن 
حصل  وكذلك  المقاومين.  بجهود 
الــتــقــدم الــكــبــيــر والــمــهــم فــي جــرود 

فليطا".
تــحــتــاج  ال  "الـــمـــعـــركـــة  ان  واكــــــد 
ــــى حــشــد شــعــبــي. ان  ال حــتــى االن 

معركة جرود عرسال انطلقت ولسنا 
معنيون  ونحن  معينًا،  وقتًا  ملزمين 
ـــانـــجـــاز الــــهــــدف بـــأقـــل تــضــحــيــات  ب
بشرية ممكنة، ولسنا على عجلة من 

أمرنا".
وتـــوجـــه الــــى الــحــكــومــة: "أتــمــنــى 
عـــلـــى الـــمـــســـؤولـــيـــن والـــحـــكـــومـــة أن 
يــأخــذوا األمــور بجدية، ومــن ينتظر 
الــعــراق أو  متغيرات مــا فــي اليمن أو 
فـــي الــمــنــطــقــة هـــو واهــــــم، ويـــراهـــن 
الــوقــت، هناك  على ســـراب ويضيع 
اســـتـــحـــقـــاقـــات عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة ان 

تتحمل المسؤولية في معالجتها".
ثـــــم انــــتــــقــــل الـــــــى الــــحــــديــــث عــن 
الرئيس  اتــهــام  مستغربًا  "داعــــش" 
الـــــســـــوري بــــشــــار االســـــــد بـــالـــوقـــوف 
وقع  "عندما  وقــال:  التنظيم،  خلف 
الــتــفــجــيــران فــي الــســعــوديــة خرجت 

وســــائــــل االعــــــــالم ومـــــن يـــتـــهـــم بـــأن 
أيعقل  إيـــران.  داعــش تقف خلفها 
أن إيــــــران، الــجــمــهــوريــة االســالمــيــة 
الــمــتــهــمــة بــنــشــر الــتــشــيــع، وكــــل ما 
وراء داعش؟  الشيعة، تقف  يخص 
هي ذات منشأ أميركي - سعودي - 
أميركي  اعتراف  وهناك  باكستاني، 
يتصرف  كله  والعالم  الــشــأن،  بهذا 
ان داعـــش هــي تهديد وخطر  على 
المسيحيين  تــهــدد  تعد  لــم  داهـــم، 

واألقليات بل العالم كله".
وكرر انتقاداته للسعودية مكررًا 
ــــة "الـــعـــدوان عــلــى الــيــمــن الــذي  ادان

مضى عليه 72 يومًا )...(".
وختم كلمته بالحديث عن ذكرى 
يزعمه  "ومــــا  الــمــهــدي  االمــــام  والدة 
بعض االشخاص من مسائل ال تمت 

الى الدين بصلة".

غيرة الزوجة الثانية تفّجرت يف األولى 

صيدا - "النهار"

 تعّرضت الموظفة في جمعية "أهلنا" في الهاللية – صيدا رنا 
بيطار لدى خروجها من عملها في الجمعية العتداء وضرب من إمرأة 

تردد انها تدعى م. ح. وهي زوجة طليق رنا. ونقلت بيطار الى 
"مركز لبيب الطبي" نتيجة اصابتها بجروح وكدمات في مختلف 
انحاء جسدها. وذكر ان الزوج ر. ع. كان طلق بيطار بعدما انجب 

منها فتاتين وان السبب حبه الثاني لـ م. ح. ولكن بعد فترة أعادها 
الزوج الى عصمته مما تسبب بحصول بعض الخالفات وسيطرت 

الغيرة على المعتدية التي اقدمت على فعلتها انتقاما.
وفتحت القوى االمنية تحقيقًا في الحادث لكشف كل التفاصيل.

توقيف متهمين بسرقات يف حي السلم وضبية

وزعت شعبة العالقات العامة في قوى األمن الداخلي أمس بالغًا جاء 
فيه:"أوقفت دورية من مفرزة أستقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك 

م م. ر. )مواليد 1979( وهو مطلوب 
ّ
اإلقليمي في محلة حي السل

للقضاء بموجب أربع مذكرات عدلية بجرائم تأليف عصابة سرقة، 
وسلب بقوة السالح، وترويج وتعاطي المخدرات.وفي التحقيق معه، 

إعترف بأعمال سلب وسرقة في مناطق مختلفة من محافظة جبل 
لبنان.  لذلك وبناًء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية 

العامة لقوى األمن الداخلي صورته، وتطلب من المواطنين 
الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة 

استقصاء جبل لبنان في ثكنة الشهيد بيار غاوي في فرن الشباك، 
أو اإلتصال على الرقم 292923 /01 تمهيدًا إلتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة".
فة، وفي 

ّ
وفي بيان آخر أنه نتيجة التحريات واالستقصاءات المكث

محلة المارينا – ضبيه ـالطريق البحرية، أوقفت مفرزة الجديدة 
القضائية في وحدة الشرطة القضائية ط. غ. )مواليد 1996، 

مكتوم القيد( إلقدامه في أوقات سابقة على سلب مواطنين في 
المحلة المذكورة مستخدمًا سكين "كاتر" )ضبط معه إضافة إلى 

هاتف خليوي مسروق(.
ة المذكورة 

ّ
 وفي التحقيق معه اعترف بأعمال سلب في المحل

وبسرقة الخليوي من داخل أحد المطاعم في محلة غزير، وبقيامه 
باالشتراك مع آخرين بسرقات في مناطق صبرا وشاتيال وقصقص".

سرقة من مدرسة القلبين األقدسين يف بعلبك

بعلبك – "النهار"

دخل مجهولون مدرسة راهبات القلبين االقدسين في مدينة 
بعلبك ليل الخميس – الجمعة وسرقوا عددًا من أجهزة الكومبيوتر 

وكاميرات المراقبة واجهزة التسجيل، اضافة الى بعض االغراض 
التي تعود إلى المعلمين ومبلغ من المال من خزنة المدرسة.

وزار رئيس بلدية بعلبك حمد حسن المدرسة والتقى مديرتها 
الراهبة اميلي طنوس، مستنكرا ما جرى ومؤكدًا أهمية كشف هوية 

الفاعلين واالقتصاص منهم.

أمن وقضاء

املحكمة تابعت االستماع إلى شهادة بائع "امليتسوبيشي"

نصرالله: "حزب الله" لن يدخل عرسال
ألن أمنها من مهمات الجيش

ك.س.

أن���ه���ت غـــرفـــة الــــدرجــــة األولــــــى في 
برئاسة  بلبنان،  الخاصة  المحكمة 
االســتــمــاع  راي،  ديــفــيــد  الــقــاضــي 
إلى إفــادة شاهد سري بائع سيارة 
الــــفــــان "مــيــتــســوبــيــشــي كـــانـــتـــر". 
ورفـــعـــت الــجــلــســة الــــى الــعــاشــر من 

حزيران لمتابعتها.
وقال الشاهد الذي تم االستماع 
اليه عبر نظام المؤتمرات المتلفزة 
مــن مــقــر الــمــحــكــمــة فــي بــيــروت ان 
ـــــى مــعــرضــه  الــشــخــصــيــن حــــضــــرا ال
لبيع الــشــاحــنــات فــي طــرابــلــس في 
واشتريا   2005 الثاني  كانون   25
عيد  بعد  "الميتسوبيشي"  سيارة 

األضحى.
وســـألـــه الــمــســتــشــار فـــي الــغــرفــة 
أخبرت  هــل  عــاكــوم:  وليد  القاضي 
المالك انه سيتم بيع الشاحنة من 
دون وكالة او عقد رسمي؟ أجاب: 
الشاحنة  وســلــم  بنفسه  اتـــى  “هـــو 

وأوراقها".
ألم يلفتك شراء سيارة من دون 
وكــالــة؟ أجـــاب: “نــحــن نبيع مئات 
الشاحنات من دون وكـــاالت. كان 
هـــنـــاك صـــك بــيــع يــســجــل الـــشـــاري 
ســاعــة يــشــاء على أســاســه، ويــدوم 
ســـنـــوات. ولـــم ننظم لــه اي شــيء. 
والـــشـــاحـــنـــة غـــيـــر مـــكـــفـــولـــة، وهـــو 

مسؤول عنها في حال تعطلها".
وسأله راي: كيف يمكن الشاري 
ان يرضى ويعرف ان ال عيوب فيها؟ 
أجـــــــاب: "هـــــي ســــيــــارة مــســتــعــمــلــة، 
المحرك  يشغل  بمعرفته  والــشــاري 

بااليجاب.
ثـــم كـــان االســـتـــجـــواب الــمــضــاد. 
وســـأل الــمــحــامــي طـــوم هينس عن 
ـــح الـــمـــتـــهـــم ســـلـــيـــم عـــيـــاش  مـــصـــال
الــــشــــاهــــد الـــــــذي أفـــــــاد انــــــه خــضــع 
التحقيق  لــجــنــة  امــــام  لــالســتــجــواب 
الـــدولـــيـــة ثــــالث مـــــرات بــيــن عــامــي 
دوريـــة  ان  وقــــال  و2009.   2007
مــن قــوى االمـــن الــداخــلــي احضرته 
واحـــتـــجـــزتـــه.   2005 نـــيـــســـان  فــــي 
وأبلغ عن سبب احتجازه فجر اليوم 
التالي. وقال: "كنت قلقا وحاولت 
أمكن،  ما  بقدر  التحقيق  مساعدة 
وخصوصا ان ال شــيء لــي فــي هذا 
الموضوع. كنت أسجل في الدفتر 
للبيع  المعدة  الشاحنات  تكاليف 
تكاليفها  مــع  السيارة  ثمن  لحسم 
وانــا  ربحنا.  كــم  لنعرف  المبيع،  مــن 

اتخلص من هذه الدفاتر سنويا".
وكـــــرر انــــه ســجــل عــلــى ايــصــال 
الــبــيــع "الــمــصــري"، ولـــم يصحح ما 
عائلة  مــن  انهما  المشتريان  قــالــه 
مـــــصـــــري. واضـــــــــــاف: "هــــمــــا اخـــــذا 
تعديله،  مني  يطلبا  ولم  االيصال 
دفعا  انهما  الموضوع  في  والمهم 
نــقــدا وال لــــزوم لــاليــصــال الــــذي ال 
يــفــيــد شـــيـــئـــا". وايـــــد مـــا ورد في 
افـــادتـــه عــــام 2007 لــجــهــة انــــه ال 
يمكنه ان يعطي وصفا للشاريين 
يـــســـمـــح بـــــاعـــــداد رســـــم تــقــريــبــي، 
حاول  ان  المعلومات  لفرع  وسبق 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك وفــشــلــت مــحــاولــتــه 
ألنـــــه لـــيـــس مـــتـــأكـــدا مــــن قـــدرتـــه 
رأى  حــال  فــي  اليهما  التعرف  على 

صورتهما او رآهما شخصيا.

كّرر االمين العام لـ"حزب الله" السيد 
حــســن نــصــرالــلــه تــأكــيــده "اســتــمــرار 
معارك القلمون وجرود عرسال حتى 
تــحــريــرهــا بــالــكــامــل مـــن الــجــمــاعــات 
االرهـــــابـــــيـــــة"، ودعــــــا الـــحـــكـــومـــة الـــى 
وتأمين  قرارها حول عرسال  تنفيذ 
من  البلدة  "لتحرير  للجيش  الــدعــم 

الجماعات االرهابية".
ألقى نصرالله كلمة عبر الشاشة 
مـــنـــاســـبـــة 15 شـــعـــبـــان )قـــبـــل  فـــــي 
رمضان(  حلول شهر  من  أسبوعين 
وتـــأســـيـــس كـــشـــافـــة "الــــمــــهــــدي"، 
واســـتـــهـــلـــهـــا بـــــالـــــرد عـــلـــى تــهــديــد 
اســــرائــــيــــل بـــتـــهـــجـــيـــر نـــحـــو مــلــيــون 
الجنوب  مــن  لبناني  مليون  ونصف 
ماليين  بـ"تهجير  ابيب  تل  متوعدًا 
أي  نــشــوب  حــال  فــي  االسرائيليين 

حرب".
وتـــــوقـــــف عــــنــــد مـــــا يـــحـــصـــل فــي 
عــرســال وجـــرودهـــا، وقـــال: "لــم يقل 
أحـــد مــنــا انــنــا نــريــد ان نــدخــل بلدة 
عــــرســــال، بـــل كــنــا دائـــمـــا نـــقـــول ان 
مسؤولية  وان  محتلة  الــبــلــدة  هـــذه 
تـــحـــريـــرهـــا هــــي مـــســـؤولـــيـــة الــــدولــــة 
والجيش اللبناني )...(، نحن نعرف 
الــبــلــد، وفي  فــي  الخصوصيات  كــل 
موضوع جرود عرسال كنا واضحين، 
وهــنــا نقف أمـــام نــمــوذج مــن النفاق 
والــتــضــلــيــل والــتــوظــيــف الــســيــاســي 
الــخــبــيــث، هــنــاك أشــخــاص اخــتــرعــوا 
معركة اسمها بلدة عرسال وخرجوا 
ان  يفترضون  هــم  عنها،  يــدافــعــون 
عرسال،  يدخل  ان  يريد  الله  حــزب 
وهــــذا غــيــر صــحــيــح، نــحــن لــســنــا في 
صدد دخول البلدة، وأدعــو كل من 
للتجييش  الـــورقـــة  هـــذه  يــســتــخــدم 

الطائفي الى ان يكف عن ذلك".

بعد  بالنظر،  ويتفحصها  ويقودها 
ان  قبل  ان نكون تفحصناها نحن 

نشتريها".
وردا على سؤال المستشارة في 
بــريــدي  الــقــاضــيــة ميشلين  الــغــرفــة 
قــال:  عنه،  المسؤولية  يرفع  كيف 
“لـــم نفكر فــي هـــذا الــمــوضــوع من 

قبل".
الغرفة  فــي  المستشار  وتــدخــل 
الــقــاضــي نــيــكــوال التــيــيــري ســائــال 
الــشــاهــد: هــل انــتــم مــلــزمــون تحمل 
الـــمـــســـؤولـــيـــة عــــن الــــســــيــــارة الــتــي 
تـــســـتـــوردونـــهـــا؟، فــــأجــــابــــه: “هـــي 
عملية بيع وشــراء وربــح. سابقا كنا 
ان  الــنــحــو. نسجل  هــذا  على  نعمل 
اشتريه  ما  وجميع  بيعت.  السيارة 

والحقًا  أيضًا.  والربح  سعره،  أدّون 
نظمنا عملنا أصواًل حتى ال نقع في 
المشكلة نفسها، بناء على قرارات 
صدرت عن الدولة في هذا االطار".

الغرفة  فــي  المستشارة  وسألته 
الــقــاضــيــة جــانــيــت نــوســورثــي: هل 
ادرجــــــت فـــي الـــمـــدونـــة تـــاريـــخ بيع 
الشاحنة من الرجلين؟ أجــاب: “لم 

أسجله ألن الربح للمالك".
وســـئـــل: قــلــت فـــي إفـــادتـــك عــام 
الــلــبــنــانــيــة  الــســلــطــات  امــــام   2006
انـــــك بـــمـــراجـــعـــة دفـــتـــر االيــــصــــاالت 
وجــدت االيصال بــدون تاريخ، وان 
ثمة ايصاال الحقا، وهو ما يعني ان 
كانون   17 بين  تمت  البيع  عملية 
الـــشـــاهـــد  فــــــرد  مــــنــــه؟  و26  االول 

جدول ُعرض على الشاشة لدى االستماع الى الشاهد يظهر توقيت االتصاالت 
في كانون الثاني 2005، ومدة كل منها.

امللك سلمان: حزب إيران ضّل طريقه
لم يشأ الملك سلمان بن عبد العزيز أن يسمي إيران باالسم عندما 
كان يتحدث قبل أيام خالل استقباله الرئيس تمام سالم والوفد 

المرافق في معرض شرحه ألحوال المنطقة. لكن وزيرًا بارزًا في الوفد 
اللبناني رأى أن إيران حضرت بطريقة غير مباشرة على لسان العاهل 

السعودي عندما قال إن سالح "حزب الله" يجب أن يكون موّجهًا 
ضد إسرائيل. وعلى المرء أن يستنتج من هذا الكالم الصريح للملك 

السعودي أنه يحّمل  إيران ضمنا المسؤولية عما يجري في سوريا 
طالما أن ذراعها اللبنانية متورطة في أتون الدم والدمار هناك.

يقول الوزير البارز: "تحدث الملك عن سوريا طوياًل من خالل 
العالقات السعودية – السورية القديمة )قبل أن يقع نظام بشار 
االسد تحت سيطرة طهران الكاملة(. وبما يؤكد حزن الملك على 

المصير التي آلت اليه سوريا استخدم عبارة "ما يضيمك شيء" 
للداللة أن مصاب سوريا هو أمر يعني المملكة بكل ما في هذه 

الكلمة من معنى".
من باب سوريا يعود الملك الى الواقع اللبناني، فيطمئن الرئيس 

سالم الى أن السعودية لن تأبه لكل الكالم الذي يقال في بيروت 
عن السعودية )حملة "حزب الله" االخيرة(، فهذا الكالم لن يؤثر في 

عالقات المملكة مع لبنان، وهي عالقات يراها سلمان في الرؤساء 
كميل شمعون وفؤاد شهاب وصائب سالم وعبد الله اليافي وفي 

لبنان الجميل حيث يختلف الناس سياسيًا في مجلس النواب 
ومجلس الوزراء ثم يلتقون في العشية ويسهرون معًا في وضع طبيعي 

ويتكلمون في صورة طبيعية ومتنوعة. ويشدد الوزير البارز على 
القول أن النقطة المهمة التي بدأ بها الملك حديثه أمام الوفد اللبناني 
هي "أن لبنان هو دائمًا أولوية بالنسبة الى الينا" ردا على الكالم الذي 

يقول "إننا لسنا على الخط" على حد تعبير العاهل السعودي.
في اللقاء الموسع الذي استغرق نصف ساعة والخلوة التي تلته 
واستغرقت عشر دقائق كان الملك واضحًا في دعوته الى وصول 

رئيس الى قصر بعبدا يتوافق عليه اللبنانيون ويفيد لبنان والخارج 
بعدما شرح الرئيس سالم عن المصاعب التي يواجهها لبنان متطلعا 

الى دعم أكثر من المملكة.
ولي العهد السعودي االمير محمد بن نايف كان حاضرًا بقوة في 

يومّي الزيارة الرسمية لكنه كان في الوقت  نفسه مشدودًا الى قيادة 
العمل االمني الذي صارت قدراته على هذا المستوى محط األنظار. 

وهو قال أمام سالم والوزراء: "من مزايا األمن عندنا إن االجراءات 
االمنية ال تتعّرض للمسار الطبيعي لحياة المواطن".

في مركز المؤتمرات بقصر الضيافة حيث أقام الوفد اللبناني 
حضر الرئيس سعد الحريري الذي أطلق وصوله حيوية الفتة 

فسارع كثيرون الى مصافحته والتقاط  الصور التذكارية معه. وكان 
الكالم الواضح على لسانه أن 300 الف لبناني في السعودية بخير 
. ودعا في الوقت نفسه الى سؤال "حزب الله"  عما يفعله بلبنان 

واللبنانيين؟ ساعتان فقط من الطيران بين جّدة وبيروت، المملكة 
قريبة جدًا.

ahmad.ayash@annahar.com.lb

في منتهى الجد
أحمد عياش
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رأي يف كتاب "حوار األيام"

دعا المجلس الثقافي للبنان الجنوبي إلى ندوة 
أدبية موضوعها "رأي في كتاب حوار األيام" 

للمؤلف حبيب صادق، يتحدث فيها كريم مرّوة، 
الدكتور جاك قبانجي وطانيوس دعيبس، التقديم 

واإلدارة لبّسام المقداد، الساعة 6 مساء الخميس 
11 الجاري في قاعة المجلس، نزلة برج أبي حيدر.

رئيس االتحاد الدولي للمحامين زار لبنان

بدعوة من رئيس االتحاد الدولي للمحامين 
شرفًا أنطوان عقل واألمين العام لالتحاد في 

الشرق االوسط سامي عقل، قام رئيس االتحاد 
 Miguel االوروغواياني  االصل ميغل لويناز
Louinaz بزيارة الى لبنان حيث التقى وزير 

العدل اشرف ريفي ورئيس مجلس القضاء األعلى 
جان فهد والمدعي العام سمير حمود ونقيب 
المحامين جورج جريج. وتكريمًا للويناز، أقام 

المحاميان انطوان وسامي عقل حفل عشاء في 

الفيال العائلية في شامات حضرته شخصيات 
قضائية. والجدير بالذكر أن المحامي انطوان 

عقل هو العربي واللبناني الوحيد حتى اليوم الذي 
 Union( انتخب رئيسًا لالتحاد الدولي للمحامين

Internationale des  Avocats (UIA منذ 
تأسيس االتحاد عام 1927. ويضم االتحاد أكثر 

من ثالثة ماليين محاٍم في العالم ومستشارين 
دائمين له لدى االمم المتحدة.

درع تقديرية ملحمد حلواني

 Onlus Buon سلمت الجمعية العالمية
 Sacro Militare بالتعاون مع جمعية Pastore
 Ordine Costantiniano Di San Giorgio
)روما – الفاتيكان) محمد حلواني درعًا تقديرية، 

على ما أنجزه من نشاطات اجتماعية وانسانية 
وبيئية، في حديقة مطعم البوستا – االشرفية، 

في حضور حشد من الشخصيات الروحية 
والديبلوماسية والسياسية واعضاء نادي ليونز 

بيروت الدريم الذي يرأسه حلواني.

"مركز التراث اللبناني"  تتجّدد رسالته
وصدور العدد الثاني من "مرايا التراث"

"أكتب لكم من طهران" لدلفين مينوي
رسائل إلى جّدها عن إيران املتناقضة

"املدرسة يف مجتمعات ما بعد الصراع"
هل هي املحّرك للمجتمع واملنتجة لنخبه؟

م����ع ص������دور ال����ع����دد ال���ث���ان���ي )رب���ي���ع 
في  "ل���ب���ن���ان  م���وض���وع  ع���ن   (2015
رش���ي���ف ال��وط��ن��ي وال����دول����ي" من 

َ
األ

ك��ادي��م��ي��ة 
َ
ال���ت���راث" األ مجلة "م���راي���ا 

��م��ة ال��ت��ي ُي���ص���دره���ا "م��رك��ز  ال�����ُم��َح��كَّ
ال�����ت�����راث ال���ل���ب���ن���ان���ي" ف����ي ال��ج��ام��ع��ة 
م��ي��رك��ي��ة، ن��ظ��م م��دي��ر 

َ
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة األ

المركز الشاعر هنري زغيب لقاء في 
العدد  ��اب  ��تَّ

ُ
ك م��ع  الجامعة  رئ��اس��ة 

ال��خ��اص��ة  العلمية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ض���اء 
َ
وأ

بالمجلة.
وأش���������ار زغ����ي����ب إل������ى "م���واص���ل���ة 
ال��م��رك��ز رس��ال��ت��ه ف���ي ك��ش��ف أع���الم 
ع���م���ال وع��الم��ات م��ن ت���راث لبنان 

َ
وأ

في قطاعاته المختلفة، وهي كثيرة 
فها 

ْ
وغنّية ويعمل المركز على كش

ته 
ّ
ال��ش��ه��ري��ة ومجل م��ح��اض��رات��ه  ف��ي 

الجديدة "مرايا التراث" ومنشوراته 
كاديمية الثقافية التي ُيصدرها 

َ
األ

تباعًا عند ختام كل موسم".
الدكتور  الجامعة  رئيس  وشدد 
ه��م��ي��ة المركز 

َ
ج���وزف ج��ب��را ع��ل��ى "أ

يستمّر  كي  الجامعة  دعمه 
َ
ت ال��ذي 

له  تاريخ  ال  ف�من  مهّمته،  داء 
َ
أ في 

ال مستقبل له وال حاضر، وال يمكن 
ونحن  بتراثنا  اآلخ���رون  يتغّنى  ن 

َ
أ

ال نهتّم به وال نبرزه، كما ال يمكن 
ب��ج��دي��ة 

َ
األ م��ص��در  لبنان  ي��ك��ون  ن 

َ
أ

وي����غ����رق ال����ي����وم ف����ي ج���ه���ل ت���راث���ه 
وبعثرة نتاجه الغنّي. من هنا إيمان 
الجامعة بالدور الذي يقوم به مركز 

التراث".
وك����ان ن��ق��اش م���ع ك���ّت���اب ال��ع��دد 
ومواضيعهم ال�موّزعة على قسمين: 

رش����ي����ف ال��وط��ن��ي"، 
َ
"ل��ب��ن��ان ف���ي األ

رشيف 
َ
والقسم اآلخر: "لبنان في األ

ال��دول��ي". والعدد من 296 صفحة 
حجمًا وس��ط��ًا، يتضّمن 14 دراس��ة 
دة  ك��ادي��م��ي��ة ج��دي��دة م���زوَّ

َ
ت��راث��ي��ة أ

ك��ل��ه��ا ب���وث���ائ���ق وخ����رائ����ط وب��ي��ان��ات 
وِإح��������ص��������اءات وُص�����������������َور ورس����ائ����ل 
للمرة  ��ص��ُدر 

َ
ت تراثية  ومخطوطات 

س���اس���ي���ة من 
َ
األول������ى ع���ن م���راح���ل أ

ت���اري���خ ل��ب��ن��ان ال���ق���دي���م وال��وس��ي��ط 
محفوظات  في  هي  كما  والمعاصر 

ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ح��ل��ي��ة وف����ي م��ح��ف��وظ��ات 
بعض الدول األجنبية. 

ال��ع��دد  وّزع  ال���ل���ق���اء  وف����ي خ���ت���ام 
ول )خريف 

َ
الجديد، ومعه العدد األ

2014) وفيه ملف "التراث اللبناني 
غ���ي���ر ال������م������ادي"، وس���ل���س���ل���ة ك��ت��ب 
"مرايا من تراث لبنان"، وهي تضم 
م��ج��م��وع��ة م���ح���اض���رات اس��ت��ض��اف��ه��ا 
"م�����رك�����ز ال�����ت�����راث ال���ل���ب���ن���ان���ي" م��ن��ذ 
الجامعة  ف��ي   2002 ع��ام  سيسه 

ْ
تأ

اللبنانية األميركية.

ماريا الهاشم

 Je  vous♭ "أكتب لكم من طهران"
écris de téhéran، بهذا العنوان 
تتوجه الصحافية الفرنسية اإليرانية 
دل��ف��ي��ن م��ي��ن��وي ف��ي كتابها ال��ص��ادر 
حديثًا، إل��ى جدها اإلي��ران��ي المتوفى 
ال��ذي شّجعها على زي���ارة إي���ران، عبر 
رسائل تناهز ال�300 صفحة، ولكنها 
ال��ق��راء لتنقل لهم  إل��ى  تتوجه أيضًا 
إي���ران،  أع���وام قضتها ف��ي  تجربة 10 
الوحيدة  الفرنسية  الصحافية  وه��ي 

التي أمضت هذه الفترة في إيران.
وف����ي دردش������ة م���ع "ال���ن���ه���ار" قبل 
ت���وق���ي���ع م���ي���ن���وي ك��ت��اب��ه��ا أم�����س في 
الشهداء،  "ال��ب��رج" في ساحة  مكتبة 
توضح أنها أرادت أن "ت���روي" إي��ران 
ك��م��ا ه����ي: إن��ه��ا ن��ظ��ام ص�����ارم، ول��ك��ن 
ف��ي ال��وق��ت نفسه م��ا ي��ف��اج��ئ ال��زائ��ر 
ناشطات  فالنساء  المجتمع،  حيوية 
ج���دًا، وال��ش��ب��اب ف��اع��ل��ون: 70% من 
اإليرانيين تحت ال�30 سنة. وتقول: 
"أردت أن أروي التناقضات اإليرانية، 
والمجتمع،  السلطة  بين  ال��ت��م��زق��ات 
التقاليد والحداثة، وأردت أن أتجاوز 
ب��إي��ران.  تقترن  التي  "الكليشهات" 
منفصمة  م��ت��ن��اق��ض،  مجتمع  إي�����ران 
ن����وع����ًا م�������ا، إذ ط��ري��ق��ة  ال���ش���خ���ص���ي���ة 
العامة تختلف  األماكن  التصرف في 

ع����ن ت���ل���ك ف����ي ال���م���ن���ازل م���ث���اًل حيث 
إي��ران  بكاملها.  الحرية  عيش  يمكن 
متعددة الوجوه، حافلة بالتناقضات، 
دائمة  وال��ت��م��زق��ات  "فسيفسائية"، 
بين اإلس��الم من جهة والعلمانية من 

جهة أخرى".
النساء  كيف تصف مينوي وض��ع 
ف�����ي إي����������ران؟ ت�����ق�����ول: "اإلي�����ران�����ي�����ات 
ثقافتهن  وربما  وجريئات،  مثقفات 
متطورة ألنهن يواجهن الممنوعات. 
ب��ع��ض ال��م��ه��ن م��م��ن��وع��ة ع��ل��ى النساء 
كالقضاء. أظن أنهن اقتنعن بفكرة 
أن����ه ك���ي ي��ع��ش��ن ي��ج��ب أن ينتهكن 
ال���م���م���ن���وع. اإلي����ران����ي����ات ف����ي ال��ح��ي��اة 
اليومية في لعبة كر وفر مستمرة مع 
يفرضن  أن  واستطعن  الممنوعات، 
أنفسهن، إذ يقدن سيارات، وحتى 
ثمة ن��س��اء س��ائ��ق��ات س��ي��ارات أج���رة، 

ه���ن���اك ن���ائ���ب���ات، م����دي����رات م���ص���ارف، 
ط��ب��ي��ب��ات... ال��ن��س��اء ف��ي ك��ل م��ك��ان، 
والمجتمع اإليراني أنثوي ج��دًا، وفي 
الجامعات الفتيات أكثر من الشباب، 

إذ ثمة نحو 60% من الفتيات".
القاهرة  في  حاليًا  مينوي  تعيش 
"ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة" أك��ث��ر م��ن إي�����ران، على 
مهمتها  أن  وت������رى  وص���ف���ه���ا"،  ح����د 
كصحافية أن تغير األحكام المسبقة، 
"ألن���ن���ا ف���ي ف��رن��س��ا ح��ي��ن ن��ك��ت��ب عن 
هذه المنطقة نضع الجميع في خانة 

واحدة، وال نفرق بين البلدان".  
وع���ن ل��ب��ن��ان ال����ذي ع��اش��ت ف��ي��ه 4 
أعوام تقول إنه بلد لديه القدرة على 
ال��ص��م��ود واالس��ت��م��رار على ال��رغ��م من 
كل شيء، وهذا جانب "سحري" فيه. 

maria.hachem@annahar.com.lb

في رعاية وزير الثقافة ريمون عريجي 
طالب،  فيصل  ال��ع��ام  بالمدير  ممثاًل 
نظم "المركز الدولي لعلوم اإلنسان" 
– ج��ب��ي��ل )ف����ي رع���اي���ة األون��ي��س��ك��و) 
ب�����ال�����ش�����رك�����ة م�������ع "م�����خ�����ب�����ر ال����ش����ب����اب 
والمشكالت االجتماعية" في الجزائر، 
م���ؤت���م���رًا دول���ي���ًا ب���ع���ن���وان "ال���م���درس���ة 
ف��ي مجتمعات م��ا بعد ال��ص��راع: واق��ع 

وتحديات".
واع��ت��ب��ر منسق ال��م��ؤت��م��ر ال��دك��ت��ور 
تشهد  "مجتمعاتنا  أن  خليفة  علي 
تغيرات سياسية واجتماعية جذرية، 
آذنة بأفول حقبة وبداية أخرى، ليس 
األنظمة  فقط على مستوى سقوط 
السياسية بنتيجة الثورات والحروب، 
ب���ل ب��ت��ب��دل ال��م��ن��ظ��وم��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
أي��ض��ًا بفعل ال��ص��راع��ات. وال��م��درس��ة 
في مجتمعات الصراع وما بعده تواجه 

مجموعة من التحديات". 
وق���������ال م���م���ث���ل "م����خ����ب����ر ال���ش���ب���اب 
الجزائر   – االجتماعية"  والمشكالت 
الدكتور فوزي دريدي إن "المدرسة 
ك��م��ؤس��س��ة ل��ل��ت��ن��ش��ئ��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
ت��ع��ي��ش واق����ع����ًا م���ت���أزم���ًا ف����ي ال��ك��ث��ي��ر 

التوقف  م��ا يستدعي  ال��ج��وان��ب،  م��ن 
للنظر في أدواره��ا التي كانت لفترة 
المجتمع  قطاعات  بين  إج��م��اع  محل 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة". أض�����اف أن����ه "ع��ل��ي��ن��ا أن 
ن��س��أل أن��ف��س��ن��ا، ه���ل ال���م���درس���ة هي 
ال���م���ح���رك ل��ل��م��ج��ت��م��ع وم��ن��ت��ج��ة لنخبه 
ضمن سياق الحرية والديموقراطية، 
أم تخضع دومًا لتجاذبات بين فئات 

المجتمع كلها؟".
واع���ت���ب���ر م���دي���ر ال���م���رك���ز ال���دك���ت���ور 
أدونيس العكره أن "المدرسة يجب 
ب��واس��ط��ة  ن��ض��ال��ي��ة  أداة  ت��ت��ح��ول  أن 
م��ؤس��س��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي ال���ذي 
ال��م��درس��ة ف��ي مجتمع  ي��ط��رح مسألة 
م��ا قبل ال��ص��راع وم��ا ب��ع��ده، خصوصًا 
م��ّرت  كلها  ال��ع��رب��ي��ة  مجتمعاتنا  وأن 
ب���م���راح���ل ن���زاع���ي���ة داخ���ل���ي���ة ع��رض��ت 
أصبحنا  وال��ي��وم  للتفكك،  المجتمع 
ف��ي مرحلة م��ا بعد ال��ص��راع، م��ا يعني 
السالم  أن تحقق  ال��م��درس��ة  على  أن 
داخ��ل مجتمعها"، الفتًا إل��ى أن على 
المدرسة أن تنقل المجتمع من السلم 

األهلي إلى السالم الدائم.
ال����م����درس����ة  أن  ط����ال����ب  واع����ت����ب����ر 

ت���س���ت���ح���ق م���ن���ا اس���ت���ج���م���اع ال��ه��م��م 
واإلرادة وطاقات  والنوايا  والقدرات 
الثاني  البيت  جعلها  على  اإلص����رار 
ب����ع����د األس��������������رة، ل����ب����ن����اء ال����م����واط����ن 
وت��ح��ص��ي��ن ال���وط���ن ض���د ال��ص��راع��ات 
واألخ�������ط�������ار وال����م����ح����ن واالن����ق����س����ام 
وال���ت���ش���رذم وال��ت��خ��ل��ف ع���ن ال��ل��ح��اق 
أن���ه علينا أن  ال��ت��ق��دم. ورأى  ب��رك��ب 
نجعل من المدرسة أساسًا للتنمية 
ال��ب��ش��ري��ة ال��ت��ي ه���ي ع��م��اد التنمية 
"هل  س��ائ��اًل:  وغايتها،  المستدامة 
تعّبر أنظمتنا التربوية عن التحوالت 
ال��ع��م��ي��ق��ة االج���ت���م���اع���ي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة 
التي  واالق��ت��ص��ادي��ة  والتكنولوجية 
الكبرى؟  وم��ي��زت��ه  العصر  ه��ي سمة 
وم���ا م���دى رع���اي���ة ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي 
لمؤسساته التعليمية؟ وهل عملت 
مدارسنا على توطيد دعائم العمل 

الفريقي؟".  
ووق���ع ات��ف��اق ش��رك��ة وت��ع��اون بين 
العكره ورئيس جامعة سوق أهراس 
ال���ج���زائ���ري���ة ال���دك���ت���ور زب���ي���ر ب���وزب���دة. 
وب��������دأت ال���ج���ل���س���ات ب���م���ش���ارك���ة 18 

متخصصًا وخبيرًا اجتماعيًا وتربويًا.

)حسن عسل( مينوي توقع كتابها.  

يوم الحركات الشبابّية 
يف العائلة املقّدسة - جونيه

توضيح

ت��ح��ت ش���ع���ار "م���ع���ًا ل��ن��ب��ن��ي ال��س��الم 
مت 

ّ
م��ع��ًا ل��ن��ع��ي��ش ال��م��واط��ن��ّي��ة" نظ

ال��م��ق��ّدس��ة  ال��ع��ائ��ل��ة  م���درس���ة  إدارة 
الفرنسّية في جونيه لقاًء ضّم كاًل 
  ( MEJ( م��ن ال��ح��رك��ة اإلف��خ��ارس��ت��ّي��ة
���اف���ة وال����دل����ي����الت. 

ّ
وف����وج����ي ال���ك���ش

وهدف اللقاء إلى التعّرف على هوّية 
اآلخر المختلف وقبوله والعمل معه 

إلنجاح مشروع واحد مشترك.
وض�������ّم ال����ل����ق����اء أك����ث����ر م�����ن 250 
 ج�����ال�����وا ف��ي 

ً
م���ش���ت���رك���ًا وم����ش����ت����رك����ة

مدينة جونيه ضمن فرق تشّكلت 
م���ن ع��ن��اص��ر م���ن ال���ح���رك���ات ال��ث��الث 
ل����ي����خ����ت����ب����روا م����ع����ن����ى ال����م����واط����ن����ّي����ة 

وال��م��ش��ارك��ة م��ن خ���الل ورش عمل 
���س���م ه���ذا ال��ي��وم 

ّ
ول��ع��ب��ة واح�����دة. وات

والمحّبة  والصداقة  اإللفة  من  بجو 
الشبابّية  ال��ح��رك��ات  أواص����ر  ش���ّدت 
���ة ال���ع���ائ���ل���ة ال��م��ق��ّدس��ة 

ّ
ت���ح���ت م���ظ���ل

بقّداس  اللقاء  واختتم  الفرنسّية. 
إحتفالي.

وق��ال��ت م��دي��رة ال��م��درس��ة االخ��ت 
"ال����ل����ق����اء  أّن  ح���������داد  ك���ل���ي���م���ان���ص 
ي��أت��ي ف��ي إط���ار اك��ت��ش��اف التالمذة 
لذواتهم ولآلخر ولثقافتهم، ونحن 
في  المساعي  ه��ذه  نشجع  سنبقى 
زم����ن ت���ت���س���ارع ف��ي��ه وت���ي���رة ال��ع��ن��ف 

واالبتعاد من اآلخر".

ف������ي م������وض������وع "ال������ي������وم ال���وط���ن���ي 
اإلعاقة"  ذوي  حقوق  مع  للتضامن 
ف����ي ن���ه���ار أم������س، ورد خ���ط���أ اس���م 

لحقوق  الوطنية  الجمعية  رئيسة 
األشخاص ذوي االعاقة، والصحيح 

أنه الدكتور نواف كبارة.

مـوجــز

"يسَتقبُله لبناني" 
يام في قصر پ�اريس البلدي، 

َ
 كثيفًا كان الحضور قبل أ

مه رئيس الجمهورية فرنسوا هوالند، في احتفال  يتقدَّ
كاديميا الفرنسية باستقبال عضو جديد للمقعد رقم 2 

َ
األ

�ي 
ّ
لكسندر دوما) الذي شغر بوفاة هكتور بيانكيوت

َ
)كرسي أ

عضاء 
َ
ون كبيُر األ ه داني ال فيري��ير. وقف جان دورِمسُّ

ُ
وجاء يمأل

عهدًا )منذ 1973) يفتتح قائاًل: "نستقبل اليوم كاتبًا 
رجنتيني 

َ
�َنديَّ الجنسية، في مقعد كاتب أ

َ
صل ك

َ
هاي��ي�ت�يَّ األ

صل فرنسّي الجنسية من جذور ِإيطالية، يستقبله بيننا 
َ
األ

كاديميا 
َ
كاتب لبناني. وهذه هي الميزة الجامعة في األ

الفرنسية".
رجنتين 

َ
 هاي�ي�تي وكندا واأل

َ
َمل

َ
كاديميين ش

َ
 هكذا، كبير األ

مين معلوف اختصره بكلمة 
َ
وفرنسا وِإيطاليا معًا، وحين قّدم أ

واحدة: "اللبناني"، واكتفى.
مين معلوف، باسم 

َ
بنان وقف أ

ُ
 بهذا الجالل الفخم ِلل

ربعين خالدًا، ُيجيب عن خطاب الوافد الجديد )الثاني من 
َ
األ

 اللغة: 
َ
القارة السوداء بعد ليوپ�ولد سيدار سنغور) يمّجد رابط

غُمرنا 
َ
 بيننا، ال َيعود منفى. وحين ت

ُ
د اللغة وحِّ

ُ
"المنفى، حين ت

دب، ُيصبح 
َ
ّول الذي هو األ

َ
 االنتماء ِإلى الوطن األ

ُ
سعادة

مين استرَجع الُبعاد 
َ
ّن األ

َ
الص". وكأ

َ
كاُمٍل وخ

َ
رَض ت

َ
المنفى أ

بواب في وجوههم، 
َ
ه وُيغِلق األ بناَء

َ
عن الوطن الذي ُيهّجر أ

لون"، وقال 
َّ
ر ما في كتاَب�ي�ه "الهويات القاتلة" و"المضل

َّ
ك

َ
َتذ

َ
ف

للوافد الجديد: "في كل العصور لنا مع التاريخ مواعيد، ولنا 
ن نحجز لنا موعدًا 

َ
 في بالنا دائمًا أ

َ
محطاٌت مع َمن عبروا. فلي�ب�ق

عبر الحياة ويفوتنا هذا الموعد".
َ
مع التاريخ، فال ن

ن تتوّحد الجنسيات والبلدان تحت 
َ
 ِعبرتان من هذا السرد: أ

عالم من كل ثقافة 
َ
سقف الثقافة واآلداب والفنون، فيلتقي األ

ن يكوَن لبنان 
َ
وحضارة وتراث ويشّكلون معًا ِإرث الخالدين، وأ

كثر من كلمة واحدة: 
َ
جامعًا هذا اإِلرث فال يحتاج تقديمًا بأ

اسمه.
 داني ال فيري�ير من 

َ
كاديميا نقش

َ
وِإذا على سيف األ

فريقية القديمة رمَزها ِإله مفترق الطرق، 
َ
ديانة ال�ڤ�ودو األ

 لبنان رمز وطنه مفترق 
َ
رزة

َ
 على سيفه أ

َ
ش

َ
مين معلوف نق

َ
فأ

وروپ التي اختطفها 
ُ
نه وطن أ

َ
َر في خطابه أ

َ
الحضارات وذك

كبير اآللهة زوس عن شاطئ ُصور، ووطُن قدموس منِشِئ 
بجديات اليونانية والالتينية 

َ
مِّ األ

ُ
بجدية الفينيقية القديمة أ

َ
األ

والالحقات. 
فون، فالتراث  وطانهم وبها يتعرَّ

َ
فون بأ هكذا المبدعون ُيَع�رِّ

العبقري، آدابًا وفنونًا وثقافاٍت وحضارات، هو الباقي للتاريخ 
ر 

َ
ز وطنًا عن آخ  بعد الجيل، وهو الذي ُيميِّ

ُ
حين ينقضي الجيل

 واحدة 
ً
 الوطن ِإلى ابِنه كلمة

ُ
ر، فتكون نسبة

َ
وَيجَمع وطنًا بآخ

مين معلوف.
َ
كما فعل جان دورمسون في تسمية أ

مين، َمن يعرف كيف َيحجُز له 
َ
َر أ

َ
ك

َ
هم، كما ذ

َ
ويبقى األ

ُرب عن سنواته شمُس المواعيد.
ْ
غ

َ
ن ت

َ
موعدًا مع التاريخ قبل أ

ش��م��ل��ت ج���ول���ة ب����و ص���ع���ب ث��الث��ة 
الرسمية حيث  مراكز لإلمتحانات 
الرسمية  ثانوية ضبية  في  بدأها 
ي���راف���ق���ه ال���م���دي���ر ال����ع����ام ل��ل��ت��رب��ي��ة 
رئ��ي��س ال��ل��ج��ان ال��ف��اح��ص��ة ف���ادي 
يرق، ورئيسة منطقة جبل لبنان 
التربوية فيرا زيتوني، وانضم إليه 
في متوسطة شكيب ارسالن في 
ف�������ردان رئ���ي���س م��ن��ط��ق��ة ب���ي���روت 
ال��ت��رب��وي��ة م��ح��م��د ال��ج��م��ل وإن��ت��ه��ت 
ف���ي ج���ول���ة إل����ى ث��ان��وي��ة ال��غ��ب��ي��ري 

للبنات. 
وت���ح���دث ب���و ص��ع��ب ب��ع��د ال��ج��ول��ة 
ف����ق����ال: "ي���ت���ق���دم إل�����ى ام���ت���ح���ان���ات 

 55144 ال���م���ت���وس���ط���ة  ال����ش����ه����ادة 
م����رش����ح����ًا وه�������و ع�������دد ال��م��س��ج��ل��ي��ن 
الترشيح  بطاقات  على  الحاصلين 
وه��ن��اك غ��ي��اب ف��ي ب��ي��روت ب��ل��غ 13 
ف���ي ال��م��ئ��ة وذل�����ك ب��س��ب��ب ال��ت��ق��دم 
ب��س��ب��ب  أو  ال���ف���رن���س���ي���ة  ل���ل���ش���ه���ادة 

المرض وهي نسبة عادية".
أض��اف: "إن اإلمتحانات طبيعية 
وت��ج��رى ب��ه��دوء ت���ام، وق��د تحدثت 
إل�����ى رؤس�������اء ال���م���ن���اط���ق ال���ت���رب���وي���ة، 
ال���ذي���ن أك�����دوا أن��ه��ا ت��س��ي��ر ب��ه��دوء 
"إتصلنا  ت��اب��ع:  المناطق".  ك��ل  ف��ي 
بالمدير العام لقوى األمن الداخلي 
ال��ل��واء اب��راه��ي��م بصبوص ف��ي شأن 

التأخر في إيصال المسابقات لعدد 
م���ن ال���م���راك���ز ب��س��ب��ب زح��م��ة ال��س��ي��ر 
أن��ه ع��ال��ج األم��ر  الصباحية ووج��دن��ا 

بصورة فورية".
التصحيح  ع���ن  س����ؤال  ع���ن  وردًا 
وال��ن��ت��ائ��ج ق�����ال: "إن ال��ج��م��ي��ع ب��ات 
األم����ر  وأن  إف���������ادات  ال  أن  ي����ع����رف 
وإص���دار  التصحيح  لجهة  م��ح��س��وم 
النتائج، وقد حضر رؤساء الرابطات 
معنا في المؤتمر الصحافي لتأكيد 
التزام أفراد الهيئة التعليمية متابعة 

النهاية  ح��ت��ى  اإلم��ت��ح��ان��ات  أع��م��ال 
الرغم من عدم حصولهم على  على 
الوضع  ألن  ال��ي��وم،  حتى  السلسلة 
ال��س��ي��اس��ي ال ي��س��م��ح ب��ال��ت��ش��ري��ع". 
وت������ح������دث ع������ن ال����م����رش����ح����ي����ن م��ن 
ال���الج���ئ���ي���ن م����ؤك����دًا ح�����رص ل��ب��ن��ان 
لجميع  كحق  التعليم  تقديم  على 
الموجودين على أرضه، بمعزل عن 
من  والوطنية  السياسية  المواقف 

تداعيات اللجوء.
وف����ي ال��م��ن��اط��ق، ل���م ت��س��ج��ل أي 

حوادث تذكر.
ف�����ف�����ي ال�������ش�������وف )"ال�������ن�������ه�������ار") 
ج�������������رت االم��������ت��������ح��������ان��������ات ف����������ي 4 
م����راك����ز ه����ي ث����ان����وي����ات، ب��ع��ق��ل��ي��ن، 
ال��م��خ��ت��ارة، دي���ر ال��ق��م��ر، ك��ف��رح��ي��م، 
وس�����ط إج����������راءات أم���ن���ي���ة م���ش���ددة 
ل���ع���ن���اص���ر م�����ن ال���ج���ي���ش ال��ل��ب��ن��ان��ي 
 وال������درك خ����ارج ال��م��راك��ز وداخ��ل��ه��ا.

انطلقت  )"ال����ن����ه����ار")،  ع��ك��ار  وف����ي 
االم���ت���ح���ان���ات ال��رس��م��ي��ة ل��ل��ش��ه��ادة 
ال����م����ت����وس����ط����ة "ال�����ب�����ري�����ف�����ي�����ه" ف��ي 

محافظة عكار حيث توزع التالمذة 
ال��م��م��ت��ح��ن��ي��ن ع���ل���ى 1٢ م����رك����زا ف��ي 
ال��م��ح��اف��ظ��ة م��وزع��ي��ن ف���ي ث��ان��وي��ات 
وم������دارس ح��ل��ب��ا، ب���رق���اي���ل، ب��زب��ي��ن��ا، 
القبيات وقبة  الشيخ طابا،  ببنين، 

شمرا.
أم����ا ف���ي م��رج��ع��ي��ون )"ال���ن���ه���ار")، 
ف���ل���وال ع��ب��دال��ل��ه ط���ال���ب اب����ن ال�����63 
ع��ام��ا، ل��ك��ان��ت ام��ت��ح��ان��ات ال��ش��ه��ادة 
ع��ادي��ة،  المنطقة  ف��ي  ال��م��ت��وس��ط��ة 
ميزة ورسالة  وج��وده اضفى  ان  اال 
ان العلم ال يحده عمر وال سنوات. 
يصغرونه  الذين  التالمذة  وكبقية 
ب���ع���ق���ود ورب����م����ا م����ن ه����م م����ن ج��ي��ل 
أح������ف������اده دخ������ل ال����م����رك����ز وج���ل���س 
ع���ل���ى م���ق���ع���ده م���ن���ت���ظ���رًا م��س��اب��ق��ت��ه 
آم��ال في  التي تحّضر لها واس��ت��ع��ّد 
الحصول على شهادة حرمته منها 

ظروف أمنية ومعيشية...
وفي صيدا ومنطقتها، انطلقت 
االم��ت��ح��ان��ات وس���ط اج����واء ه��ادئ��ة، 
ال���م���رش���ح���ي���ن 2733  ع������دد  وب����ل����غ 
موزعين على 2080 انكليزي و653 
المنطقة  رئ��ي��س  وتفقد  ف��رن��س��ي. 
عباس  باسم  الجنوب  في  التربوية 
سير االمتحانات في بعض المراكز، 
للتعاون من  المعنيين  ودع��ا جميع 
اكمل  على  وانجازها  انجاحها  اج��ل 

وجه.

هدوء َطَبع االمتحانات الرسمية يف يومها األول للشهادة املتوّسطة "البريفيه"
والالفت تسجيل غياب بلغت نسبته 13 يف املئة يف بيروت

)حسن عسل( وزير التربية والمدير العام يّطلعان على مسابقة احدى المرشحات في مدرسة شكيب ارسالن في فردان. 

انطلقت أمس اإلمتحانات الرسمية 
للشهادة المتوسطة )البريفيه( في يومها 
األول بجولة لوزير التربية الياس بو صعب 

أدلى في خاللها بتصريح أفاد فيه "أن 
اإلمتحانات تسير بهدوء ومن دون أي 

مشكالت". ولفت إلى أن عددًا قلياًل من 
مراكز اإلمتحانات تأخر وصول األسئلة إليه 

لدقائق وتمت إضافة الوقت للتالمذة 
تعويضًا عن التأخير. 

أزرار 598
هنري زغيب

العدد الخاص من مرايا التراث
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تتمات الصفحة األولى

غسان تويني

املطران جورج خضر

صعب الكالم عن موت بقي عندك مرًا ولكن األيام تنقضي وعليك ان 
تستبقي حلوها حتى ال تموت أنت. أظن اني احتفظت بشيء من الهدوء 
في الكالم عن هذا العزيز ألتمكن من الحق. غير انه ذهب. صعوبتي في ان 
الرجل كان عظيم الخالبة وان الخالبة تعرقل تعبيري. وما زاد في صعوبتي 
اني عرفت غسانا في احتدام محبتي للمسيح وكان ال يزال في المسيح 
فتيا. وأظن ان فتوته هذه بقيت في ذهني وقلبي ولست مستعدا لبرودة 
فّي أراه عليها. وأنا عارف بأني أموت قبل غسان لكوني أسّن غير ان ربكم 

يرتب األعمار.
هل مشكلتي مع سن غسان ألنه أفتى وان لم يكن بكثير؟ نمضي، 
كلنا يمضي ويجمع الله وجوهنا في الرحمة اليوم وغدا حتى تزول السماء 
واألرض. ثالث سنوات كثيرة وبعض األحبة استدعاهم ربهم ورقدوا في 

الرحمة. ليس لي مكان واحد مع غسان ولكن متى ألقاه؟
ك��ل م��ا مضى ذك����رى. إل���ى متى ال��ل��ق��اء؟ ث���الث س��ن��وات ك��ان��ت كثيرة 

وكثيفة ولكنا جميعا إلى موت ونلتقي فقط في رحمة ربك.
بعض من فرحي اني التقيت غسانًا وهو دون العشرين وكان يتفتح 
لإليمان بعقله بعد أن شاهده في قلبه في الفتوة. وأظن انه على نضج 
هذا العقل بقي على رؤية ربه في شباب ظل عليه. ما كان يذهلني في 
ا أكبر ألني أعرف مصدره في العائلة 

ً
انه حافظ على إيمانه وأدركه إدراك

وفيها مصدره قلب أمه ولكني أعرف أيًضا ان بعًضا منه كان يتضح له في 
الجامعة وان شيئا من عمقه كان يجيئه من رفاق له. إيمانه في كنيسته 

التي عرفها بخاصة من أمه مع اعتقادي ان أباه كان في حقيقته مؤمنا.
كنا في مطالع األربعينات شبانا طالبا في بيروت نصلي في دير البلمند 
وغسان معنا ومرة ترك إليه ان يؤم الصالة فسمعته ال يتقيد بالصلوات 
التي بين يديه ولكنه يؤلف وكنا نتعجب ان شاًبا غير مشهور بالتزامه 
ال��ذي معه.  الكتاب  ف��ي  م��دون��ة  إلهية غير  ك��ان يقول كلمات  الكنسي 
األرثوذكس يحبون الصالة المكتوبة ولكنه لم يتقيد بها ولم يخرج عنها. 
كيف كان معنا ولم يكن منا؟ ربما كان سره عندي كما كنت أراه آنذاك 
في بدء معرفتي به انه كان من العصر ومع ذلك ما كان من ق��راء كتبنا. 
هكذا تكون األشياء ان آمنت بأن الرب حر ان يتجاوز ما كتب وما استقرأ 

وانك تأتي إليه منه دون ان تعبر الكتب.
غسان تويني كان خلقا جديدا من حيث انك ال تعرفه من الكتب وال 
لتفهمهم.  تحبهم  ان  يجب  الذين  الناس  أولئك  من  هو  عنه.  قيل  مما 
هذا طبعا يعرقل الذين يهتدون بالعقل وحده. ولكن نحن المؤمنين لنا 

وسائل أخرى للفهم.
عبر غسان تويني هذا الوجود حرًا من كل المعوقات مرتبطا بالرب أكثر 
باإللهيات كثيرا على طريقة  مما يظن بعضهم ولكنه خفر وال يتلفظ 

األتقياء.
قليلي  قليال  يمارسون  الذين  ليس  إيمانه.  عرفت  وأن��ا  ذه��ب غسان 
اإليمان بالضرورة. المؤمن يعرف عند الملمات. وغسان رجل األوجاع كما 
يقول الكتاب عن السيد. وأع��رف ان��ه ك��ان ال يقرأني وأن��ا لم أكتب عنه 

كثيًرا. الصداقة كانت تمنعني عن ذلك.
ذهب غسان ونحن حافظوه وحفظة لتراثه وأنا احفظه كما كان عندما 
كنا نجتمع في حضرة أمه أي عندما كان قلب كل واحد يتكلم مع اننا كنا 
تعلمنا شيئا من العقل. كان يؤمن بشارل مالك وتتلمذ عليه. كنت على 

مودة مع الدكتور مالك ولكني تتلمذت في أماكن أخرى.
ذهب غسان وإذا صح التعبير أقول إن هذا كان عندي مؤلًما ال من ناحية 
عاطفية فحسب ولكن من حيث اننا تالقينا روحيا في انضمامنا الواحد 
العميق إلى كنيستنا قبل ان تكون معروفة عند الخاصة من المفكرين. 

الموت صعب أيًضا عند الذين يحسون انهم واحد في الفكر وليس فقط في 
العاطفة. مشكلتي مع بعض الذين ذهبوا عنا ليست في انهم ت��واروا ولكن 
في اننا غير قادرين اليوم على التخاطب. المواجهة في هذه الدنيا أمر طيب. 
تعزيتي في غسان كثيرة الوجوه ولكن واح��دا منها انه إذا اصغى وإذا تكلم 

ترى نفسك مع عقل وقلب.
السماء إذا أدركناها تنهي هذه األوجاع. الكثيرون سوف يدركونها وهم ال 
يعلمون. هل إيماني كبير إذا لم أحسن ان اجتمع إلى رفاقي لكوني سألقاهم 

في الملكوت ولكوني قادرا على االنتظار؟

نصرالله يتبّنى قرار الحكومة يف عرسال

وزارية ل�"النهار" ان سقف الشروط التعجيزية التي تطرح تحت وطأة التهديد 
بشل طويل للحكومة، بات يفتقر الى قاعدة سياسية واسعة بعد بت موضوع 
ال��وزراء ونزعه من السجاالت والخالفات  عرسال في الجلسة االخيرة لمجلس 
الوزارية كما التمديد للمواقع القيادية في قوى االمن الداخلي. ولفتت الى ان 
مجاراة بعض قوى 8 آذار "التيار" في موقفه من تعطيل قرارات مجلس الوزراء 
بدأت تظهر بعد الجلسة االخيرة متمايزة في نبرتها عن مواقف وزراء "التيار" 
وليست بالحدة التي تطبع اتجاهات هؤالء الوزراء. ومع ان االمر ال يعني بحسب 
هذه االوساط ان حلفاء التيار وال سيما منهم "حزب الله" هم في وارد التراجع 
للواقع  مواكبة  ثابتة ستبقى  ثمة ضوابط  ان  واضحا  يبدو  فانه  دعمه،  عن 

الحكومي مما قد يقّصر أمد الشلل.

جدول االعمال
ال��وزراء الخميس المقبل  وعلمت "النهار" أن ج��دول أعمال جلسة مجلس 
سيوزع اليوم على الوزراء وهو يتألف من بنود جدول الجلسة السابقة البالغة 

81 بندا على أن تضاف عليه بنود جديدة.
وص��رح وزي��ر العمل سجعان ق��زي ل���"ال��ن��ه��ار" ب��أن وزراء "ال��ل��ق��اء ال��ت��ش��اوري" 
الثمانية ال��ذي��ن اج��ت��م��ع��وا أم���س ف��ي م��ن��زل ال��وزي��ر ب��ط��رس ح���رب ف��ي حضور 
أعمال  ب��ج��دول  التمسك  ق����رروا  سليمان  وم��ي��ش��ال  الجمّيل  أم��ي��ن  الرئيسين 
الدولة من الشعب بتجميد قضاياه. وال  الجلسة، وق��ال: "ال يجوز أن تنتقم 
نتمسك بجدول االعمال نكاية، وإنما بسبب غياب رئيس الجمهورية المبرر 
الوحيد لبقاء الحكومة هو تيسير شؤون الناس والدولة. وعندما نضرب مبرر 

وجودها فكأننا أسقطناها".  
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق أب��ل��غ وزي���ر ال��ع��دل أش���رف ري��ف��ي "ال��ن��ه��ار" أن��ه يتوقع أن 
"تستمر جلسات مجلس ال���وزراء مع تعطيل ال��ق��رارات". وق��ال: "لست خائفا 
على الواقع الحكومي وال من التعطيل لفترة طويلة، إذ أن هناك على رغم كل 
الصعاب حكماء ليحافظوا على الحد االدنى من عمل المؤسسات التنفيذية". 
وسئل هل يتوقع أن يتكرر في الجلسة المقبلة لمجلس ال��وزراء ما جرى في 
الجلسة االخيرة، أجاب بااليجاب، لكنه رأى أن االمور ستتغّير خالل أسبوعين 

أو ثالثة أسابيع.

نصرالله 
في أي حال، برزت في الكلمة التي ألقاها االمين العام ل�"حزب الله " السيد 
تبنيه  لجهة  وخصوصا  الداخلية،  الملفات  ف��ي  ه��ادئ��ة  نبرة  نصرالله  حسن 
بوضوح قرار مجلس الوزراء في شأن عرسال. وقد حرص تكرارا على التشديد 
على "اننا لم نفكر ولم نقل إننا سندخل بلدة عرسال، بل قلنا إن هذه البلدة 
"الكف  ال��ى  دع��ا  وبعدما  بتحريرها".  وأهلها  الجيش  يقوم  ان  ويجب  محتلة 
عن التجييش المذهبي" أشار الى "ان قرار مجلس ال��وزراء استعادة الجيش 
السياسي  النقاش  دائ��رة  البلدة خرجت من  ان  لبلدة عرسال واض��ح ويعني 
وصارت في أيدي الجيش والكل ينتظرون هذا القرار وعلى الحكومة توفير 
كل سبل النجاح له". واعتبر في المقابل ان معركة جرود عرسال التي يخوضها 

الحزب "ستسهل بشكل كبير وتخفف االعباء عن الجيش اللبناني والخطوات 
بلدة عرسال الن ذل��ك من  ال��ى  "ل��ن يدخل  الحزب  ان  المطلوبة منه"، مكررا 

مسؤولية الدولة والجيش". 
مليون  بتهجير  اسرائيلية  تهديدات  على  نصرالله  رد  آخ��ر،  سياق  وف��ي 
ونصف مليون لبناني في حال نشوب حرب جديدة مع الحزب فهدد اسرئيل 
على  فرضت  اذا  المقبلة  الحرب  في  االسرائيليين"  ماليين  "بتهجير  ب��دوره 

لبنان.
وفي م��وازاة كلمة نصرالله، تحدث إعالم "حزب الله" عن سيطرة مقاتليه 
امس تماما على سهل الرهوة في جرود عرسال بعد فرار عشرات المسلحين 
الثالجة  على جبل  الخيل كما سيطروا  وادي  اتجاه  في  النصرة"  "جبهة  من 
االستراتيجي في جرود فليطة بمنطقة القلمون السورية، وتقدموا نحو سهل 
شعبة القلعة بعد السيطرة على حرف وادي ال��دب. وأش��ار اع��الم الحزب الى 

سيطرة مقاتليه بعد ظهر امس على جبل شعبة القلعة في جرود عرسال.

