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نقسم بالـله العظيم
مسلمين ومسيحيين

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

غير مخصص للبيع
في "ملحق النهار"

استعادة بيروت

االمتحان األخير 
للعرب والمسلمين

تحية لملحق "نوافذ"

التدخل الروسي 
تشابك التاريخ والدين 

والمصالح السياسية

)ص 17 - 24(

االتفاق على   
عقد اجتماع 

موّسع األسبوع 
المقبل

مقتل 8 إيرانيين 
في سوريا بينهم 

مرافق سابق 
لنجاد

أخفق وزراء الخارجية االميركي جون 
ك��ي��ري وال���روس���ي س��ي��رغ��ي الف���روف 
والتركي  الجبير  ع��ادل  والسعودي 
ف��ري��دون سنيرلي اوغ��ل��و  ف��ي حل 
ال��خ��اف ف��ي م��ا بينهم ع��ل��ى مصير 
الرئيس السوري بشار األس��د، في 
اج��ت��م��اع ع��ق��دوه ف��ي فيينا أم��س، 
في  م��ج��ددًا  يجتمعون  ق��د  لكنهم 
غضون أسبوع لمناقشة سبل إنهاء 

الحرب في سوريا.
بعد  للصحافيين  ال������وزراء  وق����ال 
ذلك إنهم عجزوا عن تضييق شقة 
ال���خ���اف ال��رئ��ي��س��ي ب��ي��ن واش��ن��ط��ن 

إنه  يقولون  الذين  وحلفائها 

اجتماع فيينا ال يحّل الخالف على األسد  
وكيري تحدث عن "الخروج ببعض األفكار"

من اليمين وزراء الخارجية الروسي سيرغي الفروف والسعودي عادل الجبير واالميركي جون كيري والتركي فريدون سنيرلي اوغلو قبيل اجتماعهم في فيينا أمس.  )رويترز(

أدب فكر فن
وليام فريدكين 

لـ"النهار": 
الله وراء نجاحي

محليات
السفير الروسي: 

لالمركزية 
في سوريا

اقتصاد
سلة واحدة 

للتعيينات والشغور 
في الضمان

تربية ومدنيات
رابطة الثانوي

ال تلتزم اإلضراب 
االثنين
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افتتـاحيـة النهــار
بقلم املطران جورج خضر

القتــل
في البدء كان القتل. قايين، قاتل أخيه، مثال لكل القتلة في 
ا 

ً
كل زمان ومكان. اإلنسان يسالم ألنه يخاف ان ُيمات. السام إذ

أن  إلى  فينا  والبدء حيواني  البدء.  فهو  القتل  أما  إيمان.  قناعة، 
الله وق��ال: ال تقتل. الهدوء غلب الطبع البشري. أتى  ج��اء 

رام الله – محمد هواش

أمس  الفلسطينية  الهّبة  تميزت 
ب���ات���س���اع ن��ط��اق��ه��ا ف���ي ي����وم غضب 
ل��ت��ش��ه��د م��س��ي��رات شعبية  ج��دي��د 
واس����ع����ة وم����واج����ه����ات ف����ي م��ع��ظ��م 
ال���م���دن وال����ق����رى ب��ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

وقطاع غزة. 
واسترعى االنتباه أن مستوطنين 
حاولوا طعن حاخام هو زكريا السدة 
م���ن م��ن��ظ��م��ة "ح���اخ���ام���ون م���ن أج��ل 
ال���س���ام" ف���ي ق��ري��ة ب���وري���ن ج��ن��وب 
نابلس حيث كان يساعد الفاحين 
ف������ي ق����ط����ف ال������زي������ت������ون. وح��������اول 
في  فلسطيني  ده���س  م��س��ت��وط��ن 

منطقة بيت لحم.
ب������غ������رب رام  وف���������ي ق���������رى ع���������دة 
ال��ل��ه وش���رق���ه���ا، وف����ي ق��ري��ة نعلين 
ب���غ���رب ال��م��دي��ن��ة، أص���ي���ب ع��ش��رات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ب����ال����رص����اص ف��ي 
عند  الله  رام  مدخل  في  مواجهات 
مركز بيت ايل، وكذلك في منطقة 
بيت لحم عند مسجد بال بن رباح 
ع��اي��دة وال��خ��ض��ر، احتجاجًا  وم��خ��ي��م 
على اإلجراءات االسرائيلية بإقفال 
ال����م����ن����اط����ق ب���ال���ك���ت���ل االس���م���ن���ت���ي���ة 

والسواتر الترابية.
وع��ل��ى رغ��م رف��ع ق��ي��ود ال��س��ن عن 
دخ�������ول ال���م���س���ج���د األق�����ص�����ى، ُم��ن��ع 

ك����ث����ي����رون م�����ن ال�����ص�����اة ف��ي 

على رغم االجواء الضبابية القاتمة، 
ف��إن آفاقًا ايجابية ال ت��زال ترتسم، 
إم��ك��ان ان تعي الطبقة  وآم����ااًل ف��ي 
السياسية خطورة المرحلة، فتعمل 
ازمة  الباد  ابتكار حلول تقي  على 
تعميقها  س��ي��زي��د  م��س��ت��ش��ر،  ف����راغ 
اق������دام ال���رئ���ي���س ت���م���ام س����ام على 
ت���ق���دي���م اس���ت���ق���ال���ة ح���ك���وم���ت���ه، ف��ي 
ظل عجزها الفاضح عن توفير حل 
ل��م��ش��ك��ل��ة ال��ن��ف��اي��ات ال���ت���ي دخ��ل��ت 
شهرها الرابع. وقد ابلغ سام الوزير 
إذا  ان���ه سيستقيل  ش��ه��ي��ب  أك����رم 
اع��ل��ن وزي����ر ال���زراع���ة ع��ج��زه وتخليه 
الملف، ألن ذلك يعني  متابعة  عن 
ان االفرقاء السياسيين ال يريدون 
إزال������ة األل����غ����ام م���ن أم�����ام ال��ح��ك��وم��ة. 
وأم���ه���ل األح�������زاب ح��ت��ى ال��خ��م��ي��س 

المقبل.
ان  ل�"النهار"  وقال مصدر وزاري 
وعود بعض السياسيين واالحزاب 
ذهبت س��دى حتى الساعة، الن ال 

وأف��اد  تقابلها.  ج��دي��ة  ن��ي��ات 

فلسطينيون يؤدون صالة الجمعة خارج قبة الصخرة في ساحة مجمع المسجد 
)أ ف ب( األقصى أمس.  

يوم غضب فلسطيني والفصائل ترفض مسعى كيري

الخطة األمنية للبقاع بطيئة أم فولكلورية؟
االثنين محاولة إلنقاذ خطة النفايات والحكومة

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار الرشيه ووزير الثقافة روني عريجي وزوار يجولون في افتتاح معرض الكتاب الفرنكوفوني 
)ميشال صايغ( عصر أمس.  

منتصف الليل تأخير الساعة
أص���در األم��ي��ن ال��ع��ام لمجلس ال����وزراء ف���ؤاد فليفل م��ذك��رة تتعلق 
بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وبذلك تؤخر الساعة 60 دقيقة 

اعتبارًا من منتصف ليل السبت 24 – األحد 2015/10/25.
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حاولت الجمهورية اإلسالمية أن تكون عالقتها 
جيدة مع "جماعة اإلخوان المسلمين" وخصوصًا 

في مصر وتحديدًا بعد إطاحة الرئيس حسني 
مبارك وانتخاب "اإلخواني" محمد مرسي رئيسًا 
للجمهورية. الدافع األول للمحاولة كان احتمال 

وجود نقاط تالٍق بين "الجماعة" وإسالمية النظام 
اإليراني. والدافع الثاني كان أن الصراع المزمن 

بين السّنة والشيعة، الذي بدأ والذي استيقظ في 
العقود األخيرة وتحّول عسكريًا منذ بدء "الربيع 

ل  العربي"، لم يكن واضحًا يومًا في مصر التي يشكِّ
السّنة الغالبية الساحقة من مواطنيها المسلمين. 
"فآل البيت" موضع احترام ومحبة دائمين عندهم 
منذ العهد الفاطمي. وانتهاؤه لم يؤثر على هذين 

الشعورين. والدافع الثالث كان أن الريادة في 
العالم العربي كانت دائمًا لمصر الدولة األكبر 

ديموغرافيًا واألقوى عسكريًا رغم الحجم المهم 
للسعودية في العالم العربي واإلسالمي الذي 

استحقته بسبب "ِخدمتها" الحرمْين الشريفين 
وثروتها النفطية والمالية. ومصر اآلن تمّر في 
صعوبات كثيرة اقتصادية واجتماعية ومادية 

أضافت إلى ضعف الدور اإلقليمي الذي أصابها 
جّراء معاهدة السالم مع إسرائيل ضعفًا جديدًا. 

ة والدور  ومّد اليد إليها ومساعدتها الستعادة القوَّ
من قبل إيران يفيدها، كما يساعد إيران على 

مواجهة المحور العربي المسلم السّني الذي تقوده 
السعودية أو باألحرى على إضعافه. لكن المحاولة 

اإليرانية المشار إليها أعاله لم تنجح. فأيام 
الرئيس مبارك حاولت طهران مكاشفته بالتعاون 
وآفاقه ومنافعه. وربما كان ذلك بواسطة رئيس 

مجلس الشورى حاليًا الدكتور علي الريجاني. لكن 
الرئيس المصري أحاله على رئيس "المخابرات 

العامة" لديه عمر سليمان الذي  أفهمه وفي 
وضوح تام أن الظروف غير مناسبة وأن أمرًا من 
هذا النوع لن ينجح. وأيام الرئيس "اإلخواني" 

مرسي حاولت إيران اإلسالمية أكثر من مرة إقامة 
عالقة تعاون مفتوحة، لكنه لم يستجب رغم زيارته 
طهران في السنة الوحيدة التي أمضاها في الحكم 

وإلقائه خطابًا في أحد مؤتمراتها المهمة. وعن هذا 
األمر تقول شخصية إيرانية مهمة أن زيارته إيران 
لم تحظ بموافقة إجماعية من "الجماعة" في مصر، 

إذ حصل تصويت عليها فازت به ولكن بفارق 
بسيط. وتقول أيضًا أنه لم يمِض فيها أكثر من 

أربع ساعات، وأنه رفض االجتماع بالمرشد والولي 
الفقيه السيد علي خامنئي رغم اقتراح مضيفيه 

عليه ذلك وإلحاحهما.
ولم تترك إيران، تضيف الشخصية إياها، عهد 

"الرئيس العسكري" عبد الفتاح السيسي من دون 
محاولة لتعميق العالقة مع مصر في كل المجاالت 

واالتجاهات. ففي أحد االتصاالت أو اللقاءات التي 
أجرتها معه شخصية إيرانية مهمة جدًا تحّدث عن 
مصر قائاًل إنه "يتمنى أن ينام ثم يستيقظ فيرى 
أن الرئيس بشار األسد قد تنّحى. لكن االتصاالت 
معه مستمرة ألن سوريا مهمة كثيرًا لألمن القومي 
المصري. وأما العالقة الجدية والعميقة والتعاونية 

مع إيران فإنه ال يستطيع أن يتحّمل اآلن 
مضاعفاتها". وبّرر ذلك بـ"المساعدات االقتصادية 

السعودية واإلماراتية التي ال يريد أن يخسرها 
ت الشخصية  وبعقبات أخرى كثيرة". هنا ردَّ

اإليرانية وهي على األرجح إلحاح قاسم سليماني 
باآلتي: "نحن على استعداد إلرسال ثالثين ألف 

سائح إيراني إلى مصر شهريًا، ولتقديم دعم مادي 
ب السيسي: 

ّ
لبالدكم بمليارات الدوالرات". فعق

"بذلك تكونون تشّيعون البلد". طبعًا توقفت 
المحاولة عند هذا، لكن الشخصية اإليرانية 

ر لصعوبته.  اعتبرت الكالم عن "التشييع" غير مبرَّ
فإيران اشترت أيام الرئيس السوري الراحل حافظ 

األسد عدة منازل "عتيقة" في السوق القديم 
ة. وطلبت من  لدمشق محيطة بمقام السيدة رقيَّ
األسد الموافقة على هدمها لتوسيع المقام. بقي 
الهدم والتوسيع مؤجلين عشر سنوات ألنه كان 
ل السّنة السوريين )الدمشقيين(  يعرف عدم تقبُّ

ذلك. عندها أبلغ إليه اإليرانيون أن استمرار عالقة 
دولتهم معه تتوقف على هذا األمر، فأعطى األوامر 

بالتنفيذ ولكن بمواكبة دبابات وعسكر لحماية 
العّمال وآليات الهدم والتوسيع".

في أي حال يالحظ زائر طهران رغبة مسؤوليها 
الكبار في تعاون مع مصر، وفي الوقت نفسه 

اقتناعهم يشبه استحالة ذلك اآلن رغم المواقف 
المزدوجة لقيادتها من الذي يجري في سوريا 

وأطراف الصراع فيها على تنوعهم. فمصر التي 
كانت زعيمة أولى في أفريقيا والعالم العربي لم 

تستطع "إقناع" دولة افريقية عادية )غير اثيوبيا( 
ص حصتها 

ِّ
بعدم بناء سدِّ على نهر النيل يقل

منه، فتوجهت إلى منظمات دولية للحؤول دون 
حصولها على مساعدات أو قروض منها لبنائه.

ماذا عن إيران وسوريا واستطرادًا "حزب الله"؟

sarkis.naoum@annahar.com.lb

8 – مصر مبارك ومرسي والسيسي "خذلت" إيران؟

الموقف هذا النهار
سركيس نعوم

رغم الوعود بعدم 
توقيفهم، استاء 

أهالي زحلة من 
التحقيق مع مطلقي 

النار خالل تشييع الوزير 
السابق إيلي سكاف، 
وسألوا عن اإلجراءات 

بحق مطلقي النار في 
مناطق أخرى.

▪ ▪ ▪

قال وزير إن موضوع 
تصدير النفايات إلى 
سوريا ُعّطل بكلمة 

سر محلّية إلبقاء 
الملف متفّجرًا في 

وجه الحكومة.

▪ ▪ ▪

يلوذ "تيار المستقبل" 
بالصمت حيال 

الشائعات التي تتناول 
عودة الرئيس الحريري 

إلى لبنان مطلع 
السنة المقبلة.

▪ ▪ ▪

جرت حركة اتصاالت 
في األيام الماضية 
بهدف فك الحصار 

المالي عن المديرية 
العامة ألمن الدولة.

▪ ▪ ▪

أولم وزير لجهة 
إعالمية كانت وّجهت 
إليه انتقادات الذعة.

أســرار اآللـهة

سابين عويس

ش���أن ســـوريـــا لـــن يختلف عـــن شــأن 
إيران بعد توقيع االتفاق النووي مع 
الدول الكبرى ودخوله حيز التنفيذ 
لجهة بدء رفع العقوبات االقتصادية 
عــن طــهــران. آفـــاق جــديــدة ستفتح 
في وجه االمــارة الفارسية وعالقاتها 

مع الغرب. 
ثــــمــــة أمـــــــر يـــغـــفـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
الموجودون في الحكم ) وحتما ليس 
أولئك العاملون في القطاع الخاص(، 
مـــفـــاده أن الــمــصــالــح االقــتــصــاديــة 
تــحــكــم الـــعـــالقـــات الــســيــاســيــة بين 
الدول ال العكس، كما هي حال البلد 
الصغير الغارق في أزماته تحت وطأة 

جشع سياسي ال يشبع. 
فالمسألة ال تتوقف هنا فقط على 
ملفات الفساد واالهدار التي أفسدت 
الكثير من القطاعات المحلية، واالمر 
ليس محصورًا بالنفايات أو الكهرباء 
على سبيل المثال، بل األمر يرتبط 
لبنان مع  في شكل أساسي بعالقة 
الــخــارج والــتــزامــاتــه الــدولــيــة الــتــي لم 
االهلية،  الــحــرب  فــي  حتى  يتخلف، 

عن االيفاء بها.
ليست النصيحة الدولية التي 

ســمــعــهــا الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
بــعــيــدة عـــن هـــذا الــمــنــاخ. 
فلبنان المهدد بسمعته 
وبــالــقــروض  وتصنيفه 

الـــدولـــيـــة الــمــعــقــودة 
لـــه، ال يعطي هــذه 
االمــــــور االســاســيــة 

الــحــيــز الــكــافــي 
مــــن الــتــعــاطــي 
الــــــــــــــــــجــــــــــــــــــدي 
والـــــمـــــســـــؤول. 
كما أن التعويل 

المحلي على المكَون المصرفي الذي 
يحمل عبء الدين ومسؤولية تمويل 
أو  سليمًا  ليس  وعجوزاتها،  الــدولــة 
صحيًا، ذلك أنه على رغم أهمية الدور 
الـــذي تــقــوم بــه الــمــصــارف اللبنانية 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــســلــطــة الــنــقــديــة، 
وعلى أهمية الدور المحفز للمصرف 
المركزي حيال المؤسسات المنتجة، 
القطاعات  بلغته  الــذي  التراجع  فــإن 
يستمر  ان  يــمــكــن  ال  االقـــتـــصـــاديـــة 
طوياًل تحت وطأة المراوحة القاتلة، 
االقليمي،  الوضع  انفراج  انتظار  في 
وال سيما أن االولوية الدولية عندئٍذ 
لن تكون حتمًا للبنان، بل لسوريا. 

 هذا ما يبرر ارتفاع الصوت، 
ّ

ولعل
تــــــوســــــاًل عــــنــــد رئـــــيـــــس الـــمـــجـــلـــس 
 عــنــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 

ً
واســـتـــغـــاثـــة

أصاب  وربما  االنتحار.  لجم  أجــل  من 
الرئيس نبيه بري عندما وصف الحال 

بما  انتحار  بأنه 
االنـــحـــالل  ان 
الــذي بلغته 

االوضـــــــــاع 
فـــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــــــبـــــــــالد 

وإنما  مباشر  ليس من فعل خارجي 
بات  للخارج  لبناني  انسياق  نتيجة 
يــنــســحــب شـــلـــاًل وتــعــطــيــال ألبــســط 
مــقــومــات الــعــمــل الــمــؤســســاتــي في 

البالد.
إلـــى أن  وتــشــيــر مــراجــع سياسية 
جــرس االنـــذار الـــذي أطلقه كــل من 
رئيسي المجلس والحكومة سترتفع 
بعدما  االيـــام  من  القابل  في  وتيرته 
المقبل  الــتــهــويــل  أن  واضـــحـــًا  بــــات 
أمني  أحدهما  لــه:  عنوانين  سيتخذ 
والـــثـــانـــي اقـــتـــصـــادي - مـــالـــي، آمــلــة 
فــي أن يــبــلــغ الــصــدى الــمــالــي الــذي 
ارتـــفـــعـــت حـــدتـــه مــــع رفـــــع الـــصـــوت 
حـــول مــحــاذيــر فــقــدان لــبــنــان الــدعــم 
الــمــالــي الــدولــي المعقود لـــه، مـــداه، 
بــحــيــث يـــــؤدي الــضــغــط الــمــتــصــاعــد 
فــي الــمــلــف الــمــالــي إلـــى كــســر حلقة 
الــفــراغ والــمــراوحــة الــتــي تـــدور فيها 
والتنفيذية.  التشريعية  السلطتان 
عــلــمــًا أن تــحــذيــرات الــبــنــك الــدولــي 
المجلس  رئــيــس  عنها  الــتــي كشف 
ليست جديدة، وال يزال ثمة متسع 
من الوقت قبل انتهاء مهلة القرض 
مشروع  بتنفيذ  والمتعلق  المهدد 
بــســري، وقــيــمــتــه 474 مليون  ســد 
المهلة  مـــددت  بعدما  وذلـــك  دوالر، 
االول  كـــــانـــــون  نـــهـــايـــة  حـــتـــى 
الـــمـــقـــبـــل. لـــكـــنـــه يــفــضــل 
الــمــصــادقــة على  تــتــم  أن 
الــتــمــويــل الــمــعــقــود الن 
عـــــــــدم حــــــصــــــول ذلـــــك 
بحلول نهاية السنة 
يــســقــط االتـــفـــاق، 
فــيــخــســر لــبــنــان 
ــــــتــــــمــــــويــــــل  ال
ويــــعــــجــــز عــن 
تــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذ 
الـــــــمـــــــشـــــــروع 

ونصف  مليون  منه  يستفيد  الـــذي 
مليون لبناني، علما أن سقوط اتفاق 
البنك الدولي، يهدد كذلك بسقوط 
البنك االسالمي  المقدم من  القرض 
للتنمية، وقيمته 128 مليون دوالر، 
نظرا إلى ارتباطه بتنفيذ مشروع سد 
بسري أيضًا. لكن في المقابل، تجدر 
إلــى ان البنك الدولي ملتزم  االشـــارة 
حيال لبنان وماٍض في استراتيجية 

الدعم المقررة مسبقا حتى 2016.

الـــســـيـــاســـي  الــــجــــهــــد  كـــــــان  وإذا 
اتــجــاه  فـــي  الـــدفـــع  عــلــى  اآلن  منصبًا 
للمجلس  التشريعية  الجلسة  عقد 
النيابي، فإن مصير جلسة الحكومة 
ال يزال عالقا في انتظار تذليل عقبة 
أمــامــهــا. وكانت  مــن  الــثــانــي  المطمر 
الــتــي وردت عن  الــمــعــلــومــات  الفــتــة 
االجتماع المسائي الذي جمع رئيس 
الــحــكــومــة تــمــام ســـالم بــوزيــر الــزراعــة 
أكـــــرم شــهــيــب لــمــتــابــعــة مـــا آل إلــيــه 
الملف. وفهم أن سالم أبدى امتعاضا 
شديدا من استمرار المراوحة، عاكسًا 
لم  إذا  االستقالة  على  الــجــدي  عزمه 
ينجح في عقد جلسة حكومية تنهي 
موقفه  وربــط ســالم  النفايات.  ملف 
بما سيتبلغه من شهيب الذي حدد 
وإال  الــمــقــبــل،  الخميس  حــتــى  مهلة 

فأنه سينسحب من الموضوع.

sabine.oueiss@annahar.com.lb

هدى شديد

اقــــامــــه  الــــــــذي  الــــــغــــــداء  ص���ح���ي���ح ان 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــري 
رئيس  الفرنسي  شــرف ضيفه  على 
مجلس الشيوخ جيرار الرشيه حمل 
طـــابـــعـــًا رســـمـــيـــًا اجـــتـــمـــاعـــيـــًا، وغـــابـــت 
عــنــه الـــخـــطـــابـــات، ولـــكـــن الـــقـــيـــادات 
ـــتـــي دعـــيـــت الـــــى هـــذه  الــلــبــنــانــيــة ال
سياسيًا  طابعًا  أكسبتها  "الجمعة" 
 الــتــشــتــت عــلــى 

ٰ
بـــامـــتـــيـــاز، فــــي ظـــــل

مــســتــوى الــمــؤســســات الــدســتــوريــة. 
فـــإلـــى الـــضـــيـــف الـــفـــرنـــســـي والـــوفـــد 
الرئيس  الغداء،  المرافق، شارك في 
امـــيـــن الــجــمــٰيــل، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
تـــــمـــــام ســــــــــالم، ورئــــــيــــــس "تـــكـــتـــل 
الــعــمــاد  الــنــائــب  واإلصــــــالح"  التغيير 
"الوفاء  ورئيس كتلة  عــون،  ميشال 
لـــلـــمـــقـــاومـــة" الـــنـــائـــب مـــحـــمـــد رعــــد، 
والنواب ميشال المر، وجورج عدوان، 
الجسر  وسمير  بقرادونيان،  وآغــوب 
غياب  في  "المستقبل"  كتلة  ممثاًل 
الرئيس فؤاد السنيورة بداعي السفر، 
ورئـــيـــس لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
وميشال موسى  الزين،  عبداللطيف 
الـــمـــواكـــب لــــزيــــارة الرشـــيـــه لــلــبــنــان، 
واعـــتـــذر عـــن عـــدم الــحــضــور كـــل من 
رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب 
وليد جنبالط، ورئيس "تيار المردة" 
الــنــائــب سليمان فــرنــجــيــة، ألســبــاب 

خاصة.
والــكــلــمــة االبـــــرز الــتــي قــالــهــا بــري 
فــــي هـــــذا الـــلـــقـــاء ان جــلــســة الـــحـــوار 
الـــمـــوســـع يـــــوم االثـــنـــيـــن قـــائـــمـــة في 
مــوعــدهــا فـــي ســاحــة الــنــجــمــة، حتى 
وان غــاب الــســنــيــورة او غــيــره بداعي 
عدم  على  الحاضرون  واتفق  السفر. 
الــتــأجــيــل، وتــأكــيــد اســتــمــرار الــحــوار 
من دون انقطاع، منعًا ألي تشويش 
ان  وعــــلــــم  خـــربـــطـــة.  او  تـــــأويـــــل،  او 
امــيــن الجميل أكــد حضور  الــرئــيــس 
جلسة  الجميل  سامي  النائب  نجله 
ان رئيس  تــردد عن  االثنين، بعدما 
حــــزب الــكــتــائــب قـــد يــغــيــب بــداعــي 
لـــم تجتمع  الــحــكــومــة  او ألن  الــســفــر 
الحوار كما كان اشترط.  قبل موعد 
وأشار رئيس المجلس في كالمه الى 
أهمية مواعيد األسبوع المقبل، بدءًا 

مــن جلسة الــحــوار الــمــوّســع، وصـــواًل 
الله"  الثنائي بين "حــزب  الى الحوار 
باجتماع هيئة  مــرورًا  و"المستقبل"، 
مــكــتــب الــمــجــلــس فـــي عــيــن الــتــيــنــة 
لــلــبــحــث فـــي جــــدول اعـــمـــال الجلسة 
التشريعية التي ينوي الدعوة اليها.

مواكبة  سياسية  مــصــادر  ووفـــق 
لالتفاق  تمهيدًا  االتــصــاالت  لحركة 
عــلــى بــنــود "تــشــريــع الــــضــــرورة"، انــه 
اضافة الى البنود السبعة المقررة في 
آخر اجتماع لهيئة مكتب المجلس، 
فهي ستناقش في اجتماعها الثلثاء 
مشروعًا  واربعين  أربعة  نحو  المقبل 
واقــــتــــراح قــــانــــون، لــتــقــرر فـــي شــأن 
مــا يــحــمــل مــن بينها صــفــة "تــشــريــع 
ــــــــضــــــــرورة"، إضـــــافـــــة الـــــــى رواتـــــــب  ال
التي  والهبات  والقروض  الموظفين 
إبــرام في مجلس النواب  الــى  تحتاج 
قــبــل ان يــخــســرهــا لــبــنــان، وتــتــجــاوز 
قيمتها ١١٦٨ مليون دوالر أميركي. 
وعلى اثر هذا االجتماع، سيقرر بري 
التشريعية،  الجلسة  لعقد  الــمــوعــد 
الــتــي يــفــتــرض ان تــنــعــقــد بــعــد ٤٨ 
ســـاعـــة عــلــى الــــدعــــوة الــيــهــا وتـــوزيـــع 
ـــع 

ٰ
ــــك تـــتـــوق ــــذل ـــهـــا. ول جـــــــدول أعـــمـــال

الــمــصــادر ان يــحــٰدد مــوعــد انعقادها 
مــطــلــع األســـبـــوع الــــذي يــلــي اجــتــمــاع 
تكون  وان  المجلس،  مكتب  هيئة 
الــمــشــاركــة فــيــهــا مــيــثــاقــيــة مــئــة في 
المئة، اذ ان القوى المسيحية ليست 
في وارد تعطيل تشريع شؤون مالية 
مــدرك  فالجميع  مهمة،  واقتصادية 
لــخــطــورة خــســارة ١٣ مــشــروع قــرض 

وهبة خارجية، وال سيما أنها الوسيلة 
الــوحــيــدة فــي الــظــرف الــــذي يعانيه 
الــبــلــد، لتحريك االقــتــصــاد. ولــذلــك، 
تشير المصادر نفسها الى ان البحث 
جـــــاٍر بــشــكــل حــثــيــث إليـــجـــاد مــخــرج 
بندين  ادراج  المسيحيين  لمطلب 
أســاســيــيــن فــي جـــدول االعــمــال هما 
قانون االنتخاب واستعادة الجنسية 
الــمــوجــودْيــن فـــي الــلــجــان الــنــيــابــيــة، 
قانون  باقتراح  من خــالل تقديمهما 
معجل مكّرر ليتّم التصويت عليهما، 
يحتاج  االنتخاب  قانون  ان  العلم  مع 
الى توافق سياسي، وهذا التوافق او 
ق في اللجان النيابية 

ّ
 لم يتحق

ّ
الحل

المشّكلة من كل األطراف.
الى ذلك، أكدت مصادر مسؤولة 
فــي كــتــلــة "الــمــســتــقــبــل" تشجيعها 
عـــلـــى عـــقـــد الـــجـــلـــســـة الــتــشــريــعــيــة، 
حلفائها  مــع  بالتنسيق  واستمرارها 
مكثفة  اجتماعات  فــي  المسيحيين 
وحـــتـــى الــلــحــظــة االخــــيــــرة، لــلــذهــاب 
المجلس  مكتب  هيئة  اجــتــمــاع  الــى 
ان  على  وشـــددت  مشترك.  بموقف 
الكتلة ستشارك في الحوار الموسع 
يوم االثنين من خالل النائبين احمد 
الحوار  أما  فتفت وعاطف مجدالني. 
الــثــنــائــي الــمــقــرر الــثــلــثــاء فــي السابع 
والعشرين من الــجــاري، فقد اشــارت 
مـــصـــادر اخــــرى فـــي الــكــتــلــة الــــى انــه 
قائم ومستمر، وحتى ولو تغيب عنه 
فإن  المشنوق،  نهاد  الداخلية  وزيــر 
مدير مكتب الرئيس سعد الحريري 
نادر الحريري والنائب سمير الجسر 

سيشاركان فيه.
وعلى المقلب المسيحي، كشفت 
مصادر شاركت في غداء عين التينة، 
ان ثمة تفاهمًا ضمنيًا بين "القوات" 
و"الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر" عــلــى وضــع 
قـــانـــون االنــتــخــاب فـــي رأس جـــدول 
اضافة  التشريعية،  الجلسة  أعــمــال 
الى بند استعادة الجنسية، واذا تّم 
لمناقشتهما  البندين  هذين  ادراج 
والتصويت عليهما، فيمكن القبول 
بوضع القوانين المالية المستعجلة. 
واشـــارت هــذه المصادر الــى احتمال 
مــــشــــاركــــة الـــكـــتـــائـــب فـــــي الــجــلــســة 
قــانــون  عــلــى  للتصويت  التشريعية 
البنود،  من  غيره  من دون  االنتخاب 
باعتبار انــه يــدخــل فــي صلب اعــادة 
تــكــويــن الــســلــطــة. وهــــذه الــمــواقــف 
كانت واضحة وفي صلب األحاديث 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا غــــــداء عـــيـــن الــتــيــنــة 
أمس، واالتصاالت مفتوحة بين كل 
للتوصل  الثلثاء  يــوم  األطـــراف حتى 
الى تسوية تنقذ الجلسة التشريعية 

وجدول اعمال "تشريع الضرورة".
انها  فيبدو  الحكومة  مشكلة  امــا 
ما زالت تراوح مكانها، ولكن الجديد 
 أزمــة النفايات، هو ما 

ٰ
في شــأن حــل

أكده الرئيس نبيه بري امام ضيوفه 
أمــس، وفي حضور رئيس الحكومة 
والـــنـــائـــب مــحــمــد رعــــد عـــن بـــذلـــه مع 
الحزب كل الجهد إليجاد موقع مالئم 

لمطمر في منطقة البقاع.

houda.chedid@annahar.com.lb

التهويل باالنهيار االقتصادي يف محّله:
عندما يعجز شهيب يستقيل سالم

لقاء عين التينة دّور الزوايا
من دون أن يذّلل عقبات التشريع

روزانا بو منصف

رئيس الحكومة تمام سالم لم يعد 
يلبس قفازات للحديث علنا وجهارا 
أمام زواره اللبنانيين وغير اللبنانيين 
الحكومة  تواجهها  الــتــي  األزمــــة  عــن 
وتحديدا ما يواجهه هو شخصيا في 
السياسيين  األفـــرقـــاء  تــمــتــرس  ظــل 
المشاركين فيها وراء مواقفهم أو في 
مواقعهم من دون استعداد للتقدم 
أو لتقديم أي شيء حتى لو ان االمر 
الحيوية على  الناس  يتعلق بشؤون 
النفايات.  أزمــة  معالجة  غــرار محاولة 
البلد ليست خافية وهي  األزمــة في 
بــــاتــــت تـــتـــحـــدث عــــن نــفــســهــا عــلــى 
األقــل بــأرتــال وجــبــال النفايات التي 
بين  لتراكمها  الــســيــاســيــون  يــأبــه  ال 
االحــــيــــاء وعـــلـــى الـــطـــرق الــرئــيــســيــة. 
الحكومة  رئــيــس  عنه  يعبر  مــا  فثمة 
يفيد بــان كأسه قد طفح على نحو 
يــتــخــطــى مـــا قـــد يــبــدو بــالــنــســبــة الــى 
يطلقها  شكلية  تهديدات  البعض 
فــــي وجـــــه األفـــــرقـــــاء لـــكـــن مــــن دون 
احتمال ان ينتقل الى التنفيذ على 
رغـــم تلويحه بــاتــخــاذ اجــــراء مــا يضع 
ومن  مسؤولياتهم.  عند  المعطلين 
يلتقي رئيس الحكومة يدرك انه في 
لحظة ما، قد ال يزال كثر يشككون 
في حصولها، فإنه سيلقي بقفازاته 
فــي وجــه الجميع واضــعــا ايــاهــم أمــام 
مسؤولياتهم التي يرفضون تحملها 
راهنا. وما بات متداوال في شكواه في 
هــذا االطــار على ما ينقل المطلعون 
انتظار األفرقاء السياسيين تطورات 
ما يجري في المنطقة من اجل البناء 
عليها ســلــبــا أو إيــجــابــا مــا يــجــمــد أي 
تـــــداول جــــدي فـــي أي شــــأن وصـــوال 
الــــى عــرقــلــة ضــمــنــيــة لــمــعــالــجــة أزمـــة 
الــنــفــايــات الــتــي بــاتــت كأنها دخلت 

الــــــصــــــراع الـــســـيـــاســـي الــــــجــــــاري فــي 
الـــى ذلـــك مــا بات  المنطقة. يــضــاف 
تحولهم  لجهة  األفــرقــاء  هـــؤالء  عليه 
اســرى لمواقفهم وتصريحاتهم كما 
لتصعيد المحيطين بهم بحيث بات 
السقوف  عن  التراجع  عليهم  يتعذر 
حددوها  أو  رسموها  التي  المرتفعة 
انهم  يظهر  ان  دون  مــن  النفسهم 
رهائن  فاصبحوا  تنازلوا،  أو  تراجعوا 
هذه المواقف وسط عدم الرغبة في 
اثمان  الــى  حاجتهم  وتاليا  تعديلها 
لحفظ ماء وجههم لقاء أي تراجع عن 
هــذه الــســقــوف. وتــالــيــا فــإن هـــؤالء ال 
يظهرون أي استعداد العطاء رئيس 
الحكومة ما يعتبرونه تنازال في ما لو 
استطاع ان يدعو الى جلسة لمجلس 
الوزراء في حين ان الوضع االقتصادي 
بات ضاغطا في ظل رفض للتجاوب 
مــع اقــــرار الكثير مــن الـــقـــروض التي 
وفرها الخارج للبنان. وثمة خشية من 
ان اللعب على طرف الهاوية سيستمر 
مــن دون امــكــان تــســاهــل أو تــهــاون 
خصوصا متى الحت بوادر بحث دولي 
السورية  الحرب  راهنا حول  واقليمي 
الــســيــاســيــون  الــتــي ينتظر األفـــرقـــاء 
نــتــائــجــهــا بــغــض الــنــظــر عـــن احــتــمــال 

وصولها الى نتائج قريبة ام ال.
الكشف  الرئيس ســالم  يكتم  لــم 
عن هــذا الــواقــع أمــام الوفد الفرنسي 
الزائر برئاسة رئيس مجلس الشيوخ 
جــيــرار الرشــيــه الــــذي يــبــدو انـــه اتــى 
فرنسوا  الفرنسي  الرئيس  مــن  بــدال 
هــوالنــد الـــذي كـــان اعــلــن عــزمــه على 
زيــارة لبنان لجملة اهــداف من بينها 
في شكل اساسي موضوع الالجئين 
السوريين ثم عدل عن موعدها على 
االقل راهنا نتيجة نصائح بأن الزيارة 
قــد تكون فــي غير موقعها فــي ظل 
المستمر منذ 15 شهرا في  الشغور 

موقع رئاسة الجمهورية. 
الفرنسيون جيدا صعوبة  يعرف   
الـــوضـــع الـــداخـــلـــي وتــعــقــيــداتــه في 
هـــذه الــنــقــطــة بـــالـــذات. ولـــم يــتــوانــوا 
عـــن االســـتـــغـــراب لــتــجــاهــل األفـــرقـــاء 
الــســيــاســيــيــن اقــــــرار الـــقـــروض الــتــي 
للبنان تحت  فرنسا  من  توفيرها  تم 
طـــائـــل فـــقـــدانـــهـــا مــــع مــطــلــع الــســنــة 
الــجــديــدة فــي حـــال لــم يحصل ذلــك 
عــلــى رغــــم ان االصـــــــداء عـــن الــوضــع 
نمو  مع  مشجعة  ليست  االقتصادي 
يــقــال انــه سيكون واحـــدا فــي المئة 
علما ان ترجمته هي صفر في المئة 

في حين ينبغي ان يكون في حدود 
7 في المئة من اجل امكان استمرار 

فرص النهوض بالوضع اللبناني. 
االتــــجــــاه الــــــذي عـــبـــر عـــنـــه رئــيــس 
مجلس الــشــيــوخ الــفــرنــســي، وفــق ما 
انــه  لجهة  ايــجــابــي  مــطــلــعــون،  ينقل 
يــخــرق بــزيــارتــه بــعــض جــــدار الــتــوتــر 
القائم بين األفرقاء السياسيين في 
حركة سياسية داخلية باتت تراوح 
مــكــانــهــا. لــكــن وفــــي ظـــل الــمــروحــة 
الـــواســـعـــة مـــن الــســيــاســيــيــن الــذيــن 
اتــــه فــي  عـــلـــى جـــــــدول اعــــمــــال لــــقــــاء
بيروت هناك الحض على ان يتحمل 
المسؤولون مسؤولياتهم ازاء الوضع 

في لبنان. اال انه في مــوازاة التقدير 
لـــمـــا يــتــحــمــلــه لـــبـــنـــان مــــن تـــداعـــيـــات 
الــحــرب السورية ومــن بينها االعــداد 
الهائلة من الالجئين الذين يرهقون 
عنها  عبر  كبيرة  فــإن خشية  لبنان، 
رئيس مجلس الشيوخ وفق ما نقل 
لبنان  انهيار  مــن  مخاوفه  وهــي  عنه 
فـــي ظـــل عــــدم بــــذل الــجــهــد الــكــافــي 
لــتــحــصــيــنــه ســيــاســيــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا. 
هو  حــال حصوله  فــي  لبنان  وانهيار 
انــهــيــار ألوروبـــــا عــلــى ذمـــة مــن ينقل 
عن الرشيه هذا الموقف، تماما كما 
حصل بالنسبة الى موضوع الالجئين 
الذين حين فاض كيل لبنان ودول 
الجوار بهم، فإن أوروبا باتت المقصد 
الــذي اضطر الــى فتح ابــوابــه. وتاليا 
فـــإن الــتــهــاون فــي مــحــاولــة تحصين 
هو  ازمته  من  اخــراجــه  ومحاولة  البلد 

امر يكتسب طابعا ملحا جدا. 
الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن  ان  يــــــفــــــتــــــرض 
هذا  جميعهم  يعرفون  السياسيين 
الواقع ويحذرون من انهيار البلد من 
دون حاجة الى اضاءات اضافية على 
تـــزال فرنسا داعمة  ال  الصعيد.  هــذا 
اســـاســـيـــة وكـــبـــيـــرة لــلــبــنــان ولــكــنــهــا 
ليست مؤثرة على النحو الكافي في 
ظــل الــصــراع االقليمي الــذي يتحكم 
بحسابات أفرقاء الداخل. لذلك تطبع 
حال االنتظار مواقف السياسيين فال 
يقومون باي جهد فعلي لمنع االنهيار 
باالستقرار  اللبنانيين  يمننون  فيما 
االمـــنـــي ومــســاهــمــتــهــم فــيــه وكــأنــمــا 
يكفي اللبنانيين التمتع بهذه النعمة 
عــلــى حــســاب اســتــرهــان اســتــقــرارهــم 
االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي لمصلحة 
وحساباتهم  األفـــرقـــاء  هـــؤالء  مصالح 

الخارجية والداخلية على حد سواء. 

rosana.boumounsef@annahar.com.lb

قّفازات سالم تواجه "أسرى" السقوف املرتفعة
الرشيه متخّوفًا: انهيار لبنان انهيار ألوروبا

تحليل سياسي

مخاوف من استمرار 
اللعب السياسي على 

حافة الهاوية مع ظهور 
بوادر بحث دولي في 

األزمة السورية

هل يحدث التهويل المالي 
صدمة تدفع نحو كسر 

المراوحة؟

يروي أحد الوزراء السابقين أنه سمع من مسؤولين دوليين كبار على هامش مناسبة 
اجتماعية، نصيحة جدية بضرورة أن يتنبه القادة اللبنانيون، في خضم انشغالهم بحساباتهم 

السياسية الخاصة وارتباطاتهم بتنفيذ أجندات عائدة الى محاورهم االقليمية، إلى أن فرصًا 
كثيرة كانت متاحة أمام لبنان قد يفقدها تدريجًا، عندما ينتقل انشغال العالم في سوريا 

من الحسم العسكري والتسوية السياسية إلى مرحلة إعادة االعمار.
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ابرهيم بيرم 

السجال  ت��راج��ع��ت عاصفة  أم��ا وق��د 
ال��ل��ه" و"ت��ي��ار  السياسي بين "ح���زب 
المستقبل" والتي فعلت فعلها خالل 
خلفية  على  الماضية  القليلة  االي��ام 
المواقف المفاجئة التي اطلقها وزير 
تقدمت  المشنوق،  ن��ه��اد  الداخلية 
التهويل  مسألة  الحدث  واجهة  الى 
االحتماالت  الى  بالذهاب  والتهديد 

القصوى لتمسي سيدة الموقف.
المنصرمة  ال�����48  ال��س��اع��ات  ف��ف��ي 
ك���ان ك��ل م��س��ؤول م��ن م��وق��ع��ه يضع 
البالد برمتها امام خطر الذهاب الى 
ال��م��رح��ل��ة االس������وأ. ف��رئ��ي��س مجلس 
ال��������وزراء ت���م���ام س����الم ب����دا ام�����ام وف��د 
عجل  على  استدعي  جامعي  طالبي 
لالجتماع به وكأنه يرمي القفاز في 
االخ��ي��رة،  للمرة  ورب��م��ا  الجميع،  وج��ه 
االشياء  بتسمية  التحذير  خ��الل  من 
ب���اس���م���ائ���ه���ا ووض��������ع  ال���ن���ق���اط ع��ل��ى 
الحروف، متوعدا بمواقف جذرية اذا 
مجلس  جلسات  تعطيل  استمر  م��ا 
الى  المعنيون  يبادر  لم  واذا  ال���وزراء 

ابداء التعاون لحل أزمة النفايات.
قبله بوقت قصير كان وزير المال 
علي حسن خليل يكرر ان ال رواتب 
ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي ال���ق���ط���اع ال���ع���ام بعد 
الشهر المقبل ما لم تلتئم الحكومة 
وتفتح أبواب مجلس النواب لتشريع 

الضرورة.
ك��ان رئيس  التوقيت عينه  وف��ي 
ال��م��ج��ل��س ن��ب��ي��ه ب���ري ي��ت��وس��ل للمرة 
ال��ى ساحة  النواب للحضور  االول��ى، 
ال��ن��ج��م��ة ب��غ��ي��ة ع��ق��د ج��ل��س��ة ت��ش��ري��ع 
الضرورة قبل خراب البصرة ولتالفي 
انهيار هيكل الدولة المتداعي وقبل 
ضياع ماليين ال��دوالرات على لبنان 
اآلت���ي���ة ال��ي��ه ع��ل��ى ش��ك��ل ق����روض أو 
ه���ب���ات. ول����م ي��ط��ل األم����ر ح��ت��ى ل���ّوح 
ال���وزي���ر أك����رم ش��ه��ي��ب ع��ض��و اللجنة 
ال���وزاري���ة ال��م��ول��ج��ة م��ع��ال��ج��ة م��وض��وع 

ال��ن��ف��اي��ات ب��أن��ه ي��ع��ت��زم ال��ذه��اب ال��ى 
االع��ت��ك��اف واالس��ت��ق��ال��ة م��ن مهمته 
ال��ص��ع��ب��ة خ����الل اق����ل م���ن اس���ب���وع ما 
مطامر  على  العثور  مسألة  تحل  ل��م 

للنفايات.
ومن جهة الضاحية الجنوبية كان 
"ح��زب ال��ل��ه" يطلق بلسان ع��دد من 
قيادييه ونوابه موجة تحذيرات من 
لها  واالقليم مقدر  ال��داخ��ل  ازم��ة  ان 
ان ت��ط��ول، وان االم����ور ف��ي ال��داخ��ل 
ما  اذا  االدن����ى  ال����درك  ن��ح��و  ستجنح 
ظل رهان بعض القوى المحلية على 
ت��ط��ورات ال��خ��ارج وبقيت جامدة في 
م��ك��ان��ه��ا ت��ض��ع ال��ع��ص��ي ف��ي دوال��ي��ب 

الحل وتضيع فرص التسويات.
البرتقالي"  "التيار  ان  رغ��م  وعلى 
ب��دا ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة وك��أن��ه اختار 
والحراك  الفعل  ساحة  عن  االنكفاء 
ف���ي "اس���ت���راح���ة ال���م���ح���ارب " ب��ع��دم��ا 
السياسي  المشهد  ص����دارة  اح��ت��ك��ر 
مصادر  ف��إن  السابقة،  الفترة  خ��الل 
ف���ي ال���راب���ي���ة م���ا ب���رح���ت ت��ط��ل��ق بين 
ال��ف��ي��ن��ة واالخ�����رى م��وج��ة ت��ح��ذي��ر من 
ظل  م���ا  اذا  للمشهد  م��ح��ت��م  ت��ع��ق��ي��د 
ال�����ط�����رف اآلخ���������ر، وت����ح����دي����دًا "ت���ي���ار 
المستقبل"، يراوح في الدائرة عينها 
التقدم ول��و خطوة واح��دة  وي��رف��ض 
ف���ي ات���ج���اه ب��ح��ث ج����دي ع���ن ح��ل��ول 

وتسويات وتقديم تنازالت واالقالع 
عن سياسة المكابرة والمناورة.

ولم تكن سمة التهويل والتحذير 
م����ن ع����واق����ب اآلت������ي ص���ف���ة ح��ص��ري��ة 
ايضا  ادلوا  فاالمنيون  للسياسيين، 
ب���دل���وه���م ف����ي ه�����ذه ال���ب���ئ���ر، وه�����ا ه��و 
ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي  ق��ائ��د الجيش 
وديبلوماسيا  مبطنا  تحذيرا  يطلق 
م����ن ع����واق����ب ال���ف���وض���ى ال��س��ي��اس��ي��ة 
الضاربة اطنابها، اذ يقول: "إن االمن 
مستتب ول��ك��ن س��ي��ك��ون اف��ض��ل لو 

حصل اتفاق سياسي".
أم���ا االم����ن ال���ع���ام ال����ذي دخ���ل في 
س��ب��اق م��ع ال��وق��ت واآلخ���ري���ن ليأخذ 
م���ك���ان االس���ت���ق���ط���اب ف���ي ال��م��ش��ه��د 
من  االمني، فقد صنع   – السياسي 
اع���ت���ق���ال ش��خ��ص��ي��ن ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن 
ف��ي ع��ي��ن ال��ح��ل��وة س��ي��ن��اري��و تخريبيًا 
ه����ذي����ن  ف�����ع�����ل  ان  رغ���������م  م����ض����خ����م����ًا 
ال��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن ك���ان ف���ي اط����ار ال��ن��ي��ات 
وه������و م�����ا وج������د ف���ي���ه ال���ب���ع���ض ن���وع���ا 
على  للتغطية  دخ��ان��ي��ة  ق��ن��اب��ل  م���ن 
االخ��ف��اق ال��م��وص��وف ف��ي ح��ل قضية 
جرود  في  المخطوفين  العسكريين 
عرسال بعدما اوحى الجهاز نفسه ان 

االمر اوشك على الحل.
وف����ي "م��ع��س��ك��ر" االق��ت��ص��ادي��ي��ن 
ورج�����ال االع���م���ال ت��ه��وي��ل أي��ض��ًا من 

م���خ���اط���ر ان����زي����اح االوض��������اع ال��م��ال��ي��ة 
واالق����ت����ص����ادي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة ال���ى 
ب��ق��ي��ت االوض������اع  م����ا  اذا  ال����م����ه����اوي 
ال��س��ي��اس��ي��ة ت��ن��س��ج ع���ل���ى ال���م���ن���وال 

نفسه.

السياسيين  هجرة  موسم  اذًا  ان��ه 
نحو التهويل على رجل الشارع الذي 
لم يلبث ان اكتشف بحكم التجارب 
م����ج����رد ض��ج��ي��ج  ه�����و  ال����ت����ه����وي����ل  ان 
وضوضاء تتوسله النخبة السياسية 
ال��ح��اك��م��ة م��ج��ت��م��ع��ة ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة على 
ع��ج��زه��ا ال��ج��ل��ي ف��ي ام��اك��ن وم��ي��ادي��ن 
ع��دة وق��ص��وره��ا ع��ن تقديم اج��اب��ات 
ع��ن ت��س��اؤالت ت��ف��رض نفسها على 
ال���م���ش���ه���د ال����س����ي����اس����ي، ف���ض���ال ع��ن 
ان ه����ذا ال��ض��ج��ي��ج ن��ف��س��ه ه���و س��الح 

ف��ي ج��ول��ة ال��م��واج��ه��ات وال��ص��راع��ات 
المستمرة بين االطراف السياسيين 

في المرحلة الراهنة.
الرئيس  لخط سير  ف��ال��راص��دون 
س����الم ي��ع��رف��ون ان��ه��ا ل��ي��س��ت ال��م��رة 
من  الرجل  فيها  يحذر  التي  االول��ى 
ان��ه قد يبادر ال��ى اطفاء االن��وار في 
مقر الرئاسة الثالثة واالعتصام في 
ذلك  وم��ع  احتجاجا.  القريب  منزله 
يقيم هؤالء على اعتقاد بان سليل 
ال��زع��ام��ة ال��س��الم��ي��ة ل��ي��س ف���ي وارد 
الذهاب الى هذا الخيار، ولكنه هنا 
"ي��س��ت��ج��دي"، ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ت��وّس��ل 
ال��رئ��ي��س ب����ري، ك����وة ض����وء تفضي 
ال���ى خ��ط��وة واح�����دة، وت��ح��دي��دًا في 
م���وض���وع ازال������ة ال���ن���ف���اي���ات، وي��ح��رر 
ال���ح���ك���وم���ة م����ن ص���ف���ة ال���ع���ج���ز ال��ت��ي 
وجعلتها  ولصيقها  صنوها  ص��ارت 
ومعارضيها  لكارهيها  سهال  هدفا 
وف����ي ال��م��ق��دم��ة ال����ح����راك ال��ش��ع��ب��ي، 
ف��ض��ال ع���ن ان ال���ف���ري���ق ال��س��ي��اس��ي 
ال��ذي يسير س��الم ف��ي رك��اب��ه ليس 
كما  بالحكومة  التضحية  وارد  ف��ي 
ثبت من نهاية عاصفة السجال مع 

"حزب الله".
ولم يعد خافيا ان سالم وفريقه 
سعيًا في خطوة يائسة الى تصدير 
"الثنائي  ات��ج��اه  ف��ي  النفايات  ازم��ة 

المساعدة  م��ن��ه  طالبين  ال��ش��ي��ع��ي" 
ف�����ي اي�����ج�����اد م���ط���م���ر ن����ف����اي����ات ف��ي 
البقاع  في  مناطق حدودية جردية 
الشمالي بعد اعتراض اهالي البقاع 
االوس��ط وذل��ك تحت عنوان مضمر 
في  للمطمر  الرافضين  اسكات  هو 
ال��ش��م��ال واض���ع���اف ح��ج��ت��ه��م. وم��ن 
البديهي ان الطلب قوبل بامتعاض 
من هذا الثنائي وخصوصا من "حزب 
ال��ل��ه" الع��ت��ب��ارات ع��دة، خصوصا ان 
اتجاه منطقة  العيون شخصت في 
بعينها لها خصوصيته عند الحزب.

وب���ص���رف ال��ن��ظ��ر ع���ن م���آل االم���ور 
بعد دخ��ول الرئيس ب��ري على خط 
الموضوع شخصيًا، فإن المعلومات 
المتوافرة من اكثر من مصدر تفيد 
ان ج����ه����ودا ض��خ��م��ة ورب����م����ا اخ���ي���رة 
اي��ج��اد  بغية  س���الم  ح��ك��وم��ة  تبذلها 
ح��ل��ول ل��ه��ذا ال��م��وض��وع ب��ع��دم��ا ط��ال 
اكثر من الالزم. فهناك كالم مرتفع 
ع��ل��ى اغ�������راءات م��ال��ي��ة ك��ب��ي��رة بغية 
"ت��م��ري��ر" م��ط��م��ر س����رار ف���ي اق��اص��ي 
عكار، في حين ان "تيار المستقبل" 
على دعمه  عزمه  ب��ري  الرئيس  ابلغ 
ف����ي م����وض����وع ت��ح��ق��ي��ق رغ���ب���ت���ه ف��ي 
ال��ض��رورة، مما جعل رئيس  تشريع 
ال��م��ج��ل��س، ك��م��ا ق���ال ال��ذي��ن التقوه 
أخ���ي���رًا، ف���ي م��وض��ع ال��م��ؤم��ل ك��ث��ي��را 

بامكان انعقاد هذه الجلسة.
ف�����ي االس�����ب�����وع ال���م���ق���ب���ل ت��ش��ي��ع 
آم��ال بامكان ان تتم صفقة تبادل 
منافع ومصالح بغية تمرير خطوات 
معينة توحي للمعنيين بأن الطبقة 
ال��س��ي��اس��ي��ة م���ا ف��ت��ئ��ت ق������ادرة على 
المستوى  اق��ل��ه على  م��ا  فعل ش��يء 
اف�����راد  ف�����إن  ال���س���ي���اس���ي، واال  غ���ي���ر 
ه���ذه ال��ط��ب��ق��ة ل��ي��س ام��ام��ه��م س��وى 
م��ع��اودة اع���الء ال��ص��وت واالس��ت��م��رار 
في احداث الضوضاء والضجة علهم 

يعوضون عجزهم.

ibrahim.bayram@annahar.com.lb

هل يعّوض نهج "التهويل" عجز الطبقة السياسية؟
ال سالم وال فريقه السياسي يف وارد التضحية بالحكومة

آمال في إتمام صفقة 
تبادل مصالح وخطوات 

معينة في األسبوع 
المقبل واال استمرار 

الضوضاء

إما إخراج بّشار وإما حرب طويلة...
اذا اعتقد الرئيس الروسي فالديمير بوتين انه في الحرب التي 

يشنها على سوريا قادر على الذهاب الى النهاية في محاولة لتدمير 
المعارضة لنظام بشار االسد وحسم الصراع لمصلحة الحلف الذي 

يضم روسيا وايران وبشار، فهو واهم، ألن الحل في سوريا يكون إما 
بهزيمة بشار ونظامه بالكامل، وإما بحل تفاوضي يقوم على المبادرات 
السابقة التي جرى طرحها منذ "جنيف - ١" سنة ٢٠١٢ واساسها قيام 

سلطة انتقالية تكون إما بديال فوريًا من بشار، أو بشكل متدرج بما 
يبقي على ما تبقى من اجهزة ومؤسسات النظام وبما يراعي مصالح 

روسيا وايران الى حد معين. إن اي تفكير من جانب بوتين بأنه قادر 
على الحسم هو وهم محض وال يقوم على قراءة واقعية لقدرات روسيا، 

وال ألهمية شبح "األفغنة" الذي ال يقل وطأة على نفوس الروس من 
شبح "الفتنمة" على نفوس االميركيين. فسوريا المشرعة على امكان 

تحولها ساحة لحرب عالمية بالواسطة قادرة على ان تصير بالنسبة 
الى روسيا خليطًا من "االفغنة" و"الفتنمة" معًا، وخصوصا اذا ما تدرج 

رد القوى االقليمية المعنية بالثورة السورية من محاولة التفاهم مع 
موسكو الى اتخاذ قرار بالمواجهة الجدية. وقد كانت "تجربة" صواريخ 

"تاو" مجزرة للدبابات في ريف حماه وسهل الغاب في بداية العدوان 
الروسي، وهي بمثابة مشهد اولي لما يمكن ان يكون عليه الرد اذا لم 

يرفق بوتين حملته العسكرية بمسار سياسي مقبول. 
بعد اكثر من ثالثة اسابيع يمكن القول إنه جرى استيعاب الضربة 

الروسية، وكل االطراف في ما عدا ايران، راغبون في الجلوس الى 
طاولة مفاوضات سياسية. بوتين يعرف من خالل قادة جيشه ان 
امكاناته محدودة في خوض حرب مباشرة طويلة االمد على ارض 

تبعد اكثر من الفي كيلومتر عن روسيا. وهو يعرف ان حلفًا دوليًا - 
اقليميًا يواجهه على االرض هناك قادر على اغراقه في رمال متحركة 

اسوأ من افغانستان نفسها. 
في المقابل تعترف دول االقليم المعنية بأن روسيا فرضت نفسها 
العبًا متقدمًا في المعادلة السورية. والجميع من السعودية الى تركيا 

فقطر واالمارات راغبون في سلوك طريق الحل السياسي مع بوتين اذا 
ما اظهر االخير واقعية بتقديمه حال سياسيًا منطقيًا ومقبوال أساسه 
التخلص من بشار وآل االسد جميعا. أما إصرار روسيا على بقاء بشار 

والبطانة في الحكم أو حتى في المعادلة بنهاية الفترة االنتقالية فهو 
بمثابة دعوة صريحة الى حرب مفتوحة في سوريا.

إن االتصاالت السياسية التي بدأت منذ البارحة بين أربعة أطراف 
معنيين في فيينا باجتماع وزراء خارجية روسيا، اميركا، السعودية 
وتركيا هي بداية طريق طويلة نحو اقرار مسار سياسي يكون، اذا 

ما تحقق، بمثابة استراتيجية الخروج الروسي الناجحة للمرحلة المقبلة. 
كل االطراف اذا ما تواضعت طموحاتهم لديهم مصلحة في إطالق 

مسار سياسي في سوريا. لكن الخيار المطروح هو إما خروج بشار 
ب فالديمير بوتين العقالنية والواقعية 

ّ
وإما الحرب الطويلة. فهل يغل

السياسية على عقدة الثأر من إهانات الغرب لبالده منذ خسارتها 
الحرب الباردة؟ 

ali.hamade@annahar.com.lb

زوايا ودوائر
علي حماده

أج��������رى رئ����ي����س م���ج���ل���س ال����ن����واب 
ن��ب��ي��ه ب�����ري م���ح���ادث���ات م����ع رئ��ي��س 
م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ ال��ف��رن��س��ي ج��ي��رار 
المنطقة  تطورات  تناولت  الرشيه 
ول��ب��ن��ان وت��داع��ي��ات ازم���ة الالجئين 
ال��س��وري��ي��ن، وال���ت���ع���اون ال��ب��رل��م��ان��ي 
ب���ي���ن ال���ب���ل���دي���ن. االج���ت���م���اع ان��ع��ق��د 
ف��ي م��ك��ت��ب رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س، في 
ح��ض��ور ال���وف���د ال��ف��رن��س��ي ال��م��راف��ق 
بون  ايمانويل  الفرنسي  والسفير 
والسيد محمود بري وصرح الرشيه: 
")...( طبيعي ان األمن واالستقرار 
ف��ي أول���وي���ات ال��ح��دي��ث. وف���ي اط��ار 
عرضنا للوضع السياسي طبيعي ان 
الصراع  ع��ن  الناجم  ال��ن��زوح  نتناول 
اوروب��ا  تربك  فالمسألة  في س��وري��ا. 
وما من بلد يستطيع ان يتحمل ما 
يتحمله لبنان الذي "يواجه تحديًا 

من  كبير  ع���دد  ب��وج��ود  استثنائيا 
الالجئين ال يقدر على استيعابهم، 
وي��س��ت��أه��ل ذل����ك ال��ت��ق��دي��ر. ول��ك��ن 
ال���دع���م االس���اس���ي ل��ي��س م���ن خ��الل 
ال�����دع�����م ال������م������ادي وح��������ده ب�����ل ع��ب��ر 

التضامن السياسي وحل االزمة". 
وت�����اب�����ع: "ت���ط���رق���ن���ا ال������ى االزم������ة 
ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة وس���م���ع���ن���ا م�����ن ب����ري 
ض�����رورة م���ع���اودة ال��ع��م��ل وال��ت��وص��ل 
انفسهم  اللبنانيين  بين  ح��ل  ال��ى 
نحن  ال��رئ��اس��ة.  ان��ت��خ��اب��ات  لمسألة 
ه��ن��ا أص���دق���اء ل��ل��ب��ن��ان، وه����ذا االم���ر 
ي���ع���ود ال����ى االط�������راف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن، 
النيابية  لالنتخابات  ق��ان��ون  واق���رار 
الرئيس بري،  أيضًا. وبالنسبة الى 
المجلس  ان يعمل  ج��دًا  المهم  م��ن 
ع��ل��ى ت��ش��ري��ع ال��ق��ض��اي��ا ال��ض��روري��ة 
وخصوصًا في الشأنين االقتصادي 

والمالي." 
اضاف: "نساهم كبرلمانيين في 
تسهيل التواصل وهذه هي طبيعة 
زيارتنا  اليوم وفي  تحركنا وزيارتنا 
ال��م��ق��ب��ل��ة إلي�������ران وال����ج����زائ����ر، الن��ن��ا 

مهتمون جدًا بأوضاع المنطقة".
وعن قضية الالجئين السوريين 
وم������ا ي���م���ك���ن ان ت����ق����وم ب����ه ف��رن��س��ا 
"ان  الرش��ي��ه  اعلن  لبنان  لمساعدة 
وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة ال��ف��رن��س��ي )ب���رن���ار 
ك���ازن���زف( س���ي���زور ل��ب��ن��ان االس��ب��وع 
تنفيذية،  المسألة  وه��ذه  المقبل، 
ون��ح��ن مهتمون ج���دًا ب��ه��ا وب��ال��ع��بء 
الكبير الذي يتحمله لبنان وحيدًا".

وأق���ام ب��ري م��أدب��ة غ���داء للضيف 
ال���ف���رن���س���ي ش��������ارك ف���ي���ه���ا رئ���ي���س 
الحكومة تمام سالم، الرئيس أمين 
التغيير  "ت��ك��ت��ل  رئ��ي��س  ال��ج��م��ي��ل، 

واالص�������الح" ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون، 
اللبنانية  ال��ص��داق��ة  "ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س 
ال��ف��رن��س��ي��ة" ال��ن��ائ��ب م��ي��ش��ال ال��م��ر، 
رئ��ي��س "ك��ت��ل��ة ال���وف���اء ل��ل��م��ق��اوم��ة" 
ال��ن��ائ��ب م��ح��م��د رع����د، رئ��ي��س لجنة 
ال����ش����ؤون ال���خ���ارج���ي���ة ال���ن���ائ���ب عبد 
ال��ل��ط��ي��ف ال����زي����ن، وال����ن����واب سمير 
ال����ج����س����ر، ج��������ورج ع�����������دوان، آغ�����وب 
ب����ق����رادون����ي����ان وم����ي����ش����ال م���وس���ى، 
والسيد محمود بري. وكان الرشيه 
ال��ت��ق��ى ص��ب��اح��ًا ف��ي ق��ص��ر الصنوبر 
ال��ن��ائ��ب م�����روان ح���م���ادة م��ك��ل��ف��ًا من 
رئ���ي���س "ال���ل���ق���اء ال���دي���م���وق���راط���ي" 
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب��الط وب��ح��ث معه 
في التطورات الداخلية، كما التقى 
النائب آالن عون موفدًا من رئيس 
العماد  واالص���الح"  التغيير  "تكتل 

ميشال عون.

والموازنة  المال  لجنة  رئيس  أوضح 
"تشريع  ان  كنعان  اب��ره��ي��م  ال��ن��ائ��ب 
الضرورة ينبغي أن يتضمن القوانين 
المالية التي تجسد مصلحة وطنية 
ع���ل���ي���ا، والس���ي���م���ا ق����ان����ون م��ك��اف��ح��ة 
"تأييد  م��ؤك��دًا  األم������وال"،  تبييض 

ادراج هذا  واالص��الح  التغيير  تكتل 
ال��ق��ان��ون ف��ي ج��دول أع��م��ال الجلسة 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ال���م���زم���ع ع���ق���ده���ا، ال���ى 
كقانون  الجوهرية  القوانين  جانب 

االنتخاب واستعادة الجنسية".
وق������ال ف����ي ت���ص���ري���ح: "االس����ب����وع 

للجنة  جلسة  ال��ى  س��أدع��و  المقبل، 
ال���ف���رع���ي���ة ال���م���ن���ب���ث���ق���ة م�����ن ال���ل���ج���ان 
المشتركة، ونتمنى على كل الكتل 
ال��ح��ض��ور وال��م��ش��ارك��ة ل��الن��ت��ه��اء من 
ق���ان���ون ت��ب��ي��ي��ض االم������وال واق������راره، 
تمهيدا الحالته على الهيئة العامة".

ق��ان��ون  اق���ت���راح  إدراج  ال����ى  ودع�����ا 
ب��ال��ج��رائ��م  ال��خ��اص��ة  المحكمة  ان��ش��اء 
ال��م��ال��ي��ة ف���ي ج�����دول اع���م���ال جلسة 
ت����ش����ري����ع ال�������ض�������رورة الق�������������راره، الن 
اسيرة  تبقى  اال  ينبغي  المحاسبة 

التسويات واالبتزاز االعالمي".

رضوان عقيل

ي��ح��ل��و ل��م��رج��ع ل��ب��ن��ان��ي وه���و ي��غ��وص 
القول  المنطقة،  أزم��ات  في تشريح 
ان�����ه ال ت���وج���د دول����ت����ان ف����ي ال��ع��ال��م 
ت���ت���ش���اب���ه���ان ف����ي االح��������رف ن��ف��س��ه��ا 
م��ث��ل روس��ي��ا وس���وري���ا. وينطلق في 
الرئيس  استقبال  أهمية  من  كالمه 
للرئيس  بوتين  فالديمير  ال��روس��ي 
السوري بشار االس��د وعقدهما قمة 
كبيرًا  ارتياحًا  تركت  الكرملين،  في 
في صفوف "محور الممانعة" وقوى 
8 آذار التي ترى في صورة "القيصر 
ال����ج����دي����د" اس����ت����ع����ادة ل��ص��ف��ح��ة م��ن 
ع��ه��د االت��ح��اد ال��س��وف��ي��ات��ي ال��س��اب��ق، 
ال�����ذي ك����ان ي��ق��ف ف���ي وج����ه ام��ي��رك��ا 
وح���ل���ف "ال����ن����ات����و". وي���دع���و ال��م��رج��ع 
الروسية  بالعاصفة  ف��وج��ئ��وا  ال��ذي��ن 
االخ���ي���رة ال���ى ال��ت��دق��ي��ق ج��ي��دًا وفتح 
كتب التاريخ لمعرفة اهتمام الروس 
ب��ه��ذه ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ت��ش��ك��ل م��دًا 
القيصر  عهد  منذ  ل��ب��الده��م،  حيويًا 
بطرس االكبر )بيتر الكسيفييتش 
روم������ان������وف( ال�������ذي ن�������ادى ب����ض����رورة 
ق��دم لهم  ال��ى توفير موطئ  السعي 
في المياه الدافئة على البحر االبيض 
ال���م���ت���وس���ط، ول���ي���س ه���ن���اك اص��ل��ح 
م��ن ش��اط��ئ ط��رط��وس لتحقيق هذا 
اجل  وم��ن  الجيو- سياسي.  ال��ه��دف 
تقديم شرح واضح عن تعلق الروس 
على  االستراتيجي  وموقعها  بسوريا 
التمعن  من  بد  ال  المنطقة،  خريطة 
االرث��وذك��س��ي��ة  الكنيسة  ن��ظ��رة  ف��ي 
ارض سوريا  تعتبر  التي  روسيا  في 
ال��ك��ن��ي��س��ة في  ل���ه���ذه  االول  ال��م��ه��د 
الشرق، وال سيما ان ابناءها يشكلون 
الطائفة المسيحية االولى من حيث 

العدد في الشرق. 
ي���ق���دم ال��م��رج��ع ه����ذه ال��م��ع��ط��ي��ات 
ال���دي���ن���ي���ة وال����ت����اري����خ����ي����ة، ل���ل���وص���ول 
ال����ى ال��س��ب��ب ال��ح��ق��ي��ق��ي ال�����ذي دف��ع 
م��وس��ك��و ال���ى ه���ذه "االل��ت��ف��ات��ة" نحو 
سوريا ومساندة نظام االس��د بعدما 
ش����ع����رت ان������ه ي�����واج�����ه س���ل���س���ل���ة م��ن 
ولذلك  والغرب،  الشرق  من  االخطار 
عمد بوتين ال��ى ات��خ��اذ ق���رار ارس��ال 
قطعات من االس��ط��ول ال��روس��ي الى 
الالذقية وتوّجه اسراب من طائرات 
"السوخوي" واخواتها الى المطارات 
زال معظمها تحت  ما  التي  السورية 
س��ي��ط��رة ال��ن��ظ��ام. واخ���ت���ارت روس��ي��ا 
ال��ط��ري��ق بعد التضييق  س��ل��وك ه��ذا 
ال��ذي م��ورس عليها من االميركيين 
واالت���ح���اد االوروب�����ي، اب���ان ال��ت��ب��دالت 
المنطقة،  ف��ي  االخ���ي���رة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
وإب���ع���اده���ا م���ن م��س��اح��ة ال��ت��أث��ي��ر في 
ال����ع����راق ول��ي��ب��ي��ا وص������واًل ال����ى ال��ي��م��ن 
وتحجيم حضورها في هذه البلدان، 
ولذلك لم يبق امام الروس اال سوريا 
وه���ي ل��ن ت��ق��ب��ل ب��ت��ه��دي��د مصالحها 

فيها  بموقعها  التفريط  او  وضربها 
االرهابية  للجماعات  السماح  وع��دم 
- وب��ع��ض��ه��ا ج���اء م��ن ب��ل��دان ال��ق��وق��از 
وال����ج����م����ه����وري����ات االس����الم����ي����ة ال��ت��ي 
 - السوفياتية  المظلة  تحت  ك��ان��ت 
ب��ال��وص��ول ال���ى دم��ش��ق وخ��ل��ع االس��د 
ال���ذي ل��م تتخل ع��ن��ه اي����ران و"ح���زب 
ال���ل���ه"، اذ ل���م ي��ب��خ��ال ب���ال���دم وال���دع���م 
المالي في عملية الوقوف الى جانبه 
المفتوحة  الحرب  في  واستمرارهما 

التي يخوضانها معه.
 وازاء هذا المشهد الروسي الذي 
ي��ب��س��ط ش���راع���ه ف����وق س��م��اء س��وري��ا 
وارضها، يخلص المرجع الى القول ان 
ما يحصل اخيرا يؤشر لبداية "حراك 
سياسي" في دولة انهكتها المعارك 
ال��رئ��ي��س  وان  ال���ح���رب���ي���ة،  واالع����م����ال 
االس��د ك��ان موفقًا ف��ي ال��ك��الم ال��ذي 
االنظار  اذ سلط  موسكو  ف��ي  ردده 
المنطقة،  على  االره����اب  خطر  على 
ال���ى ان اي ع��م��ل عسكري  واش���ارت���ه 
سياسية".  تليه"خطوات  ان  يجب 
وان���ط���الق���ًا م���ن ه����ذا االرت����ي����اح ال���ذي 

الكرملين،  ف��ي  االس���د  رؤي���ة  خلفته 
ترى جهات متابعة في 8 آذار ان ال 
بداية  قبل  حل سياسيًا في سوريا 
حسم المعارك على االرض والقضاء 
ع��ل��ى ال���ج���م���اع���ات االره����اب����ي����ة، وق��ب��ل 
ح��ص��ول ه����ذا االم����ر وت��ح��ق��ي��ق��ه على 
ال��ق��ط��ار  ان  أح����د  ي��ظ��ن��ن  ال  االرض، 
السياسي سينطلق وان بوتين قرن 
القول بالفعل في مساندته النظام، 
ول��ذل��ك ف��ت��ح اب����واب ال��ك��رم��ل��ي��ن ام��ام 
االس�����د. وت���ؤم���ن ج��ه��ات ف���ي 8 آذار 
ب��أن ال��ت��ب��دالت ال��ج��دي��دة ف��ي الحرب 
السورية التي دخلت عامها الخامس 
"تصب في مصلحة محورنا"، اال انها 
ل��ن ت��ص��ل ال���ى ال��خ��وات��ي��م االي��ج��اب��ي��ة، 
ق��ب��ل ف��ت��ح ق��ن��وات ات��ص��ال حقيقية 
اي����ران وال��س��ع��ودي��ة وتوصلهما  ب��ي��ن 
الى مخارج اتفاق في اليمن. واذا ظن 
ان��ه��م نجحوا ف��ي ابعاد  ال��س��ع��ودي��ون 
ايران من مؤتمر فيينا امس، فانهم 

"سيندمون".

radwan.aakil@annahar.com.lb

ف����ي ن���ب���أ م����ن روم������ا أن ال��ب��ط��ري��رك 
ال���م���ارون���ي ال���ك���اردي���ن���ال م���ار ب��ش��ارة 
ب���ط���رس ال���راع���ي ال��ت��ق��ى ب��ع��د ظهر 
أمس، رئيس الجمهورية االيطالية 
س���ي���رج���ي���و م����ات����اري����ال ف�����ي ال��ق��ص��ر 
القائم  الجمهوري في روما، يرافقه 
روما  في  اللبنانية  السفارة  بأعمال 
البطريركي  والمعتمد  خليل  كريم 
ل���دى ال��ك��رس��ي ال��رس��ول��ي ال��م��ط��ران 
المونسنيور  ون��ائ��ب��ه  ع��ي��د  ف��رن��س��وا 
طوني جبران ومدير مكتب االعالم 

في بكركي وليد غياض.
وب���ع���دم���ا ه���ن���أ ال�����راع�����ي م���ات���اري���ال 
ب��ان��ت��خ��اب��ه رئ��ي��س��ا، ش��ك��ر الي��ط��ال��ي��ا 
"ما تقدمه الى لبنان خصوصا عبر 
ال��دول��ي��ة في  ال��ق��وة  ف��ي  مشاركتها 
ال��ج��ن��وب"، ع��رض ل��ه "االوض����اع في 
ل��ب��ن��ان وم��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق االوس����ط 
وت��داع��ي��ات ال���ن���زوح ال���س���وري ال��ذي 
"ما  ان  لبنان"، معتبرا  يثقل كاهل 
االوس��ط  الشرق  منطقة  في  يجري 

يهدد السالم العالمي".
وك�����ان ت���واف���ق ع��ل��ى أن "ال���ف���راغ 
في سدة الرئاسة االولى في لبنان 

ب��ال��غ ال��خ��ط��ورة الن��ه يعثر سير كل 
المؤسسات ويضع لبنان في مزيد 
من الفوضى الداخلية، فيما عليه ان 
المحيطة  الخارجية  االخطار  يواجه 
به". كما كان "تشديد على وجوب 
االره��اب  لمواجهة  الدولي  التعاون 
وال���ب���ح���ث ع���ن ال���ح���ل���ول ال��س��ي��اس��ي��ة 
وال����س����ل����م����ي����ة الزم������������ات ال���م���ن���ط���ق���ة 

ل��ت��ج��ن��ي��ب��ه��ا م�����زي�����دًا م�����ن ال���ض���ح���اي���ا 
العمل  الى جانب  وال��دم��ار،  والعنف 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���دي���م���وق���راط���ي���ة ف��ي 
الضامنة  لتكون  العربية  االن��ظ��م��ة 
ل��ع��ي��ش ج��م��ي��ع االدي�����ان ب��ال��م��س��اواة 

والحرية على قاعدة المواطنة".
وك���������ان ال�������راع�������ي ال����ت����ق����ى وزي������ر 
ال������خ������ارج������ي������ة االي�������ط�������ال�������ي ب�����اول�����و 

ال��ذي أع��رب عن "قلقه  جانتيلوني 
ال���ب���ال���غ م����ن ال����ف����راغ ال���رئ���اس���ي ف��ي 
لبنان، وما يجري في منطقة الشرق 
ايطاليا  "وق��وف  االوس���ط"، مؤكدا 
الى جانب لبنان في ما يواجهه من 
بسبب  عليه  ال��ي��وم  أزم����ات، تشتد 
ال��ن��زوح ال��س��وري، وم��ا ي��ج��ري حوله 

من حروب واحداث".

الرئيس اإليطالي مستقباًل البطريرك الراعي.

