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االجتماعي  القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  دع��ا 
ألبناء  تحية  رم��زي��ة  وقفة  ف��ي  المشاركة  إل��ى 
ش��ع��ب��ن��ا ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن ول��ل��ش��ه��داء واألس����رى 
وت��ن��دي��داً ب���اإلره���اب ال��ص��ه��ي��ون��ي، وذل���ك عند 
األربعاء  م��س��اء  وال��ن��ص��ف  الخامسة  ال��س��اع��ة 
أمام »سنتر أسترال« ��  شارع   ،2021 أيار   12

الرئيس. الحمراء 

التالية: الكلمات  تتخلل االعتصام 
� كلمة اللجنة الشبابية الطالبية لدعم القضية 
تشوبوريان  كريس  السيد  يلقيها  الفلسطينية 

)مصلحة طالب زاواريان - الطاشناق(.
الفلسطينية  القوى  تحالف  سر  أمين  كلمة   �

السيد أبو هاني رفيق رميض.
� كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 

علي  السيد  السياسي  المكتب  عضو  يلقيها 
فيصل.

المقاومة  الوطنية  والقوى  األح��زاب  كلمة   �
أمل  حركة  في  السياسي  المكتب  عضو  يلقيها 

الدكتور طالل حاطوم.
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  كلمة   �

يلقيها العميد وهيب وهبي.

االستراتيجيين  الخبراء  من  األض��واء  تركيز  ينصّب   -
لمراقبة مشهد المواجهة الدائرة في فلسطين المحتلة بين 
أربع  فخالل  االح��ت��الل،  وجيش  غ��زة  ف��ي  المقاومة  ق��وى 
وعشرين ساعة تحّولت هذه المواجهة إلى حرب صغرى، 
مصير  هو  المّرة  هذه  الصراع  يحكم  ال��ذي  العنوان  حيث 
ال��ق��دس، م��ن ب��واب��ة إط��الق أو إغ��الق ال��ب��اب أم��ام مشروع 
سكان  إخ��الء  بقرارات  اليوم  يتجّسد  ال��ذي  القدس  تهويد 
حي الشيخ جراح وإنتهاك حرمة المسجد األقصى. وعلى 
الفريقان،  يستحضر  ال��ق��دس  ح��ول  االس��ت��ق��ط��اب  ط��رف��ي 
جهة  من  غزة  في  المقاومة  وقيادة  جهة،  من  الكيان  قيادة 
محاولة  الكيان  قيادة  فتخوض  القوة،  عناصر  كل  مقابلة، 
الذي  التشظي  من  الكيان  ُيخرج  سياسّي  إجماع  تحقيق 
وتحقيق  الفاشلة،  االنتخابية  العمليات  مشاهد  حملته 
ال����ردع، من  رؤي���ة عسكرية إلع����ادة ف���رض ح��ض��ور ق���وة 
البعدين مخاطبة  إرادة غزة، ومن خالل هذين  بوابة كسر 
المشهد اإلقليمي والدولي الجديد الجاري تشكله في ظالل 
االعتراف بحتمية االنخراط مع إيران بتفاهمات وتسويات، 
واالعتراف بفشل الحرب على سورية، بهدف إعادة فرض 
حضوره  تجاهل  يمكن  ال  كالعب  االحتالل  كيان  حضور 
شروطه  عن  التغاضي  يمكن  وال  المنطقة،  م��ع��ادالت  في 

للتسويات والتفاهمات المتداولة.
-  بالمقابل خاضت قيادة قوى المقاومة محاولة إنتاج 
 48 عام  المحتلة  واألراض��ي  الضفة  في  فلسطيني  شعبي 
عربي  مناخ  إنتاج  ومحاولة  والشتات،  وغزة  القدس  وفي 
ال��ق��رن وان��ط��الق موجة  إع���الن صفقة  ودول���ي ج��دي��د بعد 
النتزاع  الفلسطينية،  القضية  بموت  أوح��ى  بما  التطبيع 
ب��ل قضيّة  م��ج��رد قضيّة ح��يّ��ة،  م��ن  أك��ث��ر  بأنها  االع��ت��راف 
وبالتوازي  الصراع،  مستقبل  رسم  في  مقّررة  محورّية 
م��ح��اول��ة اس��ت��ع��ادة ال����روح ل��ش��ارع ع��رب��ي أن��ه��ك��ه الربيع 
ونجحت  باالنقسام،  المذهبية  لوثة  وأصابته  المسموم 
الكبرى،  بالقضايا  اه��ت��م��ام��ه  ب��إض��ع��اف  التفتيت  عملية 
ونجحت قوى اإلرهاب والتكفير باستقطاب جزء كبير من 
حيوية شبابه، وعبر ذلك كله سعي لطي صفقة القرن، ورد 
فيها،  المقّرر  القدس  وموقع  الفلسطينية  للقضية  االعتبار 
المقاومة  محور  وتقديم  والعبث،  للتالعب  القابل  وغير 
كمرجع جديد في المعادلة اإلقليمية، جاهز للخوض في لغة 
الفلسطينية وما  القضية  الملفات ما عدا  التسويات في كل 
والدخول  الكيان،  ألمن  ضمانات  انتزاع  من  الغرب  يرغبه 
بالتالي من موقع مكانة فلسطين والقدس على خط رسم 
ما  في  الممكن  سقف  إن  للقول  الجديد  اإلقليمي  المشهد 
النزاع ووضع قواعد  الفلسطينية هو ربط  القضية  يخّص 
الكيان  أم��ن  ضمان  منها  ي��راد  تسوية  أي  ألن  االش��ت��ب��اك، 
وأي  النور،  لتبصر  لها  فرصة  ال  للقدس  برؤيته  واألخ��ذ 
عليها  القضاء  يعني  الشرط  بهذا  األخرى  للتسويات  ربط 

في المهد بل قبل أن تولد.
الفريقين  من  كل  خاض  ساعة  وعشرين  أرب��ع  خالل   -
غ��م��ار ح��س��اب��ات��ه وم��ع��ادالت��ه وم���ا أع���ّد ل��ه��ا، وخ���الل أربع 
بدا  م��ا  فبقدر  واض��ح��ة،  النتيجة  ج���اءت  س��اع��ة  وعشرين 
االنقسام  ظهر  وح��اض��راً،  م��وّح��داً  الفلسطيني  ال��ش��ارع 
وبقدر  قادته،  ومواقف  الكيان  حال  في  التشكيك  وسيطر 
بدا  وم��ق��ت��دراً،  متماسكاً  المقاومة  محور  تحالف  ظهور 
ظهرت  ما  وبقدر  ومرتبكاً،  مشتتاً  للكيان  الداعم  الحلف 
)التتمة ص6(

�لحرب �ل�سغرى تح�سم م�ستقبل �أّي حرب مقبلة 

 

َمن �لذي يخو�ض �أيامًا قتالّية ومعركة بين حربين؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

في  المستوطنون  حيث  أبيب،  تل  في  مسبوق  غير  المشهد 
تتواصل  اإلن��ذار  وصفارات  الشوارع  تمأل  والحرائق  المالجئ 
وصف  هو  ه��ذا  والجرحى،  القتلى  تحمل  اإلسعاف  وس��ي��ارات 
لما جرى قبيل وبعد  األوروب��يّ��ة  التلفزة  إح��دى وك��االت  مراسل 
الساعة التاسعة من ليل أمس، عندما تساقطت صواريخ المقاومة 
على العاصمة الفعلية لكيان االحتالل ومركز عصبه االقتصادي 
أحد  تدمير  على  رداً  والعسكري،  والدبلوماسي  والسياسي 
األبراج السكنية في غزة بغارة جوية لجيش االحتالل، وبحصيلة 
يوم الحرب الطويل عشرة قتلى من المستوطنين وفقاً لمصادر 
اعترف  الجرحى  ومئات  منهم،  بأربعة  الكيان  اعترف  إعالمية 
في  النفط  منشآت  في  وحرائق  منهم،  بمئتين  االحتالل  جيش 
عسقالن، ودمار العديد من األبنية والمنشآت والمنازل والمحال 
التجارية، بصورة لم يعتْد عليها المستوطنون ولم يشَهدوا مثله. 
فخالل حرب تموز 2006 بقيت األمور عند حدود حيفا، وكانت 
التي سقطت  الصواريخ  بكثير من  أدنى فعالً  الصواريخ  نوعيّة 
على تل أبيب، وبالحصيلة فإن أربعة ماليين ونصف مستوطن 

من حيفا إلى بئر السبع قد نزلوا الى المالجئ.
سجلت  وعالمياً  عربياً  الشعبّي  المستوى  على  التداعيات 

وجه  ف��ي  وغ���زة  ال��ق��دس  م��ع  التضامن  فعاليات  م��ن  ال��ع��ش��رات 
االنتهاكات والعدوان، فيما ظهر االرتباك على المستوى الرسمّي، 
عربياً ودولياً، سواء بسبب التعاطف مع كيان االحتالل، بموازاة 
حجم اإلحراج الذي تتسبّب به قضية القدس، كما أظهرت البيانات 
التي صدرت عن وزراء الخارجية العرب أو عن عواصم الغرب 
وواشنطن خصوصاً، بينما كان اإلرباك األهم عائداً لما ظهر في 
الميدان من ضعف في قدرة جيش االحتالل بفرض إرادته رغم 
وحشيّة أعمال القتل والتدمير التي قام بها، بينما كانت المفاجأة 

بحجم قدرة المقاومة على تظهير ما أعّدته لهذه المواجهة.
االحتالل  حكومة  رئيس  رأسها  وعلى  االحتالل  كيان  قيادة 
بنيامين نتنياهو ومعه أركان حربه، من وزير الدفاع الى رئيس 
األركان ورئيس الستخبارات، أكدوا في مؤتمر صحافي مشترك 
مضيَّهم في المواجهة التي وصفوها بالطويلة، وقد رسموا لها 
المقاومة  ق��وى  إرادة  كسر  وه��و  كثيراً،  تطول  سيجعلها  سقفاً 
المزيد  تستهدف  االحتالل  جيش  طائرات  كانت  فيما  غ��زة،  في 
من األماكن المدنية والبنية السكانية في غزة للضغط على قوى 
حشوداً  يشهد  غزة  الى  الساحلي  الطريق  كان  بينما  المقاومة، 
الجند نحو تخوم غزة بما ُيوحي بنية  الدبابات وناقالت  بمئات 
األقل، فيما خرجت  التهديد بها على  أو  برّية  الى حرب  االنتقال 
صواريخ المقاومة من غزة إلى تل أبيب انتصاراً للقدس)التتمة ص6(

4.5 مليون م�صتوطن في المالجئ و10 قتلى و200 جريح ب�صواريخ المقاومة 
المقاومة توؤكد قبول التحّدي وثقتها بفر�س معادلتها في القد�س ومفاجاآت ع�صكرّية 

نتنياهو و�أركان حربه يعلنون مو�جهة مفتوحة مع غزة حتى فر�ض تهدئة ب�سروطهم

 �أبعاد �لم�سالحة

�لم�سرّية ـ �لتركّية وتحدياتها...

�نت�سار�ت �سورّية

 

وم�سرّية جديدة!

السياسات  هيكلة  ب��إع��ادة  الكلية،  ال��ص��ورة  إط���ار  ف��ي 
الخارجية للدول الفاعلة في اإلقليم، فإن الحادث هو ترجمة 
المحادثات غير المعلنة إلى واقع فعلي في شأن المصالحة 
امتّدت  ورسمية«،  »فوقية  قطيعة  بعد  التركية،  المصرية/ 
القاهرة وفد رفيع المستوى  لثماني سنوات. حيث وصل 
ال��ت��رك��ي، وع��ض��وي��ة عدة  الخارجية  ن��ائ��ب وزي���ر  ب��رئ��اس��ة 
شخصيات مسؤولة تركية، لاللتقاء بنظرائهم في القاهرة، 
ووزارة الخارجيّة المصرّية. وحسبما نشر الخبر بصيغة 
التركية  ال��خ��ارج��ي��ة  ك��ّل م��ن وزارت����ي  واح���دة على م��وق��ع 
والمصرية وباللغة العربية، األمر الذي يؤكد من البداية أّن 
التنسيق يجري على أعلى مستوى، وال يترك للظروف أو 

حرية الصياغة على هذا الجانب أو ذاك.
المصالحة  أب���ع���اد  ت��ح��ل��ي��ل  إل���ى  ال��م��ق��ال  ه���ذا  وي���ه���دف 
المصرية � التركية، والتحديات والمستقبل. فمن الواضح 
أّن لكّل من الدولتين )مصر – تركيا( أهدافاً من وراء هذه 

المصالحة.
فعلى الجانب المصري، فإّن الهدف السياسي له أولوية 
كبرى ومقدم على ما عداه من أهداف اقتصادية أو غيرها. 
من  الموجه  اإلع��الم  احتواء  يستهدف  المصري  فالنظام 
تركيا على خلفية دعم اإلخوان، ضّد النظام المصري، ومن 
الكبير على  التأثير  التخلص من قوى معارضة لها من  ثم 

صياغة الرأي العام المصري.
)التتمة ص6(

اإلع���الم  ب��ع��ض وس��ائ��ل  ه���ذا األس��ب��وع  طالعتنا خ���الل 
السعودية  م��ن  ك��ّل  بين  دبلوماسية  تحركات  وج��ود  ع��ن 
وشيكة  بانفراجة  يبشر  مما  ومصر  وتركيا  وس��وري��ة، 
من  والسعودية  سورية  من  كّل  بين  الثنائية  العالقات  في 
األبرز  الخبر  وكان  آخر،  جانب  من  وتركيا  ومصر  جانب 
ف��ي ال��ت��ح��رك��ات ال��س��ع��ودي��ة – ال��س��وري��ة ه��و زي����ارة وفد 
سعودي رفيع المستوى لدمشق ولقاؤه بقيادات سورية 
كبيرة، وأسفر اللقاء الذي لم يعلن عنه رسمياً من الطرفين 
لعودة  تمهيداً  بدمشق  السعودية  السفارة  فتح  قرب  عن 
العالقات في المجاالت كافة بين الطرفين، ثم تحّدثت بعض 
ساعة   48 مهلة  أعطت  قد  السعودية  أّن  اإلع��الم  وسائل 
الوزراء  رئيس  حجاب  ري��اض  للمدعو  أراضيها  لمغادرة 
السوري األسبق )المنشق(، والذي تلقى رشوة 50 مليون 
دوالر إلعالن خيانته وفقاً لتصريحات وزير خارجية قطر 
تداوله مؤخراً  تم  ما  السابق حمد بن جاسم، هذا بخالف 
بعودة  بالمطالبة  السعودي  الخارجية  وزي��ر  لسان  على 

سورية لمقعدها في الجامعة العربية.
وجاء الخبر األبرز في ما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية 
زي���ارة وفد  ع��ن  – ال��م��ص��ري��ة،  التركية  ال��ع��الق��ات  ل��ع��ودة 
بأنها  القاهرة  وصفتها  مباحثات  إلج��راء  للقاهرة  تركي 
متقّدمة  بأنها  اسطنبول  وصفتها  حين  في  استكشافية 
تركيا موافقة  اإلع��الم  وسائل  بعض  أك��دت  حيث  للغاية، 
)التتمة ص6(

 د. جمال زهران*

 د. محمد سيد أحمد

توجيه  ه��و  ال��ح��زب  غ��رض  إّن 
التقّدم  نحو  السورية  األمة  حياة 
عناصر  تحريك  ه��و  وال��ف��اح، 
قوة  لتحطيم  فيها  القومية  القوة 
من  األمة  وتحرير  الرثة  التقاليد 

قيود الخمول.
سعاده

أصدرت حركة »حماس« الفلسطينية، أمس، بياناً جديداً في ظل القصف 
وعشرات  شخصاً   24 استشهاد  عن  أسفر  ال��ذي  غزة  لقطاع  الصهيوني 

الجرحى.
إن  برهوم،  فوزي  باسمها،  المتحدث  أص��دره  بيان  في  الحركة  وقالت 
القصف  معادلة  عن  »تتراجع  لن  غ��زة  قطاع  في  الفلسطينية  الفصائل 

بالقصف، التي فرضتها على العدو الصهيوني«.
مسؤولية  عاتقها  على  أخذت  الفلسطينية  »المقاومة  أن  على  وشددت 
وجرائمه  االحتال  انتهاكات  على  والمباشر  القوي  والرد  الشعب،  حماية 
بحق أهلنا في القدس والمصلين في المسجد األقصى، واستهدافه المدنيين 

واألطفال ومواقع المقاومة في غزة«.
اآلمنة  ل�»البيوت  أن قصف »إسرائيل« بشكل متعّمد  واعتبرت »حماس« 
نص  وفق  جرائمها«،  وحجم  وحشيتها،  يكشف  والنساء،  األطفال  وقتل 

البيان.
وتابعت: »االحتال نقل معركته مع أطفال غزة وبيوتها بعدما فشل في 

كسر إرادة وعزيمة المقاومة التي تدافع عن الشعب وتحمي مصالحه«.
وجدد تأكيد حركته »االستمرار في صد العدوان، مهما بلغت التضحيات«، 

داعياً »إسرائيل« إلى إعادة حساباتها »وفهم المعادلة جيداً«.
القدس«  »سرايا  في  الميدانيين  القادة  من  اثنان  ارتقى  السياق،  وفي 
صهيونية  غارة  في  أمس،  اإلسامي«،  »الجهاد  لحركة  العسكري  الجناح 

على قطاع غزة.
وأصيب  ميدانيان  قياديان  »استشهد  قوله:  الحركة  في  مصدر  عن  ونقل 
القدس في غارة عدوانية استهدفتهم في شقة غرب  قيادي ثالث في سرايا 

غزة«.
وأوضح مصدر طبي أنه وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة قتيان 

أحد  أن  إلى  الطبي  المصدر  وأشار  وطفاها.  امرأة  بينهم  مصابين  وثمانية 
المصابين حالته »حرجة«.

»حماس«  لحركة  العسكري  الجناح  القسام«  »كتائب  قالت  جهتها،  من 
في بيان مقتضب، إن غارة صهيونية استهدفت نفقاً كان يتواجد فيه مقاتلو 

الحركة.
قتلى  هناك  أن  نفق،  استهداف  عملية  إلى  يشير  الذي  البيان  وأوض��ح 

ومفقودين.
جراء  القتلى  حصيلة  فإن  غزة  قطاع  في  الصحة  وزارة  لبيانات  ووفقا 
أطفال   9 بينهم  من  شهيداً  الغارات الصهيونية حتى ظهر الثاثاء بلغت 25 

وامرأة و125 إصابة بجراح مختلفة.
أطلقتها  بصواريخ  أمس،  آخرون،   5 وأصيب  إسرائيليان،  قتل  ذلك،  إلى 

فصائل فلسطينية من قطاع غزة تجاه مدينة عسقان.
جنوبي  الواقعة  عسقان  إن  أح��رون��وت«  »يديعوت  صحيفة  وقالت 
عملية  خال  صهيونيين  قتيلين  أول  سقوط  سجلت  المحتلة   48 ال�  أراضي 

»حارس األسوار« التي تنفذها تل أبيب في قطاع غزة.
وصفت  أشخاص   5 عسقان  على  الصاروخي  القصف  في  أصيب  كما 
في  ب��رزي��اي  مستشفى  إل��ى  نقلهم  وت��م  بالخطيرة،  منهما  اثنين  ج��راح 

المدينة.
 5 خال  صاروخاً   137 أطلقت  إنها  الفلسطينية  »حماس«  حركة  وقالت 
المتاخمة  المنطقة  في  أخرى  ومستوطنات  وأش��دود  عسقان  على  دقائق 

للقطاع والمعروفة باسم »غاف غزة«.
بالبقاء  عسقان  سكان  فيه  طالب  مقتضباً  بياناً  االحتال  جيش  وأصدر 
في الماجئ العامة والغرف المحصنة في ظل القصف المكثف الذي تشهده 

المدينة.

ا�صت�صهاد قائدين من »الجهاد الإ�صالمّي« واإ�صابة ثالث في غزة 
»حما�س« للعدو: لن »نتراجع عن معادلة الق�صف بالق�صف«

»القومي« دعا لعت�صام رمزي الأربعاء في �صارع الحمرا ـ بيروت 

تحية البطولة لأبناء �صعبنا في فل�صطين وتنديدًا بالإرهاب ال�صهيوني

باريس – نضال حمادة
العالم  في  التطبيع  دعاة  من  وأتباعها  »إسرائيل«  تحسبه  تكن  لم  ما 
24 ساعة من اندالع المعركة في غزة، ولعّل  العربي حصل خال أقّل من 
»إسرائيل«  على  وقعاً  أقّل  كان  العسكري  الفلسطينية  المقاومة  هجوم 
العسكرية  القيادات  عن  صدرت  التي  التصريحات  من  العرب  وأتباعها 
لفصائل المقاومة على اختافها والتي أكدت كلها على دعم محور المقاومة 
توازن  الى  الوصول  من  الفلسطينية  المقاومة  مّكن  الذي  اإليراني  والدعم 
والزعامات  الدول  كّل  فيه  غابت  وقت  في  »اإلسرائيلي«،  العدو  مع  ردع 
معاٍد  محور  إلى  بل  المقاومة  محور  خارج  محور  الى  غزة  اختطفت  التي 

لها في الحرب على سورية.
هذه  في  الحقيقّي  محورها  قلب  في  موقعها  ال��ى  فلسطين  ع��ادت 
استخدمت  اإليرانّية،  الدقيقة  الصواريخ  المقاومة  استخدمت  الحرب، 
اّن المال  صواريخ الكورنيت السورية، صّرح قادة الفصائل الميدانيون 
أردوغان  صوت  وغاب  تركيا  واختفت  قطر  اختفت  إيراني،  يأتيهم  الذي 
الغائب  أما  القبور،  أهل  صمت  الغنوشي  راشد  صمت  فيما  البهلوانّي، 
في  المنعزل  مشعل  خالد  هو  ومقاومتها  وأهلها  فلسطين  عن  األكبر 

قصره ومسبحه في قطر.
في محور المقاومة خرج قائد أنصار الله وزعيم اليمن السيد عبد الملك 
أعلن فيها عن حملة  الحوثي في كلمة مقتضبة من عدة دقائق  الدين  بدر 

تبّرعات للشعب والمقاومة الفلسطينية رغم الحصار والحرب على اليمن 
يستمّر  سوف  اليمن  أّن  التصريح  كان  كلمته  في  األهّم  لكن  سنوات،  منذ 
على استعداده والتواصل مع محور المقاومة في موقف أوضح أّن محور 

المقاومة قد يتدخل إذا تطّورت األمور إلى ما يتعارض مع مصلحته.
طالما  التي  الحديدية  القبة  تعطيل  هو  األكبر  الحدث  كان  الميدان،  في 
تباهت بها »إسرائيل«، في استراتيجية عسكرية جديدة، كما أتى اإلعان 
عن القرار بقصف تل أبيب متخذ في حال قصف العدو األبراج العالية في 

غزة بمثابة ردع مفاجئ أيضاً.
فلسطين  القدس  أحداث  أعادت  االستراتيجّي  السياسّي  الصعيد  على 
دوره  الى  المقاومة  محور  وأع��ادت  البرق،  بسرعة  المقاومة  محور  الى 
الريادّي والحيوّي في األمة بعدما حاول المتطفلون سرقة هذا الدور عبر 
الوجه  اآلخر  وجهه  ظهر  الذي  العربي  بالربيع  ُيسّمى  ما  موجات  ركوب 

األميركي »اإلسرائيلي« الفاقع.
ثورة أهل القدس وحرب أهل غزة تتزامن مع انتصارين األول للتاريخ 
للحاضر  والثاني  الصهيوني  االحتال  من  لبنان  جنوب  تحرير  وهو 
المقاومة  عصب  سورية،  في  الرئاسّية  االنتخابات  وهو  والمستقبل 

الكبير. وسندها 
أّن الكورنيت الذي دّمر اآللية »اإلسرائيلية« أمس في غزة،  كلنا نعرف 
كورنيت سورّي اشتراه بشار األسد من روسيا وأعطاه للمقاومة في لبنان 

وفي فلسطين لتحمي أهلها ولتنتصر.

فل�صطين قلب محور المقاومة...
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} استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بّري في مقّر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير 
جمهورية المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي. وجرى البحث في األوضاع العاّمة في لبنان 
لبنان ومصر. ولم  الثنائية بين  العالقات  إلى  السياسية، إضافًة  المستجدات  والمنطقة وآخر 

يشأ السفير علوي بعد اللقاء اإلدالء بأي تصريح.
راعي  مع  الوسط«  »بيت  في  الحريري  سعد  الحكومة  تأليف  المكلّف  الرئيس  عرض   {

أبرشية إنطلياس المارونية المطران أنطوان نجم، أوضاعاً وشؤوناً عامة.
سفير  مع  وهبة  شربل  األعمال  تصريف  حكومة  في  والمغتربين  الخارجية  وزير  بحث   {
جمهورية سلوفاكيا ماريك فارغا، في التحضيرات لزيارة نائبة وزير خارجية سلوفاكيا على 
رأس وفد لتقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية لعدد من المناطق اللبنانية من خالل المنظمات 

غير الحكومية .كما ستشارك في افتتاح المقّر الجديد للسفارة السلوفاكية في وسط بيروت.
} التقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، في الصرح البطريركي ببكركي، قائد 
القوات الدولية العاملة في الجنوب اللواء ستيفانو ديل كول، وجرى عرض لألوضاع العاّمة 

في لبنان، خصوصاً في الجنوب.