جعجع
اللبنانية" سمير  ب��رزت مواقف ح��ادة لرئيس حزب "القوات  المقابل،  في 
جعجع من معطلي االنتخابات الرئاسية ومن "حزب الله" في االحتفال الحزبي 
االول ل�"القوات" بعد صدور "اعالن النيات" بينها وبين "التيار الوطني الحر". 
وق��ال جعجع ان "اإلمعان في تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية لم تعد 
تداعياته محصورة بموقع الرئاسة فحسب، وإنما بات يرمي بظالله فراغًا وشلال 
على المواقع الدستورية واألمنية الواحد تلو اآلخر"، الفتًا الى ان ذلك "ينسف 
 مسيحي - مسيحي، وُيثير 

ٌ
ادع��اءات البعض أن الفراغ الرئاسي سببه خالف

بمعزٍل  بالتعطيل،  القائمون  اليها  التي يسعى  النهائية  الغاية  في  شكوكًا 
ي خلفها". وتساءل جعجع: "كيف 

ّ
عن بعض أوراق التوت التي يحاولون التلط

صّدق أن بعضهم ُيدافع عن لبنان في القلمون، وباقي سوريا، وفي العراق 
ُ
ن

صّدق 
ُ
ل لبنان في قصر بعبدا، قلب لبنان بالذات؟ كيف ن

ّ
واليمن، وهو يعط

انهم يريدون رئيسًا قويًا، وهم لم يتحّملوا رئيسًا توافقيًا بامتياز؟".

جيرو
في سياق آخر، علمت "النهار" أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان فرنسوا 
جيرو سيعود الى بيروت في نهاية الشهر الجاري أو مطلع تموز المقبل في 
مهمة خاصة بلبنان تسبقها  اتصاالت مع إيران والسعودية والفاتيكان خالفا 
لزيارته التي انتهت أمس والتي كانت مخصصة لترؤس اجتماع سفراء فرنسا 
في الشرق االوس��ط. وعشية سفره أقيمت مأدبة عشاء على شرفه في مقر 
وتخللها  آذار  و14   8 ق��وى  م��ن  فيها شخصيات  ش��ارك��ت  الفرنسي  السفير 

تشاور في إمكان إيجاد مناخ جديد في لبنان يواكب االستحقاقات.
ويشار أخيرا الى بدء االمتحانات الرسمية أمس للشهادة المتوسطة وسط 

أجواء طبيعية في كل المناطق اللبنانية.

مجلس األمن "غاضب" من الهجمات

"قلقهم العميق" من تصاعد مستوى العنف في سوريا، ومع تنديدهم ب�"كل 
المرافق  المدنية، بما في ذلك  التحتية  المدنيين والبنية  العنف ضد  أعمال 
عن  المدنيين، فضال  على  الهجمات  ك��ل  م��ن  "غضبهم  ع��ن  ع��ب��روا  الطبية"، 
الهجمات العشوائية، بما في ذلك بواسطة القصف المدفعي والجوي، مثل 
استخدام البراميل المتفجرة التي أفيد عن استخدامها على نطاق واسع في 
األيام األخيرة في محافظة حلب والمناطق األخرى في كل أنحاء سوريا، مخلفة 
العديد من القتلى والجرحى من المدنيين، وبينهم أطفال". وأبرزوا  "ضرورة 
اح��ت��رام ال��واج��ب��ات المنصوص عليها ف��ي ال��ق��ان��ون اإلن��س��ان��ي ال��دول��ي ف��ي كل 
األحوال من كل األطراف"، وخصوصًا "واجب التمييز بين السكان المدنيين 
والمقاتلين، وحظر الهجمات العشوائية والهجمات على المدنيين واألهداف 

المدنية". ودعوا الى "التنفيذ الفوري والكامل"للقرارات ٢١٣٩ و٢١٦٥ 
و٢١٩١ والبيان الرئاسي في تشرين األول ٢٠١٣".

 وأكد أعضاء مجلس األمن "المسؤولية الرئيسية للسلطات السورية 
عن حماية السكان في سوريا"، مشددين على أن "أطراف النزاع المسلح 
يتحملون المسؤولية األساسية عن اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان 
حماية المدنيين". والحظوا زيادة الهجمات اإلرهابية التي يشنها تنظيم 
"ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة – داع����ش" و"ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة" وغ��ي��ره��م��ا م��ن األف���راد 
"ال��ق��اع��دة"،  بتنظيم  المرتبطين  وال��ك��ي��ان��ات  وال��م��ؤس��س��ات  وال��ج��م��اع��ات 
التي ترتكب". وك��رروا  اإلرهابية  األعمال  انهاء  ب�"التزام  الجميع  مطالبين 
أن "اإلرهاب بكل أشكاله ومظاهره يشكل واحدًا من أخطر التهديدات 
للسلم واألمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية إجرامية ال يمكن تبريرها أيا 
تكن  دوافعها، وأينما وقعت، وفي أي زمان وكائنًا من كان مرتكبوها". 
وخلصوا الى أن "الحل المستدام الوحيد لألزمة الحالية في سوريا هو من 
الكامل  التنفيذ  خالل عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية من أجل 

لبيان جنيف في ٣٠ حزيران ٢٠١٢".    

اعتقال 14 روسيًا
وفي موسكو، نقلت وكالة "ريا - نوفوستي" الروسية لألنباء عن سفارة 
روسيا لدى انقرة، ان السلطات التركية أوقفت 14 روسيا بينهم طالبة 

في جامعة موسكو كانوا يحاولون االنتقال الى سوريا.
ان فرفارا  ايغور ميتياكوف  السفارة  باسم  الناطق  المصدر عن  ونقل 
كارولوفا )19 سنة( طالبة العلوم السياسية في جامعة موسكو التي اعلن 
سابقا عن توقيفها في كيليس، نقطة العبور الى سوريا، كانت في رفقة 

13 آخرين.
 ونقلت قناة "اليف نيوز" الروسية المعروفة بصالتها  باالستخبارات 
الروسية عن مصدر في قوات االمن المحلية، ان الشرطة التركية اوقفت 

ايضا اربعة من اذربيجان ضمن المجموعة.
 من جهة اخرى، أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق األوسط 
وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف محادثات مع 
مساعد وزير الخارجية القطري محمد الرميحي، تناولت الوضع في اليمن 

والعراق وسوريا إضافة إلى سبل تنشيط التعاون الثنائي بين البلدين.

طرفا النزاع الليبي يناقشان مسودة اتفاق محدثة 

)و ص ف(

اعلنت بعثة االمم المتحدة الى ليبيا ان ممثلين لطرفي النزاع في 
ا من االثنين المقبل مسودة  هذا البلد سيناقشون في المغرب بدء
اتفاق سياسي محدثة خالل جولة جديدة من الحوار الهادف الى 

انهاء النزاع.
وقالت البعثة الجمعة في بيان ان "الجولة المقبلة لجلسات الحوار 
السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب ستبدأ في 8 حزيران"، 
في معاودة لهذا الحوار المتوقف منذ نيسان. واضافت: "سوف 
يناقش المجتمعون في الصخيرات المسودة الجديدة لالتفاق 

السياسي باالستناد إلى المالحظات التي قدمها االطراف اخيرا"، 
مشددة على ان لديها "اقتناع راسخ ان هذه الجولة ستكون 

حاسمة".
وتشهد ليبيا نزاعا على السلطة تسبب بانقسام البالد  الصيف 
الماضي بين سلطتين، حكومة ومجلس معترف بهما دوليا في 

الشرق، وحكومة ومجلس يديران العاصمة بمساندة تحالف 
جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

فاطمة عبدالله

أثمر انتقال ميشال أبو سليمان 
الى شاشة "المستقبل" اختياره 
ال����ى ج���ان���ب ك���اري���ن س���الم���ة في 
ال��ت��ق��دي��م. َم��ن ي��س��أل ع��ن أهلية 
أّن  ات������زان، ط��ال��م��ا  أو  م��وه��ب��ة  أو 
��ح��َس��م ب���ال���م���داورة؟ بعد 

ُ
األم����ور ت

ب���وال ي��ع��ق��وب��ي��ان وم��ي��ش��ال ق���ّزي، 
م��ي��ش��ال أب����و س��ل��ي��م��ان وك���اري���ن 

سالمة. "الموريكس" فرص.
ل��ك��ّن األج�����واء اخ��ت��ل��ط��ت على 
ي�����ؤّدي دور  وراح  أب����و س��ل��ي��م��ان 
ال���ُم���ض���ِح���ك ع���ل���ى ال����م����س����رح. ل��م 
ي���ف���ع���ل س������وى ت���ف���ري���غ ال��ح��ف��ل 
م�����ن اح����ت����م����االت ال���ه���ي���ب���ة. ظ���ّن 
ية 

ّ
مسل "ال��ع��ف��وي��ة"  أّن  وس��الم��ة 

ت��ط��رد ال��م��ل��ل. ل��ي��ت ال��ت��أف��ف من 
ب��ل��غ ص��ال��ة  األداء  ك��اري��ك��ات��وري��ة 

ال��س��ف��راء ف���ي "ك��ازي��ن��و ل��ب��ن��ان"، 
��ل  ���ح ف���ي ت��خ��يُّ

َ
���ط

َ
الرت������دع َم����ن ش

 دائمًا. ولربما 
ّ

نفسه خفيف الظل
ب��اس��م فغالي وه��و يحّول  ارت���دع 
ذك�����رى ص���ب���اح م��ش��ه��دًا ب��ائ��س��ًا. 
َزَع����م ال��ح��ف��ل ت��ك��ري��م ال��ش��ح��رورة، 
فإذا بفغالي ال يدري ماذا يفعل. 
����ل األخ���������وان ف�������ادي وزاه�����ي 

َ
����ف

َ
غ

ال��ح��ل��و، ص��اح��ب��ا "ال��م��وري��ك��س"، 
 مقاٍم مقال. 

ّ
عن حقيقة أّن لكل

م ف��ي��ه أحمد  ال��ح��ف��ل ال����ذي ُي���ك���رَّ
أعمال  أبو هشيمة بصفته رجل 
ي��س��ت��وج��ب  )!( ال  م���ث���اًل  م��ص��ري��ًا 
بالضرورة استحضار باسم فغالي 
ال��ن��اق��ص��ة.  ال��دع��س��ات  لتكثيف 
بمضمون  لكن  ص��ب��اح،  د 

ِّ
فلُيقل

ويجعلها  عائلتها  ي��ح��رج  ال  ��م  ق��يِّ
ت��ت��أل��م ل��ه��ب��وط ال���م���س���ت���وى. ثم 
َه��َب��ط��ت ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع ال��ج��وائ��ز، 

 وَم����ن ل��م يستحق. 
َّ

َم���ن اس��ت��ح��ق
موا إن  رِّ

ُ
 عن أسماء َمن ك

ْ
َسل

َ
ال ت

كنت قليل الصبر. اسأل عمن لم 
م، وحافظ على األمل: السنة  ُيكرَّ

المقبلة سيوَضع على الالئحة.
ن��ب��ح��ث ع����ن ج���دي���د وال ن��ج��د 
س����وى اف��ت��ع��ال ال����رون����ق. أس��م��اٌء 
أضفت على الحفل وزنًا، وأخرى 
سبقت  وتتلعثم.  لتتأثر  ��ت 

ّ
ح��ل

ال����س����ه����رة م�����ج�����ام�����الٌت ب���ع���ن���وان 
السجادة  على  "النجوم  م: 

َّ
مضخ

الحمراء"، وراح الوقت يمّر بثقل. 
على  "الموريكس"  نقّدر حرص 
إظ��ه��ار "وج����ه ل��ب��ن��ان ال��ث��ق��اف��ي"، 
ل��ك��ّن ال����ذي ج����رى ل���م ُي��ظ��ه��ر إال 

حجم الفوضى.

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

شاشة

"املوريكس دور":
الفوضى يف عامها الخامس عشر...

كان األمل أن يفيد حفل "الموريكس دور" من ثغر الماضي ويقّدم 
د،  في عامه الخامس عشر عرضًا رصينًا. لكّن مصير اآلمال أن ُتبدَّ
م.  م كّل َمن يشتهي أن ُيكرَّ فإذا بالحفل يطول حّد الضجر، ويكرِّ
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عموديًا

عموديًا

أفقيًا

أفقيًا

1- عصور االنسان البدائي األول��ى. 2- كاتب وروائ��ي روس��ي له "الجريمة والعقاب". 3- يعلو الماء ويغطي - األث��واب 
البالية. 4- شاعر يوناني له ملحمة "ديونيزياك" الميثولوجية - صغار الوعول. 5- تسامحا وتالينا - من األقارب - مهنة 
 انسانية. 6- أدوس فأخدش - لينا - عفاريت. 7- أرمل )مبعثرة( - عائلة زعيم افريقي راحل. 8- لباس - تشفق - مريض. 
9- خضع - أصحاب من جيل واحد - حرف عطف. 10- دولة افريقية عاصمتها كيغالي - مضغ. 11- أعتاد - عتاب - تتبع. 
 إنها قبيلة ضربها الله بغضبه لكثرة خطاياها.

ً
12- اسم ورد في سورة الفجر في القرآن قال الطبري إنها قبيلة وقبل أيضا

 1- النهر المتجمد. 2- البيزانتا. 3- يسدم - استنفار. 4- وف��اء طربيه - غي. 5- مي - نساء - دان��و. 6- آغا - أتلو - ساس. 
7- ألألت - مهاتما. 8- أسدل - دان - ثكل. 9- رسائس - فن. 10- يجانبن - بوالو. 11- رومانوس األول. 12- في مهب الريح.

 1- اليوم األخير. 2- الس فيغاس - جوف. 3- نبدأ - الدرامي. 4- هيمان - السنام. 5- رّن - طسأة - ابنه. 
6- أرارات - دانوب. 7- الس بالماس - س. ا. 8- مّنتي - وهن - بال. 9- تتنهد - فولر. 10- جاف - استثنائي. 

11- أغنامك - لّوح. 12- داريوس األول.

الرحمن 3" األم��وي على اس��م جاريته. 2- رس��ام فرنسي انطباعي له  1- أط��الل مدينة في األندلس بناها عبد 
"المتحممات". 3- جّزأناكم - كون. 4- قطعوه - مقبل - اخترق. 5- حرف شرط - ألقى التحية - شاء. 6- حرف 
نداء - المراوغة والمخادعة. 7- دّبر وستر القضية - لعب بالميسر - للندبة. 8- تعاجالن - أفعل. 9- أجسام - 
شاعر هجاء له "كتاب الشعراء". 10- غزاله - أهل الزمان الواحد - سكت عن الخبر. 11- دولة أوروبية - الناهية. 

12- قائد الجيوش اإلسالمية في فتوح فارس والشام.

حل الشبكة السابقة

دهمناماصعتساوهم

هناةعمنولاريهتع

تيحقالامايقه�تيص

معمادادنلضتدزاي

عتدفاننمولفاعفت

نسهرههكفاهيهوكه

لايءلامامتتسالو

حل الشبكة السابقة
نيس

الكلمة 
فيلسوف فرنسي 

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

كلمة السر.

 من معصيته. استعينه فاقة لكفايته، إنه ال ُيضل من هداه وال يئل من عاداه وال 
ً
 لنعمته وعّزته واستعصاما

ً
أحمده استتماما
يفتقر من كفاه.
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رقم 3771 - مستوى سهل 

حل سودوكو رقم 3770

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

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

افقي وعمودي وداخل كل مربع.

مستويات اللعبة 

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

ووفقًا النتظامها داخل هذه الخانات.
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913825764

692758431

485139627

371642895

138297546
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246581973

كلمة السر  كلمات متقاطعة

SUDOKU

ANB ُتقّلص عملها في بيروت
أفادت وكالة "أخبار اليوم" أن ادارة القناة التلفزيونية 

anb قررت تحجيم نشاطها في لبنان وصرف موظفين في 
مكتبها في بيروت بحجة االنصراف الى القضايا والملفات 
العراقية، وتخفيف التركيز على الملفات اللبنانية. وتلقى 

عدد من موظفي ومحرري ومسؤولي "القناة" في بيروت، 

خالل اليومين الماضيين كتبًا رسمية من رئيس مجلس 
ادارة القناة في عمان نزار قاوتجي يبلغهم فيها وقف التعاون 

معهم.
واعتبر موظفو مكتب بيروت هذا الكتاب االنذار صرفًا 

تعسفيًا، ما حدا بهم الى عقد اجتماع مع نقابتي الصحافة 
والمحررين تمهيدًا لرفع دعوى ضد مسؤولي القناة بتهمة 

الصرف التعسفي الجماعي.

"ذكريات األشرفية"
برعاية وزير الثقافة ريمون عريجي دعت "مؤسسة منى 
بسترس" الى افتتاح معرض "ذكريات األشرفية" حيث 
سيتم عرض صور نادرة لالشرفية الخميس 11 حزيران 

الساعة 6 مساء في حديقة مار نقوال – االشرفية. يستمر 
المعرض لغاية 18 حزيران من الساعة 11 وحتى 7 مساء.

مجتمعنا
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رلى معوض

م���رة ج��دي��دة ي��ق��ع ال����رأي ال��ع��ام في 
فخ المزايدات والضياع، في قضايا 
ان يقول  طبية وصحية حتى قبل 
ال����ق����ض����اء ك���ل���م���ت���ه. وم�������رة ج���دي���دة 
تختلط حماية صحة االطفال بحابل 
المسؤوليات ونابل الضجيج. صّدق 
مجلس النواب اللبناني عام 1990 
على االتفاق الدولي لحقوق الطفل 
ال��ذي يبرز في أح��دى م��واده اهمية 
اح���ت���رام ال��ح��ي��اة ال��خ��اص��ة ل��اط��ف��ال، 
لنشر صورة  المتكرر  العرض  فهل 
طفلة تبرز مامحها بالكامل وكانت 
ال����ى بتر  ع��ان��ت م���ن ب��ك��ت��ي��ري��ا ادت 

اوصالها، تحترم هذا البند؟
"أصيبت طفلة وعمرها 8 اشهر 
ب��ف��ي��روس اش���ار ال��ي��ه فحص ال��دم، 
التهاب آخر بكتيري  ثم عانت من 
ع���ادة بسبب  اي���ام، يحصل  بعد 5 
المناعة من جراء االصابة  انخفاض 
الجسم عدوى  بالفيروس فيلتقط 
"ستريبتوكوك  وبكتيريا  اخ����رى. 
ال����ف" ب��ام��ك��ان��ه��ا ان ت��ص��ب��ح ق��ات��ل��ة 
ف���ي 8 ح�����االت م���ن اص����ل 10 ل��دى 
االط����ف����ال، ب��س��ب��ب اف����رازه����ا اح��ي��ان��ًا 
"ستريبتوليزين"  ال��س��ام��ة  ل��ل��م��ادة 
وقد تترك آثارًا مؤذية مثل التهاب 
)غ��رغ��ري��ن��ا( ال��ت��ي ت��ص��ي��ب االط����راف 
وت�����ؤدي ال���ى ب��ت��ره��ا او ق���د تحصل 
ف��ي ال��ب��ط��ن او ال����رأس او ال��ك��ل��ى او 
ال��ق��ل��ب وت����ؤدي ال���ى ال���وف���اة". ه��ذه 
ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ط��ب��ي��ة ج�����اءت على 
ل��س��ان رئ��ي��س��ة ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
الطبية في نقابة االطباء الدكتورة 
ك��ل��ود س��م��ع��ان ت��وض��ح م��ن خالها 
م���ا ح��ص��ل ع��ل��م��ي��ا م���ع ال��ط��ف��ل��ة، في 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ص��ح��اف��ي ال�����ذي ع��ق��ده 
ن��ق��ي��ب االط���ب���اء ال���دك���ت���ور ان��ط��وان 
ب��س��ت��ان��ي ف���ي ال��ن��ق��اب��ة ظ��ه��ر أم��س 
استنكارًا لتوقيف طبيب االطفال 
الشجاعة،  الطفلة  ال��ذي عالج هذه 

ب���ن���اء ع��ل��ى ط��ل��ب ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة. 
العمل  المؤتمر توقيف  وأعلن بعد 
ف����ي ال����ع����ي����ادات وال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات 
اال في  الطبيب  اخ��اء سبيل  حتى 

الحاالت الطارئة.
ال��م��رة االول����ى التي  ه���ذه ليست 
توقيف  ع��ل��ى  ال��ن��ق��اب��ة  فيها  تحتج 
ط��ب��ي��ب، وه���ي ال���ى ال��ي��وم تلجأ ال��ى 
ال��م��ب��ادرة  ال��ى  ول��ي��س  الفعل  ردات 
الواضحة  بالقوانين  يتعلق  م��ا  ف��ي 
االخطاء  محاسبة  لجهة  والصريحة 
ال���ط���ب���ي���ة، ول���ج���ه���ة ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا. ال 
حصانة لدى الطبيب كما المحامي 
ل��ج��ه��ة ت��وق��ي��ف��ه ف���ي ح����ال ح��ص��ول 
ف����ع����ل ج������زائ������ي، ل����ذل����ك اس��ت��ن��ك��ر 
االطباء توقيف احد زمائهم وهذا 
ل��م يحصل م���رة واح����دة ف��ي ال���دول 
الفحوص  ان  المتحضرة، خصوصًا 
هو  ما حصل  ان  اظهرت  المخبرية 
م��ض��اع��اف��ات ال��م��رض ال����ذي اص��اب 
االه��ل  ت��رض  ل��م  النتيجة  الطفلة. 
ف���ت���وج���ه���وا ال�����ى ال���ق���ض���اء وك���ذل���ك 

فعل وزير الصحة، بناء على تقرير 
لجنة التحقيقات في نقابة االطباء 
التي قالت ان الطفلة عولجت كما 
ي��ج��ب م��ن��ذ ال���ب���داي���ة ب��ال��م��ض��ادات 
ع��دم  اع��ت��ب��رت ان  ال��ح��ي��وي��ة، لكنها 
حضور الطبيب المعالج هو نوع من 
االهمال. القضاء استدعى الطبيب 
على اس��اس اخ��ذ اف��ادت��ه، واذ بهم 

يسجنونه رهن التحقيق.
"ط��ب��ي��ب االط���ف���ال ال��م��وق��وف له 
العلمية من  بالكفاية  سجل حافل 
ال��ج��ام��ع��ة االم��ي��رك��ي��ة، وم��ش��ه��ود له 
االنسانية  والمعاملة  باالستقامة 
م����ا ي���زي���د ع����ن 25 س���ن���ة خ���دم���ة"، 
السابق  االط��ب��اء  نقيب  اوض���ح  كما 
ال��دك��ت��ور ش���رف اب���و ش���رف. وأش���ار 
العلمية  التحقيقات  لجنة  ان  ال��ى 
"لم تتهمه بالتقصير العلمي فقد 
اع���ط���ى ال���ع���اج ال��م��ن��اس��ب بحسب 
ل��ع��دم حضوره  الم��ت��ه  ب��ل  تقريرها، 
ش���خ���ص���ي���ًا، ف���ه���ل ي���ح���ق ت��وق��ي��ف��ه 
ق��ب��ل استكمال  ق��ات��ل  ك����"اره���اب���ي" 

التحقيق؟ من يعيد اعتبار الطبيب 
اذا ثبتت براءته كما حصل سابقًا 
علمًا ان النقابة تحاسب من يخطيء 

وقد شطب 3 اطباء منها". 
ت��وق��ي��ف ال��ط��ب��ي��ب اث����ار اح��ت��ج��اج 
االط���ب���اء م���ا اس��ت��دع��ى ع��ق��د مؤتمر 
ص����ح����اف����ي، ت�����ح�����ّول س�����ج�����ااًل ب��ي��ن 
االجواء  االعاميين واالطباء بسبب 
المشحونة من جراء القرار التعسفي 
ف���ي ح���ق ال��ط��ب��ي��ب، ل��ج��ه��ة االط��ب��اء 
ال��ذي��ن اع��ت��ب��روا ان "ب��ع��ض وسائل 
االعام غير موضوعية وغير علمية 
ال��ذي يرضي شق  الجانب  وتغطي 
االث�������ارة م���ن ال���م���وض���وع، م���ن دون 
العلمية كما  الحقائق  االط��اع على 
المخبرية".  البراهين  وك��ذل��ك  ه��ي 
ومن جهة اخ��رى، أث��ار الدخول في 
النقيب  طرحها  شخصية  مواضيع 
تحفظ البعض خوفًا من ان تضيع 
ف��ي س��ج��االت خ��ارج  قضية طبيب 

الموضوع كما حصل.
وقال النقيب بستاني في كلمته 

"انه أمام كل حادث صحي مؤسف 
ف����ي ك����ل ب����ل����دان ال���ع���ال���م ي���ل���ج���أون 
ال����ى ت��دب��ي��ري��ن: ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ط��ب��ي 
ال��م��س��ت��ن��د ال����ى ال��ع��ل��م، وال��ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ق��ان��ون،  ال��ى  المستند  القضائي 
وال�����ت�����ازم ب���ي���ن ه���ذي���ن ال��ج��س��م��ي��ن 
ط��ب��ي��ع��ي وض�������روري. إال ف���ي ل��ب��ن��ان 
بتلك  للقيام  االع��ام  يتبارى  حيث 

المهمتين".
االولى  المرة  ليست  انها  واعتبر 
التي يحصل فيها توقيف طبيب، 
ت��ه ال من  ت��ل��ّوث سمعته وب��ع��د ب��راء

يعتذر. 
وإذا كانت حقوق المريض تعلو 
أن  يعني  ال  فهذا  عليها  يعلى  وال 
حقوق الطبيب تهمل وال من يسأل 
باالحتكام  الجميع  وط��ال��ب  عنها" 
على  القضاء  ال  والقضاء،  للقانون 

سمعة الطبيب وكرامته وحقه.
م مستشفى سيدة المعونات 

ّ
ونظ

الجامعّي – جبيل ظهر أمس، وقفة 
تضامنية  مع الطبيب معلوف "نظرًا 
الى مسيرته المهنية المستمرة منذ  
بتفانيه  تمّيزت  والتي  عامًا  ثاثين 

وتضحياته وانسانيته".
واع������ت������ص������م اط�������ب�������اء ال����ج����ام����ع����ة 
االميركية في بيروت ظهرًا للتعبير 
ع���ن س��خ��ط��ه��م واح��ت��ج��اج��ه��م على 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��س��ف��ي��ة ال��ت��ي اوق���ف 
ب���ه���ا زم���ي���ل���ه���م، وط����ال����ب����وا ب���اط���اق 
س����راح����ه ف������ورًا م���ؤك���دي���ن دع��م��ه��م 
للقضاء العادل في اكمال التحقيق 
بالحادث المؤسف. وج��اء في بيان 
المستشفى:  ف��ي  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
"ان سمعة الطبيب هي رأس ماله، 
واظ��ه��اره ف��ي االع���ام متهمًا وقبل 
الحكم يسبب ض��ررًا فادحًا  ص��دور 
ل���ه ول��ع��ائ��ل��ت��ه خ��ص��وص��ًا اذا ص��در 
ت��ه، ي��ك��ون ب��ذل��ك قد  ال��ح��ك��م ب��ب��راء

دفع سلفًا جزاء جرم لم يقترفه". 

roula.mouawad@annahar.com.lb

مرة أخرى قضّية طبيب وسط الضياع
النقابة تستنكر واعتصامات لألطباء وتعليق العمل

"يوم البيئة العاملي"

لمناسبة "يوم البيئة العالمي" دعا وزير البيئة محمد المشنوق 
في بيان "الى تقديس أرضنا وطبيعتنا"، وقال "في هذا اليوم إننا 

مدعوون لنّربي أطفالنا وأجيالنا الجديدة على سلوكيات تدافع عن 
البيئة وليس على ممارسات خاطئة في حق الطبيعة".

وعرض المشنوق مع وفد من حزب "الخضر" برئاسة رئيس الحزب 
ندى زعرور، المشكات البيئية التي تواجه لبنان في "يوم البيئة 

العالمي"، وخصوصًا ضرورة مطالبة لبنان الدائمة بتنفيذ قرار األمم 
المتحدة القاضي بتعويض إسرائيل على لبنان بمبلغ 856 مليون 

دوالر، والذي شّكل انتصارًا للبيئة وللقانون الدولي والديبلوماسية 
اللبنانية.

وتطرق البحث الى موضوع الاجئين السوريين الذي يعادل بحجمه 
ربع سكان لبنان والذي ألقى بثقله على الوضع البيئي وعلى البنى 

التحتية وضرورة السعي الدائم مع الهات المانحة اليجاد الحلول لهذه 
المشكلة.

كما التقى المشنوق مدير مركز االبحاث االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية والبيئية للشرق األوسط باتريك رينو وجرى التداول في 

شؤون البيئة في لبنان، وقد أطلع رينو المشنوق على طبيعة عمل 
المركز. 

وأخير التقى سفير المناخ في فرنسا ستيفان كومبرتز على رأس 
وفد، وجرى نقاش في قضايا تغّير المناخ وتأثيرها على البيئة في 

لبنان والعالم.

حكيم تسّلم مذكرة بمطالب مرّبي الدواجن

بحث وزير اإلقتصاد والتجارة أالن حكيم، مع وفد نقابة مرّبي الدواجن 
برئاسة موسى عريجي، في أوضاع قطاع إنتاج الفروج والمصاعب 

مه الوفد حكيم مذكرة تتضّمن مطالب النقابة 
ّ
التي يواجهها. وسل

والتي من شأنها أن تساعد مرّبي الدواجن على االستمرار في ظل 
الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر فيها الباد. كذلك استقبل 

المنسق الخاص لألمم المتحدة باإلنابة في لبنان روس ماونتن، 
وناقش معه في المساعدات الخاصة بالمجتمعات الحاضنة الاجئين 
السوريين وأهمية إيجاد حل لوضعهم االجتماعي االقتصادي، نظرًا 

إلى تأثيره على االستقرار األمني واالجتماعي في لبنان.

نشاطات وزارية

)ناصر طرابلسي( اعتصام�أطباء�الجامعة�األميركية�في�بيروت.��

فرعون: الوزارة مستعّدة إلطالق مشروع السياحة االغترابية
ع������ق������دت ال�����ج�����ام�����ع�����ة االم����ي����رك����ي����ة 
ب��ال��ت��ع��اون   ،AUT ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ن��دوة  السياحة،  نقابات  ات��ح��اد  م��ع 
ع����ن ت��ن��م��ي��ة ال���س���ي���اح���ة ال���داخ���ل���ي���ة 
ف��ي ل��ب��ن��ان، ب��رع��اي��ة وزي���ر السياحة 
م���ي���ش���ال ف����رع����ون وح�����ض�����وره، ال���ى 
س��وي��دان  ن��ج��وى  القائمقام  ج��ان��ب 
ف���رح وع����دد م��ن رؤس����اء ال��ب��ل��دي��ات، 
ال���م���خ���ات���ي���ر، ال����ن����ق����اب����ات ال��م��ع��ن��ي��ة 
ب���ق���ط���اع���ات ال����س����ي����اح����ة، اس����ات����ذة 

الجامعة وطابها.
غ��ادة  الجامعة  رئيسة  وش���ددت 
صقر حنين على أن "تطوير قطاع 

ال���س���ي���اح���ة ف����ي ل���ب���ن���ان ي����ن����درج ف��ي 
الب��راز  الوطنية  المسؤولية  س��ي��اق 
وجه لبنان الروحي والثقافي، لبنان 
الرسالة والتجربة الحضارية الرائدة 
التي تشكل الجواب العملي الوحيد 
ع��ل��ى م��ا ي��ش��ه��ده ال��ع��ال��م". وثّمنت 
جامعة  م���ع   AUT ج��ام��ع��ة "ت���ع���اون 
م��ب��ادرات  الفرنسية الط���اق  ت��ول��وز 
نوعية متصلة بتطوير السياحة في 
لبنان وتحقيق االه��داف االنسانية 
ال��ب��ع��ي��دة واالق��ت��ص��ادي��ة ال��م��ب��اش��رة 

للسياحة اللبنانية".
ث���م أوض�����ح ف���رع���ون أن "ال�������وزارة 

في  س��ي��اح��ي��ة  منطقة  ح���ددت 25 
ل��ب��ن��ان الب������راز م��ع��ال��م��ه��ا وط��اق��ات��ه��ا 
تباعا كل 3 أشهر، ومساعدتها في 
الستقطاب  التحتية  بناها  تطوير 
ال����زوار. وك��ان��ت ب��اك��ورة ه��ذا العمل 
اط��������اق خ�����ارط�����ة س���ي���اح���ي���ة ت���ض���ّم 
الجبة،  ح��دث  تنورين،  مناطق هي 
ج����زي����ن، زح���ل���ة وراش�����ي�����ا"، ك��اش��ف��ا 
ع����ن "اس����ت����ع����داد ال�����������وزارة الط����اق 
بدعوة  االغترابية  السياحة  مشروع 
العالم  ف��ي  المنتشرين  اللبنانيين 
الى زي��ارة وطنهم األم زي��ارة واحدة 
ع��ل��ى االق���ل س��ن��وي��ا، م��ع تخصيص 

تعلقهم  لترسيخ  تحفيزية  ب��رام��ج 
ببلدهم".

م��ن ج��ه��ت��ه، ت��ح��دث عميد كلية 
االق���ت���ص���اد ال��س��ي��اح��ي��ة ف���ي ج��ام��ع��ة 
تولوز فرانسوا فياس عن تحديات 
ال��س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان، ال 
ع��دم وج��ود احصاءات  سيما حيال 
دق��ي��ق��ة، ن��ق��ص ف��ي االس��ت��ث��م��ارات 
الصغيرة والمتوسطة، بنية تحتية 
ل��ل��ن��ق��ل غ��ي��ر ص��ال��ح��ة، غ��ي��اب منتج 
س���ي���اح���ي ج���دي���د م���ت���دن���ي ال��ك��ل��ف��ة 
ون��ق��ص ف��ي ال��ت��واص��ل وال��ت��س��وي��ق 

السياحي الداخلي في لبنان".

التصريح إلكترونيًا 
لشركات األموال

ي��م��ك��ن  أن����ه  ال���م���ال  وزارة  ذك�����رت 
ل������ش������رك������ات األم����������������وال م�������ن غ���ي���ر 
ال����م����ص����ارف وش�����رك�����ات ال���ت���أم���ي���ن 
ال��ت��ص��ري��ح ال��ك��ت��رون��ي��ًا ع���ن اع��م��ال 
خ���ال  م���ن   )1 )ش   2014 ال���ع���ام 
اآلل����ي����ة ال���ت���ال���ي���ة: ع���ل���ى ال��م��ك��ل��ف 
ال�����ذي ي���رغ���ب ف���ي ال��ت��س��ج��ي��ل في 
الى  الدخول  االلكترونية  الخدمة 
eservices.( ال��م��ال  وزارة  م��وق��ع 
وال���ول���وج   ،)finance.gov.lb
ال���ى ال��ص��ف��ح��ة ال��ض��ري��ب��ي��ة وال��ن��ق��ر 
ع���ل���ى خ����دم����ة ال���ن���ظ���ام ال��ض��ري��ب��ي 
االل���ك���ت���رون���ي، وت��ع��ب��ئ��ة ال��ن��م��وذج 
ال���م���ع���ت���م���د ل��ل��ت��س��ج��ي��ل وارس����ال����ه 
���م ط��ل��ب 

ّ
ال���ك���ت���رون���ي���ًا، وع���ن���د ت���س���ل

ال���ت���س���ج���ي���ل ال���ك���ت���رون���ي���ًا، ت��رس��ل 
رس����ال����ة ال���ك���ت���رون���ي���ة ال�����ى ع���ن���وان 
ب���ري���دك���م االل���ك���ت���رون���ي ت��ت��ض��م��ن 
رق����م ت��س��ج��ي��ل ال��ط��ل��ب وت��اري��خ��ه. 
ت��ق��وم دائ����رة خ��دم��ات وم��ع��ل��وم��ات 
ال��م��ك��ل��ف��ي��ن ال���م���رك���زي���ة ب��ت��ح��دي��د 
م��وع��د ل��زي��ارت��ه��ا م��ن خ���ال ارس���ال 
اعام عبر البريد االلكتروني مرفق 
المطلوبة،  بالمستندات  به الئحة 
ومعلومات  خدمات  دائ��رة  وتمنح 
المستخدم  ال��م��رك��زي��ة  المكلفين 
االلكترونية  الشخصية  المفاتيح 
(e- Pin( التي تخوله الولوج الى 
في  االلكتروني  الضريبي  النظام 

مغلف مقفل.
ك������ذل������ك ي������ق������وم ال���م���س���ت���خ���دم 
ب��ت��ح��م��ي��ل ال���ت���ص���ري���ح م���ن ال��ن��ظ��ام 
ال�������ذي ي���س���ت���خ���دم���ه ال������ى ال���ن���ظ���ام 
الضريبي االلكتروني في الصفحة 
ويرسلها  ل��ل��ت��ص��اري��ح  المخصصة 
ال���ك���ت���رون���ي���ًا ع���ب���ر ال����ن����ظ����ام، وف����ور 
يتم  النظام،  م��ن  التصريح  م 

ّ
تسل

ارس��ال ايصال التصريح الى بريد 
المستخدم االلكتروني مبينًا عليه 

م".
ّ
تاريخ التسل

برنامج األمم املّتحدة اإلنمائي:
لبنان ساهم بـ ٢٠,88 مليون دوالر يف ٢٠١٤

أص�������در ب����رن����ام����ج األم�������م ال���م���ّت���ح���دة 
اإلن���م���ائ���ي ت���ق���ري���ره ال���س���ن���وي ل��ع��ام 
2014 تحت عنوان "آن أوان العمل 
ال���ع���ال���م���ي"،  ي��ع��رب م���ن خ��ال��ه عن 
��ع��ه الخ��ت��ت��ام ب��رن��ام��ج األه���داف 

ّ
ت��ط��ل

االن��م��ائ��ّي��ة ل��ألل��ف��ّي��ة ال����ذي دام ١٥ 
ع����ام����ًا، وال��������ذي ي��ن��ت��ه��ي ف����ي س��ن��ة 
أّن  إل�����ى  ال���ت���ق���ري���ر  وأش�������ار   .٢٠١٥
ال��ب��رن��ام��ج س���وف تتبعه حقبة  ه���ذا 
ج��دي��دة م��ن االل��ت��زام��ات اإلن��م��ائ��ّي��ة 
ال��دول��ّي��ة، ت��وازي��ًا م��ع تبّني أه��داف 
التنمية المستدامة من  قادة العالم 
ال��م��ق��اب��ل،  ف���ي  أي���ل���ول ٢٠١٥.  ف���ي 
شّدد البرنامج على الحاجة الماّسة 
من  للحّد  ال��ازم��ة  التدابير  ��خ��اذ 

ّ
الت

والتغييرات  المساواة  وع��دم  الفقر 
المناخّية حول العالم. 

التقرير  كشف  التفاصيل،  ف��ي 
ال��ن��ش��رة االسبوعية  ف��ي  ال���ذي ورد 
على  ���ه 

ّ
أن اللبناني  االع��ت��م��اد  لبنك 

لتخفيف  المضاعفة  ال��ج��ه��ود  رغ��م 
ح�����ّدة ال��ف��ق��ر ف���ي ال���ع���ال���م، ال ي���زال 
ي��ع��ي��ش ح����وال����ى ال���م���ل���ي���ار ش��خ��ص 
 م��ن ١٫٢٥ دوالر 

ّ
ب��أق��ل ال��ع��ال��م  ف��ي 

ط 
ّ
في ال��ي��وم. وف��ي ه��ذا اإلط���ار، سل

التقرير الضوء على إنجازات برنامج 

األمم المّتحدة اإلنمائي خال العام 
ال��م��ن��ص��رم، ب��م��ا ف��ي��ه��ا ت��وف��ي��ر نحو 
م��ل��ي��ون ف���رص���ة ع��م��ل ج���دي���دة في 
ال��م��ن��خ��ف��ض،  ال���دخ���ل  ال�����دول ذات 
وتشكيل محفظة تبلغ قيمتها نحو 
١٫٣ مليار دوالر مخّصصة لمشاريع 
التغّيرات المناخّية في ١٤٠ دولة، 
وتطبيق برامج دعٍم انتخابّية فّعالة 
مليون   ١٨ نحو  تسجيل  فيها  بما 
ن���اخ���ٍب ج���دي���ٍد ع��ال��م��ّي��ًا، ل��ل��ذك��ر ال 

للحصر.
، فقد  ���يٍّ

ّ
أّم�����ا ع��ل��ى ص��ع��ي��ٍد م���ح���ل

أشار التقرير إلى أّن عدد الاجئين 
اللبنانّية   األراض��ي  على  السورّيين 
ف��اق عتبة ال��� ١٫٢ مليون الج��ئ في 
يشّكل  ال����ذي  األم����ر  ال��ع��ام 2014، 
عبئًا على المالّية العاّمة للباد وعلى 
ال��خ��دم��ات ال��ع��اّم��ة وال��م��وارد المالّية 
االستثمار  حركة  ويعرقل  للدولة، 
وال����ت����ج����ارة، وي��������ؤّدي إل�����ى ارت����ف����اٍع 
ف���ي م���ع���دالت ال��ب��ط��ال��ة. وق����د ذك��ر 
الاجئين  ه��ؤالء  غالبية  ان  التقرير 
ي���ع���ي���ش���ون ف�����ي أوض������������اٍع م����ذري����ة 
��ون��ه 

ّ
وم��س��ت��وى ال���دع���م ال����ذي ي��ت��ل��ق

ي��ب��ق��ى م���ح���دودًا ج�����ّدًا، األم����ر ال���ذي 
 برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي 

ّ
حث

ووسائل  الجمعّيات  مساعدة  على 
التوعية  نشر  في  اللبنانّية  اإلع��ام 
ح���ول ه���ذا ال��م��وض��وع ع��ب��ر تحضير 
تقارير مطبوعة أو مرئّية عن األزمة 
ال��م��ع��ن��ّي��ة. ك���ذل���ك س���اه���م ب��رن��ام��ج 
المّتحدة اإلنمائي في جهود  األمم 
ي في مختلف 

ّ
المحل المجتمع  قادة 

المناطق اللبنانّية للتواصل بشكٍل 
أف���ض���ل م���ع ال��اج��ئ��ي��ن ال��س��ورّي��ي��ن 
 ال��ن��زاع��ات. من 

ّ
واي��ج��اد ب��رام��ج ل��ح��ل

م���ن���ظ���اٍر آخ�����ر، ك��ش��ف ال��ت��ق��ري��ر أّن 
ب��رن��ام��ج األم����م ال��م��ّت��ح��دة اإلن��م��ائ��ي 
نحو ٧٩٣ مايين  تمّكن من جمع 
 ٣٫٨ و  أس���اس���ّي���ة  ك����م����وارد  دوالر 
إض��اف��ّي��ٍة  ك��ه��ب��ات  م���ل���ي���ارات دوالر 
و ٢٫٣  م��ح��ّددة،  وب��ل��دان  لمشاريع 
م��ن  ك��م��س��اه��م��ات  دوالر  م���ل���ي���اري 
ح��ك��وم��ات ألغ����راٍض م��ح��ّددة و ١٫٥ 
م��ن  أخ������رى  ك���ه���ب���ات  م���ل���ي���ار دوالر 
م����ص����ادر م����ت����ع����ّددة ال����ط����رف خ���ال 
لبنان  مساهمة  بلغت  وق��د   .٢٠١٤
ل��ب��رن��ام��ج األم����م ال��م��ّت��ح��دة اإلن��م��ائ��ي 
ال��ذي  األم���ر  دوالر  م��ل��ي��ون   ٢٠٫٨٨
المساهمين  الئ��ح��ة  ض��م��ن  ي��ض��ع��ه 
العشرة األوائل في الموارد المحلّية 

في العام المذكور.

عدد�الالجئين�السوريين�في�لبنان�فاق�الـ��1,2مليون.

ايلي قهوجي

ان��ه��ت ب���ورص���ة ب���ي���روت االس��ب��وع 
أم��������س ع����ل����ى وق��������ع ت������زاي������د ق��ل��ق 
ال��م��ت��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي��ه��ا م���م���ا ت��خ��ب��ئ��ه 
االي���������ام ال���م���ق���ب���ل���ة م�����ن ت����ط����ورات 
داخل  المستحكم  الخاف  نتيجة 
االمنية  التعيينات  على  الحكومة 
وال��ع��س��ك��ري��ة ال���ت���ي ي��خ��ش��ى، ف��ي 
عملها  تعطل  ان  تفاقمها،  ح��ال 
وت����ع����رض االس����ت����ق����رار ال���داخ���ل���ي 
انحسار  ال���ى  ذل���ك  وأدى  للخطر. 
اتجاه  في  فأكثر  اكثر  المبادرات 
لوائحها  على  المدرجة  الصكوك 
ك��م��ا ع��ك��س��ه ات���س���اع ال���ف���ارق بين 
العروض والطلبات التي تناولتها 
تلتقي  ان  لها  يقيض  ل��م  بحيث 
الملحة  للحاجات  تلبية  لمامًا  اال 
ل���ل���ب���ع���ض م������ن ال����س����ي����ول����ة ب���ي���ع���ًا 
ل���ك���م���ي���ات م���ن���ه���ا ك���ل���م���ا وج�����د م��ن 
ي��ش��ت��ري��ه��ا ب���االس���ع���ار ال��م��ع��روض��ة 
العمليات  ه��ذه  م��ن  وأف���ادت  بها. 
ارتفعت  التي  "سوليدير"  اسهم 
دوالرًا   11,55 من  منها  "أ"  الفئة 
"ب"  الفئة  وتراجعت   11,59 الى 
 11,51 ال�����ى  دوالرًا   11,60 م����ن 
م���ن ج��ه��ة، ل��ت��رت��ف��ع أس��ه��م "ب��ل��وم 
 9,66  – ال���ت���ف���ض���ي���ل���ي���ة  ب�����ن�����ك" 
 10,11 ال����ى  دوالرات   10,10 م���ن 
وت��س��ت��ق��ر اس��ه��م��ه ال��م��درج��ة على 
"بنك  اس��ه��م  م��ع  دوالرات   9,66
بيبلوس" العادية والتفضيلية – 
2009 على 1,60 دوالر و100,70 

دوالر تواليًا، فيما تراجعت أسهم 
الى  دوالرًا   16,18 من  "هولسيم" 

16,00 من جهة اخرى.
وت���ب���ع���ًا ل�����ذل�����ك، أق����ف����ل م���ؤش���ر 
اللبنانية  لاسهم  انفست"  "بلوم 
في   0,05 نسبته  طفيف  بتراجع 
في  نقطة   1190,83 على  المئة 
سوق هزيلة تبودل فيها 17034 
دوالرًا،   204170 قيمتها  ص��ك��ًا 
ت���داول 13473 صكًا  مقابل  ف��ي 
من  دوالرًا   1,219,090 قيمتها 

أمس.

تحول االورو الى التراجع 
واستمرار ضعف البورصات
في الخارج، انحسر االقبال على 
العالمية  القطع  االورو في اسواق 
ب���ع���د ص�����دور ارق������ام ال���ب���ط���ال���ة ف��ي 
أظهرت  ال��ت��ي  المتحدة  ال��والي��ات 
ان االق���ت���ص���اد ف��ي��ه��ا ت��م��ك��ن م��ن 
في  وظيفة  الف   280 استحداث 
غير  االنتاجية  قطاعاته  مختلف 
 221 مقابل  أي��ار في  الزراعية في 
ارتفاع  الفًا في نيسان، على رغم 
م��ع��دل ال��ع��اط��ل��ي��ن ع��ن ال��ع��م��ل من 
5,4 الى 5,5 في المئة في الفترة 
عينها، في تطور من شأنه زيادة 
اح���ت���م���االت رف����ع أس���ع���ار ال��ف��ائ��دة 
االم����ي����رك����ي����ة ه������ذه ال���س���ن���ة ال���ت���ي 
أفادت كثيرا الدوالر ازاء العمات 
ال��رئ��ي��س��ي��ة االخ������رى. وق����د حجب 
الصناعية  الطلبات  ارت��ف��اع  ذل��ك 
المئة  في   1,4 بنسبة  المانيا  في 

في نيسان الى 1,1 في المئة في 
أك��ث��ر على  آذار، وس��ل��ط االض����واء 
تفاقم أزمة الديون اليونانية بعد 
المأزق الذي واجهته المفاوضات 
ف���ي ش����أن االت���ف���اق ب��ي��ن ح��ك��وم��ة 
أث���ي���ن���ا وم���ق���رض���ي���ه���ا ل����اف����راج ع��ن 
ال���م���س���اع���دات ال���م���ال���ي���ة ال���م���ق���ررة 
ل���ل���ي���ون���ان ب���م���ا ي��ج��ن��ب��ه��ا ال��ت��خ��ل��ف 
ع����ن االي�����ف�����اء، وخ���ص���وص���ا ب��ع��دم��ا 
دفعات  رسميا  امس  أثينا  أّجلت 
أورو  م��ل��ي��ار   1,6 مجموعها  دي���ون 
من  اع��ت��ب��ارا  عليها  تباعا  تستحق 
ه����ذا االس����ب����وع ل���ص���ن���دوق ال��ن��ق��د 
ال��دول��ي ال��ى 30 ح��زي��ران الجاري، 
االم���ر ال���ذي دف��ع االورو ن���زوال في 
في  1,1110دوالر  ال���ى  ن��ي��وي��ورك 
أم���س  م���ن  أول   1,1260 م���ق���اب���ل 
 1176,50 م���ن  ال���ذه���ب  وأون���ص���ة 
الفترة  ف��ي   1171,00 ال���ى  دوالرا 
ع���ي���ن���ه���ا. وان����ع����ك����س ذل������ك س��ل��ب��ا 
ع��ل��ى ال��ب��ورص��ات االوروب���ي���ة ال��ت��ي 
أق��ف��ل��ت ب��م��زي��د م��ن ال��ت��راج��ع راوح 
أثينا  ف���ي  ال��م��ئ��ة  ف���ي  ب��ي��ن 4,96 
م���دري���د،  ف���ي  ال��م��ئ��ة  ف���ي  و0,75 
وق�����ت ت��ب��اي��ن��ت أس������واق االس���ه���م 
م���ؤش���ر  أق�����ف�����ل  اذ  االم�����ي�����رك�����ي�����ة، 
ب���خ���س���ارة  ال���ص���ن���اع���ي  ج����ون����ز  داو 
 17849,46 ع��ل��ى  نقطة   56,12
ن��ق��ط��ة وم���ؤش���ر ن���اس���داك ب��زي��ادة 
5068,46 ع���ل���ى  ن���ق���اط   9,33 

نقطة.

elie.kahwaji@annahar.com.lb

اتجاهات�األسواق

انحسار نشاط بورصة بيروت يف أجواء ضاغطة
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واشنطن - هشام ملحم 

االنتخابات الرئاسية في الواليات 
ال��م��ت��ح��دة ه����ذه ال��س��ن��ة م��ف��ت��وح��ة، 
ب��م��ع��ن��ى ان ال رئ���ي���س ي��س��ع��ى ال��ى 
تجديد واليته، من الصعب الحديث 
في  المرشحين،  ف��رص  ع��ن  بيقين 
م���ا ع����دا اب�����راز خ��ل��ف��ي��ات��ه��م وط��ري��ق��ة 
ت��ع��ام��ل��ه��م م��ع ال��ن��اخ��ب��ي��ن وال��ق��ض��اي��ا 
الملحة  واالق��ت��ص��ادي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
وف���ي م��ا ب��ي��ن��ه��م. وم���ن ال��م��ت��وق��ع ان 
بين  قوية  منافسة  السباق  يشمل 
سياسيتين:  ل��س��ال��ت��ي��ن  م��م��ث��ل��ي��ن 
ال��م��رش��ح��ة ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ه��ي��اري 
ال��رئ��ي��س  زوج����ة  ك��ل��ي��ن��ت��ون،  رودام 
س���اب���ق���ًا ب���ي���ل ك���ل���ي���ن���ت���ون ووزي��������رة 
الشيوخ  مجلس  وع��ض��و  ال��خ��ارج��ي��ة 
س���اب���ق���ا، وح����اك����م والي�������ة ف���ل���وري���دا 
س��اب��ق��ًا ج��ي��ب ب���وش ن��ج��ل الرئيس 
وش����ق����ي����ق  االب  ب����������وش  ج�������������ورج 
ال��رئ��ي��س ج���ورج ب���وش االب����ن. وف��ي 
ه����ذا ال���وق���ت ال��م��ب��ك��ر، وم����ع تحسن 
االوض��������اع االق���ت���ص���ادي���ة وان���ح���س���ار 
م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة، ت��ب��دو ال��ت��ح��دي��ات 
الخارجية من نزاعات وحروب الشرق 
االوس����ط، ال���ى ال��ع��اق��ة ال��م��ت��ده��ورة 
السافر  تدخلها  بسبب  روس��ي��ا  م��ع 
ف���ي اوك���ران���ي���ا، وال��ع��اق��ة ال��م��ت��وت��رة 
أك���ث���ر م���ع ال��ص��ي��ن ب��س��ب��ب بسطها 
نافر  بشكل  االستراتيجي  نفوذها 
ال��ت��ي ستطغى  ه��ي  محيطها،  ف��ي 
على السجال االنتخابي، على االقل 
خال االشهر المقبلة.                                          
ال����س����ب����اق ال����ج����م����ه����وري م���ف���ت���وح 
إما اعلنوا  يتنافس فيه 16 مرشحا 
السناتور  مثل  رسميا،  ترشيحهم 
ران�������د ب������ول ال�������ذي ي���ح���ظ���ى ب��أع��ل��ى 
ن���س���ب���ة ت���أي���ي���د ف����ي اس���ت���ط���اع���ات 
ال���رأي االول��ي��ة وال��ت��ي ب��ال��ك��اد تصل 
ال��ى 11 في المئة، وإم��ا اتخذوا كل 
ال����خ����ط����وات ال���ت���ي ت��س��ب��ق االع�����ان 
ال��رس��م��ي، م��ث��ل ج��ي��ب ب���وش ال��ذي 
ي��ح��ظ��ى ب��ت��أي��ي��د 10 ف���ي ال��م��ئ��ة من 

الناخبين الجمهوريين.      

 

هيالري كلينتون "المتوجة"
 وح����ت����ى االس�����اب�����ي�����ع االخ�����ي�����رة، 
ك��ل��ي��ن��ت��ون  رودام  ه���ي���اري  ك���ان���ت 
الوحيدة  الديموقراطية  المرشحة 
منتقدوها  كما يصفها  "المتوجة" 
ديموقراطيين،  و  جمهوريين  م��ن 
ال�����ى ان اع����ل����ن ال���س���ن���ات���ور ب��ي��رن��ي 
بانه   ال���ذي يصف نفسه  س��ان��درز، 
ترشيحه  اشتراكي"  "ديموقراطي 
لمنصب  الديموقراطي  الحزب  عن 
ال��رئ��اس��ة اواخ����ر ن��ي��س��ان. وال��س��ب��ت 
ال�����م�����اض�����ي، اع�����ل�����ن ح�����اك�����م والي������ة 
م��ي��ري��ان��د ال��س��اب��ق م���ارت���ن أوم��ال��ي 
الديموقراطي،  الحزب  عن  ترشحه 
ع��ائ��ل��ت��ي كلينتون  وان��ت��ق��د ض��م��ن��ا 
وبوش قائا: "الرئاسة ليست تاجا 
تتبادله عائلتان، فهي ثقة مقدسة 
ي���ج���ب اس��ت��ح��ق��اق��ه��ا وم��م��ارس��ت��ه��ا 
باسم الشعب االميركي". واالربعاء 
دخل السباق الديموقراطي مرشح 
معروف باستقالية رأيه وشجاعته 
تشيفي  لينكولن  ه��و  االخ��اق��ي��ة، 
ال�����ذي ك����ان ع���ض���وا ج��م��ه��وري��ا في 
م��ج��ل��س ال���ش���ي���وخ ع����ن والي������ة رود 
أياند، وبعدما بات مستقا انتخب 
ح���اك���م���ا ل���ل���والي���ة ذات����ه����ا، ق���ب���ل ان 
الديموقراطي  ال��ص��ف  ال��ى  ينتقل 
رئ���اس���ي���ا. وك�����ان تشيفي  م��رش��ح��ا 
ال���وح���ي���د ف���ي مجلس  ال���ج���م���ه���وري 
الشيوخ الذي صّوت ضد قرار غزو 
ال���ع���راق. ق��د ان��ت��ق��د ت��أي��ي��د ه��ي��اري 
ال��ع��راق، وكان  غ��زو  لقرار  كلينتون 
الذع��������ا ف�����ي رف�����ض�����ه  ان ي���ت���رش���ح 
أيد  اميركي  سياسي  أي  للرئاسة 
غزو العراق.                             

صحيح ان هناك مسافة شاسعة 
ومنافسيها  كلينتون  هياري  بين 
ال���ث���اث���ة، اال ان�����ه م����ن ال����واض����ح ان 
االن���ت���ق���ادات ال��ت��ي س��ت��ت��ع��رض لها 
ستتركز  الجمهوريين  وم��ن  منهم 
ع���ل���ى س���ج���ل���ه���ا غ���ي���ر ال����س����اط����ع ف��ي 
ال��خ��ارج��ي��ة، وت��ح��دي��دا ح��ادث  وزارة 
ق��ت��ل ال��س��ف��ي��ر االم��ي��رك��ي ف��ي ليبيا 
ك��ري��س��ت��وف��ر س��ت��ي��ف��ن��س، ودوره�����ا 

المحدود في العراق  الذي زارته مرة 
واح��دة خال أرب��ع سنوات. ويدرك 
منتقدو كلينتون ان البيت االبيض 
ل����م ي��ع��ط��ه��ا ص����اح����ي����ات واس����ع����ة، 
ل��ك��ن��ه��م  ي��ت��ه��م��ون��ه��ا ب��ان��ه��ا ارادت 
الحساسة  القضايا  معالجة  تفادي 
الفلسطينيين  ب��ي��ن  ال���س���ام  م��ث��ل 
واالس������رائ������ي������ل������ي������ي������ن، ل�����ئ�����ا ت���ض���ر 
والمرشحة  الرئاسية.  بطموحاتها 
كلينتون معروفة لدى االميركيين 

أك��ث��ر م��ن أي م��رش��ح آخ��ر جمهوري 
موازنة  لديها  كما  ديموقراطي،  ام 
ل��ت��م��وي��ل ح��م��ل��ت��ه��ا وم��س��ت��ش��اري��ه��ا 
ال��م��خ��ض��رم��ي��ن، واب�����رزه�����م ب��ط��ب��ي��ع��ة 

الحال زوجها بيل كلينتون.
ل��ك��ن ال��م��ش��ك��ل��ة ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي 
ت����واج����ه����ه����ا ه������ي������اري ك���ل���ي���ن���ت���ون 
ه����ي ازدي���������اد ع�����دد ال���ن���اخ���ب���ي���ن م��ن 
الذين  ومستقلين  ديموقراطيين 
ونزاهتها  يشككون في صدقيتها 
وش���ف���اف���ي���ت���ه���ا، وه�����ي ش���ك���وك اذا 
ظ��ل��ت م��خ��ي��م��ة ع��ل��ى ال���م���رش���ح بعد 
ب����دء ال���م���ن���اظ���رات ب��ي��ن ال��م��رش��ح��ي��ن 

التمهيدية،  الحزبية  واالن��ت��خ��اب��ات 
ثقيل  ع��بء  ال��ى  تتحول  ان  يمكن 
ي����ق����وض ح��م��ل��ت��ه.  م�����ن ش����أن����ه ان 
وأظ���ه���ر  اس��ت��ط��اع ل���ل���رأي لشبكة 
"أي بي سي" االميركية للتلفزيون 
وصحيفة "الواشنطن بوست" قبل 
ايام ان 41 في المئة من االميركيين 
اعتبروها نزيهة وذات صدقية، في 
ق��ال��وا انهم ال  المئة  مقابل 52 ف��ي 

يثقون بها. 
وق�����ال 24 ف���ي ال��م��ئ��ة ف��ق��ط ان 
لديهم انطباعًا قويًا وايجابيًا عنها، 
ق��ال��وا ان  المئة  ف��ي مقابل 39 ف��ي 
انطباعًا سلبيًا وقويًا عنها.  لديهم 
االنطباعات  هذه  اسباب  وتتمحور 
ال��س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى س��ل��وك��ه��ا وس��ل��وك 
زوج���ه���ا، وت��ح��دي��دا م��س��أل��ة حصول 
تجمعها  ال��ت��ي  كلينتون"  "جمعية 
وزوج����ه����ا واب���ن���ت���ه���ا ت��ش��ل��س��ي ع��ل��ى 
ت���ب���رع���ات م���ال���ي���ة ك���ب���ي���رة م����ن دول 
اجنبية  بينها دول عربية خليجية، 
ب���ي���ل ك��ل��ي��ن��ت��ون ع��ل��ى  او ح����ص����ول 
دف���ع���ات م��ال��ي��ة ك��ب��ي��رة ع���ن خطبه 
وذل�����ك ح��ي��ن ك���ان���ت زوج���ت���ه وزي����رة 
للخارجية، االمر الذي اثار تساؤالت 
عن تضارب المصالح . كما تدنت 
ش��ع��ب��ي��ة ه���ي���اري ك��ل��ي��ن��ت��ون، بعد 
كشف استخدامها بريدا الكترونيا 
خاصا بها وغير خاضع لرقابة وزارة 
ال���خ���ارج���ي���ة ل����دى ت��ول��ي��ه��ا ال�������وزارة، 
كثيرة  الكترونية   رسائل  ومحوها 

وصفتها بانها كانت شخصية. 

