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واشنطن - هشام ملحم

أش�����اد ال���رئ���ي���س االم���ي���رك���ي ب����اراك 
أوباما، في مقابلة مع تلفزيون هيئة 
"ب��ي بي سي"،  البريطانية  االذاع���ة 
ب���ق���رار رئ���ي���س ال�������وزراء ال��ب��ري��ط��ان��ي 
دي��ف��ي��د ك���ام���ي���رون ال��م��ش��ارك��ة في 
ال���ع���م���ل���ي���ات ال���ج���وي���ة ض����د ت��ن��ظ��ي��م 
"ال���دول���ة االس��ام��ي��ة" )داع����ش( في 

سوريا.
وق���ال إن��ه "ب��ال��ت��ع��اون م��ع االت���راك 
واالردن����ي����ي����ن وغ���ي���ره���م، م���ا ن��ح��اول 
ان ن��ف��ع��ل��ه ل���ي���س ت��ض��ي��ي��ق م��ج��ال 
عمليات داع��ش فحسب، بل ايضًا 
ايجاد المناخ الذي يسمح لنا بوقف 
ت���دف���ق ال���م���ح���ارب���ي���ن االج����ان����ب ال���ى 
سوريا. ونحن أحرزنا بعض التقدم 
ف��ي ه���ذا ال��م��ج��ال، ون��ح��ت��اج لتقدم 
التدخل  السياق  اضافي، وفي هذا 
البريطاني سوف يساعدنا...  ولكن 
ه��ن��اك ش��ق آخ��ر ل��ه��ذه المسألة هو 

دفع )الرئيس السوري بشار( االسد 
وال����روس واالي��ران��ي��ي��ن ك��ي ي��درك��وا 
ان���ه ي��ج��ب ان ت��ك��ون ه��ن��اك عملية 
ان��ت��ق��ال س��ي��اس��ي ق��ب��ل ان تسحب 
ن��زاع  ال��ى  بكاملها  المنطقة  س��وري��ا 

أطول وأكثر دموية".
وس���ئ���ل ع���ن اح��ت��م��ال اس��ت��خ��دام 
اي���������ران أرص����دت����ه����ا ال���م���ال���ي���ة ال���ت���ي 
االتفاق  تطبيق  بعد  عنها  سيفرج 
ال���ن���ووي ل��ت��م��وي��ل ت��ن��ظ��ي��م��ات مثل 
انه  ف��أج��اب  اللبناني،  ال��ل��ه"  "ح���زب 
ي��ت��وق��ع ان ي��س��ت��خ��دم م��ع��ظ��م ه��ذه 
ال���ع���ائ���دات الع�����ادة ب��ن��اء االق��ت��ص��اد 
االيراني، وان هذه الرغبة هي التي 
ادت ال���ى ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س حسن 
ال��ج��م��ه��وري��ة  روح����ان����ي، وان م��رش��د 
االس��ام��ي��ة ف��ي اي���ران آي��ة ال��ل��ه علي 
خامنئي يتعرض لضغوط في هذا 

المجال.
وت���س���اءل: "ه���ل يحصل ال��ح��رس 

ال��ق��دس على  ال��ث��وري وفيلق 

)و ص ف، رويترز، أ ش أ(

دخ������ل������ت ت�����رك�����ي�����ا ب������ق������وة ال���ح���م���ل���ة 
العسكرية لمواجهة تنظيم "الدولة 
اذ ش��ن��ت  االس����ام����ي����ة" )داع���������ش( 
مواقع  على  االول���ى  الجوية  غاراتها 
ت��اب��ع��ة ل��ه��ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م ف���ي س��وري��ا 
الشرطة حملة  ��ذت 

ّ
ن��ف أم��س، فيما 

االره��اب" في  "لمكافحة  توقيفات 

انحاء الباد.
وب����ع����د أرب�����ع�����ة أي��������ام م�����ن ه���ج���وم 
م��دي��ن��ة   اس���ت���ه���دف  دام  ان���ت���ح���اري 
س�������وروج ال��ج��ن��وب��ي��ة ع���ل���ى ال���ح���دود 
م��ع س��وري��ا ون��س��ب��ت��ه ال��ح��ك��وم��ة ال��ى 
ث��اث  أغ����ارت  ال��ج��ه��ادي،  التنظيم 
س���اح  م����ن   "16  - "ف  م����ق����ات����ات 
ال���ج���و ال���ت���رك���ي ع���ل���ى ث���اث���ة م���واق���ع 
للجهاديين في المنطقة الحدودية 

بسوريا المقابلة لمدينة كيليس.
وص�����رح رئ���ي���س ال�������وزراء ال��ت��رك��ي 
بان  للصحافيين  اوغلو  داود  احمد 
"ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي ج���رت ض��د تنظيم 
هدفها  االس��ام��ي��ة حققت  ال��دول��ة 
ولن تتوقف". وح��ذر من "ان ادنى 
ت���ح���رك ي��ش��ك��ل خ���ط���رًا ع��ل��ى ت��رك��ي��ا 
س��ي��ؤدي ال���ى أق��س��ى ردود ف��ع��ل"، 
مضيفًا: "أق����ول ذل���ك ه��ن��ا ب��وض��وح 
ت�����ام: م���ش���ارك���ة ت��رك��ي��ا ف���ي ال��ح��رب 
ال��م��س��ت��م��رة م��ن��ذ أرب����ع س���ن���وات في 
لكننا  اط���اق���ا...  واردة  غير  س��وري��ا 
س��ن��ت��خ��ذ ك����ل االج����������راءات ال���ازم���ة 

لحماية حدودنا".
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان إن "ما حدث قبل ايام يدل 

الوضع لم يعد تحت  ان  على 

نقسم بالـله العظيم
مسلمين ومسيحيين

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

غير مخصص للبيع
في "ملحق النهار"

الله ليس قاتاًل
والله ليس غنيًا

من نمرود إلى تدمر 
يدثرنا الرمل بالعاطفة

المتوسط لحوار 
الحضارات أم لغرقى 

الهجرة البائسة؟

)ص17 – 24(

أردوغان أكد السماح لواشنطن باستخدام القواعد التركية 
بما فيها انجيرليك لضرب "داعش" في سوريا والعراق

أم������ام ع���ل���م ال���م���ع���ارض���ة ال���س���وري���ة، 
ت��اق��ى "االئ����ت����اف ال��وط��ن��ي ل��ق��وى 
ال������ث������ورة وال����م����ع����ارض����ة ال����س����وري����ة" 
و"هيئة التنسيق الوطنية للتغيير 

ال����دي����م����وق����راط����ي" ف����ي ب��روك��س��ي��ل 
المرحلة.  الوحدة عنوان  على جعل 
وج����اء ف��ي ب��ي��ان م��ش��ت��رك ص���در عن 

ال��ط��رف��ي��ن "ت��أك��ي��ده��م��ا على 

الثورة والمعارضة السورية" هادي  اليمين رئيس "االئتالف الوطني لقوى  من 
البحرة ونائبه هشام مروة وعضوا المكتب التنفيذي لـ"هيئة التنسيق الوطنية 
للتغيير الديموقراطي" صفوان عكاش وخلف داود، في مؤتمر صحافي مشترك 
)أ ب( ببروكسيل أمس.  

من اليمين الرئيس الكيني أوهورو كينياتا والرئيس االميركي باراك أوباما يعانق 
أخته غير الشقيقة أوما أوباما لدى وصوله الى مطار كينياتا الدولي في نيروبي 
أمس.  )أ ب(

تونس أعادت عالقاتها مع سوريا
أوباما: تحّدي حزب الله ال يتعلق بتوافر املوارد املالية و"االئتالف" و"التنسيق" لتغيير جذري للنظام

تركيا انخرطت يف الحرب على "داعش"
قصف مواقع حدودية وحملة اعتقاالت   

اقتصاد
رجال االعمال 

يترقبون السوق 
اإليرانية

محليات
السفير التركي: 
االتفاق النووي 

خطوة الى األمام

قضايا
مساجد فرنسا 

وأوروبا في مرحلة 
تونسية

تربية ومدنيات
النجاح 5% في 

اختصاص الطاقة 
المتجددة
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أيضا عدادها  النفايات  ص��ار ألزم��ة 
في لبنان اسوة باالزمات السياسية، 
وس��ط  االول  اس��ب��وع��ه��ا  ت��ط��وي  أذ 
االذى  الشديدة  تداعياتها  تفاقم 
ب��ي��ئ��ي��ا وص��ح��ي��ا ال���ى ح����دود واس��ع��ة 
مع ارت��ف��اع درج��ات ال��ح��رارة واتساع 
رقعة الحرائق في مختلف المناطق. 
السياسية  المعالجات  انتظار  وب��دا 
الملحة اشبه برهان على فراغ نظرا 
ال�����ى االن�����س�����داد ال������ذي ي��خ��ش��ى ان 
ازمتها  ف��ي  الحكومة  ح��اص��ر  ي��ك��ون 

السياسية المتصلة بموضوع 

الرئاسة و14 آذار 
وإيران في نتائج 

زيارة جعجع 
للسعودية

جنبالط ينتقد 
التعّرض لقيادة 

الجيش و"األولوية 
لالستقرار"

سالم ال ُيناور والثلثاء مهلة حاسمة
اجتماع الصيفي: 48 ساعة لبيروت نظيفة؟

)ميشال حالق( مكب سرار في عكار الذي رفضت فاعليات المنطقة نقل نفايات بيروت إليه.  

افتتـاحيـة النهــار
بقلم املطران جورج خضر

ملاذا أكتب؟
أنا المؤمن أكتب ألن الله فّوض الّي ذلك، ألنه يكلم كل الناس 
ببعض من الناس. أنا ال استطيع ان احتفظ لنفسي بما أخذته 
منه. "بلغ، انك مبلغ" فالوحي للناس والرسول رسول اليهم. أنت 

كلمة الله تحضنها وتعطيها. وما استودع رسول كلمة لنفسه.
م��ن أح����ّس ان���ه م��ل��ه��م م��ض��ط��ر ال���ى ال��ت��ب��ل��ي��غ. ال��ل��ه ي��ك��ل��م ال��ن��اس 
الله دائمًا  بالملَهمين. إذا أمرهم يكتبون أو يتكلمون. ال يعطي 
الكلمة ال يستطيع  التبليغ يلهم. ومن استودع  أراد  إذا  كلمات. 
ال��ل��ه ولست  ب��اس��م  م��ن يتكلم  ه��ن��اك  ي��خ��ون.  حجزها. وإذا حجزها 
أريد فقط األنبياء أو المرسلين. أنت إن كنت مؤمنًا كبيرًا تميز 
الله وكلمة من عنده. وان كنت عميق  بين من يبلغك كلمة من 
االحساس بالله تقبل الكلمة التي من عند الله. والكاتب ان كان 
حقًا مؤمنًا يعرف ما جاءه من عند الله وما جاءه من نفسه. إذا جاءه 
القول اإللهي وعرفه يبلغه تبليغًا آمرًا وإال يلزم الصمت. اإللهيون 
ب��وض��وح  ال يكتبون م��ن أنفسهم ول��ك��ن م��م��ا اس��ت��ل��م��وا وي��ع��رف��ون 
ال��ف��ارق بين ال��ذي ن��زل عليهم من ف��وق وال��ك��ام ال��ذي من الدنيا. 
وإذا قبض عليهم اإللهام يضطرون إلى الكام واال أحسوا بالموت. 
وأمام الملهمين تحس بالخيانة ان لم تتبعهم. ان كان الله معك 
ما  تنقل  تناقش.  ان  تستطيع  ال  كامًا  اقتناعًا  بذلك  واقتنعت 
جاءك وان كانت كلمتك حقًا كلمة الله ولم يأخذها من اقتنع بها 
يموت موتًا روحيًا. الله لم يكلمنا فقط بالكتب المقدسة. فكثيرًا 
ما يكلمنا بالصادقين وباألبرار. صعب عليك ان ترفض كلمة بار. 

الخوف ان فعلت ان تموت موتًا روحيًا.
الحقيقة ان الرب لم يكلمنا فقط بالكتب الموحاة. هو يكلمنا 
بالناس المقدسين بما قالوا أو بما سلكوا. هذا ما يسميه  أيضًا 
المسيحيون شركة القديسين. عندنا من لم يقرأ الكتاب اإللهي 

مرة ألنه أم��ي. له ان يصل إلى معرفة ال��رب في القلب. الله  )أ ب( 8الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث أمام جامع في اسطنبول أمس.   8
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هل يعيد "االتفاق النووي" بين المجموعة الدولية 
5+1 والجمهورية االسالمية االيرانية االستقرار 

والسالم الى الشرق األوسط؟ وهل ستجد القيادة 
االيرانية طريقة للتخلص من االنعزال أو العزل 

اللذين تعيشهما حاليًا وتاليًا لالندماج من جديد 
في المنطقة؟ سؤاالن طرحهما على نفسه متابع 
مزمن وجّدي للعالْمين العربي واالسالمي ولتطور 
عالقة بالده أميركا بكل منهما في ضوء األزمات 

واألحداث والحروب التي حصلت فيهما. لكن 
الجواب عن االثنين، الذي خرج به بعد تقويم 

عميق لألوضاع في المنطقة وللخط الذي انتهجته 
لها جمهورية اسالمية ولردود فعل  ايران منذ تحوُّ

شعوب المنطقة عليه، لم يكن ايجابيًا بل أثار 
في نفسه الحزن ألن االستقرار والسالم سيبقيان 

غائبين عن المنطقة لمدة طويلة، وألن عودة ايران 
الى االندماج في المنطقة لن تكون سهلة بل لن 

تحصل اذا لم تكن مستعدة لتغيير سياساتها 
وأهدافها أو لتعديلها. علمًا أن ذلك ال يمكن أن 

يتحقق بين ليلة وضحاها وبعد 36 سنة من العداء 
والحقد والحروب بالوكالة.

إالَم استند المتابع األميركي المزمن نفسه 
للخروج بالجواب – االستنتاج المذكور أعاله؟

إلى أسباب عدة أبرزها اآلتي:
1 - صار العالم كله يعرف أن العالم االسالمي 

يعيش صراعًا مفتوحًا بين "المذهبين" األكبرين 
في االسالم أو الفرعين أي السّنة والشيعة. ويقود 

هذا الصراع في الجانب السّني المملكة العربية 
السعودية وتركيا أردوغان، ومن الجانب الشيعي 

ايران. ورغم أن األسباب الظاهرة والمباشرة له 
ال تبدو كثيرة المذهبية فان هذه األخيرة تبقى 

 منذ 
ّ

األساس وراء تأججه وانتشاره. والتاريخ يدل
القدم على أن الحروب الدينية تدوم طوياًل )حرب 
الثالثين سنة وحرب المئة عام بين المسيحيين(.

2 - بدأ الصراع المشار اليه في لحظة تاريخية 
معينة "مالئمة"، وكشف أن تحت رماد معاركه 

ب بحرائق.  القديمة ال يزال هناك جمر قابل للتسبُّ
واللحظة كانت عندما حاول مؤسس الجمهورية 
االسالمية في ايران الُمعّمم آية الله الخميني أن 

فة في أوساط أبناء دينه  ينشر أفكاره المتطرِّ
وكذلك مذهبه الشيعي في الخليج، وبدا أنها 
نضجت في صورة تامة عندما غزا عراق صدام 
حسين ايران بدعم الدول العربية في الخليج، 

المالي والسياسي والمعنوي، والحقًا عندما "غزت" 
أميركا العراق وأطاحت صدام.

3 - سيكون مستحياًل على ايران عدم االستمرار 
ل في اليمن والعراق وسوريا وفي دعم 

ُّ
في التدخ

الموالين لها من أبنائها بالسالح والمال وكل ما 
هو متوافر عندها. واذا لم تفعل ذلك تكون تهدد 

الشيعة في هذه الدول )وهي دولة شيعية( ومعهم 
الحركات واألحزاب والتيارات التي تحارب أعداءها 

بواسطتهم.
ك ايران بدمشق عاصمة السّنة واألمويين  4 - تمسُّ

ورمز العصر الذهبي العربي، وببغداد عاصمة 
العباسيين السّنة ورمز العصر الذهبي لالسالم، 

يجعل عودتها الى االندماج في المنطقة مستحيلة. 
وهي حتى اآلن على األقل لم تقبل مفاهيم 

الفيديرالية أو الكونفيديرالية علمًا أنها لّمحت 
وعلى نحو غير مباشر إلى قبول األولى في العراق. 

والصيغتان المذكورتان تمنحان العاصمتين وضعًا 
خاصًا )مثل واشنطن دي. سي. عاصمة أميركا( 

وتحوالن دون وقوعهما تحت سيطرة اما السّنة واما 
الشيعة. وقد يكون ذلك سبيلها الى الخروج من 
الحفرة التي أوقعت نفسها فيها. علمًا أن عليها، 

اضافة الى ذلك، أن تتخلى عن مخططاتها للهيمنة 
في المنطقة، وال شيء يؤشر الى استعدادها 

لذلك.
5 - هل سيكون "االتفاق النووي" كافيًا للدفع نحو 

تحقيق انفراج أو تقارب بين طهران وواشنطن، 
على افتراض أن ال أحد منهما ومن الدول األخرى 

عة عليه تخفي نيتها ممارسة شيء من الخداع 
ّ
الموق

والغش في المرحلة التنفيذية له؟ والجواب في 
رأي المتابع األميركي المزمن نفسه هو: كال. ذلك 

أن العالم يعرف أن ايران كانت وراء قتل العديد 
من األميركيين في لبنان والسعودية وفي العراق 
أيام احتالل أميركا له وفي دول أخرى. وهذا أمر 
لن ينساه األميركيون بسهولة وخصوصًا الذين 
عايشوا تلك المرحلة وال يزالون يتعاطون الشأن 

العام. فضاًل عن أن شبكات ايران من "العمالء" في 
العالم ال تزال جاهزة للقيام باألعمال الوسخة ضد 

أميركا.
ح المتابع نفسه أن  في اختصار لذلك كله يرجِّ
االستقرار والسالم في المنطقة بل في العالم لن 

قا قريبًا.
ّ
تحق

مالحظة: عدم نسيان قتلى الحروب المباشرة 
وغير المباشرة ال يقف عائقًا أمام تصالح دول 

وقوى متعادية ومتقاتلة اذا قضت مصالحها بذلك.

sarkis.naoum@annahar.com.lb

االستقرار والسالم يف املنطقة... ليسا قريبين؟

الموقف هذا النهار
سركيس نعوم

قال مسؤول عراقي 
إن "داعش" أذكى 
من أي تنظيم آخر 

وأقَدر من دولة، لذا 
فإن هزيمته صعبة.

▪ ▪ ▪

تحّدث ديبلوماسي 
عن أن آثار االتفاق 
النووي قد تكون 

سلبية على العالم 
العربي الذي سيعتمد 

سياسة أكثر تشّددًا.

▪ ▪ ▪

قال ناشط سياسي 
إن عدم تحقيق 

المناصفة الفعلية 
وإعادة التوازن إلى 

الدولة سيقود حتمًا 
إلى الهاوية.

▪ ▪ ▪

عّلق وزير على قول 
العماد عون إن أحدًا 
لم يحّدثه في أمور 

الرئاسة والتعيينات 
بالقول: "كيف 

يفاوضون من عنده 
األمور محسومة".

▪ ▪ ▪

في تقرير استخباري 
أن 150 ضابطًا 

من الحرس الثوري 
يقودون الحشد 

الشعبي في العراق.

أســرار اآللـهة

"النهار" – خاص
 

ح��رك��ة االت���ص���االت ال��ت��ي شهدتها 
وأبرزها  والعربية  الداخلية  الساحة 
ال��زي��ارة ال��ت��ي ق��ام بها رئ��ي��س حزب 
"ال������ق������وات ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة" ال���دك���ت���ور 
العربية  المملكة  ال��ى  جعجع  سمير 
السعودية شّكلت محطة أساسية 
ف�����ي ال���ت���ع���ام���ل م�����ع ال�����ت�����ط�����ورات م��ا 
ب��ع��د االت����ف����اق ال����ن����ووي ب��ي��ن اي����ران 
والغرب. وفي حصيلة لهذه الحركة 
"ال��ن��ه��ار" من  ال��ت��ي أط��ل��ع��ت عليها 
أنه  يتبّين  م��ب��اش��رة  بها  المعنيين 
ان��ت��ظ��ار أي حلحلة في  ع���دم  ي��ج��ب 
ل���ب���ن���ان ال س��ي��م��ا م��ن��ه��ا م����ا ي��ت��ص��ل 
ب���االن���ت���خ���اب���ات ال���رئ���اس���ي���ة ال���ت���ي م��ا 
زال ال���ق���رار االس���اس���ي ف���ي ش��أن��ه��ا 
بيد اي���ران ف��ي وق��ت ال ت���زال االزم��ة 
ال��ع��راق��ي��ة م��س��ت��م��رة وم��ث��ل��ه��ا ال��ح��رب 
هناك  أن  يتبّين  س��وري��ا حيث  ف��ي 
ه��ذه  م��س��ار  ف��ي  يتحكم  ستاتيكو 
ال���ح���رب ال��ت��ي ك��ب��دت "ح����زب ال��ل��ه" 
ح��ت��ى اآلن وف���ق م��ع��ل��وم��ات م��ؤك��دة 
و2000   1500 ب��ي��ن  ي����ت����راوح  ب��م��ا 
ق��ت��ي��ل. ف��ي ال��م��ق��اب��ل، ي��ن��ع��م لبنان 
التي  االم��ك��ان��ات  بفضل  باستقرار 
يتمتع بها الجيش والقوى االمنية 
ال��داخ��ل��ي تحت  ال��وض��ع  م��م��ا يجعل 
خط  الجيش  أن��ش��أ  فيما  السيطرة 
دف����اع ف���ي ال��ق��ل��م��ون ي��س��ت��ط��ي��ع أن 
في  المعارضة  ق��وى  لكل  يتصدى 
ح�����ال ت����وح����دت وق��������ررت م��ه��اج��م��ة 

ل��ب��ن��ان. وم��ن غ��رائ��ب األم����ور، أنه 
التطورات  رغم كل  وعلى 
ف��������ي ال����م����ن����ط����ق����ة ف�����ان 
ه��ذا  يستضيف  ل��ب��ن��ان 
مهرجان  مئة  الصيف 
واح����ت����ف����ال ب��م��وج��ب 
ت���راخ���ي���ص م��ن��ح��ت��ه��ا 

وزارة السياحة.
��ق 

ّ
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل

ب��أزم��ة ال��ن��ف��اي��ات 
أل������ق������ى ه��������ؤالء 

ال����م����ع����ن����ي����ون 
ب��ال��الئ��م��ة 

القرار  المختصين ألن  ال���وزراء  على 
ال���ح���ك���وم���ي م��ت��خ��ذ ب��ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة 
م��ن��ذ 6 أش��ه��ر وج����اء م��وع��د اق��ف��ال 
م��ط��م��ر ال��ن��اع��م��ة وف���ق ه���ذه الخطة 
جنبالط  وليد  النائب  أخ��ذه��ا  التي 
أي  لتحميله  داع��ي  وال  عاتقه  على 
النفايات  موضوع  لكن  مسؤولية. 
الحكومات  كشف عطال في جوهر 
ال������ت������ي ي������ج������ري ت���ش���ك���ي���ل���ه���ا م���م���ا 
اع��ت��م��اد ص��ي��غ��ة ح��ك��وم��ات  يتطلب 

التكنوقراط مستقباًل.
ح������ول زي���������ارة ال����دك����ت����ور ج��ع��ج��ع 
ال���������ى ال�����س�����ع�����ودي�����ة وال�������ت�������ي ك�����ان 
ال��ه��دف األس��اس��ي منها ال��ت��ع��ارف، 
ق����ال ال��م��ع��ن��ي��ون أن���ه���ا أت����ت ب��ع��دم��ا 
قيادة  المملكة  في  أصبحت هناك 
وأكبر  بسرعة  تتحرك  ديناميكية 
استطاعت  حيث  اليمن  ه��و  دل��ي��ل 
المنشقين  ت��دري��ب  ب��ع��د  المملكة 
أن  الله صالح  عن جيش علي عبد 
عدن  محافظة  على  ه��ؤالء  يسيطر 
وم��ن��اط��ق أخ����رى. وق���د ك���ان تدخل 
ايران في اليمن بمثابة "القشة التي 

ق���ص���م���ت ظ���ه���ر ال���ب���ع���ي���ر". وب���ات���ت 
ال���س���ع���ودي���ة ف���ي م���واج���ه���ة ش��ام��ل��ة 
م��ع اي����ران ف��ي س��وري��ا وغ��ي��ر س��وري��ا 
ع���ل���ى ق����اع����دة رف�����ض ت��ق��س��ي��م أي���ة 
دول��ة  م��ش��روع  معتبرة  عربية  دول���ة 
"داعش" بأنه "تخريف". والمملكة 
م��س��ت��ع��دة ل���ه���ذه ال���م���واج���ه���ة على 

قاعدة "الرطل بدو رطل ووقية".
ق بالموقف السعودي 

ّ
فيما يتعل

من االنتخابات الرئاسية في لبنان 
أب��ل��غ��ت ق���ي���ادة ال��م��م��ل��ك��ة ال��زع��م��اء 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ال����ذي����ن زاروه��������ا أن��ه��ا 
اللبنانيين  بيد  الملف  ه��ذا  تعتبر 
أنفسهم وبشكل أدق أنها تعتبره 
م����وق����ع����ًا م���س���ي���ح���ي���ًا وف�������ي ت���ق���دي���ر 
بين  ال��ت��ق��ارب  أن  المملكة  ق��ي��ادة 
المسيحيين سيكون حول مشروع 
الدولة وليس حول أي مشروع آخر.

وت����رى ق���ي���ادة ال��م��م��ل��ك��ة أن حل 
اي��ران  الله" هو في  موضوع "ح��زب 
ولكن على ق��وى 14 آذار أن تقوم 
بما يجب م��ن أج��ل م��ش��روع ال��دول��ة 
ل��ب��ن��ان، والمملكة  واالس��ت��ق��رار ف��ي 
س���ت���ك���ون ال������ى ج���ان���ب���ه���ا ف�����ي ه���ذا 
المضمار لكن هذه القوى ال تعمل 

بما فيه الكفاية. 
ويرى المعنيون بهذه االتصاالت 
أنه لو كان الرئيس سعد الحريري 
ف����ي ل���ب���ن���ان ل���ك���ان 99 ف����ي ال��م��ئ��ة 
م����ن ال���م���ش���اك���ل وج�����د ح������اًل، اذ أن 
قيادة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  أن  المطلوب 
على االرض. وأش���ار ه��ؤالء 
ال���ى ح���وار صريح 
ب����ي����ن  دار 
ال����رئ����ي����س 

ال���ح���ري���ري وب���ي���ن ال���دك���ت���ور ج��ع��ج��ع 
ف����ي ل��ق��ائ��ه��م��ا األخ����ي����ر ف����ي ج����دة، 
وك�������ان ه����ن����اك ت���ب���اي���ن ف����ي ال��ن��ظ��ر 
ال���ى م���وض���وع رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة. 
اعتماد  ال��ى  الحريري  يدعو  فبينما 
مرشح وسطي الح��راج اي��ران يعتبر 
آب��ه��ة بحسن  غ��ي��ر  اي����ران  جعجع أن 
ن��واي��ان��ا ول��ذل��ك ال ب��د م��ن ث��ب��ات 14 
آذار ف���ي م��واق��ف��ه��ا ال س��ي��م��ا وأن��ه��ا 
ت�����واظ�����ب ع����ل����ى ح����ض����ور ج���ل���س���ات 
للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب 
وال ت����ح����ارب ف����ي س����وري����ا وه���ن���اك 
ت��ج��رب��ة ات��ف��اق ال��دوح��ة ال���ذي رعته 
دول عدة ولم يصمد سنة واحدة. 
ك��م��ا دع���ا جعجع ال���ى ال��ت��رك��ي��ز على 
أول��وي��ة ق��ان��ون اس��ت��ع��ادة الجنسية 
اط��ار تشريع  االنتخاب في  وقانون 
ال����ض����رورة. وف��ي��م��ا ي��ع��ت��ب��ر ال��ح��ري��ري 
المختلط  االن��ت��خ��اب��ات  م��ش��روع  أن 
الذي يحظى بموافقة "المستقبل" 
و"االشتراكي" و"القوات" ال يشمل 
أن  جعجع  يعتبر  الشيعي  المكّون 
الرئيس  مع  للتقارب  إمكان  هناك 
نبيه ب���ري ف��ي ش���أن م��ا ه��و أك��ث��ري 
وما هو نسبي في القانون. وكانت 
ه��ن��اك دع����وة م��ن ال��ع��م��اد ع���ون ال��ى 
ج���ع���ج���ع ل����الت����ف����اق ع���ل���ى ال���ق���ان���ون 
االرث��وذك��س��ي فكان ج��واب األخير 
الذي  المختلط  بالقانون  أنه ملتزم 
أكد جنبالط لجعجع أنه سائر فيه.

���ق ب�����ال�����رأي ال���ع���ام 
ّ
وف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل

ال��م��س��ي��ح��ي ت��ش��ي��ر االس��ت��ط��الع��ات 
اللبنانية"  "القوات  مؤيدي  أن  الى 
ي������وازون م���ؤي���دي "ال���ت���ي���ار ال��وط��ن��ي 
ال���ح���ر". ف���ي م��ق��اب��ل ن��س��ب��ة 40 في 
ل��ه��م  رأي  ال  م����م����ن  ال����م����ئ����ة 
وش������������ددت ال����م����ص����ادر 
ذات�������ه�������ا ع�����ل�����ى أه���م���ي���ة 
االت��ف��اق ب��ي��ن "ال��ق��وات 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة" و"ال���ت���ي���ار 
ال���وط���ن���ي ال����ح����ر" ال����ذي 
ال���ع���دائ���ي  ال����ج����و  أزال 
الجانبْين.  بين  ال��م��زم��ن 
وش������������ددت ع����ل����ى ع����دم 
ال������م������س ب�����االس�����ت�����ق�����رار 
ال��ق��ائ��م ف��ي لبنان وع��دم 
بالمضي  وط��ال��ب��ت  ه����ّزه، 
اتفاق  قدمًا في تطبيق 
الطائف بشكل كامل. 

مي عبود أبي عقل

ت���ق���ت���رب ال���م���ه���ل���ة ال����ت����ي ح���دده���ا 
ال���م���ف���وض ال����ع����ام ل�����"وك����ال����ة غ���وث 
الالجئين وتشغيلهم" - ) االونروا( 
االن��ت��ه��اء، وح��ذر  م��ن  بيار كرينبول 
الوكالة  ت��وق��ف  م��ن "اح��ت��م��ال  فيها 
ع���ن ت��ق��دي��م خ��دم��ات��ه��ا ن��ه��ائ��ي��ا في 
اي��ل��ول ال��م��ق��ب��ل، ف��ي ح���ال اس��ت��م��رار 
اوض��اع��ه��ا ال��م��ال��ي��ة ع��ل��ى م��ا ه��ي من 
ت����ده����ور". وأش�������ار، خ����الل اج��ت��م��اع 
ال��ل��ج��ن��ة االس���ت���ش���اري���ة ل������"االون�����روا" 
الفائت  ال��ذي عقد في 16 حزيران 
ف���ي ع��م��ان وض���م ال�����دول وال��ج��ه��ات 
ال��م��ان��ح��ة وال��ح��ك��وم��ات ال��م��ض��ي��ف��ة، 
بأخطر  حاليا  "تمر  الوكالة  ان  ال��ى 
أزم����ة م��ال��ي��ة ل��ه��ا ع��ل��ى اإلط������الق، إذ 
تواجه نقصًا في تمويل نشاطاتها 
ع�����ام 2015  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ال���رئ���ي���س���ي���ة 
بقيمة 101 مليون دوالر. وتستطيع 
األونروا حاليا دفع الرواتب وتغطية 
ال���ن���ش���اط���ات ح���ت���ى ن���ه���اي���ة أي���ل���ول 

فقط".
خمسة ماليين الجئ فلسطيني 
يواجهون أزمة مصيرية ستحرمهم 
أبسط حقوقهم الحياتية ومقومات 
عيشهم، تبدأ بحرمان نصف مليون 
طفل التعليم ووقف تسديد بدالت 
ال��س��ك��ن وخ��ف��ض ب���دل ال���غ���ذاء، وال 
أح����د ي��ع��رف ك��ي��ف س��ت��ن��ت��ه��ي، في 
ال��دول��ي عن  المجتمع  ظ��ل تقاعس 
القيام بأدنى واجباته حيال الشعب 
ارض��ه،  احتلت  ال���ذي  الفلسطيني 
وان���ق���س���م ب���ي���ن م���ه���ج���ر م����ش����رد ف��ي 
وخاضع  المجاورة،  ال��دول  مخيمات 
ل��س��ل��ط��ة االح���ت���الل ب��ك��ل م���ا يعنيه 

االمر من ظلم وعذاب واستبداد.
وإزاء عدم تجاوب الدول المانحة، 
ول���ت���دارك ال��م��ح��ن��ة ال��ك��ب��ي��رة، تعقد 
ال��ل��ج��ن��ة االس���ت���ش���اري���ة ل������"االون�����روا" 
اجتماعًا طارئًا غدًا االحد في عمان 
أي���ض���ًا، ت��ب��ح��ث خ��الل��ه ف���ي م��س��ّودة 
ال��ت��ق��ري��ر ال���خ���اص ال�����ذي س��ي��رف��ع��ه 
ال����م����ف����وض ال�����ع�����ام ال������ى ال��ج��م��ع��ي��ة 
ال���ع���م���وم���ي���ة ح�����ول االزم��������ة ال��م��ال��ي��ة 
ال��ت��ي ت��م��ر ب��ه��ا ال���وك���ال���ة، وي��ن��اق��ش 
ال����خ����ط����وات ال���م���ق���ب���ل���ة ال����ت����ي ي��ج��ب 
وتشارك  الكارثة،  لتدارك  اتخاذها 
ف��ي��ه ال�����دول ال��م��ان��ح��ة وال��م��ض��ي��ف��ة، 

باالعمال  بالقائم  لبنان  وسيتمثل 
اللبناني في االردن الياس نقوال. 

منيمنة: متمسكون 
بالمجتمع الدولي

م����ا ه����ي أه���م���ي���ة ه�����ذا ال���م���ؤت���م���ر، 
خ���ص���وص���ًا أن�����ه ي��ن��ع��ق��د ب���ع���د ش��ه��ر 
ون��ص��ف ش��ه��ر ف��ق��ط ع��ل��ى المؤتمر 

السابق؟ وما دور لبنان فيه؟
 - اللبناني  ال��ح��وار  لجنة  رئ��ي��س 
اوضح  منيمنة  حسن  الفلسطيني 
تعيد  "اجتماع طارئ  انه  ل�"النهار" 
الهيئة االستشارية فيه البحث في 
ما يجب القيام به لسد العجز المالي 
ال���ذي ت��ع��ان��ي��ه "االون�������روا"، وسيتم 
ال��ب��ح��ث ف��ي ال��م��خ��ارج واالق��ت��راح��ات 
لحل هذه االزمة الكبرى، وستصدر 
عنه رسالة توجه الى الدول المانحة 
ل��وض��ع��ه��ا ام�����ام م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا، ألن 
الوضع سيصل الى حدود كارثية، 
خ��ص��وص��ًا أن ال��ت��خ��ف��ي��ض��ات ال��ت��ي 
ط��ال��ت ب��ع��ض ال��ت��ق��دي��م��ات معرضة 

للتوقف كليًا". 
لكن ما الذي تغير منذ حزيران، 
وه����������ل م�������ن م����ع����ط����ي����ات ج�����دي�����دة 
ح��ص��ل��ت ل���ل���دع���وة ال����ى االج���ت���م���اع؟ 
"ه���������ذه ه������ي ال����م����ش����ك����ل����ة، ان�������ه ل��م 
ج����دي����دة،  م���ع���ط���ي���ات  أي  ت���ح���ص���ل 
ل���ذل���ك دع�����ا ال���م���ف���وض ال����ع����ام ال���ى 
ه���ذا االج��ت��م��اع ل��ي��ض��ع ال��ج��م��ي��ع في 
ال���ص���ورة ال��م��أس��وي��ة، وي��ط��ل��ب ال��ى 
ال�����دول وال���ج���ه���ات ال��م��ان��ح��ة تحمل 
م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا"، ع��ل��ى م���ا ي��وض��ح��ه 

منيمنة.
"أننا في  ثانية  ناحية  من  وأك��د 
ل��ب��ن��ان م��ت��م��س��ك��ون ت��م��س��ك��ًا ك��ام��اًل 
واالمم  الدولي  المجتمع  بمسؤولية 
ل��الون��روا،  ال��دع��م  بتأمين  ال��م��ت��ح��دة 
م��س��ؤول��ي��ة دول���ي���ة ال يمكن  ه����ذه 
ان ي��ت��ح��م��ل��ه��ا اح�����د غ���ي���ر ال��م��ج��ت��م��ع 
ال�����دول�����ي. س���ب���ق ان رف���ع���ت ه��ي��ئ��ة 
 3 الفلسطيني   - اللبناني  ال��ح��وار 
الحكومة في  ال��ى رئيس  م��ذك��رات 
لدينا،  الفلسطينيين  وض��ع  ش��أن 
ووج���ه ال��رئ��ي��س ت��م��ام س���الم ب���دوره 
للطلب  الخارجية  وزي���ر  ال��ى  رس��ال��ة 
ال���ى ال��س��ف��راء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ال��ت��ح��رك 
ل�������دى ال����������دول ال����م����ان����ح����ة ل��ح��ض��ه��ا 
ع��ل��ى دف����ع م��س��اه��م��ات��ه��ا ل����الون����روا. 

ال ام���ك���ان���ات ل���دي���ن���ا، ورغ������م وج����ود 
ومشاكلهم،  ال��س��وري��ي��ن  الالجئين 
ي��س��اه��م ل��ب��ن��ان ف���ي ق����در االم���ك���ان 
الفلسطينيين  الالجئين  دع��م  ف��ي 

والسوريين على حد سواء".
وف������ي ح������ال ت����وق����ف "االون�����������روا" 
فعليا عن تقديم مساهماتها، ماذا 
سيحل بالفلسطينيين في لبنان؟ 
ي��ج��ي��ب ب���أن���ه ف���ي االس������اس ك��ان��ت 
للفلسطينيين  ت��ق��دم  "االون�������روا" 
الحد االدنى من العيش للبقاء على 

الحياة ال اكثر.
 هل يتحضر لبنان لهذه الساعة؟ 
ه���ل م���ن خ��ط��ة ل��م��واج��ه��ة ال���وض���ع؟ 
ن��ق��وم بكل ما  "ان��ن��ا  ي��ؤك��د منيمنة 
ي��م��ك��ن��ن��ا ال���ق���ي���ام ب����ه، ون��ع��م��ل على 
الفلسطينيين  ال��ط��الب  استيعاب 
ف��ي ال��م��دارس ال��رس��م��ي��ة، وتساهم 
بعض  ت��ط��ب��ي��ب  ف���ي  ال��ص��ح��ة  وزارة 
الحاالت الطارئة وخصوصا في عالج 
ال���ى بعض  ال��ك��ل��ى، اض��اف��ة  غسيل 

حاالت االستشفاء للسوريين ايضا 
على حساب وزارة الصحة. لكن كل 
هذا ال يكفي وال يذكر امام عدد ال� 
400 الف الجئ فلسطيني ومليون 
ون��ص��ف م��ل��ي��ون الج���ئ س�����وري، اي 
اللبناني  الشعب  نصف  ي��ق��ارب  م��ا 
ال�������ذي ب���ال���ك���اد ي��س��ت��ط��ي��ع ت��أم��ي��ن 

حاجاته بنفسه". 
وخ����ت����م: "ع���ل���ى ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة 
الوضع  ت��ع��رف  ان  المانحة  وال����دول 
ال������ذي ت���دف���ع ال���ن���ازح���ي���ن ال���ي���ه م��ن 
ج��ه��ة، وال���دول المضيفة م��ن جهة 
أخرى، والتي تتحمل العبء االكبر. 
وال  المضيفة  ال���دول  ان  والمفارقة 
هي  واالردن  وس��وري��ا  ل��ب��ن��ان  سيما 
ال������دول االك���ب���ر ف���ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي 
واالض���ع���ف اق��ت��ص��ادي��ا، وه���ي ال��ت��ي 

تتحمل التبعات االكبر عمليًا.

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

لقاءات جعجع مع القيادة السعودية ومشاوراته مع الحريري:
ال حلحلة رئاسيًا وممنوع هّز االستقرار يف لبنان

مؤتمر ثاٍن للدول املانحة يف عمان غدًا
إلنقاذ "األونروا" من وقف خدماتها نهائّيًا

روزانا بو منصف

اليمن  في  االخ��ي��رة  التطورات  تبدو 
التي مكنت تحالف الدول الخليجية 
ملموس  ميداني  تقدم  تحقيق  م��ن 
بتحرير عدن من سيطرة الحوثيين، 
بالنسبة الى مصادر سياسية متابعة، 
التي  للتوقعات  نسبية  فرملة  عامل 
بعض  متسرعة  فورية  آفاقًا  رسمت 
االت��ف��اق  ال��ش��يء للمنطقة على وق��ع 
ال���دول الغربية واي���ران.  ال��ن��ووي بين 
ف��ال��م��ردود ال��م��ب��اش��ر ل��الت��ف��اق وال���ذي 
ت��رج��م او ظ��ه��ر ب��ال��ت��زام��ن م��ع اع��الن��ه، 
ش���ك���ل م���ح���اول���ة ل��ل��ج��م ال��ط��م��وح��ات 
وال�����ق�����درات ال���ح���وث���ي���ة وم�����ن ورائ���ه���ا 
الطموحات االيرانية في اليمن قياسًا 
والحمالت  بالتصريحات  االق��ل  على 
المملكة  ع��ل��ى  ش��ن��ت  ال��ت��ي  العنيفة 
السعودية الطالقها عاصفة  العربية 
الحزم ضد تمرد الحوثيين وتوقعت 
ال���ف���ش���ل ال�����ذري�����ع ل���ه���ا. وم���ع���ل���وم ان 
االتفاق لعب دورًا مباشرًا في اطالق 
بالتزامن مع  الحوثيين  المعركة ضد 
االع��الن عن التوصل الى اتفاق اطار 
في  دورا  لعب  االي��ران��ي كما  للنووي 
المعركة مع  ل��ه��ذه  ت��ق��دم مهم  اب����راز 
النهائية. وهذا  االع��الن عن صيغته 
الى  بالنسبة  ينبغي  وح���ده  المؤشر 
سياسيين متابعين ان يلجم نوعا ما 
التوقعات او السيناريوات التي تدفع 
باالمور في اتجاه واحد وحيد بالتزامن 
مع تجاهل جملة عوامل متداخلة في 
ت��ط��ورات  ع��ل��ى  المفتوحة  المنطقة 
مفاجئة وغير مرتقبة في كل لحظة 
كما في المؤشر ال��ذي تمثل باتاحة 
استخدام  المتحدة  للواليات  تركيا 
اراضيها وشن  قاعدة عسكرية على 
الطائرات التركية غارات ضد مواقع 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ال�����دول�����ة االس����الم����ي����ة ع��ل��ى 

األراضي السورية. 
وال��������ى ه�������ذا ال����ت����ط����ور ال���ع���م���الن���ي 
المتصل ب��ال��وض��ع ف��ي ال��ي��م��ن، ب��رزت 
مساعي االدارة االميركية الى العمل 
محاولة  في  متوازيين  مسارين  على 
تهدئة االعتراضات الخارجية لحلفاء 
ال�����والي�����ات ال���م���ت���ح���دة ع���ل���ى االت���ف���اق 
اوال م���ن اج����ل ت��خ��ف��ي��ف ال���ت���وت���ر في 
على  االنفتاح  اث��اره��ا  التي  العالقات 
ايران وثانيا تمهيدا لبدء الكونغرس 
االم��ي��رك��ي م��ن��اق��ش��ة االت���ف���اق وبحثه 
م��ن اج��ل ع��دم تأثير ح��دة المواقف 
على  االقليميين  للحلفاء  الخارجية 
الداخل االميركي. ف��زار وزي��ر الدفاع 
االم��ي��رك��ي آش��ت��ون ك��ارت��ر اس��رائ��ي��ل 
وال��م��م��ل��ك��ة ال���س���ع���ودي���ة ال�����ى ج��ان��ب 
االردن واطلق مواقف حاول التأكيد 
ال��والي��ات  ت��ب��دل تساهل  ع���دم  فيها 
المتحدة ازاء ما يقلق الدول الحليفة 
في المنطقة من ايران. فيما يستعد 
وزير الخارجية االميركي جون كيري 
مجلس  دول  خ���ارج���ي���ة  وزراء  ل��ل��ق��اء 
ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي ف���ي ال��ث��ال��ث من 
في  البحث  اج��ل  م��ن  المقبل  الشهر 
سياسة تساهم في صد " التحركات 
ال�����ت�����ي ت���دع���م���ه���ا اي�����������ران ف������ي دول 
االدارة  ل��م��س��ع��ى  اخ����رى "اس��ت��ك��م��اال 
االم��ي��رك��ي��ة ل��ت��م��ري��ر االت���ف���اق ال��ن��ووي 
وتخفيف  االميركي  الكونغرس  في 
مفاعيل اع��ت��راض��ه ع��ل��ى ال����رأي ال��ع��ام 
االم���ي���رك���ي. وت��م��ث��ل ه���ذه ال��م��س��اع��ي 
الحليفة  ال���دول  ال��ى  بالنسبة  فرصة 
ل���واش���ن���ط���ن م�����ن اج������ل رف������ع س��ق��ف 
وال��وق��وف  دعمها  اج���ل  م��ن  مطالبها 
الى جانبها والحصول على ضمانات 
اضافية في الصراع السياسي القائم 
ال��ت��وق��ي��ت ما  ف��ي المنطقة ف��ي ه���ذا 
ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي ف��ي موقف  دام 
دفاعي عن االتفاق وسيبقى لبعض 

ال��وق��ت ورب��م��ا ال��ى نهاية والي��ت��ه. وال 
الجمهورية  م��رش��د  م��واق��ف  ان  ي��ب��دو 
التي  االخيرة  خامنئي  علي  االيرانية 
القاها في مناسبة عيد الفطر معتبرا 
ان "االت���ف���اق ل��ن ي��غ��ي��ر ف��ي سياسة 
بالدنا في مواجهة االدارة االميركية 
الصدقائنا  دع��م��ن��ا  وال  المتغطرسة 
في المنطقة..." كان مساعدًا لالدارة 
على  الحصول  الراغبة في  االميركية 
الى  الساعية  او  الكونغرس  موافقة 
حتى  المنطقة  ف��ي  حلفائها  طمأنة 
رد  استيعاب  لموجبات  ك��ان  ان��ه  ل��و 
بدا  اذ  اي���ران.  المتشددين في  فعل 
ذل��ك وعلى غير ما عبر عنه الرئيس 
حسن روحاني ووزير خارجيته محمد 
جواد ظريف محرجًا لهذه االدارة ولو 

ان الرئيس اوباما اكد م��رارا انه عمل 
على اتفاق نووي وليس على أي امر 
اخر مع ايران. اال ان السلوك االيراني 
العدائي من شأنه ان يزيد الضغوط 
ع��ل��ى ال���رئ���ي���س االم���ي���رك���ي م���ن اج��ل 
التشدد في مواقفه ازاء ايران كما ازاء 
انه  المنطقة خصوصا  في  سلوكها 
تبين له ان االتفاق النووي ال يمكن 
ان يكون مستقال عن جملة مسائل 
في المنطقة، وم��ن هنا اص��راره على 
طمأنة حلفائه والعزم على تقويتهم. 
ومن هذه الزاوية ايضا يرى متابعون 
ك��ث��ر ال��ت��ط��ورات االخ���ي���رة ف��ي اليمن 

"حزب  في  مسؤولين  ادراج  وكذلك 
والتذكير  االره��اب  قائمة  الله" على 
بوضعية الحزب كمنظمة ارهابية في 
االيراني  التشدد  ان  اي  محدد  بيان 
ال��م��ع��ل��ن ف���ي ظ���ل ال��ض��غ��ط ال��خ��ارج��ي 
والداخلي على حد س��واء على اوباما 
سيجعل الوضع صعبا امامه لتطبيع 
ال����وض����ع م����ع اي��������ران ب���ال���س���رع���ة ال��ت��ي 
يعتقدها البعض او للتسليم لها من 
خالل مزيد من انسحابه من المنطقة، 
وه��و السبب ال��ذي ي��رى كثر ان هذا 
االنسحاب سيكون مناسبة اضافية 
اليران لتأكيد توسع طموحاتها قبل 

وصول ادارة جديدة . 
وث��م��ة دع����وة ال���ى ان��ت��ظ��ار االش��ه��ر 
ال��م��ق��ب��ل��ة ق��ب��ل ال���ج���زم ب�����دور م��ت��ق��دم 
الي��������ران ع���ل���ى ط����اول����ة ال���م���ف���اوض���ات 
بالنسبة  م���ا ش��اب��ه  او  ف���ي ج��ن��ي��ف 3 
ال���ى س��وري��ا ع��ل��ى سبيل ال��م��ث��ال. اذ 
ان االف����ع����ال ال��م��ت��ط��رف��ة م���ن ج��ان��ب 
ال��م��ت��ش��ددي��ن ف��ي اي����ران ق��د تساهم 
ف���ي اث�����ارة ص��ع��وب��ات ح��ق��ي��ق��ي��ة ام���ام 
ادارة اوباما الذي استفادت ايران من 
ومن  االميركية  الرئاسة  في  وج��وده 
المنطقة  م��ن  باالنسحاب  سياسته 
ورغ��ب��ت��ه ال��ك��ب��ي��رة ف��ي ان��ج��از تاريخي 
ي��س��ج��ل ل���ه ب��ان��ه��اء ال���ع���داء م��ع��ه��ا. اال 
ان ذل��ك ال ينفي ال��ره��ان ف��ي الوقت 
ن��ف��س��ه ع��ل��ى م��ت��غ��ي��رات ف���ي ال��داخ��ل 
االيراني لمصلحة االعتدال الذي قال 
الرئيس روحاني قبل ايام قليلة في 
م��ع��رض دف��اع��ه ع��ن االت��ف��اق ان ه��ذا 
االخ���ي���ر ي��م��ث��ل ص��ف��ح��ة ج���دي���دة في 
ال��ت��اري��خ فتحت ل���دى ان��ت��خ��اب��ه ال��ع��ام 
االي��ران��ي��ي��ن  ان  ال����ى  م��ش��ي��رًا   2013
سعوا الى انهاء العقوبات وفي اتباع 

سياسة االعتدال". 

rosana.boumounsef@annahar.com.lb

تطّورات اليمن ناقضت التوّقعات املتّسرعة
تمرير النووي يرفع سقوف حلفاء أميركا

تحليل سياسي

مرحلة انتظار األشهر 
المقبلة للجزم بدور متقّدم 

اليران في ملف التسوية 
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آلية العمل والنفايات حجبت االتصاالت الرئاسية
فرنسا ُتحيي مساعيها لحلحلة الُعقد

خليل فليحان

����ك ال�����ع�����ارف�����ون ف�����ي ال����ش����أن 
ّ
ش����ك

العالقات  ف��ي  االي��ران��ي، وال سيما 
ال��ف��رن��س��ي��ة – اإلي����ران����ي����ة، ف���ي أن 
ت���ع���ط���ي ط�����ه�����ران ف����اب����ي����وس ب��ع��د 
"التفاهمات" حول البرنامج النووي 
االيراني ما لم تعطه قبله للموفد 
الرئاسي جان فرنسوا جيرو لجهة 
االستحقاق  انجاز  على  المساعدة 
ال���رئ���اس���ي. وأت�����ى ه����ذا ال��ت��وض��ي��ح 
ق��ب��ي��ل س���اع���ات م���ع���دودة م���ن ب��دء 
المقبلة  الفرنسي  المسؤول  زي��ارة 
اإليرانية،  للعاصمة  السبت  اليوم 
وهي االولى لوزير خارجية اوروبي 
ب���ع���د ت���ل���ك ال����ت����ف����اه����م����ات. وك�����ان 
ال���رئ���ي���س ف���رن���س���وا ه���والن���د أب���دى 
استعداده الستئناف هذا التحرك 
على مستوى وزير خارجية فرنسا 
استقباله  خ���الل  ف��اب��ي��وس  ل����وران 
"رئ���ي���س ال���ل���ق���اء ال���دي���م���وق���راط���ي" 
ول��ي��د ج��ن��ب��الط ف��ي ق��ص��ر االل��ي��زي��ه 
بما  وت��داول معه  الماضي  االثنين 
يمكن القيام به ألقناع طهران، مع 
مرشحه  ل��ه  جنبالط  ب��أن  التذكير 
ون������واب ي���ؤي���دون���ه. ك��م��ا ان وزي���ر 
الخارجية لوران فابيوس ابلغ وزير 
ال��داخ��ل��ي��ة ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق خ��الل 
اس��ت��ق��ب��ال��ه ل���ه ال��خ��م��ي��س ال��م��اض��ي 
هذا  معالجة  على  تصميمه  م��دى 
االس���ت���ح���ق���اق م���ع ال���رئ���ي���س حسن 
روح��ان��ي وع��زم��ه ع��ل��ى ط���رح اس��م��اء 
م��رش��ح��ي��ن، اض���اف���ة ال����ى م��واض��ي��ع 
ثنائية اخرى ذات طابع تسويقي 

للشركات.
يأتي هذا التحرك الفرنسي في 
غمرة الجدل الدستوري والقانوني 
متخصص  غير  وزي���ر  يثيره  ال���ذي 
بالقانون ويناقشه وزراء يجهلونه 
اي��ض��ا وس��أل��ت "ال��ن��ه��ار" ع���ددا من 
لبت  المطلوبة  ال��م��دة  ع��ن  ال�����وزراء 
ه����ذه ال��م��س��أل��ة، ف���أج���اب���وا: يمكن 
او  ل��ن تنتهي بجلسة  بأنها  ال��ج��زم 
أكثر،  للتفرع  قابلة  باثنتين وهي 
التعطيل  اس���ت���م���رار  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا 
لعمل المجلس وان الرئيس سالم 

يتوقع المضي بها، مما جعله يلمح 
الى استقالته في جلسة الخميس، 
الن�����ه ي���رف���ض ال��ت��س��ل��ي��م ب��ال��ح��ال��ة 
الدولة  التعطيلية لتسيير شؤون 
يشّجعونه  وزراء  وهناك  وال��ن��اس، 
ع����ل����ى ه��������ذه ال�����خ�����ط�����وة وآخ����������رون 
الحفاظ على  اجل  يعارضونها من 
ال���ح���د االدن�������ى م����ن ال���م���ؤس���س���ات، 
ال���ى دول خ��ارج��ي��ة تمنت  اض��اف��ة 
عليه صرف النظر عن ذلك حفاظا 
تتفكك،  التي  ال��دول��ة  كيان  على 

وقد تحولت الى تيارات سياسية 
ووزن��ه��ا  شعبيتها  ف���رض  ت���ح���اول 
على الدولة بأكملها باسم الدفاع 
ع��ن ال��ش��رك��ة وال��ت��س��اوي م��ع زعماء 
الطوائف االخرى الممثلين بأوزان 

مؤيديهم.
وأف�����ادت م��ص��ادر س��ي��اس��ي��ة ان 
ال�����وزراء  ل��م��ج��ل��س  االول  ال��م��ع��ط��ل 
اص��ب��ح م��ع��روف��ا، وي��ب��رر ال��داف��ع الى 
للقادة  التمديد  رفضه  التعطيل 
االم��ن��ي��ي��ن ووج�����وب ت��ع��ي��ي��ن ق��ائ��د 
انتهاء  ق��ب��ل  اآلن  للجيش  ج��دي��د 
والي���ت���ه ال���م���م���ددة ف���ي 21 اي��ل��ول 
نفسه  ان��ه هو  ننسى  وال  المقبل. 
يعطل انتخاب رئيس للجمهورية 
األساسي  المركز  ه��ذا  بعد شغور 
م��ن��ذ اك��ث��ر م��ن 420 ي��وم��ا. وس��أل 
سفير دولة كبرى بالده العضو في 
للبنان"  الدولية  الدعم  "مجموعة 
التي تشكلت في نيويورك لدعم 

استقرار لبنان السياسي واالمني، 
م���ن ي��م��ن��ع ال���ج���ن���رال م��ي��ش��ال ع��ون 
اسابيع  الرئاسي  ال��ف��راغ  ابقاء  من 
وأش��ه��را؟ وأع���رب ع��ن خشيته أن 
ي�����ؤدي ال��م��وق��ف م���ن آل���ي���ة ال��ع��م��ل 
داخل مجلس الوزراء الى استقالة 
س��الم من حكومة ال تنتج، وذلك 
ب��اس��م ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ا أوك���ل ال��ى 
وزيري التيار من صالحيات رئيس 
للمشاركة في تحديد  الجمهورية 
م����وع����د ان����ع����ق����اد ج���ل���س���ة م��ج��ل��س 
الوزراء وجدول أعمالها ووقف هذا 
ال��ب��ن��د ف��ي ح��ال اح��ت��ج��اج اك��ث��ر من 
أعضائها  من  أساسيين  مكونين 
الجنرال  ك��ان  "اذا  واض���اف:  عليه. 
م��ت��م��س��ك��ًا ب��م��وق��ف��ه ان����ه ه���و ال���ذي 
جمهورية  رئيس  يكون  ان  يجب 
ال��م��رح��ل��ة ألن���ه األك��ث��ر تمثيال في 
م��ج��ل��س ال�����ن�����واب، وش��ع��ب��ي��ا وه���و 
يهاجم  ال��ت��س��وي��ة، فكيف  رئ��ي��س 
ي������وازن  "ال���م���س���ت���ق���ب���ل" وال  ت����ي����ار 
ب���ي���ن ال����دول����ت����ي����ن اإلق��ل��ي��م��ي��ت��ي��ن 
ال��م��ت��ن��اف��س��ت��ي��ن، وي��م��ك��ن ال��ق��ول 
إن����ه����م����ا ت����ت����ق����ات����الن ف�����ي ال���ي���م���ن، 
وي���م���ت���دح ق�����وة إي��������ران وت��ف��وق��ه��ا 
ال����ع����س����ك����ري وال�������ن�������ووي وي���ع���ت���ب���ر 
ال��س��ع��ودي��ة ض����ده وال ت���ري���ده ان 
ي��ص��ل ال���ى ق��ص��ر ب��ع��ب��دا؟ ك��م��ا ان 
يضع شرطا جديدا  نفسه  القائد 
ل��ت��س��ه��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة 
وهو وضع قانون جديد لالنتخابات 
ال��ن��ي��اب��ي��ة ل��ي��ن��ت��خ��ب ال��رئ��ي��س، وال 
القوى  م��واق��ف  االعتبار  ف��ي  يأخذ 
السياسية االخرى وحتى الحليفة 
ل����ه وي����ج����اه����ر ب������أن م����واق����ف����ه ه���ذه 
مترابطة ولن يتنازل عن اي منها 
ولو بقي وحيدا من دون ان يكترث 
للحليف اذا اتخذ موقفا مضادا له. 
وتوقع في ظل هذه المعطيات ان 
االنقسامات  وتكثر  األم���ور  تسوء 
ال��س��ي��اس��ي��ة م���ع اس��ت��ح��ال��ة ت��أم��ي��ن 
ال��ن��ص��اب ال��ق��ان��ون��ي ل��ع��ق��د جلسة 
أعضاء بثلثي مجموع  اال   انتخابية 

المجلس.

khalil.fleyhane@annahar.com.lb

هل للصراع داخل الحكومة وحولها وعليها
عالقة بمرحلة ما بعد االتفاق النووي؟

إبرهيم بيرم

ه������ل أوش���������ك ال����ع����م����ر االف����ت����راض����ي 
للحكومة على االنتهاء، أم أن طرفي 
النزاع فيها يستمران في لعبة الرقص 
على حافة الهاوية فيفرطان في طرح 

الشروط والشروط المضادة؟
ه���ذا ال��س��ؤال ط���رح ب��ال��ح��اح عندما 
ب��ادر العماد ميشال عون الى اشهار 
"ان���ت���ف���اض���ت���ه" ال����دائ����م����ة ع���ل���ى ه���ذه 
الحكومة، وسارع رئيسها تمام سالم 

الى التلويح باالستقالة.
ال��س��ؤال عينه يثار  م��ن قبل ك��ان 
ع��ن��دم��ا رف���ع ال��رئ��ي��س س���الم وفريقه 
السياسي لواء المطالبة بالتحلل من 
قامت  التي  االل��زام��ي  التوافق  صيغة 
ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة ال���ى درج����ة ص���ارت 
ت���ع���رف م��ع��ه��ا ب��أن��ه��ا ح��ك��وم��ة ال������24 
رئيسًا، وعندما أصّر العماد عون على 
ال���وزراء بندًا  وض��ع آلية عمل مجلس 

أوليًا على أول جلسة للمجلس.
ورغم ان الجلسة األخيرة لمجلس 
ال��وزراء مّرت بسالسة متناهية خالفًا 
للجلسة السالفة، فان هذه األسئلة 
م����ا ف��ت��ئ��ت ت��ح��ت��ل ح���ي���زًا واس����ع����ًا من 
على  ال��ح��ك��وم��ي  ال��س��ي��اس��ي  المشهد 
ال��س��واء وت��ت��راف��ق م��ع ك��الم ف��ح��واه ان 
هذا االمرار السلس للجلسة ال يعني 
اطالقًا قناعة من االط��راف المعنيين 
ب���ط���ي ص��ف��ح��ة ال��م��ش��ك��ل��ة ب����ق����در م��ا 
ه���و ت��رح��ي��ل ل��ل��ت��ن��اق��ض��ات وت��أج��ي��ل 

للمواجهات الى االسبوع المقبل.
ال��ح��ك��وم��ة الحالية  ت��أل��ف��ت  ع��ن��دم��ا 
يسميها  ان  رئ��ي��س��ه��ا  ش�����اء  وال����ت����ي 
حكومة المصلحة الوطنية منذ قرابة 
ع���ام، ثمة م��ن ق��رأ ف��ي ب��اط��ن الحدث 
م��ع��ادل��ة ج���دي���دة ج��وه��ره��ا ان ال���ذي 
دفع هما طرفان: العماد عون و"حزب 
ال��ل��ه"، وان ال���ذي قبض ورب���ح طرف 

واحد هو "تيار المستقبل".
البرتقالي  التيار  جانب  من  الدفع 
ك����ان ث��م��ن��ًا الن���ف���ت���اح أب������واب ال��ك��الم 
��ر وال��ت��الق��ي ب��ي��ن ال��ع��م��اد ع��ون 

ّ
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وبين الرئيس سعد الحريري، والذي 
بنى عليه األول آمااًل عريضة وأحالمًا 

ذات شرفات وردية ممتدة.
أما الدفع من جانب صاحب الراية 
ال���ص���ف���راء ف��ق��د ك����ان ان����دراج����ًا تحت 
ع����ن����وان ال��م��ص��ل��ح��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
األبعد، أي األحب على قلب الحزب، 
ف��ه��و أراده�����ا ج��س��ر ت��واص��ل أول���ي مع 
التوتر  لحال  األزرق يضع ح��دا  التيار 
واالحتقان بين الطرفين، واستطرادًا 
ب��ي��ن ال��ش��ارع��ي��ن ال���ل���ذي���ن ي��ش��ك��الت 

قطب الرحى فيهما.
وف���ي���م���ا ك������ان ال�����ت�����ي�����اران األص���ف���ر 
وال���ب���رت���ق���ال���ي ي���راه���ن���ان ع��ل��ى أث��م��ان 
مؤجلة، فان التيار األزرق كان كسبه 
عاجاًل وسريعًا وعزيزًا جدًا عليه وهو 
القبض على السلطة التي ُحرم قسرًا 
ج��ّن��ت��ه��ا ط�����وال ع��ام��ي��ن ون���ص���ف ع��ام 

اضطر خاللها الى التوسل بالشارع.
ان كل  االستنتاج  يمكن  وه��ك��ذا 
ط��رف م��ن االط���راف كانت ل��ه مصالح 
قريبة وبعيدة من وراء مسارعته الى 
االنضواء تحت خيمة هذه الحكومة، 
ارادة  ري�����ب  وال  دع���م���ت���ه  واق������ع  وه�����و 
اقليمية – خارجية ش��اءت أن تؤمن 
أم��ان  البلد واس��ت��ق��راره شبكة  ل��ه��ذا 

انفاذًا لحسابات معينة.
وأم���ام ه��ذا االه��ت��زاز ال��ح��ال��ي لواقع 
ال���ح���ك���وم���ة وال�������ذي ي���ن���ذر ب��اح��ت��م��ال 
اس���ق���اط���ه���ا ث���م���ة م����ن ط�����رح ال���س���ؤال 
ب��ط��ري��ق��ة ع��ك��س��ي��ة: ه����ل أن ال��ت��ي��ار 

العوني قد وجد نفسه مغبونًا بذلك 
في  م��ع حلفائه  ال��ذي قدمه  التنازل 
ذلك الزمن الغابر وأفضى الى اطالق 
ق���ط���ار ال��ح��ك��وم��ة وال������ى اع�������ادة زم���ام 
السلطة الى التيار األزرق، وهو تنازل 
ولم  بها  يعتد  ثمار  أي  منه  ل��م يجن 

يحقق له احالمه ورهاناته الكبرى؟
األزرق  التيار  أن  واس��ت��ط��رادًا، هل 
ال���م���ؤات���ي���ة  ف���رص���ت���ه  اآلن  ق����د وج������د 
للتخلص من أسر معادلة ال�24 وزيرًا 

رئيسًا والتي قبل بها استهالاًل؟
ب��ه��ذه المعادلة  وس���واء ك��ان قبل 
ع��ل��ى ع��ج��ل أو ع��ل��ى م��ض��ض، أو أن��ه 
فالواضح  والحساب،  التقدير  أخطأ 
برسالة  أخيرًا  بعث  "المستقبل"  ان 
عنوانها العريض انه لم يعد في وارد 
القبول بما قبل به سابقًا، أو أنه ليس 
في وارد تكريس تباشير معادلة قد 
الرئاسة  م��ن صالحيات  ت��ن��ال الح��ق��ًا 
ال���ث���ال���ث���ة، وان�������ه ي���ع���ل���ن اس���ت���ع���داده 
ل��م��ع��رك��ة ت��ن��ت��ه��ي ب���ف���رض أم����ر واق���ع 
المقبلة. وال ري��ب أن لطرح  للمرحلة 
كل هذه التساؤالت واثارة كل هذه 
االشكاليات معناه ومبرره في لحظة 
م���ا ب��ع��د االق��������رار ال��م��ب��دئ��ي ل��الت��ف��اق 

النووي االيراني.
فثمة ق���راءة ف��ي دوائ���ر ال��ق��رار في 
ال��ش��روط  ان  ج��وه��ره��ا  آذار   8 ق����وى 
والمناخات التي استولدت من رحمها 

ال��ح��ك��وم��ة ال��ح��ال��ي��ة رب��م��ا ب���دأ البعض 
تعديلها  أو  منها  التحلل  ف��ي  يفكر 
ك������ون ال���ت���أل���ي���ف ج������رى ف�����ي م��رح��ل��ة 
ان��ت��ق��ال��ي��ة ك����ان ي��س��وده��ا ال��غ��م��وض 

ويكتنفها االبهام واالنتظار.
ربما تكونت لدى بعض االط��راف 
قناعة ضمنية بأن التقاطع الدولي – 
الحكومة  أّم��ن والدة  ال��ذي  االقليمي 
ق��د ب��دأ ب��االن��ف��راط، أو أن��ه استجدت 
ل�������دى اط����������راف ب���ع���ي���ن���ه���ا ح���س���اب���ات 
ورهانات مغايرة تفرض المضي في 
مرحلة جديدة وشروط جديدة على 
مستوى العمل الحكومي وذلك بعد 
ظ��ه��ور تباشير م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د اق���رار 
االتفاق النووي االيراني على مستوى 

المنطقة.
واذا ك��ان ه��ذا األم���ر ينطبق أكثر 
األزرق  ال����ت����ي����اري����ن  ع���ل���ى  ي����ك����ون  م�����ا 
والبرتقالي، فالجلي أن "حزب الله"، 
وه����و ال���الع���ب ال��ث��ال��ث األس����اس����ي، ما 
ال��ح��ك��وم��ة  ع��م��ر  اط���ال���ة  ان  ي����رى  زال 
الحالية مفيد ومطلوب بالنسبة اليه 

العتبارات وحسابات عدة أبرزها:
- ان الحزب يعتبر ان مرحلة ما بعد 
اق��رار االتفاق لم تبدأ عمليًا بعد ألن 
معركة تثبيت مفاعيل االتفاق تكاد 

ال تعادل معركة التوصل اليه.
- ان الحزب ما زال يرى أن الطرف 
االقليمي الذي يعتبر نفسه المتضرر 

األكبر من ه��ذا االت��ف��اق، ما فتئ في 
ذروة غ��ض��ب��ه وه��ج��وم��ه ف���ي م��ي��ادي��ن 
عدة بدءًا من اليمن وصواًل الى سوريا 
م���رورًا ب��ال��ع��راق، وبالطبع ف��ان لساحة 
ل��ب��ن��ان ن��ص��ي��ب��ه��ا م���ن ذل�����ك. أي ان��ه��ا 

مرحلة ارتفاع نسبة المخاطر.
- ان الحزب يقيم على قراءة فحواها 
مقتضيات  م���ع  ال��ت��أق��ل��م  م��رح��ل��ة  ان 
لم  وت��ح��والت��ه��ا  المستجدة  ال��م��رح��ل��ة 
تبدأ بعد، وإن كانت هناك عمليات 

الستكشاف النيات واستشرافها.
وعليه فان الحزب وان كان يعلن 
العوني،  ال��ت��ي��ار  حليفه  م��ع  تضامنه 
تمثل من  وم���ا  للحكومة  ي��ري��د  ف��ان��ه 

جسر تالق ان تستمر حاليًا.

ف���ي ال��ظ��اه��ر ق���د ت��ك��ون ال��م��ع��رك��ة 
ال��ح��ك��وم��ة وتثبيت  ال��ح��ال��ي��ة م��ع��رك��ة 
المعادالت، ولكنها في العمق معركة 
اس��ت��ب��اق��ي��ة ل��م��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د االت��ف��اق 
ال���ن���ووي وان��ت��ظ��ار ت��رج��م��ت��ه ووص���ول 
ت��داع��ي��ات��ه ال����ى ال��س��اح��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. 
وع��ل��ي��ه ف���ال���ت���ق���دي���رات ل����دى غ��ال��ب��ي��ة 
االط���������راف ان ال���م���ع���رك���ة ف����ي داخ����ل 
ال��ح��ك��وم��ة وح��ول��ه��ا وع��ل��ي��ه��ا ط��وي��ل��ة، 
خ��ص��وص��ًا أن����ه ل��ي��س ه���ن���اك م���ن هو 
في  وي��ش��رع  أصابعه  ليحرق  مستعد 
م��ب��ادرة او وس��اط��ة تعيد األم����ور الى 

نصابها الطبيعي.
وأك���ث���ر م���ن ذل����ك، ع��ل��ى ل��ب��ن��ان أن 
ول��ن  ال��م��رح��ل��ة،  ه���ذه  "دوار"  يعيش 
ت��ك��ون ع��ودت��ه ال��ى ال��ت��وازن متوقعة 
إال بعد تثبيت هذا االتفاق من جهة، 
وقبول المعترضين عليه باألمر الواقع 

من جهة أخرى.

ibrahim.bayram@annahar.com.lb

ريتا صفير

بعثات ديبلوماسية عدة،  على غرار 
بيروت  في  التركية  السفارة  تشهد 
"ت���س���ل���ي���م���ا وت���س���ل���م���ا" ف����ي م��ن��ص��ب 
س���ف���ي���ر. ف���ف���ي االس���اب���ي���ع ال��م��ق��ب��ل��ة، 
ي���غ���ادر اي���ن���ان اوزي���ل���دي���ز ل��ب��ن��ان بعد 
قضاء 5 اعوام فيه عائدا الى انقرة، 
ما "االمانة" الى السفير التركي 

ّ
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ممثل  ايريثييس،  ثاغاتاي  الجديد 
"ايكاو"  منظمة  ل��دى  الحالي  تركيا 

في مونتريال. 
الديبلوماسي  التغيير  ان  الالفت 
ال����ت����رك����ي ي����ت����زام����ن وم����رح����ل����ة ت��ح��ول 
واقليميا.  داخ��ل��ي��ا  ال��ب��الد،  تشهدها 
مجموعة  توقيع  م��ع  تبدأ  ق��د  مرحلة 
5+1 االت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع اي����ران وال 
ال��ذي هّز  االرهابي  بالتفجير  تنتهي 
مدينة سوروج الحدودية مع سوريا. 
ب��ي��ن ال��ح��دث��ي��ن، ي���ق���رأ اوزي���ل���دي���ز 
لبنان.  على  وانعكاسها  التغييرات 
ففي لقاء مع "النهار"، قبيل مغادرته 
ترحيب  على  الضوء  بيروت، يسلط 
النووي،  باالتفاق  "المتفائل"  بالده 
وال��ب��رازي��ل  ت��رك��ي��ا  م��ب��ادرة  مستعيدا 
ف���ي م��ج��ل��س االم�����ن ق��ب��ل اع������وام في 
هذا المجال. وفي استعادة لمواقف 
وزير خارجية بالده مولود تشاووش 
أوغ����ل����و، ي����رى ان ان���ق���رة ت��ن��ظ��ر ال��ى 
االتفاق "كخطوة الى االمام لتسوية 
المشكلة ال��ن��ووي��ة ف��ي اي���ران ووض��ع 
مرجحا  دولية"،  رقابة  تحت  قدرتها 
التخفيف  وم����ع  ل��الت��ف��اق  ي��ك��ون  ان 
التدريجي للعقوبات "نتائج ايجابية 
على تركيا وعلى العالقات مع إيران. 
وكما يتمنى كثر، ستكون له نتائج 
مشجعة على المسائل االقليمية عبر 
 ..." ان  التشنج"، متداركا  الحد من 
كل شيء يبقى مرتبطا بالتطبيق".
رغ������م االخ�����ت�����الف ب���ي���ن ط���ه���ران 

السوري،  الملف  وانقرة حيال 
ي��ت��م��ن��ى اوزي����ل����دي����ز ح��ص��ول 
ت��ق��ارب ف��ي ه���ذا المسعى. 

ي��������ع��������ود م���������ج���������ددا ال������ى 
م�����واق�����ف اوغ�����ل�����و ال���ت���ي 
ن����������اش����������دت ط�������ه�������ران 
اكثر  "تصرف  اعتماد 
ب����ن����اء واي����ج����اب����ي����ة ف��ي 
االقليمية"،  المسائل 

"تبدل  ان  االخير  ترقب  ال��ى  اضافة 
اي��������ران س���ي���اس���ت���ه���ا ال���خ���ارج���ي���ة ف��ي 
ال���ع���راق وال��ي��م��ن وس����وري����ا". س��وري��ًا 
ال���ذي يقوم  ال��ت��ح��رك  اي��ض��ا، يحظى 
ب�����ه ال���م���ب���ع���وث ال������دول������ي س��ت��ي��ف��ان 
ت����رك����ي،  ب����اه����ت����م����ام  م����ي����س����ت����ورا  دو 
ت���ع���ب���ر ع����ن����ه االت�������ص�������االت ال����ج����اري����ة 
ب��ي��ن ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ت��رك��ي��ة في 
ن����ي����وي����ورك وان�����ق�����رة م����ع ال���م���س���ؤول 
ال��دول��ي. ات��ص��االت تتزامن م��ع نفي 
ان��ق��رة الح��ت��م��ال ح��ص��ول تفاهمات 
ج��ان��ب��ي��ة ب��ي��ن اي�����ران وال���غ���رب ف���ي ما 
يتعلق بملفات المنطقة. "ال يمكن 
ال���ح���دي���ث ع���ن ت��ف��اه��م��ات ج��ان��ب��ي��ة" 
ب��ح��س��ب اوزي����ل����دي����ز، ال�����ذي ي����رى ان 
لبلورة  جهودا  يبذل  ميستورا  "دي 
اف����ك����ار ج����دي����دة وت���ح���دي���د اي ن���وع 
م���ن االت����ص����االت ي��ف��ت��رض ال���ش���روع 
الوضع في  ام��ام  العراقيل  بها الزال��ة 
اي���ران العبا مهما في  س��وري��ا. تمثل 
هذا المجال، ونتطلع الى نتائج هذه 

االتصاالت". 
ال��ك��الم ع��ل��ى ان االت���ف���اق ال��ن��ووي 
المنطقة  بين دول  التقارب  سيعزز 
العربية  ت��رك��ي��ا وال��م��م��ل��ك��ة  والس��ي��م��ا 
ال��س��ع��ودي��ة وق��ط��ر يلقى ص���داه في 
ان���ق���رة. "ن��ت��ح��دث اك��ث��ر ف��اك��ث��ر عن 
ق��ي��ام م��ح��وري��ن"، اال ان��ن��ي اق���ول بان 
لتركيا سياسة خارجية اكثر توسعا 

وت��رت��ك��ز ع��ل��ى م��ب��ادئ. 
ال ن��رى ه��ذا النوع 

االصطفاف  م��ن 
ع�����ل�����ى اس�������اس 
ط�����ائ�����ف�����ي. م���ن 
يمكن  ال  ه��ن��ا، 
ال�������ك�������الم ع���ل���ى 

م��������ح��������ور س����ن����ي 
وآخ�����ر ش��ي��ع��ي". 

التحالف  ك��أت��راك  "دعمنا  ويضيف: 
ف��ي ال��ي��م��ن. وم���ن ال��واض��ح ان اي���ران 
وت��رك��ي��ا ل��ي��س��ت��ا ف���ي ال��خ��ان��ة نفسها 
ف��ي م��ا يتعلق ب��س��وري��ا وك��ذل��ك في 
غ��ي��ر ان ذل���ك ال يمنع قيام  ال���ع���راق. 
اي��ران وتركيا".  ح��وار او تعاون بين 
ي���ح���ض���ر ال����م����وض����وع االق����ت����ص����ادي. 
ي��ؤك��د اوزي���ل���دي���ز ان ح��ج��م ال��ت��ج��ارة 
بين البلدين ي��راوح ما بين 14 و15 
م��ل��ي��ار دوالر، م��رج��ح��ا ان ي���ؤدي رف��ع 
ال��ع��ق��وب��ات ال����ى زي�����ادة ه����ذا ال���رق���م، 

وي��ق��ول: "ن��ن��ت��ظ��ر، وع��ل��ى غ���رار كثر، 
تحسن المناخ االستثماري.ال اعتقد 
ان السياسة االقليمية تؤثر في هذا 

الملف". 
كثرت المعطيات عن سعي انقرة 
ال��ى دخ���ول س��وري��ا او اق��ام��ة منطقة 
ح��ظ��ر ج����وي ف���ي ال����داخ����ل ال���س���وري 
قبل أن تسمح أخيرًا لواشنطن 
انجيرليك.  قاعدة  باستخدام 
غ���ي���ر ان ه�����ذا ال����ك����الم ي��ب��دو 
م��ب��ال��غ��ا ف���ي���ه وف���ق���ا ل��ل��س��ف��ي��ر 
ال��ت��رك��ي ال���ذي ي��ذك��ر بوجود 
البلدين،  بين  طويلة  ح���دود 
مالحظا ان هذه المنطقة "تبدو 
ح��س��اس��ة ج���دا وق��اب��ل��ة ل��ل��خ��رق. 
ومع صعود "داعش" في 
الجنوبية  ال��ج��ه��ة 
رأي�����ن�����ا ض������رورة 
اتخاذ تدابير 
ع���س���ك���ري���ة 
ل��ت��دع��ي��م 

ال��ح��دود. طرحت فكرة حظر ج��وي. 
مجددا، ال يمكننا فرضها في شكل 
اح�����ادي. ت��رك��ي��ا ع��ض��و ف���ي التحالف 
ال���دول���ي ض���د "داع������ش". استضفنا 
 - اميركيا  اجتماعا  اس��ب��وع��ي��ن،  قبل 

تركيا ناقش كل االحتماالت)...(".
ت���ع���ددت ال��ت��ف��س��ي��رات ل��الن��ف��ج��ار 
الذي هز منطقة س��وروج الحدودية 
ش��خ��ص��ا.   31 ب��ح��ي��اة  اودى  وال������ذي 
وم�����ن وج���ه���ة ن���ظ���ر اوزي����ل����دي����ز، ف���ان 
ال��ع��م��ل االره���اب���ي "ي��دل��ل ع��ل��ى خطر 
"داع�����ش" ف���ي ت��رك��ي��ا وض����ده����ا)...( 
بتوقيفات.  التركية  الشرطة  قامت 
صدرت على اثرها تعليقات مفادها 
ان االع�����ت�����داء ج�����اء ك�����رد ع���ل���ى ه���ذه 
ال���ت���داب���ي���ر. ان����ه ح����دث ح���زي���ن لكنه 
يشكل في الوقت نفسه ان��ذارا كي 
ن��ع��زز ال��ت��داب��ي��ر االم��ن��ي��ة على ام��ت��داد 

الحدود، وضد "داعش"".
ي��ك��اد ال��خ��ط��ر "ال��داع��ش��ي" يوحد 
ع��ل��ى  ح���رب���ه���ا  ف�����ي  ال���م���ن���ط���ق���ة  دول 
االره������������اب. ي���ب���ل���غ ال����ح����دي����ث ل��ب��ن��ان 
ال����م����ع����ّرض ب���������دوره "الرت��������������دادات" 
ال�����ن�����ووي ع���ب���ر اح���ت���م���ال ان ي��س��ه��ل 
االت��ف��اق انتخاب رئ��ي��س. "ه���ذا امل 
يقول  م���دة"،  منذ  عنه  التعبير  يتم 
اوزيلديز، "ثمة ترجيحات ان يحصل 
ازال��ة جليد حيال  او تتحقق  تقارب 
ال���م���واج���ه���ات ف����ي ال���م���ن���ط���ق���ة. رغ���م 
االس���ت���ق���رار، ت��ب��دو م��ش��ك��الت لبنان 
االقليمية  المسائل  ببقية  مرتبطة 
بالعالقات بين  او  ف��ي س��وري��ا  س���واء 
السعودية.  العربية  والمملكة  اي��ران 
ث���م���ة ام�����ل ف����ي ان ت���ك���ون ل��الت��ف��اق 
ال��ن��ووي آث���ار اي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى الساحة 
معادلة واضحة. يمكن  اللبنانية. ال 
ان نتصور تقاربا او ازالة للتشنج في 
ان  م��ن ش��أن��ه��ا  االقليمية  ال��ع��الق��ات 
تؤدي الى آثار ايجابية على لبنان". 
ي���ق���ر اوزي����ل����دي����ز ب����وج����ود "ق���ل���ق" 
ال��ع��رب��ي عبر  ال��ع��ال��م  نتيجة "اق��ص��اء" 
المقابل  ف��ي  ان��ه يشير  اال  االت��ف��اق، 
ال���ى ال����زي����ارات االم��ي��رك��ي��ة ال���ى دول 
ال��خ��ل��ي��ج ب��ه��دف "ش����رح االت���ف���اق في 
ش��ك��ل اف��ض��ل وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن قلق 

بعض الدول". 

 rita.sfeir@annahar.com.lb
  Twitter: @SfeirRita

السفير التركي لـ"النهار": االتفاق النووي "خطوة إلى األمام" 
ال تفاهمات جانبية مع إيران ونتمّنى آثارًا إيجابية على لبنان

"الحل في لبنان نفسه
وبدل التطلع إلى الخارج
يجب النظر إلى كيفية 

جعل المؤسسات 
الدستورية تعمل"

المعطل االول 
لمجلس الوزراء اصبح 
معروفا، ويبرر الدافع 
الى التعطيل رفضه 

التمديد للقادة االمنيين 
ووجوب تعيين قائد 

جديد للجيش اآلن

لبنان يعاني "دوارًا"
ويعود الى التوازن
بعد تثبيت االتفاق

السفير اينان اوزيلديز يتحدث إلى 
"النهار" في مقر السفارة التركية 
)ر. ص.( في الرابية.  
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السفير اإليراني: نحن نرى 
أن المنطقة تواجه اليوم 

عدوين أساسيين هما 
وجهان لعملة واحدة.

