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العالم

العالم
◄ وفيات ►

مقالة

انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة وفيقة أحمد سلطاني
زوجة الحاج محمد محمد الحاج
ولدها علي زوجته غادة النويري
بـنــاتـهــا م ـنــى ال ـح ــاج وه ـب ــه زوج ــة
ج ـه ــاد ش ـه ــاب وأمـ ـ ــل زوجـ ـ ــة نـبـيــل
البيطار
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا ال ـ ـحـ ــاج عـ ـب ــد ال ـح ـف ـيــظ
واملرحوم توفيق سلطاني
شقيقتها املرحومة زينب سلطاني
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي الـ ـث ــاث ــاء
واألربعاء  22و 23أيار  2018للرجال
وال ـن ـســاء مــن الـســاعــة الـثــانـيــة بعد
ال ـظ ـهــر ح ـتــى ال ـس ــادس ــة والـنـصــف
ـاء فــي ف ـنــدق روت ــان ــا جفينور،
م ـسـ ً
الوردية.
اآلس ـ ـف ـ ــون آل سـ ـلـ ـط ــان ــي ،ال ـ ـحـ ــاج،
ش ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــاب ،ب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــار ،الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي ـ ـ ــري
وأنسباؤهم.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ُ
صفحات (فرنسية) لن تطوى

