 6صفحات

ال سبب عندنا لنخاف العراك من أجل
تثبيت حقنا في الحياة ...حق الحياة
في الوطن الذي هو ملك األمة.
سعاده
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هل ك�سر الق�ضاء الجرة مع مجل�س النواب وتبنى نظرية بيطار حول اخت�صا�ص المالحقة؟

اجتماع بعبدا �أمام اختبار انطالق المالحقة النيابية وربط نزاع ال�صالحية مع الق�ضاء
الدوالر بـ 25000ليرة ...وارتفاع الأ�سعار بلغ ع�شرة �أ�ضعاف ...ون�صراهلل الليلة
كتب المحرر السياسي
بانتظار ع��ودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارة
ن��اج�ح��ة إل��ى ال�ف��ات�ي�ك��ان أظ �ه��رت ح�ج��م االه �ت �م��ام األوروب ��ي
الذي ستترجمه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
للفاتيكان اليوم ،وع��ودة رئيس الجمهورية العماد ميشال
ع��ون م��ن زي��ارت��ه ن�ه��اي��ة األس �ب��وع إل��ى ق�ط��ر ،وم��ا سيقوله
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة ،تصدر
المشهد القضائي ال�ص��ورة م��ع ال �ق��رارات التي ص��درت عن
الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء
األعلى القاضي سهيل عبود ،وما تضمنته من رد بالجملة
لطلبات مخاصمة ال��دول��ة ف��ي قضية التحقيق ف��ي انفجار
م��رف��أ ب �ي��روت ال��ذي ي �ق��وده ال�ق��اض��ي ط��ارق ب�ي�ط��ار ،م��ا فتح
الباب ألسئلة كثيرة حول مستقبل التجاذب الذي فرضه هذا
الملف على المشهدين الرسمي والسياسي منذ مدة ،ووسط
تسريبات قامت بها قنوات تلفزيونية تبنت خالل سنتين ما
يقوم به قضاة التحقيق من تصعيد للنزاع مع مجلس النواب
حول صالحية المالحقة للرؤساء والوزراء ،بدا أن اتهامات
وج �ه��ت م��ن م�ق��رب�ي��ن م��ن ال �ق��اض��ي ب�ي�ط��ار ال��ذي��ن تسميهم
القنوات المعنية بالمصادر القضائية ،للمدعي العام غسان

لبنان والخيارات ال�صعبة:
هل لأمرا�ضه عالج؟
العميد د .أمين محمد حطيط



من المسلم به أن ما يعانيه لبنان من أزم��ات متعددة
ق��ادت��ه إل��ى االن�ه�ي��ار ،ه��و نتاج ع��وام��ل داخلية وق��رارات
خارجية تضافرت وتسببت في إنتاج الحالة البالغة السوء
التي يتخبط بها لبنان والتي ال نغالي إذا قلنا بأنها للمرة
األول��ى التي تبلغ فيه ه��ذا الحد منذ إنشاء لبنان الكبير
وباتت تطرح أسئلة جدية حول إمكان استمرار لبنان كما
شكله المفوض السامي الفرنسي في عام  1920أو أن
الواقع سيفرض صيغة  /صيغا ً أخرى بعد أن استنفدت
الصيغة األول��ى بذاتها واستنفدت ك� ّل العالجات التي
استعملت في إنقاذها طيلة القرن الماضي.
ففي ال��داخ��ل نعلم جميعا ً أن صيغة الحكم الطائفية
قادت إلى نظام فساد ونهب نفذه المسؤولون في معظم
المواقع ومختلف المستويات حيث بات من المسلّم به
أن الوظيفة العامة في لبنان هي ملكية أو استثمار باسم
الطائفة ويستفيد منها الزعيم \الرئيس وباتت األموال
العامة توزع حصصا ً بين النافذين والبلد منهوبا ً وتمدّد
النهب والسرقة حتى شمل األم��وال الخاصة من أموال
المودعين في المصارف ونام اللبناني مطمئنا ً لما بين
يديه من ثروة نقدية تكفيه مؤونة نفسه وعياله واستيقظ
ليصعقه مشهد األم��وال وق��د تبخرت وال�ث��روة ضاعت
والعيال جاعت ،أم��ا اللصوص والسارقون فكلهم في
(التتمة ص)4