المعسكر الجمهوري
 وف����ي ال��م��ق��اب��ل، ي��ع��ن��ي ازدح����ام 
التصفية  ان  ال��ج��م��ه��وري  ال��س��ب��اق 
س���ت���ك���ون ط���وي���ل���ة، وال���م���ن���اظ���رات 
المرشحون  حامية قبل ان يشطب 
ال��ض��ع��ف��اء ف���ي االس���اب���ي���ع واالش���ه���ر 
االول����ى م��ن ال��س��ب��اق ب��ع��د ان تتبخر 
م���ص���ادر ت��م��وي��ل��ه��م. وال��م��رش��ح��ون 
اآلن هم،   المتقدمون نسبيا  حتى 
ال���ى ال��س��ن��ات��ور ب����ول، ح��اك��م والي���ة 
وي��س��ك��ون��س��ن س���ك���وت ووك�����ر )ل��م 
بعد(، وجيب بوش،  يعلن ترشحه 
والسناتور عن والية فلوريدا ماركو 

روبيو الكوبي االصل. 
)غ��ي��ر  ل���ل���م���رش���ح  االول��������ي  االداء 
ك��ان سيئا،   ب��وش  الرسمي( جيب 
وخ���ص���وص���ًا ت��خ��ب��ط��ه ف����ي االج���اب���ة 
ع����ن س������ؤال ع���م���ا اذا ك�����ان ي��م��ك��ن 
ان ي���أم���ر ب���غ���زو ال����ع����راق ل����و ك��ان��ت 
ل����دي����ه ال���م���ع���ل���وم���ات ال����ت����ي ك��ان��ت 
البداية  ف��ي  ج���ورج.  ل��دى شقيقه 
رّد ب���االي���ج���اب، ب��ع��دم��ا ش��ع��ر ب��وق��ع 
ي���ت���راج���ع،  االن����ت����ق����ادات ح������اول ان 
ال��ذي   ول��ك��ن بتخبط اي��ض��ا، االم����ر 
التأييد له  ادى الى تضاؤل نسبة 
من 22 في المئة في اذار الماضي 

الى 10 في المئة اليوم.
 وبعض المرشحين الجمهوريين 
ي���ع���رف���ه���م ال����ن����اخ����ب����ون، وخ���ص���وص���ًا 
في  والحاليون  السابقون  االع��ض��اء 
مجلس الشيوخ والحكام السابقون 
والحاليون للواليات أمثال السناتور 

ت��ي��د ك���روز وال��ح��اك��م ال��س��اب��ق مايك 
ه��اك��اب��ي  وع��ض��و م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ 
بدعمه  ال��م��ع��روف  غ��راه��ام  ليندسي 
ال��ق��وي ل��غ��زو ال���ع���راق، وال��م��ع��ن��ي في 
ال���درج���ة االول����ى ب��ال��ق��ض��اي��ا االم��ن��ي��ة 
اخيرًا  ق��ال  وال���ذي  واالستراتيجية  
ان "ال����ع����ال����م ي���ن���ه���ار" االم�������ر ال����ذي 
ش���ج���ع���ه ع����ل����ى دخ���������ول ال����س����ب����اق، 
وح���اك���م والي����ة ن��ي��وج��ي��رزي ال��ح��ال��ي 
ك��ري��س ك��ري��س��ت��ي، وع��ض��و مجلس 
ال��ش��ي��وخ ال��س��اب��ق ري���ك س��ان��ت��وروم، 
ورجل االعمال المعروف بضوضائه 
وجميع  ت��رام��ب،  دون��ال��د  ومبالغاته 
القوية  بمواقفهم  معروفون  ه��ؤالء 
وح��ت��ى ال��ن��اب��ي��ة م��ن ال��رئ��ي��س ب���اراك 
المتوقع  وم���ن  اوب���ام���ا وس��ي��اس��ات��ه، 
ذاتها  السامة  السهام  يوجهوا  ان 
ال����ت����ي وج����ه����ت ال�������ى اوب�������ام�������ا، ال����ى 
ك���ل���ي���ن���ت���ون. وب����ع����ض ه���������ؤالء، وال 
ج��دا، قد  المتشددون  سيما منهم 
السباقات  ف��ي  م��ف��اج��آت  يحققون 
الناخبين  الن  التهميدية،  الحزبية 
الحزب  توحيد  ي��ري��دون  الحزبيين 
ح����ول س��ي��اس��ة وب���رن���ام���ج ان��ت��خ��اب��ي 
المتشددين  الناخبين  والن  ق��وي، 
يصوتون دومًا، ال يستطيع المرشح 
اال ان يكون متشددا للحصول على 

دعمهم. 
 واذا حصل ووق��ع االختبار على 
ه���ي���اري ك��ل��ي��ن��ت��ون وج��ي��ب ب���وش، 
ف������إن ذل������ك س������وف ي���ح���ي���د م��س��أل��ة 
ال���س���االت ال��س��ي��اس��ي��ة، ول���ك���ن اذا 
اخ���ت���ار ال��ج��م��ه��وري��ون م��رش��ح��ا غير 
بوش، عندها سوف تكون هياري 
ك���ل���ي���ن���ت���ون م���ع���رض���ة الن����ت����ق����ادات 
التي جمعتها  بالثروة  تبدأ  شنيعة 
او  بليبيا  تنتهي  وال  وزوج��ه��ا،  ه��ي 
الجمهوريون  المرشحون  ب��ال��ع��راق. 
ل���ن ي��ع��ام��ل��وا ب��ع��ض��ه��م ب��ع��ض��ًا ب��رق��ة، 
الن���ه���م ي��ت��ن��اف��س��ون ع���ل���ى م���ص���ادر 
ال���ت���م���وي���ل ذات����ه����ا، وم��ع��ظ��م��ه��م ل��ن 
ي���ك���ون���وا ق����ادري����ن ع��ل��ى ال���ب���ق���اء في 
السباق طويًا نتيجة انحسار الدعم 

المالي.
 في االسابيع واالشهر المقبلة، 
ال��س��ك��اك��ي��ن يشحذها  ن���رى  س���وف 
ال��م��رش��ح��ون م��ن ال��ح��زب��ي��ن، وس��وف 
ن���رى ون��س��م��ع ال��م��ب��ال��غ��ات ع��ن ق��درة 
ال�����والي�����ات ال���م���ت���ح���دة ع���ل���ى ت��غ��ي��ي��ر 
العالم، ولكن من المرجح أال نرى أي 
بدائل حقيقية من سياسات اوباما 
ف��ي ال��ش��رق االوس���ط وت��ك��ون قابلة 
بكامله  جيل  نحر  ولوقف  للتنفيذ 
من الشباب الذين يتساقطون على 
ط���ول ج��ب��ه��ة  ت��م��ت��د م���ن ل��ي��ب��ي��ا ال��ى 

اليمن. 

)و ص ف، رويترز، أ ب، أ ش أ(

أم��س  العنيفة  ال��م��ع��ارك  اس��ت��م��رت 
ف��ي م��ح��ي��ط م��دي��ن��ة ال��ح��س��ك��ة التي 
االسامية"  "الدولة  تنظيم  يحاول 
انتزاعها من قوات النظام السوري، 
وق������ت أوق�����ع�����ت ال������غ������ارات ال���ج���وي���ة 
ال��م��ت��واص��ل��ة ع��ل��ى م��ن��اط��ق خاضعة 
قتيل  مئة  نحو  المعارضة  لسيطرة 

في يومين.
 وت���ت���ج���ه االن�����ظ�����ار ال������ى م��دي��ن��ة 
الحسكة ال��واق��ع��ة ف��ي ش��م��ال شرق 
س���وري���ا وال���ت���ي س��ت��ك��ون، ف���ي ح��ال 
الثالث  المحافظة  مركز  سقوطها، 
ي���خ���رج م����ن س���ي���ط���رة ال���ن���ظ���ام ب��ع��د 
لسيطرة  الخاضعة  ال��رق��ة  مدينتي 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ج��ه��ادي، وادل����ب التي 
اس���ت���ول���ى ع��ل��ي��ه��ا "ج���ي���ش ال��ف��ت��ح" 
ال����م����ك����ون م�����ن "ج����ب����ه����ة ال����ن����ص����رة" 

وفصائل اسامية في 28 آذار.
وب��������دأت "ال������دول������ة االس���ام���ي���ة" 
ف���ي 30 أي�����ار ه��ج��وم��ه��ا ف���ي ات��ج��اه 
الحسكة،  محافظة  مركز  الحسكة، 
ال���ت���ي ت��ت��ق��اس��م ال���س���ي���ط���رة ع��ل��ي��ه��ا 
الكردية  الشعب"  حماية  "وح��دات 

والقوات النظامية.
وتتركز المعارك جنوب المدينة 
التي بات التنظيم على مسافة نحو 

500 متر منها. 
وق����ال م��دي��ر "ال��م��رص��د ال��س��وري 
لحقوق االنسان" رامي عبد الرحمن 
الذي يتخذ لندن مقرا له، ان "قوات 
تعزيزات  استقدام  تواصل  النظام 

الى المدينة".
وأفاد ناشطون ان عائات نزحت 
م���ن االح���ي���اء ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة 
للحسكة التي يسيطر عليها النظام 

في اتجاه االحياء الغربية والشمالية 
خوفًا  االك���راد  عليها  يسيطر  ال��ت��ي 
من دخول التنظيم المدينة، او من 
تعرض مناطقهم لقصف بقذائف 

الهاون.
االك���راد  المقاتلون  يتدخل  ول��م 

حتى اآلن في المعارك .
 وك�����ان�����ت ص���ح���ي���ف���ة "ال�����وط�����ن" 
ال���س���وري���ة ال��ق��ري��ب��ة م���ن ال��س��ل��ط��ات 
انتقدت الخميس "تخاذل" االكراد 

عن مساندة قوات النظام.
وأوضح المرصد أن "االشتباكات 
العنيفة مستمرة بين قوات النظام 
م��دع��وم��ة ب��ك��ت��ائ��ب ال��ب��ع��ث وق����وات 
ال������دف������اع ال����وط����ن����ي وال���م���س���ل���ح���ي���ن 
ل��ه��ا م���ن ط����رف وتنظيم  ال��م��وال��ي��ن 
ال���دول���ة اإلس���ام���ي���ة م���ن ط����رف آخ��ر 
ف���ي ال���م���ش���ارف ال��ج��ن��وب��ي��ة ل��م��دي��ن��ة 
"المنطقة  ان  مضيفا  ال��ح��س��ك��ة"، 
ت��ش��ه��د م��ن��ذ ص��ب��اح ال���ي���وم )أم���س( 
الطيران  من  ومكثفًا  عنيفًا  قصفًا 
الحربي على تمركزات للتنظيم في 

محيط المدينة وجنوبها".
العسكرية  العمليات  وأس��ف��رت 
منذ نشوبها عن مقتل 71 رجا على 
األقل من قوات النظام والمسلحين 
الموالين لها، بينهم قائد "كتائب 
عنصرًا  و48  الحسكة،  في  البعث" 
ع���ل���ى األق������ل م����ن ت��ن��ظ��ي��م "ال����دول����ة 
ف���ج���روا   11 ب���ي���ن���ه���م  اإلس�����ام�����ي�����ة"، 
أنفسهم بعربات مفخخة في مواقع 

لقوات النظام.
الشهرين  ال��ن��ظ��ام خ���ال  وع��ان��ى 
االخ���ي���ري���ن س��ل��س��ل��ة خ���س���ائ���ر ع��ل��ى 
اي��ام حملة  االرض، وه��و يشن منذ 
ق��ص��ف ج���وي ب��ال��ط��ائ��رات ال��ح��رب��ي��ة 
مناطق  على  المتفجرة  البراميل  او 

ع���دة خ��اض��ع��ة ل��س��ي��ط��رة ال��م��ع��ارض��ة 
ف�������ي ش������م������ال س�������وري�������ا وج����ن����وب����ه����ا 
وش���رق���ه���ا. وت��س��ب��ب ه����ذا ال��ق��ص��ف 
"غ��ي��ر ال��م��س��ب��وق"، كما وص��ف��ه عبد 
بمقتل 94 شخصًا خال  الرحمن، 
الساعات ال�48 االخيرة، بينهم 20 
طفًا و16 امرأة، "إضافة الى إصابة 
م���ئ���ات آخ���ري���ن ب���ج���روح ودم������ار في 

الممتلكات".
الهليكوبتر  ط���ائ���رات  وواص���ل���ت 
التابعة للنظام أمس إلقاء البراميل 
ال��م��ت��ف��ج��رة ع��ل��ى االح���ي���اء ال��ش��رق��ي��ة 
ف��ي م��دي��ن��ة ح��ل��ب. وت��س��ب��ب برميل 
س��ق��ط ع��ل��ى ح���ي ال��م��ي��س��ر بمقتل 
ث��اث��ة اش���خ���اص، ه��م وال����د ووال����دة 
الدفاع  أن  مصور  وروى  وطفلهما. 
آخرين  ضحايا  ع��ن  يبحث  ال��م��دن��ي 

محتملين تحت االنقاض.
 ع��ل��ى ج��ب��ه��ة اخ����رى ال����ى اق��ص��ى 

ال�����ش�����م�����ال ف������ي م����ح����اف����ظ����ة ح���ل���ب، 
ت���ت���واص���ل ال���م���ع���ارك ب��ي��ن "ال���دول���ة 
االس���ام���ي���ة" وف��ص��ائ��ل ال��م��ع��ارض��ة 
النصرة"  "جبهة  ومعها  المسلحة، 

في محيط بلدة مارع. 
وكان التنظيم الجهادي استولى 
االسبوع الماضي على بلدة صوران 
ال��ق��ري��ب��ة م���ن م�����ارع وال���واق���ع���ة على 
طريق امداد رئيسي للمعارضة من 

تركيا الى حلب.
وف����ي م��ن��ط��ق��ة ال��ق��ل��م��ون ش��م��ال 
المرصد عن مقتل  دمشق، تحدث 
ال��ل��ه"  "ح���زب  م��ن  مقاتلين  ثمانية 
اطلقته  ب���ص���اروخ  ال��ن��ظ��ام  وق�����وات 
"ج��ب��ه��ة ال���ن���ص���رة" ال��خ��م��ي��س على 

مواقع لهم.

تركيا والجهاديون
 وف�������ي اس����ط����ن����ب����ول، ك��ش��ف��ت 

ص��ح��ي��ف��ة "ج���م���ه���وري���ت" ال��ت��رك��ي��ة 
ادخ��ال  ف��ي  الحكومة س��اع��دت  ان 
جهاديين الى سوريا، بعد اسبوع 
م���ن م���وج���ة ال��غ��ض��ب ال���ت���ي أث���اره���ا 
نشرها صورًا تظهر ان انقرة نقلت 

أسلحة الى هؤالء ايضا.
من  ال��م��ق��رب��ة  الصحيفة  وق��ال��ت 
إن أجهزة االستخبارات  المعارضة 
أوتوبيسين  اس��ت��أج��رت  ال��ت��رك��ي��ة 
اس�����ت�����خ�����دم�����ا ف�������ي ال������ت������اس������ع م���ن 
الدخ�����ال   2014 ال���ث���ان���ي  ك����ان����ون 
االس��ام��ي��ي��ن  المسلحين  ع��ش��رات 
دمشق،  ف��ي  للنظام  المناهضين 
ال���ى س��وري��ا ب��ط��ري��ق��ة غ��ي��ر شرعية 
م����ن م��ع��ب��ر ري���ح���ان���ل���ي ال�����ح�����دودي. 
ص��ورا  أوردت  لمعلوماتها،  ودع��م��ا 
لسيارتين اعترضتهما قوى االمن 
ال���ت���رك���ي���ة ع���ق���ب ال��ع��م��ل��ي��ة، ح��ي��ث 
أمكن العثور على أسلحة وذخائر.

ون����ش����رت ال��ص��ح��ي��ف��ة االس���ب���وع 
ال���م���اض���ي ف����ي ط��ب��ع��ت��ه��ا ال���ورق���ي���ة 
ك���م���ا ف�����ي م���وق���ع���ه���ا االل���ك���ت���رون���ي 
ص���ور ق��ذائ��ف ه���اون م��خ��ب��أة تحت 
أدوي�����������ة ف������ي ش����اح����ن����ات م����ؤج����رة 
انسانية،  منظمة  لحساب  رسميا 
قرب  تركية  درك  ق��وة  اعترضتها 
الحدود السورية في كانون الثاني 

.2014
القضية فضيحة  ه��ذه  وأث���ارت 
ع��ن��دم��ا اك�����دت وث���ائ���ق س��ي��اس��ي��ة 
ن�������ش�������رت ع������ل������ى االن�������ت�������رن�������ت ان 
الشاحنات تعود الى االستخبارات 
ال��ت��رك��ي��ة وت��ن��ق��ل اس��ل��ح��ة وذخ��ائ��ر 
الى معارضين اساميين سوريين 
السوري  الرئيس  نظام  يواجهون 

بشار االسد.

بوغدانوف
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، ص���رح ممثل 
األوسط  للشرق  الروسي  الرئيس 
وأف��ري��ق��ي��ا م��ي��خ��ائ��ي��ل ب���وغ���دان���وف 
من  طلبت  السورية  الحكومة  ب��أن 
روس��ي��ا تنظيم ج��ول��ة ج��دي��دة من 
ب��ي��ن��ه��ا وب��ي��ن ممثلي  ال���م���ش���اورات 
المعارضة في موسكو للبحث عن 

سبل حل للنزاع السوري.
ونقلت عنه وكالة "أنترفاكس" 
ال���روس���ي���ة ل��أن��ب��اء أن "ه����ذا األم���ر 
يتطلب من روسيا إجراء اتصاالت 
إض�����اف�����ي�����ة م������ع م���م���ث���ل���ي م��خ��ت��ل��ف 
وأن  ال����م����ع����ارض����ة"  ال���م���ج���م���وع���ات 
الجولة  ه��ذه  ان��ع��ق��اد مثل  "م��وع��د 
م���ن ال���م���ش���اورات ال ي��ت��وق��ف على 
موسكو  ألن  ال���روس���ي"،  ال��ج��ان��ب 
حتى  م��ح��ادث��ات  لتنظيم  ج��اه��زة 

ولو اليوم.

 قبل 15 شهرا من موعد االنتخابات 
الرئاسية االميركية، هناك ازدحام وغموض 

في سباق المرشحين الجمهوريين الى 
البيت االبيض، اذ ليس ثمة عّداء متفوق، 

يقابله سباق ديموقراطي اقل تعقيدا 
واقل ازدحاما يصاحبه تسليم أولي بوجود 
عداء يتقدم أشواطًا منافسيه القالئل.    

هيوستن  بمدينة  تكساس  ساذرن  جامعة  في  خطابا  تلقي  كلينتون  هيالري  االميركية  للرئاسة  الديموقراطية  المرشحة 
الخميس.  )أ ب(

جنود أتراك يستخدمون خراطيم مياه إلبعاد الجئين سوريين ينتظرون عند السياج الحدودي في بلدة اكجاكالي بجنوب شرق 
تركيا أمس.  )رويترز(

السباق الرئاسي األميركي قد ينحسر بين ساللتين سياسيتين:
هيالري كلينتون وجيب بوش والتحّديات الخارجية يف الواجهة

معارك عنيفة مستمرة يف محيط الحسكة والقتلى أكثر من 100
بوغدانوف: سوريا طلبت تنظيم جولة مشاورات ثالثة

التصفية ستكون طويلة
مع ازدحام السباق 

الجمهوري

أردوغان يدفن أتاتورك غدًا
لم تكن مصادفة ان يحيي  االتراك الذكرى ال�562 لسقوط 

القسطنطينية عاصمة االمبراطورية البيزنطية، بكل هذه 
الضخامة عشية انتخابات نيابية ستشكل مفصًا كبيرًا في 
الحياة السياسية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وفي 

مستقبل تركيا وربما المنطقة عمومًا!   
فأردوغان ال يرى نفسه أقل من السلطان محمد الثاني الذي 
هدم اسوار القسطنطينية في 29 أيار 1453. وال يرى الرجل 

نفسه أقل من السلطان سليم األول الذي انتصر على المماليك 
في معركة مرج دابق عام 1516 ليتسنى للعثمانيين احتال 

المشرق العربي والوصول الى مصر والمغرب العربي وشبه الجزيرة 
العربية والبقاء فيها نحو 400 سنة. وال يرى اردوغان نفسه أقل 

من السلطان سليمان القانوني الذي حاصر فيينا عام 1683 
واحتل أجزاء واسعة من اوروبا الشرقية قرونًا عدة.   

يستدل من هالة العظمة التي يحيط اردوغان نفسه بها 
ومن الطريقة التي يعامل بها خصومه في الداخل والخارج، ان 

الرجل يتقمص شخصيات اجداده الساطين ويحاول ان يكون 
سلطانًا حقيقيًا. فقد انقلب على أقرب حلفائه، فتح الله غولن، 

الذي كان له الفضل في ايصاله الى الحكم اعتبارًا من 2002. 
وحّجم المؤسسة العسكرية وجعلها مطواعة بين يديه. وقّيد 

احزاب المعارضة العلمانية وصورها انها عدو للديموقراطية 
وانه الديموقراطي الوحيد الذي يحكم باسم الشعب. وأعاد بث 

النفس الطائفي بين مكونات المجتمع التركي. ووعد االكراد 
بسام مزعوم لم يجد طريقه الى أرض الواقع. وتركيا في عهده 

فيها أكبر عدد من الصحافيين في السجون.   
وعلى مستوى االقليم، يتصرف اردوغان بصفته الوصي 
على سوريا ومصر، ويعمل منذ 2011 على تمكين "االخوان 

المسلمين" من الوصول الى الحكم في هذين البلدين. يحقد 
على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألنه اسقط حكم 

"االخوان"، ويكره الرئيس السوري بشار االسد ألنه لم يتنّح كي 
يحكم سوريا االسام السياسي المنسجم مع مشروعه للهيمنة 

على المنطقة. ويدعم التنظيمات الجهادية وخصوصًا "داعش" 
و"جبهة النصرة"، ويفتح حدوده أمام تدفق الجهاديين الى 

سوريا والعراق غير مكترث بالتحذيرات الغربية.   
غدًا يذهب األتراك الى صناديق االقتراع الختيار برلمان 

جديد. لكن هذه المرة تختلف اختافًا جوهريًا عن أي انتخابات 
سابقة، فإذا حصل أردوغان على غالبية الثلثين، فتركيا مرشحة 
ألن تتغير هويتها جذريًا. فهذه المرة سيدفن اردوغان اتاتورك 

مرة واحدة والى األبد. وسيترتب على ذلك تتويج اردوغان 
سلطانًا ليس على تركيا فحسب، بل ان طموحات الرجل ال تقف 

عند حدود تركيا وحدها.    
في 3 أذار 1924، ابلغ اتاتورك عبد المجيد الثاني قراره انهاء 

الخافة. كل شيء يوحي بان أردوغان سيلغي غدًا  هذا القرار.

samih.saab@annahar.com.lb

فكرة
سميح صعب

استراتيجية الفصل 
لمواجهة الصراع المذهبي

"النيويورك تايمس": 
تخفيف حدة االحتقان

 كتب ديفيد بروكس: "عام 2006 اقترح جو بايدن وآخرون خطة 
تطبيق الامركزية في العراق. ففي راي بايدن ان المجتمع العراقي 
منقسم مجموعات طائفية، ويجب ان تعكس مؤسسات الحكم 
الحكومة  ال��ى خطته، تستطيع  واستنادًا  االرض.  على  ال���والءات 
حين  في  االساسية،  المهمات  ببعض  القيام  المركزية  العراقية 
يجب توزيع المهمات االخرى على حكومات محلية في المناطق 
ب���وش ه��ذه  السنية وال��ك��ردي��ة وال��ش��ي��ع��ي��ة. ي��وم��ه��ا رف��ض��ت إدارة 
بغداد.  ف��ي  المركزية  ال��دول��ة  خطة  وتبنت  التقسيمية  المقاربة 
لكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وفريقه الشيعي ساهما 
في اشعال التوتر المذهبي من خال االستئثار بالحكم واستبعاد 
الخصوم وقمع السنة واالك��راد، مما أدى الى انتفاضة مسلحة... 
يجب ان يكون هدف الواليات المتحدة في العراق اآلن تخفيف 
مع  والشيعة  السنة  بين  الممكن  ق��در  والفصل  المذهبي  التوتر 
اح��ت��واء المتشددين م��ن ك��ا الطرفين، واع��ط��اء ك��ل ط��رف مجااًل 
من  الطائفتين  ابناء  بين  مسافة  واي��ج��اد  المحلية  شؤونه  الدارة 

اجل تخفيف حدة االحتقان".

"فورين بوليسي": 
انعكاسات التحالف مع 

امليليشيات الشيعية

ال��رم��ادي تعمل  كتب ديفيد كينر وج��ون ه��دس��ون: "بعد سقوط 
إدارة أوباما على تعزيز القوات العراقية ضد تنظيم الدولة اإلسامية 
وقد تجد نفسها مضطرة على مضض الى التعاون مع الميليشيات 
الشيعية مع ما ينطوي عليه هذا من امكان تأجيج التوتر المذهبي. 
ولهذا الغرض ال يزال البيت األبيض مصرًا على دعم قادة القبائل 
السنية في محافظة األنبار مع تشديده على خضوع الميليشيات 
الشيعية الوامر الحكومة المركزية في بغداد. وأشار مسؤول سابق 
في اإلدارة الى ضرورة ان ترسل الواليات المتحدة قوات خاصة الى 
العراق للعمل مباشرة مع القبائل السنية. وكان جون ألن قد تحدث 
عن دور الميليشيات الشيعية في محاربة داعش لكنه شدد على 

اهمية التعاون مع السكان المحليين السنة".

"املوند": تكتيك العربات 
املصفحة االنتحارية

التي  المصفحة  ال��ع��رب��ات  ع��ش��رات  داع���ش  تنظيم  ح���َول   )...("
اس��ت��ول��ى عليها ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ا س��ي��ارات ان��ت��ح��اري��ة وقنابل 
متحركة. وكون هذه العربات مصفحة يحمي سائقيها من اطاق 
النار من االسلحة الخفيفة، وال تترك سرعتها مجااًل للطرف اآلخر".

في الصحافة العالمّية
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بان كي - مون و"أبو ملحم"!
هل تتذكرون مسرحيات "أبو ملحم" التي تابعها اللبنانيون في 
بدايات شركة التلفزيون اللبنانية"، وما الفارق بين "أبو ملحم" 

وبان كي – مون االمين العام لالمم المتحدة؟
عمليًا "أبو ملحم" كان أنجح من بان الكوري الجنوبي الدمث 

والمهذب والذي يتحدث على استحياء ولو فجر في وجهه وليد 
المعلم في جنيف"، "أبو ملحم" كان يحل مشاكل الضيعة لكن بان 
عجز عن معالجة مشكلة واحدة، ليس لتقصير عنده وفيه بل لعجز 
وشلل منظمة االمم المتحدة، التي تحولت حائط مبكى لكثير من 

الدول التي تصدق ان للشرعية الدولية كلمتها وقرارها!
لن أتحدث عن عشرات القرارات التي اتخذتها المنظمة في 
شأن قضية فلسطين مثاًل، ولكن من الضروري ان أتوقف أمام 
هؤالء التعساء الذين نسميهم المبعوثين األممّين وقد تكاثروا 

وتتابعوا وتوارثوا الفشل على مسرح الحروب المتفجرة في الدول 
العربية!

هل تتذكرون الجنرال النروجي روبرت مود قائد المراقبين 
الدوليين في سوريا وكيف فشل بعد هروب المراقبين العرب 
رهم بكوفي 

ّ
لتكر السلسلة من بعده، فلست أدري ما الذي ذك

أنان فنفضوا عنه الغبار وأرسلوه الى دمشق مع نقاطه الست التي 
ماتت في جيبه ربما ألنها لمحت الى عملية االنتقال السياسي التي 

يكرهها الرفيق سيرغي الفروف!
وما الذي دفعهم الى توريط األخضر االبرهيمي ليخلف أنان بعد 

استقالته، وما الذي جعل االبرهيمي يختار تلك النهاية المحزنة 
لتاريخه الديبلوماسي المشرق، وهو الذي قال بداية إنها "مهمة 
مستحيلة"، لكنه فور وصوله اضطر الى االنتظار تسعة أيام في 
القاهرة ليحدد له بشار االسد موعدًا، ثم انتهى مثل كوفي أنان 

مثقاًل باالتهامات التي وجهها اليه النظام السوري لمجرد تلميحه 
الى عملية االنتقال السياسي.

واآلن هل يعرف أحد أين يسيح ستيفان دو ميستورا الذي 
خلف االبرهيمي وبدأ مهمته على طريقة يا حصرمًا رأيته في حلب، 

فاحترقت حلب وال يزال يلّوح بخريطة وقف النار فيها!
واذا انتقلنا الى اليمن السعيد نسأل ماذا فعل المبعوث األممي 

جمال بن عمر الذي لم يعمل على تطبيق "الحل الخليجي" الذي 
أقرته األمم المتحدة، لكنه ماشى مندرجات االنقالب الحوثي 

في آخر أيام مهمته الملتبسة، وماذا يفعل اآلن خلفه ولد الشيخ 
أحمد الذي يحار بين وساطة ُعمانية تدور من وراء ظهره ووساطة 

أممية في جنيف وقرار مجلس االمن رقم 2216 الذي لم ينفذه 
الحوثيون؟

وهل ننسى المبعوث األممي اآلخر برناردينو ليون الذي 
يحاول عبثًا في ليبيا وقد "طلع دينه" ولم يستطع ان يحل عقدة 
واحدة... لكن المشكلة ليست في المبعوثين المساكين بل في 
االمم المتحدة المنظمة المفلسة التي تحّولت حلبة مالكمة بين 

أميركا وروسيا ال يستطيع بان حتى أن يكون حكمًا فيها!

rajeh.khoury@annahar.com.lb

في ضوء النهار
راجح الخوري

ال شكوك في نتائج االنتخابات العامة 
التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان 

الذي ال يرد اسمه في أوراق االقتراع 
األحد، سينتصر. غير أن االنتخابات قد 

تكون األهم منذ وصول حزب العدالة 
والتنمية إلى السلطة عام 2002، ذلك أن 

تركيبة مجلس النواب ستحدد ما إذا كان 
أردوغان سيكون قادرًا، سواء من خالل 
حزبه أو الحلفاء، على تحقيق التغييرات 
التي ينشدها، وقت تتزايد االنتقادات 
لسياسات الرئيس، وخصوصًا ما يتعلق 

منها بسوريا.

حزب العدالة والتنمية يخوض االنتخابات األهم ملسيرة أردوغان
انفجار غامض يعّكر مهرجانًا لزعيم حزب الشعب الكردي

)و ص ف، رويترز، أ ب، أ ش أ(

االن���ت���خ���اب���ات 20 ح��زب��ًا  ي���خ���وض 
س��ي��اس��ي��ًا ف���ي 81 م��ح��اف��ظ��ة، بعد 
الناخبين  اق��ت��راع  عمليات  انتهاء 
 99 وه������ن������اك  دول������������ة.   54 ف������ي 
ام����رأة م��رش��ح��ة ع��ن ح���زب ال��ع��دال��ة 
والتنمية الحاكم، و103 عن حزب 
ال��ش��ع��ب ال���ج���م���ه���وري، وأك���ث���ر من 

300 مرشحة كردية.
وقبل أيام من االنتخابات، دّوى 
ان��ف��ج��ار ن��ج��م ع���ن خ��ل��ل ف���ي م��ول��د 
الكهرباء في مدينة ديار بكر ذات 
وكالة  وأف��ادت  التركية.  الغالبية 
"األناضول" التركية شبه الرسمية 
لألنباء أن نحو 50 شخصًا أصيبوا 
بجروح في مهرجان انتخابي لحزب 

الشعب الديموقراطي الكردي.
وت��ع��ه��د رئ���ي���س ال�������وزراء أح��م��د 
داود أوغلو التحقيق في الحادث، 
وما إذا كان "محاولة قتل أو عماًل 

استفزازيًا"، خصوصًا أن االنفجار 
الحزب  لرئيس  كلمة  قبل  حصل 

صالح الدين دمرداش.
ل����غ����ي ال���م���ه���رج���ان االن��ت��خ��اب��ي 

ُ
وأ

ب���ع���دم���ا ب���ق���ي ش���ب���ان ف����ي ال��م��ك��ان 

م��ح��ت��ج��ي��ن ع��ل��ى االن���ف���ج���ار، ورش���ق 
ب��ع��ض��ه��م رج����ال ال���ش���رط���ة، ال��ذي��ن 
اس�����ت�����خ�����دم�����وا خ�����راط�����ي�����م ال����م����ي����اه 

لتفريقهم، بالحجارة. 
اإلج���راءات  السلطات  وش��ددت 
األم�������ن�������ي�������ة ح�����������ول ال����ت����ج����م����ع����ات 

ناشطون بعد انفجار دوى في مهرجان انتخابي لحزب الشعب الديموقراطي في ديار بكر أمس.  )رويترز(

ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة ل������ح������زب ال����ش����ع����ب 
ال��دي��م��وق��راط��ي م���ع ت��ص��اع��د ح��دة 
ال��ت��وت��ر ق��ب��ل االن���ت���خ���اب���ات. وق��ت��ل 
م���ج���ه���ول���ون ف����ي ب���ن���غ���ول األرب����ع����اء 
س���ائ���ق ب����اص ي���رف���ع ع��ل��م ال���ح���زب، 
ك��م��ا اس��ت��ه��دف ان��ف��ج��اران الشهر 
الماضي مقار الحزب في مدينتي 
اضنة ومرسين الجنوبية، وسقط 

عدد من الجرحى.

األكراد والمعارضة
تأثيرًا  أكثر  ال��ك��ردي  وال��ص��وت 
ف���ي ال���م���ع���ادالت االن��ت��خ��اب��ي��ة ه��ذه 
ال�����م�����رة، ذل�����ك أن ح�����زب ال��ش��ع��ب 

ال����دي����م����وق����راط����ي ي���غ���ام���ر ب��خ��وض 
بدل  به  بلوائح خاصة  االنتخابات 
وهو  مستقلين.  مرشحين  تقديم 
ي��ح��ت��اج إل���ى ت��ج��اوز ع��ت��ب��ة ال��ع��ش��رة 
ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن األص�����وات ل��دخ��ول 
م���ج���ل���س ال������ن������واب، وذل�������ك ي���ح���رم 
الرئيس الحصول على 330 نائبًا 
من أصل 550 يحتاج اليها القرار 
سلطاته  ي��ع��زز  دس��ت��وري  تعديل 
ال��رئ��اس��ي��ة. وال��ح��زب ع���ارض أخيرًا 

توسيع صالحياته.
وي��ع��م��ل ال���ح���زب م��ن��ذ س��ن��وات 
على أن��ه ح��زب ال��ى يسار السلطة 
ونصير للمساواة في الحقوق بين 

وحدهم.  األك���راد  وليس  الجميع، 
وح���ص���ل م��رش��ح��ه دم������رداش على 
9,8 ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن األص����وات في 
االنتخابات الرئاسة في آب 2014 

التي فاز فيها أردوغان.
المحافظين  األك����راد  بعض  لكن 
اليساري  البرنامج  يقبلون  ال  دينيًا 
لحزب الشعب الديموقراطي، والذي 
مثل حقوق  ال��م��رأة  منح  على  ينص 
ال����رج����ل وح���م���اي���ة ال���ب���ي���ئ���ة واح����ت����رام 

المثليين والمتحولين جنسيًا.
وال��م��ث��ل��ي��ة ق��ان��ون��ي��ة ف��ي تركيا، 
ل��ك��ن��ه��ا ال ت�����زال ت��ث��ي��ر االس���ت���ي���اء. 
وه���ن���اك م��رش��ح��ون م���ن األق��ل��ي��ات 

على لوائح حزب العدالة والتنمية 
أكبر  ال��ج��م��ه��وري،  الشعب  وح��زب 

أحزاب المعارضة.
وُي��الح��ظ أن��ه للمرة األول���ى منذ 
قوة،  أكثر  المعارضة  تبدو  عقد، 
إذ ب���ات���ت ب��رام��ج��ه��ا االن��ت��خ��اب��ي��ة ال 
ت��ق��ت��ص��ر ع���ل���ى ان���ت���ق���اد أردوغ�������ان 
وح����زب����ه. وت���ع���ه���د ح�����زب ال��ش��ع��ب 
ال��ج��م��ه��وري إق��ام��ة م��ش��اري��ع كبرى 
بنحو 200 مليار دوالر من شأنها 
ق���ل���ب ال����م����ع����ادالت االق���ت���ص���ادي���ة 
ف����ي ال���م���ن���اط���ق ال���ف���ق���ي���رة ب��وس��ط 
األن������اض������ول ب���ت���ح���وي���ل���ه���ا م��ن��ط��ق��ة 

للصناعات التكنولوجية.

الصوت الكردي منقسم 
والمحافظون دينيًا ال 

يؤيدون الخطاب اليساري

اتفاق وزاري على التزام سقف إنتاج "أوبيك"

 مجلس األمن يدعو الى إحترام وقف النار يف أوكرانيا

)رويترز( 

صرح األمين العام لمنظمة البلدان 
المصدرة للنفط "أوبيك" عبد الله 

البدري خالل مؤتمر صحافي بعدما 
قررت المنظمة عدم تغيير سياسة 
عقدته  وزاري  اجتماع  ف��ي  اإلن��ت��اج 
ف��ي ف��ي��ي��ن��ا: "ه��ن��اك ال���ت���زام م��ن كل 

الثالثين  لسقف  لالمتثال  ال����وزراء 
مليون )برميل يوميا(". واضاف: "لم 
يعد ممكنًا أن نعود إلى سعر 100 

دوالر" للبرميل.

)و ص ف(

دع������ا أم������س م���ج���ل���س االم�������ن ال���ى 
االح����ت����رام ال���ت���ام ل���وق���ف ال���ن���ار في 
اشتباكات  دارت  حيث  اوك��ران��ي��ا 
ف�����ت�����رة ق�����ص�����ي�����رة، ف����ي����م����ا ت����ب����دي 
ال��م��ج��م��وع��ة ال���دول���ي���ة ق��ل��ق��ه��ا م��ن 

عودة التوتر.
ودع��������ت االم��������م ال���م���ت���ح���دة ك��ل 
االط��راف الى االحترام التام لوقف 
ال���ن���ار ك��م��ا ن��ص��ت ع��ل��ي��ه ات��ف��اق��ات 

في  مينسك  ف��ي  الموقعة  ال��س��الم 
شباط بعد تصعيد في المعارك.

وقال مساعد االمين العام لالمم 
ال���م���ت���ح���دة ل���ل���ش���ؤون ال��س��ي��اس��ي��ة 
ج��ي��ف��ري ف��ي��ل��ت��م��ان خ����الل ج��ل��س��ة 
ع���اج���ل���ة ل��م��ج��ل��س االم�������ن: "ي��ج��ب 
اح��ت��رام وق���ف ال��ن��ار ت��م��ام��ًا واع��ط��اء 

االولوية لحماية المدنيين".
م��ي��دان��ي��ا، ت��واص��ل��ت ال��م��ع��ارك، 
ل���ك���ن ك��ث��اف��ت��ه��ا ت���راج���ع���ت ك��ث��ي��را 
ال��ذي شهد  االرب��ع��اء  بالمقارنة مع 

االنفصاليون  شنه  دام��ي��ا  هجوما 
ال����م����وال����ون ل���روس���ي���ا، ك���م���ا ت��ق��ول 
التي  ماريينكا  قرية  على  كييف، 
تبعد 20 كيلومترا عن دونتسك.

وط����ل����ب����ت اوك�����ران�����ي�����ا م��ن��اق��ش��ة 
م����وض����وع ه�����ذا ال���ه���ج���وم وال���ت���وت���ر 
االخ�����ي�����ر خ������الل ج���ل���س���ة ل��م��ج��ل��س 
االم����ن، ك��م��ا اك���د م��ن��دوب كييف 
ل��������دى االم����������م ال����م����ت����ح����دة ي������وري 
 س����رغ����ي����ي����ف ف�������ي م�����وق�����ع�����ه ع���ل���ى

تويتر".

طارق عزيز، الوجه الديبلوماسي لصّدام
تويف مريضًا يف مستشفى السجن

قرصنة معطيات 4 ماليين موظف أميركي
السلطات تتهم الصين وبيجينغ تنفي

)و ص ف، أ ش أ، رويترز(

ت���وف���ي ام�����س ط������ارق ع���زي���ز )79 
س���ن���ة(، وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي 
الراحل  السابق  الرئيس  عهد  في 
ص��������دام ح���س���ي���ن وال���������ذي أم���ض���ى 
أع��وام��ه االخ��ي��رة ف��ي ال��س��ج��ن، في 
مستشفى تابع لمصلحة السجون 
العراقية نقل اليه اثر تدهور حاله 

الصحية.
وص��������رح ن����ائ����ب م���ح���اف���ظ���ة ذي 
ق����ار ح���ي���ث ك����ان ع���زي���ز م��س��ج��ون��ا، 
ع�����ادل ع��ب��د ال��ح��س��ي��ن ال��دخ��ي��ل��ي: 
"طارق عزيز توفي في مستشفى 
ال��ح��س��ي��ن ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ف���ي م��دي��ن��ة 
ال���ن���اص���ري���ة، ب���ع���د ن��ق��ل��ه ال���ي���ه اث���ر 

تدهور حاله الصحية".
ول�����م ي���ح���دد ال���س���ب���ب ال��م��ب��اش��ر 
ل��ل��وف��اة، اال ان ال��رج��ل ال���ذي ك��ان 
اب���رز ال��وج��وه ال��م��ع��روف��ة ف��ي نظام 
ص����������دام ح����س����ي����ن ف������ي ال������خ������ارج، 
ع���ان���ى م�����رض ال���س���ك���ري وارت����ف����اع 
 ضغط ال���دم وع���دم ان��ت��ظ��ام دق��ات

القلب.
وح��ك��م��ت ال��م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة 
ب���االع���دام شنقا  ع��زي��ز  ع��ل��ى  العليا 
االول 2010، الدانته  في تشرين 
"ب���ال���ق���ت���ل ال���ع���م���د وج������رائ������م ض��د 
"تصفية  قضية  ف��ي  االن��س��ان��ي��ة" 
االحزاب الدينية". وكان يقبع في 
سجن الناصرية في انتظار تنفيذ 

حكم اإلعدام فيه.
ب��االف��راج  م���رارا  وط��ال��ب��ت عائلته 
ال���ظ���روف الصعبة  ال���ى  ع��ن��ه ن��ظ��را 
ال��ت��ي ك���ان ي��ع��ان��ي��ه��ا ف��ي ال��س��ج��ن. 
ك����م����ا ن���ق���ل���ت ع������ن م����ح����ام����ي����ه ع����ام 
ال�����وزراء  م���ن رئ��ي��س  2011، ط��ل��ب��ه 
ال��س��اب��ق ن����وري ال��م��ال��ك��ي االس����راع 
الصادر  االع���دام  تنفيذ حكم  ف��ي 
ت��ردي وضعه ال��ى   في حقه، نظرا 

الصحي.
 وع���زي���ز ال���ك���ل���دان���ي ال��م��س��ي��ح��ي 
ال���وح���ي���د م����ن االرك���������ان ال���ب���ارزي���ن 
ميخائيل  واسمه  السابق،  للنظام 
الديبلوماسي  الوجه  كان  يوحنا، 
االبرز لصدام حسين لدى الغرب. 
وه���و ول���د ف��ي ب��ل��دة تلكيف ق��رب 
ال����م����وص����ل ف�����ي ش����م����ال ال�����ع�����راق. 
إل��ى فترة  ب��ص��دام  وي��ع��ود ارتباطه 
كالهما  ك��ان  عندما  الخمسينات 
ف���ي ح���زب ال��ب��ع��ث ال��م��ح��ظ��ور اآلن 
وال������ذي ك����ان ي��س��ع��ى آن������ذاك ال��ى 
إط����اح����ة ال���ن���ظ���ام ال���م���ل���ك���ي ال����ذي 

تدعمه بريطانيا.
 وع���������رف ال������رج������ل ال���������ذي ك����ان 
ي����ت����ح����دث االن����ك����ل����ي����زي����ة ب���ط���الق���ة 
الفاخر،  الكوبي  السيجار  ويدخن 
ب��ن��ظ��ارت��ي��ه ال��ك��ب��ي��رت��ي��ن ول��ب��اس��ه 

االنيق.
القوات  ال��ى  نفسه  عزيز  وسلم 

م��ن شهر من  أق��ل  بعد  االميركية 
النظام  واسقاط  البالد  اجتياحها 
ال��س��اب��ق. وك���ان يحمل ال��رق��م 43 
التي  المطلوبين  أه��م  ق��ائ��م��ة  ف��ي 
وض���ع���ت���ه���ا ال������والي������ات ال���م���ت���ح���دة 

لمسؤولين عراقيين. 
ت���ول���ى م���ن���اص���ب ع�����دة اذ ع��ّي��ن 
من  السبعينات  في  لالعالم  وزي��را 
للخارجية  ووزي���را  الماضي،  القرن 
في 1983، ونائبا لرئيس مجلس 

الوزراء في 1991.
واض���ط���ل���ع ب������دور دي��ب��ل��وم��اس��ي 
الخليج عام 1991  ب��ارز قبل حرب 
ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت إخ����راج ال��ق��وات 
ال���ع���راق���ي���ة م����ن ال���ك���وي���ت اض���اف���ة 
ال���ى ال���ن���زاع���ات ال��ط��وي��ل��ة ال��خ��اص��ة 
األسلحة  عن  التفتيش  بعمليات 
ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا األم�����م ال��م��ت��ح��دة 
 ف������ي ال�����س�����ن�����وات ال�����ت�����ي أع���ق���ب���ت

الحرب.

)وص ف(

األم��ي��رك��ي��ة كشف  اإلدارة  أع��ل��ن��ت 
ع���م���ل���ي���ات ق����رص����ن����ة م���ع���ل���وم���ات���ي���ة 
ط���اول���ت ال��م��ع��ط��ي��ات ال��ش��خ��ص��ي��ة 
فيديرالي  م��وظ��ف  ماليين  ألرب��ع��ة 
الكتروني  هجوم  ف��ي  األق���ل،  على 
ض���خ���م ي��ش��ت��ب��ه ف����ي أن م���ص���دره 

الصين.
ش����ؤون  إدارة  م���ك���ت���ب  ورص�������د 
ال�����م�����وظ�����ف�����ي�����ن ه����������ذا "ال�����ت�����وغ�����ل 
 .2015 نيسان  ف��ي  االل��ك��ت��رون��ي" 
إدارة  تتولى  هيئة  المكتب  وه��ذا 
وت��ص��در  اإلدارة  م��وظ��ف��ي  ش����ؤون 
ك��ل س��ن��ة م��ئ��ات آالف ال��ت��ص��اري��ح 
والتحقيقات  ال��ح��س��اس��ة  األم��ن��ي��ة 
ف����ي ش�����أن أش����خ����اص م��ق��ت��رح��ي��ن 
وأوض�����ح  اإلدارة.  ف����ي  ل���وظ���ائ���ف 
المعطيات  ش��م��ل��ت  ال��ق��رص��ن��ة  أن 
ال��ش��خ��ص��ي��ة ل��ن��ح��و أرب���ع���ة م��الي��ي��ن 
ح���ال���ي���ي���ن  اإلدارة  ف������ي  م�����وظ�����ف 
وس�����اب�����ق�����ي�����ن، وه��������م س���ُي���ب���ل���غ���ون 
ذل���ك اع��ت��ب��ارًا م���ن 8 ح���زي���ران. وال 
 ُيستبعد أن يكون العدد أكبر من

ال��م��ع��ن��ي��ون  ي����ع����وض  وأن  ذل�������ك، 
اذا  دوالر  م����ل����ي����ون  ب����م����س����ت����وى 
 ك���ان���وا ض��ح��اي��ا "اح���ت���ي���ال وس��رق��ة

هوية".
واس����ت����خ����دم����ت ت����ل����ك ال���ه���ي���ئ���ة 
جديدة  معلوماتية  أدوات  أخ��ي��رًا 
أت����اح����ت ل���ه���ا رص�����د ال���ه���ج���وم ب��ع��د 
أرب����ع����ة اش���ه���ر م����ن اط����الق����ه، وق���د 
��ف��ذ وق��ت ك��ان��ت الهيئة ت��درس 

ُ
ن

بقت في
ُ
إجراءات أمنية جديدة ط

 

ما بعد.
ول����م ي��ت��ض��ح ه����دف ال��ق��راص��ن��ة 
ب��ي��ن س���رق���ة ه���وي���ات وت��ج��س��س، 
كما لم ُيعرف ما إذا كانت العملية 
ال��ض��خ��م��ة ش��م��ل��ت ال��رئ��ي��س ب���اراك 
اوب����ام����ا أو م���س���ؤول���ي���ن ك����ب����ارا ف��ي 
وك���االت  وف���ي  االم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة 

االستخبارات.
وي���ت���ول���ى م��ك��ت��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
وإدارة  آي"  ب��ي  "أف  ال��ف��ي��دي��رال��ي 
وتعهد  التحقيق.  ال��ق��وم��ي  األم���ن 
م���ك���ت���ب ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات "م���واص���ل���ة 
ال����ت����ح����ق����ي����ق وم����ح����اس����ب����ة ال����ذي����ن 
ي���ش���ك���ل���ون خ����ط����رًا ف�����ي ال���ف���ض���اء 

االلكتروني".
وص��رح��ت م��دي��رة م��ك��ت��ب ادارة 
ش����������ؤون ال����م����وظ����ف����ي����ن ك����اث����ري����ن 
ارش���ول���ي���ت���ا ب����أن "ح���م���اي���ة ب��ي��ان��ات 
م���وظ���ف���ي���ن���ا ال���ف���ي���دي���رال���ي���ي���ن م��ن 
هي  تخريبية  الكترونية  ح���وادث 
أول������ى اول����وي����ات����ن����ا"، ون��اش��دت��ه��م 
ح��س��اب��ات��ه��م  إدارة  ف���ي  "ال����ح����ذر" 
بياناتهم  مع  والتعامل  المصرفية 

الشخصية.
ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة "ال��واش��ن��ط��ن 
أميركيين  مسؤولين  عن  بوست" 
ط��ل��ب��وا ع����دم ذك����ر أس��م��ائ��ه��م، ان 
صينيين  م��ع��ل��وم��ات��ي��ي��ن  ق��راص��ن��ة 
خ����ط����ط����وا ل���ت���ل���ك ال����ق����رص����ن����ة ف��ي 
عملية  وه��ي   ،2014 األول  كانون 
ال��ق��رص��ن��ة ال��ك��ب��ي��رة ال��ث��ان��ي��ة لهذه 

الهيئة تنفذها الصين.

الرد الصيني
توجيه  ان��ت��ق��دت  بيجينغ  ل��ك��ن 
أص����اب����ع االت����ه����ام إل���ي���ه���ا ف����ي ه���ذه 
ال��ق��ض��ي��ة. وص�����رح ال��ن��اط��ق ب��اس��م 
وزارة الخارجية هونغ لي بأن "عدم 
واس��ت��خ��دام  م��ع��م��ق  اج����راء تحقيق 
ك��ل��م��ات م��ث��ل "م��ح��ت��م��ل" )ل��وص��ف 
م����س����ؤول����ي����ة ال�����ص�����ي�����ن( أم�������ر غ��ي��ر 
أس��اس ال���ى  وال يستند   م��س��ؤول 

علمي". 
وأض�����اف أن ال��ص��ي��ن "م��ع��ارض��ة 
ألي ش��ك��ل م���ن أش���ك���ال ال��ج��ري��م��ة 

االلكترونية".
كذلك نفت سفارة الصين في 
واش��ن��ط��ن تلك االت��ه��ام��ات. ورأى 
ال���ن���اط���ق ب��اس��م��ه��ا ت��ش��و ه��اي��ك��ان 
اس���ت���ن���ت���اج���ات  "اس����ت����خ����الص  أن 
م���ت���س���رع���ة وإط����������الق ت����ه����م ت���ق���وم 
أم��ر غير مسؤول  اف��ت��راض��ات  على 
وغ�����ي�����ر م�����ف�����ي�����د"، م������ش������ددا ع��ل��ى 
ال���ص���ي���ن���ي���ة  "ال�����ت�����ش�����ري�����ع�����ات  أن 
ت���ح���ظ���ر ال���ج���ري���م���ة االل���ك���ت���رون���ي���ة 
ب��ك��ل أش��ك��ال��ه��ا، وال��ص��ي��ن ب��ذل��ت 
الجريمة ل��م��ح��ارب��ة  ك��ب��ي��رة   ج��ه��ودًا 

االلكترونية".
ويذكر أن قراصنة الكترونيين 
عناوين  الماضي  العام  استهدفوا 
بريد الكتروني في البيت االبيض 
ووزارة الخارجية بما في ذلك بريد 
مسؤولون  اق��ر  كما  نفسه،  اوب��ام��ا 
أم����ي����رك����ي����ون أخ�����ي�����رًا، ف�����ي ه���ج���وم 
ن��س��ب ال���ى روس���ي���ا، اس��ت��ن��ادا ال��ى 

"النيويورك تايمس".

الخارجية  الــوزراء وزير  رئيس  لنائب   2002 ايلول   14 صورة من االرشيف مؤرخة 
العراقي سابقًا طارق عزيز خالل مؤتمر صحافي في وزارة االعالم ببغداد وبدت 
)رويترز( خلفه صورة الرئس العراقي الراحل صدام حسين.  

باريس تحاول تهدئة استياء اسرائيل

)و ص ف(

حاولت فرنسا تهدئة استياء السلطات االسرائيلية بعد اعالن 
شركة "اورانج" الفرنسية لالتصاالت وقف تعاملها مع شريكها 

االسرائيلي، مؤكدة في الوقت ذاته انها تعارض "مقاطعة" هذا 
البلد، لكنها ترفض االستيطان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان مقتضب 
جدا:"اذا كان يعود الى رئيس مجموعة اورانج ان يحدد 

االستراتيجية التجارية لشركته، فان فرنسا تعارض بحزم مقاطعة 
اسرائيل".

وسارعت نائبة وزير الخارجية االسرائيلية تسيبي هوتوفيلي الى 
التعليق على هذا البيان بقولها: "ارحب باعالن الحكومة الفرنسية 

التراجع عن اي شكل من اشكال المقاطعة السرائيل".
وقد نشب الخالف بين البلدين بعد تصريح لرئيس ادارة "أورانج" 

ستيفان ريشار االربعاء. فخالل زيارة للقاهرة، اعرب رئيس 
مجلس الشركة التي تملك الحكومة الفرنسية 25 في المئة 

من اسهمها، عن استعداده "للتخلي ابتداء من صباح غد" عن 
عالقاته مع شركة "بارتنر" االسرائيلية التي تستخدم اسم وصورة 

"اورانج" في اسرائيل بموجب ترخيص استخدام العالمة. وقال 
ريشار في مؤتمر صحافي: "اننا ننوي االنسحاب من اسرائيل". 

واضاف: "هذا سيستغرق وقتا، لكننا بالتأكيد سنفعل ذلك".
ودعا رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اغضبته 
هذه المسألة، الحكومة الفرنسية الى النأي بنفسها عن القرار 

"البائس" الذي اتخذته مجموعة "أورانج".  

سلطات غامبيا طردت رجل أعمال لبنانيًا    

)و ص ف(

أفادت مصادر حكومية في غامبيا امس أن رجل االعمال االكثر 
نفوذًا في البالد حسين تاج الدين،  الذي تتهمه الواليات المتحدة 

بتمويل "حزب الله" اللبناني، طرد من البالد.
واستنادًا الى رئاسة الجمهورية، تم طرد تاج الدين، وهو صديق 
سابق مقرب للرئيس يحيى جامع، بسبب "الممارسات التجارية 

غير المقبولة التي تضر باالقتصاد الغامبي".
وصرح مسؤول حكومي رفيع المستوى ل�"وكالة الصحافة 

الفرنسية" ان "حسين تاج الدين... الذي أعلنه الرئيس جامع  
شخصًا غير مرغوب فيه ترك البالد. استطيع إن اؤكد انه لم يعد 

في غامبيا". وتاج الدين هو مؤسس سلسلة مخازن تجارية كبرى، 
ومقيم في غامبيا منذ 16 سنة، كما انه مستورد اساسي لالرز 

والطحين بصفته مالكًا للشركة االم "تاجكو".
وتتهم الواليات المتحدة هذه الشركة بانها جزء من شبكة عالمية 
تقدم ماليين الدوالرات ل�"حزب الله" الذي يعتبره البيت االبيض 

"من أخطر المجموعات االرهابية في العالم".
واستهدفت عقوبات أميركية في كانون االول 2010 شبكة 

أعمال يملكها أو يديرها تاج الدين واشقاؤه في غامبيا ولبنان 
وسييراليون وجمهورية الكونغو الديموقراطية والجزر العذراء 

البريطانية.

موجز
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لندن - سليم نصار
كاتب وصحافي لبناني

هل يمكن أن يلجأ الى ايران، مثلما 
ف��ع��ل ال��رئ��ي��س ال��ت��ون��س��ي ال��س��اب��ق 
زي��ن العابدين ب��ن ع��ل��ي، ال���ذي لجأ 
الجماهير  م��ن  هربًا  السعودية  ال��ى 

الغاضبة؟!
ال���ت���ن���ازل عن  أم أن����ه س��ي��رف��ض 
ال��ن��ظ��ام ال��ح��زب��ي ال����ذي دف����ع ثمنه 
ح����ت����ى ال�����ي�����وم أك����ث����ر م�����ن م��ئ��ت��ي��ن 
 85 بينهم  قتيل،  أل��ف  وخمسين 
الى  ينتمون  أل��ف عسكري ومدني 

الطائفة العلوية.
ال��ص��ح��ف ال��ب��اري��س��ي��ة إّدع�����ت أن 
االسرائيليين نصحوا بشار األسد، 
ع��ب��ر وس���ط���اء ف��رن��س��ي��ي��ن، ب��ض��رورة 
االنسحاب من دمشق الى الالذقية، 
ما دام الجيش النظامي قادرًا على 

تأمين إنتقاله بحماية الطيران. 
وذك������������رت ت����ل����ك ال����ص����ح����ف أن 
النصيحة االسرائيلية جاءت عقب 
احتالل "تنظيم الدولة االسالمية" 
ل���ل���رم���ادي ف���ي ال�����ع�����راق... وم��دي��ن��ة 
ت���دم���ر ف����ي س����وري����ا، وإس���ت���ع���داده 
المسيطرة  األس��د  ق��وات  لمواجهة 
ع��ل��ى ال��م��ح��اف��ظ��ات ال���واق���ع���ة غ��رب 

البالد.
وك������ان م����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي أن ت��ث��ي��ر 
ت��م��ت فيها عملية  ال��ت��ي  ال��س��ه��ول��ة 
وقلعتها  المدينة  على  االس��ت��ي��الء 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ده���ش���ة ال��م��س��ت��غ��رب��ي��ن 
والمتسائلين حول أسباب إختفاء 
الطيران الحربي االميركي وااليراني 

من سماء تلك المنطقة!
وذكرت وكاالت األنباء أن جنود 
الجيش السوري النظامي هربوا من 
ال��غ��زاة  م��ع  للصدام  تجنبًا  المدينة 
على الرغم من أعدادهم المتفوقة، 
وم���ع���دات���ه���م ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ك��ث��ي��رة 
والمتنوعة، وفي خالل يومين فقط 
نجح "تنظيم الدولة االسالمية"في 
ال���م���دي���ن���ة، مثلما  ع��ل��ى  ال��س��ي��ط��رة 
س��ي��ط��ر ع��ل��ى م��دي��ن��ة ال���رم���ادي في 

العراق. والمؤكد أنه في الموقَعْين 
من  ضخمة  كميات  على  إس��ت��ول��ى 

األسلحة والذخيرة.
وُي���س���ت���َدل م���ن ط��ب��ي��ع��ة األخ���ب���ار 
التي نشرتها الصحف االميركية أن 
بانهيار  مقتنعة  كانت  اوباما  إدارة 
في  العسكريون  وي���رى  "داع����ش". 
االدارة ش��ه��ادة على فشل  إخ��ف��اق 
ال����غ����ارات ال���ج���وي���ة االس��ت��ع��راض��ي��ة، 
الواقع  وعلى إنقطاع واشنطن عن 

في ميادين القتال.
وت����رى ال��ح��ك��وم��ة ال��ف��رن��س��ي��ة أن 
الموقف االميركي الرسمي ال يوحي 
ينظر  ك��ون��ه  واالط��م��ئ��ن��ان،  بالثقة 
اي��ران  بعيون  المنطقة  أزم���ات  ال��ى 
والدليل  العربية.  ال��دول  بعيون  ال 
ع��ل��ى ذل����ك أن ال��ج��ي��ش االم��ي��رك��ي 
ب���اش���ر ق��ب��ل م����دة ب���رن���ام���ج ت��دري��ب 
ال��س��وري��ة  ال��م��ع��ارض��ة  م��ن  مقاتلين 
في تركيا. وقد فسرت االدارة هذا 
ب��أن��ه ي��س��ت��ه��دف القضاء  ال��ب��رن��ام��ج 
النظام  على "داع��ش" وليس على 
ال���س���وري. ول��ك��ن األح�����داث أثبتت 
عكس ذلك. ثم تبّين أن واشنطن 
ن��واة جيش وطني  ب��دأت بتدريب 
في األردن، على أمل أن يلعب دورًا 

مهمًا خالل المرحلة االنتقالية.
االميركية  االدارة  توقعت  وربما 
هذه  مطلع  السوري  النظام  إنهيار 
العسكرية  الخسائر  بسبب  السنة 
ال��ت��ي ُم��ن��َي��ت ب��ه��ا ق���وات األس����د، أو 
عليه  ال���ذي حصلت  ال��دع��م  بسبب 
مثل  إقليمية  دول  م��ن  ال��م��ع��ارض��ة 
ت���رك���ي���ا وق����ط����ر. ع���ل���م���ًا أن ه��ات��ي��ن 
السوري  النظام  تتهمان  الدولتين 
بالتحالف الضمني مع "داعش"ألن 
تحقيقه  يصعب  المتواصل  زحفه 
ق������وات األس����د  ت���غ���اض���ي  م����ن دون 

وتساهلها.
ي���ق���ول ال���م���راس���ل���ون إن األم��ث��ل��ة 
ع��ل��ى ت��ن��اغ��م "ال��ن��ظ��ام"و"ال��ت��ن��ظ��ي��م" 
ك���ث���ي���رة، وخ���ص���وص���ًا ب��ع��د إج��ت��ي��اح 
ت���دم���ر واالس����ت����ي����الء ع���ل���ى م��ن��اط��ق 
ال����ري����ف ال���ش���رق���ي ل��م��ح��اف��ظ��ة دي���ر 

"البوكمال"المتاخمة  ومدينة  الزور 
للعراق. وهناك َمْن يزعم أن محاربي 
"ال���دول���ة االس���الم���ي���ة" ق���د أح��ك��م��وا 
سيطرتهم على أكبر حقول النفط 

في تلك المنطقة.
إن  القول  على  المراقبون  ُيجمع 
تنظيم "الدولة االسالمية"ال يمكنه 
ال���ت���وج���ه ن��ح��و ب����غ����داد، وال��م��ن��اط��ق 
قبل  ال��ب��الد،  ج��ن��وب  ف��ي  الشيعية 
إن��ه��اء مهمته ف��ي س���وري���ا، ال��دول��ة 
مقاتلي  على  والمعتمدة  المنَهكة 
"ح��زب الله". وه��ذا ما يفسر عودة 
وجرودها  عرسال  بلدة  الى  الحرارة 
الممتدة على مساحة أربعمئة كلم 
مستنفرة  سنّية  بلدة  وه��ي  م��رب��ع. 
عشرين عسكريًا  إث��ر خطف  دائمًا 
وقد  الماضي.  الصيف  في  لبنانيًا 
ت��ّم��ام سالم  ح��ذر رئ��ي��س الحكومة 
م���ن م��خ��اط��ر ال��ع��ب��ث ب��ه��ذه الجبهة 
ثمانون  يجتمع  ح��ي��ث  ال��ح��س��اس��ة، 
ألف نازح سوري وخمسة وثالثون 
ألف مواطن لبناني، وسط منطقة 
االره��اب��ي��ون  يستغلها  وع��رة  جبلية 

وسواهم.
األه���م���ي���ة ال���ت���ي ي��ول��ي��ه��ا "ح����زب 
ال����ل����ه" ل���ب���ل���دة ع����رس����ال ت��ك��م��ن ف��ي 
م��وق��ع��ه��ا االس���ت���رات���ي���ج���ي ال��م��م��ي��ز. 
ق��ادت��ه، أن سقوط  وف��ي حسابات 
الممر الحيوي الوحيد سيمنع  هذا 
وص���������ول ال������ص������واري������خ واألس����ل����ح����ة 
االي��ران��ي��ة ال���ى ال��ب��ق��اع وب��ع��ل��ب��ك في 
ح����ال إس���ت���ول���ت ع��ل��ي��ه "داع�������ش"أو 
"جبهة النصرة". أي األسلحة التي 
تنقل م��ن م��ي��ن��اء ال��الذق��ي��ة، وال��ت��ي 
ت��م��ري��ره��ا ص��ع��وب��ات  ت��واج��ه عملية 
جّمة بسبب إستيالء "داعش"على 
المعابر الواقعة بين العراق وسوريا.