االستعمار صنو العبودية
في  21أيار /ماي ،2001
اعتمدت فرنسا قانونًا ّ
«يعتبر االتجار بالبشر والرق
جريمة ّ
ّ
اإلنسانية»
ضد
ُ(يسمى قانون توبيرا) .في
الحين ،أثار هذا ّ
التوجه لكسر
الصمت القائم منذ 1848
احتجاجًا وسط تيارات الرأي
ّ
اليمينية المعارضة لـ«فعل
ّ
التندم»
ّ
لينا كنوش
بعد ذلك التاريخ بسبعة عشر عامًا ،ال
تزال قوانني «الذاكرة» بعبارة منتقديها
الـ ــذيـ ــن ي ـس ـت ـخــدمــون ـهــا لـ ــإشـ ــارة إل ــى
ن ـص ــوص ت ـشــري ـعـ ّـيــة ج ــرى اع ـت ـمــادهــا
بـ ــن  1990و 2005وي ـس ـت ـن ـكــرون ـهــا
ّ
تذكارية»،
باعتبارها تأسيسًا لـ«عقيدة
تثير النقاش في فرنسا حول الرهانات
األي ــدي ــول ــوج ـ ّـي ــة وآث ـ ــاره ـ ــا ال ـس ـيــاسـ ّـيــة
ُ
وت ّ
قسم «املؤرخني» الذين ال يزال بعض
ّ
ّ
أيديولوجية
بخلفيات
املتسلحني منهم
غـ ـي ــر م ـع ـل ـن ــة يـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون ب ـ ـضـ ــراوة
«ديكتاتورية الذاكرة التي ُت ّ
ّ
هدد التاريخ»
(مقابلة بيار نورا مع جريدة لوفيغارو
بتاريخ  16شباط /فيفري .)2018
وفـ ـق ــا ل ـ ـهـ ــؤالء امل ـ ــؤرخ ـ ــن امل ـن ــاه ـض ــن
ّ
ّ
بالعبودية واالتجار
القانوني
لالعتراف
ب ــال ـع ـب ـي ــد ب ــوص ـف ـه ـم ــا «ج ــريـ ـم ــة ض ــدّ
ّ
اإلنسانية» ،يبحث «قانون توبيرا» عن
إرضـ ـ ــاء الـ ــذاكـ ــرات ال ـج ــري ـح ــة ،ل ـكــن مع
ّ
الفردية ،فهو يقف
االبقاء على الذاكرات
ّ
ّ
ضد املشروع التاريخي .في ضوء هذا
النقدُ ،ي ّ
ّ
سياسي
وجه االتهام إلى سلوك
في الجزائر ،كان ي ـل ــن خ ـ ــال االعـ ـ ـت ـ ــراض ع ـل ــى ال ــرواي ــة
ماكرون قد
ّ
ّ
الهوياتية
الوطنية ،أمام صعود املطالبات
تبنى ّالنغمة
ّ
ويلعب لعبة الطائفية.
المفضلة
ً
للطبقة
ب ــا شـ ـ ّـك ،ك ــان «ق ــان ــون ت ــوب ـي ــرا» فـعــا
ّ
السياسية
ّ
ّ
ّ
ّ
سياسيًا يحمل رمزية قوية على طريق
الفرنسيةّ ،
ّ
ّ
التاريخية،
الحتمي بالجرائم
مطالبًا بـ«طي االعـتــراف
الصفحة»
(أرشيف)
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ّ
إذ كما ُيــذكــر فــي هــذه املقابلة الباحث
ّ
ّ
أوليفي لوكور غراند ميزون،
السياسي
املتخصص في مسائل مرتبطة بالتاريخ
االس ـت ـع ـم ـ ّ
ـاري« ،كـ ــان ال ـق ــانــون األس ــود
املعتمد في  ،1685الــذي تمت صياغته
زمن كولبرت ،وزير لويس الرابع عشر،
ّ
للعبودية ،ويعتبر
ّأول تشريع أوروب ـ ّـي
ّ
ّ
تصنيفها جريمة ضــد اإلنـســانــيــة من
قبل القانون اآلنف الذكر تقدمًا ملحوظًا،
ح ـتــى وإن ّ اخ ـت ـفــت اإلصـ ــاحـ ــات الـتــي
ّ
البرملانية
كانت متوقعة أثناء النقاشات
ّ
ّ
األغلبية االشتراكية في
بسبب معارضة
ذلك الوقت».
ّ
ف ــي األث ـ ـنـ ــاء ،ال ي ـمــثــل م ـس ــار اع ـت ــراف
امل ـشـ ّـرع الـفــرنـسـ ّـي بـجــرائــم املــاضــي من
خ ــال إن ـش ــاء تــداب ـيــر ت ــذك ـ ّ
ـاري ــة ســوى
تــرمـيــم لـلـنـظــام ال ــرم ـ ّ
ـزي ،ل ـكـ ّـن األمـ ــر ال
يقتصر عـلــى ذل ــك ،فـقــد سـمــح اعـتـمــاد
قانون  23شباط /فيفري  2005املسمى
«ق ـ ــان ـ ــون م ــاك ــاشـ ـي ــرا» ب ــال ـف ـص ــل بــن
ّ
العبودية وامل ـشــروع االسـتـعـمـ ّ
ـاري الــذي
ّ ُ ّ
ينظر إليه في جوانبه اإليجابية .ويذكر
م ــؤل ــف «إم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة ع ـل ـمــاء ال ـصـ ّـحــة:
ال ـع ـي ــش ف ــي امل ـس ـت ـع ـم ــرات» (ب ــاري ــس،
ف ــاي ــار ،)2014 ،بـ ـ ّ
ـأن ال ـق ــان ــون األخ ـيــر
«أسـ ـ ــس ل ـت ــأوي ــل رسـ ـم ـ ّـي لــاس ـت ـع ـمــار
ً
ّ
ّ
ضمنيًا
الفرنسي بوصفه عمال ُيفهم
ّ
ّ
بــأنــه إيـجــابــي ،لــم يتم إلـغــاؤه حتى اآلن،
وفرنسا هي ّ
ّ
االستعمارية السابقة
القوة
ّ
الــوحـيــدة الـتــي تـنـخــرط فــي هــذا الـتــوجــه
ّ
ّ
والتبريري».
التحريفي
ُي ـ ـعـ ـ ُّـد إل ـ ـغـ ــاء قـ ــانـ ــون ي ـح ـت ـفــي ب ــال ــدور
ّ
اإليجابي املــزعــوم لالستعمار من دون
ّ
سياسيًا
املـ ّـس بــ«قــانــون توبيرا» ق ــرارًا
يدين االستعمار بــاإلجـمــاع .وقــد جرى
تـلـخـيــص ه ــذا امل ـش ـكــل ف ــي عــري ـضــة 2
كانون األول /ديسمبر  2005التي ّتحمل
ّ
«الحرية للتاريخ» ،والتي وقعتها
عنوان
ّ
فــي ال ـبــدء  19شخصية تـطــالــب بإلغاء
م ــا يـسـمــى ق ــوان ــن «ال ــذاك ــرة» وخـ ّ
ـاصــة
قانوني  21أيار /ماي  2001و 23شباط/
فيفري  .2005تبرير هذا الطلب مذكور
بوضوح في كتاب «عندما تمتزج الدولة
بالتاريخ» (باريس ،ستوك ،)2006 ،الذي
ّ
الحرية للتاريخ»
ألفه رئيس «مؤسسة