)حسن ابراهيم( بري مجتمعاً إلى السفير المصري في عين التينة أمس  

الراعي وديل كول خالل لقائهما في بكركي أمس

خفاياخفايا

{ حسن حردان
نجحت انتفاضة المقدسيين في توسيع شرارتها لتشمل كّل أنحاء 
قوات  مع  المواجهات  اندلعت  حيث  المحتلة  التاريخية  فلسطين 
االحتالل في معظم المدن والبلدات الفلسطينية في األراضي المحتلة 
هّب  المقاوم  غزة  قطاع  فيما  الغربية،  الضفة  جانب  إلى   1948 عام 
نجحت  وبالتالي  جديدة،  ردع  معادالت  بفرض  االنتفاضة  لمساندة 
انتفاضة القدس في إظهار وحدة مصير الشعب الفلسطيني، ووحدة 
نجحت  كما  »اإلسرائيلي«،  االحتالل  مواجهة  في  الفلسطينية  األرض 
من  حالة  في  وإدخاله  »اإلسرائيلي«  الكيان  واستنزاف  إرب��اك  في 
إخمادها،  في  والفشل  االنتفاضة  شرارة  تصاعد  من  والقلق  االرتباك 
في  الشعبية  االنتفاضة  نجحت  كما  ال��ق��دس،  أحياء  في  سيما  ال 
حكومات  وأحرجت  العالمي،  الرأي  لدى  الصورة  في  انقالب  إحداث 
التي عقدت  العربية  الحكومات  ل� »إسرائيل«، وعرت  الداعمة  الغرب 
صورة  وأسقطت  مفاعيلها،  وأسقطت  »إسرائيل«،  مع  االتفاقيات 
على  صراع  من  يجري  ما  حقيقة  عن  المزّيفة  »اإلسرائيلية«  الدعاية 

أرض فلسطين المحتلة... 
من يتابع أحداث االنتفاضة والتداعيات التي أحدثتها خالل األيام 
الهامة  النتائج  من  جملة  يرصد  ان  له  يمكن  اندالعها،  على  الماضية 

التي حققتها، وهي:
أوالً، أحدثت انقالباً في الصورة حيث نجحت انتفاضة المقدسيين 
الحركة  بها  تقوم  التي  المضللة  الصهيونية  الدعاية  إسقاط  في 
حول  الغربية  الدول  في  سيما  ال  العالم،  دول  معظم  في  الصهيونية 
عندما  المحتلة،  فلسطين  أرض  على  ص��راع  من  يجري  ما  حقيقة 
الصهيونية  لالعتداءات  حية  صور  نقل  من  االنتفاضة  شباب  تمكن 
ضّد  واإلرهاب  القمع  يمارسون  وهم  والمستوطنين  االحتالل  لجنود 
المسجد  قلب  وفي  العمود  وب��اب  ج��راح  الشيخ  في  الفلسطينيين 
األقصى، وبث هذه الصور عبر مواقع التواصل االجتماعي مما كشف 
للرأي العام حقيقية ما يجري من فظائع وانتهاكات لحقوق اإلنسان 
الفلسطيني، وما ينفذه االحتالل الصهيوني من سياسات تطهير عرقي 

اقتالعهم  بمحاولة  الحقيقيين  األرض  أصحاب  ضّد  عنصري  وفصل 
من أرضهم ومنازلهم... وأحرجت هذه الصور الحكومات التي كانت 
الذي  الغربي  اإلعالم  أحرجت  كما  »اإلسرائيلي«،  اإلرهاب  عن  تدافع 
كان يكتفي بتغطية الحدث وفق الرواية الصهيونية، ال سيما اإلعالم  
المحتلة  القدس  في  يحصل  ما  مع  التعامل  على  وأرغمته  األميركي، 
خجول،  نحو  على  ولو  واإلقرار،  واالعتراف  الموضوعية،  من  بشيء 
الفلسطينيون من قمع وإرهاب ومحاولة طردهم من  بما يتعّرض له 

منازلهم..
المصادر  أح��د  »إّن  أن«  أن  »س��ي  موقع  ق��ال  السياق  ه��ذا  وف��ي 
الرئيسية لالضطرابات المتزايدة في األيام األخيرة هو احتمال إجالء 
العديد من العائالت الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح في 
القدس. فيوم األحد )الفائت( أّجلت المحكمة العليا اإلسرائيلية جلسة 

استئناف في القضية القانونية التي استمرت عقوداً«.
اإلثنين،  صباح  إن��ه  قالت  فقد  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  أم��ا 
)الماضي( »دخل رجال شرطة إسرائيليون المسجد األقصى، وأطلقوا 
أّدى  ما  الفلسطينيين،  على  الصوتية  والقنابل  المطاطي  الرصاص 
كانت  بينما  المستشفى.  إلى  وإرسالهم  األشخاص  مئات  إصابة  إلى 

حشود الفلسطينيين ترشق الحجارة على الشرطة«.
 كما اسهمت ابتسامات الشباب  الفلسطيني، لدى اعتقالهم من قبل 
قضيتهم  عدالة  عن  العالم  كّل  إلى  رسالة  بعث  في  االحتالل،  جنود 

ووحشية جنود االحتالل وإرهابهم.. 
الصهيونية  القمع  وآلة  قوة  شّل  إلى  المقدسيين  جرأة  أّدت  ثانياً، 
وإرباك خطط العدو إلرهاب المرابطين في القدس، واضطرت سلطات 
القدس..  في  للمستوطنين  واحتفاالت  مناسبات  إلغاء  الى  االحتالل 
على  السيطرة  االحتالل  سلطات  فقدان  استمرار  إل��ى  يؤشر  وه��ذا 

األرض...
وفرض  »اإلسرائيلية«،  المعادالت  كسر  في  المقاومة  نجاح  ثالثاً، 
وإحباط  القدس  لحماية  وذلك  القدس،  مقابل  غزة  جديدة  معادلة 
الغربية  القدس  بقصف  المعادلة  هذه  وترجمة  االستيطان،  خطط 
بالصواريخ، مما هّز أمن الكيان وأرعب المستوطنين، وبث الهلع في 

والقدرة  السيطرة  فاقدة  العدو  حكومة  فبدت  الصهيوني..  الكنسيت 
على التحكم بمسار األحداث ال سيما أمام تنامي القدرات الصاروخية 
لفصائل المقاومة.. التي أنذرت العدو بقصف تل أبيب إذا ما تمادى في 
المدنية في قطاع غزة... وهذا االنذار ال يمكن  قصف األبراح واألبنية 
إنذارها  المقاومة  نفذت  أن  بعد  الجّد  محمل  على  ياخذه  أن  إال  للعدو 
مدينتي  وحّولت  المحتلة..  القدس  مدينة  من  الغربي  القسم  بقصف 
أسدود وعسقالن إلى أشباح، حيث يقبع المستوطنون في المالجئ..  
التساقط  من  المقاومة  صواريخ  منع  في  الحديدة  القبة  فشلت  وقد 
ذلك  اإلسرائيلية   12 القناة  وبّررت  وأسدود،  وعسقالن  القدس  على 
فشل  وراء  السبب  هو  الحديدية  القبة  في  فني  »خلل  بوجود  الفشل 

اعتراض الصواريخ في عسقالن«.
»صواريخ  ب��أّن  أق��رت  فقد  ت�اي�م�ز«  »ن�ي�وي�ورك  ص�ح�ي�ف�ة  أما 
حماس استهدفت إسرائيل بشكل مكثف وربما تغلبت على الدفاعات 

اإلسرائيلية«.
هذا الواقع، واقع تآكل المزيد من قوة الردع اإلسرائيلية، أقّرت به 
اإلسرائيلية  الثقة  »اّن  قالت،  التي  اإلسرائيلية  »معاريف«  صحيفة 
الفائقة بقدرتها على ضبط األمن دفعها لالعتداء على المسجد األقصى 
وحّي الشيخ جراح، لكن ما لم يكن متوقعاً هو تقّدم غزة إلى المعادلة 

وانفجار الوضع.. 
هكذا فإّن االنتفاضة الشعبية في القدس تمّكنت من فرض مرحلة 
االحتالل  عجز  وكشفت  الصهيوني،  االحتالل  مع  الصراع  من  جديدة 
في  غزة  في  المقاومة  نجحت  فيما  القدس،  في  العدو  هيبة  وكسر 
مفاجأة العدو عندما دخلت على خط المواجهة المحتدمة في القدس 
تجزئة  في  للعدو  السماح  وعدم  الفلسطيني  المصير  وحدة  وتاكيد 
المعركة واستفراد أهالي القدس، وبالتالي ال يمكن المساومة في هذه 
المعركة، وهو ما تجلى باإلرادة المدعومة شعبياً، بتنفيذ قرار قصف 
الصهيوني  األمن  وهز  كلم   120 إلى  مداها  يصل  بصواريخ  القدس 
المتنامية  المقاومة  وق��درات  اإلسرائيلية  ال��ردع  قوة  تآكل  وكشف 
وجاهزيتها لخوض الصراع وعدم التردد في اإلقدام واختيار توقيت 

ضرب العدو...

عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  تابع 
في  المحتلة  األراضي  في  األحداث  تطور  أمس، 
التي  »اإلسرائيلية«  االعتداءات  استمرار  ضوء 
بدأت قبل أيام في حي الشيخ جراح واستهداف 
إلى  الدولي  المجتمع  ودع��ا  األقصى،  المسجد 
عدوانها«،  مواصلة  من  إسرائيل  لمنع  »التدخل 
وال  عدالة  دون  من  سالم  »ال  أن  التأكيد  مجدداً 

عدالة من دون احترام الحقوق«.
الفلسطيني،  الشعب  صمود  ع��ون  حّيا  وإذ 
وسلب  والتهجير  القوة  مبدأ  »طغيان  أن  اعتبر 
العنف  م��ن  م��زي��د  إل��ى  إالّ  ي���ؤدي  ل��ن  الحقوق 
والتمادي في الظلم وانتهاك القوانين والقرارات 
الفلسطيني  الشعب  بحق  المتعلقة  الدولية 

بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس«.
رئيس  م��ن  رس��ال��ة  أم��س  تلقى  ع��ون  وك���ان 
المكتب السياسي في حركة »حماس« إسماعيل 
األخيرة  األمنية  ل�»التطورات  فيها  عرض  هنية، 
في ضوء االعتداءات اإلسرائيلية التي تواصلت، 
الشيخ  وحي  العمود  باب  أحداث  بعد  سيما  وال 
وساحاته  األقصى  المسجد  واستهداف  جراح 

والمرابطين فيه، اقتحاماً وتدنيساً وتنكيالً«.
وطلب هنية من عون »التحرك العاجل التخاذ 
موقف حازم ضد هذا العدوان واإلجرام، والعمل 
والديبلوماسية  السياسية  المواقف  حشد  على 
وصّده  االحتالل  لمنع  ودولياً  وإسالمياً  عربياً 
الشعب  على  الهمجي  عدوانه  في  االستمرار  عن 
الفلسطيني وأرضه ومقدساته في مدينة القدس 

المحتلة وفي القلب منها المسجد األقصى«.

الفلسطيني  شعبنا  جماهير  أن  إلى  وأش��ار 
الصمود  طريق  شّقت  التي  المحتلة،  القدس  في 
عن  دفاعاً  عاماً   50 من  أكثر  مدى  على  والصبر 
قاطبة،  األّم��ة  عن  نيابة  والمقدسات  األرض 
المسيرة  ومواصلة  الطريق  هذا  عن  تتوقف  لن 
الدولة  وإقامة  والعودة  التحرير  تحقيق  حتى 

الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وزيرة  مع  الجمهورية  رئيس  عرض  محلياً، 
غادة  األعمال  تصريف  حكومة  في  المهجرين 
شريم لألوضاع العاّمة في البالد وعمل الوزارة، 
ملف  إلنهاء  ُتتخذ  التي  اإلج���راءات  ض��وء  في 
المهجرين وفق اآللية التي وضعتها الوزارة في 

هذا الشأن.
طرابلسي  ع��دن��ان  النائب  ع��ون  واستقبل 
وأجرى معه جولة أفق تناولت األوضاع العاّمة 
في ضوء المستجدات السياسية األخيرة ال سيما 

الوضع الحكومي.
معالجة  في  »اإلس��راع  إلى  طرابلسي  ودع��ا 
ال��م��ل��ف ال��ح��ك��وم��ي وف���ق األس����س وال��ق��واع��د 
يدفع  المعالجة  في  تأخير  أي  ألن  الدستورية، 
الشعب ثمنه، والحّل يكون بالتعاون بين جميع 
إلى حل إنقاذي بات  المعنيين بالتأليف وصوالً 

مطلباً وطنياً مهّماً«.
وقال »وجدت لدى فخامة الرئيس كّل استعداد 
هذا  في  يعمل  وهو  الراهنة،  األزمة  من  للخروج 
الجميع  م��ع  للتعاون  م��م��دودة  وي��ده  االت��ج��اه 
إلنقاذ لبنان«. وأشار إلى أن »البحث مع الرئيس 
يوليه  الذي  االجتماعي  الشأن  إلى  تطرق  عون 

حد  وضع  بهدف  عناية  كل  الجمهورية  رئيس 
األوضاع  البحث  تناول  كما  اللبنانيين،  لمعاناة 
المنتج،  االقتصاد  تفعيل  وضرورة  االقتصادية 
بدالً من االقتصاد الريعي الذي أوصل البالد إلى 
ما وصلت إليه من تدهور. وفي هذا السياق، أكد 
لي فخامة الرئيس أنه يسعى إلى دعم القطاعين 
الالزمة  التسهيالت  وتوفير  والصناعي  الزراعي 

لهما، ألنهما يشكالن رافعة لالقتصاد الوطني«.
المسألة  هذه  »إّن  قال  الدعم،  موضوع  وعن 
متكاملة  وطنية  معالجة  ال��ى  وتحتاج  دقيقة 
ال  متفّرقة  وتدابير  إج���راءات  وليس  وشاملة، 
بين  والتعاون  منها.  المرجوة  النتائج  تحقق 
ضروري  والهيئات  واإلدارات  الوزارات  مختلف 

كي ال تذهب أموال الدعم إلى غير مستحقيها«.

العناد  »سياسة  أن  ميقاتي  نجيب  الرئيس  أك��د 
الملف  معالجة  في  نفعاً  تجدي  تعد  لم  والمكابرة 
مرحلة  في  اللبناني  الوضع  دخل  بعدما  الحكومي 
وبات  واالجتماعية،  والمالية  االقتصادية  الفوضى 
الحّد من االنهيار التام هو المطلوب عبر تأليف حكومة 
بالتوافق  المطلوبة  المعالجات  عجلة  وإطالق  سريعاً 
مع الهيئات الدولية المعنية وبدعم من أصدقاء لبنان 

وأشقائه«.
وقال أمام زواره في طرابلس »يخطئ من يعتقد أنه 
بكل  كفروا  الناس  ألن  يحصل،  ما  تداعيات  عن  بمنأى 
شيء ويريدون الحد األدنى من العيش بكرامة وتوفير 

متطلبات حياتهم«.
شيء  كل  على  االستحواذ  يريد  من  هناك  »أن  ورأى 
بالمزيد«،  طالب  تنازالً  إليه  قدمت  وكلما  السلطة  في 
الحكومة  لتأليف  التكليف  عن  االعتذار  »أن  معتبراً 
»وجوب  إلى  الفتاً  سياسي«،  انتحار  بمثابة  اليوم  هو 
ضمن  السائدة  واإللغائية  االستئثارية  العقلية  تغيير 
الملفات  من  الكثير  معالجة  في  لإلسراع  العهد  فريق 
الجميع  ينطلق  ولكي  المطلوبين  والحزم  بالسرعة 

بالتكافل والتضامن في مسيرة اإلنقاذ«.

وش�����ّدد ع��ل��ى »ض�����رورة اح���ت���رام ال��م��ؤس��س��ات 
أن  معتبراً  الدستور«،  على  والحفاظ  والصالحيات 
وتركيبته  للبنان  األف��ض��ل  ي��زال  ال  الطائف  »ات��ف��اق 
وتنفيذه  ُنحسن  أن  علينا  لكن  والطائفية  السياسية 

ونستكمله«.
مرة  كّل  في  األنظار  تتجه   « قال  آخ��ر،  مجال  وفي 
لكّل  للحل  الحقيقية  البوصلة  وه��ي  فلسطين،  إل��ى 
غاشم  ع��دوان  من  يحدث  ما  ودان  المنطقة«.  أزم��ات 
على الفلسطينيين وانتهاك جنود االحتالل اإلسرائيلي 
شعبنا  أبناء  على  وتعديهم  األقصى  المسجد  حرمة 
التأكيد أنه »مهما  وأمتنا بهذا الشكل الوحشي، مجّدداً 
طال االحتالل وبطشه، فال حّل خارج القرارات الدولية 
المستقلة  الفلسطينية  ال��دول��ة  وق��ي��ام  الصلة  ذات 

وعاصمتها القدس«.
ظل  »في  أنه  أكد  والشمال،  طرابلس  صعيد  وعلى 
هذه الظروف الصعبة ال بّد من احتضان أهلنا والوقوف 
إلى جانبهم، وخير برهان أعمال الخير التي تتنامى في 
تنظيم  »ضرورة  على  مشدداً  المبارك«،  رمضان  شهر 
وتقديم  الخير  عمل  في  االزدواجية  لمنع  األعمال  هذه 

المساعدة إلى من يلزم«.

انتفا�صة المقد�صيين تقلب ال�صورة و�صواريخ المقاومة
تفر�ض معادلة جديدة تزيد من تاآكل قوة الردع ال�صهيونية...

عون تابع اأو�صاع الأرا�صي المحتلة وحّيا ال�صمود الفل�صطيني:

طغيان القوة و�صلب الحقوق ل يوؤدي اإّل لمزيد من العنف

)داالتي ونهرا( عون مستقبالً طرابلسي في بعبدا أمس  

ميقاتي: المطلوب الحّد من النهيار
بتاأليف حكومة �صريعًا وبدء المعالجات

هل فهم ال�سيا�سيون اأّن لبنان فائ�ض جغرافي؟

{ عمر عبد القادر غندور*
 سواء صدقت المعلومات المتداولة عن دعوة إلى عقد اجتماع في باريس يضّم القيادات اللبنانية، او لم 
ولن  اللبنانية،  السياسية  القوى  تصارع  يعيقها  لن  األوسط  الشرق  في  المتسارعة  التطورات  فإّن  تصدق، 
يكون للوضع الحكومي المتأزم في بالد األرز أّي تأثير على المستجدات في اإلقليم، ال بل اّن هذه المستجدات 
ستجعل مآل ما يحدث في لبنان تفصيالً تحت إبط المهتّمين اإلقليميين، وبات على اللبنانيين ان ينزلوا عن 
الشجرة ويوقنوا اّن اجتماع كلمتهم خير لهم في وطن صنعته انكلترا وفرنسا وال يراه جيرانه أكثر من فائض 
جغرافي، وال بّد للبنانيين ان يلحقوا بركب التطورات المتمثلة باالنفتاح العربي على دمشق وآخره الزيارة 
احتضنت  التي  العواصم  وتصريحات  السعودية،  السفارة  لفتح  تمهيداً  دمشق  الى  الرسمية  السعودية 
وقلة  تنظيماتها  كثرة  في  فريدة  حالة  السورية  المعارضة  اّن  فقالت  السورية  المعارضة  وسلحت  ومّولت 
عطائها وهزالة تأثيرها وانقسامها فكرياً وسياسياً. ومساعي أكثر من دولة عربية لعودة سورية الى جامعة 
الجارين  بين  العالقات  أفضل  على  والحرص  بغداد،  في  اإليرانية  السعودية  والمفاوضات  العربية،  الدول 
فيينا  اجتماعات  ومسار  سلمان،  بن  محمد  العهد  ولي  تصريحات  حسب  واإلماراتي  السعودي  الشقيقين 
للعودة الى االتفاق النووي اإليراني ورفع العقوبات عن الجمهورية االسالمية، والى المعالجات المتواصلة 
على  تركيزها  ضوء  في  األوسط  الشرق  في  التنازالت  من  الكثير  لتقديم  األميركية  واالندفاعة  اليمن،  لحرب 

مجابهة االنفالش الصيني، واالنسحاب األميركي من أفغانستان.
العسكرية  المناورات  الشائكة وال نرى خطورة على لبنان من  الملفات  التطورات تشي بحلحلة  كّل هذه 
الكبرى في الوقت الحالي، ال بل »إسرائيل« هي التي تخشى على مستقبلها، وربما أرادت من هذه المناورات 
المتحدة احتجاجاً على سياساتها  الواليات  أو تزعج  أن تربك  أو  الداخلية،  السياسية  أزمتها  تقفز فوق  أن 

الشرق أوسطية.
وعلى  الصفر  تحت  بات  الشخصي  رصيدهم  أّن  لبنان  في  الساسة  يدرك  هل  التطورات،  هذه  ضوء  في 

صورة دولتنا العلية التي أصبحت أثراً بعد عين.
*رئيس اللقاء االسالمي الوحدوي

خفاياخفايا

تلقت جهات سياسية لبنانية مناوئة للمقاومة 
نصائح من سفارات عربيّة وأوروبيّة بتخفيض 

سقف مواقفها التي تظهر نوعاً من التعاطف 
مع  العدوان على القدس وغزة، ألن ما يجري 

كبير وخطير وال يحتمل هذه المواقف الطفوليّة 
الطائشة.

فر�سة نادرة لخنق »اإ�سرائيل« 

{ د.وفيق إبراهيم 

منفرد  بشكل  ال��غ��رب��يّ��ة  الهيمنة  لمكافحة  مناسبة  ليست  ه���ذه 
والخروج منها نحو عالم عربّي متمّكن لديه القسم األكبر مما يحتاج 
لبناء قسم يتمتّع بحرّيات واسعة ال  إليه من حرّيات حركة وتطوير 

يقل أهمية عن أوروبا واألميركيتين.
لغزو  حالياً  يتعرض  المشرقي  بقسمه  العربي  العالم  ه��و  ه��ذا 
إسرائيلي جديد برعاية أميركية – اوروبية وغياب عربي يؤدي دور 

المسّهل للهيمنة اإلسرائيلية على المنطقة.
فهل يتمكن المشرق العربّي من مكافحة »إسرائيل«؟

الفلسطينية  ال��ق��وى  م��ع  ال��ت��ح��ال��ف  ال��م��ش��رق  ه���ذا  باستطاعة  إّن 
المنتشرة في األردن ومصر وسورية ولبنان وفلسطين  األساسية 

المحتلة في إطار »إسرائيل« كبرى والضفة الغربية.
المحتلة  بفلسطين  اإلمساك  على  ق��ادرة  القوى  هذه  ان  يعني  بما 
يبتدئ  اإلسرائيلي  ال��ع��دو  م��ع  عميق  ل��ص��راع  قوية  ن��م��اذج  وتقديم 
المنتشرة  التاريخية  فلسطين  مع  مهروالً  الضفة  قلب  في  بحشره 
في قلب »إسرائيل« وأهلها الفلسطينيون يزيدون عن بضعة ماليين 
في  االنتشار  وفلسطينيي  الضفة  سكان  احتساب  دون  من  ونيّف 

األردن وسورية ولبنان ومصر والضفة.
ماذا يعني التراجع اإلسرائيلي؟ له العديد من األبعاد وأولها وضع 
حد للهيمنة اإلسرائيلية على الضفة وفلسطين والسيطرة على لبنان.

الهيمنة اإلسرائيلية هي  ان هذه  الى  اإلش��ارة  أما سياسياً، فتجب 
سياسة إقليمية في عمقها، ألنها تذهب نحو السيطرة على قسم من 
سورية ولبنان ومصر ومعظم فلسطين، فإسرائيل تلعب في شرق 
أنحاء  الفرات وتتحّرك في األردن وتسيطر على قسم من لبنان من 
مخيمات صيدا وبيروت بما يؤدي الى تشكيلها لبناء سياسي مخيف 
السياسية  الحركات  قوياً ممسكاً بجزء أساسي من  بلداً  يجعل منها 

في المنطقة.
على  تسيطر  محترمة  منظومة  بناء  م��ن  »إس��رائ��ي��ل«  تتمكن  فهل 

المشرق على أساس تحالفها مع العالم العربي؟
العالم  بمعظم  أساساً  ممسكون  األميركيين  ألن  صعب،  أمر  هذا 

العربي في الخليج واليمن الجنوبي وشمال أفريقيا ومصر.
وهذا يعني أن األميركيين هم الطرف الدولي األكثر قوة في الشرق 
لمحاوالت  حالياً  يتعرضون  لكنهم  والعرب،  ب�«إسرائيل«  يمسكون 
اإلسرائيلي  واإلره����اب  األم��ي��رك��ي  القمقم  م��ن  للخروج  فلسطينية 
على  التمرد  الفلسطينيين  بوسع  ممكن؟  هذا  فهل  العربي،  والتخلف 
– االوروبي وحتى العربي، لكنهم  – األميركي  الضغط اإلسرائيلي 
يحتاجون الى تعميق عالقاتهم بالقوى السياسية العربية من شمال 

أفريقيا وحتى أعالي مصر وسورية ولبنان وجزيرة العرب.
تقليدية  أح���زاب  على  يقتصر  أن  يجب  ال  لكنه  ممكن،  أم��ر  وه��ذا 
عربية،  نوعية  أحزاب  على  االنفتاح  عليه  يتوجب  ما  بقدر  محدودة، 
الى  وتستند  األميركيين  وج��ه  ف��ي  ال��وق��وف  م��ن  التمكن  تستطيع 
األدوار  وت��ت��ج��اوز  وروس��ي��ا  ال��ص��ي��ن  ن��ح��و  تتجه  عميقة  ت��ح��ال��ف��ات 
األوروبية وحتى العربية التي تزعم تمكنها من المقدرة، لكنها عاجزة 

عن التأثير الفعلي على الحركة السياسية في المنطقة. 
فلسطين الى أين؟

في  الفلسطيني  ال��دور  أولها  أدوار  عدة  أداء  الفلسطينيين  بوسع 
أن  كما  وال��ض��ف��ة،  التاريخية  وفلسطين  المخيمات  على  السيطرة 
وبناء  المتحررة،  والغربية  العربية  االح��زاب  مع  التحالف  بإمكانها 
مجابهة  بوسعها  أوروبية  عربية  غربية  فلسطينية  لتحالفات  قوي 
مع  عميقة  بعالقات  الممسكة  العربية  ال��ق��وى  وح��ت��ى  األميركيين 

األميركيين واإلسرائيليين.
يمكن  المحتل؟  الفلسطيني  التوجه  هذا  مع  »إسرائيل«  تفعل  فماذا 
للقوى الفلسطينية التحالف مع أحزاب عربية، لكن هذا غير كاف على 
اإلطالق، ألن المطلوب أحزاب فلسطينية وعربية بوسعها استدراج 
تحالفات  لبناء  المسرعة  الصين  هي  الحزبية  القوى  من  أنواع  ثالثة 
اقتصادية من جهة وروسيا مصّرة على اإلمساك بالقوة العسكرية. 
هذا الى جانب القوة النفطية العربية التي ال تزال تثير االهتمام لكنها 
تواصل إطالق صرخات ضاحكة ال تنفع في مجابهة األدوار العربية 

واألوروبية.
يرسل  انما  المقاتل  الحالي  الفلسطيني  الدور  أن  التأكيد  اذاً  يمكن 
تأكيدات بأدواره التي يمكن أن تصبح أكثر قوة وأن تسيطر على عالم 

عربي بحاجة إليه.
عميقة  ع��الق��ة  ال��ى  ي��ب��دو  كما  بحاجة  ه��و  الفلسطيني  ال���دور  ه��ذا 
باألدوار العربية وعلى انسجام مع األدوار الصينية والروسية وغير 

معاٍد لبعض المتطلبات األوروبية.
هذه هي المعاني العميقة للحرب بين غزة والضفة الغربية من جهة 
لمصلحة  الحرب  هذه  تكبر  ان  أمل  على  ثانية  جهة  من  و«إسرائيل« 

صعود قوى فلسطينية بوسعها السيطرة على عالم العرب.
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»الحملة الأهلية« اجتمعت بح�ضور »القومي«: 

لجبهة تت�ضّدى لل�ضهيونية وال�ضتعمار
رئي�س »القومي« وائل الح�ضنية زار الطا�ضناق على راأ�س وفد والتقى بقرادونيان

وتاأكيد على دعم الفل�ضطينيين و�ضرورة ت�ضكيل حكومة اإنقاذ في لبنان

مزيد من التنديد بالعتداءات »الإ�ضرائيلية« الوح�ضية 

�ضد الفل�ضطينيين واإ�ضادات بالمقاومة البطولية لالحتالل

ذبيان: القد�س اأقرب وفل�ضطين �ضتتحّرر

بف�ضل اإنت�ضارات المقاومة ومحورها

»الفكر العاملي« و»الهيئة الإ�ضالمية الفل�ضطينية«:

لوقفة جامعة في وجه العدوان ال�ضهيوني 

»ندوة العمل«: لوقفة وطنية �ضاملة ال�ضبت

دعمًا لالق�ضى وتنظيم م�ضيرات 

السيد فضل الله مستقبالً الشيخ سعيد قاسم

السيد فضل الله مستقبالً الشيخ سعيد قاسم

جانب من الحضور في حفل اإلفطار

فلسطين  لنصرة  األهلية  »الحملة  عقدت 
وقضايا األّمة« اجتماعا طارئاً في مقّر السفارة 
التضامن مع  لتداول سبل إعالن  الفلسطينية، 
وجه  في  فلسطين  وعموم  القدس  في  أهلنا 
حضور  في  المتصاعد،  الصهيوني  العدوان 
السوري  الحزب  ممثالً  وهبي  وهيب  العميد 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  االج��ت��م��اع��ي،  القومي 
مرهج  بشارة  السابق  النائب  الندوة«  »دار 
وممثلي  بّشور،  معن  للحملة  العام  والمنسق 
وعربية  وفلسطينية  لبنانية  وهيئات  احزاب 

وشخصيات.
دقيقة  بالوقوف  االجتماع  بّشور  افتتح 
واألّمة  فلسطين  شهداء  ألرواح  إج��الالً  صمت 
يقاوم  ال��ذي  فلسطين  ف��ي  لشعبنا  وتحية 
أشرس هجمة ينفذها العدو الصهيوني والذي 
على  واإلره��اب  الترهيب  أنواع  أبشع  يمارس 

شعبنا.
المجتمعون.  ناقشها  عمل  ورق��ة  ق��ّدم  ثم 
وتبنى  الحضور  من  عدد  الكالم  على  وتوالى 

المجتمعون بنود الرقة وجاء فيها:
الوطنية  الوحدة  تالزم  معادلة  تأكيد   -“
والمقاومة، فاألولى تعّزز الثانية والثانية تعّزز 
المعادلة  هذه  ترجمة  إلى  والسعي  األول��ى، 
الفلسطيني   - الفلسطيني  الحوار  باستكمال 

وتجاوز كل ما يعوق نجاحه.
والتعاون  التطبيع  أشكال  كل  رفض  تأكيد 
والتنسيق مع العدو، في كل الساحات العربية، 
التطبيعية،  االتفاقات  كل  إسقاط  على  والعمل 
وقطع  مخرجاتها،  وكل  والجديدة،  القديمة 
سفاراته  وإقفال  العدو  هذا  مع  العالقات  كل 

ومكاتب اتصاله في كل العواصم العربية.
إلى  جميعاً  العربية  الحكومات  دع���وة 
صمود  تجاه  ال��م��ق��ّررة  بالتزاماتها  اإلي��ف��اء 
القدس  صندوق  في  سيما  وال  فلسطين،  أبناء 
انتفاضة  بعد  أُق��ّرا  اللذين  األقصى  وصندوق 

األقصى عام 2000.
دعوة القوى الشعبية العربية إلى مواصلة 
التحّرك من أجل استعادة القضية الفلسطينية 
إل��ى ال��ص��دارة ف��ي ج���داول أع��م��ال األح���زاب 
قضية  باعتبارها  ال  والجمعيات،  والنقابات 
عربية  قضية  بل  فحسب،  فلسطينية  وطنية 