ع��وي��دات ال��ذي تسميه القنوات ،بجهات قضائية ،بتسريب
وثائق لقناة الميادين بنت عليها برنامجها الوثائقي ،بصورة
أكدت المخاوف من انقسام قضائي يتخذ طابعا ً طائفياً ،سبق
وأشار إليه القاضي محمد مرتضى ،وزير الثقافة ،محذرا ً من
خطورة تصاعد االنقسام الطائفي داخ��ل القضاء والشارع
على خلفية مسار التحقيق في قضية المرفأ ،بصورة تهدد
السلم األهلي.
ال�ق��رارات القضائية رفعت من ح��رارة التصعيد وطرحت
ال�ت�س��اؤل ،ه��ل أن م��ا ص��در م��ن ق��رارات ه��و تعبير ع��ن كسر
ل�ل�ج��رة ب�ي��ن مجلس ال�ق�ض��اء األع �ل��ى ورئ�ي�س��ه م��ع المجلس
النيابي ورئيسه ،في قضية القاضي بيطار وإعالن التمسك
بمنهجية بيطار القائمة على رفض االلتزام بمطالبة المجلس
النيابي بحقه الدستوري بحصر مالحقة الرؤساء والوزراء
بالمجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ،أم أن قرارات
ال��رد تشكل رب��ط ن��زاع طالما أن ال �ق��رارات تضمنت تحديد
المرجعية الصالحة لطلبات الرد بمحكمة التمييز المدنية بعد
تكرار ظاهرة عدم االختصاص في القرارات القضائية التي
تعاملت مع طلبات الرد أمام محكمة االستئناف.
(التتمة ص)4

البابا فرنسيس والرئيس ميقاتي وعقيلته في الفاتيكان أمس

�إهمال طبي وعمليات تفتي�ش قمعية لزنزانته..
الأ�سير محمد العار�ضة يعاني ظروف احتجاز قا�سية
أك��دت «هيئة ش��ؤون األس��رى» في فلسطين ،أم��س ،أنّ األسير
محمد العارضة «ما زال يعاني من ظروف احتجاز قاسية داخل
زنازين سجن عسقالن» ،إضاف ًة إلى معاناته من «إهمال وتجاهل
متع ّمد لظروفه الصحية الصعبة».
وأوضحت الهيئة ،في بيانٍ صحافي ،أنّ محاميه «تم ّكن من
زيارته ،حيث أبلغه العارضة أنّ سلطات االحتالل تحتجزه داخل
زنزانة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة ،ومنعزل تماما ً عن العالم
الخارجي وبدون أدوات كهربائية».
وأضافت« :تتعمد إدارة سجون االحتالل التعامل مع األسير
العارضة بشكل انتقامي عنصري ،فهي ال تتوقف عن القيام بعمليات
تفتيش قمعية لزنزانته سواء من قبل وحدات القمع الخاصة أو
شرطة السجن ،وتسمح له بالخروج للفورة ساعة واحدة فقط».
ولفتت الهيئة إلى أ ّنه «طرأ مؤخرا ً تراجع على الوضع الصحي
لألسير محمد العارضة ،وبدأ يشتكي من آالم حادة في ظهره ،وقد
ت ّم تحويله إلى عيادة السجن ،واكتفى الطبيب بإعطائه حبوبا ً
مسكنة لأللم ،لكن حالة األسير تفاقمت وتمت إعادته للعيادة مرة
أخرى وهناك بدأ الطبيب بالسخرية واالستهزاء منه».
يذكر أنّ األسير العارضة ( 39عاماً) وهو من بلدة عرابة جنوب
جنين ،معتقل منذ عام  ،2002ومحكوم بالسجن المؤبد مدى
الحياة ،وهو أحد األسرى الستة الذين وانتزعوا حريتهم عبر نفق
حفروه في زنزانتهم إلى خارج سجن «جلبوع» ،في  6أيلول/
سبتمبر الماضي ،لكن أُعيد اعتقالهم بعدها من قبل جيش االحتالل
على فترات مختلفة.
يأتي ذلك فيما يواصل األسيران هشام أبو هواش ولؤي األشقر
إضرابهما عن الطعام ،بحيث تجاوز إضراب أبو هواش الـ 100يوم،
فيما بلغ إضراب األشقر يومه الـ.48
وأفاد نادي األسير بـ»نقل األسير األشقر من عزل سجن الجلمة إلى
صحي صعب».
مستشفى سجن الرملة ،حيث يعاني من وضع
ّ

حكم �إعدام بحق حفتر ..والقذافي
يُمنع من الطعن بقرار رف�ض تر�شحه

حمدوك :اتفقت مع البرهان
لتجنب «م�آالت ال تحمد عقباها»

أصدرت محكمة عسكرية في مصراتة حكم إعدام غيابيا ً بحق قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة
حفتر ،على خلفية اتهامه بقصف مقر كلية الدفاع الجوي في المدينة أواخر العام  ،2019في تطور قد يؤثر على
طموحاته الرئاسية.
وبحسب وسائل إعالم ليبية ،فقد شمل الحكم أيضا ً ستة ضباط رفيعي المستوى من القوات الموالية لحفتر،
من بينهم عبد الرازق الناظوري وصقر الجروشي وعبد السالم الحاسي والمبروك الغزوي ومحمد منصور
وسعد الورفلي.
ويأتي الحكم بإعدام حفتر ،استنادا ً إلى قانون العقوبات العسكري الساري المفعول الذي يجرم العمل
السياسي على العسكريين ،وفي أعقاب اعتماد اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات في ليبيا اسم حفتر ،ضمن
القائمة األولية للمترشحين في االنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البالد أواخر ديسمبر القادم.
على صعيد آخر ،أعلن خالد الزايدي ،محامي سيف اإلسالم القذافي ،أن مجموعة مسلحة أغلقت محكمة
االستئناف في مدينة سبها بالقوة ،وهي المحكمة المولجة بالنظر في قرار المفوضية العليا لالنتخابات رفض
ترشح موكله.