رينيه ريمون مع فرانسوا أزوفي .ويؤكد
الكاتبان ّأن «هــذيــن النصني متناظران
ومتضامنان .ال يهتم ّ
األول إال بالجوانب
ّ
الـسـلـبـ ّـيــة ،ويــركــز الـثــانــي عـلــى الـجــوانــب
ّ
ّ
اإليجابية .لهذا السبب ،أظن أنه يجب أن
يكون لهما املصير نفسه :إلغاء أحدهما
ّ
سياسيًا بحتًا ،مع
فقط سيكون خيارًا
االستعمار أو ّ
ضده».
إدان ـ ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـبـ ـ ّ
ُ
ـوديـ ــة مـ ــن دون مـ ـس ــاءل ــة
ّ
تاريخي
االستعمار ،تكشف عن تأويل
«ض ـ ـ ّ
ـروري» لـبـنــاء روايـ ــة وط ـنـ ّـيــة تمنح
ـاري دورًا إيـجــابــيــاّ
امل ـش ــروع االس ـت ـع ـمـ ّ
يـلـغــي ال ـع ـنــف امل ـن ـه ـجـ ّـي وأثـ ــر الـصــدمــة
فـ ــي امل ـج ـت ـم ـع ــات امل ـس ـت ـع ـم ــرة .وي ـن ــزع
ه ــذا الـسـلــوك امل ـت ـضــارب فــي مــا يتعلق
ب ــال ـع ـب ـ ّ
ـوديــة واالس ـت ـع ـم ــار إلـ ــى تغييب
االرتـ ـب ــاط الــوث ـيــق بـيـنـهـمــا .ف ــي حــديــث
خ ـ ـ ـ ــاص ،يـ ــذهـ ــب ت ـح ـل ـي ــل فـ ــران ـ ـسـ ــواز
ف ـي ــرج ـي ــس ،امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ال ـع ـلــوم
ّ
السياسية والــرئـيـســة السابقة لـ«لجنة

فيرجيسّ :الفصل بين
ّ
العبودية ثم االستعمار،
ُيخفي عناصر كثيرة
ذاكـ ــرة االس ـت ـع ـمــار وت ــاري ـخ ــه» ،إل ــى ّأن
ال ـف ـصــل ب ــن املــرح ـل ـتــن (ال ـع ـب ـ ّ
ـودي ــة ثـ ّـم
االستعمار) ُيخفي عناصر كثيرة.
«العقيدة التي أسست الفصل بني الحقب
ّ
الـتــاريـخـ ّـيــة الـكـبــرى :عـبـ ّ
إقطاعية،
ـوديــة،
ّ
رأسمالية ،تعتقد ّ
ّ
ّ
بتقدم حتمي وخطي
ّ
نحو األفـضــل ،أي (نـحــو) حــريــة الـفــرد،
ّ
وتـخـفــي حقيقة أن ــه يـمـكــن للكثير من
هذه األنظمة أن تتعايش .الفكرة القائلة
بـ ّ
ّ
ّ
اقتصادي متخلف
العبودية نظام
ـأن
تـ ّـمــت أي ـضــا مـســاءلـتـهــا (إريـ ــك ولـيــامــز
ف ــي ك ـتــابــه ال ـكــاس ـي ـكـ ّـي «الــرأس ـمــالـ ّـيــة
ً
وال ـع ـب ـ ّ
ـودي ــة» ( )2000أو م ـث ــا أع ـمــال
م ــارك ــوس ريــدك ـلــر أو سـفــن بـيـكــرت).