الرشيه عند بري: لبنان يواجه تحديًا يف النزوح
وكازنوف يف بيروت األسبوع املقبل للمساعدة

كنعان لتضمين تشريع الضرورة قانوَني تبييض األموال والجنسية

"8 آذار" مرتاحة لوضع األسد بعد زيارته موسكو
من بطرس األكبر إلى بوتين... العين على سوريا

الراعي التقى الرئيس اإليطالي: الفراغ الرئاسي يعّثر املؤسسات
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ك���م���ا ف����ي ال����ع����ام ال����ف����ائ����ت، أط���ل 
السيد  الله"  ل�"حزب  العام  األمين 
ح����س����ن ن����ص����رال����ل����ه، ف������ي ال���ل���ي���ل���ة 
األخ���ي���رة م��ن ل��ي��ال��ي ع���اش���وراء في 
ال��ش��ه��داء شخصيًا،  م��ج��م��ع س��ي��د 
غير  حماسة  وس��ط  كلمة  وأل��ق��ى 
في  المشاركين  آالف  م��ن  ع��ادي��ة 
المركزي،  ال��ع��اش��ورائ��ي  المجلس 
"القيمين  بشكر  كلمته  مستهاًل 
اللبناني  والجيش  المناسبة  على 
واالج�������ه�������زة االم����ن����ي����ة ال���رس���م���ي���ة 
ع��ل��ى ج��ه��ده��ا ف���ي ت��أم��ي��ن س��الم��ة 
ال���م���ش���ارك���ي���ن وأم����ن����ه����م ف����ي ك��ل 

المناطق".
وت������ن������اول ال�����وض�����ع ال���س���ي���اس���ي 
ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة وال����ع����ال����م، م���ك���ررا 
المتحدة  الواليات   " على  هجومه 
كوريث  أميركا  الن   )...( والغرب 
ل��الس��ت��ع��م��ار ال��ق��دي��م وم��ع��ه��ا ق��وى 
مقدمها  وفي  القديم،  االستعمار 
ف����رن����س����ا وب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا، ه���دف���ه���ا 
ال��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى ب���الدن���ا، س��ي��اس��ي��ا 
 وع���س���ك���ري���ا وأم���ن���ي���ا واق���ت���ص���ادي���ا

وثقافيا".
وج�������دد دع����وت����ه إل������ى "م���ع���رف���ة 
ح��ق��ي��ق��ة ال��م��ع��رك��ة ال��ق��ائ��م��ة اآلن، 
بكر  اب��و  يقودها  ال  جبهة  إنها  إذ 
ام��ي��رك��ا، يقابلها  ال��ب��غ��دادي وإن��م��ا 
ج���ب���ه���ة أخ�������رى ي���ق���ف ف���ي���ه���ا ك��ل 

م�����ن ي����رف����ض ال����خ����ض����وع ل��������الدارة 
ال��ي��وم  "إن  وق������ال:  االم���ي���رك���ي���ة"، 
ش��ب��ي��ه ب���االم���س، اذ ي��ق��ال ل��ن��ا إم��ا 
ت���خ���ض���ع���وا الم���ي���رك���ا وت��ق��ب��ل��وا  أن 
ب���إس���رائ���ي���ل، وإم������ا ن��ع��ل��ن ع��ل��ي��ك��م 
ال�����ح�����رب، ون�����ف�����رض ال���ع���ق���وب���ات، 
ون�����رس�����ل ال����ي����ك����م االن���ت���ح���اري���ي���ن 
إل�����ى ح��س��ي��ن��ي��ات��ك��م وك��ن��ائ��س��ك��م 

واسواقكم".
وك���������������رر ت������اك������ي������د ج�����ه�����وزي�����ة 
االسرائيلي،  العدو  المقاومة ضد 
وال���م���ش���روع ال��ت��ك��ف��ي��ري، "وال���ي���وم 
ف���ي ظ���ل م��واج��ه��ة ه���ذا ال��م��ش��روع 
االميركي التكفيري الذي يضعنا 
خيار  ام���ام  ومسيحيين  مسلمين 
ال��خ��ض��وع واالن���ت���ح���اري���ي���ن، ن��ق��ول 
اننا ال نقاوم بالموقف فقط وانما 
س��وري��ا،  ف��ي  ي��ق��ات��ل��ون  بمقاومين 
الذلة.  منا  هيهات  ال��ق��ول  ون��ك��رر 
ن����ح����ن ف�����ي م����ع����رك����ة ال������دف������اع ع��ن 
المسلمين  وم��ق��دس��ات  االس�����الم 
وم��ظ��ل��وم��ي ه���ذه ال��م��ن��ط��ق��ة، ول��ن 
بها،  نؤمن  معركة  فهذه  نتراجع، 
ون���ش���ارك ف��ي��ه��ا وس��ن��ن��ت��ص��ر فيها 
ول������ن ن����ت����راج����ع، وم������ن ي���ف���ك���ر ف��ي 
يترك  كمن  فهو  منها  االنسحاب 

الحسين في ليلة العاشر".
الكثيفة  ال��م��ش��ارك��ة  ال���ى  ودع���ا 
في احياء العاشر من محرم اليوم .

السنيورة التقى غوردن براون 

التقى رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الموجود 
في لندن، رئيس الوزراء البريطاني السابق ممثل األمين العام 

لألمم المتحدة لشؤون التعليم العالي غوردن براون، وكان االجتماع 
مناسبة لعرض األوضاع في لبنان والمنطقة.وزار السنيورة البرلمان 
البريطاني والتقى رئيس لجنة العالقات الخارجية واألعضاء، وكان 

عرض لألوضاع من مختلف جوانبها. كذلك التقى السفراء العرب 
على مائدة الغداء بدعوة من عميد السلك الديبلوماسي في لندن 

سفير دولة الكويت هناك خالد الدويسان.

جريج إلى جنيف للمشاركة يف مؤتمر عن اإلعالم

غادر وزير االعالم رمزي جريج  بيروت أمس، الى جنيف، للمشاركة 
في مؤتمر دولي، بعنوان "االعالم وثقافة الحوار االنساني"، الذي 

ينظمه "المركز الدولي للدراسات االستراتيجية واالعالم".
يبدأ المؤتمر أعماله اليوم السبت في جامعة جنيف - أوني مايل - 

قاعة ارنست بونينشي للمؤتمرات ويستمر يومين.
ويترأس الوزير جريج الجلسة االولى للمؤتمر، مفتتحا بكلمة حول 

"وسائل االعالم في خدمة الحوار االنساني".

حبيش من معراب: كفى تعطيالً للمؤسسات

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب 
النائب هادي حبيش الذي قال ان النقاش تناول "األزمة الحكومية 

وكان هناك توافق على تفعيل عملها، فيكفي الشعب مآسي 
ًا برئاسة الجمهورية مرورًا بمجلسي  وتعطياًل للمؤسسات بدء
النواب والوزراء". وعن الملف الرئاسي، قال: "من الواضح أن 

ل ما زال على موقفه، كما أن الجو االقليمي ال يضغط 
ّ
الفريق المعط

في اتجاه حلحلة األزمة، ونأسف الننا ننتظر الحلول من الخارج 
بينما ُيمكننا بكل بساطة التوُجه الى مجلس النواب لننتخب 

ديموقراطيًا رئيسًا جديدًا".
ل ينتظر التسويات الخارجية"، معلقا 

ّ
ورأى "ان الفريق المعط

على الكالم بأن "حزب الله" اشترط عدم المشاركة في جلسة 
الحوار المقبلة في حال شارك فيها وزير الداخلية نهاد المشنوق، 
بالقول:"علينا أن نستعلم من الوزير المشنوق إن كان يوافق على 
المشاركة في الحوار أم ال، قبل رفض حزب الله"". وختاما، تمنى 

االنتهاء من ازمة النفايات. 

نديم الجميل هنأ املطران أسادوريان

زار النائب نديم الجميل على رأس وفد، مقر بطريركية االرمن 
الكاثوليك في الجعيتاوي وقدم التهاني الى النائب البطريركي 

العام المطران الجديد جورج أسادوريان لمناسبة تسلمه مهماته 
الجديدة .وضم الوفد رئيسي منطقتي االشرفية والرميل في 

الكتائب، عضو المكتب السياسي جورج شعنين وجورج ملك، 
كما حضر اللقاء النائب سيرج طور سركيسيان، وكان بحث في 

"أوضاع الطائفة في لبنان والشرق وخصوصا في سوريا حيث 
تعرض عدد من أبنائها لالضطهاد والتهجير".

مخزومي التقى السفير البابوي

التقى رئيس "حزب الحوار الوطني" فؤاد مخزومي السفير البابوي 
له عرض للتطورات. وشدد مخزومي 

ّ
غبريالي كاتشا إلى غداء، تخل

على أهمية دور الفاتيكان "في المحافظة على مسيحيي الشرق 
وتعزيز عالقاتهم بأوطانهم، خصوصا في لبنان الذي يجب أن 

يبقى نموذجا لتالقي الحضارات واألديان". 

الجسر استقبل سفيرة هولندا 

استقبل عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر سفيرة 
هولندا هستير سمسون، التي أبدت قلقها "لتأخر انتخاب 

الرئيس وكذلك اهتمامها بالتصويت في مجلس النواب على 
القروض الدولية والعربية الممنوحة للبنان لما في ذلك من مصلحة 

لبنانية". وناقشا االوضاع في طرابلس، وأعربت سمسون عن 
ارتياحها "الستتباب االمن وعودة االستقرار الى شوارع المدينة".

السفير األميركي زار ابرهيم

استقبل المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابرهيم في مكتبه 
قبل ظهر أمس، السفير األميركي ديفيد هيل في زيارة وداعية، 

لمناسبة انتهاء مهماته الديبلوماسية في لبنان، وعرض معه 
األوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

1744 خطًا ساخنًا لشكاوى السير وغيرها

رت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي بالخط الساخن 1744 
ّ
ذك

لمعالجة شكاوى المواطنين، وبأن الخط تم استحداثه بناء على 
توجيهات وزير الدخلية والبلديات نهاد المشنوق بغية معالجة 

شكاوى المواطنين في ما خص شؤون السير، والبناء، وإقالق 
الراحة، ومخالفات الدراجات النارية، والتقصير في عمل عناصر 
قوى األمن الداخلي، علمًا أن هذا الخط الساخن مرتبط مباشرة 

بوحدة المفتشية العامة لقوى االمن الداخلي.
ودعت المواطنين الى "عدم التردد في طلب الرقم الساخن 

المذكور لالبالغ عن اي حادث أو أمر طارئ يشاهدونه أو يتعرضون 
له من أجل تلقي شكاواهم وإخباراتهم على مدار الساعة، 

ومتابعتها ومعالجتها فورًا.

مـوجــز

)داالتي ونهرا( الرئيس السنيورة وعضوا البرلمان البريطاني.  

السيد نصرالله متحدثًا في مجمع سيد الشهداء أمس.

رأس األسد مقابل رأس بوتين
ما كتب عن زيارة الرئيس األسد المفاجئة لموسكو لم يشر الى 
موقف إيران منها والتي أظهرت أن موسكو وطهران ال تتحدثان 

لغة واحدة حيال هذه المرحلة من الحرب السورية. المتابعون للزيارة 
لفتوا الى أن ظهور األسد في الكرملين وحيدًا انطوى على معنى 
أن الرئيس بوتين رغب في إسماع األسد كالمًا ال يريد أن يصل 

الى طهران. كما أن بوتين الذي غامر بالتورط المباشر في الحرب 
السورية وجد أن إمكانات قوات األسد والمرشد االيراني اإلمام علي 

خامنئي في الميدان مخيبة لالمال حتى اآلن، فظهر معها فشل 
مزدوج في الجو والبر معًا وفتح الباب أمام تقدم المعارضة السورية 

بما ينذر بتغيير اتجاهات الحرب بما ال تشتهيه سفن بوتين. 
من هنا ال يمكن المرء أن يعتبر هذا التدفق االيراني للمواقف 
والمعلومات مترافقا مع زيارة األسد مجرد صدفة. ففيما كان 

مساعد وزير الخارجية االيرانية للشؤون العربية واالفريقية أمير عبد 
اللهيان يعلن من لندن أن العالقات االيرانية – الروسية "مستدامة 

واستراتيجية"، وترافق هذا االعالن مع معلومات عن عرض إيراني 
لروسيا للمشاركة في مشاريع تفوق قيمتها 28 مليار دوالر، سألت 

صحيفة "اطالعات" االيرانية: "... هل أن روسيا ستستمر في اللعبة 
أم أنها ستنسحب فور االنتهاء من ضمان مصالحها في المنطقة؟".

مما زاد ريبة طهران مسارعة بوتين بعد مغادرة األسد موسكو 
الى إجراء االتصاالت الهاتفية بزعماء السّنة في الشرق االوسط 

وتحديدًا في السعودية وتركيا ومصر واالردن، فيما لم يعلن 
عن أي اتصال بين الكرملين والمرشد االيراني. كما أن الموقف 

السعودي الذي استبق محادثات فيينا امس وعّبر عنه وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبّير لم يتغّير بعد زيارة موسكو، إذ قال 

إن الحرب في سوريا "ال يمكن أن تنتهي إال مع خروج غير مشروط 
لالسد من سوريا".

التوفيق بين مصالح روسيا مع الغرب ومصالحها مع إيران دخل 
مرحلة حرجة. وبدا أن سعّي وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 

الى إقناع أطراف محادثات فيينا بضم طهران اليها بمثابة محاولة 
يائسة تشبه سعي بوتين قبل هذه المحادثات الى تجميل األسد 

بالقول إن االخير "مستعد للحوار مع المعارضة المسلحة". لكن 
صدى هذا السعي كان سلبيًا من سائر أطراف المحادثات. ال بل أن 
العملية التي نفذتها القوات االميركية وأدت الى تحرير 70 رهينة 

غرب كركوك بالعراق كانت أبلغ الرسائل الميدانية من واشنطن 
الى موسكو ومفادها: "تّدعون أنكم أتيتم الى محاربة داعش 

لكنكم لم تفعلوا. أما نحن فدخلنا وللمرة االولى في مواجهات برية 
مع التنظيم ونجحنا".

المفاجآت غير السارة المرتقبة في الحرب السورية تتهّيب 
منها روسيا. وتفاديًا لها، هناك من يرى أن الطريقة التي غادر بها 

األسد سوريا الى موسكو قبل أيام تمثل بروفة لرحيله النهائي عند 
الحاجة. وهذا ما يخشاه خامنئي أن تكون سالمة رأس بوتين تعني 

التضحية برأس األسد. 

ahmad.ayash@annahar.com.lb

في منتهى الجد
أحمد عياش

زاسبكين تحدث يف "اللقاء االرثوذكسي" عن موقف بالده:
الالمركزية يف سوريا والحقوق املتساوية للجميع

نصرالله شارك يف الليلة األخيرة من عاشوراء: 
سننتصر يف معركة الدفاع عن اإلسالم واملقدسات

بيار عطاالله

ب��ال��ن��س��ب��ة ال�����ى ال��س��ف��ي��ر ال���روس���ي 
الكسندر زاسبكين المقايضة غير 
واردة على االط��الق في سوريا بين 
ل��دول��ت��ه،  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  المصلحة 
وال����م����ص����ال����ح اآلن�����ي�����ة م�����ن ت���ج���اري���ة 
ون���ف���ط���ي���ة وس����ي����اس����ي����ة. وي����ش����رح 
ب��ال��ح��رف وب��ان��ف��ع��ال: "ان ال��ف��ل��وس 
)المال( ال يمكن ان تغطي حدودنا 
الجغرافية مع آسيا واوروبا في حال 
م���ارس���ن���ا س���ي���اس���ة غ���ي���ر ص��ح��ي��ح��ة، 
واألم������ر م��ص��ي��ري ف���ي ح���ال���ة االزم����ة 
يتحمل  وال  الينا  بالنسبة  السورية 

مخاطرة )...(".
كالم زاسبكين ورد أمام جمع من 
يتقدمهم  وال��ش��خ��ص��ي��ات،  ال��وج��وه 
ال�����وزي�����ران ال���س���اب���ق���ان م�������روان خ��ي��ر 
الدين وزياد بارود والنائب علي بزي 
ب��دع��وة م��ن "ال��ل��ق��اء االرث��وذك��س��ي" 
ف��ي م��ق��ره ف��ي االش��رف��ي��ة لالستماع 
ب��الده  السفير ش��ارح��ًا سياسة  ال��ى 

حيال األزمة السورية. 
ب��داي��ة ت��رح��ي��ب م��ن األم��ي��ن ال��ع��ام 
ابو  م��روان  السابق  النائب  ل�"اللقاء" 
ف��اض��ل ال����ذي س���أل ع��ن ال��غ��اي��ة من 
اعادة طرح موضوع موقف الكنيسة 
ال���روس���ي���ة م���ن ال���ح���رب ف���ي س���وري���ا، 
وه������ل ف�����ي االم��������ر ف���ت���ن���ة وم����ش����روع 
التحضير  ي��ج��ري  وش��رذم��ة  تقسيم 
االنطاكية. وسأل  الكنيسة  له في 
ع����ن س���ب���ب ال���س���ك���وت ع����ن خ��ط��ف 
ال���م���ط���ران���ي���ن وح�������رق ك���ن���ائ���س ف��ي 
قرى  ومهاجمة  كهنة  وقتل  سوريا 
ليختم بأن "ال استعالء في الكنيسة 
والرعية"،  االسقف  بين  االنطاكية 
مشددًا على "اهمية الحل السياسي 

وعدم المساومة مع االرهاب". 
أم����ا ال��س��ف��ي��ر، ف��اس��ت��ه��ل ب��أه��م��ي��ة 
الحاجة الى توضيح الموقف الروسي 
وتبادل االراء في ما يحدث في لبنان 
وال��م��ن��ط��ق��ة، م��ش��ي��رًا ال����ى م��ت��اب��ع��ت��ه 

اليومية لتفاصيل ما يجري. وانطلق 
في مراجعة تاريخية بدأها بسقوط 
االت���ح���اد ال��س��وف��ي��ات��ي ال���ع���ام 1990 
والترتيبات الدولية التي نجمت عنه 
واتهم الغرب باضاعة فرصة تاريخية 
الق����ام����ة ن����ظ����ام ام����ن����ي واق����ت����ص����ادي 
الروس،  موحد للجميع بالتفاهم مع 
والتصرف على قاعدة المنتصر في 
ال��ح��رب ال��ب��اردة االم��ر ال��ذي ادى الى 
تراكمات ع��دة ف��ي ال��ع��الق��ات، حين 
كان يتبلور نهج روسي جديد على 
مدى 15 عامًا يقوم على مبدأ تعزيز 
القدرات الروسية في كل المجاالت، 
القطب  تعددية  م��ب��دأ  نحو  وال��دف��ع 

في العالم. 
تفكيك  ع��ن  زاسبكين  وت��ح��دث 
ال����غ����رب ي���وغ���وس���الف���ي���ا ال���س���اب���ق���ة، 
وت������وس������ع "ال������ن������ات������و" وال�����ش�����راك�����ة 
االوروب���ي���ة، وان��ت��ق��د م��ب��دأ "ال��ث��ورات 
ال���م���ل���ون���ة" وم�����ا ق�����ال إن�����ه س��ي��اس��ة 
"إس�����ق�����اط  او  ال�������������دول"  "ت�����دم�����ي�����ر 
اص���دق���اء روس����ي����ا"، ك��م��ا ج����رى في 
العربية  بلغته  وتابع  ليبيا وسوريا، 
ال��غ��رب  ان  اللبنانية،  اللكنة  ذات 
التيارات  ب��رزت  ان  الى  أخطأ كثيرًا 

االس���الم���ي���ة ال���رادي���ك���ال���ي���ة. ووص���ف 
هذه الظاهرة بأنها "خطيرة جدًا"، 
ون���ح���ن راق���ب���ن���اه���ا ون���ع���رف���ه���ا، ل��ك��ن 
ادى  ومما  الموضوع  ال��غ��رب سخف 
الى مزيد من الفوضى". وركز على 
ال��ب��ن��د االول  ان االس��ت��ق��الل��ي��ة ه���ي 
الروسية،  الخارجية  السياسة  ف��ي 
م���ت���ح���دث���ًا ب���إس���ه���اب ع����ن ال���ت���ع���اون 
م���ع ال���دول���ة ال��س��وري��ة ف���ي مكافحة 
االره�������اب وم����ؤك����دًا االس���ت���م���رار في 
ه��ذا ال��م��س��ار. وأش���ار ال��ى ان دولته 
"م����ع ال��ت��س��وي��ة ف���ي س���وري���ا ب��ش��رط 
ان ت���أخ���ذ ف����ي االع����ت����ب����ار ال���ع���وام���ل 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة وال���ح���ق���وق ال��م��ت��س��اوي��ة 
ال��س��وري،  الشعب  مكونات  لجميع 
الى احترام مبدأ العيش المشترك".

ال���روس���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ان  وش�������رح 
ف���ي س���وري���ا م��ت��ك��ام��ل��ة، وان دول��ت��ه 
اساس  على  التسوية  ال��ى  "تسعى 
السورية  ال��دول��ة  وان  جنيف،  بيان 
ب���م���ؤس���س���ات���ه���ا  ت���ب���ق���ى  ان  ي����ج����ب 
واج��ه��زت��ه��ا االم��ن��ي��ة، وال��رئ��ي��س هو 
رم����ز ه����ذه ال����دول����ة، ف���ي ح��ي��ن فهم 
االم����ي����رك����ي����ون م����ن ج���ن���ي���ف ت��ن��ح��ي 
اقتناعه  واك���د  ال��س��وري".  الرئيس 

ب�����أن ال���رئ���ي���س ف���الدي���م���ي���ر ب��وت��ي��ن 
بشار  الرئيس  م��ع  التسوية  ناقش 
ال����س����وري  ال����رئ����ي����س  وان  االس���������د، 
متجاوب في موضوع الحوار لتثبيت 
ث��م��ة  وان  ال���س���ي���اس���ي���ة،  ال���ت���س���وي���ة 
وبرنامجًا  ملموسة وخطوات  أفكارًا 
الصالح دستوري تمهيدًا للتوصل 
ال��ى ح��ل، ف��ي حين تبقى االول��وي��ة 

لمكافحة االرهاب.
ال����ح����ض����ور،  اس����ئ����ل����ة  ع����ل����ى  وردًا 
ان���ه ال يحب  ال��روس��ي  ق���ال السفير 
فاالقلية  واك��ث��ري��ة  اق��ل��ي��ة  مصطلح 
في رأيه هم من ابناء البالد ولم يأتوا 
من الخارج. واشار الى انه ال يوافق 
على ال��دع��وات ال��ى تفتيت ال��دول، 
ب��ل ان االص���ح ف��ي رأي���ه ه��و ال��وف��اق 
ال��وط��ن��ي ب��ي��ن ال��ج��م��ي��ع م���ع اع��ت��م��اد 
ال��الم��رك��زي��ة وت��وس��ي��ع ال��ص��الح��ي��ات 
كما  ال��ح��ال��ي  وال��وض��ع  يتناسب  بما 
ج����رى ف���ي اوك���ران���ي���ا. واك�����د رف��ض��ه 
مع  تتناسب  ال  ال��ت��ي  "الكانتونات 
الوطنية وال يمكنها  السيادة  مبدأ 

تأمين العيش المشترك".

pierre.atallah@annahar.com.lb

)مروان عساف( السفير الروسي متحدثًا في "اللقاء األرثوذكسي" أمس.  

بهية الحريري زارت سوسان ونّصار 
 

صيدا - "النهار"

بدأت النائبة بهية الحريري جولة 
ع���ل���ى ال���ف���اع���ل���ي���ات وال��م��رج��ع��ي��ات 
ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة وال������دي������ن������ي������ة ف���ي 
ص��ي��دا، ف��ي ض���وء ال��م��ب��ادرة ال��ت��ي 
أط��ل��ق��ت��ه��ا م���ن اج����ل ع��ق��د م��ؤت��م��ر 
- مسيحي نصرة  اس��الم��ي  وط��ن��ي 
االسالمية  ومقدساتها  للقدس 
وال��م��س��ي��ح��ي��ة، اس��ت��ه��ل��ت��ه��ا ب��ل��ق��اء 
م����ف����ت����ي ص�����ي�����دا ال����ش����ي����خ س��ل��ي��م 
س���������وس���������ان، وراع���������������ي اب�����رش�����ي�����ة 
ص����ي����دا ودي�������ر ال���ق���م���ر ل���ل���م���وارن���ة 
ن��ص��ار، يرافقها  ال��ي��اس  ال��م��ط��ران 
 رئ�����ي�����س ج���م���ع���ي���ة ال�����ت�����ج�����ار ع��ل��ي

الشريف.
وتركز الحديث على التطورات 

ف������ي األراض��������������ي ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة 
ال����م����ح����ت����ل����ة، ف�������ي ظ�������ل ت���ص���اع���د 
ال����ه����ج����م����ة االس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة ع���ل���ى 
المنتفض  الفلسطيني  الشعب 
ف���ي وج����ه ال��م��خ��ط��ط االس��رائ��ي��ل��ي 
وال���م���ق���دس���ات.  األرض  ل��ت��ه��وي��د 
وأطلعتهما الحريري على مقررات 
الفلسطينية   - اللبنانية  "اللجنة 
ل��ل��ح��وار وال��ت��ن��م��ي��ة"، لجهة إط��الق 
س���ل���س���ل���ة ت����ح����رك����ات ون���ش���اط���ات 
م��ش��ت��رك��ة اس���الم���ي���ة - م��س��ي��ح��ي��ة 
الفلسطينية،  لالنتفاضة  داعمة 
وم����ن اج����ل ن���ص���رة ال���ق���دس ب��ك��ل 
ت����راث����ه����ا االن�����س�����ان�����ي وال������روح������ي، 
اسالمي  وط��ن��ي  للقاء  والتحضير 
ه�����ذا ف�������ي  ي�����ص�����ب  م����س����ي����ح����ي   - 

االتجاه. 
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يا دولة الرئيس، سمِّ األشياء بأسمائها
لحّد هون وبس. لم يعد من الجائز والمفيد السكوت عن هذه 
المهازل، واألالعيب، والحرتقات التي تحّولت كوارث ومآسي 

اجتاحت لبنان من الناقورة إلى النهر الكبير. ضربت االقتصاد. 
دّمرت انتاج البّر والبحر. فّرغت المؤّسسات الرسمّية، وأقفلت 

المؤّسسات الخاّصة. وبلغت أضرارها ومخاطرها لقمة العيش وحّبة 
الدواء.

إلى أين تأخذون هذا البلد، وماذا تريدون أكثر مما صار وحدث 
وحصل وجرى حتى اآلن؟

ال بّد من وقفة عّز في هذه اللحظة الحرجة، وال بّد من مسؤول، 
من زعيم، من مرجع، من قائد، من سياسي كبير، يقف في ساحة 

النجمة، في ساحة السرايا، في ساحة قصر بعبدا المهجور، 
ويخاطب اللبنانّيين من قلبه ورّبه، كاشفًا الغطاء عن "أبطال" هذه 
المسرحّيات الخبيثة، وهذه األالعيب التي أطاحت الوطن الرسالة، 

الوطن النموذج، الوطن الذي ينام على مؤامرة من داخل ليصحو 
على مؤامرة من خارج.

والخارج والداخل في هذا الميدان توّحدا، ووّحدا جهودهما 
في سبيل تخريب لبنان، وتسييبه، وتحويله غابة بال سياج وال 

حّراس...
ثمة َمْن يريد األذى لهذا اللبنان، عبر الفراغ الرئاسي وتعطيل 

أعمال الحكومة وإلغاء مجلس الوزراء، وتغييب مجلس النواب.
بل يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك، واإلصغاء إلى ما يقوله 

الرئيس تمام سالم، وما يهّدد بكشفه وإعالنه على المأل، 
ها 

ّ
وخصوصًا بالنسبة إلى مهزلة النفايات والمتالعبين بملف

و"تفاصيلها األخرى" التي تشّكل بيت القصيد، فضاًل عن احتمال 
ف عن دفع الرواتب، مما يقّرب الوضع برّمته من مأزق كبير 

ّ
التوق

قد تكون نتائجه أخطر من أي انفجار آخر.
فالرئيس سالم أعلن صراحة "انني سأفضح العرقلة السياسّية 

للمطامر وَمْن يقف خلفها، وسأصارح اللبنانّيين بكل شاردة 
وواردة".

هذا هو الكالم المطلوب، هذه هي الهدّية الفّعالة التي ينتظرها 
وا، وسئموا، وقرفوا من كل هؤالء المتعنطزين، 

ّ
اللبنانّيون الذين مل

المتزنطرين، المزايدين، البائعين، والشارين، والمفرقعين، 
ذون بإرسال التهديدات والتهويالت إلى اللبنانّيين، 

ّ
والذين يتلذ

بالجملة والمفّرق.
بصراحة تامة يعلن سالم "أن أهم موضوع يواجهنا اليوم هو 

ملف النفايات، الذي ما زال موضع تجاذب بين القوى السياسّية". 
هنا بيت القصيد: التجاذب، والقوى، و"عسل المطامر".

والقوى غير مهتّمة باألمر، ولسان حالها "بطيخ يكّسر بعضو".
لكن سالم ناطرهم على الكوع. فإذا لم يغّيروا مواقفهم "فسوف 

أضطر إلى تسمية األشياء بأسمائها".
سّمها يا دولة الرئيس، وبق البحصة، واكشف الغطاء عنهم، من 

حّب.
ُ
حّب ون

ُ
أجل لبنان الذي ت

elias.dairy@annahar.com.lb

نهاريات
الياس الديري

مذكرة توقيف بحق ضابط سوري منشق 

استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أمس، 
الموقوف الرائد المنشق عن الجيش السوري ابرهيم احمد 

مطاوع والذي ينتمي الى "الجيش السوري الحر"، وقد تعاون 
ف استطالع مراكز 

ّ
مع "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش"، وكل

الجيش في البقاع الستهدافها وتفخيخ سيارات واطالق 
صواريخ في الهرمل وصناعة عبوات، وأصدر مذكرة وجاهية 

بتوقيفه.

ين ين بجرم سرقة سوريَّ توقيف مكسيكيَّ

ادعى سوريان لدى فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت على 
مجهولين بجرم سرقة 159,000 دوالر من داخل سيارتهما في 

محلة الكرنتينا.
ونتيجة التحريات واالستقصاءات اشتبه بشخصين كانا 

في المحلة لدى وقوع السرقة، وتمكنت فصيلة الضابطة 
االدارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي من 

توقيفهما بالتنسيق مع فصيلة النهر وشعبة المعلومات، وهما 
المكسيكيان: E.M  ) مواليد 1972( وH.O )مواليد 1979(. 
وضبط معهما مبلغ 155,000 دوالر. وسلما الى فصيلة النهر 

للتحقيق معهما.

تشييع مقاتل من "حزب الله" سقط يف سوريا

صيدا - "النهار"

نعى "حزب الله" احد 
عناصره سامي حرب 

الذي سقط في سوريا. 
وشيع جثمانه في 

مسقطه حاروف - قضاء 
النبطية.

دفعة ثانية من الهبة القبرصية للجيش تصل الجمعة

تصل الى مرفأ بيروت الجمعة 30 تشرين األول الجاري 
السفينة الفرنسية "تانغارا" ناقلة 11 حاوية من الذخيرة 
والعتاد، هي الدفعة الثانية من الهبة القبرصية للجيش.
وفي هذا السياق، وجه وزير الخارجية والمغتربين جبران 
باسيل رسالة الى نظيره القبرصي يوانس كاسوليدس، 
شكر فيها قبرص حكومة وشعبا على هذه الهبة، مشيرًا 

الى "أن لبنان وجيشه يخوضان معركة وجود ضد اإلرهاب 
وتهديدات أخرى، وهو خط الدفاع األول عن القيم 

اإلنسانية التي يتشاركها وقبرص".
كذلك أبرق الى وزير الخارجية وشؤون الكاريكوم في 
ترينيداد وتوباغو دنيس موســــيز، لمناسبة تسلمه 

مهماته. 

أمن وقضاء

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد 
المشنوق ان "الحوار جزء من السلم 
االهلي، ونحن اكثر حاجة اآلن الى 
تماسك اللبنانيين واستمرار السلم 

االهلي".
النواب  مجلس  رئيس  استقبل 
نــبــيــه بــــري امــــس فـــي عــيــن الــتــيــنــة 
المشنوق، وناقشا االوضاع االمنية.

وقال المشنوق: "تحدثنا مطوال 
عن خطة البقاع االمنية، والرئيس 
ــــهــــذا االمــــــــر وســـبـــق  بـــــــري مـــعـــنـــي ب
االولى  اللحظة  منذ  معه  وتشاورت 
في تنفيذ الخطط االمنية في كل 
الــمــنــاطــق، واطــلــعــتــه عــلــى الــوقــائــع 
ــتــي تــفــيــد بــأنــه خـــالل 14 شــهــرًا  ال

حصلت 245 عملية خطف وسلب 
فـــي مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع وفــــي مــديــنــة 
بعلبك تحديدا، وهذا االمر ال يجوز 

ان يستمر".
وأضـــــاف: "تــعــّهــد الــرئــيــس بــري 
شخصيًا متابعة تنفيذ خطة البقاع 
االمنية مع االطراف المعنيين، وهذا 
اللبنانيين  لــكــل  اطــمــئــنــان  عــنــصــر 
النـــه عــنــدمــا يــتــعــّهــد الــرئــيــس بــري 
شخصيًا متابعة اي أمر، فهذا يعني 
يريحني  الــوعــد  وهـــذا  انــه سينفذ، 
اتــصــرف  بـــأن  ثــقــة  اكــثــر  ويجعلني 
كــوزيــر داخــلــيــة كــل لــبــنــان وليس 

وزير داخلية منطقة دون اخرى".
واشـــــار الـــى ان "الـــحـــوار هـــو جــزء 

مــــن الـــســـلـــم االهــــلــــي، ونـــحـــن اكــثــر 
اللبنانيين  تماسك  الى  اآلن  حاجة 
واستمرار السلم االهلي، واوضحت 
له ان كالمي في ذكــرى استشهاد 
الــــلــــواء وســـــام الــحــســن تـــركـــز حــول 
خــطــة الــبــقــاع االمـــنـــيـــة، اذ انــــي لم 
اتــــحــــدث فــــي امــــــور شــخــصــيــة ولـــم 
اتناول كرامات أحد، فأنا لدي موقع 
اتصرف عبره بمسؤولية، والـ 245 
عنها حصلت  تكلمت  التي  حــادثــًا 
كــمــا قــلــت خـــالل 14 شــهــرًا، وهــذه 
اعـــلـــى نــســبــة مــمــكــنــة مـــن الــخــطــف 

والسلب واالعتداء على االبرياء".
وخـــتـــم: "نــاقــشــنــا ايـــضـــا ضــــرورة 

تمتين  دور قوى االمن الداخلي".

المتحدة لإلعالم  األمـــم  مــركــز  أع��ل��ن 
)اليوم(،  األول  أنــه في 24 تشرين 
الـــخـــاص  األزرق  بـــالـــلـــون  ســـيـــضـــاء 
باألمم المتحدة أكثر من 160 معلمًا 
شهيرًا من مبان، ومتاحف، وجسور 
وغــيــرهــا فــي أكــثــر مــن 50 بــلــدًا في 
الـــعـــالـــم كـــجـــزء مــــن حــمــلــة عــالــمــيــة 
لـــالحـــتـــفـــال بـــيـــوم األمــــــم الــمــتــحــدة 

والذكرى الـ70 للمنظمة.
ســتــضــاء أشــهــر الــمــعــالــم بــالــلــون 
فــي سيدني  األوبــــرا  مــن دار  األزرق 
الجيزة  اهــرامــات  إلــى  أوستراليا،   –
الكبرى في مصر، وتمثال المسيح 
المخلص فــي ريــو دي جــانــيــرو إلى 
بيلدينغ"  ســتــايــت  "إمــبــايــر  مــبــنــى 
المعالم األخرى  في نيويورك. ومن 
المشاركة في الحملة: قلعة بعلبك 
فـــي لــبــنــان، مــتــحــف اإلرمـــيـــتـــاج في 

روســـــيـــــا، مـــديـــنـــة الــــبــــتــــراء األثـــريـــة 
فــي األردن، وبـــرج بــيــزا الــمــائــل في 
إيـــطـــالـــيـــا، وقـــلـــعـــة إدنـــــبـــــره وقـــاعـــة 
وستمنستر في المملكة المتحدة، 
وجبل الطاولة في جنوب أفريقيا، 
اليابان،  في  السماء"  "شجرة  وبــرج 

وقصر الحمراء في إسبانيا.
ويـــشـــارك فــي الــحــمــلــة مــن لبنان 
وقلعة  المتحدة،  األمــم  بيت  ايضًا: 
جــــبــــيــــل، وقــــلــــعــــة صــــــــــور، وقـــلـــعـــة 
ومـــغـــارة  قـــاديـــشـــا،  ووادي  عـــنـــجـــر، 
جــعــيــتــا، ومــتــحــف بــيــروت الــوطــنــي، 
ومــبــنــى جــريــدة "الــنــهــار"، وفــنــادق 
ومــنــتــجــعــات "لــــو رويـــــــال"، وفــنــدق 
ميشال  الرئيس  ومجمع  فينيسيا، 

سليمان الرياضي في عمشيت.
وقال األمين العام لألمم المتحدة 
بان كي – مون: "إنني ممتن للدول 

األعضاء التي أظهرت هذه الحماسة 
لالحتفال بـ70 سنة من دعم األمم 
وحقوق  والتنمية  للسالم  المتحدة 
العالم  "بإضاءة  اإلنسان". وأضــاف: 
ليوم  األزرق  الــمــتــحــدة  األمــــم  بــلــون 
واحــــــد، يــمــكــنــنــا أن نــنــيــر الــطــريــق 
الحملة  تنطلق  أفـــضـــل".  غــد  نــحــو 
لتليها  نــيــوزيــلــنــدا  مـــن  الــعــالــمــيــة 
أوســتــرالــيــا بـــإضـــاءة دار األوبـــــرا في 
سيدني عند الــغــروب. ومــن هناك، 
بلدان  إلــى  "األزرق"  مــوجــة  تنتقل 
بقية  تــشــارك  العالم حيث  وقـــارات 
الــمــعــالــم فــي هـــذا الــحــدث الــدولــي. 
المتحدة  األمــم  مركز  مديرة  وقالت 
لإلعالم في بيروت مارغو حلو: "نحن 
لبنان  يقدمه  الــذي  بالدعم  سعداء 
إلى األمم المتحدة من خالل إضاءة 

أكثر من 12 معلمًا".

وّجه نائب رئيس المجلس اإلسالمي 
األمير  عبد  الشيخ  األعــلــى  الشيعي 
قــبــالن رســالــة عـــاشـــوراء لــهــذا الــعــام، 
ـــثـــورة  ـــعـــاد "ال وتـــحـــدث فــيــهــا عـــن أب
االصــالحــيــة،  واهــدافــهــا  الحسينية" 
وقال: "عاشوراء مدرسة تتجدد فيها 
الى صاحب  المعنويات واالنتماءات 
الدعوة االسالمية النبي محمد الذي 
فتتجدد  للعالمين،  رحمة  الله  بعثه 
والفضائل  السامية  المعاني  فيها 
والرجوع  واالرادة  والعزيمة  الكبيرة 
المحمدية،  والــيــنــابــيــع  الـــجـــذور  الـــى 
فهي مدرسة تحارب الضالل والبدع 
واالوهـــــــــام، والـــمـــطـــلـــوب مـــن الــعــالــم 
لصاحب  البيعة  يجدد  ان  االسالمي 

الثورة الحسينية ".
والسعودية  االزهــر  وطالب"علماء 
ولبنان وكل العالم العربي واالسالمي 
ــــنــــاس مـــعـــانـــي الــنــهــضــة  بــتــعــلــيــم ال
الحسينية والتزام طريق الحق الذي 
جسده النبي محمد وسار على نهجه 
االمام الحسين، ليكون النبي محمد 
الـــرائـــد والــمــعــلــم والــمــرشــد والــنــذيــر 
ان  نريد  فنحن  والظلم،  الفساد  من 
يتعلم الناس معاني التضحية واالباء 
واالخــالص ليكونوا في طريق سيد 
شباب اهل الجنة عاملين بالمعروف 

ناهين عن المنكر".
وطـــالـــب "الــلــبــنــانــيــيــن بـــدعـــم كل 
جــهــد ومــســعــى يــحــفــظ لــبــنــان، مما 

نــهــج  يـــلـــتـــزمـــوا  عـــلـــيـــهـــم ان  يـــحـــتـــم 
المناكفات  عــن  يقلعوا  و  االعــتــدال 
ـــــوطـــــن،  ـــــتـــــي تــــضــــر بـــمـــصـــلـــحـــة ال ال
فساد  كــل  عــن  يبتعدوا  ان  وعليهم 
لنبقى  الحقيقة  مع  فيكونوا  ومنكر 
بعيدين عــن كــل منكر وانــحــرافــات، 
الــجــمــيــع ان يــدعــمــوا الجيش  وعــلــى 
لزيادة  والمؤسسات االمنية فنعمل 
عديد الجيش ونوفر له العتاد الالزم 
لــيــظــل ضــمــانــًا لــحــفــظ االمـــــن ودرع 
الــتــي تقيه االخـــطـــار، وعلى  الــوطــن 
صفوفهم  يـــوحـــدوا  ان  الــلــبــنــانــيــيــن 
ويتعاونوا على البر والتقوى وينبذوا 
امــة تأمر  والــشــر ليكونوا خير  االثـــم 

بالمعروف وتنهى عن المنكر" .

صيدا – "النهار" 

أّم���ت مــنــزل األمــيــن الــعــام لـ"التنظيم 
الــشــعــبــي الــــنــــاصــــري" اســــامــــة سعد 
أمـــس، فاعليات  ومكتبه فــي صــيــدا 
أعربت  وشعبية،  وحــزبــيــة  سياسية 
عن تضامنها ووقوفها الى جانبه، اثر 
المعلومات التي تضمنتها تحقيقات 
التوأمين  الموقوفين  مع  العام  االمــن 
الفلسطينيين زياد وجهاد كعوش، 
الـــــى تنظيم  بـــاإلنـــتـــمـــاء  الــمــتــهــمــيــن 
"داعــــــــــش"، والــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــات 
اغــتــيــال بينها مــحــاولــة اغــتــيــال سعد 

بسيارة مفخخة. كذلك تلقى سلسلة 
االعــالمــي  المكتب  ووزع  اتـــصـــاالت. 
لسعد  أحاديث أدلى بها أمام زواره، 
اســتــهــدافــه هي  مــحــاولــة  فاعتبر "أن 
محاولة استهداف للدور الذي يقوم 
به التنظيم الشعبي الناصري والتيار 
الوطني في مدينة صيدا، في مواجهة 
الــقــوى اإلرهــابــيــة والــفــكــر الــظــالمــي، 
منع  فــي  التنظيم  دور  واســتــهــداف 
 تفجير الوضع  في صيدا والمخيم". 
وأشـــــار الـــى "أن مــخــيــم عــيــن الــحــلــوة 
ضـــحـــيـــة، ويــــجــــب أن تـــتـــعـــامـــل مــعــه 
أن فيه شعبًا يناضل  الحكومة على 

مـــــن أجــــــل اســــتــــعــــادة حــــقــــوقــــه، وال 
ـــــعـــــودة، ويــجــب  ســيــمــا مــنــهــا حــــق ال
عــــدم الــتــضــيــيــق عــلــيــه، وان الــقــوى 
االرهابية تستغل بعض الثغر كاألزمة 
المعيشية  واألوضاع االجتماعية من 

أجل تجنيد عناصر تضمها إليها". 
ورأى "أن األوضــاع في المخيم في 
حاجة الى مزيد من الرعاية، وخصوصًا 
أن الــمــخــيــم جـــزء مــن لــبــنــان و الــواقــع 
الــعــربــي، وهــــذه الــجــمــاعــات اخــتــرقــت 
بــلــدانــًا عــربــيــة، والــمــخــيــم لــيــس حالة 
شـــاذة عــن الــواقــع فــي لبنان والوطن 

العربي".

ـــحـــزب  ل األعــــــلــــــى  الــــمــــجــــلــــس  رأى 
الــوطــنــيــيــن األحــــــرار فـــي بــيــان بعد 
نائب  برئاسة  األسبوعي  اجتماعه 
أنــه "أصبح  الــخــوري  روبير  الرئيس 
واضــــحــــا أن مــعــطــلــي االســتــحــقــاق 
الـــرئـــاســـي يـــهـــدفـــون الــــى تــحــويــلــه 
ورقة في يد ايران ولمصلحة النظام 
المعروفة  المعطيات  وفق  السوري 
الــعــمــاد  وراء طــمــوحــات  بــتــلــطــيــهــم 
وتوظيفها  الرئاسية  عــون  ميشال 
تــحــت عــنــاويــن شـــتـــى". وكــــرر "أن 
دون  من  التعطيل  وقف  المطلوب 
المراهنة على تطورات المنطقة أو 
انتظارها، في وقت تتفاقم األزمات 
وتتزايد، ونقطة انطالق حلها تبدأ 
بــانــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة. لــذا 
الــتــي يسوقها  نــرفــض االتــهــامــات 
آذار فيما  المعطلون ضد قوى 14 
وتــهــدف  مــكــشــوفــة  لعبتهم  تــبــدو 
ـــى خــــداع الــلــبــنــانــيــيــن وإيــهــامــهــم  ال
بــصــدقــيــة مـــا يـــّدعـــون عــلــى صعيد 
"من  أن  واعتبر  الرئيس".  انتخاب 
الــمــمــكــن الــتــوافــق عــلــى رئــيــس إذا 
صفت النيات وتم تغليب المصلحة 

العامة على المصالح الخاصة".
وأضاف البيان: "إننا مع التفسير 

الــضــرورة  تــشــريــع  الــضــيــق لمفهوم 
الذي يوفق بين النص الدستوري 
الــقــاضــي بــتــحــويــل مــجــلــس الــنــواب 
الشغور  مــلء  حتى  انتخابية  هيئة 
الرئاسي، وبين الضرورات القصوى 
الــــتــــي تــــفــــرض الـــتـــشـــريـــع تـــفـــاديـــا 
كارثية  ارتـــدادات  ذات  لمشكالت 
عـــلـــى الـــــوطـــــن. ويـــــنـــــدرج فــــي هـــذا 
بالوضع  الــخــاص  التشريع  الــســيــاق 
الــمــتــفــاقــم والـــــذي يتجلى  الــمــالــي 
بتفويت لبنان فرصة الحصول على 
قروض خصوصا من البنك الدولي، 
الــرواتــب  الـــى تــأمــيــن  كــمــا بالنسبة 
السنة  آخـــر  مــن  ابــتــداء  للموظفين 
الحالية. كذلك نطالب بأن يتضمن 
التشريعية  الجلسة  أعــمــال  جـــدول 
بندين أساسيين يتعلقان بقانون 
االنــــتــــخــــاب وبـــالـــجـــنـــســـيـــة عـــلـــى ان 
يــكــون هـــذا الــتــدبــيــر اســتــثــنــاء ألن 
الهدف األول يبقى انتخاب رئيس 

الجمهورية".
تكون  "أن  مــن  خشيته  وأبــــدى 
خـــطـــة الـــــوزيـــــر شـــهـــيـــب لــمــعــالــجــة 
ـــمـــربـــع  ـــــــى ال ــــنــــفــــايــــات عـــــــــادت ال ال
االعــــتــــبــــارات  وطــــــــأة  تـــحـــت  األول 
تــمــت بصلة  الـــتـــي ال  الــســيــاســيــة 

والمفاهيم  العلمية  الــمــبــادئ  الـــى 
الـــــبـــــيـــــئـــــيـــــة. ويـــــتـــــحـــــمـــــل مـــعـــطـــلـــو 
الـــحـــكـــومـــة الـــمـــســـؤولـــيـــة فــــي هـــذا 
الــمــجــال كــمــا فــي مــوضــوع انتخاب 
ــــجــــمــــهــــوريــــة". ونــــاشــــد  رئــــيــــس ال
الــدعــوة الى  الـــوزراء  رئيس مجلس 
حتى  للحكومة  عــاديــة  اجــتــمــاعــات 
الــى حل لهذه المعضلة.   الــوصــول 
وفـــي ذكــــرى  عـــاشـــوراء،  رأى انها 
"مــنــاســبــة لــلــشــهــادة لــلــحــق ورفـــع 
الظلم وهي ال تخص فقط الطائفة 
الــشــيــعــيــة الـــكـــريـــمـــة، ومـــعـــلـــوم أن 
ــــــى تــحــقــيــق  لـــبـــنـــان فـــــي حــــاجــــة ال
الجرائم  في  الحق  وإحــقــاق  العدالة 
االرهـــابـــيـــة الــتــي ارتــكــبــت فـــي حق 
ا  بـــدء آذار،  قــــوى 14  مـــن  قـــيـــادات 
الحريري  رفيق  الشهيد  بالرئيس 
مـــــــــرورا بـــقـــافـــلـــة شـــــهـــــداء الـــحـــريـــة 
 وصــــــوال الـــــى الـــشـــهـــداء األحــــيــــاء". 
ودعــــــــــــا الــــمــــجــــلــــس الــــمــــحــــازبــــيــــن 
ـــــى الـــمـــشـــاركـــة فــي  واالصــــــدقــــــاء ال
ـــــراحـــــة أنــــفــــس دانـــــي  الــــــقــــــداس ل
شــمــعــون وأفـــــراد عــائــلــتــه، الــســاعــة 
الــخــامــســة بــعــد ظــهــر الــيــوم السبت 
فـــي كــنــيــســة مــــار انـــطـــونـــيـــوس  - 

السوديكو.

أفادت مصادر محامي الشيخ أحمد 
األســيــر أن وضــعــه الــصــحــي مستقر 
نــســبــيــا خـــــالل الـــــزيـــــارة االســبــوعــيــة 
الدورية له أمس في مقر توقيفه في 
"نحن  لـــ"الــنــهــار":  وقــالــت  الريحانية. 
في انتظار معاينة اللجنة الطبية له، 
الــجــروح في يديه ورجله نتيجة  ألن 
الحساسية والحكاك تسببت بتقيح، 
وهي ملتهبة رغم العالج الذي يتلقاه. 
وهذا الوضع يؤثر من الناحية الطبية 
عــلــى تــــوازن الــســكــري الـــذي يعانيه 

ويتخوف أن تؤدي الى غرغرينا".
وأضــــافــــت أنـــــه لــــم يـــتـــم تحسين 
الــتــوقــيــف وال ســيــمــا لجهة  ظـــــروف 
تــمــكــيــنــه مـــــن الـــمـــشـــي والـــتـــعـــرض 

للرأي  وفقا  ما يفقد،  وهــو  للشمس 
فاعليته،  الــســكــري  عـــالج  الــطــبــي"، 
بــاعــتــبــار ان الــجــســم ال يــمــتــص دواء 
السكري عند انعدام الحركة. وجرى 
تــحــســيــن الـــنـــور فـــي الـــزنـــزانـــة اال انــه 
ال يــــــزال غــيــر مــتــنــاســب مــــع قــدرتــه 
القراءة.  الــرؤيــة، مما يمنعه من  على 
العسكرية  الطبابة  ان  الــى  واشـــارت 
هي المعنية بتشكيل اللجنة الطبية 
لــلــكــشــف عــلــى األســـيـــر وفـــقـــا لــقــرار 
الــمــحــكــمــة الــعــســكــريــة. وذكـــــرت ان 
االسير طلب تزويده الكتب والمياه 
ــمــت 

ّ
وأغـــــراضـــــًا شــخــصــيــة. وقـــــد ســل

الــيــه نــظــارتــاه أمــس بعد أســبــوع من 
تسليمهما. وجددت طلب بنقله الى 

الــدفــاع.  الــى وزارة  او  اي سجن آخــر 
وعــزت تجديد طلبها الــى ما يعتريه 

من امراض.
وكـــانـــت زوجـــتـــه امــــل وشــقــيــقــتــه 
زارتــــاه أول مــن امـــس. وأبــلــغ األسير 
زوجـــــتـــــه انـــــــه أخــــضــــع لـــفـــحـــص فــي 
القلب وتبين ان هناك تنفيسا في 

الصمامات.
وكــــانــــت الـــمـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
بناء  الماضي  الثلثاء  قـــررت  الــدائــمــة 
عــلــى طــلــب جــهــة الــــدفــــاع، الــطــلــب 
مــــن الـــطـــبـــابـــة الـــعـــســـكـــريـــة تــعــيــيــن 
عليه  للكشف  اختصاصيين  أربــعــة 
وايــداعــهــا تقريرا مفصال عــن وضعه 

الصحي قبل الجلسة المقبلة.

عكار - "النهار" 

واص���ل���ت هــيــئــات الــمــجــتــمــع األهــلــي 
المنضوية  المدني  الــحــراك  وحمالت 
تــــحــــت عــــــنــــــوان " عـــــكـــــار لـــعـــيـــونـــك 
تـــوحـــدنـــا"، تــحــركــهــا الـــرافـــض لنقل 
النفايات الــى عكار وأكــدت المضي 
فـــي مــطــالــبــتــهــا بــاقــفــال مــكــب ســـرار 
في  الجمعة  صـــالة  وأقــيــمــت  نهائيا. 
العبودية  بلدة  فــي  االعتصام  خيمة 
عــنــد مــفــتــرق قــريــة ســـرار فــي حضور 
ــبــلــدات  حــشــد مـــن أهـــالـــي الـــقـــرى وال
منها،  والمتضررة  بالمكب  المحيطة 
وممثلين عن حمالت الحراك المدني. 
وأمَّ المصلين الشيخ عبد الرزاق صقر.
وبــــــعــــــد الـــــــصـــــــالة كــــــانــــــت وقــــفــــة 
تــضــامــنــيــة خـــــارج خــيــمــة االعــتــصــام 

هتافات  تخللتها  مــســيــرة  اعقبتها 
تـــــرفـــــض الــــنــــفــــايــــات وتـــــدعـــــو الــــى 
اقـــفـــال مــكــب ســـــرار. والـــقـــى الشيخ 
صــقــر كــلــمــة فـــي الــمــعــتــصــمــيــن جــاء 
فــيــهــا :"هــــذا الـــحـــراك لــن يــتــوقــف ما 
لــم يــصــدر الــقــرار الــرســمــي بــالــعــودة 
قــرار اعتماد مكب ســرار مطمرًا  عــن 
لـــنـــفـــايـــات لـــبـــنـــان الـــمـــرفـــوضـــة فــي 
محافظة عكار. ونحن اجتمعنا اليوم 
لــنــكــرر الـــقـــول لــمــعــالــي الــوزيــرنــهــاد 
ــــأصــــوات مــرتــفــعــة أن  الــمــشــنــوق وب
أيديكم عن عكار"، فكفى  "ارفــعــوا 
عشرات  وان  وتهميشا،  ظلما  عكار 
آالف التوقيعات تمت على الوثيقة 
أهـــالي  الــرافــضــة لمكب ســـرار وكــل 
هذه المنطقة لم ولن يرضوا بمكب 
سرار، أبدًا ال من قريب وال من بعيد. 

المسيرة  خـــالل  المعتصمون  وأكـــد 
أنـــهـــم ســـيـــكـــونـــون "دروعــــــــًا بــشــريــة 
في حــال أصــرت الدولة على تنفيذ 
والشيوخ  النساء  وسينزل  قراراتها، 
واالطــــفــــال والـــشـــبـــاب الــــى الـــشـــوارع 
لمنع أي كــان مــن بــلــوغ مكب ســرار 
مــهــمــا كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج، ولــيــتــحــمــل 
المسؤولون تبعات قراراتهم الجائرة 
فــــي حــــق عـــكـــار وبــيــئــتــهــا ونــاســهــا 

وصحة عائالتها". 
ونـــاشـــدوا رئــيــس الــحــكــومــة تمام 
ســالم "أن يــأخــذ الــمــبــادرة وينصف 
أهــــالــــي عـــكـــار بــــاصــــدار قــــــرار يــلــغــي 
مـــشـــروع نــقــل الـــنـــفـــايـــات إلــــى هــذه 
الخير  اال  تستحق  ال  التي  المنطقة 
، ويــوقــف هـــذه الــكــارثــة االنــســانــيــة 

والبيئية".

الرئيس بري مستقباًل الوزير المشنوق في عين التينة أمس.

املشنوق: الحوار جزء من السلم األهلي
وبري تعّهد متابعة تنفيذ الخطة بقاعًا

"النهار" تشارك يف الذكرى الـ 70 لألمم املتحدة
فتضيء مبناها باألزرق مساء اليوم

قبالن يف رسالة عاشوراء :
دعم كل مسعى يحفظ لبنان 

سعد استقبل متضامنين وتلقى اتصاالت:
استهدايف هو استهداف لـ"التيار الوطني"

األحرار: وقف التعطيل والتوافق على رئيس

صحة األسير مستقرة

معتصمون يف العّبودية ناشدوا سالم وقف الكارثة
مهّددين بأن يتحّولوا دروعًا بشرية ملنع املكب

سامي حرب.
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نقابة مخرجي الصحافة عند العريضي

¶ استقبل النائب غازي العريضي وفدًا من نقابة مخرجي الصحافة 
وعضوية  ن��اك��وزي  ب��ات��ري��ك  النقيب  ب��رئ��اس��ة  ال��غ��راف��ي��ك  ومصصمي 
إرنست بعقليني، نسرين األم��ي��ن، ج��ان زي��ن وناصر ق��واص، لشكر 
العريضي على حضوره حفل التكريم الذي أقامته النقابة لعدد من 
أعضائها، وشكره أيضًا لوقوفه الدائم إلى جانبها وحرصه على تأمين 
مستلزماتها وحل ما يعترضها من مشكالت. وتمنى العريضي وفق 
بيان النقابة "المزيد من التقدم واالزده��ار للنقابة في هذه الظروف 

الصعبة الذي يمر به لبنان".

"نوافذ على الطبيعة"

¶ "نوافذ على الطبيعة" هو عنوان المعرض الذي اختارت من خالله 
الجامعية  للسنة  الثقافي  موسمها  اف��ت��ت��اح  العربية  ب��ي��روت  جامعة 
 Exode  Galleryال��ف��ن و أج��ل  م��ن  م��ع تجمع  بالتعاون  ال��ج��دي��دة، 
وبمشاركة 8 فنانين أغنوا مبنى الملتقى بلوحات إبداعية. وافتتح 
إل��ى جانب عمداء  المعرض في حضور أه��ل الفن ومتذوقي اإلب��داع 
الجامعة وأساتذتها وإدارييها، يتقدمهم رئيسها الدكتور عمرو جالل 
العدوي ال��ذي لفت إلى أهمية اإلب��داع من عناصر الطبيعة في ظل 
التلوث البيئي الذي نعيشه، مشيرًا إلى أن الطبيعة لم تعد ملهمة 

الفنون فقط بل العلوم أيضًا. 

مـوجــز

من يحمي بيروت من... "ُمِحـّبـيـها"؟
عالم التاريخ، نقشوا 

َ
التي فتَحت قلبها منذ فجر التاريخ أل

والي شعوبهم فجعلوها موسوعة 
َ
حضاراتهم وثقافاتهم وت

الحضارة في الدنيا...
حالمهم 

َ
ها الشعراء جميلَتهم المعصومة وعاصمة أ حبَّ

َ
التي أ

ها نّنوس )القرن الرابع 
ّ
وعصمة قصائدهم، وانحنى على شط

الميالدي( يناجيها: "بهجة الحياة، ابنة البحر، مرفأ العشق، مدينة 
ضرة الذائعة، ُجذوة الحياة، ُمرضعة المدن، 

ُ
الُجُزر الرائعة والخ

ميدان العدالة، شرف الملوك، مليكة العالم منذ ابتدائه"...
ين هي اليوم؟ وماذا فعلوا بها؟

َ
أ

لوا شراي�يَنها شوارَع تظاهرات  ٍس وفقر، وحوَّ
ْ
روها بحزام بؤ

َّ
زن

ة 
ّ
زق

َ
وتظاهرات مضاّدة، وساحات اعتصامات وتخريبات، وأ

هانوها برعونٍة وطيش واستزالم 
َ
مهّجرين والجئين وشّحاذين، وأ

عيان القبائل.
َ
أل

بوابها بحّجة 
َ
بوابها وآمَنت بالحرية والتحرير، فخلعوا أ

َ
فتَحت أ

حرية التعبير. فتَحت مقاهيها ومطاعمها ومطابعها وجامعاتها 
روا  هوا نهاراتها وعهَّ ِنموا من خَدماتها وشوَّ

َ
كلوا من خيراتها وغ

َ
فأ

لم.
َ
سيرة الخيبة واأل

َ
لياليها وتركوها وحَدها آخر الليل أ

�ْت 
َ
 هذا المصير؟ ماذا اقتَرف

ّ
ْته بيروت كي تستحق

َ
َعل

َ
ما الذي ف

َرات الحديد في قَدميها؟
ُ
ب وك

ْ
د والرْجم والصل

ْ
 الجل

َ
حتى تنال

س الحرية فاجتاحها "َحَراكيو" السياسة 
ُّ
َمت صدَرها لَتَنف قدَّ

وا 
َ
عل

َ
قفلوا شوارعها، أ

َ
حزاب والتيارات والهوَبرات والشعارات، أ

َ
واأل

و اجتماعات 
َ
جل طاوالت حوار أ

َ
سها من أ

ُّ
روا تنف حواجزها، سوَّ

هانوها، 
َ
 وال زعران ِإاّل هاجموها وخانوها وأ

ٌ
 مرتزقة

َ
قطاب، لم يبق

َ
أ

 الصوت 
َ
صرخ مخنوقة

َ
ُسها وت

َ
�ف

َ
غرق وَيضيق ن

َ
 ت

ٌ
وهي وحيدة

وس قراصنة البحار 
ُ
صبر وال من َيهرع ِإلى ِإنقاذها من فؤ

َ
وت

القريبة والغريبة.
بوابها 

َ
حين كان لها َمن يحميها كان الجميع ينحنون على أ

رد بلدانها، وحين 
َ
عتابها، بها يتغّزلون، فيها يحتُمون من ط

َ
وأ

 ،
ً
ها الطائحون فتجّمعوا َي��ِئ��ُدونها حّية

َ
باتت بال حمايٍة استْسَهل

د المُدن في مطامر نفايات.
ْ
مام وأ

َ
د الناس أ

ْ
هوَن وأ

َ
وما أ

وا من 
ُّ
 َمل

ٌ
ها صابرة

ّ
ن
َ
أل

َ
 منذ والدتها يعاِقُبها العبيد؟ أ

ٌ
نها حرة

َ
أل

َ
أ

نينها الوجيع؟ 
َ
صمتها ورَموها في المحرقة ولم يسَمُعوا أ

ها استسلموا 
ُ
هل

َ
من لها اليوَم َينهُض ِإلى ِإنقاذها؟ هل أ

ها؟ 
َ
هل

َ
ن يكونوا أ

َ
واستقالوا أ

من َيشعر اليوم مع بيروت؟   
 لها وال 

َ
 ال مثيل

ٌ
 وحيدة

ٌ
ّن بيروَت واحدة

َ
من ُي��رِعُد بصوته أ

 منها؟ ماذا ينفُعها رثاُء الشعراء ونَدُم الشعراء 
َ
 عنها وال فراغ

َ
بديل

 الشعراء حين ال يعوُد لها زيٌت في قناديل الشعراء؟
ُ

سف
َ
وأ

ما الذي ينفُعها التعويض عليها حين ال َيعود مكاٌن للَع��َوض؟
ُتنا، عصمُتنا وعاصمُتنا ومعصومُتنا، فلنهرْع 

َ
يقون

َ
هي بيروُت أ

هش الدينوصورات. وحَده قلُبها َينبُض 
َ
حميه من ن

َ
ِإلى قلبها ن

بلبنان، ولن َيعوَد لنا لبنان ِإذا سَكت قلُبها. فال نْبَض لنا ِإاّل من 
 لنا ِإال من َجبين بيروت، وال نوَر لنا من 

َ
قلب بيروت، وال كرامة

 من نجمة بيروت. 
ّ

بد ِإال
َ

اآلن وِإلى األ

أزرار  913
هنري زغيب

رلى معوض

"ك�����ت�����ب ح���������رة" م��������أت ال�����رف�����وف 
وال���م���س���اح���ات ام����س ف���ي م��ع��رض 
ال����ك����َت����اب ال���ف���رن���ك���وف���ون���ي ال����ذي 
اص����ب����ح م��ل��ت��ق��ى االن�����ت�����اج األدب�����ي 
واح������ت������ف������ااًل س����ن����وي����ًا ب���ال���ك���ت���اب 
ثقافية  تظاهرة  ال��ح��رة.  والكلمة 
م��م��ي��زة ل��ل��ك��ب��ار وال��ص��غ��ار وض��ع��ت 
ل��ب��ن��ان ف���ي ال��م��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة بعد 
معرضي باريس ومونتريال، غنية 
ب��ال��م��ح��اض��رات وال��ن��دوات ع��ن اب��رز 
الى  العالم،  ف��ي  اآلن��ي��ة  المواضيع 
ة ال���ذي  ال��ت��واق��ي��ع وش��غ��ف ال���ق���راء
الكَتاب  من  العديد  للقاء  يتوجه 
ال����ذي����ن ح����ض����روا ل���ل���م���ش���ارك���ة م��ن 
الفرنكوفونية  ال��دول  من  العديد 
كندا،  بلجيكا،  س��وي��س��را،  اب��رزه��ا 
روم��ان��ي��ا وغ��ي��ره��ا، ال��ى ال��ع��دي��د من 

الجوائز االدبية المرموقة.  
وال������م������ع������رض ال�����������ذي ي���ن���ظ���م���ه 
ال���م���ع���ه���د ال���ف���رن���س���ي ف�����ي ل��ب��ن��ان 
ون�����ق�����اب�����ة م������س������ت������وردي ال���ك���ت���ب 
تشرين  اول  األح���د  ال��ى  ويستمر 
ال���ث���ان���ي ال��م��ق��ب��ل، رع����ى اف��ت��ت��اح��ه 
ال��وزراء تمام  أمس رئيس مجلس 
سالم ممثاًل بوزير الثقافة ريمون 

الشيوخ  مجلس  ورئ��ي��س  عريجي 
ال��ف��رن��س��ي ج���ي���رار الرش���ي���ه ال���ذي 
ح���ض���ر ل��ي��ل��ق��ي ك��ل��م��ة االف���ت���ت���اح. 
وك�����ان اط���ل���ق ل��م��س��ان��دة ال��ك��ت��اب 
م��ا بعد  ال��ح��رب ليصبح ف��ي  اث��ن��اء 
ركيزة أساسية من ركائز الحركة 
الثقافية في المدينة، وزاره العام 
ال���م���اض���ي ن���ح���و ٧٠ ال����ف ش��خ��ص 

منفتحة  الفرنكوفونية  ان  ليؤكد 
ي��س��ت��غ��ن��ى عنها  ال��ت��ن��وع وال  ع��ل��ى 
حيث  المنطقة  ه���ذه  ف��ي  ل��ل��ح��وار 

حرية الفكر والتعبير والكتابة. 
ق����دم االح���ت���ف���ال رئ��ي��س ن��ق��اب��ة 
نوفل،  سامي  الكتب  مستوردي 
غير  كلمته  الرشيه  جيرار  والقى 
التي علت تطالب  ب��االص��وات  آب��ه 
ب���"ال��ح��ري��ة ل���ج���ورج ع��ب��دال��ل��ه"، بل 

ع��ّب��ر ع���ن س����روره ب��ال��م��ش��ارك��ة في 
ه������ذا ال����م����ع����رض ال�������ذي "ان���ط���ل���ق 
ف��ك��رة ل��ي��ص��ب��ح ن��ج��اح��ًا، ب��ن��اء على 
ع���دد زواره ال��م��ت��زاي��د ك��ل س��ن��ة"، 
واع��ت��ب��ر ان����ه ي��ظ��ه��ر ح��ي��وي��ة ع��ال��م 
النشر في لبنان، كما انه يعكس 
اب������داع ال���م���ؤل���ف���ي���ن، ف���ه���و "م���ك���ان 
نقاش وتالقي ومحاكاة ثقافية". 
عالم  هي  الفرنكوفونية  ان  وق��ال 
مشيدًا  ويتشارك،  يتلقى  منفتح 
ب���االع���م���ال ال��م��ت��رج��م��ة وال��م��ع��رب��ة، 
بلغة اآلخر هو وعد  التفكير  "ألن 
شكل  ف��ي  بعضنا  سنفهم  ب��ان��ن��ا 
اف��ض��ل". واع��ت��ب��ر ان  ال��ك��ت��اب هو 
ف��س��ح��ة ح���ري���ة ل��م��ؤل��ف��ه ول��ل��ق��ارئ 
الذي يتلقاه ويترجمه، وللمجتمع 
الجميع  الى  يتوجه  يحييه،  الذي 
والطبقات  الطوائف  مختلف  من 
ن���راه  ل��ب��ن��ان  "وألن  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
ب����ل����دًا ح������رًا ون���ت���م���ن���اه ح������رًا ت��م��ام��ًا 
ويمثل فسحة حرية غير موجودة 
يحيي  كيف  ع��رف  المنطقة،  ف��ي 
ه�����ذا ال���م���ع���رض ال���ف���رن���ك���وف���ون���ي. 
اإلره���اب���ي���ي���ن  ان  ف���ه���ل الح���ظ���ت���م 
ي��ك��ت��ب��ون  ال  وال���ت���وت���ال���ي���ت���اري���ي���ن 
الكتب بل يحرقون كتب االخرين 
االث���ار ألن��ه��ا تخيفهم،  وي��دم��رون 

للحرية. هذا  ب��ي��ان رس��م��ي  وألن��ه��ا 
ال���م���ع���رض ه����و رد ع���ل���ى االره������اب 
فالكتاب  المنطقة،  يشعل  الذي 
ال ي��ن��ف��ص��ل ع���ن ال��دي��م��وق��راط��ي��ة 

والحرّية". 
وت���ح���دث وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة رون���ي 
المعرض  ه��ذا  ازده���ار  عريجي عن 
وج�����ذب�����ه ع����ش����اق ال����ك����ت����اب ع��ل��ى 
ان����واع����ه����م وم���خ���ت���ل���ف اع����م����اره����م، 
وت��ن��وع��ه��م، وذل����ك ب��ف��ض��ل جميع 
الكتاب من  العاملين في سلسلة 
م��ؤل��ف��ي��ن وم��ت��رج��م��ي��ن ورس��ام��ي��ن 
ون���اش���ري���ن وم���وزع���ي���ن م��ت��ج��اوب��ي��ن 

واعتبر  المعرض.  مع حاجات هذا 
ان ع��ن��وان ال��م��ع��رض "ك��ت��ب ح��رة" 
الحقبة  ه��ذه  م��ع  ي��ت��الءم خصوصًا 
التي نجتازها حيث الحرية مهددة 
ة  ق��راء "ان  واعتبر  اشكالها.  بكل 
بمثابة  هو  او صحيفة  قّيم  كتاب 
ال���دف���اع ع��ن ح��ق��ن��ا ف��ي االس��ت��م��اع 
ل�����رأي اآلخ�����ر وم���ق���ارن���ة ط���روح���ات 
تنمية  هو  بل  ال  مختلفة،  وأفكار 
��ن��ا ال��ن��ق��دي وذك��ائ��ن��ا، وذل��ك  ح��سِّ
ب��غ��ي��ة ال��م��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق��ن��ا ف���ي ع��دم 

نا في الحلم.
ِّ
ضوخ وحق الرٌّ

ول���ه���ذا، ف���إن اح��ك��ام ال��س��ي��ط��رة 

 الكّتاب 
ً

على الفكر انما يطال اوال
أو  الرقابة  طريق  عن  ين 

ّ
المستقل

الكتب، وذلك بهدف قمع  احراق 
واقع  في  الخيال  وزّج  الحر  الفكر 
به.  المساس  او  تغييره  يمكن  ال 
واذا ك����ان ه����ذا ه���و واق����ع ال���ح���ال، 
للخيال  العنان  اط��الق  ألن  فذلك 
أن  م��ن شأنه  الكتب  مساحة  ف��ي 
ي��م��ه��د ال��ط��ري��ق ل��ح��ل ب���دي���ِل وان 
ي���خ���اط���ر ف����ي ج���ع���ل ال���ح���ل���م واق���ًع���ا 

."
ً
وحقيقة

roula.mouawad@annahar.com.lb

)ميشال صايغ( الرشيه يلقي كلمته في افتتاح معرض الكتاب الفرنكوفوني.  

"كتب حّرة" عنوان معرض الكتاب الفرنكوفوني الـ ٢٢
افتتاح ثقايف صاخب لفسحة نقاش وإبداع

لعل عنوان معرض الكتاب الفرنكوفوني الـ 22 لهذا العام "كتب 
حرة" اوحى لبعض الشبان الذين كانوا حاضرين في االفتتاح مساء 

امس في البيال أن يبدأوا الصراخ عاليًا: "الحرية لجورج عبدالله" 
)المسجون في فرنسا منذ 32 عاما(، حين تقدم رئيس مجلس 

الشيوخ الفرنسي جيرار الرشيه ليلقي كلمته، قبل ان يوقفهم 
االمن المولج حماية المعرض والشخصيات. 

تكريم اإلعالمية وردة يف البقاع
الحريري: لتعزيز صورة لبنان املدني

خالفات وانقسامات داخل هيئة التنسيق النقابية
رابطة الثانوي ال تلتزم اإلضراب االثنين املقبل

بيت الطالب الجامعي بين مؤسسة جبل األرز و"أبنية"
مشروع بأبعاد إنسانية وتربوية وإنمائية

كرم عضو كتلة "المستقبل" النائب 
ج��م��ال ال���ج���راح وال��م��ح��ل��ل ال��س��ي��اس��ي 
في  وردة،  اإلع���الم���ي���ة  ال����غ����ز،  أح���م���د 
احتفال في "شاتو كفريا" في البقاع 
النواب  الغربي، في حضور ع��دد من 

وشخصيات.
ووص��������ف األم�����ي�����ن ال�����ع�����ام ل����"ت���ي���ار 
المكرمة  الحريري  أحمد  المستقبل" 
اللبناني"، معتبرًا أن  ب����"وردة اإلع��الم 
"اللقاء الجامع اليوم في البقاع يؤكد 
أن ه����ذا ال��ب��ل��د م��دن��ي ب��ام��ت��ي��از وف��ي��ه 
عيش واح��د"، مشددًا على "المصير 
ال����واح����د ال������ذي ي��ج��م��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن، 
وأه���م���ي���ة ال��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى ال��ع��ي��ش 
الواحد، وتعزيز ص��ورة لبنان المدني 

فعاًل ال قواًل".  
الغز "تكريم وردة تكريمًا  واعتبر 
الطريق  وب��داي��ة  ك��ل��ه��م،  للبقاعيين 
إب���راز وج��ه البقاع المدني، ال  إلع���ادة 
سيما وأن كثرًا أمعنوا في تشويهه، 
م����ع ال���ع���ل���م أن وج�����ه ال���ب���ق���اع م��دن��ي 
حداثي، غير طائفي، فبقاع المواسم 

ال ولن يعرف الطائفية". 
وح��ي��ا ال��ج��راح وردة "ال��ت��ي حملت، 
وم���ا زال����ت، رس��ال��ة الكلمة ال��ح��رة إلى 

سفيرة  بمثابة  وك��ان��ت  اللبنانيين، 
ال���ب���ق���اع إل������ى ل���ب���ن���ان ت�������وزع أري���ج���ه���ا 
ال��م��س��ك��ون ب��ق��ي��ام��ة ل��ب��ن��ان اآلت���ي���ة ال 

محالة".
واع���ت���ب���ر ال���ن���ائ���ب روب���ي���ر غ���ان���م أن 
"المكرمة أصبحت ليس فقط وردة 
لبنان، بل وردة الشرق، وكان لها أياد 
اللبناني  اإلع����الم  مسيرة  ف��ي  بيضاء 
بشكل عام واإلعالم المسموع بشكل 

خاص".

م��ن  أن������ي  "أع�����ت�����ز  وردة:  وق�����ال�����ت 
عيتنيت – البقاع الغربي، أنا روز ابنة 
يوسف ابن خليل فرح، وردة منذ أكثر 
الصوت  لرفع  كرستها  عامًا   30 م��ن 
والكرامة".  السيادة  أج��ل  من  بحرية 
وقلد الحريري وردة وشاحًا مقدمًا من 
ألبس  فيما  ال��ح��ري��ري،  بهية  النائبة 
ال��م��ك��رم��ة ع���ب���اءة ال��ب��ق��اع ك��وك��ب��ة من 
زميالت وزمالء تلفزيون "المستقبل" 

وإذاعة "الشرق".