تواصلت المظاهرات في السودان الرافضة لالتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك أمس ،فيما ردت أطلقت
قوات األمن السودانية بإطالق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
إلى ذلك ،أوضح رئيس ال��وزراء السوداني ،عبد الله حمدوك ،أن اتفاقه مع الجيش جاء بدافع تجنيب
السودان» مآالت ال تحمد عقباها» ،منوها ً بموقف المجتمع الدولي خالل احتجازه ،مع نفي تعرضه ألية ضغوط
خارجية أو داخلية.
وأكد حمدوك ،خالل لقائه مع عدد من الصحافيين أمس ،أن االتفاق المذكور «يسمح باستعادة أجندة التحول
الديمقراطي» ،موضحا ً أنه سيعتذر عن مهمته الحكومية في حال الفشل.
وطالب حمدوك األجهزة األمنية بعدم التعرض للمتظاهرين ،متعهدا ً بمحاسبة المتورطين في القتل ،كما وعد
بإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين ،ومن بينهم وزراء في حكومته السابقة.
وأعلن حمدوك عزمه الدخول في «مشاورات مع كل القوى السياسية» ،ال سيما «قوى الحرية والتغيير» ،من
أجل تشكيل ما وصفه بـ «حكومة كفاءات مستقلة» ،مجددا ً التمسك باتفاقية جوبا للسالم ،واستيعاب جيوش
الحركات المسلحة في جيش قومي موحد.

(داالتي ونهرا)

نقاط على الحروف
من تدخل ال�سيا�سة في الق�ضاء
�إلى تدخل الق�ضاء في ال�سيا�سة
ناصر قنديل
 ف��ي ب��داي��ة التسعينات ط��رح ب�ع��ض السياسيينس��ؤاالً عنوانه ،هل أن أول��وي��ة الملف األمني المتمثل
بسحب األس�ل�ح��ة وح��ل الميليشيات وإع���ادة توحيد
الجيش ،سيفتح الشهية الدولية نحو اعتبار الجيش
حصان الرهان السياسي األول ،بحيث ننام ونصحو
ع�ل��ى ت�ع��اظ��م دور ال�م��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ،ونستعيد
صورة الرؤساء الذين يلبسون البزة العسكرية ،وعلى
رغم تجاهل الكثير من السياسيين لهذه المعادلة ،تقول
وقائع ثالثة عقود لما بعد اتفاق الطائف إن العسكر
تصدروا الواجهة السياسية ،فما كادت مفاعيل توحيد
الجيش وحل الميليشيات تكتمل ،حتى صار الرئيس
ال �م��دن��ي ال �ي��اس ال� �ه ��راوي آخ ��ر ال ��رؤس ��اء اآلت �ي��ن من
المجتمع السياسي ،وصار الذين تناوبوا قبل الطائف
وبعده على منصب قائد الجيش يدخلون إلى قصر بعبدا
كرؤساء للجمهورية ،ويبدو اليوم أن األميركيين الذي
يعاقبون لبنان بعقوبات جماعية يؤكدون بما ال يقبل
التأويل عزمهم على مواصلة االستثمار على عالقتهم
بالجيش ،لكنهم يضعون لهذا االستثمار سقفا ً أمنيا ً ال
سياسياً ،ويتراجع السقف السياسي الذي كانت عليه
الحال في السابق ،فالعنوان السياسي الرئيسي في
زمن المواجهة األميركية مع المقاومة ال يتخذ عنوان
الرهان على المواجهة العسكرية واألمنية ،فاألميركي
يسلم ،كما ق��ال الكثير م��ن المسؤولين األميركيين
ص��راح��ة ،ب��أن تعريض الجيش لمخاطر ال��زج ب��ه في
مواجهة مع المقاومة ،يفوق ق��درة الجيش وقابليته
لالستجابة ،والحفاظ على تماسكه.
 في السياسة طور األميركيون مقاربتهم منذ 17تشرين األول  ،2019واع�ت�ب��روا أن ع�ن��وان مكافحة
ال �ف �س��اد ه��و األن �س��ب ل�ت�ق��دم األج��ن��دة األم �ي��رك �ي��ة في
مواجهة ال�م�ق��اوم��ة ،على رغ��م القناعة األميركية بال
جدوى تجاوز اتهام المقاومة بالفساد من الشعار إلى
التفاصيل بتقديم أي واقعة مكتملة تؤكد هذا االتهام،
بينما يمكن ،كما أكد كثير من المسؤولين األميركيين
إلحاق األذى بحلفاء المقاومة تحت هذا العنوان ،ولو
اقتضى األم��ر إصابة عدد من حلفاء واشنطن ،الذين
أظهروا بنظر واشنطن تخاذالً في خوض المواجهة
م��ع ال �م �ق��اوم��ة ب��داع��ي ال �ح��رص ع�ل��ى ال�س�ل��م األهلي،
وخ��رج��ت دراس � ��ات وت �ح �ل �ي�لات ت �ت �ح��دث ع��ن تجديد
ال�ط�ب�ق��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ،ب��إن �ش��اء م �ئ��ات وآالف منظمات
المجتمع المدني في مناخ  17تشرين والدفع بها إلى
الواجهة السياسية ،وجاءت العقوبات األميركية على
سياسيين ورج��ال أعمال لبنانيين تؤكد هذا المنحى،
لكن دفع المعركة تحت عنوان الفساد لتجديد الطبقة
ال�س�ي��اس�ي��ة ،وب�ط��ري�ق��ة م�س�ت�ه��دف��ة ل�ح�ل�ف��اء المقاومة
وت�ق�ل�ي��ص ح�ض��وره��م ال�س�ي��اس��ي ،ت�س�ت��دع��ي إنهاض
صف أمامي وخلفي في المستوى القضائي ،يعيد إلى
الواجهة ال�س��ؤال ال��ذي ط��رح ف��ي التسعينات بطريقة
ج��دي��دة ،ه��ل نحن أم��ام زم��ن فتح الشهية األميركية
ومحاكاة الشهيات المحلية ،وعلى أعتاب االستحقاق
الرئاسي ،لنشهد مرشحين رئاسيين من القضاة ،لكن
بدالً من شعار الجيش هو الحل ،يتقدم شعار القضاء
هو الحل؟
(التتمة ص)4