ّ
العبودية بالفعل تغيير مسارات
أدخلت
اإلن ـتــاج وتبسيط مهماته (ان ـظــر كيف
كانت تعمل املطاحن) ،اإلنتاج على نطاق
السكر)
واس ــع (الـتـبــغ ،الـقـطــن ،الـقـهــوة،
ّ
وأنـظـمــة تــوزيــع واس ـع ــة .فــي مــا يتعلق
بــالـعـبـ ّ
ـوديــة ،يتحدث سفني ّ بيكرت عن
ّ
ّ
«رأس ـم ــال ــي ــة حـ ــرب» ذل ــك ألنـ ـه ــا تعتمد
على حرب الغزو (أسر ماليني األفارقة
على ّ
مر الـقــرون) ،والحروب بني القوى،
ّ
وتـ ّ
ـوســع الـعـبــوديــة ،وامل ـص ــادرة العنيفة
ل ــأرض وال ـع ـمــل .ويـمـكــن ال ـقــول أيضًا
ّإن ال ـع ـبـ ّ
ـوديــة تـسـتـنــد إل ــى االسـتـعـمــار:
اس ـت ـع ـم ــار األراضـ ـ ـ ــي والـ ـشـ ـع ــوب ال ـتــي
عاشت في األميركتني والكاريبي (في
ّ
الهندي ،كانت أكبر مستعمرتني
املحيط
ّ
ت ـقــومــان ع ـلــى ال ـع ـب ــودي ــة ،أي جــزيــرتــي
موريس وال ريونيون غير آهلتني)».
وف ـقــا ل ـل ـمــؤرخــة ،م ــن األف ـض ــل الـحــديــث
عــن االسـتـعـمــار االس ـت ـع ـبـ ّ
ـادي وم ــا بعد
االس ـت ـع ـبـ ّ
ـادي ،وتحليل نـقــاط الـتــواصــل
ّ
وإعــادة صياغة العبودية وكذلك طريقة
ّ
االستعماريني،
انتشار هذين الشكلني
بــالـنـسـبــة إلـ ــى فــرن ـســا أو ب ـق ـيــة ال ـقــوى
االسـتـعـمـ ّ
ـاريــة األوروب ـ ّـي ــة ،مــع األخ ــذ في
ّ
االع ـت ـب ــار ال ـع ــوام ــل امل ـح ـلــيــة ،والـتـنــافــس
بـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ،واملـ ـص ــال ــح االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة
ّ ُ ّ ّ
والعسكرية .وتذكر أنه في حالة فرنسا،
تفصل  18عامًا بني استعمار الجزائر
ّ
العبودية وتحويلها
( )1830وبني إلغاء
ّ
فرنسية (« ،)1848فكرت
إلــى مقاطعة
ّ
الفرنسية فــي هــذا الـتـحـ ّـول :ما
السلطة
هــي أش ـكــال الـعـمــل ال ـجــديــدة الـتــي يجب
فرضها؟ ما هي أشكال اإلقصاء الجديدة
مــن املــواط ـنــة ،مــن ال ـقــانــون األسـ ــود إلــى
قانون األهالي؟ ما هي أشكال التقسيم
ال ـعــرقـ ّـي ال ـج ــدي ــدة؟ ّأي ق ــوان ــن جــديــدة،
ّ
ّ
ّ
اقتصادي؟ أي
ثقافي،
اجتماعي،
تنظيم
ّ
سياسات تجريد من امللكية؟
اإلم ـ ـبـ ــراطـ ـ ّ
ـوريـ ــة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي أن ـج ــزت
ّ
ّ
التحول بني الجمهورية الثانية والثالثة،
ّ
لم تضع قــرارات الجمهورية الثانية في
م ــوض ــع تـ ـس ــاؤل ،ح ـيــث صـ ــار الـعـبـيــد
ّ
املحررون مواطنني ،وحظي الرجال بحق
ال ـت ـصــويــت ،لـكـنـهــم ظ ـلــوا ُمـسـتـعـ َـمــريــن
(كــانــت الـنـســاء مــواط ـنــات ،لـكــن لــم يكن
ّ ّ
لهن الحق في التصويت).
رغ ــم االرتـ ـب ــاط الــوث ـيــق بـيـنـهـمــا ،يـتــرك
ّ
بالعبودية فضاء إلنكار تاريخ
االعتراف
ّ
املاضي االستعماري ،وهــو أمــر يترجم
ّإم ــا عـبــر ت ـكــرار الـخـطــاب امل ــدحـ ّـي الــذي
ً
ّ
رومنسيًا بوصفه حامال
يكسيه لبوسًا
ّ
لـلـحــداثــة وقـيــم ا ّل ـت ـقــدم ،أو عـبــر تسليط
ّ
االستعماري
الضوء على تعقد الحدث
وامل ـي ــل ن ـحــو االعـ ـت ــراف بـ ـ ّ
ـأن جـ ــزءًا من
ّ
ّ
بوحشية
السياسية كــان واعيًا
الطبقة
ّ
املـ ـش ــروع ،لـكـنــه يـنـتـهــي بــال ـقــول إنـ ــه ال
يمكن اختزاله في هذا البعد .تبدو عبارة
«يـجــب طـ ّـي صفحة االسـتـعـمــار» دائمًا
اس ـت ـفـ ّ
ـزازيــة ،وهــي وفــق أولـيـفـيــه لــوك ّــور
غــرانــد مـيــزون ،جــزء مــن عناصر اللغة
ّ
السياسيون
التي ُيحركها املـســؤولــون
ّ
اليمينيون والـيـسـ ّ
ـاريــون لتعتيم املــآالت
ّ
ّ
املادية والرمزية لهذا الخطاب.
ّ
«إذا كان اليمينيون يتبنون أغلب الوقت
ّ
ّ
الفرنسي،
تبريرية لالستعمار
نسخة
صار يدافع عنها عدد من املثقفني على
غرار أالن فنكلكروت وباسكال بروكنر
وبـ ـي ــار ن ـ ـ ــورا ،م ــن ب ــن آخـ ــريـ ــنُ ،يـظـهــر
ال ـي ـس ـ ّ
ـاري ــون جـبـنــا مــده ـشــا بــرفـضـهــم
ـال وواض ــح فــي هــذا
الـحــديــث بـصــوت ع ـ
امل ــوض ــوع رغ ــم أه ـمـ ّ ٍـي ـتــهّ ،
ألن ذل ــك يـهـ ّـم