شاملة وقضية إنسانية ملّحة.
غداً  المنعقدة  العربية  البرلمانات  دع��وة 
ال��ق��رارات  اتخاذ  إل��ى  ط��ارئ  بشكل  )ال��ي��وم( 
تدعم  سياسات  بتبنيها  حكوماتها  تلزم  التي 
محاوالت  كل  وتسقط  الفلسطيني،  الصمود 
التفريط بالحق الفلسطيني والتطبيع مع عدو 

فلسطين واألّمة واإلنسانية.
المبارك،  الفطر  ي��وم  يكون  لكي  السعي 
فلسطين،  وكل  والقدس  األقصى  لنصرة  يوماً 
أول  صباح  الشهداء  مدافن  زي��ارات  وتحويل 
مع  وتضامن  وف��اء  وقفات  إل��ى  العيد،  أي��ام 

األقصى والقدس وغّزة وعموم فلسطين.
اللبنانية  والفصائل  واألحزاب  القوى  دعوة 
والفلسطينية إلى تصعيد التحركات الشعبية 
وكل  العاصمة  في  فلسطين  مع  المتضامنة 

المناطق اللبنانية.
والدولية  العربية  الحقوقية  الهيئات  دعوة 
الكفيلة  اإلج����راءات  بحث  ف��ي  ال��ش��روع  إل��ى 
جرائم  عن  الصهاينة  المسؤولين  بمقاضاة 
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبوها 
الفلسطيني  وال���داخ���ل  وغ����ّزة  ال��ق��دس  ف��ي 
لهذا  المعنية  ال��ح��ك��وم��ات  م��ع  والتنسيق 

الغرض.
والصحية  االجتماعية  المؤسسات  دع��وة 
ما  تجاه  مسؤولياتها  تحّمل  إلى  واإلنسانية 
ما  استنكار  سيما  وال  فلسطين،  في  يجري 
من  واإلسعافية  الطبية  األطقم  له  تتعرض 

مضايقات من قبل قوات االحتالل الصهيوني.
اللبنانية  االجتماعية  المؤسسات  دع��وة 
والعربية واإلسالمية إلى تنظيم حمالت تكافل 
وتوأمة بين عائالت فلسطينية وعائالت عربية 

وإسالمية وعالمية.
األراض���ي  مختلف  ف��ي  ال��ب��ل��دي��ات  دع���وة 
إط��الق  إل��ى  وال��ع��ال��م  وال��ع��رب��ي��ة  اللبنانية 
مشاريع توأمة بينها وبين قرى وبلدات ومدن 

فلسطينية.
إط���الق ح��م��الت ت��ب��ّرع ب��واس��ط��ة ب��رام��ج 

“تليتون” التلفزيونية.
والعربية  اللبنانية  اإلع��الم  وسائل  دع��وة 
البديل  اإلع��الم  وسائل  كل  ومعها  والدولية 
الشعب  النتفاضة  مواكبتها  من  التصعيد  إلى 

الفلسطيني.
العربية  والبحثية  الثقافية  المنابر  دعوة 
والبحثية  الفكرية  مسؤولياتها  تحّمل  إل��ى 
تجاه القضية الفلسطينية، والبحث في تطوير 

سبل المواجهة مع االحتالل.
المهنية  وال��ن��ق��اب��ات  االت���ح���ادات  دع���وة 
بدورها  االضطالع  إل��ى  والعربية  اللبنانية 
ومادياً  معنوياً  الفلسطيني  شعبنا  نصرة  في 
األقصى  أج��ل  م��ن  عمل”  “يوم  كتخصيص 

والقدس وفلسطين.
التواصل مع كل الهيئات العربية واإلسالمية 
والعالمية، وال سيما الهيئات العاملة في إطار 
غضب  ليوم  للتحضير  العام  العربي  المؤتمر 
ع��رب��ي وإس��الم��ي ودول���ي م��ن أج��ل القدس 

وفلسطين.
اإلسالمية  الروحية  المرجعيات  كل  دعوة 
والمسيحية في لبنان ودول اإلقليم إلى تحّمل 
في  المؤمنين  جماهير  تعبئة  في  مسؤولياتها 
الفلسطيني  للحق  لالنتصار  العالم  أنحاء  كل 
السالم  مدينة  ال��ق��دس  ه��وي��ة  ع��ن  وال��دف��اع 
واآلمان بوجه كل محاوالت التهويد والتدنيس 

والصهينة.
بّري(  )نبيه  النواب  مجلس  رئيس  دعوة   
الشعب  مع  للتضامن  خاصة  جلسة  عقد  إلى 

الفلسطيني.
الدعوة إلى مسيرة كبرى واعتصام امام مقر 

األمم المتحدة )إسكوا(.
األّم��ة  في  والمقاومة  التحرير  ق��وى  دع��وة 
للصهيونية  ت��ت��ص��دى  جبهة  ت��أل��ي��ف  إل���ى 

واالستعمار”.

القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  رئ��ي��س  زار 
وفد  رأس  على  الحسنية  وائل  االجتماعي 
وكان  حمود،  برج  في  الطاشناق  حزب  مقّر 
في استقباله األمين العام لحزب الطاشناق 
النائب هاكوب بقرادونيان، في حضور عدد 

من أعضاء القيادة.
األوض��اع  »ت���داول  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
لبنان  ت��واج��ه  التي  والتحديات  العامة 

والمنطقة«.
تأليف  »ض����رورة  المجتمعون  وأك���د 

االقتصادية  األزمة  من  البالد  تنقذ  حكومة 
ايجاد  على  وتعمل  الصعبة  واالجتماعية 

حلول وتفعيل عمل القطاعات كافة«.
وأكدوا أيضاً »الوقوف الى جانب الشعب 
اإلسرائيلي  االحتالل  وجه  في  الفلسطيني 

والضغوط  االضطهاد  أن��واع  ك���ّل  ورفض�� 
وتفرض  بحقه  ت��م��اَرس  الت��ي  والعنف 
الفلسطيني  »للشعب  اّن  معتبرين  عليه«، 
ال��ح��ق ف��ي ال��دف��اع ع��ن أرض���ه وم��ق��اوم��ة 

االحتالل«.

المنّددة  المواقف  من  المزيد  أمس  سّجل 
باالعتداءات »اإلسرائيلية« على الفلسطينيين، 
العسكرية  اآللة  وجه  في  بصمودهم  مشيدًة 

الوحشية المعادية ومقاومتهم لها.
وفي هذا السياق، رأى عضو كتلة »التنمية 
في  هاشم  قاسم  الدكتور  النائب  والتحرير« 
يرى  أالّ  عجب  »ال  أن  »تويتر«،  عبر  تغريدة 
وزير خارجية بريطانيا ما يجري في القدس 
إالّ الصواريخ التي أطلقها المقاومون رداً على 
من  وهو  ال  كيف  وإهانتهم.  المقدسيين  قتل 
أحفاد بلفور صانع الكيان الغاصب، فلوال هذا 
الدعم وأمثاله لما تمادى العدو وزاد غطرسًة 

وهمجية«.
الكاردينال  الماروني  البطريرك  وأع��رب 
لسقوط  الشديد  »ألمه  عن  ال��راع��ي  بشارة 
االب��ري��اء،  األط��ف��ال  بينهم  وم��ن  الضحايا، 
مؤكداً  المقدسة«،  الفلسطينية  األرض  على 
وقضيته  الفلسطيني  الشعب  مع  »تضامنه 

المحقة«.
القدس  في  إسرائيل  ب�«انتهاكات  ون��ّدد 
الفلسطيني«،  الشعب  على  واع��ت��داءات��ه��ا 
معتبراً أن »ما تشهده أرض فلسطين المحتلة 
من أعمال عنف نتيجة قرار قضائي إسرائيلي 
بإخالء عائالت فلسطينية أصيلة في أرضها 
شجب  موضوع  هو   ،1948 عام  قبل  ما  منذ 
سياق  في  يندرج  ألن��ه  شديدين  واستنكار 
األرض  ألبناء  اإلسرائيلي  االحتالل  استهداف 
إسرائيل  وتفلّت  الفلسطينيين،  من  األصليين 

التاريخي من المواثيق والقوانين الدولية«. 
األسعدي«  ل�«التيار  العام  األمين  ورأى 
»أن  تصريح  ف��ي  االس��ع��د  معن  المحامي 
على  اإلجرامي  الوحشي  الصهيوني  العدوان 
المقاومة  من  الصاعق  البطولي  وال��رد  غزة، 
قواعد  تغيير  إل��ى  أدى  ال��ذي  الفلسطينية، 
االشتباك، وحّول ألول مرة هذا العدو المجرم 
مرتعب  إلى  الساحة،  في  يتحكم  العب  من 
يملك  يعد  ولم  الموجعة،  الضربات  ويتلقى 
وأكد  يشاء«.  كما  والتصرف  الصراع  مفتاح 
وأن  واق��ع��اً،  أم��راً  أصبح  المحاور  »زم��ن  أن 
كل  على  المتماسك  الواحد  المقاومة  محور 
محاور المواجهة، لم يؤد إلى زرع الرعب في 
الكيان الصهيوني فقط، بل في كل من تواطأ 
القضية  انهاء  أج��ل  من  ودعمه  معه  وطّبع 
المشاريع  ك��ل  »إن  وق���ال  الفلسطينية«. 
الصهيوني  العدو  ح��اول  التي  التقسيمية 
وصواريخها  غزة  مقاومة  أسقطتها  تمريرها 
وأع���ادت  شعبها،  م��ن  ال��م��واج��ه��ة  وإرادة 
الصحيح،  مكانها  إلى  البوصلة  فلسطين، 

وأن ال عدو سوى العدو الصهيوني، وال قضية 
هذا  إقدام  متوقعاً  فلسطين«.  سوى  مركزية 
إرهابية  عدوانية  بأعمال  »القيام  على  العدو 
إنما  وح��ده��ا،  المحتلة  فلسطين  ف��ي  ليس 
متنقلة،  حرائق  إلشعال  أيضاً،  المنطقة  في 
ليرفع عنه الخناق والضغط اللذين فرضتهما 
مواجهة  في  حل  »ال  أن  واعتبر  المقاومة«. 
بالكفاح المسلح، ألن  االحتالل الصهيوني إالّ 
حرب  هي  الغاصب  الكيان  هذا  مع  الحرب 

وجود وليست حرب حدود«.
لبنان  ف��ي  األك��ادي��م��ي  ال��ت��ج��ّم��ع  وأدان 
االحتالل  ق��وات  به  تقوم  ما  فلسطين  لدعم 
الفلسطينية  األراض�����ي  ف��ي  ال��ص��ه��ي��ون��ي 
ُتمّثل  واع��ت��داءات  انتهاكات  م��ن  المحّتلة 
جريمة حرب هدفها التغيير الديموغرافي في 
التاريخي  الوضع  وتغيير  الشرقية،  القدس 
طالت  إرهابية  ب��أدوات  للقدس،  والقانوني 

األبرياء في المناطق الفلسطينية كاّفة.
يمارسها  التي  الجرائم  أّن  التجّمع  واعتبر 
تعٍد  غّزة  وفي  القدس  في  االسرائيلي  العدو 
الدولي  وللقانون  الدولية  للشرعية  فاضح 
االن��س��ان،  حقوق  على  واع��ت��داًء  اإلنساني 
التي  اإلرهابية  الممارسات  إطار  في  وتدخل 

تصّنف دوليا كممارسات للتطّرف العنيف.
هذه  ب��ش��ّدة  نستنكر  كأكاديميين  إّن��ن��ا 
المجتمع  ون��دع��و  ون��ط��ال��ب  ال��م��م��ارس��ات، 
إالّ  العالم  هذا  في  الحق  ومناصرو  الدولي 
التي  ال��ج��رائ��م  ه��ذه  أم��ام  متفّرجين  يقفوا 
العربي  الشعب  حياة  كما  حقوق  تنتهك 
دولّيا  تحرّكا  االمر  هذا  ويتطلّب  الفلسطيني. 
لمطالبة  طارًئا  اجتماًعا  يستدعي  وعربّيا 
المجتمع الدولي واإلنساني بوضع حد لهذه 

االنتهاكات الفادحة بحق اإلنسانية.
فلسطين  لدعم  أكاديمي  كتجّمع  أّننا  كما 
األرض  وأصحاب  المقدسيين،  بصمود  نشيد 
المقاومين  كما  ج���ّراح،  الشيخ  حي  أهالي 
األبطال في غّزة، و«نطالب الشعوب العربية 
عن  الدفاع  يتطلّبه  تحّرك  ألي  باالستعداد 

األقصى وفلسطين«.
ون��ّظ��م��ت ح��م��ل��ة »ش�����دوا ال���رح���ال إل��ى 
على  ح��اش��دة  تضامنية  وقفة  فلسطين«، 
البيضاء - بيروت، حيت فيها  الرملة  شاطئ 
األشاوس  والمرابطات  المرابطين  »بطوالت 
في باحات المسجد االقصى وكنيسة القيامة 

وشوارع القدس الشريف«.
وشارك في الوقفة أمين الهيئة القيادية في 
»حركة الناصريين المستقلين -  المرابطون« 
مصطفى حمدان، خالد عبادي ممثالً السفارة  

الفلسطينية في لبنان، أمين سر »حركة فتح« 
الفلسطينية«  التحرير  منظمة  و«فصائل 
دسوم  رم��زي  عفش،  أب��و  سمير  بيروت  في 
رئيس  نائب  الحّر«،  الوطني  »التيار  ممثالً 
عماد  الدكتور  مرعي،  أحمد  االتحاد«  »حزب 
الناصري«،  الشعبي  »المؤتمر  ممثالً  جبري 
رزك����اري«،  »ح���زب  ممثالً  ف��رح��و  إب��راه��ي��م 
الشعب«،  »حركة  ممثالً  قيس  أحمد  الدكتور 
»الجبهة  في  السياسية  العالقات  مسؤول 
مقرر  جابر،  أبو  فلسطين«  لتحرير  الشعبية 
واإلسالمية«  الوطنية  والقوى  األحزاب  »لقاء 
الديموقراطي  »الحزب  ممثالً  مصطفى  مهدي 
العربي« وشخصيات وطنية وأحزاب لبنانية 

وفصائل فلسطينية.
القدس  في  المرابطين  إلى  حمدان  وتوجه 
وبدايات  الصافية  الحقيقة  »أنتم  بالقول 
تاريخ  تصنعون  ألنكم  ونهاياته،  النضال 
اإلنسان العربي ومجده الحديث من المحيط 
إلى الخليج«. ودعا األّمة إلى »الصمت الفاعل، 
الجمعة،  والخطابات  البيانات  تالوة  بعدم 
األّمة،  سيوف  إلى  بحاجة  القدس  رجال  ألن 
كما كان الوضع يوم حارب المرابطون وأهلنا 
الفلسطينيون على شاطئ الرملة البيضاء في 
أبو  وقال   ،1982 عام  اليهود  الغزاة  بيروت 
نريد  ال  »نحن  آن��ذاك  الشهيرة  مقولته  عمار 

كالمكم بل نريد سيوفكم«.
الفلسطيني  بدوره، حّيا أبو عفش الشعب 
تغيير  على  اإلسرائيلي  العدو  أجبر  »ال��ذي 
خاللها  من  أرادوا  التي  مستوطنيه  مسيرة 
القدس  »هّبة  أن  معتبراً  القدس«،  تدنيس 
أظهرت من يقف الى جانب القدس ومن يقف 
الفلسطيني  الشعب  »ح��ق  مؤكداً  ضدها«، 
الكفاح  خ��الل  م��ن  إّم��ا  نفسه،  ع��ن  بالدفاع 
األقصى  في  المرابطين  خالل  من  أو  المسلح 
الذين يضحون بأنفسهم للدفاع عن واحد من 

أشرف المقدسات اإلسالمية«.
أحد  مع  هاتفية  مكالمة  الوقفة  وتخلل   
أهالي »مخيم قلنديا« غسان أبو العبد، أعلن 
حاجز  أم��ام  الفلسطينيين  »تجّمع  عن  فيها 
الحاجز  اتجاه  في  لتوجههم  تمهيداً  قلنديا، 
أن  م��ؤك��داً  ال��ق��دس«،  ف��ي  المرابطين  ودع��م 
المرابطين  »االشتباكات ال تزال مستمرة بين 
في القدس واالحتالل الصهيوني«، مطمئنا أن 
المسجد  ساحات  في  متشبثون  »المرابطين 
أرواحهم  دامت  ما  عنها  يتخلوا  ولن  األقصى 
في اجسادهم«، مؤكداً تضامن »أهالي الضفة 

الغربية مع إخوانهم في القدس«.
أبو  من  المخيم  من  أخرى  مداخلة  وكانت 

آمالً  الشتات،  فلسطينيي  فيها  حّيا  ابراهيم، 
»اللقاء القريب في القدس«.

كما كانت مداخلة لعضو »اللجنة المركزية 
للجبهة الشعبية في غّزة« هاني ثوابتي، أكد 
فيها أن »الشعب الفلسطيني منتفض وموحد 
فلسطين  ع��ن  للدفاع  األرض  بقاع  ك��ل  ف��ي 
واألقصى. والكلمة الفصل اليوم هي للمقاومة 
من  فلسطين  لتحرير  كفاحها  في  الموحدة 

دنس العدو الصهيوني«.
ونّددت »جبهة العمل اإلسالمي« في لبنان 
ب�«االعتداءات الصهيونية االرهابية الغاشمة 
الصامد  الفلسطيني  الشعب  تستهدف  التي 
األبي والمسجد األقصى المبارك والمقدسات«، 
وحيت في بيان »صمود المدافعين األبطال«، 
احتالل  على  الصهاينة  تجرؤ  أن  »إلى  الفتًة 
هو  المبارك  األق��ص��ى  المسجد  ف��ي  ب��اح��ات 
المطّبعين  وخصوصاً  العرب  تخاذل  بسبب 
وباعوا  فلسطين  عن  تنازلوا  الذين  منهم 
ب����«رد  وأش����ادت  ب��خ��س«.  بثمن  القضية 
على  فصائلها  بكل  الفلسطينية  المقاومة 

التعجرف والتصلف الصهيوني«. 
بيان،  في  األّم���ة«  »حركة  رأت  ب��دوره��ا،   
من  األقصى  والمسجد  القدس  تشهده  ما  أن 
مستوطنيه،  وقطعان  العدو  مع  مواجهات 
المستويات  على  جديداً  قوة  ميزان  يرسخ 
على  والميدانية  والجماهيرية  السياسية 
وعلى  عموماً،  واإلسالمي  العربي  المستوى 
وعلى  خ��ص��وص��اً  الفلسطيني  المستوى 
وأول��ى  ت��ح��دي��داً،  المقاومة  محور  مستوى 
وليس  فلسطين  كل  ربط  المشرقة  بوادرها 
نداء  فتلبية  وبالتالي  بالقدس،  وحدها،  غّزة 
التحّرر  قوى  على  حتمياً  واجباً  صار  القدس 

العربية واإلسالمية.
والتجمعات  المخيمات  س��ك��ان  ون��ّظ��م 
ليل  تظاهرات،  صور  منطقة  في  الفلسطينية 
واألقصى  لفلسطين  نصرًة  أم��س،  من  أول 
ودعماً للمنتفضين في القدس وفي حي الشيخ 
باهر  وس��ور  وشعفاط  المكبر  وجبل  ج��راح 
االحتالل  ق��وات  مع  مواجهاتهم  في  وقلنديا 
الصهيوني، شاركت فيها قيادة فصائل العمل 

الوطني الفلسطيني.
القدس  م��ع  تضامنية  وقفة  ُنظمت  كما 
وفلسطين بدعوة من »منتدى صور الثقافي« 
الفلسطيني«  اللبناني  »التواصل  وجمعية 
المقاومة  لشهداء  التذكاري  النصب  ام��ام 
القوى  ع��ن  ممثلون  فيها  ش��ارك  ص��ور  ف��ي 
واالحزاب والجمعيات اللبنانية والفلسطينية 

وفاعليات.

جهاد  وط��ن«  »صرخة  تيار  رئيس  أق��ام 
حفل  العالمي،  القدس  ليوم  إحياًء  ذبيان، 
تحت  الشوف،  مزرعة  في  دارت��ه  في  إفطار 
وق��رار  رؤي��ة  العالمي  القدس  »ي��وم  شعار 
الصناعة  وزي���ر  ح��ض��ور  ف��ي  وان��ت��ص��ار«، 
السيد  الثاني  حميد  الله،  حب  عماد  الدكتور 
الله وكرم مشتاقي ممثلين لسفير الجمهورية 
الدرزي  المذهب  قاضي  اإليرانية،  اإلسالمية 
العالقات  مسؤول  البعيني،  ف��ؤاد  الشيخ 
عفيف،  محمد  ال��ل��ه  ح��زب  ف��ي  اإلع��الم��ي��ة 
فياض،  حبيب  د.  الخليل،  بشرى  المحامية 
اإلعالميين  من  وع��دد  بهجة،  أحمد  الخبير 

السياسية واألصدقاء. والشخصيات 
وت��خ��ل��ل ح��ف��ل اإلف���ط���ار ك��ل��م��ة ل��ذب��ي��ان 
القدس  يوم  أطلق  »من  أن  إلى  فيها  أش��ار 
وبصيرة  رؤي���ة  ص��اح��ب  ك���ان  ال��ع��ال��م��ي 
القدس  هي  وها  أق��رب،  القدس  يرى  وك��ان 
الفلسطيني  الشعب  بنضال  اقتراباً  ت��زداد 
تصبح  فالقدس  الفلسطينية،  والمقاومة 
أنهم  عرفوا  فلسطين  في  اإلخ��وة  ألن  أقرب 
من  يدعمهم  من  هناك  وأن  وحدهم  ليسوا 
المقاومة  صعيد  على  إن  مجاهدين،  إخوة 
الجمهورية  دع��م  خ��الل  م��ن  أو  لبنان  ف��ي 

اإلسالمية في إيران«.
بالدماء،  يعّبد  النصر  »طريق  أن  واعتبر 
القادة يستشهدون في سبيل قضية  وها هم 
المحور  هي  القضية  ه��ذه  وستبقى  األّم��ة 

وقال  حقه«.  عن  يتنازل  لن  الحق  وصاحب 
»نحن في من��طقة وفي عشيرة نعرف توجيه 
أن  ونعرف  عدونا  هو  من  ونعرف  البوصلة 

االنتصارات ال تتحقق إال بالدماء«.
تقديماتهم  بكل  المقاومة  »شهداء  وحّيا 
في  يرابطون  زال��وا  ما  الذين  والمجاهدين 
يتمتعون  الذين  نحيي  الجبال،  وفي  الثغور 
بخطاب  منوهاً  بالنصر«،  الحقيقية  باالرادة 
أكد  »ال��ذي  األخير  نصرالله  حسن  السيد 
للمواجهة  المقاومة  جهوزية  لجهة  المؤكد 

وصّد أي عدوان«.
ُشنت  التي  العالمية  الحرب  إلى  وتطّرق 
البطولية  بالوقفة  منوهاً  س��وري��ة،  على  
محور  ف��ي  وح��ل��ف��ائ��ه  ال���س���وري  للجيش 
ال��م��ق��اوم��ة »ح��ي��ث ت��م إف��ش��ال ال��م��ش��روع 
سورية  استهدف  الذي  االرهابي  التدميري 
وذل����ك ب��ف��ض��ل ح��ك��م��ة وص��الب��ة ال��ق��ي��ادة 
بشار  الدكتور  برئاسة  الحكيمة  السورية 
السوري،  الجيش  أبطال  وتضحيات  األسد، 
المقاومة  انتصارات  وبفضل  الثبات  وبهذا 
ومحورها نرى أن القدس باتت أقرب ونشعر 
أن فلسطين سوف تتحّرر في وقت لن يكون 

بعيداً«.
وألقى الشاعر فارس عبد الصمد مجموعة 
حول  المناسبة  وح��ي  من  شعرية  قصائد 
ودور  الشعبية  وانتفاضتها  فلسطين 

المقاومة في التصدي لالحتالل.

السيد  العاملي  الفكر  لقاء  رئيس  استقبل 
صور  مدينة  في  الله  فضل  اللطيف  عبد  علي 
الشيخ  الفلسطينية  اإلسالمية  الهيئة  رئيس 
سعيد قاسم، وقد جرى عرض لتداعيات األزمة 
الفلسطينية  المخيمات  داخل  في  االجتماعية 
وآخر تطورات العدوان الصهيوني على القدس 

والمقدسيين وكّل الفلسطينيين. 
ودعا فضل الله »الضمير العالمي الحر وكّل 
بوجه  للوقوف  واإلسالمية  العربية  الشعوب 
بحق  االحتالل  يرتكبها  التي  البشعة  المجازر 
الداخل«، مشيداً  الفلسطيني في  الشعب  أبناء 
العدوان  أشكال  لكّل  البطولي  »التصدي  ب� 
القوى  »ك��ّل  مناشداً  المستمّر«،  الصهيوني 
صفوفها  توحيد  على  العمل  الفلسطينية 
والخروج  الشعبية  المقاومة  بخيار  والتمسك 
واالصطفافات  الشعارات  استهالك  مرحلة  من 
على  الخاسرة  والرهانات  الحادة  الجبهوية 

الدولية  المشاريع  تصنعها  التي  التسويات 
المشبوهة«.

وأكد فضل الله »أّن النظام العربي الرسمي 
من  المشروعية  ألخ��ذ  التطبيع  وراء  الالهث 
مشروعيته  أس��ق��ط  ق��د  الصهيوني  ال��ك��ي��ان 
المكّون  ال��ى  االنتماء  مكّونات  من  بخروجه 
على  زور  كشاهد  وبموقفه  والديني  العربي 
المؤسسات  »ك��ّل  داع��ي��اً  االح��ت��الل«،  ج��رائ��م 
بموقف  التصّدي  إلى  والمسيحية  اإلسالمية 
والمشاريع  المطّبعين  اتجاه  واض��ح  ديني 
الدولية التي تشرعن االحتالل وتبّرر العدوان 
مسقطة كّل االعتبارات األخالقية واإلنسانية«.

ض��رورة  »على  قاسم  الشيخ  أك��د  ب���دوره 
في  الشعبية  االنتفاضة  بخيارات  االل��ت��زام 
في  الوحيد  األم��ل  بريق  تمثل  التي  ال��داخ��ل 
العدو  مع  المذلة  التسويات  نهج  سقوط  ظّل 

الصهيوني«.