á°SÉ«°S / øWƒdG

2021 w�U��« s�dA� 26 Ø WFL'« Ø …dA� W��U��« WM��«
Thirteenth year /Friday / 26 November 2021

áªq L äÉjóëJ ...zá«∏«FGô°SE’G{ ájÉYôdGh áeÉæªdG QGƒM
¨ÍËuM�« ‚UH�ô« vK� Èd�√ UHK� ‰U�œ≈ q�√ s� Êb�U� vK� jGCK�
WIKF�� UNK� W�Q�L�« ÒÊ√ bI�F� p�c� ¨WIDML�« s�Q� vLÒ ��Ô U??� Ë√
…b�b� W�—UI� qL�� t??�≈ Î UI�U� t�U� U� ‰ö??� s� Êb�U� «—UO��
¨w�U��U�Ë ¨VF d�_« Ê√ r�— ¨ÍËuM�« ‚UH�ô« v�≈ …œuF�« WO�UJ�≈Ë
s� l�«d�� r??�Ë ¨Ê«d??N?� l� ÷ËUH��« ÁU��U� Êb�U� V�c� r� «–≈
«bOIF� Í√ ¨d??�¬ V�«d� ÂU??�√ ÊuJM� s�M� ¨Ê«d??�≈ vK� U�uIF�«
Æ…b�b� WOD�Ë√ ‚d�
—U�≈ w� ¨wM�d�� åwKOz«d�≈ò n�U�� Í√
Ò ÒÊ≈ ‰uI�« sJL� UM�Ë
Í√
Ò ¨vMF� Í√
Ò t� b�u� ô –« ¨Í—U����« n�U�� u� ¨W�UML�« dL�R�
¨WO�OK��« ‰Ëb??�« ÂuL�Ë s�d���« Âb���� Ê√ b�d� ¨åqOz«d�≈ò ÒÊ√
ÆjI� Ê«d�≈ WN�«uL�
¨WO�dO�_« …—«œù« c��� Ê√ Í—ËdC�« s� t�≈ ‰uI� W�U� …—uB�
oKF�� U� w� Î «b�b��Ë ¨ U�u��Ë ÎôuK� wC�H�Ô b�b� U�—UI�
¨WO�OK��« ‰Ëb�« vK� t�S� ¨—U�ô« «– w�Ë ¨w�«d�ù« ÍËuM�« nKL�U�
U�UC� w� UNF� Y�U���« WOG� ¨Ê«dN� v�≈ UNKu� —U�� s� Y���«
Ê«d�≈ Ê√ WU� ¨WI�UF�« UHKL�« W�UJ� W�«b��� ‰uK� œU��ù ¨WIDML�«
¨ÍdJ�F�«Ë w�UO��« sOOMFL�U� UNK�U�� sJL� ô Èd�� …u� X�U�
ÆÆÆ…d�F�� WIDML�« ‚«—Ë√ vI���Ë ¨ UHK� Í√
Ò qÒ ��Ô s� Ê«dN� ÊËœË