"حزب الله" صار شيخ صلح!
ليس من صورة معّبرة عن حال لبنان أفضل من صورة "حزب الله" 
الذي صار منوطًا به إيجاد معادلة يتعايش فيها لبنان بين طموح 
العماد عون الى رئاسة الجمهورية وبين طموح لبنان الى استمرار 

الحكومة في العمل لتسيير شؤون البالد في ظل أزمات أكثرها 
تعقيدًا شغور منصب رئاسة الجمهورية. ولكي يدرك المرء معنى 
هذا الواقع عليه أن يخرج رأسه من النفايات التي يجري دفن رأس 

البالد فيها لكي يشاهد ما يدور من حول الوطن؟ فمن الزبداني، 
المنطقة السورية الجميلة، التي يجهد الحزب مع براميل االسد 

الى تحويلها الى ركام، الى عدن حيث يندب ولي الفقيه االيراني 
مصير مشروعه في باب المندب اليمني هناك هالل مشروع 

سيطرة ماللي إيران يتآكل ليبزغ بدال منه بدر شعوب تتوق 
الى الحياة حتى ولو كان هذا التوق يلبس قميص إتفاق نووي.

وليس من ضير تكرار القول ان الضاحية الجنوبية لبيروت كانت 
غارقة في الحزن عندما كانت طهران تنفجر فرحا بتوقيع النووي 

فامتألت شوارع العاصمة االيرانية باأللوان فلم يشاهد بينها عباءة 
سوداء.

من وراء دخان حرائق نفايات لبنان وروائحها الحكومية 
والرئاسية يتبّين أن مصير لبنان حتى إشعار آخر سيكون مكبا 
لنتائج مرحلة ما بعد النووي.  فال رئيس جديد للجمهورية وال 

من يحزنون، بل فقط هناك إدارة للفراغ ولو بالحد االدنى.من هنا 
نفهم لماذا ينطق أهل "حزب الله" في لبنان بمواعظ التهدئة 
فيما هم يرغون ويزبدون من سوريا الى اليمن. وكي ال نخدش 

حياء من يؤمنون بمقولة "نيال من له مرقد عنزة في لبنان" 
نحيلهم فقط الى بعض من تاريخ هذه البالد التي استحقت 

خالله بألقاب من نوع "وكر الجواسيس" و"كرخانة الشرق" و"ملجأ 
الفاشلين في االنقالبات" وغيرها. ونضيف عليها اليوم "مالذًا آلل 

االسد وعشيرة علي عبدالله صالح وذوي الزعيم الحوثي". 
عندما يراد أن تكون للبنان وظائف على قياس هذه االلقاب 
يبدو صراخ ذوي النيات الحسنة مثيرا للضحك والشفقة ألنهم 

يا أبتاه يجهلون ما يتمنون. فعلى من يقرأ هؤالء مزاميرهم عندما 
ينادون بالشفافية فيما هناك طبقة سياسية بأمها وأبيها تنهش 

كعكة مغانم حتى ولو كانت من النفايات؟ كيف تقول لـ"حزب 
الله" توقف عن سفك الدماء في سوريا فيما دولة لبنان بأمها 

وأبيها سيرك للفرجة واللهو يسمح لـ"حزب الله" أن يتصرف على 
أساس أن هذه البالد بال بواب؟

سنسلم جداًل بموعظة "ما أضيق العيش لوال فسحة األمل"... 
كما سنسلم جدال بأن تبييض االموال مضافًا اليها بما يجود به 

الحرس الثوري االيراني على جنوده في لبنان يتكفل بمؤونة من 
قالوا أنهم جنود في جيش ولي الفقيه. لكن نحاول فال نستطيع 

م جدال بهذه الالمباالة المخيفة التي يتم التعامل بها 
ّ
أن نسل

مع متاعب تيار "المستقبل" الذي ما زال حتى اآلن آخر حصون 
االعتدال في لبنان. أين الولّي؟

ahmad.ayash@annahar.com.lb

في منتهى الجد
أحمد عياش

املشنوق عرض األوضاع مع السفير املصري
زايد: مكافحة اإلرهاب بالتعاون اإلقليمي

جنبالط: التعّرض لقيادة الجيش غير مفيد
والحفاظ على االستقرار أهم اعتبار 

الراعي يف مؤتمر "مسيحّيي الشرق األوسط":
على كل فريق تعيين مرّشح مقبول من اآلخرين

ع���رض وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
نهاد المشنوق، االوضاع بين لبنان 
ومصر مع سفيرها محمد بدر الدين 

زايد.
وبعد اللقاء قال زايد: "ناقشت مع 
من  الكثير  المشنوق  الــوزيــر  معالي 
االبعاد االقليمية والتطورات الجارية 
في المنطقة حاليا، وتناول الحديث 
الــــعــــالقــــات الــلــبــنــانــيــة - الــمــصــريــة 
المجاالت،  كل  في  تفعيلها  وسبل 
وهناك حرص مشترك وتطابق في 
وجهات النظر في ما يتعلق بالشأن 
االقليمي في هذه المرحلة الدقيقة، 
وحــــرص نــقــلــنــاه الـــى مــعــالــي الــوزيــر 
عــلــى اســتــقــرار االوضـــــاع فـــي لبنان 

وتجاوز االزمات الراهنة".
وســئــل هـــل مـــن تـــعـــاون مشترك 
المجال؟  هــذا  لبنان ومصر في  بين 
فـــأجـــاب: "مــــن حــيــث الــمــبــدأ هــنــاك 
تــوجــه اســتــراتــيــجــي دائـــم فــي مصر 
لــلــتــعــاون مـــع كـــل االشــــقــــاء الــعــرب 
فــي كــل الــمــجــاالت، وخــصــوصــا في 
بنا سواء  المرتبطة  االقليمية  االطــر 
النه  متوسطيا  او  عربيا  او  افريقيا 

كما نعلم ان قضية االرهــاب تحتاج 
مــواجــهــة شــامــلــة، إذ ال يمكن  الـــى 
مواجهة  مــن دون  االرهـــاب  مواجهة 
شــامــلــة والـــدلـــيـــل ان هــــذه الــتــجــربــة 
مثال،  نيجيريا  فــي  نجاعتها  اثبتت 
حــرام  بــوكــو  تنظيم  مــواجــهــة  ان  اذ 
االرهـــابـــي لــيــســت مــمــكــنــة مـــن دون 
التعاون مع جيران نيجيريا، وبالتالي 
نحن جميعا في مواجهة خطر واحد 

علينا التعاون والتكاتف".
المصرية لنتائج  الــقــراءة  ومــا هي 
االيراني؟  الغربي –  النووي  االتفاق 
اجاب: "نحن لدينا في مصر موقف 
ثــابــت، نــحــن ضــد االنــتــشــار الــنــووي 
المنطقة،  في  التسلح  سباق  وضــد 
ومــــصــــر تــــدعــــو بـــشـــكـــل دائـــــــم الـــى 
النووي،  السالح  من  المنطقة  اخــالء 
اتفاق  اي  او  ترتيبات  اي  وبالتالي 
يؤدي الى تقليص القدرات النووية 
فمصر  االســـرائـــيـــلـــيـــة  او  االيـــرانـــيـــة 
تـــؤيـــده بـــقـــوة وتــتــبــنــى هـــي قضية 
النووي.  السالح  من  المنطقة  اخــالء 
امــــا بــالــنــســبــة الــــى الـــبـــرامـــج الــنــوويــة 

السلمية فنحن نشجع عليها".

ق رئيس "اللقاء الديموقراطي" 
ّ
عل

الــنــائــب ولــيــد جــنــبــالط عــلــى كــالم 
التغيير  رئــيــس "تــكــتــل  بـــه  ادلــــى 
واالصــــــــالح" الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــون 
مــــن غـــيـــر ان يــســمــيــه، قـــــال: "فـــي 
أوج الشلل الــذي بــات يصيب كل 
وفي  الدولة ومؤسساتها،  مفاصل 
ظل االستمرار في تعطيل مصالح 
الــــنــــاس ألســــبــــاب ومــــــبــــــررات غــيــر 
مــقــبــولــة، تــبــقــى مــؤســســة الجيش 
تحمي  الـــتـــي  األم  الــمــؤســســة  هـــي 
من  المتزايدة  المخاطر  إزاء  الوطن 
كل حــدٍب وصــوب، وهــي تستحق 
مــــــن الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة كـــافـــة 

إبعادها عن السجاالت والتجاذبات 
لتحافظ على المعنويات المرتفعة 
لــجــنــودهــا وأفـــــرادهـــــا ولــتــســتــطــيــع 
ــــقــــيــــام بـــالـــمـــهـــمـــات الـــمـــوكـــولـــة  ال

إليها.
مــن هــنــا، فـــإن الــتــعــرض لــقــيــادة 
مـــفـــيـــد وال يــصــب  غــــيــــر  الــــجــــيــــش 
فــي خــدمــة األهـــــداف الــتــي تسعى 
المؤسسة العسكرية للقيام بها في 
ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبة 
يعلمها القاصي والداني. وغنٌي عن 
االستقرار  على  الحفاظ  إن  الــقــول 
 يـــفـــوق بــأهــمــيــتــه كـــل االعـــتـــبـــارات

األخرى".

وج���������ه الـــــبـــــطـــــريـــــرك الــــــمــــــارونــــــي 
الـــكـــارديـــنـــال مــــار بـــشـــارة بــطــرس 
ــــــى "كــــــل فـــريـــق  الــــــراعــــــي نــــــــداء إل
سياسي وكتلة نيابية، كي يعين 
مــرشــحــه الــنــهــائــي الــمــقــبــول مــن 
اآلخــــريــــن، عــلــى أن يـــكـــون مــمــيــزا 
بــصــفــة رجــــل دولـــــة "، واكـــــد في 
كلمة القاها في "مؤتمر مسيحيي 
الشرق األوسط" في جامعة سيدة 
اللويزة أن "المسيحيين هم حاجة 
بــلــدان الــشــرق األوســـط "، معتبرا 
ان "حضورهم في هذه البلدان هو 

حضور تراث ورسالة".
وقـــــــال:"مـــــــن نـــتـــائـــج الــنــهــضــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــــتــــــي أســــــهــــــم فـــيـــهـــا 
مفهومين  استنباط  المسيحيون 
هـــمـــا حـــاجـــة دائــــمــــة لـــبـــلـــدان هـــذا 
الـــمـــشـــرق: الـــعـــروبـــة والـــتـــعـــدديـــة. 
فــالــعــروبــة، هــي عــروبــة اإلنــســان ال 
الدين، وعروبة االنفتاح والحداثة 
والتعصب.  االنــغــالق  ال  اإليجابية 
أمــــــا الــــتــــعــــدديــــة فـــهـــي تـــعـــدديـــة 
ــــجــــمــــاعــــات، الـــتـــي  الــــثــــقــــافــــات وال
يرتكز عليها كل مجتمع حضاري 
ـــــة مــدنــيــة  مـــتـــقـــدم، وتـــعـــززهـــا دول
حــديــثــة قـــــادرة، ولــيــســت تــشــرذم 
طـــوائـــف وكـــيـــانـــات عــلــى حــســاب 

الوحدة الوطنية".
الذي  اللبناني  "بالنموذج  ونوه 
العالقة  فــي  تاريخيا  تحوال  أجــرى 
المسيحية – اإلسالمية"، موضحا 
انــــــه "نـــقـــلـــهـــا مــــن الــــتــــوتــــر وعــــدم 
والتكامل،  الــتــوافــق  إلــى  التكافؤ 

ومن التعصب إلى اإلعتدال."
واضــــــــاف: "خـــصـــوصـــيـــة لــبــنــان 
جـــعـــلـــت مـــنـــه دولــــــــة بـــجـــنـــاحـــيـــن، 
مــســيــحــي ومـــســـلـــم، مــتــكــافــئــيــن، 
بــحــيــث يــشــكــل كـــل جـــنـــاح، على 
تنوعه وغناه، قيمة مضافة، تؤلف 
جـــمـــال الــتــنــوع فـــي الـــــوحـــــدة)...( 
الـــيـــوم، وقـــد تــعــثــر دور لبنان  أمـــا 
انــجــراره في  بسبب  في مساهمته 

مـــحـــاور الـــنـــزاع اإلقــلــيــمــي الــســنــي 
- الــشــيــعــي، فــكــانــت ارتــــداداتــــه 
الــســلــبــيــة عــلــيــه بــــنــــزاع ســيــاســي 
حتى  الــبــالد،  شطرا  فريقين  بين 
إنتخاب رئيس  إلى عدم  الوصول 
لــلــجــمــهــوريــة مـــنـــذ ســـنـــة وأربـــعـــة 
دورة  وعشرين  وبعد ست  أشهر، 
الــيــوم، في  هــم  فــاشــلــة.  انتخابية 

انتظار القرار من الخارج".
وخــــــتــــــم: "بـــــانـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس 
تعود  الــنــوع  هــذا  مــن  للجمهورية 
المؤسسات  إلى  الطبيعية  الحياة 
الـــدســـتـــوريـــة والـــعـــامـــة، وتــحــصــل 
واإلداريـــة  السياسية  اإلصــالحــات 
القوية  الدولة  مكونات  وتتشدد 
والـــــــقـــــــادرة والــــُمــــنــــتــــجــــة. عــنــدهــا 
يستطيع لبنان أن يقدم إسهامه 
فـــي الــحــلــول الــســلــمــيــة لــلــنــزاعــات 
والــــــــحــــــــروب ومـــــمـــــارســـــة الـــعـــنـــف 
الـــمـــتـــبـــادل، الـــتـــي ال نـــتـــائـــج لــهــا 
ســـوى الــمــزيــد مــن الــهــدم والقتل 

والتهجير".
بــــــدوره، أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
والــمــغــتــربــيــن جـــبـــران بــاســيــل أن 
الــمــســيــحــيــيــن هـــم "الـــرســـالـــة فــي 
البلد والرسل في هذه المنطقة"، 
مؤكدا "اننا لن نرضى في ظل ما 
واالعتداء  دورنــا  باختزال  نعايشه 
عـــلـــى حـــقـــوقـــنـــا، فـــإيـــمـــانـــنـــا بــقــوة 
أن  إلــى  الــذي يدفعنا  القيامة هــو 
م القيامة" بسبب ما نراه من  "نقوِّ
استهتار واستخفاف بوجودنا في 
الشرق وفي لبنان وفي مؤسساته 
الــدســتــوريــة وعــلــى رأســهــا رئاسة 
الجمهورية، وهو الذي يبقينا في 
اإلنتماءات  بتمزيقه  مشرق تهدد 
المنغلقة على بعضها.ال نموت، ال 

نركع، ال نسكت وال نخاف".
ودعــــا "حــتــى ال يــضــطــر بعضنا 
لـــلـــجـــوء إلـــــى مــــا ال نـــبـــتـــغـــيـــه، إلـــى 
يـــقـــظـــة شــــامــــلــــة، مــســيــحــيــة أوال 
ووطنية ثانيا، تحمينا وتدافع عن 

جانب من المشاركين في افتتاح مؤتمر "مسيحيي الشرق األوسط" في جامعة 
سيدة اللويزة.

النائب المر يقطع قالب حلوى محاطًا بالسيدة ميرنا المر أبو شرف والسيدين أنطوان شختورة وادمون غاريوس والحضور. 
)ابرهيم الطويل(

الرئيس سالم مستقباًل السفير اإليراني في السرايا أمس.

ميشال املر يدعو البلديات والهيئات األهلية
إلى تحّرك إنقاذي ضاغط النتخاب الرئيس

السفير اإليراني يف السرايا:
نأمل أن يكون للنووي آفاق إيجابية

برعاية وحضور نائب رئيس الوزراء 
السابق النائب ميشال المر احتفلت 
بــلــديــة الـــدكـــوانـــة مــــار روكـــــز بــوضــع 
المجلس  لمبنى  الــتــذكــاريــة  الــلــوحــة 
البلدي الجديد الذي بدأت بتشييده 
خــالل احــتــفــال مــســاء أمــس شاركت 
فــيــه رئــيــســة اتـــحـــاد بــلــديــات المتن 
أبــو شــرف ورئــيــس اتحاد  ميرنا المر 
بــلــديــات كـــســـروان – الــفــتــوح نــهــاد 
قضاء  بلديات  اتحاد  ورئيس  نوفل 
بشري ايلي مخلوف وقائمقام المتن 
مارلين حداد ورؤســاء بلديات المتن 
الشمالي والجنوبي واعضاء المجالس 
الــبــلــديــة والــمــخــاتــيــر ومــمــثــلــيــن عن 
القيادات االمنية والعسكرية وحشد 

من الفاعليات.
اللبناني  الــوطــنــي  النشيد  بــدايــة 
ثـــم الـــقـــى رئـــيـــس الــبــلــديــة انـــطـــوان 
شـــخـــتـــورة كــلــمــة تـــحـــدث فــيــهــا عن 
النائب  تربط  التي  الوطيدة  العالقة 
المر بأبناء المتن وعن الدور الوطني 
ــــذي لــعــبــه ومــــا زال من  واالنـــمـــائـــي ال
أجل لبنان واللبنانيين على اختالف 

طوائفهم ومذاهبهم.
المر كلمة  النائب  بعد ذلك القى 
قال فيها: "ان االوضــاع التي وصلت 
اليها البالد من جراء الفراغ في سدة 
رئاسة الجمهورية، ومن جراء الشلل 
في السلطات العامة ال سيما مجلس 
الــنــواب والمجلس  الـــــوزراء ومــجــلــس 
الدستوري، بحيث أن النظام القائم 
من  ويعاني  معطاًل  أصبح  لبنان  في 

فراغ يطال جميع سلطاته العامة.

وأمــــام هـــذه االوضــــاع الــتــي يعاني 
البلديات  أن  وبــمــا  اللبنانيون  منها 
والــمــخــاتــيــر والــهــيــئــات االهــلــيــة هي 
الشعب  مــن  منتخبة  محلية  مجالس 
موقف  الـــوقـــوف  يمكنها  فـــال  لــذلــك 
المتفرج على المأساة التي يعيشها 
الــمــواطــنــون. لــذلــك يــتــوجــب عليها 
الــقــيــام بتحرك انــقــاذي ربــمــا يساعد 
على ايجاد بداية الحلول لألزمة التي 
يعيشها اللبنانيون واتخاذ المواقف 

الوطنية المناسبة.
يــعــنــي  االنـــــقـــــاذي ال  الـــتـــحـــرك  ان 
الحلول محل الجيش والقوى االمنية 
الممثلة  التنفيذية  السلطة  محل  او 
الــوزراء  الحكومة ألن رئيس  برئيس 
يقوم بواجبه الوطني على أحسن ما 

يرام ويعاونه عدد كبير من الوزراء.
الفترة  الجيش خــالل  وإن قيادة   
االخيرة اتخذت مواقف اثبتت فيها 
بأنها على مسافة متساوية من جميع 
االفــــرقــــاء وبـــــأن مــواقــفــهــا وقـــراراتـــهـــا 

كانت حكيمة وحازمة عند الحاجة.
الشرق  لكن االوضـــاع في منطقة 
االوســــط كـــان لــهــا تــأثــيــرهــا السلبي 
عــلــى االســتــقــرار فــي لــبــنــان رغـــم كل 
ذلك فان الحكومة والجيش والقوى 
االمنية تمكنوا من الوقوف في وجه 
جاءتنا  الــتــي  السلبية  االنــعــكــاســات 
من الخارج، لذلك فان الخطوة الهامة 
الـــضـــروريـــة الــتــي تــحــل الـــجـــزء االكــبــر 
مـــن الــمــشــاكــل هـــي ضــغــوطــكــم على 
ــــنــــواب لـــحـــضـــور جـــلـــســـات مجلس  ال
رئيس  النتخاب  المخصصة  النواب 

الجمهورية.
ان التحرك االنقاذي من السلطات 
الــمــحــلــيــة يــجــب أن يـــكـــون مــســانــدا 
ومساعدا لمواقف القوات العسكرية 
واالمــنــيــة مــن جهة ومــن جهة أخــرى 
مــســانــدا لــمــواقــف رئــيــس الــحــكــومــة 
اليوم  يجري  مــا  المثال  وعلى سبيل 
وبـــســـبـــب اشــــكــــاالت حـــــول مـــوضـــوع 

النفايات.
من  المطلوبة  االولـــى  الخطوة  أمــا 
الحكومة فهي توزيع أموال الصندوق 
الـــبـــلـــدي الــمــســتــقــل بــكــامــلــهــا عــلــى 
مبلغ  أي  اقتطاع  دون  من  البلديات 
منها لــلــشــركــات الــتــي تــتــولــى الــيــوم 
شؤون النفايات. أما الخطوة الثانية 
والمخاتير  البلديات  يــد  اطـــالق  هــي 
في تنظيم جمع النفايات ونقلها الى 
االماكن التي يتم االتفاق عليها يبن 
البلديات )محارق او مكبات( ويتولى 
اتــــحــــاد الـــبـــلـــديـــات تــنــظــيــم وايـــجـــاد 
الــحــلــول لــكــل قــضــاء وحــــده واتــخــاذ 

القرارات الالزمة في هذا الموضوع.
الجميع  الوطن يناشد  إن  وأخيرا، 
ومـــــا عــلــيــنــا اال الـــتـــواضـــع والـــتـــنـــازل 
عــن كبريائنا والــتــخــلــي عــن األنــانــيــة 
والمطلوب قليال من الهدوء والتروي 
والــعــمــل بــصــمــت فـــي ســبــيــل وحـــدة 
الصف وتحّمل المسؤولية والتضحية 
رحمة  الحلول  ايجاد  في  والمساعدة 
بالناس واعــادة االمــل اليهم في بناء 
البلد والحفاظ على االجيال الصاعدة 
وحماية المؤسسات الوطنية ودعمها 

للوقوف بوجه التيارات المتطرفة".

ـــــــوزراء  اس��ت��ق��ب��ل رئـــيـــس مــجــلــس ال
تمام سالم، في السرايا أمس، وزيرة 
ألــيــس شطبيني  المهجرين  شـــؤون 
التي قالت بعد اللقاء: "إن الزيارة هي 
لتقديم التهنئة لمناسبة عيد الفطر 
ولـــدعـــم دولــــة الــرئــيــس فـــي مــواقــفــه 
وطـــريـــقـــة تــفــكــيــره وتـــصـــرفـــاتـــه في 

مجلس الوزراء".
ـــــة  وأضـــــــافـــــــت: "طــــلــــبــــت مـــــن دول
لدرس  أشخاصا  ف 

ّ
يكل أن  الرئيس 

فهي  وفحواها،  الوكالة  كلمة  معنى 
الدستور  دســتــوريــة.  قضية  ليست 
قــــال إن الــصــالحــيــات تـــنـــاط وكــالــة 
يــعــد شخصا  الـــذي  ـــــوزراء  ال بمجلس 
لــيــس شخصا طبيعيا.  مــعــنــويــا. هــو 
والــــدراســــة الــتــي يــجــب أن تــتــم هي 
حول صالحية المجلس أو الشخص 
المعنوي وكيف تدار بصفته وكيال.

إن الفريق اآلخر يتكلم دائما على 
الشراكة  أقــول أن عقد  أنا  الشراكة، 
يختلف تماما عن عقد الوكالة، نحن 
شــركــاء فــي الــبــلــد وفـــي الــدولــة وفــي 
لبنان، ولكن في ما خص وكالتنا عن 
غياب رئيس الجمهورية، هي وكالة 

وغير شراكة".

السفير اإليراني
اإليراني  السفير  ســالم  واستقبل 
محمد فتحعلي الذي قال بعد اللقاء: 
السياسية  الــتــطــورات  عــن  "تحدثنا 
الجارية من حولنا في هذه المنطقة. 
وقــدمــنــا الـــى دولــتــه شــرحــا مختصرًا 
حــــــول اإلتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الـــــــذي تــم 
أملنا  عن  وعبرنا  أخيرًا  إليه  التوصل 
فــي أن يــكــون لــهــذا اإلتـــفـــاق اآلفـــاق 

اإليـــجـــابـــيـــة الـــطـــيـــبـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــمــنــطــقــة بــرمــتــهــا، وأكـــدنـــا أن هــذا 
اإلنــــجــــاز هــــو بـــرســـم كــــل الــمــنــطــقــة. 
نتمنى ان تتمكن دول هذه المنطقة 
وحـــكـــومـــاتـــهـــا وشـــعـــوبـــهـــا مــــن خـــالل 
المساعي  وتكثيف  الجهود  تضافر 
لمكافحة  تــتــصــدى  أن  الــمــشــتــركــة 
األخطار المشتركة والعدو المشترك 
الــذي يهدد دول هذه المنطقة في 

حاضرها ومستقبلها ومصيرها.
نـــحـــن نـــــرى ان الــمــنــطــقــة تـــواجـــه 

اليوم عدوين أساسيين هما وجهان 
لعملة واحــدة، العدو األول هو التيار 
الـــتـــكـــفـــيـــري والــــثــــانــــي هـــــو الـــكـــيـــان 
الــصــهــيــونــي. ونــحــن عــلــى ثــقــة تامة 
والسديدة  اإليجابية  اآلثـــار  من  بأنه 
لهذا اإلتفاق النووي فتح آفاق رحبة 
ومؤاتية في المستقبل القريب أمام 
مزيد مــن الــتــعــاون والــتــآزر بين دول 

هذه المنطقة".

وفد الماني
ثــــم اســتــقــبــل وفــــــدا الـــمـــانـــيـــا مــن 
"المؤسسة المصرفية األلمانية" في 
حضور رئيس الهيئات اإلقتصادية 

الـــوزيـــر الــســابــق عــدنــان الــقــصــار، ثم 
النائب العام التمييزي سمير حمود.

االعـــالم  وزيـــر  التقى  الظهر  وبــعــد 
رمــــــزي جـــريـــج الــــــذي قــــــال: "أعـــربـــت 
وتأييدي  معه  تضامني  عن  لدولته 
ودعــــمــــي لـــلـــمـــواقـــف الــــتــــي اتـــخـــذهـــا 
الـــوزراء، في ما  ويتخذها في مجلس 
التخاذ  المعتمدة  بالمقاربة  يتعلق 

القرارات في ظل الشغور الرئاسي.
رئـــيـــس  انـــــتـــــخـــــاب  تـــعـــطـــيـــل  إن 
الــجــمــهــوريــة مــن طــريــق االحــجــام عن 
حضور جلسات انتخاب الرئيس هو 
ضربة للمشاركة المسيحية على رأس 
وللميثاق  للدستور  وانتهاك  الدولة 
الى صالحيات  بالنسبة  أما  الوطني. 
رئيس الجمهورية أثناء فترة الشغور 
الرئاسي، فهناك صالحيات لصيقة 
بــشــخــص رئــيــس الــجــمــهــوريــة منها 
تــــــرؤس مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وتـــــرؤس 
االحتفاالت الرسمية، ومنح األوسمة، 
كل  الــســفــراء.  واعتماد  العفو،  ومنح 
برئيس  لصيقة  الــصــالحــيــات  هـــذه 
مجلس  الـــى  تنتقل  وال  الجمهورية 

الوزراء. 
الصالحيات  هـــذه  الـــى  وبالنسبة 
المنتقلة الى الحكومة بسبب الشغور 
الرئاسي، اعتمد دولة الرئيس سالم 
الــتــوافــق ولـــم يــلــجــأ الـــى الــتــصــويــت. 
وعـــلـــى أســـــاس هــــذا الـــتـــوافـــق تمت 

انجازات كثيرة.
وأخشى ما أخشاه أن يتخذ دولة 
الرئيس قرارًا صعبًا يحافظ ربما على 
هيبة الحكومة وعلى كرامته ورصيده 
ـــســـرايـــا  ال زوار  ومــــــن  الــــشــــخــــصــــي". 

الدكتور هشام نشابة.

ال  وتجعلنا  المنفتحة  مشرقيتنا 
معقل  آخــر  عن  اليوم  بعد  نتراجع 
لحريتنا في لبنان أو آخر خط من 

خطوط ذاتيتنا".
نعمة  النائب  ســأل  جهته،  مــن 
الـــلـــه ابــــي نـــصـــر: "هــــل الــمــطــلــوب 
الــلــبــنــانــيــة  الـــتـــجـــربـــة  تـــفـــشـــل  أن 
الــفــريــدة مــن نــوعــهــا؟"، معتبرا ان 
المسيحيين  حــق  فــي  "اإلجـــحـــاف 
مــــن جـــــــراء قــــوانــــيــــن االنـــتـــخـــابـــات 
النيابية، وقضم بعض صالحيات 
اعتماد  وعــدم  الجمهورية  رئيس 
مــبــدأ اإلنــمــاء الــمــتــوازن والــتــالعــب 
بـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة الـــبـــلـــد لــمــصــلــحــة 
تلك،  حساب  على  الطائفة  هــذه 
حقوقهم  المغتربين  إعطاء  وعــدم 
الطبيعية، في استعادة الجنسية 
واإلقتراع والترشح وتمثيلهم في 
الــمــجــلــس الــنــيــابــي أســــوة بــمــا هو 
مــعــمــول بـــه فـــي الــكــثــيــر مـــن دول 
الــعــالــم، كــلــهــا عــوامــل تــؤثــر سلبا 
عــلــى مــيــثــاق الــعــيــش الــمــشــتــرك، 
وبالصيغة،  بــه  متمسكون  لكننا 
وسنعمل جاهدين على تطويرها 
الدستورية،  من خالل مؤسساتنا 
انــطــالقــا مــن مــبــدأ ال شــرعــيــة ألي 

ســلــطــة تــنــاقــض مــيــثــاق الــعــيــش 
المشترك".

"الــمــحــافــظــة  ان  الـــــى  وخـــلـــص 
على األقليات في لبنان والمشرق 
الـــعـــربـــي هـــي مــســؤولــيــة األنــظــمــة 
ا بتطبيق مــبــدأ الــمــســاواة في  بــدء
الــــحــــقــــوق والـــــواجـــــبـــــات بـــيـــن كــل 
الــمــواطــنــيــن، كلنا ســواســيــة أمــام 
الــقــانــون، فليس هــنــاك ابــن ست 
وابــــــن جــــاريــــة. اإلنــــمــــاء يـــجـــب أن 
المناطق،  كــل  فــي  متوازنا  يكون 
فـــال تــمــيــيــز بــيــن مــنــطــقــة وأخــــرى 
إنـــمـــائـــيـــا، وال بــيــن مـــواطـــن وآخـــر 
القرار.  ومراكز  الدولة  إدارات  في 
المشترك  العيش  يتحقق  هــكــذا 
بـــيـــن الــمــســيــحــيــيــن والــمــســلــمــيــن 

وهكذا تبنى األوطان".
وتـــخـــلـــلـــت الــــمــــؤتــــمــــر كـــلـــمـــات 
سمير  المارونية  الرابطة  لرئيس 
ـــلـــمـــع، ورئــــيــــس الــمــجــلــس  ـــــي ال أب
الــــعــــام الــــمــــارونــــي وديـــــع الــــخــــازن، 
إّده،  مـــيـــشـــال  الـــســـابـــق  والـــــوزيـــــر 
والـــمـــطـــران ارســيــنــي ســوكــولــوف 
مــمــثــال بــطــريــرك مــوســكــو وعــمــوم 
 الروسيا والسفير البابوي غبريالي

كاتشا.
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األزمة تتفاقم بين بلدية زحلة واملطرانية
هل تقوم مدافن الكهنة أم تنفجر مع التمثال؟

فرعون يف مؤتمر الجامعة الثقافية:
نحاول احتراف السياحة االغترابية

زحلة – "النهار"

ت���ف���اق���م���ت االزم���������ة ال����ت����ي ن��ش��ب��ت 
ب��ي��ن راع���ي اب��رش��ي��ة ال��ف��رزل وزح��ل��ة 
عصام  ال��م��ط��ران  الكاثوليك  ل��ل��روم 
دروي����ش م��ن ج��ه��ة، وب��ل��دي��ة زحلة 
- معلقة وتعنايل من جهة أخرى، 
ح���ول م��ش��روع "ال��ح��دي��ق��ة وم��داف��ن 
ينفذه  ال��ذي  والكهنة"  االساقفة 
ال����م����ط����ران دروي���������ش ف�����ي ال��ج��ه��ة 
الخلفية لكاتدرائية سيدة النجاة، 

إلى حّد تدخل عناصر الدرك.
البلدية الى تنفيذ  ب��ادرت  فقد 
ما كانت أعلنت عنه في بيان عام 
ال����ى ال��زح��ل��ي��ي��ن، وم����ع ان��ت��ه��اء ب��ن��اء 
ج����دران ال��دع��م ح���ول ال��ك��ات��درائ��ي��ة 
توجهت  الحفر،  أع��م��ال  تلت  التي 
تطلب  البقاع  محافظ  عبر  ب��ان��ذار 
فيه وقف االعمال القائمة "بشكل 
عامة  ام��اك  للقانون" على  مخالف 
ب��ل��دي��ة، وم���ن دون ت��رخ��ي��ص على 
المطرانية،  تمتلكه  ال���ذي  ال��ع��ق��ار 
على ما سبق وشرحته البلدية في 

بيانها، ونفذته بواسطة الدرك. 
وك�����ان�����ت االزم���������ة ت���ف���ج���رت ف��ي 
ال���ع���ل���ن، م����ع ال���ه���ج���وم ال������ذي ش��ّن��ه 
ال����م����ط����ران دروي��������ش ع���ل���ى ب��ل��دي��ة 
عدة،  ملفات  في  لتقصيرها  زحلة 
وق������ال ان���ه���ا "ن����ائ����م����ة"، ف����ي ك��ل��م��ة 

أل��ق��اه��ا خ���ال ع��ش��اء خ���اص وج��رى 
البلدية  ف��رّدت  اعاميًا،  تسويقها 
ببيان، وزعته على وسائل االعام، 
وخ����ّص����ت االش����غ����ال ال���ق���ائ���م���ة ف��ي 
ك��ات��درائ��ي��ة س��ي��دة ال��ن��ج��اة بفقرة 
ت��ح��ت ع���ن���وان "اس��ت��ب��اح��ة االم����اك 

العامة وتعديات أخرى". 
ولكن ال شيء يختصر الكباش 
الكثلكة،  م��دي��ن��ة  ت��ش��ه��ده  ال����ذي 
ال��روم  م��داف��ن مطارنة طائفة  ف��وق 
ال��ك��اث��ول��ي��ك وك��ه��ن��ت��ه��ا، أك��ث��ر من 
مشهد عناصر من الدرك يتكئون 
الشعبية"  "الكتلة  مقّر  مبنى  على 
لرئيس  ترتفع فوقه ص��ورة  ال��ذي 
ال��ك��ت��ل��ة ال��ن��ائ��ب وال����وزي����ر ال��س��اب��ق 
الياس سكاف، ال يفصلهم سوى 
عرض شارع عن كاتدرائية سيدة 
للروم  زحلة  مطرانية  مقّر  ال��ن��ج��اة، 
االشغال  ورش��ة  حيث  الكاثوليك، 
متوقفة على خراب وج��دران دعم. 
المشهد،  ب��ه��ذا  تعبر  ب��س��ي��ارة  واذ 
عن  مستفسرًا  سائقها  فيتوقف 
الموقف من رفيق سابق للدركيين 
ك�����ان ي���ق���ف م���ع���ه���م، ي��س��ت��م��ع م��ن��ه 
وسرعان ما يفقد اهتمامه ويمضي 

قائًا "كواتلة ببعضهم".
كيف ستنتهي األزمة الجديدة؟ 
أعلنته  ك��ان��ت  بما  ماضية  البلدية 
"وق����ف االع���م���ال ال���ى ح��ي��ن التقيد 

ب��ال��ق��وان��ي��ن، ب���اع���ادة ال���ح���ال ال���ى ما 
ك���ان���ت ع��ل��ي��ه ق��ب��ل ال���ح���ف���ري���ات في 
االم�����اك ال���ع���ام���ة، وال���ت���ق���دم بطلب 
اقامتها  المنوي  لألعمال  ترخيص 
ع����ل����ى ام��������اك ال����م����ط����ران����ي����ة م���رف���ق���ًا 
بالخرائط الازمة وكل ما هو مطلوب 
قانونًا". من جهته اكتفى المطران 
ع���ص���ام دروي������ش ف���ي ات���ص���ال معه 
بالقول "ال تعليق حاليا". واضاف: 
"م��ش��ك��ات م��ث��ل ت��ل��ك ت��ح��ت��اج ال��ى 
الكثير من الهدوء والروية، وان نرى 

اين مصلحة المدينة".
ال���ث���ان���ي م����ن آب ال���م���ق���ب���ل، ه��و 
م���وع���د االح���ت���ف���ال ال�����ذي دع����ا ال��ي��ه 
ال���م���ط���ران دروي������ش ل���رف���ع ال��س��ت��ار 
ان��دره  ال��م��ط��ران  ع��ن تمثال سلفه 
ح���داد "ال����ذي أق��ي��م وف���اء لجهوده 
ات�����ه أث����ن����اء  وت���ض���ح���ي���ات���ه وع�����ط�����اء
وهو  االب��رش��ي��ة"،  مسؤولية  توليه 
يكون  أن  يفترض  ال��ذي  التمثال 
الحديقة  ف��ي  سيرتفع  نصب  اول 
التي ستقام فوق مدافن االساقفة 
والكهنة، فهل يكون موعدًا أيضًا 
ل��ت��ه��ب ال��ع��اص��ف��ة ب��ع��د ه������دوء؟ ام 
ت��ك��ون االم�����ور ق���د ج���رت لفلفتها 
وخ��ص��وص��ًا أن ث��م��ة اج��ت��م��اع��ًا نهار 
المدينة  اساقفة  لمجلس  االثنين 
س��ي��ح��ض��ره رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة وع��دد 

من أعضائها. 

ش�������ارك وزي�������ر ال���س���ي���اح���ة م��ي��ش��ال 
فرعون في مؤتمر نظمته "الجامعة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ف���ي ال��ع��ال��م"، 
ف��ي م��رك��ز س��ي��دة ال��ح��ص��ن – فتقا 
- ك�����س�����روان، ف����ي ح���ض���ور س���ف���راء 
ت��ش��ي��ك��ي��ا س���اف���ات���و ب����ل����وك ك��وم��ب��ا 
وال��م��ك��س��ي��ك ج��ي��م غ��ارس��ي��ا ام����ارال 
وإس��ب��ان��ي��ا م��ي��اغ��روس ه��ي��رن��ان��دو، 
للمغتربين  ال���ع���ام  ال��م��دي��ر  وم��م��ث��ل 
القنصل جميل الدويهي، ورئيس 
ف��ارس،  خ��وري  أليخاندرو  الجامعة 
وأمينها العام طوني قديسي، ونحو 
200 شاب وشابة من أصل لبناني 

يزورون لبنان حاليًا.
الشباب  "مؤتمر  رئيسة  اعتبرت 
االغ�����ت�����راب�����ي ف�����ي ال����ع����ال����م" ن��س��ري��ن 
يحتاج  لبنان  "ال��وض��ع في  أن  إسبر، 
إل���ى ت��ص��اه��ر ك���ل اب��ن��ائ��ه، مقيمين 
ومغتربين، وال سيما الشباب منهم". 
في  هجرة  ثمة  أن  "الحظنا  وق��ال��ت: 
ات���ج���اه ال���ع���ال���م ون���ق���وم ن��ح��ن ب��ع��ودة 

معاكسة لنعطي صورة إيجابية".
وش��ك��ر ق��دي��س��ي وزي���ر السياحة 
على ال��دور ال��ذي ق��ام به "خصوصًا 
ف����ي ع��م��ل��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذه ال��رح��ل��ة 

للشباب بهدف التعلق بالجذور".
ث��م ك��ان��ت ك��ل��م��ة ل��ف��رع��ون ال��ذي 
أب��ع��اد كثيرة  المؤتمر  "ل��ه��ذا  ق���ال: 
وإنسانية  واغ��ت��راب��ي��ة  وط��ن��ي��ة  منها 

وع��اط��ف��ي��ة ت��م��س ك���ل ش��خ��ص منا 
في صميم قلبه. ونراه كل يوم في 
المهمة  الكبيرة  االغترابية  الحركة 
يكتشفوا  لكي  والمغتربين  للبنان 
المقدسة في  واالراض����ي  ج��ذوره��م 
ل���ب���ن���ان، وف�����ي ال����وق����ت ن��ف��س��ه ك��ل 
شخص منهم لديه قصته الخاصة 
نفسه  والتأثير  بقريته،  المتعلقة 
ح��ص��ل ل���وزي���ر خ��ارج��ي��ة االرج��ن��ت��ي��ن 
ع��ن��دم��ا ت��ف��ق��د ق��ري��ت��ه، أو لشخص 
نفسه،  للسبب  ق��ري��ت��ه  ال���ى  ذه���ب 
وه�����ي ال���ق���ص���ة ن��ف��س��ه��ا ل��ل��س��ف��ي��رة 
االوروغوينية من اصل لبناني التي 
كانت ت��راف��ق شابًا م��ن االوروغ���واي 

كان يتفقد قريته ومنزل جده وجد 
جده في تشابه كبير".

أض�������اف: "إن����ه����ا ق���ص���ة إن��س��ان��ي��ة 
ك���ب���ي���رة ل���ه���ا أب����ع����اده����ا ع���ل���ى أك��ث��ر 
م���ن ص��ع��ي��د، وع��ن��دم��ا رت��ب��ن��ا االم���ور 
ال��س��ي��اح��ي��ة وال���ت���ط���ور ال��س��ي��اح��ي، 
ك��ل هذه  ع��ن كيفية ض��ّم  تحدثنا 
األب���ع���اد. ن���ح���اول اح���ت���راف م��وض��وع 
السياحة االغ��ت��راب��ي��ة، وه��و ج��زء من 
ال��س��ي��اس��ة االغ���ت���راب���ي���ة وال��س��ي��اح��ة 
ال���م���س���ت���دام���ة ع���ب���ر إي����ج����اد ال���ب���رام���ج 
السياحية والبحث في سبل تنظيم 
ه��ذا االغ��ت��راب ال��ذي يملك طاقات 

وفرصًا تغني لبنان المقيم".

)دانييل خياط( االشغال متوقفة في حديقة االساقفة في زحلة أمس.  

الوزير فرعون خالل المؤتمر في مركز سيدة الحصن.  )اميل عيد(

ت��ن��ه��ي أزم������ة ال���ن���ف���اي���ات أس��ب��وع��ه��ا 
الي����ج����اد  م�������ح�������اوالت  وس��������ط  االول 
عن  للتخفيف  م��وق��ت��ة،  وان  ح��ل��ول، 
اللبنانيين بعض همومهم، خصوصا 
ان ت��داع��ي��ات ت��راك��م ال��ن��ف��اي��ات في 
ام��راض��ًا وك���وارث  ال���ش���وارع ستظهر 
للنفايات  البعض  ح��رق  يزيد  بيئية 
البيئة  زار وزي��ر  م��ن خطرها. وأم��س 
في  الكتائب  بيت  المشنوق  محمد 
الكتائب  رئ��ي��س  وال��ت��ق��ى  الصيفي 
ف��ي حضور  الجميل  ال��ن��ائ��ب س��ام��ي 
رؤس��اء االت��ح��ادات البلدية في جبل 
ل��ب��ن��ان وه���م رئ��ي��س��ة ات��ح��اد ب��ل��دي��ات 
اب��و ش��رف ورئيس  المر  ميرنا  المتن 
نوفل  نهاد  كسروان  بلديات  اتحاد 
ورئيس اتحاد ساحل المتن الجنوبي 
ريمون سمعان رئيس اتحاد بلديات 

المتن االعلى كريم سركيس. وعدد 
من القيادات الكتائبية.

وأشار المشنوق الى ان "االجتماع 
رك�������ز ع����ل����ى ت����أم����ي����ن أم�����اك�����ن ل����رص 
النفايات بعد توليفها في باالت في 
في  ل��ه��ا  النهائية  المعالجة  ان��ت��ظ��ار 

مطامر تتوالها الدولة".
وأع��ل��ن ان���ه "ت���م االت���ف���اق ع��ل��ى ان 

مجموعة  ب��ي��ن  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  ت��خ��ت��ار 
ام���اك���ن م��ق��ت��رح��ة م���ن م��ق��ال��ع وغ��ي��ره��ا 
موقتة  لفترة  فيها  النفايات  لوضع 
ال ت��ت��ج��اوز ال����9 أش���ه���ر"، ش��ارح��ًا ان��ه 
س��ي��ط��ل��ب م���ن ال��م��ت��ع��ه��دي��ن ال��ذي��ن 
سيفوزون بالمناقصة، التي سيعلن 
يتعهدوا  أن  ي��وم��ا،   15 خ���ال  عنها 
برفع هذه النفايات وطمرها بحسب 

االصول المقررة في العقود.
ول��ف��ت ال����ى ان "ه����ذه االج������راءات 
ع��دد من  ستساعد في حل مشكلة 
االقضية"، آما حصول تجاوب منها 
التي ستوضع  االماكن  نختار  عندما 
ف��ي��ه��ا ال��ن��ف��اي��ات ال��م��ع��ال��ج��ة ب��ص��ورة 
موقتة". وتمنى ان تعقد اجتماعات 
أخرى كي نخفف أزمة النفايات في 

كل المناطق.
وق�������ال: "ع���ن���دم���ا ن���خ���ت���ار االم���اك���ن 
ال���ع���م���ل���ي���ة  ن����ب����اش����ر  ان  ن���س���ت���ط���ي���ع 
ف�����ورا ب��ال��ت��ف��اه��م م���ع م��ج��ل��س االن���م���اء 
واالعمار"، موضحا "اننا لن نلجأ الى 
الشرطة ولن نقوم بأي عمل بالقوة، 
ول���ك���ن ن���ح���ن ن��ع��ت��م��د ع���ل���ى ت���ج���اوب 
االه���ال���ي وال��ب��ل��دي��ات، وال س��ي��م��ا ان 
االزمة قائمة لدى الجميع ونعمل معا 

على اخراجها من عنق الزجاجة".
الجميل أسفه "ألن  أب��دى  ب���دوره 
بمناقشة  يسمح  ل��م  ال����وزراء  مجلس 
أزم���ة ال��ن��ف��اي��ات وات��خ��اذ ق����رارات في 
ش��أن��ه��ا". واض����اف: "ع��ي��ب ان نترك 
ال���ن���اس ب��ه��ذا ال��ش��ك��ل ال���ى ال��ث��ل��ث��اء، 
البيئة ثاثة  وزي���ر  ن��ت��رك  أن  وع��ي��ب 

أيام من دون شعور بالمسؤولية".
وأض������������اف: "م�������ا اك���ت���ش���ف���ن���اه ه��و 
اسقاط أهم بند في دفتر الشروط، 
ال���دول���ة ان ت��ؤم��ن  وم���ف���اده ان ع��ل��ى 
ام��اك��ن ال��ط��م��ر ف��ي ح���ال ل��م تتمكن 
الى  الف��ت��ا  تأمينها"،  م��ن  ال��ش��رك��ات 
ان معركة الكتائب رك��زت على كل 
هذه النقاط، ولكن ربما سقط البند 

سهوا ولم يرد في دفتر الشروط.
البلديات  "رؤس��اء  الجميل  وشكر 
الذين يتحملون المسؤولية عن كل 
ال���ن���اس، وك���ل ال��ح��رص��اء ع��ل��ى صحة 

الناس".

وزارة الزراعة تحّذر
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ط��ل��ب وزي��ر 

ال����زراع����ة اك�����رم ش��ه��ي��ب م���ن جميع 
ال��ب��ل��دي��ات وات���ح���اد ال��ب��ل��دي��ات ع��دم 
رم�����ي ال���ن���ف���اي���ات ف����ي ال���م���س���اح���ات 
الحرجية التابعة لها وعدم حرقها أو 
طمرها لما فيه من اثر سلبي عليها 
والتسبب  البيئي  ال��ت��ل��وث  لناحية 

بحرائق الغابات.
ال��م��خ��ال��ف��ي��ن م���ن تطبيق  وح�����ذر 
ال��ق��وان��ي��ن ال��م��رع��ي��ة االج�����راء واح��ال��ة 
المرتكبين على القضاء المختص.

عكار ترفض نفايات العاصمة
ب��ع��د ال���ح���دي���ث ع���ن ام���ك���ان نقل 
ال��ن��ف��اي��ات ال���ى ع��ك��ار، زار ال��ن��ائ��ب��ان 
هادي حبيش ومعين المرعبي وزير 
وناقشوا  المشنوق،  نهاد  الداخلية 
ال���ش���ؤون ال��م��ت��ص��ل��ة ب���أوض���اع ع��ك��ار 
وان��م��ائ��ه��ا، وخصوصا ف��ي م��ا يجري 
النفايات من  م��ن ح��دي��ث ع��ن نقل 

بيروت الى هذه المنطقة.
وق�����ال ال��م��رع��ب��ي: "ن��ق��ل��ن��ا ب��اس��م 
ن������واب ع���ك���ار رف���ض���ه���م ألي ك���ام 
ع��ل��ى ام���ك���ان ن��ق��ل ال��ن��ف��اي��ات ال��ى 
ع��ك��ار ت��ح��ت اي ذرائ������ع، واط��ل��ع��ن��ا 
الهمايونية  ال��ق��رارات  على  ال��وزي��ر 
ال���ت���ي ح�����اول ان ي��س��وق��ه��ا رئ��ي��س 
بلدية بيروت بال حمد والتي هي 
ق����رارات غ��ي��ر ش��رع��ي��ة ول��ي��س��ت من 

صاحياته".
ون����ق����ل ع����ن ال���م���ش���ن���وق ت��ف��ه��م��ه 
ال��ك��ام��ل ل��م��واق��ف ن����واب ع��ك��ار وان 
"رئيس بلدية بيروت ليس مخواًل 
ان ي��وق��ع ات���ف���اق���ات ك���ه���ذه، وث��م��ة 
بيروت  بمحافظ  منوطة  صاحيات 
وث���م���ة ت���ق���اري���ر ع���ن اآلث������ار ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الصحية  المواصفات  أخذ  وض��رورة 

في االعتبار.

الوزير المشنوق يتحدث بعد االجتماع وبدا الى يساره النائب الجميل والى يمينه رئيسة اتحاد بلديات المتن السيدة ميرنا 
المر ابو شرف.

املشنـوق تابـع أزمة النفايات وحلٌّ موّقت لـ 9 أشهر
شهّيب يحّذر من طمرها يف األحراج وعكار ترفضها

محمد المشنوق: عندما 
نختار االماكن نستطيع 
ان نباشر العملية فورًا 

بالتفاهم مع مجلس 
االنماء واالعمار

األحرار: أزمة النفايات غير مسبوقة
وعلى الحكومة أن تحزم أمرها 

يوحنا من نيويورك: دعوا شعبنا يعيش
حماية املسيحيين وغيرهم بإحالل السالم

ط���ال���ب ح����زب ال��وط��ن��ي��ي��ن االح�����رار  
ب��م��رش��ح رئ���اس���ي ت��واف��ق��ي يلتقي 

حوله فريقا 8 و 14 آذار.
ع��ق��د ال��ح��زب اج��ت��م��اع��ه ال����دوري 
دوري  ال����ن����ائ����ب  ب����رئ����اس����ة  ام�������س 
بيان: "يتأكد  شمعون، وق��ال في 
ال���ن���ص���اب ي��رت��ك��ب��ون  ان م��ع��ط��ل��ي 
ج��ري��م��ة ف��ي ح��ق ال��وط��ن وال��دول��ة. 
ول��ي��س م��ص��ادف��ة أن ت��ش��ل بقية 
مؤسسات الدولة وتتفاقم األزمات 
وي��ت��ه��دد ال��ك��ي��ان وس���ط الم��ب��االة 
الوطني  التيار   - الله  ح��زب  فريق 
ف��ي سياسته  ال���ذي يمضي  ال��ح��ر 

الهدامة".
واذ اش���ار ال���ى ان���ه "ال ن���دري ما 

ال��ره��ان على  إذا ك��ان م��ن الممكن 
النووي  االتفاق  توقيع  بعد  اي��ران 
ل���ت���ط���ل���ب م�����ن ال����ف����ري����ق ال��م��ع��ط��ل 
السلبية"،  ل��م��م��ارس��ات��ه  ح��د  وض��ع 
ح���ّم���ل "ه������ذا ال���ف���ري���ق م��س��ؤول��ي��ة 
ال��ت��داع��ي��ات ال��ك��ث��ي��رة ع��ل��ى ال��وط��ن 
"الخروج  منه  طالبا  والمواطنين"، 
في  وال��دخ��ول  السلبي  موقفه  من 
دينامية البحث عن مرشح توافقي 
و   8 فريقي  من  يلتقي حوله كل 

14 آذار".
وأس�����ف ألزم�����ة ال��ن��ف��اي��ات "غ��ي��ر 
الطبيعية  الظروف  في  المسبوقة 
والتي عجزت الحكومة عن تفاديها 
على رغم الوقت الكافي"، مناشدًا 

"الحكومة ان تحزم أمرها بعيدًا من 
الشلل الذي يهددها وان تتصدى 
بسرعة لهذه األزمة قبل أن تصبح 
مستعصية، وان تلك المشكلة لم 
تكن لتحصل لو طبقت الامركزية 
اإلداري��������ة وه����ي ب��ن��د أس���اس���ي من 
بنود اتفاق الطائف الذي نتشبث 
بتطبيقه أكثر من أي يوم مضى".

والح�������ظ  ان���ه���ا "ل���ي���س���ت ال���م���رة 
االولى يتعّرض فيها رعايا أجانب 
بها  تتحكم  مناطق  وف��ي  للخطف 
ميليشيات األمر الواقع"، الفتا الى 
ان "التشيكيين خطفوا في البقاع 
األمنية مما يدل  الخطة  رغ��م  على 

على طول باع الخاطفين".

ف������ي ب�����ي�����ان ل����ب����ط����ري����رك����ي����ة ال��������روم 
يوحنا  ال��ب��ط��ري��رك  أن  األرث���وذك���س 
ال���ع���اش���ر ت�����رأس اج���ت���م���اع ال��ج��م��ع��ي��ة 
نيويورك وسائر  ألبرشية  العمومية 
أم���ي���رك���ا ال���ش���م���ال���ي���ة، ال������ذي ح��ض��ره 
وممثلون  وكهنة  وأساقفة  مطارنة 
االنطاكية  األبرشية  رعايا  عن كافة 
كلمة  وال��ق��ى  الشمالية.  اميركا  ف��ي 
ع����ن واق�������ع األب����رش����ي����ة ه����ن����اك وع���ن 
األن��ط��اك��ي��ة، تخللها عرض  ال��وح��دة 
ف��ي��ل��م ع���ن واق����ع ال���دم���ار ف���ي س��وري��ا 
وع�����ن ج���ه���ود ال���ع���م���ل اإلغ�����اث�����ي ف��ي 

البطريركية وحاجاته.
ثم تناول واقع الوجود المسيحي 
ف���ي ال���ش���رق واألوض�������اع االق��ل��ي��م��ي��ة، 
قال: "من هنا من هذا المكان أطلق 
ص���وت���ي ش���رق���ًا وغ����رب����ًا وأق�������ول ل��ك��ل 
ال��ع��ال��م: دع��ون��ا نعيش، دع��وا شعبنا 
يعيش وال تجعلوا هذا المشرق حلبة 
م��ا يجري ف��ي أرض��ن��ا هو  للصراعات. 

إرهاب أعمى لم نعتده.
إن  للدنيا  لنقول  ال��ي��وم  هنا  نحن 
هذا  ب��ت��راب  معجونون  المسيحيين 
ال���م���ش���رق. ال��م��س��ي��ح��ي��ون ه���م قطعة 
م��ن ق��ل��ب دي��ارن��ا وه���ي منهم قطعة 
م���ن ق��ل��ب. ن��ح��ن ال ن��ه��اب ال��ش��ه��ادة 
ليسوع المسيح في كل زمان ومكان 
ولكننا في الوقت عينه أبناء السام 
وعجنة ب��اذر ال��س��ام. لدينا ي��ا إخ��وة 
مطارنة وكهنة يقبعون في الخطف 
منذ أكثر من سنتين وس��ط صمت 
دولي مخز ومعيب وهما مطرانا حلب 
يوحنا ابرهيم وبولس يازجي. ولدينا 

ك��ه��ن��ة وره����ب����ان وراه�����ب�����ات وش��ع��ب 
وش������ه������داء ذن���ب���ه���م ال����وح����ي����د أن���ه���م 
لدينا  مسيحية.  ك��ي��ن��ون��ة  ي��ح��م��ل��ون 
إخ����وة أج���ب���روا ع��ل��ى ال��ه��ج��رة وآخ����رون 
أناس  لدينا  الجزية.  عليهم  فرضت 
وهم  أيديهم  على  قلوبهم  يحملون 
يقطنون تحت مرمى الصواريخ التي 
ل���م ت���وف���ر ال م���درس���ة وال م��دن��ي��ا وال 
عسكريًا ف��ي دمشق وف��ي ك��ل بقاع 
لبنان يئن تحت جمر  سوريا. لدينا 
ح��س��اب��ات ال��خ��ارج ول��ظ��ى ال��ص��راع��ات 
وح����م����ى ال�����ف�����راغ ال����دس����ت����وري ون����ار 

الخطف أيضًا.
ع�������ن ح���م���اي���ة  ن����ت����ك����ل����م  ن�����ح�����ن ال 
ل��ل��م��س��ي��ح��ي��ي��ن وك�����أن ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن 
ه����م ف���ئ���وي���ون، وك���أن���ه���م م��ن��ع��زل��ون 
ع����ن غ���ي���ره���م. ن���ح���ن ن����ؤك����د ون���ق���ول 
ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن وغ��ي��ره��م  إن ح���م���اي���ة 
ه���ي ب���إح���ال ال���س���ام ف���ي رب��وع��ه��م. 
ح��م��اي��ة ه���ذا ال��م��ش��رق ت��ك��ون بغرس 
ال��زي��ت��ون وت��ع��زي��ز أس���س ال��س��ام وال 
الساح  بدفق  وال  بالطائرات  ال  تتم 
ل��ي��ق��ص��ف م���دن���ي���ي���ن ع�������زل. ح��م��اي��ة 
ال��ش��رق ون��اس��ه ت��ك��ون ب��إس��ك��ات ن��ار 
الحروب فيه. حمايته تكون بالنظر 
بعين اإلنسانية إلى كل ما يجري ال 

بعين المصالح".
وك�����ان ال��ب��ط��ري��رك ي��وح��ن��ا ال��ت��ق��ى 
قبيل الجمعة العمومية مجلس أمناء 
"الجمعيات المسيحية األرثوذكسية 
ال��خ��ي��ري��ة"، ون��ق��ل ال��ي��ه��م ص���ورًا حية 
لما يجري في سوريا وع��رض جهود 

البطريركية في العمل اإلغاثي. 

مؤتمر للمسيحيين العرب يف الواليات املتحدة
نّدد بمجازر "داعش"واإلرهاب الدافع إلى الهجرة 

ف����ي ن���ب���أ م����ن م��ي��ش��ي��غ��ن أن ص���وت 
ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن ال���ع���رب ف���ي ال���والي���ات 
المتحدة األميركية، ارتفع أن أوقفوا 
"داع������ش"، ون�����ددوا ب��أع��م��ال العنف 
ال���ت���ي ط����اول����ت ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن وغ��ي��ر 
ال��ع��راق  ف��ي  وخ��ص��وص��ًا  المسيحيين 

وسوريا.
وارت�������ف�������ع ال������ص������وت ف������ي م���ؤت���م���ر 
ال��������������������������������"CAMECT" )ال����م����ن����ظ����م����ة 
الكنائس  لمجموعة  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
الشرقية في أميركا( وأقيم المؤتمر 
في مدينة ساوثفيلد في ديترويت 
المؤتمر  وح��ّض��رت  ميشيغن.  والي��ة 
مع  بالتعاون  الكاثوليكية  المنظمة 
وجمعية  اللبنانية  ن��ورس��ات  محطة 
ع��ن  ب�����ال�����دف�����اع  ت���ع���ن���ى  ال����ت����ي   IDC
م��س��ي��ح��ي��ي ال�����ش�����رق. واس��ت��ض��اف��ت��ه 
الكنيسة الكلدانية برئاسة المطران 

فرنسيس قّابات.
وح������اض������ر ال�����دك�����ت�����ور غ����ري����غ����وري 
����م����ة 

ّ
س������ت������ان������ت������ون م�������ؤس�������س م����ن����ظ

"ج��ي��ن��وس��ي��د ووت����ش" ع��ن ال��ج��وان��ب 

ال���ق���ان���ون���ي���ة ل���ل���م���ج���ازر واالب�����������ادات، 
ووص��ف م��ا يجري على ي��د "داع��ش" 
إلى  وداع��ي��ا  "م��ج��زرة حقيقية"،  بأنه 
م��ح��اك��م��ة ت���ل���ك ال���ج���م���اع���ات ب��ح��س��ب 
ال�����ق�����وان�����ي�����ن ال�����دول�����ي�����ة وت���ع���وي���ض 

المتضّررين.
ادارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  وش��������ارك 
"ن����ورس����ات" ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل���"ت��ي��ل��ي 
ل���وم���ي���ار" ج�����اك ال���ك���ّاس���ي ف����ي ه���ذا 
عن  فيها  ت��ح��ّدث  بمداخلٍة  المؤتمر 
وع��ن  ال��ش��رق  ف��ي  المسيحية  ت��اري��خ 
تناقصت  ال��ت��ي  المسيحيين  أع���داد 
ال���ش���رق  ك����ل دول  ف����ي  ���ص���ت 

ّ
وت���ق���ل

األوس�����������ط". وأش��������ار ال������ى "خ����ط����ورة 
افراغ الشرق من المسيحيين الذين 
ي��ت��ع��ّرض��ون ل��ك��ل أن�����واع االض��ط��ه��اد 
والعنف واالرهاب والقتل مّما دفعهم 
الى الهجرة التي ليست أفضل حااًل 

من حالة من بقوا في أرضهم". 
وت���وّج���ه ال����ى ال���غ���رب: "ال ت��خ��اف��وا 
على المسيحيّين، ان تركوا الشرق، 
ب����ل خ����اف����وا ع���ل���ى ال����ش����رق ان ت��رك��ه 

المسيحيّيون". 
المنظمات  عمل  المؤتمر  وتناول 
وال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��أوض��اع 
المهجرين والمهاجرين من الشرق.  

وت��ح��دث ال��دك��ت��ور ادم����ون غريب 
االس������ت������اذ ال����م����ح����اض����ر ف�����ي ج���ام���ع���ة 
واش��ن��ط��ن ع���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 
والعاقة بين اإلسام والمسيحية في 
الشرق وتناول دور المسيحيين في 

النهضة العربية في كل المجاالت.
ب���ح���ل���ق���ة  االول  ال�������ي�������وم  وخ������ت������م 
ح�����وار ض���ّم���ت االس���اق���ف���ة غ��ري��غ��وري 
ب�������ات 

ّ
م�����ن�����ص�����وروف�����رن�����س�����ي�����س ق�������ا

وال����ك����ّاس����ي وال����م����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل�"نورسات" ريمون ناضر وتضمنت 

خاصة اعمال المؤتمر. 
وكان بطريرك الكلدان مار لويس 
س���اك���و ق����د أرس������ل رس����ال����ة م��س��ج��ل��ة 
أوض��اع  فيها  المؤتمرين، ش��رح  إل��ى 

المسيحيين في العراق.
مماثل  مؤتمر  المؤتمر  ه��ذا  ويلي 

في أيلول المقبل يعقد في لبنان.

جانب من المشاركين في مؤتمر المسيحيين العرب في الواليات المتحدة.

تقديمات طبية من الكتيبة اإليطالية

بنت جيبل - "النهار"

ق��������دم��������ت ق���������ي���������ادة ال����ك����ت����ي����ب����ة 
االي���ط���ال���ي���ة ف����ي ال���ق���ط���اع ال���غ���رب���ي 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمعية  ل��ل��ي��ون��ي��ف��ي��ل 
جورجو  س��ان  دي  كوستانتينيانو 
للمستشفى  طبية  هبة  االيطالية 
اللبناني  للجيش  التابع  العسكري 
ف�����ي ب�����ي�����روت ول���ل���ص���ل���ي���ب االح���م���ر 
اللبناني والمستشفى الحكومي في 
صور عبارة عن زجاجات من المصل 
وال���غ���ل���وك���وز. وت��س��ل��م��ه��ا م���ن ق��ائ��د 
القطاع الغربي الجنرال سالفاتوري 
ق��اع��دة شمع ممثلون  ف��ي  كوتشي 
ع����ن ال���م���ؤس���س���ات ال�����ث�����اث. وف���ي 
كوتشي  ال��ج��ن��رال  ال��ق��ى  المناسبة 
ال��ج��ه��ود اليومية  ك��ل��م��ة ح��ي��ا ف��ي��ه��ا 
االيطالية  الكتيبة  بها  تقوم  التي 

ل�����دع�����م ال����م����ؤس����س����ات وال����س����ك����ان 
المحليين.
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فرد يرتفع ِإلى مستوى قضّية
ّن 

َ
مام ِإنصاف أ

َ
 أ

ٌ
ة نصف المجتمع" باطلة

َ
ّن مقولة "المرأ

َ
ــُبـُت أ

ْ
َيــث

 ميزاُن المجتمع".
َ
ة
َ
"المرأ

ة هي النصف اآلخر"، بل 
َ
ــُبـُت بطالُن مقولة الرجل ِإّن "المرأ

ْ
وَيــث

ول وهو النصف اآلخر.
َ
نها النصف األ

َ
صل أ

َ
األ

 
ُ
ة الحبيبة

َ
والده، المرأ

َ
 أ

ُ
 منجبة

ُ
ة الزوجة

َ
ّم ُمنِجَبُته، المرأ

ُ
ة األ

َ
المرأ

ه، وهي 
ُ
ة الصديقة ملجأ

َ
ة الزميلة رافعُته، المرأ

َ
كُته، المرأ ُمـحـرِّ

 في حياته مهما تجّبر واّدعى.
ّ

الكل
رات 

ّ
ش

َ
ه. وعن المؤ

َ
ط

ُّ
َسل

َ
نه يقهرها باإِلهمال كي ُيـْبِقي ت

َ
سوى أ

 عن 
َ
ة
َ
 المرأ

ُ
فًا: تلك الـُمْبِعدة

ُّ
ل
َ
ـخ

َ
كثر المجتمعات ت

َ
ّن أ

َ
العالـمية أ

ها وتوعيَتها.
َ
م تربيَتها وتثقيف

ُّ
ن في التعل

َ
م أل

ُّ
التعل

هنا يــبرز حضور ناشطات في هذه الرسالة النبيلة، رسالة 
االلتزام بالقضية اإِلنسانية الكبرى: تعليُم الفتاة وتهيئُتها 

بالتربية والتثقيف. فما تقوم به ناشطاٌت بارزات في المجتمع 
ــْيــَبــُس 

َ
ِمُر حيثما ت

ْ
المدني، بـِإيماٍن ومثاَبرٍة وجهٍد متواصل، ُيث

ول. محاوالت الدُّ
خيرًا: الـبـاكستانية َمالال 

َ
ـا لبنان أ

َ
سّمي بينهنَّ اثنَتين زارت

ُ
أ

يوسف زاي، ومّي الريحاني ابنة لبنان. كلتاهما جاَءت من 
نَّ االلتزام 

َ
ها لقضية واحدة: أ

َ
س حيات بلٍد مـختلف لكنها تكرِّ

ى 
ّ
ـنـًا يْكسر الحواجز ويتخط  فرقًا َبــيِّ

ُ
فراد ُيــْحِدث

َ
اإِلنساني تجاه األ

قات. المعوِّ
 ِبعيد ميالدها 

َ
وِبل السالم 2014( زارت لبنان لتحتفل

ُ
َمالال )ن

طالَب قادة 
ُ
الثامن عشر في مخّيمات الالجئين السوريين، وت

ن "استثِمروا في الكُتب ال في الرصاص" وهي، منذ نَجت 
َ
العالم أ

م، 
ُّ
ة في التعل

َ
نها تطالب بحق المرأ

َ
ها أل

َ
من محاولة طالبان اغتيال

تدور في المجتمعات الفقيرة التاعسة تستنهض الهَمم على 
خــُرج المجتمعات من تعاستها، ومالال بذلك 

َ
ة كي ت

َ
تعليم المرأ

رَجت من حملتها في بالدها وتحّولت رمزًا عالميًا لحملة تعليم 
َ
خ

البنات.
ول الحتفاله بصدور 

َ
مي الريحاني زارت لبنان وطنها األ

كتابها "ثقافات وال حدود" )باإِلنكليزية في واشنطن( وفيه 
جل قضية رئيسة: 

َ
ها الطويلة من أ

ُ
بيوغرافياها الذاتية ومسيرت

ها وتمكيُنها. رسالة جالت 
ُ
ة وتربيُتها وتثقيف

َ
تعليُم المرأ

فريقيا 
َ
ـفًا في أ

ُّ
ـل

َ
ـخ

َ
كثرها ت

َ
فقر الدول وأ

َ
جلها على 40 بلدًا بين أ

َ
أل

 جهدها على توعية القادة، 
َّ

ت ُجل
َ
ت وعاَيَنت وصَرف

َ
وآسيا، وعان

ة 
َ
ر وجُه العالم ِإالَّ بـــ"امرأ ـيَّ

َ
ْن لْن َيَتغ

َ
مدنـّيـيـهم والرسميين، أ

ول به ِإلى مراتَب فيه 
ُ
ؤ

َ
ْبسط في المجتمع ِقـَيمًا ت

َ
مة ثقيفة ت

ِّ
متعل

 
ُ

مام العدالة، االعتراف
َ
 عن الفَرح، الخشوُع أ

ُ
ِإنسانيٍة ُعليا: البحث

ُع 
ْ
طفال، َدف

َ
 األ

ُ
مومة، محبة

ُ
 ِإلى األ

ُ
ِر ُحـقوقًا، الحاجة

َ
ّن لآلخ

َ
بأ

وب، الحنيُن ِإلى 
ُ
ؤ فضل، احتراُم العمِل الدَّ

َ
بناَءهم ِإلى األ

َ
هِل أ

َ
األ

لت مي الريحاني  حوَّ
َ
يام الخير، ُحبُّ االنتماء...". وبهذا المبدأ ت

َ
أ

نَّ "بين البشر خيطًا ِإنسانيًا 
َ
ــر أ

ِّ
بش

ُ
 من لبنان ت

ً
 عالمية

ً
مواطنة

ديان واإِلثنّيات والعرقيات".
َ
ى األ

ّ
خفيًا يتخط

هكذا يرتفع فرٌد ِإلى مستوى قضية.
وهكذا يتغّير َوجُه العالم.

أزرا ر 901
هـنـري زغـيـب

اليسوعية خّرجت طالّب العلوم االجتماعّية
الراعي: إلخراج لبنان من املحاور

احتفلت جامعة القّديس يوسف 
بـــتـــخـــريـــج طــــــــاّلب حـــــــرم الـــعـــلـــوم 
االجــتــمــاعــّيــة الـــــذي يــضــم كــلــّيــة 
الحقوق ومعهد العلوم السياسّية 
وكــــلــــّيــــة الــــعــــلــــوم االقــــتــــصــــادّيــــة 
والـــمـــعـــهـــد الــــعــــالــــي لــــلــــدراســــات 
المصرفّية والمعهد العالي لعلوم 
الطبّية  العلوم  الضمان، في حرم 
- طريق الشام، في حضور ضيف 
الشرف البطريرك الكاردينال مار 

بشاره بطرس الراعي.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــجـــــامـــــعـــــة 
ــــــــاش 

ّ
ـــــروفـــــســـــور ســــلــــيــــم دك ـــــب ال

الــيــســوعــي إن اإلعـــــــداد الـــروحـــي 
ــا  ــا أكــاديــمــّيً الـــراعـــوّي مــا زال "هــّمً
الــدور الذي  ل في 

ّ
ا، يتمث أساسّيً

الدينّية"،  العلوم  كلّية  به  تقوم 
عــلــى  حــــافــــظــــت  الــــجــــامــــعــــة  وأن 
ــهــا 

ّ
"مـــقـــّومـــات هــوّيــتــهــا ومــنــهــا أن

يـــســـوعـــّيـــة كـــاثـــولـــيـــكـــّيـــة جــامــعــة 
الجميع من دون تمييز أو إقصاء، 
جامعة العيش المشترك في قلب 

بيروت".
وقال الراعي: "مأساة البشرّية 
االكــــتــــشــــافــــات  أن  هـــــي  الـــــيـــــوم 
ــة الــمــتــطــّورة  الــعــلــمــّيــة والــتــقــنــّي
والـــتـــقـــّدم االقــــتــــصــــادي، عــبــرت 
بــالــعــالــم إلــــى مـــواقـــع مــذهــلــة من 
ـــهـــا لــــم تــمــّكــن  الــــتــــقــــّدم، ولـــكـــّن
اإلنـــــســـــانـــــيـــــة مــــــن الـــــعـــــبـــــور إلــــى 
إنــســانــّيــتــهــا. كــمــا حـــّولـــت بعض 
ولنا  الوحشّية.  حالة  إلى  الناس 
نموذج مؤلم عنها في هذه األيام 
فــي جريمة  وبــخــاّصــة  لبنان،  فــي 
ـــريـــف  قـــتـــل الــــمــــرحــــوم جـــــــورج ال
رأيناه،  الــذي  الوحشي  بالشكل 
الــمــجــرمــيــن  أن  أكـــثـــر  ويـــؤلـــمـــنـــا 
يـــحـــظـــون بــتــغــطــيــة ســـيـــاســـّيـــة، 

غالًيا  سيدفعون  يها 
ّ
مغط ولكن 

الــذي هو بقدر  الغطاء  ثمن هذا 
هم 

ّ
ألن وبخاّصة  نفسها،  الجريمة 

بذلك يحاولون تسييس القضاء 
وتــســخــيــر ضــمــائــر الــقــضــاة. من 
ف األمر، 

ّ
واجب العدالة، مهما كل

ا، وبــصــرامــة، لهذه  أن تضع حـــّدً
الــجــرائــم الــنــكــراء والــمــدانــة أشــّد 
ًا بجريمة طارق يتيم  اإلدانة، بدء
المشهور، قاتل جورج الريف". 

"العمل  إلــى  المتخرجين  ودعــا 
عـــلـــى إخــــــــراج لـــبـــنـــان مــــن أزمـــتـــه 
في  انخراطه  بسبب  السياسّية، 
الـــمـــحـــاور اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــّيـــة، 
 من أن يكون وسيط سالم، 

ً
بدال

ومكان تالق وحوار".
 وتطّرق إلى "خيبة األمل لدى 
اللبنانّيين وبخاّصة الشباب، التي 
بعدم  السياسيون  بها  يصيبهم 

انتخاب رئيس للجمهورية".
تابع: "طغت على شعبنا ثقافة 
الـــــخـــــوف، بــســبــب مــــا يـــجـــري مــن 
سياسي  استغالل  وثــّمــة  حولنا، 
لــهــذا الـــخـــوف، مـــا جــعــل الشعب 
 شــــيء يفعله 

ّ
يــتــســامــح مـــع كــــل

اللبنانيين  وأدخــل  السياسّيون، 
فــــي نــــــزاع مــــع بــعــضــهــم الــبــعــض 
بنتيجة انتمائهم إلى هذا أو ذاك 
 

ّ
كل وراح  السياسي،  الفريق  من 

يستولي  أن  إلــــى  يــســعــى  فــريــق 
قــــدر الــمــســتــطــاع عــلــى أكـــثـــر ما 
ـــة،  يــمــكــن مــــن الــــوظــــائــــف الـــعـــاّم
الوطني  الميثاق  متناسيًا مبادئ 
وبسبب  الــتــطــبــيــقــيــة.  وصــيــغــتــه 
هذا الخوف واألغراض السياسية، 
المسؤولين  بين  الثقة  انفقدت 
شــؤون  لت 

ّ
فتعط الــســيــاســيــيــن، 

البالد".

الراعي يلقي كلمته في حفل تخرج اليسوعية.  )ميشال صايغ(

إبرهيم حيدر

قبل صدور النتائج، أطلق الطالب 
بعنوان  "فــايــســبــوك"  عــلــى  صفحة 
"معًا لرفع الظلم عن طالب االجــازه 
الــفــنــيــة"، شـــارك فيها الــمــئــات من 
الـــــطـــــالب، مـــطـــالـــبـــيـــن بــــــأن يــكــون 
معدل النجاح 900 بداًل من 950، 
النجاح  نسبة  أن  تــوقــعــاتــهــم  وفـــي 
لــن تكون أكثر  على أســاس 950 
ان  ليكتشفوا  الــمــئــة،  فــي  مــن 30 

الـــى 1000، فــجــاءت  الــمــعــدل رفـــع 
نسبة النجاح متدنية جدًا.

اإلجـــازة  شــهــادة  فـــإن  وللتذكير 
التي صححت  الوحيدة  الفنية هي 
مــســابــقــاتــهــا فـــي امــتــحــانــات الــعــام 
الماضي، ولم يمنح الطالب إفادات 
والثانوية  البريفيه  بتالمذة  أســوة 
وشهادات التعليم المهني والتقني 
األخـــــــرى، حــيــث اســتــثــنــى مجلس 
الـــــــــوزراء هـــــذه الـــشـــهـــادة مــــن مــنــح 
اإلفادات، بناء على اقتراح من وزير 

الــتــربــيــة الــيــاس بــو صــعــب وبطلب 
المهني  للتعليم  الــعــام  المدير  مــن 
أنها  باعتبار  والتقني أحمد دياب، 
سيدخل  الــتــي  الرسمية  الــشــهــادة 
وأن  العمل،  ســوق  بها  المتخرجون 
الـTL في التعليم المهني والتقني، 
ال صــف أعــلــى فــوقــهــا فــهــي تـــوازي 
الـــشـــهـــادة الــجــامــعــيــة، بــاعــتــبــار أنــه 
فــــي الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي والــتــقــنــي، 
الـــTS المهنية إكمال  توفر شهادة 
اختصاصات  في  الجامعي  التعليم 

معينة، وليس الـTL التي هي أعلى 
المهني  التعليم  في  واألعــلــى  منها 
وتــؤمــن الــدخــول الــى ســوق العمل، 
وكـــأنـــهـــا إجــــــــازة جـــامـــعـــيـــة، تــخــول 
التوظيف في أي من وظائف الفئة 

الثالثة. 
ويــقــول عــدد مــن الــطــالب الذين 
شاركوا بكثافة على الصفحة، انهم 
رسبوا بسبب رفع معدل النجاح الى 
1000، فيما كانوا يضمنون النجاح 
على أساس معدل الـــ950، ومنهم 

من طالب بـ"استرحام شهاداتهم"، 
وهناك من كتب "في كتير فروعه 
فعال  والـــــ1000   950 بين  عالماتن 
هيدا ظلم رح نحاول للمره األخيرة 
المسؤولين بيسمعوا صوتنا"  لعل 
ـــكـــل يــجــمــع عــالمــاتــو فـــي غلط  و"ال
بـــالـــجـــمـــع". وعــــلــــق أحــــــد الــــطــــالب: 
نتائجهم  الـــفـــروع صــــدرت  "بــعــض 
ورقــــيــــًا ومـــــن بــيــنــهــم فـــــرع الــطــاقــة 
المتجددة من أصل 90 تلميذ نجح 
5 تــالمــذة". وكتب آخــر: "نقال عن 

يا  مظلوم:  رســالــة  المواطنين  أحــد 
تعبان،  كتير  الوضع  الــوزيــر  معالي 
بــــال رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة مــــن زمـــــان، 
والــزبــالــة بــالــشــوارع ويــن مــا كــان، ما 
بلبنان...  يلي  القرف كلو  بيكفينا 
أال يستحق هــؤالء الطالب الرحمة، 
نــريــد أن يــصــل صــوتــنــا فــمــن حقنا 
الــذي حل بنا".  أن نعبر عن الظلم 
"انا لبدي أعرفه لما ما بدن يحسبوا 
لــيــه من  عــالمــات اإلمــتــحــان العملي 
فادونا  بشو  منا،  ليطلبوا  األســاس 
بــهــاإلمــتــحــان بــــدي افـــهـــم بــعــد في 
حــدن ما بيعرف عــال الــبــاور بوينت 
بــعــد فـــي حــــدن مـــا بــيــعــرف يــصــور 
الله  "ان  عــلــيــه".  ويشتغل  فــيــديــو 
الــى األرض  حــرم الظلم مــن السماء 
فـــلـــقـــد ظــلــمــنــا األســــــاتــــــذه الــــكــــرام 
بــأســئــلــة الــشــهــاده وكـــانـــت معظم 
المحدد  المنهج  خــارج  من  األسئله 
تحتاج  كــانــت  المسابقات  وبــعــض 
المحدد  ألربــع ساعات حل والوقت 

هو ساعتان أليس هذا بظلم".
يــذكــر أنــه تــقــدم الــى امتحانات 
المهني نحو 30 ألف مرشح توزعوا 
وامـــتـــدت  اخـــتـــصـــاصـــًا،  عـــلـــى 157 
 .7/11 حتى   6/22 من  االمتحانات 
أما نسب النجاح في االختصاصات 
فراوحت بين 5 في المئة و%79.

ibrahim.haidar@annahar.com.lb
Twitter: @ihaidar62

هنادي الديري

بـــــــــــدأت مـــــشـــــاهـــــد حـــــفـــــل افــــتــــتــــاح 
الـــدولـــّيـــة  مــكــايــل  مـــهـــرجـــانـــات زوق 
"تـــتـــكـــّوم" قــبــل أكــثــر مـــن ساعتين 
مـــن الــمــوعــد الـــمـــقـــرر. عــجــقــة الــســيــر 
الــخــانــقــة امـــتـــّدت مـــن األوتـــوســـتـــراد 
الــذي يتجه شمااًل وصــواًل  العريض 
إلــــــى الــــــشــــــوارع الــــتــــي تـــفـــضـــي إلـــى 
الـــمـــدّرج الـــرومـــانـــي. الــبــاصــات الــتــي 
تنقل الــعــشــرات "مــتــالنــة" و"مـــا عم 
بــتــلــّحــق"... و"هــالــزمــامــيــر" تتنافس 
ــهــّيــئ" 

ُ
مــــع"أضــــواء الـــلـــيـــزر" الـــتـــي "ت

لألنغام التي ستكون بعد قليل زينة 
ــن 

ّ
"ســمــاء الـــــزوق" الــخــلــفــّيــة... و"كــل

رايحين يحضروا زياد"!
وكان السؤال الذي "أربك" مئات 
الـــذيـــن قـــــّرروا تــمــضــيــة األمــســيــة مع 
الــمــوســيــقــي الــكــبــيــر زيــــاد الــرحــبــانــي 
واألوركسترا المؤلفة من موسيقّيين 
سبليني،  هاني  بقيادة  "ُمخملّيين" 
هـــو الـــتـــالـــي: "شــــو راح يـــقـــّدم زيـــاد 
الــــيــــوم؟". إذ كــلــنــا نــعــرف ســلــفــًا أن 
قــــالئــــل الـــــذيـــــن ُيـــســـمـــح لـــهـــم بـــأن 
"يــقــتــحــمــوا" قــــراراتــــه الــمــوســيــقــّيــة 
لــمــعــرفــة الــبــرنــامــج الــُمــرتــقــب، وأنـــه 
ق بملء المياه من 

ّ
"رّبها" في ما يتعل
"آبار المفاجآت".