اع��ت��ب��رت »ن����دوة ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي« أن »م��ا 
فلسطين،  أرض  على  األي���ام،  ه��ذه  ف��ي  يحصل 
أبناء  وق��وف  من  األقصى،  المسجد  رح��اب  وفي 
والقمع  الغطرسة  وجه  في  المناضلين،  فلسطين 
وبسالح  الحي  باللحم  اإلجراميين،  الصهيونيين 
الحّر  والعيش  األرض  في  بالحق  المطلق  اإليمان 
عليها، إنما يؤكد فشل محاوالت التطبيع البائسة 
مع العدو الصهيوني المجرم في استعادة أي حق 

عربي«.
وأك����دت  »ال���ن���دوة«  ف��ي ن���داء أص��درت��ه إثر 
اجتماع للجنتها التنفيذية برئاسة الدكتور وجيه 
الشامل،  والدولي  العربي  التكاتف  »أن  فانوس 
مع المقاومين على األرض العربية في فلسطين، 
وفي ساحات المسجد األقصى، سيدفع بما جرت 
انتفاضة  يصير  أن  إلى  بالهّبة،  بداية  تسميته 
االحتاللي  اإلج��رام  وجه  في  عظمى  وثورة  كبرى 
له؛  المساندة  الخائبة  القوى  وجميع  الصهيوني 
وسيعيد إلى اإلنسانية الحّرة، أينما كانت، كرامتها 

الُمهانة«.
ودعت إلى »وقفة وطنية شاملة في لبنان، مع 
األقصى،  المسجد  ساحات  في  بالحق  المطالبين 
وذلك بجعل يوم السبت المقبل في 15 أيار 2021، 
الصهيوني  اإلج���رام  النتهاك   73 ال��ذك��رى  وه��و 
يوماً  ناس��ها،  وح��ق��وق  الفلسطينية  ل��أرض 
للتضامن اللبناني الوطني الش��امل مع المقاومين 
المسجد  ساحات  وفي  الفلس��طينية  األرض  على 

األقصى؛ وأن يتضمن هذا اليوم:
مشتركة،  روحية  ولقاءات  صلوات  إقامة   1-
لجميع  الروحية،  المرجعيات  رئاسات  قبل  من 

اللبنانيين، تضامناً مع مناضلي ساحات المسجد 
األقصى، ونصرًة للحق على أرض القداسة اإللهية 
مذاهبهم  مختلف  على  والمسيحيين،  للمسلمين 

وتنوع معتقداتهم الدينية.
-2 تنظيم وزارة اإلعالم في لبنان، بالتنسيق 
صحف  من  كافة،  اللبنانية  اإلع��الم  وسائل  مع 
وتلفزيونات وإذاعات ومواقع إلكترونية، لبرامج 
الفلسطيني،  الوطني  للحق  تعرض  ومقابالت 
الدفاعية عنه، وتشجب  المواقف  أهمية  وتناقش 

االعتداء الصهيوني المغتصب.
قبل  م��ن  جماهيرية،  مسيرات  تنظيم   3-
اللبنانية،  والشخصيات  والتظيمات  الهيئات 
للحق  تأييداً  والمناطق،  المحافظات  سائر  في 

الفلسطيني باألرض والحرية والكرامة.
لبنان،  في  االرسمية  الهيئات  توجيه   4-
رسائل  اإلنسانية،  والمؤسسات  األح��زاب  مع 
ومنظمة  العربية  ال��دول  جامعة  فيها  تطالب 
العالمية  الهيئات  وس��ائ��ر  المتحدة  األم���م 
نصرة  في  بواجبها  القيام  المعنية،  والدولية 
الفلسطيني  الشعب  وحق  الفلسطينية  القضية 

في أرضه وكرامته.
-5 تنظيم حمالت رأي عام، أمام مقار السفارات 
أج��رت  التي  العربية،  ل��ل��دول  دع��وة  المعنية، 
خطوات تطبيع مع حكومة الكيان اإلسرائيلي، إلى 
إعادة نظر جذرية في ما قامت به، وقطع عالقاتها 
مع دولة الكيان الصهيوني الغاصب، وذلك صوناً 
للحق، وحماية للوجود العربي، ودفعاً ألي توّسع 
لإلجرام الصهيوني بحق اإلنسانية والعرب، على 

حد سواء«.
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4QÉÑNCG / OÉ°üàbEG

 ¨w{UL�«  Ÿu��_«  ŸUL��ô  ÎôULJ��«
 n�dB�  W�uJ�  w�  ‰UL�«  d�“Ë  lL��«
 w�  ÁUOL�«Ë  W�UD�«  d??�“Ë  l�  ‰U??L??�_«
 ¨d��  ÊuL�—  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�
 p�U� ‰UL� ÊUM�� ¡U�dN� W��R� d�b�
 t�e�  VzUM�«  ‰U??G??�_«  WM��  f??O??z—Ë
 WKJA� Ÿu{u� w� Y���« Èd�Ë ¨r��

ÆUN� W�“ö�«  «œUL��ô« `��Ë ¡U�dNJ�«
 …d�U��  oKF��  U�  w??�ò  r��  ‰U??�Ë
 vK�  XKB�  X�U�  wN�  Grade A
 wI�Ë  ¨…dO�  —UOK�  1500  WLOI�  WHK�
 vI��  U�  XD�Ë  Î̈«—UOK�  11  Á—b�  mK��
 ÆÊUM�� ¡U�dN� W��R� …d�U��« sL� s�
 «d�“Ë  qLFO�  ¨  Grade B…d�U��«  U�√
 WGO� œU��≈Ë …—uK� vK� W�UD�«Ë ‰UL�«
 w�U��«  —UE��«  w??�Ë  ÆUN�  œUL��«  `�H�
 ‰uB�K�  dNA�«  «c??�  s??�  s�dAF�«Ë
 qLJ��O� ¨sFD�« W�Q�� ‰u� Òœ— vK�
 200?�«  mK��  ’uB��  Ÿu??{u??L??�«
 ·œUB�  b�  Òô≈Ë  Æd�u�L�«  —ôËœ  ÊuOK�
 ?�  WIKF��  Ÿu��_«  «c�  d�¬  w�  WKJA�
 —«d�  bF�  s�  U�d�«u�ËKaradeniz
 d�«u��«  vK�  e���U�  w�UM�K�«  ¡UCI�«
 «–≈  —ôËœ  ÊuOK�  25?�«  W�«dG�  X�K�
 ¡U??�Òœô«  r�  U�bF�Ë  Æô  Â√  WI��  X�U�
 —«dI�«  c�Ô�«  ¨åeOM�œ«—U�ò  V�U�  vK�
 s�  n�u���  UN�√  W��RL�«  XLK�√Ë

 d�R�  b�  d??�_«  «c??�Ë  Æq�UFL�«  qOGA�
 U�bMF�  ÆWK�UJ�«  WL�F�«  VK��Ë  UMOK�
 p�– ¨WJ�A�« s�  «ËUGO� 400 iÒH��
 ¨900?�«  ÊËœ  iH��«  ‰ÒbFL�«  Ê√  wMF�
 ÍQ�  ÂuI�  Ê√  W��RLK�  sJL�  ô  UM�Ë

 Æå¡w�
 r�� Ê√ò W�U� sO�ËR�L�« vK� vML�Ë

 ÍœR�  ô  qJA�  Ÿu{uL�«  «c�  W�—UI�
 Æd�«u��«  q�UFL�  qLF�«  n�u�  v??�≈
 ÂU�  d�b�  s�  UM�K�  ¨t�H�  X�u�«  w�Ë
 √u�ú� œ«bF��ô« W�UD�« d�“ËË ¡U�dNJ�«
  ÃU��M�  U�bM�  Æp??�–  qB�  ‰U�  w�
 g�UMM�Ë  Î«—u??�   Gazoil  …d�U�  v�≈

Æåq�IL�« Ÿu��_« W�«b� w� ÎUI�ô p�–

 …œUL�   «—UO��«  b�Ëe�  s�  o�UML�«  nK���  w�   UD�L�«  s�  b�bF�«  lM��«
ÆdO�«u� W�ö� w�  «—UO��« UN�U�√ XHD�«  WKOK� WK� ¡UM���U� s�eM��«

 Ê√  ¨ÊUO�  w�   ËdO�  W�bK�  w�  w�  W Ò�UF�«   U�öF�«  …dz«œ   œU�√   ËdO�  w�Ë
  W�bK��« w� WHMBL�«  U��RL�« W�KB� d�√ò œu�� Ê«Ëd� w{UI�«  ËdO� k�U��
 vK� nAJ�U� ”d��«Ë ¡UH�ù« w�u�Ë W�Ëb�« s�_ W�UF�« W�d�bL�« s� …—“«RL�
 s� Î «—c�� ¨ås�eM��« …œUL� U�—UJ��« Âb� s� b�Q�K�  WM�bL�« w� œu�u�«  UD��
 s�eM��«  …œU�  lO�  Âb�  w�  sOH�U�L�«  o��  j�{  d{U��  dOD��  r�O�  åt�√

Æå ËdO� WM�b� w� sOM�«uLK�
 s�eM��«  …œUL�   «—UO��«  b�Ëe�  s�   UD�L�«  s�  b�bF�«  lM��«  WOD�M�«  w�Ë
 k�U�L�«  q??�—√Ë  ÆW�ö�  dO�«u�  w�   «—UO��«  UN�U�√  XH�Ë  …b??�«Ë  ¡UM���U�
 UL�  Î «dE�  dO��«  rOEM��  wK�«b�«  s�_«  Èu�  w�  sO�«Ò—œ  tOI�  s��  nOKJ��U�

ÆÂU�œ“« s� dO�«uD�« t� X�Ò���
 ‰UL�Q�  rzUI�«Ë  ‰ULA�«  k�U��  s�   UO�u��  ¡UMOL�«  W�bK�  W�d�  X�U�Ë
 l�—Ë UN�«u�√ XKH�√ w��« œu�u�«  UD�� r�b� ¨«dN� Íe�— w{UI�« ¡UMOL�« W�bK�
  Ë“UL�« w�œUL� U�—UJ��« Âb� s� b�Q�K� ¨W�bK��« ‚UD� sL{ UNLO�«d� UN�U��√
 s�√ “UN� s� d�UM� …—“«RL� ‰ULA�« w� œUB��ô« W�KB� u��«d� ÂU�Ë Æs�eM��«Ë
 ¨U�d�“  ¨fK�«d�  ∫WOC�√  w�  ¨ U�Ëd�L�«   UD��  vK�  WO�U�—   U�—Ëb�  W�Ëb�«

Æs�dJ��L�« o� w� j�{ d{U�� «ËdD�Ë WOMC�«Ë —UJ� ¨…—uJ�«
 W�Ëb�« s�√ V�J� …—“«RL� ¨pKN��L�« W�UL� W�KB� œUB��ô« …—«“Ë  dL��«Ë
 ¨ U�Ëd�L�«  UD�� j�C� UN�ôu� w� ¨w�«u��« vK� w�U��« ÂuOK� ¨W�u��« w�

ÆsOH�U�L�U� j�{ d{U�� XL ÒE� b�Ë ¨WOL�d�« —UF�_U� œu�u�« lO� s� b�Q��«Ë
  U�Ëd�L�« s� r�bK� l�— ôò Ê√ «dI� u�√ ÍœU�  U�Ëd�L�« w�“u� q�L� b�√Ë
 UN�b� ‰«e� ô w��«  U�dA�«ò  ‰U�Ë ÆåUN� ÂuI� w��«  ôUB�ô« ¡u{ w� ÂuO�« v��
 d���« w� WO�«d�« d�«u��« ⁄dH� Ê√ dE�M�Ë ‚u��« v�≈ UNLOK�� vK� qLF� W�UC�

ÆåX�Ë Ÿd�√ w� UN��uL�

 w�  ¨tK�«  ÒV�  œUL�  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  W�UMB�«  d??�“Ë  lL��«
 fK��  V�J�  W�O�  ¡UC�√  v�≈  ¨Êu�b�  w�«œ  …—«“uK�  ÂUF�«  d�bL�«  —uC�
 l�— l Ò�u� Ÿu{u� WN�«u� w� «u���Ë ÆsOO�UM�K�« sOO�UMB�« WOFL� …—«œ≈
 W ÒD�  l{u�  ¨WOM�uL�  Ë√  WOK�uL�  W�UD�  œUL��«Ë  VI�dL�«  r�b�«  bO�d�  Ë√
 W�UMB�«  W�UL�  ·bN�  p�–Ë  ¨lOMB��«  w�  q�b�  ÃU��ù«  W�—«dL��«  ÊULC�
 WOLM�Ë  ÃU��ù«  vK�  WE�U�L�«Ë  W�ULF�«  w�  qK�  ‰uB�  ÍœUH�Ë  ‰UÒLF�«Ë

ÆWK�IL�« WK�dL�« w� W�UMB�«
 Ÿu{uL�« «c� WF�U�L� WOFL��«Ë …—«“u�« sO� W�d�A� WM�� nO�Q� —ÒdI�Ë
 ¨t�uB� ‰U� w� r�b�« l�— s� wÒ�Q�L�« —dC�« nOH��� W�cOHM� WO�¬ l{ËË
 WHKJ� d�UM� w� vK�_« UN�HK� d��FÔ� w��« ‰uOH�« … ÒœU� Òh� U� w� ULÒO� ôË
 sOM�ô«  dN�  q��  …d�UF�«  W�U��«  ‰ ÒË_«  UN�UL��«  WM�K�«  bIF�Ë  ÆÃU��ù«

Æq�IL�«
 WÒO�U�√  Òœ«u�  r�œ  vK�  ¡UI�ù«  Âb�Ë  r�bK�  l�—  ÒÍ√ò  Ê√  tK�«  ÒV�  b�√Ë
 vK�Ë  w�UMB�«  ŸUDI�«  vK�  ÎU�K�  dÒ�RO�  Îö��   Ë“UL�«Ë  ‰uOH�U�  W�UMBK�
 ÆåÎ«bÒO�  Ÿu{uL�«  W�«—œ  Âb�  ‰U�  w�  lI��  …dO��  WKJA�  „UM�  ÆÃU��ù«
 w�  sOO�UM�K�«  ‰U ÒLF�«Ë  sOH Ò�uL�«  W�UL��  W�“ö�«   «¡«d�ù«  U�c�Ò�«ò  ‰U�Ë
 ŸUDIK� r�b�«Ë ÃU��ù« w� …œu��« UL� WO�UM�K�« W�ULF�« sO�Q� UM ÒL� Æl�UBL�«
 «c�  ÆWO�—U��«Ë  WÒOK�L�«  ‚«u�_«   U�U�  sO�Q�  vK�  t�b�U�L�  w�UMB�«
 WO�«—e�«Ë  WO�UMB�«  WO�U��ù«   U�UDI�«  qLA�  Ê√  V��  r�b�«  Ê√  wMF�
 r�b�«Ë  s�uL��«  sO�Q��  h ÒB�Ô�  Ê√  V��  dÒ�u���  w��«  ‰«u�_«  s�  r��Ë

Æå…b�b��«   «—UL���ô«  qON���  Ë√  WLzUI�«  l�UBLK�
 d�“Ë l�U��ò »U�√ ¨W�œuF��« v�≈ d�bB�K� Òq� œU��≈ s� ‰«R� vK� Î« Òœ—Ë
 d�_«  w�  Y��O�Ë  ¨Ÿu{uL�«  «c�  wLN�  bL��  bOLF�«   U�bK��«Ë  WOK�«b�«
 wLN�  d�“uK�  „d�√Ë  WÒO�U��≈  tO�U��  ZzU��  Ê√  Ëb��  ÆW�—uNL��«  fOz—  l�

ÆåUNM� ÀÒb���«

 ‰UAO� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� qIM�«Ë W Ò�UF�«  ‰UG�_« d�“Ë vI��«
 ¨fOK� ÂU�� W�Uzd� ÍÒd��«  qIM�«  ŸUD�  U�UI�Ë  «œU��« s� Î «b�Ë —U��
 r�œò s� W�uJ��« v�≈  ÂbIL�«  ŸËdAL�« w� ¨ÊUO� V��� ¨Y���« Èd�Ë
 s�eM��«  `zUH�  œb�  b�b��  ¨‰Ë_«  ∫sOIA�  oKF�L�«  sOO�uLF�«  sOIzU��«
 n�√ 20Ë s�eM��« W�OHB� …dO� n�√ 25  ÈbF�� ô dF�� ÎUO�u�  Ë“UL�«Ë
 n�√  500  WLOI�  W�dN�  …b�U��  w�U��«  oA�«Ë  ¨ Ë“UL�«  W�OHB�  …dO�

 Æåw�uLF�« qIM�«  U��dL� —UOG�« lD� r�œ ‰b� ¨sOIzU�K� …dO�
 ÍœUB��ô« l{u�« sO���� oKF�� q�I��L�« w� WD� Í√ò —U�� ‰U�Ë
 vK�  ÷uF�  Ê√  V��Ë  ¨qIM�«  ŸUD�  —U���ôU�  c�R�  r�  «–≈  W�u�I�  X�O�
  UM�UA�«Ë  ÂUF�«  qIM�«  qL�  n�u�  ‰U�  wH�  ÎUJ�UL��  vI�O�  ŸUDI�«  «c�
 «cN� X Ò�� …b�  U�J�  XKB� Æ¡wA� W�—«dL��« „UM� ÊuJ� s� …œÒd�L�«
 —UC��«  qI�  WO�UJ�≈Ë  …œÒd�L�«   UM�UA�«  Ÿu{u�  UNM�  Î̈ «dO�√  ŸUDI�«
 l�u�  s�  U�√Ë  Î̈U�K�   dÒ�√  —u�_«  Ác�  q�  ¨‰Ëb�«  iF�Ë  W�œuF��«   v�≈
 œuLF�«  t�uJ�  qIM�«  ŸUD�  vK�  ÿUH��«  v�≈  sO�ËR�L�«  u�œ√  w�O�ËR��

 ÆåW�Ë«e�« d��Ë ÍdIH�«
 s�  q�Q�Ë  ¨d�“uK�  l�—UAL�«Ë   U�ËdD�«  q�  UM�b�ò  fOK�  ‰U??�Ë
 V�U�Ë ÆåwIDML�«Ë ‰ËR�L�« dOJH��U� ÍÒd��« qIM�« ŸUD� vE�� Ê√ W�Ëb�«
 sOM�«uL�U�  Î…u�≈  …b�«Ë  ∫ŸUDI�«  w�  sOK�UFK�  q�uL�  w��UD�  œUL��U�
 r�b�  UM�KD�  wGK�  ô  «c�  UL�≈  ¨WMNL�«  r�b�  oKF��  WO�U��«Ë  ¨¡«dIH�«

  Æåq�b��« ÊuJ� Òô√ vK�  U��dL�« —UO� lD�Ë  U�Ëd�L�«
 e�� bNA� u� X�—U�d�u��«Ë s�eM��«  UD�� w� Áb�UA� U�ò ·œ—√Ë
 iF� ÎU�ö�≈ ¡ÈÒd�√ ô U�√Ë Æp�– vK� ÎU�«u� b�d�Ë ¨`O{u� v�≈ W�U��Ë

 Æål�«u�« ÷—√ vK� Íd�� UL� sO�ËR�L�«
 W�œUB��ô« W�UO��« s� W�ËR�L�« WN��« w� s�ò ÎözU� fOK� r��Ë

ÆåøW�bIM�«Ë  WO�UL�«Ë

 …u�œ  ÂUF�«  w�U ÒLF�«  œU��ô«  V�J�  W�O�   —Òd�
 Wz—U�  W�K�  w�  œUIF�ô«  v�≈  ÍcOHM��«  fK�L�«
 »«d{ùU�  WO�u��«  ”—b�ò  q�IL�«   ¡U�ö��«  Âu�
 qL��  vK�  ÁcOHM��  „Òd���«  WD�  b�b��Ë  ÂUF�«
  U�ON�«  l??�  —ËUA��«  d��  ¨WO�UM�K�«  w???{«—_«
 WO�UM�Ë  WO�UL��«Ë  W�œUB��«  s??�  WOMFL�«
 v��  …Òd��«  sNL�«   U�UI�Ë  WOLOKF�Ë  W�u�d�Ë

ÆåÎö�U�  ÎUOM�Ë  ÎUF�U�  „Òd���«  w�Q�
 …—UA�  ÂU??F??�«  w�U ÒLF�«  œU??�??�ô«  fOz—  ÊU??�Ë
 W�O�  ŸUL��«  bF�  ÎUO�U��  Î«dL�R�  bI�   dL�_«
 —U�√  ¨f??�√  ¨œU��ö�   ÍcOHM��«  fK�L�«  V�J�
 q�  w??�  »«u???�_«  ‚b??�  √b??�  Ÿu??�??�«ò  Ê√  v??�≈  tO�
 Æå U�UDI�«  q�  w�Ë  ‚«u�_«  w�  q�U��«  ÊU�KH�«
 WOz«cG�«  œ«uL�«Ë  lK��«  —UF�√  bNA�  ULO�ò  ‰U�Ë
 Íc�«  d�_«  Î «dO��  ÎU�U�K�  W�u�bL�«  dO�Ë  W�u�bL�«
 Íd��  U�  ‰u�   ôƒU���«  s�  dO�J�«  v�≈  UMF�b�
 W�UL�� Êu�ËR�L�« t� ÂuI� U�Ë øbOFB�« «c� vK�
 r�—ËbIL�  bF�  r�  s�c�«  œËb�L�«  q�b�«  ÍË–
 wHJ�  UL�  ¡«cG�«  s�  W�—ËdC�«   U�U��«  sO�Q�
 ÎU���  qJA�  X�U�  Âu�K�U�  ¨WL�d�  gO�  WLIK�
 r�  s�  ‰ËUM��  Ã—U�  X���√Ë  U�—UF�Q�  Î «dO��
 Ãd�  ôË  ÀÒb�   u�e�«Ë  ¨—u�ú�  v�œ_«  b��«  bM�
 s�«u�  Í√  —ËbIL�  fO�Ë  WO�UO�  X�U�  U�—UF�Q�
  UD��  ÂU??�√  dO�«uD�U�   Êu??M??�«u??L??�«Ë  UNz«d�

 s�eM��«  s�  WKOK�  WOL�  vK�  ‰uB�K�   U�Ëd�L�«
 ·dB� q� ø‰ËR�L�« s� øUM���√ s�√ ¨ Ë“UL�«Ë
 l�  R�«u��U�  Â«  øÁb�Ë  UNM�  ‰ËR�L�«  u�  ÊUM��
 ÊU�O�Ë   UO�UL�«Ë  s�œ—u��L�«Ë  —U���«  iF�
 √b�  ÊUM��  ·dB�  ÊQ�  ÎULK�ÆsO�ËR�L�«Ë  ‰UL�«
 Âu�K�«Ë WO�D�«  U�eK��L�« s� r�b�« l�d� ÎUOKF�
 oOOC��U�Ë   u�e�«Ë  WOz«cG�«  lK��«Ë  ¡«Ëb??�«Ë

ÆåsO�D�«Ë   U�Ëd�L�«  vK�
 Ác�  w??�  WO�D�«  W�dF��«  …œU???�“  »d??G??�??�«Ë
 ÎU{«d��«  ¡U��_«  »«d{≈  ÎUC�√  »dG��«Ë  ·ËdE�«
 œU��ô«  l��  ô  t�√  vK�  œ Òb�Ë  Æ  wzUC�  rJ�  vK�
 ·Ëd??E??�«  W??N??�«u??�  b??�R??�  Ê√  Òô≈  ÂU??F??�«  w�ULF�«
 W�d��«  p�UL�  d��  œö��«  UN�  ÒdL�  w��«  W�FB�«
 ÂUOI�«  ÍuML�«  „d���«  ÕU��ù  UN�«œUO�Ë  WO�UIM�«

Æt�
 Î «—u�  WOM�Ë  –UI�≈  W�uJ�  qOJA�ò  v�≈  U??�œË
 lL��L�«Ë  sOO�UM�K�«  WI�  …œU???�≈  vK�  …—œU???�
 vK�  qLF�  ¨t??O??�  sO�ËR�L�«Ë  ÊUM�K�  w??�Ëb??�«
 U�œË  ÆåÎUOK��Ë  ÎUO�Ëœ  W�uKDL�«   U�ö�ù«  —«d�≈
 WOz«cG�«  œ«uL�«Ë  lK��«  s�  r�b�«  l�—  Âb�  v�≈
 WO�D�«   U�eK��L�«Ë  W???�Ëœ_«Ë   U??�Ëd??�??L??�«Ë
 W�UD��«  UNÒL�√Ë  ¨q�b��«  œU??�??�≈  q��  nO�d�«Ë
 WO�UL�« ‚u��« j�{ WOL�√ vK� Î «œbA� ¨WOK�uL��«

Æ  ·—UBL�«  w� sOO�UM�K�«  lz«œË s� Ã«d�ù«Ë

AÉHô¡µdG á∏µ°ûe á©HÉàªd ∫ÉªdG IQGRh »a ´ÉªàLG»dÉ qª©dG OÉëJÓd …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG

ΩÉ©dG ÜGô°VE’ÉH á«°UƒàdG AÉKÓãdG ¢SQój 

‰UL�« …—«“Ë w� ŸUL��ô« ‰ö�

øWƒdG QÉÑNCG

 Êu��U� b�—
 —uD� sO� ÊuÒO�dO�√
 iO�_« XO��« n�«u�
 WÒO�dO�_« WÒO�—U��«Ë

 l� Î U�{«Ë Î UM�U��
 ‰u� ‰ö��ô« ÊUO�
 Êö�ù« r�— ”bI�«

 w�dO�_« p�L��« s�
 ÊUOJ�« s�Q� Â«e��ôU�

  U�d�� ¡«bF�«Ë
 wMF� UL� W�ËUIL�«

 qO�UH� ◊uI�� Î ULOK��
ÆÊdI�« WIH�

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

 Iôªà°ùe äÉbhôëªdG áeRCG
ôNGƒÑdG ádƒªM ÆGôaEG QÉ¶àfGh
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تواصل موسكو دراسة إمكانية عقد اجتماع 
تزال  ال  حين  في  االميركية،  الروسية  للقمة 

األمور غير واضحة بشأن التحضيرات. 
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الروسي 
سيرغي الفروف، إن »الموضوع الرئيسي للقمة 
قضايا  يكون  أن  يجب  األميركية  الروسية 

االستقرار االستراتيجي«.
مشترك  صحافي  مؤتمر  في  الف��روف  وعلّق 
في  بيراموف  جيهون  األذربيجاني  نظيره  مع 
للرئيسين  المرتقب  االجتماع  على  أمس،  باكو 
»الحوار  قائالً:  بايدن  وجو  بوتين  فالديمير 
واشنطن  دّم���رت  بعدما  وخ��اص��ة  ض���روري، 
جميع آليات الحد من التسلح تقريباً، ولم يتبق 
أن  يجب  فهمنا،  في   .3 ستارت  معاهدة  سوى 
تلك  هي  االجتماع  في  الرئيسية  القضايا  تكون 

التي ذكرتها«.
وقال: »أوضحنا لزمالئنا األميركيين ضرورة 
وجدوى اتخاذ قرار بشأن جدول األعمال. نحن 
المشاكل في مجال  النظر في كل عوامل  نقترح 
االستقرار االستراتيجي من دون استثناء، وفي 
الهجومية  استثناء،  دون  من  األنظمة  جميع 
تأثير  لها  والتي  س��واء،  حد  على  والدفاعية 

مباشر على هذا االستقرار االستراتيجي«. 
مقترحاتها  قدمت  »موسكو  أن  إل��ى  ون��ّوه 
الرئيس  عهد  من  األخير  العام  في  ذل��ك  ح��ول 
دونالد ترامب، وتم تأكيد ذلك بعد تولي بايدن 

الرئاسة«.
فعل،  رد  »ننتظر  ال��ق��ول:  الف���روف  وت��اب��ع 
أن  إلى  تشير  األولية  الدالئل  أن  من  الرغم  على 
جدول  تضييق  في  يرغب  األميركي  الجانب 
االستراتيجي  االستقرار  حول  المناقشة  أعمال 
المفاوضات  إطار  في  إدراج  وعدم  كبير،  بشكل 
كافة العوامل التي لها تأثير كبير على الوضع 

الحالي في هذا الشأن«.
واضح  غير  ي��زال  ال  »الكثير  أن  إلى  وأش��ار 
األميركية،  الروسية  للقمة  التحضير  بشأن 
وموسكو تواصل دراسة إمكانية عقد اجتماع«.

هناك  عام،  »بشكٍل  بقوله:  الف��روف  وأجَمل 
موقفنا  قلت،  وكما  هنا.  الغموض  من  الكثير 
إيجابي بشكل عام تجاه هذه المبادرة، وندرس 

جميع الجوانب المرتبطة بها«.
وفي وقت سابق كانت المتحدثة الصحافية 

للبيت األبيض، جين ساكي قد أعلنت أن »قمة 
رئيسي  بمشاركة  المتحدة  والواليات  روسيا 
تؤكد  لم  بايدن  وجو  بوتين  فالديمير  البلدين 
أن  يمكن  اللقاء  »أجندة  أن  إل��ى  الفتة  بعد«، 
تتضمن الوضع القائم حول المعارض الروسي 

أليكسي نافالني واألزمة األوكرانية«.
ُيذكر أن الكرملين كان قد أعلن عن قمٍة تجمع 
المقبل،  حزيران  في  وبايدن  بوتين  الرئيسين 
بعد اقتراح الرئيس بايدن على الرئيس بوتين 
عقد  الماضي،  نيسان  في  هاتفية  مكالمة  خالل 

قمة بينهما خالل األشهر المقبلة في بلٍد ثالث.
المتحدة  الواليات  في  مسؤول  أعلن  بدوره، 
على  اتفقا  والروسي  األميركي  »الرئيسين  أن 
وموسكو  واشنطن  بين  المشاورات  توسيع 
حول الحد من األسلحة وأن التحضيرات جارية 

إلجراء هذه المشاورات«.
وقال روبرت وود، السفير األميركي الدائم إلى 
على  أمس،  نشر  بيان  في  السالح،  نزع  مؤتمر 
المنظمات  لدى  المتحدة  الواليات  بعثة  موقع 
بايدن  الرئيس  »ات��ف��ق  جنيف:  ف��ي  الدولية 
والرئيس بوتين على توسيع المناقشات حول 
االستقرار االستراتيجي وقضايا األمن الراهنة. 

ونحن قيد التحضير لبدء هذه المناقشات«.
معاهدة  »تمديد  أن  إل��ى  المسؤول  وأش��ار 
المتحدة  والواليات  روسيا  بين  )ستارت3-( 
وقتاً  لواشنطن  يتيح  إضافّية  سنوات  لخمس 
كي تعمل - في التعاون مع حلفائها وشركائها 
كل  تشمل  موسكو  م��ع  اتفاقية  ب��ل��ورة  على 
أنظمتها  فيها  بما  الروسية،  النووية  األسلحة 
االستراتيجية الجديدة وأسلحتها النووية غير 

االستراتيجية«.
»الخالفات  أن  إلى  األميركي  السفير  وأشار 
لم  وروس��ي��ا  المتحدة  ال��والي��ات  بين  القائمة 
تمنعهما من تنفيذ التزاماتهما بموجب معاهدة 
)ستارت3-(، وأن هناك مسؤولية متبادلة بين 
الدولتين في إطار نظام االختبارات المنصوص 

عليه في هذه الوثيقة«.
النظام  »ه��ذا  ب��أن  قناعته  ع��ن  وود  وع��ّب��ر 
تمديد  وأن  الطرفين،  بين  المتبادلة  الثقة  يعزز 

أمناً«. أكثر  العالم بال شك  ستارت3- يجعل 
فرض  ضمن  المعاهدة  »تمديد  أن  وأوض��ح 
الروسية  الباليستية  الصواريخ  على  قيود 

التي  الباليستية  والصواريخ  للقارات  العابرة 
القاذفات  وكذلك  الغواصات  من  إطالقها  يتّم 
األمر   ،2026 فبراير   5 حتى  االستراتيجية 
العبوات  ع��دد  زي��ادة  من  موسكو  يمنع  ال��ذي 
على  قادرة  صواريخ  بواسطة  المنقولة  الذرّية 
خالل  المتحدة  الواليات  أراضي  إلى  الوصول 

ساعة واحدة أو أسرع من ذلك«.
وف���ي 3 ش��ب��اط ال��م��اض��ي أت��ّم��ت روس��ي��ا 
الرسمية  اإلج�����راءات  المتحدة  وال���والي���ات 
األسلحة  من  الحّد  معاهدة  بتمديد  المتعلقة 
إعالمياً  المعروفة  االستراتيجية،  الهجومية 

تحت اسم »ستارت3-«.