"النهار"

ت��س��ت��م��ر ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق ال��ن��ق��اب��ي��ة 
ف����ي إص��������دار ال���ب���ي���ان���ات، ب���إس���م ك��ل 
م��ك��ون��ات��ه��ا ال���م���ع���روف���ة م����ن راب���ط���ات 
غير  واقعها  لكن  المعلمين.  ونقابة 
انقسام  ب��دأن��ا نشهد شبه  إذ  ذل���ك، 
بين مكونات الهيئة، تتصدره رابطة 
تقرر  التي  الثانوي  التعليم  أس��ات��ذة 
تعلن  فيما  منفردة طبيعة تحركها، 
هيئة التنسيق قراراتها بإسم رابطات 
العامة،  واالدارة  والمهني  األس��اس��ي 
المعلمين في  ن��ق��اب��ة  ال���ى  ب��اإلض��اف��ة 

الخاص.
ب��ي��ن  ال�����خ�����الف  م�����ن ان  وب�����ال�����رغ�����م 
ال����راب����ط����ات ل���ي���س ج����وه����ري����ًا، وك����أن 
ال�����ق�����رارات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ت��ش��ب��ه ت��وزي��ع 
األدوار، انما المشكالت بدأت تظهر 
ال����ى ال���ع���ل���ن، خ��ص��وص��ًا ف���ي ال��ت��ح��رك 
اساتذة  رابطة  أضربت  حين  األخير، 
الثانوي الرسمي، فيما هيئة التنسيق 
ونقابة المعلمين فّضلتا االعتصام في 

اليوم ذاته، من دون اإلضراب.
أما الجديد في األم��ر، فقرار لهيئة 
المعلمين  ونقابة  النقابية  التنسيق 

بتنفيذ االضراب يوم االثنين المقبل 
في 26 ال��ج��اري، طلبًا إلق��رار سلسلة 
الرواتب من خالل فتح مجلس النواب 
وعقد جلسة تشريعية تقر المشروع. 
في المقابل، أعلنت الهيئة اإلداري��ة 
ل���راب���ط���ة أس����ات����ذة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ث��ان��وي 

ال���رس���م���ي ف����ي ب���ي���ان أن���ه���ا ق������ررت ان 
"يكون االثنين المقبل يوم تدريس 
الثانويات الرسمية"،  ع��ادي في كل 
واكد بيان الرابطة تمسكها ب�"الوحدة 
ال���ن���ق���اب���ي���ة ال����ت����ي ت���ض���م���ن ال���ح���ق���وق 
التضامن  ت��أك��ي��ده��ا  م���ع  ل���أس���ات���ذة، 
ال����ن����ق����اب����ي دف�����اع�����ًا ع�����ن ح����ق����وق ك��ل 

القطاعات من دون استثناء".
ورف�����ع�����ت ال����راب����ط����ة ت���وص���ي���ة إل���ى 

الجمعيات العمومية للتصويت عليها 
يوم اإلثنين وارسالها الى مقر الرابطة 
خالل 48 ساعة، وتنص على "تحويل 
الرابطة إلى نقابة تحت مسمى "نقابة 
أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في 
لبنان". واقرت "االض��راب واالعتصام 
يوم األربعاء 4 تشرين الثاني المقبل، 
م���ن أج���ل إع�����ادة ال��ح��ق��وق ال��م��ه��دورة 
بالمقارنة  الثانوي،  التعليم  ألساتذة 
م�����ع أس������ات������ذة ال���ج���ام���ع���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
والقضاة، وتثبيت موقعهم الوظيفي 

بما يحفظ الفئة والرتبة والراتب".
أم�����ا رئ���ي���س ات����ح����اد ل���ج���ان األه����ل 
ف����ي ال�����م�����دارس ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة ف��ي 
ك��س��روان - ال��ف��ت��وح وج��ب��ي��ل ان��ط��وان 
ال��ى تحييد  الشدياق فدعا في بيان 
المدارس الكاثوليكية عن المزايدات 
ال��س��ي��اس��ي��ة. وق�����ال ف���ي ب���ي���ان: "م���رة 
جديدة، ومع بداية السنة الدراسية، 
ت���ت���ح���رك ن���ق���اب���ة ال��م��ع��ل��م��ي��ن وت���ه���دد 
بإقفال المدارس غير مبالية بالنتائج 
خصوصًا  عليها،  المترتبة  السلبية 
وأن تجربة األعوام المنصرمة أدت إلى 
ضياع التركيز على التحصيل العلمي 

وضياع الشهادة الرسمية".

ع��ق��د اج���ت���م���اع ف���ي م���ع���راب ج��رى 
خ��الل��ه ت��وق��ي��ع ع��ق��د ت��ن��ف��ي��ذ بيت 
ال��ط��ال��ب ال��ج��ام��ع��ي ب��ي��ن م��ؤس��س��ة 
ب��رئ��ي��س��ت��ه��ا  م���م���ث���ل���ة  األرز  ج���ب���ل 
ال��ن��ائ��ب��ة س��ت��ري��دا ج��ع��ج��ع وش��رك��ة 
"أب��ن��ي��ة" م��م��ث��ل��ة ب��ش��خ��ص رئ��ي��س 
م��ج��ل��س إدارت����ه����ا م���دي���ره���ا ال���ع���ام 

المهندس مارون حلو. 
وق����ال����ت ج���ع���ج���ع: "ه�����ذا ال��ن��ه��ار 
عن  كنائبة  وأن��ا  عظيم،  نهار  ه��و 
منطقة بشري التي كانت محرومة 
لعقود، كنت أحلم بأن يأتي يوم 
ي��ت��ش��اب��ه ف��ي��ه ش��ب��اب��ن��ا وش��اب��ات��ن��ا 
جبل  محافظة  وصبايا  شباب  م��ع 
لبنان الذين تتوافر في مناطقهم 
مدارس وجامعات ومستشفيات، 
م���ث���اًل، ف���ي ك���س���روان أو ج��ب��ي��ل أو 
ال��م��ت��ن��ي��ن ال��ش��م��ال��ي وال��ج��ن��وب��ي أو 
امتيازات  فهناك  وعاليه،  الشوف 

منطقتنا...  ف��ي  م��وج��ودة  ليست 
وس���ت���ك���ون ب����داي����ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ف��ي 

 ،2015 الثاني  تشرين  م��ن  األول 
ال����م����ش����روع  ي���س���ت���ق���ب���ل  أن  ع����ل����ى 

الطالب في أيلول 2018".
وش�������������دد ح�����ل�����و ع�����ل�����ى ال����ب����ع����د 
اإلن���س���ان���ي وال���ت���رب���وي واإلن���م���ائ���ي 
للمشروع، وقال: "بقدر ما تحتاج 
القضية التي نؤمن بها إلى جهد 
سياسي، تحتاج إلى عمل إنمائي 
من أجل إبقاء أهلنا متجذرين في 

قراهم ووطنهم".
وتوجه  العقد  توقيع  ج��رى  ث��م 
ال��م��ن��ط��ق��ة س��ت��ري��دا جعجع  ن��ائ��ب��ا 
وإي��ل��ي ك��ي��روز، وأع��ض��اء مؤسسة 
ف��ي  ال����م����ش����روع  إل������ى  األرز  ج���ب���ل 
ض���ب���ي���ة، وف������ي ح����ض����ور ال��ك��ه��ن��ة 
ش��رب��ل م��خ��ل��وف وه��ان��ي ط���وق من 
بشري وطوني جبارة من حصرون 

وميالد الكورة من حدشيت. 
وتليت صالة التقديس ووضع 
المقدسة  ال��م��ي��اه  ال��ب��خ��ور ورش���ت 

حول المكان.

جعجع وحلو يوقعان العقد وبدا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

الرشيه: التفكير في لغة 
اآلخر يعني أننا نفهم 

بعضنا في شكل افضل

الحريري وعدد من النواب في تكريم وردة.

رابطة أساتذة التعليم 
الثانوي تقرر منفردة 

طبيعة تحركها
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هوفيك حبشيان - روما

ال����ل����ق����اء ال���م���ش���ت���رك ال��������ذي ج��م��ع 
المخرجين وليام فريدكين وداريو 
أرج��ن��ت��و ك��ان الف��ت��ًا على أك��ث��ر من 
ص���ع���ي���د. ف�����ي ب�����داي�����ة ال���ح���دي���ث، 
)"أن��ت عظيم ال  بالمدائح  تراشقا 
م��ث��ي��ل ل�����ك"،"ال، أن���ت ال��ع��م��اق"(، 
م�����ف�����ردات  اس����ت����ن����ف����دت  ان  ال�������ى 
االط�����������راء، ف����ب����دأ ي���ط���ل ال��م��ن��ط��ق 
حاضرًا  األميركي  ك��ان  التحليلي. 
ذه��ن��ي��ًا ع��ل��ى ن��ح��و ُي��ح��س��د ع��ل��ي��ه، 
ي��ل��م��ل��م ال��ت��ف��اص��ي��ل م���ن م��اض��ي��ه، 
وي��روي��ه��ا ك��م��ا ل���و ح��ص��ل��ت أم���س، 
الثمانين.  ب��ل��وغ��ه  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
في  الممعنة  أرج��ن��ت��و  سينما  ع��ن 
الكيتش والتفخيم االوبرالي، قال 
فريدكين انه يضعها في مستوى 
أع���م���ال م��اي��ك��أن��ج��ي��ل��و ورام��ب��رن��ت، 
ي��م��ل��ك أن يفضل  ان���ه ال  م��وض��ح��ًا 
أرجنتو على آخر،  أف��ام  فيلمًا من 
ألنه يجب النظر اليها في كليتها. 
بفنان  اعجاب  بداريو هو  "اعجابي 
معاصر. فأنا أعرف مثًا أنه يكتب 
سيناريوات أفامه، ولكن مع ذلك 
أثناء  لمخيلته  ال��ع��ن��ان  يطلق  ه��و 
ال��ت��ص��وي��ر، ي��س��ت��وح��ي أح��ي��ان��ًا من 
ال��م��ك��ان ال���ذي ي��ص��ّور ف��ي��ه. هكذا 

يعمل كبار الفنانين". 
ب��ع��د ع����رض أح����د ال��م��ق��اط��ع من 
���ق 

ّ
"س���وس���ب���ي���ري���ا" ألرج����ن����ت����و، ع���ل

"خ��ذوا مشهدًا كهذا،  فريدكين: 
 ش���يء ي��ب��دأ ب��رت��اب��ة وع���ادي���ة، 

ّ
ك���ل

ولكن تأثيره يتعاظم مع استخدام 
والزوايا  للموسيقى  الفريد  داري��و 
ال��غ��ري��ب��ة. ل��ق��ط��ة ك���ه���ذه ت��م��ارس 

ع��ل��ّي ت��أث��ي��رًا ي�����وازي ت��أث��ي��ر ل��وح��ة 
اسلوب  ه��ذا  غويا.  أو  لكارافاجيو 
خاص به. فيما آخرون يلجأون في 
أفام الرعب الى استخدام الكثير 
البصرية، تجده هو  المؤثرات  من 
ويعتمد  بكاميرا فضولية  يكتفي 
على الشريط الصوتي الذي غالبًا 
ما يأتي نقيضًا للصور )…(. داريو 
يلتقط الموت والخوف ويجعلهما 
مادة ترفيهية. القادرون على مثل 
ه���ذا ال��ش��يء ق��ل��ة. ال��رع��ب ينتمي 
ر  ال���ى "ج���ان���ر" س��ي��ن��م��ائ��ي ل��م ُي��ق��دَّ
اد لم يأخذوه على 

ّ
كما يجب. النق

اليوم ال يزالون  وال��ى  الجّد  محمل 
كذلك. هناك 4 معلمين في هذا 
األق����ل: هيتشكوك  ع��ل��ى  ال��م��ج��ال 
وم��اري��و ب��اف��ا وه��ن��ري ج���ورج كلوزو 
أحد  يستطيع  ال  أرجنتو.  وداري���و 
أن يقول إن هؤالء ليسوا فنانين".

ع��ن س��ؤال "م��ا أكثر م��ا يخيفك 
ه��ن��اك  ان  أرج���ن���ت���و  رّد  ال�����ي�����وم؟"، 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن األش���ي���اء ت��خ��ي��ف��ه، وال 
ي���س���ت���ط���ي���ع ذك�������ر ش�������يء م���ع���ي���ن. 
العالم كله في رأيه أصبح مسرحًا 

للخوف. بيد ان أفامه التي عرضها 
 م��ك��ان م���ن ال��ع��ال��م وك���ان 

ّ
ف���ي ك����ل

متأصلة  غير  ايصالها سها ألنها 
في بيئة ايطالية تعكس مخاوفه 
الى حّد ما، وهي مخاوف فرويدية، 
وتقول ما يوجد في عقله الباطني 
م���ن ه���واج���س ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ج��ن��س، 
ال�����خ. ال����س����ؤال ن��ف��س��ه أج�����اب عنه 
ف��ري��دك��ي��ن م��م��ازح��ًا: "ت���ري���دون أن 
تعرفوا ما الذي يخيفني أنا؟ زحمة 

السير في نيويورك!".
خال اللقاء، جرى الحديث عن 
َم���ش���اه���د ال���م���ط���اردة ف���ي األف�����ام، 
الفرنسية"  "الشبكة  مخرج  فقال 
أروع مشاهد  من  واح��دًا  )يتضمن 
ان هذه  السينما(،  ف��ي  ال��م��ط��اردة 
ال��س��ي��ن��م��ا،  ذروة  ه����ي  ال���ل���ق���ط���ات 
وه���������ي ال�����ش�����ك�����ل األك�������ث�������ر ن�����ق�����اًء 
للسينما، لذلك اسُتخدمت كثيرًا 
أي�����ام ال��س��ي��ن��م��ا ال���ص���ام���ت���ة. ي��ق��ول 
بالتأثير  اع��ت��رف  ال���ذي  فريدكين 
ال�������ذي م���ارس���ت���ه ع���ل���ي���ه ال��س��ي��ن��م��ا 
 شيء 

ّ
االيطالية: "الصوت هو كل

في َمشاهد المطاردة".

اس���ت���ع���اد أرج���ن���ت���و ل��ح��ظ��ات من 
تجربته المهنية مع المخرج الراحل 
سرجيو ليوني يوم عمل مع برناردو 
فيلم  سيناريو  على  برتوللوتشي 
ال��غ��رب": "سرجيو  ف��ي  م��رة  "ذات 
م��ن ال��ن��اس ال��ذي��ن ك��ان��وا يعرفون 
اذا كنت موهوبًا أم ال في اللحظة 
يوم  "ذات  قبل  فيها.  ي��راك  التي 
ف��ي ال��غ��رب"، ل��م يكن تعامل قط 
أفامه.  في  نسائية  شخصية  مع 
اع���ت���ق���د ان�����ه ك�����ان "م��ي��زوج��ي��ن��ي��ًا" 

بعض الشيء )ضحك(". 
ه األول  ���ر ف��ري��دك��ي��ن ل���ق���اء

ّ
ت���ذك

زاره  ي������وم  ه���ي���ت���ش���ك���وك   ب����أل����ف����رد 
ف����ي االس����ت����ودي����و ل���ي���خ���رج اح����دى 
ح���ل���ق���ات ال��م��س��ل��س��ل ال������ذي ك���ان 
ي��ق��دم��ه م��ع��ل��م ال��ت��ش��وي��ق ب��اس��م��ه. 
ق��ال: "م��ّد ل��ي ي��ده، فاعتبرُت انه 
يده  كانت  أقبلها.  أن  لي  ينبغي 
ل��ه: "مستر  ن��وع��ًا م��ا، فقلُت  ل��زج��ة 
لي  كبير  ش��رف  ه��ذا  هيتشكوك، 
أن أت��ع��ام��ل م��ع��ك". ك��ن��ت أرت���دي 

ش���ي���ئ���ًا أس�������وأ م����ن ال����ش����يء ال����ذي 
ال����ّي وق����ال:  أرت���دي���ه اآلن، ف��ن��ظ��ر 
"م���ا ه���ذا؟ م��خ��رج��ون��ا ه��ن��ا يضعون 
رب����ط����ات ع�����ن�����ق!"، وم����ض����ى. ب��ع��د 
ف��ي حفل  التقيته  أرب���ع س��ن��وات، 
توزيع احدى الجوائز. كان محوطًا 
معه.  يعملون  الذين  الناس  بكل 
ح���م���ل���ُت ال����ج����ائ����زة ال����ت����ي رب��ح��ت��ه��ا 
أرتدي  اليه. يومها كنت  وذهبُت 
سموكينغ. قلُت له: "مرحبا مستر 
ه��ي��ت��ش��ك��وك، ك��ي��ف ت��ري��دن��ي أن 
ل��م  اآلن؟".  ال���ع���ن���ق  رب����ط����ة  أض�����ع 

يتذكرني، لكنني تذكرته".
ع���ن ت��ج��رب��ت��ه ف���ي األوب��������را، ق��ال 
المسرح  ف��ي  العمل  ان  فريدكين 
تراتبية  ه��ن��اك  ال��ت��ع��اون.  يتطلب 
بحيث ان المؤلف يأتي في المقام 
ال��م��وس��ي��ق��ي��ي��ن  وال��ع��ازف��ي��ن  األول 
ثم  الثاني  المقام  في  والمغنيين 
المخرج في المقام الثالث. أما في 
اسمه  ديكتاتور  فهناك  السينما 

مخرج. 

ختامًا، عاد فريدكين كما فعل 
م�������رارًا ف����ي أح���ادي���ث���ه ال��ص��ح��اف��ي��ة 
ال���ى ت��ح��ف��ت��ه "ذا أك��زورس��ي��س��ت" 
ومشقات تصوير واحد من أشهر 
أف����ام ال��رع��ب ع��ب��ر ال��ت��اري��خ. ق��ال: 
"أن�����ج�����زُت ه�����ذا ال��ف��ي��ل��م ك��م��ؤم��ن، 
كمؤمن برسالة المسيح. في هذه 
األي�������ام، ل���م ي��ع��د الع����ت����راف ك��ه��ذا 
ش��ع��ب��ي��ة ف���ي أم���ي���رك���ا. ك����ان ل��ه��ذا 

 هذا الصدى، ألنني لم 
ّ

الفيلم كل
بسينيكية.  الحكاية  م��ع  أتعامل 
ال��ل��ه ه��و ال����ذي ج��ع��ل��ن��ي أن��ج��ز ه��ذا 
ال��ف��ي��ل��م ب���ن���ج���اح. ن���ع���م، ه���ن���اك إل��ه 
اي��ج��اد  ع��ل��ى  ي��س��اع��دك  سينمائي 
ال��ك��ام��ي��رام��ان ال��ج��ي��د وال��م��م��ث��ل��ي��ن 
"ذا  ان  أعتقد  ال  ال��خ.  الشاطرين، 
ولكن  رعب،  فيلم  أكزورسيست" 
ال��ب��ع��ض ك���ذل���ك، فا  اع���ت���ب���ره  اذا 

مشكلة عندي. أراه فيلمًا عن لغز 
االي���م���ان. ل��س��ُت ق����ادرًا ع��ل��ى ان��ج��از 
فيلم رعب. داريو قادر، أنا حاولُت 
الرعب ال ترعبني.  أفام  وفشلت. 
ك�"سايكو"  منها،  البعض  فقط 

مثًا". 
داريو أرجنتو، الذي ُيعتبر أحد 
رموز الثقافة السينمائية المضادة 
ف���ي اي��ط��ال��ي��ا وال���ع���ال���م ع��ل��ى غ���رار 
ماريو بافا او روس ماير، استأذنه 
ف���ري���دك���ي���ن ف����ي خ����ت����ام ال���ح���دي���ث 
قائًا: "أريد أن أسألك: هل سبق 
أن ف��ك��رَت ف��ي االن��ت��ح��ار؟". ف��روى 
ن��ص��ح��ه بحجب  ان ط��ب��ي��ب��ه  داري�����و 
موضحًا  المنزل،  بأثاث  الشبابيك 
ل��ه: "غ��ري��زت��ك االن��ت��ح��اري��ة قصيرة 
تنقل  ان  عليك  ت��وج��ب  اذا  ج���دًا، 
ك���ل االث����اث ل��ت��ق��ف��ز م���ن ال��ش��ب��اك، 
فسيكون لك ما تحتاجه من وقت 

كي تفّكر وتتراجع".

hauvick.habechian@annahar.com.lb

وليم فريدكين من روما: الله هو الذي وراء نجاحي

وحشية فعالً "موستانغ": لعنة أن يولد املرء أنثى يف مجاهل تركيا

هـ . ح.

ليس هناك أكثر بساطة من بداية 
"م���وس���ت���ان���غ" ل��دون��ي��ز اي���رغ���وف���ان، 
ال�������م�������ع�������روض ف��������ي "ع������ي������د روم��������ا 
السينمائي" بعد عرضه األول في 
الماضي )قسم "اسبوعا  أي��ار  ك��اّن 
ال��م��خ��رج��ي��ن"(. ب���اك���ورة ال��م��خ��رج��ة 
التركية هذه، إنتاج تركي فرنسي 
ف��رن��س��ا ليمثلها  ��ح��ت��ه 

ّ
أل��م��ان��ي، رش

ف���ي ح��ف��ل ال�����"أوس����ك����ار" ال��م��ق��ب��ل 
في فئة أفضل فيلم أجنبي، رغم 
وجود عناوين ال ُيستهان بها هذه 

السنة. 
فائقات  ت��رك��ي��ات  شقيقات   5
 12 بين  أعمارهن  تتراوح  الجمال، 
و16 سنة، نلتقي بهن على مدخل 
المدرسة. انه اليوم األخير ما قبل 
ال��ع��ط��ل��ة ال���دراس���ي���ة. ع��ل��ى ط��ري��ق 
العودة الى منزل الجدة التي تتولى 
ت���رب���ي���ت���ه���ن، ت��ل��ت��ق��ي ال���م���راه���ق���ات 
معهم،  يسبحن  ال��ش��ّب��ان،  ببعض 
يمضين بصحبتهم بعض الوقت، 
ي��ض��ح��ك��ن وي����ت����ش����اج����رن. ال���ح���ي���اة 
حلوة، لكن لدقائق معدودة فقط. 
ت���ص���ّور ال��م��خ��رج��ة ت��ل��ك ال��ل��ق��ط��ات 
االف���ت���ت���اح���ي���ة ك��ل��ح��ظ��ة ه�����رب م��ن 
سنكتشفه  ال���ذي  الثقيل  ال��واق��ع 
مثلها  نجد  لن  ه��رب  لحظة  تباعًا، 
اال في ختام الفيلم، اذ ال يتطلب 
أكثر من بضعة َمشاهد كي ندخل 
ف���ي ع��م��ق ال��ب��ي��ئ��ة ال���ت���ي تحتضن 
ب���ط���ات���ن���ا ال����ي����اف����ع����ات وت���م���س���رح 
ال��ح��وادث في  مأساتهن. ال ت��دور 
انما  الحال،  اسطنبول في طبيعة 
ف����ي اح������دى ال����ق����رى ال���ب���ع���ي���دة ع��ن 
المتروبول التركي، حيث لعنة أن 
انثى وأن يبقى سيف  المرء  يولد 
ال���ذك���وري���ة م��ص��ل��ت��ًا ع��ل��ي��ه��ا ط���وال 

ال��وق��ت. ه��ن��ا، ف��ي محيط ي��س��وده 
المتخلفة  والتربية  والقمع  الظلم 
وال���ت���ق���ال���ي���د ال���م���ه���ت���رئ���ة، ع��اش��ت 
المخرجة بعضًا من فصول حياتها 
قبل أن تحّولها فيلمًا. نحن اذًا أمام 
شريط ينبع من التجربة الفردية، 
ال ش���يء ف��ي��ه م��ف��ت��ع��ل، ال نقصان 
الواقع  زي���ادة، كله متأصل في  أو 
ال��م��ع��ي��ش، ح��ي��ث ع��ل��ى ال��ف��ت��ي��ات 
منذ  ال��ط��اع��ة  يتعلمن  أن  الخمس 
ن��ع��وم��ة أظ���ف���اره���ن، أن ي��ت��م��رس��ن 
بالطبخ، أن يقبلن ما يخططه لهن 
أول��ي��اء أم��وره��ن. ث��م عليهن قبول 
بالمظلة  يسقط  مجهول  ع��ري��س 
ع��ن��دم��ا ي��ح��ي��ن م��وع��د ال�����زواج، وه��و 
وعليه،  ألوان���ه.  سابقًا  يأتي  غالبًا 
ان��ه ليس هناك أي  ال��ق��ول  يمكن 
مبالغة ف��ي ال��م��ادة ال��م��ط��روح��ة، او 
استشراق أو استغال لقضية كما 

يريد البعض إقناعنا.  
لقطة ب��ع��د ل��ق��ط��ة، ن��غ��وص في 
تيتمن  اللواتي  الفتيات  يوميات 
ف��ت��ول��ت ج��دت��ه��ن ال��ق��اس��ي��ة مهمة 
ت��رب��ي��ت��ه��ن. ط��ب��ع��ًا، ك��ك��ل مجتمع 

يرزحن  محافظ،  شرقي/  إسامي/ 
البطريركي،  التفكير  نمط  تحت 
ل��ي��ت��وق��ف ش����رف ال���ف���ت���اة ب��م��وج��ب 
البكارة.  غشاء  على  التفكير  ه��ذا 
ال��ت��ّورط في  ع��ن  الفيلم ال يتوانى 

هذا "الملف" - اذا صّحت تسميته 
حقه  اع���ط���ائ���ه  دون  م���ن   ،- م��ل��ف��ًا 
م���ن ال��م��ع��ال��ج��ة ال��ك��اف��ي��ة، ول��ك��ن ال 
ال�����واض�����ح ج�����دًا ان  ب������أس، اذ م����ن 
كثيرة،  اهتمامات  المخرجة  ل��دى 
أب��رزه��ا ج��م��ال��ي��ة. ف��ي م��ق��دم��ة ه��ذه 
بحسية  الفيلم  اشباع  االهتمامات 
المشاهد  ت��ل��ك   

ّ
ك���ل ل��ه��ا.  مثيل  ال 

غرفهن،  في  الفتيات  تجمع  التي 
المخرجة  موهبة  ننظر في  تجعلنا 

بجدية عالية. 
لديها  ال��ص��ب��اي��ا  م��ن   صبية 

ّ
ك���ل

ط��ري��ق��ت��ه��ا ال���خ���اص���ة ف����ي االع�����ان 
الخوف  عن جمالها واالف��ص��اح عن 
ال�������ذي ف����ي داخ����ل����ه����ا. ص���ح���ي���ح ان 
الوجوه تتداخل إلى درجة الحيرة 
أح���ي���ان���ًا، واألج����س����اد ت��ن��ص��ه��ر في 
ل���وح���ة ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة، ل���ك���ن ال���ن���ّص 
 ي��ن��ج��ح ف����ي اع����ط����اء ح���ض���ور الف���ت 
 

ّ
ل��ك��ل واح�����دة م���ن ال��ب��ري��ئ��ات. ك��ل

ش���يء ف��ي ت��ل��ك ال��ل��ق��ط��ات م���دوزن 
ب��ن��ح��و ال ي��ح��ت��اج ال���ى ك��ل��م��ة "ل���و"، 
ف����ه����ي ط����اف����ح����ة ب�����االن�����وث�����ة ال���ت���ي 
 ي��ص��ع��ب ع���ل���ى ال���ص���ب���ي���ة االع����ت����زاز 
م��ص��درًا  ت���ك���ون  أن  م���ن دون  ب��ه��ا 
وال���ق���ه���ر. س�����واء تسللن  ل���ل���ع���ذاب 
 ال����ى م����ب����اراة ل���ك���رة ال��ق��دم 

ً
خ��ل��س��ة

ال������ف������راش ف��ي  ع���ل���ى  ت�����م�����ددن  أو 
هناك  الرتيبة،  المضجرة  الليالي 
اي����روت����ي����ك����ي����ة ب����ال����ف����ط����رة ت����ن����ادي 

المتلقي. 
ه�����ن�����اك ش�������يء ع�����ف�����وي أص���ي���ل 
ف����ي ال���ت���ع���ام���ل م����ع ه�����ذه ال����زه����رات 
من  )بقليل  بها  واالحتفاء  الطرية 
التلصص غير المضر للفيلم(. في 
المجال، هناك شيء يتخطى  هذا 
ال���روائ���ي ل��ي��دخ��ل ح��ي��ز ال��وث��ائ��ق��ي. 
كل فيلم روائي ذو قيمة فيه قدٌر 

من الوثائقي، والعكس صحيح!

هـ . ح.

لأرجنتيني  وحشية"  "ح��ك��اي��ات 
دام�������ي�������ان ج�������ي�������ف�������رون)¶( ف���ك���اه���ة 
م���ص���ح���وب���ة ب���ال���ك���ث���ي���ر م����ن ال��خ��ب��ث 
وال����ج����ن����ون وال������ل������ؤم، خ���ل���ف���ه ن���ّص 
المخرج  الفيلم  انتج  البناء.  محكم 
االسباني بدرو ألمودوفار، ويمكن 
القول انه يحمل بصماته في غير 
م���ش���ه���د، ع���ل���ى االق������ل ف����ي ل��ق��ط��ة 
االف���ت���ت���اح���ي���ة ال���س���وري���ال���ي���ة ع��ل��ى 
ط��ري��ق��ة اس��ب��ان��ي آخ����ر ه���و ل��وي��س 
تركب  السيدات  اح��دى  بونويل. 
ال��ط��ائ��رة، "ي��ت��ح��رش" ب��ه��ا ج��اره��ا، 
فينطلق بينهما الكام، لنعلم أنه 
ناقد موسيقي واستاذ جامعي مّر 
ت��ح��ت ي���ده ال���ش���اب ال����ذي خ��رج��ت 
م��ع��ه ال���ف���ت���اة ال��ج��ال��س��ة ال����ى ق��رب��ه 
ف��ي ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة. ح��ت��ى ق��ب��ل أن 
منح ما نحتاجه من وقت لنصيح 

ُ
ن

ب��ع��ب��ارة "ي���ا ل��ل��م��ص��ادف��ة"، ن���رى ان 
هذا  يعرفون  الرحلة  رك��اب  جميع 

على  كانوا  او  الفاشل  الموسيقي 
المراحل.  من  مرحلة  في  به  عاقة 
ي���ت���م االع������ان  ل���ح���ظ���ات ق���ب���ل أن 
ع���ن وج������وده ف���ي ق���م���رة ال���ق���ي���ادة، 
ح���ام���ًا اي���اه���م ال���ى ال���ه���اوي���ة. ه��ذه 
بعض اج��واء الفيلم ال��ذي ينقسم 
يصّور  جميعها  ع���دة،  سكتشات 
ش��خ��ص��ي��ات ع��ل��ى ح���اف���ة االن��ه��ي��ار 
العصبي وتجتاز الحد الفاصل بين 

التحضر والبربرية.
هذا ثالث شريط روائ��ي طويل 
لهذا األرجنتيني الذي اشتد عوده 
في كواليس التلفزيون. واضح انه 
انه  ذلك  "العالمية"،  السينما  ابن 
اذا كان ألمودوفاريًا او بونويليًا في 
بعض األحيان، فهو يشي بانحياز 
ال��ك��وم��ي��دي��ا االيطالية  ال���ى  واض���ح 
القرن  ال��ت��ي س���ادت ف��ي ستينات 
األسئلة  من  الماضي وسبعيناته. 
التي يطرحها الفيلم: ماذا يحصل 
لو تركنا غرائزنا تقودنا وتقرر عنا 
ب����داًل م���ن ع��ق��ول��ن��ا؟ ف���ي ال��م��ق��اب��ل، 

هذه العبثية كلها عند جيفرون ال 
المواضيع  بعض  ط��رح  م��ن  تعفيه 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال����ج����ادة، ك��ال��ف��س��اد 
م����ث����ًا. م����راه����ق م����ن ع���ائ���ل���ة غ��ن��ي��ة 
ي���ده���س ام�������رأة ح����ام����ًا، ف��ي��ح��اول 
عبر  ال��س��ج��ن  م���ن  تخليصه  وال�����ده 
االتفاق مع احد العمال لديه: على 
العامل ان يّدعي انه هو الذي كان 
يقود السيارة التي دهست المرأة، 
ال��م��ال. لكن،  م��ن  ل��ق��اء مبلغ كبير 
ش��ي��ئ��ًا ف��ش��ي��ئ��ًا ت��ت��ع��ق��د األم������ور مع 
مطالبة كل من محاميه والشرطي 
الفاسد بحصصه، ليعلن صديقنا 
المليونير أخيرًا انه لم يعد مهتمًا 
بحماية ابنه. يتحكم جيفرون بكل 
الى  االخ����راج  م��ن  الفيلم،  مفاصل 
السيناريو فأداء الممثلين، ليقدم 
أّي  نحن،  أبطالها  شعبية  حكاية 

كل واحد منا.

)¶( في الصاالت اللبنانية بدءًا من 
االسبوع المقبل.

ضيوف رفيعو المستوى والشأن يشاركون في مهرجان روما هذه 
السنة )16-26 الجاري(. التشيلياني بابلو الراين، األميركيان تود 
هاينز وروي أندرسون وااليطالي باولو سورنتينو يحتّلون واجهة 

الدورة العاشرة من الحدث الذي يعود ويتبنى تسمية "عيد" بداًل 
من "مهرجان"، بعد مغادرة ماركو موللر االدارة الفنية في ظروف 

غير واضحة وإعادة الهيكلة بناًء على معطيات جديدة. بعض 
هؤالء الضيوف ال يأتي بجديد، بل يبرز من خالل جلسات لقاء مع 

الجمهور. هذه اللقاءات كانت في معظمها الى اآلن مكتظة، 
وهي انطلقت مع الزوجين األميركيين جويل كووين وفرانسز 

ماكدورمند اللذين تحدثا عن تجربتهما المشتركة مذ بدأا العمل 
معًا في العام 1984  في "دم بسيط" )مراجعة موقع "النهار" 

لالطالع على هذا الموضوع(. 

سينما

عن تجربته في األوبرا قال فريدكين ان العمل في 
المسرح يتطلب التعاون. هناك تراتبية بحيث ان 

المؤلف يأتي في المقام األول والعازفين الموسيقيين 
والمغنيين في المقام الثاني ثم المخرج في المقام 
الثالث. أما في السينما فهناك ديكتاتور اسمه مخرج

كان األميركي حاضرًا ذهنيًا على نحو ُيحسد عليه، يلملم 
التفاصيل من ماضيه، ويرويها كما لو حصلت أمس، على 

الرغم من بلوغه الثمانين. عن سينما أرجنتو الممعنة 
في الكيتش والتفخيم االوبرالي، قال فريدكين انه 
يضعها في مستوى أعمال مايكل أنجيلو ورامبرنت

5 شقيقات تركيات فائقات الجمال، تتراوح أعمارهن 
بين 12 و16 سنة، نلتقي بهن على مدخل المدرسة. 

انه اليوم األخير ما قبل العطلة الدراسية. على طريق 
العودة الى منزل الجدة التي تتولى تربيتهن، تلتقي 
المراهقات ببعض الشّبان، يسبحن معهم، يمضين 

بصحبتهم بعض الوقت، يضحكن ويتشاجرن 

)تصوير هـ. ح( فريدكين وارجنتو خالل اللقاء في روما. 

"موستانغ"، مرّشح فرنسا لألوسكار.

"حكايات وحشية"، خبث وجنون ولؤم.
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تتمات الصفحة األولى

القتــل

املطران جورج خضر

بالتعليم اإللهي. أما اإلنسان، فكما قال الرومان األقدمون اإلنسان ذئب 
لللإنللسللان. أنللت ان صللرت إلللهللي الطباع والللللروح تكتسب الللسللام. تريده 
طمأنينة لك. األساس ان تلغي اآلخر. انها نعمة ان تحس ان اآلخر ضروري 
لك. وكثيرا ما شعرت ان موته ضروري، أو موته يحييك. المحبة بمعناها 

الحقيقي الواسع ليست من مألوف قلوبنا. هي نعمة من فوق.
أال تكون عنيفًا في فكرك قبل المعاملة أمر نازل عليك من فوق. ان تصير 
هادئًا حتى إعطاء السام لكل مخلوق يعني انك تجاوزت الحيوان الكامن 
فيك. ان تقبل اآلخر كما هو، كما تراه تعني انك قبلته خليقة الله وانك 
اعترفت بالله. من أصعب األشياء ان تعترف باآلخر في محبة. ان تحب هو 
أال تتمسك بمصالحك ومنافعك، ان تكون معرضًا لآلخر ونزواته وأحقاده. 
االعتراف باآلخر هو المحك الذي تعرف به انك محب لله. أنت ال ترى الله وال 
تتأكد انك محبه ما لم تكن محبًا للناس. ان تكون مسالمًا في المعاملة ال 
تكفي اذ قد تخفي مصالح لك ومنافع. ان يكون قلبك محبًا هذا كل شيء.

اإلنسان في األصل ذئب لإنسان إلى ان يتوب. المحبة من الله. المحبة 
ال تبقى فيك وال تتأصل ما لم تكن خاضعًا لله ترى من خاله البشر جميعًا 
 ما لم يكتشف ان االنسان اآلخر 

اً
ا أو عما إخوة. اإلنسان قاتل لإنسان فكراً

حبيب الله.
ان لم تكن خائفًا من إنسان آخر تغفر له إليمانك انه حبيب الله. أنت 
تريد ان يبقى الللرب عنده وتحس انه أخللوك بأمر من الله. با هذا اإللهام 
اإللهي لك مصالحك وله مصالحه. الللرب وحللده يكشف لك انه أخللوك وإذا 
ضعف إيمانك بالله تكون صلتك مع اآلخرين قائمة على مصالح لك ولهم. 

الرب وحده جامع الناس اليه أي أنهم يلتقون بعضهم بعضًا باإليمان.
أنت ال تقتل ألنك تريد الحياة لك أيضًا. الذي يسالمك يريد الحياة لك 
ولنفسه. وهذا يأتي إما من خوف عنده وإما من محبة للسام ليست قائمة 

على الخوف.
في البدء كان قايين أي كان القتل. المحبة جاءت في ما بعد. لذلك جاء 
في الكتاب عندنا "الله محبة" أي هو الجامع بينك وبين اآلخر وهو الواضع 
فيك احترام اآلخر وتصبح المسالمة طبعا. في الحقيقة ليس من طبع. هناك 
انلله هو الذي  النعمة تنزل عليك ألن الرسول عندما قللال "الله محبة" أراد 
يعطيها. ال تكفي بشرتك لكي تحب ألنها تحب وتبغض أما اذا انحصرت 

في المحبة فأنت آت من الله.
كل من أبغض قاتل نفس واذا لم تبغض تكون آتيًا من الله. وعندما قال 
يوحنا الرسول "الله محبة" أراد ان طبيعة الله هي المحبة. عندما نقول هذا 

نريد ان الله وحده هو القادر ان يخرج من نفسه ليضم الخائق كلها اليه.
القاتل يقيم نفسه مقام الله ألنه يتولى الموت الذي هو أمر من الله فينا. 

الحياة يستردها من أعطاها لذلك ال تقتل أحدًا وال تقتل نفسك.

اجتماع فيينا ال يحّل الخالف على األسد  

للليللس لللأسللد مستقبل فللي سللوريللا وروسلليللا الللتللي أظللهللرت مساندتها له 
باستضافتها إياه في موسكو هذا األسبوع.

وفي تطور منفصل صّرح الفروف بأن روسيا واألردن اتفقا على تنسيق 
العاصمة  فللي  "آللليللة عمل خللاصللة"  بإنشاء  فللي سللوريللا  العسكرية  أعمالهما 
ص11 األردنية عمان.  

وأقر كيري بعد االجتماع الذي استمر قرابة ساعتين بالخاف األساسي. 
وقال إن "الخافات ال تزال قائمة في ما يتعلق بالعملية السياسية النتقال 
السلطة في سوريا"، ولكن قد يتسنى التوصل إلى حل. وتحدث عن إمكان 

إجراء مزيد من المحادثات في غضون أسبوع. وأضاف: "أنا مقتنع... بأن اجتماع 
التي لن أكشف عنها  اليوم كان بناء ومثمرا ونجح في الخروج ببعض األفكار 
اليوم ولكن يحدوني األمل في أنها تنطوي على إمكان تغيير دينامية الوضع 

في نهاية المطاف".
وأوضح ان: "ما اتفقنا على عمله اليوم هو التشاور مع كل األطراف والسعي 
للعودة الى االجتماع ونأمل في أن يكون الجمعة المقبل في اجتماع أوسع من 
أجل استكشاف ما اذا كان ثمة توافق كاف لحث خطى عملية سياسية جدية". 

ولم يستبعد إمكان اشراك إيران في المحادثات في مرحلة ما.
ولم يود كيري أن يستدرج للحديث عن احتمال إشراك إيران في المحادثات 
ومتى يمكن أن يحصل ذلك. وأكد أنه ال يعارض االتفاق العسكري بين األردن 
: "ليس لنا أي تحفظ عن هذا  - وهي حليف للواليات المتحدة - وروسيا، قائااً
الجهد وقد يساعد على التأكد من أن األهللداف المقصودة هي األهللداف التي 

يجب أن تكون".   

الفروف
الدعم  على صيغة  اتفقوا  الرباعي  اللقاء  في  المشاركين  أن  الفلللروف  وأفلللاد 

الخارجي للعملية السياسية في سوريا.
وأوضللح أن الصيغة التي جللرى الحديث عنها، ليست نهائية، مبرزًا ضللرورة 
إشللراك إيللران ومصر في المشاورات المقبلة في شأن سوريا وقللال: "دعونا إلى 
إجراء المشاورات الاحقة بصيغة أكثر تمثيا". وشرح أن روسيا قدمت خال 
اللقاء أفكارًا معينة حول التسوية في سوريا، وأبلغت المشاركين اآلخرين نتائج 
زيارة األسد لموسكو الثلثاء الماضي. وذكر أن جميع الوزراء اتفقوا على ضرورة 
الحفاظ على سوريا دولة موحدة علمانية ذات سيادة. ونفى األنباء التي أشارت 
إلى أن اجتماع فيينا ناقش موعد رحيل الرئيس السوري عن السلطة، وقال: 
"تروج شائعات مفادها أننا نتوافق هنا على أن األسد سيرحل بعد فترة ما... 
واألمر ليس كذلك". وكرر ان "مصير الرئيس السوري ينبغي ان يقرره الشعب 
السوري"، معربًا عن رفض روسيا لتنحي االسد.     وشدد في تصريح منفصل 
للصحافيين على وجوب توسيع هذا االجتماع بحيث يشمل دوالاً أخرى، وقال: 
الللى االعضاء  كللاف... يجب توسيعه". ولفت خصوصا  الرباعي غير  "االجتماع 
الدائمين في مجلس االمن والاعبين االقليميين مثل مصر وايللران وقطر الى 

االردن ودولة االمارات العربية المتحدة.

الجبير
وقال الجبير إن جميع األطراف متفقون على ضرورة تسوية األزمة بالوسائل 
السياسية على أسللاس بيان جنيف وفللي مللوازاة مكافحة اإلرهلللاب. وأوضللح أن 
الخاف الوحيد بين األطراف يرتبط بضرورة رحيل  األسد والمرحلة التي يجب 
أن يرحل فيها. وأشار الى أن الدول األربع اتفقت على مواصلة المشاورات في 

شأن سوريا.

موغيريني
وأعربت الممثلة العليا لاتحاد االوروبي للشؤون الخارجية والسياسة االمنية 
فيديريكا موغيريني، التي حضرت الى النمسا للمشاركة في اجتماع للرباعية 
الدولية حول الشرق االوسللط، عن "االمل في ان تكون ايران طرفا في عملية" 
التشاور في شأن سوريا.    وكان النشاط الديبلوماسي في العاصمة النمسوية 
بدأ صباحا  باجتماع بين الواليات المتحدة وتركيا والسعودية من غير ان يدلي 
أي من الوزراء بتصريحات. كما التقى بعد ذلك كيري والفروف اللذان يحافظان 

على قناة اتصال على رغم تدهور العاقات بين بلديهما.   

العمليات العسكرية
ميدانيًا، أفاد "المرصد السوري لحقوق اإلنسان" الذي يتخذ لندن مقرًا له، 
إن مقاتلي تنظيم "الدولة اإلسامية" )داعش( سيطروا على جزء من طريق يمر 
جنوب شرق حلب في تهديد لخط اإلمداد الوحيد لقوات الجيش السوري في 

المدينة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "الدولة اإلسامية" سيطر على 
أجزاء من الطريق بين مدينتي خناصر وأثريا. وقال عبد الرحمن إن القتال ال يزال 
ص11    مستمرا في المنطقة.  
ولم تورد الوكالة العربية السورية لأنباء "سانا" شيئًا عن الطريق ، لكنها 
قالت إن الجيش ومجموعات محلية سيطرت على أربع قرى جنوب غرب حلب 

أمس.
وقالت وكالة "فارس" االيرانية شبه الرسمية لأنباء ان ثمانية ايرانيين بينهم 
عنصران في الحرس الثوري االيراني قتلوا أخيرًا في سوريا، بعدما عززت طهران 
باسم  الناطق  عن  ونقلت  في دمشق.  النظام  لمساعدة  االستشارية  مهماتها 
االيللرانللي عبدالله  الثوري  الحرس  ان "عنصري  الجنرال رمضان شريف  الحرس 

باقري وامين كريمي، قتا امس واليوم خال مهمة في سوريا".
وباقري )33 سنة( كان الحارس الشخصي للرئيس االيراني السابق محمود 
ص11 احمدي نجاد وقتل في مدينة حلب في شمال سوريا.  

الخطة األمنية للبقاع بطيئة أم فولكلورية؟

فللي مقابل مئة دوالر للطن قوبل  الللى سللوريللا  النفايات  اقللتللراح تصدير  ان 
بايجابية من كل االطللراف بعد موافقة من دمشق على استيراد نحو الللف طن 
يوميا في مقابل مئة الف دوالر تحتاج اليه الخزينة هناك من العمات الصعبة. 
وقللد نوقش االمللر كجزء من حل قبل أكثر من شهر، لكن كلمة سر سياسية 
لبنانية عطلت االقتراح في مقابل رفض شريحة مقابلة المضي في الترفيعات 
العسكرية والتشريع، مما ابقى االزمة قائمة. كما ان شراء معامل للفرز والحرق لم 
يتم بحجة ان االستيراد والتركيب يحتاجان الى ثاثة أشهر حدًا أدنى، وها قد 

انقضت المدة من دون االقدام على أي خطوة.
لكن المصدر الوزاري توقع ايجاد مواقع جديدة للطمر في البقاع بعدما لمس 
الجميع جدية الرئيس سام في االستقالة التي اعتبرها البعض حتى االمس 
القريب "ممنوعة" من جهات اقليمية. لذا كان الخيار عدم ارجاء مواعيد الحوار 
الى االسبوع المقبل، ولو غاب البعض عن جلسة الحوار الوطني االثنين، ألن 
ملف النفايات سيتقدم موضوع مواصفات الرئيس العتيد. وستشكل الجلسة 
مناسبة لتقدير مدى الجدية في معالجة ازمة النفايات او تؤشر بالضوء االخضر 

لسام للمضي في الخيار الصعب.
وقد سعى الرئيس نبيه بري أمس من خال لقاءات جانبية واتصاالت في 
عين التينة الى تجنب الكأس المرة باستقالة الحكومة، مع تداعياتها السلبية 
بري  التي يحضر  الللضللرورة  الللوضللع، وخصوصا على جلسة تشريع  على مجمل 
لعقدها في االسبوع االول من تشرين الثاني، وبَمن حضر، شرط توافر ما درج 

على تسميته بل"الميثاقية".

الخطة األمنية للبقاع
وعلى طاولة بري حضرت الخطة االمنية للبقاع التي بحث فيها وزير الداخلية 
نهاد المشنوق مع رئيس المجلس الذي "تعهد شخصيا متابعة تنفيذ الخطة مع 
كل االطراف المعنيين في الجيش اللبناني او االطراف السياسيين الموجودين 
في المنطقة"، بعدما اطلعه المشنوق على حصول 425 عملية خطف وسلب 

في البقاع وتحديدا في مدينة بعلبك ومحيطها خال 14 شهرا.
وسألت "النهار" مصدرا عسكريا عن الخطة فأجاب: انها تنفذ ببطء ولكن 
والتي تساعد في  الجرود  الللى  الممتدة  المنطقة  دونها عقبات بسبب طبيعة 
وتم  هلللؤالء.  لماحقة  جللديللدة  الجيش خططا  اعتمد  وقللد  المطلوبين.  هلللروب 
القبض على كثيرين منهم، وال يزال كثيرون طلقاء. علما ان عدد المطلوبين 
بمذكرات توقيف في المنطقة يفوق الثاثين الفا، وال يمكن تاليًا توقيف هذا 
العدد. اضف ان وجود العشائر وتضامنها في ما بينها ال يسهل العملية االمنية 
أحيانا، اذ ال يمكن الجيش مواجهة األهالي بطريقة جماعية. وما يحصل للقبض 
على بعض المطلوبين هو رصد وعمليات خاطفة. المهم انه ليس من عوائق او 

خطوط حمر تمنع الجيش من القيام بواجبه".
لكن مصدرًا وزاريًا مطلعًا قال لل"النهار" ان الخطة االمنية طبقت جزئيا 
في أوقات سابقة بطريقة أفضل منها اآلن، وقد هرب عدد من المطلوبين 
الى الداخل السوري، لكن معظمهم عاد بغطاء "حزب الله" الذي استعان 
بهم في الحرب السورية فزودهم الساح وارسل عددًا كبيرًا منهم للقتال. 
التي تحول دون  السياسي، والبطاقات االمنية  الغطاء  وبذلك توافر لهم 
تعامل الجيش معهم بالطريقة المناسبة". وبعض هذا الكام أكده وفد 
الللى "ان  بعلبكي زار المشنوق أمللس، اذ أشللار أحللد اعضائه حسن شقير 
الخطة االمنية في بعلبك لم تطبق، وهي مرت مللرور الكرام، وكانت ذات 

طابع فولكلوري".

قوارب الموت
وأمنيًا ايضًا، تولي قيادة الجيش موضوع "قللوارب الموت" التي تهرب 
عائلة  مللأسللاة  بعد  مللتللزايللدًا  اهتمامًا  فللأوروبللا  الللى تركيا  لبنان  الللنللاس عبر 
صفوان، فتزيد رقابتها البحرية، وفي المرافئ، وخصوصا في الشمال. لكن 
العدوى توسعت اذ اوقفت مديرية المخابرات في صيدا خمسة أشخاص 
من المتورطين األساسيين في عملية التهريب التي أحبطت قبالة شاطئ 
الصرفند. وجاء في بيان للجيش أن دوريللة تابعة للقوات البحرية أوقفت 
صيدا  مدينة  جللنللوب  الصرفند  مللرفللأ  مللن  كيلومترات  ثللاثللة  مسافة  على 
الساحلية "مركبًا لبنانيًا قدرته التحميلية عشرة أشخاص وكان على متنه 
36 شخصا بينهم 14 فلسطينيا من نازحي مخيم اليرموك في سوريا و21 
فلسطينيًا من المخيمات الفلسطينية في لبنان ومواطن لبناني وذلك في 

أثناء محاولة تهريبهم الى تركيا بطريقة غير شرعية".

"كتب حرة"
من جهة اخرى، وعلى رغم الجو العابق بالنفايات، فسحة أمل اضافية، 
وفللسللحللة ثللقللافللة تللضلليء علللللى بللليلللروت، اذ افللتللتللح رئلليللس مجلس الشيوخ 
في  الفرنكوفوني  الكتاب  لمعرض  اللللل22  اللللدورة  الرشيه  جيرار  الفرنسي 
"البيال" بعنوان "كتب حرة"، وقد قاطعت مجموعة من الشبان الرشيه خال 
القائه كلمة، منادين بالحرية للمعتقل اللبناني في فرنسا جورج عبدالله، 
قبل أن تتدخل القوى األمنية وتعمل على إخراجهم من القاعة واقتيادهم 

الى فصيلة الدرك وتطلقهم بسند إقامة في وقت الحق.

يوم غضب فلسطيني والفصائل ترفض مسعى كيري

المدينة وشوارعها.  وبلدات  األحياء  إقفال  خلفية  على  األقصى  المسجد 
وتحولت المدينة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية بفعل االنتشار 

العسكري الواسع.
وفي الخليل سجلت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود 

اسرائيليين، وكذلك في مخيم العروب وبيت لحم وقلقيلية. 
وهاجم مستوطنو يتسهار بعض منازل قرية مادما جنوب نابلس.

وفي غزة أصيب 20 فلسطينيًا برصاص جنود اسرائيليين. وتجددت 
القطاع وقللرب موقع ناحل  المواجهات قللرب معبر بيت حانون في شمال 
البريج وفللي منطقة الفراحين. وأطلق جنود  عللوز العسكري وشللرق مخيم 
على  والحي  المطاط  والرصاص  للدموع  المسيل  الغاز  قنابل  اسرائيليون 

فلسطينيين حاولوا االقتراب من السياج الفاصل.
النصيرات وسط  بمخيم  مسيرة  فللي  الفلسطينيين  مللن  آالف  وشلللارك 
القطاع دعت إليها حركتا "الجهاد اإلسامي" والمقاومة اإلسامية "حماس" 
التهدئة ورفض  لللدعللوات  االنتفاضة وعللدم االستجابة  أجللل "مواصلة  من 
الللجللهللود الللتللي يللقللوم بها وزيلللر الللخللارجلليللة االملليللركللي جللون كلليللري الجهاض 

االنتفاضة".

فاطمة عبدالله

البال،  الزميل عن  ال يغيب هللذا 
ونللللسللللأل فللللي ذكللللللرى اخللتللطللافلله 
للهللم معنيون في 
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مصيره: وزير اإلعام رمزي جريج 
ونقيب الصحافة عوني الكعكي 
والللنللقلليللب علللون. كللنللا ننتظر أن 
يولي الثاثة مع نقباء مستجدين 
للللللللملللرئلللي واللللملللسلللملللوع الللقللضلليللة 
األمللر  يقتصر  وال  أكللبللر،  اهتمامًا 

على وعٍد بإصدار بيان. 
نلللصلللارح جلللريلللج بلللللأّن تللقللصلليللرًا 
يلللللوح فلللي ملللكلللان، وكللللان ينبغي 
علللللللى اللللللللللوزارة اعلللتلللبلللار الللمللسللألللة 
التقصير،  همة 

ُ
ت يرفض  أولوية. 

ق بإعاميٍّ 
ّ
 ما يتعل

ّ
ويجيب بأّن كل

يهّم الوزارة، وفي قضية كّساب 
المراجع  التضامن وراجعنا  "أعلنا 
الللقللضللائلليللة". وإنلللملللا فلللي حلللاالت 
وتصعب  م  التكتُّ يسود  كللهللذه، 
اإلحاطة بالتفاصيل. كسواها من 
مؤسسات حكومية، قد تكتفي 
الللللوزارة بللالللدعللم والللتللضللامللن، وإن 
لللللزم األملللللر قلللد تللسللتللنللكللر. يللشللرح 
جريج أّن وزارة اإلعام ال يمكنها 
ي المفاوضات، وذلك ال ُيعّد 

ّ
تول

َيللعللد بمراجعة اللللللواء  . ثللم  إهللمللاالاً

عللبللاس ابللرهلليللم فلللور علللودتللله من 
السفر.

الللنللقلليللب الللليلللاس عللللون حسم 
وأكثر،  يلزم  بما  "قمنا  الموقف: 
وال نتيجة". مللاذا فعلتم نقيب؟ 
"اسللتللنللكللرنللا. أصلللدرنلللا بلليللانللات. 
حللللاولللللنللللا اللللللتلللللواصلللللل مللللللع األمللللللم 
الللمللتللحللدة، وال إجلللابلللة ملللن أحلللد. 
مكان  يعلم  أحللدًا ال  أّن  المسألة 
الللللخللللطللللف، واللللملللهلللّملللة صلللعلللبلللة". 
بيانًا  أيضًا: "سنصدر  َيعد  عون 
سنقوم  ابرهيم.  باللواء  ونتصل 
بما يلزم، شريطة توافر الركيزة. 
سمير  سمير؟  عائلة  كانت  شللو 

جيب، ونشكر 
ُ
ن شللو؟". كّساب، 

النقيب على تعاونه.
الكعكي  عللونللي  النقيب  يللقللّر 
ه ال بّد من صرخة. يخبرنا كم 

ّ
بأن

حللاول إجللراء اتللصللاالت واصطدم 
بللصللعللوبللة اللللملللسلللأللللة. "سللنللطللرح 
اجلللتلللملللاع  أّول  فلللللي  الللللمللللوضللللوع 
نستطيع  كللنللا  إن  لللنللرى  للنقابة 
ف. نللحللن ال نللملللللك سللوى  الللتللصللرُّ
عسى  الللصللوت  سنرفع  الكلمة. 

أن يستجيب رّب العالمين".

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

شاشة

ما مصير سمير كّساب 
طاملا أّن األيادي دائمًا مكتوفة؟ 

ع لوهلة  يختلط األمر على نقيب المحّررين الياس عون وُيضيِّ
االسم الكامل لسمير كّساب. عامان والصحافي اللبناني العامل 

في "سكاي نيوز" مغّيب في الداخل السوري، وال َمن يقوى 
على القيام بشيء. نقابتا الصحافة والمحّررين ووزارة اإلعالم ال 

تملك سوى االستنكار.
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عموديًا

عموديًا

أفقيًا

أفقيًا

 - حرف جزم. 3- رؤساء 
اً
1- كيميائي فرنسي 1777 - 1838 اكتشف المورفين. 2- مدينة في زائير هي اليزابيتفيل سابقا

القوم - المركز الحكومي. 4- مجتمع النمل - اقتراب - صخر عظيم مشرف على السقوط. 5- ذهاب النوم عن اإلنسان في 
الليل - قتلتا. 6- أمرض الحب - بدن - كثير األكل. 7- الصّديق - حجر كريم - بحر. 8- أحد فصول السنة - مدينة فرنسّية 
 - موجع. 10- أتعَب - مكان الحّج - الغصن. 11- أحد المتصّرفين على جبل لبنان - حرف 

اً
على المانش. 9- عكسها المّتخذ دينا

القافية. 12- من كبار قّواد الخليفة المأمون قتل األمين وأعلن البيعة للمأمون.

قى - لولو - 
ّ
: 1- شرحبيل بن حسنة. 2- تاج الدولة تتش. 3- لسانها - نشروا. 4- نبراس - البوار. 5- دور - ممات - سافل. 6- ات

اً
افقيا

. 10- ودادي - زنوبيا. -11 بندر سري بغوان. -12 يوسف الحوراني.
ّ

دّس. 7- ليس - تفاوتي. 8- جن - أقّص - جذل. 9- سالة - البث

1- شتلند الجنوبي. 2- راسبوتين – دنو. 3- حّجار – قس – سادس. 4- باناما – الدرف. 5- يلهسم – تقايسا. 6- لدى – 
الفصل – ر.ل. 7- بو – أتوا – تزيح. 8- نلنل – لوم – نبو. 9- حتشبوت – أوغر. 10-  ستروا – يجلبوا. 11- نتوافد – ذبيان. 

12- تشارلس الثاني.

 دولة ألبانيا. 2- دولة أوروبية. 3- ممثلة مصرّية كبيرة ولدت عام 1945 - اسم فعل بمعنى أسكْت. 
اً
1- اسم تعرف به ايضا

م بالعمامة. 5- مرض يصيب العيون - أسحب - قريب من القلب. 6- حيوان قطبي - أوغل في الباد-  4- تعليمات صارمة - تعمُّ
سرع. 9- سّيد القوم - مصطلح 

ُ
حلقوم. 7- مخلوق - تسير في العروق - عكسها خبز يابس. 8- ضعفوا وفتروا - حرف نصب - أ

أنثى   - اهللتللداءك واستقامتك  أو تجاري. 10-  اقتصادي  الازمة إلنشاء نشاط  والللمللواّد واألدوات  األمللوال  يللدل على  اقتصادي 
اب ومن عقبه من الخلفاء.

ّ
الحصان. 11- تقع في الواليات المتحدة جنوبي بحيرة مشيغان عاصمتها سبرنغفيلد. 12- عمر بن الخط

حل الشبكة السابقة

درهللافتلكاموقم

ياعااعبدواةواعا

بربوةافتلكبنوبل

عحادبنشكراغادات

لادبهلةدابعرسبدج

الةعروبشرالاعةا

ياهللاكلتفهللار

حل الشبكة السابقة
لبيد

الكلمة 
بلد افريقي 

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

كلمة السر.

 فتلك عبادة األحرار.
اً
 عبدوا الله شكرا

اً
 عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وناسا

اً
 عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التّجار وبشرا

اً
إّن قوما
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رقم 3887 - مستوى صعب 

حل سودوكو رقم 3886

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 ثاثة هي: سهل، متوسط وصعب. 
يحدد كل مستوى وفقًا لعدد االرقام التي نضعها مسبقًا في خاناتها 

ووفقًا النتظامها داخل هذه الخانات.

695871342

148253769

237964518

769438125

524197836

813625497

971546283

456382971

382719654

كلمة السر  كلمات متقاطعة

SUDOKU

نور مالك مكتبي
لل"النهار"(  العامة  )الللمللديللرة  تويني  نايلة  وزوجللتلله  مكتبي  مالك  االعللامللي  الزميان  رزق 
مولودة انثى سمياها نور وهي الثالثة بعد شقيقيها جبران وشريف. الللوالدة تمت في 

مستشفى رزق.

"أعالم من كسروان - الفتوح"
دعت جمعية مبادرات لإنماء الى حفل التكريم الخامس "أعام من كسروان - الفتوح" 
السبت 7 تشرين الثاني الساعة السادسة مساء في جامعة الروح القدس، الكسليك – 
قاعة  البابا يوحنا بولس الثاني. والمكرمون هم: رزق اسكندر رزق، انطوان بخعازي، جورج 

قرم، جوزف ابي ضاهر، فرنسوا ابي صعب.

مجتمعنا
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وضم  وال��م��ال��ي،  االداري  التفتيش 
م���دي���ري���ة االع�������داد وال���ت���دري���ب ال��ى 
ال���م���دي���ري���ة االداري���������ة. وف����ي ال��ف��ئ��ة 
الناجحين  تعيين  اق��ت��رح  ال��ث��ان��ي��ة 
من  بالوكالة  تعيين 4  ال��ى  اضافة 
المسيحية  الطائفة  من  و2  السنة 
وشيعي واحد. في ما يتعلق بالفئة 
ال����س����ادس����ة، اق����ت����رح ك����رك����ي ف��ت��ح 
ن��ح��و 84  لتعيين  اض��اف��ي  اع��ت��م��اد 
الخدمة  مجلس  في  الناجحين  من 
المدنية خصوصا وان مهلة المباراة 
نتيجتها في  أج��روه��ا تسقط  التي 
شهر كانون االول، علما أن مجلس 
م��دد مهلتها سنة  االدارة ك��ان قد 
واح���������دة. أم�����ا ف����ي م����وض����وع ع��م��ال 
ال���ف���ات���ورة، ف��اق��ت��رح ال��م��دي��ر ال��ع��ام 
استثنائية  موافقة  على  الحصول 

من مجلس الوزراء.
 وف��ي حين أع��ط��ى ق��زي مجلس 
االدارة فترة شهر لبدء تنفيذ هذه 
الى  المصادر  أش��ارت  االقتراحات، 

االقتراحات  بعض  معالجة  سهولة 
الفئتين  ف��ي  الشغور  تعيين  مثل 
ال��ث��ان��ي��ة وال����س����ادس����ة، ف���ي م��ق��اب��ل 
صعوبة التعيين في الفئات االخرى 
وخ����ص����وص����ا ت���ل���ك ال����ت����ي ت��ت��ط��ل��ب 
ت���وازن���ات ط��ائ��ف��ي��ة. م��ن ه��ن��ا كانت 
مطالبة البعض بعدم ربط كل هذه 
االمور في سلة واحدة واتخاذ القرار 
االتفاق  يمكن  التي  المسائل  في 
ع��ل��ي��ه��ا ب��س��ه��ول��ة، وخ��ص��وص��ًا تلك 
التي يمكن لهيئة المكتب بّتها... 

salwa.baalbaki@annahar.com.lb

الصحة تنذر املستشفى اللبناني - االيطالي

جائزة تمويل مشاريع
Creditbank لـ SME

كان الفتًا البيان الذي أصدره وزير 
العمل سجعان قزي اثر ترؤسه اجتماع 

مجلس ادارة الضمان لدفع مشروع ملء 
الشواغر في هيكلية صندوق الضمان، 

إن في االدارة المركزية، او في المكاتب 
االقليمية التي تستنجد من اجل رفدها 

بالعناصر البشرية كي تتمكن من القيام 
بواجباتها تجاه المضمونين. وأشار الى أنه 
سادت االجتماع اجواء ايجابية من شأنها 

ان تؤدي الى تنفيذ مشروع متكامل لسد 
الشغور "اذا صدقت النيات". 

قزي يربط معالجة التعيينات والشغور يف الضمان بسّلة واحدة
شهر لتنفيذ االقتراحات ومجلس األدارة بين متجاوب ومعترض

أنذر وزير الصحة وائل ابو فاعور إدارة 
االي��ط��ال��ي   - ال��ل��ب��ن��ان��ي  المستشفى 
ف����ي ص�����ور ب����وج����وب ت���س���وي���ة وض���ع 
نتيجة  تبين  ب��ع��دم��ا  ف��ي��ه،  المطبخ 
ال��ك��ش��ف ال����ذي ق����ام ب���ه ال��م��راق��ب��ون 

الصحيون بأنه ال يستوفي الشروط 
ال��ص��ح��ي��ة ال��م��ط��ل��وب��ة، وي��ض��م كمية 
المطابقة  غير  الغذائية  ال��م��واد  من 
ل��ل��م��واص��ف��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ل���م ت���دون 
باالضافة  الصالحية،  ت��اري��خ  عليها 

الى ان النظافة معدومة فيه. وطلب 
تسلم  ع���دم  المستشفى  إدارة  م��ن 
اي م��واد غذائية غير مسجل عليها 
واالهتمام  الصالحية،  انتهاء  تاريخ 
ب���ال���ن���ظ���اف���ة وال�������ش�������روط ال��ص��ح��ي��ة 

ال����غ����ذائ����ي����ة ال����م����ط����ل����وب����ة، وب����وض����ع 
الشهادات الصحية خالل اسبوعين 
االن������ذار، تحت  ت��اري��خ تسلمها  م��ن 
القانونية  االج�����راءات  ات��خ��اذ  طائلة 

المناسبة.

 SME Financing ب��رن��ام��ج  ح����از 
أفضل  ج��ائ��زة   Creditbank م��ن 
  SME م���ص���رف ل��ت��م��وي��ل م���ش���اري���ع
ال���م���ش���رق  ل��م��ن��ط��ق��ة   2014 ل����ع����ام 
ه���دف   .CPI Financing م�����ن 
ف��ي   "SME" ال���م���ش���اري���ع  ب���رن���ام���ج 
Creditbank هو دعم ذوي اإلرادة 

واالح��ت��راف  الخبرة  يملكون  ال��ذي��ن 
وتعزيز قدراتهم لتحقيق االهداف، 
وذل��������ك ع����ب����ر م���ج���م���وع���ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
م���ن ال��ح��ل��ول ال��م��ص��رف��ي��ة ال��ت��ي تتم 
ح��اج��ات مشروع  لتطابق  دراس��ت��ه��ا 
وت�����زوي�����د اص����ح����اب����ه االس����ت����ش����ارات 

الالزمة.

سلوى بعلبكي

العبارة االخيرة فسرها أحد اعضاء 
مجلس االدارة بأنها تحمل الكثير 
من الشكوك في نية بعض زمالئه 
في المجلس بأن يلتزموا ما وعدوا 
ب��ه ف��ي االج��ت��م��اع، خ��ص��وص��ا وان��ه��ا 
ل��ي��س��ت ال���م���رة االول�����ى ال��ت��ي يتفق 
فيها على قرارات وال يتم تطبيقها.

 االج����ت����م����اع ه����و ال���ث���ال���ث ال����ذي 
ال��ض��م��ان  ادارة  م��ج��ل��س  ي���ع���ق���ده 
العمل  بدعوة استثنائية من وزير 
م��ن اج��ل ب��ت ه��ذا ال��م��وض��وع ال��ذي 
م���ض���ت ع���ل���ي���ه س����ن����وات م����ن دون 
ح��ل، ووف��ق ما ق��ال ق��زي ل�"النهار" 
ف���إن ال��م��س��أل��ة ت��ح��ت��اج ال���ى ارادة، 
ف��إن  االرادة  ه����ذه  ت����واف����رت  واذا 
االم����ور ت��ع��ال��ج ب��� 24 س��اع��ة، الفتا 

ال���ى ان��ه��ا ليست ال��م��ح��اول��ة االول���ى 
التعيينات،  واق����رار  ال��ش��غ��ور  ل��س��د 
مشيرا الى ان االعتبارات المذهبية 
وال��س��ي��اس��ي��ة تلعب  وال��ش��خ��ص��ي��ة 
دوره��ا في تأخير انجاز ه��ذا االم��ر. 
وإذ ع���اب ع��ل��ى ال��ب��ع��ض ال��ق��ول إن 
سد الشغور واق��رار التعيينات في 
ح��اج��ة ال����ى دراس������ة، ق����ال: "ل����و أن 
الموضوع جديد كنت أتفهم االمر، 

ولكن بما أن��ه م��ط��روح منذ أع��وام، 
ف����إن ال��م��ط��ل��وب ه���و ات���خ���اذ ال��ق��رار 
ف��ق��ط... إال إذا ك��ان البعض يريد 

أن يضع العصي في الدواليب".
وفي حين كان البعض يعارض 
طرح وزير العمل معالجة هذه االمور 
الى  اط��ار سلة متكاملة يصار  في 
االدارة،  مجلس  عبر  تباعا  اق��راره��ا 
ل���م ت��ن��ف م���ص���ادر م��ج��ل��س االدارة 

االيجابية التي طغت على مجريات 
أكد عضو مجلس  فيما  االجتماع، 
ادارة الضمان فضل الله شريف ل� 
غيره  كما  ان��ه سيتجاوب  "النهار" 
العمل  من زمالئه مع مطالب وزي��ر 
ل��م��ا ف��ي��ه م��ص��ل��ح��ة ال���ض���م���ان لكي 
ي��ك��ون ف���ي م���ق���دوره ت��س��ي��ي��ر أم���ور 
أخرى  مصادر  أن  إال  المضمونين. 
من  امتعاضها  أب��دت  الضمان  ف��ي 

ط���رح ق���زي "ال��ع��م��ل ف��ي اط���ار سلة 
متكاملة يتم اقرارها تباعًا"، إذ فهم 
من هذا الطرح انه عرقلة مقصودة. 
ف��م��اذا ل��و ت��م االت��ف��اق على غالبية 
نقطة  وبقيت  المطروحة  النقاط 
واحدة لم يتم االتفاق عليها، فهل 

تعود االمور الى نقطة الصفر؟ 
وف���ي���م���ا ع���ق���دت ج��ل��س��ت��ان ق��ب��ل 
ل��ف��ت��ت  أم��������س،  م�����ن  أول  ج���ل���س���ة 
المصادر الى أن وزير العمل اعطى 
االول���ى مهلة 15 يومًا  الجلسة  ف��ي 
للمدير العام للضمان محمد كركي 
لوضع مشروع حل لتعيينات الفئة 
وعمال  والسادسة  والثانية  االول��ى 
ال���ف���ات���ورة. وف����ي ال��ج��ل��س��ة االخ��ي��رة 
بموضوع  تتعلق  كتبًا  ك��رك��ي  رف��ع 
المديرين اقترح فيها خفض عدد 
المديريات من 12 مديرية الى 10، 
التفتيش  مديرية  عبر ض��م  وذل��ك 
التفتيش االداري  المالي ومديرية 
في مديرية واحدة تسمى مديرية 

جمعية تجار بيروت: إلنقاذ القطاع
أفضى اإلجتماع الطارئ الذي ُعقد 
في مقر جمعية تجار بيروت، إلى 
"تبّني خطة تحّرك قصيرة المدى 
ت����ش����ارك ف���ي���ه���ا ك����ل ال���م���ك���ّون���ات 
ال���ت���ج���اري���ة ب���ق���ي���ادة ج��م��ع��ي��ة ت��ج��ار 
ب���ي���روت، ت��س��ع��ى إل����ى إن���ق���اذ ه��ذا 
ال�����ق�����ط�����اع ال�����ح�����ي�����وي وال�����ش�����ري�����ان 
األس����اس����ي ف���ي ن��ب��ض اإلق��ت��ص��اد 

الجهات  زي��ارة  الوطني، وتتضمن 
والتي  والفاعلة  المعنية  الرسمية 
يعّول عليها للمساهمة في حلحلة 

الطوق اإلقتصادي الخانق".
ع����ق����د اإلج�����ت�����م�����اع ب�����دع�����وة م��ن 
ش��م��اس،  ن��ق��وال  الجمعية  رئ��ي��س 
ال��ى  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  وض���ّم 
ج���ان���ب رؤس������اء ج��م��ع��ي��ات أس����واق 

ب���ي���روت ول��ج��ان��ه��ا "ل���ل���وق���وف عند 
تعيشها  ال��ت��ي  العصيبة  األح����وال 
راهنًا األسواق التجارية في لبنان، 
وخصوصًا في العاصمة"، كما ورد 

في بيان صدر بعد االجتماع.
وأل�����ق�����ى ال���م���ج���ت���م���ع���ون ال���ض���وء 
ع��ل��ى "أب�����رز م��ك��ام��ن وج����ع ال��ت��ج��ار، 
واب�����رزه�����ا: ان���ه���ي���ار رق�����م األع����م����ال، 

إن���ك���ف���اء ال��م��س��ت��ه��ل��ك ال��ل��ب��ن��ان��ي، 
غ��ي��اب ال��س��ائ��ح ال��ع��رب��ي، إنخفاض 
ال��ق��درة ال��ش��رائ��ي��ة، ارت��ف��اع األع��ب��اء 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة، ت��ق��ل��ص ال��س��ي��ول��ة 
وال��ت��ع��ث��ر ال���م���ال���ي، م���ا ي������ؤّدي ال��ى 
إق�����ف�����ال ع�������دد م�����ن ال���م���ؤس���س���ات 
ال���ع���ري���ق���ة ب���ع���د ص������راع ط���وي���ل م��ع 

األوضاع االقتصادية القاتلة".

وزير العمل سجعان قزي في اجتماع سابق مع مجلس ادارة الضمان. 

 بعض االعضاء في 
الضمان أبدوا امتعاضهم 

من طرح قزي سلة 
متكاملة

 كركي اقترح خفض 
مديريات الصندوق من 12 

الى 10 

¶ وّجه وزير البيئة محمد المشنوق كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات 
تمنى فيه اإليعاز إلى مراكز قوى األمن الداخلي في قضاء جبيل 

التشدد في ضبط المخالفات المتعلقة بالصيد البري وردعها في كل 
األوقات، ومالحقة المخالفين واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حقهم.

¶ وقع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة 
البحر األبيض المتوسط )CIHEAM( ومنظمة األمم المتحدة 

لألغذية والزراعة "الفاو"، اتفاق شراكة استراتيجية لتعزيز معيشة 
المجتمعات الريفية في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط. 

¶  اطلع وزير المال علي حسن خليل من المدير العام الدارة حصر 
التبغ والتنباك ناصيف سقالوي على الترتيبات التي أنجزتها إدارة 

"الريجي"، إذ ستتم المباشرة بتسلم محاصيل التبغ والتنباك في كل 
من الشمال والجنوب وفقًا لآلتي: الجنوب األربعاء 28 تشرين األول 
بواسطة 10 لجان، والشمال الخميس 29 تشرين االول بواسطة 3 

لجان.

¶ جال وزير االقتصاد والتجارة االن حكيم على منطقة راشيا، حيث 
وضع حجر األساس لسوق شعبي في بلدة بيت لهيا خالل احتفال 

رعاه وحضره مطران زحلة للموارنة جوزف معوض ووزير الصحة 
العامة وائل ابو فاعور والنائب انطوان سعد، وفاعليات اقتصادية 

وتجارية. وزار حكيم مقر اتحاد بلديات جبل الشيخ حيث عقد لقاء 
مع رئيسه العميد مروان زاكي بحضور قائمقام راشيا نبيل المصري 

ورؤساء بلديات مستمعًا الى حاجات المنطقة االقتصادية.

مـوجــز
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)و ص ف، رويترز، أ ب، أ ش أ(

أص���ي���ب 19 ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ًا ب��رص��اص 
مواجهات  في  االسرائيلي  الجيش 
ف���ي أم���اك���ن م��خ��ت��ل��ف��ة ف���ي ال��ض��ف��ة، 
خصوصًا مدن نابلس والخليل ورام 
ومخيم  ب��غ��رب��ه��ا  نعلين  وب��ل��دة  ال��ل��ه 

الجلزون.
وب���ي���ن ال���ج���رح���ى أرب����ع����ة اص��ي��ب��وا 
ب����ال����رص����اص ال����ح����ي ف����ي اط���راف���ه���م 
السفلية، وكذلك أصيب ثالثة في 
رام الله في إطالق نار، أحدهم ولد 

في حال الخطر.
وت������ع������رض ال�����ع�����ش�����رات ل����ح����االت 
الغاز  قنابل  نتيجة  وإغ��م��اء  اختناق 
ال��م��س��ي��ل ل���ل���دم���وع ال���ت���ي أط��ل��ق��ه��ا 
الجيش االسرائيلي بكثافة لتفريق 
عشرات المتظاهرين شمال مدينة 
البيرة التي تشهد مواجهات يومية 
م��ن��ذ م��ط��ل��ع ت��ش��ري��ن األول. وأل��ق��ى 
وبالمقاليع  بأيديهم  حجارة  شبان 
على جنود اسرائيليين ردوا عليهم 

بعنف.
وف��������ي ال����خ����ل����ي����ل أص�����ي�����ب س��ت��ة 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ب���ال���رص���اص ال��ح��ي، 
في  المطاطي  ب��ال��رص��اص  وش��اب��ان 

الرأس.
��ع��ن ج��ن��دي اس��رائ��ي��ل��ي ق��رب 

ُ
وط

السياج األمني في غوش عتصيون، 
م��ج��م��ع ال��م��س��ت��وط��ن��ات ف���ي ج��ن��وب 
القدس. وأصيب المهاجم مصعب 
غنيمات )17 سنة( في رد بالنار من 
قرية  م��ن  وه��و  اسرائيليين،  جنود 
بيت صوريف المجاورة. والخميس 
هاجم شابان فلسطينيان من تلك 
القرية بسكين رجاًل في بلدة بيت 
عليهما،  النار  اط��الق  قبل  شيمش 
مما ادى الى مقتل أحدهما واصابة 

اآلخر.
ومنذ بداية الهبة الشعبية مطلع 

تشرين األول، قتل 50 فلسطينيًا 
وش��خ��ص م��ن ع���رب اس��رائ��ي��ل، إل��ى 
ع����ش����رة اس���رائ���ي���ل���ي���ي���ن. ك���م���ا ق��ت��ل 
كانوا  اسرائيليين  ب��أي��دي  أري��ت��ري 

ظنوا أنه منفذ هجوم بئر السبع.
وأفادت الشرطة االسرائيلية أن 
ال���ذي ط��ع��ن أشخاصًا  االس��رائ��ي��ل��ي 
ق���ب���ل اس���ب���وع���ي���ن وأص��������اب أرب���ع���ة 
ع������رب ب����ج����روح ف����ي ب����ل����دة دي���م���ون���ا 

ال��ج��ن��وب��ي��ة، س��ي��وج��ه ال��ي��ه االت��ه��ام 
بشن "اعتداءات جسيمة"، و"ليس 
باالرهاب". وصف  اتهامات تتعلق 
به  ق��ام  م��ا  اسرائيليون  سياسيون 
أن��ه يجب  معتبرين  "إره���اب"،  بأنه 
ي��ع��ام��ل م��ث��ل أي م��ه��اج��م آخ���ر،  ان 
ذل�����ك أن ت���وج���ي���ه ات����ه����ام����ات أق���ل 
م����ن ش���أن���ه اش����اع����ة اح����س����اس ب��ي��ن 
الفلسطينيين بأن اسرائيل تطبق 

معايير مزدوجة.