`�U���«Ë —«u��« vL�� U� ÊQA� ‰Ëb�«Ë ”UM�« tKÒ�I�� Ã«d�≈ œU��ù
l�U� «– w� dL�RL�« w� —Ëb� w��« U�UIM�«Ë ¨W�d�ú� W�bIL�
ÆW�d�_« u�� `{«Ë
`�U���« WGO o�Ë Ãd�O� ¨W�UML�« —«u??� ÒÊ√ Î U�{«Ë Ëb��Ë
WGOB�« Ác� ªåWOKOz«d�ù«ò WO�dF�« U�öF�« oOLF�Ë ¨åqOz«d�≈ò l�
w�u� r�œË ¨sOO�dO�_« —uIB�« l� WK�UJ�� dE� WN�Ë o�Ë w�Q�
l� ÍËuM�« ‚UH�ö� …œuF�« q�√ s� ÷ËUH��« i�d� ¨w�d� ? w�dO�√
ÆÊ«dN�
w�uK�« ‰U??J?�√ s??� ÎöJ� ¨WK�IL�« WK�dL�« w??� bNAM� UM� s??�
åqOz«d�≈åË «—U�ù«Ë W�œuF��«Ë s�d���« s� n�Q�� Íc�« j�UC�«

øµªj ’ iôÑc Iƒb âJÉH ¿GôjEG
»°SÉ«°ùdG ø««æ©ªdÉH É¡∏gÉéJ
ød ¿Gô¡W ¿hOh …ôµ°ù©dGh
q Jo
¥GQhCG ≈≤Ñà°Sh äÉØ∏e …Cq G πë
...Iôã©Ñe á≤£æªdG

:¿Éµ«JÉØdG »a ÉHÉÑdG πHÉb »JÉ≤«e
AÉbó°UC’G ºYód áLÉëdG ¢ùeC
q ÉH ¿ÉæÑd

∫É¨°TC’G ôjRh êPƒªf
Qôµàj
¿G Öéj …òdG
q

Z�d� s�� Æœ ˝
s�d���« nOC��� ¨WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« U�b���«Ë ·ËdE�« j�Ë
–≈ ¨W�UML�« —«u�� ·dF�Ô U� Ë√ ¨wLOK�ù« s�ú� dA� l�U��« Èb�ML�«
WO�U�uK�b�« rLI�« rÒ �√ ¨tOLEM� dE� WN�Ë s� bÒ F�Ô ¨dL�RL�« «c� ÒÊ√
s�_« aO�d� w??� dO�� qJA� r??�U??�?�Ô w??�? �«Ë ¨WOL�UF�« W??O?M?�_«Ë
Æj�Ë_« ‚dA�« WIDM� w� —«dI��ô«Ë
s�H�« —U� s� WIDML�« w�UF�Ô ¨sLO�«Ë ‚«dF�«Ë W�—u� v�≈ UO�O� s�
ÊU� UM� s� ¨WIDML�U� WOLOK�ù« ‰Ëb�« iF� UNKFA� w��« ¨q�UAL�«Ë
¨ UHKL�« b�d��Ë ‰uK��« U��u� s� Y���« ¨dL�RL�« wLEML� Î U�Ò d�
sLO�«Ë W�—u� w� ¨WI�UF�« UHKL�«Ë U�UCI�« WK�K� l� Í“«u��U�
WLEM� s� Êu���� ¨W�UML�« w� sOFL��L�« ÒÊ√ Ëb�� sJ� ¨ÊUM�� «c�Ë
Ê«uM� ÒÊ√ ¨‰uI�« sJL�Ô UM� s� ¨W�ËUIL�« —u�� ÂuL�Ë Ê«d�≈ bÒ { qL�
r�— …œU�ù w�U�� l� ¨Ê«d�≈ b{ WN�� qOJA� u� oOLF�« dL�RL�«
X��
åqOz«d�≈ò „d��� „«–Ë «c� sL{Ë ¨WIDML�« w� UH�U���«
Ó
ÆlO�D��« WKE�
t�UI�U� s� dL�RL�« ‚dH� Íc??�« ÒÊ≈ ¨‰uI�« sJL� —U??�ù« «c� w�
p�–Ë ¨U??N?�?�Ëd??�Ë —U??�? �_« ÃU??�?�ù a�D� t??�√ ¨‰e??�d??� dL�R� q��

2

*

—ËbM� —œUI�« b�� dL� ˝

d??�“Ë t??�d??�Ë t??�U??� U??� Î U? ?�? ?{«ËË Î U? �? �ô ÊU?? �
w� WOL� wK� —u??�?�b??�« q??I?M?�«Ë W??�U??F?�« ‰U??G? �_«
‰U�Ë ¨Q�dL�« —U�H�« UNO� ‰ËUM� WO�u�eHK� W�ö�≈

25% ?�« ÈÒbF�� ô r�I� ô≈ o�K� r� —U�H�ô« ÒÊ«
ËdO� Q�d� vI�� s� ‰U??�Ë ÆQ�dL�« W�U�� s�
¨WO�O�«d��ô« Èƒd�«Ë WOLOK�ô« U�u��K� WMO�—
Q�d� qOFH� …œU??�ù WO�U�√ ◊uD� W�ö� „UM�Ë
…b�b� WO�u�U� W�u� œ«b�√ ‰u� —u�L�� ËdO�
’U��« ŸUDI�« l� W�«dA�« w�«d� ËdO� Q�dL�
W�ƒd�« v??�« W??�U??{ùU??� ¨W??�Ëb??�« ‰u??√ lO� ÊËœ