الـــذيـــن جــلــســوا عــلــى مــقــاعــدهــم 
فــــي الـــــمـــــدّرج الــــرومــــانــــي قـــبـــل بـــدء 
ان يكظموا  يتمّكنوا من  لم  الحفل 
بــعــض  راح  عــــنــــدمــــا  انــــفــــعــــاالتــــهــــم 
آالتهم.  "يــدوزنــون"  الموسيقّيين 
ــمــّهــد 

ُ
اعــتــبــروا أن "هــالــكــم نـــوتـــة" ت

العتالء "زياد" الخشبة، أو ربما ظّنوا 
طقس  ذون 

ّ
"ُينف الموسيقّيين  أن 

الـــــدوزنـــــة" الــــــذي "ُيـــــنـــــذر" بـــقـــدوم 
العاصفة النغمّية.

ها  وانفتحت"،  "سيرة  أنها  وبما 
لتنطلق  الــخــشــبــة  يعتلي  زيــــاد  هــو 
ــة الـــتـــي أرادهـــــا  األمـــســـيـــة الــصــيــفــّي
محض  موسيقّية  رســالــة  الرحباني 
"مـــع كــم نــكــزة" اجــتــمــاعــّيــة ســاخــرة 
أّدتها المخرجة والكاتبة المسرحّية 
لــيــنــا خــــــوري. لـــم يــنــتــظــر الــجــمــهــور 
مــقــطــوعــة "رمـــــادي عــلــى رصــاصــي" 
ـــة لـــيـــبـــدأ "تــهــيــيــصــه"  اإلفـــتـــتـــاحـــّي
ـــر مــذ  وتـــرحـــيـــبـــه بـــــــ"زيــــــاد"، بــــل عـــّب
دخـــول أعــضــاء األوركــســتــرا وجــوقــة 
الــمــغــنــيــن عـــن تــلــك الــحــاجــة لــبــراعــة 
الضوء  تسليط  فــي  الرحباني  زيـــاد 
عــلــى كـــل مـــا ُيــمــكــن ان يــخــطــر في 
بــــال اإلنـــســـان مـــن أفـــكـــار و"نـــــزوات 
فكرّية". وكل هذا داخل إطار نغمّي 
قـــال فيه  ُمــتــقــن وتــوزيــع موسيقي 
الــيــاس سّحاب  الموسيقي  الــمــؤّرخ 

يومًا أن قالئل تمّكنوا من أن يصلوا 
إلى كماله!

هذا الجمهور الذي حضر من كل 
أنــحــاء لــبــنــان يــحــب زيـــاد الــرحــبــانــي، 
وهـــــذا الــتــفــصــيــل كــــان واضـــحـــًا مع 
تقّدم الليل وانسياب األنغام ما بين 
الماضي والحاضر... وها هي األعمال 
الــقــديــمــة الـــتـــي تــســكــنــهــا عــشــرات 
ذكريات تعود مع "روتشة زيادّية" 

تجعلها تظهر وكأن ثوبها جديد. 
الحديثة  باألعمال  بها تنصهر  فإذا 
ـــــاق بـــأبـــســـط 

ّ
الــــتــــي حــــاكــــت الـــــعـــــش

الطرق وأكثرها حنانًا. زياد حنون؟ 
ــو هــيــك"، وإال لــمــاذا كانت 

ّ
"يــبــدو أن

المدّرج  على  الحاضرات  العاشقات 
" بالحبيب مع 

ّ
بــتــغــل الــرومــانــي "عــم 
هذه األغنية أو تلك؟

فــي األمــســيــة "الـــزيـــادّيـــة" أمــس، 

كـــان الــرحــبــانــي صــامــتــًا وقـــد أعطى 
الموسيقّيين  وكــبــار  للجوقة  الـــدور 
الذين رافقوه. أعطى الدور لكلمته 
لي ما بتلف وال بتدور"، وإلى تلك 

ّ
"ال

األنغام التي "تنزل" من برجها العالي 
مـــن أن عظمتها  يــقــيــن  عــلــى  وهــــي 

تسمح لها بأن تلهو كما يحلو لها!
التأخير الــذي استمّر زهــاء نصف 
ســـاعـــة فـــقـــط قـــبـــل بــــدايــــة الــحــفــلــة 

أمام  تافهًا  ما صــار تفصياًل  ُسرعان 
جــمــلــة "تــنــذكــر مــا تــنــعــاد ويــصــيــروا 
لي 

ّ
ــم عال

ّ
اإلشــيــا بــعــاد"، وأيــضــًا "ســل

كــانــوا يــعــّزونــا". ســقــوط النجوم من 
"ســمــاء الــــزوق" أعــطــى األمــســيــة هذا 
الــــذي تحتاجه  الــمــســرحــي  الــعــنــصــر 
لــيــكــتــمــل الـــمـــشـــهـــد "الــــــــزيــــــــادّي". 
الجميل تعود  الــزمــن  أنــهــا ذكــريــات 
فــتــتــجــّســد بــكــلــمــة صــغــيــرة مـــن هنا 
عة من مختلف أجزاء 

ّ
وهتافات ُمتقط

ــــدّرج...و "الـــلـــه"، "هــيــدا زيـــاد يا  ــــُم ال
عّمي!". 

تمايلت األجساد وهي على يقين 
مـــن أن هــــذا الــمــســاء يــلــيــق بـــه هــذا 
"إنشالله  الصيفّي...  "التهييص" 
مــا بــو شـــي!"، والــجــنــون السعيد مع 
"إســمــع يــا رضـــا"!. فــي هــذا المقطع 
تدعم  ثانية  جوقة  الجمهور  تحّول 
الجوقة المؤلفة من أفضل األصوات 
عــلــى الــخــشــبــة. "ويـــنـــك يـــا جـــوزف 
صـــقـــر؟"، هــتــف أحــدهــم فــــإذا بآخر 
هــون".  يكون  مــا  "ضيعانو  ُيجيب، 
السيدة، "هيدا  الى هذه  وبالنسبة 
أجــمــل زيــــــاد"... والــرحــبــانــي يعزف 
ــــــدور الــمــحــوري  بـــهـــدوء وُيـــعـــطـــي ال

للنغمة وللكلمة.

hanadi.dairi@annahar.com.lb

مرشحو اإلجازة الفنية اعترضوا على األسئلة والنتائج
نسبة النجاح 5% يف اختصاص الطاقة املتجّددة !

"زياد" يفتتح مهرجانات الزوق الدولّية والجمهور جوقة ثانية:
األنغام تترّنح بين املاضي والحاضر... واملوسيقي يعزف بهدوء!

لم يتوقع مرشحو امتحانات اإلجازة الفنية 
في التعليم المهني والتقني TL، أن تأتي 
المسابقات صعبة الى درجة قال أحدهم 
بأن 60 في المئة من األسئلة كانت من 

خارج المنهج المعتمد. اعترض الطالب 
قبل أيام ورفعوا عرائض الى وزير التربية 
والمدير العام للتعليم المهني والتقني، 

لكنهم لم يصلوا الى نتيجة، بعدما 
صدرت النتائج بعد ظهر أمس، وتبين أن 

نسبة النجاح متدنية في عدد كبير من 
االختصاصات، إذ لم تتجاوز في اختصاص 

صفحة الـ"فايسبوك" الخاصة بمرشحي االجازة الفنية "معًا لرفع الظلم عن طالب اإلجازة الفنية".الطاقة المتجددة 5 في المئة.

زياد الرحباني عازفًا بين الفرقة الموسيقية والكورس.

اللبنانية خّرجت طالب اآلداب واإلنسانيات
السيد حسين: قريبًا عيادات علم نفس يف الكلية

الوطنية األرثوذكسية كّرمت ناجحيها
منصور: فرع جديد للمدرسة يف رحبة

شبيبة كاريتاس لبنان تؤّهل منازل محتاجين

والـــعـــلـــوم  اآلداب  كـــلـــيـــة  أقــــامــــت 
اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي  اإلنــســانــيــة 
ـــ"دفــعــة  حــفــل الـــتـــخـــرج الـــســـنـــوي ل
ــلــبــنــانــي"، في  شـــهـــداء الــجــيــش ال
اللبنانية  الــجــامــعــة  رئــيــس  رعـــايـــة 
الدكتور عدنان السيد حسين، في 
ملعب الجامعة اللبنانية في مجمع 
رفيق الحريري في الحدت. وحضر 
اإلحـــــتـــــفـــــال عــــســــكــــريــــون وعـــمـــيـــد 
الخطيب،  نبيل  الــدكــتــور  الكلية 
رئيسة رابطة األساتذة المتفرغين 
عمداء  حبيقة،  راشــيــل  الــدكــتــورة 
اللبنانية  الجامعة  ومعاهد  كليات 
ومـــديـــرو الـــفـــروع ورؤســـــاء األقــســام 
والموظفين  األســـاتـــذة  مــن  وعـــدد 

والطالب. 
تــــرحــــيــــب لــــلــــدكــــتــــور ديـــــزيـــــره 
ســقــال ثــم كــانــت كــلــمــات لطالب 
ـــــفـــــروع ألـــقـــتـــهـــا كـــــل مـــــن ســيــنــا  ال
مقلد، كارول خوري، رونزا هاشم، 
هبة الــحــايــك، مــريــم رمــضــان، رفــاه 
دياب، سارة كرم، فاطمة حجازي، 

اآلداب  بــكــلــيــة  أشــــــدن  الــــلــــواتــــي 
والــدور الــريــادي الــذي تؤديه على 
المستوى التعليمي وما حققته من 

نجاحات.
ثـــم الـــقـــى الــخــطــيــب كــلــمــة قــال 
الجامعة  بــيــن  الــعــالقــة  "ألّن  فــيــهــا: 
اللبنانية والجيش اللبناني، عالقة 
تـــكـــامـــل وتــــعــــاضــــد، وألنــــنــــا نــعــتــز 
أطلقنا  نـــــا،  والء ونــعــطــيــه  بجيشنا 
عــلــى هــــذه الـــــــدورة تــســمــيــة دورة 
البطل  فلجيشنا  الجيش.  شهداء 
ألـــف تــحــيــة، ولــشــهــدائــه األبــطــال 

األبرار الرحمة، ومنا الوفاء".
ـــيـــكـــم وإلـــــى  اضـــــــــاف: "أنـــــظـــــر إل
القدرة  ألرى  المتعاقبة،  دفعاتكم 
الــهــائــلــة لــلــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة على 
الحركة والتوالد واإلخصاب، توالد 
العقول، وإخصاب الفكر والثقافة 
للوطن  تعيدوا  أن  أرجـــو  والــعــلــوم. 
علمه وبريق تميزه وغناه، أرجو أن 

تلتفوا حوله".
وخـــتـــامـــا كــلــمــة الــســيــد حسين 

الـــذي قـــال: "نفتخر بــعــنــوان هــذه 
الـــدفـــعـــة، دفـــعـــة شـــهـــداء الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي، وبــفــضــل الــعــمــيــد ومــن 
المديرين واألســاتــذة  مــن  ســاعــده 
النظام  إنجاز  تم  الكلية،  هــذه  في 
ـــداخـــلـــي والـــمـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة  ال
للكلية، من أجل ضبط كل العملية 
األكــــاديــــمــــيــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة فــي 
فروعها السبعة، وال شك هي مهمة 
شــاقــة وصــعــبــة فــِرضــت عــلــى هــذه 
الكلية كما كل الكليات المفرعة. 
أما بالنسبة الى اقــرار مشروع فتح 
وتنظيمها  النفس،  علم  عــيــادات 
قريبا  فسيكون  الــكــلــيــات،  داخـــل 
الجامعة بأن  وسيتيح المجال أمام 
العلمية  الكفايات  هــذه  من  تفيد 

والمادية".
ثــــــــم كـــــــانـــــــت وصـــــــــــــالت فـــنـــيـــة 
عــزفــتــهــا األوركـــســـتـــرا الــهــارمــونــيــة 
الداخلي  األمــن  لموسيقى  التابعة 
المقّدم زياد مــراد. ووزعت  بقيادة 

الشهادات على الطالب.

كـــــــرمـــــــت الـــــــمـــــــدرســـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
االرثــوذكــســيــة دفــعــة مــن تالمذتها 
الـــفـــائـــزيـــن بــنــســبــة مــئــة فـــي الــمــئــة 
فـــي الـــشـــهـــادة الـــثـــانـــويـــة الــرســمــيــة 
تم  وعــددهــم 73  فــروعــهــا  بمختلف 
االحتفاء بهم بلقاء جامع رعاه مطران 
عــكــار وتــوابــعــهــا لــلــروم االرثــوذكــس 
منصور  باسيليوس  المتروبوليت 
الرياضية والفنية  القاعة  واقيم في 
اسم  تحمل  والــتــي  حديثا  المنجزة 

"المطران باسيليوس منصور وعائلة 
االرثــوذكــســيــة"  الوطنية  الــمــدرســة 
النائب  الــمــدرســة  مدير  فــي حضور 
شمالية  وشخصيات  طعمة  نضال 
الــتــالمــذة وافــــراد الهيئتين  واهــالــي 

التعليمية واالدارية في المدرسة.
والـــقـــى طــعــمــة كــلــمــة قـــال فيها: 
الخلق  اليوم سفراء  تالمذتنا  "نــزف 
الحرية  شموس  ليقطفوا  واإلبــــداع 
ويـــزرعـــوهـــا فـــي ســهــولــنــا وســفــوحــنــا 

الــعــبــوديــة،  نـــار  ليطفئوا  الــكــريــمــة، 
ويـــقـــتـــلـــعـــوهـــا مــــــن وعـــــــر الـــصـــخـــور 
لكم  مــبــارك  اإلهــمــال،  ومستنقعات 
تدركوا  لن  الذين  النجاح، وألهلكم 
حجم فرحهم اليوم إال حين تخرجون 

أبناءكم".
منصور  المطران  هنأ  جهته،  من 
الـــتـــالمـــذة شـــاكـــرا لــلــرئــيــس عــصــام 
فارس الذي رافق المدرسة ردحا من 

الزمن وحتى اليوم.

نــظــمــت شبيبة كــاريــتــاس لــبــنــان – 
أقــالــيــم منطقة جــبــل لــبــنــان الــثــانــي، 
ورشــــة إعـــــادة تــأهــيــل خــمــســة مــنــازل 
فــي فــرن الشباك وعين الــرمــانــة، في 
التي تخدم  التطوعية  االعــمــال  اطــار 

مختلف  فــي  المحتاجين  خاللها  مــن 
أعمال  وشملت  اللبنانية.  االراضــــي 
إعادة التأهيل طرش ودهن وتنظيف 
منازل تفتقر ألدنى الشروط الصحية 
الــكــريــم، وتــأمــيــن  والــالئــقــة للعيش 

باالضافة  لبعضها،  الصحية  الــلــوازم 
الــى تمضية الــوقــت مــع قاطني هذه 
المنازل والتخفيف من عزلتهم وزرع 
الرجاء في قلوبهم. وتستمر األعمال 

لغاية نهار غد األحد.
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محمد أبي سمرا

الماضية  ال��خ��م��س  ال��س��ن��وات  ف��ي 
ظ���ه���رت، م���ث���ًا، ت���رج���م���ات ع��رب��ي��ة 
المفكر  مؤلفات  م��ن  كتب  لستة 
األل��م��ان��ي ال��م��ع��اص��ر، أول��ري��ش بك 
ه���ذه  آخ�����ر   .)2015  –  1944(
طبيعة  األلمانية:  "أوروبا  الكتب، 
ج����دي����دة ل���ل���ق���وة ف����ي ظ����ل األزم�����ة 
االقتصادية"، الذي صدر حزيران 
"دار  ل����دى   ،)2015( ال���م���ن���ص���رم 
البغدادية،   – البيروتية  الجمل" 
ب���ت���رج���م���ة م���ح���س���ن ال������دم������رداش. 
ق��د نشرت  ال���دار نفسها  وك��ان��ت 
 س�����اب�����ق�����ًا ت�����رج�����م�����ة ل�����ث�����اث�����ة م���ن 
الجديد!:  العالم  "ه��ذا  ب��ك:  كتب 
العالمية"  المواطنة  مجتمع  رؤي��ة 
ال���ع���ول���م���ة؟"  ه���ي  و"م�����ا   ،)2001(
 ،)2012( ث�����ان�����ي�����ة  ط����ب����ع����ة   ف������ي 
بعد طبعة أولى )1999(، بترجمة 
بعد:  عن  "الحب  أما  دودو.  العيد 
عصر  في  جديدة  حياتية  أنماط 
ال��ع��ول��م��ة"، ف��ق��د ش��ارك��ت ب��ك في 
تأليفه إليزابيث بك – غرنزهايم، 
 ،)2014( "ال����ج����م����ل"  ون����ش����رت����ه 
 ب���ت���رج���م���ة ح�����س�����ام ال������دي������ن ب������در. 
الشرقية"  ل�"المكتبة  سبق  وكان 
ن���ش���رت ت��رج��م��ة  ب����ي����روت ان  ف����ي 
ك����ت����اب����ي����ن أس�����اس�����ي�����ن ل���ل���م���ف���ك���ر 
 األل������م������ان������ي ق����ب����ل رح�����ي�����ل�����ه، ه���م���ا 
 ،)2009( ال���م���خ���اط���رة"  "م��ج��ت��م��ع 
 و"ال��س��ل��ط��ة وال��س��ل��ط��ة ال��م��ض��ادة 
 ،)2010( ال���ع���ول���م���ة"  ع���ص���ر  ف����ي 
ب���ت���رج���م���ة ج������ورج ك����ت����ورة وإل���ه���ام 

الشعراني.

سابقة الـ"ما بعد"
ع�������ل�������ى ال���������رغ���������م م���������ن ت�������ع�������ّدد 
ترجمة  تتابع  ي��ب��دو  المترجمين، 
أع���م���ال م��ف��ك��ر واح�����د م���ح���دد ال��ى 
ال��ع��رب��ي��ة، ع���م���ًا ح��س��ن��ًا وض���روي���ًا، 
دوائ��ر  غموض  ع��ن  النظر  بصرف 
ت�������داول ه�����ذه األع����م����ال وال��ط��ل��ب 

عليها ومتابعتها وقراءتها. 
اف�����ك�����ار  أن  ال�����ع�����ل�����م  م�������ع   ه���������ذا 
أولريش بك )ترد كنيته العائلية، 
ب�����ي�����ك، ف������ي ت����رج����م����ة ك������ت������ورة – 
الفلسفة والتأريخ  الشعراني( في 
واالج�����ت�����م�����اع�����ي�����ات واالق�����ت�����ص�����اد 
جديدة  مؤلفاته،  في  والسياسة 
م�����ع�����اص�����رة، وم�������داره�������ا ال����ظ����اه����رة 
ال���ك���ون���ي���ة ال�����ج�����دي�����دة: ال���ع���ول���م���ة 
وآث����اره����ا وم��ف��اع��ي��ل��ه��ا ال��م��ت��ف��اوت��ة 
المعرفة  مجاالت  في  والمتمادية 
وال����ح����ي����اة ال����ع����ام����ة، االج���ت���م���اع���ي���ة 
واالقتصادية والسياسية، وصواًل 
ال����ى ال��ح��ي��اة ال��خ��اص��ة وال��ع��اق��ات 
األس���ري���ة وال���ف���ردي���ة وال��ع��اط��ف��ي��ة، 
وال����ى أش���ك���ال ال���وع���ي وال��ت��ف��ك��ي��ر 
االجتماعي  والتنظيم  وال��ت��واص��ل 
واالق�����ت�����ص�����ادي وال����س����ي����اس����ي. ال 
ت��غ��ي��ب ع���ن ه����ذا ال����م����دار أش��ك��ال 
وأشكال  والفني،  األدبي  التعبير 
االحتجاج الجديدة في مجتمعات 

المتفاوتة. العولمة 
ق�����د ي�����ك�����ون ك�����ت�����اب "م���ج���ت���م���ع 
)ن���ح���و 600 ص��ف��ح��ة   ال���م���خ���اط���رة" 
ف���ي ال��ت��رج��م��ة ال��ع��رب��ي��ة(، وك��ت��اب 
"ال���س���ل���ط���ة وال���س���ل���ط���ة ال���م���ض���ادة 
ف���ي ع��ص��ر ال��ع��ول��م��ة" )ن���ح���و 750 
األساسيين  العربية(،  في  صفحة 
ف��ي م��ؤل��ف��ات أول��ري��ش ب��ك. فهما 
ي����ن����ط����وي����ان، ف�����ي األرج����������ح، ع��ل��ى 
والمفتاحية  االساسية  المقوالت 
ف�����ي أف�����ك�����اره وآرائ����������ه وت���أم���ات���ه 
ال���ف���ل���س���ف���ي���ة ف�����ي اق����ت����ص����ادي����ات 
ال������ع������ول������م������ة واج�����ت�����م�����اع�����ي�����ات�����ه�����ا 
وس����ي����اس����ات����ه����ا، ع����ل����ى م������ا ي��ش��ي 
 ب�����ه ع����ن����وان����ا ال���ك���ت���اب���ي���ن ه���ذي���ن، 
ة  وع�����ن�����اوي�����ن ف���ص���ول���ه���م���ا وق���������راء
ب����ع����ض����ه����ا. أم���������ا ك����ت����ب����ه األخ���������رى 
ال����م����ت����اح����ق����ة، ف���م���ب���ث���وث���ة ف��ي��ه��ا 
م���ع���ال���ج���ات ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��م��ق��والت��ه 
األس����������اس����������ي����������ة ف�����������ي م�����س�����ائ�����ل 
وم�����وض�����وع�����ات وظ�����واه�����ر ج��زئ��ي��ة 
م��ت��ش��ع��ب��ة ف����ي م���ي���ادي���ن م��ع��رف��ي��ة 

متعددة. وأنثروبولوجية 

"مجتمع  ل��ك��ت��اب��ه  ت��ق��دي��م��ه  ف��ي 
ال���م���خ���اط���رة"، ي��ش��ي��ر ب���ك ال����ى أن 
"السابقة  ما يسّميه  موضوعه هو 
ال������ح������ذرة" و"ال����ض����ب����اب����ي����ة" ال���ت���ي 
ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه��ا ع���ب���ارة "م����ا ب��ع��د" 
ال��ش��ائ��ع��ة ال��م��ت��داول��ة ع��ل��ى ن��ط��اق 
المفاهيم  جملة   

ً
متقدمة واس���ع، 

ال���ف���ك���ري���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ال���ك���ب���رى: 
التنوير أو األنوار، ما بعد التنوير، 
ال������ح������داث������ة، م������ا ب����ع����د ال����ح����داث����ة، 
الرأسمالية،  بعد  م��ا  الرأسمالية، 
ال��ت��ص��ن��ي��ع وال��م��ج��ت��م��ع ال��ص��ن��اع��ي، 
وم�����ا ب���ع���د ال���ت���ص���ن���ي���ع وال��م��ج��ت��م��ع 
الصناعي. هكذا يبدو أننا نعيش 

اليوم في عالم ال�"ما بعد". 
لكننا "ما إن نشرع في الحديث" 
ع���ن ه����ذه ال����"م���اب���ع���د" وت��ع��ي��ي��ن��ه��ا 
وفهمها، "حتى يصبح كل شيء 
بعد  "ما  وتصير سابقة  ضبابيًا"، 

ه���ي ال��ك��ل��م��ة ال���س���ح���ري���ة ال��خ��اص��ة 
ب���االرت���ب���اك ال��م��ت��ج��ذر ف���ي ال��ع��ال��م" 

الراهن. 
أم���ا م��ا ي��ح��اول��ه ب���ك، ف��ه��و "فهم 
ال���م���ض���م���ون ال�����ذي أع����ط����اه ت��ط��ور 
ال��ع��ال��م ال��ح��دي��ث ال��ت��اري��خ��ي لهذه 
الكلمة الصغيرة على مّر العقدين 
س��ي��م��ا  وال  األخ�����ي�����رة،  ال���ث���اث���ة   أو 
االتحادية،  المانيا  جمهورية  في 
ال��م��ن��ظ��وم��ة  ان���ه���ي���ار  ب���ع���د  م����ا  أي 
ال���س���وف���ي���ات���ي���ة وج����������دار ب���رل���ي���ن. 
م��ن��ط��ل��ق��ه ف����ي ه������ذا، م����ا ي��س��ّم��ي��ه 
"ق��ط��ي��ع��ة ح��ص��ل��ت داخ����ل ح��داث��ة 
ان���ع���ت���ق���ت م����ن ح�������دود ال��م��ج��ت��م��ع 
لتتبّنى  ال��ك��اس��ي��ك��ي،  ال��ص��ن��اع��ي 
 ش�����ك�����ًا ج������دي������دًا، ن���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه 

اس��������م ال����م����ج����ت����م����ع )ال����ص����ن����اع����ي( 
ل���ل���م���خ���اط���رة". م��س��أل��ة ال��م��خ��اط��رة 
أولريش  ما نحته  ومفهومها، هما 
ن��ح��ت��ه المفهوم  ال���ى  ب���ك، وص����واًل 
ال���ش���ام���ل وال���م���ف���ت���اح���ي: "م��ج��ت��م��ع 
ال����م����خ����اط����رة" ال�������ذي ي���ع���ي���ش ف��ي 
خ��ض��م��ه ع��ال��م��ن��ا ال���راه���ن ف���ي زم��ن 

العولمة.

نهاية الطبيعة؟
ال���ف���رن���س���ي  ال�����م�����ؤرخ  ك������ان  إذا 
ب��وردي��ل،  ف��رن��ان  ال���راح���ل،   الكبير 
م����وس����وع����ي����ًا  ت�����أري�����خ�����ًا  أّرخ  ق�������د 
ل���"ال��ح��ض��ارة ال��م��ادي��ة، االق��ت��ص��اد 
وال���رأس���م���ال���ي���ة" م���ا ب��ي��ن ال��ق��رن��ي��ن 
ال����خ����ام����س ع���ش���ر وال����ث����ام����ن ع��ش��ر 
)ف���ي ث��اث��ة أج�����زاء، ت��ق��ع ف��ي نحو 
1500 صفحة، ترجمها مصطفى 
في  الفكر"  "دار  ونشرتها  م��اه��ر، 
المفكر  ف���إن   ،)1993 ال���ق���اه���رة، 
األل����م����ان����ي أول�����ري�����ش ب�����ك ي���رص���د 
ت����ط����ورات ه����ذه "ال����ح����ض����ارة" ف��ي 
ومطالع  العشرين  القرن  نهايات 
األل���ف���ي���ة ال���ث���ال���ث���ة، م��ع��ت��م��دًا ع��ل��ى 
أم����ه����ات ال���م���ؤل���ف���ات ال��ف��ل��س��ف��ي��ة 
وف����ي االج��ت��م��اع��ي��ات واالق���ت���ص���اد 
الغربية  ال��ث��ق��اف��ة  ف��ي  وال��س��ي��اس��ة 
أن��ن��ا  ليستنتج  وذل����ك  ال��ح��دي��ث��ة. 
"ف���ي ال��ع��ال��م ال��ح��دي��ث ال��م��ت��ط��ور، 
للقضاء  ما يمكنه  بكل  قام  الذي 
على اإلعاقات الناتجة من الوالدة، 
ول��ي��ق��دم ل��ان��س��ان م��ك��ان��ة وس��ط 
إال  تتعلق  ال  االجتماعي  النسيج 

ب��خ��ي��ارات��ه ال��ح��رة وب���أدائ���ه، نشهد 
ظهور قدر مكتوب للخطر )وربما 
األصح القول: ظهور الخطر كقدر 
مكتوب(. إنه قدر من نوع جديد 
ال يمكن ألي أداء أن يفلت منه". 
ال���خ���ط���ر ه������ذا، ي���ج���س���ده "ال��خ��ل��ط 
الغريب بين الطبيعة والمجتمع". 
ظاهرة  ك��ان��ت  "ال��ت��ي   - فالطبيعة 
خ���ارج���ي���ة" وع���ل���ى "ت����ع����ارض" م��ع 
ال��م��ج��ت��م��ع ح���ت���ى ال����ق����رن ال��ت��اس��ع 
السيطرة  "يتيح  ك��ان  ال��ذي  عشر 
 -  )...( وت����ج����اه����ل����ه����ا  )ع����ل����ي����ه����ا( 
خ���ض���ع���ت ل���ل���س���ي���ط���رة وال���ن���ه���ب، 
وت���ح���ول���ت ظ����اه����رة داخ���ل���ي���ة، ف��ي 
الطبيعة  العشرين".  القرن  نهاية 
ال���داخ���ل���ي���ة ه������ذه، ي���س���ّم���ي���ه���ا ب��ك 
"ط���ب���ي���ع���ة ث����ان����ي����ة م���ت���ك���ام���ل���ة م��ع 
ال��ن��ظ��ام ال��ص��ن��اع��ي". االس��ت��دخ��ال 
وال��ت��ك��ام��ل ه����ذان، أف��ق��دا ال��ب��ش��ر، 
"إل�����ى ح����ّد م�����ا"، وس���ائ���ل ال���دف���اع 
ح��ي��ال "ال��ت��ه��دي��دات ال��ص��ن��اع��ي��ة" 
ال���ت���ي ك���ان���وا ي��ج��اب��ه��ون��ه��ا ب���"ب��ن��اء 
ال���ك���ه���وف وت���ج���م���ي���ع ال����م����ع����ارف"، 
ع��ن��دم��ا ك���ان���ت ال��ط��ب��ي��ع��ة ال ت���زال 
"خارجية" وتتيح السيطرة عليها 
وت���ج���اه���ل���ه���ا ف����ي ال����وق����ت ن��ف��س��ه. 
أم���ا ال��ي��وم ف��ق��د "ص����ارت األخ��ط��ار 
)العميان(  العمي  العابرين  بمثابة 
ف�����ي االس����ت����ه����اك ال������س������وي"، م��ا 
الريح  دامت األخطار، "تنتقل مع 
وال���م���ي���اه، وم���اث���ل���ة ل����دى ال��ج��م��ي��ع 
وف��ي ك��ل منا، وت��دخ��ل ف��ي م��ا هو 
ح���ي���وّي: ال���ه���واء ال����ذي ن��ت��ن��ف��س��ه، 
بيوت  وتنظيم  األل��ب��س��ة،  ال��غ��ذاء، 
س���ك���ن���ن���ا". ه����ك����ذا ص�����ار "ال����وج����ه 
اآلخ������ر ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة اآلخ�������ذة ش��ك��ًا 
اج��ت��م��اع��ي��ًا، ي��ت��م��ث��ل ف���ي َج��ْم��َع��ن��ة 
تتحول  التي  الطبيعية  األنقاض 
اقتصادية  اجتماعية،  تهديدات 
وس�����ي�����اس�����ي�����ة". وه�����ك�����ذا ص�����ارت 
ال��ي��وم��ي��ة مقلوبة  ال��ح��ي��اة  "ق���واع���د 
رأسًا على عقب: األس��واق تنهار، 

 ال���ع���وز. 
ّ

وف�����ي ق���ل���ب ال�����وف�����رة ح�����ل
وان���ط���ل���ق���ت م���وج���ة ال��م��ت��ط��ل��ب��ات. 
أعجز  القضائية  األنظمة  وصارت 
م���ن اإلح���اط���ة ب��ال��وق��ائ��ع. وص���ارت 
اإلج���اب���ات ع��ن األس��ئ��ل��ة ال��واض��ح��ة 
ت����ق����اَب����ل ب����ه����ّز أك�����ت�����اف م���رت���ب���ك. 
ك��م��ا ص����ارت ال��م��ع��ال��ج��ات ال��ط��ب��ي��ة 
األب��ن��ي��ة  أم�����ا  ف���اع���ل���ي���ة.  غ���ي���ر ذات 
تداعت،  فقد  للعقانية  العلمية 
واه����ت����زت األن���ظ���م���ة. وال���ن���اخ���ب���ون 
نتيجة  هاربين".  ��وا 

ّ
ول المتلونون 

هذا كله وس��واه، لم يعد "لَدَرجة 
عاقة  أي��ة  للخطر  ال��ن��اس  تعرض 
ي��ك��ون  أن  دون  م���ن  ب��أف��ع��ال��ه��م، 
ل��أض��رار ال��ت��ي ي��ت��ع��رض��ون ل��ه��ا أي 
راب���ط ب��م��ا ي��ف��ع��ل��ون��ه". أم��ا "ال��واق��ع 
ب��ح��واس��ن��ا، فيظل  ن���درك���ه  ال����ذي 
دون����م����ا ت���غ���ي���ي���ر". خ���ت���ام���ًا: "إن���ه���ا 
نهاية  عشر،  التاسع  القرن  نهاية 
الكاسيكي،  الصناعي  المجتمع 
ون�����ه�����اي�����ة م�����ق�����والت�����ه: ال����س����ي����ادة 
الوطنية، التقدم اآللي، الطبقات، 
وإع������ط������اء م����ف����ه����وم االس���ت���ح���ق���اق 
والواقع  الطبيعة  وكذلك  قيمته، 

والمعرفة العلمية، إلخ".

السوّية العبثّية
م�����ق�����ول�����ة ب��������ك ع��������ن "م����ج����ت����م����ع 
ال�����م�����خ�����اط�����رة"، ت����خ����ال����ف م���ق���ول���ة 
ف��رن��س��ي��س ف���وك���وي���ام���ا ال��ش��ه��ي��رة 
ال��ت��اري��خ"،  "ن��ه��اي��ة  ع��ن  المتفائلة 
ال��ت��ي ص��اغ��ه��ا ف��ي أع��ق��اب ان��ه��ي��ار 
االت������ح������اد ال����س����وف����ي����ات����ي وج�������دار 
من  الثمانينات  نهاية  في  برلين 
مقولة  فصاحب  العشرين.  القرن 
"م��ج��ت��م��ع ال���م���خ���اط���رة"، م��ت��ش��ائ��م 
المعنى  ألن  متفائل،  ه��و  م��ا  ق��در 
ال���ذي ت��ن��ط��وي عليه م��ق��ول��ت��ه عن 
اآلن ط��ع��م  "ل�����ه  ال���م���ج���ت���م���ع،  ه�����ذا 
ح��ق��ي��ق��ة". وي��ض��ي��ف ال��م��ت��رج��م��ان، 
"خلفي"  كلمة  غامض،  نحو  على 
عن   )-( إدغ���ام  بعامة  المفصولة 
"م��ر"  كلمة  أم���ا  "ح��ق��ي��ق��ة".  كلمة 
ال��م��ع��ط��وف��ة ع��ل��ى ك��ل��م��ة "خ��ل��ف��ي" 
لكلمة  كانت صفة  إن  ُي���دَرك  فا 
ال��م��رور  ل��ه��ا معنى  أن  أو  "ط��ع��م"، 

والعبور.
ي����خ����ت����م ب�������ك م�����ق�����دم�����ة ك���ت���اب���ة 
ال����ى أن "األخ����ط����ار غير  ب���إش���ارت���ه 
ال����خ����اض����ع����ة ل������������إدراك، ع��اق��ت��ه��ا 
تتخطى  التي  صفتها  بالمعرفة، 
بيئي،  هو  عما  االنساخ  القومية، 
عبث".  ال��ى  السوية  تحّول  )إن��م��ا( 
هذا من دون أن يكتم حسرته من 

إمكان "منع ما يحصل".

أخطار الترجمة
لمقدمة  التلخيص  ه��ذا  ل��ي��س 
"م��ج��ت��م��ع ال��م��خ��اط��رة"، إال م��ح��اول��ة 
بك  لفكرة  ف 

ّ
ومكث سريع  لعرض 

ع���ن ه���ذا ال��م��ج��ت��م��ع ال����ذي نعيش 
تلخيص مضٍن،  وه��و  ال��ي��وم.  فيه 

وإع��ادة  وال��ح��ذف  التقطيع  اعتمد 
ص���وغ ب��ع��ض ال���ع���ب���ارات وال��ج��م��ل، 
ة. ذلك  ليكون قابًا للفهم والقراء
الكتابية  ال��ص��ي��غ  م��ن  الكثير  ألن 
ال��م��ع��ت��م��دة ف���ي ال��ت��رج��م��ة رك��ي��ك��ة 
وغير  وال��س��ب��ك،  والمبنى  المعنى 
ق��اب��ل��ة للفهم أح��ي��ان��ًا ك��ث��ي��رة، ألن 
معناها يضيع تماما في تقديرات 

وتكهنات ضبابية. 
ع����ل����ى أه����م����ي����ة ان�����ج�����از ت���رج���م���ة 
س�����ت�����ة ك�����ت�����ب ل�����م�����ؤل�����ف واح���������د، 
ف����إن ال��ت��رج��م��ات ك��ل��ه��ا ت��خ��ل��و من 
األلماني  بالمفكر  ت��ع��ّرف  مقدمة 

وف���ل���س���ف���ت���ه، وت����ع����رض ح��ي��ث��ي��ات 
ترجمتها، وتضعها في سياق ما، 
ت��ه��ا وربطها  ق��د ي��س��اع��د ف��ي ق��راء

المختلفة. المعرفة  بحقول 
والحق أن كثرة من المترجمين 
 ال�����ى ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة، ي��ف��ت��ق��رون 
إلى المقدرة أو الذائقة أو الحرفة 
التجربة  أو  ال��م��ه��ارة  أو  ال��درب��ة  أو 
الكتابية في هذه اللغة، فيصعب 
خيوط  متابعة  القارئ  على  بذلك 
ال���ف���ك���رة وأص����دائ����ه����ا وس��ي��اق��ه��ا، 
ال��م��خ��ت��ل  ال���ل���غ���وي  األداء  ب��س��ب��ب 
أو ال��س��ي��ئ، ف���ي ال���ص���رف وال��ن��ح��و 
واألس������ل������وب وت����رك����ي����ب ال���ج���م���ل، 
المطبعية.  األخ��ط��اء  ال���ى  وص����واًل 
وآخ��ر،  مترجم  بين  يتفاوت  وه��ذا 

ودار نشر وأخرى.
يلغي ض��رورة  ال  كله  ه��ذا  لكن 
ال���م���ن���ج���زات ال��م��ت��ح��ص��ل��ة ف���ي ه��ذا 
����ت����رَج����م أع���م���ال 

ُ
ال����م����ج����ال. ف������أن ت

 

ال��ع��رب��ي��ة، على  ال��ى  م��ع��اص��ر  مفكر 
م�������دى ن����ح����و 5 س������ن������وات، ي��ظ��ل 
 أم����رًا م��ه��م��ًا وض���روري���ًا، ب��ل تحتاج

أع����م����ال����ه ال������ى ت����رج����م����ات أخ������رى، 
ت��س��اع��د ف���ي إي��ض��اح��ه��ا وت��وس��ي��ع 
إط������اره������ا ف�����ي ال����ح����ق����ل ال���ث���ق���اف���ي 

العربي.

mohamad.abisamra@annahar.com.lb

في "مجتمع المخاطرة" 
تنتقل األخطار مع الريح 

والمياه. وهي ماثلة لدى 
الجميع وفي كّل منا. 

وتدخل في ما هو حيوي: 
الهواء الذي نتنفسه، 

الغذاء، األلبسة، وتنظيم 
سكننا. هكذا صار الوجه 

اآلخر للطبيعة يتمثل في 
َجْمَعَنة األنقاض الطبيعية

يختم بك مقدمة كتابه 
بإشارته الى أن األخطار غير 
الخاضعة لالدراك، عالقتها 

بالمعرفة، صفتها التي 
تتخطى القومية، اإلنسالخ 

عما هو بيئي، إنما تحّول 
السوية الى عبث. هذا 

من دون أن يكتم المفكر 
حسرته من إمكان منع  

ما يحصل

إذا كان المؤرخ الفرنسي 
الكبير الراحل، فرنان بورديل، 

قد أّرخ تأريخًا موسوعيًا 
لـ"الحضارة المادية، 

االقتصاد والرأسمالية"  
فإن المفكر األلماني 

أولريش بك يرصد تطورات 
هذه "الحضارة" في نهايات 

القرن العشرين ومطالع 
األلفية الثالثة 

تحت الضوء

ترجمة 6 كتب للمفكر األملاني أولريش بك
"مجتمع املخاطرة" يحّول السوّية إلى عبث

على الرغم من تدني اإلقبال على قراءة الكتب وسواها من المطبوعات الورقية، في مقابل توسع اإلقبال على 
تصفح ما ُينشر على الشبكة االلكترونية ومتابعته متابعة سريعة وعابرة يصعب قياس آثارها ونتائجها الثقافية، 

تنشط بعض دور النشر البيروتية والقاهرية )بعد تضاؤل نشاط الدور السورية( في مجال ترجمة أنواع مختلفة من 
الكتب إلى العربية، ونشرها. يبدو هذا النشاط، في وجه من وجوهه، مستقاًل عن سوق الطلب على الكتب 

وتوزيعها وتداولها وقراءتها، في ظل حديث الكتاب والناشرين الدائم والمزمن عن أزمة النشر والتوزيع والقراءة، 
وانصراف األجيال، وخصوصًا الشابة، عن قراءة الكتب والمطبوعات الورقية. والحق أن هذه المسألة تحتاج إلى 

متابعة واستطالعات ميدانية لعمل دور النشر، إليضاح ما تنطوي عليه الظاهرة من مفارقات.
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ملاذا أكتب؟

املطران جورج خضر
ليس مقيدًا بكتاب.

ولكن هناك من يقرأ. وإذا عرفت الكتابة فعليك ان تكتب. وقد 
المتتبعون آثارك  تظن ان أح��دًا ممن حولك ال يقرأك ثم يكتشف 

ان ثمة من قرأك.
. قد يأتي من يقرأك. 

َ
أكتب وقد تلحظ ان قراءك قالئل. ال تخش

ه���ذا م��ا ح��ص��ل ل��ي م��ن��ذ خمسين س��ن��ة إذ ك��ن��ت ط��ال��ب��ًا ف��ي ب��ي��روت 
ومستأجرًا غرفة في أحد منازل األشرفية القريب من الجامعة وفي 
غرفتي كانت مكتبة عظيمة من القرن التاسع عشر وتأثرت ان قلة 
طالعت ما فيها. ما كنت أعرف ان رجاًل من ذاك العصر يعرف الكثير 
الكثير. هل كان هذا يحسب ان شابًا سيأتي بعده ليستأجر غرفة 
في بيته ويقرأ فيها كتبًا بالعربية وغير العربية ويتجدد فكره بها؟ 
أع��رف عنهم  ل��م  المكتبة ألوالده وأح��ف��اده.  ان��ه يترك  م��ا ظ��ّن  غالبًا 

شيئًا. أنا صرت إذًا وريث هذا الرجل.
أك��ت��ب ان استطعت لمن ي��أت��ي وي��ق��رأ. م��ا م��ن كلمة ت��م��وت. إذا 
تحتفظ  ان  لك  يحق  ال  غها. 

ّ
وبل واحفظها  الله خذها  كلمة  جاءتك 

أمر  ه��ذا  وزع��ه،  الله.  من  عطاء  فيك  الفكر  الفكر.  بطيات  لنفسك 
إلهي إلى ان يقبضنا الله في رحمته.

أنت مؤتمن على الفكر اإللهي الذي استقر فيك أي أنك مأمور 
بتبليغه. الحقيقة ليست ملكًا لك.

ب��أن أح��دًا سيأتي ويقرأك ويصير بهذا  أن��ت تكتب ألن��ك مؤمن 
إنسانًا سويًا. تكتب ألنك تحب من لم تره عيناك. ان كان في فكرك 
م��ا عندك.  ب��ال��ض��رورة قيمة  أن��ت ال تعرف  ش��يء ال تتركه لنفسك. 
الكاتب من أحب وترك للناس  إلى ما تركت.  دع اآلخرين يقبلون 
كلمات قد يحيون بها. هو يستخلف ناسًا ال يعرفهم. المعرفة محبة 

ليس فيها أنسباء. أكتب ومت. قد يأتي من يقرأك ويحيا.
فكرك ليس ملكًا لك. هو وديعة وفي الكتابة يأخذ الوديعة من 
الناس كلهم عيالك.  الكتابة ليس لك نسيب.  أنت في  استطاع. 
بّدد إذًا ما عندك ليحفظك الله عنده. ما من سطر فيه فهم ال يظهر 
يومًا أحد ال يكون له قارئًا. أكتب ولو بدا لك انك تبدد. قد يأتي 

يومًا من يقرأك تعيش روحه بما قلت.

سالم ال يناور والثلثاء مهلة حاسمة

الخالف على آلية عمل مجلس الوزراء والذي رحل من جلسة الخميس 
الماضي الى جلسة الثلثاء من دون اي ضمانات تكفل التوصل الى 

مخرج لهذه االزمة في الجلسة المقبلة. 
االجتماعية  التوترات  بين  الجاري  السباق  على  دليل  ابلغ  ولعل 
ال��ن��اش��ئ��ة ع��ن أزم���ة ال��ن��ف��اي��ات وال��ت��وت��رات ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ال ت��زال 
اج��واء  يعكسون  الحكومية  ال��س��راي��ا  زوار  ان  الحكومة  ازم���ة  تحكم 
ع��ن استمرار  ق��د تنشأ  التي  ال��ت��ص��ورات واالح��ت��م��االت  قاتمة حيال 
تمام  ال����وزراء  رئ��ي��س  تلويح  ع��ن  ينفي  مما  ال����وزراء  مجلس  تعطيل 
أعمال  تصريف  حكومة  الحكومة  وتحول  استقالته  بإمكان  س��الم 
اي طابع تهديدي او مناوراتي، بل ان هذا الخيار يبدو كأنه وضع 
الحاسم  انتظار االختبار  السرايا في  الخلفية في  الطاولة  فعال على 
االخير الثلثاء المقبل. وبينما لوحظ ان فريق "التيار الوطني الحر" 
سعى بقوة الى نفي وجود اي احتمال جدي الستقالة رئيس الوزراء 
م��وض��وع اآللية  ال��ف��ري��ق  ب��م��رون��ة لجهة تفسير ه��ذا  ل��م يقترن ذل��ك 

ال��وزراء  رئيس  مع  الوزارية  بالشركة  التمسك  لجهة  الحكومية خصوصا 
في تقرير بنود جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء وهي النقطة التي 

باتت تشكل فتيل التفجير السياسي داخل الحكومة.
 وقالت اوساط وزارية مطلعة ل�"النهار" ان ثمة مساعي جدية لتعطيل 
الثلثاء الن الجميع باتوا يدركون ان  اللغم قبل انفجاره في جلسة  هذا 
بتأييد  ان موقفه يحظى  رغم  الرئيس سالم قد "طفحت كأسه" على 
غالبية مكونات الحكومة، ولكن المضي في لعبة التعطيل بات يشكل 
لن  ال��ح��ال فهو  ه��ذه  وف��ي  الحكومة  واض��ح��ا لشل  اليه مخططا  بالنسبة 
ال��ى تحويل واقع  آيلة  ما دام��ت مفاعيلها  الخطة  ه��ذه  ان يغطي  يقبل 
المهلة  ال��ى ان  اع��م��ال مقنع. واش���ارت االوس���اط  ال��ى تصريف  الحكومة 
عن  تماما  مختلفة  جهودا  تشهد  ان  يفترض  الثلثاء  لجلسة  المتبقية 
تلك التي سبقت الجلسة االخيرة التي بقي كل شيء بعدها على حاله 
ي��راد  التي  ال��ن��ار  ل��ن يكون مستعدا لتلقي ك��رة  ال���وزراء  ف��ان رئيس  واال 
الى  الشعبية  النقمة  تصاعد  مع  وخصوصا  فوقها  تتآكل  ان  للحكومة 
التصدي  الحكومة دون  التي حال تعطيل  النفايات  أزم��ة  ذروتها ج��راء 

لها بالسرعة الالزمة.

جنبالط وقيادة الجيش
ووس������ط ه�����ذه االج��������واء ال����م����ش����دودة، ات���خ���ذ دف������اع رئ���ي���س "ال���ل���ق���اء 
الديموقراطي" النائب وليد جنبالط أمس عن قيادة الجيش داللة بارزة 
اذ ادرج موقفه في خانة الرد الضمني على مواقف رئيس "تكتل التغيير 
اطار  العسكرية في  القيادة  العماد ميشال عون من  النائب  واالص��الح" 
سعي عون الى تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش وقطع الطريق 
على التمديد المرجح لقائد الجيش العماد جان قهوجي. وبرز هذا البعد 
الجيش "غير  لقيادة  التعرض  ان  الجديد في موقف جنبالط من قوله 
العسكرية  المؤسسة  التي تسعى  االه��داف  مفيد وال يصب في خدمة 
الى القيام بها في ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبة يعرفها القاصي 
وال���دان���ي"، الف��ت��ا ال��ى ان "ال��ح��ف��اظ على االس��ت��ق��رار ي��ف��وق بأهميته كل 

االعتبارات االخرى".

جعجع
وفي سياق سياسي آخر، علمت "النهار" أن حصيلة المحادثات التي 
أجراها رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع مع قيادة المملكة 
العربية السعودية ومشاوراته مع الرئيس سعد الحريري في جدة تشير 
ان��ت��ظ��ار أي حلحلة ف��ي لبنان وخ��ص��وص��ًا م��ا يتصل  ال��ى أن��ه يجب ع��دم 
يد  ف��ي  ف��ي شأنها  االس��اس��ي  ال��ق��رار  زال  ال  التي  الرئاسية  باالنتخابات 

إيران؟
 لكن ال��م��وق��ف ال��س��ع��ودي م��ن االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ف��ي لبنان يرى 
أنها تعتبره  اللبنانيين أنفسهم وبشكل أدق  ايدي  الملف في  أن هذا 
موقعا مسيحيا. وفي تقدير قيادة المملكة أن التقارب بين المسيحيين 
سيكون حول مشروع الدولة وليس حول أي مشروع آخر. وترى قيادة 
المملكة أن حل موضوع "حزب الله" هو في إي��ران ولكن على قوى 14 
آذار أن تقوم بما ينبغي من أجل مشروع الدولة واالستقرار في لبنان، 
ال��ق��وى ال  ه��ذه  لكن  المضمار،  ه��ذا  ف��ي  ال��ى جانبها  والمملكة ستكون 
ص2 تعمل ما فيه الكفاية.  

48 ساعة؟
ام��ا على صعيد أزم���ة ال��ن��ف��اي��ات، ف��ق��ال م��ص��در كتائبي ل���"ال��ن��ه��ار" إن 
ال��م��رك��زي للحزب ف��ي الصيفي  ال��ذي انعقد أم��س ف��ي البيت  االج��ت��م��اع 
وضم وزير البيئة محمد المشنوق ورئيس حزب الكتائب النائب سامي 
الجميل ورؤساء اتحادات البلديات في جبل لبنان، خلص إلى حل ألزمة 

النفايات خالل 48 ساعة. 

على  وات��ف��ق��وا  الممكنة  ال��ح��ل��ول  ف��ي  ب��ح��ث��وا  المجتمعين  أن   وأوضح 
"م��رائ��ب"  المشنوق  سماها  أمكنة  إل��ى  جمعها  بعد  النفايات  تنقل  أن 
السوائل  من  ومصفاة  ومضغوطة  م��ف��روزة  تكون  أن  على   ،Parkings
وموضبة في مكعبات بالستيكية محكمة االقفال، وذلك لمدة أسابيع 
أو ثالثة - اربعة أشهر ريثما تتسلم الشركات الجديدة المهمة وتنقلها 
إل��ى ح��ي��ث ت��ع��ال��ج وت��ط��م��ر ن��ه��ائ��ي��ا. وت��ت��ول��ى "س��وك��ل��ي��ن" م��وق��ت��ًا ب��اآلالت 
الفرز  أعمال  ال���وزارة،  من  طلب  على  وبناء  لديها،  المتوافرة  والمعدات 
والتوضيب على األرض التي تشغلها في الكرنتينا والتي تعود ملكيتها 
إلى الدولة بعد انتهاء العقد مع الشركة باعتبار أن المسألة استثنائية 

وطارئة.  
وأض�����اف أن ال��م��س��أل��ة م��ت��وق��ف��ة ح��ال��ي��ًا ع��ل��ى وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ال����ذي أب��ل��غ 
المجتمعين أنه سيتخذ قرارًا خالل 24 ساعة يحدد بموجبه الكسارات 
القديمة التي ستستقبل النفايات الموضبة موقتًا، مشيرا الى أنه في 
البلدية  واالت��ح��ادات  البلديات  تحميل  إل��ى  يتجه  ك��ان  االجتماع  بداية 
مسؤولية موضوع النفايات برمته، لكنه ُجبه بإصرار على أن الموضوع 
من صالحية الوزارة، وال جهة غيرها يمكنها  تحديد أمكنة التجميع في 

انتظار فض عروض الشركات في كل المناطق خالل أسبوعين . 
ولفت المصدر الكتائبي إلى أن النائب الجمّيل كّرر مرارًا أن الشركات 
النفايات كما أن ال بلدية يمكن أن  غير ق��ادرة على فرض مواقع جمع 
تقبل بوضع نفايات في نطاقها، ولو موقتًا. وهذه المسؤولية تاليًا هي 

مسؤولية الدولة، وتحديدًا وزارة البيئة. 
ومن جهته، عرض الوزير المشنوق ملفًا من 16 صفحة عن الكسارات 

التي تحتاج أمكنتها إلى استصالح في كل لبنان. 
نظيفة  واألحياء ستعود  الشوارع  أن  الى  الكتائبي  المصدر  وانتهى 
التجميع  أمكنة  البيئة تحديد  وزي���ر  ال��ت��زام  ف��ي ض��وء  خ��الل 48 س��اع��ة 

الموقتة. 

تركيا انخرطت يف الحرب على "داعش"

العمل  بل سنواصل  لليلة  عملية  ليست  "ه��ذه  ان  واض��اف  السيطرة". 
بتصميم". واكد ان تركيا سمحت للواليات المتحدة بشن غارات جوية 
على مواقع الجهاديين في سوريا والعراق من قواعدها بما فيها قاعدة 

انجيرليك، موضحًا أنها "ستستخدم في اطار محدد".
وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا جاء فيه ان الطائرات التركية 
ستشارك في عمليات ضد "داعش" وأنها تتوقع التنسيق لتعزيز أمن 
اولئك الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف 

في سوريا.
وتشكل الغارة التركية منعطفًا في سياسة النظام االسالمي المحافظ 
حيال سوريا وال��ذي يتهمه حلفاؤه منذ فترة طويلة بغض الطرف عن 

المنظمات المتطرفة التي تقاتل النظام السوري.
غ��ارات الجمعة هدفها "وق��ائ��ي" أيضًا، فقد  وأف��اد مسؤول تركي ان 
"حصلنا في االسابيع االخيرة على معلومات تدل على ان تنظيم الدولة 

االسالمية يكدس السالح".
واعلن "المرصد السوري لحقوق االنسان" الذي يتخذ لندن مقرًا له ان 

الغارات التركية ادت الى مقتل تسعة جهاديين مسلحين.

اعتقاالت
م��ن ج��ه��ة اخ����رى، اط��ل��ق��ت ال��س��ل��ط��ات ال��ت��رك��ي��ة ص��ب��اح الجمعة عملية 
ده��م واسعة في اسطنبول ش��ارك فيها خمسة االف شرطي بدعم من 

المروحيات ضد ناشطين مفترضين من "داعش".
ان��ه "ت��م توقيف عدد  ال���وزراء احمد داود اوغ��ل��و  وأف���اد مكتب رئيس 

ارهابية" في 16  الى جماعات  بلغ 297 شخصًا النتمائهم  اجمالي 
بايانتشوك  بالبالد بينهم 37 اجنبيا. وبين هؤالء خالص  محافظة 
المعروف ب�"ابو حنظلة" ايضًا. وقالت وكالة "انباء االناضول" التركية 

شبه الرسمية انه مسؤول في "داعش" باسطنبول.
كما قتلت ناشطة من اليسار المتطرف في تبادل النار مع الشرطة 
الثورية  "الجبهة  ف��ي  عضو  والناشطة  اسطنبول.  أح��ي��اء  أح��د  ف��ي 
عدة  هجمات  وراء  تقف  ماركسية  مجموعة  وه��ي  الشعب"  لتحرير 
في تركيا. كذلك شملت االعتقاالت ناشطين في جماعات كردية.

أوباما: تحّدي حزب الله ال يتعلق بتوافر املوارد املالية 

لكن  االي��ران��ي.  االقتصاد  م��ع تحسن  ه��ذا محتمل،  اضافية؟  م���وارد 
المثال  الله وعلى سبيل  الى حزب  بالنسبة  ال��ذي نواجهه  التحدي 
نصب الصواريخ ضد اسرائيل، فهذه مسألة ال تتعلق بتوافر أو عدم 

توافر الموارد". 
وأض�����اف: "ل��ق��د اظ���ه���رت اي�����ران ح��ت��ى ع��ن��د م��واج��ه��ة ال��ص��ع��وب��ات 
االستراتيجية.  أولوياتها  تعتبره  ما  لتمويل  استعدادها  الحقيقية 
التحدي بالنسبة إلينا هو ان نضمن توافر القدرة على اعتراض ذلك، 
أقوى  دفاعات  نبني  وان  االستخبارية،  المعلومات  لنا  تتوافر  وان 
النظامية... وقد  القتالية غير  بالوكالة والجهود  الحروب  ضد هذه 
بعثنا برسالة واضحة الى االيرانيين بأننا توصلنا الى حل للمسألة 
النووية، ولكن ال يزال أمامنا حساب يجب ان نعالجه. ونأمل في ان 
بعضه  الحاجة سيكون  دعت  اذا  ولكن  ديبلوماسيًا،  بعضه  يكون 

عسكريًا".
وكان الرئيس األميركي بدأ أمس زيارة أولى لكينيا، موطن أبيه، 
ص11 رئيسًا.  

كيري
الى ذلك، قال وزير الخارجية االميركي جون كيري في مقابلة مع 
اسرائيل  ق��ررت  اذا  انه  للتلفزيون،  االميركية  بي سي"  "أن  شبكة 
توجيه ضربة عسكرية الى ايران، فإن ذلك سيدفع ايران للعمل على 
تطوير سالح نووي. والحظ انه في هذه الحال ستقول ايران "لهذا 

السبب يجب ان تكون لدينا قنبلة نووية".

تونس أعادت عالقاتها مع سوريا

أن حل االزم��ة في سوريا يكون من خ��الل عملية سياسية يتوالها 
السوريون أنفسهم في رعاية األمم المتحدة... بما يفضي الى تغيير 
النظام السياسي بشكل جذري وشامل. ويشمل ذلك رأس النظام 
وكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته االمنية". وحتى اآلن كانت "هيئة 
بهذا  المطالبة  ف��ي  ت��ت��ردد  دم��ش��ق،  األس��اس��ي  وم��ق��ره��ا  التنسيق"، 

الوضوح بتغيير النظام برئاسة بشار األسد. 
في غضون ذلك، أوردت وكالة تونس الرسمية لألنباء أن تونس 
ث��الث س��ن��وات من  بعد  م��ع س��وري��ا  الديبلوماسية  أع���ادت عالقاتها 
قطعها وعينت ابرهيم الفواري قنصاًل عامًا في دمشق. ونقلت عن 
العالقات  أن  الخارجية  الشؤون  وزارة  من  ومطلع  به  موثوق  مصدر 
الديبلوماسية مع دمشق قد "استؤنفت"، وأن "فريقًا ديبلوماسيًا 

تونسيًا يعمل بالعاصمة السورية منذ أشهر".
وكانت تونس الدولة األولى تطرد السفير السوري مطلع عام 2012 
ص10 احتجاجًا على قمع االحتجاجات التي كانت بدأت سلمية.  

فاطمة عبدالله

سابين  المغّنية  ب��رزت شخصية 
في دورها التمثيلي األول، وبدت 
ف����ي َم���ش���اه���د ع�����دة ق��������ادرة ع��ل��ى 
إمساك الشخصية. مرَّ المسلسل 
بالركود  ووم��ض��ات،  بانتكاسات 
د  وال������������������ذروة، وأي������ض������ًا ب�����ال�����ت�����ردُّ
����ف 

َ
واالن���������دف���������اع. ه�����و ن���������وٌع ُي����ؤل

ليس  لسبٍب  الُمشاهد  ويعتاده 
ب���ال���ض���رورة اإلع���ج���اب وال��ده��ش��ة. 
ُيرخي من حولك إحساسًا باإللفة 
ض على  وب����أّن ث��م��ة ف��ض��واًل ُي��ح��رِّ
ال��م��ت��اب��ع��ة. ك����أن ت��ن��ت��ظ��ر مصير 
ب���أداء جّيد،  أحمد )وس���ام صليبا 
م��ع ب��ع��ض ال��ت��ف��اوت( ب��ع��د زواج���ه 
إرضاء للمجتمع، لكنه من األعماق 
)سابين  كريستينا  إل��ى  يشتاق 
ب����أداء ت��ق��ّدم م��ع ال��ح��ل��ق��ات(. ق��ال 

��ع��ًا: "قد 
َّ
ُم��ت��وق المسلسل م��ا ك��ان 

ي��ج��م��ع ال���ل���ه ال��ش��ت��ي��ت��ي��ن ب��ع��دم��ا 
 ال���ظ���ّن أن ال ل��ق��اء". 

ّ
ي��ظ��ن��ان ك���ل

الضنى وهج القصيدة. 
القدر الذي َصدَّ الحب، هو إياه 
ل الصعوبات أمامه حين 

ّ
الذي ذل

اكتوى القلبان وم��ا ع��ادا يقويان 
ع��ل��ى ال����ف����راق. ل���م ي��ف��ت ك��ل��ودي��ا 
م��ارش��ل��ي��ان َم��ص��اٌب إال زّج��ت��ه في 
النّص بغرض إدراك كلفة األحالم. 
األخ األول متوّرط بحسابات مالية 
بجريمة  ُمتهم  وال��ث��ان��ي  خ��اس��رة، 
قتل، عقابه مستشفى األم��راض 
 مع 

ً
ال��ع��ص��ب��ي��ة، األخ ال��ث��ال��ث ت�����ارة

لن   
ٌ
 ض����د، واألب س���اخ���ط

ً
وت�������ارة

ُي��س��ام��ح. ه���ذا َمصاب  يغفر ول���ن 
كريستينا، وإليَك َمصاب أحمد: 
والدان يدفعان ابنهما إلى تجربة 
تعيسة، خطيبة تهدد باالنتحار 

يخفق  قلبه  رج���ل  زوج���ة  لتصبح 
ألخ�������رى، وم��ج��ت��م��ع ي���ت���واط���أ. ث��م 
تلملم  كريستينا   :

ّ
ال��ح��ل يهبط 

��ق أح���م���د ال���زوج���ة 
ّ
ال����خ����راب وي��ط��ل

بالثالثة ويقترن بحّب الُعمر. ابن 
ال���ع���م ج���رج���س )ي���وس���ف ح����داد( 
المسكين، قلبه  عاقبته وخيمة. 

لم يتحّمل.
 أف�������رط ف����ي ت��م��ري��ر 

ٌ
م���س���ل���س���ل

الُمشاهد  ���َرض على 
َ
وف ال��رس��ائ��ل 

��ة 
ّ
���ن ال��ط��ائ��ف��ي��ة ع��ل ت���ش���ّرب���ه���ا. ب���يَّ

 حول 
َّ

���ف
َ
الماضي وال��ح��اض��ر، ث��م ل

وال  ي���ج���م���ع  "ال�����دي�����ن  أّن  م���ق���ول���ة 
ي�����ف�����ّرق". س��م��ي��ر ح��ب��ش��ي ض��ب��ط 
ر ج��م��ال ال��ق��رى  ال��م��م��ث��ل��ي��ن وص�����وَّ

وعذاباتها.

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

شاشة

زواج املسلم واملسيحية: ال بّد أن يستجيب القَدر
أطال "أحمد وكريستينا" )"الجديد"( حلقاته حتى أضرت اإلطالة 

بالعمل الُمصاب أصاًل بضرر المماطلة. 35 حلقة ليقول 
المسلسل إننا ضحايا الطوائف، ولكن في إمكان الحّب أن يمنح 

النجاة. يتزّوج أحمد المسلم بكريستينا المسيحية، بعدما صرخ 
م. الكون بأسره: فلَيُمت العشق الُمحرَّ
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عموديًا

عموديًا

أفقيًا

أفقيًا

1- تأسست في انكلترا عام 1163 من طالبها طوني بلير ودافيد كاميرون وستيفن هوكنغ والملك عبد الله الثاني. 32- حدث في مدينة روان في فرنسا 
عام 1430 بأمر من محكمة كنسية ترأسها األسقف بيار كوشون. 3- متشابهان - تلقون عليه التهمة. 4- شاعر جاهلي قتله النعمان 3" والد زوجته هند - 
مصرف. 5- قليل العقل - تخاف - ضمير منفصل. 6- عشب - ارتفع - نهر فرنسي من روافد السين. 7- مدينة إيطالية - نقيض رفضا. 8- اختلطتم وضججتم 
ت الحفرة - يكون ذا نجابة وفضل. 10- اترْك - ضرب بقبضة اليد - موسيقي ألماني. 11- قاموس عام لكل فّن ومطلب 

ّ
- يفاتشا ويباحثا. 9- نصف ليرة - غط

أعاد تأليفها فؤاد افرام البستاني. 12- تأسست في مدينة كمبريدج بوالية ماساشوستس عام 1636، من طالبها باراك أوباما وجون كندي وبيل غايتس.

. 6- تلينان - الهوس. 
ْ

1- مجمع خلقيدونية. 2- عبد الله بن جحش. 3- ائتمن - العداء. 4- هل - رائب - تنّسر. 5- داعب - ليل - أنل
 - رأبته. 10- ما - فّنتها - بدا. 11- ي.ي.ي.ي.ي - قيروان. 12- تأملون - نداري.

ّ
7- إهدارها - عافا. 8- فم الميزاب - ل.ل. 9- النط

 1- معاهدة أفامية. 2- جبال الهماليا. 3- م��ّدة - عيدان - ي��م. 4- عامر بن الطفيل. 5- خلنا - أرم - نيو. 
 6- ل.ل. - النهيرة. 7- قرابي - أزاه��ق. 8- يبل - ال - اباين. 9- دفعت - لعبة - رد. 10- وجدناها - هّبوا. 

11- نحاس نوفل - دار. 12- تشارلس الثاني.

1- تأسست في انكلترا عام 1209 من طالبها تشارلس داروي��ن واألمير تشارلس والملك جورج السادس. 2- سلطان 
عثماني 1603-1617 - متشابهان. 3- علقم - يباحث - بقي واستمر. 4- المه - ينشأ ويشب. 5- تنتصب - أبد و أزل 
كاله - راهب - معبر. 9- سّمن اإلبل - مدينة 

ّ
 - متشابهان. 6- أتممتما القتل - عّبأه. 7- آلة تصوير - يعتمدا على. 8- ات

ً
معا

 وامتنع. 10- مانح - محافظة عراقية قاعدتها الرمادي. 11- متشابهان - ينبع في جبال عكار ويصّب شمالي 
ّ

هندية - كف
طرابلس طوله 24 كلم. 12- حوانيت - الجماعة القليلة.

حل الشبكة السابقة

دايلويدنجللنورا

رلدلادعمعدمه�اجل

جشنحلببنببكالاع

ايجامعدصدعلكحتا

تطلكل شدبعدنلالم

لاامكهلبجبلاكال

لنونه�لكللعلوموق

حل الشبكة السابقة
بعلبك

الكلمة 
عاصمة عربية 

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

كلمة السر.

العامل عبد للتاجر والتاجر عبد للجندي والجندي عبد للحاكم والحاكم عبد للملك والملك عبد للكاهن والكاهن عبد صنم جبله 
الشيطان.

كلمة السر  كلمات متقاطعة
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رقم 3812 - مستوى صعب 

حل سودوكو رقم 3811

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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675894132

192763845

241376958

567489321

389125476

458631297

723958614

916247583

SUDOKU

)AFEJ( انتخابات جمعية الصحافيين الفرنكوفونيين
أسفرت االنتخابات التي نظمتها جمعية الصحافيين الفرنكوفونيين "أفيج" المنبثقة 
من متخرجي الدراسات العليا في الصحافة، الختيار هيئتها اإلدارية الجديدة، عن فوز 

كل من:
نضال أيوب، ميرنا األسمر زهار، إيلي أحوش، يمنى الشكر غريب وشانتال إده. 

وتعقد الهيئة الجديدة اجتماعًا األسبوع المقبل الختيار رئيس لها وتوزيع 

المسؤوليات والمهمات بين أعضائها.
وكانت الجمعية التأمت في مكتب المستشارة القانونية للجمعية في سن الفيل، 

النتخاب هيئة إدارية جديدة للسنوات الثالث المقبلة، بعدما ترشح 6 أعضاء تقدموا 
رسميًا بترشيحاتهم في المواعيد القانونية.

وأفاد بيان للجمعية، أنه "قبل ساعات من موعد االنتخابات، تكتل المرشحون 
الفائزون في الئحة واحدة حملت شعار "الصحافة: المقام الصحيح"، فيما استمرت 

زينة شمعون في ترشيح منفرد.

مجتمعنا
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سلوى بعلبكي

م����ا ان وق�����ع االت����ف����اق ال����ن����ووي ب��ي��ن 
ال����� 5 + 1، حتى  وم��ج��م��وع��ة  اي������ران 
ال��م��ع��ادي��ة والصديقة  ال���دول  ب���دأت 
إلي�������ران ت��ح��ج��ز ح��ص��ص��ه��ا الل��ت��ق��اط 
في  المتوقعة  االس��ت��ث��م��ارات  ف���رص 
ل���ب���ن���ان، ف���إن���ه ينتظر  س���وق���ه���ا. أم����ا 
ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو م��واف��ق��ة ال��ك��ون��غ��رس 
اإلي��ران��ي  ال��ن��واب  ومجلس  األميركي 

على االتفاق.
وي����������������درك رئ�������ي�������س ال����ه����ي����ئ����ات 
أهمية  القصار  ع��دن��ان  االقتصادية 
االت���ف���اق وم��ف��اع��ي��ل��ه االي��ج��اب��ي��ة على 
المبكر  م��ن  أن��ه  يعتبر  لكنه  ل��ب��ن��ان، 
الحديث عن زيارة لوفد من الهيئات 
ال�����ى اي�������ران "ف�����ي ان���ت���ظ���ار ال��ت��رج��م��ة 
الفعلية لالتفاق على أرض الواقع". 
ول��ك��ن��ه ي��ع��ت��ق��د ان "رف����ع ال��ع��ق��وب��ات 
االق���ت���ص���ادي���ة ال����دول����ي����ة ع����ن إي�����ران 
س��ي��ش��ك��ل ف����رص����ة م���ه���م���ة ل��ت��ط��وي��ر 
العالقات االقتصادية بين البلدين، 
تضم  اإليرانية  السوق  أن  خصوصًا 
هو  اإلي��ران��ي  واالقتصاد  مليونًا،   80
المنطقة  ف���ي  اق��ت��ص��اد  أك��ب��ر  ث��ان��ي 
ما  وف��ق  والعقوبات  السعودية.  بعد 
يقول، حالت دون أن تأخذ العالقات 
االق���ت���ص���ادي���ة ح��ق��ه��ا ف���ي ال��ت��ط��وي��ر، 
وثمة فرص كثيرة ضاعت في مجال 
االق��ت��ص��ادي��ة بين  ال��ع��الق��ات  تطوير 
إي����ران ول��ب��ن��ان وال����دول ال��ع��رب��ي��ة، في 
السياسية  ال��ص��راع��ات  أت���ون  خ��ض��م 

وأزمات المنطقة".
واع��ت��ب��ر ان ال��ت��وق��ع��ات ب��ان��ت��ع��اش 
اإليرانية، ستؤدي  النفط  ص��ادرات 
إل�����ى اس����ت����م����رار ال���م���ن���ح���ى ال���ت���ن���ازل���ي 
ألسعار النفط في األسواق العالمية، 
االقتصاد  على  إي��ج��اب��ًا  وسينعكس 
ال���ل���ب���ن���ان���ي، ح����ي����ال ت��خ��ف��ي��ف أع���ب���اء 
االس��ت��ي��راد، وأع��ب��اء ال��م��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة، 
وكذلك تكاليف اإلنتاج بالنسبة الى 

مختلف القطاعات.
ولكن في حال قرر رجال االعمال 
هل  اإليرانية،  السوق  على  االنفتاح 
م���ن ت��ح��دي��ات ي��م��ك��ن ان ت��واج��ه��ه��م 

في ظل التخّوف من عودة العقوبات 
ف��ي اي لحظة؟ ي��رى القصار أن��ه "ال 
يزال أمام االتفاق النووي مراحل عدة 
قبل أن ترفع العقوبات االقتصادية، 
ل���ي���س أق���ل���ه���ا م���واف���ق���ة ال��ك��ون��غ��رس 
اإليراني،  النواب  ومجلس  األميركي 
ع��ل��م��ًا ان األم�����ور س��ت��أخ��ذ وق��ت��ًا قبل 
ظ��ه��ور ال��م��ف��اع��ي��ل اإلي��ج��اب��ي��ة. وم��ن 
التي  القيود  أخ��رى، ستكون  ناحية 
أهم  من  اإليرانية  السوق  بها  تتسم 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي س��ت��واج��ه ال��ق��ط��اع 
الخاص اللبناني". لذا يأمل في "أن 
الدولي مع  يتزامن االنفتاح اإليراني 
انفتاح االقتصاد اإليراني لتعزيز دور 
وتسهيل  المحلي  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع 
في  واالستثماري  التجاري  التعاون 
م��ج��االت ش��ت��ى، خ��ص��وص��ا أن إي���ران 
تملك قواعد صناعية مؤهلة وكفّية 
بالمنافسة وتفيد كثيرًا  لها  تسمح 

من تعزيز آليات السوق الحرة". 
وف��������ي ظ������ل رغ�����ب�����ة ال�����ع�����دي�����د م��ن 
القطاعات التوجه الى ايران، يعتقد 
ال���ق���ص���ار أن�����ه إل�����ى ج����ان����ب ال���ق���ط���اع 
الخدمات  قطاعات  ف��إن  المصرفي، 
أن  والمعلوماتية يمكن  والمقاوالت 
تستفيد من السوق اإليرانية. كذلك 

ي��م��ك��ن ال��ص��ن��اع��ة أن ت��ف��ي��د ك��ث��ي��رًا 
م���ن ال���خ���ب���رات اإلي���ران���ي���ة وال��ت��ط��وي��ر 
بالنسبة  أم��ا  التصنيع.  م��ج��االت  ف��ي 
ال������ى ال����ش����ق ال����ث����ان����ي م����ن ال����س����ؤال، 
غريبة  ليست  اإلي��ران��ي��ة  فالمنتجات 
عن السوق اللبنانية ومتوافرة دائمًا. 
وال خوف من اإلغ��راق، ألن االقتصاد 

اللبناني منفتح وليبرالي.  
في اي قطاعات يمكن اللبنانيين 

أن يستثمروا في ايران؟ 
ق���ادرة  اي����ران  أن  ال��ق��ص��ار  يعتقد 
في  اللبنانية  الخبرات  من  تفيد  أن 
المجال المصرفي، كما أن ثمة فرصا 
واع�������دة ل��الس��ت��ث��م��ار ف����ي ال���م���ج���االت 
والقطاعات  والسياحية  الصناعية 
ثمة  أن  ال��ى  واش���ار  بهما.  المرتبطة 
اللبنانية،  ال��م��ص��ارف  ل���دى  ارت��ي��اح��ا 
إيجابي  تأثير  م��ن  ال��ت��ط��ور  ل��ه��ذا  لما 
متوقع على الحركة المالية، خصوصا 
العقوبات  تلتزم  ب��أن  محكومة  أن��ه��ا 

والقوانين الدولية".
وأم��������ل ال����ق����ص����ار أخ�����ي�����رًا ف�����ي أن 
ي���ن���ع���ك���س ف�����ي ح���ل���ح���ل���ة ال���م���ل���ف���ات 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��ال��ق��ة، ما 
السياسيين  األفرقاء  توافق  يسّهل 
في شأن االستحقاقات الدستورية، 

وف������ي ط��ل��ي��ع��ت��ه��ا ان����ت����خ����اب رئ���ي���س 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة. وم�����ن ش�����أن ذل�����ك أن 
تكون له انعكاسات طيبة جدًا على 
االق���ت���ص���اد ال����ذي ي��ت��ح��م��ل م���ا ي��ف��وق 
طاقته بسبب الخالفات والتجاذبات 

السياسية.

زمكحل
أن���ه من  ال��ق��ص��ار يعتبر  ك���ان  واذا 
ال��س��اب��ق ألوان�����ه ال��ح��دي��ث ع���ن زي���ارة 
للهيئات الى ايران، فان تجّمع رجال 
االعمال اللبنانيين بدأ العد العكسي 
التجّمع  اي��ران. ويؤكد رئيس  لزيارة 
ف���ؤاد زم��ك��ح��ل ان ث��م��ة ات��ص��االت مع 
السفارة االيرانية إلعداد زيارة لرجال 
اع����م����ال خ�����الل االس���اب���ي���ع ال��م��ق��ب��ل��ة، 
وذلك رغم اقتناعه بأن االولوية في 
االف��ادة من االتفاق ستكون إلي��ران 
وال����دول ال��ت��ي ح��ّض��رت ه��ذا االت��ف��اق 
)أميركا، روسيا وأوروبا(، إضافة الى 
طوياًل  وقتًا  سيستغرق  تنفيذه  ان 
على اعتبار أن التحضير له استغرق 

35 سنة.
ل����م ي��ن��ت��ظ��ر  وي����ب����دو ان ال���ت���ج���ّم���ع 
توقيع االتفاق للتواصل مع السفارة 
االيرانية، إذ يكشف زمكحل انه بدأ 

السفارة  م��ع  االت��ص��ال منذ 6 أشهر 
وع��دد م��ن ال��ش��رك��ات االي��ران��ي��ة، وأن 
مواعيد  تحديد  انتظار  ف��ي  التجمع 
ل���ل���وف���د ال���ل���ب���ن���ان���ي م����ع ال��م��س��ؤول��ي��ن 

والشركات.
الجانب  بأن  اقتناع زمكحل  ورغ��م 
االي���ران���ي س��ي��رّح��ب ب���رج���ال االع��م��ال 
تخّوفه  أن��ه ال يخفي  إاّل  اللبنانيين، 
م���ن ال��م��ن��اف��س��ة ال���ش���رس���ة ال���ت���ي قد 
ت���واج���ه���ه���م ه����ن����اك م�����ن ال���ش���رك���ات 
ال��ع��ال��م��ي��ة. ل����ذا ي���ش���ّدد ع��ل��ى أه��م��ي��ة 
أن ي����درس ال��ج��ان��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي جيدًا 
ال���م���واض���ي���ع ال���ت���ي س��ي��خ��وض��ه��ا ف��ي 
ط��ه��ران، الف��ت��ًا ف��ي ه��ذا ال��ص��دد الى 
اق��ت��ص��اد ال��م��ع��رف��ة ال����ذي ي��ت��م��ي��ز به 
ف��ي حاجة  اي���ران  ان  لبنان خصوصًا 
م���اس���ة ال�����ى م���ث���ل ه�����ذه ال��ق��ط��اع��ات 

لتطوير قطاعاتها االنتاجية.
العالمية  الشركات  تتهيأ  وفيما 
ل��ل��دخ��ول ال����ى اي������ران، ي����رى زم��ك��ح��ل 
أن�������ه م�����ن ال�������ض�������روري ع�������دم دخ�����ول 
منفرد  نحو  على  اللبنانية  الشركات 
ب���ل ع��ب��ر ت��ك��ت��الت وم���ج���م���وع���ات في 
على  م��ش��ددًا  متنّوعة،  اختصاصات 
اه��م��ي��ة إن���ش���اء ص���ن���دوق اس��ت��ث��م��اري 
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق. وي����رى ان دخ��ول 
ال��ش��رك��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ه��م ج���دًا في 
ايرانية تحتاج  شراكات مع شركات 
الى التطوير والتحديث واالفادة من 
الخبرات اللبنانية في اكثر من مجال.
ماذا عن القطاعات التي يمكن أن 

تفيد من السوق االيرانية؟ 
ي��ش��ي��ر زم���ك���ح���ل ال�����ى أن ال���س���وق 
االي��ران��ي��ة ف��ي ح��اج��ة ال��ى المنتجات 
س��ي��م��ا  وال  وال����ص����ح����ي����ة  ال����غ����ذائ����ي����ة 
االدوي�����������ة. ول����ك����ن خ����ب����رة ال��ل��ب��ن��ان��ي 
وتوظيفه ألحدث التقنيات في كل 
القطاعات التي يعمل فيها، تخوالنه 
ال����دخ����ول م���ن ال���ب���اب ال���ع���ري���ض ال��ى 
قطاعات ايرانية تحتاج الى تطوير، 
ومنها على سبيل المثال ال الحصر: 
قطاع  الخدمات،  التجارة،  الصناعة، 
التأمين، وقطاع الفنادق والمطاعم.

salwa.baalbaki@annahar.com.lb

الالجئون السوريون والشركات الفرنسية

بحث وزير العمل سجعان قزي مع الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي روث ماونتن في أوضاع الالجئين السوريين في لبنان، 

وجرى االتفاق على وضع برنامج عمل يحفظ األمن االجتماعي اللبناني 
والوضع االنساني لالجئين. كذلك عرض قزي مع المسؤول عن القسم 

االقتصادي في السفارة الفرنسية جاك دوال جوجي والمستشار 
التجاري هنري كاستوريس، وضع الشركات الفرنسية في لبنان.

مشكلة النفايات يف مناطق شمالية

عرض وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس مع وفد من مجلس 
بلدية طرابلس، مشكلة النفايات في مدن اتحاد الفيحاء، 

طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون. وأجرى اتصااًل برئيس 
الحكومة تمام سالم إلطالعه على حاجات هذه المدن. وعن موضوع 

مرآب التل، وعد درباس أهالي طرابلس بأنَّ المخطط التوجيهي 
ذ قبل انتهاء العمل بالمرآب.

َّ
لطرابلس سُينف

103 ماليين دوالر من االتصاالت إلى الخزينة

أصدر وزير االتصاالت بطرس حرب قرارًا حّول بموجبه من خارج 
موازنة الوزارة ل�سنة 2015، من الحساب المفتوح بالدوالر لدى 

مصرف لبنان باسم المديرية العامة الستثمار وصيانة المواصالت 
السلكية والالسلكية إلى حساب الخزينة العامة رقم 36، مبلغ 103 

ماليين دوالر من واردات وزارة اإلتصاالت عن تموز 2015. كذلك 
استقبل نقيب المحامين السابق نهاد جبر.

مشكالت قطاع التأمين تلقى تجاوبًا

طرح وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم مع وفد جمعية شركات 
الضمان في لبنان، برئاسة ماكس زكار، شؤون القطاع التأميني 
والمشكالت التي يعانيها. وإثر اللقاء أوضح زكار أنَّ الوزير "كان 

متجاوبًا مع كل المطالب التي طرحتها الجمعية".