تنظيم  أن  ال��ع��س��ك��ري��ون  وي����رى 
"ال�����دول�����ة االس���الم���ي���ة"ي���ط���م���ح ال���ى 
تفكيك قواعد الهالل الشيعي، من 
عن  العراقية  الجبهة  فصل  طريق 
الخريطة  الجبهة السورية. وتظهر 
االستراتيجية التي إستكملت بعد 
إح��ت��الل ال��رم��ادي وت��دم��ر، أن معابر 
ال���ح���دود أص��ب��ح��ت خ���ارج السيطرة 
هذا  ومعنى  العراقية.  أو  السورية 
أنه لم يعد لجيش بشار األسد أي 
وج��ود مؤثر س��وى داخ��ل منظومة 
ال��م��ح��اور ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط بين 
دمشق وجبال القلمون. ومن هناك 
يمتد نفوذه الى محافظة الالذقية 
ال����ت����ي ت��ع��ت��ب��ر ال���م���ع���ق���ل ال���م���رك���زي 

للنظام.
عن  تتحدث  الفرنسية  الصحف 
لشن  إستعدادًا  داعشية  تجمعات 
الالذقية  بعزل  يبدأ  واس���ع،  هجوم 
من الجنوب، ومهاجمة حماة بهدف 
ال��ى منطقة مصياف في  ال��وص��ول 

الساحل.
وت����ش����ي����ر ه��������ذه ال����ص����ح����ف ال����ى 
وض�����ع ق���ات���م ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ع��ل��وي��ي��ن 
خصوصًا  العاصمة،  في  القاطنين 
ف����ي ح�����ال ُع����ِزل����ت دم����ش����ق، ووج����د 
ق��ادري��ن على  غ��ي��ر  ه���ؤالء أنفسهم 
األقليات في  الى جيب  االنسحاب 
ال��الذق��ي��ة. وي��ب��دو أن غالبيتهم قد 
ق��رى علوية منتشرة  ال��ى  إنسحبت 
ح���ول ح��م��ص، وص����واًل ال���ى مدينة 

طرطوس.
أما بالنسبة الى توقيت الهجوم 
ال�����واس�����ع، ف�����ان االع�������الم ال��ف��رن��س��ي 
ي��ش��دد على ف��ت��رة أش��ه��ر الصيف، 
الله"في  "ح��زب  ينشغل  عندما  أي 

عرسال وجوارها.
ال��ع��راق حيدر  وزراء  رئيس  ك��ان 
مؤتمر  على  ل كثيرًا  ي��ع��وِّ ال��ع��ب��ادي 
باريس، وما يحمله التحالف الدولي 
م���ن م��ق��ت��رح��ات ع��م��ل��ي��ة ل��م��واج��ه��ة 
تمدد "داعش"في العراق وسوريا.

ليثبت  الختامي  ال��ب��ي��ان  ج��اء  ث��م 
ت��س��ت��ف��ي��د  ك���ب���رى  دواًل  ه���ن���اك  أن 
م���ن ال��ق��ل��ق ال����دائ����م ال�����ذي ي��ح��دث��ه 
ت��ن��ظ��ي��م "داع�����ش"ف�����ي ال��ع��ال��َم��ْي��ن 
ال��ع��رب��ي واالس�����الم�����ي... وأن اي���ران 
ت��ب��رر ت��دخ��ل��ه��ا، ف��ي ل��ب��ن��ان وس��وري��ا 
بحجة  والعراق،  واليمن  وفلسطين 

الدفاع عن حلفائها وأنصارها.
وه���������ك���������ذا ت�����ص�����ب�����ح "ال���������دول���������ة 
ضرورية  حاجة  االسالمية"السنّية 

لتبرير الحروب في المنطقة!

اسعد الخوري
كاتب سياسي

عاش ميشال عفلق سنوات عديدة 
فاعلة في لبنان. كلما ضّيقت عليه 
ا" على 

ً
سلطات دمشق يحل "ضيف

ال��ع��اص��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ح��ّول��ت 
والسبعينات  الخمسينات  ب��ي��ن  م��ا 
مدينة للجوء السياسي، خاصة من 
عربية  ودوٍل  ومصر  وال��ع��راق  سوريا 

أخرى.
ك������ان������ت ل�����ب�����ي�����روت خ���ص���وص���ي���ة 
ي��ح��ت��رم��ه��ا ال���الج���ئ���ون ال��س��ي��اس��ي��ون 
وال���م���ف���ك���رون ال���ع���رب ال���ذي���ن ك��ان��وا 
في  وامسياتهم  نهاراتهم  يمضون 
الى  الروشة  من  وفنادقها  مقاهيها 
ال���ح���م���را. ك����ان ع��ف��ل��ق يتمّيز  ش����ارع 
عن س��واه من المفكرين العرب. لم 
ُيشاهد مرة في مقهى أو مكان عام. 
ف وكّرس 

ّ
عاش حياة الزهد والتقش

ح���ي���ات���ه ل��ل��ع��م��ل ال���ح���زب���ي ال��رص��ي��ن 
والفاعل.

ك����ان م��ؤس��س "ال���ب���ع���ث" يحظى 
ب��أح��ت��رام م��م��ّي��ز. ه��و ص��دي��ق ورف��ي��ق 
ل��ن��خ��ب��ة م���ن ال��م��ف��ك��ري��ن ال��ق��وم��ي��ي��ن 
المجيد  الدكتور عبد  بينهم  العرب 
ال���راف���ع���ي )ع��ض��و ال���ق���ي���ادة ال��ق��وم��ي��ة 
ل���ل���ح���زب وأم����ي����ن س����ر ق����ي����ادة ق��ط��ر 
ل��ب��ن��ان ح���ال���ًي���ا( وال��م��ه��ن��دس ن��ق��وال 
الداعوق،  بشير  والدكتور  الفرزلي، 
والمهندس خالد يشرطي وآخرين.

ع���ن���دم���ان���ال   1943 ال�����ع�����ام  ف�����ي 
سلطات  واعتقلت  استقالله  لبنان 
بشاره  الرئيس  الفرنسي  االنتداب 
ال���خ���وري وال��رئ��ي��س ري����اض الصلح 
وأبطال االستقالل اآلخرين، أصدر 
���ا ف����ي 14 

ً
ع��ف��ل��ق م����ن دم���ش���ق ب���ي���ان

تشرين الثاني 1943 يدين عملية 
االع��ت��ق��ال وي��دع��و ل��إف��راج ف����وًرا عن 
عه 

ّ
وق راش��ي��ا،  قلعة  ف��ي  المعتقلين 

م���ع رف��ي��ق��ه ص����الح ال���دي���ن ال��ب��ي��ط��ار. 

وخ��ت��م ذل���ك ال��ب��ي��ان ب��ع��ب��ارة ص���ارت 
ا م��ن ال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي الحديث:  ج���زًء
ع���رب���ي���ة واح�������دة ذات رس���ال���ة  )أم������ة 
خ���ال���دة( ك��م��ا أص��ب��ح��ت ش��ع��ار ح��زب 
عفلق  ميشال  أس��س��ه  ال���ذي  البعث 

عام 1947.
عنوانه  الفرزلي  لنقوال  مقال  في 
"األس����ت����اذ ول���ب���ن���ان" ك��ت��ب��ه ف���ي 28 
م������رور  ل���م���ن���اس���ب���ة   ،1989 ت�����م�����وز 
أرب���ع���ي���ن ي����وًم����ا ع���ل���ى رح���ي���ل ع��ف��ل��ق 
ي��ق��ول: "ف��ي ال��ب��داي��ات األول���ى كان 
م���ؤس���س ال��ب��ع��ث ي���واج���ه ت��ح��دي��ات 
الحوارات  اللبناني من خالل  الوضع 
ال��ف��ك��ري��ة ال��ط��وي��ل��ة وال��ع��م��ي��ق��ة مع 
السياسية  قادة األحزاب والتيارات 
ل��ب��ن��ان... وك��م كان  المتصارعة ف��ي 
بأستاذهم  عظيًما  البعثيين  اعتزاز 
عندما يرون أو يسمعون أصداء تلك 
اللقاءات التي تنتهي دائًما، وبدون 
اس��ت��ث��ن��اء ب��ت��س��ل��ي��م ال��ج��م��ي��ع بصحة 
ك��ان هناك من  وإذا  البعث،  عقيدة 
ي��دور على  اعتراض فإنه  أو  ظ 

ّ
تحف

الشكليات وال يقترب من الجوهر".
وي������روي ق���ري���ب���ون م���ن ع��ف��ل��ق أن��ه 
ب��ارزة  لبنانية  ق��ي��ادات  يلتقي  ك��ان 
األم��ة،  قضايا  في  والنقاش  للحوار 
ب��ي��ار الجميل  ال��ش��ي��خ  ب��ي��ن��ه��م  وم����ن 
الذي كان عفلق يلتقيه في مكتبه 
ب��ال��ص��ي��دل��ي��ة ال���ت���ي ك�����ان ي��م��ل��ك��ه��ا 

الجمّيل في بيروت.
كما يروي هؤالء نقاًل عن عفلق، 
أنه مع رفيقه وصديقه صالح الدين 
الراديو  عبر  كانا يستمعان  البيطار 
ال����ى وق���ائ���ع االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة 
عِلن 

ُ
في لبنان عام 1952، وعندما أ

انتخاب كميل شمعون رئيًسا، بدا 
بانتخاب  والبيطار سعيدين  عفلق 

"فتى العروبة األغر".
وّج����ه عفلق  ح���زي���ران 1985  ف��ي 
ن���������داًء )م������ن أج������ل م�����ش�����روع ق���وم���ي 
م��س��ت��ق��ب��ل��ي( ح���ي���ث دع������ا ب���ي���ن 19 

ل��ل��ق��اء   1986 األول  ت��ش��ري��ن  و23 
ف��ي ب��اري��س ض���ّم نخبة م��ن ال��وج��وه 
المؤمنة بضرورة قيام عمل  العربية 
ع��رب��ي ق��وم��ي ي��ت��ع��دى االن��ق��س��ام��ات 
ال��ق��ائ��م��ة. ح��ض��ر ال��ل��ق��اء ال���ى عفلق 
)المغرب(،  ابراهيم  عبدالله  نفسه: 
ط����ارق ع���زي���ز، ل��ط��ف��ي ال��خ��ول��ي، ب��در 
��ر، أم��ي��ن ش��ق��ي��ر، حميد 

ّ
ال��دي��ن م��دث

حيدر،  زي��د  الفرزلي،  نقوال  سعيد، 
ناصيف عواد.

ثم تكّرر اللقاء عام 1987 بحضور 
م��زي��د م��ن ال��م��ف��ك��ري��ن ال���ع���رب. وف��ي 
ملخص اللقاءات كما ورد في البيان 
الرسمي للمجتمعين ان "النداء في 
ا موضوعية 

ً
حّد ذاته يرسم خطوط

للوضع العربي الحاضر، وهي خطوط 
عربية  إرادة  هناك  ولكن  م��ح��زن��ة... 

قادرة على مواجهة الصعاب...".
القومي  ال���ن���داء  أّن  ��د 

ّ
ال��م��ؤك وم���ن 

ال����ذي أط��ل��ق��ه ع��ف��ل��ق ب��س��ب��ب ت����رّدي 
األوض��اع العربّية بشكل عام وغياب 
ال��ح��زب ع��ن أّي دور ف��اع��ل ف��ي مصر 
وال��ج��زائ��ر وال��م��غ��رب... ف���اّن الرئيس 
صل 

ّ
أّول م��ن ات ص���ّدام حسين ك��ان 

الدكتور  اليه  بميشال عفلق وأوف��د 

ال���ي���اس ف����رح أح����د م��ف��ك��ري ال��ح��زب 
ال��ب��ارزي��ن )م���ن س��وري��ا( ال���ذي التقى 
عفلق في باريس حاماًل اقتراًحا من 
الرئيس العراقي يخّول األمين العام 
للحزب ميشال عفلق دع��وة 200 أو 
ينعقد  للقاء  عربية  شخصية   300
في بغداد لمناسبة ذكرى ثورة تموز. 
لكّن االجتماعات بقيت تقتصر على 
العرب  المفّكرين  من  القليل  العدد 

الذين التقوا في باريس.
ف����ي آخ�����ر خ���ط���اب ل����ه أل����ق����اه ف��ي 
السابع  الحزب في  ذك��رى تأسيس 
من نيسان 1989، شّدد عفلق على 
وال��دي��م��وق��راط��ي��ة.  ال��ح��ري��ة  قضيتي 
دوًم��ا  "ك��ان��ت عقيدتنا  عفلق:  ق��ال 
��ا ك��م��ال��ًي��ا 

ً
أن ال���ح���ري���ة ل��ي��س��ت ش��ي��ئ

ف���ي ح��ي��اة األم����ة ي��م��ك��ن االس��ت��غ��ن��اء 
ع��ن��ه، ب��ل إن��ه��ا أس���اس ه���ذه الحياة 

وجوهرها ومعناها".
وك��ت��ب ن��ق��وال ال���ف���رزل���ي ف���ي ه��ذا 
ف��ي فكر  الحرية  "أن قضية  االط���ار 
وال  تتغّير  ال  محورية  مسألة  عفلق 
ت��ب��ت��ّدل ب��ت��ب��ّدل ال��ظ��روف وت��غ��ّي��ره��ا. 
وق����د ج����اء خ��ط��اب��ه األخ���ي���ر أط��روح��ة 
الديموقراطية  ف��ي  ش��ام��ل��ة  س��ّب��اق��ة 
وأه���م���ي���ت���ه���ا ف�����ي ال����ع����م����ل ال���ع���رب���ي 
المستقبلي، واعتبار الديموقراطية 
عملية انقاذ لألمة كما هي الوحدة". 
كما يروي الفرزلي أن رفاق وأصدقاء 
ب��ه "مهنئين  ات��ص��ل��وا  ال��ذي��ن  عفلق 
وداعمين" لمضمون خطابه، سألوه 
ال���وداع؟  ه��ي خطبة  ه��ل  ممازحين: 

فاجابهم: نعم إنها كذلك!
 م��ن ث��الث��ة أش��ه��ر وف��ي 

ّ
ب��ع��د أق���ل

ح�����زي�����ران 1989  م���ن���ت���ص���ف ش���ه���ر 
مع  ك��ع��ادت��ه  ى" 

ّ
"يتمش عفلق  ك��ان 

صديقه ن��ق��وال ال��ف��رزل��ي ف��ي اح��دى 
ض���واح���ي ب���اري���س ح��ي��ث ي��ق��ي��م��ان. 
شعر "األستاذ" بضيق في الصدر. 
تّم نقله الى المستشفى العسكري 
خ���ض���ع لعملية 

ُ
أ ل��ل��ع��الج.  ال��ف��رن��س��ي 

ط��وي��اًل.  ل��م يصمد  لكنه  ج��راح��ي��ة. 
وف��ي ح��زي��ران المقبل ت��م��ّر ال��ذك��رى 
ال���س���ادس���ة وال���ع���ش���ري���ن ل��غ��ي��اب��ه... 
و"األمة" التي عمل من أجل نهضتها 
ووح��دت��ه��ا وت��ق��دم��ه��ا تعيش أس��وأ 

وأحلك أيامها!

■ العروبة ولبنان – نقوال الفرزلي 
ورغيد الصلح وعاصم قانصوه 
وواصف شراره – صادر عن "شركة 
الشرق االوسط لتوزيع الصحف 
والمطبوعات" - 2015

كّلنا مرتزقة 

جهاد الزين

قال روبرت د. كابالن في االعتراض 
الكبيرة )التي  للمجلة  به  ال��ذي بعث 
أيضا أصبحت جريدة إلكترونية(   أن 
المجلة وهو:  اقترَحْتُه  ال��ذي  العنوان 
إلى  االمبريالية  الوقت إلع��ادة  "ح��ان 
ال��ش��رق األوس����ط" ق��د ش���ّوه الموقف 
األص���ل���ي ل��م��ق��ال��ه وأن�����ه، أي ك��اب��الن، 
"مرحبًا  التالي:  العنوان  ل  يفضِّ كان 

بالشرق األوسط ما بعد االمبريالي".
واضح أن الخالف كبير في الهدف 
ول��ك��ْن ول��ي��س ف��ي ال��م��ع��ن��ى األص��ل��ي 
في  المنشور  ك��اب��الن  للنص. فنص 
الخامس والعشرين من أيار المنصرم 
ي��ق��ول م��ا خ��الص��ت��ه أن ال��ن��ظ��ام ال��ذي 
ال��ش��رق األوس����ط بعد  َح��َك��م منطقة 
ال����ح����رب ال��ع��ال��م��ي��ة األول�������ى وأدارت�������ه 
ال��ق��وى األوروب��ي��ة ث��م األميركية بعد 
ال���ح���رب ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ق���د ان��ه��ار 
بسبب تراجع أو انسحاب هذه القوى 
االمبريالية الغربية منه ووقوفها ضد 
ال��دي��ك��ت��ات��وري��ات ال��ت��ي ك��ان��ت تحكم 
ع���ددا م��ن دول���ه مما أدى إل��ى انهيار 
الدول المصطَنعة فيه التي لم تكن 
 حدوٍد ثابتٍة على مدى التاريخ 

َ
دول

دول  بينما  وليبيا  وال��ع��راق  ك��س��وري��ا 
كانت  والمغرب  ومصر  تونس  مثل 
ل��ه��ا ش��خ��ص��ي��ت��ه��ا ال���دول���ت���ي���ة دائ���م���ا. 
األنظمة  أن  يقول  كابالن  أن  المهم 
االستبدادية كانت الوسيلة الوحيدة 
ل���ح���ف���ظ ه������ذه ال��������دول ال��م��ص��ط��َن��ع��ة 

 وان���ه���ي���ار االس���ت���ب���داد عنى 
ً
م����وّح����دة
انهيارها.

 إلى عودة 
ً
هو فعال ال يدعو صراحة

مقاله  منطق  ك��ل  ولكن  االمبريالية 
ال��ن��اق��د ل��ل��ت��راج��ع ال��غ��رب��ي أم���ام ال��ق��وى 
��ئ ه���ذا ال��ف��راغ  اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��بِّ
والسيما إي��ران، يجعل المقال عمليا 
دعوة صريحة لعودة االمبريالية. في 
المراقب أن يؤيد  أي حال يستطيع 
نعة 

َ
مصط دول  ب��ي��ن  ال��ت��م��ي��ي��ز  ه����ذا 

و"ط��ب��ي��ع��ّي��ة" ع��ل��ى األق����ل ف��ي ال��ح��ال��ة 
أظهرت  ال��دول��ة  المصرية. ألن مصر 
 كبيرة في الحفاظ 

ً
حتى اآلن مقدرة

ع��ل��ى ت��م��اس��ك��ه��ا وب��ال��ت��ال��ي ت��م��اس��ك 
المشرقي  لمحيطها  خالفا  المجتمع 

العربي وجارتها المغاربية ليبيا.
لن أدخل في كل تفاصيل المقال 
المليء بتنّوع المستويات، والكاتب 
ف الكتاب الشهير "الفوضى 

ِّ
هو مؤل

القادمة"، وإنما سأقف عند المفارقة 
التي يثيرها الخالف بينه وبين هيئة 

التحرير. 
رب��م��ا ال ي��ع��ل��م ال��س��ي��د ك���اب���الن، أو 
ي��ع��ل��م، أن���ه ل���و أج����رى اس��ت��ف��ت��اًء بين 

النخب المدنية والليبرالية والعلمانية 
من  العديد  ف��ي  المعتدلة  والدينية 
ال��ع��رب��ي وت���ح���دي���دا في  ال��ع��ال��م  دول 
بمعناها  العراقية  الشامية  منطقتنا 
ال�����واس�����ع ال�������ذي ي���ش���م���ل ف��ل��س��ط��ي��ن 
االت��ج��اه  أن  ل��وج��د  واألردن  ول��ب��ن��ان 
األس���اس���ي ل��ه��ذه ال��ن��خ��ب ه���و تمّني 
االمبريالّية  أي  الغربية  ال��دول  ع��ودة 
المشرقية  بلداننا  مقاليد  الس��ت��الم 
كوسيلة وحيدة للخروج من الجحيم 
ال����ذي وص��ل��ت إل��ي��ه ح���روب���ا وتهجيرا 

ودمارا ومذابح ووحشية. 
للكثير  بالنسبة  االمبريالي  الزمن 
م��ن ه��ذه النخب ب��ات ال��زم��ن الذهبي 

لالستقرار والتقدم والحداثة.
س�����أق�����ف ع����ن����د ب����ع����ض ال����ن����ق����اط 

السجالّية:
 حتى ف��ي م��س��ائ��ل إش��ك��ال��ي��ة من 
ن������وع ق���ض���ي���ة ف���ل���س���ط���ي���ن، وب���م���ع���زل 
األك��ي��دة  التاريخية  المسؤولية  ع��ن 
وال��ث��اب��ت��ة ل����دور ال���ق���وى ال��غ��رب��ي��ة في 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع����ام 1948،  ال��ن��ك��ب��ة 
دع���ون���ا ن���س���أل ال���ي���وم ع��م��ا آل����ت إل��ي��ه 
ي��ش��ك أح��ٌد  ق��ض��ي��ة فلسطين؟ ه��ل 
حاليا أن تأسيس دول��ة فلسطينية 
ب����ات ف��ق��ط م��ش��روع��ًا دول���ي���ا ال عربيا 
الديناميكية  أن  بمعنى  مسلمًا  وال 
التي  الوحيدة  إْن لم تكن  الرئيسية 
تأسيس  استكمال  إمكانية  تختزن 
الدولة الفلسطينية هي الديناميكية 
ال���دول���ي���ة ال ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، م���ع كل 
االح��ت��رام الس��ت��م��رار ع��ذاب��ات الشعب 
وال  ال����ع����رب����ي����ة  وال  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي، 

المسلمة.
ع��ل��ى م��س��ت��وى آخ���ر: م���اذا يعكس 
ه����ذا ال��ح��م��اس ال��ن��خ��ب��وي وال��ش��ع��ب��ي 

واالق���ت���ص���ادي، وخ��ص��وص��ا ال��ش��ب��اب 
والنساء ورجال األعمال والتكنوقراط، 
في إي��ران إلنجاز االتفاق النووي مع 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة غير 
والقائمة  ال��ج��وه��ري��ة  الحقيقة  ه���ذه 
ال�����ش�����رق األوس�������ط  ن����خ����ب  ع����ل����ى أن 
ازده����ار مستقبلها  إل��ى  ب��ات��ت تنظر 
عبر ارت��ب��اط��ه ب��ال��غ��رب؟ ال���ذي يقوله 
"ال��درس اإليراني" العميق أنه حتى 
ال���ق���وى ذات ال���ت���اري���خ م���ن ال���ص���دام 
ال��غ��رب يحصل تغيير  م��ع  والخيبات 
أو بداية تغيير بنيوي  ملموس في 

ثقافتها.
مستوى ثالث: المعارضة السورية 
اليوم  ه��ي  أي��ن  والعلمانية  المدنية 
خ��ارج��ي��ة  وزارات  أح���ض���ان  ف���ي  غ��ي��ر 
أين  بل  الغربية  ال��دول  واستخبارات 
ه��و ال��ن��ظ��ام ال��س��وري نفسه ل��و أتيح 
له المجال للتفاهم مع الغرب وعودة 

المقبولية من الغرب.
ال��م��ع��ارض��ة المدنية  ال��م��أخ��ذ ع��ل��ى 
ليس مشروعها  السورية  والعلمانية 

ال����غ����رب����ي وإن����م����ا ه����زال����ه����ا ال���م���ي���دان���ي 
ال���ذي يجعلها م��ن دون  وال��س��ي��اس��ي 
دور ج���دي ف��ي ال���ص���راع وأق����رب إل��ى 
"م��رت��زق��ة دي��م��وق��راط��ي��ة" ض��د نظام 
استبدادي أمني عنيف واستئصالي 
لم تعد معركته معها وإنما مع قوى 
إسالمية تكفيرية ال مشروع لها وإنما 

هناك مشروع وراءها. 
ك��ل��ن��ا س��ي��د ك���اب���الن ن���ري���د ال��غ��رب 
إليه.  أبناءنا  نرسل  يأتي  ال  وعندما 
السؤال الجوهري هو مع األسف بات 
دون���ّي���ًا ج���دا ف��ي ان��ه��ي��ارات��ن��ا الهائلة 
نحن  ه���ل  ل��ي��س  وم��ج��ت��م��ع��ات  دواًل 
ن���ري���د ال����غ����رب ب����ل ه����ل ي���ري���دن���ا ه���ذا 

الغرب  فعال؟ 
يولد حاليًا جواب أو بداية جواب 
مقلق ج���دًا: وه���و م��الم��ح خ��ي��ار غربي 
غ��ي��ر ع���رب���ي، أي إس���رائ���ي���ل���ي إي���ران���ي 

تركي...؟؟؟

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

الحرب على "داعش"... مؤجلة
رغم استمرار الضجيج الدولي حول أولوية مكافحة "داعش"، 
وحول انتقال خطر هذا التنظيم من المستوى اإلقليمي الى 

المستوى العالمي، إال أن الوسائل المرصودة لمكافحته ال تبدو 
متناسبة مع "الوعي" بمخاطره.

في البداية قيل إن مشكلة محاربة "داعش" تكمن في 
تعقيدات الساحة السورية، وإن النصر اآلتي عليه في العراق 

لن يكون مكتماًل قبل الوصول الى حسم أو تسوية في سوريا. 
ثم تبين أن مشكلة "داعش" في العراق ال تقل تعقيدًا عن 
المشكلة التي يمثلها في سوريا. والمؤتمر األخير لالئتالف 

الدولي ضد "داعش" في باريس كان ساحة للشكاوى المتبادلة 
بين الحكومة العراقية وداعميها الدوليين. وإذا كان المؤتمر قد 
انتهى الى دعم علني لخطة الحكومة العراقية لمحاربة "داعش" 

إال أنه لم يقدم حاًل لمعضلة ان التركيبة الحاكمة في العراق 
ال تنتج جيشًا قادرًا استعادة السيادة على كامل البالد، وأن 

مستوى الدعم الدولي ال يستطيع أن يعّوض هشاشة الجيش 
العراقي. أما االتكال على "الحشد الشعبي"، الشيعي، فهو وصفة 

لتغذية "داعش" ال للقضاء عليه.
وألن العالقة بين الحكومة العراقية واالئتالف الدولي من 

ناحية، وبين هذا االئتالف والنظام السوري من ناحية ثانية، 
هي الوجه المعلن للعالقة الضمنية بين االئتالف الدولي وإيران، 
فإنه ليس منتظرًا أن تطرأ تطورات في الحرب على "داعش" في 
اتجاه القضاء عليه في المساحة السورية – العراقية التي يسيطر 
عليها. فإيران هي الحاضر األول في أي خطة دولية ضد اإلرهاب، 

وليس معقواًل أن يقدم االئتالف الدولي سوريا والعراق هدية 
لطهران، أي أن يعيد وصل "الهالل الشيعي" بعدما انكسر، ولو 

بواسطة "داعش" وأشباهه.
من هنا فإن ما يقال عن مرحلة مقبلة طويلة في محاربة 

"داعش" هو الوجه اآلخر لمرحلة دفاعية طويلة انتقلت اليها 
ايران في العراق وسوريا، عنوانها الدفاع عن بغداد ودمشق 

اللتين باتتا في دائرة الخطر المباشر ال استعادة "السيادة" على 
البلدين. والدفاع بات يقتضي انخراطًا عسكريًا ايرانيًا مباشرًا لم 

تعد طهران تتحفظ في اعالنه.
حتى في اليمن حيث ال يزال بعض زخم االندفاعة الهجومية 
االيرانية االولى بارزًا، فإن أخذ الموارد  المطلوبة لدعم التحالف 

بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح في االعتبار، يجعل طهران في 
موقع دفاعي. والموارد التي ُينتظر االفراج عنها بعد االتفاق على 

الملف النووي االيراني لن تكون كافية إلحداث انفراج في الوضع 
االقتصادي االيراني الداخلي، واالستمرار في ادارة ثالث حروب 

اقليمية.
لذلك كله تنتظر الحرب على "داعش" ان يتبلور لدى طهران 

قرار بالتسوية االقليمية مواٍز لقرارها بالتسوية في ملفها النووي، 
ال التسوية في االخير للتفرغ للحروب االقليمية.

mouhammad.ibrahim@annahar.com.lb

اتجاه
محمد ابرهيم

)االرشيف( قادة مجموعة الدول الصناعية السبع.  

كلنا سيد كابالن نريد الغرب وعندما ال يأتي نرسل 
أبناءنا إليه. السؤال الجوهري هو مع األسف بات 
دونّيًا جدا: ليس هل نحن نريد الغرب بل هل يريدنا 

هذا الغرب  فعال؟

ما هو المستقبل الغامض الذي ينتظر 
الرئيس بّشار األسد، في حال سقوط 
النظام الذي بناه والده الرئيس حافظ 

األسد منذ 12 تشرين الثاني 1970؟

صدر أخيرًا كتاب بعنوان "العروبة ولبنان")■(، تضّمن مقاالت في 
القومية والعروبة، تحّلل وتناقش مرحلة وتوجهات حزبية وسياسية 
في المنطقة خالل عقود خمسة ماضية. بعض الكّتاب كانوا من 

أوائل قادة حزب البعث العربي االشتراكي: نقوال الفرزلي، وعاصم 
قانصوه، إضافة الى المفكر القومي الدكتور رغيد الصلح، وواضع 

الكتاب واصف شرارة الباحث في المجال القومي العربي.

ميشال عفلق يف "خطبة الوداع""داعش" يهّدد عرسال بمصير تدمر!

ترى الحكومة 
الفرنسية أن 

الموقف االميركي 
الرسمي ال يوحي 

بالثقة واالطمئنان، 
كونه ينظر الى 

أزمات المنطقة 
بعيون ايران ال 

بعيون الدول العربية

كان عفلق يتمّيز 
عن سواه من 

المفكرين العرب. 
لم ُيشاهد مرة في 

مقهى أو مكان عام. 
عاش حياة الزهد 

والتقّشف وكّرس 
حياته للعمل الحزبي 

الرصين والفاعل

ربما ال يعرف الكاتب األميركي الممّيز 
روبرت كابالن أن جزءًا كبيرًا ولعّله األوسع 

من النخب العربية في منطقة بالد 
ل  الشام والعراق )وحتما ليبيا( بات يفضِّ
العنوان الذي كان وَضعه لمقاِلِه رئيُس 

تحرير الصحيفة واعترض عليه كابالن في 
خالف مكتوب ومعلن، مهم وطريف، بين 
مجلة "فورين بوليسي" التي نشرت مقال 

كابالن وبين الكاتب.
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كل 4 أسطـر  20.000  ليـرة لبنـانية
كل سطـر إضـافي  5.500  ليـرة لبنـانية

تصويب
 ع���ل���ى االع��������ان ب��ال��م��ع��ام��ل��ة 

ً
ع���ط���ف���ا

تاريخ   2014/658 رقم  التنفيذية 
2015/5/30 اعتبار بدل الطرح هو 
وواحد  الف  وثمانون  وماية  مليون 
وتسعون دوالر اميركي فقط بدل 

من /10180091/ د.أ.
مأمور التنفيذ ندى بيضون

تبليغ فقرة حكمية
ص���������������ادرة ع��������ن م�����ج�����ل�����س ال����ع����م����ل 

التحكيمي في بيروت
ال��غ��رف��ة ال���راب���ع���ة - ال��ق��اض��ي ج��م��ال 

محمود
ال�����ى ال���م���دع���ى ع��ل��ي��ه��ا: ن�����ور ف����ادي 

محمود
ي��ط��ل��ب ح���ض���ورك���م ال�����ى ق���ل���م ه���ذه 
قانوني  وك��ي��ل  ارس���ال  او  المحكمة 
ع����ن����ك����م ل���ت���ب���ل���غ ال����ح����ك����م ال�����ص�����ادر 
ب��رق��م   2014/3/6 ب��ت��اري��خ  ب��ح��ق��ك��م 
المقامة  ال��دع��وى  ف��ي   2014/269
الشرق  ط��ي��ران  المدعية شركة  م��ن 
االوسط - الخطوط الجوية اللبنانية 

ش.م.ل. والقاضي بما يلي:

ن���ور  ع��ل��ي��ه��ا  ال���م���دع���ى  ال�������زام  اواًل: 
ف���ادي م��ح��م��ود ب���أن ت��دف��ع للشركة 
المدعية قيمة البند الجزائي والبالغ 

/2000/د.أ. الفي د.أ. فقط.
: رد ما زاد او خالف وتضمين 

ً
ثانيا

المدعى عليها النفقات.
مبلغين  اع��ت��ب��ارك��م  ي��ت��م  ان  وع��ل��ى 
 
ً
يوما عشرين  ان��ق��ض��اء  بعد  الحكم 

 
ً
م��ن ت��اري��خ ال��ن��ش��ر وال��ل��ص��ق س��ن��دا

للمادة 409أ.م.م.
رئيس القلم بالتكليف ريما داود

تبليغ فقرة حكمية
الثالثة  لبنان  جبل  ب��داي��ة  محكمة 
ف������ي ب����ع����ب����دا ب�����رئ�����اس�����ة ال����ق����اض����ي 
م���ح���م���د وس��������ام ال���م���رت���ض���ى ت���دع���و 
وصبري  نعيم  ضدهم  المستدعى 
وه����دي����ة وف����اط����م����ة وف��������وزي وع��ب��د 
الشاح  مصطفى  وس��ام��ي  الرحمن 
ت��اري��خ   2015/217 ال����ق����رار  ل��ت��ب��ل��غ 
ازال�����ة  ال�����ى  وال�����رام�����ي   2015/5/5
الشيوع عن العقار 4318/ العبادية 
ع���ن ط���ري���ق ب��ي��ع��ه ب���ال���م���زاد ال��ع��ل��ن��ي 
او  ام��ي��رك��ي  دوالر   123200 بمبلغ 

وتوزيع  اللبنانية  بالليرة  يعادله  ما 
ال��ث��م��ن ب��ي��ن ال���ش���رك���اء ك���ل بنسبة 

حصته في الملكية.
م��ه��ل��ة االس���ت���ئ���ن���اف 30 ي���وم���ا م��ن 

تاريخ النشر.
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

اعالن
صادر عن القاضي المنفرد المدني 

في دير القمر.
الرئيس الياس مخيبر

الناظر بقضايا االحوال الشخصية
المقدمة   2015/17 رق��م  ب��ال��دع��وى 
بواسطة  الخوري  فريد  ميشال  من 
مخايل  شهيدة  المحامية  وكيلته 
ص��در ال��ق��رار رق��م 2015/49 تاريخ 
ب��ت��ص��ح��ي��ح  ي��ق��ض��ي   2015/5/13
ق���ي���د ال���م���س���ت���دع���ي م���ي���ش���ال ف��ري��د 
يصبح  بحيث  اسمه  لجهة  الخوري 
»م�����خ�����اي�����ل« ب��������داًل م�����ن »م����ي����ش����ال« 
وثائق  ف��ي  التصحيح  ه��ذا  وإدراج 
المنفذة  ك��اف��ة  الشخصية  أح��وال��ه 
الشخصية  االح������وال  س��ج��ات  ف���ي 
والسيما في قيده في السجل رقم 

29/ البري.
فمن له مصلحة بأن يعترض ضمن 
المهلة القانونية المنصوص عليها 
ف��ي ال��م��ادة 601 م��ن ق��ان��ون اص��ول 
ال��م��ح��اك��م��ات ال��م��دن��ي��ة م���ن ت��اري��خ 

النشر.
رئيس القلم جريس ابو رجيلي

تبليغ انذار تنفيذي
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين 

)الرئيس بو نصار(
غ الى المنفذ عليها: كفاح احمد 

ّ
يبل

دروي��ش من بعلول ومجهولة محل 
.
ً
االقامة حاليا

ط����ال����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذ: اس����ام����ة م��ح��م��د 
ال���ج���اروش ب��وك��ال��ة ال��م��ح��ام��ي محمد 
التنفيذية  ال��م��ع��ام��ل��ة  ف��ي  ب��رك��ات، 
س���ن���دات  ع���ش���رة   2014/84 رق�����م 
دين بقيمة /10,200/$ د.أ. والقاء 
/161,539/ على  التنفيذي  الحجز 

 ب���ال���ع���ق���ار /2015/ب�����ع�����ل�����ول 
ً
س���ه���م���ا

القانونية من  ال��ف��وائ��د  ال��ى  اض��اف��ة 
ت���اري���خ االس��ت��ح��ق��اق وح��ت��ى ت��اري��خ 
ال���دف���ع ال��ف��ع��ل��ي وال���زام���ك ب��ال��رس��وم 

والضرر  العطل  وب��دل  والمصاريف 
وب����دل ات���ع���اب ال��م��ح��ام��اة وت��ع��اض��د 

القضاة والنفقات القانونية.
وع����ل����ي����ه ت�����دع�����وك ه�������ذه ال�����دائ�����رة 
 أو 

ً
ل����ل����ح����ض����ور ال�����ي�����ه�����ا ش����خ����ص����ي����ا

ب���واس���ط���ة وك����ي����ل ق���ان���ون���ي ل��ت��ب��ل��غ 
 
ً
علما ومرفقاته  التنفيذي  االن���ذار 

 ب��ان��ق��ض��اء 
ً
ان ال��ت��ب��ل��ي��غ ي��ت��م ق��ان��ون��ا

 على نشر هذا 
ً
مهلة العشرين يوما

ن��س��خ��ة عنه  االع����ان وع��ل��ى تعليق 
على لوحة اعانات المحكمة ليصار 
ب��ع��د ان��ق��ض��اء ه���ذه ال��م��ه��ل��ة ومهلة 
االن������ذار ال��ب��ال��غ��ة ال��ع��ش��رة اي����ام ال��ى 
متابعة التنفيذ بحقك اصواًل حتى 

الدرجة االخيرة.  
رئيس القلم محمد اسماعيل شرانق 

اعالن قضائي
في تفليسة علي محمد حجيج

رقم االفاس 897
ق���رار عن  ب��ت��اري��خ 2015/6/1 ص��در 
ح����ض����رة ال���ق���اض���ي ال���م���ش���رف ع��ل��ى 
ال��ي��اس  ف���ادي  ال��رئ��ي��س  التفليسة 
ق��ض��ى ب��ال��رغ��ب��ة ف��ي اق��ف��ال الطابق 

الدائنين.  جماعة  مصلحة  النتفاء 
االع��ت��راض  ك��ل ذي مصلحة  فعلى 
ع���ل���ى ه������ذا االق�����ف�����ال خ������ال م��ه��ل��ة 

اسبوع من تاريخ النشر.
رئيس قلم محكمة االفالس في بيروت

جهاد مشموشي

إعالن
ص�����ادر ع���ن ال��س��ج��ل ال���ت���ج���اري في 

بيروت
العمومية  الجمعية  محضر  بموجب 
بتاريخ  ت��ق��رر   2015/5/20 ت��اري��خ 
ش��رك��ة  وش���ط���ب   

ّ
ح����ل  2015/6/1

ال���م���ع���دات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة 
ش.م.م. من قيود السجل التجاري 
ح����ي����ث ه������ي م���س���ج���ل���ة ت����ح����ت رق����م 
/76635/م���دي���ري���ه���ا ع��ب��د ال��رح��م��ن 
رقم  المنجد  محمد  وأح��م��د  شهاب 

التكليف /227154/.
ف��ع��ل��ى ك����ل ذي م��ص��ل��ح��ة ت��ق��دي��م 
عشرة  خ��ال  وماحظاته  اع��ت��راض��ه 

أيام من تاريخ آخر نشر. 
امين السجل التجاري في بيروت 

بالتكليف مارلين دميان

محكمة االستئناف 
المدنية الشمال

2014/1008 الغرفة السادسة
ال�����ى ال��م��س��ت��أن��ف��ي��ن: ن��ج��ي��ب ج���اك 

شوقي عدرة
نديم روجيه شوقي عدرة

وليليان شوقي عدرة
ال��ك��ن��درج��ي��ة  ط��راب��ل��س اول س����وق 
- ج����ان����ب م����ح����ات ع���ي���د ل��ت��ص��ل��ي��ح 

األحذية مجهولي االقامة.
للحضور  المحكمة  ه���ذه  ت��دع��وك��م 
ال����ي����ه����ا ل���ت���ب���ل���غ ال����ح����ك����م ال�����ص�����ادر 
ت���اري���خ   2014/760 ب���رق���م  ع��ن��ه��ا 
قبلكم  م��ن  وال��م��ق��ام��ة   2014/12/4
نوع  ع��درة  وناجية  بوجه مصطفى 

عقارية والذي قضى:
ب���وف���اة  ال���خ���ص���وم���ة  ب��ت��ص��ح��ي��ح   -1
ال��م��س��ت��أن��ف ش���وق���ي ن��ج��ي��ب ع���درة 
ف��ي  م��ح��ل��ه  اوالده  ب����اح����ال  وذل������ك 
كمستأنفين  الحاضر  االستئناف 
وه����م ن��ج��ي��ب ج����اك ون���دي���م روج��ي��ه 

وليليان.
ب����وف����اة  ال����خ����ص����وم����ة  ت���ص���ح���ي���ح   -
ال��م��س��ت��أن��ف ان����ور ع��ث��م��ان ث���م وف���اة 

وذلك  بعده  من  حمزة  هند  زوجته 
ب�����اح�����ال اوالده������م������ا م��ح��ل��ه��م��ا ف��ي 
كمستأنفين  الحاضر  االستئناف 
وه����م: ن��ب��ي��ل وم��ح��م��د م��ل��ه��م وب��س��ام 

وهيثم وبال فواز ودالل.
ال��م��ح��اك��م��ة  اس����ق����اط  ط���ل���ب  رد   -2

االستئنافية.
اس�����اس�����ا  االس������ت������ئ������ن������اف  رد   -3
وت����ص����دي����ق ال����ح����ك����م ال���م���س���ت���أن���ف 
االبتدائية  الدعوى  اش��ارة  وشطب 
وال���دع���وى االس��ت��ئ��ن��اف��ي��ة ال��ح��اض��رة 
ل��ل��ع��ق��ارات  العينية  الصحيفة  ع��ن 

موضوع الدعوى.
4- رد سائر ما زاد او خالف.

5- مصادرة التأمين االستئنافي.
ال��م��س��ت��أن��ف��ة  ال��ج��ه��ة  6- ت��ض��م��ي��ن 

النفقات كافة.
وي���ع���ت���ب���ر ه������ذا ال�����ق�����رار م��ب��ل��غ��ا ب��ع��د 

عشرين يوما من تاريخ النشر.
رئيس القلم معين طالب

محكمة االستئناف 
المدنية الشمال

2015/664 الغرفة السادسة

ال��م��س��ت��أن��ف عليهم خ���وال عبد  ال���ى 
ال��ل��ط��ي��ف االي����وب����ي وع���ل���ي وح��س��ن 
وع����اء ون���ادي���ن ن����ور ال���دي���ن ح��م��ود 
ق��اوون  انيسة  ملك  الكورة  برغون 

الطريق العام مجهولي االقامة.
للحضور  المحكمة  ه���ذه  ت��دع��وك��م 
ال��ي��ه��ا ل��ت��ب��ل��غ ال���ق���رار ال���ص���ادر عنها 
عصام   قبل  م��ن  المقامة  ب��ال��دع��وى 
محمود شندب  وملكة  هاني دالل 
ب��وج��ه��ك��م ن���وع ع��ق��اري��ة رق���م ال��ق��رار 
 2015/4/9 ت����اري����خ   2015/251
وال������ذي ق��ض��ى ق���ب���ول االس��ت��ئ��ن��اف 

شكًا.
انيسة  واح���ال  الخصومة  تصحيح 
ق����������اوون وخ��������وال االي������وب������ي وع���ل���ي 
وح�����س�����ن وع���������اء ون������ادي������ن ح���م���ود 
محل  عليهم  مستأنف  واع��ت��ب��اره��م 
المرحوم  عليه  المستأنف  مورثهم 

نور الدين حمود.
رد طلب فتح المحاكمة.

االس��������اس  ف������ي  االس�����ت�����ئ�����ن�����اف  رد 
وت��ص��دي��ق ال��ح��ك��م ال��م��س��ت��أن��ف مع 
ادراج التعليل المبين في متن هذا 

القرار.

وال���م���ط���ال���ب  االس�����ب�����اب  رد س����ائ����ر 
الزائدة والمخالفة.

م�����ص�����ادرة ال���ت���أم���ي���ن االس��ت��ئ��ن��اف��ي 
لصالح الخزينة.

تضمين الجهة المستأنفة للرسوم 
والنفقات كافة.

ال��ق��رار مبلغا بعد مرور  ه��ذا  ويعتبر 
عشرين يوما من تاريخ النشر.

رئيس القلم معين طالب

تبليغ فقرة حكمية
ق������ررت م��ح��ك��م��ة اي�����ج�����ارات ب���ي���روت 
ب��رئ��اس��ة ال��ق��اض��ي ال��م��ن��ت��دب ن��ادي��ا 
ب��ال��ق��رار   2011/5/11 ب��ت��اري��خ  ع��ق��ل 
 2010/236 بالدعوى   2011/705
ال��م��ق��ام��ة م��ن ي��وس��ف ع��ب��د ال��ه��ادي 
ال����������زام ال����م����دع����ى ع���ل���ي���ه���م���ا ح��س��ن 
والمطلوب  ع��ط��وي  ون���واف  الجمل 
ادخاله خليل فقيه باخاء المأجور 
ف����ي ال���ب���ن���اء ال���ق���ائ���م ع���ل���ى ال���ع���ق���ار 
مهلة  ال��م��ص��ي��ط��ب��ة.   /3859 رق����م 
ت��ل��ي مهلة  ي���وم���ا  االس���ت���ئ���ن���اف 15 

النشر.
رئيس القلم سامر طه

اعالنات رسمية

وظائف-مطلوب

Seeking Managing Director 
based in Lebanon to  
join and enrich an 
architectural firm’s journey, 
working globally with 
select clients and projects. 
Career for life. Email CV to: 
managingdirectorjob@gmail.com

عقارات للبيع

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

عقارات لايجار

السوديكو.  لايجار مكتب 220م.م، 
 -  01/201884 االت��ص��ال:  للمراجعة 

03/460010

لايجار مكتب 60م.م، مع منتفعات، 
في بناء جديد، في مونو، $13,000 
. ل����ل����م����راج����ع����ة االت������ص������ال: 

ً
س������ن������وي������ا

03/460010

ك���ام���ل  140م.م  م���ك���ت���ب  ل����اي����ج����ار 
ال��ت��ج��ه��ي��زات، م��وق��ف ع���دد 2، ص��رب��ا 
ج��ون��ي��ه ب��ن��اي��ة ت���اب���ت ف����وق ك��ال��ي��ري 
ف��اري��ان��س م��ح��اذ ل���اوت���وس���ت���راد. ت: 

09/238150

Canada, Down Town 
Montreal, Apart. 80m2, 
1bdr.  215,000US$. Financing 
Available. 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

Okaybeh Bouar: 2 lots, 1245 
& 808m2, residential zoning, 
40/80, 3 minutes from 
Highway. Tel: 03/749933

للسكن،  ج��اه��زة  ال��رب��وة، شقة  للبيع 
خ��اب  م��ن��ظ��ر   ،$160,000 ن�����وم،   2 
ال يحجب، مطل على بيروت والبحر. 

التلفون: 03/908423

للسكن،  ج��اه��زة  ال��رب��وة، شقة  للبيع 
خ��اب  م��ن��ظ��ر   ،$175,000 ن����وم،   3
والبحر.  ب��ي��روت  على  يحجب مطل  ال 

التلفون: 03/908423

ل��ل��ب��ي��ع ت����ال ع��ي��ن س����ع����اده، م��ش��روع 
م���ج���ددة، 120م.م، ش��ق��ة   ال���ف���ي���ات، 
3 نوم، بئر، مولد، مسبح $195,000 

التلفون: 03/908423

225م.م،  س��ع��اده،  عين  شقة   للبيع 
3 نوم، 2 حمام، منظر رائع. التلفون: 

)961(3/407296

ب��ع��ب��دات ل��اي��ج��ار، غ��رف��ت��ا ن���وم وث��اث 
غ���رف ن����وم، ح��م��ام��ان، ت��دف��ئ��ة، طاقة 
التلفون:  وت��راس.  شمسية، حديقة 

03/729494

ل���اي���ج���ار ش��ق��ة م���ف���روش���ة، ب��ح��م��دون 
ال���م���ح���ط���ة، م���ك���ي���ف���ة، ط. ارض������ي م��ع 
ح��دي��ق��ة خ���اص���ة، م��ث��ال��ي��ة ل��ع��ائ��ل��ة مع 

اطفال. التلفون: 03/282872

عقارات للبيع أو لايجار

 ،RIMAL ش��ال��ي��ه،  ل��اي��ج��ار  او  للبيع 
دوبلكس على الغازون 110م.م موقع 

مميز. التلفون: 03/253333

اج���م���ل ش��ق��ة ل��ل��ب��ي��ع ف���ي ب��ي��ت م���ري، 
سوبر دولوكس، 400م.م + 100م.م 
 ح���دي���ق���ة، ط 4، ب���ن���اء ف��خ��م وج��دي��د
 fully decorated, fully
furnished )high end brands( 
 fully equipped kitchen,
 double faced fireplace,
 bar, pergola, 4 master
 bedrooms, 2 underground 
 parking, panoramic view 
وج��ب��ل، $1,400,000  وب��ي��روت  ب��ح��ر 
www.trustlebanonagency.com 
  just listed  76/725121 
Buy your dream apartment

ال���رب���وة، دوب��ل��ك��س، ج��اه��زة للسكن، 
خ��اب  م��ن��ظ��ر   ،$260,000 ن����وم،   3
والبحر.  ب��ي��روت  على  يحجب مطل  ال 

التلفون: 03/908423

 ش��ق��ة ج��دي��دة ف��ي ق��ري��ط��م 325م.م
ث����اث غ����رف ن����وم رئ��ي��س��ي��ة + غ��رف��ة 
  $1,495,000 م����وق����ف����ان  ج����ل����وس 
 www.sodeco-gestion.com

التلفون: 01/616000

150م.م،  ش����ق����ة  ي������ش������وع،  م������زرع������ة 
ن��وم، 2 ح��م��ام، سفرة،  مستعملة، 3 
 ص����ال����ون، م���وق���ف، ش����وف����اج، ت��ب��ري��د،
طاقة. 185,000$. ت 03/740743

عقار في ريفون، 3305م.م، يحتوي 
ع��ل��ى ب��ي��ت ع��ق��د ق��دي��م م���ن طابقين 
مشجرة  ارض  م��ع  ال��ط��اب��ق،  200م.م 

ومثمرة. التلفون: 70/330360

متفرقات

مجّهز  تجميل،  ديكور صالون  للبيع 
ب���ال���ك���ام���ل، ف���ي م��ن��ط��ق��ة األش���رف���ي���ة. 

التلفون: 01/321584

 مطلوب
وظائف

لإليجار
عقارات

للبيع او لإليجار
عقارات

للبيع
عقارات

متفرقات
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ابن الفقيدة الدكتور جورج متري المر 
زوجته ليلى امين نوفل وعائلتهما

بناتها فيرا ارملة المرحوم ايلي نجيب 
الحداد وعائلتها

وعائلتهما  س��اع��ور  صباح  زوج��ة  ليلى 
)في المهجر(

ناديا واوالدها
بيانشانتينو  س��ل��ف��ات��وري  زوج����ة  ل���ور 

وعالئتهما )في المهجر(
اوالد المرحومة جوليات وعائالتهم

المرحومة ماري
اسكندر  حليم  ال��ب��روف��س��ور  اش��ق��اؤه��ا 

سعد وعائلته
جورج اسكندر سعد وعائلته

عائلة المرحوم ميشال اسكندر سعد
شقيقاتها اوالد المرحومة ليلي ارملة 

المرحوم ميشال مقبل وعائالتهم
المرحوم  ارم��ل��ة  ن��ادي��ا  ال��م��رح��وم��ة  اوالد 

انيس بالل وعائالتهم
اوالد ال��م��رح��وم��ة ن��ج��ال ارم��ل��ة ال��م��رح��وم 

جوزف البقعوني وعائالتهم
وعائالت سعد، المر، عبد النور، نوفل، 
بيانشانتينو،  بهنام،  الحداد، ساعور، 
كرم، مقبل، بالل، البقعوني، صباغة، 
ال���ش���ام���ي، ش���راب���ي���ه، ري���ت���ش���اردس���ون، 
وهبه، خوري شكر، جعفر، عطا الخوري 
وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون 
الغالية  فقيدتهم  األس���ى  م��ن  ب��م��زي��د 

المأسوف عليها المرحومة
لوريس اسكندر سعد

ارملة المرحوم متري جرجي المّر
ال���راق���دة ع��ل��ى رج����اء ال��ق��ي��ام��ة وال��ح��ي��اة 
المقدسة  ب��ال��ق��راب��ي��ن   

ً
م�����زودة األب���دي���ة 

الخميس 4 حزيران 2015.
ينقل جثمانها قبل ظهر اليوم السبت 
6 م��ن��ه ال���س���اع���ة ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ال��ى 
كنيسة ال��س��ي��دة ل��ل��روم األرث��وذك��س، 
ال��ش��وي��ف��ات، ح��ي��ث 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 بعد 

الظهر.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
وغ���������دًا األح���������د 7 م����ن����ه ف������ي ص����ال����ون 
كنيسة ال��س��ي��دة ل��ل��روم األرث��وذك��س، 
الشويفات، من الساعة الحادية عشرة 
ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ل��غ��اي��ة ال��س��ادس��ة م��س��اًء، 
واالث��ن��ي��ن 8 منه ف��ي ص��ال��ون كنيسة 
ال��ق��ي��ام��ة، ن��ي��و م���ار ت��ق��ال، م���ن ال��س��اع��ة 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ل��غ��اي��ة 

السادسة مساًء.

تعاز
زوج��ة  شبر  سابا  دال��ي��ا  الفقيدة  اوالد 

بول شليغل
ج���ورج س��اب��ا ش��ب��ر زوج��ت��ه عفيفة الم��ا 

شبر
رمزي سابا شبر زوجته ريم اعور شبر

اش���ق���اؤه���ا ع��ائ��ل��ة ال���م���رح���وم رج����ا ع��زت 
طنوس

المرحوم فريد عزت طنوس
احفادها سابا، داليا، طارق، أمير شبر

وعموم عائالت شبر، طنوس، ضعون، 
خ����وري، ش��ل��ي��غ��ل، الم����ا، أع����ور، ح���داد، 
ف��خ��ري، ه��وف��اج��م��ي��ان، ق��ع��وار، شهيد 
وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون 

رقد على رجاء القيامة المرحوم
سبع جريس عطية أبو جوده

زوجته سميرة فرجو
ابنه شربل )مفوض شرطة بلدية جل 

الديب بقنايا(
ابنته جيزيل

أشقاؤه منصور زوجته جوزفين الحجل 
وعائلتهما

بشاره زوجته سعاد الحجه وعائلتهما
ال�����خ�����وري  ج�����وزف�����ي�����ن  زوج������ت������ه  ادوار 

وعائلتهما
شقيقاته ريما

ديب  موسى  مرغريت  المرحومة  اوالد 
وعائالتهم

الحاج  ال��ي��اس  زوج��ة  ظريفة  المرحومة 
وعائلتهما.

الساعة  نفسه  لراحة  بالصالة  يحتفل 
ال���راب���ع���ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��س��ب��ت 6 
حزيران 2015 في كنيسة مار تقال في 

بقنايا.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق���ب���ل ال����دف����ن وب���ع���ده 
واالح��د واالثنين 7 و8 منه في صالة 
الرابطة االجتماعية بقنايا، من الساعة 
ال����ح����ادي����ة ع����ش����رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح��ت��ى 

السابعة مساء.

توفى في المهجر أوتاوا
إيلي مارون الحاج

زوجة  زينة  بناته  راش��د،  زوجته كمال 
ملحم شعار وعائلته، ميرنا زوجة كين 
ثتيوارت وعائلته، ريما وعائلتها، راوية 

زوجة الدكتور آريك هوارت وعائلته.
ال��ح��اج زوج��ت��ه تيريز  ان��ط��وان  شقيقه 
م��رداد،  م��ارون، راوي،  الديري. وابناؤه 

رالف.
وابناؤه  مرعي  المرحوم  عمه  ابن  عائلة 
موريس، جورج، ايلي، ميشال، سونيا، 
م��ارغ��و، أودي���ت، منى. وع��م��وم عائالت 
ح����اج، راش����د، أب���ي ن��اص��ي��ف، ال��دي��ري، 
ساروفيم، جبر، حكيم، الدقاني، حاتم 

مطر، عواد.
يحتفل  واالخ.  واألب  ال�����زوج  ي��ن��ع��ون 
مار  كنيسة  في  نفسه  لراحة  بالصالة 
الحادية عشرة  الساعة  الرعائية  شربل 
ق��ب��ل ظ��ه��ر ن���ه���ار االث���ن���ي���ن 8 ح���زي���ران 

.2015

زوج����ة ال��ف��ق��ي��د أرل���ي���ت ص��ه��ي��ون، اب��ن��ه 
م�������ارك زوج����ت����ه ران����ي����ا ب�����رك�����ات، اب��ن��ت��ه 
كارولين، والده نوهرا، شقيقه طوني، 
شقيقاته سعاد، ماري، لوريس، تريز 
زوجة  انطوانيت  دانيال،  بشارة  زوج��ة 

انطوان كامل ينعون فقيدهم الغالي
جورج نوهرا اسحق

الساعة  نفسه  لراحة  بالصالة  يحتفل 
ال���راب���ع���ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��س��ب��ت 6 
نوهرا،  م��ار  حزيران 2015 في كنيسة 

فرن الشباك. 
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم ال��س��ب��ت 6 منه 
م���ن ال��س��اع��ة ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��ًا وح��ت��ى 
السادسة مساًء، وغدًا االحد 7 منه من 

العاشرة صباحًا حتى السابعة مساًء.
الرجاء اعتبار هذه النشرة اشعارًا خاصًا.

وفاة
وب��اس��ك��ال  وف��ري��دي��ري��ك  كلير  أوالده 

ودومينيك وجان كريستوف
اح������ف������اده س����ي����ب����اس����ت����ي����ان، أدري���������ان 
أليكسيا  وروم���ان،  م��اري��ون  وجوليان، 
وف����ل����وري����ان، غ����ّي����وم، ك���م���ي���ل، م��ات��ي��و 

وماكسيم.
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن األس�����ى وال���ح���زن 

فقيدهم الغالي
بيار نعمة

المتوفى في فرنسا 
بتاريخ 3 حزيران 2015.