الك�سف عن �سر نجاح وزير خارجية رو�سيا
لفت خبير سياسي أميركي إلى أن »سيرغي الفروف، وزير خارجية روسيا، يتغلب على 

نظرائه الغربيين بسهولة«.
توم  األميركي  الخبير  لرؤية  وفقاً  روسيا،  خارجية  وزير  أمام  المهزومين  قائمة  وتضم 
الرئيس  مبعوث  كيري،  وجون  األوروبي،  االتحاد  خارجية  وزير  بوريل،  »جوزيب  روغان: 
األميركي، جو بايدن، لشؤون المناخ، وهيالري كلينتون، وزيرة خارجية الواليات المتحدة 

سابقاً«.
وكشف روغان ل�»واشنطن اكسامينير« أن »الفروف يتغلب على نظرائه الغربيين بسهولة 

ألنه يعرف كيف يحقق مصلحة بالده، ويلتزم بتصريحاته«.
ووفق الخبير السياسي األميركي فإن »الفروف يبرع في مواجهة نظرائه الغربيين األغبياء 

أمثال جوزيب بوريل وجون كيري وهيالري كلينتون«.
أيار كمثال على   7 الدولي في  أمام أعضاء مجلس األمن  الخبير بكلمة الفروف  واستشهد 
نجاح الفروف في مواجهة مناقشيه. وعاتب الفروف نظراءه الغربيين خالل اجتماع مجلس 
بواسطة  األقطاب  المتعدد  العالم  إنشاء  جهود  يعرقلون  ألنهم  اليوم  ذلك  في  الدولي  األمن 

العقوبات غير المشروعة.
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أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصريحات حول 
والسودان،  إثيوبيا  مع  المفاوضات  ومسار  النهضة،  سد  أزمة 

موجهاً رسالة إلى المواطنين في مصر.
»مسار  ال��م��ص��ري:  للشعب  رس��ال��ة  ف��ي  السيسي  وق���ال 
الثقة  وعليكم   ، وت��أنٍّ لصبر  يحتاج  النهضة  سد  في  التفاوض 
في ربنا وقدراتكم وقدرة دولتكم، ومفيش مساس بحصة مصر 

المائية«.
وأضاف السيسي، خالل افتتاحه عدداً من المشروعات بهيئة 
وجهداً  وقتاً  تأخذ  التفاوض  »عملية  أن  أمس،  السويس،  قناة 
لحلحلة  الماضي  األسبوع  خالل  مسؤولين  واستقبلنا  وصبراً، 

الموقف«.
وأكد أن »قلق الشعب المصري بخصوص سد النهضة مقدر 

يتم  لن  المائية  حقوقنا  أن  متأكدين  نكون  الزم  ولكن  ومشروع، 
التفريط فيها«.

حسابه  عبر  أحمد  آبي  إثيوبيا  وزراء  رئيس  غرد  ب��دوره، 
المتعلقة  األخ��ي��رة  ال��ت��ط��ورات  ح��ول  »تويتر«  على  الرسمي 

بمفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان.
االتحاد  يقودها  التي  ب�«العملية  ملتزمة  بالده  أن  أحمد  وأكد 
وذلك  النهضة«،  سد  مفاوضات  في  اتفاقية  أجل  من  اإلفريقي 
إطار  في  إلثيوبيا  األفريقي  االتحاد  رئيس  زيارة  مع  بالتزامن 

التوصل لحل لألزمة.
أرحب  أن  »يسعدني  فيها:  ق��ال  تغريدة  أحمد  أب��ي  وكتب 
بشدة  أقدر  إنني  إثيوبيا.  إلى  تشيسكيدي  فيليكس  بالرئيس 
في  إيجابية  نتائج  تحقيق  في  يلعبه  ال��ذي  اإليجابي  ال��دور 

التي  بالعملية  ملتزمة  إثيوبيا  تزال  ال  النهضة.  سد  مفاوضات 
يقودها االتحاد األفريقي من أجل اتفاقية للجميع«. 

الملء  موعد  عن  سابقة  تغريدة  في  أعلن  أحمد  أبي  وك��ان 
الثاني لسد النهضة، في شهري تموز وآب.

وترفض إثيوبيا تلبية طلبات دولتي المصب مصر والسودان 
إليه  دعا  الذي  الثالثي  االجتماع  رفضت  كما  السد،  ملء  بشأن 
بين  الماضي،  الشهر  حمدوك،  الله  عبد  السودان  وزراء  رئيس 

مصر والسودان وإثيوبيا.
كسب  على  يعمل  بأنه  أحمد  أبي  العربيتان  الدولتان  وتتهم 
ملء  ويصبح  للسد،  الثاني  الملء  يتم  أن  إلى  والمهادنة  الوقت 
على  تقع  التي  لألضرار  النظر  دون  من  واقعاً  أمراً  النهضة  سد 

مصر والسودان.

الفروف يوؤكد �سرورة الحوار مع وا�سنطن وخا�سة ق�سايا اال�ستقرار اال�ستراتيجّي
والخارجية االأميركّية توؤكد التح�سير لبدء المناق�سات حول الحد من االأ�سلحة

ال�سي�سي يطلق ت�سريحات حول �سّد النه�سة

واآبي اأحمد يعلن التزامه بم�سار التفاو�ض الذي يقوده االتحاد االأفريقّي 

أصدرت العالقات العامة في القوة البحرية لحرس الثورة في إيران بياناً توضيحياً، في أعقاب 
إعالن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أول أمس، أن »زوارق إيرانية سريعة اقتربت من 

سفن تابعة للبحرية األميركية في مضيق هرمز«.
وجاء في البيان اإليراني: »واجهت السفن الدورية التابعة لبحرية الحرس الثوري خالل أدائها 
اإليرانية يوم أمس،  اإلقليمية للجمهورية اإلسالمية  المياه  الحالية والعادية في  اليومية  المهام 
المروحيات  تحليق  مثل  مهنية  غير  بإجراءات  قامت  هرمز،  مضيق  في  أميركية  بحرية  قطع   7
وإطالق القنابل المضيئة وإطالق النار عشوائياً بشكل استفزازي. وحدث ذلك مع مراعاة المسافة 
غير  سلوكهم  من  األميركيين  تحذير  تم  حيث  البحرية،  واألنظمة  التعليمات  إطار  في  القانونية 
المالحة  وقواعد  الدولية  بالقوانين  الصارم  االلتزام  عليهم  وأن  بالمخاطر،  والمحفوف  المهني 

البحرية في مضيق هرمز االستراتيجي والخليج«.
وأضاف البيان أن »المتحدث باسم البنتاغون، من خالل الهروب إلى األمام وإطالق ادعاءات 
كاذبة وغير صحيحة حول الحادث، يسعى كعادته لإليحاء بحرصه على منع المخاطر وتفادي 
االستقرار  عدم  مصدر  أصبحوا  المشروع،  غير  بوجودهم  األميركيون  هؤالء  بينما  التقدير،  سوء 

والتهديد في المنطقة«.
أن  يعتبرون  والخليج  هرمز  مضيق  عن  األقوياء  »المدافعين  أن  على  بالتأكيد  البيان  وختم 
السلوك غير القانوني وغير المهني والخطير لألجانب، وخاصة أسطول القوة البحرية للجيش 
اإلرهابي األميركي، يشكل تهديداً لألمن البحري لهذه المنطقة الحساسة، وهو خط أحمر، وبسالم 

وثقة تامين سيؤدون مهامهم، وهم على استعداد للرد على أي خطأ حسابي بعزم وشجاعة«.
وشهدت منطقة الخليج على امتداد السنوات األخيرة عدداً كبيراً من االحتكاكات بين الطرفين.

أن  صّرح  تنكسيري،  رضا  علي  األدميرال  إيران،  في  الثورة  لحرس  البحرية  القوة  قائد  وكان 
قوات الحرس الثورري »تراقب وترصد كل تحرك للعدو والسفن الداخلة لمياه الخليج«، مشيراً 

إلى أن »كل سفينة تعبر في منطقة مضيق هرمز يتّم رصدها«.

البحرّية االإيرانّية تحّذر االأميركّيين 
في م�سيق هرمز

»الوفاق« توؤكد تعزيز قّوتها
وتنفي هزيمتها اأمام الجي�ض الت�سادّي

م�سوؤول رو�سّي يعتبر الدعوة االأميركّية 
لردع رو�سيا في منطقة القطب ال�سمالّي غير مقبولة

اإيران تك�سف دور ترامب في الخالف الحالي 
حول المحادثات النووّية

نفت حركة »الوفاق« المسلحة المعارضة في تشاد، أن تكون قد تعّرضت للهزيمة في الحرب 
إلى عدم  المحلي والعالمي  العام  الرأي  التشادي، داعية  التي تشّنها منذ نحو شهر على الجيش 

االنسياق وراء ما وصفتها ب� »األكاذيب«.
أجهزتها  سيما  وال  المتطّورة  وأسلحتها  العسكرية  قوتها  أن  أمس،  بيان  في  الحركة،  وأكدت 
واقفة شامخة  الراهن.. ومازالت  الوقت  يتم تدميرها »بل تم تعزيزها في  لم  للطائرات،  المضادة 

في ساحة القتال«.
الذي ادعى  الوطني والدولي بعدم االنخداع ب�«أكاذيب« الجيش  العام  الرأي  وطالبت الحركة 

قتل مسلحي الحركة وأسر من استسلموا في ساحة المعركة، على حد وصفها.
ونفت الحركة بشّدة ما أسمته »التصريحات الكاذبة للميليشيا الحاكمة في العاصمة نجامينا« 

بخصوص هزيمتها في الحرب.
المسلحة  »الوفاق«  حركة  هزيمة  من  تمكن  الماضي،  األحد  أعلن،  قد  التشادي  الجيش  وكان 

شمال إقليم كانم الغربي، وأسر نحو 156 متمرداً في القتال.
 11 في  تشاد  شمال  والجيش  »الوفاق«  حركة  من  متمردين  بين  مسلحة  اشتباكات  واندلعت 
نيسان الماضي، تزامناً مع االنتخابات الرئاسية، وأودى القتال بحياة الرئيس إدريس ديبي، الذي 

كان يزور الخطوط األمامّية مع اقتراب الجيش من تحقيق االنتصار.
وتولى محمد إدريس ديبي، نجل ديبي الحكم بعد تشكيل مجلس عسكري انتقالي ووعد بسليم 

السلطة للمدنيين بعد إجراء انتخابات في غضون 18 شهراً.

صّرح النائب األول ألمين مجلس األمن الروسي، يوري أفيريانوف، بأن »عسكرة منطقة القطب 
الشمالي وردع روسيا فيها الذي يدعو إليه الساسة األميركّيون أمر غير مقبول«.

الروسي  الحوار  الروسية: »إن أهم شيء في  أفيريانوف في حديثه لوكالة »نوفوستي«  وقال 
األميركي حول منطقة القطب الشمالي هو تجنب تسييسه«.

العسكرية  الهستيريا  إثارة  إلى  المتحدة ساسة وخبراء يدعون  الواليات  وأضاف: »يوجد في 
في منطقة القطب الشمالي«. ويؤكدون أنه »من الضروري أن يشمل ردع روسيا الجناح الشمالي. 

ونعتبره أمراً غير مقبول«.
وأشار إلى أنه »ال يجوز عسكرة هذه المنطقة وإطالق األلعاب الجيوسياسية على أساس نهج 

كتلة من جانب واحد«.
وتابع: »هذا هو الخط الذي يتسمك به بلدنا تقليدياً وسنتمسك به الحقاً. نأمل بأن تمتنع إدارة 

الرئيس األميركي الجديد عن تصعيد التوتر في خطوط العرض العليا«.

تتعلق  النووي  االتفاق  حول  المحادثات  ضمن  حالياً  القائمة  »الخالفات  إن  طهران  قالت 
بتعقيدات تسببت بها اإلدارة األميركية السابقة وجعلت رفع العقوبات أمراً صعباً«.

أن  »أؤكد  أمس،  صحافي  مؤتمر  في  ربيعي،  علي  اإليرانية،  الحكومة  باسم  المتحدث  وقال 
ذلك،  على  متفقون  األطراف  جميع  وأن  حلها،  تم  قد  العقوبات  رفع  حول  الخالفات  من  الكثير 
لكن التعقيدات المتبقية، هي التي ضمتها إدارة )الرئيس األميركي السابق دونالد( ترامب عند 
فرض عقوبات جديدة ليكون من الصعب على اإلدارة الحالية رفعها، هي محض خالف اآلن«، 

مستطرداً »ولكن إذا كانت اإلدارة الحالية مصّممة على رفعها فبإمكانها ذلك«.
وأكد أن »المعيار الوحيد للتنفيذ الكامل والدقيق لالتفاق النووي ليس كلمة واحدة أقل وال 
المنصوص عليها في نص  الطريقة  العقوبات بنفس  أكثر منه؛ لذلك، نتوقع رفع  كلمة واحدة 

االتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس األمن الدولي«.
المشتركة  اللجنة  اجتماعات   ،2021 نيسان  مطلع  منذ  النمساوية،  العاصمة  وتستضيف 
اإليراني، من أجل تحقيق عودة  النووي  البرنامج  المشتركة بشأن  الشاملة  العمل  حول خطة 
الواليات المتحدة إلى االتفاق النووي الموقع في 2015، ورفع العقوبات األميركية التي وقعت 

على إيران عقب انسحاب واشنطن من االتفاق، واستعادة لاللتزام باالتفاق.
فيينا،  لمحادثات  اإليراني  الوفد  رئيس  اإليراني،  الخارجية  وزير  مساعدي  كبير  وأعلن 
أنهم  إلى  مشيراً  النووي«،  لالتفاق  بالعودة  جادون  »األميركيين  أن  مؤخراً،  عراقجي،  عباس 

»أعلنوا عن استعدادهم لرفع جزء كبير من العقوبات ولكن هذا ال يكفي«.

ورفضها  الشديد  استيائها  عن  أمس،  أول  الصين،  أعربت 
المتحدة وبريطانيا  الواليات  ل�«حدث جانبي ستنظمه  القوي 
وألمانيا وعدد قليل من المنظمات غير الحكومية في نيويورك 

حول حالة حقوق اإلنسان في شينغ يانغ الصينية«.
األمم  ل��دى  الدائمة  الصين  بعثة  باسم  المتحدث  وح��ّث 
الحدث،  هذا  إلغاء  على  المشاركة  الراعية  الجهات  المتحدة 
الدول  داعياً  للصين،  الداخلية  الشؤون  في  تدخالً  يمثل  الذي 

األعضاء األخرى في األمم المتحدة إلى رفض الحدث.
وقال المتحدث إن »الدول الثالث والجهات الراعية األخرى، 
بدافع سياسي مناوئ للصين، تستخدم قضايا حقوق اإلنسان 
كأداة سياسية في محاولة عبثية إلثارة االنقسام واالضطراب 
للصين،  الداخلية  الشؤون  في  والتدخل  يانغ،  شينغ  في 

وتعطيل التنمية السلمية للصين«.
أفضل  في  يانغ  شينغ  في  الحالي  »الوضع  أن  وأض��اف 
االقتصادية  والتنمية  االستقرار  يسود  حيث  تاريخياً  حاالته 
السريعة والتعايش المتناغم بين الناس من كافة المجموعات 
من  وغيرها  المتحدة  »ال��والي��ات  أن  إل��ى  مشيراً  العرقية«، 
باختالق  الهوس  يتملكها  الجانبي  للحدث  الراعية  الجهات 
يانغ  بشينغ  المتعلقة  القضايا  الستخدام  والتآمر  األكاذيب 
»هذا  أن  مؤكداً  الصين«،  في  فوضى  وإحداث  الصين  الحتواء 
العرقّية في  المجموعات  النهج مرفوض بشدة من قبل جميع 
بشدة  يعارضه  كما  الويغور،  سكان  ذلك  في  بما  يانغ،  شينغ 

جميع الصينيين، ومحكوم عليه بالفشل«.
تدعو  مستعرة،  كوفيد19-  جائحة  تزال  ال  »بينما  إنه  وقال 
في  الدولي  التضامن  إلى  المتحدة  األم��م  في  األعضاء  ال��دول 
غير  التعافي.  أجل  من  الجهود  وتضافر  العالمية  االستجابة 
القوي،  النداء  هذا  عن  آذانهم  يصمون  المشاركين  الرعاة  أن 
المواجهة  وإثارة  اإلنسان  حقوق  قضايا  تسييس  ويواصلون 
األعضاء.  ال��دول  بين  والتعاون  الوحدة  وتقويض  السياسية 
ميثاق  ومبادئ  مقاصد  خطير  بشكل  تنتهك  الممارسات  وهذه 
األمم المتحدة وقواعد العالقات الدولية، وتقّوض بشدة جهود 
الدول األعضاء في مواجهة التحديات العالمية، وتسمم التعاون 
هذه  ومثل  األخ���رى.  وال��م��ج��االت  اإلن��س��ان  حقوق  مجال  ف��ي 

الممارسات ستلقى معارضة شديدة من قبل الدول األعضاء«.
الراعية  والجهات  المتحدة  »الواليات  إن  المتحدث  وقال 
مضللة  معلومات  ونشر  األك��اذي��ب  اختالق  تتعّمد  األخ��رى 
وفي  للحقائق.  احترام  أدنى  دون  من  يانغ  شينغ  عن  خبيثة 
التي  الفعالة  واإلج���راءات  الدؤوبة  الجهود  بفضل  الواقع، 
اتخذتها الصين، لم يحدث هناك هجوم إرهابي واحد في شينغ 
يانغ خالل السنوات األربع الماضية، ويعيش هناك الناس من 

جميع المجموعات العرقية في وئام ويعملون بسالم«.
شينغ  اقتصاد  نما  الماضية،  الستة  العقود  مدى  وعلى 
200 مرة، ونما نصيب الفرد من الناتج المحلي  يانغ أكثر من 
اإلجمالي بما يقرب من 40 مرة، وارتفع متوسط العمر المتوقع 
في  الويغور  سكان  عدد  ونما  عاماً.   72 إلى   30 من  للسكان 
في  نسمة  مليون   12.8 إل��ى  مليون   5.55 من  يانغ  شينغ 
حماية  في  الصين  إن��ج��ازات  إن  الماضية.  األربعة  العقود 
حقوق اإلنسان معروفة للجميع وأن الواليات المتحدة وغيرها 
سوء  في  التفكير  إلى  يحتاجون  ما  هم  الراعية  الجهات  من 

معاملتهم لألقليات في بلدانهم، وفقاً للمتحدث.
وقال المتحدث أيضاً إن »واشنطن تّدعي أنها تهتم بحقوق 
إنسان المسلمين على الرغم من الحقيقة المعروفة عالمياً بأن 
والعراق  أفغانستان  في  المسلمين  تقتل  المتحدة  الواليات 
أكبر  قتلوا  الذين  هم  وأتباعها  المتحدة  الواليات  إن  وسورية. 
واألعمال  الحروب  وتسببت  العالم.  في  المسلمين  من  عدد 
مكافحة  باسم  المتحدة  ال��والي��ات  بدأتها  التي  العسكرية 
معظمهم  ضحية،  أل��ف   800 من  أكثر  سقوط  في  اإلره���اب 
إن  األشخاص.  من  الماليين  عشرات  وتشريد  المدنيين،  من 
الواليات المتحدة ال تهتم بموت ما يقرب من 1 مليون مسلم في 
على  جداً  حريصة  تبدو  لكنها  وسورية،  والعراق  أفغانستان 
مسلمي الويغور في شينغ يانغ الصينية الذين يعيشون حياة 
الخفية  ودوافعها  المتحدة  الواليات  نفاق  إن  وسعيدة.  هادئة 

واضحان تماماً«.
باختالق  الدول  من  قليل  وعدد  المتحدة  الواليات  تقوم  كما 
ومهاجمة  لتشويه  يانغ  شينغ  عن  والشائعات  األك��اذي��ب 
مضيفاً  المتحدث،  بحسب  ثمن،  وب��أي  وسيلة  بأي  الصين 

كأنها  مغلفة  شائعات  تسريب  هكذا:  دائ��م��اً  يبدو  األم��ر  أن 
من  لهم  الترويج  يتم  و«ضحايا«،  »علماء«  قبل  من  معلومات 
قبل وسائل اإلعالم ثم يأتي التدخل الرسمي. لقد مورست هذه 
الحيل مراراً في العديد من األماكن. ويعي العالم بوضوح أن 
شينجيانغ،  في  اإلنسان  بحقوق  تهتم  ال  المتحدة  »الواليات 
يانغ  شينغ  ف��ي  االض��ط��راب��ات  خلق  ه��و  الحقيقي  فهدفها 
اإلنسان  حقوق  لمجلس  ال�46  الدورة  وفي  الصين.  واحتواء 
ذلك  في  بما  دولة،   80 من  أكثر  أعربت  المتحدة،  لألمم  التابع 
البلدان اإلسالمية الشاسعة، عن دعمها بطرق مختلفة لموقف 
رجال  من  متزايد  عدد  أصدر  كما  يانغ.  شينغ  بشأن  الصين 
الفكرية  والمؤسسات  المستقلين  والعلماء  الغربيين  الدولة 
تكشف  تقارير  ونشروا  عامة  بيانات  اإلعالمية  والمؤسسات 
ما  أن  إلى  مشيراً  شينجيانغ،  حول  والشائعات  األكاذيب  تلك 
الجماعّية« في شينغ  »اإلبادة  أو  التعسفي«  »العمل  ب�  ُيسّمى 

يانغ ال أساس لهما من الصحة تماماً.
المتحّدث  توقع  الخاص،  الجانبي  الحدث  لهذا  وبالنسبة 
أن تقوم الواليات المتحدة والجهات الراعية األخرى بمواصلة 
حيلتهم القديمة، من خالل دعوة شهود وهميين وعلماء مزيفين 
لتكرار أكاذيبهم. وقال: »إذا كانت الواليات المتحدة مهتمة حقاً 
بالديمقراطية واالنفتاح، فلماذا ترفض االستماع إلى 25 مليون 
شخص من شينغ يانغ من جميع المجموعات العرقية؟ لماذا 
غضت الطرف عن 12 كتاباً أبيض و40 مؤتمراً صحافياً حول 
شينغ يانغ؟ لماذا رفض سفيرها في الصين، مع سفراء العديد 
من الدول األخرى، الدعوة لزيارة شينغ يانغ بينما قام العديد 

من السفراء اآلخرين بزيارتها ؟ ألنهم فقط يخشون الحقيقة«.
لكن  هنا.  موجودة  شينجيانغ  حول  »الحقائق  إن  وق��ال 
المتحدة  ال��والي��ات  تقوم  للصين،  مناهض  سياسي  بدافع 
معلومات  ونشر  األكاذيب  باختالق  األخرى  الراعية  والجهات 
مضللة ضد الصين في األمم المتحدة بال كلل. ومن خالل القيام 
العدالة  وسمعتهم.  وبصورتهم  بأنفسهم  سيضرون  بذلك، 
ستسود في النهاية. وتثق الصين في أن الدول األعضاء سترى 
المتحدة  الواليات  قبل  من  السياسي  المخطط  هذا  خالل  من 

والجهات الراعية األخرى وستختار رفضه«.

ال�سين تنتقد محاولة الواليات المتحدة ا�ستغالل ق�سية �سينغ يانغ 

وتّتهمها بقتل اأكبر عدد من الم�سلمين في العالم
تقرير �إخبارّي
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إعالن
تقديم  مهلة  ب��أن  لبنان  كهرباء  تعلن 
للمساندة  فنّية  عاملة  يد  لتقديم  العروض 
معملي  واإلستثمارفي  الصيانة  أعمال  في 
ال����ذوق وال��ج��ي��ة ال��ح��راري��ي��ن، م��وض��وع 
استدراج العروض رقم ث4 د/944 تاريخ 
2021/3/23 ، قد مدد لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  ال��دوام  نهاية  عند   2021/6/4

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   38 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء  مبنى  حرمه،  ضمن  لبنان  كهرباء 
قدره  مبلغ  لقاء  وذلك  النهر  طريق   - لبنان 

/250،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
من  الغربية  الجهة  في  المستحدثة  رقم 38 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه .
بيروت في 4/29/ 2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 321

إعالن
تقديم  مهلة  ب��أن  لبنان  كهرباء  تعلن 
قياس  س��اع��ات  ل��ش��راء  العائد  ال��ع��روض 
ضغط وحرارة لزوم معمل الذوق الحراري، 
م��وض��وع اس���ت���دراج ال��ع��روض رق���م ث4 
مددت  قد   ،2019/2/5 تاريخ  د/1037 
عند   2021/6/11 الجمعة  ي��وم  لغاية 
قبل   11:00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية 

الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر – في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   38 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء  مبنى   - حرمه  ضمن  لبنان  كهرباء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره  لبنان -  طريق 

/50،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   38 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه.
بيروت في 2021/5/7
بتفويض من المدير  العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 342

إعالن
في  رغبتها  ع��ن  لبنان  كهرباء  تعلن 
مبردين  لشراء  ع��روض  اس��ت��دراج  إج��راء 
يعمالن على الهواء لزوم تبريد مياه التبريد 
معمل  في  الهيدروجين  بمحطة  الخاص 

الذوق الحراري 
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   38 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء  مبنى   - حرمه  ضمن  لبنان  كهرباء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره  لبنان -  طريق 

/50،000/ ل.ل.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   38 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 
طريق   - لبنان  كهرباء  مبنى  حرمه،  ضمن 

النهر.
هو  العروض  لتقديم  موعد  آخر  أن  علماً 
نهار الجمعة الواقع في 2021/6/11 عند 
قبل   11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية 

الظهر.
بيروت في 2021/5/7
بتفويض من المدير  العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني

التكليف: 343

إعالن
من أمانة السجل التجاري في الشمال

نشرة أولى
البائع: حاتم عبد الرزاق غمراوي

المشتري: هشام عبد الرزاق غمراوي
التجارية  المؤسسة  البيع:  موضوع 
ال���رزاق  عبد  ح��ات��م  »م��ؤس��س��ة  المسماة 
توفيق  »م��ؤس��س��ة  وس��اب��ق��اً  غ���م���راوي« 
العقار  على  القائمة   ، وش��رك��اه«  الحولي 
الخضرة(  )سوق  طرابلس  بساتين   1512
الوهيب  حسين  ناصر  إلى  ملكيته  العائد 
والمسجلة في السجل التجاري في الشمال 
بجميع   1992/2/5 تاريخ   4862 برقم 
المثال  سبيل  وعلى  ومحتوياتها  عناصرها 
وحق  التجاري،  اإلسم  الشعار،  الحصر،  ال 
التجارية  والمفروشات  والزبائن  اإليجار 
الستثمار  المستعملة  واآلالت  والمعدات 

المؤسسة وبراءة اإلختراع واإلجازات.
ثمن المبيع: أربعون ألف دوالر أميركي

تاريخ العقد: 2020/6/24
تاريخ التسجيل: 2021/3/30

أمين السجل التجاري في الشمال
أنطوان معوض

 اعالن مزايدة في المعاملة التنفيذية
رقم 2020/27

جنين  ج��ب  تنفيذ  دائ����رة  ص���ادرع���ن 
)الرئيس وسيم التقي(

/ القداحه  علي  محمد  هناء   : المنفذه 
بوكالو المحامي علي عساف 

سليم  وروبارتو  نورما   : عليهما  المنفذ 
محل  ومجهولي  جنين،  ج��ب  الخطيب/ 

اإلقامة حالياً
الدرجة  محكمة  قرار   : التنفيذي  السند 
رقم  الثانية  ال��غ��رف��ة  ال��ب��ق��اع  ف��ي  األول���ى 
 2018/11/29 ت��اري��خ   2018/190
الرقم  تحت  زحلة  تنفيذ  دائ��رة  من  ال��وارد 
رقم  العقار  بيع  المتضمن   2019/435