ون�����ش�����رت ج����م����اع����ة "ب���ت���س���ل���ي���م" 
حقوق  ع��ن  المدافعة  االسرائيلية 
اإلن����س����ان ش���ري���ط���ًا ي��ظ��ه��ر ج���ن���ودًا 
الفلسطيني  يضربون  اسرائيليين 
س����ن����ة(   25( ال�����ع�����اص�����ي  ان�������ص�������ار 
مرمي  وه��و  دق��ائ��ق  بضع  ويركلونه 
أرضًا في منشأة تخزين. وقالت إن 
هذا الشريط الُتقط في 6 تشرين 
ب��ال��ض��ف��ة  ال���ب���ي���رة  ب���ل���دة  ف����ي  األول 
ال��غ��رب��ي��ة، وأن ال��ع��اص��ي ك��ان يعمل 
المكان، وعلى مقربة منه كان  في 
بين فلسطينيين  مواجهات  هناك 
الجيش  وأقر  اسرائيليين.  وجنود 
االس��رائ��ي��ل��ي بصحة ال��ش��ري��ط وق��رر 
ويظهر  فيه.  ورد  م��ا  ف��ي  التحقيق 
العاصي يدخل إلى المنشأة حاماًل 
خلفه  ويتطلع  يقف  ث��م  صندوقًا، 
يهرعون  اسرائيليين  جنودًا  ليرى 

خلفه، يضربونه ويجرونه خارجًا. 
ال��ش��اب  وق���ال���ت "ب��ت��س��ل��ي��م" إن 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي خ������ض������ع ل�����ع�����الج 
ط��ب��ي واح���ُت���ج���ز ب��ع��دم��ا زع����م ج��ن��ود 
اس����رائ����ي����ل����ي����ون أن�������ه ك�������ان ي���رش���ق 

بعضهم بالحجار.
وك��������ان��������ت ح������رك������ة ال�����م�����ق�����اوم�����ة 
تسيطر  التي  "حماس"  اإلسالمية 
ع��ل��ى ق���ط���اع غ����زة دع����ت ال����ى م��زي��د 
في  والمواجهات  االحتجاجات  من 

الضفة الغربية.

واس����ت����ب����ق ك���ب���ي���ر ال���م���ف���اوض���ي���ن 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ص���ائ���ب ع��ري��ق��ات 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  لقاء 
ع��ب��اس ووزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة االم��ي��رك��ي 
جون كيري في عمان اليوم السبت 
بالقول إن أي "جهود للتهدئة في 
المنطقة لن تنجح من دون معالجة 
األس���ب���اب ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ل��ت��وت��ر ال��ذي 
ت��ش��ه��ده األراض�������ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
وسيكون ذلك بمثابة مجرد حديث 
عالقات عامة لإلعالم". وحدد شروط 
ال���ج���ان���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل��ل��ت��ه��دئ��ة، 
وه���ي إن���ه���اء اح���ت���الل واالس��ت��ي��ط��ان 
والعقوبات الجماعية وهدم المنازل 
وم��ح��اوالت  الميدانية  واإلع���دام���ات 

تقسيم المسجد االقصى.

األقصى
ضغوطًا  اسرائيل  ت��واج��ه  وفيما 
دول��ي��ة، آخ��ره��ا م��ن وزي���ر الخارجية 
األم��ي��رك��ي ج���ون ك��ي��ري، وتتكثف 
ال���ج���ه���ود ال����دول����ي����ة ل���ل���ت���وص���ل إل���ى 
القيود على دخول  تهدئة، رفعت 
ص����الة  ألداء  األق�����ص�����ى  ال���م���س���ج���د 
من  للمسلمين  سمح  مما  الجمعة، 
الفريضة،  ب���أداء  األع��م��ار كافة  ك��ل 
بعدما كان ُيحظر دخول المصلين 
الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة.

وق�����در م���دي���ر ال���وق���ف اإلس���الم���ي 

عزام الخطيب عدد المصلين بنحو 
25 ألفًا، أي خمسة أضعاف عددهم 
المقابل،  ال��م��اض��ي. وف��ي  األس��ب��وع 
عن  االسرائيلية  الشرطة  تحدثت 

وجود نحو 30 ألف مصل.
"ان�����ع�����دام  أن  ب���ع���ض���ه���م  وروى 
الحواجز،  االحترام ظل سائدًا على 
وك������ذل������ك ع����م����ل����ي����ات ال���ت���ف���ت���ي���ش 
ال��م��ذل��ة". وق����ال اح��ده��م :"ي��خ��ش��ى 

ال��ج��م��ي��ع أن���ه أث���ن���اء ال��ت��ف��ت��ي��ش، إذا 
قام شخص بحركة خاطئة، يمكن 

تعرضه للنار. الوضع رهيب".
وس������اه������م������ت ال�����ه�����ب�����ة األخ������ي������رة 
وال��ق��ي��ود االس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي تلتها 
ف����ي ت��ض��ي��ي��ق ف�����رص ال���ع���م���ل ع��ل��ى 
أب��ن��اء  وخ��ص��وص��ًا   ، الفلسطينيين 
القدس الشرقية. وقال محمد )29 
سنة( إن االسرائيليين مسؤولون، 
"ن����ح����ن ب����ال ع����م����ل، ل����و ك�����ان ه��ن��اك 

أعمال، وكان الناس بحوزتهم مال، 
لما حدث أي شيء".

وقف هدم منازل
وف������ي غ����ض����ون ذل�������ك، أص������درت 
أوام��ر  العليا  االسرائيلية  المحكمة 
اح���ت���رازي���ة م��وق��ت��ة م��ن��ع��ت ب��م��وج��ب��ه 
ال���ج���ي���ش االس����رائ����ي����ل����ي م�����ن ه���دم 
س��ت��ة م���ن���ازل ف���ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 
ل��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن م��ت��ه��م��ي��ن ب��ق��ت��ل 
اس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن ح��ت��ى ج��ل��س��ة مقبلة 
وك�����ان  األول.  ت���ش���ري���ن   29 ف�����ي 
بنيامين  الوزراء االسرائيلي  رئيس 
منازل  ه��دم  عملية  اعتبر  نتنياهو 
لمنفذي  عقابيًا  إج���راء  الناشطين 

الهجمات وعمليات الطعن.
ومنذ 15 تشرين األول، أصدرت 
السلطات االسرائيلية تسعة أوامر 
بهدم منازل ناشطين فلسطينيين 
ف�����ي ال���ض���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة وال����ق����دس 
الشرقية، بينهم معتقلون من دون 
إدان�����ة. وق����رر ال��ج��ي��ش االس��رائ��ي��ل��ي 
هدم منازل فلسطينيين من نابلس 
المستوطَنين  قتلهم  ف��ي  ُيشتبه 

ايتام ونعمة هانكين.
المحكمة  ورد نتنياهو على قرار 
ال���م���ن���ازل "م����ن األدوات  ب����أن ه����دم 

األكثر فاعلية".

فلسطينيون يمرون بجنود اسرائيليين عند نقطة تفتيش في القدس الشرقية قبيل صالة الجمعة.  )أ ف ب( 

رفع القيود على دخول املصّلين الفلسطينيين املسجد األقصى
مواجهات الضفة مستمرة والسلطة تريد تسوية جذرية

المحكمة االسرائيلية 
العليا توقف موقتًا
هدم منازل ناشطين

لتحقيق في شريط
يظهر عسكريين اسرائيليين

يضربون فلسطينيًا بوتين يريد فرض 
شرعية األسد 

 "املوند": 
الحديث عن االنتخابات

الدعوة  فكرة  أن  رغ��م  "على  موسكو:  ف��ي  الصحيفة  مراسلة  كتبت 
ال��ى انتخابات جديدة في سوريا تبدو غريبة في بلد تدمره الحرب 
االهلية التي أوقعت حتى اآلن 250 الف قتيل، فان فالديمير بوتين ال 
يتوانى عن الحديث عن ذلك. فقد قال في مؤتمر عقده في سوتشي 
الخميس: لسنا نحن من يقرر ما اذا كان على األسد البقاء أو الرحيل، 
بل الشعب السوري نفسه على اساس انتخابات شفافة وديموقراطية 
في أشراف شيء من الرقابة الدولية... بالنسبة الى موسكو، أن هذه 
االنتخابات قد تقدم غطاء من الشرعية لنظام محاصر. لكن هذه مهمة 
صعبة، خصوصًا االنتخابات الرئاسية التي أجريت في 2014 والتي 
اعادت انتخاب األسد بنسبة 88% من األص��وات اعتبرتها الواليات 
المتحدة واإلت��ح��اد األوروب���ي ودول الخليج مهزلة... في ه��ذه االثناء 
ال��روس قصف مواقع المعارضة المعتدلة والجيش السوري  يواصل 

الحر أكثر من مما يقصفون معسكرات التنظيمات الجهادية".

 "النيويورك تايمس": 
بوتين شيخ سوريا

ب���الدك حملة جوية  تشن  "ع��ن��دم��ا  ت��رودول��ي��وب��وف:  ماكسيم  كتب 
مفاجئة على بلد بعيد عن وطنك ال بد ان تسأل عن أه��داف هذه 
الحملة وكلفتها ونتائجها. ولكن ليست هذه هي الطريقة الروسية 
في التفكير. منذ بدأ الكرملين قصف سوريا أخ��ذت أس��أل الناس 
عن رأيهم في التدخل في هذه الحرب في الشرق األوسط من دون 
ان أحصل على جواب... وقوف بوتين الى جانب األسد جعله يبدو 
في ص��ورة الشيخ بوتين ال��ذي هب الى نجدة الحاكم العلوي الذي 
يحاصره الثوار السنة. وهو بذلك جعل روسيا عمليًا حليفة الشيعة، 
من غير أن نأخذ بجدية باالنقسامات المذهبية. وال يبدو ان كون 
غالبية المسلمين في روسيا من السنة يزعج بوتين، فهو يعتقد انه 
عندما يقضي القضاء على جميع الالعبين الذين هم خارج الدولة أو 
تستعيد الحكومة سيطرتها عليهم، ستزول كل جميع المخاطر التي 

تهدد النظام السوري".

 "معهد واشنطن لدراسات الشرق 
األدنى":  الصعود الروسي

ك���ت���ب���ت آن������ا ب���ورش���ف���س���ك���اي���ا وج��ي��م��س 
بوتين واألس��د في  لقاء   )...(" جيفري: 
موسكو هو للتأكيد أن��ه ق��ادر على ارغ��ام الغرب على قبول موقفه. 
ضمن ه��ذا االط���ار ف��إن لقاء فيينا ف��ي 23 تشرين األول ه��و بمثابة 
 ،1973 منذ  المنطقة  ف��ي  التقليدية  األميركية  للسياسة  هزيمة 

ونتيجة حتمية لعدم استخدام اإلدارة األميركية القوة في سوريا".

في الصحافة العالمّية

هوالند يلتزم مساعدة اليونان 
 يف تطبيق اإلصالحات

 )و ص ف(

في اليوم الثاني من زيارته ألثينا، 
فرنسوا  الفرنسي  الرئيس  أش��اد 
النواب  مجلس  امام  أمس  هوالند 
اليوناني ب�"تمسك" رئيس الوزراء 
أل��ك��س��ي��س ت��س��ي��ب��راس ب����أوروب����ا، 
وال�����ت�����زم م����س����اع����دة ال����ي����ون����ان ف��ي 

تطبيق االصالحات.
اعالن "شركة  الرئيسان  ووقع   
تهدف  للمستقبل"  استراتيجية 
خ���ص���وص���ا ال������ى ت���ح���دي���ث ق���ط���اع 
االدارة اليوناني. وستشكل لجنة 
م��ش��ت��رك��ة ت��ت��ي��ح ت���ع���اون ال��ب��ل��دي��ن 
م��ث��ل  أول����وي����ة  م����ج����االت ذات  ف����ي 
في  ال��ي��ون��ان��ي��ة"  االدارة  "ت��ح��دي��ث 
اطار مساعدة تنسقها المفوضية 

االوروبية.
وت��ت��ص��ل ال��م��س��اع��دة وم��ش��ارك��ة 
ال�������خ�������ب�������رات ال�����ف�����رن�����س�����ي�����ة أي����ض����ًا 
االقتصادية  ال��ت��ب��ادالت  "بتطوير 
التعليمي  و"التعاون  واالستثمار" 

والجامعي". واللغوي 
 وص�����رح ه���والن���د ب��ع��د ل���ق���اء م��ع 
تقف  ان  فرنسا  "على  تسيبراس 
اليونان". واكد  الى جانب  مجددا 
ان م���س���ال���ة "خ������روج ال���ي���ون���ان م��ن 
ما  خ��ل��ف��ن��ا"  ب��ات��ت  االورو  م��ن��ط��ق��ة 
مع  التزاماتها  تحترم  البالد  دام��ت 

الشركاء االوروبيين.
 وف�����ي ال���س���ي���اق ن���ف���س���ه، ل��ف��ت 
م���س���أل���ة خ����روج  ال������ى ان  ه����والن����د 
االوروبي من  االتحاد  بريطانيا من 
جهة اخرى "احتمال جدي ينبغي 

عدم استبعاده".
 وف����ي ت���م���وز، س���اع���دت ف��رن��س��ا 
ح���ك���وم���ة أل���ك���س���ي���س ت��س��ي��ب��راس 
في نزع فتيل االزمة مع شركائها 
االوروب��ي��ي��ن وال��ت��ي ه��ددت بخروج 

اليونان من منطقة االورو.
اليوناني  الوزراء   ووافق رئيس 
ف���ي 13 م���ن ال��ش��ه��ر ن��ف��س��ه ع��ل��ى 
خ��ط��ة ق��اس��ي��ة ت��م��ن��ح ب����الده ق��رض��ا 
دول����ي����ا ج����دي����دا م���ق���اب���ل م���واص���ل���ة 

ات التقشف. اجراء
 وق���ال ه��والن��د ف��ي خ��ط��اب ام��ام 
دافعتم  "لقد  اليونانيين:  النواب 
ع���ن س��ي��ادت��ك��م م���ن دون االف����راط 
اليونان  دون  من  السيادية...  في 
اوروبا ليست اوروبا، ومنطقة االورو 

كانت لتفقد صدقيتها".
ال���������ذي اع����ت����ب����ر ان   وه�������والن�������د 
"ال��ص��داق��ة"  تعكس  اثينا  زي��ارت��ه 
و"ال��������دع��������م"، ه�����و ث����ال����ث رئ���ي���س 
مجلس  ام��ام  كلمة  يلقي  فرنسي 
النواب بعد الجنرال شارل ديغول 
في 1963 ونيكوال ساركوزي في 

.2008

)و ص ف(

للهجرة  ال��دول��ي��ة  المنظمة  أع��ل��ن��ت 
الف  نحو 48  ان  ام��س  ف��ي جنيف 
اليونان  ال��ى  مهاجر والج��ئ وص��ل��وا 

خالل خمسة ايام.
وق�����ال�����ت ان�������ه "ع����ل����ى رغ�������م س����وء 
الف  الجوية، عبر نحو 48  االح���وال 
الجزر  ب��ات��ج��اه  البحر  والج���ئ  مهاجر 
ال��ي��ون��ان��ي��ة واف��دي��ن م��ن ت��رك��ي��ا، أي 
ش��خ��ص   9600 ن���ح���و  ي���������وازي  م�����ا 
يوميا في االي��ام الخمسة االخيرة". 
وقالت ان عدد الواصلين الى الجزر 
ال��ي��ون��ان��ي��ة ب��ل��غ ذروت����ه ال��ث��ل��ث��اء ، اذ 
ن��اه��ز 11 ال��ف ش��خ��ص. واك���دت ان 
"ت���دف���ق ال��الج��ئ��ي��ن ب���اغ���ت ال��ع��دي��د 
واف���ادت  المحلية".  السلطات  م��ن 
ان نصف ع��دد من عبروا من تركيا 
ال��ى ج��زي��رة ليسبوس التي  وص��ل��وا 
بلغها 27276 شخصا خالل االيام 
الخمسة االخيرة. اما جزيرة خيوس 
فقد استقبلت 9750 مهاجرا خالل 

الفترة نفسها.
وفي السنوات السابقة انخفض 
ع����دد م���ن ي��ع��ب��رون ال��م��ت��وس��ط ال��ى 
اوروبا الى حد كبير مع حلول فصل 
ان  ق��ال��ت  المنظمة  ان  اال  ال��ش��ت��اء، 
تجاوز ذروته  اخيرًا  الواصلين  عدد 

في الصيف.
وه����ؤالء م��ن ب��ي��ن اك��ث��ر م��ن 600 

الف شخص، معظمهم من الفارين 
م����ن ال���ع���ن���ف ف����ي س����وري����ا وال����ع����راق 
واف���غ���ان���س���ت���ان، خ����اط����روا ب��ح��ي��ات��ه��م 
ل��ع��ب��ور ال��ب��ح��ر ال���ى اوروب�����ا ح��ت��ى ه��ذا 

الوقت من السنة.
ارت���ف���اع  ان  ال��م��ن��ظ��م��ة  وأوردت 

اع������داد م���ن ي���ح���اول���ون ال���ع���ب���ور ال��ى 
ال���ي���ون���ان ت��س��ب��ب ب���زي���ادة ع����دد من 
االث���ن���ي���ن يعتقد  وم���ن���ذ  ي���غ���رق���ون. 
ان 18 م��ه��اج��را ق��ض��وا ف��ي حادثين 

منفصلين.
وحتى هذا الوقت من العام قتل 

نحو 335 شخصا خالل عبورهم من 
اكثر  قتل  اليونان. كما  ال��ى  تركيا 
من 2800 شخص لدى محاولتهم 
ع��ب��ور ال��ط��ري��ق ال��ب��ح��ري االط���ول عبر 
المتوسط من ليبيا الى ايطاليا مما 

يرفع عدد الوفيات الى 3175.

األمم املتحدة : عدد قياسي 48 ألف الجئ
وصلوا إلى اليونان بحرًا يف أسبوع واحد

متطوعة توفر حرامات حرارية لالجئة وابنتها بعد وصولهما الى جزيرة ليسبوس اليونانية من تركيا على متن قارب الخميس. 
  )أ ب(

على رغم تخفيف 
القيود المفروضة 
عى المصلين في 
المجسد األقصى 

منذ منتصف 
أيلول، لم يمر 

أمس من دون 
مواجهات جديدة 

باتت أمرًا شبه 
يومي في مدن 
الضفة الغربية، 

وذلك بعدما دعت 
الفصائل إلى يوم 

غضب جديد.

املعادلة العسكرية - السياسية لبوتين
ال تكف روسيا عن اطالق المفاجآت العسكرية والسياسية 

التي تفرض على الغرب واقعًا جديدًا في الشرق االوسط 
انطالقًا من سوريا. بعد المساندة الروسية الجوية للقوات 

السورية حل الرئيس بشار االسد ضيفًا على الرئيس بوتين 
في الكرملين. الزيارة كانت حدثًا ال يقل بمعانيه ودالالته عن 
القرار الروسي التدخل الجوي لمحاربة الجماعات المسلحة في 
سوريا، سواء تلك المحسوبة على الغرب او تلك التي يضعها 

الغرب على لوائح االرهاب مثل "داعش" و"جبهة النصرة". 
فكل هذه الجماعات لم تكن لها وظيفة منذ نحو خمسة اعوام 

سوى تدمير سوريا كدولة وكيان اكثر من عملها السقاط 
نظام لم يثبت يومًا بأنها افضل منه على أي مستوى من 

المستويات. 
لكن النتيجة المباشرة لزيارة االسد لموسكو تتمثل في 

منح العملية السياسية دورًا موازيًا للعمليات العسكرية على 
االرض. وتؤسس الزيارة آللية سياسية تتجاوز بيان جنيف 1 

الصادر في 30 حزيران 2012، او على االقل ستؤسس لمعادلة 
سياسية تتجاوز كل طروحات الغرب القائمة على ضرورة 

تأمين االنتقال السياسي وتنحي االسد. 
وإدراكا لمفاعيل الهجمة العسكرية - السياسية لروسيا ، 
يسعى الغرب الى ممارسة سياسة االحتواء من طريق ترويج 

معادلة تقوم على حل انتقالي يشارك فيه االسد رمزيًا، 
ويتنحى بانتهاء هذه الفترة. وعلى ذلك تجيب موسكو بأن 

مصير االسد يجب أال يتقرر سلفًا، وان المسألة يجب ان تترك 
للشعب السوري كي يقرر فيها. وهذا موقف الحد االدنى الذي 

تتفق عليه موسكو وطهران. أما الحل االنتقالي الذي ثبت 
فشله في اليمن فإن ال ضمانات أنه سيكون ناجحًا في سوريا. 

وليس هذا فحسب، بل ان االزمة السورية تحولت صراع 
إرادات بين روسيا وايران من جهة والواليات المتحدة ودول 

الخليج العربية وتركيا من جهة اخرى. وعلى الشكل الذي 
سترسو عليه الخريطة السياسية والعسكرية لسوريا يتوقف 

مصير روسيا ومصير ايران ايضًا. وبذلك لم تعد االزمة السورية 
مجرد عملية بحث عن انتقال سياسي او عملية اصالحات - 
وهي كذلك منذ تفجر األزمة - بل انه على نتائجها يترتب 

انتصار محور اقليمي - دولي على محور اقليمي - دولي آخر. 
ولهذا ينطوي الصراع على تعقيدات ال تتوافر في صراعات 

ونزاعات اخرى في المنطقة. 
ًا يمس االمن  إن التمسك الروسي بسوريا، باعتبارها جزء

القومي الروسي مباشرة، هو ما يملي السياسة الروسية حيال 
دمشق. كذلك يصح القول على ايران. وفي المقابل يرى 

المحور اآلخر ان انكساره في سوريا يفّوت عليه فرصة رسم 
المنطقة بالشكل الذي توّهمه قبل خمسة أعوام.

samih.saab@annahar.com.lb

فكرة
سميح صعب
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متى سيتنّحى األسد؟
عندما سئل الناطق باسم الرئاسة الروسية عما اذا كانت 

استقالة بشار األسد قد طرحت خالل محادثاته مع فالديمير 
بوتين، لم ينِف تمشيًا مع مسلسل االعالنات الروسية التي 
طالما تمسكت ببقائه، بل قّدم جوابًا يبدو أقرب الى تأكيد 
هذه االستقالة عندما قال: "مثل هذه التفاصيل طبعًا غير 

متوافرة..."!
لو لم تكن مسألة استقالة األسد ومناقشة تفاصيل عملية 

تشكيل الهيئة التي ستدير المرحلة االنتقالية، قد شّكلت 
محور محادثات الساعات الثالث، لم يكن هناك أصاًل من داٍع 

الستدعائه سرًا الى موسكو، وال لمحادثات بدا فيها األسد 
وحيدًا وربما محاصرًا وسط حلقة القادة الروس!

ولو لم يكن قد تم التفاهم على تنحيه وعلى الصيغة التي 
ستعتمد بعد تشكيل الهيئة االنتقالية، وعلى األسماء التي 

ستدخل هذه الهيئة، وأيضًا على المدة االنتقالية ومتى 
تنتهي، وكذلك على العناصر التي تضمن المصالح الروسية في 
هذه المرحلة وبعدها، لم يكن بوتين ليسارع بطبيعة الحال الى 

اجراء سلسلة من االتصاالت الهاتفية الفورية مع زعماء يطالبون 
برحيل األسد، كالملك سلمان بن عبد العزيز والملك عبدالله 
الثاني والرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
واذا كان بوتين متمسكًا ببقاء االسد كما فهم البعض، هل 
كان من الضروري ان يتصرف بفظاظة ليبلغ زعماء السعودية 
وتركيا ومصر واالردن هاتفيًا هذا، وهو يعرف أنهم يطالبون 

برحيل األسد منذ "جنيف - ١"، وهل يعقل ان يكون نكديًا الى 
درجة ان يرفع السّماعة ليقول لسلمان وأردرغان : األسد باٍق، أم 
انه اراد ان يبلغهما فتح باب التسوية السلمية وان األسد ذاهب 

وانتهى؟
ال يحتاج الجواب الى تفكير: األسد سيتنحى، وبوتين أراد 

قبل وضع عملية التسوية السياسية على طاولة المفاوضات في 
لقاء وزراء خارجية أميركا وروسيا والسعودية، ان يحفظ نوعًا من 
اللياقة مع حليفه السوري فيتفاهم معه على التنحي، لئال يأتي 
األمر عبر لقاء رباعي في فيينا يتبعه لقاء خماسي دعا اليه جون 

كيري!
حتى طهران تعرف ان حليفها األسد سيتنحى، والدليل 

أنه حين تتسع االعالنات الدولية التي توافق على بقائه لفترة 
انتقالية وآخرها من السعودية وتركيا، وقبل ان ينتهي لقاء 
بوتين واالسد، كان حسين أمير عبد اللهيان يبلغ صحيفة 

"الغارديان" ان ايران ال تعمل على ابقاء االسد في السلطة الى 
األبد كرئيس... وانه سيكون له دور في أي عملية سياسية!

مفهوم، سيكون له دور انتقالي بما يعني انه بدأ فور عودته 
من موسكو بحزم حقائبه، التي سيحتاج اليها قرب قصر بوتين 

األسطوري في براسكوفيفكا على شاطئ البحر األسود... 
والرحمة للسوريين أحياء وأمواتًا!

rajeh.khoury@annahar.com.lb / Twiter@khouryrajeh

في ضوء النهار
راجح الخوري

)و ص ف، رويترز(

ق������ال م����دي����ر "ال����م����رص����د ال����س����وري 
لحقوق االنسان" رامي عبد الرحمن 
ال���ذي يتخذ ل��ن��دن م��ق��را ل���ه: "قتل 
14 م��دن��ي��ا ب��ي��ن��ه��م س��ت��ة أ اط��ف��ال 
ب��ري��ف حمص  م��دي��ن��ة تلبيسة  ف��ي 
الشمالي جراء ثالث غارات لم يعرف 
م���ا اذا ك���ان���ت م���ن ط���ائ���رات ح��رب��ي��ة 

تابعة لقوات النظام أم روسية".
وت��س��ي��ط��ر ال��ف��ص��ائ��ل ال��م��ق��ات��ل��ة 
ع�����ام 2012،  م���ن���ذ  ت��ل��ب��ي��س��ة  ع���ل���ى 
وفشلت كل محاوالت قوات النظام 
الس���ت���ع���ادت���ه���ا م����������ذذاك. وت��ك��م��ن 
أهميتها في انها تقع على الطريق 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ب��ي��ن م��دي��ن��ت��ي حمص 

وحماه في وسط البالد.
وت��خ��ض��ع م��دي��ن��ة ح��م��اه لسيطرة 
ق����������وات ال�����ن�����ظ�����ام ال�����ت�����ي ت��س��ي��ط��ر 
اي���ض���ا ع��ل��ى م��دي��ن��ة ح���م���ص، م��رك��ز 
ال��م��ح��اف��ظ��ة، ب��اس��ت��ث��ن��اء ح���ي ال��وع��ر 

المحاصر.
وب������دأت ق�����وات ال��ن��ظ��ام ب��إس��ن��اد 
ج��وي روس���ي هجوما ب��ري��ا ف��ي ريف 
ف���ي 15 تشرين  ال��ش��م��ال��ي  ح��م��ص 
االول في محاولة لقطع طرق امداد 

الفصائل بين المحافظتين.
وت��ش��ن م��وس��ك��و م��ن��ذ 30 اي��ل��ول 
غ�������ارات ج���وي���ة ف����ي س����وري����ا ت��ق��ول 
إن����ه����ا ت���س���ت���ه���دف "ال���م���ج���م���وع���ات 
ال���غ���رب يتهمها  ل��ك��ن  االره���اب���ي���ة"، 
ب��ع��دم ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى "داع�����ش" بل 
اس����ت����ه����داف ف���ص���ائ���ل ال���م���ع���ارض���ة 
ي��ص��ن��ف بعضها في  ال��ت��ي  االخ����رى 

خانة "المعتدلة".
وت�����ح�����دث ال����م����رص����د ع�����ن م��ق��ت��ل 
م��دن��ي��ًا   151 ب��ي��ن��ه��م  ش��خ��ص��ا   446
الروسية في  الجوية  ال��غ��ارات  ج��راء 

الماضي.  الشهر  نهاية  منذ  سوريا 
القتلى المدنيين  وأوض��ح ان "بين 
م���رأة"، فيما يتوزع  38 طفال و35 
ال��ق��ت��ل��ى ف����ي ص���ف���وف ال��م��ق��ات��ل��ي��ن 
بين   295 االجمالي  عددهم  البالغ 
ال��ف��ص��ائ��ل و31  م���ن  م��ق��ات��اًل   189"
على االقل من جبهة النصرة )ذراع 
القاعدة في سوريا( مقابل  تنظيم 
75 م���ق���ات���ال م����ن ت��ن��ظ��ي��م ال����دول����ة 

االسالمية".
وفي شمال البالد أحصى المرصد 
"م���ق���ت���ل س���ب���ع���ة م���دن���ي���ي���ن ي��ب��ن��ه��م 
طفالن باالضافة الى 11 عنصرا من 
نتيجة  االسالمية"،  الدولة  تنظيم 
اكثر من عشر غارات جوية "نفذتها 
طائرات حربية يعتقد انها روسية" 
تابعة  مناطق ومقار  الخميس على 
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م ف���ي م��دي��ن��ة ال���رق���ة، أب���رز 

معاقل التنظيم في سوريا.
ال��ت��ي تشنها  ال���غ���ارات  وت��ش��م��ل 
م���وس���ك���و م���ح���اف���ظ���ة ال�����رق�����ة، ال��ت��ي 
الدولي  االئتالف  ايضا  يستهدفها 
ال����ذي ت���ق���وده ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة 

بغارات منذ ايلول 2014.
وف����ي م��ح��اف��ظ��ة ال���الذق���ي���ة اع��ل��ن 
الحربية  الطائرات  "تنفيذ  المرصد 
غ��ارات  الصباح سبع  منذ  ال��روس��ي��ة 
ع���ل���ى االق�������ل ف����ي م��ن��ط��ق��ة س��ل��م��ى 
االك���راد" وهي  ف��ي جبل  ومحيطها 
وج��ود  فيها  يتركز  ال��ت��ي  المناطق 

الفصائل المقاتلة.
ال���روس���ي���ة  ال����ط����ائ����رات  وق������ال ان 
ش���ن���ت غ�������ارات ج���وي���ة اس��ت��ه��دف��ت 
م��ن��اط��ق ف���ي ري���ف ح��ل��ب ال��ج��ن��وب��ي، 
ح��ي��ث ت��س��ت��م��ر االش���ت���ب���اك���ات منذ 
اس���ب���وع ب��ي��ن ال��ف��ص��ائ��ل ال��م��ق��ات��ل��ة 
واالسالمية من جهة وقوات النظام 

من جهة اخرى على محاور عدة.

وف���������ي ري���������ف ح�����ل�����ب ال����ج����ن����وب����ي 
ال����ش����رق����ي، أك������د ال����م����رص����د ت��م��ك��ن 
داع����ش م��ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى طريق 
الشريان  يعد  ال��ذي  اث��ري��ا،  خناصر 
الوحيد يبن مناطق سيطرة النظام 
في مدينة حلب ومناطق سيطرته 
في جنوب سوريا ووسطها وغربها.

وق�������ال ع���ب���د ال����رح����م����ن: "ت��م��ك��ن 
ال��ت��ن��ظ��ي��م م���ن ق��ط��ع ط���ري���ق ام����داد 
 12 على  اذ سيطر  للنظام،  حيوية 
كيلومترا منها قبل أن يتراجع، وال 
تراوح  بمسافة  ي��زال يحتفظ حاليا 
ب���ي���ن خ��م��س��ة وس���ت���ة ك��ي��ل��وم��ت��رات 
ع��ل��ى االق�����ل". واش����ار ال��م��رص��د ال��ى 
اش����ت����ب����اك����ات ع���ن���ي���ف���ة ب���ي���ن ق�����وات 
النظام و"داعش" على هذه الطريق 
التي تربط حلب بمحافظتي حمص 
وح���م���اه، ت��زام��ن��ا م���ع غ�����ارات روس��ي��ة 

كثيفة على مناطق االشتباك.
وأح����ص����ى ع���ب���د ال���رح���م���ن ن��ت��ي��ج��ة 
تنظيم  م��ن  قتيال   16 االشتباكات 
ق��ت��ي��ال  و30  االس����الم����ي����ة  ال�����دول�����ة 
وجريحا في صفوف قوات النظام".

وأق������ر م���ص���در ع���س���ك���ري س����وري 
لتنظيم  هجوم  اث��ر  الطريق  ب�"قطع 
داع��������ش"، م���ش���ي���را ال�����ى "ان���س���ح���اب 
وح�����دات ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ي��ش ال���س���وري 

م���ن س���ت ن���ق���اط م��ح��ي��ط��ة ب��م��ن��اط��ق 
الهجوم الى حين وصول التعزيزات 
ال���ع���س���ك���ري���ة". وق������ال ان "ج���واج���ز 
ال���ط���ري���ق  اآلن  اق����ف����ل����ت  ال����ج����ي����ش 
حرصا  اث��ري��ا  السلمية  ال��ى  المؤدية 
تعرض  ب��ع��د  المدنيين  ح��ي��اة  ع��ل��ى 

الطريق للقنص".

وت����ب����ن����ى "داع�������������ش" ف������ي ب���ي���ان 
ت��داول��ت��ه ح��س��اب��ات ج��ه��ادي��ة "قطع 
ط���ري���ق ام�������داد ال���ن���ظ���ام ال��ن��ص��ي��ري 
ال���ى والي���ة ح��ل��ب"، م��ش��ي��رًا ال���ى أن��ه 
ثمانية  على  السيطرة  م��ن  "تمكن 
ح����واج����ز" ف����ي ع��م��ل��ي��ة ب������دأت ف��ج��ر 
ال��ج��م��ع��ة ب��ع��م��ل��ي��ت��ي��ن ان��ت��ح��اري��ت��ي��ن. 
وش���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م ه��ج��م��ات��ه آت��ي��ا من 
شرق بلدة خناصر التي هي في يد 

النظام.

مقتل حراس نجاد
وك���ال���ة  أوردت  ط�����ه�����ران،  وف�����ي 
"ف����ارس" االي��ران��ي��ة ش��ب��ه الرسمية 
لألنباء ان حارسا شخصيا للرئيس 
االي���ران���ي ال��س��اب��ق م��ح��م��ود أح��م��دي 
ن��ج��اد ق��ت��ل ف��ي س��وري��ا بينما ك��ان 
ق��رب مدينة  م��زار ديني  يدافع عن 
عبدالله  "استشهد  وق��ال��ت:  حلب. 
ب����اق����ري ن����ي����اراك����ي – ال��������ذي  ك���ان 
ل���ف���ت���رة ح����ارس����ا ل���ل���رئ���ي���س م��ح��م��ود 
أح��م��دي ن��ج��اد – ق���رب ح��ل��ب أم��س 
)الخميس(". وأن��ه ك��ان ي��داف��ع عن 
م���زار دي��ن��ي. ول��م ت��ح��دد ال��وك��ال��ة ما 
اذا ك��ان ال��رج��ل ع��ض��وا ف��ي الحرس 

الثوري االيراني.
ايرانيين هذا  ق��ادة  أرب��ع��ة  وقتل 
القتال في سوريا. كما  الشهر في 
الثوري  الحرس  آخ��ر في  قتل قائد 

االيراني في سوريا في حزيران.

موسكو
وف�����ي م���وس���ك���و، ص�����رح ال��ن��اط��ق 
ال��روس��ي��ة ديمتري  ال��رئ��اس��ة  ب��اس��م 
تجد صعوبة  روسيا  بأن  بيسكوف 
ال����ع����ث����ور ع���ل���ى أي م��س��ل��ح��ي��ن  ف�����ي 
معتدلين يمكن ان تعمل معهم في 
العملية  بداية  "منذ  وق��ال:  سوريا. 

سوريا،  ف��ي  ال��روس��ي��ة(  )العسكرية 
أعرب بوتين وغيره من المسؤولين 
ال��روس عن استعدادنا للتعاون مع 
م��ا يسمى ال��م��ع��ارض��ة ال��م��ع��ت��دل��ة... 
نؤكد  ان  علينا  نفسه  الوقت  وف��ي 
أن��ن��ا ل��م نتمكن م��ن ال��ع��ث��ور على ما 

يسمى المعارضة المعتدلة".
والح��������ظ أن������ه "ل���ي���س���ت ه���ن���اك، 
وي���ا ل��ألس��ف، ق���وة م��رك��زي��ة واح���دة 
وان  م���ع���ه���ا".  ن���ت���ع���اون  ان  ي��م��ك��ن 
"جميع الصعوبات تنبع من ذلك". 
ل��م يتمكن زم��الؤن��ا االم��ي��رك��ي��ون او 
او غيرهم، ويا لألسف،  االوروبيون 
م������ن م����س����اع����دت����ن����ا ع����ل����ى ال���ت���ع���رف 

عليهم".
ال���ى ذل����ك، ق���ال وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
ال������روس������ي س����ي����رغ����ي الف����������روف ف��ي 
ت��ص��ري��ح��ات ب��ث��ت��ه��ا ق��ن��اة روس���ي���ا – 
روس��ي��ا  جيشي  ان  للتلفزيون   24
ت��ن��س��ي��ق  ع����ل����ى  ات����ف����ق����ا  واالردن 
ت��ح��رك��ات��ه��م��ا ال��ع��س��ك��ري��ة ف���ي ش��أن 
عمل  "آلية  اقامة  من طريق  سوريا 
خ����اص����ة" ف����ي ال���ع���اص���م���ة االردن����ي����ة 
ع���م���ان. وأع������رب ع���ن اع���ت���ق���اده "أن 
بلدانا اخرى تشارك في الحرب ضد 
االره��اب قد تنضم ال��ى ه��ذه اآللية 

ايضا".

"داعش" قطع طريق إمداد رئيسيًا للقوات النظامية إلى مدينة حلب
غارات روسية على حمص واتفاق موسكو وعمان على تنسيق عسكري

قتل 14 مدنيا على االقل في غارات 
جوية استهدفت حمص الخاضعة لسيطرة 
الفصائل المقاتلة في وسط سوريا، ولم 
يعرف ما اذا كانت شنتها طائرات تابعة 

للنظام أو روسية، فيما تمكن تنظيم 
"الدولة االسالمية" )داعش( من قطع 
طريق حيوي لقوات النظام في شمال 

البالد، تستخدمه لنقل امداداتها من 
وسط البالد الى مناطق سيطرتها في 

مدينة حلب.

)أ ب( ناقلة جند تتبعها دبابة للجيش السوري في ضاحية حرستا بدمشق الخميس.  

العالقات البحرية الصينية - األميركية "يف أفضل مراحلها"

)رويترز(

قال قائد البحرية الصينية وو شينغ لي لوفد عسكري أميركي 
زائر إن العالقات بين البحرية الصينية والبحرية األميركية في 

"أفضل مراحلها على مر التاريخ"، بينما يبحث البلدان في إجراء 
عمليات لحرية المالحة على مسافة أقل من 12 مياًل بحريًا من 
جزر صناعية بنتها الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع 

عليه.
وأفادت الصحيفة الرسمية لجيش التحرير الشعبي الصيني أن 
بيجينغ وواشنطن تعمالن بجد لزيادة التعاون العسكري واجراء 

مناورات مشتركة واالتفاق على قواعد في شأن المواجهات 
البحرية والجوية. 

وقال وو: "في الوقت الراهن، إن العالقات بين البحريتين 
الصينية واألميركية في أفضل مراحلها على مر التاريخ. 

التعامالت واالتصاالت اكثر ثقة وفاعلية"، لكن ذلك لم يكن 
سهاًل بل نتاج العمل الجدي من الجانبين.

موريتانيا تنفي إرسال قوات إلى اليمن

)أ ش أ(

نفى الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد األمين ولد الشيخ 
وجود معلومات رسمية عن إرسال جنود موريتانيين إلى اليمن 

للقتال في صفوف قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
تخذ ذلك، 

ُ
وقال :"ليس هنالك قرار رسمي في هذا الشأن، وإذا ا

سنخبركم به في الوقت المناسب".
وكان يرد على تقارير عن إمكان ارسال قوات عسكرية موريتانية 

للمشاركة في العملية في اليمن.

"ويكيليكس" تنشر وثائق أميركية جديدة

)و ص ف(

نشرت منظمة "ويكيليكس" دفعة جديدة من الوثائق، بينها 
الئحة بجهات االتصال، أسماء وعناوين بريدية وهاتفية، 
يعتقد انها حصلت عليها من البريد االلكتروني الشخصي 

لمدير وكالة االستخبارات المركزية االميركية "سي آي إي" 
جون برينان بعد تعرضه للقرصنة. 

ويعود تاريخها إلى عامي 2007 و2008، وهي ال تتضمن 
معلومات تهدد األمن القومي أو تشكل خطرًا على المسيرة 

لبرينان.  المهنية 
وكان في تلك الفترة يعمل في القطاع الخاص بعدما ترك 
وكالة االستخبارات المركزية حيث عمل ربع قرن بين عامي 
1980 و2005. وعام 2009 عمل برينان في البيت االبيض 

حتى 2013، عندما عاد الى الوكالة، ولكن ليتولى إدارتها هذه 
المرة. ولم توضح "ويكيليكس" حجم الوثائق التي حصلت 
عليها، لكنها قالت إنها ستنشرها على دفعات "خالل االيام 

المقبلة".

أمن وقضاء

 تعز مدينة محاصرة ومنكوبة إنسانيًا
ومقتل 20 من الحوثيين يف مواجهات

العراق لم يكن على علم بعملية الحويجة
ومنّسق أميركي جديد للحملة على "داعش"

للحكومة  م��وال��ي��ة  ق����وات  أع��ل��ن��ت 
ع��ل��ى  م����ق����ات����اًل   20 أن  ال���ي���م���ن���ي���ة 
األق�������ل م����ن ال���ح���وث���ي���ي���ن س��ق��ط��وا 
ف��ي اش��ت��ب��اك��ات ض��اري��ة ف��ي تعز، 
ث���ال���ث���ة ك���ب���رى ال����م����دن ال��ي��م��ن��ي��ة، 
غداة قصفها بالصواريخ. غير أن 
القتال العنيف المستمر منذ أيام 
على  ش��خ��ص��ًا   71 بمقتل  ت��س��ب��ب 

األقل، بينهم 11 مدنيًا.
وش�����ه�����دت ت���ع���ز ال����ت����ي ت��ع��ت��ب��ر 
دم���ارًا  لليمن  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��اص��م��ة 
شديدًا منذ صارت ميدان معركة 
رئيسيًا في الصراع بين  الحكومة 
وال��ح��وث��ي��ي��ن وان��ق��س��م��ت م��ي��دان��ي��ًا 

الجانبين. بين 
وأك���������د ق���������ادة ق���������وات م���وال���ي���ة 
ل��ل��رئ��ي��س ع��ب��درب��ه م��ن��ص��ور ه��ادي 
مقتل 20 حوثيًا ومواليًا للرئيس 
اليمني سابقًا علي عبدالله صالح 

على األقل في تعز. 
وف����ي إح���ص���اء ل��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة 
ل��ل��ص��ل��ي��ب األح���م���ر اس���ت���ن���ادًا ال��ى 
ب�����ي�����ان�����ات م������ن ال���م���س���ت���ش���ف���ي���ات 
ال����م����ح����ل����ي����ة وم�������ص�������ادر ال���ل���ج���ن���ة، 
وال��ق��ص��ف  ال���ج���وي���ة  ال�����غ�����ارات  أن 
ال��ع��ش��وائ��ي ع��ل��ى ال��م��دن��ي��ي��ن في 
األربعاء شخصًا وأصاب  تعز قتل 
وق������ال  ب�������ج�������روح.  آخ������ري������ن   140
أنطوان  اليمن  في  البعثة  رئيس 
غ���ران���د إن "ال���وض���ع ف���ي ت��ع��ز م��زر 
ج����دًا، ح��ت��ى ب��م��ق��اي��ي��س ال��ظ��روف 
وسط  اليمن،  تعم  التي  المروعة 
المستشفيات  نصف  نحو  إقفال 
وت��دف��ق ج��رح��ى ف��ي ح��اج��ة ماسة 
القتال  أن  ال���ع���الج". وأوض����ح  ال���ى 
ال���ى  ال��م��ت��ص��اع��د ف����ي ت���ع���ز  أدى 
ت���ده���ور االوض������اع ف��ي��ه��ا وت��س��ب��ب 
ب��إق��ف��ال ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات ون��ق��ص 

ش���دي���د ف����ي األدوي���������ة واألغ����ذي����ة 
وال��م��ي��اه وال��وق��ود. وأض���اف: "منذ 
خ���م���س���ة أس����اب����ي����ع ون����ح����ن ن��ط��ل��ب 
م��ن األط�����راف ال��م��ع��ن��ي��ي��ن ال��س��م��اح 
ب��ت��س��ل��ي��م أدوي��������ة ض�����روري�����ة ال���ى 
ف��ائ��دة،  دون  ال��ث��ورة،  مستشفى 
وه�������ذه ال���ش���ح���ن���ة ض�����روري�����ة ج���دًا 
إلن��ق��اذ ح��ي��اة ال���ن���اس، إذ ال ي��زال 
م���ن ال��ص��ع��ب ج���دًا إدخ����ال ال��م��واد 
األس���اس���ي���ة إل����ى ال���م���دي���ن���ة ح��ي��ث 
وأب��دى  مقلق".  اإلنساني  ال��وض��ع 
على  المفروضة  القيود  من  قلقه 
ح��رك��ة دخ����ول ال��س��ل��ع األس��اس��ي��ة 
الى اليمن وتوزيعها داخل البلد.

م��ح��اف��ظ��ة  ف���ي  أش���خ���اص  وروى 
ط�����ائ�����رات  أن  ال���ش���م���ال���ي���ة  ح����ج����ة 
االئ����ت����الف ال���ع���رب���ي ال�����ذي ت��ق��وده 
السعودية قصفت جزيرة صغيرة 
ف����ي ال���ب���ح���ر األح����م����ر ق�����رب م��ي��ن��اء 

ميدي، فقتلت عشرة صيادين.

السامية  ال��م��ف��وض��ي��ة  وات��ه��م��ت 
ل��ألم��م ال��م��ت��ح��دة ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان 
التفتيش  حواجز  عبر  الحوثيين، 
ال��ت��ي ي��ق��ي��م��ون��ه��ا، ب���زي���ادة ال��وض��ع 
اإلنساني تعقيدًا، فهم "يقيدون 
طرق  وي��ع��وق��ون  المدنيين  حركة 
ال��ع��اص��م��ة صنعاء  اإلم�����دادات م��ن 
وم����رف����أ ع�����دن وأن����ح����اء أخ������رى م��ن 
ال���ي���م���ن". وج����اء ف���ي ب��ي��ان ل��ه��ا أن 
ال��م��دن��ي��ي��ن وال��ت��ج��ار ُي��م��ن��ع��ون من 
إل��ى تعز،  ال��م��واد األس��اس��ي��ة  نقل 
ب��م��ا ف���ي ذل����ك ال���م���ي���اه وال���ف���واك���ه 
المياه  سعر  ارتفع  وق��د  والخضر، 
األس��ب��وع  المئة  ف��ي   300 بنسبة 
الماضي. أضف أن النظام الصحي 
ف�����ي ت���ع���ز ع���ل���ى وش������ك االن���ه���ي���ار 
وغ��رق��ت ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��خ��اص��ة 

والجرحى". بالقتلى 
ش��خ��ص   5400 أن  وي���ع���ت���ق���د 

قتلوا في اليمن منذ آذار.

)و ص ف، رويترز، أ ب(

الدفاع  وزارة  باسم  الناطق  كشف 
ابرهيم  تحسين  العميد  ال��ع��راق��ي��ة 
ل���م ت��ك��ن على  ال��������وزارة  ص�����ادق أن 
األميركية  العسكرية  بالعملية  علم 
أن��ق��ذت  ال��ت��ي  المشتركة  ال��ك��ردي��ة 
ت��ن��ظ��ي��م  ي���ح���ت���ج���زه���م  69 س��ج��ي��ن��ًا 

"الدولة االسالمية" في الحويجة.
وسائل  م��ن  بها  :"سمعنا  وق���ال 
اإلع��الم، ول��م يكن لدينا علم بها"، 
الذين قاموا بها هم  أن  إل��ى  مشيرًا 
ج���ن���ود أم��ي��رك��ي��ون وم��ق��ات��ل��ون من 
ال��ب��ش��م��رك��ة ال���ك���ردي���ة. وأض�����اف أن 
مع  اجتمعوا  ال����وزراة  ف��ي  مسؤولين 
م��م��ث��ل��ي��ن ل��الئ��ت��الف ال���دول���ي ال���ذي 
تقوده الواليات المتحدة في بغداد 
العملية،  عن  المزيد  لمعرفة  أم��س 
وه�����ي ال����غ����ارة األه������م ض����د م��ق��ات��ل��ي 

"الدولة االسالمية" في أشهر.
وأف��������ادت ال���ت���ق���اري���ر األول����ي����ة أن 
عملية الخميس قرب بلدة الحويجة 
ح�����ررت ره���ائ���ن م���ن األك��������راد، لكن 
مسؤولين أوضحوا في وق��ت الحق 
بينهم  ع��رب��ًا،  ك��ان��وا  المحتجزين  أن 
ن���ح���و 20 م����ن أف�������راد ق������وات االم����ن 
ال���ع���راق���ي���ة، إل�����ى س���ك���ان م��ح��ل��ي��ي��ن 
االسالمية"  "ال��دول��ة  من  ومقاتلين 

اتهمهم التنظيم بالتجسس. 
وق����������ال م������س������ؤول أم�����ي�����رك�����ي إن 
السجناء كانوا سيتعرضون لإلعدام 
ف��ج��رًا، حتى أن��ه��م وض��ع��وا ف��ي أرب��ع 

مقابر جماعية.
ال���ح���وي���ج���ة  س����ك����ان  أح������د  وروى 
أن "م���س���ؤول "داع������ش" )"ال���دول���ة 
اإلس����الم����ي����ة( ف����ي ال���ق���ري���ة اع��ت��ق��ل 
ال���ى ج��ان��ب ال��م��س��ؤول ال��ع��س��ك��ري، 
وق��ت��ل ع��دد غير م��ح��دد م��ن عناصر 

التنظيم".
وف����ي زي����ارت����ه األخ����ي����رة ل��ل��ع��راق، 
ط�����ال�����ب رئ�����ي�����س ه����ي����ئ����ة االرك����������ان 
األميركية المشتركة الجنرال جوزف 
دنفورد بتغييرات في هيكل األمن 
ال��م��ج��زأ ف��ي ال���ع���راق. ف��ق��وات األم��ن 
حاليا مقسمة، ولها قادة مختلفون 
المتحدة  ال���والي���ات  م��ع  ي��ت��ح��دث��ون 
والفصائل  العراقي  الجيش  باسم 
ال��م��س��ل��ح��ة ال���ت���اب���ع���ة ل����ه وال���ش���رط���ة 

وقوات البشمركة.
وام����ت����ن����ع ن����اط����ق ب����اس����م وك����ال����ة 
األميركية  المركزية  االس��ت��خ��ب��ارات 
على  ال��ت��ع��ل��ي��ق  ع���ن  إي"  آي  "س����ي 
م��ا ت����ردد م��ن أن ال��ره��ائ��ن ال��م��ح��ررة 
ل���ه���ا ص�����الت ب���������اإلدارة األم���ي���رك���ي���ة. 
وك���ذل���ك ن��ف��ى ن���اط���ق ب���اس���م وزارة 
أن  "البنتاغون"  األميركية  ال��دف��اع 
في  تغييرًا   تمثل  العملية  ت��ك��ون 
الحرب  ف��ي  األميركية  التكتيكات 
على "الدولة االسالمية"، فالواليات 
المتحدة "ليست في مهمة قتالية 

ف��ي ال���ع���راق"، م��ش��ي��رًا إل���ى أن وزي��ر 
ال��ذي امر  الدفاع آشتون كارتر هو 
"إخطار"  تم  وقد  العملية،  بتنفيذ 

البيت االبيض بها.
وأعلن "البنتاغون" اسم الجندي 
األميركي الذي سقط في العملية، 
وُعلم أنه السرجنت جوشوا إل. ويلر 
من مدينة روالند بوالية أوكالهوما 
وع��م��ره 39 سنة. وق��د ك��ان ملحقًا 
في  الخاصة  العمليات  قيادة  بمقر 
الجيش األم��ي��رك��ي ف��ي ف���ورت ب��راغ 
ودخ��ل  الشمالية.  كارولينا  ب��والي��ة 
إل��ى  ع����ام 1995 وان���ض���م  ال��ج��ي��ش 
قيادة العمليات الخاصة عام 2004 
وشارك 11 مرة في عمليات قتالية 

في العراق وأفغانستان.
إل���ى ذل����ك، ع��ي��ن ال��رئ��ي��س ب���اراك 
أوباما الجمعة بريت ماكغورك، وهو 
خ��ب��ي��ر ف���ي ال���ع���راق، م���وف���دًا ج��دي��دًا 
ل��ت��ن��س��ي��ق ال���ح���م���ل���ة ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م 
للجنرال  خلفًا  االسالمية"،  "الدولة 

جون آلن.

مقاتل موال للقوات الحكومية اليمنية ينتحب فوق جثة رفيق له قضى متأثرًا 
)رويترز( بجروحه في قتال الحوثيين في تعز.  

عند  االسالمية"  "الدولة  تنظيم  مقاتلي  لمطاردة  عملية  خالل  عراقيون  جنود 
)أ ب( مصفاة بيجي شمال بغداد أمس.  

روسيا تجد صعوبة 
في العثور على المعارضة 

المقبولة في سوريا
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مهى شعيب
مديرة "مركز الدراسات اللبنانية"

ت��م رص��د م��ا ي��ت��ج��اوز 300 مليون 
دوالر م��ن ه��ب��ات وق����روض دول��ي��ة 
���ة. وت��رت��ك��ز خطة 

ّ
ل��ت��م��وي��ل ال���خ���ط

ال�����ع�����ام 2010  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر 
ال���م���ح���اور  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى   2015  -
الوطنّية  لإلستراتيجّية  الخمسة 
ل��ل��ت��رب��ي��ة وال���ت���ع���ل���ي���م وه������ي: أوال، 
تعليم متوافر على أساس تكافؤ 
ال����ف����رص، وم�����ن ب���رام���ج���ه: ت��ع��م��ي��م 
المتابعة  رياض األطفال، وتأمين 
والنجاح ، وتأمين البنى التحتية . 
ثانيا، تعليم جيد النوعية يساهم 
وتطوير  المعرفة  مجتمع  بناء  في 
ال��م��ن��اه��ج. ث��ال��ث��ا، ت��ع��ل��ي��م ي��س��اه��م 
ف���ي االن����دم����اج م���ن خ����ال ال��ت��رب��ي��ة 
تعليم  وراب����ع����ًا،  ال���م���واط���ن���ة.  ع��ل��ى 
االقتصادية  التنمية  ف��ي  يساهم 
المعلومات  تكنولوجيا  خ��ال  من 
واإلط�����������ار ال����وط����ن����ي ل���ل���م���ؤه���ات. 
ب���إدارة  ال��خ��ام��س  ال��م��ح��ور  ويتعلق 
ال���ت���ط���وي���ر  أي  ال����ت����رب����وي  ال�����ش�����أن 
هذه  بأن  ومما الشك  المؤسسي. 
للكثير  تستجيب  االستراتيجية 
م��ن اح��ت��ي��اج��ات وأول���ي���ات تطوير 
قطاع التربية والتعليم في لبنان. 
ثاثة  تعاقب  الخطة،  إق��رار  ومنذ 
منيمنة،  الدكتور حسن  وزراء هم 
وال��دك��ت��ورح��س��ان دي����اب وال���وزي���ر 
ورئيسة  صعب  بو  إلياس  الحالي 
واالنماء  للبحوث  التربوي  المركز 
ل��ي��ل��ى مليحة  ال��س��اب��ق��ة ال��دك��ت��ورة 
ف��ي��اض ال��ت��ي واك��ب��ت ه��ذه الخطة 

الكثر من اربع سنوات. 
خ����م����س����ة اع������������وام م����ض����ت ع��ل��ى 
تطوير االستراتيجية وقد صرفت 
ل��ه��ا األم�������وال وت���راك���م���ت ال���دي���ون 
ال��ذي  ي��وم االستحقاق، فما  وج��اء 

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  أن��ج��زت��ه 
الماضية؟  الخمسة  األع���وام  خ��ال 
ب 

ّ
يتطل نجاحها  م��دى  تقويم  ان 

المساحة  ي��ت��ع��ّدى  م��ط��واًل  ت��ق��ري��رًا 
ال��م��ت��اح��ة ل��دي��ن��ا ف��ي ه���ذا ال��م��ق��ال، 
��ط 

ّ
ول��ك��ّن��ن��ي س��أك��ت��ف��ي ب����أن أس��ل
الضوء على بعض المؤشرات. 

ف��م��ن��ذ ان���ط���اق االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
تّم تطوير مناهج جديدة لرياض 
التعليم  م���ّدة  األط��ف��ال واص��ب��ح��ت 
ف��ي��ه��ا ث����اث س���ن���وات ع���وض���ا ع��ن 
ال���س���ن���ت���ي���ن، وص����������درت م���ع���اي���ي���ر 
��م��ي ه��ذه 

ّ
ج���دي���دة ل��ت��وظ��ي��ف م��ع��ل

ال���م���رح���ل���ة. وُرف��������ع س����ن ال��ت��ع��ل��ي��م 
اإللزامي الى 15 عاما، وألغي نظام 
ال���ت���رف���ي���ع ال��ت��ل��ق��ائ��ي ف����ي ال��ح��ل��ق��ة 
االول������ى وذل�����ك ل��م��ع��ال��ج��ة ال��ن��س��ب 
ال��م��رت��ف��ع��ة ل��ل��ت��أخ��ر ال��م��درس��ي في 
ال��ح��ل��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة )وي��س��ت��غ��رب هنا 
مع  للتعامل  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ه���ذه 
ال���ت���أخ���ر ال���م���درس���ي وال����ت����ي ت��ع��زو 
رسوب التمليذ التلميذ الى قصور 
ل��دي��ه ب���دال م��ن تحميل ال��م��درس��ة 
المسؤولية(.  التعليمي  وطاقمها 
اللجان  من  تّم تأسيس عدد  كما 

تعنى بأولوّيات اإلستراتيجية. 
ب���ع���ض  راج������ع������ن������ا  م�������ا  اذا  أم���������ا 
ال��م��ؤش��رات ال���ص���ادرة ع��ن ال��م��رك��ز 
ل��ل��ب��ح��وث واالن���م���اء فاننا  ال��ت��رب��وي 
ع���ل���ى  االق�������ب�������ال  ح����ج����م  ان  ن����ج����د 
ال���م���درس���ة ال���رس���م���ّي���ة ل����م ي��ش��ه��د 
أّي ت��ح��ّس��ن م��ن��ذ ب���دء ال��ع��م��ل على 
ت��ن��ف��ي��ذ االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ج��دي��دة 
ب���ل ان����ه ش��ه��د ان��خ��ف��اض��ا م��ت��زاي��دا 
من قبل اللبنانيين بلغ ذروته في 
من  وب���ال���رغ���م   .2015-2014 ع����ام 
ب��ارزة  أهمّية  المبكر  التعليم  إي��اء 
المسجلين  االط��ف��ال  نسبة  بلغت 
ف��ي ري���اض االط���ف���ال ف��ي ال��ق��ط��اع 
الرسمي 22% من مجمل االطفال 

الخاصة  المدارس  في  المسجلين 
العام  المجانية في  المجانية وغير 
في  ب���%20  مقارنة   2014-2013
عام 2009-2010، أي بزيادة %2 
مؤشرات  ال��ى  بالنسبة  أّم��ا  فقط. 
��ر ال��م��درس��ي ف��ي ال��م��دارس 

ّ
ال��ت��أخ

ال�����رس�����م�����ّي�����ة وال������ت������ي ك�����ان�����ت م��ن 
وجمعت  االستراتيجّية  أول��وّي��ات 
لها التبرعات من االتحاد االوروبي 
والذي  المدرسي  التأخر  لمعالجة 
ه��و االع��ل��ى ف��ي ال��ش��م��ال وال��ب��ق��اع، 
ن���ج���د ان ه�����ذه ال���ن���س���ب اي���ض���ا ل��م 
ت��ت��ح��س��ن ف���ي ال��ح��ل��ق��ت��ي��ن االول����ى 
من  النسبة  ارتفعت  ب��ل  والثانية 
ال���ى   2010-2009 ف����ي   %39
 

ّ
إال  .2014-2013 ف�����ي   %42
ان��خ��ف��ض��ت في  ال��ت��أخ��ر  أّن ن��س��ب��ة 
 %59 من  الثالثة  الحلقتةالحلقة 
في  ال����ى%55   2010-2009 ف��ي 
تزال  ال  نسبة  وه��ي   2014-2013
مرتفعة جدا. وهنا يجب ان نلحظ 
ان ه���ذه ال��ن��س��ب ت��غ��ف��ل االط��ف��ال 
قبل  المدرسة  من  تسربوا  الذين 
بلوغهم العمر االلزامي للتعليم اي 

15 عاما. 
أّم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ع���دد ال���م���دارس 
�������ه وب���ال���رغ���م 

ّ
ال����رس����م����ّي����ة ف���ن���ج���د أن

م���ن ت��رك��ي��ز االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة على 
ت����ع����زي����ز ف�������رص ال�����ح�����ص�����ول ع��ل��ى 
التي  المناطق  في  خاّصة  التعليم 
الرسمية  ال��م��دارس  فيها  تشهد 
اكتظاظا، وهي المناطق المعروفة 
نسبة  وارت��ف��اع  بحرمانها  تاريخيا 
ال��م��ح��دود  ال���دخ���ل  وذوي  ال��ف��ق��ر 
والجنوب  والبقاع  عكار  اي  فيها، 

وضواحي بيروت الكبرى، نجد أّن 
والخاّصة  الرسمّية  المدارس  عدد 
ال���م���ج���ان���ّي���ة ان���خ���ف���ض ف����ي ج��م��ي��ع 
المحافظات مقابل ارتفاع طفيف 
لعدد المدارس الخاصة في لبنان. 
على  الطلب  استمرار  من  وبالرغم 
ال��رس��م��ّي��ة ف���ي منطقة  ال���م���دارس 
لبنان الشمالي، لم يتم استحداث 
أك���ث���ر م���ن م���درس���ة واح������دة فقط 

وفق احصاءات المركز التربوي. 
زادت دي���ون ل��ب��ن��ان ول���م ت���زداد 
حظوظ أبناء وبنات عكار والبقاع 
والجنوب حيث االقبال األكبر على 
ال���م���دارس ال��رس��م��ي��ة، ك��م��ا غيرهم 
م���ن ط����اب ل��ب��ن��ان، ف���ي ال��ح��ص��ول 
ع��ل��ى ن��وع��ّي��ة ت��ع��ل��ي��م ج���ّي���دة. اي��ن 
ذه����ب����ت ج���م���ي���ع ه�������ذه األم����������وال؟ 
التربية في  وزارة  تنجح  لم  ولماذا 
تحقيق أهدافها بالرغم من توافر 
اإلمكانات المادّية هذه المّرة؟ من 
هم المسؤولون تجاه ابناء الطبقة 
لها  يزال مكتوب  التي ال  الفقيرة 
ال��م��زي��د م���ن ال��ف��ق��ر وال��ت��ه��م��ي��ش؟ 
ت��س��ت��ح��ي��ل ال��م��ح��اس��ب��ة ف���ي وط��ن 
يتهم  ال  ك��ي  قطبين  بين  مقسم 
أح�����د ب���ال���ك���ي���دي���ة وت���ف���ت���ح اب�����واب 

مغلقة لدى الطرفيين.
زادت دي���ون ل��ي��ن��ان ول���م ت���زداد 
حظوظ أبناء وبنات عكار والبقاع 
والجنوب حيث االقبال األكبر على 
ال���م���دارس ال��رس��م��ي��ة، ك��م��ا غيرهم 
م���ن ط����اب ل��ب��ن��ان، ف���ي ال��ح��ص��ول 
ع��ل��ى ن��وع��ّي��ة ت��ع��ل��ي��م ج���ّي���دة. اي��ن 
ذه����ب����ت ج���م���ي���ع ه�������ذه األم����������وال؟ 
التربية في  وزارة  تنجح  لم  ولماذا 
تحقيق أهدافها بالرغم من توافر 
اإلمكانات المادّية هذه المّرة؟ من 
هم المسؤولون تجاه ابناء الطبقة 
لها  يزال مكتوب  التي ال  الفقيرة 
ال��م��زي��د م���ن ال��ف��ق��ر وال��ت��ه��م��ي��ش؟ 
ت��س��ت��ح��ي��ل ال��م��ح��اس��ب��ة ف���ي وط��ن 
يتهم  ال  ك��ي  قطبين  بين  مقسم 
أح�����د ب���ال���ك���ي���دي���ة وت���ف���ت���ح اب�����واب 

مغلقة لدى الطرفين. 
 وي����ج����ري ال���ح���دي���ث ح���ال���ي���ا ع��ن 
وض��������ع اس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ج����دي����دة 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م س��ت��ت��ط��ل��ب با 
ش����ك ال���م���اي���ي���ن م����ن ال���������دوالرات. 
ال��������ذي ي���ض���م���ن أن ال  ول����ك����ن م�����ا 
تذهب هذه االموال هدرا او تطبق 
لبنان يتلقى  فاعلية ويبقى  بغير 
ال��ق��روض وال��ه��ب��ات ال��ت��ي ال يصل 

منها إلى الطالب إال القليل؟ 

لندن - سليم نصار
كاتب وصحافي لبناني

ح����دث ذل����ك ي����وم 16 ن��ي��س��ان سنة 
1988. في ليل ذل��ك ال��ي��وم، أقلعت 
ط��ائ��رت��ان م��ن م��ط��ار عسكري جنوب 
تل ابيب. األولى من طراز بوينغ 707 
االسرائيلية،  الجوية  للقوات  تابعة 
وعلى متنها إسحق رابين وع��دد من 
والثانية  االس��ت��خ��ب��ارات.  كبار ضباط 
م��ن ال���ط���راز ذات�����ه، وإن��م��ا ت��ن��ق��ل على 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لعملية  ال���ف���ري���ق  م��ت��ن��ه��ا 

تحمل إسمًا مشفرًا هو "السيف".
ل��م��ا دخ��ل��ت ال��ط��ائ��رت��ان ف��ي أج���واء 
تونس، بعد منتصف ليل 17 نيسان، 
ط��ل��ب راب���ي���ن م���ن ق���ائ���د ال���ط���ائ���رة أن 
يستمر في التحليق على علو شاهق 
فوق الفيا التي يسكنها خليل الوزير 

)أبو جهاد(.
وف���ي ال��وق��ت ذات����ه، ك��ان��ت ط��ائ��رة 
ال�����ق�����ي�����ادة ت���ت���ل���ق���ى، ع����ل����ى م����وج����ات 
رادي���و االت��ص��ال م��ع الفريق األرض���ي، 
بها  يقوم  التي  التحركات  تفاصيل 
ال���رج���ل ال��م��س��ت��ه��َدف "أب�����و ج���ه���اد". 
الرسالة األولى أكدت وصول سيارته 
قدمها  التي  المصفحة  المرسيدس 
له ياسر عرفات هدية في يوم زفافه.

وب���م���ا أن ال���ف���ري���ق ال���م���س���ؤول عن 
أجهزة  زرع  ق��د  ك��ان  االغتيال  عملية 
ت��ن��ص��ت ال���ت���ق���اط ح��س��اس��ة ف���ي كل 
زوايا الفيا قبل شهر تقريبًا بواسطة 
عميل محلي، لذلك شوهد أبو جهاد 
بجاء تام على شاشة التقاط الصور. 
ورافقه رابين بنظراته وهو يتوجه الى 
ينتقل  ثم  نجله،  ليقبل  النوم  غرفة 

الى مكتبه في الطابق األرضي.
ع��ق��رب ال��س��اع��ة ف��ي معصم راب��ي��ن 
ك���ان يشير ال���ى ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة و17 
دق��ي��ق��ة. وه��ن��ا ص���رخ داخ����ل ال��ط��ائ��رة 
وتقدمت  بالعبرية.  االن��ط��اق  كلمة 
ف���رق���ة ال���ك���وم���ن���دوس ع����ن ش���اط���ىء 
البحر، يتزعمها الضابط ناهوم ليفي 
)32 سنة( التابع للفرقة الخاصة من 

منظمة "الموساد".
وق�������د ع�������رف ن�����اه�����وم ب���م���غ���ام���رات���ه 
الشرسة، األمر الذي دفع "الموساد" 
الى تكليفه بتنفيذ العمليات الصعبة 
 

َ
بواسطة الفرقة الخاصة. ولكنه قِتل
سنة 2000 عندما قذفته شاحنة عن 
ظهر دراج��ت��ه ال��ن��اري��ة. وق��ال��ت أرملة 
ال��ش��ه��ي��د ان��ت��ص��ار ال���وزي���ر ف���ي حينه 
إن ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى اس��ت��ج��اب 

لصلواتها وخطف روح قاتل زوجها.

بالنسبة  الجريمة  تلك  س��ر  وب��ق��ي 
الس���رائ���ي���ل م��خ��ف��ي��ًا، ط�����وال ع��ش��ري��ن 
س����ن����ة، ال������ى أن ق�������ررت "ي���دي���ع���وت 
ال��ك��ش��ف ع��ن تفاصيلها  اح���رون���وت" 
وخ���ف���اي���اه���ا. وذك��������رت ال����ج����ري����دة أن 
سيارات الوحدة االسرائيلية توقفت 
ع��ل��ى م��س��اف��ة ب��ع��ي��دة م��ن ف��ي��ا خليل 
له  أمنتها  ال��ت��ي  الفيا  ال���وزي���ر. وه���ي 

الدولة التونسية.
ول����م����ا ت����رج����ل ال����ك����وم����ن����دوس م��ن 
زوارق نقلتهم الى الشاطئ من بارجة 
يترنح  ليفي  ن��اه��وم  راح  اسرائيلية، 
مخمورًا على الطريق، وقد تأبط ذراع 
جندي متخفيًا بزي إمرأة. تمامًا مثلما 
ف��ع��ل اي��ه��ود ب����اراك ال����ذي إغ��ت��ال في 
ب��ي��روت ك��م��ال ن��اص��ر وك��م��ال ع���دوان 
وي��وس��ف ال��ن��ج��ار. وال��ط��ري��ف ف��ي تلك 
الليلة أن ليفي كان يتنزه مع الجندي 
المتنكر بزي إمرأة شقراء، وقد حمل 
علبة حلوى كبيرة خبأ فيها مسدسه 

الكاتم للصوت.
ال��ض��ح��ي��ة األول�����ى ك����ان س��ائ��ق أب��و 
ج��ه��اد ال����ذي ش��وه��د ي��ت��ك��ىء ب��رأس��ه 
على مقود السيارة، عندما عاجله أحد 
رجال الكومندوس بطلقة في رأسه 
"بيريته".  ن��وع  من مسدس صامت، 
ع��ن��ص��ر آخ�����ر م���ن ف���رق���ة ال��ق��ت��ل ف��ّج��ر 
قنبلة باستيكية تحت بوابة الحديد 
ال���ذي أح���دث صوتًا  الخارجية، األم���ر 

عند إرتطام البوابة بالدرج الرخامي.
ع��ن��دم��ا أط���ل ح��ارس��ا خليل ال��وزي��ر 
م��ن ب��اب ال��ق��اع��ة للتعرف على سبب 
القرقعة، إذا بالرصاص ينهمر عليهما 
م��ن رش��اش��ات ال��� "ع����وزي". ولما أطل 
ال��م��س��ت��ه��َدف م��ن ب���اب م��ك��ت��ب��ه، رم��اه 
قائد العملية ناهوم ليفي برصاصتين 
إستقرتا في رأسه. ولما هوى مضرجًا 
بدمائه، أطلق على صدره رصاصتين 

بغرض تأكيد الوفاة.
وب��ي��ن��م��ا اس����ت����دار ال��ق��ات��ل ل��ي��غ��ادر 
ال��م��ك��ان، رأى أم ج��ه��اد وه���ي تصرخ 
وتولول مذعورة، وقد حملت طفلها 
القاتل مهددًا  بين ذراعيها. ونهرها 

بأن تعود الى غرفتها حااًل.
ت��ن��ف��ي��ذ عملية  ان���ت���ه���ى  وع���ن���دم���ا 
خلت  الفلسطيني،  ال��ق��ائ��د  اغ��ت��ي��ال 
وعلق  المقتحمين.  م��ن  ح���ااًل  الفيا 
راب�����ي�����ن وه������و ف�����ي ط�����ائ�����رة ال���ق���ي���ادة 
والمراقبة بأن العملية استغرقت 13 
التالي،  ال��ي��وم  ف��ق��ط. وص��ب��اح  ثانية 
جوبه إسحق رابين بانتقادات قاسية 
دش��ن��ه��ا ال���وزي���ر ف���ي ال��ح��ك��وم��ة ع���ازر 
واي���زم���ان. وق���ال ف��ي خطابه ال��ن��اري: 

يمكن  ال  الجسدية  التصفيات  "إن 
أن تحرز أي تقدم في اتجاه السام 

المنشود".
ك���ان���ت ع��ص��اب��ة االغ���ت���ي���ال م��ؤل��ف��ة 
ل���ف���رق���ة  ت���اب���ع���ي���ن  م�����ن 26 ع����ن����ص����رًا 
ِقلت الرشاشات 

ُ
الكومندوس. وقد ن

وال���ب���ن���ادق "ال����ع����وزي" وال��م��س��دس��ات 
وال��ق��ن��اب��ل ال��ي��دوي��ة ع��ل��ى م��ت��ن ب��ارج��ة 
سياحية بغرض التمويه والتضليل. 
وظلت الباخرة راسية قبالة الشاطئ 
التونسي أكثر من أسبوع. ولما آذنت 
��ِق��ل��ت األس��ل��ح��ة من 

ُ
س��اع��ة ال��ص��ف��ر، ن

مخازن الباخرة عند مطلع الليل.
ت��ع��ت��رف ق���ي���ادة "ال���م���وس���اد" ب��أن 
أب���و ج��ه��اد ظ��ل وق��ت��ًا ط��وي��ًا مجهول 
ال�����دور، وم��غ��م��ور ال��م��ه��م��ات. وم���ع أن��ه 
كان يعيش في تونس، وينشط من 
الكثُ�ر كانوا  إال أن مساعديه  فيلته، 
وإرش���ادات���ه في  ي��وزع��ون توجيهاته 
المحتلة.  فلسطين  م���ن  م��ك��ان  ك���ل 
خ���ص���وص���ًا ع���ض���و ال��ل��ج��ن��ة ال��م��رك��زي��ة 
ل�حركة "فتح" محمود العالول، الذي 
كان أحد أبرز المساعدين، وأكثرهم 

نشاطًا داخل الضفة وخارجها.
ك��ان أب��و ج��ه��اد، ال��ذي أطلق عليه 
الهدف  "الثعلب"،  لقب  "ال��م��وس��اد" 
واالعتقال.  االغتيال  لعمليات  األول 
ولكن جميع المحاوالت باءت بالفشل، 
حتى محاولة خطفه بعدما خطط هو 
أو  اب��ي��ب سنة 1975.  ت��ل  لمهاجمة 
بعدما خطط الطاق إنتفاضة الحجارة 
التي أتعبت القوات االسرائيلية أكثر 
م����ن أي س�����اح آخ������ر. وق�����د ان��ت��ش��رت 
على مختلف المستويات، وبواسطة 
م��خ��ت��ل��ف "األس���ل���ح���ة" غ��ي��ر ال��ق��ات��ل��ة، 
المصنوعة من  كالمقاع و"النقيفة" 

خيوط المطاط.
ال���ك���ات���ب  أص���������در   2007 س����ن����ة 
أندريه فيرساي كتابًا حول القضية 

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة اخ�����ت�����ار ل��م��راج��ع��ت��ه 
وم��ن��اق��ش��ت��ه ب���ط���رس ب���ط���رس غ��ال��ي، 
أمين ع��ام األم���م المتحدة األس��ب��ق... 
وش��م��ع��ون ب��ي��ري��س، ال���ذي ه��اج��ر من 
بولندا الى اسرائيل سنة 1923. ثم 
لإلشراف  غ��وري��ون  بن  انتقاه ديفيد 
ع���ل���ى ال��ق��ن��ب��ل��ة ال�����ذري�����ة ف����ي م��ف��اع��ل 
فرنسيين.  خبراء  بواسطة  "ديمونا" 
ومن بعدها تولى مراتب مختلفة، الى 
أن وصل الى وزارة الخارجية ورئاسة 
ال���ح���ك���وم���ة االس���رائ���ي���ل���ي���ة، ورئ���اس���ة 
"ح������زب ال���ع���م���ل". ول���م���ا ق�����رأ أن���دري���ه 
فيرساي الفصل المتعلق باالنتفاضة 

الفلسطينية األولى قال:
"ل��ق��د ان��دل��ع��ت االن��ت��ف��اض��ة األول���ى 
التي  ال��ش��رارة  متوقعة.  غير  بطريقة 
أشعلت البارود كانت حادثًا عاديًا من 
حوادث المرور. ففي يوم 8 كانون األول 
اصطدمت دبابة بعدد من الشاحنات 
الفلسطينيين  ال��ع��م��ال  ت��ن��ق��ل  ال��ت��ي 
م��واق��ع أعمالهم داخ��ل اسرائيل.  ال��ى 
وحقيقة األم��ر، إن الحادث كان مجرد 
على  ردًا  م��ق��ص��ودة  إن��ت��ق��ام��ي��ة  عملية 
وعلى  يومين.  قبل  اسرائيلي  مقتل 
من  الفلسطينيين  آالف  خ���رج  ال��ف��ور 
م��خ��ي��م��ات��ه��م ل���اش���ت���راك ف����ي م���راس���م 
ال������دف������ن، وي����ه����ت����ف����ون: "ال�����ج�����ه�����اد... 
ال���ج���ه���اد... أب����و ج���ه���اد". وف����ي ال��ي��وم 
فلسطينيون  ش���ب���ان  رش����ق  ال���ت���ال���ي، 
شاحنات النقل االسرائيلية بالحجارة. 
وك��ان ال��رد عليهم باصابة ع��دد منهم 
واغ���ت���ي���ال ش�����اب إس���ت���خ���دم ال���ح���ج���ارة 
لرمي جنود االحتال. وهكذا اتخذت 
تشهدها  لم  أبعادًا  الحجارة  إنتفاضة 
القرى  بسرعة  بلغت  بحيث  قبل  م��ن 

الفلسطينية األخرى.
غالي  بطرس  فيرساي  س��أل  ولما 
ق���ال: "تشهد  االنتفاضة  بتلك  رأي���ه 
االن��ت��ف��اض��ة ع��ل��ى ال���ج���ان���ب ال�����ذي لم 
"ك��م��ب ديفيد".  م��ن س���ام  يكتمل 
ال����س����ام ال������ذي وص�����ف ب���أن���ه ال��ح��ل��ق��ة 
األول����ى م��ن س���ام اس��رائ��ي��ل��ي - عربي 
شامل، في حين لم يكن ق��ادرًا على 

حل المشكلة الفلسطينية".
ق��ائ��ًا: يمكن  ال��ك��ات��ب  عليه  وزاد 
ال��ن��ظ��ر ال����ى االن���ت���ف���اض���ة أي���ض���ًا على 
التحرير،  منظمة  إح��ت��ج��اج ض��د  أن��ه��ا 
وض������د ال����ح����ك����وم����ات ال���ع���رب���ي���ة ال���ت���ي 
مساعدة  ف��ي  فاعليتها  ع���دم  أثبتت 
التفسير  ه��ذا  ومثل  الفلسطينيين. 
ي��م��ك��ن أن ي��ت��رج��م ت��م��رد االن��ت��ف��اض��ة 
التي  الثالثة  واالنتفاضة  ال��ث��ان��ي��ة... 