نشاطات وزارية

50٫000 ليرة لذكرى تأسيس الجيش 

املركز الصّحي يف رميش ُمقفل منذ تشييده!
ال أَمَل بتشغيله إالّ بموافقة قيادة الجيش

 

بنت جبيل – "النهار"

ي���م���ث���ل ت��ف��ع��ي��ل ال����ق����ط����اع ال��ص��ح��ي 
واالس����ت����ش����ف����ائ����ي ف�����ي ق����ض����اء ب��ن��ت 
ج��ب��ي��ل ح��اج��ة م��ل��ح��ة ل��ق��اط��ن��ي��ه ال���ذي 
ي��زي��د ع��دده��م على 120 ال��ف نسمة 
يتوزعون على 36 قرية. في األعوام 
االخ���ي���رة، ش��ه��د ه���ذا ال��ق��ط��اع ت��ط��ورًا 
م��ل��ح��وظ��ًا ح��ي��ال ف��ت��ح  مستشفيات 
الحد  في  وحكومية ساهمت  خاصة 
للمواطنين،  ال��س��اب��ق��ة  ال��م��ع��ان��اة  م��ن 
وج���ود  ان  اال  خ���ج���ول.  ب��ش��ك��ل  وان 
هذه المستشفيات ال يكفي لتلبية 
خصوصًا  السكاني،  التزايد  حاجات 
ان تكاليف المرضى الذين يتعالجون 
تتخطى  ال��ص��ح��ة  وزارة  ن��ف��ق��ة  ع��ل��ى 
المبالغ المرصودة من الوزارة شهريًا، 
اضافة ال��ى ع��دم وج��ود اكتفاء ذاتي 
في مختلف االختصاصات والعمليات 

الجراحية. 
ه����ذه ال���م���ع���ان���اة ال��ي��وم��ي��ة ط��رح��ت 
اس���ئ���ل���ة ع�����دة ح�����ول االس����ب����اب ال��ت��ي 
ت���ق���ف ع���ائ���ق���ًا ام������ام اك����م����ال ال��خ��ط��ط 
والمشاريع الصحية التي تنجز حيال 
التجهيز  م��ن حيث  تفّعل  وال  ال��ب��ن��اء 
تشغيل  ع���دم  واب���رزه���ا  التشغيل،  او 
"ال��م��رك��ز ال��ص��ح��ي"  ف��ي ب��ل��دة رميش 
باشراف  الصحة  وزارة  ال��ذي شيدته 
مجلس االن��م��اء واالع��م��ار ع��ام 2007 
بلدية رميش قطعة  بعدما وهبتها  
ارض مساحتها خمسة االف متر مربع 
ش��ي��دت عليها  ال��م��رك��ز ال��م��ؤل��ف من 

ثالث طبقات. 
لكن المركز اقفل منذ هذا التاريخ 
وت����رك ع��ل��ى ح��ال��ه ح��ت��ى ع���ام 2014، 
 CARETEK ش���رك���ة ق���ام���ت  ع��ن��دم��ا 

االيطالية بتجهيزه باحدث المعدات 
ال��ت��ي شملت غ��رف��ة تصوير  ال��ط��ب��ّي��ة 
اش���ع���ة وم��خ��ت��ب��ر وغ���رف���ت���ي ع��م��ل��ي��ات 
ووالدة وعيادات انف واذن وحنجرة، 
واس���ن���ان وع���ي���ون و3 اس�����رة، اض��اف��ة 
الى عيادات خارجية ومكاتب ادارية 
ل� 16  ومراقبة وصيانة وطابق صالح 
غرفة تتسع ل� 32 سريرًا لم يلمسها 
الغبار. والالفت ان وزارة  اح��دا س��وى 
للمرة  المبنى  بصيانة  قامت  الصحة 
االولى منذ انجازه قبل نحو 8 سنوات!
"ال���ن���ه���ار" ال��ت��ق��ت رئ���ي���س ب��ل��دي��ة 
رميش رشيد الحاج الذي تحدث عن 
الحاجة الملحة لتشغيل المركز الذي 
ال��ب��ل��دة وال��ج��وار،  اب��ن��اء  يستفيد منه 
المركز  الصحة  وزارة  "اودع���ت  وق���ال 
ال��ب��ل��دي��ة ولكننا ال نملك  ف��ي ع��ه��دة 
"بعد  اض���اف  لتشغيله".  االم��ك��ان��ات 
تجهيزه بالمعدات عام 2014 كلفنا 
محتوياته،  ع��ل��ى  للحفاظ  ح��ارس��ي��ن 
ون�����اش�����دن�����ا ك������ل ال����ج����م����ع����ي����ات غ��ي��ر 
الحكومية والدينية لتشغيله ولكننا 
 آذان��ًا صاغية. ول��دى مراجعة 

َ
لم نلق

عن  عاجزة  انها  اعلنت  الصحة  وزارة 
لتشغيله، ألن  م���ادي  مبلغ  اي  رص��د 
كلفة التشغيل عالية.  وبعد الدراسة 
وج���دن���ا ان ال��م��رك��ز ي��ح��ت��اج ال���ى نحو 

ستين مليون ليرة شهريًا. 
واع���ت���رف ال���ح���اج ان���ه "ط����رق جميع 
االب����واب ب��ال ج���دوى، حتى لجأنا الى 
وزارة الدفاع لتشغيله فأرسلت فريقًا 
من  لجنة  ث��م شكلت  المبنى،  ع��اي��ن 
االط��ب��اء الج����راء دراس����ة ح���ول كيفية 
افادة العسكريين والمدنين منه على 
السواء. وعقدت اجتماعات عدة بين 
البلدية ووزارة الصحة للغاية ذاتها، 

قيادة  ال���ى  تقريرها  اللجنة  ورف��ع��ت 
ال��ج��ي��ش ون���ح���ن ن��ن��ت��ظ��ر م��واف��ق��ت��ه��ا. 
ه��ذا ما نصبو اليه، واعتقد في حال 
تمت الموافقة وقامت قيادة الجيش 
المدنيون  يستفيد  ق��د  بتشغيله، 
من االستشفاء مجانًا على ان تساهم 
وزارة الصحة بتقديم االدوية مجانًا".

التداول  في  لبنان  مصرف  سيضع 
نقدية  أوراق���ًا  آب  مطلع  من  اعتبارًا 
جديدة من فئة الخمسين ألف ليرة، 
ع��ام��ًا على  م����رور سبعين  ب��م��ن��اس��ب��ة 
وقعها  اللبناني،  الجيش  تأسيس 

ري��اض سالمة  لبنان  مصرف  حاكم 
ونائبه األول رائد شرف الدين.

النقدية  االوراق  م��واص��ف��ات  ام���ا 
المؤسسة  ش��ع��ار  فتضم  ال��ج��دي��دة 
ال��ع��س��ك��ري��ة م���ذّي���اًل ب��ع��ب��ارة "ش���رف. 

تضحية. وفاء".
النقدية  األوراق  وض���ع  وس��ي��ت��م 
ال��ج��دي��دة ف��ي ال���ت���داول ال���ى جانب 
الفئة  م��ن  حاليًا  المتداولة  األوراق 

ذاتها.

صورة الورقة النقدية الجديدة.

السوق اإليرانية متعطشة لالستثمارات األجنبية.

تعثر األورو صعودًا 
والبورصات إلى 
مزيد من الخسائر

إيلي قهوجي

أن��ه��ت ب��ورص��ة ب��ي��روت االس��ب��وع في 
أج�����واء ال���ح���ذر ال��ت��ي ب���دأت���ه ب��ه��ا بعد 
ارج�����اء ب���ت ال��م��واض��ي��ع ال��خ��الف��ي��ة من 
جلسة مجلس ال��وزراء التي انعقدت 
أول من أمس الى أخرى استثنائية 
ال��ث��ل��ث��اء ال��م��ق��ب��ل، ف���ي ظ���ل تمسك 
اآلن.  حتى  بمواقفه  فيه  فريق  ك��ل 
بيروت  بورصة  بقاء  ال��ى  ذل��ك  وأدى 
أمس أيضًا في دائرة الترقب اليثار 
ال��م��ت��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي���ه���ا ال�����ت�����زام ج��ان��ب 
ال��ح��ي��ط��ة ف���ي م��ق��ارب��ت��ه��م ال��ص��ك��وك 
ال���م���ال���ي���ة ال����م����درج����ة ع���ل���ى ل��وائ��ح��ه��ا 
ل��ي��ق��ت��ص��ر ت�����داول ع���دد م��ن��ه��ا تلبية 
بيعًا  السيولة  م��ن  البعض  ل��ح��اج��ات 
ك��ل��م��ا وج���د م��ن ي��ش��ت��ري��ه��ا ب��االس��ع��ار 
ال����م����ع����روض����ة ب����ه����ا الع����������ادة ت���رت���ي���ب 
م��ح��اف��ظ��ه ال��م��ال��ي��ة ال���ع���ائ���دة ال��ي��ه��ا. 
وأف���ض���ت ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ظ��رف��ي��ة 
التي عادت وارفقت بصفقة خاصة 
على 310000 سهم عادي من "بنك 
بيبلوس" دفعة واحدة بسعر تحدد 
ب�1,60 دوالر في مقابل 1,62 في آخر 
تسعير له في قطاع المصارف الذي 
ارت��ف��ع��ت ف��ي��ه اس��ه��م "ب��ن��ك ع����وده" 
المدرجة من 6,11 الى 6,19 دوالرات 
وش���ه���ادات اي�����داع "ب���ل���وم ب��ن��ك" من 
9,92 الى 10,00 دوالرات، لتتراجع 
من  "أ"  بفئتيها  "سوليدير"  أسهم 
من  و"ب"  دوالر   11,40 ال��ى   11,55
مع  أي��ض��ًا  دوالرًا   11,40 ال���ى   11,60
أسهم "هولسيم" المنتجة لالسمنت 

من 15,20 الى 14,90 دوالرًا.
ل��ذل��ك، أق��ف��ل م��ؤش��ر "بلوم  وتبعًا 
نشاطًا  اللبنانية  لالسهم  أنفست" 
تبودل فيها 498543 صكًا قيمتها 
م��ق��اب��ل  ف����ي  دوالرًا   2,624,966
 655170 ق��ي��م��ت��ه��ا  ص��ك��ًا   60136

دوالرًا أول من أمس.
ت��ح��ّرك األورو ضمن  ال���خ���ارج،  ف��ي 
ن����ط����اق ض����ّي����ق ف����ي أس��������واق ال��ق��ط��ع 
ال��ع��ال��م��ي��ة م���ع ب���دء ال��ي��ون��ان وممثلي 
ال�����ج�����ه�����ات ال����م����ق����رض����ة ل����ه����ا أم����س 

م��ف��اوض��ات، ف��ي ش��أن صفقة انقاذ 
ج���دي���دة ب��ع��د اق�����رار م��ج��ل��س ال��ن��واب 
ال���ي���ون���ان���ي ال���ش���ري���ح���ة ال���ث���ان���ي���ة م��ن 
االج�������راءات ال��م��ص��رف��ي��ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة 
ال����ت����ي ت���ط���ال���ب ب���ه���ا ه������ذه ال���ج���ه���ات 
للموافقة على مساعدة حكومة أثينا 
ف���ي ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ن��ح��و 80 م��ل��ي��ار 
من  تبقى  م��ا  لتسديد  اضافية  أورو 
ديون مستحقة عليها الى ضخ مزيد 
م��ن ال��س��ي��ول��ة ف��ي ال��ج��ه��از المصرفي 
ال��ي��ون��ان��ي وذل����ك ف���ي م��ه��ل��ة تنتهي 
ف���ي 20 آب ال��م��ق��ب��ل. وف����ي ان��ت��ظ��ار 
ذلك، عانى األورو أمس تراجع مؤشر 

مديري المشتريات المركب الخاص 
ب��ق��ط��اع��ي ال��ص��ن��اع��ة وال���خ���دم���ات في 
منطقته من 54,2 نقطة في حزيران 
الى 53,7 في تموز وفي ألمانيا من 
53,7 الى 53,4 نقطة، وقت ارتفع 
ه���ذه ال��م��ؤش��ر ب��ش��ق��ه ال��ص��ن��اع��ي في 
ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة م���ن 53,6 ال��ى 
53,8 نقطة في الفترة عينها حتى 
المساكن  مبيعات  أن  تبين  ب��ع��دم��ا 
حزيران  في  تراجعت  فيها  الجديدة 
بنسبة 6,8 في المئة الى 482 الف 
وحدة من 517 ألفًا في أيار. وتداخلت 
األورو  االع��ت��ب��ارات لتجعل  ه���ذه  ك��ل 
يقفل في نيويورك ب�1,0975 دوالر 
أم��س،  م��ن  أول  ف��ي مقابل 1,0985 
ف���ي ت���ط���ور ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ب��ورص��ات 
األوروبية التي عانت الى ذلك تراجع 
اسهم شركات السلع االولية بقيادة 
وال��ن��ف��ط بتأثير  ال��ت��ع��دي��ن  ق��ط��اع��ي 
م���ن ب��ي��ان��ات أظ���ه���رت ان��ك��م��اش��ًا في 
قطاع المصانع في الصين، فأقفلت 
بتراجع راوح بين 1,43 في المئة في 
ال��م��ئ��ة في  ف��ران��ك��ف��ورت و0,53 ف��ي 
ميالنو، شأن األسهم االميركية التي 
شركات  أع��م��ال  نتائج  تعاني  ظلت 
أسعار  وانخفاض  غير مشجعة  ع��دة 
ال��س��ل��ع األول����ي����ة وال���ن���ف���ط، ف��أق��ف��ل��ت 
ب��خ��س��ارة ج��دي��دة م��ق��داره��ا 163,39 
نقطة على 17568,53 نقطة للداو 
جونز الصناعي و57,78 نقطة على 

5088,63 نقطة لناسداك.

elie.kahwaji@annahar.com.lb

اتجاهات األسواق

صفقة كبيرة على "بيبلوس" دعمت نشاط البورصة

مجتمع رجال األعمال يترّقب بحذر الدخول إلى السوق اإليرانية
القصار: ننتظر ترجمة االتفاق  ¶ زمكحل: بدأنا االتصاالت
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صرح كارتر في أربيل: "هنا البشمركة 
لذا  قدراتهم،  في  للغاية  متقدمون 
يمكنهم تحقيق النصر على األرض 
ه��ن��ا ب��م��س��اع��دت��ن��ا"، ف���ي إش�����ارة إل��ى 
الدعم الذي يقدمه االئتالف الدولي 
ال�����ذي ت���ق���وده ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة 
وال������ذي ي��ش��م��ل ال���ت���دري���ب وال���س���الح 

والمعلومات والغارات الجوية. 
وال��ت��ق��ى ك��ارت��ر ال��ب��ارزان��ي وتفقد 
ج�����ن�����ودًا أم���ي���رك���ي���ي���ن وآخ������ري������ن م��ن 
ق���وات االئ��ت��الف ي��ق��دم��ون ال��م��ش��ورة 
والتدريب للبشمركة. وأثار البارزاني 
مطلب األكراد بالحصول على أسلحة 
ال���دف���اع  وزارة  وأف�������ادت  وم����ع����دات. 
تدرس  أنها  "البنتاغون"  األميركية 
مطالب األكراد الحصول على عربات 
م��ق��اوم��ة ل��أل��غ��ام االرض���ي���ة. وج���اءت 
زي���ارة ك��ارت��ر غ��داة وص��ول المسؤول 
األم��ي��رك��ي ال���ى ب��غ��داد. وق���د رأى أن 
بعض وح��دات قوات األمن العراقية 
ف���ي م��ث��ل درج����ة ك��ف��اي��ة ال��ب��ش��م��رك��ة 
وك��ذل��ك "وح�����دات ح��م��اي��ة الشعب" 
ال��ك��ردي��ة ف��ي س���وري���ا. وأض����اف أم��ام 
الدولي: "نحاول  جنود من االئتالف 
ب���ن���اء ق�����وة ف����ي ك����ل أراض�������ي ال���ع���راق 

ث��م ف��ي ي���وم م��ا ف��ي س��وري��ا. ه��ن��ا في 
نموذج  ه��ي  البشمركة  ك��ردس��ت��ان، 

لما نحاول تحقيقه".
واع���ت���ب���ر أن ق�����وات ب���ري���ة وج��وي��ة 
"الدولة  هزيمة  على  ق��ادرة  أميركية 
اإلس��الم��ي��ة" ب��م��ف��رده��ا، ل��ك��ن نجاحًا 
كهذا موقت وال يدوم، و"نريد نجاحًا 
ال��ذي يعيش  ي��دوم يحققه الشعب 
العسكري  النجاح  ه��و س��ر  ه��ذا  هنا، 

ووصفته الوحيدة".
ب��غ��داد نظيره  ف��ي  والتقى ك��ارت��ر 
ال���ع���راق���ي خ���ال���د ال��ع��ب��ي��دي ورئ��ي��س 
م���ج���ل���س ال�����ن�����واب س���ل���ي���م ال���ج���ب���وري 

ورئيس ال��وزراء القائد العام للقوات 
المسلحة حيدر العبادي.

وي��ذك��ر أن وزي���ر ال��دف��اع ق��ال في 

وقت  في  الكونغرس  ام��ام  شهادته 
س��اب��ق م��ن ه���ذا ال��ش��ه��ر إن "األك����راد 
نموذج لما نبحث عنه... قوات برية 
فعالة قادرة على الدفاع عن نفسها، 
السيطرة  يمكنها  متماسكة  وه���ي 

على أراض والحفاظ عليها".

جنود مدربون
إل����ى ذل�����ك، وع���ل���ى ه���ام���ش زي����ارة 
ك���ارت���ر ل���ب���غ���داد، أع��ل��ن��ت ال��س��ل��ط��ات 
العراقية نشر جنود دربهم االئتالف 

ض��م��ن ح��م��ل��ة الس���ت���ع���ادة ال���رم���ادي، 
م��ن قبضة  األن��ب��ار،  محافظة  عاصمة 
"الدولة اإلسالمية". وقال المسؤول 
األميركي: "نحن نحرز بعض التقدم. 

نحتاج الى المزيد".
"البنتاغون"  باسم  الناطق  وأف��اد 
نحو  أن  وارن  س��ت��ي��ف  ال��ك��ول��ون��ي��ل 
االئتالف  درب��ه��م  جندي  آالف  ثالثة 
ان����ض����م����وا إل�������ى م����ع����رك����ة اس����ت����ع����ادة 
ال���رم���ادي، وه��ن��اك 500 م��ق��ات��ل من 
العشائر السنية الذين دربهم ضباط 

عراقيون في إشراف جنود أميركيين 
أن  وأض���اف  العملية.  ف��ي  يشاركون 
الغارات  من  بدعم  العراقية،  القوات 
الجوية لقوات االئتالف، تسعى إلى 
ح��ص��ار ال���رم���ادي  ل��ق��ط��ع اإلم�����دادات 
ع��ن "ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة" وم��ح��اص��رة 
الستعادة  هجوم  قبل شن  مقاتليه 
ق��وات  ع��ن تقدم  وت��ح��دث  المدينة. 
ع��راق��ي��ة ن��ح��و م��ن��ط��ق��ة ح����ول ج��ام��ع��ة 
األنبار، وهي تتحرك بشكل "ممنهج 
وم�����دروس وم���ت���أن". وأش�����ار إل���ى أن 

الواليات المتحدة تقدر أن هناك ما 
بين أل��ف وأل��ف��ي مسلح م��ن "ال��دول��ة 

اإلسالمية" في الرمادي.
وش����ن ط���ي���ران االئ���ت���الف ال���دول���ي 
غ�������ارات ع���ل���ى م����واق����ع ال��ت��ن��ظ��ي��م ف��ي 
محافظتي األنبار وصالح الدين أدت 
إل��ى مقتل 27 م��ت��ش��ددًا.  وأوق��ف��ت 
يريد  ك��ان  العراقية شخصًا  ال��ق��وات 
تنفيذ هجوم انتحاري، وفجر شخص 
آخر نفسه في عملية دهم لمنزل في 

منطقة الشعب شمال بغداد.

)و ص ف، أ ب(

ات��ف��ق "االئ���ت���الف ال��وط��ن��ي ل��ق��وى 
ال�����ث�����ورة وال����م����ع����ارض����ة ال���س���وري���ة" 
و"ه�����ي�����ئ�����ة ال���ت���ن���س���ي���ق ال���وط���ن���ي���ة 
ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر ال���دي���م���وق���راط���ي" ال��ت��ي 
تتخذ دم��ش��ق م��ق��رًا أس��اس��ي��ًا لها، 
خ������الل اج����ت����م����اع ف�����ي ب���روك���س���ي���ل 
أمس، على ضرورة "تغيير النظام 
بشكل ج��ذري وشامل" في البالد 
أكثر  منذ  المستمرة  ل��أزم��ة  كحل 
الجانبان  أربع سنوات. وشدد  من 
اللذان اختلفا طوياًل، على وجوب 
إقامة نظام ُحكم انتقالي ال يكون 
ل��ل��رئ��ي��س ال����س����وري ب���ش���ار األس���د 

مكان فيه.
لممثلين  الثاني  االجتماع  وهذا 
ان���ع���ق���د ف��ي  ب���ع���د أول  ل��ل��ط��رف��ي��ن 

باريس في شباط.
وج����اء ف���ي ب��ي��ان م��ش��ت��رك ص��در 
أن  على  "تأكيدهما  الطرفين  عن 
ح��ل االزم����ة ف��ي س��وري��ا ي��ك��ون من 
خ����الل ع��م��ل��ي��ة س��ي��اس��ي��ة ي��ت��واله��ا 
األم��م  برعاية  أنفسهم  ال��س��وري��ون 
المتحدة... بما يفضي الى تغيير 
ج��ذري  بشكل  السياسي  ال��ن��ظ��ام 
وشامل. ويشمل ذلك رأس النظام 
وك��ل رم���وزه وم��رت��ك��زات��ه وأجهزته 
االم��ن��ي��ة". وأوض���ح أن ال��ح��ل يجب 
أن يتم على أساس تطبيق البيان 
العمل ألجل  مجموعة  عن  الصادر 
س��وري��ا بتاريخ 30 ح��زي��ران 2012 
ب���ك���ام���ل ب�����ن�����وده، واس����ت����ن����ادًا ال���ى 

قرارات مجلس األمن ذات الصلة.
أع��ل��ن  األول  االج����ت����م����اع  وك������ان 
ت��وص��ل ال��ف��ري��ق��ي��ن ال����ى "م��س��ودة 
السياسي"  للحل  ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة 
الهدف األساسي  "أن  تنص على 
ل����ل����م����ف����اوض����ات م������ع ال�����ن�����ظ�����ام ه��و 
ق���ي���ام ن���ظ���ام م���دن���ي دي��م��وق��راط��ي 
للسلطة  السلمي  التداول  أساسه 

والتعددية السياسية".
"ه���ي���ئ���ة  ك����ان����ت  اآلن،  وح����ت����ى 
المطالبة  ف���ي  ت���ت���ردد  ال��ت��ن��س��ي��ق" 
ب���ه���ذا ال����وض����وح ب��ت��غ��ي��ي��ر ال��ن��ظ��ام 
الهيئة  ��ع��ت��ب��ر 

ُ
ب��رئ��اس��ة االس�����د. وت

المقبولة  المعارضة  من مجموعات 
إج����م����ااًل، وإن يكن  ال���ن���ظ���ام  ل����دى 
بعض اعضائها استقر في الخارج، 
فيما اثنان من قادتها في السجن.

��ل��ي في 
ُ
وأض����اف ال��ب��ي��ان ال���ذي ت

ال���م���ؤت���م���ر ال���ص���ح���اف���ي ال��م��ش��ت��رك 
"خريطة  أق��را  الطرفين  أن  أم��س، 
طريق إلنقاذ سورية تضم المبادئ 
السياسية  ل��ل��ت��س��وي��ة  األس��اس��ي��ة 
عليها  ال���م���ص���ادق���ة  ت��ت��م  ان  ع��ل��ى 
تلك  وتفضي  مرجعياتهما".  م��ن 
ال��خ��ري��ط��ة ب���"ت��ن��ف��ي��ذ ب��ي��ان جنيف 
ًا ب��ت��أل��ي��ف هيئة  ب��ك��ل ب���ن���وده ب����دء
ال��ح��ك��م االن��ت��ق��ال��ي ال���ت���ي ت��م��ارس 
ك����ام����ل ال���س���ل���ط���ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
والقضائية والتنفيذية، بما فيها 
رئيس  ك��ل سلطات وص��الح��ي��ات 
وهيئات  وزارات  على  الجمهورية 
وال��ت��ي تشمل  ال��دول��ة  ومؤسسات 
الجيش والقوات المسلحة وأجهزة 

وف����������روع االس�����ت�����خ�����ب�����ارات واألم�������ن 
والشرطة".

وت��أل��ف��ت "م��ج��م��وع��ة ال��ع��م��ل من 
للدول  م��ن ممثلين  أج��ل س��وري��ا" 
ال��خ��م��س ال���دائ���م���ة ال��ع��ض��وي��ة في 
م��ج��ل��س األم�����ن وأل��م��ان��ي��ا وج��ام��ع��ة 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة واألم����م ال��م��ت��ح��دة. 
ون����ص ب��ي��ان ج��ن��ي��ف ع��ل��ى ت��أل��ي��ف 
ح��ك��وم��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة م���ن ال��ح��ك��وم��ة 
"ب��ص��الح��ي��ات كاملة"  وال��م��ع��ارض��ة 
ت���ت���ول���ى اإلش��������راف ع���ل���ى ال��م��رح��ل��ة 
االن���ت���ق���ال���ي���ة ف����ي س�����وري�����ا. وأف�����اد 
ل�"هيئة  التنفيذي  المكتب  عضو 
ال��ت��ن��س��ي��ق" ص����ف����وان ع���ك���اش إن 
ال���ه���ي���ئ���ة واالئ�����ت�����الف ي���ت���ش���ارك���ان 
السوري"،  الدم  "حماية  مسؤولية 
ع��ل��ى  ه�����و  اآلن  ال����ت����ش����دي����د  وأن 
ال����وح����دة، و"ن����ري����د خ���دم���ة ك���ل أم 
ت��ب��ك��ي ول���ده���ا ال��ق��ت��ي��ل. ال��ش��ع��ب 

السوري متحد اليوم".
وق������ال ن���ائ���ب االئ����ت����الف ه��ش��ام 
يضطلع  دور  أي  ن����رى  "ال  م�����روة: 
ب���ه ب���ش���ار األس�����د أو أي ع��ض��و من 
ح��ك��وم��ت��ه ف���ي ال��ج��س��م ال��ح��ك��وم��ي 

االنتقالي".
وم���ن ش���أن رغ��ب��ة ال��ج��ان��ب��ي��ن في 
ت���ج���اوز خ��الف��ات��ه��م��ا ت��ع��زي��ز م��وق��ف 
ال�����م�����ع�����ارض�����ة ال�����س�����وري�����ة ف������ي أي 
ال��ن��ظ��ام مستقباًل.  م��ع  م��ف��اوض��ات 
الهيئة  االئ���ت���الف  ات��ه��م  ول��ط��ال��م��ا 
حياله،  وال��ل��ي��ن  األس���د  م��ع  بالتآمر 
االئ��ت��الف  ب��ات��ه��ام  ال��ه��ي��ئ��ة  وردت 

بالتبعية لبلدان في الخليج.

وصف وزير الدفاع األميركي آشتون 
كارتر قوات البشمركة بأنها نموذج 

للقوة الالزمة لهزيمة تنظيم "الدولة 
اإلسالمية"، وذلك في زيارة لم يعلن عنها 

سابقًا ألربيل، عاصمة إقليم كردستان 
العراق، التقى خاللها رئيس االقليم 

مسعود بارزاني.

لمواجهة  الدولي  االعالمي  "المؤتمر  الزعبي خالل  عمران  واالعالم   – اليسار  الى   – المعلم  وليد  السوري  الخارجية  وزيرا 
)أ  ف ب( االرهاب التكفيري" في دمشق أمس.  

)أ ب( وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر بعد توقيعه كتاب الضيوف الى جانبه رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في البيت األبيض بأربيل أمس.  

املعّلم يؤكد أن االتفاق النووي  
لن يـؤّثر على دعم طهران لدمشق 

 الصين ستستضيف محادثات سالم أفغانية

واشنطن تنّدد بالهجمات "املرّوعة" لـ"بوكو حرام"  

"االئتالف" و "هيئة التنسيق" يتجاوزان الخالفات:
"لتغيير النظام بشكل جذري وشامل"

كارتر يف أربيل بعد بغداد ملعاينة جهود مكافحة "داعش":
البشمركة نموذج ملا نحاول تحقيقه يف العراق وسوريا

)و ص ف(
 

أك��د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وري وليد 
المعلم امس ان االتفاق الذي وقعته 
اي���ران وال���دول ال��س��ت ل��ن ي��ؤث��ر على 
طهران  تقدمه  ال��ذي  الثابت  الدعم 
م��ن شأنه ان يقوي  ب��ل  لدمشق، ال 
سوريا. وقال في كلمة القاها خالل 
"المؤتمر االعالمي الدولي لمواجهة 
االرهاب التكفيري" الذي انعقد في 
دم���ش���ق: "ه���ن���اك ح��دي��ث ك��ث��ي��ر عن 
واث��ره على  االيراني  النووي  االتفاق 
االزم��ة السورية... هناك من يعتقد 
ان  المتحدة  الواليات  رأسهم  وعلى 
ه����ذا االت���ف���اق س��ي��م��ك��ن ال���غ���رب من 
التأثير على المواقف االيرانية تجاه 
االزم����ة ال���س���وري���ة". واض�����اف: "مهما 
توهم الغرب بأن ما جرى يؤثر على 
االزمة السورية، فانه اذا لم يكن هذا 
أحد  يستطيع  فلن  إيجابيا  التأثير 

ان يؤثر إال الشعب السوري".
وشدد على ان "مواقف ايران تجاه 
االزمة في سوريا لم تتغير"، موضحا 
ان ايران "قدمت كل اشكال الدعم 
ل��ل��ش��ع��ب ال���س���وري ف���ي ن��ض��ال��ه ضد 
االرهاب قبل االتفاق النووي وخالله 

وبعده وسوف تستمر في ذلك".
ال���ت���اري���خ���ي"  "االت�����ف�����اق  ان  ورأى 
ي��ش��ك��ل "اع���ت���راف���ا واض���ح���ا ب��م��ك��ان��ة 
المحوري على  اي��ران وأهمية دوره��ا 
ال��س��اح��ت��ي��ن االق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة"، 
وأن إي����ران دخ��ل��ت ال��م��س��رح ال��دول��ي 
من أوسع أبوابه، وكلما كان حليفنا 

قويا نكون أقوياء". 
وج�����دد ش��ك��ر ال���رئ���ي���س ال���روس���ي 
ف��الدي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن ع��ل��ى "ال��ع��م��ل من 
اج�����ل ب���ن���اء ت���ح���ال���ف اق��ل��ي��م��ي دول����ي 
حقيقي لمكافحة االره��اب"، معتبرا 
ان "الحاجة الى هذا التحالف أكيدة" 
التحالف  "فشل  م��ا سماه  ال��ى  نظرا 

ال�������ذي ب���ن���ت���ه ال������والي������ات ال���م���ت���ح���دة 
ل��م��ك��اف��ح��ة إره�����اب داع�����ش". إال أن��ه 
رأى ان "فرصة اقامة تحالف اقليمي 
ل���م���ك���اف���ح���ة االره���������اب ف����ي ال���ق���ري���ب 
ال��ع��اج��ل يحتاج ال��ى م��ع��ج��زة... لكن 
ال��م��ت��وس��ط، ستحتم  ال���م���دى  ع��ل��ى 
ال�����ض�����رورات االم���ن���ي���ة ال���ت���ي ف��رض��ه��ا 
واقع انتشار االرهاب... وبدء ارتداد 
االره���اب على داع��م��ي��ه... على دول 
ال��ج��وار ال��ب��ح��ث م��ع ال��دول��ة ال��س��وري��ة 
ف���ي اق���ام���ة ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف". وح��ض��ر 
علي  االيراني  الثقافة  وزي��ر  المؤتمر 
اح��م��د ج��ن��ت��ي ون���ائ���ب االم���ي���ن ال��ع��ام 
نعيم  الشيخ  اللبناني  الله"  ل�"حزب 
قاسم ووفود من دول عدة. وكانت 
موسكو خلصت بعد توقيع االتفاق 
ال���ن���ووي االي���ران���ي ال���ى ان ال��ع��راق��ي��ل 
زالت من أمام "تشكيل تحالف واسع 
للتصدي لتنظيم الدولة االسالمية 

ومجموعات ارهابية اخرى".

)رويترز(

قال عضو مجلس السالم األفغاني 
األع���ل���ى اس��م��اع��ي��ل ق���اس���م ي����ار إن 
األرج��ح  على  ستستضيف  الصين 
ال���ج���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال��م��ح��ادث��ات 
ب��ي��ن ال��ح��ك��وم��ة األف��غ��ان��ي��ة وح��رك��ة 
"ط���ال���ب���ان" األس���ب���وع ال��م��ق��ب��ل، مما 
ي����ع����زز اآلم����������ال ف�����ي اح����������راز ت���ق���دم 
ف���ي ات���ج���اه ال���ت���وص���ل إل����ى ت��س��وي��ة 

سياسية تنهي سنوات من سفك 
الدماء بين الطرفين.

وت��ش��ع��ر ال��ص��ي��ن ب��ق��ل��ق م��ت��زاي��د 
المنطقة وتخشى  ال��ص��راع في  من 
أن ي��ت��م��دد إل���ى أراض���ي���ه���ا. وس��ب��ق 
ب�����دور  اض���ط���ل���ع���ت  ان  ل���ب���ي���ج���ي���ن���غ 
الوسيط للتوصل إلى اتفاق سالم 

بين كابول ومقاتلي "طالبان".
وص���رح  ق��اس��م ي��ار ب��أن "الجولة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��م��ف��اوض��ات ستعقد 

على األرجح في أورومتشي )عاصمة 
إقليم شينجيانغ في أقصى الغرب( 

في الصين في 30 تموز".
وت����ق����ول ال���ص���ي���ن إن����ه����ا ت���واج���ه 
هناك  متطرفة  إسالمية  انتفاضة 
يحتمون  المتشددين  أن  وتعتقد 
وي���ت���درب���ون ع��ل��ى أي����دي "ط��ال��ب��ان" 
وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ح��رك��ات ال��م��ت��ش��ددة 
 - الباكستانية  ال��ح��دود  ط��ول  على 

األفغانية.

)رويترز(

ن�����������ددت ال���������والي���������ات ال����م����ت����ح����دة 
ام������س ب���ه���ج���م���ات ج���م���اع���ة "ب���وك���و 
ح����رام" االن��ت��ح��اري��ة ف��ي ال��ك��ام��ي��رون 
"مروعة  بأنها  ووصفتها  ونيجيريا 
استغالل  واستنكرت  وعشوائية" 
االوالد  ال����م����ت����ش����ددة  ال����ج����م����اع����ة 

مفجرين انتحاريين.
وت�����س�����ب�����ب�����ت ت�����ف�����ج�����ي�����رات ف���ي 
م���ح���ط���ت���ي���ن ل����الوت����وب����ي����س����ات ف��ي 
غ���وم���ب���ي ب���ن���ي���ج���ي���ري���ا ب���م���ق���ت���ل 37 
شخصا االربعاء، كما قتل تفجيران 
االق��ل  على  شخصا   13 انتحاريان 

في شمال الكاميرون.
ال����خ����ارج����ي����ة  وزارة  وق�������ال�������ت   
المتحدة  ال���والي���ات  إن  األم��ي��رك��ي��ة 
"تدين بشدة الهجمات االنتحارية 

المروعة والعشوائية".
وصرح نائب الناطق باسم وزارة 
الخارجية األميركية مارك تونر بأن  
"اس���ت���غ���الل ب���وك���و ح�����رام ال��م��ع��دوم 
ال���ض���م���ي���ر ل����أط����ف����ال ك��م��ف��ج��ري��ن 
انتحاريين واالستهداف العشوائي 
يبرزان  واالط��ف��ال  والنساء  للرجال 

همجية الجماعة".
 وحصلت الهجمات خالل زيارة 
بخاري  محمد  النيجيري  للرئيس 

ل���واش���ن���ط���ن ألرب����ع����ة أي�������ام ال��ت��ق��ى 
خ���الل���ه���ا ال���رئ���ي���س ب�������اراك أوب����ام����ا. 
وناقش الرئيسان االثنين مسائل 
أم���ن���ي���ة ت���ش���م���ل ال���ت���ه���دي���د ال�����ذي 
نيجيريا  على  ح��رام"  "بوكو  تمثله 

والمنطقة.
 وعقب محادثاتهما صرح أوباما 
ب����أن ل����دى ب���خ���اري "ج�����دول أع��م��ال 
واض����ح����ا" ل��ه��زي��م��ة ال��م��ت��ش��ددي��ن 

ومكافحة الفساد.
وي�������زداد ت��ج��ن��ي��د "ب���وك���و ح����رام" 
انتحاريين  كمفجرين  لليافعين 
لتنظيم  مبايعتها  أعلنت  أن  منذ 

"الدولة اإلسالمية" )داعش(.

نشر جنود عراقيين
دّربهم االئتالف الدولي

ضمن خطة استعادة 
الرمادي

انتهى شهر العسل التركي   
 تأخر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في ادراك مخاطر 

النفخ في النار السورية التي يضطرم اوارها منذ أربعة 
اعوام وبضعة أشهر. ربما اعتقد في لحظة من اللحظات ان 
الجهاديين الذين ادخلهم الى سوريا من أربع رياح االرض 

سيقدمون له خدمة جليلة تتمثل في اسقاط عدوه الرئيس 
بشار االسد ويقفلون عائدين الى البالد التي أتوا منها. ولكن 

ها هي النار السورية تالمس ذيل الثوب التركي من مدينة 
سوروج الى االحداث التي تلت التفجير كلها تنذر بأن شهر 

العسل بين اردغان و"داعش" قد انتهى أو كاد.        
 وال تقتصر حراجة الموقف على تركيا وحدها، بل ثمة من 
يتحسس رأسه في االردن ودول الخليج العربية. وماذا يعني 

عندما تعتقل أجهزة االمن السعودية المئات من عناصر 
"داعش" غير ان هذا التنظيم يشكل خطرًا على السعودية 
ال يقل عن الخطر الذي يشكله على العراق وسوريا واالردن 

ولبنان وتركيا؟.    
 وأظهرت التفجيرات في مساجد السعودية وفي الكويت 

وتركيا ان "داعش" لم يعد تنظيما يمكن استخدامه 
وظيفيًا في قلب نظام معين ومن ثم يعمل على ترويضه  
الحقًا والتخلص منه بسهولة.  فدول المنطقة كلها اليوم 

تواجه خطر الزوال مع اجندة "ادارة التوحش" التي  يتبناها 
"داعش" دونما مراعاة ألحد. واذا كان التنظيم قد أقام هدنة 

مع تركيا في الماضي، فإنه في المقابل كان يحصل على 
المدد البشري المتمثل بالمقاتلين االجانب الذين يلتحقون 
به في سوريا والعراق عبر البوابة التركية المفتوحة. وعندما 

اراد اردوغان تلبية طلبات الغرب باقفال الحدود، بعث 
"داعش" برسالة دموية الى تركيا عبر تفجير سوروج.    

 لكن ما تواجهه تركيا اليوم هو مأزق صنعته هي لنفسها 
عندما تبنت الخيار العسكري السقاط النظام السوري بأي 

ثمن، فإذا باالعداء يتوالدون على الضفة الجنوبية للحدود. 
وليس "داعش" وحده هو من تخشاه انقرة، فهي تخشى 

ان ينتصر اكراد سوريا وان يغريهم النصر باعالن كيان 
سياسي تمتد عدواه الى داخل تركيا، تمامًا كما تخشى االن 

ان تستيقظ الخاليا الداعشية النائمة لالنتقام من اقفال 
الحدود.   

 وما ينطبق على تركيا ينطبق أيضًا على االردن اذ اعتقد 
لوهلة انه في منأى عن الخطر الجهادي  شمال حدوده 

اذا ما استتب االمر ل�"جبهة النصرة" في درعا والقنيطرة 
والسويداء، ذلك ان "إمارات" الجهاديين لن تقام فوق 

االراضي السورية أو االراضي العراقية وحدها، بل ان هذه 
"االمارات" اذا ما انتهت من سوريا والعراق لن توفر االردن أو 

تركيا أو دول الخليج، لينطبق القول: هذه بضاعتكم ردت 
اليكم.  

samih.saab@annahar.com.lb

فكرة
سميح صعب

تحول الموقف التركي
من الحرب على "داعش"

"النيويورك تايمس": 
السماح لألميركيين 
باستخدام القواعد 

"زادت تركيا حجم مساهمتها في الحرب على تنظيم الدولة 
اإلسالمية الخميس من خالل االشتباك مباشرة مع مقاتلي 

التنظيم على الحدود السورية والسماح للطائرات األميركية 
باستخدام قاعدتين عسكريتين تركيتين لقصف التنظيم في 

سوريا. ويشكل هذا التطور نهاية تردد تركيا، العضو في حلف 
شمال األطلسي والحليف للواليات المتحدة، في االضطالع 

بدور أكبر في منع داعش من توسيع رقعة تمدده في المنطقة. 
وفي رأي مسؤولين أميركيين أن هذا التطور سيسمح بتوجيه 

ضربات أقوى وأدق إلى أهداف تابعة لتنظيم داعش القريبة من 
تركيا... ويبدو اآلن ان تصاعد التهديد االصولي لتركيا، ووجود 
مليون ونصف مليون الجئ سوري هناك، والهجمات التي شنها 
التنظيم على تركيا وال سيما منها الهجوم االنتحاري االخير في 

سوروج، قد ساهمت في تغير الموقف التركي".

"املوند": الغضب التركي

كتبت مراسلة الصحيفة في اسطنبول: "ان سماح السلطات 
التركية للطائرات الحربية األميركية باستخدام قواعدها 

العسكرية بالقرب من الحدود التركية-السورية لضرب اهداف 
تابعة لداعش في سوريا هو نقطة تحول مهمة. الى جانب ذلك 
أغارت ثالث طائرات تركية من طراز ف16- على اهداف لداعش 

صباح الجمعة داخل االراضي السورية. وعلى خط مواز شنت 
الشرطة التركية فجر الجمعة حملة واسعة على مقاتلي داعش 
وثوار حزب العمال الكردستاني PKK على حد سواء، وأوقفت 
اكثر من 251 شخصًا... ويشير هذا كله الى حصول تحول في 

سياسة أنقرة حيال داعش."

"الواشنطن بوست": 
التفاهم مع الواليات 

املتحدة
")...( حتى اآلن ال يزال من غير الواضح ما اذا كانت تركيا 

قد حصلت على اي تنازالت من الواليات المتحدة في مقابل 
تعاونها معها. حتى الفترة االخيرة كانت تركيا تطالب واشنطن 

بإزاحة األسد ومحاربة داعش. كما طالبت باقامة منطقة حظر 
طيران بحماية سالح الجو مما قد يسمح بعودة الالجئين 

السوريين... لكن ما يقلق تركيا، المكاسب التي حققها األكراد 
في سوريا شرق مدينة كوباني، وتمكن وحدات حماية الشعب 

الكردية خالل االسابيع االخيرة من السيطرة على مناطق واسعة 
من االراضي، مما زاد المخاوف التركية من نشوء دولة كردية 

مستقلة بالقرب من حدودها". 

في الصحافة العالمّية
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أفغانستان: مقتل قيادي يف "القاعدة" بغارة أميركية  
 

)و ص ف(

أعلنت وزارة الدفاع االميركية "البنتاغون" أمس أن قياديًا 
كبيرًا في "القاعدة" قتل منتصف تموز مع مسلحين اثنين 

آخرين في غارة اميركية استهدفته في أفغانستان، في ضربة 
جديدة للتنظيم الجهادي الذي يواجه اصال صعود تنظيم 

"الدولة االسالمية" )داعش(.
وأوضحت في بيان وزع على الصحافيين المرافقين لوزير 

الدفاع االميركي آشتون كارتر في زيارته للعراق، ان العملية 
التي جرت في 11 تموز في والية بكتيكا ادت الى مقتل 
ابو خليل السوداني "القائد العمالني الكبير في تنظيم 

القاعدة". واضافت ان "مقتل السوداني يشكل ضربة جديدة 
لعمليات القاعدة في العالم".

واكد مقتله في قصف اميركي اثنان من اعضاء حركتي 
"طالبان" االفغانية والباكستانية القريبتين من "القاعدة" 

والناشطتين على طول الحدود االفغانية - الباكستانية حيث 
تقع بكتيكا.

وقال مصدر في "طالبان" االفغانية انه "دفن في بكتيكا مع 
)مقاتلين( آخرين )قتلوا في الغارة( في مراسم حضرها نحو 

عشرة من المتمردين".
وقالت وزارة الدفاع االميركية في بيانها ان "السوداني كان 

احد ثالثة متطرفين معروفين قتلوا في الغارة. وسيؤدي 
مقتله الى الحد من العمليات التي ينفذها تنظيم القاعدة 
في العالم". وأشارت الى انه كان مسؤول عمليات التفجير 

والهجمات االنتحارية و"قاد عمليات" ضد القوات االفغانية 
والباكستانية وحلف شمال االطلسي، كما كان على عالقة 

وثيقة مع ايمن الظواهري خليفة اسامة بن الدن.

 تركيا: ارتفاع شعبية الحزبين الحاكم والجمهوري
 

)أ ش أ(
 

أظهر استطالع للرأي أجري في تركيا أنه على افتراض اجراء 
انتخابات مبكرة غدًا في تركيا، فإن حزب العدالة والتنمية 
الحاكم سيحصل على 43,9%، وحزب الشعب الجمهوري 
المعارض الرئيسي على 27%، والحركة القومية اليمينية 
على 15,5%، وحزب الشعوب الديموقراطية الكردي على 

.%10,9
ونشرت صحيفة "ميلييت " التركية أن نحو 72% من 

المشاركين في االستطالع، الذي أجري في الفترة من 11 تموز 
الى 15 منه في 36 محافظة بمشاركة 3200 شخص، طالبوا 
بانتخابات مبكرة، فيما طالب 28% فقط بتشكيل حكومة 

ائتالفية.
وفي حال فشل رئيس الوزراء   احمد داود اوغلو في تأليف 

حكومة خالل 45 يوما اعتبارا من 10 تموز الجاري، من 
المنتظر أن تذهب تركيا الى انتخابات مبكرة.

ويذكر أنه استنادًا الى النتائج الرسمية لالنتخابات العامة 
التي شهدتها البالد في 7 حزيران الماضي، لم يتمكن أي 

حزب من تحقيق غالبية لتأليف حكومة بمفرده. 

أردوغان: الغارات التركية
على "داعش" في سوريا

خطوة أولى

السعودية وَمذّمة املالكي!
كان من المضحك تمامًا ان يصاب نوري المالكي بنوبة دفعته الى 
 على السعودية، ليبدو األمر بمثابة تكليف مضحك 

ّ
التهّجم المسف

ايضًا من مرجعيته المعروفة، وذلك ردًا على انهيار االنقالبيين 
الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح في عدن، التي عادت الى 

سلطة الشرعية اليمنية بما يمّهد لفشل طهران في وضع يدها 
على اليمن وباب المندب.

المالكي الذي دّمر العراق واستولد "داعش" نتيجة سياساته 
االقصائية والكيدية ومن منطلق مذهبي كريه، كان من المفترض 
ان يكون اآلن سجينًا في أبو غريب أو في أم الطبول بعدما انكشف 

طوفان الفضائح التي اقترفها، ولم يكن من نتيجتها سقوط 
الموصل فحسب بل اكتشاف أنه أدار سلطة غارقة في الفساد 
الى أذنيها أنفقت أكثر من 120 مليارًا من الدوالرات على إعادة 

بناء الجيش العراقي، الذي تبين أنه جيش وهمي من األشباح وأن 
مخصصاته كانت تذهب الى جيوب المالكي وجماعته!

 منذ وصوله الى السلطة نتيجة صفقة أميركية - إيرانية 
استبعدت أياد عالوي عن رئاسة الحكومة على رغم تفّوقه في 
االنتخابات، بدا المالكي بمثابة مقاول يعمل على إثارة الفتنة 

المذهبية بين السّنة والشيعة، بما يخدم ضمنًا المخطط األميركي 
الصهيوني إلغراق المنطقة في صراعات بغيضة بين المسلمين.
ليس خافيًا أنه نّكل بعناصر "الصحوات" من رجال العشائر 

الذين هزموا "القاعدة" في األنبار بعدما عجز األميركيون عن هذا، 
نّكل بهم ولم يِف بوعده بإلحاقهم بالجيش لمجرد أنهم من السّنة، 

 كل سّنة العراق وكأنهم صدام حسين الديكتاتور 
َ

ثم انه عامل
الكريه الذي سبق له أن نّكل بالشيعة.

غالبًا ما يقال إن المالكي هو رجل طهران في بغداد، ولكنه 
تمادى في تصرفاته الكيدية واالقصائية الى درجة أن القيادات 

الشيعية العراقية الدينية مثل المرجع األعلى علي السيستاني 
ومقتدى الصدر وعّمار الحكيم والقيادات السياسية ضاقت به 

طه وإبعاده عن رئاسة الحكومة.
ّ
وطالبت بإنهاء تسل

هذه القيادات هي نفسها اآلن تعرب عن استيائها واستهجانها 
لتصريحات المالكي التي تحاملت على السعودية، وقت يسعى 
الرئيس فؤاد معصوم الى إصالح ما أفسد المالكي في عالقات 

العراق العربية وخصوصًا مع الرياض، ولهذا كان من الطبيعي أن 
ل الرأي والموقف الرسمي 

ّ
يعلن أن تصريح المالكي شخصي ال يمث

للعراق، وهو ما فعله تحالف القوى العراقية السّنية، الذي اعتبر أن 
تصريح المالكي مخالف للدستور ويصّب في مصلحة أعداء العراق. 

اته السخيفة ما  لم تجد الرياض في َمذّمة المالكي وافتراء
يستحق الرد، فالرجل الذي استولد اإلرهاب يتهمها بصنع 

اإلرهاب، والفاسد الذي استولى على المليارات وَبنى جيشًا 
من األشباح ويستحق المؤّبد يدعو الى وضعها تحت الوصاية 

الدولية... وليس خافيًا أن الوصاية اإليرانية عليه هي التي تقّوله 
ما ال تقول!

rajeh.khoury@annahar.com.lb

في ضوء النهار
راجح الخوري

مـوجــز

القوات التركية تشّن غارات جوية على مواقع "داعش" يف سوريا
 اعتقال املئات من اإلسالميين و"حزب العمال الكردستاني" يف اسطنبول

"النهار"

ف��ي م��ع��ل��وم��ات ال ت��ق��ل أه��م��ي��ة عن 
االتفاق على فتح أنجيرليك، نسبت 
ال���ى م��ص��ادر أن  صحيفة "ح��ري��ت" 
االت����ف����اق ل��ل��ت��ح��رك ال��م��ش��ت��رك بين 
واشنطن وتركيا يشمل أيضًا اقامة 
ال��ح��دود  نصف منطقة ع��ازل��ة ف��وق 

السورية - التركية.
وم����ن ش����أن ه����ذا ال����ح����زام االم��ن��ي 
أن ي��م��ن��ع ال��ج��م��اع��ات ال��رادي��ك��ال��ي��ة 
أو "جبهة  االسالمية"  "الدولة  مثل 
النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة" 
من السيطرة على المناطق الواقعة 
ض���م���ن���ه. وع����ن����د ال����ح����اج����ة، ت��ت��ول��ى 
م��ق��ات��الت االئ���ت���الف ال���دول���ي ال���ذي 
تقوده الواليات المتحدة االمن فوق 
ب��ال��ق��ي��ام بطلعات  ال��م��ن��ط��ق��ة،  ه���ذه 
اس���ت���ك���ش���اف���ي���ة".  أو  "ه����ج����وم����ي����ة 
وس���ي���س���م���ح ل���ل���م���ق���ات���الت ال����ت����ي ال 
تنتمي ال��ى االئ��ت��الف ال��دول��ي ضد 
"داعش"، وإن تكن توفر الدعم له، 
بالقيام بطلعات مماثلة عند الحاجة 

اذا اقتضى األمر.
ال����ى ذل�����ك، ق���ال���ت ال���م���ص���ادر إن 
االت��ف��اق يشمل أذون���ات لمقاتالت 
م���ن دول أخ����رى ق���د ت��ن��ض��م الح��ق��ًا 
ال�������ى االئ�������ت�������الف، ب�����االن�����ط�����الق م��ن 
الجيش  أن يتولى  أنجيرليك، على 
التركي تنسيق ذلك. وأضافت أنه 
على  لالتفاق  النهائي  االع��الن  بعد 
ال���ط���ي���ران، ستمنع  م��ن��ط��ق��ة ح��ظ��ر 
مقاتالت النظام السوري من دخول 
ال��ت��ي ستتحدى  ال��م��ن��ط��ق��ة، وت��ل��ك 

ذلك ستقصف.
وي���ت���وق���ع أن ي��س��م��ح ل��م��ق��ات��الت 
االئ����ت����الف ب���اس���ت���خ���دام ق���واع���د في 
ج���ن���وب ش����رق ت��رك��ي��ا، ف���ي ب��ات��م��ان 

ودياربكر، في حاالت الطوارئ.
هذه التطورات تضع حدا للتردد 
حلف  ف��ي  العضو  لتركيا،  الطويل 
ش���م���ال االط���ل���س���ي، ف���ي االض���ط���الع 
المتزايد  التمدد  لمنع  مباشر  ب��دور 

للتنظيم في الشرق االوسط.
ف��ق��د رف���ض���ت أن���ق���رة م������رارًا دع��م 
ال���م���ق���ات���ل���ي���ن االك���������راد ال���س���وري���ي���ن 
م���ن���ط���ق���ة ذات  ت����ش����ك����ل  خ����ش����ي����ة 
شمال  ف��ي  لها  معادية  استقاللية 
المجندين  ع��ب��ور  ال���ب���الد، وس��ه��ل��ت 
الجهاديين الى سوريا، مما تسبب 
بأعمال عنف في تركيا بالتزامن مع 
م��ع��رك��ة ع��ي��ن ال��ع��رب )ك��وب��ان��ي( في 

تشرين االول.
ورك���زت أن��ق��رة دوم��ًا على أولوية 
إس���ق���اط ال���ن���ظ���ام ال����س����وري واق���ام���ة 
م��ن��ط��ق��ة ح��ظ��ر ط���ي���ران ف���ي ش��م��ال 
م��ع االن��خ��راط في  س��وري��ا، بالتزامن 
ال��م��ع��رك��ة ض���د"داع���ش". ول��ك��ن مع 
ت��زاي��د خ��ط��ر ال��ت��ط��رف ف��ي ال��داخ��ل 
االسالمية"  "ال��دول��ة  وش��ن  التركي 
سلسلة هجمات على االتراك، منها 
الهجوم االنتحاري في سوروج الذي 
اتهمت به أنقرة التنظيم المتشدد، 
التركية  الحكومة  أن تعجل  يتوقع 

في انخراطها في الحرب.
وم���ن ش���أن ال��ت��ب��دل ف��ي الموقف 
ال���ح���م���ل���ة ع��ل��ى  ي����ع����زز  ال����ت����رك����ي أن 
"داع�����ش" وي���زي���د ف��اع��ل��ي��ة ال���غ���ارات 
ع��ل��ى م���واق���ع���ه���ا، ن���ظ���را ال����ى ال��ق��رب 
الجغرافي لتركيا من سوريا والعراق، 
االمر الذي يتيح مزيدا من طلعات 

المراقبة والقصف.

"ف 16"
وف��ي ان��خ��راط ت��رك��ي أول مباشر 
في الحرب، شن سالح الجو التركي 
ف���ج���ر أم������س غ���������ارات ع���ل���ى م���واق���ع 
ل���"ال��دول��ة االس��الم��ي��ة" ف��ي س��وري��ا، 
ب��ع��د ارب��ع��ة اي���ام م��ن ه��ج��وم س���وروج 
الذي نسبته الحكومة الى التنظيم 

الجهادي. 
 01:00(  04:00 الساعة  فقبيل 
ثالث  أغ���ارت  غرينيتش(  بتوقيت 
س���الح  م����ن   "16  - "ف  م����ق����ات����الت 
ال���ج���و ال���ت���رك���ي ع���ل���ى ث���الث���ة م���واق���ع 
للجهاديين في المنطقة الحدودية 

في سوريا المقابلة لكيليس.
وس����م����ي����ت ال���ع���م���ل���ي���ة "ي���ال���ج���ي���ن 
التركي  الصف  باسم ضابط  ن��ان"، 
المتبادل  الذي سقط في القصف 
االول مع "داعش" على الحدود في 

محافظة كيليس الخميس.
وأعلن مسؤول عسكري اميركي 
س��م��ح��ت  ت����رك����ي����ا  ان  ال����خ����م����ي����س 
عدد  باستخدام  المتحدة  للواليات 

من القواعد الجوية، وال سيما منها 
قاعدة انجيرليك في جنوب البالد. 
وص����در االع����الن ع��ن ال��ت��وص��ل ال��ى 
هذا االتفاق غداة محادثة هاتفية 
بين الرئيس االميركي باراك اوباما 
وال���رئ���ي���س ال���ت���رك���ي رج�����ب ط��ي��ب 
ملفي  خصوصا  تناولت  اردوغ����ان 
الحرب في سوريا والعراق والحرب 

على تنظيم "الدولة االسالمية".

"ليست مشكلة تركية"
أن  أميركيون  مسؤولون  وأعلن 

العمل مع  واف��ق��ت على  واش��ن��ط��ن 
المانيا  بينهم  أوروب��ي��ي��ن،  ح��ل��ف��اء 
وفرنسا وبريطانيا، لبذل مزيد من 
المقاتلين  ت��دف��ق  ل��وق��ف  ال��ج��ه��ود 
االج��ان��ب ال���ى س��وري��ا ع��ب��ر ال��ح��دود 
م���ع ت��رك��ي��ا. وص����رح ال��ن��اط��ق ب��اس��م 
االم��ي��رك��ي��ة ج��ون  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة 
ك���ي���رب���ي ب�����أن واش���ن���ط���ن اع��ت��رف��ت 
االجانب  المقاتلين  "مشكلة  ب��أن 

ليست مشكلة تركيا وحدها".
وي��أت��ي ه���ذا االخ���ت���راق المتعلق 
بإتاحة استخدام قاعدة أنجيرليك 
ب��ع��د م��ح��ادث��ات أج���راه���ا ال��م��ب��ع��وث 
ال���خ���اص ل��ل��رئ��ي��س االم���ي���رك���ي ال��ى 
االئ���ت���الف ال���دول���ي ض���د "داع����ش" 
ال����ج����ن����رال ج�����ون أل�����ن م����ع ن��ظ��رائ��ه 
االت����راك. وس��ب��ق زي���ارة ال��ن لتركيا 
ات������ص������ال ب����ي����ن ن�����ائ�����ب ال����رئ����ي����س 
االم��ي��رك��ي ج��و ب��اي��دن وأردوغ�����ان، 
استنادا الى مسؤولين في االدارة 

االميركية.
ق�����رار  ي���ع���ت���ب���ر  وف������ي أي ح��������ال، 
ال�����س�����ل�����ط�����ات ال�����ت�����رك�����ي�����ة خ����ط����وة 
ال��دف��اع  وزارة  ال��ى  بالنسبة  مهمة 
االميركية "البنتاغون" الن القواعد 
بكثير  أق��رب  هي  التركية  الجوية 
ال���ى ال��ح��دود ال��س��وري��ة م��ن ال��ع��راق 
وال��ك��وي��ت وال��خ��ل��ي��ج ال��ت��ي تنطلق 

منها الغارات على "داعش".
وم�����ع اش����ادت����ه����م ب����االت����ف����اق م��ع 
االت��راك، يبدو القادة العسكريون 

االم�����ي�����رك�����ي�����ون ح�����ذري�����ن ب��ح��س��ب 
"النيويورك تايمس" ألنهم شعروا 

بأنهم لدعوا من تركيا سابقًا.
وت���ذك���ر ال��ص��ح��ي��ف��ة االم��ي��رك��ي��ة 
اعتقد مسؤولون  ع��ام 2003  بأنه 
اتفقوا  أنهم  دفاعيون  أميركيون 
م���ع االت�������راك ع��ل��ى ارس������ال كتيبة 
ال����م����ش����اة ال�����راب�����ع�����ة ف�����ي ال���ج���ي���ش 
االم��ي��رك��ي ال���ى ش��م��ال ال���ع���راق من 
الذي  العراق  تركيا، كجزء من غزو 
أط������اح ال���رئ���ي���س ال���ع���راق���ي ص����دام 
ح���س���ي���ن. ل���ك���ن م���ج���ل���س ال����ن����واب 
ال���ت���رك���ي رف�����ض اق��������رار ت��ف��وي��ض 
متن  على  الكتيبة  وبقيت  بذلك، 

السفن في البحر.
وص����رح رئ��ي��س ال������وزراء ال��ت��رك��ي 
"ت��رك��ي��ا  ب�����أن  اوغ����ل����و  اح���م���د داود 
م�����ص�����م�����م�����ة ع������ل������ى ات���������خ���������اذ ك���ل 
االح���ت���ي���اط���ات ل���ل���دف���اع ع���ن ام��ن��ه��ا 
مع  اجتماع  غ��داة  وذل��ك  القومي"، 
القادة العسكريين واجهزة االمن.

ووص��ف اردوغ���ان أم��س الغارات 
ال����ج����وي����ة ال���ت���رك���ي���ة ع���ل���ى ق���واع���د 
بأنها  "داع���ش" في شمال سوريا 
إلى  أول���ى"، مشيرا  كانت "خ��ط��وة 
أن االج�������راءات ض���د ال��م��ت��ش��ددي��ن 
واليساريين  واألك��راد  االسالميين 
ستستمر. وقال إن على الجماعات 
أو  أسلحتها  تلقي  أن  المتشددة 
انه  العواقب". والح��ظ  "تواجه  أن 
كان على تركيا أن تتخذ "خطوة 

في  للمستجدات  ن��ظ��را  مختلفة" 
شمال سوريا.

الى  "ح��ري��ت"  صحيفة  ونسبت 
مسؤولين اتراك ان الحكومة تفكر 
ف��ي ن��ش��ر ب��ال��ون��ات م��راق��ب��ة يمكن 
ال��ت��ح��ك��م ب��ه��ا ع��ل��ى ط���ول ح��دوده��ا 
س��وري��ا  م��ع  كيلومتر   900 ب��ط��ول 
وم��ض��اع��ف��ة خ��ط ح��واج��زه��ا لعرقلة 

تحرك الجهاديين.

عمليات دهم
وف��ي ال��داخ��ل ال��ت��رك��ي، أطلقت 
السلطات عملية دهم واسعة في 
اس��ط��ن��ب��ول ش�����ارك ف��ي��ه��ا خمسة 
آالف شرطي بدعم من المروحيات 
مفترضين  ناشطين  واستهدفت 

من "الدولة االسالمية".
واس���ت���ه���دف���ت ال��ع��م��ل��ي��ة اي��ض��ا 
ع�����ن�����اص�����ر م�������ن "ح������������زب ال����ع����م����ال 
ال��ك��ردس��ت��ان��ي" ال���ذي اع��ل��ن تبني 
م��ق��ت��ل ش��رط��ي��ي��ن اث��ن��ي��ن االرب���ع���اء 
ال��ح��دود مع  ف��ي جيالن بينار على 

سوريا، ردا على هجوم سوروج.
وت���ت���ع���رض ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��رك��ي��ة 
هجوم  م��ن��ذ  المحافظة  االس��الم��ي��ة 
س��وروج النتقادات شديدة تأخذ 
عليها سوء تقديرها لحجم الخطر 
الجهادي، وصوال الى غض الطرف 
ع�����ن ن����ش����اط����ات "داع������������ش" ع��ل��ى 
عبور  جسر  تشكل  التي  أراضيها 

للمقاتلين االجانب الى سوريا.

)أ ب( جنود أتراك قرب قرية البيلي شرق مدينة كيليس على الحدود مع سوريا أمس.  

أوباما يزور كينيا موطن أبيه
وجدول أعماله حافل بامللفات

الجسر الجّوي الخليجي مستمر نحو عدن
والصليب االحمر يطالب بتسهيل مهمته

إيران تتطّلع للعودة إلى نظام "سويفت"  
 

)رويترز، و ص ف(

الكينية  العاصمة  س��ك��ان  استمتع 
نيروبي بانسياب نادر لحركة السير 
صباح أمس، في ظل اقفال كثير من 
أو خفض  أبوابها  التجارية  المصالح 
الرئيس  وص��ول  مع  عملها،  ساعات 
األم��ي��رك��ي ب�����اراك أوب���ام���ا ال���ى م��وط��ن 
أب��ي��ه ف��ي زي��ارت��ه األول����ى ل��ه��ذا البلد 

االفريقي رئيسًا.
وأقفلت الشرطة الطرق الرئيسية 
ساعات عدة قبل وص��ول أوباما كما 
ب���ّك���رت أس������واق ال���م���ال ف���ي االق���ف���ال 
يزيد  ال��ت��ي  النشيطة  ال��م��دي��ن��ة  ف��ي 

سكانها على ثالثة ماليين نسمة.
وال��ى تشديد االج���راءات األمنية، 
"الشباب"  ما تمثله حركة  الى  نظرًا 
الصومال  في  المتشددة  االسالمية 
م��ن خطر، حّصن مسؤولو  ال��م��ج��اورة 
األمن في المدينة مختلف المحطات 
التي سيتوقف فيها أوباما، وهو أول 
رئ��ي��س أم��ي��رك��ي ي����زور ال���ب���الد خ��الل 

واليته.

العمال عشبًا  وزرع عدد كبير من 
الرئيسي  الطريق  ط��ول  على  أخضر 
الطرق  تقاطعات  وزينوا  المطار  من 
الرئيسية بالزهور واألعالم األميركية 
وال���ك���ي���ن���ي���ة. ورح������ب ب���ع���ض س��ك��ان 
نيروبي بزيارة أوباما قائلين إنها قد 
تذكر زعماء كينيا بمدى الحاجة الى 
تجاوز االنتماءات القبلية التي تميل 
المسيطرة على  ه��ي  ت��ك��ون  أن  ال��ى 

السياسة.
وولد أوباما، الذي صار أول رئيس 
أس���ود ال��ب��ش��رة ل��ل��والي��ات ال��م��ت��ح��دة، 
ألب أس����ود ال��ب��ش��رة م���ن ك��ي��ن��ي��ا وأم 
بيضاء البشرة من كانساس. وسافر 
الى كينيا من قبل عندما كان عضوًا 
ل��م يطأ  ال��ش��ي��وخ، لكنه  ف��ي مجلس 

أرض اآلباء منذ فوزه بالرئاسة.
وت���س���ت���م���ر زي�����ارت�����ه ح���ت���ى األح�����د 
وت���ش���م���ل م����ح����ادث����ات م����ع ال���رئ���ي���س 
أوه����������ورو ك���ي���ن���ي���ات���ا، وع����ل����ى ج����دول 
في  وأخ��رى  تجارية  مسائل  أعمالها 
مجاالت االستثمار واألمن ومكافحة 
اإلره������اب وال��دي��م��وق��راط��ي��ة وح��ق��وق 

اإلن�����س�����ان. وت���ص���ر ك��ي��ن��ي��ا ع���ل���ى أن 
وليم  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب  أوب���ام���ا  يلتقي 
روت�����و ال�����ذي ي��م��ث��ل أم�����ام ال��م��ح��ك��م��ة 
ال���ج���ن���ائ���ي���ة ال����دول����ي����ة ل����ج����رائ����م ض��د 
االن��س��ان��ي��ة ت��ع��ود ال��ى أع��م��ال العنف 
انتخابات  بعد  كينيا  اجتاحت  التي 
2007. وتأخرت زيارة أوباما لكينيا 
ال��ى  ال��م��ح��ك��م��ة  نتيجة ت��وج��ي��ه ه���ذه 

كينياتا نفسه اتهامات.
تتعلق  مسائل  أيضًا  وستناقش 
ال��م��ج��ت��م��ع  ودور  ب���ال���دي���م���وق���راط���ي���ة 
ال����م����س����ؤول����ون  ق�������ال  اذ  ال�����م�����دن�����ي، 
ح���ق���وق  اح������ت������رام  ان  االم���ي���رك���ي���ي���ن 
االن��س��ان وح��ك��م ال��ق��ان��ون سيكونان 

من أهم المسائل.

جنوب السودان
االفريقية،  جولته  أوباما  بدء  ومع 
ت��ل��ق��ى دع����وات ع���دة ل��ل��ت��ح��رك الق���رار 
ال��س��الم ف��ي ج��ن��وب ال���س���ودان ال��ذي 
ت��م��زق��ه ح����رب أه��ل��ي��ة، م���ع ال��ع��ل��م أن 
إدارته منقسمة في نظرتها الى هذه 

األزمة.

)و ص ف، رويترز، أ ش أ(

وج����ه����ت أم�������س ال���ل���ج���ن���ة ال����دول����ي����ة 
ل��ل��ص��ل��ي��ب االح�����م�����ر ن�������داء ال������ى ك��ل 
االط��راف في اليمن دعتهم فيه الى 
ض��ب��ط ال��ن��ف��س، م��ع��رب��ة ع��ن االس��ف 
الن��ه��ا ت��واج��ه "ص��ع��وب��ات م��ت��زاي��دة" 
اليصال المساعدات الى المدنيين.

وق����������ال رئ�����ي�����س ب����ع����ث����ة ال���ل���ج���ن���ة 
اليمن  الى  االحمر  للصليب  الدولية 
االسبوعين  "خ��الل  لوغران:  انطوان 
على  ال��م��ع��ارك  تكثفت  ال��م��اض��ي��ي��ن 
االرض ف���ي م��ح��اف��ظ��ت��ي ع���دن وت��ع��ز 
في جنوب البالد... نواجه صعوبات 
م���ت���زاي���دة ل���ل���وص���ول ال�����ى ال��م��ن��اط��ق 
ال��م��ن��ك��وب��ة، والي���ص���ال ال��م��س��اع��دات 
الحيوية، والجالء الجرحى والقتلى". 
ال��دوام جاهزون  وأض��اف "نحن على 
وال��ق��ت��ل��ى،  ال��ج��رح��ى  ن��ق��ل  لتسهيل 
وهو ما نقوم به حاليًا في عدن وتعز، 
الطرفين،  لدى  المحتجزين  ولزيارة 
اال ان على كل االط��راف ان يضمنوا 
لنا تحركنا من دون مخاطر واحترام 

المهمة التي نقوم بها".
ال��م��دن��ي��ي��ن   والح������ظ ان م���ع���ان���اة 
"وص������ل������ت ال��������ى م����س����ت����وي����ات غ��ي��ر 
الكبير  ال��ن��ق��ص  ب��س��ب��ب  م��س��ب��وق��ة" 

ف��ي المياه وال��م��ح��روق��ات ف��ي مجمل 
اراض����ي ال��ي��م��ن ال��ت��ي ت��ش��ه��د غ���ارات 
ع��ل��ى االرض  ج��وي��ة وم��ع��ارك عنيفة 
بين القوات الحكومية والمتمردين.

 مساعدات خليجية 
ون����ق����ل����ت ط�����ائ�����رت�����ان ام�����ارات�����ي�����ة 
الى  انسانية  مساعدات  وسعودية 
مطار عدن التي شهدت خالل الليل 
الى  نسبت  عنيفة  قصف  عمليات 

المتمردين الحوثيين الشيعة.
فجر  االم��ارات��ي��ة  الطائرة  وهبطت 
الطائرة  الظهر  عند  وتبعتها  أم��س 
الرابعة  الطائرتان  وهما  السعودية. 
وال��خ��ام��س��ة ت��ح��ط��ان ف���ي ع����دن منذ 
اعادة فتح المطار االربعاء بعد أربعة 

أشهر من المعارك.
وتعرض المطار الخميس مجددًا 
للقصف من الحوثيين، بينما كانت 
طائرة سعودية رابضة على المدرج. 
وأفاد مسؤولون يمنيون ان الطائرة 

لم تصب.
ول�����ي�����ل ال����خ����م����ي����س ق����ت����ل ث���الث���ة 
مدنيين وأصيب 57 آخرون بجروح 
ع���دن لقصف مدفعي،  ت��ع��رض  اث���ر 
اس����ت����ن����ادًا ال�����ى م����س����ؤول ط���ب���ي ف��ي 

المدينة.

واف��������ادت م����ص����ادر ع��س��ك��ري��ة ان 
مصدر القصف كان القسم الشمالي 
م���ن ال��م��دي��ن��ة ح��ي��ث ال ت�����زال ه��ن��اك 
م����واق����ع ت���ح���ت س���ي���ط���رة ال��ح��وث��ي��ي��ن 
بعدما تمكنت القوات الحكومية من 

طردهم من القسم االكبر من عدن.
وت���ع���رض���ت ه�����ذه ال���م���واق���ع ام���س 
ل����غ����ارات ل���ط���ي���ران ال���ت���ح���ال���ف ال����ذي 
العربية السعودية،  تقوده المملكة 
كما قالت مصادر قبلية، وسقط 11 

قتياًل في صفوف الحوثيين.
ك���م���ا أغ�������ارت ط����ائ����رات ال��ت��ح��ال��ف 
للمتمردين  مواقع  على  الليل  خالل 
العاصمة صنعاء  ع��م��ران ش��م��ال  ف��ي 
وذم����ار ف��ي وس���ط ال���ب���الد، ك��م��ا روى 

سكان.

نقل اسرى
وت���ح���دث م���ص���در ف���ي ال��م��ق��اوم��ة 
الرئيس  لحكومة  الموالية  الشعبية 
عبد ربه منصور هادي في محافظة 
ل����ح����ج ب����ج����ن����وب ال����ي����م����ن ع������ن ب����دء 
م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال��ح��وث��ي��ي��ن وال��رئ��ي��س 
ال��س��اب��ق ع��ل��ي ع��ب��د ال��ل��ه ص��ال��ح نقل 
الذين  المدنيين  األس���رى  م��ن  ع��دد 
ت��ح��ت��ج��زه��م ف���ي ق���اع���دة ال��ع��ن��د إل��ى 

صنعاء.

 )رويترز(

صرح وزير الصناعة اإليراني محمد 
رض��ا نعمت زاده ام���س، ب��أن اي��ران 
نظام  إل��ى  مجددًا  االنضمام  تتوقع 
جمعية االتصاالت المالية العالمية 

ب��ي��ن ال��م��ص��ارف "س��وي��ف��ت" للدفع 
اإلل��ك��ت��رون��ي ب��ع��د ث��الث��ة أش��ه��ر من 

رفع العقوبات المفروضة عليها.
وق�����ال ف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي في 
إل����ى  إي����������ران س���ت���ن���ض���م  ف���ي���ي���ن���ا إن 
"س���وي���ف���ت" م���ج���ددًا "ف����ي غ��ض��ون 

ب��ع��دم��ا عزلتها عنه  ث��الث��ة أش��ه��ر"، 
العقوبات الغربية المفروضة عليها 

بسبب برنامجها النووي.
وبعد طلب االيضاح، أبلغ الوزير 
"رويترز" أنه يعني ثالثة أشهر "من 

تاريخ )رفع( العقوبات".

سارة أوباما، جدة الرئيس باراك أوباما، لدى وصولها الى مطار كيسومو في طريقها الى نيروبي الستقبال حفيدها أمس. 
)أ ب(

… أخيرًا، انضمت تركيا الى الحرب على 
"الدولة االسالمية" )داعش(. والمواجهات 

المباشرة االولى بين قواتها ومقاتلي 
"داعش" مؤشر أول لهذا التحول يعززه فتح 
قاعدة أنجيرليك في أضنة أمام المقاتالت 

االميركية التي تشارك في هذه الحرب.
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كاتب وصحافي لبناني

اع��ت��رف ال��ط��ال��ب ال��س��وي��س��ري، في 
أج��زاء  جمع  أن��ه  السيناريو،  س��ي��اق 
ج��س��د ت��ل��ك ال��ش��خ��ص��ي��ة م���ن قطع 
ال��ج��ث��ث ال��ت��ي س��رق��ه��ا م��ن ال��م��ق��اب��ر. 
وك������ان ج�������زاؤه ال����م����وت ع���ل���ى ي����دّي 
م��خ��ل��وق��ه ف��ران��ك��ش��ت��اي��ن! وب��س��ب��ب 
إقبال الجماهير في كل دول العالم 
ع��ل��ى م��ش��اه��دة ال��ن��س��خ االم��ي��رك��ي��ة 
وال���ف���رن���س���ي���ة واالل����م����ان����ي����ة وح��ت��ى 
بوريس  الممثل  ت��ح��ول  ال��ي��اب��ان��ي��ة، 
ك������ارت������وف ال�������ى أس������ط������ورة ي��ق��ل��د 

حركاتها الشبان واألطفال.
ه���ذا األس��ب��وع أط��ل��ق��ت الصحف 
االوروب��ي��ة على ال��ه��ج��وم االن��ت��ح��اري 
داخل األراضي التركية وصفًا رمزيًا 
كثيرة.  دالالت  معانيه  ف��ي  يحمل 
فرانكشتاين"،  "ان��ت��ق��ام  إن��ه  ق��ال��ت 
م��ل��م��ح��ة ب���ذل���ك ال�����ى أن ال��م��خ��ل��وق 
إع���ت���دى ع��ل��ى خ��ال��ق��ه. وه���ي ب��ذل��ك 
تشير ال���ى ال����دور األس��اس��ي ال��ذي 
ق��ام��ت ب���ه ت��رك��ي��ا، ب��م��س��ان��دة دول 
خ��ل��ي��ج��ي��ة، م����ن أج�����ل خ���ل���ق دوي���ل���ة 
ال��ذي  البعبع  بمثابة  ت��ك��ون  سنّية 
ي��������وازن س���ي���ط���رة دول�������ة ال��م��ال��ك��ي 

الشيعية في العراق.
وأع����ل����ن����ت ال���ح���ك���وم���ة ال���ت���رك���ي���ة 
تبناه  ال����ذي  ال��ض��خ��م  ال��ت��ف��ج��ي��ر  أن 
"داع������ش" وق���ع ف���ي ح��دي��ق��ة م��رك��ز 
ث��ق��اف��ي ف���ي "س����وروت����ش" ج��ن��وب 
البالد، ونتج عنه مقتل 30 شخصًا 

وجرح مئة.
وأعلن رئيس الوزراء أحمد داود 
اوغ����ل����و، ف���ي م��ؤت��م��ر ص���ح���اف���ي، أن 
تكشف  للتحقيق  األول��ى  العناصر 
عن أن االنفجار هو إعتداء إنتحاري 
قام به "داع��ش". والالفت أن هذه 
ال��ت��ي يقوم  األول���ى  ك��ان��ت  العملية 
بها التنظيم فوق األراضي التركية 
م��ن��ذ إع�����الن "ال����دول����ة االس���الم���ي���ة" 
حزيران  في  االسالمية"  و"الخالفة 

.2014

الصحف في حينه  إتهمت  وق��د 
الحاضنة  دور  مثلت  ب��أن��ه��ا  ت��رك��ي��ا 
المريب،  السياسي  المشروع  لهذا 
ب��ح��ي��ث أن ث��م��ان��ي��ن ف���ي ال��م��ئ��ة من 
األسلحة الثقيلة ومعدات الميدان 
����ِق����ل����ت ال������ى ش����م����ال س�����وري�����ا ع��ب��ر 

ُ
ن

األراضي التركية.
ف��ي رده ع��ل��ى ت��ل��ك االت��ه��ام��ات، 
ق�������ال رج�������ب ط����ي����ب اردوغ�������������ان إن 
ال��ج��ه��ادي��ي��ن، ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ن��ا، أرَح���م 
م����ن ن���ش���اط���ات ال���ج���ال���ي���ة ال���ك���ردي���ة 
أفرادها  عدد  يزيد  التي  المعارضة 
على 15 مليون شخص. وفي ضوء 
ه����ذا ال��ت��غ��ي��ي��ر، ت��ت��س��اءل ال��م��ح��اف��ل 
ال��دول��ي��ة ع��ن ال��س��ب��ب ال����ذي ف��رض 
ج��دي��د...  خ��ط  إنتهاج  تركيا  على 
ج��دي��ة  ي��م��ت��ح��ن  "داع���������ش"  أن  أم 
االنعطافة السياسية وتوقف انقرة 
التسهيالت  ت��ق��دي��م  م��واص��ل��ة  ع��ن 

اللوجستية؟!
تركيا  م��وق��ف  أن  األم����ر  حقيقة 
والدول الخليجية الممولة سرًا لهذا 
للمساءلة  ت��ع��رض  ق��د  التنظيم... 
إنكشاف  اثر  خصوصًا  والمراجعة، 
ورفاقه  البغدادي  بكر  أبي  مشروع 
أف��ك��ار هذا  ف��ي نشر  ممن ساهموا 
ويرى  والمتخلف.  المتطرف  التيار 
أح��رزه  ال��ذي  التقدم  أن  المراقبون 
الفضل  ي��ع��ود  ف��ت��رة قصيرة  خ��الل 
َح����ة م��ن  ف���ي���ه ال������ى ع���ن���اص���ر م����س����رَّ
ال��ج��ي��ش ال���ع���راق���ي... وال����ى ض��ب��اط 
القذافي.  معمر  جيش  في  خدموا 
ه������ؤالء ج��م��ي��ع��ه��م ي��ش��ك��ل��ون ن����واة 
واجهت  أن  لها  قوية سبق  ق��ي��ادة 

لهذا  م��ع��اِرض��ة.  محلية  تنظيمات 
أن  سنة  خ��الل  إستطاعت  السبب 
العراق ونصف  تحتل ثلث مساحة 
أن ج��غ��راف��ي��ا  أي  م��س��اح��ة س���وري���ا. 
س��ي��ط��رت��ه��ا ت���زي���د ع���ل���ى ج��غ��راف��ي��ا 

بريطانيا.
ع��ق��ب س��ي��ط��رة "داع�������ش" على 
محافظة  عاصمة  ال��رم��ادي،  مدينة 
األن���ب���ار ف��ي ال���ع���راق، ُع��ِق��د إج��ت��م��اع 
اميركيين  مسؤولين  بين  مشترك 
وأت������������راك ب�����ه�����دف وق�������ف ت��ن��ظ��ي��م 
"داع������������ش"، وط��������رد ع����ن����اص����ره م��ن 

الحدود الجنوبية لتركيا.
إجتماع  باريس  في  ُعِقد  كذلك 
آخ������ر ض�����م ع��������ددًا م�����ن ال����ق����ي����ادات 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذا ال��ش��أن 
ط��ال��ب خ��الل��ه وزي���ر خ��ارج��ي��ة فرنسا 
ل����وران ف��اب��ي��وس ب��ض��رورة مساندة 
ال��ع��راق حيدر  م��وق��ف رئ��ي��س وزراء 
ال����ع����ب����ادي. وق�����د ت��ب��ي��ن ب���ع���د ف��ت��رة 
التي قدمها  الرؤية  قصيرة ضحالة 
ال����ع����ب����ادي. وه�����ي ت��ت��ض��م��ن ف��ك��رة 
مقاتلي عشائر  م��ن  ال��م��زي��د  ح��ش��د 
السنة، وتجنيد المزيد من الجنود.

وك�����ان ال ب���د ان ي�����ؤدي ال���ن���زوح 
ال��ع��راق  ع��ن  ال��م��ت��واص��ل  المسيحي 
المؤسسات  إستنفار  ال��ى  وسوريا 
المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  المسيحية 
والبلدان االوروبية من أجل الضغط 
على الحكومات ودفعها الى البحث 

عن حلول إنسانية مرضية.
وكان من الطبيعي حيال الوضع 
ال���ق���ائ���م أن ت���ت���راج���ع أع�������داد ه���ذه 
األقليات بسبب إضطهاد "داعش" 

أو  الجزية  وإرغ��ام��ه��ا على دف��ع  لها، 
الجديدة.  المكونات  ال��ى  االن��ت��م��اء 
لذلك إضطرت الكنائس في بلدان 
االغ��ت��راب ال��ى تقديم دع��م محدود 
الى نصف مليون عراقي مسيحي، 
أج��ب��رت��ه��م ال��ح��اج��ة ال���ى ال��ب��ق��اء في 
ف��رض��ت  ب���ع���دم���ا  أج�����داده�����م  أرض 
ال��ه��ج��رة األول�����ى، ال��ن��اج��م��ة ع��ن غ��زو 
ال��ى  ل��ل��ع��راق س��ن��ة 2003،  ام��ي��رك��ا 

هرب مليون مسيحي.
ال����ق����وة  اس�����ت�����خ�����دام  أن  وي�����ب�����دو 
ل جذب مجموعات  المفرطة قد سهَّ
جهادية خارج أراضي الخالفة، األمر 
الذي شجع "الدولة االسالمية" في 
ليبيا على إع��دام 21 مصريًا قبطيًا 
ف��ي ش��ب��اط ال��م��اض��ي. وال��ث��اب��ت أن 
ال��ن��ج��اح ال���ذي أح����رزه "داع����ش" قد 
س����اع����ده ع���ل���ى ال����خ����روج ال�����ى آس��ي��ا 
وافريقيا بحجة إستقطاب جماعات 

تدين له بالوالء والطاعة.
وفي خطاب ألقاه هسين لونغ، 
أمام  أك��د  سنغافورة،  وزراء  رئيس 
ج��م��ه��ور ك��ب��ي��ر أن ج���ن���وب ش��رق��ي 
آس����ي����ا أص����ب����ح م����رك����ز إس���ت���ق���ط���اب 
ألنصار "داع��ش". واعترف أن هذا 
ال��م��رك��ز ج��ّن��د أك��ث��ر م���ن خمسمئة 
م��ق��ات��ل ان���دون���ي���س���ي، إض���اف���ة ال��ى 
في  وه���ؤالء،  ماليزيا.  من  العشرات 
نظره، شكلوا كتيبة مقاتلة سافر 
أعضاؤها الى سوريا لالنضمام الى 

الوحدات المحاربة.
ومن أجل وقف موجة االنضمام 
ال������ى ت���ن���ظ���ي���م "داع�����������ش" ع���ق���دت 
اوس���ت���رال���ي���ا ق��م��ة إق��ل��ي��م��ي��ة ضمت 
وش��رك��ات  دول  ع��ن  ممثاًل  ثالثين 
تعمل في المجال االلكتروني مثل 

غوغل وفايسبوك وتويتر.
وزراء  رئ����ي����س  ال���ق���م���ة  واف���ت���ت���ح 
ال��ذي دعا  أب��وت،  اوستراليا طوني 
إيجاد حلول عملية  الى  الحاضرين 
ايديولوجية  على  التغلب  ب��ه��دف 
ال��ح��رك��ات ال��م��ت��ط��رف��ة ال��ت��ي جذبت 
الى سوريا والعراق آالف المقاتلين.

