م��ن أت��ع��س ح���االت ه���ذه األم��ة
أنها تجهل تاريخها .ولو عرفت
تاريخها معرفة جيدة صحيحة
الكتشفت فيه نفسا ً متف ّوقة قادرة
على التغلّب على ك ّل ما يعترض
طريقها إلى الفالح.
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�صواريخ غزة تنت�صر للقد�س ...تل �أبيب في المالجئ ...وغارات على غزة ...و� 20شهيداً

ّ
عربي ...وم�شاورات في مجل�س الأمن
اجتماع
واليوم
قلنديا...
في
ومواجهات
تنتف�ض
ة
ال�ضف
ّ
ً
ً
وميدانيا تح�سب ًّا لكل االحتماالت ...بعد �إلغاء مناورات االحتالل
�سيا�سيا
محور المقاومة م�ستنفر
السياسي
كتب المحرر
ّ
يضع مرجع ق�ي��ادي ف��ي محور المقاومة مشهد المواجهة التي
تشكل القدس عنوانها ،في دائ��رة شبيهة من حيث المناخ الشعبي
الفلسطيني والتضامن الشعبي العربي اآلخذ في االتساع ،بما جرى
خالل االنتفاضتين السابقتين ،األولى عام  1988والثانية عام ،2000
حيث ت ّم صرف رصيد األولى باتفاقات أوسلو بوهم تسوية تنتج دولة
فلسطينية ،بينما أنتجت الثانية تحرير غزة ،لكن مع فارق أول هذه
المرة وفقا ً للمرجع هو أن كيان االحتالل قد خسر خالل حروبه مع
قوى المقاومة التف ّوق الذي كان يباهي به ،بينما راكم محور المقاومة
المزيد من عناصر االقتدار والحضور ،وفارق ثان أن المواجهة تدور
وجودي
تحت عنوان القدس والمسجد األق�ص��ى ،وللعنوان موقع
ّ
وعقائدي لدى فريقي الصراع ،ما يجعل التسوية صعبة من جهة،
ّ
ويهيئ لجعل أي وق��ف للمواجهة ،تتض ّمن تجميد االستيطان في
القدس وتكريس حرمة المسجد األق�ص��ى ،انتصارا ً كبيرا ً لمحور
المقاومة ،وإنجازا ً تاريخيا ً للفلسطينيين يشبه تفاهم نيسان عام 96
الذي حققته المقاومة في لبنان ،تحت عنوان وقف استهداف المدنيين،
وأسس لتحرير جنوب لبنان.
في الوقائع نفذت قوى المقاومة في غزة تهديدها بإطالق الصواريخ
من غزة مساء أمس ،ووصلت الصواريخ الى القدس المحتلة ،وليالً إلى

إعالمي الروبوت»
«ال
ّ
د .كلود عطية*

تل أبيب ،بينما طالت صواريخ أخرى مستوطنات جدار غزة ،وأصيبت
سيارة جيب عسكرية لجيش االحتالل بصاروخ كورنيت ،بينما ق ّرر
المجلس األمني المصغر في حكومة الكيان ش ّن سلسلة غارات على
غزة ،اسفرت حتى منتصف الليل عن أكثر من عشرين شهيداً ،بينما
سجلت مئات اإلصابات بين المسجد األقصى ومدن الضفة الغربية،
التي انضمت إلى التضامن مع القدس على إيقاع إطالق صواريخ غزة،
فتدفق شباب نابلس ورام الله ومخيم األمعري نحو حاجز قلنديا الذي
شهد مواجهات بقيت مستم ّرة إلى ما بعد منتصف الليل.
على الصعيد السياسي عجزت مشاورات مجلس األمن عن التوصل
إلص��دار ب�ي��ان ،وح��اول األميركيون ت�ج��اوز ال�م�س��اواة الظالمة بين
العدواني لجيش اإلحتالل والمستوطنين ،والرد الصاروخي
التصعيد
ّ
للمقاومة ،نحو إعطاء األولوية إلدان��ة الصواريخ وتأييد ما أسموه
بحق ال��دف��اع ع��ن النفس لكيان االح �ت�لال ،أم��ا على الصعيد العربي
واإلسالمي فينعقد اليوم اجتماعان لكل من مجلس وزراء الخارجية
اإلسالمي ،ال يتوقع أن يخرجا بأكثر
العرب ،ومجلس منظمة المؤتمر
ّ
من بيان تضامني ،لتتوجه األنظار نحو محور المقاومة ،الذي أكدت
قيادات بارزة فيه أنه على حالة استنفار سياسي وميداني وجهوزية
لكل االحتماالت ،خصوصا ً بعد إلغاء مناورات جيش االحتالل ،وما
تحتمله من فرضيات الرتكاب حماقات ،تهرب من مخاطر هزيمة
(التتمة ص)6

غزة تفي بالوعد وصواريخها تنصر القدس

«القومي» �أحيا الذكرى الـ  13ل�شهداء مجزرة حلبا

بين اإلعالم واختراع األف�لام ،تقف األقالم العقائد ّية
�رس �خ��ة ف��ي النظام
ع �ن��د ح� ��دود ال �ع �ب��ارة األول � ��ى ال �م �ت� ّ
والدستور ،والشاهدة األولى على تراجع األداء الثقافي
واإلن �ت��اج المعرفي ،وال�س�ق��وط ال �م��د ّوي ل�لأخ�لاق أمام
ارتفاع قيمة األب��واق وعباراتها التخريبيّة التي تنقش
فوق مبادئ النهضة رسوما ً وأشكاالً وكلمات ومقاالت
وخطابات غايتها تشويه ال�ص��ورة المشرقة للمعرفة
والمجتمع والحياة ..وف��رض ثقافة اإللغاء بنبرة القوة
المرتهنة المتزلمة ،واتخاذ المنابر متراسا ً لبيع الكلمة
والموقف وااللتزام والعقيدة ولقرع طبول الحرب على
ك � ّل َم��ن ال يخضع وي��رك��ع ويسمع ،وكأننا أم��ام إعالم
متح ّول من نقل الحدث إلى صناعته بعد تلوينه وتشويه
حقيقته وتزييفه بما يتوافق مع استراتيجية المؤسسة
المرتهنة وأهدافها.
م��ن ه ��ذا ال�م�ن�ط�ل��ق ،ن ��رى ب ��أنّ ال �ح��ري��ة اإلع�لام �ي��ة عند
البعض ،تعيش وراء القضبان في سجن العبودية والتبعية
واالرتهان ألجندات شخصية أو حزبية أو حتى خارجية..
باتت تثبت االح�ت�لال الفكري وتع ّمق االخ�ت�لال في كافة
الميادين التي تعزز من الجهل والتخلف ،وت��زرع بذور
البغض والكراهية في طريق النهضة..
هذا اإلعالم المريض والمصاب في أخالقه هو المتسبّب
األول في ازدياد الهوة بين العقيدة وتطبيقها ،وبين المبادئ
وااللتزام بها ،وبين النظام وأداء التخريب والتهويل.

(�ص )7

(التتمة ص)5

المناورة «الإ�سرائيل ّية» الأكبر
للحرب �أم لأهداف �أخرى؟
العميد د .أمين محمد حطيط*
ُتعتبر المناورات العسكر ّية التي ُتجريها الجيوش جزءا ً
رئيسيا ً من برنامجها التدريبي لرفع جهوزيتها القتالية
والتيقن من حسن أدائها لمهامها في ظ��روف تشبه إلى
ح � ّد بعيد ظ��روف ال �ح��رب ال�ت��ي تتوقعها أو تخشاها أو
تع ّد لها ،وغالبا ً ما تكشف المناورات التي تجري تحت
رقابة ومراقبة مشدّدة الثغرات في البنية العسكرية وفي
األداء العمالني أو اللوجستي للجيش ما يفسح المجال
للمسؤولين للقيام بمعالجتها حتى ال تقع في المحظور
أثناء الحرب.
هذا في الهدف الرئيسي من المناورات ،لكن هذا ليس
ك� ّل ش��يء ،فللمناورات أه��داف أخ��رى ال يمكن االستهانة
يوجه بها رسائل
بها ،وهي تبدأ من فكرة عرض القوة التي ّ
للعدو ،مرورا ً برسائل إلى الداخل لرفع المعنويات وأشعار
المدنيين بمدى الجهوزية العسكرية لقواتهم المسلحة
وقدراتهم القتالية المركبة في الدفاع والهجوم ،وصوالً إلى
إفساح المجال أمام الصديق بالوقوف على قدرات حليفه
العسكرية ليتعامل معه على أساسها.
أردت في بداية هذا المقال أن أذكر هذه المسائل ألقول
إنّ ال �م �ن��اورات العسكرية ال�ت��ي تجريها ال�ج�ي��وش تدور
أهدافها بين التدريب واإلعداد للحرب من جهة وبين إرسال
الرسائل المتعددة للعدو والصديق والداخل من جهة أخرى،
من دون إسقاط فرضية التح ّول في األهداف أثناء المناورة
من فئة من األهداف إلى فئة أخرى إذا وجد القائد المسؤول
(التتمة ص)5

ملحمة القد�س
بشارة مرهج
إنها ملحمة تاريخية كبرى أن يواصل الشعب الفلسطيني
مقاومته الباسلة للمشروع الصهيوني في ظ ّل ظروف سيئة
ازداد سوؤها بعد دخ��ول الرئيس األميركي السابق دونالد
ترامب على الخطُ ،مصرا ً على تطبيق صفقة القرن وتركيع
ال �ق��دس وت�ح��وي��ل القضية الفلسطينية إل��ى م�ج��رد ذك��رى،
متجاهالً ت �ج � ّذر الفلسطيني ف��ي أرض ��ه وإي�م��ان��ه بعروبته
وتمسكه بحقوقه وتفانيه في الدفاع عن مقدساته واستعداده
ال��دائ��م لمقاومة المشاريع المتتالية ال�ت��ي تفرزها الدوائر
الصهيونية االستعمارية بغية تخديره وش ّل مقاومته وحمله
على االستسالم.
لقد خسر ترامب المعركة بعدما ح��اول تجويع الشعب

الفلسطيني وتفكيك األون ��روا ونقل سفارته إل��ى القدس
ورعاية ك� ّل أشكال الفساد والشوفينية في العالم ،ولكن
هذا الشعب ال��ذي رفض «مكرمات» ترامب وجابهها بقوة
وعنفوان انتظر م��ن أشقائه التفاتة كريمة فخاب ظنه إذ
اكتظت طريق التطبيع بالوافدين الذين يعتقدون أنّ العالقة
مع الكيان الصهيوني ستكون مجدية في الوقت الذي يبحث
فيه هذا الكيان عن مكاسب من هذه العالقة يعزّز من خاللها
وض�ع��ه االستراتيجي المتراجع بعد ال�ه��زائ��م المتالحقة
التي ُمني بها منذ حرب تشرين  1973وص��والً الى حرب
تموز  2006م��رورا ً بحرب التحرير في لبنان عام 2000
وانتفاضات الشعب الفلسطيني المتالحقة.
(التتمة ص)5

الم�شترك الكريم
ن�أمل من م�شتركينا الأوفياء الأعزاء الذين ت�صلهم �أعداد «البناء» يومي ًا ،والذين
ا�ستحق موعد تجديد ا�شتراكاتهم ،المبادرة الى االت�صال بالإدارة لت�سديد
اال�شتراك ،وذلك على الرقم  03/783741وات�س �أب ،والرقم 01/748920
مع فائق التقدير
�إدارة البناء

نقاط على الحروف
القد�س تفتتح اللحظة التاريخ ّية
لمواجهة القرن
ناصر قنديل
 تقع مواجهات القدس الحاليّة على فالق جيوسياسيواستراتيجي وعقائدي يجعلها خط التماس بين األرض
والسماء ،وبين التاريخ والمستقبل ،وبين الحق والباطل،
وب�ي��ن ال �ق��وة ال�ت��ي تعتاش على م��وروث�ه��ا ،وال �ق��وة التي
تستثمر على جديدها ومفاجآتها ،وبين روح مصابة
بجراح عميقة وورح متوثبة ال تعرف المستحيل ،ففهم
األح���داث ال�ج��اري��ة وت�ق��دي��ر أب �ع��اده��ا ،ورؤي ��ة مساراتها
المقبلة ،تنطلق من فهم وجود جيل فلسطيني عمره من
عمر االنتفاضة عام  ،2000اختبر كل مشاريع التفاوض،
وكل خالفات الفصائل ،ومشاريع التطبيع ،وشهد انتصار
س��وري��ة ،وتصاعد ق��وة المقاومة وم�ح��وره��ا ،وصمود
إيران وتقدّمها ،وأدرك أن القدس ال مكان حقيقي لها في
أي مشروع تفاوض ،بل إن اي عودة للتفاوض ستعني
تسليما ً فلسطينيا ً مسبقا ً بتهويد القدس ،وتهجير أهلها،
وهذا الجيل غير المنظم في الفصائل المختلفة يشكل غالبية
الشباب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع
غ��زة واألراض ��ي المحتلة ع��ام  ،48ويشترك فلسطينيو
ال�ق��دس واألراض ��ي المحتلة ع��ام  48بمصير االستثناء
من أي تفاوض أو تسوية ،كما يشتركون بتوفير الحماية
المنتظمة للمسجد األقصى منذ سنوات.
 بالمقابل ال تملك الفصائل الفلسطينية أي فرصة لتقديممشروع سياسي ينتج تهدئة مع كيان االحتالل ،الذي يعيش
أزمة وجودية ،فهو يتثبت كل يوم من تراجع قدرة الدرع،
وعجزه عن الذهاب الى حرب تعيد ترميمها ،وكان صاروخ
ديمونا كافيا ً للكشف العلني عن هشاشة القبة الحديدة،
ووفقا ً لقانون تشكل الكيان فكل ضعف في ق��وة الكيان
ينتج تشظيا ً سياسيا ً تعبر عنه حاالت الفشل المتك ّررة في
إنتاج حكومة رغم االنتخابات المبكرة المتالحقة ،لكنه ينتج
بالتوازي صعودا ً في حضور وتأثير الجماعات العقائدية،
أم��ام تراجع السياسة ،وخضوع المستويين السياسي
والعسكري لمناخ المتطرفين بالحسابات االنتخابية ،وفي
الخطاب السياسي ،فيفرض واقع الكيان المأزوم أولوية
حضور القدس ،كتحد مباشر على الفصائل الفلسطينية،
التي ل��م تقدم بمشروع إع��ادة تكوين السلطة م��ن بوابة
االنتخابات التشريعية أي سبب مقنع للفلسطينيين بجدارة
مشروعها ،الذي تعثر في النهاية عند بوابات القدس.
 على مستوى الفصيلين الكبيرين ،فتح وحماس ،حالةغليان في فتح يفرضها فشل مشروع التفاوض وعودة
التنسيق األمني مع مخابرات كيان االحتالل ،وحالة غليان
موازية في حركة حماس حيث المقدرات العسكرية التي
تنتج فائضا ً للقوة تطرح س��ؤاالً عن مبرر الصمت تجاه
أطروحة العودة للعمليات وتطلب تفسيرا ً لقبول الحصار
تحت شعار الحفاظ على التهدئة ،وتدخل القدس بشبابها
وصباياها لتفرض إيقاعها ،ف��ي مواجهة مستوطنين
توحش ،والفريقان المتقابالن في القدس ليس
في حال ّ
عندهما فرصة للتراجع ،فينجذب الكيان المحكوم بمزاعم
القوة الناتجة عن موروث صورة فائض القوة لمواجهة
يفرضها المستوطنون ،وتنجذب قوى المقاومة في غزة
التي تراكم فائض قوة طازج ،وتستند الى محور مقاومة
مقتدر يحقق التقدم ،ويفرض حضوره كالعب محوري
ف��ي اإلق�ل�ي��م ،لخيار دف��اع��ي يفرضه المقدسيون ،ومن
خلفهم ينجذب شباب الضفة واألراضي المحتلة عام .48
(التتمة ص)6
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معركة القد�س محاولة لإنهاء
ق�ضية فل�سطين نهائ ّي ًا
} د .وفيق إبراهيم
ائتالف «إسرائيل» والغرب بشقيه األوروبي واألميركي
وصمت الفاتيكان عن التدمير اليهوديّ للقدس وسكوت
العرب بشكل مريب ج��دا ً عن اقتحام المسجد األقصى
ومعظم المعالم المقدسة اإلسالمية والمسيحية لهي
من المؤشرات الكاشفة عن اتفاقات دولية وعربية على
تدمير قضية فلسطين بشكل نهائي.
ه��ذه ال��م��رة ال يكتفي التدمير االسرائيلي باحتالل
المساجد والكنائس بل يذهب ناحية ضرب القضايا
السياسية واولها بالطبع قضية فلسطين لالنتهاء منها،
وبذلك يجري استتباع مناطق القدس ال��ى فلسطين
المحتلة بما يؤدي الى سحب مساجد القدس وكنائسها
الى فلسطين المحتلة المسماة بإسرائيل الكبرى تمهيدا ً
إلنجاز المخطط الممهد له وهو الحلف العربي االسرائيلي
الذي يجب ان يضم الخليج بكامله بمشاركة مصرية
سودانية وربما شمال أفريقيّة في مواجهة سورية وإيران
والصين وروسيا.
هذه اذا ً هي المعركة الحقيقية لالجتياح االسرائيلي
التي تؤكد على عراقتها في عمق تاريخ يسبق اإلسالم
منافسا ً المسيحية ومتالعبا ً بأهمية اليهودية غير
الموجودة بشكل عميق في الميادين المقدسة للقدس.
ماذا يجري؟
شهر رمضان يمنح فلسطينيي القدس مادة قوة في
التعبير عن حضورهم الديني .فيرفعون الصلوات
واألدعية والمتابعة الدينية اليومية بما يؤدي الى تعميم
أجواء إسالمية عامة في معظم أنحائها.
فتثور رغبات المقدسيين في تعميم إسالمهم في كل
مكان تقريباً.
لكن هذه االتجاهات ال ترتدي أشكاال ً منظمة وال تذهب
ناحية السيطرة على مدينة القدس كوسيلة لإلمساك
بها وط��رد اليهود منها بقدر ما تقتصر على الصلوات
واالبتهاالت فقط.
فتبقى القدس يهودية في إطار السيطرة العسكرية
وإسالمية في إطار الهدى الديني.
وعندما ح��اول المقدسيون التقدّم قليالً من اإلط��ار
الديني الى األبعاد السياسية لقضيتهم انقض عليهم
الجيش االسرائيلي بكامل جحافله مدعوما ً بصمت عربي
خطير ج��دا ً يشجع على القضاء على قضية فلسطين
وي���ؤدي الغربان األوروب���ي واالم��ي��رك��ي للقضاء على
الجانب السياسي من القضية .ما جعل من هذه القضية
يتيمة محصورة داخل بعض أزقة القدس وال تتلقى دعما ً
من الدول العربية المجاورة وال حتى من أحياء فلسطينية
داخل فلسطين المحتلة.
يوسع الفلسطينيون من إطار حركتهم
من جهتهم لم
ّ
فأبقوها مقدسيّة ،ال تنتشر داخ��ل فلسطين المحتلة
نفسها وال تتمدد فيما تبقى من أحياء فلسطين وسط
صمت عربي يبدو اقرب الى تأييد «اسرائيل» منه الى
تأييد الفلسطينيين.
الصورة اذا ً تبدو كاآلتي تح ّرك مقدسي فلسطيني
محصور ضمن هذه الزوايا ،غياب عربي كامل وتواطؤ
مصري إسرائيلي وخليج صامت يتلهى بقضايا إقليمية
أخرى.
هناك عدة متغيرات اولها التأييد السوري اإليراني
للفلسطينيين ،ال��م��ح��دود نسبيا ً بسبب ال��ت��ط��ورات
الدولية ،االغتراب الشمال افريقي – التواطؤ المصري –
الخليجي.
قضية فلسطين إل��ى أي��ن؟ المحاولة اإلسرائيلية
المدعومة غربيا ً وعربيا ً للقضاء عليها تتواصل بعنف
شديد وسط دعم لـ»إسرائيل» بالسالح والمال واالعالم
بالمقابل هناك انتفاضات فلسطينية في لبنان وسورية
واألردن ،لكن المطلوب هو التحرك الفلسطيني األكبر
في فلسطين المحتلة حيث ينتشر ماليين الفلسطينيين
وينتظرهم األهل في األردن ولبنان.
وي��ت��ردّد أن «اس��رائ��ي��ل» تخطط لحرب على لبنان
تستهدف فيها الفلسطينيين الذين يرابطون على حدوده
الجنوبيّة.
هذا ال يعني أن حربا ً عربية – فلسطينية – إسرائيلية
هي قيد التحضير على الحدود األردنية السورية اللبنانية
والقدس وربما حدودها مع فلسطين المحتلة .لكن التوتر
يتصاعد ولن يتراجع ويبدو أن الفلسطينيين عازمون
على تصعيد قضيتهم بشكل عسكريّ م���دروس بما
ينقلها من قضية سياسيّة إعالمية الى مشروع عسكريّ
يستطيع ان يؤدي دورا ً كبيرا ً في إثارة اضطرابات تجعل
«إسرائيل» تفكر كثيرا ً قبل الهجوم على القدس ويبدو
أن قضية فلسطين ذاهبة نحو تطوير نوعي يُعيد إليها
قواتها.

خفايا
علّق مسؤول كبير على بيانات حاكم مصرف
لبنان حول منصة تنظيم سعر الصرف وإعادة
نسبة من الودائع ألصحابها بالقول «أسمع
كالمك يعجبني أشوف أفعالك أتعجب».