ّ
الفرنسيني الذين ّ
تعرض أجدادهم
ماليني
وآباؤهم وأقاربهم لإليقاف والتعذيب و/
أو اإلعدام من دون محاكمة خالل الحقبة
ّ
املتخصص ّ
ّ
ّ
بأن
االستعمارية»ُ .ويــذكــر
ع ــدد الـقـتـلــى ف ــي امل ـج ــازر وال ـصــراعــات
االسـتـعـمـ ّ
ـاريــة الـتــي كــانــت فرنسا جــزءًا
منها ،بني  8أيــار /ماي  1945و 19آذار/
مــارس  ،1962يقارب املليون ،وهــو رقم
ّ
الفرنسيني
أكبر بكثير من رقم الضحايا
ّ
ّ
العاملية الثانية ،الذي يقدر
خالل الحرب
بحوالى  600ألف.
رغم الحقائق الصلبة« ،تستمر فرنسا
ف ــي ال ـص ـمــت وازدراء أول ـئ ــك ال ــذي ــن تـ ّـم
استغاللهم واضطهادهم وسفك دمهم
أث ـن ــاء تــاري ـخ ـهــا االس ـت ـع ـم ـ ّ
ـاري املـمـتــد،
ّ
الفرنسيني أو األجــانــب»،
وورثـتـهــم مــن
أول ـي ـف ـيــه ل ــوك ــور غ ــران ــد مـ ـي ــزون .وعـنــد
س ــؤال ــه ع ــن ت ــراج ــع إي ـمــانــويــل مــاكــرون
الــذي ،بعدما اعتبر االستعمار «جريمة
ض ـ ّـد اإلن ـســانـ ّـيــة» ،غـ ّـيــر رأي ــه مــن خــال
ّ
ّ
السياسية
تبني النغمة املفضلة للطبقة
ُ ّ
الـفــرنـسـ ّـيــة ،أي «ط ـ ّـي الـصـفـحــة» ،يــذكــر
غ ــران ــد م ـي ــزون م ــن ال ي ــزال ــون ي ـ ّـدع ــون
ّأن الــرئـيــس الـفــرنـسـ ّـي سـيـكــون تلميذًا
للفيلسوف بــول ريـكــور ،ب ـ ّ
ـأن «عليه أن
ّ
يستلهم مما كتبه (األخ ـي ــر) :إن ــه على
طــريــق الـنـقــد الـتــاريـخـ ّـي تــاقــي الــذاكــرة
معنى العدالة .ما هي الذاكرة السعيدة إن
لم تكن أيضًا ذاكــرة منصفة؟» .ويمكن
ّ
اإلجــابــة عــن ه ــذا ال ـســؤال بــالـقــول :إنـهــا
ذاكــرة مؤملة ألولئك الذين ّتم إقصاؤهم
وت ـنــازل فــاضــح ملصلحة أيــديــولــوجـ ّـيــي
ّ
ّ
ّ
الفرنسية
الجمهورية
الوطنية ـ ـ
الرواية
ّ
الكبرى ،الذين يفضلون أسطورة فاسدة
ّ
التاريخية».
على الحقيقة
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،ت ـك ـش ــف فـ ــران ـ ـسـ ــواز
فيرجيس ّأن وراء هذه الدعوات املتكررة
ل ّ
ـ«طي صفحة املاضي» ،هناك رغبة في
إلقاء اللوم على الضحايا« :فــي الكتاب
النساء؛
الــذي صــدر العام املاضي (بيع
ّ ُ
ّ
ّ
النسوية) الذي ألفته
الرأسمالية ،الردكلة،
حول آالف عمليات اإلجهاض والتعقيم
اإلجـبـ ّ
ـاريــن في جزيرة ال ريونيون في
ّ
ستينيات هــذا الـقــرن وبــدايــة
منتصف
س ـب ـع ـي ـنـ ّـيــاتــه ،أش ـي ــر إلـ ــى ال ـ ـ ــدور ال ــذي
ق ــام ــت ب ــه ف ـك ــرة االكـ ـتـ ـظ ــاظ ال ـس ـكــانـ ّـي
ف ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ف ــي س ـي ــاق إعـ ــادة
ّ
الرأسمالية على مستوى العالم،
صياغة
ّ
والـهـيـمـنــة األم ـيــركــيــة ،وال ـح ــرب ال ـبــاردة
ّ
وع ـم ـل ـي ــات االسـ ـتـ ـق ــال .ي ـت ـمــثــل األم ــر
بالنسبة ال ــى ال ـغــرب فــي تحميل نساء
ّ
مسؤولية البؤس وضعف
العالم الثالث
التنمية .لــم يكن ذلــك بسبب ق ــرون من
ّ
ّ
واإلمبريالية ،بل
والعبودية
االستعمار
ذلك!».
عن
مسؤوالت
النساء
ُ ّ
بالنسبة الــى فيرجيس ،ال تمثل عبارة
«طـ ـ ّـي صـفـحــة ال ـت ــاري ــخ االس ـت ـع ـم ـ ّ
ـاري»
م ـج ـ ّـرد حـ ّـجــة ف ــي خــدمــة اسـتــراتـيـجـ ّـيــة
ّ
الهيمنة الـسـيــاسـ ّـيــة ،إن ـمــا تحمل أيضًا
ّ
ّ
بالتفوق« ،إنها تعني :لقد غادرنا،
شعورًا
ّ
مل ـ ــاذا ال ت ـت ـق ـب ـلــون ذل ـ ــك؟ إن ـ ــه خ ـطــأ ًكــم!
يـنـقـصـكــم ش ــيء مـ ـ ــا!» ،م ـس ـتــدركــة ّأن
«األمر يرتبط أيضًا بنا نحن ،في الجنوب
الـعــاملـ ّـي ،الحتقار هــذه الـعـبــارات ،لرفض
نـمــوذج التنمية الـغــربـ ّـي وقـيــود الهياكل
ّ
العاملية التي وضعت للحفاظ على ّ
تفوقه:
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ـ ّـي ،الـبـنــك ال ـعــاملـ ّـي،
ّ
العاملية للتجارة ،مجموعة الدول
املنظمة
الـسـبــع ،إل ــخ» .هــذه هــي رؤي ــة فــرانـســواز
فيرجيس التي تؤكد على ضرورة إطالق
قوى ومعارف مجتمعات الجنوب.
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بسم الله الرحمن الرحيم
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى إليكم
املرحوم (أبو عارف رفيق حسني بحمد
أبو الحسن)
والد النائب هادي أبو الحسن
زوجته :سميرة املصري
أبناؤه :عارف
فادي :زوجته رانيا املصري
النائب هادي :زوجته نهال املصري
ابنته :شفيقة زوجة فاروق املصري
امل ـن ـت ـقــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
السبت الواقع فيه  2018/5/19وقد
ُص ِّل َي على جثمانه في تمام الساعة
الثانية عـشــرة ظـهـرًا مــن نـهــار يوم
األح ــد الــواقــع فيه  2018/5/20في
بلدته بتخنيه  -املركز االجتماعي.
لكم من بعده طيب البقاء
تقبل التعازي في منزل الفقيد طوال
أيـ ــام األسـ ـب ــوع ،وف ــي دار الـطــائـفــة
الدرزية اليوم الثالثاء 2018/5/22
مــن الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة لغاية
مساء.
السادسة
ً
الراضون بمشيئة الله
آل أبو الحسن
آل املصري
عموم أهالي الخلوات
عموم أهالي القلعة

