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ال��داخ��ل��ي  ال��س��ي��اس��ي  المشهد  ف���رغ 
ام��س م��ن ك��ل تحرك وس��ط تهيب 
واسع غلب على االوس��اط الرسمية 
وال����س����ي����اس����ي����ة ل�����ي�����وم ال���ه���ج���م���ات 

االرهابية التي تنقلت بين ليون في 
ف��رن��س��ا وت��ون��س وال��ك��وي��ت وت��رج��م 
ف���ي ال���ت���ن���دي���دات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ه��ذه 
العابرة  المخيفة  ال��دم��وي��ة  الهجمة 

للحدود وال��ق��ارات. ول��م يكن لبنان 
التحديات  ف��ي اي ح��ال بمنأى ع��ن 
ال��ت��ي يواجهها  ال��ي��وم��ي��ة  االره��اب��ي��ة 
ال���ج���ي���ش ع���ل���ى ال����ح����دود ال��ش��رق��ي��ة 
م��ع س��وري��ا وال��ت��ي تبقيه ف��ي ح��ال 
اس��ت��ن��ف��ار ق��ص��وى ت��م��ك��ن بفضلها 
على  االن��ق��ض��اض  م��ن  الجمعة  فجر 
م��ج��م��وع��ة م����ن ال��م��س��ل��ح��ي��ن ك��ان��ت 
ج���رود عرسال  م��ن  التسلل  ت��ح��اول 
الجيش  الحدود. وكمن  الى داخ��ل 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة وه��اج��م��ه��ا ف���ي نقطة 

ت���ق���ع ج���ن���وب ش�����رق ع���رس���ال 

نقسم بالـله العظيم
مسلمين ومسيحيين

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

غير مخصص للبيع
في "ملحق النهار"

اعتذر عما فعلت يا 
أدونيس

"نداء المريمية" 
وهجرة المسيحيين

كيف غّير الحرير وجه 
لبنان االقتصادي 

واالجتماعي؟

)ص17 – 24(

"المجلس الوطني لـ 14 آذار" ينتخب غدًا رئيسه 
وهيئة المكتب

افتتـاحيـة النهــار
بقلم املطران جورج خضر

 
املجمع املقدس األرثوذكسي

أن���ت، كاتبًا، ت��أت��ي م��ن األب���دي وتقوله ف��ي ال��ح��ال. إن أت��ي��ت من 
الحاضر تكون صحافيًا. ولكنك ال تكون كاتبًا عظيمًا اال إذا قلت 
األبدي باللغة الحاضرة واال كنت مجرد راوية للقديم أي ناقدًا في 
أحسن حال. ولكن الكاتب الذي ال عالقة له بالقديم أي باألبدي 
قديم  من  أيضًا  يأتي  العظيم  الصحافي  إذ  تفهًا  يكون صحافيًا 

األزمنة أي من أبدية الحقيقة.
الماضي  يتجاهل  ان  يستطيع  ال  ان��ه  الديني  الكاتب  مشكلة 
إذ ال يأتي أحد من زمانه فقط وال يقدر ان يجتر الماضي. اليوم 
كما  الكنيسة  لمناقشة شؤون  مجتمعون  األرثوذكس  األساقفة 
هي مطروحة وغالبًا ما يكون فيها بحث االنتخابات في األبرشيات 

الشاغرة. وهذا دائمًا بحث دقيق يحق للمطارنة ان يختلفوا 

)وص ف(

وق���ع ال��ف��ات��ي��ك��ان و"دول�����ة ف��ل��س��ط��ي��ن" أم���س ات��ف��اق��ًا ت��اري��خ��ي��ًا ع��ل��ى حقوق 
المعتقد  وحرية  الفلسطينية  األراض��ي  في  الكاثوليكية  الكنيسة 

بين  االول  هو  تاريخيا  اتفاقا  يوقع  المالكي  ريــاض  الفلسطيني  الخارجية  وزيــر 
الفاتيكان و"دولة فلسطين"، في الفاتيكان أمس.  )رويترز(

اتفاق تاريخي بين الفاتيكان و"دولة فلسطين"
يكّرسها مهدًا للمسيحية وأرضًا للديانات

بري وسالم أمام "شركة املأزق"
الجيش ُيحبط محاولة خرق يف عرسال

أدب فكر فن
جو يبحث عن 
السعادة في 

تايالند

محليات
عريجي لـ"النهار": 

ندعم التيار 
بترشيح روكز

قضايا
رحلة هرب من 

السرطان والحرب 
األهلية

تربية ومدنيات
نسبة النجاح 
في البريفيه 
تخطت %77
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)و ص ف، رويترز، أ ب(

عمليات  بثالث  أم��س  العالم  ص��دم 
اره���اب���ي���ة دام���ي���ة ف���ي وق����ت م��ت��زام��ن 
للشيعة  م��س��ج��دًا  ط���اول���ت  ت��ق��ري��ب��ًا 
ف�����ي ال����ك����وي����ت وف����ن����دق����ًا س��ي��اح��ي��ًا 
ف�����ي ت����ون����س وم���ص���ن���ع���ًا أم���ي���رك���ي���ًا 
ف����ي ف���رن���س���ا وأس����ف����رت ع����ن م��ق��ت��ل 
ب��ج��روح.  ال��ع��ش��رات واص���اب���ة مثلهم 
وس��ج��ل��ت ال��ه��ج��م��ات ال���ت���ي شملت 
ثالث ق��ارات بعد يومين من النداء 
تنظيم  باسم  الناطق  وجهه  ال��ذي 
"ال���دول���ة االس��الم��ي��ة" )داع�����ش( أب��و 
محمد العدناني الى اتباع التنظيم 
"الكفار"  على  الهجمات  لتصعيد 
ف���ي ش��ه��ر رم����ض����ان. واث�������ارت ه��ذه 
ال���ت���ط���ورات ق��ل��ق��ًا م���ن ت��ن��ام��ي ن��ف��وذ 

الجهاديين في العالم.
ف����ف����ي ف����رن����س����ا ع����ث����ر ع����ل����ى ج��ث��ة 
م��ق��ط��وع��ة ال������رأس ع��ل��ي��ه��ا ك��ت��اب��ات 
ع��رب��ي��ة ف���ي م��ص��ن��ع أم��ي��رك��ي ببلدة 
- فاالفييه جنوب  س��ان – كانتان 

م��دي��ن��ة ل��ي��ون ب��ج��ن��وب ش��رق 

27 قتياًل و222 
جريحا في مسجد 
اإلمام الصادق 

بالكويت

37 قتياًل بينهم 
سياح أجانب على 

شاطئ سوسة 
بتونس 

اإلرهاب العابر للقارات يهّز الكويت وتونس وفرنسا

)مروان عساف( في يوم مناهضة التعذيب ألبست كراٍس أقنعة سوداء على درج المتحف الوطني.  

)أ ب( جثث في أرض مسجد اإلمام الصادق بالعاصمة الكويتية بعد التفجير االنتحاري أمس.   8
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88

في  مسلح  استهدفه  الــذي  الفندق  من  القريب  الشاطئ  على  مغطاة  جثث 
)رويترز( مدينة سوسه التونسية.  

)رويترز( امرأة أوقفت بعد الهجوم في جنوب ليون بفرنسا.  
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سابين عويس

ل����م ي���ف���ت ع�����ون ال��ت��ف��ك��ي��ر ف����ي أن 
"ت��ح��ري��ك" ال��ه��ي��ئ��ات االق��ت��ص��ادي��ة 
التعطيل،  وج���ه  ف��ي  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
يستهدفه مباشرة بما أن االتهامات 
 14 ق��وى  توجهها  التي  السياسية 
"المستقبل"  ت��ي��ار  ف��ي��ه��ا  ب��م��ا  آذار 
إنتخاب  تعطيل  مسؤولية  تحمله 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة، ك��م��ا تحمله  رئ���ي���س 

مسؤولية تعطيل الحكومة.
 وه������و ي���ب���ن���ي ع���ل���ى إع����ت����ق����اد أن 
توقيت التحرك يعزز نظريته هذه، 
ألن الهيئات االقتصادية والنقابية 
البيال  ال��ت��ي تمثلت ف��ي إج��ت��م��اع   (
لم يحصل  التنسيق(  بغياب هيئة 
الذي  الرئاسي  الشغور  فترة  طيلة 
ب��ل حصل عقب  الثاني،  عامه  ول��ج 

تعطل الحكومة. 
من هنا، كانت إتهاماته مباشرة 
إل�����ى " ال��م��ع��ت��رض��ي��ن ع���ل���ى ال���وض���ع 
االق���ت���ص���ادي وأص����ح����اب ال��م��ص��ال��ح 
ال���ذي���ن ي���دع���ون االت����ح����اد ال��ع��م��ال��ي 
وال�����ه�����ي�����ئ�����ات االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال����ى 
ال���ت���ح���رك"، م��ع��ت��ب��رًا ان "ه���ن���اك من 

يحرك هؤالء".
لكن أين مصلحة عون في القول 
إن "االقتصاد جيد جدا"، مع عودة 
إلى نغمة "أن البلد مسروق"، )وهو 
كان تراجع عنها عندما لمس تقاربا 
مع تيار "المستقبل"(؟ وهل كالمه 
يعني ت��ردي��ا ف��ي ال��ع��الق��ة م��ع التيار 
التيار  رئ��ي��س  خ��ذل��ه  ب��ع��دم��ا  االزرق 
العميد  م��وض��وع تعيين صهره  ف��ي 
ش���ام���ل روك�����ز ق���ائ���دا ل��ل��ج��ي��ش قبل 
إن��ت��ه��اء والي���ة ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي 

بأربعة اشهر؟
وع���ل���ى م��ق��ل��ب م��س��ي��ح��ي، س���ؤال 
ي���ط���رح ن��ف��س��ه ح����ول م��ص��ل��ح��ة ع��ون 
وم��ص��ل��ح��ة ت��ي��اره ال����ذي ي��ن��ش��ط في 
ال����دف����اع ع����ن ح���ق���وق ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن 
غياب  ف��ي  االم���ور جيدة  ان  بالقول 
رئيس للجمهورية؟ وهل هذا يعني 
ان البالد يمكن ان تسير في شكل 
السلطات  رأس  دون  م��ن  طبيعي 

الدستورية؟
ام���ا ع��ل��ى ال��م��ق��ل��ب االق��ت��ص��ادي، 
ف��ث��م��ة اك��ث��ر م���ن س����ؤال ي��ط��رح عن 
المعطيات التي يملكها عون حول 
وض����ع االق���ت���ص���اد، وال���ت���ي ت��دح��ض 

االرق�����ام وال���م���ؤش���رات ال���ص���ادرة عن 
ال�����دوائ�����ر ال��م��ع��ن��ي��ة وال���م���ؤس���س���ات 
التعامل  في  بصدقية  تتمتع  التي 
والتي  االقتصادية،  المؤشرات  مع 
م���ن دون أي ش���ك ع��ل��ى ان  ت��ج��م��ع 
ب��خ��ي��ر وان ث��م��ة  ل���ي���س  االق���ت���ص���اد 
تتهدده  كبيرة  وأخ��ط��ارًا  تحديات 

وت��ت��ه��دد ال��ن��م��و ف���ي ظ���ل االوض����اع 
ترتبه  وم��ا  المنطقة  في  المشتعلة 
والسياحية  التجارية  الحركة  على 
وال��ت��ص��دي��ر، ف��ض��ال ع��ن ال��ت��داع��ي��ات 
السوريين  الالجئين  ألزمة  السلبية 
التي ترهق االقتصاد وتنهك البنى 

التحتية، وتضيق فرص العمل امام 
المنافسة  وط���أة  تحت  اللبنانيين 

الحادة للعمالة السورية؟ 
العماد  ق���ول  ي��ك��ون صحيحًا  ق��د 
بما  إن االقتصاد جيد مقارنة  ع��ون 
ك��ان يجب أن يكون عليه في ظل 
التي  الداخلية  السياسية  االث��ق��ال 
يرزح تحتها بفعل المناخ السياسي 
ال���م���ت���ش���ن���ج، م���ع���ط���وف���ا ع���ل���ى وض���ع 
إقليمي غير م��ؤات، وه��ذا ناجم عن 
مناعة إكتسبها بفعل جهود جبارة 
��ب��ذل ع��ل��ى أك��ث��ر م��ن صعيد لمنع 

ُ
ت

إنهياره. ولكن هذا االقتصاد بعينه 
ك�����ان ي��م��ك��ن أن ي���ك���ون ف����ي ح���ال 
أف��ض��ل ل��و ع��م��ل ب��ق��درات��ه الفعلية 
ونجح في إقتناص الفرص المتاحة 
أمامه لو تأمن له المناخ التشريعي 
القائم  وال��ت��ح��ف��ي��زي  واالس��ت��ث��م��اري 
على عنصر الثقة، فضال عن الدعم 
الحكومي لتسهيل معالجة االزمات 
ال����ط����ارئ����ة ب���ف���ع���ل إق����ف����ال ال����ح����دود 
وال��م��ع��اب��ر، االم����ر ال����ذي ح���ول ال��ب��الد 
إل���ى ج��زي��رة ول��ك��ن غ��ي��ر م��ع��زول��ة عن 

تداعيات محيطها.
ع��ل��ى  ك�������الم  أي  ف�������إن  وع����ل����ي����ه، 
"إقتصاد جيد ج��دا" في مثل هذه 
البيئة ووسط مثل هذه التحديات 
ب��ي��ن  ال����ه����وة  ع���م���ق  اال  ي���ع���ك���س  ال 

المسؤول والواقع.
ق����د ال ي���ك���ون ن������داء االس��ت��غ��اث��ة 
الذي اطلقته الهيئات االقتصادية 
ب����االم����س م���ع���ب���رًا ب���ال���ق���در ال���ك���اف���ي، 
ب���اع���ت���ب���ار أن ال���ش���ك���ل ل����م ي��ع��ك��س 
ليس  النداء  المضمون، ولكن هذا 
اال ن������زرًا ي���س���ي���رًا م����ن م���ع���ان���اة ق���وى 
االن���ت���اج ب��أرك��ان��ه��ا ال��ث��الث��ة: ال��دول��ة 

واصحاب العمل والعمال!

sabine.oueiss@annahar.com.lb

محمد نمر

بعد مراجعة ذاتية لعشرة أعوام من 
ال��ن��ض��ال ف��ي ال��ذك��رى ال��ع��اش��رة ل���14 
ال��ق��وى  ه���ذه  مستقلو  ي��ك��م��ل  آذار، 
ش�����ق ط����ري����ق ت���أس���ي���س م��ج��ل��س��ه��م 
ال���وط���ن���ي. ل���ن ي���ك���ون ح���زب���ًا ج��دي��دًا 
يسعى إلى السلطة، بل مكونًا عابرًا 
 14" جمهور  الستنهاض  للطوائف 
"انتفاضة س��الم" في  واط���الق  آذار" 
أم��ان  شبكة  وتشكيل  ال��ج��م��ه��وري��ة 
ق���ادرة ف��ي أي لحظة على أن تقول 
حسابات،  وتصفية  نزاعات  "كفى" 
خصوصًا في ظل ما ينتظر لبنان من 

تغّيرات مع نهاية األزمة في سوريا.
ال����م����ؤت����م����ر س���ي���ن���ط���ل���ق ال���س���اع���ة 
ال���ع���اش���رة ص���ب���اح األح������د ف����ي مجمع 
"ال���ب���ي���ال"، وي���ش���ارك ف��ي��ه أك��ث��ر من 
وبحسب  مستقلة،  شخصية   350
للمجلس  التحضيرية  الهيئة  عضو 
كلمة  البرنامج  يتضمن  ريشا  كمال 
يلقيها  آذار   14 ل����  ال��ع��ام��ة  ل��الم��ان��ة 
فيها  يعلن  ف��ارس سعيد،  الدكتور 

جدول أعمال المؤتمر:
ال��ت��ع��ري��ف  ب���ط���اق���ة  ت������الوة   - أواًل 

بالمجلس.
انتخاب رئيس للمجلس.   ثانيًا: 
وي���وض���ح ري���ش���ا أن "ك����ل ع��ض��و في 
الترشح،  في  له  العامة يحق  الهيئة 
من دون اي ش��روط أو قيد طائفي، 
أك������ان م��س��ل��م��ًا س��ن��ي��ًا أو ش��ي��ع��ي��ًا أو 
وم��ن  أو مسيحيًا،  ع��ل��وي��ًا  أو  درزي����ًا، 

ي����ن����ل االك�����ث�����ري�����ة ي��ك��س��ب 
المنصب". 

ال�����ل�����ج�����ان   - ث������ال������ث������ًا 
واالن������ت������س������اب. وي��ش��ي��ر 
إل��ى أن "المجلس  ريشا 
ل����ج����ن����ة   14 ي��������ض��������م 
اخ����ت����ص����اص )ب���ي���ئ���ة، 
ت��������رب��������ي��������ة، ص�����ح�����ة، 
م��غ��ت��رب��ي��ن وات���ص���ال 
ب������ال������خ������ارج، اع�������الم، 
ل��ج��ن��ة ق��ان��ون��ي��ة... 
وغيرها(، وسنوزع 
في هذه المرحلة 

أوراق��ًا بمثابة طلب انتساب، تسمح 
إلى  االن��ض��م��ام  ف��ي  ايضًا لمن يرغب 
إح�������دى ل����ج����ان االخ����ت����ص����اص، وف���ي 
م��رح��ل��ة الح��ق��ة ت��ف��رز االس���م���اء وك��ل 
رئ��ي��س��ه��ا وم��ق��رره��ا"،  ل��ج��ن��ة تنتخب 
ويضيف: "ستتم دعوة الهيئة العامة 
للمجلس  مكتب  هيئة  انتخاب  إل��ى 
خ�����الل ث���الث���ة أش����ه����ر، وخ������الل ه���ذه 
التحضيرية  الهيئة  تعمل  المرحلة 
على اعداد النظام الداخلي للمجلس 

وآليات عمله".
ل��ل��رئ��ي��س. وس��أل��ت  راب��ع��ًا - كلمة 
"ال����ن����ه����ار" ع���م���ا أش���ي���ع أن ال��رئ��ي��س 
س���ي���ك���ون ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق س��م��ي��ر 
ف��رن��ج��ي��ة، ف��أوض��ح ري��ش��ا: "ه���و ليس 
م����رش����ح����ًا ل����ك����ن ه�����ن�����اك ن���اش���ط���ي���ن 
ق�����رروا ت��رش��ي��ح��ه، وال ن��ع��ل��م ب���ق���راره، 
فالترشح مفتوح لكل المشاركين"، 
م��ش��ي��رًا إل����ى أن "ال��ف��ئ��ة ال���ت���ي ت��ري��د 
يمكن  ال  شخصية  تعتبره  فرنجية 
أو  مالي  فساد  بملفات  استهدافها 
اخ��الق��ي أو اج��ت��م��اع��ي أو س��ي��اس��ي". 
وب���ع���د ال���م���ؤت���م���ر ي���ك���ون "ال��م��ج��ل��س 
الوطني" قد اتخذ شكله وله رئيس 

باسمه وهيئة ي����������ت����������ح����������دث 

ت���ح���ض���ي���ري���ة ت����ع����اون����ه الس���ت���ك���م���ال 
الخطوات التنفيذية.

فرنجية: حان وقت بناء 
السالم

ي��ق��ارن ع��ض��و األم���ان���ة ال��ع��ام ل����"14 
ب��ال��ت��ج��ارب  ال��م��ج��ل��س  ف��رن��ج��ي��ة  آذار" 
ال��س��اب��ق��ة وي���ق���ول ل����"ال���ن���ه���ار": "ف��ي 
ت��أس��ي��س شبكة  ت���م  ال���ع���ام 2004 
ق��وى من سياسيين  تواصل ضمت 
ومستقلين وأحزاب وكانت في فترة 
ب��داي��ة ال��ت��واص��ل م��ع ال��رئ��ي��س رفيق 
الحريري، وبعد اغتيال األخير كانت 
ه���ذه الشبكة ج��اه��زة ل��ل��ت��ح��رك، ول��و 
االغتيال  ل��ك��ان حصل  غائبة  ك��ان��ت 
وق��ال��وا ل��ن��ا ب��ع��د اس��ب��وع: فليعد كل 

منكم الى منزله".
ي��ع��ت��ب��ر ف��رن��ج��ي��ة أن ه���ن���اك ح��دث��ًا 
جديدًا قادمًا "هو نهاية الوضع في 
سوريا، ولبنان في وضعه السياسي 
هذا  الستقبال  مؤهل  غير  الداخلي 
الحدث. فقسم منه ينشغل برئاسة 
المزايدات  يعاني  وآخ��ر  الجمهورية 
الداخلية. أما "حزب الله" فسيكون 
الحدث، وحتى  المتضررين من  أول 
ال نعود إلى الصراع ال بد من مساحة 
مع المجتمع المدني لتشكيل شبكة 
أم��ان تستطيع أن تتحرك ف��ي هذه 
اللحظة، لقول جملة واحدة: خمسون 
الباردة  المتواصلة  الحروب  من  عامًا 
والساخنة... كفى، وحان وقت بناء 
السالم في البلد، وحينها سيخوض 
ال���م���ج���ل���س م���ع���رك���ة س�����الم ال��ب��ل��د 
وسنتواصل  والمنطقة 
يشبهوننا  م���ن  م���ع 
في العالم العربي". 
وي���ض���ي���ف: "ن���ري���د 
أيضًا أن نبحث مع 

أح���زاب "14 آذار" ف��ي أال ي��ك��ون أي 
تحول عبارة عن محطة انطالق عنف 
ل��ط��ي صفحات  ب��ل محطة  ج���دي���دة، 

الماضي".
أي��������ن ال����م����ج����ل����س م������ن ال���س���ي���اس���ة 
في  نتدخل  "ل��ن  ال��داخ��ل��ي��ة؟ يجيب: 
الضيق،  بمعناها  الداخلية  السياسة 
ف��ن��ح��ن غ��ي��ر م��ع��ن��ي��ي��ن ب��م��ن س��ي��ك��ون 
رئيسًا للجمهورية، لكننا معنيون بأن 
تكون هناك دول��ة ق��ادرة على حماية 

س��ل��م��ن��ا االه����ل����ي وت���أس���ي���س م��ف��ه��وم 
المدني  مجتمعنا   )…( للدولة  جديد 
غ��ن��ي وق����وي، وك���ي نتفاعل م��ع��ه من 
إل���ى م��ا طرحته  ال���ع���ودة  ج��دي��د علينا 
انتفاضة  ن��ج��دد  وان  آذار،   14 ق���وى 
االستقالل في انتظار اطالق انتفاضة 
البالد، ونحن ضد تصفية  س��الم في 

الحسابات في أي لحظة مقبلة".

عساف: العودة إلى الثوابت
ال���ع���ن���ص���ر ال���ن���س���ائ���ي ح����اض����ر ف��ي 
ال���م���ج���ل���س، وت��ع��ت��ب��ر ع���ض���و ال��ه��ي��ئ��ة 
ل�"النهار"  عساف  س��ارة  التحضيرية 
أن "انتفاضة سالم ال تعني السكوت 
عن الحق، بل ارساء العدالة للوصول 
إلى السالم، حتى ال يشعر أحد بأنه 
مغبون ويضطر للعودة إلى طائفته 
ألخ��ذ حقه"، مضيفة ان "الغاية من 
إنشاء المجلس الوطني هي التذكير 
بثوابت "14 آذار" الصحيحة التي آمنا 
بها عام 2005 وابتعدنا عنها الحقًا، 
ظاهرة  انتشار  بعد  المجلس  وينشأ 
التقوقع المذهبي، ليكون مكونًا من 
كل الطوائف بوجهة نظر واحدة، وال 

مثيل له في العالم العربي". 

mohammad.nimer@annahar.com.lb
Twitter: @Mohamad_nimer

قُت على اقتناع المسؤول نفسه في "إدارة" 
َّ
عل

مهمة داخل اإلدارة األميركية مهمته متابعة 
شؤون اإلرهاب داخل بالده وفي العالم بأن إيران 
ستستفيد من اتفاقها النووي مع أميركا للتفرغ 
لمتابعة تنفيذ مشروعها، قلُت: تستطيع أميركا 
أن تمنعها من ذلك بالربط بين اإلتفاق النووي 

والقضايا اإلقليمية الخالفية وهي كثيرة. سأل: 
"كيف ذلك؟" أجبُت: أواًل بممارسة أسلوب 

التفاوض على الحامي الذي تمارسه إيران بكفاءة. 
ثانيًا باستعمال األشهر الثالثة المخصصة لتحويل 
االتفاق – اإلطار نهائيًا لبدء التفاوض معها حول 
اإلقليميات. وإذا فشلتم تكونون كسبتم االتفاق 

– اإلطار وتكملون محاوالت "إقناعها" بالبحث في 
القضايا اإلقليمية. وليس أكيدًا إذا فشلتم أن تعود 

إيران إلى نقطة الصفر. علمًا أن عودتها ستعني 
زيادة الحماوة في المنطقة. سألُت بعد ذلك عن 

لبنان وتحديدًا عن احتمال انتقال العنف في سوريا 
إليه. أجاب: "حقيقة، ال أعرف. نحن نشعر بوجود 
دعم للجيش من اللبنانيين. ونحن معه ونقدم له 

األسلحة والمعدات. لكن السؤال هو: هل يستطيع 
ر شّن  الجيش الصمود في وجه "داعش" إذا قرَّ
هجوم على لبنان مشابه للهجوم الذي شّنه في 

العراق )الموصل(؟ علمًا أنه معروف بتخطيطه الجيد 
لهجماته؟ حقيقة، نحن ال نعرف، وإن كنا نتمنى أن 

يفشل في الهجوم على لبنان". سألُت عن احتمال 
عبور مقاتلي "جبهة النصرة" الجوالن السوري إلى 
شبعا الواقعة في جنوب لبنان، وأشرت إلى أخطار 

ذلك، وإلى أن العبور يقتضي موافقة إسرائيل 
كونهم تحت مرمى نيرانها. أجاب: "النصرة معادية 

عتقد أن األخيرة ستسّر برؤيتها 
َ
إلسرائيل. وال أ

تتمدد إلى لبنان وخصوصًا إلى حدوده معها". 
ماذا عن األردن؟ سألُت، أجاب: "إنه قابل للعطب. 

هناك دائمًا احتمال أن يهجم "داعش" عليه. إذ 
أن له أنصارًا في مناطق أردنية عدة. ال أفهم لماذا 

قتل الطيار األردني الكساسبة. لو فاوض عليه 
قبيلته لكِسبها إلى جانبه. لماذا قتلوه؟ ال أدري. 

ربما أدركوا أن ضرب التحالف بين القبائل والعرش 
الهاشمي مستحيل وخصوصًا في ظل خوف مزمن 

ألردنّيي الضفة الشرقية من أردنّيي الضفة الغربية 
لون غالبية شعب  أي الفلسطينيين الذين يشكِّ

المملكة األردنية".
ماذا في جعبة مسؤول آخر في "إدارة" مهمة 

داخل اإلدارة األميركية مهمته متابعة شؤون 

اإلرهاب ربما بطريقة أكثر عمالنية؟
بدأ اللقاء بالقول: "كنت في فريق عمل الرئيس 

في البيت األبيض كمحاٍم. لكن الرئيس أراد أن 
أتعاطى في أمور أخرى غير القانون. وبناء على 

ذلك، كان لي دور في اإلعداد لسفرات عدة قام بها 
بعد انتخابه وخصوصًا لتركيا ومصر. اإلرهاب يحمل 

هذه المرة عنوان اإلسالم. هناك مؤسسة تدعمها 
المملكة العربية السعودية اسمها "منظمة المؤتمر 

اإلسالمي" لم تقم بعملها كما يجب. فأنا أعتقد، 
وأنا مسلم، واستنادًا إلى الطريقة التي ترّبيت فيها 

أن اإلسالم ال يبيح قتل الناس على النحو الذي 
يقوم به تنظيم "داعش" وجبهة "النصرة" وغيرهما. 
يجب أن تقوم المنظمة المذكورة بعملها. وذلك أمر 
قُت: منظمة المؤتمر اإلسالمي 

ّ
مطلوب وبإلحاح". عل

لَت. ربما السعودية ال 
ُ
تدعمها السعودية كما ق

تضغط عليها للقيام بالعمل الجدي والنهائي الذي 
تريده أنت في موضوع الدين. على هذه المنظمة 
ن للناس الخير من الشر، والحالل من الحرام  أن تبيِّ

في اإلسالم. رّد: "أميركا قامت بأمور ولم تقم بأمور 
أخرى في سنوات طويلة سابقة، وجعلها ذلك غير 
ذات صدقية، لعل أبرزها قضية فلسطين والصراع 

اإلسرائيلي – الفلسطيني وقضايا أخرى. ومن 
أبرزها هنا تساهل أميركا أو تجاهلها قمع عدد من 

األنظمة لشعوبها فضاًل عن الفساد والفقر. أميركا 
تعاملت مع هذه الدول ودعمتها. فصار الجيل 
الشاب في كل منها مّيااًل إلى االقتناع بضرورة 

المواجهة سواء ألميركا أو لألنظمة. وأتى "داعش" 
، ال 

ّ
و"القاعدة" قبله وحصل الذي حصل. على كل

بد من تحديث التعليم. كنت في باكستان. زرُت 
زة بكل ما تحتاج إليه. فقلُت  مدرسة حديثة ومجهَّ
إن التغيير الجدي في باكستان قد يبدأ. ولّما أتى 

مديرها لمقابلتنا كان يرتدي الزّي السعودي ال 
الباكستاني. فأدركت أن المال الذي سمح بإنشاء 

المدرسة وتجهيزها كان سعوديًا. وأنها في النهاية 
م تالميذها وطالبها المنهج السعودي الديني 

ِّ
ستعل

قُت: معك حق. "القاعدة" خرج 
ّ
وغير الديني". عل

من رحم الوهابية بموافقة أميركا، وأنا هنا ال أنتقد. 
ومارس هذا التنظيم أعمااًل بشعة وغير إنسانية. 

والذين يحاربونه وأمثاله يمارسون "العقوبات" التي 
يمارسها هؤالء بتبرير مرجعيات دينية وموافقتها. 

بماذا رّد؟

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

قال وزير سابق إن 
دعوة الرئيس سالم 

الحكومة إلى االنعقاد 
سُتحرجه أكثر من عدم 

توجيه الدعوة.

▪ ▪ ▪

توقع سياسي أن يتم 
نشر استطالعات رأي 

كثيرة في المرحلة 
المقبلة إلغراق 

االستطالع الذي 
ينّظمه "التيار الوطني 
الحر" ودْفع الناس إلى 

الَضياع في األرقام.

▪ ▪ ▪

لوحظ أن نواب "حزب 
الله" يتناوبون على 

استنكار ما حصل في 
سجن رومية يوميًا 

في محاولة لـ"حشر" 
خصومهم.

▪ ▪ ▪

لوحظ أن نتائج 
االمتحانات الرسمية 

صدرت عبر موقع 
إلكتروني يخّص 

مسؤواًل بارزًا قبل 
المواقع الرسمية كما 

ُأعلن سابقًا.

▪ ▪ ▪

رأت أوساط في 8 
آذار أن "الخّضات" 

التي تشهدها أحزاب 
مسيحية تشّكل 

مؤّشرات "صحّية" 
خالفًا ألوضاع سواها.

أســرار اآللـهة

روزانا بو منصف

ح��ظ��ي��ت االط����الل����ة ال���س���ع���ودي���ة على 
روسيا وفرنسا بصفقات ضخمة في 
السياق االقليمي والدولي للتطورات 
المتسارعة في المنطقة بأهمية الفتة 
على ضوء معانيها ومترتباتها بحيث 
السلبية  العوامل  من  الكثير  حجبت 
االتفاق  بينها فشل  وم��ن  المتفاعلة 
بين االفرقاء اليمنيين في جنيف بما 
يرشح للمزيد من محاوالت استنزاف 
المملكة من ايران الداعمة للحوثيين 
ويكيليكس  تسريبات  ال��ى  إض��اف��ة 
من  جوانب  استهدفت كشف  التي 
االسرار الديبلوماسية السعودية.   

وتبدو االس��ت��ع��دادات قائمة على 
ق��دم وس��اق لما بعد االت��ف��اق النووي 
المنطقة.  على  المحتملة  ومترتباته 
فعلى غرار استباق السعودية اتفاق 
االط�������ار ب���ي���ن ال�������دول ال���خ���م���س زائ����د 
اي��ران حول ملفها النووي  المانيا مع 
اليمن  الحزم" في  باطالقها "عاصفة 
اس��ت��ب��ق��ت ال��م��م��ل��ك��ة ال���ت���وص���ل ال���ى 
االت���ف���اق ال��ن��ه��ائ��ي ال��م��رت��ق��ب نهاية 
ال��ش��ه��ر ال����ج����اري او ق��ري��ب��ًا ف���ي ح��ال 
جرى التمديد بضعة أيام وتداعياته 
المحتملة باالنفتاح على روسيا بزيارة 
لولي ول��ي العهد وزي��ر الدفاع االمير 
م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان ت���م خ��الل��ه��ا عقد 
اتفاقات تعزز العالقات بين البلدين 
وت��دف��ع ب��ه��ا ق��دم��ًا وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات 
ات��ف��اق��ات بقيمة  م��ع فرنسا وت��وق��ي��ع 
االسلحة  مجال  ف��ي  دوالر  بليون   12
ال��م��رج��ح بالنسبة الى  وال��ط��ي��ران م��ن 
ال��والي��ات  ان تثير  م��ص��ادر سياسية 
للمملكة.  األب����رز  ال��ح��ل��ي��ف  ال��م��ت��ح��دة 
فهذه المبالغ الهائلة التي صبت في 
مصلحة فرنسا بعد صفقات مماثلة 
ال��دف��اع��ي نفسه  ال��ق��ط��اع  لقطر ف��ي 
مع فرنسا قبل أشهر قليلة ال بّد ان 

تثير انزعاج الواليات المتحدة ليس 
ل��خ��ش��ي��ت��ه��ا خ���س���ارة ال��ت��ح��ال��ف بينها 
ان��ط��الق��ًا من  ال����دول الخليجية  وب��ي��ن 
والمشتركة  التاريخية  المصالح  ان 
الكلي،  ب��ال��ت��ب��اع��د  تسمح  ال  بينهما 
بل ألن اموااًل طائلة ذهبت لمصلحة 
ق��ط��اع االس��ل��ح��ة وال��دف��اع ف��ي فرنسا 
التنافسي  للقطاع  خ��س��ارة   يعد  م��ا 
ن���ف���س���ه ف�����ي ال������والي������ات ال���م���ت���ح���دة. 
فالرسالة في زيارتي ولي ولي العهد 
ل��م��وس��ك��و وب���اري���س ل��ي��س��ت م��ع��زول��ة 
ع��ن واق���ع التشنج ال���ذي ب��ات يمليه 
طموح واشنطن الى انجاز اتفاق مع 
ايران حول ملفها النووي ما أدى الى 
حركة  تقييد  او  بالتزامات  اطاحتها 
المنطقة  ف���ي  االم���ي���رك���ي  االن����خ����راط 
ال��رئ��ي��س  ف���ي س��ب��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق ادارة 
األخير  لهذا  انجازًا يسجل  االميركي 
ف���ي ن��ه��اي��ة والي���ت���ي���ه ال��رئ��اس��ي��ت��ي��ن. 
وثمة حاجة سعودية الى ملء الفراغ 
المتحدة في  ال��والي��ات  ال��ذي تتركه 
دول  مع  التحالفية  العالقات  طبيعة 
بين  للثقة  اف��ت��ق��ار  وع��وام��ل  الخليج 
المتحدة  وال��والي��ات  المجموعة  ه��ذه 
ال������ذي  االوراق  خ����ل����ط  ان  ب���ح���ي���ث 
لالتفاق  التالي  ال��ي��وم  ف��ي  سيحصل 
او  ل��ن يقتصر على أصحابه  ال��ن��ووي 
القيمين عليه اي الواليات المتحدة 
التي  السعودية  ب��ل  يشمل  واي����ران 
ه��ام��ش خياراتها  ت��وس��ع  ان��ه��ا  تعلن 
وتحالفاتها بحيث لن تبقى مقتصرة 
على ال��ره��ان على ال��والي��ات المتحدة 
ف��ي ان��ت��ظ��ار ان ت��ح��دد ه���ذه األخ��ي��رة 
الطرفين  بين  العالقة  وحدها قواعد 
خصوصًا ف��ي ض��وء اح��ب��اط كبير من 
اسلوب التعاطي مع "عاصفة الحزم" 
وع���دم دع��م واش��ن��ط��ن كليًا ال��ري��اض 
في معركتها ضد الحوثيين، كما مع 
المفاوضات  ع��ن  الخليج  دول  أب��ع��اد 
اي���ران وع���دم اطالعها عليها منذ  م��ع 

ال���ب���داي���ة ك��م��ا م���ن اح���ب���اط م���ن ع��دم 
اس���ت���ع���داد ل�������الدارة االم���ي���رك���ي���ة ألي 
ت��ع��اط ج��دي ف��ي ال��م��وض��وع ال��س��وري 
مراعاة لمفاوضاتها مع طهران. ولعل 
ال��م��ؤش��ر ال����ذي تعبر ع��ن��ه ال��زي��ارت��ان 
لروسيا وفرنسا ان قمة كامب ديفيد 
في أيار الماضي التي شاءها الرئيس 
االميركي باراك اوباما من أجل اقناع 
ال��خ��ل��ي��ج��ي  ال����ت����ع����اون  م���ج���ل���س  دول 
اي��ران  طموح  ان��ه��اء  وفاعلية  باهمية 
النووي مقدمًا ضمانات لهذه الدول 
انه  أمنها والدفاع عنها  عن موضوع 
يتعين عليها اال تكتفي بالضمانات 
ال����ى تحصين  االم���ي���رك���ي���ة وت��س��ع��ى 

التي  االس��ل��ح��ة  ام��ت��الك  ع��ب��ر  نفسها 
تؤهلها لذلك عبر دول أخرى. يضاف 
ال���ى ذل���ك ان ف��رن��س��ا ع���ادت ال���ى رف��ع 
سقف موافقتها على اي اتفاق نووي 
مع اي��ران تلتزمه هذه األخيرة بحيث 
ت��ب��دو ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة م��ت��ه��اون��ة 

ازاءها.  
وم���ع ان  ال��ت��وج��ه ال��س��ع��ودي نحو 
روس����ي����ا وف���رن���س���ا ق����د ال ي���ؤث���ر ع��ل��ى 
متانة او جوهر العالقة بين الواليات 
الخليج  ودول  والسعودية  المتحدة 
ع���م���وم���ًا وف������ق م�����ا ي���ع���ت���ق���د ال��ب��ع��ض 
راهنًا، فان ثمة ما قد يرسم عالمات 
اس���ت���ف���ه���ام م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة خ��ص��وص��ًا 
ف��ي ض���وء اس��ت��م��رار س��ع��ي اي����ران ال��ى 
الحصول على اقرار اميركي بنفوذها 

في المنطقة ومحاولة منافسة الدول 
ال��ع��رب��ي��ة م���ن خ����الل ت��ص��وي��ر نفسها 
األق����در ع��ل��ى م��ح��ارب��ة تنظيم ال��دول��ة 
االس��الم��ي��ة م��ن ك��ل االف��رق��اء وال���دول 
األخ����������رى وان�����ه�����ا ت���س���ت���ط���ي���ع ض��ب��ط 
سيطرتها  تحت  وادارت���ه���م  الشيعة 
على عكس ما هي الحال بالنسبة الى 
السنة في العالم العربي. وهو انطباع 
يقول زوار واشنطن انه موجود أصاًل 
ف���ي ب��ع��ض ال����دوائ����ر او ل����دى بعض 
ال���خ���ب���راء ف���ي ال��ع��اص��م��ة األم��ي��رك��ي��ة. 
ففي سوريا مثاًل تقول مصادر زارت 
واشنطن أخ��ي��رًا ان اح��دا ال يجب ان 
ي���أم���ل ان ي��ه��ت��م اوب����ام����ا ب��ال��م��وض��وع 
السوري قبل انتهاء واليته بل يجب 
انتظار وصول رئيس اميركي جديد 
الحالية  االدارة  ل���دى  ت��ع��وي��ل  وث��م��ة 
ع��ل��ى ت��رت��ي��ب ل��ل��وض��ع ال���س���وري ب��ن��اء 
ع��ل��ى ت��ع��اون روس���ي واي���ران���ي وليس 
ع��ل��ى م��ب��ادرة ام��ي��رك��ي��ة. وف���ي ال��وق��ت 
ال��ذي باتت اي���ران ت��درك كما روسيا 
ان ال امكان للنظام ان يمتلك القدرة 
ستبقيه  فهي  م��ج��ددًا،  الحكم  على 
واق��ف��ًا وص���ام���دًا م��ن أج���ل ال��ت��ف��اوض 
عليه لتحقيق مصالحها وتلعب لعبة 
الوقت لعلها تبيع للواليات المتحدة 
قدرتها على ضمان األم��ن ليس في 
ال��ع��راق فحسب بل في سوريا وعلى 
ال��ح��دود ال��س��وري��ة م��ع اس��رائ��ي��ل على 
غرار ما هي الحال بالنسبة الى لبنان 
خ��ص��وص��ًا ان ت��رك��ي��ا ب���ق���ي���ادة رج��ب 
طيب اردوغان قد تلقت صفعة بعد 
بحيث  األخ��ي��رة  التركية  االن��ت��خ��اب��ات 
أضعفت أوراق��ه��ا أم���ام اي���ران ول��و أن 
ل��م تعد تتمتع بموقع  ه��ذه األخ��ي��رة 
ت��ف��وق��ي ك��ب��ي��ر ب��ع��د خ���س���ارة ال��ن��ظ��ام 
السوري مواقع استراتيجية انعكست 
سلبًا على جهود إيران ومكاسبها.  

rosana.boumonsef@annahar.com.lb

الصفقات الكبيرة بين السعودية وروسيا وفرنسا
ضمانات كمب ديفيد لم ترّمم أزمة الثقة

تحليل سياسي

االستعدادات قائمة 
لمرحلة ما بعد االتفاق 

النووي ومترتباته 
المحتملة على المنطقة

كان يمكن االقتصاد ان 
يكون "جيدًا جدا" لو اتيح 

له العمل بقدراته الفعلية 
بعيدا عن التشنجات 

السياسية

 لن يكون حزبًا جديدًا 
يسعى إلى السلطة، 

بل مكونًا عابرًا للطوائف 
الستنهاض جمهور 

"14 آذار"

مستقّلو 14 آذار يجّددون األحد
انتفاضة االستقالل يف انتظار "معركة السالم"

أين مصلحة عون بوصف االقتصاد بـ"الجّيد" يف ظّل الشغور؟
تقّدم الحسابات السياسّية على املصالح العامة مؤّشر لعمق الهّوة

ليس مستغربًا أن يشن رئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون هجومًا وإن غير مباشر 
على كل من "تيار المستقبل" ورئيس المجلس النيابي نبيه بري من خلفية اقتصادية تجلت 
في انتقاده لقاء البيال، بما ان بصمات الفريقين المشار اليهما بدت واضحة في التمثيل 
االقتصادي والنقابي لذلك اللقاء، ولكن ما يبدو مستغربًا ان ُيستدرج عون إلى معطيات 

ومؤشرات اقتصادية ال تعكس واقع االوضاع وال تمثل الصورة الحقيقية لما تمر به القطاعات 
االقتصادية واالنتاجية، والتي تنسحب بدورها سلبًا على المواطنين ومصالحهم.
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ابرهيم بيرم

ت���رص���د دوائ������ر م��ع��ن��ي��ة ف���ي "ح���زب 
حليف  ادارة  ك��ي��ف��ي��ة  ب���دق���ة  ال���ل���ه" 
ال����ح����زب رئ���ي���س "ت���ك���ت���ل ال��ت��غ��ي��ي��ر 
واالص���������اح" ال���ع���م���اد م���ي���ش���ال ع���ون 
التي  األم��ن��ي��ة  التعيينات  ل��م��ع��رك��ة 
شرع في خوض غمارها منذ اسابيع 
ع�����دة وه�����ي ال���م���ع���رك���ة ال���ت���ي ب��ل��غ��ت 
ذروتها في االيام األخيرة مع امتناع 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ت��م��ام سام 
عن توجيه دعوة الى مجلس الوزراء 
ل��ال��ت��ئ��ام ت��ح��ت ذري��ع��ة ان���ه ال يريد 
وزراء  اص���رار  م��ع  تهتز  ان  للحكومة 
بندًا  التعيينات  بند  على  التكتل 
قدمًا  للمضي  شرطًا  وبته  اساسيًا 

في مناقشة البنود األخرى. 
الدوائر  تستنتج  الحال  بطبيعة 
أوص��ل  االرادات  ت��ص��ادم  ان  عينها 
االم����ور ال���ى ح���ال ال��ش��ل��ل الحكومي 
وب��ال��ت��ال��ي اوج�����د ح����اال م���ن ال��ت��أزي��م 
االزم������ة  م���ن���س���وب  زاد  وال���ت���ع���ق���ي���د 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ن��اج��م��ة ب���االص���ل عن 
ال����ش����غ����ور ال����رئ����اس����ي وال����ع����ج����ز ع��ن 
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د وع���ن ع��دم 
ف��ي مجلس  ت��ج��اوب كتل اساسية 
ال��ن��واب م��ع دع���وة رئ��ي��س المجلس 
عنوان  تحت  جلسة  ف��ي  ب��ري  نبيه 

تشريع الضرورة.
التعقيدي  المشهد  ه��ذا  وحيال 
ف�����ان ال�����س�����ؤال ال����م����ط����روح ه����و ه��ل 
ي��ح��م��ل االف����ق ال��س��ي��اس��ي ال��م��خ��ب��وء 
احتماالت للمعالجة واستطرادًا هل 
العمل  عجلة  لتحريك  امكانات  من 
ال��ح��ك��وم��ي م��ج��ددا وال��ح��ي��ل��ول��ة دون 
م��زي��د م���ن ال��ت��ع��ق��ي��د ع��ل��ى م��س��ت��وى 
دور  م��ن  ه��ل  التنفيذية؟  السلطة 
محتمل ل�"حزب الله" بالتحديد في 

هذا االطار؟ 
ص��ب��ي��ح��ة ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي زار 
اح�����د وزي�������ري "ح������زب ال����ل����ه" م��ح��م��د 
ف���ن���ي���ش ال����رئ����ي����س س������ام م�����ا اث�����ار 

ح��ش��ري��ة ال��ب��ع��ض ل��م��ع��رف��ة ال���داف���ع 
واالبعاد خصوصًا في هذه المرحلة 
وهل للزيارة عاقة بحراك ما يعتزم 
ال��ح��زب ال��ش��روع فيه الي��ج��اد مخرج 
الثقيل  بظلها  تلقي  ال��ت��ي  ل��ازم��ة 
ع��ل��ى ال��م��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي ب��رم��ت��ه. 
وقد تبين ان فنيش لم يثر موضوع 
ال��ش��ل��ل ال��ح��ك��وم��ي وان����ه ح��ض��ر ال��ى 
ال���س���راي���ا ال��ح��ك��وم��ي��ة ل��ي��ب��ل��غ رئ��ي��س 
الحكومة رسالة فحواها التحذير من 
مخاطر اثارة قضية فيلم التعذيب 
ف���ي س��ج��ن روم���ي���ة وض�������رورة اج����راء 
برمتها  المسألة  في  ج��دي  تحقيق 
ال سيما  ال���م���س���ؤول���ي���ات  وت���ح���دي���د 
ب��ع��د ب���روز ردات ف��ع��ل ع��ل��ى االرض 
م��ن��اط��ق بعينها ه����ددت خ��ال  ف��ي 
س��اع��ات السلم االه��ل��ي وه��زت حال 
االستقرار والسيما بعد ان بادر وزير 
ال��ع��دل ال���ى ت��وج��ي��ه اص��اب��ع االت��ه��ام 
المباشر الى الحزب بالمسؤولية عن 
اي��اه وترويجه. وقد  الفيلم  تصوير 
اب��ل��غ ال��وزي��ر فنيش ال��رئ��ي��س سام 
الحرص على تافي تكرار  و ج��وب 
ه��ذا األم���ر وض����رورة وض��ع ح��د لهذا 

العبث الخطر.
وف��ي ك��ل األح����وال م���ازال الحزب 
وفق قول الوزير فنيش في اتصال 
م���ع���ه، ع��ن��د م��وق��ف��ه ال���م���ع���روف من 
المفتوحة  الحكومية  االزم��ة  مسألة 
ع���ل���ى م���زي���د م����ن ال���ت���أزي���م وال���ق���ائ���م 
ع��ل��ى اس�����اس ان ب���االم���ك���ان ت��اف��ي 
والشلل  التأزيم  المزيد من حلقات 
ال���ح���ك���وم���ي واي������ج������اد ال���م���ع���ال���ج���ات 
وال���م���خ���ارج م���ن خ����ال ف��ت��ح اب����واب 
رئيس  م��ع  مصراعيها  على  ال��ح��وار 
للوقوف  واالص����اح  التغيير  تكتل 
ال���واض���ح خ��ص��وص��ًا ان  ع��ل��ى مطلبه 
ال��ع��م��اد ع����ون اك����د م�����رارًا ان����ه م��اض 
ق���دم���ا ف���ي ت��ح��رك��ه وان�����ه ل��ي��س في 
وارد ال��ت��راج��ع عما ب���دأه ول��ي��س في 
وارد التخلي عما طرحه من مطالب.

واض�������اف ف��ن��ي��ش "وع���ل���ي���ه ن��ح��ن 

المشكلة لن تجد طريقها  ان  ن��رى 
نحو الحل اذا ما بادر الرئيس سام 
ال��ى عقد جلسة  ال��ى توجيه دع���وة 
ادراج  دون  م���ن  ال��������وزراء  ل��م��ج��ل��س 
البعض  يطرح  كما  التعيينات  بند 
الحال ستنعقد  هذه  في  فالجلسة 
التغيير  تكتل  وزراء  ف��ان  وبالتالي 
الجلسة  وسيحضرون  يقاطعوا  لن 
ول���ك���ن اي ب���ن���د م����ن ب���ن���ود ج����دول 
االعمال لن يمرر ما لم يتم التعامل 

بايجابية مع مطلب التكتل".
الحل  "ك��رة  فنيش  يختم  وعليه 
وت���ف���ادي ال��ج��ن��وح ن��ح��و ال��م��زي��د من 
في  هي  الحكومي  والشلل  التأزيم 
مرمى الرئيس سام والفريق اآلخر 

وعليهم ان يتصرفوا بحكمة". 

وب��ع��ي��دًا عما يقوله وزي���ر ش��ؤون 
م��ج��ل��س ال���ن���واب ف��ث��م��ة اع��ت��ق��اد ب��دأ 
يتكرس لدى دوائر القرار في قوى 
لم  اآلخ��ر  الفريق  ان  آذار جوهره   8
ي��س��ت��غ��ل ف���ت���رة االس���اب���ي���ع ال��ث��اث��ة 
الماضية وهي عمر الشلل الحكومي 
اليجاد مخارج وحلول تمنع تمادي 
انه  ع��ن  قيل  فما  الحكومية  االزم���ة 
م�����ب�����ادرات ح����ل وت���س���وي���ة ط��رح��ه��ا 

البعض لم تكن جادة ومتكاملة.
اضافة الى ذلك فان الفريق اآلخر 
مارس عمليات ضغط وتهويل على 

فاخراجه  إحراجه  بغية  عون  العماد 
ث����م ال���ع���م���ل ع���ل���ى اظ�����ه�����اره م��ظ��ه��ر 

المنكسر وذلك من خال اآلتي:
الشلل  عون مسؤولية  - تحميل 
ال���ح���ك���وم���ي ك����ون����ه اث�������ار م���وض���وع���ًا 

ومطلبًا باالمكان تاجيل البحث به
- ت��ح��م��ي��ل��ه ت��ب��ع��ة ال��ت��ع��ط��ي��ل من 
خ����ال ال���ق���ول ان����ه ل���م ي��ت��ج��اوب مع 

مبادرات الحل والتهدئة.
آخ����رًا تحميله  ول��ي��س  واخ���ي���رًا   -
ت����ب����ع����ات ال�������ت�������ردي االق�����ت�����ص�����ادي 
وال���م���ال���ي ع��ل��م��ًا ان ف���ي ذل����ك ظلمًا 
وتعمية عن  م��ن جهة  ع��ون  للعماد 
االس����ب����اب ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة وال��ج��وه��ري��ة 
التي  والمالية  االق��ت��ص��ادي��ة  ل��ازم��ة 
ال��ى ما قبل الشغور  تعود ج��ذوره��ا 

الرئاسي بوقت طويل.
- ال���ل���ع���ب ع���ل���ى وت�����ر االن���ق���س���ام 
الحاصل في الحلف السياسي الذي 
يضم عون حول الشعار الذي رفعه 
عون، واظهاره وكانه يتحرك بعزلة 

عن حلفائه.
وم����ه����م����ا ي����ك����ن م������ن ام��������ر ف��ث��م��ة 
استنتاج لدى الدوائر ذاتها مفاده 
الذي اعتصم  ان موقف "الصمود" 
الضغط  لمواجهة حمات  ع��ون  ب��ه 
والتهويل عليه قد بدأ يعطي ثماره 
بدليل ان التلويح بالدعوة الى عقد 
ت��راج��ع  ق��د  ال�����وزراء  لمجلس  جلسة 
الماضية  القليلة  ال��س��اع��ات  خ���ال 
تتمنى  عينها  ال��دوائ��ر  ف��ان  وعليه 
ان ي���ك���ون ال���ف���ري���ق ال������ذي ان���دف���ع 
التعامل  الى  الماضية  الفترة  خال 
ع��ون قد  العماد  بسلبية مع مطلب 
شرع في اعادة حساباته عسى وعل 
عن  للبحث  مقدمة  ذل��ك  يكون  ان 
حلول جدية وليس الدفع نحو مزيد 
من التأزيم خصوصًا ان حلفاء عون 
شعار:  المغلقة  دوائرهم  في  رفعوا 

"ممنوع ان ينكسر العماد عون".

ibrahim.bayram@annahar.com.lb

حلفاء عون يرفعون شعار"ممنوع أن ينكسر"
التراجع عن دعوة الحكومة هل يفتح املخارج؟

تصادم االرادات أوصل 
االمور الى حال الشلل 

الحكومي وبالتالي اوجد 
حاال من التأزيم والتعقيد 

زاد منسوب االزمة 
السياسية

بعد سوريا بندقية "حزب الله" نحو َمن؟
مات نظام بشار االسد. موعد الدفن لم يتم االتفاق عليه، وال 

تفاصيل التركة، اي مرحلة ما بعد بشار. العواصم الكبرى المعنية 
ومعها بعض العواصم العربية واالقليمية الداعمة للثورة تتفاوض 

في الكواليس حول المرحلة المقبلة، والجميع متفق على ترك 
"انبوب االوكسجين" معلقا بجسد بشار االقرب الى الموت من أي 

وقت مضى، ريثما يكتمل رسم مشهد المرحلة الجديدة، التي يمكن 
ان تكون بدايتها دامية جدا مع احتدام الحرب على تنظيم "داعش" 

لمنعه من ملء الفراغ الناجم عن سقوط بشار. فضا عن ان مصير 
منطقة الساحل والجبل حيث تتمركز نسبة كبيرة من العلويين لم 

تنته المشاورات في شأنها: هل تدخلها "ردع عربية" لتحييدها بعد 
خروج بشار وبطانته، ام تتمركز فيها قوة سام عربية - روسية، او 
عربية - اوروبية مع مراقبين روس؟ االقتراحات ال تعد وال تحصى، 

واالهم ان القاسم المشترك الذي تنطلق منه جميع القوى المعنية 
)اميركا، اوروبا، تركيا، السعودية، قطر وروسيا( هو ان نظام بشار 
مات، وان الجهد يجب ان يتركز على حصر النار السورية بأسرع ما 

يمكن. على الطاولة اقتراحات ال تعّد وال تحصى، حول شكل النظام 
الجديد، والتركيبة، والسلطة، الجيش ومصير المخابرات. ولذلك 

امكن القول اننا بتنا في ربع الساعة االخير قبل انقاب المشهد في 
سوريا رأسا على عقب. ويبقى موقف ايران المتمسك بجثة بشار 

اشكالية يجري العمل على معالجتها، علما ان موقف ايران وتورطها 
مباشرة او عبر اداوتها المليشيوية مثل "حزب الله" ال يغير في المآل 

النهائي: لقد سقطت او تكاد نقطة االرتكاز االساسية اليران في 
المشرق العربي، اي "سوريا االيرانية"، ومعها سوف يكون مستقبل 

"حزب الله" باعتباره اهم استثمار ايراني في المشرق العربي، 
وسيكون اول المتأثرين بدفن نظام بشار، وتغير المشهد السوري.

مستقبل "حزب الله" مطروح من زاوية الوظيفة المقبلة التي 
يمكن ان يدفع لتأديتها نتيجة لهزيمة سوريا. فالعودة الى لبنان 

بأعداد كبيرة جدا من القتلى قياسًا بحجم البيئة الحاضنة والتنظيم 
نفسه، انما قد تحتاج الى تعويض في مكان ما، لبنان ساحة 

يستسيغ الحزب اللعب فيها على حافة الهاوية. كما ان هزيمة سوريا 
المنتظرة ربما استدعت من االيرانيين العمل على االمساك بورقة 

كاملة العناصر، ولبنان ساحة مرشحة ل�"طحشة " ايرانية تعويضية 
عن سوريا في محاولة لسيطرة تامة على الباد بكل مفاصلها 

ومؤسساتها السياسية والعسكرية واالمنية، حماية لاستثمار االهم 
خارج الحدود منذ الثورة سنة ١٩٧٩. وال ننسى ان طهران تدخل 

تدريجيا عصر سام مقنع مع اسرائيل، وبالتالي فإن "حزب الله" جزء 
من السام المقنع مع اسرائيل : انتهت ورقة ما يسمى "مقاومة".
والسؤال: بعد هزيمة سوريا، الى اين تستدير بندقية "حزب 

الله"؟ ونحو من؟
قصارى القول، ان "حزب الله" قد يصير اكثر خطورة كلما اقترب 

موعد دفن جثة نظام بشار وانهيار سوريا االيرانية.
اننا ندخل مرحلة شديدة الخطورة على لبنان.

ali.hamade@annahar.com.lb

زوايا ودوائر
علي حماده

جريج ناشد سالم استخدام صالحياته

استقالة املطران اسبيريدون خوري

أملت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة 
سيغريد كاغ "أن يبقى لبنان جوهرة 

الشرق، مستقرا وبعيدا من األخطار"، 
مشيرة الى "أن المجتمع الدولي يقف 

بجانب لبنان لمساعدته ودعمه".

ماذا يعني رد وزارة الداخلية
 النظام الجديد لـ"التيار الوطني الحر"؟

سالم دان تفجير الكويت:
 إصرار على الفتنة يف املنطقة

استقبل وزي��ر االع���ام رم��زي جريج 
ف��ي مكتبه ف��ي وزارة االع���ام أمس 
ال��ن��ائ��ب اي��ل��ي م���ارون���ي ال�����ذي ق���ال: 
"ب��ح��ث��ن��ا ف���ي االوض��������اع ال��س��ي��اس��ي��ة 
وض������رورة ان��ع��ق��اد م��ج��ل��س ال������وزراء، 
ال���م���ؤس���س���ة ال���ح���ك���وم���ي���ة ال���وح���ي���دة 
ال��ب��اق��ي��ة، الن ل��ب��ن��ان ف��ي ح��اج��ة ال��ى 
القرار والخدمات وصرف االعتمادات 
وتحريك العمل االداري في الدولة".

ال��م��ع��ي��ب ان تشل  وت����اب����ع: "م����ن 

المواطن  يعاني  وق��ت  المؤسسات 
النواب  اقتصادية"، مناشدًا  ازمات 
"ال�����ن�����زول ال�����ى ال���ب���رل���م���ان الن��ت��خ��اب 

رئيس للجمهورية".
وق������ال ج����ري����ج: "ك����ان����ت وج��ه��ات 
انعقاد  الى  بالنسبة  متقاربة  النظر 
مجلس الوزراء وضرورة أن يستعمل 
رئ�����ي�����س م����ج����ل����س ال����������������وزراء ت���م���ام 
س���ام ال��ص��اح��ي��ة ال��ت��ي منحه اي��اه��ا 

الدستور".

المقدس  االنطاكي  المجمع  تلقى 
ل��ل��روم االرث���وذك���س أث��ن��اء ان��ع��ق��اده 
ف���ي ال��ب��ل��م��ن��د رس���ال���ة م���ن ال��م��ط��ران 
اس���ب���ي���ري���دون خ�����وري م��ت��روب��ول��ي��ت 
زح��ل��ة وب��ع��ل��ب��ك وت��واب��ع��ه��م��ا يطلب 
ف��ي��ه��ا اع���ف���اءه م���ن رع���اي���ة أب��رش��ي��ت��ه 
ب��س��ب��ب ع����دم ق���درت���ه ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة 
الشيخوخة.  بسبب  ال��رع��ائ��ي  عمله 
ووافق المجمع على االستقالة مثنيا 
بذلها سيادته  التي  "الجهود  على 
المخلصة  ال��ط��وي��ل��ة  رع��اي��ت��ه  اث���ن���اء 

والمثمرة لألبرشية". وقرر:
ال��س��ي��ادة  "1 – اع��ت��ب��ار ص���اح���ب 
الكرسي  مطارنة  من  فخريا  مطرانا 
االنطاكي، يقيم في دار المطرانية 

بحسب طلبه محتفظا بكرامته.
2 – اعتبار أبرشية زحلة وبعلبك 

وتوابعهما أبرشية شاغرة.
وس����ي����ع����ّي����ن ص�����اح�����ب ال���غ���ب���ط���ة 
معتمدا بطريركيا لألبرشية يتولى 
مطران  انتخاب  يتم  ريثما  رعايتها 

أصيل لها".

"النهار"

ردت وزارة الداخلية التعديات التي 
أرسلت على النظام الداخلي ل�"التيار 
ال���وط���ن���ي ال����ح����ر"، ألس����ب����اب ت��ق��ن��ي��ة. 
م������اذا ي��ع��ن��ي ذل������ك؟ وه�����ل س��ُت��ج��رى 
االنتخابات وفق التعميم الذي عممه 
ال���ع���م���اد م��ي��ش��ال ع����ون ع��ل��ى ال������وزراء 
والنواب والمنسقيات محددا برنامجا 
انتخابات  زمنيا إلجرائها، وخصوصا 

الرئيس في أيلول؟
ق�����رار  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق  ال  اآلن  ال������ى 
الداخلية، علما ان التحضيرات جارية 
التواريخ إلج��راء االنتخابات  ووضعت 
ف���ي األق��ض��ي��ة وال��م��ن��س��ق��ي��ات. لكن 
ك��م��ا ذك����رت "ال���ن���ه���ار" س��اب��ق��ا، وف��ق 
م���ص���ادر ق��ان��ون��ي��ة، ال ي��م��ك��ن سحب 
ال���ن���ظ���ام ال���داخ���ل���ي م���ن ال��داخ��ل��ي��ة او 
اضافة اي تعديل عليه بعدما سّجل 
وأصبح نافذا، وان اي تعديل يحصل 
ووفقا  العامة  الهيئة  انتخابات  بعد 
النظام  المنصوص عليها في  لآللية 
ال��داخ��ل��ي. ف�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة نظرت 
ف��ي ال��م��وض��وع، وه���ي تعنى ب��االم��ور 
اإلداري������ة واإلج���رائ���ي���ة وف���ق ال��ق��ان��ون 
المقدم لديها، وال تعنيها الخافات 

داخ��ل اي حزب ألنها من اختصاص 
ال����م����خ����ت����ص، وه�������ي ردت  ال����ق����ض����اء 
ال��ت��ع��دي��ات وف���ق ال��ق��ان��ون، اي كما 
للشؤون  العامة  المديرية  الى  وردت 
السياسية واإلداري���ة في ال���وزارة في 
النسخة االول��ى للنظام التي أرسلت 
الى  وسّجلت والتعديات في حاجة 
م��ج��ل��س وط���ن���ي. ل����ذا ي��ع��ت��ب��ر اإلج����راء 

الذي اتخذته تقنيا بحتا ال اكثر.
ووفق مصادر معنية، اصبح العماد 
اما  ام��ام خيارين ال ثالث لهما:  ع��ون 
الذي  النظام  وف��ق  االنتخابات  اج��راء 
أرس��ل ال��ى الداخلية وال��ذي لم يكن 
نظاما رئ��اس��ي��ا. وع��ل��ى ه��ذا األس��اس 
وارس��ل  باسيل  اعترض عليه جبران 
ال���ت���ع���دي���ات ال�����ى ال���داخ���ل���ي���ة ول��ي��ف��ز 
م��ن ي��ف��ز، وإذا ف��از ه��و ي��ع��دل النظام 
م��ن المجلس ال��وط��ن��ي ال���ذي أف��رزت��ه 
االنتخابات. أما الخيار الثاني فهو ان 
يلغي عون االنتخابات او يؤجلها الى 

حين ترتيب البيت الداخلي.
ف����ي ان���ت���ظ���ار م����ا س��ت��ح��م��ل��ه األي�����ام 
ال��م��ق��ب��ل��ة ل��ن��اح��ي��ة ال���خ���اف���ات داخ���ل 
"التيار"، هل يعتبر عون رد الداخلية 
ال��ن��ظ��ام  وف���ق  ام سيسير  س��ي��اس��ي��ا، 

الذي أرسله هو في األساس؟

اس��ت��ن��ك��ر رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة ت��ّم��ام 
س���ام ال��ت��ف��ج��ي��ر ال����ذي ت���ع���ّرض له 
مسجد اإلمام الصادق في منطقة 
ال��ص��واب��ر ب��ال��ك��وي��ت، ووص��ف��ه بأنه 
"عمل دنيء يهدف الى زرع الفتنة 

في الصف الوطني الكويتي".
وق��ال في تصريح: "ام��ت��دت يد 
االرهاب إلى الكويت العزيزة لتقّدم 
ال��ذي  ال��م��دى  ع��ن  نموذجًا إضافيًا 
العقول الظامية  يمكن ان تبلغه 
في المسار التخريبي الخطير الذي 
بلدان  ف��ي  المتنقلة  آث���اره  نشهد 

منطقتنا العربية".
الدنيء  العمل  أض��اف: "إن ه��ذا 
في  مماثلة  جريمة  سبقته  ال���ذي 
م��دي��ن��ة ال����دم����ام ال���س���ع���ودي���ة قبل 
اسابيع، يظهر إصرار قوى الظام 
ع���ل���ى م���ت���اب���ع���ة م��خ��ط��ط��ه��ا ال���رام���ي 
في  الفتنة  وزرع  ال��ف��رق��ة  ب��ث  ال���ى 

ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة، وال���ض���رورة 
ال���ق���ص���وى الل����ت����زام أع���ل���ى درج����ات 
والحازم  القوي  والتصدي  اليقظة 
المتاحة،  الوسائل  بكل  ل��اره��اب 

وأوالها ساح الوحدة الوطنية".
الذين  اللبنانيين  "إّن  أض���اف: 
ت��ؤل��م��ه��م إراق�������ة ال������دم ال��ك��وي��ت��ي، 
ي���ت���ض���ام���ن���ون ف����ي ه������ذه ال��ل��ح��ظ��ة 
الحزينة مع الكويت الشقيقة أميرًا 
وحكومة وشعبًا، في مواجهة مثل 

هذه االعمال االجرامية".
وك���������ان س�������ام ال����ت����ق����ى س��ف��ي��ر 
ماروتي  ماسيمو  الجديد  ايطاليا 
إدارة ش��رك��ة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  ث���م 
ط����ي����ران ال����ش����رق األوس�������ط م��ح��م��د 
ال���ح���وت ف��س��ف��ي��ر ال���ع���راق ال��ج��دي��د 
العامري، كذلك  بندر  عباس  علي 
التمييزي  العام  المدعي  استقبل 

سمير حمود .

)داالتي ونهرا( الرئيس سالم مستقباًل محمد الحوت في السرايا أمس.  

المنسقة األممية مع طفل سوري، خالل جولتها في مستشفى مرجعيون، وبدا النائب هاشم والجنرال بورتوالنو والدكتور 
رونيت ضاهر( كالكش.  

كاغ يف مرجعيون وحاصبيا:
املجتمع الدولي يقف بجانب لبنان

مرجعيون، حاصبيا – "النهار"

ج����ال����ت ك������اغ أم������س ف����ي م��رج��ع��ي��ون 
وح��اص��ب��ي��ا، ق��ب��ل أق���ل م��ن أسبوعين 
م����ن زي����ارت����ه����ا ل���ن���ي���وي���ورك م����ن أج���ل 
إط�����اع م��ج��ل��س األم�����ن ال����دول����ي على 
ال���ق���رار 1701 ووض���ع  س��ي��ر ت��ط��ب��ي��ق 
المنطقة. ووصلت في مروحية دولية 
م��ن ب��ي��روت ال���ى م��ق��ر ق��ي��ادة القطاع 
الشرقي، وكان في استقبالها القائد 
العام ل�"اليونيفيل" الجنرال لوتشيانو 
ب��ورت��والن��و، وق��ائ��د ال��ق��ط��اع ال��ج��ن��رال 
خ��وس��ي��ه ك���ون���دي، ال���ل���ذان أط��ل��ع��اه��ا 
ال��دول��ي��ة وجهودها  ال��ق��وة  على عمل 
القرار  لتطبيق  اللبناني  الجيش  م��ع 
المرافق  وال��وف��د  انتقلت  ث��م   .1701
الى مستشفى مرجعيون، حيث كان 
هاشم  قاسم  النائب  استقبالها  في 
وم��م��ث��ل وزي���ر ال��م��ال ال��م��ح��ام��ي أسعد 
الدكتور  المستشفى  وم��دي��ر  ي��زب��ك 
م��ؤن��س ك��اك��ش ال���ذي أطلعها على 

وضع المستشفى. 
ل���زي���ارت���ه���ا  "أن  ك������اغ  وأوض�����ح�����ت 
ث��اث��ة أه�����داف: م��ت��اب��ع��ة ال��وض��ع عند 

 1701 ال��ق��رار  وتطبيق  االزرق  ال��خ��ط 
ع��ب��ر ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل، م��ت��اب��ع��ة ت��داع��ي��ات 
ال���ت���ط���ورات ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة وال سيما 
االزمة السورية التي نعلم بأن تأثيرها 
أق���وى ف��ي الشمال وال��ش��رق، غير أن 
���ر أي��ض��ا ب��س��ب��ب وج���ود 

ّ
ال��ج��ن��وب ت���أث

الاجئين السوريين. واألمم المتحدة 
ت��ت��اب��ع ال���وض���ع ل���ت���رى ك��ي��ف ت��س��اع��د 
ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ه��دف تقديم 
ال���خ���دم���ات ال����ى ال��م��واط��ن��ي��ن وزي�����ادة 
التنمية، ألن السلم واألمن متوازيان 
االن��س��ان،  التنمية وح��ق��وق  م��ع عمل 
فوجود مليون ونصف مليون سوري 
أمر صعب للبنان، والمجتمع الدولي 

بجانبه لمساعدته".
وأش��ارت ال��ى "أن توقيت جولتها 
ف����ي ال���ج���ن���وب ي���أت���ي ق���ب���ل زي���ارت���ه���ا 
ل���ن���ي���وي���ورك ف����ي 8 ت���م���وز ال��م��ق��ب��ل، 
إلح����اط����ة م���ج���ل���س األم�������ن ف����ي ش���أن 
نعتبره  ال����ذي   1701 ال���ق���رار  تطبيق 
حجر األس��اس واالهتمام". واش��ادت 
بدور "اليونيفيل" في الجنوب، سواء 
ف��ي تقديم  أم  األم��ن��ي��ة،  م��ع مهّمت�ها 
ال���م���س���اع���دات االن���س���ان���ي���ة ال����ى أب��ن��اء 

المنطقة".
ث����م ان��ت��ق��ل��ت ال�����ى ب���ل���دي���ة ش��ب��ع��ا، 
وقائد  وك��ون��دي  ب��ورت��والن��و  يرافقها 
ال��ك��ت��ي��ب��ة ال��ه��ن��دي��ة ال��ك��ول��ون��ي��ل برتا 
ساها، حيث استقبلهم النائب هاشم 
ورئيس البلدية رئيس اتحاد بلديات 
ال����ع����رق����وب م���ح���م���د ص���ع���ب واع����ض����اء 
المجلس ال��ب��ل��دي. ودع���ا ص��ع��ب ال��ى 
الموضوعة  الخطة  النظر في  "إع���ادة 
في شأن الاجئين السوريين، حيث 
ات���ف���اق س��اب��ق��ا ع��ل��ى التنسيق  ك����ان 
وال�����ت�����ع�����اون م�����ع ال����ب����ل����دي����ات، ول��ك��ن 
التنسيق لم يحصل، وبقيت البلدية 

تتخبط وحدها في هذه األزمة". 
وأكدت كاغ "التزام اليونيفيل من 
وال��ض��ب��اط  لوتشيانو  ال��ج��ن��رال  خ���ال 
مع  القرار 1701 خصوصًا  الحاضرين 
ازدي����اد ن���زوح ال��س��وري��ي��ن ال��ذي��ن فاق 
ع���دده���م 1،2 م��ل��ي��ون ن�����ازح، وه��ن��اك 
منظمات كثيرة تابعة لألمم المتحدة 
ت��ت��ع��ام��ل م���ع ال���وض���ع، ون��ع��م��ل أي��ض��ا 
لقيام تعاون مع البلديات والحكومة 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، وت����ق����دي����م ال����خ����دم����ات 
اإلن��س��ان��ي��ة وال��ت��رب��وي��ة، ال��ح��ف��اظ على 
اإلس���ت���ق���رار. ون��ت��ط��ل��ع ك��ذل��ك ال���ى أن 
ت���ت���ع���اون األم�����م ال��م��ت��ح��دة م���ن خ��ال 
اقامة خطة تنموية في المناطق التي 
تستقبل النازحين، سواء في الشمال 

او في الجنوب".
وش��������دد ه����اش����م ع����ل����ى "ال����ع����اق����ة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة م���ع ق����وات ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل"، 
وام��ل في "زي��ادة الخدمات اإلنمائية 

والتنموية واإلنسانية".

وزير عربي لـ"النهار": تعّثر االنتخاب مفتوح
ألن عون ال يتجاوب دوليًا وال محليًا

عامًا.
ول��ف��ت ال���ى أن ال��م��رش��ح ال��ث��ان��ي، 
وه���������و رئ������ي������س ح���������زب "ال�������ق�������وات 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة" س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع ي��ب��دي 
ليونة أك��ث��ر، وق��د أك��د أن��ه مستعد 
ل���ان���س���ح���اب م����ن ال���م���ع���رك���ة ول��ك��ن 
ل���ي���س ل����ع����ون. والح������ظ أن إص�����رار 
على خوض  الوطني"  "التيار  زعيم 
ت���راج���ع، يضعه  م��ن دون  ال��م��ع��رك��ة 
من  ع��دد كبير  مواجهة  تقريبًا في 
ال���ت���ي تشكل  ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة 
وفي  للبنان.  السياسية  المكونات 
م���وازاة ذل���ك، ي��رس��ل الرئيس نبيه 
بري، وهو قطب في قوى الثامن من 
آذار، جميع نواب كتلته الى ساحة 
النجمة ليكونوا الى جانب نواب 14 

آذار في جلسات االنتخاب.
المشكلة تكمن  أن  الوزير  ورأى 
ف����ي أن ع�����ون م�����اض ف����ي م��ع��رك��ت��ه 
الذي  موقفه  ويعزز  النهاية،  حتى 
رئ���ي���س  ان����ت����خ����اب  اآلن  ال������ى  م���ن���ع 
للباد ب��اج��ت��ه��ادات م��ض��ادة ل���"ن��داء 
ال��خ��ط��ر  ون�����اق�����وس  ح������زي������ران"   25
االقتصادي  اللقاء  ه��ذا  ال��ذي قرعه 
وال��ع��م��ال��ي وال��ن��ق��اب��ي أول م��ن أمس 
انهيارات  من  محذرًا  "ال��ب��ي��ال"،  في 
تهدد الباد. أما عون فرّد بأن ذلك 
ت��ه��وي��ل ف��ي غ��ي��ر م��ك��ان��ه، متسلحًا 

بحجم الودائع وبنسبة النمو.
وأك�������د أن ع�����ون أع����ط����ب ج��م��ي��ع 
ال����م����ح����اوالت ال���ت���ي أج���رت���ه���ا ب��ع��ض 
الدول لمساعدة لبنان على اجتياز 
هذه المرحلة، وفي مقدمها فرنسا، 
وال��م��س��اع��ي ال��ح��م��ي��دة ال���ت���ي أب���دى 
به.  للقيام  اس��ت��ع��داده  الفاتيكان 
أما على المستوى المحلي، فقد بّح 
صوت البطريرك بشارة الراعي وهو 
يدعو الى االنتخاب في أقرب وقت، 
من دون أن ننسى مساعيه مع عدد 
م��ن ال����دول ال��ك��ب��رى واألم���ي���ن ال��ع��ام 

لامم المتحدة بان كي – مون.
وخ��ت��م ب���أن األخ��ط��ر ه��و أن ع��ون 
منذ  ال��ن��واب ويعطل   مجلس 

ّ
يشل

نحو ثاثة أسابيع جلسات مجلس 
ال�����وزراء ألن���ه ي��ري��د أن يعين ق��ائ��دًا 
أيلول  ان��ت��ظ��ار 23  راف��ض��ًا  للجيش 
المقبل موعد انتهاء التمديد األول 
للقائد الحالي للجيش العماد جان 

قهوجي.

khalil.fleyhane@annahar.com.lb

خليل فليحان

الى  رأس  دون  م��ن  لبنان  سيبقى 
أج������ل غ���ي���ر م����ح����دد. ه������ذه خ��اص��ة 
تبادل معلومات بين سفراء أجانب 
ت��داول  بعد  لبنان  ل��دى  معتمدين 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ع��ل��ى ه���ام���ش م��ؤت��م��ر 
ب����ي����روت ال���������وزاري ل����ل����دول ال��ع��رب��ي��ة 
المتوسطية الذي عقد في بيروت 
االرب��ع��اء ال��م��اض��ي. وع��ّب��ر وزي���ر دول��ة 
التقاهم  الذين  للمسؤولين  عربية 
ب��ع��د اخ���ت���ت���ام ال��م��ؤت��م��ر ع���ن اس��ف��ه 
الستمرار الفراغ الرئاسي 13 شهرًا 
ول���ي���س م���ن ب���ارق���ة أم����ل ت���ل���وح في 
في  انتخاب  بامكان حصول  االف��ق 
المدى المنظور. ولفت المسؤولين 
ال�����ى ق���ل���ق ب������اده ال���ب���ال���غ م����ن ت��ع��ث��ر 
ان���ت���خ���اب رئ���ي���س ي��ع��ي��د ال����ى قصر 
السياسية  الحياة  ف��ي  دوره  بعبدا 
اللبنانية. واعتبر أن استمرار الحالة 
ع��ل��ى ه����ذا ال���م���ن���وال ي���ع���ّرض ال��ب��اد 
للمصير المجهول سياسيًا وأمنيًا، 
وال سيما أن لهيب األزمة السورية 
أربع سنوات تقريبًا  المشتعل منذ 
يأخذ مناحي تغييرية أساسية ضد 
انفكوا  م��ا  االرهابيين  وأن  النظام، 
يهاجمون مواقع الجيش المنتشرة 

ف��ي م��ح��ي��ط ع��رس��ال وع��ل��ى ال��ت��ال. 
ال���دول الخمس  كما أن م��ف��اوض��ات 
ال��دائ��م��ة  ال��ع��ض��وي��ة  ال���ك���ب���رى ذات 
زائد المانيا مع إيران حول برنامجها 
ال��ن��ووي، ق��د ي��ؤج��ل توقيعه ال��ذي 

كان مقررًا بعد ثاثة أيام.
التنافس حول  واستغرب حصر 
بمرشحين  ال��رئ��اس��ي  االس��ت��ح��ق��اق 
وف���ي ش��ك��ل غ��ي��ر م��ت��ك��اف��ئ، أي أن 
تأمين  ف��ي وسعه  ليس  منهما  أي��ًا 
ال���ن���ص���اب ال��ق��ان��ون��ي ل��ع��ق��د جلسة 
"ت��ك��ت��ل  رئ����ي����س  وأن  ان���ت���خ���اب���ي���ة، 
ميشال  النائب  واالص���اح"  التغيير 
ع�����ون ي��ع��ت��ب��ر ن��ف��س��ه ه����و ال��م��ؤه��ل 
القوي  المسيحي  الرئيس  ليكون 
ال��ذي سيعيد ال��دور المسيحي في 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، الن����ه يتمتع  ال��م��ع��ادل��ة 
بقاعدة شعبية ولديه كتلة نيابية 
ي���خ���وض أي  وازن��������ة، وي����رف����ض أن 
معركة ضد جعجع، معتبرًا أن على 
هو  ليكون  ل��ه  ينسحب  أن  األخ��ي��ر 
ل��م يستطع  رئ��ي��س ت��س��وي��ة. لكنه 
وتستمر  الشروط،  تلك  فرض كل 
الباد من دون رئيس حتى إشعار 
آخ��ر، فيما ه��و يزعم خ��وض معركة 
استرجاع الدور المسيحي للرئاسة 
 أي ال������ى م����ا ك������ان ع���ل���ي���ه ق���ب���ل 20
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مي عبود ابي عقل

م����وج����ود دائ�����م�����ا، ف����ي االح���ت���ف���االت 
الثقافية والمهرجانات الفنية مشجعًا 
اللقاءات واالجتماعات  وداعمًا، وفي 
الحكومة  وف��ي  م��ش��ارك��ًا،  السياسية 
ممثال  واالص�����الح"  التغيير  و"ت��ك��ت��ل 
البلد. ف��ي ظل  لمكّون اس��اس��ي ف��ي 
التي  والحكومية  السياسية  االزم����ة 
ي��ج��ت��ازه��ا ل��ب��ن��ان، أي���ن ت��ي��ار ال��م��ردة؟ 
وهل هو راٍض عما يجري؟ والى متى 
سيقبل سياسة التعطيل ويغطيها 
؟ رغم سياسة الصمت التي يتبعها 
عريجي  كسر  وزعيمه،  تيار"المردة" 
ال������ج������دار وت�����ح�����دث ال�������ى "ال����ن����ه����ار" 

بديبلوماسيته المعهودة. 
¶ 25 ج��ل��س��ة الن��ت��خ��اب رئ��ي��س وال 
تحضرون. ماذا تنتظرون، وما الذي 

يجعلكم تحضرون؟
- نحضر عندما يتوفر المناخ النتخاب 
رئيس جمهورية يتمتع بمواصفات 
م��ع��ي��ن��ة ت��س��م��ح ل���ه ب����أن ي��ل��ع��ب دورًا 
ك���ام���اًل ف���ي ه����ذا ال���ظ���رف ال��ح��س��اس. 
وطالما هذا االمر غير متوفر نمارس 
ح���ق���ن���ا ال�����دس�����ت�����وري ب����ع����دم ح���ض���ور 

جلسات االنتخاب.
¶ وما هي هذه المواصفات المطلوبة 

في شخص الرئيس؟
شعبية  بحيثية  يتمتع  ان  ي��ج��ب   -
وس����ي����اس����ي����ة م����ق����ب����ول����ة، وب���ح���ض���ور 
وشخصية يؤهالنه للعب هذا الدور، 
وال ي��ك��ون م���ن ال���رؤس���اء ال��ع��ادي��ي��ن، 
ألن ال��ظ��رف دق��ي��ق ج���دًا، وه���ذا اعلى 
ويفترض  الدولة  في  مركز مسيحي 
ان يتبوأه شخص يريح المسيحيين 

ف�����ي ل����ب����ن����ان، وي���ب���ع���ث رس�����ال�����ة ال���ى 
المسيحيين ف��ي ال��ش��رق ان��ه ال ي��زال 
اشخاص  يتبوأها  م��راك��ز  لهم  يوجد 

يمثلونهم فعليا.
¶ ال��ب��ط��ري��رك ال���راع���ي دع���ا ف��ري��ق��ي " 
8 و 14 آذار"ال����ى اع��الن مرشحيهم، 
والنزول الى البرلمان لممارسة اللعبة 
ال���دي���م���وق���راط���ي���ة. ه���ل ت��ل��ب��ون ه��ذه 

الدعوة؟
- نظريا الدعوة منطقية، ولكن واقع 
ال���ح���ال ف���ي ل��ب��ن��ان واالن���ق���س���ام ال��ح��اد 
ف��ي��ه، اض��اف��ة ال���ى االح�����داث ال��ج��اري��ة 
في المنطقة وارتباط الوضع اللبناني 
فيها، كلها امور  تجعل من الصعب 
ت��ل��ب��ي��ة ه�����ذه ال�����دع�����وة وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا. 
ف��ق��ط شكليا  يتعلق  ال  وال��م��وض��وع 
ب��ال��ن��زول ال���ى ال��ب��رل��م��ان ب��ل يقتضي 
الرئيس او على االق��ل  االت��ف��اق على 
على صفاته ثم نذهب الى البرلمان. 
¶ اي��ن اصبحت ال��ع��ودة ال��ى مجلس 

الوزراء؟
- ن���ح���ن ل��س��ن��ا م��ق��اط��ع��ي��ن ل��م��ج��ل��س 
الحكومة  رئيس  دع��ان��ا  واذا  ال����وزراء، 
الدعوة.  آذار"  سنلبي نحن وزراء" 8 
ول��ك��ن "ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر" لديه 
ش����رط اس���اس���ي وه����و م��ن��اق��ش��ة بند 
التعيينات العسكرية وبتها قبل اي 
امر آخر، ونحن كحلفاء له متضامنون 
م��ع��ه ف��ي ه���ذا ال��م��وق��ف. سنلبي اي 
دع��وة، على ان يوضع هذا الموضوع 
وبعدها  االع��م��ال،  ج���دول  رأس  على 

نرى كيف تتطور االمور.
¶ الوزراء الباقون اعلنوا استعدادهم 
وان��ت��م تصرون  ال��م��وض��وع،  لمناقشة 
على بته، فما الحل؟ والى متى يبقى 

مجلس الوزراء معطاًل نتيجة ذلك؟
- ن���ح���ن ن����أم����ل م����ن ج���م���ي���ع ال���ف���رق���اء 
ال��ت��ح��س��س ب��ال��م��س��ؤول��ي��ة وم��ع��ال��ج��ة 
بما  الكبير  االشكالي  الموضوع  ه��ذا 
مجلس  ال��ى  بالعودة  للجميع  يسمح 
الوزراء والعمل لما فيه مصلحة لبنان.
¶ ك���م���ك���ّون ف���ي " ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر 
يلعبه  دور  م���ن  أل���ي���س  واالص��������الح" 
وتقريب  المواقف  لتليين  "ال��م��ردة" 

وجهات النظر؟
- نحن لدينا وجهة نظر نناقشها مع 
الحلفاء، وارتأينا بنتيجتها التضامن 

مع "التيار الوطني الحر".
¶ يعني تسلمون كليًا باالمر؟

استقالليتنا  ل��دي��ن��ا  ب���ل  ن��س��ل��م  ال   -
وم��ب��ادئ��ن��ا. ل��ك��ن ك��م��وق��ف سياسي 
رأينا انه في هذا الموضوع وفي هذا 
ال��ظ��رف علينا ال��ت��ض��ام��ن م��ع "ال��ت��ي��ار 

الحر".
¶ م��ا صحة م��ا يحكى ع��ن ات��ص��االت 
بين التيار الوطني والقوات من جهة 
وال����م����ردة م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة م���ن اج��ل 

االستحقاق الرئاسي؟
ك��ن��ع��ان  اب���ره���ي���م  ال���ن���ائ���ب  زار   -

ال�����وزي�����ر س���ل���ي���م���ان ف��رن��ج��ي��ة 
ووض��ع��ه ف��ي أج���واء االتفاق 

ال����ذي ال ي��ش��م��ل ف��ي االص����ل رئ��اس��ة 
مع  ت��واص��ل  على  ونحن  الجمهورية، 
"القوات اللبنانية"، وال شيء جديدًا 

في شأن االستحقاق.
ع��ل��ى الساحة  "ال���م���ردة"  اي���ن دور   ¶
ال���م���س���ي���ح���ي���ة وال����س����ي����اس����ي����ة؟ وه���ل 
تكتفون بالحضور وانتظار ما يقرره 

اآلخرون؟
- اب�������دًا. ن���ح���ن م����ك����ّون اس����اس����ي في 
الموضوع  وإن كان  الوطنية،  الحياة 
لدينا،  قصوى  اهمية  ل��ه  المسيحي 
لكننا ن���رى االم����ور دائ��م��ًا م��ن منظار 
وط��ن��ي، ون��ح��ن ف��ي ت��ش��اور دائ���م مع 
ال��ح��ل��ف��اء وغ��ي��ر ال��ح��ل��ف��اء، ول��ن��ا موقف 
في كل شاردة وواردة، وتضامننا مع 
"التيار الوطني" في مسألة الحكومة 
ه���و م��وق��ف ب��ح��د ذات�����ه، وال م���رة كنا 
نتفرج بل نأخذ المواقف التي يمليها 
علينا ضميرنا اوال وتاريخنا السياسي 

واحيانا اللحظة السياسية 
بحد ذاتها ثانيا .
¶ ه����ل ان����ت����م م��ع 

ت��ع��ي��ي��ن ق��ائ��د 
بغض  جيش، 
ال������ن������ظ������ر ع���ن 
ال������ش������خ������ص، 
ق��ب��ل ان��ت��خ��اب 
رئ�����������������ي�����������������س 

جمهورية؟
م�����������ن   -

االفضل طبعًا وجود رئيس جمهورية 
ي���ش���ارك ف���ي ت��ع��ي��ي��ن ق��ائ��د الجيش 
كونه من الناحية الدستورية القائد 
االعلى للقوات المسلحة ، وتاريخيًا 
اساسية  كلمة  الجمهورية  لرئيس 
في تعيينه. ولكن انتخاب الرئيس 
الفراغ  الينا  وبالنسبة  راه��ن��ا،  متعثر 
في قيادة الجيش االسوأ هو، لذلك 
التوافق على تعيين  نتمنى ان يتم 
قائد جيش، وفي حال عدم التوافق، 
اعلنا اننا مع التمديد لقائد الجيش. 
وهنا اغتنم الفرصة ألقول ان ل�"تيار 
ال���م���ردة" ك��ام��ل ال��ث��ق��ة ب��ال��ع��م��اد ج��ان 
وفي  ال��ج��ي��ش.  وبمؤسسة  قهوجي 
ه����ذا ال���ظ���رف ال��ص��ع��ب م���ن ال���واج���ب 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ج��م��ي��ع ال�����وق�����وف خ��ل��ف 
ال��ج��ي��ش، وت��ج��ن��ب ك��ل م��ا م��ن شأنه 

زعزعة الثقة به.
¶ تبين ان هناك 102 عميد ركن في 
يتسلم  ان  منهم  ألي  يحق  الجيش 
حرمانهم  فلماذا  الجيش  قيادة 

هذا الحق؟
- "ال���ت���ي���ار ال���وط���ن���ي" رش��ح 
العميد ش��ام��ل روك���ز ال��ذي 
يتمتع بالصفات االخالقية 
لتولي  ال��الزم��ة  والقيادية 
ق����ي����ادة ال���ج���ي���ش، ول��ك��ن 
وج��������ود  ي�����ن�����ف�����ي  ال  ه�����������ذا 
ض���ب���اط آخ���ري���ن ي��س��ت��ح��ق��ون، 
الرتبة وح��ده��ا ال تخول  اال ان 
ي���ك���ون  ان  ال����ض����اب����ط 
ق����������ائ����������دا، 

اخ��رى.  م��واص��ف��ات  تلزمها  فالقيادة 
وم���ن ح��ق ال��ت��ي��ار، ك��م��ك��ون سياسي 
في التركيبة السياسية القائمة، ان 

يرشح من يشاء.
أحدًا  ان ترشحوا  اال يمكن  وانتم   ¶

من هؤالء الضباط؟
- لنا ثقة بكفاءة العميد شامل روكز 

وقدراته .
¶ ال��ه��ي��ئ��ات االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي البلد 
الحكومة واين  تطلق الصرخة فأين 

القوى السياسية؟
ت��ط��ل��ق  ان  ال����ه����ي����ئ����ات  ح������ق  م������ن   -
ص��رخ��ت��ه��ا ف��رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة غير 
م���وج���ود وم��ج��ل��س ال����ن����واب م��ع��ط��ل، 
وأعلنا اننا ال نحبذ تعطيله وفي حال 

ال��دع��وة ال��ى جلسة س��ن��ش��ارك، ومن 
يسألوا،  ان  وال��ش��ع��ب  الهيئات  ح��ق 
وع��ل��ى ال��م��س��ؤول��ي��ن م��ع��ال��ج��ة ال��وض��ع 
االقتصادي والمعيشي الدقيق، علما 
ليست  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��م��ش��اك��ل  ان 
ج���دي���دة  وت��راك��م��ت ب��ف��ع��ل االزم����ات 
الجميع  ويتحمل  ع��دة  س��ن��وات  منذ 

مسؤولية ما وصلنا اليه.
 ¶ م������ا رأي����������ك ب�����ط�����رح ف����ي����درال����ي����ة؟
- ن��ح��ن ض���د ال���ف���ي���درال���ي���ة ب��ال��م��ب��دأ، 
ونحبذ الالمركزية االدارية الموسعة. 
¶ هل تؤيدون فكرة استطالع الرأي 

المسيحي وهل تلتزمون نتائجها؟
-  كتيار مردة لنا حضورنا السياسي 
وال����ش����ع����ب����ي،  ول����ن����ا ث���ق���ة ب��م��واق��ف��ن��ا 
وب��ت��اري��خ��ن��ا ال��س��ي��اس��ي، وب��ال��ت��ال��ي ال 
نخشى استطالعات الرأي ونتائجها. 