ي��ح��ت��ف��ل ب���ال���ص���الة ل���راح���ة ن��ف��س��ه في 
Saint- ك��ن��ي��س��ة ف���ي  م��ن��ه  ال���ت���اس���ع 
ف��ي   Pierre de Montrouge

باريس.

ال���ن���ق���ي���ب وأع������ض������اء م���ج���ل���س ن���ق���اب���ة 
المهندسين في بيروت 
ينعون بمزيد من األسى

المعمار 
بطرس شكري نعمه

بتاريخ 3  إلى رحمته تعالى  المنتقل 
حزيران 2015.

أهله  وال���ى  جناته  فسيح  اال���ه  أسكنه 
وذويه الصبر والسلوان 

رح���ل���ت ول��ك��ن��ك س��ت��ب��ق��ى م��ع��ن��ا م��ن��ارة 
يهتدى بها.

كما كنت معنا دائمًا. 

زوجة الفقيد ميشلين جرجي نعمه
زوج��ت��ه متيلدا  ان��ط��وان س��ال��م  اوالده 

تريكاريكو وعائلتهما
س����ام����ي س����ال����م زوج�����ت�����ه ري����ت����ا ع�����واد 

وعائلتهما
ايلي سالم

ش��ق��ي��ق��اه اي��ل��ي س��ال��م زوج��ت��ه جانين 
بركين وعائلتهما

س���ه���ي���ل س�����ال�����م زوج�����ت�����ه روم���ي���ت���س���ا 
اراباغيان وعائلتهما

شقيقتاه سالم زوجة غنتر دارغاتس 
وعائلتهما )في المهجر(

مي زوجة وليد نصار وعائلتهما
وانسباؤهم ينعون فقيدهم المأسوف 

على شبابه المرحوم
سامي انطون سالم

المنتقل الى رحمته تعالى على رجاء 
القيامة المجيدة صباح أمس الجمعة 

5 حزيران 2015.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
ال���راب���ع���ة ب���ع���د ظ���ه���ر االث���ن���ي���ن 8 م��ن��ه 
ف���ي ك��ن��ي��س��ة م����ار ي���وس���ف ال��ح��ك��م��ة، 
االشرفية ثم يوارى في مدفن العائلة 

في مار مخايل النهر.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ق��ب��ل ال���دف���ن السبت 
واالح����د واالث��ن��ي��ن 6 و7 و8 م��ن��ه في 
صالون الكنيسة من الساعة الحادية 
السادسة  ولغاية  الظهر  قبل  عشرة 
مساًء والثلثاء 9 منه في منزل الفقيد 
في بلونه، طريق العام، بناية مندلق 

وخوري.

ب��م��زي��د م��ن ال��ح��زن واالس����ى فقيدتهم 
الغالية المرحومة

ليلى عزت طنوس شبر
زوجة المرحوم سابا جورج شبر

تقبل التعازي اليوم السبت 6 حزيران 
2015 من الساعة الحادية عشرة قبل 
الظهر ولغاية األول��ى بعد الظهر ومن 
ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة السابعة  ال��ث��ال��ث��ة 
م���س���اًء ف���ي ص���ال���ون ال��ك��ن��ي��س��ة جميع 

القديسين اإلنجيلية، الزيتونة.

زوجة الفقيد ندى غريغوري مقدسي 
أوالده مريم الخوري وأوالدها 

كريم الخوري 
ريم الخوري 

شقيقاه طوني الخوري وعائلته 
عائلة المرحوم جوزف الخوري 

شقيقته ليلى دحبور وعائلتها 
الغالي  فقيدهم  ي��ن��ع��ون  وأن��س��ب��اؤه��م 

المأسوف عليه المرحوم
الدكتور

نبيل فؤاد الخوري
إلى رحمته تعالى األربعاء 3  المنتقل 
حزيران 2015 متممًا واجباته الدينية.

الساعة  نفسه  لراحة  بالصالة  يحتفل 
ال���ث���ان���ي���ة ع���ش���رة ظ���ه���ر ال����ي����وم ال��س��ب��ت 
6 م���ن���ه ف����ي ك��ن��ي��س��ة ن���ي���اح ال��س��ي��دة 
المكحول، رأس  األرثوذكسية، شارع 

بيروت.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
ال��ح��ادي��ة عشرة  ال��س��اع��ة  م��ن  الكنيسة 
السادسة  الساعة  ولغاية  الظهر  قبل 
م��س��اًء وغ���دًا األح���د 7 منه ف��ي صالون 
ن��ي��اح ال��س��ي��دة األرث��وذك��س��ي��ة، ش��ارع 
الساعة  م��ن  ب��ي��روت،  رأس  المكحول، 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة ال��س��اع��ة 

السابعة مساًء.

والدة الفقيد ليلى أبو رجيلي 
زوجته أمل الياس كرم 

ولداه سامر 
ساره

شقيقه إيلي أبو رجيلي وعائلته 
ش��ق��ي��ق��ت��اه ن����وال زوج����ة ك��م��ي��ل جنحو 

وعائلتها 
غريس زوجة شارل سقيم وعائلتها 

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المأسوف 
على شبابه المرحوم

متري زيدان أبو رجيلي
المنتقل الى رحمته تعالى الخميس 4 
حزيران 2015 متممًا واجباته الدينية.

ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم ال��س��ب��ت 6 منه 
محطة  المخلص،  كنيسة  في صالون 
عشرة  الحادية  الساعة  م��ن  بحمدون، 
السادسة  الساعة  ولغاية  الظهر  قبل 
م��س��اًء، وغ��دًا األح��د 7 منه في صالون 
ك��ن��ي��س��ة س��ي��دة اإلن���ت���ق���ال، ع��ي��ن��ط��ورة 
عشرة  الحادية  الساعة  م��ن  ك��س��روان، 
السادسة  الساعة  ولغاية  الظهر  قبل 
م����س����اًء، واالث���ن���ي���ن 8 م��ن��ه ف���ي مجمع 
ه���ول���ي���داي ب��ي��ت��ش، ن��ه��ر ال��ك��ل��ب، من 
ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 

الساعة السابعة مساًء.

ان���ت���ق���ل���ت ال������ى رح����م����ة ال����ل����ه ت��ع��ال��ى 
المغفور لها بإذن الله

رحاب حسين القنواتي
الدولية  المنظمات  ادارت����ي  م��دي��ر 
ال��دول  بجامعة  ال��ع��رب  والمغتربين 

العربية سابقًا
مساء  بالقاهرة  المنية  وافتها  حيث 

30 أيار 2015، وووريت في لبنان.
مدير  ال��ج��اروش  علي  السفير  زوجها 
ال���ش���ؤون ال��ع��رب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ال���دول 

العربية سابقًا
شقيقاتها المرحومة نميدة وولداها 

الدكتور أسامة ولينا هيماني
ال��م��رح��وم ع��اص��م الجسر  دالل زوج���ة 

واوالدها خالد، زينة ومالك
عفاف والمرحومة نهاد

م��ري��م زوج���ة ال��دك��ت��ور ع���زت ادري���س 
وولداها نزار وندانيا

زي��ن��ة وول���داه���ا م��ن��ي��رة واح��م��د تميم 
الكتاب.

قبلت التعازي في السلطان يعقوب 
لمدة أسبوع.

تقبل التعازي في بيروت االثنين 8 
الجامعة  ن���ادي خريجي  ف��ي  ح��زي��ران 
االميركية من الساعة 11 ق. ظ. الى 

1 ب. ظ. ومن 3 ب. ظ. الى 7 م.
والجاروش،  القنواتي،  آل  اآلسفون 
والكتاب  هيماني  ادري���س،  الجسر، 

وعموم أقربائهم وأنسبائهم.

ن��س��ي��ب  ال���م���ح���ام���ي  ال���ف���ق���ي���دة  أوالد 
شديد زوجته برندى الحلو وأوالدهما 

جاك، زلفا، نصري
م����ّي����ا ش����دي����د زوج��������ة ش��������ارل ع��ن��ي��د 

وأوالدها 
ميشال، مارك، ماريو 

ع��ائ��ل��ة إب����ن ع��م��ه��ا ال���م���رح���وم األم��ي��ر 
يوسف أبي اللمع أرملته جمال الهبر 

وأوالدهما
قيصر )في المهجر( وروز وعائلتهما 
األم��ي��رة  ال��م��رح��وم��ة  إب��ن��ة عمها  عائلة 

ماري أبي اللمع بسترس 
ن��اج��ي )ف����ي ال��م��ه��ج��ر(، ن��ب��ي��ل وم��ن��ى 

وعائالتهم 
األم��ي��رة  ال��م��رح��وم��ة  إب��ن��ة عمها  عائلة 

رينه أبي اللمع توما 
أندريه  بيار،  المهجر(،  )ف��ي  جيلبير 

)في المهجر( وريتا وعائالتهم
إبنة إبنة عمها المرحومة األميرة ليلي 

أبي اللمع ناصيف 
آمال واكيم وعائلتها

وع��م��وم ع��ائ��الت ش��دي��د، أب��ي اللمع، 
إده،  كسبار،  الحلو،  عنيد،  ملحمه، 
ناصيف،  بسترس،  توما،  حمد،  أب��و 
واك�����ي�����م وأن����س����ب����اؤه����م ف�����ي ال���وط���ن 
وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م��ن ال��ح��زن 
واالسى فقيدتهم الغالية المأسوف 

عليها المرحومة
األميرة لينا )إيلين( 

نسيب أبي اللمع
أرملة المرحوم جاك شديد

األربعاء  تعالى  رحمته  الى  المنتقلة 
واجباتها  متممة   2015 ح��زي��ران   3

الدينية. 
تقبل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم ال��س��ب��ت وغ��دًا 
ي����وم األح����د 6 و7 م��ن��ه ف���ي ص��ال��ون 
ك��ات��درائ��ي��ة م��ار ج��رج��س ال��م��ارون��ي��ة، 
الحادية  الساعة  م��ن  ب��ي��روت،  وس��ط 
ع���ش���رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ل��غ��اي��ة ال��س��اع��ة 

السادسة مساًء.
ال���رج���اء اع��ت��ب��ار ه���ذه ال��ن��ش��رة اش��ع��ارًا 

خاصًا.

جامعة آل نعمه – دير القمر
ابنها م���ارون زوج��ت��ه ان��دي��را شمعون 

وعائلته
اشقاؤها المرحوم أنطوان طحيني

عائلة المرحوم جوزف طحيني
سمير طحيني وعائلته

فيوليت  المرحومة  عائلة  شقيقتها 
طعمه

وعموم عائالت عكر نعمه، طحيني، 
طعمه، شمعون، روكز نعمه، عبود، 
واهالي دير القمر وكل من ينتسب 
ال��ي��ه��م ف��ي ال��وط��ن وال��م��ه��ج��ر ينعون 

فقيدتهم المرحومة
ميراي اسكندر طحيني

ارملة المرحوم الفرد عكر
السبت واالث��ن��ي��ن 6  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
و8 ح��زي��ران 2015، في كنيسة مار 
م��ارون الجميزة، من الساعة الحادية 
ع���ش���رة ق���ب���ل ال���ظ���ه���ر ح���ت���ى ال��س��اع��ة 

السادسة مساًء.

ذكرى ثالث
»يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي«
ت���ص���ادف ال���ي���وم ال��س��ب��ت 6 ح��زي��ران 
ذك����رى م����رور ث��الث��ة اي����ام ع��ل��ى وف���اة 

فقيدتنا الغالية المرحومة
دالل محمد خليفة
زوجها قاسم علي خليفة

بناتها تغريد زوجة احمد ناجي
لمى زوجة مصطفى هارون

رفيف زوجة محمد ناجي
سيما زوجة محمد خليفة

اش���ق���اؤه���ا ال���م���رح���وم ال���ح���اج غ��س��ان، 
االستاذ عماد واالستاذ معين

ج��واد  ال��ح��اج  زوج���ة  ليلى  شقيقتها 
خليفة.

الذكر  المناسبة تتلى آي من  بهذه 
ال���ح���ك���ي���م وي����ق����ام م��ج��ل��س ع������زاء ع��ن 
روحها الطاهرة في النادي الحسيني 
الخامسة  الغازية الساعة  في بلدتها 

بعد الظهر 
للنساء في مقام النبي ادريس )ع(.

تقبل التعازي في منزلها في الغازية
ك���م���ا ت���ق���ب���ل ال����ت����ع����ازي ف����ي ب���ي���روت 
االث��ن��ي��ن 8 م��ن��ه م��ن ال��س��اع��ة الثالثة 
وح���ت���ى ال���س���ادس���ة ع���ص���را ف���ي م��رك��ز 
جمعية التخصص والتوجيه العلمي، 

بجانب مقر أمن الدولة.

ل���ل���ف���ق���ي���دة ال����رح����م����ة ول�����ك�����م االج�����ر 
والثواب.

ال�����راض�����ون ب���ق���ض���اء ال���ل���ه وق�������دره آل 
خليفة وآل ناجي وآل هارون وعموم 

اهالي بلدة الغازية.

جناز
يقام جناز عن روح المرحوم
فؤاد يوسف القزي

)المتوفى في 16 أيار الماضي بكندا(
زوجته نجال القزي

م��ت��ق��اع��د في  أوالده س��ام��ي )م��ؤه��ل 
ق���وى األم����ن ال��داخ��ل��ي وم��خ��ت��ار عين 
األس����د - ال��ش��م��ي��س(، ج�����ورج، ج��ان 
وجوزف )عميد متقاعد في الجيش(.

يقام الجناز لراحة نفسه عند الساعة 
ال��خ��ام��س��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��س��ب��ت  
6 ح���زي���ران 2015 ف���ي ك��ن��ي��س��ة م��ار 
ج�����رج�����س ف�����ي ال����ش����م����ي����س، اق���ل���ي���م 

الخروب.

ذكرى أربعين
ف��ي ذك���رى م���رور أرب��ع��ي��ن ي��وم��ًا على 

وفاة المأسوف عليه
األب الدكتور 

جورج شكيب كرباج
ر. ل. م.

ي���ق���ام ق�����ّداس وج���ن���از ل���راح���ة نفسه 
الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد 
االح��د 7 حزيران 2015 في كنيسة 

مار انطونيوس، نيحا البقاع.
الوطن  الفقيد وانسباؤها في  عائلة 
والمهجر ي��دع��ون االه��ل واالص��دق��اء 
الى مشاركتهم الصالة لراحة نفسه.

ال���رج���اء اع��ت��ب��ار ه���ذه ال��ن��ش��رة اش��ع��ارًا 
خاصًا.

بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاة 
المرحوم

الياس مرشد الحوراني
زوجته اوديت فالجه

اوالده جورج الحوراني وعائلته
المحامي طوني الحوراني

دالل زوجة صدقي ايوب وعائلتهما.
ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسه 
الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد 
االح��د 7 حزيران 2015 في كنيسة 

سيدة النجاة في الزلقا.

بمناسبة مرور اربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليه المرحوم

توفيق سعاده عازار
رئيس بلدية عينطوره األسبق

ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسه 
الثانية عشرة والنصف قبل  الساعة 
ظهر غد االحد 7 حزيران 2015 في 
كنيسة كاتدرائية القيامة، الرابية.

ي��دع��ون  وأن��س��ب��اؤه��م  الفقيد  ع��ائ��ل��ة 
األه�������ل واألص�������دق�������اء ل��م��ش��ارك��ت��ه��م 

الصالة لراحة نفسه.

ال أراكم الله مكروهًا.
ال���رج���اء إع��ت��ب��ار ه���ذه ال��ن��ش��رة إش��ع��ارًا 

خاصًا.

للراقد  ي��وم��ًا  أرب��ع��ي��ن  م���رور  لمناسبة 
ع��ل��ى رج���اء ال��ق��ي��ام��ة ال��م��أس��وف عليه 

المرحوم
جورج نمر مونس

عضو في أول مجلس لبلدية الحازمية
زوجته أميرة توفيق متى

إب��ن��ت��اه ف��ادي��ا زوج���ة ال��دك��ت��ور طوني 
زريق وعائلتهما 

المهندسة روال مونس.
ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسه 
الساعة السادسة والنصف بعد ظهر 
االثنين 8 حزيران 2015 في كنيسة 

مارت تقال، الحازمية.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وأن��س��ب��اؤه��ا ي��دع��ون 
األه�������ل واألص�������دق�������اء ل��م��ش��ارك��ت��ه��م 

الصالة.

بمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليها المرحومة
ساميه متري العم

أرملة المرحوم جبران عطوي
ي��ق��ام ق����داس وج��ن��از ل��راح��ة نفسها 
غدًا األح��د 7 حزيران 2015 الساعة 
ال���ت���اس���ع���ة وال����ن����ص����ف ص���ب���اح���ًا ف��ي 
للروم  نيقوالوس  القديس  كنيسة 

األرثوذكس )مار نقوال(، األشرفية.
يدعون  وانسباؤهم  الفقيدة  عائلة 
األه�������ل واألص�������دق�������اء ل��م��ش��ارك��ت��ه��م 

الصالة لراحة نفسها.
ال���رج���اء اع��ت��ب��ار ه����ذه ال��ن��ش��رة دع���وة 

خاصة.

ف��ي ذك����رى م����رور ارب��ع��ي��ن ي��وم��ًا على 
وفاة المأسوف عليه المرحوم

سمير نسيب بواري
يقام قداس وجناز لراحة نفسه اليوم 
ال��س��اع��ة  ح���زي���ران 2015  ال��س��ب��ت 6 
الثانية عشر ظهرا في كنيسة سيدة 

الوردية، غادير، جونيه.
عائلة الفقيد تدعو األهل واألصدقاء 

لمشاركتها الصالة.

ف��ي ذك���رى م���رور أرب��ع��ي��ن ي��وم��ًا على 
وفاة المأسوف عليه المرحوم

كلوفيس توفيق رحال
ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسه 
ال��س��اع��ة األول���ى بعد ظهر غ��د االح��د 
7 حزيران 2015 في كنيسة سيدة 
االنتقال )أتشيناك( للروم الملكيين 

الكاثوليك، األشرفية. 
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وأن��س��ب��اؤه��ا ي��دع��ون 
االه�������ل واالص�������دق�������اء ل��م��ش��ارك��ت��ه��م 

الصالة لراحة نفسه.
ال���رج���اء اع��ت��ب��ار ه���ذه ال��ن��ش��رة اش��ع��ارًا 

خاصًا.

السبت واألحد ختام مضرب "فيوتشرز"

في الدور ربع النهائي من دورة "فيوتشرز" الدولية االولى في 
كرة المضرب والتي ينظمها االتحاد اللبناني للتنس في اشراف 
االتحاد الدولي على مالعب النادي اللبناني للسيارات والسياحة 

في الكسليك، فاز الصربي بيدجا كيرستن المصنف أول على 
االيطالي فرنشيسكو غارزيلي 6 – 0، 6 – 2، والسلوفاكي ادريان 

سيكورا المصنف ثانيًا على االيطالي ساشا ميرزيتي 6 – 2، 
6 – 1، وااليرلندي سام باري المصنف ثالثًا على السويسري لوكا 

ماغارولي 6 – 1، 6 – 2، والفنلندي هنريك سيالنبا المصنف 
خامسًا على السوري كريم العالف 6 – 2، 6 – 4.

وفي الزوجي للرجال، فاز في الدور نصف النهائي االسوجي 
ميلوس سيكوليك والفنلندي هنريك سيالنبا على االيرلندي 

سام باري والسلوفاكي ادريان سيكورا 2 – 6، 7 – 6، 7 – 6، 
وااليطالي ماتيو مارفيا والسويسري لوكا ماغرولي على االلماني 

تيمون ريشيلت والمصري شريف صبري 6 – 1، 6 – 1.
وتقام اليوم مباراتا الدور نصف النهائي للفردي للرجال: الساعة 

12:00 سيالنبا – سيكورا، الساعة 13:00 كيرستن – باري. كما 
تقام الساعة 15:00 المباراة النهائية للزوجي للرجال. وتختتم 

الدورة الثالثة بعد ظهر غد األحد بالمباراة النهائية للفردي 
للرجال.

مضرب سيدة اللويزة زوق مصبح

ينظم نادي سيدة اللويزة في زوق مصبح دورته السنوية في 
كرة المضرب بين 13 حزيران و21 منه على مالعبه ومالعب جامعة 

سيدة اللويزة في إشراف االتحاد اللبناني للتنس.
وهي تتضمن منافسات في الفردي للرجال والسيدات والزوجي 

للرجال والزوجي المختلط والقدامى فوق 35 سنة والذكور 
واالناث دون 16 سنة. 

لبنان - الكويت يف التصفيات اآلسيوية لكرة القدم

تصل االثنين الى بيروت من اسطنبول، بعثة منتخب الكويت 
لكرة القدم للقاء المنتخب اللبناني الخامسة عصر الخميس على 

ملعب صيدا البلدي، في افتتاح تصفيات المجموعة اآلسيوية 
السابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 وبطولة األمم 

اآلسيوية 2019.
وتنزل البعثة في فندق "ريفييرا" بعين المريسة، ويعقد المؤتمر 

الصحافي واالجتماع الفني الخاص بالمباراة ظهر االربعاء في فندق 
"هوليداي ان" بفردان.

الجزيرة يف سباحة الهافر بفرنسا

سافرت الى فرنسا بعثة نادي الجزيرة للمشاركة في الدورة 
الدولية الرابعة في السباحة للناشئين التي ينظمها نادي الهافر 

في مدينة كان.
وتألفت البعثة من: نسيب صعب رئيسًا، مازن فتح الله مدربًا، 

و14 سباحا وسباحة هم: سعد الدين مارديني، كريم رفعت، 
مروان جونيور، ليث عويضة، مروان عويضة، حبيب خوري، يسمى 
مارديني، ريا كرامي، لين الحاج، رين الحاج، ميرا مراد، سيما مراد، 

ليلى عويضة، كارمن عويضة.
وانضم الى البعثة المدربان محمد صقر ومحمد دمشقية، الى 

السباحين: احمد العك وتيا حيدر وسيلويت عبد الباقي وسارة 
عبد الباقي.

سباق بيروت ماراتون للسّيدات يف جبيل

تنظم جمعية بيروت ماراتون بالتعاون مع بلدية جبيل وبالتنسيق 
مع االتحاد اللبناني أللعاب القوى سباقًا للسيدات لمسافة 10 
كيلومترات تحت عنوان "اركضي لقدام"، غدًا األحد السابعة 

والنصف صباحًا. ويتضمن منافسات عدة كاآلتي:
- الساعة 7:35 صباحًا سباق التحدي 10 كيلومترات للسيدات 

لفئة 14 سنة وما فوق، وسباق البدل 10 كيلومترات وتشارك فيه 
فرق تتألف من عداءتين.

- الساعة 7:40 سباق 10 كيلومترات لذوي الحاجات الخاصة.
- الساعة 8:30 سباق كيلومتر واحد لالطفال دون تسع سنين مع 

ذويهم.
- الساعة 9:00 سباق المرح 5 كيلومترات مفتوح لكل األعمار 

ذكورًا وإناثًا، وسباق لذوي الحاجات الخاصة.
ورفعت في المنطقة الفتات تشير الى اقفال الطرق وتحويل 

السير من السادسة صباحًا الى الحادية عشرة قبل الظهر. وحددت 
نقطتا االنطالق والوصول في الساحة الرئيسية لجبيل. ودعا 

رئيس المجلس البلدي لجبيل زياد الحواط اهالي المنطقة الى 
مواكبة العداءات والمشاركة في النشاطات المصاحبة للسباق.

موجز محلي

)بروفوتو( الفنلندي هنريك سيالنبا في مباراته والسوري كريم العالف.  
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21:45 برشلونة - جوفنتوس تورينو يف برلين
تتويجًا للموسم األوروبي بنهائي دوري األبطال

 2014 األوروب����ي  للموسم  تتويجًا 
 21:45 ال��س��اع��ة  يلتقي   ،2015  –
م����س����اء ال�����ي�����وم ال����س����ب����ت ب��ت��وق��ي��ت 
االسباني  برشلونة  فريقا  ب��ي��روت، 
وجوفنتوس تورينو االيطالي على 
ال��ذي  برلين  ف��ي  األول��م��ب��ي  الملعب 
يتسع ل�75 ألف متفرج، في المباراة 
النهائية الرقم 60 ل��دوري األبطال 
األوروبي لكرة القدم. والفائز منهما 
االس��ب��ان��ي  اش��ب��ي��ل��ي��ة  ف��ري��ق  يلتقي 
حامل لقب الدوري األوروبي "أوروبا 
ليغ" على "السوبر كأس" األوروبية، 
ك��م��ا ي��ض��م��ن م��ش��ارك��ت��ه اب���ت���داء من 
ال�����دور ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي ف���ي ك��أس 
تستضيفها  ال��ت��ي  ل��ل��ن��وادي  العالم 
اليابان أواخر السنة الجارية بصفته 

ممثاًل ألوروبا.
وك������ان ب���رش���ل���ون���ة أح������رز ب��ط��ول��ة 
الدوري االسباني هذا الموسم للمرة 
ال���23 في تاريخه، كما أح��رز كأس 
بلباو  أثلتيك  ح��س��اب  ع��ل��ى  ال��م��ل��ك 
للمرة ال���27. وفي حال إح��رازه لقب 
دوري األبطال األوروبي، فإنه يحقق 
األوروبية  القارة  في  تاريخيًا  إنجازًا 
ب��ت��ت��وي��ج��ه ب��األل��ق��اب ال��ث��الث��ة للمرة 

الثانية بعد األولى عام 2009.
بلقبه  فاحتفظ  جوفنتوس،  أما 
اإلي��ط��ال��ي للموسم  ل���ل���دوري  ب��ط��اًل 
ال�����راب�����ع ت���وال���ي���ًا ول���ل���م���رة ال���������31 ف��ي 
تاريخه، وأحرز كأس إيطاليا للمرة 

العاشرة على حساب الزيو روما.
لقب  أح���رز  أن  لبرشلونة  وس��ب��ق 
دوري األبطال األوروبي أعوام 1992 
 1 االيطالي  على سمبدوريا  )بفوزه 
أرسنال  )بفوزه على  – 0( و2006 
)بفوزه  و2009   )1  –  2 االنكليزي 
على مانشستر يونايتد االنكليزي 2 
– 0( و2011 )بفوزه على مانشستر 

ف��ي  وخ����س����ر   ،)1  –  3 ي����ون����اي����ت����د 
)أم��ام بنفيكا  أع��وام 1961  النهائي 
البرتغالي 2 – 3( و1986  لشبونة 
)أم����ام ش��ت��ي��وا ب��وخ��ارس��ت ال��روم��ان��ي 
ب��ع��د   2  –  0 ال���ت���رج���ي���ح  ب����ض����رب����ات 
تعادلهما سلبًا 0 – 0 في الوقتين 
االصلي واالضافي( و1994 )أم��ام آ 

سي ميالن االيطالي 0 – 4(.
ب��ي��ن��م��ا أح����رز ج��وف��ن��ت��وس اللقب 
)ب���ف���وزه على  ع��ام��ي 1985  م��رت��ي��ن 
ليفربول االنكليزي 1 – 0( و1996 
)ب����ف����وزه ع��ل��ى أج���اك���س أم���س���ت���ردام 
الهولندي بضربات الترجيح 4 – 2 
الوقتين  ف��ي   1  –  1 تعادلهما  بعد 
األص���ل���ي واالض�����اف�����ي(، وخ���س���ر في 
النهائي أعوام 1973 )أمام أجاكس 
 )1  –  0 ال����ه����ول����ن����دي  أم�����س�����ت�����ردام 
و1983 )أمام هامبورغ األلماني 0 – 
1( و1997 )أمام بوروسيا دورتموند 
األلماني 1 – 3( و1998 )أمام ريال 
م��دري��د االس��ب��ان��ي 0 – 1( و2003 
)أمام مواطنه آ سي ميالن بضربات 
ت��ع��ادل��ه��م��ا  ب��ع��د  ال��ت��رج��ي��ح 2 – 3 
األصلي  الوقتين  ف��ي   0  –  0 سلبًا 
واإلض��اف��ي(. ويذكر أن سبعة فرق 
ف��ي موسم  الثالثة  األل��ق��اب  جمعت 
واحد هي: السلتيك االسكوتلندي 
أم����س����ت����ردام  أج�����اك�����س   ،)1967(
في  اس  ب���ي   ،)1972( ال��ه��ول��ن��دي 
 ،)1988( ال��ه��ول��ن��دي  أي��ن��ده��وف��ن 
م���ان���ش���س���ت���ر ي���ون���اي���ت���د االن���ك���ل���ي���زي 
 ،)2009( ب���رش���ل���ون���ة   ،)1999(
أن��ت��رن��اس��ي��ون��ال��ي م��ي��الن��و االي��ط��ال��ي 

)2010(، بايرن ميونيخ )2013(.

كيف وصال

وق���د ش����ارك ب��رش��ل��ون��ة ف���ي دور 

المجموعات مباشرة واحتل المركز 
ال��س��ادس��ة  ال��م��ج��م��وع��ة  ف���ي  األول 
باريس س��ان جيرمان  التي ضمت 
ال��ف��رن��س��ي وأج����اك����س أم���س���ت���ردام 
ال����ه����ول����ن����دي وأب������وي������ل ن��ي��ق��وس��ي��ا 
الثاني، فاز  ال��دور  القبرصي. وف��ي 
االنكليزي  سيتي  مانشستر  على 
3 – 1 بمجموع المباراتين، ثم على 
ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان 5 – 1 في 
ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي، وع��ل��ى ب��اي��رن 
ميونيخ األلماني 5 – 3 في الدور 

نصف النهائي.
واح�����ت�����ل ج���وف���ن���ت���وس ال���م���رك���ز 
ال����ث����ان����ي ف�����ي ال���م���ج���م���وع���ة األول������ى 
خ��ل��ف أت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د االس��ب��ان��ي 
وأم�������ام أول���م���ب���ي���اك���وس ب���ي���راي���وس 
وفي  االس��وج��ي.  وم��ال��م��و  اليوناني 
ال����دور ال��ث��ان��ي، ف���از ع��ل��ى ب��وروس��ي��ا 
دورتموند األلماني 5 – 1 بمجموع 
المباراتين، وعلى موناكو الفرنسي 
1 – 0 في الدور ربع النهائي، وعلى 
ريال مدريد االسباني حامل اللقب 

3 – 2 في الدور نصف النهائي.
وت����ض����م ت��ش��ك��ي��ل��ت��ا ال��ف��ري��ق��ي��ن 
برشلونة  أبرزهم في  نجوم،  بضعة 
االرج����ن����ت����ي����ن����ي ل����ي����ون����ي����ل م��ي��س��ي 
واالوروغ��واي��ان��ي  نيمار  وال��ب��رازي��ل��ي 
الذين سجلوا 25  لويس س��واري��ز 
اص����اب����ة م����ن أص�����ل 28 ل��ف��ري��ق��ه��م 
ال�����12 ف��ي المسابقة  ف��ي م��ب��اري��ات��ه 
ال��م��وس��م. ويلعب م��ن خلفهم  ه��ذا 
أن�����دري�����س ان���ي���ي���س���ت���ا وس���ي���رج���ي���و 
خافيير  واالرجنتيني  بوسكيتس 
���ع م��ش��ارك��ة 

ّ
م��اس��ك��ي��ران��و، م���ع ت���وق

كزافي هرنانديز للمرة األخيرة قبل 
انتقاله الى السد القطري. ويقود 
خ���ط ال���دف���اع ج���ي���رار ب��ي��ك��ي��ه وال���ى 
جانبه خوردي البا والبرازيلي داني 

ألفيش، ويحرس المرمى االلماني 
م�������ارد ان�����دري�����ه ت���ي���ر – ش��ت��ي��غ��ن. 
ويدرب الفريق لويس انريكه منذ 
مطلع الموسم الحالي وهو ذو خبرة 
في  نجاحًا  حقق  لكنه  متواضعة، 

إدارة الفريق.
جوفنتوس  يضم  المقابل،  في 
ح�������������ارس ال������م������رم������ى ال����م����خ����ض����رم 
جيانلويجي بوفون وأمامه ليوناردو 
بينما  بارزاغلي،  واندريا  بونوتشي 
ي��غ��ي��ب ج���ورج���ي ك��ي��ي��ل��ي��ن��ي ال���ذي 
ت���ع���ّرض الص���اب���ة خ����الل ال��ت��دري��ب 
االربعاء الماضي )تعّرض كييليني 
ل��ع��ض��ة م���ن س���واري���ز خ����الل م���ب���اراة 
ال�����دور األول من  ف���ي  ال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن 
ك���أس ال��ع��ال��م ال������20 ف���ي ال��ب��رازي��ل 
ال���ع���ام ال���م���اض���ي، وأوق�����ف س���واري���ز 
أربعة أشهر عن ممارسة أي نشاط 
مباريات دولية(.  ال��ى تسع  ك��روي 
وفي خط الوسط، يلعب المخضرم 
بوغبا  بول  والفرنسي  بيرلو  اندريا 
وال���ت���ش���ي���ل���ي���ان���ي آرت���������ورو ف����ي����دال، 
كارلوس  االرجنتيني  يلعب  بينما 
تيفيز في خط الهجوم والى جانبه 
االس��ب��ان��ي ال���ف���ارو م���ورات���ا. وي���درب 
الفريق ماسيملياينو اليغري الذي 
تولى منصبه مطلع الموسم الحالي 
خ��ل��ف��ًا ألن��ط��ون��ي��و ك��ون��ت��ي واع��ت��م��د 
وال��ت��ي   4 – 3 – 1 ط��ري��ق��ة 2 – 

سيواجه بها برشلونة.
االيطالية  الفرق  أن  ال��ى  ويشار 
األب�����ط�����ال  دوري  ل����ق����ب  أح�����������رزت 
األوروب����ي 12 م��رة م��ع آ س��ي ميالن 
 )3( ميالنو  وأن��ت��رن��اس��ي��ون��ال��ي   )7(
بينما   ،)2( ت��وري��ن��و  وج��وف��ن��ت��وس 
أح��رزت��ه ال��ف��رق االس��ب��ان��ي��ة 14 م��رة 
 م��ع ري����ال م��دري��د )10( وب��رش��ل��ون��ة

.)4(

امام  برشلونة  العبي  تنقل  التي  للحافلة  بهواتفهم  صورا  يلتقطون  مشجعون 
)أ ب( فندقهم في برلين أمس.  

الى  أرتورو فيدال لدى وصولهم  التشيلياني  يتقدمهم  تورينو  العبو جوفنتوس 
)رويترز( مطار برلين أمس.  

نهائي الدوري األميركي الش��مالي لكرة الس��لة للمحترفين "ان بي آي"
غولدن ستايت انتزع فوزًا أول يف الوقت االضايف

فرنسا لكرة املضرب: فافرينكا الى نهائي الرجال للمرة األولى

ان�����ت�����زع أم�������س غ�����ول�����دن س���ت���اي���ت 
ووري������ورز ب��ط��ل ال��م��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة 
ن��ق��اط  ث���م���ان���ي  ب����ف����ارق  أول  ف�������وزا 
ف��ي ال��وق��ت االض��اف��ي ع��ل��ى ضيفه 
كليفالند كافالييرز بطل المنطقة 
أرينا"  الشرقية في قاعة "أوراك��ل 
في أوكالند، بعدما تخلف عنه في 
ال��ف��ارق  بلغ  حتى  األول��ي��ن  الربعين 
بينهما ف��ي وق��ت م��ن االوق���ات 14 
نقطة، وذلك في أولى مبارياتهما 
من سبع ممكنة للدور النهائي من 
لكرة  الشمالي  االم��ي��رك��ي  ال����دوري 

السلة للمحترفين "ان بي آي". 
ال��م��ب��اراة 108 –  وك��ان��ت نتيجة 
 48  ،29  –  19 )االش��������واط   100
 ،98  –  98  ،73  –  73  ،51  –
108 – 100(. سجل للفائز افضل 
العب في الدوري ستيف كاري 26 
نقطة الى ثماني تمريرات حاسمة، 
ول��ل��خ��اس��ر ن��ج��م��ه ل���وب���رون جيمس 

الذي يخوض نهائي الدوري للمرة 
ال��خ��ام��س��ة ت���وال���ي���ا 44 ن��ق��ط��ة هي 
االعلى له في النهائيات الى ثماني 
حاسمة  تمريرات  وس��ت  متابعات 
وك���ي���ري اي��رف��ي��ن��غ 23 ن��ق��ط��ة ال��ى 
تيموفاي  والروسي  متابعات  سبع 
م���ي���وزغ���وف 16 ن��ق��ط��ة ال�����ى س��ت 

متابعات.
وقبل انتهاء الوقت االصلي ب�24 
متعادلين  الفريقان  وك��ان  ثانية، 
ل����ل����وب����رون  س���ن���ح���ت   ،98  –  98
المنافسة،  ح��س��م  ف��رص��ة  جيمس 
ل���ك���ن رم���ي���ت���ه ال���ث���الث���ي���ة م����ن خ����ارج 
ال����ق����وس أخ����ط����أت ال���ح���ل���ق���ة. وف���ي 
ان��ه��ار كافالييرز  ال��وق��ت اإلض��اف��ي 
ف����ل����م ي����س����ج����ل س��������وى ن��ق��ط��ت��ي��ن 
وخ����ص����وص����ا م����ع اص����اب����ة اي��رف��ي��ن��غ 
وخ��روج��ه م��ن ال��س��اح��ة وه���و ي��ع��رج، 
بينما أحسن ستيفن كاري ترجمة 
اربع رميات حرة وسجل هاريسون 

ب��ارن��ز ب��رم��ي��ة ث��الث��ي��ة. وب����ات ك��اري 
أول افضل العب يفوز في المباراة 
االولى من نهائي الدوري منذ تيم 
دنكان مع سان انطونيو سبرز عام 

.2003
وبلغت نسبة التسجيل لووريورز 
 41,5 مقابل  في  المئة  في   49,3
في  متابعة  لكافالييرز، وجمع 48 
ت��م��ري��رة حاسمة  و24  م��ق��اب��ل 45 

في مقابل 19.
وي��خ��وض ال��ف��ري��ق��ان م��ب��ارات��ه��م��ا 
 17:00 ال���س���اع���ة  االح������د  ال���ث���ان���ي���ة 
ب��ال��ت��وق��ي��ت ال��م��ح��ل��ي، ال��ث��ال��ث��ة فجر 
االث���ن���ي���ن ب���ت���وق���ي���ت ب�����ي�����روت، ف��ي 

أوكالند ايضا.

النتائج

وهنا النتائج ونذكر أوال الفريق 
المضيف:

غولدن ستايت ووريورز 108 – 
كليفالند كافالييرز 100 بعد وقت 

اضافي.
غ��ول��دن ستايت ووري���ورز  تقدم 

.0 – 1

ستانيسالس  ال��س��وي��س��ري  ت��أه��ل 
ف��اف��ري��ن��ك��ا  )30 س���ن���ة( ال��م��ص��ن��ف 
ثامنا للمرة االولى للمباراة النهائية 
المفتوحة  ال��دول��ي��ة  فرنسا  لبطولة 
ل���ك���رة ال���م���ض���رب ال���ت���ي ت���ق���ام ع��ل��ى 
مالعب "روالن غاروس" الصلصالية 
ث���ان���ي���ة دورات  ب����اري����س وه�����ي  ف����ي 
"ال����غ����ران ش��ي��ل��ي��م" االرب������ع ال��ك��ب��رى 
ام��س في  ف���وزه  بعد  لسنة 2015، 
الدور نصف النهائي على الفرنسي 

جو - ويلفريد تسونغا المصنف 14 
 - 7( 6 - 7 ،)7 - 1( 7 - 6 ،3 - 6

 .4 - 6 ،)3
وي��ل��ت��ق��ي ف��اف��ري��ن��ك��ا ال����ذي اح���رز 
ل��ق��ب��ا ك��ب��ي��را واح�����دا ح��ت��ى اآلن في 
ف��ي   ،2014 أوس����ت����رال����ي����ا  ب���ط���ول���ة 
غدا  ستقام  التي  النهائية  المباراة 
االح���د ال��ف��ائ��ز ف��ي ال��م��ب��اراة الثانية 
الصربي  بين  النهائي  للدور نصف 
نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول 

المصنف  م��وراي  ان��درو  والبريطاني 
ث��ال��ث��ا وال��ت��ي ت��وق��ف��ت ام���س بسبب 
وصول عاصفة والنتيجة 6 - 3، 6 
- 3، 5 - 7، 3 - 3 لمصلحة االول. 
وت���ق���ام ال���ي���وم ال��س��ب��ت ال���م���ب���اراة 
ال���ن���ه���ائ���ي���ة ل����ل����ف����ردي ال����س����ي����دات 
ب��ي��ن االم��ي��رك��ي��ة س��ي��ري��ن��ا ول��ي��ام��س 
ال��م��ص��ن��ف��ة اول������ى وح���ام���ل���ة ال��ل��ق��ب 
و2013،   2002 ع����ام����ي  م���رت���ي���ن 
وال���ت���ش���ي���ك���ي���ة ل����وس����ي س����اف����اروف����ا 

للمرة  وصلت  وال��ت��ي   13 المصنفة 
االول����ى م��ن��ذ اح��ت��راف��ه��ا ال���ى نهائي 

احدى الدورات الكبرى. 
وأح����رز االم��ي��رك��ي��ان م��اي��ك ب��ري��ان 
وبيتاني ماتيك - ساندز )2( لقب 
ال����زوج����ي ال��م��خ��ت��ل��ط ب���ف���وزه���م���ا ف��ي 
ال���م���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ى ال��ب��ول��ون��ي 
والتشيكية  ماتكوفسكي  مارسين 
لوسي هراديتشكا 7 - 6 )7 - 3(، 

 .1 - 6

ووريــورز  ستايت  غولدن  ألعاب  صانع 
المباراة  من  االضــافــي  الوقت  خــال 
كليفاند  على  فريقه  فيها  فاز  التي 
كــافــالــيــيــرز فـــي أوكــــانــــد بــواليــة 
كاليفورنيا أمس.  )أ ف ب(

كأس العالم السابعة لكرة القدم للسيدات
تفتتح اليوم بمباراة كندا - الصين يف ادمونتون

ت��ف��ت��ت��ح ال���ي���وم ال��س��ب��ت دورة ك��أس 
العالم السابعة لكرة القدم للسيدات، 
التي تستضيفها كندا حتى 5 تموز 
ويشارك فيها 24 منتخبا بعدما كان 
العدد 16 منتخبا في الدورة السابقة 

عام 2011 في المانيا.
ووزع������ت ال��م��ن��ت��خ��ب��ات ع��ل��ى ست 

مجموعات كاآلتي:
¶ االولى: كندا، الصين، نيوزيلندا، 

هولندا.
¶ ال��ث��ان��ي��ة: ال��م��ان��ي��ا، س��اح��ل ال��ع��اج، 

نروج، تايالند.
ال��ك��أس،  ال��ي��اب��ان حاملة  ال��ث��ال��ث��ة:   ¶

سويسرا، الكاميرون، االكوادور.
¶ ال����راب����ع����ة: ال�����والي�����ات ال���م���ت���ح���دة، 

أوستراليا، أسوج، نيجيريا.
ال������ب������رازي������ل، ك����وري����ا  ال����خ����ام����س����ة:   ¶

الجنوبية، اسبانيا، كوستاريكا.
¶ ال����س����ادس����ة: ف���رن���س���ا، ان���ك���ل���ت���را، 

كولومبيا، المكسيك.
ويتأهل الفريقان األوالن من كل 

ال��ى افضل  ال��ث��ان��ي،  ل��ل��دور  مجموعة 
أرب����ع����ة م��ن��ت��خ��ب��ات اح���ت���ل���ت ال��م��رك��ز 
ستة  على  المباريات  وتقام  الثالث. 

م��الع��ب ذات ع��ش��ب اص��ط��ن��اع��ي في 
ست مدن هي: فانكوفر، ادمونتون، 
وي����ن����ي����ب����ي����غ، اوت��������������اوا، م����ون����ت����ري����ال، 

مونكتون.
م�����ن�����ت�����خ�����ب 23  وي���������ض���������م ك����������ل 
 الع�����ب�����ة ب���ي���ن���ه���ن ث��������الث ح�����ارس�����ات

للمرمى.
وت��ق��ام ال��ن��ه��ائ��ي��ات ل��ل��م��رة االول���ى 
ف�����ي ك�����ن�����دا، ول����ل����م����رة ال���ث���ال���ث���ة ف��ي 
أم����ي����رك����ا ال���ش���م���ال���ي���ة. وش���������ارك ف��ي 
تنافست  منتخبا   134 التصفيات 
على 23 بطاقة، بينما تأهلت كندا 
االول��ى،  وللمرة  مباشرة.  للنهائيات 
سوف تستخدم تقنية خط المرمى 

"عين الصقر" في المباريات.
وك����ان����ت ال���ي���اب���ان أح�������رزت ك���أس 
في  عليها  بفوزها  ال��س��ادس��ة  العالم 

المباراة النهائية 3 – 2. 
وت���ل���ت���ق���ي ال�����ي�����وم ال���س���ب���ت ك���ن���دا 
– ال��ص��ي��ن ف���ي ال��م��ج��م��وع��ة االول�����ى، 
وغ�����دا االح�����د ن��ي��وزي��ل��ن��دا – ه��ول��ن��دا 
ف����ي ال���م���ج���م���وع���ة االول���������ى، ن�������روج – 
تايالند والمانيا – ساحل العاج في 

المجموعة الثانية.

سارا ماك الكان التي ستحيي العرض االفتتاحي لدورة كأس العالم للسيدات، 
البرتا  الكومنولث في  ملعب  على  االفتتاح  االعام عشية  الى وسائل  تتحدث 
حيث ستقام المباراة االفتتاحية بين كندا والصين اليوم.  )رويترز(

االوكراني فيكتور كوفالينكو – الى اليمين – يحتفل وفاليري لوشكيفيتش بتسجيله 
احدى اصاباته الثاث في مرمى الواليات المتحدة 3 – 0، في أوكاند.     )أف ب(

كندا سابعة مراحل بطولة العالم للسيارات "الفورموال 1"
هاميلتون األسرع يف فترتي التجارب الحرة يف مونتريال

هطلت  ط��وف��ان��ي��ة  أم��ط��ار  تسببت 
على حلبة جيل فيلنوف في جزيرة 
نوتردام بمونتريال أمس، باصطدام 
العالم  لبطل  "المرسيدس"  سيارة 
البريطاني  ال��ل��ق��ب  وح��ام��ل  م��رت��ي��ن 
لويس هاميلتون بحاجز االمان في 
الحرة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  الثانية  ال��ف��ت��رة 
لسباق الجائزة الكبرى لكندا، وهو 
العالم  بطولة  من  السابعة  المرحلة 
1".  وس��ارع  "ال��ف��ورم��وال  للسيارات 
هاميلتون الى الترجل من سيارته، 

مؤكدًا انه لم يصب باذى.
وك���ان ال��ب��ط��ل ال��ب��ري��ط��ان��ي سجل 
ال��وق��ت االس����رع ف��ي ال��ف��ت��رة االول���ى 
اذ  ال��ح��رة،  ال��ت��ج��ارب  م��ن  الصباحية 
كيلومترات   4,361 مسافة  اج��ت��از 
بمتوسط  دق��ي��ق��ة،   1:16:212 ف��ي 
سرعة بلغ 205,999 كيلومترًا في 
الساعة، متقدمًا رفيقه في الفريق 
االلماني نيكو روسبرغ بفارق 415 

الثانية 1:16:627،  م��ن  االل��ف  ف��ي 
وس����ائ����ق "ل����وت����س – م���رس���ي���دس" 

ال��ف��رن��س��ي روم�����ان غ���روج���ان ب��ف��ارق 
1:509 ثانية 1:17,721.

أم���ا ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ث��ان��ي��ة، فسجل 
دق��ي��ق��ة،   1:15:988 ه��ام��ي��ل��ت��ون 
ب��ل��غ 206,606  س���رع���ة  ب��م��ت��وس��ط 
أمام بطل  الساعة،  كيلومترات في 
ال���ع���ال���م أرب�����ع م�����رات س��اب��ق��ًا س��ائ��ق 
"ف����ي����راري" االل���م���ان���ي س��ي��ب��اس��ت��ي��ان 
األل����ف  ف����ي  ب����ف����ارق 316  ف��ي��ت��ي��ل 
والسائق   ،1:16:304 الثانية  م��ن 
اآلخ�������ر ل������"ف�����ي�����راري" ب���ط���ل ال���ع���ال���م 
سابق�����ًا الفنلن����دي كيمي رايكونن 
 ب��ف��ارق 322 ف��ي األل���ف م��ن الثانية

.1:16:310
وت���ت���اب���ع ال���ت���ج���ارب ال���ح���رة ال��ي��وم 
ال��س��ب��ت ف��ي ف��ت��رة ث��ال��ث��ة اخ��ي��رة من 
بتوقيت   18:00  –  17:00 الساعة 
الساعة 20:00  م��ن  تليها  ب��ي��روت، 
ال���م���ؤه���ل���ة  ال�����ت�����ج�����ارب   21:00  –
ال��ت��ي ي��ت��ح��دد ف���ي ض��وئ��ه��ا ترتيب 
االن���ط���الق ف���ي ال��س��ب��اق غ����دًا االح���د 

الساعة 21:00.

بالتر قرر منذ نيسان عدم حضور
اجتماع للجنة األوملبية الدولية الثلثاء

كأس العالم ال�20 لالعبين دون 20 سنة
أوكرانيا غلبت الواليات املتحدة 3 - 0

الدور الرابع من كأس االتحاد االفريقي

ص�����رح�����ت ن����اط����ق����ة ب�����اس�����م االت�����ح�����اد 
امس  "الفيفا"  ال��ق��دم  لكرة  ال��دول��ي 
ب�����أن رئ���ي���س االت����ح����اد ال��س��وي��س��ري 
ج��وزف سيب بالتر ال��ذي أعلن نيته 
فضيحة  بعد  منصبه  من  االستقالة 
ال���ف���س���اد ف���ي االت����ح����اد ال���ت���ي ف��ج��ره��ا 
القضاء االميركي، لن يحضر اجتماعا 
ال��ت��ي هو  ال��دول��ي��ة  للجنة االول��م��ب��ي��ة 
ع��ض��و ف��ي��ه��ا ي��م��ل��ك ح��ق ال��ت��ص��وي��ت، 

الثلثاء المقبل في لوزان بسويسرا.
وق����ال����ت إن�����ه "ف�����ي ن���ي���س���ان، أب��ل��غ 
رئ���ي���س ال��ف��ي��ف��ا ال��ل��ج��ن��ة االول��م��ب��ي��ة 
ل��ن يحضر الجلسة في  ان��ه  ال��دول��ي��ة 
لوزان. وهو لم يعدل خطاه"، من غير 

أن توضح سبب غيابه.
وأك��������دت ن���اط���ق���ة ب���اس���م ال��ل��ج��ن��ة 
الدولية  "أن السيد بالتر  االولمبية 
أع���ل���م ال��ل��ج��ن��ة ال���دول���ي���ة ف���ي ن��ي��س��ان 

بغيابه".
ول���الت���ح���اد ال����دول����ي ل���ك���رة ال��ق��دم 
ع���ض���وان ل��ه��م��ا ح���ق ال��ت��ص��وي��ت في 
اللجنة االولمبية الدولية، وهما بالتر 

ورئيس االتحاد االفريقي لكرة القدم 
"كاف" عيسى حياتو الذي أفاد هذا 
االتحاد أنه سيحضر اجتماع لوزان. 
أن  بمجرد  عضويته  بالتر  وسيفقد 
ال���79،  اآلن في  الثمانين، وهو  يبلغ 
أو أن تنتهي رئاسته ل�"الفيفا" التي 
أوضحت  كما  ع��ض��وا،  ص��ار  بفضلها 

الناطقة باسم اللجنة.
أم����ا ال��غ��اي��ة م���ن االج���ت���م���اع، فهي 
في  بيجينغ  ت��رش��ي��ح  ملفي  ت��ق��دي��م 
ال��ص��ي��ن وأل���م���ات���ي ف���ي ق��ازاق��س��ت��ان 
االول��م��ب��ي��ة  االل����ع����اب  دورة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
وس��ي��ج��ري   .2022 س��ن��ة  ال��ش��ت��وي��ة 
اخ���ت���ي���ار ال��م��دي��ن��ة ال��م��ض��ي��ف��ة خ��الل 
الدولية في  االولمبية  اللجنة  مؤتمر 
ك��واالل��م��ب��ور ب��م��ال��ي��زي��ا ف��ي 31 تموز 

المقبل.
وب�����م�����وج�����ب ال�����ن�����ظ�����ام، ت��ن��ت��ه��ي 
ع���ض���وي���ة ال���ل���ج���ن���ة ف�����ي ال��ث��م��ان��ي��ن 
ل���أع���ض���اء ال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن ق���ب���ل ع���ام 
1999، وفي السبعين لمن انتخبوا 

بعد 1999.

ص���ع���دت أوك����ران����ي����ا ب���ع���د ال����والي����ات 
الثاني من دورة  ال��دور  الى  المتحدة 
ك�����أس ال���ع���ال���م ال��������20 ل���ك���رة ال���ق���دم 
وال����ت����ي  س����ن����ة   20 دون  ل���الع���ب���ي���ن 
ت��س��ت��ض��ي��ف��ه��ا ن��ي��وزي��ل��ن��دا ح��ت��ى 20 
ح��زي��ران وي��ش��ارك فيها 24 منتخبًا، 
بفوزها عليها 3 – 0 )الشوط األول 
0 – 0( ف��ي ال��م��ب��اراة ال��ت��ي أج��ري��ت 
ب��ي��ن��ه��م��ا ف���ي أوك����ران����د ف���ي ال��م��رح��ل��ة 
ال����ث����ال����ث����ة االخ������ي������رة م�����ن ت��ص��ف��ي��ات 
ال���م���ج���م���وع���ة األول�����������ى. وك��������ان ن��ج��م 
فيكتور  األوكراني  المهاجم  المباراة 
االص��اب��ات  س��ج��ل  ال���ذي  كوفالينكو 
ال���ث���الث ل��ف��ري��ق��ه ف���ي ال���دق���ائ���ق 56 
و74 و79. وأهدر الالعب االميركي 
اي���م���رس���ون ه���ي���ن���دم���ان ض���رب���ة ج����زاء 

"بنالتي" في الدقيقة 58.
وفي ويلينغتون، فازت نيوزيلندا 
على ميانمار 5 – 1 )الشوط األول 1 
– 1(. سجل للفائز نواه بيلينغسلي 
ومونتي باترسون وجويل ستيفنس 
وسام براذرتون وكاليتون لويس في 
و89،  و84  و78  و47  الدقائق 40 

وللخاسر أونغ ثو في الدقيقة 28.
ت������ص������ّدرت أوك�����ران�����ي�����ا ال���ت���رت���ي���ب 
ال��م��ج��م��وع��ة برصيد  ل��ف��رق  ال��ن��ه��ائ��ي 
س��ب��ع ن��ق��اط م��ن ث���الث م��ب��اري��ات )9 
المتحدة 6  ال��والي��ات  – 0(، وتلتها 
)6 – 4(، ثم نيوزيلندا 4 )5 – 5(، 

وميانمار ال شيء )2 – 13(.
من  االخيرة  الثالثة  المرحلة  وف��ي 
تصفيات المجموعة الثانية، حققت 
بناما  على  تواليًا  الثاني  ف��وزه��ا  غانا 
األول 0 – 0( في  )ال���ش���وط   0 – 1
ال���م���ب���اراة ال��ت��ي أج���ري���ت ب��ي��ن��ه��م��ا في 
أوك����الن����د وت���أه���ل���ت ل���ل���دور ال��ث��ان��ي. 
وس��ج��ل االص���اب���ة اي��م��ان��وي��ل ب��وات��ن��غ 
ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 82. وأه�����در ف��ي��دي��ل 
اسكوبار ضربة جزاء "بنالتي" لبناما 

في الدقيقة 90.
وفي ويلينغتون، تعادلت النمسا 
لتتأهل   0  – 0 س��ل��ب��ًا  واالرج��ن��ت��ي��ن 
األول���ى ل��ل��دور ال��ث��ان��ي، بينما خرجت 
الثانية حاملة اللقب ست مرات، وهو 
رق���م ق��ي��اس��ي، م��ن ال����دور األول بعد 

احتاللها المركز الثالث بنقطتين.
النهائي  الترتيب  غ��ان��ا  ت��ص��ّدرت 
نقاط  سبع  برصيد  المجموعة  لفرق 
من ثالث مباريات )5 – 3(، وتلتها 
النمسا 5 )3 – 2(، ثم االرجنتين 2 

)4 – 5(، وبناما 1 )3 – 5(.
وتقام اليوم السبت أربع مباريات: 
ال���س���ن���غ���ال – ق���ط���ر وك���ول���وم���ب���ي���ا – 
بتوقيت   04:00 ال��س��اع��ة  ال��ب��رت��غ��ال 
مالي  الثالثة،  المجموعة  في  بيروت 
– األوروغ���واي وصربيا – المكسيك 
ال��م��ج��م��وع��ة  ف�����ي   07:00 ال����س����اع����ة 

الرابعة.

يحل األهلي المصري على النادي 
االح��د في  التونسي غدًا  االفريقي 
اياب الدور الرابع من كأس االتحاد 
االفريقي لكرة القدم. وكان األهلي 
ال���ذه���اب  م����ب����اراة  ف����ي  ف�����از 2 – 1 
ف���ي 17 اي�����ار ال���م���اض���ي، وي��ك��ف��ي��ه 
لدور  ليتأهل  نتيجة  ب��أي  التعادل 
ال���م���ج���م���وع���ات، ل��ك��ن ف����وز ال���ن���ادي 
ب��داًل منه.  االفريقي 1 – 0 يؤهله 
وي��س��ت��ض��ي��ف ال����زم����ال����ك ال��م��ص��ري 
س���ان���غ���ا ب���ال���ي���ن���دي م����ن ج��م��ه��وري��ة 
ال��ك��ون��غ��و ال��دي��م��وق��راط��ي��ة )م���ب���اراة 
الذهاب 0 – 1(. وال بد للزمالك من 
الفوز 2 – 0 أو اكثر ليتأهل لدور 

المجموعات.

وف���������ي ال������م������ب������اري������ات االخ�����������رى، 
ي���س���ت���ض���ي���ف ال����ن����ج����م ال���س���اح���ل���ي 
ال����ت����ون����س����ي ال������رج������اء ال���ب���ي���ض���اوي 
المغربي )0 – 2(، وأسيك ميموزا 
النادي  العاج  من ساحل  أبيدجان 
 –  0( ال����ت����ون����س����ي  ال���ص���ف���اق���س���ي 
ال��غ��ان��ي  أوك  أوف  وه���ارت���س   ،)2
 –  0( التونسي  ال��ري��اض��ي  الترجي 
4(، وف��ي��ت��ا ك��ل��وب م���ن ج��م��ه��وري��ة 
ستاد   – ال��دي��م��وق��راط��ي��ة  الكونغو 
وواري   ،)2 – 0( المالياني  ماليان 
النيجيري آي سي ليوباردز  وولفز 
اال��ك��ون��غ��ول��ي )0 – 3(، واورالن����دو 
ب��اي��رت��س االف���ري���ق���ي ال��ج��ن��وب��ي آي 
.)0  –  2( ال���غ���ي���ن���ي  ك����ال����وم   اس 

بعد  "المرسيدس"  سيارته  مــن  يترجل  هاميلتون  لويس  البريطاني  السائق 
الجائزة  لسباق  الحرة  التجارب  من  الثانية  الفترة  خال  االمــان  بحاجز  اصطدمو 
الكبرى لكندا، أمس، على حلبة جيل فيلنوف في مونتريال.  )أ ب(
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"آبل واتش" إلى السوق

المعلوماتية  "آب���ل"  مجموعة  ستبدأ 
ب��ب��ي��ع ب���ع���ض ال����ن����م����اذج م����ن س��اع��ت��ه��ا 
الموصولة "آبل واتش" )الصورة أ ف ب(
مباشرة في متاجرها، وذلك في غضون 
أسبوعين، وفق ما كشفت الشركة في 

بيان أمس.
وكان تسويق ساعة "آبل واتش" 
ق��د أط��ل��ق ف��ي ن��ي��س��ان ال��م��اض��ي في 
ت��س��ع��ة ب���ل���دان ه���ي ال���ي���اب���ان وك��ن��دا 

وال��ص��ي��ن وف��رن��س��ا وأل��م��ان��ي��ا وه��ون��غ 
كونغ وبريطانيا والواليات المتحدة.
وخالفا لهواتف "آي فون" وأجهزة 
"آي ب��اد"، لم تطرح الساعة مباشرة 
ف��ي م��ت��اج��ر "آب����ل س���ت���ورز"، مفضلة 
ت��ل��ق��ي ال��ط��ل��ب��ي��ات ع��ل��ى االن���ت���رن���ت. 
ورج�������ح ال���م���ح���ل���ل���ون أن ي����ك����ون ه���ذا 
ف��ي مخزون  ال��ق��رار ناجما ع��ن نقص 

البضائع.

سطح أخضر ألحد المباني في سيول.  )أ ف ب(

"فياغرا" 
للنساء

)و ص ف(الحدائق املعّلقة موضة جديدة يف سيول

ق������د ت�����ط�����رح ح�����ب�����وب "ف�����ي�����اغ�����را" 
ال��س��وق  ل��ل��م��رة األول����ى ف��ي  للنساء 
لم  للواتي  تعطى  ك��ي  األميركية 
ب��ع��د الن��ق��ط��اع الطمث  ي��ت��ع��رض��ن 
لكنهن يعانين من فتور جنسي، 

لجنة  أصدرتها  توصية  على  بناء 
خ��ب��راء ت��اب��ع��ة ل��ل��وك��ال��ة األم��ي��رك��ي��ة 
إي��ه(  ل��أغ��ذي��ة واألدوي�����ة )اف دي 
 أي���������دت ف���ي���ه���ا ت����س����وي����ق ح���ب���وب

"فاليبنسرين".
ول�����م ت����واف����ق ال����وك����ال����ة م��رت��ي��ن 
أولهما  العقار،  ه��ذا  تسويق  على 

ال��ع��ام ف���ي   ع����ام 2010 وث��ان��ي��ه��م��ا 
.2013

عشر  بثمانية  ال��خ��ب��راء  وص����ّوت 
ص����وت����ا م����ق����اب����ل س����ت����ة ل��م��ص��ل��ح��ة 
القاعة  ف��اه��ت��زت  ال��ع��ق��ار،  تسويق 
ب��ال��ت��ص��ف��ي��ق خ����الل ه����ذه ال��ج��ل��س��ة 

العامة.