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
الحاج مدحت محسن عسيران
زوجته غادة حاتم حيدر
ولداه بالل زوجته عتاب سفر
ملا زوجة علوان سليمان
أشقاؤه عائلة املرحوم طلعت
عائلة املرحوم عزت
عائلة املرحوم مجدت
األستاذ رفعت وعائلته
شقيقاته املــرحــومــة مليحة زوجــة
املرحوم حامد عسيران
امل ــرح ــوم ــة فــري ـحــة زوجـ ــة امل ــرح ــوم
علي يوسف
املرحومة مليا زوجة املرحوم محمد
الفاضل رعد
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت ال ـيــوم
الثالثاء في  22أيار  2018في مركز
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي الرملة البيضاء
ق ـ ــرب م ــرك ــز أم ـ ــن الـ ــدولـ ــة مــاصــق
لشركة خطيب وعلمي مــن الساعة
الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة
مساء.
السادسة
ً
للفقيد الرحمة واملغفرة ولكم األجر
والثواب.
اآلسفون :آل عسيران ،حيدر ،سفر،
سليمان ،يوسف ،الفاضل رعد.
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أفقيا
 -1مــن مسرحيات األخــويــن رحباني – عاصمة آسيوية –  -2أشـهــر مـلــوك الــدولــة
البابلية إشتهر بشرائعه اإلدارية واإلجتماعية –  -3عائلة موسيقي إيطالي راحل
– قطع الـبــاد –  -4صــوت الــرصــاص – مــاركــة مـشــروبــات وعصائر فــواكــه  -5 -في
الشجر – رفيق الشراب – حرف نصب
الطليعة – نكران الدين حتى الكفر –  -6فيء
ّ
–  -7مدينة بوذية مقدسة عاصمة التبت – ما ُيلف عليه الغزل والخيوط أو مكان
ترمى فيه النفايات –  -8مدينة في تركمانستان هي اليوم ماري إحتلها أبو ُمسلم
الخراساني في دعوته ّ
للعباسيني – مرتفع من األرض – أنت باألجنبية –  -9أدوات
املطبخ – حرف جر –  -10شهر ميالدي