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

ن�������دد ال����رئ����ي����س س����ع����د ال����ح����ري����ري 
"ب������االع������ت������داءات اإلره�����اب�����ي�����ة ال���ت���ي 
ت��ن��اق��ل��ت��ه��ا األخ�����ب�����ار م����ن ال���ك���وي���ت 
ان���ه���ا  ورأى  وت������ون������س"،  وف����رن����س����ا 
"حلقة جديدة في مسلسل خطير 
ومشبوه، ال وظيفة له سوى اإلساءة 
الى االسالم والنفخ في رماد الفتنة 

بين المسلمين".
وقال في بيان أمس "ان التفجير 
المساجد في  ال��ذي استهدف احد 
الكويت، وأحد الفنادق في مدينة 
سوسة، يقدم الدليل القاطع على 
ان خاليا الشر التي قامت بعمليات 
ان����ت����ح����اري����ة اج����رام����ي����ة ف�����ي ال����دم����ام 
وال��ق��ط��ي��ف وغ��ي��ره��م��ا، ه���ي نفسها 
لتفجير  ال��غ��در  أدوات  تجند  ال��ت��ي 
المساجد والفنادق، وتشوه صورة 
االسالم في عيون العالم، وهي التي 
ب���وق���وع القتلى  ت��ت��س��ب��ب ك���ل ي���وم 
المسلمين،  صفوف  ف��ي  والجرحى 

بدعوى الجهاد إلقامة دولة الخالفة، 
ونشر الفكر المتطرف والضال على 

أنقاض الدول والمجتمعات".
ي��ع��م��ل  االره�����������اب  "ان  أض���������اف: 
ع��ل��ى خ��ط��وط ال��ف��ت��ن��ة ال��ك��ب��رى بين 
المسلمين، وه��و ما يجب ان يبقى 
محل حذر كل المعنيين في حماية 
ال��وح��دة االس��الم��ي��ة وق��ط��ع الطريق 
ال��ب��ل��دان  ب��س��الم��ة  المتالعبين  ع��ل��ى 

العربية واستقرارها.
وان���ن���ا اذ ن��ع��ل��ي ال���ص���وت م��ج��ددًا 
ض��د االره�����اب واع��م��ال��ه اإلج��رام��ي��ة، 
ونعبر بأشد العبارات عن استنكارنا 
ل���ل���ت���ف���ج���ي���رات ال����ت����ي اس���ت���ه���دف���ت 
نتوجه  وف��رن��س��ا،  وت��ون��س  الكويت 
بأصدق مشاعر العزاء من سمو أمير 
الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح والرئيس التونسي الباجى 
الفرنسي  والرئيس  السبسى  قائد 

فرنسوا هوالند".

عريجي لـ"النهار": لنا ملء الثقة بقهوجي وندعم "التيار" يف ترشيح روكز
لن نقاطع الحكومة وال البرملان وال نخشى استطالعات الرأي

من المحاماة الى الوزارة، خطوة نوعية سجلها روني عريجي، تتوج 
مسيرته السياسية والنضالية في تيار "المردة". لم يشترط  وزارة 

سيادية تعطيه هالة ومكانة، بل قبل بوزارة الثقافة التي ال تتجاوز 
موازنتها 0,9 % من موازنة الدولة، وحقق فيها انجازات وتعيينات، 
واعطاها من قلبه ووقته وعقله وفكره، فجعل لها مكانة مميزة. 

الحريري نّدد بالتفجيرات: 
وظيفتها اإلساءة الى اإلسالم

النزول الى جلسة االنتخاب 
يقتضي التوافق على 

الرئيس أواًل

النظام السوري الجئ يف بيروت
التقديرات االولية لحجم اللجوء السوري الجديد الذي ينتظره 

المسؤولون تدور حول نصف مليون الجئ سيتدفقون على لبنان 
عموما وبيروت خصوصًا. والالجئون الجدد هم للمرة االولى منذ 

بداية االزمة السورية سيأتون من دمشق التي بدأت تتحّضر 
ل�"عاصفة الجنوب" التي انطلقت من درعا. وعندما يجري الحديث 
عن الجئين من دمشق فمعنى ذلك أن مئات االلوف من العلويين 

والمسيحيين الذي يشكلون البيئة الحاضنة للنظام سيكّونون 
الموجة الجديدة للجوء وهم آخر المجموعات في سوريا التي بقيت 

في االعوام االربعة االخيرة من الحرب السورية في العاصمة.
ال تعني هذه التطورات المرتقبة أن دمشق ستسقط بيد 

المعارضة التي ستتدفق من الجنوب السوري. بل تعني، وفق ما 
شرحه السفير االميركي السابق روبرت فورد قبل أيام، أن العاصمة 

السورية ستتحول "ساحات للمعركة ما يعني توافد المزيد من 
الالجئين السوريين الى الحدود"، مشيرًا  الى ما سماه "السيناريو 

االكثر إحتماال" وفيه نشوء "منطقة يسيطر عليها العلويون 
وميليشيا "حزب الله" المدعومون من إيران وروسيا على طول 

الحدود مع لبنان على ساحل البحر االبيض المتوسط". 
لكن، لماذا يستمر تدفق الالجئين على لبنان وخصوصًا الجئي 

النظام بدال من االنتقال الى المنطقة التي يتحدث عنها السفير 
االميركي؟ اللبنانيون المحسوبون على بيئة "حزب الله" من الذين 

يتمكنون من الوصول الى هذه المنطقة يروون أن الخراب هو 
السائد في كل االماكن التي فرض النظام وحلفاؤه على سكانها 

هجرها ال سيما محافظة حمص الشاسعة. وبالتالي سيصعب على 
سكان دمشق ان ينتقلوا الى العيش في "دويلة" ال تمتلك أيا من 

مكونات الحضارة التي عرفوها في عاصمة بالدهم. في المقابل، 
يبدو أن النظام االيراني مضطر الى التعامل مع واقع نفور سوريي 
النظام من العيش في "المحمية" الجديدة. ولذا تقول المعلومات 
المتداولة في أوساط شيعية أن طهران مهدت الطريق الى تغيير 

ديموغرافي واسع النطاق تمثل بمخطط نفذه النظام السوري  
وأدى الى إتالف قيود مئات االلوف من المواطنين في حمص مقابل 

بدء عملية تجنيس ضخمة أللوف االفغان الشيعة الذين يعيشون 
في مخيمات في إيران منذ عقود بسبب حرب أفغانستان التي 

نشبت في ثمانينات القرن الماضي. وهؤالء االفغان الذين أبصروا 
النور في مخيمات إيران تحولوا الى جنود بتصرف النظام االيراني 

الذي بعث بهم الى سوريا لكي يقاتلوا دفاعا عن نظام االسد ولكي 
يحظوا بفرصة الحصول على جنسية سورية.

بين البرقيات المصّنفة في إطار ما سّمي "ويكيليكس" الخارجية 
السعودية واحدة تتحدث عن وصول قائد الحرس الثوري قاسم 

سليماني الى لبنان في آذار 2013 وهي زيارة "سبقها إجتماع في 
دمشق لتنسيق المهمات"، منها "إخالء مدينتّي حمص والرستن 
من أبنائها السّنة لضمهما الى الدولة العلوية". البرقية صدقت، 

لكن الدويلة  صالحة لعيش سوريي أفغانستان فقط!

ahmad.ayash@annahar.com.lb

في منتهى الجد
أحمد عياش

عريجي:
دعوة البطريرك 

مـــنـــطـــقـــيـــة 
تنفيذها  لكن 

صعب.  
  )سامي عياد(
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اليوم العاملي ملكافحة املخدرات:
 جعجع: قضية تخّص "8 آذار" أيضًا

 

البطريرك يوحنا افتتح املركز اإلعالمي االنطاكي:
نحن كنيسة ال تهاب العباب

 مسّلحون وقعوا يف مكمن يف جرود عرسال
 سقوط قتلى وجرحى  وسحب جّثتين

4 ملّفات وُتطوى قضية البارد أمام العدلي
تونسي لم يحضر مّرتين بداعي املقايضة

 

ن���ظ���م ح�����زب "ال�����ق�����وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة" 
لمكافحة  العالمي  ال��ي��وم  لمناسبة 
ال����م����خ����درات ن������دوة م���وس���ع���ة ت��ح��ت 
ع��������ن��������وان: "ألن�����������و ح�����ي�����ات�����ك اب�������دى 
 ،"Because your life counts"

في المقر العام في معراب. 
ميشال  الرئيس  ممثلة  وح��ض��ره 
شبطيني،   أليس  ال��وزي��رة  سليمان 
ال���ن���ائ���ب ع���اط���ف م���ج���دالن���ي م��م��ث��ا 
ال���رئ���ي���س س���ع���د ال����ح����ري����ري، م��م��ث��ل 
واالص���اح"  التغيير  "تكتل  رئيس 
روج���ي���ه ع������ازار، وال���������وزراء: وائ�����ل اب��و 
ف����اع����ور، اش�����رف ري���ف���ي، ال���ي���اس بو 
ن���ه���اد  ف�����ري�����ج،  ن���ب���ي���ل دو  ص����ع����ب، 
المشنوق والنواب: ستريدا جعجع، 
ف����ادي ك����رم، ج����وزف م��ع��ل��وف، ايلي 
ك���ي���روز، روب���ي���ر غ���ان���م، ام��ي��ن وه��ب��ه، 
شانت جنجنيان، انطوان سعد، الى 

وزراء ونواب سابقين وشخصيات.
اس��ت��ه��ل ج��ع��ج��ع ب��ت��ح��ي��ة ال����ى اب��و 
ف��اع��ور وق���ال أن��ه غ��ّي��ر طريقة عمل 
ال�������وزراء ب��ال��ق��ائ��ه ح���ج���رًا ف���ي ال��م��ي��اه 

ال��ف��اس��دة. م��ذك��رًا ب��أن "ال��م��خ��درات 
ت��س��ل��ب ك����ل ان����س����ان ح���ري���ت���ه، ف��ا 
سيادة على نفسه وال استقال وال 
طموح  اي  عندنا  ي��ك��ون  ان  يمكن 
في اي وطن حين تكون المخدرات 
م���ن���ت���ش���رة ف����ي ال���م���ج���ت���م���ع���ات. ه���ذا 
الموضوع ال يخصنا بالذات كقوى 
14 آذار بل يخص ايضًا 8 آذار اكثر 
منا ماحظًا انهم ال ينتفضون ألمور 
ك���ه���ذه ف��ه��م م��ن��ش��غ��ل��ون ف���ي ام���ور 
داخل الحدود وخارجها". وامل في 
ان "يكون عندنا رئيس للجمهورية 
ق��ري��ب��ًا، وف���ي ن��ه��اي��ة ال��م��ط��اف ليس 
لدينا س��وى وطننا وح��دودن��ا لكي 

نعيش في امان وسام."
ام����ا ال����وزي����ر اب����و ف���اع���ور ف��ت��ح��دث 
ع����ن ال���ح���اج���ة ال�����ى م���ط���ال���ب ت��وح��د 
اللبنانيين، المختلفين حول اليمن 
وس��وري��ا وال��رئ��اس��ة. وش��ك��ر م��ب��ادرة 

حزب "القوات" لعقد المؤتمر.
وت����ح����دث وزي�������ر ال����ع����دل اش����رف 
ريفي عن مسؤوليته كوزير للعدل 

ف����ي م���ع���رك���ة م��ك��اف��ح��ة ال���م���خ���درات 
وم���ن���ع ان���ت���ش���اره���ا، واش�������ار ال�����ى ان 
"آف��ة ال��م��خ��درات ليست اق��ل خطرًا 
م���ن ظ���واه���ر ال��ع��ن��ف ال��ت��ي تعيشها 
المنطقة، والتي تقترب من لبنان. 
ل��ي��س��ت ال���م���خ���درات اق���ل خ��ط��رًا من 

االرهاب. 
واع���ت���ب���ر رئ����ي����س ل���ج���ن���ة ال��ص��ح��ة 
ال��ن��ائ��ب مجدالني  ال��ن��ي��اب��ي��ة  ال��ع��ام��ة 
ان "اض���������رار ال����م����خ����درات غ���ال���ب���ًا م��ا 
ت��ك��ون عميقة ع��ل��ى األف����راد ال��ذي��ن 
ال��ذي  المجتمع  وع��ل��ى  يتعاطونها 

يعيشون فيه". 
وك��ان��ت ك��ل��م��ات ل��ل��ن��ائ��ب ج��وزف 
معلوف والمدير العام لوزارة الشباب 
وال���ري���اض���ة زي����د خ��ي��ام��ي ول��رئ��ي��س 
مكتب مكافحة المخدرات المركزي 
العميد غسان شمس الدين وعميد 
ش���ؤون ال��ط��اب ف��ي ج��ام��ع��ة سيدة 
ال��ل��وي��زة زي����اد ف��ه��د، واألب م��ج��دي 
ع����اوي، وال��م��ع��ال��ج��ة ال��ن��ف��س��ي��ة ريتا 

الحاج جريجيري.

ق���ال ب��ط��ري��رك ال�����روم االرث���وذك���س 
يوحنا العاشر ان الكنيسة توسلت 
الفي  قبل  رسالتها  لنقل  االيقونة 
ع���ام وه���ا ه��ي ال��ي��وم ت��خ��وض عباب 
ال��م��رئ��ي وال��م��س��م��وع، وش����دد على 
ال��ع��ب��اب ألن  ت��ه��اب  الكنيسة ال  ان 
ش���راع���ه���ا ال��س��ي��د ي���س���وُع ال��م��س��ي��ح 

 العذراء.
ُ
ومجذافها شفاعة

كام البطريرك ورد خال اطاق 
ال���م���رك���ز األن���ط���اك���ي األرث���وذك���س���ي 
ل���إع���ام ف���ي دي����ر ال��ب��ل��م��ن��د وال����ذي 
أحيتها  موسيقية  أمسية  تخللته 
وأوركسترا  الروحية  الكنارة  جوقة 
أورفيوس في "أوديتوريوم الزاخم" 
ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ب��ل��م��ن��د، وح��ض��ر جمع 
م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات م���ن ك���ل "ب��ل��دان 
ان��ط��اك��ي��ة" ف���ي ال���وط���ن وال��م��ه��ج��ر، 
وب����ط����ري����رُك ال���س���ري���ان ال��ك��اث��ول��ي��ك 
يوسف  إغناطيوس  م��ار  األنطاكي 
ال��ث��ال��ث ي���ون���ان، ال����ى وزي����ر اإلع����ام 
رم��������زي ج����ري����ج وم�����ط�����ارن�����ة ون�������واب 
ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن وس����وري����ي����ن وال��س��ف��ي��ر 

اليوناني تيودور باساس.
وب��������ع��������د ت�������ق�������دي�������م ل�����أس�����ق�����ف 
غ��ري��غ��وري��وس خ���وري ب��اس��م المركز 
ت����ط����رق ف���ي���ه إل������ى رس����ال����ة اإلع������ام 
ال���ك���ن���س���ي وس������ط ع�����وال�����م اإلع������ام 
ات���ه. وك��ل��م��ة ل���وزي���ر اإلع���ام  وف���ض���اء
يوحنا  البطريرك  ق��ال  جريج  رم��زي 

اإلعامي  المركز  افتتاح  إن  العاشر 
رس�����ال�����ة ت�����واص�����ل ورس������ال������ة ل��ق��ي��ا. 
وأض������اف: "ق��ب��ل ح���وال���ي أل��ف��ي ع��ام 
لوقا  القديس  المقولة  ه��ذه  برهن 
االنجيلي األنطاكي فتوسل الحرف 
ليخبر محب الله ثيوفيلوس وعبره 
نة" 

َّ
كل محبي الله عن "األمور المتيق

 
ً
بشارة إنجيًا،  خطها  وال��ت��ي  عنده 
 ل��ك��ل ال��م��س��ك��ون��ة. فكانت 

ً
ح��س��ن��ة

ال���ب���ش���ارة ال���م���ك���ت���وب���ة. وق���ب���ل أل���ف 
ن���ا ال��دم��ش��ق��ي  وث��اث��م��ائ��ة ع����ام ج���اء
يوحنا ابن كنيسة أنطاكية فرّسخ 
وت���وس���ل ال����ص����ورة، أي األي���ق���ون���ة، 
إلى  ل��ل��ول��وج  ال��ح��رف  معينة  لتكون 
إلى  منها  ولينظر  الناظرين  قلوب 
ع��ال��م ال��ق��داس��ة ع��ب��ر ال���ل���ون وال��ظ��ل 

ويظلل به العالم المنظور، فتثّبتت 
ال��ب��ش��ارة ال��م��ص��ورة. وال��ي��وم تنطلق 
أن��ط��اك��ي��ة ف���ي رس��ال��ت��ه��ا اإلع��ام��ي��ة 
ل��ت��اق��ي ح����ْرف م���ار ل��وق��ا واألي��ق��ون��ة 
وعلى  الدمشقي  قلب  على  العزيزة 
أن  للعالم  ل��ت��ق��ول  تنطلق  ق��ل��وب��ن��ا، 
بالفرح  العالم  بشرى  ه��ي  رسالتها 
ك��ن��ه  م����ن  م���س���ت���ق���ًى  إع���ام���ه���ا  وأن 
وج���وده���ا إذ ه���ي ك��ن��ي��س��ة ال��ب��ش��رى 
الحسنة وكنيسة لقيا القلوب على 

مذود المحبة". 
وي���ص���ل ال���ب���ط���ري���رك ي��وح��ن��ا ال��ى 
مع  المقبل  تموز   14 في  نيويورك 
وف��د كنسي ف��ي اط��ار جولة رعوية 
االرث��وذك��س��ي��ة  االب��رش��ي��ات  تشمل 

في الواليات المتحدة. 

 بعلبك – وسام اسماعيل 

ق����راب����ة االول��������ى ب���ع���د م��ن��ت��ص��ف ل��ي��ل 
الخميس - الجمعة فوجئت مجموعة 
م���ن ال��م��س��ل��ح��ي��ن ف���ي ج�����رود ع��رس��ال 
بوابل من الرصاص والقذائف عليهم 
ع��ن��د م��ح��اول��ت��ه��م ال��ت��س��ل��ل م���ن ج���رود 
البلدة الى داخلها، مما ادى الى مقتل 

عدد منهم وجرح آخرين.
 وف�����ي ال��ت��ف��اص��ي��ل وف�����ق م��ص��ادر 
أم��ن��ي��ة ان����ه م���ن ض��م��ن ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات 
القرى  الجيش لحماية  التي يتخذها 
ال�����ج�����ردي�����ة، وخ����ص����وص����ا ف�����ي ال���ق���رى 
ال��ب��ق��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��ت��ش��ر ف���ي بعض 

نفذ  المسلحة،  المجموعات  جرودها 
م��ك��ام��ن ن��وع��ي��ة متقدمة ف��ي ال��ج��رود 

لصد المسلحين.
 ون���ص���ب ال��م��ك��م��ن ج���ن���وب ش��رق 
ب��ل��دة ع��رس��ال وت��ح��دي��دا بين مركزي 
ول���دى محاولة  وال��ح��ص��ن،  وادي عطا 
على  ع��دده��ا  ي��زي��د  مسلحة  مجموعة 
ال���ع���ش���رة ع���ن���اص���ر، ال���ع���ب���ور م����ن ه���ذه 
عناصر  فوهات  بين  وقعت  النقطة، 
ال��ج��ي��ش ال���ت���ي ف��ت��ح��ت ال���ن���ي���ران في 
ات����ج����اه ال��م��س��ل��ح��ي��ن م����ع اس���ت���خ���دام 
التي تمكنهم من  المضيئة  القنابل 
ال��رؤي��ة، مما ادى ال��ى مقتل ع��دد من 
بقي  م��ن  وف���رار  المسلحين وجرحهم 

ف��ي ات��ج��اه ال��ج��رود. وسمعت اص��وات 
صراخ واستغاثة من المسلحين.

 وت��زام��ن ه��ذا األم���ر م��ع استهداف 
ل��ل��ج��ي��ش ف�����ي ال���م���ن���ط���ق���ة ال���ج���ردي���ة 
ب��ال��ق��ذائ��ف ال��ص��اروخ��ي��ة ع��ن��د ت��ق��دم 
ع��ن��اص��ر ال��م��ك��م��ن ع��ل��ى ن��ق��ط��ة وج���ود 
ال��م��ه��اج��م��ي��ن. وت��م��ك��ن ال���ج���ن���ود من 
سحب جثتين للمسلحين نقلتا الى 

"مستشفى الهرمل الحكومي".
 ورجح مصدر أمني أن يكون هدف 
المجموعات  ن��ف��ذت��ه  ال����ذي  ال��ت��س��ل��ل 
ال��م��س��ل��ح��ة م��ه��اج��م��ة م���راك���ز ال��ج��ي��ش 
او  االلتفاف عليها  م��ن خ��ال محاولة 

الوصول الى المنازل داخل عرسال. 

كلوديت سركيس

أرب��ع��ة م��ل��ف��ات م��ت��ف��رع��ة م��ن دع��وى 
احداث مخيم نهر البارد في الشمال 
عام 2007 هي ما تبقى من الملفات 
ال��ع��ال��ق��ة ام�����ام ال��م��ج��ل��س ال��ع��دل��ي، 
م 

ّ
اذا سل اال  القضية،  وتطوى هذه 

كما  أنفسهم  ث��ان��وي��ون  م��وق��وف��ون 
ف��ع��ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي رج����ب حسين 
الذي قدم من اليونان اول من امس 
المجلس  ن��ف��س��ه، وح��اك��م��ه  وس��ل��م 
ال���ع���دل���ي ام�����س ب���رئ���اس���ة ال��ق��اض��ي 
ج����وزف س��م��اح��ة، وأرج�����أ م��ل��ف��ه ال��ى 

الحكم.
وثمة ماحظة سجلت امس في 
معرض جلسات المحاكمة بعضوية 
وغسان  ع��اوي  تريز  المستشارين 
ف��واز وب��رك��ان سعد ون��اه��دة خ��داج، 
في حضور ممثل النيابة العامة لدى 
المجلس القاضي عماد قبان، وهي 
ع����دم ح��ض��ور ال���م���وق���وف ال��ت��ون��س��ي 
ال��ب��ش��ي��ر م��ح��م��د ال��ط��ي��ب االي��رم��ان��ي 
ل���ل���م���رة ال���ث���ان���ي���ة ع���ل���ى ال���ت���وال���ي م��ن 
العدلي  المجلس  ال��ى  روميه  سجن 
الى  الهيئة  اضطر  مما  لمحاكمته، 
تفريع ملفه. وادرج���ت اوس��اط في 
قصر العدل عدم حضوره في خانة 
صفقة المقايضة المحكي عنها في 

قضية العسكريين المخطوفين.
وكان الفتًا انتقال أصداء شريط 
تعذيب ثاثة سجناء الى  مرافعات 
م���ح���ام���ي ال�����دف�����اع ال�����ذي�����ن ل��ط��ال��م��ا 
ف���ي اسئلتهم  ال��ح��ال��ة  أث������اروا ه���ذه 
أمس  واع��اده��ا  سابقًا.  ومرافعاتهم 

ال��ذي ق��ال:  ان��ط��وان نعمه  المحامي 
التعذيب  مناهضة  ث��ق��اف��ة  "ب����دأت 
تأخذ مجراها في المجتمع اللبناني 
على  كلمة  ظننتها  وك��ن��ت  أخ��ي��رًا، 
نتلمس  بنا  ف��اذا  المتهمين،  أف��واه 
ال��ت��ع��ذي��ب  ان  ال����ق����اط����ع  ب���ال���دل���ي���ل 
واق���ع ف��ي ال��س��ج��ون"، الف��ت��ًا ال���ى ان 
"ث��م��ة م���ب���ادئ ق��ان��ون��ي��ة ع���ن ح��ق��وق 
االنسان ال بد من احترامها حتى لو 
ك��ان ال��م��وق��وف ف��ي قفص االت��ه��ام 
شيطانًا". وع��ّرج على "تقرير لجنة 
ال���ذي  ال��م��ت��ح��دة ع����ام 2013  االم�����م 
ن���ش���رت���ه "ال����ن����ه����ار" وب������ات ح��ق��ي��ق��ة 
النتزاع  التعذيب  وتقنية  قاطعة، 
االق������وال م���ن ال���م���وق���وف ي��ن��ب��غ��ي ان 
ت��ن��ب��ذه��ا ال���ض���اب���ط���ة ال���ع���دل���ي���ة، وال 
األول��ي  التحقيق  ف��ي  ال��ب��ن��اء  يمكن 

على أقوال تحت ضغطها".
وبمواكبة مجريات الملفات، خطا 
م��ل��ف ال��ش��ي��خ ن��ب��ي��ل رح���ي���م، ورق��م��ه 
31، وه���و ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه ف��ي ه��ذه 
القضية، مسلكًا نحو بته. وقد مثل 
امس وابرزت وكيلته المحامية ها 
حمزة دفعا شكليا بسبق محاكمته 
التهم  ف��ي  العسكري  ال��ق��ض��اء  ام���ام 
ن��ف��س��ه��ا، وق���ض���ى ح��ك��م ق��ب��ل اي���ام 
ع���ن م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��س��ك��ري��ة 
ب��ت��وق��ي��ف��ه ارب������ع س����ن����وات وت��س��ع��ة 
اشهر، وهو ما يجعل ملفه محكوما 
وع��ارض  المقضية.  القضية  ب��ق��وة 
ال��ق��اض��ي ق��ب��ان ه���ذا ال���ط���رح ل��ع��دم 
ق��ان��ون��ي��ت��ه ب��االس��ت��ن��اد ال����ى ال��م��ادة 
المحاكمات  ق��ان��ون اص���ول  م��ن   73
بدفع  االدالء  تمنع  ال��ت��ي  ال��ج��زائ��ي��ة 

شكلي أكثر من مرة قبل استجواب 
المتهم. ورّدت وكيلته بأن موضوع 
الحكم  واك��ت��س��ب  واح���د،  الدفعين 
درجة االبرام. وقرر المجلس اصدار 
قراره في هذا الشأن في الثالث من 
لرحيم  ال��م��ق��ب��ل، فيما س��م��ح  ت��م��وز 

باالنصراف.
واس��ت��ج��دت ح��ال��ة م��رض��ي��ة ل��دى 
امام  التهمة لم يمثل  مخلى ثانوي 
المجلس، رقم ملفه 19 مكرر. وابرز 
ان  وكيله نعمة تقريرًا طبيًا يثبت 
يضطره  مزمنًا  مرضًا  يعاني  موكله 
ال��ى طلب وح��دت��ي دم ك��ل اسبوع 

او اسبوعين. 
المتهم  ان  قاسم  واف��اد شقيقه 
يحتاج الى جراحة، ووضعه المادي 
وي��ت��ن��ق��ل  اج����رائ����ه����ا،  دون  ي����ح����ول 
باعياء في المنزل. وح��ددت جلسة 
من  ال��ت��اس��ع  ف��ي  المقبلة  محاكمته 

تشرين األول المقبل.
وك����ان ال��م��ج��ل��س ال��ع��دل��ي قضى 
ف��ي حكم أص���دره ام��س ف��ي الملف 
رق��م 35 م��ك��رر المتفرع م��ن دع��وى 
أح�����داث م��خ��ي��م ن��ه��ر ال���ب���ارد بحبس 
ال���م���وق���وف���ي���ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي اح��م��د 
ع����ل����ي اح����م����د وال����ت����ون����س����ي ف��ت��ح��ي 
ن��ص��ر ال��دي��ن ال��ع��ص��ادي 20 سنة، 
والسوري اشرف أبو زينب 15 سنة، 
المدنية.  ال��ح��ق��وق  م��ن  وت��ج��ري��ده��م 
ب��ال  الفلسطيني  ال��م��وق��وف  وب����رأ 

كايد لعدم كفاية الدليل.

 claudette.sarkis@annahar.com.lb

)أ. أ( الوزير ريفي متحدثا في معراب أمس.  

البطريرك يوحنا متحدثًا في افتتاح المركز في البلمند.

قصر العدل.  )االرشيف(

ين وضبط عمالت وقنبلة يدوية   توقيف سوريَّ

عكار - "النهار" 

أوقفت عناصر القوة االمنية المشتركة لضبط الحدود عند نقطة 
العبودية الحدودية، السوري أ. س. وضبطت معه قنبلة يدوية.

كذلك أوقفت السوري خ . ن. الذي عثر في سيارته على مبلغ كبير 
من العمات األجنبية. واحيل الموقوفان مع المضبوطات على القضاء 

المختص.

 تخريج دورة أركان يف الريحانية

أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة واألركان في الريحانية أمس، 
احتفال بتخريج دورة األركان التاسعة والعشرين، التي تضّم ضباطًا 

من الجيش والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي، وآخرين من 
جمهورية مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية.

ترأس االحتفال رئيس األركان اللواء الركن وليد سلمان ممثًا قائد 
الجيش العماد جان قهوجي، وحضره عدد من السفراء والملحقين 

العسكريين وممثلي قادة األجهزة األمنية والجامعات الوطنية 
واإلدارات الرسمية، ورئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق عدنان 

السيد حسين  وعدد من ضباط الجيش الكبار وعائات المتخرجين.
وهنأ سلمان المتخرجين منّوهًا بجهود الضباط واألساتذة الجامعيين 

المدربين، وقال: "إّن األوضاع االستثنائية التي تمّر بها الباد، 
واألزمات اإلقليمية غير المسبوقة التي تصيب بشظاياها لبنان 

في شكل أو آخر، حّتمت على الجيش وال تزال، مضاعفة الجهود 
والتضحيات حفاظًا على وحدة هذا الوطن ومقّومات وجوده )...(".
وفي ختام االحتفال جرى توزيع الشهادات على المتخرجين، وأقيم 

كوكتيل في المناسبة.

أسعد بشارة يقاضي "األخبار"

زار مستشار وزير العدل اشرف ريفي الزميل أسعد بشارة، النائب 
العام االستئنافي القاضي سمير حمود الطاعه على ما نشرته جريدة 

"االخبار" ومفاده ان صحافيا ومستشارا لوزير العدل سرب أفام 
التعذيب في سجن رومية.

وقال بشارة: "أتحدى الصحيفة أن تنشر اسم المسرب بشكل 

واضح، ومحضرا عن التحقيق الذي تزعم انها استندت اليه، 
والمصادر واالدلة التي ارتكزت عليها التهامي"، مؤكدا انها "لن 

تكون على قدر هذا التحدي". وأوضح انه سيقدم دعوى االثنين 
المقبل "كي يأخذ القضاء مجراه وينال كل صاحب حق حقه"، معربا 

عن أسفه "ألني أرد على وسيلة اعامية رغم أنني صحافي".

قيادة الجيش: 3 انتهاكات لألجواء

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن "3 طائرات استطاع للعدو 
االسرائيلي، خرقت )أول من( أمس االجواء اللبنانية، ونفذت طيرانا 

دائريا فوق مناطق البقاع الغربي، الجنوب، رياق، بعلبك والهرمل".

قوى األمن الداخلي تنفي التمرد يف تبنين

اكدت المديرية العامة لقوى االمن الداخلي عدم حصول اي تمرد 
في سجن تبنين )بنت جبيل(، وان "الغاية من بث الشائعات يقف 

خلفها اشخاص معروفة غايتهم".

الراعي التقى السفير اإليطالي الجديد

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
في بكركي أمس، السفير اإليطالي  الجديد ماسيمو ماروتي في 

زيارة بروتوكولية.
وبعد اللقاء أكد ماروتي "أهمية توطيد العاقات بين لبنان 

وايطاليا في كل المجاالت، خصوصا أن ثمة صداقة عريقة قائمة 
بينهما منذ قرون". وأعرب عن استعداده الكامل لتقوية الشراكة 

بين البلدين في كل القطاعات سواء األمنية أو اإلقتصادية او 
الثقافية "ذلك أن الروابط الثقافية بين ايطاليا ولبنان تعود الى ما 
قبل التاريخ"، وقال: "نحن نعتمد على هذه الحضارة التي نتشارك 

فيها منذ زمن طويل".

علي من الرابية: سوريا لن تتقّسم

رأى السفير السوري علي عبد الكريم علي ان "صمود الجيش 
السوري والحاضنة الشعبية له، ال بد ان يؤتي ثماره رغم شراسة 

الحرب".
وقال بعد زيارته النائب العماد ميشال عون في الرابية امس ان 

"صمود الجيش والشعب السوري مؤشر الى انهيار رهانات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان والقوى الخليجية والصهيونية". 

وخال السنة المقبلة سيشهد العالم اندحارًا لارهاب ومتغيرات 
كثيرة، والتقسيم في سوريا لن يحدث".

وأشار الى ان "من يغذي النزوح هو نفسه الذي يغذي االرهاب".

"حزب الله" يدعو الكويتيين للتكاتف

استنكر "حزب الله" بشدة "الجريمة الجديدة التي ارتكبتها 
عصابات اإلجرام والتكفير في مسجد اإلمام الصادق في الكويت 

والتي استهدفت مصلين صائمين في شهر رمضان المبارك، في 
ما يشكل أبشع انتهاك لحرمة هذا الشهر الكريم ولبيت من بيوت 

الله”.
 وأكد ان "هذه الجريمة الفظيعة هي إساءة إلى جميع المسلمين، 

سّنة وشيعة في الكويت، كما أنها طعنة لكل مسلمي العالم 
على تنوع مذاهبهم، تقوم بها المجموعة المنحرفة التي تعمل 

لهتك حرمة الدين الحنيف في كل يوم عبر استهدافهم للمساجد 
والمقدسات في كل أنحاء عالمنا اإلسامي".

 ودعا الحزب "الشعب الكويتي إلى الصبر والتماسك ومنع 
اإلرهابيين من تحقيق أهدافهم الدنيئة بنشر الفتنة والفوضى 
بذل 

ُ
في هذا البلد العزيز، كما يشدد على أهمية الجهود التي ت

لتحصين الوحدة الوطنية، وإلى اتخاذ جميع الخطوات اإلجرائية 
لمنع تكرار هذا العمل اآلثم ومحاسبة المنفذين والمحرضين 

والداعمين لهم".
 

اب "يخرق الحصار" على حضر السورّية وهَّ

افاد حزب "التوحيد العربي" ان رئيسه الوزير السابق وئام وهاب 
"خرق الحصار المفروض على بلدة حضر السورية في جبل الشيخ، 

فزارها والتقى فاعلياتها والمسؤولين عن المحاور والمقاتلين"، 
وأكد أن "أي اعتداء على حضر سيفجر المثلث اللبناني – السوري 

– الفلسطيني بأكمله، وما يعني حضر يعني المنطقة بأكملها".
أضاف: "فليعرف كل الرعاة االقليميين للمسلحين أن أي اعتداء 
او محاولة لدخول حضر هي اعتداء على راشيا وحاصبيا والجوالن 

وعلى كل لبنان وسوريا وكل فلسطين بالنسبة الينا"، وتوجه 
الى أهالي مجدل شمس بالقول: "ما قمتم به هو الصحيح، وال أحد 
قادرًا على قتلنا في حضر ويمر بمجدل شمس بسام، وليكن ذلك 
واضحًا"، مؤكدًا أن "سوريا باقية ولن تسقط، بل ستربح المعركة 

مهما طال الزمن".
وختم: "ما يحمينا هو بندقيتنا، والبقاء في أرضنا والدفاع عنها ألن 

من يترك أرضه هو ملعون الى يوم الدين وليس موحدًا وليس له 
عاقة بالموحدين"، متوجهًا الى االرهابيين ومن يدعمهم بالقول: 

“ال تجربونا. حضر اليوم تمثل كل الشرفاء في هذه المنطقة 
وكرامة األمة، وهي ستربح وستتمكن مع الجيش السوري من فك 

الحصار المفروض عليها".

ابرهيم استقبل فليتشر ونصري خوري

استقبل المدير العام لأمن العام اللواء عباس إبرهيم  االمين 
العام للمجلس األعلى السوري - اللبناني نصري خوري وعرض معه 
التطورات وقضايا النازحين السوريين . ثم التقى سفير بريطانيا 

طوم فليتشر وبحث معه في األوضاع العامة وسبل التعاون بين 
السفارة البريطانية والمديرية العامة لأمن العام.

"جائزة بيروت للمدينة العربية املتميزة" 

وافقت الهيئة اإلستشارية العليا لمنظمة المدن العربية على 
اقتراح بلدية بيروت إنشاء "جائزة بيروت للمدينة العربية 

المتميزة"، على أن تصادق عليها الجمعية العمومية للمنظمة في 
ربيع 2016.

وأصدر المجلس البلدي لبيروت قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة عضو 
المجلس البلدي نديم قسطة، لمتابعة وضع النظام األساسي لهذه 

الجائزة، وتكليف لجنة من اإلختصاصيين بوضع هذا النظام.
وكان رئيس المجلس البلدي بال حمد زار الدوحة، يرافقه 

المستشار يحيى حّمود، لمناقشة جدول أعمال الهيئة اإلستشارية 
في اإلجتماع الذي عقد في 31 أيار الماضي.

"املؤتمر البلدي اللبناني - البرتغالي الثالث" 

في نبأ من البرتغال أن مدينة بورتو استضافت  "المؤتمر البلدي 
اللبناني - البرتغالي الثالث للمدن والسياحة" الذي ينظمه "مركز 

الصحافة واإلعام الدولي" بالتعاون مع  جامعة البوليتكنيك في 
المدينة.

وتعاقب على الكلمة  في الجلسة اإلفتتاحية: ممثلة وزارة الداخلية 
والبلديات ردينة مرعب، رئيس جامعة البوليتكنيك أولمبيو 
كاستيو، وعميدة كلية لوزوفونا إيزابيل بابو، ورئيس المركز 

إبرهيم الصياح.
وتخللتها مداخات لكل من: رئيس اتحاد بلديات البقاع األوسط 
ورئيس بلدية بوارج محمد البسط، رئيس بلدية سعدنايل خليل 
الشحيمي، وعضو مجلس بلدية الجديدة – البوشرية - السّد جان 

باخوس. 

أمن وقضاء

موجز
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رسالة تقدير من شيراك ملي شدياق

كاريتاس تؤّهل سجن أميون

باؤلي يّطلع على تقديمات
مركَزي عامل يف مشغرة والقرعون

صدرت أمس نتائج االمتحانات الرسمية 
لشهادة "البريفيه" لمحافظات بيروت 

والشمال والجنوب والنبطية، وسط بلبلة 
رافقت العملية التي اشرف عليها وزير 

التربية الياس بوصعب من مركز التصحيح 
والفرز في مجمع بئر حسن التربوي، وتاخر 

نشرها حتى المساء. 

بلبلة ومراجعات رافقت صدور نتائج "البريفيه" ألربع محافظات
نسبة النجاح تخطت 77 % ووقفة احتجاجية لهيئة التنسيق

الُنسخة الخامسة من جائزة "بيكتيت" يف مركز بيروت للمعارض:
الصورة تروي بعض مشاهد قّصة تدميرنا لألرض! ت��ل��ق��ت اإلع���ام���ي���ة ال���دك���ت���ورة مي 

ش��دي��اق رس��ال��ة خ��اص��ة م��ن رئيس 
ج��م��ه��وري��ة ف��رن��س��ا ال���س���اب���ق ج��اك 
كتابها  على  فيها  يهنئها  شيراك 
 "La télévision mise à nu"
وي����ب����دي اع���ج���اب���ه ب����إص����راره����ا ع��ل��ى 
ال���ب���ح���ث ع����ن ال��ح��ق��ي��ق��ة ب���رغ���م ك��ل 
م���ا ت��ع��رض��ت ل���ه ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��دي��ن 
ال��ش��خ��ص��ي وال���م���ه���ن���ي. وج������اء ف��ي 

الرسالة:
الكريمة  اللفتة  ل��ك  ك���ان  "ل��ق��د 
ب������أن ت���رس���ل���ي ل����ي ع���ب���ر ص��دي��ق��ن��ا 
ال���م���ش���ت���رك ف������ادي ن���ح���اس ن��س��خ��ة 
عة من كتابك الجديد. أوّد أن 

ّ
موق

اشكرك على عربون الصداقة هذا 
ر في كثيرًا.

ّ
الذي أث

المأسوية  المحنة  أن��س��ى  ال  أن���ا 

ال����ت����ي ت��خ��ط��ي��ت��ه��ا ب����أن����اق����ة وق�����وة 
مثيرتين لإلعجاب.

ت��ع��رف��ي��ن ك���م ب���ل���دك ع���زي���ز على 
قلبي. ان االعتداء الخسيس الذي 
ك��ن��ت ض��ح��ي��ة ل���ه م��ن��ذ م���ا ي��ق��ارب 
ال��ع��ش��ر س���ن���وات أث�����ار غ��ض��ب كل 
التي  الشجاعة  أم��ا  لبنان،  أص��دق��اء 
باألمس  ي��وم،  ك��ل  عنها  تبرهنين 
ك���ص���ح���اف���ي���ة، وال����ي����وم ع���ل���ى رأس 
مؤسستي MCF وMCFMI، فهي 
زة للتقدير. ما أنت وما 

ّ
مؤثرة ومحف

تقومين به مثال ُيحتذى.
أن�������ت ت���ج���س���دي���ن ال�����ع�����زم ع��ل��ى 
السام،  وبناء  الحقيقة  البحث عن 
وهو مسار، على حد س��واء، صعب 
التخلي  ج��دًا  السهل  م��ن  ومحبط، 

عنه".

الكورة – "النهار"

اقليم   – لبنان  ك��اري��ت��اس  اطلقت 
اميون  الكورة ورش��ة تأهيل سجن 
ك��ان سجين...  "وان  ش��ع��ار:  تحت 

يبقى انسان". 
وي�������ش�������ارك ف������ي ال�������ورش�������ة ن��ح��و 
ع��ش��ري��ن ش��اب��ا وش���اب���ة م���ن شبيبة 

االق��ل��ي��م ي��ق��وم��ون ب��اع��م��ال ال��ده��ن 
 وص��ي��ان��ة ال��ك��ه��رب��اء وال��ص��ح��ي��ة في

السجن. 
وي��أت��ي ه���ذا ال��ن��ش��اط م��ن ضمن 
سلسلة نشاطات يقوم بها االقليم 
ومساعدة  المنطقة  انماء  اج��ل  من 
ال��م��ح��ت��اج��ي��ن. وس��ت��س��ت��م��ر االع��م��ال 

في السجن لمدة اربعة ايام.

زار س��ف��ي��ر ف��رن��س��ا ب��ات��ري��س ب��اؤل��ي 
في  الدولية  عامل  مؤسسة  م��رك��زي 
ب��ل��دت��ي ال���ق���رع���ون وم���ش���غ���رة ب��رف��ق��ة 
رئ��ي��س ال��م��ؤس��س��ة ال��دك��ت��ور كامل 
وال��دك��ت��ور  لوفيفر  وف��رج��ي��ن��ي  مهنا 
ج��م��ال اس��م��اع��ي��ل وراغ������دة ي��ون��س. 
وك���ان���ت ال��م��ح��ط��ة األول�����ى ف���ي م��رك��ز 
ال���ق���رع���ون ح��ي��ث اط���ل���ع ال���وف���د على 
س��ي��ر ع��م��ل��ي��ات ال��م��ت��اب��ع��ة ال��ص��ح��ي��ة 
والخدماتية التي تقدمها المؤسسة 
عاين  وكذلك  السوريين،  لاجئين 
س��ف��ي��ر ف���رن���س���ا ال����ع����ي����ادة ال��ن��ق��ال��ة، 
بعدما انتقل الوفد الى مركز مهدي 
عيدي في مشغرة واطلع على أقسام 
ال��م��رك��ز وم���ا ي��ح��ت��وي م��ن تجهيزات 
وم��ع��دات طبية ح��دي��ث��ة وم��ت��ط��ورة. 
وال����ت����ق����ى أع�����ض�����اء ال�����وف�����د األط����ب����اء 
منهم  واط��ل��ع  المركز  ف��ي  والعاملين 
ع��ل��ى وض���ع ال��اج��ئ��ي��ن وال��م��ش��ك��ات 
ال��ت��ي ي��ع��ان��ون��ه��ا، وك��ان��ت ل��ه��م زي���ارة 
التعليمي  للقسم  المركز نفسه  في 
الذي يستقبل عشرات التامذة من 
وتحدث  الاجئين.  السوريين  أبناء 
مهنا بعد الجولة عن الخدمات التي 

على  وانتشارها  المؤسسة  تقدمها 
يوجد  ال��ت��ي  اللبنانية  األراض����ي  ك��ل 
ف��ي��ه��ا أع����داد ك��ب��ي��رة م��ن ال��اج��ئ��ي��ن، 
م��ش��ددًا ع��ل��ى أن ال��م��ي��زة األس��اس��ي��ة 
للمؤسسة أنها خارج اإلطار الطائفي 
من  للجميع  فخدماتها  وال��م��ذه��ب��ي، 
في  أيضًا  وانتشارها  استثناء  دون 
ًا ب��ع��رس��ال م���رورًا  ك���ل ال��م��ن��اط��ق ب����دء
الرمانة  وعين  ومشغرة  اللوز  بكامد 
وال���ش���ي���اح وص�������واًل ال�����ى م��رج��ع��ي��ون 
وغ��ي��ره��ا م��ن ال��م��ن��اط��ق. وأض����اف، أن 
مؤسسة عامل قدمت أكثر من 900 
أل����ف خ���دم���ة ل��اج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن، 
مقترحًا أن تتولى الحكومة اللبنانية 
أوض��اع  متابعة  مهمة  الجمعيات  مع 
الدولية.  الهيئات  ب��دع��م  الاجئين 
بدوره أكد باؤلي الدو الرياذي الذي 
ت��ق��وم ب���ه م��ؤس��س��ة ع��ام��ل كجمعية 
م��دن��ي��ة غ��ي��ر ط��ائ��ف��ي��ة ف���ي مختلف 
اعجابه  وأب���دى  اللبنانية.  المناطق 

بالمهنية والعمل الذي تقوم به.
تكريمية  درع��ًا  مهنا  ق��دم  بعدها 
تقديماته  على  الفرنسي  للسفير 

للمؤسسة.

"النهار"

ب���رر وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة ال��ت��أخ��ر ب��اص��دار 
شارحًا   تقنية،  بمشكات  النتائج 
ك���ي���ف ي���ت���م ت���ع���ل���ي���ق ن���ت���ائ���ج أح���د 
المرشحين الذي يخطىء في كتابة 
بالمقلوب  يكتبه  أو  ترشيحه  رق��م 
بالرقم  التدقيق  إلى  اللجنة  فتعود 
وتضع  ال��م��رش��ح  لتنصف  ال��وه��م��ي 
ل����ه ال���ع���ام���ة ب���ع���د ت��ص��ح��ي��ح رق��م��ه 

األساسي . 
ولفت بوصعب إلى ان اللجان ال 
تتكل  بدائية  ب��ص��ورة  تعمل  ت���زال 
ع���ل���ى ال���ج���ه���د ال���ب���ش���ري ل���أس���ات���ذة 
بالغة  ب��دق��ة  عملها  ت���ؤدي  ولكنها 
وف���ي ظ����روف ص��ع��ب��ة، لكننا س��وف 
ونقوم  البرنامج  تطوير  على  نعمل 
بإجراء إمتحانات مختلفة. وأكد أن 
الثانية ستتم في منتصف  ال��دورة 
ل���م يجتمع  ل���و  ال��م��ق��ب��ل، ح��ت��ى  آب 
م��ج��ل��س ال��������وزراء وذل�����ك ب��اإلع��ت��م��اد 
على الموافقة اإلستثنائية لرئيس 

الحكومة.
النتائج،  وتزامنًا مع اصدار أولى 

النقابية،  التنسيق  هيئة  سجلت 
خارج مركز التصحيح، قبالة ثانوية 
زاه��ي��ة س��ل��م��ان ف��ي ال��م��ج��م��ع، وقفة 
إظهارًا  اإلحتجاج  وج��اء  إحتجاجية. 
واإلداري  التعليمي  الجسم  لحرص 
ال��ت��ام��ذة وال��ش��ه��ادة  ع��ل��ى مصلحة 
الرسمية من جهة، والمطالبة بإقرار 
سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب م��ن جهة 

ثانية.
وأع����������رب ب����وص����ع����ب ع�����ن اس���ف���ه 
للظروف التي رافقت االساتذة في 
عملية التصحيح بسبب عدم توافر 
االمكانات الازمة والمراكز المجهزة 
ل��ت��أم��ي��ن راح���ت���ه���م، الف���ت���ا ال����ى "ان 
ال��وزارة ستعمل في الفترة المقبلة 
ع���ل���ى ت���ح���س���ي���ن ام�����اك�����ن ال���ع���م���ل"، 
ومشيرا الى أن "االمتحانات حصلت 
وتعلمت  ون���اج���ح،  طبيعي  ب��ش��ك��ل 
كثيرا في الفترة السابقة، واطلعت 
ع��ل��ى ال���م���ص���اع���ب، وس��ن��ع��م��ل على 
المقبلة  للسنة  االوض����اع  تحسين 
ل��ت��وف��ي��ر ال��ج��ه��د واص�������دار ال��ن��ت��ائ��ج 

بسرعة وبطريقة متطورة أكثر".
وق�����رأ ب���و ص��ع��ب م��ل��خ��ص ن��ت��ائ��ج 

هنادي الديري

ن الحائز على الجائزة األولى 
ّ
لم يتمك

ف��ي ال��ن��س��خ��ة ال��خ��ام��س��ة م���ن  "ج��ائ��زة 
مايكل   ،)Prix Pictet  ( بيكتيت" 
بنجاحه  "يتهّنى"  أن  من  شميدت، 
وب����إب����داع����ه ف����ي ت���ص���وي���ر ال��ص��ن��اع��ة 
ال��غ��ذائ��ّي��ة ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه، ذل���ك ألن 
ال��م��وت خ��ط��ف��ه ب��ع��د أي����ام قليلة من 

إعان النتيجة، قبل بضعة أشهر.
صحيح أنه كان يعيش تداعيات 
ال���م���رض ال��ُم��زم��ن ال����ذي أص���اب���ه، في 
أن��ه تمّكن من أن  شكل يومّي، بيد 
ُيعالج موضوع الُنسخة الخامسة التي 
 "Consumption" ع��ن��وان  حملت 
)اإلستهاك( بأسلوب أذهل أعضاء 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ال��م��ّي��ة ف��ك��ان��ت ال��ج��ائ��زة 

األولى "من حّصته".
ك���ان ه��ّم��ه، أن ُي��ج��ّس��د م��ن خ��ال 
الصورة، الصناعة الغذائّية. بالنسبة 
إليه كانت هذه الزاوية األكثر جاذبّية 
من بين مئات المواضيع التي ُيمكن 
عالج ضمن عنوان "اإلستهاك" 

ُ
أن ت

العريض.

وع���ن���دم���ا اف��ت��ت��ح أخ���ي���رًا ال��م��ع��رض 
"جائزة  من  الخامسة  للُنسخة  التابع 
بيكتيت"، في مركز بيروت للمعارض 
ف��ي واج��ه��ة ب��ي��روت ال��ب��ح��رّي��ة، كانت 
ال��ت��ح��ّي��ة ال��ُك��ب��رى ل���ه، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 

الذين وصلوا إلى مرحلة النهائّيات.
عالج الجميع موضوع "اإلستهاك" 
ك��ل ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه. وك����ان ال��ت��ح��ّدي 
إختيار  التحكيم  لجنة  إل��ى  بالنسبة 
ال���ص���ور األك���ث���ر ق�����درة ع��ل��ى ُم��ع��ال��ج��ة 
"موضوع السنة" ل�700 مصّور قّدموا 
إبداعهم المرئي في الُنسخة الخامسة 

من الجائزة العريقة.
وم��ن��ذ ت��أس��ي��س ال��ج��ائ��زة ف��ي ع��ام 
2008، تحّولت "بيكتيت" الى ركيزة 
نادي" كل 

ُ
عالمّية ال ُيستهان بها "ت

ُم���ص���ّور ف��ي ال��ع��ال��م ي��ح��ل��م ب���أن تصل 
ص��ورت��ه إل���ى أك��ب��ر ع���دد م��ن ال��ن��اس، 
من جّهة، ولكل من ُيعالج، من خال 
 في 

ً
���ة

ّ
ال��ص��ورة ال��م��وض��وع، األك��ث��ر دق

ع��ص��رن��ا ه����ذا، اإلس���ت���دام���ة ال��ع��ال��م��ّي��ة 
.)Global Sustainability(

وم���ن���ذ "ال���ل���ح���ظ���ات" األول���������ى، ل��م 
ُمختلف  بين  العريقة  الجائزة  ��ف��ّرق 

ُ
ت

األق���س���ام ال��ت��ي ت����درج ض��م��ن وسيط 
الُمطلقة  ال��ُح��رّي��ة  وأع��ط��ت  التصوير. 
ل��ل��م��ص��ّور ال��ُم��ش��ارك ب���أن ُي��ج��ّس��د كل 
م����وض����وع م����ط����روح ع���ل���ى ط��ري��ق��ت��ه. 
الجائزة  ك��ان��ت  الُمنطلق،  ه���ذا  وم���ن 
للصورة  إج��ال  تحّية  بداياتها،  منذ 
ُمتكاملة  قّصة  ت��روي  التي  الُمتمّيزة 

من خال "لقطة واحدة".
اإلب�����داع�����ي  اإلح����ت����ف����ال  إذًا،  ه�����ي 
بالصورة وبالمواضيع الُمتنّوعة التي 
��ع��ال��ج م���ا آل���ت إل��ي��ه األرض ال ج���ّراء 

ُ
ت

إه���م���ال اإلن���س���ان ل��ه��ا، وت��دم��ي��ره لها 
من خال أنانّيته. وفي حين عالجت 
الُنسخ األولى ُمختلف المواضيع التي 
لها عاقة باألرض، فجاء اإلستهاك 

عنوان الُنسخة الخامسة.
الُمستمر  الحدث  المعرض-  وف��ي 
ح��ت��ى 12 ت���م���وز، ه���ي رح���ل���ة م��رئ��ّي��ة 
ت����ح����ّض اإلن�����س�����ان ع���ل���ى ال���س���ي���ط���رة 
األرض  تجاه  الامتناهي  عنفه  على 
والبلدان الفقيرة، وأن "يضبط" تلك 
النزعة في إستهاك كل ما يحلو له 
واألنانّية  العابرة  ن��زوات��ه  إرض��اء  بغية 
الكائنات  أكثر  تجعله  التي  المرعبة 

خطرًا على كوكبنا.
وص��ح��ي��ح ان ال��ُن��س��خ��ة ال��خ��ام��س��ة 
تبرز أعمال الذين وصلوا إلى مرحلة 
التصفية )مع اإلشارة إلى أن المعرض 
العالمي حاكى كل البلدان(، بيد أن 
أن  إرت����أوا  ة 

ّ
الُمستقل اللجنة  أع��ض��اء 

ي��ع��رض��وا ب��ع��ض أع���م���ال ل��ف��ّن��ان��ي��ن لم 
ومع  النهائّية،  المرحلة  إل��ى  يصلوا 
ذل��ك تألقوا في رواي��ة قّصة صغيرة 
ع����ن اإلس����ت����ه����اك. وت��س��ت��ع��د ح��ال��ي��ًا 
"جائزة بيكتيت" للُنسخة السادسة 
ال���ت���ي ت��ح��م��ل ع����ن����وان " ال���ف���وض���ى" 
ال��ق��ّي��م��ون  وس��ُي��ع��ل��ن   ،)Disorder(
عليها أسماء الذين وصلوا إلى مرحلة 
ال��ن��ه��ائ��ّي��ات ف���ي ال���ع���اش���ر م���ن ت��م��وز 
الُمقبل، على أن ُيعلن إسم الفائز في 

المرتبة األولى في تشرين األول.

hanadi.dairi@annahar.com.lb 

■ إشارة الى ان المعرض من تنظيم 
سوليدير،  وش��رك��ة  بيكتيت  ب��ن��ك 
السويسرية  السفارة  مع  بالتعاون 

في لبنان.

وصورة ايضا لمايكل شميدتمن تصوير مايكل شميدت الفائز بالنسخة الخامسة من الجائزة.

)ناصر طرابلسي( اعضاء هيئة التنسيق خالل الوقفة االحتجاجية امام المركز  

"ال��ب��ري��ف��ي��ه"، م��ش��ي��را ال���ى ان نسبة 
ب��ي��روت بلغت 77.92  ف��ي  ال��ن��ج��اح 
ف��ي ال��م��ئ��ة، وف���ي ال��ج��ن��وب 73 في 
المئة، وفي الشمال 69 في المئة، 
ال���م���ئ���ة. ال���ن���ب���ط���ي���ة 73 ف�����ي   وف������ي 

وأف��ص��ح ع��ن أول ع��ش��رة اس��م��اء من 
ال��ن��اج��ح��ي��ن ب��ام��ت��ي��از ف���ي م��ح��اف��ظ��ة 
تتيانا  بيروت، وهم جنى موصلي، 
ح��وح��و، رام���ي ح��اف��ظ، زي��ن��ة شيت، 
ح���ك���م���ت م���ح���م���ود دوغ�����������ان، زي���ن���ة 
التقي، محمد شبارو،  شحادة، هنا 
اية النقيب، موّجها التهاني اليهم 

والى اهاليهم.
بعض  نتائج  تعليق  ان  وأوض���ح 
االم��ت��ح��ان��ات س��ب��ب��ه االخ���ط���اء ال��ت��ي 
ارت��ك��ب��ه��ا ال��م��رش��ح��ون ل��ام��ت��ح��ان��ات 
في كتابة ارقامهم، االم��ر ال��ذي بدا 

وكأن هذه االرقام متصلة ببعضها 
وغير واضحة، ما يحتاج الى تدقيق 
م���ن االس���ات���ذة ف���ي ه���ذا ال��م��وض��وع 

حرصا على تعب هؤالء".
ن��ت��ائ��ج  ب�����و ص���ع���ب ان  وك����ش����ف 
ام����ت����ح����ان����ات ال����ش����ه����ادة ال���ث���ان���وي���ة 
ب��ف��روع��ه��ا ك��اف��ة منتصف االس��ب��وع 
في  تباعا  ت��ص��در  ان  على  المقبل، 
إب��ت��داًء من  أن��ه  وأعلن  المحافظات. 
ال��س��ن��ة ال��م��ق��ب��ل��ة س��ت��رس��ل ن��ت��ائ��ج 
االم���ت���ح���ان���ات إل����ى ك���ل ت��ل��م��ي��ذ عبر 

البريد االلكتروني.
وف��������ي ال�����وق�����ف�����ة االح����ت����ج����اج����ي����ة 
ل��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق، ت��ح��دث رئ��ي��س 
األس��اس��ي  التعليم  أس��ات��ذة  راب��ط��ة 
"الطبقة  أن  ف��أك��د  أي���وب،  محمود 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ح��اك��م��ة م��ّت��ف��ق��ة على 

ال���دخ���ل  ذوي  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ي���ن  ق���ه���ر 
ال���م���ح���دود". وق������ال: "ح��ق��ق��ن��ا ع��ام��ًا 
دراس��ي��ًا م��ن دون اض��راب��ات وأثبتنا 
أن ال��س��ل��ط��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ه����ي م��ن 
ال��ش��ه��ادة  ال��غ��اء  م��س��ؤول��ي��ة  يتحمل 

العام الماضي".
واع��ت��ب��ر رئ��ي��س راب���ط���ة أس��ات��ذة 
ع��ب��ده خ��اط��ر أن  ال��ث��ان��وي،  التعليم 
"ال���س���ل���ط���ة اق���ت���رح���ت ع��ل��ي��ن��ا إق�����رار 
س��ل��س��ل��ة غ��ي��ر ع���ادل���ة، وم���ع ه���ذا لم 
تتمكن م��ن إق���راره���ا، ون��ح��ن ال��ي��وم 
ن���ط���ال���ب ب��م��ح��اك��م��ة ه�����ذه ال��ط��ب��ق��ة 
ال���س���ي���اس���ي���ة ال����ف����اس����دة وال�����ه�����ادرة 
ل��ل��م��ال ال���ع���ام ون���أم���ل ف���ي إن��ت��خ��اب 
رئيس جمهورية قوي ونزيه يعطي 

الشعب حقوقه".
������د ن��ق��ي��ب ال��م��ع��ل��م��ي��ن نعمة 

ّ
وأك

"كرسي جبران خليل جبران" يف الحكمة

أعلنت جامعة الحكمة إنشاء "كرسي جبران خليل جبران" تخليدًا 
لذكرى االديب اللبناني العالمي الشهرة، وهو أحد تامذة الحكمة.

ويرمي الكرسي الى جمع المراجع والوثائق المتعلقة بجبران لوضعها 
في متناول الباحثين من الجامعة ومن خارجها والى تنظيم مؤتمرات 

ومحاضرات وندوات عن اعماله وحياته، كما يهدف الى تشجيع 
الدراسات واالطروحات عن جبران والى نشر مجلة متخصصة. 

ويترأس الكرسي المحامي والكاتب الكسندر نجار بالتنسيق مع 
لجنة توجيهية ومجلس علمي مؤلف من باحثين لبنانيين وغير 

لبنانيين.

تكريم املطران عطالله يف بعلبك

بعلبك – "النهار"

كرمت ادارة المدرسة الوطنية المارونية في بعلبك راعي ابرشية 
بعلبك – دير االحمر والبقاع الشمالي المارونية المطران سمعان 

عطالله لمناسبة انتهاء مهماته في االبرشية في احتفال حضره محافظ 
بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسن، 
والمطارنة: الياس رحال، منجد الهاشم والمطران الجديد حنا رحمة، 

قائد سرية درك بعلبك المقدم مارك صقر،  ممثل قيادة اللواء السادس 
في الجيش العميد عبدالله نخول، وممثلي هيئات المجتمع المدني.

مـوجــز

م��ح��ف��وض ل���"ال��ن��ه��ار"، "أن��ن��ا ب��ادرن��ا 
ب��إي��ج��اب��ي��ة ك���ب���ي���رة ت���ج���اه ال��س��ل��ط��ة 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال���ش���ع���ب ال��ل��ب��ن��ان��ي، 
ن��اج��ًح��ا من  ���ا  ع��ام��ًا دراس���ّيً قين 

ّ
محق

دون اضرابات وذلك للمحافظة على 
السلطة  ولكن  الرسمية.  الشهادة 
ال��س��ي��اس��ي��ة ل���م ت���ب���ادر ب����أي خ��ط��وة 
العكس  على  ب��ل  مقابلة،  إيجابية 
ه���م م���ن ي���ض���رب���ون ق���ط���اع ال��ت��رب��ي��ة 
وي����ق����ودون ال��ب��ل��د ن��ح��و ال���ه���اوي���ة". 
أض������اف: "ع��ن��دم��ا ت��س��م��ح ال���ظ���روف 
ب��ال��ع��ودة إل��ى ال��ش��ارع س��وف نعود، 
لكن لدينا أولوية كبيرة وهي البلد 
وال��وض��ع ال��دس��ت��وري وال��ف��راغ ال��ذي 
ن���ش���ه���ده، ول���ه���ذه األس����ب����اب نحن 
التظاهر  إل��ى  اللجوء  ف��ي  مترددين 
ف���ي ال���وق���ت ال���ح���اض���ر، ب��إن��ت��ظ��ار أن 
مسؤولياتهم  السياسيون  يتحمل 
وي����ق����روا س��ل��س��ل��ة ال����روات����ب وم��ع��ه��ا 

حقوق المعلمين".
الموظفين  رابطة  رئيس  وأش��ار 
محمود حيدر  العامة،  اإلدارات  في 
إل�����ى "أن����ن����ا ن���خ���وض م���ن���ذ س���ن���وات 
معركة الحفاظ على الباد ومحاربة 
ال���ف���س���اد ف���ي ك���ل م���راف���ق ال���دول���ة، 
الجائر  الضريبي  النظام  ومناهضة 
وم���ح���اوالت ن��ه��ب ال��م��ال ال��ع��ام عبر 
زي���ادة األق��س��اط ال��م��درس��ي��ة، وه��ذا 
ما حض الهيئات االقتصادية على 

مواجهتنا".
د أستاذ الرياضيات، إدمون 

ً
وأك

خوري "أننا لن نيأس من المطالبة 
ي����م����وت ح����ق وراءه  ف����ا  ب��ح��ق��وق��ن��ا 
تجاه  بواجبنا  قمنا  ونحن  مطالب، 
أن  األخيرة  والدولة وعلى  التامذة 

تقوم بواجباتها تجاهنا". 

ـعـداد ... كي ال نكتـفـي بـالـتَّ
فواجًا، 

َ
ِبل عليها الطّاب أ

ْ
 اختصاصاٍت ُيق

ُ
 حقبة موجة

ّ
نما لكل

َ
كأ

خرى. جاء 
ُ
ه ِإلى اختصاصات أ ر التوجُّ غيَّ

َ
رت الحقبة ت غيَّ

َ
فِإذا ت

وقٌت كان فيه اإِلقبال كثيفًا على اختصاصاٍت "رائجة" كالحقوق 
صات في حقول جديدة.   خصُّ

َ
والهندسة والطب، ثم "راجت" ت

يام، 
َ
ج الجامعي هذه األ ر في هذا وْسط احتفاالت التخرُّ كِّ

َ
ف
ُ
أ

ومعظُمها ينحو ِإلى التكنولوجيا واإِللكترونيات والعلوم في 
دبية واإِلنسانيات.

َ
ِإشاحة واضحة عن الفروع األ

ل لإِلشاحة واالختيار.  وَّ
َ
قد تكون حاجة سوق العمل دافعًا أ

َصت له  وبسرڤ�اتور" فخصَّ
ُ
َهت ِإليه مجلة "لونوڤ�يل أ وهو ما تنبَّ

ين: "الكوتا الحقيقية للشهادات" و"شهادات 
َ
موضوَعي غاف

 )Les échos( "صداء
َ
ي ِإلى العمل"، وصَدر في مجلة "األ دِّ

َ
ؤ

ُ
ت

الفرنسية موضوٌع طويل انطلق من وعد الرئيس الفرنسي 
لف فرصة عمل في وزارة التربية من 

َ
فرنسوا هوالند ِبِإيجاد "60 أ

اليوم حتى 2017".
جين   بين مئاٍت على اهتمام الدولة بمصير المتخرِّ

ٌ
هذا دليل

يام 
َ
فواج طّابنا المتخّرجين في مثل هذه األ

َ
وشهاداتهم. ومع أ

ين؟"، ويرّدد 
َ
ِلق" "... وبعد؟ ِإلى أ

ْ
ال ال�ُمق

َ
 عام يكبر السؤ

َّ
كل

جوا، ثم  والدهم حتى يتخرَّ
َ
ون أ نهم ُيربُّ

َ
هالي بحسرٍة أ

َ
بعض األ

ير وَيفتقدها 
َ
 ُيفيد منها الغ

ً
دمغة

َ
ُيهدونهم ِإلى بلدان العالم أ

لبنان.
 للبنان على استيعابهم؟ والمراكز 

َ
ْن ال قدرة

َ
هل صحيح أ

 ويهاجر 
ً
تبقى شاغرة

َ
الشاغرة، في كل فئات وظائف الدولة، أ

 
ً
ة هليَّ

َ
ْعلى أ

َ
نهم أ

َ
م اّن هؤالء ُيشيحون عنها أل

َ
جون؟ أ نا المتخرِّ

ُ
بناؤ

َ
أ

ِبها ورواتبها؟ 
َ
بلون عليها لضآلة ُرت

ْ
و ال ُيق

َ
منها؟ أ

لة لحاجات سوق  وهل في دوائر دولتنا دراسة بيانية مفصَّ
و في القطاع المهني 

َ
العمل في القطاَعين الخاص والعام، أ

الجاهز دومًا الستيعاب عناصَر جديدة؟
ن تنحصر كل االختصاصات في ب�يروت 

َ
وهل من الضروري أ

طراف تعاني من النقص 
َ
والضواحي وتبقى مناطق الداخل واأل

والدنا 
َ
ين اإِلنماء المتوازن من مواهب أ

َ
ري؟ وأ

َ
الوظيفي والبش

القادرين على النهوض به حين تتوافر لهم الفرص؟
 تستنزف 

ٌ
والدنا ويعَملوا في بلدان اآلخرين، ظاهرة

َ
ن يهاجر أ

َ
أ

فواج المغادرين 
َ
طاقاِت لبنان الشابة، ونحن نكتفي بتعداد أ

ن تسعى الدولة 
َ
ْحرى أ

َ
سى على فقدان طاقاتهم، فيما األ

َ
وباأل

بقطاعها العام، وتعاونها مع القطاع الخاص، ِإلى وضع بياناٍت 
جونا على اختيار ما يناسب منها  بل متخرِّ

ْ
لفرص العمل فُيق

اختصاصاتهم.
 
ُ
اٍت واضحة لسوق العمل ورْبط كثر: وْضُع ِإحصاء

َ
هم أ

َ
واأل

يَّ 
َ
والُدنا، قبل دخولهم الجامعة، أ

َ
االختصاصات بها فَيعرف أ

ج خَرجوا  وا التخرُّ
ُ
غ

َ
َرِص عمٍل يختارون حتى ِإذا بل

ُ
اختصاٍص ذي ف

لوا باب عمٍل يكون في انتظارهم لحاجته 
َ
من بّوابة الجامعة ودخ

ِإليهم.
جين عن الوقوف صفوفًا  والَدنا المتخرِّ

َ
�َح��ّول أ

ُ
وما سوى هكذا ن

بواب القنصليات. 
َ
مضنية على أ

أزرار 898
هنري زغيب
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هوفيك حبشيان 

مساهماته كبيرة في ما ُيعرف بالفّن 
ال��م��ع��اص��ر، وه���و أح���د ال��ذي��ن ناضلوا 
ضد الرقابة التايالندية والقمع الذي 
ت��م��ارس��ه. ط����وال س���ن���وات األل��ف��ي��ن، 
ارت����ب����ط اس���م���ه ب���ال���ن���ض���ال م����ن أج���ل 
الحريات في بالده. وليست مطالبته 
ب�"احترام مخيلة المشاهد" اال امتدادًا 
 

ٌ
لتلك المعركة.  ويراسيتاكول خالق
واالختبار،  التجهيز  عوالم  من  يأتي 
س���ي���ن���م���اه ص���ع���ب���ة ج�������دًا ب��ال��م��ع��ن��ى 
بالصمت  مشبعة  للكلمة،  ال��ت��ج��اري 
ولحظات شاردة تأخذ الُمشاهد الى 
ال��وج��ود. مقاربة  ف��ي معاني  ال��ت��أم��ل 
فلسفية  ل��ل��س��ي��ن��م��ا  وي��راس��ي��ت��اك��ول 
قدرًا  تتضمن  مشهدية.  منها  أكثر 
نتيجة  والمفاجأة  الغرابة  م��ن  كبيرًا 
ت��رب��ي��ت��ه ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة، مع 
اص�������رار دائ������م ع���ل���ى م���ح���و ال����ح����وادث 
وت��خ��ري��ب ال���س���ي���رورة ال���درام���ي���ة. في 
م��ه��رج��ان ك���اّن األخ��ي��ر، ك��ان لنا لقاء 
صحافي مع ويراسيتاكول، الذي جاء 
ذكرياته  عن  ال��روع��ة"  "قبر  بجديده 
ال��ش��خ��ص��ي��ة. ق����ال ص����ّرح ل��ن��ا خ��الل��ه: 
"ه��ذا آخ��ر فيلم أص��ّوره في تايالند، 
ال��ع��س��ك��ر وق��م��ع��ه��م وسأبحث  م��ل��ل��ُت 
عن مكان آخر ألنجز االفالم وسأترك 

البلد للسياح...".
"ق���ب���ر  ج������دي������دك،  ان  ش�����ع�����رُت   ■
ال��روع��ة"، ي��ت��وق ال��ى ن��وع م��ن صفاء 
يطرحها.  التي  القصة  في  ووض��وح 

ما رأيك؟ 
- ممممم. ال أعرف. أشعر منذ آخر 
أنني أكثر جهوزية وتحررًا  فيلم لي 
اليوم، كي أتعامل مع بنود سينمائية 
جديدة. أريد أن أتعمق أكثر فأكثر 
الفيلم  ه��ذا  السينمائية.  اللغة  ف��ي 
ص����ّورت����ه ف���ي م��س��ق��ط��ي واش��ت��غ��ل��ُت 
المستوى االنفعالي منه،  أكثر على 
أقرب  أراه  السبب،  الذهني. لهذا  ال 
الى "متالزمة العصر" منه الى "العم 
هناك  السينما،  في  أحيانًا  بونمي". 
أشياء ال تفهمها لكنك تشعر بها.  

هذا ما سعيُت اليه.  
ال����م����ت����ن ف��ي   

ّ
■ األح������������ام ت����ح����ت����ل

أفامك. ما عاقتك بها في حياتك 
الشخصية؟

- أحلم كثيرًا، ككثير من الناس. 
خ�����الل ال�����ن�����وم، م���ي���ك���ان���ي���زم ال��ج��س��د 
يهيئك لتلقي األسوأ. أحيانًا تكون 
أستطيع  ال  ولكني  مزعجة،  أح��الم��ًا 
تسميتها كوابيس. هذه األحالم إن 
صّح تسميتها كذلك، ال تخرج من 
م��ن فيلم  أو  دال���ي  ل��وح��ة لسلفادور 

األح������الم تلتقي  ف���ي  ه����ول����ي����وودي. 
أردُت في  لذلك  بغرائبيات كثيرة، 
ه��ذا الفيلم ان أرص��د الشعور الذي 
ي��ن��ت��اب��ن��ي ع��ن��دم��ا أن��ه��ض م��ن ال��ن��وم 
وال أك���ون م��ت��أك��دًا اذا ك��ن��ُت ال أزال 
الفيلم يضع  ان  أعتقد  ال.  أم  تحلم 
مغناطيسي  تنويم  تحت  المتفرج 
الهندوسية  تأثير  خ��الل  من   .)...(
علينا، نحن مستعدون لتصديق أي 
شيء، خصوصًا ما ال نراه. ال أعتقد 
ان هذا السلوك خاص بتايالند، بل 
 م��ك��ان ت��ف��رض فيه 

ّ
ي��ن��م��و ف���ي ك����ل

جانبي،  م��ن  أن��ا  األدي����ان سطوتها. 
غير مؤمن.