خاض حاليًا بالسكاكين فقط.
ُ
ت

مخاطر الهدر التربوي: أين نحن من خطة ٢٠١٥؟ حكاية "السيف" الذي أسقط انتفاضة "أبو جهاد"!

لدينا مشكلٌة مع هذا الشخص 
حرب االستنزاف

بالمقارنة بين تدخل الرئيس الروسي فاديمير بوتين في أوكرانيا 
وتدخله في روسيا، يبدو التدخل الثاني "ضربة معلم" رفعت نسبة 

التأييد له في روسيا إلى حافة التسعين في المئة.
التدخل الروسي في أوكرانيا، والذي أنتج ضم شبه جزيرة القرم 

وإعان جمهوريتين انفصاليتين عند الحدود الروسية - األوكرانية، 
ف الشعب الروسي ضائقة اقتصادية تسببت بها العقوبات 

ّ
كل

الغربية، وضائقة ديبلوماسية تسببت بها االعتبارات التاريخية، 
لكن غير القانونية، للغزو الروسي الجزئي ألوكرانيا. في المقابل 

يبدو التدخل الروسي في سوريا شرعيا تماما، ليس فقط ألن األسد 
طلب معونة موسكو، وانما أيضا ألن العمليات الجوية لائتاف 

الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسامية تشكل مظلة لكل من يريد 
التدخل في سوريا. كما أن االلتباس في تصنيف بقية أطراف 

المعارضة السورية المسلحة، وخصوصا "جبهة النصرة"، أو فرع 
"القاعدة" في سوريا، يسمح لموسكو أن توّجه ضرباتها إلى المواقع 

المزعجة عسكريا للنظام من دون أن يستطيع "االئتاف الدولي" 
إثبات أن هذه الضربات تقع خارج دائرة التصدي لإلرهاب.

لقد نجح بوتين في استغال الثغرة االستراتيجية الناجمة 
عن رفض واشنطن مبدأ مناطق حظر الطيران في شمال سوريا، 

كنقطة انطاق، وكما كانت تدعو تركيا، لينشئ مناطق حظر 
طيران روسية تشكل مظلة متوسعة لقوات النظام وحلفائه، 
على حساب حرية حركة طيران االئتاف الدولي. ال بل إن هذا 

الجوار الجوي األميركي - الروسي فوق سوريا سلب األميركيين 
فرصة األفغنة المباشرة للصراع في سوريا، وذلك بتزويد المعارضة 

بوسائل إسقاط الطائرات الروسية كما حصل في أفغانستان 
الثمانينات. واألميركيون يكتفون اليوم بتزويد المعارضة، 

بالواسطة، صواريخ "تاو" المضادة للدبابات باعتبارها الوسيلة 
المتاحة لعرقلة الهجوم البري للنظام وحلفائه، وتاليا كبح مدى 

التدخل الجوي الروسي.
ومع أن اللقاء األميركي- الروسي في فيينا اليوم، بحضور تركي 

وسعودي، يبدو منعقدا في ظل إقرار مشترك بأن المطلوب لسوريا 
حل سياسي يحفظ وحدة الباد، ودولتها، باعتباره الوسيلة األنجع 

للقضاء على تنظيم الدولة اإلسامية، إال أن الخاف على مصير 
األسد هو بمثابة غطاء لقرار لدى الطرفين باالستمرار في تجربة 

حظوظ الحسم العسكري. فالجانب الروسي لديه أمل كبير بتسجيل 
انتصارات عسكرية ميدانية تقنع األميركيين بدور مختلف لألسد، 

والجانب األميركي يأمل إثبات محدودية قدرة قوات النظام على 
رغم الغطاء الجوي الروسي الفاعل. وفي األثناء يسمح الموقف 

الملتبس األميركي - األوروبي، من دور األسد في المرحلة االنتقالية، 
بخروج لقاء فيينا بنتائج تفتح الطريق أمام محادثات جديدة على 

طريقة مؤتمري جنيف األول والثاني، بما يسمح لاختبار العسكري 
بأن يأخذ مداه. وهو اختبار ليس فقط للقدرات البشرية للنظام 

السوري، وإنما أيضا للقدرات االقتصادية للروس أنفسهم.

mouhammad.ibrahim@annahar.com.lb

اتجاه
محمد ابرهيم

جهاد الزين

ال��ح��دي��ث ه��ن��ا ه���و ع���ن شخص  إذًا 
روسي محترم يدير مكتب مؤسسة 
أميركية محترمة. أما لماذا المشكلة 
ترينن  ال��دك��ت��ور  ال��ت��ال��ي:  معه فهي 
م��ن��ذ ب����دأت ال���ح���رب ف���ي س���وري���ا هو 
أحد أكثر األص��وات حضورا وتعبيرا 
ف���ي ال��ص��ح��اف��ة األم��ي��رك��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة 
��ل ل��ل��س��ي��اس��ة ال���روس���ي���ة في 

ِّ
ك��م��ح��ل

الشرق األوسط وأوروبا والعالم. وهو 
م���ن ه���ذا ال��م��وق��ع ك���ان ص��اح��ب رأي 
ل��م يكف ع��ن ت���رداده ف��ي السنوات 
والرئيس  روسيا،  أن  السابقة، وهو 
ينظر  ال  ب��ال��ذات،  بوتين  فاديمير 
إل������ى ال����م����وض����وع ال�����س�����وري ك��م��ل��ف 
ال��س��ي��د  دأب  ل���ق���د  اس���ت���رات���ي���ج���ي. 
ت��ري��ن��ن دائ���م���ًا ع��ل��ى ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
االستراتيجية ألي خطوة  ال��دالالت 
��ن��ة ح���ي���ال س���وري���ا منذ 

َ
روس���ي���ة م��ع��ل

ال��دك��ت��ور ترينن  ال��ع��ام 2011. أص��ر 
على هامشية مرفأ طرطوس للسفن 
ال���روس���ي���ة واع���ت���ب���ره ال ي��ت��ع��ّدى دور 
مرفأ تسهيات ال قاعدة عسكرية. 
وأصر أن موسكو تستخدم موقفها 
ال����س����وري ل��م��ج��رد اب����ت����زاز واش��ن��ط��ن 
للحصول  أوراق عديدة  وكورقة من 
وال سيما  أوروب����ا  ف��ي  مكاسب  على 
الحقا في أوكرانيا وأنها منذ البداية 
بشار  رأس  ع��ل��ى  للمساومة  ج��اه��زة 

األسد.

ك��������ان دائ������م������ا ي�����ق�����ول م������ا ي���ح���ّب 
ال��غ��رب��ي��ون  ال���ب���اح���ث���ون  أن ي��س��م��ع��ه 
من  والعديد  السورية  والمعارضات 
األوس�����اط ال��ع��رب��ي��ة. ال أق���ول مطلقا 
أن ه����ذه ل��ي��س��ت ق��ن��اع��ات��ه ول��ك��ن��ه��ا 
فعا أصبحت نموذجا لخط تحليلي 
ه الجوهري في 

ُ
ثبت فشله بل خطؤ

تحليل واأله��م في تقدير اتجاهات 
ال���ق���ي���ادة ال���روس���ي���ة ف���ي ال��م��وض��وع 
ال��س��وري. ول��م أك��ن ألق��ف عند هذه 
ثاثة  قبل  إط��ال��ت��ه  ل��وال  الماحظة 
أيام في "النيويورك تايمز" كمصدر 
ن��ش��رت��ه الصحيفة  ل��ت��ق��ري��ر  رئ��ي��س��ي 
ي���رّوج  ع��ل��ى ص���در صفحتها األول����ى 
ل���"م��ع��ل��وم��ة" أن اس��ت��ق��ب��ال ال��رئ��ي��س 
ب��وت��ي��ن ل��ل��رئ��ي��س ب��ش��ار األس����د في 
م���وس���ك���و خ�����ال زي����ارت����ه ال��م��ف��اج��ئ��ة 
إل��ى  المعلنة  ل��ه  األخ���ي���رة ) واألول�����ى 
ال��خ��ارج م��ن��ذ ب���دأ ال��ص��راع ف��ي وعلى 
ه��ذا االستقبال كان  أن  س��وري��ا(... 

فاترًا؟! 
ك���������ان ل���������دي ش����خ����ص����ي����ا ت���ج���رب���ة 
ن��ق��اش م��ب��اش��ر م��ع ال��دك��ت��ور ترينن 
ق��ب��ل ح���وال���ى ال��ع��ام��ي��ن أو أك��ث��ر عبر 

ح��ل��ق��ة ح����وار ح���ول ال���وض���ع ال��س��وري 
مها مكتب مؤسسة كارنغي في 

ّ
نظ

ترينن  السيد  فيها  وش��ارك  بيروت 
ع��ب��ر ال��س��ك��اي��ب م���ن م��وس��ك��و وك���ان 
ال���ن���ق���اش ق���د ان��ط��ل��ق ع��ل��ى أس���اس 
ورق���ت���ي���ن واح������دة ق���ّدم���ه���ا ال��دك��ت��ور 
ت��ري��ن��ن وواح����دة ق��ّدم��ت��ه��ا أن���ا بطلب 
م���ن م��ك��ت��ب ك��ارن��ي��غ��ي ف���ي ب��ي��روت 
وت���ح���دي���دا م���دي���ره آن�����ذاك ال��دك��ت��ور 
ب�����ول س����ال����م. وط���ب���ع���ا اخ��ت��ل��ف��ن��ا ف��ي 
فكرة  يومها  يقبل  ل��م  ه��و  التقدير. 
االل����ت����زام ال����روس����ي ب��ال��م��واج��ه��ة في 

واعتبر  استراتيجي  كالتزام  س��وري��ا 
النخبة  اتجاه  ر عن  الموقف يعبِّ هذا 
ال��ن��اف��ذة وغ��ي��ر المتحمسة  ال��روس��ي��ة 
لتوّرط في سوريا. وأن��ا، كما فعلُت 
منذ بداية األزم��ة، في كل مقاالتي 
ال��دائ��رة  المواجهة  أن  أعتقد  كنت 
ي���خ���وض���ه���ا ب���وت���ي���ن ع���ل���ى ج��ن��اح��ي��ن 
في  أوك��ران��ي��ا   : رئيسيين  دفاعيين 
الجنوب. يكفي  الغرب وسوريا في 
أن ورقته التي عارضتها كانت تحت 
 – السورية  روسيا  "سياسة  عنوان 
ال��ت��ح��ال��ف ال��وه��م��ي" )م��رك��ز كارنغي 

بيروت 20 آذار 2013(.
ال��م��ه��م ال��ي��وم ص���ار ه���ذا ال��ن��ق��اش 
ب��وت��ي��ن  ف���اج���أ  ب��ع��دم��ا  ال��ج��م��ي��ع  وراء 
ال���ع���ال���م ب���دخ���ول���ه ال����ق����وي ال��م��ب��اش��ر 
إل���ى ال��ح��رب ال��س��وري��ة وإق��ام��ت��ه علنا 
قواعد عسكرية على طول الشاطئ 
السوري وربما في العاصمة دمشق.

أقف عند هذا الموضوع ال ألنتقد 
فقط الدكتور ترينن في مسؤوليته 
وآخ���ري���ن ع��ن تحليل ث��ب��ت أن���ه أدى 
وبين  العربي  العالم  في  ًا 

ِّ
مضل دورا 

المعارضات السورية حول احتماالت 
ت��ط��ور ال��م��وق��ف ال���روس���ي ال��ت��ي ظهر 
ر من أن 

ِّ
أنها خطيرة، بل أيضا ألح��ذ

هذا الميل التخفيفي من راديكالية 
ال���م���وق���ف ال����روس����ي ال���س���ي���اس���ي ف��ي 
سوريا ال يزال مستمرا كما ظهر في 
رأي ترينن األخ��ي��ر ف��ي "ال��ن��ي��وي��ورك 
ت����اي����م����ز" م�����ن ح���ي���ث ت�����روي�����ج ف���ك���رة 

"الفتور".
ال���م���ع���ارض���ة ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ال��س��وري��ة 
يكفيها م��ا وص��ل��ت إل��ي��ه م��ن نكبات 
طاق 

ُ
في موقعها وهامشيته التي ال ت

��ه��ا 
ْ
ف��ي ال��وض��ع ال��س��وري بعدما ط��َرَدت

 األص���ول���ي���ي���ن اإلس��ام��ّي��ي��ن 
ُ

وح������وش
الكاسرة من أي حضور ميداني على 

األرض ال��س��وري��ة م��ع أن��ه��ا، أي ه��ذه 
الثورة  "أمُّ  هي  العلمانية،  المعارضة 
آن  األصلية...  ومحركتها  السورية" 
واقعية،  حسابات  لبناء  اليوم  األوان 
دولية خصوصا، حيال النظام البعثي 

السوري وقوته وتحالفاته العميقة.
أن  ثبت  أق���ول:  ترينن  ولألستاذ 
م���ا ي��ح��ب أن ي��س��م��ع��ه ال���غ���رب ليس 
ال��ت��ي  ال���ت���ح���ل���ي���ات  وأن  ال���ح���ق���ي���ق���ة 
ان��خ��رط ف��ي��ه��ا ال��ب��ع��ض ف��ي موسكو 
والغرب ساهمت في عدم فهم مؤٍذ 

لحسابات دقيقة.
ه���ذه ه��ي ن��ت��ائ��ج ال��ع��س��ك��رة التي 
ل لها المعارضون وأصبحت اآلن 

ّ
هل

ت��ن��اف��س��ا ع��ل��ى م��ن ي��ح��ق ل��ه القصف 
أكثر: الطيران األميركي أم الروسي؟

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

كقارئ ومتابع للشؤون العامة لدّي 
"مشكلة" مع شخص روسي واحد من 

أصل حوالى 143 مليون روسي هم 
ر لعدد سكان روسيا. هذا  المجموع المقدَّ
الشخص هو السيد دميتري ترينن، المدير 

الحالي لمكتب مؤّسسة كارنغي األميركية 
في موسكو، الضابط السابق في الجيش 

السوفياتي واألستاذ الجامعي والباحث 
في الشؤون الروسية.

 من عرض عسكري في الساحة الحمراء.

 يمكن النظر الى 
االنتفاضة أيضًا   

على أنها إحتجاج ضد 
منظمة التحرير، وضد 

الحكومات العربية  
التي أثبتت عدم 

فاعليتها في مساعدة 
الفلسطينيين

 خمسة اعوام   
مضت على تطوير 
االستراتيجية وقد 

صرفت لها األموال 
وتراكمت الديون وجاء 
يوم االستحقاق، فما 

الذي أنجزته وزارة 
التربية والتعليم خالل 

األعوام الخمسة 
الماضية؟ 

ثبت أن ما يحب أن يسمعه الغرب ليس الحقيقة  
وأن التحليالت التي انخرط فيها البعض ساهمت  

في عدم فهم مؤٍذ لحسابات دقيقة

تتوافق نهاية 2015 مع استحقاق جديد 
لوزارة التربية والتعليم العالي، وهو موعد 

انجاز خطة تطوير قطاع التربية والتعليم 
التي كان عنوانها »جودة التعليم من أجل 

التنمية«، والتي وضعت أّيام الوزير الدكتور 
خالد قباني، وأقّرتها الحكومة في 2010 

في عهد الوزير الدكتور حسن منيمنة. 
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كل 4 أسطـر  20.000  ليـرة لبنـانية
كل سطـر إضـافي  5.500  ليـرة لبنـانية

 مطلوب
وظائف

للبيع
سيارات

للبيع
متفرقات

مفقود

للبيع
عقارات

لإليجار
عقارات

ت���ع���ل���ن س����ف����ارة ج���م���ه���وري���ة ال��م��ان��ي��ا 
االت��ح��ادي��ة ف��ي ب��ي��روت ع��ن حاجتها 
ال����ى م��س��اع��د ص��ي��ان��ة ب������دوام ك��ام��ل. 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات إض��اف��ي��ة 
يرجى   www.beirut.diplo.de
م��راج��ع��ة م��وق��ع ال��س��ف��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي 

باإلنكليزية

ش������رك������ة ص����ن����اع����ي����ة ت����ط����ل����ب م����دي����ر 
م���ح���اس���ب���ة، م���دي���ر ان����ت����اج، وم��وظ��ف��ة 
 01/870555 ال���ت���ل���ف���ون:   اداري���������ة. 

opp@opp.com.lb

شركة كهرباء جبيل ش.م.ل تطلب 
 .TSو  BT يحملون شهادات  فنيين 
ع��م��ال ك��ه��رب��اء م���ع خ��ب��رة ال ت��ق��ل عن 
خ��م��س س��ن��وات. االت��ص��ال بالسيدة 
سناء شاهين التلفون: 09/540173 
info@edjjbeil.com 09/541821 او -

م���ط���ل���وب س���ك���رت���ي���رة ت���ج���ي���د ال��ل��غ��ة 
االنكليزية اجادة تامة والطباعة على 
الكمبيوتر، انكليزي، فرنسي، عربي. 
الرجاء ارس��ال CV الى صندوق بريد 

675 جونيه، لبنان

م��ط��ل��وب ل��ش��رك��ة ت��ج��اري��ة ف��ي بعبدا: 
س����ائ����ق م����ع رخ����ص����ة س�����وق ع��م��وم��ي��ة 
ويجيد  ط���ن(   10( أب  ب��ي��ك  ل��ق��ي��ادة 
 .)Forklift( شوكية  رافعات  قيادة 
ال���خ���ب���رة ض�����روري�����ة. ال���ع���م���ر: ب���ي���ن 40 
اج���ادة  المستحسن  م��ن  س��ن��ة.  و45 
ة ال��ل��غ��ة االن��ك��ل��ي��زي��ة. االت���ص���ال  ق�����راء
 
ً
صباحا الثامنة  بين  التالية  ب��االرق��ام 

والرابعة بعد الظهر: 70/333871 او 
03/654099

For sale chalet Rabya 
Marine, 2 parkings. Tel.: 
03/275545

Opportunité à Saisir 
)Mar Takla - Hazmieh(, 
App. Lumineux de 220M2 
Bien agencé et maintenu, 
445,000Usd .Cel: 70/344669

ل����ل����ب����ي����ع ش�����ق�����ة س������وب������ر دول������وك������س 
 +  cave  + 350م.م  م�����س�����اح�����ة 
 parking  + 250م.م   terrace 
 في اعالي الفنار  مناظر خالبة ال تحجب
للجادين فقط لالتصال 03/146148

ل��ل��ب��ي��ع ع��ق��ار ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ب��اش��ورة، 
471م.م عليه بناء قديم مؤجر، السعر 
1,600,000$ التلفون: 01/616000 

www.sodeco-gestion.com

Apt. for rent Unesco Garden 
view 300m2 , 2 bedroom,  
2 master, 2 parking, security 
24/7 electricity 26,000$ 
yearly. Tel: 03/867999

لاليجار قرب مدرسة الليسيه، منطقة 
اوت����ي����ل دي�������و، االش����رف����ي����ة، ش��ق��ت��ان 
ب��دون ف��رش، 110م.م.  او  مفروشتان 
م��وق��ف  وت��ب��ري��د،  ت��دف��ئ��ة  و155م.م، 

سيارة. التلفون: 03/519824

لاليجار شقة 400م.م الرملة البيضاء 
التلفون:  للمراجعة  س���ادس.  ط��اب��ق 

03/818297

كفرحباب  في  لاليجار  جديدة  شقة 
غ��رف  أرب�����ع  ك���اش���ف  م��ن��ظ��ر  230م.م 
ب���ال���س���ن���ة   $14,000 م�����وق�����ف   ن�������وم 
 www.sodeco-gestion.com

التلفون: 09/916816

لاليجار او لالستثمار ارض 4200م.م 
على تقاطع المتن السريع، الجديدة. 

لالتصال التلفون: 76/168548

 ،2004 م��ودي��ل   E320 م��رس��ي��دس 
دوالر.   11,000  ،

ً
ج�����دا ج��ي��دة  ب��ح��ال��ة 

التلفون: 70/851131

 
ً
ج��دا ج��ي��دة  ن��وع��ي��ة  مجلى ستانلس 

ب��ن��ص��ف س��ع��ر ال��ت��ك��ل��ف��ة. ال��ت��ل��ف��ون: 
 -  05/814888  -  70/100400

71/295411

 Team Seven ش�����رك�����ة  ت����ف����ي����د 
ال���ع���ام���ل  ف��������رار  ع�����ن  ش.م.م   Two
التلفون:   .Ariful Islam ال��م��دع��و 

03/826169 - 01/658343
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انتقل إلى رحمته تعالى
رياض سعيد نجار

زوجته مهى قاسم أبو شبلي 
زوج��ة نجيب  تانيا  آدم،  ليال،  أوالده 

إميل القنطار 
شقيقه وسيم وشقيقته نجوى 

الساعة  الطاهر  جثمانه  على  يصلى 
األولى بعد ظهر غد األحد 25 تشرين 

االول في قاعة آل رشيد، بيت مري.
تقبل التعازي االثنين 26 منه في دار 
الدرزية، فردان، من الساعة  الطائفة 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 

السادسة مساًء.

تعاز
ب��م��زي��د م��ن ال��رض��ى وال��ت��س��ل��ي��م ننعى 
المتوفى في مدينة  المرحوم  فقيدنا 
م��ان��ش��س��ت��ر االن��ك��ل��ي��زي��ة األرب����ع����اء 14 

تشرين األول 2015
الحاج

عصام عبدالله القباني
زوجته غادة الهاشم

اب�����ن�����ه وس�����ي�����م زوج�����ت�����ه زي�����ن�����ة ع���ن���ان 
واوالدهما

اب���ن���ت���ه ف����اي����زة زوج������ة غ���ي���اث ال��ع��ق��اد 
واوالدهما

أوالد اشقائه في بيروت بسام وبشر 
ورن����دة وع����زة ال��ق��ب��ان��ي وم��اي��ا القباني 

الكعكي
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء في 
شارع  الصنائع،  ط��ب��ارة،  توفيق  مركز 
اإلثنين  األول،  الطابق  توفيق طبارة، 
ال��س��اع��ة  م���ن  م��ن��ه  وال��ث��ل��ث��اء 26 و27 
الرابعة بعد الظهر حتى السابعة مساًء.
ال�����راض�����ون ب���ق���ض���اء ال����ل����ه وق��������دره آل 
ال��ق��ب��ان��ي، ال��ب��ق��اع��ي، ه���اش���م، ع��ن��ان، 
ال��ع��ق��اد، ال��ج��اج��ة، ال��خ��ي��اط، ب��رك��ات، 
الجمال،  الشالح،  الطرابيشي،  سكر، 
س��وب��رة،  ال��ل��ب��اب��ي��دي،  األرض،  ش��ي��خ 
شحادة، الفرا، النشواتي وأنسباؤهم.

ان��ت��ق��ل إل����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى ال��ف��ق��ي��د 
الغالي المرحوم

الدكتور نمر جميل شري
زوجته المربية عائدة غصين

أوالده جميل، المرحوم علي ومحمد
تقبل التعازي في منزله في النبطية، 
ح��ي ال��م��ي��دان، ق���رب ص��ي��دل��ي��ة ج��اب��ر، 

الطابق الثالث، طيلة أيام األسبوع.
وت����ص����ادف غ�����دًا األح������د 25 ت��ش��ري��ن 
األول 2015 ذك���رى م���رور ث��الث��ة أي��ام 
ع��ل��ى وف���ات���ه، وذك�����رى م�����رور أرب��ع��ي��ن 
ي��وم��ًا على وف���اة ول���ده ال��م��رح��وم علي، 
ع��زاء  مجلس  ي��ق��ام  المناسبة  وب��ه��ذه 
عن روحيهما الطاهرتين في حسينية 
بلدتهما خربة سلم، للرجال والنساء، 

الساعة العاشرة صباحًا.
لهما الرحمة ولكم األجر والثواب.

اآلس���ف���ون آل ش���ري، آل غ��ص��ي��ن، آل 
نحلة، آل كشيش، آل بيضون وعموم 

أهالي خربة سلم والنبطية.

ابنتا الفقيدة هالة
ال��م��ف��وض هيفاء زوج���ة حسن  ال��وزي��ر 

صالح وعائلتهما
ابن الفقيدة هاني وعائلته

احفادها منال صالح زوجة عبد الكريم 
ابو شرخ واوالدهما 

عمر وسيرين
اروى صالح

ف������ؤاد ص���ال���ح زوج����ت����ه ك���ي���ت دان���ي���س 
وابنهما 
ياسين

جوسي صايغ
اش���ق���اؤه���ا ع��ائ��ل��ة ال���م���رح���وم ال��دك��ت��ور 

ميشال خوري
عائلة المرحوم المهندس غابي خوري

عائلة المرحوم داوود خوري
شقيقاتها ايفون

سمية زوجة نصري فانوس وعائلتهما
عايدة ارملة ميشال سالمة وعائلتها

الدكتور  المرحوم  عائلة  حميها  ابناء 
يوسف صايغ

عائلة المرحوم الدكتور فايز صايغ
عائلة المرحوم الدكتور انيس صايغ

المرحوم الدكتور منير صايغ
المرحوم توفيق صايغ

ابنة حميها ماري ارملة ميشال ابي عاد 
واوالدها

وعموم عائالت خوري، صايغ، جمال، 
ص��ال��ح، اب��و ش���رخ، دان��ي��س، ف��ان��وس، 
س���الم���ة وان���س���ب���اؤه���م ف����ي ف��ل��س��ط��ي��ن 
ول��ب��ن��ان وال��م��ه��ج��ر ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د من 
ال���ح���زن واألس������ى ف��ق��ي��دت��ه��م ال��غ��ال��ي��ة 

المأسوف عليها
كليمنص جورج خوري

ارملة المهندس فؤاد عبدالله صايغ
والدتها المرحومة سلوى جريس جمال

االح���د 18  المجد  دي���ار  ال��ى  المنتقلة 
تشرين األول 2015.

منه   24 السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
ش���ارع   ،NEST ال����اله����وت ك��ل��ي��ة  ف���ي 
الصوراتي، من الساعة العاشرة صباحًا 
ولغاية األولى بعد الظهر ومن الثالثة 

بعد الظهر ولغاية السابعة مساًء. 
ال���رج���اء اس���ت���ب���دال األك���ال���ي���ل ب��ال��ت��ب��رع 

لجمعية السيدات في الكنيسة
أو ل��م��رك��ز م��وق��دي��ة االن��ج��ي��ل��ي ل��ك��ب��ار 

السن.

انتقل الى رحمته تعالى
نديم جورج كنعان

زوجته ميراي لطوف الخوري
وجانيت  وم����ارك  واالن  ج���ورج  أوالده 

وعائالتهم 
وأنسباؤهم ينعونه بمزيد االسى.

لكم من بعده طول البقاء.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 24 
تشرين األول 2015 وغ��دًا األح��د 25 
م��ن��ه ف���ي ص���ال���ون ك��ن��ي��س��ة ال��س��ي��دة، 
ال��ح��دت، م��ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة عشرة 

قبل الظهر حتى السادسة مساًء.

وفاة
انتقلت إلى رحمته تعالى

الحاجة
إنعام أديب جبر

أرملة المرحوم محمود عارف األكحل
أوالده������ا ع����ارف األك���ح���ل زوج���ت���ه روال 
دويدي، سوسن األكحل زوجة رياض 

مكوك ودينا األكحل
شقيقها الدكتور عدنان جبر

شقيقاتها المرحومات الحاجة عطاف 
وال����ح����اج����ة إن����ص����اف وال����ح����اج����ة ن��ه��اد 

والحاجة سعاد زوجة جمال جزائري
أح���ف���اده���ا م��ح��م��ود وآي�����ة زوج�����ة منير 
سليم وإبراهيم زوجته سلمى محمود 

وسامية زوجة وسام حلبي 
توارى عصر اليوم السبت 24 تشرين 

األول 2015 في جامع الخاشقجي.
ت��ق��ب��ل ال����ت����ع����ازي ف����ي م���رك���ز ت��وف��ي��ق 
ط��ب��ارة، ش��ارع توفيق ط��ب��ارة، الطابق 
9، منطقة ال��ظ��ري��ف، غ��دًا االح���د 25 
م��ن��ه واالث��ن��ي��ن 26 م��ن��ه م���ن ال��س��اع��ة 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ح��ت��ى ال��س��ادس��ة 

مساء.ً
دوي��دي،  األكحل،  جبر،  آل  اآلسفون 

مكوك، وأنسباؤهم.

ج��م��ع��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م األس������رة ف���ي ل��ب��ن��ان 
االسرة  التنمية وتمكين  على  للعمل 
ب��ه��ي��ئ��ات��ه��ا وم��ت��ط��وع��ي��ه��ا وم��وظ��ف��ي��ه��ا 
ت��ن��ع��ى ب��ال��ح��زن واألس�����ى ال��ش��دي��دي��ن 
هيئة  أول  وع���ض���و  م��ؤس��س��ي��ه��ا  أح����د 

إدارية فيها المغفور له
الدكتور

الياس سليم سروجي
ال�����ذي واف���ت���ه ال��م��ن��ي��ة ف���ي ال���والي���ات 

المتحدة االميركية
زوجته عفة عزيز عسيران

ش��ق��ي��ق��ة ال��رئ��ي��س ال��ف��خ��ري االس��ت��اذ 
توفيق عسيران

اوالده ماري، سناء، المهندس سليم 
والدكتور نبيل

اح��ف��اده عبدالله ون��ق��وال وف���ارس حنا 
سعادة

وليد وريم سابا بحوث
ناتالي وليلى سليم سروجي
طارق وارليت نبيل سروجي

وت��ت��ق��دم ال��ج��م��ع��ي��ة م���ن اس���رت���ه ب��أح��ر 
التعازي، سائلة للفقيد الكبير

ال���رح���م���ة وال����غ����ف����ران ول����ذوي����ه ال��ص��ب��ر 
والسلوان.

س��ي��ت��م ال���دف���ن ف���ي ام��ري��ك��ا وسيعلن 
الح��ق��ًا ع��ن م��ك��ان تقبل ال��ت��ع��ازي في 

لبنان.

الياس  يوسف  الشيخ  الفقيدة  زوج 
الجمّيل

ابناها ايلي
فادي وعائلته

ابنتها ريتا وعائلتها
شقيقاها ايلي وعائلته

منير وعائلته
شقيقاتها ماري ارملة ادمون الحايك 

وولدها وعائلته
سعاد زوجة اسبيرو كوالكس 

فيوليت
نهى ارملة جان هوغي

وان�����س�����ب�����اؤه�����م ي����ن����ع����ون ف���ق���ي���دت���ه���م 
المرحومة

الشيخة سلوى يوسف
الحاج بطرس

الساعة  نفسها  ل��راح��ة  ال��ص��الة  ت��ق��ام 
الرابعة بعد ظهر غد األحد 25 تشرين 
س��ي��دة  ك��ن��ي��س��ة  ف����ي   2015 االول 

المعونات، عين الخّروبة.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
في  منه  و27   26 والثلثاء  واالث��ن��ي��ن 
الثانية  الساعة  من  الكنيسة  صالون 
السابعة  ال��س��اع��ة  ول��غ��اي��ة  الظهر  بعد 

مساًء.

إنا لله وإنا إليه راجعون
تعالى  لمشيئته  والتسليم  بالرضى 

ننعى
فقيدنا الغالي المأسوف على شبابه

المرحوم الدكتور
صالح عبدالله رباح

زوجته ليلى نسيب صافي
شقيقاه رياض ووسيم

ش��ق��ي��ق��ت��ه ن����اه����دة زوج������ة ن��ب��ي��ل ن��م��ر 
الجردي

وع��ب��دال��ل��ه  س��ام��ر  ال��م��ه��ن��دس  أوالده 
ووائل وجاد وهبة

الخميس  إلى رحمته تعالى  المنتقل 
22 تشرين األول 2015.

الجمعة 23  ي على جثمانه أمس 
ّ
ُصل

الثانية  الساعة   2015 األول  تشرين 
ع��ش��رة ظ��ه��رًا ف��ي ق��اع��ة م��ج��ل��س تربة 

الدروز، بيروت، فردان.
منه  السبت 24  اليوم  التعازي  تقبل 
الساعة  ال��درزي��ة من  الطائفة  في دار 
الرابعة  حتى  صباحًا  ع��ش��رة  ال��ح��ادي��ة 

عصرًا.
لكم من بعده طول البقاء

الراضون بقضائه آل رباح وآل صافي 
فرحات  وآل  زيتون  وآل  الجردي  وآل 

وآل منذر وأنسباؤهم.

انتقل إلى رحمته تعالى
الحاج حيدر علي جابر

)أبو جهاد(
أوالده ال��م��ح��ام��ي ج��ه��اد، ذك���اء زوج��ة 
المرحومة  ح��م��د،  أب��و  ال��دك��ت��ور محمد 

زينة ومجدي.
ال��ح��اج محمد علي  ال��م��رح��وم  أش��ق��اؤه 
)أب���و م��م��دوح(، ال��م��رح��وم ال��ح��اج أحمد 
)أبو علي(، المرحوم الحاج حسين )أبو 
)أبو  الحاج حسن  المرحوم  تحسين(، 

كمال( والحاج حبيب.
ووري في جبانة النبطية أمس الجمعة 

23 تشرين األول 2015.
تقبل التعازي في منزله في النبطية، 
ح��ي ال��راه��ب��ات، ج��ان��ب س��وب��ر ماركت 

ياسين، طيلة أيام األسبوع.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء.

اآلسفون آل جابر، آل بدر الدين، آل 
ح��ش��وش، آل أب��و حمد وع��م��وم أهالي 

النبطية.

ف���ي ال��ث��ال��ث وال��ع��ش��ري��ن م���ن تشرين 
األول 2015 إنتقل إلى رحمته تعالى 

في بعبدات المأسوف عليه
جورج يوسف شبل الشرباتي

زوجته فاهمه نكد قرباني 
أوالده شبل زوجته لينا دزيبلوك

شادي 
بولين 
ألين 

شقيقه عائلة المرحوم أنطوان 
عبدو  المرحوم  أرملة  ناديا  شقيقاته 

شمعون وعائلتها 
جرمان زوجة جورج تنوري وعائلتها 

كلود زوجة كميل شمعون وعائلتها 
وأنسباؤهم ينعونه.

الساعة  نفسه  ل��راح��ة  ب��ال��ص��الة  يحتفل 
الرابعة عصر اليوم السبت 24 منه في 
في  البادواني  أنطونيوس  م��ار  كنيسة 

بعبدات.
الكنيسة  ص��ال��ون  ف��ي  التعازي  تقبل 
ال��دف��ن وب��ع��ده واألح���د واإلثنين  قبل 
25 و26 منه في صالون كنيسة مار 
من  بعبدات،  البادواني،  أنطونيوس 
الساعة العاشرة صباحًا ولغاية الساعة 

السادسة مساًء.

أوالده������ا ع��ائ��ل��ة ال���م���رح���وم إي���ل���ي )ف��ي 
المهجر(

سامي وعائلته 
عائلة المرحوم سليمان )في المهجر(

هنري 
ب��ن��ات��ه��ا س���ام���ي���ة زوج������ة ج������ورج إي��ل��ي��ا 

وعائلتها 
ماري روز زوجة كريستيان لوفيه 

جورجيت زوجة أمين عون وعائلتها 
عائلة شقيقها المرحوم جورج أبي كرم 
غنمه  ج���ورج  زوج���ة  زاه��ي��ة  شقيقتها 

وعائلتها 
وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية

هنريات ميخائيل أبي كرم
أرملة جرجي سليمان إسطفان

يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 
الرابعة عصر اليوم السبت 24 تشرين 
س��ي��دة  ك��ن��ي��س��ة  ف����ي   2015 األول 

االنتقال، العيرون.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
واألحد 25 منه في صالون الكنيسة 
م��ن ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ًا ولغاية 

الساعة السابعة مساًء.

انتقلت الى رحمته تعالى
جانيت طانيوس بو كرم

زوج الفقيدة يعقوب شكري روفايل
اب����ن����اؤه����ا ش���ك���ري وول���������داه ج��ي��ك��وب 

ودايفيد
شادي

ي���ع���ق���وب  ج��������وزي��������ان  زوج�������ت�������ه  روك 
وعائلتهما

ابنتها أرليت زوجة أالن حداد وعائلتهما
اليوم  نفسها  لراحة  بالصالة  يحتفل 
 2015 االول  ت���ش���ري���ن   24 ال���س���ب���ت 
الرابعة عصرًا في كنيسة مار  الساعة 

سمعان العمودي، القليعات.
الكنيسة  ص��ال��ون  ف��ي  التعازي  تقبل 
قبل ال��دف��ن وب��ع��ده، وغ���دا االح���د 25 
ق��ب��ل الظهر  ال��س��اع��ة 11:00  م��ن  م��ن��ه 
واالثنين  مساء   7:00 الساعة  ولغاية 
26 منه من الساعة 2:00 بعد الظهر 

ولغاية الساعة 7:00 مساء.

رقد على رجاء القيامة
مارون غانم مهاوج

عضو في بلدية دليبة - عربانية
زوجته فريال طانيوس الحلو

ابناه غانم زوجته يمنى الخليل 
شربل زوجته كارال ديب

شقيقه عبدو زوجته حياة الرشيد 
شقيقاته رينيه ارملة عزيز الجلبوط 

نهاد ارملة اميل قسيس 
هدى 

وعائالتهم وانسباؤهم ينعونه بأسى.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
ال��راب��ع��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��س��ب��ت 24 
ك��ن��ي��س��ة  ف����ي   2015 االول  ت���ش���ري���ن 

الحبل بها بال دنس، دليبة.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���ص���الة وب��ع��ده��ا 
م��ن  م���ن���ه  واالث���ن���ي���ن 25 و 26  واالح�������د 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية 

السابعة مساًء في صالون الكنيسة.

ذكرى اربعين
في ذكرى مرور أربعين يومًا على وفاة 

المأسوف عليه
بشارة يوردان عبجي

ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
االثنين  ظهر  بعد  الخامسة  ال��س��اع��ة 
26 تشرين االول 2015 في كنيسة 
اليسوعيين، شارع  لآلباء  مار يوسف 

مونو، األشرفية.
عائلة الفقيد تدعو االهل واالصدقاء 

الى مشاركتها الصالة.

لمناسبة مرور أربعين يومًا للراقد على 
رجاء القيامة المأسوف عليه المرحوم

بولس مارون بوسمرا
رئيس بلدية بتدين اللقش سابقًا

زوجته المرحومة سميرة يوسف القطار
ابنه المحامي سهيل زوجته اليان ابو 

فاضل وعائلتهما
بناته سيلفانا زوجة سليمان الخوري 

وعائلتهما
غ����ادة زوج����ة ال��م��ه��ن��دس ش��رب��ل مطر 

وعائلتهما
ميرنا

الساتر  المحامية بوال زوجة ربيع عبد 
وعائلتهما

ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
غد  قبل ظهر  الحادية عشرة  الساعة 
في  األول 2015  ت��ش��ري��ن  األح���د 25 
اللقش،  بتدين  مار يوسف،  كنيسة 

جزين.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وأن���س���ب���اؤه���ا ي��دع��ون 
األه��������ل واألص��������دق��������اء ل���م���ش���ارك���ت���ه���م 

الصالة.

لمرور اربعين يومًا على وفاة المأسوف 
عليها

رينه حبيب غطاس
أرملة المرحوم ادغار طمبرجي

ي��ق��ام ق����داس ل��راح��ة نفسها ال��س��اع��ة 
الثانية عشرة ظهر اليوم السبت 24 
المخلص،  في كنيسة  األول  تشرين 

السوديكو.
عائلة الفقيدة تدعو األهل واألصدقاء 

الى مشاركتها الصالة.

لمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليها

لور صهيون نجيم
زوجة الدكتور روجيه فغالي

نفسها  ل��راح��ة  اإللهية  الذبيحة  تقام 
الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم السبت 
24 تشرين األول 2015 في كنيسة 

مارت تقال، الحازمية.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��دة وأن��س��ب��اؤه��ا ي��دع��ون 
األهل واألصدقاء لمشاركتهم الصالة 
ل���راح���ة ن��ف��س��ه��ا واع��ت��ب��ار ه���ذا اإلع���الن 

بمثابة دعوة خاصة لكل منهم.

ذكرى سنة
لمناسبة مرور سنة على انتقال

القاضي 
فيليب فياض خيرالله

رئيس مجلس القضاء األعلى سابقًا
الذين  يرجى  السماوية،  األخ��دار  إلى 

أحبوه وعرفوه ذكره بصلواتهم.

ذكرى 6 سنوات
ف��ي ذك����رى م����رور س��ت س��ن��وات على 

غياب المأسوف عليه
رفيق رشيد باز

ي��رج��ى م���ن ك���ل م���ن ع��رف��ه واح���ب���ه ان 
يذكره في صلواته.

قداس وجناز
دوري شمعون وعائلته

ابنتاه ترايسي وعائلتها
 تمارا

عائلتا شمعون وعبد النور
حزب الوطنيين االحرار

ي���دع���ون ال����ى ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ق���داس 
لراحة أنفس المغفور لهم

الشهيد داني شمعون
وزوجته انغريد

وطفليهما طارق وجوليان
السبت  اليوم  عصر  الخامسة  الساعة 
24 تشرين االول 2015 في كنيسة 

مار أنطونيوس في السوديكو.

بمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليها المرحومة
وردة جرجس أنطون 

أرملة المرحوم جوزف ملكي شرو
آل الفقيدة وانسباؤهم يدعون االهل 
واالص������دق������اء ل��م��ش��ارك��ت��ه��م ب��ح��ض��ور 
اللذين  التذكاريين  والجناز  القداس 
س���ي���ق���ام���ان ل����راح����ة ن��ف��س��ه��ا ال��س��اع��ة 
التاسعة والنصف قبل ظهر غد االحد 
25 تشرين األول 2015 في كنيسة 
السيدة للسريان االرثوذكس، زحلة، 
ح���ي ال��س��ي��دة، وت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي بعد 
ال��ج��ن��از ف���ي ص���ال���ون ال��ك��ن��ي��س��ة حتى 

الساعة السادسة مساًء.

شكر على تعزية
عائلة المأسوف عليها

جوزيت يعقوب غباين
تشكر جميع الذين آسوها في مصابها 
االليم سواء بحضورهم، او باتصاالتهم، 
بتبرعاتهم،  او  ب��رق��ي��ات،  ب��ارس��ال��ه��م  او 

سائلة الله ان ال يصيبهم مكروه.

كارامبول العرب: قلفاط غلب بطل مصر

في اليوم الثاني من البطولة العربية في الكارامبول الفرنسي )ثالثة 
اضالع(، التي ينظمها االتحاد اللبناني للبلياردو في نادي دينامو 
بفرن الشباك حتى االثنين، فاز اللبناني جهاد قلفاط على بطل 

مصر سامح سيدهم المصنف 12 عالميًا 30-22، واللبناني جورج 
لطيف  على المصري رياض نادي )المصنف 24 عالميًا( 19-30، 
واللبناني فادي أبو صالح على الفلسطيني ياسر البيبي  22-30، 
واللبناني جهاد قلفاط على االردني ناصر عواد 30-24، واللبناني 

جورج لطيف  على العراقي محمد أبو جاسم 30-3، والمصري 
رياض نادي على العراقي  محمد أبو جاسم  30-5، واللبناني فادي 

أبو صالح على االردني مشهور أبو تايه 30-26، والمصري سامح 
سيدهم على االردني ناصر عواد 30-17، والمصري محسن فودة 

على االردني مشهور أبو تايه 30-16، واللبناني ياسر شهيب على 
الفلسطيني ياسر البيبي 16-30.

وفي اليوم الثالث من بطولة غرب آسيا، فاز اللبناني ياسر شهيب 
على العراقي محمد أبو جاسم 30-16، واللبناني طوني غالم على 

الفلسطيني ياسر البيبي18-30.

لبنان يف البطولة العربية لدراجات الطرق

سافر الى شرم الشيخ الالعبان يوسف مراد بطل لبنان للسباقات 
ضد الساعة وروي روكز، مع المدير الفني قيصر سلوم، للمشاركة 

في البطولة العربية لدراجات الطرق التي تقام  بين 23 تشرين 
االول و30 منه بمشاركة  دراجين من 13 دولة عربية.

 ويشارك الالعبان في سباق ضد الساعة مسافته 20 كيلومترًا، وفي 
سباق الفردي العام ومسافته 110 كيلومترات.

كأس كرة الطاولة ألحمد مصطفى حرب

أحرز احمد مصطفى حرب )البراعم النبطية( كأس لبنان لكرة 
الطاولة بفوزه على محمد الهبش 3 – 2 )10 – 12، 11 – 7، 9 – 

11، 11 – 8، 14 – 12( في المباراة النهائية التي اجريت بينهما 

 ثالثًا محمد حمية 
ّ

في قاعة نادي مون ال سال بعين سعادة. وحل
)الندوة القماطية(.

 وتوج الفائزين عضو اللجنة األولمبية رئيس االتحاد اللبناني لكرة 
الطاولة سليم الحاج نقوال.

مني فوتبول الشركات الثامنة

تستمر دورة الشركات السنوية الثامنة في  الميني فوتبول التي 
تنظمها "سبور ايفازيون" على مالعب مجّمع "ستاديوم" في 

الدكوانة.
وقد فاز بي او بي فايننس على كاش يونايتد 11 – 0، وفيرجين 
ميغاستور على اينفيغو 6 – 1، وليبان بوست على دي اتش ال 

3 – 0، واي يو بي ام سي على مؤسسة جورج خوري 5 – 1، وأزاديا 
على العربي الجديد 3 – 0، وموريكس سيستمز على شديد 

ري 3 – 0، والفا على تيتراكوم 1 – 0، وبنك عودة على فيرجين 
ميغاستور 3 – 1، وليبان بوست على أو ام تي 5 – 0، وموريكس 
سيستمز على تيتراكوم 8 – 1، وبي او بي فايننس على الفا 7 – 

0، وازاديا على دار الهندسة 3 – 0، وترانس مد على بي بي آي 4 
– 3، واي يو بي أم سي على شديد ري 2 – 1، ودي اتش ال على 

نوفارتس 4 – 2 .

االكواتلون الثانية لنادي السيارات والسياحة

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة مسابقة االكواتلون 
السنوية الثانية للذكور واالناث في حرمه صباح االحد وهي 

مخصصة للفئات العمرية 10 - 14 سنة، 15-18 سنة، 19-39 سنة 
و40 سنة فما فوق.

اتحاد التنس

خبت لجنة ادارية جديدة لالتحاد اللبناني للتنس  من تسعة 
ُ
انت

اعضاء خالل الجمعية العمومية التي انعقدت في مقر االتحاد 
بالزلقا، وتوزعوا المناصب كاآلتي: سمير صليبا رئيسًا، باتريك 

مخباط نائبًا للرئيس، ارنست فليحان أمينًا عامًا، عارف مارديني 
امينًا للصندوق، كريم أسود محاسبًا وريشار الحاج وكريم عاليلي 

وعمر صادق وديزيريه خليفة اعضاء مستشارين.

نادي التضامن الزوق

أصدر رئيس نادي التضامن الزوق رزق الله خليل وامين السر 
شادي درويش بيانًا ضمناه شكرًا لرئيس تكتل التغيير واالصالح 
العماد ميشال عون "لمساعدته النادي على اجتياز أزمته المادية". 

وكان التضامن الزوق عانى مشكالت مادية الموسم الماضي، 
وخاض مباريات الدور ربع النهائي أمام بيبلوس بتشكيلة من 

خمسة العبين ضمت اربعة ناشئين والعبًا اميركيًا.

موجز محلي

التي فاز فيها على بطل مصر سامح  المباراة  اللبناني جهاد قلفاط خالل 
سيدهم.

ال��ري��اض��ي وضيفه  ت��ع��ادل طرابلس 
االجتماعي 1 – 1 )الشوط االول 0 – 
1(  في المباراة التي أجريت بينهما 
ع��ل��ى ملعب ال��رئ��ي��س رش��ي��د ك��رام��ي 
زه��اء خمسة  أم��ام  بطرابلس  البلدي 
المرحلة  اف��ت��ت��اح  ف��ي  م��ت��ف��رج،  آالف 
الثانية من الدوري العام ال� 56 لكرة 

القدم للدرجة األولى.
ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 15 اف��ت��ت��ح ال��غ��ان��ي 
ديفيد أوبوكو التسجيل لالجتماعي 
عبدو  ال��ح��ارس  يمين  ال��ى  بقذيفة  
طافح اثر تمريرة عرضية من الدولي 
ف��اي��ز ش��م��س��ي��ن. وف���ي ال��دق��ي��ق��ة 27 
انفرد العب االجتماعي الغاني كوفي 
انه  إال  ال��ح��ارس  وتخطى  نيكوالس 

سدد خارج الخشبات الثالث.
وف����ي ال��دق��ي��ق��ة 59 رف����ع ك��اب��ت��ن 
طرابلس عبد الله طالب الكرة داخل 
االحتياطي  حولها  وهناك  المنطقة 
م���ص���ط���ف���ى ال���ق���ص���ع���ة ب�����رأس�����ه ال����ى 
الحارس نزيه  اليمنى لمرمى  الزاوية 
وفي  التعادل.  اصابة  مسجال  أسعد 
طرابلس  م��داف��ع  أب��ع��د   68 الدقيقة 
ال��غ��ان��ي اي��م��ان��وي��ل اوف������وري ب��رأس��ه 
تجتاز  ان  قبل  نابلسي  لهشام  ك��رة 
خط المرمى. وفي الدقيقة 88 صد 
كرة  أسعد  نزيه  االجتماعي  ح��ارس 
لمايكل هيلغبي في مواجهة الرمى.

الحارس  الرياضي:  طرابلس  مثل 
ع����ب����دو ط�����اف�����ح، وال�����الع�����ب�����ون س��ع��د 
ي����وس����ف، ع���ب���د ال���ل���ه ط����ال����ب، أح��م��د 
)مصطفى  الحسين  غ��ازي  المغربي، 
بكر  )اب��ر  وليد فتوح  القصعة 46(، 
حمزة  مقصود،  محمود   ،)56 المل 
ع��ل��ي، ال��غ��ان��ي��ون اي��م��ان��وي��ل اوف����وري 
وم����اي����ك����ل ه��ي��ل��غ��ب��ي وع����ب����د ال���ع���زي���ز 

يوسف.
وم����ث����ل االج����ت����م����اع����ي ط����راب����ل����س: 
ال����ح����ارس ن���زي���ه أس���ع���د، وال���الع���ب���ون 
بسام  الفلسطيني  ال��رف��اع��ي،  وس���ام 
م��������رزوق، ب��ش��ي��ر ع���ب���د ال���������رزاق، ب���الل 
م����ط����ر، ف����اي����ز ش��م��س��ي��ن )م��ص��ط��ف��ى 
حبلص،  محمود   ،)85 الدين  كمال 
ه��ش��ام ن��اب��ل��س��ي، وال��غ��ان��ي��ون كوفي 
ن��ي��ك��والس ودي��ف��ي��د اوب���وك���و وآدم 

ماساالشي.
السيد  الحكم سامر  ال��م��ب��اراة  ق��اد 

ق�����اس�����م وع������اون������ه ح���ك���م���ا ال���ت���م���اس 
ال��زي��ن، وماهر  وب��الل  حسين عيسى 
وأن��ذر  للتبديل.  راب��ع��ًا  حكمًا  العلي 
ال��ح��ك��م ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب��س��ام م����رزوق 
من   )87( اوب����وك����و  ودي���ف���ي���د   )33(

االجتماعي.

الحكمة – الصفاء

وع���ل���ى م��ل��ع��ب ب��ل��دي��ة ب����رج ح��م��ود 
وامام زهاء 500 متفرج، فاز الصفاء 
على مضيفه الحكمة بيروت 4 – 0 

)الشوط االول 3 – 0(.
الرابعة افتتح محمد  الدقيقة  في 
بقذيفة  ل��ل��ص��ف��اء  التسجيل  ط��ح��ان 
من داخل المنطقة في سقف مرمى 
ال��ح��ارس ن��زي��ه ط��ي اث��ر رأس��ي��ة لعالء 
ال��ب��اب��ا ب��ع��دم��ا ارت����دت ال��ي��ه ال��ك��رة من 
المدافع أنس العمري. وفي الدقيقة 
17 اض�����اف ح��س��ن ه��زي��م��ة االص���اب���ة 
الثانية اثر عرضية من محمد حمود. 
وفي الدقيقة 22 سجل محمد حيدر 
االصابة الثالثة من مشارف المنطقة 
بكرة ارتطمت بالعارضة وارتدت الى 
تمريرة  اث��ر  للمرمى  اليمنى  ال��زاوي��ة 

من حسن هزيمة.
س���ج���ل   87 ال������دق������ي������ق������ة  وف�����������ي 
سامبا  شيخ  السنغالي  االح��ت��ي��اط��ي 
دي���وك االص���اب���ة ب��ق��ذي��ف��ة م��ن داخ��ل 
ال��م��ن��ط��ق��ة ب��ع��دم��ا ت��ل��ق��ى ال���ك���رة من 

محمد طحان.

م��ث��ل ال��ح��ك��م��ة ب���ي���روت: ال���ح���ارس 
نزيه طي، والالعبون محمد قصاص، 
ول���ي���د ال����ش����ح����ادة )ال����م����ص����ري أح��م��د 
م��ح��م��ود )محمد  ج����رادة 55(، ح��م��زة 
ع��ط��وي 51(، ق��اس��م م��ح��م��ود، حسن 
ف��������ردوس، زك����ري����ا ش��������رارة، ح��س��ي��ن 
علي  السوري  العمري،  أنس  طحان، 
ايبي  دي��ري��ك  مبا  النيجيري  غليوم، 

)نيازي شحيمي 41(.
وم��ث��ل ال��ص��ف��اء: ال���ح���ارس م��ه��دي 
خليل، والالعبون نور منصور، محمد 
ط���ح���ان، م��ح��م��د ح���م���ود، ال��ن��ي��ج��ي��ري 
 ،)68 ليال  )قاسم  بريشيوس  ادي��ل 
أحمد جلول، جوزف حبوش، حسن 
هزيمة )السنغالي شيخ سامبا ديوك 
حيدر  )سلطان  حيدر  محمد   ،)66

79(، عالء البابا، علي السعدي.
الدولي هادي  الحكم  المباراة  قاد 
سالمة وعاونه حكما التماس الدولي 
علي المقداد ومحمد حرب، وحسين 
وأن��ذر  للتبديل.  راب��ع��ا  حكما  حمية 
ال��ح��ك��م ال���س���وري ع��ل��ي غ��ل��ي��وم )75( 

وقاسم محمود )89( من الحكمة.
وت���ت���اب���ع ال��م��رح��ل��ة ال���ي���وم ال��س��ب��ت 

بمباراتين:
ال���س���الم زغ���رت���ا –  ال��س��اع��ة 15:30   -
الراسينغ بيروت، على ملعب السالم 

زغرتا في المرداشية.
ال��س��اح��ل  ال��س��اع��ة 15:30 ش��ب��اب   -
ال��ن��ب��ي ش��ي��ت، ع��ل��ى ملعب صيدا   –

البلدي.

وتقام غدًا األحد مباراة واحدة: 
الشباب   – العهد   14:15 الساعة   -
ال���غ���ازي���ة، ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال��ع��ه��د على 

طريق المطار.
وت��س��ت��ك��م��ل ال��م��رح��ل��ة األرب����ع����اء 28 

تشرين األول بمباراة واحدة:
- الساعة 17:30 النجمة – األنصار، 

على ملعب صيدا البلدي.

الدرجة الثانية

ف���از ال��ت��ض��ام��ن ص���ور ع��ل��ى االه��ل��ي 
التي  ال��م��ب��اراة  ف��ي   ،0  – 1 النبطية 
أج���ري���ت ب��ن��ي��ه��م��ا ع��ل��ى م��ل��ع��ب ص��ور 
البلدي، في افتتاح المرحلة الثانية 
م��ن دوري ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة. وسجل 
االص�����اب�����ة ع���ب���د ال����ع����زي����ز ان�����دي�����ا ف��ي 
الحكم  ال��م��ب��اراة  ق���اد  ال��دق��ي��ق��ة 21. 
حكما  وع���اون���ه  س��ع��ي��ف��ان  مصطفى 
ال����ت����م����اس ت���ي���س���ي���ر ب������در وم���ح���م���ود 
رمضان واحمد محيدلي حكمًا رابعًا 

للتبديل.
وعلى ملعب صيدا البلدي، سقط 
االه����ل����ي ص���ي���دا ام������ام ض��ي��ف��ه االم����ل 
عبد  حسن  سجلها   ،3  –  0 معركة 
ال���رض���ا وع��ل��ي ن��ع��م��ه ح��س��ي��ن واح��م��د 
الدقائق 29 و29 و45.  الجمل في 
ق����اد ال���م���ب���اراة ال��ح��ك��م م��ح��م��د ح���داد 
وعاونه حكما التماس احمد حموضه 
وح��ي��در ح��ي��در، واح��م��د ع���الء ال��دي��ن 

حكمًا رابعًا للتبديل. 

اإلصابة الرابعة للصفاء التي سجلها السنغالي شيخ سامبا ديوك – الى اليسار – في شباك حارس الحكمة بيروت نزيه طي 
)مروان عساف( على ملعب بلدية برج حمود أمس.  

املرحلة الثانية من الدوري العام الـ 56 لكرة القدم
فوز الصفاء 4 - 0 وتعادل طرابلس واالجتماعي 1 - 1
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لسباق  الحرة  التجارب  اليوم  تتابع 
ال���ج���ائ���زة ال���ك���ب���رى ل���م���ال���ي���زي���ا، وه���و 
ال��م��رح��ل��ة ال�����17 م��ا ق��ب��ل االخ��ي��رة من 
ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ل���ل���دراج���ات ال��ن��اري��ة 
سيبانغ،  حلبة  على  ي��ج��رى  وال���ذي 
وذلك في فترة ثالثة اخيرة، تليها 
ال���ت���ج���ارب ال��م��ؤه��ل��ة ال���ت���ي ي��ت��ح��دد 
ف��ي ض��وئ��ه��ا ت��رت��ي��ب االن���ط���اق في 

السباق غدًا االحد.
وأمس أجريت الفترتان األوليان 
م���ن ال��ت��ج��ارب ال���ح���رة. ف��ف��ي ال��ف��ت��رة 
االول���������ى ل���ف���ئ���ة "م�����وت�����و ج�����ي ب�����ي"، 
سجل االسباني داني بدروسا على 
"ه����ون����دا" أس�����رع وق�����ت، اذ اج��ت��از 
في  ك��ي��ل��وم��ت��رات   5,543 م��س��اف��ة 
بمتوسط  دق��ي��ق��ت��ي��ن،   2:00:412
ك��ي��ل��وم��ت��رًا في  ب��ل��غ 165,7  س��رع��ة 
خورخي  م��واط��ن��ه  متقدمًا  ال��س��اع��ة، 
بفارق 0:210  "ياماها"  لورنزو على 
ث���ان���ي���ة، وح����ام����ل ال���ل���ق���ب م���واط���ن���ه 
بفارق  "ه��ون��دا"  ماركيز على  م��ارك 

.0:324

أم����ا ف���ي ال��ف��ت��رة ال��ث��ان��ي��ة، ف��ك��ان 
االس��رع مسجا 2:00:246  ل��ورن��زو 
دق��ي��ق��ت��ي��ن، ب��م��ت��وس��ط س��رع��ة بلغ 
ال���س���اع���ة،  ف����ي  ك��ي��ل��وم��ت��رًا   165,9
ثانية،  بفارق 0:047  أم��ام بدروسا 

وماركيز بفارق 0:226
روسي  فالنتينو  االيطالي  وح��ل 
ع��ل��ى "ي���ام���اه���ا" م��ت��ص��در ال��ت��رت��ي��ب 
ال��ع��ام ل��ل��دراج��ي��ن راب��ع��ًا ف��ي ال��ف��ت��رة 

االولى وثامنًا في الفترة الثانية.

"موتو 2"

وفي فئة "موتو 2"، سجل أسرع 
ل��ف��ة ف���ي ال���ف���ت���رة االول������ى االل��م��ان��ي 
ي���ون���اس ف��ول��غ��ر ع��ل��ى "ك��ال��ي��ك��س" 
بمتوسط  دقيقتين،   2:07:720
في  كيلومترات   156,2 بلغ  سرعة 
يوهان  الفرنسي  متقدمًا  الساعة، 
زاركو على "كاليكس" والذي حسم 
 0:048 ب���ف���ارق  لمصلحته  ال��ل��ق��ب 
لوثي  توماس  والسويسري  ثانية، 

على "كاليكس" بفارق 0:556.
وفي الفترة الثانية، سجل لوثي 
بمتوسط  دقيقتين،   2:07:543
ك��ي��ل��وم��ت��رًا في  ب��ل��غ 156,5  س��رع��ة 
بفارق 0:285  زارك��و  أم��ام  الساعة، 
ث��ان��ي��ة، وال��ب��ري��ط��ان��ي س��ام ل��وز على 

"سبيد أب" بفارق 0:417.

"موتو 3"

"م�����وت�����و 3"، س��ج��ل  ف���ئ���ة  وف������ي 
أس����������رع ل����ف����ة ف������ي ال����ل����ف����ة االول��������ى 
البريطاني داني كنت على "هوندا" 
بمتوسط  دق��ي��ق��ت��ي��ن،   2:13:715

ك��ي��ل��وم��ت��رًا في  ب��ل��غ 149,2  س��رع��ة 
االسباني خورخي  الساعة، متقدمًا 
لورنزو على "هوندا" بفارق 0:450 
ثانية، ومواطنه ورفيقه في الفريق 

افرين فازكيز بفارق 0:640.
وفي الفترة الثانية، كان االسرع 
على  أول��ي��ف��ي��ي��را  ميغيل  ال��ب��رت��غ��ال��ي 
ام" بتسجيله 2:13:906  "كي تي 
دق��ي��ق��ت��ي��ن، ب��م��ت��وس��ط س��رع��ة بلغ 
149 ك��ي��ل��وم��ت��رًا ف��ي ال��س��اع��ة، أم��ام 
االي����ط����ال����ي روم�����ان�����و ف���ي���ن���ات���ي ع��ل��ى 
ثانية،  بفارق 0:176  ام"  تي  "ك��ي 
واالس���ب���ان���ي خ���ورخ���ي ن����اف����ارو على 

"هوندا" بفارق 0:209.

ت����ص����در ال���ف���رن���س���ي س��ي��ب��اس��ت��ي��ان 
"فولكسفاغن  س��ي��ارة  ف��ي  أوجييه 
بولد – ار" وال��ذي ضمن لقبًا ثالثًا 
ف��ي ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ل��ل��رال��ي��ات، رال��ي 
كاتالونيا على طرق ترابية ومزفتة 
م���س���اء أم�����س، وه����و ال��م��رح��ل��ة ال�����12 
م��ا ق��ب��ل األخ���ي���رة م��ن ال��ب��ط��ول��ة، في 
خ��ت��ام ال��م��راح��ل ال��خ��اص��ة ال��ث��م��ان��ي��ة 
مسافتها  وال��ب��ال��غ��ة  ال��ج��م��ع��ة  ل��ي��وم 
ك��ي��ل��وم��ت��رًا،   128,60 االج���م���ال���ي���ة 
األول في  المركز  احتل  بعدما كان 
مساء  االفتتاحية  الخاصة  المرحلة 
 3,20 مسافتها  والبالغة  الخميس 

كيلومترات.
وس��ج��ل أوج��ي��ي��ه، ال����ذي يسعى 
الى فوز ثالث تواليًا في كاتالونيا، 
4 و1:24:58 ساعة، متقدمًا رفيقه 
في الفريق الفنلندي ياري – ماتي 
التفاال ب���4:0 ث��وان، وسائق "فورد 
أوت  االس��ت��ون��ي  اس"  ار  ف��ي��ي��س��ت��ا 

تاناك بفارق 11:3.
وف����ي ال���م���راح���ل ال��خ��اص��ة ال��ت��س��ع 
األول����������ى، ح���ق���ق أف����ض����ل األوق�������ات 
ك��ل م��ن ت��ان��اك ف��ي ث���اث )4 – 6 
اثنتين )1 –  ف��ي  – 8(، وأوج��ي��ي��ه 
 :20 إي  "ه���ي���ون���داي  وس���ائ���ق   ،)3

ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي ه���اي���دن ب�����ادون في 
واحدة )2(، وسائق "فورد فييستا 
كوبيتشا  روب��رت  البولوني  اس"  ار 
في واحدة )3(، والتفاال في واحدة 
اس  دي  "سيتروين  وس��ائ��ق   ،)5(
3" ال��ن��روج��ي م���ادس أوس��ت��ب��رغ في 

واحدة )7(.
السبت في  ال��ي��وم  ال��رال��ي  ويتابع 
ث���م���ان���ي م����راح����ل خ���اص���ة م��س��اف��ت��ه��ا 
غ��دًا  وي��خ��ت��ت��م  ك��ي��ل��وم��ت��رًا،   123,05
األحد بست مراحل خاصة مسافتها 

76,40 كيلومترًا.

ان������ض������م االس��������ت��������اذ االت�������ح�������ادي 
اناستاسيوس  اليوناني  الدولي 
االس��ات��ذة  كبير  ال��ى  بافليديس 
المصري احمد عدلي في صدارة 
الترتيب لبطولة البحر المتوسط 
ال���ع���اش���رة ف���ي ال��ش��ط��رن��ج وال��ت��ي 
تقام في فندق " ريفييرا " بعين 
االول،  المريسة منذ 16 تشرين 
والتي يشارك فيها 54 العبًا من 

17 بلدًا.
ف��ف��ي ال��ج��ول��ة ال��س��دس��ة م��س��اء 
اول من امس، نجح اليوناني في 
الحاق الهزيمة بمنافسه االستاذ 
الدولي االسباني دييغو دل راي 
ل��ي��ج��م��ع خ��م��س ن���ق���اط م���ن س��ت 
م��م��ك��ن��ة، ش����أن ال���م���ص���ري ال���ذي 
الكبير  الدولي  واالستاذ  تعادل 

الجزائري محمد حدوش.
وف����ي اب�����رز ال���ن���ت���ائ���ج االخ�����رى، 
ت��غ��ل��ب م��ح��م��ود م��ع��ص��ران��ي على 
خالد الدقي، واالستاذة الدولية 
ال��ف��رن��س��ي��ة ص���وف���ي م��ي��ل��ي��ه على 
العزيز  عبد  ال��س��اب��ق  لبنان  بطل 
م���ح���م���ود، واالس�����ت�����اذ االت����ح����ادي 
موناكو  باتريك فان هوالنت من 
اليونانية  الدولية  على االستاذة 
اي��ك��ات��ي��ري��ن��ي ب��اف��ل��ي��دو، وك��ب��ي��رة 
خالد  منى  المصرية  االس��ت��اذات 
ع��ل��ى االس���ت���اذ ال���دول���ي االردن����ي 

سامي خاضر، ورافي دجيكيريان 
على االستاذة الدولية الجزائرية 

صابرينا التريتش.
بطل  البيض  بالحجار  وسقط 
ل���ب���ن���ان ال���س���اب���ق س��م��ي��ر س��رس��ق 
أم���ام زم��ي��ل��ه اح��م��د ن��ج��ار، وه��ان��ي 

ميقاتي أمام طارق مدلل.
وت�������ع�������ادل ك���ب���ي���ر االس������ات������ذة 
ال���ت���رك���ي ك���ي���ف���ان���ك ه����ازن����ي دار 
فرنسوا  الفرنسي  وزميله  اوغ��ل��و 
ف���ارغ���ي���ر، وال����س����وري ب��ش��ي��ر الت��ي 
ع��دة فيصل  م���رات  لبنان  وب��ط��ل 
ايشو  يونان  وال��س��وري  خيرالله، 

وباسل شرف.
وت��������ج��������رى ال������م������ب������اري������ات ف���ي 
الطريقة  وفق  العادي  الشطرنج 
ال��س��وي��س��ري��ة م��ن ت��س��ع ج���والت، 
م����دة ك���ل م��ن��ه��ا خ��م��س س��اع��ات 
ح�����دًا اق����ص����ى. وي����دي����ر ال��ب��ط��ول��ة 
اللبناني  االت���ح���اد  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
بينما  أخ��رس،  رون��ال��د  للشطرنج 
ي����ت����ول����ى ال���ت���ح���ك���ي���م ف�����ري�����ق م��ن 
ال��ح��ك��ام ب��رئ��اس��ة ال��ح��ك��م ال��دول��ي 

شارل كيله.
وم�����ن اب������رز م����ب����اري����ات ال���ج���ول���ة 
ال�����س�����ادس�����ة م�����س�����اء ال����ج����م����ع����ة : 
اوغ����ل����و –  ك��ي��ف��ان��ك ه����ازن����ي دار 
أح���م���د ع����دل����ي، أن��اس��ت��اس��ي��وس 
ب����ش����ي����ر الت������ي،   - ب����اف����ل����ي����دي����س 

محمد حدوش – صوفي ميليه، 
ف��رن��س��وا ف��ارغ��ي��ر – ب��ات��ري��ك ف��ان 
هوالنت، احمد نجار - دييغو دل 

راي.
بعد  نقاطًا  الترتيب  رأس  هنا 

السادسة: الجولة 
1 – أحمد عدلي )مصر - 2596( 

5 نقاط من ست ممكنة.
بافليديس  أناستاسيوس   –  2

)اليونان – 2376( 5
3 - بشير التي )سوريا - 2299( 

4,5
4 - ك��ي��ف��ان��ك ه��ازن��ي دار اوغ��ل��و 

)تركيا - 2466( 4.5
5 - م��ح��م��د ح����دوش )ال���ج���زائ���ر - 

4,5 )2479
6 - ف��رن��س��وا ف��ارغ��ي��ر )ف��رن��س��ا - 

4,5 )2421
7 – ص���وف���ي م��ي��ل��ي��ه )ف���رن���س���ا – 

4.5 )2365
ه����والن����ت  ف��������ان  ب�����ات�����ري�����ك   –  8

)موناكو - 2136( 4,5
9 - ف��ي��ص��ل خ��ي��رال��ل��ه )ل��ب��ن��ان – 

4 )2283
 - )اسبانيا  راي  دل  دييغو   -  10

4 )2389
هذه نقات كبيرة االستاذات 
ال��م��ص��ري��ة م��ن��ى خ��ال��د واالس���ت���اذ 

الدولي االردني سامي خاضر :

االفتتاح االنكليزي 
   

     خاضر                 خالد
    )اسود(             )ابيض(

1. c4 g6, 2 Nc3 Bg7, 
3. d4 c5, 4. d5 Bc3, 5. 
bc3 f5, 6.h4 Nf6, 7. h5 
Rg8, 8. hg6 hg6, 9. d6 
Ne4, 10.Rh7 ed6, 11. f3 
Qf6, 12. fe4 Qc3, 13. 
Kf2 Qa1, 14. Nf3 Rf8, 15. 
Qd6 Qf6. 16. Qc7 Na6, 
17. Qg3 f4, 18. Qh2 d6, 
19. Rh4 Be,6 20. Rf4 
Qe7, 21. Rf8 Qf8, 22. 
Bh6 Qf7, 23. Qd6 Rd8, 
24. Qe5 Kd7, 25. Bf4 
Re8, 26. g3 Bg4, 27. 
Qg5 Bf3, 28.Bh3 Kc6, 
29. Qd5 Qd5, 30. cd5 
Kb6, 31. Kf3 c4, 32. d6 
Kc6, 33. d7 Rf8, 34. e5 
Nc7 35. Ke4 c3, 36. Kd3 
Nd5, 37. Bg5 Kc7, 38. 
e6 Nb4, 39. Kc3 Nd5 
40.Kb2 Kd6, 41.Qd8.

واستسلم االسود.

ماليزيا املرحلة الـ 18/17 من بطولة الدراجات النارية

لورنزو األسرع يف التجارب الحرة

كاتالونيا املرحلة الـ 13/12 من بطولة العالم للراليات

أوجييه تصّدر اليوم األول

بطولة البحر املتوسط العاشرة يف الشطرنج: عدلي وبافليديس 6/5

متصدر  ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا  يستضيف 
ن���ق���ط���ة   18 ب����رص����ي����د  ال�����ائ�����ح�����ة 
وصيفه آ أ س روما الذي يتخلف 
ع��ن��ه ب���ف���ارق ن��ق��ط��ة واح�����دة على 
م��ل��ع��ب "ارت���ي���م���ي���و ف���ران���ك���ي" في 
التاسعة  ال��م��رح��ل��ة  ف��ي  ف��ل��ورن��س��ا 
من الدوري االيطالي لكرة القدم 

"كالتشيو". 
ميانو  إنترناسيونالي  وي��ح��ل 
باليرمو  على  نقطة   17 ب�  الثالث 
ال������ح������ادي ع����ش����ر ب���ع���ش���ر ن����ق����اط، 
على  نقطة   15 ب���  ال��راب��ع  ونابولي 
ك��ي��ي��ف��و ف���ي���رون���ا ال���ت���اس���ع ب����� 12 
جوفنتوس  ويستضيف  نقطة، 
نقاط  بتسع  عشر  ال��راب��ع  تورينو 
وح�����ام�����ل ال���ل���ق���ب ف�����ي ال���م���واس���م 
االرب���ع���ة االخ���ي���رة أت��االن��ت��ا ب��رغ��ام��و 

الثامن ب� 14 نقطة. 
أواًل  ون����ذك����ر  ال���ب���رن���ام���ج  وه���ن���ا 

المضيف:  الفريق 
السبت: 

)الساعة 16:00  أمبولي - جنوى 
بتوقيت بيروت(. 

كاربي - بولونيا )19:00(. 
ميانو  إنترناسيونالي   - باليرمو 

 .)21:45(
االحد: 

س����م����ب����دوري����ا ج����ن����وى - ه���ي���اس 
فيرونا )13:30(. 

س�����اس�����وول�����و   - م������ي������ان  س�������ي  آ 
 .)16:00(

ج��وف��ن��ت��وس ت���وري���ن���و - أت��االن��ت��ا 
برغامو )16:00(. 