وذك��������رت م����ص����ادر رس���م���ي���ة ف��ي 
س���ي���دن���ي أن م����ا ي����زي����د ع���ل���ى م��ئ��ة 
االرهابيين  ال��ى  إنضموا  اوسترالي 
ف��ي ال��ش��رق األوس����ط، وق��ِت��ل منهم 

30 على أقل تقدير.
وك���������ان ل����ل����ج����ال����ي����ات ال���م���س���ل���م���ة 
ف����ي ب���ري���ط���ان���ي���ا ح��ص��ت��ه��ا ال��ك��ب��رى 
ف����ي ب���رن���ام���ج م��ك��اف��ح��ة "داع�������ش". 
والسبب أن عددًا كبيرًا من طالبات 
على  والجامعات حرصن  ال��م��دارس 
ال����ه����رب ال�����ى س����وري����ا ع���ب���ر ت��رك��ي��ا، 
األم����ر ال����ذي دف���ع اآلب�����اء واألم���ه���ات 
ال����ى االس���ت���ن���ج���اد ب���ال���دول���ة وح��ث��ه��ا 

ع���ل���ى ال����ت����دخ����ل. وق������د إس���ت���ج���اب 
رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الى 
ن��داءات األه��ل، معلنًا ي��وم االثنين 
الماضي عن خطة رسمية لمكافحة 
ال���ت���ط���رف االس����الم����ي. وق����د ح��رص 
ع���ل���ى إس���ت���ش���ارة ك���ب���ار ال���ق���ي���ادات 
الروحية من شيوخ ورؤس��اء روابط 
م��ا وصفه  إس��الم��ي��ة، قبل أن يضع 
ب���� "اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال���خ���ري���ف". وه��ي 
إم��ت��داد  ع��ل��ى  ي��ت��م تطبيقها  خ��ط��ة 
خمس سنوات مخصصة لمواجهة 

ال��ت��ط��رف ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة. 
وه����دف����ه����ا ي���ك���م���ن ف�����ي ال���ت���ص���دي 
للمجموعات التي تعمل في الخفاء 
ع��ل��ى ت��ج��ن��ي��د ش��ب��اب ب��ري��ط��ان��ي��ي��ن، 
وح��ث��ه��م ع��ل��ى ال��ت��وج��ه ال���ى س��وري��ا 

والعراق.
وإع���ت���رض رض����ا ن���دي���م، ال��ن��اط��ق 
ب�����اس�����م ل���ج���ن���ة ال�������ش�������ؤون ال���ع���ام���ة 
ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا، على 
ال����ط����رق ال���م���س���ت���خ���دم���ة ل��م��ك��اف��ح��ة 
ال��ت��ط��رف، وق����ال ب��أن��ه��ا ب��ع��ي��دة عن 
كونها  بالمجتمع  االندماج  تحقيق 
تربط صفة االرهاب بنشاطات كل 

مسلم في هذه البالد.
ت��ش��ي��ر ال��ص��ح��ف االي��ط��ال��ي��ة ال��ى 
إت���س���اع ن��ف��وذ "داع�����ش" ف���ي ليبيا 
ب��ص��ورة الف��ت��ة ل��الن��ت��ب��اه، خصوصًا 
بعد تجنيد المئات من المهاجرين 
االف�����ارق�����ة. وق�����د أك��س��ب��ت��ه ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��وس��ع ه����ذه ق����وة إض��اف��ي��ة قلب 
بسببها ميزان القوى داخل ساحة 

الصراع على الحكم.
وق����ب����ل ال����ت����ح����رش ب���ت���رك���ي���ا ه���ذا 
األسبوع، قام "داعش" في 22 أيار 
الماضي بتعكير األجواء السعودية 
م����ن ط����ري����ق م����واط����ن ي��ن��ت��م��ي ال���ى 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ب��ت��ف��ج��ي��ر م��س��ج��د االم����ام 
علي الشيعي في القطيف. وكانت 
حصيلة تلك العملية مقتل عشرين 

شخصًا وإصابة أكثر من مئة.
االنتحارية  العملية  تلك  ج��اءت 
التنظيم  ألقاه زعيم  عقب خطاب 
����َع����ت ف��ي��ه 

َ
أب�����و ب���ك���ر ال����ب����غ����دادي ن

المملكة بأقسى النعوت مستنكرًا 
تعاونها مع الصليبيين والشيعة!

وت��رج��ح م��ص��ادر األم���م المتحدة 
أن إس���ت���ه���داف ال��م��م��ل��ك��ة ب��ال��ذات 
ك������ان ألس�����ب�����اب دي���ن���ي���ة م��ح��ض��ة، 
ك����ون����ه����ا ت�����ش�����رف ع����ل����ى األم�����اك�����ن 
المقدسة في مكة المكرمة، والتي 
يعتبرها البغدادي حقًا من حقوق 
توخى  لذلك  العالمية.  "خالفته" 
م��ن ت��ك��رار ال��ض��رب��ات إث����ارة النعرة 
والشيعة.  ال��س��ّن��ة  ب��ي��ن  الطائفية 
ك��م��ا ي��ط��م��ح ال����ى زي������ادة ال��ش��ع��ور 
ب���األم���ن ف���ي أوس�����اط م��ؤي��دي��ه في 
المعارضين  ودف��ع  المناطق،  ه��ذه 
ال������ى االن����ض����م����ام ال����ي����ه ف����ي ح��م��ل��ة 
إق��ام��ة ال��خ��الف��ة. وال��ه��دف م��ن كل 
المملكة  في  الشيعة  ترهيب  ه��ذا 
ل��ه...  الحقيقي  ال��ع��دو  باعتبارهم 
وزعزعة االستقرار في بالد تشارك 
في االئتالف الدولي ضد "تنظيم 

الدولة االسالمية".
وف�����ي ض�����وء ه�����ذا ال���ت���وج���ه، ق���ام 
"داع�������������ش" ب���ت���ف���ج���ي���ر م���س���ج���دي���ن 
اليمن، تسببا بموت  شيعيين في 

أكثر من 140 شخصًا.
وف���ي أع��ق��اب ه���ذا ال��ع��م��ل قامت 
ال����س����ع����ودي����ة ب���ح���م���ل���ة إع����ت����ق����االت 
غ��ال��ب��ي��ت��ه��م  ش��م��ل��ت 431 ش��خ��ص��ًا 
يمنيين  ال����ى  إض���اف���ة  م���واط���ن���ون، 
وم��ص��ري��ي��ن وس���وري���ي���ن وأردن��ي��ي��ن 
وج��زائ��ري��ي��ن وت��ش��ادي��ي��ن. وع��ددت 
ال��ن��ش��اط��ات  أب�����رز  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
إرتكابها  في  ت��ورط  التي  االرهابية 

الموقوفون. 
ال��ط��ب��ي��ع��ي أن يغطي  وك����ان م��ن 
ل�����ق�����اء وزي���������ر ال������دف������اع االم����ي����رك����ي 
أش��ت��ون ك��ارت��ر م��ع ال��م��ل��ك سلمان 
المسؤولين  وك��ب��ار  عبدالعزيز،  ب��ن 
ال�����س�����ع�����ودي�����ي�����ن، ك�������ل ال����ق����ض����اي����ا 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب���أم���ن ال��خ��ل��ي��ج وس��الم��ة 
ال���ج���ن���رال راي  ال��م��ن��ط��ق��ة. ع��ل��م��ًا أن 
اوديرنو، رئيس هيئة األرك��ان في 
الجيش االم��ي��رك��ي، ك��ان ق��د أعلن 
ق��ب��ل أس��ب��وع أن ه��زي��م��ة "داع����ش" 
تحتاج الى مدة تراوح ما بين عشر 

سنوات وعشرين سنة.
وق����د ف���س���رت ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة 
لتورط  تأكيد  ب��أن��ه  التصريح  ه��ذا 
ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة ف���ي م��س��اع��دة 
"داعش"، كونه يحقق لها الفرصة 
التي يحتاجها اوباما العادة تأهيل 

ايران في النظام الدولي!

ملاذا قطع "داعش" عالقته بتركيا؟

انطباعات من باريس: مساجد فرنسا و أوروبا يف مرحلة "تونسّية"    

أكد رئيس وزراء 
سنغافورة ان جنوب 

شرق آسيا أصبح 
مركز استقطاب 
ألنصار “داعش”، 
واعترف ان هذا 

المركز جّند أكثر من 
خمسمئة مقاتل 

أندونيسي

تشير  الصحف االيطالية الى اتساع نفوذ "داعش" 
في ليبيا بشكل الفت، خصوصًا بعد  تجنيد المئات 

من المهاجرين األفارقة. وقد اكسبته عملية 
التوسع هذه قوة اضافية قلب بسببها ميزان 

القوى داخل ساحة الصراع على الحكم

جهاد الزين

إغ����الق مساجد  ص��ح��ي��ح أن ف��ك��رت��ْي 
وإب������ع������اد أئ�����م�����ة ل���ي���س���ت���ا ف���ك���رت���ي���ن 
فالحكومات  جديدتين في فرنسا. 
ال��ف��رن��س��ي��ة ط����ردت خ����ارج األراض����ي 
ال���ف���رن���س���ي���ة ح����وال����ى أرب���ع���ي���ن إم�����اَم 
فرنسوا  الرئيس  ى 

ّ
تول منذ  مسجٍد 

إمامًا منذ  بينهم 12  هوالند واليته 
��ْت��ُه 

َ
��َع��ل

َ
أوائ�����ل ه���ذا ال���ع���ام. وه���و م���ا ف

نيقوال  رئ��اس��ة  م��رح��ل��ة  أق���ل  بنسبة 
س���ارك���وزي ال��س��اب��ق��ة. ل��ك��ْن ال شك 
أن القرار التونسي يعطي االنطباع 
 
ً
 بل شرعية

ً
في أوروب��ا بأنه منح قوة

ألسلوب المواجهة مع المتشّددين 
اإلس���الم���ّي���ي���ن، إغ���الق���ًا وإب�����ع�����ادًا، ما 
المعنية  األوروب��ي��ة  للحكومات  ك��ان 
العلنية  بهذه  تبّنيه  على  تجرؤ  أن 
ال��ق��وي. فهذا  ال��ق��رار التونسي  ل��وال 
ال��ق��رار ب��م��ج��رد ص����دوره ع��ن حكومة 
بلد مسلٍم وذي نظام حكم تمثيلي 
م��ح��ّرم��ًا طالما  ودي��م��وق��راط��ي يكسر 
ل���ع���ب���ت ع���ل���ي���ه ال����ت����ي����ارات ال��دي��ن��ي��ة 
األص����ول����ي����ة وه�����و ح���رم���ة ال��م��س��ج��د. 
ما  ما في مكاٍن  إع��الن غرفة  فمجّرد 
م��س��ج��دا ي��ج��ع��ل��ه��ا ف���وق ال��ق��ان��ون أو 
بأفضل الحاالت محمية من القانون.
ع��ل��ي��ن��ا أن ن��ض��ي��ف ه��ن��ا ف���ي ه��ذا 
التّيار  ه��ذا  تشكيل  في  أو  السياق 
الكاسر الستخدام التحريم في نشر 
ال��ت��ط��رف وال��ت��ك��ف��ي��ر، وه�����ذا س��ي��اق 
م��ع��اص��ر ال ف����رق ف��ي��ه ف���ي األس����اس 
بل  أصوليات سّنية وشيعية،  بين 
ويهودية  مسيحية  أصوليات  بين 

قدسية  استخدام  في  وهندوسية 
مراكز العبادة من كنائس وكنيست 
ومعابد... علينا أن نضيف الجهود 
الشجاعة التي تبذلها حاليا الحكومة 
ال��م��ص��ري��ة ف��ي ه���ذا ال��م��ج��ال ناهيك 
ع����ن ال���ت���ج���رب���ة ال��ع��م��ي��ق��ة وال���ه���ادئ���ة 
للحكومة المغربية في تمثيل ونشر 
وب��ّن��اءة  وعقالنية  معتدلة  م��م��ارس��ة 
للدين، حتى أن الحكومة التونسية 
ت����ق����ّدم����ت ب���ط���ل���ب���ات ل���ك���ي ت���ش���رف 
تخريج  على  المغربية  المؤسسات 

أئمة مسلمين.
في فرنسا ومنذ أكثر من عقدين 
السياسية تكريس  الطبقة  تحاول 
م��ف��ه��وم "إس�����الم ف��رن��س��ي" وال زال 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وس��ي��ع ه���ذا المفهوم 
ج�����اري�����ًا. ف���ت���خ���ري���ج أئ���م���ة م��س��ل��م��ي��ن 
بمعزل  راهنة  فرنسية  حقيقة  ب��ات 
التجربة على  عن ح��دود نجاح ه��ذه 

المدى األبعد. 
ال���خ���روج م���ن االرت����ب����اك األوروب�����ي 
ف���ي ال��ت��ع��ام��ل م���ع م��س��أل��ة ح��س��اس��ة 
 
ً
مباشرة يرتبط  مسجد  إغ���الق  مثل 

إل��ى  ومسلمة  ع��رب��ي��ة  دول  ب��ان��ت��ق��ال 
المحرمات  مرحلة أعلى من مواجهة 

األص��ول��ي��ون  أم��ع��ن  ال��ت��ي  التقليدية 
اإلسالميون في توظيفها خصوصا 
إلى  الجديدة  أجيالهم  انتقال  بعد 

اإلرهاب.
ي��ج��ب االن���ت���ب���اه إل����ى أن ال��ن��ق��اش 
ف�����ي ب�����اري�����س وف����رن����س����ا وأوروب�����������ا ال 
بالتيارات  الصعيد  ق على هذا 

ّ
يتعل

ال��ع��ن��ص��ري��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��م��ع��ادي��ة 
والمسلم  العربي  ال��وج��وَدْي��ن  لمجرد 
فرنسا حيث  ال��غ��رب وخصوصًا  ف��ي 
أكبر جالية مسلمة في أوروبا، وإنما 
ق بسلوك حكومات وأحزاب 

ّ
هو يتعل

مواجهة  ت��ح��اول  وم��س��ؤول��ة  معتدلة 
اإلره��اب��ي في  السلفي  النفوذ  تزايد 
استمرار  ع��ن  طبعًا  بمعزل  بلدانها، 
التي  الخارجية  مفارقة  السياسات 
غربية وتضعها  تنتهجها حكومات 
ع��م��ل��ي��ا ف���ي ال����خ����ارج ال ف���ي ال���داخ���ل 
ف��ي ن���وع م��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��واق��ع��ي مع 
آخ��ر.  ملف  ه���ذا  لكن  التكفيريين. 
ف��ال��ح��ك��وم��ات األوروب����ي����ة م���ع ت��زاي��د 
أعداد المسلمين لديها هي في قلب 
م��خ��اض ج��دي��د ف��ي العقود األخ��ي��رة 
الحجم وهو  مألوف سابقا بهذا  غير 
ال��ت��ك��ي��ف م���ع أوض�������اع أص���ب���ح فيها 

التركيبات  م��ك��ون��ات  أح���د  اإلس����الم 
ال��س��ك��ان��ي��ة األوروب���ي���ة ال��دائ��م��ة كما 
ف��ي فرنسا  المسلم  ال��دي��ن  ه��و مثال 
ب��اع��ت��ب��اره ال��دي��ن ال��ث��ان��ي ف��ي الحجم 
مع حجم  الكاثوليكية  بعد  العددي 
م��س��اج��د ي��ب��ل��غ األل��ف��ي��ن ورب���م���ا أكثر 
)المساجد  الفرنسية  األراض���ي  على 
ال  ل��ة  وال��م��س��اء للتحقيق  ال��خ��اض��ع��ة 
ت��ص��ل إل�����ى ال����م����اي����ة(. ف����ي ك����ل بلد 
أوروب������ي اآلن ك��م��ا ه���و م���ع���روف ف��إن 
ملف اإلس���الم وأت��ب��اع��ه م��ن مواطني 
ال����دول����ة م���ن ال���س���وي���د إل����ى إس��ب��ان��ي��ا 
م�����رورًا ب��أل��م��ان��ي��ا وإي��ط��ال��ي��ا وه��ول��ن��دا 
هو  بريطانيا،  عن  ناهيك  وبلجيكا، 
موضوع متعدد الجوانب مع اندفاع 
المقدمة منذ  إل��ى  األمني منه  الجزء 
ومسألة   .2001 أي��ل��ول   11 أح����داث 
عليها  يسيطر  بمساجد  االش��ت��ب��اه 
مسألة  ال��م��ت��ش��ددون  ويستخدمها 
السعي إلقفال  من حيث  مطروحة، 
هذا النوع من المساجد في العديد 
ال���دول وبعضها ق��ام فعاًل بعدد  من 
م����ن اإلق�����ف�����االت ك���م���ا ف����ي إس��ب��ان��ي��ا 

وإيطاليا. 
ق��ب��ل ف��ت��رة ت��ب��ّن��ى إم����ام "مسجد 
رج��ل محترم  وه��و  الكبير"،  باريس 
بتحويل بعض  اق��ت��راح��ا  وم��ع��ت��دل، 
ال��ك��ن��ائ��س غ��ي��ر ال��م��س��ت��خ��دم��ة في 
ف���رن���س���ا إل�����ى م���س���اج���د الس��ت��ي��ع��اب 
ين. 

ّ
المصل م��ن  ال��م��ت��زاي��دة  األع����داد 

ال��م��ف��ارق��ة أن االق���ت���راح ص���در كما 
أث��ار  مما  الداخلية،  وزارة  ع��ن  قيل 
مستوى  ع��ل��ى  س��ل��ب��ي��ة  ف��ع��ل  ردود 
الرأي العام الفرنسي. وليس صعبا 

اعتباره م��ن األس���اس أق��ل م��ا ُيقال 
ف��ي��ه أن����ه غ��ي��ر ح��ك��ي��م! وخ��ص��وص��ا 
ف���ي ف��رن��س��ا ف���ي ظ���رف ي��ش��ت��د فيه 
باتساع  الفرنسي  الشعبي  الشعور 
المسلم في  الشباب  انخراط  موجة 
)التقديرات  ال��م��ت��ش��ّددة  ال��ت��ي��ارات 
عشرون ألفًا(، مع ان مدينة هامبورغ 
االل��م��ان��ي��ة ش���ه���دت ح���ال���ة ت��ح��وي��ل 
ولكن  مسجد  ال��ى  سابقة  كنيسة 
ال���م���ش���روع ال ي����زال ي��ت��ع��رض لنقد 
البروتستانتية  البيئة  ف��ي  عنيف 

المحلية.    
فتح مسجد لضرورات اجتماعية 
عملية مشروعة. لكن إقفال مسجد 
وال���ع���ن���ف عملية  ال��ت��ع��ص��ب  ي��ض��خ 
الغرب أو في  ض��روري��ة. وعلينا في 

ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي أن ننتهي م��ن ه��ذا 
ال��ذي  تمارسه  التقليدي  االب��ت��زاز 
ال������ت������ي������ارات األص������ول������ي������ة، اب�����ت�����زاز 

المجتمعات والنخب. 
إق���ف���ال م��س��ج��د ي��ض��خ ال��ك��راه��ي��ة 
للتعليم.  م��ح��ت��رم��ة  م���درس���ة  وف��ت��ح 
م���درس���ة  ت���ك���ون  أن  ل�����َم ال! ش�����رط 
لكن  للتجهيل.  دك��ان��ا  ال  للمعرفة 
ق 

ّ
هذا موضوع كبير جدا آخر ويتعل

ببلداننا التعيسة ال بالغرب.
ي������ل������ع������ب األص����������ول����������ي����������ون م����ن 
ك�����ل األدي�����������ان ب���آل���ه���ت���ه���م ك���أن���ه���ا 
إلى  اإلس��اءات  تأتي  ِملُكُهم وغالبا 
 أو 

ً
فكرة العبادة نفسها، توحيدية

غير توحيديٍة، أكثر ما تأتي منهم 
ت��ح��ت اس���م ال���دف���اع ع��ن ال��م��ق��ّدس 

ال��دف��اع. عام  المبالغة في ه��ذا  عبر 
ال��ع��ل��ي��ا  ال��م��ح��ك��م��ة  أص�����درت   2010
في إح��دى ال��والي��ات الهندية ق��رارا 
ب���ق���ب���ول ت���وك���ي���ل أح�����د األش���خ���اص 
ع���ن اإلل����ه ال��ه��ن��دوس��ي "رام������ا" في 
خ���الف ع��ل��ى م��ك��ان ع��ب��ادة ق���ام فيه 
بتدمير  ال���ه���ن���دوس  ال��م��ت��ع��ص��ب��ون 
أنه  يعتقدون  كانوا  ال��ذي  المكان 
مكان والدة اإلله راما ويريدون منع 
قضى  استخدامه.  م��ن  المسلمين 
بقبول  يومها  العليا  المحكمة  ق��رار 
بقي طفاًل  رام��ا  اإلل��ه  التوكيل ألن 
في هذا المكان وبالتالي ليست له 
األهلية القانونية للدفاع عن حقه 
ال��رش��د! هذا  يبلغ سن  لم  باعتباره 
الحكم القضائي هو واقعة حقيقية 

طرافة  األكثر  األمثلة  إح��دى  لعلها 
وج�����دي�����ة ع���ل���ى ت���ق���اط���ع ال���ق���ان���ون 
الديني من  "القانون"  الوضعي مع 
حيث وضع الدينّيين دائما للديني 
ب����اس����م ال�����م�����ق�����ّدس ف�����ي م���واج���ه���ة 
ال��ق��ان��ون ال��وض��ع��ي م��م��ا أرغ�����م، في 
هنا،  نذكرها  التي  الهندية  الحالة 
قضاة  حتما  وه��م  الهنود،   

َ
القضاة

كبار جّديون حين يكونون أعضاء 
إص���داِر  على  العليا،  المحكمة  ف��ي 
هذا الحكم الطريف كمخرج وحيد 
بنظرهم لمعالجة مطلب تقديسي 

ق بإله هندوسي "طفل"!
ّ
يتعل

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

سيالحظ المراقب الزائر للعاصمة الفرنسية بوجهيها األول الفرنسي والثاني كمرآة أوروبية، 
أن نَفس الحديث عن موضوِع استخدام األصوليين التقليدي للمساجد، بعض المساجد، في 

فرنسا وأوروبا الغربية قد اختلف اختالفًا كبيرًا منذ أعلنت الحكومة التونسية بعد تفجير 
المنتجع السياحي في سوسة أنها ستغلق ثمانين مسجدًا تعتبرها غير مرّخصة وبعد أن باشرت 

فعال بإغالق بعضها في مناطق مختلفة كما فصلْت بعض أئّمتها من جهاز وزارة األوقاف. 

)األرشيف( مصّلون مسلمون في باريس. 

فتح مسجد هناك حاجة اجتماعية له عملية 
مشروعة. لكن إقفال مسجد يضخ التعصب 

والعنف عملية ضرورية. وعلينا، في الغرب وفي 
العالم العربي، أن ننتهي من هذا االبتزاز التقليدي 

الذي  تمارسه التيارات األصولية

سنة 1931 حقق الممثل بوريس كارتوف شهرة سينمائية عالمية 
بسبب نجاحه في اداء دور شخصية فرانكشتاين. ولم يكن فيكتور 
فرانكشتاين سوى شخصية خرافية، ابتكرتها الكاتبة ماري سيللي، 
لطالب سويسري كان شغوفًا بعلوم الفيزياء، وتجارب المختبرات. 
وقد ساعدته تلك الهواية على خلق شخصية في منتهى البشاعة 

والوحشية والنزعة المّيالة الى ارتكاب الشرور واآلثام. 

إحسان يلماظ
"تودايز زمان"

ترجمة نسرين ناضر

ب�����������داًل م�������ن دع���������م األك���������������راد ف���ي 
�����د س��ي��اس��ي��و "ح���زب 

ّ
ك���وب���ان���ي، ول

بأنهم  انطباعًا  والتنمية"  العدالة 
س���ي���ك���ون���ون م���س���روري���ن ج�����دًا إذا 
اإلسالمية  "ال��دول��ة  تنظيم  ��ق 

ّ
ح��ق

في العراق والمشرق" انتصارًا على 
األكراد.

نتحّدث هنا عن تنظيم همجي 
ج������دًا ي���ق���ط���ع ال�����������رؤوس، وي���ح���رق 
األسرى أحياًء، ويجعل من النساء 
وال��ف��ت��ي��ات س��ب��اي��ا. ال��ح��ف��اظ على 
ال��ح��ي��اد ب��ي��ن "داع������ش" واألك�����راد 
ت����ص����ّرف ش�����اذ وش�����ّري�����ر وق�������اٍس. 
ال����ع����دال����ة  ي���س���ت���ط���ي���ع "ح���������زب  ال 
والتنمية" أن يكون محايدًا. قبل 
ب��ض��ع��ة أي�����ام، ت��ع��ّرض��ت م��ج��م��وع��ة 
م�����ن ال����ش����ب����اب األك����������راد الع����ت����داء 
تنظيم  من  انتحاري  ذه 

ّ
نف همجي 

"داع��������ش"، م���ا أس���ف���ر ع���ن م��ق��ت��ل 
ال��واض��ح أن  ب��ري��ئ��ًا. م��ن  32 مدنيًا 
ه����ذه ال��ه��ج��م��ات س��ت��س��ت��م��ر. وق��د 
م��ن صنع "داع���ش".  ت��ك��ون كلها 
ل����ك����ن ك����ث����رًا ت�������راوده�������م ش���ك���وك 
منطقية بأن رجب طيب أردوغان 
ال�����ذي ل���م ي��س��ت��ط��ع أن "ي��ه��ض��م" 
ن���ت���ائ���ج االن���ت���خ���اب���ات وال�������ذي ب���دأ 
ي��ت��ح��ّدث ع��ن ان��ت��خ��اب��ات ج��دي��دة، 
ق����د ي���ك���ون م����س����رورًا ب���م���ا ي���ج���ري، 
أن  للناخبين  س��ُي��ظ��ه��ر  ذل���ك  ألن 
ال���ف���وض���ى س��ت��ع��م ف���ي ت��رك��ي��ا في 
الواحد. في  الحزب  غياب حكومة 
باستمرار  له  ي��رّوج  ما  الواقع، هذا 
ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن س��ي��اس��ي��ي "ح��زب 
والصحافيين  والتنمية"  ال��ع��دال��ة 
ومستخدمي  ألردوغ����ان  ال��م��وال��ي��ن 
منذ  االجتماعي  التواصل  وسائل 
االن��ت��خ��اب��ات األخ���ي���رة. وق���د تدفع 
ال���ه���ج���م���ات ع���ل���ى األك���������راد أي��ض��ًا 
ب�"حزب العمال الكردستاني" إلى 
اس��ت��ئ��ن��اف ن��ش��اط��ات��ه اإلره���اب���ي���ة. 
ع��ن��اص��ر في  ي��ع��م��د  أن  ي��م��ك��ن  أو 
ال�����دول�����ة ال���ع���م���ي���ق���ة إل������ى ت��ره��ي��ب 
ت��رك��ي��ا وت��ح��م��ي��ل "ح�����زب ال��ع��م��ال 
ال����ك����ردس����ت����ان����ي" ال���م���س���ؤول���ي���ة. 
 ل����ذل����ك، ق����د ال ي��ت��م��ّك��ن 

ً
ن���ت���ي���ج���ة

"ح���زب ال��ش��ع��وب ال��دي��م��وق��راط��ي" 
المناصر لألكراد من الحصول على 
ع��دد األص����وات ال��الزم��ة، م��ا يمّهد 
ال���ط���ري���ق أم�����ام ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 
ت��ت��أل��ف ف��ق��ط م��ن "ح���زب ال��ع��دال��ة 
وال���ت���ن���م���ي���ة". ي���ب���دو أن ه����ذه ه��ي 
األردوغانيون  التي يسعى  الخطة 

إلى تنفيذها. 

ل����ك����ن م�����ا ي����ج����ري خ���ط���ي���ر ج����دًا 
ي��ؤّدي  فقد  ت��رك��ي��ا؛  إل��ى  بالنسبة 
ب��ان��دالع  وي��ت��س��ّب��ب  التقسيم  إل���ى 
ي 

َّ
حرب ال تنتهي فصواًل بين شق

البالد.
ك���ل���ه  ه��������ذا  ي������دف������ع  أن  ي�����ج�����ب 
باألشخاص العقالنيين في تركيا 
األك��راد.  قرارهم بشأن  اتخاذ  إل��ى 
على  تستمر  أن  ت��رك��ي��ا  ي��م��ك��ن  ال 
مع  تتحالف  أن  يجب  النحو.  ه��ذا 
يستخدم  أن  ي��ج��ب  وال  األك������راد. 
الكردستاني"  العمال  "حزب  أحد 
 ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة ع��ل��ى ذه��ن��ي��ت��ه 

ً
ذري����ع����ة

المناهضة لألكراد. إذا كان ماليين 
األش����خ����اص ي���ق���ول���ون: "ال ن��ش��ع��ر 
بأننا مواطنون متساوون في هذا 
ن��ح��اول  أن  علينا  ينبغي  ال��ب��ل��د"، 
لقد  المشكلة.  وتسوية  فهمهم 
والتنمية"  ال��ع��دال��ة  "ح���زب  أص��ب��ح 

عدوًا لعملية التسوية الكردية. 
ي��ب��دأ ال��ح��ل م���ن ق��ب��ول األت����راك 
بأن األكراد يستحقون أن يكونوا 
م��واط��ن��ي��ن م��ت��س��اوي��ن، ل��ي��س في 
ت���رك���ي���ا وح����س����ب إن����م����ا أي����ض����ًا ف��ي 
ال��ب��ل��دان األخ����رى. يعني ذل��ك أن��ه 
إذا ل���م ي��ك��ن ب��إم��ك��ان األك������راد أن 
يكونوا مواطنين متساوين سوى 
ف���ي إق���ل���ي���ٍم ي��ت��م��ّت��ع ب��ح��ك��م ذات���ي 
ف���ي ش���م���ال س����وري����ا، ع��ل��ى ت��رك��ي��ا 
أن ت���دع���م ه����ذا ال���خ���ي���ار وت��ح��رص 
المجموعات  جميع  ح��ص��ول  ع��ل��ى 
في  نفسها  الحقوق  على  اإلثنية 
ه����ذا ال���ك���ي���ان ال���س���ي���اس���ي. وع��ل��ى 
ع��ن  ���ى 

ّ
ت���ت���خ���ل أن  أي�����ض�����ًا  ت����رك����ي����ا 

ال���ذي يعتمده  ال��م��غ��ام��رة  أس��ل��وب 
"ح�����زب ال���ع���دال���ة وال���ت���ن���م���ي���ة" ف��ي 
الخارجية، وتحاول عدم  سياسته 
السياسية  ال��ش��ؤون  ف��ي  ال���ت���وّرط 
يكون  أن  يجب  األخ���رى.  للبلدان 
اإلنسانية،  الجوانب  على  التركيز 
وح�����ت�����ى ه�������ذه ال����س����ي����اس����ة ي��ج��ب 
الدولية.  المنظمات  مع  تنسيقها 
��ل األح����ادي 

ّ
ي��ج��ب ت���ف���ادي ال��ت��دخ

ال��ج��ان��ب. ل��ي��س ال��ت��ع��اون م��ع قطر 
أو ال��س��ع��ودي��ة أو إي����ران ف��ي ه��ذه 
المماثلة  ال��م��س��ائ��ل  أو  ال��م��س��ائ��ل 
خالفًا  تركيا.  إلى  بالنسبة  مفيدًا 
داود  وأحمد  أردوغ���ان  يّدعيه  لما 
أوغلو، ليست تركيا قوة عظمى، 
ويجب أن تعرف حدودها. وإال قد 
ت��ص��ب��ح م��ث��ل ب��اك��س��ت��ان، أو أس��وأ 
م��ن ذل��ك، س��وري��ا. يجب أن ت��ردع 
أحزاب المعارضة في تركيا أطماع 
ويمكنها  أوغ���ل���و.  أردوغ��������ان-داود 
أن ت��ب��دأ ب��ذل��ك ع��ب��ر ان���ت���زاع وزارة 
الخارجية من أيدي "حزب العدالة 

والتنمية" في حكومة ائتالفية.

القرار التركي حول األكراد
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كل 4 أسطـر  20.000  ليـرة لبنـانية
كل سطـر إضـافي  5.500  ليـرة لبنـانية

تبليغ استدعاء
ص�����ادر ع���ن دائ������رة ت��ن��ف��ي��ذ زح���ل���ة - 

الرئيسة رلى ابو خاطر.
ال��ى ال��ح��اج��ز اب��راه��ي��م اف���ران علوش 

المجهول محل االقامة.
ت����ق����دم   2015/4/9 ب������ت������اري������خ 
المستدعي شاهين الياس نصرالله 
بصفته من احد ورثة المحجوز عليه 
نصرالله  ال��ي��اس  م��وري��س  المرحوم 
بطلب اسقاط حجز احتياطي، وان 
االس���ت���دع���اء ي��ت��ض��م��ن اص�����دار ق���رار 
باسقاط الحجز االحتياطي الصادر 
عن دائرة اجراء البقاع في زحلة رقم 
1979/51 وبالتالي شطب اشارته 
 1980/2/13 ب��ت��اري��خ  ال��م��وض��وع��ة 
ح��ص��ة  ع���ل���ى   /183/ ي����وم����ي  ب����رق����م 
لمصلحة  نصرالله  الياس  موريس 
اب��راه��ي��م اف�����ران ع��ل��وش وذل����ك عن 
رقم  للعقارات  العينية  الصحائف 
و/816/  و/539/  و/538/   /356/
و/1005/ من منطقة قبيع العقارية 
 ل��ل��ق��وان��ي��ن ال��م��رع��ي��ة 

ً
وذل�����ك وف���ق���ا

االج���������راء واب��������اغ م����ن ي����ل����زم الج������راء 
المقتضى الازم.

الحاجز  ال��دائ��رة  ه��ذه  ت��دع��و  وعليه 

م��ن  او  ع�����ل�����وش  اف����������ران  اب�����راه�����ي�����م 
 ل���ل���ح���ض���ور ال��ي��ه��ا 

ً
ي���م���ث���ل���ه ق����ان����ون����ا

ل��ت��ب��ل��غ االس���ت���دع���اء ال�������وارد ب��ت��اري��خ 
ال��ت��ب��ل��ي��غ  ب�����أن   

ً
ع���ل���م���ا  ،2015/4/9

عشرين  مهلة  بانقضاء   
ً
قانونا يتم 

 من نشر هذا االع��ان، ويصار 
ً
يوما

ب��ع��د ان��ق��ض��اء ه���ذه ال��م��ه��ل��ة ومهلة 
ال��ت��ب��ل��ي��غ ال��ب��ال��غ��ة خ��م��س��ة اي����ام ال��ى 
متابعة التنفيذ بحقه اصواًل واذا لم 
يتخذ محل اقامة ضمن نطاق هذه 
االوراق  اباغه جميع  فيتم  ال��دائ��رة 
في قلم الدائرة عمًا بالمواد 402 

و449 و837 اصول مدنية.
مأمور تنفيذ زحلة محمد ابو حمدان

وثيقة تبليغ حكم
ص������ادر ع����ن م��ح��ك��م��ة االس���ت���ئ���ن���اف 

المدنية في بيروت.
الرئيسة: جمال الخوري.

رقم االستئناف: 2015/278
قرار رقم: 2015/665

طالب التبليغ: روجيه ديب وكيله 
المحامي انطوان الهاشم.

ال����م����ط����ل����وب ت���ب���ل���ي���غ���ه���ا: ج���وي���س 
البستاني.

قضى:  تبليغه،  المطلوب  الحكم 
للحكم  التنفيذية  الصيغة  باعطاء 
االج���ن���ب���ي ال����ص����ادر ع����ن ال��م��ح��ك��م��ة 
ال��ف��درال��ي��ة ف���ي اوس��ت��رال��ي��ا ب��ت��اري��خ 
 PAC23822014 2014/8/17 رقم
باعان طاقه  وال��ذي قضى   (PA)

من السيدة جويس البستاني.
ف��ي��ق��ت��ض��ي ح����ض����ورك ب�����ال�����ذات او 
ب��م��وج��ب سند   

ً
ق��ان��ون��ا م��ن يمثلك 

مصدق الستام الحكم واال تسري 
تاريخ  من  بحقك  القانونية  المهل 
 للمادة 409 

ً
النشر واللصق سندا

و630 أ.م.م. وما يليها.
رئيس القلم مرسال شديد

تبليغ مجهول المقام
ب����ي����روت  اي��������ج��������ارات  م���ح���ك���م���ة  ان 
بعاصيري  ايهاب  القاضي  برئاسة 
وع��ادل  علي  عليهم  المدعى  تدعو 
وس�����ع�����دال�����ل�����ه وم�����ح�����س�����ن وح����س����ن 
وف���ادي وال��ه��ام ومهى احمد خليل 
 2015/10/5 ج����ل����س����ة  ل����ح����ض����ور 
وب��دري��ة  ونجيب  منير  م��ن  المقامة 
السقاط  والرامية  السروجي  ع��ارف 
ال����م����دع����ى ع���ل���ي���ه���م م�����ن ال���ت���م���دي���د 

المأجور  باخاء  والزامهم  القانوني 
ال��ك��ائ��ن ف��ي ال��ع��ق��ار 1241/ال��م��زرع��ة 

 للمدعيين.
ً
وتسليمه شاغرا

23 تموز 2015 

رئيس القلم سامر طه

اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

القاضي ميرنا كاب
ي��ب��ل��غ ال���ى ال��م��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه��م ال��س��ادة 
ه���ي���ث���م ع�����دن�����ان ال�����ح�����اب وف�������ادي  
ع���دن���ان ال���ح���اب وش���رك���ة ال��ح��اب 

التجارية المجهولي المقام.
/409/أ.م.م.  ال��م��ادة  بأحكام  ع��م��ًا 
بأن  ب��ي��روت  تنفيذ  دائ���رة  تنبئكم 
ل��دي��ه��ا ف���ي ال��م��ع��ام��ل��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
 
ً
تنفيذيا  

ً
إن���ذارا  2014/1209 رق��م 

التنفيذ  ط��ال��ب  م��ن  إليكم   
ً
م��وج��ه��ا

 
ً
ون���ات���ج���ا ش.م.ل.  ال����ب����رك����ة  ب���ن���ك 

ع����ن ط���ل���ب ت��ن��ف��ي��ذ ك���ت���اب���ي ت��ع��ه��د 
وس����ن����دات دي�����ن وع����ق����دي ت��أم��ي��ن 
وزيادة تأمين بقيمة /56988/د.أ. 
عدا الفوائد والرسوم والمصاريف.

وع���ل���ي���ه ت����دع����وك����م ه������ذه ال�����دائ�����رة 
 أو بواسطة 

ً
للحضور اليها شخصيا

وك���ي���ل ق��ان��ون��ي ل��اس��ت��ام اإلن�����ذار 
 
ً
التنفيذي واالوراق المرفقة به علما

بانقضاء   
ً
ق��ان��ون��ا ي��ت��م  التبليغ  ب���أن 

  على نشر هذا 
ً
مهلة عشرين يوما

ن��س��خ��ة عنه  االع����ان وع��ل��ى تعليق 
وع���ن االن�����ذار ال��م��ذك��ور ع��ل��ى لوحة 
االعانات لدى دائرة تنفيذ بيروت 
وي��ص��ار ب��ع��د ان��ق��ض��اء ه���ذه المهلة 
البالغة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وم��ه��ل��ة اإلن����ذار 
5 أيام الى متابعة التنفيذ بحقكم 

أصواًل حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت محمد وليد الحلبي

محكمة االستئناف 
المدنية في الشمال
2014/275 الغرفة السادسة

ع��زام  ورث���ة  عليهم  المستأنف  ال��ى 
حمزة هناء وفواز ومحمد عزام حمزة 
أوساما  أرملة  حليحل  زهير  وحنان 
محمد حمزة طرابلس البولفار فوق 
م��ح��ل ط��ل��ي��س ل�������أدوات ال��ص��ح��ي��ة 
بناية محمد حمزة مجهولي اإلقامة. 
للحضور  المحكمة  ه���ذه  ت��دع��وك��م 
إل��ي��ه��ا ل��ت��ب��ل��غ ال���ق���رار ال���ص���ادر عنها 
برقم 2014/50 تاريخ 2014/1/23 

م��ن قبل س��وزان  المقامة  ل��ل��دع��وى 
ك��س��ح��ة ب��وج��ه��ك��م وال������ذي ق��ض��ى: 

تقرر باالجماع:
أواًل قبول االستئناف شكًا.

: ت��ص��ح��ي��ح ال��خ��ص��وم��ة ب��وف��اة 
ً
ث��ان��ي��ا

ال��م��رح��وم ال��م��س��ت��أن��ف ع��ل��ي��ه أح��م��د 
أوساما محمد حمزة وإح��ال ورثته 
وهم  الحاضر  االستئناف  في  محله 
زوجته حنان زهير حليحل وأشقاؤه 

عزام وعمر وها وثناء.
المرحوم  بوفاة  الخصومة  تصحيح 
ال��م��س��ت��أن��ف ع��ل��ي��ه إب���راه���ي���م زه����رة 
وإحال ورثته محله في االستئناف 
ال��ح��اض��ر وه���م زوج���ت���ه رج����اء أدي���ب 
جبلي وأوالده منها وهم مازن وروى 

وسعاد ومايا.
 
ً
: ق��ب��ول االس��ت��ئ��ن��اف أس��اس��ا

ً
ث��ال��ث��ا

المستأنف  الحكم  وتعديل   
ً
جزئيا

على  التالية  الجملة  بإضافة  وذل��ك 
 في الحكم المذكور على 

ً
البند ثانيا

أن تكون نفقات اإلفراز على عاتق 
عبد  برهان  محمد  عليه  المستأنف 

.
ً
السام كبارة منفردا

اإلستئنافي  التأمين  إع���ادة   :
ً
راب��ع��ا

للمستأنفة.

: رد سائر ما زاد أو خالف.
ً
خامسا

عليه  المستأنف  تضمين   
ً
س��ادس��ا

محمد برهان كبارة النفقات كافة.
 ب��ع��د 

ً
وي���ع���ت���ب���ر ه�����ذا ال�����ق�����رار م���ب���ل���غ���ا

 من النشر
ً
عشرين يوما

رئيس القلم معين طالب

اعالن
 2014/10/13 ب���ت���اري���خ  ان����ه  ت��ب��ّي��ن 
ت���ق���دم���ت ال���س���ي���دة ج����ول����ي خ��ل��ي��ل 
ال��م��ل��ك��ي ب��اس��ت��دع��اء س��ج��ل ب��ال��رق��م 
1301 مدور بالرقم 2015/66 لدى 
الشخصية  االح������وال  م��ح��ك��م��ة  ق��ل��م 
ف���ي ال��م��ت��ن، غ��رف��ة ال��رئ��ي��س ت��ام��ر، 
طلبت بموجبه إعان وفاة المرحوم 
أدي�����ب اس���ك���ن���در س��م��اح��ة ب��ت��اري��خ 
بأرملته  إرثه  2014/2/21 وانحصار 

جولي خليل الملكي دون سواها.
 .

ً
مهلة الماحظات ستين يوما

الكاتب بيار حبيب

اعالن قضائي
ص�����ادر ع���ن م��ح��ك��م��ة اإلف������اس في 
جبل لبنان في تفليسة شركة بيت 

التغليف ش.م.م.

الحاج بصفتها  ران  الرئيسة  قررت 
 على التفليسة إجراء 

ً
 مشرفا

ً
قاضيا

ال��ن��ش��ر ال������ازم الس����ت����دراج ع���روض 
ب����ال����ظ����رف ال���م���خ���ت���وم ب���غ���ي���ة ش�����راء 
م�����وج�����ودات ال��ت��ف��ل��ي��س��ة ال��م��خ��م��ن��ة 
المهندسين  الخبيرين  تقرير  ف��ي 
غ����س����ان أب������و ع�������راج وزاه��������ر ش��م��س 
ال��دي��ن، وع��ل��ى ان تفض ال��ع��روض 
في  مكتبها  ف��ي  تعقد  جلسة  ف��ي 
قصر العدل - بعبدا - نهار الثاثاء 
ال��س��اع��ة   2015/8/18 ف��ي��ه  ال���واق���ع 

.
ً
الحادية عشر صباحا

ف���ع���ل���ى ع�����ارض�����ي ال�����ش�����راء ووك���ي���ل 
ال��ت��ف��ل��ي��س��ة وال���م���م���ث���ل ال���ق���ان���ون���ي 
ل��ل��ش��رك��ة ال��م��ف��ل��س��ة ال���ح���ض���ور في 
الموعد المحدد ويعتبر عدم حضور 
م��م��ث��ل ال��ش��رك��ة ال��م��ف��ل��س��ة م��واف��ق��ة 

على البيع.
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

اعالن
صادر عن  محكمة جبيل المدنية

قسم القاضي جوزف عجاقة
رق���م 1965/237  االس���ت���دع���اء  ف���ي 
تاريخ 21 ايلول 1965 المقدم من 
ال��م��ح��ام��ي ج���ان ال��ح��واط وم��وض��وع��ه 

ث��ب��وت  وف���اة ال��م��رح��وم��ة ايليزبيت 
ادريان نافارو زوجة المرحوم توفيق 
المستدعية  اسعد حردان تقدمت 
ك���اي���س ت���وف���ي���ق ح��������ردان ب��ط��ل��ب 
مآله اص��دار القرار بتصحيح الخطأ 
ال���م���ادي ال��ح��اص��ل ف���ي م��ت��ن ال��ق��رار 
ال���م���ش���ار ال���ي���ه اع�����اه ل��ج��ه��ة االس���م 
وفاتها  المعلن  ل��وال��دت��ه��ا  ال��ث��اث��ي 
وح����ص����ر ارث����ه����ا ب���م���وج���ب���ه ل��ي��ص��ب��ح 
اليزابيت، ادريان ابنة جوزف نفارو 
ب����دال م���ن اي��ل��ي��زاب��ي��ت اب���ن���ة ادري�����ان 

نافارو.
ق����ررت ال��رئ��اس��ة ن��ش��ر ه���ذا االع���ان 
وت��ك��ل��ي��ف  م���ن ل���ه أي اع���ت���راض او 
اذا ج��رى تنفيذ  ما  معلومات ح��ول 
اي����ل����ول 1965   21 ت����اري����خ  ال����ق����رار 
بها  ال��ت��ق��دم  تصحيحه  ال��م��ط��ل��وب 
القانونية  االص���ول  وف��ق  للمحكمة 
ضمن مهلة 5 ايام من تاريخ النشر.
جبيل في 2015/7/16
رئيس القلم بالتكليف حنة الحويك

اعالن
صادر عن محكمة القاضي المنفرد 
ال���م���دن���ي ف����ي ب����ي����روت أل���ف���ي���ن أب���و 

ديوان.

ج��وزف  ت��ق��دم   2015/6/3 ب��ت��اري��خ 
ن����وج����ا ب���اس���ت���دع���اء س���ج���ل ب���ال���رق���م 
وف���اة  اع�����ان  ب��ط��ل��ب   2015/404
نعوم  موسليني  ال��م��رح��وم  شقيقه 
نوجا سجل الرميل/6 في بريطانيا 
إرثه  وانحصار   2014/2/17 بتاريخ 

ب�:
- جوزف نوجا (أخ على قيد الحياة)

- سيلوا - شارل - اندره (أوالد أخيه 
المرحوم حنا نوجا)

 - - سميرة  كريستينا   - ري��م��ون   -
جانيت - سمير - تيريز (أوالد أخيه 

المرحوم عبد المسيح نوجا)
- م������اري ت���ري���ز - م������اري - ول����ي����ام - 
أخ��ي��ه  (أوالد  ال���ب���ي���ر   - ك����ارول����ي����ن 

المرحوم جرجس نوجا)
- ب��ول - ب��ات��ري��ك - ن��وي��ل -  طوني 
(أح����ف����اد أخ���ي���ه ج���رج���س م����ن اب��ن��ه 

المتوفي بيار نوجا)
ب����ي����ار - م��ي��ل��ي��ا  ال����م����رح����وم  - أرم����ل����ة 

السمارة
لمن لديه اعتراض أو أية ماحظات 
التقدم بها من قلم المحكمة خال 
تاريخ  م��ن  يوما  عشر  مهلة خمسة 

النشر.
رئيسة القلم مرفت مصطفى األشرم

اعالنات رسمية

وظائف-مطلوب

Seeking 3D Renderer 
Long - term career 
opportunity, to be part of 
leading architectural firm. 
3D artist, min. 5 yrs.  
exp. 3D modeling, ren-
dering, photoshop, visuals 
production, preparation  
of presentations. CV’s 
and portfolios to: 
visualizationarchjob@gmail.com

A french pharmaceutical 
company is seeking sales 
& merchandizing persons 
to all Lebanese territories, 
a master degree in 
biology and chemistry is 
a must. Please send CV to: 
wbkaram@cyberia.net.lb

Trad co. in KSA recruit 
presentable lady for PR 
and Administ. position: 
saudihr4@gmail.com

1530م.م  ال���ح���ازم���ي���ة  ل��ل��ب��ي��ع  ع����ق����ار 
إستثمار سطحي 50% وع��ام 1.65 
2000$/م.م بدون وسيط. التلفون: 

70/310696

ق��رن��ة ال��ح��م��را ح����دود ق��رن��ة ش��ه��وان، 
900م.م، زون 60/20، منطقة راقية. 

التلفون: 70/214943

ارض في قتالة عقاريا منطقة  للبيع 
مغر.  ال��س��ع��ر  1250م.م  ال��ح��رف  رأس 

للمراجعة: 03/843453

م���ح���ي���ط ق����رن����ة ش�����ه�����وان، ع���ي���ن ع���ار 
محيط   ،90/30 زون  3,500م.م، 
فيات، منطقة هادئة تصلح فيا او 

مشروع فخم. ت: 76/389631

استثمار  1245م.م،  ارض  العقيبة، 
80/40، مطلة على البحر، 3 دقائق 
عن االوتوستراد، للجادين. التلفون: 

03/749933

ارض للبيع عشقوت 1190م.م منظر 
رائ��ع بحر وجبل ال يحجب، اصطياف 
التلفون:  للمتر.   $350 اول����ى،  ف��ئ��ة 

76/834868 - 03/653493

A local audit firm, located 
in Sin el-Fil, is recruiting 
a senior auditor with a 
minimum of 4 years of 
experience required in 
the field of audit. English 
Skills (oral and written) 
are strictly required, age 
between 24 years old 
– 35 years old. E-Mail: 
yourcareerjob@hotmail.com

Cabinet d’Avocat cherche 
Avocat à la cour avec 
expérience en droit des 
affairs et droit commercial. 
Prière d’envoyer votre CV à  
myriam.habka@beirutlegal.net  
Tel: 01/888049

Digital marketing specialist 
Beirut, Lebanon, Global 
Vision seeks to employ a 
digital marketing specialist 
to improve its website, 
boost presence on social 
media, perform SEO & 
implement lead genera-
tion/ nurturing campaigns. 
Email CV and salary to:  
info@globalvis.com

األفضلية  خ��ب��رة،  ذو  س��ائ��ق  مطلوب 
الرقم:  على  االتصال  المتن.  لسكان 

04/925000

عقارات للبيع

Good priced apartment 
for sale at Bayada, 465m2 
with magnificent view. Tel: 
70/101022

اج���م���ل ش��ق��ة ل��ل��ب��ي��ع ف���ي ب��ي��ت م���ري، 
سوبر دولوكس، 400م.م + 100م.م 
 ح���دي���ق���ة، ط 4، ب���ن���اء ف��خ��م وج��دي��د
 fully decoreted, fully
 furnished (high and brand),
 fully equipped kitchen -
 double faced fireplace,
 bar, pergola, 4 master
 bedrooms, 2 underground
 parking, panoramic view
$1,400,000 وج��ب��ل  وب���ي���روت   ب��ح��ر 
www.trustlebanonagency.com 
 Buy your dream  76/725121

apartment

عقارات لايجار

ال��ح��ازم��ي��ة  150م.م،  م��ك��ت��ب  ل��اي��ج��ار 
ب��ن��اي��ة ب��ن��ك ب��ي��روت، ط��اب��ق 3، اي��ج��ار 
ال����ت����ل����ف����ون:   .$20,000 س�����ن�����وي 

03/311000

Mar Mikhael, proximité du 
port et de l’EDL, bureau 
500m2, 9e étage, imm. Royal 
Tower. Tél.: 03/311000

Rent / year chalet Ouyoun 
Asiman after 3S cottage 
2 bedrooms furnishd + 
garden 13000$. T.: 03/301044

ش����ال����ي����ه م������ف������روش ب���ورت���ي���م���ي���ل���ي���و، 
الكسليك، 100م.م، 2 نوم، صالون، 
س��ف��رة، ب��ل��ك��ون ب��ان��ورام��ي��ك، م��وق��ف، 
التلفون:  م��وس��م��ي.  او  اي��ج��ار س��ن��وي 

03/726957

Food marketing promotion 
company seeking creative, 
flexible graphic designer 
for printed materials 
and website. Good 
command of English and 
Arabic; French a plus.  
Phone: 01/741223, E-mail: 
amfime@cyberia.net.lb

شركة كهرباء جبيل ش.م.ل تطلب: 
س���ك���رت���ي���رة اداري��������ة ت��ح��م��ل ش���ه���ادة 
ج��ام��ع��ي��ة وت��ت��ق��ن ال���ل���غ���ات ال��ع��رب��ي��ة، 
الفرنسية، االنكليزية مع خبرة ال تقل 
عن خمس سنوات. موظفا ذا شهادة 
تكنولوجيا المعلومات IT مع خبرة ال 
مهندس  س��ن��وات.  ع��ن خمس  تقل 
خ��ب��رة خمس س��ن��وات.  م��ع  ميكانيك 
م��ع   MBA ي���ح���م���ل ش����ه����ادة اداري���������ا 
اللغات  ويتقن  سنوات  خبرة خمس 
ال��ع��رب��ي��ة، ال��ف��رن��س��ي��ة، واالن��ك��ل��ي��زي��ة 
اإلت���ص���ال ب��ال��س��ي��دة س��ن��اء ش��اه��ي��ن: 
او   09/541821  -  09/540173

info@edjjbeil.com

م��ط��ل��وب س��ائ��ق ل��ش��اح��ن��ة م��ع راف��ع��ة، 
خبرة ال تقل عن 5 سنوات، حائز على 
ودفتر  المتوسطة  التعليم  ش��ه��ادة 
سوق اليات 10 طن. لاتصال: شركة 
 ن��ج��م ك�����روب وش���رك���اه���م، ب��ي��اق��وت. 

ت: 70/101033 - 01/899293

Apartment for sale in 
Dhour El - Choueir Time 
Square, starting 280,000$. 
Delivery within 2 months. 
Call: 70/101022

للبيع شقة فخمة منطقة القنطاري، 
ال��ت��ل��ف��ون:  ج����دي����د.  ب���ن���اء  284م.م، 

70/904875

بيبلوس،  ف��ي  ح��دي��ث  م��ط��ع��م  للبيع 
ل��إس��ت��ف��س��ار االت����ص����ال ع��ل��ى ال���رق���م: 

81/248914

ل��ل��ب��ي��ع اج����م����ل ف���ي���ا ف����ي ع��ج��ل��ت��ون، 
550م.م فيات،  منطقة   دوبلكس، 
، منظر  $1,000,000

ً
ديكور فخم جدا

 

panoramique. ت: 03/311199

منظر  4066م.م  كفريا  للبيع  ارض 
 ال يحجب على قصور كفريا وك��روم. 

التلفون: 03/582854

للبيع ارض في صنوبر عيمار، زغرتا، 
صك اخضر، 1300م.م، كاشفة على 

البحر. التلفون: 78/833244

ب����ي����روت  راس  ف�����ي  ل����اي����ج����ار  ش����ق����ة 
غ��رف  ث����اث  م��رت��ف��ع  ط���اب���ق  270م.م 
نوم موقف + قبو 35,000$ بالسنة  
 www.sodeco-gestion.com

التلفون: 01/616000

ل�����اي�����ج�����ار ش����ق����ة م�����ف�����روش�����ة ف��خ��م��ة 
الحازمية، 300م + كاف + موقفان، 
حي  س��ن��ة   /$25,000 ج���دي���د،  ب��ن��اء 

هاديء. التلفون: 03/519824

عقارات للبيع أو لايجار

Rent / year or Sell flat 
Rabieh next to collina club 
3 bedr. 220m², furnshd. Tel: 
78/875819

مفقود

 Emabet االث��ي��وب��ي��ة  العاملة  ه��رب��ت 
م��ن��زل  م����ن   Yohams Erekato

مخدومها. لاتصال: 70/811275

 مطلوب
وظائف

مفقود

لإليجار
عقارات

للبيع او لإليجار
عقارات

للبيع
عقارات
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الدكتور حسن صعب
م��ؤس��س��ة ح��س��ن ص��ع��ب ل���ل���دراس���ات 
ال��ف��ق��ي��د تتمنيان  واالب���ح���اث وع��ائ��ل��ة 
على جميع االهل واالصدقاء وكل من 
يقرأ هذه النشرة اهداءه ثواب سورة 

الفاتحة.

شكر على تعزية
عائلة الفقيدة المرحومة

الحاجة 
فاطمة أحمد أبو ضاهر

تشكر ك��ل م��ن واس��اه��ا ف��ي مصابها 
األليم

وتخص بالشكر كل من دولة رئيس 
م��ج��ل��س ال�����وزراء األس���ت���اذ ت��ّم��ام س��ام 
ودول�����ة ال����رؤس����اء ال��س��اب��ق��ي��ن وم��ع��ال��ي 
ال���������وزراء وال�����س�����ادة ال����ن����واب وال���ع���م���اد 
قهوجي قائد الجيش وقادة األجهزة 
األم��ن��ي��ة وال��س��ف��راء وال���م���دراء العامين 
وجميع  والقضاة  واألساتذة  والنقباء 
ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة وال��م��دن��ي��ة 
وهيئات المجتمع المدني والمجالس 

المحلية وجميع األصدقاء والمحبين
أي  أال يصيبهم  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه  وت��دع��و 

مكروه.

ت��ص��ادف غ��دًا األح��د 26 تموز 2015 
ذكرى مرور اسبوع على وفاة فقيدتنا 

الغالية
الحاجة 

زينب احمد قطيش
أرملة المرحوم الحاج أحمد شحوري

أوالده����ا م��ح��م��د، ال��م��ه��ن��دس محمود، 
قاسم،  المهندس  ع��ل��ي،  المهندس 
ابراهيم  والمرحوم  حسن،  المهندس 

شحوري
الرز،  أصهارها حسين كاعين، حسن 

لؤي سمعان
أشقاؤها الحاج محمود، األستاذ علي، 
وال���م���رح���وم م��ح��م��د، ال��م��رح��وم ح��س��ن، 

المرحوم خليل قطيش.
ع��زاء  مجلس  سيقام  المناسبة  بهذه 
العاشرة  الساعة  الطاهرة  روح��ه��ا  ع��ن 
صباحًا في حسينية الغازية )للرجال(،

الغازية، ومقام ادريس )للنساء(.

ذكرى اربعين
بمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة 

المرحوم
المربي األستاذ

أدمون جرجي صوايا
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
غد  صباح  والنصف  العاشرة  الساعة 
ف��ي كنيسة  ت��م��وز 2015  األح���د 26 
ال��م��خ��ل��ص ل��ل��روم ال��ك��اث��ول��ي��ك، ساحة 

ضهور الشوير.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وان���س���ب���اؤه���ا ي��دع��ون 
االهل واالصدقاء لمشاركتهم الصاة 

لراحة نفسه.

ذكرى سنة
ب���م���ن���اس���ب���ة م��������رور س����ن����ة ع����ل����ى وف�����اة 

المأسوف عليه المرحوم
فؤاد يوسف سعرتي

ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
ال���س���اع���ة ال���ع���اش���رة ص���ب���اح غ���د االح���د 
م���ار  ك��ن��ي��س��ة  ف����ي   2015 ت���م���وز   26
اف�����رام ال��س��ري��ان��ي، ط��ل��ع��ة ال��س��ي��وف��ي، 

األشرفية.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وان���س���ب���اؤه���ا ي��دع��ون 
االهل واالصدقاء لمشاركتهم الصاة 

لراحة نفسه.

ف����ي ذك������رى م������رور س���ن���ة ع���ل���ى غ��ي��اب 
الغالية المأسوف عليها

كلوديت )كلود( اسود
)المولودة فيعاني(

زوجة انطوان قيصر اسود
ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
ال���س���اع���ة ال���س���ادس���ة وال���ن���ص���ف م��س��اء 
ت��م��وز 2015 في  ال��س��ب��ت 25  ال���ي���وم 

كنيسة سيدة العطايا، االشرفية.
عائلة الفقيدة تدعو االهل واالصدقاء 

الى مشاركتها الصاة.

ف����ي ذك������رى م������رور س���ن���ة ع���ل���ى غ��ي��اب 
المأسوف عليها

نايلة ميشال شبلي
ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
الثانية عشرة ظهر غد االحد  الساعة 
القلب  كنيسة  ف��ي  ت��م��وز 2015   26

االقدس، سامي الصلح، بيروت.
عائلة الفقيدة تدعو االهل واالصدقاء 

الى مشاركتها الصاة.

تعاز
طوبى ألنقياء القلوب فإنهم يعاينون 

الله )متى 8/5(
رقد على رجاء القيامة المأسوف عليه 

المرحوم
رؤوف فرنسيس البارد

ك��ارول شمعون  زوجته  أنطوان  ابناه 
وعائلتهما 

اي�����ل�����ي زوج�����ت�����ه ك�����ارول�����ي�����ن ال�����ب�����دوي 
وعائلتهما 

اب��ن��ت��اه م��ي��ش��ل��ي��ن زوج����ة ع��م��اد ال��ق��ّي��م 
وعائلتهما 

غ����راس����ي����ا زوج�������ة إدم���������ون أب������و ج�����وده 
وعائلتهما 

شقيقه جبرايل زوجته سهام صليبا 
وعائلتهما 

ش��ق��ي��ق��ت��اه دن����ي����ز زوج�������ة ط���ان���ي���وس 
شرابيه وعائلتهما 

س����ه����ام زوج��������ة أن������ط������وان ال���ش���م���ال���ي 
وعائلتهما 

وأنسباؤهم ينعونه. 
تقبل التعازي اليوم السبت 25 تموز 
2015 في صالون كنيسة مار مارون 
الثانية  الساعة  من  جعيتا،  الرعائية، 
السابعة  ال��س��اع��ة  ول��غ��اي��ة  الظهر  بعد 

مساًء.

والتسليم بمشيئة  الرضى  بمزيد من 
ال���ل���ه ت��ع��ال��ى ن��ن��ع��ى  وف�����اة ف��ق��ي��دت��ن��ا 

الغالية المرحومة
الحاجة نهى حسن الخياط

والدتها المرحومة 
مهيبة قصقص النابلسي

أش���ق���اؤه���ا ال���م���رح���وم وه���ي���ب ال��خ��ي��اط 
وال����م����رح����وم  ف���������داوي  وداد  زوج�����ت�����ه 

الدكتور إبراهيم الخياط
عبد  المرحوم  أرملة  نادية  شقيقاتها 
ال���ف���ت���اح ال��ح��س��ن وال���م���رح���وم���ة ب��دري��ة 
زوج�����ة ن��ج��ي��ب ال��خ��ط��ي��ب وال��م��رح��وم��ة 
البابا  توفيق  ال��م��رح��وم  زوج���ة  فاطمة 
والمرحومات سلوى ونبيهة وخديجة.
تقبل التعازي اليوم السبت 25 تموز 
2015 ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء م��ن ال��س��اع��ة 
الثالثة عصرًا حتى السابعة مساًء في 
ق��اع��ة ش��ه��اب غ�����اردن، م��ل��ك ش��ه��اب، 

الوردية الحمراء.
للفقيدة الرحمة ولكم االجر والثواب. 

ا اليه راجعون.
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ال�����راض�����ون ب���ق���ض���اء ال����ل����ه وق��������دره آل 
ال�����خ�����ي�����اط وق����ص����ق����ص وال���ن���اب���ل���س���ي 
وف����داوي وال��خ��ط��ي��ب وال��ح��س��ن وال��ب��اب��ا 

وأنسباؤهم.

ان���ت���ق���ل���ت ع���ل���ى رج��������اء ال���ق���ي���ام���ة ف��ي 
األميركية في 17  المتحدة  ال��والي��ات 

حزيران 2015 المرحومة
إميلي يوسف جلعو

أرملة المرحوم نعمه عمون
أوالده������ا ل��ي��ل��ى زوج�����ة د. ك���م���ال عبد 

الكريم وعائلتها في المهجر
سعاد زوجة جوزف شمسي وعائلتها
نهاد زوجة ستيف ميان في المهجر

إيلي وعائلته في المهجر
ميشال وعائلته في المهجر

شقيقاها نصري وسعيد وعائلته في 
المهجر

في  وف�����دوى  ودورا  روز  ش��ق��ي��ق��ات��ه��ا 
المهجر

تتقبل ابنتها سعاد شمسي وعائلتها 
ال��ت��ع��ازي غ��دًا األح���د 26 ت��م��وز 2015 
ب��ع��د خ���دم���ة ال���ص���اة م��ب��اش��رة وح��ت��ى 
ال��راب��ع��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ف��ي ق��اع��ة ش��ارل 
سعد في الكنيسة اإلنجيلية، رياض 

الصلح، مقابل السرايا الحكومي.

شقيقاها روميو لحود وابنته فاليري
ناهي لحود وابنته ألين

شقيقتاها بابو لحود سعاده وأوالدها 
بشير ويارا

ن���اي ل��ح��ود م��رع��ب وأوالده������ا ال��ي��اس، 
عصام، روفايل

وع����م����وم ع����ائ����ات ل����ح����ود، ق���ط���ري���ب، 
اليهم  م��رع��ب وم��ن ينتسب  س��ع��اده، 
ف��ي ال��وط��ن وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون بمزيد 
الغالية  الحزن واالس��ى فقيدتهم  من 

المرحومة
ألين روفايل لحود

ال��م��ن��ت��ق��ل��ة ال����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى م��س��اء 
م��ت��م��م��ة   2015 ت����م����وز   22 األرب�����ع�����اء 

واجباتها الدينية.
يحتفل بالصاة لراحة نفسها الساعة 
الحادية عشرة قبل ظهر اليوم السبت 
العطايا،  في كنيسة سيدة  منه   25
األش���رف���ي���ة، ث���م ي��ن��ق��ل ج��ث��م��ان��ه��ا ال��ى 
تقام  حيث  عمشيت  رأس��ه��ا  مسقط 
ص������اة ش���ي���ل ال����ب����خ����ور ف�����ي ك��ن��ي��س��ة 
السيدة ثم توارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي بعد الدفن في صالون 
كنيسة السيدة، عمشيت.

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي غ����دًا األح����د 26 منه 
العطايا،  سيدة  كنيسة  ص��ال��ون  ف��ي 
األشرفية، من الساعة الحادية عشرة 
السادسة  ال��س��اع��ة  حتى  الظهر  قبل 

مساء.

زوجة الفقيد ماري عبدو الجمهوري
ولداه روجيه زوجته فاديا حليم داغر 

وعائلتهما
رب����اب����ي  غ�����س�����ان  رون���������ا  زوج������ت������ه  روي 

وعائلتهما
الرومي  ابنته رانيا زوجة فادي شاكر 

وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون 

جوزف كريم الشرتوني
يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
ال��راب��ع��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��س��ب��ت 25 
ت��م��وز 2015 ف���ي ك��ن��ي��س��ة ال��س��ي��دة، 

بسوس
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغدًا 
األحد 26 منه في صالون أخوية األم 
الحزينة، بسوس، من الساعة الحادية 
السادسة  ولغاية  الظهر  قبل  عشرة 

مساًء.

رق�����د ع���ل���ى رج������اء ال���ق���ي���ام���ة ال��م��ج��ي��دة 
أمس الجمعة 24 تموز 2015 متممًا 

واجباته الدينية المرحوم
شوكت اميل مقّري

ولده دانيال شوكت اميل مقّري
اب���ن���ت���ه دي����ن����ا زوج�������ة س�������ارج ك���ب���ري���ال 

دكرمندجيان وعائلتها
عبدالقادر تحوف  أرملة  والدته كلير 

وعائلتها
شقيقه هاني تحوف وعائلته

شقيقته زينه تحوف وعائلتها.
يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
الرابعة بعد ظهر غد األح��د 26 تموز 
ال��س��اح��ل  س��ي��دة  كنيسة  ف��ي   2015
ل���ل���روم ال��ك��اث��ول��ي��ك، ج���ل ال���دي���ب، ثم 
ي�������وارى ف����ي م����داف����ن س���ي���دة ال����رج����اء، 

الفنار.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
واالثنين 27 منه في صالون كنيسة 
سيدة الساحل للروم الكاثوليك، جل 
ال��ع��اش��رة صباحًا  ال��دي��ب، م��ن الساعة 

ولغاية السابعة مساًء.

ذكرى 4 سنوات
ت����ص����ادف ال����ي����وم ال���س���ب���ت 25 ت��م��وز 
لرحيل  عشرة  الرابعة  ال��ذك��رى   2015

المغفور لها المرحومة
المربية 

ابتهاج الحلبي نعمان
االهل  يرجون  نعمان  وآل  الحلبي  آل 
ع��ل��ى يديها  تتلمذ  وم���ن  واالص���دق���اء 

ذكرها في صلواتهم.

ذكرى 14 سنة
ف��ي م���رور ارب��ع��ة عشر ع��ام��ًا على وف��اة 

المرحوم
السيد  جعفر شرف الدين

السورة  بتاوة  ومحبوه  اهله  يتذكره 
المباركة الفاتحة عن روحه الطاهرة.

ذكرى 25 سنة
ت��ص��ادف ال��ي��وم ذك����رى م����رور خمسة 
وع��ش��ري��ن ع��ام��ًا ع��ل��ى وف���اة ال��م��أس��وف 

عليه والمغفور له بإذن الله تعالى

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ب���م���زي���د م����ن االس������ف وال���ل���وع���ة ن��ن��ع��ى 
المأسوف على صباها المرحومة

يارا احمد كوثراني
والدتها صباح محمود الحسين

اخوتها خليل، محمد وهبه
عّماها صافي والحاج طارق

عفيف  الدكتور  زوج��ة  نجوى  عّمتاها 
ع���واد وص��ف��اء زوج���ة ال��دك��ت��ور عفيف 

حايك
اخوالها المهندس غسان والرائد علي 

والحاج حسام.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي االث���ن���ي���ن 27 ت��م��وز 
2015 م��ن ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر حتى 
السادسة مساًء في جمعية التخصص 
البيضاء،  ال��رم��ل��ة  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ت��وج��ي��ه 

قرب امن الدولة.
اآلس����ف����ون آل ك���وث���ران���ي، ال��ح��س��ي��ن، 

قبيسي، عواد وحايك.

بمزيد من االسى واالسف تنعى
شركة كريمنو، صور

المأسوف على شبابها المرحومة
يارا أحمد كوثراني

كريمة رئيس مجلس إدارتها 
االستاذ أحمد كوثراني

ت���ن���ع���ى ش����رك����ة س����وش����ي����ه ل��ص��ن��اع��ة 
الشوكوال

المأسوف على شبابها المرحومة
يارا أحمد كوثراني

كريمة عضو مجلس إدارتها 
االستاذ أحمد كوثراني

ذكرى أسبوع
ت��ص��ادف غ��دًا األح��د 26 تموز 2015 
ذك����رى م����رور أس��ب��وع ع��ل��ى وف����اة أح��د 
له  المغفور  اللبناني  االغتراب  أعمدة 

المرحوم الغالي
أيوب الحاج حسن وزني 

)ابو علي(

زوج����ت����اه ال���م���رح���وم���ة زي���ن���ب ش���ام���ي، 
وابتسام حسن

ولداه علي وعماد 
المهندس  زوج��ة  مهى  الحاجة  بناته 
ب�����ال وزن������ي وع����اي����دة زوج������ة ادري������ان 
وي����ل����س����ن ون��������دى زوج��������ة م��ي��ك��اي��ي��ل 

جاموس وشادية وسوسن
يعقوب،  عبدالله،  ال��م��رح��وم  اش��ق��اؤه 

يوسف، والحاج احمد وزني
المرحوم  أرملة  الحاجة زهرة  شقيقته 

الحاج زكريا وزني.
فاتحة  مجلس  يقام  المناسبة  بهذه 
وت��ق��ب��ل ع����زاء ع��ن روح����ه ال��ط��اه��رة في 
ح��س��ي��ن��ي��ة ب���ل���دت���ه ت���ب���ن���ي���ن ال���س���اع���ة 

العاشرة والنصف قبل الظهر.
اآلس��ف��ون آل وزن���ي، آل ب��ي��ض��ون، آل 
ال���ش���ام���ي، آل ح��س��ن وع���م���وم أه��ال��ي 

تبنين وبنت جبيل.

توفى المأسوف عليه المرحوم

الياس سعيد مزاوي
الدفن اليوم السبت 25 تموز 2015 
الساعة الرابعة في كنيسة السيدة، 

مغدوشة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
االح���د 26  الكنيسة، وغ���دًا  ص��ال��ون 
الجامعة  م��ت��خ��رج��ي  جمعية  ف��ي  م��ن��ه 
األم���ي���رك���ي���ة، ال����وردي����ة، ال���ح���م���را، من 
الظهر  قبل  ع��ش��رة  ال��ح��ادي��ة  الساعة 

حتى السادسة مساًء.

زوجة الفقيد فريده نعوم رعد
ب���ن���ات���ه م���ن���ى زوج������ة ب���ول���س غ��ن��ي��م��ه 

وعائلتها
ريما زوجة جورج فواز وعائلتها

سمر زوجة ايلي مشلب وعائلتها
س����ح����ر زوج���������ة ك�����اب�����ي اب��������و ي���وس���ف 

وعائلتها
سهى زوجة طوني مونس وعائلتها

ش��ق��ي��ق��ه ك���ري���م ف��ه��د ف�����ارس يمين 
وعائلته

يمين  ف����ارس  ف��ه��د  م����اري  شقيقته 
ارم����ل����ة ال����م����رح����وم ش����ك����ري اب�����و ف���رح 

وولدها وعائلته
وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

جورج فهد فارس يمين
يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
ال��خ��ام��س��ة ب��ع��د ظ��ه��ر غ���د االح�����د 26 
تموز 2015 في كنيسة مار جرجس، 

حمانا.
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  و26   25 االح�������د 
عشرة  الحادية  الساعة  من  الكنيسة 

قبل الظهر ولغاية السابعة مساًء.

رقدت على رجاء القيامة المرحومة

سهام بطرس اللحام
زوجها نواف ديب اللحام

اب��و جوده  مارغو  زوجته  بسام  ابناها 
وعائلتهما

غ����س����ان زوج�����ت�����ه ب�������وال اب�������و خ��ل��ي��ف��ة 
وعائلتهما

ب��ن��ات��ه��ا غ������اده زوج������ة ال����ي����ان اس��ح��ق 
وعائلتهما

سناء زوجة ديب اللحام وعائلتهما
هالة زوجة منصور تابت وعائلتهما
ريم زوجة غسان الطويل وعائلتهما

وانسباؤهم ينعونها.
ي��ح��ت��ف��ل ب����ال����ص����اة ل����راح����ة ن��ف��س��ه��ا 
 2015 ت����م����وز   25 ال���س���ب���ت  ال�����ي�����وم 
ال���س���اع���ة ال���ث���ان���ي���ة ب���ع���د ال���ظ���ه���ر ف��ي 
للروم  نيقوالوس  القديس  كنيسة 

االرثوذكس، راشيا الوادي.
ال��دف��ن وب��ع��ده،  ال��ت��ع��ازي قبل  تقبل 
وغ�����دًا االح�����د 26 م��ن��ه ف���ي ص��ال��ون 
للروم  نيقوالوس  القديس  كنيسة 
االرث�����وذك�����س، راش���ي���ا ال�������وادي، من 
ال���س���اع���ة ال���ع���اش���رة ص���ب���اح���ًا ول��غ��اي��ة 
ال��س��ادس��ة م��س��اًء واالث��ن��ي��ن 27 منه 
ف�����ي ص�����ال�����ون ك���ن���ي���س���ة ال���ق���دي���س 
ج���اورج���ي���وس ل���ل���روم االرث����وذك����س، 
من  المتن،  ج��دي��دة  البوشرية،  س��د 
الظهر  قبل  ع��ش��رة  ال��ح��ادي��ة  الساعة 

ولغاية السادسة مساًء.

وفاة
ا اليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

رضاًء بقضاء الله وقدره
ننعى فقيدنا وكبيرنا

جميل سعيد أبي غانم
ال���م���ن���ت���ق���ل ال������ى رح����م����ة ال����ل����ه ت��ع��ال��ى 

الخميس 23 تموز 2015 
زوجته مهيبة كنعان الخشن        

أبناؤه الدكتور ناصر زوجته الدكتورة 
جمال فتوني

نزار زوجته سحر بركات ابي غانم
ضرار زوجته نبيهة رفيق ابو شقرا.

تقام الصاة عن راحة نفسه ومراسم 
الساعة  منه  السبت 25  اليوم  الدفن 
الثانية عشرة ظهرًا في مسقط رأسه 

كفرنبرخ الشوف، دار البلدة.
تقبل التعازي االحد واالثنين والثلثاء 
26 و27 و28 منه في دار عائلة ابي 

غانم في كفرنبرخ.
لكم من بعده طول البقاء.

ا اليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بمزيد من الرضى بقضاء الله 
ادارة ش��رك��ة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ي��ن��ع��ى 

سلكت انفو
نزار ابو غانم 

وفاة والده
جميل سعيد ابي غانم

الخميس  الى رحمته تعالى  المنتقل 
23 تموز 2015.

ت���ق���ام ال����ص����اة وم����راس����م ال����دف����ن ف��ي 
م��س��ق��ط رأس�����ه ك���ف���رن���ب���رخ، ال���ش���وف، 
اليوم السبت 25 منه الساعة الثانية 

عشرة ظهرًا في دار البلدة.
تقبل التعازي في دار عائلة ابي غانم 
في كفرنبرخ االحد واالثنين والثلثاء 

26 و27 و28 منه. 
لكم من بعده طول البقاء.

المعارف واالص��دق��اء  ال��رج��اء من كافة 
اعتبار هذا النعي نعيًا خاصًا.

السيدة  ت��ع��ال��ى  رح��م��ت��ه  ال���ى  انتقلت 
الفاضلة

خاتون فتوني
زوجة المرحوم خليل فتوني 

وال��دة محمود واحمد ومحمد ونقيب 
شركات وتجار الخليوي علي فتوني 

بناتها رضية زوجة عبد الكريم سعد، 
محاسن زوجة محمد قصاص وزينب 

زوجة المرحوم حسين نور الدين.
الثانية  الطاهر  جثمانها  على  ى 

ّ
ُيصل

تموز  السبت 25  ال��ي��وم  ع��ش��رة ظهر 
س���ل���م،  خ����رب����ة  ب���ل���دت���ه���ا  ف�����ي   2015

الجنوب.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
وطيلة غد االحد 26 منه في حسينية 

البلدة.
االثنين  التعازي  العائلة  تتقبل  كما 
27 م��ن��ه ال��س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د الظهر 
حسينية  في  مساء  السادسة  وحتى 

البر واالرشاد في المصيطبة.

ن����ق����اب����ة أص�����ح�����اب وك����������االت ال���س���ف���ر 
والسياحة في لبنان 

تنعى وفاة والدة عضو مجلسها علي 
فتوني

الحاجة خاتون حسن فتوني
وت��ت��ق��دم م��ن ال��زم��ي��ل ال��ك��ري��م ب��ال��ع��زاء 
يتغمدها  أن  القدير  العلي  سائلين 
ب����واس����ع رح���م���ت���ه وي��س��ك��ن��ه��ا ف��س��ي��ح 

جنانه.

اليوم افتتاح بطولة لبنان اإلفرادية أللعاب القوى

يفتتح االتحاد اللبناني اللعاب القوى مسابقات بطولة لبنان 
االفرادية اللعاب القوى اليوم السبت على مضمار مدرسة سيدة 

الجمهور، على ان تستمر حتى االثنين.
وهنا برنامج اليوم األول، اليوم الساعة 15:50 سباق 400 متر 
حواجز للسيدات، الساعة 16:00 الوثب العالي للرجال، رمي 

القرص للسيدات، سباق 400 متر حواجز للرجال، الساعة 
17:00 رمي الكرة الحديد للرجال، الساعة 17:20 الوثب العالي 

للسيدات، الساعة 17:30 سباق 5000 متر للرجال، الساعة 
17:50 سباق 5000 متر مشيًا للسيدات، الساعة 18:30 سباق 

1500 متر للرجال، الساعة 18:40 سباق 800 متر للسيدات، 
الساعة 18:55 سباق 100 متر للسيدات، الساعة 19:00 سباق 

100 متر رجال، الساعة 19:05 سباق 10000 متر للسيدات.

38 سيارة يف السباق الثاني للسرعة

أقفل النادي اللبناني للسيارات والسياحة باب االشتراك في 
السباق  الثاني للسرعة "سبيد تست"، الذي ينظمه التاسعة والربع 
صباح غد االحد في ساحة ورده بكفردبيان، على 38 سيارة. وأجري 

الفحص التقني والتدقيق االداري في مقر النادي بالكسليك.
م السباق الثالث لانجراف "دريفت" بعد ظهر اليوم السبت. 

ّ
كما ينظ

ويجرى الفحص التقني والتدقيق اإلداري من الثامنة صباحًا.

غدًا ختام بطولة الكرة الطائرة الشاطئية للرجال

تجرى بعد ظهر أمس ابتداء من الساعة 13:00 مباراتا الدور 
نصف النهائي، ثم المباراة النهائية قرابة الساعة 16:00 من 

بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية لفئة الرجال لسنة 2015 
والتي ينظمها االتحاد اللبناني للكرة الطائرة.

وأمس فاز إيهاب الظنط وقاسم صالح على مروان حبيب وهشام 
زعرور 2 – 0، وأسعديزبك وأنطوني عون على نادر صداوي 
وسايد طوط 2 – 0، وغسان قرداحي وجورج نمر على رواد 

الحسن وإيلي النار 2 – 0، وغازي فنج ومحمد حفار على يوسف 

بو شلحا ونزار العكره 2 – 0، وإيهاب الظنط وقاسم صالح على 
أسعد يزبك وأنطوني عون 2 – 0، وفاز فنج ومحمد حفار على 
غسان قرداحي وجورج نمر 2 – 0، وروني فرح ورواد بو يونس 

على إيهاب الظنط وقاسم صالح 2 – 0.
قاد المباريات الحكام شبل ضرغام ومصطفى جراد وحنا الزيلع 

وغسان كرم وسعيد قبريانوس وميريا سعد.