■ ه����ل ك���ان���ت ه�����ذه رغ���ب���ت���ك م��ن��ذ 
مرحلة الكتابة؟

- نعم. من منظوري، ه��ذا فيلم 
للمدينة  انه تحّية  الحزن.  يكّرس 
ال��ت��ي ن��ش��أُت ف��ي��ه��ا وال��ت��ف��ات��ة ال��ى 
ال�����وض�����ع ال����س����ي����اس����ي ال��م��س��ي��ط��ر 
اآلن. هناك  ت��اي��الن��د  ب����الدي   ع��ل��ى 

خ��ن��ق��ة ره���ي���ب���ة. ن���ح���ن ن���ت���وق ال���ى 
الحرية والسعادة، لكنهما عصّيان 

علينا. 
■ م��������اذا ع�����ن ال����غ����اب����ة ف�����ي "ق���ب���ر 
، تكون الغابة في 

ً
الروعة"؟ ع��ادة

أفامك حسّية استوائية وملّونة، 
هذه المرة تضعنا أمام غابة جافة.

- هذه الغابة هي هنا بمنزلة بيت. 
ه��ن��اك ط��ب��ق��ات م���ن ال���ذك���ري���ات في 
الفيلم. التاريخ مخبأ هنا. أيام كنت 
ع��ل��ى م��ق��ع��د ال���دراس���ة، ك��ّن��ا ن��درس 
تاريخًا دعائيًا مطّعمًا بروح وطنية. 
ه���ذا االس��ل��وب ف��ي درس��ن��ا للتاريخ 
ك�����ان ي���ص���رف ال���ن���ظ���ر ع����ن ح��ق��ائ��ق 
ك���ث���ي���رة وي���ت���ج���اه���ل���ه���ا. م�����ع دخ�����ول 
اننا  الى حياتنا، اكتشفنا  االنترنت 
م���ررن���ا ب��م��م��ارس��ات ع��ن��ف��ي��ة ك��ث��ي��رة. 
م��ن منظور  واق��ع تايالند  ال��ى  أنظر 
ل��ذا، كان  آخ��ر. لسُت سائحًا فيها. 
ال���ذه���اب ال���ى ه���ذه ال��غ��اب��ة ل��ي فعاًل 

رمزيًا لمالقاة تاريخنا.

مدير  م��ع  تجربتك  ك��ان��ت  كيف   ■
التصوير دييغو غارثيا بعدما تعذر 
ال��ع��م��ل م��ع س��اي��وم��ب��و م��وك��دي��ب��روم 
أن��ج��زَت معه معظم أفامك؟  ال��ذي 
هل كان العمل معه بمثابة انطاقة 

جديدة؟
- نعم وال في الحين نفسه. دييغو 
المكسيك وتجربتنا االول��ى معًا  من 
ب��ّي��ن��ت ك��أن��ن��ا ن��ع��م��ل م��ع��ًا م��ن��ذ زم��ن 
ط����وي����ل. ش���اه���د أف����الم����ي ال��س��اب��ق��ة 
أعمل  ال��ذي  النحو  واستوعب جيدًا 
طاقم  ك��ان  بسايومبو،   

ً
م��ق��ارن��ة ب��ه. 

ال��ع��م��ل س��ع��ي��دًا ج����دًا ل��ل��ت��ع��اون مع 
دي���ي���غ���و. ك�����ان ال��ج��م��ي��ع ي���خ���اف م��ن 
ب��وح��ش خالل  ان��ه أش��ب��ه  سايومبو. 
الجميع  مع  يتشاجر  كان  التصوير. 
وغ��ي��ر م��رة ك��ان ع��ل��ّي أن أض��ع��ه عند 
ع��ن��دم��ا عملوا  ك��ارث��ة.  ح���ده لتجنب 
مع دييغو، الحظوا الفرق في العمل 
ب��ي��ن ش��خ��ص ه����ادئ وآخ����ر م��وت��ور. 
وأنا،  اسلوبه. سايومبو   

ٍّ
لكل طبعًا، 

 
ّ

أح��دن��ا ق��ري��ٌب ج��دًا م��ن اآلخ���ر، وك��ل
اآلخ��ر. دييغو  منا يحّب ديناميكية 
ي��م��ي��ل أك��ث��ر ال���ى ال��ن��ق��اش، وأران����ي 
يتطلب  ك��ان  الفيلم  ألن  محظوظًا 

هذا. 
■ تنطلق من سيرة ذاتية، ولكننا 
ن��وع من  ال نعرف الكثير عنك. أي 

طفولة عشت؟
- طفولتي أمضيتها بين السينما 
وال���م���س���ت���ش���ف���ى. ب��ي��ن��ه��م��ا وج������دُت 

س��ع��ادت��ي. ل��ي��س ق��ل��ي��اًل أن تمضي 
فترة 15 سنة في الوحدة السكنية 
ال��خ��اص��ة ب��ال��م��س��ت��ش��ف��ى ال����ذي ك��ان 
ي��ع��م��ل ف��ي��ه وال������دي. ل���م أع��ت��د على 
رؤية الجثث، لكني ألتقيت العديد 
م����ن ال���م���رض���ى ف����ي ع����ي����ادة وال������دي. 
هناك حاالت صحّية كانت تبهرني، 
ذهابًا  تتطلب  ال��ت��ي  تلك  خصوصًا 
ال��ع��ي��ادة بغية  ال��ى  واي��اب��ًا مستمرين 
م��ن هنا  ربما  الكشف واالس��ت��ش��ارة. 

جاء ميلي الى السرد.
م����ا  ب�������������أن  أخ����������ي����������رًا  ص����������رح����������َت   ■
ال��ي��وم ف��ي ت��اي��ن��اد قمع  تعيشونه 
وديكتاتورية. كيف يؤثر هذا في 

عملك؟
- عندما تزور تايالند، ال ترى أي 
شيء من هذا. ترى سّياحًا ومناظر 
خالبة. األم��ر مختلف ج��دًا لنا، نحن 
ف��ي تطوير  أن نساهم  نريد  ال��ذي��ن 
وكسينمائي،  كفنان  أنا  المجتمع. 
بالتطرق  لي  ُيسمح  أشياء ال  هناك 
ال���ي���ه���ا، م���ن���ه���ا ال����دي����ن وال���س���ي���اس���ة 
ال���ت���ع���رض  ُي����م����ك����ن  وال�����ج�����ن�����س. ال 
يربط  ت��اي��الن��د،  ف��ي  ث���م،  للمملكة. 
الناس بين الحّب والوطن والجيش، 
النقد، مهما فعل  ف��وق  ل��ذا جيشنا 
وم��ه��م��ا ارت���ك���ب م���ن أخ���ط���اء. ه��ن��اك 
ه��ام��ش ب��س��ي��ط أس��ت��ط��ي��ع ال��ت��ح��رك 
ف���ي���ه. م����ث����اًل، ال��م��ش��ه��د ح���ي���ث ن���رى 
ال��ع��س��ك��ري ي��ق��ول ب��أن��ه ال ي����رى أي 
البقاء عسكريًا، كون  في  مستقبل 

هذا فيلم يكّرس الحزن. انه تحّية للمدينة التي نشأُت 
فيها والتفاتة الى الوضع السياسي المسيطر على 

بالدي تايالند اآلن. هناك اختناق رهيب. نحن نتوق الى 
الحرية والسعادة، لكنهما عصّيان علينا!

سينما

"قبر الروعة" هو األخير 
أصّوره في تايالند. آمل 

ذلك. لهذا السبب صّورته 
في مدينتي ألنه نوع من 

وداع. سأغادر ألسباب 
فنّية ورقابية. صناعة 

الفيلم كفاح. من الصعب 
جدًا أن تعتاش منها!

"جو" الفائز بـ"سعفة" كاّن يبحث عن الحرّية والسعادة بعيدًا من العسكر يف تايالند!

“العّم بونمي...”، تحفة سينمائية من تايالند. أبيشاتبونغ ويراسيتاكول، الفائز بـ"سعفة" كاّن عام 2010.

“قبر الروعة”، أحدث أفالم “جو”.

أبيشاتبونغ ويراسيتاكول "ثورجٌي" من الصنف الحضاري، يؤمن بصفاء السينما وصفاء الحياة. في أفالمه، 
المملة للبعض والمثيرة للبعض اآلخر، أن الشيء يجب أاّل يلغي نقيضه، مثلما التخريب عنده ال يعني التدمير، 
والموت ليس مرادفًا للنهاية. سينماه خالصة لقاءين: طول أناة أيوب وحمكة غاندي. حجرًا فوق حجر، يشيد 
معبدًا ألحالمه. ال يوازي ذكاءه ااّل حسيته التي تجعله يصور العم بونمي في نوع من كهف على شكل بظر 

امرأة. مهرجان كاّن، أول من انتبه لفرادة هذا السينمائي التايالندي في العام 2002، فمنحه آنذاك جائزة قسم 
"نظرة ما"، ثم عاد واقتنص بعد عامين جائزة لجنة التحكيم عن قصيدته السينمائية "مرض استوائي"، قبل أن 
يشارك عضوًا في لجنة تحكيم دورة العام 2008 التي ترأسها شون بن، وصواًل الى نيله "سعفة" العام 2010 

عن "العّم بونمي الذي يتذكر حيواته الماضية". 

سيارة  غسل  على  تقتصر  مهمته 
ال�����ج�����ن�����رال. ح���ت���ى م���ش���ه���د ك���ه���ذا، 
واج����ه����ُت م��ت��اع��ب خ����الل ال��م��ون��ت��اج 
انه ال  لفرضه. ثمة رأي كان يعتبر 
ال��رق��اب��ة. ه��ذا كله يجعل  يمّر على  
ع��م��ل��ي أك��ث��ر ص��ع��وب��ة. ل��ك��ن��ن��ي، في 
ال��ح��ق��ي��ق��ة، ن���ش���أُت ف���ي ه����ذا ال��ج��ّو، 
وت���ط���ب���ع���ُت م���ع���ه ال�����ى ح�����ّد م��ع��ي��ن، 
وأع�����رف م���ا ي��م��ك��ن��ن��ي أن أق���ول���ه وم��ا 

يحب أن أبقيه لنفسي. 
■ ول��ك��ن، أل��م يتغير أي ش��يء لك 
ف��ي ت��اي��ان��د ب��ع��د ن��ي��ل��ك "السعفة 
ال����ذه����ب" ع���ن "ال���ع���م ب���وم���ن���ي" في 

العام 2010؟
- ح���ص���ل ب���ع���ض ال��ت��غ��ي��ي��ر، ل��ك��ن 
لها  أهمية  ال  السينمائية  الثقافة 
ع���ن���دن���ا. ال���ف���ّن ف���ي ت���اي���الن���د ال يتم 
اح���ت���ض���ان���ه وال ي���ت���م ال���ت���ع���ام���ل م��ع��ه 
باحترام. تخّيل ان كتابًا ك���"1984" 
ل���ج���ورج أوروي�����ل م��ح��ظ��ور. ُم���ِن���ع ه��ذا 
الكتاب منذ تبوؤ العسكر السلطة. 
ك��ث��ر م��ن ال��ذي��ن ي��ت��ع��اط��ون ال��ف��ن��ون 
السجن  ف��ي  بهم  ُزّج  االس��ت��ع��راض��ي��ة 
اليهم  الموجهة  التهم  ما  نعرف  وال 
وم���ت���ى س��ي��خ��رج��ون. ان���ه���ا ح����ال من 

العبثية المفرطة!
ستقبل به 

ُ
■ ماذا عن النحو الذي ت
أفامك داخل تاياند؟

- انه استقبال شبيه باالستقبال 
األخ��رى.  البلدان  ب��ه  ال��ذي خصتني 
أف����الم����ي ال ت��ح��ظ��ى ب���ت���وزي���ع واس����ع 

النطاق. 
■ أبسهولة تقبلَت فكرة أن ُيعرض 
"قبر الروعة" في قسم "نظرة ما"، 

بعدما نلت "السعفة" في كاّن؟

- ف����ي ال����ب����داي����ة، غ���ض���ب���ُت ج����دًا. 
ألنني كنت أؤمن جدًا بهذا الفيلم. 
يعاملني  ل��م  المهرجان  ب��أن  ش��ع��رُت 
باحترام. ثم، بعد فترة، بدأُت أهدأ. 
رح��ُت أف��ّك��ر، وق��ل��ُت لنفسي انني ال 
أري����د أن أن���اف���س أح�����دًا، ب���ل أه���دف 
ال����ى م��ش��ارك��ة ع��م��ل��ي م���ع ال��ج��م��ه��ور، 

واح��دًا  جمهورًا  هناك  ان  وخصوصًا 
ف��ي ك��اّن ل��أف��الم كلها. ث��م ال تنس 
انني انطلقُت من "نظرة ما"، واآلن 
ع��ن��دم��ا أن��ظ��ر اي��ج��اب��ي��ًا ال���ى اخ��ت��ي��اري 
ف��ي��ه، أت���ذك���ر ان ه����ذا ال��ق��س��م ك��ان 
الداعم األول لالكتشافات الجديدة. 

لوهلة، شعرُت بفخر.
الذين  األوائ���ل  م��ن  الفرنسيون   ■
دعموك، س��واء من خال الصحافة 
مهرجان  خ��ال  م��ن  أو  السينمائية 

كاّن...

خارج الكادر
"يا إلهي، كيف وصلُت إلى هذا الدرك؟"

"ل��ي ق��ب��ور ف��ي ه��ذه األرض"، 
ف��ي��ل��م وث���ائ���ق���ي ل���ري���ن م��ت��ري، 
ُم���ن���ع أخ���ي���رًا م���ن ال���ع���رض ف��ي 
���ع���ًا، 

َّ
ل���ب���ن���ان. ك���م���ا ك�����ان م���ت���وق

ض��ج��ة  أّي  ال����م����ن����ع  ي����ث����ر  ل������م 
ت���ذك���ر. ق��ل��ة م��ي��ك��روس��ك��وب��ي��ة 
ك��ت��ب��ت واع��ت��رض��ت وق��ال��ت ما 
ي���ج���ب أن ُي���ق���ال ف���ي ال���دول���ة 
وتعاطيها  الفاشلة،  اللبنانية 
االع����ت����ب����اط����ي م������ع ال������ذاك������رة. 
في  المستنكرين  أن  اع��ت��ق��د 
 اس���ت���ط���اع���ت���ه���م ال���م���س���اه���م���ة 
لكن  واالرت���ق���اء.  التغيير  ف��ي 
أج��ن��دة  ي���خ���دم أي  ال��ف��ي��ل��م ال 
س���ي���اس���ي���ة، ب����ل ي����س����اوي ال���ى 
 األط���راف 

ّ
ح���ّد ك��ب��ي��ر ب��ي��ن ك���ل

م�������ن اق������ص������ى ال����ي����م����ي����ن ال�����ى 
اق���ص���ى ال���ي���س���ار، وي���دع���و إل��ى 
ض���������رورة م���ح���اس���ب���ت���ه���م. ل�����ذا، 
ال��ق��ض��ي��ة خ���اس���رة س��ل��ف��ًا. في 
 

ّ
ن�����ظ�����ام ك������ه������ذا، ح����ي����ث ك����ل

ش��يء ت��واف��ق��ي وح��ي��ث يغيب 
المتماسك  المدني  المجتمع 
أح��ٌد  يتبنى  ال  وال��م��ت��ض��ام��ن، 

ي��س��ت��ط��ع  ل�����م  ق���ض���ي���ة ك����ه����ذه إن 
توظيفها في حمالته.

ف��ي  ج���ال���س���ًا  ك����ن����ُت  م�������رة،  ذات 
م���ق���ه���ى ع���ن���دم���ا ت���ل���ق���ي���ُت ات����ص����ااًل 
فيه  ���ُغ 

ّ
أت���ب���ل ال��ص��ح��ي��ف��ة  ادارة  م���ن 

م��ن��ع ف��ي��ل��م إي����ران����ي، وك����ان ن��وق��ش 
ه�����ذا ال���م���ن���ع ف����ي م��ج��ل��س ال���ن���واب 
وق����ع  ج������ي������دًا(.  أذك��������ر  ك����ن����ُت  )إن 
فيلم  منع  كالصاعقة:  ع��ل��ّي  الخبر 
ُي��ن��اق��ش ف��ي مجلس ال���ن���واب؟! لم 
أك��ن أع��رف ان ال��ن��واب ح��رص��اء الى 
ه���ذا ال��ح��ّد ع��ل��ى ال��ف��ن وال��ث��ق��اف��ة؟! 
بطل  السبب  علمُت  عندما  طبعًا، 
ال��ع��ج��ب: ك���ان م��ن مصلحة ال��ط��رف 
المنع،  على  المعترض  السياسي 
عرض الفيلم، العتباره أنه يتعرض 
ل��ل��ث��ورة االي���ران���ي���ة، اح���د م��ق��دس��ات 
ال��ط��رف ال����ذي ك���ان ي��ح��اول منعه. 
 

ّ
وك���م ض��ح��ك��ُت أخ��ي��رًا، ع��ن��دم��ا أط��ل
أح�����د االخ���ون���ج���ي���ة ال��ط��راب��ل��س��ي��ي��ن 
ع��ل��ى ال���ت���ل���ف���زي���ون، ي��ع��ت��رض على 
ق��ي��ام ب��ع��ض ال��ش��ب��ان ب��م��ح��اول��ة منع 
أح����د االف�����الم ف���ي ص��ال��ة ب��ي��روت��ي��ة. 
اخ���ون���ج���ي ي����داف����ع ع����ن ال��س��ي��ن��م��ا؟ 

اعتقدُت للحظة أنه تاب وعاد 
الى رشده وتراجع عن كراهية 
 م��ا ه��و جميل ف��ي الحياة. 

ّ
ك��ل

ال ي���ا أب���ل���ه، ك���ان ف��ي��ل��م��ًا تركيًا 
التي يعلن  الدولة  دعائيًا، من 

االخونجي والءه لها!
■■■

رح�����ل�����ت االث����ن����ي����ن ال���ف���ائ���ت 
الورا  االي�����ط�����ال�����ي�����ة  ال���م���م���ث���ل���ة 
ع���ام���ًا.  ع�����ن 73  ان���ط���ون���ي���ل���ل���ي 
ك���ان���ت أم���ي���رة االي���روت���ي���ك في 
مع  أيضًا  أب��دع��ت  السبعينات. 
وشابرول  وري��زي  كومنتشيني 
اعتبرها  ال���ذي  وفيسكونتي   -
"أج����م����ل ام��������رأة ف����ي ال����ع����ال����م". 
م��ن أه���م أدواره������ا: "ال��ف��ي��ن��وس 
ب���ال���ف���راء" ل��م��اس��ي��م��و داالم���ان���و؛ 
االن��وث��ة وال��ح��زم وال��س��ادي��ة في 
ب��س��ب��ب  ل�����الس�����ف،  واح���������د.  آن 
التجميل  وعمليات  المخدرات 
وأزم����ات����ه����ا ال��ن��ف��س��ي��ة ان��ت��ه��ت 
شبيهة بعنوان أحد "أفالمها": 
"يا الهي، كيف وصلُت الى هذا 

الدرك؟".

- صحيح. 
■ أن���ت ت��ت��ح��در م��ن ع��ائ��ل��ة ب��وذي��ة، 

أليس كذلك؟
ل��ل��ب��وذي��ة ج��وان��ب علمية  - ن��ع��م، 
ك���ث���ي���رة ت��ث��ي��ر اه���ت���م���ام���ي، وه������ذا ال 
غيرها  من  أفضل  البوذية  أن  يعني 
م��ن األدي���ان. ف��ي نظري ان األدي��ان 
ان  خصوصًا  حقيقي،  خطر  مصدر 
مواكبة األديان للتطور بطيئة جدًا 
السبب  ل��ه��ذا  ال��ع��ل��م.  بتطور  قياسًا 
تجد انها غير جذابة، وقد تزول مع 

الزمن. 
اس��م��ك  ي���ك���ون  أن  ي���زع���ج���ك  أال   ■
واح���������دًا م�����ن أط��������ول األس������م������اء ف��ي 

السينما؟
- )ضحك(. سابقًا، كان يزعجني. 
اآلن، اع���ت���دُت ذل���ك، وخ��ص��وص��ًا ان 
بعضهم صار يلفظه بشكل صحيح.

بونك بجو، صّح؟
ّ
■ يلق

ت��اي��الن��د، ال أح���د يناديني  - ف��ي 
 منا كنية. 

ٍّ
 جو. لكل

ّ
أبيشاتبونغ، بل

��ر ف���ي ال��ت��ص��وي��ر خ���ارج 
ّ
■ أال ت��ف��ك

ت��اي��ان��د ك���ي ت��ح��ظ��ى ب��ال��م��زي��د من 
الحرية؟

- ب���ل���ى. "ق���ب���ر ال����روع����ة" س��ي��ك��ون 
األخ���ي���ر أص�������ّوره ف���ي ت���اي���الن���د. آم��ل 
ذل������ك. ل���ه���ذا ال���س���ب���ب ص����ّورت����ه ف��ي 

مدينتي ألنه نوع من وداع. 
■ ه���ل ه����ذا ق�����رار ش��خ��ص��ي أم ان��ه 

مفروض عليك؟ 
- االث��ن��ان م��ع��ًا. س��أغ��ادر ألسباب 
فنّية ورقابية. صناعة الفيلم كفاح. 

من الصعب جدًا أن تعتاش منها.

hauvick.habechian@annahar.com.lb
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ميشال كاّلب

والستوديو  والصحراء  البحر  بعد 
والشارع... حان وقت الجّو. "رامز 
واكل الجو" و"هبوط اضطراري"، 
من األكثر استقطابًا هذه السنة 
ب���ي���ن ع����ش����رات ب����رام����ج ال��م��ق��ال��ب 
ال��ش��اش��ات وال سيما  ال��ت��ي ت��م��أ 
يكتشفها  ل��م  ال��ف��ك��رة  المصرية. 
ال��ع��رب، ه��ي "ف���ورم���ات" عالمية، 
النجم  أساسها أن يتم اس��ت��دراج 
الى رحلة جوية، على  بطريقة ما 
أن يقوم الطيار بما يشبه األلعاب 
خلق  وتاليًا  الجو،  في  البهلوانية 
ح��ال��ة رع���ب ب��ي��ن ال���رك���اب وط��اق��م 
ال���ط���ائ���رة ال����ذي ي��ك��ون ع��ل��ى علم 
تخّيل  يمكن  عندها  بالتركيبة. 
ب��ي��ن  م�����ا  ال���ض���ح���ي���ة  ف���ع���ل  ردات 
اإلغماء والصراخ والشتم، وهي ال 
ش��ك ح���االت تخلق ف��ض��واًل ل��دى 
سمات  على  لمراقبتها  الُمشاهد 
التألق  من عرفهم دائما في قمة 

واللياقة والديبلوماسية.
ل���ك���ن ه����ل ت���ك���ون "ال��ض��ح��ي��ة" 
ع��ل��ى ع��ل��م ب��م��ا ي��ن��ت��ظ��ره��ا؟ م���ا إن 
تبدأ  حتى  الحلقة  ع��رض  ينتهي 
ال��م��ت��ن��اق��ض��ة.  واآلراء  ال��ت��ك��ه��ن��ات 
واح�����دا  ج������واب  أن ال  وال��ح��ق��ي��ق��ة 
للموضوع. في الغالب يتم االتفاق 
م��ا ب��ي��ن أص��ح��اب ال��م��ق��ل��ب وم��دي��ر 
أع���م���ال ال���ف���ن���ان وي��ش��م��ل ال��م��ب��ل��غ 
مقابل  ف��ي  النجم  يتقاضاه  ال��ذي 

الموافقة على عرض الحلقة، على 
أال يتم إطالع مديره على تفاصيل 
العفوية  على  للمحافظة  المقلب 
المطلوبة. أما مدير األعمال فوفق 
طباع الفنان، هو األقدر على اتخاذ 
الحقيقة  خافيا  المناسب  ال��ق��رار 
عن رّب عمله أو ملمحا اليها على 

طريقته.
وفي أحيان أخرى يتم االتفاق 
مع النجم مباشرة من دون إعالمه 
مسألة  )اب���ت���داع  المقلب  بقضية 
أحد  تكليف  يتم  ثم  التكريم...( 
أعضاء فريق العمل التسريب إليه 
انه قد يتعّرض الى مقلب، ولكن 
ح��ت��ى ي��ق��ب��ض األم�������وال ي��ج��ب أن 
ال��ح��ّد األقصى.  ال��ى  يتفاعل معه 

وه��ن��اك أخ��ي��رًا االح��ت��م��ال ال��ث��ال��ث، 
وه�����و األك����ث����ر ن�������درة، ب�����أن ي��ك��ون 
ال��ف��ن��ان ف��ع��ال ال ي��ع��رف شيئا عما 

ينتظره.
ف����ي م��خ��ت��ل��ف األح��������وال ال يتم 
موافقة  ب��ع��د  إال  حلقة  أي  ع���رض 
"ال����ض����ح����ي����ة"، ل������ذا ن��ص��ي��ح��ة ال���ى 
��ف��وا ال��ت��ع��اط��ف 

ّ
ال��م��ش��اه��دي��ن: خ��ف

ال���ف���ع���ل  ورّدات  واالن������ف������ع������االت 
ال��ش��اج��ب��ة، وت��م��ت��ع��وا، اذا ك���ان ما 
ت���ش���اه���دون���ه ي��م��ت��ع��ك��م، ف��ح��ق��وق 
الجميع "واصلة"، وطالما "القاضي 
راض��ي" فصوتكم سيبقى بال أي 

صدى!

michel.kallab@annahar.com.lb

شاشة

النجوم يفقدون أعصابهم يف الطائرات... 
ويملؤون جيوبهم!

برامج المقالب التي تعرض على الشاشات المصرية باتت صناعة 
في ذاتها، تدّر الماليين على المحطات، شركات االنتاج والنجوم. 
لذا مهما عال صراخ المشاهدين لوقفها، لن يتبّدل شيء. فكيف 
تتم هذه البرامج؟ وهل يكون الضيف على علم مسبق بالمقلب؟
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عموديًا

عموديًا

أفقيًا

أفقيًا

1- قائد غاليا 80 - 46 ق.م. جمع كل الشعوب الغالّية وقادتهم لمحاولة صّد هجوم يوليوس قيصر فهزم وسجن عام 52ق.م. 
عدم. 2- مصب خليجي واسع يفصل بين األرجنتين وأوروغواي. 3- نشاطرهم األنصبة والحصص - في هذا 

ُ
وبعد 6 سنوات أ

الوقت. 4- مشى - يلجأ - غضب. 5- حرفة الوّراق - المتجافي والمتباعد. 6- أخرجاه )اللسان( من الفم - خدود. 7- أنّدد - ضد 
ه وفّته - رجاء - تكسر البيضة باليد. 9- الموه - أعطى - سقط في االمتحان. 10- متشابهان - مدينة 

ّ
شبعا - نصف ليرة. 8- دق

مصرّية عاصمة محافظة البحيرة - حرف عطف. 11- مطربة لبنانية راحلة - شأن. 12- األقنوم الثاني لدى المسيحيين.

 1- ارنست همنغواي. 2- بورا بورا - حان. 3- وس��ادة - برح - بّص. 4- بيبرس األول. 5- كال - مّده - رائ��ف. 6- ر.أ. - ال بامبا.

7- بالبله - أناول. 8- نبالت - أن - راع. 9- ديزل - سل - سّك. 10- رّض - بندورا - ها. 11- يأّم - دير القمر. 12- داحس والغبراء.

 1- اب��و بكر بن دري��د. 2- روسيا البيضاء. 3- نرابل - أل��ّز - م��ح. 4- س��ادر - لبالب. 5- تبتسم - لت - ندو.
��ه - سديا. 7- غربلها - ال��ورل. 8- يارا - بان - راغ. 9- ح��وران - سالب. 10- أّح - ال مارك - قّر. 

ّ
 6- و.و. - أدل

11- رأب - أبوا - هما. 12- أنصاف العذارى.

1- امبراطور جرماني أصبح امبراطور النمسا بالوراثة بعد أن الغى نابوليون االمبراطورية الجرمانية. قاوم نابوليون ثّم زّوجه بابنته ماري لويز. 
2- موسيقي الماني له عدة أوب��رات منها "الفارس وال��وردة". 3- عائلة قائد سوداني أطاح بجعفر النميري بانقالب سلمي رئيس الدولة 
 1985 - 1986 - حرف يوناني. 4- أحّرك الشيء - عمق - فراق. 5- االسم األول لرئيس الدولة السوفياتية خروتشيف - تركا ولم يهتّما. 
6- معظمها - كّر - شرب. 7- تنزلوا في المكان - المدّمر. 8- استعّد للحرب - يحترق قلبه من الشوق - نسيج العنكبوت. 9- اسم مؤنث - خالص. 

 - هرب - في البيضة. 11- الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس. 12- مرفأ في فلوريدا على خليج تامبا.
ً
10- يّدخران جهدا

حل الشبكة السابقة

مةدقتمءاونالابه�

كاجيستلته�مةمءها

سلوءفرينتولقايل

ورلاندامرفعدمره�

فيثقلتنموثشسسذش

نالراهجواماةلتي

محازقوفهددبتاوم

حل الشبكة السابقة
كان

الكلمة 
من أسماء األسد 

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

كلمة السر.

النفس شعلة زرقاء مّتقدة مقّدسة تلتهم الهشيم، تنمو باألنواء وتنير وجه السماء. أّما نفوسكم فرماد تبّدده الرياح وتذريه 
فوق الثلوج.
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© Puzzles by Pappocom
رقم 3789 - مستوى سهل 

حل سودوكو رقم 3788

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

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

افقي وعمودي وداخل كل مربع.

مستويات اللعبة 

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

ووفقًا النتظامها داخل هذه الخانات.
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كلمة السر  كلمات متقاطعة

SUDOKU

"األهلية" تحتفل بغداء المجدرة التقليدي
احتفلت المدرسة األهلية في وسط بيروت بحفل "غداء المجدرة التقليدي"، الذي يقام 

سنويًا منذ أواسط ستينات القرن الماضي، وكان ريع الحفل لدعم مشاريع خيرية واجتماعية 
في المجتمع، ومنذ العام 1991 أصبح يقدم لدعم صندوق المنح ومشروع تطوير المدرسة 
وإعمارها. وشكرت المديرة أصدقاء المدرسة ومحبيها لمساهماتهم القيمة، إذ بلغ مجموع 
الهبات التي تسلمتها ثمانمئة وخمسة وأربعين ألف دوالر أميركي منذ أن بدأت مشروع 

اإلعمار في العام 2012 وقد أنجز إلى حينه 60% منه.

أندرو نقوال بو خاطر
يسر نقوال بو خاطر وسينتيا، المولودة وردة، أن يعلنا لأهل ولأصدقاء عن والدة شقيق 

ألنطوان، سمياه أندرو، في 24 حزيران 2015.

مجتمعنا

تتمات الصفحة األولى

املجمع املقدس األرثوذكسي

املطران جورج خضر

فيه ألنه قائم على تقدير كل منهم للمرشحين المطروحة أسماؤهم. وهذا 
االختالف من طبيعة البشر. األسقف الناخب له تقواه وله خبرته وثقافته 

الالهوتية وهذه كلها تختلف بين أسقف وأسقف.
طبيعي ان نختلف في اإلدارة الكنسية بسبب من اختالف ال��رؤى بين 
األساقفة وتباين العواطف، هذا ما عدا النزاهة المفروضة عند الناخبين. ال 
يجمع كل المطارنة على رؤية األحسن. فإن بينهم اختالفًا في التقوى وفي 
العلم والخبرة. وهذا االختالف يحاولون تذليله ما أمكن بتبادل الفكر في ما 
بينهم ولكن وحدة الرؤية ال تحصل دائمًا ولو صلوا إذ الخيارات في أحوال 

كثيرة تكون محسومة.
الله. ولكن هل تقبل  رج��اء استلهام  اجتماعهم على  ب��دء  ون في 

ّ
يصل

القلوب نعمة الله إذا نزلت؟ هذه صعوبة الفكر في كل مجتمع يعتبر صادقًا 
انه يستلهم الله.

الكنيسة األرثوذكسية صعبة إدارتها ألنها قائمة على اتفاق مطارنة 
مجتمعين. والمطارنة بشر مختلفون في العلم أواًل وفي الخبرة وفي االطالع 
على سيرة كل مرشح لأسقفية. رؤساء الدين ولو أتقياء يمكن ان يختلفوا. 
انتخابًا بشريًا نسعى فيه  المطران والبطريرك مهما فعلنا يبقى  انتخاب 

سعيًا أخالقيًا. وليس من انتخاب يضمن وصول الرجل األصلح.
المجمع المقدس يبقى محاولة بشرية في المنطلق ما لم تنزل نعمة الله 
وتغير كل شيء. النظام المجمعي بال تفرد سلطان يبقى األفضل إذ ال بد 
العالم بشري ويحمل  ان تتوافر فيه نيات سليمة وعالمة. كل نظام في 
ضعفات البشرة. ولكن في المبدأ عندنا ترجيح على ان األكثرية تخطئ 

أقل من الفرد.
النظام األرثوذكسي دقيق جدًا وصعب وأظن ان صعوبته الكبرى في 
هذا انه يفترض ان اإلدارة الكنسية هي دائمًا في أيد طاهرة وقلوب مؤمنة 

وعقول ذكية.
التقاء المطارنة هيئة واحدة يدعى مجمعًا مقدسًا. هل هذا النعت يأتي 
من تصديق ان الله يلهم األساقفة دائمًا وانهم دائما يطيعونه؟ مشكلتنا ان 
كل اجتماع بشري فيه من البشرة أي االنفعاالت. القديسون قالئل. ولكن 
ليس لنا خيار اال النظام المجمعي. الناس كلهم يحسبون ان المسؤولين إذا 
اجتمعوا لهم نصيب معقول من قول الحقيقة واإلتيان بأفضل الحلول. في 
حكم الفرد تسطع المصالح الفردية. مبدئيًا إذا كثر المجتمعون يقتربون 
من الحقيقة. يمكن ان تقتنع بحكم الفرد إذا ثبت انه قديس عالم. ولكن 
الناس مقتنعون ان كثرة اآلراء إذا صدق أصحابها وتطهروا ترجح الحقيقة 

وليس عندنا في الحقل الفكري في هذه الدنيا إاّل الترجيح.
قناعة الناس جميعًا ان الكثرة أقرب إلى الحقيقة من الفرد الواحد وانها 
غالبًا هي األضمن. ليس ألحد إذا تكلم تأكيد من الله انه على حق. الفكر 
بما فيه الفكر الديني مسعى. م��ا م��ن أح��د ف��ي الكنيسة يقول إن مئات 
األساقفة إذا اجتمعوا هم آليًا على حق. هذا تعرفه بعد اجتماعهم وبتصديق 
مجمع الحق. ولكن هذا أيضًا غير مؤكد بالمطلق. ما من مجمع بحد ذاته له 
ضمانة العصمة. العصمة تؤكدها األجيال الالحقة. الناس ناس. المجمع 
مسعى وليس ضمانة بمجرد انعقاده. الحقيقة المسيحية ال تظهر من آلية 

االجتماع ولكن مما تبقى من قناعة في الكنيسة.

اإلرهاب العابر للقارات يهّز الكويت وتونس وفرنسا

الطلبات  لتوصيل  "ف��ان"  يقود سيارة  مهاجم  اصطدم  بعدما  البالد، 
بحاويات غاز في المكان مما أدى الى انفجار.

القتيل )50 س��ن��ة( ك��ان رئيس  إن  التحقيق  م��ن  ق��ري��ب  م��ص��در  وق���ال 
المشتبه فيه في العمل والذي كان يعمل في خدمة ايصال الطلبات.

وكان الرجالن قد توجها إلى الشركة اليصال طلب، لكن المهاجم قتل 
مديره وقطع رأسه قبل أن يدخل المكان بسيارته. 

المهاجم وهو  ك��ازن��وف توقيف  ب��رن��ار  الفرنسي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  وأع��ل��ن 
يدعى ياسين صالحي )35 من سنة( متحدر من المنطقة نفسها. وقال 
ان االستخبارات رصدته بين عامي 2006 و2008. وأضاف انه "على عالقة 

بالتيار السلفي" لكن سجله القضائي فارغ.
ووصف الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند لدى مشاركته في قمة لالتحاد 
األوروب����ي ف��ي بروكسيل ال��ه��ج��وم ب��أن��ه "إره���اب���ي"،وق���ال ان ك��ل اإلج����راءات 
ستتخذ لوقف أي هجمات مستقباًل على البالد التي شهدت هجمات شنها 
إسالميون متشددون في كانون الثاني. وأشار الى رفع حال التأهب االمني 

الى اقصاها في المنطقة التي حصل فيها الهجوم. 
الكويت الى ذلك، استهدف هجوم انتحاري مسجد االمام الصادق في 
منطقة الصوابر وسط العاصمة الكويتية خالل صالة الجمعة، فقتل 27 

شخصًا وجرح 222.
وتوجه أمير الكويت الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح فورا الى مكان 

الهجوم.
وهذا الهجوم، الذي تبناه "داعش"، هو االول يستهدف مسجدا للشيعة 
ال��ك��وي��ت، فضاًل ع��ن كونه االع��ت��داء االره��اب��ي االول فيها منذ كانون  ف��ي 

الثاني 2006.      

تونس   
وفي تونس، قتل طالب  مسلح برشاش "كالشنيكوف" كان يخفيه 
تحت مظلة، 37 شخصًا بينهم سياح أجانب في فندق بوالية سوسة على 
الساحل الشرقي التونسي، في اعتداء هو األكثر دموية في التاريخ الحديث 

للبالد التي تشهد تصاعد عنف مجموعات جهادية مسلحة.   
وألمانيا  وبلجيكا  لبريطانيا  رعايا  ثمة  ان  الصحة  ل��وزارة  بيان  وج��اء في 

بين القتلى.
"ضربة  بأنه  الهجوم  السبسي  قائد  الباجي  التونسي  الرئيس  ووص��ف 
موجعة". وقال: "أدركنا اليوم ان تونس تواجه حركة عالمية. ال يمكنها 
ال��ي��وم نفسه وف��ي الساعة نفسها  ان��ه ف��ي  ان تواجهها وح��ده��ا. وال��دل��ي��ل 
يقيم  "ه���ذا  واض����اف:  وال��ك��وي��ت".  فرنسا  مماثلتان  عمليتان  استهدفت 
الجهاديين(  )لمواجهة  شاملة  استراتيجية  )وض���ع(  وج��وب  على  الدليل 
وعلى ضرورة ان توحد كل الدول الديموقراطية حاليا جهودها ضد هذه 

اآلفة". 
ون���ش���رت ح��س��اب��ات ف���ي م��وق��ع "ت��وي��ت��ر" ل��ل��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي م��ؤي��دة 
ل���"داع��ش" ث��الث ص��ور لشخص قالوا إن��ه المسلح ال��ذي نفذ الهجوم على 

الفندق.
وتبين الصور من الخلف رجال يسير في شارع يلوح بسالح آلي. وأشاد 
أصحاب هذه الحسابات في "تويتر" بالرجل وتمنت له أن "يتقبله الرحمن 

ويدخله الجنان ويزوجه بالحور والحسان".   

تنديد عالمي   
الفرنسية ان ه��والن��د وق��ائ��د السبسي "ع��ب��را )خ��الل  ال��رئ��اس��ة  وأف����ادت 
اتصال هاتفي بينهما( عن تضامنهما في مواجهة االرهاب وعزمهما على 

متابعة وتكثيف تعاونهما في التصدي لهذه اآلفة".
وندد االمين العام لالمم المتحدة بان كي- مون باالعتداءات "االرهابية 
الى محاكمة  التي حصلت في فرنسا وتونس والكويت، داعيًا  والمرعبة" 

المسؤولين عنها.
تضامن  عن  معربًا  "المشينة"،  بالهجمات  االبيض  البيت  ن��دد  كذلك، 
الواليات المتحدة مع هذه الدول ومؤكدًا عزمها على "مكافحة آفة االرهاب".   

وقال وزير األمن الداخلي األميركي جي جونسون في بيان بعد هجمات 
أن تكون  األميركية  األم��ن  أجهزة  على  إن  وفرنسا   والكويت  تونس  في 
يقظة ومستعدة وخصوصًا قبل عطلة الرابع من  تموز. ولم يشر الى مخاوف 
"سيعدلون  األميركيين  المسؤولين  أن  موضحًا  م��ح��ددة،  ت��ه��دي��دات  أو 
اإلجراءات األمنية المرئية وغير المرئية بما يلزم لحماية الشعب األميركي... 
واالحتفال  العامة  المناسبات  األميركيين على حضور  ن��زال نشجع كل  ال 

بهذا البلد خالل موسم الصيف ولكن ينبغي التحلي باليقظة دومًا".
        

بري وسالم أمام "شركة املأزق"

وال��ج��رح��ى في  القتلى  م��ن  ع���ددا  وال��ح��ص��ن موقعا  م��رك��زي وادي عطا  بين 
صفوفها وسحب جثتين من المهاجمين. 

تتحكم  ال��ت��ي  االن��س��داد  معالم  ت��ت��رك  فلم  السياسي،  الصعيد  على  ام��ا 
باالزمة الحكومية اي شك في ان مسارب المخارج قد اقفلت حتى اشعار 
آخر وسط تسلل المخاوف من أزمة طويلة ومفتوحة أسوة بأزمتي الفراغ 
الرئاسي وتعطيل جلسات التشريع لمجلس النواب. وعلمت "النهار" أن 
الساعات المقبلة ستشهد تحركات بحثا عن حلول إلخراج الوضع الحكومي 
ال��م��راوح��ة، وم��ن بين ه��ذه التحركات لقاء يجمع رئيس مجلس  من دائ��رة 
النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سالم. وتدور المشاورات حول 
الى عقد جلسة لمجلس  الدعوة  الرئيس سالم في توجيه  مفهوم تريث 
ال��وزراء وال��ذي ال يعني التنازل عن صالحياته التي تتطلب االنصراف الى 

متابعة مصالح الوطن.
غ االمانة العامة لمجلس ال��وزراء أعضاء الحكومة 

ّ
وفي إطار متصل، لم تبل

أمس بموعد الجلسة المقبلة لمجلس ال��وزراء كما لم توزع عليهم أي جدول 
لالعمال، في حين أوضحت مصادر وزاري��ة أن ال داعي لتوزيع جدول أعمال 

باعتبار أن جدول آخر جلسة الذي لم يناقش ال يزال قائمًا.
الذي  الحكومي  المأزق  ام��ام تصاعد  إن��ه  ل�"النهار"  وقالت مصادر وزاري���ة 
تمثل في الشروط التي نقلها الوزير محمد فنيش الى السرايا اول من امس، 
عاد رئيس الحكومة الى دورة جديدة من الترٰيث، وذلك على رغم مواجهته 
ضغطًا من الفريق الحكومي اآلخ��ر من اج��ل عقد جلسة وع��دم السماح ألي 
فريق بتعطيل الحكومة. لذلك، يتوٰجه الرئيس سالم الى رئيس المجلس 
ولكن  باستئناف جلساتها.  للحكومة  مبدئيًا  الداعم  بموقفه  لالستئناس 
يستبعد أن يتمكن الرئيس بري من تأمين الغطاء لجلسات مجلس الوزراء 
ما لم يحصل من فريق "المستقبل" وحلفائه على الغطاء المطلوب ل�"تشريع 
ن أن 

ٰ
الضرورة" في مجلس النواب. وهو أعلن اخيرًا انه "صائم"، بعدما أيق

األزمة السياسية باتت شاملة وتفرض عطلة مفتوحة ما لم يؤدِّ الحوار الى 
تسوية ال تقتصر على المجلس والحكومة، بل تبدأ من التعيينات األمنية. 
وبما أن آب واستحقاقاته األمنية على األبواب، وبما أن عطلة رمضان، ليست 
سوى رماد يوضع على نار األزمة الحكومية، فيتوقع ان يحين موعد تسريح 
ف��ي عطلة، مما يفرض تأجيل  الحكومة  ف��ي الجيش فيما  رئيس األرك���ان 

تسريحه بقرار من وزير الدفاع، فيخرج الحريق الحكومي عندها الى العلن. 
في غضون ذلك، لوحظ ان السفير االميركي ديفيد هيل عاد امس الى 
بيروت بعد اجازة سريعة أمضاها في واشنطن وذلك خالفا للتوقعات التي 
تركها سفره إلمكان انتقاله في وقت قريب الى باكستان وتعيين بديل منه 

في االسابيع المقبلة. 

 مجلس 14 آذار 
ف��ي سياق آخ��ر، تجتمع غ��دًا األح��د ف��ي "ال��ب��ي��ال" 350 شخصية م��ن كل 
االختصاصات والمناطق والتلوينات اللبنانية في االجتماع األول ل�"المجلس 
الوطني لمستقلي قوى 14 آذار" وتنتخب خارج القيد الطائفي رئيسًا لهذا 
المجلس وهيئة مكتب من 14 عضوًا ورؤس��اء 14 لجنة اختصاص. ويكون 

المجتمعون هيئة تأسيسية للمجلس الذي توافقت على إنشائه كل 
مكونات تحالف "انتفاضة اإلستقالل" من أجل إعادة بث الحياة في هذه 
الحركة والعودة إلى مبادئها األولى، وفق مصادر أشارت ل�"النهار" إلى أن 
هذه الخطوة تأتي في لحظة قلق لدى كل الطوائف اللبنانية من دون 
استثناء، مسيحيًا وإسالميًا بفعل ما يحصل في المنطقة وخصوصا في 
سوريا التي ستؤثر تطوراتها أكثر فأكثر في لبنان كلما اقترب النظام 
من السقوط. مما يستوجب مالقاة هذا الحدث بموقف صارم متمسك 
بالوحدة اللبنانية والرهان على التعايش ألن ال خالص ألي مكون لبناني 

بمعزل عن اآلخرين. 
وأقرت المصادر بصحة ما يتردد عن توجه لدى غالبية ممن سيشاركون 
في االجتماع األول إلى انتخاب النائب السابق سمير فرنجية على رأس 
المجلس، لكن ثمة مسألة يجري العمل لمعالجتها وهي أن فرنجية ال 
يزال يرفض "صيغة الرئيس والمرؤوس بين أناس متساوين ويعملون 

في اتجاه واحد". 

اتفاق تاريخي بين الفاتيكان و"دولة فلسطين"

اتفاقًا  بعد  اسرائيل  توقع  لم  بينما  الدولتين،  حل  ويدعم  والعبادة 
مماثاًل مع الحاضرة.

وتولى التوقيع في القصر الحبري أمين دولة الفاتيكان للعالقات 
ب��ول ريتشارد غ��االغ��ر ووزي���ر الخارجية  البريطاني  ال���دول األس��ق��ف  م��ع 

الفلسطيني رياض المالكي.
عام  مطلع  منذ  فلسطين"  "دول���ة  ع��ن  يتحدث  الفاتيكان  أن  وم��ع 
العمومية لأمم  الجمعية  التصويت على االعتراف بها في  2013 بعد 
المتحدة، يرى الفلسطينيون أن هذا التوقيع يعادل "اعترافًا فعليًا" 
بدولتهم. وقد أعد االتفاق استنادًا الى اتفاق أساسي عقد عام 2000 

بين الفاتيكان ومنظمة التحرير الفلسطينية.
"لم يكن ممكنًا من  "تاريخي"، ألنه  بأنه  االتفاق  المالكي  ووص��ف 
دون مباركة قداسة البابا" فرنسيس. وقال إنه يحدد "وضع فلسطين 
ال��ت��وح��ي��دي��ة"  ال��دي��ان��ات  وأرض  المسيحية  ل��ل��دي��ان��ة  ك��م��ه��د  ال��خ��اص 

ويضمن "وضع األماكن المقدسة وحمايتها".
ورأى االس��ق��ف غ��االغ��ر أن "االت���ف���اق ي��ؤك��د ال��ت��ق��دم ال����ذي أح��رزت��ه 
السنوات األخيرة، وخصوصًا على مستوى  الفلسطينية في  السلطة 
الدعم ال��دول��ي". وأم��ل أن "يضطلع ه��ذا االت��ف��اق ب��دور المحفز لوضع 
حد نهائي للصراع )االسرائيلي-الفلسطيني( الذي طال كثيرًا"، وأن 
"يصبح حل الدولتين المطلوب حقيقة في أسرع وقت ممكن"، وفي 
والمسلمون  العرب  أخ��رى يشكل  لبلدان  "نموذجًا  االت��ف��اق  يمثل  أن 

أكثرية سكانها".
وترى منظمة التحرير الفلسطينية أن هذا االتفاق يجعل الفاتيكان 

الدولة ال�136 تعترف بدولة فلسطين.
ال��خ��ارج��ي��ة االسرائيلية  ب��اس��م وزارة  ال��ن��اط��ق  ال��م��ق��اب��ل، أس���ف  وف���ي 
ع��م��ان��وئ��ي��ل ن��ح��ش��ون ل����"ق���رار ال��ف��ات��ي��ك��ان االع���ت���راف رس��م��ي��ًا بالسلطة 
اليوم". وقال: "نأسف أيضًا  الموقع  الفلسطينية كدولة في االتفاق 
للنصوص األحادية في االتفاق التي تتجاهل حقوق الشعب اليهودي 
في أرض اسرائيل واألماكن المقدسة لليهود في القدس. ال يمكن 
اسرائيل القبول بالقرارات األحادية الواردة في االتفاق والتي ال تأخذ 
التاريخي  وال��وض��ع  لالسرائيليين  األس��اس��ي��ة  ال��م��ص��ال��ح  االع��ت��ب��ار  ف��ي 

الخاص للشعب اليهودي في القدس".
ويتفاوض الفاتيكان الذي يقيم عالقات ديبلوماسية مع اسرائيل 
منذ عام 1993، على اتفاق على الحقوق القانونية والمالية للرهبانيات 

الكاثوليكية، لكن كل لقاء فصلي يمنى بالفشل منذ عام 1999.
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"النهار"

في أّول رّد فعل سلبّي على الموقف 
ال��ح��اس��م ل��ن��ق��ي��ب ال��م��ح��ام��ي��ن ج���ورج 
د فيه ل�"النهار" وأمام 

ّ
جريج الذي أك

ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ن��ق��اب��ة وت��ج��ّم��ع 
ال��م��ال��ك��ي��ن ن���ف���اذ ال���ق���ان���ون ال��ج��دي��د 
ق النائب زياد أسود على 

ّ
لإليجار، عل

كالم جريج "متمّنًيا أن تكون مواقف 
وفعالّية  وق��ّوة  صراحة  أكثر  النقابة 
ح��ي��ال اإلص�����رار ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ة دوره���ا 
وتقّدمها في إب��داء ال��رأي التشريعي 
وال��ق��ان��ون��ي ال��ع��ادل وال��م��ت��س��اوي في 
الحقوق بين المالكين والمستأجرين 
وت����أك����ي����د ال����ن����ق����اب����ة ع����ل����ى ح��ت��م��ي��ة 
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��ل��ج��ان وال��ص��ن��ادي��ق 
ال��ت��ي ي��ح��ّدده��ا ه���ذا ال��ق��ان��ون وتاليا 
لعب دور نقابي وقانوني وتشريعي 
كامل ومطلق إال أّن ه��ذا لم يحصل 
رغ����م إص����رارن����ا ال��ش��خ��ص��ي ف���ي لجنة 
ا على 

ً
اإلدارة والعدل احتراًما وحفاظ

م��وق��ع ال��ن��ق��اب��ة ودوره����ا ال���ري���ادي في 
ه في صمت 

ّ
ه��ذا المضمار، وه��ذا كل

وان��ح��ي��از  ال��ن��ق��اب��ة  ممثلي  م��ن  مطبق 
واض��ح للبعض ض��ّده��ا وض��ّد دوره��ا 
وغ��ّض النظر عن كامل جسمها عن 

هذا األمر." 
ما  نافذا  القانون  "اعتبار  وت��اب��ع: 
المجلس  أبطلها  ال��ت��ي  ال��م��واد  ع��دا 
ق بجوهر 

ّ
الدستوري وهي مواد تتعل

وإص��داره  نشأته  وأس��ب��اب  القانون 
ونّية المشرع من ورائه، إضافة إلى 
األخرى  القانون  م��واد  بكل  قها 

ّ
تعل

من شأنها أن تعطل القانون برّمته 

������ر ب���أّن 
ّ
وت��ج��ع��ل��ه غ��ي��ر ن����اف����ذ". وذك

القضاء  ع��ن  التي تصدر  "األح��ك��ام 
ق بدعاوى االسترداد للضرورة 

ّ
تتعل

ال���ع���ائ���ل���ي���ة وال�����ه�����دم وث���م���ة أح���ك���ام 
متضاربة بالموضوع ومنها ما يحكم 
استناًدا إلى القانون القديم، ومنها 

استناًدا إلى القانون الجديد". 
وق�����ال: "ك���ّن���ا ن��ت��م��ّن��ى أن ي��ك��ون 
أكثر  بها  نعتّز  التي  النقابة  موقف 
وقانونّية  صّحة  مسألة  ف��ي  تقّدًما 
ال��ت��ش��ري��ع��ات وع���دال���ت���ه���ا وان��ت��ظ��ار 
ال��م��ن��اق��ش��ات داخ����ل أروق����ة مجلس 
النقابة  ومجلس  والعدلّية  ال��ن��واب 
ليطمئّن المواطنون لجهة صوابية 
ال���م���وق���ف م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ول��ي��س ال��ش��خ��ص��ي��ة أو ال��س��ي��اس��ي��ة 
لفئة  ذل��ك تهجيًرا جماعًيا  ألّن في 

كبيرة من المواطنين تتمّتع بحقوق 
مكتسبة لصيقة بشخصها أغفلها 
أك��ث��ر من  لها  ال���ذي ش��رع  التشريع 

60 عاًما".
بيروت  ف��ي  المحامين  نقيب  أم��ا 
ج������ورج ج���ري���ج ف��اع��ت��ب��ر ان ق���ان���ون 
اإليجارات يجب ان يوازن بين حقين 
أس��اس��ي��ي��ن ال��ح��ق ف��ي ال��س��ك��ن وه��و 
ح��ق م��ق��ّدس م��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان، 
وال��ح��ق ف��ي اإلي��ج��ار والملكية وه��و 
ح�����ق م�����ق�����ّدس ي���ك���ف���ل���ه ال���دس���ت���ور 
وطالب الدولة عبر "النهار" بتحمل 
المسؤولية الوطنية واإلنسانية في 

عملية التوفيق بين الحقين.
وم�����ن االق����ت����راح����ات ال���ت���ي ت��ق��دم 
ب���ه���ا ج����ري����ج، ف����ي م����ا خ����ص أص����ول 
ال��م��ح��اك��م��ات وح���ق���وق ال��ت��ق��اض��ي، 

للقاضي  ال��ص��الح��ي��ات  ك���ل  إع���ط���اء 
ال��م��ن��ف��رد ال��م��دن��ي س������واًء ل��ت��ح��دي��د 
ال��ب��دل ال���ع���ادل أو ل��ط��ل��ب م��س��اع��دة 
الصندوق، من دون اإلستعانة  من 
بعمل اللجان. باالضافة الى تسريع 
ال��ت��ق��اض��ي ف��ي ما  وتبسيط أص���ول 
يخدم المالك والمستأجر من خالل 
زي������ادة ع����دد ال���ق���ض���اة ال��م��ن��ف��ردي��ن 
وإتاحة اإلستئناف في كل الحاالت 
مع  ل��ك��ن  للتقاضي  ث��ان��ي��ة  ك��درج��ة 
اإلس��ق��اط  ح��ال��ة  ف��ي  التمييز  حصر 

من حق التمديد.
ا على كالم النائب أسود 

ً
وتعليق

قال رئيس تجمع المالكين باتريك 
رزق الله في اتصال مع "النهار" إّن 
موقف النائب أسود غير مستغرب 
ه صاحب 

ّ
أن إلينا، وبخاّصة  بالنسبة 

القضّية  ه��ذه  في  منفعة شخصّية 
كون والدته تقيم باإليجار القديم، 
ال��ق��ان��ون في  وه��و منذ لحظة إق���رار 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ي����داف����ع ب��ش��راس��ة 
المنفعة، وبمواقف  وتحدٍّ عن هذه 
ت��ت��ن��اق��ض م���ع م���واق���ف زم���الئ���ه في 
ولجنة  واإلص����الح"  التغيير  "ت��ك��ّت��ل 
ال��ي��وم  ك��الم��ه  وإّن  وال���ع���دل.  اإلدارة 
ي���ت���ن���اق���ض م�����ع اإلج�����م�����اع ال���ن���ي���اب���ي 
وال��ق��ض��ائ��ي ش��ب��ه ال��ت��ام ح���ول نفاذ 
ن��ح��ّم��ل��ه مسؤولية  ون��ح��ن  ال��ق��ان��ون، 
ال����ن����زاع����ات ال���ق���ض���ائ���ي���ة ون��ت��ائ��ج��ه��ا 
���ف���ي���ن ع��ن 

ّ
ال���س���ل���ب���ي���ة ع���ل���ى ال���م���ت���خ���ل

تطبيق القانون، في حال كان لرأيه 
أّي تأثير على بعض المستأجرين". 
رئ��ي��س  "أّن  أوض������ح  واس�����ت�����ط�����راًدا 
المجلس الدستوري الدكتور عصام 
ل في 

ّ
��ه ال يتدخ

ّ
��د له أن

ّ
سليمان أك

م��س��أل��ة ن��ف��اذ ال��ق��ان��ون أو ع��دم��ه وال 
ي��ب��دي رأًي����ا ف��ي ق��ض��ّي��ة اإلي���ج���ارات، 
وي��ك��ت��ف��ي ب��م��ا ص����در ع���ن ال��م��ج��ل��س 
ال��دس��ت��وري م��ن ق��رار بإبطال بعض 
المواد من القانون )7 و 13 والفقرة 
ب4- من المادة 18( والتي تتعارض 
ال��ق��رار  وأّن حيثّيات  ال��دس��ت��ور،  م��ع 
ف��ي كيفّية تعديل  ك��ان��ت واض��ح��ة 
النواب  مجلس  في  المبطلة  المواد 
ونقل  للدستور".  مطابقة  لتصبح 
المحاكم  أّن  "تأكيده  سليمان  عن 
ل���ه���ا ال���ك���ل���م���ة ال���ف���ص���ل ف����ي إم���ك���ان 
وليس  ع��دم��ه،  أو  ال��ق��ان��ون  تطبيق 
تفرض  أو  تملي  سلطة  أّي  ه��ن��اك 
أو توّجهاته في  رأي��ه  القاضي  على 

مسألة تطبيق القوانين".

ف����ي ع���م���ل م���ش���ت���رك ب���ي���ن إت���ح���اد 
ال�����م�����ص�����ارف ال����ع����رب����ي����ة وم���ج���ل���س 
اإلح����ت����ي����اط����ي ال����ف����ي����دي����رال����ي ف��ي 
واش��ن��ط��ن أع��ل��ن إت��ح��اد ال��م��ص��ارف 
ال���ع���رب���ي���ة ع����ن ال���ل���ق���اء ال��م��ص��رف��ي 
عقده  المزمع  األميركي   – العربي 
ف���ي ب���ي���روت ب��ي��ن ح���زي���ران ال��ج��اري 
و2 ت��م��وز ال��م��ق��ب��ل، ب��ال��ت��ع��اون مع 
لجنة ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال��م��ص��ارف في 
"التحديات  م��وض��وع:  ح��ول  لبنان 
المصرفية  والتنظيمية  ال��رق��اب��ي��ة 
"، وم���ش���ارك���ة ك���ب���ار ال��م��س��ؤول��ي��ن 
الفيدرالي  اإلحتياطي  البنك  م��ن 
األم���������ي���������رك���������ي ف����������ي ن�������ي�������وي�������ورك 
وري���ت���ش���م���ون���د. وك������ان ق����د ش����ارك 
األم���ي���ن ال���ع���ام إلت���ح���اد ال��م��ص��ارف 
المؤتمر  في  فت��ّ�وح  وس��ام  العربية 

ال������دول������ي ل���م���ج���ل���س اإلح���ت���ي���اط���ي 
ال��ف��ي��درال��ي ب��اإلش��ت��راك م��ع البنك 
ال��دول��ي وص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي 
وال��������������ذي ع�����ق�����د ف�������ي واش����ن����ط����ن 
ال��ش��ه��ر  م����ن  األول  األس����ب����وع  ف����ي 
مجلس  رئيسة  بمشاركة  ال��ج��اري 
اإلح���ت���ي���اط���ي ال���ف���ي���درال���ي ج��ان��ي��ت 
ي��ال��ي��ن، ورئ��ي��س��ة ص���ن���دوق النقد 
الدولي كريستين الغارد، ورئيس 
ال��ب��ن��ك ال����دول����ي ج��ي��م ي����ون ك��ي��م. 
نائب  ج��ان��ب  ال��ى  فت�ّ�وح  وت��ح��ّدث 
لمكافحة  األميركية  الخزانة  وزي��ر 
غ��س��ل األم�����وال وت��م��وي��ل اإلره����اب 
دانيال غليزر خالل جلسة خصصت 
حول تأثير القوانين والتشريعات 
المصرفية  العمليات  الدولية على 
غسل  مكافحة  ق��وان��ي��ن  سيما  وال 

د 
ّ
االم��وال وتمويل اإلره��اب، اذ أك

بشكل  العربية  ال��م��ص��ارف  س��الم��ة 
عام، واشار إلى ان اتحاد المصارف 
الحملة  ف��ي  ب��ق��وة  منخرط  العربية 
ال��ع��ال��م��ي��ة ض���د ت��م��وي��ل االره�����اب، 
ك��ش��ري��ك اس��ت��رات��ي��ج��ي وم��ؤث��ر في 
هذه  العملية، وهذا ما ساعد في 
المصرفية  ال��م��ؤس��س��ات  تحصين 
والمالية العربية ومنحها المزيد من 
ب��دوره،  والمحلية.  ال��دول��ي��ة  الثقة 
تقوم  ال��ت��ي  بالجهود  غليزر  أش���اد 
ه��ذا  ف��ي  اللبنانية  ال��م��ص��ارف  ب��ه��ا 
المصارف  أن  ال��ى  مشيرا  المجال، 
في  وت��ط��ورا  حرصا  أكثر  اللبنانية 
تطبيق المعايير الدولية لمكافحة 
اإلره��اب من العديد من المصارف 

االخرى.

اإلدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  ت��������رأس 
المدير العام لبنك بيبلوس فرانسوا 
ّصص 

ُ
باسيل في مكتبه، اجتماعًا خ

للبحث ف��ي م��ش��روع "إن��ش��اء مصنع 
إلن����ت����اج ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ف��ي 
الفنلندي  السفير  حضره  جبيل"، 
ماتي  باألعمال  القائم  ه��اي،  رول��ف 
الس�����ي�����ال، ال���م���ل���ح���ق ال����ت����ج����اري ف��ي 
السفارة الدانماركية أحمد اللباني، 
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام 
لشركة كهرباء جبيل إيلي باسيل، 
الشركة  ف��ي  األع��م��ال  تطوير  مدير 
المتخصصة   waltzila الفنلندية 
الطاقة  إن��ت��اج  م��ع��دات  ف��ي تصنيع 

ال��ع��ام  ال��م��دي��ر   ،Med Seghair
 BWSC السكندينافية  ل��ل��ش��رك��ة 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��اري��ع 
 Poul ال��ط��اق��ة ال��ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة
لشركة  ال���ع���ام  وال��م��دي��ر   ،Skjoth

SIMCO ماريو شالال. 
وخ��ل��ص اإلج��ت��م��اع إل���ى اإلت��ف��اق 
ع��ل��ى ض�����رورة ال��ت��ن��س��ي��ق وال��ت��ع��اون 
ف���ي م���ا ب��ي��ن ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ن، وال��ع��م��ل 
ال���م���ش���ت���رك ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��اري��ع 
إلن��ت��اج ال��ط��اق��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ع��ل��ى أن 
ت��ك��ون ال��ب��داي��ة م��ن م��ش��روع جبيل، 
وم���ش���اري���ع م��م��اث��ل��ة ف���ي ال���خ���ارج وال 
سيما في الدول العربية واإلفريقية. 

المجتمعون،  ب��ي��ان أص���دره  وف��ي 
ت��ق��رر أن ي��ل��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء، اجتماع 
ف��ي سياق  المقبل  األس��ب��وع  ُيعقد 
م���ت���اب���ع���ة ال���ت���ح���ض���ي���رات ل���م���ش���روع 
إن���ش���اء م��ص��ن��ع إلن���ت���اج ال��ط��اق��ة قي 
ج��ب��ي��ل، وس���ي���ض���ّم ش���رك���ة ع��ال��م��ي��ة 
المجال  ه��ذا  ف��ي  أخ���رى متخصصة 
ي����ت����م اإلع����������الن ع���ن���ه���ا ف�����ي ح���ي���ن���ه، 
عمل  مجموعة  إي��ج��اد  بغية  "وذل���ك 
م��ت��خ��ص��ص��ة ق���������ادرة ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ 
مشاريع مستقبلية حضارية حديثة 
ت��م��ّك��ن م���ن إن���ش���اء م��ص��ان��ع إلن��ت��اج 
ال��ط��اق��ة داخ���ل ال��م��دن م��ن دون أن 

تلّوث البيئة".

"النهار"

أط��ل��ق م��رك��ز األم���م ال��م��ت��ح��دة ل��الع��الم 
ف�����ي ب������ي������روت، ال����ت����ق����ري����ر ال���ع���ال���م���ي 
ي��ص��در  ال������ذي   ،2015 ل��الس��ت��ث��م��ار 
س��ن��وي��ًا ع���ن م��ؤت��م��ر األم����م ال��م��ت��ح��دة 
للتجارة والتنمية "األونكتاد". وجاء 
االجنبي  االستثمار  ان  التقرير  ف��ي 
ال���م���ب���اش���ر ان���خ���ف���ض ع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د 
ال��ع��ال��م��ي م��ن 5,1 ت��ري��ل��ي��ون��ات دوالر 
ال��ى 2,1 تريليوني  ال��ع��ام 2013  ف��ي 
ب��م��ع��دل  أي   ،2014 ن���ه���اي���ة  دوالر 
ت��راج��ع ب��ل��غ ن��ح��و 16%. وي��ع��ود ه��ذا 
ال�����ت�����راج�����ع، ب���ح���س���ب ال����ت����ق����ري����ر، ال���ى 
العالمي وارتياب  االقتصاد  هشاشة 
ال���م���س���ت���ث���م���ري���ن ف������ي ال���س���ي���اس���ات 
الجيوسياسية،  المخاطر  واش��ت��داد 
واس����ت����م����رار ال���ش���ك���وك ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
األورو واالزم���ة التي ما زال��ت تعصف 
بها، واستمرار وج��ود مواطن ضعف 
وأش��ارت  الناشئة.  االقتصادات  في 
أرقام التقرير الذي أطلقه مركز األمم 
ان  الى  المتحدة لالعالم في بيروت، 
ال�����دول ال��م��ت��ق��دم��ة ش��ه��دت ت��راج��ع��ًا 
ف���ي ت��دف��ق��ات االس��ت��ث��م��ار االج��ن��ب��ي 
الوافدة الى حوالى 28% بين عامي 
2013 و 2014 لتصل الى نحو 499 
مليار دوالر عام 2014. في المقابل، 
ارتفعت حصة الدول النامية مجتمعة 
لالستثمار  العالمية  ال��ت��دف��ق��ات  م��ن 
األج���ن���ب���ي ال��م��ب��اش��ر ل��ت��ب��ل��غ م��س��ت��وى 
قياسيًا ف��ي 2014، وص��ل ال��ى قرب 
681 مليار دوالر، ما يمثل %55,5 

من التدفقات العالمية عام 2014.

لبنانيًا...
أم���ا ع��ل��ى الصعيد ال��م��ح��ل��ي، أش��ار 
ال����ت����ق����ري����ر ال�������ى ارت������ف������اع ت���دف���ق���ات 
االس���ت���ث���م���ارات االج��ن��ب��ي��ة ال��م��ب��اش��رة 
الوافدة الى لبنان من 2,88 ملياري 
ال��ى ق��رب 3,07  دوالر خ��الل 2013 
مليارات دوالر خالل العام 2014، اي 
بزيادة بلغت نسبتها حوالى %6,6. 
وش��ك��ل��ت ه����ذه ال���ت���دف���ق���ات ح��وال��ى 
ما  المحلي،  الناتج  اجمالي   .%6,8
ال��دول  ضمن  األع��ل��ى  النسبة  يعتبر 
األرق��ام،  على هذه  وتعليقًا  العربية. 

يقول الخبير في الشؤون االقتصادية 
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ب��روف��س��ور جاسم 
عجاقة، ل���"ال��ن��ه��ار"، ان ه��ذه ال��زي��ادة 
استثمارية  استراتيجية  تعكس  ال 
للمستثمرين األجانب، لكنها تبقى 
ف���ي ال��م��ط��ل��ق م���ؤش���رًا م��ه��م��ًا ل��ل��ق��درة 
ال���ص���م���ودي���ة ل���الق���ت���ص���اد ال��ل��ب��ن��ان��ي 
لبنان  ُيمثلها  التي  ال��ج��ذب  ول��ق��درة 
م��ن جهة أن ح��ري��ة االق��ت��ص��اد تبقى 
فريدة من نوعها في المنطقة. وهذه 
مثل ثلث 

ُ
ت الزيادة، بحسب عجاقة، 

ما يحتاجه لبنان على مدى السنوات 
ال���ع���ش���ر ال��م��ق��ب��ل��ة ل��ت��ح��دي��ث ال��ب��ن��ي��ة 
والتي  اللبناني،  لالقتصاد  التحتية 
ت��ض��م ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
)طرق، كهرباء، اتصاالت...(، ولكن 
التي  الداعمة  التحتية  البنية  أيضًا 
س��ت��واك��ب ث��الث��ة ق��ط��اع��ات واع����دة: 
وقطاع  ال��رق��م��ي��ة،  الصناعة  ال��ن��ف��ط، 
ال���ت���ج���ارة ال������ذي م����ن ال���م���ف���روض أن 
ي��ج��ع��ل م���ن ل��ب��ن��ان HUB ل��ل��ب��ض��ائ��ع 

األجنبية وخصوصًا الصينية. 
وُي��ض��ي��ف ع��ج��اق��ة "االس��ت��ث��م��ارات 
ه��ي أس���اس النمو االق��ت��ص��ادي ولن 
ي��ك��ون ه��ن��اك ن��م��و اق��ت��ص��ادي ك��اف 
لم يكن هناك  اذا  العام  الدين  للجم 
اس����ت����ث����م����ارات". أم�����ا ف����ي م����ا ي��خ��ص 
العام  ف��ي  لبنان  ف��ي  ال��ح��اص��ل  النمو 
ب��ح��س��ب ع��ج��اق��ة ي��ع��ود  2014، ف��ه��و 
بالدرجة األولى وأن  الى االستهالك 
استثمارات العام 2014 ال تظهر عادة 
أي 2015.  يلي،  ال��ذي  العام  ااّل في 
الوضع  ال��ع��الق��ة بين  م��ا يخص  وف��ي 

األم��ن��ي وال��س��ي��اس��ي واالس��ت��ث��م��ارات 
األجنبية  االس��ت��ث��م��ارات  أن  وك��ي��ف 
الوضع  رغم تردي  ازدادت  المباشرة 
األم���ن���ي وال���س���ي���اس���ي، ي���ق���ول "ه���ذه 
ال����زي����ادة ه���ي ت��ص��ح��ي��ح ل��الن��خ��ف��اض 
الهائل الذي حصل في العام 2013 
ب��ال��ط��ب��ع  ب��ل��غ 23%. وه�����ذا  وال������ذي 
يفسر عدم تردي االستثمارات خالفًا 
للنظرية االقتصادية." وُيضيف "أن 
لن  المباشرة  األجنبية  االستثمارات 
تعود الى طبيعتها ااّل في حال كان 
ثمة شرطان أساسيان: األول ثبات 
قانون  اق��رار  والثاني  األمني،  الوضع 
الشركة بين القطاع العام والخاص. 
واالس����ت����ث����م����ارات ح��ك��م��ًا س��ت��ط��اول 
ب���ال���درج���ة األول������ى ال���ق���ط���اع ال���ح���راري 
واالتصاالت، وهما قطاعان واعدان، 
وهذا األمر يعرفه جيدًا الُمستثمرون 

األجانب واللبنانيين".
ع�����ل�����ى ص����ع����ي����د االس�����ت�����ث�����م�����ارات 
ال���داخ���ل���ي���ة، ي��ع��ت��ب��ر ع��ج��اق��ة أن ع��دم 
زي��������ادة ح���ج���م رأس�����م�����ال "ك����ف����االت" 
أم�������ام  األول  ال������ع������ائ������ق  س����ي����ب����ق����ى 
االس����ت����ث����م����ارات ال���داخ���ل���ي���ة ك���م���ا أن 
القروض  في  االنكماشية  السياسة 
التي تتبعها المصارف اللبنانية تمنع 
ال���ش���رك���ات ال��ص��غ��ي��رة وال��م��ت��وس��ط��ة 
الحجم من أن تبصر النور، وهذا خطأ 
المصارف  سياسة  ف��ي  استراتيجي 
التي من المفروض أن تقبل بنسبة 
م��ع��ي��ن��ة م����ن ال���م���خ���اط���ر ب���ه���دف دع���م 
االق���ت���ص���اد خ��ص��وص��ًا أن ه����ذا األم���ر 

سيعود عليها بالفائدة.

اللبنانية  النهضة  ش��راك��ة  نظمت 
 ،)LARP( ل��ل��ن��ه��ض��ة  األم��ي��رك��ي��ة   -
ب�����ال�����ت�����ع�����اون م������ع غ�����رف�����ة ال����ت����ج����ارة 
 AmCham األم��ي��رك��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
ف��ن��دق  ف���ي  م���ؤت���م���رًا   ،Lebanon
"ف��ي��ن��ي��س��ي��ا" ت���ن���اول م��س��أل��ة ح��ي��اد 
ل����ب����ن����ان وع�����������ددًا م������ن ال����م����واض����ي����ع 
اإلق��ت��ص��ادي��ة واإلن��م��ائ��ي��ة، وت���م في 
خالله اإلعالن عن تقديم هبة عينّية 
عبارة  هي  اللبناني  المدني  للدفاع 
مها 

ّ
ل��ع��ن��اص��ره، تسل م��وّح��د  زّي  ع��ن 

م��م��ث��ل وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات 
نهاد المشنوق المدير العام للدفاع 

المدني العميد ريمون خطار.
تحدث في جلسة اإلفتتاح عضو 
اللبناني   - األم��ي��رك��ي  ال��ك��ون��غ��رس 
األصل - نيك رحال، والقائم بأعمال 
ماكين  روب���رت  األميركية  ال��س��ف��ارة 
ال��س��ف��ي��ر األم��ي��رك��ي ديفيد  م��م��ث��اًل 
ال��س��اب��ق لجمعية  ه��ي��ل، وال��رئ��ي��س 
ال���ص���ن���اع���ي���ي���ن رئ�����ي�����س م���ج���م���وع���ة 
"إن��دف��ك��و" ن��ع��م��ت اف�����رام، ورئ��ي��س 

ال��م��ت��ح��دة  ال�����والي�����ات  ف����ي   LARP
ولبنان وليد معلوف، ورئيس غرفة 
التجارة اللبنانية - األميركية سليم 
ال���زع���ّن���ي. وع���ق���دت خ����الل ال��م��ؤت��م��ر 
ندوات تخللتها مداخالت لنحو 15 
الحكومين  المسؤولين  متحدثًا من 
واإلق�����ت�����ص�����ادي�����ي�����ن، ال���ل���ب���ن���ان���ي���ي���ن 
واألم����ي����رك����ي����ي����ن.  ُع����ق����د ال���م���ؤت���م���ر 
تنظمها  الثالثة  هي  زي��ارة  لمناسبة 
األع���م���ال  رج������ال  م����ن  ل���وف���د   LARP
األم��ي��رك��ي��ي��ن م���ن أص����ل ل��ب��ن��ان��ي من 
زي��ادة  إل��ى  منها  سعيًا  األميركتين، 
األميركية  ال��ش��رك��ات  بين  ال��ت��واص��ل 
- ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة وال�����وط�����ن، وت��س��ه��ي��ل 
ف�����رص ال���ع���م���ل ب���ي���ن ال���ش���رك���ات ف��ي 
األميركيتين،  ف��ي  ون��ظ��رائ��ه��ا  لبنان 
والخاص  العام  القطاعين  ومساعدة 
ف����ي إط�������الق م����ش����اري����ع ت���س���اه���م ف��ي 
إض��اف��ة  االق���ت���ص���ادي،  ال��ن��م��و  تحفيز 
إل����ى ال��س��ع��ي ل��ت��وف��ي��ر م��ن��ح ت��س��اع��د 
والمنظمات  الحكومية  المؤسسات 

غير الربحية اللبنانية.

أك�������������دت ج����م����ع����ي����ة ال������ض������رائ������ب 
الهيئات  اللبنانية دعمها لصرخة 
المدني.  والمجتمع  االق��ت��ص��ادي��ة 
ول���ف���ت االم����ي����ن ال����ع����ام ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
هشام المكمل الى ان تدني نسبة 
غالبية  ف��ي   %40 ق��راب��ة  االن���ت���اج 

ال��ق��ط��اع��ات ال��زراع��ي��ة وال��ص��ن��اع��ي��ة 
وال���س���ي���اح���ي���ة، اض���اف���ة ال����ى ب��ل��وغ 
ينذر  ب���ات   %30 ال��ب��ط��ال��ة  نسبة 
ب��ع��واق��ب وخ��ي��م��ة ت��س��ت��دع��ي رأب 
ال��ص��دع وال��ت��ح��رك ال��ع��اج��ل لوقف 

هذا النزف الخطير.

أسود لنقيب املحامين: إبطال مواد يف قانون اإليجارات يجعله غير نافذ
واملالكون يرّدون: موقفه منتَظر كونه صاحب منفعة شخصّية

لقاء مصريف عربي - أميركي يف بيروت
املصارف اللبنانية ملتزمة مكافحة اإلرهاب

 

لقاء تقني تحضيرًا إلنشاء 
مصنع إلنتاج الطاقة يف جبيل

االستثمارات األجنبية ترتفع 6,6% خالل 2014
الزيادة تصحيح لالنخفاض يف العام 2013

مؤتمر شراكة النهضة اللبنانية - األميركية:
التواصل وإطالق فرص العمل

جمعية الضرائب تدعم "الصرخة"

)سامي عياد( الجلسة االفتتاحية للمؤتمر.  
نسبة تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة الى لبنان في 2014 هي االعلى 

في المنطقة

إيلي قهوجي

أف�������ق س���ي���اس���ي  أي  غ�����ي�����اب  ف�����ي 
للتصدي للفراغ الرئاسي والشلل 
ال��ح��ك��وم��ي ف���ي ظ���ل ت���ع���ذر دع���وة 
م���ج���ل���س ال������ن������واب ال������ى م���م���ارس���ة 
م��ه��م��ات��ه ال��رق��اب��ب��ي��ة وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
أنهت  العادية،  انتهاء دورته  بعد 
بورصة بيروت االسبوع كما بدأته 
ف����ي أج�������واء ح�����ذر وت����رق����ب ح��ال��ت 
م��ب��ادرات صريحة في  ات��خ��اذ  دون 
ات���ج���اه ال���ص���ك���وك ال���م���درج���ة على 
لوائحها بقدر ما شكلته كل هذه 
االع����ت����ب����ارات م���ن ع���وام���ل م��س��ي��ئ��ة 
ولمناخ  لبنان  ف��ي  لالقتصاد  ج��دا 
ال���ى  ذل�����ك  وأدى  ف���ي���ه.  االع����م����ال 
على  فيها  التداول  اقتصار حركة 
من  الملحة  البعض  حاجات  تلبية 
م��ح��دودة  لكميات  بيعا  ال��س��ي��ول��ة 
م��ن��ه��ا ك��ل��م��ا وج����د م���ن ل���ه مصلحة 
المعروضة  ب��االس��ع��ار  ف��ي ش��رائ��ه��ا 
ب��ه��ا. وأف����ادت م��ن ه��ذه العمليات 
اس��ه��م س��ول��ي��دي��ر ال��ت��ي ت��راج��ع��ت 
بفئتيها "أ" من 11,59 الى 11,49 
ال���ى   11,67 م�����ن  و"ب"  دوالرا 
11,40 دوالرا وغيرها من الصكوك 
ال��م��ص��رف��ي��ة ب���ق���ي���ادة اس���ه���م ب��ل��وم 
ب��ن��ك ال��م��درج��ة ال��ت��ي ارت��ف��ع��ت من 
9,66 الى 9,80 دوالرات واسهم 
ارتفعت  التي  المدرجة  بيمو  بنك 
ال��ى 1,90 دوالر،  م��ن 1,89  اي��ض��ا 
ف��ي��م��ا ت���راج���ع���ت ش���ه���ادات اي����داع 
ال���ى 6,16  ع����ودة م��ن 6,25  ب��ن��ك 
بنك  اس��ه��م  واس��ت��ق��رت  دوالرات 
بيبلوس العادية على 1,60 دوالر 
 H – وب��ن��ك ب���ي���روت ال��ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة

على 25,50 دوالرا.
وتبعا لذلك، أقفل مؤشر "بلوم 
انفست" لألسهم اللبنانية بتراجع 
ع��ل��ى  ال���م���ئ���ة  ف�����ي   0,14 ن���س���ب���ت���ه 

1183,86 نقطة، في سوق هزيلة 
فقط  28982 صكا  فيها  تبودل 
في  دوالرات،   367304 قيمتها 
قيمتها  ص��ك��وك   48707 م��ق��اب��ل 

57435 دوالرا اول من أمس.