ف�����روزي�����ن�����ون�����ي            - أودي�������ن�������ي�������زي 
 .)16:00(

الزيو روما - تورينو )19:00(. 
روم��������ا                  اس  آ   - ف�����ي�����ورن�����ت�����ي�����ن�����ا 

 .)19:00(
ن����اب����ول����ي                - ف������ي������رون������ا  ك����ي����ي����ف����و 

 .)21:45(

اسبانيا 

ف�����ي ال���م���رح���ل���ة ال���ت���اس���ع���ة م��ن 
ال���دوري االس��ب��ان��ي "ل��ي��غ��ا"، يحل 
ري������ال م����دري����د م���ت���ص���در ال��ائ��ح��ة 
وصيفه  ع��ل��ى  نقطة   18 ب��رص��ي��د 
س��ل��ت��ا ف��ي��غ��و ال����ذي ي��ت��خ��ل��ف عنه 
ب����ف����ارق االص�����اب�����ات ع���ل���ى م��ل��ع��ب 
ويذكر  فيغو.  ف��ي  "ب���االي���دوس" 
ال���وح���ي���دان  ه���م���ا  ال���ف���ري���ق���ي���ن  ان 
اللذان لم يخسرا بعد في الدوري. 
الثالث  برشلونة  ويستضيف 
ايبار  اللقب  وح��ام��ل  نقطة   18 ب��� 
وأتلتيكو  ن��ق��ط��ة،   13 ب���  ال��س��اب��ع 
مدريد الرابع ب� 16 نقطة فالنسيا 

الثامن ب� 12 نقطة.  
البرنامج:  وهنا 

السبت: 
س����ل����ت����ا ف����ي����غ����و - ري���������ال م����دري����د            

 .)17:00(
غرانادا - ريال بتيس )19:15(. 

أشبيلية - غيتافي )21:30(. 
م��ل��ق��ة - دي��ب��ورت��ي��ف��و ال ك��ورون��ي��ا   

 .)23:05(
األحد: 

ل��ي��ف��ان��ت��ي - ري������ال س��وس��ي��ي��داد 
 .)13:00(

ف�����ي�����اري�����ال   - ب������ال������م������اس  الس 

 .)17:00(
برشلونة - ايبار )19:15(. 

ف��ال��ن��س��ي��ا  م�����دري�����د -  أت���ل���ت���ي���ك���و 
 .)21:30(

البرتغال 

في المرحلة الثامنة من الدوري 
سي  اف  يستضيف  ال��ب��رت��غ��ال��ي، 
ب���ورت���و م��ت��ص��در ال��ائ��ح��ة ب��رص��ي��د 
ال��راب��ع  ب��راغ��ا  سبورتنغ  نقطة   17
لشبونة  وب��ن��ف��ي��ك��ا  ن��ق��ط��ة،   13 ب��� 
ب����� 12 ن��ق��ط��ة وح���ام���ل  ال���خ���ام���س 
الثاني  لشبونة  سبورتنغ  اللقب 
ب��ف��ارق االص���اب���ات ع��ن ال��م��ت��ص��در 
ريو  ويحل  المدينة،  "درب��ي"  في 
آف����ي ال���ث���ال���ث ب���� 14 ن��ق��ط��ة ع��ل��ى 
اس��ت��وري��ل ب��راي��ا ال���س���ادس ب��� 12 

نقطة.  
البرنامج:  وهنا 

السبت: 
م��اري��ت��ي��م��و ف���ون���ش���ال - ب��اك��وش 

فيريرا )18:15(. 
ب������راي������ا - ري�������و آف����ي  اس�����ت�����وري�����ل 

 .)20:30(
- أكاديميكا  فيتوريا غيمارايش 

كويمبرا )22:45(. 
االحد: 

سيتوبال  فيتوريا   - مورييرنزي 
 .)18:00(

اروكا - تونديا )18:00(. 
ل���ش���ب���ون���ة - س��ب��ورت��ن��غ  ب��ن��ف��ي��ك��ا 

لشبونة )19:00(. 
براغا  - سبورتنغ  ب��ورت��و  س��ي  اف 

 .)21:15(

هولندا 

ف�����ي ال����م����رح����ل����ة ال����ع����اش����رة م��ن 
ال���������������دوري ال������ه������ول������ن������دي، ي���ح���ل 
أج�����اك�����س أم�����س�����ت�����ردام م��ت��ص��در 
على  نقطة   22 ب��رص��ي��د  ال��ائ��ح��ة 
ب��� 17  ال��خ��ام��س  أرن��ه��ي��م  فيتيس 
ن���ق���ط���ة،  وي��س��ت��ض��ي��ف ف��ي��ن��ورد 
االصابات  بفارق  الثاني  روت��ردام 
عن المتصدر أ زد الكمار العاشر 
ب��ي اس في  ب��� 12 نقطة، وي��ح��ل 
ب��� 18 نقطة  ال��ث��ال��ث  أي��ن��ده��وف��ن 
ع���ل���ى اف س��ي  ال���ل���ق���ب  وح�����ام�����ل 
ت��ون��ت��ي ان��ش��ك��ي��ده ال��ث��ال��ث عشر 

بتسع نقاط. 
البرنامج:  وهنا 

السبت: 
س��ي  اس   - ت���ي���ل���ب���ورغ   2 ف��ي��ل��ل��م 

هيرينفين )19:30(. 
غ���������راف���������ش���������اب دوت�������ن�������ش�������ي�������م - 

هيراكليس الميلو )20:45(. 
بي   - انشكيده  تونتي  س��ي  اف 

اس في أيندهوفن )20:45(. 
 - ك������ي������رك������راد  س�������ي  ج�������ي  رودا 

اكسلسيور روتردام )21:45(. 
االحد: 

اس س��ي ك��ام��ب��ور - ادو دن هاغ 
 .)13:30(

اف سي   - ن��ي��م��ي��غ��ن  س���ي  اي  ان 
غروننغن )15:30(. 

أج����اك����س   - أرن����ه����ي����م  ف���ي���ت���ي���س 
أمستردام )15:30(. 

زد  أ   - روت���������������������ردام  ف�������ي�������ن�������ورد 

الكمار )17:45(. 

انكلترا 

ف�����ي ال����م����رح����ل����ة ال����ع����اش����رة م��ن 
الدوري االنكليزي "برميير ليغ"، 
متصدر  سيتي  مانشستر  ي��ح��ل 
ال��ائ��ح��ة ب��رص��ي��د 21 ن��ق��ط��ة على 
 19 ب�  الثالث  يونايتد  مانشستر 
نقطة في مباراة قمة على ملعب 
مانشستر،  ف��ي  ت���راف���ورد"  "أول���د 
وي���س���ت���ض���ي���ف أرس�����ن�����ال ال���ث���ان���ي 
ب���ف���ارق ن��ق��ط��ت��ي��ن ع���ن ال��م��ت��ص��در 
ب� 13 نقطة على  التاسع  افرتون 
ملعب "االم����ارات س��ت��ادي��وم" في 
الرابع  لندن، وويستهام يونايتد 
ال��ث��ان��ي  ب����� 17 ن��ق��ط��ة ت��ش��ل��س��ي 
اللقب  وح��ام��ل  نقطة   11 ب���  عشر 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب "اب����ت����ون ب������ارك" في 
ل��ن��دن، ول��ي��ف��رب��ول ال��ع��اش��ر ب��� 13 
 13 ب�  الثامن  ساوثمبتون  نقطة 
في  "أنفيلد"  ملعب  على  نقطة 

ليفربول. 
البرنامج:  وهنا 

السبت: 
سيتي  سوانسي   - فيا  أس��ت��ون 

 .)17:00(
تشلسي     - ي��ون��اي��ت��د  وي��س��ت��ه��ام 

 .)17:00(
ليستر سيتي - كريستال باالس 

 .)17:00(
وي����س����ت   - س����ي����ت����ي  ن�����وري�����ت�����ش 

بروميتش البيون )17:00(. 
وات�������ف�������ورد                   - س����ي����ت����ي  س������ت������وك 

 .)17:00(
ارسنال - افرتون )19:30(. 

االحد: 
يونايتد  نيوكاسل   - سندرالند 

 .)14:00(
مانشستر   - يونايتد  مانشستر 

سيتي )16:05(. 
هوتسبر  ت��وت��ن��ه��ام   - ب��ورن��م��اوث 

 .)16:05(
ليفربول - ساوثمبتون )18:15(. 

اسكوتلندا 

الدوري  ال� 12 من  المرحلة  في 
االس�����ك�����وت�����ل�����ن�����دي، ي��س��ت��ض��ب��ف 
ال��س��ل��ت��ي��ك م���ت���ص���در ال���ائ���ح���ة ب��� 
دن��دي  اللقب  وح��ام��ل  نقطة   26
ي���ون���اي���ت���د ال���ث���ان���ي ع���ش���ر االخ���ي���ر 
الثاني  وأب���ردي���ن  ن��ق��اط،  بخمس 
ب���ف���ارق ن��ق��ط��ت��ي��ن ع���ن ال��م��ت��ص��در 
م�������ذرول ال���ع���اش���ر ب��ع��ش��ر ن���ق���اط، 
نقطة   20 ب����  ال���ث���ال���ث  وه����ارت����س 
روس كاونتي الرابع ب� 18 نقطة. 

البرنامج:  وهنا 
السبت: 

أبردين - مذرول )17:00(. 
ت���ي���س���ل - ه���ام���ي���ل���ت���ون  ب����ارت����ي����ك 

اكاديميكال )17:00(. 
دندي - كيلمارنوك )17:00(. 

ك�����اون�����ت�����ي  روس   - ه��������ارت��������س 
 .)17:00(

اينفرنيس كاليدونيان تيسل - 
سانت جونستون )17:00(. 

االحد: 
ي���ون���اي���ت���د       ال���س���ل���ت���ي���ك - دن�������دي 

 .)17:00(

المانيا 

ف�����ي ال����م����رح����ل����ة ال����ع����اش����رة م��ن 
الدوري االلماني "البوندسليغه"، 
حامل  ميونيخ  بايرن  يستضيف 
برصيد  الائحة  ومتصدر  اللقب 
انتصارات  تسعة  م��ن  نقطة   27
اف س���ي ك���ول���ون���ي���ا ال����س����ادس ب��� 
14 ن��ق��ط��ة ع��ل��ى م��ل��ع��ب "أل��ي��ان��ز 
أري���ن���ا" ف���ي م��ي��ون��ي��خ، وب��وروس��ي��ا 
دورت���م���ون���د ال��ث��ان��ي ب���ف���ارق سبع 
ال���م���ت���ص���در اف س��ي  ن���ق���اط ع����ن 
أوغ��س��ب��ورغ ال��ث��ام��ن ع��ش��ر االخ��ي��ر 
ب��خ��م��س ن���ق���اط، وي���ح���ل اف سي 
نقطة   19 ب���  ال��ث��ال��ث   04 شالكه 
موينشنغادباخ  ب��وروس��ي��ا  ع��ل��ى 

العاشر ب� 12 نقطة. 
البرنامج:  وهنا 

السبت: 
ب��ي  ف����ي اف   - ل���ي���ف���رك���وزن  ب���اي���ر 

شتوتغارت )16:30(. 
بايرن ميونيخ - اف سي كولونيا 

 .)16:30(
أي����ن����ت����راخ����ت   -  96 ه������ان������وف������ر 

فرانكفورت )16:30(. 
ف���ي���ردر   - م���اي���ن���س  ف����ي  اس  اف 

بريمن )16:30(. 
ال  اف  ف��������ي   - دارم��������ش��������ت��������ات 

فولفسبورغ )16:30(. 
ه��ي��رت��ا   - اي��ن��غ��ول��ت��ش��اد  اف س���ي 

برلين )19:30(. 
االحد: 

ب��وروس��ي��ا دورت���م���ون���د - اف سي 
أوغسبورغ )16:30(. 

اف   - موينشنغادباخ  ب��وروس��ي��ا 
سي شالكه 04 )18:30(. 

فرنسا 

ال��دوري  ال��� 11 من  المرحلة  في 
يستضيف   ،"1 "ل��ي��غ  ال��ف��رن��س��ي 
ب����اري����س س������ان ج����ي����رم����ان ح���ام���ل 
ال���ل���ق���ب ف����ي ال����م����واس����م ال���ث���اث���ة 
االخيرة ومتصدر الائحة برصيد 
26 ن��ق��ط��ة س��ان��ت ات���ي���ان ال��راب��ع 
ب���� 19 ن��ق��ط��ة ع��ل��ى م��ل��ع��ب "ب���ارك 
وأنجيه  باريس،  في  برنس"  دي 
ال����ث����ان����ي ب�����ف�����ارق خ����م����س ن���ق���اط 
ع���ن ال��م��ت��ص��در آن آف����ان غ��ان��غ��ان 
الحادي عشر ب� 14 نقطة، ويحل 
أولمبيك مرسيليا السادس عشر 
ب�  الثالث  ليل  على  ن��ق��اط  ب�تسع 

11 نقطة. 
البرنامج:  وهنا 

السبت: 
ري���ن         ل����وري����ان - س���ت���اد  اف س����ي 

 .)18:00(
مونبلييه - باستيا )21:00(. 

أنجيه - آن آفان غانغان )21:00(. 
أجاكسيو - نيس )21:00(. 

االحد: 
ستاد ريمس - موناكو )15:00(. 
جيروندان بوردو - تروا )18:00(. 
م���رس���ي���ل���ي���ا             أول�����م�����ب�����ي�����ك   - ل�����ي�����ل 

 .)18:00(
ب���اري���س س���ان ج��ي��رم��ان - س��ان��ت 

اتيان )22:00(. 

البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم يف عطلة نهاية األسبوع
سلتا فيغو - ريال مدريد،  مان يونايتد - مان سيتي 

ت��أه��ل االس��ب��ان��ي روب��رت��و باوتيستا 
- أغ����وت ال��م��ص��ن��ف ث��ان��ي��ا ووص��ي��ف 
ل��ل��دور نصف  الماضي  ال��ع��ام  البطل 
الكرملين  ك��أس  دورة  من  النهائي 
ال���روس���ي���ة ال���دول���ي���ة ل���ل���رج���ال ل��ك��رة 
المضرب التي تقام في موسكو على 
ماعب صلبة والبالغة قيمة جوائزها 
855,490 دوالرا، بفوزه في الدور 
ربع النهائي على الفرنسي لوكا بوي 
6 - 4، 6 - 2. وسيلتقي االلماني 
رابعًا  المصنف  كولشرايبر  فيليب 
وال�����ذي ف����از ع��ل��ى ال��ه��ول��ن��دي روب���ن 

هاسه 6 - 2، 6 - 4. 
وف���ي ب��ط��ول��ة ال��س��ي��دات ال��ب��ال��غ��ة 
ال���ف دوالر،  ج��وائ��زه��ا 768  ق��ي��م��ة 
ان��ح��ص��ر ال��ل��ق��ب ب��ي��ن ال��روس��ي��ت��ي��ن 
وأناستازيا  كوزنيتسوفا  سفيتانا 
ب��اف��ل��ي��وت��ش��ي��ن��ك��وف��ا ح��ام��ل��ة ال��ل��ق��ب 
ال��ع��ام ال��م��اض��ي. وف���ي ال����دور نصف 
على  كوزنيتسوفا  ف��ازت  النهائي، 
 -  6 تسورينكو  ليسيا  االوك��ران��ي��ة 
2، 6 - 4، وبافليوتشينكوفا على 
مواطنتها داريا كاساتكينا 2 - 6، 

 .4 - 6 ،2 - 6

دورة استوكهولم 

ح���ق���ق االم����ي����رك����ي ج������اك س���وك 

ال��دور  في  مفاجأة  سابعًا  المصنف 
استوكهولم  النهائي من دورة  ربع 
االس����وج����ي����ة ال����دول����ي����ة ال��م��ف��ت��وح��ة 
والبالغة  على ماعب صلبة  للرجال 
قيمة جوائزها 593,705 دوالرات، 
بفوزه على الفرنسي جيل سيمون 
 7(  6 -  7 ،5 - ث��ال��ث��ًا 7  المصنف 

 .)5 -
وج�����������دد ال����ت����ش����ي����ك����ي ت�����وم�����اس 
ف�����وزه  اول  ال���م���ص���ن���ف  ب����ردي����ت����ش 
ديميتروف  غريغور  البلغاري  على 
 4 -  6 ،5 - ال��م��ص��ن��ف خ��ام��س��ا 7 
وتأهل للدور نصف النهائي. وكان 
ب��ردي��ت��ش ف���از ع��ل��ى دي��م��ي��ت��روف 5 
ال��م��ب��اراة  ف���ي   4 -  6 ،4 -  6 ،7 -

النهائية العام الماضي. 
غاسكيه  ري��ش��ار  الفرنسي  وف���از 
ال���م���ص���ن���ف ث����ان����ي����ا ع����ل����ى م���واط���ن���ه 
جيريمي شاردي المصنف سادسا 

،)4 - 7( 6 - 7 ،3 - 6 ،6 - 2

دورة فيينا 

خ���رج االف��ري��ق��ي ال��ج��ن��وب��ي كيفن 
ان������درس������ون ال���م���ص���ن���ف ث���ان���ي���ا م��ن 
النهائي من دورة فيينا  رب��ع  ال��دور 
ال���ن���م���س���وي���ة ال����دول����ي����ة ال��م��ف��ت��وح��ة 
والبالغة  على ماعب صلبة  للرجال 

قيمة جوائزها 593,705 دوالرات، 
بعد خسارته امام االميركي ستيف 
جونسون 7 - 5، 6 - 7 )5 - 7(، 

 .6 - 4
ك����ذل����ك خ������رج ال�����ك�����روات�����ي اي���ف���و 
ك���ارل���وف���ي���ت���ش ال���م���ص���ن���ف س��اب��ع��ًا 
ب��خ��س��ارت��ه ام����ام ال��ات��ف��ي ارن��س��ت��س 
 7  -  6  ،)7  -  4(  7  -  6 غولبيس 

.)7 - 5(
فيرير  داف��ي��د  االس��ب��ان��ي  وتغلب 
ال��ب��ط��ل  ووص����ي����ف  أول  ال���م���ص���ن���ف 
فابيو  االيطالي  على  الماضي  العام 
 6 ،4 - ثامنا 6  المصنف  فونيني 

- 2 وتأهل للدور نصف النهائي. 

دورة لوكسمبور 

ال��س��وي��س��ري��ة ستيفاني  ت��أه��ل��ت 
ف��وي��غ��ي��ل��ي ل���ل���دور ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي 
م����ن ب���ط���ول���ة ل��وك��س��م��ب��ور ال���دول���ي���ة 
ل����ل����س����ي����دات ع����ل����ى م����اع����ب ص��ل��ب��ة 
الف   250 ج��وائ��زه��ا  قيمة  والبالغة 
دوالر، بفوزها في الدور ربع النهائي 
على االلمانية الورا سيغيموند 6 - 

 .1 - 6 ،6 - 2 ،4
وف�����ازت االل��م��ان��ي��ة م��ن��ى ب��ارت��ي��ل 
على الكرواتية ميريانا لوسيتش - 

باروني 6 - 3، 6 - 4.  

بطولة الماسترز 

س���ح���ب���ت ام������س ق����رع����ة ب��ط��ول��ة 
تنطلق  التي  للسيدات  الماسترز 
االح�����د ف���ي س���ن���غ���اف���ورة وت���ش���ارك 
االول��ي��ات  الثماني  ال��اع��ب��ات  فيها 
ف���ي ال��ع��ال��م ف���ي غ��ي��اب االم��ي��رك��ي��ة 
أول��ى  المصنفة  وليامس  سيرينا 
ف��ي ال��ع��ال��م ال��ت��ي ق����ررت ان تنهي 
ال��م��ش��ارك��ة في  م��ن دون  موسمها 

الدورة. 
ووزع���������ت ال�����اع�����ب�����ات ال���ث���م���ان���ي 
ع����ل����ى م���ج���م���وع���ت���ي���ن ض����م����ت ك��ل 
م���ن���ه���م���ا أرب���������ع الع������ب������ات ت���ت���أه���ل 
م���ن ك���ل منهما  االول�����ى وال��ث��ان��ي��ة 
ل����ل����دور ن���ص���ف ال���ن���ه���ائ���ي. وت��ض��م 
ال��م��ج��م��وع��ة ال����ح����م����راء: ال���روم���ان���ي���ة 
س��ي��م��ون��ا ه��ال��ي��ب وال��روس��ي��ة م��اري��ا 
ش���اراب���وف���ا وال��ب��ول��ون��ي��ة أن��ي��ي��س��ك��ا 
رادف���ان���س���ك���ا واالي���ط���ال���ي���ة ف��اف��ي��ا 
ب��ي��ن��ي��ت��ا، وال���م���ج���م���وع���ة ال��ب��ي��ض��اء: 
االس����ب����ان����ي����ة غ����ارب����ي����ن م�����وغ�����وروزا 
كفيتوفا  بترا  والتشيكية  بانكو 
واالل�����م�����ان�����ي�����ة ان���ج���ي���ل���ي���ك ك���ي���رب���ر 

والتشيكية لوسي سافاروفا. 
أحرزت  وليامس  وكانت سيرينا 
حساب  على  الماضي  ال��ع��ام  اللقب 

هاليب. 

)أ ف ب( الالعبات المشاركات في بطولة الماسترز للسيدات خالل سحب القرعة في سنغافورة أمس.  

الدورات الدولية يف كرة املضرب
سحب قرعة املاسترز للسيدات يف سنغافورة

الحرة  التجارب  من  الثانية  الفترة  خالل  "ياماها"  على  لورنزو  خورخي  االسباني 
)أ ب( لسباق الجائزة الكبرى لماليزيا، على حلبة سيبانغ أمس.  

الفرنسي سيباستيان أوجييه في سيارته "فولكسفاغن بولو – ار"، في المرحلة 
)أ ب( الخاصة االفتتاحية لرالي كاتالونيا مساء الخميس.  



P16CMYK



83 ســـنـة

السبت  24  تشرين األول  Samedi  24  Octobre  2015  |  2015 | العدد 1229

CMYK

استعادة 
بيروت

أسّميكم شعراء وفدائيين

18

20  تحية لملحق "نوافذ" 

عقل العويط

ف��ي ص��ح��راء. أسّميكم  ي���ورق  أس��ّم��ي��ك��م عشبًا 
 امرأة قررْت أن تحبل برجٍل 

َ
. ضحكة

ً
فجرًا. أجّنة

تحّبه.
أسّميكم زيتونًا وزوفى ونشيد أناشيد.

¶¶¶

أس��ّم��ي��ك��م ش��م��وس��ًا وأق���م���ارًا وم���راي���ا ألص��ول 
 السليب.

ّ
الحق

¶¶¶

أن  ك��ث��ي��رًا  فليس  األم���ل.  ف��ن��ون  مونني 
ّ
تعل

ال  كثيرنا،  أو  بعضنا  كالتي،   ،
ً
ح��ري��ة أسّميكم 

يعرف جيدًا أن يسهر عليها، وأن يرفع رأسها، 
وأن يدافع عنها، وأن يحّبها.

أسّميكم أساتذة! 
¶¶¶

س��ك��اك��ي��ن��ك��م ال��ت��ي م���ن ي�����أٍس، ك��ال��ت��ي من 
أم��وم��ٍة ووج��ٍع وص���ّواٍن وغضب، تنادي سماًء 

 بالبروق. 
ً
موعودة

موعودًا  بحرًا  ت��وازي  ألنها  سكاكينكم، 
بالزوارق. 

سكاكينكم، كم هي يد الغريق ترفع 
بحر األرض إلى بّر السماء.

¶¶¶

سكاكينكم التي من لحم فلسطين 
ال تشبه أحدًا. ال تشبه شيئًا. 

هي سكاكين. وتشبه فلسطين.
¶¶¶

هذه السكاكين، كم وحدها األيدي 
 ب��ق��ط��اف 

ٌ
ال����ت����ي ت��م��ت��ش��ق��ه��ا، ج�����دي�����رة

الزيتون وأحزان المسيح.
¶¶¶

 .
ً
إن��ه��ا س��ك��اك��ي��ن. ول����ن ت��ج��رح ع��ش��ب��ة

ولن تزهق عصفورًا. ولن تذبح نبعًا. ولن 
. ولن تقطع شجرة زيتون. 

ً
تمّزق قصيدة

ول���ن ت��م��ن��ع ه����واًء ع��ن رئ��ت��ي��ن. ول���ن تسفح 
لغيمة.  تهرق خيااًل  ولن  على جبل.  سهرًا 
ولن تغلق بابًا لرحم. ولن تطفئ وعدًا. ولن 

القاتل  ول��ن تكون يد  ف��وق ليل.   
ً
تكتم نجمة

على عنق قتيل.

¶¶¶

إن هي إاّل سكاكين. 
ك��ال��ش��غ��ف. كالشبق.  ك��ال��ح��ج��ارة.  ك��األم��ل. 

كشجر الياسمين. 
 موعودين بفلسطين!

ّ
من أجل أن نظل

¶¶¶

مناديل.  كتبًا.  أج��راس��ًا.  غ��اب��اٍت.  أسّميكم 
وأوطانًا لالجئين.

ماذا أسّميكم أيضًا؟ 
ب��ح��ر حيفا  إل���ى  ن��ه��رًا مفضيًا  ك��م أس��ّم��ي��ك��م 

ويافا وأشعار الجليل.
¶¶¶

م���ن أن�����واع ال��س��ك��اك��ي��ن، أم��ل��ك ل��ح��م ق��ل��ب��ي، 
والحبر، وتلك المستخدمة في أشغال المطبخ. 
لبنان،  من  إليكم  حملُت  الليل،  في  أم��س، 
م�������ن أن���������واع 

ال���س���ك���اك���ي���ن، ش��ي��ئ��ًا ي��ش��ب��ه ص���ع���ت���رًا م��ل��م��وم��ًا 
باألهداب وسّماقًا ممزوجًا بجروح الحنين.

¶¶¶

 فعاًل منقوشة الصعتر 
ّ

َمن مثلكم، يستحق
وخ���ب���ز ال���ط���اب���ون وال���خ���م���ي���ر وال���ع���ج���ي���ن وأرض 

فلسطين.
¶¶¶

ألجل ذلك أسّميكم شعراء وفدائيين.
للسبب نفسه أسّميكم فلسطين.

¶¶¶

وأس���ّم���ي���ك���م ه���ك���ذا، م���ن أج����ل أن 
تكونوا أوفياء ألقداركم.

لبنان  حيث  هنا،  أجلنا  وم��ن 
ي��ه��رب ك��األط��ف��ال وال��زي��ت��ون 

من أرواحنا. 
وم���ن أج��ل��ن��ا ه��ن��ا، حيث 
بيتًا،  بيتًا  ����َراق 

ُ
ت س��وري��ا 

وط���ف���اًل ط���ف���اًل، وث�����ّوارًا 
وأشعارًا وبساتين. 

وم����ن أج��ل��ن��ا ه��ن��ا، 
حيث العراق نهران 
ن���������ازف���������ان وت�����ي�����ٌه 
وق������ب������وٌر وأش�������الء 

نخيل.
ك����ان����ت  وإذا 
ت��ن��ف��ع ع��ن��دك��م، 
ف������ه������ل ت����ن����ف����ع، 
ب�����������ع�����������ُد، ه������ن������ا، 

السكاكين؟!
¶¶¶

ل����������ق����������د خ���������������ّرب 
لبنان  منا  ال��ك��ث��ي��رون 
��ه��ا. 

ّ
���ه. وس���وري���ا ك��ل

ّ
ك���ل

وارتكبنا  ��ه. 
ّ
ك��ل وال��ع��راق 

أنفسنا وحقوق   
ّ

ح��ق ف��ي 
"شعب  يرتكبه  ما  أوطاننا 
الله المختار" بكم وببلدكم.

ف������ي ل�����ب�����ن�����ان، ي��ط��ل��ق 
ال����ب����ع����ض ع��ل��ي��ن��ا 
ت�����س�����م�����ي�����ة 

 ربما في 
ّ

"الصهاينة" رمزيًا ودالليًا. معهم حق
الزبالة  عندنا:  يجري  ما  مثاًل  هاكم  التسمية. 
ال��ب��ّر وال��ب��ح��ر وال��س��م��اء. زب��ال��ة المجلَسين  ت��م��أ 
تسّد  والمتحاورين،  الحوار  وزبالة  الكريمين، 
تسّير  التي  "المتواضعة"  الحلول  أم��ام  الطرق 
وأمراضهم.  أحزانهم  ف 

ّ
وتلط ال��ن��اس،  أح��وال 

الزبالة ذاتها تمنع انتخاب رئيس للجمهورية. 
العطاء"  "ف��رح  منع جماعة  َم��ن  أم��س،  ثمة، 
من تجميع الزبالة، بذريعة أن هذه الجماعة ال 

تملك ترخيصًا قانونيًا بهذا العمل المجاني.
يشبهون  عندنا  "ال��ص��ه��اي��ن��ة"  أن  ت���رون  أال 
فلسطينكم،  ي��ق��ت��ل��ون  أول���ئ���ك  ص��ه��اي��ن��ت��ك��م: 

وهؤالء يقتلون لبناننا؟!

لكن، مهاًل. ثمة، هنا، أيضًا، ودائمًا، هؤالء 
األمل، ويجعلوننا  لنا  الذين يخبزون  النادرون 
موعودين بلبنان "محّرر" من الزبالة والُمزبلين. 
ه�����ؤالء، أي���ض���ًا، ي��ج��ب أن أس��ّم��ي��ه��م ش��ع��راء 

وفدائيين.
¶¶¶

ف���ي س���وري���ا، "ال��ص��ه��اي��ن��ة" ك��ث��ي��رون ج���دًا. 
م���ت���ع���ددون، م��ت��ن��وع��ون، م��خ��ت��ل��ف��ون، ل��ك��ن... 
م���ت���ف���ق���ون. ه���ن���اك "ال���ص���ه���اي���ن���ة" األس����دي����ون 
وال���ب���ع���ث���ي���ون وح����ل����ف����اؤه����م م�����ن أه������ل "ال����ل����ه" 
"الصهاينة"  وه��ن��اك  وروس��ي��ا.  ولبنان  وإي���ران 
"ال���داع���ش���ي���ون" وال��ت��ك��ف��ي��ري��ون وال��ظ��الم��ي��ون، 
المتخلفين.  اإلسالمويين  من  هم 

ّ
لف  

ّ
ل��ف وَم��ن 

واألوروب��ي��ون  األميركيون  "الصهاينة"  وهناك 
وه����ل����ّم. ج��م��ي��ع��ه��م "ص���ه���اي���ن���ة"، م��خ��ت��ل��ف��ون، 
يمعنون  إذ  ب��ي��ن��ه��م،  م��ا  ف��ي  ي��ت��ف��ق��ون  لكنهم 
وتخريبًا  وتهجيرًا  وتقصيفًا  وتقتياًل  تدميرًا 
وتشريدًا، حّد أنه لم يعد ثمة موضٌع في بالد 

الشام كلها إاّل ل�"الصهاينة" الغاشمين. 
أس��دي��ون وداع��ش��ي��ون وإل��ه��ي��ون وإي��ران��ي��ون 
ووه���اب���ي���ون وروس وأم��ي��رك��ي��ون وأوروب����ي����ون، 
 ي�������وم، وي���واص���ل���ون 

ّ
ي��غ��ت��ص��ب��ون س����وري����ا ك�����ل

ولم   ،
ً
ام���رأة يعرفوا  لم  أنهم  لو  كما  اغتصابها، 

يغتصبوا من قبل.
ب����ّره����ا وب���ح���ره���ا وال����س����م����اء، ل����م ت���ع���د ت��ت��س��ع 
ل��ل��وح��ة، وال ألغ��ن��ي��ة، وال حتى  ل��ق��ص��ي��دة، وال 
لياسمين الشهداء. صارت فقط تتسع للقبور 

والسفلة واألدعياء.
سعدالله ونوس قد رأيته يهرب في الليل 

البهيم من قبره. قبر محمد الماغوط، ومعه قبر 
في  يفّران  أيضًا  هما  رأيتهما  قد  قّباني،  ن��زار 
الكوابيس ليلتقيا بكفن بدر شاكر السياب، 
تتيه  مثلما  تائهًا  النهر،  ضفاف  على  ه��اش��اًل 

 في الهجير.
ٌ
نخلة

ثمة  المفجعة،  "الصهيونية"  الغمرة  خ��ارج 
المغّني الذي أرسل أغنياته في الخيال الطلق 
ثمة  أليس  ت��رى،  القتيلة.  بالحنجرة  لتهجس 
َم���ن ي��ص��ل��ح ح��ن��ج��رة ق��ل��ب��ه ال��م��ح��ط��م��ة، ليأتينا 

بالحنجرة واألغنية!؟
إلى ثدي  الطريق  ال��ذي ضّيع  الطفل  وثمة 
أو  ثديًا،  َم��ن تعطيه  أمهاتنا  بين  أليس  أّم��ه. 
الثدي، ووهم  أّم��ًا، لينمو ويكبر ويحلم بخيال 

األّم؟!
وث���م���ة ال���ف���ت���ى ال������ذي ل����م ُي���ع���ث���ر ع���ل���ى ق��ب��ره 
ب���ع���د. وث���م���ة ال��ص��ب��ي��ة ال���ت���ي ال���ُت���ِه���م���ت. وث��م��ة 
سرت أصابعه، وُس��ِج��ن. وثمة 

ُ
ال��ذي ك ال��رّس��ام 

الفتيان والفتيات واألطفال الذين هتفوا في 
الشوارع، وثمة الشعراء والصحافيون والكّتاب 
وال��م��ث��ق��ف��ون ال��س��وري��ون ال��ذي��ن ي��ع��م��ل��ون، في 
المرارة،  وحبر  والوجع  الحبر  بسكاكين  العراء، 
ت��ح��ت س���م���اء ب����ي����روت، ف���ي اس���ط���ن���ب���ول، وف��ي 
أراض���ي ال��ش��ت��ات ك��ل��ه��ا. وث��م��ة ال���ث���ّوار األن��ق��ي��اء 
أو  َم��ن يكتب لهم أغنية،  األح���رار. أليس ثمة 
، أو شيئًا يشبه اليد التي تصنع لحم 

ً
قصيدة

الصباح؟!
ه���ؤالء ش��ع��راؤن��ا وف��دائ��ّي��ون��ا. وأن���ا أسّميهم 

شعراء وفدائيين.

¶¶¶

ف��ي ال���ع���راق، ال ش���يء ف��ي ال���ع���راق أك��ث��ر من 
النخيل.  م��ن شجر  أك��ث��ر  ال��دم��وع. ثمة دم���وٌع 
وأك���ث���ر م���ن ال���م���وت���ى. وأك���ث���ر م���ن ال��م��وس��ي��ق��ى 
دم��وٌع  دم��وٌع  وال��رس��وم.  والقصص  والقصائد 

دموع... َمن ينقذ العراق من الدموع؟!
العراقيين شعراء.  م��ن  ال��دم��وع  أه��ل  أس��ّم��ي 

وأسّميهم فدائيين.
¶¶¶

في لبنان في سوريا في العراق وفلسطين، 
أسّميكم أيها األحرار شعراء وفدائيين.

akl.awit@annahar.com.lb

توليف لمنصور الهبر.
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استعادة بيروت

فادي تويني

َحقاًل  َوَيقِرنوَن  ِببيٍت  َبيتًا  َيِصلوَن  لّلذيَن  َوْيــٌل 
ِبَحقٍل َحّتى َلْم َيَدعوا َمكانا. إَذْن أنُتْم َتسُكنوَن 

في األرِض َوحَدُكْم. )أَشعيا 5:8(
  

كتاب إلى محافظ بيروت 
من أجل استعادة المدينة

سعادة المحافظ،
يتسّن  فلم  الوقت  دهمنا  السابق  لقائنا  في 
لنا الدخول في صلب موضوعنا البيروتي. أدرج 
"استعادة  عنوان  تحت  إذًا  باختصار  الموضوع 
للدكتور  باإلنكليزية  عنوانًا  )مستذكرًا  بيروت" 
س��م��ي��ر خ��ل��ف ع���ن س��اح��ة ال����ب����رج(. ق���ص���دُت هنا 
��ي ك��م��دي��ن��ة، 

ّ
اس��ت��ع��ادت��ه��ا ق��ب��ل ت��الش��ي��ه��ا ال��ك��ل

ول��ل��م��دي��ن��ة ش����روط، وق��ب��ل ت��ح��ّول��ه��ا م��ك��ّب��ًا جامعًا 
بداًل  والبشر،  للذاكرة  كما  والنفايات  للخرسانة 
من مساحة حّية ومنتظمة تشرح صدور سّكانها 

وتسّهل حياتهم.
، ال��ى ص��ورة 

ً
ن��ظ��ر، ب��داي��ة

ُ
ه��ل تجدني أب��ال��غ؟ أ

ج��وي��ة ل��ب��ي��روت ف��ي م��ح��ف��وظ��ات ال��م��دي��ن��ة أوائ���ل 
ال��س��ت��ي��ن��ات ون��س��ب��ة األخ���ض���ر ال�����ذي ف��ي��ه��ا وم��ن 
ح��ول��ه��ا، وق��ارن��ه��ا بالمشهد ال��ح��ال��ي. أن��ظ��ر أيضًا 
الى حركة المدينة وسالستها في ذلك الوقت، 
الحالي. فماذا  على عيوبها، وقسها على الوضع 
ع��ن ال��غ��د؟ ه��ل م��ن يعير ال��م��وض��وع اهتمامًا في 
المدني،  التنظيم  أو في هيئة  البلدي  المجلس 
في ظل الممارسة الحالية، أم أن مبدأ شمشون 

هو السائد ومن َبعدي الفيضان؟
"معجزة"  ��ن��ا حققنا 

ّ
أن ه��و  المشاهد  م��ا يصدم 

في السنوات األخيرة لم نكن لننجزها لوال إجازة 
ال��س��ل��ط��ات ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال��ف��ل��ت��ان في 
البناء بأشكال وأحجام مرّوعة وعشوائية ال تعبأ 
ببناها  وال  اإلستيعابية  وقدرتها  المدينة  بخامة 
التحتية أو حاجة سكانها الى الحركة والتواصل 
و"ال���ت���ن���ف���س" وال���ح���ص���ول ع��ل��ى ن����ور ال��ش��م��س، 
فألحقنا خرابًا ببيروت )بعضهم يقول أن ال عودة 
عنه( يفوق دمار الحرب. فإما أن في قانون البناء 
عيوبًا خطيرة ال بد من تصحيحها وإما أن عملية 
الترخيص شاذة عن القوانين بفساد موصوف، 

أو اإلثنان معًا. 
فلنبدأ إذًا بالشرط األول إلدارة صالحة، ومن 
باب أولى إدارة العاصمة، أال وهو شرط الشفافية 
ل��رب��م��ا تحمي ما  ب��اق��ت��راح��ات  ث��م نتبعه  ال��م��ال��ي��ة. 
أم��ك��ن م��ن ب��ي��روت وت��ض��ع ت��ص��ّورًا لمدينة قابلة 

للحياة، تكون الحياة مقبولة فيها.
أواًل، في المالية العامة: لكّي نكون على بّينة 
ب��ي��روت يفترض ف��ي إدارت��ه��ا تكليف  م��ن مالية 
ش��رك��ة ت��دق��ي��ق خ��ارج��ي��ة ومستقلة )واح����دة من 
األربع الكبرى( إلجراء مسح مالي شامل لحسابات 
م���ح���اف���ظ���ة ب����ي����روت ي��ن��ت��ج م���ن���ه ت���ق���ري���ر م��ف��ّص��ل 
ب���اإلي���رادات وال��ن��ف��ق��ات وم��واض��ع الخلل وأص��ول 
المدينة وما لها وما عليها. كما ُينشر هذا التقرير 
مع كل شروحه وما سيتبعه من تقارير دوري��ة، 
من  هو  بما  البيروتي  ف 

ّ
المكل يعّرف  موقع  على 

ه أن يعرفه.
ّ
حق

ثانيًا، في إصالح اإلدارة و"تنظيفها": من أجل 
التصدي لمواقع الخلل، وبمساعدة هيئات أممية 
ال��م��دن،  وتخطيط  العمرانية  بالمسائل  معنية 
بد  ف��ال  وتحديثها.  ب��ي��روت  إدارات  تأهيل  ُي��ع��اد 
تشمل  "تنظيف"  عملية  بمثابة  ه��ذه  تكون  أن 
ال��م��ح��ت��وى وال��ش��ك��ل، ب��ح��ي��ث ت��غ��ّي��ر آل��ي��ة العمل 
وأدواته الجتثاث الفساد، وتعيد تجهيز المباني 
اللذين  والترهل  القذارة  من  وتنظيفها  البلدية 

يعكسان صورة إدارة المدينة والقّيمين عليها.
ثالثًا، في قانون البناء: من الملّح إعادة النظر 
في قانون البناء وتراخيصه، واإلستعانة بخبرات 
دول��ي��ة ل��وض��ع ح��د ل��ف��وض��ى ال��ع��م��ار ال��ت��ي تهدد 
بخنق بيروت، إذ إن كل مالك سلطان في عقاره، 
وال عالقة بين عقار وآخر، وحق الفرد يغلب على 
الرتفاعه  عالقة  ال  مبنى  فُينَصب  الجماعة،  حق 
ب��ال��ش��ارع ال���ذي ه��و ع��ل��ي��ه، يحجب ن���ور الشمس 
وال��ه��واء، وال ُبنى تحتية تذكر، إلى حركة سير 
مشلولة وتلوث خانق. فهل من عالقة بين بناء 
التي تحتضنه  البيئة  ب��ي��روت وض����رورات  م��ا ف��ي 

والحركة التي فيها ومنها وإليها؟
رابعًا، في التنظيم المدني والمساحات العامة: 
العالقة بين مبنى أو مجموعة مباٍن والبيئة العامة 
وما تشتمل عليه من مساحات خضراء ومساحات 
تجارية  أو  ثقافية  ومجمعات  وش���وارع  رياضية 
أاّل  ُيفترض  بينها،  ي��رب��ط  وم��ا  وأح��ي��اء سكنية، 
تكون وليد المصادفة إنما هي عنصر من عناصر 
مخططها  م��ع  يتكامل  العامة  المدينة  هندسة 
ال��ت��وج��ي��ه��ي وال ي��ش��ذ ع���ن م��ع��اي��ي��ره. ف��م��ذ وض��ع 
المدني  المخطط  الثالثينات  أوائل  الفرنسيون 
األول لبيروت )plan danger 1933(، ثم تبعه 
مخطط إيكوشار األول في األربعينات، ثم الثاني 
أول الستينات، وكذلك أعمال ذوكسيادس، لم 
القليل وبشكل  ذ منها أو من غيرها إال 

ّ
ف

ُ
ن نَر ما 

مجتزأ. ثم كان المخطط التوجيهي إلع��ادة بناء 
الوسط بعد الحرب. ولكن ماذا عن باقي المدينة 

وضواحيها؟
ال��م��ش��ه��د ه��و ك��م��ا ي��أت��ي: ط���رق وب��ن��ى تحتية 
م���ع���دوم���ة، ع����م����ارات غ��ي��ر م��ت��ج��ان��س��ة، ت��وزي��ع��ه��ا 
ع��ش��وائ��ي ب���أح���ج���ام  ت��ط��م��ر األح����ي����اء، ال أرص��ف��ة  
وال م��واق��ف ع��ام��ة خ����ارج ال��وس��ط إاّل ف��ي م��ا ن��در 
ي��ع��ّول عليه،  ل���ق���ّدام(، ال نقل مشتركًا  )وال��خ��ي��ر 
ث��ة، ال أخ��ض��ر ُي��ذك��ر أو  ب��ل ح��اف��الت معيبة وم��ل��وِّ
مماٍش للتنفس، ال مالعب عامة مفتوحة لأوالد. 

باختصار، ال مدينة وفق مفهومها الحَضري.
أمامنا خياران. إّما أن نترك األنانيات الفردية 

 المدينة ومن 
ّ

��ل
َ

وال��ف��وض��ى ت��أخ��ذ م��ج��راه��ا ف��ُت��ش
فيها حتى تفنى، وإّم��ا أن نطّور مخططًا إلعادة 
خارج  من سيناريو،  بأكثر  ربما  ب��ي��روت،  تنظيم 
ع��ل��ى تعريض  ال��ت��ي تقتصر  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  األط����ر 

ق آخر.
َ

شارع أو ش
ي����ق����اس ت���ح���ض���ر ال����م����دن ون���ج���اح���ه���ا ب��ن��وع��ي��ة 
ح��ي��اة س��ك��ان��ه��ا. ل��ن��دن ع��ل��ى سبيل ال��م��ث��ل، كما 
سنغافورة، نصفها أخضر. في باريس لكل فرد 
إثنا عشر مترًا مربعًا من األخضر، وما يزيد على 
لكل شخص  نيويورك  في  مربعًا  مترًا  العشرين 
من أصل ثمانية ماليين. مدينة نانت الفرنسية 
ينعم كل واحد من أهلها بسبعة وخمسين مترًا 
أّما  المفتوحة.  والمساحات  االخ��ض��رار  من  مربعًا 
أمتار  بتسعة  فتوصي  العالمية  الصحة  مة 

ّ
منظ

مربعة للفرد حدًا أدنى. أّما بيروت، فبماذا ينعم 
ثمانون  الح��ق��ًا(؟  ال��زب��ال��ة  على  م 

ّ
)نتكل سّكانها 

غير،  مّنهم فقط ال  واح��د  لكل  مربعًا  سنتيمترًا 
عّدًا ونقدًا! 

ال���م���وض���وع إذًا ُم����ل����ّح، ي���ا س���ع���ادة ال��م��ح��اف��ظ، 
ويتعّين على الفور المبادرة بما يأتي:

أ. القيام باستمالكات في معظم أحياء بيروت، 
والبيوت  واألماكن  بالحدائق  المساس  من دون 
ال��ت��راث��ي، إلق��ام��ة مواقف  ال��خ��اص أو  ذات الطابع 
 من العقارات المستملكة 

ٍّ
الئقة للعموم في كل

وما أمكن من مساحات خضراء مفتوحة.
ب. ك��ب��ح ج��م��اح ت��راخ��ي��ص ال��ب��ن��اء ري��ث��م��ا يعاد 
��ص ل��ه ح��ال��ي��ًا، وضبط 

ّ
النظر ف��ي أخ��ط��ار م��ا ُي��رخ

المخالفات والقوانين الشاذة.
مات دولية 

ّ
منظ بمؤازرة  استدراج عروض  ج. 

الستحداث شبكات نقل مشترك بمعايير بيئية 

متقّدمة، والعمل على الحد من السيارات داخل 
ال��ش��وارع  ال��م��رور ف��ي بعض  المدينة ومنعها م��ن 
واألح���ي���اء وم��ب��اش��رة ت��أه��ي��ل ال���ش���وارع ل��ل��دّراج��ات 

الهوائية وتخضيرها. 
د. اإلستعانة بما أمكن من خبرات مدن عالمية 
مات أممية لوضع الخطوط األولى 

ّ
صديقة ومنظ

والعمل  وضواحيها،  للعاصمة  عمراني  لتنظيم 
على تنفيذه، كي ال يبقى حبرًا على ورق.

خ��ام��س��ًا،  ف���ي األم����ن وال���ش���رط���ة: م���ن أج���ل أن 
بد من سلطة ضابطة قوامها  األم���ور، ال  تنتظم 
ج���ه���از ش���رط���ة خ����اص ب��م��دي��ن��ة ب���ي���روت م��ت��ش��ّب��ع 
ف��ي ال��ق��ان��ون، ي��ف��رض اح��ت��رام��ه ب��ق��در م��ا يحترم 
المواطن، كما يخضع لدورات في الخارج تؤّهله 
ه. 

ّ
حق المواطن  يفي  بأسلوب  القانون  لتطبيق 

فمهمته ال تقتصر على ضبط المخالفات، وإنما 
أيضًا على إدارة السير بإحتراف وتسهيل حياة 
المواطن )على عكس ما هي عليه الحال اليوم(، 
المسائل  ف��ي  منه  خ��اص��ة  وح���دات  كما تختّص 
األمنية ومحاربة اإلره��اب. في م��وازاة ذلك، ويدًا 
المحافظة  على  يتعّين  المعنية،  ال���وزارة  مع  بيد 
إع����ادة ت��أه��ي��ل ن��ظ��ام ال��س��ي��ر وق��وان��ي��ن��ه )ب��م��ؤازرة 
المرور  إش��ارات  وبرمجة  خارجيين(  متخّصصين 
برمجة ذكية، على عكس ما نعاني منه، ووضع 
والمخالفات  المرورية  الحركة  تضبط  كاميرات 

كما تحمي أخرى أمَن المواطنين.
التحتية:  والبنى  ��رق 

ُ
ال��ط س��ادس��ًا، في سالمة 

م����ن ال���ع���س���ي���ر أن ي���ج���د أح����دن����ا ف����ي ك����ل أرج�����اء 
الجمهورية شارعًا واح��دًا أو ج��ادة أو ما يفترض 
فيه أن يكون طريقًا سريعًا، يستوفي أيٌّ منها 
معظم شوارعها،  في  بيروت،  الدولية.  المعايير 

 عن هذه القاعدة الرديئة. بل إن شوارع 
ّ
ال تشذ

العاصمة المترهلة بحفرها ومطّباتها وتعّرجاتها، 
ة من الطرق السليمة في الوسط  

ّ
هي المعيار، وقل

ت��ش��ّك��ل اإلس��ت��ث��ن��اء، ه���ذا ن��اه��ي��ك ع��ن م��ج��اٍر غير 
ف��ي ميناء  اآلس��ن��ة  ت��زال تضخ مياهها  صّحية ال 

المدينة، وغيرها من الفضائح البنيوية. 
ه���ذا ه��و ال��وض��ع، ع��ل��ى رغ���م م��ا ي��دف��ع��ه سكان 
رغم  بلدية، وعلى  العاصمة من رس��وم وضرائب 
أك���ان سبعمئة  ف��ي خزينتها،  ال��م��ال��ي  ال��ف��ائ��ض 
ي��زي��د على  م��ا  أو  ال��ب��ع��ض  م��ل��ي��ون دوالر بحسب 
ال��م��ل��ي��ار ب��ح��س��ب ال��ب��ع��ض اآلخ�����ر. ف��م��ا م��ب��رر ه��ذا 
الزّي البائس لمدينة ثرية لها، مّما لها، حساب 
فون 

ّ
دائن على الجمهورية اللبنانية يمّوله المكل

ال���ب���ي���ارت���ة م���ن دون م���ق���اب���ل؟ ح����ان وق����ت ج���ردة 
رة، 

ّ
متأخ أتت  ولو  المحافظ،  يا سعادة  حساب، 

العاصمة  ط��رق  فُترّمم  ه 
ّ
 حق

ّ
ح��ق ليأخذ كل ذي 

الدائمة(  للصيانة  بندًا  )تلحظ  افة 
ّ
شف بموازنة 

وُيعاد تأهيل مداخلها ومخارجها، وُيحاَسب من 
ها من القّيمين عليها.

ّ
قّصر في حق

العمل:  وف��رص  الكبرى  المشاريع  في  سابعًا، 
إن ن��وع��ي��ة ال��ح��ي��اة ف��ي ال��م��دي��ن��ة وم��س��ت��وى بناها 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وخ��دم��ات��ه��ا وس���ي���ادة ال��ق��ان��ون عليها، 
كما أسلفنا، هي أركان بنائها اإلقتصادي. فما 
العمل  ف���رص  ���د 

ّ
وي���ول اإلس��ت��ث��م��ارات  يستقطب 

وي��ض��م��ن ال��س��ل��م اإلج��ت��م��اع��ي ل��ي��س م��ن الصعب 
موقع  ف��ي  ه��ي  ب��ي��روت  محافظة  أن  إاّل  تعريفه. 
خاص استراتيجيًا وماليًا لترسيخ مكانة المدينة 
اإلق��ت��ص��ادي، ب��إط��الق م��ش��اري��ع ك��ب��رى كتوسيع 
مرفأ بيروت وتحديثه  وتطوير المطار وإدارته، 
العمق  وكذلك شبكة ط��رق تمتد ساحليًا وال��ى 

السوري. 
م��ا نطلبه م��ن��ك، ي��ا س��ع��ادة ال��م��ح��اف��ظ، ليس 
تشغيل ع���دد م��ن األف�����راد ف��ي وظ��ائ��ف صغيرة 
ل��م��ن��اف��ع ف���ردي���ة، إن��ّم��ا رس���م رؤي����ة ش��ام��ل��ة وط��رح 
���د آالف ف����رص ال��ع��م��ل واق��ت��ص��ادًا 

ّ
م��ش��اري��ع ت���ول

بعدم  وش��ب��اب��ن��ا  ل��ش��اّب��ات��ن��ا  األم���ل  يعطي  مختلفًا 
ال��ه��ج��رة وال��ن��ج��اح ع��ل��ى أرض���ه���م. ث��م��ة م���ب���ادرات 
م��ه��ن��ي��ة واع�����دة ي��ق��وم ب��ه��ا ش��ب��اب ف���ي ق��ط��اع��ات 
القّيمين  ف��ي  ُي��ف��ت��رض  غيرها  أو  ناشئة  تقنية 
على المدينة دعمها من خالل تسهيالت عقارية 

وخدمات بنيوية وحوافذ ضريبية إلنجاحها.
ث��ام��ن��ًا، ب���ي���روت ك��ن��م��وذج ل���"ال��ح��ك��م ال��ص��ال��ح" 
حَضرية  رؤي���ة  لتنفيذ  اإلق��ت��ص��ادي:  وال��ط��م��وح 
لبيروت، من الطبيعي التوسل بأفضل الخبرات 
س����واء ُوج�����دت ف���ي ال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة أو في 
الشتات  ف��ي  أو  عالمية ص��دي��ق��ة  م���دن  م��ج��ال��س 
ال��ل��ب��ن��ان��ي )ك��م��ث��ل األس��ت��اذي��ن ه��اش��م سركيس 
وآم�������ال أن����������دراوس، ع���م���ي���دي ك���ل���ّي���ة ال��ه��ن��دس��ة 
 MIT ال���م���ع���م���اري���ة وال���ت���خ���ط���ي���ط ف����ي ج���ام���ع���ت���ي
إاّل  المثل(.  المرموقتين، على سبيل  وكولومبيا 
اليسير  من  أن��ه  لنتوّهم  السذاجة  من  لسنا  أننا 
الطليقي  ال��ع��ق��اري��ة  ال��م��ص��ال��ح  أص��ح��اب  مجابهة 
األيدي ومجموعات الفساد داخل الجسم البلدي 
العامة على  المصلحة  أج��ل تغليب  وخ��ارج��ه من 
البديل  هو  ما 

ّ
إن األصعب  لّكن  الخاصة.  المنافع 

المتعاظم واضمحاللها  المدينة  له شلل 
ّ
وما يمث

الى بؤس مقذع في حال استسالمنا الى المنحى 
الحالي. كانت بيروت تشبه حيفا، أقرب المدن 
إل��ي��ه��ا ج��غ��راف��ي��ًا واق��ت��ص��ادي��ًا، وإذ ن��ج��ده��ا ال��ي��وم 

بتكاثفها الفوضوي أشبه بغّزة المنكوبة. 
التحدي أمامنا، يا سعادة المحافظ، ال ُيمكن 
اختزاله بفساد عرضي أو خطأ تقني في تطبيق 
للمدينة  ف��ي صميم مفهومنا  ه��و  ب��ل  ال��ق��ان��ون. 
نريده  ال��ذي  الحكم  وماهية  فيها  حياتنا  ونمط 
لها. ُيفترض في بيروت أن تكون مثااًل ُيحتذى 
ف���ي اإلدارة وال���زخ���م اإلق���ت���ص���ادي، وع��ل��ى ع��ات��ق 
منها  ي��ت��ب��ّرأ  أن  يمكنه  ال  مسؤوليات  محافظها 
وخ��ص��وص��ًا ف��ي وج���ود مجلس ب��ل��دي غ��ي��ر فاعل 
ا( وحكومة مشلولة. وبما أن  م��وب��وًء )إن لم يكن 
النفايات  تراكمت  ف��إذا  ُي��ذك��ر،  بالشيء  ال��ش��يء 
بشكل يتهدد السالمة العامة، والحكومة عاجزة، 
أف��ل��ي��س م���ن م��س��ؤول��ي��ة رئ��ي��س ج��ه��از ال��م��دي��ن��ة 
التنفيذي، اع��ت��رض َم��ن اع��ت��رض، ال��م��ب��ادرة الى 
اف لعروض دولية إلنقاذ 

ّ
، في استدراج شف

ّ
حل

العاصمة من كارثة حتمية؟
��ط��َرح ف��ي ت��ق��وي��م ال��م��دن 

ُ
م��ن األس��ئ��ل��ة ال��ت��ي ت

ون��وع��ي��ة ال��ح��ي��اة ف��ي��ه��ا، إل��ي��ك ب��ث��الث��ة: )أ( م��ا هي 
نسبة النفايات التي يعاد تدويرها؟؛ )ب( ما هي 
لكل  ال��ك��ارب��ون  أوك��س��ي��د  ث��ان��ي  إنبعاثات  كمّية 
شخص في المدينة؟؛ )ج( ما هي نسبة السكان 
التي تذهب الى عملها سيرًا على األقدام أو على 
المشترك؟  النقل  تستعمل  أو  ه��وائ��ي��ة  دّراج����ة 
الجواب لستوكهولم: )أ( 31 في المئة؛ )ب( 3.6 
 بباريس: )أ( 

ً
طن؛ )ج( 93 في المئة. هذا مقارنة

19 ف��ي المئة؛ )ب( 5 ط��ن؛ )ج( 40 ف��ي المئة. 
المجلس  اليوم هذه األسئلة في  هل من يطرح 
ال���ب���ل���دي؟ وه����ل م���ن ع���ائ���ق ل��ط��م��وح��ن��ا ي���وم���ًا في 
المئة من سّكانها  بيروت أكثر من تسعين في 

لن يستعملوا سياراتهم للتنقل؟
فيه  لغى 

ُ
ت ي��وم  يأتي  أن  أيضًا  ألتمّنى  ���ي 

ّ
وإن

اإلزدواجية بين مجلس بلدي ومحافظة، فُينتخب 
حاكم بكامل الصالحيات التنفيذية على بيروت 
 بعمد كبرى المدن، ُيغّير هو وجه 

ً
الكبرى، أسوة

المدينة بما يليق بأهلها. في اإلنتظار، يا سعادة 
للحفاظ  يلزم  بما  للقيام  عليك  نعّول  المحافظ، 

على بيروت والسهر على سالمتها.
ولك فائق إحترامي.

التحدي أمامنا، ال ُيمكن اختزاله بفساد عرضي أو خطأ تقني في تطبيق 
القانون. بل هو في صميم مفهومنا للمدينة ونمط حياتنا فيها وماهية 

الحكم الذي نريده لها. ُيفترض في بيروت أن تكون مثااًل ُيحتذى في 
اإلدارة والزخم اإلقتصادي، وعلى عاتق محافظها مسؤوليات ال يمكنه أن 
يتبّرأ منها وخصوصًا في وجود مجلس بلدي غير فاعل )إن لم يكن موبوًءا( 

وحكومة مشلولة

ما نطلبه منك، يا سعادة المحافظ، 
ليس تشغيل عدد من األفراد في 

وظائف صغيرة لمنافع فردية، إنّما 
رسم رؤية شاملة وطرح مشاريع 

توّلد آالف فرص العمل واقتصادًا 
مختلفًا يعطي األمل لشاّباتنا 

وشبابنا بعدم الهجرة والنجاح على 
أرضهم

ثين  هل يمكن استعادة بيروت بعد إنقاذها من براثن البيروقراطيين والمستثمرين والملوِّ
والفاسدين؟ زميلنا المدير السابق لـ"دار النهار" فادي تويني كتب رسالة علمية، 

موضوعية، واقعية، موثقة في هذا الصدد، ووجهها إلى محافظ بيروت القاضي زياد 
شبيب، نقرأ فيها واقع العاصمة المزري، على الصعد كافة، والحلول الممكنة والمفترضة.

لوحتان لمنى باسيلي صحناوي.
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سفيتالنا ألكسيفيتش يف امليزان
سفيتالنا ألكسيفيتش خليط نموذجّي، يطابق اللحظة الراهنة بقّوة: أوكرانّية األّم، بيالوروسّية األب، روسّية الثقافة، سوفياتّية المعايشة. مالمح ليست نادرة، لكنها تضع صاحبتها في 

قلب العاصفة. كتبت سفيتالنا القصص القصيرة والمقاالت والتحقيقات الصحافّية. لكنها اشتهرت باعتبارها كاتبة صحافّية، تعتمد في موضوعاتها أسلوب التحفيز لمن تقابلهم، من 
طريق مساعدتهم على بناء نّص شخصّي، يكون مع غيره من التجارب وحدة حكائّية متعددة المساقط واالنفعاالت، تتنوع فيها أنماط البوح والسرد. في مقابالتها تؤكد صلتها الفنية 
والروحية بالكاتب البيالروسّي أليس أداموفيتش، الذي مّهد لها الطريق الى ولوج لون أدبّي خاص، هو مزيج من الوثيقة والقصة، ثّم جعلها تصل الى نوع  مهجـّن من التقرير الصحافّي 

ة لهذا  ة"، التي يتحدث الناس فيها عن أنفسهم في جوقة "ملحمّية"، متعّددة األصوات. رّبما يكون التوصيف األكثر دقـّ ـّ والنّص األدبّي الحكائّي، سّمته "الرواية الجماعّية"، "رواية األدل
اللون األدبّي هو ما جاء في وثائق المحاكمة الخاصة بكتاب "أوالد الزنك"، فقد جرى تصنيف النصوص باعتبارها "حكايات وثائقّية".

سالم عبود

ف���ي ال��م��ق��اب��ل��ة ال��س��ري��ع��ة ال��ت��ي ن��ش��رت��ه��ا صحيفة 
"اك���س���ب���رس���ن" األس����وج����ي����ة ي�����وم ف����وزه����ا ب��ج��ائ��زة 
عن  أع��رب��ت سفيتالنا  السنة،  لهذه  ل��أدب  نوبل 
م��ش��اع��ره��ا ق��ائ��ل��ة: "إن���ه���ا م��ش��اع��ر ك��ث��ي��رة، صعبة. 
إنها مسألة كبيرة. أن تكون ف��ي ص��ف واح��د مع 
سولجنتسين  وال��ك��س��ن��در  ب��اس��ت��رن��اك  ب���وري���س 
أفقدتها  رّب��م��ا  الكبيرة،  الفرحة  بونين".  وإي��ف��ان 
 ال��ف��ائ��زي��ن ب��ال��ج��ائ��زة من 

ّ
ال��م��ق��درة على ت��ذك��ر ك��ل

برودسكي  اعتبرنا استبعاد يوسف  وإذا  ال��روس. 
من الصف، يتعلق بأن برودسكي يبدع في حقل 
مغاير: الشعر، فإن نسيان الروائي الكبير ميخائيل 
أو  إش���ارة خ��اص��ة،  البعض  ق��د يعتبره  شولوخوف 
انحناءة محسوبة، قدمتها سفيتالنا للتالؤم مع ما 

يقتضيه زماننا من ضرائب واجبة.
ألكسيفيتش  سفيتالنا  اس��م  يظهر  أن  قبل 
على رفوف المكتبة األسوجية، ظهر اسمها لدى 
ثقافّية  منظمة  وه���و  األس���وج���ي"،  ال��ق��ل��م  "ن����ادي 
تعنى بحّرّية الكلمة، لكنها فقدت خط مؤسسيها 
الثقافة  وراح��ت تخلط  بعيد،  المستقل منذ زمن 
على  السياسي  ال��ج��ان��ب  ال��ى  م��ن��ح��ازة  بالسياسة، 
ال��ع��ام 1996 حصلت  ف��ي  الفني.  العامل  حساب 
سفيتالنا ع��ل��ى ج��ائ��زة "ن����ادي ال��ق��ل��م". ف��ي ال��ع��ام 
التالي تُ�رجم لها أول كتاب الى األسوجية، عنوانه 
ثّم  ف��رون��ت"،  "أورد  دار  لتشرنوبيل"، عن  "ص��الة 
تاله كتاب ثان في العام 1998: "مغوّيون من قبل 

الموت" عن "جبهة الكلمة" أيضا.
على الرغم من أن سفيتالنا حصلت على لجوء 
ح��ّر ف��ي أس���وج، أم��ض��ت خ��الل��ه عامين ف��ي مدينة 
اهتمام  تجذب  لم  أنها  إال  )يوتنبورغ(،  يوتبوري 
ترجمة  أن  الذهن  ال��ى  يتبادر  لذلك  المترجمين. 
ك��ت��اب��ي��ه��ا ال��س��اب��ق��ي��ن ح��دث��ت ت��ح��ت ت��أث��ي��ر ج��ائ��زة 
"ن����ادي ال��ق��ل��م". ف��ق��د خ��ب��ت ب��ع��د ذل���ك ال��رغ��ب��ة في 
ما يقرب  أي  العام 2012،  الترجمة حتى  مواصلة 

من عقد ونصف العقد من الزمن.
ل���ك���ن، م���ن دون م��ق��دم��ات م��ن��ط��ق��ي��ة واض���ح���ة، 
ُرف���ع���ت ك���اش���ف���ات األن�������وار ف������ورا، وُس���ل���ط���ت على 
سفيتالنا األنوار الكاشفة في العام 2012، الذي 
"ال��ح��رب ال  ل��ه��ا:  مترجمين  كتابين  ص���دور  شهد 
مهاجرة".  ح��ّرة  و"ك��ل��م��ات  نسائّيا"،  وجها  تملك 
ال��ك��ت��اب ال��ث��ان��ي م��ق��اب��الت وح�����وارات م��ع الكاتبة، 
األك��ث��ر ش��ه��رة. ظهر  ه��و كتاب سفيتالنا  واألّول 
ف��ي ال��ع��ام 1985، )ق��ي��ل أن��ج��ز ع��ام 1983( ونشر 

غ��ورب��ات��ش��ي��وف 1985، أي قبل  ب��داي��ة حقبة  ف��ي 
ترجمته الى األسوجية بربع قرن. أعادت سفيتالنا 
كتابته، فظهر بطبعات مختلفة، مزيدة، قيل إن 
عند صدور  النّص  على  مرت  السوفياتّية  الرقابة 
ال��ك��ت��اب ل��ل��م��ّرة األول�����ى. ح���از ه���ذا ال��ك��ت��اب ث��الث 
جوائز سوفياتّية في 1985 و1986، منها جائزة 
الشبيبة الشيوعّية اللينينّية، وهذا أمر ال تذكره 
وألمانيا  إنكلترا  ف��ي  كلها.  التوثيقّية  ال��م��ص��ادر 
رجم الكتاب نفسه، ولكن بفارق زمني، قدره ربع 

ُ
ت

 بالترجمة األسوجية. وهو زمن طويل 
ً
قرن مقارنة

الحديث عن  عند  األوروب��ّي��ة،  الثقافة  في حساب 
العالمّية.  الجوائز  ال��ى  الوصول  حظ  لها  منجزات 
وتأخر  المنجز  أهمية  بين  الواضح  التناقض  ه��ذا 
االه��ت��م��ام ب���ه، ن��ج��ده م��ب��ث��وث��ا ض��م��ن��ّي��ا، كتناقض 
مراسل صحيفة  أجراها  التي  المقابلة  في  عقلي، 
"داغ��س��ن��ي��ه��ي��ت��ر" م��ع ال��ن��اط��ق��ة ب��اس��م األك��ادي��م��ي��ة 
األسوجية سارا دانيوس، لحظة اإلعالن عن اسم 
ال��ف��ائ��ز، خ��ّص��ت  دان��ي��وس ه���ذا ال��ك��ت��اب تحديدا 
قائلة:  أع��م��ال سفيتالنا،  جميع  بين  م��ن  ب��ال��ذك��ر 
للحياة  ال��ت��وث��ي��ق��ّي  سفيتالنا  بمنجز  تشيد  إن��ه��ا 
السوفياتّية من طريق تسجيل مئات الشهادات 
الحّية، ناصحة من لم يقرأ لها بعد أن يبدأ بكتاب 

"الحرب ال تملك وجها نسائّيا". 
بعد العام 2012 توالت سريعا ترجمة انفجارّية 
ل���م���ا ت��ب��ق��ى م����ن أع����م����ال س���ف���ي���ت���الن���ا، ف����ي 2013 
بأشهر.  ال��ج��ائ��زة  على  حصولها  وقبيل  و2014، 
التقييمات  ت��س��ارع��ت  ال��ت��رج��م��ة  ت��س��ارع عجلة  م��ع 
الكبيرة، الحاسمة، والمفارقات العقلّية الموهمة، 
صحيفة  ففي  المتناقض.  ال��ظ��اه��ري  البعد  ذات 
���ت���ب: إذا ك��ن��ت ت��رغ��ب 

ُ
"س��ف��ن��س��ك��اداغ��ب��الدت" ك

في ق��راءة كتاب واحد فحسب هذا العام، فعليك 
أيضا:  وكُ�تب  نسائّيا".  وجها  تملك  ال  ب�"الحرب 
"دار "ارسادز" تساهم مرة أخرى في أن ترفع الى 
األم��ام واح��دة من أهم كّتاب زماننا". أّم��ا صحيفة 

"اكسبرسن" فبدأت من الخاتمة: "مقدرتها على 
التقاط األصوات واكتشاف التفاصيل غير القابلة 
نوبل  ب��ج��ائ��زت��ي  ل��ل��ف��وز  م��ؤه��ل��ة  تجعلها  للنسيان 
لأدب والسالم معا". لم يكتف المترجمون بهذا، 
في  الكتاب  نشر  األول  كتابها  مترجم  أع��اد  فقد 
العام 2014، جاعال العنوان من "صالة لتشرنوبيل: 
وقائع للمستقبل" الى "صالة لتشرنوبيل: وقائع 
من زمننا"، وهو تغيير طفيف ج��ّدا، لكنه قريب 
ج���ّدا م��ن روح تبرير األك��ادي��م��ّي��ة األس��وج��ي��ة. بعد 
ال��ج��ائ��زة ص��درت طبعة جديدة  يومين م��ن إع��الن 
ومنقحة من الكتاب، من دار نشر "ارسادز"، التي 
احتكرت نشر مؤلفات سفيتالنا، منذ إلقاء األنوار 

الكاشفة عليها في العام 2012.
إن التصعيد في حجم القيمة المعرفّية والفنّية 
ال����ى م��س��ت��وى "إح�����دى أب����رز ك��ت��اب ع���ص���رن���ا"، ث��ّم 
الوصول الى جائزة نوبل، والتصعيد في الترجمة 
بشكل مفاجئ، في غضون عامين ونصف العام، ال 
يعني سوى واحد من أمرين: وجود خلل جدي في 
جسد الثقافة األسوجية، أعاقها عن إدراك قيمة 
ثقافية فريدة تعيش بين ظهرانيها، أو أن هناك 
وهنا في سبل اختيار األفضل تعيشه األكاديمّية، 
بسبب سوء مواكبتها. لكن، لنوبل دائما أسرارها، 

وجدلها الخاص المتشّعب والمتشابك.
دول  م��ن  ج��وائ��ز  على  لقد حصلت سفيتالنا   
بولونيا.  النمسا،  فرنسا،  ألمانيا،  أميركا،  عديدة: 
ف��ي ن��ه��اي��ة ال��م��ط��اف ج��ائ��زة ن��وب��ل ل���أدب 2015، 
العربّية.  الثقافة  ف��ي  مجهوال  اس��م��ا  ظلت  لكنها 
العربّية فوز سفيتالنا  قابلت الصفحات الثقافّية 
ألكسيفيتش كالعادة باضطراب، مشوب بالنقل 
بعضهم صفعة  اع��ت��ب��ره��ا  األع���م���ى.  ال��م��ي��ك��ان��ي��ك��ّي 
لليسار األوروب��ّي الناهض، ومنهم من اعتقد أنها 
ال��ض��ائ��ع". ووص��ل االستنساخ  ال��زم��ن  ال��ى  "حنين 
ال��ث��ق��اف��ي م����دى ب��ش��ع��ا، ح��ي��ن��م��ا ج��ع��ل��ت صحيفة 
شهرة  األكثر  سفيتالنا  أعمال  العربي"  "القدس 
"رواي�������ات". ن��ق��رأ ه���ذا ف��ي م��ق��ال ال��ن��اق��د ال��س��وري 
فتنة  ألكسيفيتش:  "سفيتالنا  حديدي  صبحي 
ال��ري��ب��ورت��اج األدب�����ي"، 11 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي 2015: 
"كتابها اآلخر، الذي صدر في ترجمته الفرنسية 
شر تحت عنوان "أعمال"، وضّم 

ُ
عن الدار ذاتها، ن

ثالث روايات: "ليس للحرب وجه امرأة"، عن النساء 
خالل الحرب ضّد ألمانيا النازية؛ و"آخر الشهود"، 
عن أولئك الذين كانوا مجّرد أطفال خالل الحرب؛ 
و"تضّرع"، عن ضحايا كارثة تشرنوبيل النووية".

ف���ي ظ���ل ض��ع��ف ح����دود االس��ت��ش��ع��ار ال��ث��ق��اف��ي 
ق��وم��ي��ا ت��ص��ب��ح ق�����راءة اآلخ����ر ل��غ��زا م��ح��ّي��را، وتضيع 
حقيقة الموقف، الذي دفع األكاديمّية الى اختيار 
)النغم(،  األص��وات  المتعدد  "لمنتجها  سفيتالنا: 
في  والشجاعة  للمعاناة  ت��ذك��اري(  )نصب  شاهد 

زمننا".
"اكسبرسن"  صحيفة  أجرته  ال��ذي  االستفتاء 
يوم صدور الجائزة بّين أن تسعين في المئة من 
غير  وه��ي نسبة  أدب سفيتالنا.  ال��ق��ّراء يجهلون 
قليلة، لدى شعب يملك تقاليد رصينة في مجال 
ال��ق��راءة، كالشعب األس��وج��ي، على ال��رغ��م م��ن أن 
اسمها كان متداوال بكثرة ضمن مرشحي الجائزة. 
سبب ذلك يعود الى أنها كانت اسما مجهوال في 
الثقافة األسوجية على مستوى القّراء )الجمهور(، 
ج���رى ك��س��ب ال��ع��ش��رة ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن ال��ق��راء خ��الل 
العامين والنصف العام المنصرمة على عجل. كما 
نفسه  م��ع  يتسابق  ال��ن��ج��وم  معمل صناعة  أن  ل��و 
ليلحق ب��زم��ن ف��ي سبيله ال��ى االن���دث���ار. ه��ن��ا، في 
ال��ح��ّي��ز الملتبس، رّب��م��ا ت��ك��ون ف��ك��رة صناعة  ه��ذا 
اليسار  ف��ي مواجهة نهوض  وق��ائ��ي،  رم��ز ثقافي 

األوروبّي، تحمل قسطا من المنطق.