تركيا والطريق �إلى ال�سعودية وم�صر ...تحالفات ظرفية م�ؤقتة
} د .حسن مرهج
ال يمكن ألحد أن ينكر بأنّ هناك عالقات تاريخية وثقافية قوية تربط
بين تركيا ومصر والسعودية ،وتحديدا ً بين أنقرة والقاهرة اللتين
تحظيان بأهمية بالغة في الشرق األوسط ،وشرق البحر المتوسط،
ويع ّد هذا الرابط اليوم من أه ّم العوامل المؤثرة على العالقات بين
البلدين ،ولكن ذلك ال يعني أنّ العالقات التاريخية والثقافية تكون
فاعلة في جميع األحوال.
عندما استخدم حزب العدالة والتنمية مفهوم العثماني الجديد
الخليفة وما شابه ذلك ،قوبل بر ّد فعل سلبي من القاهرة والرياض،
ألنه من المعروف أنّ هذا الخطاب من الحكومة التركية كان يشي
بالرغبة في تصدير األيديولوجية إلى األراضي التي كانت تحكمها
اإلمبراطورية العثمانية ،حيث ال تزال لدى الرياض والقاهرة مخاوف
عميقة حول ما إذا كان من المحتمل أن يواصل حزب العدالة والتنمية
موقفه هذا.
في عمق التحركات التركية الجديدة تجاه مصر والسعودية ،مع
تأطير جزئي لإلخوان المسلمين ،يبدو أنّ أنقرة أصبحت تدرك مدى
فداحة عزلتها التي تعيشها في المنطقة ،ما جعلها تجد نفسها مضطرة
إلى مراجعة بعض سياساتها أمالً في ترميم عالقاتها مع أصدقائها
القدامى ،فال تكاد توجد دولة في المنطقة لم تشهد أنقرة معها أزمة
في الفترة الماضية ،وعليه كان من الضروري على أنقرة ،أن تبادر
بخطوات إيجابية نحو أصدقائها السابقين ،وبالفعل اتخذت الخطوة
األولى نحو السعودية من خالل إرسال رسائل سياسية إيجابية.
من ناحية أخرى ،كان إلنهاء القطيعة بين قطر من جهة والسعودية
واإلمارات ومصر من جهة أخرى ،تأثير مباشر على التخفيف من دور
تركيا التي وقفت بجانب قطر في أزمتها مع هذه ال��دول ،ولع ّل هذا
أيضا ً كان من ضمن المحفزات التي جعلت أنقرة تحاول م ّد الجسور
مع القاهرة والرياض ،في المقابل ،قامت مصر أيضا ً بخطوة إيجابية

تجاه تركيا عندما تبيّن أنها راعت حساسيات أنقرة أثناء إعالنها عن
مناقصة للبحث عن الطاقة الهيدروكربونية ،وقد ت ّم تفسير ذلك بأنّ
مصر تفتح باب التفاهم وتلطيف األجواء مع تركيا بمنطقة شرق البحر
المتوسط ،بحسب المراقبين.
وف��ي ذات التوقيت ال��ذي كانت هناك أزم��ة سياسية بين أنقرة
والقاهرة ،لكن لم تكن العالقات التجارية واالستخباراتية والعسكرية
منقطعة كلياً ،بل نعلم تماما ً أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
كان يحاول إيجاد ح ّل وسط مع مصر منذ ما يقرب من خمس سنوات،
فقد كانت الخطوة األبرز في سياق التقارب التركي المصري الجديد،
عندما لم تستخدم تركيا حق النقض ض ّد مشاركة مصر في اجتماعات
حلف شمال األطلسي ،فكانت المبادرة اإليجابية من مصر بمثابة الر ّد
على بادرة أنقرة ،ومن الواضح أنّ أنقرة هي الطرف األكثر حماسة
للتهدئة مع القاهرة.
ومن حيث المبدأ تنظر العاصمة المصرية بإيجابية إلى هذا الجسر
السياسي الجديد مع أنقرة ،والتواصل بين البلدين ،مؤشر واضح على
ذلك ،غير أنّ القاهرة تعتزم تقييم التطبيع بناء على الخطوات العملية التي
ستتخذها أنقرة ،وبك ّل تأكيد ،فإنّ القاهرة تتوقع من أنقرة أيضا ً استيفاء
الشروط التي طلبتها سابقاً ،وأه ّمها أن يوقف مسؤولو الدولة التركية
وخاصة أردوغان خطاباتهم التي تحتوي على انتقادات شديدة للرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي ،فضالً عن عدم السماح للمصريين المقيمين
في تركيا والمرتبطين بجماعة اإلخوان المسلمين بالعمل ض ّد الحكومة
المصرية ،كما أنّ الوجود العسكري التركي في ليبيا يؤرق القاهرة ،وال ب ّد
من وضع تصورات هذا التواجد ضمن رؤية القيادة المصرية.
من الواضح أنه إذا تصالحت تركيا مع مصر والسعودية ،فستكون
لهذه المصالحة إسهامات إيجابية ،في ح ّل قضايا المنطقة ،لكن ضمن
ذل��ك ،من الواضح أنه ثمة دواف��ع بعضها اقتصادي واآلخ��ر أمني،
فالمؤكد أنّ أنقرة والرياض وكذا القاهرة ،يعانون من أزمات اقتصادية
خانقة جراء التدخالت في ساحات جغرافية متعدّدة ،األمر الذي أرهق

الخازن بعد زيارته ب ّري:
لإزلة العوائق وت�أليف حكومة �إنقاذ

بري مستقبالً الخازن في عين التينة أمس

رعد� :أزمة لبنان مفتعلة
للي ذراع المقاومة لكن م�صيرها الف�شل
ّ

(حسن ابراهيم)

عرض رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري في مقر
الرئاسة الثانية في عين التينة مع عميد المجلس
العام الماروني الوزير السابق ودي��ع الخازن،
لألوضاع العا ّمة والمستجدات السياسية.
وشدّد الخازن في دردشــة مــع اإلعالميين على
وجوب «أن يُســـرع المعنـــيون بتأليف الحكومة
إلزلة العوائق كافة التي ّ
تؤخر إنجاز حــكومة تكون
قادرة على إنقاذ لبنان وعلى وقف انهيار األوضاع
المعيشية واالقتصادية والمالية ،إنجاز حكومة
تكون ق��ادرة على إع��ادة ثقة اللبنانيين بالدولة
ومؤسساتها وثقة العالم بلبنان ودوره».
ودان ال��خ��ازن بشدة «ال��م��م��ارس��ات العدوانية
التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي في القدس
والمسجد األقصى».
كما التقى الرئيس ب � ّري رئيس مجلس اإلنماء
واإلعمار نبيل الجسر.

على صعيد آخر ،تلقى الرئيس ب ّري رسالة من
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل
هنيّة شرح فيها آخر تطورات األوض��اع في مدينة
القدس المحتلة وتصاعد العدوانية «اإلسرائيلية»
وممارساتها التعسفية وآخرها ما يجري في المسجد
األقصى وحي الشيخ جراح.
وشدّد هنيّة على وجوب «أن تكون االمتان العربية
واإلس�لام��ي��ة كالبنيان ال��م��رص��وص ف��ي مواجهة
العدوانية اإلسرائيلية».
كما توجه هنية في رسالته بالتهنئة من الرئيس
بري ومن اللبنانيين لمناسبة عيد الفطر.
ولمناسبة شهر رمضان وحلول عيد الفطر أيضاً،
تلقى رئيس المجلس برقيتي تهنئة من رئيس مجلس
نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي ومن رئيس
المجلس الوطني االتحادي في دولة اإلمارات العربية
المتحدة صقر الغباش.

رعد يلقي كلمته
أ ّك��د رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد ،أنّ «ما نواجهه من أزمة في لبنان مفتعلة يُراد
منها َل ّي ذراع المقاومة ،وستنتهي إلى الفشل الذريع
وإلى إعادة الحسابات ومراجعة الخطط ،واستئناف
المفاوضات للعودة إلى االتفاقات السابقة والرضوخ
إلى إرادة أ ّمتنا في حقها في أن تكون قوية سيدة،
قادرة».
ولفت إلى أنّ األزمة التي يغرق بها لبنان ستنعكس
بظاللها تدهورا ً على صعيد القطاع الصحي ،ولذلك
يجب ترشيد اإلن��ف��اق في ك � ّل المجاالت وفتح باب
المساعدات لالستمرار في خدمة األهالي.
واعتبر رعد خالل الحفل الذي أقامته «مستشفى
الشيخ راغب حرب الجامعي» إلطالق تسمية قاعة
الشهيد مصطفى بدر الدين «ذو الفقار» على القاعة
الكبرى في المستشفى وذل��ك في الذكرى الخامسة
الستشهاده ،أنّ «ما يجمع بين الشهيد الشيخ راغب

الخليل �أطلع جنبالط على تطوّرات م�شروع قانون الدائرة الواحدة
زار أمين س ّر كتلة التنمية والتحرير النائب
أنور الخليل رئيس الحزب التقدمي االشتراكي
ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ول��ي��د ج��ن��ب�لاط ف��ي دارت���ه
بكليمنصو.
وأفاد المكتب اإلعالمي للخليل ،أنّ «الزيارة
ك��ان��ت م��ن��اس��ب��ة ت��م ف��ي��ه��ا ع���رض األوض����اع
العا ّمة والمستجدات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية .وأط��ل��ع الخليل جنبالط على
تطورات البحث في مشروع القانون االنتخابي
لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية وإنشاء
مجلس للشيوخ ،الذي تقدمت به كتلة التنمية
والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه
ب ّري.
وأكد الخليل حرص الرئيس ب ّري على إنجاز
استحقاق االنتخابات النيابية في موعدها
الدستوري وانفتاح الكتلة على البحث في
إمكانية اعتماد المحافظات كدوائر انتخابية،
وعلى استمرار التعاون مع الحزب التقدمي
االشتراكي لما فيه خير لبنان».

جنبالط والخليل في كليمنصو أمس

ن�شاطات
ـ استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر
بعبدا ،النائب إدي معلوف وعرض معه األوضاع العامة،
وحاجات منطقة المتن ،ومعاناة القطاع السياحي ال سيما
المطاعم والمؤسسات الفندقية.
ـ عرض نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في مكتبه
بالمجلس مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف،
لألوضاع العامة .كما استقبل الفرزلي السفير المصري في
لبنان ياسر علوي وجرى عرض آلخر التطورات.
ـ التقى الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري
في «بيت الوسط» السفير البلغاري بويان بيليف ،وعرض
معه للعالقات اللبنانية البلغارية.
ـ بحثت نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزيرة الدفاع في
حكومة تصريف األعمال زينة عكر في مكتبها مع النائب
جهاد الصمد األوضاع العامة ال سيما أوضاع منطقة عكار
والشمال.

االقتصاد وانعكس بشكل مباشر على التوجهات السياسية للدول
الثالث ،كما أنّ سياسات الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب ،كان
لها األثر األكبر في االستحواذ على مليارات الدوالرات من تلك الدول،
وبطرق مباشرة وغير مباشرة ،فضالً عن تداعيات فيروس كورونا
وتأثيراته االقتصادية العميقة ،ك ّل ذلك كان مدعاة إلع��ادة ترتيب
األولويات بما يتسق وتحديات المرحلة المقبلة ،خاصة أنّ الضغط
األميركي على تركيا والسعودية ومصر ،لم يعد كما كان في عهد
ترامب.
في جانب آخر ،فإنّ الملف السوري وما شهده من تجاذبات متعددة،
م ّثل حالة من الكباش السياسي والعسكري بين تركيا والسعودية ،مع
تحفظ مصري تجاه سورية والحرب عليها ،لكن كان الموقف المصري
وعلى امتداد سنوات الحرب في سورية ،مندّدا ً بالتدخالت التركية
في سورية ،واليوم بعد وضوح المشهد السوري ،وحالة التواصل
الخجولة بين دمشق والرياض وضمنا ً القاهرة ،لم َ
يبق أمام أردوغان
إال م ّد جسور التواصل مع السعودية ومصر ،بغية إيجاد مخرج له من
الساحة السورية ،وبذلك يتحقق انتصار جديد للدولة السورية ،وبك ّل
تأكيد فإنّ التقارب التركي المصري السعودي ،له انعكاسات إيجابية
على بلورة ح ّل سياسي في سورية ،مع التسليم بأنّ القيادة السورية
هي المرتكز القوي أليّ ح ّل.
ك� ّل ما سبق ،وعطفا ً على جملة المصالح بين أنقرة والقاهرة
والرياض ،المتناقضة حينا ً والمتوافقة حينا ً آخر ،سواء في سورية
أو اليمن أو ليبيا ،وغيرها من الملفات والتحديات الجديدة التي
فرضتها اإلدارة األميركية الجديدة بقيادة جو بايدن ،فإنّ ك ّل ذلك يُع ّد
من القضايا اإلشكالية المعقدة بين أنقرة والرياض والقاهرة ،وإنْ
حدثت مصالحة من نوع ما ،فبك ّل تأكيد هي مصالحة ظرفية في إطار
استراتيجي مؤقت ،خاصة أنّ وصول جو بايدن إلى البيت األبيض،
قد خلط أوراق التحالفات في المنطقة ،ويالحظ من خالل ذلك ،بأنّ
الجميع بات يبحث عن اصطفاف جديد وتحالف ب ّناء.

فهمي مجتمعا ً إلى وفد حزب الله أمس
ـ التقى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي
في مكتبه ،وفدا ً من حزب الله ض ّم النواب :حسين الحاج
حسن وإبراهيم الموسوي وعلي المقداد ومسؤول لجنة
االرتباط والتنسيق المركزية في حزب الله الحاج وفيق
صفا .وج��رى البحث في آخ��ر التطورات على الساحة
اللبنانية

حرب وبين الشهيد بدر الدين أ ّنهما رج�لان قائدان
لحركة مقاومة كانت تستقطب البعد اإلنساني في ك ّل
ما تبذله من جهد وجهاد وتضحية وبذل دماء» ،مشدّدا ً
على أنّ «ه��ذه المقاومة هي من أجل اإلنسان وهذا
المجتمع» ،مشيرا ً إلى أنّ الشهيدين بدرالدين والشيخ
راغب حرب كانا من أبناء هذه المقاومة وأبناء هذه
األرض وألنهما مفخرة رجال وعائالت هذه المنطقة
وك ّل لبنان وك ّل الشرفاء واألح��رار في العالم ،ولذلك
التقيا في هذا الصرح تحت راية اإلمام الخميني».
ورأى «أنّ الحركة الجهادية المقدسة لم تعد مج ّرد
مجموعات مقاتلة ولم تعد مجتمعا ً حاضنا ً فحسب،
وإ ّنما باتت محورا ً يمت ّد عبر األقطار واألوطان».
ب��دوره ،ألقى مدير عام «مستشفى الشيخ راغب
حرب الجامعي» محمد الدّغلي كلمة أعرب فيها عن
الفخر واالعتزاز بإطالق اسم بدر الدين على القاعة
الرئيسية في المستشفى.

«�أمل» :ن�ص ّر على �إجراء
االنتخابات النيابية في مواعيدها
لفت المكتب السياسي لحركة «أمل» ،إلى
أن قلق اللبنانيين يزداد ليصل إلى حدود
اليأس «نتيجة مواقف األط��راف والتذاكي
في رم��ي االتهامات بالتعطيل السياسي
ال��ذي تجاوز ح��دود المعقول ،ولم يضرب
ص���ورة العهد والسلطة وقدرتهما على
المعالجة ،بل بدأ يطرح أسئلة أكثر تعقيدا ً
حول طبيعة النظام ،والقدرة على االستمرار
والحفاظ على وجود اللبنانيين وحمايتهم
سياسيا ً واجتماعياً ،وعلى الثقة بالنهوض
من جديد بعد تضييع الفرصة التي كانت
مدخالً لتجاوز األزم��ة وبدء مساعي الحل
االق��ت��ص��ادي وال��م��ال��ي واالج��ت��م��اع��ي ،عبر
االلتفاف على مبادرة الرئيس نبيه ب ّري
وال��ع��ودة لطرح صيغ تعيدنا إل��ى مربع
ّ
المعطل بشكل أو بآخر وتبعدنا عن
الثلث
الوصول إلى تفاهم وتسوية يجب أن تبقى
قائمة على قاعدة المبادرة الفرنسية».
ورأى المكتب السياسي في بيان إثر
اجتماعه الدوري ،برئاسة جميل حايك ،أن
«تطورات المنطقة والحوارات القائمة بين
دولها تفرض من جديد التركيز على اإلسراع
في الوصول إلى حلحلة العقد ،واالبتعاد
ع��ن ال��ح��س��اب��ات المصلحية وال��خ��اص��ة
وإنجاز تشكيلة حكومة قادرة على مواكبة
ما يجري ،واالس��ت��ف��ادة من الفرص حتى
ال تكون نتائج ما يجري في اإلقليم على
حساب لبنان وشعبه ،ولننقذ م��ا يمكن
بعد االنهيارات الواسعة في تأمين مقدّرات
عيش اللبنانيين وحياتهم والتي أصبحت
بأبشع صورها مع فقدان المواد االساسية
واالرتفاع الحاد باألسعار».
واعتبر أن «وقفة مسؤولة أم��ام األزمة
السياسية واالجتماعية القائمة تعيدنا
إلى التأكيد أن مفتاح الحل الجوهري هو
في التمسك بميثاقنا ودستورنا ،والتركيز
على ما لم يطبق منه ،بدءا ً من إقرار قانون
جديد لالنتخابات النيابية يلبي طموحات
اللبنانيين وينسجم مع ما ورد في اتفاق
الطائف وه��و ما تقدمت به كتلة التنمية
والتحرير عبر اقتراح قانون جديد يقوم
على إنشاء مجلس شيوخ لتأمين ضمانات
الطوائف والمكونات ،وقانون انتخابات

يقوم على النسبية خ��ارج القيد المذهبي
مع أوسع دوائر ممكنة ،وآن األوان لكي نبدأ
بنقاش بعيد عن التوترات والحسابات
الضيقة ،تمهيدا ً لالنتخابات النيابية المقبلة
والتي نص ّر على إجرائها في مواعيدها،
ونرفض مجرد الهمس في إمكانية تأجيلها،
مذكرين بمسؤولية اإلخ�لال بالواجبات
ال��دس��ت��وري��ة لكل م��ن ال ي��ق��وم ب���دوره في
إصدار المراسيم والقرارات الالزمة إلجراء
االنتخابات الفرعية».
وأشار إلى أن «الحركة والتي كانت سباقة
في تبني مشاريع واق��ت��راح��ات القوانين
المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض األموال
واالث���راء غير المشروع والتي سبقت كل
المطالبات القائمة اليوم ،تسأل القيمين على
السلطة التنفيذية والقضائية أين هم من
تطبيق هذه القوانين وااللتزام بمضمونها،
والسير نحو كشف وتحديد المسؤولين عن
الفساد وهدر المال العام وإقرار العقوبات
الالزمة؟».
وأكد أن «المطلوب ليس تكرار شعارات
شعبوية ،بل ترجمة فعلية وكشف وفضح
ومحاسبة ت��ق��وم على معايير القانون
والعدالة» ،مضيفا ً «وآخر األسئلة هي حول
التدقيق الجنائي ومساره ،وأين أصبح وما
هي الخطوات العملية إلنجازه وتحديد كل ما
يتعلق بمصير أموال الناس وحساباتها؟».
ورحب بـ»الحوار المفتوح بين الجمهورية
االس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة والمملكة العربية
السعودية ،كما باالنفتاح العربي على
سورية ،وعودتها للعب دورها المركزي في
المنطقة» ،آمالً «أن يتطور نحو التوصل إلى
تحصن منطقتنا وتحمي مصالح
تفاهمات
ّ
شعوبها وث��روات��ه��ا وت��ؤس��س لتصويب
العالقات اإلسالمية والعالقات اإليرانية –
العربية».
وأشار إلى أن الفلسطينيين المنتفضين
في ساحات األقصى وح��ي الشيخ جراح
وب��اب العمود ،يصنعون تاريخا ً جديدا ً
ناصعا ً م���داده أوراد ليالي ال��ق��در ودم��اء
الشيوخ والفتيان ،ويؤسس النتصار الحق
وتحرير األرض».
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الفل�سطيني في دم�شق:
ال�شعبي
وفد من «القومي» زار جبهة الن�ضال
ّ
ّ
�ضرورة توحيد الجهود الن�ضالية لنه�ضة الأمة وتح�شيد القوى للدفاع عنها
زار وف���د م��ن ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ،المقر الرئيس لجبهة النضال
الشعبي الفلسطيني في دمشق والتقى أمين
عام الجبهة خالد عبد المجيد بحضور أعضاء
اللجنة المركزية عدنان الحلبي وخالد ذياب
ومحمد الخطيب.
ض ّم الوفد القومي العميدين طارق األحمد
ووهيب وهبي وعضو المجلس األعلى سماح
مهدي ووكيل عميد العمل والشؤون االجتماعية
محمود البكار .
ج��رى خ�لال ال��زي��ارة بحث آخ��ر التطورات
السياسية على الساحتين الفلسطينية
والقومية ،وسبل تعزيز العالقات الثنائية وبما
يساهم في تحشيد الموقف القومي لوضع
اآلليات المناسبة للعمل المشترك وتعزيز
النضال ضد القوى المعادية والمتآمرة على
األمة.
وخ�لال اللقاء عرض عبد المجيد الوضع
السياسي ومستجدات القضية الفلسطينية
وخاصة في األراض���ي المحتلة ،وتفاعالت
انتفاضة شباب القدس ،كما عرض المخاطر
التي تهدد القضية الفلسطينية ،في ضوء
المحاوالت التي تقوم بها الرباعية الدولية
لعودة المفاوضات بين الكيان الصهيوني
والسلطة الفلسطينية ،وفرض حلول تصفوية
للقضية الفلسطينية وتكريس سيطرة الكيان
الصهيوني على معظم األراضي المحتلة .
وعبر عن تقديره الكبير للدور التاريخي
للحزب السوري القومي االجتماعي والعالقات
الثنائية المميزة التي تعمدت بدماء الشهداء
في مسيرة النضال الطويلة في لبنان وسورية

وفلسطين .
من جانبه ،أك��د الوفد القومي على رؤية
الحزب السوري القومي االجتماعي وارتباطه
العقائدي بفلسطين عبر التاريخ الطويل من
نضال ال��ح��زب ،وأش��ار إل��ى ض��رورة توحيد
الجهود لنهضة األمة ،ووضع الخطط لتحقيق
األهداف القومية المشتركة.
وأك���د ان قضية فلسطين ه��ي القضية

األساسية والمركزية للحزب ال��ذي سيبقى
وفيا ً وملتزما ً لدوره حتى تحقيق كامل أهداف
شعبنا في التحرير والعودة.
وت��ط� ّرق للخطوات وال��م��ب��ادرات التي من
الممكن أن يقوم بها الحزب وفصائل المقاومة
الفلسطينية م��ن أج��ل تفعيل صيغ العمل
المشترك وخلق آليات عمل تتناسب مع ظروف
يتوجب على الجميع إدراك ما
المرحلة التي
ّ

يجب أن نقوم به بشكل مشترك وفعال.
وع��ب��ر وف���د ال��ح��زب ع��ن ت��ق��دي��ره العالي
للنضاالت التي يخوضها شعبنا الفلسطيني
في مواجهة االحتالل واالستيطان والمخططات
التي تستهدف وجوده وأراضيه ومقدّساته.
كما عبر عن اعتزازه بانتفاضة شباب القدس
وال��ت��ف��اع�لات ال��ت��ي اح��دث��ت��ه��ا ف��ي فلسطين
والعالم..