ال���ى  االورو  ع�����اد  ال�����خ�����ارج،  ف����ي 
ال������ت������راج������ع ف�������ي أس�������������واق ال�����م�����ال 
ال���ع���ال���م���ي���ة ع���ش���ي���ة ع���ط���ل���ة ن��ه��اي��ة 
الى ملف  بالنسبة  اسبوع حاسمة 
��ص 

ّ
ال���دي���ون ال��ي��ون��ان��ي��ة ب��ع��دم��ا ق��ل

بالعملة  م��راك��زه��م  ال��م��س��ت��ث��م��رون 
الموحدة وسط مشاعر قلق حيال 
توصل وزراء المال لمجموعة األورو 
التي ستجتمع اليوم في ظل تباين 
االجتماع  هذا  لتحقيق  التوقعات 

دون  ي��ح��ول  بما  ال��م��رج��وة  النتائج 
بحلول  االيفاء  عن  اليونان  تخلف 
نهاية حزيران. وفي هذا السياق، 
ل������م ي����ك����ن ل���ل���م���ع���ل���وم���ات ع������ن ان 
المستشارة االلمانية بحثت أمس 
م���ع ال���رئ���ي���س ال��ف��رن��س��ي ورئ��ي��س 
برنامج  تمديد  ف��ي  ال��ي��ون��ان  وزراء 
اإلنقاذ المالي لبالده أي تأثير في 
ال��س��وق ف��ي ظ��ل اس��ت��م��رار الجانب 
ال��ي��ون��ان��ي ف��ي تحفظه ع��ن ات��خ��اذ 
وزي��ادة  التقشفية  االج���راءات  كل 
ال����ض����رائ����ب وال������رس������وم ل��ت��ح��ق��ي��ق 
فائض فعلي ال نظري في الموازنة 
األولية في 2015 و2016. كذلك 
بالنسبة ال��ى ما ت��ردد من ان دول 
اليونان  تساعد  قد  األورو  منطقة 

على ايفاء ديونها اذا مدد برنامج 
ان����ق����اذه����ا ف����ي ح�����ال اس��ت��ج��اب��ت��ه��ا 
المتاح  المبلغ  أن  علمًا  مطالبها، 
ال���ى 16,3 م��ل��ي��ار  ل��ل��ي��ون��ان ي��ص��ل 
اليوناني  الجانب  يصر  فيما  أورو، 
ع��ل��ى إع����ادة ج��دول��ة دي���ون���ه. لكن 
إع��الن  عند  ت��وق��ف��وا  المستثمرين 
ال��م��ص��رف ال��م��رك��زي األوروب������ي أن 
ودائ�����ع م���ص���ارف ال���ي���ون���ان هبطت 
ال����ى أدن�����ى م��س��ت��وي��ات��ه��ا م��ن��ذ 11 
سنة الى 135,7 مليار أورو نتيجة 
االم��ر  تناولتها،  ال��ت��ي  ال��س��ح��وب��ات 
التسليفات  ارت��ف��اع  ح��ج��ب  ال���ذي 
منطقته  في  الخاص  القطاع  ال��ى 
ب��ن��س��ب��ة 0,5 ف���ي ال��م��ئ��ة ف���ي أي���ار 
المستهلكين  وارتفاع مؤشر ثقة 
ال����ذي ت��ع��ده جامعة  االم��ي��رك��ي��ي��ن 
في  ن��ق��ط��ة   90,7 م���ن  ميتشيغن 
أيار الى 96,1 في حزيران، فأقفل 
ب���������1,1170  ن���ي���وي���ورك  ف����ي  األورو 
أول   1,1205 م��ق��اب��ل  ف���ي  دوالر 
م���ن أم�����س. وت��ح��ول��ت ال��ب��ورص��ات 
التحسن  ال���ى  األورو  م��ن��ط��ق��ة  ف���ي 
اليه  سيفضي  لما  استباقًا  بحذر 
اليوم  األوروبية  المجموعة  اجتماع 
م����ن ن���ت���ائ���ج ق����د ت����ك����ون اي��ج��اب��ي��ة 
الديون  أزمة  معالجة  الى  بالنسبة 
راوح  بارتفاع  فأقفلت  اليونانية، 
ب��ي��ن 2,03 ف���ي ال��م��ئ��ة ف���ي اث��ي��ن��ا 
و0,17 في المئة في فرانكفورت. 
االميركية  االس��ه��م  ات��ج��اه  وتباين 
عند االقفال قبل اجتماع مجموعة 
تمديد  ف���ي  ل��ل��ب��ح��ث  ال���ي���وم  األورو 
ب��رن��ام��ج ان���ق���اذ ال���ي���ون���ان، ف��ارت��ف��ع 
مؤشر داو جونز الصناعي 56,59 
نقطة   17946,95 ع��ل��ى  ن��ق��ط��ة 
وت���راج���ع م��ؤش��ر ن���اس���داك 31,68 

نقطة على 5080,51 نقطة.

elie.kahwaji@annahar.com.lb

اتجاهات األسواق

تقلص نشاط البورصة الى األدنى منذ 5 حزيران

تراجع االورو وتباين اتجاه 
البورصات
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)و ص ف، رويترز، أ ب، 
أ ش أ، كونا(

بداية أف��ادت أجهزة االس��ع��اف أن 
ما ال يقل عن 16 شخصًا قتلوا في 
الصوابر،  ف��ي  ال��ذي حصل  الهجوم 
وه�����ي م��ن��ط��ق��ة س��ك��ن��ي��ة وت���ج���ارب���ة 
أق��دم  ه��و  فيها  والمسجد  مكتظة، 
غير  البالد.  في  الشيعية  المساجد 
حصيلة  أوردت  الداخلية  وزارة  أن 
و202  ق����ت����ي����اًل   25 ه������ي  الح�����ق�����ة 
وج���ري���ح���ان. وان���ت���ش���رت ص����ور على 
وسائل التواصل االجتماعي لرجال 
م��غ��ط��اة  وأج���س���اده���م  األرض  ع��ل��ى 
بالدماء بين الحطام داخل المسجد 

الذي كان فيه نحو ألفي شخص.
وت����ح����دث ب���اس���ل ال���ف���اض���ل���ي م��ن 
المدافعة  ووت��ش"  "كويت  منظمة 
ع����ن ح����ق����وق اإلن�����س�����ان ع����ن وج����ود 

الكثير من المفقودين. 
خليل  األم��ة  مجلس  وروى عضو 
الصالح أن المصلين كانوا سجودًا 
ف����ي ال���رك���ع���ة األخ����ي����رة م����ن ال���ص���الة 
عندما دوى االنفجار، وأن االنتحاري 
ب�����دا ف����ي ال���ع���ش���ري���ن���ات م����ن ع���م���ره. 
وأضاف أن االنفجار كان كبيرًا جدًا 

ودمر السقف.
وأوض������ح إم�����ام ال��م��س��ج��د ال��ش��ي��خ 
عبدالله المزيدي أن التفجير أصاب 
المصلين.  م��ن  الخلفية  ال��ص��ف��وف 
وق�����ال ش���اه���د إن االن���ت���ح���اري ص��اح 
النبي محمد على  إلى  أنه سينضم 

اإلفطار.

 السلطات
وت���ف���ق���د أم���ي���ر ال���ك���وي���ت م��س��ج��د 
اإلم��������ام ال�����ص�����ادق، وع����ق����د م��ج��ل��س 
ال������وزراء ج��ل��س��ة ط���ارئ���ة ل��ل��ب��ح��ث في 
ت��داع��ي��ات االن��ف��ج��ار، وك��ذل��ك فعل 

مجلس األمة.
األم������ة  م���ج���ل���س  رئ�����ي�����س  ورأى 
ال��ك��وي��ت��ي م������رزوق ع��ل��ي ال���غ���ان���م أن 
لهما،  ثالث  أم��ام خيارين ال  "البالد 
إم���ا أن ت��ن��ج��ح ال��ف��ت��ن��ة وم��خ��ط��ط��ات 
اإلره������اب ف���ي ت��ف��ري��ق ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن 
ي���ن���ت���ص���ر  أو  ص������ف������ه������م،  وش������������ق 
ال��ك��وي��ت��ي��ون ف���ي ت��ل��ك ال��م��واج��ه��ة 
الحاسمة". وقال: "عندما أشير الى 
الكويتيين  أق���ول  ل��ن  الكويتيين، 
ف��ال��ي��وم ليس  م��ن أطيافهم ك��اف��ة، 
ه��ن��اك إال ط��ي��ف واح���د ول���ون واح��د 

وعنوان واحد هو الكويت".

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى 
خروجه من المستشفى األميري أن 
ال���ح���ادث ي��س��ت��ه��دف جبهتنا  "ه���ذا 
الداخلية ووحدتنا الوطنية، ونحن 
أق������وى ب��ك��ث��ي��ر م����ن ه�����ذا ال��ت��ص��رف 
المواطن ف��وق كل  السيىء، ووع��ي 
أنا  ال���ذي سيخذلهم...  وه��و  ش��يء 
واثق أن رجال األمن سيصلون إلى 

نتائج مبشرة لكشف الجناة".
ون������دد وزي������ر ال����ع����دل واألوق�������اف 
وال�������ش�������ؤون اإلس�����الم�����ي�����ة ي���ع���ق���وب 
ال��ص��ان��ع "ال��ع��م��ل اإلره����اب����ي" ال���ذي 
يهدد أمن البالد ويهدف إلى النيل 
بقاء  وتعهد  الوطنية.  ال��وح��دة  من 
لكل شرائح  لألمن  "واح��ة  الكويت 
المجتمع الكويتي، وكل الطوائف"، 

لحماية  إج����راءات  ات��خ��اذ  كما تعهد 
ال��م��ص��ل��ي��ن وال��م��س��اج��د. وأع���ل���ن أن 
"ت��ق��ب��ل ال���ع���زاء ب��ال��ش��ه��داء سيكون 
مع  بالتنسيق  الكبير  المسجد  في 

ذويهم".
مستوى  الداخلية  وزارة  ورفعت 
التأهب األمني ونصحت الكويتيين 
باالبتعاد عن مكان االنفجار للسماح 
وزارة  ودعت  بالتحقيق،  للسلطات 

الصحة إلى التبرع بالدم. 
ووص���ف���ت ال���ح���رك���ة ال��دس��ت��وري��ة 
االس����الم����ي����ة ال���ه���ج���وم ب�������أن���ه "ع��م��ل 
اج���رام���ي دن������يء". وش�����دد ال��داع��ي��ة 
ال��س��ن��ي ع��ج��ي��ل ال��ن��ش��م��ي ع��ل��ى أن 
"ال���ش���ي���ع���ة وال����س����ن����ة س��ي��ف��ش��ل��ون 
م���خ���ط���ط اإلره����اب����ي����ي����ن ب��ت��وح��ده��م 
ال���ن���ائ���ب  أن  غ���ي���ر  وت����ع����اض����ده����م". 
ال��س��ن��ي ال��س��اب��ق ع��ب��دال��ل��ه ال��ن��ي��ب��ري 
ت��ق��وم بما  اع��ت��ب��ر أن "ال��ح��ك��وم��ة ال 
يجب أن تقوم به لمواجهة التشدد 

في البالد".

"الدولة اإلسالمية"
ل�"الدولة اإلسالمية"  وفي بيان 
"تويتر"  بموقع  حساب  ف��ي  نشر 
أنه "في عملية نوعية، انطلق أحد 
الغيارى، وهو  السنة  فرسان أهل 
ملتحفًا  الموحد  سليمان  أبو  األخ 
ح�����زام ال���ع���ز ال���ن���اس���ف م��س��ت��ه��دف��ًا 
وك������رًا خ��ب��ي��ث��ًا وم���ع���ب���دًا ل��ل��راف��ض��ة 
)مع  الصابري  في حي  المشركين 
العلم أن اسمه الصوابر( بمنطقة 
الكويت وأهلك وأصاب العشرات 

منهم".
وكذلك تبنى المسؤولية حساب 
آخ�����ر ُي���س���م���ى "والي��������ة ن���ج���د" ك���ان 
مساجد  على  هجمات  تنفيذ  أعلن 
ش��ي��ع��ي��ة ف����ي ال���س���ع���ودي���ة وال��ي��م��ن 
األول  التفجير  وه��ذا  أسابيع.  قبل 

ال��ك��وي��ت،  ف��ي  ال��م��ت��ش��دد  للتنظيم 
يتبناه  أسابيع  في خمسة  والثالث 

"والية نجد".

مواقف
ووص��������ف األم�����ي�����ن ال�����ع�����ام ل�����دول 
م��ج��ل��س ال����ت����ع����اون ال��خ��ل��ي��ج��ي ع��ب��د 
الهجوم  الزياني  راش��د  بن  اللطيف 
ب���أن���ه ج���ري���م���ة م����روع����ة ت��ت��ن��اف��ى م��ع 
"ال����ق����ي����م وال������م������ب������ادئ اإلس����الم����ي����ة 
واألخالقية"، معربا عن "وقوف دول 
مجلس التعاون ومساندتها لكل ما 
إج��راءات  تتخذه دول��ة الكويت من 

لحماية أمنها واستقرارها".

وق�����ال رئ���ي���س ال��������وزراء ال��ع��راق��ي 
العبادي إن "ض��رب اإلره��اب  حيدر 
دول���ة ال��ك��وي��ت ال��ش��ق��ي��ق��ة... يؤكد 
دول  جميع  ج��ه��ود  تكاتف  أهمية 
اإلره��اب��ي  الفكر  لمحاربة  المنطقة 
ال����م����ن����ح����رف ال����������ذي ش��������وه ص������ورة 
اإلسالم". وأضاف :"أكدنا في أكثر 
يكونوا  ل��ن  الجميع  أن  مناسبة  م��ن 
بمأمن، والعراق، ومنذ مدة، يحارب 
ت��ل��ك ال��ع��ص��اب��ات، وي��ج��ب أن تقوم 

جميع الدول بمساعدته".
وأك�������د م���ح���م���د ال���م���وم���ن���ي، وزي����ر 
ال����دول����ة ل����ش����ؤون االع�������الم ال��ن��اط��ق 
األردن��ي��ة،  الحكومة  باسم  الرسمي 

وق��وف األردن "ال��ى جانب الكويت 
ف�������ي م�����واج�����ه�����ة اإلره���������������اب ال�������ذي 
وس��الم��ة  بأمنها  ال��م��س  يستهدف 
مواطنيها". وعبر عن "رفض األردن 
ألش���ك���ال اإلره�������اب وال���ع���ن���ف ال���ذي 
أيًا  الشقيقة،  ال��ك��وي��ت  اس��ت��ه��دف 

تكن منطلقاته ودوافعه".
ك��م��ا ن����دد ال���ن���اط���ق ب���اس���م وزارة 
الخارجية المصرية بدر عبد العاطي 
ب�"العمل اإلرهابي الذي ال يمت الى 
االس���الم ب��أي صلة ف��ي ه��ذا الشهر 
العام  األم��ي��ن  واستنكر  الفضيل". 
لجامعة الدول العربية نبيل العربي 

استهداف مصلين أبرياء.

)و ص ف، رويترز، أ ب(

ب���ع���د س���ت���ة أش���ه���ر م����ن ال��ه��ج��م��ات 
قتل شخص  باريس،  في  الدموية 
بقطع ال����رأس واص��ي��ب آخ����رون في 
ه���ج���وم اره����اب����ي اس���ت���ه���دف ص��ب��اح 
أم������س م���ص���ن���ع���ا ل���ل���غ���از ال���ص���ن���اع���ي 
من  الشرطة  وتمكنت  ليون،  ق��رب 
ت���وق���ي���ف ال��م��ش��ت��ب��ه ف����ي ت��ن��ف��ي��ذه، 
االمني  التحذير  رفع مستوى  بينما 
الى المستوى االعلى ثالثة ايام في 

منطقة جنوب شرق فرنسا. 
وه���ذه ال��م��رة االول����ى ف��ي فرنسا، 
ي��ق��ط��ع رأس ف���ي ه���ج���وم اره���اب���ي، 
وهو  من ممارسات تنظيم "الدولة 
االس���الم���ي���ة" ف���ي س���وري���ا وال���ع���راق. 
ووجدت قرب الرأس المقطوع راية 

عليها كتابات عربية.
وص�������رح وزي�������ر ال���داخ���ل���ي���ة ب���رن���ار 
ك�����ازن�����وف ب������ان ال����م����وق����وف ي���دع���ى 
الخامسة  ياسين صالحي، وهو في 
وال����ث����الث����ي����ن م�����ن ال���ع���م���ر وم���ت���ح���در 
م����ن ال���م���ن���ط���ق���ة ن���ف���س���ه���ا. ق������ال ان 
االس��ت��خ��ب��ارات رص��دت��ه ب��ي��ن عامي 
عالقة  "على  وأن��ه  و2008،   2006
ب���ال���ت���ي���ار ال���س���ل���ف���ي" ل���ك���ن س��ج��ل��ه 

القضائي فارغ.
"ال��ب��اري��زي��ان"   صحيفة  وأوردت 
بونتارليه  م��ن  ي��ت��ح��در  ص��ال��ح��ي  أن 
يقطن  أن���ه  اال  م��ن��ط��ق��ة دوب،  ف���ي 
ف���ي س����ان – ب���ري���س���ت. ه���و م��ت��زوج 
اج��ه��زة  وب������دأت  أوالد.  ث���الث���ة  ول����ه 
الفرنسية استجوابه.  االستخبارات 
وم����ع أن����ه م���ع���روف ل����دى ال��م��دي��ري��ة 
العامة لالمن الداخلي، أكد كازنوف 

ان ملفه فارغ.
ع��ام 2006 فتح ل��ه  ملف "أس"  
ل�����ألش�����خ�����اص ال�������ذي�������ن ي����ظ����ه����رون 
ضد  لعمليات  للتحضير  استعدادًا 

ف��رن��س��ا، وه����و ي���ج���دد ب��ع��د سنتين 
اذا رأت اج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات ذلك 
ض���روري���ًا. أم���ا ص��ال��ح��ي، ف��ل��م يجدد 
أنه  ع��ام 2008، على اس��اس  ملفه 

لم يتورط في اي نشاط ارهابي. 
  وق����ال����ت ص���ح���ف ف���رن���س���ي���ة إن 
الشرطة القضائية في ليون دهمت 
ش���ق���ة ع���ائ���ل���ة ص���ال���ح���ي واق����ت����ادت 
زوجته الى التحقيق. ونقلت اذاعة 
"أوروب�����ا 1" ع��ن ال���زوج���ة ق��ول��ه��ا: "ال 
أع����رف م����اذا ح��ص��ل. أوق���ف���وه؟ ه��ذا 
ال  ع��ادي��ة،  حياة  نعيش  مستحيل، 

أرى ما الفائدة من أن يفعل ذلك؟".
 وك�����ان�����ت م�����ص�����ادر ق����ري����ب����ة م��ن 
ال���ق���ض���ي���ة ت���ح���دث���ت ع�����ن ت��وق��ي��ف 
او  المنفذ  ان��ه  ف��ي  يشتبه  شخص 

احد المنفذين بعيد الهجوم.
 وج�����اءت ف���ي ح��ص��ي��ل��ة اول����ى ان 
ش���خ���ص���ًا ق���ت���ل وع����ث����ر ع���ل���ى ج��ث��ت��ه 
م���ق���ط���وع���ة ال��������رأس ق������رب ال���م���ك���ان 
طفيفة.  بجروح  شخصان  واصيب 
المقطوع على سياج  ال��راس  وعلق 
كتابات  عليه  ب��دت  المصنع  ق��رب 
بالعربية. وف��ي وق��ت الح��ق أف��ادت 

مصادر أن القتيل هو مدير شركة 
نقل محلية، وأن صالح كان يعمل 

لديه.
م���ن  ق������ري������ب  م������ص������در  ووروى 
مصنع  دخ��ل  مهاجمًا  ان  التحقيق 
الغاز الصناعي في منطقة سان – 
علما  يرفع  وه��و  فاالفييه   - كانتان 
جهاديًا وفجر عددا من قوارير الغاز.

الى  وق��ال مصدر آخ��ر: "استنادًا 
دخلت  للتحقيق،  االول���ى  العناصر 
اك���ث���ر  او  ف���ي���ه���ا ش����خ����ص  س�����ي�����ارة 
انفجار".  حصل  وعندها  المصنع. 

واضاف أنه "عثر على جثة مقطوعة 
الراس قرب المصنع، لكننا ال نعلم 
ن��ق��ل��ت  ال���س���اع���ة، اذا ك���ان���ت  ح���ت���ى 
ال��ى ه��ذا ال��م��ك��ان" ... كما عثر في 
ال���م���ك���ان ع��ل��ى راي�����ة ت��ح��م��ل ك��ت��اب��ة 

بالعربية".
وصرح الرئيس الفرنسي فرنسوا 
الهجوم  ب��ان  بروكسيل  من  هوالند 
على جثة  عثر  ان  ما  ارهابيا  "اعتبر 
كتابات"  وتحمل  ال���رأس  مقطوعة 

في المكان.
وب��ع��د ذل��ك كشفت ال��ش��رط��ة أن 

ال��م��ش��ت��ب��ه ف��ي��ه ال��رئ��ي��س��ي م��وق��وف 
م����ع زوج����ت����ه وآخ�����ري�����ن، ف���ي���م���ا ق���ال 
هوالند بعد عودته الى باريس بأن 
التحقيق مستمر لمعرفة ما اذا كان 

ثمة شركاء للمشتبه فيه.
وح��ص��ل االع��ت��داء وس��ط مخاوف 
ال��س��ل��ط��ات م���ن ه��ج��م��ات ج��ه��ادي��ة 
الفرنسية،  االراض����ي  ع��ل��ى  ج��دي��دة 
وخ��ص��وص��ًا ب��ع��د ت��وق��ي��ف ال��ج��زائ��ري 
س����ي����د اح�����م�����د غ�������الم ف������ي ن���ي���س���ان  
لمهاجمة  تخطيطه  ف��ي  لالشتباه 
كنيسة في فيلجويف قرب باريس 

باسم االسالم المتشدد.
وب���ع���د ه���ج���م���ات ك����ان����ون ال��ث��ان��ي  
وض����ع����ت ال���ح���ك���وم���ة خ���ط���ة ام��ن��ي��ة 
م����ش����ددة ل��م��ك��اف��ح��ة االره��������اب ف��ي 
ق��ال��ت وزارة  ال��ع��ام��ة، فيما  االم��اك��ن 
الداخلية ان التهديد في فرنسا ال 

يزال "مرتفعا جدا".
مطلع  اعلن  ان  ل��ك��ازن��وف  وسبق 
اح����ص����اء 1750 ش��خ��ص��ًا  ح�����زي�����ران  
"ت���ورط���وا ف��ي ط��ري��ق��ة او ف��ي اخ��رى 
في اعمال جهادية"، و113 فرنسيا 
او م��ق��ي��م��ا ف���ي ف��رن��س��ا "ق���ت���ل���وا في 

عمليات ارهابية".
الثاني  كانون  من  السابع  وبين   
والتاسع  منه، نفذ ثالثة جهاديين 
س���ل���س���ل���ة ه����ج����م����ات ف������ي ب����اري����س 
وض���اح���ي���ت���ه���ا اس����ت����ه����دف����ت م��ج��ل��ة 
وشرطية  الساخرة  ايبدو"  "شارلي 
ت��اب��ع��ة ل��ل��ب��ل��دي��ة وم���ت���ج���را ي��ه��ودي��ا. 
واوق����ع����ت االع�����ت�����داءات 17 ق��ت��ي��ال، 
مما اثار صدمة شديدة في فرنسا 

والغرب عموما.
وع����ل����ى ه������ذه ال���خ���ل���ف���ي���ة، اق�����رت 
االسبوع  ه��ذا  الفرنسية  السلطات 
اج��������راءات ج���دي���دة م��ث��ي��رة ل��ل��ج��دل 
ت������وس������ع ص������الح������ي������ات ال���ت���ن���ص���ت 

القانونية الجهزة استخباراتها.

يوم أسود عاشته الكويت في الجمعة الثانية من شهر رمضان 
أمس بتفجير إرهابي هو األول في اإلمارة منذ أكثر من عقدين. 

بعد هجمات مماثلة في السعودية واليمن، استهدف تنظيم 
"الدولة اإلسالمية" مسجد اإلمام الصادق في منطقة الصوابر 
في الكويت العاصمة، فأوقع 25 قتيال على األقل. وسرعان ما 

تفقد أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح المنطقة 
وحذر رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح من 

استهداف الوحدة الوطنية وتوالت الدعوات لنبذ المذهبية.

آثار دماء على دشداشته عقب االنفجار الذي استهدف مسجد االمام الصادق في  صورة من موقع "كويتنا" لرجل مع 
الكويت أمس.  )أ ب(

محققون للشرطة يعملون خارج المصنع حيث حصل الهجوم االرهابي في سان – كانتان – فاالفييه بجنوب شرق فرنسا أمس.  )أ ب(

اإلرهاب يضرب الكويت و"داعش" يستهدف مصّلين شيعة
مئات القتلى والجرحى ودعوات إلى التالحم ونبذ املذهبية

رجل مقطوع الرأس وجريحان وكتابات بالعربية يف هجوم فرنسا
املشتبه فيه الرئيسي سلفّي رَصَدته االستخبارات عام 2006

االنتحاري في العشرينات 
من جنود "والية نجد" 
والتفاف خليجي حول 

الكويت

"داعش" ُينقذ أردوغان
كان االنتصار الذي حققه أكراد سوريا على "داعش" في تل 

أبيض والتوغل السريع في محافظة الرقة وسيطرتهم على 
شريط يمتد أكثر من 400 كيلومتر على الجانب السوري 
من الحدود، أكبر من احتمال الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان، فكان االجتياح المفاجىء للتنظيم لمدينة عين 

العرب )كوباني بالكردية( على الحدود السورية - التركية، 
التي تحولت في فترة من الفترات رمزًا للصمود الكردي في 

الجهاديين.    مواجهة 
واذا كانت االنتصارات التي حققها أكراد سوريا تحظى 

بالرضى االميركي بدليل المشاركة الفعالة لمقاتالت االئتالف 
الدولي في التغطية الجوية للتقدم الكردي على االرض، فإن 
اردوغان يرى التطورات من منظار مختلف، إذ انه بات يخشى 

ان يترجم االكراد امساكهم بمساحات واسعة من االرض 
السورية، باعالن كيان سياسي بصيغة من الصيغ التي قد ال 
تتفق مع االستراتيجية التركية في الحؤول دون نشوء وطن 

كردي في سوريا أو في العراق من شأنه ان يغري أكراد تركيا 
باالنضمام اليه.     

 وزاد قلق اردوغان، الفوز االنتخابي الكاسح للقائمة 
الكردية في تركيا بحيث دخل االكراد مجلس النواب التركي 

بصفتهم الحزبية للمرة االولى في تاريخ تركيا مع ما يرافق 
ذلك من تزايد الحس القومي لالكراد في تركيا والجوار. 

لذلك بات ملحًا من وجهة النظر التركية عمل أي شيء لوقف 
الصعود الكردي.   

فضاًل عن ذلك، شكل التقدم الكردي على االرض تهديدًا 
جديًا لمدينة الرقة التي تعتبر المعقل الرئيسي ل�"داعش" 
التي انطلق منها ليتوسع في سوريا والعراق، وأي تهديد 

للرقة سيعيد خلط االوراق مع احتمال استفادة النظام السوري 
من ضربة قوية يتلقاها "داعش". وهذا ما ال تريده ال تركيا 
وال بقية الدول التي تعمل على اسقاط هذا النظام. وحتى 

أميركا تلعب ورقة "داعش" في سوريا وال تريد القضاء على  
الجهاديين بكل فئاتهم ومشاربهم قبل اسقاط النظام.     

 وبقدر ما تكشف التطورات على الجبهة الكردية السورية 
مدى التورط التركي في دعم "داعش"، تؤكد فداحة 

التعقيدات االقليمية لألزمة السورية ككل وعدم وجود أي 
تصور لدى أي طرف من االطراف لالتجاه الذي تنزلق اليه 

سوريا التي تتعدد "العواصف" التي تهب عليها هذه االيام 
سواء من الشمال أو من الجنوب والهدف واحد.      

 وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، تتعايش تركيا 
مع "داعش" وتفضله على االكراد، بينما يتعايش االردن 

واسرائيل مع "النصرة". وهكذا يبدو ان رحلة البحث االميركي 
عن "معتدلين" لتدريبهم في االردن وتركيا،  ستطول بعض 

الشيء.  

samih.saab@annahar.com.lb

فكرة
سميح صعب

العنصرية ضد السود في أميركا 

"الواشنطن بوست": 
متى تتخّلص أميركا 

من العنصرية ؟

ًا من  كتب يوجين روبنسون: "لو باتت  العنصرية  في أميركا جزء
كنيسة  في  قتلوا  الذين  التسعة  والنساء  ال��رج��ال  لكان  الماضي 
تشارلستون ال يزالون على قيد الحياة. ما حصل في شارلستون هو 
قصة قديمة يعود تاريخها الى تاريخ األمة وبدات مع وصول أول 
أفريقي الى جيمستاون عام 1619، وتاريخ تعذيب السود وقتلهم 
بسبب لون بشرتهم. ان الموقف التضامني للبلدة الحزينة مثير 
لالعجاب لكنه ال يمكن اعتباره عالمة على ان أميركا بدأت تتخطى 
المصلين  ب��ارد  ب��دم  ال��ذي قتل  المسلح  العرقي. فالرجل  ماضيها 
في الكنيسة لم يأت من فراغ، بل كان عرضة دائمًا لتنشق هواء 
بانه استوحى سلوكه من  القاتل  اعترف  العرقية. وقد  الكراهية 
منظمة  وهو  المحافظين  المواطنين  لمجلس  االلكتروني  الموقع 
عرقية بيضاء تطالب صراحة بنقاء الشعب األميركي ومحافظته 
على طابعة األوروبي وتعارض أي اختالط بين االجناس... قبل ان 
يطلق الرجل المسلح النار على المصلين صرخ بهم : انتم تعتدون 

على نسائنا وتسيطرون على وطننا".

"أتالنتيك": مجزرة 
تشارلستون هجوم 

إرهابي

"ديالن ستورم روف الذي قتل تسعة أشخاص سود في كنيسة 
في كارولينا الجنوبية اراد شن حرب عرقية، هذا ما قاله عنه أحد 
اصدقائه الذاعة اآلي بي سي. وقال شهود عيان إنه أبقى حياة 
للناس. هناك  بما حصل  الكنيسة كي تخبر  النسوة في  اح��دى 
كلمة لوصف العنف المخطط له ضد المدنيين الذي يهدف الى 
المتطرفة،  االيديولوجيا  وخدمة  والفتنة  والغضب  الخوف  نشر 
ل��ه الكنيسة  م��ا تعرضت  الكلمة ه��ي االره����اب. وال��واق��ع أن  ه��ذه 

التاريخية للسود هو هجوم ارهابي".

"املوند": ما بعد مجزرة 
تشارلستون

"طالبت حاكمة والية كارولينا الجنوبية نيكي هالي بازالة العلم 
الكونفيديرالي المرفوع في ساحة البرلمان والذي يعتبر من رموز 
فترة العبودية  والعنصرية في الواليات المتحدة. وكان مرتكب 
جريمة تشارلستون قد ظهر في شريط ُعرض على شبكة االنترنت 
وهو يرفع هذا العلم ومتحدثًا عن كراهيته للسود. وتعليقًا على 
طلبها صّرحت هالي انه بعد مرور 150 سنة على الحرب االهلية 
ًا  األميركية، حان الوقت إلزالة هذا العلم على رغم كونه يشكل جزء

من التاريخ األميركي".

في الصحافة العالمّية
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82 ســـنـة

قتل 37 شخصا بينهم سياح أجانب واصيب 
36 آخرون في هجوم "ارهابي" استهدف 
امس فندقا في والية سوسة السياحية 

على الساحل الشرقي للبالد، واعتبر 
االعتداء االكثر دموية في التاريخ الحديث 
للبالد التي تشهد تصاعد عنف مجموعات 

جهادية مسلحة. وحصل بعد ثالثة أشهر 
فقط من هجوم استهدف سياحا أجانب 

في متحف باردو وتسبب بمقتل 21 
منهم.

السياحة والسّياح هدف لهجوم إرهابي جديد يف تونس
مسّلح يفتح النار على النزالء يف املسبح فيقتل 37 ويجرح 36

)و ص ف، رويترز( 

برشاش  فتح طالب تونسي مسلح 
"كالشنيكوف" النار على سياح في 
الناطق  احد فنادق سوسة. وص��رح 
ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ب����اس����م  ال���رس���م���ي 
ب��أن  ال��ع��روي  ع��ل��ي  محمد  التونسية 
قتيال   27" بلغت  العملية  حصيلة 
ان  واوض���ح  أج��ان��ب".  منهم  الكثير 
ال��ه��ج��وم اس��ت��ه��دف "ن�����زل ام��ب��ري��ال 
سوسة".  حّمام  )مدينة(  في  مرحبا 
وقال ان "مهاجما او اكثر، تسّرب من 
الجهة الخلفية للنزل وفتح النار على 
الذين  النزل  مرتادي  وعلى  السياح 
اش��ارة على  المكان"، في  كانوا في 
االرجح الى شاطئ الفندق. واضاف: 

"تم القضاء على عنصر ارهابي". 
لكن وزير الصحة سعيد العابدي 
ص���رح ف��ي وق���ت الح���ق ب���أن الهجوم 
ال���ى م��ق��ت��ل 37 ش��خ��ص��ا وال���ى  أدى 
اص���اب���ات���ه���م  ج����ري����ح����ا  س����ق����وط 36 
"م���ت���ف���اوت���ة" ال���خ���ط���ورة، ن��ق��ل��وا ال��ى 

مستشفيات والية سوسة.
وأب���ل���غ ك��ات��ب ال���دول���ة ل����دى وزي���ر 
ال��خ��ارج��ي��ة ت��ه��ام��ي ال��ع��ب��دول��ي اذاع���ة 
ربما  أن��ه  الخاصة  ام"  اف  "موزاييكا 
بريطانيون، ألن غالبية  كان بينهم 

)نزالء الفندق( من البريطانيين".
ال��ى أن جثة  أمني  وأش���ار مصدر 
الشاطئ بعدما  المهاجم ملقاة على 

ه���اج���م س��ي��اح��ا ك���ان���وا ع��ل��ى ش��اط��ئ 
البحر المحاذي للفندق.

شاب  المهاجم  ان  شاهد  وروى   
في العشرينات من عمره.

وق��������ال ع����ام����ل ف�����ي ال����ف����ن����دق ان 
ال���رص���اص بكثافة  اط��ل��ق  ال��م��ه��اج��م 
م���ن ب��ن��دق��ي��ة "ك��الش��ن��ي��ك��وف" قبل 
ان يلقى قنبلة ويفر لتالحقه قوى 

األمن وترديه.
غاري  البريطاني  السائح   وص��رح 
بين م��ن بريستول وال���ذي ك��ان في 
ف���ن���دق ق���ري���ب م����ن ال���ف���ن���دق ال����ذي 
اس���ت���ه���دف���ه ال����ه����ج����وم ف����ي ات���ص���ال 
"سكاي  شبكة  معه  أج��رت��ه  هاتفي 

ال��ذي  "اب��ن��ي  ان  للتلفزيون،  ن��ي��وز" 
عمره،  م��ن  وال��ع��ش��ري��ن  الثانية  يبلغ 
كان قد عاد لتوه الى الماء، وكنا نراه 
من الشاطئ عندما سمعنا ما يشبه 
الى  متر  مفرقعات على مسافة مئة 
يفرون  الناس  بدأ  وبسرعة  يسارنا. 

من الشاطئ مذعورين".
وقال هذا السائح الذي ينزل في 

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يعود أحد جرحى الهجوم اإلرهابي في أحد مستشفيات سوسة أمس.  )أ ف ب(

فندق "المرادي بالم مارينا": "نادينا 
الماء. ولدى  ليخرج سريعا من  ابننا 
عودته الى الفندق، قال لنا انه رأى 
الشاطئ.  على  ال��ن��ار  يطلق  شخصا 
عندما وصلنا الى الفندق، سمعنا ما 
يشبه االنفجار في الفندق المجاور".

رده����ة  ف����ي  اآلن  "ان�������ا  وأض����������اف: 
االستقبال مع نحو 200 آخرين من 
السياح اآلتين من بلدان عدة. ثمة 
اعداد كبيرة من الناس في الفندق. 
ي��س��ود اآلن ص��م��ت ره��ي��ب، ونسمع 

زقزقة العصافير".
 

طالب من القيروان
وف���ي وق���ت الح���ق، ك��ش��ف كاتب 
ال���دول���ة ال��م��ك��ل��ف ال���ش���ؤون االم��ن��ي��ة 
ف��ي ت��ون��س رف��ي��ق ال��ش��ل��ي ان منفذ 
الهجوم "طالب" ال سوابق له. وقال 
إلذاعة "موزاييكا اف ام" : "الشخص 
غير م��ع��روف... وهو طالب من جهة 

ال����ق����ي����روان... دخ����ل )ال���ف���ن���دق( من 
ط��ري��ق ال��ش��اط��ئ ف���ي زي م��ص��ط��اف 
ق���������ادم ل���ل���س���ب���اح���ة، وك���������ان ي��ح��م��ل 
ش��م��س��ي��ة وس��ط��ه��ا س�����الح، وع��ن��دم��ا 
وصل استخدم السالح في الشاطئ 
وال��م��س��ب��ح وال����ن����زل وع���ن���د م��غ��ادرت��ه 
ت��م ال��ق��ض��اء ع��ل��ي��ه". ول��ف��ت ال���ى ان��ه 
"ف��ي تونس االره��اب��ي��ون م��وج��ودون 
وال���س���الح م���وج���ود ون���ح���ن ل��س��ن��ا في 

مأمن من هذه العمليات".
وتحدث مصدر في وزارة الداخلية 
النار  إلط���الق  ت��ب��ادل  ع��ن  التونسية 
ف��ي ق��اع��ة اف���راح "ال��ص��غ��ي��ر" ب��اك��ودة 
من والي��ة سوسة، مرجحا أن يكون 
الهجوم ،  ث��ان" متورط في  "ارهابي 

متحصنا في المكان. 
ال���ت���ي خلفها  ال��ق��ت��ل��ى  وح��ص��ي��ل��ة 
ه���ذا ال��ه��ج��وم ه��ي االك��ب��ر ف��ي ت��اري��خ 

تونس.
 21 الماضي، قتل  آذار  وف��ي 18 

تونسيا  ام��ن  ورج���ل  اجنبيا  سائحا 
ف����ي ه���ج���وم ن���ف���ذه م��س��ل��ح��ان ع��ل��ى 
العاصمة  ب��اردو الشهير في  متحف 
ت���ون���س وت���ب���ن���اه ت��ن��ظ��ي��م "ال����دول����ة 

االسالمية".
االقتصاد  أعمدة  أح��د  والسياحة 
أل���ف   400 ت���ش���غ���ل  إذ  ال���ت���ون���س���ي 
ش��خ��ص ع��ل��ى ن��ح��و م��ب��اش��ر أو غير 
في  بنسبة سبعة  وت��س��اه��م  م��ب��اش��ر 
االجمالي  المحلي  الناتج  م��ن  المئة 
ال��م��ئ��ة  ب��ي��ن 18 و20 ف���ي  م���ا  وت�����در 
م��ن م��داخ��ي��ل ت��ون��س ال��س��ن��وي��ة من 

العمالت االجنبية.
 ووصفت وزي��رة السياحة سلمى 
الرقيق الهجوم الجديد بأنه "كارثة 
وضربة كبيرة لالقتصاد والسياحة".
 2013 االول  ت��ش��ري��ن   30 وف����ي 
بحزام  نفسه  تونسي  انتحاري  فجر 
ناسف في شاطئ يقع قبالة فندق 
ف��ي مدينة س��وس��ة. ول��م يقتل في 

التفجير سوى منفذه.
الفندق  االنتحاري دخول  وحاول 
ال���ح���راس  أن  إال  ال��خ��ل��ف��ي  ب���اب���ه  م����ن 
منعوه وطاردوه عشرات االمتار حتى 
الشاطئ حيث فجر نفسه، استنادا 

الى وزارة الداخلية.
وك��ان��ت تلك ال��م��رة االول���ى يقدم 
ت��ون��س��ي ع��ل��ى ت��ف��ج��ي��ر ن��ف��س��ه منذ 
زين  المخلوع  الرئيس  نظام  اطاحة 

العابدين بن علي مطلع 2011 .
االول��ى  تشرين   30 تفجير  وإث���ر 
رصد  السياحة  وزارة  اعلنت   ،2013
"م�����وازن�����ة خ����اص����ة" ل��ت��ج��ه��ي��ز ك��ام��ل 
ف���ن���ادق ال���ب���الد ب��ك��ام��ي��رات م��راق��ب��ة. 
وقالت الوزارة في حينه إنه سبق لها 
الفنادق  ف��ي  العاملين  أخضعت  ان 
لدورات تأهيلية "لكشف األشخاص 
ستخضعهم  وان���ه���ا  ال��م��ش��ب��وه��ي��ن" 
م��ج��ددا ل���دورات "إض��اف��ي��ة" ف��ي هذا 

المجال.

غالبية المصابين سّياح 
أجانب

مـوجــز

وفاة  يفغيني بريماكوف عن 85 سنة
)رويترز( 

ال���وزراء  رئيس  وف��اة  الكرملين  أعلن 
بريماكوف  يفغيني  سابقًا  ال��روس��ي 
ال������ذي ت���ول���ى أي���ض���ًا م��ن��ص��ب��ي وزي����ر 
الخارجية ورئيس جهاز االستخبارات 

الروسية في السابق عن 85 سنة.
ول�����د ب���ري���م���اك���وف ف����ي ال��ع��اص��م��ة 
ع��ام 1929 ونشأ  األوك��ران��ي��ة كييف 
ت��ب��ي��ل��ي��س��ي ع���اص���م���ة ج���ورج���ي���ا وب����دأ 
ال��س��ي��اس��ي��ة خ���الل الحقبة  م��س��ي��رت��ه 

السوفياتية.
وب���ع���دم���ا ت���خ���رج م����ن ق���س���م ال��ل��غ��ة 
العربية في معهد موسكو للدراسات 
للعمل  انتقل   ،1953 ع��ام  الشرقية 
الرسمي  والتلفزيون  لإلذاعة  مراساًل 
حيث تولى وظائف عدة في منطقة 

الشرق األوسط خالل الستينات.
دخ��������ل ب�����ري�����م�����اك�����وف ال����ب����رل����م����ان 
السوفياتي عام 1988 ورأس��ه عامي 
ب���دور  اض��ط��ل��ع  ث���م  و1990،   1989
ب��ارز في جهود ب��اءت بالفشل سعى 
عام  الخليج  ح��رب  وق��ف  إل��ى  خاللها 
1991 حين أرسله الزعيم السوفياتي 
م���ي���خ���ائ���ي���ل غ���ورب���ات���ش���ي���وف إلج������راء 
م��ف��اوض��ات ف���ي ب���غ���داد م���ع ال��رئ��ي��س 

العراقي صدام حسين.
السوفياتي،  االتحاد  انهيار  وبعد 
ع���ي���ن ب����ري����م����اك����وف رئ���ي���س���ا ل��ج��ه��از 
االستخبارات الروسي "إس. في. آر". 
كما عين وزي��را للخارجية في كانون 
الثاني 1996. وكانت الدول األخرى 
ت��ن��ظ��ر ال��ي��ه ع��ل��ى أن���ه أح���د ال��ص��ق��ور، 
لكنه كسب اح��ت��رام أق��ران��ه ك��وزي��رة 

الخارجية األميركية السابقة مادلين 
أولبرايت.

الرئيس  عينه   1998 أي��ل��ول  ف��ي 
آنذاك بوريس يلتسين رئيسًا للوزراء 
اذ رأى فيه شخصية وسطية يمكن 
أن ت��س��اع��د ف���ي ت��خ��ف��ي��ف ال��ت��وت��رات 
ال���س���ي���اس���ي���ة ال���ت���ي أع���ق���ب���ت ان��ه��ي��ار 

األسواق والتعثر االقتصادي.
مهمة  ت���ك���ررت  ع����ام 2003  وف����ي 
ب��ري��م��اك��وف ف���ي ال����ع����راق ق��ب��ل ح��رب 
ال��خ��ل��ي��ج األول����ى ح��ي��ث ال��ت��ق��ى ص��دام 
حسين بناء على طلب بوتين سعيًا 
الى إجراء محادثات سالم. وبعد ذلك 
العراق  على  الهجوم  ب��دأ  أي��ام  بثالثة 
ب��ق��ي��ادة ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة. وك���ان 
ينظر إليه باحترام باعتباره أحد رواد 

رجال الدولة الحكماء في روسيا.

)و ص ف، رويترز(

انتهاء مهلة غايتها 30  اقتراب  مع 
ح��زي��ران للتوصل ال���ى ات��ف��اق ن��ووي 
أف���اد ديبلوماسي  إي����ران،  م��ع  نهائي 
غربي كبير أمس، أن خالفات رئيسية 
ال ت���زال قائمة بين ط��ه��ران وال��ق��وى 
العالمية الست على عدد من القضايا 
م��ن��ه��ا ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���ق���وب���ات ودخ����ول 
م��ف��ت��ش��ي األم������م ال���م���ت���ح���دة ال���م���واق���ع 
الذي  الديبلوماسي  وق��ال  اإليرانية. 
طلب ع��دم ذك��ر اس��م��ه للصحافيين 
في العاصمة النمسوية حيث دخلت 
المتحدة  ال��والي��ات  بين  المفاوضات 
والصين  وروسيا  وفرنسا  وبريطانيا 
وأل��م��ان��ي��ا وإي������ران ال��م��رح��ل��ة األخ���ي���رة: 
القضايا األكثر  الى حل  "ثمة حاجة 
صعوبة في األي��ام المقبلة". وأضاف 
)ال��م��واق��ع(  ت���زال مسائل دخ���ول  :"ال 
وال���ش���ف���اف���ي���ة واألب�����ع�����اد ال��ع��س��ك��ري��ة 
والعقوبات معضلة صعبة  المحتملة 
للغاية... يمكننا التوصل الى اتفاق 
على بعض النقاط ولكن في القضايا 

ال���رئ���ي���س���ي���ة ال ت�������زال ث���م���ة خ���الف���ات 
كبيرة".   

وت��ح��دث��ت ط���ه���ران ع���ن "م��س��ائ��ل 
خ��الف��ي��ة م��ه��م��ة واس���اس���ي���ة" ال ت���زال 
ع��ال��ق��ة ف��ي ال��م��ف��اوض��ات ي��ج��ب حلها 
ق���ب���ل ال���ت���وص���ل ال������ى ات����ف����اق ن����ووي 
الخارجية  وزي��ر  توجه  فيما  تاريخي، 
االم���ي���رك���ي ج����ون ك���ي���ري ال����ى فيينا 

للمشاركة في المفاوضات.
واع����ت����رف����ت ال������والي������ات ال��م��ت��ح��دة 
المهلة  ب���أن  االول����ى  ل��ل��م��رة  الخميس 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ت��وص��ل ال����ى ات���ف���اق قد 
للعمل  ف��ق��ط،  اي����ام  "ت���م���دد" بضعة 
يمكن  لما  "دق��ي��ق��ة"  تفاصيل  على 
مرفقا  سياسيا"  "تفاهما  يكون  ان 

بمجموعة مالحق.
وأكد كبير المفاوضين االيرانيين 
ع��راق��ج��ي ان ه��ن��اك "مسائل  ع��ب��اس 
خ��الف��ي��ة م��ه��م��ة وأس���اس���ي���ة" ال ت���زال 
ع��ال��ق��ة ف���ي ال��م��ف��اوض��ات ب��ي��ن اي���ران 

ودول مجموعة 1+5.
ون��ق��ل��ت ع��ن��ه وك���ال���ة ال��ج��م��ه��وري��ة 
االس��الم��ي��ة االي��ران��ي��ة ل��الن��ب��اء "ارن����ا": 

"ص��ح��ي��ح ان����ه ت���م اح������راز ت���ق���دم وان���ه 
ت��م س��د ال��ث��غ��رات ف��ي ج���زء كبير من 
نص االتفاق النهائي، لكن الثغرات 
ال��م��ت��ب��ق��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ك��ل��ه��ا ب��خ��الف��ات 
ج���وه���ري���ة واس����اس����ي����ة ف����ي وج���ه���ات 

النظر".
وب��ي��ن��م��ا ل���م ي���وض���ح ط��ب��ي��ع��ة ه��ذه 
االع���الم  وس���ائ���ل  أوردت  ال��م��س��ائ��ل، 
االيرانية انها تتعلق بالجدول الزمني 
ل��رف��ع ال��ع��ق��وب��ات وع��م��ل��ي��ات تفتيش 
ال����م����واق����ع ال���ع���س���ك���ري���ة وم��س��ت��ق��ب��ل 
البعيد  المدى  على  النووي  البرنامج 

وحجم برنامج االبحاث االيراني.
وتوجه كيري، الذي  ال يزال يتكئ 
على عكازين منذ اصابته بكسر في 
ساقه، الى فيينا أمس للمشاركة في 
المفاوضات. وركب الوزير البالغ من 
العمر 71 سنة طائرة "بوينغ 757" 
عن  منذ سقط  االول���ى  للمرة  خاصة 
دراجته أواخر ايار  واصيب بكسر في 
ممارسته  ل��دى  األي��م��ن  الفخذ  عظم 
 ه������ذه ال����ري����اض����ة ف�����ي ج����ب����ال االل�����ب

الفرنسية.  

خالفات رئيسّية ال تزال تحول 
دون التوّصل إلى اتفاق نووي نهائي مع إيران

"داعش" يرتكب مذبحة يف كوباني
ويسيطر على السجن املركزي يف الحسكة

في شرق سوريا العام الماضي. وفي 
ال��ح��س��ك��ة اس��ت��ول��ى "داع������ش" على 
ح��ي واح���د على األق���ل ف��ي المدينة 
الخميس. والحسكة مقسمة مناطق 
الحكومة  منفصلة  ب��ص��ورة  تديرها 
ال��ت��ي  ال���ك���ردي���ة  واالدارة  ال���س���وري���ة 

تتبعها "وحدات حماية الشعب".
وأع����ل����ن "داع���������ش" ف����ي ح��س��اب��ه 
للتواصل  "تويتر"  بموقع  الرسمي 
االج���ت���م���اع���ي، أن�����ه اط���ل���ق ال��س��ج��ن��اء 
م���ن ال��س��ج��ن ال���م���رك���زي ف���ي م��دي��ن��ة 

الحسكة.
وق�������ال م���ك���ت���ب االم�������م ال��م��ت��ح��دة 
ما  إن  االنسانية  ال��ش��ؤون  لتنسيق 
يقدر ب�50 ألف شخص نزحوا داخل 
بينما غادرها عشرة آالف  الحسكة، 
ال��ى بلدة قريبة من الحدود  آخ��رون 

التركية.
واش�����ار ال��م��رص��د ال���ى أن ال��ق��ت��ال 
ال��ق��وات  وأن  ال��م��دي��ن��ة  ف��ي  مستمر 
على  جوية  غ���ارات  تشن  الحكومية 
م��ن��اط��ق ج���ن���وب ال��ح��س��ك��ة خ��اض��ع��ة 

لسيطرة "داعش".
وص�������رح وزي�������ر االع��������الم ال����س����وري 
الحكومي  للتلفزيون  الزعبي  عمران 
ب���أن���ه ي���دع���و ك���ل رج����ل وك����ل إم����رأة 
ش��اب��ة وك���ل رج���ل ش���اب ق����ادر على 
ح���م���ل ال����س����الح ال�����ى ال���ت���ح���رك ف����ورًا 
المواقع األمامية على  الى  واالنضام 
وقال  المدينة.  عن  للدفاع  الجبهة 
إن م��ق��ات��ل��ي "ال����دول����ة االس���الم���ي���ة" 

ًا من مبنى  فجروا قنابل دم��رت ج��زء
أمني في المدينة وقتلت عددًا من 
ال��ج��ي��ش  االش����خ����اص. وأض������اف أن 
ي��واج��ه "ع��دوان��ًا اره��اب��ي��ًا" ل��م يسبق 
ل�����ه م���ث���ي���ل، م���ش���ي���رًا ال������ى ه��ج��م��ات 
في  ال��س��وري��ة  الحكومة  ق���وات  على 
الحسكة وأم��اك��ن أخ���رى ف��ي أن��ح��اء 

سوريا.
وف���ي ال��ج��ن��وب، ت��ت��ق��دم فصائل 
النصرة"  "جبهة  تدعمها  م��ع��ارض��ة 
ال���ت���اب���ع���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م "ال����ق����اع����دة" ف��ي 
م��واج��ه��ة ق���وات ال��ن��ظ��ام ف��ي مدينة 

درعا بعد هجوم بدأته الخميس.
واح����ص����ى ال���م���رص���د س���ق���وط 18 
مقاتاًل من الفصائل و20 رج��اًل من 
قوات النظام في القصف المتبادل 

والمعارك في درعا.

المعلم الى موسكو
وي��ص��ل وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وري 
االثنين  موسكو  ال��ى  المعلم  ول��ي��د 
ال��م��ق��ب��ل، ف���ي زي�����ارة ي��ب��ح��ث خاللها 
ف��ي عملية التسوية ف��ي س��وري��ا مع 

نظيره الروسي سيرغي الفروف.
وم���ن ال��م��ق��رر أن ت��س��ت��غ��رق زي���ارة 
األمر  واح���دًا،  يومًا  لموسكو  المعلم 
الذي يؤشر لمدى أهميتها بالنسبة 
الميدانية  األوض���اع  البحث في  ال��ى 
ف���ي س���وري���ا واح���ت���م���االت ال��ت��س��وي��ة 
عام  منذ  المستمرة  السورية  لألزمة 

.2011

صورة عن موقع لـ"داعش" تظهر مقاتلين من التنظيم لدى تسللهم نحو مواقع 
)أ ب( الجيش السوري النظامي في الحسكة الخميس.  

الشنطة هي األقوى !
في األساس ال حاجة الى إجراء إستطالع للرأي لمعرفة األقوى 

مسيحيًا في لبنان، فالنتيجة واضحة ومعروفة وصاخبة ايضًا، ومن 
لم يسمعها ولم يرها بعد  يحتاج الى فحص سريع، والمعروف ايضًا 
أن األقوى مسيحيًا في لبنان هو نفسه ايضًا األقوى اسالميًا، واألمر 
ال يحتاج ال الى شركات وال الى مشركين وال الى دربكات ودقي يا 

مزيكة! 
وإذا كان النائب ميشال عون والدكتور سمير جعجع، مع 

إحترامي األكيد لهما، ال يعرفان حتى اآلن من هو األقوى فيا 
باطل على المسيحيين، ولعلي هنا ال ابالغ إن دعوت الذين 

سيسألهم مندوبو شركتي اإلستطالع ]لكأن في لبنان من يجيد 
اإلستطالعات[ من هو األقوى مسيحيًا ليردوا بالقول: 

القرف واليأس ... والشنطة ! 
ة" التي حملها جدودكم 

ّ
نعم الشنطة، ويعني الحقيبة او "الكش

باألمس في مجاهل الدنيا بحثًا عن رزق ولقمة عيش وبقية من 
كرامة يوم كان العثماني يدوس البلد وأهل البلد باألحذية، 

وهي الشنطة التي يحملها ابناؤكم وبناتكم اليوم طافشين مع 
شهاداتهم الى بالد أخرى بحثًا عن وظيفة أو عمل أو كرامة، ألن 

معظم ]أقول معظم لإلستثناء الصعب طبعًا[ الزعماء المسيحيين 
من غير شّر وقادتكم المبجلين والمرسلين إلينا واليكم من 

جنود مريم وعسكر السماء في هذا الزمن الرديء، يدوسون البلد 
ويدوسونكم انتم واوالدكم وشهاداتهم باحذية التعطيل الثقيلة، 

ويخنقون فيكم األمل والرجاء باألوهام!
تبحثون عن األقوى مسيحيًا ؟ 

ان كنتم مسيحيين إسألوا المسيح، بل إسألوا تجار الحقائب 
ألن المسيح مشغول بمواساة المهاجرين من المسيحيين هربًا 

من البطالة واليأس والعوز. يمكنكم ايضًا ان تذهبوا الى ابواب 
السفارات والى المطار، وان كان فيكم عرق إنساني ينبض اسألوا 

مناديل األمهات واألخوات والزوجات تفيض بالدموع والمرارة.
البعض يقول ان نتيجة اإلستطالع معروفة فاألقوى مسيحيًا 
فنا خاطركم عليم الله، ألن االستطالع مثل 

ّ
عون وجعجع، اذًا كل

اإلستفتاء لن يقول لقصر بعبدا "إفتح يا سمسم" ألننا في حاجة 
الى رئيس ال الى رئيسين، ولهذا في وسع عون وجعجع نقع 

 وشربها حالاًل زالاًل وصحتين. 
ّ

النتيجة في الخل
لكن الشنطة عند الباب ال تنام بينما "يشنخر" الفراغ ال 

بل التعطيل في المقام الرئاسي المرصود على الذمة الواسعة 
إلستفتاءات او إستطالعات ولمزيد من تضييع الوقت وهدم ما 

تبقى من هذه الجمهورية المسخرة!
في أي حال، ما قيمة االستطالعات عندما يتداعى كل لبنان الى 
"البيال" ليطلق "نداء ٢٥ حزيران لوقف اإلنتحار الجماعي"، صرخة 
في وجوه السياسيين جميعًا، وهي الصرخة األقوى واألصدق التي 
تغني عن كل إستطالع، رغم  التحامل عليها ومحاولة توظيفها في 

قواميس سياسة التعطيل الناجحة جدًا ... عافاكم الله !

rajeh.khoury@annahar.com.lb

في ضوء النهار
راجح الخوري

)و ص ف، رويترز، أ ش أ(

أف�����اد "ال���م���رص���د ال����س����وري ل��ح��ق��وق 
االن���س���ان" ال����ذي ي��ت��خ��ذ ل��ن��دن مقرًا 
"ال�����دول�����ة  ت���ن���ظ���ي���م  أم��������س، أن  ل�����ه 
ثانية  ارتكب  )داع��ش(  االسالمية" 
كبرى المذابح للمدنيين في سوريا 
خالل هجوم شنه على مدينة عين 
ال���ع���رب )ك���وب���ان���ي ب���ال���ك���ردي���ة( على 
وقرية  التركية   – السورية  الحدود 
قريبة منها وقتل خالله 146 مدنيًا 

حتى اآلن.
وق����ال م��دي��ر ال��م��رص��د رام����ي عبد 
ال��رح��م��ن إن ال��ق��ت��ال ب���ي���ن"وح���دات 
ومقاتلي  الكردية  الشعب"  حماية 
"داعش" الذين تسللوا الى كوباني 

الخميس استمر لليوم الثاني.
وأعلنت األمم المتحدة إن هجومًا 
المناطق  على  ل����"داع���ش"  منفصاًل 
في  ال��ح��ك��وم��ة  عليها  تسيطر  ال��ت��ي 
الواقعة في شمال  الحسكة  مدينة 
ش���رق س��وري��ا اض��ط��ر م��ا ي��ق��در ب���60 
الفرار، محذرة من  الى  الف شخص 
أن م��ا يصل ال��ى 200 ال��ف شخص 
ق����د ي����ح����اول����ون ال�����ف�����رار ف����ي ن��ه��اي��ة 

المطاف.
وشن "داع��ش" الهجوم المزدوج 
ف��ي ال��س��اع��ات االول���ى م��ن الخميس 
ف����ي م���ح���اول���ة ل���ل���ع���ودة ال�����ى م��وق��ف 
ال����ه����ج����وم ب���ع���دم���ا ت���ق���دم���ت ق�����وات 
ي��ق��وده��ا األك�����راد ب��دع��م م���ن غ���ارات 
ج����وي����ة ل����الئ����ت����الف ال��������ذي ت����ق����وده 
ال��ى مسافة 50  المتحدة  ال��والي��ات 
ك��ي��ل��وم��ت��رًا م���ن م��دي��ن��ة ال���رق���ة مقر 
"ال���خ���الف���ة" االس���الم���ي���ة ال���ت���ي أع��ل��ن 
التي  األج����زاء  ف��ي  قيامها  التنظيم 

استولى عليها من سوريا والعراق.
وان��ت��ق��ى "داع������ش" ف���ي ك���ل من 
ال��ه��ج��وم��ي��ن اه����داف����ًا ي��ص��ع��ب على 
االئ�����ت�����الف ت���وف���ي���ر ال����دع����م ال���ج���وي 
فيها. ورأى عبد الرحمن أن الهجوم 
غالبية  تسكنها  التي  كوباني  على 
ك��ردي��ة وق��ري��ة ب��رخ ب��وط��ان القريبة 
م��ن��ه��ا ي��م��ث��ل ث��ان��ي��ة ك��ب��رى ال��م��ذاب��ح 
ي��رت��ك��ب��ه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��م��ت��ط��رف في 
المئات  مقتل  منذ  المدنيين  ح��ق 
من أبناء عشيرة الشعيطات السنية 

الصومال: عشرات من الجنود القتلى يف هجوم 

)و ص ف(

قتل امس عشرات الجنود في هجوم شنته حركة "الشباب" 
الصومالية وسيطرت خالله على قاعدة للقوات االفريقية في 

الصومال، كما روى شهود تحدثوا ايضا عن معارك عنيفة وجثث 
متناثرة على االرض. وقال ألينور محمد، من قرية ليغو، ان "المعارك 

كانت االعنف في هذه المنطقة. سيطر مقاتلو الشباب على 
القاعدة تمامًا وقتلوا العديد من الجنود". 

وتبعد قرية ليغو مئة كيلومتر شمال غرب العاصمة مقديشو. 
وتحدث شهود عن رؤيتهم نحو 50 جثة.

وكان نحو مئة جندي بوروندي يتحصنون في القاعدة وينتمون الى 
قوات االتحاد االفريقي في الصومال وعديدها 22 ألفًا.

وأفاد سكان ان هجوم حركة "الشباب" بدأ عند الفجر بتفجير 
سيارة يقودها انتحاري عند مدخل القاعدة، وبعدها دخل عشرات 
المقاتلين بأسلحتهم الرشاشة مستخدمين القذائف الصاروخية.
وقال الشاهد احمد بول ان مقاتلي حركة "الشباب" شوهدوا في 
وقت الحق وهم ينهبون المكان، وينقلون معدات الى شاحنات. 

واضاف ان "مقاتلي الشباب سيطروا على المنطقة كاملة، وقد 
تتخطى حصيلة القتلى ال�50"، مشيرا الى ان هناك "الكثير من 

الجثث وغالبيتهم في زي عسكري".
وأكدت بعثة االتحاد االفريقي في ليغو في وقت سابق الهجوم، من 

غير ان تورد تفاصيل.

 "البنتاغون": روسيا "تلعب بالنار" 

)رويترز( 

رأى نائب وزير الدفاع االميركي روبرت وورك ان روسيا "تلعب 
بالنار" بتهديدها باستخدام ترسانتها النووية وان الواليات 

المتحدة مصممة على منعها من اكتساب ميزة عسكرية مهمة من 
خالل انتهاكات لمعاهدة االسلحة النووية المتوسطة المدى.

وقال متحدثا الى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب 
االميركي ان تطوير وصون الترسانة النووية االميركية في 

السنوات المقبلة سيستهلك ما يصل الي سبعة في المئة من 
موازنة الدفاع إرتفاعا من ثالثة إلى اربعة في المئة حاليا وقد يقلص 

برامج اخرى ما لم تتم الموافقة على تمويل اضافي.
واضاف وورك ان مساعي موسكو الستخدام قواتها النووية لترهيب 

جيرانها باءت بالفشل مع توثيق اعضاء حلف شمال االطلسي في 
الواقع تحالفهم. وشدد على "كل من يظن انه يمكنه السيطرة 
على التصعيد من خالل استخدام االسلحة النووية هو بالحرف 

الواحد يلعب بالنار".
 والحظ ان روسيا تواصل خرق معاهدة االسلحة النووية المتوسطة 
المدى التي تحظر الصواريخ البالستية وصواريخ "كروز" التي يبلغ 

مداها 500 إلى 5500 كيلومتر.
وأعلن ان وزارته تعكف على وضع خيارات لرفعها الى الرئيس باراك 

اوباما لدرسها للرد على انتهاكات المعاهدة وانه لن يدع روسيا 
"تجني مزايا عسكرية مهمة من خالل انتهاكات معاهدة االسلحة 

النووية المتوسطة المدى".

لـ"الشباب" 
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إيران تنقل دورها اليمني إلى الصومال وأفغانستان وغزة

رحلة هرب ناجح من الحرب األهلية والسرطان

ام�����س  ب�������ي�������روت  ال���������ى  وردت 
م��ع��ل��وم��ات م��ن ال��ي��م��ن ت��ق��ول ان 
معارك طاحنة جرت بين القوات 
منطقة  في  واالمامية  المصرية 
الجوف وان احدى هذه المعارك 
تمّكن  متواصلة  اي���ام   4 دام���ت 
ف��ي��ه��ا االم����ام����ي����ون م����ن ت��ح��ط��ي��م 

مصفحات  و4  نقل  سيارة   36
ودب��اب��ت��ي��ن وم���ن غ��ن��م رشاشين 
ث��ق��ي��ل��ي��ن و25 رش��ي��ش��ًا. وق��ي��ل 
هذه  ف��ي  ف��ق��دوا  المصريين  ان 
ب��ي��ن  ش���خ���ص���ًا   160 ال���م���ع���رك���ة 
ث��م��ان��ي��ة  وان  وج����ن����دي  ض���اب���ط 

منهم وقعوا في األسر.

"النهار" قبل خمسين عامًا  1965-6-27

معلومات من اليمن

واشنطن وتطويع طهران وأنقرة
الخطوط الحمر التي وضعها مرشد الجمهورية االسالمية االيرانية 

للمفاوضات النووية الجارية في جنيف، ُوضعت ليس تمهيدًا 
العالن فشل المفاوضات، وانما لمقابلة التشدد الذي يبديه اطراف 

داخل المعسكر الذي يلعب فيه المفاوض االميركي دورًا معتداًل.
ال تستطيع ايران في ظروف االشتباك االقليمي الذي تخوضه 

في كل من العراق وسوريا واليمن، وحيث تتعرض مواقعها ومواقع 
حلفائها لضغط متزايد، ال تستطيع ان تدير الظهر للمفاوضات 

النووية فتفّوت فرصة االفراج عن ملياراتها المجمدة، ورفع 
العقوبات االقتصادية "الضاغطة على جيوب االيرانيين" بحسب 

تعبير الرئيس االيراني حسن روحاني، وهو ضغط يزيده حدة 
واحراجا االنفاق االيراني على معاركها التي باتت دفاعية في ساحات 

المشرق العربي.
في المقابل، ورغم ان هذه االدارة االميركية تريد ان تتجنب 
تصعيدًا في الملف النووي االيراني، يضعها مجددًا امام ضغط 

ترجمة شعارها: "كل الخيارات تبقى واردة"، في اشارة الى الحل 
العسكري االخير، رغم ذلك تبقى هذه االدارة اكثر قدرة على تحّمل 

فترة اضافية من الغموض في مصير المفاوضات النووية، تدفع 
ثمنه طهران مزيدًا من الضيق االقتصادي.

لذلك تتقدم اليوم مصلحة طهران على المصلحة االميركية في 
انجاز االتفاق ولو اقتضى االمر تمديدًا، تقنيًا، للمفاوضات تساعد 

واشنطن فيه طهران على الخروج بما يحفظ ماء الوجه، فيما تحظى 
هي بتجميد حقيقي للقدرات النووية االيرانية.

وفي موازاة الضغوط التي تمارسها واشنطن بالعالقة مع ايران، 
تمارس ضغوطًا اخرى، صامتة، بالعالقة مع الطرف االساسي اآلخر 

في المواجهة المحتدمة في المشرق العربي، في ما بات يعرف 
بالصراع السني – الشيعي المفتوح. والوجه األول لهذه الضغوط 

يتمثل باالشتباكات عند الحدود التركية بين القوات الكردية 
مدعومة بالغطاء الجوي للتحالف الدولي، وقوات "داعش" التي 

بات من المسلمات أنها تحظى برعاية الرئيس التركي. أما الوجه 
الثاني وهو األشد فاعلية فهو اللعب السياسي بالورقة الكردية في 
االنتخابات التركية، والذي كان مظهره األبرز تمّكن االكراد من منع 

أردوغان من تحقيق أكثريته النيابية.
وإذا كان الجامع بين الضغوط االميركية على كل من طهران 

وأنقرة هو تمهيد السبيل أمام تسويات تضع حدًا للحروب االهلية 
المفتوحة في العراق وسوريا واليمن، على قاعدة المحاصصة 

في الكيانات العائدة، فإنه ال بد من مالحظة فارق أساسي. ففي 
الحالة االيرانية تسعى االدارة االميركية للتأثير في سياسة طهران 
الخارجية بما يضمن مصالح حلفاء أميركا في المنطقة، بينما تبدو 
هذه االدارة وكأنها حسمت بأن المطلوب من تركيا هو أواًل تغيير 

التركيبة الداخلية بعدما تماهى رجب طيب أردوغان مع سياسة 
شرق أوسطية تكاد تعني الحلول محل االميركيين في ادارة 

المنطقة، إذا لم نقل... طردهم.

mouhammad.ibrahim@annahar.com.lb

اتجاه
محمد ابرهيم

حنين الصايغ
باحثة

بالنسبة  ���ا 
ً
أح���ي���ان االغ����ت����راب  ي���ب���دو 

ال��ق��ادر ع��ل��ى ت��دب��ي��ر أم���وره  للبناني 
بمختلف  لإلبداع  منبًرا  ك��ان  حيثما 
ق��ط��اع��ات��ه وت���ب���دو ال���ث���روة ال��ب��ش��ري��ة 
 ت���ح���ت أط���م���اع 

ً
ال��م��ح��ل��ي��ة م����دف����ون����ة

ال���ط���ب���ق���ة ال���س���ي���اس���ي���ة وص����راع����ات 
رجاالتها الذين يختلفون على كل 
شيء ويّتفقون دائًما في إجهاض 
م��ص��ال��ح ال��م��واط��ن. ب��ع��د ب���روز أم��ل، 
ع��رف��ت م��ن ط��ري��ق ال��ص��دف��ة بوجود 
أدي���ب���ة ب���ارن���ي وه����ي ام�����رأة م��ت��م��ي��ّزة 
لما  م��ؤث��رة  ف��ق��ط  ليست  حكايتها 
أل��م وص��ع��وب��ات ولكّنها  م��ن  تحمله 
ملهمة كذلك تحملك على التفكير: 
كيف المرأٍة تمشي بمحاذاة الموت 
أن ت��ع��ي��ش ب���ك���ل ه�����ذا ال����زخ����م م��ن 
ضحية  ��ه��ا 

ّ
أن تعتبر  أن  ح��ّت��ى  دون 

��ى 
ّ
 ت��ت��ح��ل

ّ
ال����م����أس����اة؟ أّي������ة ش���ج���اع���ة

إّن  ت��ق��ول  ال��ت��ي  اللبنانية  ه��ذه  بها 
بأّي  القيام  على  بمقدرتها  إيمانها 

شيء يأتي من إرثها اللبناني؟ 
"ف�����ي ال�����واق�����ع، ق�������ّررت ف����ي س���نٍّ 
الثانية  ا، حين كنت في  ج���ّدً مبكر 
العمر،  م��ن  ع��ش��رة  الثالثة  أو  ع��ش��رة 
ي 

ّ
ة وأن

ّ
ي سأكون يوًما ما مستقل

ّ
أن

��م. ت���رع���رت ف���ي م���ن���زٍل ك��ان 
ّ
س��أت��ع��ل

ف��ي��ه وال�����دي س��ّي��د ال��م��ن��زل ورأي���ت 
العالم  ال��رج��ال هم من يحكمون  أّن 
���ي أري���د أن أك���ون بينهم 

ّ
وق����ّررت أن

وأحكم العالم أيًضا يوًما ما بنفسي"، 
���ع���ّرف أدي���ب���ة م���ن ال��ط��ري��ق 

ُ
ه���ك���ذا ت

د 
ّ
ال��ذي حفرته ألحالمها وه��ي تؤك

أهدافها  بتحديد  ب��دأت  ��ه��ا 
ّ
أن على 

���ه���ا لطالما 
ّ
م��ن��ذ ك��ان��ت ص��غ��ي��رة وأن

لتحقيقها.  جهدها  قصارى  بذلت 
بالنسة ألديبة، أتت خصالها هذه 
تستدرك  لكّنها  نفسها  تلقاء  من 
����ن����ي إن 

ّ
وت����ق����ول "ع����رف����ت أي����ًض����ا أن

تصّرفت كطفلٍة جّيدة فإّن والدّي 
ب��م��ا ي��ك��ف��ي للسماح  ب���ي  س��ي��ث��ق��ان 
والعيش  الجامعة  إلى  بالذهاب  لي 
وح��دي لكن كانت ه��ذه في نهاية 

المطاف معركتي التي خضتها". 
تتحّدر أديبة من عائلة لبنانية، 
ه��ي  أط������ف������ال  وخ����م����س����ة  وأب  أم 
أي  ع�����ام 1977  ول������دت  ض��م��ن��ه��م، 
بعد سنتين من بدء الحرب األهلية 

األّم  ب��ل��ده��ا  ف��ي  وع��اش��ت  اللبنانية 
أّي ح��ي��ن ك��ان��ت  ع���ام 1984  ح��ّت��ى 
في السابعة، حّتى هاجرت عائلتها 
السبع  سنواتها  لكّن  السويد  إل��ى 
ال تحمل سوى الذكريات السّيئة. 
لبنان  مع  "عالقتي  أديبة،  بكلمات 
حلوة ومّرة، لقد أخذ مني طفولتي 
ولم يتسّنً لي أن أكون طفلة وهذه 
غلطة لبنان… أغلب الذكريات التي 
األط��ف��ال  ذك��ري��ات  ليست  أحملها 
ال��م��س��ل��ي��ة ول���ك���ن ذك����ري����ات أش��ب��ه 

باركضوا إلى المالجئ". 
"هذه ناحية من العالقة مع لبنان 
��ي شديدة 

ّ
أن والناحية األخ��رى هي 

ال��ف��خ��ر ب����إرث����ي، ل��ق��د ت���رع���رع���ت في 
السويد وأحمل الكثير من الخصال 
ًا من  ال��س��وي��دي��ة، ك��ون��ي ط��ب��ًع��ا ج���زء
الثقافة هناك، لكن أظن أن الكثير 
م����ن س���ل���وك���ي ال���م���ت���م���ث���ل ب��ال��ق��ي��ام 
ب��األف��ض��ل وروح ال��م��ب��ادرة وإي��م��ان��ي 
ب��م��ق��درت��ي ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب����أّي ش��يء 

يأتي من إرثي اللبناني". 
هاجرت العائلة إلى السويد بعد 
تقديم طلب لجوء هرًبا من الحرب، 
وب��ح��س��ب أدي���ب���ة "أت�����ى أه���ل���ي إل��ى 
السويد من دون أن يكون لهم أّي 
ع��الق��ات أو أّي ش���يء، ك��ان عليهم 
��ه 

ّ
مني ه��ذا أن

ّ
ال��ب��دء م��ن ج��دي��د وعل

يحتاجه  لما  ي��ح��ارب  أن  ال��م��رء  على 
بنفسه. هناك أمور رائعة تأتي من 

الكوارث أيًضا". 
ب��ال��ن��س��ب��ة ألدي���ب���ة، وال���داه���ا مثل 
أع���ل���ى ف����ي ح���ي���ات���ه���ا. ه����ي ال ت��ع��ل��م 
تحديًدا من أين اكتسبت مهاراتها 
ف����ي ع���ال���م األع����م����ال ل��ك��ّن��ه��ا ت��ق��ول 
���ه���ا رب���م���ا ورث�����ت ه����ذه ال���م���ه���ارات 

ّ
إن

م����ن وال����ده����ا وب������ات ل���ه���ا ف����ي وق����ٍت 
الح����ق أش���خ���اص اع��ت��ب��رت��ه��م ق���دوة 
م��ث��ل ري��ت��ش��ارد ب��ران��س��ون وغ��ي��ره��م. 
التنفيذية  ال��رئ��ي��س��ة  ه���ي  وأدي���ب���ة 
ل���"م��ن��ت��دى س��ي��ل��ي��ك��ون ف��ال��ي" وه��و 
أك��ب��ر وأق�����دم م��ن��ظ��م��ة غ��ي��ر رب��ح��ي��ة، 

العالقات  وخ��ل��ق  لتثقيف  مكرسة 
داخ������ل م��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
رحلة  التأسيسية.   والمجتمعات 
أديبة في عالم األعمال بدأت مبكًرا 
وكانت مؤسسة لمعرض االبتكارات 
السويدية لعرض الجيل الجديد من 
عملت  كما  السويدية،  االبتكارات 
أدي���ب���ة ل��م��دة 13 ع��ام��ا ف���ي ال��ن��ظ��ام 
اإلي��ك��ول��وج��ي ل��الب��ت��ك��ار ال��س��وي��دي 
)الحدائق العلمية ووكاالت التنمية 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���ح���ك���وم���ة(. ودّرب������ت 
كذلك مئات من رجال األعمال على 
بدء التشغيل في التسويق الدولي 
وت���ط���وي���ر األع����م����ال وال����دخ����ول إل��ى 
األس���واق، واالت��ص��االت، والعالقات 
ال��ع��ام��ة. وه���ي ح��اص��ل��ة ع��ل��ى درج���ة 
البكالوريوس في التسويق الدولي 
وإدارة األعمال من جامعة ماالرالدين 
في فاستيراس، السويد، ودرست 
كذلك العالمة التجارية، والعالقات 
ال��ع��ام��ة واإلع������الم واالت����ص����االت في 
ك���ل���ي���ة ب�����رغ�����س ل�����الت�����ص�����االت ف��ي 

ستوكهولم، السويد.
ل��ك��ّن ح��ي��اة أدي��ب��ة ل��م تكن حلًما 
لحياتها  تحقيقها  أن  أّي  وردًي�����ا، 
ال��م��آس��ي،  ن��ه��اي��ة  ي��ك��ن  ل��م  العملية 
زواًج��ا  عاشت  االستثنائية  فالمرأة 
الثالثين من  ا في 

ً
ناجح وطالق غير 

الذي  الرجل  تزّوجت  فقط.  عمرها 

عرفته منذ كانت في العشرين من 
ال��ع��م��ر ف��ي س���ّن ال��راب��ع��ة والعشرين 
وت���ص���ف ال���ط���الق ب��أك��ب��ر ت��ح��ّدي��ات 
���ك ت��ع��رف كيف 

ّ
ح��ي��ات��ه��ا. "ت��ظ��ّن أن

�������ك خ��ط��ط��ت 
ّ
س���ت���ك���ون ال���ح���ي���اة وأن

ل��ك��ل ش����يء ث���م ي��ت��ّض��ح أن األم����ور 
هذا  كانت  ا.  كلّيً مختلفة  ستكون 
لكني  حياتي  ف��ي  التحديات  أكبر 
ي تعلمت 

ّ
تعلمت منه أيًضا. أظّن أن

ك 
ّ
من أك��ون وما أري��د من الحياة ألن

وتتعرفين  ش��اب��ة  ت��ك��ون��ي��ن  ع��ن��دم��ا 
 ما تريدين. 

ً
بأحدهم ال تعرفين فعال

في الثالثين، عرفت من أنا وما أريد 
لذا  ت��ك��ون حياتي.  أن  أوّد  وك��ي��ف 
حين اخ��ت��رت زوج���ي ال��ث��ان��ي، كنت 
����ه 

ّ
ح������ذرة ف����ي االخ����ت����ي����ار ألع������رف أن

نا نالئم بعضنا". الزواج 
ّ
يالئمني، أن

بالنسبة ألديبة يجب أن يدفع المرء 
هو  المناسب  والشريط  األم���ام  إل��ى 
 

ّ
ال����ذي ي��دع��م ال���م���رأة ل��ت��ح��ق��ي��ق ك��ل

أح��الم��ه��ا. زوج���ه���ا ال��ح��ال��ي أم��ي��رك��ي 
ت���ع���رف إن ك���ان���ت األم�����ور  وه�����ي ال 
س��ت��ن��ج��ح ب��ي��ن��ه��ا وب���ي���ن رج����ل ع��رب��ي 

كونها لم تكن يوًما مع عربّي. 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ص��ع��وب��ة التجربة 
���ه���ا ل��ي��س��ت ال��ت��ج��رب��ة ال��م��ؤل��م��ة 

ّ
 أن

ّ
إال

الوحيدة. في عام 2005، اكتشفت 
ها تعاني من سرطان 

ّ
أديبة أيًضا أن

ال���ث���دي وك���ان���ت ف���ي ال��ع��ش��ري��ن��ي��ات 
ف����ق����ط. ب���ع���د ث����الث����ة أع���������وام، ظ��ه��ر 
المرض مّرة أخرى وخسرت شعرها 
ثّم قامت بإزالة الثدي. تقول أديبة 
إن "األم�������ر ال���م���ري���ع ف��ي��م��ا ي��خ��ت��ص 
 
ً
�������ه أس�������وأ ع�����ادة

ّ
ب���ال���س���رط���ان ه����و أن

بالمريض  المحيطين  ل��أش��خ��اص 
��ه��م 

ّ
أك���ث���ر م���ن ال��م��ري��ض ن��ف��س��ه ألن

ك��ي��ف يتعاملون  ي��ع��رف��ون   ال 
ً
ع����ادة

م���ع األم������ر… ح��ي��ن خ���س���رت ش��ع��ري 
واضطررت أن أضع شعًرا مستعاًرا، 
أق���م���ت ح��ف��ل��ة ل��ل��ش��ع��ر ال��م��س��ت��ع��ار 
وسألت جميع المدعوين أن يرتدوا 
ش���ع���ًرا م���س���ت���ع���اًرا ل��ك��ي ن��خ��ف��ف من 
أقمت حفلة  ث��ّم  األم��ر.  دراماتيكية 
وداع وشكر لنهاية الخدمة لثديي. 
واآلن أحاول أن أفّكر كيف يمكنني 
اآلخرين  لدعم  األمر  االستفادة من 
في نفس الوضع وتشجيعهم على 

المضي قدًما...". 
 م���ا ت��ع��ّرض��ت ل��ه، 

ّ
م���ن ض��م��ن ك���ل

تعتقد أدي��ب��ة أّن أس���وأ م��ا م���ّرت به 
ه����و ع�����دم ق���درت���ه���ا ع���ل���ى اإلن���ج���اب 
وال���ح���ص���ول ع���ل���ى األط�����ف�����ال. "ل��ق��د 
الجزء األصعب واألصعب  ك��ان ه��ذا 
واألص��ع��ب وه���ذا على األرج���ح أش��ّد 
ما يؤلمني. لكن ال زلنا نعمل على 
األم����ر، ال يمكنني ح��م��ل ط��ف��ل في 
داخ���ل���ي ل��ك��ّن��ن��ا ن��ع��م��ل ع��ل��ى ح��ل��ول 

لجعل األمر يحدث".
تعتقد أديبة التي عاشت معظم 
ح��ي��ات��ه��ا ف����ي االغ�����ت�����راب أن أح����الم 
ال��ن��س��اء وآم��ال��ه��ن وط��م��وح��ات��ه��ن ال 
الجغرافي:  توزيعهن  بين  تختلف 
ش��رق وغ���رب. "ال��ف��رق ليس بيننا، 
ن���ح���ن ل��س��ن��ا م��خ��ت��ل��ف��ات ل���ك���ّن���ه ف��ي 
ب��ه"،  ال��ق��ي��ام  لنا  يتيح  وم��ا  محيطنا 
ت��ق��ول أدي��ب��ة. وت��ش��ي��ر إل���ى رغبتها 
ب��إن��ش��اء ت��ي��ار وح�����راك ي��ت��ي��ح لنساء 
أن يستفيدوا  ل��ب��ن��ان  ف��ي  األع��م��ال 
وال��م��ه��ارات  التكنولوجيا  م��ن  أك��ث��ر 
ال�������ت�������ي ت����م����ك����ن����ه����ن م��������ن ت����ع����زي����ز 

إمكاناتهن. 
م���ع ال���وق���ت، ت���ح���ّول ع��م��ل أدي��ب��ة 
إل�����ى ه���واي���ت���ه���ا م����ع ح���ّب���ه���ا ل��ل��س��ف��ر 
واالسترخاء ولعب الجولف، وال تزال 
للحياة  وح��ب��ه��ا  بمناعتها  تحتفظ 
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��م��ق��اوم��ة وال��ث��اب��رة 
ُسئلت  ع��ن��دم��ا  أح��الم��ه��ا.  لتحقيق 
ب��إم��ك��ان��ه��ا تحقيق  ك���ان  إن  أدي���ب���ة 
 ما حققته لو كانت في لبنان، 

ّ
كل

ق��ه��ق��ه��ت وق���ال���ت "ال أظ����ن ذل����ك". 
لو  رب��م��ا  ب��األم��ر،  ف��ك��رت  "فعلًيا لقد 
بقيت في لبنان لن أعرف إن كنت 
اليوم؟ لكن  ال أزال حّية حتى ه��ذا 
ال أعرف، كأشخاص نحن من نكون 
أننا  أظ���ّن  األوض�����اع،  ك��ان��ت  كيفما 
سنقوم بما في وسعنا لجعل ما نقوم 
به رائًعا؟ لذا من يعرف، ربما كنت 
سأتمكن من القيام بأمر مذهل في 
ال��ح��رب في  ��ن��ا تخطينا 

ّ
أن بما  لبنان 

مّراٍت  تغّيرت حياتي  لقد  النهاية. 
��ه في نهاية المطاف 

ّ
ع��ّدة وأظ��ّن أن

��ق ب��م��ن ت���ك���ون، ال يهم 
ّ
األم����ر م��ت��ع��ل

ال��ح��ي��اة، ستقوم  أي��ن ترميك   
ً

ف��ع��ال
بأفضل ما بوسعك". 

لم نكن على األرجح لنسمع بأمل علم الدين 
المحامية اللبنانية المتأّلقة في االغتراب 

لوال زواجها من نجم هوليوود جورج كلوني. 
وهناك بالتأكيد غيرها من اللبنانيات 

واللبنانيين الذين حّققوا نجاحات متمّيزة 
لكّنهم ويا لألسف اضطروا ليحققوا 
ذواتهم أن يبتعدوا عن الوطن األّم. 

)االرشيف( سيليكون فالي.  

"أحمل الكثير من الخصال السويدية لكن أظن 
ان الكثير من سلوكي المتمثل بالقيام باألفضل 
وروح المبادرة وايماني بمقدرتي على القيام بأي 

شيء يأتي من إرثي اللبناني"

أديبة بارني.  