م��ن أج���ل إع��ط��اء ص����ورة م��ق��ّرب��ة وم��خ��ت��ص��رة عن 
الجانب  وعن  سفيتالنا،  لنتاجات  الفنّي  الجانب 
ال���ف���ك���رّي أي���ض���ا، ن���ق���دم ال����ى ال���ق���ارئ ش��ري��ح��ت��ي��ن 
الزنك".  "أوالد  قصيرتين، مجتزأتين من كتابها 
فقد  خالصة.  فنّية  ألسباب  النّصين  اختيار  ت��ّم 
وض��ع��ت سفيتالنا ه��ذي��ن ال��ن��ّص��ي��ن خ���ارج دائ���رة 
ال����س����رد، ال�����ذي ي���ب���دأ ف���ي ال���ك���ت���اب ف���ي ح���زي���ران 
أّم  ال��ذي ترويه  الحكائّي،  النّص  1986. وضعت 
بعد  التوضيحّي  نّصها  ثّم وضعت  المقدمة،  في 
ع��رض حكايات  لبدء  األّول  اليوم  وقبل  المقدمة 
عملّيا  تجسيدا  نجد  األّول  ال��ن��ّص  ف��ي  ال��ش��ه��ود. 
واض��ح��ا ل��ف��ك��رة ت��ط��وي��ر ال��وث��ي��ق��ة ال��ص��ح��اف��ّي��ة ال��ى 
نّص أدبّي، وفكرة تجميع األصوات المتفرقة في 
وحدة جماعّية متعددة األصوات. تقول سفيتالنا 
الوثيقة  ب��ي��ن  االم���ت���زاج  ل��ح��ظ��ة  وع���ن  ع��ن نفسها 
الصحافّية والحكاية األدبّية: "23 أيلول. حلّ�قُت 
ف���ي ط���ائ���رة ه��ل��ك��وب��ت��ر... م���ن أع��ل��ى رأي����ت م��ئ��ات 
ال��ت��واب��ي��ت ال��زن��ك��ّي��ة، ج��اه��زة ل��الس��ت��ع��م��ال. كانت 
تلتمع بجمال مخيف في ضوء الشمس... حينما 
ي��ص��ط��دم اإلن���س���ان ب��ه��ذا ال��م��ش��ه��د ي��ف��ك��ّ���ر ف���ورا: 
األدب ُيخنق في أط��ره... باالستنساخ والحقائق 
يراها  التي  األش��ي��اء  ع��ن  أن يعّبر  االن��س��ان  يمكن 
بعينيه المجردتين، ولكن من يحتاج الى الوصف 
التفصيلّي لما يحدث؟ ذلك يحتاج نوعا آخر من 
الواقع  إمعان، مستقطعة من  الوصف... لحظات 

الحقيقّي".
لقد نشدت سفيتالنا الوصول الى هذه اللحظة 
الصحافّية  التقارير  أن  وج��دت  ل��ذا  المتفّحصة. 
التوثيقّية جامدة ال روح فيها، وأّن النّص األدبّي 
تقود  قد  خيالّية،  ان��زالق��ات  على  ينطوي  الفنّي 
الى ما ال يتطابق مع الحقيقة القاسية والمعاناة 
الحقيقّية لأفراد والجماعات. استنطاق أصحاب 
الطريقة  هي  مكابداتهم،  ي��روون  وه��م  المعاناة، 
ال��م��ث��ل��ى ل��ص��ن��ع وث��ي��ق��ة أدب���ّي���ة ن��اب��ض��ة ب��ال��ح��ي��اة. 
يستطيع القارئ أن يلمس هذا االمر بوضوح عند 

قراءة النّص األّول.
ول���ك���ن، أال ي��خ��ل��ق ت���ك���رار ه����ذا األس���ل���وب ملال 
ورت���اب���ة، وت��ن��م��ي��ط��ا ج���دي���دا، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن��ه 
والثورة  التنميط  لتهشيم  األس���اس،  في  سعي، 
عليه؟ ن��ع��م، رّب��م��ا ي��ح��دث ذل���ك. ه��ذا أم��ر ممكن، 
على رغم أّن المؤلفة تحرص في كل كتاب على 
أفغانستان،  ح��رب  وث��ائ��ق��ّي مختلف:  ع��ال��م  ول���وج 
نساء الحرب العالمية الثانية، ضحايا تشرنوبيل، 
م��ص��دوم��و ان��ه��ي��ار االت���ح���اد ال���س���وف���ي���ات���ي... ه��ذا 
ال��ت��ن��وع يشكل غ��ن��ى، ال بسبب اج��ت��ن��اب ال��وق��وع 
ف��ي ت��ك��رار ال��م��واض��ي��ع، وإن��م��ا بسبب ق���ّوة الحدث 
الموضوع تحت المعاينة المركّ�زة، وقّوة استنطاق 
المعايشات. رّبما يبرر هذا القدر من التحدي الفنّي 
تكرار وسائل السرد وال��روّي، التي تصّر الكاتبة 
القّص  أس��ل��وب  ف��ي  لبعضها  مغايرة  جعلها  على 
العفوية  الخاصة،  ال��رواة، وطبيعتهم  وأحاسيس 
أو  الفاضحة  الصموتة،  أو  البواحة   المفتعلة،  أو 
المتسترة. هكذا نجد انفسنا أمام لوحات عظيمة 

التنوع، جياشة بالمشاعر المحزنة.
لقارئها  تبسط سفيتالنا  الثاني  النموذج  في 
التوثيق. ما  الى هذا الضرب من  أسباب لجوئها 
غاياته  ما  واأله��م  والسياسّية،  العقلّية  خلفياته 
اإلن���س���ان���ّي���ة؟ ه��ن��ا ت���واج���ه ال��ك��ات��ب��ة م���ا ي���ش���اع عن 
ك��ت��اب��ات��ه��ا، ب��أن��ه��ا متخصصة ف��ي ال��م��آس��ي، وف��ي 
البطوالت،  ال��ح��ي��اة. حتى  م��ن  المظلمة  ال��ج��وان��ب 
الثانية  العالمّية  الحرب  مقاتالت  اجترحتها  التي 
الرد  للنصر.  البطالت، وجدت فيها وجها سلبّيا 
يقول:  سفيتالنا  وث��ائ��ق  تسجّ�له  ال���ذي  ال��م��وج��ز 
أليس هذا هو الوجه اآلخر للواقع، الوجه المحزن، 

الذي نصّر على تجاهل رؤيته؟
¶¶¶

النّص األّول
"مقدمة

- أنا أذهب وحيدة... سيكون عليَّ أن أذهب 
وح��ي��دة اآلن ط��وي��ال... إن��ه، اب��ن��ي، قتل إنسانا... 
بساطور المطبخ، الذي استخدمه لتقطيع اللحم. 
لقد شرع في القتل مسرعا حال عودته من الحرب. 
الى  البيت وأع���اد الساطور  ال��ى  ف��ي الصباح رج��ع 
البورسلين.  توجد صحون  المطبخ، حيث  خزانة 
ال��ي��وم...  ه��ذا  الخنزير  لحم  له  قليُت  أنني  أعتقد 
بعد وقت قالوا في التلفزيون وكتبوا في الجريدة 
إنه تّم استخراج جثة من بحيرة في مدينة... جثة 

مقطعة. صديقة اتصلت:
- ه���ل ق�����رأت؟ ج��ري��م��ة ق��ت��ل م��ح��ت��رف��ة... ذات 

بصمات أفغانية...
كان ابني في المنزل، ممددا على األريكة وهو 
يقرأ كتابا. لم أكن أعلم شيئا، ولم أكن قد شعرت 
بشيء، لكنني بعدما سمعت ما قالته )صديقتي( 
نظرت اليه لسبب ما متفحصة... كان ذلك قلب 

األّم، الذي...
هل تسمع نباح الكلب؟ ال؟ أنا أسمع ذلك حالما 
أبدأ بالكالم... أسمع الكالب تأتي راكضة... في 
ت��وج��د ك��الب سود  ال��س��ج��ن، حيث يجلس اآلن، 
السود،  الثياب  الجميع يرتدون  كبيرة... وهناك 
ال��ى مينسك بعد  أع��ود  ال��س��ود فحسب... عندما 
والحليب  ال��خ��ب��ز  لجلب  وأذه����ب  ه��ن��اك  أك���ون  أن 
ق���رب ال��م��خ��ب��ز أو ح��ض��ان��ة األط���ف���ال، أس��م��ع ن��ب��اح 
الكلب ذل��ك. نباح يصّم اآلذان. ذلك يجعلني ال 
 كدت أدهس تحت عجالت سيارة... 

ً
أرى... مرة

كنت أري���د ال��ذه��اب ال��ى قبر اب��ن��ي... كنت أري��د 
أن استلقي الى ج��واره... ولكن اآلن ال أع��رف.... 
ال أع������رف ك���ي���ف أس��ت��ط��ي��ع ال���ع���ي���ش م����ع ه������ذه... 
الى خزانه  باالشمئزاز حينما أذهب  أحيانا أشعر 
الصحون، حيث يوجد الساطور... أال تسمعون؟ 

أال تسمعون شيئا؟... ال شيء؟
ال���ي���وم ل���م أع����د أع����رف م���ن ي��ك��ون اب���ن���ي. كيف 
استعيده  حينما  عاما  عشر  بعد خمسة  سيكون 
المشدد لخمسة  بالحبس  ثانية. لقد ُحكم عليه 
عشر عاما. كيف قمت بتربيته؟ لقد كان مستمتعا 
أفغانستان  سلبتني  ل��ق��د  )ت��ب��ك��ي(  ب��ص��ح��ب��ة.... 

ابني.
أنا  ... استلمنا برقية من طشقند: "قابليني، 
ال��ى شرفة  ال��ط��ائ��رة رق����م"... اندفعت  ق���ادم على 
الجميع:  لكي يسمعني  أص��رخ  أن  أردت  المنزل، 
"إنه حي، لقد عاد ابني حيا من أفغانستان. هذه 
الحرب الكريهة قد انتهت بالنسبة لي"، وهكذا 
المطار.  ال��ى  متأخرين  وصلنا  طبعا  ع��ل��ّي.  أغ��م��ي 
طائرته وصلت منذ وقت طويل. لقد وجدنا ابننا 
الداخل، في مستنبت صغير. كان مستلقيا  في 
على األرض فوق العشب، مندهشا لعمق اخضرار 
من  أن��ه سيتمكن  البتة  يعتقد  يكن  ل��م  األرض. 
ال��ع��ودة... ولكن لم تكن هناك مسحة ف��رح على 

وجهه. 
ف��ي ال��م��س��اء زارن���ا ج��ي��ران��ن��ا. ك��ان لديهم طفلة 
أزرق صافيا في شعرها.  صغيرة، عقدت شريطا 
وعانقها  ركبتيه  على  ووضعها  اليه  الطفلة  أخذ 
ألنهم  ذل��ك  وتنهمر.  تنهمر  دموعه ظلت  باكيا. 
قتلوا أطفاال هناك. هو أيضا... لقد فهمت ذلك 
الح���ق���ا... ف��ي ال��ج��م��ارك م��زق��وا س��راوي��ل السباحة 
المستوردة، التي يرتديها. أميركية. غير مسموح 
ب���ه���ا... ل��ه��ذا وص���ل ال���ى ال��ب��ي��ت م��ن دون مالبس 
ل��ي.  م��ع��ه معطفا صباحيا ه��دي��ة  داخ��ل��ي��ة. ج��ل��ب 

ألن��ن��ي سأحتفل ب��م��ي��الدي األرب��ع��ي��ن ه���ذا ال��ع��ام. 
لكنهم أخذوه منه. وقد جلب معه شااًل لجدته، 
أخذوه أيضا. الشيء الوحيد الذي حمله معه الى 
الزنبق. ولكن لم تكن  ن��وع من  ال���ورد.  البيت هو 

هناك مسحة فرح في وجهه". 
¶¶¶

النّص الثاني
"من كتب اليومّيات أثناء الحرب

حزيران 1986
ال���ح���رب... وأن أعيش  أري����د أن أك��ت��ب ع��ن  ال 
م���ج���ددا م���ع ف��ل��س��ف��ة االخ���ت���ف���اء، ب���دال م���ن فلسفة 
الحياة، وأن أجمع في داخلي خبرات ال نهائية عن 
الفناء. حينما انتهيت من كتابة "الحرب ليس لها 
ليس  بعنوان:  أيضا  النص  )ترجم  نسائي"  وج��ه 
للحرب وجه نسائي(، تأخرت كثيرا قبل أن احتمل 
رؤية طفل مدمى األنف عقب شجار. في اإلجازة 
الصيفية هربت من منظر الصيادين وهم يعلقون 
بالمرض  اإلح��س��اس  دهمني  لقد  كبيرة،  سمكة 
المعذبتين.  المتصلبتين،  عينيها  رأي��ت  حينما 
كل واحد منا يملك احتياطا من القوة كنوع من 
ال��ح��م��اي��ة ض��د األل����م، اح��ت��ي��اط��ا نفسيا وج��س��دي��ا، 
ل��ك��ن االح��ت��ي��اط��ي ال��خ��اص ب��ي ك���ان ن��اف��دا تماما. 
م����واء  قطة  أس��م��ع  أف��ق��د طبيعتي حينما  ك��ن��ت 

مدهوسة، وأدير وجهي الى الجهة األخرى حينما 
متيبسة  ضفدعة  أو  األق���دام  داستها  دودة  أرى 
الحيوانات  أن  غالبا  اعتقدت  لقد  الطريق...  في 
تاريخ  امتالك  والطيور واألسماك تملك حقا في 
للمعاناة. من المؤكد أنه سُيكتب عن هذا يوما ما.

ف��ج��أة.  اآلن  نسّميها  أن  ل��ن��ا  ر  ق����دِّ إذا  وف���ج���أة! 
لكن كل  للحرب.  السابعة  السنة  ف��ي  ذل��ك  ك��ان 
التقارير  ما نعرفه عن ذلك كان ما شاهدناه في 
التلفزيونية البطولية. وبين حين وآخر كنا نجفل 
لمرأى التوابيت المنقولة من الخارج، التي كانت 
المحدودة  خ��روت��ش��وف"  "اك���واخ  م��ن  بكثير  أكبر 
 

ّ
انقضت وحل الحزن االحتفالية  المساحة. تحية 

الميثولوجية  العقلية  طباعنا  م��ج��ددا.  ال��ص��م��ت 
غير قابلة لالهتزاز: نحن عادلون وعظماء. ونحن 
نفعل ما هو صحيح دائما. آخر الجمرات المتبقّية 
انطفأت وت��الش��ت...  العالمّية  ال��ث��ورة  أف��ك��ار  م��ن 
ل��م ي��الح��ظ أح���د ال��ح��ري��ق ال���ذي ينشب ف��ي بيتنا 
نحن  البيريسترويكا.  بدأ  غورباتشيوف  الخاص. 

نتوق الى حياة أخرى.
ماذا ينتظرنا في قادم األي��ام؟ ماذا يمكننا أن 

نصلح بعد س��ن��وات ع��دي��دة م��ن غ��ف��وة ال��الم��ب��االة 
الصناعّية؟ وفي الوقت نفسه ُيقتل أوالدن��ا في 

مكان ما، بعيدا لسبب يعلم الله ما هو...
المحيطون بي؟  الناس  عن أي ش��يء يتحدث 
ع��ّم يكتبون؟ عن "ال��واج��ب األم��م��ي" وع��ن المناخ 
والحدود  العظمى  القّوة  وعن مصالح  السياسي، 
ال��ج��ن��وب��ي��ة. وه�����ذا م���ا ي��ع��ت��ق��د ب���ه ال����ن����اس. إن��ه��م 
توا  انحنين  ال��ل��وات��ي  األم��ه��ات،  ب��ه��ذا.  يعتقدون 
بيأس أمام العلب المعدنية الصامتة، التي أعيد 
والمتاحف  ال��م��دارس  ال��ى  أب��ن��اؤه��ن، يدخلن  بها 
يقدموا  "أن  ال��ى  اآلخ��ري��ن  أوالد  ل��دع��وة  الحربية، 
تحرص  الرقابة  األم".  الوطن  سبيل  في  الخدمة 
الحرب خالية  عن  المقاالت  أن تكون  على  بدقة 
من ذكر قتالنا في الحرب، وعلى المرء أن يؤكد 
أنها "وحدات محدودة من القوات السوفياتية"، 
الجسور،  بناء  الشقيق على  الشعب  التي تساعد 
ال��م��دارس أو تساعد على نقل األسمدة  ال��ط��رق، 
وال��ط��ح��ي��ن ل��ل��ق��رى األف��غ��ان��ي��ة، وت��س��اع��د األط��ب��اء 
السوفيات على مساعدة النساء االفغانيات على 
والدة األط���ف���ال. ال��ج��ن��ود ال��ع��ائ��دون ال���ى ال��وط��ن 
يعودون مع غيتاراتهم الى المدارس ويغنون بما 

يجب أن ينطقوا به".
¶¶¶

ال��ع��ال��ي��ة في  ال��م��ه��ارة  إن��ك��ار  ال أح���د يستطيع 
األهم  الشهود.  يكابدها  التي  اآلالم،  استنطاق 
الضحايا  التقاط  الفريدة على  المقدرة  من هذا، 
داخ����ل ال��م��ن��ظ��وم��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، واس��ت��خ��راج��ه��م 
أف��رادا من بين ركام الحوادث الكبيرة المخلوطة 
ب��ال��ص��م��ت أو ال��ت��واط��ؤ ال��ج��م��اع��ي، وت��ح��وي��ل األل��م 
الفردي الى مصير مأسوّي جماعّي وظاهرة، في 

مواجهة جبروت سلطة كلّية، قاهرة.
م�����ج�����ّس�����ات س����ف����ي����ت����الن����ا ال�����ح�����س�����اس�����ة، ال���ت���ي 
اس��ت��خ��دم��ت��ه��ا الك��ت��ش��اف ض��ح��اي��اه��ا وم��آس��ي��ه��م، 
اختيار  عند  األسوجية  األكاديمّية  استخدمتها 
سفيتالنا نفسها مرشحة للجائزة: حزمة متداخلة 
س��ي��اس��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا، ت��ن��ب��ض ب��ال��ح��ي��وّي��ة، ب��ص��رف 

النظر عن اتجاه تأويل نّصها، أو تأويل فوزها.
وفي  تنوعها،  في  تكمن  الشهادات  حميمّية 
روايتها بضمير المتكلم )ال تذكر الكاتبة االسم 
األّول الصريح للمتحدث(، نابعة من قلوب أمهات 
من  ون��س��اء  أط��ف��ال  ومدنيين،  وآب���اء، عسكريين 
ومقاتالت،  وع��ام��الت  ممرضات  ال��رت��ب،  مختلف 
وعاملين اجتماعيين من مختلف المشارب. ذلك 
كله يعطي الشهادات تجددها وعدم وقوعها في 
ها جميعها تنحو في اتجاه 

ّ
التكرار الممل، رغم أن

واحد: عرض الجانب المأسوّي للمعايشة الحربّية 
واالج��ت��م��اع��ّي��ة، وم����ا ي��ح��ي��ط ب��ه��ا م���ن "غ��ف��ل��ة ن��وم 
صناعّية"، صنعتها خرافة الوحدة اإليديولوجّية.
ه����ل م����ن ج����دي����د ي��خ��ل��ق��ه ت���ق���ري���ر ح����رب����ّي ع��ن 
التي  أو  أفغانستان،  ع��ادت  ما  التي  أفغانستان، 
هزيمة  عقب  تماما  الحضارية  معالمها  ان��دث��رت 
ال��س��وف��ي��ات؟ ت��ق��ول ال��ك��ات��ب��ة ذل���ك ش���أن آخ���ر، ما 
السوفياتّي  ال��ج��ن��دّي  وج���راح  مصير  ه��و  يهمني 
أفغانستان  العائد مهزوما، وليس جراح ومصير 
الرابحة أو الخاسرة. وأين اإلنسانّية التي نتغنى 
بها؟ ال يهمني ذلك! هنا قد تبدو الكاتبة قاسية 
لذلك  والنفعي.  المقنع  المتعقل،  منطقها  في 
لو  كما  النهاية،  ف��ي  ش��ه��ادات سفيتالنا،  تبدو 
أن��ه��ا ال ت��ق��دم م��ا ه��و ج��دي��د، س��وى إع���ادة تكرار 
المأساة، التي تجعل القارئ يدور على نفسه في 
الطقوس والمكابدات نفسها. تلك نقطة ضعف 
التي  الضعف  نقطة  ال��ب��ع��ض،  نظر  ف��ي  الكاتبة 

وجد فيها الغرب نقطة القّوة والتفوق. 

وجدت أن التقارير الصحافّية 
التوثيقّية جامدة ال روح فيها، وأّن 
النّص األدبّي الفنّي ينطوي على 
انزالقات خيالّية، قد تقود الى ما 
ال يتطابق مع الحقيقة القاسية 

والمعاناة الحقيقّية لألفراد 
والجماعات. استنطاق أصحاب 

المعاناة، وهم يروون مكابداتهم، 
هي الطريقة المثلى لصنع وثيقة 

أدبّية نابضة بالحياة
تواجه الكاتبة ما يشاع عن كتاباتها، 
بأنها متخصصة في المآسي، وفي 
الجوانب المظلمة من الحياة. حتى 
البطوالت، التي اجترحتها مقاتالت 

الحرب العالمّية الثانية البطالت، 
وجدت فيها وجها سلبّيا للنصر. 
له وثائق  الرد الموجز الذي تسجـّ
سفيتالنا يقول: أليس هذا هو 

الوجه اآلخر للواقع، الوجه المحزن، 
الذي نصّر على تجاهل رؤيته؟
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"فليكن واضحًا أّن كنيستنا األرثوذكسّية التي 
نحن أعضاء فيها، ال تبارك وال تقّدس الحروب 
ها مقّدسة. ومن يقول 

ّ
وال تقول عن أي حرٍب إن

ه سمع كالم الرب يسوع 
ّ
هذا القول، أشك في أن

أح��ب��وا أع���داءك���م، ب��ارك��وا العنيكم، أح��س��ن��وا إلى 
مبغضيكم" )المطران الياس عودة(

ك��ل��ه��م ف���ي ان��ت��ظ��ار ال���م���ي���دان وان���ق���ش���اع غ��ب��ار 
ال����م����ع����ارك. ك���ل���ه���م، ب��ال��ج��م��ع وال����م����ف����رد، ي��ع��ّض 
ع��ل��ى ج��رح��ه وع��ل��ى أص��اب��ع خ��ص��وم��ه وي��م��ع��ن في 
وتغيير  الحسم  س��اع��ة  انتظار  ف��ي  االب��ري��اء  قتل 
المعادالت الحالية وتركيب المعادالت الجديدة. 
المشهد الراهن ال يعكس اال أفواهًا وأصابع، اما 
الحي  ال��ب��ث  ي 

ّ
لتلق ن��ش��وة  او  ع��ي��اء  ال��ع��ي��ون ففي 

وصلت  التي  االنسانية  لالنتهاكات  المتواصل 
للدم  قياسية  ارق���ام  م��ع  المستويات  أع��ل��ى  إل��ى 

المراق، باسم الدين.
وألن ك���ل دي���ن ي��ص��ل��ح ل��الس��ت��غ��الل، ال��س��ب��اق 
بغية  الدموية  الصراعات  ساخن بين مستثمري 
رك�����وب ال���م���وج���ة. ال��م��ؤس��ف ان ظ���ه���ور االدي�����ان 
واالن���ب���ي���اء وال����دع����وات ارت���ب���ط دائ���م���ًا ب��ال��ح��روب. 
والمتصوفين  ال��دع��اة  م��ن  كبيرا  ع���ددا  ان  حتى 
دمائهم  ف��ي  ال��غ��رق  م��ن  يسلموا  ل��م  المسالمين 
ألنهم كسروا حلقة العنف في طريقهم الى الله.    
ه����ل ت��ك��م��ن ال���ع���ل���ة ف����ي ال����دي����ن؟ ب��ال��ط��ب��ع ال، 
ب��م��ع��زل ع��ن االي���م���ان او االل���ح���اد. يحمل ال��ت��اري��خ 
ترافقت  المقدسة  النصوص  أن  تؤكد  شواهد 

م���ع اب����داع����ات ف���ي ال��ف��ك��ر وال���ف���ن وال��ج��م��ال��ي��ات. 
ال��ذي��ن  ال��ج��دد"  "االت��ق��ي��اء  ف��ي  المشكلة  تكمن 
غ��ل��وائ��ه��م. وألن  ف��ي  ال��ج��دد"  "المحافظين  ب���ّزوا 
النصوص تحمل في متنها تأويالت متناقضة، 
منسوب  يرفع  ما  الجدد"  "االتقياء  منها   

ّ
يستل

الشحن لدى جماهيرهم بحيث يفقدهم االدراك 
السليم. العلة في البشر وغرائزيتهم ومهارة َمن 
في  اي��ض��ًا  العلة  ال��غ��رائ��زي��ة.  مقامات  على  يلعب 
ايقاعها  عنها  يخلعون  ال��ت��ي  الكلمة  اس��ت��خ��دام 
الى  لتصويبها  ج��اه��زة  كراهية  رص��اص��ة  لتصير 
الحقد  يرتفع خطاب  ي��ل��زم،  ي��ل��زم. وحيث  حيث 

والكراهية المشبع بحيوية فائقة.
التاريخ، حين  قبل  ما  ال��ى عصور  ع��ودة  كأنها 
ل���م ي��ك��ن ل��إن��س��ان ال���ب���دائ���ي ال آل��ه��ة وال م��الئ��ك��ة 
وال ش��ي��اط��ي��ن، وح��ي��ن ل��م ي��ك��ن ال��ع��ق��ل ق��د خ��اض 
مغامراته االول��ى واخ��ت��رع ما يعبده وم��ا يحلله وما 
يحّرمه وي��دف��ع اآلخ��ري��ن للعبادة وال��ح��الل وال��ح��رام 

��م مجتمعه 
ّ
وال��ع��ي��ب وال��خ��ي��ر وال���ش���ر، ح��ت��ى ي��ن��ظ

ويسيطر عليه.
معروف ان هذه المغامرة ترافقت مع اكتشاف 
الفن ببدائية أهل الكهوف ومنحوتاتهم وحفرهم 
على الصخر، ليتطور العقل والفن بتزامن وانسجام 
المجتمعات،  لهذه  الطبيعية  البيئة  مصدرهما 
وص������واًل ال����ى ك���ل ه����ذه ال���ت���اري���خ ال�����ذي خ��ل��ف مع 
والممنوعات  والشياطين  والمقدسات  ال��ح��روب 
فنونًا وجماليات هي االرث الوحيد الذي يمنحنا 
القدرة على اجتياز الحياة. حتى الشيطان كانت 
ل���ه غ���واي���ة أدب���ي���ة وج��م��ال��ي��ة ف��ائ��ق��ة ف���ي ت��س��وي��ق 
انما  عمادها،  الغرائزية  ليست  للناس،  مدرسته 
الفن، حتى قيل ان الشعراء اخوان الشياطين وان 
الرسم والنحت كفر ألنهما يجسدان ما يفترض 
كونها  ح���رام  الموسيقى  وان  ي��ج��س��ده،  ان  بالله 

تلهي عن الصالة والتعبد.
لكن ما يحصل في عالمنا هذه االيام يدل على 

تقويض خطير ومفصلي لمفهوم التطور. كأن 
اال آالت  البشري ما يخترعه  العقل  لم يبق لدى 
الدمار الكاسحة. أو كأن مفهوم الوحي راح الى 
غير رجعة، فال نصوص او جداريات او موسيقى 
البشر ويستثمرها  ينتجها  التي  الفظائع  ترافق 

من يدير هذه اللعبة الجهنمية.
شر هذه االيام ال فن فيه. فقط بشاعة مركزة. 
ال��ى نحت تمثال يتحدى  ليس هناك من يسعى 
بشع  نصب  يكتسحها  عيوننا  النسيان.  بروعته 
ضخم يخاف منه االطفال، غالبًا ما ُيرفع لتكتمل 
ل الحشود الى بنك أهداف  عدة النصب التي تحوِّ
لاللتحاق او االبادة. ال أغاني او همسات موسيقية، 
وان��م��ا ان��اش��ي��د خ��ال��ي��ة م��ن ال����روح وال��ره��اف��ة، عالية 
النبرة ألن قوامها التهديد والتحشيد ومنع األذن 
من التقاط ايقاع او نغمة تهذب الروح، ما يؤدي 
ال���ى ت��ع��وي��د ال��ل��س��ان ع��ل��ى ال��ح��دة وال��ح��ن��ج��رة على 
ال��ص��راخ، وم��ا ي��ؤدي كذلك ال��ى استخدام كلمات 

ق��اس��ي��ة ج��ارح��ة م��ت��ع��ال��ي��ة الغ��ي��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، ليبقى 
الصوت الواحد هو المهيمن.

االي�������دي ال رق�����ص ف��ي��ه��ا وال ت��ج��ي��د ال���ع���زف، 
ب��ال��وي��ل  ل��ل��ت��ه��دي��د  أص��اب��ع��ه��ا ه���ي اي��ض��ًا ادوات 
وال���ع���راك وال��ت��ش��ن��ي��ع وال��ض��غ��ط ع��ل��ى زن����اد ال��ك��ره 
وعلى مفاتيح القوة التي تبيد. ال ت��وازن. فقط 
ك����مٌّ ه��ائ��ل م���ن ال��ش��ر ال��الم��ب��ال��ي ي��ف��وق األب��ل��س��ة 
ويجعل الشياطين التقليدية بريئة رهيفة حيال 
واضعوها  يهتم  ال  التي  المتواصلة  المخططات 
بالعمل على تسويات يستثمر فيها هذا  كثيرًا 
ال��ش��ر. ال ت����وازن وال ح��رم��ة ل��ل��م��وت وال خشية او 
الفجور  الدينية.  الطقوس  ممارسة  في  خشوع 
هو الطاغي. ال احترام للشعور االنساني ومفهوم 
األلم والحزن والغضب. فقط الحقد الذي يمنح 
ق����درة ه��ائ��ل��ة ع��ل��ى ت��ح��م��ل االف������واه ال��ت��ي تعض 
االصابع وتواجه بعضها البعض بنظرات ومواقف 

متصلبة. 

أفواه وأصابع

سناء الجاك
تعليق

منذر مصري

أن يتفّجع على توقف  أح��د   
ّ

م��ن ح��ق ك��ان  إذا 
م��ل��ح��ق "ن���واف���ذ"، وي��ق��ي��م ل��ه ح��ف��ل ع����زاء لثالثة 
أي�����ام ح��س��ب ال���س���ّن���ة ال��ن��ب��وي��ة ال��ش��ري��ف��ة، فهو 
ش��اع��ر س�����وري، أول ح��رف��ي��ن م���ن اس��م��ه )م��ن��ذر 
م��ص��ري(. ف��ي ال��ع��ام 1995، وب��ع��د ان��ق��ض��اء 16 
عامًا على صدور أول مجموعة شعرية لي، "بشر 
وتواريخ وأمكنة" )وزارة الثقافة/1979( تخللها 
المشتركة "أنذرتك  الشعرية  المجموعة  صدور 
مرام  مع  الثقافة/1984(  )وزارة  بيضاء"  بحمامة 
ال��م��ص��ري وم��ح��م��د س���ي���دة، وم���ص���ادرة "داك����ن" 
الصمت  م��ن  ع��ام��ًا  ال��ث��ق��اف��ة/1989(. 16  )وزارة 
والنسيان والمحو، أكتب وأكّوم قصائد، أنشر 
القليل القليل منها في "ملحق النهار"، أو ملحق 
"السفير"، أو مجلة "الناقد"، كل سنة قصيدة 
مجموعات  وأع����ّد  األك��ث��ر،  ع��ل��ى  قصيدتين،  أو 
أن  دون  من  للطبع،  جاهزة  افتراضية،  شعرية 
يتوفر لدّي أي مخطط واقعي لطبعها، باستثناء 
أم��ل أخ���رق، ال أدري م���اذا منبعه، أن ت��أت��ي دار 
م���ا، صاحبها ش��اع��ر، واألف��ض��ل أن يكون  ن��ش��ر 
ش��اع��رًا م��ت��ق��اع��دًا، وت��ع��رض ع��ل��يَّ ط��ب��ع مجموعة 
م��ن قصائدي! ف��إذ، ّم��ن ي��ص��ّدق، ه��ذا تمامًا ما 
من  خ��ارج��ي��ة،  هاتفية  مكالمة  تأتيني  ح���دث، 
لبنانية،  بلهجة  معي  يتكلم  وشخص  ب��ي��روت، 
في منتهى الجدية، "أنا ي. ب.، من "دار رياض 
أن نطبع لك مجموعة شعرية،  الريس"، نرغب 

إذا كنت مهتّمًا!".
أق��ل، ك��ان ي.  أو  المكالمة بشهر  قبل ه��ذه 
ب. )ي��وس��ف ب����زي( ي��ق��وم، ول��ل��م��ّرة األول����ى في 
ح��ي��ات��ه، ب���زي���ارة دم���ش���ق، ع��اص��م��ة ال��ب��ل��د ال���ذي 
عليه كلماته،  بلده، ويحصي  على  كان يطبق 
أص��دق��اءه  بها  يلتقي  أن  بهدف  أنفاسه،  قبل 
م���ن ال���ش���ع���راء وال��م��ث��ق��ف��ي��ن ال��س��وري��ي��ن، ال��ذي��ن 
ويهمه،  وأع��م��ال��ه��م،  بأسمائهم  فقط  يعرفهم 
ال���ص���داق���ات، أن يطابقها  ت��وط��ي��د ه���ذه  ألج���ل 
على وجوههم وشخصياتهم، األمر الذي بقدر 
ما يسر المرء أحيانًا يحزنه ويشقيه غالبًا، ومن 
التي حرص ي. ب. على زيارتها،  بين األماكن 
المستعملة  الكتب  بسطات  مثقف،  كسائح 
المنتشرة ف��ي م��ط��ارح ع��دة م��ن ال��م��دي��ن��ة. ومن 
بين مئات الكتب المفروشة، التي ترتب بحيث 
ال يظهر منها سوى عناوينها وأسماء مؤلفيها، 
على رصيف جسر الرئيس، كما أذكر أنه روى 
ل��ي، لمح ك��ت��اب��ًا، ذا غ��الف ك��ام��د ال��ل��ون، أخضر 
رمادي، من الحجم الكبير نسبيًا، "بشر وتواريخ 
وأمكنة"، ال كبقية المجموعات الشعرية، وعليه 
اس��م، ذلك الشاعر المغمور م. م. ال��ذي نشرت 
التي كانت  المثيرة للجدل،  له مجلة "الناقد"، 
تصدرها حينذاك "دار رياض الريس"، قصيدة 
نها  "س��اق��ا ال��ش��ه��وة". وم��ن��ع ال��ع��دد ال���ذي تضمَّ
ق���ت م��ن��ه ص��ف��ح��ت��اه��ا، في  م���ن ال����دخ����ول، أو ُم���زِّ
الكتاب  ب.  ي.  اشترى  العربية.  ال��دول  بعض 
ب��م��ا ي��ع��ادل وق���ت���ذاك ن��ص��ف دوالر أم��ي��رك��ي أو 
ابتاعها.  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب  إل���ى بقية  أق���ل، وض��ّم��ه 
وبسبب إعجابه الزائد بما وقع عليه، كما يحدث 
بعض  ي��س��أل  راح  األج���ان���ب،  للسائحين  ع����ادة 
نسبية،  بصعوبة  ل��و  فتمّكن،  عني،  األص��دق��اء 
ذلك أن البعض أنكر معرفته بي، من الحصول 
أن��ا البعيد عن  ال��الذق��ي��ة.  على رق��م هاتفي ف��ي 
تجري  التي  الثقافية  ال��ح��وادث  وك��ل  العاصمة 
التي كان أهمها، على نحو إطالقي، زيارة  بها، 
العرب، وفي مقدمهم  والفنانين  األدب��اء  بعض 
الشعراء، وقضاء السهرات مع أدبائها وفنانيها، 
التي ل��م تتح ل��ي ال��ف��رص��ة، على أن أش���ارك في 

واحدة منها، طوال حياتي. 
هكذا اقتحم "مزهرية على هيئة قبضة يد" 
المشهد   )1997 ال��ري��س"  نجيب  ري���اض  )دار 
ال��ع��رب��ي، وأعتذر  ل��م أق��ل  ال��س��وري، إن  الشعري 
الباب  بلبط  للتشبيه،  الهابط  المستوى  على 
ب���ال���ق���دم! ق��ص��ائ��د م��ث��ل "رأس������ان ع��ل��ى وس����ادة 
ضيقة" و"ساقا الشهوة" و"إن كان محّتمًا علّي 
أن أع��ب��د إل��ه��ًا" و"ب��ول��ون��ي��زات"، م��ا ك��ان لها أن 
وعقدين  بعقد  كتابتها،  وبعد  حينها،  تعرف، 
من السنين، لواله، ولوال إصرار ي. ب. وي. ج. 
على تضمينها المجموعة، كما كتب في الكلمة 
التي قدمت بها، والتي، طالما اعتبرتها، أهم ما 

كتب عن تجربتي، على رغم اعتزازي بكثير من 
الشهادات، أرفقها مع شهادتي المقابلة هذه، 
شهادة مقابل شهادة، كوثيقة توضيحية، لما 
يجب عليه أن تكون كتابة المقدمات، ذلك أن 
ل��م يحصل على  غ��ي��ري، حسب معرفتي،  أح���دًا 

هذا االمتياز. 
م��ل��ح��ق  ف����ي  ل��ل��ع��م��ل  ب.  ي.  ان���ت���ق���ل  إن  م����ا 
"ن����واف����ذ"، ح��ت��ى ان��ع��دم��ت ح��اج��ت��ه م���ن إرس����ال 
قصائدي إلى عقل العويط لنشرها في "ملحق 

ال���ن���ه���ار"، وص�����ارت "ن���واف���ذ" م��ن��ب��ري ال��ش��ع��ري، 
وخصوصًا أن كاًل من ملحق "النهار" و"السفير" 
ال��ث��ق��اف��ي��ي��ن، ال ي��خ��ص��ص��ان م��ك��اف��آت م��ق��اب��ل ما 
أدبية، قصائد وقصص  ينشرانه من نصوص 
أخصصها  رح��ت  التي  المقاالت  فقط  قصيرة، 
للنشر في ملحق "السفير"، الذي يرأس تحريره 
صديق آخ��ر، ع. ب"، ال ولن يمنعني شيء في 
العالم من االعتراف بدعمه ومساندته وفتحه لي 
صفحات ملحقه حتى حسب البعض أنني بّت 

أعمل في "السفير"، وبيته حيث كنت أحتل، 
بكل سوريتي، غرفة نومه وينام هو على كنبة 
ال��ص��ال��ون، وال��خ��زان��ة ال��ت��ي ت��ت��ك��دس ب��ه��ا وعلى 
ظ��ه��ره��ا ك��ت��ب��ه، ع��ل��ى رغ���م أن م��ق��االت��ي آن����ذاك، 
ك��م��ا ك��ث��ي��رًا م��ا أس���ّر ل���ي، ك��ان��ت ت��وج��ع ل��ه بطنه 
ص أمعاءه. إاّل أن ي. ب. ما كان ليدعني 

ّ
وتمغ

لسواه طوياًل: "عزيزي م. م. لماذا ال ترسل لي 
م��ق��االت مثل "م��س��ودة دف���اع ع��ن تهم ج��اه��زة" 
لنشرها في  أم��ي"  بلدي كما خالدية  و"س��وري��ا 

ن���واف���ذ". األم���ر ال���ذي ك���ان يحصل م��ع��ي للمرة 
إرس���ال مقاالت  أن يطلب مني  األول���ى، أقصد 
ول���ي���س ق���ص���ائ���د، ل��ن��ش��ره��ا ب���ص���ورة م��ض��م��ون��ة 
دة، ال أن أرسلها وأنتظر رّدًا ال يأتي، إاّل 

ّ
ومؤك

في حاالت نادرة جّدًا، بقبولها أو رفضها، وال أن 
بها 

ّ
بها وهذ

ّ
أرسلها وتنشر، فإذ بالمحرر قد شذ

وحذف نصفها، بعد هذا صارت "نوافذ" منبري 
األس��اس��ي، على رغ��م ما ينطوي ه��ذا عليه، من 
إاّل أن  شبهة سياسية، ما ك��ان لي لو سئلت، 

أتبرأ منها.
ي. ب. لم يكن يرفض لي شيئًا. أرسل إليه 
ك��ل م��ا يخطر ع��ل��ى ب��ال��ي ك��ت��اب��ت��ه، ل��ي��س فقط 
م���ق���االت ش��ب��ه س��ي��اس��ي��ة، ي��ك��ت��س��ح��ه��ا ال��ط��اب��ع 
الشخصي، كما تنقد دائمًا، بل أيضًا، يوميات 
ال على التعيين، كمحتوى دفتر صغير دّونت 
عليه مذكراتي في العام 1985، رسائل أحتفظ 
بها مكتوبة بخط أناس مجهولين، سير أناس 
ال ي��ع��ن��ون ش��ي��ئ��ًا ألح����د س������واي، ق��ص��ة ه���روب 
جدتي المسيحية مع جدي، تتبعها قصة زواج 
أمي وأبي، مرفقة بصورهم البيضاء والسوداء، 
م��راٍث ألصدقاء راحلين )محمد سيدة، ممدوح 
كأنني  ب��ّت  بلة(  محمد  الجندي،  علي  ع���دوان، 
مختص بها، قصائد سردية مسهبة ال أول لها 
وال آخر )قلم رصاص ومبراة وممحاة على شكل 
قطة، مّت اآلن وسأكتب عنك قصيدة(، وذلك 
من دون أي اعتبار أدبي، أو صحافي أو احترافي، 
يرّد: "أحببته... نص رهيب... أعادني للكتابة 
الحرة، سينشر األح��د المقبل، أو بعده. ح. د. 
وب. ح. يرسالن إليك تحياتهما. ب. ح. يقول: 
"منذر ليس شاعرًا سوريًا، هو شاعرنا كلنا، هو 
رفيق شعري". أّما ح. د. فقد توقف في مكانه 
متجمدًا للحظات عندما عّرفه بي ع. ب. ذاكرًا 
له اسمي وكنيتي، في معرض الكتاب العالي، 
في لندن، في العام 2008: "أ هذا حقًا أنت... 
أخيرًا التقينا، ليس في بيروت، بل في لندن!". 
ال��ب��ارح��ة م��ات ال��دك��ت��ور ب��ره��ان زري���ق، كاتب 
الذقاني، من مواليد 1932، بلدة بابنا، منطقة 
ال��ح��ف��ة، ذو ال���ع���ش���رات م���ن ال��ك��ت��ب ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وال��ف��ك��ري��ة ع��ن أه���م ق��ض��اي��ا ال��ع��روب��ة واإلس����الم، 
طبع أغلبها على حسابه الخاص، ال أظن يعرفه 
قلت  لهم.  يقدمها  الذين  القلة  س��وى  ويقرأه 
يقرأها، وأن��ا غير متأكد، ذلك أني من السبعة 
ال��ك��ت��ب ال���ت���ي ق��دم��ه��ا إل�����ّي ج��م��ي��ع��ه��ا ب���اإله���داء 
أق��رأ  ل��م  ال��ف��اض��ل..."،  العزيز  نفسه: "إل��ى األخ 
س���وى أص��غ��ره��ا ح��ج��م��ًا وأش���ده���ا إث������ارة، "ث���ورة 
منطقة الحفة- صهيون سابقًا- على المستعمر 
العام 2011،  ال��ذي ص��در في  الفرنسي 1918" 
أي ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ك���ان أه���ل ص��ه��ي��ون على 
عادتهم، كما وصفهم الراحل بنفسه، كخالصة 
الكتاب: "فالصهيوني ال يرى أحدًا  في نهاية 

م بإرادة تفرض عليه". 
ّ
فوقه، وال يسل

ب���ع���د إغ������الق "ن������واف������ذ"، أي�����ن ل����ي أن أق����دم 
ش��ه��ادت��ي ب��ال��دك��ت��ور ب���ره���ان زري�����ق، ك��ي��ف لي 
ًا من دينه علينا جميعًا، كرجل  أن أس��دد ج��زء
ع��اش مغمورًا وم��ات بصمت في سبيل سوريا 
وط���ن���ًا ل��ل��ج��م��ي��ع، وال���ع���روب���ة ع��ق��ي��دة، واإلس�����الم 
الذي  والديموقراطي  المدني  بمفهومه  منهجًا 
ب��ه، مستعيدًا كل تفصيل  ك��ان يؤمن ويبشر 
أنشر  أن  لي  أي��ن  عنه؟  أعرفه  وفكري  إنساني 
م���ا ي��ب��دو ك��أن��ن��ي أرج���أت���ه ده�����رًا، ح��ت��ى ي��م��وت، 
ألكتبه، أو يومًا ما، في ذكرى رحيله الخامسة، 
أو العاشرة، يأتي أحد ويستعيد ذك��راه بنص 
ليقوم ي. ب. صاغرًا  يزيد على 5000 كلمة، 
وسعيدًا في آن واحد، بنشره على قسمين، كما 
أب��و عقل(  )غ���ازي  ل��� "هبرمة ال قصيدة"  حصل 
 القسم 

ّ
التي، صدف وأحتل عن علي الجندي، 

"ن��واف��ذ"  ع��دد  م��ن  ال��ث��ان��ي منها صفحة كاملة 
األخير. 

أهكذا يكافأ َمن وقف، في زمن المساومات 
 قضايا 

ّ
الصعب، ومن دون أدنى تفريط، مع كل

الحقوق والحّريات واإلبداع، ليس في بلده لبنان 
المصير  يتشارك  كبلد  س��وري��ا،  ف��ي  وال  فقط، 
��ة!؟ 

ّ
ن��ف��س��ه، ب��ل ف��ي أن��ح��اء ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ك��اف

النافذة  وتدعم،  وتحمى،  على،  يحافظ  أهكذا 
ال����ذي ف��ت��ح��ت ص���دره���ا ل��ك��ل ك��ات��ب ح����ر، مهما 
مخالفة  أم  لقضيتها  أمطابقة  قضيته،  كانت 
لها، والتي صارت دريئة  لكل رماة األسهم ذات 
ال����رؤوس ال��ح��ادة، وال��رم��اح ال��ردي��ن��ي��ة الطويلة، 
ولكن هذه المرة لم يكن سهمًا ذلك الذي رمي 
به على نافذة هذا البيت الصغير، الملحق على 
ال��س��ط��ح، ال���ذي ك��ان يجمعنا، ول��ي��س رم��ح��ًا وال 
اش، بل هو، 

ّ
حتى طلقات متتابعة من فّوهة رش

ولو بقليل من المبالغة يدفعني إليها إحساسي 
اآلني بتراكم الخسائر، برميل، برميل متفجرات، 
من تلك التي تقع على المدن السورية وبيوت 

السوريين ورؤوسهم. فهنيئًا لهم! 

القصة شبه الكاملة ملا حدث بين ي. ب. اللبناني وم. م. السوري: شهادة مقابل شهادة
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القعيد اسمه غوركي

عبد المنعم رمضان

واندمجُت  نفسي  على  وات��ك��أُت  الفرصة  تحينُت 
راغبًا في تحويل الدخان األسود إلى فرح شعبي، 
وت��ع��م��دُت أن أط���رب كأنني ع��اش��ق ف��أن��ص��تُّ إلى 
مكاوي سعيد الذي سمعته يصّوب أغنية زكريا 
أحمد، "ي��ا ص��الة الزين يا ص��الة ال��زي��ن"، ويغنيها 
هكذا: "ي��ا ص��الة ال��ذال، يا ص��الة ال���ذال"، وظللُت 
في  القعيد  مقالة  ق���راءة  م��ن  انتهائي  بعد  حتى 
المساء، ظللُت أردد األغنية طوال األسبوع، إلى أن 
سي وزالت دهشتي وأصبحُت عاجزا عن 

َ
ف

َ
انقطع ن

االستمرار، واكتشفُت أن عجزي ليس سببه غزارة 
وجوه الشبه بين القوميسير والقعيد، وإنما سببه 
إدراكي فجأة أن التقويم الذي تجري عليه حياتنا 
ه��و أح��د اخ��ت��راع��ات ي��وس��ف. ف��ي األس��ب��وع سبعة 
ايام، لذا شرعُت في ترتيب الحوادث التي مررُت 
بها، وكانت قليلة، وفي ترتيب عواقبها، وكانت 
أكثر، وذلك على ضوء تقويم األستاذ الذي ترك 
لنا حرية اختيار أسماء أيامنا. ولما انقضت سبعة 
أي��ام أخ���رى، ن��ظ��رُت إل��ى ال��م��رآة، فاكتشفُت أنني 
بلعُت لساني الطويل من دون أن أشعر. ساعتها 
قيل لي: ال يحدث هذا إال بسحر القراءة، وأنا في 
الحقيقة لم أفعل طوال هذه المدة غير العكوف 
ها من جميع الجهات، من 

ُ
على مقالة األستاذ، قرأت

أع��ل��ى إل���ى أس��ف��ل، وم���ن أس��ف��ل إل���ى أع��ل��ى، وم��ن 
م��ا أخفاه  إل��ى خرومها ألس��رق  ون��ظ��رُت  الجانبين، 
األستاذ، لكنني لم أجد شيئا، ومع ذلك لم أستطع 
أن أم��ن��ع ه���روب كلماته م��ن رأس���ي. األده���ى أنها 
كانت تصر على أاّل تغادر بمفردها. كانت تسحب 
تمامًا،  أفلس  أن  اآلخ��ري��ن. وخشية  معها كلمات 
س���أل���ُت ن��ف��س��ي: ه���ل أن����ا ح��ق��ا م��ض��ط��ر إل����ى ه��ذه 
أق���ول ال، سمعُت شيطاني  أن  وق��ب��ل  ال���ق���راءات؟ 
الوقح يوسوس: نعم أنت مضطر، فسألُت نفسي 
ث��ان��ي��ة: ه���ل أن����ا ح��ق��ًا م��ض��ط��ر إل����ى ال��ك��ت��اب��ة عنها 
اختفى  شيطاني  لكن  عليها؟  وال���رد  لمجاراتها 
وتركني أجيب بنفسي. وانطالقا من وحدتي، نما 
بداخلي إحساس ط��اٍغ بأنني أجلس وح��دي مثل 

رج���ل م��س��خ��وط ي��ع��ان��ي ب��ش��دة ف���ي س��ب��ي��ل كتابة 
من  فائق  ع��دد  باستدعاء  أواًل  ويستعين  مقالته 
أسماءهم  ويكتب  ال��ح��ي��ارى،  المساكين  ال��ك��ّت��اب 
على ورقة فولسكاب: المازني وزكي مبارك ويحيى 
ح��ق��ي واب��ره��ي��م أص����الن وم��ح��م��د ال��ب��س��اط��ي وع��ب��د 
ويوسف  عبدالله  الطاهر  ويحيى  قاسم  الحكيم 
ال��ش��ارون��ي وفتحي غانم وإدوار  إدري���س وي��وس��ف 
ال��خ��راط وغالب هلسا ومحمد خضير وزك��ري��ا تامر 
العجيلي وحسن  ال��س��الم  وع��ب��د  ح��وران��ي��ة  وسعيد 
العزيز  وعبد  والطيب صالح  ب��رك��ات  وه��دى  داود 
بركه ساكن وسليم بركات وفاضل العزاوي... الخ 
يشرعون  عندما  يعانون  كانوا  ويفكر كيف  ال��خ، 
في البحث عن قالب، وعن معنى، وعن قرين، وعن 
ع��دو، وع��ن بطل، وع��ن إل��ه، وع��ن زم��ن غير زماننا. 
إلى  يلجأون  كانوا  يعانونها  التي  المعاناة  وبقدر 
ال��ت��أم��الت أح��ي��ان��ًا، وإل��ى األح���الم أح��ي��ان��ا، وإل��ى آفة 
ال��ت��ن��ق��ي��ب ف����ي ال���ك���ت���ب غ���ال���ب���ا، وق�����د ي��رت��ب��ك��ون 
ويسخطون على أنفسهم، وعلى بعض ما حاولوا 
إنجازه، وقد ال يصلون في النهاية، وقد ال يصلون 
أب��دا، وقد يقولون ألنفسهم: الكل باطل وقبض 
ريح، وقد ييأسون، لكنهم سيعودون ويعاودون، 
كأنهم أوالد سيزيف. ها إنني أجلس وحدي مثل 
رج���ل م��س��خ��وط ي��ع��ان��ي ب���ش���دة، وي��س��ت��ع��ي��ن ثانيا 
باستدعاء عدد أكبر من الكتبة الراسخين األقوياء 
ال��ب��أس، وع��ل��ى ورق���ة فولسكاب ي��ح��اول أن  ذوي 
يكتب أسماءهم، فيعجز إال عن تكرار اسم يوسف 
ال��ق��ع��ي��د ي��وس��ف ال��ق��ع��ي��د ي��وس��ف ال��ق��ع��ي��د. ه��ؤالء 
المسّماة  المثلى  طريقتهم  إل��ى  يعمدون  الكتبة 
أن���دره  أراده����ا  ك��م��ا  ال��ت��ي ليست  اآلل��ي��ة،  بالكتابة 
بروتون وجورج حنين واآلباء السورياليون، وال كما 
��ار وال��ع��ّي��ارون وال���غ���اوون، ول��ك��ن كما 

ّ
أراده���ا ال��ش��ط

أراده����ا أه��ل ال��خ��ط��وة، أه��ل ال��ح��ل وال��ع��ق��د، والتي 
بسبب خيالء أصحابها وزهوهم، عرفنا أنها كتابة 
بالقراءة  ال  للكتابة،  الت�أهب  عدم  تشترط  صرفة 
باالنتظار. يكفي أن  بالجوع وال  بالتفكير وال  وال 
ولسانك.  وعقلك  قلبك  م��ن  أس���رع  قلمك  تجعل 
أن  بثالثتهم،  ال��ص��ل��ة  م��ق��ط��وع  تجعله  أن  يكفي 
ضرسك،  تحت  بالضبط  أس��ن��ان��ك،  تحت  تجعله 
ألنك ستكتب كرسول ملهم ال يعرف اليأس. وإذا 
والنحو  التهجئة  اللغة:  بأخطاء  مقالتك  ام��ت��أت 

والوثائق  المعلومات  المعرفة:  وأخطاء  والصرف، 
والثقل  السطحية  ال���روح:  وأخ��ط��اء  الفهم،  وس��وء 
وال��ج��الف��ة، ف��ال ت��ع��ب��أ. ألن���ه ل��ي��س م��ن ال���واج���ب أن 
تنسب ه��ذه األخ��ط��اء إل��ى الكاتب. إنها، وه��ذا ما 
يوسف  ط��ري��ق��ة  ال��ط��ري��ق��ة،  أخ��ط��اء  جميعا  نعلمه 
ت���ي األخ���ي���رة ل��م��ق��ال��ة ي��وس��ف  وإخ����وت����ه. وم����ع ق���راء
مدينة  دخلُت  دوستويفسكي(  زوج��ة  )م��ذك��رات 
األخ��ط��اء م��ج��ددًا، ولما استرخيُت، ت��ذك��رُت كيف 
عاشقا  أيامها كنت  األول��ى.  للمرة  عرفت يوسف 
أستكشف ال��ع��ال��م، وأق����رأ ك��ل م��ا ي��ق��ع ف��ي ي��دي، 
وبالمصادفة التقطت يدي روايته "أيام الجفاف"، 
التي شغلني بطلها، الذي كان مدّرسًا وحيدا في 
ق��ري��ة ل��م تستطع اح��ت��ض��ان��ه وإزال����ة وح��ش��ت��ه، مما 
إلى نفسه، وتفنن  إلى كتابة رسائل حب  دفعه 
في إرسالها بريديا من أماكن بعيدة. أحببُت "أيام 
بعد  ما  وبريئة. في  الجفاف". كانت هشة ونقية 
قرأُت له روايتين أخريين قبل روايته "الحرب في 
بر مصر" التي أصبحت فيلم "المواطن المصري". 
نفرُت من الروايات والفيلم، ألنها فقدت الهشاشة 
وال��ن��ق��اء وال����ب����راءة، ف��ظ��ه��رت ك���ل ع��ي��وب��ه��ا جلية. 
وان��ق��ط��ع��ُت ع���ن م��ت��اب��ع��ت��ه ك��أن��ن��ي ال أع���رف���ه، ل��وال 
لم أطارد  أنني  التي يكتبها، والحقيقة  المقاالت 
م���ق���االت���ه ق���ب���ل أن ي���ب���دأ ال���ن���ش���ر ف����ي "األه���������رام"، 
القعيد  شمل  ج��دي��دا  سياقًا  أن  أيضا  والحقيقة 
وس��واه في سنوات "األه��رام" االخيرة يختلف عن 
السبعينات حيث كنت  ال��ذي عرفته في  السياق 
الثلثاء زكي نجيب  الكّتاب:  أسّمي األيام بأسماء 
محمود، األربعاء عبد الرحمن الشرقاوي، الخميس 
ي��وس��ف ج��وه��ر، ال��ج��م��ع��ة ب��ن��ت ال��ش��اط��ئ، السبت 
الحكيم، واإلثنين  ع��وض، واألح��د توفيق  لويس 
ي��وس��ف إدري�����س. ف��ي م��ا ب��ع��د أص��ب��ح��ت األي����ام بال 
أس���م���اء. ف��ي ال��س��ي��اق األول ك��ن��ت أت��ج��اه��ل فقط 
يومي الخميس والجمعة، وفي السياق الثاني أكاد 
أتجاهل األيام كلها، باستثناء جالل أمين على رغم 
��ي��ن، فيما 

ّ
أن���ه ي��ب��ح��ث ع���ن خ��الص��ه ب���ق���ارب م���ن ف��ل

اكتشفُت أن قارب خالصي ضاع. مقاالت السياق 
السياق  م��ق��االت  بالتأسيس.  أشبه  كانت  األول 
األخير أشبه بالفرجة، فرجة بال سياق، مما جعل 
بعد حداثية،  ما  فرجة  أنها  القعيد يظن  يوسف 
دائ��م��ا  ظ��ل��ت  روح كتابته  أن  وي��ف��رح، وخ��ص��وص��ًا 
عامية، أعني وليست شعبية، أكثر منها مثقفة، 
طبيعتها  م��ن  أك��ث��ر  شفاهية  طبيعة  ذات  وأن��ه��ا 
الكتابية، كأن صاحبها ال يعرف الكتابة. أحدهم، 
ل��ي: رئيسا  إل��ى السياسة أكثر، ق��ال  وك��ان يميل 
ف��رن��س��ا دي���غ���ول وم��ي��ت��ران ك��ان��ا ي��ق��ف��ان ع��ل��ى قمة 
س��ارك��وزي  األخ��ي��ران  الرئيسان  ظ��ل  فيما  الجبل، 
وهوالند يقفان تحت السفح، فأجبته: نعم، هذان 
ل��ل��ت��أس��ي��س، وه������ذان ل��ل��ف��رج��ة. ف���اس���ت���ط���رد، بن 
غ����وري����ون ون���ت���ن���ي���اه���و، م��ح��م��د ال���خ���ام���س وم��ح��م��د 
ال������س������ادس، ب����وم����دي����ن وب���وت���ف���ل���ي���ق���ة، ب���ورق���ي���ب���ة 
والسبسي، ثم سكت فجأة كأنه يفكر، ثم قال: 
ن��ج��ي��ب م��ح��ف��وظ واس���م���اع���ي���ل ول����ي ال����دي����ن، عبد 
ال��رح��م��ن ال��ش��رق��اوي وي��وس��ف القعيد. وان��ص��رف. 
عالمة  القديم  السياق  ف��ي  السبعة  ال��ك��ّت��اب  ك��ان 
"األهرام" المائية، والؤهم خلفهم أو تحتهم. إنه، 
أي الوالء، موجود وجود الظل. في السياق األخير، 
ال���ك���ّت���اب ك��أن��ه��م ب���ال أس���م���اء، والؤه�����م أم��ام��ه��م أو 
فوقهم. إنهم، هم، موجودون وجود الظالل، مما 
أربكهم جميعا. فعالء الديب الذي أحبه حقًا، صار 
بابا نويل يوزع هداياه على الجميع، وخصوصًا غير 
يا  كلفت،  خليل  شعبه.  فأصبحوا  المستحقين، 
هواي عليك يا خليل، يخلع صليبه األحمر أحيانا، 
ويلبسه أحيانا، وفي الحالتين يضيع. لن تستطيع 
أن تصّدق أن أحمد حجازي ال يشبه محمد صبحي 
األعماق. جابر عصفور  الظاهر، ومن  الممثل. في 
رأسه غاطس حتى صدره تحت ثلوج التنوير، إذا 
أخرج رأس��ه، استهان، وعمل كمؤرخ أدب��ي، فهي 
مهنة شائعة، وأهمل أعماله في نظرية األدب. أما 
يوسف، وأك��اد أظنه معذورًا ألنه محفوف بهؤالء 
األع���ل���ى ك��ث��ي��را م���ن ي��وس��ف ق����درا وم���ك���ان���ة، أع���ود 
وأق��������ول: أم�����ا ي���وس���ف ف���ك���ت���اب���ات���ه ك��ل��ه��ا ت��ح��ي��ات 
وتهنئات وتعاز وأعياد ميالد ومصالح وذكريات 
غ��ي��ر ص��ال��ح��ة ألي إث����ارة. وه���ا ه��ي مقالته األخ��ي��رة 
)م���ذك���رات زوج����ة دوس��ت��وي��ف��س��ك��ي( تنتصب بال 
معمار، سوى أن الفاتحة أكذوبة والخاتمة أكذوبة 
والحشو قطن أس��ود. يقول يوسف في فاتحته: 
"أق���رأ اآلن وباستمتاع غير ع��ادي م��ذك��رات زوج��ة 
دوستويفسكي، ترجمها عن الروسية مباشرة في 
ترجمة سلسة ال تقل جمااًل عن األص��ل الدكتور 
الحماسة  ع��ن  اب��ره��ي��م". سنتغاضى  م��ح��م��د  أن����ور 
وال���م���دائ���ح، ف��ه��ي رك���ن م��ن أرك����ان ع��ام��ي��ت��ه. م��ا ال 
نستطيع أن نتغاضى عنه، هو أن هذه العبارة ال 
ل��س��ان��ي��ن، عربي  ي��ج��رؤ عليها س���وى ش��خ��ص ذي 
وروس���ي، أو شخص دع��ّي وسطحي وس���اذج. في 
حدود علمي، وأنا مصيب تمامًا، أن عربية يوسف 
خربة وفي حاجة إلى إصالح وتهذيب، في حاجة 
إلى سجن أضيق من سجن اللغة. أما روسيته فهي 
تكون  رب��م��ا  ال��س��ري��ة.  وع��ادت��ه  المكبوتة  شهوته 
منفاه أو جّنته الموعودة. مثلما فعل يوسف في 
ال��ف��ات��ح��ة، ف��ع��ل ف���ي ال��خ��ات��م��ة، وك��ت��ب "إن ه��ذه 
ال��م��ذك��رات ه��ي أك��ث��ر ال��م��ذك��رات ال��ت��ي كتبت عن 
دوس���ت���وي���ف���س���ك���ي ص����دق����ًا، ه����ا ه���م���ا ال��ش��خ��ص��ان 
أل��س��ن��ة تجيد اللغات  ي��ظ��ه��ران، ش��خ��ص ص��اح��ب 
دوستويفسكي،  ع��ن  ك��ت��ب  م��ا  ك��ل  ليتابع  كلها 
واآلخ�����ر ال���دع���ّي ال��س��ط��ح��ي ال����س����اذج، ي���ق���ول ب��ول 
فاليري: يا ناثانيل، أوصيك بالدقة، ال بالوضوح. 
باألكذوبتين أحاط يوسف مقالته كأنهما سوران 

عاليان ال يسمحان لأغراب بالدخول، ألنه يخشى 
م��ن ال��ع��ي��ن. ول���وال أن��ن��ي ي��ئ��س��ُت م��ن ق��درت��ي على 
التحمل، ما حاولت االقتراب. فكل مقاالت يوسف 
أخطاء  من  منسوجة  المقالة،  ه��ذه  على  السابقة 
ك��ن��ت أص��ادف��ه��ا وأص��ارع��ه��ا وأص��رع��ه��ا بالضحك 
واالس���ت���ه���ان���ة ح��ت��ى ف����اض ال���ك���ي���ل، وك���ث���ي���رًا ما 
وهيكل  محفوظ  نجيب  الكبيرين  أن  ت��ص��ورت 
 سيوّبخانه، 

ّ
سينّبهانه إلى أخطائه، فإذا لم يكف

اآلخ��ر.  ويبقى  أحدهما   سيموت 
ّ

يكف ل��م  ف��إذا 
ال��م��ق��االت  ف��ص��اح��ة  أن  ي��ع��ت��ق��د  ال��ب��ع��ض  وألن 
أن  ي��ح��ب  وي��وس��ف  ال��ن��ق��دات،  تتحقق ببعض 
يكون فصيحًا، لذلك وّجه نقداته إلى الترجمة 
ال���س���وري���ة ل��ل��ك��ت��اب ذات������ه، "م����ذك����رات زوج���ة 
دوستويفسكي". لم أتوقع أن تكون نقداته 
محمولة ب���روح ال��ع��ل��م، وال ح��ت��ى ب���روح ال��ج��دل 
محض  فكانت  شقشقة،  توقعتها  البالغي، 
ش��ق��ش��ق��ة. ع�����اب ع���ل���ى ال���ت���رج���م���ة ال���س���وري���ة 
المترجم وال  ال  أن��ه  وعلى   ،

ّ
المخل اختصارها 

ثالثة  )ه���ؤالء  المقدمة  وال صاحب  ال��م��راج��ع 
أش������خ������اص( ت����ح����دث����وا ع�����ن ج����وه����ر م��س��أل��ة 
االخ��ت��ص��ار، ول��م��اذا تمت وع��ل��ى أي أس��اس 
جرت وما هي الفلسفة التي حكمت عملية 
المصرية  ال��ت��رج��م��ة  أن  ال��الف��ت  االخ��ت��ص��ار. 

الدكتور  بها  ف��ق��ام  ال��س��وري��ة  الترجمة  أم��ا  كاملة، 
ه��اش��م ح��م��ادي وه��و نفسه ص��اح��ب المقدمة وال 
يوجد مراجع )هؤالء شخص واحد(، وطبعتها "دار 
طالس". في المقدمة يؤكد المترجم حرصه على 
االقتصار في ترجمة هذه المذكرات على ما يتعلق 

ب���دوس���ت���وي���ف���س���ك���ي ب����ال����ذات، 
فجاءت الترجمة، هكذا يقول، 
أقرب إلى التعريب أو الترجمة 

ب��اخ��ت��ص��ار، ث��م ي��ق��ول: كلي 
أمل أن أكون قد وفقت في 
ما  اختيار  يعني  االخ��ت��ي��ار، 
ت���رج���م���ه وم�����ا اس���ت���ب���ع���ده، 
وتلتزم دار النشر ما أعلنه 
المترجم، وتجعل عنوان 
كتابه دااًل على ما فعله، 
في  "دوستويفسكي 
م�����ذك�����رات زوج����ت����ه"، 
وتكمل التزامها في 
ه�����ذا ال���م���ع���ن���ى ب���أن 
ت���������ض���������ع ص�������������ورة 
دوستويفسكي 
ع����ل����ى ال�����غ�����الف، 
ول����ي����س ص�����ورة 
زوج������ت������ه، ك��م��ا 
ف����ي ال��ن��س��خ��ة 
ال�����م�����ص�����ري�����ة 

ال���ك���ام���ل���ة. ف���ور 
ان���ت���ه���اء ي����وس����ف م����ن ن���ق���دات���ه، 

ينتشي. لقد أصبح مثقفًا يكتب وينقد، فيقفز 
بقلمه وقلم  رواي���ات تولستوي وسيرته  م��رة على 
ابنته، وكي ال نطيل لن نتوقف عند تولستوي ألن 
القعيد كان يرقص فوق قشرته من دون أن يكسر 
القشرة، لكننا سنراه يقفز ثانية ويغرس أقدامه 
في قبري تشيخوف وغوركي، يغرسها بعزم وجدية، 
ويكتب بيقين ال يملكه س���واه: "ك��ان تشيكوف 
كاتبا ما زال يواصل البحث عن مشروعه، وكان بحثه 
يعلن تجلياته بمحاولة العثور على أسلوبه ورؤيته 
للعالم وطريقة كتابته. كان قلقه الذي أوصله ألن 
ب��أن��ه ص��اح��ب القصة القصيرة ف��ي العالم  ي��وص��ف 
ومؤسسها ما زال يشغله، أما مكسيم غوركي الذي 
أصبح كاتبًا كبيرًا ملء السمع والبصر، ورغم هذا رد 
ل��ه تشيخوف، وخطابات  على ك��ل خطاب أرس��ل��ه 
ال��ش��اب وال��ش��ي��خ ت��ق��دم ت��ج��رب��ة ج��ي��دة ف��ي تعامل 
انتهى ك��الم يوسف. كانت  األجيال مع بعضها". 
صورته على رأس مقالته وقبل أن أمزقها كي أهدأ، 
تأملتها، فأحسسُت به يخرج من الصورة، ويمسك 
يدي، ويشير إلى خيال بعيد، ويقول: هل ترى ما 
أن���ا، نحن شقيقان، نحن ت��وأم.  إن��ه  إن��ه ه��و،  أراه، 

أن  ف�����ف�����ط�����ن�����ُت 
الخيال الذي يشير 
إل�������ي�������ه، ه�������و خ������ي������ال غ������ورك������ي، 
ي��دي،  م��ن يمسك  أن  وأحسسُت 
ه���و ع��ف��ري��ت��ه��م��ا، ع��ف��ري��ت غ��ورك��ي 
صوتا  وسمعُت  ي��وس��ف.  وعفريت 
يهتف: "انصرف بسرعة واقرأ بصوت 
م��رت��ف��ع م���ا ك��ت��ب��ه م����ارك س��ل��ون��ي��م عن 
غ���ورك���ي". ك���ان ك��ت��اب م���ارك سلونيم 
ع��ل��ى ال���س���ف���رة، ف��ت��ح��ُت��ه وش���رع���ت في 
القراءة المسرعة هكذا: "كانت "األم" وهي واحدة 
من أضعف رواياته وأكثرها شعبية، هي قمة كتابته 
ذات المضمون االجتماعي، وقد كتب غوركي هذه 
ال��ق��ص��ة، ب��أس��ل��وب ع��ال��ي ال��ط��ب��ق��ة، غ��ال��ب��ا م���ا ي��ب��دو 
م��ج��ردا من  غ��ورك��ي  ك���ان  ل��ق��د  مسطحًا مصطنعًا. 
االبتكارية الخيالية، وكانت مؤلفاته نسخًا مطابقة 
ل��ل��واق��ع، تمثله أص���دق تمثيل. ول��م��ا ك��ان غوركي 
المستقبل  وزع���م���اء  للينين  وص��دي��ق��ًا  اش��ت��راك��ي��ا 
الشيوعيين، سرعان ما اصبح قائدًا اسميا للجناح 
اليساري من أدب الطبقات الكادحة". استيقظُت 
ورفعُت رأس��ي ال��ذي سقط في النوم ف��وق صفحة 
العفريت  ع��ن  بحثُت   .11 رق���م  الصفحة  ال��ج��ري��دة، 
ال��ج��ري��دة،  أج��ده��م��ا، خطفُت صفحة  وال��ش��ب��ح فلم 
ومزقُتها، وطردُت مارك سلونيم, ونمت نوما عميقًا 

من دون كوابيس.
العادلون: يا يوسف ليتك ال تكتب

أي���ل���ول 2015  ال��خ��م��ي��س 10  ل��ي��ل  م��ن��ت��ص��ف   -
وحدثني  الملطاوي  مصطفى  صديقي  هاتفني 
ع���ن ع��م��ر ال���ش���ري���ف وع�����زت ال��ع��الي��ل��ي وف��ي��ل��م��ه��م��ا 

عن  المأخوذ  المصري"  "ال��م��واط��ن 
رواي������ة ي���وس���ف ال��ق��ع��ي��د، "ي��ح��دث 
قاطعته  ل��ك��ن��ن��ي  اآلن"،  م��ص��ر  ف���ي 
للرواية  حماستي  ب��ع��دم  وص��ارح��ت��ه 
وأغلقُت  التلفون  وأغلقُت  والفيلم 

ذاكرتي.
أي��ل��ول 2015   11 الجمعة  - صباح 
الجمعة  ي��وم  ع��ادات��ي  التقيُت حسب 
بالدكتور أحمد القصير الذي أهدى 
التاريخية،  المادية  ع��ن  كراسته  إل��يَّ 
وفي المساء، بعدما أصبحُت في بيتي، 
ع��ن ترجمة  بالبحث  ال��ك��راس��ة  أغ��رت��ن��ي 
أربعة  يضم  لكتاب  القصير  ال��دك��ت��ور 
مكسيم  كتبها  تشيخوف  ع��ن  ف��ص��ول 
غ��ورك��ي وآخ����رون، وغ��م��رن��ي ال��س��رور ألن 
علي أدهم هو ُمراجع الكتاب، وعلى إثر 
عن  وب��ح��ث��ُت  انفتحت شهيتي  س����روري 
كتب أخرى، فوجدتها، ووضعتها أمامي 

على طاولة السفرة هكذا: 
1- مجمل تاريخ األدب الروسي تأليف 
مارك سلونيم ومراجعة علي أدهم. 