وفد من «القومي» زار �أمين عام القيادة الفل�سطينية لحزب البعث العربي اال�شتراكي في دم�شق:
تنديد بالح�صار االقت�صادي الجائر على �سورية و�إ�شادة ب�صمود�شعبها وبطولة جي�شها تحت راية الأ�سد
زار وف��د م��ن ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي ،ض ّم
العميدين طارق األحمد ووهيب وهبي وعضو المجلس األعلى
سماح مهدي ووكيل عميد العمل والشؤون االجتماعية محمود
البكار ،أمين عام القيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي
االشتراكي الدكتور محمد قيس والتقاه بحضور أعضاء القيادة
الفلسطينية.
وبحسب بيان عن اللقاء أصدرته القيادة الفلسطينية ـ قسم
الصحافة واإلع�لام« ،رحب األمين العام الدكتور محمد قيس
بأعضاء الوفد وتحدث عن عراقة وأصالة الحزب السوري
القومي االجتماعي ودوره في المنطقة وأشار إلى التطابق في
الكثير منوجهات النظر في القضايا بين الحزبين ،حزب البعث
العربي االشتراكي والحزبالسوري القومي االجتماعي.
وأش��ار البيان إلى أنّ الوفد القومي «تحدث عن العالقات
التشاركية والنضالية م��ع ح��زب البعث وأه��م��ي��ة نصرة
أهلنا في فلسطين في معركة الوجود التي يخوضونها مع
العدو الصهيوني في مدينة القدس وأحيائها وباقي المدن
الفلسطينية».
وأضاف البيان :تبادل الجانبان في حديثهما التطورات في
المنطقة العربية وخاصة المؤامرات التي تحاك ض ّد سورية
وال��ح��رب الكونية التي تشنّ ضدها من قبل ق��وى اإلره��اب
واالستكبار المدعومة من الكيان الصهيوـأميركي ون��دّدوا

بالحصار االقتصادي الجائر عليها وأش��ادوا بصمود شعبها
وبطولة جيشها تحت راية الدكتور بشار األسد».
وأفاد البيان بأن الوفد أعرب في نهاية اللقاء عن سعادته

بهذه الزيارة متمنيا ً للقيادة الفلسطينية النجاح في مهامها
واتفق الجانبان على ضرورة التواصل وتدعيم أواصر اللقاءات
في ما يخدم مصلحة الحزبين.

إ�سالمي في دم�شق:
وفد من «القومي» زار حركة الجهاد ال
ّ
للتوا�صل وتن�سيق الجهود بين القوى الحية لدعم �شعبنا في فل�سطين ومقاومته
زار وف��د م��ن ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ،ضم الع ُمد طارق األحمد ،علي
عرار ،د .أحمد مرعي ووهيب وهبي وعضو
المجلس األعلى سماح مهدي ووكيل عميد
العمل وال��ش��ؤون االجتماعيّة ف��ي الشام
محمود البكار ،مق ّر حركة الجهاد اإلسالمي
في دمشق ،وكان في استقبال الوفد القيادي
إسماعيل السنداوي «أبو مجاهد» وعدد من
المسؤولين.
ال��وف��د ال��ق��وم��ي أك���د أه��م��ي��ة ال��ت��واص��ل
واللقاءات مع فصائل المقاومة الفلسطينية
وخ��اص��ة ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس�ل�ام���ي ،لما
بينهما من مواقف مشتركة ثابتة على خيار

المقاومة سبيالً وحيدا ً لتحرير فلسطين ك ّل
فلسطين.
وم��ن جهته شكر «أب��و مجاهد» الوفد
ال��ق��وم��ي وأك���د على أهمية ال��دع��م ال��دائ��م
والمستمر من القوى واألح��زاب السياسية
القومية والعربية للشعب الفلسطيني
واحتضان مقاومته ،الفتا ً إلى أن الشعب
الفلسطيني شعب تحت االحتالل وبحاجة
لتوحيد أحرار العالم تحت رايات المقاومة
وتحديدا ف��ي ظ � ّل التصعيد المستمر في
مدينة القدس .وهذه الزيارة رسالة تضامن
م��ع شعبنا ال��م��ق��اوم ف��ي ال��ق��دس والشيخ
جراح.

قام وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي،
ض ّم العميدين طارق األحمد ووهيب وهبي وعضو
المجلس األعلى سماح مهدي ووكيل عميد العمل
والشؤون االجتماعية في الشام محمود البكار،
بزيارة مق ّر سفارة فلسطين في دمشق ،وكان في
استقباله السفير المناوب والقائم باألعمال باإلنابة
عماد ال��ك��ردي ،بحضور السكرتير األول قصي

توا�صل حملة الت�ضامن مع اله ّبة المقد�سية:
ال خيار �إ ّال المواجهة المفتوحة مع العدو
ت��واص��ل��ت أم���س حملة ال��ت��ض��ام��ن مع
الهبّة المقدسية مؤكد ًة أن ال خيار أمام
شعبنا الفلسطيني إال ّ المقاومة المسلحة
والمواجهة المفتوحة مع العدو التي من
خاللها سوف تتح ّرر األرض والمقدسات.
وف��ي ه��ذا السياق وج��ه األم��ي��ن العام
للتنظيم ال��ش��ع��ب��ي ال��ن��اص��ري ال��ن��ائ��ب
الدكتور أسامة سعد ،خالل مشاركته في
الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني
المنتفض ف��ي األرض ال��م��ح��ت��ل��ة ،التي
دع��ا إليها «اللقاء السياسي اللبناني -
الفلسطيني» ف��ي ص��ي��دا وال��ج��ن��وب ،في
س��اح��ة ال��ش��ه��داء ف��ي ص��ي��دا «م��ن صيدا
المقاومة التي انتصرت بدماء أبنائها على
االح��ت�لال اإلسرائيلي وم��ن جنوب لبنان
الذي واجه االحتالل وأجبره على االندحار
من لبنان الذي يناصر شعب فلسطين منذ
العام  .1936وفي عام  1948ومع انطالقة
العمل الفدائي الفلسطيني ،اليوم تحية
االكبار واالجالل الى شعب فلسطين ،وهو
يخوض هذه المواجهات البطولية».
أض���اف «ال��ش��ب��اب الفلسطيني موحد
ميدانيا ً في مواجهة االحتالل ،ويخوض
ال��م��واج��ه��ات م���وح���داً ،ه���ذا ه��و الشعب
الموحد ،صاحب القضية الواحدة ،وهي
إزالة االحتالل وإلحاق الهزيمة بالمشروع
ال��ص��ه��ي��ون��ي االس��ت��ي��ط��ان��ي ال��ع��ن��ص��ري
العدواني ضد الشعب الفلسطيني وكل
الشعوب العربية».
وتابع «ه��ذا يدفعنا إل��ى التركيز على
أهمية وح��دة فصائل الثورة الفلسطينية
تحت راية االنتفاضة والمقاومة .وها هي
التحركات تع ّم كل المناطق في الضفة
وغ��زة وأراض���ي  48م��ن الناصرة إل��ى أم
الفحم إلى يافا وغيرها من المدن والبلدات
الفلسطينية .وهنا نطرح ال��س��ؤال الذي
رد عليه ث��وار فلسطين عن تطبيع بعض
األنظمة العربية مع العدو ،ثوار فلسطين
وث���وار ال��ق��دس واألق��ص��ى ،ه���ؤالء الذين
أسقطوا ويسقطون مسيرة التطبيع العربي
الرسمي مع العدو الصهيوني .وعلى الرغم
من أنظمة التطبيع والفساد واالستبداد
تبقى الشعوب العربية ،وعلى الرغم من
ظروفها الصعبة التي تم ّر بها ،واألوضاع
الصعبة التي تعيشها ،تبقى هذه الشعوب
وفية لشعب فلسطين الجبار الذي لن يكل
ولن يم ّل ،ويقاوم من أجل حقوقه الوطنية
ومن أجل كرامة األ ّمة وعزتها».
ون �دّد عضو كتلة «التنمية والتحرير»
ال���ن���ائ���ب ع���ل���ي ع���س���ي���ران ب���ال���ع���دوان
«اإلسرائيلي» على أهالي القدس والمسجد
األقصى .واستنكر «الالمباالة األميركية
التي تعودنا عليها» .وقال «آن األوان لحل
القضية الفلسطينية ،ألن جميع الوعود
السابقة لم تكن إال ّ تسويفا ً وحلّت الكارثة
عندما كشر الرئيس األم��ي��رك��ي السابق
ترامب عن أنيابه وأعطى ما ال يملك (القدس
الشريف) إلسرائيل وهكذا دواليك ،وهذا
كله يوصلنا إلى عدم الوثوق بالسياسة
األميركية تجاه المنطقة العربية بأسرها
وتجاه القضية الفلسطينية خصوصاً ،حان
الوقت لشيء من الصدق وإعادة األمور إلى
مسارها السليم».
وتلقت نقابة الصحافة اللبنانية بيانا ً من
االتحاد العام للصحافيين العرب قال فيه
«قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي الغاشمة
خالل األيام األخيرة بالهجوم على مدينة
القدس خصوصا ً حي الشيخ جراح وعملت
على إخراج السكان الفلسطينيين بالقوة
بهدف تهويد المدينة ،وقامت هذه القوات
أيضا ً باستباحة بعض ساحات المسجد

األقصى وكذلك شن اعتداءات وحشية على
الصحافيين الفلسطينيين».
وأض��اف «إن هذه االعتداءات الغاشمة
لقوات االحتالل أدانتها المنظمات الدولية
واألمم المتحدة بحيث إنها تتعارض تماما
مع القانون الدولي وحقوق اإلنسان».
وأكد «تضامنه الكامل مع الصحافيين
الفلسطينيين والشعب الفلسطيني البطل
ف��ى المحافظة ع��ل��ى أراض��ي��ه وحقوقه
المشروعة والدفاع عنها بكل قوة» .ودعا
«ك��ل المنظمات الدولية إل��ى إدان���ة هذه
األع��م��ال البربرية ل��ق��وات االح��ت�لال ضد
الشعب الفلسطيني».
بدورها ،وجهت لجنة عميد األسرى في
السجون «اإلسرائيلية» يحيى سكاف ،في
بيان« ،تحية إلى أهلنا في القدس المحتلة
وإل��ى المرابطين داخ��ل باحات المسجد
األقصى وحي الشيخ ج��راح ،ال��ذي يعمد
العدو وقطعان المستوطنين يوميا ً إلى
االعتداء على أهله األصليين ،في محاولة
لطردهم والسيطرة على الحي ،في اعتداء
وانتهاك واضح للقوانين الدولية في ظل
الصمت الدولي المطبق ،واألنظمة العربية
المنبطحة ع��ن إي��ق��اف ال��ع��دو ع��ن ه��ذه
الجريمة».
واعتبرت اللجنة أن «ما يحصل يوميا ً في
شوارع القدس المحتلة وباحات المسجد
األقصى من اعتداءات بربرية على الشعب
الفلسطيني وأرض��ه ومقدساته ومنازله،
يتطلب من الشعوب العربية وأحرار العالم
كافة التحرك على كل المستويات لمواجهة
العدو الصهيوني وأع��وان��ه في المنطقة،
ألن القدس هي عاصمة فلسطين األبدية،
والتخلي عنها وعن قضيتها و شعبها هي
خيانة عظمى».
وأك�����دت أن «ال خ��ي��ار أم����ام الشعب
الفلسطيني وفصائله كافة إال ّ المقاومة
المسلحة والمواجهة المفتوحة مع العدو،
ال��ت��ي م��ن خاللها س��وف ت��ت��ح� ّرر األرض
والمقدسات .فألف تحية وتحية ألهلنا
المقدسيين وإلى الشهداء والجرحى الذين
ي��روون بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين،
أما الذين ير ّوجون لمشروع التطبيع مع
كيان العدو في المنطقة فهؤالء إلى مزبلة
التاريخ».
و ُن��ف��ذت وقفة تضامنية م��ع «الشعب
الفلسطيني المنتفض ف��ي ال��ق��دس وكل
ف��ل��س��ط��ي��ن» ،ب���دع���وة م���ن ه��ي��ئ��ة العمل
الفلسطيني المشترك ،في ملعب أبو جهاد
ال��وزي��ر ف��ي مخيم عين ال��ح��ل��وة ،ش��ارك
فيها ممثلو األح��زاب اللبنانية والفصائل
الفلسطينية ،وتخللتها كلمة ترحيب لعريف
الوقفة الدكتور عبد أبو صالح من اللجان
الشعبية ،وكلمة للشيخ جمال خطاب عن
«الحركة اإلسالمية المجاهدة» ،ومطيع
غبورة عن التنظيم الشعبي الناصري.
وحيّت الكلمات «المرابطين في األقصى
الذين يناضلون من أجل استعادة أرضهم
في مواجهة العدو الصهيوني.
كما ّ
نظم «منتدى المؤسسات والجمعيات
األهلية» العاملة في الوسط الفلسطيني
اعتصاما ً تضامنيا ً أم��ام المق ّر الرئيسي
ل��وك��ال��ة غ��وث الالجئين الفلسطينيين
وتشغيلهم «أون���روا» في ب��ي��روت ،وسط
حضور ومشاركة شعبية م��ن مخيمات
الالجئين الفلسطينيبن في لبنان الذين
هتفوا لفلسطين وللقدس ولحق العودة،
معبّرين عن «تمسك الالجئين الفلسطينيين
بقضيتهم على رغ��م ك��ل ال��ظ��روف التي
يعانونها ،ومؤكدين «دعمهم النتفاضة
شعبنا في القدس المحتلة».

التويني ه ّن�أ روداكوف بعيد الن�صر
أب���رق ال��وزي��ر السابق ن��ق��وال التويني
إل��ى السفير الروسي في لبنان ألكسندر
روداك��وف مه ّنئا ً بعيد النصر ،وج��اء في
ن��ص البرقية «تحية لبنانية روس��ي��ة،
الفخر واإلج�ل�ال واالح��ت��رام ل��ك� ّل شهداء
روسيا والشعب الروسي في كفاحه ض ّد
النازية والظلم والطغيان ،روسيا والشعب

وفد من «القومي» يزور �سفارة فل�سطين في دم�شق:
دعم االنتفا�ضة المقد�س ّية الفل�سطينية �سيا�سي ًا و�إعالمي ًا وفكري ًا واقت�صادي ًا

عيسى والسكرتير األول محمد مرة والسكرتير
الثاني هال العكلوك.
وبحسب بيان وزع��ه المكتب اإلع�لام��ي في
ال��س��ف��ارةـ ف��إن ال��وف��د القومي تحدث ع��ن عمق
العالقة التاريخية التي تربط الحزب منذ بداية
تأسيسه مع فلسطين ،كما أك��د حرصه الكبير
على التواصل مع أبناء شعبنا الفلسطيني على
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المستويين الرسمي والشعبي وضرورة التعاون
مع كافة فصائل وقوى العمل الوطني الفلسطيني
لمواكبة االنتفاضة الشعبية الحالية في فلسطين
في المجاالت كافة السياسية واإلعالمية والفكرية
واالقتصادية.
م��ن جهته أك��د ال��ك��ردي على وح���دة الهدف
والمصير بين سورية وفلسطين وأن موقفنا من

الشقيقة سورية ثابت ال يتغير وصمود سورية
يعني بالضرورة صمودنا ضد جميع المؤمرات
التيتستهدفإنهاءالقضيةالفلسطينيةوالتصدّي
لجميع محاوالت التهجير والتصفية التي تمارسها
ق��وات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين ضد
المدنيين الفلسطينيين في القدس وانتهاكاتهم
المستمرة ضد البشر واألرض والحجر.

الروسي قدّما أغلى ما عندهما في سبيل
الحضارة واإلنسانية جمعاء ،ولن ننسى
أبدا ً بطوالت وتفاني شعبكم العظيم.
أتقدّم بأح ّر التهاني بعيد النصر إلى
فخامة رئيس الجمهورية ألكسندر بوتين
وإل��ى الشعب الروسي البطل .تحية من
القلب».

كورونا :تراجع �أعداد الإ�صابات والوفيات
وتو�صيات جديدة اليوم للجنة �إدارة اللقاح
يستم ّر ع �دّاد كورونا بتسجيل تراجع
ملحوظ ،خصوصا ً في الفحوص الموجبة.
وسجل لبنان تراجعا ً بالوفيات التي وصلت
ّ
إلى  21وفاة ،وباإلصابات التي وصلت إلى
 302إصابة جديدة ،رغم إج��راء نحو 8
آالف فحص .وانخفضت نسبة الفحوص
التراكمية الموجبة إلى  8في المئة ،وفق
تقرير وزارة الصحة ،ولم يسجل القطاع
الصحي أي إصابة.
وع��ل��ى مستوى ع��دد المسجلين على
المنصة لتلقي اللقاح ،وصل العدد الكلي
إلى نحو مليون و 316ألف شخص ،منذ
إطالق الحملة ،منهم نحو  111آالف عامل
ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي ،ون��ح��و  129ألف
شخص يفوق عمرهم  75عاماً ،ونحو 165
ألف شخص بين  65و 75عاماً.
وعلى مستوى حملة التلقيح ،حسب
الفئات العمرية ،وص��ل ع��دد األشخاص
فوق  75عاما ً الذين تلقوا اللقاح ،إلى نحو
 200ألف شخص ونحو  275ألفا ً تحت
سن  75عاماً .وبلغ عدد الجرعات المن ّفذة
حتى يوم أمس ،نحو  475ألف جرعة ،منها
نحو  400ألف جرعة فايزر ،ونحو  50ألف
جرعة أسترازينيكا.
وفي انتظار التوصيات الجديدة ،التي
س ُتعلن عنها اللجنة الوطنية إلدارة

لقاح كورونا اليوم الثالثاء ،حول الفئات
العمرية ال��ت��ي يمكن أن تتلـــقى لقاح
استرازينيكا ،ب��دأت الجامعة اللبنانية
بإلغاء مواعيد األساتذة الذين يقل عمرهم
عن خمسين عاماً ،والتي كانت محجـــوزة
لهذا األس��ب��وع .وتلقى ع��دد من األساتذة
رسائل مساء األحد ،أبلغتهم فيها الجامعة
عن إلغاء المواعيد.
الصحة العا ّمة في حكومة
وتابع وزير
ّ
تصريف األعمال حمد حسن سبل تطوير
آلية عمل الخط الساخن  1214المخصص
للقاح ،في اجتماع عقده مع دائرة الصحة
الصحة وفريق من
اإللكترونية في وزارة
ّ
جمعية «عمال» المشغلة للخط؛ واطلع
في خالله على عرض تقني بيّن أن فريق
العمل المؤلف من أربعة وخمسين شخصا ً
يستقبل يوميا ً حوالى ألفي إتصال ،فيما
يصل عدد اإلتصاالت غير المستجابة إلى
اربعمائة.
وكلّف حسن اللجنة الصحية المركزية
الطب الوقائي لدراسة
التعاون مع مصلحة
ّ
مجمل طلبات ال��م��واف��ق��ات االستثنائية
وال��ت��ي بلغ ع��دده��ا ستة عشر أل��ف طلب
بهدف تسريع البت بها ،بشرط أن تكون
المعلومات ال����واردة فيها كاملة وغير
مجتزأة.
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w�—«“Ë l� Î «b�b��Ë WO�UM�K�« W�uJ��« l� ÊËUF��«Ë
ÆUNKON��Ë …œuF�« w� Ÿ«d�û� ¨WO�—U��«Ë W�B�«

s�b�« —b� wK� ˝
Ò
œUIF�ô r�UF�« w� WO�UI��« WO�UM�K�« WF�U��« dC���
w�U��« —U�√ 20 Ë 19 w�u� ÍuM��« wL�UF�« UN�K��
ÁœUIF�« —cF� bF� ¨ ËdO� w� —UBI�« ÊU�b� e�d� w�
W�zU� V��� w�U��« ÂU??F?�« W??�«b??�Ë w{UL�« ÂU??F?�«
Ær�UF�« ÕU��� w��« U�Ë—u�
”U�� WF�U�K� wL�UF�« f??O?zd??�« å¡U??M?�?�«ò X??�Q??�
sO�Ë tMO� ‚d??H?�«Ë fK�L�« œUIF�« WOL�√ s� ¨“«u??�
WOFL��« q�L� wL�UF�« dL�RL�« ∫‰UI� øwL�UF�« dL�RL�«
¨r�UF�« w� WF�U��« ŸËd�Ë f�U�� lOL�� ¨WO�uLF�«
W�—UI�« f??�U??�?L?�«Ë ŸËd??H? �« ¡U?? ?�ƒ— t??O?� „—U??A? �Ë
ÚÊ≈ ¨sO�«uI�«Ë WLE�_« q�bF� —«d�≈ ·bN� ¨WOL�UF�«Ë
o�ËË ¨s�b�b� fOz—Ë W�—«œ≈ W�O� »U���«Ë ¨ b�Ë
X�L� «–≈ ¨ ËdO� w� sO�M� qÒ � bIF� WF�U��« ÂUE�
Æ·ËdE�«
w� ¨t�UL��« bIF� Ê√ —dÒ I� Íc�« wL�UF�« fK�L�« U�√
dL�RL�« s� …dGB� W�O� W�U�L� uN� ¨w�U��« 20 Ë 19
f�U�L�« ¡U�ƒ— ¨tO� W�—UAL�« v�≈ v�b�Ô Ë ¨wL�UF�«
¨sOI�U��«Ë sOO�U��« WOL�UF�«Ë W??�—U??I?�«Ë WOM�u�«
bIF�Ë W??�—«œù« W�ON�« U�UA� vK� lKD�Ë g�UM�Ë
WI�«uL�«Ë ¨WLzöL�« ·ËdE�« t� d�u� U� «–≈ ¨ÎU�uM�
UN�—œË W??�—«œù« W�ON�« s� W�ÒbIL�« U�«d��ô« vK�
WF�U��« ÂU??E? � v??K?� ö??�b??F?� ‰U?? ?�œ≈Ë ¨U?? �—«d?? �≈Ë
UN�A�UM�Ë UNOK� Ÿö�û� wL�UF�« dL�RL�« v�≈ UNF�—Ë
ÆUNOK� WI�«uL�« Ë√ UNC�—Ë
ŸUL��« bIF� W��UM� ŸU?? ?{Ë_« X??�U??� «–≈ U??L?�Ë
UM��«Ë s� ∫“«u??� »U??�√ ¨WF�U�K� wL�UF�« fK�L�«
ÁbI� —cF� bF� ¨ŸUL��ô« «c� v�≈ …u�b�« UM�O�ËR��Ë
¨UN�Ë—– w� U�Ë—u� W�zU� X�U� YO� ¨WO{UL�« WM��«
s� ¨WF��L�« WLE�_«Ë ‰u_« o�Ë «u�b�« UMN�ËË
—ÒbI� s��Ë ¨ÊUM�� Ã—U� s� s�uÒ �bL�« »ËU�� ÊËœ
dD� ¡«d?? � r??�U??F?�« UN� dÒ ?L?� w??�?�« W�FB�« ·Ëd??E? �«
¨WO�U��« WM��« lKD� W�ËU�L�« U�—dÒ �Ë Æq�UI�« ¡U�u�«