ترى القيادة العسكرية في ايران أن إحتالل اليمن 
بواسطة الحوثيين يبقى عماًل ناقصًا ما لم 

ُيستكَمل بضم الصومال بحيث يتم إقفال “باب 
المندب” أمام السفن المتوجهة الى البحر األحمر

لندن - سليم نصار
كاتب وصحافي لبناني

الثابت أن خامنئي يراهن على عنصر 
ب����أن مجموعة  ال��م��م��اط��ل��ة الع���ت���ق���اده 
ال�������دول ال���س���ت س��ت��ل��ج��أ ال�����ى ال��ل��ي��ن 

والتساهل في آخر األمر.
ال��م��ت��ح��دة  ال�����والي�����ات  وي����ب����دو أن 
وش���رك���اءه���ا االوروب�����ي�����ن ب��ح��اج��ة ال��ى 
أج���وب���ة ط���ه���ران ع��ل��ى أس��ئ��ل��ة وك��ال��ة 
الطاقة ال��ذري��ة ال��دول��ي��ة، إض��اف��ة الى 
ال��ن��ووي.  ب��ال��س��الح  المتعلقة  األم����ور 
وربما توقع المرشد األعلى أن تكتفي 
هذه الدول باعالنه المكرر وقوله إن 
مخالف  أم��ر  النووية  القنبلة  تصنيع 

للتعاليم االسالمية.
الى  تشير  الراهنة  الوقائع  ولكن 
ب��دأت  اي���ران  عكس ذل��ك بدليل أن 
النووي سنة 2003. وهي  برنامجها 
ت���رف���ض ال���س���م���اح ل��م��ف��ت��ش��ي وك��ال��ة 
ب���زي���ارة مصانعها،  ال��دول��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
برنامج  في  ساهموا  علماء  مقابلة  أو 
زادة  ف��خ��ري  م��ح��س��ن  بينهم  ال��ط��اق��ة 

وسيد عباس شاهمرادي.
وت���������رى ال����������دول ال���م���ع���ن���ي���ة ب���أم���ن 
المنطقة أن ايران تطمح الى إمتالك 
ال����س����الح ال�����ن�����ووي ب����ه����دف ال���ح���ف���اظ 
وحماية  السياسية  مكاسبها  ع��ل��ى 
ح��ل��ف��ائ��ه��ا ال��م��ن��ت��ش��ري��ن ف����ي ال��ع��ال��م 

ال���ع���رب���ي )"ح��������زب ال����ل����ه" ف����ي ل��ب��ن��ان 
في  والشيعة  اليمن  في  والحوثيين 

العراق والعلويين في سوريا(.
وعندما تحدث مؤسس الجمهورية 
االس���الم���ي���ة آي����ة ال���ل���ه ال��خ��م��ي��ن��ي عن 
ض����رورة ت��ص��دي��ر ال���ث���ورة ال���ى ال��خ��ارج 
إنما كان يهدد دول الجوار بما فيها 
العربية  واالم����ارات  والبحرين  ال��ع��راق 
القضية  أبناء  ولقد حظي  المتحدة. 
لم  م��ذه��ب��ي  باستثناء  الفلسطينية 
"ح��م��اس"  منه  إس��ت��ف��ادت  أن  تلبث 

المناِضلة أكثر من "فتح" المهاِدنة.
مع دنو موعد إبرام االتفاق النهائي 
الست،  ال���دول  ومجموعة  اي���ران  بين 
قامت طهران بإحداث نقلة سياسية 
مهمة قادتها الى دعم عدوها السابق 
"طالبان" في أفغانستان. كما قادتها 
أيضًا الى تأييد دعوة االستيالء على 
الحكم في الصومال بواسطة جماعة 

"حركة الشباب المجاهدين".
وال���م���الح���ظ ف���ي ه����ذا ال��س��ي��اق أن 
"القاعدة" كانت تركز في أفغانستان 
والصومال على توسيع رقعة نفوذها 
بغرض إسقاط النظاَمْين في بلدين 
يعتبران من أكثر البلدان االسالمية 

السنّية سلفية وتزمتًا.
ف���ف���ي ال����وض����ع األف����غ����ان����ي، ي��م��ث��ل 
إسترداد "طالبان" لسلطته السابقة 
المساعي  لكل  ودوليا  محليًا  إخفاقًا 

الرامية الى تثبيت نظام المؤسسات 
واالستقرار السياسي. وب��داًل من أن 
توجيه  ال��ى  باكستان  عسكر  ي��ع��ود 
االيراني  الدعم  مسار "طالبان"، فإن 
حاليًا يمهد إلضعاف نفوذ باكستان 
والواليات المتحدة، وهذا ما تتطلبه 
ط���ه���ران م���ن ج�����ارة س��ب��ق وأرب��ك��ت��ه��ا 

سنوات عدة.
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ال����ى ت��غ��ي��ي��ر ال��وض��ع 
ال���ق���ائ���م ف���ي ال���ص���وم���ال، ف����إن اي����ران 
ت���س���ت���ف���ي���د اس���ت���رات���ي���ج���ي���ًا وم�����ادي�����ًا 

وعسكريًا بطريقة غير مسبوقة.
وم������ن ال���م���ن���اس���ب ال���ت���ذك���ي���ر ب���أن 
الفوضى  إستغلت  التي  "ال��ق��اع��دة"، 
المستشرية بعد سقوط نظام سياد 
ب������ري، ك���ان���ت ت��ق��ل��د ع��م��ل��ي��ات ط���رد 
بواسطة  والفرنسيين  االميركيين 

عماد مغنية.
ف��ف��ي آخ����ر ع��ه��د ال���رئ���ي���س ج���ورج 
أل��ف  ب���ارس���ال 27  أم����ر  ب����وش األب، 
ج��ن��دي م���ن ال��م��اري��ن��ز ال���ى ال��ص��وم��ال 

����ت ب��اس��م "إع�����ادة 
َ
ض��م��ن م��ه��م��ة ُع����ِرف

األم���ل". وك���ان ذل��ك بهدف التدخل 
السريع )خريف 1992( لوقف الحرب 
الصومالية،  الفصائل  بين  ال��دائ��رة 
للذين  المساعدات  وص��ول  وتأمين 
ي����ت����ض����ورون ج����وع����ًا ب���س���ب���ب ال���ح���رب 

األهلية.
بعد إنقضاء فترة قصيرة، إندلعت 
ح�������رب ال���م���ف���خ���خ���ات ب����ي����ن ال���ج���ن���ود 
االميركيين والميليشيات الصومالية 
عيديد.  ال��ج��ن��رال  ب��ق��ي��ادة  المسلحة 
واس���ت���م���رت ت���ل���ك ال����ح����رب ال��ش��رس��ة 
ال����ى ح��ي��ن أس��ق��ط��ت ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات 
م��روح��ي��َت��ْي��ن م��ن ط����راز "ب����الك ه��وك" 
قرب فندق "اولمبيك" في مقديشو.
وي���ص���ور ال��ف��ي��ل��م ال��وث��ائ��ق��ي ال���ذي 
أن��ِت��ج لتسجيل وق��ائ��ع ذل��ك الحادث 
الدموي، عشرات الجنود االميركيين 
الذين "يسحلهم" أفراد الميليشيات 
على قارعة الطريق. وكان من نتيجة 
ال����ذي تبنته "ال���ق���اع���دة" أن  ال���ع���راك 

االميركية بطريقة  القوات  إنسحبت 
مذلة ومهينة.

الجيش  ق��ت��ل  خ��ري��ف 2008  ف��ي 
ال��ن��ظ��ام��ي ال��ص��وم��ال��ي زع��ي��م "ح��رك��ة 
ال��ش��ب��اب ال��م��ج��اه��دي��ن" آدم ح��اش��ي 
عيرو. وإستغل أيمن الظواهري ذلك 
ال���ح���ادث ل��ي��وج��ه ك��ل��م��ة م��ت��ل��ف��زة ال��ى 
الشعب الصومالي قال فيها: "عليكم 
ب��اس��ت��ن��س��اخ ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات ال��ق��ت��ال��ي��ة 
ال��م��س��ت��خ��َدَم��ة ف��ي ال���ع���راق، ك��األل��غ��ام 
واخ���ت���ط���اف األج�����ان�����ب، وال���ق���اذف���ات 
األرضية، والحمالت االستشهادية".

وتشير الحركات المرتبطة بتاريخ 
الصومال أن هذه البالد إعتبرها أيمن 
"القاعدة"  ل�  اآلم��ن  المالذ  الظواهري 
ب��س��ب��ب ض��ع��ف ال��س��ل��ط��ة ال��م��رك��زي��ة، 
وام����ت����داد ال���ش���واط���ىء ال��م��ط��ل��ة على 

اثيوبيا وكينيا وجيبوتي واليمن.
وت������رى ال���ق���ي���ادة ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي 
اي������ران أن إح���ت���الل ال��ي��م��ن ب��واس��ط��ة 
لم  م��ا  ناقصًا  ع��م��اًل  يبقى  الحوثيين 
ُيستكَمل بضم الصومال بحيث يتم 
إق��ف��ال "ب���اب ال��م��ن��دب" أم���ام السفن 

المتوجهة الى البحر األحمر.
���رت م��ص��ر ع���ن إه��ت��م��ام��ه��ا  وق����د ع���بَّ
بمستقبل "باب المندب"، خصوصًا 
إثر االعالن عن إفتتاح قناة السويس 
ال����ج����دي����دة ف�����ي ال�����س�����ادس م�����ن آب 
ال��م��ق��ب��ل. وم���ن ال��م��ت��وق��ع أن تقلص 
هذه القناة، التي حفرها جيش مصر، 
فترة إبحار السفن من 22 ساعة الى 
11 ساعة، مما يجعلها أسرع قناة في 

العالم.
وال������ى ج���ان���ب ال���ق���ن���اة ال���ج���دي���دة، 
تخطط الحكومة المصرية لبناء مركز 
صناعي ولوجستي دول��ي قرب قناة 
حجم  الصناعيون  ويقدر  السويس. 
ه���ذا ال��م��رك��ز ب��ث��ل��ث ح��ج��م االق��ت��ص��اد 

المصري.
��ع��ت��ب��ر ال��ق��ن��اة ال��ق��دي��م��ة م��ص��درًا 

ُ
وت

تدر  كونها  الصعبة،  للعملة  حيويًا 
أك���ث���ر م����ن خ��م��س��ة م����ل����ي����ارات دوالر 
ال��ت��ج��ار أن  س��ن��وي��ًا. ف��ي حين يتوقع 
ت���در ال��ق��ن��اة ال��ج��دي��دة أك��ث��ر م��ن 15 
ال��ك��ب��ي��رة  ال��س��ف��ن  ألن  دوالر،  م��ل��ي��ار 

تعبرها في االتجاهين.
ويرى الرئيس المصري عبدالفتاح 
المنطقة  ب��ن��اء  م��ش��روع  أن  السيسي 
الصناعية من شأنه أن يخفف معدل 
البالد  إقتصاد  ف��ي  وي��ض��خ  البطالة، 

نحوًا من مئة مليار دوالر.
ل���ه���ذه األس����ب����اب وس����واه����ا تهتم 
ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ص��ري��ة ب��أم��ن ال��ص��وم��ال 
وس���الم���ة ال����م����رور ف���ي م��ض��ي��ق "ب���اب 
بوابة  يمثالن  باعتبارهما  المندب"، 

الدخول والخروج الى البحر األحمر.
اي����ران س��ان��دت حلفاءها  وب��م��ا أن 
ال��ح��وث��ي��ي��ن ف��ي ال��ي��م��ن ب��ع��د إض��ع��اف 
إنهاء  على  والعمل  "ال��ق��اع��دة"  نفوذ 
دوره���ا... فهي حاليًا تركز االهتمام 
على مساندة حلفائها في الصومال 
والسبب  "القاعدة".  نفوذ  بعد طرد 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة  "ال����ك����ّم����اش����ة"  أن 
بين  بتشغيلها  ط��ه��ران  تحلم  ال��ت��ي 
الصومال واليمن ال تستقيم مهمتها 
ال��م��س��ع��ى. وم��ن  ل��م يكتمل ه���ذا  إذا 
قامت  المحاولة،  إجهاض هذه  أجل 
"ال���ق���اع���دة"، ال��م��س��ؤول��ة ع��ن "ح��رك��ة 
ال���ش���ب���اب ال���م���ج���اه���دي���ن"، ب��ع��م��ل��ي��ة 
مفاجئة ضد وفد إماراتي راح ضحيته 

عدد من المرافقين والحراس.
االستراتيجي  موقعها  الى  إضافة 
عتَبر 

ُ
المميز، فإن أراض��ي الصومال ت

من أغنى المواقع باألورانيوم والنفط 
والغاز. وهذا ما قاله لي الرئيس سياد 
ب��ري خ��الل ح��دي��ث صحافي أجريته 

معه في مقديشو سنة 1978. 
وأذك��������ر ج����ي����دًا أث����ن����اء ال���ل���ق���اء م��ع 
ال��رئ��ي��س ب����ري أن����ه ه���اج���م ال���والي���ات 
ال��م��ت��ح��دة ب��ع��ن��ف ألن���ه���ا، ف���ي ن��ظ��ره، 
س��ت��ح��ص��د ال��ف��وض��ى وال��ش��غ��ب ج���راء 
وإتهمها  المعارضة،  ألح��زاب  دعمها 
ب���اق���ام���ة ح���ص���ار إق���ت���ص���ادي ب��غ��رض 
إفقار ب��الده، واالنتقام من توجهاته 
السياسية كونه يشتري األسلحة من 

االتحاد السوفياتي.
والمؤسف، أنه بعد سقوط سياد 
الصومال  تحولت   ،1991 سنة  ب��ري 
الى مرتع خصب لجماعة "القاعدة". 
كما تحولت الى ميليشيات مسلحة 
أع����������ادت ال�������ى ال�����واج�����ه�����ة ح���ك���اي���ات 

القراصنة وأخبار االرهابيين.
في 23 شباط إستضافت الحكومة 
ال��ص��وم��ال جاء  م��ن  وف���دًا  البريطانية 
ل���ي���ف���اوض ش���رك���ات ال��ن��ف��ط وال���غ���از 
ع��ل��ى إس��ت��ث��م��ار ح���ق���ول إك��ت��ش��ف��ت��ه��ا 
ش��رك��ت��ا ش��ي��ف��رون وك���ون���وك���و. وق��د 
أك��دت صحيفة "اوب��زرف��ر" في حينه 
- إستنادًا الى دراسات قام بها البنك 

ال��دول��ي - أن آب���ار النفط وال��غ��از في 
الصومال تختزن كميات ضخمة من 
الكميات  م��ن  بكثير  أغ��ن��ى  ال��ط��اق��ة 
الحرب  ولكن  اليمن.  في  الموجودة 
ال���ق���ائ���م���ة، م���ن���ذ ع���ش���ري���ن س���ن���ة، ل��م 
تسمح للشركات الكندية والصينية 
باستثمار  واألوسترالية  والبريطانية 

تلك الحقول.
ت����ق����ول ال���ح���ك���وم���ة ال���ص���وم���ال���ي���ة، 
ال����ت����ي ت���ح���م���ي���ه���ا ح����ام����ي����ة م��خ��ت��ل��ط��ة 
ت��اب��ع��ة ل��الت��ح��اد االف��ري��ق��ي، إن اي���ران 
موجودة في البالد من خالل أنصارها 
ال��م��ادي  ال��دع��م  ال��ذي��ن يتلقون منها 
وال���ع���س���ك���ري. وم����ع أن���ه���ا ب��ع��ي��دة عن 
ط��ه��ران  أن  إال  االي����ران����ي����ة،  ال����ح����دود 
تحاول العثور على قوة مؤثرة، مثلما 
عثرت في اليمن على الزيديين الذي 
المئة  ف��ي  م��ا نسبته 35  ي��ش��ك��ل��ون 
م��ن ع��دد ال��س��ك��ان. ول��ق��د نجحوا في 
توظيف جماعة الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح بحيث أنهم تحولوا من 
مشكلة محلية الى مشكلة إقليمية. 
كل ه��ذا بسبب غ��زارة األسلحة التي 
ي��ؤم��ن��ه��ا ل��ه��م "ال���ح���رس ال����ث����وري"... 
وبسبب دورهم الواعد بالهيمنة على 

الجزء الشمالي من اليمن.
اي��ران  ولكن، هل تنجح محاوالت 
ف���ي أف��غ��ان��س��ت��ان وغ�����زة وال���ص���وم���ال 
ب���ط���ري���ق���ة ت���س���م���ح ل�����ث�����ورة ال��ش��ي��ع��ة 
ب��اح��ت��ض��ان ال��ك��ي��ان��ات ال��س��ن��ّي��ة مثل 

"حماس" و"طالبان" و"المحاكم"؟
االخ��ت��ب��ارات ال��ت��ي أج��راه��ا االت��ح��اد 
السوفياتي سابقًا أثبتت أن العقائد 
ق��ادرة على كسب  العلمانية وحدها 
هذا الشوط، في حين أن المعتقدات 
الطائفية ال تمثل الجاذبية المطلوبة 
لجعل الصومال جرمًا ي��دور في فلك 

ايران الشيعية!

فاجأ المرشد األعلى االيراني، علي خامنئي، مجموعة الدول الست باعالن رفضه الموافقة على 
التفتيش الدولي للمواقع العسكرية في بالده. وقال في كلمة، أذيعت يوم الثلثاء الماضي، 
إن الواليات المتحدة تريد تدمير الصناعة النووية االيرانية في وقت تحاول طهران إبرام إتفاق 

نهائي بشأن أنشطة ذرية بحلول الثالثين من هذا الشهر أي الثلثاء المقبل.

آبار النفط والغاز 
في الصومال تختزن 
كميات ضخمة من 

الطاقة. ولكن 
الحرب القائمة، منذ 

عشرين سنة، لم 
تسمح باستثمار تلك 

الحقول



82 ســـنـة
13 مبوب
Samedi 27 Juin 2015  |  2015 السبت 27 حزيران

كل 4 أسطـر  20.000  ليـرة لبنـانية
كل سطـر إضـافي  5.500  ليـرة لبنـانية

اعالن قضائي
ت����دع����و ال���م���ح���ك���م���ة االب���ت���دائ���ي���ة 
ال���م���دن���ي���ة ف����ي ص����ي����دا ب���رئ���اس���ة 
ال��ق��اض��ي ج���ورج م��زه��ر وعضوية 
القاضيين محمد شهاب ومحمد 
ع���ب���دال���ل���ه ال���م���س���ت���دع���ى ض��ده��ا 
زم������زم م��ح��م��د ال������رز وال��م��ج��ه��ول��ة 
م��ح��ل االق��ام��ة ال��ح��ض��ور ال���ى قلم 
ال��م��ح��ك��م��ة الس���ت���ام ن��س��خ��ة عن 
ت��اري��خ   2014/159 رق���م  ال��ح��ك��م 
2014/10/2 باالستدعاء المقدم 
م������ن ح�����س�����ان وع�������دن�������ان اح���م���د 
ح���ج���ازي وال�����ذي ق��ض��ى ب��اع��ت��ب��ار 
غير  ال��غ��ازي��ة   /294/ رق��م  العقار 
وطرحه  العينية  للقسمة  ق��اب��ل 
دائرة  ام��ام  العلني  بالمزاد  للبيع 
وذل��ك خال  التنفيذ في صيدا 

شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم سالم الغوش

اعالنات 
رسمية

وظائف مطلوب

A large Lebanese company is 
looking for a Chief Accoun-
tant: Fluent in English & 
Arabic. Bachelor’s Degree 
in Accounting, Business, 
Finance More than 5 years 
as a Chief Accountant 
or Accounting Manager  
hr.recruitment1@hotmail.com

م���ري 220م.م  ب��ي��ت  ف��ي  للبيع  ش��ق��ة 
م��ن��ظ��ر ع��ل��ى ال��ب��ح��ر ص���ال���ون���ان ث��اث 
 $550,000 م�����وق�����ف  ن��������وم  غ��������رف 
 www.sodeco-gestion.com 

التلفون: 09/916816

225م.م،  س��ع��اده،  عين  شقة   للبيع 
3 نوم، 2 حمام، منظر رائع. التلفون: 

)961(3/407296

شقة عجلتون 230م.م، موقع مميز، 
ك��اش��ف��ة ب��ح��را وج��ب��ا + ك���اف 25م.م 

سعر مغر. التلفون: 03/737590

عقارات لايجار

Jardin de Tabaris, 3 c.à.c., 
2 park., joliment meuble, 
cuisine équipée, tout 
confort. Tél.: 01/446382 - 
03/608011

جبيل،  منطقة  ف��ي  البحرية  الطريق 
ارت��ف��اع  ل��اي��ج��ار  م��س��ت��ودع 2500م.م 
ال���ت���ل���ف���ون  األرض.  ت���ح���ت  3,10م. 

71/705863

A Swiss cosmetic company 
Seeks for its markets 
in the Gulf Marketing 
Manager )M or F( Your 
mission is developing and 
implementing marketing 
and promotional cam-
paigns to boost sales of 
the company and to devise 
strategies to develop a 
brand and promote it. 
Please send your C.V. to: 
hr@younmeint.com

Specialist Façade Contractor 
has a vacancy for a Sales 
Manager with a minimum 
of 5 years experience 
in the field. Email CV:  
HR1@stal-me.com

)استيراد  ش.م.ل.  مكتافارم  شركة 
وت����وزي����ع أدوي������ة ف���ي ل���ب���ن���ان( تطلب 
م��ن��دوب��ي م��ب��ي��ع��ات ل��ك��اف��ة ال��م��ن��اط��ق 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة )إن�������اث وذك���������ور( ال��خ��ب��رة 
ض���روري���ة. إلرس����ال ال��س��ي��رة ال��ذات��ي��ة: 

info@mecattafgroup.com

 ل�������م�������ط�������ع�������م ف��������������ي ب�������������������رج ال����������م����������ّر

م��وظ��ف��و   ،waiter/ess-commis
 م��ط��ب��خ. ل��اس��ت��ف��س��ار االت����ص����ال ت:

76/767611

عقارات للبيع

ل���ل���ب���ي���ع ش����ق����ة ح��������االت دول�����وك�����س، 
 موقف داخلي، منظر بحر ال يحجب، 
130م.م، سعر مغر ت: 70/492566

ب����ي����روت  راس  ف�����ي  ل����اي����ج����ار  ش����ق����ة 
غ��رف  ث����اث  م��رت��ف��ع  م ط���اب���ق  270م 
 نوم موقف + قبو 35,000$ بالسنة
 www.sodeco-gestion.com

التلفون: 01/616000

عقارات للبيع او لايجار

ال��راب��ي��ه، ل��اي��ج��ار ش��ق��ة ف��ي  او   للبيع 
التلفون:  الصنوبر.  ش���ارع  200م.م، 

٧9/٣001٦5

مفقود

فقدت دراجة نارية من شارع بدارو، 
م����ارك����ة ك�����وازاك�����ي ل�����ون اب���ي���ض رق���م 
ي��ج��ده��ا  ل��م��ن   .448921M ال��ل��وح��ة 
وله   ،03/747040 بالرقم  االت��ص��ال 

مكافأة مالية

لشركة  ب��ي��روت  ف��ي  للعمل  م��ط��ل��وب 
رائدة في مجال المولدات الكهربائية 
ت��ق��ن��ي��و ك����ه����رب����اء/ م��ي��ك��ان��ي��ك دي����زل 
ح����ائ����زون ع���ل���ى ش����ه����ادة م��ه��ن��ي��ة ف��ي 
الرجاء  المجالين ودفتر عمومي.  أحد 
االتصال على التلفون: 07/730871 

مقسم 331

Graphic designer with 
good knowledge in Adobe 
Indesign, Photoshop and 
illustrator. Experience is a 
MUST. E-mail: lebanese.
translations@gmail.com

Recruiting: Senior Accoun-
tant 5 years’ experience 
minimum. BA degree, 
excellent knowledge of 
taxes regulations and 
labor laws. Apply online at  
www.najemgroup.com  
or mail CV to: 
career@najemgroup.com

Regional Company looking 
for a Graphic Designer with 
knowledge of Illustrator 
Photoshop. InDesign. Please 
send your CV to:  
v-leb@hotmail.com

Villa in a famous Greek 
island Buy it and get 
residence permit in 
Greece for whole family.
Tel: +96171221530 and 
+306977301480 E-mail: 
info@cavofregadasyros.com 
www.cavofregadasyros.com

À vendre Appartement 
230m2 en cour de 
construction à Bayada, 
haut de gamme, 3 c.àc.,  
4 s.d.b. 2 parking, superbe  
emplacement a 690,000$. 
Tél: 71/048787 - Flat & Rise

للبيع 400م.م +  ال��ي��رزة شقة فخمة 
200م.م تراس، 4 نوم، 3 ماستر، 3 
 ،BBQ صالون، سفرة، بالكون كبير
 شومينيه، طاقة شمسية، 4 مواقف،
كاف 1,290,000$ ت: 03/300380

ق��ل��ب  ف�����ي  245م.م،  ش���ق���ة  ل���ل���ب���ي���ع 
االش���رف���ي���ة ش������ارع س���اس���ي���ن، ب��ن��اي��ة 
، م���ع موقفين 

ً
ج���دي���دة وف��خ��م��ة ج�����دا

للسيارات. التلفون: 03/891039

 مطلوب
وظائف

مفقود لإليجار
عقارات

للبيع او لإليجار
عقارات

للبيع
عقارات
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رابطة آل نخول
نقابة أطباء األسنان في لبنان

زوجة الفقيد باتريسيا رياض طّحان
ابنه ايليو
ابنته ليا

وال����دت����ه م�����اري ب���ط���رس اف������رام أرم��ل��ة 
المرحوم نجيب بطرس أبي نخول

شقيقتاه ندى زوجة عبدالله الخوري 
وأوالدهما وعائالتهم )في المهجر(

صونيا
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المأسوف 

على شبابه المرحوم
الدكتور 

بيار نجيب أبي نخول
ال��م��ن��ت��ق��ل إل����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى أم��س 
متممًا   2015 ح���زي���ران   26 ال��ج��م��ع��ة 

واجباته الدينية.
اليوم  نفسه  ل��راح��ة  ب��ال��ص��الة  يحتفل 
بعد  ال��راب��ع��ة  الساعة  منه   27 السبت 
إل��ي��اس الحي  م��ار  الظهر ف��ي كنيسة 

الرعائية، ميروبا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغدًا 
األح��د 28 منه ف��ي ص��ال��ون الكنيسة 
ف��ي م��ي��روب��ا، م��ن ال��س��اع��ة الثانية بعد 

الظهر ولغاية السابعة مساًء.
األح��د  غ��دًا  المرافقة  ب��ق��داس  تختتم 

الساعة السابعة مساًء.
منه   29 االثنين  ال��ت��ع��ازي  تقبل  كما 
في صالون كنيسة مار فوقا، غادير، 
من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية 

السابعة مساًء.

ن��ق��اب��ة أط���ب���اء االس����ن����ان ف���ي ل��ب��ن��ان - 
بيروت

تنعى بمزيد من الحزن واالسى
الدكتور

بيار نجيب ابي مخول
تغمده الله بواسع رحمته.

زوجة الفقيد ماري حافظ الحايك
بناته المربية روال

جانيت زوجة عماد صعيبي وعائلتهما 
)رقيب أول في الجمارك(

رنا زوجة روجيه الجمّيل وعائلتهما
أش��ق��اؤه ع��ازار زوجته هال أب��ي شديد 

وأوالدهما وعائالتهم
أمين زوجته جوان الحايك وأوالدهما 

وعائالتهم )رقيب أول في الجمارك(
وعائلتهما  ص��وم��ا  روال  زوج��ت��ه  كليم 

)رئيس مركز الدفاع المدني بجه(
إلياس  بطرس  زوج��ة  مريم  شقيقته 

القوبا وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

سليم يوسف الحاج
اليوم  نفسه  ل��راح��ة  ب��ال��ص��الة  يحتفل 
ال��س��اع��ة  ح���زي���ران 2015  ال��س��ب��ت 27 
ال��راب��ع��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ف��ي كنيسة م��ار 

سركيس وباخوس الرعوية، بجه.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغدًا 
األح��د 28 منه ف��ي ص��ال��ون الكنيسة 
م��ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ًا ولغاية 

السابعة مساًء.

اب���ن ال��ف��ق��ي��دة ال��دك��ت��ور إي��ل��ي أن��دري��ا 
إيلين  وولداهما  بوشه  زوجته سندرا 

وطوني 
ابنتها أندره أندريا 

أشقاؤها عائلة المرحوم منير الهبر 
عائلة المرحوم ريمون الهبر 
عائلة المرحوم باسيل الهبر 

نمر الهبر 
وعموم عائالت أندريا، الهبر، عاصي، 
ب���وش���ه، ص�����ادر، ع������ازار، ح��ن��ا، ن��اص��ح، 
س�����اع�����ود وان����س����ب����اؤه����م ف�����ي ال���وط���ن 
وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن االس���ى 
المأسوف  الغالية  فقيدتهم  وال��ح��زن 

رئيس جمعية بني العيتاني واألعضاء 
ي���ن���ع���ون ب���م���زي���د م����ن ال����ح����زن واألس�����ى 

المرحوم
العميد مختار أحمد عيتاني

العضو السابق للهيئة اإلدارية 
ف���ي نهضة  ال���ب���ارز  م��س��ت��ذك��ري��ن دوره 
ال��ج��م��ع��ي��ة وخ���دم���ة ب���ي���روت وق��ض��اي��اه��ا 
من  التعازي  بأحر  ويتقدمون  الوطنية 
ال��م��ول��ى أن يتغمده  ع��ائ��ل��ت��ه س��ائ��ل��ي��ن 

بواسع رحمته.

زوجة الفقيد إيفون شكري حبيب
أوالده ميشال 

ب���اس���م زوج���ت���ه ه���ال���ه أدي�����ب ال��ج��ري��س 
وعائلتهما 

المرحوم زياد 
ف����������ادي زوج������ت������ه ن������ادي������ا ح����ل����ي����م ف����رح 

وعائلتهما 
أحفاده الرا، رنا، هاني 

نيكوالس، أنطوني 
شقيقته المرحومة ميليا مرشي 

أشقاؤه عائلة المرحوم أسعد 
عائلة المرحوم إميل 

أدي������ب م���رش���ي زوج����ت����ه س��ل��م��ى س��ع��د 
مسلم وعائلتهما

عائلة المرحوم كمال 
وأن��س��ب��اؤه��م ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م��ن ال��ح��زن 
واالس�����ى ف��ق��ي��ده��م ال��غ��ال��ي ال��م��أس��وف 

عليه المرحوم
كوستا جبرائيل مرشي

الخميس  تعالى  رحمته  إل��ى  المنتقل 
واج��ب��ات��ه  م��ت��م��م��ًا   2015 ح����زي����ران   25

الدينية. 
منه  السبت 27  ال��ي��وم  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
ف����ي ص����ال����ون ك��ن��ي��س��ة ن���ي���اح ال��س��ي��دة 
رأس  المكحول،  ش��ارع  األرثوذكسية، 
ب��ي��روت، م��ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة صباحًا 

ولغاية السادسة مساًء.

قداس وجناز
ق�������داس وج����ن����از ل����ل����راق����دة ع���ل���ى رج����اء 

القيامة المأسوف عليها
ايفون ميشال صليبي

أرملة توفيق جبرائيل هيدموس
ي��ق��ام ل��راح��ة نفسها ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة 
عشرة قبل ظهر غد األحد 28 حزيران 
للروم  م��ار جرجس  ف��ي كنيسة   2015

األرثوذكس، العبادية.
عائلة الفقيدة تدعو األهل واألصدقاء 

لمشاركتها الصالة.

ذكرى أربعين
وفاة  على  يومًا  اربعين  م��رور  بمناسبة 

المرحومة
المربية 

مي خليل الحتي
زوجة االستاذ سمير يوسف الحتي 

وال����دة ب���ول، خ��ل��ي��ل، ج����وزف، والعميد 
الركن مارون الحتي )الجيش اللبناني(

ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه��ا 
السبت  اليوم  مساء  السادسة  الساعة 
ك��ن��ي��س��ة  ف������ي   2015 ح������زي������ران   27

السيدة، الفنار. 
الرجاء اعتبار هذه النشرة اشعارًا خاصًا.

للراقدة  ي��وم��ًا  ارب��ع��ي��ن  م���رور  لمناسبة 
على رجاء القيامة المأسوف عليها

سوسان نقوال الصائغ
أرملة إدوار أيوب صفير

ابنها قيصر زوجته كارول عرب
ابي نادر  ابنتها جيزيل زوج��ة ريمون 

وعائلتهما.

رقد على رجاء القيامة المرحوم
اميل ابراهيم عيسى
زوجته سميرة بشارة متى

أوالده انطوان زوجته امل الجمّيل
���م 

ّ
اب�����راه�����ي�����م زوج������ت������ه م���ي���م���ي ال���م���ع���ل

وعائلتهما
كابي زوجته فاديا فهد وعائلتهما

شقيقاه كابي وعائلته )في المهجر(
وديع وعائلته.

ي��س��ّج��ى ال��ج��ث��م��ان ال���س���اع���ة ال��ح��ادي��ة 
ع��ش��رة ق��ب��ل ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��س��ب��ت 27 
السيدة  كنيسة  ف��ي   2015 ح��زي��ران 
بسوس حيث يحتفل بالصالة لراحة 

نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
صالون كنيسة السيدة بسوس وغدًا 
االحد 28 منه في صالون كاتدرائية 
م���ار زخ��ي��ا ف��ي ع��ج��ل��ت��ون، م��ن ال��س��اع��ة 
الثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساء.

أوالد الفقيدة نبيل )في المهجر(
كميل 

إميل
الدكتور  زوجة  زينا  الدكتورة  ابنتاها 

نزيه مرعب وعائلتها 
جينا وعائلتها 

أشقاؤها جورج وعائلته 
المهندس ميشال وعائلته 

عائلة المرحوم أنطوان 
شقيقتاها روز أرملة المرحوم الدكتور 

ريمون أبوناضر وعائلتها 
ه����ن����ري����ات أرم�����ل�����ة ال�����م�����رح�����وم أس���ع���د 

أبوجوده وعائلتها 
الغالية  وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم 

المأسوف عليها المرحومة
مارت صليبي معّوض

أرملة المرحوم عبدو ملحم فرج
ال��م��ن��ت��ق��ل��ة إل����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى م��س��اء 
متممة   2015 ح��زي��ران   25 الخميس 

واجباتها الدينية. 
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
السبت 27  اليوم  بعد ظهر  الخامسة 
بيت  ميخائيل،  م��ار  ف��ي كنيسة  منه 

الشعار.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
ص���ال���ون  ف����ي  م���ن���ه  و28   27 األح�������د 
الشعار،  بيت  ميخائيل،  م��ار  كنيسة 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

ولغاية الساعة السابعة مساًء.

س���ي���ادة ال���م���ط���ران ج�����ورج س��ع��د أب��ي 
ي��ون��س )راع�����ي أب��رش��ي��ة ال��م��ك��س��ي��ك، 

فنزويال واميركا الوسطى(
زوجة الفقيد المحامية ماري بالسيد 

جورج الحويك
أشقاؤه ج��وزف زوجته نيكول تونيه 

وعائلتهما )في المهجر(
ريشارد زوجته ميرنا شعيا وعائلتهما
إلياس زوجته دوريس نجم وعائلتهما
ش��ق��ي��ق��ات��ه ل����ور زوج�����ة ج�����وزف عبيد 

وعائلتهما
ماغي زوجة منير يعقوب وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

سمير ميالد سعد
ال���راق���د ع��ل��ى رج����اء ال��ق��ي��ام��ة ال��م��ج��ي��دة 
ح����زي����ران 2015  ال��ج��م��ع��ة 26  أم�����س 

متممًا واجباته الدينية.
العاشرة  الساعة  عند  جثمانه  ينقل 
إل��ى كنيسة  ص��ب��اح االث��ن��ي��ن 29 منه 
الصالة  تقام  حمانا، حيث  المخلص، 
ل���راح���ة ن��ف��س��ه ع��ن��د ال���س���اع���ة ال��ث��ال��ث��ة 

والنصف بعد الظهر.
ت���ق���ب���ل ال�����ت�����ع�����ازي ال����س����ب����ت واألح�������د 
واالثنين والثلثاء 27 و28 و29 و30 
المخلص،  كنيسة  ص��ال��ون  ف��ي  م��ن��ه 
حمانا، من الساعة الحادية عشرة قبل 

الظهر ولغاية الساعة السابعة مساًء.

زوجة الفقيد نويل اسكندر ناصيف 
ابنه أندرو

إبنته لين ماري 
والده غاندي شاهين كرم 
والدته لودي جرجي كرم 

شقيقه المهندس سامر غاندي كرم 
ش��ق��ي��ق��ت��اه دون�����ا زوج�����ة س���ام���ي ك��رم 

وعائلتها 
دايزي غاندي كرم

القمر  ودي���ر  بخشتيه  اه��ال��ي  وع��م��وم 
وال������ج������وار وأن����س����ب����اؤه����م ف����ي ال���وط���ن 
وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون ف��ق��ي��ده��م ال��غ��ال��ي 

المأسوف على شبابه المرحوم
المهندس 

سامي غاندي كرم
ال���راق���د ع��ل��ى رج�����اء ال��ق��ي��ام��ة وال��ح��ي��اة 
ال��ث��ل��ث��اء 23 ح���زي���ران 2015  األب���دي���ة 

متممًا واجباته الدينية.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 27 
م��ن��ه ف���ي ص���ال���ون ك��ن��ي��س��ة ال��ق��دي��س 
ن��ي��ق��والوس ل��ل��روم األرث���وذك���س )م��ار 
نقوال(، االشرفية، من الساعة الحادية 
السادسة  ولغاية  الظهر  قبل  عشرة 

مساًء.

انتقل الى رحمته تعالى
جورج سعيد غسطين 

أبي ناصيف
زوجته لوريس وديع بو خليل 

اوالده ج���وزف وان����دره وش��رب��ل وري��ت��ا 
زوجة مراد أنيس عيسى وعائالتهم

ش��ق��ي��ق ج������وزف وأن�����ط�����وان وت��وف��ي��ق 
اندريه  ايلي واألخت  المرحوم  وعائلة 
الطفل  تريزيا  القديسة  راه��ب��ات  م��ن 
ي��س��وع ال���م���ارون���ي���ات وت���ري���ز وص��ون��ي��ا 
زوج�����ة ج�����ورج م���وس���ى ون����ادي����ا أرم��ل��ة 
وليلى  الخوري  الياس سعد  المرحوم 
زوجة الياس سعد كرم )في المهجر( 

وكلود زوجة فؤاد غانم وعائالتهم
وأنسباؤهم ينعونه بمزيد االسى. 

لكم من بعده طول البقاء.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
في   2015 ح���زي���ران  و28   27 االح����د 
ال��ح��دت من  السيدة  ص��ال��ون كنيسة 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

ولغاية السادسة مساًء.

زوج الفقيدة مخايل كريم صعب
أوالده��ا األستاذ سليم صعب زوجته 

دنيا منذر وعائلتهما
المهندس الياس صعب وعائلته

زوج��ة ج��ورج صعب  جوسلين صعب 
وعائلتهما

أش���ق���اؤه���ا ع���ائ���ل���ة ال���م���رح���وم ي��وس��ف 
ضاهر )في المهجر(

عائلة المرحوم شكري ضاهر 
مراد ضاهر وعائلته

ش��ق��ي��ق��ت��اه��ا ع��ائ��ل��ة ال���م���رح���وم���ة حنه 
ضاهر

مريم أرملة المرحوم أنيس بو ناصيف 
وأوالدها 

وأنسباؤهم ينعون المرحومة
شفيقه بشارة ضاهر

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 27 
حزيران 2015 في منزل ولدها الياس 
بناية  م��ك��اي��ل، ح���ي ط�����راد،  ف���ي زوق 
ال��ع��ض��م، م��ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة عشرة 
قبل الظهر وغدًا االحد 28 منه يقام 
التعازي  مرافقة وبعده تقبل  ق��داس 
ف����ي ص����ال����ون ك��ن��ي��س��ة م�����ار ال���ي���اس، 
م���ع���اص���ر ب���ي���ت ال����دي����ن، م����ن ال��س��اع��ة 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 

السابعة مساًء.

وفاة
األرم��ن  كنيسة  مجمع سينودس  آب��اء 

الكاثوليك المقدس
بطريركية األرمن الكاثوليك

م����ج����ل����س ال�����ب�����ط�����ارك�����ة واألس������اق������ف������ة 
الكاثوليك في لبنان

جمعية كهنة بزمار البطريركية
السيد ج��ورج ت��ازه وعائلته وعموم آل 

تازه
ببالغ الحزن واألسى وبتسليم لمشيئة 

العلي ورحمته
ينعون فقيدهم الغالي صاحب الغبطة

المثلث الرحمات
نرسيس بدروس 

التاسع عشر
بطريرك بيت كيليكيا لألرمن الكاثوليك
ال������ذي واف����ت����ه ال��م��ن��ي��ة ال��خ��م��ي��س 25 

حزيران 2015.
ت��ق��ام م���راس���م ال��ج��ن��از وال��ت��ش��ي��ي��ع في 
ك��ات��درائ��ي��ة ال��ق��دي��س غ��ري��غ��وري��وس 
الساعة 4:00  النبي،  والياس  المنور 
ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ث��ل��ث��اء 30 م��ن��ه، وس���وف 
ي����وارى ج��ث��م��ان��ه ال��ط��اه��ر ف��ي كنيسة 
س��ي��دة ال��ب��ش��ارة ل��ب��ط��ري��رك��ي��ة األرم���ن 

الكاثوليك في مدافن البطاركة.
األرم��ن  بطريركية  في  التعازي  تقبل 
االث���ن���ي���ن 29 ح���زي���ران  ال���ك���اث���ول���ي���ك 
الساعة  م��ن  ت��م��وز 2015  واألرب���ع���اء 1 
10:00 صباحًا حتى 1:00 بعد الظهر، 
وم���ن ال��س��اع��ة 4:00 ب��ع��د ال��ظ��ه��ر إل��ى 
من  حزيران   30 والثلثاء  مساء   7:00
الساعة 10:00 صباحًا حتى 1:00 بعد 

الظهر.

الشرق  العام لمجلس كنائس  األمين 
األوسط األب ميشال جلخ ينعى

المثلث الرحمات 
مار نرسيس بدروس 

التاسع عشر
بطريرك الكنيسة األرمنية الكاثوليكية
ويدعو إلى المشاركة في الصالة لراحة 
نفسه عند الساعة الرابعة عصر الثلثاء 
ك��ات��درائ��ي��ة  ف���ي  ح���زي���ران 2015   30
ومار  المنّور  غريغوريوس  القديسين 
ال���ي���اس ال���ن���ب���ّي ل���أرم���ن ال��ك��اث��ول��ي��ك، 

ساحة الدباس، بيروت.

ابنا الفقيد 
 المقدم الركن جوزف زوجته ريموندا 

منصور وعائلتهما
ال���دك���ت���ور اي���ل���ي زوج����ت����ه ه���ال���ه ال���ي���ان 

وعائلتهما
اب���ن���ت���ه ك����ري����س زوج�������ة م���ن���ي���ر ص���وم���ا 

وعائلتهما
ش��ق��ي��ق��ه ن��دي��م زوج���ت���ه ه��ن��د م��ع��ل��وف 

وعائلتهما )في المهجر(
شقيقته الصيدلي نوال زوجة منسى 

برنابا وعائلتهما
ي��ن��ع��ون ف��ق��ي��ده��م ال��غ��ال��ي ال��م��أس��وف 

عليه
ميالد جوزف الواق

زوجته المرحومة اسما ميشال وكيل
ال���راق���د ع��ل��ى رج����اء ال��ق��ي��ام��ة الخميس 
واج��ب��ات��ه  م��ت��م��م��ًا  ح���زي���ران 2015   25

الدينية.
الساعة  نفسه  لراحة  بالصالة  يحتفل 
الرابعة من بعد ظهر اليوم الجمعة 26 

منه في كنيسة مار مخايل، الشياح.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
ال���س���اع���ة  م�����ن  م���ن���ه  و28   27 االح�������د 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 
ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة م��س��اًء ف��ي صالون 

كنيسة مار مخايل، الشياح.

آل دندن، حيدر، رضوان الدنا، حداد، 
التل، مكداشي

ينعون بتسليم تام بقضاء الله وقدره 
الفقيد الغالي المرحوم

المهندس 
غسان دندن

)المتوفى 
في الواليات المتحدة االميركية(

زوجته غنى حيدر
اوالده عمر، مونايا، جنى ومالك

والده الحاج احمد دندن
وال����دت����ه ال���م���رح���وم���ة ال���ح���اج���ة ف��اط��م��ة 

رضوان الدنا
تانيا  رام��ز زوجته  المهندس  شقيقه 

التل
ش��ق��ي��ق��ت��ه ه����ال����ة زوج�������ة ال��م��ه��ن��دس 

سعيد مكداشي
جمعية  رئيس  يوسف  الحاج  اعمامه 
آل دن�����دن وام���ي���ن ع����ام ج��م��ع��ي��ة رواد 
الكشاف المسلم والمرحومون الحجاج 

محمود وسامي وهشام
عماته الحاجات امل دندن علم الدين 

والمرحومتان زينب وسامية 
خ���االه ال��م��رح��وم��ان ح��س��ن ومصطفى 

رضوان الدنا
خاالته الحاجة حياة أرملة الحاج منير 
ط��ب��ارة وال��ح��اج��ة ن��ع��م��ت زوج����ة ال��ح��اج 
سعد الدين شيخ عمار والمرحومتان 

أم فؤاد جمعة وأم عدنان مشاقة.
اليوم  والنساء  للرجال  التعازي  تقبل 
السبت وغ��دًا االح��د 27 و28 حزيران 
م��س��ج��د  ب�����رغ�����وت،  ق���اع���ة  ف����ي   2015
الخاشقجي، من الساعة الثالثة عصرًا 

حتى الساعة السادسة مساء.
الرحمة والمغفرة ولكم االجر  للفقيد 

والثواب.

رئيس جمعية رواد الكشاف المسلم 
القاضي د. سهيل بوجي

نائب الرئيس القاضي سعيد ميرزا
اعضاء الهيئة االدارية واعضاء االمانة 

العامة
امناء الفروع واعضاء مجالسها

اعضاء الهيئة العامة
ينعون مع التسليم بقضاء الله وقدره 

المغفور له
األمير المهندس 
غسان أحمد دندن

وي��ت��ق��دم��ون م��ن وال����ده ع��ض��و الهيئة 
العامة االم��ي��ر اح��م��د دن���دن وم��ن عمه 
ام���ي���ن ع����ام ال��ج��م��ع��ي��ة االم���ي���ر ي��وس��ف 
دن������دن وم�����ن ع��ائ��ل��ت��ه وس����ائ����ر االه����ل 
واالص����دق����اء ب���أح���ر ال���ت���ع���ازي واص����دق 
ال���م���ش���ارك���ة ب���ه���ذا ال���م���ص���اب ال��ج��ل��ل 
يتغمد  ان  وج��ل  ع��ز  المولى  سائلين 

الفقيد بواسع رحمته وغفرانه

انتقل الى رحمته تعالى
ميشيل لطفي نجار

زوجته حياة توفيق عرموني
أوالده م��ازن ومنى زوج��ة بسام طوبيا 
ال��ح��اج وس��ل��وى زوج���ة ج��ان ميخائيل 

الفاضي وعائالتهم
ش��ق��ي��ق ج����ورج ل��ط��ف��ي ن��ج��ار وعائلته 
وعائلة المرحومة ليديا زوجة المرحوم 
ب��ش��اره م��اري��ن��ا )ف���ي ال��م��ه��ج��ر( وع��ائ��ل��ة 
المرحومة أول��غ��ا زوج��ة ال��م��رح��وم ف��ؤاد 

سليمان.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 27 
حزيران 2015 في صالون كنيسة مار 
االرثوذكس،  للروم  المعمدان  يوحنا 
وط���ى ال��م��ص��ي��ط��ب��ة، األون��ي��س��ك��و، من 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

ولغاية السادسة مساًء.

عليها المرحومة
عايده نقوال الهبر

ارملة المرحوم أنطوان أندريا
المنتقلة الى رحمته تعالى الخميس 
واجباتها  متممة   2015 ح��زي��ران   25

الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
الثالثة بعد ظهر اليوم السبت 27 منه 
ج��اورج��ي��وس  ال��ق��دي��س  ف��ي كنيسة 
ل���ل���روم األرث�����وذك�����س، ال���رم���ي���ل، ق��رب 
مستشفى الروم، ثم توارى في مدفن 

العائلة، مار متر.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
عشرة  الحادية  الساعة  من  الكنيسة 
قبل الظهر واألحد واالثنين 28 و29 
م��ن��ه ف���ي ص���ال���ون ك��ن��ي��س��ة ال��ق��دي��س 
ج����اورج����ي����وس ل����ل����روم األرث�����وذك�����س، 
ال����روم، من  ال��رم��ي��ل، ق���رب مستشفى 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

ولغاية الساعة السادسة مساًء.

رابطة آل برباري
زوجة الفقيد ريموندا ميشال الهاني

ابنه غدي 
إبنته لوما 

شقيقاه وليد زوجته أوديل إيليا ضو 
وأوالدهما 

رب����ي����ع زوج����ت����ه ران����ي����ا أن�����ط�����وان ع�����ازار 
وأوالدهما 

أن��ط��ون  ش��رب��ل  زوج����ة  روال  شقيقته 
فهد وأوالدها

وأن���س���ب���اؤه���م ي���ن���ع���ون ب���م���زي���د ال���ح���زن 
ال��م��أس��وف  ال��غ��ال��ي  واألس����ى فقيدهم 

عليه المرحوم
غسان إيلي برباري

ال��م��ن��ت��ق��ل ال����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى أم��س 
متممًا   2015 ح���زي���ران   26 ال��ج��م��ع��ة 

واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
ال��راب��ع��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��س��ب��ت 27 
منه في كنيسة سيدة البشارة للروم 
األرث������وذك������س، ال���س���ودي���ك���و، ش����ارع 
ل��ب��ن��ان، ث��م ي���وارى ف��ي م��دف��ن العائلة 

في الحدت.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
عشرة  الحادية  الساعة  من  الكنيسة 
الظهر وغ��دًا األح��د 28 منه في  قبل 
للروم  البشارة  صالون كنيسة سيدة 
األرث������وذك������س، ال���س���ودي���ك���و، ش����ارع 
ل��ب��ن��ان، م���ن ال��س��اع��ة ال���ح���ادي���ة ع��ش��رة 
السادسة  الساعة  الظهر ولغاية  قبل 

مساًء.

تعاز
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

تعالى  لمشيئته  والتسليم  بالرضى 
ن��ن��ع��ى ب���م���زي���د م����ن األس������ى وال���ل���وع���ة 

فقيدنا الغالي المرحوم
منير كامل رباح

زوجته هانية كامل صعب 
بناته ريما زوجة براين غايمن 
د. دانيا زوجة غسان السوقي 

ميرنا زوجة ناجي عطايا 
ليال زوجة جورج أبي حبيب

الخميس  إلى رحمته تعالى  المنتقل 
25 حزيران 2015.

منه  السبت 27  اليوم  التعازي  تقبل 
في دار الطائفة الدرزية، بيروت، من 
ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل الظهر 

ولغاية الساعة الخامسة مساًء.
اآلس���ف���ون آل رب�����اح، ص��ع��ب، ع��ط��اي��ا، 
ال�����س�����وق�����ي، أب��������ي ح����ب����ي����ب، غ���اي���م���ن 

وأنسباؤهم.

ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
الساعة السادسة مساء اليوم السبت 
م��ار  كنيسة  ف��ي   2015 ح���زي���ران   27

روكس، الحازمية.
عائلة الفقيدة تدعو األهل واألصدقاء 

لمشاركتهم الصالة.

ق��داس وج��ن��از األربعين ل��راح��ة نفس 
المرحومة

ماري فارس أبو خليل
زوجة جوزف نجيب لمع - ضو

أوالده�����ا روج��ي��ه زوج��ت��ه دن��ي��ا ج��وزف 
الحدت  بلدية  مجلس  )عضو  االسمر 
زوجته  ونجيب  البطم(  ح���ارة  سبنيه 
م��ن��ى ج���ورج ال��ج��ام��وس وج���ان زوج��ت��ه 
زوج��ة  ودول��ل��ي  الفغالي  نجيب  ميرنا 
جوزف نقوال تابت وعائالتهم يدعون 
األه��������ل واألص��������دق��������اء ل���م���ش���ارك���ت���ه���م 
ال��س��اع��ة السادسة  ال��ق��داس وال��ج��ن��از 
مساء اليوم السبت 27 حزيران 2015 
ف���ي ك��ن��ي��س��ة م����ار ج���رج���س ال��خ��ري��ب��ة، 

الحدت.

بمناسبة مرور اربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليه المرحوم

ناجي سعيد خليل
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
الحادية عشرة والنصف قبل  الساعة 
ظهر غد األحد 28 حزيران 2015 في 

كنيسة مار نهرا، فرن الشباك.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وان��س��ب��اؤه��م ي��دع��ون 
االهل واالصدقاء لمشاركتهم الصالة 

لراحة نفسه.

ذكرى سنة
ل���م���ن���اس���ب���ة م��������رور س����ن����ة ع����ل����ى وف�����اة 

المأسوف عليه المرحوم
النائب المحامي

ميشال طانيوس الحلو
يقام ق��داس وجناز لراحة نفسه غدًا 
ال��س��اع��ة   2015 ح����زي����ران   28 األح�����د 
ال��ع��اش��رة وال��ن��ص��ف ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر في 

كنيسة مار مارون الرعائّية، جزين.
ال����رج����اء اع���ت���ب���ار ه�����ذه ال���ن���ش���رة دع����وة 

خاصة.

ل���م���ن���اس���ب���ة م��������رور س����ن����ة ع����ل����ى وف�����اة 
المرحومة

انجول اندراوس برباري
ارملة المرحوم بشارة الياس رزق

ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
الساعة 9 صباح غد االحد 28 حزيران 
ال��دخ��ول  س��ي��دة  كنيسة  ف��ي   2015

للروم االرثوذكس، االشرفية.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��دة وان��س��ب��اؤه��ا ي��دع��ون 
االه�����ل واالص����دق����اء ال����ى م��ش��ارك��ت��ه��م 

الصالة.

ذكرى 3 سنوات
بسم الله الرحمن الرحيم 

ب��م��ن��اس��ب��ة م����رور ث����الث س���ن���وات على 
رحيل الفقيد األستاذ

غالب محمد أفندي رمضان
ن��أم��ل ممن ع��رف��ه وأح��ب��ه أن ي��ق��رأ عن 
روح������ه ال���ط���اه���رة ال����س����ورة ال��م��ب��ارك��ة 

الفاتحة
الذكر  م��ن  آي  تتلى  المناسبة  لهذه 
الحكيم عن روح��ه الطاهرة في دارته 
ف��ي ب��ل��دت��ه ب����الط، ق��ض��اء م��رج��ع��ي��ون، 
وذل���ك غ��دًا االح���د 28 ح��زي��ران 2015 
م���ن ال���س���اع���ة ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��ًا حتى 

الثانية عشرة ظهرًا.

خ��م��س��ة أرق������ام ق��ي��اس��ي��ة ج��دي��دة 
أللعاب  الثاني  اللقاء  في  سجلت 
القوى الذي نظمه االتحاد اللبناني 
مضمار  على  أمس  القوى  أللعاب 
لبطولة  تحضيرًا  الجمهور،  ن��ادي 
في  والناشئات  للناشئين  العالم 
العالم  وب��ط��ول��ة  بكولومبيا  ك��ال��ي 
ف����ي ب��ي��ج��ي��ن��غ ب���ال���ص���ي���ن. وح��ق��ق 
ه�������ذه األرق�����������ام م����ي����س����اء م���ع���وض 
)ال��ج��م��ه��ور( ف��ي س��ب��اق ال����50 مترًا 
ث��وان،   8:77 للصغيرات  ح��واج��ز 
وس���ان���دي ك���رم )ال��ش��ان��ف��ي��ل( في 
م��ت��ر مشيًا  ال������5000 آالف  س��ب��اق 
 26:53:45 والسيدات  للشابات 
دق������ي������ق������ة، وك�����ري�����س�����ت�����ي�����ن ض���و 
مترًا   150 سباق  في  )الشانفيل( 
ولين  ثانية،   20:57 للصغيرات 
ع�������ازار )ال���ش���ان���ف���ي���ل( ف����ي ال���وث���ب 
 4,13 االن��اث  للصيصان  الطويل 
)الشانفيل(  خ��وري  وبيتر  أم��ت��ار، 
لأحداث  متر  ال����1000  في سباق 

2:39:77 دقيقتان. 
وهنا النتائج الفنية لأوائل:

السيدات

¶ سباق 50  مترًا حواجز:
1 - م��ي��س��اء م���ع���وض )ال��ج��م��ه��ور( 

8:77 ثوان.
2 - م��ي��ا ق���رط���ب���اوي )ال��ش��ان��ف��ي��ل( 

9:24
3 - ال��ي��زاب��ي��ت ي��زب��ك )ال��ج��م��ه��ور( 

10:67

¶ سباق 60 مترًا:
 7:96 )الشانفيل(  عبيد  ليا   -  1

ثوان.
)الشانفيل(  ضو  كريستسن   -  2

8:36
3 - ايف ضو )الشانفيل( 8:68

¶ سباق 100 متر:
)ال���ج���م���ه���ور(  ف���غ���ال���ي  ج����وي����ل   -  1

13:54 ثانية.
2 - ري��ب��ي��ك��ا ك���س���اب )ال��ج��م��ه��ور( 

13:67
)ال���م���ع���ه���د  ع�����واض�����ة  ت�����م�����ارا   -  3

االنطوني( 14:53
¶ سباق 100 متر حواجز:

1 - كريستل الصانع )الشانفيل( 
15:48 ثانية.

2 - اياند ضو )الشانفيل( 20:82
س�����ارك�����ي�����س�����ان  س������ي������ري������ن   -  3

)هومنتمن بيروت( 23:52
¶ سباق 150 مترًا:

1 - كريستل الصانع )الشانفيل( 
19:58 ثانية. 

)ال���ج���م���ه���ور(  ف���غ���ال���ي  - ج���وي���ل   2
20:00

)الجمهور(  بو سليمان  ج��وي   -  3
20:03

¶ سباق 300 متر:
 46:10 )الجمهور(  اشقر  نور   -  1

ثانية.
)ال���ش���ان���ف���ي���ل(  داغ��������ر  زوي   -  2

46:93
¶ سباق 800 متر:

1 - سارة جو قرطباوي )الشانفيل( 

2:21:83 دقيقتان.
2 - س��ي��ري��ن��ا ح��اي��ك )ال��ش��ان��ف��ي��ل( 

3:00:28
)ال����م����ع����ه����د  ح����ك����ي����م  م����������اري   -  3

األنطوني( 3:13:88
¶ سباق 5000 متر مشيًا:

)ال��ش��ان��ف��ي��ل(  1 - س����ان����دي ك����رم 
26:53:45 دقيقة.

)األن�������ص�������ار(  ب�����الل�����ي  رن����������وى   -  2
32:55:30

)ال���ش���ان���ف���ي���ل(  ك������رم  ك����ل����وي   -  3
33:39:56

¶ الوثب العالي:
)األن�����ص�����ار(  ك�����وش  ن�����وره�����ان   -  1

1,44 متر.
2 - م��ي��س��اء م���ع���وض )ال��ج��م��ه��ور( 

1,44
3 - الرا صالح )األنصار( 1,40

¶ الوثب الطويل:
)الشانفيل(  صانع  كريستل   -  1

5,41 أمتار.
)الجمهور(  بو سليمان  ج��وي   -  2

5,34
)الشانفيل(  ض��و  كريستين   -  3

4,77

الرجال

¶ سباق 100 متر:
1 - ن���ور ال��دي��ن ح��دي��د )ال��ج��ي��ش( 

10:83 ثوان.
)ال���ش���ان���ف���ي���ل(  خ�������وري  ج������اد   -  2

11:00

3 - ان��ط��ون��ي م��خ��اي��ل )ال��ج��م��ه��ور( 
11:15

¶ سباق 200 متر:
1 - ن���ور ال��دي��ن ح��دي��د )ال��ج��ي��ش( 

21:95 ثانية.
)ال���ج���ي���ش(  م���ح���س���ن  اح����م����د   -  2

22:43
)ال���ش���ان���ف���ي���ل(  خ�������وري  ج������اد   -  3

22:68
¶ سباق 1000 متر:

)ال���ج���ي���ش(  غ����ري����زي  - ع��ص��م��ت   1
2:39:36 دقيقتين.

)ال���ش���ان���ف���ي���ل(  خ������وري  ب���ي���ت���ر   -  2
2:39:77

3 - ح��س��ي��ن خ��ل��ي��ف��ة )االي���ل���ي���ت( 
2:44:95

¶ الوثب العالي:
1 - علي الديراني )الجيش( 1,84 

متر.
2 - علي كنعان )الجيش( 1,84

)الجيش(  ال��ع��ي��داوي  م��ه��دي   -  3
1,70

¶ رمي الكرة الحديد للناشئين:
ف���ي���ص���ل  اب��������و  ك�����ل�����ود  ج��������ان   -  1

)االبطال( 16,66 مترًا.
¶ رمي الكرة الحديد للشباب:

1 - االن سعد )المريميين جبيل( 
15,55 مترًا.

ف��رن��ج��ي��ش��ت��ي��ان  غ����ري����غ����وري   -  2
)هومنتمن بيروت( 10,20

¶ رمي الكرة الحديد للرجال:
)ال��م��ري��م��ي��ي��ن  - ش����رب����ل س���ع���د   1

جبيل( 12,96 مترًا.

تسجيل 5 أرقام قياسية جديدة يف اللقاء الثاني أللعاب القوى
نهائيات مضرب السمايا

في نهائيات دورة نادي السمايا السنوية لكرة المضرب 
والتي ينظمها على مالعبه الثالثة في اشراف االتحاد 

اللبناني للتنس، أحرز بطولة فئة دون 10 سنين "ب" ذكور، 
ميغيل بو عبدو بفوزه على نديم أسمر 4 – 2، 4 – 2.

وفي نهائي فئة دون 14 سنة ذكور، فاز فادي بيدان على 
راوول يزبك 6 – 1، 6 – 2.

وفي نهائي فئة دون 12 سنة اناث، فازت آنا ماريا حايك 
على ليتيسيا رزق 3 – 6، 6 – 0، 10 – 7.

وفي نهائي الفردي للسيدات، فازت نانسي كركي على رلى 
معتوق 6 – 0، 6 – 1.

وهذا برنامج نهائيات اليوم والتي تختتم بها الدورة: الساعة 
9:30 فئة دون 10 سنين ذكور: مصطفى ناطور – فادي 

بيدان، فئة دون 10 سنين "أ": تيمور عواد او فريدي 
اسطفان – انطوان الهاني أو ليام أبي شاكر، الساعة 11:30 

فئة للزوجي للرجال: عامر ناو وحازم ناو – جاد كركي 
وابرهيم أبو شاهين.

كرة رمضان لـ"املستقبل" يف صيدا والجنوب

في دورة رمضان الخامسة لكرة القدم التي تنظمها منسقية 
صيدا والجنوب في "تيار المستقبل"، فاز الشعبي صيدا على 

االخوة 5 – 2، وشباب التعمير على االنصار عين الحلوة 2 – 1 
على ملعب مجمع الحريري بالقياعة.

الريشة الطائرة للجامعة االميركية للثقافة والتعليم

احرز علي عمار )الجامعة االميركية للثقافة والتعليم( بطولة 
الدورة السنوية للجامعة في الريشة الطائرة. وحل احمد 

بكار )غلوب( ثانيا ومحمد شقير )الجامعة العربية المفتوحة( 
ثالثا.

موجز محلي

ساندي كرم صاحبة الرقم القياسي الجديد في سباق الـ5000 مشيًا. 
)ابرهيم الطويل(
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لوتشو غونزاليز عاد إلى ريفر باليت

عاد ساعد الدفاع الدولي االرجنتيني السابق لوتشو غونزاليز )34 
سنة( الى بالده ليلعب مجددًا مع نادي ريفر باليت االرجنتيني لكرة 

القدم بعد انتهاء ارتباطه بالريان القطري. 
وهو كان ترك ريفر باليت عام 2005 ليلعب مع اف سي بورتو 

البرتغالي )من 2005 الى 2009 ثم من 2012 الى 2014(
واولمبيك مرسيليا الفرنسي )2009 - 2012( واخيرا الريان )من 

كانون الثاني 2014(. وسبقه في العودة الى ريفر باليت خافيير 
سافيوال )33 سنة( بعدما لعب مع فيرونا االيطالي الموسم

 الماضي. 
وكان لوتشو غونزاليز الذي خاض 47 مباراة دولية مع منتخب 

بالده، ضمن التشكيلة التي أحرزت الميدالية الذهبية في مسابقة 
كرة القدم لدورة اثينا االولمبية 2004، كما بلغ معه الدور ربع 

النهائي من كأس العالم 2006. 
ويذكر ان ريفر باليت وصل الى الدور نصف النهائي من كأس 
النوادي االميركية الجنوبية "ليبرتادوريس" وسيلتقي غواراني 

الباراغواياني الشهر المقبل. 

آ سي ميالن جّدد عقد دي يونغ

أعلن نادي آ سي ميالن االيطالي لكرة القدم رسميا تجديد عقد 
ساعد دفاعه الدولي الهولندي نايجل دي يونغ حتى حزيران 2018. 

وقال في بيان: "سيبقى نايجل دي يونغ معنا حتى 30 حزيران 
 ."2018

وكان عقد دي يونغ مع ميالن ينتهي في 30 حزيران الجاري وتحدثت 
تقارير عن امكان انتقاله الى اف سي شالكه 04 االلماني أو فريقه 

السابق أجاكس أمستردام الهولندي. 
وخاض دي يونغ 90 مباراة مع ميالن سجل خاللها سبع اصابات وقد 

انتقل اليه من مانشستر سيتي عام 2012. 

ختام املرحلة الـ36 من الدوري املصري الـ56

تعادل إنبي ثالث الالئحة ومضيفه الجونة سلبًا 0 – 0، في 
المباراة التي اجريت بينهما على ملعب السويس في ختام 

المرحلة الـ 36 من الدوري العام المصري الـ 56 لكرة القدم. 

ورفع إنبي رصيده الى 66 نقطة بفارق نقطتين عن األهلي حامل 
اللقب والثاني و11 نقطة عن الزمالك المتصدر. 

وفاز مصر المقاصة الرابع على اتحاد الشرطة 2 - 1. سجل للفائز 
احمد الشيخ ووائل فرج في الدقيقتين 79 و90+3، وللخاسر 

احمد جمعة في الدقيقة 2+90. 
وخسر وادي دجلة السادس امام مضيفه المصري 0 - 1 سجلها 

محمد يحيى في الدقيقة 86. 
وخسر حرس الحدود أمام ضيفه االتحاد السكندري 0 - 1 سجلها 

محمد حمدي في الدقيقة 62. 
وفاز النصر على العاب دمنهور 3 - 1. سجل للفائز احمد فوزي 
ومصطفى سمارة واحمد السباعي من ضربة جزاء "بنالتي" في 

الدقائق 12 و77 و87، وللخاسر حمادة الغنام في الدقيقة 
السابعة. 

وفي المباريات السابقة، فاز الزمالك على المقاولون العرب 3 
- 0، والرجاء على مضيفه سموحة 1 - 0، واألهلي على مضيفه 

بتروجيت 2 - 1، واالسيوطي سبورت على مضيفه طالئع 
الجيش 1 - 0، وتعادل الداخلية واالسماعيلي سلبا 

.0 - 0

بايرن ميونيخ - هامبورغ يف افتتاح "البوندسليغه"

يستهل بايرن ميونيخ دفاعه عن لقبه بلقاء هامبورغ اس في على 
ملعب "اليانز أرينا" في ميونيخ في 14 آب المقبل، في المرحلة 

االولى من الدوري االلماني الـ 53 لكرة القدم "البوندسليغه" 
لموسم 2015 - 2016، بينما يلتقي بوروسيا دورتموند بوروسيا 

موينشنغالدباخ. 
وكان اللقاء االخير لبايرن ميونيخ وهامبورغ على ملعب "اليانز أرينا" 

في 15 شباط الماضي انتهى بفوز الفريق البافاري 8 - 0.
ويلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب 25 مرة، وهو رقم قياسي،

بعد ذلك تي اس جي هوفنهايم وباير ليفركوزن واف سي 
اوغسبورغ. 

أما هامبورغ، فقد أفلت للموسم الثاني تواليا من الهبوط الى الدرجة 
الثانية وهو الفريق الوحيد الذي لم يلعب في هذه الدرجة. 

ويستضيف في اف ال فولفسبورغ حامل كأس المانيا اينتراخت 
فرانكفورت. 

وينتهي الموسم في 14 ايار قبل 27 يوما من انطالق نهائيات 
كأس االمم االوروبية الـ 15 في فرنسا سنة 2016. 

ص��ع��د الــمــهــاجــم الـــدولـــي الــمــخــضــرم 
خوسيه باولو غيريرو بمنتخب البيرو 
الى الــدور نصف النهائي  من دورة 
كــــأس االمـــــم االمـــيـــركـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
الــــ 44 لــكــرة الــقــدم "كــوبــا امــيــركــا" 
 4 ختى  تشيلي  تستضيفها  الــتــي 
فــيــهــا 12 منتخبًا،  ويـــشـــارك  تـــمـــوز  
بوليفيا  على  الفوز  إلــى  قــاده  بعدما 
في   )0  -  2 االول  ـــشـــوط  )ال  1  -  3
بينهما على  اجــريــت  الــتــي  الــمــبــاراة 
ملعب "استاديو جيرمان بيكر" في 

تيموكو، في الدور ربع النهائي.
وســــجــــل غــــيــــريــــرو، الـــــــذي يــلــعــب 
فـــي الــــــدوري الـــبـــرازيـــلـــي، االصـــابـــات 
الــثــالث فــي الــدقــائــق 20 بــرأســه اثر 
كــــرة مـــن خـــــوان مــانــويــل فـــارغـــاس، 
امـــامـــيـــة طــويــلــة  تـــمـــريـــرة  اثـــــر  و23 

رافعا  و74  كــويــفــا،  كريستيان  مــن 
رصيده الى ثالث اصابات ليتساوى 
والــتــشــيــلــيــانــي آرتـــــــورو فـــيـــدال في 
الـــهـــدافـــيـــن، بينما  صـــــدارة تــرتــيــب 
ــــة بــولــيــفــيــا مــارســيــلــو  ســـجـــل اصــــاب
من ضربة  الدقيقة 84  في  مارتينز 

جزاء "بنالتي". 
الـــدور نصف  الــبــيــرو فــي  وتلتقي 
الــنــهــائــي تــشــيــلــي الــتــي فــــازت على 
االوروغـــــــــواي حــامــلــة الـــكـــأس 1 - 0 
الــخــمــيــس.  ويــلــتــقــي منتخبا  فــجــر 
االرجــــنــــتــــيــــن وكـــولـــومـــبـــيـــا الـــســـاعـــة 
بتوقيت  السبت  اليوم  فجر   02:30
ثالثة  في  كونسبسيون  في  بيروت 
مباريات الدور ربع النهائي، على ان 
تختتم المباريات فجر االحد الساعة 

00:30 بلقاء البرازيل والباراغواي. 

س��ي��ك��ون بــطــل الــعــالــم تــســع مــرات 
روســي  فالنتينو  االيــطــالــي  ســابــقــا 
على "ياماها" أول المنطلقين اليوم 
في فئة "موتو جي بي" على حلبة 
آسن في شمال شرق هولندا، في 
سباق الجائزة الكبرى لهولندا، وهو 
العالم  بطولة  مــن  الثامنة  المرحلة 

للدراجات النارية.
فـــفـــي الـــتـــجـــارب الـــمـــؤهـــلـــة الــتــي 
أجــــريــــت بـــعـــد ظـــهـــر أمـــــــس، حــقــق 
روســــــي مـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام 
لــلــدراجــيــن افــضــل وقـــت، إذ اجــتــاز 
في  كــيــلــومــتــرات   4,542 مــســافــة 
بــمــتــوســط  دقـــيـــقـــة،   1:32:627
كــيــلــومــتــرا في  بــلــغ 176,5  ســرعــة 
اليكس  االسباني  متقدما  الساعة، 
اســـبـــارغـــارو عــلــى ســـوزوكـــي بــفــارق 
العالم مرتين  0:231 ثانية، وبطل 
وحــامــل الــلــقــب االســبــانــي اليكس 
ماركيز على "هوندا" بفارق 0:259، 
داني  ومواطنه  الفريق  ورفيقه في 

بدروسا بفارق 0:360.
وكـــــــــان مــــاركــــيــــز ســــجــــل أســـــرع 
لــفــة فـــي الـــفـــتـــرة الـــرابـــعـــة االخـــيـــرة 
 1:33:387 الـــحـــرة  الـــتـــجـــارب  مـــن 
 175 بلغ  سرعة  بمتوسط  دقيقة، 
روســي  أمــام  الساعة،  فــي  كيلومترا 
سابقا  الــعــالــم  وبــطــل   ،1:33:540
االســــبــــانــــي خــــورخــــي لـــــورنـــــزو عــلــى 
وبـــدروســـا   ،1:33:592 "يـــامـــاهـــا" 

.1:33:801

"موتو 2"

وفي فئة "موتو 2" سيكون أول 
زاركو  الفرنسي يوهان  المنطلقين 
الترتيب  متصدر  "كاليكس"  على 
افضل  لتسجيله  للدراجين،  الــعــام 
وقت 1:36:346 دقيقة، بمتوسط 
كــيــلــومــتــرا في  بــلــغ 169,7  ســرعــة 

الساعة.
استيفي  االســبــانــي  تباعا  وتـــاله 
"تـــيـــتـــو" رابــــــات عــلــى "كــالــيــكــس" 
ســـام  والـــبـــريـــطـــانـــي   ،1:36:633
لونس على "سبيد أب" 1:36:878، 
على  كورسي  سيموني  وااليطالي 

"كاليكس" 1:37:393.

"موتو 3"

وفي فئة "موتو 3" سينطلق أوال 
على  باستيانيني  ايــنــيــا  االيــطــالــي 
"هــونــدا" لتسجيله الــوقــت األســرع 
بــمــتــوســط  دقـــيـــقـــة،   1:41:283
في  كــيــلــومــتــرا   161,4 بــلــغ  ســـرعـــة 

الساعة.
وتبعه كل من االسباني خورخي 
 ،1:41:618 "هـــونـــدا"  عــلــى  نـــافـــارو 
والتشيكي كاريل هانيكا على "كي 
والــبــريــطــانــي   ،1:41:683 ام"  تـــي 

دانـــــــــــــي كـــــنـــــت عـــــلـــــى "هــــــــونــــــــدا" 
للدراجين  الــعــام  الترتيب  متصدر 

.1:41:699
ومواعيد السباق: الساعة 12:00 

بــتــوقــيــت بـــيـــروت لــفــئــة "مـــوتـــو 3" 
 "2 "موتو  لفئة   13:20 لفة(،   22(
)24 لفة(، 15:00 لفئة "موتو جي 

بي" )26 لفة(.

أوق�����ع�����ت قــــرعــــة بـــطـــولـــة انـــكـــلـــتـــرا 
المضرب  لكرة  المفتوحة  الدولية 
الـــتـــي تــنــطــلــق االســــبــــوع الــمــقــبــل 
عــلــى مــالعــب نــــادي عــمــوم انكلترا 
الــعــشــبــيــة فـــي ويـــمـــبـــلـــدون، وهــي 
ثالثة دورات "الغران شيليم" االربع 
السويسري   ،2015 لسنة  الكبرى 
انــدرو  والبريطاني  فيديرر  روجيه 
مـــوراي واالســبــانــي رافــايــيــل نــادال 
وضعت  بينما  نفسه،  المسار  فــي 
الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديــوكــوفــيــتــش 
السويسري  مواجهة  احتمال  امــام 
فاز  الــذي  فافرينكا  ستانيسالس 
عــلــيــه فـــي نــهــائــي بــطــولــة فــرنــســا 
غــــــــاروس"  "روالن  مــــالعــــب  عـــلـــى 

الصلصالية في باريس. 
ويــــبــــدأ ديـــوكـــوفـــيـــتـــش دفـــاعـــه 
عـــن لــقــبــه بــلــقــاء االلــمــانــي فيليب 
كــولــشــرايــبــر، قــبــل ان يــكــون امـــام 
احــتــمــال لــقــاء االوســتــرالــي اليتون 
الــــلــــقــــب 2002  حــــامــــل  هــــيــــويــــت 
ـــــــذي يــــشــــارك فــــي ويــمــبــلــدون  وال
للمرة االخيرة، إذ قرر االعتزال بعد 
بطولة اوستراليا في كانون الثاني 
الــســفــلــي  الــقــســم  فـــي  امــــا   .2016
ــــقــــرعــــة، فــــيــــواجــــه فـــيـــديـــرر  مـــــن ال
الــمــصــنــف ثـــانـــيـــًا وحــــامــــل الــلــقــب 
االسباني  لقاء  احتمال  مــرات  سبع 
فيليسيانو لوبيز المصنف 15 في 
توماس  والتشيكي  الــرابــع،  الـــدور 
بـــــرديـــــتـــــش الــــمــــصــــنــــف ســــادســــا 
والفرنسي جيل سيمون المصنف 
18، وموراي المصنف ثالثًا وحامل 
 - جــــو  الـــفـــرنـــســـي   2013 الـــلـــقـــب 
ويــلــفــريــد تــســونــغــا الــمــصــنــف 13، 
ونــــــادال الــمــصــنــف عـــاشـــرًا وحــامــل 
اللقب مرتين مواطنه دافيد فيرير 

المصنف ثامنا.  
ـــة الـــــســـــيـــــدات، قــد  وفــــــي بـــطـــول
تلتقي االميركية سيرينا وليامس 
الــمــصــنــفــة اولــــــى وحـــامـــلـــة الــلــقــب 

خمس مرات الروسية ماريا شارابوفا 
الــمــصــنــفــة رابـــعـــة وحـــامـــلـــة الــلــقــب 
النهائي.  الـــدور نصف  فــي   2004
وتــبــدأ ســيــريــنــا الـــدفـــاع عــن لقبها 
بلقاء الروسية مارغاريتا غاسباريان 
بينما  الــعــالــم،  فــي   113 المصنفة 
تواجه شارابوفا البريطانية جوهانا 
دعــوة  ببطاقة  تــشــارك  التي  كونتا 

"وايلد كارد". 
بترا  التشيكية  واجــهــت  وربــمــا 
وحاملة  ثانية  المصنفة  كفيتوفا 
هاليب  سيمونا  الــرومــانــيــة  اللقب 
الــــدور نصف  فــي  رابــعــة  المصنفة 
الــنــهــائــي، وهـــي تستهل دفــاعــهــا 
الهولندية كيكي  بلقاء  لقبها  عن 

برتينس. 

المصنفون

وهذا برنامج مباريات المصنفين 
الـ 16 االوائل: 

1 - الصربي نوفاك ديوكوفيتش - 
االلماني فيليب كولشرايبر. 

2 - الــســويــســري روجــيــه فــيــديــرر - 
البوسني دامير دزومهور. 

3 - الـــبـــريـــطـــانـــي انـــــــدرو مـــــــوراي - 
القازاقي ميخائيل كوكوشكين. 

ســتــانــيــســالس  الـــســـويـــســـري   -  4
فافرينكا - البرتغالي جواو سوزا. 

5 - الــيــابــانــي كـــي نــيــشــيــكــوري - 
االيطالي سيموني بوليللي. 

6 - التشيكي توماس برديتش - 
الفرنسي جيريمي شاردي. 

7 - الــكــنــدي ميلوس راونــيــتــش - 
االسباني دانيال خيمينو - ترافر. 

8 - االســــبــــانــــي دافــــيــــد فـــيـــريـــر - 
البريطاني جيمس وورد. 

الــكــرواتــي مــاريــن سيليتش -   - 9
الياباني هيروكي موريا. 

10 - االســبــانــي رافــايــيــل نـــــادال - 
البرازيلي توماس بيللوتشي. 

11 - البلغاري غريغور ديميتروف - 
االرجنتيني فيديريكو دلبونيس. 

الــفــرنــســي جــيــل ســيــمــون -   - 12
االسباني نيكوالس الماغرو. 

ويــلــفــريــد   - جــــو  الـــفـــرنـــســـي   -  13
تــســونــغــا - الــلــوكــســمــبــورجــي جيل 

مولر. 
كيفن  الــجــنــوبــي  االفـــريـــقـــي   -  14
اندرسون - الفرنسي لوكاس بوي. 
 - 15 - االسباني فيليسيانو لوبيز 

البلجيكي ستيف دارسيس. 
16 - الــبــلــجــيــكــي دافـــيـــد غـــوفـــان - 

االرجنتيني هوراسيو زيبالوس.

المصنفات 

وبرنامج مباريات المصنفات الـ 16 
االوليات: 

1 - االمــيــركــيــة سيرينا ولــيــامــس - 
الروسية مارغاريتا غاسباريان. 

2 - الــتــشــيــكــيــة بـــتـــرا كــفــيــتــوفــا - 
الهولندية كيكي برتينس. 

3 - الــرومــانــيــة ســيــمــونــا هــالــيــب - 
السلوفاكية يانا تشيبيلوفا. 

4 - الـــروســـيـــة مــــاريــــا شــــارابــــوفــــا - 
البريطانية يوهانا كونتا. 

5 - الدانماركية كارولين فوزنياكي 
- الصينية تشينغ سايساي. 

 - سافاروفا  لوسي  التشيكية   -  6
االميركية اليسون ريسكي. 

7 - الــصــربــيــة آنـــا ايــفــانــوفــيــتــش - 
الصينية يي - فان شو. 

8 - الروسية ايكاتيرينا ماكاروفا - 
االميركية ساشيا فيكيري. 

9 - االسبانية كارال سواريز نافارو - 
الالتفية ييلينا اوستاينكو. 

 - كــيــربــر  انجيليك  االلــمــانــيــة   -  10
االلمانية كارينا فيتهوفت. 

11 - التشيكية كارولينا بليسكوفا 
- االميركية ايرينا فالكوني. 

12 - الــكــنــديــة اوجــيــنــي بـــوشـــار - 

الصينية يينغ - يينغ دوان. 
13 - البولونية انييسكا رادفانسكا 

- التشيكية لوسي هراديتشكا. 
14 - االلمانية اندريا بيتكوفيتش 

- االميركية شلبي روجرز. 
تــــيــــمــــيــــا  ـــــــســـــــويـــــــســـــــري  ال  -  15
بــاتــشــيــنــســكــي - االلـــمـــانـــيـــة يــولــيــا 

جورج. 
16 - االميركية فينوس وليامس - 

االميركية ماديسون برينغل.

دورة نوتنغهام 

انحصرت بطولة دورة نوتنغهام 
ـــيـــة الــمــفــتــوحــة  ـــدول االنـــكـــلـــيـــزيـــة ال
لــلــرجــال عــلــى مــالعــب عشبية، بين 
األوزبـــــــكـــــــي دنـــــيـــــس إيـــســـتـــومـــيـــن 
واالمــيــركــي ســام كــويــري المصنف 

 .12
فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، فــاز 
كــويــري عــلــى االوكـــرانـــي الكسندر 
 7  ،3  -  6  ،6  -  4 دولـــغـــوبـــولـــوف 
القبرصي  عــلــى  وإيــســتــومــيــن   ،5  -
ثم   2 -  1 بـــاغـــداتـــيـــس  مــــاركــــوس 

باالنسحاب الصابته.
  

دورة إيستبورن 

تـــأهـــلـــت الـــبـــولـــونـــيـــة أنــيــيــســكــا 
رادفــــانــــســــكــــا الـــمـــصـــنـــفـــة تــاســعــة 
للدور النهائي من دورة إيستبورن 
االنـــكـــلـــيـــزيـــة الــــدولــــيــــة لــلــســيــدات 
قيمة  والبالغة  عشبية  مالعب  على 
بفوزها  دوالر،  الــف   731 جــوائــزهــا 
فــــي الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي عــلــى 
االميركية سلون ستيفنس حاملة 
اللقب 6 - 1، 6 - 7 )3 - 7(، 6 - 2. 
وستلتقي في النهائي السويسرية 
على  فــازت  التي  بنسيتش  بليندا 
 3 فوزنياكي  كارولين  الدانماركية 

- 0 باالنسحاب بسبب االصابة. 