العلني  2147 جب جنين بالمزاد 
الساعة   2021/6/15  : المزايدة  موعد 

المحكمة.  الثالثاء في قاعة  يوم  12 ظهراً 
جب   /2147 العقار   : للبيع  المطروح 

جنين 
يقع  م2،   1055 ومحتوياته:  مساحته 
الناحية  من  جنين  جب  جبل  سفح  على 
طريق  عبر  إليه  الوصول  ويمكن  الجنوبية 
البلدة  وسط  عن  يبتعد  وهو  معّبده  فرعية 
بحوالي 1،5 كلم وأرضه في القسم الشرقي 
القسم  جرف  وتم  الغرب  باتجاه  منحدره 
بمستوى  ليصبح  منه  الشمالي  الغربي 
من  الشمالية  الناحية  من  الواقعة  الطريق 
العقار عبارة عن مثلث  العقار وشكل أرض 
لها تصوينه من الباطون المسلح في ضلعه 
إلى  توصل  فتحه  توجد  حيث  الجنوبي 
الجنوبية  التصوينه  آخر  في  العقار  أرض 
للعقار  الغربية  الجنوبية  الناحية  م��ن 
وكذلك يوجد تصوينه من الباطون المسلح 
وضلعه الشمالي الغربي في آخر التصوينه 
الشمالية  الناحية  عند  الضلع  ه��ذا  ف��ي 
الشرقية للعقار يوجد فتحه صغيرة توصل 
الثالث من  أما عند ضلعه  العقار  إلى أرض 
الناحية الشرقية يوجد تصوينه من أحجار 
الباطون، وأرض العقار غير مزروعه وتوجد 
فيها بعض األشواك واألعشاب وال توجد أي 

انشاءات.
مصدق  تخطيط   : العينية  ال��ح��ق��وق 
من  الموضوع   2011/7024 بالمرسوم 

التنظيم المدني في البقاع الغربي 
التخمين : 28200 دوالر أميركي فقط

أميركي فقط بدل الطرح : 28200 دوالر 
بالشراء  الراغب  على   : المزايدة  شروط 
باسم  يودع  أن  بالمزايدة  المباشرة  وقبل 
الطرح  قيمة  جنين  جب  تنفيذ  دائرة  رئيس 
أو  مقبول  مصرف  أو  الخزينة  صندوق  في 
تقديم كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة 
لم  اذا  جنين  جب  تنفيذ  دائرة   نطاق  ضمن 
يكن له مقام فيه وعليه خالل ثالثة أيام من 
صدور قرار االحالة إيداع الثمن تحت طائلة 
واليستفيد  النقص  فيضمن  ناكالً  اعتباره 
دفع  يوماً  عشرين  خالل  وعليه  الزيادة  من 

جميع الرسوم بما فيها رسم الداللة 
رئيس القلم

محمد شرانق 

دعوة لحضور الجمعية العمومية 
العمومية العادية

للتعاونية الزراعية العوينات
في  الزراعية  التعاونية  رئيس  يتشرف 
بدعوتكم  الكفروني  وجيه  السيد  العوينات 
العادية  العمومية  الجمعية  لحضور 
الجمعة  نهار  ستنعقد  التي  للتعاونية 
الرابعة  الساعة   2021/6/18 فيه  الواقع 
العوينات،  كنيسة  صالون  في  الظهر  بعد 

لبحث جدول األعمال التالي: اإلنتساب إلى 
إتحاد تعونيات عكار

رئيس التعاونية وجيه الكفروني

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

طلبت المحامية زينة شاكر بوكالتها عن 
منعم عبد الغني خلف شهادة قيد بحصته 

بالعقار 311 دنكو والعامرية . 
للمعترض  15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

عن  بوكالته  الحلبي  أحمد  محمد  طلب 
الحلبي  عزت  أوالد  وزي��اد  وبهيجة  حوبة 
و530   113 للعقارات  ضائع  بدل  سندات 

و 485 حلبا . 
للمعترض  15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

عن  بوكالته  علي  محمد  محمود  طلب 
ورث��ة  أح��د  بصفته  ال��وع��ري  محمود  علي 
بدل  قيد  شهادة  الوعري  إبراهيم  محمود 

ضائع للعقار 5 بربارة. 
للمعترض  15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

طلب موسى علي طه بوكالته عن ربيحة 
بحصته  ضائع  ب��دل  سند  الزعبي  ياسر 

بالعقار 137 الشيخ زناد. 
للمعترض  15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

طلب بالل فواز حكوم بوكالته عن ميشال 
أحد  بصفته  الشدياق  شاهين  مخول  أمين 
الشدياق  أمين مخول يوسف شاهين  ورثة 
شهادة قيد بدل ضائع للعقارين 70 و 267 

القبيات . 
للمعترض  15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

بوكالته  عبدالله  بطرس  جوزيف  طلب 
بدل  قيد  شهادة  موسى  يوسف  ناصر  عن 

ضائع للعقار 115 سفينة . 
للمعترض  15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

سمعان  ونجاة  جميل  أسعد  جليل  طلب 
 95 بالعقار  ض��ائ��ع  ب��دل  س��ن��دان  ج��ري��ج 

المقسم 5 البلوك C منيارة . 
للمعترض  15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

طلبت ريمونده مارون الخوري بوكالتها 
ضائع  بدل  سند  فرح   الياس  سليمان  عن 

بحصته بالعقار 45 ببنين . 
للمعترض  15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

عن  بوكالته  خليل  محمد  أحمد  طلب 
محمد وغسان أوالد مصطفى مرعب شهادة 
قيد بحصتهم بالعقار 2991 عكار العتيقة. 

للمعترض  15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

بوكالتها  الشيخ  عبير  المحامية  طلبت 
بدل  قيد  شهادة  عوض  عمر  مصطفى  عن 

ضائع للعقار 146 عين تنتا . 
للمعترض  15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

ط��ل��ب ف����اروق ع��ب��د ال����رزاق ص��رم��وط 
بوكالته عن ضحى خالد المرعبي سند بدل 

ضائع للعقار 348 الشيخ زناد . 
للمعترض  15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

اأبعاد الم�صالحة ... )تتمة �ص1( 

انت�صارات �صورّية ... )تتمة �ص1( 

حيث إنه ال توجد معارضة خارجية لمصر ونظامها الحاكم، سوى تلك المنصات 
المدعومة من تركيا وتنطلق من أراضيها، وممّولة من دول خليجية أساساً.

وبالتالي فإّن الدافع الرئيسي إلقدام النظام المصري على هذه المصالحة بعد هذا 
العداء التركي الشديد له، هو تحقيق ثمن إيجابي للنظام يتمثل في وقف هذه القنوات 
المعارضة أو تغيير نبرتها المعارضة ضّد النظام. وتأتي األبعاد األخرى االقتصادية 

وغيرها في المرتبة التالية.
العزلة  وكسر  االقتصادية  المصالح  تحقيق  تركيا  تستهدف  اآلخر،  الجانب  وعلى 
عليها نتيجة سياسات أردوغان العدوانية مع مصر وسورية والعراق، والتصارع في 
ليبيا، فضالً عن المشاكل القديمة والمتجددة مع قبرص واليونان. ولذلك فإّن المصالح 
االقتصادية لدى أردوغان، مقّدمة عن المصالح السياسية التي تأتي أو تتحقق تباعاً. 
فقد تحقق لها المصالحة والتطبيع مع النظام المصري، تحقيق الهدوء واالستقرار في 
ليبيا مما يوفر أعباء ضخمة على الميزانية التركية، كما أّن التصالح ُيدخل تركيا في 
منتدى الغاز في شرق المتوسط، وتحقيق ترسيم الحدود بين مصر وتركيا وليبيا، بما 
يحقق استثماراً أفضل في المنطقة االقتصادية الخالصة، وهي تحقق مصالح متوازية 

لمصر أيضاً في البحر المتوسط.
الخارجية  وزير  لسان  على  وردت  قد  فإنه  التصالح،  في  السياسي  الجانب  أما 
اإلخوان  جماعة  توصيف  في  مصر  مع  تختلف  تركيا  بأّن  أوغلو(،  )جاويش  التركي 
على أنها »تنظيم إرهابي«، بينما تركيا تراها منظمة مدنية لها الحق في ممارسة كافة 

الحقوق السياسية والمدنية!
أّن  إال  لتركيا،  هي  كما  لمصر،  ستحقق  االقتصادية  المصالح  فإّن  الحال  وبطبيعة 
مصر  أّن  شكري(،  )سامح  المصري  الخارجية  وزير  تصريحات  خالل  من  المالحظ 
القومي  األمن  وتهديد  الداخلية،  الشؤون  في  التدخل  عدم  مبدأ  بإعمال  تركيا  تطالب 
اإلرهابية،  اإلخ��وان  جماعة  تتبع  إعالمية  لمنصات  السماح  خالل  من  المصري، 

بمهاجمة مصر والتدخل في شأنها.
إذن هناك أهداف ودوافع لدى كّل من تركيا ومصر، من وراء هذه المصالحة، إال أّن 
العامل األكثر تأثيراً في المسارعة الفجائّية للتقارب لتحقيق التصالح بين الدولتين، 
هو تغيير الرئيس األميركي، بسقوط ترامب، وتولي جو بايدن الحكم، مما دفع الطرفين 
الذي  المركز  أّن تعليمات  الواضح  الدولية. ومن  البيئة  العاجل، بتغيير  التقارب  إلى 
يتمثل في إدارة بايدن، للحلفاء والتابعين في اإلقليم بضرورة المسارعة في التقارب، 
على خلفية االنسحاب المنظم ألميركا من اإلقليم، والعودة لالتفاق النووّي، وهو الذي 

يخلق مناخاً مختلفاً يستلزم تضامن الحلفاء في مواجهة إيران مستقبالً. ولذلك فإّن 
تقارباً حتمياً وبمرونة من كّل األطراف، جاري التحقق بين الدول المثلث وهي تركيا/ 
وتهدئة  إيرانية،  سعودية/  تهدئة  نفسه  الوقت  وفي  السعودية،  وتركيا/  مصر، 
سعودية/ سورية، األمر الذي قد يؤثر على الكيان الصهيوني ويخفف من ضغوط ال� 

»نتن..«، على إدارة بايدن.
ولذلك فإّن توقعاتي، تتمثل في حدوث مرونة كبيرة بين األطراف اإلقليمية وخاصة 
الداخل  في  اإلخوان  جماعة  على  المصري  النظام  قبضة  بتخفيف  وتركيا،  مصر  بين 
ذلك  حدث  وقد  اإلخوان،  المساجين  على  والمستمّرة  المتكّررة  اإلفراجات  من  بالمزيد 
من  الموجهة  اإلخ��وان  قنوات  على  التركي  النظام  جانب  من  التشديد  مقابل  فعالً، 
تركيا، لتخفيف تدريجي ضّد النظام المصري، وهو قد حدث بالفعل حيث تّم استبعاد 
وتصرفات  أفعال  نقد  في  االستمرار  مع  المصري،  الرئيس  على  المباشر  الهجوم  لغة 

الحكومة المصرية وسياساتها.
طوال  وتركيا،  مصر  من  كّل  بين  السياسية  الخالفات  رغم  أنه  إغفال  يجب  وال 
ال  التجاري  والميزان  االقتصادية  العالقات  حجم  أّن  إال  الماضية،  الثماني  السنوات 
المتاحة عن  للمعلومات  المثال وفقاً  أكبر. وعلى سبيل  زالت مستمرة، بل وبمعدالت 
مصر  صادرات  مقابل  دوالر،  مليار   )3.05( لمصر  تركيا  صادرات  فإّن   ،2018 عام 
لتركيا )2.19( مليار دوالر، وبزيادة نحو )%29.4( على الجانب التركي بالمقارنة 
بعام 2017، وبزيادة أقّل على الجانب المصري نحو )9.68( مقارنة بعام 2017م. 
بينما في عام 2019 )األشهر السبعة األولى، فإّن صادرات تركيا لمصر بلغت )2.2( 
2018، وبلغت صادرات مصر  الفترة نفسها عام  مليار دوالر، بزيادة )24.9(% عن 

لتركيا )1.76( مليار دوالر، بزيادة محدودة عن العام السابق )الفترة نفسها(.
أّي أّن حجم العالقات التجارية تفوق )5( مليارات دوالر بين البلدين، ولم تتراجع 
عما كان سائداً في عام 2013، بل زادت بمعدل متوسط نحو )%25(، األمر الذي يؤكد 

عدم تأثر العالقات االقتصادية بالبرود السياسي بين البلدين.
سورية،  من  تركيا  النسحاب  أيضاً،  مصر  اشتراط  هو  األم��ر،  في  الجديد  أّن  إال 

والعراق، لخلق حالة استقرار حقيقي في المنطقة، ولذلك حديث آٍت بإذن الله.
 *أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
واألمين العام المساعد للتجمع العربي اإلسالمي لدعم خيار المقاومة، 
ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

على تسليم اإلرهابيين من جماعة اإلخوان المسلمين الصادرة في حقهم أحكام نهائّية 
مهاجمة  على  دأبت  التي  اإلخوانية  الفضائية  القنوات  ووقف  المصري،  القضاء  من 
الثماني سنوات  الدولة المصرية متمثلة في قيادتها السياسية وحكومتها على مدار 
كانت  والتي   2013 حزيران  يونيو/   30 بثورة  االعتراف  جانب  إلى  هذا  الماضية، 
في  العربية  األراضي  من  االنسحاب  على  الموافقة  إلى  باإلضافة  باالنقالب،  تصفها 
ليبيا وسورية والعراق، واحترام اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر 

وكّل من قبرص واليونان وحدودهما المشتركة معها.
التحركات  هذه  وتفسير  ق��راءة  يمكن  كيف  هو  اآلن  نفسه  يطرح  ال��ذي  والسؤال 
للوهلة  تبدو  والتي  ومصر،  وتركيا  وسورية،  السعودية  من  كّل  بين  الدبلوماسية 

األولى انتصاراً سورياً مصرياً؟
من  كل  بين  الثنائية  العالقات  ضوء  في  التحّركات  هذه  وتفسير  قراءة  يمكن  هل 
والبساطة  السهولة  بهذه  المسألة  كانت  وإذا  ومصر؟  وتركيا  وسورية،  السعودية 
فالسؤال الذي يطرح نفسه ما هو السبب الرئيس لوصول العالقات لمثل هذا العداء 
خالل العشر سنوات الماضية، ومنذ اندالع موجة الربيع العربي المزعوم؟ فالعالقات 
أقّل  أو على  ُيرام  – المصرية كانت على ما  – السورية، والتركية  الثنائية السعودية 
تقدير كانت عالقات طبيعية بعيدة كّل البعد عن العداء، فلماذا تحّولت وبشكل مفاجئ 

لعداء وتآمر وحرب تّم تدعيمها مادياً وعسكرياً؟
وهنا ولكي نقّدم قراءة وتفسيراً سياسياً مقبوالً وواقعياً علينا أن نبحث عن األصيل 
بل  السعودي لسورية، والتركي لمصر ليس عداًء أصيالً  فالعداء  العالقات،  في هذه 
هو عداء بالوكالة، فالسعودية وتركيا وكيلتا العدو األميركي األصيل في هذه الحرب 
المشروع األصيل  األميركي هو صاحب  البلدين سورية ومصر، فالعدو  الكونية على 

لتقسيم وتفتيت الوطن العربي تحت مسّمى الشرق األوسط الكبير أو الجديد، والذي 
تشكل فيه مصر وسورية الجائزة الكبرى.

وفي السياق التفسيري ذاته ال بّد من تذكر كلمات ديفيد بن غوريون مؤسس الكيان 
الصهيوني عشية إعالن قيام الكيان في عام 1948 حيث قال »ال يمكن أن تعيش وتحيا 
»إسرائيل« آمنة إال بالقضاء على ثالثة جيوش عربية، هى الجيش المصري والسوري 
والعراقي«، وبما أّن الجيش العراقي قد تّم تقويض دعائمه بالغزو األميركي للعراق 
وجاء  والسوري،  المصري  الجيشين  دعائم  تقويض  هو  فالمطلوب   2003 عام  في 
األميركي على سورية ومصر بهدف تقسيمهما  التآمر  المزعوم وتّم  العربي«  »الربيع 
وتفتيتهما لصالح مشروع الشرق األوسط الكبير أو الجديد، والقضاء على جيشيهما 

لصالح العدو الصهيوني.
الجماعات  دعم  عبر  سورية  لتقسيم  األميركيين  الوكالء  أحد  السعودية  وكانت 
لتقسيم  األميركيين  الوكالء  أحد  تركيا  وكانت  والسالح،  بالمال  اإلرهابية  التكفيرية 
العداء  نشأ  هنا  ومن  اإلرهابية،  المسلمين  اإلخ��وان  جماعة  دعم  عبر  مصر  وتفتيت 

السوري – السعودي، والمصري – التركي.
والمصري  السوري  الجيشين  وبسالة  صالبة  بفضل  المشروع  فشل  وبعد  واليوم 
بإعطاء  األميركي  العدو  قام  الجديد،  أو  الكبير  األوسط  الشرق  لمشروع  وإجهاضهما 
أوامره للوكالء في الرياض واسطنبول بالهرولة تجاه دمشق والقاهرة، وإعادة ترميم 
العالقات بينهما، هكذا يجب أن تفهم وتفّسر وتقرأ األخبار المتداولة عبر بعض وسائل 
 – والتركية  السورية،   – السعودية  العالقات  لعودة  الدبلوماسية  للتحركات  اإلعالم 
المصرية في اللحظة الراهنة، ولنعلم جيداً أّن االنتصار السوري والمصري على المشروع 

األميركي هو السبب في تغيير موقف الوكالء األميركيين، اللهم بلغت اللهم فاشهد.

التعليق ال�سيا�سي

الموقف العربّي مخجل
انعقد مجلس وزراء الخارجيّة العرب وأصدر بياناً أبقى فيه اجتماعاته مفتوحه وقّرر تشكيل 
وفرض  التحّرك  على  وحثّه  الدولي  األمــن  مجلس  لتحريك  الكبرى  بالعواصم  لالتصال  لجنة 
وقف العدوان، فهل يصّدق الوزراء العرب أن تحّرك مجلس األمن لفرض وقف العدوان ممكن؟ 
وهم يعلمون ان واشنطن مهما تمايزت في النظر للوضع القانوني والسياسي للقدس لن تسمح 

بالضغط على كيان االحتالل وإضعاف صورته ومصادر قوته؟
يعرف الوزراء أن لحظة تحّرك مجلس األمن هي اللحظة التي تطلب فيها واشنطن هذا التحّرك 
لبنان،  على   2006 تموز  حرب  في  حدث  كما  ذلك  االحتالل  قيادة  طلبت  إذا  إال  تفعل  لن  وهي 
عندما أصبح االستمرار في العدوان فوق قدرة الكيان وجيشه بفعل قوة المقاومة وصمودها، 
كما  جميل،  وال  دور  للعرب  يكون  فلن  المقاومة  وقوة  غزة  صمود  بفضل  المثل  يحدث  وعندما 

كان الحال عام 2006.
الجانبية  بالخسائر  ُيسّمى  ما  أمام  أبيب  أن يضعوا واشنطن وتل  العرب  الوزراء  أن على  بيد 
وهذا  الكيان،  وقادة  األميركي  يريده  كما  اإلقليمية  المشهد  تربك  التي  للعدوان،  المتوقعة  غير 
ممكن سواء عبر حد أدنى هو تعليق العمل بكل االتفاقات التي تربط دوالً عربية بكيان االحتالل، 
العرب  الــوزراء  وبأيدي  بالكيان،  سالم  معاهدات  تربطهم  الذين  أو  للتطبيع  هرولوا  َمن  سواء 
من  لوفود  استضافتها  بإعالن  المقاومة  حركات  تقاطع  التي  العواصم  قيام  نوع  من  قــرارات 
الوزراء  وبأيدي  اإلرهــاب،  لوائح  على  تصنيفها  وإلغاء  معتقليها،  عن  واإلفــراج  الفصائل،  هذه 
العرب أن يقرروا انفتاحاً تنسيقياً لدعم فلسطين والقدس على إيران التي صنّفوها عدواً عندما 
باالكتفاء  األميركية  القواعد  يخرقوا  أن  العرب  الوزراء  وبإمكان  صديقاً،  االحتالل  كيان  جعلوا 
العربية  الجامعة  في  عضويتها  تعليق  قــرار  إلغاء  فيعلنوا  سورية  مع  األدنــى  الحد  بعالقات 
تتولى  ربما  وإيران،  المقاومة  حركات  مع  مباشرة  تقاطع  كنقطة  وسورية  االجتماع،  لتحضر 

التواصل معها. تنسيق 
من دون ذلك لن تشعر واشنطن أن مواصلة تغطية العدوان ستحدث تحّوالت تخرج األمور 
عن السيطرة وتفرض إيقاعاً يتجاوز السقوف المتوقعة، ومن دون ذلك لن تشعر قيادة الكيان 
أن كلفة العدوان سياسياً باتت أعلى من عائداته بالتوازي مع ما تقوله صواريخ المقاومة لجهة 

الميدانيّة. الكلفة 
مخجل ما جرى في اجتماع وزراء الخارجية العرب، لدرجة أن الصمت كان أشّد بالغة.

شرطة االحتالل القتحام فاشل جديد للمسجد األقصى.
أعلن عنه قادة االحتالل، وأعلنت  الذي  التحّدي  أكدت قبول  المقاومة  فصائل 
ثقتها بقدرتها على مواصلة المواجهة أليام وأسابيع، واستحالة فوز الكيان برهانه 
على كسر إرادة المقاومة وفرض تهويد القدس بالقوة، وقال قادة المقاومة وفي 
العام  السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة واألمين  المكتب  طليعتهم رئيس 
لحركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالة، أن لدى المقاومة ما يكفي لضمان الفوز في 
هذه الحرب وحماية القدس وسكانها ومقدساتها، سواء على مستوى اإلرادة او 
المقدرات العسكرية، خصوصاً الصاروخية كماً ونوعاً، أو على مستوى الجهوزّية 
للحرب البرّية لتكبيد االحتالل خسائر جسيمة مكلفة، وفرض التراجع عليه رغم 
مكابرة قادته. فالمواجهة ال تزال في بداياتها والمجال مفتوح للسقوف الكالميّة 
العالية، لكن األيام الالحقة ستظهر كيف سيُجبَر قادة االحتالل على البحث عن 

مخارج كالميّة مناسبة للتراجع عن هذه السقوف.
ظل  في  الداخلية  األض��واء  المحتلة  فلسطين  في  والعسكري  األمني  المشهد  وخطف 
الجوي  والعدوان  الفلسطيني  الشعب  ضد  ومحيطها  القدس  في  اإلسرائيلي  التصعيد 
على قطاع غزة، وسط ترّقب لبنانّي وعلى مستوى محور المقاومة لتداعيات هذا العدوان 
العدو  بين  حرب  إلى  المواجهات  توّسع  احتمال  سيما  ال  تحصل  قد  التي  والمستجّدات 
لبنان  جنوب  في  سيما  ال  أخرى  جبهات  إلى  وانتقالها  الفلسطينية  والمقاومة  اإلسرائيلي 
في ظل تمديد حالة الجهوزية واالستعداد للمقاومة التي أعلن عنها األمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله في خطابه األخير تحسباً ألي مستجد جراء أضخم مناورات عسكرّية 

كان ينوي إجراءها العدو اإلسرائيلي في تاريخه واضطر إللغائها.
والعسكرية  واألمنية  الشعبية  المواجهات  تمّدد  ل�«البناء«  عسكريون  خبراء  واستبعد 
في فلسطين المحتلة إلى الحدود الجنوبّية مع فلسطين بسبب »عدم قدرة »إسرائيل« على 
التدخل  إلى »طلب  أن تبادر »إسرائيل«  الوقت نفسه«، متوقعين  خوض جبهات عدة في 
الدولي للملمة الوضع خالل أيام قليلة«. وشّدد الخبراء على أن »إسرائيل أعجز من أن تفتح 
جبهة مع حزب الله في جنوب لبنان في ما هي ال تستطيع بكامل قدراتها النارية على احتواء 

غضب الشعب الفلسطيني ووقف الصواريخ التي تتساقط على عمقها من قطاع غزة«.
 في غضون ذلك، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطور األحداث في األراضي 
المحتلة في ضوء استمرار االعتداءات االسرائيلية. ودعا المجتمع الدولي الى »التدخل لمنع 
»إسرائيل« من مواصلة عدوانها«، مجدداً التأكيد أن »ال سالم من دون عدالة وال عدالة من 

دون احترام الحقوق«.
وإذ حّيا عون صمود الشعب الفلسطيني، اعتبر أن »طغيان مبدأ القوة والتهجير وسلب 
الحقوق لن يؤدي إال الى مزيد من العنف والتمادي في الظلم وانتهاك القوانين والقرارات 

الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس«.
وفي ضوء هذا الواقع المشتعل في فلسطين المحتلة، يستمر مشهد الجمود القاسي في 
الداخل اللبناني على صعيد تأليف الحكومة وسط تضاعف األزمات الحياتية واالقتصادية 
والمالية مع دخول قرار رفع الدعم عن السلع االستهالكية حيز التنفيذ من دون إعالن أو قرار 
رسمّي، وما االرتفاع الجنونّي ألسعار اللحوم والدواجن والمواد الغذائية في السوبرماركات 

إال دليل على ذلك. 