¿hôcÉe øe ∫Ó≤à°S’ÉH áÄæ¡J ádÉ°SQ ≈≤∏J ¿ƒY
ó≤ædG ¥hóæ°U ™e äÉ°VhÉØªdG QÉ°ùe ™HÉJh

w� WF�—_« l�«uLK� WO�UO�uO� WO�O�«d��ô«
Ê« vK� ¨f??K?�«d??�Ë Ëd??O?�Ë —u?? «bO ÊUM��
jD�L�« cHM�Ë f�UM�� ôË T�«dL�« Ác� r�UM��
¨qOFH��« WLN� ÂÒbI��Ë

ËdO� Q�dL� wNO�u��«
vK� Êu??J?� s??� Q??�d??L?�« —U??L? �≈ …œU?? �≈ ÒÊ« Î U?�?{u??�
¡UO�_« w??� —U??�? H? �ô« t??�b??�√ U??� —U??L? �≈ »U??�? �
tK� d??�Ò b??�Ô r� Q�dL�« ÒÊ« Î «b??�R??� ¨Q�dLK� …—ËU�L�«
ÆÎULOK� ‰«e� ô tLEF�Ë

W�U� qLF�« v�« œuF� Ê« ‰UG�_« d�“Ë l�u�Ë
s� UF�«— dA� Î UO�U� UNO� qLF� w��« U�ËU��«

WM��« W�UNM� UF�«d�« œb� lH�d� Ê«Ë 16 q√
ÆWF�«— 12 v�« WO�U��«

UHO� Q??�d??� —Ëœ s?? � d?? �“u?? �« q??�? � U??�b??M? �Ë
w� Àb��� Ê« b�d� ô t??�≈ ‰U??� ËbF�« Ád�b� Íc??�«
v�« œuFO� ËdO� Q�d� ÒÊ« Î U�{u� ¨W�UO��«

oL� v??�« X�e�«d�K� Î UIKDM� ÊuJO� ÁbN� o�U�

Î «—Ëd� d�d��« o�d�Ë UO�¬ v??�«Ë w�dF�« r�UF�«

U� u�Ë ¨X�e�«d��« «c� VB� qJA� w��« W�—u��
ÊUJO�UH�« w� w�UIO� fOzd�U� Î U��d� fO��d� U�U��«

©«dN�Ë w�ô«œ®
wCI� Ê√ œU??� w��« »d��« Ê√ò vK� œÒb? �Ë
…eOL�« Ác� wL�� nO� UM�LK� „d�AL�« UMAO� vK�
r�— UNOK� ÿUH�K� ÂuO�« b�U�� UM�√Ë ¨…b�dH�«
q�I��L� W�UL{ UNO� Ê_ ¨d�U�L�«Ë U�b���«
rNDO�L� UC�√ …—Ëd{Ë ¨eOOL� ÊËœ s� sOO�UM�K�«
WIO�b�« WK�dL�« Ác� “ËU��� WO�u� …œ«—≈Ë ¨w�dF�«
s� lL� t??�√ v??�≈ XH�Ë ÆåWIDML�« UN� dÒ L� w��«
Î U�ö� w�u�d�« w�dJ�« w� sO�ËR�L�«
‰u� Î UF�A�
Ò
sOO�UM�K�« sO� wM�u�« ‚U�u�« vK� WE�U�L�« WOL�√
Æt� ÕU�M�« U�uÒ I� q� dO�u� …—Ëd{Ë
w� sO�ËR�L�«Ë U�U��« l� t�U�œU�� Ê√ sK�√Ë
W�uJ��« UN�u� ÕdA� Wd� X�U�ò ÊUJO�UH�«
Î «dOA� ¨ÊUM�� t�«u� w��« U�b���« ‰UO� WO�UM�K�«
w� bN� s� ÂuI� UL� Î U�u�U� Î U�UO�—«ò fL� t�√ v�≈
W��UF�Ë ÊUM�� w� —«dI��ô«Ë s�_« vK� WE�U�L�«
Î UFO�A�Ë ¨ÊUM�� UN� dÒ L� w��« WKzUN�« U�uFB�«
vK�Ë ÊUM�� w� —«dI��ô« vK� WE�U�L�« vK�
lL�Ô� w��« WOM�u�« «—UO��« Â«e��« w� —«dL��ô«
sO� U�öF�« e�eF� s� ÎöC� ¨ÊuO�UM�K�« UNOK�
Æår�UF�«Ë ÊUM��
ÊUJO�UH�« W�Ëœ dÒ � sO�√ w�UIO� vI��« ¨p�– bF�
ÍuC� —uC� w� wMO�Ë—U� Ëd�UO� ‰UM�œ—UJ�«
d�“Ë ¨Í—u??� ÍdM� ‰bF�« d??�“Ë w�UM�K�« b�u�«
ÊUJO�UH�« w� ÊUM�� dOH�Ë —UB� bO�Ë W�UO��«
ÆÊ“U��« b�d�
ÊUM�� Ê√ò vK� wMO�Ë—U� œÒb� ¨ŸUL��ô« ‰ö�Ë
Î «dOA� ¨å‚d??A??�« w� w�O�L�« œu�uK� w�U�√
w�dJ�« s� ’U� ÂUL��U� vE�� ÊUM�� Ê√ò v�≈
s�Ò R� Ê√ W�uJ� Í√ WO�b Ê√ò Î «b�R� ¨åw�u�d�«
Æåw�Ëb�« lL��L�« l� Î UuB� bK��« U�«e��«
ÊUM�� r�b� Î «œuN� ‰c�O� ÊUJO�UH�« Ê√ò b�√Ë
Ê√ …—Ëd??{ò vK� Î «œbA� ¨åWO�Ëb�« q�U�L�« w�
w�dF�« tDO�� l� U�öF�« qC�√ vK� ÊUM�� ÊuJ�
Æåw�Ëb�« lL��L�«Ë