أحرز البطل السابق لالتحاد الدولي 
البلغاري فيسيلين توبالوف بطولة 
الدورة االولى الكبرى في الشطرنج 
والتي أقيمت في مدينة ستافانجر 
النروجية في الفترة من 15 حزيران 
الى 25 منه وشارك فيها عشرة من 
كــبــار االســـاتـــذة فــي الــعــالــم. ونجح 
البلغاري في احتالل المرتبة االولى 
عـــن جـــــدارة بــعــدمــا فـــاز فـــي خمس 
جـــــوالت، وخــســر جــولــة فــقــط امـــام 
الــهــولــنــدي الـــشـــاب انــيــش غــيــري، 
جــامــعــا 6.5 نــقــاط مــن اصـــل تسع 
مــمــكــنــة، مــضــيــفــا 18 نــقــطــة الـــى 

تصنيفه العام المباشر.
واحـــتـــل الــمــرتــبــة الــثــانــيــة بطل 
العالم السابق خمس مرات الهندي 
نــقــاط، شأن   6 انــانــد  فيسواناثان 
ناكامورا  هيكارو  االميركي  البطل 

التي حل في المرتبة الثالثة.
أمــــا بــطــل الــعــالــم فـــي الــشــطــرنــج 
العبقري النروجي المصنف اول في 
جاء  فقد  كارلسن  ماغنوس  العالم 
سابعا بنتيجة متواضعة جامعا 3.5 
نقاط، وهي النتيجة االسوأ له منذ 

سنوات طويلة.
وأعــــتــــبــــرت الــــــــــدورة مـــــن الــفــئــة 
وهــي  نــقــطــة  ومــعــدلــهــا 2782   22
االولــــى مــن ثـــالث تنظم بــعــيــدا من 
الــدولــي للشطرنج.  رعــايــة االتــحــاد 

وتـــــــقـــــــام الــــــــــــــــدورة الـــــثـــــانـــــيـــــة فـــي 
مــــــــــديــــــــــنــــــــــة ســــــــــــانــــــــــــت لـــــــويـــــــس 

ـــــــدورة الــثــالــثــة في  االمـــيـــركـــيـــة، وال
 الــــعــــاصــــمــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــنــــدن.

وأجــريــت الــمــبــاريــات فــي الشطرنج 
الـــعـــادي وفـــق طــريــقــة الـــــدوري من 
مرحلة واحدة من تسع جوالت، مدة 
كل منها سبع ساعات حدا اقصى. 
وبــلــغــت قــيــمــة الـــجـــوائـــز الــمــالــيــة 
مليون دوالر، نال منها الفائز األول 
75 الفا، والثاني 50 الفا، والثالث 
40 الفا، والرابع 30 الفا، والخامس 

25 الفا، واألخير 15الفا.

الجولة التاسعة االخيرة

وأسفرت الجولة التاسعة االخيرة 
مـــســـاء اول مـــن امــــس عـــن خــســارة 
امــام مواطنه يون لودفيغ  كارلسن 
هـــامـــر فـــي 34 نــقــلــة فـــي غــامــبــيــت 
الــــوزيــــر. وســقــط الــبــطــل االولــمــبــي 
السابق ثالث مرات االرميني ليفون 
امام ناكامورا في  باالبيض  ارونيان 

40 نقلة في االفتتاح االنكليزي.
وأناند  سريعا  توبالوف  وتعادل 
في 18 نقلة فقط في دفاع راغوزين، 
الغراف  ماكسيم  الفرنسي  والبطل 
الشهير  الــروســي  االســاتــذة  وكبير 
الــكــســنــدر غــريــشــوك فــي 38 نقلة 
في الدفاع عينه، وااليطالي فابيانو 
كـــاروانـــا وغــيــري فــي 43 نــقــلــة في 

الدفاع االسباني.
هــنــا الــتــرتــيــب الــنــهــائــي نــقــاطــا 

للمتنافسين: 
 - )بلغاريا  توبالوف  فيسيلين   –  1
اصــل تسع  2798( 6,5 نقاط من 

ممكنة.
2 – فــيــســوانــاثــان انــانــد )الــهــنــد – 

6 )2804
3 - هــيــكــارو نـــاكـــامـــورا )الـــواليـــات 

المتحدة - 2802( 6
غــــيــــري )هــــولــــنــــدا –  أنــــيــــش   – 4

4 )2773
5 – فــابــيــانــو كــــاروانــــا )ايــطــالــيــا - 

4 )2805
6 - مــاكــســيــم الغــــــراف )فـــرنـــســـا – 

4 )2723
7 – مــاغــنــوس كــارلــســن )نــــروج – 

3,5 )2876
 - )روسيا  الكسندر غريشوك   – 8

3,5 )2781
9 - لـــيـــفـــون ارونـــــيـــــان )ارمـــيـــنـــيـــا - 

3 )2780
10 – يــون لــودفــيــغ هــامــر )نـــروج – 

3 )2677
ـــــة هـــــامـــــر -  هــــــــذه نـــــقـــــالت جـــــول

كارلسن:
    

غامبيت الوزير 

كارلسن                هامر
)أسود(               )أبيض)

 d4 d5, 2. c4 e6, 3. Nf3 .1

 a6, 4. Bg5 f6, 5. Bd2 dxc4,
 6. e3 Nc6, 7. Bxc4 Bd6, 8.
 .10  ,0-0  0-e4 Nge7, 9. 0
 Qb3 Kh8, 11. Bxe6 Bxh2+,
 12. Kxh2 Qd6+, 13. Kh1
 Bxe6, 14. d5 Bg8, 15. Qa3
 Qxa3, 16. Nxa3 Na7, 17.
 Bb4 Rfe8, 18. Rac1 Rac8,
 19. Nd4 f5, 20. f3 fxe4, 21.
 fxe4 Ng6, 22. Nf5 Rxe4,
 23. Bc3 Bxd5, 24. Bxg7+
 Kg8, 25. Bd4 Rxd4, 26.
 Nxd4 Bxa2, 27. b3 Rd8, 28.
 Ne6 Rd2, 29. Rc3 Re2, 30.
 Nf4 Rh2, 31. Nxg6 bxg6,
 32. Rxc7 Rxb3, 33. Rd1

Nc6, 34. Rd7
 واستسلم االسود.

ت��ح��ض��ي��را لــبــطــولــة الـــعـــالـــم اللـــعـــاب 
القوى المقررة في العاصمة الصينية 
الى 30  المقبل  بيجينغ من 22 آب 
منه، انطلقت امس بطولتا جامايكا 
والواليات المتحدة المؤهلتين لهذه 

البطولة.
فــــي كـــيـــنـــغـــســـتـــون، غـــــاب حــامــل 
الــرقــمــيــن الــقــيــاســيــيــن الــعــالــمــيــيــن 
ـــــــــــــــ200 مــتــر  لــــســــبــــاقــــي الــــــــــــــ100 وال
ـــجـــامـــايـــكـــي أوســـــايـــــن بــــولــــت عــن  ال
ــــــــــ100 مـــتـــر الــــتــــي فـــاز  تـــصـــفـــيـــات ال
القياسي  الرقم  حامل  مواطنه  فيها 
مسجال   بــاول  أسافا  السابق  العالمي 

لـــلـــدور نصف  وتـــأهـــل  ثــــوان   9:98
النهائي. وأوضح وكيل بولت ريكي 
سيمز ان الحائز الميداليات العالمية 
العشر والذي يفترض أن يدافع عن 
لقبيه لسباقي السبرنت في بيجينغ، 
لم يؤكد قط مشاركته في التجارب 
نفسه  بتسجيل  مكتفيا  الــمــؤهــلــة، 

من باب االحتمال.
أمــا بـــاول، الـــذي كــان افــضــل رقم 
لـــه فـــي هـــذا الــمــوســم 9:84 ثـــوان، 
فتقدم يوهان باليك وصيف البطل 
االولــمــبــي لــســبــاقــي الــــــ100 والـــــ200 
مــتــر الــعــائــد مــن اصــابــة أبــعــدتــه عن 

الــمــضــمــار 11 شـــهـــرا والــــــذي سجل 
.10:24

غالين راب

وفـــــي يـــوجـــيـــن بــــواليــــة أوريــــغــــون 
حيث بدأت بطولة الواليات المتحدة 
بجامعة  فيلد  هــايــوورد  مضمار  على 
أوريــــــغــــــون، أحـــــــرز وصــــيــــف الــبــطــل 
االميركي  لقبه  راب  غالين  االولمبي 
الــســابــع تــوالــيــا فــي ســبــاق الــــــ10,00 
في  دقيقة،   28:11:61 مسجال  متر 
ظـــل االتـــهـــامـــات الـــتـــي وجـــهـــت الــى 

مدربه البرتو ســاالزار واليه شخصيا 
وذلك  المنشطات  قوانين  بانتهاك 
فـــي بــرنــامــج "بـــانـــورامـــا" الــــذي بثته 
هــيــئــة االذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة "بـــي بي 
سي" بالتعاون مع موقع "بروبابليكا" 

االميركي على االنترنت.
وقد نفى كالهما هذه االتهامات 
البطل  نفيا قاطعا، وتضامن معهما 
االولمبي لسباقي الـ5000 و10,000 
الــذي يدربه  فــرح  البريطاني مو  متر 

ساالزار ايضا.
ســـبـــاق  فــــــي  راب  وســــــيــــــشــــــارك 

الـ5000 متر كذلك غدا االحد.

دورة كأس األمم األميركية الجنوبية الـ 44 لكرة القدم

غيريرو صعد بالبيرو بثالثية على بوليفيا 3 - 1
هولندا ثامنة مراحل بطولة العالم للدراجات النارية

روسي وزاركو وباستيانيني أوائل املنطلقين اليوم

كرة املضرب : إيستوين - كوبري ورادفانسكا - بنسيتش

ختام الدورة األولى الكبرى يف الشطرنج بنروج
توبالوف بطال 6,5 على حساب أناند 6

التجارب املؤّهلة لبطولة العالم للقوى: بولت غاب عن الـ  100 متر

اصابته  بتسجيله  يحتفل وكريستيان كويفا  اليسار –  الى  باولو غيريرو –  خوسية 
)أ ب( الثالثة للبيرو في مرمى بوليفيا 3 – 1، في تيموكو بتشيلي.  

"موتو  لفئة  لفة  أسرع  تسجيله  "ياماها" عقب  على  روسي  فالنتينو  االيطالي 
جي بي" في التجارب المؤهلة لسباق الجائزة الكبرى لهولندا على حلبة آسن بعد 
ظهر أمس.  )أ ب(

ــــى الــكــبــرى في  بــطــل الـــــدورة األول
فيسيلين  البلغاري  بــنــروج  الشطرنج 
)عن االنترنت( توبالوف.  

موجز دولي
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هاري بوتر نادي "بلو نوت" الشهير يقتحم الصين
إلى املسرح

)و ص ف(

اع��ل��ن ن����ادي "ب��ل��و ن����وت" االم��ي��رك��ي 
ال��ش��ه��ي��ر ل��ل��ج��از ع���زم���ه اف��ت��ت��اح ف��رع 
ل���ه ف���ي ال��ص��ي��ن ح��ي��ث ت���ع���ّول ه��ذه 
المؤسسة الموسيقية المرموقة على 
الميسورين. المستهلكين   شهية 

ويفتتح هذا النادي الذي يعتبر من 
اش��ه��ر ن����وادي ال��ج��از االم��ي��رك��ي في 
ال��ع��ال��م، ف��رع��ه ف��ي بيجينغ ف��ي آذار 
في  يوسع حضوره  ان  على   ،2016
ال���ب���اد خ����ال ال���س���ن���وات ال���ث���اث مع 
اف��ت��ت��اح ف����روع اخ����رى ف��ي شنغهاي 

وتايبه.
كما يعتزم النادي افتتاح فرع له 
السنة المقبلة على شاطئ وايكيكي 
والية  عاصمة  هونولولو  مدينة  في 
ال��ت��ي تعتبر من  ه����اواي االم��ي��رك��ي��ة 
الوجهات المحّببة في شكل خاص 

لدى السياح اآلسيويين.

نوت  "بلو  مجموعة  رئيس  وق��ال 
ان��ت��رت��اي��ن��م��ت" س��ت��ي��ف��ن ب��ن��س��وزان: 
"ه��ل اعتقد أن ثمة طلبا قويا على 
الجاز في الوقت الراهن في الصين؟ 
كا، ليس بالضرورة. لكنني اعتقد 
أن���ن���ا ق�������ادرون ع��ل��ى ال��م��ش��ارك��ة في 
كما  وال��س��وق".  الموسيقى  تطوير 
ل��م يستبعد ب��ن��س��وزان اف��ت��ت��اح ف��رع 

للنادي في كوريا الجنوبية.
المزمع  وسيقام نادي "بلو نوت" 
ق���رب س��اح��ة  ف���ي بيجينغ  اف��ت��ت��اح��ه 
تيانانمن، داخل مبنى تاريخي كان 
في  االميركية  للسفارة  مقرا  سابقا 
على  المطل  المبنى  وه���ذا  الصين. 
ساحة واسعة محدثة، هو احد آخر 
الشواهد على حي المفوضيات الذي 
ض��م ف��ي ن��ه��اي��ة ع��ه��د االم��ب��راط��وري��ة 
الشعبية  ال��ص��ي��ن  ت��أس��ي��س  وح��ت��ى 
الديبلوماسية  الممثليات  مجموعة 

في بيجينغ.

)رويترز(

تسجل شخصية هاري بوتر، أشهر 
ال��ع��ال��م، ظهورها  ف��ي  س��اح��ر صغير 
األول على المسرح في لندن السنة 
المقبلة من خال مسرحية "كيرسد 
تشايلد" التي تم وضعها بالتعاون 

مع المؤلفة ج. ك. رولينغ.

على  حسابها  عبر  رولينغ  وقالت 
"ت��وي��ت��ر" إن ال��م��س��رح��ي��ة ال��ج��دي��دة 
ن��ت��اج ت��ع��اون ب��ي��ن��ه��ا وب��ي��ن ال��ك��ات��ب 
ج���اك ثرون والمخرج جون تيفاني.

أكثر  اق��ول  ان  أري��د  "ال  وكتبت: 
من ذلك ألني ال اريد ان أفسد على 
ستكون  انها  أعلم  ما  المشاهدين. 

معالجة واقعية."

أح����د  ه�����ي  رول����ي����ن����غ  ان  وي�����ذك�����ر 
المؤلفين من أصحاب الكتب األكثر 
من  أكثر  وبيعت  العالم.  ف��ي  مبيعًا 
450 مليون نسخة من سبع روايات 
ل��م��غ��ام��رات "ه����اري ب��وت��ر" وت��ح��ول��ت 
س��ل��س��ل��ة أف�����ام م���ن ث��م��ان��ي��ة أج����زاء 
ح��ص��دت أك��ث��ر م��ن سبعة م��ل��ي��ارات 

دوالر في دور السينما عالميا.

شعار النادي.  )عن االنترنت(

فنان الشارع الفرنسي تيري نوار 
يف معرض عن موسيقى الجاز يف لندن

)و ص ف(

م��ن غ��ي��ت��ارات ع��ل��ى ش��ك��ل اش��خ��اص 
الى موسيقيين مصورين على شكل 
ع��ام��ات م��وس��ي��ق��ي��ة ك��ب��ي��رة، يعرض 
رائد فن الشارع في فرنسا تيري نوار 
اع���م���ااًل ل���ه م��س��ت��وح��اة م���ن موسيقى 
ال��ج��از، ف��ي م��ع��رض "ه����وارد غريفين 

غاليري" في لندن.
وق�����ال ن������وار: "وص���ل���ت ق��ب��ل ستة 
اسابيع الى هنا للتحضير للمعرض، 
ع���ن موسيقى  م��وض��وع��ه  وس��ي��ك��ون 
الجاز" التي يصفها بانها "موسيقى 

ثورية".
وت����ي����ري ن�������وار ه����و اش����ه����ر ف��ن��ان��ي 
أول  والعالم، وهو  فرنسا  الشارع في 
فنان في العالم رسم على جدار برلين 

في عام 1984.
ويستمر المعرض حتى آخر شهر 
القلب  ح���ي ش��وري��دي��ت��ش،  ف���ي  أب 
ال��ن��اب��ض ل��ف��ن��ون ال���ش���ارع "س��ت��ري��ت 

آرتس" في العاصمة البريطانية.
وق�����ال ري���ت���ش���ارد ه������وارد غ��ري��ف��ي��ن 
ال����ع����رض "ه����ذا  ف����ي دار  ال����م����س����ؤول 
ب��ي��ن تيري  ال��ع��اق��ة  ال��م��ع��رض يظهر 

والموسيقى".

سيارات "غوغل" انطلقت...

س��ي��ارات  بتسيير  "غ���وغ���ل"  ب����دأت 
ال����ق����ي����ادة )ال���ص���ورة أ ب( ذات����ي����ة 

ع���ل���ى ط�����رق س��ي��ل��ي��ك��ون ف���ال���ي ف��ي 
منطقة  ف��ي  وت��ح��دي��دًا  كاليفورنيا 
م���اون���ت���ن ف��ي��و ح��ي��ث م��ق��ر ال��ش��رك��ة 
االم���ي���رك���ي���ة ال���ع���م���اق���ة ف����ي م��ج��ال 

المعلوماتية.

وألس���ب���اب ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��س��ام��ة، 
لهذه  القصوى  السرعة  ح��ددت 
ال���س���ي���ارات ب��أرب��ع��ي��ن ك��ي��ل��وم��ت��را 
ف��ي ال��س�����������اع��ة ل��ل��ح��د م��ن االض����رار 
عن  خ��روج��ه��ا  ح���ال  ف��ي  الممكنة 
م��س��اره��ا او اص��ط��دام��ه��ا ب��أي نوع 

من العوائق.
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عقل العويط 

رسالة الى الشاعر الكبير
أيها الشاعر الكبير؛ قرأُت حوارَك في جريدة 
"السفير"، يوم الجمعة 19 حزيران 2015، ولم 
أستمتع ب��ه. م��وق��ف��َك م��ن ال��دي��ن "ال��رس��م��ي"، 
ما ينطوي على نقد تفكيكي جوهري،  بقدر 
��ش��ه��ره، وت��ت��ب��اه��ى ب��ه، إع��راب��ًا ع��ن "خ��روج��َك" 

ُ
ت

اآلن  ف��ي  ينطوي  علمانيتَك،  و...  و"ض��ال��َك" 
ويلغيه.  ال��ن��ق��د،  ه��ذا  ينقض  م��ا  على  نفسه، 
ح��ت��ى ل��ك��أن��َك م��ق��ي��ٌم ف��ي ال��ج��وه��ر م��ن "ب��ع��ض" 
 ل���ه، وم��ت��ّي��ٌم ب���ه، ون��اق��ٌض 

ٌ
ه���ذا ال���دي���ن، ع��اش��ق

ب��اس��م��ه... "ب��ع��َض��ه" اآلخ���ر. ه��ذا ش��أن��َك، وأن��َت 
ح��رٌّ ف��ي��ه. ل��ك��ْن، ه��ل أح���ٌد ي��ع��رف حقًا موقفَك 
المنسحب  "ال��ط��ائ��ف��ة"،  م��ن  العميق  الباطني 
اس��ت��ط��رادًا ع��ل��ى م��وق��ف��َك م��ن ال��ن��ظ��ام ال��ح��اك��م 

عليه؟!  والقائمين 
ل�������م ت�����ع�����د ه���������ذه ال�����م�����س�����أل�����ة، ي�������ا س����ي����دي 
م��ن  ج 

ّ
ال������س������ذ ع����ل����ى  إاّل  ت���ن���ط���ل���ي  ال�����ش�����اع�����ر، 

ال��غ��رب��ي��ي��ن، "ال��م��س��ت��ش��رق��ي��ن"، وع���ل���ى ب��ع��ض 
ال��م��ري��دي��ن ال���ع���رب، ال��م��أخ��وذي��ن ب��ال��ش��ع��ارات 
والكليشيهات، والمواقف األنتي دينية. ربما 
ك���ان األج���در ب���َك، أي��ه��ا األس���ت���اذ، أن تعتزل، 
ت��ك��ف��ي��رًا ع��ن  ت���ع���ت���ذر،  ال���ص���م���ت، أو  ت���ؤث���ر  أو 
ارتكبَتها،  التي  والمعنوية  ال��م��ادي��ة  ال��ذن��وب 
 ش��ع��ب��َك ال��س��وري العظيم، 

ّ
وال ت���زال، ف��ي ح��ق

ع��ن��دم��ا ف��ّض��ل��َت م��ن��ذ ب���داي���ة االن��ت��ف��اض��ة على 
ال��ن��ظ��ام ال��ج��ائ��ر، أن ت��ق��ف، "م��وض��وع��ي��ًا"، إل��ى 
بأن  ال��غ��اش��م،  المستبّد  ق��ل��ب��َك،  حبيب  ج��ان��ب 
جنين،  وه��ي  النقية،  الشعبية  ال��ث��ورة  ن��ح��ْرَت 
���ًا ب���ه���ا، م���ج���ّرح���ًا ب���أدوات���ه���ا، وأه���داف���ه���ا،  م���ن���كِّ
وأب��ري��ائ��ه��ا،  وحالميها،  بمنشديها،  مستخفًا 
وفّاحيها،  وكّتابها،  وشعرائها،  ومناضليها، 
و...  وأطفالها  ونسائها،  وفتياتها،  وعّمالها، 

شهدائها! 
ل����م ت����خ����رج االن����ت����ف����اض����ة ال����س����وري����ة م��ن  ال. 
ت 

ّ
ظل هي  بل  الكبير،  الشاعر  أيها  المساجد، 

ط���وال أش��ه��ر س��ت��ة م��ت��واص��ل��ة، ت��ن��ب��ج��س، كما 
ال��ي��ن��اب��ي��ع، م���ن ال����وج����دان ال��ج��م��ع��ي وال��ش��ع��ب��ي 
العارم. من أوجاع المقابر الجماعية، من األزقة 
ال��ف��ق��ي��رة، م��ن ال��ن��واف��ذ ال��ت��ائ��ق��ة إل���ى الشمس 
والمجهضة  المقموعة  األح���ام  وم��ن  وال��ه��واء، 
ال تستطيع  لكنَك  وأك��ث��ر.  أربعة  عقود  ط��وال 
أن تصّدق، أيها األستاذ، وال تريد أن تصّدق 
كالجوهر،  لطيفًا  نقيًا،  أب��ي��ض،  م��ا،  شيئًا  أن 
غير  ال��س��وري،  الشعب  إي��اه  أن يعطينا  يمكن 
خنوعه ورضوخه للنظام القائم. والحال هذه، 
ال��دي��ون عن  إل��ى تسديد  م��دع��ّوًا  تجد نفسَك 
)م��وض��وع��ي��ًا  تحميه  وأن  األس����دي،  ال��م��ن��دوب 
أي����ض����ًا(، ب��ت��ش��وي��ه ال����ث����ورة ال��م��ن��دل��ع��ة ض����ّده، 
األت��ون  في  بها  وال��زّج  األول،  معناها  وتحريف 

المذهبي. الطائفي 
أن  لَك  هذا ليس غريبًا عنك. فمثلما سبق 
المجهضة،  لكن  المتمردة  بيروت  من  جعلَت 
أحرارها  بين   مهيضة، عندما ساويَت 

ً
ممسحة

وع��ب��ي��ده��ا، ج��ع��ل��َت م��ن ث���ورة ال��ش��ع��ب ال��س��وري 
ال��ن��ق��ي��ة ف��ع��ًا ط��ال��ع��ًا م��ن ل��ح��ى ال��م��ش��اي��خ وليل 
الشاعر  أي��ه��ا  ��َك، 

ّ
ح��ق م��ن  واإلره�����اب.  التكفير 

في  ممعنًا  ه��ذه،  نظريتَك  تواصل  أن  الكبير، 
تشويه صرخة هذا الشعب، وفي تمريغ ثورته 
وال��م��ع��ان��ي،  ال��ب��دي��ه��ي��ات  مفلسفًا  ال���م���غ���دورة، 
م��ض��ف��ي��ًا ع��ل��ي��ه��ا ال��ك��ب��ائ��ر وال��ص��غ��ائ��ر، م��ن أج��ل 
ال��ث��ورة في عينيك، وف��ي عين  أن تصير ه��ذه 

العالم، جريمة موصوفة يجب وأدها!
تستغبيه،  أاّل  عليَك،  ال��ق��ارئ   

ّ
ح��ق من  لكن 

أيها  ��رَك، 
ّ
أذك أن  بعقله. هل يجب   

ّ
وتستخف

ال��ش��اع��ر ال��ك��ب��ي��ر، ب��ق��ص��ي��دت��َك "ال��م��ذه��ب��ي��ة"، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ع��ص��م��اء، ف���ي ال���ث���ورة اإلس��ام��ي��ة 
اإلي��ران��ي��ة )"ال��ع��ل��م��ان��ي��ة"، م��ش ه��ي��ك؟!(، التي 
خ��رج��ْت م��ن ال��م��س��اج��د، ورف��ع��ت ال��راي��ات التي 
ت����وازي راي����ات "داع�����ش" و"ال���ن���ص���رة"، وك��ن��َت 
حريصًا على المناداة بها فوق رؤوس األشهاد، 
رَك بأصدقائك الشعراء الذين 

ّ
أم يجب أن أذك

م��ات��وا ق��ت��ًا، ف��ي ال��ع��ال��م، ألن��ه��م ف��ّض��ل��وا ال��ه��واء 
األح��ام،  وإيقاع  واألناشيد،  واألغاني  الطلق، 

على... التماهي مع وجه الطاغية؟!
ل��ك��ن ال��ت��ذك��ي��ر ال ينفع م��ع��َك أي��ه��ا ال��ش��اع��ر، 
المترف  برج عيشَك  التنظير من  اخترَت  ألنَك 
���َك، وألن����َك ق���ررَت 

ّ
ال��رغ��ي��د، وه���ذا خ��ي��ارَك وح���ق

السوري في  الشعب   
ّ

 تطعن في حق
ّ

أن تظل
أق��ول: يا عيب  الطغيان. في ه��ذا،  التحرر من 

الشوم عليك، أيها الشاعر!
 م����ؤّرخ����ة ب��ال��ص��وت 

ٌ
ل��ق��د ك����ان ث��م��ة ح��ق��ي��ق��ة

والصورة، فَمن يستطيع أن يزّور؟! نعم، كان 
ثمة شعٌب سورّي يغّني ويهزج في الشوارع. 

 ون��س��اء 
ٌ

وك����ان ث��م��ة ش���ّب���اٌن وش���اب���اٌت وأط���ف���ال
 وأح��راٌر وشعراء 

ٌ
وأمهات وأرام��ل وأيتام وأجّنة

 م���ن األح�����ام وال�������ورد. ف��ل��ن ت��ج��دي��َك 
ٌ

وح���ق���ول
والطائفية  الدينية  والتفكيكات  التحليات 
تشويهًا  تمعن  ال��ت��ي  والتأويلية  والفلسفية 
ف���ي ت���اري���خ ال����ث����ورة. ول����ن ي��غ��ف��ر ل����َك ال��ت��اري��خ 
وقوفَك ضّد هذه الملحمة الحالمة التي كانت 

تولد في عيون هؤالء.

أع�����رف ت���م���ام���ًا، وي���ع���رف ال����ث����ّوار ال���س���وري���ون 
كبيٌر جدًا  ومعهم سرٌب  األنقياء،  الحقيقيون 
والعرب  واللبنانيين  السوريين  المثقفين  من 
اليوم  تعد  لم  السورية  الثورة  أن  المغدورين، 
 ح���ق���ة، وه�����ذا ب��ف��ض��ل أم���ث���ال���َك. ف��ش��ك��رًا 

ً
ث�����ورة

ألفعالَك الحميدة، أيها الشاعر. 
ب���ع���دم���ا ق���������رأُت ح����������وارَك األخ�����ي�����ر ه������ذا ف��ي 
"السفير"، وقبله مواقفَك المتكررة إياها، منذ 

سنة، وسنتين، وث��اث، وأرب��ع، أق��ول: ليتَك، 
تطلب  أو  ال��ص��م��ت،  ت���ؤث���ر  أو  ت��ع��ت��زل،  اآلن، 

الغفران، أيها الشاعر الكبير.
ل���ك���ن م����أس����ات����َك م�����زدوج�����ة، ي����ا أدون����ي����س. 
والتاريخية  الدينية  الزجاجة  عنق  ف��ي  ف��أن��َت 
عنقها  من  الخروج  ال  يجديَك  ول��ن  والفكرية، 
وال ال���ن���زول إل����ى ال��ق��ع��ر. ه����ذه ل��ع��ن��ة ال��ت��اري��خ، 

فاثمل بها! 

¶¶¶

ليتها لم تدخل إلى المجلس!
ب��اح��ت��راٍم وتقدير  ال��م��ح��ت��رم؛  ب��ري  األس��ت��اذ نبيه 
ك��ب��ي��ري��ن، ل��ك��ْن ب���ذه���وٍل واس��ت��ن��ك��ار ش��دي��دي��ن، 
أكتب إليكم، بصفتي مواطنًا أرى في مقّر مجلس 
النّواب ملجأ أخيرًا للقيم المدنية والديموقراطية، 

ال مستودعًا للعراضات الطائفية.

لم يكن يليق بمجلس النواب هذا، أن يفتح 
بابه لاحتفاالت الدينية، وال للتطوافات، وإن 
تكن لعذراء فاطيما، أو لسواها. كان األجدى 
إل����ى أن   - األب����د  إل����ى  م��غ��ل��ق��ًا – وإن   

ّ
ي���ظ���ل أن 

إي��ران مثًا، أو  ال��ب��اد؛  يوعز أحدهم من خ��ارج 
السعودية، أو الجهتان في اآلن نفسه؛ بوقف 
بانتخاب  ويسمح  "الديموقراطية"،  المهزلة 
رئيس، أو يومئ إلى مقاطعي الجلسات بأن ال 

لزوم بعد اآلن للمقاطعة!
م��ا رأي���ك���م، ي��ا ص��اح��ب ال��ع��ط��وف��ة، ل���و، غ��دًا، 
ب����اب "6 و6 م���ك���رر" -  ب��ع��ض��ن��ا – م���ن  ط���ال���ب 
راي��ة  ال��ك��ري��م،  ال��م��ج��ل��س  م��ب��ن��ى  ب���أن يستقبل 
ال��ش��ه��ي��دي��ن ال��ح��س��ن وال���ح���س���ي���ن، ل��ت��ب��ري��ك��ه، 
الممتنعين من  الوحي يهبط على عقول   

ّ
لعل

العقدة،  فتنفّك  ال��رئ��ي��س،  انتخاب  ع��ن  أه��ل��ه 
وتتسّهل األمور، فتمّر الصندوقة على النواب 
األك�������ارم وي���ف���وز أح���ده���م ب��غ��ال��ب��ي��ة ال��ث��ل��ث��ي��ن؟ 
وف��ق المنطق ذات���ه، م��ا رأي���َك، ال ف��ّض ف��وك، 
محرابه، كي  في  ق 

َّ
عل

ُ
ت الله"،  إاّل  إل��ه  "ال  براية 

ال أس��ت��ع��ي��ن، وال��ع��ي��اذ ب���ه، ب���راي���ات "داع����ش" 
و"النصرة" و"جيش الفتح" وهلّم؟!

قّبح الذين جاؤوا بتمثال سيدة فاطيما إلى 
ساحة المجلس، وأقحموا المبنى الذي يسهر 
المدنية،  ال��دول��ة  قوانين  تطبيق  على  نظريًا 
الجناح،  مكسور  يغفو  لكن  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة، 

عاجزًا عن إكمال نصابه!
م��ن ب��اب ال��م��رارة ال���س���وداء، ال��ت��ي تقطر من 
القلوب المفطورة وجعًا على الباد، ما رأيكم، 
والمرسلين،  لألنبياء  مكانًا  المجلس  جعلنا  لو 
يجترحون  وتماثيلهم،  ص��وره��م،  ه��ؤالء،   

ّ
لعل

قريبًا جدًا  لنا  المنتظرة، فيكون  األعجوبة  لنا 
 للجمهورية؟! 

ٌ
رئيٌس جليل

عمليًا،  ه��و،  ال��ن��واب  مجلس  أن  كلنا  ن��ع��رف 
م��ق��ّر أه���ل ال��ط��وائ��ف وال��م��ذاه��ب ط����ّرًا، وليس 
ال��ت��ع��ري��ف. ه��ذا  ف��ي  إاّل  األم����ة،  ل��ن��واب  مجلسًا 
أم  والداني، شاء بعضنا  القاصي  يشهد عليه 
ن��ع��رف أن األم���ور ق��د ت��ص��ل بنا  أب���ى. لكننا ال 
إلى هذا الدرك من االنحطاط المهلِوس، نحن 
 نستتر بها، حتى لو كانت 

ً
الذين نريد حصانة

خرقة ممزقة، أو ورقة توت.
ال أريد أن أحرج دولتك. عندك من دواعي 
اإلحراج ما تنوء تحته الجبال العاتيات. لكني 
أحببُت أن أرسل إلى عطوفتَك هذا االحتجاج، 
ل��ي��ع��رف ب��ه أه���ل ف��اط��ي��م��ا ق��ب��ل س��واه��م. راج��ي��ًا 
أن ت���ت���ق���ّب���ل رس���ال���ت���ي ه�����ذه ب���رح���اب���ة ص����درك 

المعهودتين. وديبلوماسيتك 

¶¶¶

فلتذهب المكتبات إلى الجحيم!
في  األع����رق  ال��ب��اري��س��ي��ة  المكتبة   ،La hune
حي سان جرمان، أغلقت أبوابها نهائيًا. هذه 
الثقافي  الباريسي  الوجه  على  مهينة   

ٌ
صفعة

الذي ال تليق به مثل هذه الصفعات. مكتبة 
الفرنسية،  للمؤسسات  ينبغي  ك��ان  ك��ه��ذه، 
من  لحفظها  تتجند  أن  وال��خ��اص��ة،  ال��رس��م��ي��ة 
ما  على  فرنسا،  تعد  ل��م  فرنسا  لكن  االن��دث��ار. 

يبدو. 
 La hune واج�����ه�����ات  إن  ن����ق����ول  ل����ل����ذك����رى 
المقهيين  بين  تتهادى  مضى،  ما  في  كانت 
��ق��ل��ت إل����ى زاوي�����ة م���ن زواي����ا 

ُ
ال��ش��ه��ي��ري��ن، ث���م ن

ال��س��اح��ة ال��ع��ري��ق��ة. أم����ا اآلن ف��ل��م ي��ع��د ع��ن��دن��ا 
ال��ج��وه��ري،  الحبر  إل��ى  منها  ن��دل��ف  "مصطبة" 
 l ecume des الصفحات"،  "زب��د  إاّل  هناك، 

pages، التي على مقربة. 
ب����اري����س ال����ت����ي ت���ج���رف���ه���ا واج�����ه�����ات ال���م���وض���ة 
المترفة، إيذانًا بغروب شمس الزمن الجميل، 
وأن��ه��ا تغدر  ل��ذات��ه��ا،  أن��ه��ا تتنكر  ي��زع��ج��ه��ا  ال 

بذاتها. 
التي عندنا،  الثقافية  أكثيٌر أن تكون بيروت 

ليست وحدها التي تموت؟! 

¶¶¶

شمس
سِرج الليل 

ُ
إذا شمُسِك في رأسي، فبأّي قمٍر أ

لترقد شمُسِك؟! 
¶¶¶

مذ شمُسِك في رأسي، ما عدُت أنام في رأسي!
¶¶¶

م���ا ع����دُت أرى  ... وألن ش��م��س��ِك ف���ي رأس����ي، 
العالم! بشمس 

akl.awit@annahar.com.lb

CMYK

هجرة 
المسيحيين 

لوحة ألمين الباشا.
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هجرة 
املسيحيين

محمود الزيباوي

ته 
ّ
مدون على  ورد  غ��س��ان  األب  ح��ل��ب، كتب  م��ن 

تعليقًا عاد من خاله إلى زمن نزوح ابناء انطاكيا 
م����ن م��دي��ن��ت��ه��م ع���ن���د دخ������ول ال���ج���ي���ش ال��ت��رك��ي 
ل����واء االس���ك���ن���درون ب���ق���رار م���ن ع��ص��ب��ة األم����م في 
المعمرين  اح��د  ع��ن  ال��ك��ات��ب  نقل  ال��ع��ام 1939. 
حلو  "اسمك  يقول:  بالعامية  شعرًا  االنطاكيين 
يا انطاكي/ بيشفي العليل هواكي/ واللي حرمني 
وامشيتو  حلب  درب  عيونو/  ن��ور  يحرمه  ي��اك��ي، 
���و س���ج���ر زي����ت����ون����ي/ ح���اج���ي ت��ب��ك��و وت���ن���وح���و، 

ّ
ك���ل

ب��ي��رج��ع��وا ي��ا ع��ي��ون��ي/ درب ح��ل��ب وامشيتو  ب��ك��را 
��و س��ج��ر ع��ن��اب��ي/ ح��اج��ي تبكو وت��ن��وح��و، بكرا 

ّ
ك��ل

ب��ي��رج��ع��و ال���ع���زاب���ي". وأرف�����ق ال��ك��اه��ن ه���ذا ال��ن��ص 
الروم  طائفة  أبناء  من  الاجئين  بأعداد  ببيانات 
دار  المسجلين حصرًا في سجات  األرث��وذك��س 
المطرانية للعام 1939. تضم هذه القائمة 539 
من  انطاكيا، 192  مدينة  من  منها 284  عائلة، 
مدينة االسكندرون، 39 من مدينة السويدية، 
10 م���ن ق��ري��ة ال���ص���وري���ة، 7 م���ن ف����رق خ����ان، و3 
م��ن ارس����وز. نقل األب غ��س��ان ورد ه��ذه األرق���ام، 
وأض����اف: "ال��ب��ي��ان��ات م��أخ��وذة م��ن سجل مهجري 
ل����واء االس���ك���ن���درون ال��م��ح��ف��وظ ف���ي م��ط��ران��ي��ت��ن��ا، 
وال��ت��واري��خ  ب��األس��م��اء  مفصلة  البيانات  ب��أن  علمًا 
ومفهرسة بحسب الترتيب الذي نشرته، وهؤالء 
وغيرهم كثيرون جدًا هجروا واستقروا في جميع 
المدن السورية واللبنانية رفضًا للهوية التركية، 
بيوتهم  ت��ارك��ي��ن  ال��س��وري��ة  بهويتهم  وت��م��س��ك��ًا 
وأعمالهم وأراضيهم. واآلن أي درب سيسلكون؟ 
وه��ل يتحمل االن��س��ان نكبة هجرتين خ��ال مئة 
ع�����ام؟ وال���ه���ج���رة ت��ع��ن��ي ش����رخ ال��ع��ائ��ل��ة ال���واح���دة 
وت��ج��زي��ئ��ه��ا وت��ف��ت��ي��ت��ه��ا، وت��ع��ن��ي خ���س���ارة ج��ه��ود 
بدأ  الصفر في حين  للبداية من نقطة  األج��ي��ال 

االحفاد حصد ثمار تعب االجداد". 

الهجرات المتالحقة
ك��ت��ب غ��س��ان ورد ه���ذا ال��ت��ع��ل��ي��ق ب��ال��ت��زام��ن مع 
ان��ع��ق��اد اج��ت��م��اع ك��ن��س��ي ف���ي دي���ر س��ي��دة الجبل 
ومنهم  السوريين،  المسيحيين  أوضاع  لمناقشة 
إن  ال��ق��ول  ويمكن  األخ���ص،  على  مسيحيو حلب 
إليه  ال��ذي وصلت  ال��واق��ع  ب��م��رارة  كلماته تختزل 
اختاف  على  السوريين  المسيحيين  ح��ال  اليوم 
طوائفهم. في نيسان الماضي، شارك الرئيسان، 
ال��ف��رن��س��ي ف��رن��س��وا ه��والن��د وال���روس���ي فاديمير 
بوتين، في مراسم إحياء الذكرى المئوية لمذابح 
األرم������ن ال���ت���ي أق��ي��م��ت ف���ي ال��ع��اص��م��ة األرم��ي��ن��ي��ة 
ي��ري��ف��ان. ووض��ع��ا زه����رة أم����ام ال��ن��ص��ب ال��ت��ذك��اري 
يد  على  األرم���ن  شهدها  ال��ت��ي  المذبحة  لضحايا 
األتراك في العام 1915. في ذلك الزمن، انتهجت 
"ج��م��ع��ي��ة االت����ح����اد وال���ت���رق���ي" س��ي��اس��ة "ت��ت��ري��ك 
المكان"، وأّدت هذه السياسة إلى هاك ثاثمئة 
ل بين خريف 1915 وشتاء 1916. وصل  ألف ُمرحَّ
ال��ن��اج��ون إل���ى ح��ل��ب، وم��ن��ه��ا ت����وزع بعضهم على 
دم��ش��ق وح���م���اه وح���م���ص، ب��ي��ن��م��ا اس��ت��م��ر تهجير 
األرمن إلى األردن وحوران من جهة، وإلى الموصل 
وب��غ��داد م��ن جهة أخ���رى. ات��خ��ذت ق��ي��ادة الحلفاء 
واس��ع في  لين بشكل  المرحَّ بإعادة  ق��رارًا يقضي 
كانون الثاني 1919. أدى تدفق األرمن على حلب 
إلى إثارة حفيظة األوساط اإلسامية المتشددة، 
تبعه اندالع مواجهات خطيرة في لواء اسكندرون 

المحليين، ونشوب حرب  مع السكان المسلمين 
ف���ي ح��ل��ب أوق���ف���ه���ا ت���دخ���ل ال��ج��ي��ش ال��ب��ري��ط��ان��ي 
المباشر. أمل األرمن المهّجرون ببناء موطن جديد 
فرنسا خذلتهم وضّحت  لكن  كيليكيا،  في  لهم 
لتأمين سيطرتها على سوريا ولبنان.  بكيليكيا 
أدى تبدل السياسة الفرنسية إلى هجرة جماعية 
��م 

ّ
م���ن كيليكيا ف���ي ات���ج���اه س���وري���ا ول��ب��ن��ان، ون��ظ

الفرنسيون ه��ذه ال��ه��ج��رة، ف��ع��اد ع��ش��رات األل��وف 
المنفى في سوريا  إل��ى  األرم��ن في غالبيتهم  من 
ول��ب��ن��ان، وذل���ك ب��ع��دم��ا أع��ي��د إي���واؤه���م ق��ب��ل ث��اث 
سنوات في كيليكيا. في المقابل، أدت السياسة 
الكمالية إلى استمرار هجرة أرمن تركيا في اتجاه 
سوريا في العشرينات، ولم تتوقف هذه الحركة 

إال في مطلع الثاثينات. 
في لبنان كما في سوريا، وجد األرمن المهّجرون 
أن��ف��س��ه��م م���ع أرم����ن اس��ت��ق��روا ف���ي ه���ذه األراض����ي 
م��ن��ذ زم���ن ط��وي��ل. ك���ان أرم���ن ل��ب��ن��ان "األص��ل��ي��ون" 
خاضعين لسلطة بطريرك القدس األرمني، بينما 
��رون ت��اب��ع��ي��ن ل��ك��اث��ول��ي��ك��وس��ي��ة بيت  ك���ان ال��م��ه��جَّ
كيليكيا األكبر، وكان مقر هذه الكاثوليكوسية 
في مدينة سيس منذ أواخر القرن الثالث عشر، 
إل��ى حلب، ثم إلى  ثم انتقل بعد ح��وادث 1915 
ال���ق���دس، وارت���ح���ل إل���ى أض��ن��ة ب��ع��د 1918 لفترة 
بطريرك  تخلى  العشرينات،  نهاية  ف��ي  وج��ي��زة. 
عن  وتنازل  "المشرق"،  في  عن سلطته  القدس 
ممتلكاته في بيروت ودمشق والاذقية لمصلحة 
ات���خ���ذت   ،1930 ال����ع����ام  ف����ي  ال���ك���اث���ول���ي���ك���وس. 
"كاثوليكوسية بيت كيليكيا األكبر" مقرًا دائمًا 
لها في انطلياس، وتزامن هذا القرار التاريخي مع 
مختلف  تنظم  متعددة  أرمنية  مؤسسات  إق��ام��ة 
ش������ؤون ال���ح���ي���اة ال���داخ���ل���ي���ة ل��ل��ط��ائ��ف��ة. ف����ي زم���ن 
االنتداب الفرنسي، تحول األرمن مواطنين بعدما 
كانوا غرباء، وجاء هذا التحول نتيجة مادتين نص 
عليهما اتفاق معاهدة لوزان في تموز 1923، وهما 
المادة الثاثون والمادة الثانية والثاثون. شّكل 
"ت��وط��ي��ن" األرم���ن "أم���رًا واق��ع��ًا" فرضه االن��ت��داب، 
يتخلوا  أن  األرم��ن من دون  اندمج  النهاية،  وف��ي 
عن خصوصيتهم. تحولت مخيمات الاجئين إلى 
"مشروع  ولبنان ضمن  في سوريا  أحياء حضرية 
إسكان األرمن النهائي" في هذين البلدين. بعد 
عقود من الزمن، سكن هذه األحياء "مهّجرون" من 
الظروف  لكن  واألك��راد،  والشيعة  الفلسطينيين 
ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة ال��م��غ��اي��رة ل���م ت����ؤدِّ إل���ى "عملية 
ان���دم���اج س��ل��م��ي". ع��ل��ى ال��ع��ك��س، أص��ب��ح��ت ه��ذه 
ان��دالع  الهجرات مصدر ص��راع��ات، وساهمت في 
الحرب الداخلية التي عصفت في لبنان. إثر هذه 
المسيحي،  الوجود  ثقل  الطويلة، ضعف  الحرب 
وضعف معه ثقل ال��وج��ود األرم��ن��ي. عانى األرم��ن 
من الحرب اللبنانية في األمس القريب، وهم اليوم 
بضراوة  المتواصلة  السورية  ال��ح��رب  م��ن  يعانون 
منذ أرب��ع س��ن��وات. يتجلى ذل��ك بنوع خ��اص في 
حلب حيث ضعف الحضور األرمني بشكل كبير، 

وبات اليوم مهددًا بالتاشي. 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع إح��ي��اء ال��ذك��رى ال��م��ئ��وي��ة لمذابح 
األرمن، أحيا اآلشوريون "الذكرى المئوية لإلبادة 
الجماعية اآلشورية"، وبدت حالهم اليوم أسوأ بما 
ال ُيقاس من حال األرمن. في القرن التاسع عشر، 
عانت هذه الجماعة من الجوار الكردي، وتعرضت 
للذبح على يد أمير بهتان الكردي بدر خان بك، 

أب��راه��ام  ع��ش��ر  ال��س��اب��ع  ش��م��ع��ون  بطريركهم  فلجأ 
إلى باد ف��ارس في سهل أورميه. تجددت هذه 
المذابح خال الحرب العالمية األولى، حين تحالف 
اآلشوريون مع الروس، وأعلن بطريركهم شمعون 
األك��راد  ال��ث��ورة، فهاجمهم  بنيامين  التاسع عشر 
التراجع والتقهقر. في  واألت��راك، وأرغموهم على 
الحدود السياسية  العشرينات، ظهرت  منتصف 
ل��ك��ي��ان ال��ع��راق ال��ج��ي��د، وب���ات اآلش���وري���ون ال��ذي��ن 
روا من حكاري خارج الموطن الذي أقاموا فيه  ُهجِّ
ال��ق��وم��ي وال��دي��ن��ي.  ط��وي��ًا وج��ع��ل��وا منه موقعهم 
ًا  ّسمت باد ما ين النهرين، وباتت حكاري جزء

ُ
ق

من تركيا، وخسر اآلشوريون حلمهم المستحيل 
العام  ف��ي  نينوى.  ف��ي سهل  بإنشاء وط��ن قومي 
ب�����"ث����ورة اآلش���وري���ي���ن"،  1933، ح����دث م���ا ُدع�����ي 
الباد  بمذابح في شمال  "الثورة"  وتسببت هذه 
ق���ض���ى ف��ي��ه��ا ن���س���اء وأط����ف����ال وش����ي����وخ. ت��ش��ت��ت 
اآلشوريون وتبنوا خطابًا قوميًا ضيقًا ساهم في 
ال  مبعثرة  هزيلة  أقلية  إل��ى  فتحولوا  تهميشهم، 
هذه  وج���دت  األرض.  على  فاعلة  ق��وة  أّي  تملك 
العربي  ال��ك��ردي  ال��ص��راع  داخ���ل  نفسها  الجماعة 
 أخرى ضحية 

ً
في زمن صدام حسين، ووقعت مرة

ه����ذا ال���ص���راع ب��ع��د ان��ه��ي��ار ال���دول���ة ال��ع��راق��ي��ة في 
السنوات األخيرة،  وها هي اليوم تشهد اندثارها 
ف��ي خريف  المطبق.  العالم  أم���ام صمت  اال��س��ري��ع 
إلى تهجير  الفائت، عمد تنظيم "داع��ش"  العام 
المسيحيين من الموصل وسنجار وسهل نينوى. 
ال���ي���وم، ي��ت��واص��ل ه���ذا المسلسل م��ع إف����راغ ق��رى 
الخابور من اآلشوريين، وهم في مجملهم ناجون 
العراقي  الجيش  نفذها  ال��ت��ي  م��ج��زرة سميل  م��ن 
ف��ي ال��ع��ام 1933 ب��ق��ي��ادة ال��ج��ن��رال ب��ك��ر ص��دق��ي. 
األل��وف من اآلشوريين،  الحملة على  قضت ه��ذه 
وشّردت البقية الباقية منهم، وها هي اليوم تعود 
بشكل آخر لتقضي على من تبقى من هذه البقية 
الجماعية  لإلبادة  المئوية  "الذكرى  في  التعيسة 

اآلشورية".

في مهب االقتالع
ع����رف ال���س���ري���ان ح�����ااًل م��ش��اب��ه��ة ل���ح���ال األرم����ن 
ال��م��ع��اص��ر، والغالبية  واآلش��وري��ي��ن ف��ي ت��اري��خ��ه��م 
أوروب��ي��ة فتحت لهم  ف��ي دول  ال��ي��وم  منهم باتت 
المقابل،  في  األخيرة.  العقود  في  الهجرة  أب��واب 
تعيش الطوائف المسيحية "الكبيرة" في سوريا 
م��ا أص��اب  ال��ذع��ر، وتخشى أن يصيبها  م��ن  ح���ااًل 

مسيحيي العراق الذين باتوا "في مهّب االقتاع" 
بحسب تعبير وسائل اإلعام العالمية والمحلية. 
في العام 1994، صدر عن دار "فايار" الفرنسية 
ك���ت���اب م���ن أل����ف ص��ف��ح��ة ع���ن���وان���ه "ح���ي���اة وم���وت 
مسيحيي الشرق"، حمل دعوة صريحة إلى "نقل" 
الغرب. ج��اءت هذه  إل��ى  المسيحيين من أرضهم 
بيار فالونيي، وهو اسم  بتوقيع جان  "ال��دراس��ة" 
مستعار لديبلوماسي فرنسي معروف لم يشأ أن 
المقدمة  ف��ي  مباشر.  بشكل  هويته  ع��ن  يفصح 
التي وضعها، رأى المؤلف أن العالم العربي ال يزال 
يقوم على سياسات رجعية هي األكثر تحجرا في 
العالم، وذلك في وقت اتجهت فيه آسيا وأميركا 
وأض���اف:  عميق،  ت��ح��ول  نحو  وأفريقيا  الاتينية 
العالم اإلسامي سيظل غريبًا عن  "قريبا، وحده 
الحداثة، وحدها الباد العربية وايران ستبقى آخر 
للسخرية،  مثيرة  بخفة  للديكتاتوريات".  م��رّب��ع 
ال��ي��ون��ان��ي��ة  ال���ح���ض���ارة  ش���م���س  أن  ال���ك���ات���ب  رأى 
أشرقت قديمًا في العالم العربي اإلسامي بفضل 
مسيحيي الشرق وحدهم، وأن غروب هذه الحضارة 
جاء نتيجة لخنق المجتمعات المسيحية في هذا 
ال��ع��ال��م. وق���ال ف��ي خ��ت��ام م��ق��دم��ت��ه: "م��ه��م��ا كانت 
أن  أي ش��ك  م��ن دون  علينا  األم���ر،  صعوبة تقّبل 
نهنئ انفسنا بمجيء مسيحيي الشرق إلى العالم 
العظيمة  بطاقاتهم  العالم  ه��ذا  وإثرائهم  الغربي 

ال��ش��أن، ب���داًل م��ن أن ي��س��ت��م��روا ف��ي ح��ي��اة تافهة 
الطرح حفيظة  أث��ار هذا  أرضهم".  ومهّددة على 
الكثيرين، وأعلن عدد مهم من كبار المسؤولين 
أكثر من  له. بعد  الكنسية رفضهم  الشؤون  في 
ع��ش��ري��ن س��ن��ة، ي��ب��دو ه���ذا ال��ط��رح "منطقيا" في 
الجامع وصعود  زمن اعان وفاة الخطاب الوطني 
الهويات الدينية اإلسامية اإلقصائية، ونخال أن 
ال��دول األوروبية قد تبّنته أخيرًا بشكل أو بآخر، 

على ما تشهد الحوادث األخيرة.
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  أع��ل��ن��ت  ال���م���اض���ي،  آذار  ف���ي 
تأشيرة  وخمسمئة  أل��ف��ًا  منحت  أن��ه��ا  الفرنسية 
الحكومة  أعربت  مذ  الشرق  من  لمسيحيين  لجوء 
أف��راد من هذه  عن عزمها على تشجيع استقبال 
"األقليات المضطهدة" في نهاية تموز، وأكدت 
وص����ول "ال����ف ش��خ��ص ح��ت��ى اآلن" إل����ى ف��رن��س��ا. 
ال���وزارة حضره نحو  اقيم في حدائق  في احتفال 
مئتي مسيحي وصلوا من العراق وسوريا، خاطب 
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند المدعوين وقال: 
الرغبة في  التام، هذه  "أود أن أرحب باندماجكم 
أن تكونوا هنا في فرنسا، وأن تقدموا مواهبكم 
وثقافتكم حتى تكونوا مفيدين لفرنسا". وقال 
المناسبة:  برنار كازنوف في هذه  الداخلية  وزير 
"أن���ت���م ج��م��ي��ع��ا ع��ل��ى ال���رح���ب وال���س���ع���ة"، ورأى أن 
لتنظيم  الضحايا األوائل"  بين  هم  "المسيحيين 
إلى  بولونيا  انضمت  آذار،  اإلسامية. في  الدولة 
أب��واب��ه��ا الستقبال  ال��ت��ي تفتح  ال���دول األوروب���ي���ة 
ايفا  الشرق، واعلنت رئيسة حكومتها  مسيحيي 
كوباتش ان بادها ستستقبل "ستين عائلة من 
الاجئين السوريين المسيحيين"، وأوضحت بعد 
"القرار واضح، سنستقبل  ان  اجتماع لحكومتها 
في البداية ستين عائلة وعلينا اعداد برنامج زمني 
المسيحيون  "ال��ي��وم  واض��اف��ت:  للتحرك".  دقيق 
سوريا،  في  وحشي  الضطهاد  يتعرضون  الذين 
بولونيا  ه��و  مسيحي  بلد  يتحرك  أن  يستحقون 
بسرعة ويقدم إليهم المساعدة". بحسب وكاالت 
األن���ب���اء، ات��خ��ذت ال��ح��ك��وم��ة ال��ب��ول��ون��ي��ة ه���ذا ال��ق��رار 
غ��ي��ر حكومية  ب��ول��ون��ي��ة  اق��ت��رح��ت منظمة  ب��ع��دم��ا 
 300 استقبال  الحكومة  على  "ايستيرا"  تسمى 
نحو 1500 شخص،  اي  عائلة سورية مسيحية، 
ان  م��وض��ح��ة ان كلفة س��ف��ره��م واق��ام��ت��ه��م يمكن 
وم��ؤس��س��ات  ال��خ��ي��ري  للعمل  م��ن��ظ��م��ات  تغطيها 
وك��ن��ائ��س. ك���ذل���ك، ط��ل��ب��ت ك��وب��ات��ش دع��م��ًا من 
هؤالء  استقبال  يمكنها  التي  المحلية  المجالس 

الاجئين، وقالت: "نريد ان يجد هؤالء االشخاص 
ش����روط ح��ي��اة الئ��ق��ة وان ي��ك��ون ل��دي��ه��م ام��ك��ان 
بأبنائهم". يجدر  البولونيية والعناية  اللغة  تعلم 
القول هنا أن بولونيا، مثل معظم دول منطقتها، 
ع����ارض����ت ال���ن���ظ���ام ال������ذي اق���ت���رح���ت���ه ال��م��ف��وض��ي��ة 
ال��دول  لتوزيع حصص لاجئين على  األوروب��ي��ة  
االع��ض��اء في االت��ح��اد األوروب���ي في منتصف أي��ار، 
الجئين  الستقبال  استعدادها  أعلنت  أنها  غير 

على أساس طوعي. 
تحت عنوان "في وداع األقليات"، كتب غسان 
ش��رب��ل أخ���ي���رًا ف���ي ص��ح��ي��ف��ة "ال���ح���ي���اة": "أي��ق��ظ��ت 
اإلطالة المدوية ل�داعش وأشباهه ذعر األقليات. 
النزاع  ح��دة  اإلقليم  اإلي��ران��ي في  الهجوم  ضاعف 
ال��س��ّن��ي - ال��ش��ي��ع��ي. اح��ت��م��ت األق��ل��ي��ات ال��ك��ب��رى 
مجازفات  ف��ي  وان��دف��ع��ت  وتحالفاتها  بأسلحتها 
كبرى مضطرة حينًا ومختارة أحيانًا. وضع العرب 
ال��س��ّن��ة ف���ي ال���ع���راق ل��ي��س س��ه��ًا ع��ل��ى اإلط����اق. 
السنية في  بالكتلة  اللبناني  الله"  "ح��زب  ص��دام 
األقليات  أم��ا  اإلط���اق.  سوريا ليس بسيطًا على 
والرصيد  الجغرافي  والعمق  األنياب  تعوزها  التي 
ومن  قاتلة.  ل��خ��س��ارات  مرشحة  فتبدو  السكاني 
ي����دري ف��ق��د ن��ك��ون ف���ي م��وس��م وداع األق��ل��ي��ات. 
أقاليمها  إلى  القادرة ستهاجر  الكبيرة  األقليات 
واألق��ل��ي��ات ال��ص��غ��ي��رة ال��ع��اج��زة ستجهز ج����وازات 
العروبة  س��ق��وط  ال��ب��ح��ر.  لعبور  اس��ت��ع��دادًا  السفر 
الحضارية الرحبة نكبة لألكثريات واألقليات معًا. 
شيوع التطرف المذهبي يعزز النكبة ألنه ينسف 
نكبة  تتضاعف  ال��دول��ة.  مظلة  تحت  اللقاء  حلم 
لسحرة  قيادها  تسلس  حين  الصغيرة  األقليات 
ص��غ��ار أص��اب��ت��ه��م ل��وث��ة ادع����اء األدوار ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ولشرهين مقامرين يصّرون على احتكار الوليمة 

حتى ولو سبحوا في دم من يزعمون إنقاذهم".
في مناسبة الذكرى السنوية األول��ى لسيطرة 
الموصل،  قال  على  اإلسامية"  ال��دول��ة  "تنظيم 
المطران بطرس موشي رئيس أساقفة السريان 
يفتح  أن  الغرب  "على  الموصل:  في  الكاثوليك 
من  األق��ل��ي��ات  م���ن  وغ��ي��ره��م  للمسيحيين  أب���واب���ه 
ق��ادر على مضاعفة  إن ك��ان غير  ال��ل��ج��وء،  طالبي 
جهوده في مواجهة الدولة اإلسامية، ومع ذلك، 
ل أن نبقى في العراق، ونكون محميين  فإننا نفضِّ
هنا". وأض��اف: "أشعر وكأني أحلم، أو كأني في 
ح��ال��ة س��ك��ر. ال أس��ت��ط��ي��ع أن أف��ه��م م���ا ي����دور من 

حولي. إنه كابوس".

اخُتتمت القمة المسيحية 
المشرقية في دمشق 
بإصدار "نداء المريمية" 

الذي طالب فيه البطاركة 
المجتمع الدولي "بتحمل 

مسؤولياته في إيقاف 
الحروب"، و"إيجاد حلول 

سلمية وسياسية للنزاعات 
القائمة والعمل الجدي على 

إعادة النازحين والمهجرين إلى 
بيوتهم وممتلكاتهم وحماية 
حقوقهم كمواطنين". في 

الواقع العملي لألمور، يجري 
عكس ما انطوت عليه هذه 
الدعوة، حيث تتدفق قوافل 

المهاجرين المسيحيين إلى 
أصقاع المعمورة بدعوة 

صريحة من الدول األوروبية، 
الكبيرة منها والصغيرة. 

تعيش الطوائف المسيحية 
"الكبيرة" في سوريا حااًل من 

الذعر، وتخشى أن يصيبها ما أصاب 
مسيحيي العراق الذين باتوا "في 

مهّب االقتالع" بحسب تعبير وسائل 
اإلعالم العالمية والمحلية

لوحة اللياس الزيات.

معلوال بريشة فاتح المدّرس.

لوحة اللياس الزيات. معلوال، لوحة لجورج مرعب.

المسيح، لوحة لفاتح المدّرس.
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كان عمري خمس سنوات عندما استولى 
حافظ األسد على السلطة. بعد عام فقط 
ك��ن��ت ف��ي ال��ص��ف األول االب���ت���دائ���ي، وم��ع 
ال��ل��غ��ة وك��ل��م��ات��ه��ا ك��ن��ا نتعلم ح��ّب  ح���روف 

القائد. 
الهادئة  بلدتي  ك��ان��ت  األي���ام  تلك  ف��ي 
ك��ع��ج��وز ش��ك��ًا، وال��م��ش��اغ��ب��ة ك��ن��م��ر ب���ّري، 
ال ت���ع���رف م���ن ال��خ��ب��ز س����وى خ��ب��ز األف�����ران 
ال��خ��اص��ة، ف��ت��ق��رر إن��ش��اء ف���رن ف��ن��ي إلن��ت��اج 
ال���خ���ب���ز "ال����م����رق����د". ل���م ن���ك���ن ن���ع���رف ن��ح��ن 
لوال  التاريخي  الحدث  أهمية هذا  الشعب 
ق��دوم محافظ ح��م��اه. ف��ي تلك األي���ام كنا 
في الصف الرابع االبتدائي، وألن المحافظ 
ن افتتاح الفرن كان ال بّد من 

ّ
قادم ليدش

أن نستقبله على أحسن ما يكون. هكذا 
قررت شعبة الحزب في المنطقة. 

ع��ل��ي��ن��ا. س��ج��ل  ال���ري���اض���ة  م�������دّرس  دار 
ن���ا وق�����ال ل��ن��ا غ����دًا س��ت��ك��ون��ون في  أس���م���اء
اس��ت��ق��ب��ال ال��م��ح��اف��ظ. وب����دأ ي��درب��ن��ا على 
ح��ف��ظ أغ��ان��ي االس��ت��ق��ب��ال ال��ط��ائ��ع��ي��ة من 
ع���ي���ار: "أه�����ا ب��ي��ك��م أه����ا ب��ي��ك��م ط��ائ��ع��ن��ا 
ب��ت��ح��ي��ي��ك��م". ح��ف��ظ��ن��ا األغ���ان���ي وال��ص��ف��ق��ة 

الطائعية. 
أمام  رتلين  في  وقفنا  التالي  اليوم  في 
ب���اب ال���ف���رن ل��م��دة 3 س���اع���ات ك��ام��ل��ة، لم 
المدرسون  ك��ان  م��اء.  ك��أس  فيها  نشرب 
وال���م���دي���ر وش���رط���ة ال��م��دي��ن��ة م��س��ت��ن��ف��ري��ن 

الستقبال المحافظ، ممثل الرئيس.  
ال���ورود  ال��م��ح��اف��ظ. غّنينا وق��ّدم��ن��ا  ق��دم 
إل���ي���ه وص��ف��ق��ن��ا ل����ه وألم����ي����ن ف�����رع ال���ح���زب 
إلينا،  أح��د  ل��م ينظر  وال��ض��ب��اط.  ول��ل��رف��اق 
ك��أن��ن��ا ك��وم��ب��ارس ت��م��ام��ًا ي��ق��ع ف��ي خلفية 
ال��م��ش��ه��د. ك��ن��ت ي��وم��ه��ا ج��ائ��ع��ًا وع��ط��ش��ًا، 
الطبقية  البيولوجية  األسباب  لهذه  ربما 
ك���ره���ُت ال��س��ل��ط��ة وال���رئ���ي���س وال��م��ح��اف��ظ 

والحزب! 
حضرت الدولة يومها إذًا. حضر حافظ 

األسد من خال "الفرن" الحدث الكبير. 
في تلك األيام كان حافظ األسد هو كل 
ال��ت��ي تمكنت  ش���يء. ك��ان��ت بعض األس���ر 
من شراء تلفزيون تتابع نشرة األخبار. ال 
كانت  الرئيس.  أخبار  س��وى  فيها  يوجد 
الناس تشعر بأن "القائد" هو كل شيء، 
والخوف  الثقافة،  الفلسفة،  المعرفة،  هو 
أي��ض��ًا. ه��و ال��ح��اض��ر دائ��م��ًا. ه��و م��ن يحيي 

ويميت. 
أذك����ر م��ث��ًا ك��ي��ف أن��ق��ذ ح��اف��ظ األس���د 
أسرة فقيرة من الفقر المريع ونقلها نحو 
أب��ن��اء  ن��ح��ن  ال��ع��ادي، ح��ي��ث تناقلنا  ال��ف��ق��ر 
الحارة الغربية قصة ازدهار؛ المرأة القوية 
ال��ت��ي ذه��ب��ت إل��ى دم��ش��ق وط��ل��ب��ت مقابلة 
وطلبت  قابلته  إنها  وقيل  األس��د،  حافظ 
م��ن��ه وظ��ي��ف��ة "م��س��ت��خ��دم" ل��زوج��ه��ا، وف��ع��ًا 
حصل الرجل على وظيفته. حافظ األسد 

كان واسطته. 
لنا إن  ازده��ار وه��ي فقيرة وقيل  ماتت 

سيارة دعستها. وبقي الرئيس. 
في مسيرات تلك األيام التي يأخذوننا 

الماشية،  كقطعان  إليها 
ك����������ان ال����خ����ط����ب����اء 

�����������دون 
ّ
ي�����������ق�����������ل

ال���������رئ���������ي���������س. 
أن  ي���ح���اول���ون 
ي�����ك�����ون�����وا ف��ي 
ورع��ب��ه  هيبته 

وفهمه. 
ف����������������������������������������ي 
ال���ث���م���ان���ي���ن���ات 
"األخوان"  بدأ 
ت����ح����رك����ات����ه����م 
وت��������م��������رده��������م 
ع�����ل�����ى ح����اف����ظ 
األس������������������������������������د. 
ع�����رض ي��وم��ه��ا 
ال���ت���ل���ف���زي���ون، 
م�����ح�����اك�����م�����ة 
واح�����������د م���ن 
ه�����������������������������ؤالء 

المعارضين. 
م���ا زل����ت أذك���ر 

ال��ن��اري��ة  كلماته 
ف������ي ال���م���ح���ك���م���ة، 

للقاضي.  وتحديه 
قال: "سُنسقط حكم حافظ 

األس�����د". ي���ا ل��ل��رع��ب! إذًا ه��ن��اك 
م��ن ي��ع��ارض ال��رئ��ي��س، ال��رئ��ي��س ال���رّب، 

القائد. 
ع��ن��دم��ا س��ي��ط��ر "األخ�����وان" ع��ل��ى مدينة 
ح��م��اه ل��م��دة 48 س��اع��ة، ح��س��ب م��ا أذك���ر، 
كنا  المدينة.  األسد تدك  كانت مدفعية 
ال��س��ر:  ف��ي  ون��ق��ول  مدينتنا  ف��ي  نسمعها 

كيف تجرأ هؤالء على معارضة األسد؟! 
ال����ت����م����رد وق�����ت�����ل آالف  أن�����ه�����ى األس���������د 
األش����خ����اص م���ن ح���م���اه. أذك�����ر ي��وم��ه��ا أن 
سرت يده، وكانت حماه مغلقة، 

ُ
والدي ك

ف���أخ���ذن���اه إل����ى م��ش��ف��ى ح��م��ص ال��وط��ن��ي، 
حماه  م��ن  عجوز  هناك  ك��ان  تمامًا  بجانبه 
العسكر وس��رق��وا كل  لنا: لقد دخ��ل  ق��ال 
م��ا ي��م��ل��ك، وه���و ل��ي��س ح��زي��ن��ًا ع��ل��ى أم��اك��ه 
أرب��ع��ة شباب  ي��ع��رف مصير  ي��ري��د أن  إن��م��ا 
���س���رت ي���ده، 

ُ
اع��ت��ق��ل��وه��م. وال�����دي ال����ذي ك

سمع حكاية حماه من خال هذا العجوز. 

يغسل  ال���ذي  ال��وح��ي��د  التلفزيون  لكن 
الشعب كله كان يقول: "الحلف الرجعي"، 
يومها  المسلمين".  "األخ���وان  وصفه  في 
ص��رن��ا ن����ردد ف��ي ش���ع���ارات ال��م��درس��ة أن��ن��ا 
سنقضي على "األخوان العصابة الرجعية 

السوداء العميلة الخائنة". 
ف����ي ح����ف����ات ال���س���ه���ر، وال���س���ك���ر وف���ي 
ات وال��ت��ح��ي��ات  ال��م��ق��اه��ي، ك��ان��ت اإله������داء
ال��رئ��ي��س، وال س��ي��م��ا إذا ك��ان  إل���ى  ���ع 

َ
���رف

ُ
ت

عنصر  أو  ض��اب��ط��ًا  أو  ع��س��ك��ري��ًا،  المحتفل 
أمن. الكل يوجه تحيات إلى الرئيس. 

ينتشون  ذل��ك،  مناصروه  يفعل  عندما 
بالسلطة كأنهم في هذه اللحظة هو. 

ف���ي س���ن ال���� 18 ع��ن��دم��ا ب����دأت ح��م��ات 
أي  ش��ب��اط،   23 ألع��ض��اء جماعة  االعتقال 
جماعة ص��اح ج��دي��د، ط��ال ه��ذا االعتقال 

أخي الكبير. 
أيضًا  اعُتقل  بعد ذلك بثاث سنوات، 
أخ���ي ال��ث��ان��ي، ال��ع��ض��و ف��ي "راب��ط��ة العمل 
ال��ش��ي��وع��ي". ص��رت أك��ره ال��رئ��ي��س، أحقد 
ع��ل��ي��ه. وأت���س���اءل: ك��ي��ف ي��ف��ع��ل ال��رئ��ي��س 
ذل��������ك؟ ه�����ل ن����س����ي ك�����م ه���ت���ف���ن���ا ل�����ه ف��ي 

الشبيبية؟  المسيرات 
ت���دع���و عليه  األس�����د  ع���ام���ًا وح���اف���ظ   15
أوالده  يفقد  وأن  والقتل،  بالموت  أم��ي، 
كما فقدت هي أفضل ولدين عندها. أما 
في  عليه  ويبصق  يشتمه،  فكان  وال��دي 
بخطاب  يخرج  عندما  وخصوصًا  التلفاز، 
ع��ل��ي��ن��ا. ك����ان أب����ي ال ي��س��م��ح ل���ن���ا ب��إط��ف��اء 

التلفزيون من أجل أن يبصق عليه. 
ف���ي س��ج��ن ت���دم���ر، ع��ن��دم��ا س��م��ح��وا ل��ن��ا 
بزيارة أولى ألخي، كانت صور األسد تمأل 
ال��س��ج��ن. وال����دي ب���دا ه��ادئ��ًا ح��ي��ن فتشه 
العسكر وفتشونا خشية أن نكون نحمل 

ساحًا أو ربما نحمل معنا دبابات! 
في تلك األيام كانت جملته الشهيرة، 
ل��ل��ت��ق��دم  إال  ال���ب���ل���د  ه������ذا  ف����ي  م����ك����ان  "ال 
واالش��ت��راك��ي��ة"، ه��ي األب���رز ف��ي الكتابات 
في  شاهدناها  التي  ال��ج��دران  م��ألت  التي 
الزيارة. كان فيصل غانم في رتبة  لحظة 
م��ق��دم وه��و م��دي��ر ال��س��ج��ن، م��ازح��ه وال��دي 
بعد  ي��رزق  حّيا  أخ��ي  ورأي��ن��ا  قابلنا،  عندما 

سنة و8 أشهر. 
في سجن المزة، عندما ُسمح لنا بزيارة 
تمأل  نفسها  الجملة  ك��ان��ت  ال��ث��ان��ي،  أخ��ي 
جدران السجن: "ال مكان في هذا البلد إال 

واالشتراكية".  للتقدم 
ال���ع���ام 1987 اج��ت��م��ع أخ������واي ف��ي  ف���ي 
س��ج��ن ص��ي��دن��اي��ا ال��ق��اب��ع ف���وق ت���ل. كانت 
ال��س��ج��ن، مع  ال��ع��ب��ارة نفسها تمأل ج���دران 

صور األسد. 
ف����ي ال���ج���ام���ع���ة ك����ان ال���رئ���ي���س ح���اض���رًا. 
تمثاله الشهير في المدينة الجامعية في 

المزة، عفوًا: "مدينة الباسل". 
15 عامًا ونحن نزور أخويَّ في السجن، 
م���رة واح����دة ك��ل ش��ه��ري��ن، ون��ق��رأ ال��ع��ب��ارة 

نفسها. 
زم�����ي�����ل ج����ام����ع����ي ق�������ال ل�������ي: ه�����ل ت����رى 
ق��اس��ي��ون، إن���ه م��رص��وف ب��ال��ص��واري��خ، إن 
خ��رج��ت دم��ش��ق ثائرة 
ف�����س�����ي�����ق�����ص�����ف�����ه�����ا 
ال��������������رئ��������������ي��������������س 

بالصواريخ. 
ش����������اه����������دُت 
ال�����رئ�����ي�����س ف��ي 
عشرات  منامي 
ال�����������������م�����������������رات. 
م������������������رة ك�����ن�����ت 
ي���ت���ن���اول  أراه 
اإلف���������ط���������ار. م���ا 
زل��ت أذك��ر أنه 
ت�����ن�����اول ف��ق��ط 
"ح�����ب�����ات ع����دة 
م��ن ال��زي��ت��ون"، 
ل��ت في  ف��ت��س��اء
ال������س������ّر: ل����م����اذا 
رأي���ت���ه ي��أك��ل 
ال��������زي��������ت��������ون 
غ���ي���ره  دون 
من الطعام؟ 

ق���������������������ال ل������ي 
ش�����ق�����ي�����ق�����ي ق���ب���ل 
بيت  يحكمه  بلد  اعتقاله: 
األس����د ل��ي��س ب���ل���دًا. ش��ع��رُت 
ذلك  يقول  كان  الكبير.  بالخطر 
في المزة، وعلى الرصيف صورة كبيرة 
ل��ل��رئ��ي��س. وض��ع��ه��ا ص��اح��ب ب��ق��ال��ي��ة أم���ام 

محله. 
ن����ع����م، ه����ك����ذا ع���ش���ن���ا، وه�����ك�����ذا اح���ت���ل 
في  الشارع،  في  احتلها  حياتنا:  الرئيس 
النوم،  غ��رف  ف��ي  الجامعة،  ف��ي  ال��م��درس��ة، 
ف���ي ك���ل م���ك���ان. اح��ت��ل��ه��ا ت��م��ام��ًا ح��ت��ى أن 
ش���ك���ل ق���ص���ر ال���ش���ع���ب ال������ذي ب���ن���اه ف���وق 
قاسيون، كان تعبيرًا عن احتال الرئيس 

كل شيء في البلد. 
 في يوم ما، تساءلت في السّر ما معنى 
"إل���ى األب���د إل���ى األب���د ي��ا ح��اف��ظ األس���د"؟ 
هل األسد هو الله حتى يكون إلى األبد؟ 

يومها لم يسمع تساؤلي أحد. 
بعد هذا كله، هل تصّدقون أن حافظ 

األسد مات؟ 
* كاتب سوري

هل تصّدقون أن حافظ األسد مات؟
مصطفى علوش*

رأي رسالة مفتوحة إلى الشاعر أدونيس

رؤوف قبيسي

 ي��ري��د ال��خ��ي��ر ل��ب��اده أكثر 
َ
أن���ا ال أع���رف ش��اع��را

م��ن��ك، وال أع����رف ش���اع���رًا ي��ري��د ال��ح��ري��ة ل��ب��اده 
أكثر منك، وال أع��رف شاعرا أج��رأ منك، وأكثر 

م��ن��ك ف��ه��م��ًا ل��ل��ت��اري��خ، وق���ول���ي ه����ذا مبني 
ت��ي كثيرًا م��ن أف��ك��ارك، وعلى  على ق��راء

ل���ن���دن، وال أراك  ب��ي��ن��ن��ا ف���ي  ج��ل��س��ات 
ب��ي��ن ق��وم��ك إال ك��ال��م��ت��ن��ب��ي ال��ق��ائ��ل: 
م��ا م��ق��ام��ي ب���أرض ن��خ��ل��ة/ إال كمقام 

المسيح بين اليهود. 
 وإنسانا 

ُ
أخاطبك شاعرًا ومفكرا

ومواطنًا يطمح إلى دولة مدنية، 
ال��م��ت��دي��ن��ون ف��ي��ه��ا وال��م��ل��ح��دون 
م��ت��س��اوون كلهم  واالأدري�������ون 
أم���ام ال��ق��ان��ون، ه��ذا م��ع علمي 
عميًا  يعتبرك  م��ن  هناك  أن 
لشيء  ال  وه��رط��وق��ًا،  وزنديقًا 
إال ألنك تأبى أن تمتطي جواد 

والدينية.  القومية  ال��ش��ع��ارات 
ح����ي����ن ت����ق����ول إن������ك ت����رف����ض أن 

ي��ك��ون ال��دي��ن م��رج��ع ال��ق��ي��م، معناه 
أنك ترفض المؤسسات الدينية التي 

م��ا ان��ف��ك��ت ت��ذك��ي ن���ار ال��ف��ت��ن ب��ي��ن أب��ن��اء 
هذه  وال��م��ذاه��ب.  األدي����ان  المتعدد  الشعب 

ال��ت��ي دف��ع��ت شيخًا  ال��م��ؤس��س��ات ه��ي نفسها 
يومًا  يقول  ألن  ال��ي��ازج��ي،  ابرهيم  مثل  جليًا 

المشهورة: قولته 
والقانس/  العمائم  بين  م��ا  الشر  ك��ل  الشر 
والخير كل الخير في هدم الجوامع والكنائس

ال ن��دع��و إل���ى ه���دم ال��م��س��اج��د وال��ك��ن��ائ��س، 
لكننا نتفهم السبب الذي حمل شيخ الطهارة 
ال��ل��غ��وي��ة ع��ل��ى أن ي��ق��ول ق��ول��ه ذاك، ي���وم ك��ان 
ال��ص��راع ع��ل��ى أش����ده، ب��ي��ن م��ن ك��ان��وا يسّمون 

أنفسهم "مسلمين"، ومن كانوا يسّمون 
يكن،  مهما  "م��س��ي��ح��ي��ي��ن".  أن��ف��س��ه��م 
ف��ال��ق��ي��م ع��ل��ى ه���ذه األرض م��وج��ودة 
م��ذ ك���ان اإلن���س���ان، وق��ب��ل أن توجد 
"األدي�������ان ال��س��م��وي��ة" ال���ت���ي ح��ّول��ه��ا 
ال��م��ت��دي��ن��ون ط��ق��وس��ًا ت��ص��ادر القيم 
وت��ح��ص��ره��ا ف���ي م��ف��اه��ي��م��ه��ا. ه��ك��ذا 
أص��ب��ح��ت ال���م���رأة ال��م��ح��ج��ب��ة ف��ي نظر 
ه�����ؤالء وح���ده���ا ال���ف���اض���ل���ة، وال���ذي���ن 
الشعائر  وي��ؤدون  المعابد،  يدخلون 
وحدهم األفاضل، ومن ال يؤدي هذه 
الشعائر فخارج عن الدين، زنديقي 

هرطوقي يستحق الطرد والقتل. 
ه���ك���ذا ي���ف���ع���ل ال����غ����اة م����ن ح��ف��ظ��ة 

ال����ك����ت����ب، ي���س���ت���خ���دم���ون اس������م "ال����ل����ه" 
باختصار،  ه��م  األت��ق��ي��اء.  بمظهر  ليظهروا 

عن  يكونون  ما  وأبعد  "التلقيم"،  ثقافة  دعاة 
ال��ق��رآن ال���ذي ت��ق��ول اي��ات��ه: "م��ن ش��اء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر"، والذي يقول للنبي: "فإنما 
للبشر  ويقول  الحساب"،  وعلينا  الباغ  عليك 
في مكان آخر "يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا 
أبعد   

َ
أيضا أتقاكم". هم  الله  عند  أكرمكم  إن 

م��ن ي��ك��ون��ون ع��ن "ال��م��س��ي��ح" ال��ق��ائ��ل "إن الله 
يريد رحمة وال يريد ذبيحة"، وعن معنى قوله 
للسامرية ع��ن��د ب��ئ��ر ي��ع��ق��وب ع��ن��دم��ا ق��ال��ت ل��ه: 
تقولون  وأنتم  الجبل  ه��ذا  في  "آب��اؤن��ا سجدوا 
إن في أورشليم الموضع الذي يجب أن يسجد 

الجبل،  إم��رأة، ال في هذا  فيه" فأجابها: "ال يا 
وال��ذي��ن يسجدون  روح  الله  أروشليم،  في  وال 

له، فبالحق والروح ينبغي أن يسجدوا".