øjõæÑdG ójhõJ øY ™æàªJ äÉbhôëªdG äÉ£ëe
ºYódG ™aQ ≠∏q Ñàf ºd :Gô≤°T ƒHCG ...á∏ë∏ëdG ≈dEG áeRC’G :¢ùcGôÑdG
ÆålK��« q� vK� q� s�eM��« dF� vK� jI� ÊuJ� s�
bK��« w� …œuIH� X�O� s�eM��« …œU�ò Ê√ v�≈ ÊQL�Ë
¨ UD�L�« iF� w� `�Ë
l�“u��« w� sOMI� „UM� q�
Ò
sOM�«uL�« U�œË Æåd�«u��«Ë U�œu��L�« w� s�eM��U�
w� s�eM��« UD�� vK� X�UN��« Âb�Ë lKN�« Âb� v�≈
ÆåW�“_« q�� …b�U�L�« w� «uL�U��
b�√ b� «dI� u�√ ÍœU� U�Ëd�L�« w�“Ò u� q�L� ÊU�Ë
l�«u� d�� X�Ò �Ô …dO�� UFzU�ò Ê√ ¨w�ËeHK� Y�b� w�
s��Ë ¨s�eM��« s� r�b�« l�— ‰u� w�UL��ô« q«u��«
s�eM��« dF�Ë r�b�« l�d� ŸËdA� ÒÍ√ mK��� r� sO�“Ò uL�
ÆålH�d� r�
w� pKN��L�« W�UL� W�d�b� XKLJ��« ¨UN�O�U� s�
¨W�u��« w� W�Ëb�« s�√ V�J� s� …—“«RL� œUB��ô« …—«“Ë
UD�� XKL� ôu� w� ¨s�dJ��L�« WI�öL� UN�öL�
U�d�«u� ‰U� w� U�Ëd�L�« lO� s� b�Q��« r�Ë œu�u�«
o� w� j�{ d{U�� rOEM� r�Ë WOL�d�« —UF�_U�
ÆsOH�U�L�«

:OÉ°üàb’G áæéd
ôjó°üàdG π©éd
Ék ª«∏°Sh Ék æeBG

Æå…—Ëb�« w� WU��«
sOO{UL�« sO�uO�« w� XKB� w��« WK�K��«ò v�≈ —U�√Ë
v�≈ œ√Ë U�Ëd�L�« s� r�b�« l�— s� W�U�ù« V���
¨ås�eM��« UD�� vK� X�UN��«Ë rNIK�Ë sOM�«uL�« lK�
iH�M� ÊËe�� UN�b� UD�� „UM�ò Ê√ Î U�{u�
Ò
UD�L�« iF� dD{«
U� «œUL��ô« w� sOMI��« V���
Æå‰UH�ù« v�≈
÷d� w??� …œu??�u??� …d??�U??� „U??M??�ò Ê√ v??�≈ XH�Ë
UN� ’U��« œUL��ô« bF� —bB� r� …Òb� ÂU�√ cM� d���«
·dB� ÂuI�ò Ê√ Î UOML�� ¨åWK�I� d�«u� „UM� Ê√ UL�
W�«—ù UNO� Ÿ«d??�ô«Ë «œUL��ô« `�� qON��� ÊUM��
Æå‚u��«
ÈbL�« w� U�Ëd�L�« s� r�bK� l??�— ôò Ê√ b??�√Ë
t�U�UJF�«Ë Î «b� bIF� U�Ëd�L�« Ÿu{uL� —uEML�«
Î UH�U� ¨åÈd�√ WFK� Í√ s� d��√ sOM�«uL�« vK� WO�K��«
U�Ëd�L�« œ«dO��« WLO� —ôËœ «—UOK� 3 „UM�ò Ê√
ÁdO�Q�ò Ê√ v�≈ Î U��ô ¨åÎöN� ÊuJ� s� r�b�« l�d� ¨ÎU�uM�

«—UO��« b�Ëe� s� U�Ëd�L�« UD�� XFM��«
UD�L�« rO�«d� XF�—Ô WOD�M�« wH� ¨s�eM��« …œUL�
fJF�« U� ¨…œUL�U� U??�œËe??� r� U�dA�« Ê√ W���
W�—U���« W�d��« vK�Ë sOM�«uL�« ‰UL�√ vK� Î U�K�
ÆWIDML�« w� W�œUB��ô«Ë
¨ÎU�U�œ“« «bO WM�b� w� s�eM��« UD�� bN�Ë
w� `?
Ò ?A??�« bF� ¨œu??�u??�U??� œËe�K� «—U??O??�??�« ‰U??�—Q??�
cM�Ë ÆUNLO�«d� l??�—Ë UN�UH�« v??�≈ Èœ√ U� UD�L�«
w� œu�u�U� UD�L�« rEF� U�dA�« œË“ f�√ ÕU�
ÆUNMzU�“ W�U� sO�Q�� U�—«u�Ë «bO
œ«d��u�Ë_« ‰u� vK� œu�u�« UD�� bN� UL�
U�bF� ¨ «—UO�K� Î «dO�� Î U�U�œ“« w�«Ëd�J�« wK�U��«
Æs�eM��U� lO� s� f�√ ÕU�Ë f�√ s� ‰Ë√ XH�u�
UN�U�«e� ¡qL� UD�L�« ÂU�√Î ôU�—√ «—UO��« XHD«Ë
Î «dN�Ë ¨œ«d��u�Ë_« vK� dO� WL�e� V��� U� …œUL�U�
XF{ËË UNLO�«d� XF�—Ë UD�L�« W�d��√ œU??�
ÆUN�U�√ WOJO��ö� oz«u�Ë jz«d�

ÖYÓàdGh ¢û¨dG ™æªd á«YOQ äGQGôb »a åëH Ék YÉªàLG ¢SCGôJ ˆG ÖM
äÉØ°UGƒªdG ≥ah º«∏°ùdGh ó«édG ™«æ°üàdÉH ΩGõàdÓd

w�U����«

…—U���«Ë œUB��ô« WM�� ¡UC�√ bI�
UO�Ëd�J�≈ Î U�UL��« jOD���«Ë W�UMB�«Ë
vK� ÊU�Ë w�U����« b�d� VzUM�« W�Uzd�
…œU�≈ vK� qLF�« …—Ëd{ ‰UL�_« ‰Ëb�
ÆÊUM�K� W�œuF��« WO�dF�« WJKLL�« WI�
–U��« …—Ëd?? ?{ò v??K? � l??O?L?�?�« œÒb? ? �Ë
d�bB��« qF�� WOKL�Ë WF�d� «uD�
W��«dL�« qzU�Ë ‰ULF��«Ë Î ULOK�Ë Î UM�¬
¨d�UJ�Ë «d??O? �U??� s??� W??�U??� W??O?M?I?�?�«
l� sOH�u� l??{Ë …—Ëd??{ V�U� v??�≈
vK� n??A?J?K?� W??�—b??� W??O? �? O? �u??� »ö?? �
¨d�bB�K� …bFL�« U�ËU��«Ë lzUC��«
«– WU� U�dA� W�UF��ô« p�c�Ë
oO�b��« WOKLF� Âu??I? � W??O?L?�U??� W??O?�b??
q�� WOzUNM�« UN�I�«u� ¡UD�ù lzUC��U�
Æåd�bB��«
UN�U�UL��« œU??B? �? �ô« W??M?�?� X??I? �√Ë
«¡«d�ù« dO� s�� s� b�Q�K� W�u�H�
d�“Ë ŸUL��« ZzU�� V�Ò d�Ë UN���«u�Ë
‰UL�_« n�dB� W�uJ� w??� WOK�«b�«
W�—uNL��« fOz— l� wLN� bL�� bOLF�«
ÆÊQA�« «c� w� Êu� ‰UAO� œULF�«

Î U�U�œ“« …—uJ�« w� œu�u�« UD�� bN� ¨U�—Ëb�
XFM��«Ë ÆUN�U�√ «—UO��« dO�«u� XHD« YO� ¨Î«dO��
…dO� n??�√ 20 v??�≈ 10 s� d��Q� «—UO��« b�Ëe� s�
qO�«d� l{Ë Ë√ tLO�«d� UNCF� l�— ULO� ¨WO�UM��
ÆtK�«b� ÂU�√ oz«u�Ë
U�Ëd�L�« UD�� vK� «—UO��« XHD« ¨p�c�
¨œu�u�U� œËe�K� U�—Ëœ —UE��U� ¨UO�U� ¡UC� Èd� w�
…œËb�� WOL� s� UD�L�« »U�√ UNOK� ÷dH� UL�
Èd�√ UD�� XF�— ULMO� Æ…dO� ·ô« 10?�« ÈbF�� ô
Æs�eM��« …œUL� «—UO��« b�Ëe� s� XFM��«Ë UNLO�«d�
w� UD�L�« »U�√ W�UI� uC� `{Ë√ ¨t�N� s�
WOM�u�« W�U�u�«ò l� ‰UB�« w� f�«d��« Ã—u� ÊUM��
WK�K��« v�≈ UNI�d� w� s�eM��« W??�“√ò Ê√ ¨åÂö�û�
U�Ëd�L�« l�“u� d�U� …œ—u��L�« U�dA�« Ê_
Ê√ v�≈ Î U��ô ¨ådDH�« bO� v�� l�“u��« w� dL����Ë
vK� XKB� …dO�� UOL� WKLÒ �L�« d�«u��« Èb??�≈ò
U�œu��L�« w� m�dH��« d�U�Ë ÊUM�� ·dB� WI�«u�

f�√ ŸUL��ô« Î U�zd�� tK�« V�
W�œUBLK� ÂÒbI��« …—Ëd{ rOLF�Ë ¨t�U��≈Ë lMBL�« W�
Ò s�
ÆUNM� …œUH��ô« s� W�U� 48 q�� …œUNA�« vK�
Ë√ ØË WKB�L�« U�œu��L�« s� ⁄ö�ùU� VKD�« rÒ � UL�
ÆWKBHML�«

ÆWÒO�UMB�« «œUNA�« `ML� œÒbA��« s� —«d� œ«b�≈ ≠ 4
sLÒ C�� U�bK��«Ë WÒOK�«b�« …—«“Ë v�≈ »U�� œ«b�≈ ≠ 5
Æ UÒ�bK��« «œU��Ò «Ë sOE�U�L�« l� oO�M��« WO�¬
b�Ò Q��«Ë UN�ML� œÒbA��« —dÒ I� ¨QAML�« …œUN� v�≈ W��M�U�Ë

—u��b�« ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� W�UMB�« d�“Ë ”√d�
w� ¨…—«“u??�« w� sO�bMNLK� Î U�UL��« f�√ tK�« V� œUL�
t�UNO�u� v??D??�√Ë ¨Êu??�b??� w??�«œ ÂU??F??�« d�bL�« —uC�
w� œÒbA��«Ë ¨WO�UMB�« «œUNA�«Ë hO�«d��« `M� WN��
U��ML�« w� oO�b��«Ë l�UBL�« vK� W�U�d�«Ë ¨ U�uAJ�«
dO�UFL� UN�«e��«Ë UH«uLK� UN�I�UD� Èb�Ë ·UM_«Ë
ÆW�O��«Ë W�UEM�«Ë W�UF�« W�B�«Ë W�ö��«
v�≈ d�bB��« WOKL� qÒN�� bÒO��« lOMB��« ÒÊ√ò vK� œÒb�Ë
ÆåsOJKN��L�« Èb� WO�b Z�ML�« wDF�Ë Ã—U��«
·ËdE�« Ác� w� V�ö��«Ë gG�« lM� »u�Ëò v�≈ tÒ��Ë
l�UBL�« w� sOÒOMFL�« bÒ �ò v�≈ sO�bMNL�« Î UO�«œ ¨åW�FB�«
ÆåbO��«Ë rOK��« ÃU��û� W�—ËdC�« «d���U�
ULO� ô «—«œù«Ë «—«“u�« dzU� l� ÊËUF��« …—Ëd{ò b�√Ë
vK� UNF� oO�M��«Ë ¨W�U� o�UML�« w� U�bK��« «œU��« l�
ÆåUN�UH�«Ë UND�{Ë WB�dL�« dO� l�UBL�« nA� bOF
∫U�“d�√ ¨ «—«d� WK�K� ŸUL��ô« W�O�� c��«Ë
l�UBL�« s??� `�dB��« ÊQ??� w??� —«d???� œ«b???�≈ ≠ 1
ÆWJ�dA�«
Ò
V�ö��«Ë gGK�
WF�UL�« «¡«d??�ùU??� —«d??� œ«b??�≈ ≠ 2
ÆÃU��ùU�
c�√Ë bÒO��« ÃU��û� W�uKDL�« UH«uL�U� —«d� œ«b�≈ ≠ 3
ÆW�eKL�« Uu�H�« ¡«d�≈Ë UMÒOF�«
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!!z¬JÉjq óæY{ øe ºYódG ™aQ

*W�N� bL�√ ˝

s� W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U� √b�� sO�
WO�U�_« lK��« iF� s� r�b�« l�d� åt�U�Ò bM�ò
¨WO�uO�« UN�UO� w� özUF�« UNM� wMG��� ô w��«
WO�uJ��« t�OF�d� UNO�u�� Âe�K� Ê√ ÊËœ s�
¨W�“ö�« ULOKF��« UNM� vIK�� t�√ ÷d�H�Ô w��«
W�—b�U� w� UNAOF� w��« W??�“_« ÒÊ≈ ‰uI�« sJL�
Ê√ q�� WO�u�U�Ë WO�ö�√ rO�UH�Ë rÓO� W�“√ v�Ë_«
ÆWO�U�Ë W�œUB��« W�“√ ÊuJ�
d�_« W�UN� w??� tMJ� r??�U??� t??L?�« Ê√ `O�
…UDFL�« ULOKF��«Ë U�UO��« cHM� Ê√ tOK� n�u�
bIM�« Êu�UI� Z����«
UM� bOH� ôË ¨W�uJ��« s� t�
Ò
WOuB��« iF� r�U��« vD�√ Íc�« nOK���«Ë
ô WOuB��« Ác??� sJ� ¨tKL� cOHM� ‚UO� w�
WOz«d�≈ «—«d?? � Í√
Ò –U??�?�« ‚ö?? �ù« vK� qLA�
WDK��« s??� …—dÒ ? I? L? �« W??�U??F?�« W�UO�K� …d??�U??G? �Ô
sO�«uI�« WH�U�L� g�U� Í√
Ò tODF� ô UL� ¨W�cOHM��«
Æ»«uM�« fK�� s� …—œUB�« UF�dA��«Ë
mK�√Ë lK��« iF� —U��«Ë r�U��« V�M��« bI�
ÊUM�� ·dB� n�u� U�œ«dO��« s� sO�ËR�L�«
…—«“Ë v�≈ Î U�U�� YF� UL� ¨œ«dO��ô« «c� r�œ s�
U�K� ‰U�—≈ Âb� tO� VKD� …—U���«Ë œUB��ô«
ÒÊ√ Í√
Ò ¨pK� Ë√ WFK��« Ác??� r??�œ q??�√ s� …b�b�
œUB��ô« d�“u� ‰uI� ÊQ??� t�HM� `L� r�U��«
°qFH� ô Ë√ qFH� Ê√ tOK� «–U�
bN� W??O?{U??L?�« WKOKI�« ÂU???�_« w??� —U??F? �_«
w��« lK��« —U??F?�√ ULO� ô ¨WO�uM� U??�U??H?�—«
ÃU�b�U� UNM� r�b�« l�d� ¡b��« år�U��«ò V�M��«
bÒ � ô UM�Ë ¨U�dO�Ë VOK��«Ë Âu�K�«Ë iO��«Ë
vK� Q??� r??� år??�U??�?�«ò ÒÊ_ »«d??G?�?�ô« ¡«b??�≈ s??�
UMHKJ� w��«Ë ¨Êü« v�� WODHM�« UI�AL�« d??�–
l�— ÒÊ_ ÎôË√ ¨—ôËœ Í—U??O?K?� s??� d??�?�√ Î U?�u??M?�
vK� qFA� Ê√ t??�Q??� s??� œ«u??L? �« Ác??� s??� r??�b??�«
Î UO�U�Ë ¨q�UA�« w�UL��ô« —U�H�ô« qzU�� —uH�«
qz«b� UN�b� bK��« w??� WO�U�√ U??N?� „U??M?� ÒÊ_
w� …d� s� d��√ UNM� Y�b��« Èd� WOKL�Ë W�b�
s� …dO�� UOLJ� U�Ëd�� œ«dO��ô o�U��«
«—ôËœ Î «b�b��Ë WO�M�√ öL� v�≈ W�U��« ÊËœ
ÆÆÆår�U��«ò
l�U� qJA� ‰Ò b� UL�≈ ¡w� vK� ‰Ò œ ÚÊ≈ d�_« «c�
ÂuI� ôË W�UO��« w??� qLF� år??�U??�?�«ò ÒÊ√ vK�
dB�M� ôË ÆtF�u� tOK� UN{dH� w��« U��«u�U�
¨tMOF� wK�«œ o�dH� t�OF�� w� w�UO��« tKL�
w�—U��« ŸËdALK� t�OF�� Õu??{u??� dNE� q??�
vK� —UB��« ÷d??H?� Íc??�« w??�d??O?�_« Î «b??�b??�?�Ë
s� tFML� vF��Ë ‚UM��« tOK� oÒOC�Ë ÊUM��
W�—u� s??� Î «¡b?? � wFO�D�« tDO�� l??� oO�M��«
ÆsOB�«Ë UO�Ë—Ë Ê«d�≈ v�≈ ÎôuË ‚«dF�«Ë
vK� w�—U��« —UB��« år�U��«ò w�UL�Ô Ê–≈
t�b� WOI��� X�U� w��« ‰«u??�_« ÒÊ√ sKF�Ë ¨ÊUM��
vK� X??�—U??� ©w??�«e??�ù« w�UO��ô« dO�® r�bK�
ÆÆÆqz«b��« œU��≈ W�uJ��« vK� w�U��U�Ë ¨¡UN��ô«
Õd??�Ë ¨q??z«b??�? �« W??�u??J?�?�« b???�Ë ÆÆÆÎU? M? �? �
¨WOK�uL��« W�UD��« »U??�œ ÊU�� —u��b�« fOzd�«
¡UM� t�H� nKJ� r�Ë UNK�uL� s� år�U��«ò QJÒ K��
Î ULK� ¨q�uL��« «c� s�Ò R� b� w��« q���« s� Y���«
—ôËœ ÊuOK� 150 ?�« UN�HK� “ËU��� s� W�UD��« ÒÊ√
UO�U� t??� ‰uLFL�« r??�b??�« Z�U�d� ULMO� ¨ÎU?�d??N?�
dO�� r�� V�c� —ôËœ ÊuOK� 500 s� d��√ nKJ�Î
Æ UO�u��L�«Ë —bN�« V�—«e� w� tM�
år�U��«ò ÒÊ√ nO� Î UI�U� qOBH��U� UM�b�� UM�Ë
w� ÊU� sO� w�UO��« tI�d� tM� t�K� U� qÒ � vÒ��
s� d��√ w� Êu�U� Í√
Ò ÂU??�√ n�u�� r�Ë ¨WDK��«
w� U� v�√ v�� VO��« w� U� qÒ � ·dË ¨WD��
UM�KËÚ √ w��« WO�M�_« öLF�U� W�«b��ô« VO�
ÆW�—UJ�« Ác� v�≈
lOD��� ô år�U��«ò ÒÊQ� Z���« w�Q�� ÂuO�« U�√
¨WO�M�_« öLF�U� w�«e�ù« w�UO��ôU� fL�«
Ò
fO� w�UO��ô« «c??� ÒÊQ??� sO�—UF�« ‰ËÒ √ t??�√ Î ULK�
¨»«uM�« fK�� s� —œU Êu�U� V�uL� Î UO�«e�≈
w�UO��« u� q� ¨V�c�« w�UO��« l� ‰U��« u� UL�
·dB� WOL�U� fK�� s� —œU —«d� V�uL�
ÆÊUM��
w�ËdFL�« sOO�UO��« s??� Î «œb??� ÒÊ√ V�dG�«Ë
¨år�U��«ò ?� d�U�� r�œ w�Ë ¨‰uOL�«Ë U�U��ô«
ÊuIKD� «Ë√b� ¨d�UE�« w� t{—UF� rNCF� ÒÊ√ r�—
¨w�UO��ô« «cN� f?
Ò ?L?�« d�U�� s??� «d�c���«
·dÒ B�� s� qÒ J� WO�u�UI�« WI�öL�U� ÊËœÒbN�Ë
s� W??�?L?�« w??� 15 j??I?� q�L� t?? �Ò √ sO�UM�� ¨t??�
VO�— Ë√ VO�� ö� d��� w��« lz«œu�« ŸuL��
s� b�bN� Ë√ r�œ Í√
Ò UN�U�√ b�� Ê√ ÊËœ s�Ë
¨w�«e�ù« w�UO��ô« vK� ÂuO�« sOB�d��« ¡ôR�
Ò
U� w�UO��ô« «c??� ÒÊQ??� „uJA�« s� dEM�« iG�
°Íe�dL�« pM��« sz«e� w� Î «œu�u� ‰«“
¨g�UH�« ¡öG�U� ”UM�« W��UF� »uKDL�« fO�
q� ¨œb��«Ë v�«bI�« ¡«dIH�« vK� ¡U��_« …œU�“ ôË
WO�u�UI�« «¡«d??�ù« bÒ �√ c���Ô ÒÊ√ ÎöF� »uKDL�«
UN�J�d�Ë UN�J�—« w��« W�{UH�« UH�U�L�« ¡«“≈
s� t�_ ¨‰u??_«Ë sO�«uI�« Ã—U??� s� år�U��«ò
tF�u� w� q�d�« «c� dÒ L��� Ê√ VO�F�« V�dG�«
W�Ëœ s??� d��√ w??� WOzUC� ÈËU??�œ t??�«u??� ULMO�
UI�uL�« »UJ�—«Ë W�U�_« …¡U??�≈ ÊQA� WO�Ë—Ë√
¨tO�ËUF�Ë t�—U�√ s� WIO{ W�uL�� l� WO�UL�«
ÆÆÆÂuO�« rN�uL�L� ÊuO�UM�K�« UNML� l�b� w��«Ë
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ّ
الجوي على محافظة م�أرب
ال�سعودي ي�ص ّعد ق�صفه
التحالف
والقوات اليمن ّية ت�سيطر على جبل وتالل الخوار
سيطرت القوات المسلحة اليمنية على جبل
وتالل الخوار في صحراء األجاشر الحدوديّة
بين نجران وصعدة.
وبث اإلعالم الحربي اليمني تسجيالً مص ّورا ً
ّ
لعملية هجومية نفذها الجيش واللجان على
مواقع ق��وات التحالف السعودي في سلسلة
ج��ب��ال وت�ل�ال ال��خ��وار ف��ي منطقة الظهرة في
ص��ح��راء األج��اش��ر ال��ح��دوديّ��ة الممتدة بين
نجران السعودية من جهة ومحافظتي صعدة
والجوف.
من جهة أخ��رى ،صعّ د التحالف السعودي
مجددا ً من قصفه الجوي على محافظة مأرب
شمال ش��رق اليمن بعد أسبوع من التراجع
الملحوظ في عدد الغارات الجوية على مديرية
صرواح غربي المحافظة مسرح المعارك الدامية
بين ق��وات حكومة صنعاء م��ن جهة وق��وات
الرئيس عبد ربه منصور هادي وحزب اإلصالح
من جهة أخرى.
وق��ص��ف��ت ط���ائ���رات ال��ت��ح��ال��ف ال��س��ع��ودي
بـ 21غارة مناطق َّ
الطلّعة الحمراء وال َك ّسارة
والم ْ
َشجَ ح في مديرية ص��رواح ،إسنادا ً لقوات
هادي وحزب اإلصالح في محاولة متك ّررة من
التحالف السعودي لمنع الجيش واللجان من
تحقيق تقدم ميداني جديد صوب مدينة مأرب
االستراتيجية.
وق��ال��ت ق���وات ال��رئ��ي��س ه���ادي إن��ه��ا صدت