الجهود  »جميع  أن  إلى  ل�«البناء«  الحكومي  الملف  على  مطلعة  مصادر  وأش��ارت 
بجدار  واصطدمت  مسدود  طريق  إلى  وصلت  حكومّية  تسوية  إلى  للتوصل  الداخلية 
األخيرة  الزيارة  أخفته  ما  وهذا  عملياً.  الفرنسّية  المبادرة  سقوط  مع  بالتزامن  المواقف 
في  زيارته  لكن  رسمياً،  ذلك  يعلن  لم  ولو  لودريان  إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  لوزير 
الشكل والمضمون أوحت وأكدت ذلك«. وتضيف المصادر أنه أمام اإلغالق الكامل للحلول 
في  والمتغيرات  التحوالت  انعكاس  انتظار  سوى  يبَق  لم  الفرنسية  والمساعي  الداخلية 
النووي  الملف  – اإليرانية حول  األميركية  المفاوضات  من  التي تتأتى تدريجياً  المنطقة 
اإليراني وعلى هامشها الحوارات بين الرياض من جهة وكل من طهران ودمشق من جهة 
ثانية«. وتوقعت المصادر أن يبقى الوضع الداخلي في لبنان على ما هو عليه من انسداد 
إلى  أي  المقبل  الصيف  حتى  واالقتصادّية  الحياتّية  األزمات  وتفاقم  السياسّية  للحلول 
حين إنضاج الحلول الدولية – اإلقليمية واتضاح المشهد بعد إنجاز سلسلة استحقاقات 
لها وقعها في رسم المشهد المقبل في المنطقة وحتى على الصعيد الدولي أهمها وصول 
المفاوضات النووية إلى خواتيم سعيدة تعيد رسمياً االتفاق النووي إلى الحياة وتنهي 
االنتخابات  الثاني  المنطقة،  دول  على  بنتائجه  وتلقي  وواشنطن  طهران  بين  القطيعة 
الرئاسية السورية إذ أن االنفتاح العربي والسعودي تحديداً على سورية سينتظر إنجاز 
في  جديدة  اقتصادية  ديبلوماسية  سياسية  مرحلة  إطالق  وبالتالي  االستحقاق،  هذا 
سورية تبدأ بتوجه السعودية لفتح سفارتها في دمشق واالنطالق بإعادة إعمار سورية. 
المجاورة وأولها لبنان ما  الدول  النازحين السوريين في  أمام عودة  الباب  وهذا سيفتح 
يتطلّب وجود حكومة توافقية تتلقف وتتجاوب مع هذا التحول في المشهد السوري، هذا 

باإلضافة إلى اقتراب الحل السياسي للحرب في اليمن«.
الدولي   – اإلقليمي  المشهد  اكتمال  قبل  لبنان  في  حكومة  »ال  أن  إلى  المصادر  ولفتت 
وبالتالي أمام لبنان مزيد من األزمات والمعاناة والتوتر االجتماعي واألمني مع بقاء إدارة 
البلد كما هي عبر حكومة تصريف األعمال حتى ينضج الحل ويتم تأليف حكومة جديدة«. 
لكن المصادر ترى بأن »المشهد الجديد قد ال يسمح ببقاء المعادلة الحالّية نفسها، بل قد 
يتطلب حكومة برئاسة شخصية غير الرئيس سعد الحريري في ظل معارضة قوة إقليمّية 

أساسية له كالسعودية«.
وأعلن الوزير السابق غسان عطاالله في حديث تلفزيوني أّنه »إذا لم نصل إلى نتيجة مع 
الحريري لدينا خيار االستقالة من مجلس النواب والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة«. 
وقال: »لم نطلب من الحريري يوماً أن يعتذر بل طلبنا منه تأليف الحكومة«. ولفت عطاالله 
إلى أّن »الوضع لن يبقى على هذه الحال وسنشهد في األسابيع المقبلة تغّيرات في الوضع 

اللبناني«.
وكشف أن رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط أرجأ اللقاء المقّرر مع رئيس 

التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجّنباً لحصول تشّنج مع الحريري.
االنتظار  يفضل  عون  »الرئيس  أن  ل�«البناء«  بعبدا  موقف  على  مطلعة  مصادر  وأكدت 
وتسيير األمور بالحكومة القائمة على خيار تأليف حكومة ينال الحريري فيها النصف زائداً 
واحداً ال سيما في حال لم يتم االتفاق على رئيس للجمهورية سترث الحكومة صالحيات 

الرئاسة األولى«.
ونقل زوار الرئيس عون أنه »أبدى كل استعداد للخروج من األزمة الراهنة، وهو يعمل 
في هذا االتجاه ويده ممدودة للتعاون مع الجميع إلنقاذ لبنان«. وأشار الزوار الى أن »عون 
يولي الملفات االقتصادية والحياتية االهتمام الرئيسي ويسعى الى دعم القطاعين الزراعي 
والصناعي وتوفير التسهيالت الالزمة لهما، ألنهما يشكالن رافعة لالقتصاد الوطني«. وعن 
موضوع الدعم، قال عون: »هذه المسألة دقيقة وتحتاج الى معالجة وطنية متكاملة وشاملة، 
مختلف  بين  والتعاون  منها.  المرجوة  النتائج  تحقق  ال  متفرقة  وتدابير  إج��راءات  وليس 

الوزارات واإلدارات والهيئات ضروري كي ال تذهب أموال الدعم الى غير مستحقيها«.
وفي السياق نفسه قال باسيل: أّي مبلغ بأّي عملة يسَدّد للمودعين من حساباتهم هو 

واجب ومستحّق ويعيد بعض الثقة، كما يخّفض سعر الدوالر المنفوخ ويحّرك االقتصاد.
ولليوم الثالث على التوالي، تمّنع العديد من المحطات في مختلف المناطق عن تزويد 
السيارات بمادة البنزين باستثناء قلة قليلة اصطفت أمامها السيارات في طوابير امتدت 
عشرات األمتار فيما نفذت دوريات رقابة مصلحة االقتصاد في الشمال بمؤازرة أمن الدولة 
وسطرت  الضنية.  عكار-   - أنفه   - -زغرتا  طرابلس  في  المحروقات  محطات  على  جولة 
محاضر ضبط بحّق المحتكرين. وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان »ال رفع 
للدعم عن المحروقات حتى اليوم في ضوء االتصاالت التي نقوم بها«. وقال: »الشركات التي 
ال تزال لديها بضاعة تعمل على تسليمها الى السوق وننتظر أن تفرغ البواخر الراسية في 

البحر حمولتها في أسرع وقت«.
ورأس رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب في السراي الحكومي اجتماع اللجنة 
االقتصادية ومراقبة األسعار بحضور الوزراء المعنيين وتم االتفاق على رفد وزارة االقتصاد 

بعدد إضافي من المراقبين من وزارة السياحة وتفعيل دور البلديات في مراقبة األسعار.
رئيس  إلط��الع  بعبدا  اليوم  سيزور  سالمة  ري��اض  لبنان  مصرف  »حاكم  أن  وأفيد 
الجمهورية على عمل منصة »صيرفة«، من أجل تأمين ثبات القطع استناداً إلى أحكام المادة 
75 من قانون النقد والتسليف«. وأشارت مصادر قريبة من بعبدا الى أن »الرئاسة في خضم 
اتخاذ قرارات على مستويات عدة تشمل الحكومة والمبادرة الفرنسية والدعم على السلع 
األساسية ورفعه«، موضحة أن »هناك قرارات مماثلة ستتخذ من جهات أخرى، الن الوقت 

أصبح داهماً وال يمكن االستمرار بتصريف األعمال الى ما ال نهاية«.
على صعيد آخر، ألزم النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أصحاب المستوعبات 
التي كانت موجودة في مرفأ بيروت والتي كانت تحتوي مواد خطرة، والتي ُشحنت من 
قبل الشركة األلمانّية »كومبي ليفت«، بتسديد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانّية، 
وهو يفوق المليوني دوالر أميركي، وذلك خالل مّدة أسبوع، ومنعهم من السفر، تحت طائلة 

التوقيف في حال عدم الدفع.

الحرب ال�صغرى ... )تتمة �ص1( 

قدرات الكيان العسكرّية عاجزة عن فرض معادلة الردع، وظهرت قبته 
الحديدية عاجزة عن صّد صواريخ المقاومة، رغم وحشيّة عمليات القتل 
إرادتها، بنقل  الفلسطينية قادرة على فرض  المقاومة  والتدمير، ظهرت 
أبيب  تل  فعاشت  الكيان،  داخل  الى  والرعب  والخوف  والحرائق  الدمار 
ليلة لم تعرف مثلها منذ نشأة الكيان، وكان ما جرى في أربع وعشرين 
ساعة شديد البالغة في قول الحقائق ورسم المعادالت، فجيش الكيان 
المتعددة  الحرب  عنوان  تحت  استراتيجية  مــنــاورة  قــّرر  قد  كــان  الــذي 
الجبهات لم يلبث أن ألغى المناورات بعدما اشتعلت جبهة واحدة، مثبتاً 
عدم جهوزيته للخوض في حرب متعددة الجبهات ولو بصيغة حرب في 
جبهة ومناورة في سائر الجبهات، بينما نجحت قوى المقاومة باستعارة 

نظرية جيش االحتالل عن األيام القتاليّة وعن المعركة بين حربين.
الصغرى  الحرب  إن هذه  المقاومة  قالت  - تحت سقف ال نريد حرباً 
أمام  الحديدّية  القبة  ففشل  مقبلة،  حرب  ألي  واضحاً  مستقبالً  ترسم 
صاروخ ديمونا لم يكن نتيجة فشل تقني بل فشل استراتيجي متكّرر، 
وإثبات قدرة محور المقاومة بمكّون من مكّوناته على تهديد كامل الكيان 
ومنشآته الحيوية على مساحة فلسطين المحتلة، والمكّون المشارك في 
الحرب الصغرى هو الجزء األقل قدرة ومــوارد، فكيف لمن يفشل أمام 
هذا الجزء أن يّدعي قدرة على الفوز في حرب مع المكّونات األشد قدرة، 

وبالتالي مع جميع المكّونات دفعة واحدة؟
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غربي  ف��ي  سوليا  منطقة  ش��ه��دت 
في  تمثل  جيداً،  حزبياً  حضوراً  فنزويال 
عدد  فيها  نشط  وق��د  مراكيبو  مديرية 
جيد من الرفقاء، من أبرزهم األمين عادل 
شرف)2(،  موفق  واألمين  الشعار)1( 
من  عرفُت  وقد  كابيماس  مديرية  وفي 
الذي  صعب  عفيف  الناشطين،  الرفقاء 
التقيت به كثيرا بعد عودته النهائية إلى 
إلاّ  الحزب  مركز  يزور  يكن  فلم  الوطن، 
ويمر إلى مكتب عمدة شؤون عبر الحدود 

ولحقاً إلى مكتب لجنة تاريخ الحزب.
التي  المتابعة  كل  أن  المؤسف  من 
عادل  األمين  لكتابة  توخياً  بها  قمت 
لقيام  أو  ومسيرته،  لسيرته  الشعار 
أحد من رفقاء بلدة عيناب أو من البلدات 
عادل  األمين  مسيرة  لتدوين  المجاورة 
الشعار ومعلوماته الغنية عن الحضور 

الحزبي في كل من عيناب ومنفذية الغرب، 
وعن فروع الحزب في فنزويال والبحر الكاريبي، لم تسفر عن أية نتيجة. الحديث كثير وموجع، وقد 

أشرت إلى ذلك في أكثر من مناسبة.
لذلك فأن المعلومات الكثيرة التي يملكها األمين عادل الشعار رحلت برحيله، وكذلك بالنسبة 
لألمين موفق شرف الذي كان له حضوره الحزبي الجياّد في مراكيبو، وفي فنزويال على الصعيدين: 

الحزبي، والفياراب )اتحاد المؤسسات العربية(.
نه أحد، ولم يقم أي من أمناء الحزب أو مسؤوليه  هذا الحضور الممياّز للحزب في فنزويال لم يدواّ

الذين تولوا المسؤوليات في فنزويال بتدوين أي شيء يفيد تاريخ الحزب. 
ومجلة الندوة التي أصدرها األمين عبدالله قبرصي في سنوات اغترابه القسري في فنزويال، 
والتي تحتوي الكماّ الغزير من المقالت والخبار التي تخص الجالية وفروع الحزب في فنزويال 
وجزر البحر الكاريبي، لم اتمكن من الحصول على مجموعة أعدادها وقد حاولُت مع ابناء المين 
قبرصي )المين د. عاطف، والرفيقان صباح وضياء(، كما مع الرفيق منح قربان)3(، الذي كان 
اقام في كراكاس وتولى، الى مسؤولياته الحزبية، توزيع مجلة »الندوة«، ولو اني لم أكتب عن عدد 
من المناء والرفقاء المناضلين)4( لما كان في متناول الحزب، أي شيء عن تاريخ فروعه ورجالته 

في فنزويال.
انطالقاً من هذا الواقع المؤسف، ندعو حضرة المين د.غالب نور الدين)5( إلى تدوين معلوماته 
عن الحضور القومي الجتماعي في مراكيبو وقد أقام فيها لسنوات، وفي فنزويال  بشكل عام. أنها 

مسؤولية حزبية تاريخية نعلم ان حضرة األمين يقداّر معنا اهميتها.
بعض من مسيرته الغنية:

مواليد الشويفات 4 حزيران 1929 .
درس في مدرسة »شارل سعد)6( وتخرج منها. يفيد انه تلقى دروس التاريخ على يد األمين 

حسن ريدان)7( الذي كان يدراّس فيها، وقد علاّمه تاريخ المة وفكر سعادة.
عام 1947 التحق بالجامعة األميركية حيث كان للحزب حضوره المتقدم، وفي العام 1848 
أقسم اليمين في منزل األمين فوزي معلوف)8( على يد زعيم الحزب، والشهود: األمناء عبد الله 

قبرصي، جبران جريج، وانعام رعد.
هاجر إلى فنزويال عندما كان في العشرين من العمر حيث بدأت مسيرته الحياتية والحزبية 

فأوكلت إليه مسؤوليات حزبية عديدة إضافة إلى انجازات مهمة حققها، منها:
قدم برنامجاً يعني بأخبار المغتربين باسم »صوت العالم العربي« على اذاعة فنزويالنية.

من مؤسسي »النادي العربي« في كابيماس و«النادي السوري اللبناني« في مراكيبو.
أسس مدرسة »ادونيس« 1978.

كان عضواً فاعالً في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.
تخرج ومارس مهنة المحاماة في فنزويال.

عمل مترجماً محلفاً للغتين العربية والسبانية.
حاز على شهادة دكتوراه في الحقوق.

تسلم مسؤوليات حزبية عديدة على مدى سنين الغربة.
اقترن من السيدة وداد صعب وله منها: 

ندى: مربية ومديرة مدارس
ديانا: أستاذة اللغة السبانية في أكثر من جامعة.

د. نضال: طبيب زرع اسنان 
د. جهاد: طبيب اسنان.

منحته رئاسة الحزب وسام الواجب تقديراً منها لتضحياته وعطائته الحزبية.

وفاته
وافت المنية الرفيق عفيف يوسف صعب نهار األحد في األول من آب 2010، وشياّع إلى مثواه 
األخير في اليوم التالي، 2 آب 2010 وتقباّلت العائلة التعازي يومي الثالثاء والربعاء في 3 و4 آب 

في منزل الرفيق الراحل الكائن أول طريق »دير قوبل«.
وقد أوردت عمدة شؤون عبر الحدود في احدى نشراتها الكلمة التالية:

عمدة شؤون عبر الحدود التي تكاّن للرفيق عفيف الكثير من المودة والحترام، تسجل ألمها البالغ 
لرحيله، وتنعيه إلى جميع فروع الحزب والقوميين الجتماعيين في فنزويال، لينضم برحيله إلى 
كوكبة من المناضلين القوميين الجتماعيين في فنزويال، منهم األمناء شفيق مفرج، محمد القاضي، 
محمد امين ابو حسن، منير الشعار، موفق شرف والرفقاء داوود ابو عنق، يوسف ابراهيم، رياض 

الحسنية وامين العنداري.
وبتاريخ لحق وجهت مفوضية بونتو فيجو)9( الرسالة التالية التي تماّ نشرها ضمن نشرة 

عمدة شؤون عبر الحدود بتاريخ 2010/8/6:
تلقت مفوضية بونتوفيجو-فنزويال بألم شديد نبأ وفاة الرفيق المناضل عفيف صعب الذي 
الوطن  في  تولها  التي  والمسؤوليات  المواقع  كل  في  الشجعان  المجاهدين  من  واحداً  عهدناه 

وفنزويال.
الوطن  وفي  فنزويال  في  الجتماعيين  والقوميين  الحدود  عبر  شؤون  عمدة  من  نتقدم  أننا 

وخصوصاً مديرية الشويفات بالعزاء والبقاء لألمة.

التشييع
جرى  الذي  للتشييع  التالية  التغطية   2010/8/3 بتاريخ  عددها  في  البناء  جريدة  أوردت 

للرفيق عفيف صعب في بلدته الشويفات:
» شياّع الحزب السوري القومي الجتماعي وأهالي بلدة الشويفات أحد أركان المهجر القومي 
الجتماعي في فنزويال المحامي الرفيق عفيف صعب، عن عمر ناهز الثمانين، وقد قضى الرفيق 

الراحل معظم سني عمره في العمل الحزبي إن في لبنان أو في فنزويال.

كلمة مركز الحزب 
وألقى وكيل عميد الذاعة واإلعالم المين كمال نادر كلمة مركز الحزب أكد فيها: ان القوميين 
وطنهم  ينسوا  لم  الذين  المغتربين  من  وبأمثاله  صعب  عفيف  بالرفيق  يفتخرون  الجتماعيين 
الرفيق  بأن  الوسائل، ويفتخر  القومية، بل تمسكوا بها وقاموا على خدمتها بمختلف  وقضيتهم 
الراحل عاد الى الوطن ليقضي فيه آخر سنين حياته، واستمر ملتزماً بالواجب القومي حتى وفاته، 

وقد منحته رئاسة الحزب وسام الواجب تقديراً لعطائه والتزامه. 
العدو  ينشره  وما  واألمة  لبنان  فيه  يمراّ  الذي  الراهن  الوضع  كلمته  في  نادر  المين  وتناول 
الصهيوني من تباشير فتنة مذهبية مزعومة على خلفية القرار الظني الذي قد تصدره المحكمة 
الدولية، فأكد على أن مشروع الفتنة لن يمراّ، وان الوعي الوطني والقومي أقوى من ألعيب اليهود 
الجيش  وبوحدة  الشعب  بإرادة  محصنة  وهي  وق��ادرة،  قوية  المقاومة  »ان  وقال:  والميركان، 

والشعب والمقاومة وان لبنان يستطيع درء الفتنة، ومواجهة كل الخطار ». 
الوقت عينه  الى خطورة الوضع، وفي  التي شهدها لبنان مؤخراً تشير  الزيارات  ان  وأضاف 
الى إدراك خطر المؤامرة الصهيونية الميركية وضرورة وضع صمامات أمان في مواجهتها، ودعا 
المين كمال نادر الى محاسبة شهود الزور والتحقيق معهم من أجل كشف حقيقة إغتيال الرئيس 

رفيق الحريري.
هوامش:

المعلومات  إلى موقع شبكة  الدخول  المعممة عنه  النبذة  الشعار: لالطالع على  األمين عادل 
www.ssnp.info السورية القومية الجتماعية

األمين موفق شرف: كما آنفاً .
الرفيق منح قربان: كما آنفاً.

مراجعة الهوامش.

مراجعة الهوامش.
شارل سعد: لالطالع على النبذة المعممة عنه الدخول إلى  الموقع المذكور آنفاً.

األمين حسن ريدان: كما آنفاً.
األمين فوزي معلوف: كما آنفاً.

مفوضية بونتو فيجو: مراجعة الهوامش.

صفحته  على  صعب  مفيد  الرفيق  نشر   ،2021 آذار   25 بتاريخ 
على الفايسبوك الكلمة التالية: 

ما دفعني للكتابة اليوم أمران
األول ناتج عن إلحاح بالكتابة من حضرة األمين لبيب ناصيف 

الجزيل الحترام،
قصة  عن  المهتار  عجاج  األمين  صفحة  على  قرأته  ما  والثاني 

الرفيق الياس الجازي ومدى تأثري بها.
القصة :

القتالية لتحرير قرية  الحزب بالعمليات  عندما تقراّر أن يشارك 
الشوير،  ضهور  قرية  عن  الحصار  وف��كاّ  الطريق  لفتح  المتين، 
العملية بنجاح وسوف نتكلم عن هذه  األمر وتماّت  تماّ هذا  وعندما 

الواقعة في وقت آخر.
كانت  التي  الخلفية  الخطوط  إلى  لأللتفات  الحاجة  كانت  وهنا 
الكتائب وقد تشكل لنا بعض اإلرباكات، كان ذلك في  بؤرة لحزب 
صيف العام 1976 ، وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أعتقلت 
المهمة  وكانت  فالوغا،  قرية  من  الكتائب  عناصر  من  مجموعة 
المشتركة بيننا وبين منظمة التحرير والحزب التقدمي الشتراكي 
ورفقاءنا بالتنظيم اآلخر، أن نقوم بعملية أمنية ننزع فيها السالح 
من بعض المواطنين من قرية فالوغا حتى تكون الخطوط الخلفية 
مؤمنة، وكان لي شرف قيادة هذه العملية من جهة حزبنا، لقد تمت 
عملية نزع السالح دون أية معوقات، وعند انتهاء هذه العملية قمنا 
بجردة لألسماء الذين سلموا أسلحتهم، واجرينا مقارنة مع األسماء 
المعتقلة تبين لنا بأن والد أحدهم سلاّم رشاش من نوع »شميزر«، 
مما جعل مسؤول فتح يستغرب تسليم هذا النوع فقط، هنا تذكرت 
وسلاّم  اجتماعياً  قومياً  انه  مدعياً  أمامي  وقف  قد  الشخص  هذا  ان 
تقرر  ذلك  أثر  على  منزله،  إلى  بالعودة  وامرته  نهرته  سالحه، 

من  مجموعة  رأس  وعلى  المداهمة  ب  تكليفي  فتم  منزله  مداهمة 
وجميل  الدين  زين  سليمان  الرفيقين  منهم  أذكر  الجيدين  الرفقاء 
الصايغ، أثناء المداهمة وجدنا بندقية ومسدس، وداخل كومة من 
موجود  يكون  ان  يستدعي  وهذا  وحربة  كالشنكوف  ذخيرة  الرمل 
تريد  لي  قال  لألمر،  وتفسيره  استدعائه  تم  كالشنكوف،  رشاش 
الحقيقة قلت له طبعاً، قال جاري يدعى الدكتور قبالن كيروز عندما 
سالحي  أعطيه  أن  مني  طلب  الكالشن  سالحي  سأسلاّم  بأني  علم 

واعطاني هو سالحه شميزر.
شارة  يدي  على  أضع  وانا  جاره  منزل  نحو  توجهت  الفور  على 
المنزل  أم��ام  جالسين  عائلته  ومعه  مهيب  برجل  وأذ  الزوبعة 
الدكتور  حضرتك  هل  وسألته  الجميع  على  السالم  رميت  خارجاً، 
المنزل  انفراد دخلنا  احادثه على  أن  قبالن أجاب بنعم طلبت منه 
وبعدها  أولً  يسمعني  ان  رجوته  يتكلم  أن  مني  طلب  الفور  وعلى 

يكون له الكالم،
قلت له جارك يقول انك استبدلت معه الكالشن ب شميزر هل هذا 
صحيح؟ قال نعم وحاول ان ياخذ الكالم اردفت قائالً: هذا السالح 
يأتيك  ان  يحاول  ومن  كان  من  كائن  ألحد  تسلمه  ول  معك  يبقى 
مستجوباً ارجوا منك ابالغي على الفور، انا اخذت هذا القرار وصدقا 
ل معرفة لي بهذا األسم، ما جعلني اتصرف هكذا هو قناعتي لو ان 
هذا الرجل هو طائفي وخائف لكان سلم سالحه وبما انه لم يفعل 
فهذا يعني أنه واثق من نفسه كثيرا، هنا أعطيته حق الكالم وكانت 
المفاجأة، قال انا الرفيق الدكتور قبالن كيروز عميد كلية القتصاد 
في الجامعة اللبنانية ترشحت على النيابة باسم الحزب في عام 
طبعاً  وانا  جيله  من  الرفقاء  من  مجموعة  لي  وعدد  اعرف  وانا  كذا 
اعرفهم، عندما أنهى حديثه وانا فرحاً جداً بما سمعت، قلت له إني 
سالحك  عن  يسألك  بأن  ألحد  تسمح  ان  أياك  حزبياً  أمراً  لك  أوجه 

وإياك أن تلبي طلب اي جهة تحاول استدعائك عليك أن تتصل بي 
عائلته  نظرات  وسط  وغادرت  التحية  تبادلنا  ثم  أولً،  وتخبرني 

الفرحة والمطمئنة،
ألى  كيروز  قبالن  الدكتور  الرفيق  يتوجه  الثاني  اليوم  وفي 
األمين  العام  المنفذ  مع  واجتمع  الخلوات  في  المنفذية  مركز 
شاهين عبد الخالق وطلب العودة للعمل الحزبي واضعاً نفسه 
العالقات  عن  مسؤولً  تعيينه  تم  حيث  العام  المنفذ  بتصرف 
الياس  األمين  من  بعد  فيما  وعلمت  المنفذية،  في  السياسية 
الحزبي  للعمل  عودته  بأن  أخبره  قبالن  الرفيق  بأن  جرجي 
تصرفي  على  وأثنى  القصة  له  سارداً  بيننا  حصل  ما  سببه  كان 
الفهم  بهذا  شباب  فيه  الحزب  بأن  يظن  كان  ما  انه  معرباً  معه 

ويتصرفون بهذا الوعي،
بفعل  بشري  قريته  في  كيروز  قبالن  الرفيق  خسرنا  لألسف 

ارتكاب جريمة ثأرية حصلت على المنزل الذي كان هو فيه زائراً.

*
هذا ما دفعني الى ان أوجه للرفيق مفيد الرسالة التالية بتاريخ 
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له  ك��ان  وه��و  المزيد  منه  منتظراً  صعب،  مفيد  للرفيق  شكراً 
حضوره الحزبي بدءاً من ساقية الجنزير التي نشط فيها مع رفقاء 

منهم بشارة سلوم وفؤاد حالوي.
عنه  أوردت  وقد  كيروز  قبالن  الدكتور  الرفيق  عرفت  جهتي  من 
في أكثر من مناسبة، انما آمل ان يهتم عارفوه في كل من الجامعة 
اللبنانية ومنطقتي أهدن و بشري في نشر ما يفيد سيرته الشخصية 

والحزبية فيكون له حضوره الالفت في تاريخ الحزب.
مجدداً شكراً لك رفيق مفيد.

السوري  الحزب  لتأسيس  والخمسين  الثانية  الذكرى  بمناسبة 
القومي الجتماعي، أقامت مديرية عائشة بكار احتفالً في قاعة منفذية 
بيروت، جرى خالله تكريم األمين جبران جريج بمناسبة منحه من ِقَبل 
المجلس األعلى في الحزب وسام سعاده بمناسبة مرور خمسين عاماً 

على انتمائه للحزب. 
حضر الحتفال رئيس المجلس األعلى األمين الدكتور مروان فارس، 
وعضو المجلس األمين جوزيف السبعلي وعميد العمل واألمناء: الدكتور 
عبدالله سعاده، جبران جريج، محمد جبالوي، بديع خوري ومحمود 
الرفقاء  من  وحشد  بيروت  منفذية  هيئة  أعضاء  إلى  إضافة  غزالة، 

والمواطنين. 
افتتح الحتفال الرفيق خليل بعجور، مدير مديرية عائشة بكار، تكلاّم 
من  قالباً  جريج  جبران  األمين  قطع  ثم  سعاده،  عبدالله  الدكتور  بعده 
الحلوى. بعد ذلك تحدث رئيس المجلس األعلى الدكتور مروان فارس، 
المواطنين والرفقاء كتياّباً تضماّن محاكمة  المديرية على  وزاّعت بعدها 
تناول   ،1936 عام  الفرنسية  النتدابية  المحكمة  أمام  األول��ى  الزعيم 
والبهجة  الفرح  من  أجواء  وسط  والمرطبات  الحلوى  الحضور  بعدها 

واألناشيد الحزبية. 