¶¶¶

ال أريد أن أحاسنك أو أداجنك ألرضيك أيها 
الناس  يقول  ما  يهمني  وال  أدون��ي��س.  العزيز 
عنك وعني، ما دام هدفنا الخير والحقيقة وال 
ش���يء غ��ي��ر ال��خ��ي��ر وال��ح��ق��ي��ق��ة. ب��وح��ي م��ن ه��ذه 
ق على ما 

ّ
الحقيقة أكتب إليك، وأري��د أن  أعل

جاء على لسانك في ذلك في الحوار. قلت إن 
اإلسام لم ينشأ كتبشير غير عنفي، بل نشأ 
منذ البداية عنفيًا، وأن السيدة خديجة كانت 
تاجرة، والنبي كان تاجرًا، وأن الخلفاء الثاثة 
 
َ
األول، أب���ا ب��ك��ر وع��م��ر وع��ث��م��ان، ك���ان���وا أي��ض��ا

أبي  بن  الرابع علي  الخليفة  ، واستثنيت 
َ
تجارا

طالب. هكذا وقعت في المحظور من حيث ال 
تدري يا أدونيس، وع��ززت ظنون من يظنون 
أنت  التي  بالمذهبية  الظنون، ويتهمونك  بك 

منها براء.
أال ت���رى ي��ا أدون��ي��س أن���َك ف��ع��ل��َت م��ا يفعله 

قصص  على  حججهم  يبنون  حين  اآلخ����رون، 
ف���ي ال��س��ي��رة ال أس����اس ت��اري��خ��ي��ا وع��ل��م��ي��ًا ل��ه��ا، 
ن��ت بعد وفاة البني بمئات السنين، وهي  وُدوِّ
قصص يجب أاّل يعتّد بها الدارس العاقل، وال 
يأخذ منها إال ما يتوافق مع نص القرآن. أقول 
بين  عليه  المجمع  الوحيد  الكتاب  القرآن ألنه 
المسلمين، الذي يجب أن يكون منارة اإليمان 
السيرة، فسوف يطلع  إلى  لجأنا  إذا  الوحيدة. 
م��ن ي��ق��ول ل��ك إن اإلم����ام ع��ل��ي ل��م ي��ك��ن يحتاج 
إل����ى أن ي���ك���ون ت���اج���رًا ألن����ه ك����ان م���ن األث���ري���اء 
الكبار، وأنه أخذ من قصر كسرى بساطًا باعه 
بخمسين ألف دينار )وفي رواية أخرى عشرين 
ال���ف دي���ن���ار!( وأن����ه أخ���ذ إح����دى ب��ن��ات ك��س��رى 
زوج���ة الب��ن��ه اإلم����ام ال��ح��س��ي��ن، ال��ت��ي ت��ق��ول لنا 

السيرة إنها ولدت له اإلمام زين العابدين.
ال��س��ي��رة ه���ي ال��م��ش��ك��ل��ة ال��ك��ب��رى ف���ي ت��اري��خ 
اإلسام، بل هي مصدر المشاكل كلها، ومنها 
ي��أخ��ذ ال����ذي ي��س��ي��ئ��ون إل���ى األس�����ام حججهم 
وأدلتهم. وأنت تعرف يا أدونيس أن ابن هشام 
ك��ان اول م��ن ك��ت��ب ال��س��ي��رة وكتبها ن��ق��ًا عن 
سيرة ابن اسحق، وبعد أكثر من مئة وخمسين 
اليوم ألف  النبي، وهو ما يعادل  عامًا من وفاة 
ب سيرة ابن 

ّ
عام! لقد اعترف ابن هشام أنه شذ

مفقودة،  األخير  ه��ذا  وسيرة  بها، 
ّ
وهذ اسحق 

وال نعرف عنها شيئًا، كما أننا ال نملك صفحة 
أصلية واح���دة م��ن س��ي��رة اب��ن ه��ش��ام، وال��ع��رب 
إال  هشام،  اب��ن  بسيرة  يسمعوا  لم  المعاصرون 
في  ووستنفلد،  األلماني  الباحث  طبعها  ي��وم 
  ،1858 ال��ع��ام  ف��ي  ألمانيا  ف��ي  غوتنغن  مدينة 
المصالح  فيها  لعبت  إل��ى سيرة  نركن  فكيف 
كل  والسياسية  المذهبية  واأله����واء  ال��م��ادي��ة 

مذهب؟
¶¶¶

 
إل��ى ه��ذه السيرة يا أدون��ي��س، وأنت  لجأَت 
ت��ع��رف أن ل��ل��س��ّن��ة ك��ت��ب��ه��م ال��خ��اص��ة ب��ال��س��ي��رة، 
ول��ل��ش��ي��ع��ة ك��ت��ب��ه��م ال���خ���اص���ة ب���ال���س���ي���رة، وه���ذا 
يدخلنا في غرفة مظلمة لن نهتدي فيها إلى 
نور الحقيقة. لذلك على المسلمين أن يعودوا 
ة  إلى القرآن، وإلى القرآن وحده، ويقرأونه قراء
مع  ب��ه  ويتصالحون  دينية،  ق���راءة  ال  إيمانية، 
أنفسهم، ويقبلون العالم ويقبلهم العالم. حين 
ة التي يقبل  ة إيمانية، أقصد القراء أقول قراء
والمسيحي  وال��ي��ه��ودي  الملحد  فيها  اإلس���ام 
وال��ص��اب��ئ��ي، وك��ل أص��ن��اف ال��ب��ش��ر، ألن ال��ق��رآن 
يقول للنبي في سورة هود "ولو شاء ربك آلمن 
من في األرض كلهم جميعًا أفأنت تكره الناس 

ح����������������ت����������������ى 
ي����ك����ون����وا م���ؤم���ن���ي���ن"، وق����ال 
للبشر في مكان آخر من سورة 
لجعلكم  الله  "ول��و شاء  المائدة 
ام������ة واح�����������دة"، ه������ذا م���ع���ن���اه أن 
الكتاب يقبل بالتعددية واختاف 
مؤمن  ي��ح��اس��ب  أن  وي��رف��ض  اآلراء، 

مؤمنًا آخر. 
أعرف يا أدونيس، وأنت تعرف أن من 
ال��س��ه��ل ع��ل��ى أي ام���رئ ي��ري��د ت��ش��وي��ه اإلس��ام 
وخدش صورة نبيه، أن يلجأ إلى السيرة، ألنه 
سيجد فيها ضالته المنشودة، مثل القصص 
ال��ت��ي ت���روى ع��ن النبي أن��ه ت���زوج عائشة وهي 
بنت تسع سنين، وانه تكلم بالعربية مع حماره 
تعادل قدرة  له قدرة جنسية  يعفور، وكانت 
إل��ى الجبل يومًا  أرب��ع��ة اآلف رج��ل، وأن��ه صعد 
وكاد أن ينتحر، وطائفة كثيرة من األحاديث، 
ومنها المدّون في "صحيح البخاري" و"صحيح 
ويعتبرونها  المسلمون،  ها 

ّ
يجل ال��ت��ي  مسلم" 

الكتب الثانية بعد القرآن!
أما قولك يا أدونيس إن اإلسام بدأ عنفيًا 
ما جاء  إاّل  اإلط��اق،  له على  تاريخيًا  فا سند 
في السيرة التي على العاقل أال يعتّد بها وإال 
المحظور.  وأوق��ع غيره في  المحظور،  وقع في 
أع������رف أن ف����ي ت����اري����خ اإلس�������ام ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
والملوك  الحكام  بعض  أن  وأع��رف  التعسف، 
واألب���اط���رة، أق���روا األدي���ان وال��م��ذاه��ب، عندما 
وج���دوا لهم مصلحة ف��ي ذل���ك. ه��ك��ذا ص��ارت 
ع��ل��ى يد  ف��ي روس��ي��ا  المسيحية دي��ن��ًا رس��م��ي��ًا 
روما  ع��ام، وص��ارت  أل��ف  األمير فاديمير قبل 
مسيحية على يد األمبراطور قسطنطين قبل 
1700، وهذا ما حدث في إنكلترا عندما فصل 
روما  بابوية  عن  مملكته  الثامن  هنري  الملك 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، ل��ي��ت��س��ن��ى ل��ه أن ي��ت��خ��ذ زوج��ة 

جديدة!
بفعل  تتغير  الدينية  االش��ك��ال  أن  صحيح 
أنه كان على  وال��زم��ان، وصحيح أيضًا  المكان 
ديانة مثل المسيحية أن تصبح رومانية قبل 
كما  مسيحيين،  ل��ي��ك��ون��وا  ال���روم���ان  ت��دع��و  أن 
الشرق  "تاريخ  مؤلفه  في  حتي  فيليب  يقول 
األدنى"، لكن من الخطأ، بل من الخطأ الكبير 
ب��ح��د السيف،  ان��ت��ش��رت  أن ن��ق��ول إن األدي����ان 
وب��ح��د ال��س��ي��ف ف��ق��ط، وأن��ه��ا س���ادت ودخ��ل��ت 

قلوب الناس بقرارات الحكام والملوك.
ل���ي���س ص��ح��ي��ح��ًا إن اإلس��������ام ان���ت���ش���ر ب��ح��د 
السيف، وليست صحيحة الروايات التي تروى 
الواقدي  م��ؤرخ مثل  الفتوحات، وما كتبه  عن 
ع��ل��ى اإلط���اق.  ل��ه  وض���ع للتسلية وال أس���اس 
ه���ن���اك م���ن ال��ف��ق��ه��اء م���ن ال ي��ع��ت��ّد ب��م��ا أورده 
ال���واق���دي م��ن ق��ص��ص وم���ن أح���ادي���ث، وي��ق��ول 
والخرز  بالسمين  الغث  إنه "خلط  أحدهم عنه 
أغّيب  بحيث  الغلو  م��ن  لست  الثمين".  ب��ال��در 
وأزم��ن��ة  أمكنة  ف��ي  ال��م��ع��ادل��ة  م��ن  السيف  دور 
محددة، لكني أعتقد وأستطيع أن أثبت هذا 
بالهجرات  انتشر  "الحق"  أن اإلس��ام  األعتقاد 
وحرارة اإليمان، ولو لم يكن فيه شيء يرضي 

"حاجة عضوية" لدى البشر في طريق بحثهم 
ع���ن "ال����ل����ه"،  ل��م��ا وص���ل إل���ى ال��ه��ن��د وال��ص��ي��ن 

وأندونيسيا وجزر المندناو في الفيليبين.
م��ن ال��خ��ط��أ أن ن��س��يء إل���ى ك��ت��ب ي��ؤم��ن بها 
ال��م��اي��ي��ن ح���ول ال��ع��ال��م، وم��ه��م��ا اج��ت��ه��دن��ا لن 
الناس،  بيوت  م��ن  الكتب  نزيل  أن  نستطيع 
ونمحو من صدورهم ما هو "مغروز" فيها منذ 
نفعله،  أن  نستطيع  م��ا  لكن  السنين،  م��ئ��ات 
نفرض  أن  ه��و  نفعله،  أن  علينا  يتعّين  م��ا  أو 
المسلم  يخرج  بحيث  للكتب  إيمانية  ة  ق���راء
م��ن ال��ط��ق��وس ال��ج��ام��دة إل��ى رح���اب اإلي��م��ان 
الطلق، فا يعود هناك شيعي أو سني أو 
درزي أو علوي، بل مسلم مؤمن متصالح 
ر اليهودي والمسيحي 

ّ
مع نفسه، ال يكف

والبوذي، بل يعتبره أخاه في اإلنسانية، 
وي��ق��ب��ل ال��ع��ي��ش م��ع��ه ف���ي دول�����ة م��دن��ي��ة 
ال��وح��ي��دة على  ال��ل��ه"  علمانية ه��ي "دول���ة 

األرض.
ي��ت��ك��ي��ف  أن  اإلس������������ام  ع����ل����ى 
ل���ي���ك���ون رس�����ال�����ة ل���ك���ل زم�����ان 
ومكان، وفي القرآن ما يدعو 
إل�����ى ه�����ذا ال���ت���ك���ي���ف. ه���ذا 
في  للمسيحية  ح��ص��ل  م��ا 
الغرب التي يقول تي أس 
إل��ي��وت إن��ه��ا م��ا "ان��ف��ك��ت 
لتبقى  ن��ف��س��ه��ا  ت��ك��ي��ف 
ع��ق��ي��دة ج��دي��رة ب��أن 
ي���ؤم���ن ال����ن����اس ب��ه��ا 

على الدوام". 
 Christianity  
 is always
 a d a p t i n g
 itself into
 s o m e t h i n g
 which can be

  "believed

¶¶¶  

وج������������������������دت ف�����ي 
 ي��ا 

َ
ك�����ام�����ك اي������ض������ا

أدون������ي������س ت����ج����اوزًا 
قولك  مثل  للحقيقة 
إن السياسة األميركية لم تقف يومًا إلى جانب 
وحررتها  المرتهنة  أو  المستضعفة  الشعوب 
"ال��ث��وار"  إن  وقولك  تحريرها  على  أو ساعدت 

العرب مغرمون بأميركا! 
أفهم أن يقول رج��ل ع��ادي ه��ذا الكام، أما 
أن يصدر عنك فأمر مستهجن حقًا، إال إذا كان 
قل عنك بطريق الخطأ. لست ضد أميركا 

ُ
ما ن

المطلق،  ف��ي  أميركا  م��ع  ولست  المطلق،  ف��ي 
وأع��ت��ق��د أن خ��ط��اي��ا أم��ي��رك��ا ك��ث��ي��رة، خصوصًا 
المنطقي  غير  من  لكن  العربية،  المنطقة  في 
جانب  إل��ى  يومًا  تقف  ل��م  أميركا  إن  نقول  أن 
لم  وإنها  المرتهنة،  أو  المستضعفة  الشعوب 
تحرر أو تساعد على تحريرها. ألم تحرر أميركا 
ال��ك��وي��ت م��ن ح���راب ص���دام حسين؟ أل��م تحرر 
ميلوسيفيتش  ح����راب  م���ن  ال��ب��وس��ن��ة  ش��ع��ب 
وأح�����ام�����ه ف�����ي ص���رب���ي���ا ال����ك����ب����رى؟ أل������م ت���ح���رر 
ت��ح��رر دوق��ي��ة  أل���م  ال��ي��اب��ان��ي��ي��ن،  م��ن  الفيليبين 
مثل لوكسمبورغ، ودواًل مثل بلجيكا وفرنسا 

وإيطاليا من فاشية النازيين؟ 
ت����ج����اوزَت ال��ح��ق��ي��ق��ة أي���ض���ًا ع��ن��دم��ا ق��ل��ت إن 
ثقافة.  ليس  وإن���ه  وم���ال  كله سلطة  اإلس���ام 
هذا نكر من القول أربأ بشاعر ومفكر مثلك أن 
يقوله، بغض النظر ما اذا كانت هذه الثقاقة 
ت��رض��ي��ك أو ال ت��رض��ي��ك. إذا ل��م ي��ك��ن اإلس���ام 
ثقافة وكتبًا وأشعارًا وفنونًا وآثارًا فما هو إذًا؟ 

أهو ضرب من الغيب أم أضغاث أحام؟! 
م���ن ال��خ��ط��أ أي���ض���ًا ت���س���اؤل���ك: ك��ي��ف ال نجد 
شاعرًا عربيًا واحدًا كان مؤمنًا؟ هذا معناه في 
نظر من يقرأ كامك أن المؤمن هو من يدين 
ب��اإلس��ام فقط! أع��رف أن ه��ذا ليس قصدك، 
ل��ك��ن ك��ان م��ن األول���ى أن ت��ق��ول إن��ه ل��م يوجد 
شاعر عربي واحد كان متدينًا، ألن هناك فرقًا 
يكون  أن  وب��ي��ن  متدينًا  ال��م��رء  ي��ك��ون  أن  بين 
مؤمنًا. بهذا المعنى يكون شاعر "ملحد" مثل 
أبي العاء شديد اإليمان، وماذا تقول في هذا 
الشاعر الضرير العظيم الذي لم يجن على أحد 
في حياته كما يقول شعره، ولم يأكل اللحم، 
عسله؟  ُي��ش��ت��ار  أن  النحل  على  يخشى  وك���ان 
أن��ع��ّده غ��ي��ر م��ؤم��ن، ون��ح��س��ب ال��داع��ش��ي ال��ذي 

يقتل باسم الله مؤمنًا؟!
إذا أردنا أن نصلح شأن اإلسام والمسلمين، 
فعلينا أال "نفّجر الكتاب من الداخل" كما يفعل 
اإلس���ام  ألن  وال��دارس��ي��ن،  العلمانيين  ب��ع��ض 
ثقافة موجودة منذ 1400 سنة، وليس هناك 
ما يدل على أنها سوف تذوي أو تزول. كل ما 
ونأخد  السيرة،  نترك  أن  ه��و  نفعله  أن  علينا 
منها ما يتوافق مع القرآن، ونحث الناس على 
الكتاب  ي��ق��رأوا   وأن  متسامحين،  يكونوا  أن 
ة إيمانية ويعملوا لبناء دولة مدنية، وعلى  قراء
أاّل يكثروا من اإلنجاب الذي "يأكل" معدالت 
إذا لم  التي تحققها بادهم كل عام.  التنمية 
نفعل ذلك، فسيبقى صراعنا قائمًا في الدين 
وم���ع ك��ل دي����ن، وس��ن��ب��ق��ى ف��ي دي��ج��ور طويل 
مظلم، أوله جحيم في األرض وآخره جحيم في 

السماء!  

قلت إن اإلسالم لم ينشأ كتبشير 
غير عنفي، بل نشأ منذ البداية 

عنفيًا، وأن السيدة خديجة كانت 
تاجرة، والنبي كان تاجرًا، وأن الخلفاء 
الثالثة األول، أبا بكر وعمر وعثمان، 

كانوا أيضَا تجارَا

عزيزي أدونيس، تعقيبًا على الحوار الشائق الذي أجرته “السفير” معك في بيروت، يروق لي أن أوافقك على كثير 
مما جاء فيه، وخصوصًا قولك إن الديموقراطية في بلداننا لن تتحقق ما دام الدين مرجع القيم. أعرف أن الكثيرين من 

القراء لن يقّروا كالمك، وقد جاءت ردود أكثرهم مصداقًا على ذلك، وأعرف أن من المثقفين والسياسيين، من سوف 
ينال منك بجريرة السياسىة وينتقدك إلى حدود التهكم والتجني والتخوين. هؤالء ينتقدونك مشافهًة، وكم أود لو 

يرّدون عليك كتابًة، ليكون الحوار عامًا يفيد منه الجميع، ولكن ما حيلتنا وبعضهم “أصحاب أختام”، يصّنفون الناس على 
هواهم، كأنهم سدنة الحرم وقضاة المجتمع!
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كيف غّير الحرير 
وجه لبنان االقتصادي واالجتماعي؟

انتاج الحرير عملية قديمة في لبنان ُيرجعها البعض الى 115 سنة قبل الميالد والبعض اآلخر 
الى العهد الروماني – البيزنطي حين يقال إن األمبراطور أرسل كاهنين الى بالد الفرس 

بمهمات تبشيرية وعادا ببذور دودة القز معهما، ورواية ثالثة تقول بذهاب راهب نسطوري 
من العراق للتبشير في الصين حيث عاد ومعه بذور دودة القز في عصاه القصبية. قد تكون 
كل هذه الروايات صحيحة أو البعض منها. والله اعلم. لكن التأثير الحاسم للحرير في اقتصاد 

لبنان ومجتمعه كان خصوصًا في القرن التاسع عشر وبشكل أخص في نصفه الثاني.

بطرس لبكي

الحرير كعنصر تغيير لوجه 
لبنان االقتصادي 

المهم؟ يعود ذلك  ال���دور  ه��ذا  الحرير  لعب  ل��م��اذا 
ال��ى ال��ث��ورة الصناعية في أوروب���ا في أواخ��ر القرن 
ال��ث��ام��ن ع��ش��ر وم��ط��ل��ع ال��ق��رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر، التي 
أف����رزت ف��ئ��ات أخ���ذت ف��ي االت��س��اع م��ن الطبقات 
للحرير  المستهلكة  الثرية  والطبقات  الوسطى 
ال����ذي ك���ان س��اب��ق��ًا ح��ك��رًا ع��ل��ى ال��ط��ب��ق��ات الغنية 

والنباء واالكليروس.
نتيجة لهذا الطلب المتزايد في أوروبا والواليات 
المتحدة، ارتفع إنتاج الحرير في العالم من 9546 
ال��ى  ب��ي��ن 1871 و1875  ط��ن��ًا ك��م��ت��وس��ط س��ن��وي 
العام 1913. أي أن هذا  27230 طنًا سنويًا في 

االنتاج تضاعف ثاث مرات خال أربعين عامًا.
ل��م تكن أوروب���ا ق���ادرة على تلبية ه��ذه ال��زي��ادة 
ال��س��ري��ع��ة ف���ي ال��ط��ل��ب، ف��ات��ج��ه��ت أع��ي��ن أص��ح��اب 
الى  الحرير،  وتجار  ومغازله  الحرير  نسيج  مصانع 
الدول القريبة التي يتاءم مناخها مع مستلزمات 
إنتاج الحرير حيث تكلفة االنتاج أدنى من الدول 

األوروبية المستهلكة وخصوصًا فرنسا وانكلترا.
الفرنسي  الحرير  ب��دأ رج��ال االع��م��ال ف��ي قطاع 
واالن��ك��ل��ي��زي ال��ن��ظ��ر ال���ى ب��ل��دان ال��ب��ح��ر المتوسط 
لتحفيز  العثمانية  والسلطنة  وإيطاليا  كإسبانيا 

إنتاج الحرير وتصديره الى أوروبا.
ن��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك وب��س��ب��ب ال����رواب����ط االق��ت��ص��ادي��ة 
وال��س��ي��اس��ي��ة ال��وث��ي��ق��ة ب��ي��ن ف��رن��س��ا وال��س��ل��ط��ن��ة 
العثمانية التي نشأت بعد توقيع فرنسيس األول 
ملك فرنسا مع السلطان سليمان القانوني اتفاق 
 ،1535 العام  في   )Capitulations( االمتيازات 
س��ي��ط��رت ف��رن��س��ا بشكل واس���ع ع��ل��ى ت��ج��ارة م��دن 
ال��ش��رق وخ��ص��وص��ًا ت��ج��ارة م��دن ال��س��اح��ل الشرقي 
للمتوسط، وفي مقدمها المدن اللبنانية. في هذا 
السياق سعى التجار والصناعيون في قطاع الحرير 
الفرنسي وخصوصًا رجال األعمال في هذا القطاع 
في مدينتي ليون ومرسيليا الى إنشاء مصانع غزل 
التاسع عشر  ال��ق��رن  ب��ادن��ا منذ مطلع  ف��ي  الحرير 
الفرنسي ك��وف��ا فيغون  أق���ام رج��ل األع��م��ال  حيث 
 الشرانق في بلدة القرية )قضاء 

ّ
أول كرخانة لحل

بعبدا( في العام 1810، ثم اشترى كرخانة للغزل 
ال��ع��ام 1847، وك����ّرت السبحة منذ  ف��ي غ��زي��ر ف��ي 
وبتاتر  بيروت  في  عشر  التاسع  القرن  ثاثينات 
سكوت  واالنكليزي   1838 ال��ع��ام  يورتاليس  م��ع 
العام 1841. وكذلك مع االنكليزيين  في شمان 

"كورتو، تايلور وكورتو" في بيروت العام 1846. 
العجالة.  ه��ذه  في  لذكرهم  مجال  ال  كثر  وغيرهم 
 1860 بعد  وخصوصًا  بسرعة  اللبنانيون  تبعهم 
ال��ت��ي ش��ه��دت ت��دم��ي��ر ق��ط��اع ال��ح��ري��ر ف��ي أكثرية 
مناطق جبل لبنان وإعادة إعماره. وقد ساعد نظام 
المتصرفية اللبنانية على انشاء مغازلهم الخاصة 

ومنافسة المغازل الفرنسية.
هكذا ارتفع إنتاج خيط الحرير في "بر الشام" 
من  ح��ال��ي��ًا(  واألردن  وفلسطين  وس���وري���ا  )ل��ب��ن��ان 
القرن  سبعينات  مطلع  في  كيلوغرام   150.000
العام  في  كيلوغرام   350.000 ال��ى  عشر  التاسع 
ال��م��ئ��ة، أي أك��ث��ر من  ب��زي��ادة 350 ف��ي  1913 أي 
المئة  ف��ي   80 وك���ان  العالمية!  ال��زي��ادة  متوسط 
م��ن إن��ت��اج "ب��ر ال��ش��ام" ه��و فعليًا م��ن إن��ت��اج أراض��ي 

متصرفية لبنان1.

من النتائج االقتصادية لهذا النمو 
السريع، التخصص في اإلنتاج االحادي 

للحرير
الذي  الحرير  إنتاج  من  السريع  التوسع  تطلب 
ت��م��رك��ز خ��ص��وص��ًا ف���ي م��ت��ص��رف��ي��ة ل��ب��ن��ان بسبب 
االم����ت����ي����ازات ال��ض��ري��ب��ي��ة ل��ل��م��ت��ص��رف��ي��ة )ال وج���ود 
لضريبة العشر ورسوم أخرى على اإلنتاج(، وكفاءة 
الحرير،  انتاج  السابقة في  والتقاليد  العاملة  اليد 
ت��وس��ع��ًا ف��ي ال��م��س��اح��ات ال��م��زروع��ة ب��ال��ت��وت التي 
القز.  دودة  االولية إلطعام  المادة  أوراق��ه  تشكل 
في العام 1914 بلغت المساحات المزروعة 40 في 
المتصرفية2.  ف��ي  ال��زراع��ي��ة  المساحات  م��ن  المئة 
ك��م��ا ك��ان��ت ت��ؤم��ن م��داخ��ي��ل ل�����50 ف���ي ال��م��ئ��ة من 
س��ك��ان ال��م��ت��ص��رف��ي��ة، أك����ان ف��ي زراع����ة ال��ت��وت أم 
والنسيج  والحل  الخنق  أم  القز،  دودة  تربية  في 
وال��ت��م��وي��ل. ف��ه��ذا التخصص االح����ادي ف��ي انتاج 
الحرير حرم المتصرفية من تنويع االنتاج وزاد من 
واللحوم  القمح  إذ كان مجمل  الغذائية.  تبعيتها 
من  تأتي  األساسية  الغذائية  ال��م��واد  من  وغيرها 
البقاع وحوران. فسّهل ذلك لنشوء المجاعة أثناء 
الحرب العالمية األولى مع الحصار العثماني البري 
وحصار الحلفاء البحري وكان له مفعول فتاك على 

سكان المتصرفية وغيرهم.

التبعية الغذائية
برزت التبعية الغذائية من كون 50 في المئة 
من مستوردات المتصرفية، وهي منطقة ريفية، 
ك��ان��ت ت��ت��ك��ون م���ن م����واد غ��ذائ��ي��ة ق��ب��ي��ل ال��ح��رب 
والحبوب  والشعير  القمح  فكان  األول��ى:  العالمية 

األخ������رى وال���ح���ي���وان���ات ل��ل��ذب��ح وال���س���ك���ر وال���زب���دة 
والقهوة وغيرها من المواد تشكل أكثر من نصف 

مستوردات المتصرفية3.

من التغيرات األقتصادية األخرى
دخ��������ول االق����ت����ص����اد ال����ن����ق����دي ال������ى ك�����ل ق���رى 
م��ج��ال نمو  م��ن  م��ع ردي��ف��ه  المتصرفية وب��ل��دات��ه��ا 
استبدل  ق��د  ال��م��زارع  ف��ك��ان  والتسليف،  ال��ت��ج��ارة 
ق��س��م��ًا ك��ب��ي��رًا م���ن إن��ت��اج��ه ال���غ���ذائ���ي ب��إن��ت��اج ورق 
األكبر من عمل أسرته على  القسم  التوت ووّج��ه 
مختلف مراحل إنتاج الحرير. لذلك كان يستدين 
وغيرها،  الغذائية  لقضاء حاجاته  الموسم"  "على 
وي��س��دد ال��دي��ون ح��ي��ن ي��أت��ي "م��وس��م ال��ق��ّز ممزق 
وتراجعت  النقدي  التداول  وازده��ر  الكمبياالت". 
والمرابين  ال��ك��ون��ت��وارات  عمل  وازده���ر  المقايضة 
وال��م��ص��ارف. ف��ال��م��ال لتمويل م��وس��م ال��ح��ري��ر كان 
ي��أت��ي م��ن م��ش��ت��ري ال��ح��ري��ر ف��ي م��دي��ن��ة ل��ي��ون عبر 
ال���ى ك��ب��ار تجار  ب��ي��روت  ال��م��ص��ارف الفرنسية ف��ي 
والسماسرة  ال��وس��ط��اء  ومنهم  ب��ي��روت  ف��ي  الحرير 
الشرانق  المزارعين منتجي  الى  الريف ومنهم  في 

أو المغازل المنتجة لخيط الحرير.
الحرير  إن��ت��اج  كمية  ف��ي  االرت���ف���اع  ه���ذا  نتيجة 
وت���ص���دي���ره ح��ص��ل ارت����ف����اع ف���ي ال���دخ���ل ال���ف���ردي 
وال��دخ��ل ال��ع��ام، وخ��ص��وص��ًا ل���دى ك��ب��ار المّاكين 
والسماسرة  والوسطاء  والتجار  المنازل  وأصحاب 
وحتى صغار منتجي الشرانق. وسمح هذا االرتفاع 
ب���زي���ادة إن��ف��اق ال��س��ك��ان ع��ل��ى اس��ت��ه��اك��ه��م وب��ن��اء 
البيوت واستيراد السلع من أوروبا فازداد استعمال 
ال��س��ل��ع ال��م��س��ت��وردة م��ن ال��م��ص��ان��ع األوروب���ي���ة التي 
مستوردات  م��ن  المئة  ف��ي   42 استيرادها  شكل 

المتصرفية4.

الحرير كعنصر تغيير في المجتمع
في  عشر وخصوصًا  التاسع  ال��ق��رن  ف��ي  حصل 
من  للمجتمع  ت��دري��ج��ي  تغيير  األخ��ي��ري��ن،  ثلثيه 
وأم���راء  م��ش��اي��خ  م��ن  المقاطعجية  ي��س��وده  مجتمع 
اجتماعية  ف��ئ��ات  ت��س��وده  مجتمع  ال��ى  ومقدمين 
ج���دي���دة "ب����ورج����وازي����ة" م���ن ال���ت���ج���ار وال��ص��ي��ارف��ة 
وأص����ح����اب م���ص���ان���ع ال����غ����زل وغ���ي���ره���م م����ن ال��ن��خ��ب 

الحديثة العهد.
أصحاب مصانع الغزل )الكرخانات(: إن أصحابها 
العام  في  مصنعًا   196 يملكون  كانوا  اللبنانيين 
ال��م��ت��ص��رف��ي��ة.  ف���ي  م��ن��ه��م  ال��م��ئ��ة  ف���ي   91 :1913
أقضية  مختلف  بين  المغازل  ه��ذه  تتوزع  وكانت 
المتصرفية كما يأتي: 59 في المئة في المتنين 
المئة  في  و8.34  الشوفين،  في  المئة  في  و25 
في كسروان )وجبيل( و3.3 في المئة في البترون 
)البترون والزاوية وبشري والهرمل(. أصحاب هذه 
أشهرهم  اجتماعية صاعدة  فئة  المصانع شكلوا 
من الذين يملكون أكثر من مئتي خلقين: فرعون 
وشيحا )في وادي النصارى وعكار( وأبناء شديد 
في  فرنسيس طعمه  ويوسف  المتن(  )ف��ي  عقل 

المتن أيضًا1. 
ن��واة  ه��م  ال��غ��زل:  ف��ي مصانع  والعمال  العامات 
العمالة الصناعية في لبنان. بلغ عددهم 14.000 
ب��ي��ن 10.000  ال��ع��ام 1911، وت�����راوح  ش��خ��ص ف��ي 
للحرب  السابقة  السنوات  في  و20.000 شخص 

العالمية األولى.
شكلت النساء النسبة الكبرى من هذه القوى 
العام  ام��رأة في  العاملة وقد بلغ عددهن 12.000 
ال��م��ج��م��وع وت��ت��راوح  ال��م��ئ��ة م��ن  1911 أي 86 ف��ي 
أعمارهن بين 8 و18 سنة. أما باقي العمال فمن 
الرجال وتتراوح أعمارهم بين 10 و30 سنة وتبلغ 
رواتبهم ثاثة أضعاف رواتب النساء وهم يقومون 
وكاء  بوظيفة  وكذلك  جسديًا  الشاقة  باألعمال 

على العامات2.
ت��ج��ار ال��ح��ري��ر )ال���ش���ران���ق وال���خ���ي���ط(: ك���ان ع��دد 
تصدير  )مركز  بيروت  في  بينهم  من  اللبنانيين 
ال��ح��ري��ر( 67 ت��اج��رًا وك���ان ه��ن��اك 6 ت��ج��ار ك��ب��ار من 
األجانب، فرنسيون غالبًا. من أهم مصّدري الحرير 

اللبنانيين: أبناء سليم بسول، فرعون، و ج. طبيب 
وأب��ن��اؤه وط��رزي وأب��ن��اؤه، وح. صباغ وأب��ن��اؤه و ن. 
خياط وأبناؤه، والياس لحود وأبناؤه3. وكان تجار 
الباد كما تدل أسماؤهم  أغنياء  الحرير من كبار 
الشهيرة:  األغنية  ف��ق��رات  بعض  ذل��ك  ع��ن  وتعّبر 
فالعشق  ب��ال��ح��ري��ر،  ت��اج��ر  ب���دك تعشق  ك���ان  "وإن 

دخلك يا ماما بدو مال كتير".
ي���م���ك���ن أن ن���ض���ي���ف ال������ى ك����ب����ار ال���م���ص���ّدري���ن 
المذكورين أعاه مئات الوسطاء والسماسرة بين 

كبار التجار والمزارعين.
المصارف  وأص��ح��اب  وك���اء  اليهم  ي��ض��اف  كما 
وكونتوارات التسليف: فموسم الحرير كان يحتاج 
ال���ى ك��م��ي��ات م��ه��م��ة م��ن األم�����وال. ك��ان��ت م��ص��ارف 
يمّولون هذا  الحرير وصناعيوه فيها  ليون وتجار 
وبعض  بيروت  في  المصارف  بعض  عبر  الموسم 
ك��ب��ار ال��ت��ج��ار وأص���ح���اب ال��م��غ��ازل ك��م��ا ك���ان هناك 
وصغار  المزارعين  لتسليف  الكونتوارات  عشرات 
ال��ت��ج��ار وأص���ح���اب ال��م��غ��ازل ع��ل��ى ال��م��وس��م وم��ئ��ات 
المزارعين  فون 

ّ
يسل ك��ان��وا  ال��ذي��ن  "المدينجية" 

وصغار التجار وصغار أصحاب المغازل.
ف��ن��ش��اط إن���ت���اج ال��ح��ري��ر وت��ص��ن��ي��ع��ه وت��س��وي��ق��ه 
ي���ح���ت���اج ال�����ى رس���ام���ي���ل م��ه��م��ة م���م���ا ح�����دا ب��ب��ع��ض 
المصدرين أن يكونوا مصرفيين أو وكاء مصارف 
فرنسية كأبناء سليم بسول وفرعون و ج. صباغ 

و ج. طراد4.

صغار المالكين الزراعيين:
ب�����رزت ه����ذه ال��ف��ئ��ة م���ن خ����ال ت��م��ل��ك ال��ش��رك��اء 
ال��زراع��ي��ي��ن ل����ألرض ب��واس��ط��ة ع��ق��ود ال��م��راب��ع��ة أو 
"ب��ش��راك��ة ال��ش��ل��ش". وق���د س��م��ح��ت ه���ذه ال��ع��ق��ود 
للعديد من الشركاء لدى األديرة وكبار المّاكين 

بأن يصبحوا من صغار المّاكين األحرار. 
ه����ذا ال��ت��ح��ول ال��ف��ري��د م���ن ن��وع��ه ف���ي ال��م��ش��رق 

المهمة  م��ن األس���س  ال��ع��رب��ي، ك��ان  ث��م  العثماني 
ل��ل��دي��م��وق��راط��ي��ة ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة اآلخ�����ذة ف���ي ال���ب���روز 
 )1840-1860( ال��ق��ائ��م��ق��ام��ي��ت��ي��ن  أن���ظ���م���ة  م����ع 
والمتصرفية )1918-1861(، إذ أنتج هذا التطور 
ف��ئ��ة م��ن ال��ف��اح��ي��ن ال��م��ّاك��ي��ن األح�����رار م��ن قيود 
ال��ن��ظ��ام اإلق��ط��اع��ي ال���ذي أل��غ��ي قانونيًا ف��ي العام 
1861. وت��رج��م ه���ذا ال��ت��ط��ور م��ع ص��ع��ود أص��ح��اب 
عقل  )آل  المغازل  أصحاب  السياسي:  الرساميل 
ل��ح��ود – عمشيت في  )آل  وال��ت��ج��ار  ال��م��ت��ن(  ف��ي 
كسروان وجبيل( وغيرهم. ساهم في هذا التغيير 
ال��س��ي��اس��ي ارت��ف��اع ال��دخ��ل ال���ذي س��ّه��ل التعليم 
ال��ق��رن التاسع  ال��م��دارس الناشئة بكثرة ف��ي  ف��ي 
عشر في ارتفاع المستوى العلمي للسكان ونمو 
لبنان  بها  تميز  ال��ت��ي  التمثيلية  الديموقراطية 
عن محيطه حتى اآلن رغ��م كل ش��يء في شرقنا 

العربي.  

خالصة
وتصنيعه  الحرير  إلن��ت��اج  السريع  النمو  شكل 
االقتصادي  التغيير  في  فاعًا  عنصرًا  وتسويقه 
واألجتماعي في لبنان القرن التاسع عشر ومطلع 
العشرين. وساهم في والدة مجتمع يتسم  القرن 
ب��ب��ع��ض س���م���ات ال��م��ج��ت��م��ع ال���رأس���م���ال���ي ال��غ��رب��ي. 
وإنتاج  بالنسيج  تكتمل  لم  التصنيع  حلقة  لكن 
خام  بشكل  يصل  الحرير  ف��ك��ان  وغ��ي��ره.  األلبسة 
ال���ى ل��ي��ون ب��أك��ث��ري��ت��ه م��م��ا ج��ع��ل��ه ع��رض��ة ل��ألخ��ط��ار 
فالحرب  واالق��ت��ص��ادي��ة:  السياسية  التقلبات  م��ع 
فرنسا  مع  العاقات  التي قطعت  األول��ى  العالمية 
ض��رب��ت ه���ذا ال��ق��ط��اع ض��رب��ة ق��وي��ة ج�����دًا1، ك��ذل��ك 
مما  العام 1929  في  العالمية  االقتصادية  األزم��ة 
ساهم في إغراق اللبنانيين في المجاعة بين 1915 
و1918 وفي الكساد والبطالة في ثاثينات القرن 

العشرين2.
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خ���م���س���ون م��س��ل��ح��ًا "م�����ج�����ه�����واًل"، ب���ل���ب���اٍس أس����ود 
وس���ي���اراٍت م��دن��ي��ة، ط��ّوق��وا م��س��اء األرب���ع���اء، ف��ي 18 
حزيران 2015، مقر اإلتحاد العام  لألدباء والكتاب 
في العراق، الكائن في ساحة األندلس في بغداد، 
ل��وزارة  التابعين  الرسمية  الحماية  عناصر  وج��ردوا 
ال��داخ��ل��ي��ة م���ع ض��اب��ط��ه��م م���ن ال���س���اح وال��ه��وات��ف 
واعتدوا على عمال التنظيفات األجانب وسلبوهم 
أموالهم وهواتفهم أيضًا ثم عبثوا بمحتويات المقر 
وكّسروها. ال تعنيني متابعة من أدان ومن شجب 
ى" من 

ّ
ومن استنكر ومن صمت أو من "عبس وتول

المسؤولين الرسميين وغير الرسميين، فالحادث 
ُيعد كارثة وطنية تكشف أن "داعش" آخر يحتل 
الوطن ويتصرف من دون حسيٍب أو رقيب، ومن 
إل��ى س��اح��ه القوي  ت���ردد، مطمئنًا  دون وج���ٍل أو 
ات��ه األق����وى ف��ي م��ح��ارب��ة م��ؤس��س��ات ال��دول��ة  وغ��ط��اء
ومحاربة  الداخلية  وزارة  بعناصر   

ً
ممثلة الجديدة 

رموز الثقافة والمجتمع المدني التي هي أهم ركائز 
المجتمعات الديموقراطية، وتثبت أن هذه القوى، 
التي تنفذ أو التي تغطي، قد قضت سنّي ما بعد 
سقوط النظام على مضض وهي تنظر إلى مظاهر 

ذلك،  التي صاحبت  والتعددية  الحرية 
كما تبين أنها في مرحلة "التمكين"، وتسعى إلى 
بلوغ مرحلة "التمكن" كي تنقض على ما تعتبره 
خصومها وتسدَّ كل فتق ينبعث منه بعض الضوء 
ف��ي ال���ج���دار ال��ع��راق��ي ال��م��س��دود، وه���ي ال تختلف 
بذلك عن الكثير من القوى الظامية األخرى، مهما 
س��اي��رت واب��ت��س��م��ت وادع����ت اخ��ت��اف��ه��ا واع��ت��دال��ه��ا 

وقناعتها بالنظام التعددي الديموقراطي.
هذه القضية ال تعني الكتاب واألدباء والمثقفين 
وحدهم. يحق لكل مواطن عراقي، ال بل من واجب 
كل مواطن عراقي أن يسأل المسؤولين والنافذين، 
يسألهم عن أمنه الشخصي والمجتمعي وعن أمن 
األخ����رى واطمئنانها، ط��وائ��ف وأح��زاب��ًا  ال��م��ك��ون��ات 
ومنظمات مدنية، يسألهم عن آفاق عيشه وحقوقه 

األس��اس��ي��ة، وف���ي ال��م��ق��دم��ة ح��ري��ت��ه ال��م��ب��اح��ة أم��ام 
هذه القوى العابثة بحاضر باده ومستقبلها وهي 
تدوس القانون وتهين المؤسسات المنبثقة عن 
خياراته الوطنية. على كل مواطن أن يسأل نفسه 
أيضًا إذا كان قد أخطأ في جعل هؤالء المسؤولين 
"أم��ن��اء" على تلك ال��خ��ي��ارات ال��ت��ي دف��ع ثمنها دمًا 
وفقدانًا لألهل واألبناء. على كل مواطٍن أن يعيد 
ال��ن��ظ��ر ف���ي ال��خ��ط��وط ال��ف��ك��ري��ة ل���ألح���زاب وال��ق��وى 
النافذة، الخطوط التي تمثل طموحاتها العقائدية 
غير المتصالحة، ال بل المتناقضة تناقضًا وجوديًا 
مع الديموقراطية والحرية وكل حقوق اإلنسان، وأن 
االنتخابية  وشعاراتها  برامجها  يصّدق  وال  يأبه  ال 
صوته  على  فقط  االستياء  تريد  التي  المرحلية 

االنتخابي.

والشرعية  العراقي،  المواطن  أيها  لك  السيادة 
الوطن لك،  ال��س��وداء.  الميليشيات  ل��ك، ال لساح 
األرض ل����ك، ال��س��م��اء ل����ك، ال���ه���واء ل����ك، وال��ص��وت 
ل��ك. أن��ت من يصنع اإللفة، أن��ت من يشق ويعّبد 
طريق المحبة ويجترح دروب الحرية، أنت من يمأل 
صناديق االقتراع ويقذفها في وجه المتسلطين 
الشجاعة  تنقصك  لم  واالنتهازيين.  والفاسدين 
ف��ي م��واج��ه��ة ق��وة ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق وج��ب��روت��ه، ولن 
تنقصك ال���ي���وم ف���ي م��واج��ه��ة ال���زي���ف وال��ت��دل��ي��س 
ال  وتدميره.  الوطن  ونهب  واالستغال  واألنانية 
ط��ري��ق وال منقذ ل��ن��ا غ��ي��ر ص��وت��ك، غ��ي��ر شجاعتك 
وت���ض���ح���ي���ات���ك، غ���ي���ر م��ح��ب��ت��ك ورغ���ب���ت���ك وإي���م���ان���ك 
بالسام. ال منقذ لنا غير احتضانك لفكرة التغيير 
والحرية، ال منقذ لنا غير احساسك بالمظالم التي 

تصيب الجميع، ال منقذ لنا غير مبدأ المساواة في 
النابذة  المواطنة  على  القائم  األساسية  الحقوق 
ل��ك��ل أش���ك���ال ال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��م��ذه��ب��ي��ة وال��ع��رق��ي��ة 

وأنظمة المحاصصة واالقتسام الميليشيوي.
وأن��ِت أيتها المواطنة العراقية، لك بالطبع كل 
ه���ذا وأك��ث��ر، ف��أن��ت ال��م��درس��ة ال��ت��ي تصنع "شعبًا 
ط���ّي���َب األع����������راق"ِ، وأن�����ت ال���ت���ي وض����ع ال���ل���ه ج��ن��ان 
الفاسدون  يكون  أن  فلك  أق��دام��ه��ا،  تحت  الخلد 
تحت  الحرية  وم��دم��رو  والمتسلطون  وال��م��ت��اج��رون 
اتركيها  ب��ه��ا،  ت��دوس��ي عليهم  ل��ك��ن ال  أق���دام���ك. 
البنفسجية.  بسّبابتك  عيونهم  واف��ق��أي   

ً
ط��اه��رة

كلِك، وكوني لترّملِك 
ُ
كوني خاصًا، كوني ثأرًا لث

انتقامًا. كفاِك أن تلبسي س��وادًا، كفاِك تجاعيد 
فًا وفقدان أحبة.

َ
مبكرة، كفاِك شظ

ماڤيا الظالم السوداء
جواد الساعدي

صرخة
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صعدة بين الحقل وكهوف الجبل والقبور
حسين الوادعي

ص��ع��دة ت��اري��خ ص���راع ط��وي��ل بين الجبل وال��م��زرع��ة 
والقبر.

إلى صعدة باحثًا  الهادي  قبل 1100 سنة اتى 
في جبالها عن مخبأ، قبل انصرافه الى اقامة دولة 
زيدية تكون في مأمن من بطش العباسيين. انتزع 
الهادي المعاول من أيدي فّاحي صعدة ليحملوا 
السيوف بديا منها. ظل الهادي يخرج من حرب 
الى أخرى، من تدمير مدينة الى حرق مدينة أكبر، 
وم���ن ت��وّس��ع ال���ى ان��ك��م��اش، ح��ت��ى ض��اع��ت ح��دود 
دولته ولم يبق له منها ااّل جبال صعدة وقبر صغير 
في الجامع الذي سيحمل اسمه. كانت الجبال هي 

البداية وهي النهاية.
عاد الصعديون الى مزارعهم متعبين من معارك 
األئمة التي ال تنتهي. لكن بعدما أصبح القادمون 

من طبرستان يملكون أوسع األراضي وأخصبها.
عندما أرادت السعودية التخلص من امتدادات 
السلفية المسلحة التي وصلت إلى ذروتها باقتحام 
العام 1979،  في  المكي  الحرم  العتيبي  جهيمان 
لم تجد غير صعدة لترسل اليها داعيتها السلفي 
النشط مقبل الوادعي ليؤسس لمّد سلفي كاسح 
ال��ى ك��ل مدينة يمنية. ح���اول مقبل إقناع  وص��ل 
م���زارع���ي دم����اج ب���أن ج��ّن��ة اآلخ����رة أه���م م��ن ال��ج��ّن��ات 
الخضر التي تدّر عليهم المحاصيل في كل موسم. 
اس��ت��خ��دم ال��س��ل��ف��ي��ون "ال���ق���وة ال��ن��اع��م��ة" ب����داًل من 
السيف، ونجحوا، انطاقا من وادي دماج وجبالها، 
في تجريف عنيف للشافعية والزيدية والصوفية 
م����ن أك���ث���ر ال���م���ن���اط���ق ال���ي���م���ن���ي���ة. ل��ك��ن��ه��م ان��ت��ه��وا 
أخ��ي��رًا م��ه��ّج��ري��ن وم��اح��ق��ي��ن ح��ت��ى ف��ي معاهدهم 
ومساجدهم. بعد ذلك بقرون عاد حسين الحوثي 
ال����ى ج���ب���ال م�����ران إلع������ادة م��ج��د ال��م��ذه��ب ال���زي���دي 
تل فيها 

ُ
وأطماع السالة. من تلك الجبال بدأ، فق

ف��ي أول ح��روب��ه م��ع جيش ال��دول��ه اليمنية. كانت 
الجبال هي البداية وهي النهاية.

عندما وضع علي عبدالله صالح األفكار األولية 
أمامه  األك��ب��ر  العائق  ك��ان  لنجله،  الحكم  لتوريث 
ه��و رج��ل ال��دول��ة ال��ق��وي علي محسن األح��م��ر. لكن 
والجيش  الحوثيين  ب��ي��ن  ال��م��واج��ه��ة  اش��ت��ع��ال  م��ع 
اليمني ف��ي 2004، أص��ب��ح��ت ج��ب��ال ص��ع��دة، م��رة 
أخ�����رى، ف��رص��ة ج��غ��راف��ي��ة الس��ت��ن��زاف ج��ي��ش علي 
م��ح��س��ن وال���ق���ض���اء ع��ل��ي��ه ك��م��ن��اف��س خ��ط��ي��ر. بعد 
سقوط صالح بانتفاضة 2011، كانت صعدة هي 
الطائفي  العسكري  للحلف  االستراتيجي  المخزن 
الذي اكتسح العاصمة في أيلول 2014، وأسقط 
 - اليمن في مواجهة سياسية  الجمهورية ووض��ع 
عسكرية مع العالم. هكذا كانت جبال صعدة تدافع 
 عن قصور الحكم في صنعاء، وما زالت تفعل ذلك.
حين ب��دأت اي��ران  تمد نفوذها الى العالم العربي 
ب��ع��د س��ق��وط "ح����ارس ال��ب��واب��ة ال��ش��رق��ي��ة" )ص���دام 
حسين( في بغداد في 2003، كانت كل األقليات 
ط 

ِّ
الشيعية مخازن ب��ارود محتملة في ذهن المخط

ل�"الشباب  ال��ن��واة الصغيرة  االي��ران��ي، بما في ذل��ك 
ال��م��ؤم��ن" ف��ي ص��ع��دة، ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ص��ّدر ال��رم��ان 
والبرتقال والخضر، فأقنع عبد الملك الحوثي أولئك 
والمقاتل  الحياة،  م��ن  أسمى  ال��م��وت  ب��أن  الشبان 
أعلى مرتبة من المزارع. هكذا بدأت صعدة تصّدر 
ُزرعت  التي  الفاكهة. وأرضها  ب��داًل من  المقاتلين 
وه��ا هي  باأللغام  م��زروع��ة  أصبحت  بالبرتقال  يومًا 
ج��ب��ال��ه��ا ت��ئ��ّن ت��ح��ت ق��ص��ف ال��ط��ي��ران ال��س��ع��ودي. 
ال��ق��ادة الحوثيون ال ي��زال��ون في مأمن في كهوف 
المواطنون يموتون يوميا من دون  الجبال، بينما 
الدولة  على  الحوثيون  أح��د. سيطر  بهم  يعبأ  أن 

لكن قادتهم يختبئون في الكهوف.
دائ��������م��������ًا وأب���������������دًا ت�����ظ�����ل ال������ج������ب������ال ال�����ب�����داي�����ة 
 وال������ن������ه������اي������ة ل��������ق��������ادة ص�������ع�������دة ال����ط����م����وح����ي����ن. 
ي���ح���اول م��واط��ن��و ص��ع��دة االس���ت���ق���رار ف���ي ال��ح��ق��ول 
المقدسة يجّرونهم  الحروب  وال��م��زارع، لكن زعماء 
م���ن ال��ح��ق��ل ال����ى ال���ج���ب���ل. وح���ي���ن ت��ض��ي��ق ال��ج��ب��ال 

بالمختبئين ال يبقى أمامهم سوى القبر.
ص���ع���دة م���دي���ن���ة ق���ب���ور ب����ا م����ن����ازع. أك���ب���ر ع���دد 
م���ن ال���ق���ب���ور ف���ي م��س��ج��د ي��م��ن��ي ت���ج���ده ف���ي ج��ام��ع 
اإلم������ام ال����ه����ادي ب��ال��م��دي��ن��ة ال��ق��دي��م��ة: م���ا ي��ق��ارب 
 ع���ش���ري���ن ق����ب����رًا ل���ألئ���م���ة وأوالده�����������م وزوج����ات����ه����م.
ال ي���وج���د ف����ي ص���ع���دة م���ب���ان ض��خ��م��ة ب��اس��ت��ث��ن��اء 
الحوثيون  م 

ّ
نظ  2011 في  والمقابر.  المعسكرات 

سور  ق���رب  الشعبية  ل��ل��ث��ورة  ال��م��ؤي��دة  مسيراتهم 
وأكبر ش��ارع.  أكبر س��ور  الكبرى. فهناك  المقبرة 
العبثية، تراجعت  الست  ال��ح��روب  ف��ي  قبل ذل��ك، 
والخضر،  بالفاكهة  ال��م��زروع��ة  الخضر  المساحات 
وت��وس��ع��ت ال��م��س��اح��ات ال��خ��ض��ر ال���م���زروع���ة بقبور 
الشهداء الحوثيين التي سّموها "رياض الشهداء"، 
مديريات صعدة،  في كل  األب��رز  المعلم  ولتصبح 
 وص�����واًل ال���ى ح���رف س��ف��ي��ان ع��ل��ى أط�����راف ع��م��ران. 

ص��ع��دة ت��اري��خ ص���راع ط��وي��ل بين الجبل وال��م��زرع��ة 
وال��ق��ب��ر. ل��ك��ن ال��ط��ي��ران ال��س��ع��ودي ق��ص��ف الجبال 
وال�������م�������زارع ول������م ي����وف����ر ال����ق����ب����ور. ص����ع����دة ض��ح��ي��ة 
ص����راع����ات ال��ف��ت��ن��ة ال���ك���ب���رى، وه�����ي ت���ت���دح���رج من 
أطماع  وه��ي ضحية  اليمن.  ج��ب��ال  ال��ى  طبرستان 
مغلقا  جبريًا  ميراثًا  ال��رس��ال��ة  ت��ح��ول  ال��ت��ي  السالة 
للسلطة وال���ث���روة، ب��اس��م ال��ع��ت��رة وال��وص��ي��ة. وه��ي 
ك��ذل��ك ض��ح��ي��ة ت��ح��ال��ف اإلس�����ام م���ع ال���ب���ت���رودوالر، 
إلن����ت����اج ال��ن��س��خ��ة ال��ح��ن��ب��ل��ي��ة ال���وه���اب���ي���ة ال���ت���ي ل��م 
ت���رض ااّل ب��اق��ت��اع ك��ل م��ذه��ب آخ���ر غ��ي��ر مذهبها. 
وه���ي أي��ض��ًا واي���ض���ًا ض��ح��ي��ة ه���وس والي����ة الفقيه 
للطائفة،  تسليحًا  ال��ث��ورة  تصدير  ح��ّول��ت  بعدما 
 وانتقلت من دول��ة الطائفة الى ح��روب الطوائف.
صعدة ضحية ص��راع التوريث بين محسن األحمر 
على  النفط  ق��درة  ص��ال��ح. وضحية  عبدالله  وعلي 
شراء المواقف األممية وغسل جرائم الحرب. صعدة 
اليمنية  ال��م��ن��ف��ى"  ضحية ش����راء ص��م��ت "ح��ك��وم��ة 

برياالت المضيف السعودي وعطاياه. 
صعدة تاريخ صراع طويل بين الجبل والمزرعة 

والقبر. 
الى  لانضمام  تاريخ ش��وق طويل  أيضا  لكنها 
التي لم تضع صعدة يومًا على خريطتها.  الدولة 
الحوثيين  ت��ط��ال��ب  اليمنية  ال��س��ي��اس��ي��ة  وال��ن��خ��ب��ة 
باالنسحاب الى صعدة، كأن صعدة جغرافيا أخرى 
خارج الوطن. بعد ثورة 1962 ونزع الملكية كانت 
صعدة أول مدينة تسقط من يد الثوار. بعد ذلك 
رحل الملكيون الى األبد، لكن الجمهوريين نسوا 

أن يعيدوا صعدة الى الوطن.

في خراب المدن والعمران
ع��ن��دم��ا أق���رأ ف��ي ت��اري��خ ال��ي��م��ن  يلفتني ال��ت��ك��رار 

المضطرد في خراب المدن والعمران.
رت  ال��م��ّرات ثم ُعمِّ ���رت عشرات  ُدمِّ صنعاء مثًا، 
تاريخ صنعاء في  ال���رازي مؤلف  من جديد. يقول 
القرن الخامس الهجري: "وقد خربت صنعاء وعادت 
وه���ي ال��ي��وم خ���راب وأرج����و ال��ل��ه ت��ع��ال��ى أن يعمرها 
واإلعمار  الخراب  ثنائية  ع��ب��اده"!.  من  بالصالحين 
اليمنية.  المدن  تاريخ صنعاء وغيرها من   حكمت 
ل��ق��د ع��رف��ت ال��ي��م��ن ت��اري��خ��ًا ش��ب��ه اس��ت��ث��ن��ائ��ي من 
ال��ص��راع��ات وال���ح���روب ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة أّدت 
ال�����ى خ������راب ع���م���ران���ه���ا وت���ب���دي���د ال���ت���راك���م ال��م��ال��ي 
 وال���ص���ن���اع���ي وال���ث���ق���اف���ي ال�������ازم ل���ب���ن���اء ال���ح���ض���ارة. 

ت��ل��ف��ت��ن��ي ك���ث���ي���را ح������ال م���دي���ن���ت���ي زب����ي����د وح��ي��س 
ال��ت��ه��ام��ي��ت��ي��ن. ال��م��ص��ادر ال��ت��اري��خ��ي��ة ت��ح��دث��ن��ا عن 
مدينتين صناعيتين ضخمتين، وسكان يعيشون 
االهتمام  اقتصادي مّكنهم من  رف��اه وفائض  في 
المستمرة  ال��ح��روب  لكن  وال��ف��ن.  والزينة  بالترفيه 
من  رث��ة  تجمعات  الكبيرتين  المدينتين  ح��ول��ت 
ال��ب��ي��وت ال��م��ه��ج��ورة وال��س��ك��ان ال��ف��ق��راء الجائعين 

والمنسيين.
ال��م��خ��ا ب���دوره���ا، ك��ان��ت م��دي��ن��ة م���زده���رة وم��ي��ن��اء 
ال��ى  ال��ب��ن وت��ص��دي��ره  عالميًا تخصص ف��ي ت��ج��ارة 
العالم، حينما كانت اليمن المورد األكبر للبن في 
الداخلية  ال��ح��روب  لكن سلسلة  األرض��ي��ة.  ال��ك��رة 
والحرب  اإليطالية،  العثمانية  الحرب  والخارجية: 
العالمية األولى في بداية القرن العشرين، دّمرتها 

وحولت ميناءها موطنًا لاشباح وبؤرة للمهّربين.
حين نتحدث عن "الصورة الذهنية" للفقر في 
لكن  وتهامة.  الحديدة  ال��ف��ور  على  نتخيل  اليمن 
وضعهما لم يكن هكذا تاريخيًا. كانت تهامة إقليمًا 
مزدهرًا بمدنه ومراكزه الحرفية والحضرية والزراعية. 
وكان السكان ميسوري الدخل وتجارتهم مزدهرة 
مع العالم الخارجي. دمرت حروب اليمنيين الدائمة 
المدن وبددت التراكم المالي والثقافي والحضاري. 
ي��ب��دو تاريخنا مجموعة م��ن االن��ق��ط��اع��ات ومن  ل��ذا 
بؤر الضوء المتفرقة هنا وهناك وسط محيط من 
الظام. لم نعش مدة كافية من االستقرار لحصول 
التراكم الازم لبناء الحضارة. التبديد وليس التراكم 

كان القاعدة الحاكمة لتاريخنا.
ت���خ���ي���ل���وا م�����ث�����ًا، ال�����وض�����ع ال��������ذي ك�������ان ي��م��ك��ن 
ف��ي  اس����ت����م����رت  ل����و  اآلن  زب����ي����د  ع���ل���ي���ه  ت����ك����ون  أن 
 ت���ط���وره���ا ول�����م ت��اح��ق��ه��ا آل�����ة ال����ح����روب وال����دم����ار! 
أت��ذك��ر ظ��اه��رة ت��ك��رار خ���راب ال��م��دن وال��ع��م��ران في 
تاريخنا، فيما أشاهد صور الدمار المريع في عدن 
وت��ع��ز وص��ن��ع��اء ول��ح��ج. ل��م ننجح ب��ع��د ف��ي ال��خ��روج 
م��ن ل��ع��ن��ة ت��اري��خ ال���ح���روب وح��ت��م��ي��ة خ����راب ال��م��دن 
والعمران. وال أجد ما أختم به هذه الكلمات سوى 
عبارة ابن خلدون في الفصل السادس والعشرين 
من المقدمة: "في أن العرب اذا تغلبوا على أوطان 
ل ذل��ك ف��ي "أنهم 

ّ
أس��رع اليها ال��خ��راب". وه��و يعل

وأسبابه  التوحش  عوائد  باستحكام  وحشية  أم��ة 
 وكان عندهم ملذوذًا 

ً
قًا وجبلة

ُ
فيهم فصار لهم خل

لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم االنقياد 
للسياسة وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة 
له. انظر إلى ما ملكوه وتغلبوا عليه من األوطان من 
الخليقة كيف تقّضى عمرانه وأقفر ساكنه  لدن 
ق��راه��م  فاليمن  األرض.  غ��ي��ر  ف��ي��ه  األرض  وب��دل��ت 
خ��راب إال قليًا م��ن األم��ص��ار وع���راق ال��ع��رب كذلك 
قد خرب عمرانه الذي كان للفرس أجمع. والشام 
لهذا العهد كذلك وأفريقية والمغرب لما جاز إليها 
الخامسة  ال��م��ائ��ة  م��ن��ذ أول  ب��ن��و ه���ال وب��ن��و سليم 
وتمرسوا بها لثاثمائة وخمسين من السنين قد 
لحق بها وع��ادت بسائطه خرابًا كلها بعد أن كان 
ما بين السودان والبحر الرومي كله عمرانًا تشهد 

بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء 
وشواهد القرى وال��م��در... والله ي��رث األرض ومن 

عليها وهو خير الوارثين."

الشعب أم  الساللة المقدسة؟
كان الجنود اإلماميون الذين يرَسلون لتأديب 
ال���ق���رى وال��ت��ن��ك��ي��ل ب��أه��ل��ه��ا واح����ت����ال ب��ي��وت��ه��م أو 
��ون  ت��ه��دي��م��ه��ا وف������رض االت���������اوات ع��ل��ي��ه��م، ي��س��مَّ
"ال��م��ج��اه��دون ف���ي س��ب��ي��ل ال���ل���ه". وال ي����زال ج��ن��ود 
في  صنعاء  اكتسحت  التي  الطائفية  الميليشيا 
باليمنيين  للتنكيل  الماضي وانطلقت  أيلول   21
في البيضاء وتعز وعدن ولحج وأبين ومارب، قتًا 
وخ��ط��ف��ًا وت��ع��ذي��ب��ًا واح���ت���ااًل ل��ل��ب��ي��وت وت��ف��ج��ي��ره��ا، 
الله"! سبيل  ف��ي  "المجاهدون  أنفسهم   يسّمون 

هل نبالغ في شيء اذا قلنا إن 21 أيلول شكل نقطة 
سقوط الدولة والجمهورية و"عودة المكبوت" من 
التي حكمت  األولية  الدينية واألهلية  االنتماءات 

اليمن قبل 1962 لما يقارب 1200 سنة؟
ارت�������دت ال����ص����راع����ات ال��س��ي��اس��ي��ة ف����ي األع������وام 
الستين االخيرة، شعارات اجتماعية واضحة. فكان 
الصراع يدور بين الملكيين والجمهوريين، أو بين 
واليسار  اليمين  بين  أو  والتقدميين،  الرجعيين 
...ال���خ. لكن ع��ودة ال��ص��راع��ات السياسية الرت��داء 
الف���ت���ات دي��ن��ي��ة ت��ح��ت ش��ع��ار ال���ج���ه���اد، ت��ع��ن��ي أن 
نكوصًا خطيرًا حدث في الوعي السياسي اليمني.
إن اس���ت���دع���اء ال���ل���ه وال���س���م���اء وال���م���ق���دس في 
سياسية  دعاية  مسالة  ليس  البشرية  الصراعات 
ف��ق��ط، ب���ل ت��أس��ي��س ل��ق��واع��د ج���دي���دة للسياسة 
واالج���ت���م���اع. ق���واع���د ت��ض��ع ال��ح��ك��م ف���ي ي���د أق��ل��ي��ة 

متسلطة وقعمية فوق النقد والقانون.
هو  اليمني،  لحدث 1962   الضخم  االن��ج��از  إن 
انتزاعه السلطة من ادعاءات الحق اإللهي والحصر 

السالي ليضعها في يد الشعب. أما استدعاء الله 
الوحيد  والمصالح فهدفه  السياسة  في صراعات 
الناس في الحكم باالدعاء أنه حق  انتزاع حق  هو 
الناس في اختيار َمن يحكمهم  الله! وانتزاع حق 
 ويمثلهم بحصرها في سالة أو عائات محدودة.
يخطب  ميليشيوي  ق��ائ��د  م��ع��ارض��ة  يمكن  ك��ي��ف 
رافعًا المصحف في يده ويّدعي أن مرجعيته هي 
��ش؟ أو كيف 

َ
ال���ق���رآن ال����ذي ال ُي���دَح���ض وال ُي��ن��اق

يمكن مناقشة جماعة توقن أنها وحدها موعودة 
اإللهي  والنصر  العالم  على  بالتمكين  السماء  من 

على كل َمن يعارضها؟
أنفسهم  يضعون  و"ال��دواع��ش"  التأويل  ار 

ّ
كف

خ����ارج االن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي وخ�����ارج ال��ه��وي��ة اليمنية 
كسالة ذات وضع خاص يضيع في حال اندماجهم 
والمساواة  الديموقراطية  تكون  بهذا  باآلخرين. 
مفاهيم معادية لهم، لعدم قدرتهم على التسامح 
 مع مفاهيم تضعهم على قدم المساواة مع اآلخرين.
لم تتغير شعارات الوصم والتكفير عندهم كثيرًا. 
��ار 

ّ
"ك��ف ع��ل��ى خصومهم  أج���داده���م يطلقون  ك���ان 

التأويل" ليبرروا غزوهم وانتزاع أماكهم وأراضيهم، 
واآلن يسّمونهم "التكفيريين" و"الدواعش". حجم 
الدمار الذي تتسبب به الحرب الدائرة مخيف. لكن 
ال��ذي شاع  األكثر بشاعة منه هو حجم االنحطاط 
يصفون  فعندما  واليومية.  السياسية  لغتنا  ف��ي 
مذابحهم في عدن بأنها "جهاد في سبيل الله"، 
وعندما يعلنون اليمن كلها ساحة "جهاد" من أجل 
التمكين اإللهي، وعندما تصبح "الشراكة" عندهم 
مفاصل  ف��ي  "الهاشميين"  م��ن  ق��در  أكبر  تعيين 
أمام  فإننا  والسيادية،  واألمنية  العسكرية  الدولة 
المواطنة  عنصرية جديدة تدّمر بوضوح مفاهيم 
من  المئة  في  والتكافؤ. 85  والمساواة  والقانون 
قياداتهم السياسية ومسؤوليهم اإلعاميين وفي 

اللجان الثورية والشعبية واألمنية، وحتى مسؤولي 
الحارات، هم من "الهاشميين" حصرا!

الشاغل ألغلب االئمة والساطين  الشغل  كان 
المقاتلين طوال 1400 سنة من تاريخ الصراع في 
اليمن، ه��و جمع االت���اوات وال��ض��رائ��ب وال��زك��اة. لم 
يكن اليمنيون عندهم أكثر من مصادر ل�"الخراج" 
ي��دف��ع��ون��ه ط��وع��ًا أو إك����راه����ًا. ك��ان��ت دول���ه���م دول 
الغنيمة والجباية، وصارت جباية االموال الوظيفة 
ال��وح��ي��دة تقريبا ل��ل��دول��ة ال���ى ج��ان��ب ال��ق��ت��ال. ولم 
تخرج الميليشيا الطائفية كثيرًا عن دولة الجباية 
منذ تأسيسها "صندوق المجاهدين" في صعدة، 
وجهودها التي لم تكل لجمع الزكاة من المجاهدين 
نيابة عن ال��دول��ة. وه��ذه كانت أح��د أه��م األسباب 
المعلنة الندالع الحرب األولى بين الجيش اليمني 

والحوثيين في صعدة.
ب��ال��ج��ب��اي��ة" كثيرا  ول���م يختلف س��ل��وك "ال��ح��ك��م 
ب��ع��د اج��ت��ي��اح��ه��م ص��ن��ع��اء. اذ ات��ج��ه��وا ال���ى ال��ب��ن��وك 
وال��م��ؤس��س��ات الحكومية ورج���ال االع��م��ال، لفرض 
خصص لنشاطاتهم واحتفاالتهم 

ُ
جبايات عليهم ت

وال���ص���رف ع��ل��ى مقاتليهم. وم���ا اق��ت��ط��اع األق��س��اط 
التبرعات  وف��رض  الموظفين  بات 

ّ
مرت م��ن  الجائرة 

على االتصاالت والرسائل وجوانب النشاط التجاري 
ك��دع��م ل���"ال��م��ج��ه��ود ال��ح��رب��ي"، اال ت��وس��ي��ع لهوس 
بالحق  الحكم  ل��دول��ة  وح��ي��دة  "ال��ج��ب��اي��ة" كوظيفة 

اإللهي والسيطرة بالمجاهدين في سبيل الله.
ما يحدث منذ 9 أشهر ليس حربًا أهلية فقط، 
ب��ل أي��ض��ًا ع����ودة إل���ى ال��م��ك��ب��وت ال��ط��ائ��ف��ي وإع����ادة 
تأسيس لمجال فكري وسياسي وديني كنا نظن 
أكرر  العشرين.  القرن  اليمن  بدخول  انقرض  أن��ه 
هنا أن م��ا ح��دث ف��ي أي��ل��ول 2014 ل��م يكن فقط 
سقوطًا لصنعاء، بل للجمهورية والمواطنة ولعاقة 

اليمنيين بالعصر والحداثة.

ت���س���ري���ب ش���ري���ط ع����ن ج���ري���م���ة ت���ع���ذي���ب س��ج��ن��اء 
إس��ام��ي��ي��ن دون غ��ي��ره��م ف���ي س��ج��ن روم���ي���ة، على 
غرُضه  وق��وع��ه،  وبعد شهرين من حادثة  بشاعته 
معاقبة  الداعشي.  التطرف  ال��ى  بعينه  فريق  دف��ع 
مثل  يشعلها  ال��ت��ي  ال��ن��ار  تطفئ  ل��ن  المرتكبين 
القانون  ال��ص��ورة وقُعها أمضى من  الشريط.  ه��ذا 
المنتهك أصًا في ربوعنا. اما مسألة تطويق هذا 
الغرض فغير مضمونة مهما كانت االجراءات، ألن 
بين مؤسسات  مقطوعة  والجسور  معدومة  الثقة 
ال��دول��ة وال��ن��اس ف��ي االس����اس، فكيف ال��ح��ال اذا 
أضفنا السقطات الفادحة المتراكمة  التي تصب 

في المسرى ذات��ه. ه��ذا ع��دا االنقضاض االعامي 
الموجه الذي رافق عرض الجريمة االنسانية والذي 
ال��ع��دال��ة كمعطى  الحسبان مفهوم  ف��ي  ي��أخ��ذ  ل��م 
وحيد للتعامل مع مثل ه��ذه ال��ح��وادث التي تنمو 
كالفطر ه��ذه االي��ام. وح��ده التسييس ك��ان سيد 
من  النيل  وح��ده  غاربها.  على  المفتوحة  الساحة 
الفريق اآلخر وتوجيه الطعنات اليه كان الطاغي 
على التوجيه االعامي الموظف إلحداث ما يمكن 
بحزام  مزنر  انتحاري  او  مفخخة  س��ي��ارة  تحدثه  ان 
متفجر او عبوة ناسفة في مسجد ذي لون طائفي 

معين.

ل��ك��أن ال��م��ط��ل��وب م���ن ه����ذه ال��ج��ري��م��ة م��زي��د من 
االنغاق المذهبي الجارف الذي يقع فيه اللبنانيون 
صب فخ لهم عوض إظهار الحد االدنى من 

ُ
كلما ن

درجات الوعي والتكافل والتضامن وفق سلم قيم 
اخاقي وانساني واجتماعي يجمعهم. اعتداء على 
ك��ان يستوجب  أم ال،  أك��ان��وا  اساميين  س��ج��ن��اء، 
وقفة عابرة للطوائف والمذاهب قائمة على العدالة 
وح��ق��وق االن��س��ان ول��ي��س نبش ك��ل م��ا ي���ؤدي الى 
الفتنة. لكنه الغرض الذي لم يعد مرضًا فحسب، 
ب���ل أص���ب���ح وب������اًء ك���ال���ه���واء األص����ف����ر، ك��ال��ط��اع��ون، 
ومناسبة لتصفية الحسابات الخاصة على حساب 

السلم األهلي الواقف على حافة االنهيار.
ما حصل هو جريمة ضد االنسانية وليس ضد 
م��ا ك��ان يفترض  االساميين او أه��ل السّنة. ه��ذا 
باالعام ان يكرسه في تناوله الشريط مع التحقيق 

ل��دى المرتكبين الذين  ال��داف��ع  واالس��ت��ق��ص��اء ع��ن 
ص�����دف م����ن اس���ت���ع���راض ه�����ذه ال��ق��ض��ي��ة ان���ه���م ال 
يقوضون قاعدة ستة وستة مكرر، مع ان ما يجري 
على األرض اللبنانية منذ فترة كسر هذه القاعدة 
ال��ذي يفرض  لمصادرة القرار وفق منطق الساح 
شروطه ويأسر البلد تلبية لمصالحه ومخططاته.  
الشريط جزء من الغول الذي يريدون لنا ان نخاف 
منه وان نستسلم له. ممنوع ان نكون خارج القيد 
الطائفي بحدوده المذهبية. ممنوع ان نكون خارج 
ارهاب الطوائف. علينا ان نخاف. هذا ما يكتبونه 
وم���ا ي��ري��دون ل��ن��ا ان ن��ق��رأه. ل��ك��ن ل��ه��م م��ا ي��ري��دون 
اننا  وليس صحيحًا  نريد.  ما  لنا  يكون  ان  ويجب 
نريد ما يريدون. حتى لو كنا ال نعرف اننا ال نريد. 
ان��ه يكفي ان نكسر حاجز  ن��ع��رف  ل��و كنا ال  حتى 
الخوف ليموت الغول. يكفي ان ننتبه وننبه الى 

اننا نعيش فعًا خارج القيد الطائفي وان لنا عيشنا 
المشترك من دون ان نعرف. ففي حسبة بسيطة، 
مصالحهم  وللجميع  ال��م��ش��ت��رك  عيشهم  للجميع 
المشتركة وللجميع همومهم المشتركة، للجميع، 
والمتقوقعين  تطرفهم  في  الغارقين  ألكثر  حتى 
بأنهم  انفسهم  يوهمون  والذين  مذاهبهم  داخ��ل 
يخافون اآلخر ويتحصنون بأمراء واسياد وشيوخ 
ليحتموا من هذا اآلخ��ر. لكنهم يتعاملون معه في 
والمصرف  وال��دائ��رة  والجامعة  وال��م��درس��ة  ال��ش��ارع 
والدكان والمقهى. يكفي ان نفهم هذه المعادلة 
لنقتل الغول قهرًا وفعًا. الصورة قاتمة اال ان هذا 
الرؤية ال  ال��ص��ورة، وإلنقشاع  الواقع موجود خلف 
بد من صوت متماسك يصل مهما كان هادئًا في 
زمن الصراخ، ليفهم الخائفون او الشامتون ان اي 
اعتراف لحقوق االنسان ال يمكن ان ترسى قواعده 

في مجتمع ال صوت فيه اال للمذهب والطائفية، 
وال مواطن فيه، ألن هناك من يريد لنا ان نكتفي 

بهوية ال تمت الى مفهوم المواطنة بصلة. 
ال���م���ط���ل���وب ح��م��ل��ة ت���وع���ي���ة ث��ق��اف��ي��ة ل��م��واج��ه��ة 
الغول القابع في داخلنا يقتل ثقافتنا كما يقتل 
اقتصادنا كما يقتل أوالدن���ا من دون ان ي��رف له 
الغول  اردن��ا ان نقتل  اذا  الثقافة  جفن. ال بد من 
ون��واج��ه دع���اة ال��م��وت والفتنة ان��ط��اق��ًا م��ن رفض 
اآلخر وتخوينه. ال بد من الثقافة لتوسيع الرؤية، 
فننتبه وننبه الى انه بالتزامن مع الشريط المسرب 
قامت  االساميين  السجناء  على  االعتداء  لجريمة 
لكن،  لبنانية.  أراٍض  على  جوية  ب��غ��ارة  اس��رائ��ي��ل 
الغول،  معادلة  يخدم  ال  اسرائيل  اقترفته  ما  ألن 
لذا لم تحظ بالتداول االعامي الممانع الذي أغفل 
العدوان االسرائيلي ليسترسل في الترويج للغول.

كيف نقتل الغول؟
سناء الجاك

تعليق
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الحزينة، ش��اه��دُت كيف  ال���رؤوم  ّم العين 
ُ
ب��أ

"ُدح���ِرج���ت" ب����راءة األط��ف��ال إل���ى ق���اع اللعب 
الدنيء. كان النهار قد انتصف، وكنُت في 
ح��اف��ل��ة. ع��ل��ى ال��ط��ري��ق، ب��ي��ن ب��ل��دت��ي صلخد 
وم��دي��ن��ة ال��س��وي��داء ب��ج��ن��وب س���وري���ا، هناك 
أو  إْن ذهابًا  المرور منهما  ب��ّد من  قريتان ال 
حى، واألخ��رى الَكفر.  إيابًا، اسم إحداهما الرَّ
هذه األخيرة كانت تزّين ساحَتها الرئيسية 
ية ف��ي ب��ئ��ر ودل����و. ق��وام 

ّ
 ف��ن��ّي��ة، متجل

ٌ
ت��ح��ف��ة

 "َص��ّر" صغيرة، 
ٌ
البئر "الفنّية" ه��ذه، حجارة

ية نفسها، 
ّ
طة من البيئة الجبلّية المحل

َ
ملتق

البّنّي  اللون  مخرَمشة خشنة، يطغى عليها 
ح باألصفر الباهت والقرميدّي. تبدو 

َّ
الموش

ل����"ال���رائ���ي" ك��أن��ه��ا م��ش��غ��ول��ة بالحنين  ال��ب��ئ��ر 
الغامض، بالروح الهائمة، وبالرغبة الشغوفة 
ِلما  معّينة  ري��ف��ي��ة  تفاصيل  اس��ت��رج��اع  ف��ي 

فيها من حنّو وشاعرّية.
إل���ى ع��م��وٍد ان��ت��ص��َب ف��ي وس���ط ال��س��اح��ة، 
���ق ط���ف���ان ي����ب����دوان ف����ي ال���ث���ام���ن���ة م��ن 

ّ
ت���س���ل

المستسلمة  ال��ب��ئ��ر  ع��م��ره��م��ا، وح����ول دائ����رة 
مجهول  قعٍر  إل��ى  المفضية  س��م��اء،  لمحض 
 

َ
ق

ّ
ن����زواًل، وإل���ى س��اح��ٍة معلومة ط��ل��وع��ًا، تحل

نحو خمسة أطفال، وإلى جانب البئر تجمهر 
نحو ثمانية آخرين كانوا يدبكون على إيقاع 
تطوف  ح��رب��وق��ة  طائفّية  "وط��ن��ّي��ة"،  أغنية 
ع����ادة ف��ي ال��ك��راج��ات وال���ش���وارع ال��م��زدح��م��ة 
ال��م��ن��زل��ي��ة  األدوات  وم����ح����ال  ب���ال���ب���س���ط���ات 
ال��ب��اس��ت��ي��ك��ي��ة وال���م���ن���ظ���ف���ات وم��س��اح��ي��ق 
أي  ��ه، على 

ّ
ك��ل ال��ن��وع��ي��ة.  ال��ردي��ئ��ة  التجميل 

ح����ال، ص��ن��اع��ة "وط��ن��ي��ة" وم���ا م��ن غ��ري��ب إال 
ت الساحة- الملعب تقريبًا، 

َ
"الشيطان". خل

م��ن ال��ك��ب��ار ف��ي ال��س��ّن، وم���ن ال��ِك��َب��ر مطلقًا. 
قبالة األطفال كان أحدهم يخطب بواسطة 
مايكرفون. بصوٍت غليظ، راح يدعو الناس 
إلى "االنتخابات" قائًا بالحرف الواحد: "بادْر 
إل��ى االن��ت��خ��اب. ص��وت��َك ه��و طلقة ف��ي وجه 
 َمن تآمَر على هذا الوطن". كنُت أرقب 

ّ
كل

المشهد "ال���درام���ّي - ال��ت��راج��ي��دّي" ه��ذا من 
الساحة،  في  فْت 

ّ
توق الحافلة حينما  شّباك 

إلى  المسير،  ت��ع��اود  أن  قبل  دق��ائ��ق،  بضع 
المقعد  ال��م��ح��دودة. ف��ي  دة  ال��م��ح��دَّ وجهتها 

��ح��ان ب����زّي ال��ج��ي��ش، من 
ّ
األول، ج��ل��س م��س��ل

���اب، 
ّ
 ال���رع���ب ف���ي ن��ف��وس ال���رك

ّ
ش��أن��ه��م��ا ب���ث

وحراسة أج��واء اإلره��اب، بينما كان الجميع 
"خرسانًا نعسانًا" ال حول له وال قوة.

ق��ب��ل ال����م����رور ب��ال��م��ش��ه��د ال���م���وص���وف في 
ُع��ج��ال��ة ه��ن��ا، ب��ن��ح��و س��اع��ة، ك��ن��ُت ق��د م���ررُت 
السويداء،  ش��وارع  تجوب  سيارات  بمشهد 
الحّي-  الرصاص  يطلقون  حين، 

ّ
بمسل مألى 

الميت، في الهواء التّواق إلى االنعتاق. كان 
مجّرد النظر إليهم مخيفًا حقًا، لكن ليس إلى 
درجة تراُجع الحرية عن نفسها في نفوس 
األحرار. يجري الترهيب في األيام "العادية"، 
م في يوم 3 حزيران 2014؟! 

َ
فكيف ال ُيفاق

أع���ن���ي ف����ي ي�����وم "االن����ت����خ����اب����ات ال���ش���رع���ي���ة، 
في  الشفافة  النزيهة  الحرة  الديموقراطية، 
م من 

َّ
ه محط

ُ
الوطن- المقبرة". "وطٌن" إنسان

 فيه دم��اء أهله، يوميًا 
ُ

��راق
ُ
 ومن بعُد، ت

ُ
قبل

م��ن��ذ أع�����وام )وي���ن���زف م��ن��ذ ع���ق���ود(، ت��ت��ن��اث��ر 
في  يقضون  رون،  يهجَّ دون  ُيشرَّ أشاؤهم، 
بيوتهم  هّدم 

ُ
ت التعذيب،  تحت  المعتقات 

مدنهم  ر  دمَّ
ُ
ت ومستشفياتهم،  ومدارسهم 

ومتاجرهم،  ومصانعهم  وم��زارع��ه��م  وق��راه��م 
نَهب 

ُ
وت ��س��َرق 

ُ
ت ��ب��اد، 

ُ
وت ��ح��َرق حضارتُهم 

ُ
وت

��غ��َت��َص��ب ع��ل��ى م����رأى م��ن ال��ع��ال��م 
ُ
��ب وت

َ
��س��ل

ُ
وت

"ال���ح���ر" وال��ع��ب��د؛ وال ش���يء حقيقّيًا  أج��م��ع، 
صادقًا. ال أحد! في ما عدا كل أحد حقيقّي 
ص���ادق ل��ي��س ف��ي إم��ك��ان��ه، فعليًا وواق��ع��ي��ًا، 

ف المذبحة، ولْجم المأساة. 
ْ
وق

¶¶¶

ق���ب���ل ي�����وم "االن����ت����خ����اب����ات" ه������ذا، ب��ث��اث��ة 
أي����ام رب��م��ا أو ب��ي��وم��ي��ن، ك��ان��ت ث��م��ة س��ي��ارة 
���رات ص������وت، ت���ج���وب ال�����ش�����وارع ف��ي  ب���م���ك���بِّ
ب��ل��دت��ي إي���اه���ا، وث��م��ة ص���وت زاع����ق ذك����ورّي 
ي��ع��زم ع��ل��ى ال��ن��اس ب��اس��ت��خ��ف��اف ش��دي��د في 
في  المشاركة  أج��ل  من  والنفوس،  العقول 

ب��ح��رق��ٍة ابتسمُت  ال��رئ��اس��ّي".  "االس��ت��ح��ق��اق 
آنذاك، عندما تناهى إلى سمعي االصطاح 
ورودَي  سقي 

َ
أ كنُت صباحًا،  بينما  األخ��ي��ر، 

حديقة  ف��ي  وال��زه��ري��ة  وال��ب��ي��ض��اء  الليلكية 
بيتي ال��م��س��ح��ور م��ن ك����روٍم وع��ص��اف��ي��ر. إنها 
ال����م����ّرة األول������ى م��ن��ذ ع���ق���ود ط��وي��ل��ة م��ض��ت، 
السوريين  "المواطنين"  مسامع  عن  تغيب 
في "مناسبة" كهذه، اصطاحاٌت من مثل 

"االستفتاء". "تجديد البيعة".