رئي�س كوريا الجنوب ّية� :س�أجد طريقة
لل�سالم مع ال�شمال لكنني لن �أ�ستعجل
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قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ،أمس ،إنه «سيجد خالل العام المتبقي من واليته
الرئاسية ،طريقة للسالم والتعاون مع كوريا الشمالية ،لكنه أكد أنه غير مستعجل على ذلك».
ولفت مون ،في كلمة له لمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتنصيبه ،إلى أنه «يرحب بسياسة
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن تجاه كوريا الشمالية» ،مشيرا ً إلى أن «السياسة األميركية
تتخذ نهجا ً عمليا ً محسوبا ً من خالل الدبلوماسية على أساس إعالن قمة سنغافورة ،مع التركيز
على الهدف األساسي المتمثل في نزع السالح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية».
وفي شأن أول لقاء له مع بايدن في  21أيار ،أكد مون أنه «سيسعى لتوطيد التحالف بين
كوريا الجنوبية والواليات المتحدة ،بينما يجد طريقة الستعادة الحوار بين الكوريتين وكذلك
بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية واتخاذ خطوة السالم والتعاون مرة أخرى من خالل
تعزيز التنسيق للسياسة تجاه كوريا الشمالية».
وأفاد بأنه «لن يستعجل بسبب الفترة المتبقية من واليته».
وقال مون «إذا كانت هناك فرصة لدفع عملية السالم في شبه الجزيرة الكورية ،فسأبذل
أقصى جهدي» ،مضيفا ً أنه «يتطلع إلى رد من كوريا الشمالية» ،مؤكدا ً على أنه «رأى احتماال ً
واضحا ً لتسوية القضية من خالل الدبلوماسية».

التعليق ال�سيا�سي
لبنان واحتماالت الحرب

هجمات ج��دي��دة ل��ق��وات حكومة صنعاء في
جبهة المشجح في مديرية ص��رواح ،في حين
قصفت مقاتالت التحالف السعودي بـ4غارات
مديرية مدغل الجدعان المجاورة شمالي غرب

المحافظة.
يأتي ذل��ك بالتزامن م��ع استهداف منطقة
الخسف في مديرية الحزم عاصمة محافظة
الجوف المحاذية بـ5غارات جوية ،على وقع

مواجهات محتدمة بين الطرفين في صحراء
�ب والشعف
العلم المترامية بين مديرية َخ� ْ
في محافظة الجوف ومديرية رغ��وان شمالي
محافظة مأرب.

ّ
إخباري
تقرير �

مفاو�ضات القاهرة ف�صل جديد في تاريخ العالقات مع تركيا
اع �ت �ب��ر م �ح �ل �ل��ون س �ي��اس �ي��ون وع��س��ك��ري��ون ،أن
«مفاوضات القاهرة االستكشافية بين مصر وتركيا
فصل جديد في تاريخ العالقات بين البلدين ،وخطوة
إيجابية ت��د ّل على رغ�ب��ة ال�ق��اه��رة وأن �ق��رة ف��ي إنهاء
القطيعة المستمرة منذ العام .»2013
وم��ع ذل��ك ،أك��د ال�خ�ب��راء أن «تطبيع ال�ع�لاق��ات بين
البلدين س��وف يستغرق وق�ت�اً ،ويتوقف على تلبية
ت��رك�ي��ا ل�م�ط��ال��ب م �ص��ر ،ال س�ي�م��ا ال �خ��اص��ة بجماعة
اإلخوان المسلمين والوضع في ليبيا».
وأجرت مصر وتركيا ،أخيرا ً مفاوضات «صريحة
ومع ّمقة» على م��دار يومين بشأن القضايا الثنائية
واإلق �ل �ي �م �ي��ة ،ه��ي األول� ��ى ب �ي��ن ال �ب �ل��دي��ن م �ن��ذ ثماني
سنوات.
وج��رت ال�م�ف��اوض��ات ف��ي ال�ق��اه��رة ب��رئ��اس��ة نائبي
وزيري خارجية البلدين.
وتشهد العالقات بين مصر وتركيا توترا ً شديدا ً
منذ اإلطاحة بالرئيس المصري األسبق محمد مرسي
في العام  ،2013والذي كانت أنقرة تؤيده بشدة.
وتمثلت مظاهر ه��ذا التوتر في تخفيض مستوى
العالقات الدبلوماسيّة بين البلدين ،اللذين تبادال
سحب سفيريهما من القاهرة وأنقرة ،التي استضافت
عناصر جماعة اإلخوان المسلمين ،وسمحت لهم ببث
عدة قنوات فضائية معارضة للنظام المصري ،الذي
دأب القادة األتراك على انتقاده باستمرار.
وانعكس ه��ذا التوتر على تباين م��واق��ف البلدين
حيال قضايا المنطقة ،ال سيما األزمة الليبية ومنطقة
شرق المتوسط.
ً
إال أن ن�ب��رة تركيا اختلفت ك�ث�ي��را خ�لال الشهور
القليلة الماضية ،وأعلنت رغبتها في إعادة العالقات
مع مصر إلى طبيعتها.
وف ��ي ه ��ذا ال� �ص ��دد ،ق ��ال ال��دك �ت��ور م�ح�م��د ص��ادق
إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية
واالستراتيجية« ،اعتقد أن المفاوضات االستكشافية
بين تركيا ومصر تأتى في إطار حرص الدولة التركية
على عودة العالقات الطبيعية مع مصر ،وطبعا ً هناك
أسباب كثيرة لهذا الحرص التركي».
وأض ��اف إس�م��اع�ي��ل ل��وك��ال��ة أن �ب��اء (ش �ي �ن �خ��وا) ،أن
«ت��رك�ي��ا تشعر ب��ال�ع��زل��ة ف��ي المنطقة ،ف��ي ظ��ل توتر
عالقاتها مع دول عديدة ،لذلك اضطرت إلى البحث
عن حليف خارجي بحجم مصر».

وتابع أن «مصر وضعت عدة شروط أساسية ،ال
يمكن أن تحيد عنها ،لعودة العالقات مع تركيا إلى
طبيعتها».
وتتمثل ه��ذه الشروط في «اح�ت��رام سيادة مصر،
وع��دم التدخل في الشأن المصري ب��أي ص��ورة من
الصور ،ووق��ف كل القنوات اإلعالمية التي تبث من
تركيا وتسعى لخلق نوع من البلبلة لدى الرأي العام
المصري».
وتشمل الشروط أيضا ً «تسليم المطلوبين أمنيا ً من
المصريين المتواجدين على األراضي التركية ،والتي
سمحت لهم تركيا باإلقامة على أراضيها».
كما تشمل «عدم التدخل في شؤون الدول العربية
األخرى ،خاصة الدولة الليبية» ،وفقا ً إلسماعيل.
وأردف أن «ع �ل��ى ت��رك�ي��ا أن ت�ث�ب��ت ح�س��ن النيات
لتدشين العالقات مع الدولة المصرية مرة أخرى..
وأن تحترم سيادة الدول العربية ..وتعيد حساباتها
في قضايا مثل ليبيا وسورية والعراق ومنطقة شرق
المتوسط».
وختم أن «هذه الجولة من المفاوضات تعتبر فصالً
جديدا ً في العالقات بين مصر وتركيا ،لكن مسألة
التطبيع س��وف تستغرق وق �ت �ا ً لحين ظ�ه��ور نتائج
المفاوضات على أرض الواقع».
وش��اط��ره ال��رأي الخبير العسكري ال�ل��واء متقاعد
سمير فرج ،بقوله إن «هذه المفاوضات فصل جديد
ف��ي ال �ع�لاق��ات ب�ي��ن م�ص��ر وت��رك �ي��ا ،ي��دل ع�ل��ى رغبة
األخ �ي��رة ف��ي ال�ت�ق��ارب م��ع ال�ق��اه��رة ،وإن �ه��اء القطيعة
المستمرة منذ سنوات».
وأوضح فرج ،وهو مدير إدارة الشؤون المعنوية
األسبق في وزارة الدفاع المصرية ،في تصريح لـ
«شينخوا» ،أن «تطبيع العالقات س��وف يعتمد على
تنفيذ أنقرة للطلبات المصرية».
ورأى أن «أكبر مشكلة سوف تواجه عودة العالقات
بين البلدين هي خروج القوات التركية من ليبيا ،ألن
وزي��ر الخارجية التركي ق��ال الخميس الماضي في
مؤتمر صحافي مع نظيره األلماني إن القوات التركية
م��وج��ودة ف��ي ليبيا بناء على طلب الحكومة الليبية
(السابقة) ،واعتقد أن هذه نقطة الفصل الرئيسية في
المفاوضات ،ألن مصر تريد الحل بشكل كامل».
وأكد أن «الوضع الليبي يشكل أمنا ً قوميا ً بالنسبة
لمصر ،التي تص ّر على خ��روج المقاتلين األجانب

وال �ق��وات العسكرية التركية م��ن ليبيا ،ول��ن تسمح
بوجود أي قوات أجنبية على حدودها».
وأشار إلى أن «القاهرة تطالب أنقرة بتسليم عناصر
جماعة اإلخوان المسلمين المتواجدين في األراضي
التركية ،السيما الصادرة بحقهم أحكام قضائيّة في
مصر بسبب ارتكابهم أعماالً إرهابية».
وت��اب��ع أن «ه��ذه ال�ج��ول��ة استطالعية ،وك��ل طرف
س�ي��ذه��ب إل��ى حكومته م��ن أج��ل م�ع��رف��ة ر ّده���ا على
مطالب الطرف اآلخ��ر ،واتوقع أن توافق تركيا على
وقف القنوات الفضائيّة التي تهاجم مصر ،وخروج
المقاتلين األجانب من ليبيا ،لكن المشكلة الرئيسية
هي خروج القوات التركيّة من ليبيا».
أما الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز األهرام
ل �ل��دراس��ات السياسية واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،فقد اعتبر
أن «المفاوضات التي جرت بين مصر وتركيا جس
نبض».
وقال عبدالفتاح ،إن «اللقاء في حد ذاته كسر للجليد،
بعد قطيعة بين البلدين منذ العام  ،2013وهذه خطوة
إيجابية لألمام».
واستدرك «لكن مستقبل العالقات مرهون بكيفية
تعامل كل طرف مع مخرجات المباحثات التي ت ّمت
في القاهرة ،واعتقد أن مسألة التطبيع سوف تأخذ
وقتا ً طويالً».
وأردف أن «المفاوضات بين وفدي مصر وتركيا
تمت خاللها مناقشة القضايا الخالفية ،وإمكانية
إيجاد حلول لها ،بما يساعد على تحقيق تقدّم ،يؤدي
إلى التقارب بين البلدين».
واستطرد أن «ك��ل ط��رف ق �دّم خ�لال المفاوضات
طلباته للطرف اآلخر ،وحتى اآلن لم تظهر أية مواقف
نهائيّة معلنة ،ومصر في انتظار ق��رار تركيا بشأن
مطالبها».
وواص��ل «اعتقد لو تركيا اتخذت خطوات إيجابية
تتعلق بمطالب مصر بشأن جماعة اإلخ��وان وليبيا
فسوف تكون هناك لقاءات على مستوى أعلى مثل
وزراء الخارجية ومديري المخابرات ،بحيث يحدث
تطور تدريجي في العالقات».
وأردف أن «تركيا ه��ي األك�ث��ر احتياجا ً للعالقات
م��ع م�ص��ر ..وال�ت�ق��ارب م��ع ال�ق��اه��رة س��وف يفتح لها
ب��اب ال �ت �ق��ارب م��ع ال �س �ع��ودي��ة واإلم � ��ارات وقبرص
واليونان».

المناورة «الإ�سرائيل ّية» ( ...تتمة �ص)1
عن المناورة فرصة سانحة يمكنه استغاللها في لحظة معينة
واستصدر من السلطة التي تملك قرار الحرب قرارا ً بذلك.
أنّ
وفي حال العدو «اإلسرائيلي» ،فإنه من المعروف جيشه
ينفذ برنامج مناورات عسكرية سنوية دورية متفاوت السقوف
ومتعدّد الوجوه بحيث ال يم ّر شهر واح��د من دون أن يكون
توسعت وطالت،
لديه مناورة صغرت وتقلصت عناصرها أم
ّ
فالقيادة العسكرية «اإلسرائيلية» لديها جدول من المناورات
زمني سنوي دائم يصار إلى تحديده في مطلع ك ّل عام ،ولديها
أيضا ً جدول طارئ ُيصار إلى بلورته وفقا ً لما تدعو الحاجة
خالل عمليات التدريب وفقا ً للجدول العام أو من خالل ما يظهر
من ثغرات في األداء العسكري واألمني على الحدود أو في
الداخل أو في العمق (تتعامل «إسرائيل» مع جبهات الحدود
الشمالية والجنوبية ،وجبهة الداخل ،وجبهة العمق أيّ الجوية
خلف خطوط العدو) وهنا نلفت إلى أنّ العدو يمكن أن يط ّور
مناورة دورية مخططة في برنامجه السنوي وينفذها بشكل
استثنائي طارئ أيّ انه يجمع في التنفيذ بين الجدولين الدائم
الثابت واالستثنائي الطارئ.
على ض��وء م��ا ت��ق �دّم يمكن تفسير ال��م��ن��اورة العسكرية
«اإلسرائيلية» التي بدأت يوم األحد في  9أيار /مايو  ،2021والتي
كما تس ّرب عنها حتى اآلن ستكون المناورة األضخم واألطول في
تاريخ العدو «اإلسرائيلي» ،حيث سيشارك فيها أكثر من 16
ألف عسكري ،من األسلحة واألذرع العسكرية اإلسرائيلية األربع
(قوى البر والبحر والجو والخاصة) وتمت ّد لشهر كامل وتحاكي
عمليات مركبة فيها العمليات الدفاعية والعمليات الهجومية
والعمليات الخاصة وعمليات العمق ،وتحاكي عمليات التصدي
للخطر في حرب شاملة وعلى جبهات القتال الثالث (جبهات
الحدود الشمالية والجنوبية والجبهة الداخلية وجبهة العمق)
وتركز بشكل خاص على  3أنواع من األخطار :خطر الصواريخ
ومنصاتها المتعددة المواقع واألمكنة ،وخطر اقتحام الحدود
الشمالية والقتال على أرض الجليل المحت ّل ،وخطر انفجار
الوضع األمني والعسكري في داخل األرض المحتلة.
بيد أنّ هناك نقطة ال ب ّد من اإللفات إليها تتعلق بمرجعية

القرار في المناورة ومرجعتيه في الحرب ،ففي المناورة يعتبر
المستوى العسكري هو المرجعية النهائية والحصرية في
تخطيط المناورات وتنفيذها ،وال يمكن أن يتدخل المستوى
السياسي إال استثنائيا ً إللغائها أو تأجيلها اذا رأى أنّ مصلحة
الدولة العليا تفرض ذلك ،أما الحرب وش ّنها فإنه قرار يتخذه
المستوى السياسي الذي يسترشد أو يهمل نصح أو آراء المستوى
العسكري إال اذا كان الرأي بحجم القول بالعجز عن شنّ الحرب
العتبارات عسكرية تتصل بجهوزية القوى وقدراتها القتالية
وتخلفها عن تحقيق النصر.
في ظ ّل هذه المعطيات نعود إلى السؤال األساس لماذا تقوم
«إسرائيل» بمناورة «مركبات النار» هذه ولمدة شهر كامل،
وإصرار كوخافي على إجرائها في موعدها وفقا ً لما كان مخططا ً
قبل  5أشهر أيّ منذ وضع برنامج التدريب السنوي ،ودونما
المتفجر في القدس أو ما يحصل في اإلقليم من
اكتراث للوضع
ّ
تطورات مختلفة؟
لقد ح ّذر األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مما قد
تتدحرج إليه هذه المناورة ويستغ ّل العدو التحشيد والجهوزية
التي حققها من أجل المناورة ويطور األه��داف وينقلب إلى شن
حرب حقيقية تستهدف جبهتي الجنوب ض ّد غزة والشمال ض ّد
لبنان والمقاومة فيه ،خاصة أنّ من أه��داف المناورة المعلنة
العمل ض ّد حماس وحزب الله ،فهل األمر ممكن؟
في العلم العسكري قاعدة ذهبيّة تتصل بالتوقع وتقدير
الموقف تقول «على القائد العسكري البناء دائما ً على التوقع
األسوأ» ،وعمالً بهذه القاعدة يكون تحذير السيد قائد المقاومة
في لبنان والمقترن برفع جهوزية المقاومة إلى الح ّد األقصى
في محله السليم والمنطقي خاصة أنه في مواجهة عدو يمتهن
الغدر والخداع وال يمكن أن يوفر فرصة للعدوان إال ويغتنمها ،ثم
أن هذا العدو يعيش حالة من األرق واإلرباك والقلق من منظومة
الصواريخ التي تمتلكها المقاومة من عادية ودقيقة ووصل
إلى قناعة أنّ أحدا ً في العالم لن يستطيع تفكيكها أو تعطيلها
وتحييدها ،وان تعويله على مفاوضات الملف النووي اإليراني
لتحقيق أهدافه فيها ذهب أدراج الرياح ولم يعد لديه إال العمل

ليس الوقت اآلن للدخول في نقاش الفرضيات التي يمكن أن تجعل لبنان أمام
خطر حرب مع كيان االحتالل .فالمناورات التي أعلن جيش االحتالل تجميدها
كانت مناورة استعداد لحرب على لبنان ،والذين ال يشاركون في برامج الترويج
للسياسات المعادية للمقاومة يعرفون أن احتمال الحرب قائم دائما ً عندما تعتقد
قيادة الكيان أن احتماالت الخروج من الحرب من دون خسائر وجودية صارت
بمتناول اليد ،وأن الذي يمنع ذلك هو ما تملكه المقاومة من قدرة ردع وليس أي
سبب آخر يقع في حسابات السياسات الدولية واإلقليمية.
هذه المرة عندما تصل المواجهات في فلسطين إلى فشل كبير لجيش االحتالل
ويبدو أن صواريخ المقاومة في غزة ،ترافقها انتفاضة في الضفة واألراضي
المحتلة عام  ،48وثبات المقدسيين وبسالتهم ،وأن عمليات المقاومة عادت
الى أيام مجدها السابق في عمق الكيان ،وأن الطريق الوحيد لوقف المواجهات
هو تسوية مذلة تقوم على التسليم بحرمة المسجد األقصى واالمتناع عن
مسار تهويد القدس الشرقية وإخالء المنازل من أهلها لتسليمها للمستوطنين،
سيخرج َم��ن يقول في قيادة الكيان أن األفضل هو توسيع دائ��رة المواجهة
الس�ت��دراج العالم لفرض تسوية أشمل تضيع في قلبها التنازالت الخاصة
بالقدس ،وسيكون لبنان هو الوجهة الطبيعيّة للحرب .وسيحدث الشيء نفسه
إذا تمكن الكيان من قمع المقاومة واالنتفاضة وإجهاض قدراتهما على فرض
وقائع جديدة ،فعندها سيتوجه جيش االحتالل نحو لبنان ليصرف أرباحه في
تثبيت قواعد اشتباك جديدة ،وستقع الحرب.
ف��ي ظ��ل االه��ت��راء ال�س�ي��اس��ي واالق �ت �ص��ادي ال ��ذي يعيشه ل�ب�ن��ان ،م��ن حق
اللبنانيين الذين يعرفون مقدرات مقاومتهم ويثقون بأهليتها لتدير المرحلة
بحكمة وشجاعة ،أن يسألوا كل المتعاطين في السياسة ماذا يفعلون ،وما هي
مسؤولياتهم تجاه بلدهم في لحظة مصيرية كهذه؟ وهل تستحق العناوين
التي ينقسمون حولها أن يكون البلد في حال فراغ؟ وهل سيبقى من عناوين
خالفاتهم شيء له قيمة عندما تقع الحرب أو عندما تنتهي؟
بحس المسؤولية ليكون لبنان على قدر من
هل يتح ّرك المسؤولون في بلدنا
ّ
االستعداد لمخاطر ال تبدو مجرد تكهنات؟

إعالمي الروبوت» (تتمة �ص)1
«ال
ّ
الميداني لحرب وهميّة ،اخترعها المضللون لك ّل جسد
أما اإلعالمي الذي يلعب دور القائد
ّ
مكتمل الهوية ،إنما يعكس قدرته على بيع الذات في سوق المواقع والسلطة .كما يثبت مرضه
المعرفي والعلمي
النفسي الخطير الذي سبّب له هذا التح ّول من ثقافة القلم والفكر واإلنتاج
ّ
إلى ثقاقة الهيمنة والتفرقة واإللغاء..
هو اإلعالمي المبرمج والمد ّرب في تلك الغرف السوداء ،بات ال يبصر نور الحق والحقيقة..
المؤسسة
فهو يتلقى األوامر كالروبوت وينفذ ما يُطلب منه ليس من أجله وال حتى من أجل
ّ
التي ينتمي إليها ،بل من أجل مستخدميه..
للحس
هذا اإلعالمي األداة قد ال يجوز فيه هذا النص وال هذه الكلمات ،ألنه مجرد آلة فاقدة
ّ
اإلنساني واألخالقي والقومي ..إال أننا نقف أمام هذه الحالة الخطيرة التي تسهّل طريق
اختراق الثقافة القوميّة وتسمح بدخول أعداء النهضة للتدخل فيها.
نحن أمام صناعة مجموعات منظمة من ضعفاء النفوس القادرين على التنازل عن ك ّل
القضايا اإلنسانية والوطنية والقومية ،مقابل حفنة من األموال ،أو وعود وهميّة بتسلم مواقع
في السلطة..
أما المتحدث الرسمي باسم هذه المجموعات فهو اإلعالمي األكثر تدريباً ،الذي ينقل األفكار
الرجعيّة بدقة متناهية ويلعب على وتر الغموض والفوضى والعبثية...
اإلعالمي أو المسؤول الذي يتحرك في فضاء المؤسسات اإلعالمية المعادية وفي تلك
المراكز والمواقع التي ال تمثل فكره وال عقيدته ..إنما يتحرك بقوة من صنعه الذي يحاول أن
يعزز من شرعيته غير الشرعية لكي يُحكم القبضة عليها ومن ثم يحررها بالطرق التي يريدها
وتخدم مصالحه.
هي صناعة األفكار التخريبية داخل المؤسسات النظامية ،تتغلغل وتخترق علها تقسم
وتف ّرق وتتدخل في الخصوصيات الثقافية والفكرية والعقائدية..
ما يتطلّب هنا ،إعالم مواجهة وصراع يستطيع مواجهة التحديات واستراتيجيات التخريب
يوجه الرأي العام نحو الحق والحقيقة والشرعيّة والوضوح .ويعمل
واالختراق ،وقادر أن ّ
على زرع بذور الوعي عند المواطنين ويسلط الضوء على ما يخدم المؤسسة والمجتمع
انطالقا ً من ذاتيته الثقافية والعقائدية وأن يكون مستفزا ً لك ّل ما يساهم في نهضة المجتمع..
أخيراً« ،علنا نعود إلى الخط الفكري العقائدي للزعيم أنطون سعاده ،الذي حرص (سعاده)
على إحداث ثورة فكرية عظيمة األثر في مفاهيم العمل اإلعالمي وطبيعته وأهدافه الحقيقية،
وخصوصا ً في مجال االلتزام المطلق بالقضية القومية االجتماعية ،ونظرتها الشاملة إلى
الحياة والكون والفن ،إضافة إلى سعيه لبناء مؤسسة إعالمية متكاملة ،وبدا ذلك واضحا ً في
سلسلة المراسيم والقرارات التي أصدرها سعاده لتنظيم الدوريات التي أنشأها»...
*عميد التنمية اإلدارية في الحزب السوري القومي االجتماعي.