أن���������ط���������ون   -2
ت��ش��ي��خ��وف ت��أل��ي��ف 
ي��رم��ي��ل��وف وت��رج��م��ة 
ع���ب���د ال�����ق�����ادر ال��ق��ط 
وفؤاد كامل ومراجعة 

علي أدهم.
ان���ط���ون  م���ج���ل���د   -3
ت��ش��ي��خ��وف "ح���ي���اة في 

صور".
منهمك  أن����ا  وب��ي��ن��م��ا   
ف����ي ال���ن���ظ���ر إل�����ى ال��ك��ت��ب 
وم���ب���ت���ه���ج ب���ه���ا اخ���ت���رق���ت 
ذاكرتي مكالمة الملطاوي 
ليلة أمس، وتعكرت مياهي 
وخ����رج����ت م���ن���ي ع���ل���ى ه��ي��ئ��ة 
ع���رق غ��زي��ر ألن��ن��ي ف��ك��رت من 
جديد ف��ي رواي���ة "ال��ح��رب في 
ب���ر م���ص���ر"، وت��خ��ي��ل��ُت ي��وس��ف 
القعيد، يلبس جلبابًا خطوطه 
ال����ط����وي����ل����ة س����������وداء وب����ي����ض����اء، 
اآلخ��ر من  الجانب  ويجلس على 

خيالي ويراقبني.
ج��ل��س��ُت   2015 أي����ل����ول   12 ال���س���ب���ت  ن���ه���ار   -
أنطون  ال��ق��دي��م  ب��ال��غ ح��ي��اة صاحبي  أت��اب��ع بحنان 
ف��ي سنة 1860 حتى وفاته  ول��د  م��ذ  تشيخوف، 
1904، وبالحنان ذاته تابعُت عالقته بتولستوي 
بعدها  أكيد،  كقطب  بغوركي  وعالقته  كمريد، 
راج��ع��ُت ت��اري��خ ص���دور الطبعة األول���ى م��ن أعماله 
ال��ك��ام��ل��ة ب��ال��ل��غ��ة األل��م��ان��ي��ة ف���ي خ��م��س��ة م��ج��ل��دات 
سنة 1896. في تلك األثناء كان غوركي ال يزال 
يمشي على الحصى. بعد أربع سنوات، وبالضبط 
سنة 1900 سيصبح تشيخوف عضوًا فخريًا في 
آذار 1902 سوف  في  وبعدها  العلوم،  أكاديمية 
يطلب إعفاءه من العضوية الفخرية اعتراضًا على 
أم��ر القيصر ب��إل��غ��اء اخ��ت��ي��ار غ��ورك��ي ع��ض��وا فخريًا 
في األكاديمية. غمرتني رعشة محبة فأحسسُت 
ب��ال��رغ��ب��ة ال���ج���ارف���ة ف���ي ال��ك��ت��اب��ة، ل����ذا ش��رع��ت في 
ن��ق��ل إح����دى رس���ائ���ل ت��ش��ي��خ��وف إل���ى ص��دي��ق��ه أ. 
تدوينها.  بعد  قراءتها  وأع��دُت  إي. سومباتوف، 
أظ��ن أن ص��وت��ي ك��ان ع��ال��ي��ًا، "أواف��ق��ك ال���رأي في 
صعوبة الحكم على غوركي، فعلى األقل يستلزم 
ذل��ك اإللمام بكل ما كتب وقيل عنه، لم أشاهد 
مسرحية "البيت"، أعلم عنها القليل جدا، ولكن 
"الرقيب"  ري��ب تكفيني فقط قصص مثل  وب��ال 
أما  و"تشيلكاش"، حتى ال أعتبره كاتبا مغمورا، 
ت��ه��ا،  "ف��وم��اغ��وردي��ي��ف" و"ث����الث" ف��ال يمكن ق��راء
ف��ه��ي أع���م���ال ردي���ئ���ة، ك��م��ا أن��ن��ي أرى "ال��وض��ي��ع" 
صنيع تلميذ ثانوي، إن صنيع غوركي ال ينصّب 
ب��ه، وإنما في كونه أول روس��ي، بل  في اإلعجاب 
واألول في جميع أنحاء العالم الذي لم يتحدث عن 

البورجوازية الصغيرة باحتقار واشمئزاز". لحسن 
غوركي  أن يكتب  قبل  م��ات  أن��ه  ح��ظ تشيخوف 

روايته "األم".
- صباح االحد 13 أيلول 2015، جددُت نشاطي 
بإصراري على استنساخ رسالة أخرى أوردها ياكو 
الفرين في كتابه "تعريف باالدب الروسي"، وهي 
م��ن غ��ورك��ي إل��ى تشيخوف، ي��ق��ول غ��ورك��ي: "هل 
تعرف يا أستاذي ما أنت صانع، لقد أخذت تذبح 
ال��واق��ع��ي��ة، وإن����ك ل��ذاب��ح��ه��ا ع��م��ا ق��ري��ب، وستخمد 
أنفاسها إلى غير رجعة، وفي هذا الخير، لقد عّمرت 
الواقعية أطول من زمانها، هذه حقيقة، وإن أحدًا 
ل��ن يستطيع أن يسلك ه��ذه الطريقة ف��ي أث��رك، 
ن��ع��م ل��ن يستطيع أح���د أن يكتب ف��ي م��ث��ل ه��ذه 
البساطة عن أشياء بسيطة كهذه، وأن يحسنها 
كما تحسنها أنت، وإن كل شيء بعد أي قصة من 
ت أهميتها ليبدو فجًا كأنما كتب 

ّ
قصصك مهما قل

بهراوة ال بقلم، وعلى هذا فأنت مجهز على الواقعية 
إل��ى أس��ت��اذه. ما  ال محالة". انتهت رسالة غوركي 
في  ترجع  التي  الرصانة  تلك  هو  كثيرا  أضحكني 
م��ا أظ���ن ال���ى رص��ان��ة ال��م��ت��رج��م م��ج��د ال��دي��ن حفني 
ناصف. ما أضحكني أيضا هو استغرابي الغبي مما 
ذكره القعيد عن أن غوركي أستاذ تشيخوف وأنه 

تواضع وأجاب عن كل رسائله.
- ليل األح��د 20 أي��ل��ول 2015، أع���دُت الكتب 
كلها إلى أماكنها، وأطفأُت النور، فرأيت مرة ثانية 
ي��وس��ف ال��ق��ع��ي��د ب��ج��ل��ب��اب��ه ال��م��خ��ط��ط ي��ج��ل��س على 
أنني  أعترف  ويراقبني.  خيالي  من  اآلخ��ر  الجانب 
خفت أن أنام، وخشيُت أن أراه في كابوس جديد، 
وفي محاولة مني الستئناسه وإيناسه، فكرُت في 
ق��راءة روايته "أي��ام الجفاف"، غير أنني اكتشفت 
أنها لم تعد في مكتبتي. عند ذلك أيقظُت زوجتي 
البحث عن خالص،  وأرغمتها على مشاركتي في 
ها وحكيُت لها عن محبتي 

ُ
وقبل أن تندمج، فاجأت

 كثيرًا، وعن 
ّ
أن��ه يشط لسعدي يوسف على رغ��م 

ال  أنها  رغ��م  على  كاظم  بغرائب صافيناز  إعجابي 
تعرفني وال تمتنع عن شتمي إذا ل��زم األم��ر، وعن 
عالقتي المرتبكة ببعض شيوخ جيل الستينات، 
القعيد ألن��ه يتشّبه  ي��وس��ف  إش��ف��اق��ي على  وع��ن 
أن يفعل  وي��ح��اول  بالكّتاب واألع���الم واألس��ات��ذة 
ولسانه  ي��ده  لكن  أق��وال��ه��م،  ي��ق��ول  وأن  أفعالهم 
يخذالنه. رمقتني زوجتي باستغراب فحكيُت لها 
عن كاتب غزير كان اسمه ابرهيم الورداني اكتفى 
طه حسين ب��أن ق��ال عنه، ه��ذا رج��ل رض��ي بجهله 
فاندفعُت  زوج��ت��ي  تبتسم  ل��م  ورض��ي عنه جهله. 
أحكي لها ثانية عما قاله طه حسين عن كتابات 
محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس "يوناني  
ُي��ق��رأ". سألتني زوج��ت��ي ل��م��اذا تحكي ل��ي هذه  ال 
ال��ح��ك��اي��ات، فقلت ل��ه��ا: ان��ت��ظ��ري ق��ل��ي��اًل، وق���رأُت 
ع��ن تشيخوف  ال��ق��ع��ي��د  ي��وس��ف  م���أث���ورات  عليها 
أنتهي، وضعت زوجتي يدها  أن  وغوركي، وقبل 
ب��ع��دم��ا ك����ادت تضعها ع��ل��ى فمي،  ف���وق ك��ت��ف��ي، 
ونظرت في عينيَّ وصرخت صرخة يائسة: كفى 
ك��ف��ى، وت��وق��ع��ُت أن��ه��ا س��ت��ق��ول: ي��ون��ان��ي ال ُي��ق��رأ، 
والميت  ح���ارة  ال��ج��ن��ازة  وق��ال��ت:  خذلتني  ولكنها 

غلبان. وأخذت تندب بأبيات حفظتها عني:
ليس أضنى لفؤادي

من عجوز تتص���ابى
ودميم يتحال��������ى
وعل�����������يم يتغابى
وجهول يم���������أ

األرض سؤااًل وجوابا

الظلم ظلمات، م��ا يطلب��ه الش���ع���ب
روى لي بعض العارفين بكل األم��ور، أنه بعدما 
قرأ مريدو يوسف القعيد المقالة السوداء، "القعيد 
إليه جميعًا، ووقفوا تحت  غ��ورك��ي"، ذهبوا  اسمه 
أط��ل عليهم، فرفعوا  ون���ادوا عليه حتى  ن��اف��ذت��ه، 
صورة الكاتب يطالب بحقوقه، وهتفوا في صوت 

جماعي:
كن كالنخيل عن األحقاد مرتفعا

ُيرمى بصخٍر وُيعطى أطيب الثمِر 

روى لي بعض العارفين بكل 
األمور، أنه بعدما قرأ مريدو يوسف 

القعيد المقالة السوداء، "القعيد 
اسمه غوركي"، ذهبوا إليه جميعًا، 
ووقفوا تحت نافذته، ونادوا عليه 

حتى أطل عليهم، فرفعوا صورة 
الكاتب يطالب بحقوقه، وهتفوا 

في صوت جماعي:
كن كالنخيل عن األحقاد مرتفعا

ُيرمى بصخٍر وُيعطى أطيب الثمِر 

يا يوسف اكتب عما تعرف
في يوم اإلثنين 21 أيلول 2015 نشر السيد المحترم يوسف القعيد مقالته، "مذكرات زوجة دوستويفسكي"، في صدر الصفحة 

11 بصحيفة "األهرام" الغراء – هكذا يقولون- ولقد تأبطُت الصحيفة طويال قبل أن أقرأها في المساء، ألنني ظهيرة ذلك 
اليوم، كنت في مقهى "زهرة البستان" بوسط المدينة. كنا خمسة تقريبا، وكان كل الحضور يتندرون على أخطاء قوميسير التربية 

والتعليم الذي يقلب رغم أنفه الزاي ذااًل، والذال زايا، ويضع النون مكان التنوين من دون قصد، وبقصد يضعه رؤساؤه مكان 
طه حسين ومحمد حلمي مراد، فيتشجع ويتطاول ويجلس على كرسي طه حسين ومحمد حلمي مراد، وال حول وال قوة إال بالله.
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الروسي  التدخل  أن  على  إث��ن��ان  يختلف  ال 
السورية سيشكل نقطة تحول  الحرب  في 
ف��ي م��ج��ري��ات ال���ص���راع وف���ي م���وازي���ن ال��ق��وى 
أيضًا  ال��ق��ول  ع��ن  غنٌي  واإلقليمية.  الدولية 
إن أحد أبرز أسباب هذا التدخل هو التخبط 
ال��غ��رب��ي ع��م��وم��ًا واألم��ي��رك��ي خ��ص��وص��ًا حيال 

األزمة السورية!
ف��ال��رئ��ي��س األم���ي���رك���ي ب�����اراك أوب���ام���ا ك��رر 
عشرات المرات ضرورة، ال بل حتمية، رحيل 
الرئيس السوري بشار األسد لكنه لم يرسم 
مع إدارته السياسات الكفيلة تحقيق ذلك 
التي  العملية  ال��خ��ط��وات  م��ن  أي��ًا  ول��م يتخذ 
أبقى  وه��و  األم���ر.  ه��ذا  تساعد على تحقيق 
سقف  تحت  منضبطة  األميركية  المواقف 
على  العسكري  التدخل  ف��ي  التفكير  ع��دم 
إرث سلفه  م��ن  ال��ت��خ��ل��ص  م��ح��اول��ت��ه  خلفية 
ال��رئ��ي��س ج����ورج ب���وش ال����ذي خ���اض ح��رب��ي 
أف���غ���ان���س���ت���ان وال�����ع�����راق وك����ان����ت ن��ت��ائ��ج��ه��م��ا 
ك��ارث��ي��ة ع��ل��ى ال��س��ي��اس��ة األم��ي��رك��ي��ة برمتها 
ول��ي��س فقط على آس��ي��ا ال��وس��ط��ى وال��ش��رق 

األوسط والمنطقة العربية.
ر من 

ّ
أوباما، للتذكير أيضًا، سبق أن حذ

سوريا  ف��ي  الكيميائي  ال��س��الح  إس��ت��خ��دام 
واكتفى، بعد حصول ذلك، بعقد صفقة 
مع موسكو إلخراجه من سوريا، مقدمًا من 
خالل هذه الخطوة خدمة مجانية لحليفته 
على  تتفرج  التي  إسرائيل  اإلستراتيجية 
ال��س��ق��وط ال���س���وري ال��م��ري��ع ب��ف��رح وغبطة 
على  العوامل ساعدت  هذه  كل  وإهتمام! 
ال��ف��راغ  أن ت��دخ��ل موسكو على خ��ط م��لء 
ال��س��ي��اس��ي وال���ع���س���ك���ري واإلس��ت��رات��ي��ج��ي 
م��ن  ال����س����وري ه����و  ال���ن���ظ���ام  وال س��ي��م��ا أن 
أب����رز ح��ل��ف��ائ��ه��ا ف���ي ال���ش���رق األوس�����ط بعد 
إس���ق���اط ن��ظ��ام م��ع��م��ر ال��ق��ذاف��ي ف���ي ليبيا 
م��ن دون ال��ت��ش��اور م��ع��ه��ا، وإس���ق���اط نظام 
تلك  أن  معلوم  ذل���ك.  قبل  ص���دام حسين 
األن���ظ���م���ة ال���ث���الث���ة )ح���اف���ظ األس������د، معمر 
القذافي، وصدام حسين( شكلت المثلث 
اإلس���ت���رات���ي���ج���ي ل���روس���ي���ا )وق���ب���ل���ه اإلت���ح���اد 
السوفياتي( في المنطقة العربية والشرق 

األوسط.
مع إنطالق المقاتالت الروسية إلى األجواء 
)الذي  الجوي  القصف  ومباشرتها  السورية 
العربي  والتحالف  واشنطن  باشرته  كانت 
م��ن��ذ أش��ه��ر م��ن دون ج���دوى ف��ي م��ا يتعلق 
بإضعاف تنظيم "الدولة االسالمية"(، توالت 
التحليالت حول اإلستعادة التاريخية للدور 
ال��روس��ي في الشرق األوس���ط. لعل المحطة 
األب���رز كانت إح��ت��الل ب��ي��روت ف��ي 1772 وما 

تالها من حوادث سياسية وعسكرية.
ل���ك���ن األه������م م����ن ال���ت���وص���ي���ف ال��ع��س��ك��ري 
لمجريات التطورات هو البحث في الخلفيات 
الكرملين  يتحرك  التي  والنظرية  الفكرية 
من خاللها والتي ترتكز على إعتبار موسكو 
الشرق  في  المسيحية  األرثوذكسية  حامية 
ال���ت���ي ت���ج���اه���ر ب���أن���ه���ا ورث���ت���ه���ا م����ن س��ق��وط 
القسطنطينية في العام 1435. لذلك، فإن 
المنظور "القيصري" الروسي هو ذاك الذي 
يقدم نفسه على أنه حامي المسيحيين في 
المقدسة  والمناطق  العربي  والعالم  البلقان 
ال��زاوي��ة  ت��ل��ك  وم���ن  المحتلة،  فلسطين  ف��ي 
خاضتها  التي  ال��ح��رب  وفهم  تحليل  يمكن 
ال��ع��ام 1768.  ف��ي  العثمانيين  م��ع  ك��ات��ري��ن 
وانتهت بمغادرة الروس المنطقة في العام 
حلفائها  ع��ن  موسكو  تخلت  بعدما   1774
عثمانية  ت��ن��ازالت  مقابل  آن���ذاك  السوريين 

في القرم وأوكرانيا.
من  جانبًا  تماثل  التاريخية  الواقعة  ه��ذه 
الواقع الدولي اليوم حيث توترت العالقات 
ال��دول��ي��ة ب��ع��د أزم����ة أوك���ران���ي���ا وش��ب��ه ج��زي��رة 
ال���ق���رم. ال���ي���وم، تعيد م��وس��ك��و ت��دخ��ل��ه��ا في 
ال��ش��رق ال��وس��ط م��ن خ���الل ال��ح��رب ال��س��وري��ة 

لتحصل على تنازالت ما في مكاٍن ما، ومن 
ج��دي��دة عن  م��رة  تتخلى  أن  المستبعد  غير 
في  لمصالحها  تحقيقًا  ال��راه��ن��ة  أول��وي��ات��ه��ا 

مواقع أخرى.
إن هذه النظرة القيصرية الروسية كانت 
عّبرت عن ذاتها أيضًا خالل الحرب العالمية 
األولى وال سيما مع اجتياح القوات الروسية 
آنذاك المناطق اإليرانية والعراق الذي كان 
ت��ح��ت ال��س��ي��ط��رة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ووص���ل���ت إل��ى 
مشارف بغداد. وفي العام 1916، شارك وزير 
)في  سميرنوف  سيرغي  الروسي  الخارجية 
بفاعلية  ال��ث��ان��ي(  ن��ي��ك��والس  القيصر  ع��ه��د 
في محادثات مارك سايكس وفرنسوا بيكو 
الروسية  الحصة  وك��ان��ت  ال��ش��رق.  لتقسيم 
تركيا،  م��ن  وأج����زاء  اسطنبول  آن���ذاك تضم 
كردستان وقسما من القدس مقابل سوريا 
واألردن  وفلسطين  والعراق  لفرنسا  ولبنان 
أطاحت  البولشفية  الثورة  لكن  لبريطانيا، 
القيصرية وأحالمها وخططها  األمبراطورية 

للمنطقة.
ال���خ���الص���ة أن�����ه ل���ي���س ال���م���ط���ل���وب إع�����ادة 
تنشيط ال���ذاك���رة ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ه��دف إع���ادة 
البحث في  المطلوب  ما  بقدر  الوقائع  سرد 
أب��رز  إلس��ت��خ��الص  التاريخية  الحقائق  تلك 
األهداف الروسية من هذه الحملة العسكرية 
الروسي  الرئيس  أن  سيما  وال  الشرق  على 
على  داخليًا  صورته  لتظهير  دائمة  بحاجة 
أن����ه ال��زع��ي��م ال���دول���ي ال���ق���ادر ع��ل��ى م��واج��ه��ة 
وال��غ��رب عمومًا،  وأوروب����ا  المتحدة  ال��والي��ات 

وف����ي ذل����ك أي��ض��ًا ي��غ��ط��ي ع��ل��ى ح����ال ال��ق��م��ع 
السوري  الشعب  نظامه ضد  يمارسها  التي 
م���ن خ����الل إس���ك���ات ال���م���ع���ارض���ة وال��ت��ع��رض 

للصحافيين.
م��ن��ذ أع����وام قليلية، وت��ح��دي��دًا ف��ي ال��ع��ام 
2008 صدر كتاب للباحث إدوارد لوكاس 
عنوانه "الحرب الباردة الجديدة: كيف يخدع 
الكاتب  ي��روي  وال��غ��رب؟".  الكرملين روسيا 
ت��ف��اص��ي��ل ص��ع��ود ال��ض��اب��ط اإلس��ت��خ��ب��ارات��ي 
ف��الدي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن إل����ى رأس ال��س��ل��ط��ة في 
اإلستخبارات  ج��ه��از  قبض  وك��ي��ف  موسكو 
أب��رز مفاصلها شارحًا  الروسي )KGB( على 
الروسية  والحسابات  الجديدة"  "القيصرية 
ل��ن��اح��ي��ة ال���م���ال وال��ن��ف��ط وال���غ���از ودور ه��ذه 

الحسابات في عالقاتها الدولية. 
ب��ال��ش��يء ي���ذك���ر، فهل  ال���ش���يء  وإذا ك���ان 
يمكن تناسي واقعة أن حافظ األسد نفسه 
وهو  موسكو  ف��ي  العسكري  تدريبه  تلقى 
ال���ذي منحها ق��اع��دة ط��رط��وس ع��ن��د توليه 

الحكم؟

التدخل الروسي يف سوريا: عندما يتشابك 
التاريخ والدين والنفط واملصالح السياسية!

رامي الرّيس

رأي

"لنجدن  الكريم:  كتابه  في  تعالى  الله  قال 
اليهود  آمــنــوا  للذين  ـــداوة  ع الــنــاس  اشــد 
والذين أشركوا، ولتجدن اقربهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم 
يستكبرون"  ال  وأنــهــم  ورهــبــانــا،  قسيسين 
ـــرآن كــريــم، ســورة  )ق العظيم  الــلــه  صــدق 

المائدة، اآلية 82(.

كان العرب في مطالع القرن العشرين، يحلمون 
بنهضة قومية عارمة تحقق احالمهم في الحرية 
ال��ق��وم��ي��ة، اس���وة بباقي األم���م الحالمة  وال��وح��دة 
في الشرق وال��غ��رب على ال��س��واء، وك��ان الغرب، 
األوروبي خصوصًا، والناهض من كبوات سابقة، 
م��ن��ه، أطماعه  ي��ش��ب��ع،  ع��ن ص��ي��د ثمين  يفتش 
ال��ع��ارم��ة ف��ي ال��ه��ي��م��ن��ة واالس��ت��ع��م��ار وال��ت��س��ل��ط، 
المنشودة،  ال��ع��رب��ي، ضالته  ال��ع��ال��م  ف��ي  ف��وج��د، 
حيث راح يعّد العدة لغزو هذا العالم واستعماره، 
واالف�������ادة م���ن خ���ب���رات���ه، ف���ك���ان م��ؤت��م��ر "ك��ام��ب��ل 
بنرمان" الذي عقد في بريطانيا، برئاسة رئيس 
العام 1905،  بنرمان، في  وزرائها هنري كامبل 
والذي استمر عامين كاملين، حيث اتخذ قادة 
ال��دول االوروب��ي��ة المشاركة في المؤتمر ق��رارات 
ال��ش��ع��وب  م��ن  ال��ع��دي��د  بمصير  تتعلق  خ��ط��ي��رة 
والدول في العالم المشرقي، والعربي خصوصًا، 
وكشفت كل دولة اطماعها، في جزء من "العالم 
الشرقي المتخلف"، فبرزت أطماع بريطانيا في 
افريقيا والهند والشرق االقصى، واطماع فرنسا 
الصينية  والهند  العربي  والمشرق  افريقيا  في 
وجزر المحيط الهادئ، وأطماع ايطاليا في ليبيا 
والمغرب  الجزائر  في  اسبانيا  واطماع  وتونس، 

وجزر االطلسي )1(.
ال��ذي وضعه المؤتمرون،  وب��رزت في التقرير 
تساؤالت عدة: كيف يمكن ان يكون وضع هذه 
العربيين(  والمغرب  المشرق  )مناطق  المناطق 
الثورة  دخلت مكتسبات 

ُ
أ لو  م��اذا  اذا توحدت؟ 

الصناعية األوروب���ي���ة ال���ى ه���ذه ال��م��ن��اط��ق؟ م��اذا 
اوس��اط  ف��ي  الثقافة  التعليم وعممت  انتشر  ل��و 
شعوبها؟ ماذا لو تحررت هذه المناطق واستغل 

اهلها ثرواتها الطبيعية؟

وك����ان ال���ج���واب ع��ن ه���ذه ال��ت��س��اؤالت ح��ازم��ًا: 
"عندها، ستحل الضربة القاضية باالمبراطوريات 
االس���ت���ع���م���اري���ة، وس��ت��ت��ب��خ��ر اح������الم االس��ت��ع��م��ار 
ان��ه��ارت  كما  وي��ن��ه��ار،  يضمحل  حيث  بالخلود، 

قبله امبراطوريات الرومان واالغريق".
ال��م��ؤت��م��رون  ات���خ���ذ  ال����ى ان  وق����د أدى ذل����ك 
القرارات اآلتية: "العمل على استمرار تجزئة هذه 
المنطقة وتأخرها، وابقاء شعبها على ما هو عليه 
م��ن تفكك وت��أخ��ر وج��ه��ل"، ث��م "ض���رورة العمل 
على فصل الجزء االفريقي، في هذه المنطقة، 
عن الجزء اآلسيوي"، و"اقامة حاجز بشري قوي 
وغريب ومعاد للسكان، يحتل الجسر البري الذي 
يربط اوروبا بالعالم القديم، ويربطهما معًا بالبحر  
المنطقة،  ه��ذه  في  بحيث يشكل،  المتوسط، 
ق��وة صديقة  ال��س��وي��س،  م��ن قناة  وعلى مقربة 
ل��الس��ت��ع��م��ار، وع�����دوة ل��س��ك��ان ال��م��ن��ط��ق��ة". وق��د 
أودع هذا التقرير وزارة الخارجية البريطانية بعد 
التوصية بزرع اسرائيل في قلب الوطن العربي، 
للسكان"،  ومعاد  وغريب  ق��وي  بشري  "كحاجز 
وك��ق��وة "ص��دي��ق��ة ل��الس��ت��ع��م��ار وع�����دوة لسكان 
المنطقة"، لتفصل بين جناحي "الوطن العربي" 
ال��م��ت��م��ث��ل��ي��ن ف���ي م��ش��رق��ه وم���غ���رب���ه، ك��م��ا أوص���ى 
التقرير "باستمرار تجزئة هذه المنطقة، وابقاء 
م��ا ه��و عليه م��ن تفكك"، ث��م عهد  شعبها على 
المؤتمر مهمة تنفيذ هذه القرارات الى بريطانيا 
التي نفذتها بحذافيرها، فقسمت العالم العربي 
دويالت صغيرة وضعيفة، وحققت، باالتفاق مع 
فرنسا اتفاق "سايكس – بيكو" الشهير، الذي 
ادى الى تجزئة الوطن العربي دوي��الت، وأطلق 
وعد بلفور، وأقام الوطن اليهودي في فلسطين، 
 بعدما شرد اهله العرب من ارضهم وديارهم )2(.
ال���ي���وم، ب��ع��د م����رور ن��ح��و س��ب��ع��ة ع��ق��ود ع��ل��ى ط��رد 
العرب الفلسطينيين من ارضهم، واقامة "دولة 
ال��ي��ه��ود" ع��ل��ى ارض ل��ي��س��ت ل��ه��م، واح��ت��الل��ه��م 
العرب  مساكن ال يزال اصحابها الفلسطينيون 
يحتفظون بمفاتيحها، بعدما تشردوا في سائر 
اقطار الدنيا، واصبحوا بال وط��ن، وال م��أوى، وال 
مستقبل، بينما يتمتع اليهود المحتلون بكل ما 
خلفه الفلسطينيون في ذلك الوطن من مدن، 

وقرى ومزارع وخيرات.
ألهلها،  منها،  يبق  ول��م  فلسطين،  وض��اع��ت 
سوى نتف ممزقة في غزة والضفة الغربية لنهر 
الفلسطينيون، في تلك  ي��زال  االردن، حيث ال 
ال��ع��دو االسرائيلي  ال��م��ن��اط��ق، ي��ع��ان��ون م��ن ظلم 
المتكررة  غزواته  وم��ن  الغربية،  للضفة  المحتل 
لغزة كلما رأى في غزوها مصلحة له، بينما يقاوم 
وفي  والضفة،  غ��زة  ف��ي  الفلسطينيون،  ال��ع��رب 
القدس، كل عدوان عليهم، بأجسادهم العارية، 
وبارادتهم الصلبة والعنيدة والمتجذرة االيمان 
ف��ي وطنهم  الكريمة،  ال��ح��رة  الحياة  ف��ي  بحقهم 

السليب فلسطين.
ال��ي��وم، عربًا وغير ع���رب، م��ا تبقى من  نشهد 
ال���ص���راع ال��ع��رب��ي – االس��رائ��ي��ل��ي ال�����ذي ان��ح��س��ر 
ال��ى ح��ّد ان��ه لم يعد أكثر من ص��راع فلسطيني 
– اس��رائ��ي��ل��ي ف��ح��س��ب، ب��ل أض��ح��ى ص��راع��ًا بين 
أهلها،  م��ن  الفلسطينية،  ال��دي��ار  ف��ي  م��ن بقي، 
وخصوصًا فلسطينيي الداخل )القدس والضفة 
ال��م��ح��ت��ل��ة، وغ����زة أح��ي��ان��ًا(، بينما ينأى  ال��غ��رب��ي��ة 
الخوانهم  ي��ج��ري  عما  بأنفسهم،  ال��ع��رب،  ب��اق��ي 
العدو  ي��د  على  وق��ت��ل  دم���ار  م��ن  الفلسطينيين 

االسرائيلي.
ل���ق���د س���ق���ط ال����ع����رب ف����ي أول ام���ت���ح���ان ل��ه��م 
اليهود  ال��ت��ي ش��رد  ف��ي فلسطين  عندما ه��زم��وا 
أهلها، وأق��ام��وا دولتهم على أرض��ه��ا، وه��ا نحن، 
األدي��ان  مدينة  القدس،  نشهد سقوط  اليوم، 
السماوية الثالثة، بما فيها من مقدسات تخّص 
بحيث تصبح  واإلس���الم،  والمسيحية  اليهودية 
االسرائيلية.  ل���إرادة  خاضعة  المقدسات  تلك 
وه����ا ن��ح��ن ن��ش��ه��د، ال����ي����وم، ب��ك��ث��ي��ر م���ن األس���ى 
واألل��م والغضب، كيف تتصرف اسرائيل تجاه 
ال��م��س��ج��د األق����ص����ى، آخ����ر م��ع��اق��ل ال��م��س��ل��م��ي��ن، 
فالمسجد  فلسطين.  ف��ي  مقدساتهم  آخ��ر  ب��ل 
األق��ص��ى ليس مسجدًا ع��ادي��ًا، ب��ل ان��ه مميز بما 
جاء عنه في القرآن الكريم، قال تعالى: "سبحان 
ال��ذي أس��رى بعبده لياًل من المسجد الحرام الى 
من  لنريه  باركنا حوله  ال��ذي  األق��ص��ى  المسجد 
آي��ات��ن��ا، إن���ه ه��و السميع ال��ب��ص��ي��ر" )اإلس�����راء 1(. 
كما ان فلسطين، ثم القدس، وفيها المسجد 

األقصى، هي االمتحان األخير للعروبة واإلسالم، 
تاليًا للعرب وللمسلمين في بقاع األرض كافة، 

وفي كل حين.
لقد سقط العرب في حربهم األولى مع اليهود 
عندما هزموا في العام 1948، ثم سقطوا عندما 
احتل اليهود الضفة الغربية والقدس وغيرهما 
من األراض��ي العربية، في العام 1967، وال تزال 
المسجد  م��ع  ال��ق��دس،  الغربية، وك��ذل��ك  الضفة 
االسرائيلي،  االحتالل  واقعتين تحت  األقصى، 
العرب، مسيحيين ومسلمين،  أهلهما  ي��زال  وال 
يعانون مرارة االحتالل وعذاباته، ويبدون مقاومة 
ذات بأٍس شديد، مع الكثير من التضحيات، من 
دون أن يندى جبين أي مسؤول عربي خجاًل أو 
يتحرك له ضمير. أضحت فلسطين، في ضمير 
العرب، اسمًا لغير مسمى، على رغم األمل الذي 
قيام  وه��و  ب��ه،  يحلمون  الفلسطينيون  ي���زال  ال 
دولة لهم في المناطق التي ال يزالون يشغلونها 

من فلسطين )غزة والضفة الغربية(.
التي  األقصى  المسجد  معركة  أليست  لكن، 
نشاهدها تجري، اليوم، وكل يوم، في القدس، 
ب��ي��ن ال��م��ح��ت��ل ال���ي���ه���ودي ال��م��س��ل��ح ب��ك��ل أن����واع 
االس��ل��ح��ة ال��ف��ت��اك��ة، ب��اإلض��اف��ة ال���ى أط��م��اع��ه في 
التوسع والسيطرة، هي االمتحان األخير للعرب 

والمسلمين؟
ف��ل��س��ط��ي��ن، ال���ق���دس، ال��م��س��ج��د األق���ص���ى... 
سقط المسلمون )والعرب( في معركة فلسطين، 
وها هم اليوم يخوضون معركة القدس، ومعركة 
األقصى. إنه امتحانهم األخير، فإن فشلوا، فلن 
ت��ق��وم ل��ه��م ق��ائ��م��ة ب��ع��ده��ا. ف��ه��ال ي��ت��ح��رك ال��ع��رب 
جميعًا، والمسلمون في كل أقطار الدنيا، لنصرة 
ال��دام��ي  ف��ي ص��راع��ه��م  الفلسطينيين  إخ��وان��ه��م 
ى لهم من فلسطين: القدس، 

ّ
للحفاظ على ما تبق

بما فيها، وأع��ن��ي: المسجد األق��ص��ى، وأهله من 
ال��ص��ام��دي��ن  ال��ص��اب��ري��ن  الفلسطينيين  ال���ع���رب 

المناضلين؟ إننا ندعو لذلك، ونرجو، ونتضّرع.

)1( انظر كتابنا: مؤامرة العرب على العرب، 
ص 21 – 23.
)2( المرجع السابق،ص 21 – 24.

االمتحان األخير للعرب واملسلمين
ياسين سويد

رأي

ليس المطلوب إعادة تنشيط 
الذاكرة التاريخية بهدف إعادة 

سرد الوقائع بقدر ما المطلوب 
البحث في تلك الحقائق التاريخية 
إلستخالص أبرز األهداف الروسية 

من هذه الحملة العسكرية على 
الشرق وال سيما أن الرئيس 

الروسي بحاجة دائمة لتظهير 
صورته داخليًا على أنه الزعيم 
الدولي القادر على مواجهة 

الواليات المتحدة وأوروبا 
والغرب عمومًا

 الفضائي 
ّ

 عبر البث
ً
ذكر شيٌخ وهو يلقي محاضرة

 م��ن عجائب األول��ي��اء رواه���ا اإلم��ام 
ً
م��ا س��ّم��اُه عجيبة

الشعراني على حد قوله. اإلمام الشعراني هو إمام 
صوفي على مذهب الشافعية عاش في مصر خالل 

القرن السادس عشر الميالدي.
كانت  المريدين  أح��د  زوج��ة  إن  العجيبة  تقول 
حلوى شرقية،  وهي  "مامونية"،  فاشتهت  حبلى 
ولم يكن الُمريد يملك ما يشتري به الحلوى فذهب 
إلى الولي وهو حزين. سأله الولي عن سبب حزنه 
ِانتظر، ثم قام  فذكر له المريد ذل��ك. ق��ال الولي: 

فتغّوط وقال: خذ هذا إلى زوجتك.
المحاضر: يجب  العمياء أضاف  توكيدًا للطاعة 
كالميت  ي��دي شيخِه  بين  يكون  أن  المريد  على 

بين يدي الغاسل. وإذا رأيت شيخك يزني فال تقل 
الزانية. بناًء على ذلك  زن��ى، ولكن قل عيني هي 
وبمجرد  زوجته،  إل��ى  الغائط ومضى  المريد  حمل 

وصوله إليها انقلب ما حمله إلى "مامونية". 
فعاًل عجيبة!

¶¶¶

طريقك إلى الصين
في محاضرٍة أخرى قال شيٌخ آخر، وهو من شيوخ 
السلفية، ردًا على س��ؤال ح��ول حركة األرض: إن 
ال���ذي عليه ع��ل��م��اؤن��ا كالشيخ ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن ب��از 
والشيخ صالح الفوزان أن األرض ثابتة ال تتحرك. 
ال��ن��ص��وص ومقتضى  وأض����اف: ه���ذا ه��و مقتضى 

العقل أصاًل. لكن البعض، مثل المسعري، يسخر 
 

ٌ
من فتوى الشيخ صالح الفوزان، والمسعري رجل
ع��ق��الن��ي ال ُي��ل��ت��ف��ت إل���ي���ه. وت���اب���ع: ي��ت��ح��دث��ون عن 
نظريات وما إلى ذل��ك. حتى نحن عندنا نظريات 

وعندنا عقول، كمسلمين.
في سياق طرحه لهذه النظريات وَسوقه األدلة 
على ثبات األرض قال: إذا ذهبنا إلى مطار الشارقة 
ن��ري��د أن ن��ذه��ب إل���ى ال��ص��ي��ن ب��ال��ط��ائ��رة، ووق��ف��ت 
الطائرة في السماء، أليست الصين تأتي لو كانت 
األرض تدور هكذا؟ )مشيرًا إلى اتجاه اليسار( ثم 
تساءل وهو يشير إلى اتجاه اليمين: كيف يمكن 
األرض تدور  لو كانت  بالصين  أن تلحق  الطائرة 
هكذا؟ وتابع: في هذه الحال، الصين تدور وأنت 

تدور. فكيف تصل إلى الصين؟
في دليٍل آخر ق��ال: من الثابت لدينا أن البيت 
المعمور يقع في السماء السابعة، وإذا سقط، فإنه 
سيسقط بجوار الكعبة، فكيف إذا كانت األرض 
تدور؟ أليس من الممكن أن يسقط في البحار أو 

المحيطات أو في أيِّ بقعٍة أخرى غير الكعبة؟ ثم 
دعا الحاضرين إلى عدم تصديق نزول اإلنسان على 
سطح القمر واصفًا ذلك بأنه صناعة هوليوودية.

¶¶¶

علوم جيولوجية
)ت  الشيعة  المحّدثين  شيخ  يني، 

َ
الُكل أورد 

328 ه 940 م(، في الفقرة 365، المجلد الثامن 
ال��ك��اف��ي"، حديثًا م��رف��وع��ًا باإلسناد  م��ن "ك��ت��اب 
ال��ذي يحمل  ِإنَّ الحوت  أب��ي عبدالله يقول:  إل��ى 
األرض  ِإن��م��ا يحمل  أن���ه  ف��ي نفسه  س����رَّ 

َ
أ األرض 

من  أصغر  إليه حوتًا  تعالى  ��ه 
َّ
ال��ل ف��أرس��ل  ته  بقوَّ

شبر وأكبر من فتر فدخل في خياشيمه فُصعق 
ف 

ُ
 رؤ

َّ
ه عزَّ وجل

َّ
فمكث بذلك أربعين يومًا ثمَّ إّن الل

 وع��زَّ ب��أرٍض 
َّ

ه ج��ل
َّ
به ورحمه وخ���رج، ف��إذا أراد الل

 بعث ذلك الحوت إلى ذلك الحوت فِإذا رآه 
ً
زلزلة

اضطرب فتزلزلت األرض.
¶¶¶

لعّلهم يتفّكرون
تعليقًا على هذه األطروحات قال أحد األصدقاء:
بالله  وي��ؤم��ن  ب��ال��ش��ه��ادت��ي��ن  "ك��م��س��ل��ٍم ينطق 
���ب���اع أيٍّ 

ّ
ورس���ول���ه وأرك�����ان دي���ن���ه، ال أس��ت��ط��ي��ع ات

والتفاسير  ال��ك��ت��اب  أق���رأ  أن  ال��م��ذاه��ب قبل  م��ن 
وعلم  الحديث  وعلم  والتواريخ  والِسَير  العديدة 
ال���رج���ال وم���ذاه���ب ال��ف��ق��ه واألص�����ول وآراء ال��ف��رق 
وأهل  والمارقة  بالزنادقة  ُوص��ف��وا  وَم��ن  الكالمية 
ال��ب��دع واأله���واء وغير ذل��ك م��ن م���دارس التشريع 
المذاهب مؤمنًا مدركًا  أرادن���ي من  واإلف��ت��اء. من 
دينه،  ف��ي  مذهبه  إل��ى  مطمئنًا  إي��م��ان��ه،  حقيقة 
رافضًا  م��ث��ال��ب، مبتعدًا  م��ن  م��ا ينبري منه  ن��اق��دًا 
ني على ذلك.  ما يبرزه من نتوءات، عليه أن َيقرَّ
وم���ن أرادن����ي ت��اب��ع��ًا، س��اك��ن ال��ع��ق��ل، م��ح��روم��ًا من 
التأّمل والتفكير، ممنوعًا من المجادلة والتساؤل 

واالنتقاد والمحاججة، فإنني ال أقّره على ذلك".
ثّم استشهد بقوله تعالى:

َن  ك��َر ِلُتبيِّ
ِّ
ن��َزل��ن��ا ِإل��ي��َك ال��ذ

َ
ُب���ِر وأ ��ن��اِت وال���زُّ "ب��ال��ب��يِّ

)النحل   رون"  يتفكَّ ُهْم 
َّ
ولعل ِإليِهْم   

َ
ل ���زِّ

ُ
ن ما  اِس  للنَّ

 44(
ق��ل��ت: ل��ك��ْن ي��ق��ول��ون "إن ال���س���ؤال م���ن أف��ع��ال 
العقل، وعندما يتدخل العقل في منظومة عقائد 

فإنه يزعزعها".
ال��س��ؤال ش��ف��اٌء للجهل، وع��ن��دم��ا يتدخل  ق���ال: 
العقل في منظومة عقائد فإنه يصّححها، ويحميها 

ن.
ّ
من الجمود والتعف

¶¶¶

ولعلكم ال تتنازلون
كل قضيٍة يختلف ويتناقض فيها رجال دين، 
ليست من الله بشيء، ألن الله تعالى ال ينقسم وال 
يتناقض. رؤى رجال الدين، دنيوية، غير متصلة 
بالله، لذلك هي تتناقض، ولذلك هي غير مقدسة 
وي��م��ك��ن ت��ف��ت��ي��ت��ه��ا ت��ح��ت وط�����أة ال���ج���دل ال��ع��ق��ل��ي 
ل��م ن��ت��ن��ازل ع��ن حقنا ف��ي استخدام  ال��م��ح��ض، إذا 

العقل، كما يريدون لنا.

جواد الساعدي

رشة ملح

فعاًل عجيبة!

لوحة البرهيم غّنام.
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ترجمة أمل ديبو

الراديو مكسور؛ اإلبن ميت؛ األب مجنون. هذا 
ليس خبرًا في صحيفة. هذا ما قاله لي عمر.

"عمر، تعال الى هنا. كم عمرك؟".
 "واحد وعشرة، إثنتا عشرة...".

"لماذا أنت تبكي؟".
"أنا ال أبكي".

"بلى، أنت تبكي".
"أنا أبيع دبابيس مأمونة". 

"منذ متى تبيع دبابيس مأمونة، وأين هي؟".
"منذ الصباح، يا سيدتي".

"هل تبكي ألنك جائع؟".
"أنا لست جائًعا، وأنا ال أبكي البتة".

"ما اسمك؟".
"عمر، عمر بن أبي طالب. يوم اإلثنين، قطة 
الجيران ماتت. الثلثاء، أبي رمى الراديو وكسره. 
النهار  انتظرنا كل  األرب��ع��اء،  البيت.  ت��رك  طالب 
رجوع طالب. الخميس، أعلنوا أن والدي مجنون. 
السبت، أتوا وأخذوه بعيًدا. أنا هنا وأنا ال أبكي. 

المدينة هناك وهي ال نهاية لها. الله أكبر".
"أين تسكن بالضبط؟". 

"نعيش ال ف��ي بيت وال ف��ي ص��ح��راء، ب��ل في 
مخّيم. ال يوجد عندنا خيم أو جدران صلبة حتى 
ال��م��أوى، بل ش��يء بين الخيم وال��ج��دران  تمنحنا 
ب��أن عندهم سكنًا.  ال��وه��م  ال��ن��اس  ال��ذي يعطي 
إل��ى  لسنا س��ّك��ان ك��ه��وف، ع��ل��ى األق����ل. ننتمي 
العالم. نحن ال من بلد وال من أي قرن. ال عالمات 
ا من العالم مسموحة  من التي تصنع الواحد جزًء
ل��ن��ا: ال ج������وازات س��ف��ر، ال م��ه��ن، ال ح��ك��وم��ة، ال 
ت��ص��وي��ت، ال ك����الم. م��ث��ل ط���اول���ة، ك��رس��ّي��ه��ا في 
الغرفة المجاورة، أو مثل جسد، رأسه مقطوع في 
حقيبة أو في طيارة. بالدنا هي فلسطين ونحن 
المدينة وال خارجها،  بيروت، ال في  في جنوب 
أب��ًدا في أراٍض متوسطة، كأننا في وسط غابة 
تحتضر. عندنا منظر البحر ولكن ال نستطيع أن 
 واحًدا ونصف 

ً
نذهب إليه. إنه بعيٌد دائًما، ميال

ال��م��ي��ل. ل��ي��س ألن��ن��ا ال ن��ع��رف ال��س��ب��اح��ة. بعضنا 
م السباحة ف��وق ال��ف��راش. واآلخ���رون عندهم 

ّ
تعل

أهل يعرفون السباحة جيًدا حتى إذا كان البحر 
هائًجا. بلى، هناك أمامنا، يحصل اجتماع البحر 
إلينا،  بالنسبة  ال��ع��ال��م.  ب��داي��ة  وال��ش��م��س، وه���ذا 
نحن لم نولد بعد. أنا أعيش هنا، وال أحد يشتري 

ا".  
ً
شيئ

"ولماذا تحاول أن تبيع دبابيس المأمونة؟".
"ألعمل مثل األوالد الذين يعملون في الحمراء، 
حيث يوجد محالت وأعمال. أما هنا، فيوجد فقط 
ال��ل��ه. هنا يوجد الحلم، وال��رادي��و. أخ��ب��ار م��ن كل 
مكان. مثل السجون الكبيرة. الرجال في السجون 
على علم بكل األخبار. عندهم الراديو قوّي. العالم 
الفضاء على  رّواد  ن��زل  الكالم. عندما  محيط من 
ال��ق��م��ر، علموا ف��ي س��ان ك��ون��ت��اي��ن، علموا  سطح 
بالخبر في سيبيريا، في صبرا وشاتيال، وعلموا به 
في الحمراء، في باريس في ال�كافيه دو فلور، في 
 

ّ
بيجينغ... في كل مكان. في الراديو، يعلنون كل

شيء إال الحزن".
"ووالدك، ماذا يعمل؟".

"ك��ان دائ��ًم��ا جالًسا يستمع ال��ى األخ��ب��ار. في 
ال��ص��ب��اح، ع��ن��د ال��س��اب��ع��ة، ك��ان��ت دائ���ًم���ا اإلذاع����ة 
العربية جيدة.  البريطانية بي. بي. سي. لغتها 
عبر  عربية  ة 

ّ
محط أحسن  بأنها  يشعر  أب��ي  ك��ان 

هو  للموسيقى  القاهرة.  ال��ى  ثم يستمع  األثير. 
كان يفّضل راديو لبنان. في الليل، كان يلتصق 
براديو فلسطين. كل القنابل والموت كانا على 
النهار.  أخبار منتصف  ثم عندنا   الموجة.  هذه 
ا أن يعرف إن كان حدث شيء مهّم بعد 

ً
كان قلق

الصبح، ثم يعود الى بي. بي. سي. عندما كان 
يسمع أخبارًا غير س��ارة، ينقل ال��ى رادي��و عمان 
��ا ك���ان ي��ص��ادف رادي���و 

ً
أو ص���وت س���وري���ا. أح��ي��ان

ب المحطات. أما 
ّ
أسرائيل عندما كان بسرعة يقل

أمي، فكانت مختلفة. كانت تهتّم بالموسيقى. 
إل��ى أي ش��يء تحّبه، مهما يكن. لكني  تستمع 
ل��ق��د س��رق��وا أم ك��ل��ث��وم م��ن��ا...  سمعتها ت��ق��ول: 
القدس!  ج��اء صوتها من  إذا  المصيبة  ما  ولكن 

هي بعد بالدنا. أهي كذلك؟ أم كلثوم تغني في 
القدس!".

"من أين كان أبوك؟".
"م����ن ح��ي��ف��ا، ف��ل��س��ط��ي��ن. ك����ان ع��ن��ده��م ب��ّي��ارة 
كبيرة هناك، أكبر من ثالثة أو أربعة بيوت مًعا، 
وب��ي��ت. ك��ل أع��م��ام��ي ك��ان��وا ي��ع��رف��ون ال��س��ب��اح��ة. 
ه����ذه ال��م��دي��ن��ة م���رف���أ، وف����ي ذل����ك ال��ح��ي��ن ك��ان��وا 
ي��ذه��ب��ون ح��ي��ث ي���ش���اؤون. ه��ن��ا ي��ج��ب أن تعرف 
ك��ي��ف ت���ج���ري األم������ور. أب����ي رّدد ع��ل��ى م��س��ام��ع��ن��ا 
جبرت 

ُ
أ أن��ه ك��ان ف��ي س��ن الخامسة عندما  م���راًرا 

العائلة على أن تغادر. كانوا خائفين، خائفين 
اليهود، خائفين من  اإلنكليز، خائفين من  من 
الجدران.  على  الرسومات  من  خائفين  ال��رادي��و، 
ف���ي األخ���ي���ر، أع��ت��ق��د أن���ه���م ك���ان���وا خ��ائ��ف��ي��ن من 
أنفسهم. ذهبوا أواًل الى أريحا. عندنا بعٌض من 
عائلة هناك حتى اليوم. أبي اشتغل كعامل فالح 
بالرغم من أنه كان يملك محاًل مع أحد أعمامي. 
اشتغل بتعب؛ األرض كانت يابسة، المطر نادر، 
كان  أي���ام،  بضعة  منذ  البصر.  تعمي  والشمس 
يتذكر العواصف الرملية في أريحا. ثم، في العام 
رادي��و  ال��ح��رب.  الناصر  عبد  1967، خسر جمال 
ا، ودمشق كانت تذيع خبًرا 

ً
مصر كان يذيع شيئ

ع��ن��ده قّصته ليسردها. بعد  آخ���ر. وال��ع��دّو ك��ان 
السابع من حزيران 1967، أبي ما كان ليستمع 
ال����ى م��ح��ط��ت��ه��م. وك����ان ي��ل��ع��ن��ه��م. ه����ذا م���ا ق��ال��ت��ه 
األم��ر  انتهى بهم  ب��دأ عندهم.  ث��اٍن  أم��ي. رحيل 
في لبنان مع اللباس الذي على أجسامهم، ومع 
راديو والدي األسود الصغير. طالب، أخي، كان 
بالكاد أكمل الرابعة من العمر، قيل لي هذا. أنا 
جئت بعده. إذا كنت تدعو هذا المكان موطنًا، 

إذًا إنها بالدي".
"ماذا عن أمك؟".

أمي جميلة كثيًرا لكنها  أمي خديجة.  "إس��م 
تتشاجر دائًما مع والدي. دائًما. الجيران يأتون 

ويوقفونهما".
"كيف مات طالب؟".

"س��أخ��ب��رك. ك��ان ذل��ك ليس بزمن بعيد، في 

. أمي كانت غاضبة ألن 
ً
يوم كل شيء كان خطأ

، ليس 
ّ
ال��ج��ي��ران أخ��ب��روه��ا ب��أن ط��ال��ب قتل ال��ق��ط

ت���ه. ه��ذا ما ك��ان حقيقة البتة.  إال من ف��رط رداء
أب���ي ك���ان ي��ت��اب��ع خ��ط��اب ال���س���ادات ع��ل��ى ال��رادي��و 
وأم���ي ت��ح��اول أن تستحوذ ع��ل��ى ان��ت��ب��اه��ه وك��ان 
اإلث���ن���ان م��ح��ب��ط��ي��ن. أت���ذك���ر أن��ه��ا ك��ان��ت ت��ص��رخ 
ا 

ً
عليه ألنه يضّيع وقته، ألن السادات كان سيئ

وتابعت  بالطبع.  الحسد،  بسبب  كلثوم،  أّم  مع 
السادات  الرئيس  في  رأيها  ورّددت  مسترسلة 
���ا، رج����ل م��ه��ت��ّم ف��ق��ط ب��ق��ن��اة 

ً
أن����ه ال ي��ن��ف��ع ش���ي���ئ

السويس والبواخر الكبيرة التي تعبره. هو كان 
فقد صبره  أب��ي  بالبحرية!  بطاًل  يكون  أن  يجوز 
ي��ص��رخ أن قناة  معها، معنا، وع��ال ص��وت��ه. ك��ان 
من  ول��ك��ن  المصرية  للبحرية  ت��ب��َن  ل��م  السويس 

أجل بترول العرب".
ال��ى المعركة، ك��ان شاحًبا من  ان��ض��ّم  "ط��ال��ب 
وه��ذا قريب  لهما توقفا. أسكتا.  ق��ال  الغضب. 
هم "العلبة الشيطانة" ألنه 

ّ
من التجديف. هو أت

ج��اه��ل، ألن��ه ال ي��ع��رف ال��ق��راءة وال��ك��ت��اب��ة، بسبب 
الضجة التي تمأ الغرفة الوحيدة التي نسكنها 
وك����ل األص�������وات ال��غ��ري��ب��ة ال���ت���ي دخ���ل���ت م��ج��ال��ن��ا 

كأعداد من الوحوش التي تعذب عقولنا".  
"أبي كان شاحًبا من الغضب. أجاب أن كل ما 
فعله منذ والدته كان اإلنتظار، اإلنتظار، لكن ما 
نا 

ّ
كان في انتظار المسيح، وال يوم الدينونة. كل

نشبه أيوب، أصّر، هذا الرجل من الصحراء، من 
الجانب اآلخر لنهر األردن، والقدر قّرر أنه مثالنا 
األعلى وأنه يدفع بالعرب ألن يصيروا صبورين 
مثله. يوجد عشرات اآلالف من الناس مثلنا، هنا، 
أفريقيا، كندا،  ف��ي  ال��ك��وي��ت،  ف��ي  المخيم،  ف��ي 
ك��ل مكان  ف��ي  أم��ي��رك��ا... يسمعون وينتظرون. 
توجد حياة عادية مع األكل، والعمل، والنوم، اما 
اآلذان ونسمع. ننتقل  أكبر حجم من  نحن فلنا 

من محطة الى محطة: هذه هي أسفارنا".
"أي����ن س��ت��ق��ف؟"، ق��ال��ت أم���ي ب��ص��وت ق���وي. 
"أنت تجّنننا بهذا الشيء! أنا رّبيت األوالد، سنة 
بعد سنة، وكنت أمسح األرض بمكاتب األونروا، 

وأنت ماذا فعلت؟ أنا أعرف ماذا عملت، مع هذا 
الشيء الشيطاني أدخلته الى هذه الغرفة، نهارًا 
، أص�����وات ال ت��ط��اق ت��ص��در ع���ن عصافير 

ً
ول���ي���ال

مجنونة أفقدتني صوابي. أنا أطلب من الله أن 
يلعنكم جميًعا!".

"فكرت أن والدي اعتقد، في هذه اللحظة، أن 
الله سيدّمر الراديو الذي له. بدأ يصرخ، "الجيران 
الى  تتذّمر  زوجتي  ول��دي،  على  الحجارة  يرمون 
! أنا بيدّي  ما ال نهاية، والله يريد أن يحجر عليَّ
سأكّسر هذا الراديو إرًب��ا، أسكت كالمه، أنهاره 
الكالمية. يواجهني الجبل، يحّدق فّي، والوقت، 
الذي  أنا  أنا،  الله، سينهار كالغبار.  الذي خلقه 
ال��ذي سيدّمر  سيدّمر كل ش��يء، ليس الله هو 

كل شيء، وال زوجتي، أنا هو أنا!".
"دف����ع ال���رادي���و م��ن ال��ب��اب وس��ك��ت م��ي��ًت��ا. كنا 
علينا،  سقط  ثقيل  س��ك��وت  مندهشين.  نا 

ّ
كل

كنا عيوننا، آذاننا، وحناجرنا وساّدًا إياها".
ّ
تتمل

"هل فقد أبوك صوابه عندئذ؟".
ال��ف��ور، أعلن  "ال أع���رف. ول��ك��ن بعد ه��ذا على 
طالب أنه عقد النّية على الذهاب الى فلسطين 
الثمن. ذه��ب. أمي  كيفما استطاع ومهما ك��ان 
ب��ح��ث��ت ع���ن���ه، ف���ي ال��م��خ��ي��م��ات، ف���ي ال��م��ن��ظ��م��ات 
ال��ش��وارع. ال أح��د ك��ان يعرف  الفلسطينية، في 
ا. ه��ذا م��ا ق��ال��وه لها. ث��ّم ي��وم الخميس في 

ً
شيئ

العشية، ع��ادت م��ن عند ال��ح��ي��ران، وه��ي تصيح 
"ط��ال��ب م���ات!". ص��وت فلسطين ق��ال إن طالب 
مات، وطالب مات! طالب مات بينما كان يجتاز 
ال���ح���دود م��ع م��ج��م��وع��ة ف��دائ��ي��ي��ن. ل��م ي���ري���دوا أن 
يأخذوه معهم، في البدء، كان صغيًرا ولم يكن 
متدّرًبا. طالب مات في لبنان ولكن بالتأكيد دمه 
سال الى فلسطين. طالب لم يكذب. إذا قال إنه 

ا". ذاهب الى هناك يعني أنه فعل ميًتا أو حّيً
ه��رم  األب  ه����ذا  إن  أق�����ول  أن  "ب��اس��ت��ط��اع��ت��ي 
المخيم،  الرجال في  ف��وًرا. ك��ان يبدو كأنه أكبر 
وجهه يرتقص، رجاله ترتجفان. بدأ يرّدد بدون 
انقطاع: ال��� ب��ي. ب��ي. س��ي. قتلت طالب. ال��� بي. 
بي. سي. قتلت طالب... ثم صار يخلط الكالم. 

ط��ال��ب ي��س��ب��ح ف��ي ال��ب��ح��ر ال��م��ي��ت، ط��ال��ب يسبح 
في نهر األردن. طالب يسبح في بحيرة طبريا. 
يسبح تحت األراضي المحتلة مثل إله الفراعنة. 
ي���ن،  ت���ن���اول ف���أًس���ا وض�����رب ف��ي��ه ال���ك���رس���ّي ج���زء
بالسالح، وعوى  أمي  ه��ّدد  والسرير.  الباب  قطع 
عليها كالذئب. الجيران هرولوا. نادوا البوليس 
الى المستشفى،  المخّيم. أخ��ذوه  المسؤول عن 
الى نوع من المستشفى يحفظون فيه المرضى 
الى وقت طويل. هكذا قالوا. هذا كله حدث في 
األسبوع الفائت. يحرقني رأسي. أمي قالت لي 
"أنت الرجل الوحيد الذي بقي لي. ليس عندي 
أح���د س����واك. إذًا ت����رى، أن���ا رج���ل اآلن. أن���ا أبيع 
دبابيس مأمونة. أنا ال أبكي. هي التي تبكي في 

غرفتها".
"أين تبيعها؟ من الذي يشتري؟".

"ال أحد. ال تجارة هنا. كل األشياء تحدث في 
ال��م��دي��ن��ة: ال��م��ص��ارف، ال��م��ح��الت، ال��م��ط��اع��م...... 
ال��ذي��ن يأتون  ال��وح��ي��دون  ف��ي المخيم، األغ���راب 
صحافيون أو جواسيس. هؤالء بخالء. ال يحملون 
ي��ح��م��ل��وا معهم  ل��م  إذا  ه���ذا  ال��ك��ل��م��ات.  ااّل  معهم 
المشاكل. هل أنت صحافي؟ ال أظن أنك واحد 

منهم".
ا. ماذا ستعمل اآلن؟". "ال أنا لست صحافّيً

"ال عليك. ال شيء يحدث هنا ولكن ترى: بعض 
منتظرون.  يموتون.  وبعضهم  يعيشون  الناس 
لماذا؟ ال أحد يكترث. هذه الدبابيس المامونة ال 
تؤكل. أحاول من مدة، والله يعلم، ماذا سأفعل. 
م��اذا  ولكن  الحياة،  قيد  على  أهلي  م��ات.  طالب 
يسعني أن أقول. فلسطين تحيا. إنها هناك، في 
من  الكثير  حيث  هناك  الجنوبي.  لبنان  جنوب 
الناس يموتون. الكثيرون. هناك، ما من فصل 
للخريف ألنه ما من شجر. إنهم رجالنا يسقطون 
يذهبون  بعضهم  كلهم.  ليسوا  الخريف.  ك��ورق 
هي  طيبة.  رائحتها  فلسطين  قالوا:  ويرجعون. 
تساوي حياتنا. ولكن أنا ال أريد أن أموت. كيف 
لي أن ال أموت وأنا لم أولد بعد. سأولد هناك، في 

الطريق الى حيفا، مثل أيام جدودي".

الراديو
إيتل عدنان

نص
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الليل يدور
النجوم أسنان الموتى 

والغيوم 
بقايا حب

كانت المالئكة تخلط األسماء 
وتتراهن على الضحايا 

امرأة في األسفل 

تبدأ شهوتها
فتغشى المرايا
ويزهر الكفن.

¶¶¶
العصافير الميتة تهوي

من جدران تتأكل
والنمور تولد من الرسائل الفائتة 

في الجّواالت الفارغة 
وأوراق النقد تحتّد في شجاٍر 

متوحش وصامت

الالجئون أسماٌك غائرة العينين 
حراشفهم ندوٌب ملونة 
وأفواههم يخنقها الخواء

وحده الطفل في الحديقة 
 

ٌ
غافل

كإله. 
¶¶¶

البئر...
فرج الحكايات المسحور

بحٌر صغير في حجٍر 
مرفأ مهجور

ومياٌه بال شفاه
البئر...

رصيف مشاة بال ماشين
 أسود

ٌ
وأفق

البئر... 
بالٌد تموت وحدها

بال َصَواٍر 
أو حنين

البئر سواٌد طاٍغ
في داخلي.

¶¶¶
السكاكين تنزف من لحٍم يغزوها

الطلقات تئّن
وتعود ككالب مكسورة الخاطر

الله جنيٌن
والتاريخ يطفح بنسياٍن شاهق

ذلك البياض اآلسر.
ألمانيا 

عبد الوهاب عزاوي

شعر

ذلك البياض اآلسر

لوحة البرهيم غّنام.
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قة  على أرٍض تغرس سّبابتها في عيوننا المحدِّ
اف��ات��ه��ا  ب����األف����ق، وت���ه���دم ق��ل��وب��ن��ا ب���زالزل���ه���ا وج��رَّ
��ن��ا ال��ص��وت��ّي��ة ب��م��ق��صِّ 

َ
ال����س����وداء، وت��ق��ط��ع ح��ب��ال

���م م��ث��ل 
ّ
ال����رق����اب����ة، ف���ت���ه���وي أن���اش���ي���دن���ا وت���ت���ح���ط

بهلواناٍت غامروا بعروضهم وسقطوا دوَن ِشباك 
ي��ا بابا نويل ولن  أم���ان، يمكننا س��م��اُع ج��رس��َك 

قِنع أحدًا أنه حان موعد االحتفال. 
ُ
ت

بة: 
ِّ
مترق لنجمٍة  مجروحة  كشهادٍة  ستقول، 

 هذا اليوم. 
ٌ
األشجاُر حنونة

��ي 
ِّ

��َم��ش
ُ
 ب��ت��ري��اق ال��ح��دس وت

َ
ستحقن ال���ظ���الل

 وزقزقة، 
ٌّ

َك عش
ُ
الماَء حافيًا فوق عينيَك، حنجرت

 
ٌ
 ش��رف��ة

ُ
����ش ب��م��ج��ِد ال������دفء: ال���ع���ن���اق وف���ُم���َك ُي����َريِّ

بحٍر  رسائل  الريح   
ُ

وِم���َزق البّن،  كرائحة  مهاجرة 
منحاز إلى نافذة، لهذا تنتشر أضرحة الحّب في 

 مكان.
ّ

كل
بين اإلسمنت تبحث  المنكمشة  كالبحيرات 
للرحيق عن خالصه، عاكسًا على صفحة حزنَك 
 العبير في الذكرى. ج��راؤَك التي 

َ
المرمريِّ سمة

الرومنتك   
َ
ج���ة

ّ
زال تجّر  أوه��ام��َك  نبَتْت من صلب 

البصيرة   
ُ
رغبة  

ُ
لة والمخيِّ الجلد،  ف��وق   

ً
قشعريرة

ْتَك 
َ
ل قبَّ الصخور.  بمعاشرة  الملح   

ُ
رغبة بالمدى، 

َك الجدُّ ذو الهدايا. 
َّ
 ذات وردة متعبة، ألن

ُ
الطفلة

القلب  ذو   
ُ

الرجل ��َك 
َّ
ألن الخضراء،  الفتاة  ْتَك 

َ
ل قبَّ

األحمر، ورمقَك الذكور بحسد القراصنة. 
ال��ع��ار،   م��ن 

َ
ال��ن��ج��اة  العجائبيِّ 

ُ
ال��ك��ع��ُك م��ح��اول��ة

��رْت أس���راب���ُه. 
ّ
وال��ك��رن��ف��االُت م���ش���روُع ب��ري��ٍق ت��ع��ث

ّية ألرُجٍل  الحلبات، ُدروٌب سرِّ الغبار حول   
ُ
إث��ارة

مستحيلة. 
ال��ص��دور،  ��ِك المدلوفة ف��ي 

ُ
��ِك وغ��اب��ات

ُ
ش��واط��ئ

ُم  ة تحوِّ طوابُع بريٍد مبتَكرة؛ ومدائحِك المسائيَّ
كهذياٍن بديع وتلتقي لمّرة وحيدة في حكاية 

جانبّية. 
 الشوارع 

ّ
ئ السرَو، وتكسد القَمَر، وترش تخبِّ

من  كالساحر  الكستناء  حّبات   
ُ

طِلق
ُ
ت بالعطور. 

الطرف المكسور للمزمار. تهدهد الصمَت على 
قة، ملتحيًا بضع لحظاٍت من  يدَك كغيمٍة متعرِّ

ضحكات األطفال. 
َم��ن ي���راَك تفاجئ ال��وج��ل ب��زح��ٍف ط��وي��ٍل فوق 
ندف البراءة، يؤمن أنه شتاٌء ال يضاهيه شتاء! 
ي���وّد لو  العمر بلهب األج����راس  ي���راَك تلفح  َم��ن 

يبني بيته تحت قّبعة الحنين! 
غريقًا تتشّبث باألرق غير هّياٍب من المستتر 
النوم من نعسي  أه��داب  التصفيق، تسرق  في 
فتقبض يداَي على الشرشف المسحوب بقّوة: 
 مرتعًا للخمول، أن أكبر في مدٍن 

ّ
أري��د أن أظ��ل

 قديمة 
ٌ
رني لوثة

ّ
صلبة كالفوالذ، هناك ال تذك

على  التمتمة  أه��وى  ال  فأنا  ال��س��ع��ادة،  بشاهدة 
ش الوقت للمشاعر. القبور وال أجيِّ

كمجانين  ل��ك��ّن��ن��ي  أح����د،  مجيئي  ي��ط��ل��ْب  ل��م 
المدن أص��ل بال دع��وة، أداع��ب الضوء النعسان 
بال  كالفصول  الطمأنينة  ��ر  وأس��يِّ المهجة،  ف��ي 
 ،

ً
ال��س��وق، وال أتقن تجارة أول��ْد في  لم  عجالت. 

ف روح العالم، وال حاجة لنرى النصل 
ّ
 تعل

ٌ
قسوة

د، كي نعرف كيف نتحاشى الوحش: 
ّ
كي نتأك

البراري ال  الموَت في  هل كان يجب أن نعيش 
القتل في القصور؟! الوهج الذي رأيُتُه ذات يوٍم 
 أورثْت أمراضها الذهبّية. 

ُ
تالشى تباعًا، والحياة

ُت في المشهد، 
ْ
ق

َّ
بدا هاربًا من بندقّية ما. دق

���ُه ت��م��ت��ل��ئ ب��ال��ح��ك��اي��ا ال��ن��ازف��ة 
ُ
ول���م أج���ده���ا. ص���ّرت

ُه مهما طال لن يبلغ رأس السنة. نسيُه 
ُ
وطريق

ل،  المؤجَّ الفولكلور  ��رُه 
ّ
ت��ذك العام،  ه��ذا  الصغار 

��ل ف��وق 
ّ
 ف��اخ��ت��ن��ق. ت��س��ل

ً
 ذك���ري���اِت���ِه ع���ن���وة

َ
�����ل

َ
دخ

الميت ألْدَم��ْت��ه.  األم���ل  ل��و مشى عليها  أش����واٍك 

أشار  فرحًا.  القديمة شهقْت  الحارة  رأت��ه  حين 
ب��إص��ب��ع��ه أن اص��م��ت��ي ك��ي��ال ي��ط��ردن��ي األه���ل���ون. 
 
ً
 على ال��ح��ائ��ط ف��م��اءْت. ك��ذب كذبة

ً
��ة

ّ
رس��م ق��ط

ٍة 
ّ

بيضاء ص���ارْت ك��وَخ الجميع. )ع��ن س��ت��رٍة محال
 مخضرمة كجذوة 

َ
طة وحدائق

ّ
باليعاسيب المرق

النجوم(. وقبل أن ُيفتضح أمره غادر دروب الثلج 
السطوح  ف��وق  يتدحرج  س��ك��ران  لحن  ي،  المغنِّ
 بأخيلة الشاي وأصابع فجٍر تعزف 

ً
نة أشواقًا ملوَّ

على قلب الفجر. لم يترك ذكرى أشّد إيالمًا من 
، ولم يلتِق 

ً
، وأغلق ثغرة

ً
شتاٍء ناقص. فتح ثغرة

بنفسه البتة. كانت دمى الفرو تغازل المصابيَح 
 األطفال 

َ
الدمثة. كانت السّياراُت الصغيرة رحلة

األمنيات،  زّي��ن شعر  بالغار  ت��ب��دأ.  ال  ف��ي حفلٍة 
وأناَر بالرمز شجيرات الميالد ولم َيصُح أحد.

د  ��ي مجرَّ
ّ
أن ��وا  ظ��نُّ أن���زف.  اللغات كنُت  بجميع 

هوني  اب��ت��س��ام��ٍة ع��اب��رة ع��ل��ى م��ب��س��م ال���ف���راغ. شبَّ
المجاز،  ي  عنِّ نزعوا  أريكة.  بلمسٍة ضامرة خلف 
 على 

ً
 ال��م��ف��ت��وح م��غ��ل��ق��ة

ّ
وك���ان���ت م���وج���ات ال���ب���ث

ضجيجها. 
��اق ال��ق��ادم��ي��ن، ل���ِك���ْن لي 

ّ
ل��س��ُت ِم�����دادًا ل��ل��ع��ش

غاُت عشبة. لم أبْع ثوبي لُيغَزل منه سّجاد  مسوِّ
أع��ج��م��ي ف���اخ���ر، ول���م أم��ت��ل��ْك ش��ب��رًا واح�����دًا خ���ارج 
لنوارسي،  قرائن  ليسوا  األعياد  في  َم��ْن  األثير. 
 زنابقي عن 

ْ
ف

ّ
وعلى تجاعيد هذه األرض لم تتوق

االنزياح. تفّر الفراشات من دموعي، ووحدي أمأ 
 
ُ
عَجُن السياط

ُ
العيون بالينابيع الحّية. بمسامي ت

م  أق��دِّ راه، 
ُ
ذ ال��م��وُت  بي  يبلغ  وعندما  والمنافي، 

باإلعالنات  ى 
َّ
المغط كالسور  لنفسي.  الهدايا 

ج  روِّ
ُ
أ لكّنني  أج��م��ل،  العالم  يصيَر  أن  ��ع 

ّ
أت��وق ال 

على صفحات الروزنامة بضَع رواياٍت عن غٍد قد 

يؤّسسه الشعراء، عن عسٍل ماهر وصنوبٍر أليف، 
الزنبرك،  من  رغبتي  تحّرر  بينيلوب غامضة  عن 
تعيد لصق األمواج بأصابعي، وعندما أغرق في 
أن  إّي����اِك  مستغيثًا:  أص���رخ  الهائمتين  عينيها 

 حول عنقي. 
ّ

ري خيط الهوى الملتف تقصِّ
تضحك وتضحك 

ى وحيدًا 
ّ
 خوفي يتدل

ً
تاركة

من 
مشنقة 
االنتظار.

ه��ل نحن ن��ّك��ارون، أم أوط��ان��ن��ا س��ادّي��ة؟ أم أن 
أوط��ان��ن��ا واآلل��ه��ة ال��س��ادي��ة، وال��ع��ال��م المتمّدن، 

كلهم يسرفون في اختبارنا؟
¶¶¶  

س���م���ران، ي���رّن اس��م��ه ف��ي ال��ب��ال كموسيقى 
شجّية.

سمران عراقّي، أودع بعض أحبابه تحت ثرى 
بغداد، وفّر بالناجين عبر الدرب الصحراوي من 
"أرض السواد" إلى عّمان، إلى بيٍت متهتٍك على 
أطرافها، وصار يمشي مرتين في األسبوع إلى 

شغله قرب دّوار الحسين.
ضّمة  الوقت بقطِف  يبّدد  طويل...  طريقه 
فت 

ّ
زهوٍر برّية في الربيع، أو بجمع أغصاٍن تجف

وحدها على مهٍل تحت شمس الصيف، يهديها 
طمئنه أن 

ُ
 وجهها لوروده، وت

ّ
إلى حميدة، يبش

  .
ّ

أوجاعها اليوم أقل
��ف ب��ي��ت��ه��ا ب���ح���رص ص���ب���ّي���ٍة ق���د ي���زوره���ا 

ّ
ي��ن��ظ

حبيب، وبهوس امرأٍة تخشى نميمة الجارات عن 
لها، يشتري طلباتها  النظافة، يطبخ  فضائل 
ب أدويتها قرب سريرها 

ّ
من السوبرماركت، يرت

للضغط  ال��ص��ب��اح  ح��ب��وب  أوص����اه طبيبها:  كما 
وال���س���ّك���ري، وح���ب���وب ال��م��س��اء ل��ت��س��ه��ي��ل عمل 
الكلية الوحيدة. ثم، بلياقة األريستوقراطيين، 
يعود سمران إلى مسكنه في العشوائيات وفي 

جيبه بضعة دنانير.
بيت صديقتي  مرتين في  صادفُت سمران 
م��ّرة،  خمسين  ربما  تناديه  وسمعتها  حميدة، 
وف��ي كل م��ّرة  كان وق��ع اسمه يعيد إل��ى البال 

أغنية من روسيا القديمة.
ل��ل��دول أم�����راٌض ك��م��ا أم����راض ال��ب��ش��ر. روس��ي��ا 
ال��ع��ج��وز  ال���غ���رب  أب��ه��ة  إل����ى   في توقها 

ٌ
م��ري��ض��ة

 في حنينها إلى الشرق المثير، 
ٌ
والسئم، ومريضة

 ل��ح��ك��اي��ات أل���ف ليلٍة 
ٌ
ال��ش��رق ال��ح��ال��م، وع��اش��ق��ة

وليلة، تعيد إنتاجها في أفالم غنائيٍة لأطفال 

باللغة الروسية واأللحان الغربية. يعتلي الشاطر 
بغداد،  ف��وق قباب  ال��ري��ح، يطير  حسن بساط 

فوق رافديها ونخيلها، ويغني:
فسيو سبوكوينو سبوكوينو  باغدادي  "ف 

سبوكوينو..."
تقول األغنية الروسية: "في بغداد كل شيء 
هادئ، في بغداد سكون، سكون، سكون...".

لماذا إذًا يجحد سمران بسكون بغداد؟
تكذب األغنية. كانت بغداد تحترق. وكنُت 
أزور ع���م���ان، وك���ان���ت ع���ّم���ان س���اك���ن���ة، وق��ال��ت 
ل��ي ح��م��ي��دة ب��ع��د خ����روج س���م���ران: "ال��ل��ه يحميه 
ه��ال��رّج��ال. ي��ف��ّك��ر بعقل ح��ك��ي��م، وي��ع��م��ل بقوة 

 كسنونو".
ٌ

حصان، وقلبه رقيق
أضافت حميدة بعد صفنة: "سمران يحمل 

شهادة دكتوراه في علوم الفيزياء".
يكونوا  ل��م  العراقيين  "لكن  صفنتين:  بعد 
يومًا أوفياء لوطنهم. ربما ك��ان عليه أن يبقى 
ويبقوا  يعقلوا  أن  العراقيين  على  ك��ان  هناك. 

هناك".
 
ً
 تمامًا. هي فلسطينّية

ً
حميدة ليست أردنية

فلسطين"  لتحرير  الشعبية  "ال��ج��ب��ه��ة  وه��ب��ْت 
عمرها وإحدى كليتيها، ونالت جواز سفر أردنّيًا 

ل الجبهة إيجاره.
ّ
وبيتًا متواضعًا تتكف

¶¶¶

مارلين من لبنان. كنا صديقتين في المغترب 
كما حقًا "سوا ربينا"، وكان لهب الحرب األهلية 
في لبنان يشهب دمعًا في عيني مارلين وخلف 
ضلوعها. كانت تكتئب أول كل صيف، حين 
يثقل شوقها إلى قضاء اإلج��ازة السنوية قرب 
 أو الطريق إليه 

ٌ
بحر بيروت، ومطار بيروت مغلق

م����زروٌع ب��ح��واج��ز ال��ط��وائ��ف ال���ع���دّوة؛ وال وص��ول 
إليهم إال عبر مطار دمشق. سيبالغ الحراس في 
هَضم 

ُ
إذاللها قبل ختم جواز سفرها بتحّية ال ت

وا عنا عجقتولنا المطار". مارلين 
ّ
نسى: "حل

ُ
وال ت

به،  أشعر  م��ا  الغضب  "ليس  ل��ي:  كانت تقول 
إنه الهوان! لماذا نحن بالذات؟ هذا مطار عبوٍر 
لكل الناس، أو يظنون أننا ال ندفع سعر تذكرة 
ال��ط��ائ��رة". م��ارل��ي��ن وأه��ل��ه��ا ك��ان��وا ي��س��ع��ون كل 
معظم  وترفضهم  ث��ال��ث،  بلٍد  ف��ي  قاء 

ّ
لل صيٍف 

ال���ب���الد ألن ج��م��ي��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ف���ي ت��ل��ك األي���ام 
السود كانوا "إرهابيين" يخدشون حياء العالم 

المتمدن.
¶¶¶

الفلسطينّي  اللجوء  جيل  ع��ن  كثيرًا  كتبوا 
األول، ق��ال��وا: "ب��اع��وا أرض��ه��م ل��ل��ي��ه��ود". ق��ال��وا: 

"لماذا لم يصمدوا في أرضهم؟".
وقالوا بعد نكسة حزيران: "اآلن سيقعدون 
على قلوب الناس في بيروت وفي عّمان وفي 
دمشق". ورّوج بعض رجال الدين في سائر بالد 
يقترفون  ناموس،  بال  "الفلسطينيون  الشام: 
أال ترون  الخير،  ق��ول: صباح  بيسٍر مثل  الكفر 

كيف يعاقبهم الرحمن بالشتات".
من  والثالث  الثاني  الجيالن  بهم  يلحق  اآلن 
فلسطينيي سوريا. فبعدما اجترعوا منغصاتهم 
األليمة على مضض، وظنوا أنفسهم نفدوا من 
م��رض اللجوء األول وص���اروا ف��ي ع���داد النسيج 
الثاني من  ي��ف��ّرون اآلن ف��ي نزوحهم  ال��س��ورّي، 
مثل  تمامًا  اللجوء،  أع��راض  وتعاودهم  س��وري��ا، 
فوهم" بعد 1948 و1967 في بؤس 

ّ
الذين "خل

المخيمات على ضفاف المدن.
¶¶¶

 كتبُت على صفحتي:
ً
مّرة

يا بالد الله السعيدة والعامرة؛ لو تعرفين ما 
أجمل سوريا. 

 منها 
ُ

، وك��ت��ب ل���ي س���م���ران: وأج���م���ل
ٌ
ل��ح��ظ��ة

العراق.
وك���ت���ب���ت ب���ي���س���ان: م���ن���ف���اي أخ����ض����ر ح��ت��ى 

التخمة، وأجوع شوقًا إلى البرتقال.
وكتبت لي مارلين من حديقٍة على ضفاف 

السين: لبنان يا قطعة سما.
...

متى تصّدق هذي األوطان أننا نحبها؟

ي دروب الثلج املغنِّ

متى تصّدق هذي األوطان أننا نحبها؟

مازن أكثم سليمان

شعر

نجاة عبد الصمد

نص

83 ســـنـة

صوت 1
لم َيْنَعني أحٌد

أنا النّحاُت نّحاُت السحائب. 
مات مغدورًا وفي يده الغضينة 

دٍة 
ْ
ُه من رياٍح ِصل

َّ
ِمْنَحٌت ما، كان َسل

َكْم أجاَد 
َ
ًمصهورٍة بجراحه. ول

، للهاربين الهائمين، وثيرة
ً
ة أِسرَّ

وزوارق.
لم يكترث للبرق

لم ينحْت رؤوسًا للطغاة وأذرعًا بيضاْء.    

صوت 2

لم َيْنَعني أحٌد
أنا الَبّواُب َبّواُب الحديقِة 

في جناِح فراشٍة.

صوت 3

ُلم َيْنَعني أحٌد
أنا تلك الفراشة
ُواحترقُت هناك

ُم الموصول
َّ
 – السل

ُ
واحترق الرحيق

.
ْ

ق
َ
ما بين السماء وكائناٍت من أل

صوت 4

 البيِت 
ُ
ُأنا قطة

 والصغيرة
ُ
الشقية

سافرْت، كالحلم، والبيت األليف.

صوت 5

وإنني الديُك الذي

كم كان يزقو
مات فيما كان يعلن لأحبة فجَرهم.

صوت 6

ساعي البريد - بريِد موتاكم، أنا. 
ولقد سقطُت، هناك، عن دّراجٍة نورّيٍة

  
ُ

 دوالُبها الخلفيُّ يلهث
ْ

لّما َيَزل
 إلى قمْر.

َ
واألماميُّ استحال

لم َيْنَعني أحٌد
وضاعت في الطريق 

 األحباِب. 
ُ

رسائل

صوت 7

ال...
ًلم َيْنَعني أحٌد - أنا األمواُج 

تهرُب من جنون البحر الجئة
 عند أولى خطوٍة في اليابسْه.   

ُ
وتسقط

، قالت: 
ٌ
ُأنا موجة

 ما تمّنْتُه الضحية
ُ

ق
ّ
أحق

في ثوانيها األخيرة. 
 الذي 

ّ
واندفعُت بها إلى الشط

ال ينتمي للبحر أو لليابسْه
وسقطُت قرَب مويجٍة، لكن 

وصلُت
قت روُح الضحّية عاليًا

ّ
وصف

خلف الغيوِم.

صوت 8

 أغصاٍن 
ُ

 – ظالل
ُ

أنا الظالل
مِة الثقوِب.  ناياٍت ُمَردَّ

َ
 ك

ٌ
مبعثرة

 َمن رحلوا سريعًا 
ُ

 – ظالل
ُ

أنا الظالل
عن غدي.

صوت 9

لم َيْنَعني أحٌد
 الذي

ُ
أنا الطفل

، على َمَهٍل.
ٌ
حلمْت به امرأة

 النوروز.
َ
تزّيْت بالربيع عشّية

من يدري 
استعارْت، ربما، فستاَن جارِتها الفولكلوري

ها.  نا ونحبُّ
ُ
وانتعلْت حذاًء مستعارًا ربما. عادات

 الخضراُء والحمراُء 
ُ
المرأة

والصفراُء والبيضاُء 
 كالريح، طارْت 

ً
ثم، رشيقة
خارَج المرآِة

...
 الحمراَء

َ
 الكردية

َ
، المرأة

ً
صارْت، فجأة

واحترقْت كمثل فراشٍة.

صوت 10

لم َيْنَعني أحٌد
.  عليَّ

ُّ
 أسمائي تدل

ُّ
وكانت كل

آِه... 
أنا الجنيُن ال� مات 

في الجسد الذي أمسى كقبٍر ما.

صوت 11

ُه السّريُّ 
ُ
وإني حبل

مقطوعًا كغصن يابس.
لم َيْنَعني أحٌد كذلك

أيها الموتى.

صوت جماعي:

وداعًا
 .

ْ
 من ورق

ً
يا حياة

* شاعر سوري

مكاشفات موتى مجهولين
أمير الحسين*

شعر

رسم ليوسف عبدلكي.