 ¶¶¶

االصطاحات  دام��ت  ما  إذًا!  الثورة  لتنتِه 
ال��س��ي��اس��ي��ة ق���د ت���غ���ّي���رت، و"اإلص�����اح�����ات" 
صارت واقعًا، فها هو "الرئيس". "الدكتور". 
م "بباد بّرا"- بس مش 

ّ
ر". المتعل "المتحضِّ

خاين وال عميل وال متآمر. "وطني" بامتياز!- 
ه��ا هو  د"،  ال��م��ج��دِّ "الفيلسوف  "ال��م��ص��ِل��ح". 
���ة، 

ّ
ق���د ق����ّوض االص���ط���اح���ات ال��ق��دي��م��ة ال���رث

أب��دّي��ة  لكن  "ح��دي��ث��ة"،  ب��أخ��رى  واستبدلها 
ع��ل��ى رغ���م أن����وف "م��ن��اف��س��ي��ه" ال��ذي��ن طالما 
�����ح�����وا أن���ف���س���ه���م" إل�����ى م��ن��ص��ب رئ���اس���ة 

َّ
"رش

"الجمهورية". ها هو نظام "الرئيس" يمعن 
الحداثة بوصفها  من "جديد"، في تحويل 
دة، أو  جديدًا مستمرًا أو ِجّدة دائمة ومتجدِّ
مغلقة،  إلى"أبديٍة"  للذات؛  مستمّرًا  تجاوزًا 
��ّي 

ّ
ع��ل��ى غ�����رار ال��غ��ل��ق ال���ت���ام وال���ن���ه���ائ���ّي ال��ك��ل

ها". لتنتِه 
َّ
م آدَم األسماَء كل

ّ
المطلق في: "عل

ب" 
َّ
المعل "الرئيس  "يفوز"  ف��أن  إذًا!  الثورة 

"م���ت���ن���اِزاًل" ع���ن ن��س��ب��ة 99,99 ف���ي ال��م��ئ��ة، 
مكتفيًا بنسبٍة "عفويٍة" هي 88,7 في المئة 
هذه المّرة؛ يعني أّن "المتآمرين" على البلد، 
وِقفوا عند حّدهم، ب�"طلقات" األصوات 

ُ
قد أ

 ،
ّ

م��ر ممل
َ

إن��ه أل ف. 
ُ
"ال��ح��رة" ف��ي وجوههم )أ

حين ال يكون هناك مجال لاسترسال في 
 ش��َوْي" عند 

ّ
الكام، من دون التوقف "ِك��ل

مفردات وتعبيرات ال يجوز ِذكرها من دون 
وضعها بين مزدوَجين(. 

¶¶¶

ف��ي  ال������ك������اس������َح"  "ال�������ف�������وَز  أّن  وك�������������اَن، 
"االن����ت����خ����اب����ات" وال����م����خ����اب����رات، ل����"ال���رئ���ي���س 
في  "العاديين"  الناس  يدفع  لم  ب"، 

َّ
المعل

محافظة السويداء، إلى اإلدالء باهتماٍم بالغ 
مهّم، إذ الغالبية هناك هي تلك المستعصمة 
وية" ببغائّية: "الله يهّدي البال"، 

ّ
بجملٍة "أقل

و"البال طاير وما بّدو يهّدي، مش ألنو حّر. 
�����و: "ح���اي���دي ع���ن ظ��ه��ري 

ّ
ألن���و ُم���ص���ّر ع��ل��ى إن

بسيطة". األغلب "عايف حالو وما إلو ِخلق ال 
للحزن الحقيقي وال للفرح الحقيقي". بادة 
مطلقة ي��ع��ن��ي، ت��ش��وب ال��ذه��ن��ّي��ة ف��ي ه��ذه 
المحافظة العصّية على التغيير. كل تغيير: 
ثقافّي، فكرّي.  سياسّي، دينّي، سوسيو/ 
 ُي���ق���ال- ك��ان��ت ه��ن��اك مظاهر 

ّ
ل��ك��ن- وال���ح���ق

"اح��ت��ف��ال��ي��ة"، ع��ل��ى م��س��ت��وى "ال��ش��ّب��ي��ح��ة": 
أعتى  "أمناء".  رج��ال دين "عقاء". بعثيون 
من ه��ؤالء، أولئك من المنحازين انحيازًا من 
ط���راز ج��رائ��م ح��رب وج��رائ��م ض��د اإلنسانية، 
إل���ى ن���ظ���اٍم ي��ق��ت��ل "ش��ع��ب��ه" )م���ه���ًا. شعبه! 
ال���س���وري���ون ل��ي��س��وا ش��ع��ب��ًا ل������"أح�����د"(. أح��د 
ال��م��ظ��اه��ر "االح���ت���ف���ال���ي���ة"، ك����ان م����رور بضع 
سيارات ليًا، تعلو منها أص��واٌت "ُمجاِكرة" 
م���ث���اِب���رة ع��ل��ى ال��ت��أك��ي��د ال��ق��ط��ع��ّي ال��وث��وق��ّي 
فت 

ّ
ب���أن األس���د ل��ألب��د أو ُي���ح���َرق ال��ب��ل��د. توق

��رْت. لم يتفاعل أحد من نيام  السيارات. زمَّ
البلدة. غادرْت. انتهت االحتفاالت. لم تنته 
الحرب. ولم تنته الثورة أيضًا، على الرغم من 
)هل  والعشوائّي  الممنهج  المريع  التحطيم 

لثورة حقيقية أن تنتهي؟!(. 
َر 

ُ
ب"، لم ت

َّ
     قبل "فوز" "الرئيس المعل

في شوارع المحافظة نفسها، صورة واحدة 
ف��ق��ط ل���"ال��م��ن��اف��س��ي��ن" اآلخ����ري����ن. ام��ت��ألت 
ال���ش���وارع ف��ق��ط ب��ص��ور "ال��رئ��ي��س ن��ف��س��و ما 
غ��ي��رو"، ب��ال��ت��راف��ق وت��ع��ب��ي��رات ل��غ��وي��ة خاصة 
"شهيد  قبيل:  م��ن  وال��م��خ��اب��رات  بالشّبيحة 
ورا شهيد، غيَرك ما بنريد"، وبالترافق طبعًا 
رة في كل صورة نحو عشر  وكلمة "نعم" مكرَّ

 بقليل. 
ّ

مّرات أو – لألمانة- أقل

¶¶¶

مّرت أيام على مشهد األطفال نفسه مع 
البئر والدلو في ساحة قرية الَكفر، قبل أن 
بأن  وأف��اج��أ  الساحة نفسها،  م��ن  ثانية  أم��رَّ 
الساحة  وب��دت  تمامًا،  اختفت  ق��د  التحفة، 
 ،

ً
مستغِربة سألُت  بشعة.  مقفرة  دونها  من 

 – ع��ائ��ل��ّي��ًا- وه���ي م���ن أه���ال���ي ال��ق��ري��ة 
ً
ق��ري��ب��ة

البئر ودلوها؟!"، فلم يكن  المذكورة: "أين 
لديها معلومات في هذا الخصوص. اكتفت 
ب���ال���ق���ول: "ش����و ب���ع���ّرف���ن���ي. ي��م��ك��ن ال��ب��ل��دي��ة 
لغرض  زيلت 

ُ
أ البئر  أّن  إل��ّي  ل  يِّ

ُ
خ شالتها". 

إزال�����ة أي دل��ي��ل ع��ل��ى "ان���ت���خ���اب���ات" مريضة 
األط��ف��ال  اسُتعِمل  هزيلة،  هزلية  ه��ة،  م��ش��وَّ
ال�����ذوات ف��ي��ه��ا ك��م��وض��وع��ات. ك�����أدوات في 
موضوع ال يفقهونه. َمن ي��دري؟ قد يكون 
السبب وراء اختفاء البئر ودلوها، هو الخشية 
م��ن أن ي��ك��ون أح���د م��ا م��ن "ال��م��ت��آم��ري��ن" قد 
قًا بذلك مسرح 

ِّ
صّور المشهد المذكور، موث

 - الساحة  في  الطلقة  "ال��ص��وت–  الجريمة: 
الملعب".

*كاتبة سورية

أين البئر ودلوها؟!
عال شيب الدين*

نص

 عن العمل منذ خمسة شوارع وثاثة أرصفة
ٌ

عاطل
الشارع يوم والرصيف ساعة

 عن العمل في الشوارع أطارد القصيدة
ٌ

عاطل
ومن األرصفة أكنس األفكار على مهل

ب نفسه
ّ
بأصابع فارغة وحلم يهذ
في الشارع األول الخروج

والعيون المذهولة تحت السماء تقطف الصمت 
في دورة األعشاب

وأوردة المرأة العابرة في مدينتها
وتنسى الجمال.

على الرصيف األول ال شيء
سوى شجرة الزينة تتمزق

وال تجرؤ على الكام

في الشارع الثاني غناء
صوت كمنجات الكنيسة وهي تصيح: مريم... 

مريم... مريم
تسكن روح العربي

وشرطي يريد أن أخلع روحي ليفتشها
صبي يحاصر الفراشة في حضن الوردة

ليتدخل الشوك مسرعًا في مصالحة الدماء
في الشارع الثالث بنٌك مركزي
يسلب الناس ما في جيوبهم

ويزحف على ركبتيه إلى جيب األمير
والرصيف المسحوقة فقراته بأقدامنا يدمدم

هواؤك يخنقني بالبارود
 برماد روحك

ْ
 الغريب ارحل

ّ
يا ظل

يك
ّ
وال تحلم بندى كف

في الشارع الرابع آه... لو كنُت أعمى
هنا أبصرُت ما قاله عيسى عن الحمام

"الصباح للرزق"
هنا الرمل لم يكن حنطة يا عيسى

 الحمامات
ّ
وهنا تحط

اثنتين اثنتين وخمسا خمسا
عشرا، عشرين، خمسين وأكثر... أكثر يا عيسى

هنا تقرأ العيون مثل األدب العربي
وتقرأ بادًا أصبحت خرابًا وخرائب

الهزائم واالنكسارات
الحيرة والعوز
قالت العرب

ليس له نفس، العاشق والمعتاز
النقاط... اغتراب

والغبار حزب تلعب به الريح
أيوب مات ولم يعرف معنى الصبر

لم أكمل
ولن أكمل

ما رأيته في الشارع يا عيسى
الشارع الخامس سمع لهاث أنفاسي وهي تأتي 

إليه
كأنها إبل قافلة تائهة

على الرصيف ألملم ما تناثر منها
في الشوارع الخمسة

وأكتُب القصيدة!

حسن شاحوت

شعر

خمسة شوارع يف بيروت

من ديار بكر إلى اللش رحلة ثالثين يومًا من الحزن 

ليلى قصراني 

م��ع��ظ��م ال���ذي���ن أع��رف��ه��م م���ن ال��م��ه��ت��م��ي��ن ب��م��ج��ازر 
ال���ع���ام 1915 ف���ي م���ا  ي��خ��ص ال��ق��ض��ي��ة االرم��ن��ي��ة 
وال��س��ري��ان��ي��ة، ت��وج��ه��وا إل���ى ال��ع��اص��م��ة األرم��ن��ي��ة 
ي��ري��ف��ان ل��إلح��ت��ف��اء ف���ي ش��ه��ر ن��ي��س��ان ب��ال��ذك��رى 
المئوية للمجازر التي طاولتهم. أما أنا فتعرضت 
إن��ي  ل��ه��م  ق��ل��ت  أه��ل��ي وم��ع��ارف��ي حينما  لسخرية 
م��س��اف��رة إل���ى ج��ن��وب ت��رك��ي��ا ل��ل��غ��رض ن��ف��س��ه، إذ 
ق��ال��وا ل��ي إن���ه ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك أي اح��ت��ف��ال في 
أو  ارمينيا  ف��ي  الجميع سيكونون  ب��ل  بكر  دي��ار 
ليلة 22 نيسان، قادمة  في اسطنبول. وصلُت 
م���ن ش��ي��ك��اغ��و ب��ع��د س��ف��ر  اك��ث��ر م���ن 18 س��اع��ة. 
ك��ان ه��دف��ي األول طبعا ت��ذك��ر م��ا ح��دث لألرمن  
التي كان  المدينة  في دي��ار بكر قبل مئة ع��ام، 
ل��ه��ا ال��ن��ص��ي��ب األك��ب��ر م��ن ال��ت��رح��ي��ل ف��ي منطقة 
األناضول. أما هدفي الثاني فكان شخصيًا جدا، 
المرّحلين  م��وك��ب  ف��ي خطى  المشي  اخ��ت��رت  إذ 
والوقوف عند الكنائس واألمكنة التي وصفُتها 
وأغلب  أخيرا،  أتممت كتابتها  التي  روايتي  في 
أبطالها من األرمن. حوادث الرواية تبدأ في قرية 
قرب ديار بكر وتنتهي في الموصل مرورا بأماكن 

كثيرة مثل دير الزور ورأس العين في سوريا.
من  والعشرين  الثالث  يوم  استيقظُت صباح 
القديس  إل���ى كنيسة  وات��ج��ه��ت  ن��ي��س��ان  ش��ه��ر 
ك��ي��راك��وس ل��ألرم��ن ف��ي ال��ح��ي ال��ق��دي��م ف��ي دي��ار 
��رت��ن��ي ب��أح��ي��اء دمشق 

ّ
ب��ك��ر. ش����وارع ال��م��دي��ن��ة ذك

وحلب القديمة مما ضاعف حزني على ما يحدث 

في سوريا منذ خمس سنوات. دخلت الكنيسة 
خلعت  أع����وام.  بضعة  قبل  ترميمها  أع��ي��د  ال��ت��ي 
المكان  ب���رودة  ألتحسس  حافية  وول��ج��ت  نعلي 
كي ال أتخدر وأرتاح في الكنيسة الخالية إال من 
المسؤول  الرجل  تركني  ذائبة.  وشموع  مقاعد 
ع��ن الكنيسة وه���و أرم��ن��ي، أن أت��م��ش��ى وأص��ل��ي 
ب��ص��وت ع�����اٍل، ث���م ح��ي��ن��م��ا ه����دأت روح����ي ب����دأُت 

بالتقاط بعض الصور.
خ��رج��ُت إل���ى ب��اح��ة ال��ك��ن��ي��س��ة ال��واس��ع��ة حيث 
ب��ع��ض ال��م��ق��اع��د وال�����ط�����اوالت ل��ت��ق��دي��م ال��ش��اي 
باد  هي  هكذا  الخفيفة.  وال��م��أك��والت  والقهوة 
الترك، فحيثما وج��دت فسحة في مكان جميل 
س��رع��ان م��ا ت��ت��ح��ول إل���ى م��ق��ه��ى. وج���دت نفسي 
أح��ت��س��ي ال��ش��اي م��ع ب��ع��ض ال��ف��رن��س��ي��ي��ن األرم���ن 
الذين جاؤوا إلى تركيا للغرض نفسه. نصحوني 
أنطوان  األرمني  الفرنسي  للفنان  بزيارة معرض 
آغ��وج��ي��ان، عنوانه "ص��رخ��ة ال��ص��م��ت"، ف��ي قاعة 

ك��ان��ت ف��ي ال��س��اب��ق م��ع��ب��دا زرادش��ت��ي��ا ه��و ع��ب��ارة 
ع��ن غ��رف��ة واس��ع��ة ت��ح��ت األرض ب��ق��رب  ال��ب��واب��ة 
ال��ش��رق��ي��ة ع��ن��د س���ور دي���ار ب��ك��ر. ق��ب��ل أن أنطلق 
إلى المعرض، استطعت أن أميز وجه رجل كان 
جالسا إلى طاولة بقربي وقد بدا معروفا، إذ رأيته 
في برنامج وثائقي عن أرمن ديار بكر. كان غفور 
تركاي، وهذا اسمه، جالسا مع بعض األشخاص 
مّمن ولدوا هم أيضا لعائات كردية واختاروا أن 
يرجعوا إلى جذورهم القومية االرمنية. لقد غّير 
غفور اسمه بعدما اعتنق األرمنية إلى أوهانيس 

أوهانيان!
م��ع��رض ال��ف��ن��ان ال��ف��رن��س��ي أن��ط��وان آغ��وج��ي��ان 
اخترق الزمن والنفوس في هذا التوقيت الحرج. 
وحشة المكان اضفت على الصور الفوتوغرافية 
المعرض  زوار  معظم  ال��ره��ب��ة.  بعض  المعروضة 
كانوا من اهالي ديار بكر من الشباب والكثير من 

السياح األتراك.
كم وددت لو تكلمت إحدى اللغتين الكردية 
م���دى معرفتهم  ال������زوار ع���ن  ال��ت��رك��ي��ة ألس����أل  أو 
ب��ال��م��ذاب��ح وإن ك��ان��وا ي��ع��ت��رف��ون ب��ه��ا. ي��ق��ال ب��أن 
أحفاد المستبد محمد رشيد والي ديار بكر في 
تلك الحقبة ال يزالون يعيشون في أحد األحياء 

القديمة في ديار بكر.
ت�����رك�����ُت ال����م����ع����رض وات����ج����ه����ت إل������ى ك��ن��ي��س��ة 
م��ري��م��ان��ة ال���ت���ي ك���ان���ت ذات ي����وم ت��ح��ت��وي على 
المشرق  لكنيسة  السريانية  البطريركية  مقعد 
الميادي(.  الثالث  ال��ق��رن  ف��ي  الكنيسة  )بنيت 
من المحزن أن ال يتعدى المصلون في الكنيسة 
راع��ي  عائلة  أع��ض��اء  أش��خ��اص، نصفهم  العشرة 

الكنيسة نفسه، الخوري المحبوب يوسف.
ف���ي ال���م���س���اء ك����ان ال���ج���و م���اط���را وأن�����ا أت��م��ش��ى 
ف���ي ط��ري��ق��ي إل����ى ال��ك��ن��ي��س��ة األرم���ن���ي���ة س��ي��روب 
موسيقي  لحضور حفل  اخ���رى  م��رة  ك��ي��راك��وس 
المبكر كانت  البيانو. رغم حضوري  منفرد على 
ب��ال��ح��ض��ور، أغ��ل��ب��ه��م م��ن اك���راد  الكنيسة ت��غ��ص 

المنطقة.
الفنان  ع��زف  المحترقة  ال��ش��م��وع  لهيب  على 
األرمني رافي بدروسيان العديد من المعزوفات 
منها  الحزين  األرم��ن��ي،  اللحن  ذات  الموسيقية 
باللغة  ��دم كل معزوفة بشرح قصير 

ّ
ق والمبهج. 

عزف  اإلنكليزية.  اللغة  م��ن  القليل  م��ع  التركية 
بحيرة سيفان"  قرب  السمك  "صيادو  مقطوعة 
القديمة.  األرمنية  الحب  اغنيات  بعض  واي��ض��ا 
من  القادمين  بالصحافيين  مليئا  المكان  ك��ان 
اإلع��ام��ي��ة. س��رق  للتغطية  أوروب�����ا واس��ط��ن��ب��ول 
األمسية  رهبة  من  قليا  وكاميراتهم  حضورهم 

وخشوعها.
ك���ان ال��م��ط��ر غ��زي��را ح��ي��ن خ��رج��ت متجهة إل��ى 
ال��ف��ن��دق إذ ك����ان ال���وق���ت ق���د ت���ج���اوز ال��ت��اس��ع��ة. 
ع��ن��د ال���ب���اب ل��ف��ت ن���ظ���ري ش��خ��ص ب����دا م��ع��روف��ا. 
"ن����ي����ق����والس، أه�������ذا أن����������ت؟"، س���أل���ت���ه ب��ل��غ��ت��ن��ا 
مّيزني  حينما  استغرابه شديدًا  كان  اآلشورية. 
رغ���م ال���ظ���ام. ن��ي��ق��والس ج��ي��ل��و أس���ت���اذ مختص 
كان  م��ن  ك��ل  ن��ادى  المنطقة،  بتاريخ  أكاديميًا 
مجموعة  وه��م  عليهم،  ني 

ّ
وعرف الفريق  في  معه 

من الصحافيين والمؤرخين والكّتاب، ثم دعاني 
صانع  بيت  في  السهرة  لتكملة  معهم  للحضور 
وه��و سرياني اسمه يوسف، يعيش في  النبيذ 

ار". عند 
ّ
حي ك��ان يسمى في ي��وم ما "ح��ي الكف

م��ن��ت��ص��ف ال��ل��ي��ل رف��ع��ن��ا ك����ؤوس ال���ش���راب نخب 
المحبة والتصالح واأليام الجميلة المقبلة.

من  وه��م  السريان  الضيوف  أغلب  أن  الغريب 
جئنا  لماذا  يعرفون  يكونوا  لم  المنطقة  سكان 
نحن من باد بعيدة. ربما بالنسبة لهم ال يوجد 
عرفت  المنطقة  أن  وخصوصا  للمذابح،  ذك��رى 
مذابح وترحيا وفتكا على مدى سنوات كثيرة 
ي��زال��ون يتعرضون  وب��ع��ده وال  ال��ع��ام 1915  قبل 
ال��دول��ة، هم واألك���راد أيضا في  للمضايقات من 

ديار بكر.
تركنا بيت الرجل السرياني في وقت متأخر. 
ربيعة  اسمها  المجموعة طالبة كردية  بين  كان 
وكان عليها أن تستقل الباص وحدها فنصحتها 
بأن تقضي الليلة معي في الفندق. هكذا نمت 
ف���ي ت��ل��ك ال��ل��ي��ل��ة ف���ي ال��س��ري��ر م���ع ش��اب��ة ب��ال��ك��اد 

أع��رف��ه��ا. ل��ك��ن جمعني ب��ه��ا ت��أري��خ م��ك��ان واح���د: 
جنوب شرق  ف��ي  الواقعة  العالية  ح��ك��اري  جبال 
تركيا، إذ هناك تقع قرية قصرا، التي فيها ولد 
أجدادي وكان والدي آخر من ولد فيها قبل أن 
أيضا  تعمل  أنها  بربيعة  ينزحوا جنوبا. جمعني 
متطوعة في منظمة لاجئين، أغلبهم نزحوا من 

كوباني سوريا وهم من األيزيديين.
أنا  فجرا  استيقظنا  والعشرين  الرابع  يوم  في 
ال��م��ؤذن. اقترحُت عليها أن  وربيعة على ص��وت 
بالحب والجمال. حكيُت  نحكي قصصًا متعلقة 
لها بعضًا من المآثر اآلشورية كما وصفتها في 
رواي��ت��ي األول����ى "س��ه��دوث��ا". أم���ا ه��ي ف���روت لي 
حكايا كردية من حكاري. في التاسعة والنصف 
م��ري��م��ان��ة لحضور  ن��ح��و كنيسة  ات��ج��ه��ن��ا  ص��ب��اح��ا 
المناسبة  أقيم في هذه  ال��ذي  الوحيد  القداس 

في ديار بكر.

إلى عموٍد انتصَب في وسط 
الساحة، تسّلق طفالن يبدوان 
في الثامنة من عمرهما، وحول 
دائرة البئر المستسلمة لمحض 

سماء، المفضية إلى قعٍر مجهول 
نزواًل، وإلى ساحٍة معلومة 

طلوعًا، تحّلَق نحو خمسة أطفال، 
وإلى جانب البئر تجمهر نحو 

ثمانية آخرين كانوا يدبكون على 
إيقاع أغنية "وطنّية"، طائفّية 

حربوقة تطوف عادة في 
الكراجات والشوارع المزدحمة 

بالبسطات

كان هدفي األول طبعا تذكر ما 
حدث لألرمن  في ديار بكر قبل 
مئة عام، المدينة التي كان لها 
النصيب األكبر من الترحيل في 

منطقة األناضول
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التي  انتعلُت حذائي ومضيت. حارتي  على عجٍل 
السابعة  ت��م��ام  ف���ي  أي  س��اع��ت��ي��ن،  ب��ع��د  ستمتلئ 
ه��م مستيقظون  ال��ذي��ن  األوالد  ب��أص��وات  صباحًا، 
رغيف  بطونهم  على  مغمضة،  نصف  بعيوٍن  اآلن 
خبز بائت يلوكونه بضجر وينتظرون الضوء، ضوء 
)النحل  زن��ب��ران   

ِّ
ع��ش مثل  يفيعوا  حتى  الشمس 

على حائٍط طينّي  ��ق 
ّ
م��ع��ل ق��دي��م  ال��ك��ب��ي��ر(  األح��م��ر 

أمهاتهم  بأسماء  األوالد  ُي��ع��َرف  حارتي  في  مائل. 
لتشابه أسمائهم، وألّن األباء في حارتنا ذابوا في 

ر الكرنك القرمزّي.
َ
َسف

هأنذا أغادرها وأذوب فوق مقعٍد مهترئ خلف 
الفجر.  عليها لعاب  يسيل  ن��اف��ذة  ب��ق��رب  السائق 
ورها البارد. هذا األزيز الناتج 

ّ
سندُت رأسي على بل

 م��ن التأمل 
ٌ

��وره��ا، ه��و ح���ال
ّ
م��ن ارت��ط��ام جبيني ب��ب��ل

قصوى، فالتأمل ال يحتاج دوم��ًا إل��ى ال��ه��دوء. في 
رأس���ي ت���دور عجات ال��ذاك��رة على ط��ري��ٍق ترابية، 
ني ال أعود أراني. 

ّ
تثير خلفها غبارًا كثيرًا حّتى أن

فليس في وسع المكان أن يحتمل إيماءة مدينٍة 
وأن���َت ت��غ��ادره��ا على خلسٍة منها. ال��م��دن راه��ب��اٌت 

من خلف النافذة  بنظري  أشيح  الدير.  يغادرن  ال 
يحتسي  البيت  أم��ام  جالسًا  ه 

ّ
ظل ف��أرى  المغبشة، 

الشاي وحيدًا، ويترك كأسًا فارغة لغريٍب قد يأتي.
إبريق قديم بهت لونه، بمقبٍض خشبي مكسور 
على حافة المصطبة. المصطبة العالية أمام البيت 
 انكسار ت��ف��وح منها رائحة 

ُ
 ق��ب��ٍر، ش��اه��دة

ُ
ش��اه��دة

ل��و ك��ن��ُت معهم عندما حملوه  آٍه  ال��م��خ��ّم��ر.  ال��ش��اي 
في صندوٍق ال يتسع لهدوئه ومضوا به مشيًا إلى 
آٍه لو كنُت معهم عندما تركوا  المقبرة الشمالية. 
فتحُت  لكنُت  واختبأوا،  الطريق  منتصف  تابوته 
ال��ت��اب��وت وأق��ن��ع��ُت��ه ب��أن ن��ع��ود إل��ى ال��ح��ارة نحتسي 

ن سجائر "الشرق" الرخيصة.
ّ
الشاي باردًا وندخ

أح��م��د ص��دي��ق ال��ش��ع��راء وأن��ي��س��ه��م، ي��ت��ق��ن فن 
الصمت حتى يكاد يسبقه.

ال��م��وت ه��و ذاك ال��غ��ري��ب ال���ذي ك��ن��َت ت��ت��رُك له 
ه لم 

ّ
كأسًا وتنتظره. حديث المقابر شاسٌع رغم أن

يعد يتسع لقبٍر جديد.
أمضيُت أسبوعًا وأنا أمشي على أطراف أصابعي 
الشوك  ف��وق  حافيًا  مشيُت  بأنني  فوجئُت  حين 

والحجارة الصغيرة الحادة على طول مقبرة "الشيخ 
الذي  الخشبي  الصندوق  بطرف  متمّسكًا  عقيل" 
ف��ي داخ��ل��ه ص��دي��ق ع��م��ري نمضي ب��ه س��ري��ع��ًا كي 

 صفصاٍف حائرة.
َ
نشتله في تراب المدينة شجرة

 ذكرى بكاء.
ِّ

 تأمٍل ذكرى، ونهاية كل
ّ

 كل
ُ
بداية

الفجُر هنا بارٌد، والدمار المنتقى في المدينة ال 
لون له وال رائحة، لكّنه حقيقة. حقيقة مطلقة.

أرى سرب نسوة ال يبدو منهن إال عيونهن تحمل 
 منهَن جاطًا من البافون على رأسها، تظهر منه 

ٌّ
كل

إلى  به  يذهبن  )اللبن(  الخاثر  من  خمسة سطول 
السائق ضجيجًا وه��و يفتش عن  ال��س��وق. ُيصدر 
ويبدأ  المسّجل  داخ��ل  يضعها  يجدها،  الفاشة، 
ال��ذي  الصغير  ال��زم��ور  الصوتية.  الملفات  بتغيير 
يصدره المسجل بين ملف صوتي وآخر، يحفر في 
رأسي عميقًا حتى يستقّر على صوت عبد الباسط 

عبد الصمد فأستريح.
 ال 

ٌ
من أنا؟ وإلى أين أذهب؟ كيف وهل؟ أسئلة

طاقة لدّي ألجيب عنها.
ال أحّب سارتر وال عاقة لي بالوجودية.أتظاهر 
ي نائم كي ال أتعرض لسؤال من صديقي الذي 

ّ
بأن

يجلس بجانبي ويمسك ملخصًا عن السقوط الحر 
بجانبي  يجلس  ال��ذي  الجاذبية. صديقي  وقانون 
ال��م��وت  م��ع��ب��ر  ن��ج��ت��از  ون���ح���ن  أهرول جانبه  ك���ن���ُت 

في حيِّ بستان القصر في حلب.
عامان يا حلب. 

ب�����ه�����وّي�����ٍة م����ك����س����ورة وك�����ي�����ٍس ف����ي����ه أم���ت���ع���ت���ي 
ل��م��ص��ادر  وم��ل��خ��ص  العقوبات   ق����ان����ون  وك����ت����اب 
قبل  ح���ق���وق  ط���ال���ب  ك���ن���ُت  اإللتزام وأحكامها. 
مدنًا  ع��ب��رُت  الكتب للتمويه.  أحمل  اآلن  عامين. 
س���ورّي���ة وم����ررت ب���أع���اٍم ك��ث��ي��رة. ش��رب��ُت ال��ف��ودك��ا 
ب��ص��ّح��ت��ك ي���ا وط���ن���ي ح���ّت���ى ث��م��ل��ن��ا. ح��ّدث��َت��ن��ي عن 
ال��ث��ورة ال��ت��ي ال ت��م��وت، ألّن بنا نهمًا إل��ى ال��ح��رّي��ة. 
ح��ّدث��ُت��َك ع��ن ع��ا حبيبتي ال��َع��ل��وّي��ة، وع���ن ف��راس 
الدرزية،  وأسمهان  الكردية،  ووداد  اإلسماعيلي، 
وبيدان الشركسي، وحّنا المسيحي، وعن ريماس 

المرشدية، وعن مهيب الملحد وعن...
وط��ن��ي  ي����ا  س���م���ائ���َك  ف����ي  سحابة ملّونة  ن���ح���ن 

السوري.
 
ٌ
ملّونة، سحابة شتاء   

ُ
"سحابة تقول:  سمعتَك 

ث��م حّدثَتني عنَك   حبلى ستنجب ض���وءًا". 
ٌ
ح��ل��وة

قة في ذاكرتي.
ّ
َك آخر شاخصة معل

ّ
ألن

أنا مارٌد سورّي انتهْت مدة إقامته في بيروت  
ر 

ّ
  وأتعث

ً
ما رأيُت دورّية لألمن أشعل سيجارة

ّ
كل

بعود ثقاب
������َك اآلن ع����ن ش���غ���ف ال���ي���ت���ام���ى وأس������رار 

ُ
أح������ّدث

العاشقين وموت الشعراء السريرّي بعيدًا عنَك.

عبود سمعو

نص

عش الزنبران

ٌ
الجسُد جريدة

وقّراٌء يلتهمون األبواب
¶¶¶
 بين أقدام الريح

ٌ
جنازة

وجثتُه فارغة
¶¶¶

لعزلتِه عندليٌب
لتبويق االستيقاظ في البكاء

¶¶¶
 ملكّية اآلالم

ُّ
حق

وال طابع لتحريك الرسالة
¶¶¶

 جهنم
ُّ

الشمُس ظل
 النار

َ
وكركّدن يستعرض ثمالة

¶¶¶
َحريٌّ بساعة الجدار
أن تنام في سرير

¶¶¶
عند تصويره

يتخذ الحزن وضعًا خاصًا
¶¶¶

في الحانة
ف األغاني من الغبار

ّ
كان ينظ

¶¶¶
ينتزع البكاء من العينين

ويضعه على الطاولة
¶¶¶َ

لم يأت بافاروتي الليلة
سبقه القبُر إلى األوبرا
¶¶¶ ً

نبكي ساعة
لنتأرجح غرقى بعقارب الزمان

¶¶¶
 نهدين فارغة

ُ
حّمالة

وثعباٌن يترقب
¶¶¶

ليس للريح غرفة
لذا تحمل أثوابها وتمضي

¶¶¶
عضٌو نائٌم

ربما ليحافظ على حريراته
¶¶¶

 بين فخذين
ٌ
متاهة

 بالفضة
ٌ
ورماٌح مزكومة

¶¶¶

َم باألرض
ُ
كلما َحل

وجدها رغيفًا من الماء.
¶¶¶ ٌ

 مكسورة
ٌ
نافذة

كأنها بكارة الطير المنسّية
¶¶¶

ليس هذا السرير للمنام.
إنه للدراما

¶¶¶
ٌآلخر لحظة في ساعتها

 ناطق
ٌ

خوف
¶¶¶

القطاُر ثعباٌن
وأناٌس يسافرون إلى المنافي

¶¶¶
كان مستلقيًا على الصمت

وخلفُه أطالُه
¶¶¶

ب خزانتها
ّ
ترت

 الصور
ُ
 األحذية

ُ
فيما تتبادل

¶¶¶
فانوٌس ينطفئ

وجسدان في احتماالت االحتراق
¶¶¶

 بفم الحاق
ُ
الثرثرة

 ومقّص يمضيان
ٌ
مشط

¶¶¶
يحاكِي كأسها

 مما في جسدِه
ٌ
 نسخة

ُ
والنبيذ

¶¶¶
يا لمفاصل الكلمات

كل هذا المشي وال طريق
¶¶¶ ٌ

برأسِه حبل
لغسيل جسٍد موغل بالُجماع

¶¶¶ ٌ
نفسُه قناة

 في البواخر تمّر
ُ
والكآبة

¶¶¶

ٌ
 في نصوصِه نحل

ُ
النسوة

 المعقوُص يتهاوى
ُ

والورق
¶¶¶

رأُس مال العاشق
 ضد أكسدة الشفاه

ٌ
بل

ُ
ق

حوارية بين جبلين
سأل جبل جبًا يقابله:

بالزوبعة، وهي تستهدفك، مذ  لم ال تبالي 
واتتها الدورة المناخية العابرة؟

قهقه الجبل وهو يرّد على صديقه:
أال تراها وهي التي تسقط بين قدمي

إثر كل غارة عمياء!
¶¶¶

اعتراف
أوافقك

من السهل أن تتسلق
 قليًا

 أو كثيرًا
عبر مدارج كتفي

بعد أن تقدم أوراق اعتماد مزورة
غير أن في غدرك بي

سقوطك
ال محالة!

¶¶¶

تباٍه
ال شيء ينقصني:

الغيم يقدم لي ماءه الزالل أنى ظمئت
أشجاري محطات الصقور
أغاني العواصف والبروق

بيرقي قوس القزح
تيجاني هاالت الضوء

سمائي من نجوم
اري الكواكب وسمَّ

وينابيعي
رسائل الحب إلى اليابسة

ال شيء ينقصني
أنا الجبل األعلى!

¶¶¶

سيرة
بعد أن زلزلت األرض 

تحت وطأة ضغائن الحاقدين
 براكينها

ً
رة مفجِّ

مت الصخور التي استهدفتني
َّ
بعد أن تحط

بعد أن زمجرت البحار
وهي تحيط بي بحفاوة أمواجها

تتخذني منارة لها
بعد أن فاضت عيون السماء 

وغسل مطرها كل شيء
كنت أنا الجبل!

¶¶¶

خطاب
لكم بائس هو هذا الوادي السحيق

ما عاد انخسافه علته الوحيدة
بعد أن اكتشف

أن صوته ال يتردد
إال بين جداريه

فحسب!

كان ينّظف األغاني من الغبار

جبليات

أسعد الجبوري

شعر

إبرهيم اليوسف

شذرات

مرثية جنيف
يكثر الحديث عالميًا وإقليميا عن انعقاد مؤتمر جنيف في دورته الثالثة الخاص بالمأساة السورية. وكان مؤتمرا جنيف 

األول والثاني قد انعقدا وخرجا بمقررات وتوصيات لم يطبق منها شيء على األرض. لماذا؟ ألن مجموعة "الكومبارس" 
التي ذهبت إلى جنيف لم تكن سوى أبواق إعالمية تمثل حاجة دولية وإقليمية توهم الشعب السوري والعالم بأن هناك 

مساعي جدّية إليجاد حل سياسي عادل لمأساة شعب أّرقت الضمير العالمي من شّدة توحشها.

أحمد ديبو

المؤتمر،  منظمو  فيعرفه  ع��ن��ه،  المسكوت  أّم���ا 
بأن الذي يقّرر على األرض السورية، هو قاسم 
سليماني، األسد الحقيقي لدولة "أسد ستان" 
أخ���ذت ح��دوده��ا ترتسم شيئًا فشيئًا مع  ال��ت��ي 
دولة  أّم��ا   ."1+5" ومفاوضات  المعارك،  احتدام 
الشرق  في  "داع��ش"  فيتقاسمها  "جهلستان"، 
وتعرف ب�"جهلستان الشرقية"، و"جبهة النصرة" 
أّما  الشمالية".  "جهلستان  وتدعى  الشمال  في 
الجنوب فلم يحسم مصيره بعد، فالصراع قائم 

عليه بين األطراف الثاثة.
أّما نحن، الثوار الحقيقيين، رّواد الحرّية، ورواد 
ب��ن��اء ال��دول��ة ال��م��دن��ّي��ة، فقد ك��ان لنا ش��رف البدء 
ب��ال��ث��ورة ع��ل��ى ن��ظ��ام مستبد ف��اس��د. ه���ذا ال��ن��ظ��ام 
ارت���ك���ب س��ل��س��ل��ة م���ن األخ���ط���اء ال��ت��اري��خ��ي��ة، ليس 
آخ��ره��ا ت��وق��ي��ع اإلت��ف��اق��ات األم��ن��ّي��ة واالق��ت��ص��ادّي��ة 
األس��د عن  ت��ن��ازل بموجبها بشار  التي  م��ع تركيا، 
للبضائع  أب��واب سوريا  وفتح  اسكندرون"،  "ل��واء 
إل��ى إغ��اق نصف مصانع حلب  التركية، مما أدى 
ال��ذي دفعه  وأدل��ب وسراقب والباب؛ هذه الثمن 
"ضيف  يقف  جعله  ال��س��وري،  الشعب  جيب  م��ن 
شرف" على منصة نصبت على جاّدة الشانزيليزيه 
الفرنسية، بعد أن  ال��ث��ورة  اح��ت��ف��االت ذك���رى  ف��ي 
نبذه العالم إثر إغتيال رئيس وزراء لبنان السابق 
رفيق الحريري، فأصبحت حالنا كحال تروتسكي 
ستالين  مطرقة  الحقته  إذ  البلشفية  ال��ث��ورة  في 

إلى منفاه المكسيكي وهوت على رأسه.
ال��ث��ّوار الحقيقيين، لم ن��زل نحمل أحامنا  نحن 
 صباح نبحث 

ّ
الصغيرة مثل كيس من سحاب. كل

تحت أسّرتنا عن جثثنا فنضحك: نحن ما زلنا على 
قيد الحياة. في مؤتمري جنيف األّول والثاني لم 
ت��دع إي���ران و"داع����ش" و"ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة" فكانت 
النتائج على األرض نحو مزيد من  القتل والتدمير 
وإقليميا  عالميا  ال��م��ط��ل��وب  ه��و  وه���ذا  وال��ت��ه��ج��ي��ر، 
إلنضاج مفاوضات الملف النووي اإليراني "خمسة 

+ واحد".
م��ع ال��ت��ق��دم ال��م��ش��اد ب��ه غربيا ح��ول ملف إي��ران 
النووي، يبدو أن دعوتها إلى حضور مؤتمر جنيف 
ال��ث��ال��ث ص���ار ف��ي ال��ج��ي��ب. وس��ت��ت��م دع����وة "جبهة 
النصرة" بعد أن جرى تكييسها )من كّيس( حتى 
أّما "داع��ش" فبقي  تكون مقبولة سورّيًا ودولّيًا. 
إليه. حتى  أح��د نسبه  ال��س��وداء ال يريد  كالنعجة 
ذلك الحين، ستبقى العصافير في سوريا تحمل 
م��ن  شجرة  تطير  عندما  أعناقها  على  أعشاشها 
إل��ى أخ��رى، مخافة هجوم مباغت من "داع���ش" أو 
الممانع  ب��ق��اي��ا جيشه  م��ن  أو  ال��ن��ظ��ام  م��ن شّبيحة 
والمقاوم الذي سيسجل التاريخ له، أنه لم يطلق 
طلقة واحدة على إسرائيل بل يكاد يكون الجيش 
وع��ت��اده في قتل  ال��ذي استنفد ذخيرته  الوحيد 
شعبه. حتى ذلك الحين، سيكون العمل الوحيد 
للتغلغل  ال��س��وري��ة  األرض  تمهيد  ال��ظ��ل  ل��ألس��د 
ال  وتعليمات  ب��أوام��ر  والممنهج  البطيء  اإلي��ران��ي 
تقبل المناقشة من األسد الحقيقي لسوريا اليوم 

وغدًا، قاسم سليماني، غازي كنعان سوريا.
في هذا الوقت الضائع ما بين التواري والظهور 
ال��ع��ل��ن��ي إلم���ام ال���زم���ان ال���س���وري ق��اس��م سليماني، 
المدن"  و"ه��ادم  السوريين"  أرواح  اب 

ّ
"حط يقوم 

القتل،  أم���ام  م��ن دون وخ���زة ضمير  ب��إب��ادة شعبه 
البيوت  وتدمير  الجماعي،  والترحيل  والتجويع، 
وال���ق���رى وال���م���دن، وح����رق ال��ح��ق��ول وك���ل أس��ب��اب 
الحياة االقتصادية، وذلك إلجتثاث شروط حياة 

ال تقوم بالتسبيح باسمه وبحمده ليل نهار.
أمام عجرفة صناعة الموت التي ستحكم المشهد 
السوري حتى عقد من الزمان، ربما أكثر، أو أقل، 
الكريمة  الحياة  معجزة  السوريين  نحن  فلنجرب 

والحّرة بعد هذا الثمن الباهظ الذي دفعناه.
كل ما علينا أن نخشاه اآلن هو أن تطلق أميركا 

ي��د إي����ران ف��ي س��وري��ا ق��ب��ال��ة ت��ن��ازالت إي��ران��ي��ة في 
ملفها النووي، كما فعلت مع حافظ األسد عندما 
إثر مشاركته  له  لبنان كمكافأة  أطلقت يده في 
في حرب تحرير الكويت. قد يظن البعض أن هذا 
األمر قد سبقته الحوادث، لكن إذا شاءت أميركا 

ذلك األمر، فسيمشي الجميع به.
الغبش  يتبدد  حتى  بقصير  ليس  وق��ت  ثمة 
اإلقليمي والدولي، لتتضح النّيات حيال مأساتنا 
فحمًا  أحامنا   

ً
محولة ت��دور  رحاياها  ت��زل  ل��م  التي 

المنظور  المدى  اللوز. في  الطرق وبين ورق  على 
ي��ج��ب ع��ل��ى ال���ق���وى ال��دي��م��وق��راط��ي��ة وه���ي "ال��ن��ب��ي 
ثورة  "نبي مسلح" في  إل��ى  تتحّول  أن  المنبوذ"، 
التاريخي الذي  مستمرة ال مفر منها، فهو دوره��ا 

يجب أن تقوم به بكل جدارة.
هذه  وراء  ستقف  ال��س��وري  الشعب  غالبية  إن 
ال���ق���وى ال��دي��م��وق��راط��ي��ة، ع��ك��س م���ا ي�����رّوج ل���ه في 

العالم وخصوصًا بعدما اختبر هذا الشعب، سلوك 
ال��ن��ظ��ام وال���ق���وى ال��ت��ك��ف��ي��رّي��ة ع��ل��ى األرض ط��وال 
األرب��ع سنوات المنصرمة. من دون ذلك سنكون 
ف��ي دوران أب��دي ح��ول ف��راغ داخ��ل��ي، وك��اب��وس ال 
روعة  تحّمل  على  ونعمل  نؤمن  أن  علينا  ينتهي. 
بالجمال،  المليئة  بناء سوريا حّرة وعادلة، سوريا 

والقّوة، والحكمة، والشباب. 
يحضرني اآلن، مقطٌع سردّي من كتاب "األمير 
الصغير" من تأليف الكاتب الفرنسي أنطوان دو 
ال��ذي يحكي فيه،  المقطع  ه��و  إك��زوب��ري،  سانت 
كيف بقي الرجل برفقة ميكانيكه الخاص، دون 
��ف عنهما ح���ّدة العطش، 

ّ
ق��ط��رة م���اء واح����دة ت��خ��ف

ال����ذي أل����ّم ب��ه��م��ا ط��ي��ل��ة ث��اث��ة أي����ام م��ت��ت��ال��ي��ة، بعد 
هبوطهما االضطراري بالطائرة، في الصحراء. لقد 
مبلغًا  بهما  بلغ  العطش  أن  الكاتب كيف  وص��ف 
عظيمًا، حتى أنهما اضطرا إلى لعق قطرات الندى 

عن حديد الطائرة. وبينما أخذ الهذيان يدب إلى 
الجمل، يبصرهما  إذ ببدوي على ظهر  ذهنيهما، 
من فوق تلة رملية بعيدة يتقدم نحوهما. لقد كان 
ذلك الرجل مثلما كتب إكزوبري أشبه بإله يسير 
على سطح الماء المتموج، هنا ال وجود سوى لهذا 
ال��ذي وض��ع على كتفينا، يدين  الفقير،  ال��ب��دوي 
مائكيتين. ويتابع الكاتب قائًا على لسان أميره 
الليبّية الذي  ب��دوي الصحراء  أن��ت يا  أّم��ا  الصغير: 
��ك ل��ن ت��ب��رح ذاك���رت���ي، إل���ى أب��د 

ّ
أن��ق��ذ ح��ي��ات��ن��ا، ف��إن

ه، 
ّ
اآلبدين. إنك تختزل عندي الجنس البشري كل

الى حد أنني صرت أراك في وجوه الناس كافة. إن 
 أصدقائي وأعدائي ليمشوا فيك إلّي، حتى لم 

ّ
كل

يعد لي ولو عدو واحد في هذا العالم.
ما تحتاجه سوريا اليوم وغدًا، هو المعنى الرمزي 
لفعل ذل��ك ال��ب��دوي ال��ذي ك��ان وج���وده، ه��و حبل 

الخاص.
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مّرت أّياٌم لم أَر فيها أحدًا، لم أتحّدث مع أحٍد، 
وال حّتى م��ع نفسي. أّي���ام ل��ْم أق��ل أو أكتب 
ي معزول، وإنما مقيم 

ّ
فيها شيئًا. لم أشعر أن

في عزلتي التي اخترتها منذ سنوات. أشعر 
اآلن براحة معينة: بقدرة على التركيز. أفتح 
الفراغ  نظر في 

َ
أ أق��رأ بضع صفحات،  كتابًا، 

مهندسة  مشاهد  تتخاطفني  بي،  المحيط 
 ضجيجه وهدوئه 

ّ
نثريًا: صباٌح بغدادي بكل

����ي عشتها، 
ّ
 ل��م أت���ص���ّوْر أن

ٌ
ال��م��ع��ت��اد. ح���ادث���ة

على  الصيف،  لّما كنُت صغيرًا، تحت وهج 
شاطئ دجلة حيث كان ألبي مقهى خاص 
لبائعي السمك وزبائنهم. كنُت على وشك 
ب��اردًا بعض الشيء،  الماء  أن أغطس، ك��ان 
كانت هناك زجاجة مكسورة لم أنتبه إليها، 
دستها، فسال الدم من ِرجلي. اآلَن ال أحَد 
يهّمه أن أسرد عليه هذا الحادث بتفاصيله، 
خرى عشتها 

ُ
لذا تركته يتاشى بين أماكن أ

��ه: 
ّ
ف��ي ط��ف��ول��ت��ي، ن��ش��أْت تحتل دم��اغ��ي ك��ل

ال   
ً
خالية أحيانًا،  النهر،  على  ة 

ّ
مطل بنايات 

لة على 
ّ
أحَد فيها، عند أبواِبها سّيارات، معط

 ي��ح��اول كسر زج��اِج 
ٌ

م��ا يظهر. ش��اٌب رش��ي��ق
واجهٍة بفأٍس منزلي. صفيٌر يسترعي انتباَه 
ب��ع��ض ال����م����اّرة. ال أح����َد ي���رك���ض. ي��س��ي��رون 
نهاية  إل��ى   

ً
فجأة َصت 

َ
خ

َ
ش عيونهم  بهدوء، 

ال����ش����ارع. ان��ت��ه��ى ال���ش���اب م���ن ك��س��ر زج���اج 
الواجهة. يخرج حامًا حقيبة كبيرة. عيون 
الماّرة غّيرت اتجاهها إلى الثقب الكبير الذي 
أحدثه الشاب في الزجاج. الصفير ال يزال، 
 تتصاعد. ه��واء جاف يحّرك أغصان 

ُ
ال��ح��رارة

ومصاطب.  أش��ج��ار  تحوطها  مسّنة،  شجرة 
ال��ش��اب؟ ال أح��د يعلم أي��َن ص��ار. نهر دجلة 
ان��ه��ّدت، ص��راخ،  الرملية  ال��س��دود  يفيض، 
أرج���ل ت��ت��راك��ض، كثير م��ن األرج����ل، ف��وق، 
ف، ال 

ّ
 شيء توق

ّ
أراها من كّوة االستذكار. كل

 
ُ
أثر ألّي منظر، ألّية بطاقة تذكارّية. الوحشة

ى من السقف، تأكل صوف 
ّ
األرجوانية تتدل

 
ٌ
ه قرية

ّ
إن  تفوح من الحشد، 

َ
الغبار! ال رائحة

ر 
ّ
 ف��ي ضباب وح��دت��ه��ا! ل��ْم أُع��د أتذك

ٌ
غ��ارق��ة

ماتوا من دون  هم 
ّ
أن النادمين  أخيلة  س��وى 

 
ً
فجأة ظهر  شاعٍر صديٍق  مع  م 

ّ
أتكل سبب. 

في غرفتي، طِفقنا نتداول موضوَع قصيدٍة 
منوال  على  ك��ي��ف؟  م��ع��ًا.  نكتبها  أْن  ف��ّك��رن��ا 
أّي���ة رق��اب��ة وف��ي عتمة  الكتابة اآلل��ّي��ة. دون 
��ه��ا أداة ت��دّون 

ّ
م��ؤات��ّي��ة، حيث تشعر األن��ا أن

المحاربون  الضبابّي.  اآلخ���ُر  عليها  يملي  م��ا 
توّحدهم العزلة، أليس كذلك. إنها "المرفأ 
اذ يفتُح لنا أبواَب عالٍم 

ّ
الداخلي حيث ُسمٌّ نف

يجري فيه الفكر في جٍو ُمسكر من الحرية". 
ضباٌب يموج بيني وبين عالٍم خارجي واضح 
ي 

ّ
ي وحيٌد، كبير السّن، وأن

ّ
المعالم. أشعر أن

 بالبكاء أواَن ال أراني ذا جدوى، ذا 
ُ

ألجهش
ضياء... ال أحَد يسمع ما أقول، ال أحَد يرى ما 
أرى... لكن، عيني الداخلية بمرأى وَمسَمع 
قي 

َ
التفّكك الشف َم��ط��رٍح ف��ي ه��ذا   

ّ
م��ن ك��ل

تلتمع  الداخلّية  الجوهرة  العينين.  الناعس 
��ه��ا 

ّ
ب��ع��ي��ن ال��ع��زل��ة. األف���ك���ار ال س��ال��َم ل��ه��ا، إن

العالم.  ع��ن  ب��ش��يء  تخبرنا  ال  لغوّية  ب��ن��اءات 

 
ً
أتثاءب... أجد أصابعي تعبث بالكتب راغبة
ف��ي ال��م��ع��رف��ة وال���ح���دس. أن��ت��ظ��ر ن���ورًا أصفر 
 تساعدني على 

ً
 طارقة

ً
ينير األدي��م... فكرة

مك الذي يترّصدني؛ ُسمك ال  ولوج هذا السُّ
بعُضهم  أفّكر في أصدقائي،  ل��ه. كم  ع��َدَم 
، واآلخ��ُر اختفى، والباقون ال يقّدمون 

َ
َرح��ل

ي 
ّ
لي س��وى مجامات لفظية، وم��ع ه��ذا فإن

هم ليسوا هنا، أو رّبما 
ّ
هم رّبما ألن

ّ
أحّبهم كل

يتي 
ّ
بإن متمّتعا  منهم  م��ج��ه��واًل  �����َرك 

ْ
ت
ُ
أ ألن���ي 

ه 
ّ
إن وبالتالي،  دفينة...  أس��رار  من  ما  حيث 

 مّنا وحده أمام 
ٌّ

قانون األحياء أْن يكون كل
أح��َد عوضًا عنه. وبينما  ال��زم��ن، ال  عواصف 
��َدن��ائ��ي ال��غ��رق��ى في 

ُ
أن���ا ف��ي م���ّد وج���زر م��ع خ

ال��م��اض��ي، أس��م��ع ض��ج��ي��َج م��ك��ائ��ِن تنظيٍف 
 
َ
ي��ق��ت��رب م��ن ب��ع��ي��د، ك��م��ا ل��و أنَّ أح���دًا ضغط
 لغسل األفكار، في 

ٌ
على زّر. أيكون ثّمة آلة

ال��ا محدود ال كَمًا وال كيفًا،  الشسوع  ه��ذا 
بل هو مزيٌج من مختلف األض��داد؟ تعصف 
 ف��ي ال��ت��أّم��ل! ال��دف��ت��ر ل��م ي��ع��د فيه 

ٌ
ب��ي رغ��ب��ة

بياض. عوالم تتألأل في االس���وداد. ال اسم 
زه��رٍة.  يتفّتُح كما  هنا  ال��زم��ُن  للداخل،  ثّمة 
هما 

ّ
 في الداخل، في الخارج، إن

ُّ
ال تفّكر قط

يتامسان، يتتاليان وأنت تبقى رائيًا بدون 
َع من مغارات التاريخ 

َ
ل
َ
كام، كائنًا زئبقّيًا ط

ى، 
ّ
نق

ُ
 حين ت

َ
ّن العزلة

َ
ليعلو على ذاته. تعلُم أ

أْن  الِحكمِة  ِم��ن  ّن 
َ
وأ بالكام.  الصمُت  يبدأ 

هنا  أن��َت  استعماِلها...  قبل  أف��ك��اَرك  تجلو 
ل���ذاِت���ه،  اآلَن، وح����دك ت��ت��ص��ارع م���ع وج�����وٍد 
تريده أْن يصيَر وجودًا في ذاِته، تريد افراغ 
 الصور، الذكريات، األّي��ام، 

ّ
ال وعيَك من كل

ع��ائ��دًا إل��ى "م��رح��ل��ة ال���م���رآة"؛ ال��ب��وادر األول��ى 
اَك... وآية ذلك 

َ
ُب الذي شّكل أن

َ
حيث القال

ها 
ّ
 من جميع المسامِّ وكأن

َ
م العزلة َك تتنسَّ

ّ
أن

"أرض الكنوز المشتهاة، حيث يصبح فيها 
بتأكيٍد ووضوٍح  مرئيًا ومسموعًا   شيٍء 

ُّ
كل

ما 
ّ
وإن يبحث،  المرء  يعود  ال يوصفان... فا 

زة لمعرفة النفس 
ّ
يأخذ"! نعم، ال حّبة محف

آن،  ف��ي  وال��ن��ش��وة  ال��ذه��ن  بصفاء  وللشعور 
من  تبقى  وما  ثمالتي!  عزلتي  منها.  أفَضل 
وصفات ليس سوى تقويٍم: الصباُح دائمًا 
، الساعات هي دائمًا 

ٌ
 دائمًا ليل

ُ
صباٌح، الليل

ما "َبْين" 
ّ
ساعات. ليس هناك "ما وراء"، وإن

ف��ي��ه الشعر  أب����ديٌّ ينقلب  ت���ك���راٌر  ف��ح��س��ب؛ 
أخلع  وجيهة.  أسود، وألعذاٍر  إل��ى  األبيض 
االنعكاَس من المرآة، ألقي به في الطست، 
فه تمهيدًا لمسيرة الكام الكبرى. ففي 

ّ
أنظ

 شيٌء، والكلماُت 
ُ

مملكة التفاصيل، الحروف
شيٌء مغاير تمامًا. المطلق بأسلوبه الصامت 
يجتاح المكان. رؤياي تتدحرج على األرض 
تحاول احتواء العالم بفكرة واح��دة. الظال 
وتتاشى.  تنزلق  ث��ّم  وم��ن  ت��ص��رخ  م؛ 

ّ
تتكل

ر منها حبٌر أبيض؛ أرى رمل 
ّ
 يتقط

ً
أرى ورقة

العزلة اللذيذ ينسكب تحت أقدام القرون، 
وخيبة الوحدة تنفخ مشاعر القبيلة... أرى 

جماالت العزلة تنطفئ في مراياها النيران.

* من كتاب يصدر قريبًا.

تل أبيض ليست هنا. إنها هناك، في منتصف 
الطريق، بين طفولتي وامتحان النسيان. 

إنها هناك، حيث أصابع األسئلة تبحث عن 
ال��ف��رح فرض  إن��ه��ا ه��ن��اك، حيث   تتبناها. 

ّ
ك��ف

كفاية، والقهر فرض عين. 
تل أبيض، وما أدراك ما تل أبيض؟ 

 ح��ب��ر خ��ي��ال��ه��ا، ول���م يعد 
ّ

م��دي��ن��ت��ي ال��ت��ي ج���ف
ل��ص��وت��ه��ا ح���ب���ال أت���م���س���ك ب���ه���ا! ف����ي ال��م��اض��ي 
السريع قسمين،  الشرق  قطار  شطرتها سكة 
شماليًا أصبح لتركيا، وحمل اسم أقجي قلعة. 
أب��ي��ض، وقلعة تعني ت��ل، م��ن حيث  آق تعني 
القسم  أم��ا  التلول.  القاع كانت تبنى على  أن 
الجنوبي فأصبح سوريا ليحمل اسم تل أبيض. 

الخمسة؛ تل  ال��س��وري��ة  المعابر  م��ن  إن��ه��ا واح���د 
أب��ي��ض، م��ع��ب��ر ال��ي��ع��رب��ي��ة، ج��راب��ل��س، ال��س��ام��ة، 
وب���اب ال��ه��وى. اس��ت��وط��ن��ه��ا األرم����ن ف��ي أع��ق��اب 
"ال��س��وق��ي��ات" 1915 وه���و االس���م ال���ذي اشتق 
من كونهم تفلتوا من "آمر السوق" الذي كان 
إل��ى حتفهم. فقد كانت  يشرف على سوقهم 
الموت،  من  الهاربة  األس��ر  لتلك  م��اذا  أدغالها 
التي يقال إن أفرادها مكثوا مدة سنة في تلك 
العلنية،  الحياة  إل��ى  يخرجوا  أن  قبل  األدغ���ال، 
ذلك الخروج ال��ذي جعل من تل أبيض مدينة 
محاطة  المنصرم،  ال��ق��رن  ستينات  ف��ي  مثالية 
سبقت  شوارعها.  األشجار  تظلل  بالبساتين، 
الرقة التي أخذت صفة محافظة، بوجود ثاثة 

فنادق، وخمسة مقاه، وخمارة، وبحسيتا، وهو 
ب��ي��ت ال���دع���ارة ال����ذي ك���ان ت��ح��ت إش����راف وزارة 
ال��ص��ح��ة. إض���اف���ة إل����ى أرب���ع���ة م���ح���ات ل��ل��ح��اق��ة 
لم  والبقاليات. هذا كله  الرجالية، والدكاكين 
يكن موجودا في تلك المنطقة قبل وجودهم، 
لذلك يمكن اعتبارها حاضرة المنطقة آنذاك، 
م��م��ا أّه���ل���ه���ا ألن ت���ك���ون م���دي���ن���ة، وت��س��ت��ق��ط��ب 
أب��ن��اء ال��ق��رى المحيطة ب��ه��ا. بعد ش��ع��ور األرم��ن 
ب��االس��ت��ق��رار، وان��ت��ش��ار وس��ائ��ل ال��ن��ق��ل، أصبح 
استوطنها  التي  مدينة حلب،  مع  لهم ص��ات 
الكثير منهم أيضًا لقربها من الحدود التركية، 
فرحل بعضهم إلى حلب، وغادر بعضهم اآلخر 
 محلهم العرب 

ّ
إلى أميركا وأوروب��ا وكندا، وحل

عليه  ما هي  على  الحال  بقيت  كردية.  وأقلية 
المنصرم،  ال��ق��رن  م��ن  السبعينات  نهاية  حتى 
ح��ي��ث أص��ب��ح��ت ت���ل أب��ي��ض ق��ب��ل��ة ل��ل��ك��ث��ي��ر من 
أكراد المنطقة، إال أن نسبة العرب بقيت هي 

الراجحة. وككل المدن السورية انصرف ناسها 
ال��زراع��ة  ك��ان��ت تعتمد على  ال��ت��ي  أعمالهم  إل��ى 
أوال، والتجارة باعتبارها بوابة حدودية، إضافة 
إلى المهن األخرى والعمل الوظيفي. من أشهر 
عن  المتفرعة  المشهور  قبيلة  المنطقة  قبائل 
البقارة، وهي القبيلة، أو العشيرة. هكذا تسمى 
بلهجة المنطقة األكثر حضورًا في تل أبيض.

ومحافظة  أبيض  ت��ل  منطقة  بين  المسافة 
ال��رق��ة ال ت��ت��ج��اوز 100 ك��ل��م، وت��ب��ع��د ع��ن رأس 
العين نحو 150 كلم، واألخيرة كانت هي الثغرة 
ال��خ��ال��ي��ة م���ن األك�����راد م���ا ب��ي��ن دج��ل��ة وال���ف���رات، 
فسكانها هم من البدو من قبيلة عنزة، إضافة 
إل�����ى ج���ي���س ون���ع���ي���م وع������رب آخ�����ري�����ن. وه���ن���اك 
وبين  بينها  والمسافة  الجنوب،  إلى  التركمان 
تل أبيض كانت خالية من األك��راد، يقدر عمر 
العين  رأس  أن  بأربعين سنة، حتى  وج��وده��م 
لم يكن فيها ك��ردي واح��د حتى العام 1960، 

وه��م اآلن أكثر أهلها. بقيت تل أبيض طوال 
تحت   2012 ال���ع���ام  م���ن  األول  ال��ن��ص��ف  ف���ت���رة 
وص���اي���ة ال���ن���ظ���ام، وم����ن ث���م س��ق��ط��ت، وك��ان��ت 
أول ب���واب���ة ح���دودي���ة ت��س��ق��ط م���ن ي���د ال��ن��ظ��ام، 
ث��م سقطت م��رة أخ���رى بيد "داع���ش" وه��ا هي 
اليوم تسقط من يد "داعش" لتصير في أيدي 
بمساندة  ال��ك��ردي��ة،  الشعبية  ال��ح��م��اي��ة  ق���وات 
العربية المسلحة، وبغطاء جوي  بعض القوات 
م���ن ق���وى ال��ت��ح��ال��ف، ف��ت��ص��در اس��م��ه��ا ن��ش��رات 
األخبار، مرفقا بمعلومات ضحلة عن انتهاكات 
ال��ك��ردي��ة  ال��ح��م��اي��ة الشعبية  ب��ه��ا ق����وات  ق��ام��ت 
نسرين  بذلك  اعترفت  وقد  المنطقة،  لسكان 
الشعبية  الحماية  ق��وات  ق��ي��ادات  م��ن  الله  عبد 
ت��ج��اوزات  عنها،  واع��ت��ذرت  االنتهاكات،  بتلك 
ف��ي مدينة  أس��س قومية وخ��اص��ة  قائمة على 
ت��زام��ن ذلك  أب��ي��ض، وناحية عين عيسى.  ت��ل 
م���ع ح��م��ل��ة ع��ل��ى م���واق���ع ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي 

البعث"  ب��أن��ه��م "ش��واي��ا  المنطقة  ع���رب  ت��ص��ف 
و"ال��ب��ي��ئ��ة ال��ح��اض��ن��ة ل���داع���ش"، وث��م��ة م��ن نعت 
عرب المنطقة بصفة المستوطنين. هنا ال بد 
للتداخل  المستقبلية  النتائج  عن  السؤال  من 
ب��ي��ن ج��ب��ه��ت��ي ال���ع���راق وس���وري���ا، ف��ه��ذا ال��ت��ق��دم 
ال��ك��ردي،  الشعب  ق���وات حماية  ال���ذي حققته 
والذي أدى إلى نزوح عشرات اآلالف من سكان 
المنطقة إلى تركيا، والبعض منهم إلى الداخل 
السوري، ال ينبئ بخير. فهذه القوات إن جاءت 
توفير  ال��ض��رورة  فتقتضي  المنطقة،  لتحرير 
األم��ان لسكانها، وإن كان ثمة مقاصد أخرى، 
إل��ى سكان  يبدو قد وصلت  ما  على  فالرسالة 
ال��م��ن��ط��ق��ة، وه����ذا م��ا جعلهم ي��ت��وج��س��ون ش��رًا، 
وينزحون عن ديارهم، ليأخذ الشمال السوري 
ح��ص��ت��ه م����ن أح������ام ال��ت��ق��س��ي��م، وك����أن����ه ل��ي��س 
والعالم ال ينظر  للبندقية س��وى عين واح���دة، 

إلينا إال من خالها!

إبرهيم الزيدي

نص

هنا تل أبيض

"ض���ّب غ��راض��ك على ال��س��ري��ع، ف��ات الجيش". 
ُع��َدي،  ه��ذه أول��ى الكلمات التي سمعُتها من 
المعتقل ح��ال��ي��ًا، ف��ي س��اع��ات ال��ص��ب��اح األول��ى 

ليوم من أيام الحصار الطويلة.
وأّي   شي 

ّ
ك��ل استيقظُت فزعًا، بحثُت عن 

شي، وسألته بصوت مرتبك:
- من وين فات؟

ال��ج��ب��ه��ة الشمالية  ال��ش��ه��داء،  ق��ط��اع  م��ن   -
الشرقية من مخيم اليرموك، قال.

أص��اب��ن��ي ال��ذه��ول، فمنزلنا ق��ري��ب ج��دًا من 
خط الجبهة ومن قطاع الشهداء تحديدا.

أخ���ذت أص���وات االش��ت��ب��اك��ات واالن��ف��ج��ارات 
تعلو أكثر فأكثر. قلت لنفسي: "العمى أكلت 

هوا،  يا بلحق يا ما بلحق".
 م��ا وق���ع ت��ح��ت ي���دّي م��ن أش��ي��اء 

ّ
ح��م��ل��ُت ك���ل

ت��ه��ّم��ن��ي )أج����ه����زة ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر ال��م��ح��م��ول��ة، 
كاميرات... الخ(، ثّم تركنا المنزل على عجل. 
المخيم نحو بيت صديق آخر.  توجهنا داخ��ل 
ه��ن��اك ت��ب��ّي��ن الح��ق��ًا أّن م��ا ج���رى ك���ان م��ح��اول��ة 
ت��س��ل��ل ب�����اءت ب��ال��ف��ش��ل. ل��ك��ن��ن��ي خ��ج��ل��ُت من 
ال���ع���ودة إل���ى ال��ب��ي��ت ب��ع��د ذاك ال���ه���روب خ��وف��ًا 
المقيمة  الوحيدة  العجوز  من سخرية حليمة، 
الشديد  بكرهها  والمعروفة  ال��ح��ارة،  في  معنا 
ل�"الجيش الحر". كنت راغبا ايضا في الغرق في 
نوم  صباحي أطول، لم يعد يوفره ذلك البيت 
الذي تجتاحه تلك األصوات، فقررُت االنتقال 
إلى منزل آخر، على الضفة األخرى من المخيم.

¶¶¶

زم���ان مختلف،  م��ك��ان مختلف،   أخ���رى، 
ً
م���رة

الحصار  م��وت مختلف... ولكن في  خ��وف من 
اي��ض��ا، و: "ض���ب غ��راض��ك ع��ل��ى ال��س��ري��ع؛ ف��ات 

داعش".
نظرُت حولي مستغربًا:

- بس ما في صوت اشتباكات؟!
م��ن  ان���س���ح���ب���ت  ال����ن����ص����رة"  "ج���ب���ه���ة  إي.   -
قطاعاتها، بدون قتال. صاروا بالعروبة، أجاب 
ق كاميرته 

ّ
جمال بصوت هادئ، بينما هو يعل

"النيكون" برقبته على عجل، مستعدًا للخروج.
ج���م���ال ص��دي��ق��ي ال�����ذي وج����د ش��ه��ي��دًا بعد 
قة في 

ّ
ت���زال معل س��اع��اٍت قليلة، وال��ك��ام��ي��را ال 

 ف���ي رأس����ي: 
ً
رق��ب��ت��ه. ت�����دور ال��ف��ك��رة م��ش��وش��ة

العروبة، يا بلحق يا  "ال��دواع��ش ص��اروا بشارع 
ما بلحق". يعني في الجهة الجنوبية الشرقية 
من المخيم، بالقرب من بيتي الذي يقع أيضًا 

في هذا الشارع.
 ما وقع تحت يدي من 

ّ
 أخرى، حملُت كل

ً
مّرة

أشياء تهّمني وتركُت البيت على عجل. عدت 
إلى بيتي األول في الجبهة الشمالية للمخيم. 
 أخرى قبل تركه 

ً
دقائق معدودة فقط تمر مّرة

- شعرُت أنها ستكون الى األب��د هذه المرة - 
لعبة  بأعجوبة ونجوُت من  المخيم  خرجُت من 

المطرقة والسندان.
لم يعد من مكاٍن لي داخل المخيم. امتلكُت 
قدرًا ساخرًا، رمى بي إلى منفى خارج المكان، 
لكن داخ��ل ال��ح��ص��ار. ك��ان ق��درًا أكثر سخرية 
قضى بأن يسقط بيتي األول "الشمالي" في 
يد  ف��ي  "الجنوبي"  الثاني  وبيتي  النظام،  ي��د 
الذاكرة  تسقط  نفسه  الوقت  في  "داع���ش". 
��ي��ه��ا "ال���ش���م���ال���ي" و"ال���ج���ن���وب���ي". 

ّ
أي���ض���ا ب��ش��ق

الكثيرة  الصغيرة  التفاصيل  أي كل  الذاكرة! 
من  المتناثرة  األج����زاء  ك��ان��وا يجمعون  َم��ن  م��ع 
روحي داخل الحصار قبل أن يحصدهم موٌت 

ملتبس أخطأني في كل مرة.
"ال��ش��م��ال��ي"، يعني ح��س��ان وع���دي وإي���اس 
ولؤي وهمام وقاسم. "الجنوبي"، يعني فراس 

وجمال وأحمد وعلي.
����ه����م رح�������ل�������وا. وف��������ي ك������ل م����������ّرة ك��ن��ت 

ّ
ك����ل

أرى ال����م����وت ي���م���ّد ل���س���ان���ه ل����ي س����اخ����رًا، ق��ب��ل 
ي��خ��ط��ف��ه��م  ي���خ���ط���ف���ه���م واح����������دًا واح�����������دًا.  أن 
 رغ�����م�����ًا ع������ن أن������ف������ي، ول�����ي�����س رغ�����م�����ًا ع���ن���ه���م.

سألني صديق من غزة ذات مرة:
- أين تقيم في المخيم؟

عابثًا أجبته: 
 مكان ال تجمعني به ذكرى شهيد.

ّ
- في كل

أق��س��ى ح����االت األل����م وأك��ث��ره��ا خ��ب��ث��ًا، أن ال 
ت��ج��د م��ك��ان��ًا ت��ن��ام ف��ي��ه م��ن دون أن ت��ح��اص��رَك 
القلب في  بحرقة في  لتشعر  الغائبين،  أرواح 
كل ثانية. أقصى حاالت المنفى هي سقوط 

الذاكرة، أو ربما إسقاطها.
¶¶¶

بين  الفاصل  ال��خ��ط  بالتباس  القصة  ت��ب��دأ 
حصار الموت المادي وحصار الموت المعنوي. 
ل��ك��ن ه���ذه ال���م���رة، ف���ي م��ك��ان م��خ��ت��ل��ف وزم���ان 

مختلف. وفي الحصار نفسه.
ال��راب��ع��ة م��ا قبل األخ��ي��رة تمامًا.  ف��ي الطبقة 
على احد خطوط القتال المتقدمة. عند الخط 
توفر  لعدم  الموحشة  العتمة  بين  ما  الفاصل 
توفر  لعدم  أيضًا  الموحش  والضوء  الكهرباء، 
ال��ح��ري��ة. وف��ي م��ن��زل ش���اءت أق����داره أن يكون 
ث��اث جهات، وأن تكون  للقنص من  معّرضا 
الخبرة البدائية لرماة الهاون من الطرفين أحد 

أعراضه الجانبية األخرى.
ال أدري إن ك��ان وج���ودي ف��ي ه��ذا المكان 
الملتبس الخطر محض مصادفة، أم أّن العادة 

اياها دفعتني ال إراديا الى اإلقامة هنا.
ال��ق��ص��ة في 
اخ���ت���ص���ار، هي 
ك�����ي�����ف ي����غ����دو 
أك��ث��ر األم��اك��ن 
 ،

ً
خ���������������ط���������������ورة

أق������رب������ه������ا إل�����ى 
وأحّبها  القلب 
إل�������ي�������ك ح���ي���ن 
ت�������ع�������ت�������اده�������ا. 
وك������������������ي������������������ف 
ت��ه��ج��ر ال��م��وت 
أو  فيسكنك، 
ت����ق����ت����رب م��ن��ه 
 فيبتعد 

ً
خطوة

عنك ميا.
ق�����������������ال ل�����ي 
 :

ً
م��رة صديقي 

حافة الهاوية هي أوضح نقطة تطل منها على 
نفسك. هناك فقط يمكنك تحديد اإلحداثيات 
 ال���دق���ي���ق���ة ل���م���ا ي���ج���ب أن ي����دّم����ر ف����ي روح�����ك. 

في الطبقة الرابعة القريبة من السماء، القريبة 
من األرض، ومن الشرفة المطلة على بساتين 
وال��ح��ور، على نهر  المشمش  الغوطة وأش��ج��ار 
من  ب��داًل  للسقاية  المستخدم  السوداء  المياه 

.
ً
بردى المسلوب عنوة

أس��م��ع م��ك��ّب��ر ال��ص��وت م��ن أح���د ال��م��س��اج��د. 
ل إل��يَّ  ي��ن��ادي ال��ص��وت ع��ن ط��ف��ٍل ض��ائ��ٍع. يخيَّ
 م��ن ال��ج��ام��ع ال��ق��ري��ب، وأّن 

ٌ
أّن ال��ص��وت م��ق��ب��ل

الطفل الضائع قد يكون إبنًا ألحد أصدقائي. 
ألسبابي الخاصة لم أستطع حتى اآلن امتاك 
ال��ق��درة على تمييز ص��وت اآلذان ال��ص��ادر عن 
ما  على  بالشيعة"،  "ال��خ��اص  ال��ق��ري��ب،  الجامع 
أخ��ب��رن��ي ص��دي��ق��ي اب���ن ال��م��ن��ط��ق��ة، م��ن ص��وت 
ب���ال���س���ّن���ة". "ال����خ����اص  األق�������رب  ال���ج���ام���ع   آذان 

يأتيني صوت الصديق الجالس على سريري. 
ه عرف بماذا أفكر: "الصوت مو من جامعنا. 

ّ
كأن

الصوت من جامعن". في الحالين، أتعاطف مع 
الطفل الضائع وأبتسم لصديقي.

النوم، قلقًا من رصاصة  الباب، مقررًا  غلق 
ُ
أ

طائشة قد تخترق الحائط لتستقر في رأسي. 
أش���ع���ر أن ه����ذه ف��رص��ت��ي األج���م���ل واألن���س���ب 
ل��ل��م��وت. ل���ن ي��ك��ون ف���ي م���ق���دوري رؤي����ة وج��ه 
القاتل، ولن أشعر باأللم. ستبقى ثيابي نظيفة 
 وأكمل نومي األبدي في سريري الجديد هذا.

ع���ن���وان  ت���ح���ت  أدّون  ب��ق��ل��ي��ل،  أن������ام  أن  ق���ب���ل 
عنوان  عن  المنحول  األربعين،  الحصار  قواعد 
رواي����ة ال��ت��رك��ي��ة أل��ي��ف ش��ف��ق، "ق��واع��د العشق 
االرب��ع��ون": 32: في الحصار يكون الخطر هو 
ال��ش��يء ال��وح��ي��د ال���م���ازم ل��ك م��ن ال��ص��ب��اح إل��ى 
الخطر  الحلم.  إلى قلب  المساء، متسربًا حتى 
منه  تهرب  حين  المسعور.   

ّ
الضال الكلب  هو 

يتبعَك. حين تركض خلفه يهرب منَك. إياك 
أو تخشاه، فيتمدد أكثر  إي��اك أن تخاف منه 
 أن 

ْ
��ه، ح���اِول

ْ
فأكثر، ثم يقضي عليك. ص��اِدق

وفيًا.  ليكون  ْب��ه  درِّ المقّرب.  تجعله صديقَك 
ه عن يومك، وال تنم 

ْ
ث  صباح. حدَّ

ّ
إبحث عنه كل

 بالقرب منه.
ّ

إال
أن�������ا أن���������ام ف��ي 

حضنه.
¶¶¶

 رفيع من 
ٌ
خيط

ض�������وء ال���ش���م���س 
ي�����س�����ق�����ط ع���ل���ى 
متسلًا.  وجهي، 
ي�����وق�����ظ�����ن�����ي ف���ي 
المبكر،  ال��ص��ب��اح 
مذعورًا  فأنهض 
ألت�������ف�������ق�������د ك����ل 
النوافذ والستائر 
ال�������م�������ع�������دن�������ي�������ة 
التي  والقماشية 
أغ���ل���ق���ُت���ه���ا خ��وف��ًا 

من رصاصة قّناص. كانت مغلقة!
من أين تأتي الشمس؟!
من أين تأتي الشمس؟!

ني أستطيع التمييز بين حلٍم  
ّ
أعاود النوم عل

الحصار.  بمامح  مامحهما  اختلطت  وواق����ع، 
تأتي تلك الفتاة كعادتها تلقائيًا إلى المنام. 
السرير  ف���وق  مكانها  ت��أخ��ذ  ق��رب��ي،  تستلقي 
في المساحة التي تعودت أن أتركها لضيف 

مفاجئ، حسب تقاليد الحصار. 
أبتسُم في حلمي. هي مصدر الشمس، إذًا.

له 
ّ
م���ن ج��دي��د ي���ع���اود خ��ي��ط ال��ش��م��س تطف

على وجهي، ملّحا أن أستيقظ. تفتحت آالف 
العيون في وجهي. لم يكن حلمًا. هي الشمس 
على وجهي حقًا! في حوار مع صديقي الذي 

كان معتقًا، قال لي:
 فقط.

ْ
إياك أن تتفاجأ. اندِهش

¶¶¶

ام��ت��ط��ى س��ط��ح ال��ب��ن��اي��ة. أخ���ذ م��وق��ع��ه أم���ام 
م��ن��ص��ة إط����اق ال���ن���ار ال��م��ف��ت��وح��ة ال��م��ط��ل��ة على 
ج��ب��ه��ة أع���دائ���ه. س��ئ��م ال��م��ل��ل. ق����ّرر أن يقتل 
البنايات،  أق��رب  اليوم. نظر نحو  ه��ذا  أحدهم 
صّوب قّناصته، أغمض عينًا، ثم ضغط على 
الزناد، فاخترقت الرصاصة الستائر والنوافذ.

ل���م ي��ت��ح��ط��م ال����زج����اج. ل���ك���ْن، ت��ش��ك��ل ث��ق��ٌب 
 بحجم رصاصة.

ٌ
بسيط

الرجل  ي قتلُت 
ّ
لعل ف��ي س���ّره:  وق��ال  ابتسم 

وزوجته، وهما على السرير. بالرصاصة نفسها 
قد  ح��ٍب  الجديد، وقصة  الجنين  قتلُت فكرة 

تكون جميلة.
 ،

ٌ
، امرأة

ٌ
 في آٍن واحد: رجل

ً
نعم. قتلت أربعة

، وقصة.
ٌ
فكرة

¶¶¶

م�����ن ج�����دي�����د أع�����ي�����د ت���ش���ك���ي���ل ال����م����ك����ان: 
 ب��م��س��اح��ة ع��ش��ري��ن م���ت���رًا، ي��ت��وس��ط��ه��ا 

ٌ
غ���رف���ة

س����ري����ٌر ك���ب���ي���ر، وف�����ي س��ق��ف��ه��ا م����راي����ا ت��ع��ّم��د 
ص����اح����ب ال���م���ن���زل ت���رك���ي���ب���ه���ا ف������وق ال���س���ري���ر 
، ألس�����ب�����اٍب ل����م أف���ه���م���ه���ا، ل��ك��ن��ه��ا 

ً
م����ب����اش����رة

رّب������م������ا ت���ت���ع���ل���ق ب��������اإلث��������ارة ع����ل����ى م������ا أظ��������ّن.
 

الحائط، توقفت عقاربها   على 
ٌ
 معلقة

ٌ
ساعة

ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة. ل��ق��د اخ��ت��ارت 
 
ً
ال���ب���ط���اري���ة ه����ذا ال��ت��وق��ي��ت وأع��ل��ن��ت��ه ن��ه��اي��ة

أخرى  أشياء  هناك  الساعة.  ولعمل  لحياتها 
ال معنى لها، لي على األق��ل، منها ثقب في 
نافذة الغرفة، ربما صنعْته رصاصة قّناص. 

كان شعاع الشمس يّمر من الثقب كسهم 
بطارية  م��ع  ت��واط��أ  ش��ع��اٌع  وأيقظني.  أصابني 
 صباح، 

ّ
الساعة ليقوم بدورها في إيقاظي كل

ع��ل��ى أن ت��ل��ت��زم ال��ب��ط��اري��ة ال��ت��وق��ف ع��ن العمل 
الثانية عشرة ظهرًا. أي في ذروة  الساعة  في 
 ع��م��ل ال��ش��م��س وف����ي أح�����ّب األوق�������ات إل��ي��ه��ا.

ه���ذا ال��ث��ق��ب ال���ذي صنعته رص��اص��ة ال��ق��ّن��اص 
ت��ح��ول م���ن ث��ق��ب ل��ل��م��وت ال����ى ث��ق��ب ل��ل��ح��ي��اة. 
أوقن  جعلني  أو  إيجابيا.  معنى  الموت  أعطى 
أن ه��ن��اك معنى إي��ج��اب��ي��ا ف��ي ك��ل ش���ي، حتى 
أع��رف اآلن السبب  ال��م��وت. ثقب جعلني  ف��ي 

الحقيقي لعبادة الشمس.
لماذا لم أنتبه من اليوم األول لوصولي الى 

وجود هذا الثقب؟، فكرُت في سّري.
"م��ت��ى سأخلد إل��ى ال��ن��وم ف��ي ال��س��ري��ر، غير 
قلٍق من الخطر القريب؟"، قلت لذاتي النائمة 

أمامي في المرآة على سريٍر يشبه سريري.
ي��أت��ي ال���ج���واب م���ن ال���ق���ّن���اص ال����ذي أص��ب��ح 
أن  دون  م���ن  ي������دري،  أن  دون  م���ن  ص��دي��ق��ي 
ن��ل��ت��ق��ي وج����ه����ًا ل����وج����ه: أع��������دَك ي����ا ص��دي��ق��ي 
ب�����أن أج���ع���ل���َك ت���ن���ام ق���ري���ب���ًا ج�����دًا ع���ل���ى س���ري���ٍر 
 ب���ي، ف��ل��ن أخ��ذل��َك. 

ْ
ك��ب��ي��ٍر م��ن دون ق��ل��ق. ث���ق

 

فكرُت في كامه، وقلت:
هذا الرجل ال يكذب.

سيأتي ذلك اليوم الذي أنام فيه على سريٍر 
لي من دون قلق.

* ناشط فلسطيني في مخيم اليرموك الدمشقي.
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