ملحمة القد�س ( ...تتمة �ص)1
العسكري الذاتي الذي يعالج هذا الخطر ويعيد إلى «إسرائيل»
حرية القرار بالحرب على أعدائها .وبالنتيجة يمكن تصور العدو
ينطلق مباشرة من المناورة إلى الحرب اذا وجد الظرف لدى العدو
يتيح له ذلك.
وعليه نرى أنّ رسالة السيد في يوم القدس شكلت عامل ردع
دفاعي فاعل وقطعت الطريق بنسبة عالية على العدوان ومنعته
من الذهاب إلى الحرب وأفهمته بأنّ المقاومة في أعلى جهوزيتها
على ك ّل الصعد المعنوية والميدانية والقتالية وطبعا ً سيكون
من شأن هذه الرسالة إفهام العدو أنّ طريق الحرب غير سالك
بشكل آمن ،وألزمه بإبقاء مناورته في إطار التدريب ليس أكثر.
ونجمل الموقف هنا بالقول إنّ الحرب التي يتمنى العدو شنها ال
تزال بعيدة المنال ألنّ ظروف نصره فيها في هذه الفترة ال تزال
غير متحققة .وتكون المقاومة بحنكتها وإتقانها إدارة المواجهة
وملفاتها قد حمت لبنان مرة أخرى من عدوانية العدو ،وتحقق
الدفاع بأعمال قاعدة الردع االستراتيجي الفاعل.
ومع استبعاد تحول المناورة إلى حرب يبقى أن نتوقف عند
بعض األهداف إلى يريد كوخافي تحقيقها من مناوراته الفضفاضة
هذه ،ونجد فيها أوال ً أسبابا ً عسكرية محضة تتعلق بمعالجة
الواقع العسكري «اإلسرائيلي» الذي وصل الى ادنى مستوياته
خالل تاريخ «إسرائيل» ،حيث تزخر التقارير والدارسات حول
تردّي المعنويات ،وتراجع القدرات القتالية لقوى البر وانعدام
الثقة بجهوزية المظليين للعمل خلف الخطوط وانتفاء صفة
السالح الحاسم عن سالح الطيران ،ونعتقد أنّ كوخافي يريد أن
يقلب هذه الصفحة السوداء التي ارتسمت في ظ ّل رئاسته ألركان
الجيش ،ويريد أن يظهر نفسه بصورة من أعاد االعتبار لـ «جيش
إسرائيل».
أما السبب الثاني فهو يتصل بالخارج من صديق أو عدو،
وترمي المناورة إلى إظهار «إسرائيل» قوية وأن قدراتها العسكرية
عالية وجاهزة لتحقيق أهدافها والتصدي لألخطار التي تهدّدها
وأنها قادرة على معالجة خطر الصواريخ بمفردها بعد أن خذلتها
مباحثات فيينا.

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

اعتقد الكيان الصهيوني الغاصب أنّ استكمال احتالله للقدس سنة  1967سيطوي ملفها
ويجعلها مدينة يهودية خالصة تتح ّول الى عاصمة أبدية لدولة من خارج العصر قائمة على
والتعصب واإلقصاء .لكن الشعب الفلسطيني الذي يشعر بالقدس تنبض داخل
العنصرية
ّ
شرايينه ،ويعتبرها عاصمة أبدية لدولته المستقلة ،عطل المشروع الصهيوني بنضاله
اليومي المستمر ض ّد االستيطان والتهجير والتهويد .وعلى خالف ما توقع العدو صبر الشعب
الفلسطيني على الحقد والقهر واالستفزاز وتح ّمل ما ال تتح ّمله شعوب العالم من ظلم عنصري
ممنهج واعتقاالت دورية وإدارية ال تنتهي ،متمسكا ً بأرضه وتراثه ومقدساته ،رافضا ً ك ّل
اإلغراءات واإلمالءات الصهيونية ،متح ّمالً في الوقت نفسه ظلم ذوي القربى وحصار القوى
الكبرى.
وإزاء االستفزازات المتواصلة وصوال ً الى اقتحام المسجد األقصى مرارا ً وتكراراً ،وإزاء
حمالت االعتقال والضغط والطعن وإخ�لاء المنازل وتشريد العائالت وتصعيد القيود
على حركة االنتقال والسفر والزواج ول ّم الشمل والعمل والدراسة ،فانّ الشعب الفلسطيني
المحاصر رفض االستسالم وخرج الى شوارع القدس منتفضا ً ض ّد االحتالل مقاوما ً حرابه
ُمص ّرا ً على حقوقه ،مدافعا ً عن األقصى بالصدور العارية ،متحديا ً السجان بأمعائه الخاوية،
ملهبا ً حماس العالم العربي والعالم اإلسالمي وأحرار العالم ،مؤكدا ً عبر الدماء واالستشهاد
ان ال تنازل عن فلسطين وحريتها وسيادتها مهما صعّ د العدو الصهيوني من ممارساته
العنصرية ومهما بالغ في إجراءاته القمعية.
إال انّ هذه الوقفة البطولية ألهل القدس وشباب فلسطين ليست كافية لكسر إرادة الصهيوني
المص ّمم على التهويد مستفيدا ً من الدعم العالمي وبعض المواقف العربية المتخاذلة .فالحاجة
ماسة لدعم األشقاء العرب والدول اإلسالمية وك ّل الجهات التي ترفض إسقاط المسجد
ال تزال ّ
األقصى وكنيسة القيامة وفلسطين كلها بقبضة الجالد العنصري .وهنا ال ب ّد من مناشدة رجال
الدين المسلمين وفي طليعتهم األزهر الشريف وبابا روما وسائر البطاركة والمطارنة لرفع
الصالة من أجل القدس والتضامن الفعلي مع أهالي الديار المقدسة الذين يقفون ،وحدهم على
األرض ،سدا ً منيعا ً بوجه التيار الصهيوني المص ّمم على تغيير هوية بيت المقدس وإسقاط
مقدساتها وإقامة الدولة اليهودية الخالصة على أرض فلسطين التاريخية وتهشيم العالم
العربي وتقسيمه بشكل نهائي واغتيال تطلعاته الى االتحاد والتقدم والحرية.
لقد ثبت ،بعد االنكشاف المتك ّرر للدور اإلجرامي الصهيوني القائم على العدوان واالستالب
واإلرهاب في المدى العربي والعالم اإلسالمي ،أنّ الفلسطينيين ال يدافعون عن أنفسهم فحسب
وإنما يدافعون أيضا ً عن المنطقة بأسرها ،بشعوبها وحقوقها وتطلعاتها ،ويدافعون أيضاً،
في زمن االنحطاط واإلفالت من العقاب ،عن قيم الحق والعدالة والحرية في العالم ،ما يجعل
فلسطين قِبلة أنظار األحرار وأمل الشعوب في إسقاط آخر معاقل االستعمار في العالم.
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äÉfÓYEG / äÉªàJ
(1¢U áªàJ) ... IõZ ïjQGƒ°U

(1¢U áªàJ) ... íààØJ ¢Só≤dG
÷d� vK� UN�—b� W�ËUIL�« Èu� X���√ Ê≈Ë ¨WN�«uL�«
WN�«uL�« l??O?�u??� —U??O?� ÊuJ�O� w??�«b??O?L?�« U??N?�uÒ ?H?�
…Q�Ë nOH��� ‰ö��ô« ÊUO� …œUO� vK� …uI� Î U�ËdD�
ÆW�u���« …dz«œ lO�u�Ë WL�eN�«
qL�� U�«b�≈Ë ¨”bI�« U�«u� s� q�b� WIDML�« ≠
…b�b� WK�d� ¨œu�UF�« »U�� ·dF�Ë oA�œ »U� r�«
WLK�Ë ¨ «dOG�L�«Ë ¨ P�UHL�« vK� W�u�H� ¨bOIF��«
¨¡UL��«Ë ÷—_« sO� ”UL��« j� ¨”bI�« w� UNO� d��«
ÆÎUF� sOM�u��L�«Ë UNK�_ ”bI�« l��� ô YO�

ô WzbN�� W�ËUIL�« ‰u��Ë ¨tOM�u��� W�d�Ë ÊUOJ�«
¡UM�√ dO�N�� Î UOML{ Îôu�� wMF� sO�bN�« s�c� oI��
b��L�« W�d�� t�U�UN��U� ÊUOJ�« jD�� XO���Ë ”bI�«
U� ¨t�u�� vK� W�ËUIL�« Èu� …—b� ‚u� «c�Ë ¨vB�_«
W��d� w� UL� ¨b�UB�K� W��d� WN�«uL�« Ê√ wMF�
sJL� ÊS� ¨sOD�K� œËb� Î UO�«dG� “ËU��� b� «—UO��
W�ËUIL�« Èu� vK� w�«bO�
‚uÒ H� XO��� s� ‰ö��ô«
Ò
W�e�— ÂU�√ W�ËUIL�« —u�� ‰ËœË Èu� b��� …e� w�
‰u�b� …dDC� UN�√ ¨ÈuI�« s�“«u� W�e�—Ë ”bI�«

w� W�ËUIL�« ‚ö??�≈ v??�« —uÒ ?D?� w��« WN�«uL�« ≠
¨ UM�u��L�«Ë ÊU??O?J?�« oL� u�� UN��—«uB� …e??�
U�Ë ¨…e??� vK� WOA�Ë «—U??G? � ‰ö??�? �ô« gO� œ—Ë
j� vK� WHC�« ‰u�œË ¨”bI�« w� bOFB� s� UNI�«—
UN�zU�� qL��� W�u�� v�« ‰uu�« VFB� ¨„U���ô«
XO���� ¨d??�U??�Ë `??�«— ÊËœ s??� Êö�UI�L�« ÊUI�dH�«
w� w??� «¡ö?? ?�ù« n?? �ËË v??B? �_« b��L�« W??�d??�
¨”bI�« b�uN� ŸËdA� ◊uI� ÊUOMF� ¨Õ«d??� aOA�«
…UO� w� w�O�«d��«Ë ÍbzUI� s??�— ◊UI�≈ w�U��U�Ë

äÉfÓYEG
Êö�≈
·uA�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
s� t��U�u� rOJ� dO�_« b�� bL�√ VK�
—u�UM�« ÂUA� w�«—Ë öOK� w�U� b�U�
«bM� —u�UM�« —b�ô« b�� ÂUA� W�—Ë b�√
2316 «—U??I??F??�« w??� lzU{ ‰b??� WOJK�
4430Ë 4200Ë 4199Ë 2321Ë 2320Ë
WO��« 4431Ë
15 ‰ö??� W�U�_« WF�«d� ÷d�FLK�
Î U�u�
·uA�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
tO�d� r�O�

—UIFK� lzU{ ‰b� bM� œ«d� ”uO�uD�«Ë
ÆsO�U� 171
WF�«dLK� Î U�u� dA� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√

WO�UI� U�ö�≈
rK� ÊUM�� w� Êu�dJ�« ‰UL� W�UI� sKF�
»U���ù b�u� sOOF� s� 4Ø408 d��Ë
Âu� p??�–Ë W�UIMK� b�b� ÍcOHM� fK��
dI� w� 2021Ø5Ø28 w� l�«u�« WFL��«
s� dNM�« o�d� ÂU??F??�« w�ULF�« œU??�??�ù«
Î «dN� 12 W�UG�Ë Î U�U� 10 W�U��«

qO�� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s� Êö�≈
tLF� w�d� qO�Ë ‚u??� bO��« VK�
—«b« dJ� tLF� Á—UA� s� t��U�u� dJ�
r�— —UIF�« vK� lzU{ s� ‰b� pOKL� bM�
¡UC� W�—UIF�« ôU??� WIDM� s� 671
qO��
15 ‰ö??� W�U�_« WF�«d� ÷d�FLK�
Î U�u�
qO�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
p�u��« vKO�

rK� ÊUM�� w� ‚—u�« ‰UL� W�UI� sKF�
»U���ù b�u� sOOF� s� 4Ø409 d��Ë
Âu� p??�–Ë W�UIMK� b�b� ÍcOHM� fK��
dI� w� 2021Ø5Ø28 w� l�«u�« WFL��«
s� dNM�« o�d� ÂU??F??�« w�ULF�« œU??�??�ù«
Î «dN� 12 W�UG�Ë Î U�U� 10 W�U��«
w� ‚—u??�« ”UO�√ ‰UL� W�UI� sKF�
sOOF� s??� 4Ø410 d??�??�Ë rK� ÊUM��
b�b� ÍcOHM� fK�� »U??�??�??�ù b??�u??�
w� l??�«u??�« WFL��« Âu??� p??�–Ë W�UIMK�
w�ULF�« œU��ù« dI� w� 2021Ø5Ø28
Î U�U� 10 W�U��« s� dNM�« o�d� ÂUF�«
Î «dN� 12 W�UG�Ë

Êö�≈
…—uJ�U� Í—UIF�« q���« W�U�_
s� W�U�u�U� ÍdBL�« tO�Ë ‰UJ�� VK�
s�—UIFK� lzU{ ‰b� ÍbM� gO�— n�u�
ÆwFAM� 1101 Ë 1100
WF�«dLK� Î U�u� dA� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
·uA�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
tM�“ s� t��U�u� U�� rOK� Õö VK�
bOF�« w�U� Âd�√ W�—Ë b�« ‚u�K� bF�√
‰b� WOJK� bM� bOF�« sO�« w�U� W�—Ë b�«
125 —UIF�« s� 12 r�IK� À—uLK� lzU{
tO�UIL��«
15 ‰ö??� W�U�_« WF�«d� ÷d�FLK�
Î U�u�
·uA�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
tO�d� r�O�

»U�d�«

WHK��L�« ‚uI��« wJ�UL� W�œUF�« WO�uLF�« WOFL��« —uC�� …u�œ
©»U�d�«® w{«—√ WIKF� 181 r�— —UIF�« w�
181 —UIF�« w� WHK��L�« ‚uI��« wJ�U� WOFL� …—«œ« fK�� ·dA��
—uC� v�« Â«dJ�« sOJ�UL�« «dC� …u�b� ©»U�d�«® w{«—√ WIKF�
dA� WO�U��« W�U��« ÂUL� w� U�bI� —dIL�« W�œUF�« WO�uLF�« WOFL��«
o�«uL�« b�_« Âu� s� Î «dN� 06Ø06Ø2021 …—«œù« V�J� w�
∫ wK�U� sLC�� ‰UL�_« ‰Ëb�
lL�L�« w� U�“U��« VI�dL�« l�—UAL�«Ë …e�ML�« l�—UALK� ÷d� ∫ÎôË√
©»U�d�«®
w� qLF�« dO�� oKF�� W�uM�� W�—«œ«Ë WOLOEM� —u�√ WA�UM� ∫ÎUO�U�
nO r�uL� UN�U��≈ ÍuML�« W�U�u�« «¡«d�≈ ULO�ô ©»U�d�«® lL�L�«
Æ2021
WON�ML�«Ë 2020 WM� ‰UL�√ s� WOFL��« WO�«eO� WA�UM� ∫ÎU��U�
2020Ø12Ø31 a�—U��
WO�UL�« WM�K� bzUF�« …—«œô« fK�� d�dI� vK� W�œUBL�« ∫ÎUF�«—
2020Ø12Ø31 w� WON�ML�«Ë ©lDI�« »U��®
WO�UL�« WM�K� bzUF�« W��«dL�« ÷uH� d�dI� vK� W�œUBL�« ∫ÎU��U�
2020Ø12Ø31 a�—U�� wN�M� w��«Ë 2020
s� …—«œô« fK�� ¡UC�_Ë fOzdK� q�U� W�– ¡«d�« ¡UD�« ∫ÎU�œU�
2020Ø12Ø31 a�—U�� WON�ML�« 2020 WM� ‰UL�√
2021 WM� ‰UL�_ W�ËdDL�« WOFL��« W�“«u� vK� Ÿö�ô«∫ Î UF�U�
s� W��«d� ÷uH� u� b�« r�U� oO�b��« V�J� WOL�� …œU�« ∫ÎUM�U�
2021 WO�UL�« WM��« ‰UL�√
ÂUEM� Î «bM� «uM� 3 …bL� b�b� …—«œ≈ fK�� ¡UC�√ »U���« ∫ÎUF�U�
W�d�AL�« WOJKL�«
Èd�« —u�√ WA�UM� ∫Î«d�U�
Î UI�d� `O�d��« VKD� ÂbI��« `�d��« w� V�d� p�U� qJ� ∫WE�ö�
2021 Ê«d�e� 3 U�UB�√ WKN� w� WOJKL�« bM�Ë W�uN�« W�UD� s� …—uB�
dNE�« bF� WF�«d�« W�U��« ÂUL� w� wN�M� Íc�« wL�d�« Â«Ëb�« sL{
bIF� ¨v??�Ë_« W�K��« w� w�u�UI�« »UBM�« ‰UL��« Âb� ‰U� w�Ë
s� Î «dN� dA� WO�U��« W�U��« ÂUL� w� dC� sL� WO�U� W�K� WOFL��«
2021Ø6Ø13 w� o�«uL�« b�_« Âu�
WHK��L�« ‚uI��« wJ�U� WOFL� …—«œ« fK�� fOz—
©»U�d�«® w{«—√ WIKF� 181 r�— —UIF�« w�
—UB� ÍdB� w�u� —u��b�«