)و ص ف(

المعلقة  ب��ال��ح��دائ��ق  االع���ت���ن���اء  ب����ات 
ه��واي��ة رائ��ج��ة ف��ي العاصمة الكورية 
الجنوبية سيول، ففي هذه المدينة 
ال���ت���ي أص���ب���ح���ت ال���م���س���اح���ات ف��ي��ه��ا 
ن������ادرة، ل���م ي��ع��د أم����ام ال��س��ك��ان غير 
االس����ط����ح ل���م���م���ارس���ة ن���ش���اط ي��ع��ود 

عليهم بالفوائد والمنظر الحسن.
للبلدية،  ال��م��ال��ي  ال��دع��م  وبفضل 
باتت مبان كانت باهتة في السابق 
تقدم واحات خضراء على سطوحها 
وتفوح منها في الربيع روائح الزهور 

التي تطغى لفترة وجيزة على روائح 
انبعاثات العوادم.

واف��ت��ت��ح م��ش��روع "غ����اردن فايف" 
على  يمتد  وه���و  ال��ع��ام 2009.  ف��ي 
م��س��اح��ة ت����وازي ث��الث��ة م��الع��ب لكرة 
القدم ولكنه مقام على أسطح أربعة 
مبان من 10 طبقات، ليكون بذلك 
أح����د أك���ب���ر األس���ط���ح ال���خ���ض���راء في 

آسيا.
أم���ا م��ج��م��وع��ة "ان���ت���ر - ام ك���ورب" 
ال���ت���ي ت��ص��ن��ع م�����واد س��م��ع��ي��ة وال��ت��ي 
اللون  رم��ادي��ة  يقع مقرها في عمارة 
ت��م��ت��د ع��ل��ى س��ب��ع ط��ب��ق��ات، ف��ق��ررت 

قبل  سطحها  تغير  أن  جهتها  م��ن 
بضع سنوات. ومّولت البلدية نصف 
ميزانية المشروع البالغة 110 ماليين 
ون )88 ألف أورو(. وتمتد الحديقة 
على 450 مترًا مربعًا وهي أنجزت في 

نهاية 2013.
ل��ك��ن م��س��اع��دة ال��ب��ل��دي��ة ال تخلو 
ي��ت��م  أن  ي��ن��ب��غ��ي  إذ  ال�����ش�����روط،  م����ن 
االعتناء بالحدائق وفق األصول وأن 
بعد  إل��ي��ه��ا  ب��ال��دخ��ول  للعامة  يسمح 
خ��م��س س���ن���وات م���ن ف��ت��ح��ه��ا. وف��ي 
الشروط، يجوز  لم تحترم هذه  حال 
للبلدية أن تطالب باسترداد األموال 

المقدمة.
وم���ن���ذ إط�����الق ه����ذا ال��ب��رن��ام��ج ع��ام 
المحلية  السلطات  أنفقت   ،2002
مليون   48( مليار ون  م��ن 60  أكثر 
م��ن  أك���ث���ر  أس���ط���ح  ل��ت��ش��ج��ي��ر  أورو( 
ال��ك��وري��ة  ال��ع��اص��م��ة  ف��ي  650 مبنى 

الجنوبية.
تعتزم سلطات  اخ���رى،  م��ن جهة 
سيول تحويل طريق سريع مهجور 
مربع  متر   800 مساحته  متنزه  إل��ى 
الزهور  م��ن  نوعًا  ح��وال��ى 254  يضم 
ومشاتل أشجار توفر البذور لأسطح 

الخضراء األخرى في المدينة.
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18  ثورة الميني جوب 

20  مئة لحظة صنعت التلفزيون في لبنان 

فنون الهيب هوب 
من برونكس الى األشرفية 
والشوارع العربية

لتكْن يفَّ جميع النساء!
عقل العويط

"خ��م��س��ون ع��ام��ًا وع���ام" على ص���دور ال��ع��دد األول 
المناسبة  أغتنم   .1964 العام  في  "الملحق"  من 
ل���ت���وج���ي���ه ن������داء ح������اّر وق�������وّي إل�����ى أص�����دق�����اء ه���ذا 
فضائه،  صناعة  في  المشاركين  وإل��ى  "الملحق" 
م��ن أدب����اء وف��ّن��ان��ي��ن ومثقفين وم��ف��ك��ري��ن وق����ّراء، 
الذكرى  ه��ذه  العتبار  العربي،  والعالم  لبنان  ف��ي 
الذي  المتواصل  التاريخي  ال��دور  لتحفيز   

ً
منصة

 
ّ

كل على  باالجتراء  العهد  ولتجديد  ب��ه،  يضطلع 
أنواع الطمأنينة القاتلة، وباالجتراء خصوصًا على 
القتل، المعنوي والمادي، من طريق بلورة سبل 
الخلق، وفتح نوافذ للحياة، تأكيدًا لثقافة الحرية 
َدَمتها وحّراسها في هذا 

َ
التي يتباهى بأنه أحد خ

الشرق.
¶¶¶

البرق  ت���وازي   واح���دة، 
ً
ما كتب ش��اع��ٌر جملة

ّ
كل

���ع، أو ت���زاح���م ع��ب��ق��ري��ة ض��رب��ة ال���ن���رد، أو 
َّ
ال���ام���ت���وق

ال��ف��ادح��ة  ال��ن��ظ��رة  م��ن  ال��ح��ّب  م��ع صعقة  تتماهى 
حّس بأنني أنا كاتبها، وأدرك كم أن فّن 

ُ
األولى، أ

صناعة المستحيل ممكٌن بل واجب الوجود.
ج��دي��د، شيئًا  لكاتٍب  أو  لشاعٍر،  ن��ش��رُت  ما 

ّ
كل

نرد،  أو يهّم بضربة  ب��رق،  إل��ى  مما يكتبه، يومئ 
أو ب�"مقتلة" غرامية، أشعر بأنني أولد من جديد.

��اق ف��ي لبنان 
ّ

أي��ه��ا ال��ش��ع��راء وال��ك��ّت��اب وال��ع��ش
وبضربات  بالبرق  اسعفوا حياتنا  العربي،  والعالم 
ل��ي��س لسبب،  ال���ن���رد، وي��ال��ن��ظ��رات ال��م��م��ي��ت��ة. إذا 
والشعري  الحياتي  انتصارنا  ن��واص��ل  أن  ف��أج��ل 

على هذا الموت اللبناني العربي شبه العميم!
ل��و ت��دف��ق��ْت ن��ص��وٌص ك��ه��ذه ع��ل��ى "ال��م��ل��ح��ق"، 
 في 

ً
وغمرته من أّوله إلى آخره، لما ترددُت لحظة

ها ملكًا لهذه النصوص. 
ّ
أن أجعل صفحاته كل

أي���ه���ا ال���ش���اع���رات وال���ش���ع���راء، أي���ه���ا ال��ك��ات��ب��ات 
والكّتاب، خذوا كامي هذا بمثابة نداء! بل بمثابة 

! تحدٍّ
¶¶¶

األدب��ي��ة  ل��أب��ح��اث  ب��م��راك��ز متخصصة  أط���ال���ب 
 من الجامعة اللبنانية واليسوعية 

ٍّ
والنقدية في كل

واألم��ي��رك��ي��ة )وش��ق��ي��ق��ات��ه��ا ال��م��ح��ت��رم��ات(، تكون 
اللبناني   منها على ح��دة، جعل األدب 

ٍّ
مهمة كل

��زة، تحفظه من 
ّ
م��رك ل��دراس��ات  ال��ح��دي��ث موضعًا 

االندثار.
موضع  العربيان  اللغة  وال  األدب  يعد  ل��م  رب��م��ا 
انهيار  بسبب  الجامعيين،  ال��ط��اب  ل��دى  شغف 
ال��م��دارس. وبسبب من  ف��ي  واللغة  األدب  تعليم 

عاصفة التحوالت العصرية. فليكن! 
رب���م���ا ل����م ي���ع���د ه���ن���اك م����ا ي��ك��ف��ي م����ن أس���ات���ذة 
ال��ح��دي��ث،  األدب  ف��ه��م  ع��ل��ى  ق��ادري��ن  طليعيين، 

فكيف بتدريسه. فليكن! 
ربما أيضًا، لم تعد جامعاتنا هذه معنية بمسألة 
الحصون  أح���وال  عليه  كانت  كما  واللغة،  األدب 
تتخلى  أن  ل��ك��ْن،  منصرمة.  ع��ق��ود  ف��ي  الجامعية 
ه���ذه ال��ج��ام��ع��ات ع���ن إرث���ه���ا اإلن���س���ان���وي، األدب���ي 
في  الجوهرية  وع��ن وظيفتها  ب��ال��ذات،  وال��ل��غ��وي 
مواكبة عملية الخلق، فجريمة فكرية وأكاديمية 

بكل معنى الكلمة.
ب عليها.

َ
والجريمة ُيعاق

ال أطالب بالشيء الكثير. فقط، بأن "تشتري" 
 
ً
ه���ذه ال��ج��ام��ع��ات ال��ث��اث )وش��ق��ي��ق��ات��ه��ا( أس��ات��ذة

م��رم��وق��ي��ن، أو أدب����اء ي��م��ل��ك��ون م��واه��ب "ال���ق���راءة" 
ال��ن��ص��ي��ة وس��ب��ل تفكيك دالالت���ه���ا، وب����أن تعهد 
إليهم تغطية حقباتنا األدبية الجديدة بمؤلفات 

نقدية جديرة باالحترام.
األدب��اء يجب أن يحيوا عبر النصوص النقدية 
��ه��م. ف��ه��ل كثير 

ّ
ال��ت��ي ت����درس أدب���ه���م. ه���ذا ح��ق

أن أط���ال���ب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ي��س��وع��ي��ة واألم��ي��رك��ي��ة، 
والجامعات الموازية األخرى، بمثل هذه المطالبة؟!

المطالبة  ح��َم��ل يومًا على 
ُ
أ أاّل  أرج��و، بل يجب 

والنقدية،  األدبية  العدالة...  على  المجرم  بإحالة 
وإن يكن المجرم جامعة مرموقة!  

¶¶¶

على  لاحتجاج  ب��ي��روت  ف��ي  يتظاهرن  ال��ن��س��اء 
كان  معنويًا  أعنفًا  حقهن،  في  المرتَكب  العنف 

أم جسديًا.
ر". فقط، 

َ
ك

َ
أشعر بأنني حقير، فقط ألنني "ذ

ألن العنف هو ذكوريٌّ على العموم.
ل��و استطعُت أن أس��اه��م ف��ي رف��ع ه��ذه اإلهانة 
ال���ت���اري���خ���ي���ة وال���ع���م���وم���ي���ة ع����ن ك���اه���ل ال����رج����ل ل��م��ا 
 م��ا استطعته ف��ي ه��ذا ال��ش��أن، وما 

ّ
ت����رددُت. ك��ل

بنفسي  أرب���أ شخصيًا  أن��ن��ي  استطاعته،  أواص���ل 
��رًا" من صنف هؤالء 

َ
ك

َ
)وبَمن حولي(، أن أكون "ذ

"ال����ذك����ور" ال��م��خ��ص��ي��ي��ن، ال���ذي���ن ال ي��م��ل��ك��ون من 
تعبيرات  وه��ي  العنفية،  تعبيراتها  إاّل  ال��رج��ول��ة 

حيوانية بامتياز. 
أن أكون زوجًا أو أبًا أو أخًا أو عشيقًا أو ابنًا، أو 
 قيد عائلي، يعني أن أكون 

ّ
رًا من ك��ل رج��ًا م��ح��رَّ

وقويًا،  أنيقًا،  لّينًا،  خِفرًا،  كريمًا،  بالهواء،  رفيقًا 
م��ن أج��ل أن أك���ون، أواًل، صاحب ك��رام��ة بشرية، 

 تطالب بالفضاء.
ً
وأيضًا من أجل أن أسند نبتة

غير ذلك، ما أبشع الرجل عندما يخنق الهواء، 
 ألن طبعها جديٌر بالفضاء!

ً
أو عندما يسحق نبتة

بالحيوانات.  الرجال عندما يتشّبهون  ما أحقر 
أولئك وهؤالء، ما أكثرهم في ظهرانينا، وبيننا!

¶¶¶

 أح��ّب��ه م��ا حييُت. 
ّ

أح���ّب ري��م��ون إده. وس���أظ���ل
 ح��ّر. فقط ألن��ه رجل 

ٌ
أم��ا ل��م��اذا أح��ّب��ه، فأنه رج��ل

ح����ّر. األح�����رار ق��ائ��ل ب��ل ن������ادرون. ف��ك��م ب��األح��رى 
في عالم السياسة. هم، أعني هؤالء األح��رار، غير 
غالبية  من  ومكروهون  العموم،  على  مستَحّبين، 
هذه  ألن  وأغنامها،  وأزالم��ه��ا  السياسية  الطبقة 
ال��غ��ال��ب��ي��ة ت��س��ت��ح��ّب، ع��م��وم��ًا، م��ق��اي��ض��ات ال��خ��ن��وع 

والركوع، وهلّم!
ل���م أك����ن، ي���وم���ًا، ع��ض��وًا ف���ي ح��زب��ه )وال أري����د(، 
أن��ت��خ��ب أح��د  أو أن  أن��ت��خ��ب��ه،  ل���ي أن  ت��س��ّن��ى  وال 
محازبيه. لو عاد بي الزمن إلى ذلك العهد، لنقلُت 
قيدي االنتخابي إلى المنطقة التي كان يترشح 
أجل  م��ن  ال��ن��ي��اب��ي��ة...  المقاعد  ب��أح��د  للفوز  فيها 
ال��م��س��اه��م��ة ف��ي ان��ت��خ��اب��ه، ل��ي��ك��ون ص��وت��ًا ص��ارخ��ًا 
المريب، ويزلزل  يقّض "طمأنينة" هذا المجلس 

"نومه" المهين!
م���ا أج��م��ل��ن��ي، ألن��ن��ي أح���ّب���َك ي���ا ري���م���ون إده! ما 
أت��ع��س ه���ذا ال��م��ج��ل��س ألن����ه، ف���ي ال��غ��ال��ب األع����ّم، 

يفتقد أمثالَك أيها العميد! 
¶¶¶

أي��ار على غفلٍة من  الثاثين من  أن تمطر في 
 ش��يء تقريبًا؛ م��ن ال��غ��ي��وم، م��ن ص��اف��ة الحّر 

ّ
ك��ل

والشمس، من فظاظة المزاج، ومن كلبية الحياة 
بعاصفتي  "إيمانًا"  أكثر  نفسها؛ فذلك يجعلني 
ال��ه��وج��اء ف��ي م��واص��ل��ة اض��ط��ه��اد ال��ي��أس، بالحّب 

والتمّرد والحرية. 
ال��ف��ائ��ت، مشيُت تحت  أي���ار  م��ن  الثاثين  ف��ي 
ة َمن ال 

ّ
الرذاذ الطرّي، كما لم أمِش من قبل. وبلذ

ٍة موازية. لم أت��رّدد في الخروج 
ّ
يعثر ربما على ل��ذ

ال��ق��روي. ك��ان ذل��ك في نحو الخامسة  من المنزل 
فجرًا، وكان الوقت جديرًا بالنوم، على طريقة َمن 
ينتظر عطلة نهاية األسبوع ليهرب في مناماته. 
لكنني لم أشأ أن أفّوت على نفسي هذه المتعة 
ال��ف��ج��ري��ة ال��خ��ال��ص��ة، ال��ش��ب��ي��ه��ة ع��ن��دي ب��ال��ت��ق��اط 
اإلشارات الكونية والقبض على الحظوظ النادرة. 
ها، ال 

ّ
كل بحواسي   

ّ
ال��ح��ظ ه��ذا  أع��ي��ش  أن  أحببُت 

فقط بالعينين المغمضتين. نسيُت أنني أمشي، 
المنزل  إلى  أعد  األمكنة ولم  فمضيُت في رعونة 
إاّل ب��ع��د س��اع��ة ون��ص��ف س��اع��ة م��ن ال��ت��ي��ه المترف 
عن  البعيدة  العميقة،  األراض��ي  داخ��ل  المتباطئ 
العمران، إكرامًا لمعنى االنسجام مع روح الطبيعة، 
ورضوخًا ألسرارها الموازية ألسرار القلب والشعر 

والحرية.
م��ن تقاليدي ف��ي أح���واٍل ه��ذه، أن أن��خ��رط في 
ًا من فلسفة إيقاعه  "االحتفال" حتى ألصير جزء
وموسيقاه، ال كائنًا إضافيًا يعّكر الصفو. إذ أشعر 
 

ّ
 أح��د وك��ل

ّ
حينذاك بأنني ال أح��د. ال ش��يء. ك��ل

وبالتنازل  ب���"االس��ت��س��ام"،  معنّي  وبأنني  ش���يء. 
 سلطة، فضًا ع��ن موجبات اإلق��ام��ة في 

ّ
ع��ن ك��ل

أو  قيد  ب��ا  ذل��ك،  أفعل  وأن��ا  ومعاييرها.  المدينة 
يّتحد. شأني  أو  ي��زول.  أو  ش��رط، كَمن يختفي. 
ال��م��ن��س��رب في  ل��ل��ه��واء  المستحيلة  ��ة 

ّ
ال��خ��ف ش���أن 

الهواء، فا يعود يعرف بعضه من بعضه. وهكذا!
¶¶¶

أك���ت���ب ال���ن���ص���وص األخ����ي����رة م���ن "س��ك��اي��ب��ي��ن��غ 
أح��اوره،  ال��ذي  "الثاني"  الشخص  غياب  في   ،"2
فعليًا أو افتراضيًا. زعمُت في الكتاب األول أنني 
ق��د أك���ون أن��ا أي��ض��ًا ه��ذا الشخص ال��ث��ان��ي. اآلن، 
 حقيقية. 

ً
ال��زع��م حقيقة ال��ك��ت��اب، ص��ار  ف��ي ه��ذا 

 شخٍص ث��اٍن. وإذا 
ّ

وال��ح��ال ه��ذه، فليكن ف��يَّ ك��ل
ك���ان أن��س��ي ال��ح��اج ق���ال ف��ي اف��ت��ت��اح "ال��رس��ول��ة"، 
من  أكبر  الوديعة  الشعراء ألن  ف��يَّ جميع  "ليكن 
"، فإني أق��ول: لتكن فيَّ جميع النساء، ألن  ي��ديَّ
شعريتهّن وأنوثتهّن أعمق من بئر أحامي وأكثر 

! من حبر يديَّ

akl.awit@annahar.com.lb

18

عدسة الفنان بروس ويبير.



82 ســـنـة

ملحق النهار
Samedi 6 Juin 2015  |  2015 6 حزيران السبت 

18

CMYKCMYK

فنون الهيب هوب من برونكس الى األشرفية والشوارع العربية

بوال الخوري - باريس

منذ خطواتي األولى في المدخل الضيق المؤدي 
شعور  تملكني  للمعرض  الرئيسية  ال��ب��اح��ة  ال���ى 
باأللفة والغرابة في آن واحد. صوت فيروز المختلط 
الكاسيتات  ال��س��ت��ري��وات،  أج��ن��ب��ي،  اي��ق��اع��ي  بغناء 
ه مألوف لكنه 

ّ
وصور المغنين والبوسترات، هذا كل

يبدو عصيًا على إدراك��ي. ماذا يجمع هذه األشياء 
المعروضة باتقان في هذا المكان؟ شعرت بأنني 
جالسة في قطار قديم أعبر أرضًا ال أعرفها لكنها 
أل��ي��ف��ة. المشهد م��ت��ح��رك، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ثبات 
المناظر  ت��ت��وال��ى  ال��ظ��اه��رة،  وفوضويتها  األش��ي��اء 
م��ا أعتقد،  ع��ل��ى  ف��اج��أن��ي  م��ا  م��ت��ن��اغ��م��ة.  متناسقة 
ان باألعمال المعروضة 

ّ
األناقة والنظافة اللتان تحف

ع��ل��ى ن��ح��و يجعلها تختلف ع��ن ال��ص��ورة ال��ت��ي في 
على ضفاف  المهملة  الفقيرة  األح��ي��اء  ع��ن  ذهني 
المدن الكبرى وهوامشها، حيث نشأ الهيب هوب.
للهيب هوب رموز، كمسجلة الموسيقى نسخة 
أو  ال��ري��اض��ي  ال��ح��ذاء  كاسيتاتها،  م��ع  السبعينات 
التنس شوز، السي دي، المابس الملونة، والعقد 
يظهر  أحيانًا  الفلسطينية.  والكوفية  الحديدي 
ك��ل ه��ذا وغ��ي��ره ف��ي المعرض مختلطًا ف��ي مظهر 
شاب واحد أوروبي أشقر أو أفريقي أسود، ال فرق. 
انها رحلة في عالم الهيب هوب من خال فنون 
متنوعة تنسب الى هذا التيار، كغناء الراب، ورسم 
ال��غ��راف��ي��ت��ي، ورق���ص ال���"ب��ري��ك دان���س" وت��وزي��ع��ات 
المعرض  وال��ت��ص��وي��ر.  الموسيقية  ج����اي"  ال������"دي 
برونكس  من  الرحلة  لهذه  فني  تجهيز وتصميم 
الفرنسية، ومن  المدن  في نيويورك الى ضواحي 
بتناسق  معّد  إن��ه معرض  العربية.  المدن  ال��ى  ثم 
أش��ك��ااًل،  ت��رت��دي  األل���وان كأنها  يبديان  وجمالية 
وال��ك��ام،  الموسيقى  ب��ي��ن  القطيعة  وتستحضر 
كالتقطيع الذي نسمعه في غناء الراب وفي حركة 

ال�"بريك دانس". 

كمالمسة األحاسيس
ي��ت��م��ي��ز ال��م��ع��رض ب��ب��راع��ة ف���ي ال��ت��ج��ه��ي��ز الفني 
)انستاالسيون(، الذي ن��ادرًا ما ينجح في إفهامك 
م��وض��وع��ه ب��اإلع��ت��م��اد ع��ل��ى إث����ارة م��ش��اع��رك وإب��ه��ار 
نظرك فقط. أذكر تجربة مماثلة عشتها قبل أكثر 
من عشر سنين في مركز بومبيدو من خال تجهيز 
الطبقة  ال��زم��ن. في نهاية  الوقت وم��رور  موضوعه 
مستطيلة  غرفة  المعرض  يحتلها  التي  الشاسعة 
مضاءة  مصابيح  بواسطة  طويل  ممر  فيها  صّمم 
خفيضة،  موسيقى  ترافقها  األرض  على  رصفت 
رت��ي��ب��ة واح��ت��ف��ال��ي��ة. ف���ي آخ���ر ال��م��م��ر ب�����دأُت أش��ع��ر 
بالضيق وأسرعت الخطى في اتجاه الضوء الباهر 
اختبارًا  أنني عشت  فأدركت  المطاف،  نهاية  في 
الموت. يشبه ذلك  الجماعية عن  ناجحًا لمخيلتنا 
الشعور ما يثيره فينا معرض الهيب ه��وب، لكن 
الرومنطيقي.  أو بشجنها  الحياة  بفرح  المرة  ه��ذه 
يضع في متناولنا جمالية نجهلها نحن المؤمنين 
بأشكال محددة لما نسّميه فنًا، أكان غناء أم رقصًا 
أم رس��م��ًا أم ك��ت��اب��ة، اض��اف��ة ال���ى أس��ال��ي��ب جديدة 
كالرسم على الجدران )غرافيتي( بدل اللوحات، أو 

ابتداع قواعد جديدة للرقص في كل رقصة. 
تتخطى زي��ارة المعرض مجرد التجوال والتطلع 
في أرجاء المكان كما نفعل عادة في المعارض. انها 
تجربة ومشاهدة في آن واح��د. فسرعان ما تذوب 
سحنات الزوار من الشابات والشبان والكهول من 
الجنسيات المختلفة في الصور المعروضة، كأنهم 
جزء من المعرض. كثير من الحضور شبان في عمر 
في  كالسمك  ال��رده��ات  في  "يبعطون"  المراهقة، 
الجدران،  على  المعلقة  السماعات  يضعون  الماء. 
يفترشون األرض أمام شاشات ضخمة لمشاهدة 
"دي جاي" يلعب بأقراص الموسيقى فيؤلف لحنًا 
ب من كتب. لن 

ّ
جديدًا، ويصعدون الى درج مرك

ف��ي هذه  ل��م تكن ضالعًا  إن  بالغربة، حتى  تشعر 
ال���ف���ن���ون، ف���ذك���اء ال��ت��ص��م��ي��م ي���وح���ي ب����أن شخصًا 
عارفًا يرافقك أينما خطوت، يدلك على الطريق، 
ع��ل��ى األش���ي���اء وال���ص���ور واألف�����ام واألص������وات التي 
يحويها المكان. انه باختصار معرض يستدرجك 
و"يبلفك" إذا ما أتيته متعاليًا ألنك ستكتشف انه 

"غابت عنك أشياء".

رحلة الهيب هوب القارّية
ن��ش��أت ث��ق��اف��ة ال��ه��ي��ب ه���وب م��ن ح��ف��ات ك��ان 
ي��ن��ظ��م��ه��ا أع����ض����اء ف���رق���ة "غ��ي��ت��و ب���������رازرز" )اخ������وان 
في  بروسبكت  وج���ادة  ال��ش��ارع 163  ف��ي  الغيتو( 
ج��ن��وب ب��رون��ك��س ف��ي ن��ي��وي��وك، وك���ان���وا يصلون 
آالت الموسيقى ومكبرات الصوت بأعمدة اإلنارة 
ال��ح��واج��ز  ك��س��ر  بغية  الموسيقى  وي��ب��ث��ون  ال��ع��ام��ة 
الفلسطينيون  الشبان  يتمثل  بهؤالء  العنصرية. 
الذين يحاولون بأيديهم كسر جدار الفصل الذي 
بنته اسرائيل كما نرى في اح��دى صور المعرض 
الجدارية.  انه معرض يتحدث عن الهجرة من دون 
أن يذكرها. هجرة األف���راد كما هجرة األف��ك��ار. في 
الرئيسية عامات  القاعة  الموضوعة في  الخريطة 
لمحطات من برونكس الى القاهرة مرورًا بمرسيليا 
العربيين.  بالمشرق  ال��م��غ��رب  يلتقي  حيث  وال���ى 
ن���رى أي��ض��ًا ح��رك��ة ال��ه��ج��رة ف��ي االت��ج��اه��ي��ن، كأنها 
موسيقى  ال��ى  ونستمع  القديمة،  للتجارة  طريق 
الراب المهاجرة بأصوات مغنين أجانب وعرب من 
ال��ى جانب  ال��ج��دار  المعلقة على  السّماعات  خ��ال 
تنهي  وح��ي��ن  الخريطة.  على  المعني  البلد  م��وق��ع 
جولتك في الطبقة الثانية على شرفة تطل على 
باحة الطبقة األول��ى تكون قد قمت بهذه الرحلة 
م���رورًا بمرسيليا  العربية  ال��م��دن  ال��ى  م��ن نيويورك 

وضواحي باريس.
ال��م��ع��رض ه��و فيليب ف��راج��ي��ون، مغّني  ��م 

ّ
م��ن��ظ

ال����راب ال��ف��رن��س��ي، ال��م��ع��روف ب��اس��م أخ��ن��ات��ون، ألن 

أخناتون هو فرعون أسود كما يقول. ربما نجد في 
اسمه كل عناصر هذا التيار، من جماعة مضطهدة 
لكن "م��ف��رع��ن��ة" ف��ي ال��وق��ت نفسه. ف��راج��ي��ون هو 
ابن مرسيليا األبيض الذي اعتنق اإلسام ويعتبر 
أن نبّيه ودينه ليسا بحاجة الى من يدافع عنهما 
"أي  اس��م  الموسيقية  فرقته  على  بالقتل. يطلق 
ي�����ام" )أن�����ا ب��االن��ك��ل��ي��زي��ة وأي�����ام ب��ال��ع��رب��ي��ة(. يعتبر 
المسلمين  م��ن  ت��خ��اف  ب���دأت  ان فرنسا  اخ��ن��ات��ون 
منذ العام 2001 ويتساءل: كيف تجوز اعادة نشر 
م��ج��ات اليمين المتطرف  ك��اري��ك��ات��ور م��ن اح���دى 

الدانماركي في مجلة "شارلي ايبدو" الفرنسية؟ 
المعرض مساهمة الئقة ومرفهة ضمن النقاش 
الحامي الوطيس حول االسام في فرنسا. يقترح 
تغيير وجهة نظرنا إلى ما يجري اليوم في فرنسا 
الفرح في  ر بمهرجانات 

ّ
العربي. فهو يذك والعالم 

الثورات. كما يختار جمالية  ابان  العربية  الشوارع 
ال��دم  ب��دل ص��ور  ال��ع��رب��ي  اآلي���ات المكتوبة بالخط 
وال���دم���ار ب��اس��م اإلس����ام. ق���وة ال��ت��ج��ه��ي��زات الفنية 
تعيد ال��ى ال��ذه��ن ص��ورًا انطبعت ف��ي ال��ذاك��رة من 
دون أن تجمعها أو تفقهها. وه��ا هي تحضر في 
لحظة. أصبح اإلس��ام على الئحة الشرف في كل 
الفرنسي،  المجتمع  في  السائدة  الثقافة  وسائل 
اإلس��ام  أن  الضجيج حوله. تشعر  من  الرغم  على 
انتهى كما كنا نعرفه، أصبح شأنًا عاديًا وموضوعًا 
عامًا للنقاش. وه��ذا نوع من القبول باإلسام في 
األوروبية.  المدن  عّز رفضه، كأنه بدأ يتحلل في 
ال بل ظهر تنوعه في ثقافات وطقوس كاإلسام 
باريس  ف��ي  ي���درس  زم��ي��ل  م��ث��ًا، فلدينا  الصيني 

صحة ترجمة القرآن بالصينية!

العالم العربي والمهجر
ت��ق��ول ال��م��ح��اِض��رة ف��ي "م��ع��ه��د ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي" 

العالم  ف��ي  ه��وب  الهيب  ان  سوشيوتو،  سيلفي 
ال��ع��رب��ي ت��ع��ب��ي��ر ع���ن ت��ح��دي ال��ش��ب��اب ل��ل��س��ل��ط��ات. 
هي لم تحاول محاربة هذا الفن ألنها لم تره، النه 
غير منتظم، وال بنية ل��ه، متقطع وآن��ي. ه��ذا ربما 
يفسر الثورات العربية في بدئها إذ انها لم تلفت 
السلطات السياسية. لم تقع في دائ��رة المتوقع. 

كأنها هيب هوب سياسي.
ل��ي��س ه��ن��اك ت��دوي��ن للهيب ه���وب ف��ي العالم 
ال��ع��رب��ي، وف���ق ال��م��ح��اِض��رة. ف��االه��ت��م��ام بالموضوع 
ج���اء م��ت��أخ��رًا، ف��ب��دأ ال��ب��ح��ث ع��ن ن��ص��وص وأغ���راض 
وص����ور وت��س��ج��ي��ات وأف�����ام ورس�����وم وك��اس��ي��ت��ات 
وم���س���ج���ات...ال���خ. م���ن ه��ن��ا ال��ج��ه��د ال��م��م��ي��ز ل��ه��ذا 
المعرض. فهو يوحي بأنك ستفتح ابوابًا وتصعد 
أدراجًا لتكتشف خباياه. كما انه يستخدم الزوايا 
والممرات والجدران لإليحاء بأماكن تسكع وتجمع 

للشبان في الشوارع.
ت���ق���ول م��ال��ك��ة، م��غ��ّن��ي��ة ال������راب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، عبر 
فيديو في إحدى قاعات المعرض، وهي تتحدث 
العولمة  البالغي  للبنانيين  كنموذج  لغات  بثاث 
المحلية في آن واح��د: "فنون الشارع  والشديدي 
ال��ت��ي خبرتها في  ال���ش���وارع"،  ه��ي رد على ح���روب 
الشباب  أغلب  لأسف  ال��ي��وم  ويختبرها  طفولتها 

العربي. 
أم�����ا ال���م���ه���اج���رون ال�����ع�����رب، ب�����األح�����رى أب���ن���اؤه���م 
هوب  الهيب  في  فوجدوا  فرنسا،  في  المولودون 
ملجأ لإلقامة في بلدان المهجر. مثلهم مثل الشابة 
ميا ل���وف، أول ع��ض��وة س���وداء ال��ب��ش��رة ف��ي الحزب 
الجمهوري األميركي تدخل الكونغرس األميركي. 
ت��ق��ول: "أت����ى اه��ل��ي ال���ى أم��ي��رك��ا وف���ي جيبهم 10 
عنها  سمعوا  ال��ت��ي  ام��ي��رك��ا  أن  مؤمنين  دوالرات، 
موجودة بالفعل لكن حين ساءت بهم األحوال، لم 

يتطلعوا صوب واشنطن بل في دواخلهم".

يقول الصحافي مايك كيملمان من "نيويورك 
يؤلفون  ف��ي مرسيليا  ال����راب  م��غ��ّن��ي  إن  ت��اي��م��س" 
قصائد حزينة ألحيائهم وتراتيل لمدينتهم. في 
البلوز  عبر  المشاعر  إث���ارة  ال���راب  يعتمد  مرسيليا 
والراغا الجامايكي. ويقول ابن مرسيليا، في أغنيته 
"رج��ل العدل" مخاطبًا رج��ال الشرطة الفرنسيين: 
"أنا أعرف أن رجال الشرطة ليسوا كلهم سيئين/ 
ول��ك��ن ل��م��اذا تسألونني دائ��م��ا ع��ن ه��وي��ت��ي؟/ إزاء 
أن  يمكننا  اال  بكلماتي/  اإلج��اب��ة  اف��ّض��ل  عنفكم 

نتحاور حسب األصول؟".

الراب وجدران الحرب والسلم
هناك جمالية فنية من خال الرسم والكتابة على 
الجدران كذلك، مثل جدارية يزن حلواني اللبناني 
التي يرسم فيها فيروز على حائط درج الجميزة. 
��د ح��ل��وان��ي ال���ش���ع���ارات وال���رس���وم 

ّ
م���ن خ��ال��ه��ا ي��ق��ل

السياسية على جدران بيروت خال الحرب، لكنه 
يعمل على تحوير مضمونها اإليديولوجي برسالة 
مون عمل يزن 

ّ
فنية ال سياسية. وقد خّص المنظ

ال��ذي صدر  الفني  الكتاب  ب��ص��ورة غ��اف  حلواني 
لمناسبة المعرض.

 أسماء فرق الراب العربية مميزة وظريفة مثل 
"الحاقد" في المغرب، مجموعة "دم" الفلسطينية 
وأغنيتها "من هو االرهابي؟" أو من يطلقون على 
العربية وفريق  المتحدة  "الواليات  أنفسهم اسم 
األط�����رش"، أو "ك��ت��ل��ة ث��ل��ج" وم���ن ك��ل��م��ات اح��دى 

أغنياتها: "فرنسا جريحة/ وأنا جرحها المتقّرح".
المجتمع  في  مرئيين  العرب  المهاجرون  أصبح 
من  ال��ض��واح��ي  تعابير  أن بعض  ال��ف��رن��س��ي، حتى 
المغربية  واللهجة  القواميس،  دخلت  عربي  أصل 
بخليطها ال��ف��رن��س��ي ع��ل��ى ال��م��وض��ة ب��ي��ن ال��ش��ب��اب 
المهاجرون  يستبطن  كما  فرنسا.  ف��ي  وال��ش��اب��ات 

لهم.  مفخرة  ويجعلونها  بهم  الاحقة  ال��وص��م��ات 
مستقلين  ك���أف���راد  ي��ت��ص��رف��ون  مجتمعهم  ض��م��ن 
والطائفي  القبلي  ال��ع��ائ��ل��ي،  اإلن��ت��م��اء  ف��ي��رف��ض��ون 
ال��راب  مغّني  يقول  العربية.  العائات  في  السائد 
المغربي "أن���ا ال أش��ب��ه أح���دًا ب��ل أش��ب��ه نفسي/ أنا 

أحمل مسؤولية نفسي بنفسي".
ك��ل��م��ات األغ��ن��ي��ات ذات ن��ب��رة ع��ال��ي��ة، ل��ك��ن غير 
ع���داون���ي���ة. م��غ��ن��ي��ة ال������راب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ش��ادي��ة 
منصور تقول: "هذه كوفية فلسطينية/ كوفيتنا/ 
هم يلبسوها كموضة/ البئلهم/ مهما غّيروا لونها/ 
ت��ب��ق��ى ع��رب��ي��ة". ك��أن��ه��ا ت��ق��ول ب��ف��خ��ر: أن���ا صاحبة 
كفلسطينية.  معاناتي  ب��رغ��م  العالمية  الكوفية 
تتماشى أغنيتها مع صورة في المعرض عن شبان 
يعتلون الجدار الفاصل في فلسطين ويتأملون ما 
وراء الجدار فيبدون أضخم وأعلى من الحائط، لكن 

أذرعهم ممددة على طول قاماتهم بهمود. 
حمادة بن عمار، مغّني الراب التونسي الشاب، 
ال���ذي ت��م سجنه أي��ام��ًا ع��دة إب���ان ال��ث��ورة، نجح من 
خال أغنيته "ريس البلد" بأن يصنع الحدث على 
الشبكات االجتماعية ) ذي بظ( وفي جميع أنحاء 
تونس، إذ شكلت أغنيته نشيدا موّحدًا ونظمت 
التحركات الجماعية. كما لعب الفنانون دورا بارزا 
في ثورة سوريا المجهضة، على الرغم من التهديد 
التي  السلطة  ميليشيات  الشبيحة،  من  المستمر 
كان من مهماتها اخفاء الغرافيتي الثورية وإبدالها 
بأخرى مؤيدة للنظام. تقول الصحافية الفرنسية 
كوثر هيراشي إن "الحرب على الجدران" بدأت في 
العام 1975 خال الحرب األهلية اللبنانية، لتغيب 

وتنبعث الحقًا ما بين حلب ودمشق.

انتماء وكسر للحواجز
الراب شديد المحلية ويعّبر عن ذات المغّني، ال 

بل انه تأكيد للذات بامتياز. من هنا تمّيز النساء 
اللواتي يغّنين الراب. تغّني اللبنانية مالكة بصخب 
 شعبها إل���ى ال��ت��ص��وي��ت وم��راق��ب��ة 

ً
وغ��ض��ب، داع��ي��ة

أّيا  االنتخابات ونبذ رج��ال الطوائف: "ص��ّوت ضد 
طائفية/ ان��ت/ ص��ّوت للحرية/ ان��ت!". تقول مريم 
األغنية  مباراة  برنامج  مفاجأة  كانت  التي  محمود 
"أراب غوت تالنت": لماذا حرام أن أغّني أذا كنت 

محجبة؟ 
كلمات ال��راب تعّبر أيضًا عن الخروج من ثقافة 
الخجل والتواضع، تنطوي على عزة النفس ال بل 
على ن��وع من التعالي. يقول "ج��اي زد"، ردًا على 
ال��راب  ال��ث��روات الطائلة لبعض مغّني  ما يقال عن 
الشهيرين أمثاله: "لست رجل أعمال/ أنا األعمال، 

يا رجل!"
 I am not a businessman, I am

!business. Man
الفرنسي،  األف��ري��ق��ي  األس���ود  المسلم  ب��وب��ا  أم��ا 
ال������ذي ي��ش��ب��ه س���ل���وك���ه أك���ث���ر م����ا ي��ش��ب��ه "زع������ران 
ي��ب��رر مقتلة  ب��أن��ه  ف��ي فرنسا  والمتهم  ال���ش���وارع"، 
الشبان  بين  ج��دًا  فإنه محبوب  إي��ب��دو"،  "ش��ارل��ي 
وبخاصة الشابات، ألنه يؤلف ويغّني شعرًا حزينًا 
ومتباهيًا في الوقت نفسه: "إذا كان األفاضل هم 
أن��ا م��ا زل��ت ه��ن��ا؟" )بوبا،  أول م��ن يرحلون/ فلماذا 
��م��ي م��ع��رض "م��ع��ه��د ال��ع��ال��م 

ّ
ل��ل��م��ي��س(. ل��ك��ن م��ن��ظ

العربي" قاموا باختيار مدروس لأعمال المشاركة. 
ال مشاهير الراب وال رموزه المتجذرة. فالهيب هوب 
أصًا هو تعبير عن ثقافة مجتمعية وسلمية بالرغم 
أبناء  نجح  ه��وب  الهيب  عبر  أحيانًا.  م��ن فظاظته 
العصابات  من  بالخروج  نيويورك  في  المهاجرين 

واالنتماء الى جماعة وثقافة جديدتين.
ل�������زوار ب����اري����س ه�����ذا ال���ص���ي���ف ن��ص��ي��ح��ة ب���زي���ارة 

المعرض الذي يستمر حتى 26 ايلول.

يشكل المعرض – الحدث، "الهيب هوب: من برونكس الى الشوارع العربية"، الممتد على طبقتين ومساحة ألف متر في 
"معهد العالم العربي" في باريس، مناسبة للتعرف إلى تيار فني سريع النمو لكن شديد التهميش وخصوصا في الثقافة 
العربية. يلقي المعرض إضاءة أخرى على "الربيع العربي" الذي يبدو في دوام ازدهار إذا ما تجاوزنا قلياًل سطح الحوادث. 

هذا ما شعرت به بعد جولة استمرت أكثر من ساعتين في أرجاء المعرض.

لن تشعر بالغربة، حتى إن لم تكن ضالعًا في هذه الفنون، فذكاء التصميم 
يوحي بأن شخصًا عارفًا يرافقك أينما خطوت، يدلك على الطريق، على 
األشياء والصور واألفالم واألصوات التي يحويها المكان. انه باختصار 
معرض يستدرجك و"يبلفك" إذا ما أتيته متعاليًا ألنك ستكتشف أنه 

"غابت عنك أشياء"
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ثورة امليني جوب من بيروت إلى بغداد 

فاروق يوسف

ف��ي ذل���ك ال��وق��ت ك���ان ال��ح��اج خ��ي��ر ال��ل��ه طلفحاح 
وه����و م��ح��اف��ظ ب���غ���داد، ب���م���زاج ع��س��ك��ري ص����ارم ال 
لتّوه  ف��رغ  ق��د  أح��ي��ان��ًا،  الفكاهة  إل��ى  يخفي ميله 
"ال��ي��ه��ود وال��ف��رس وال��ذب��ان"،  م��ن تأليف كتابه 
ال����ذي ك���ان ي��ض��اف ق��س��رًا إل���ى م��ش��ت��ري��ات ال��م��رء 
استولى عليها  التي  اخ���وان"  أس���واق "حسو  م��ن 
طلفحاح نفسه باعتباره محاربًا قديمًا، وكان قد 
نصب نفسه رئيسا لجمعية المحاربين الذين يقر 

البعض منهم بأنه لم يشارك في أي حرب. 
بكتاب  للجدال وقد سبقه  المثير  بعد كتابه 
أخرجت  أم��ة  خير  "كنتم  عنوان  متسلسل حمل 
الفتيات  ق��راره في صبغ سيقان  اتخذ  للناس"، 
 بناطيل 

ّ
ي��رت��دي��ن الميني ج���وب، وش���ق ال��ل��وات��ي 

الفتية الذين يرتدون الشارلستون، ومعاقبة كل 
شاب أطال شعره بالحاقة الفورية أمام المارة. 

كانوا يقفون عند الناصية في انتظارنا. أفراد 
شركته التي أسسها على عجل، وهم حشود من 

الصّباغين وحاملي المقصات. كما لو أن الجميع 
في النهاية قد خضعوا لماحظات مخرج خفي، 
ينتهي  قد  مشهد  على  النهائي  التمرين  ليبدأ 
بالصراخ والبكاء أو بالضحك الاهي حين تتأكد 

النجاة. 

هيّبيو الوقت الضائع
بورجوازيين. وكنا  أطفاال نصف  كنا يومذاك 
ه��ي��ّب��ي��ي��ن ب��ج��م��ل م���ن ال��ب��ي��ان ال��ش��ي��وع��ي، نتلوها 
ب���ص���وت ت��روت��س��ك��ي، وك�����ان ل��دي��ن��ا ال��ك��ث��ي��ر مما 
ن��خ��س��ره. ل��م ن��ك��ن م��ث��ًا ع��ل��ى اس��ت��ع��داد ألن ن��رى 
ال��ع��ال��م إاّل م��ن خ���ال س��اق��ي��ن ت��ل��م��ع��ان ب��األن��وث��ة. 
ك��ان��ت األن��وث��ة كلها تقيم ه��ن��اك، وك���ان نصف 
ألمنا يقيم هناك أيضًا، أما النصف الثاني فكان 
يقيم في الكتب واألفام واسطوانات الموسيقى 
السياحية  وال��خ��رائ��ط  السفر  ومكاتب  وال��رس��وم 
الركبة  ف��وق  العمات. سنتيمتر  وأس��ع��ار ص��رف 
ال��ذي سنقيم عليه  كان يرتفع بنا إلى الكوكب 

جمهوريتنا.  
األكبر  الجزء  تحتل  بأنواعها  األط��ال��س  كانت 
من مكتباتنا الخيالية، فالجغرافيا كانت لنا نوعًا 

فاخرًا من أنواع األدب. 
ل فؤادك"، نسمعها فنضحك. كنا ال نزال 

ِّ
"نق

، هامشي وعتيق، لم 
ّ

في المنزل األول. منزل رث
نفارقه بعد. لم نكن قد جّربنا اإلقامة في المنزل 

أن تكون  ف��ي  يحلم  منا  البعض  وك���ان  ال��ث��ان��ي، 
بتقبيلهن  حلم  اللواتي  النساء  بعدد  م��ن��ازل  ل��ه 
ال��خ��روج معهن ف��ي ت��ظ��اه��رات ت��ط��ال��ب بعالم  أو 
يتمدد  عالمنا  ك��ان  البوذية.  باعتناق  أو  أخضر 
خ����ارج ال��م��ط��اب��خ ب��ال��ن��س��ب��ة ألم��ي��رات��ن��ا ال��ص��غ��ي��رات 
المتمردات، وخارج الحانات بالنسبة لنا. غير أن 
نهاية ذلك العالم كانت تقع دائمًا في بيروت. 
نرى  أن  األق���ل  على  ه��ن��اك  إمكاننا  ف��ي  سيكون 

البحر. 
صاحبنا القادم لتّوه من هناك يحّرك حاجبيه 
حتى  ال��ج��ب��ل  م��ن  رأي����ت؟  بالبيكيني  ب��ح��ر  "وأي 
الساحل، عليك أن تحتاط  للمصادفات التي قد 
تودي بك إلى حتفك بسعادة. هناك دائما أنثى 
الساقي  أي��ه��ا  تلتهمك.  أن  يمكنها  متوحشة، 
ال��م��راي��ا  ف��ي ح��ان��ة  المشتكى. ك��ن��ا نجلس  إل��ي��ك 
وكنا  بشارعين،  الكرادة  قبل  السعدون،  بشارع 
ق��راءة  ن��زال أط��ف��ااًل شبه يساريين أفسدتهم  ال 
الروايات األجنبية. كم كان مكلفًا الحديث عن 
آخر صيحات الميني جوب في بيروت في الوقت 
بين صديقاتنا  ح��رب ش���وارع  ال���ذي كنا نشهد 
وبين  ال��ج��ام��ع��ي��ات،  فتياتنا  وه���ّن  األم���ازون���ي���ات، 
م��ق��ات��ل��ي اآلوس وال����خ����زرج م���ن أت���ب���اع ط��ل��ف��ح��اح 
ال��واق��ف��ي��ن ع��ن��د م��خ��رج ك��ل ش����ارع ك��أن��ه��م بقايا 
آلهة شمعية ذّوبتها شمس تموز. كانت الحرب 

يومها قائمة. 

المعقدون في مقهى
ك��ان النظام السياسي قد وض��ع أع���داءه على 
ج��ب��ه��ات م��خ��ت��ل��ف��ة، وك����ان ه��ن��اك ق��ص��ر ال��ن��ه��اي��ة 
ال�����ذي ي���دي���ره ن���اظ���م ك������زار، ب��ش��غ��ف ق���ات���ٍل خ��رج 
ل����ت����ّوه م����ن رواي��������ات ال���ت���ع���ذي���ب ال������ذي ش��ه��دت��ه 
المعقدين  ال��وس��ط��ى. ك��ان على مقهى  ال��ق��رون 
أن  م��ن  ال��رغ��م  على  اليومية  للغزوات  أن يستعد 
لم  للسلطة،  المتخيل  العدّو  وه��م  الشيوعيين، 
الزبائن في  يكونوا من رّواد ذلك المقهى. كان 
معظمهم عبثيين، عدميين، باعة أفكار ال تصلح 
صار  زائ��ف��ة.  انتحار  مشاريع  وك��ان��وا  للتسويق، 
لم  ب��ي��روت نبّيهم.  ف��ي  انتحر  ال��ذي  زاي��ر  ابرهيم 
التحقنا هاربين بذلك المقهى،  يكن لدينا يوم 
س����وى أن ن��ف��ك��ر ف���ي ت��ل��ك ال���ح���رب ال��ت��ي ش��ّن��ه��ا 
الركبة،  ال��ذي يقع فوق  السنتيمتر  النظام على 
وهو عالمنا االستثنائي، الذي تنزلق على تاله 

قصائدنا.   
"طالعلك يا عدوي طالع/ من كل بيت وحارة 
وشارع". َمن أعلن الحرب على اآلخر؟ كان علينا 
أن نجّرب تقنيات حرب المدن بأسلوب "األلوية 
الحمر". نختفي ونظهر بين توقيتين، أحدهما 
لرغبتها  الحكومة استجابة  اختارته  شتوي وقد 
ال��ن��وم ساعة إضافية، واآلخ���ر صيفي توهم  ف��ي 
الكثيرون أنه من صنع الطبيعة. كما لو أنهم رأوا 
من قبل شجرة تضع ساعة على معصمها. كانت 
ح���رب الميني ج���وب واح����دة م��ن أع��ظ��م ال��ح��روب 
األه���ل���ي���ة وأك���ث���ره���ا ن���ب���ًا. ي��وم��ه��ا رأي�����ت ش��رط��ي��ا 
كان  فليذبحه"،  منكم شرطيا  رأى  "َم��ن  يبكي. 
المائية  المستنقعات  م��ن  ي��ن��ادي  اليسار  يسار 
ف��ي ال��ج��ن��وب، ه��ن��اك حيث ب��دأ ال��ك��ف��اح المسلح 
م��س��ت��ن��ي��رًا ب��ف��ك��ر االل��ب��ان��ي أن����ور خ��وج��ه. ك��م كنا 
ج��ًا لنضّحي بالميني ج��وب م��ن أج��ل خوجه 

ّ
س��ذ

الذي لم يكن أحٌد منا قد رأى صورته. لم نكن 

ن��ع��رف ي��وم��ذاك أن خ��وج��ه ك��ان فقاعة صينية. 
كانت الصين يومذاك بالنسبة لنا عبارة عن شو 
إن الي. كان خوجه طارئًا على المشهد، وهناك 
َمن يقول في بغداد "خوجه علي ما علي"، أي 
كائنات  تعيدنا  الفوضى  انتهينا.  ب��دأن��ا  مثلما 
جنينية إلى األرحام، يحميها خفاؤها من الحسد. 
كنا  فقد  ال��ح��ال،  تلك  ف��ي  كنا  وإن  لكننا حتى 
نملك عيونًا لترى. كنا نفّرق بين ركبة وأخرى. 
من األلف إلى الياء، كانت الركب النسائية تأخذ 

تسلسًا أبجديًا من حيث قوة جمالها. 
غ��ي��ر أن م��ا ي��ج��ب أن أع��ت��رف ب��ه ه��ن��ا، أن��ن��ا كنا 
على ثقة بأن ما من ركبة نسائية ليست جميلة. 
وه��ذا ما ج��رى االت��ف��اق عليه بعيدًا من الخافات 
ال���ع���ق���ائ���دي���ة. ك����ان����ت ال���رك���ب���ة ي�����وم�����ذاك م���ي���زان 
معاصرتنا الوحيد، فيما كان ثوار الكفاح المسلح 
بقشطة  وي��ف��ط��رون  المسقوف  السمك  يأكلون 
في  المعدان  نساء  وي��غ��ازل��ون  الجواميس  حليب 
األهوار التي صارت هدفًا عسكريًا. ال أحد منا في 
تلك األزمنة كان يفكر في إع��ادة صياغة صورة 

بغداد، بما يجعلها مدينة أخرى. كنا بغداديين، 
وإن كان أجدادنا مهاجرين إلى بغداد من ممالك 

اها الزمن بغباره. 
ّ
واقطاعيات تاريخية غط

اقتراح بغداد الذهبي
ك���ان ال��م��ي��ن��ي ج���وب ال����ذي جمعنا م��ن ح��ول��ه، 
اقتراحًا بغداديًا خالصًا. معجزته أنه وضع المرأة 
البغدادية في قلب دورها التاريخي رائدة تغيير 
وع���ن���وان ت��ح��ول ن��ح��و ال��م��س��ت��ق��ب��ل. ه���ذا م��ا جعل 
الذي  التغيير  كان  منه.  بالغيرة  تشعر  السلطة 
 
ً
أح��دث��ه الميني ج���وب أم���ّض اث���رًا وأك��ث��ر ث��وري��ة
ل��ن تضفي  ال��ت��ي  الخمسية  التنمية  خ��ط��ط  م��ن 
قدرا من السعادة على الحياة، مثلما فعلت تلك 
التنورة القصيرة. أما كان في إمكان السلطة أن 

تثق بشعب سعيد؟ 
حين شّن طلفاح حربه على الميني جوب لم 

يكن يفكر في سعادتنا.
النسائي.  التمرد  على  السلطة  انتصرت  لقد 
يومذاك،  الميني جوب  وانحسر  علينا  انتصرت 
ب��ع��دم��ا دّون  إاّل  ل��م يختف  ال��ت��م��رد  غ��ي��ر أن ذل���ك 
درس����ه ال��ت��أري��خ��ي ف��ي م��ت��ح��ف ال��خ��ي��ال ال��ب��ش��ري. 
تركت تلك الحقبة صورًا، والصور ال تكذب )لم 
لذلك  اخ��ت��ُرع��ت،  ق��د  الفوتو ش��وب  تكن تقنية 

البغداديات  الصور حقيقية(. كانت  كانت كل 
ي��ف��اخ��رن ب��أن��اق��ة أج��س��اده��ن ال��ت��ي ت��خ��ت��رع نسبة 
ذهبية أخرى للجمال، لم يكن دافنشي قد تعرف 
إليها. لم يكن كل جزء من أجسادهن في مكانه، 
غير أن الجمال كان يجهش بالبكاء. البغداديات 

حلوات وهّن يخرجن من الماء مثل الحوريات. 
بالبيكيني  لجداتهن  ص���ورًا  المنقبات  س��ت��رى 
ن��ادي  ف��ي مسبح  االرائ����ك  على  وه���ّن مستلقيات 
ألم  إلى غزل شمس حزيران.  العلوية، مطمئنات 
تنظر  حسينية؟  أو  ي��وم��ذاك  تكية  ه��ن��اك  ت��ك��ن 

الفتيات القادمات من عصر آخر إلى تلك الصور 
كانت  بيروت  حتى  الهيجان.  عليه  يغلب  بحسد 
ج��ه��ض تمرد الميني ج��وب في 

ُ
ق��د ُه��زم��ت حين أ

ب���غ���داد. ب���ي���روت ل���م ت��ع��د ب���ي���روت ال��م��ح��ل��وم فيها. 
ال��ت��ي تضع س��اق��ًا على س��اق وتتطلع إلى  ب��ي��روت 
صخرة الروشة، ذهبت هي األخرى إلى ألبوم الصور 

القديمة. كم تغّيرنا! ولكن هل تغّيرنا حقًا؟ 

النفط الذي أحرق المراكب
ك����ان م���ن ال��م��م��ك��ن أن ي���ك���ون ال��م��ي��ن��ي ج��وب 
الذين  ال��ي��غ��دادي��ون  زم��ن��ي��ن، وك���ان  بين  فاصلة 
س���م���ح���وا ل��ب��ن��ات��ه��م ب���ال���خ���روج ب���م���اب���س ق��ص��ي��رة 
يستعدون لبناء بلد خيالي يشبههم. بلد تكون 
المستقبل.  إل��ى  عنوان ذهابه  ال��م��رأة  فيه حرية 
غير أن البدو، وقد عصفت بعقولهم ثروة النفط 
خرائط  يرسمون  كانوا  التأميم،  بعد  المفاجئة 
خرائط   مقاساتهم.  م��ع  منسجمًا  سيكون  لبلد 
انتهى  لقد  ال��ام��ع��ة.  ال��ن��س��اء  لسيقان  تتسع  ال 
مستلهمة  بجمل  الهيّبيين  زمن  زمننا.  يومذاك 
بيروت  كانت  ُهزمنا.  لقد  الشيوعي.  البيان  من 
الكبرى. كم كنا  لهزيمتها  اآلخ��رى تستعد  هي 
نعتقد أن رأس بيروت هو رأس العالم.             

ه���رب ي��س��ارّي��ون��ا )ال��ط��ف��ي��ل��ي��ون( ي��وم��ذاك إل��ى 
أن��ور خوجه أيضًا. كانت  بيروت من أجل عيَني 
أجمل  استقبال  على  مكرهة  المابس  خ��زان��ات 
ال���م���اب���س ال��ق��ص��ي��رة ال���ت���ي ت���م غ��س��ل��ه��ا وك��ّي��ه��ا 
وترتيبها بطريقة ملكية باعتبارها ذكرى من بلد 
ال يمكن استعادته. أما كنا نقف جميعًا من أجل 
تحية العلم يوم الخميس؟ كان السبت موعدنا 
نقفز  أن  علينا  ك��ان  ب��ق��ري��ب.  السبت  ول��م يكن 
على جمعة، لم تكن في حقيقتها إال هدنة بين 
يخترع  بجمعته  شعب  ك��ل  متحاربين.  شعبين 
لخيال خميسه. هل كانت  مناسبًا  سبتًا يكون 
لأسبوع سبعة أيام دائمًا؟ كان نهارًا إلهيًا ذلك 
الوقت ال��ذي ق��رر فيه طلفحاح، وه��و وال��د زوجة 
الرئيس المستقبلي، أن يواجه الجمال بالعصا. 
بدأ العصيان في الخميس وانتهى في السبت، 
وال تزال التنورات القصيرة في الخزانة المنزلية 

مكوية تنتظر أن تمتد إليها يد. 
كانت ثورة الميني جوب التي لم ينتبه إليها 
المؤرخون واحدة من أعظم الثورات التي شهدها 

العالم العربي في تاريخه المعاصر.    

كنا نجلس في حانة المرايا بشارع 
السعدون، قبل الكرادة بشارعين، 

وكنا ال نزال أطفااًل شبه 
يساريين أفسدتهم قراءة الروايات 

األجنبية. كم كان مكلفًا الحديث 
عن آخر صيحات الميني جوب في 

بيروت

يخبرك بأن بيروت مدينة فاجرة دائما. تتأنق ساحراتها بتهذيب مدرسي، وحين يشعرن 
باالطمئنان يفتحن األبواب على ما ال يمكن توقع حدوثه من األلعاب الخيالية التي تعيد 

صناعة الواقع. كما لو أن العالم يتحول فجأة إلى منصة لعروض االزياء الصيفية. تقاطعه 
قائلة: ولكن صبياتنا في بغداد كن يقمن على الخط الساخن الذي يرسمه في الهواء ميزان 

الفجور نفسه. ما كان ُيرمى مثل نرد في سماء بيروت كان يجد ضربة حّظه في بغداد 
على أيدي نساء مغامرات، تنظر إليهن األسر البغدادية العريقة بإعتبارهن نفائس غٍد راٍق 

سيكون بمثابة براءة اختراع. 

اللوحات لنبيل السمان

كانت البغداديات يفاخرن بأناقة 
أجسادهن التي تخترع نسبة ذهبية 
أخرى للجمال، لم يكن دافنشي قد 

تعرف إليها. لم يكن كل جزء من 
أجسادهن في مكانه، غير أن الجمال 

كان يجهش بالبكاء. البغداديات 
حلوات وهّن يخرجن من الماء مثل 

الحوريات
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ال��ع��ق��د ال��س��اب��ع ه���و ع��ق��د ت���ح���ّرر ال���م���رأة. خ��ال��ه، 
ت��ش��ب��ه��ت ن��س��اء ال��ع��ال��م ب���ال���رج���ال. ك���ّن ث���ائ���رات، 
خ��ش��ن��ات، وص���اح���ب���ات رأي. وك�����ّن م��س��ت��ع��ّدات 
للمنافسة. تجّسدت هذه الصفات على شاشة 
ب��ي��روت��ي،  ال��ت��ل��ف��زي��ون اللبناني ف��ي وج���ه س��ون��ي��ا 
ال��ص��ورة النمطية  ال��ت��ي ك��س��رت  ال��ب��رام��ج  مقدمة 
بنات  ل��ث��ورة  ص��وت��ًا  وص���ارت  الجميلة،  للمذيعة 

جيلها.