مضرب برمانا الـ 75، اليوم الثاني

في اليوم الثاني من دورة نادي برمانا السنوية ال�75 في كرة 
المضرب والتي ينظمها تحت اسم "كأس األرز" على ماعب 
مدرسة برمانا العالية وفي إشراف االتحاد اللبناني للتنس، 

سجلت النتائج اآلتية:
¶ الذكور – 12 سنة وما دون: فاز أنطوان خوري على إيليو 

خوري بالتغّيب.
- 14 سنة وما دون: فاز أليكس بتروني على كريستيان عياش 

9 – 0، ومارك فارس على جورج طويل 9 – 1.
- 18 سنة وما دون: فاز سامي روحانا على جميل علي حسن 
بالتغّيب، وجال صادق على كريم غطاس بالتغيب، وكارل 

بربريان على راوول يزبك 9 – 2.
- فردي للرجال: فاز جان ماري يزبك على أمين صفير 9 – 7، 

ومحمد تنير على توما 9 – 0، وإيلي شديد على نجار خنيصر 9 
– 5، ووليد سمعان على نديم فيصل بالتغّيب، وميشال زغيب 
على ريمون بردويل بالتغّيب، ومارك ضومط على وسيم صيقلي 
9 – 0، وشاكر مارديني على رواد أجيب 9 – 5، وكريم بساتني 

على إيليو شمعون 9 – 0، وراغد الزين على محمد جمال الدين 
9 – 1، ولويس لبكي على جهاد عيسى بالتغّيب، وجيو حكيم 

على شربل شقير بالتغيب.
- القدامى 35 سنة وما فوق: فاز هاني أبي حمد على عبدالله 

الهبر بالتغيب.
¶ اإلناث – 12 سنة وما دون: فازت جوان ماضي على ماريا سعد 

.4 – 9
- 14 سنة وما دون: فازت آنا ماريا حايك على كلوديا زمكحل 

.0 – 9
وتتابع المباريات اليوم السبت اعتبارًا من الساعة 10:30.

جمباز عدنان مكي لفرق الذكور

سافرت الى تركيا، بعثة االتحاد اللبناني للجمباز الى بطولة 
الجمباز اإليقاعي الدولية ال�21 التي تقام في مدينة ازمير. 

وتالفت من المدربة الينا بوريسوفا والاعبة اليسا صادق. وينظم 
االتحاد العاشرة صباح غد األحد في نادي بودا بأدما، دورة كأس 

أمينه العام الراحل عدنان مكي لفرق الذكور.

هومنتمن بيروت - النسر نشرو

دعت الرابطة السريانية الى حضور مباراة في كرة القدم بين 
فريقي هومنتمن بيروت والنسر نشرو، الرابعة بعد ظهر غد 

األحد على ملعب بلدية برج حمود، احياء للذكرى المئوية لابادة 
االرمنية والسريانية واالشورية والكلدانية، في رعاية وزير 

الشباب والرياضة العميد عبد المطلب الحناوي.

برامج تدريبية تحضيرًا ملاراتون بيروت

عقدت جمعية بيروت ماراتون لقاء في قاعة االحتفاالت بمقر 
بلدية الحازمية، أطلقت خاله البرنامج التدريبي الثاني "بيروت 

542" العداد جيل جديد من العدائين والعداءات وتشجيعهم 
على خوض سباق ماراتون بيروت ال� 12 المقرر االحد 8 تشرين 

الثاني، والبالغة مسافته 42,195 كيلومترًا. وحضر مدير 
الجمعية خليل الخطيب ومدير السباقات وسام ترو والمشرفة 

على البرنامج صفا سالم والمدربون والمدربات. 
وكان شارك 116 عداء وعداءة راوحت اعمارهم بين 18 و64 
سنة، في البرنامج التدريبي األول في منطقة "زيتونة باي" 

بوسط بيروت، وستقام خمس حصص تدريبية اسبوعية ايام 
الثلثاء واالربعاء والخميس والجمعة واالحد. 

وتنظم الجمعية سباق نصف ماراتون لمسافة 21,1 كيلومترًا 
 للماراتون.

ً
االحد 13 أيلول في الجية، تحضيرأ

"بايكاتون لبنان من الحدود الى الحدود"

عقدت جمعية "غرين مايند" في إشراف االتحاد اللبناني 
للدراجات، مؤتمرًا صحافيًا في مركز جمعية االستشارات والدعم 

التربوي لذوي الحاجات الخاصة في بكفيا، إلطاق "بايكاتون 
لبنان" السادس تحت عنوان "بايكاتون لبنان من الحدود الى 

الحدود".
وتحدثت رئيسة الجمعية ندى زعرور ومدير البرامج رنا صوايا 
واختصاصية التغذية هنا ضرغام، فاألمين العام لاتحاد عبدو 
ناضر عن المجتمع لتنظيم نشاطات رياضية وال سيما رياضة 

الدراجات الهوائية، كما عرض لبرنامج نشاط رحلة "بايكاتون 
لبنان" التي تبدأ من بلدة القبيات في عكار وصواًل االثنين الى 

مرجعيون في الجنوب، مع محطات في ثماني بلدات وقرى.

نادي عطاالله يف جديدة مرجعيون

أقام نادي عطاالله الرياضي في جديدة مرجعيون "يوم الشباب 
الرياضي" في مناسبة عيد الجيش واليوبيل الفضي للنادي 

بالتعاون مع الصليب األحمر وبلديات أقضية مرجعيون وحاصبيا 
وبنت جبيل وجمعيات رياضية وفرق من الجيش والقوى األمنية 

واليونيفيل. وتضّمن هذا اليوم سباقًا للركض وعروضًا في 
التايكواندو والرقص واأللعاب التقليدية.

موجز محلي

"زيتونة  في   "542 "بيروت  األول  التدريبي  البرنامج  في  المشاركون 
باي" بوسط بيروت.
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ف������ي ح���ل���ق���ة أخ���������رى م������ن س��ل��س��ل��ة 
ال����ت����ط����ورات ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��ض��ي��ح��ة 
الفساد التي أغرقت االتحاد الدولي 
ال���ق���دم "ال���ف���ي���ف���ا"، كشفت  ل���ك���رة 
بعضها  أوردت  م��ع��ل��وم��ات،  أم����س 
جورنال"  ستريت  "ال���وول  صحيفة 
االميركية، أن السلطات األميركية 
تحقق في دور مصارف كبرى، مثل 
"ب��ارك��ل��ي��ز" و"ات����ش اس ب��ي س��ي" 
و"ك����ري����دي س���وي���س" و"دوي��ت��ش��ه 

بنك" في هذه الفضيحة.
ويسعى النائب العام الفيديرالي 
ف���ي ب��روك��ل��ي��ن ب��ن��ي��وي��ورك وم��ن��ظ��م 
الى  ن��ي��وي��ورك  المالية ف��ي  ال��دوائ��ر 
المصارف  اذا كانت هذه  ما  معرفة 
ق�����د أخ����ل����ت ب�������اج�������راءات ال���م���راق���ب���ة 
ل����أم����وال ال���ت���ي ع���ب���رت ال��ح��س��اب��ات 
بالفضيحة.  المتصلة  ال��م��ش��ب��وه��ة 
ك������ذل������ك ت�������س�������اءل ع�������ن م���ط���اب���ق���ة 
هذه  بعض  أجراها  التي  العمليات 
ال���م���ؤس���س���ات ل��ح��س��اب م��س��ؤول��ي��ن 
ف��ي االت��ح��اد ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، 
ل��ل��ق��وان��ي��ن األم���ي���رك���ي���ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 

بتبييض األموال.
وق����������د وّج������������ه ال������ن������ائ������ب ال�����ع�����ام 
ال��ف��ي��دي��رال��ي ف��ي ب��روك��ل��ي��ن طلبات 

ال��ى "ات���ش اس ب��ي سي  معلومات 
هولدينغز" و"ستاندارد تشارتر".

��ق ال��ن��اط��ق ب��اس��م "ات���ش اس 
ّ
وع��ل

ب��ي س���ي" روب ش��ي��رم��ان ع��ل��ى األم��ر 
ق��ائ��ًا: "إن��ن��ا م��اض��ون ف��ي النظر في 
المزاعم المتعلقة باالتهامات لبعض 
ال��م��س��ؤول��ي��ن ف���ي ال��ف��ي��ف��ا وآخ���ري���ن، 
ل��ن��ت��ح��ق��ق م���ن أن دوائ����رن����ا ل���م ُي��س��أ 
استخدامها الرتكاب جرائم مالية".

كذلك وّجه منظم الدوائر المالية 
في نيويورك طلبات مماثلة شملت 

"بنك هابوعاليم" االسرائيلي.
وف��ه��م أن ال��ط��ل��ب��ات ت��ه��دف ال��ى 
االط������اع ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
ال����داخ����ل����ي����ة ال�����ت�����ي أج������راه������ا أك���ث���ر 
ال����م����ص����ارف ال��م��ع��ن��ي��ة ب���ع���د ك��ش��ف 

الفضيحة في 27 أيار الماضي.
في غضون ذلك، انضمت شركة 
الى  االئتمان  لبطاقات  ان��ك"  "فيزا 
شركة "كوكا كوال"، وكلتاهما من 
الدولي  لاتحاد  ال��راع��ي��ة  ال��ش��رك��ات 
ل���ك���رة ال���ق���دم، ف���ي ط��ل��ب تشكيل 
ل��ج��ن��ة م��س��ت��ق��ل��ة ت��ض��م ش��خ��ص��ي��ات 
الفضيحة  ف���ي  للتحقيق  م��ح��اي��دة 
وال��ت��أك��د م��ن ص��دق��ي��ة االص��اح��ات 

التي تعتمد إلزالة آثارها.

ي����ل����ت����ق����ي م���ن���ت���خ���ب���ا ال���م���ك���س���ي���ك 
فجر   02:30 ال��س��اع��ة  وج��ام��اي��ك��ا 
االث���ن���ي���ن ب��ت��وق��ي��ت ب����ي����روت ع��ل��ى 
م���ل���ع���ب "ل���ي���ن���ك���ول���ن ف���اي���ن���ن���ش���ال 
فيلد" في فيادلفيا، في المباراة 
النهائية لدورة الكأس الذهبية ال� 

13 للكونكاكاف )اميركا الشمالية 
لكرة  الكاريبي(  والبحر  والوسطى 
القدم والتي تستضيفها الواليات 
ال��م��ت��ح��دة وك��ن��دا ح��ت��ى 26 تموز 

ويشارك فيها 12 منتخبا. 
وكانت المكسيك حاملة اللقب 

س���ت م������رات، وه����و رق����م ق��ي��اس��ي، 
ال����دور ن��ص��ف النهائي  ف����ازت ف��ي 
ت��م��دي��د  ب���ع���د   1  - ب���ن���ام���ا 2  ع���ل���ى 
ال���وق���ت، وج��ام��اي��ك��ا ال��ت��ي وص��ل��ت 
ال����ى ال��ن��ه��ائ��ي ل��ل��م��رة االول������ى في 
المتحدة ال��والي��ات  على  تاريخها، 

 .1 - 2
وع��ل��ى ملعب "ب��ي ب��ي ال ب��ارك" 
ف�����ي ت���ش���س���ت���ر، ي���ل���ت���ق���ي م��ن��ت��خ��ب��ا 
السبت  وبناما  المتحدة  ال��والي��ات 
ب��ي��روت  بتوقيت   23:00 ال��س��اع��ة 

في مباراة المركز الثالث. 

"الفيفا": التحقيقات يف فضيحة الفساد
تمتد إلى مصارف عاملية كبرى

فجر االثنين نهائي الكأس الذهبية الـ 13 للكونكاكاف جامايكا - املكسيك 

وحامل  مرتين  ال��ع��ال��م  بطل  حقق 
ال�����ل�����ق�����ب وم������ت������ص������در ال����ت����رت����ي����ب 
ال�����ع�����ام ل���ل���س���ائ���ق���ي���ن ال���ب���ري���ط���ان���ي 
ل���وي���س ه��ام��ي��ل��ت��ون ف����ي س��ي��ارت��ه 
"م��رس��ي��دس" أس���رع وقتين أمس 
في الفترتين األوليين من التجارب 
ال����ح����رة ل���س���ب���اق ال����ج����ائ����زة ال��ك��ب��رى 
من  ال��ع��اش��رة  المرحلة  وه��و  للمجر، 
بطولة العالم للسيارات "الفورموال 
الظهر  ق��ب��ل  أج��ري��ت��ا  وال��ل��ت��ي��ن   ،"1
وبعده على حلبة هنغارورينغ قرب 
االقصر  وهي  بودابست،  العاصمة 

واالبطأ في البطولة.
ف���ي ال��ف��ت��رة االول�����ى ال��ص��ب��اح��ي��ة، 
اج���ت���از ه��ام��ي��ل��ت��ون م��س��اف��ة 4,381 
كيلومترات في 1:25:141 دقيقة، 
 185,241 ب���ل���غ  س���رع���ة  ب��م��ت��وس��ط 
ك��ي��ل��وم��ت��را ف����ي ال���س���اع���ة، م��ت��ق��دم��ا 
ال��ف��ري��ق االل��م��ان��ي نيكو  رفيقه ف��ي 
ث��ان��ي��ة،   0:009 ب����ف����ارق  روس����ب����رغ 
وبطل العالم سابقا سائق "فيراري" 

بفارق  راي��ك��ون��ن  كيمي  الفنلندي 
.0:671

وت��وق��ف��ت ه���ذه ال��ف��ت��رة م��رت��ي��ن، 
االول����������ى ع����ن����دم����ا ج���ن���ح���ت س����ي����ارة 
"ف�����ورس ان���دي���ا – م���رس���ي���دس" إذ 

فقد سائقها المكسيكي سيرجيو 
خرج  لكنه  عليها،  السيطرة  بيريز 
منها سالما بينما لحقت بها أضرار، 
وال��ث��ان��ي��ة ع��ن��دم��ا س��ق��ط ج��ن��اح من 
أجزاؤها  وتطايرت  رايكونن  سيارة 

الحرارة  درج��ة  وكانت  الحلبة.  على 
الحلبة  وعلى  مئوية  الهواء 28  في 
47، ك��م��ا ك��ان��ت أك��ث��ر ال��م��درج��ات 

خالية.
أم�����ا ف����ي ال���ف���ت���رة ال���ث���ان���ي���ة ال��ت��ي 
ارتفعت فيها الحرارة الى 31 درجة 
مئوية في الهواء و49 على الحلبة، 
ف��س��ج��ل ه��ام��ي��ل��ت��ون وق���ت���ا أف��ض��ل  
ب��م��ت��وس��ط  دق���ي���ق���ة،   1:23:949
في  كيلومترا   187,871 بلغ  سرعة 
ال��س��اع��ة، وت���اه س��ائ��ق��ا "رد ب���ول – 
ري���ن���و" ال����روس����ي دان���ي���ي���ل ك��ف��ي��ات 
واالوسترالي  ثانية،   0:351 بفارق 
دان��ي��ال ري��ك��ي��اردو ب��ف��ارق 0:502. 

وحل روسبرغ رابعا بفارق 0:719.
ولم تشارك سيارتا "فورس انديا 
– م���رس���ي���دس" ف���ي ت���ج���ارب ه��ذه 
ال��ف��ت��رة، إذ ان��ش��غ��ل ال��ت��ق��ن��ي��ون في 
جهاز  ف��ي  المشكلة  سبب  تحديد 
ال��ذي أدى  الخلفي االيمن  التعليق 

صباحا الى جنوح سيارة بيريز.

أوساين  الجامايكي  ال��ع��داء  احتل 
بولت حامل الرقم القياسي العالمي 
األول���م���ب���ي  وال���ب���ط���ل  ث������وان   9:58
المركز األول في سباق ال� 100 متر، 
في دورة لندن االنكليزية الدولية 
الل��ع��اب ال���ق���وى، وه���ي ال��م��رح��ل��ة ال��� 
االلماسي، مسجًا  ال���دوري  من   11
االم��ي��رك��ي  م��ت��ق��دم��ًا  ث�����وان،   9:87
مايكل روج��رز 9:90، والجامايكي 
وهو   .9:92 ك��ول   - بايلي  كيمار 
ال��س��ب��اق االول ل��ب��ول��ت ب��ع��د غ��ي��اب 
س���ت���ة اس����اب����ي����ع ب���س���ب���ب م��ش��اك��ل 

بدنية.
وف������از ال���ب���ري���ط���ان���ي م����و )م��ح��م��د( 
ف���رح ال��ص��وم��ال��ي االص���ل ف��ي سباق 
 7:34:66 م��س��ج��ًا  م��ت��ر   3000 ال���� 
دق���ائ���ق، م��ت��ق��دم��ًا ال��م��غ��رب��ي عثمان 
وال��ك��ي��ن��ي   ،7:36:71 ال����غ����وم����ري 

ايمانويل كيبسانغ 7:37:05. 
وف�����������از االم������ي������رك������ي ج����اي����س����ون 
ري��ت��ش��اردس��ون ب��ط��ل ال��ع��ال��م 2011 
ف���ي س���ب���اق ال����� 110 ام���ت���ار ح��واج��ز 
مسجًا 13:19 ثانية، أمام الفرنسي 
الغ����ارد13:22.   - مارتينو  باسكال 
واح���ت���ل ال��ك��وب��ي اورالن������د اورت��ي��غ��ا، 
العالم  ال��ذي سجل أفضل رق��م في 
المركز  ثانية،   12:94 السنة  ه��ذه 

الخامس مسجا 13:32 ثانية. 
وفاز البريطاني جارنيل هيوز في 
متر مسجا 20:05  ال��� 200  سباق 
ثانية، وااليطالي ماركو فاسينوتي 

ف���ي ال���وث���ب ال���ع���ال���ي م��س��ج��ا 2,31 
م�����ت�����ري�����ن، وال����ب����ل����ج����ي����ك����ي ف��ي��ل��ي��ب 
ال��ق��رص مسجًا  ميانوف ف��ي رم��ي 

65,14 مترًا. 
وب������ي������ن ال�������س�������ي�������دات، ف�����اج�����أت 
االم����ي����رك����ي����ة ج���اس���م���ي���ن س����ت����وورز 
نيلسون   - ه��ارب��ر  دون  م��واط��ن��ت��ه��ا 
ال��� 100  ف��ي س��ب��اق  عليها  وتغلبت 

ثانية   12:47 مسجلة  ح��واج��ز  متر 
في مقابل 12:64 لنيلسون. 

واح��ت��ل��ت ام��ي��رك��ي��ت��ان ال��م��رك��زي��ن 
االول وال��ث��ان��ي ف��ي س��ب��اق ال���� 400 
ن��ات��اش��ا هاستينغز  ب��ع��د ف���وز  م��ت��ر، 
ت��ل��ي��ه��ا  ث���ان���ي���ة،   50:24 م��س��ج��ل��ة 

فرانسينا ماكوروري 50:67. 
وايتمان  ل��ورا  البريطانية  وف��ازت 

م��ت��ر مسجلة  ال���� 1500  ف���ي س��ب��اق 
وال��ت��ش��ي��ك��ي��ة  دق����ائ����ق،   4:06:09
زوزان�����ا ه��ي��ن��وف��ا ف��ي س��ب��اق ال���� 400 
متر حواجز مسجلة 53:99 ثانية، 
والقازاقية اولغا ريباكوفا في الوثبة 

الثاثية مسجلة 14,33 مترًا.
ال��س��ب��ت مسابقات  ال��ي��وم  وت��ق��ام 

اليوم الثاني من الدورة. 

ش��������ارف االوروغ�������واي�������ان�������ي ب���اب���ل���و 
ك������وي������ف������اس ال�����م�����ص�����ن�����ف ث����ال����ث����ا     
االحتفاظ بلقبه في بطولة اسوج 
لكرة  للرجال  المفتوحة  ال��دول��ي��ة 
ال��م��ض��رب ال��ت��ي ت��ق��ام ف��ي باشتاد 
وال��ب��ال��غ��ة  م��اع��ب صلصالية  ع��ل��ى 
قيمة جوائزها 485,760 دوالرا، 
ال��دور ربع  أم��س في  بعدما تغلب 
ستيف  البلجيكي  على  النهائي 

دارسيس 6 - 3، 6 - 4. 
روبريدو  طومي  االسباني  وف��از 
ال��م��ص��ن��ف ث��ان��ي��ا ع��ل��ى ال��ف��رن��س��ي 
ب���ول - ه��ن��ري م��ات��ي��و 6 - 3، 6 - 
زفيريف  الكسندر  واالل��م��ان��ي   ،3
على البرازيلي توماس بيللوتشي 
المصنف سادسا 5 - 7، 6 - 4، 
على  بير  ب��ن��وا  والفرنسي   ،2  -  6
 -  6 ايستومين  دنيس  االوزبكي 

 .2 - 6 ،4
وف�����ي ال�������دور ن���ص���ف ال��ن��ه��ائ��ي 
بير  زف��ي��ري��ف،   - روب��ري��دو  يلتقي: 

– كويفاس.
 

دورة اوماغ 

حقق الفرنسي غايل مونفيس 
بمجموعتين  ف���وزا  اول  المصنف 
ترينكر  باستيان  النمسوي  على 
6 - 3، 6 - 0 في الدور الثاني من 
بطولة كرواتيا الدولية المفتوحة 
ل���ل���رج���ال ال���ت���ي ت���ق���ام ف����ي اوم�����اغ 
وال��ب��ال��غ��ة  م��اع��ب صلصالية  ع��ل��ى 
 485,760 ج������وائ������زه������ا  ق����ي����م����ة 
رب�����ع  ل�������ل�������دور  وت�������أه�������ل  دوالرا، 

النهائي.
وف��������������از االل��������م��������ان��������ي ف���ي���ل���ي���ب 
كولشرايبر المصنف سادسا على 
االيطالي باولو لورنزي 6 - 2، 7 
ب��ورن��ا كوريتش  - 5، وال��ك��روات��ي 
السلوفيني  على  سابعا  المصنف 
 ،4  -  6  ،4  -  6 ب���ي���دي���ن  ال����ي����از 
واالس����ب����ان����ي روب�����رت�����و ب��اوت��ي��س��ت��ا 
- اغ�������وت ال���م���ص���ن���ف ث���ان���ي���ا ع��ل��ى 
 -  6 كافسيتش  باز  السلوفيني 
دومينيكا  والنمسوي   ،2  -  6  ،1
ثييم المصنف رابعا على الصربي 
دوسان اليوفيتش 6 - 1، 3 - 1 

ثم باالنسحاب. 
 

دورة بوغوتا 

الجزيري  مالك  التونسي  تأهل 
ال����م����ص����ن����ف س����اب����ع����ا ل������ل������دور رب����ع 
ال��ن��ه��ائ��ي م���ن ب��ط��ول��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا 
التي  ل��ل��رج��ال  المفتوحة  ال��دول��ي��ة 
ت���ق���ام ف����ي ب���وغ���وت���ا ع���ل���ى م��اع��ب 
ص��ل��ب��ة وال���ب���ال���غ���ة ق��ي��م��ة ج��وائ��زه��ا 
727 الف دوالر، بفوزه في الدور 
الكسندر  االم��ي��رك��ي  على  ال��ث��ان��ي 
س�����رك�����ي�����س�����ي�����ان ال�������ص�������اع�������د م���ن 
التصفيات 6 - 7 )1 - 7(، 6 - 3، 
الفرنسي  سيلتقي  وه��و   .2  -  6
ال��م��ص��ن��ف ثالثا  ادري����ان م��ان��اري��ن��و 
راجيف  االميركي  فاز على  والذي 
رام بطل دورة نيوبورت االميركية 

االحد الماضي، 7 - 5، 6 - 3. 
وف����������������از ال����������ك����������روات����������ي اي�����ف�����و 
اول  ال���م���ص���ن���ف  ك����ارل����وف����ي����ت����ش 
الماضي،  ال��ع��ام  البطل  ووص��ي��ف 
 6 غاالن  دانيال  الكولومبي  على 
 ،3 - 6 ،1  - 6 ،)14 - 12( 7 -
ستيبانيك  رادي�����ك  وال��ت��ش��ي��ك��ي 
غروث  االوسترالي سامويل  على 
المصنف سادسا 6 - 4، 6 - 0، 
جمهورية  من  استريا  وفيكتور 
ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان ال��م��ص��ن��ف راب��ع��ا 
سوغيتا  يويتشي  الياباني  على 
 -  6  ،)7  -  4(  7  -  6  ،4  -  6
على  ايتو  تاتسوما  والياباني   ،2
 6 غوميز  ال��ي��خ��ان��درو  الكولومبي 
واالل��م��ان��ي   ،0  -  6  ،7  -  5  ،1  -
م��ي��ك��اي��ل ب���ي���رر ع���ل���ى ال���ب���رازي���ل���ي 
مارسيلو ديمولينر 6 - 3، 7 - 6 

 .)3 - 7(
وك���������ان االوس������ت������رال������ي ب�����رن�����ارد 
ت���وم���ي���ت���ش اح�������رز ال���ل���ق���ب ال���ع���ام 
الماضي على حساب كارلوفيتش 
 6  -  7  ،6  -  3  ،)5  -  7(  6  -  7

 .)4 - 7(

دورة باد غاشتاين 

ايراني  س��ارا  االيطالية  تأهلت 
ال���م���ص���ن���ف���ة اول�������ى ل����ل����دور ن��ص��ف 
غاشتاين  ب��اد  دورة  م��ن  النهائي 
ال��ن��م��س��وي��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��س��ي��دات 
وال��ب��ال��غ��ة  م��اع��ب صلصالية  ع��ل��ى 
ال�����ف   250 ج�������وائ�������زه�������ا  ق����ي����م����ة 
رب���ع  ال�������دور  ف����ي  ب���ف���وزه���ا  دوالر، 
ال���ن���ه���ائ���ي ع���ل���ى ال����روس����ي����ة داري�����ا 
،6  -  3  ،3  -  6 ك���اس���ات���ك���ي���ن���ا 

 .2 - 6 
وف�����ازت االوس���ت���رال���ي���ة س��م��ان��ت��ا 
س��ت��وس��ور ال��م��ص��ن��ف��ة ث��ان��ي��ة على 
المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 
وال��س��ل��وف��اك��ي��ة   ،2  -  6  ،3  -  6
آن�����ا ك���ارول���ي���ن���ا ش���م���ي���دل���وف���ا ع��ل��ى 
االل��م��ان��ي��ة ان��ي��ك��ا ب��ي��ك 6 - 2، 6 
- 3، واالي��ط��ال��ي��ة ك���اري���ن ك��ن��اب 
السلوفينية  على  ثالثة  المصنفة 
 ،)5 -  7( 6 -  7 بولونا هرتشوغ 

 .5 - 7

دورة اسطنبول 

خ���رج���ت ال��ب��ل��غ��اري��ة ت��س��ف��ي��ت��ان��ا 
ب��ي��رون��ك��وف��ا ال��م��ص��ن��ف��ة ث��ام��ن��ة من 
م����ن دورة  ال���ن���ه���ائ���ي  رب�����ع  ال��������دور 
كأس اسطنبول التركية الدولية 
ل���ل���س���ي���دات ع���ل���ى م����اع����ب ص��ل��ب��ة 
وال���ب���ال���غ���ة ق��ي��م��ة ج���وائ���زه���ا 250 
ام���ام  ب��ع��د خ��س��ارت��ه��ا  ال���ف دوالر، 
البولونية اورسوال رادفانسكا 2 - 

.)7 - 5( 7 - 6 ،3 - 6 ،6
ماغدالينا  السلوفاكية  وف��ازت 
روبرتا  االيطالية  على  ريباريكوفا 
فينتشي 0 - 6، 7 - 5، 6 - 2، 
واالوك���ران���ي���ة ل��ي��س��ي��ا ت��س��وري��ن��ك��و 
ع�����ل�����ى م�����واط�����ن�����ت�����ه�����ا ك����ات����ي����ري����ن����ا 

بوندارينكو 7 - 6، 7 - 5. 

تصدر كل من جاد الدنا وجوزف 
وسعيد  بوكتي  وياسمينا  ج��ب��ور 
األس���ع���د وم��ح��م��د ك��ش��ل��ي ال��ف��ئ��ات 
ل��م��س��اب��ق��ة ك���أس الفطر  ال��خ��م��س 
ل���ف���روس���ي���ة ال���ق���ف���ز ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا 
على  للفروسية  اللبناني  االت��ح��اد 
م���رم���ح ن�����ادي ف���ق���را وش������ارك فيها 
102 من الفرسان والفارسات من 

النوادي االتحادية.
وهنا النتائج الفنية لأوائل:

الحواجز85  ارت��ف��اع   -  N الفئة  ¶
سنتيمترًا - عدد المشاركين 35:

ع����ل����ى           ك������ش������ل������ي  م������ح������م������د    -  1
كلوب(  كاونتري  )ضبية  "رامونا" 

44:66 ثانية من دون خطأ.
2 -  س�����ارة غ���ري���ب ع��ل��ى "ام���ب���ي" 
)ضبية كاونتري كلوب(  51:49 

من دون خطأ.
3 - نيكي كومبا على "كاتوكينا" 

)الرحاب( 52:76 من دون خطأ
¶ الفئة E - ارتفاع الحواجز 105 
المشاركين  ع��دد   - سنتيمترات 

:27
1 - سعيد االسعد على "جنتلمان" 
)ال�����ن�����ادي ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ل��ف��روس��ي��ة( 

48:13 ثانية من دون خطأ.
ع���ل���ى  ب�����وك�����ت�����ي  ي����اس����م����ي����ن����ا   -  2
"ب����رش����ل����ون����ة" )ض���ب���ي���ة ك���اون���ت���ري 

كلوب(  49:29 من دون خطأ.
3 - ياسمين محسن على "سوزي" 
 52:49 كلوب(  كاونتري  )ضبية 

من دون خطأ.
الحواجز115  ارتفاع   -  D الفئة  ¶

سنتيمترًا - عدد المشاركين 26:
1 - ياسمينا بوكتي على "ادلفي" 
ك��ل��وب( 42:81  ك��اون��ت��ري  )ضبية 

ثانية من دون خطأ.
2 - طوني عساف على "دوناتيلو" 
)ضبية كاونتري كلوب(  44:19 

من دون خطأ.
3 - طوني عساف على "فنديتا" 
)ضبية كاونتري كلوب(  46:48 

من دون خطأ.
الحواجز125  ارتفاع   -  C الفئة  ¶
سنتيمترًا - عدد المشاركين 12:

1 - ج��وزف جبور على "ليوناردو" 
 61:62 ك��ل��وب(  كاونتري  )ضبية 

ثانية من دون خطأ.
2 - ماريك مايتاال على "هوتيس 
ك���اون���ت���ري  ل�����وب�����ري" )ض���ب���ي���ة  دي 

كلوب( 63:61 من دون خطأ.
3 - جاد الدنا على "ليا" )المشرف( 

64:53 من دون خطأ.
¶ الفئة B - ارتفاع الحواجز 135 

سنتيمترًا - عدد المشاركين 2:
1 - جاد الدنا على "هارت بريكير" 
ع��دد  ث��ان��ي��ة   76:66 )ال���م���ش���رف( 

األخطاء 4.
ال��ح��ك��م  ال��ت��ح��ك��ي��م  ل��ج��ن��ة  رأس 
ال���دول���ي س��م��ي��ر س���وب���ره وع��اون��ت��ه 
المسلك  م��اي��ت��اال ون��ص��ب  م��ي��ري��ام 
ج����ورج ف��رن��س��ي��س، وت���ول���ى م��رم��ح 
التحمية سمير شدياق والتوقيت 
م�����ارون م��ه��ن��ا، وأم���ن���ت وح�����دة من 
ال������دف������اع ال����م����دن����ي اإلس����ع����اف����ات 

األولية.

ف�����وز ث���ال���ث ت���وال���ي���ا س��ج��ل��ه ال��ب��ط��ل 
ال��ت��ش��ي��ك��ي داف���ي���د ن���اف���ارا ف���ي دورة 
في  ال��� 48  السويسرية  بيال  مدينة 
الشطرنج والتي تقام منذ 20 تموز 
بمشاركة ستة من االساتذة الكبار. 
وبعد خسارته في الجولة االولى امام 
البريطاني المخضرم مايكل ادامس، 
أنتفض التشيكي وأكتسح المجري 
ري��ت��ش��ارد راب����ورت واالوك���ران���ي بافل 
الرابعة مساء  الجولة  ايليانوف. وفي 
اول م��ن ام��س واج��ه كبير االس��ات��ذة 
ال�����ب�����ول�����ون�����ي ال������ش������اب رادوس������������اف 
وعلى  البيض.  بالحجار  وايتاتشيك 
رغ�����م اس���ت���ع���م���ال ال���ب���ول���ون���ي ت��ف��ري��ع��ا 
ج��دي��دا ف��ي ال���دف���اع ال��ص��ق��ل��ي، نجح 
ن����اف����ارا ف���ي ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��وض��ع 
واجبار منافسه على االستسام في 
النقلة ال�48 بعد نحو خمس ساعات 
م����ن ال���ل���ع���ب ال���م���ت���واص���ل. وال��م��ث��ي��ر 
ف��ي ف��وز ن��اف��ارا، ه��و ملكه ال��ذي نزل 
طويلة  م��س��اف��ات  قاطعا  الحلبة  ال��ى 
م���ش���ارك���ا ف���ي ال���ق���ت���ال أم�����ام ب��ي��ادق��ه 

وقطعه الثقيلة )انظر الشكل(. 

وانفرد التشيكي بصدارة الترتيب 
أرب��ع ممكنة،  ث��اث نقاط من  جامعا 
م��ت��ق��دم��ا ب��ف��ارق ن��ص��ف ن��ق��ط��ة فقط 
ال��ب��ط��ل ال��ف��رن��س��ي م��اك��س��ي��م الغ���راف 
ال��ذي ت��ع��ادل ب��االس��ود وراب����ورت في 

43 نقلة في دفاع غرونفيلد.
الثانية،  بهزيمته  أدام���س  وم��ن��ي 
بالحجار  ايليانوف  ام��ام  ال��م��رة  وه��ذه 
ال��ب��ي��ض ف���ي 50 ن��ق��ل��ة ف���ي ال���دف���اع 
الفئة  م��ن  ال���دورة  وتعتبر  السافي. 
19 ومعدلها 2720 نفطة وهي تقام 
وف��ق طريقة  ال��ع��ادي  الشطرنج  ف��ي 
روبن العالمية من عشر جوالت، مدة 

كل منها سبع ساعات حدا أقصى.
وت��ج��رى ال��م��ب��اري��ات يوميا م��ن 20 
تموز الى 30 منه، ما عدا االحد 26 

فهو للراحة.
ويلتقي مساء الجمعة  في الجولة 
ال���خ���ام���س���ة ك�����ل م������ن: اي����ل����ي����ان����وف - 
رابورت، الغراف - نافارا، وايتاتشيك 

- أدامس.
هنا ترتيب المتنافسين نقاطا اثر 

الجولة الرابعة:
)ال���ج���م���ه���وري���ة  ن�����اف�����ارا  داف����ي����د   – 1
من  ن��ق��اط   3  )2724  - التشيكية 

أربع ممكنة.
2 - م���اك���س���ي���م الغ��������راف )ف���رن���س���ا - 

2,5 )2731
3 - رادوساف وايتاتشيك )بولونيا 

2 )2733 -
4 - ريتشارد رابورت )المجر - 2671( 

1,5
5 - ب���اف���ل اي��ل��ي��ان��وف )اوك���ران���ي���ا – 

1,5 )2723
6 - م��اي��ك��ل ادام������س )ب��ري��ط��ان��ي��ا - 

2740 نقطة( 1,5
 ه�������ذه ن����ق����ات ج����ول����ة ن������اف������ارا - 

وايتاتشيك:
   

الدفاع الصقلي

    وايتاتشيك            نافارا
      )أسود(             )أبيض(

1. e4 c5, 2. Nf3 d6, 3. d4 
cd4, 4. Nd4 Nf6, 5. Nc3 a6, 
6. Be3 e5, 7. Nb3 Be6, 8. h3 
Be7, 9. g4 d5, 10. ed5, Nd5, 
11. Bg2 Ne3, 12. Qd8 Bd8, 
13. fe3 Bh4, 14. Kf1 Nc6, 15. 
Nc5 Bc4m 16. Kg1 017  ,0-0-. 
be bg5, 18.Re1 Bh4, 19. Rb1 
Bg5, 20. Kf2 Bh4, 21. Kf3 e4, 
22. Kf4 g5, 23. Kf5 Rhe8, 24. 
Rhd1 Re5, 25. Kf6 Rg8, 26. 
bc4 Rg6, 27. Kf7 Re7, 28. Kf8 
Rf6, 29. Kg8 Rg6, 30. Kh8 
Rf6, 31. Rf1 Bf2, 32. Rf2 Rf2, 
33. Rf1 Rg2, 34. Rf8 Kc7, 35. 
Nd5 Kd6, 36. Ne7 Kc5, 37. 
Rf5 Kc4, 38. Nc6 bc6, 39. Rg5 
Rg3, 40. h4 h6, 41. Rg6 Re3, 
42. Kg7 Rg3, 43. Kh6 e3, 44. 
Kg5 Kf4, 45. Kf4 Rh3, 46. h5 
c5, 47. Rg5 Kd4, 48. Re5

واستسلم األسود.

املجر عاشرة مراحل بطولة العالم للسيارات "الفورموال 1"
هاميلتون األسرع يف فترَتي التجارب الحرة

لندن املرحلة الـ 11 من الدوري األملاسي أللعاب القوى
أوساين بولت 9:87 ثواٍن يف الـ 100 متر

الدورات الدولية يف كرة املضرب
أسوج: روبريدو - زفيريف، بير - كويفاس

 

الدنا وجبور وبوكتي واألسعد وكشلي
تصّدروا كأس الفطر لفروسية القفز

دورة مدينة بيال السويسرية الـ 48 يف الشطرنج 

نافارا نجم الجولة الرابعة 4/3

بعد  مرسيدس"   – انديا  "فورس  بيريز  سيرجيو  المكسيكي  سيارة  تنقل  رافعة 
جنوحها وتضررها خالل الفترة األولى من تجارب سباق الجائزة الكبرى للمجر، على 
حلبة هنغارو رينغ قرب بودابست بعد ظهر أمس.  )أ ب(

)رويترز( الجامايكي أوساين بولت فائزًا في سباق الـ100 متر على الملعب األولمبي في لندن مساء أمس.  

التشيكي دافيد نافارا في الجولة الرابعة من دورة مدينة بيال السويسرية. )عن االنترنت(

اللبناني  االتــحــاد  رئيس  نائب  من  كأسه  متسلمًا  "ب"  الفئة  بطل  الدنا  جــاد 
)محمد حيدر( للفروسية جورج عبود.  

بالتوقيت  اليوم  مساء  السادسة 
تسحب  بيروت،  وتوقيت  المحلي 
ف���ي ب��ط��رس��ب��رج ق���رع���ة ت��ص��ف��ي��ات 
ك����أس ال���ع���ال���م ل���ك���رة ال���ق���دم ال��ت��ي 

تستضيفها روسيا سنة 2018.
المنظمة  اللجنة  ق���ررت  وأم���س 
ال��م��ج��ت��م��ع��ة ف���ي ال��م��دي��ن��ة ت��وزي��ع 
ال���16  ودور  المجموعات  م��ب��اري��ات 
على ال��م��دن ال����11 وال��م��اع��ب ال���12 
ان  ال��ع��ل��م  م��ع  للبطولة،  المضيفة 
ملعبين.  م��وس��ك��و  ال��ع��اص��م��ة  ف���ي 
كما قررت اقامة مباريات الدور ربع 
النهائي في مدجن قازان ونيجني 

نوفغورود وسوتشي وكارا.
وك������ان ت���ق���رر س���اب���ق���ا ان ت��ق��ام 
حزيران(   14( االفتتاحية  المباراة 
وال����م����ب����اراة ال��ث��ان��ي��ة ل���ل���دور نصف 
وال���م���ب���اراة  ت����م����وز(   11( ال���ن���ه���ائ���ي 
ملعب  ع��ل��ى  ت��م��وز(   15( النهائية 
موسكو،  ف��ي  الشهير  لوجينكي 
وال����م����ب����اراة االول�������ى ل����ل����دور ن��ص��ف 
النهائي )10 تموز( ومباراة المركز 

الثالث )14 تموز( في بطرسبرج.
رؤوس  اللجنة  اخ��ت��ارت  وأم���س 
ال���م���ج���م���وع���ة ل���ق���رع���ة ال��ت��ص��ف��ي��ات 
االوروب�����ي�����ة ف����ي ض�����وء ال��ت��ص��ن��ي��ف 
أصدره  وال��ذي  للمنتخبات  االخير 

االت������ح������اد ال������دول������ي ل����ك����رة ال���ق���دم 
"ال����ف����ي����ف����ا" م���ط���ل���ع ت�����م�����وز، وه�����ي: 
المانيا، بلجيكا، هولندا، البرتغال، 
وي��ل��ز، اسبانيا  ان��ك��ل��ت��را،  روم��ان��ي��ا، 
وك���روات���ي���ا. أم���ا اي��ط��ال��ي��ا ال������17 في 
التصنيف وفرنسا ال�22 فسيكون 
مكانهما ف��ي االن���اء ال��رق��م 2 خال 

القرعة لغير رؤوس المجموعات.
وت���ج���رى ال��ت��ص��ف��ي��ات االوروب���ي���ة 
 10 ال�������ى   2016 اي������ل������ول   4 م������ن 
وت��ت��أه��ل   2017 االول  ت���ش���ري���ن  
م��ن��ه��ا ث��م��ان��ي��ة م��ن��ت��خ��ب��ات م��ب��اش��رة 
تخوض  بينما  النهائية،  ل����أدوار 
المنتخبات الثمانية االفضل التي 
احتلت المركز الثاني دورة تصفية 
في تشرين الثاني 2017، مع العلم 
ان حصة أوروب���ا ف��ي ك��أس العالم 
ال��ي��ه��ا  ت���ض���اف  م����رك����زا   13  2018
البلد  بصفتها  ال��م��ت��أه��ل��ة  روس���ي���ا 

المضيف.
اآلسيوية  القارة  ان  ال��ى  ويشار 
غ���ي���ر م��ع��ن��ي��ة ب���ال���ق���رع���ة، ذل�����ك أن 
فعًا.  ب��دأت  قد  فيها  التصفيات 
أم��ا ف��ي ال��ق��ارة االف��ري��ق��ي��ة، فهناك 
أدوار عدة، بينما تجرى تصفيات 
ام���ي���رك���ا ال��ج��ن��وب��ي��ة ف����ي م��ج��م��وع��ة 

واحدة.

إيطاليا وفرنسا خارج رؤوس املجموعات
يف قرعة كأس العالم 2018 لكرة القدم
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20 أغنية غير منشورة ملايكل جاكسون

)و ص ف(

أكد مايكل دورهام برينس مهندس 
جاكسون  لمايكل  ال��س��اب��ق  ال��ص��وت 
في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" 
الفرنسية انه يملك على الكومبيوتر 
ال����خ����اص ب����ه "ع���ش���ري���ن اغ���ن���ي���ة غ��ي��ر 
منشورة" للنجم الذي توفي في حزيران 
 2009، لكنها "كلها غير مكتملة".
وص����در ل��م��اي��ك��ل ج��اك��س��ون ال��ب��وم��ان 
ع��ام 2010  بعد وف��ات��ه هما "مايكل" 
و"اك��س سكايب" في 2014. وبعد 
اش��ه��ر على وف���اة ملك ال��ب��وب وقعت 
شركة "سوني" لالنتاج وورثة المغني 
اتفاقا بقيمة قياسية تزيد عن 200 
ق����درت "وول  م���ا  م��ل��ي��ون دوالر ع��ل��ى 
الفترة. تلك  "ف���ي  ج��ورن��ال   ستريت 
ون����ص االت���ف���اق ع��ل��ى اص������دار سبعة 
ال���ب���وم���ات ج����دي����دة ف����ي خ�����الل عشر 
سنوات تجمع بين اغان غير منشورة 
واع��������ادات. وق���ال���ت ش��رك��ة "س��ون��ي" 
من  "م���ا  الفرنسية  الصحافة  ل��وك��ال��ة 

شيء مقرر" راهنا بشأن اصدار البوم 
جديد للفنان.

واكد مهندس الصوت الذي عمل 
مع مايكل جاكسون من العام 1995 
ال��ى حين وف��ات��ه "ام��ل��ك على جهازي 
عشرين اغنية لمايكل جاكسون كلها 
املك ح��ق كتابة  ان��ا ال  غير مكتملة. 
عناوين هذه االغاني او اسماعها الى 

اي كان في الوقت الراهن".
واوض����ح ق��ائ��ال: "اظ���ن ان البومات 
اخرى ستصدر لكن حاليا نركز على 
فكرة الكشف عن اغ��ان جديدة كل 
ستة اشهر. امامنا عمل كبير. مايكل 
لم يكن يغني الالزمة خالل التسجيل 
ال���ت���ج���ري���ب���ي وي����ج����ب اي����ج����اد ش��خ��ص 
للقيام بذلك. وستبت عائلته وورثته 

وشركة انتاج االسطوانات باالمر".
ويذكر ان مايكل جاكسون توفى 
في 25 حزيران 2009 عن خمسين 
ع����ام����ا م����ن ج����رع����ة زائ��������دة م����ن م��خ��در 
"ب��روب��وف��ول" ال��ق��وي ال���ذي وص��ف��ه له 

طبيبه لمساعدته في عالج االرق. 

)أ ب( مقارنة بين الكوكبين.  

ثور نطح 
سائحة تلتقط 

"سيلفي" معه

)رويترز(األرض الثانية؟

نطح ثور أميركي )بيزون( مستأنسا 
ام����رأة ف��ي م��ت��ن��زه ي��ل��وس��ت��ون القومي 
األم���ي���رك���ي ع��ن��دم��ا ح���اول���ت ال��ت��ق��اط 
صورة سيلفي معه في خامس هجوم 
من نوعه يتعرض له السائحون ممن 

يتجاهلون التحذيرات.

المتحدثة  بارتليت  إيمي  وق��ال��ت 
من  البالغة  ال��م��رأة  ان  المتنزه  ب��اس��م 
ال��ع��م��ر 43 س��ن��ة واب��ن��ت��ه��ا ك��ان��ت��ا قد 
أع��ط��ي��ت��ا ظ��ه��ري��ه��م��ا ل��ل��ث��ور ق��ب��ل ان 
الهواء  ف��ي  بها  ال��م��رأة ليطيح  ينطح 
فأصيبت بجروح طفيفة. وهذه هي 
الواقعة الخامسة من نوعها منذ ايار 
ال��واح��د  ال��ث��ور  ال��م��اض��ي علما ان وزن 

يبلغ نحو ط��ن، وث��ال��ث زائ���رة تصاب 
وهي تحاول التقاط صورة مع ثور.

وق�����ال�����ت ال���م���ت���ح���دث���ة إن������ه ي���ج���ري 
ت����ح����ذي����ر م����الي����ي����ن م�����ن ال���س���ائ���ح���ي���ن 
ال���ذي���ن ي�������زورون ال��م��ت��ن��زه م���ن خ��الل 
ال���م���ن���ش���ورات وال����الف����ت����ات وش��ف��ه��ي��ا 
ب���أن ي��ب��ت��ع��دوا م��س��اف��ة 25 م��ت��را على 
الثيران وال���دب األشهب.  االق��ل م��ن 

)و ص ف(

رص���د ع��ل��م��اء ف��ض��اء ك��وك��ب��ًا شبيهًا 
ع��ل��ى مسافة  ي��ق��ع  ب��ك��وك��ب االرض 
للحياة،  مناسبا  تجعله  من شمسه 
ف���ي خ���ط���وة ج���دي���دة ض��م��ن سعي 
ال��ع��ل��م��اء للعثور ع��ل��ى ك��وك��ب ت��وأم 
ل��ك��وك��ب االرض ف��ي ال���ك���ون، وف��ق 
االميركية  الفضاء  وكالة  اعلنت  ما 

"ناسا".
وقالت "ناسا" في بيان الخميس 
مسافة  على  يقع  الكوكب  ه��ذا  ان 
م����ن ش��م��س��ه م���م���اث���ل���ة ل��ت��ل��ك ال��ت��ي 
ش���م���س���ه���ا،  ع������ن  االرض  ت���ف���ص���ل 

وبالتالي فهو مناسب لوجود المياه 
السائلة على سطحه، وهي العنصر 
وتطورها  الحياة  ل��وج��ود  ال��ض��روري 

في الشكل الذي نعرفه.
واط��ل��ق على ه��ذا ال��ك��وك��ب اسم 
رص��ده  ج���رى  اذ  ب���ي"  "كيبلر 452 
ب���واس���ط���ة ال��ت��ل��س��ك��وب االم���ي���رك���ي 
"ك��ي��ب��ل��ر"، وه����و ي��ب��ع��د ع���ن ك��وك��ب 
االرض مسافة 1400 سنة ضوئية، 
علما ان السنة الضوئية هي وحدة 
ل��ق��ي��اس ال��م��س��اف��ة ول��ي��س ال��وق��ت، 
وه�����ي ت����س����اوي ن���ح���و 10 م���ل���ي���ارات 

كيلومتر.
ويدور الكوكب حول شمسه في 

م��ا يجعله ذا خاصيات  ي��وم��ا،   385
ال��ت��ي ت���دور ح��ول  ل���الرض  مشابهة 

شمسها في 365 يوما.
اما شمسه فهي اكبر من شمسنا 
بنسبة 4 ف��ي ال��م��ئ��ة ف��ق��ط، واك��ث��ر 
المئة،  اشعاعا منها بنسبة 10 في 
ل��ك��ن��ه��ا اق������دم م����ن ش��م��س��ن��ا ال��ب��ال��غ 
ع��م��ره��ا 4,5 م���ل���ي���ارات ع����ام ب��م��ل��ي��ار 

و500 مليون سنة.
وق���ط���ر ال���ك���وك���ب "ك��ي��ب��ل��ر 452 
بنسبة  م��ن قطر كوكبنا  اكبر  ب��ي" 
ان  العلماء  ال��م��ئ��ة، وي��رج��ح  ف��ي   60
يكون كوكبا صخريا مع غالف جوي 
المياه  م��ن  كبيرة  وكميات  كثيف 

على سطحه.
وال ي��س��ت��ب��ع��د ال��ع��ل��م��اء اي���ض���ا ان 
غ��رار  على  بركاني  نشاط  ذا  يكون 
كوكبنا. ولهذه االسباب مجتمعة، 
ق���ال ال��ع��ل��م��اء ان ه���ذا ال��ك��وك��ب هو 
االكثر مشابهة لكوكب االرض من 
بين كل الكواكب المكتشفة حتى 

اآلن خارج المجموعة الشمسية.
وق����ال ج��ي��ف ك��ل��ي��ن ال��ب��اح��ث في 
م��ع��ه��د ال��ب��ح��ث ع���ن ك��ائ��ن��ات ذك��ي��ة 
في الفضاء "انه اكتشاف على قدر 
كبير من االهمية، النه اول كوكب 
ي��دور حول  صخري مناسب للحياة 

نجم يشبه شمسنا".

أنجيلينا جولي تتعّرف إلى كمبوديا... موطن ابنها
)و ص ف(

مذكرات  أنجيلينا جولي  ستحّول 
فيلما  الحرب  عن  مؤلفة كمبودية 
الفيلم  إن���ت���اج  روائ���ي���ا. وس��ت��ت��ول��ى 
"ف��رس��ت ذي كيلد م��اي ف���ازر: ايه 
ري��م��ي��ب��رز"  ك���م���ب���ودي���ا  اوف  دوت������ر 
ال���م���أخ���وذ ع���ن م����ذك����رات ال��م��ؤل��ف��ة 
وال����ن����اش����ط����ة ل�����ون�����ج اون���������ج أث����ن����اء 
الحمر  الخمير  إب��ان حكم  طفولتها 

في كمبوديا في العام 1975.
وق��ال��ت ج��ول��ي ع��ن ك��ت��اب اون��ج 
ف���ي ب���ي���ان "ع���ّم���ق ف��ه��م��ي ل��ت��ج��رب��ة 
األطفال مع الحرب واألثر المعنوي 
ال�����ذي ت��ت��رك��ه ف��ي��ه��م. وس��اع��دن��ي 
ف��ي ال��ت��ع��رف م��ن ق���رب ال���ى شعب 

كمبوديا موطن ابني."

الفيلم  وسيطرح  العمل  صنع  ف��ي 
ح���ص���ري���ا ع���ب���ر "ن���ت���ف���ل���ي���ك���س" ف��ي 
ن��ه��اي��ة 2016 ك��م��ا س��ي��ش��ارك في 

كبرى المهرجانات السينمائية.
وسيكون ه��ذا راب��ع األف��الم التي 
تخرجها جولي بعد نجاح "انبروكن" 
المنتظر  وال��ف��ي��ل��م  ال��م��اض��ي  ال���ع���ام 
طرحه "باي ذي سي" والذي تمثل 

فيه مع زوجها براد بيت.
ال��ت��ي  ي���ذك���ر ان "ن��ت��ف��ل��ي��ك��س" 
ت���ض���م م��ك��ت��ب��ة ال���ك���ت���رون���ي���ة آلالف 
األف��������الم وال����ب����رام����ج ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
أكثر  في  متاحة  المحتوى  وتطور 
50 دول��������ة، وه�����و ان���ت���ش���ار ت��ق��ول 
ال���ش���رك���ة إن����ه ك����ان داف���ع���ا ل��ق��ب��ول 
التعاون  باألوسكار  الفائزة  جولي 

معها.
وق���ال���ت ن��ت��ف��ل��ي��ك��س إن ج��ول��ي 
واونج تعاونتا في كتابة السيناريو 

وان مادوكس، ابن جولي بالتبني 
ال��م��ول��ود ف��ي ك��م��ب��ودي��ا، سيشارك 

)أ ب( انجيلينا جولي تتعاون مع "نتفليكس".  
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عقل العويط

الله رحمن رحيم
هل الله قاتل؟ ال��ج��واب ال��ف��وري: ال. هو ليس 
 المؤمنين به، أيًا كانت أديانهم 

ّ
قاتاًل، لدى كل

 وسموٌّ 
ٌ

ومعتقداتهم. إنه، عندهم، حبٌّ وعدل
ورحمة. لكن ما شهدته أوروب��ا المسيحية في 
مجتمعاتنا  ت��ش��ه��ده  وم����ا  ال���وس���ط���ى،  ال���ق���رون 
الشرقية المسلمة، يقول العكس تمامًا، حيث 
يتّم، باسم الدين، إما تأجيج النعرات اإللغائية 
المتطرفة، وإما تأليه لغة القتل والعنف واإللغاء 
العصبوي  التقوقع  وإم���ا  والتكفير،  واإلره����اب 
 ما من 

ّ
ها، يستعان بكل

ّ
المهين. في األحوال كل

شأنه التعبير عن القوة العارية، التي ال تتحّمل 
وج����وَد آخ���ر، أي���ًا ي��ك��ن ه���ذا اآلخ����ر. ف��ب��أّي "إل���ه" 
يؤمن هذا العالم الشرقي، وإلى أين يذهب بنا 

"المؤمنون"، على اختالف إيماناتهم؟ 
لن أناقش هل الله موجود أم ال. هذا ليس 
ال��ذي يشغلني ويشغل  ال��م��وض��وع  م��وض��وع��ي. 
على  القائم  العنف  ه��و  ال��ي��وم،  الشرقي  عالمنا 
أنفسهم،  المسلمين  غ��الة  بين  أس��اس ديني، 
 من جهة، والعنف الذي يتعّرض 

ً
 وشيعة

ً
سّنة

ل��ه ال��م��س��ي��ح��ي��ون م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ع��ل��ى أي��دي 
 ه��ذا 

ّ
ال��ت��ك��ف��ي��ري��ي��ن اإلس���الم���وي���ي���ن. ع����الَم ي����دل

 على العماء الذي 
ّ

العنف، في حالَتيه؟ إنه يدل
يعّبر  ش��أٌن  مطلقًا،  فالعنف  العماء.  إاّل  يجّر  ال 
ف 

ّ
ع��ن ان��ح��ط��اط ال��ح��ي��اة ال��ب��ش��ري��ة، وع���ن التخل

يتحّصن  ك��ان  إذا  فكيف  والقهر،  واالستبداد 
ب��أس��ان��ي��د ي��زع��م أص��ح��اب��ه��ا أن��ه��ا ذات أس����اٍس 
ال��ن��وع، هو مسّبة   تحّصٍن من ه��ذا 

ّ
كتابّي. ك��ل

 ل��ل��ع��ار، ال ألّي وص���ٍف آخ���ر. ما 
ٌ
ل��ل��دي��ن، وم���دع���اة

أكانت  المسلحة،  العنفية  الجماعات  به  تقوم 
تقف إلى جانب األنظمة االستبدادية أم تقف 
ف���ي ال��ج��ان��ب ال��ت��ك��ف��ي��ري اإلره����اب����ي ال��م��ن��اه��ض 
 قاتلة، 

ً
لها، إنما يجعلها "تخلق" لنفسها آلهة

 مفهوٍم إلله التراحم. ما 
ّ

 بذلك على كل
ً
خارجة

تعيشه شعوبنا الشرقية حاليًا من حروب، وما 
أع��م��ال قتل جماعية وف��ردي��ة،  ل��ه م��ن  تتعرض 
 رهيبة وفظيفة على أن "الله" الحقيقي 

ٌ
شهادة

ل��ي��س م����وج����ودًا ف���ي ظ��ه��ران��ي��ن��ا، ول����م ي��ع��د هو 
موضع العبادة. هذا القتل الهمجي، العشوائي 
ال��رغ��م من  ب���"ال��ل��ه"، على  ل��ه  م، ال عالقة 

ّ
والمنظ

االدع�����اء ب���أن األس��ان��ي��د وال���ش���ع���ارات وال���راي���ات 
ال��م��رف��وع��ة، ه����ي، ب��زع��م ه����ؤالء ال��ق��ت��ل��ة، إل��ه��ي��ة 
حصرًا. هذه األفعال المشينة ليست تجسيدًا 
إل��ٍه  إلرادة  تجسيٌد  إنها  سمحاء.  إلهية  إلرادة 

مسٍخ، هو من اختراع القتلة أنفسهم.
ن��ح��ن، ف���ي س���وري���ا وال����ع����راق وال��ي��م��ن وم��ص��ر 
ولبنان...، في حضرة هذا اإلله القاتل المسخ. 
بل  ب��ه،  ليؤتَمر  أو  لُيعَبد،  ليس  القاتل  واإلل���ه 

ض عليه، وليوضع في الحبس.
َ
لُينتف

ما تفعله  للدين.   
ٌ

الديني، هو قتل التطرف 
في  يصّب  المتطرفة،  اإلسالموية  التنظيمات 
مجمله، ض��ّد الدين اإلس��الم��ي. وه��ذا بالضبط 
��ل له 

ّ
م���ا ي���دع���و إل���ي���ه "إل�����ه ال�����ت�����وراة"، وم����ا ت��ه��ل

الصهيونية العالمية، وما تهدف إليه. ال دين 
هذا  ع��بء  يحمل  أن  يستطيع  الرحيم  للرحمن 
ال��ع��راق واليمن  ال��م��ت��راك��م، ف��ي  القتل ال��ش��رق��ي 
وس��وري��ا وم��ص��ر ول��ب��ن��ان. تحميل ال��دي��ن، م��ا ال 
طاقة له عليه، يفضي، في الضرورة، إلى عكس 
الغاية المرجّوة منه. هكذا تخطئ التنظيمات 
كبرى،  تاريخية  خطيئة  المتطرفة  اإلره��اب��ي��ة 
تثّبت  ال��دم��وي��ة  بجرائمها  أن��ه��ا  تعتقد  عندما 

أركان الدين اإلسالمي، وتمّكنه في األرض. 
إن�����ه زم�����ن ال���ق���ت���ل، وش���ع���وب���ن���ا ال���ش���رق���ي���ة ه��م 

رهائنه. وهو بالتأكيد ليس زمن الله. 
 قتٍل هو نفٌي لله، وهو 

ّ
إن��ه زم��ن القتل. ك��ل

 له.
ٌ

قتل
ما نعيشه من أحوال، يحّتم علينا، وخصوصًا 
عظمى.  مسؤولية  الدينيين،  المعنيين  على 
ت��ع��ال��ج  ال���دي���ن���ي���ة،  ال���م���ؤس���س���ات  ك���ان���ت  وإذا 
 

ّ
ب��ال��م��س��ّك��ن��ات، أو ب���ال���ت���ه���ّرب وال���ت���غ���اف���ل، ك��ل
لن  المريب  جها  َنعُّ

َ
ت ف��إن  القيامي،  القتل  ه��ذا 

أنها  ت��زع��م  ال���ذي  ال��دي��ن  يحمي  ول���ن  يحميها، 
له.

ّ
تمث

الدول تتفّكك. المجتمعات تتفّكك. الحياة 
 ان���ح���الاًل ق��ي��ام��ي��ًا م��ف��ج��ع��ًا. ب��اس��م ال��دي��ن، 

ّ
ت��ن��ح��ل

والحياة  وال��ح��ض��ارة  ال��ت��اري��خ  اإلج��ه��از على  يتم 
إاّل  ع��ل��ى ه����ذه األرض  ي��ب��ق��ى  ل���ن  واألوط���������ان. 
إل��ى مثواها  ال��ذي��ن يحملون األوج����اع  ال��ش��ه��ود 

األخير.  
أم����ام ه����ذا ال��م��ث��وى األخ���ي���ر، ل���ن ي��ك��ون ثمة 

م��ن��ت��ص��ٌر واح�������ٌد ف����ي ال��م��ق��ت��ل��ة. ال��م��ن��ت��ص��رون 
م��ه��زوم��ون، وال��م��ه��زوم��ون م��ه��زوم��ون. ل��ن يبقى 
��ق ع��ل��ى علّو 

ّ
ال��ت��ي ت��ح��ل ال��غ��رب��ان  إاّل  ف��ي الحفلة 

الجثث،  مشهد  اكتمال  انتظار  ف��ي  منخفض 
لتبدأ وليمتها.

الله ليس قاتاًل. وإذا  ثمة شاهٌد سيشهد. 
ك��ان ثمة إل��ه في ه��ذه المقتلة فهو ليس إلهًا 
َراُحم. هذا ما يجب 

َ
ه، وت

ُّ
لُيعَبد. الله هو حبٌّ كل

أن يقال للقتلة، من الجانَبين. لألسف، هم ال 
إاّل بعد فوات  يفهمون اآلن. وربما لن يفهموا 

األوان!
¶¶¶

الله ال يركب في سيارة فارهة
قبل أكثر من أسبوع، شاهدُت أسقف روما 
راك��ب��ًا ف��ي س��ي��ارة ف��رن��س��ي��ة م��ت��ق��ادم��ة م��ن زم��ن 
استخدمها  الثمانينات، هي البيجو 405 التي 
ل��ه ف��ي العام  ب��ول��س الثاني خ��الل زي���ارة  يوحنا 

 .1988
ف��رن��س��ي��س: "ي��ح��زن��ن��ي أن أرى ك��اه��ن��ًا  ق����ال 
أو راه���ب���ة ف���ي س���ي���ارة ح��دي��ث��ة. ال ي��م��ك��ن فعل 
ذل��������ك". ي����واص����ل أس����ق����ف روم�������ا ال���م���ت���واض���ع، 
ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه ال��ب��س��ي��ط��ة، "م��ع��رك��ت��ه" ال��ش��اق��ة 
ال��ع��ال��م. يغمز بذلك،  وال��ج��وه��ري��ة ض��د كنيسة 
من قناة رجال الدين الذين يغرقون في بهارج 
ال���دن���ي���ا، وي��ع��ي��ش��ون ح���ي���اة ب����اذخ����ة، وي���ه���وون 
بذلك  إنهم  الفخمة.  الفارهة  السيارات  اقتناء 
يمارسون نمطًا داعرًا من الحياة، يتناقض، من 
جهة، مع حياة مسيحهم، وال يتالءم، من جهة 
ثانية، مع أحوال العالم الذي يئّن تحت الحرب 
وال��ج��وع وال��م��رض وال��ع��وز والفقر واإلذالل. هم 
بذلك، إنما ينحازون إلى ما يتماشى ظاهرًا مع 
"المهيبة"،  وال��ذك��وري��ة  البطريركية  مراكزهم 
وف���ي اآلن ن��ف��س��ه ي��ن��ت��ه��ك��ون ان��ت��ه��اك��ًا ص��ارخ��ًا 
رمزية الحياة المتواضعة الفقيرة التي جّسدها 
ها، وأوصلها إلى الذروة في 

ّ
إلههم في حياته كل
موته على الصليب.

تنطوي  ال����ذي  ال��م��س��ت��ور  "ال���ل���ؤم"  يعجبني 
عليه م��واق��ف أس��ق��ف روم����ا، وأع��م��ال��ه. م��ن ن��وع 
ال��ل��ؤم ال���ذي ي��ص��ي��ب، ل��ك��ن ي��ش��ف��ي. ف��ك��م أن��َت 
 شاطٌر، أيها األسقف. عصافير كنسية 

ٌ
هّداف

ومجتمعية كثيرة تصيبها بحجر واحد.
 ت��ص��وي��ب��َك، ي��ا ال��ك��اه��ن ال��ج��ل��ي��ل، إل��ى 

ْ
أك��ِم��ل

نفسها كنيسة  األرض هي  أن تصير كنيسة 
ال��س��م��اء. ب��ه��ذه الطريقة وح��ده��ا، ي���أوي ه��ؤالء 
العائدين  بتواضع  أوج��اره��م،  إل��ى  الفريسيون 

إلى مذود المسيح. 
¶¶¶

الله ليس غنيًا
ال��ف��ق��ر، ه���و ال�����ذي ي��ج��ع��ل ال���ن���اس ي��خ��رج��ون 
إلهًا شاطرًا  ل�"يخترعوا" ألنفسهم  "الله"،  على 
وحربوقًا يصنع المال، ويساعدهم في الحصول 
 االك���ت���ف���اء االج��ت��م��اع��ي ال���ك���ري���م. من 

ّ
ع��ل��ى ح����ق

والعبودية  الفقر  على  ي��ث��وروا  أن  ال��ن��اس   
ّ

ح��ق
واالس���ت���ب���داد. ب��ل ي��ج��ب أن ي��ف��ع��ل��وا ذل����ك. إن��ه 
ف���ي منطقتنا  األس����م����ى. وخ���ص���وص���ًا  ش��رف��ه��م 
العربية هذه، التي جعلت أنظمُتها من شعوبها 
في  ال��ذب��ح،  إل��ى  تقاد  مستعَبدة  فقيرة  أغنامًا 

أشكاله كافة. 
ل��ك��ن "ال���ل���ه" ال يمكنه أن ي��ك��ون غ��ن��ي��ًا. إن��ه 
"ف��ق��ي��ٌر" ب��ط��ب��ع��ه، ألن���ه ال���َك���َرم م��ط��ل��ق��ًا. وح��ي��ث 
المطلق  الغنى  ه��ن��اك  المطلق،  ال��َك��َرم  ينوجد 
يه. وه��م 

ّ
إل���ى مستحق  

ً
ال���ذي ي��ذه��ب س��واس��ي��ة

ُي��ع��ق��ل أن ي��ك��ون "ال��ل��ه"  ال��ن��اس مطلقًا. ف��ه��ل 
غنيًا، في حين يرى تحته هذه الجموع البشرية 
التي يلتهمها الجوع والعوز والتشرد والمرض، 
ف��ت��روح تنتفض ع��ل��ي��ه، ألن���ه "ف��ق��ي��ر"، وت���روح 
ت��ال��ي��ًا، ت��ص��ط��ن��ع ل��ن��ف��س��ه��ا إل��ه��ًا غ��ن��ي��ًا ُي��س��ِك��ت 

جوعها األبدي إلى العدالة؟
عبثًا تبحثون، أيها الناس، عن إلٍه غني. الله 

ليس غنيًا.
¶¶¶

هذا ليس إلهنا
العربي،  الشرق  أهلنا في  ال��ذي يتقاتل  الله 

باسمه، ليس إلهنا. 
ال��ل��ه، ال ن��ص��ل إل��ي��ه ب��ال��ق��ت��ل. وه���و بالتأكيد 

ليس قاتاًل. 
 له.

ٌ
 قتٍل هو نفٌي لله، وهو قتل

ّ
كل

akl.awit@annahar.com.lb
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24  على شاطئ الثانية واألربعين 

21-20  من النمرود الى تدمر 
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الله ليس قاتالً
هذه االفتتاحية مكّرسة لـ"المؤمنين"، على اختالف أنواع إيمانهم، وخصوصًا منهم الذين يعتقدون أن الله يمكن أن يقتل، 
أو يمكن أن ينحاز إلى مباهج الدنيا، أو أن يكون غنيًا. هذا كّله أناقشه، وألفت إليه، في غمرة ما تشهده حياتنا البشرية 
مطلقًا، وحياتنا الشرقية على وجه الخصوص، من استبداد سياسي وأمني ومجتمعي، وظلم وقهر وانعدام مساواة و... 

فقر مدقع. 

"الله"، لسمير صايغ.
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درس يف املسيحية الشرقية

األب جورج مّسوح

أث��ن��اء ال��ح��روب ال��م��ت��ع��ّددة االس���م ال��ت��ي وقعت 
تنتِه  ول�ّما   1975 العام  منذ  لبنان  أرض  على 
بعد، تكاثرت المزارات المسيحّية على الطرق 
وف���ي األح��ي��اء ال��داخ��ل��ّي��ة. ك���ان ال��اف��ت حينها 
ا يذبح 

ً
تماثيل لمار إلياس تصّوره حامًا سيف

ستحاول  المقالة  ه��ذه  الوثنّيين.  الكهنة  به 
م���ق���ارب���ة ه����ذا ال���م���وض���وع م���ن م��ن��ظ��ار ت��داخ��ل 
العوامل الدينّية والسياسّية واالجتماعّية في 
خدمة الدعاية ألهداف شّتى معظمها مخالف 

له شخصّية يسوع المسيح.
ّ
 ما تمث

ّ
لكل

مع  وأيقوناته،  إلياس  م��ار  تماثيل  انتشار 
السيف، عمره ليس من عمر الحروب اللبنانّية. 
ب��ل ي��ع��ود إل���ى أزم���ان ب��ع��ي��دة، وال س��ّي��م��ا أث��ن��اء 
المسيحّيين في  ت��ه��ّدد  ك��ان��ت  ال��ت��ي  األخ��ط��ار 
إّبان  االنتشار  لهذا  وكان  وبقائهم.  وجودهم 
ال��ح��روب ف��ي لبنان وظ��ائ��ف ع��ّدة، منها حاجة 
شرعّية  تبريرات  إلى  المسيحّية  الميليشيات 
من  ب��ه  تقوم  لما كانت  المسيحّي  ال��ت��راث  م��ن 
المسيح  أّن  الميليشيات  أفعال. وجدت هذه 
للقتال،  دع��اي��ت��ه��ا  ف��ي  ينفعانها  ال  وص��ل��ي��ب��ه 
ا  ف��وج��دت ف��ي سيف م��ار إل��ي��اس س��ن��ًدا شرعّيً
في حروبها الداخلّية مع المسلمين، لبنانّيين 

وغ��ي��ر ل��ب��ن��ان��ّي��ي��ن، ووج�����دت في 
 
َ
ذب�������ح م�������ار إل������ي������اس ك���ه���ن���ة

ال��ب��ع��ل م��ا ت��ب��ّرر ب��ه ذبحها 
ألعدائها.

 ال����س����ي����ف م���ك���ان 
ّ

ح������ل
ب���ق���ي  وإن  ال������ص������ل������ي������ب، 

ال��ص��ل��ي��ب ه��و ال��ش��ع��ار. أّم���ا سائر 
الناس الخائفين على مصيرهم، فوجدوا 
 رجل من رجال الميليشيات مار 

ّ
في كل

عنهم  يدافع  كي  الله  أرسله  آخر  إلياس 
ف���ي وج���ه األع�����داء ال���ذي���ن ي���ري���دون ال��ق��ض��اء 

على وجودهم وعلى دينهم. بلغ األمر بالناس 
في  تنفع  ال  الصليب  لغة  أّن  اع��ت��ق��اده��م  ح��ّد 
أزمنة الحرب. ما ينفعهم هو سيف مار إلياس 

وشجاعته.
ال��م��س��ي��ح��ّي��ون، هو  ع��ن��ه  م��ا يتغافل  أّن  ب��ي��د 

إلياس اكتشف بعدما  أّن مار 
أع���م���ل ال��س��ي��ف ف���ي رق���اب 
الله  أّن  الوثنّيين  الكهنة 
ال ي��ح��ّب ال��ع��ن��ف. "ف��ق��ال 
)م�������اك ال��������رّب إلل����ي����اس( 
 ع��ل��ى ال��ج��ب��ل 

ْ
اخ�����رْج وق����ف

أم��ام ال��رّب. ف��إذا ال��رّب عابر 
وريح عظيمة وشديدة تصّدع 
أمام  م الصخور 

ّ
الجبال وتحط

ال�����رّب، ول���م ي��ك��ن ال�����رّب في 
ال���ري���ح. وب��ع��د ال���ري���ح زل��زل��ة، 
الزلزلة.  الرّب في  ولم يكن 
وبعد الزلزلة نار، ولم يكن 
الرّب في النار. وبعد النار 
ص�������وت ن���س���ي���م ل���ط���ي���ف" 
 ،19 األّول  الملوك  )سفر 
شاء  الرؤية  هذه   .)12-11
إللياس  ُيظهرها  أن  الله 
ا، 

ً
ه ليس عنيف

ّ
كي يريه أن

 ك���ال���ن���س���ي���م 
ٌ

ب������ل ل����ط����ي����ف
الرؤية  ه��ذه  قبل  العليل. 
 
ً
ي����ق����ول إل������ي������اس: "غ����ي����رة

غ����رُت ل���ل���رّب إل���ه ال��ج��ن��ود، 
ق��د  إس����رائ����ي����ل  ب���ن���ي  ألّن 
ن���ب���ذوا ع���ه���دك، وق���ّوض���وا 
أنبياءك  وقتلوا  مذابحك، 
ب����ال����س����ي����ف، وب����ق����ي����ت أن����ا 
وح��������������دي، وق���������د ط����ل����ب����وا 

ليأخذوها". نفسي 
م���������ن ه��������ن��������ا، ت����ف����ّض����ل 
األرث��وذك��س��ّي��ة  الكنيسة 
ف��ي  إل�����ي�����اس  ت�����ص�����ّور  أن 
أيقوناتها األصيلة جالًسا 
ف����ي ال����ص����ح����راء، م��ن��ت��ظ��ًرا 
 إليه بالطعام 

ً
الغربان آتية

م����ن ل�����دن ال����ل����ه. غ���ي���ر أّن 
إلياس  يفّضلون  ال��ن��اس 
ح������ام������ًا ال����س����ي����ف ال������ذي 
يقطر دًم��ا وب��ات��ًرا رؤوس 

وإلياس  العنيف  الله  يفّضلون  البعل.  كهنة 
القاتل على إلياس التائب. يسعنا هنا القول 
إّن الناس، على المستوى الذاتّي، يريدون أن 
يكون الله وقّديسوه على مستوى شهواتهم 
وأح���ق���اده���م، ل��ذل��ك ي��ت��غ��اف��ل��ون ع���ن ال��ص��ف��ات 
ويبرزون  القّديسون،  بها  َزّين 

َ
ت التي  الحسنة 

بعدما  عنها  ت��راج��ع��وا  ال��ت��ي  نقائصهم  ب��ع��ض 
كشف الله لهم ذاته ومحّبته للبشر.

هذا األمر ال يقتصر على النبّي إيلّيا وحده، بل 
فالقّديس  القّديسين.  من  إلى سواه  يتعّداه 
��ى عن 

ّ
ج���اورج���ي���وس، ق��ائ��د ال��ج��ن��د ال����ذي ت��خ��ل

ساحه من أجل أن يشهد للمسيح وكنيسته 
المؤمنون بسوى صورة  بدمه وحياته، ال يراه 
بالرمح  ي���ذود عنهم  ال���ذي  ال��م��ح��ارب  ال��ج��ن��دي 
انتشرت  المغولّي،  الغزو  إّب��ان  ففي  وال��ت��رس. 
أيقونة للقّديس جاورجيوس في باد العراق 
جندًيا  برمحه  وق��ات��ًا  حصانه  ممتطًيا  له 

ّ
تمث

في  كما  الشّر،  رم��ز  التّنين،  من  عوًضا  مغولًيا 
التقليدّية. أيقونته 

ع�����وض أن ي���رت���ق���ي ال���م���ؤم���ن���ون إل�����ى م��ث��ال 
على  القّديسين  يجعلون  نراهم  القّديسين، 
م���ث���ال���ه���م. ف���ج���اورج���ي���وس ي���س���ان���د م��س��ي��ح��ّي��ي 
ديمتريوس  والقّديس  المغول،  ض��ّد  ال��ع��راق 

يقاتل في صفوف اليونانّيين ضد األتراك 
ال���ع���ث���م���ان���ّي���ي���ن... ف���ي���م���ا ن���رى 
إل��ي��اس ي��ذه��ب إل��ى أرم��ل��ة من 

"ص��رف��ت ص��ي��دا" ل��ي��س��اع��ده��ا، 
ع��ل��ًم��ا أّن أرام���ل ك��ث��ي��رات ك��ّن في 
ق��وم��ه إس���رائ���ي���ل. إل���ي���اس ت��ج��اوز 
ال��ح��دود ال��ج��غ��راف��ّي��ة، ف��ال��ل��ه ليس 

ح���ك���ًرا ع��ل��ى ق����وم م���ن دون 
ق������وم. ال���ل���ه ال ي��ق��ات��ل 
ق�������وًم�������ا، دف�������اًع�������ا ع��ن 
أه���ل  أو  آخ��������ر،  ق������وم 
دي�����ان�����ة دف������اًع������ا ع��ن 
أه���ل دي���ان���ة أخ���رى. 

وال  عنصرّيين  ليسوا  وأب����راره  وق��ّدي��س��وه  ال��ل��ه 
 

ّ
ط��ائ��ف��ّي��ي��ن وال م��ذه��ب��ّي��ي��ن. ال��ل��ه أك��ب��ر م��ن ك��ل

ه��وّي��ة ي��ح��اول ال��ب��ش��ر أن ي��ح��ص��روه ف��ي��ه��ا. أّم��ا 
معظمهم فيريدون تصويره مع السيف فقط.

الله  أّن  د 
ّ
المقّدس يؤك الكتاب  أّن  صحيح 

 إنسان 
ّ

وح��ده ه��و ال��ق��ّدوس، لكّنه ي��دع��و ك��ل
إلى بلوغ القداسة في حياته: "بل على مثال 
ال���ق���ّدوس ال����ذي دع���اك���م، ك���ون���وا أن��ت��م أي��ًض��ا 
تب كونوا 

ُ
ه ك

ّ
ه، فإن

ّ
قّديسين في تصّرفكم كل

القّديس  )رسالة  ق��ّدوس"  أنا  ي 
ّ
فإن قّديسين 

نفسه  ب��ط��رس   .)16-15  ،1 األول�����ى  ب��ط��رس 
ي��ذه��ب أب��ع��د م��ن ذل��ك ح��ي��ن ي��دع��و المؤمنين 
إلى أن "يصيروا شركاء في الطبيعة اإللهّية" 
م��ش��ارك��ة   .)4  ،1 ال���ث���ان���ي���ة  ب���ط���رس  )رس����ال����ة 
 
ً
متاحة تكن  لم  اإللهّية  الطبيعة  في  اإلنسان 

��ا؛ 
ً
إن��س��ان وي��ص��ب��ح  ال��ل��ه  كلمة  يتجّسد  أن  ق��ب��ل 

صار  س 
ّ
المتأن اإلل��ه  المسيح  يسوع  فبفضل 

في إمكان اإلن��س��ان، وف��ق التراث اآلب��ائ��ّي، أن 
اإلل��ه  الكلمة  ص���ار  ك��م��ا  إل��ًه��ا،  بالنعمة  يصبح 

ا.
ً
األزلّي بالحقيقة إنسان

��س��ب��ت ال���ق���داس���ة إل����ى ال��ب��ش��ر ف��ه��ذا ال 
ُ
إذا ن

��ه��م ك��ان��وا م��ع��ص��وم��ي��ن ع��ن الخطيئة 
ّ
أن ي��ع��ن��ي 

إليهم  نسب 
ُ
ت ه��ي  ب��ل  الخطأ،  م��ن  منّزهين  أو 

 
ّ

��ه��م خ��ط��أة ف��س��ع��وا ب��ك��ل
ّ
��ه��م ق��د أدرك�����وا أن

ّ
ألن

ليس  القّديس  التوبة.  إلى  وقّوتهم  قدرتهم 
االبتعاد  وق���ّرر  أق��ّر بخطاياه  ال��ذي  س��وى ذاك 
عنها وسلك طريق التوبة وتقّدم فيها. لذلك 
توّجه الرسول بولس في رسائله إلى 
ع��م��وم ال��م��ؤم��ن��ي��ن األح���ي���اء م��س��ّم��ًي��ا 
على سبيل  بالقّديسين  إّياهم 
الجهاد  ه��ي  القداسة  ال��رج��اء. 
اليومّي الدائم، على الرغم من 
سبيل  في  الكثيرة،  السقطات 
عيش الخيرات اآلتية في عالمنا 

الحاضر.
م���ن ه��ن��ا، ت����درك ال��ك��ن��ي��س��ة أّن 
ا  استثنائّيً أم���ًرا  ليست  ال��ق��داس��ة 
���ا ي��ف��وق 

ً
����ا، ول��ي��س��ت ح���دث

ً
أو ط����ارئ

ب���ل ه���ي دع����وة مفتوحة  ال��ط��ب��ي��ع��ة، 
 البشر. والقّديسون هم الدليل 

ّ
لكل

 إنسان، مهما 
ّ

الساطع على قدرة كل
ارتكب من خطايا وآث��ام، أن يصبح 
الله. فسلسلة  قّديًسا بمؤازرة نعمة 
واللصوص  ال��زن��اة  تضّم  القّديسين 
وال����ق����ت����ل����ة وس������واه������م م�����ن م��رت��ك��ب��ي 
ك��ان��ت  ت���وب���ت���ه���م  أّن  غ���ي���ر  ال���ك���ب���ائ���ر، 
 ما اقترفوه 

ّ
إل��ى ح��ّد محو ك��ل عظيمة 

ن��م��اذج  ه���م  ا، 
ً
إذ ال���ق���ّدي���س���ون،  ����ا. 

ً
آن����ف

من  ييأسون  ال  المؤمنين  تجعل  حّية 
رح��م��ة ال��ل��ه، وق����ادرون أي��ض��ًا ع��ل��ى مثال 
أّما  قّديسين.  أن يصبحوا  َمن سبقوهم 
االن��ت��ف��اع م��ن س��ي��ر ال��ق��ّدي��س��ي��ن فيكون 
��خ��اذه��م ق���دوة ف��ي سبيل ب��ل��وغ م��ا بلغه 

ّ
ب��ات
هؤالء.