tJKL� s�L�« ≠ WO�«d�« w� rOIL�«
WLOIL�« Ê«uK� UOK�« r�— W��ü« ∫Í—UA�«
Ê«uK� UO�« ”bMNL�« pKL� s�L�« WO�«d�« w�
W�—U���« W��RL�« ∫lO��« Ÿu{u�
W�UO�K� Ê«uK� V�J� r�U� W�ËdFL�«
’U� r??�d??� WK��L�«Ë dOKO� d??H??�??�«Ë
«b�F� 2800960
«œu??�u??� W??�U??� ∫W�U�L�« dUMF�«
W�œU� dOG�«Ë W�œUL�« W��RL�«
‰Æ‰ ÊuOK� Êu�L� ∫lO�L�« sL�
2020Ø9Ø22 ∫bIF�« a�—U�
2021Ø4Ø28 ∫qO����« a�—U�
ÊUM�� q�� w� Í—U���« q���« rK� fOz—
v�� ÊUOKO�
Íd�� pOKL� bM� Ê«bI� s� Êö�≈
Íd��« qIMK� W�UF�« W�d�bL�« bOH�
sO�U� r�U� d�U� bO��« Ê√ Íd���«Ë
pOKL� bM� vK� ‰uB��« VKD� ÂbI� b�
bOB�« V??�d??L??� l??zU??{ s??� ‰b???� Íd??�??�
d�U� ∫ vL�L�«
∫WO�U��« UH«uL�« Í–
» Ø 7920 ∫ V�dL�« qO��� r�—
ÊU�UO�« ≠ 1992 ∫ ¡UA�ù« ÊUJ�Ë a�—U�
ÊUB� 50 ∫ …u� ≠ U�U�U� ∫„d�L�« Ÿu�
072981 ∫ r�—
b�b� ∫ V�dLK� o�U��« r�ù«
s� ÂbI��« ÷«d��≈ Í√ t�b� sL� sJL�
dA� W�L� WKN� ‰ö� ËdO� Q�d� W�Uz—
‰UB�û� Êö�ù« «c� dA� a�—U� s� Î U�u�
Æ03878103 n�U�
nOKJ��U� ËdO� Q�d� fOz—
d�d� sL�√
Êö�≈
—u w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
s�b�« œUL� WKO�Ë bOF� Âö� X�K�
u�√ sO�� bL�√ t�—uL� `�U u�√ bL�√
u�√ bL�� ÃU��« sO�� bL�√ t�H� `�U
– 939 «—UIFK� lzU{ ‰b� «bM� `�U
Æ—u 2Ø575 Ë 940 – 650
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
qOK� sO��
Êö�≈
‰ULA�« w� v�Ë_« Í—UIF�« q���« W�U�_
Èb�« UN�HB� ÍdJ� e�U� Âö� X�K�
lzU{ ‰b� bM� ÍdJ� dOA� e�U� W??�—Ë
s�œ«b��« Ø3Ø r�IL�« Ø22Ø r�— —UIF�U�
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√
Êö�≈
‰ULA�« w� v�Ë_« Í—UIF�« q���« W�U�_
œuBI� ”u??O??�u??D??�√ n??�“u??� V??K??�
UN�HB� Í“—b??�« r�d� tK�U� s� t��U�u�
bM� Í“—b??�« ”UO�« tK�«b�� r�d� W��—Ë
10 r�IL�« 5648 —UIF�U� lzU{ ‰b??�
fK�«d� Êu��“
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√
Êö�≈
—UJ� w� Í—UIF�« q���« W�U�_
s� t��U�u� —Ëd�“ oOH� w�U�L�« VK�
…bzU� W�—Ë b�√ t�HB� q�u� —u�JO� œË«œ
—UIFK� lzU{ ‰b� bO� …œUN� WOD� —bMJ�≈
Æôu�� 2
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
Êö�≈
—UJ� w� Í—UIF�« q���« W�U�_
UN��U�u� aOA�« dO�� WO�U�L�« X�K�
W�—Ë b�« t�HB� aOA�« b�U� ÍdB� s�
lzU{ ‰b� bO� …œUN� aOA�« bL�� b�U�
ÆU�M� sO� 156 —UIFK�
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
Êö�≈
—UJ� w� Í—UIF�« q���« W�U�_
t��U�u� v�u� sL�d�« b�� b�U� VK�
s� W??�U??_U??� ÊUL�� bOF� bL�� s??�
bOF� bL�√ W??�—Ë b??�√ t�HB�Ë t�H�
bO� «œUN� ÊUL�� dC� bOF�Ë ÊUL��
72Ë 58Ë 49Ë 9Ë 7 «—UIFK� lzU{ ‰b�
195Ë 177Ë 92Ë 87Ë 86Ë 75Ë 74Ë
Æôb��
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
Êö�≈
—UJ� w� Í—UIF�« q���« W�U�_
t��U�u� `??�??�d??� ÕU???�— b??�U??� V??K??�
W�—Ë b??�√ —œU??I??�« b�� bL�� XO�U� s�
bO� ÊU�œUN� —œUI�« b�� b�U� V�œ bL��
W�Ëb�« 38Ë 35 s�—UIFK� lzU{ ‰b??�
ÆÍœ«bG�Ë
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
Êö�≈
—UJ� w� Í—UIF�« q���« W�U�_
W�—Ë t��U�u� —uJ� qz«Ë w�U�L�« VK�
‰b� bO� …œUN� fO�d� v�O� n�“u�
Æ UO�I�« 1289 —UIFK� lzU{
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
Êö�≈
—UJ� w� Í—UIF�« q���« W�U�_
dI uAL� bOF� bL�� b�U� VK�
261 Ë 241 s�—UIFK� lzU{ ‰b� sO�œUN�
ÆoKA�
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
Êö�≈
…—uJ�U� Í—UIF�« q���« W�U�_
t�U�u�U� œ«d� ”uO�UD�« p�U� VK�
Áb??O??�Ë n??�u??� r??O??�«d??�« t??L??�b??� s??�

r�bI� WKN� ÊQ??� ÊUM�� ¡U�dN� sKF�
jG{ ”UO� U�U� ¡«dA� bzUF�« ÷ËdF�«
Ÿu{u� ¨Í—«d��« ‚Ëc�« qLF� ÂËe� …—«d�Ë
a�—U� 1037Øœ 4À r�— ÷ËdF�« Ã«—b��«
WFL��« Âu� W�UG� œb� b� ¨2019Ø2Ø5
wL�d�« Â«Ëb??�« W�UN� bM� 2021Ø6Ø11
ÆdNE�« q�� 11∫00 W�U��«
Ã«—b��U� „«d��ù« w� sO��«dK� sJL�
vK� ‰uB��« Áö??�√ —u�cL�« ÷Ëd??F??�«
W�KB� s??� ◊Ëd??A??�« d??�??�œ s??� W���
WI��L�« W�dG�« w� – d��« W�U�√ ≠ Ê«u�b�«
WN��« w??� W�b���L�« 38 r??�— lMB�«
W��RL� Íe�dL�« vM�L�« s??� WO�dG�«
¡U�dN� vM�� ≠ t�d� sL{ ÊUM�� ¡U�dN�
Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë dNM�« o�d� ≠ ÊUM��
Æ‰Æ‰ Ø50¨000Ø
UN� ÂbI�Ë o�� w��« ÷ËdF�« ÊQ� Î ULK�
‰uFHL�« W�—U� ‰«e??� ô s�œ—uL�« iF�
r�bI� ‰«u????�_« oKD� w??� sJLL�« s??�Ë
ÆW��RLK� qC�√ …b�b� ÷Ëd�
d� W??�U??�√ v??�≈ bO�U� ÷Ëd??F??�« rK��
lMB�« WI��L�« W�dG�« w� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�
s� WO�dG�« WN��« w� W�b���L�« 38 r�—
ÊUM�� ¡U�dN� W��RL� Íe�dL�« vM�L�«
Æt�d� sL{
2021Ø5Ø7 w� ËdO�
ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n«Ë ”bMNL�«
342 ∫nOKJ��«
Êö�≈
w� UN���— s??� ÊUM�� ¡U�dN� sKF�
s�œd�� ¡«dA� ÷Ëd??� Ã«—b??�??�« ¡«d??�≈
b�d���« ÁUO� b�d�� ÂËe� ¡«uN�« vK� ÊöLF�
qLF� w� sO�Ë—bON�« WD�L� ’U��«
Í—«d��« ‚Ëc�«
Ã«—b��U� „«d��ù« w� sO��«dK� sJL�
vK� ‰uB��« Áö??�√ —u�cL�« ÷Ëd??F??�«
W�KB� s??� ◊Ëd??A??�« d??�??�œ s??� W���
WI��L�« W�dG�« w� ≠ d��« W�U�√ ≠ Ê«u�b�«
WN��« w??� W�b���L�« 38 r??�— lMB�«
W��RL� Íe�dL�« vM�L�« s??� WO�dG�«
¡U�dN� vM�� ≠ t�d� sL{ ÊUM�� ¡U�dN�
Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë dNM�« o�d� ≠ ÊUM��
Æ‰Æ‰ Ø50¨000Ø
d� W??�U??�√ v??�≈ bO�U� ÷Ëd??F??�« rK��
lMB�« WI��L�« W�dG�« w� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�
s� WO�dG�« WN��« w� W�b���L�« 38 r�—
ÊUM�� ¡U�dN� W��RL� Íe�dL�« vM�L�«
o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN� vM�� ¨t�d� sL{
ÆdNM�«
u� ÷ËdF�« r�bI�� b�u� d�¬ Ê√ Î ULK�
bM� 2021Ø6Ø11 w� l�«u�« WFL��« —UN�
q�� 11¨00 W�U��« wL�d�« Â«Ëb�« W�UN�
ÆdNE�«
2021Ø5Ø7 w� ËdO�
ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n«Ë ”bMNL�«
343 ∫nOKJ��«
Êö�≈
÷Ëd� Ã«—b��« s�
Ã«—b��« ¡«d�« s� qLF�« …—«“Ë sKF�
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wHzUD�« l�«u�«Ë —u��b�« s� …bOF�Ë UN��� v�« dBÔ
Ó � r�Ë W�O� X�O� «u�—UMO��« Ác�
nO�Q�� «—ËUAL�« ÕU�M� WO�UJ�≈ „UM� ‰«e� ôò t�√ v�« …dOA� ÆåÊUM�� w� w�UO��«Ë w��cL�«Ë
l� ÊËUF��U� W�O���« œuN��« ‰c� U� «–≈ W�b� Wd� pKL� ‰«e� ô Íc�« Íd�d��« W�Uzd� W�uJ�
WOIOI� U�«dH�« vK� w�U�_« q�uF��«ò Ê√ —œUBL�« √—Ë ÆåW�uJ��« nO�Q�� W�—uNL��« fOz—
ô≈Ë ¨W�œUB��ô«Ë WO�uJ��«Ë WO�UO��« U�u��L�« vK� ÊUM�� vK� Î U�U��« fJFM� WIDML�« w�
w�Ëb�« w�UO��« ¡UDG�« qM� r� «–« UN��U�d�Ë UNKJ�Ë UN�Oz— s� ‰eFL� ÊUM�� w� W�uJ� Í√
»U�œ ÊU�� fOzd�« W�uJ� ÊuJ��Ë ÕU�M�« UN� V�J� s� w�dF�«Ë w�OK��«Ë wLOK�ô«Ë
ÆåWO�U�
ÕdD� r�Ë t�«Ë_ o�U� —«c��ô« —UO� s� Y�b��«ò Ê√ å¡UM��«å?� q�I��L�« —œUB� b�√Ë
»U� `�H� s� —UO��« «c� sJ� ¨q�K� q���« q� XKH�« «–≈ W�ËUD�« vK� —UO� t�√ u�Ë Íb� qJA�
ôò Ê√ v�« —U���« bL�� VzUM�« q�I��L�« WK�� uC� —U�√Ë Æåd��√ ÁbIFO� q� w�uJ��« q��«
qO�U� Ê«d�� VzUM�« ÁdN o�d�Ë Êu� ‰UAO� W�—uNL��« fOz— o�d� q�� s� —«dù« ‰«e�
Æåb�d� U� qB�� r� ‰U� w� bK��« qODF� vK� dB� o�dH�« «c�Ë ¨ÎULzU� ¨W�uJ� W�√ „ö��« vK�
Î ôË« ∫◊UI� 3 v�« eJ�—« Íd�d��U� ÊU�—œu� n�≈ ÊU� WO��dH�« WO�—U��« d�“Ë ¡UI�ò ∫·U{√Ë
U��d� Ê« w� WO�U��« WDIM�«Ë ¨ÊUM�� ÊËR� w� q�b�� s� U��d�Ë WLzU� WO��dH�« …—œU�L�«
ÆåU�dOC�� r�� U�uI� „UM� Ê√ w� W��U��«Ë ¨ÊUM�� V�U� v�« ·u�u�U� …dL���
w�Ë—Ë√ Íd�c�� n�u� “d� ¨÷U�u�« w�U� f�—U� v�« Î «bzU� ËdO� ÊU�—œu� …—œUG� …«b�Ë
¨q�—u� V�“u� ¨WÒOM�_« W�UO��«Ë WO�—U��« ÊËRAK� w�Ë—Ë_« œU��ö� w�U��« q�LL�« ÊU�� vK�
q�� q�—u� ·U{√Ë ÆåÊUM�� w� l{u�« —u�b� ¡«“≈ W�UGK� WIK� WO�Ë—Ë_« ‰Ëb�« iF�ò Ê≈ t�uI�
w� WO�—U��« d�“Ë l� W�“_« Y��ò t�≈ ¨q��Ëd� w� sOM�ù« ÕU� WO�—U��« ¡«—“Ë U��U�� ¡b�
ÆåÊUM�� w� l{u�« s��� ÂbF� tH�√ s� Î «d�F� ¨b�_« Âu� ¨W��Ë q�d� ‰UL�_« n�dB� W�uJ�
UL� W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U� U�—bB� w��« rO�UF��« WK� “d� ¨d�¬ bOF vK�
r�U��« UNIOI�� vK� qLF� W�O�� Î U�«b�√ ¡«d�� V��� wH�Ô� U� ¨ÍbIM�«Ë w�UL�« l{u�« h��
Ò
ÆWO�UO��« WDK��« vK� UNO�—Ë WO�ËR�L�« s� qBM��«Ë X�u�« ¡«dA�
WBML�« Êö�≈Ë Î UO��—b� WO�dBL�« lz«œu�« b�b�� ‰u� ‰Ë_« f�√ l�uL�«
tLOLF� bF�Ë
Ò
W�uJ� w� …—U���«Ë œUB��ô« d�“Ë v�≈ Î U�U�� ¨f�√ W�ö� —b√ ¨r�b�« l�— W�Q��Ë WO�Ëd�J�ù«
YO�� ¨…dOK�« q�UI� wL�d�« dF��U� —ôËb�« lO� WO�¬ q�bF�ò s� WLF� ‰ËË«— ‰UL�_« n�dB�
Æå…b�b� U�K� Í_ ÊUM�� ·dB� s� WI��� WI�«u� vK� ‰uB��« …b�b��« WO�ü« VKD��
Î U�b�� ¨W�dOB�« WBM�
‚ö�≈ Ÿu{u� ‰u� W�ö�� Î UOÒ �«u� Î U�U�� w�“Ë t�Ë
Ò
Ò q�UIL�« w�
ÂUJ�√ v�≈ Î «œUM��« lDI�« U�� sO�Q� vK� …b�U�L�« ·bN�ò UN�ö�≈ vK� tF� oO�M�K� t�I�«u�
Æ…—«“u�« ÊUO� V��� ¨ånOK���«Ë bIM�« Êu�U� s� 75 …œUL�«
qOK���«Ë Y���« r�� fOz— `{Ë√ ¨ÎUO��—b� lz«œu�« b�b��� hB�L�« rOLF��« vK� Î UIOKF�Ë
c�Q� Ê√ V�� ŸuM�« «c� s� …—œU�� Í√ò Ê√ å¡UM��«å?� ¨q�d�� VO�� ¨”uK�O� pM� w� ÍœUB��ô«
·dB� Í√ ¨sO�dD�« sO� o�«u� qB�� Ê√ r�_U� ÆUN�O�K� vK� ·—UBL�« …—b� —U���ô« sOF�
ÊUM�� ·dB� sO� U{ËUHL�« ÕU�� v�« …—œU�L�« oO�D� ÃU��� w�U��U�Ë ¨·—UBL�«Ë ÊUM��
‰Ëd��u� ‰U�O�UJ�« Êu�U� —«d�≈ p�– wMF�Ë ¨WO�u�UI�« WODG��« sO�Q� v�« W�U{≈ ¨·—UBL�«Ë
Ã«—œ√ w� l�I� ‰«e� ô Êu�UI�« ŸËdA� ÒÊS� å¡UM��«ò U�uKF� V���Ë sJ� Æå»«uM�« fK�� w�
u�Ë ÆW�d�AL�« ÊU�K�«Ë W�“«uL�«Ë ‰UL�« WM�� w� ”—b�«Ë oO�b�K� lC��Ë w�UOM�« fK�L�«
Á—«d�≈ d�RO� U� ¨W�d�A� WGO vK� ‚UH�ôU� W�uF „UM�Ë ¨WO�UO��« ÈuI�« sO� ·ö� q��
sO�Ë lz«œuK� w��—b��« l�b�« sO� j�— Íc�« dO�_« Íe�dL�« ·dBL�« rOLF� cOHM� d�R� w�U��U�Ë
UN�U�√ v�≈ lz«œu�« …œU�≈ sO� W�ö� ôò Ê√ å¡UM��«å?� b�√ WO�UO� —œUB� Ê√ ô≈ ÆÊu�UI�« —«d�≈
Ê√ vK� WO�UOM�« ÊU�K�« w� t�—œ s� ¡UN��ô« p�Ë vK� UM�� Íc�« ‰Ëd��u� ‰U�O�UJ�« Êu�U� sO�Ë
ÆådDH�« bO� bF� Íd� fOzd�« UNO�« u�bO� W�K� w� W�UF�« W��ON�« vK� t{d� r��
s� Íe�dL�« pM�K� w�U�_« ·bN�«ò Ê√ v�≈ å¡UM��«å?� WO�U� WO�UO� —œUB� `{u� q�UIL�« w�
iF� ÒÊ√ ÷d�HM�ò ∫nOC�Ë ÆåX�u�« ¡«d� u� UNIKD� w��« WO�u�UI�« dO� rO�UF��« qL�� ¡«—Ë
·—UBL�« q� d��F� Íc�«Ë ¨Îö√ w�u�UI�« dO� 154 rOLF� vK� ¡UM� W�uO� d�Ò Ë ·—UBL�«
l�b�� nOJ� ªÈd�√ ·—UB� s� ·UF{Q�Î UF{Ë qC�√ ·—UB� „UM� Ê√Î ULK� ¨UN�H� WOF{u�U�
q�b��« WO�ö Íe�dL�« pM��« vD�√ s�ò ∫‰¡U���Ë ÆåøW�uO� sO�Q� lD��� r� w��« ·—UBL�«
ôË ¨÷«d��ô«Ë Ÿ«b�ù« œuI� UNLEM� W�ö� w�Ë øsO�œuL�«Ë ·—UBL�« sO� W�öF�« w� WO�u�UI�«
”U�√ vK� ô ¨…b� vK� ·dB� qJ� WO�UL�« V�M�« W�ö�� oÒKF�� ULO� ô≈ ¨d�_U� Íe�dLK� W�ö�
V�� 3% W�uO� XM�√Ë X�e��« ·—UBL�« q� u�Ë Æ…b�«Ë WO�U�� …b�Ë ·—UBL�« q� ÊQ�Ë
Æåøw�U��« j�I�� s�√ sL� Æ «—UOK� 3 mK�� s�R�� ¨rOLF��«
n�«u� WK�K� —UDO��« ‚—U� w{UI�« w�bF�« oI�L�« oK�√ ¨ ËdO� Q�d� —U�H�« bOF vK�
UN�Ë√ ¨WM�«e�� …b� —ËU�� vK�Ë Ÿd�� ÊËœ s� W�d�Ë WÒ�d�Ë XLB� —Ì U� qLF�«ò Ê√ UN�ö� b�√
—uB� oOI���« b�Ëe� UN�ö� s� VKD�« r� Ã—U��« v�« Î U��dI� WOzUC� W�UM��« 23 W�«d� dOD��
—u�_« s� dO�J�« nAJ� w��«Ë Q�dL�« jO�� ‚u� ‰Ëb�« s� œbF� WF�U��« WÒO�UMB�« —UL�_« UND�I��«
WOK�«b�« U�UM��ô« «dA� dOD�� r� Í“«u��U�Ë ¨oOI���« W�KB� w� Î UL�� VB��
w��«
Ò
nKL�« …¡«d�ò Ê√ —UDO� nA�Ë ÆåUNMO� U� w� l�UI��«Ë U�uKFL�« lL� —U�≈ w� …œb�� UN��
WOK��Ë sO�u�uL�« »«u���« WK�d� p�– wK�� ¨sO�u��√ s� d��√ VKD�� t� sFL��«Ë tBO�L�Ë
rNO�« ŸUL��ô« r� Ê√ o��� r� sÓ� rNM� ¨s�b�b� œuN� «œU�≈ v�« ŸUL��ô« r� ¨rNM� œb� qO��
÷d�HL�« s� w��« oOI���« w� WOMI��« WO�UM�« vK� dNA�« W�«d� cM� Î UM�«— qLF�« r�� UL� ¨q�� s�
Æåt�Ëb� WOHO�Ë —U�H�ô« WFO�� ‰u� WKL��L�« UO{dH�« s� dO�J�« wH� Ë√ bO�Q� v�« ÍœR� Ê√
d��√ Íc�« Q�dL�« s� å”u�Ë—ò …d�U��« —U�� l��� u� w�U�√
—u�� s� —UDO��« Àb��Ë
Ò
Ê√ q�� UNO� XH�u� w��« UD�L�U� Î «—Ëd� ¨pO��“uL�« u�� …—dIL�« U�dO� WN�ËË UO�—u� w� tM�
wJ�U�Ë UN�U�√Ë UN��“Ë WM�A�« ‰u� W�u�√ VK� r�� YO�� ¨tO� u�d�� ËdO� U�d� v�« qB�
UNG�dH� WO�ËR�� lI� sÓ� vK�Ë WM�A�« m�dH� WI�d� w� oOI���« r�� UL�Ë ¨UNOKGA�Ë WMOH��«
Æp�c� WB��L�« UN��« rKFÔ� r�Ë U�œu�u� ·dF� ÊU� sÓ�Ë ¨UNM�e��Ë
W�{«Ë Î «—u XD�√ ‰U� w� Î U�—u��Ë Î UO�U�√ ÎöO�œ qJA� WO�UMB�« —UL�_«ò Ê√ ·U{√Ë
s�c�« œb��« œuNA�« «œU�≈ Ê√ UL� ¨—U�H�ô« ‰uB� bF�Ë ¡UM�√Ë q�� tDO��Ë Q�dLK� WK�UJ��Ë
r�O� s�c�« ’U��_« s� b�eL�« „UM� Ê√ Î ULK� ¨oOI���« —U�� w� UNF�u� UN� rNO�« ŸUL��ô« r��
ÆåÎU��d� rNO�« ŸUL��ô«
—U�≈ Ã—U� vJ�Ô� U� q�Ë ¨ UODFL�«Ë U�uKFL�« s� dO�J�« pKL� WN� d��√ s��ò ∫·U{√Ë
Æå√e��� u� t� ÂuI� Íc�« oOI���«
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مديرية الح�صنيّة في «القومي» �أحيت الذكرى الـ 13لمجزرة حلبا والـ  16لرحيل الأمين المنا�ضل ح�سن عزالدين في بلدة الح�صنية

وكيل عميد التنمية �أ�سامة عزالدين� :شهداء مجزرة حلبا �صانوا بدمائهم الوحدة ور�سموا الخط
ّ
أ�سطوري مع دماء الجي�ش ال�سوري ون�سور الزوبعة وقوى المقاومة
البياني لل�صمود ال
ّ
مدير مديرية الح�صنية فواز حمو�ضة :قدرنا افتداء �أمتنا و�شعبنا بدمائنا في مواجهة الإرهاب
واالحتالل وم�ستمرون بحمل �أمانة ال�شهداء حتى االقت�صا�ص من المجرمين والقتلة
أحيت مديرية الحصنيّة التابعة لمنفذية عكار في
الحزب السوري القومي االجتماعي الذكرى الثالثة
عشرة لمجزرة حلبا ،وال��ذك��رى السادسة عشرة
لرحيل األمين المناضل ال��وزي��ر والنائب السابق
حسن عزالدين ،باحتفال أمام نصب الشهداء في بلدة
الحصنية ،حضره العميد  -منفذ عام عكار ساسين
يوسف ،وكيل عميد التنمية اإلداري��ة أسامة حسن
عزالدين ،أعضاء هيئة منفذية عكار ،مدير مديرية
الحصنية ف��واز حموضة وهيئة المديرية ،رئيسة
مؤسسة رعاية أسر الشهداء نهال رياشي ،رئيس
بلدية الحصنية الدكتور محمد حموضة وعائالت
شهداء مجزرة حلبا وجمع من القوميين والمواطنين.
إضافة إلى ثلة من األشبال والزهرات وفصيل رمزي
من نسور الزوبعة.
بعد وضع إكليل ورد على نصب الشهداء ،ألقت
تانيا حموضة كلمة عائالت شهداء مجزرة حلبا
ف��أك��دت أن أه��ال��ي الشهداء ل��م ينسوا ول��ن ينسوا
شهداءهم الذين قضوا في مجزرة حلبا على أيدي
اإلرهاب .ولن يتراجعوا عن أخذ حقوقهم.
وإذ دعت الى االقتصاص من المجرمين القتلة،
عاهدت الشهداء وأبناءهم أن تبقى قضيتهم حاضرة
دوماً.