سونيا بيروتي
م��وال��ي��د 1936(  )م��ن  ع��ون  تخّصصت سونيا 
في العلوم الشرقية وآدابها بالجامعة اليسوعية، 
وع��م��ل��ت ف���ي ال��ت��دري��س ل��م��دة وج���ي���زة، ق��ب��ل أن 
ي��دف��ع��ه��ا ش��غ��ف��ه��ا ب���ط���رح األس���ئ���ل���ة إل����ى ال��ع��م��ل 
ال��ع��ام 1960.  ف��ي  ال��ص��ي��اد"  ف��ي "دار  الصحافي 
دخ���ل���ت س��ون��ي��ا، ب��ك��ن��ي��ة زوج���ه���ا ب���ي���روت���ي، ع��ال��م 
 
ً
 وم��ق��ّدم��ة

ً
ال��ت��ل��ف��زي��ون ف��ي ب��داي��ة ن��ش��أت��ه، م���ع���ّدة

لبرامج ثقافية. ثّم انتقلت في العام 1973 إلى 
مرحلة جديدة من حياتها المهنية بعدما اختارها 
المخرج سيمون أسمر لتقديم برنامج "ستوديو 

الفن" الكتشاف المواهب. 
في بداية ظهورها استفزت بيروتي الجمهور 
ب��ص��وت��ه��ا وت��س��ري��ح��ة ش��ع��ره��ا وم��اب��س��ه��ا، حتى 
عرف بالمذيعة التي تشبه الرجال. يقول 

ُ
صارت ت

أسمر عن تلك المرحلة إّن إدارة "شركة التلفزيون 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة" ط��ل��ب��ت م��ن��ه أن ي��س��ت��ب��دل ب��ي��روت��ي 
مة أخرى: "استمهلُت اإلدارة شهرًا واحدًا،  بمقدِّ
ة في طرح  وطلبُت من بيروتي أن تكون أكثر حدَّ
أسئلتها وكسبت الرهان". بانتقالها من المذيعة 
التي "تشبه الرجال" إلى المذيعة "أخت الرجال"، 
المشتركين  بيروتي وتفاعلها مع  ساهم حضور 
في نجاح البرنامج المدّوي بدورتيه في العامين 
استمرت  الفن"  "ستوديو  بعد  و1974.   1973
الصحافي، كما  عملها  في  الجدال  تثير  بيروتي 
في إطاالتها التلفزيونية المتفرقة؛ جدال يعّبر 
عن أفكار امرأة تقدمية في مجتمع قيد التحّول. 
سونيا بيروتي ليست واحدة من أشهر شهيرات 
ال��ش��اش��ة ف���ي ال��ع��ق��د ال��س��اب��ع ف��ح��س��ب، ب���ل هي 

األيقونة التي اختزلت روح العقد وثورته أيضًا.

العصر الذهبي
اللبنانية"  التلفزيون  "ش��رك��ة  محطتا  بلغت 
السابع  العقد  ف��ي  وال��م��ش��رق"  لبنان  و"تلفزيون 
م��رح��ل��ة م���ن ال��ن��ض��ج واالح����ت����راف أث���م���رت ات��ف��اق��ًا 
للتعاون والتنسيق بهدف ترشيد اإلنفاق وزيادة 
األرباح. بموجب هذا االتفاق، أّسست المحطتان 
"ت��ي��ل��ي��م��ان��ج��م��ن��ت"  ش����رك����ة  ال�����ع�����ام 1972  ف�����ي 
��ت، ف��ي رئ��اس��ة منير ال��ط��ق��ش��ي، إدارة 

ّ
ال��ت��ي ت��ول

إع��ان��ات��ه��م��ا ال��ت��ج��اري��ة. ظ��ه��رت أول���ى ن��ت��ائ��ج ه��ذا 
نشراتهما  توحيد  المحطتين  ق���رار  ف��ي  االت��ف��اق 
ال��م��ادة ذاتها(  هما تقّدمان 

ّ
أن )م��ا دام  اإلخ��ب��اري��ة 

��َب��ث ف��ي وق��ت واح���د، أو 
ُ
وإن��ت��اج ب��رام��ج مشتركة ت

في مواعيد غير متضاربة. سمح هذا التعاون في 
 محطة على ما يمّيزها عن األخ��رى، 

ّ
ز كل

ّ
أن ترك

ة الخّياط إلى إنتاج برامج ذات طابع 
ّ
فانصرفت تل

القابلة  البرامج  في  الحازمية  وتخّصصت  محلي، 
للترويج في الدول العربية. بفضل هذه السياسة 
ت��م��ك��ن��ت ال��م��ح��ط��ت��ان خ���ال ع��ام��ي��ن م���ن تحقيق 
استقرار مالي مريح للمرة األولى منذ تأسيسهما. 
تقرير  بحسب  ال��ع��ام 1974،  ف��ي حصيلة  وج���اء 
ن��ش��رت��ه ص��ح��ي��ف��ة "ل����و ف���ي���غ���ارو" ال��ف��رن��س��ي��ة، أّن 
ال��ع��ائ��دات اإلع��ان��ي��ة حققت 88 ف��ي ال��م��ئ��ة من 
ال��ع��ام، فيما بلغت  التلفزيون ذل��ك  مجمل دخ��ل 
عائدات بيع البرامج )600 ساعة( إلى الشاشات 
العربية الناشئة 13 في المئة من مجمل الدخل، 
ألف   890( لبنانية  ليرة  المليوني  يقارب  ما  أي 
الفرنسية.  الصحيفة  بحسب  أم��ي��رك��ي(،  دوالر 
ت��راف��ق ه��ذا اإلن��ج��از م��ع ت��ح��ّول المجتمع اللبناني 
إلى مجتمع تلفزيوني بامتياز مع امتاك 87 في 
المئة من العائات في بيروت، و75 في المئة في 
لبنان ككل، جهازًا تلفزيونيًا واح��دًا على األقل 
في منازلها. من حيث المضمون صنع التلفزيون 
في النصف األول من العقد السابع رموزًا جديدة 
أع��ادت  والسياسة،  والفن  المجتمع  في  للبنان، 
صوغ صورة لبنان، ووّسعت من هامش الحريات 
اإلقتصادية  وال��ف��ورة  يتناسب  بما  الشخصية، 
ذروتها  بلغت  كانت  التي  والثقافية  والعمرانية 
ف��ي ت��ل��ك ال��م��رح��ل��ة. ه���ذه ال���ص���ورة، وإن ل��م تكن 
ها كانت صورة 

ّ
أمينة للواقع مئة في المئة، إال أن

مغرية وعصرية أحّبها اللبنانيون، وعاشوها: هي 
ص��ورة مجتمع ش��اب، يرتدي "ال��ط��رب��وش"، يقرأ 

الجريدة... ويشرب ال�"كوال".

الدراما
أدخلت تجارب التلفزيون التمثيلية في العقد 
السابع مصطلح "الدراما" إلى القاموس اللبناني، 
وطّوعت اللغة العربية لتتناسب ولغة التلفزيون 
ي��د جيل ج��دي��د من  البصرية. حصل ذل��ك على 
ال��ك��ّت��اب، م��ن مثل أحمد العشي ووج��ي��ه رض��وان 
ل 

ّ
تمث اللبنانية  ال��درام��ا  ف��ص��ارت  العبد،  وم���روان 

"ه���وّي���ة وط��ن��ّي��ة، ت��م��ام��ًا ك��م��ا ال���ج���وخ اإلن��ك��ل��ي��زي 
األم��ي��رك��ي��ة"،  والسينما  اإلي��ط��ال��ي��ة  والسباغيتي 
وفق كلمات وجيه رضوان. تمثلت نقطة التحول 
في تاريخ الدراما اللبنانية في الرواج المحلي غير 
المتوقع للمسلسات الطويلة )13 حلقة( المعّدة 
ل��ل��ت��ص��دي��ر، ال��ت��ي ن��ج��ح��ت والق����ت رواج�����ًا شعبيًا 
ع��ل��ى رغ���م تشكيك ك��ب��ار ال��ن��ق��اد وره��ان��ه��م على 
الستينات،  ها، كما كتبوا في نهاية 

ّ
فشلها، ألن

"ال تتناسب مع روحية العصر السريعة وطبيعة 
الجمهور اللبناني".

غ��ّي��ر ن��ج��اح ه���ذه ال��م��س��ل��س��ات ف���ي مقاييس 
ص���ن���اع���ة ال������درام������ا ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة م����ن ح���ي���ث ال��ل��غ��ة 

اللهجة  م���ن  ان��ت��ق��ال��ه��ا  إل����ى  وأدى  وال��م��ض��م��ون، 
ال��ب��دوّي��ة إل���ى ال��ل��ه��ج��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ب��ي��ض��اء، وم��ن 
فة، ومن 

ّ
مة إلى الفصحى الملط

ّ
الفصحى المفخ

العالمي  األدب  إل���ى  ال��ع��رب��ي  ال���ت���راث  "س���وال���ف" 
الكاسيكي والمعاصر. وفيما بقيت مصر وحدها 
الكتفائها  اللبنانية  األع��م��ال  ش���راء  على  ة  عصيَّ
في  التسويق  دوائ���ر  قّسمت  المحلي،  بإنتاجها 
أقاليم:  ثاثة  العربي  العالم  اللبناني  التلفزيون 
سوريا واألردن والعراق: أذواق مشاهديها متقاربة 
من ذوق المشاهد اللبناني؛ دول الخليج العربي: 
اه��ت��ّم��ت ب��ال��م��س��ل��س��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ف��ص��ح��ى أو 
العاطفية الناطقة باللهجة البدوّية؛ دول المغرب 
الناطقة  العاطفية  بالميلودراما  اهتمت  العربي: 
باللغة الفصحى المبّسطة، وذلك في إطار سعي 
الفرنسّية  اللغة  انتشار  الحّد من  إلى  حكوماتها 

في مجتمعاتها.

الثالثي الذهبي
اص��ط��دم��ت ال����زي����ادة ف���ي إن���ت���اج ال��م��س��ل��س��ات 
األدوار  ف��ي  سيما  وال  ممثليها،  أس��م��اء  ب��ت��ك��رار 
النسائّية األولى، فبرزت حاجة البحث عن وجوه 
دخل روحّية السبعينات إلى الشاشة. 

ُ
جديدة ت

لم تذهب إدارة "تلفزيون لبنان والمشرق" بعيدًا 
في بحثها عن هذه الوجوه، فلجأت إلى ثاث من 
موظفاتها غير الممثات، وأسندت إليهن أدوار 
البطولة النسائية، هن ّالمذيعتان نهى الخطيب 
وإل���س���ي ف��رن��ي��ن��ي وم���س���اع���دة ال���م���خ���رج ه��ن��د أب��ي 
الصحافة  اهتمام  الثاث  الممثات  لفتت  اللمع. 
والمشاهدين، بما كّن يتمتعن به من حضور آسر 
وموهبة فطرّية وجمال كاسيكي. وقد شّكلن 
ب��ذل��ك راف���ع���ة ال���درام���ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ح��ت��ى منتصف 
أّي  لنجاح  ال��ج��اذب  ال��ع��ن��وان  وك���ّن  الثمانينات، 
واإلع��ان��ي.  ال��ج��م��اه��ي��ري  الصعيد  ع��ل��ى  مسلسل 
أف��ادت الممثات الثاث من حاجة الشاشة إلى 
روح جديدة ومن وجود أزواجهن إلى جانبهن في 
العمل )أبي اللمع هي زوجة مخرج جميع أعمالها 
أنطوان ريمي، الخطيب هي زوج��ة المخرج إيلي 
سعادة، وفرنيني هي زوجة زميلها الممثل جورج 

شلهوب(.
بين الريف والمدينة

م����ع درام��������ا ال���س���ب���ع���ي���ن���ات ون���ج���وم���ه���ا، ان��ت��ق��ل 
من  السابع  العقد  بداية  في  اللبناني  التلفزيون 
الريف إل��ى المدينة، وم��ن قيم الماضي إل��ى قيم 
ال��ح��اض��ر، وم���ن ح��ك��اي��ا أه���ل ال���ق���رى وال��ج��ب��ل إل��ى 

قصص سكان المدن والساحل. قادت "شركة 
ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة"، ب�����إدارة رئ��ي��س مجلس 
إدارت���ه���ا ب���ول ط���ّن���وس، ه���ذا ال��ت��ح��ّول م���ن خ��ال 
م��ق��ارب��ت��ه��ا ال��م��واض��ي��ع وال��ق��ض��اي��ا ال��ج��ري��ئ��ة ال��ت��ي 
ع��ك��س��ت ال���ح���راك اإلج��ت��م��اع��ي وال��ش��ع��ب��ي داخ���ل 
الخّياط  ة 

ّ
تل أعمال  وأكسبت  اللبناني،  المجتمع 

ص��ف��ة ال��م��ح��ط��ة ال����ري����ادي����ة، م��ق��اب��ل م��س��ل��س��ات 
جماهيرية(  )األكثر  والمشرق"  لبنان  "تلفزيون 
التلفزيون   بأعمال "ش��رك��ة 

ً
م��ق��ارن��ة ب���دت،  ال��ت��ي 

ال�"رومان فوتو". نجح  اللبنانية"، أشبه بروايات 
طّنوس مع كّتاب من أمثال أنطوان غندور في 
تحقيق المعادلة المستحيلة، وهي التوفيق بين 
هذه  ولبلوغ  والمثقفين.  والنقاد  المشاهدين 
أم��ام  ال��خ��ّي��اط  ة 

ّ
أب���واب تل المعادلة فتح ط��ّن��وس 

نضال  ج��ب��ارة،  )ري��م��ون  المسرحية  الحركة  رّواد 
األشقر، أنطوان ملتقى(، وعمد إلى إشراك النقاد 
الصحافيين في قرارات البرمجة الخاصة بمحطته 
عبر دعوتهم إلى ع��روض خاصة ببرامج المحطة 
قت سياسة طّنوس 

ّ
ال��ه��واء. حق ها على 

ّ
بث قبل 

أهدافها المرجّوة، فحّسنت من المستوى الفني 
��ف��ت م��ن لهجة النقاد 

َّ
ل��ل��ب��رام��ج، وخ��ف وال��ث��ق��اف��ي 

ال��ت��ل��ف��زي��ون، بعدما  ب��رام��ج  ال��اذع��ة ف��ي تناولهم 
وظروف  التلفزيون  بكواليس  معرفة  أكثر  باتوا 

اإلنتاج.

الدراما 
المستقلة

أدت زي����ادة ال��ط��ل��ب ال��ع��رب��ي ع��ل��ى اإلن��ت��اج��ات 
التلفزيون  باستطاعة  يكن  ل��م  التي  اللبنانية، 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ت��ل��ب��ي��ت��ه��ا ك��ل��ه��ا، إل����ى ن���ش���وء ش��رك��ات 
خاصة، مستقلة عن شركتي التلفزيون، أنتجت 
مشتركة،  عربية  ولبنانية  لبنانية،  مسلسات 
بقصد تسويقها في الدول العربية. بعض هذه 
ر في لبنان، وبعضها اآلخر في  األعمال كانت تصوَّ
ستوديوات أثينا واألردن وعجمان في اإلمارات، 
بعضها كان ُيعَرض في لبنان، أما البعض اآلخر 
فا. أّدت هذه الظاهرة إلى تطّور نوعية جديدة 
م��ن ال���درام���ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وص��ع��ود نجومية ك��ّت��اب 
وممثلين لبنانيين على المستوى العربي لم يكن 

لهم حضور قوي في الضرورة محليًا. 

ثوابت الشاشة
لم يُحل جديد السبعينات دون استمرار نجاح 
أديب حداد )أبو ملحم( وصاح تيزاني )أبو سليم( 
وحسن عاء الدين )شوشو( في المحافظة على 
في  ه��ؤالء  نجح  الشاشة.  على  القوي  حضورهم 
نقل تجربتهم إلى جيل جديد من المشاهدين، 
فيما فشل الكثير من رفاق ال��درب األوائ��ل مّمن 
كانت لهم فرقهم التمثيلية الخاصة خال العقد 
السادس. إلى الئحة األيقونات التلفزيونية هذه، 
جديدة  شخصيات  السابع  العقد  ف��ي  انضّمت 
صنعت أساطير حية من لحم ودم، كالممثل نبيه 
أب��و الحسن في شخصية "أخ��وت شاناي" وعبد 
ال��ل��ه الحمصي ف��ي شخصية "دوي����ك" وأن��ط��وان 

كرباج في "بربر آغا".

المنّوعات
ف�����ي ال����م����ن����ّوع����ات ب��ق��ي 
نجوم الصف األول كفيروز 
وص���ب���اح وس��م��ي��رة ت��وف��ي��ق 
وودي�������ع ال���ص���اف���ي ض��ي��وف 
والمناسبات  األع��ي��اد  برامج 
الخاصة، وانضمت إلى هذه 
القطريب  المجموعة سلوى 
اآلت���ي���ة إل����ى ال��ت��ل��ف��زي��ون من 
مسرح روميو لحود. من جهة 
ث���ان���ي���ة، ف��ق��د ف���ّن���ان���و ال��ع��ل��ب 
ال��ل��ي��ل��ي��ة ب���ري���ق���ه���م، وت���راج���ع 
أمام  الشاشة،  على  ظهورهم 
س���ط���وة ال���ش���ّب���ان وال���ش���اب���ات 
ف��ي ب��رن��ام��ج "س��ت��ودي��و ال��ف��ن" 
الذي  أسمر،  سيمون  للمخرج 
ال��ع��ام 1973 معادلة  ف��ي  قلب 
صناعة نجوم الغناء، وقّدم جيًا 
جديدًا من المغنين والفّنانين 
ال��ش��ب��اب. م��ن أب���رز ه���ؤالء: وليد 
ت��وف��ي��ق، ع��ب��د ال��ك��ري��م ال��ش��ّع��ار، 
منى مرعشلي من متخرجي دورة 
نهاد  ال���روم���ي،  وم��اج��دة   ،1973
فّتوح، عبدو ياغي، غسان صليبا، 
مهى يّمين، هدى روحانا، عايدة 
وأمل طنب وآخرون من متخرجي 

دورة العام 1974.
الفنية  ال���ح���وارات  ع��ل��ى صعيد 
وال���م���س���اب���ق���ات، ب�����رز ن���ج���م ري����اض 
ال��ش��اش��ة بنكهته  ل��ي��ط��ب��ع  ش�����رارة 
 أج�����واء نجيب 

ً
ال��خ��اص��ة، م��س��ت��ب��دال

ح���ن���ك���ش ون����ك����ات����ه "ال�����زح�����اوي�����ة" 
بطرائف "الحماه والكّنة" العائلية. 
ق����دم ش�����رارة ن��ف��س��ه رج����ًا عصاميًا 
م��ث��ق��ف��ًا وط���ري���ف���ًا، خ��ل��ط��ة أك��س��ب��ت��ه 
 واس���ع���ة وج��ع��ل��ت��ه ي��س��ي��ط��ر ع��ل��ى ب��رام��ج 

ً
ش��ع��ب��ي��ة

المسابقات والحوارات المنّوعة في النصف األول 
من العقد.

األخبار والبرامج الحوارية
من  أوس���ع  هامشًا  اللبناني  التلفزيون  ع���اش 
الحرية مع الرئيس سليمان فرنجية الذي تسلم 
واع��دًا  العام 1970،  في  األول���ى  الرئاسة  مقاليد 
التلفزيون  وإعطاء  الشهابية  الرقابة  قيود  برفع 
والسياسية.  اإلعامية  الحرية  من  أوس��ع  هامشًا 
لم تستفد نشرة األخبار المتلفزة كثيرًا من هذه 
النشاط  ًعلى  إيقاعها مضبوطا  الوعود، واستمر 
الحوارية  البرامج  أّم��ا  المسؤولين.  لكبار  الرسمي 
فحققت قفزة إلى األمام باستضافتها شخصيات 
خال  الشاشة  على  الظهور  م��ن  ممنوعة  كانت 
ال��ع��ق��د ال���س���ادس. ل���م ي��س��ت��م��ر م���ن���اخ  "ال��ح��ري��ة" 
ط��وي��ا، واك��ت��ش��ف ال��ت��ل��ف��زي��ون ف��ي ح����دود ال��ع��ام 
هم  المراقبون  ما 

ّ
وإن تتغّير،  لم  الرقابة  أّن   1971

الذين تغّيروا.

التلفزيون والحرب
ات����خ����ذت "ش���رك���ة  ال����ع����ام 1975  ب����داي����ة  ف����ي 
التلفزيون اللبنانية" و"تلفزيون لبنان والمشرق" 
باألبيض  برامجهما  تصوير  ع��ن  بالتوقف  ق���رارًا 
باأللوان.  التصوير  إل��ى  والتحول كليًا  واألس���ود، 
في العام نفسه اس���وّدت ال��ص��ورة، ودخ��ل لبنان 
حقبة تاريخّية جديدة هي حقبة الحرب األهلية. 
التلفزيون المشتركة بحذر  تعاطت نشرة أخبار 
م���ع أج������واء ال���ح���رب ال��م��س��ت��ج��ّدة، وب��ق��ي��ت تحت 

المراجع  ع��ن  ال��ص��ادرة  الرسمية  البيانات  سقف 
األمنية. فحادثة بوسطة عين الرمانة، مثا، التي 
ال��ح��رب ف��ي 13 نيسان م��ن العام  أطلقت ش���رارة 
م��ن جملتين  أم��ن��ّي��ًا س��ري��ع��ًا  خ��ب��رًا  1975، وردت 
في نشرة االخبار. أّما حوادث القتل على الهوّية 
بيروت فمّرت مجّرد "ح��وادث  والمجازر وانقسام 
استقباالت  عن  التقارير  تعقب  مؤسفة"  أمنّية 
المسؤولين الرسميين وتصريحاتهم المطمئنة. 
آم��ال  التلفزيون  خّيب  السياسة  ه��ذه  باعتماده 
اللبنانيين الذين تحّولوا إلى الراديو لمعرفة ماذا 
يجري من حولهم. وفي تعبير عن حنق القّيمين 
ع��ل��ى أخ���ب���ار ال��ت��ل��ف��زي��ون وع���ج���زه���م ع���ن م��واك��ب��ة 
الحوادث، لم يجد عادل مالك ما يقوله لمشاهديه 
في ليلة من ليالي القصف العنيف بداية الحرب 
سوى أّن "الوضع كما تسمعون وكما تشاهدون"، 
جملة اختصرت عجز التلفزيون عن القيام بدوره 
اإلعامي والوقوف إلى جانب مشاهديه في وقت 

المحنة.
وّح���ده  م���ا  ال��س��ي��اس��ة  ف���ّرق���ت  ف���ي آذار 1976 
االق��ت��ص��اد ف���ي ال���ع���ام 1972، وول�����دت ن��ش��رت��ان 
إخباريتان تعّبران عن الشرخ السياسي والطائفي 
الذي ضرب المجتمع اللبناني. أخذت النشرتان 
ة الخّياط متراسًا لهما، 

ّ
من محطتي الحازمية وتل

واستمرتا تتقاذفان التهم باسم "شرعية الرئيس 
له حتى  المعارضة  الوطنية"  و"الحركة  فرنجية" 
انتخاب الياس سركيس رئيسًا للجمهورّية في 

نيسان 1976.

تلفزيون لبنان
راه�����ن ال���رئ���ي���س س��رك��ي��س ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ال��س��ام،  ال��ح��رب وإط����اق مسيرة  ل��وق��ف  منطلقًا 
وم��ن��ه ب����دأ م��س��ي��رت��ه ال��رئ��اس��ي��ة ال��ت��واف��ق��ي��ة. في 
بداية العهد انخرطت الدولة ومحطتا التلفزيون 
 

ّ
ف��ي م��ف��اوض��ات م��ب��اش��رة ت��ح��ت وط���أة ح��اج��ة ك��ل
ط��رف إل��ى اآلخ��ر. فالدولة كانت تبحث عن منبر 
إعامي ينطق باسمها، إثر تراجع حضور اإلذاعة 
اللبنانية الرسمية أمام فورة اإلذاعات الحزبية غير 
المرخص لها، ومحطتا التلفزيون كانتا تبحثان 
 ينقذهما م��ن اإلف���اس المحّتم، بسبب 

ّ
ع��ن ح��ل

ل عجلة اإلن��ت��اج. أثمرت 
ّ
توقف اإلع��ان��ات وتعط

ه��ذه ال��م��ف��اوض��ات، ب��ق��ي��ادة ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل���وزارة 
اإلع��ام ش��ارل رزق، اتفاقًا على دم��ج الشركتين 
في شركة واحدة، تساهم الدولة بنسبة خمسين 
ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن أس��ه��م��ه��ا، وح��م��ل ال��م��ش��روع اس��م 
وحفات  احتفاالت  دون  من  لبنان".  "تلفزيون 
لبنان" رسميًا  "تلفزيون  ول��دت محطة  تدشين 
ف��ي 30 ح���زي���ران 1977، وم��ع��ه��ا دخ��ل��ت ال��دول��ة 
شريكًا في اإلع��ام المرئي اللبناني للمّرة األولى 
��ح��ت ال��دول��ة 

ّ
م��ن��ذ ن��ش��أت��ه ف��ي ال��ع��ام 1959. س��ل

 ح��ص��ري ف��ي ال��ب��ث لمدة 
ٍّ

المحطة ال��ج��دي��دة ب��ح��ق
لقطع  محاولٍة  ف��ي  ال��ع��ام 2012(  )حتى  عامًا   25
الطريق أمام قيام تلفزيونات تابعة للميليشيات 
المتقاتلة. حّددت المراسيم التأسيسية رأسمال 
ل��ب��ن��ان" بثاثين م��ل��ي��ون ليرة  ش��رك��ة "ت��ل��ف��زي��ون 
ونّصت  مايين دوالر(،  يعادل ستة  )م��ا  لبنانّية 
ف مجلس اإلدارة من 12 عضوًا، ستة 

ّ
على أن يتأل

لون بالتساوي 
ّ
يعّينهم مجلس الوزراء، وستة يمث

لبنان  و"تلفزيون  اللبنانية"  التلفزيون  "شركة 
والمشرق".

ل��ب��ن��ان" بوجهي  ان��ط��اق��ة "تلفزيون  ارت��ب��ط��ت 
ري���اض ش���رارة وك��اب��ي لطيف ال��ل��ذي��ن ج��ه��دا في 
زراعة البسمة والطمأنينة في نفوس اللبنانيين 
عبر إطاالت وبرامج، حاولت كذلك أن تعيد الروح 
الى الشاشة بعدما أصبحت مرفقًا عامًا وجزءًا من 
ص����ورة "ال���دول���ة" وح��ض��وره��ا. ف��ي ت��ل��ك المرحلة 
��ر ب���"ال��م��اض��ي 

ّ
ت��ح��ّول ه���ذا ال��ث��ن��ائ��ي ال���ى رم���ز ي��ذك

وقد  األج���م���ل".  ب�"المستقبل  وي��وح��ي  الجميل" 
اس��ت��م��ّر ف���ي ذل���ك ح��ت��ى م��ن��ت��ص��ف ال��ث��م��ان��ي��ن��ات، 
ح��ي��ن ه��اج��رت لطيف إل���ى ف��رن��س��ا وغ����ادر ش���رارة 
إلى "المؤسسة اللبنانية لإلرسال" مطلقًا تجربة 
مهنية ج��دي��دة ل���ه، صنعت ل��ه أك��ث��ر م��ن لحظة 

نسى.
ُ
تلفزيونية ال ت

لبنان"  "تلفزيون  بشاشة  النهوض  يكن  ل��م 
أم��رًا سهًا. فقد ورث��ت المحطة الوليدة معّدات 
ق��دي��م��ة، وم��ب��ن��ي��ي��ن م��ت��ض��ّرري��ن ن��ت��ي��ج��ة القصف 
المتبادل، ومصاريف سنوية ثابتة تقارب العشرة 
ومصاريف  الموظفين  روات��ب  بين  ليرة،  مايين 
كانت  الكبرى  المشكلة  أّن  غير   .

ّ
ال��ب��ث تشغيل 

سياسية في الدرجة األولى، في ظل تراجع نفوذ 
إرض��اء  التلفزيون على  ق���درة  ال��دول��ة واس��ت��ح��ال��ة 
وقد  المتقاتلة،  وميليشياتها  السياسية  القوى 
بين  التقريب  ف��ي  لبنان"  "تلفزيون  فشل  أّدى 
الوطني وتّحوله  إلى تهميش دوره  القوى  هذه 

إلى بوٍق رسمي لسلطة عاجزة.
على صعيد البرامج الدرامية بدت األمور أكثر 
واإلداري���ة،  األمنية  الصعوبات  رغ��م  على  سهولة 
��ع��ت��ه م��ح��ط��ة "ت��ل��ف��زي��ون ل��ب��ن��ان 

ّ
ب��ف��ض��ل ع��ق��د وق

العقد  ن��ّص  أب��و ظبي".  والمشرق" مع "تلفزيون 
اإلماراتية سنويا 200  المحطة  أن تشتري  على 
ي��ع��ادل 16  )م��ا  اللبنانية  م��ن المحطة   

ٍّ
ب��ث ساعة 

مسلسا طويا(، على أن تدفع تكاليف إنتاج هذه 
وتحصل  على نصوصها،  الموافقة  ف��ور  األعمال 
في المقابل على حق عرضها األول خارج لبنان. 
ق للتلفزيون 

ّ
حّرك هذا االتفاق عجلة اإلنتاج وحق

 قدر ممكن 
ّ

مردودًا ماليًا مّكنه من اإلستمرار بأقل
من الخسائر. لكّن هذه األعمال المعّدة لتتناسب 
م��ج��م��ل  أش����ع����رت  ال���خ���ل���ي���ج���ي،  ال���ج���م���ه���ور  وذوق 
اللبنانيين بالغربة وهم يشاهدونها في الماجئ 
انتظام  عدم  نتيجة  السيارات"  "بطاريات  وعلى 
التغذية بالتيار الكهربائي. كان على "تلفزيون 
لبنان" أن ينتظر خمسة عشر عامًا ليعرف عصره 

الذهبي األول!

 من كتاب، عنوانه 
"أسعد الله مساءكم"،  لزافين قيومجيان، 
يصدر قريبًا لدى "هاشيت أنطوان". 
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زافين قيومجيان
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قولوا للثّوار يضّلن ثّوار/تدمر انتهت من األرض/صارت الصرخة وصارت النار

محمود الزيباوي

ال��ع��ام 1971، ق��ّدم األخ���وان رحباني  ف��ي خريف 
على خشبة "معرض دمشقي الدولي" مسرحية 
"ن���اس م��ن ورق"، وت��ض��ّم��ن ه���ذا ال��ع��رض لوحة 
زنوبيا  دور  ف��ي��روز  فيها  لعبت  ب��دي��ع��ة  غنائية 
ملكة تدمر. تبدأ اللوحة مع اعان تمهيدي من 
و من الشبابيك/ 

ّ
"المهّرجة" جورجيت صايغ: "طل

وق��ف��و ع��ل��ى ال���ط���رق���ات/ وّدع�����و زن���وب���ي���ا/ الملكة 
تدمر".  حّبت  ألنها  تدمر/  تترك  ب��ّدا  العظيمة/ 
تخرج المهّرجة، وترتفع أصوات األبواق. يظهر 
ممثلون في حال من الذعر وهم يمّدون أيديهم 
م����ن ال���ش���ب���اب���ي���ك، وت���رت���ف���ع أص����وات����ه����م، وت��ط��ل 
ارتفاع هذه األص��وات: "زنوبيا زنوبيا  فيروز مع 
اسمعي يا زنوبيا/ أبواق الرومان عم تعلن نهاية 
روما  حاصرتك  المشارق/  نجمة  يا  تدمر  تدمر/ 
نحيبك  ينسمع  ع��م  لبترا  أبطالك/  واستشهدو 
يا طفلة الممالك/ اهربي يا زنوبيا بين العواميد 
بالممر السري/ بتياب الدراويش وال تذلك روما/ 

زنوبيا اهربي".
ترفض زنوبيا الهرب، وترّد بشكل قاطع: "ال، 
إذا أنا بهرب/ األرض ما بتهرب". يرّد الجمع: "كل 
شي عم يهرب/ المملكة السعيدة طفلة الممالك 
الروماني  المستشار  يحضر  أيدينا".  من  هربت 
بنيت  زنوبيا/  ويضيف: "خمس سنين حكمت 
حضارة ث��ارت على روم��ا/ خمس سنين يا غفلة 
سريعة يا خمس سنين". وترّد زنوبيا: "خمس 

الطير/  بيمّرو متل  مّية سني،  سنين، 
بياكل  اللي  الزمان  الزمان،  بياكلهم 
بيبقى،  اللي  بس  الحيطان/  كلس 
الوقفة،  ش��رف  بيبقى/  وح��دو  اللي 
ال���ص���رخ���ة ب���وج���ه ال���ظ���ل���م". ت��ت��ك��رر 
ويرتفع صوت  الهرب،  إلى  الدعوة 

م��ل��ك��ة المملكة  ال��ب��ط��ل��ة: "أن����ا زن��وب��ي��ا 
ال��م��وت،  ب��خ��ت��ار  ال��ح��ري��ة  النبيلة/ ألج���ل 

ع��ط��ون��ي ك���اس ال���م���وت". يقترب 
ال���ج���م���ع ب���ش���ك���ل اح���ت���ف���ال���ي م��ن 
زن���وب���ي���ا، ح����ام����ًا إل���ي���ه���ا ك���أس 

الموت، فتأخذه وتضع 
ا من خاتمها.  فيه سّمً
ي��������دخ��������ل ال������ج������ن������ود 
ال��������روم��������ان، وي���ط���ل���ق 

أح���������ده���������م س����ه����م����ه، 
ف���ت���ق���ع ال����ك����أس م����ن ي��د 
 األمبراطور 

ّ
الملكة. يطل

أورل�������ي�������ان�������وس، وي����دخ����ل 
ف������ي ح����������وار م������ع ال���م���ل���ك���ة 
ال��م��ت��م��ردة. ي��ق��ول ل��ه��ا: "ال 
صارحي  ال��ن��اس/  تخدعي 
الناس/ قوليلن انكسرِت 
ان����ك����س����رِت ان����ك����س����رِت". 
ت����رّد زن���وب���ي���ا: "االن��ك��س��ار 

ب�����ي�����م�����ض�����ى واالن��������ت��������ص��������ار 
ب���ي���م���ض���ى/ وب����ك����را ب����اإلي����ام 
وروم��ا  انكسرت  اللي  تدمر 
تنينتهن  ان���ت���ص���رت  ال���ل���ي 
ح��ج��ار/ وان���ت وان���ا تمثالين 
ب��س��اح��ة اآلث������ار/ ل��ك��ن بكل 
زم������ان وم�����ك�����ان/ ب�����دا ت��ط��ل��ع 

ت��دم��ر ترفض  روم���ا تطغي وت��ظ��ل��م/ وب���دا تطلع 
ال��ظ��ل��م/ ب��آخ��ر اآلخ����ر ب��س��ه��ول ال���زم���ان/ بتنتصر 
بقلب  اللي  الصرخة  تدمر  الحرية،  تدمر  تدمر، 
اإلن�����س�����ان". ي��ك��ّب��ل ال��ع��س��ك��ر ال���روم���ان���ي زن��وب��ي��ا 
بإيديكن  "لوحو  صوتها:  ويصدح  بساسل، 
األش��ع��ار/  يكّملو  للشعرا  قولو  زن��وب��ي��ا/  ودع��و 
المملكة تدمر  ث����وار/  ��ن 

ّ
ي��ض��ل ل��ل��ث��وار  ق��ول��و 

انتهت من األرض/ صارت بالقلوب صارت 
ب��ال��م��دار/ ص����ارت ال��ص��رخ��ة وص����ارت ال��ن��ار/ 
أورل���ي���ان���وس ع��ّج��ل خ��دن��ي ع��ل��ى روم���ا/ 
عليت الصرخة كبرت على الموت/ 
اورليانوس وال قوة  ال عسكرك 
روم�������ا/ وال ك����ل روم������ا ب��ال��ده��ر 

بتسّكت هالصوت".
أع������������ادت ه��������ذه ال����ل����وح����ة 
ال���غ���ن���ائ���ي���ة إل������ى ال�����ذاك�����رة 
ال���ج���م���اع���ي���ة ق���ص���ة زن���وب���ي���ا� 
وت����ل����ت����ه����ا أع������م������ال أخ��������رى. 
ق���دم   ،1974 ال�����ع�����ام  ف�����ي 
ال��ت��ل��ف��زي��ون ال���س���وري قصة 
زنوبيا في مسلسل عنوانه 
ال��زب��اء"، من تأليف  "انتقام 
م����ح����م����ود دي���������اب وإخ���������راج 
غ�����س�����ان ج�����ب�����ري وب���ط���ول���ة 
س������ل������وى س����ع����ي����د وع����ب����د 
ال���ل���ط���ي���ف ف����ت����ح����ي. ب��ع��د 
ث��اث سنوات، تقمصت 
نضال األشقر هذا الدور 
ان��ت��اج  م��ن  ف��ي مسلسل 
ال����ت����ل����ف����زي����ون األردن��������ي 
ح����م����ل اس��������م "زن����وب����ي����ا 
بعدها،  ت��دم��ر".  ملكة 
ق��ام��ت ال��ف��ن��ان��ة رغ���دة 
ب��دور زنوبيا في أول 
تجربة لها مع الدراما 
العام  في  السورية 
وذل�����ك   ،1996
ف����ي م��س��ل��س��ل 
"ال���ع���ب���اب���ي���د" 
الذي كتب له 

السيناريو والحوار الراحل رياض سفلو، وأخرجه 
ب��س��ام ال��م��ا. ف��ي ال��ع��ام 2007، اس��ت��ع��اد منصور 
ّدمت 

ُ
رحباني هذه القصة في مسرحية غنائية ق

في دب��ي، أدت فيها ك��ارول سماحة دور زنوبيا، 
وج��ّس��د أن��ط��وان ك��رب��اج دور أورل��ي��ان��وس. ضّمت 
ه���ذه ال��م��س��رح��ي��ة م��ئ��ة وث��اث��ي��ن م��م��ث��ًا وممثلة، 
وُع��رض��ت على خشبة م��س��رح خ��اص ف��ي "مدينة 
دب����ي ل���اس���ت���ودي���وات"، وط���غ���ى ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��ان��ب 
االستعراضي حيث تخللتها معارك بالمنجنيقات 
واألسهم والنيران المشتعلة، إضافة إلى مبارزات 

بالسيوف على الخيول والجمال.
تمزج الرواية العربية الحديثة بين زنوبيا التي 
ال��ش��رق،  يكتشفها  أن  ق��ب��ل  ال���غ���رب  اك��ت��ش��ف��ه��ا 
والزباء التي تناقل أخبارها أهل األخبار في كتب 
المبتكرة،  ال��رواي��ة  ه��ذه  العربية. بحسب  ال��ت��راث 
وكانت  المعارف،  غزيرة  التدمرية  الملكة  كانت 
ت��ج��ي��د ال���ل���غ���ات ال��ش��ائ��ع��ة ف���ي ع���ص���ره���ا، وك��ان��ت 
ت��ج��ال��س أع���وان���ه���ا وت��ب��اح��ث��ه��م، وك���ان���ت ت��ت��ف��وق 
عليهم بقوة برهانها وفصاحة لسانها، كما أنها 
تركب  تكن  ول��م  والقنص،  الصيد  تجيد  كانت 
في األسفار غير الخيل، وكانت عادلة في رعاياها 
العرب منهم.  على اختاف أجناسهم، وال سيما 
ال��ش��رق، وتسلمت  أذينة ملك  ال��زب��اء من  اقترنت 
ولي  القاصر  ولدها  باسم  موته  بعد  الحكم  زم��ام 
ال��ع��ه��د وه���ب ال����ات، وام��ت��د حكمها ف��ب��ل��غ مصر 
وأط���راف ال��ج��زي��رة، وح��ي��ن سعت إل��ى االستقال 
ع��ن روم����ا، واج��ه��ه��ا أورل���ي���ان���وس، ف��ق��اد جيوشه 
إلى تدمر وحاصرها، وقبض عليها قرب الفرات، 
إل��ى روم��ا حيث أمضت بقية حياتها في  قلت 

ُ
ون

منزل متواضع.

تضارب الروايات
��ت��ل أذينة 

ُ
َم��ن ه��ي زن��وب��ي��ا؟ وَم���ن ه��ي ال��زب��اء؟ ق

في ظروف يكتنفها الغموض، وترك ثاثة أوالد 
أكبرهم ابنه الصغير وهب الات، فقامت أّمه زنوبيا 
مشروعها  تنفيذ  ف��ي  وش��رع��ت  عليه،  بالوصاية 
ال��ك��ب��ي��ر ف��ي االس��ت��ي��اء ع��ل��ى ال��ش��رق ث��م ال��غ��رب، 
فضّمت سوريا بكاملها ومصر وآسيا الصغرى. ثم 
العام  األمبراطور في حدود  لقَبي  وابنها  خذت 

ّ
ات

واإلسكندرية قطعا  أنطاكيا  في  270، وسّكت 

من العملة تحمل اسمها واسم ابنها وصورتيهما، 
الحكم،  أورل��ي��ان��وس  األم��ب��راط��ور  وع��ن��دم��ا تسلم 
ت��ق��دم ل��م��واج��ه��ت��ه��ا ب��ج��ي��ش ق����وي، وان��ت��ص��ر في 
التدمريون  فتحصن  وحمص،  أنطاكيا  معركتي 
وق��اوم��وا، وأدى ذلك  مع ملكتهم في عاصمتهم 
إلى نهب مدينتهم بعد وق��وع زنوبيا في األسر. 
الملكة. يخبرنا  تتضارب األخبار في نهاية هذه 
األوغستي"  فافيوس فوبيسكوس في"التاريخ 
قائمة  كانت  دار  في  بهدوء  حياتها  أنهت  أنها 
قرب  التيفولي،  ف��ي  الشهير  أدري���ان  قصر  بين 
روما، في موقع كان يحمل في أيامه اسم "زنوبيا". 
في المقابل، يقول زوسيموس أنها مرضت في 

الطريق بعدما امتنعت عن تناول الطعام، وظلت 
على تلك الحال إلى أن ماتت. يروي ماالالس أنها 
وتناقض  أورل��ي��ان��وس،  م��ع  المعركة  بعد  تلت 

ُ
ق

د فيه 
ّ
هذه الرواية خطاب أورليانوس الذي يؤك

أنه أبقى حياتها ليستفيد منها في التعامل مع 
الفرس.

ال��زب��اء ف��ي رواي����ات ع��رب��ي��ة نقلها ع��دد  تحضر 
وابن  والمقدسي  الطبري  منهم  المؤرخين،  من 
��ل جذيمة 

َ
��ق��ات

َ
خ���ل���دون وح���م���زة األص��ف��ه��ان��ي. ت

األب���رش ب��ن م��ال��ك اللخمي، م��ع ع��م��رو ب��ن الظرب 
ب���ن ح��س��ان ب���ن أذي���ن���ة ب���ن ال��س��م��ي��دع ب���ن ه��وب��ر، 
الظرب،  بن  القتال عن مقتل عمرو  ه��ذا  وأسفر 

��ك ق��وم��ه م��ك��ان��ه اب��ن��ت��ه ال���زب���اء، ف��ع��زم��ت على 
ّ
ف��م��ل

إل��ى قصرها، ولما  ال��ث��أر م��ن قاتل أبيها، ودع��ت��ه 
يه"، 

َ
"راهش وقطعت  عليه  قبضت  الدعوة،  لّبى 

وال���راه���ش���ان ع���رق���ان ف���ي ب���اط���ن ال������ذراع ي��ت��دف��ق 
األب��رش  ال��ق��ط��ع. هلك جذيمة  عند  منهما  ال���دم 
الثأر  ع��دي على  ب��ن  ن��زف��ًا، فصمم خليفته عمرو 
الزباء، ونجح في دخ��ول مدينتها من طريق  من 
تحتفظ  ال��ذي  السّم  مّصت  بلغها،  ولما  الحيلة، 
ب��ه ف��ي خ��ات��م م��ن خواتمها وه��ي ت��ق��ول: "بيدي 
ال بيد ابن ع��دي". تختلف الروايتان في الكثير 
من التفاصيل. ُعرف والد زنوبيا باسم زباي، ولم 
يكن ملكًا. أما والد الزباء، فهو عمرو بن الظرب، 
وكان ملكًا على الجزيرة وأعمال الفرات ومشارف 
ال���ش���ام، وه���و ف��ي ب��ع��ض ال��م��ص��ادر م��ل��ك ال��ع��راق. 
كانت زنوبيا متزوجة ولم يكن لها أخت، وكانت 
الزباء عزباء وكانت لها أخت تدعى زينب. كانت 
زنوبيا تتقن لغات عدة، أما الزباء، فكانت تتكلم 
ضَرب بها األمثال. حكمت زنوبيا 

ُ
العربية فقط وت

سوريا بأكملها، وطاول حكمها مصر واألناضول، 
وب���ق���ي���ت ال����زب����اء ض���م���ن ح������دود ش���م���ال ال���ج���زي���رة 
زنوبيا  واجهت  وال��ع��راق.  العربية وجنوب سوريا 
األم��ب��راط��ور أورل��ي��ان��وس، وواج��ه��ت ال��زب��اء الملك 
جذيمة األب��رش ومن بعده عمرو بن ع��دي، وفي 

سرت زنوبيا، وانتحرت الزباء بالسم.
ُ
الختام، أ

م���ث���ل ك���ل���ي���وب���ات���را، س���ح���رت زن���وب���ي���ا ال���غ���رب، 
على  والنّحاتين  الرّسامين  من  الكثير  وألهمت 
الروائيون بسيرة  ال��زم��ن. افتتن  م��دى ق��رون من 
الملكة األسيرة، ونسجوا حولها قصصًا، فحجبت 
الباحثان  استعاد  التاريخية.  ال��رواي��ة   

ُ
األس��ط��ورة

زنوبيا،  سيرة  سارتر  وم��وري��س  آن��ي  الفرنسيان 
وأعادا كتابتها بعد تنقيحها في كتابهما "تدمر 
م��دي��ن��ة ال��ق��واف��ل" ال���ص���ادر ل���دى "غ��ال��ي��م��ار" في 
العام 2008، وتناوال هذه السيرة من جديد في 
كتاب صدر عن "دار بيرين" عنوانه "زنوبيا، من 
الباحثان األكاديميان أن  إلى روم��ا". يرى  تدمر 
أسطورة  إل��ى كونها  تعود  الملكة  زنوبيا  شهرة 
أكثر منها حقيقة تاريخية، وأن الرواية العلمية 
��ق��ة ت��ت��ع��ارض م��ع ه���ذه األس���ط���ورة بشكل 

ّ
ال��م��وث

���د ه����ذه ال����دراس����ة األك���ادي���م���ي���ة أن 
ّ
ك��ب��ي��ر. ت���ؤك

ال��م��ع��ل��وم��ات وال��وث��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي تتناول 
ما  إلى  غالبيتها  وترجع في  قليلة،  زنوبيا  سيرة 
وق��د ساهمت هذه  بمرحلة طويلة،  وفاتها  بعد 
زنوبيا  أسطورة  في صناعة  المعدودة  ال��رواي��ات 
الملكة السورية. بعيدًا من األسطورة المتوارثة 
م��ن��ذ أج���ي���ال، س��ع��ى آن���ي وم���وري���س س���ارت���ر إل��ى 
ة ال��م��راج��ع ال��ت��اري��خ��ي��ة وف���ق منهجية  إع����ادة ق����راء
علمية، وانكّبا على دراس��ة االكتشافات األثرية 
التي حصلت في القرن العشرين، وما حملته من 
كتابات وردت على أعمدة الصروح المعمارية في 
إلى مرحلة حكم  التي ترجع  النقود  تدمر وعلى 

زنوبيا. 
الثالث  في الخاصة، عاشت زنوبيا في القرن 
ال��م��ي��ادي، غ��ي��ر أن��ن��ا ال ن��ع��رف ب��ال��ت��ح��دي��د ت��اري��خ 

والدتها وموتها. ظهرت زنوبيا يوم كانت سوريا 
من  أكثر  ط��وال  الرومانية  لأمبراطورية  خاضعة 
ق��رن��ي��ن، وك��ان��ت سليلة أس���رة م��ن األع��ي��ان ذات 
وال��ده��ا  اس��م  م��ن   

ّ
ي��س��ت��دل كما  ينّية، 

ّ
هيل ثقافة 

أن��ط��ي��وك��وس. وف��ق��ا ل��ل��رواي��ة ال��م��ع��روف��ة، ورث���ت 
ال��ع��ام 267، بعد وف���اة زوج��ه��ا أذينة  ف��ي  الحكم 
��ب ب���"م��ل��ك ال��م��ل��وك" اث���ر ان��ت��ص��اره على 

ّ
��ق

ُ
ال���ذي ل

الفرس، وحملت عنه لقب الملكة. حكمت تدمر 
ف��ي عهدهما  المدينة  وك��ان��ت  ال��ف��ت��ى،  ابنها  م��ع 
الفرات  ميناء ثريًا يقع وسط سوريا، بين وادي 
 
ّ
والبحر المتوسط. كانت القوافل التجارية تحط

في هذا الميناء الصحراوي، وكان أهالي المدينة 
 ال��ن��ق��ل وال��س��ف��ر بسام 

َ
ي��ؤّم��ن��ون ل��ل��ت��ّج��ار وس��ائ��ل

وس��ط ال��ب��ادي��ة، مما س��اه��م ف��ي إث���راء ت��دم��ر، يوم 
ك��ان��ت ال��م��دي��ن��ة واح����دة م��ن م���دن األم��ب��راط��وري��ة 
لحمايتها.  الخاص  جيشها  لها  وك��ان  الرومانية، 
زوجها  انتهجها  ال��ت��ي  السياسة  زن��وب��ي��ا  واص��ل��ت 
في الدفاع عن سوريا والتمدد في شبه الجزيرة 
ال��ع��رب��ي��ة وف����ي م��ص��ر. ع��ل��ى ع��ك��س م���ا ُي���ق���ال، لم 
ت��ح��اول االس��ت��ق��ال ع��ن األم��ب��راط��وري��ة الرومانية، 
بل طمحت بالسيطرة على عرش روما والجلوس 
ع��ل��ي��ه. ت��ول��ى أورل���ي���ان���وس ال��ح��ك��م ف���ي روم����ا في 
له،  منافسًا  تشكل  زنوبيا  أن  ورأى   ،270 العام 
ورفض أن تشاركه السلطة، فخاض ثاث حروب 
اقتيدت حاكمة تدمر  بهزيمتها.  انتهت  ضدها 
اسيرة إلى روما، لكننا ال نعرف كيف كانت بعد 
أسرها. شكلت هزيمتها أمام أورليانوس أساسًا 
ألسطورة الملكة السورية التي حاربت روما طمعًا 

باالستقال عنها. 
هكذا تنفصل زنوبيا عن الزباء عند أهل العلم 
الجماعية  ال��ذاك��رة  في  تبقى  أنها  غير  والتاريخ، 
في  ف��ي��روز  جّسدتها  ال��ت��ي  الملكة  تلك  العربية 
دم���ش���ق ف���ي ال���ع���ام 1971، وه����ي م��ل��ك��ة "ع��رب��ي��ة 
كبيرة  السلطان  ش��دي��دة  البيان  حسنة  اللسان 
ال��ه��م��ة"، كما روى اب��ن ال��ج��وزي ف��ي "األذك���ي���اء"، 
أجمل منها، وك��ان  ف��ي نساء عصرها  و"ل��م يكن 
اسمها فارغة، وك��ان لها شعر إذا مشت سحبته 

وراءها، وإذا نشرته جللها، فُسّميت الزباء". 

فيروز في دور زنوبيا، معرض دمشق الدوري، 1971.

 رغدة في دور زنوبيا، مسلسل "العبابيد"، 1996. 

كارول سماحة في مسرحية زنوبيا، 2007. 

زنوبيا "التاريخية"، قطعة نقد من القرن الثالث.

زنوبيا بريشة نيقوال بوسان، 1934.

زنوبيا اليوم.

زنوبيا المكبلة باألصفاد، 
من أعمال هاريت هوسمر، 

نهاية القرن التاسع عشر.

زنوبيا بين األسطورة والواقع.

بعد دخول "تنظيم الدولة اإلسالمية" مدينة تدمر، ورفع علم الخالفة فوق قلعة من 
قالعها، احتل الموقع األثري الواجهة االعالمية في العالم أجمع، وترّدد اسم زنوبيا، 
الملكة الذائعة الصيت التي استعاد الرواة سيرتها في قصص متعددة امتزج فيها 

الواقع بالخيال، حتى صارت األسطورة أكبر من الشخصية التاريخية، وبات السؤال: ومن 
تكون زنوبيا؟ وَمن هي في المصادر العربية التراثية؟



82 ســـنـة

ملحق النهار
Samedi 6 Juin 2015  |  2015 6 حزيران السبت 

22

CMYK

82 ســـنـة

وكنُت  فيها،  بالكاد  نائمًا  كنُت  م��ا،  ليلة  ذات 
كما يبدو تركُت ظًا ال يشبهني على الشرشف 
ألني  ذل��ك  اتذكر  ال  انقاضي.  على  المسترخي 
ح��ي��ن أج��ل��س م��ع ام����رأة ال ت��دم��ع إال ع��ي��ون��ي من 
غيرٍة على جسدي. ربما وأنا طبعي حين أتوه، 
أل��وذ به على  أفتح فمي كأني أحفر في جسٍد 
مصراعيه. هذا ليس كرهًا أن أقول إني وطبعي 
وبعدما فطمُت أن أترك فمي بالتقاء الشفتين 

وقت ال يخذلني طعم الجسد.
¶¶¶

أيتها  آلهتِك  تدحرجين  مساء  ذات  لنا  كنِت 
ال���س���م���اء. ت��ل��ك ال���غ���ي���وم ب��ط��ع��م ال���ح���ب ت��دخ��ل 
 تقف تحت 

ً
ري��ان��ة ه��ي أعضائي  ه��ذه  الجسد. 

ن��ه��دي��ِك أي��ت��ه��ا ال��س��م��اء، وت��ح��ت ض���وء آل��ه��ت��ِك 
 تستحم.

ً
عارية

¶¶¶

في كل جسد ذاك��رة بريئة وأحيانا رم��اد. وفي 
كل رأس حكمة مضيئة ودائمًا بيضاء، وكذلك 
ذاك��رت��ي وطعم  ال��ض��وء ستنام  أول  ف��ي  طليقة 
كراسة  لذلك تضيء حكمتي  فمها.  في  الحب 
في  والتعاويذ  المقدس  القربان  ول��ذة  ال��ظ��ام، 

فمها.
¶¶¶

واآلن أنِت أكثر ابتسامة من عشاء أمس أخير. 
وح�����دِك، أو ب���أدق ل��ح��ظ��ة، ال��ن��ق��ي��ض ف��ي نصِك 
يتوهج خارج سالة الكام كمثل زيتونة الظام، 
وأن���ِت أك��ث��ر م��ن حفنة ش��ف��اه، أن���ِت تتبخترين 
وأصغي  ال��يَّ  تمضين  الكبرى،  البليغة  بقامتِك 

الى غنجِك النافر، أعيشِك في رجفة روح.
¶¶¶

قرب منحدرات معبد عتيق أخجل منه، ال يزال 
باخوس هناك بهندام صفصاف طفولته البكر، 
وق�����رب م��ص��ب��اح��ه ك��ن��ت أن��ح��ن��ي آلل���ه���ة ال���ح���ّب، 
بفيض من نقاء هيكلي المقدس، وكنت أكثر 
ال��ى منحدرات  ثمالة م��ن ه���واء ش��رق��ي، أص��غ��ي 

أخرى تتوهج أمامي بإيقاٍع ليلي مقدس.
¶¶¶

ك��ل ي���وم وب��ج��س��دي ال��ط��ي��ن وم��ع��ي ي��د اآلل��ه��ة، 

أهبط ثاث مرات زائغ العين وعذبًا، أبحث عن 
م���اذات ام���رأة تفتح ب��ّواب��ات ال��ح��ب ل��ي، بغبطة 
ال��ك��ائ��ن وع��ذوب��ت��ه ف��ي األرض. وك���ل ي���وم وم��ن 

ج��س��دي أت���رك أص��داف��ًا بيضاء ف��ي م��دخ��ل تلك 
ال��م��اذات ال��م��ح��روق��ة بأحمر ال��ش��ف��اه، وأش���ّوش 
كامًا منقوشًا بلون أبيض كأنه بيض مسلوق.

¶¶¶

آل��ه��ة ال���ح���ّب أرف����ع ال��ي��ك��م م��خ��ت��وم��ًا ب��ف��م ال��ن��س��اء 
ج��س��دي. ك��ل ليلة أف��ع��ل ه���ذا. أرف���ع طقوسي 

الصافية بالماء المقدس والنبيذ الممزوج بخبز 
ام����رأٍة س��اخ��ن. ه���ذا ان��ه��م��اك��ي ك��ل ل��ي��ل��ة، وه��ذه 
لي  يولد  أن  قبل  الخالدة،  المقدسة  طقوسي 

ناب، وأنا أحسب كأي صقر.
¶¶¶

ع����ّك����ازه أق����ل اب��ت��س��ام��ة م���ن ص���ف���ص���اف، وأك��ث��ر 
صلصااًل من مجرة قديمة.

ت��م��ام��ًا م��ث��ل ض��ج��ة فتنة ق��ام��ت��ك. ه��ات��ه��ا بلطٍف 
صوب روحي، لعلي من ظمأ الماء أثمل.

¶¶¶

الليل،  ن��اف��ذت��ِك ف��ي  ال��ض��وء على زج���اج  يتكوم 
وأن�����ِت ت��ت��ع��ري��ن ب��ط��ق��س��ِك االوب����رال����ي ال��غ��ري��ب، 
أبيض ليس   

ٌ
يسيل من بنطاله األس��ود سائل

بحليب.
¶¶¶

 يصغي ال���ى ف���راغ���اٍت م��ّن��ي، 
ٌ

ل��ب��ع��ٍض م��ّن��ي ط��ف��ل
ًا م��وس��ي��ق��ي��ًا  ك��أن��ه��ا أوت������ار ط��ي��ن ت���ت���ذوق ض�����وء
ف��ي غيم جسده  م��ا ح��ول��ه يتمرد  ينهض وك��ل 
أع��ض��اءه  ت���وش���وش  روح  ال��ت��ق��ت��ه  المالح. كلما 

أطلق في دهشته الرغبات.
ولبعٍض مّني ومن كل رغبة إلهة ملهاة تتمرن 
وتحاكي  في جسدي  ال��م��اء  مثل  تجلس  ف��ي��ه، 
بسذاجة بعض مرايا، تسقط من أهدابها النار 
وتطلق الفراشات صوب عريي، والشرفات قرب 
سريري ال تتوقف عن البحث، عن رفات كرسي 
م من أصابع 

ّ
فارغ عتيق أّوله ماء أبيض وآخره سل

يدي تتجه اليِك.
ولبعٍض مّني ما يسحبني اليِك وال يرتوي.

¶¶¶

أعتذر لزيت القداس وقد ذقته منِك، وكان من 
صنٍف اخترته بعناية ألموت.

 رغ���م���ًا م��ّن��ي، 
ً
اع���ت���ذر الم������رأٍة ت��ل��ت��ص��ق ب���ي ه���ش���ة

ال��ى  الطين وتحملني  ب��أص��اب��ع��ه��ا  وت��ده��س��ن��ي 
البيت، تخبرني أنني خرجُت تّوًا من بحيرة ثلج 

قديمة.
أعتذر با جدوى وبشكل مختلف من يوٍم خارج 
ال��غ��رف��ة، ي��ت��ط��اي��ر م��ن��س��اب��ًا م���ن خ��ي��ط ق��ب��ل��ٍة في 

طريقها إلى فمي.
أعتذر من يٍد تاحقني، وساذجة تحسبني أنا 
مثلها، أختار ما ال يليق بي من أشكال مدهشة 

لعيني.
)العراق، نينوى(

بسبب ماٍء تركته على وسادتي
لم أمْت 

مع غرقى البحر المتوسط
ولم تأكل األسماك الصغيرة جسدي الطرّي 
ولم تنم الطحالب على سّرتي ونهدي كجزٍر 

مرجانية 
 صغيرة

ٌ
فأنا عاشقة

والعاشقات ال يغرقن بماٍء 
 من ماء جسد 

ً
قبل أن يأخذَن حصتهّن كاملة

العاشق. 

لم أمْت
م��ع سكان ح��ّي الشعار في  تحت األن��ق��اض 

مدينة حلب
ول��م يستخرج رج���ال ال��دف��اع ال��م��دن��ي أش��اء 

 قطعة 
ً
جسدي قطعة

فأنا عاشقة صغيرة
والعاشقات ال يختفين تحت األنقاض 

قبل أن تزهر قبلة العناق الطويل 
على أعناقهّن كزهرة خبازي قرمزية. 

لم أمْت 
بمجاعات أفريقيا وجنوب الصومال 

م��ن 40 كيلوغرامًا  أق���ل  وزن���ي  ول���م ينقص 
وأتحول إلى هيكٍل عظمي

هوليود صورًا  نجمات  قربه  لتلتقط  يصلح 
دمن المساعدات والعطف اإلنساني

ّ
وهّن يق

ك��م��ا ي��ف��ع��ل��ن م���ع ك���اب���ه���ّن وق��ط��ط��ه��ّن في 
بلدانهَن 

فأنا عاشقة صغيرة
والعاشقات نِهمات لأكل واقتناص روائح 

الرجال الذين يحبونهّن
العاشقات ال يرمين خلفهّن رجالهّن

كما يفعل األهل بمشيمتنا ويرمونها لقطط 
الشوارع

العاشقاُت الصغيراُت الجائعاُت الُملِهمات
يوشمَن الحّب على أرواحهن 

ك��ال��وش��وم ال��ت��ي تحفرها ال��ن��س��اء ال��ب��دوي��ات 
على وجوههن إلى األبد

األبِد القصير كنبض قلب عاشقة.