بعضهم لم يكتِف بتوظيف مار إلياس في 
مشروعه السياسّي أو العسكرّي، بل ذهب إلى 
التراث  اإلله في  والدة  مريم،  استعمال صورة 
النقية، رمز السام  المسيحّي، مريم الطاهرة، 
��ف��ه��ا في 

ّ
وال���وداع���ة وال���رح���م���ة... ووظ

حربه وانتقامه من األعداء. فاألب 
أحد  ش��ه��ادة  أدرج  ت��وم سيكينغ 
المواطنين اللبنانّيين في دراسته 
ال��ن��ق��دّي��ة، "ال����زرع ال��ط��ّي��ب وال����زؤان 
ف���ي ب���ع���ض ال���م���م���ارس���ات ال��دي��ن��ّي��ة 
"ما  لبنان" )في كتاب  الشعبّية في 
ه���و إل����ه����ك؟"، م���ن���ش���ورات ج��ام��ع��ة 
ال�����ق�����ّدي�����س ي�����وس�����ف، ب����ي����روت، 
1994(. مفاد هذه الرواية 
أّن أحد المؤمنين، "وكان 
ش��دي��د ال��ت��ع��ّب��د ل��ل��ع��ذراء. 
وق���د ح���دث أث���ن���اء ال��ح��رب 
قتل  أن   )1976-1975(
ب���ع���ض ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ّي��ي��ن 
أخاه في طرابلس، فنوى 
االن���ت���ق���ام ألخ���ي���ه وط��ل��ب 
الحصن  سّيدة  مساعدة 
إلت���م���ام ق���ص���ده، وذه���ب 
لزيارتها في إهدن وقّدم 
��ا م����ن ال���م���ال، 

ً
ل���ه���ا م��ب��ل��غ

قفل  التالي  اليوم  وف��ي 
راج����ًع����ا. وق����د اس��ت��ط��اع 
ع��ل��ى إث����ر ه����ذه ال���زي���ارة 
��ق م���ن ه��وّي��ة 

ّ
أن ي��ت��ح��ق

ق���ت���ل���ة أخ���ي���ه األرب����ع����ة، 
��ه��م وع���اد 

ّ
ف��ق��ت��ل��ه��م ك��ل

أت���ى سالمً�ا  ح��ي��ث  م��ن 
د الراوي 

ّ
ى". يؤك

ً
معاف

أّن "ال��ع��ذراء ه��ي التي 
س��اع��دت��ه ع��ل��ى م��ا ق��ام 
ب���ه، ف��ه��ي ت��ح��ّب أه��ل 
بوجه  المنطقة  ه��ذه 

خاّص.
ن����ع����م، ث����ّم����ة إغ�����واء 
ش��دي��د ل���دى ال��ن��اس 
ي����������ق����������وده����������م إل���������ى 
ال����س����ع����ي الح����ت����ك����ار 
ال����ل����ه وال���ق���ّدي���س���ي���ن 
وم����ص����ادرت����ه����م، ب��ل 
ل����ت����وظ����ي����ف����ه����م ف���ي 

س��ب��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق م���آرب���ه���م وأح���ام���ه���م وب���ل���وغ 
أع��اه سوى  ال��رواي��ة  وم��ا  وأمانّيهم.  شهواتهم 
ن���م���وذج ع���ن رواي�������ات ش��ع��ب��ّي��ة ك��ث��ي��رة ت��ش��ّوه 
للقّديسين.  المثالّي  والسلوك  النقية  السيرة 
فمريم، الباّرة الوديعة، ال يمكن أن تصبح ابنة 
الطائفة أو ابنة المنطقة أو القبيلة أو العائلة، 
وأن ترشد ساعًيا إلى االنتقام إلى قتلة أخيه، 

فتصبح شريكة في الجريمة!
الجميع. ليس ثّمة  لقد أص��اب ه��ذا اإلغ��واء 
َم���ن ه���و أف��ض��ل م���ن اآلخ���ري���ن! ال��ج��م��ي��ع سقط 
واألب���رار.  والقّديسين  الله  احتكار  غ��واي��ة  ف��ي 
واإلس��ام��ّي��ة،  المسيحّية  وال��ت��ّي��ارات  األح����زاب 
"الله  أّن  تجاهر  باتت  مذاهبها،  اختاف  على 
ما  خدمتنا"...  في  و"الله  لنا"،  و"الله  معنا"، 

عاد الله إله أحد، بات خادًما ألهواء خلقه!
ا  ا منهجّيً

ً
لذلك، يخطئ َمن يظّن أّن ثّمة فرق

مذهبّيين  أو  طائفّيين  حزبين  بين  ا  ذهنّيً أو 
إلى ديانتين مختلفتين. ليس ثّمة  ينتسبان 
فرق بنيوّي بين مسلم ينتمي إلى حزب مذهبّي 
وب���ي���ن م��س��ي��ح��ّي ي��ن��ت��م��ي إل����ى ح����زب ط��ائ��ف��ّي. 
وبتاريخه  اإليمانّية  برموزه  يستنجد  فكاهما 
ال��دي��ن��ّي ف���ي س��ب��ي��ل ت��ث��ب��ي��ت م��ري��دي��ه وإغ����واء 
المزيد من أبناء الطائفة أو المذهب لانضمام 
إليه. ال أحد منهما يرتدع عن استعمال الدين 
وأبهى ما فيه من أجل الدعاية، وال سّيما في 
أوان االنتخابات واستجداء أصوات الناخبين.

أن يستعمل حزٌب طائفّي أسماء مؤّسسيه 
ريه في الدعاية لنفسه، 

ّ
وكبار سياسييه ومنظ

الله  أسماء  استعمال  لكّن  طبيعّي.  أمر  فهذا 
ال��ح��س��ن��ى وص���ور ال��س��ّي��د ال��م��س��ي��ح وأّم����ه م��ري��م 
الدعاية  وأيقوناتهم في  القّديسين  وتماثيل 
الحزبّية فا يسعنا اعتباره إاّل تعّدًيا على رموز 
جامعة ال تنتمي إلى فئة دون أخرى. فالمسيح 
أكبر من أن تحضر صورته على دعاية حزبّية، 
أن يتساوى ورج��ال سياسة وفكر  م��ن  وأك��ب��ر 
ومريم  محازبيهم.  نظر  في  شأنهم   

ّ
ج��ل مهما 

ال��ن��اص��ع��ة العفيفة أع��ظ��م م��ن أن  ال��م��رأة  ه���ذه 
يقحمها حزب في دنس هذا العالم، هي التي 
 ما 

ّ
ع��ن ك��ل ب��ت��واًل منقطعة  أن تبقى  اخ��ت��ارت 

خ نقاء روحها.
ّ
يمكن أن يلط

م��ا قلناه  اآلن  ون��ك��ّرر  م��ن��ذ ش��ه��ر،  ل��ق��د قلنا 
���ن���ا، ن��ح��ن ال��س��اع��ي��ن إل����ى فصل 

ّ
م��ع��ت��ذري��ن، إن

الدين  الدين والدولة، ما بين  حقيقّي ما بين 

الجموع  اقتحام  منظر  أزعجنا  قد  والسياسة، 
ل��م��ج��ل��س ال���ن���واب ح��ام��ل��ي��ن ت��م��ث��ال ال��ق��ّدي��س��ة 
م���ري���م. ث��ّم��ة إص�����رار ل���دى ب��ع��ض��ه��م ع��ل��ى إب��ق��اء 
البغيض الذي لم يجّر سوى  الطائفّي  النظام 
 .

ّ
األقل على  قرنين  منذ  رؤوسنا  على  الويات 

وم���ا االع���ت���داء ال����ذي ت���ّم ع��ل��ى م��ج��ل��س ال��ن��واب 
���ن���ا ن���وغ���ل أك��ث��ر 

ّ
س����وى إش�����ارة واض���ح���ة إل����ى أن

نسعى  أن  ع��وض  الطائفّي  الخيار  في  فأكثر 
إلى القضاء عليه سريًعا.

نعم، زاد إحباطنا، نحن الساعين إلى الدولة 
ال���م���دن���ّي���ة، دول����ة ال��م��واط��ن��ة وال���ق���ان���ون، حين 
ي من أجل انتخاب رئيس 

ّ
شاهدنا الجموع تصل

ل��ل��ج��م��ه��ورّي��ة، ع���وض أن ت��ط��ال��ب، ب��ال��وس��ائ��ل 

ال��ش��رع��ّي��ة ال��م��ت��اح��ة وب���ال���ت���ظ���اه���رات ال��وط��ن��ّي��ة 
وباإلضرابات، بتأمين الكهرباء والماء والطبابة 
الصّحّي  والضمان  المّجانّي  والتعليم  المّجانّية 
الجموع  كانت  ه��ل  ث��ّم  الشيخوخة...  وض��م��ان 
أجل  م��ن  م��ري��م  م��ع  ي 

ّ
لتصل م��ث��ًا،  المسيحّية، 

ال��وزراء لو كان  تعيين رئيس )سّنّي( لمجلس 
موقعه  ف��ي  )م��ارون��ّي(  للجمهورّية  رئيس  ثّمة 

وكانت المشكلة في اختيار رئيس للوزراء؟
ي��س��وده تناٍم  ال��راه��ن  ال ري��ب ف��ي أّن عالمنا 
ث��ّم��ة ديانة  ول��ي��س  ال��دي��ن��ّي،  للتطّرف  َم��رض��ّي 
والتطّرف  ُمعٍد،  فالوباء  المتطّرفين.  من  تخلو 
زي��ًت��ا على  ن��اره  التطّرف ويسكب على  ي��ن��ادي 
زي���ت. وه���ذا ال��ت��ط��ّرف ل��ه وج��ه��ان: وج��ه عنفّي 

 َمن يخالفها 
ّ

تمارسه بعض الجماعات ضّد كل
يقتصر  سلمّي  ووج��ه  المذهب،  أو  الدين  في 
ع��ل��ى ال��ت��م��ّس��ك ب��ظ��اه��ر ال���ش���رائ���ع وال��ق��وان��ي��ن 
لروحها  جلّي  إه��م��ال  م��ع  والشعائر  والطقوس 

وجوهرها.
 م��ا ي��ج��ري ف��ي ب��ادن��ا 

ّ
ا، ف��ي ظ���ل

ً
ن��ش��ه��د، إذ

م���ن ح������وادث وت�����ط�����ّورات، ه��ي��م��ن��ة ل��ل��ت��ّي��ارات 
ال����م����ت����ش����ّددة ع����ل����ى ال����م����س����اح����ات ال���وط���ن���ّي���ة 
والسياسّية واالجتماعّية. أّما ما ينجم عن ذلك 
َم��ن ال ح��ول لهم وال ق���ّوة، وخ��وف   ل��دى 

ٌ
فقلق

ي���ؤّدي  ه���ذا  ال��م��ص��ي��ر.  وع��ل��ى  المستقبل  ع��ل��ى 
لدى هؤالء إلى التقوقع على الذات، واالنعزال 
عن  واالن��ك��ف��اء  وال��ن��اس،  المجتمع  قضايا  ع��ن 
ال��م��ش��ارك��ة ال��وط��ن��ّي��ة وال��س��ي��اس��ّي��ة، واالن��ض��واء 
ال���ح���ص���رّي ت��ح��ت س��ق��ف ال���ه���وّي���ة ال��دي��ن��ّي��ة أو 

الطائفّية.
المسيحّيون العرب ليسوا في منأى من هذا 
الوباء، وباء التشّدد. فثمة "سلفّية" مسيحّية، 
باسم  ظهرانينا  بين  تنمو  اآلن،  إل��ى  سلمّية 
المحافظة على الهوّية الدينّية. وال تخلو هذه 
التمّسك  أي  ال��ف��ّري��س��ّي��ة،  ال����روح  م��ن  السلفّية 
بحروفّية النصوص الدينّية التراثّية، من كتاب 
��ف��ات آب��ائ��ّي��ة وأق�����وال ره��ب��ان��ّي��ة، 

ّ
م��ق��ّدس وم��ؤل

ال��ن��ص��وص  ب���م���ق���اص���د ه�����ذه  م����ن دون األخ������ذ 
ومقتضياتها اإليمانّية، وبالسياقات التاريخّية 
التي تفرض ذاتها على  والظروف االجتماعّية 

 جيل من األجيال.
ّ

كل
من سمات هذه "السلفّية" الناشئة، احتكار 
والغيرة  والتقوى  الدينّية  والمعرفة  الحقيقة 
على اإليمان والتفسير الوحيد الصحيح للكام 
أّما َمن يخالف بعض اآلراء "السلفّية"  اإللهّي. 
وال  الباطل،  في  ويحيا  بالحقيقة،  جاحد  فهو 
يقارب التقوى، ويفّرط باإليمان، وينحرف عن 
التفسير الصحيح... هو كافر غارق في الضال 

المبين، وغير مهتٍد بنور النهج األمين.
من هنا، يأتي الحديث عن االنفتاح األصيل 
ال��ت��راخ��ي وال��م��س��اوم��ة واالن��ف��اش.  البعيد ع��ن 
ر ف��ي اإلي���م���ان ال����ذي ال 

ّ
ه���ذا االن��ف��ت��اح ال��م��ت��ج��ذ

يخشى من مواجهة التحّديات والمصائر بعزم 
المسيحّية، في  قوّي وإرادة صلبة. فالشهادة 
والمزيد  التشّدد  عبر  ق 

ّ
تتحق ال  ال��ع��رب،  دي��ار 

من التزّمت، وال عبر أنواع ممجوجة من التلفيق 
إلى  ال��دع��وة  تعني  لألصالة  فاألمانة  ال��ك��اذب. 

لمناسبة عيد مار إلياس )20 تّموز( انتشرت األسبوع الفائت على مواقع التواصل 
االجتماعّي صور القّديس حاماًل سيًفا يقطر دًما، ذابًحا به وباتًرا رؤوس كهنة البعل 

ا هو لماذا يهمل المسيحّيون نشر صور مار إلياس  الوثنّيين. السؤال الذي يطرح نفسه تلقائيًّ
األكثر انسجاًما مع التراث المسيحّي، وال سّيما مع الصليب، لصالح صور ُتبرز مار إلياس كأّنه 

عضو في إحدى المنظّمات اإلرهابّية يذبح أعداءه بوحشّية نافرة؟

لقد أصاب إغواء احتكار الله 
وقّديسيه الجميع. ليس ثّمة َمن هو 

أفضل من اآلخرين! الجميع سقط 
في غواية احتكار الله والقّديسين 

واألبرار. األحزاب والتّيارات المسيحّية 
واإلسالمّية، على اختالف مذاهبها، 
باتت تجاهر أّن "الله معنا"، و"الله 
لنا"، و"الله في خدمتنا"... ما عاد 

الله إله أحد، بات خادًما ألهواء 
خلقه!

الشهادة المسيحّية، في ديار العرب، 
ال تتحّقق عبر التشّدد والمزيد من 

التزّمت، وال عبر أنواع ممجوجة من 
التلفيق الكاذب. وهي ال تعني 
التقّيد بظاهر الشرائع والشعائر 

وحسب، بل السلوك بموجب المحّبة 
والرحمة والسالم والتآخي... والتزام 

قضايا الوطن والمجتمع واإلنسان
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اتهمت "كتلة الرافدين" المسيحية في مجلس 
النواب العراقي "ميليشيات" خارجة عن القانون 
واح����زاب����ا دي���ن���ي���ة، ل���م ت��س��م��ه��ا ف���ي ال���ب���ي���ان ال���ذي 
م��ن��ازل المسيحيين  ع��ل��ى  ب��االس��ت��ي��اء  أص���درت���ه، 
بغداد. كان  العاصمة  وخطفهم وتهديدهم في 
قد  الربيعي  محمد  بغداد  محافظة  مجلس  عضو 
المسيحيين  بيوت  من  المئة  في  أن 70  كشف 
المهاجرين والمهّجرين من بغداد "تم االستياء 
عليها م��ن ق��ب��ل ج��ه��ات م��ت��ن��ف��ذة، وج����رى ت��زوي��ر 
ملفات هذه الدور في دوائر التسجيل العقاري". 
أضافت مصادر صحافية "إن األمر يتجاوز حدود 
البصرة  إل��ى  الموصل ش��م��ااًل،  م��ن  ب��غ��داد ويمتد 

جنوبًا".
ِهْمنا. 

َ
ف "داع���ش"،  فقه  الموصل،  ف��ي  ط��ّي��ب! 

أيُّ فقٍه في بغداد والبصرة؟ أيُّ فقٍه في بغداد 
التي تضيء سماءها قباب اإلمام موسى الكاظم، 
وتتشامخ فيها مآذن اإلمام أبي حنيفة؟ أيُّ فقٍه 
في البصرة التي كان "قارئها أقرأ الناس، وعابدها 
ومتصدقها  الناس،  أعلم  وعالمها  الناس،  أعبد 
أع���ظ���م ال���ن���اس ص���دق���ة"؟ أيُّ ف���ق���ٍه ف���ي ال��ك��وف��ة 
والنجف وكرباء وغيرها من البقاع "المقدسة"؟ 
ر ب�"الفقه الديكتاتوري" للنظام 

ّ
هل علينا أن نذك

عراقيين،  ممتلكات  على  استولى  ال��ذي  السابق 
فضًا عن أرواحهم، بسبب معارضتهم السياسية 

للنظام؟ أم ب�فقهِه "القومي" الذي استولى على 
ممتلكات آخرين منهم بحّجة أصولهم اإليرانية؟

َمن أباح لكم االستياء على بيوت المسيحيين، 
وق��د م��ات نبّيكم - أال ي��زال ه��و نبّيكم؟- ودرع��ه 
 عند يهودي؟ من أباح لكم االستياء على 

ٌ
مرهونة

خذ بسيف الحياء، فهو 
ُ
أ بيوت المواطنين، و"ما 

حرام"، فكيف بالمأخوذ غصبًا؟
وا بيننا وبين 

ّ
أيها السادة، خذوا فقهكم، وخل

فقه الوطن، بتكوينه المتعدد، وبإرثه الحضاري 
���ْي���ب رؤوس���ن���ا، 

َ
ال��م��ت��ن��وع، ف��ق��د ل��ب��س��ن��ا وال���ل���ه، ش

حيث بلغ األمر بكم حّد طمر األنهار واالستياء 
المالي  وال��ف��س��اد  ال��رش��وة  كِفكم 

َ
ت ل��م  إذ  عليها، 

ُيشبعكم  ولم  والوهمية،  المشبوهة  والصفقات 
االس��ت��ي��اء ع��ل��ى ال��ب��ي��وت واألراض�����ي ال��ع��ام��ة وغير 
ذل�����ك. ف��ف��ي م��ح��اف��ط��ة دي����ال����ى، ح��س��ب��م��ا كشف 
 صحافي، يجري "نزاٌع قانوني" منذ سبع 

ٌ
تحقيق

سنوات بين 43 من أصحاب األراضي المزارعين 
أفراد  ثاثة  من  تتكون  المتنفذين  من  وجماعة 
طوله  يبلغ  نهر صغير  على  استولت  ق��د  ك��ان��ت 
أمتار ويتفرع من نهر  380 مترًا وعرضه ثمانية 
ديالى. طمرته الجماعة لُتجبر في ما بعد الكثير 
من أصحاب األراضي المجاورة على ترك أراضيهم 
ها، ثم أنشأت  بعدما فقدوا المصدر الرئيسي لريِّ
ال��ج��م��اع��ة ال��م��ت��ن��ف��ذة وح����دات سكنية ع��ل��ى تلك 

كله  ذل��ك  آخ��ري��ن.  لمواطنين  وباعتها  األراض����ي 
 ص��م��ت ال��س��ل��ط��ات االت���ح���ادي���ة وال��م��ح��ل��ي��ة 

َ
وَس�����ط

نقول  المتنفذين.  لجم  عن  وعجزها  والقضائية 
ب: "لو دامت لغيرَك ما وصلت إليك"، 

ّ
لكل متغل

ون��ق��ول ل��ل��م��واط��ن ال��ع��راق��ي ال��م��غ��ل��وب ع��ل��ى أم���ره، 
وخصوصًا المسيحي: هذا وطُنك، فتمسك بفقه 
��ب وس��ط��وة ال��م��ل��ي��ش��ي��ات، ال 

ّ
ال���وط���ن، ف��ق��ه ال��ت��غ��ل

محالة، زائان.

وصايا في غير المسلمين
حديث نبوي: "أال َمن ظلم ُمعاَهدًا أو انتقصه 
فه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيِب 

ّ
أو كل

نفٍس فأنا حجيجه يوم القيامة".
قال الخليفة أبو بكر يوصي القادة الفاتحين: 
"س����وف ت��م��رون ب���أق���واٍم ق��د ف���ّرغ���وا أن��ف��س��ه��م في 

الصوامع، فدعوهم وما فّرغوا أنفسهم له".
وهو على فراش الموت، بعدما طعنه أبو لؤلؤة، 
 لمن 

ً
ترك الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وصية

سيخلفه من الصحابة الستة الذين جعل الشورى 
الله وذمة  "... وأوص��ي��ِه بذمة  ج��اء فيها:  فيهم، 
إاّل  فوا 

َّ
ُيكل وأاّل  بعهدهم،  لهم  يوفي  أن  رسوله 

طاقتهم". 
راج، ورد في "نهج 

َ
في كتاٍب إلى عّماله على الخ

من  الناَس  نِصفوا 
َ
"أ علي:  اإلم��ام  الباغة"، كتب 

حِشموا )أي ال 
ُ
أنفسكم واصبروا لحوائجهم، وال ت

حاجته،  عن  )فتمنعوه(  أحدًا  فُتغِضبوا(  خِجلوا 
ُ
ت

 أحٍد 
َ

نَّ مال َمسُّ
َ
لبته )...( وال ت

ُ
وال تحبسوه عن ط

، وال ُمعاَهٍد".
ٍّ

من الناس مصل

الله  ع��ب��د  الخليفة  أوص���ى  بقليل  وف��ات��ه  ق��ب��ل 
المأمون أخاه المعتصم وهو يعهد إليه بالخافة 
م���ن ب���ع���ده ق����ائ����ًا: "ي����ا أب����ا اس���ح���ق، )...( اع��م��ل 
بالخافة، إذا طوقكها الله، عمل المريد، الخائف 
من عذابه وعقابه، وال تغتر بالله ومهلته، فكأْن 
 
َ
ن���زل ب��ك ال��م��وت. وال تغفل أم���ر ال��رع��ي��ة. ال��رع��ي��ة

الُملَك بهم وبتعّهدك  العّوام! فإن  العّواَم   !
َ
الرعية

وفي  فيهم  ال��ل��َه  ال��ل��َه  لهم.  والمنفعة  المسلمين 
غيرهم من المسلمين!".

¶¶¶

على الرغم من شاشة شرق المتوسط السوداء 
ك��م��ا ن��راه��ا ه���ذه األي�����ام، أو ال��دم��وي��ة ال��ح��م��راء إذا 
أردن���ا، ف��إن أص��وات��ًا تنطق بالحق األب��ي��ض، ال بد 
من إلقاء المزيد من الضوء عليها ومتابعتها بعد 
الثناء عليها. العّامة الشيخ الدكتور عبد اللطيف 
م، رئيس ديوان الوقف السّني في العراق،  اِلْهَميِّ
أك��د خ��ال زي��ارت��ه أخ��ي��رًا لمحافظة ك��رك��وك "إن 
الثقافة  م��ن  أص��ي��ًا  ًا  ج��زء يشكلون  المسيحيين 
 جزٍء منهم يشكل 

َ
العراقية والعربية، وإن خسارة

 للمسلمين حيث تصبح مدنهم با ثقافة 
ً
خسارة

كونية"   
ٌ
س��ّن��ة "التعددية  أن  رأى  وإذ  متنوعة"، 

شدد على ضرورة "الحفاظ على األقليات كونها 
ًا أصيًا من الشعب العراقي"، وانتقد "خطاب  جزء
ه ال يزال خطابًا مأزومًا ومترهًا في 

ّ
رجال الدين ألن

ال��م��دارس الدينية، وه��و ما يتطلب إع��ادة النظر 
ب���ه وااله���ت���م���ام ب��اإلن��س��ان ف���ي م��واج��ه��ة التكفير 
والتطرف وتأكيد المساواة والكرامة اإلنسانية".

تمّسكوا بفقه الوطن
جواد الساعدي

رّشة ملح

هل تساءلتم، رغم كل ما قيل وُيقال، ما الذي 
يجمع بين "حزب الله" والنائب ميشال عون، 
على  االستراتيجية،  عاقتهما  دوام  س��ّر  وم��ا 
الحليفين؟  القطبين  جانب  من  وصفها  ح��ّد 
ال��ى دع��م ع��ددي  تفترضون أنها حاجة ع��ون 
وم��ن��اط��ق��ي ل��ي��ب��رز ب���وزن���ه ال��م��رت��ج��ى، أو حاجة 
الحزب الى غطاء مسيحي يضفي عليه شرعية 
اقتناع  هو  ربما  أو  المذهبية،  ف صبغته 

ّ
تلط

عون، منذ أزمات خلت، أن بعبدا ال طريق اليها، 
وقد ازدحمت الطرق األخرى، إال عبر الضاحية. 
ه وارد طبعًا. ولكن، ماذا عن الجامع الثقافي 

ّ
كل

الحزب  بين  أم��ر مستغرب  أه��و  اإلثنين؟  بين 
الشيعي والجهادي وجنرال الرابية المسيحي؟ 
ف���"ح��زب ال��ل��ه"، م��ن ط��رف��ه، جعل م��ن التعبئة 
الشعبية والتجنيد قاعدة لمجتمع حرب دائم 
وت��ح��ري��ر  للمستضعفين   

ً
ن���ص���رة ال��ج��ه��وزي��ة، 

فلسطين. أّما الجنرال عون، فقد فّضل، هو، 
 عامة، صغرت 

ً
الدائم، سياسة مبدأ اإلنقاب 

المسيحيين  أم ك��ُب��رت، ح��رص��ًا على  ق��ض��اي��اه 
ودفاعًا عن حقوقهم المهضومة، على ما يزعم. 

وعليه، فليس للمسيحيين عماد إاّل عون.
ف����إذا ك��ره��ت��م س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع، ان��ض��ّم��وا ال��ى 
"داع���ش" وجبهة  أقلقكم تنظيم  وإذا  ع��ون. 
سكم الفساد 

ّ
"النصرة"، احتموا بعون. وإذا يأ

ّيرتم 
ُ
وتاشي البنى التحتية والمؤسسات، وخ

بين البطالة والهجرة، فالجأوا الى عون. كذلك 
إذا خشَي بعضكم على موقعه مما سّميتموه 

ب�"المد الشيعي"، فما لكم إال عون.
ذل���ك أن ال���ج���ن���رال، دائ���م���ًا وأب������دًا، يمتطي 
ج��واده، كمثل جاورجيوس، وفي يده الرمح، 

ما بعبدا.
ّ
وخلفه، ال بيروت المحروسة، إن

ه��ذه ه��ي ال��ص��ورة، ف��ي ال��م��ب��دأ. أّم���ا فعليًا، 
فأين الجنرال بالضبط؟

ن 
َ

أواًل، في اإلعتماد على القائد القوي: دش
هو  كما  رسميًا،  السياسية،  سيرته  الجنرال 
معروف، في فترة متأّزمة وانتقالية، بانقاب 
السياسية،  السلطة  ع��ل��ى  ب��ع��ب��دا  ف��ي  ب��ه  ق���ام 
م��ا أفضى ب��ه، بعد ح��راك م��دّم��ر، ال��ى السفارة 
إلى  وضباطه  جنوده  وراءه  تاركًا  الفرنسية، 
ال��س��وري. وهي  أي��دي الجيش  مصيرهم على 
لم  ليتها  السياسي،  التهور  أول��ى في  أمثولة 
تكن، ال تطمئن المسيحيين الذين يفترض 
فيهم أن يؤّمنوا ظهرهم بالجنرال "القوي"، إذا 

ما أتى يوم الحشر.
ثانيًا، في أسلوب المرشح التوافقي: عكف 
ال��ج��ن��رال، منذ لحظة وص��ول��ه م��ن ب��اري��س في 
 ،

ً
العام 2005، على فتح عياراته الثقيلة، بداية

��م ال��ط��ائ��رة، ع��ل��ى آل ال��ح��ري��ري، 
ّ
وم���ن ع��ل��ى س��ل

��ت بعد دم���اء رئ��ي��س ال���وزراء 
ّ
ول��م تكن ق��د ج��ف

المغدور، ثم أخيرًا، ال آخرًا، على الرئيس تمام 
سام، متهمًا إياه بالعبث بحقوق المسيحيين، 
ع��اب��ئ بتبعات كامه  ال��ج��ن��رال، غير  وه���و، أي 
 ون��ه��اي��ة، وعلى 

ً
واس��ت��ع��دائ��ه ال��م��ّج��ان��ي، ب��داي��ة

ال��س��ّن��ة، واضعًا  المسلمين  ال��خ��ص��وص،  وج��ه 
بذلك المسيحيين، من دون رضاهم، في "بوز 

المدفع" أمام محيطهم األوسع. 
ف�����إذا ك����ان ه����ذا األس���ل���وب ي��خ��ت��زل حكمة 
ال��ج��ن��رال "ال��ت��واف��ق��ي��ة" ودي��ب��ل��وم��اس��ي��ت��ه تجاه 
يستبشروا  أن  للمسيحيين  فهل  ال��ط��وائ��ف، 
بمستقبل آمن وواعد إذا هم وضعوا يدهم في 

يده؟
المسيحيين  موقع  على  الحرص  في  ثالثًا، 
ر له 

َّ
السياسي:  بما أن كرسي بعبدا لم ُيسخ

حتى الساعة، قّرر الجنرال، وهو الحريص على 
ال��دس��ت��وري��ة، تفريغ قصر بعبدا من  األص���ول 
آخر،  عليها  يتجّرأ  لم  محتواه، مسّجًا سابقة 
دون  من  يستمر  أن  يمكن  لبنان  أن  مفادها 
ر للموارنة قد ألغي، 

َّ
رئيس، وأن المركز المسخ

أو يمكن إلغاؤه، من دون أثر ُيذكر.
الغريب ف��ي األم��ر أن ال��ج��ن��رال، وه��و العليم 
ب���ت���اري���خ ال����رئ����اس����ات، ل���م ي��خ��ط��ر ف���ي ب���ال���ه أن 
الرئيس لم ُينتخب يومًا إال وك��ان قد حصل 
المسيحيين،  ب��ق��در  المسلمين  إج��م��اع  ع��ل��ى 
وه���ذا منذ قبل اإلس��ت��ق��ال م��ع ش���ارل دب��اس 
وب��ت��رو ط���راد، ث��م اميل اده، ال��ذي أجمع عليه 
ال���ع���ام 1936 على  ف���ي  ال��م��س��ل��م��ون  ال����ن����واب 
ح��س��اب خصمه ب��ش��ارة ال���خ���وري، وص����واًل الى 
الرئيس شهاب، ثم الرئيس فرنجية الذي ما 
كان لينجح بصوت واحد، كما هو معلوم، لوال 

تأييد كمال جنباط وصائب سام له.
فالرئيس المسيحي، على عكس ما يوهم 
الجمهورية جمعاء، ولم  رئ��ي��س  ع���ون، ه��و  ب��ه 
يكن يومًا رئيسًا للمسيحيين أو لتيار منهم. 
في  وحظوظه  حساباته  الجنرال  إذًا،  فلُيِعد، 

بعبدا، إذا أحسن الحساب.
وال��ت��غ��ي��ي��ر  ال���ح���ك���وم���ي  األداء  ف����ي  راب�����ع�����ًا، 
واإلص�����اح: ف��ي م��ا ي��خ��ص ه���ذه ال��ع��ن��اوي��ن، ما 
م��ن أح��د يمكنه أن ي��زاي��د، أق��ل��ه ف��ي ال��ك��ام، 
على الجنرال عون، والعبرة طبعًا في النتائج. 
فالتغيير حتى اللحظة، على ما يبدو، يقتصر 
"التيار"،  بالصهر في قيادة  العّم  إب��دال  على 
وحتى إصاح منشود. أّما في العمل الحكومي، 
الجنرال،  عند  كثيرة  النوعي  األداء  فنماذج 
أخيرًا.  باسيل  جبران  الوزير  أداء  أقلها  ليس 
فباسيل يقدم نفسه على أنه القدوة العونية 
اليوم، ومعيارها مستقبًا. وقد خاض الجنرال، 
 الحكم أشهرًا 

ّ
كما نذكر، معارك شرسة، وشل

��ن ص��ه��ره ف��ي ال������وزارة، ول����َم ال قصر  ح��ت��ى ُع��يِّ
بسترس، لربما من نفع في العاقات الدولية 

لتعبيد طريق بعبدا.
وال  السياسية،  فرنجية  حميد  مكانة  ف��ا 
الفكري، وال مهنية فيليب  مالك  وزن ش��ارل 

تقا أو خليل أبو حمد واحترافهما، وال ذكاء 
كانت  الديبلوماسية،  وحنكته  بطرس  ف��ؤاد 
لتهّيئنا للنموذج العوني في قصر بسترس. 
مسكين فؤاد عّمون، وكان يجمع بين القانون 
واإلدارة والخبرة الديبلوماسية الرصينة، هل 
أن  الخارجية،  وزارة  أدار  حين  ليتصور،  ك��ان 
في إمكانها أن تنحدر يومًا الى هذا المستوى 
 مهنيًا، وال��ف��ظ أخ��اق��ي��ًا، كما ب��ره��ن لنا 

ّ
ال���رث

الوزير باسيل عندما تطاول على رئيس الوزراء 
في السرايا الحكومية؟

خ����ام����س����ًا، ف����ي ال����ع����اق����ة م����ع "ح�������زب ال���ل���ه" 
وم����س����ت����ق����ب����ل ال����م����س����ي����ح����ي����ي����ن: م����������اذا ي���ري���د 
األرج��ح  بإلحاح.  مطروح  س��ؤال  المسيحيون؟ 
على الظن، أنهم يريدون بديهيات المواطنة 
أن  ي��ري��دون  ال��ي��وم.  لبنان  ف��ي  البديهية  غير 
يشعروا بالطمأنينة في بلد آمن ومستقر. أن 
يكونوا مواطنين من دون تمييز، تحت سقف 
ألسباب  إَم���ا  تهجيرهم  يتوقف  أن  ال��ق��ان��ون. 
مستلزمات  تكون  أن  إقتصادية.  وإم��ا  أمنية 
الحياة األولية مؤّمنة في بلدهم، من خدمات 
لوا في انتخابات دورية 

ّ
وبنى تحتية. أن يتمث

دتها الحرب ويمّولها 
ّ
ال تستأثر بها أحزاب ول

السام،  ثقافة  مجتمعهم  تسود  أن  ال��خ��ارج. 
بحيث يتنافسون والعالم إنطاقًا من وطنهم 

ليحققوا طموحاتهم فيه.
ك���ي���ف ي���خ���ت���ل���ف ه������ذا ع����ّم����ا ي�����ري�����ده ب���اق���ي 
إذ  بينهم،  اخ��ت��اف  ال  أن  يقيني  اللبنانيين؟ 
ال��راج��ح م��ن اللبنانيين  ال��ي��ه الشطر  م��ا يطمح 
هو "تطبيع" مجتمعهم من أجل حياة مجدية 
وم��س��ت��ق��رة. ف��ي ال��م��ق��اب��ل، ه��ل ه���ذا ي��ص��ّح من 
��ق الحزب 

ّ
ي��وف ال��ل��ه"؟ إذ كيف  منظور "ح���زب 

بناء  ال��ج��ه��ادي بين مجتمع س��ام يرتكز على 
اإلقتصادي،  واإلن��ت��اج  القانون  قوامه  مستقر 
م���ن ج��ه��ة، وم��ج��ت��م��ع ح����رب، م���ن ج��ه��ة أخ���رى، 
األس��اس  يشكل  والقوانين،  للسلطات  عابر 
حة ضد عدو 

ّ
الحاضن لمقاومة عقائدية ومسل

حاضر ودائم؟ ففي هذا التضاد بين مجتمَعي 
ح�����رب وس����ل����م، ف����ي آن واح�������د، ت���ح���ت سقف 
ة تأّزم لبنان المزمن. فليشرح 

ّ
واحد، تكمن عل

الجنرال، حليف الحزب، للمسيحيين، إذًا، أين 
لهم مصلحة في توتر مستمر يترتب عليه عدم 

استقرار، وتعثر اقتصادي، وهجرة أدمغة؟
وع���ل���ي���ه، ف��ال��خ��ط��ر ال����داه����م ع��ل��ى ال��م��ج��ت��م��ع 
عدم  حلقة  ليس  منه،  والمسيحي  اللبناني، 
اإلس���ت���ق���رار وال���ب���ؤس ال��م��ف��رغ��ة ف��ح��س��ب، وم��ا 
ده من "دواع��ش" و"نصرة"، بل 

ّ
يمكن أن تول

َبنى، بشكل ممنهج،  ح��زب  أيضًا هيمنة  هو 
مجتمع حرب يقضم، في المدى األطول، كل 

ما ينافيه حتى إلغائه.
 :

ّ
س���ادس���ًا، ف���ي ال��ش��ف��اف��ي��ة ون��ظ��اف��ة ال��ك��ف

يمّيزه  عما  ع��ون  ال��ج��ن��رال  مناصري  ل��و سألتم 
يجيبون،  فسوف  السياسيين،  من  غيره  عن 
���ه. ف��ه��ذه 

ّ
����ة ح���اج���ب، ن��ظ��اف��ة ك���ف

ّ
م���ن دون رف

ال��ص��ورة راس��خ��ة ف��ي ذه���ن م��ن��اص��ري ال��ج��ن��رال 
مذ نادى"شعب لبنان العظيم" أن يأتي إليه 
أن  إال  ر لديه وتيّسر. 

ّ
بكرم أخاقه، وبما توف

موازنة الجنرال تطورت منذ ذلك الزمن الغابر 
ولم تعد تغطيتها بحاجة الى نداءات شعبية. 
الشفافية  ب��روح  ال��ي��وم،  الجنرال  فهل يفصح 
التي نادى بها، عن حساباته ومصادر تمويله؟
ال ُيعقل أن يبادر خصوم الجنرال عون في 
ما 

ّ
مساءلته عن ماليته، وإال بادلهم بالمثل. إن

الجنرال  أن  ُيفترض  ال��ذي  ال��ع��ادي،  المواطن 
له "من 

ّ
ه أن يسأل ممث

ّ
م��ن حق إل��ي��ه،  يحتكم 

أين لك هذا؟" ليكون على بّينة ممن يدين له 
هذا الممثل بوالئه. فهل هو والء للمواطن، أم 

لمن مّول فأمر؟
في ما خّص الجنرال عون، لربما ال ينطبق 
ح��س��اب ال��ح��ق��ل دائ���م���ًا ع��ل��ى ح��ص��اد ال��ب��ي��در. 
فالرجل غالبًا ما يقول بالشيء ونقيضه: نزاهة 
من دون كشف حسابات حزبه. مجلس فاقد 
مسيحي  هاجس  يستقيل.  هو  وال  للشرعية 
وال رئ��ي��س ب��ل ه��ج��رة وش���ت���ات. س��ي��ادة على 
رغم التحالف مع َمن هو فوق السيادة. طموح 
لاستثمارات وفرص العمل، وفي اآلن نفسه، 
إنقابات في السرايا وحصار من حوله ومقاومة 

على كل الجبهات.
ف��ه��ل ه����ذا ال���ت���ض���ارب ق���ائ���م ألن ل��ل��ج��ن��رال 
عقلنا  على  بة يصعب 

ّ
ومرك دة 

ّ
معق شخصية 

ال��ب��س��ي��ط ف��ه��م��ه��ا، أم ألن���ه أك���ذوب���ة، مطّيته 
في  ج��ام��ح��ة  إرادة  وم���ح���ّرك���ه  ال��م��س��ي��ح��ي��ون، 
ال��س��ل��ط��ة خ���اوي���ة ال���م���ح���ت���وى؟ ف��ال��ل��ع��ب على 
ب��أول، في حق  أواًل  ُمجحف،  المسيحي  الوتر 
المسيحيين ألنه يمّيز ضدهم وليس معهم. 
فإذا ثمة من "أزمة مسيحية" في لبنان، فهي، 
بامتياز، أزمة مواطنة )إذا "كلنا مسيحيون!"(. 
هي أزم��ة حكم َيفترض أن القانون ُيعمل به 
أدن��ى  أزم���ة سلطة ال تتحّمل  إن��ت��ق��ائ��ي��ًا. ه��ي 
م��س��ؤول��ي��ة. ه��ي أزم���ة م��واط��ن "ع����ادي" مقابل 

مواطن )أو حزب( فوق العادة.
ف��إذا ك��ان ميشال ع��ون، شأنه ش��أن "حزب 
اللبنانية، ق��د نتج من  ال��ل��ه" وأك��ث��ر األح����زاب 
ح������رب، ف�����األج�����در أن ن��ب��ن��ي ب����دي����ًا ع��ق��ان��ي��ًا 
وثقافته.  السلم  مجتمع  تحديات  يستجيب 
فما ُيجمع عليه اللبنانيون من قواسم أسلفنا 
ذك���ره���ا، ي��م��ك��ن أن ت��ش��ّك��ل أس���اس���ًا ل��ش��راك��ة 
م��ن خ��ال جمعياتهم  ي��داف��ع��ون عنها  بينهم 
األهلية وأحزاب ينشئونها بتمويلهم الذاتي، 
وهي  لبنان،  على  المحافظة  غرضها  افة، 

ّ
شف

م��ن��ف��ت��ح��ة ع��ل��ى ك���ل َم����ن ي��ج��اه��د ف���ي سبيله، 
شريطة أن يمتثل بدستوره، ال بسلطة حّراس 
رزقهم.

ُ
ثورات خارجية ال تعني اللبنانيين وال ت

ميشال عون على كل الجبهات

فادي تويني

رأي

قبول التنّوع والتعّدد واالختاف، وإلى احترام 
اإلن��س��ان ال��ق��ي��م��ة ال��ك��ب��رى ف��ي ال��خ��ل��ي��ق��ة. وه��ي 
ال ت��ع��ن��ي ال��ت��ق��ّي��د ب��ظ��اه��ر ال��ش��رائ��ع وال��ش��ع��ائ��ر 
والرحمة  المحّبة  السلوك بموجب  بل  وحسب، 
وال���س���ام وال���ت���آخ���ي... وال���ت���زام ق��ض��اي��ا ال��وط��ن 

والمجتمع واإلنسان.
ال��م��ع��اص��رة، وب��ا  م��ن م��ظ��اه��ر ه��ذه السلفّية 
وجعلهم  القّديسين  تشويه  إلى  اللجوء  ريب، 
زي��اح��ات وق��دادي��س تخلط ما  مقاتلين، وإل��ى 
بأكبر  التفاخر  وإل��ى  والسياسّي،  الدينّي  بين 
صليب ف��ي ال��ش��رق، أو ب��أك��ب��ر ت��م��ث��ال ل��ل��ع��ذراء 
��ه��ا أزم����ة ه��وّي��ة دي��ن��ّي��ة 

ّ
م��ري��م أو ل��ل��م��س��ي��ح... إن

من  مزيد  إل��ى  المسيحّيون  فيها  يلجأ  عميقة 
ال��ت��ق��وق��ع واالن���ع���زال وال��ت��ف��اخ��ر ب��ال��ق��ش��ور على 
ح��س��اب ج��وه��ر وج��وده��م ف��ي ال��ش��رق، وه���و أن 
ي��ك��ون��وا ملحه ال���ذي م��ن دون���ه ال نكهة ل��ه وال 

نكهة لهم أيًضا.
ن��ه��اي��ة  م����ن  ����ا  ن����ّصً ن��س��ت��ح��ض��ر اآلن  س������وف 
إلى  "الرسالة  عنوانه  الميادّي،  الثاني  القرن 
دي��وغ��ن��ي��ط��س"، وه����ي رس���ال���ة دّون����ه����ا ك��ات��ب 
شخص  إل��ى  وّجهها  الهوّية  مجهول  مسيحّي 
��ا ف��ي األم��ب��راط��ورّي��ة   م��وق��ًع��ا م��ه��ّمً

ّ
وث��ن��ّي ي��ح��ت��ل

الرومانّية اسمه ديوغنيطس طلب من كاتب 
والمسيحّيين،  بالمسيحّية  ��ا 

ً
ت��ع��ري��ف ال��رس��ال��ة 

وب��خ��اّص��ة ت��ع��ري��ف��ه ب��إل��ه ال��م��س��ي��ح��ّي��ي��ن، وكيف 
ه المسيحّيون؟ ولماذا ال يكترثون للموت 

ّ
يجل

الرسالة  أسلوب  يفيدنا  إيمانهم؟  سبيل  في 
باللغة  وضالًعا  كبيًرا  ا 

ً
ف

ّ
مثق ك��ان  كاتبها  ب��أّن 

ال��ي��ون��ان��ّي��ة وال��ب��اغ��ة وال��خ��ط��اب��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
الاهوت.

ت�����ق�����ول ه��������ذه ال������رس������ال������ة ب�����وص�����ف ع����اق����ة 
يتمّيز  "ال  ب��أوط��ان��ه��م:  األوائ�����ل  ال��م��س��ي��ح��ّي��ي��ن 
ال��م��س��ي��ح��ّي��ون ع��ن س��ائ��ر ال��ن��اس ال ب��ال��ب��ل��د وال 
 
ً
خاّصة ا 

ً
مدن يقطنون  وال  باللباس.  وال  باللغة 

عادّية.  غير  ّية 
ّ
محل لغة  يستخدمون  وال  بهم، 

ل��ي��س ف��ي��ه أّي ت��م��ي��ي��ز... وه��م  ون��م��ط عيشهم 
ي���ت���وّزع���ون ف���ي ال���م���دن ال��ي��ون��ان��ّي��ة أو ال��ب��رب��رّي��ة 
 م��ن��ه��م. وه����م ي��ت��ك��ّي��ف��ون 

ّ
���س���م ل���ك���ل

ُ
ح��س��ب��م��ا ق

��ّي��ة ال��م��رع��ّي��ة، ف���ي م���ا ي��خ��ّص 
ّ
وال����ع����ادات ال��م��ح��ل

فيما  ال��م��ع��ي��ش��ة،  وأس��ل��وب  وال��م��أك��ل  الملبس 
المألوفة  وغير  الغريبة  بالشرائع  يجاهرون  هم 
 

ٌّ
ا الخاّصة بملكوتهم الروحّي، ويقيمون كل

ًّ
حق

في وطنه، ولكن كغرباء مستوطنين ويؤّدون 

 
ّ

كل ويتحّملون  كمواطنين،  كاملة  واجباتهم 
بمثابة  ه��ي  غريبة  أرض   

ّ
فكل كغرباء.  األع��ب��اء 

 وطن هو بمثابة أرض غريبة".
ّ

وطن لهم، وكل
ف���ي وص���ف���ه ل��ل��ش��ه��داء وش��ج��اع��ت��ه��م ي��ت��اب��ع 
ق��ائ��ًا: "أال  إل���ى ديوغنيطس  ال��رس��ال��ة  ك��ات��ب 
ت����رى ك��ي��ف ي���رم���ون ب��ال��م��س��ي��ح��ّي��ي��ن ل��ل��وح��وش 
ك��ي ي��رغ��م��وه��م ع��ل��ى ن��ك��ران ال��س��ّي��د )المسيح( 
الشهداء  ما كثر 

ّ
كل ��ه 

ّ
أن ترى  أال  ينغلبون؟  فا 

وتعجب  تحّب  لسوف  المسيحّيين؟  ع��دد  زاد 
��ه��م ال ي��ري��دون أن ينكروا 

ّ
ب��ون ألن

ّ
م��ّم��ن ي��ت��ع��ذ

ال��ح��ي��اة الحقيقّية،  ال��ل��ه. ع��ن��دم��ا ت��ع��ل��م م��ا ه��ي 
األرض،  ه��ذه  على  نسّميه،  م��ا  تحتقر  عندها 
المسيحّيين  ليخيف  الموت  يكن  لم  الموت". 
بإقدام  من أن ينقص عددهم، لذلك واجهوه 
وببسالة، وكان عددهم ي��زداد، على الرغم من 
بصدق  ال��ن��اس  اقتناع  بسبب  االض��ط��ه��ادات، 

إيمانهم ورجائهم بإلههم الفادي.
ص��ح��ي��ح أّن "ال���رس���ال���ة إل����ى دي��وغ��ن��ي��ط��س" 
ا، لكّنها تخاطب أيًضا 

ً
عمرها ثمانية عشر قرن

ه��م  م��س��ي��ح��ّي��ي ه���ذه األّي������ام، ك��م��ا خ��اط��ب��ت آب��اء
وأجدادهم عبر التاريخ. فالمسيحّيون األّولون، 
وف�����ق ال����رس����ال����ة، ع����اش����وا ب��ح��س��ب م��ق��ت��ض��ي��ات 
غير خائفين  ال���رّب  اإلن��ج��ي��ل، وس��ل��ك��وا دروب 
في  قرابين  ذوات��ه��م  وتقديم  االستشهاد  م��ن 
سبيل اإلي���م���ان. وف���ي ال��ظ��روف ال��ت��ي ت��م��ّر بها 
بادنا هم مدعّوون إلى حفظ األمانة والشهادة 

حيث شاء الله أن يولدوا ويكونوا.
أزم��ن��ة الضيق واالض��ط��ه��ادات، لم  ف��ي أوج 
في  أنفسهم  يعزلوا  ول��م  المسيحّيون  ينكفئ 
وم��ن��ق��ط��ع��ة عن  ع��ل��ى ذات���ه���ا  غ��ي��ت��وات منغلقة 
م��ح��ي��ط��ه��ا وب��ي��ئ��ت��ه��ا، ب���ل ان���خ���رط���وا ف���ي ق��ض��اي��ا 
أوط�����ان�����ه�����م، وت����ق����اس����م����وا ه����م����وم م��واط��ن��ي��ه��م 

وهواجسهم. 
ول��م  م��ج��ت��م��ع��ات��ه��م،  ت���ج���اه  واج���ب���ات���ه���م  أّدوا 
 ف��ي وج��وده��م 

ّ
 ل��ه��م س���وى ال��ح��ق

ّ
ي��ط��ال��ب��وا ب��ح��ق

وم��م��ارس��ة اق��ت��ن��اع��ات��ه��م اإلي��م��ان��ّي��ة واالع���ت���راف 
ديانات  جانب  إل��ى  الوجود  في  ديانتهم   

ّ
بحق

األمبراطورّية المعترف بها. 
ّية عددّية رفضوا التصّرف إاّل 

ّ
ومع كونهم أقل

وّي 
ّ
بكونهم مواطنين كاملين. وما الشعور األقل

عن  واالنعزال  الطائفّية  الهوّية  إلى  واالنكفاء 
وانتحار  زع��اف  س��ّم  س��وى  بالمواطنة  الشركاء 

جماعّي.

من مظاهر هذه السلفّية المعاصرة، اللجوء إلى تشويه القّديسين وجعلهم 
مقاتلين، وإلى زياحات وقداديس تخلط ما بين الدينّي والسياسّي، وإلى 

التفاخر بأكبر صليب في الشرق، أو بأكبر تمثال للعذراء مريم أو للمسيح. 
إّنها أزمة هوّية دينّية عميقة يلجأ فيها المسيحّيون إلى مزيد من التقوقع 

واالنعزال والتفاخر بالقشور على حساب جوهر وجودهم في الشرق، وهو أن 
يكونوا ملحه الذي من دونه ال نكهة له وال نكهة لهم أيًضا
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من نمرود إلى تدمر يدثرنا الرمل بالعاطفة 
في العام 2003 اقتحمت دبابة أميركية البوابة الرئيسية للمتحف العراقي في بغداد. وسط تلك الفوضى ُسرقت كنوز آثارية بعينها ثم ُسمح للرعاع باقتحام المتحف وسرقة ما وقع 

بين أيديهم من آثار نفيسة تعود إلى مختلف عصور حضارة بالد ما بين النهرين. كانت تلك فاتحة مشؤومة لفاجعة تدمير آثار مدينة نمرود، وهي درة الحضارة اآلشورية. تحت أنظار 
المجتمع الدولي نفذ ارهابيو "داعش" جريمتهم بعدما كانوا قد مهدوا لها بتدمير أضرحة األنبياء. لقد محيت المدينة التي ظلت تقاوم الزمن أربعة آالف سنة. اما حين احتل تنظيم 
"داعش" مدينة تدمر السورية فإن مجانينه بدأوا حملتهم الشريرة بتحطيم عدد من التماثيل النادرة تمهيدا إللحاق مدينة زنوبيا بنمرود. يقع هذا كله، في الوقت الذي يبدو العالم 

فيه غير مكترث بخسارة جزء مهم من تراثه اإلنساني والجمالي. أال يدرك العالم أن كل سنتيمتر مكعب من تلك االثار سيحمل معه حين يغيب جزءا ال يعوض من ثرائنا الروحي؟ أيحق 
لنا أن نتساءل بعد ذلك عن أسباب فقرنا وغبائنا وتمكن القبح منا؟

فاروق يوسف

بعد  علينا  ص��ار  بآثارنا.  معنيين  يومًا  نكن  لم 
��ك��ب��ن��ا ب��ه��ا، أن ن��ق��ول "ه���ي آث���اره���م". إنها 

ُ
أن ن

رعايا  ة 
ّ
الحل أهل  النهاية. هل كان  آثارهم في 

م��خ��ل��ص��ي��ن ل��ن��ب��وخ��ذ ن��ص��ر ي����وم ب���ن���وا ب��ي��وت��ه��م 
تكن  لم  التاريخية؟  بابل  من  سرقوه  بطابوق 
تلك  وبين  بيننا  عاطفة حقيقية تصل  هناك 
المنازل والمعابد والقصور والحدائق والمقابر 
التي بنيت في لحظة زهو وعلّو تاريخي. فهل 
كان ُبناتها وساكنوها وحّراسها أجدادنا حقًا؟ 
اختفت  ف��ِل��َم  منازلهم،  وتلك  كذلك  ك��ان��وا  إذا 
ص��ار شريرًا  ال��ذي  اليومي  مزاجنا  من  أخبارهم 
وحاقدًا؟ كيف يمكن ألهل الناصرية والعمارة 
صلتهم  قطعوا  أن  بعد  سومريين  يكونوا  أن 
لحرب  أس��رى  وتركوهم  من حولهم،  بالمعدان 
ال��ي��س��اري وم��ع��ارض��وه  ال��ن��ظ��ام  عبثية، ط��رف��اه��ا 
اليساريون أيضا؟ تلك حكاية وقعت في لحظة 
ع��م��ى ت��اري��خ��ي ك��ن��ا ق��د م��ح��ون��اه��ا م��ن ألسنتنا. 
ُيقال إن المعدان سّكان المستنقعات المائية 
ج��ن��وب ال���ع���راق ه���م س��وم��ري��و ال���ح���اض���ر. ك��ان��ت 
مملكة م��ي��س��ان )ال��ق��رن ال��ث��ان��ي ق��ب��ل ال��م��ي��اد( 
ب��م��زاج س��وم��ر، وك��ان��ت أور ال  ال��ص��ل��ة  مقطوعة 
الشيوعي   - النصراني  إلى عقيدة  تمت بصلة 
فهد )يوسف سلمان يوسف( القادم إليها من 
إحدى قرى نينوى التي ُهّجر مسيحيوها منها 
بعد أكثر من ألف سنة من اقامتهم فيها. أما 
ال��س��ع��دون من  ال��ن��اص��ري��ة ف��ق��د أيقظها ن��اص��ر 

التي لم تكن مدينة من  العميق، هي  سباتها 
قبل، فاكتسبت اسمها من اسمه. كانت مجرد 
بستان يغفو على نهر الفرات. سُيقال إن عمر 
المدينة سبعة آالف عام، وهو عمر افتراضي ال 
بأهلها  المدينة  التاريخ.  حقائق  مع  يستقيم 
الذين لم يغادروها. هكذا، فإن أور التي بناها 
السومريون وغادروها، هي غير الناصرية التي 
بناها أحد والة بني عثمان. سُيقال بعد قرنين 
لعارنا، كيف  يا  مدينة شيعية.  بنى  إن سّنيًا 
م��ح��ون��ا ع���ن أغ��ط��ي��ة ال����رأس ع��ام��ات��ه��ا ورس��م��ن��ا 
بالسخام بداًل منها ابتسامات ماكرة؟! أال تزال 

أسناننا لبنية ولم تضرب عيوننا الزرقة؟ 

ِلَم أيقظتها وقد كانت نائمة؟
كان مالوين يترك زوجته في الخيمة لتكتب 
روايتها البوليسية فيمشي وحيدًا بين أعمدة 
نمرود التي كان قد أخرجها من خفائها. قبله 
أن  بخياء  ق��رر  ملكًا طائشًا  إال  نمرود  لم يكن 
يصل السماء باألرض. أخبرني جبرا ابرهيم جبرا 
فيما كنا نمشي بين آثار النمرود، أنه كان رأى 
إليها، ألنها، على  ولم يتعرف  مالوين  السيدة 
ما اخبرني، "لم تكن مهتمة بالتعرف على زوار 
مشغولة  كانت  أنها  أو  متعالية  كانت  زوجها. 
ب���ش���يء أه�����م. رب���م���ا ألن���ه���ا ك���ان���ت ت���ك���ت���ب"، ثم 
أضاف: "بعد ذلك عرفت أن تلك السيدة كانت 
أغاثا كريستي، الروائية البريطانية الشهيرة". 
بكتابة  مشغولة  ي��وم��ه��ا  كريستي  ك��ان��ت  ه��ل 
أم  النهرين"  بين  ما  ب��اد  في  "جريمة  روايتها 

لكنه  السريع"؟  الشرق  "قطار  روايتها  بكتابة 
سؤال جانبي. سيكون علينا أن نسأل مالوين 
ل��م��اذا ف��ع��ل��ت ذل���ك، وه���و س���ؤال ي��ن��ط��وي على 

الكثير من العتب اللئيم. 
ال��ن��م��رود نائمة ف��ي خ��ل��وده��ا، فلماذا  ك��ان��ت 
والحقد  للشماتة  ع��رض��ة  وجعلتها  أيقظتها 
ال��م��ب��ي��ت وال����ل����وم ال���ج���اه���ل؟ ل���ق���د أخ����ط����أت ي��ا 
م���ال���وي���ن؟! ش����يء م���ن م��ال��وي��ن ك����ان ق���د أخ��ط��أ 
إلى عقائدنا. كانت هناك  التي تقود  الطريق 
حكاية شعبية تقول إن النمرود باعتباره ملكًا، 
كان قد تحدى الله في محاولته اختراق السماء 
قدر  الخراب  فكان  فأغضبه،  العالية،  باألبنية 
اال��ذي  لإلله  ع��دوًا  النمرود  ك��ان  المدينة.  تلك 
الحكاية  رب��ط��ت  ال��س��م��اء. لقد  ف��ي  ك��ان مقيمًا 

الدينية يين النمرود والنبي ابرهيم. 
وه���ي ع��اق��ة ت��ك��ذب��ه��ا ال��ج��غ��راف��ي��ا، ذل���ك ألن 
ابرهيم كان سومريًا فيما كان نمرود آشوريًا. 
ال��ج��غ��راف��ي��ا ليست وح��ده��ا ت��ق��ع ب��ي��ن االث��ن��ي��ن، 
أفكار دينية، كانت  أيضا. بسبب  التاريخ  بل 
ك��راه��ي��ة ال��ن��م��رود ق���د أص��ب��ح��ت ت���راث���ًا شعبيًا. 
الحوت  ابتلعه  ي��ون��س  أن  ن��ص��ّدق  أن  يمكننا 
وخ����رج س��ال��م��ًا، وال ن���ص���ّدق أن م��ل��ك��ًا آش���وري���ًا 
عظيمًا، ه��و ن��م��رود، ب��ن��ى م��دي��ن��ة م��ن أج���ل أن 
بناء  ك��ل   أن  البدو  أوهمنا  لقد  ُيسعد شعبه. 
ه��و ب��اط��ل، وه��و م��دع��اة للخراب. "ل���دوا للموت 
وابنوا لخراب"، وفق القول المنسوب إلى االمام 
ع��ل��ي ف��ي "ن��ه��ج ال��ب��اغ��ة". أع��ل��ي��ن��ا أن ن��ب��ن��ي أم 
نهدم؟ كنت أتبع خطى جبرا ابرهيم جبرا حين 
أخبرني  هنا.  ليست  "المدينة  يقول:  سمعته 
م��ال��وي��ن أن���ه اك��ت��ش��ف ق��ص��ر ال��ح��ك��م ف��ق��ط، أم��ا 
الشعب فيحتاج إلى حمات آثارية كبرى لكي 

يظهر. اآلشوريون شعب آسر".

هل رأيت أندلسيًا في طريقك؟
كنا شعبًا آخر. الشعب الذي ال يشبه نفسه. 
ك��ن��ا ش��ع��ب��ًا ب��م��ق��اس��ات ج��م��ال م��خ��ت��ل��ف. ك��ان��ت 
ال��ن��م��رود أك��ب��ر م��ن��ا؛ أك��ب��ر م��ن خيالنا المشدود 
إل��ى ال��ن��ص ال��دي��ن��ي ال���ذي ه��و م��ص��در تأنبينا. 
دّم��رن��اه  ال��ذي  باكتشافه  سعيدًا  ك��ان  مالوين 
 
ً
�����ره ث��ان��ي��ة

ّ
ك��م��ا ل���و أن���ن���ا ن��ن��ت��ق��م م���ن���ه. ل��ي��ت��ه دث

ب��ال��ت��راب واك��ت��ف��ى ب��رواي��َت��ي زوج���ت���ه. ال يعرف 
الرجل أنه اهدى اكتشافه إلى الشعب الخطأ. 
ما لم يكن يعرفه مالوين، أننا جمهرة أصوات 
لسنا  سمع. 

ُ
ت ال  أن  عبث  وت��ح��ّب  النظر،  تكره 

شعبًا بصريًا، وقد ال نكون كذلك في مستقبل 
أيامنا. بالصوت نؤخذ، وبه نسحر، وبه نذهب 
إلى فنائنا. لقد أرهقنا مالوين بما لم نكن على 
النمرود  عليه.  الصبر  مشقة  لتحمل  استعداد 
ال��م��دي��ن��ة وال��م��ل��ك، ك��اه��م��ا ع��ل��ى ال���س���واء ك��ان��ا 
عدّوًا. سيكون ل�"داعش" اسم خالد في الجنة، 
كونه انتقم من عدّو الله حين هدم ما ظهر من 
أثر لنمرود. أهذا ما حلمَت به، يا مالوين؟ إرم 
الباد.  في  مثلها  يخلق  لم  التي  العماد،  ذات 
وف���ي ال��ج��ان��ب اآلخ����ر ك��ان��ت ه��ن��اك ت���دم���ر. هي 

األخرى صورة من إرم. 
بلين  الدينية  ال���رواي���ات  وف��ق  مبنية  ك��ان��ت 
ال���ذه���ب وال���ف���ض���ة، زّي���ن���ت ق���ص���وره���ا ودوره�����ا 
بنادق  وت��راب��ه��ا  وال��ج��واه��ر،  بالآللئ  وبساتينها 
ال��م��س��ك وأن���ه���اره���ا س���ارح���ة وث���م���اره���ا س��اق��ط��ة 
ودورها ال أنيس بها، وسورها وأبوابها تصفر، 
ت��ن��ت��ق��ل؛  وإن����ه����ا  م���ج���ي���ب،  وال  داٍع  ب���ه���ا  ل���ي���س 
 ت��ك��ون ب����أرض ال���ش���ام، وت�����ارة ب��ال��ي��م��ن، 

ً
ف���ت���ارة

وت�����ارة ب���ال���ع���راق. م���ا ي��ق��ول��ه ال��م��ف��س��رون يعبث 

م��ا يمكن أن  التفكير ف��ي  ال��ص��ب��ي��ان. ك��ان  ب��ه 
ي���ك���ون م�����رآة ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى األرض، ي���ق���ود إل��ى 
م��ن دم��ش��ق، على مبعدة منها،  دم��ش��ق. قريبًا 
العمورية،  باللغة  للمقاومين  بلدًا  تدمر  كانت 
ال��ذي ال يقهر باللغة اآلرام��ي��ة، غير  البلد  وهي 
أن األمبراطور الروماني أدريان كان قد وهبها 
أدري��ان  نكره  أن  أعلينا  الحرة.  المدينة  امتياز 
إل��ى مملكته من  ك��ان عليه أن يضّمها  اليوم؟ 

أجل أن ال تضيع. 
 تمكن منا المتحاربون. أكان علينا أن 

ً
فجأة

نا ونحن 
ّ
نختار َمن ينضم من العمالقة إلى صف

ق��ص��ار ال��ق��ام��ة؟ ل��ن ي��ك��ون ف��ي إمكاننا اح��ت��واء 
الطالعة  ملكتنا  ابنتنا،  زنوبيا  تكون  أن  فكرة 
كان  أم��ا  عاطفتنا.  م��ن  النعمان  شقائق  مثل 
علينا أن نضفي عليها شيئًا من سمات واّلدة 
أندلسية؟  صناعة  لتكون  المستكفي،  بنت 
والله  "أن��ا  بعيدة.  أمية  بني  تكون دمشق  لن 
أصلح للمعالي/ وأمشي مشيتي وأتيه تيها". 
ي���ا ل��ف��ك��رت��ه��ا ع��ّم��ن ت���ك���ون. ي���ا ل��ف��ك��رت��ه��ا ع��ّم��ن 
س��ي��ك��ون أح��ف��اده��ا ال��ذي��ن ه��م ن��ح��ن. ستتسع 
ابنتنا  ت��دم��ر  ملكة  ت��ك��ون  ل��ن  بيننا.  المسافة 
وق����د ج��ئ��ن��ا غ�����زاة. س��ت��س��ت��ق��ب��ل��ن��ا ب��ال��ي��اس��م��ي��ن. 
والزيتون  والصعتر  الياسمين  بلد  الشام كلها 

والرمان. هل رأيَت أندلسيًا في طريقَك؟

أكان عليها أن تكشف 
عن ساقيها؟

أن  ك��ان يمكننا  أم��ا  بيننا.  العهد  ��رق 
ُ
خ لقد 

ن��ك��ون أرق����ى ح�����ااًل، س��ي��دي ن���م���رود، سيدتي 
زن���وب���ي���ا؟ أن����ا أش��ف��ق ع��ل��ي��ك��م��ا ول��ي��س ع��ل��ى  ما 
تب علينا أن 

ُ
يتركه التاريخ من نفايات. لقد ك

التي  المتعفنة  التفاحة  النفايات؛  تلك  نكون 
تركت على صحن متسخ. يمكنكما أن تتركا 
أن  يمكنكما  ال  ح��رب  هنالك  ب��س��ام.  المسرح 
الذي  بالنبل  بها، وهي حرب ال تتسم  تلتحقا 
يرى  لن  ورخيصة،  ق��ذرة  ح��رب  إنها  عرفتماه. 
أعدائهم.  م��رآة  في  صورهم  المتحاربون  فيها 
حرب عمياء تمّجد الماضي من أجل أن تمحوه. 
وهي ال ترى مستقبًا. الحروب عادة تكون من 

غير مستقبل.   
قاس 

ُ
النمرود وتدمر، ت المسافة بين  كانت 

قاس بالكيلومترات. 
ُ
بالسنوات. اآلن صارت ت

ل��ن يهتدي  ال���ي���وم.  م���وج���ودة  ال��ن��م��رود ليست 
م��ال��وي��ن إل���ى ال��ط��ري��ق ال��ت��ي ت��ق��ود إل��ي��ه��ا. م��اذا 
يعني ذل��ك؟ هل كانت م��وج��ودة في األم��س؟ 
أن  لم يمر بها، فكيف يمكنها  الزمن  إذا كان 
لقد  م��ال��وي��ن.  اخترعها  لقد  م��وج��ودة؟  ت��ك��ون 
أشفق أدري��ان على نفسه، وه��و لم يكن يرى 
تدمر إال من خال خيال يديه. كانت المدينة 
ال��م��رأة تسخر منه، كما لو أن مياهًا تكتب    -
اسمه على الرمل لتكذب عليه. غير أن تدمر لم 
تلحق بأحد من محّبيها وال بأحد من أعدائها. 
ال ب���أس م��ن أن ي��ك��ون ه��ن��اك ع���دّو إلم����رأة من 
جمالي.  اختاف  لمعجزة  عنوانًا  كانت  الشرق 
مثلما أضّرت بلقيس اليمنية بسليمان فأرهق 
ت��ك��ش��ف عن  أك����ان عليها أن  ب��م��ل��ك��ه.  ب��ص��َره��ا 

ساقيها لوال أنها كانت قد شعرت بالهيام؟ 

مثل زهرتين 
اندّس عطرهما في الرمل

حين نبتتا في الصحراء مثل زهرتين، كانت 
ال��ن��م��رود وت��دم��ر ق��د أح��دث��ت��ا ت��ح��وال ف��ي عاقة 
اإلنسان بالرمل. تحدى نمرود السماء عموديًا، 
فيما انفتحت تدمر أفقيًا على العالم، وكانت 
التي  المسافة  ت��ج��وب  ال��راق��ي  اإلن��س��ان  خطى 
ت��ق��ع ب��ي��ن ال��ق��وة وال��ع��ق��ل. أن ت��ك��ون ق��وي��ًا في 
م��واج��ه��ة ال���رم���ل؛ ه���ذا م��ع��ن��اه أن ي��ك��ون عقلك 
ق��ادرًا على استدراج إرادت��َك إلى الموقع الذي 
تكون فيه تلك اإلرادة صانعة لحلول فذة. ربما 
كانت تلك اإلرادة هي سبب كل الكراهية التي 
الدينية،  ال��م��روي��ات  ف��ي  ال��ن��م��رود  بها  أحيطت 
وهي ذريعة أدريان حين أطلق على تدمر لقب 
بأقدام  الرمل وهو يزحف  الحرة. لكن  المدينة 
الله في  ي��درك أن  م��ن المتوحشين، ك��ان  أم��م 
ل��ح��ظ��ة ح���ن���ان ب���س���ط ع���ل���ى ال��م��دي��ن��ت��ي��ن ي���ده 

الناعمة. ألهذا كان العقاب مؤجًا؟ 
خيالهما  بعيدتين.  دائما  كانتا  المدينتان 
المخطوطات، كما في  وح��ده كان حاضرًا في 
ال��غ��زل ال��ص��وف��ي، ك��م��ا ف��ي ال��ه��واء ال���ذي ينقل 
أخ���ب���ار ال���رم���ل. ك���ان���ت ال���ط���رق ق���د ن��س��ي��ت��ه��م��ا. 
ط���رق ال��ش��ع��راء وال��ت��ج��ار واألم������راء وال��م��ح��ارب��ي��ن 
وال���ص���ع���ال���ي���ك وال�����رع�����اة وال���ب���اح���ث���ي���ن ع����ن ظ��م��أ  
ال��ح��ق��ي��ق��ة. ك��ان��ت��ا ل��ؤل��ؤت��ي��ن ت��ش��ع��ان ع��ط��رًا في 
صحراء ستروي عطشها يوم الساعة بمياه من 

أنهار الجنة. 
ه��ل ن��ل��وم أدري����ان ع��ل��ى هبته اإلل��ه��ي��ة حين 

قرن تدمر بالحرية؟
هل نغضب على مالوين ألنه أغضب السماء 

حين نظر إليها بانتشاء نمرودي؟
سيكون علينا أن نبحث بعد كارثة "داعش" 
��ر. أم��ن أج��ل أن ننجو؟  ُي��ف��سَّ ع��ن تفسير لما ال 
سيضحك نمرود من مالوين ألنه اخترع مدينته 
زنوبيا من  إل��ى خفائها، وستبكي  ع��ادت  التي 
أج��ل أن تسقي بدموعها شجرًا، كل ورق��ة من 

أوراقه هي صفحة في كتاب الخلود.   

حين نبتتا في الصحراء مثل 
زهرتين، كانت النمرود وتدمر قد 
أحدثتا تحوال في عالقة اإلنسان 

بالرمل. تحدى نمرود السماء 
عموديًا، فيما انفتحت تدمر 

أفقيًا على العالم، وكانت خطى 
اإلنسان الراقي تجوب المسافة 
التي تقع بين القوة والعقل. أن 
تكون قويًا في مواجهة الرمل؛ 

هذا معناه أن يكون عقلك قادرًا 
على استدراج إرادتَك إلى الموقع 

الذي تكون فيه تلك اإلرادة 
صانعة لحلول فذة

ر. أمن  سيكون علينا أن نبحث بعد كارثة "داعش" عن تفسير لما ال ُيفسَّ
أجل أن ننجو؟ سيضحك نمرود من مالوين ألنه اخترع مدينته التي عادت 

إلى خفائها، وستبكي زنوبيا من أجل أن تسقي بدموعها شجرًا، كل ورقة 
من أوراقه هي صفحة في كتاب الخلود  
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ف���ي "ن���زه���ة ال��م��ش��ت��اق ف���ي اخ����ت����راق اآلف������اق"، 
ذك���ر اإلدري���س���ي ب���اب���ل، وك��ت��ب ف���ي وص��ف��ه��ا: 
"ق��ري��ة ب��اب��ل ه��ذه ق��ري��ة ص��غ��ي��رة، وك��ان��ت قبل 
م��دي��ن��ة ك��ب��ي��رة وه���ي أق����دم أب��ن��ي��ة ال���ع���راق في 
ملوكهم  وت��داول  وسكنوها  الكنعانيين  زمن 
تخبر  قائمة  وآث��ار  بنيان  بقايا  وبها  عمارتها، 
أنها كانت في ما مّر من األزمان مصرًا عظيمًا، 
ويروى في بعض التواريخ أن الضّحاك أول من 
عليه  إبرهيم  ودخلها  التبابعة  وسكنها  بناها 
السالم. وإلى جانبها شرقًا مدينة كوثاربا وهي 
مدينة صغيرة يقال إنه بها طرح إبرهيم عليه 
إحداهما  مدينتان  وكوثاربا  النار،  في  السالم 
تالل  كوثاربا،  واألخ��رى  الطريق  بكوثا  تعرف 
ببعض، ويقال  لزق بعضه  عالية قد  رم��اد  من 
إنه رماد نار النمرود بن كنعان التي طرح فيها 

إبرهيم عليه السالم".
ج���م���ع ال����م����ؤرخ����ون ال��م��س��ل��م��ون م����ا وص��ل��ه��م 
م��ن أخ��ب��ار ب��اب��ل ال��ق��دي��م��ة، واخ��ت��ص��ر الحميري 
ال��رواي��ات في "ال��روض المعطار في خبر  ه��ذه 
المدينة  ب��ه��ذه  تعريفه  ف��ي  وق���ال  األق���ط���ار"، 
ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ت��ح��ول��ت إل���ى م��دي��ن��ة ص��غ��ي��رة: 
"يقال إن نمرود أسسها، وهي مدينة ضاحكة 
المنظر، جميلة المنصب، زاهرة البناء، واسعة 
من كل  المنظر  إلى حسن  الفناء، قد جمعت 
جانب رصانة البنيان وبهاء المنصب، وكانت 
سهلة ب��ط��ح��اء دي��م��وم��ة ف��ي��ح��اء م��رب��ع��ة ل��ه��ا في 
كل تربيع حصنان عظيمان، وسائر ذلك من 
سورها ال يكاد من يبلغه خبره يصدق بصفته 
خمسين  وك��ان  اتقانه،  وف��رط  ارتفاعه  لكثرة 
ارت��ف��اع مائتي ذراع ف��ي دور  ذراع���ًا عرضًا ف��ي 
المرصص،  باآلجر  مبنيًا  مياًل،  وستين  أربعة 
الفرات  فيه  يجري  بخندق  حولها  وقد خندق 
وف���ي���ه م���ائ���ة ب����اب م���ن ن���ح���اس، وس���ع���ة ال��س��ور 

ف��ي أع���اله كسعته ف��ي أس��ف��ل��ه، وق��د بني في 
ل��ل��م��ق��ات��ل��ة، وال��ج��واب��ي متصلة  أع����اله م��س��اك��ن 
أق��دم بناء بني  ق��ال��وا: وب��اب��ل  ف��ي جميع دوره. 
عليه  نوح  ولد  تفّرق  منها  وأن  الطوفان،  بعد 
األول ملك  ال��ذي هدمها كسرى  وأن  ال��س��الم، 
الفرس لما تغلب على أرض بابل، وملوك بابل 
هم النبط، وزعموا أنهم أول ملوك العالم وأن 
الفرس أخذت الملك منهم، كما أخذته الروم 
وهم  ن��م��رود،  ملوكهم  وأول  اليونانيين،  م��ن 
الذين شّيدوا البنيان، ومّدنوا المدن، وكّوروا 
بوا الجيوش وجعلوا 

ّ
وا األنهار، ورت

ّ
الكور، وشق

األلوية واألعالم".

الملك الجبار
ت��ت��ق��اط��ع س��ي��رة ال��ن��م��رود م��ؤس��س ب��اب��ل مع 
س��ي��رة ال��ن��ب��ي اب���ره���ي���م. ف���ي ال��ع��ص��ر ال��ع��ب��اس��ي 

ف��ي  ال���ي���ع���ق���وب���ي  روى  ال����ذه����ب����ي، 
تاريخه: "نشأ إبرهيم في زمان 
ال��ج��ّب��ار، فلما خ��رج من  ن��م��رود 
قلب  فيها  ك��ان  التي  المغارة 
إلى  فنظر  السماء،  في  طرفه 
مضيئًا،  كوكبًا  فرأى  الزهرة، 
له علوًا  رّب��ي، فإن  فقال: هذا 
غ��اب الكوكب،  وارت��ف��اع��ًا، ثم 
ف��ق��ال: إن رّب���ي ال ي��غ��ي��ب. ثم 
رأى القمر لما طلع، فقال: هذا 
رّبي، فلم يلبث أن غاب القمر، 
ف���ق���ال: ل��ئ��ن ل���م ي��ه��دن��ي رّب���ي 
ين. 

ّ
الضال ال��ق��وم  م��ن  ألك��ون��ّن 

ف���ل���م���ا ج�������اء ال����ن����ه����ار ط��ل��ع��ت 
ال��ش��م��س، ف���ق���ال: ه����ذا رّب����ي، 
ه��ذا أن��ور وأض���وأ، فلما غابت 
الشمس قال: غابت، ورّبي ال 
ي��غ��ي��ب، ك��م��ا ق��ّص ال��ل��ه خبره 
وأمره. فلما كملت سنة جعل 
يعجب إذ رأى قومه يعبدون 
األص��ن��ام، وي��ق��ول: أت��ع��ب��دون 
أبوك  ما تنحتون؟ فيقولون: 
أب��ي  إن  ف��ي��ق��ول:  ه���ذا.  منا 

ّ
عل

قوله  فظهر  ��ي��ن. 
ّ
ال��ض��ال ل��م��ن 

ف���ي ق���وم���ه، وت���ح���دث ال��ن��اس 
وبعث  نبيًا،  الله  وأرس��ل��ه  ب��ه، 
��م��ه دي��ن��ه، 

ّ
إل��ي��ه ج��ب��ري��ل، ف��ع��ل

فجعل يقول لقومه: إني بريء 
م���م���ا ت����ش����رك����ون. وب���ل���غ خ��ب��ره 

ن��م��رود ف��أرس��ل إل��ي��ه ف��ي��ه��ا، ث��م ج��ع��ل إب��ره��ي��م 
يكسر أصنامهم، فيقول: ادفعي عن نفسك، 
نارًا ووضعه في منجنيق ورمى  نمرود  فألهب 
ب��ه ف��ي��ه��ا، ف��أوح��ى ال��ل��ه إل��ي��ه��ا: أن ك��ون��ي ب��ردًا 
وس��الم��ًا ع��ل��ى إب��ره��ي��م، فجلس وس��ط ال��ن��ار ما 
إلهًا، فليتخذه  اتخذ  تضّره، فقال نمرود: من 
ل��وط، وك��ان لوط  إبرهيم، فآمن معه  إل��ه  مثل 
 

ّ
ابن أخيه خ��اران بن ت��ارخ. وأم��ر الله، عّز وجل
إب��ره��ي��م أن ي��خ��رج م��ن ب���الد ن��م��رود إل���ى ال��ش��ام 
األرض المقدسة، فخرج إبرهيم وامرأته سارة 
بنت خ��اران بن ناحور عمه، ول��وط بن خ��اران، 
م��ه��اج��ري��ن ح��ي��ث أم���ره���م ال���ل���ه، ف���ن���زل���وا أرض 

فلسطين، وكثر ماله ومال لوط".
دخ��ل ف��ي م��واج��ه��ة م��ع أب��ي��ه وم��ع ق��وم��ه ومع 
م��ل��ك��ه��م ال��ن��م��رود، ول��م��ا ع��ج��زوا ع��ن ال����رّد على 
حججه أوقدوا النار وألقوه فيها إلحراقه حيًا، 
فنّجاه الله منها، وجعلها "بردًا وسالمًا" عليه. 
 
ً
كرت هذه الواقعة بشكل مختزل للغاية مرة

ُ
ذ

الصافات،   في سورة 
ً
األنبياء، ومرة في سورة 

 في سورة العنكبوت، وتحولت في كتب 
ً
ومرة

ال��ت��ف��س��ي��ر وال��ت��اري��خ إل���ى ق��ص��ة م��ط��ول��ة مليئة 
بالتفاصيل. 