عموديًا

 -1إســم ُعــرف به قديمًا املحيط األطلسي –  -2شهر ميالدي – شركة رعاية طبية
عاملية سويسرية  -3 -من الدول العظمى في العالم – حلية كالطوق تلبسه املرأة في
زندها أو معصمها –  -4إحدى الواليات املتحدة األميركية – لحم غير مطبوخ – -5
حرف نصب – خاصم ّ
أشد الخصومة – من الفاكهة –  -6مهنة من ُيعالج املرضى
في العيادات أو املستشفيات – ماركة مفاتيح وغــاالت عاملية –  -7ضمير منفصل
ّ
وتغلب على راكبه – من تالميذ
– خالف ّأقبح وأبشع – من األزهار –  -8ثار الخيل
املسيح حل مكان يهوذا األسخريوطي بعد إنتحاره –  -9مدينة في املكسيك منتجع
سياحي عاملي –  -10جنرال إنكليزي راحل مؤسس الكشفية العاملية

أفقيا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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بـمــزيــد م ــن الـتـسـلـيــم بمشيئة الـلــه
وقضائه
وبمناسبة مرور أسبوع على وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
السيد أمني علي زين
( ابو علي )
وال ــدت ــه امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة زيـنــب
مزنر
ّ
زوجته دالل محسن
أوالده علي واحمد
بناته إيفا زوجة علي محسن ودوال
زوجة خالد صالح
أشقاؤه محمود ،أحمد وخليل
ش ـق ـي ـقــاتــه ال ـح ــاج ــة ج ـم ـيـلــة أرم ـلــة
امل ــرح ــوم مـحـســن مـحـســن ،الـحــاجــة
سـ ـ ـك ـ ــوت زوجـ ـ ـ ـ ــة مـ ـحـ ـم ــد أخ ـ ـضـ ــر،
الحاجة عفيفة زوجة إبراهيم زين،
وامل ــرح ــوم ــة س ــام ـي ــة زوجـ ـ ــة أح ـمــد
حسونة.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي ٢٣/٥/٢٠١٨
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
مساء،
بعد الظهر لغاية السادسة
ً
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء قــرب أمن
الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
اآلس ـفــون آل زي ــن ومـحـســن وعـمــوم
أهالي جبل الريحان.