العاشقة ال تموت 
وداد نبي

شعر

في شارع الحمراء
أمشي على اتزاِن غيمتين

تي خضراء
ّ
مظل

ويدي بليٍل ممطٍر دافئ
 الطوائف

َّ
سمراء يا كل

في شارع الحمراء
 يقتسمون خوفًا مبهمًا

ٌ
عشاق

مع المقهى
كأّن الحرَب قد ُوِلَدْت لوأِد الحب

تها
ّ
بصْر بأّن الراَء عل

ُ
لم ت

في شارع الحمراء
عجوٌز سبعينيٌّ

يحمل وردتين حمراوين
يمشي في اتجاه الموعد المتأخر

خمسين عامًا
يضحك حين ُيبصر دهشتي

في شارع الحمراء
 تفّتش وجوه الماّرة

ٌ
مقهًى وامرأة

تسأل نفسها: أين حبيبي؟!
ال تراني

 في حضرة االنتظار وتكمل 
ً
تشرب قهوة

في شارع الحمراء

 كتٍب خجلى با أشعار
ُ
بسطة

 في سيارٍة سوداء
ٌ
قبلة

صمُت الرغبة الجامح
قيثارتان على كتف هاٍو

 
ٌ
 في شهر شباط تائهة

ٌ
قطة

وطٌن با رايٍة وال حّراس
 ينتظر دخان سيجارة عبود

ٌ
ومقعٌد فارغ

وقهوته

في شارع الحمراء
طعم نهدها للريح

ُ
 ت

ٌ
عاهرة

ها الملعون
َّ
تندب حظ

فَ� عيُد الحبِّ للعشاق
عيُد الحبِّ ليس لها
عيُد الحبِّ ليس لي

في شارع الحمراء
اسأل نفسي:

راَك تدري يا غريُب بغربتَك؟
ُ
أت

غادْر خطاَك
ال مكان هنا للظل.

أسير في عجٍل 
أسيَر شقائق النعمان

رني بتلك األرض:
ّ
ِسرُّ لحائٍط مهدوم ذك

ُ
أ

أنا الجئ.

عيد الحّب ليس لي
علي حسن الحمد

شعر

زهير بهنام بردى

نص

، فيحاول أن 
ً
المثقف تستهويه البطولة ع��ادة

باسمه،  ل  تسجَّ أن  أو  فيها،  نصيبه  له  يكون 
عبر قول كلمته، وال سيما إذا كانت في مواجهة 
االس��ت��ب��داد دف��اع��ًا ع��ن قضية ع��ام��ة. ف��األن��ظ��ار 
تتطلع في مثل هذه المواقف صوب المثقف، 
العام،  ال���رأي  ف��ي  التأثير  ق��وة  يمتلك  باعتباره 

وخصوصًا إذا كان يتمتع بصدقية الحضور. 
ن��اه��ي��ك ب����أن آل����ة االس���ت���ب���داد ت��رت��ع��ب م���ن ق��وة 
تحتضنه  وأن  تستميله،  أن  فتحاول  خطابه، 
أن تجرده  بعد  إل��ى حين، وإن كانت ستتركه 
م��ن ص��ف��ة ال��ص��دق��ي��ة ال��م��ذك��ورة أم���ام محيطه، 
أو س��ت��م��ارس م��ع��ه أش���ك���ال ال��ق��م��ع، ب��درج��ات��ه 
المختلفة، بما يكفي إلسكاته، حتى وإن أدى 

ذلك إلى إطفاء حياته.
ال��م��ث��ق��ف ال��غ��ي��ري ال ي��ع��ي��ش ذات��ي��ت��ه إال في 
سًا إياه  حدود خصوصية إنتاجه الثقافي، مكرِّ
للعامة، من خال تبّني أسئلتهم، وال سيما إزاء 

أو  مواجهتهم،  في  االستبداد  آل��ة  استشراس 
في فترات المحن، والتحوالت، كأحد األكاف 
الكبرى التي ال ُيقدم عليها إال الندرة. هذا هو 
متباينة  المثقفين تكون  أن مواقف  السر في 
مجتمعاتهم،  ح��ي��اة  ف��ي  ح���وادث مفصلية  م��ن 
من  مواقفهم  وخصوصًا  وشعوبهم،  وأممهم، 
أدوات الظلم. فهناك من يتواطأ معها، متضرعًا 
إل��ي��ه��ا، م��ق��ّدم��ًا م��ا ي��ل��زم ل��ذل��ك، م��ن أج���ل منافع 
واقعية أو افتراضية، في مقابل مثقف يتعالى 
ب��ردود فعل  على مثل ه��ذه المنافع، غير مباٍل 

هذه األدوات أيًا كانت.
المثقف الغيري يكون موضع احترام وإشادة 
من المحيط العام. هذا ال يأتي إال نتيجة تمّكنه 
من اتخاذ موقف أخاقي من هذا الحدث أو ذاك 

ضمن ظرف تاريخي، غير ممكن التكرار. 
هذا ما يجعل أنداده من المثقفين الذين لم 
يتخذوا مثل هذا الموقف األخاقي ضمن ذلك 

الحيز الزمني تحديدًا، باعتبار عامل الزمن، كما 
ال���ذي ال  النهر  ب���"م��اء  ق��ال هيراقليطس أش��ب��ه 
يعيشون  مرتين"،  نفسه  فيه  السباحة  يمكن 
تسميتها  تتبلور  ل��م  نوعها،  م��ن  غريبة  ع��ق��دة 
االصطاحية من أحد. عقدة، هي نتاج اإلحساس 
ال��ذي  الضمير  اليقظ  بتقصير  أو  بالخطيئة، 
أو هي  منه،  المتوخاة  أداء رسالته  لم يستطع 
الذي  اإلنسانية  القيم  المعطوب  موقف  نتاج 
يخبئ وجهه الحقيقي وراء األقنعة، ويروم ربح 
االحتماالت كلها، كما يحدث مع كثيرين في 
ه��ؤالء "فرائصهم ترتعد" وهم  ال��ث��ورات.  زم��ن 
يبوصلونها،  التي  منفعيتهم،  وراء  ي��ن��ق��ادون 
وه����ي ت��م��ض��ي ت��ح��ت ت��أث��ي��ر ش��ح��ن��ات م��زأب��ق��ة، 
المعكرة،  أو  المضببة،  األج����واء  ف��ي  ت��ج��دي  ال 
الف���ت���ق���اره���ا إل����ى ك���ه���رب���اء ص��دق��ي��ت��ه��ا، ن��اه��ي��ك 
الحسم.  بأنها تتوه بسبب عدم مقدرتها على 
َم��ن ك��ان ينتمي  ف��ي تهافت  ال��س��ر  هنا مكمن 
السورية،  الثورة  بدء  لحظة  السلطة حتى  إلى 
إزاء أي  ال��ث��ورة، ليخلعه،  ي��رت��دي قميص  ف��راح 
ص��دم��ة ج��دي��دة ب��دع��وى ان���ح���راف ال���ث���ورة وه��ي 

قابلة لانحراف، أو انحرفت كما في هذه الحال 
على مدى مئة وثمانين درجة بعكس الوجهة 
التي شاءها لها صانعوها. غير أن المطلوب في 
 الشتعال 

ُ
هذا المقام أال يكون ما حدث، دافعا

أوار "النوستالجيا" تجاه أحضان النظام الذي 
المستنقع اآلس��ن،  إل��ى ه��ذا  السوريين  أوص��ل 

المتشكل بعد هذين الدم والدمار المؤلمين.
ت��ت��ف��اق��م ع���ق���دة ال��م��ث��ق��ف ال�����ذي أذع�����ن إل��ى 
دواعي الطمأنينة، الموهومة، بينما تتوجه آلة 
انتهاء  بعيد  ب��س��واه،  التنكيل  إل��ى  االس��ت��ب��داد 
ال����ح����دث، م���ا ي��ج��ع��ل��ه ي��ت��ع��رض إل����ى "م��ح��اك��م��ة 
ذاتية"، إما تحت وطأة "يقظة الضمير"  التي 
تبّين له صورته في مرايا اآلخ��ري��ن، وإم��ا تحت 
وطأة فحيح "شهوة النرجسية" التي تدعوه إلى 
القلق على مكانته نتيجة تشوش صورته لدى 
"السلطة المقبلة"، بما يهدد عامل الحظوة أو 
المكانة المنفعيتين. وإذا كنا نجد هنا من يقر 
دافعًا  ذل��ك  أن يجعل  ويحاول  بخطئه،  عانية 
للتعويض عما تعرض له، شأن قلة قليلة، فإن 
هناك من يلجأ إلى محاولة تزيين صورته، عبر 

مونتاج التزوير، بتشويه صور َمن أّدوا واجبهم، 
أثناء سقوطه الشخصي، أو عبر فلسفة األمور 
المعيشة، من  ال��ب��ره��ة  أخ��ط��اء  وراء  وال��ت��م��ت��رس 
خ��ال "ت��وأم��ة الماضي وال��م��ض��ارع"، عبر سرير 
الزمن،  دورة  مع خصيصة  متناٍف  بروغوستي، 
استقراء  ف��ي  اللحظة  معطيات  م��ن  واالن��ط��اق 
الماضي، ال العكس، وهو زعم استنبائي، يتدرأ 

وراءه بعضهم.
ل���ق���د ظ���ه���ر ب��ع��ض��ه��م، ب��ع��ي��د س���ق���وط ش��ب��ح 
ال���خ���وف، ول���و ع��ل��ى ن��ح��و ن��س��ب��ي، ل��ي��ق��ّدم نفسه 
على غير ما هو عليه فعًا، مدفوعًا بوهم إمكان 
المرحلة  الذاكرة، خارج مدّونة  ديمومة تلفيق 
التي بات في اإلمكان االستعانة بها، وإن كان 
هناك من يكّرس تزويرها، عبر كيفية التعاطي 
مطلوب، ألجل  هو  ما  بإظهار  أو  بإخفاء  معها، 
خدمة وجهة نظر محددة، في مواجهة أخرى، 
أو تقزيم عماق، أو عملقة قزم، وغير ذلك من 
األساليب التي يبرع فيها بعض الضالعين في 
أو مؤسسات، على حد  أف���رادًا،  الخديعة،  فقه 

سواء.

ث��م��ة درس ك�����ردي م���ن ال���م���اض���ي ال��ق��ري��ب، 
م��خ��ت��ص��ره أن���ه ب��ع��دم��ا س��ح��ب ال��ن��ظ��ام ال��س��وري 
الكردية،  ال��م��دن  ح��ول  المتمترسين  قّناصته 
إلى  عائدًا  وف��وق سطوح عماراتها،  ومداخلها، 
عشر  الثاني  انتفاضة  بعيد  التقليدي،  قمعه 
ف��ي عمقه،  النظام،  فيها  ان��ه��زم  التي  آذار  م��ن 
رغم كل ما واج��ه به المدنيين العزل من قتل، 
وقمع، وس��ج��ون...إل��خ، في محاولة منه إلعان 
اس��ت��ع��ادة ق��ب��ض��ت��ه ع��ل��ى ال��م��ك��ان، ل��ط��م بعض 
أنفسهم،  ي��ج��دون  وه��م  رؤوس��ه��م،  المثقفين 
أم����ام أس��ئ��ل��ة م��ل��ح��ة ب��ات��ت ت��ط��رح ع��ل��ي��ه��م: م��اذا 
كان دوركم في هذه األيام العصيبة من تاريخ 
أهلكم؟ ه��ذا ما دف��ع بعض ه��ؤالء لاستعاضة 
ع����ن ه���زي���م���ت���ه���م، وت���ب���ي���ي���ض ص���ح���ائ���ف���ه���م م��ع 
ث������ورة ال���س���وري���ي���ن ال����ج����دي����دة، ف����ي ح���ي���ن راح 
أو  السابقة،  المريرة  تجربتهم  يكررون  آخ��رون 
يفلسفون صمتهم. بل هناك من جعل هزيمته 
ال��س��ؤال سيظل  أن  غير  وم��آث��ر قومية.  بطولة 
دورك��م  ك��ان  م��اذا  نفسها:  بالوتيرة  يتصادى، 

في هذه األيام العصيبة من تاريخ شعبكم؟

ابرهيم اليوسف

نقاش

بطولة املاضي والزمن املضارع

ق��ب��ل أي����ام ك��ن��ُت ح���اض���رًا ف���ي أم��س��ي��ة ثقافية 
في  اإلنسانية  العلوم  قسم  مها 

َّ
نظ حيفا  ف��ي 

جامعتها احتفاء بترجمة رواية جديدة إلى اللغة 
ومضت...  ثتني  حدَّ "الذاكرة  عنوانها  العبرية 
ِق الوجه"، وهذه الترجمة 

َّ
 الشيِخ المشق

ُ
سيرة

هي لرواية فلسطينية تدعى "ذاكرة". ضيف 
األمسية صاحب هذه الرواية الكاتب والروائي 
البارع  القابض  الكبير الصديق سلمان ناطور 
على تلك اللحظات الهاربة من الذاكرة. وكان 
النكبة  قضية  حول  يتمحور  النقاش  موضوع 
بعد سبعة وستين  منها  بقي  وما  وتداعياتها 

عامًا على حدوثها.
وبدمعة  ووج��ع  أستمع بشغف  األول��ى  ة  للمرَّ
كبيرة على طرف عيني وبحرقة في القلب، إلى 
 يتحدث بطاقة وحرية وذكاء وبلغة 

ٍّ
كاتٍب فذ

الكاتب  غ��اص  األذن.  قبل  القلب  إل��ى  تصل 
وتغلغل في أصغر تفاصيل النكبة وأسئلتها؛ 
والدارسين  الباحثين  تهّم  ال  التي  التفاصيل 
ن��ح��ن ك��ب��ش��ر، واألس��ئ��ل��ة التي  ب��ق��در م��ا تهمنا 
د بمرارة: كيف خرجوا؟ هل يترك اإلنسان  تتردَّ
ب��ي��ت��ه ب���ه���ذه ال��ب��س��اط��ة وي���رك���ب ال���ري���ح متكئًا 
ع��ل��ى ح��ل��م أو أم���ل م��ن��خ��ور؟ ك��ي��ف ت��ن��اث��ر على 
د في  هذه األرض أكثر من نصف مليون مشرَّ

غضون أياٍم معدودة؟ 
الكاتب  استرجع  الموضوعي  النقاش  خال 
ه به في  حكاية الشاعر القومي أبو سلمى ولقاء
ر من بيته )كما سواه من  ألمانيا وكيف أنه ُهجِّ
سفينة  ف��ي  وس��اف��ر  الجليل خصوصًا(  سكان 
لكن مفتاح بيته بقي في يده ولم يسقط كما 
سقط دفتر أشعاره في البحر ألنه كان مؤمنًا 

بعودته خال أي��ام. أضاف أنه كان يمّر يوميا 
في محاذاة بيت الشاعر وال يعرف أن هذا البيت 
الذي يئّن من الحزن والوحدة في الحيِّ القديم 
في مدينة حيفا كان ملكًا للشاعر الفلسطيني 
بالعودة  الذي مات بعيدًا عن حيفا وهو يحلم 

إلى مدينته الفاضلة.
 هو الذي يجعلك تعيش الحدث 

ّ
الروائّي الفذ

بكامل م��ا فيه م��ن شجون وم��ا فيك م��ن رف��ٍض 
ال��رواي��ة لتعيش  ل إل��ى 

ّ
ل��ه أو ت��م��اٍه م��ع��ه. تتسل

كائٌن  هناك  يقول سلمان:  فيها.  لحظات  ولو 
م��ا، أو  ت��رك بيته ف��ي لحظة  ح��ّي م��ن لحم ودم 
رد منه بقوة الساح لكنه ال يزال يعيش في 

ُ
ط

مكاٍن ما من هذا العالم، يحّن إلى وطنه ويتوّجع 
ب��ص��م��ت وه���و ي��ح��ت��ف��ظ ب��م��ف��ات��ي��ح ب��ي��ت��ه ويحلم 
ل��ح��ظ��ة. القضية إذًا ال ت��زال   

ِّ
ب��ال��رج��وع ف��ي ك��ل

بّية 
ّ
الخل الحياة  ه��ذه  ف��ي  م��ا   

ِّ
ك��ل على  مفتوحة 

ي��وم��ي��ن  ب��ع��د  م��ح��ل��ًا  ألم. أسمع  م���ن  ال��ق��ص��ي��رة 
الجيوش  ألن  ه��رب��وا  الفلسطينيين  إن  ي��ق��ول 

العربية طلبت منهم ذلك، وآخر يقول بل بفعل 
االلتقاء  أوّد  ك��ن��ُت  ال��ن��س��اء.  واغ��ت��ص��اب  القتل 
��ي ق��ري��ة ع��ي��ل��وط ي��وم��ا م��ا ليحّدثني  ب��أح��د م��س��نِّ
عن مجزرة منسية، ألن ال أحد من الشيوخ في 
الحقبة  تلك  من  يتذكر شيئا  أن  يريد  قريتي 
رَد 

ُ
بالدم. ال يهّم كثيرًا اآلن كيف ط المسربلة 

��ة في  ق ال��ض��ح��يَّ ش��ع��ٌب م��ن أرض����ه. ع��ن��دم��ا ي��ح��دِّ
عيَني َمن كان سببًا في خراب حياته ومملكته، 
تتناسل أوجاٌع وعذاباٌت وأسئلة كثيرة. كانت 
 للكتابة 

ً
 للتحديق، وفسحة

ً
هذه األمسية فرصة

 استطاع جّدي 
َ

ر اآلن كيف  الدمع. أفكِّ
ِّ

في ظل
 سنة بطلقين ناريين في 

َ
 عشرة

َ
أن يحيا ثاث

ال��ق��ل��ب ب��ع��د م��ع��رك��ة ي��ع��ب��د ال��ش��ه��ي��رة ف��ي ال��ع��ام 
��ام،  ال��ق��سَّ الشيخ  فيها  استشهد  ال��ت��ي   1935
متنقًا بين سجن نابلس وسجن عكا لكن قلبه 

انفجر من الحزن بعد النكبة بشهوٍر قليلة.

فلسطين

نمر سعدي

تعليق

تحديٌق يف مرايا الذاكرة 

لوحة الدوار شهدا.

تفصيل من لوحة الدوار شهدا.
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فلسطيني  صديق  دعاني   1987 العام  في 
ل���م���ش���اه���دة ش���ري���ط م����ص����ّور ك�����ان ق����د وّزع 
آن���ذاك بشكل خ��اص وم��ح��دود على ك��وادر 
ع��ل��ي��ا ف���ي ح��رك��ة "ف���ت���ح". م��ح��ت��وى ال��ش��ري��ط 
ل���ق���اٌء ع���ق���ده ص�����دام ح��س��ي��ن ف���ي ب���غ���داد مع 
ق��ي��ادة ال��ح��رك��ة بعدما ع��ادت ال��ع��اق��ات بين 
الثاني  النصف  ف��ي  التحسن  إل��ى  الجانبين 
م���ن ال��ث��م��ان��ي��ن��ات. وه���و م���ا ت���ا خ����روج ق���وات 
الحركة من منطقة البقاع شرق لبنان ثم من 
إثر  العام 1983  أواخ��ر  طرابلس في شماله 
ضغط الخصوم والمنشقين، مسبوقًا بخروج 
منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت في 

العام 1982. 
ك���ان���ت ال���ع���اق���ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ي���ن ال��ح��رك��ة 
وال��ن��ظ��ام ال��ع��راق��ي ق��د ش��ه��دت منذ أواس��ط 
بعد  وأمنية  سياسية  ت��وت��رات  السبعينات 
ت��ش��ك��ي��ل ج��ب��ه��ة ال��رف��ض واح��ت��ض��ان ب��غ��داد 
النشقاق صبري البنا )أبو نضال( عن حركة 
"ف����ت����ح" وق����ي����ام األخ����ي����رة ب���اح���ت���ض���ان ب��ع��ض 
أطراف المعارضة العراقية ودعمها في أواخر 

السبعينات.
ف����ي ال���ل���ق���اء ال���م���ص���ّور ك�����ان م����ن ال��ج��ان��ب 
الجانب  العراقي ص��دام حسين وح��ده، ومن 
ياسر  الشهيد  ال��رئ��ي��س  ك��ان  الفلسطيني 
ع���رف���ات وأع���ض���اء ال��ل��ج��ن��ة ال��م��رك��زي��ة ل��ح��رك��ة 

"فتح". 
أخذ  الطرفين  م��ن  المجاملة  كلمات  بعد 
ص�����دام ح��س��ي��ن ي���ش���رح ل��ل��ح��اض��ري��ن ظ���روف 
ال����ح����رب ال���ع���راق���ي���ة اإلي����ران����ي����ة ال���ت���ي ك��ان��ت 
مستمرة آنذاك، وخلفياتها ومساراتها. لدى 
ب��ل��وغ ال��ح��دي��ث نقطة اس��ت��ع��ادة اإلي��ران��ي��ي��ن 
التي   ،1982 أي��ار   24 ف��ي  المحمرة  منطقة 
دف��ع��ت ال��ن��ظ��ام ال��ع��راق��ي ف��ي أوائ���ل ح��زي��ران 
النار  إطاق  لوقف  مبادرته  إلى طرح  التالي 
واللجوء إلى التحكيم الدولي لحل النزاع بين 
العراقي  الجيش  ق��وات  سحب  ثم  البلدين، 
ب��ي��ن 20 و30  ال��دول��ي��ة  ال��ح��دود  إل���ى  فعليًا 

حزيران استجابة ألحد الشروط التي طرحها 
اإلي��ران��ي��ون ق��ب��ل م��واف��ق��ت��ه��م ع��ل��ى ال��م��ب��ادرة 
النقطة،  هذه  الحديث  بلوغ  لدى  العراقية، 
قال صدام حسين حرفيًا: "كنت أضع يدي 
ع��ل��ى ق��ل��ب��ي وأخ���ش���ى أن ي��ت��خ��ذ اإلي���ران���ي���ون 
ق�����رارًا ح��ك��ي��م��ًا ف��ي��واف��ق��وا ع��ل��ى وق���ف إط���اق 
ال���ن���ار. ل��ك��ن، ع��ن��دم��ا رف���ض ال��خ��م��ي��ن��ي وق��ف 
إطاق النار ودعا أبناء البصرة إلى استقبال 
ست 

ّ
وتنف ارتحت  الفاتح،  اإليراني  الجيش 

أطماع  العراقيون  اآلن سيعرف  إيه،  وقلت: 
إيران في العراق".

ق��رأت حينذاك في  أنني  أتذكر  شخصيًا 
اإلم��ام  ال��ث��ورة  م��رش��د  أن  اللبنانية  ال��ص��ح��ف 
ال��خ��م��ي��ن��ي ق���د ق����ال أي���ض���ًا ف���ي ت��ص��ري��ح ل��ه: 

"سندخل بغداد فاتحين".
ه�����ك�����ذا، ب�����دف�����ٍع ورغ�����ب�����ٍة م�����ن ال���ط���رف���ي���ن، 
أن  قبل  خ��ر 

ُ
أ الحرب ست سنواٍت  استمرت 

يتجرع اإلمام "كأس السم" على حد تعبيره 
حصدت  بعدما  لكن  إيقافها،  على  ويوافق 
م���ا ح��ص��دت م���ن أب���ن���اء ال��ش��ع��ب��ي��ن وأظ��ه��رت 
صدام حسين "بطًا قوميًا" منتصرًا، فتأخر 
أنفسهم،  العراقيين  بيد  الحتمي  سقوطه 
ألن عصب الجيش العراقي ومعه الكثير من 
العراقيين انشّد آنذاك إلى التهديد اإليراني 
عن  ال��وط��ن��ي��ون  ضباطه  فتغاضى  ال��ص��ري��ح، 

استمرار صدام وبطانته.
انسحاب  بعد   ،1991 ال��ع��ام  م��ن  آذار  ف��ي 
ضربات  تحت  الكويت  من  العراقي  الجيش 
العسكريين  أح���د  أف���رغ  ال���دول���ي،  ال��ت��ح��ال��ف 
ج��داري��ة  ع��ل��ى  س��اح��ه  رص���اص  المنسحبين 
حسين  لصدام  كبيرة  ص��ورة  عليها  رسمت 
في إحدى ساحات البصرة، فكانت الفتيل 
الذي أشعل انتفاضة شعبية عارمة امتدت 
عما  تعبيرًا  المحافظات وشّكلت  إلى معظم 
النظام  العراقيين ضد قهر  اختزنته نفوس 
سرعان  اإلنتفاضة  لكن  الطائشة،  وحروبه 
م���ا ات���خ���ذت ط��اب��ع��ًا ط��ائ��ف��ي��ًا ف���ي م��ح��اف��ظ��ات 
ارتفعت  وال��ف��رات األوس���ط، حيث  ال��ج��ن��وب 
وجرى  إيرانيين  وق��ادة  مراجع شيعية  ص��ور 
ال��ت��ب��ش��ي��ر ب��ان��ب��ث��اق "ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس��ام��ي��ة 
علي  إاّل  ول��ي  "ماكو  وت��ردَد شعار  العراقية" 

ونريد قائد جعفري".
ف��ي ظ��ل ه��ذه األج����واء ال��ت��ي ك��ان يظللها 
م��ب��دأ "ت��ص��دي��ر ال���ث���ورة" اإلي���ران���ي، ارت��ف��ع��ت 
ص����ي����ح����ة خ���ل���ي���ج���ي���ة وص�����ل�����ت إل��������ى أس����م����اع 
الجنوب  ف��ي  الشيعة  نجح  "إذا  األم��ي��رك��ان: 
واستولوا على بغداد، أو إذا أقاموا دولة لهم 
في جنوب العراق وحده، فإن المد الشيعي 
سوف يصل إلى الكويت والبحرين ويندفع 
إل����ى م��ن��اط��ق أخ����رى ف���ي ال��خ��ل��ي��ج وس��ت��ك��ون 

كارثة".
استجاب األميركان وتغاضوا عن استخدام 
ال��ن��ظ��ام ل��ك��ل وس��ائ��ل ال��ق��م��ع وال��ت��ق��ت��ي��ل بما 
الجنوب  المروحي، وذلك في  الطيران  فيها 
معت االنتفاضة، وأعاد النظام 

ُ
والوسط، فق

س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��م��ح��اف��ظ��ات ه��ن��اك 
 ع��ل��ى دب���اب���ات���ه "ال ش��ي��ع��ة بعد 

ّ
ب��ع��دم��ا خ����ط

رضت القيود األميركية على 
َ
اليوم"، بينما ف

انسحابه  الشمال  ف��ي  لأسلحة  استخدامه 
من المحافظات الكردية.

النظام  بعمر  م��ّد  األم��ي��رك��ي  ال��م��ص��ل  ه��ذا 
الشعب  ثمنها  دفع  إضافيًا  عامًا  عشر  اثني 
العراقي مقابر جماعية وجوعًا وتدميرًا  لكل 
في  النظام  سقط  الكريمة.  الحياة  مناحي 
العام 2003 وانتهى، لكن مأساة العراقيين 
لم تنتِه، وها هم في حرب طائفية مستعرة 
أي��ض��ًا، ح��رب مفتوحة  ع��ام��ًا  اث��ن��ي عشر  منذ 
واألم��وال  والبرامج  الشعارات  يها 

ّ
تغذ األف��ق 

ال��ط��ائ��ف��ي��ة م��ن ج��م��ي��ع ال��ج��ه��ات. ع��ل��ى ال��رغ��م 
الشيعية  القيادات  يزال بعض  من ذلك، ال 
يزعل ويتذمر لو أريد فقط تجنب الشعارات 
ال���ت���ي ت��ث��ي��ر ح��س��اس��ي��ة ط���ائ���ف���ي���ة، وب��ع��ض 
رمى لعيون 

ُ
قياداته السنية يزعل ويتذمر ك

"داعش". 
ال���ك���ل اآلن، م��ث��ل ص�����دام ح��س��ي��ن،  ك����أن 
أن يكون خصمه حكيمًا، ومسالمًا،  يخشى 
أو مثل مرشد الثورة يصّر أن يكون فاتحًا. 
في كل األح���وال، ف��إن وق��ود الحرب بسطاء 
المقهورين والغابة، لكن هؤالء  الناس من 
ال��ت��ن��ب��ه الن���س���داد األف��ق  عليهم ي��ق��ع واج���ب 
ف��ي ظ��ل ق��ي��ادات وأح���زاب وب��رام��ج طائفية، 
وع��ل��ي��ه��م اإلي���م���ان ب���أن ال���ق���رار ال��ح��ك��ي��م اآلن 
���وه، 

ّ
ي���خ���ط ب���أي���دي���ه���م، وب��اس��ت��ط��اع��ت��ه��م أن 

بالحبر البنفسجي، بعد أن يشكلوا احزابهم 
للطوائف  ال��ع��اب��رة  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة  الوطنية 
واألدي���ان واألع���راق وي��ف��رزوا ق��ي��ادات مثيلة، 
اللحظة حلمًا ليس  ه��ذه  ف��ي  ذل��ك  ب��دا  وإن 

 لأمل.
ٌ

إال، لكّن إدراك ضرورة الحلم مبعث

ك��ان��وا يخلطون ال��ج��ث��ث، وع��ن��دم��ا ن��خ��رج إلى 
ال��س��اح��ة ال��ع��ام��ة ف��ي ال��ص��ب��اح، كنا نتيه مثل 
ال���رأس وجثته،  بين  ون��ق��ارب  ب��ص��ٍر ضعيف، 
وندرك في أعماقنا أننا نمنح الرؤوس لجثٍث 
��ب��ون ال��ج��ث��ث، ي��وّح��دون 

ّ
ال ت��ع��رف��ه��ا. اآلن ي��رت

أزياءها، يضعون الرأس على الظهر. أما نحن 
وصلت  بة 

ّ
المرت الجثث  ألن  ن��خ��رج،  عدنا  فما 

ال��م��وت  ال��م��ن��ازل. نقيس نبتة  إل���ى س��اح��ات 
على الجثث المتروكة فوق األسفلت، ببقعة 
الدهن السائح تحتها، إاّل أننا ال يمكننا ذلك 

مع الجثث المتروكة على التراب.
¶¶¶

أب���ي/أم���ي ي��ت��ش��اج��ران م��ن��ذ 3 س���اع���ات. ال 
أعتقد أنه سيقتلها، كما يهدد، ألن حديقة 

البيت صغيرة وال تكفي لجثة.
¶¶¶

ن��ش��روا ص���ورة جثته ع��ل��ى ال���"ف��اي��س��ب��وك"، 
أخي األصغر، وبعدما عجزنا عن العثور عليها، 

تكفينها،  تغسيلها،  ال��ص��ورة،  بطباعة  قمنا 
ودفنها في مقبرة العائلة.
¶¶¶

السطح، تهبط عبر  ب��اب  ال��ه��اون��ات تدفع 
الدرج، فتأكل ما في الثاجة، وما في المطبخ، 
وما في البيت حتى تتخم من األك��ل، فيأتي 
ال��م��دن��ي، يسحبون جثثنا من  ال��دف��اع  رج���ال 

بطونها ويرمونها على الجيران. 
ين، نرفع الجثث إلى حوض السيارة؛ 

َ
متقابل

أنت تتحدث عن الثقل وقوة الرائحة،  وكثيرًا 
وأن��ا أضع عيني  المتناثرة،  عن جمع  األعضاء 
إليها بعيٍن واح��دة،  العمى وأنظر  على فوهة 
وأت���ف���ح���ص زوج���ت���ي ال���ن���ائ���م���ة، ه���ل م���ا زال���ت 

تتنفس؟
¶¶¶

بنايٍة محروقة تنطفئ  مثل  السيارة  أق��ود 
اهتمامًا،  تجد  ال  عندما  ال��ن��ار  حتى  وح��ي��دة. 

تموت على عجل.

ِجّدي قفي... وَبعدا العصا بالدار
وحجار َبيتو العمر عم بيَحْرِقصا

وشو بيت جّدي؟ َبعد جّدي صار
ختيار والسندياِنه واقِفه َحّدو عصا

¶¶¶
الُعمر ْبِيْعدي

ِجّدي حِني... فاتت عا ضهرو القنطَره
ر
َ
غ دنا ب� حضنو بالزَّ وما عاد قعَّ

ع كتير الخْتَيَره" وشو قال؟: "بتوجِّ
َبر

َ
 يْعدينا ك

َ
خايف ل

¶¶¶
حروف وخيطان

وف
ُ
هر... وقت اللي بّدو يط كنت النَّ

ال كان عا كتف العطش تاكي
والكي

َ
ا الَمّيْ ل وال صار َبرَّ

...
وف

ُ
وعا شي يوم وش

ُ
يا َريتني أ

م ِشّباكي
ْ
ع من حل

َ
ك َوق وجِّ

ني عم إلَحِقك ملهوف
ّ
وال َضل

وعالمحَبَره تْرَجع الكلِمه حروف
باكي

ْ
ي تْرجع ش يِّ

َ
وخيطان ل

¶¶¶

ساَعه َمْنزوَعه
ِمر يِلك هاِلْجَرين السُّ

ّ
ل
َ
ألله يخ

ِهر ماني ب� نّص الليل... وْحَدْعش الضُّ
ْ
ت

جثثالقرار الحكيم... بالبنفسجي

ختيار وعصا

جواد الساعدي

رّشة ملح

كاظم خنجر

شعر

قزحيا ساسين

شعر

باسِم الفناَرين 
نهداِك 

نافورتا عنٍب 
 الشواطئ 

ُ
دالية

 
باسِم الزوارِق
وقت الغروب

تسحل الضوء 
من أصابع الشمس
من خلخالها العاجيِّ

تهذي كي يستريح المساء
 

باسِم التائهين 
 سّرتها 

َ
حول

 ملٍح
ٌ
الباُد دوامة

ساخنة 

 باسِم األساطيِر 
 المحيط

ُ
عيناِك وآلهة

 
باسِم اليتامى 

ِقرطِك المكسوُر
يشبهني

 
َدف  باسِم الصَّ

 المريِد
ِّ

صوتِك نقٌر على دف
 الصوفّي

ُ
ورعشة

 
باسِم البحر

!
ُ

سبحانُه الغرق

باسِم البحر
عبود سمعو

شعر

نة 
َ
إسرائيل أم إي��ران؟ "داع��ش" أم بشار؟ مواط

أم حماية؟ الائحة قد تطول عندما نستطرد في 
المعادالت التي تضعنا ليس أمام حرية االختيار 
وان��م��ا أم����ام وس��ي��ل��ة ت��ره��ي��ب��ة ح����ادة ت��دف��ع��ن��ا ال��ى 
االصطفاف في خانة محور بعينه لم يعد لديه اال 
خطاب واحد ُيسقطه تارة على لبنان وطورًا في 
العراق ثم ينقله الى اليمن والسعودية في هجوم 
وب���أب���واق وأدوات تغسل  م��رك��ز،  ث��ق��ي��ل  اع��ام��ي 
أدم���غ���ة ال���ذي���ن ي��ن��ت��اب��ه��م ال���خ���وف ع��ل��ى المصير 
واإلن��ع��زال  التقوقع  ال��ى  فأكثر  أك��ث��ر  ويدفعهم 
والبحث عن مغيث يقنعهم بأنه يقوم باألعمال 
بهم  ويتحكم  ليرهنهم  عنهم  والخطرة  الوسخة 

بعد ذلك.
ال��م��س��خ��رة ف���ي ه���ذه ال���م���ع���ادالت ان��ه��ا تجّمل 

م إرهاب َمن يخدم 
ّ
إرهابها أو تتستر عليه، وتضخ

تسريب  تفسير  يمكن  ك��ي��ف  واال  م��ص��ال��ح��ه��ا. 
الشعبي  الحشد  من  عناصر  قيام  ُيظهر  شريط 
الى  بحرق رج��ل عراقي من "داع���ش"، باالضافة 
كام عن أشرطة أخرى مشابهة. ولماذا ال ُيسمح 
ب��ع��ودة س��ك��ان المناطق ال��م��ح��ررة م��ن "داع���ش" 
ف��ي حين  األخ���رى،  المتشددة  الفصائل  م��ن  أو 
من  دي��م��وغ��راف��ي��ًا  تغييرًا  المناطق  ه��ذه  تشهد 
او  االي��ران��ي��ة" س��واء في سوريا  السفارة  "شيعة 
النظام  تحميل  نفهم  وكيف  اليمن؟  او  ال��ع��راق 
ال����س����ع����ودي "داع���������ش" م���س���ؤول���ي���ة ال��ع��م��ل��ي��ات 
االج���رام���ي���ة ال��ت��ف��ج��ي��ري��ة ع��ل��ى م��س��اج��د شيعية، 
السعودية  الهامس عن حاجة شيعة  والحديث 
ال����ى م��ي��ل��ي��ش��ي��ا "ح���ش���د ش��ع��ب��ي" ت��ح��م��ي��ه��م، مع 

أن ال��س��ع��ودي��ة ف��ي ك��ل اره����اب ي��ن��ال شيعتها، 
القبض  وال��ق��اء  المرتكبين  ك��ش��ف  ال���ى  ت��س��ارع 
ال  السعودية  الداخلية  ان  كما  معظمهم؟  على 
وجيشها  ال��دول��ة  مرجعية  لتكريس  جهدًا  تألو 
التعاطف  ان  كما  األرض،  على  األمنية  وق��واه��ا 
ال��ش��ع��ب��ي ال��س��ع��ودي ك��س��ر ال��ح��واج��ز ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ل��ل��م��ذه��ب��ي��ة، ف��ي ح��ي��ن ال ص���وت م��م��ان��ع يطالب 
الجنوبية،  الضاحية  تفجيرات  مرتكبي  بكشف 
العمل االرهابي لمزيد  واالكتفاء باستغال هذا 
االب��ري��اء بالطبع،  التدخل ف��ي س��وري��ا وقتل  م��ن 
ول��ي��س االره��اب��ي��ي��ن ال��ذي��ن ال ي��زال��ون يصولون 
عندما  أخاقية  حيرة  في  ويوقعوننا  ويجولون 

ينسفون سجن تدمر.
أل��ي��س إره��اب��ا م��ا ح��ص��ل ق��ب��ل أي���ام واس��ت��دع��ى 
إدانة علنية هي االولى من المبعوث الدولي الى 
الدموية  للغارات  ميستورا  دي  ستيفان  سوريا 
ال���ج���دي���دة ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا ال���ن���ظ���ام ال����س����وري في 

محافظة حلب ببراميل االسد المباركة من ايران 
ومنفذي تعليماتها؟ ولماذا ال يشهد مثل هذه 
وسائل  من  موضوعية  اعامية  تغطية  االره��اب 

المحور االيراني؟
الرابية  جنرال  بعصبية  ينتفض  غريب كيف 
في  الرسمي  بالدخول  اللبناني  الجيش  مطالبًا 
ال���ح���رب ال���س���وري���ة ال����دائ����رة ب��ح��ج��ة ت��ح��ري��ر ج���رود 
عرسال، في حين ان مثل هذه المعركة ال هدف 
ال��ع��م��ودي بين الشيعة  ال��ش��رخ  لها اال م��زي��د م��ن 
الجنرال ومن  ما يريده  لبنان، وه��ذا  والسنة في 
خ��ل��ف��ه "ح�����زب ال���ل���ه" ف��ق��ط ل���ض���رب اي اح��ت��م��ال 

لإلعتدال وَمن ينادي به في لبنان؟!
المطلوب عدا االنتقائية والتمييز بين إرهاب 
ال��رع��ب الحالي  اف��ه��ام ف��ري��ق بعينه أن  وإره����اب، 
يتجاوز  ال��ح��ال��ي  الخطر  وأن  س���واه،  دون  يطاله 
تهديد  ال��ى  سدتها  الفارغة  الجمهورية  رئاسة 
ال��ك��ي��ان ال��م��س��ي��ح��ي ال����ذي ي��ت��ع��رض دون س���واه 

باألكثريات  يفتك  االره���اب  أن  م��ع  لاضطهاد، 
مّمن  ه��م  "داع����ش"  ومعظم ضحايا  واألق��ل��ي��ات، 

يصّورون لنا أنهم "الداعشيون".
اعتقد  الذي  الفريق  المطلوب كذلك معاقبة 
أن���ه ان��ت��ص��ر وأع����اد ال���ى ل��ب��ن��ان اس��ت��ق��ال��ه عندما 
تمكن من إخراج الجيش السوري بفعل الضغط 
ال��ش��ع��ب��ي ال��ج��ام��ع وت���وه���م أن����ه ت��م��ك��ن م���ن إن��ه��اء 

الوصاية عليه.
ي���ب���دو ان ه����ذه ال��ج��ري��م��ة ال ت�����زال ت��س��ت��دع��ي 
التي  التغييرات  كل  رغ��م  على  العقاب  استمرار 
شهدتها سوريا، ما يؤكد أن الواجهة أسدية في 

حين أن العمق كان وال يزال إيرانيًا.
وألن إلغاء هذا الفريق يبدو مستحيًا مع كل 
عمليات االغتيال التي طاولته، ونحن في خضم 
التوجه  الرائع سمير قصير، كان  اغتيال  ذكرى 

وال يزال الى التعطيل والتخويف والتخوين.
ب��دأت سياسية  التي  التحركات  أن  المصيبة 

الى  المتعاقبة  السنوات  مع  تحولت  وعسكرية، 
حال ثقافية وفكرية ال ينفع الحوار او التواصل 
ل��ج��ذب��ه��ا ن��ح��و االع����ت����دال وال���ت���ع���اي���ش، وم����ن ثم 

التواصل والتفاعل.
الجريمة التي تحصل في لبنان الغارق وسط 
أتون ما يحيط به، هي في االصرار األحمق على 
االم��ع��ان في استياد االره���اب لضرب ما يملكه 
م��ن ن��م��وذج ف��ري��د ال ي���زال حتى ت��اري��خ��ه يشكل 
الجهود  ن��ادرة في محيطه تستدعي صب  ح��اال 

للمحافظة عليها وليس نسفها. 
الجريمة أيضًا هي في االصرار األحمق القائم 
ع��ل��ى ح��س��اب��ات خ��اص��ة وض��ي��ق��ة ل��َم��ن ال ي���رى ااّل 
اذا  تدميريًا  وعامًا  يسكنه  هاجسًا  بعبدا  قصر 
لم يسكنه، يحركه َمن يجد في الضعف العربي 
فرصة ذهبية لمد سيطرته، في إصرار سيصبح 
الحماقة ذات��ه��ا ألن  ف��ي نهاية األم���ر على درج���ة 

طابخ السم آكله في نهاية المطاف. 

سناء الجاك

تعليق

استيالد االرهاب لضرب النموذج اللبناني الفريد

كأن الكل اآلن، مثل صدام حسين، 
يخشى أن يكون خصمه حكيمًا، 

ومسالمًا، أو مثل مرشد الثورة 
يصّر أن يكون فاتحًا. في كل 

األحوال، فإن وقود الحرب بسطاء 
الناس من المقهورين والغالبة، 

لكن هؤالء عليهم يقع واجب 
التنبه النسداد األفق في ظل 

قيادات وأحزاب وبرامج طائفية، 
وعليهم اإليمان بأن القرار الحكيم 

اآلن بأيديهم، وباستطاعتهم أن 
يخّطوه، بالحبر البنفسجي

لوحتان الدوار شهدا.
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 أيها املسلمون زاد عددكم فال تكثروا بعد من اإلنجاب!

رؤوف قبيسي

ال ت���ذك���ر األن���اج���ي���ل وأس���ف���ار ال��ع��ه��د ال��ق��دي��م 
موضوع اإلنجاب. وحده القرآن يتفرد بالتطرق 
إل��ى ه��ذه ال��م��س��أل��ة ل��ي��ق��ول م��ا م��ع��ن��اه: التباهي 
بالكثرة من الجاه والولد حرام. النوع أفضل من 
الكم. ولد صالح خير من عشرة قد نفشل في 
تعليمهم وتثقيفهم. مع ذلك ال توجد أمة في 
ال��والدة فيها، كما هي  األرض ت��زداد معدالت 

بين األمم المحسوبة على اإلسام!  
م��ل��ي��ون  ال���ع���ام 1950 ك���ان���ت م��ص��ر 20  ف���ي 
ن��س��م��ة، وب��ري��ط��ان��ي��ا 50 م��ل��ي��ون ن��س��م��ة. ال��ي��وم 
صار المصريون 85 مليونًا، والبريطانيون 65 
 15 بريطانيا  من سكان  اقتطعنا  وإذا  مليونًا، 
وتجّنس  إليها  ه��اج��ر  م��ن  ع��دد  نسمة،  مليون 
عدد  أن  وجدنا  التاريخ،  ذل��ك  منذ  بجنسيتها 
ال��س��ك��ان األص��ل��ي��ي��ن ب��ق��ي ع��ل��ى ح��ال��ه، أي 50 
م��ل��ي��ون ن��س��م��ة، ف��ي ح��ي��ن زاد ال��م��ص��ري��ون 65 

مليون نسمة!
كانت  ن��ت��س��اءل: كيف  يجعلنا  م��رع��ب،  رق��م 
م��ص��ر ي���ا ت����رى ل���و أن ال��م��ص��ري��ي��ن ح�����ذوا ح��ذو 
حتمًا  حاله؟  على  عددهم  وبقي  البريطانيين 
م��ع��دالت األم��ي��ة واألوب��ئ��ة وال��ف��ق��ر فيها كانت 
ل��ت��ك��ون أق�����ل، وال���ب���ل���د أك���ث���ر ن���ظ���اف���ة، وأب��ه��ى 
وأنقى  تقدمًا،  وأك��ث��ر  وأف��ض��ل صحة،  عمرانًا، 
جيرانه،  وع��ل��ى  نفسه  على  ث��ق��ًا  وأق���ل  بيئة، 
أقل  كله،  ذل��ك  وف��وق  جمعاء،  البشرية  وعلى 

حاجة إلى القروض والمعونات!
إذًا، ل��م��اذا ح��دث ف��ي مصر م��ا ح���دث، حتى 
المئة،  ف��ي   30 إل��ى  فيها  األم��ي��ة  نسبة  تصل 

ويعيش ربع شعبها  تحت خط الفقر، ويعاني 
الكلوي  الفشل  أم��راض  منهم،  مايين  عشرة 

الناجمة عن تلوث مياه الترع؟!
إلى مزيد من  المسلمين  اإلس��ام يدفع  أهو 
اإلن���ج���اب، ح��ت��ى ك��ث��ر ع��دده��م إل���ى ه���ذا ال��ح��د، 
أم ال���ف���ه���م ال���خ���اط���ئ ل���ل���ن���ص؟ س������ؤال ي��ت��ع��ي��ن 
ع��ل��ى "أول����ي األم���ر م��ن األم����ة" أن ي��ج��ي��ب��وا عنه، 
ويجترحوا الحلول لمشكات شعوبهم قبل أن 
نفق ال ضوء  ف��ي  "اإلس��ام��ي��ة"  البلدان  تدخل 
الله  ي��رث  "أن  وإل���ى  اآلن،  م��ن  نهاية،  وال  فيه 

األرض ومن عليها".
 ع���ن م��ص��ر "أم ال��دن��ي��ا" و"ال��ن��ه��ر ال��خ��ال��د"، 
: "ك���ان���ت ل��ن��ا في 

ً
ك��ت��ب ن��ج��ي��ب م��ح��ف��وظ م������رة

م��ص��ر م��دي��ن��ة أوروب���ي���ة اس��م��ه��ا اإلس��ك��ن��دري��ة". 

إحدى  كانت  التي  المدينة  اإلسكندرية،  نعم 
المدن الجواهر على المتوسط، والتي سكنها 
فنانون وأدباء وشعراء شرقيون وغربيون مثل 
لها سيد درويش  اليوناني كفافيس، ووضع 
شواطئها،  جمال  فيروز  وغّنت  ألحانه،  أجمل 
الخالدة،  رباعيته  داري��ل  لورنس  عنها  وكتب 
ف إدوار الخراط عنها كتابه الجميل "ترابها 

ّ
وأل

زع����ف����ران"، إذه���ب���وا وش����اِه����دوا م�����اذا ف��ع��ل بها 
القديمة  وأفامها  إلى صورها  ع��ودوا  التكاثر. 
ي����وم ك���ان���ت ب��ح��ج��م ن��ف��س��ه��ا، وك���ي���ف أص��ب��ح��ت 

بعدما تضخمت وأنهكها التكاثر والتلوث! 
العام  ف��ي  إي����ران.  إل��ى  ون��ذه��ب  لنترك مصر 
ن��س��م��ة،  م��ل��ي��ون   18 اإلي���ران���ي���ون  ك����ان   1950
اليوم عددهم 81 مليون نسمة! ال فرق إذًا هنا 
ال��ه��وا س��وا"،  بين عربي وأع��ج��م��ي، "كلهم ف��ي 
يختلفون في ش��ؤوٍن عمرها من عمر اإلس��ام، 
أما في مسألة اإلنجاب فهم متساوون كأسنان 
المشط، موّحدون على طريقتهم، غير آبهين 
ل��م��ا ف��ي ال��ن��ص، خ��ارج��ي��ن ع��ن��ه إل���ى ح��د الكفر 
وبطبيعة  وج���وه���ر،  وروح  ك��ق��ي��م��ة  ب���اإلن���س���ان، 
األرض ال���ت���ي ت���ك���اد ال���ي���وم ت��ض��ي��ق ب��س��ّك��ان��ه��ا 

وندرة خيراتها.
ع�����ب�����ادي  ي�����رث�����ه�����ا  "األرض  ال��������ق��������رآن  ف�������ي 
ال��ص��ال��ح��ون"، وف���ي األن��اج��ي��ل: "ك���ل ش��ج��رة ال 
أن  ه��ذا يعني  ال��ن��ار"،  تثمر تقطع وتلقى في 
الحياة ال  تتألق إال باألخيار، أصحاب السواعد 
الطيبة والعقول الذكية المثمرة المنتجة على 
األرض  لترث  المؤهلة  وال��وح��ي��دة  ك��ل صعيد، 
أجمل  من  الكهف قصة  وخيراتها. في س��ورة 
قصص القرآن عن "نبيين من أنبياء الله"، هما 
أراد  الخضر  القصة إن  الخضر وموسى. تقول 
موسى  أن يصطحب  يشأ  ول��م  وح���ده،  السفر 
وقال له: "إنك لن تستطيع معي صبرًا وكيف 
برًا". لكن موسى 

ُ
به خ تصبر على ما لم تحط 

ي���ل���ّح ع��ل��ى ال��خ��ض��ر ل��ي��س��اف��ر م��ع��ه وي���ق���ول ل��ه: 
ال��ل��ه ص��اب��رًا وال أع��ص��ي لك  "ستجدني إن ش��اء 
أم��رًا". يوافق الخضر أخيرًا، فيحدث وهما في 
الطريق أن يرى الخضر غامًا فيقتله، فيقول 
ل��ه م��وس��ى: "أق��ت��ل��ت ن��ف��س��ًا زك��ي��ة ب��غ��ي��ر نفس 
الخضر:  عليه  ف��ي��رّد  ���ك���رًا"، 

ُ
ن ج��ئ��ت شيئًا  ل��ق��د 

"ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرًا"، ثم 
بها  ق��ام  أفعال  ال��ف��راق، أسباب  له قبل  يشرح 

أثناء الرحلة، ومنها قتله الغام، ويقول له إنه 
فعل ذلك بأمر من رّبه: "وأما الغام فكان أبواه 
وكفرًا  طغيانًا  يرهقهما  أن  فخشينا  مؤمنين 
فأردنا أن يبدلهما رّبهما خيرًا منه زكاة وأقرب 
ُرح��م��ًا. وم��ا فعلته ع��ن أم��ري ذل��ك ت��أوي��ل م��ا لم 

تسطع عليه صبرًا".
من  نستخلصه  أن  علينا  ال���ذي  ال��م��ع��ن��ى  م��ا 
هذه القصة المدّونة بإيجاز لغوي ال نظير له، 
غير القول إن اللباب غير القشور، وإن الجوهر 
وإن  الكم،  من  أفضل  النوع  وإن  العرض،  غير 
شجرة تثمر خير من شجرة ال تثمر، وإن ولدًا 

صالحًا خير من ألف ولد طالح.
هل تريد أن تعرف أيها القارئ الكريم حجم 
الزيادة الذي طرأ على عدد السكان في ألمانيا 
وإي��ط��ال��ي��ا م��ن��ذ 1950؟ ك���ان األل���م���ان ي��وم��ذاك 
ال��زي��ادة، 15  أما  67 مليونًا، وبقوا 67 مليونًا، 
إلى  الذين وف��دوا  مليون نسمة، فهم األجانب 
ت��ل��ك ال���دول���ة وت��ج��ّن��س��وا ب��ج��ن��س��ي��ت��ه��ا. إي��ط��ال��ي��ا 
كانت 50 مليونًا، وزادت ثاثة مايين نسمة، 
أما المايين العشرة اإلضافية، فأجانب صاروا 

"طليانًا".

لو أن سكان أوروبا زادوا منذ 1950 بنسبة 
إل��ى أّي حد  زي��ادة سكان "العالم اإلس��ام��ي"، 
ك���ان���ت م����ع����دالت ال���ب���ط���ال���ة وال���ت���ل���وث وال��ف��ق��ر 
وال��ج��ري��م��ة ب��ي��ن��ه��م ل��ت��ك��ون؟ ل���و أن ال��ص��ي��ن لم 
النسل،  معدالت  وتحدد  شعبها  جماح  تكبح 
وزاد عدد سكانها بنسبة زيادة الباكستانيين؛ 

أي نتيجة كانت لتكون؟!
نسمة  مليون   38 كانت  باكستان  أن  نقرأ 
م��ل��ي��ون   198 ال���ي���وم  وه����ي   ،1950 ال���ع���ام  ف���ي 
ن��س��م��ة، أي ب���زي���ادة 160 م��ل��ي��ون ن��س��م��ة، ه��ذا 
ف��ي وق���ت ي��دع��و ال���ق���رآن ال��م��س��ل��م��ي��ن ل��ي��ك��ون��وا 
خ��ي��ر أم��ة أخ��رج��ت ل��ل��ن��اس! أّي أم��ة ه��ذه التي 
ع��ن��اه��ا ال��ق��رآن وأراده�����ا أن ت��ك��ون خ��ي��ر األم���م، 
إذا ك�����ان ك����ل م����ا ت��ف��ع��ل��ه ه����و ض����د ح���اض���ره���ا 
ومستقبلها؟ في العام 1950 كانت الدانمارك  
)زمن  الجزائر  وكانت  نسمة،  مايين   4.300
اإلس��ت��ع��م��ار!(، 3.500 م��اي��ي��ن ن��س��م��ة، ال��ي��وم 
ب��زي��ادة  م��اي��ي��ن،  ال���دان���م���ارك 5.400  ص����ارت 
مهاجرون،  أجانب  معظهم  نسمة،  أل��ف   900
ف��ي ح��ي��ن ص���ارت ال��ج��زائ��ر 35 م��ل��ي��ون نسمة، 
أرض  على  يعيشون  نسمة،  مليون   35 نعم 
م���اؤه���ا ل��ي��س ك��اف��ي��ًا، وي��ح��ت��اج��ون إل���ى مليون 

مسكن جديد!
أظ����ه����ر ت���ق���ري���ر أص�����درت�����ه "وك�����ال�����ة األن����ب����اء 
اإلس��ام��ي��ة" تفشيًا م��ذه��ًا ل��أم��ي��ة ف��ي ال���دول 
اإلسامية ال تقل نسبته عن 40 في المئة. 57 
"دول��ة إسامية"، تضم أكثر من مليار ونصف 
مليار، يقرأون أقل مما تقرأ دولة مثل انكلترا، 
فيما "المسلمون" يرددون قوال منسوبًا إلى نبي 
العلم ول��و في الصين"!  اإلس��ام فحواه "أطلب 
م��ن مليار  أك��ث��ر  57 "دول���ة س��ام��ي��ة" سكانها 
ون��ص��ف م��ل��ي��ار ح���ازت 11 ج��ائ��زة "ن���وب���ل"، منذ 
بدء العمل بهذه الجائزة في العام 1901، بينما 
من تسعة  أق��ل  ع��دد سكانها  البالغ  إسرائيل، 
مايين نسمة، حازت 12 جائزة، وهولندا التي 
م��ن سبعة مايين  أك��ث��ر  ع��دد سكانها  يبلغ  ال 
ال��ت��ي يبلغ  نسمة، ح���ازت 19 ج��ائ��زة، وال��ن��روج 
عدد سكانها نحو خمسة مايين نسمة، حازت 
13 جائزة، والدانمارك بسكانها البالغ عددهم 
أقل من سبعة مايين نسمة، حازت 13 جائزة. 
أليس من الخيبة أن دولة صغيرة مثل النروج، 
تحصل من الجوائز على عدد يفوق ما حصلت 
عليه 57 دولة "إسامية"؟! هناك من سيقول: 
على رسلك يا محترم، ألم يتناَه إلى سمعك بعد، 
صهيونية؟!  "نوبل"  على  المشرفة  الهيئة  أن 
كم سقيمة ومحزنة نغمة هذه األسطوانة التي 
العاجز  نغمة  ال��م��رات.  اآلف  وقرأناها  سمعناها 
ه���ي، تهمة "ال���ذي���ن ال ي��ع��م��ل��ون وي��ؤذي��ه��م أن 

يعمل الناس"، كما كتب طه حسين مرة.
ماذا يخسر العالم لو أصيبت األرض بزلزال، 
ال��دول اإلسامية كلها في البحر؟ هل  وغرقت 
البشرية شيئًا واح��دًا تحتاجه من هذه  تخسر 
ال��دول؟ حبة "ب��ان��ادول" واح��دة، دواء لمرض، 
���ال، ب���اخ���رة أو دب���وس، 

ّ
ه��ات��ف ث��اب��ت وآخ����ر ن���ق

ش�����يء واح������د ف���ق���ط ت��ح��ت��اج��ه ه�����ذه ال��ب��ش��ري��ة 
إذا  شيئًا،  تخسر  ل��ن  ك��ا،  وتستمر؟  لتعيش 
ال��واس��ع الشاسع  غ��اب ه��ذا "العالم اإلس��ام��ي" 

م��ا"  ال���وج���ود، لكنها س���وف تفقد "ش��ي��ئ��ًا  م��ن 
إذا غرقت دولة صغيرة مثل فنلندا أو هولندا، 
وس��وف ت��ك��ون ال��خ��س��ارة ك��ارث��ة، إذا غ��اب��ت عن 
أو  أو إيطاليا،  الحياة دولة مثل فرنسا،  مسرح 
إنكلترا، أو ألمانيا، أو روسيا، ألن ما قدمته أي 
دولة من هذه الدول، وال تزال تقدمه من إرث 
حضاري، منذ 500 سنة إلى اليوم، يفوق بما 

ال يقاس، عطاء الدول اإلسامية مجتمعة.
ف��ي ض��م��ي��ره ذرة خ��ي��ر يتمنى  أح���د  طبعًا ال 
ال��ب��ح��ر دول�����ة إس���ام���ي���ة أو غير  ف���ي  ت���غ���رق  أن 
المسلمين  على  المقابل،  في  لكن،  إسامية. 
أاّل ينجبوا  إل��ى ح��د مخيف،  وق��د كثر ع��دده��م 
أكثر من طفل أو طفلين، بعد أن يوفروا لهما 
اإلنجاب  فإن  وإال  الكريمة،  الحرة  الحياة  سبل 
ه��ن��ا ي��غ��دو ج��ري��م��ة ف��ي ح��ق ال��ط��ف��ل والطبيعة 
واإلنسان، وخروجًا على روح اآلية التي تقول: 
"ق���ل ه��ل ي��س��ت��وي ال��ذي��ن ي��ع��ل��م��ون وال��ذي��ن ال 

يعلمون".
¶¶¶

نسيت أن أخبرك عن اليهود، "أعداؤنا وأعداء 
الله" أيها القارئ الكريم! هؤالء استوعبوا القصة 
جيدًا، فاستبدلوا مرض الكثرة بعقار النوعية، 

وأصابوا أعلى المراكز وأخطرها في العالم. هل 
تعرف ما يطرأ على أع��داده��م كل سنة؟ هوذا 
ال��ج��واب أق��دم��ه إليك على طبق م��ن فضة؛ إنه 
يتراجع! نقص بنسبة 300 ألف في عام واحد، 
حسب "معهد الوكالة اليهودية". هل أرضتك 
ه���ذه "ال��ح��ق��ي��ق��ة" أي��ه��ا ال��ق��ارئ ال��ك��ري��م؟ لست 
أدري. لكن ما أنا واثق منه أشد الثقة، أن هذه 
العرب  من  الكثيرين  ترضي  "الحقيقة" سوف 
الصعداء،  يتنفسون  وتجعلهم  والمسلمين، 
ألنه إذا استمر هذا التراجع "المأمول" في عدد 
كما  وينقرضون،  ي��وم  فسيأتي  العالم،  يهود 
انقرضت شعوب كثيرة عبر األزمان. عندها لن 
تاريخيين"،  "ق��ادة  إل��ى  الفلسطينيون  يحتاج 
ألن "ال���وط���ن ال��س��ل��ي��ب" س��ي��ع��ود ع��رب��ي��ًا بكامل 
ت��راب��ه، وم��ن دون أي م��ق��اوم��ة، وت��ع��ود القدس 
عربية، تخفق أعام العروبة عالية فوق هضابها، 
ومعها يخفق قلب شاعر مثل سليمان العيسى 

في لحده ليرّدد من جديد: 
"أم������ة ال����ع����رب ل����ن ت���م���وت���ي/ وإن������ي أت���ح���داك 

باسمها يا فناء"!

ينهى القرآن المسلمين 
عن التكاثر، وذلك باآلية 

التي تقول: "آلهاكم 
التكاثر حتى زرتم المقابر"، 
ويختمها بما يشبه التحذير: 

"كال سوف تعلمون ثم 
كال سوف تعلمون كال لو 
تعلمون علم اليقين لترّون 

الجحيم".

أهو اإلسالم يدفع المسلمين 
إلى مزيد من اإلنجاب، حتى كثر 

عددهم إلى هذا الحد، أم الفهم 
الخاطئ للنص؟ سؤال يتعين على 
"أولي األمر من األمة" أن يجيبوا 
عنه، ويجترحوا الحلول لمشكالت 

شعوبهم قبل أن تدخل البلدان 
"اإلسالمية" في نفق ال ضوء فيه 
وال نهاية، من اآلن، وإلى "أن يرث 

الله األرض ومن عليها"

ماذا يخسر العالم لو أصيبت األرض 
بزلزال، وغرقت الدول اإلسالمية 

كلها في البحر؟ هل تخسر البشرية 
شيئًا واحدًا تحتاجه من هذه الدول؟ 
حبة "بانادول" واحدة، دواء لمرض، 

كال، لن تخسر شيئًا