ن���ق���رأ ف���ي س�����ورة األن���ب���ي���اء: "ق����ال����وا ح���ّرق���وه 
وان���ص���روا آل��ه��ت��ك��م إن ك��ن��ت��م ف��اع��ل��ي��ن. ق��ل��ن��ا يا 
إب��راه��ي��م. وأرادوا  ب��ردًا وس��الم��ًا على  ن��ار كوني 
به كيدًا فجعلناهم األخسرين" )68-70(. في 
فألقوه  بنيانا  له  ابنوا  "قالوا  الصافات:  سورة 
ف���ي ال��ج��ح��ي��م. ف��������أرادوا ب���ه ك���ي���دا ف��ج��ع��ل��ن��اه��م 

األسفلين" )98-97(. 
وف���ي س���ورة ال��ع��ن��ك��ب��وت: "ف��م��ا ك���ان ج��واب 
قومه إاّل أن قالوا اقتلوه أو حّرقوه فأنجاه الله 
م��ن ال��ن��ار إن ف��ي ذل���ك آلي���ات ل��ق��وم ي��ؤم��ن��ون" 
ق��ص��ة  ت��ف��س��ي��ره  ف����ي  ال���ط���ب���ري  ي��ن��ق��ل   .)24(
م��ط��ول��ة اخ��ت��ص��ره��ا اب����ن ك��ث��ي��ر ف���ي "ال���ب���داي���ة 
والنهاية". تقول هذه القصة إّن القوم أخذوا 
إب��ره��ي��م وس��ج��ن��وه ف��ي ب��ي��ت، ث��م ق��ام��وا جميعا 
كانت  منهم  ال��م��رآة  أن  "حتى  الحطب،  بجمع 
حطبا  لتحملن  عوفيت  لئن  تنذر  مرضت  إذا 
إبرهيم". "ثم عمدوا إلى جوبة عظيمة  لحريق 
)أي ح����ف����رة(، ف���وض���ع���وا ف��ي��ه��ا ذل����ك ال��ح��ط��ب 
وأط���ل���ق���وا ف��ي��ه ال����ن����ار، ف��اض��ط��رم��ت وت��أج��ج��ت 
وال��ت��ه��ب��ت وع��ال ل��ه��ا ش��رر ل��م ي��ر مثله ق��ط، ثم 
السالم في كفة منجنيق  إبرهيم عليه  وضعوا 
ص��ن��ع��ه ل��ه��م رج���ل م��ن األك����راد ي��ق��ال ل��ه ه��زن، 
وكان أول من صنع المجانيق، فخسف الله به 
القيامة.  ي��وم  إل��ى  فيها  يتجلجل  فهو  األرض 
ال  يقول:  وهو  ويكّتفونه  يقّيدونه  أخ��ذوا  ثم 
ال  الملك  ولك  الحمد  لك  أنت سبحانك  إال  إله 
شريك لك". ُوضع الخليل في كفة المنجنيق 

ال��ن��ار، فقال:  إل��ى  ل��ق��ي 
ُ
أ ث��ّم  "مقيدًا مكتوفًا"، 

إن جبريل  الوكيل". وقيل  الله ونعم  "حسبنا 
"كان معه يمسح العرق عن وجهه"، ولم يصبه 
م��ن ال��ن��ار ش��يء آخ���ر. وق��ي��ل: "م��ا أح��رق��ت النار 
من إبرهيم شيئا غير وثاقه الذي أوثقوه به". 
وقيل إنه كان "في روضة خضراء"، من حولها 
النار، "والناس ينظرون إليه، ال يقدرون على 

كر أنه 
ُ
الوصول إليه، وال هو يخرج إليهم". وذ

"م��ك��ث ه��ن��اك إم��ا أرب��ع��ي��ن وإم���ا خمسين يومًا، 
وأنه قال: ما كنت أياما وليالي أطيب عيشًا إذ 
كنت فيها، ووددت أن عيشي وحياتي كلها 

مثل إذ كنت فيها".
عند  "والجحيم  "الجحيم"،  في  إبرهيم  ألقي 
وال��ن��ار  ب��ع��ض،  بعُضه على  ال��ن��ار  ال��ع��رب، جمر 
على النار"، كما قال الطبري. رفع الخليل 
رأس����ه إل���ى ال��س��م��اء، 
"ف����ق����ال����ت ال���س���م���اء 
وال��ج��ب��ال  واألرض 
وال���م���الئ���ك���ة: رب��ن��ا، 
إب�����ره�����ي�����م ُي�����ح�����رق. 
ف�����ق�����ال: أن�������ا أع���ل���م 
دع����اك����م  وإن  ب�������ه، 
ف����أغ����ي����ث����وه. وق�����ال 
إب���ره���ي���م ح���ي���ن رف���ع 
رأس����ه إل����ى ال��س��م��اء: 
ال���ل���ه���م أن����ت ال���واح���د 
ف������ي ال�����س�����م�����اء، وأن������ا 
األرض  ف����ي  ال�����واح�����د 
أحد  األرض  في  ليس 
غيري، حسبي  يعبدك 
ال���ل���ه ون���ع���م ال���وك���ي���ل". 
وه���ت���ف ال����ه����ات����ف: "ي���ا 
ب��ردًا وسالمًا  ن��ار كوني 
ع��ل��ى إب��ره��ي��م"، "ف��ك��ان 
جبريل عليه السالم هو 
ال�����ذي ن�����اداه�����ا". ش��ه��د 
ال��ن��م��رود م��ش��دوه��ًا ه��ذه 
م��ع  ال���ع���ي���ن  أم  ال����واق����ع����ة 
رج����ال����ه، وخ������رج خ��ص��م��ه 
أن  "أرادوا  م����ن����ت����ص����رًا. 
�����ذل�����وا"، 

ُ
ي����ن����ت����ص����روا ف�����خ

"وأرادوا  كثير،  ابن  يقول 

ي��غ��ل��ب��وا  أن  وأرادوا  ف���ات���ض���ع���وا،  ي��رت��ف��ع��وا  أن 
لبوا".  هجر إبرهيم قومه، "وقال إني مهاجر 

ُ
فغ

)العنكبوت،  الحكيم"  العزيز  هو  إن��ه  رّب��ي  إل��ى 
26(، ومعناه: "إني مهاجر دار قومي إلى رّبي، 

إل�ى الشام". 
ال يذكر القرآن ما آل إليه الملك الذي ادعى 
ت��روي  التفسير  كتب  لكن  ال��رب��وب��ي��ة،  لنفسه 
ن��ه��اي��ت��ه ال��ره��ي��ب��ة. ف��ي ق��ص��ة ذك��ره��ا ال��ط��ب��ري، 
ب��ع��ث ال��ل��ه إل���ى ال��ج��ّب��ار م��الك��ًا ي��ق��ول ل���ه: "آم��ن 
ب��ي وأت��رك��ك على م��ل��ك��ك"، ف���رّد ق��ائ��ال: "وه��ل 
ذلك،  له  فقال  الثانية،  ه  "فجاء غيري؟".  رّب 
ف���أب���ى ع��ل��ي��ه. ث���م أت����اه ال��ث��ال��ث��ة ف���أب���ى ع��ل��ي��ه". 
الجّبار  فجمع  اجمع جموعك.  المالك:  له  وقال 
جموعه، ففتح المالك عليها بابًا من البعوض، 
يبق  فلم  دماءهم،  وشربت  لحومهم،  "فأكلت 
إال العظام، والملك كما هو لم يصبه من ذلك 
في  فدخلت  بعوضة،  عليه  الله  فبعث  ش��يء. 
م��ن��خ��ره، فمكث أرب���ع م��ئ��ة س��ن��ة ي��ض��رب رأس��ه 
ب��ال��م��ط��ارق، وأرح����م ال��ن��اس ب��ه م��ن ج��م��ع يديه 
وضرب بهما رأسه. وكان جبارا أربع مئة عام، 
فعذبه الله أربع مئة سنة كملكه، وأماته الله. 
إل��ى السماء ف��أت��ى الله  ال��ذي بنى ص��رح��ًا  وه��و 

بنيانه من القواعد". 
ت��س��ت��ع��ي��د ه�����ذه ال�����رواي�����ة اآلي������ة ال���س���ادس���ة 
الذين  مكر  "ق��د  النحل:  س��ورة  من  والعشرين 
من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخّر 
عليهم ال��س��ق��ف م��ن ف��وق��ه��م وأت���اه���م ال��ع��ذاب 
"فتح  ف��ي  ي��ش��ع��رون". تفسيرها  ح��ي��ث ال  م��ن 
القدير": "ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد 
ب��ه ن��م��روذ ب��ن ك��ن��ع��ان ح��ي��ث ب��ن��ى ب��ن��اًء عظيمًا 
ببابل، ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها، 
البناء عليه وعلى  الريح، فخّر ذلك  الله  فأهّب 

قومه فهلكوا". 
األه��واز وف��ارس والعراق،  النمرود بالد  ملك 
قومه  وأم��ر  الربوبية،  واّدع��ى  األرض،  جّبر في 
بالسجود له، فأذله الله، وأسقط الصرح الذي 

بناه عليه وعلى قومه. 

الموقع االثري
ل��م ي���رد إس���م ال��ن��م��رود ف��ي ال��ن��ص ال��ق��رآن��ي، 
غ��ي��ر أن���ه ب��ق��ي ث��اب��ت��ًا ف���ي ال���ذاك���رة اإلس��الم��ي��ة 
ف����ي ال���م���اض���ي وال����ح����اض����ر. ن���ق���ل ال���ط���ب���ري ف��ي 
ت��ف��س��ي��ره ح��دي��ث��ًا ن��ب��وي��ًا ي��ق��ول: "م��ل��ك األرض 
مشرقها ومغربها أربعة نفر، مؤمنان وكافران، 
القرنين،  وذو  داود  ب��ن  سليمان  ف��ال��م��ؤم��ن��ان 
ب��خ��ت��ن��ص��ر ون����م����رود ب���ن ك���ن���ع���ان، ل���م ي��م��ل��ك��ه��ا 

غيرهم". 
ون���ق���ل ال���س���ي���وط���ي ف����ي "ال������ح������اوي": "م��ل��ك 
األرض أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان ذو 
وبخت  ن��م��رود  وال��ك��اف��ران  وسليمان،  القرنين 
ن��ص��ر، وس��ي��م��ل��ك��ه��ا خ��ام��س م���ن أه���ل ب��ي��ت��ي". 
ن��م��رود اس��م��ًا لمدينة  ب��ات  ال��ح��اض��ر،  ف��ي زمننا 
عّد دّرة الحضارة اآلشورية وموطنًا لكنز من 

ُ
ت

أهم االكتشافات األثرية في القرن العشرين. 
عتبر هذه المدينة من أبرز المواقع األثرية في 

ُ
ت

العراق، وهي ضمن المواقع المرشحة لالندراج 
على الئحة األونيسكو للتراث العالمي. 

تعرضت مدينة نمرود للنهب إبان االجتياح 
األم��ي��رك��ي ل��ل��ع��راق ف��ي ال��ع��ام 2003، وخ��رب��ت 
أي���دي تنظيم "داع����ش". وصفت  ع��ل��ى  أخ��ي��را 
ال��م��دي��ن��ة األث��ري��ة  ت��دم��ي��ر  منظمة األون��ي��س��ك��و 
بأنه "عمل جنوني" ونددت بإرادة "محو تاريخ 

العراقي".  الشعب 
وق���ال���ت ال���م���دي���رة ال��ع��ام��ة ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ت��رب��ي��ة 
هذا  "أدي��ن  بوكوفا:  ايرينا  والثقافة  والعلوم 
الذي يسجل تصعيدا  المدمر  الجنوني  العمل 
يثبت  "هذا  وأضافت:  الوحشية".  في  جديدا 
المنحوتات  أن االرهابيين ال يكتفون بتدمير 
المدينة،  في  الموجودة  والتماثيل  والزخارف 
ب���ل أي���ض���ا ال��م��وق��ع األث�����ري ب��أك��م��ل��ه وج���دران���ه 
باستخدام مطرقات ومتفجرات ليمحوا بشكل 

ممنهج أي أثر لتاريخ الشعب العراقي". 
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النمرود

في زمننا الحاضر، بات نمرود 
اسمًا لمدينة ُتعّد دّرة الحضارة 

اآلشورية وموطنًا لكنز من أهم 
االكتشافات األثرية في القرن 

العشرين. ُتعتبر هذه المدينة من 
أبرز المواقع األثرية في العراق، 

وتعرضت للنهب إبان االجتياح 
األميركي للعراق في العام 

2003، وخربت أخيرًا على أيدي 
تنظيم "داعش"

تحفل كتب التراث بالحديث عن النمرود، وهو ملك من ملوك سالف الزمان تتقاطع سيرته مع سيرة النبي إبرهيم خليل الله. 
بحسب الرواية الشائعة، نشأ الخليل بين أهل أوثان، غير أن الله أنار بصيرته، فعرف أن هذه األصنام ال تسمع وال تنطق، وأن قومه 
"في ضالل مبين"، فدخل في مواجهة مع أبيه ومع الجمهور ومع ملكهم النمرود، إلى أن عزموا على إلقائه في النار إلحراقه حّيًا، 

فنّجاه الله منها، وجعلها "بردًا وسالمًا" عليه. أكمل النبي مسيرته، وهلك النمرود الذي اّدعى الربوبية، وقضى ببعوضة دخلت 
أنفه، "فمكث أربع مئة سنة يضرب رأسه بالمطارق، وكان جّبارا أربع مئة عام، فعّذبه الله أربع مئة سنة كملكه، وأماته الله". 

مدينة نمرود.

الملك نمرود يلقي بالنبي ابرهيم في النار، "تاريخ البلعمي"، القرن الرابع عشر.

ابرهيم يلقى بالمنجنيق في النار في حضور الملك النمرود، "جامع التواريخ"، القرن الرابع عشر.

كالح- نمرود.

النمرود يشهد نجاة إبرهيم من النار، "عجائب المخلوقات"، القرن السادس عشر. 

وصفت منظمة األونيسكو تدمير المدينة األثرية بأنه "عمل جنوني" 
ونددت بإرادة "محو تاريخ الشعب العراقي". وقالت المديرة العامة 
لمنظمة التربية والعلوم والثقافة ايرينا بوكوفا: "أدين هذا العمل 

الجنوني المدمر الذي يسجل تصعيدا جديدا في الوحشية. هذا يثبت أن 
االرهابيين ال يكتفون بتدمير المنحوتات والزخارف والتماثيل الموجودة 

في المدينة، بل أيضا الموقع األثري بأكمله"
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املتوّسط بحٌر لحوار الحضارات أم بحيرة لغرقى الهجرة البائسة؟

طارق زيادة*

���زن���ي أي�����ًض�����ا ع���ل���ى ال���ب���ح���ث ف�����ي ه������ذا األم�����ر 
ّ
ي���ح���ف

استرجاعي محاضرات المفّكر المصري المتوّسطي 
الفرنكوفوني رينه حبشي في "الندوة اللبنانية"، 
في الستينات من القرن الماضي، وهو يدافع، في 
بلغة فرنسّية،  العربي،  القومي  الفكر  عّز اشتعال 
وال أص���ف���ى، ع���ن ح���ض���ارة م��ت��وّس��ط��ّي��ة ت��رب��ط بين 

تين.
ّ
الضف

الحوار العربي األوروبي
لسُت مضطًرا للحديث عن العالقات التاريخية 
��ت��ي ال���م���ت���وّس���ط، وأم���ام���ن���ا ف���ي إي��ط��ال��ي��ا 

ّ
ب��ي��ن ض��ف

ل��ل��ح��وار بين ح��ض��ارات  ال��ت��ي تشهد   صقلية 
ُ

��ل
َ
َم��ث

ال��م��ت��وّس��ط، ول��ل��ع��الق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ي��ن ال��ي��ون��ان 
الروماني  السلم  إلى  أبعد  الرجوع  ومصر، من دون 

Pax Romana وإلى النزاع بين روما وقرطاجة.
هل من غريب المصادفات، أن يكون الحديث 
َتي المتوّسط العربية واألوروبّية بعد أكثر 

ّ
عن ضف

أميركا وسقوط  اكتشاف  على  ع��ام  من خمسمئة 
األن��دل��س ال��ع��رب��ي��ة، وت��راج��ع دور خ��ط��وط ال��ت��ج��ارة 
��م القديم، 

َ
ف��ي ح��وض ال��م��ت��وس��ط، ف��ي قلب ال��ع��ال

لمصلحة خطوط التجارة بين القارة القديمة أوروبا 
والقارة الجديدة أميركا، هذا التراجع في المتوّسط 
ال����ذي ك���ان أح���د األس���ب���اب ال��م��ه��ّم��ة ل��ت��ده��ور ح��ال 
ورائ��ه  وم��ن  للمتوّسط،  المشاطئ  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ال��م 
 ف��ي ال��ع��م��ق ح��ت��ى الهند 

ً
ال��ع��ال��م اإلس���الم���ي، إي��غ��اال

َتي 
َّ
ورّبما الصين؟ أم هو التالقي الحتمّي بين ضف

إل���ى اس��ت��ع��ادة دوٍر فقد  ال��م��ت��وّس��ط وه���و يسعى 
م من بين 

َ
الكثير من أهميته بعدما انزاح محور العال

َتي 
َّ
َتي األطلسي ثّم إلى ضف

َّ
َتي حوضه إلى ضف

َّ
ضف

الهادئ؟
مهما تُكن اإلجابات عن هذه األسئلة، فإن دوًرا 
َتي المتوّسط 

َّ
تاريخًيا ما، يجب أن يقوم بين ضف

ف���ي ه����ذه األوق������ات ال��ع��ص��ي��ب��ة ال���ت���ي ُي���رَس���م فيها 
ة العربية لم تسَتبن بعد 

ّ
نظام دولي جديد للضف

خطوطه وال يمكن التنّبؤ بها من دون الوقوع في 
السرعة  بهذه  تجري  ال��ت��ط��ّورات  أّن  طالما  ف��خ��اخ، 

 بعًدا دراماتيكًيا.
ً
حاملة

ع��ل��ى أن��ن��ا ي��م��ك��ن أن ن��ق��ول ب���ش���يٍء م���ن ال��ث��ق��ة، 
وع��ل��ى ض���وء وق��ائ��ع ال��ت��اري��خ، إن���ه إذا ك���ان القصُد 
ف���رض س��ي��ط��رة إرادة واح����دة ع��ل��ى ال��م��ت��وّس��ط بل 
���م، ف��ل��ي��س م���ن ق��ط��ٍب واح����د اس��ت��ح��وذ 

َ
ع��ل��ى ال���ع���ال

رنا  ع��ل��ى ق��ي��ادة ال��ع��ال��م وال��س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه. وإذا فكَّ
أنه ليس هناك  فلسفًيا أو حتى متافيزيقًيا نجد 
ل"، على قول الفلسفة اليونانية،   "السبب األوَّ

ّ
إال

ة 
ّ
ق وال عل

َ
وهي فلسفة متوّسطّية، ال��ذي هو مطل

إيديولوجيا  ف��ي  ال��واح��د  الله   
ّ

إال ل��ه، وليس هناك 
ض الواقعات 

ُ
م فهو تناق

َ
األديان السماوية. أما العال

د عنه تعّددّية ال 
َّ
وجدل الزمان والمكان التي تتول

أحادّية فيها، وهذه هي الخالصة األولى التي أوّد 
م من 

َ
الوصول إليها. وبصرف النظر عّما شهده العال

تفّتت، خصوًصا في البلقان وفي الدول المتفّرعة 
عن االمبراطورية السوفياتية، وفي الشرق األوسط 
أربعة جنبات  المناطق في  العربي وفي غيرها من 
ع للتكتالت الكبرى في أوروبا،  األرض، هناك تصدُّ
وف���ي ج��ن��وب ش���رق آس��ي��ا وخ��ص��وص��ًا ف��ي ت��اي��الن��د 
وب��ورم��ا، وف��ي ال��والي��ات المّتحدة األم��ي��رك��ي��ة. ومع 
رج��وع العنصرية، هناك أي��ًض��ا أخ��ط��ار ف��ي جنوب 
المقابل،  أفريقيا  ش��اط��ئ  وع��ل��ى  العربية  ال��ج��زي��رة 
ظاهرة  بعد  ع��ادت  العولمة  رغ��م  الّتفّتت  فظاهرة 
ال��ت��ك��ت��الت: ه���ذه ه��ي ال��خ��الص��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي أوّد 

التركيز عليها.
المتوّسط وفيه دول كثيرة،  إلى حوض  نأتي 
َتين أوروبية 

َّ
لكن المنظر العاّم يجعل إحدى الّضف

متنّوعة، والثانية عربية شرق أوسطّية.
َتين 

ّ
الضف ل��دول  واس��ع  لتكّتٍل  مجال  من  فهل 

الحوار  إط���ار  م��ن ضمن  واألوروب���ي���ة يدخل  العربية 
العربي - األوروب���ي خصوًصا؟ وه��ل يسمح النظام 
الحوار ثماَره،  ه��ذا  ب��أن يؤتي مثل  العتيد  الدولي 
يات هذا النظام الدولي تكّتل 

ّ
وقد كانت آخر تجل

"ال��ح��ل��ف��اء" ف���ي م��ح��اَرب��ة ظ���اه���رة "داع������ش"، بعدما 
س��ب��ق��ه��ا ت��ح��ال��ف أف���ع���ل ف���ي "ع���اِص���ف���ة ال���ص���ح���راء" 
ومحاولة الواليات المتحدة الظهور بمظهر القطب 
فيها  بما  العالم  م��ق��درات  على  المسيطر  الوحيد 

مّد  نتكلم عن  العربية، حتى ال  النفطّية  الثروات 
العين إلى الثروة النفطية اإليرانية.

في الناحية اإليجابية التي تعد بإمكان حصول 
��ًرا نتيجة 

ّ
م��ث��ل ه���ذا ال��ت��ك��ّت��ل ال����ذي ال ي����زال م��ت��ع��ث

ل���ل���ح���وار ال���ع���رب���ي - األوروب�������ي ال�����ذي ي��ت��خ��ّب��ط رغ��م 
م��ح��اول��ة االت��ح��اد األوروب����ي ال��دخ��ول فيه بواسطة 
التاريخ  لكن  التاريخ.  عنصر  يأتي  المساعدات، 
بدَّ  إرادة فعل، فال  له جبرّية حتمّية، لكنه  ليس 
من عنصر اإلرادة لتطوير الحوار العربي - األوروبي 
 ح��وار ط��رش��ان، وه��ذه هي الخالصة 

ّ
حّتى ال يظل

الثالثة التي أنتهي إليها. يأتي عنصر الحوار بين 
الحضارات في المتوسط. لكن هذا العنصر يقوى 
ف���إذا كان  ال��داف��ق،  الحياة  ت��ي��ار  ويضعف بحسب 
الدفق الحضاري من جانب واحد لم يعد هناك من 
ح��وار وص��ار إم��الء وتبعّية. وال��وض��ع ال��راه��ن للعالم 
ال��ع��رب��ي ال��م��ش��اط��ئ ل��ح��وض ال��م��ت��وّس��ط ه���و وض��ع 
ة وأزمات اقتصادية  تشّتت وتفّكك وحروب أهليَّ
واج��ت��م��اع��ي��ة وت��ن��م��وي��ة، وخ��ص��وًص��ا ب��ع��دم��ا ان��ه��ار 
ًحا للتحاور 

ّ
النظام اإلقليمي العربي الذي كان مرش

مع أوروبا الموّحدة، وبرزت أخطار التقسيم الجديد 
بعد مئة عام من نشوء دول سايكس - بيكو.

عاُرض بين التراث 
َ
م العربي من أزمة ت

َ
يعاني العال

الماضي  بين  على حبل  م��ش��دود  وال��ح��داث��ة، فهو 
وال��ح��اض��ر، وه��و يتخّبط ال ُيحسن االخ��ت��ي��ار بفعل 
األزم�����ات ال��م��ص��ي��ري��ة ال��ت��ي ت��خ��ّض��ه، وب��ف��ع��ل العجز 
والخلل في البنى، والضعف في كل نواحي الحياة 
في  ذل��ك  وينعكس  منها،  االقتصادية  سّيما  وال 
نكوص خطير نحو الماضي وبشكل مشّوه. يزيد 
األمر خطورة أن بعض الدول العربية األقل كثافة 
بالنضوب،  آخ��ذ  لكنه  عالًيا،   

ً
سكانًيا تملك دخ��ال

وهو في كل حال في وضع تبعية تجاه االقتصاد 
ال  ميادين  في  منه  كبير  قسم  ويصرف  العالمي، 
ة دول كبيرة الكثافة  ح، وثمَّ

ّ
ريع لها ومنها التسل

السكانية وفقيرة في الموارد والثروات، وتتعرض 
ح��ال��ًي��ا ل��ل��دم��ار وال��خ��راب ول��ع��دم االس��ت��ق��رار، بحيث 

إلى  أم��َي��ل  الشاملة عالم عربي  ال��ص��ورة  ف��ي  يظهر 
الفجوة  وتظهر  والتفّتت  والعجز  ف 

ّ
والتخل الفقر 

واسعة بين أوروب��ا المتقدمة والعالم العربي، وهي 
بين  ج��غ��راف��ًي��ا  الفاصلة  المسافة  م��ن  بكثر  أوس���ع 

تين. فما العمل؟
ّ
الضف

للعالم  ح��دث  م��ا  مسؤولية  الغير،  على  ألقي  ال 
العربي منذ ما يزيد على خمسمئة عام، هي قروٌن 
كما  نهضة  عصر  وليست  إليه  بالنسبة  وسطى 
ا، مثلما 

ً
هي حال الغرب. فلو لم يكن بنياننا ضعيف

لما تمّكن  الجزائري مالك بن نبي،  المفّكر  يقول 
الغرب مّنا. ولكن، كما هو األمر دائًما ليس هناك 
س��ب��ب وح��ي��د للعجز ال���راه���ن، ل��ك��ن ه��ن��اك أس��ب��اب 
كثيرة. المهم في سياق هذا البحث، التساؤل عّما 
إذا كان يمكن العالم العربي االفادة من الخّضات 
ال��ك��ب��رى ال��ت��ي ت��زع��زع��ه وت��ح��وي��ل م��ج��رى ال��ح��وادث 
لصالح نهضة مبتغاة تؤول إلى تغيير حقيقّي. ال 
 إذا كان النظام الدولي أكثر عدالة، 

ّ
يمكن ذلك إال

ا بحقوق اإلنسان 
ً
ق

ّ
أي أكثر ديموقراطية وأكثر تعل

ًبا للتضامن الدولي من أجل رفاه جميع 
ّ
وأكثر تطل

 
ً
البشر، وأك��ث��ر ع��دال��ة اق��ت��ص��ادًي��ا، وأك��ث��ر محافظة
البشرية  لمصلحة   

ً
تفضيال وأك��ث��ر  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى 

والتكّتالت.  للدول  األنانية  المصالح  على  العاّمة 
ف��ه��ل وص��ل��ت ال��ب��ش��ري��ة إل���ى م��ث��ل ه���ذا المستوى 
ال��م��ت��ق��ّدم؟ وه���ل غ��اب��ت ع��ن��ه��ا ال��م��ص��ال��ح ال��ذات��ي��ة 

واألنانية؟ وهل غابت توازنات القوى؟
ر حتى اآلن 

ّ
إن األوض��اع الدولية الراهنة ال تبش

 ال��دالئ��ل ال تشير إل��ى 
ّ

ب��ه��ذا ال��ّت��ح��ّول. ب��ل إّن ك���ل
نا أن نكون أمَيل إلى التشاؤم. لكن 

ّ
ذلك، ومن حق

َتي 
َّ
هذا ال يعفينا عرًبا وأوروبيين من شاغلي ضف

 ضمن 
ً

أوال الحلول  ع��ن  نفّتش  أن  م��ن  المتوسط 
الدائرة العربية، وثانًيا على صعيد الحوار العربي - 
األوروبي في هذا العالم المتوّسطي، وإن كان هذا 
ًرا 

ّ
ًرا، وتزيده تعث

ّ
ي��زال، كما ذكرنا، متعث الحوار ال 

األميركية  المتحدة  ل��ل��والي��ات  ال��دائ��م��ة  ال��م��ح��اول��ة 
السيطرة على مقدرات العالم عاّمة والعالم العربي 

خاّصة.
هناك  وال��ع��رب  اللبنانيين  نحن  يخّصنا  م��ا  ف��ي 
خطيرة  مشكالت  ع��ن  ناجمة  كبيرة  م��س��ؤول��ي��ات 
��ه��ا األزم������ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال���راه���ن���ة ال��ن��اج��م��ة 

ّ
ل��ي��س أق��ل

خ���ص���وص���ًا ع����ن ال����ش����غ����ور ال����رئ����اس����ي، وال���م���س���أل���ة 
الفلسطينية والخالفات العربية والنزاعات األهلية 
ال���دم���وي���ة وال����خ����راب ال���ح���اص���ل وم���ح���اول���ة ال��ج��ه��ات 
المتطّرفة فرض إرادتها وسيطرتها، والمشكالت 
والتربوية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
الناجمة عن ذلك، والفشل في مجابهتها، والوقوع 
في أسر الصراع الداخلي بين األصولية الصاعدة 
ل��م تعد متحّكمة  ال��ت��ي  الحاكمة ح��ال��ًي��ا،  وال��ف��ئ��ات 
الواقعّية  اعتماد  إال  لنا  وال سبيل  األم���ور،  بمجرى 
والعقالنية للتفتيش عن الحلول. ولكن يبدو أن 
العالم العربي في صورته الحالّية أميل إلى التفّكك، 
مقبل  وه��و  ت��ح��ّوالت جسام خطيرة،  فيه  تجيش 
على استحقاقات كبرى قد ال تكون في المديين 
ال��ق��ص��ي��ر وال���م���ت���وّس���ط ف���ي ص���ال���ح���ه، ف���ي ان��ت��ظ��ار 
فة على وعي العرب.

ّ
تحّوالت المدى البعيد المتوق

 ال��م��ش��روع ح��ال��ًي��ا ن��ات��ج م��ن أن ميزان 
َ

إّن ال��خ��وف
ال����ق����وى ل��ي��س ف����ي م��ص��ل��ح��ة ال����ع����رب وع��ل��ي��ه��م أن 
إل��ى ح��دٍّ أدن��ى من  يبذلوا الجهد الكبير للوصول 
التضامن، وه��ذا التضامن إن حصل يكون مفيًدا 

لهم وللمتوّسط والعالم.
إّن النظام الّدولي الجديد، الذي بدأ قبل األلفية 
 اس��م��ه ول���ن يكون 

ّ
ل��م ي��ع��د يستحق بعقد واح����د، 

ع����اداًل إذا ل��م ي��ع��د ل��ب��ن��ان م��س��اح��ة ل��ح��وار ح��ض��اري 
صحيح بعد اس��ت��ع��ادة زخ��م��ه م��ن ج��دي��د بانتخاب 
رئ��ي��س��ه أواًل، وع����ودة وح���دة ب��ن��ي��ه، وأي���ًض���ا إذا لم 
ُيِقم الشعب الفلسطيني دولته، وإذا لم تسترجع 
 

ّ
يهما واستقراريهما في ظل

َ
سوريا والعراق وحدت

مصر  تعد  ل��م  وإذا  مناسبة،  ديموقراطية  أوض���اع 
العربية،  المنطقة  ف��ي  التاريخي  دوره���ا  لعب  إل��ى 
باإلضافة إلى هدوء األحوال في الشمال اإلفريقي 
والبدء بإقامة أنظمة ديموقراطية أقرب ما تكون 

إلى المثل التونسي مع اإلقرار بالصعاب.
ف��ه��ل ل��ن��ا أن ن��ط��م��ح إل�����ى م��ث��ل ه�����ذه ال���ص���ورة 
السعيدة، وإلى مثل هذا الجانب المتفائل، وصور 
ال��م��آس��ي ال���س���وداء ال��م��ف��ج��ع��ة ت��ت��ت��ال��ى ح��ال��ًي��ا على 
الشاطئ العربي للمتوسط من جنوب تركيا حتى 
أق��ص��ى ش��واط��ئ ال��م��غ��رب ال��ك��ب��ي��ر؟ أم ب��ي��ن ال��واق��ع 
والمثال بوٌن شاسع؟ وهل تستطيع أوروبا المأزومة 
ح��ال��ًي��ا ف��ي ال��ي��ون��ان وأوك���ران���ي���ا، ال��ت��ي ي��ق��وى فيها 
تمهيًدا  ذل��ك  على  تعيننا  أن  المتعّصب،  اليمين 
لحواٍر ُمنتج يعيد ما انقطع من حوار الحضارات في 

المتوسط؟

البعد الثاني: التحّدي اللبناني
ش��ي��ر ختاًما إل��ى ح���واٍر م��ن ن���وٍع آخ��ر ه��و ال��ح��وار 

ُ
أ

اإلس�����الم�����ّي - ال��م��س��ي��ح��ّي ف����ي ل���ب���ن���ان، ال������ذي ه��و 
ف���ي ت��ع��ب��ي��ر أح����د ك��ّت��اب��ن��ا ال��س��ي��اس��ي��ي��ن ال���ب���ارزي���ن، 
 ال����ذي����ن ف���ق���دن���اه���م، غ����ّس����ان ت���وي���ن���ي ف����ي ك��ت��اب��ه

ع��م��اًل  ل��ي��س   ،)Conférences 1991-1981(
أن  بنانيين 

ّ
لل يتيح  متبادل  غنى  لكنه  أكاديمًيا، 

وبالتأثير  والمسيحية  اإلس����الم  ب��واس��ط��ة  يعملوا 
فيهما الستحقاق الحوار وجعله مقبواًل من الذين 
ي��رف��ض��ون��ه. إذ ف��ي م��ق��اب��ل ه���ذا ال���رف���ض، يسيطر 
انفتاح الفكر بل انفتاح القلب. وهذا هو التحّدي 
اللبناني إذا نظرنا إلى الوضع اللبناني المأزوم حالًيا، 
من هذا المنظار، وال يعود من بديل للحوار، ألنها 
المستحيلة للذين يخوضونها،  حرب االنتصارات 
إذ إّن ال��م��ج��اب��ه��ة ان��ت��ح��ار. ب��ه��ذه ال���روح���ي���ة، ي��دع��و 
أو يعتقد  الذي يريد  الغرب،  الواعون،  اللبنانيون 
أنه مسيحي أن ينظر إلى ما أبعد من "اإلره���اب"، 
وأن ينفتح على العرب والمسلمين الذين يعيشون 
أزمتهم الصعبة في الطريق إلى الحداثة، وإال فإن 
 دون أخرى من هذا 

ً
ة

ّ
الضرر العميم لن يصيب ضف

المتوّسط، بل وعلى العكس، إذ يجب المساعدة 
على تجاوز األخطار الراهنة المحدقة.

انتظار  اإلمكان  أّن في  العالم يعتقد  ك��ان  وإذا 

حصول التحّول من دون خطر، فإّن على اللبنانيين 
من أجل سالمهم وسالم العالم، أن يعملوا ليل نهار 
اللبناني،  المجتمع  بتوجيه  التطّور  أج��ل ذل��ك  من 
والتقدم، بدل  االنسجام  اتجاه   عناصره، في 

ّ
بكل

التي قد  ال��م��دّم��رة  الخالفات  ف��ي اصطناع  اإلغ���راق 
إذا استمّرت، خطًرا على وحدتهم وعلى  تشّكل، 

مستقبلهم.
ف��ري��دة بين اإلس��الم  ت��الٍق  يشّكل لبنان نقطة 
المحسوس،  للحوار  جغرافًيا  ومركًزا  والمسيحية، 
وه���و م��ن أج���ل أن ي��ع��ي��ش، عليه أن ي��ب��دع نظامًا 
دي����م����وق����راط����ًي����ا ي���ج���ّس���د ال�����وح�����دة ف�����ي ال����ت����ن����ّوع، 
ح��ي��ث ال ي���ك���ون ت��م��ث��ي��ل ال���ط���وائ���ف م��ت��ع��ارًض��ا مع 
م���س���اواة ال��م��واط��ن��ي��ن ف���ي ال��ح��ق��وق. ب��ال��ن��س��ب��ة إل��ى 
��ف��ي��ن وال��م��ف��ّك��ري��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن، ف��إن 

ّ
ع��م��وم ال��م��ث��ق

ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ه��ي ال��ن��ظ��ام ال��وح��ي��د ال���ذي ي��ؤّم��ن 
ال��ش��روط ال��م��وض��وع��ي��ة ل��ل��ح��وار ون��ج��اح��ه، وم���ن هنا 

ق اللبنانيين بالحقوق والحريات األساسية.
ّ
تعل

والديموقراطي، في حوار  الحّر  ال��ح��وار  ه��ذا  في 
ال��ح��ض��ارات ه���ذا، ن��ج��د م��ب��ّرر وج���ود ل��ب��ن��ان ال��واح��د 

د، وهنا أطرح السؤال عن معنى "اللبننة"؟ الموحَّ
يتحّدثون في الخارج عن "اللبننة" على شاكلة 
"ال��ب��ل��ق��ن��ة"، ك��ع��ن��وان ل��ل��ح��روب ال��داخ��ل��ي��ة وح���روب 
وال��ّدم��اء،  والتفّكك  والتشرذم  اإلخ��وة  بين  القتال 
والوحدة  ال��ح��وار  فتعني  لنا  بالنسبة  "اللبننة"  أم��ا 
الحضارات  على  واالنفتاح  البناء  وإع���ادة  الوطنية 
والثقافات. وهذا ما يفترض أن يعمل له اللبنانيون، 
مسلمون ومسيحيون، من أجل استعادة هذا الدور 
ومقدراته في بسط سيادة لبنان على أرضه ومائه 

ونفطه وعدم اإلخالل بتوازنه السكاني.
هل نكون بذلك بعيدين عن معنى المتوسط 
كبحر لحوار الحضارات؟ أم نقبل باستمراره بحيرة 
للنزاعات  ا 

ً
ميدان تاليًا  أو  البائسة  الهجرة  لغرقى 

والنزعات القاتلة؟

*نائب رئيس المجلس الدستوري

اللوحات لمارشيللو  كاروزيني.

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ب��أك��ث��ري��ت��ه��م ال��س��اح��ق��ة م��رض��ى. ال 
أع���رف ال��م��رض ال���ذي ي��ع��ان��ون م��ن��ه، لكني أع��رف 
ال��وص��ف.  م��ن  م��رض��ى وال استثني نفسي  ان��ه��م 
رتَكب في 

ُ
ال��ذي يسكت على جرائم ت فالشعب 

وضح النهار وبوحشية مخيفة، ثم يتابع حياته 
رتَكب في مكان وزمان ال عالقة له 

ُ
كأن الفظائع ت

بهما، هو بالتأكيد شعب مريض. اما كيف أصبح 
المجتمع  المرض وب��اًء متفشيًا لدى شرائح  هذا 
أطباء  ال��ى  التشخيص  فيحتاج  كافة،  اللبنانية 
االجتماع  وعلم  النفس  علم  في  متبحرين  علماء 
وال��س��ل��وك وال���ت���واص���ل ب��ي��ن ال��ب��ش��ر. ل��ك��ن بعض 
ت��ف��رض نفسها ف��ي وض���ع خريطة  ال��ب��دي��ه��ي��ات 

بمعنى  ال��ع��ل��م��ي؛  التشخيص  ال���ى  ت��ق��ود  ط��ري��ق 
ص قبل ان يتمدد 

ّ
ان الطبيب النفسي ال يشخ

ليتلقط  الذاتية  سيرته  بسرد  وي��ب��دأ  المريض 
ح الوضع  منها االختصاصي نقاطًا ينبشها ويشرِّ

من خاللها.
ال ب���د ان ن��ت��وق��ف ع��ن��د ال���ح���رب االه��ل��ي��ة ال��ت��ي 
ألف  م��ن مئة  أكثر  استمرت 15 عامًا وح��ص��دت 
قتيل بالقذائف والخطف والتعذيب والقتل على 
الهوية، وما الى ذلك من يوميات تّم وأدها وهي 
ال تزال تختلج في النفوس. فقد طويت صفحة 
او  او عقاب  او حساب  الحرب من دون مصالحة 
الذين شاركوا فيها  ان جميع  األفظع  مسامحة. 

استمروا على قيد الحياة السياسية، يتحكمون 
ف��ي��ه��ا، وب��ع��ض��ه��م اس��ت��ف��ح��ل ف���ي ت��ح��ك��م��ه غير 
ع��اب��ئ بغيره م��ن ال��ش��رك��اء ف��ي ال��وط��ن، ف��ي حين 
للوصاية  بسياسات كيدية  اآلخ��ر  البعض  غاب 
للوصاية،  ح��اج��ة  أص��ب��ح  بعدما  ليعود  ال��س��وري��ة 
ليقرن التحكم بالحقد االنتقائي، ليس على من 
تسبب بالكيد ض��ده ولكن على من ح��اول طي 
الى  م��ن دون تنقيتها وان��ص��رف  ال��ح��رب  صفحة 

االعمار وتحقيق احالم النمو والتطور.
التعامل مع  الى  اللبنانيين  الكثير من  اضطر 
من استولى على منازلهم وهّجرهم منها، او من 
كان يفرض عليهم الخوة، او يعتقلهم ويعذبهم، 
او يقتل أحد أقاربهم، ثم أصبح موظفًا او حتى 
مسؤواًل في أعلى المراتب، وهو من أثرياء الحرب 
نهب  عملية  ف��ي  المتواصلة  الصفقات  وأث��ري��اء 

منظمة لمقدرات الدولة.
ل���م ت��ح��ل ال��وص��اي��ة وأدوات����ه����ا دون اس��ت��م��رار 

م��راح��ل تحقق  ال��ى  االنتقال  والعمل على  األم��ل 
السيادة واالستقالل، سواء عبر مصالحة الجبل 
او مواقف البطريرك نصر الله صفير او لقاء قرنة 
الوصاية  واج��ه  ال��ذي  المدني  الحراك  او  شهوان 
واعُتقل كثير من ناشطيه بسبب أو بال سبب. 
 أذهلت العالم بعد 

ً
لكن األمل الذي انفجر حركة

جريمة األلفي طن من المتفجرات وما تالها من 
اغتياالت مبرمجة ومستمرة، عاد ليخبو مع مرحلة 
عنف مجرد من كل قيد وشرط، وتحديدًا عندما 
اسرائيل  مواجهة  ان  الشعب  م��ن  ف��ري��ق  اعتقد 
تمنح صك حصرية استثمار السالح خارج الدولة 
المحظيين،  م��ن  صاحبه  دام  م��ا  القتل  وتتفيه 
اللبناني  الجيش  ف��ي  ض��اب��ط  قتل  ك��ان  لما  واال 
م��س��أل��ة ال ت��س��ت��ح��ق ال��م��راج��ع��ة، او ض��ب��ط م��ج��رم 
يفخخ مصعدًا إلغتيال شخصية سياسية ومن 
ثم تهريبه أمرًا ال لزوم للتوقف عنده، او محاولة 
اغتيال فاشلة موضوع سخرية ألن الضحية نجت 

بمصادفة زهرة، أو...
ك����ل ه�����ذه ال����ج����رائ����م ال����ت����ي ادت ال�����ى خ����روج 
ال���وص���اي���ة ال���س���وري���ة واس���ت���م���رت ب��ع��ده��ا، بقيت 
الجرائم  اعُتبرت  بل  مالحقة.  او  عقاب  دون  من 
أع���م���ااًل م��ج��ي��دة ك��ال��ي��وم ال��م��ج��ي��د اي����اه، تستحق 
ت��ق��دي��م ال��ح��ل��وى ع��ل��ى م��ف��ارق ال���ط���رق. غ��ن��ي عن 
ال��ت��ذك��ي��ر ان ع����ددا م���ن ال��م��ج��رم��ي��ن ال��م��ع��روف��ي��ن 
وال��م��غ��م��وري��ن ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ح��ري��ة ال���ح���رك���ة، وان 
أصحاب  على  والمحسوبين  المستزلمين  غالبية 
ويجولون  يصولون  والفوقية،  البطولة  صكوك 
ويخالفون القوانين ابتداء من قيادة السيارات، 
وليس  بالممنوعات،  والمتاجرة  بالتهريب  مرورًا 
انتهاء بسفك الدماء. حتى أن َمن ُيضَبط بالجرم 
ف��ي خندق  وإي���اه  يقف  م��ن  يجرمه  ال  المشهود 
واحد، كما هي حال من ُيتهم بالعمالة إلسرائيل 

او من ُيضبط متلبسًا بالمتفجرات والمخدرات.
ينحدر  منحدر  اي  ال��ى  التصور  يمكن  وب��ع��د، 

أح��س��اس ال��ض��ال��ي��ن وغ��ي��ر ال��ض��ال��ي��ن ف��ي لبنان، 
جراء هذه االوضاع التي توجت فظاعتها حوادث 
سوريا، حيث يصبح قتل عائلة ببرميل متفجر او 

 لالرهاب.
ً
بأسلحة كيميائية محاربة

تجميل  ن��ت��ي��ج��ة  وب���ائ���ي مستفحل  م���رض  ه���و 
الشهادة  او  البطولة  مقام  ال��ى  ورفعها  الجريمة 
م��ا دام ال��غ��ط��اء م��وج��ودًا ال ي��ق��در عليه ال��ق��ض��اء، 
القانونية،  المالحقة  م��وت  مع  القائمة  لتتوسع 
وت��ش��م��ل ال��م��ت��اج��ري��ن ب��ال��م��خ��درات وال��ف��اس��دي��ن 
 ال����ى ال��ع��ن��ف ض���د ال���ن���س���اء او االط���ف���ال. 

ً
وص������وال

وس���ي���ب���ق���ى ال�����وب�����اء ع���ل���ى اس���ت���ف���ح���ال���ه م����ا دام ال 
ال���ع���ادي���ي���ن ردود فعل  ال���ن���اس  م���ن  ي��س��ت��وج��ب 
القيام  على  المختصة  الجهات  ترغم  احتجاجية 
بواجباتها ما يؤدي الى تثيبت القانون والثواب 
والعقاب ويمهد العتقال وحش العنف ومن ثم 
اللبنانيين  البحث عن الوسيلة المطلوبة لشفاء 

من ادمانه او ادمان السكوت عنه. 

سناء الجاك

تعليق

من يشفي اللبنانيين؟

تحّفزني مأساة المهاجرين على ألواٍح من خشب وُدُسٍر عبر المتوّسط على استعادة إدراكي لهذا البحر الذي ينبسط أمامي 
وأعيش على ضّفته الشرقّية زماًنا ومكاًنا؛ وألّن ال خرائط في البحر، تبدو أهمّية ضّفَتي األبيض المتوّسط المتقاربَتين في 
هذه الهجرة المأسوية التي تؤول أحياًنا كثيرة إلى الغرق فيه بدل أن يكون تقاربهما سبيًل إلى الحوار في بعَديه العربي - 

األوروبي عمومًا، واللبناني ــ اللبناني خصوصًا.
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جغرافيا 
المباغتة التفاتتِك الخاطفة

كأن األرض عدلت عن رأيها بالدوران
فقاقيع الشمبانيا في فيلم أجنبي على القناة 

الثانية
الالمتوقع عندما يحدث دائمًا

السرعة العالية لدجلة وهو يمّسد أقصى البالد
الفرات إذ يفيض في غير موعده

قت في الهتاف
ّ
أول حنجرة لسوري حل

المباغتة العين الزجاجية للقّناص
الموت المفاجئ لصديق

هذا التصفيق الحار في ملعب الحياة
إثر هدف في الثانية األخيرة

المباغتة يدِك على كتفي
هذه التي أحدثت الفارق

ت بميزان القوى
ّ
هذه التي أخل

على
جغرافيا
روحي.

¶¶¶

إسراف
قة اليوم على أسالك الكهرباء

ّ
الجثة المعل

ت كطائر كبير من ضغط القذيفة
ّ
التي حط

الناس يهربون في كل اتجاه
وهي كأنها تصرخ بهم

سأنزف في بيوتكم
وحتمًا سأصل قبلكم

سأسرف بالنور
على
غير

العادة.

¶¶¶

غراء
 آنية مليئة باألزهار

ُ
سقوط

تصدٌع أرضي لزلزال
 قبل قليل

ّ
طيراٌن مفاجئ لطائر حط

 بال أوراق صفراء تداس
ٌ

خريف
بكاٌء ليلي

بخاُر المكواة الحار

التوابيت وإن كانت فارغة
الشبكة السوداء للحزن السوري

موت صديق برصاص في الظهر
هذا ما أحدثته النعوة على الجدار

النعوة الملصقة
بغراء أبيض صامت.

¶¶¶

وصفة
الحزن حرف العلة

جرن الحّمام الفارغ
االسم الممحو من الشاهدة

النظارة الطبية السميكة
تجاعيد آخر الزمان

إصبع أمي السكرية التي ُبترت

الزرقة التي تتلو الكسر
التشخيص الخاطئ لقلبي

ويدك التي تتخطاني
هذه

الوصفة
الدائمة.

¶¶¶

بكاء
الغياب نقطة وقعت من العدم

شفافة إلى درجة 
أنها قد تنزلق

على نظارة أحدنا الطبية
إذا ما تنّبه لها

يمسحها بعفوية بمنديل أبيض
ونحن نقول ألنفسنا

ما الذي أبكى
هذا

الرجل.
¶¶¶

لوحتي
المطر خفيف ينتظرِك

حتى تعبري إلى الرصيف المقابل
حيث رجل يشبهني حّد التطابق

رغم
انزياحات

ألوان
لوحتي

الشخصية
بفعل
الماء.

صرخ صوتي
في صلوات الغصون المتكسرة

في خريف ال يبصر بصيص الشتاء
بثغرات المطر

الى بّوابات تسّمى النجوم 

أرسلت الغصون صلواتها
سرب نغمات يبكي لحن التمني 

في العودة الى حضن االشجار
لكن صوتي علق كبروميثيوس

بين األرض والسماء
ألنه أحب أغنية

أغنية تلبس القيثارة 
فستانا

وتتكحل بصوت الكمان
وعطرها زقزقات الناي لحظة السحر

أغنية أراد
صوتي غناءها

أغنية
دافئة اسمها فداء

كان مقامها ينزف تاريخًا
حزينًا

وايقاعها مكباًل بأغالل
الماضي الثقيلة

يمشي في تناغم غجري 
داخل دهاليز القدر

فلماذا أنا مذنب
أألني ناديت األغنية من

حجرتها داخل تيجان
وردة الغاردينينا

أم ألني
اردُت الغناء؟

ما الذي ابكى هذا الرجل؟

بروميثيوس العاشق

نادر القاسم

شعر

اميل عامر

شعر

ِف
ّ
 الرخاُم بدوِن أّي تكل

َ
َسال

كيف التالقي بعد طوِل تلّهفي
كم كنُت في صوِغ المسافِة شاعرًا

ومَهلَهاًل في جذعها المتهفهِف
جرحاِن...

جرحاِن فوق قميصها القطنّي
جرحاِن نحُن

تقاطرْت أطرافنا وتباعدْت 
كأصابٍع

ال بّد يلتقياِن
في ساحة المرجة على إيقاِع أغنيٍة 

يفّر الموُت مبتسمًا
يغادرها ويتركنا 

نرّمم َصْدَع ذاكرِة العصافير الحزينِة 
في الشآِم فينزوي بردى 

بقبلِة غوطتيِه ليرتمي عطشًا 
فترتمياِن 

 
ها

ُ
ي زرت

ّ
ال تخبروا أحدًا بأن

في موسِم الكتماِن
وحملُت عنها موعديِن من األسى 

وشربُت أحالمي بمعبِر موتهْم
وبكيتها...

ونجا الّرصاُص من الخطى
ي ههنا 

ّ
ال تخبروا أحدًا بأن

 الميَم األنيقة   
ُ

ق
ّ
سأعل

فوق كتِف الحرِب مثل
تميمٍة

أو رّبما في رقصٍة 
صوفيٍة تدعى "السماح"

فتدور في رأِس القصيدِة
تاُء تأنيِث البالِد

فأغدقْت حلٌب
بعينيها الزمّرُد حافيًا يهوى 

 جاثيًا
َ
التمرغ

كحجارِة البيِت المدّمر ثّم

ى من الصباْح
ّ
يلثُم ما تبق

 
وتجيء من أقصى المدينِة أنثى

ها حبلى تجُر األرَض في تعٍب
ّ
الله أعلُم أن

فتجلس خلسة في الشمِس يتبعها
أنيُن الشعِر ينبئها 

بأْن هّزي إليِك بجذعها
 الحزُن المخّمُر في جذور الياسميْن

ُ
يتساقط

 
نضحْت مساماُت المسافِر

في الضباِب وصوتنا
فتسّمرْت في حبلها السرّي 

أغنيتاِن
 ذاكرٍة يحملق في جدائلها 

ُ
وزقاق

 ذاكرتيِن في حزٍن محّنِط 
َ

ليجمَع شمل
كالسماْء
الحزن ماْء

الحزُن بيدرنا ويطفو فوقنا
ال بحَر في حلٍب ليحملها وتحملُه كطفٍل 

شاب من زبِد الخياِل 
 ال��ذي ق��د م��ّر م��ن تحِت ال��رك��اِم 

ُّ
ها ال��ظ��ل

ّ
كأن

يشّدها 
 
ً
فتشّد أبعاَد المكاِن ولعبة

في العرِض تحملها 
وتنحنيان

 ْ
كالسهِم تطلقها فتنبت في المحال

ُه"...
ّ
"أّماُه يا أّما

لتصير أرشيفًا قديْم
 األطفاِل مّري 

َ
يا جوقة

في صهيِل الصبِح 
جمرًا بين أكماِم الرماِد ليستقيْم

 
فالحزن ماْء...

 
ُ

 أّولُه دمشق
ُ

والتوق
وخاتُم التوق اللقاْء

موت 
 ساكٌن يدغدغ

ٌ
قصف

نصف قبعتي.
¶¶¶

ُقّطاع
لم يبدأ بعد

بتغليف الدموع
صار سلمًا يرتاده القتلى.
¶¶¶

رصاص
الدموُع أوتاُر الحرب

دمًا نحو الرأس.
ُ
 بالمضي ق

ْ
لذا ال تبخل

¶¶¶
 

 مواكبون
فرُد الشحم عن العظم 

ُ
بملقط اضالعي أ

وأجرُد الحلم من اليقظة
منا المسالخ.

ّ
هكذا تعل

¶¶¶

تفقه
ُ
ندبة

ألٍم

في 
الذاكرة.

¶¶¶

أسرى
موٌت تافه يجتاح المكان ألن بوابات الجنة 

تحشر رأسها.
¶¶¶

 
مدافن

 بالرصاص، 
ُ
هكذا عّودتنا ظهوُرنا المحشّوة

أن األعمى يرى بأذنيه األشياء؛ ضريٌر يسيُر 
النوم على  ألغاٍم، عّودني هذا الشيُخ  ببركِة 

عيِن التراب.
¶¶¶

انتهاك
 كجرِة ماٍء حينما تصعق أذنيَّ أصواُت 

ُ
أسيل

اإلسعاف.

¶¶¶

بربرية
 رتاًل من القتلى 

ُ
يسّرح الضابط

يستقطب أرتااًل من المنتحرين دماغيًا.

جبروت الطرد المركزي
أن تكون مربوطًا بحبل لقوة تلفظك

ما يحدث فيزيائيا أنك تتفكك
تراب ماء نار 

يعني تتالشى 

ي����ط����وف ب�����ي رأس��������ي ع���ل���ى ب������الد وب��������الد وال 
أصادفني على مقهى

س���ح���ق���ًا ل����ش����رق ي���ب���ي���ع ال���ن���س���اء ف����ي أس�����واق 
"داعش"

سحقًا لغرب يعرض النساء في نوافذ السلع
سحقًا لعالم يسحق قاطنيه

إل�����ى آخ�����ر األرض ث��م  ب��ن��ي��ه  ل���وط���ن ي���ق���ذف 
يشّدهم من حبالهم السرية

سحقًا لك
سحقًا لقوى الطرد المركزي

تعالي إلى بيت ال في الشرق وال في الغرب 
وال في األرض

ب��ي��ت ال ي�����دور ح����ول ن�����واة وال ت�����دور ح��ول��ه 
كواكب

بيت هو نحن
تعالي. 

¶¶¶

طرد مركزي 2 )الطموح الكبير(
عجلة  أفلت  أن  الكبير  طموحي  وبين  بيني 

القيادة على هذا المنحنى
 
ً
بسرعة مئتين سأضرب جانب الطريق ضربة

وتشتعل  وتنقلب  مركبتي  فتنحرف  واحدة 
فأحترق وال يبقى مني أثٌر لمعّزين

ضربة ألحرر طموحي الكبير
أن أرخ����ي أص��اب��ع��ي ع���ن ال��م��ق��ود ه���و ك���ل ما 

يفصلني عن التحقق
ا في ثالجة

ً
لوال جبني لصرت اآلن مالك

أج���م���ل م���ا ف���ي ال���م���وت ب���ح���ادث س��ي��ر أن��ه��م 
يضعونك في ثالجة

ب���ع���د ال����ح����ر وال����غ����ب����ار وع�����ذاب 
س�����������������ي�����������������ارة 

اإلس�������ع�������اف 
س������ي������ك������ون 

أن  رائ�����������ع�����������ا 
ت����ق����اب����ل ال���ب���ن���ت 
جثتك في ثالجة

بشبهٍة  الموت  من  خير  ه��ذا 
عونك 

ّ
ك��ان��وا سيقط ح��ال،  أي��ة  على  جنائيٍة 

على مائدة الفئران
 في صحراء تسترحم 

ً
ترك جيفة

ُ
وخير من أن ت

الجوارح أن تخلصك من رائحتك 

كمسلم عليَّ أن أصّدق أن النهاية واحدة،
 أو كثيًرا ثم يحرمني

ً
سيعذبني الله قليال

لَم تعذبني ثم ترحمني؟

ارحمني...

¶¶¶

سقوط حّر
أري�����د أن أل���ق���ي رأس�����ي ف����ي ب���ئ���ر وأش����اه����ده 
يسقط ثم أضحك من أفكاري التي تغرق ثم 

تطفو ثم تغرق
لنردم اآلن هذا الجّب قبل أن تصلني أبخرة 

األفكار الكريهة من رأس متعفن
 ال

أريد أن أفقأ رأسي كفقاعة وأضحك
ال

المقهى كعلبة  ط��اول��ة  أن��س��اه على  أن  أري��د 
سجائر خاوية تصفر فيها الريح

عجالت  فتضربه  البيت  م��ن شرفة  أرم��ي��ه  أو 
أن��وار  ف��ي  ويلمع  وينطفئ  ويلمع  ال��س��ي��ارت 

ابة
ّ
الليل الملّونة الكذ

هذا أمتع من رأس ثقيل على كتفيك ليس 
فيه سوى الصداع المقيم واألفكار المسننة

رأٌس طائٌر أروع

العسكري  وح���ذائ���ي  وأوزاري  رأس����ي 
والعمر مربوط إلى قدمي

ال أحد يحمل فوقي سوى االرض 
سأصنع شيئا جديدا

كبيرا مرعبا ناسفا بما يكفي لخلع 
الرأس 

مثاًل
أن��ت��ح��ر وت��ن��ّج��ي��ن��ن��ي وت��غ��ف��ر ل��ي دون 

توبة
اغفر لهارب بروحه 

أي���ن دع���وة ام���ي ع��ل��ى ف��راش 
الموت لي 
وأين أمي؟

...

كل مرة تركتك الروح تركت بعضا منها في 
يديك 

كأنما تتخفف من شيء في كل بروفا موت
ه��ل ه��ك��ذا تتالشى ف��ي ان��ح��داره��ا إل��ى الحد 

األرواح المجرورة لظلمة التحت؟ 
تقطر نورا يطير إلى أعلى على طريقها إلى 

أسفل؟ 
ك��أن��م��ا لقصاصين  ت��ت��رك ش��ب��ه��ات ح��ض��ور 

سيتبعونها؟
تأمل أن يتبعها أحد؟

ارحم روحي يا رب.

¶¶¶

سقوط حر 2
عرك 

َ
في حياٍة أخرى كنت عصفوًرا وكان ش

وكري
ب��ع��د أن ع���دت إن��س��ان��ًا ص���ار ش��ع��رك حجابي 
ال��ع��ال��م م��ن ورائ����ه وأراه عابر  ال���ذي أخ��اط��ب 

سبيل
العالم لم يعنني أبًدا وأنا في شعرك

بال  ب��ري��ًا  ا 
ً
تالية سأصير حصان ح��ي��اٍة  ف��ي 

قطيع
أركض منفردًا ال أنظر خلفي

أدهس عشبًا أدهس ورًدا
أركض

أصعد نحو الشمس وأهبط
أركض

فتها األغصان على 
ّ
ال أبالي بالندوب التي خل
جلدي البهي المزركش

أركض بال هدٍف
في النهر وعلى التل هناك

إلى هناك

في حياٍة مثالية أخرى
 في عراٍء حقيقي

ً
 وحيدة

ً
أصبح شجرة

بال ورقٍة وال ظل
 في عدم

ً
قة

ّ
 معل

ً
شجرة

تسقط سقوطا حرا

رب��م��ا ل��و رك���زت أك��ث��ر ف��ي ح��ي��اة ت��ال��ي��ة أصبح 
تفاحة نيوتن.

¶¶¶

البندول
عندما كنت طفاًل في بيت أمي

البندول  إل��ى  التحديق  على  مواظبا  كنت 
في ساعة الحائط،

آخرها  ع��ن  رجله  يمّد  أن  المتأرجح  أيمكن 
ليضرب جدران الصندوق مرة

للجنب فيقفز من  االهتزاز  قاعدة  أو يكسر 
نافذة الصندوق الزجاج

المشانيق  ال��ب��ن��ادي��ل  أن  ع��رف��ت  ك��ب��رُت  ل��م��ا 
يتأرجحون فقط حول أعناقهم 

قهم 
ّ
وفقط إلى المسافة التي يقررها من عل

في صندوق اللعبة.
¶¶¶

مد/ جزر
موجة  ف��وق  ترفعينني  وأن��ت  ق��ارب��ِك  كأنني 
نحو الله فيفيض دمي عن أوردتي وأحّبِك/ 

مّد
تراب  بإبهامك في  نبتة تضغطينها  كأنني 

حنون ينحسر البدن وأحّبِك/ جزر
ريني.     يا أرجوحتي أنِت طيِّ

تسبيحة املنفى

لم ُأِعر القصف بااًل فكّل الناجين جثث

فيزياء أساسية
عبود سمعو

شعر

أحمد ضياء

شعر

علي الدمشاوي

شعر

منحوتة إلتيان.
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المتغير والثابت
يمّر

الباص القديم يمّر
السيارة الشاحنة تمّر

الدراجات الهوائية 
بسائقيها المراهقين

تمّر
العربة ذات العجالت الثالث

تمّر
الرجال العابرون بوجوههم الصارمة

يمّرون
اط 

ّ
بمط الملفوفة  وكتبهم  بمظالتهم  الللطللاّلب 

مشدود
يمّرون

العائدات من الفرن 
يمررن

العسكري الذي نزل من الباص وحيدًا
يمّر

كلهم يمّرون
 هناك 

ّ
وحده  ظل

طريق الزفت المغّبر
المهجور 

ينام 
منتظرًا مرور الغائبين.

¶¶¶

ال تسألوني ما اسمه
الوطن الذي أمشي في دروبه 

 Google Earthعبر الل
 مدينة

ً
الوطن الذي أالمسه مدينة

 مجزرة
ً
ومجزرة

هنا اآلن

أكتب الفتة بطول صفحة افتراضية
أكتب اسمَك

Like 100 كوطن يليق بل
¶

"الوطن يا بني"
الشعراء والمغّنون يتقنون محّبتَك

والركض في اللغة
والمشاعر الجاهزة

¶
الوطن يبني 

 
ّ

قالها ولٌد ضال
قبل أن يهرب بجلده

¶
الوطن... طنين 

قالها شاعر صعلوك
قبل أن يموت من الضحك

¶
الوطن باص
باص قديم

"دفشة يا شباب"
قال طالب مراهقون

وعندما كبروا 
ركبوا سيارات جديدة

وتجاوزوا الباص بوقاحة
¶

الوطن دّبابة
قال مقاول بثياب ضابط كهل

ورسم إحداثيات الخراب والكنز.
¶

الوطن زمان متجّمد
قال الفيلسوف

وبكى.
¶

الوطن خيمة كبيرة
قال البدوي
وباع أغنامه 

واشترى شاحنة نقل.
¶

الوطن الذي المسته في األمس
عبر الل"غوغل ايرث"

كان صغيرًا
عبثًا

كّبرته عشر مرات
ألرى وجهه المتغّضن في الحرب

ألرى أوالد المقاول الكهل يرطنون باإلنكليزية
إللللى خيام  نللازحلليللن  ألرى شللاحللنللة كللبلليللرة تحمل 

خارج الوطن
ألرى الزمن الذي تجّمد هناك

الباص الذي يحتاج إلى دفشة
الطنين الذي يفسد علّي سماع نشرة األخبار.

¶
ولكنه وطني!

¶¶¶

درس
الهدوء...

مته في حضرة جّدي
ّ
ذلك ما تعل

كنا في المرعى
وال شيء غير الهدوء

األغنام هادئة
األغاني في الصدر

الكالم المخنوق هادئ
وكذلك ضحكاته الغاربة كشمس.

¶
الهدوء األليف المتطامن

متنا إياه أّمي
ّ
ذلك ما عل

وهي تسرد حزنها عن أٍب تركها عن ثمانية.
¶

الهدوء السائل
مته عن صديقي الطيب في العسكرية

ّ
ما تعل

يقضم سندويشته بهدوء 

ثّم يبكي.
¶

الهدوء الحذر
مني إياه الواوي

ّ
عل

 صيفًا كاماًل 
ّ

الذي ظل
في مزرعتنا 

مني فّن استعارة الكتب.
ّ
وعل

¶
الهدوء الثلجي

مته من سوريين 
ّ
تعل

يشاهدون شتاء النازحين 
عبر الشاشات

ويشربون الشاي.
¶

الهدوء المّر
مته من السكر

ّ
تعل

صديقي الجديد.
¶

الهدوء العابر الموقت
مته من وجٍع مقيٍم بعد نشرة أخبار.

ّ
تعل

¶
عن أّي مأساة أخبركم

عن أّي انتظار
عن أّي جهة 
عن أّي قلق

عن أّي طريق
 هذا الهدوء في جيبي؟

ّ
وكل

¶¶¶

ليت الفتى
أنا حجٌر قديم

 من نيزك.
ّ
لم أتشظ

لم يقذفني بركان على درب.
حجٌر قديم.

أّمي األرض، وبناتي الحصى التي هناك.
وضيوفي ال أتذكرهم تمامًا.

¶
ثمة راٍع حذف بي ماعزه.

ثمة شهيد نام على صدري.
مغامر وضع ثروته طّي ثيابي

عابر تذّرأ بي، وفعلها.
ال أتذكرهم

ثمة وعول سارحة 
قضمت العشب فوق رأسي

ثمة مطر فاجأ غفوتي 
رتني بالرمل.

ّ
رياح دث

¶
أنا حجر قديم ملموم

نبت عني حوادث كثيرة
الشعوب العابرة بفؤوس دامية

اللصوص الالهثون بقلوب ميتة
األنبياء يمشون على مهل

األميرات يقرأن الجمال بعيدًا عن القصور
الطغاة يتجشأون ضحاياهم.

¶

حجر قديم
طعنتني أمنية تميم بن مقبل

 امرأة
ّ

بتني كف
ّ
وكلما قل

أو شفرة آلة
أو لقمني كلب

صرخت: "لو أّن الفتى" تركني! 
¶¶¶

اعتراف
اسمعي يا ليلى

منذ زمن بعيد لم أعد أكتب
منذ الحرب الكبيرة

التي نثرت جمرها في كل موقد.
¶

لم أعد أكتب
وأصابعي التي ترينها 

ليست سوى فّزاعة طيور
فوق حجارة الكيبورد

 فوقها الفراشات في الربيع
ّ
تحط

ت بها نملة عابرة.
ّ
وربما استظل

¶
ال تستغربي

إن قرأِت كالمًا مكتوبًا هنا
فثمة عابرون يستعيرون أصابعي؛

شعراء وكّتاب ولصوص
امرأة في قرية بعيدة

كتبْت بها رسالة إلى زوجها في لبنان
جندي ضّيع بوصلته في الحرب

كتب تقريرًا إلى قائده
قبل أن ينثر الموت في جهة صديقة

حتى أّمي
كتبْت إلى أبي الراحل

حين تزّوج أخي األصغر
رياض الصالح الحسين مثاًل

قال لي منذ الوعل الذي في الغابة 
لم أكتب

جلس هنا طوياًل
يغلي بأصابعي دورته الدموية في هدوء

 ويضحك
ثم كتب بها رسالة إلى سوريا

السّياب وضع أصابعي في بقجة
وعاد إلى البصرة

في باصات العائدين من الشام
وعلى الطريق

كان يتلمس بها رذاذ المطر
من النافذة

يا ليلى
الكتابة وهم 

فأصابعي التي طقطقتها جدتي
وأنا صغير

لم تعد سوى فّزاعة للطيور
ال تحمل مظلة في حضرة الغيوم

وال بندقية في الليل
وال مرثية أمام كل هذا الدم.

* شاعر وكاتب سوري مقيم في قطر

حمام كثيف

رجل في منتصف غرفة
، عللللللاجللللللزًا عللللللن الللللتللللقللللدم نللحللو 

ً
ت����ق����ف فللللللجللللللأة

القفز  أو  الللنللافللذة،  نللحللو  الللتللراجللع  أو  اللللبلللاب، 
اللللسلللريلللر، تلللحلللاول أن تلللجلللد سلللبلللبلللًا، أّي  نلللحلللو 
سلللبلللب، للللخلللطلللوة إضللللافلللليللللة. تللكللتللفللي أخللليلللرًا 
بللهللدوء  بللإسللدال ذراعلليللَك ورأسللللَك، وتنتظر 

 

أن يمر قطار،  
نهاية  عطلة  فللي  مللا  أحلللٌد  عليَك  يعثر  أن  أو 

األسبوع. 

¶¶¶

في البدء
في البدء كان الوحل. كنا رمل تلك الصحراء، 
وأعللشللابللهللا اللليللابللسللة. وضلللفلللادعلللهلللا. وكللانللت 
بتسمية  مثلنا  وتنهمك  قبلنا  تنهمر  نّياتنا 
األشللللليلللللاء. وكلللللان صلللللدى نللعلليللق هلللائلللل يللمللأ 
التي  األطفال  ورؤوس  والكهوف  السماوات 
كانت تشبه الفطر األبيض في ذلك الحين، 
مناهم البكاء، 

ّ
وهكذا أسميناهم األطفال وعل

ثّم دّربناهم على حرفة الدمع. وهكذا صارت 
المستنقعات،  إلللى  نظرنا  وحين  علليللون،  لنا 
الللذي تركنا  أبللونللا  أن يكون هنا،  بللّد  قلنا ال 
فمه، وجدنا  مللن  أخللرجلله  مرئي  بالكاد  بللهللواء 
للله اسللمللًا بللعللد قللللرون، ومللضللى يحمل جسده 
على كتفيه، ثّم لم تعد له قامة، ثّم لم يعد 
له وجلله، ثللّم لم يعد. ثللّم كللان الرعد. وكانت 
الللسللمللاء أشللبلله بللطللنللجللرة مللغلللللقللة تللنللفللجللر في 
داخلها أطنان من األلعاب النارية. ثّم بدأت 

تمطر. في البدء كان رذاذ. 
ثللللّم بلللللدأت اللللسلللملللاء تللمللطللر جلللبلللااًل وسللفللوحللًا 
وجدات هادئات وبحيرات مفترسة وسهواًل 
خلللائلللفلللة وقللللبللللاًل جللللديللللدة وقللللبللللاًل مللسللتللعللملللللة 
وحيوانات يمأ الصخب رؤوسها فتجري في 
لم  التي  النقية  غرائزها  عللن  بحثًا  اتللجللاه  كللل 
الللبللدء كللان الليل.  تكن قللد ولللدت بعد. فللي 
بأصابعنا.  حفرناها  تجاويف  فللي  نقيم  كللّنللا 
أبكم كالرغيف. وحين  لنا وجلله واحللد  وكللان 
، نللبللتللت لللنللا علليللون، وحين 

ً
جلللاء الللضللوء فللجللأة

بدأنا نتحسس وجوه َبعضنا نبتت لنا مالمح 
ت هناك.

ّ
وظل

¶¶¶

هاشتاغات مرحة
¶ صف حياتك بكلمتين

¶ فكر كأنك حافلة من طابقين
¶ أسرع طريقة لعبور المحيطات
¶ كن هامورا أو أكلتك الهوامير

¶ ال تضع جميع أحالمك في ثالجة واحدة
¶ هل تعرف زوزو؟
¶ نفحات إيمانية

¶ لغز الحياة اليومية
ر كأنك مسألة حسابية معقدة ¶ فكِّ

¶ البحث عن حل لمعضلة تزداد سخفًا
¶ الفوائد المدهشة للثوم

¶ ال أحد يذهب حيث ال أحد يوجد
¶ عندما يأتي المساء

¶ عندما ال يأتي المساء
¶ ماذا ستقول ألول كائن فضائي تلتقيه؟
ر كأنك قطعة جبن في مصيدة فئران ¶ فكِّ

ر كأنك سيارة معطلة تحت المطر ¶ فكِّ
ر كأنك تودع الصيف ¶ فكِّ

ر كأنك تنمو مجددًا على جذع شجرة ¶ فكِّ
ر كأنك ستارة ¶ فكِّ

ر كأنك ستارة وحيدة ¶ فكِّ
للر كللأنللك سلللتلللارة مللسللدلللة يللحللملللللق بها  ¶ فللكِّ

طوال اليوم رجل مريض

¶¶¶

صباح
أحلللللّبلللللِك الللللعللللالللللم، وكلللللرهلللللِك بللللالللللقللللدر ذاتلللللله، 
بلللللللل كللللثلللليللللرًا.   ال ألنللللللللللللِك علللللشلللللت طللللللللويللللللللاًل، 

فللي الللثللمللانلليللن، كللانللت بللنللات بللعللمللر أحللفللادِك 
ملللا زلللللن يللحللسللدنللِك علللللى حلليللاة عللشللتللهللا - أو 
للللم تللعلليللشلليللهللا - قللبللل نللصللف قللللرن، فللاغللرات 
أفواههن أمام صور فساتينِك الباذخة. وكان 
يللخللتللرعللون قصصًا تكونين  زاللللوا  مللا  الللرجللال 
نومهم،  في  غريبة  أحالمًا  ويتمتمون  فيها، 
كانوا  أنهم  التالي  اليوم  يعرفون في  لكنهم 
وردة  جميعًا  ويللتللذكللرون  جميل،  مللكللان  فللي 

ناصعة البياض عبرت أحالمهم.
كنِت حبيبة سائقي سيارات األجرة العجائز 
اللللذيلللن يلللحلللرصلللون علللللللى تلللللملليللع سلليللاراتللهللم 
ذات  يصادفونِك  ربما  إذ  جيدًا،  وأحذيتهم 
ظهيرة على ناصية شارع، أو فكرة، أو أغنية.

كللنللِت رفلليللقللة الللجللدات اللللللواتللي كلما رأيللنللِك 
إليهن  تسللت  أو  الللتلللللفللزيللون  فللي   

ً
مللصللادفللة

إحدى أغنياتِك، يبتسمن تحت تجاعيدهن، 
كأنهن يشاركنِك سرًا قديمًا، مداِفعاٍت عن 
أعمارهن بمحاججة الجميع أنِك )أنهن( أصغر 

سنًا بعشرين عامًا على األقل.

¶¶¶

نهاية العالم
وحللليلللدًا، بللعللد مللنللتللصللف الللللليللل، تللسللتللمللع إلللى 
صوت فيروز آتيًا من اآليباد، حين يجتاحَك 
العالم. صوت  شعوٌر يقيني بأن هذه نهاية 
فلليللروز للليللس دللليللاًل قطعيًا علللللى وجلللود هللذا 
المتسارعة  قلبَك  ودقللات  بالتحديد،  العالم 
ليست هللي األخلللرى دللليللاًل على وجلللودَك في 
الللداخللل  فللي  السميكة  والعتمة  الللعللالللم،  هللذا 
والللللخللللارج ال تللللدع ملللجلللااًل للللللشللك؛ بلللللللى، إنللهللا 

نللهللايللة اللللعلللاللللم. كلللل ملللا عللللليللَك 
علليللنلليللَك  تللفللتللح  أن  اآلن  فللعللللله 
للللتلللتلللأكلللد، للللكلللنلللَك خلللائلللف مللمللا 

تلللراه. تنتظر  لللن  سللتللراه، أو مما 
في  يتمدد  فيروز  صللوت  فحسب؛ 

أتللراهللا  للليلللللي"؛  رأسلللك: "يللا ليلي ليلي 
الفانية؛  لحياتَك  التصويرية  الموسيقى 

نفسَك  تجد   
ً
وفللجللأة الللعللالللم؟  بعد  مللا  حياتَك 

تعرفهم؛  أناس ال  مع  أحاديث مقطوعة  في 
أيضًا؛ تتأكد  أمللور ال تعرفها  حلللوارات حللول 
من أنَك نائم أو شبه نائم، وإال كيف يستمر 
، تتوقف 

ً
صوت فيروز بالوصول إليك. فجأة

ويتوقف  فيروز.  ويتوقف صللوت  األصللوات. 
قلللللبللَك عللن الللخللفللقللان. تللقللرر أخلليللرًا أن تفتح 
عينيَك، لكنك ال تستطيع. تعرف أنه عليك 
االنتظار حتى الصباح لتعرف إذا كانت هذه 
بالفعل نهاية العالم. تقرر مبدئيًا أن تتذكر 
مع  أجريته قبل قليل،  حوارًا غاضبًا غامضًا 
وجيران  بيت  إيجار  حللول  تعرفها  ال  عجوز 
مزعجين وصخب غير مقبول، وأمور أخرى 

ال تعرفها.

¶¶¶

ما لم تعرف البرد 
في مدينة غريبة

نسيَت  الصغيرة؛  المشاغل 
شللليلللئلللًا. تلللللذكلللللرَت شلليللئللًا. 

أحدهم، تذكرَك  نسيَت 
أحللللدهللللم. لللللم تللعللجللبللَك 
الللللللقللللللهللللللوة؛ أعللللجللللبللللَك 
أغضبَك  البحر.  منظر 
تلللعللللللليلللق؛ أضللحللكللتللَك 

نللكللتللة؛ نلللملللَت، أفللقللَت، 
نلللللللملللللللَت، امللللللتللللللأ بلللطلللنلللَك 

بلللللاللللللغلللللازات؛ قلللللللللررَت الللللنللللوم 
. سلللهلللرَت حتى 

َ
بللللاكللللرا

اللللللصلللللبلللللاح. شلللللاهلللللدَت 
الللللتلللللللللفللللزيللللون. قلللللللررَت 
التدخين.  عللن  اإلقلللالع 
وعللدَت  نفسَك  خذلَت 
إلللللى الللسللجللائللر. نللمللَت، 
لَت  أفقَت، نمَت، تساء
علللللن جلللللللدوى اللللحللليلللاة، 
عللرفللَت لللبللضللع سللاعللات 
جلللللللللللللللللدوى اللللللللحللللللليلللللللاة، 
تللللنللللاولللللَت اللللللغلللللداء مللع 
حلللبللليلللبلللتلللَك، شللللاهللللدَت 
 ملللع حللبلليللبللتللَك، 

َ
فلليلللللمللا

تشاجرَت مع حبيبتَك. 
نلللملللَت، أفلللقلللَت، نللمللَت. 
ذهللللبللللَت إللللللى اللللعلللملللل، 

، عللثللرَت على 
َ
 قللديللمللا

َ
قللابلللللَت صللديللقللا

في  األبيض  الشعر  من  خلية جديدة 
ذقلللنلللَك. ذهللبللَت إللللى اللللحلللاّلق. حللّدثللَك 
تاريخي.  كنرجسي  نفسه  عن  الحاّلق 
قلللللَت إنلللَك فللي الللمللّرة الللمللقللبلللللة ستغّير 
إليه  أنَك ستعود  الحاّلق، لكنَك تعرف 
في جميع المّرات المقبلة، ألنَك معجب 
الفشل.  تصريف  في  الخاصة  بطريقته 
أفقَت، نمَت، أفقَت، خّصصَت يومًا للرّد 
علللللى الللرسللائللل اإللللكللتللرونلليللة الللمللتللراكللمللة، 
ألقيَت  األلللف،  للمّرة  نفسه  المصعد  ركبَت 
اللللتلللحللليلللة نلللفلللسلللهلللا للللللللملللّرة 
اللللمللللللليلللون، شللللاركللللَت 
فللللللللي نللللللقللللللاش آخلللللر 
سللللللللللاخللللللللللن حللللللللول 
سللللوريللللا، رأيلللللَت 
والمزيد  المزيد 
ملللللللن الللللجللللثللللث. 
نلللملللَت، أفلللقلللَت، 
نللللمللللَت، فلللكلللرَت 
فلللللللللي اللللللللملللللللوت، 
قلللللللللَت لللنللفللسللَك 
ال يللهللّم، شللعللرَت 
بللللللللألللللللللم بللللسلللليللللط 
فلللللللي قلللللدمللللليلللللَك، 
آالف  تلللللللذكلللللللرَت 
األقللللللللللللللللدام الللللتللللي 
تللتللألللم ملللن الللبللرد، 
الللللتللللي تلللملللشلللي بللال 
وجلللهلللة، وتللتللوقللف 
بال سبب، في مئات 

الغريبة. المدن 

¶¶¶ 

كل القصائد الميتة
تحاول أن تعيدها إلى الحياة، تلك اللحظات 
قصيدة  رأسللَك  في  التمعت  حين  الصغيرة، 
كاملة، لكنَك كنَت أكثر انشغااًل بغموضها، 
أن  نسيَت  بحيث  الللبللالللغ،  بوضوحها  ربللمللا  أو 
تللكللتللبللهللا. تللتللذكللر كلليللف 
تللخللللليللَت عللنللهللا، أشللحللَت 
نلللللظلللللرَك عللللنللللهللللا، مللثلللللمللا 
تلللفلللعلللل ملللللع مللللتللللسللللّول، 
وتلللللركلللللَتلللللهلللللا تلللتلللعلللرض 
لحادث سير، أو سكتة 
تللللدخللللل  أو  قلللللللللللبللللليلللللة، 
الللللسللللجللللن بللللجللللريللللمللللة لللم 
تكتسب  أو  تللرتللكللبللهللا، 
هلللويلللة أخلللللرى وتللعلليللش 
حلليللاة أخللللرى، سللعلليللدة، 
لللن تعرفها  فللي ضللللواٍح 
يللللومللللًا. تلللتلللذكلللر أحلليللانللًا 
كللم تللتللألللم، حلليللن تللراهللا 
مللصللادفللة فللي الللشللارع، 
أن  تللللللللحللللللللاول  وحللللللليلللللللن 

كأنَك  شللديللد،  بللحللزن  إللليللك،  تنظر  توقفها، 
ذكرى صديق ميت، ثم تمضي في طريقها.

¶¶¶

في الثانية واألربعين
في الثانية واألربعين، قررُت أنني في الثانية 
واألربلللعللليلللن. ال مللزيللد مللن اإلنلللكلللار، وال أحللالم 
اللليللقللظللة الللقللديللمللة. فللي الللثللانلليللة واألربللعلليللن، 
في  كللأنللَك  تتصرف  أن  المنطقي  مللن  ليس 
العشرين، واألسوأ كأنَك في العاشرة؛ تعرف 
اآلن أنَك هنا، حيث لم تحسب أنَك ستكون 
واألربعين،  الثانية  شاطئ  على  واقفًا  يومًا، 
يمأ  والضباب  ركبتيَك،  حتى  تصل  المياه 
الضفة  إلللى  بالنظر  مشغول  لكنَك  وجللهللَك، 

األخرى.
¶¶¶

من نافذة فندق
أرى ملللراهلللقلللة فلللي األسلللفلللل تلللملللّد يلللدهلللا مللن 
النافذة وتشعل سيجارة حشيشة ثّم تحاول 
الللدخللان داخلللل قنينة كللوكللاكللوال  تللكللتللم  أن 
نللصللف مللمللتلللللئللة. أفللكللر أنللهللا تللقللنلليللة جلليللدة، 
هللل تعمدْت  أعلللرف  أفهمها، وال  أنللنللي ال  مللع 
أن تلللتلللرك نللصللفللهللا مللمللتلللللئللًا، أم أنلللهلللا كللانللت 
تشرب الكوكاكوال كفتاة عاقلة ثّم تذكرت 
سللليلللجلللارة الللحللشلليللشللة فللللي جللليلللب حللقلليللبللتللهللا 
الللمللدرسلليللة؟ كللمللا ال أفللهللم لللمللاذا تكثر هللذه 
إلى  لللمللاذا تتلفت حولها  الللحللذر.  مللن  الللفللتللاة 
األمللام،  إلى  بالكامل  ذراعها   

ً
مللادة الحد،  هذا 

 الدخان بيدها األخرى 
ً
ثّم إلى األسفل، طاردة

وأّي  متعة،  وأّي  بثوبها،  علقت  نيران  كأنه 
هذا  بعد  يبقى  تحشيش  أّي  بللل  اسللتللرخللاء، 
كله؟ أنظر حولي، ليس هناك سوى النوافذ 
الللمللقللفلللللة. أعلللقلللاب سللجللائللر رملللاهلللا مللقلليللمللون 
الللغللرف، تتناثر  فللي هللذه  سابقون وحللاللليللون 
على  أشفق  تحتي.  أحمر صغير  على سطح 
وأقللول  أنللاديللهللا  أن  وأفللكللر  الصغيرة،  البنت 
أخللاف  لكنني  القلق،  هللذا  لكل  داعللي  لها ال 
أن أجللفلللللهللا، وأفلللكلللر أنللهللا قلللد تللرتللعللب أكللثللر 
لللو رفللعللت رأسللهللا ورأتللنللي أحلللدق فيها بهذه 
ثم  الللوراء،  إلى  قلياًل  رأسي  الطريقة، فأرجع 
أفكر لماذا ال ترفع رأسها أصاًل؟ فتاة حذرة 

إلى هذه الدرجة ال بد أن يخطر لها ذلك. 
لللكللنللهللا تللللصللللّر علللللللى ملللوقلللفلللهلللا. طلللللللوال ملللدة 
السيجارة، تنظر حولها فقط لكنها ال ترفع 
 لللتللرانللي علللللى بللعللد طابقين، 

ً
رأسللهللا وللللو ملللرة

أحمل زجاجة بيرة وأدخن بكل استرخاء. أقرر 
أتمنى  السخيفة.  المراهقة  هللذه  أكللره  أنني 
اللللفلللنلللدق، أو واللللدهلللا في  أن يللكللشللف أملللرهلللا 
الغرفة األخرى، ولتنفعها قنينة الكوكاكوال 
حينئذ. ثّم أفكر في أشقائي الكثر؛ أخوتي 
الللذيللن  الللكللوكللب،  حلللول  المنتشرين  الللغللربللاء 
كئيبة  نللوافللذ  وراء  مثلي،  وحلليللديللن  يقفون 
كهذه، على بعد أمتار قليلة من عالم ال يريد 

أن يرفع رأسه قلياًل إلى األعلى.

على شاطئ الثانية واألربعين

عيسى الشيخ حسن

شعر

سامر أبو هواش

شعر

منحوتة إلتيان.