مشاهير 3876

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
 -1حرب تموز – آر –  -2مونته كارلو – ّ -3
أمد – رامو –  -4راقب – الميا –  -5كنة – أين – -6
ّ
هشم – وفا – ّ -8
ّ
شم – الفار –  -9يضم – فرد – سو –  -10السعودية
ريختر – قن –  -7وا –

عموديًا
ّ
 -1حمار ّ– روسيا –  -2رومانيا – ضل –  -3بندق – شمس –  -4ت ت – بكتهم – -5
مهر – نرش – فو –  -6وكالة – مارد –  -7زاما – ّ
لدي –  -8رومانوف –  -9ال – ي ي
– فاس –  -10روالن غاروس

حل الشبكة 3875

شروط اللعبة

وال ــدة الفقيد سـهــام جميل ماضي
أرملة العميد الركن املتقاعد نايف
الكالس
ّ
ـاس
ـ
ك
ـ
ـ
ل
ا
ـان
ـ
س
ـ
ـ
غ
ـد
ـ
ي
ـ
ق
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـه
ش ـق ـي ـق ـ
ّ
وعائلته
شقيقته جــولــي زوج ــة ش ــارل عبد
الساتر وعائلتهما
الكالس
سليم
الركن
أعمامه :العميد
ّ
وعائلته
الكالس وعائلته
القاضي فريد
ّ
الكالس وعائلته
املحامي جوزف
ّ
ـاس وع ــائ ـل ـت ــه (م ــدي ــر
جـ ـ ــورج ال ـ ـكـ ـ ّ
مصرف لبنان فرع زحلة)
ـاس زوج ــة جــورج
عمته مــريــم ال ـكـ ّ
أسطفان
خـ ـ ـ ـ ــااله :ع ــائـ ـل ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم م ــاض ــي
ماضي
سالم ماضي وعائلته
خـ ــال ـ ـتـ ــاه :ب ــاسـ ـم ــة مـ ــاضـ ــي أرمـ ـل ــة
املرحوم ديب صوفان وعائلتها
جوليا ماضي أرملة املرحوم شكري
راشد وعائلتها
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
الكالس
وليد نايف ّ
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة ل ـ ــراح ـ ــة نـفـســه
الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم
الثالثاء  22أيار  2018في مطرانية
الــروم امللكيني الكاثوليك (الطبية،
طريق الشام) ،ثم ينقل جثمانه إلى
مسقط رأسه الفاكهة (بعلبك) حيث
تقام رتبة الـصــاة الساعة الرابعة
بعد الظهر في كنيسة مار جرجس،
ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ق ـب ــل الـ ـجـ ـن ــاز فــي
ابتداء من الساعة
صالون املطرانية
ً
الـحــاديــة عـشــرة قـبــل الـظـهــر ،وبعد
الدفن ويوم األربعاء  23الجاري في
منزل العائلة في الفاكهة.
ويــومــي الـخـمـيــس والـجـمـعــة  24و
 25منه في صالون مطرانية الروم
امللكيني الكاثوليك ،الطبية ،طريق
ـداء مــن الـســاعــة الـحــاديــة
الـشــام اب ـتـ ً
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة
مساء.
ً

إعداد
نعوم
مسعود
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راقصة وممثلة لبنانية ( )1974-1892سافرت الى أميركا عام  1919مع
أسرتها من لبنان وعادت لتعمل في الفن في مصر .إكتشفت عددًا كبيرًا
من الفنانني
 = 5+2+3+4+1ضد قريبة ■  = 6+7+8أطرش ■  = 11+10+9من األلوان

حل الشبكة الماضية :ادوارد سبيرس

ي ـت ـق ــدم رئـ ـي ــس وأعـ ـ ـض ـ ــاء مـجـلــس
شورى الدولة
ِّ
بأحر التعازي إلى أهل الفقيد
القاضي الدكتور محمد سهيل بوجي
وإل ــى جميع الــزمــاء بـهــذا املصاب
األليم ،ولكم من بعده طول البقاء