كلمة األمين الدكتور سعادة
وفي ما يلي كلمة األمين الدكتور عبد الله سعادة

 1932 سألت نفسي مراراً على ماذا راهن عليه أنطون سعاده عام 
على  عته  شجاّ التي  المعطيات  هي  وما  الثوري،  الحزب  هذا  بإنشاء 
اإلقدام على هذه الخطوة الخطيرة الجبارة. كل ما كان قائماً في األمة 
قومية  مؤسسة  كلها  لألمة  تكن  لم  الخطوة.  هذه  على  يشجع  يكن  لم 
أو  رجعية  إقليمية  عشائرية  إقطاعية  كانت  المؤسسات  كلاّ  واح��دة. 
عليها  يربض  الستعمار  األمة،  أوصال  قطع  بيكو  سايكس  طائفية. 
إلى  يتسللون  بلفور  بوعد  واليهود  والفرنسي  البريطاني  بأشرسه 
ل  المحمديون  المسلمون  اشتعالها،  أوج  في  الطائفية  فلسطين، 
والمسيحيون  النتداب  دولة  ظل  في  لبنان  إلى  النتماء  على  يوافقون 

يرون بفرنسا األم الحنون. 
عادية  غير  بالنفس  ثقة  أية  الرجل؟  هذا  راهن  عالَم  عه؟  شجاّ ماذا 
ل لهذا  وأية شجاعة غير عادية وأياّ تحليل علمي موضوعي عقالني سهاّ
من  األدغال  بهذه  الجتماعي  القومي  السوري  الحزب  ُينشئ  أن  الرجل 
عه هو إيمانه بالحقيقَتين، الجتماعية  التناقضات والعداوات. الذي شجاّ
والقومية، ثقافته العلمية ووعيه العلمي وإدراكه المستشرق بالتطورات 
الطبيعية التي تنشأ في متحد كمتحدنا في لبنان أو مجتمعنا في األمة 
وتخلاّفها  األمة  وضعية  لحقيقة  الشامل  العلمي  الوعي  هذا  السورية. 
الجتماعي وتجزئتها القومية صاحبه وعي إلى حقيقة وحدتها الطبيعية 
التاريخية الثقافية القتصادية النفسية، شرايين الحياة في األنهار التي 
تهب الحياة، واألرض تشكاّل قوساً في قمة تجري في الصحراء. تتجماّع 
على هذه الشرايين في شط العرب إلى وادي الرافدين إلى العاصي إلى 

سواقي لبنان إلى األردن. 
في هذه المنطقة نشأت أقوام ومتحدات تخاصمت، تقاتلت، تفاعلت 
دت في نهجها اإلنساني، في وعيها الثقافي في رسالتها التاريخية  وتوحاّ

في مهمتها األساسية. 
الوضع  وه��ذا  التاريخية  الثقافية  الحقيقة  هذه  الرجل  هذا  وعى 
الطبيعي الجغرافي األرضي Geopolitique أي الجغرافيا السياسية، 
د قبله علماء الجتماع أناّ هذه البيئة تشكاّل وحدة طبيعية،  فأكد كما أكاّ
أضاف إليها أناّ هذه البيئة تشكاّل وحدة ثقافية إنسانية اجتماعية. لم 
تصداّى  قلنا،  كما  الحقيقة.  اكتشاف  عند  الحداّ،  هذا  عند  شجاعته  تقف 
خطاب  أو  ببيان  يكتِف  ولم  والتقسيم،  والتأخير  التفتيت  عوامل  لكلاّ 
ويلفتني  الجتماعي.  القومي  السوري  الحزب  أُسس  كتاب  أو  مقالة  أو 
ويلفتكم أناّ الحزب السوري القومي كان اسمه أولً، والجتماعي وردت 
في صلب مبادئه ثماّ أكدها بالسم السوري القومي الجتماعي الذي جعل 
القضية القومية مهماّته األساسية. لم يضع في مثل الشعارات األساسية 
لعلمه أية إشارة للقضية القومية. اكتفى بالُمُثل العليا: الحرية، الواجب، 
النظام والقوة. لم ُيشر في مثله األساسية إلى القضية القومية، هل ألنها 
وينشأ  الحرية  تسود  عندما  لألمة  نهضة  بناء  أراد  ألنه  كال،  ثانوية؟ 
اإلنسان الحراّ في أمتنا، وعندما يقوم هذا الحر بواجبه بنظام تتشكاّل قوة 

تفرض حقيقة األمة السورية ووحدتها على التاريخ. 
هذه  على  ويشداّد  يرداّد  شخصياً  سمعته  ولطالما  القيم،  هذه  د  وأكاّ

يملاّ  بدأ  تكرارها  كثرة  من  بعضنا  القوة،  النظام  الواجب  الحرية  القيم، 
من تردادها أو يعتبرها بديهيات عادية، ولكنها هي في أساس وصول 
الحزب إليكم أيها الشباب. لول هذه القيم وهذه المثل الجامعة للقوميين 
الحزب  ك��ان  لما  القيم،  لهذه  متماسكة  وح��دة  تشداّهم  الجتماعيين 
السوري القومي الجتماعي وصل إلى الصبايا والشباب اآلن، كان بقي 
كتاباً يعتليه الغبار في مكتبة من مكاتب بيروت، وقام فحاربوه، ونحن 
اليوم ل نزال في حرب.. من هم المحاربون آنذاك؟ من الذي حارب أنطون 
األسوأ  والوريث  البريطاني   – الفرنسي  الستعمار  حاربه  سعاده؟ 
ومن  وع��رب،  سوريين  من  الرجعيون  حاربه  بإمبريالياّته،  األميركي 
حاربه  وعرب،  سوريين  من  الرجعيون  اليوم؟  سعاده  قضية  يحارب 
الطائفيون فثارت ثائرة المسيحيين عليه أنه يريد أن يرميهم في أحضان 
المسلمين ليقتلوهم، وثارت ثائرة المحمديين عليه ألنه يريد أن يتدخل 
المطلق  الشرع  بدل  أعلى  شرعي  كأساس  العقل  ويحكم  الشريعة  في 
المنزل من السماء. حاربه الطائفيون من الجهتين، ومن يحارب قضية 
األمة اليوم؟ الطائفيون من الجهتين. حاربه اإلقطاعيون ألنه ببرنامجه 
اليوم.  قضيته  يحاربون  واإلقطاعيون  اإلقطاع،  إلغاء  طلب  الجتماعي 
حاربه الرأسماليون الستغالليون، وهؤلء أداة تنفيذ الرجعية العربية 
اليوم،  قضيته  يحاربون  وهؤلء  األمام،  إلى  تغيير  كلاّ  ضداّ  والسورية 
وحاربه وتآمر على قتله أذكى أعدائه وأعدائكم الصهيونية. فهموا خطورة 
هذا الحزب وكراّروا إدراكهم لخطورة الحزب أكثر من مراّة، ومؤخراً وردت 
على ألسنتهم بمناسبات عديدة، فتآمروا مع حلفائهم الستعماريين لقتل 
كان  أجلها  من  التي  األمة  قضية  لقتل  اليوم  فيتآمرون  سعاده،  أنطون 

واستشهد سعاده. 
الفرق واحد. سعاده كان فتى  الصراع،  من  المناخ  نفس  نزال في  ل 
يحتضن مؤسسة وحزباً، أصبح سعاده حزباً يحتضن قضية وأمة. هذا 
النتقال من الفكر، من القيادة إلى الشعب، إلى الشباب، إلى الصبايا، إلى 
الطالب، إلى العامل، إلى الفالح، إلى المثقف، إلى الحر، إلى المتدياّن الذي 
يفهم الدين رسالة إيمان ومحبة ل رسالة كراهية وطائفية. هذا الزخم 
الجديد الطالع بين أشواك الطائفية واإلقطاعية والرجعية واإلمبريالية 
كراّسها  التي  أصالتكم  أناّ  نؤمن  والصهيونية.  والنعزالية  والكتائبية 
بالثبات  الحزب  كراّسها  والتي  والستشهاد،  والحياة  بالكلمة  سعاده 
العين  فتنتصر  الشوك  تخنق  أن  بداّ  ل  والنضباط،  والولء  والستمرار 
على المخرز، والوردة على الشوك. وثقوا أناّ المستقبل لكم، ولن يكون 
لسواكم. نحن في نضالنا نؤمن بالنضال الجبهوي، إناّ كلاّ من يصاحبنا 
خطوة على طريق صراع التنين هو حليفنا في هذه الخطوة، من مشى 
معنا شهراً كان حليفنا شهراً، ومن مشى معنا سنة كان حليفنا سنة، 
ومن مشى سنوات كان حليفنا سنوات، ومن مشى معنا على طول كان 

قومياً اجتماعياً. 
كلاّ  األمة،  هذه  في  الباقية  الوحيدة  القيمة  أنتم  أغتر،  ول  أتواضع  ل 

قيمة سواكم تطمح أن تصل إلى مستواكم، وتعجز، ول أستثني قيمة. 
يوسف  هو  األول  التاريخية؛  ذكرياتي  من  رجلين  أذكر  ما  في  أذكر 
السودا، والثاني هو إسكندر الرياشي صاحب »الصحافي التائه« الذي 
أعلن ويعلن »قبضت وأقبض وسأقبض، والذي قال كنت المسؤول األول 
في المكتب الثاني الفرنسي«، ماتت زوجته فذهبت عام 1969 ألعزاّيه، 
وكان معي األميَنين عيسى سالمة وجورج صليبا كان معتكفاً في غرفة 
أن  رجاني  أولً  إليه،  دخلنا  والدهم.  وأخبرا  استقبالني  ول��داه  النوم، 

أبراّئ ذمته من الوشاية بأنطون سعاده زعيم الحزب السوري القومي 
اه نأكل في مطعم واحد يومياً، وكان أثناء  الجتماعي، قال لي: كنُت وإياّ
قَيم،  قاموسي...  غير  قاموسه  أفهمها،  ل  غريبة  بلغة  يتحدث  الطعام 
عدة  بعد   . علياّ جديدة  لغة  مصير،  قومية،  متحد،  أمة،  مبادئ،  ُمثل، 
إما أنه عبقري  جلسات مع هذا الرجل وصلت إلى قناعة من قناعَتين؛ 
لت أن أعتقد أناّه مجنون، وإذ  فوق محدودية عقلي، أو أنه مجنون. ففضاّ
بي أفاَجأ أناّه مؤسس حزب سري ضداّ فرنسا، وأنا أهماّ واحد بالمكتب 
لم  الفرنسي سيالحقني، ألنني  العام  األمن  أناّ  الفرنسي، ظننت  الثاني 
أفِش به، فهربت واختفيت أسبوعين فلم يطالبني أحد، وبعد أسبوعين 
أنطون  قام  بغيابك؟  صار  شو  »عرفت  لي:  قالوا  المكتب،  إلى  ذهبت 
خ الدنيا، ضداّ فرنسا«. »فأنا لم أِش  سعاده بإنشاء حزب سراّي خطير دواّ
روا سمعتي  به ليس من طيب عنصري، بل من جهلي به، فأرجوكم طهاّ
بأنني وشيت بالزعيم. أما اليوم، فإنني أقول لكم ليس في لبنان قيمة 
باتزانها،  بصدقها،  بقيمها،  بنقائها،  القيمة  هذه  على  حافظوا  أنتم،  إل 
بشجاعتها، بصراحتها، إذا فقدها لبنان فقد مبراّر وجوده«. أنتم تحملون 

أمانة تاريخية«.
وتابع الدكتور عبد الله سعادة: أمثال جبران جريج وأمثالي اؤتمناّا 
على الرسالة وقمنا ما باستطاعتنا وحقاّنا أن نتاّكل عليكم، حقنا أن ُتنَقل 
البندقية من كتفنا إلى كتفكم، الكلمة من مخزوننا إلى مخزونكم، العرق 
في  الموت  حصتكم،  إلى  حصتنا  من  السجن  جبينكم،  إلى  جبيننا  من 

سبيل الحياة من شرفنا إلى شرفكم. 
دون غرور، وأنا أعتزاّ بكم، أتحداكم هل أنتم قادرون على حمل هذه 
دون هذه  التاريخي كيف تجساّ الجواب  الرسالة؟ تجيبون بلى، ولكن 
على  قيمها،  على  قضياّتكم  وجه  نصاعة  على  تحافظون  كيف  البلى، 
ولكلاّ  لها  الحرية  تقديس  على  نهضوياّتها،  على  ثقافتها،  على  مثلها، 
بالقوة  التمتاّع  على  بنظامكم،  التقياّد  على  بواجبكم  للقيام  مواطن 
التحدي  هذا  إنكاره.  أو  القومي  الحق  إقرار  في  الفصل  القول  هي  التي 
إلى  تعد  عشرات  من  المعلم  بهداية  الرسالة  أوصلنا  نحن  يواجهكم، 
مئات وآلف نعد بهم الشهداء، إذا أوصلتم أنتم الرسالة بمثل ما قمنا، 
لما  والنصر،  النجاح  درب  من  نهرب  أن  شئنا  لو  المعلم  قول  يصحاّ 

استطعنا إلى ذلك سبيال. 
كونوا لبقين ول تعتريكم عنجهية الجاهلية أو عزاّة بالشتم، اجمعوا 
القوة مع التواضع، والحكمة مع البساطة، والعزم مع المحبة، والردع 
المحبة  من  يمكن  ما  بأعنف  المواطنين  وردع  يمكن  ما  بأفتك  للعدو 
ألننا  األرض،  أبناء  ألننا  وطننا  نحب  نحن  الفاعلة.  القوة  على  المبنية 
من هذه األرض. قال أحد رجال الكهنة بطريرك العرب المرحوم إلياس 
معواّض، قال في اجتماع: أنا ما آمنت بالله إل عن طريق األرض، األرض 
هي الطريق إلى الله، إذا تنكاّرتم لألرض تنكر لكم الله. الله ل يريد أذلء في 
الدنيا أعزاّاء باإلثم، الله يريد أعزاّاء باألرض لمجد األرض ومتحد األرض 

وأمة األرض وشعب األرض لكي تكون حقيقة الله فاعلة بين الناس. 
تاجر  أنه  طائفياً  تصداّقوا  ل  الدين،  على  الناس  أبغض  الطائفيون 
بمقدسات الدين ول تركنوا لطائفي يحالفكم اليوم ألنه يحتاجكم، وإذا 
ما استقوى سيستقوي عليكم، سيروا معه وحاولوا أن ترباّوه على الثقة 
والدم  الجرح  التحالف، كونوا حذرين، كونوا واعين، حليفكم  واحترام 

والسجن ولتحي سورية. 

األمين جبران جريج
ثماّ تكلم األمين جبران جريج عن الرسالة التي حملها، والتي سيحملها 

أجيال لم تولد بعد، فقال: 
جميل جداً أن نذكر شهداءنا، وبصورة خاصة شهداء هذه المديرية، 
ولكن بالوقت نفسه أذكر الرفيق محمد طرابلسي الذي توفاه الله وهو 

قومي اجتماعي وكان مدير هذه المديرية. 
ورفيق آخر، الذي مات وهو قومي اجتماعي سليم جمال الدين، الذي 
لم يترك لحظة من لحظات حياته إل وعمل في سبيل الحزب. وتجمعنا 
به ومع كثير من أعضاء هذه المديرية والقدماء تاريخياً، والذين ل يزالون 

شباباً بالعزم والقوة كثير من الذكريات. 
الثانية  الذكرى  بمناسبة  الحلوى  هذه  وأقطع  يدي  أمداّ  وأنا  أعتزاّ 
عضو  أول  إنني  أقول  المناسبة  وبهذه  الحزب،  تاريخ  من  والخمسين 
في هذا الحزب قضى خمسين عاماً في جهاده ونضاله. ِباسم سورية 
وسعاده تهانياّ لكم، وعسى أن تمضوا في حياتكم حياة مديدة حتى تروا 

أنتم أيضاً أجيالً لم تولد بعد.

اأحد اأركان العمل الحزبي في فنزويال

كـلـمة ور�سـالة

من اليمين: الرفقاء فؤاد صعب، انيس نورالدين، سعيد صعب، عفيف غصن واالمين موفق 
شرف وفي الخلف الرفيق وليد صعب

مديرية عائ�سة بكار تحتفل بذكرى التاأ�سي�س وتكّرم الأمين جبران جريج*

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ُتخّصُص »البناء« هذه الصفحة صبيحة كل يوم أربعاء، لتحتضَن محطات مشرقة من تاريخ الحزب السوري القومي 
االجتماعي، صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة، وقد سجلت في رصيد حزبهم وتاريخه، وقفات عز راسخات 

على طريق النصر العظيم.

وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب أن ال يسقط من تاريخنا أي تفصيل، ذلك أننا كأّمة، استمرار مادي روحي 
راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي، وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية، هو في الوقت عينه تأكيد وحدة الوجود 

القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
إعداد: لبيب ناصيفأّن نكتب تاريخنا،..فإننا نرسم مستقبل أمتنا.
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بعد صراع طويل مع المرض، فارق الرفيق يحيى حسن األطرش الحياة 
في الثاني من تشرين الثاني 1984، فُشياّع جثمانه في موكب مهيب اشترك 
فيه أبناء الجبل والجوار والغوطة ووفود عن الهيئات الرسمية والمنظمات. 
الحزب السوري القومي الجتماعي شارك بوفد رسمياّ حمل إكليل الزهر 
ِباسم رئيس الحزب األمين عصام المحايري. وقد ضماّ الوفد عميد اإلذاعة 

واإلعالم في الحزب األمين حافظ الصايغ واألمين جميل العريان. 
فيها  أشاد  كلمة  اإلذاعة  عميد  ألقى  المأتم،  حضرت  التي  الحشود  أمام 
د على وحدة المصير القومي المتمثاّل  بتاريخ الفقيد وعائلته النضالي، كما أكاّ
حرب  تخوض  التي  اللبنانية  الوطنية  وبالمقاومة  السوري  بالصمود 
الشعب القومية بوجه العدو، وأشار إلى تقدير القوى الوطنية على الساحة 
صمود  تدعم  التي  الحكيمة  وللقيادة  سورية،  في  شعبنا  ألبناء  اللبنانية 

لبنان ونهوضه. 

الفقيد في سطور
في جو يخنقه دخان البارود ويعكاّر صفوه أزيز الرصاص، وعلى أرض 
أحرقتها قنابل الطائرات والمدافع، وفي نزوح مستمر وتنقاّل متواصل هرباً 
من قصف الطائرات وضرب المدافع وفي الثورة السورية الكبرى التي قادها 
سلطان باشا األطرش )القائد العام للثورة السورية( والتي كان والد الفقيد 
مع  صفوفها  في  والمنخرطين  إليها  المنضماّين  أول  األطرش  حسن  األمير 

1926 واستنشق عبير  أبناء الجيل األشاوس، أبصر الفقيد النور في عام 
النضال والجهاد مع أول دفعة هواء تدخل رئتيه. 

ورافق أهله وذويه التشراّد والنزوح في الجبل واألزرق داخل حدود الكيان 
األردني إلى أن عاد مع العائدين إلى ديارهم في العام 1927.

دمشق  مدارس  إلى  انتقل  ثم  الجبل،  مدارس  في  البتدائي  تعليمه  بدأ 
ولبنان حيث أتماّ تحصيله اإلعدادي، فانقطع عن الدراسة وعاد إلى قريته 
عرى يشارك والده األعمال الزراعية ليس في اإلشراف فقط، بل كان يعمل 
بنفسه يقود اآللت الزراعية ويعمل على صيانتها والمشاركة في إصالحها، 

حيث كان له إلمام في األعمال الميكانيكية. 
التي دفعت به ألن يكون ثائراً، فبحث  الثورة  الفقيد في أحضان  نشأة 
القومي  عن تنظيم يحقق له طموحاته فوجد ضالته في الحزب السوري 
الحزبي  عمله  وم��ارس  الخمسينات،  أوائ��ل  في  إليه  وانتمى  الجتماعي 
بنشاط.  وفي شهر أيار من عام 1955 اعتقلته الشرطة العسكرية بعد أن 
ضبطت عنده بعض المنشورات والمطبوعات الحزبية وساقوه إلى سجن 
المزة العسكري، حيث بقي فيه حتى أواخر العام نفسه حيث أُخلي سبيله 

بكفالة. 
إلى  هاجر  هناك  ومن  سياسية،  ألسباب  وال��ده  مع  لبنان  إلى  نزح  ثم 
ليبيريا ثم انتقل منها إلى فنزويال وعاد بعدها إلى الجبل لممارسة أعماله 
 1977 أيلول  أوائل  األطرش في  األمير حسن  والده  أن توفي  إلى  الزراعية 

ه أبناء الجبل ثقتهم في يوم مشهود.  وولاّ
كان الفقيد الكبير يتمتع بكثير من الصفات الطيبة، ويتحلى بالكثير من 
المزايا الحميدة التي جعلته قريباً من الجميع وحبيبا إلى قلوب الجميع، 

ولذلك لخسارة به فادحة والخطب جسيم.

جبل العرب ي�سّيع الرفيق الأمير يحيى ح�سن الأطر�س

من يوسف السودا إلى األمين د. عبد الله سعادة 
السودا،  يوسف  س��ع��اده:  عبدالله  الدكتور  األمين  كتب 
المحامي الكبير وقد دافع عناّا في الثورة النقالبية، فزرته في 
مستشفى الجامعة وهو على فراش الموت، وهو أبو المدرسة 
وقال  سريره،  قرب  قربه،  إلى  دعاني  الكتائب.  قبل  اللبنانية 
لي يا عزيزي الدكتور عبدالله ليس في هذا البلد قيمة تستحق 
الحترام إل أنتم. أنا حاربتكم من موقع مبدئي، شكراً لثورتكم 
النقالبية، كشفت أخطائي، أقول لكم احرصوا على هذا الحزب، 

إذا ضاع هذا الحزب لن يبقى شيء ذو قيمة في لبنان.

*عن عدد مجلة »صباح الخير« 459 تاريخ 1984/12/02



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

{ يوسف المسمار* 

 صاحت ْ بنا القـدُس ما لألهل ِ قـد ُذهـِلوا 
واستعذبوا العيَش باإلذالل ِ واْبـتُـذ ِلـوا؟! 

 أصـاَر في اللهـو ِ ما ُيـرضي مطامَحـهْم 
أم صاَر في النوم ِ ما ُيشفي أألُلى خملوا؟! 

 معـظـمـُهْم   مـاذا دهى األهـَل حتى َضـلَّ
درَب الكـرامات ِ واستهـواُهـُم الَمـلَـل ُ؟! 

ََّم اليأُس من تـغـيـيـر ِ واقـعهـْم   فَخيـ
وصــاَر صهـيـوُن للتاريخ ِ َيـخـتـزل ُ 

 كأنما العـُمـُر قــد ْ بـارْت مـواسـُمـُه 
 والتـخـديُر والشلُل  وَهـيْـَمـَن السهـوُّ

 الناس ِ وانـعـدمْت   وباَت سكسوُن ربَّ
إرادة ُ الفـعـل ِ في اإلنسـان ِ، واألمـُل 

 مـاذا دهى األهـَل قالْت قـُدُسـنا ولـِما 
أرُض الحضارات ِ باألشرار ِ تحـتـفـل ُ؟! 

 يا أهـُل يا أهـُل فاَض الكيُل وانفضحْت 
 النصَر ُيـرتَجـُل   أنَّ أعــذاُر مْن ظـَنَّ

  فابـتـدعــوا  ِـدُّ َّ الجـ  لم يـبـق للعـز ِ إال 
بالجـدِّ  والجـهـد ِ عصرا ً ليس َيـنخذُل 

 لألحرار ِ ُمـؤَتـَمـٌل   ما كاَن في اللهِوّ
 الناس ِ َيـكـتـمـُِل  بل كان بالجـِدِّ عـزُّ

 مهزلة ٌ   عشـُق اللهـوِّ  يا عاشَق اللهـوِّ
َّ الـوهُم والفشـُل   إال  ما كان في اللهـوِّ

 فأجمُل العـيش ِ في الـدنيا مجاهـدة ٌ 
وأقـبُح العـيش ِ في الـدنيا ُهـَو الكَسُل 

 لـْم يخـلـق الله ُ إنـســانا ً لتـسـلـيـة ٍ 
بل حـِكـَمـُة الله ِ أن يـرقى بـه الَعـَمـُل 

 فإن عـَمـلـنا كـما تـقـضي مـطامـُحـنـا 
للـمـجـد ِ والـعـزِّ حـتـما ً دائما ً نصُل 

 وإْن لَهـْونـا وهـِْمـنا في مثـالـبـنـا 
ال شيء نـرجو سوى ما ُينـتـُِج الَخـبَـُل 

 ما قيمة ُالعقـل ِ في اإلنسان ِ إْن َبطلْت 
مـواهُب العقل ِ واستشرى بها الزَغـُل؟! 

 أليَس في العـقـل ِ ما يسمـو بـقـيـمتـنا 
َّق ِ يتصـُل؟!  ويجعُل الَخـلـَق بالخـال 

 لْم نـُوَهـب العـقـُل كْي ينـتابـنا َشـلٌل 
في الروح ِ والنفس ِ أو ينتابنا الَهـبَـل ُ 

 فالعـقـُل فـيـنا ُهـَو اإلنـسـاُن منطلق ٌ 
بالفـكـر ِ والفـن ِ واإلبـداع ِ منـشـغـُل 

 الـوقَت غالبنا  ، إنَّ  ال وقـَت للهـوِّ
وغـالـُِب الـوقت ِ ذاك العامُل البطـُل 

 نـُدرُكـها   درَب الحقِّ  بالجـِدّ ال اللهوِّ
ونـدرك الخـيـَر، واآلفاَق نخـتـزُل 

 هـذا ُهـَو العـدُل أن تـبـقى مشـاعـلُـنا 
مهـما طـغى الـويـُل رغَم الويِل تشتعـُل 

 تسمـو في َتـَمـّرسـنا   فـنهـضُة الـوعيِّ
بـمـبـدأ الصـدق ِ حتى ينـتـهي الـَدَجـل ُ 

 فـالعـمـُر شـئـناُه  إقـداما ً وتــنـمـيـة ً 
 أو أودى به الَعـَجـل ُ  إْن طــاَل أو َقــلَّ

 منـذ ابتـدى الـدهـُر لْم تـتـعـْب مواُكبـنا 
تمشي الى المجـد ِ مهما ضاقـِت الُسبُـُل 

 فـقـوة ُ الحـق ِ في  إنـجـيـلـنا ِقـيـٌَم 
وقــوة ُ العــدل ِ في قـرآنـنـا ُشـَعــُل 

 قـد قالت القـدُس ياما داَل من ُدَول ٍ 
ودولــة ُ الحـق ِ فـيـها اسـتحـَكـَم األزُل 

 والعـدوان ِ سـاعـتُها   لـِدولــة ِ الشــرِّ
ودولــة ُ الخـيـِر دنـيـا ما لهـا أَجـُل 

 جــِراح ُ بـيـروت تـحيـيني وُتـنعشني 
دمـــاء ُ بغـداد في األعـماق ِ تعـتـمُل 

َّان صـدري خـافـٌق أبـدا ً   وصـدُر عـمـ
يا شــام يا شــاُم فـي إقـدامـِك األَمــُل

 يا فـتـيـة َ الحـق ِ، يا أحـرار أيـنـكـُم؟ 
ما عـاَد قـلبي أسى اآلهـات ِيحـتـمـُل

 الشعب في وطن ٍ   قــدُس القداساِت عـزُّ
فـيه ابـتـدى البـدُء والتاريُخ والُمـثُـُل 

 فـحـقـد ُ سكسون واليهـود ُمنطـفٌئ 
مهما طغى الحقـُد، إن الِحقـَد ُمنخذُل 

َـيّـُرهـا   شــريـعـة ُ الله ِ عــدٌل ال ُيـغـ
ظلُم الطواغيت ِ مهما جهـدَهْم َبـَذلـوا 

 يا أحـرار آيـتـها:   وشـرعـة ُ العـزِّ
 والَعـَمـُل  ال ُيـنـقـُذ القدَس إالَّ الوعيُّ

 فـصفـقـُة القـرِن ال تـعـني لـنا أبـداً 
 يـنجـبـُل  إالّ الـهــواَن الـذي بالـُذلِّ

 ما جّرأَ تـرامب أن ُيبدي حماقـته 
إالّ الخـياناُت والتضليـُل والَخـبَـل 

 إن شئتُم النصَر ثوروا طّهروا وطناً 
من كل َمن خان واجتثوا األلى سفلوا 

 هـذا نـدائي ألبنائي األلى انطـلقـوا 
وأشعلوا الكـوَن بالتحرير واشتعلوا 

 بالبذِل محروٌس ومنـتصٌر   فالحقُّ
 بالجبِن مهـدوٌر ومنخـذُل  والحـقُّ

 ال ينصُرالقدَس شعٌب خائٌف وجٌل 
بل ينصُرالقدَس شعٌب ناهٌض بطُل 

 ثوروا على الظلِم واجتثوا األلى ظلموا 
إْن شئـتـُم الُعـمـَر باإلنصاف يكـتمـُل 

 ال يـصلـُح الُعـمـُر إال يـوَم نـجـعـلـُه 
 دنـيـا بـعـــرِش الله تـتـصـُل  للعــزِّ

 *مدير إعالم عصبة األدب العربّي المهجرّي في البرازيل. 

منفذية  ف��ي  ق��رن��اي��ل  م��دي��ري��ة   ن��ظ��ّم��ت 
القومي  السوري  الحزب  في  األعلى  المتن 
إلى  والنسور  لألشبال  رحلة  االجتماعي 
حيث  الشوير،  ضهور  في  سعاده  ع��رزال 
منه  ال��ذي  المكان  على  المشاركون  تعّرف 
تتناوالن  التي  والحركة  الفكرة  انطلقت 

شؤون األمة بأسرها.
 وفي ظالل العرزال وبهدف صقل األشبال 
تعلّم  طريق  عن  اإلبداعية  قدراتهم  وتنمية 
من  الزوبعة  عن  ش��رح  تقديم  ت��ّم  ال��رس��م، 
وما  وال��ل��ون  والمفهوم  المصطلح  ناحية 
رسمها  وكيفية  قيمّي  ش��ع��ار  م��ن  تحمله 

الصحيحة. بالطريقة 
في  تطبيقية  دروساً  فتلّقوا  النسور،   أما 
قواعد النظام المنضّم ضمن جو من التفاعل 
والحماس باإلضافة إلى تقديم نبذة تاريخّية 

عن حياة أنطون سعاده ومسيرته.
 وإل����ى ال��ن��ش��اط اآلن����ف ال���ذك���ر، ق��اب��ل 
أليسار  األمينة  الزعيم  كريمة  المشاركون 

سعاده وحّيوها باسم سورية وسعاده.
التربية  ناظر  والنسور،  األشبال   راف��ق 
والشباب في منفذية المتن األعلى وسيم عبد 
الخالق، مدير مديرية قرنايل مروان األعور، 
محصل  األع���ور،  دي��اال  المديرية  ن��ام��وس 
المديرية  م��ذي��ع  األع���ور  ض��ي��اء  المديرية 
رغيد  المديرية  مدرب  الخالق،  عبد  أليسار 
نضال  والشباب  التربية  ومفّوض  األع��ور 

صالحة.

مديرّية قرنايل في »القومي« نّظمت رحلة للأ�سبال والن�سور نداُء الُقـد�س 

اإلى عرزال �سعاده في �سهور ال�سوير
مطران القد�س كبوجي

في الم�صجد الأق�صى

{ يكتبها الياس عشي
أطفال  يقتل  أن  هيرودس  أمر  عام  ألفي  قبل 
بيت لحم تخلصاً من الطفل »يسوع« الذي ولد 

في مذود؛
يومها… سكن الحزن في عيون األمهات،

وترّبع الخوف في أزّقة المدينة.
يومها… صارت بيت لحم مقبرًة ألطفالها؛

واحدة  على  الشاهد  »يسوع«  الطفل  وصار 
من المجازر الجماعية التي يرتكبها اليهود كلّما 

هّزت الرياح مملكتهم األسطورية.
السّيد  والدة  م��ن  ع��ام  ألفي  بعد  وال��ي��وم، 
األطفال،  يترّصد  هيرودس  زال  ما  المسيح، 

والشيوخ، والنساء، موّسعاً دائرة االغتيال.
الجريمة  مسرح  وحدها  لحم  بيت  تعد  لم 
وفي  فيها،  يقتلون  األط��ف��ال  إنما  التوراتية، 
مكان  كّل  وفي  غّزَة،  وفي  الخليل،  وفي  القدس، 

تصل إليه دبابات العدو وطائراته وبنادقه.
إنها، بامتياز، عملية اغتيال جماعية محمّية 
وعلى  القرن،  وصفقة  الجديد،  النظام  دعاة  من 

الخصوص من دعاة التطبيع.
القدس  لحارس  أفسحوا  المقدسيون...  أيها 
إنه  »األقصى«…  في  مكاناً  كبوجي  المطران 

قادم ليشارككم الصالة في رحابه.
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