رئيس بلدية ذوق الحصنية

بعدها ألقى رئيس بلدية ذوق الحصنية د .محمد
حموضة كلمة حيا فيها ارواح شهداء مجزرة حلبا
بتحية الرحمة والخلود ودع��ا الى إنصاف أهالي
الشهداء وإحقاق الحق والعدالة.
وتوجه الى عائالت
ّ
وأبناء شهداء المجزرة بالقول :أنتم في قلوبنا جميعا ً
ونحن معكم وإلى جانبكم.

مدير مديرية الحصنية
وألقى مدير مديرية الحصنية فواز حموضة كلمة
المديرية فقال:
العاشر من أيار  ،2008هو تاريخ ارتكاب مجزرة
حلبا ،والتي اهت ّز العالم لفظاعتها ووحشيتها ..إ ّنها
جريمة العصر التي يندى لها جبين اإلنسانية.
صحيح أن مجزرة حلبا أدمت قلوبنا ،لكننا نحيي
ذكرى الرفقاء الشهداء بعز وفخر ،فهم ارتقوا نسورا ً
للعلى ،وصاروا رمزا ً للبطولة والشجاعة.
دماء شهدائنا األبطال انتصرت على رصاصات
أبناء الظالم وسكاكينهم ،وهذه الدماء الذكية كشفت
عن أخطر مشروع إرهابي وأنقذت لبنان من أتون
الفتنة وحمت وحدته.
شهداء مجزرة حلبا اف��ت��دوا كل لبنان بدمائهم
في العام  .2008كما شهداء مجزرة كفتون الذين
أحبطوا مخططا ً إرهابيا ً في العام  .2020وهذا قدر
السوريين القوميين االجتماعيين أن يفتدوا أمتهم
وشعبهم بدمائهم في مواجهة اإلرهاب واالحتالل.
في ذكرى مجزرة حلبا ،نحن أهالي ورفقاء الشهداء نؤكد
بأننا مستمرون في حمل أمانة الشهداء ،حتى االقتصاص
من المجرمين والقتلة ..فأبناء الشهداء اصبحوا رجاال ً
أش��داء وه��م يشعرون بظلم شديد عانوا منه لسنين..
وينتظرون العدالة ،وهي آتية طال الزمن أم قصر.
كما أننا نستذكر في ه��ذا التاريخ ،قامة كبيرة
وسنديانة من سنديانات الحزب والنهضة ،إنه
األمين ال��راح��ل األمين حسن عز ال��دي��ن ،المناضل

والمضحي ،والوزير والنائب السابق
القومي المقدام
ّ
ّ
الذي حمل هموم الناس في بلدته ومنطقته ولبنانه
وأم��ت��ه .لقد خسرناه وه��و في ع � ّز عطائه ،فتحية
لروحه ولمسيرته الحافلة بالتضحيات.
التحية لشهداء مجزرة حلبا ،ولكل شهداء الحزب،
ولكل رفيق سوري قومي اجتماعي نذر حياته في
سبيل انتصار قضية الحزب واألمة السورية.

وكيل عميد التنمية االدارية
ثم ألقى كلمة المركز وكيل عميد التنمية االدارية
اسامة عزالدين ،جاء فيها:
ق��ال س��ع��اده :شهداؤنا ه��م طليعة انتصاراتنا
الكبرى.
وفي البدء تحية سورية قومية اجتماعية للشهداء
األبطال الرفقاء :أحمد نعوس ،مخايل سليمان ،فادي
الشيخ ،نصر حموضة ،محمد غانم ،محمد درويش،
محمود الترك ،أحمد خالد ،خالد إبراهيم ،خالد األحمد
وظافر حموضة.
نحن ندرك في صميم وجداننا القومي ،أن رصاصات
الغدر قد نحتت أيقونة من زوبعة على صدر شهداء
مجزرة حلبا ..لترت ّد الرصاصات منذ تاريخ الشهادة،
وباسم سعاده ،على القتلة والمجرمين الذين اجتمعوا
وت��آم��روا وخططوا الرتكاب مجزرة إرهابية إنفاذا ً
لتعليمات وإمالءات مشغليهم الصهاينة.
إن مجزرة حلبا الوحشية ال يمكن أن تمحى من
ذاك��رة كل إنسان حر اختار طريق سعاده ونهجه
الحقيقي لهذه األمة.
سبيالً للوصول الى الخالص
ّ
كل رصاصة اخترقت صدر رفيق ،وكل سكين غرز
في جسد شهيد ،سترت ّد على اإلرهابيين والمتطرفين،
فالقوميون االج��ت��م��اع��ي��ون مستمرون على نهج
الصراع ،فهم اعتنقوا العقيدة القومية وآمنوا بقضية
عظيمة تساوي وج��وده��م ،ليكونوا أبناء الحياة،
تستحق أن نخوض من أجلها صراعا ً
ّ
الحياة التي
وجودياً ،لكي نبقى أحرارا ً من أمة حرة ،كيف ال ونحن
أحرار في فكرنا وعقيدتنا وثقافتنا وتربيتنا.
شهداء الحزب األبطال في حلبا ،استشهدوا لتبقى
حلبا وتبقى عكار مجاال ً حيويا ً طبيعيا ً لكل مَن اعتنق
عقيدة الحياة والمحبة واألخالق.
شهداء الحزب السوري القومي االجتماعي األبطال
استشهدوا ليبقى الحزب المجال الحيويّ للحراك
االجتماعي والسياسي وبوابة الدخول الى المعترك
ّ
النضالي والمواجهة الدائمة والمتجدّدة من أجل خير
اإلنسان وقيم اإلنسانية.
دماء الشهداء عزيزة وغالية ،لكنها وديعة األمة
فينا متى طلبتها وجدتها ،وش��ه��داؤن��ا ردّوا هذه
الوديعة ل��درء الخطر ال��ذي يتهدد األم��ة وحتى ال
تنطفئ شعلة الحق والحرية واإلنسانية والرقي.
إن م��ج��زرة حلبا الوحشية ل��م تكن عمالً إرهابيا ً
محليا ً وحسب ،بل هي نتاج مخطط ارهابي وضعه
العدو الصهيوني باالشتراك مع القوى االستعمارية
وفي مقدمها الواليات المتحدة األميركية ،وشكلت
المجموعات المتطرفة ،الطائفية والمذهبية أدوات
طيّعة لتنفيذ هذا المخطط اإلرهابي ،وهي بغريزتها
مشدودة أصالً إلى اإلجرام والوحشية واإلرهاب.
ما شهدناه من جرائم وعمليات قتل وتدمير ارتكبتها
المجموعات اإلرهابية في الشام ،أكد بالدليل القاطع،
أن مجزرة حلبا ،كانت الحلقة األول��ى من حلقات

الوكيل اسامة عز الدين

الدكتور محمد حموضة

فواز حموضة

تانيا حموضة

مجزرة حلبا كانت الحلقة الأولى من حلقات المخطط الإرهابي و�شكلت بداية الحرب الإرهابية
الكون ّية لت�صفية المقاومة و�إ�سقاط الحا�ضنة القومية.
العدو اليهودي الذي انهزم وحلفاءه �أمام المقاومة في حرب تموز  2006هو ذاته مع حلفائه
ا�ستعانوا بالمتطرفين من كل ا�صقاع العالم للث�أر من هزيمتهم.
المخطط اإلرهابي ،وشكلت بداية الحرب اإلرهابية
الكون ّية لتصفية المقاومة واسقاط الحاضنة القومية.
وتأكد بالدليل القاطع أيضا ً أن العدو اليهودي الذي
انهزم وحلفاءه أمام المقاومة في حرب تموز ،2006
هو ذات��ه مع حلفائه استعانوا بالمتطرفين من كل
اصقاع العالم ،وصنعوا إرهابا ً متعدد الجنسيات
لتحقيق أه��داف حرب تموز ،غير أن شهداء مجزرة
حلبا ،صانوا بدمائهم الوحدة ،ورسموا الخط البياني
للصمود األسطوري والمواجهة المصيرية ،ودماء
بواسل الجيش السوري وأبطال نسور الزوبعة وقوى
المقاومة رسمت الخط
البياني النتصار سورية في
ّ
مواجهة الحرب اإلرهابيّة الكونية .اليوم وبعد ثالثة
عشر عاما ً على مجزرة حلبا الوحشية ،وعشرة أعوام
على الحرب االرهابية الكونية على الشام ،نقف اليوم
لنؤكد ب��أن الذين حاولوا إغ��راق لبنان في الفتنة،
وحرضوا ضد عناصر قوة لبنان ،وناصبوا المقاومة
ال��ع��داء ،وتوهّ موا
المس بخيارات لبنان وثوابته،
ّ
وتذرعوا بمقوالت الحياد والنأي ،هؤالء يتخبّطون
بعدما فشلوا في كل رهاناتهم ،لكن تداعيات هذه
ال��ره��ان��ات ال تقل خ��ط��ورة ،وإن��ن��ا نحمل أصحابها
مسؤولية ت��ردي ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي والمعيشي
وإيصال لبنان واللبنانيين الى هذا الوضع المأساوي.
كما نقف اليوم ،لنؤكد بأن ال��دول التي خاضت مع
العدو الصهيوني وأميركا وتركيا حربا ً ارهابية على
ال��ش��ام ،مسخرة إعالمها وأموالها ومستخدمة كل
ارهابيي العالم ،إن كل هذه ال��دول فشلت في النيل
من صمود سورية ،وها هي الشام بقيادة الرئيس
بشار األسد تتوج انتصاراتها في الميدان بانتصار
سياسي وديمقراطي يتمثل باالستحقاق الدستوري ـ
االنتخابات الرئاسية ،والتي ندعو الى أوسع مشاركة
في هذا االستحقاق ،تأييدا ً للرئيس األسد الذي قاد

سورية بحكمة وشجاعة وأوصلها الى بر األمان.
ون��ق��ف ال��ي��وم لنؤكد أي��ض �اً ،ب��أن صفقة القرن
لتصفية المسألة الفلسطينية وال��ت��ي اشتركت
فيها بعض األنظمة العربية متآمرة على فلسطين
والفلسطينيين ،إن هذه الصفقة المشؤومة قد سقطت
مع انتفاضة المقدسيين ومقاومتهم البطولية لقوات
االحتالل الصهيوني.
ونقف لنؤكد أيضا ً وأيضا ً أن المقاومة هي قدرنا
وخيارنا ،ولن نحيد قيد أنملة عن هذا الخيار حتى
تحرير كل ارضنا المحتلة والسليبة .أل��ف تحية
لشهداء حلبا األب��رار ولكل شهداء الحزب السوري
القومي االجتماعي وكل شهداء المقاومة والجيش
في الشام ولبنان ،تحية الى النسور ،نسور الزوبعة،
إلى عائالت الشهداء لصبرهم وانتظارهم تحقيق
العدالة ،واالقتصاص من قتلة أبنائهم ..تحية الى
كل مسؤول أو رفيق أو مواطن تحمل مسؤولياته
األخالقية ،وقام بدوره كامالً إلحقاق الحق ومتابعة
هذه القضية بهدف االقتصاص من القتلة والمجرمين
ومحاكمة المح ّرضين المجرمين.
وعهدنا للشهداء ،أن نستمر ف��ي نهج الصراع
والمقاومة في سبيل انتصار قضيتنا.
وف��ي الختام توجه الوكيل إل��ى وال��ده (األمين
الراحل حسن عز الدين) قائالً :أيها الوالد الحبيب،
نذرت حياتك للحزب والنهضة وكنت طوال مسيرتك
النضالية م��ن اب��ن��اء الحياة تنشد لحن النضال،
وأنت المدافع الشرس عن القضية القومية واألمين
المؤتمن على الحزب ،تجاهر بالحق والحقيقة لنحيا
بالعز ،قضيت حياتك مناضالً نهضويا ً وفي المجاالت
السياسية واالجتماعية ،وما انفككت تنشر العقيدة
القومية االجتماعية من دون كلل أو ملل ،بكل صدق
وإيمان وإخالص ،وبعزيمة صادقة .كم نحتاج الى

تانيا وليليان وخالد أبناء الشهيد البطل نصر حموضة

امثالك اليوم من معتنقي الوحدة الروحية الحرص
على الحزب ونهضته .أمين حسن ..والدي ..مثالي
األعلى على نهج الزعيم ..عهداً ،لن نحيد ولن نيأس
وسننتصر في صراع الحياة.

أكاليل زهر

استه ّل االحتفال بوضع اكليل ورد على نصب
الشهداء ،ثم توجه المشاركون إلى ساحة الحصنية
ووضعوا أكليالً آخر على نصب األمين الراحل حسن
عزالدين ،ثم تم وضع األكاليل على أضرحة الشهداء
في جبانة البلدة.

انتماءات

سم ،حيث انتمى الى
وفي الذكرى ،عقدت جلسات َق َ
الحزب كل من :تانيا وليليان وخالد حموضة ،أبناء
الشهيد البطل نصر حموضة.

 ..ومديرية الجومة تحيي الذكرى
بوضع أكاليل ورد على ضريحي
الشهيدين فادي الشيخ ومحمد غانم

وأحيت مديرية الجومة التابعة لمنفذية عكار
الذكرى بوضع أكاليل الورد على ضريحي الشهيدين
البطلين فادي الشيخ ومحمد غانم ،بحضور العميد
 منفذ عام عكار ساسين يوسف ورئيسة مؤسسةرعاية أس��ر الشهداء نهال رياشي ومدير مديرية
الجومة أحمد األكومي ال��ذي ألقى كلمة ج��دد فيها
العهد للشهداء باالستمرار على نهج سعاده ،وبأن
ال مساومة على حقوق القوميين ومطالبا ً بمتابعة
الملف القضائي إلحقاق الحق ،ألنه ال يضيع حق
وراءه مطالب.
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يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

درد�صة �صباحية
كتاب مفتوح اإلى المقد�سيين
من الحجاج بن يو�سف الثقفي
} يكتبها الياس عشي
أيها المقدسيون القديسون… اهدموا الجدران… أليس
لديكم منجنيق؟ أنا ،بمنجنيق واحد ،أخرجت «ابن الزبير»
من الكعبة الشريفة ،وأرسلت رأسه هدية إلى الخليفة في
دمشق.
أيها المقدسيون...
أنتم ال��ي��وم تعيدون إل��ى األرض شعورها ب��االع��ت��زاز،
وتعيدون إلى ذاكرتها مشاه َد أطفال الحجارة الذين كانوا
العالمة الفارقة في مواجهة الغطرسة اليهودية.
وأن��ت��م ،أيها المقدسيون ،تتوئمون اليوم بين الثقافة
والقتال ،تردّدون ما قاله الشاعر أحمد إقبال:
«ال ت��ن��ام��وا قبل أن ت��ك��ون��وا ق��د فعلتم شيئا ً م��ن أجل
فلسطين».
أنتم اآلن تواجهون التطبيع بمعادلة تقول« :من له القوة له
الحق ،ومن ال قوة له ال ّ
حق له».
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منفذية �ضلمية في «�لقومي» تحيي �ل�ضهد�ء وت�ضع �أكليل ورد على �أ�ضرحتهم
تكريما ً للشهداء وتضحياتهم ،قــام وفــد من منفذ ّية سلمية
في الحزب السوري القومي االجتماعي يتقدمه المنفذ العام
عدنان الجرف وأعضاء هيئة المنفذية وبمشاركة من مديريات:
سلمية األول ــى ،سلمية الثانية ،تــل حسن بــاشــا ،تــل درة ،تل
سنان وعقارب ممثلة بعدد من المدراء وبعض وأعضاء الهيئات
ورفـقــاء ومواطنين وفصيل من «نسور الزوبعة» إضافة إلى
عائالت الشهداء.
وبعد أداء التحيّة الحزبيّة أمام أضرحة الشهداء ،وضع المنفذ
العام والمسؤولون أكاليل ورد على ضريح الجندي المجهول،
وعلى أضرحة شهداء الحزب األبطال :ميالد حمودي ،فادي
القصير ،اسماعيل الشيخ ،حسين المعمار ،بشار المير ،علي
ضعون ،عبد العزيز محمد الهالل وعماد عجوب.
مـنـفــذ ع ــام سـلـمـيــة عــدنــان ال ـجــرف ح ـيّــا ال ـش ـهــداء ،طليعة
انتصاراتنا الكبرى ،فهم ارتقوا في ميادين الصراع بمواجهة
اإلرهاب واالحتالل واالستعمار ،باذلين دماءهم الزكية دفاعا ً
عن أرضنا وصونا ً لكرامة شعبنا ومن أجل عزة أمتنا.

طوبى لأبطال حلبا
} يوسف المسمار � البرازيل
ُ
الحق يشهدُ ،والعدال ُة تعلنُ
حلبا األبية ،باإلبا ِء تعن َونُ
ببطول ِة األحرا ِر كانت كوكبا ً
بسنائ ِه اللي ُل البهي ُم ُيغيبنُ
بجراح أبناءِالحيا ِة تطهّرت
ِ
الجراح تل ّونُ
وبك ّل قدسية
ِ
دخلتْ سج َل الخالدين بفتي ٍة
بفدائه ْم صا َر الخلو ُد ُي َزينُ
تستنف ُر األجيا َل ،تدفعه ْم إلى
المناقب تأذنُ
أرقى وأسمى ما
ُ
فدما ُء أبنا ِء الحيا ِة بطهرها
قي ُم اإلصال ِة والمحام ِد تو َزنُ
ُ
أبطال حلبا طاق ٌة روحي ٌة
بلهيبها روحُ القداس ِة تقطنُ
بأنفاس تظ ُل مدى المدى
صنعوا
ٍ
نورا ً يشعّ على الدنا و ُيهيمنُ
بذلوا الدما َء فأشعلوا بطهارها
مشعا َل ٍّ
حق ،والعدال َة أعلنوا
كتبوا بملحم ِة الفدا ِء قصيد ًة
بقي الزمانُ ت َثمنُ
ستظ ُل ما َ
فتحوا الدروبَ الى العال ِء بوقف ٍة
بالع ّز ،فانقه َر الوجو ُد ال ُمنتنُ
رسموا ألجيا ِل الحضار ِة عالما ً
بالعز يختص ُر الحيا َة ويشحنُ
َ
عشق الحياة
صاروا المنا َر لك ّل من
عزيز ًة ،وبوقف ِة الع ّز اغتنوا
طوبى لهم فه ُم األلى بدمائه ْم
نهجَ التراح ِم والتآخي َد َّونوا
رفضوا العداو َة بين اخوتهم وق ْد
بفدائهم ِ
ش َي َم األخ ّو ِة َم َّتنوا
وسعوا لوحد ِة شعبهم بإراد ٍة
ال َتنثني أبداً ،وال تس َتجبنُ
ظلت فلسطينُ الحبيب ُة عشقهم
فتنافسوا بغرامها وتف ّننوا
هُ ْم في المقاوم ِة الشريف ِة عينها
وسالحها ،وهُ ُم المال ُذ اآلمنُ
للعراق زوابعٌ بهبوبها
هُ ْم
ِ
ُ
تاريخ سومر بالكرام ِة يُض َمنُ
هُ ْم للحيا ِة مشاع ٌل بضيائها
تحري ُر غ َز َة بالفدا ِء يُك َّونُ
هُ ْم للخلو ِد عقيد ٌة بصوابها
بلقائه ْم أه ُل الخلو ِد تروحنوا
ُ
أبطال حلبا شعل ٌة أبدي ٌة
بجراحه ْم ُكتبَ المصي ُر األحسنُ
ُ
أبطال حلبا إنْ قضوا فنفوسهم
أبدا ً بأحضانِ األلوه ِة تسكنُ
ال هول أبنا َء الحياة ُي ِّذله ْم
فه ُم األلوه ُة فيه ُم َت َتجمعنُ
ال تحسبوا األحرا َر أمواتا ً فهم
التاريخ فج ٌر َب ّينُ
في ذم ِة
ِ

تصدر عن «الشركة القومية لإلعالم»  -صدرت في بيروت عام 1958

مديرية �ل�ضويد�ء �لثانية تحيي ذكرى �ل�ضهد�ء بلقاء للأ�ضبال و�لرو�د ودقيقة �ضمت �أمام ن�ضب �ل�ضهد�ء
أقامت مديرية السويداء الثانية التابعة لمنفذية السويداء في الحزب
السوري القومي االجتماعي لقا ًء لألشبال والرواد بحضور ناظر التربية
والشباب في منفذية السويداء حنان األشقر وناموس النظارة سعيد هالل
ومفوض عام األشبال نسرين األبازة ومفوض التربية والشباب في مديرية
السويداء الثانية آية بريك.
ألقت مف ّوض عام األشبال نسرين األبازة كلمة ،تحدثت فيها عن الشهداء،
الذين بتضحياتهم صانوا مجد الوطن وكرامته مقدمين أرواحهم ودماءهم
فداء له في وجه االحتالل واالستعمار واإلرهاب والمطامع الخارجية.
تضمن اللقاء شرحا ً عن معنى التحية الحزبية ،وفقرة لتنمية المهارات
والقدرات ،حيث عرض المشاركون لمواهبهم وقدراتهم المتنوعة والمختلفة
بين الرسم والغناء والتمثيل.
وتحية ألرواح الشهداء وق��ف المشاركون دقيقة صمت أم��ام نصب
الشهداء.
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