Ác� w� UM�√ò w�UIO� VO�� W�uJ��« fOz— b�√
W�U��« f�√
Ò w� ÊUM�� UN� dÒ L� w��« W�FB�« U�Ë_«
vK� Î UuB� bFB�« q� vK� ¡U�b_« r�œ v�≈
ÆåWO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« bFB�«
U�U��« ¨f??�√ t�K�UI� ‰ö??� ¡U??� w�UIO� Âö??�
bF�Ë Æt�KzU� œ«d�√ tI�«d� ¨ÊUJO�UH�« w� fO��d�
fOzd�« U�U��« q�I��« ¨WOL�d�« ‰U�I��ô« r�«d�
nB� dL��« …uK� tF� bI�Ë t��J� w� w�UIO�
ÆW�U�
U�U��« wMKLÒ � bI�ò w�UIO� ‰U� ¨…—U�e�« W�UN� w�Ë
tH�UF�Ë sOO�UM�K�« v�≈ …dO�J�« t���� fO��d�
¨UN�uAOF� w��« W�OBF�« ·ËdE�« Ác� w� rNF�
“ËU�� vK� ÊË—œU??� sOO�UM�K�« ÊQ� t�I� Î «œb��
Íc�« —Ëb??�« —«dL��« WOL�√ vK� Î «œbA�Ë WM�L�«
¨w�dF�« rNDO�� l� rNK�UH�Ë ÊuO�UM�K�« t� ÂuI�
t��«b� b�√Ë Æ…œ«d� «–Ë Î U�œU�— Î «bK� ÊUM�� wI�� U�
WO�Ëb�« q�U�L�« q??� w??� Áb??N??� q??� ‰c�O� t??�√
w��« W�FB�« WK�dL�« —u�� vK� ÊUM�� …b�U�L�
rFM� wJ�Ë ¨tO�≈ —«dI��ô«Ë Âö��« …œU�≈Ë UNAOF�
Æår�dJ�« gOF�U� ÊuO�UM�K�«
W�Ò UF�« ŸU??{Ë_« Y���« ‰ËUM� p�c�ò ·U??{√
ÊU�Ë ¨UNO� qB�� w��« «—uD��«Ë WIDML�« w�
WO�ö�ù« U�öF�« qOFH� WOL�√ vK� ‰œU��� bO�Q�
U�U��«ò ÊQL� t??�√ v??�≈ Î «dOA� ¨åWO�O�L�« –
rN�OI��« s�c�« w�u�d�« w�dJ�« w� sO�ËR�L�«Ë
U�UI��«Ë «—UC�K� vI�K� vI�O� ÊUM�� Ê√
tO� w�O�L�«Ë w�ö�ù« g�UF��« Ê√Ë ¨…œÒbF�L�«
¨«uL��« WHzU� Í√ v�≈ ¨ÊuO�UM�K�« ’d�� Èd�� WLO�
r�— ¨…—œU� UN�√ X���√ UN�_ U�e�eF�Ë UN��UL� vK�
¨Y�b��«Ë r�bI�« t��—U� w� ÊUM�� t� ÷dÒ F� U�
XCN� w��« WOI�«u��« mOB�« ÃU��≈ …œU??�≈ vK�
X�U� WLOI�« Ác�Ë ÆUN� wM
Ó �Ô w��« «u�J�« s� ÊUM�K�
œu�u�« t� ÷dÒ F� U� W��UFL� t� Èc��Ô� Î U�–uL�
Ò s� w�O�L�«
ÆåWO�dF�« ‰Ëb�« s� œb� w� UC�

©«dN�Ë w�ô«œ®
tM� lK�«Ë w�UA�« …œUF� ¡«—“u�« fK�� fOz—
Æw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM l� U{ËUHL�« —U�� vK�
WOMI��« U{ËUHL�« Ê√ ¨w�UA�« b�√ ¡UIK�« d�≈
UMK�œËò Î U��dI� XN��« w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM l�
W�bIM�« U�UO��« vK� U{ËUHL�« WK�d� w�
o�d� l� Î U�Òb� U{ËUHL�U� √b�� w� W�œUB��ô«Ë
ÆåÎU��d� ÊUM�� —Ëe� Ê√ q�Q� Íc�« ‚ËbMB�«
sL{ t�UHK� vK� qLF� d�“Ë q�ò Ê√ v�≈ XH�Ë
W�uJ��« WD� s� Êö�ù« rÒ �� Ê√ vK� tUB��«
fK�� œUIF�« VKD��ò UN�√ Î «d��F� ¨åUN�UL��« —u�
w� tK�√ s� »d??�√Ë ÆåUNOK� WI�«uLK� ¡«—“u???�«
¡U�ƒd�«ò Ê√ ÁœUI��« Î U�b�� ¨åÎU��d� lL���ò Ê√
Æåp�– q�√ s� ÊuKLF� W�ö��«
WOK�«b�« d�“Ë l� W�—uNL��« fOz— ÷d�Ë
W�Ò UF�« ŸU{Ë_« ¨Íu�u� ÂU�� w{UI�« U�bK��«Ë
v�≈ WÎ �U{≈ ¨WM�«d�« «—uD��« ¡u{ w� œö��« w�
WF�U��« U�d�bL�«Ë …—«“u�« qL�Ë WOM�_« ÊËRA�«
ÆUN�
»_« WO�uD�_« WF�U��« fOz— Êu� q�I��«Ë
fOzd�« VzU�Ë ÂUF�« sO�_« tI�«d� aK� ‰UAO�
ULÒK� s�cK�« ‚u�F� œU�“ »_« W??�—«œù« ÊËRAK�
bO� WO�U�� —uC�� …u??�œ W�—uNL��« fOz—
Æq�IL�« ‰Ë_« Êu�U� 15 w� ¡UF�—_« Âu� œöOL�«

f�√ «b�F� w� w�UA�« tzUI� ‰ö� Êu�
·u�Ë ÊËd�U� q�u�UL�≈ w��dH�« fOzd�« b�√
WOL�√ ¡ö�≈ò vK� Î «œÒbA� ¨ÊUM�� V�U� v�≈ Áœö�
tM�√Ë t�öI��«Ë bK��« «c??� —«d??I??�??�ô Èu??B??�
Æåt�œUO�Ë
fOz— v�≈ W�MN� W�U�— w� ÊËd�U� dÒ�� –≈Ë
Èd�c�« w� s� Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��«
‚dG� w��« W�“_«ò s� tIK� s� ¨‰öI��ö� 78?�«
W�uJ� qOJA�ò Ê√ v�≈ XH� ¨åÎUO�U� ÊUM�� UNO�
¨W??�“_« s??� ÃËd�K� W??O??�Ë√ WK�d� ÊU??� …b??�b??�
X�e��« w��« U�öù« ¨rJL�b� ¨e�M�Ô Ê√ UNOK�Ë
UN�—Ë oKD�Ô Ê√ V��Ë ¨WO�UM�K�« UDK��« UN�
ÆåÈuBI�« W�d��U�
dNE�Ô …dO�_« WÒOHMF�« UD�L�«ò Ê√ È√—Ë
WK«uL� WD��dL�« d�U�L�« r�� Õu??{u??�
w��« U�b���« ÁU�� WOL�d�« UDK��« qÒ ? �
ÊUM�� ¡U�d� lOL�ò Ê√ v�≈ Î U��ô ¨åÊUM�� UNN�«u�
r�bI�� ÊËe�U� w�Ëb�« lL��L�« w� sOOIOI��«
W�u� «¡«d???�≈ ÊËœ s� sJ�Ë ÆrJ� …b�U�� Í√
·bN� sOO�UM�K�« sO�ËR�L�« q�� s� W�—Ëd{
t��e� WH�UC� vA�� ÊUM�� ÊS� ¨WI��« …œUF��«
t�b�U�� w� V�d� U��d� ÊQ� Î ULK� ¨WOLOK�ù«
ÆåUNM� ÃËd��« vK�
VzU� ¨«b�F� dB� w� Êu� vI��« t�UA� w�Ë

:ƒµ°Sƒe ¬JQÉjR èFÉàf ≈∏Y …ôq H ™∏WCG Ö«ÑMƒH
ø«æK’G ∫ó©dG ôjRƒd á«FÉ°†ØdG Qƒ°üdG º∏q °SCÉ°S

ÆW�—u�Ë ÊUM�� W�KB� w� VB�
Ò

U�� Q�dL�« …—«œ≈ Ã«—œ√ w� ÒÊ« d�“u�« nA�

iHM� X�u�« ÊU� b�Ë WLzUM�« WOKO�Q��« Z�«d��«
Íc�« Q�dL�« —Ëœ qOFH�� ÂeK� UL� ÂUOI�«Ë —U�G�«
s� dO�J� Õd�Ë ¨w�UM�K�« œUB��ö� WF�«— qJA�
rÒ �« s� ËdO� Q�d� qF�� w��« WOMH�« qOUH��«
¨Á—bN� UM�b� X�Ë ô t�«Ë ¨j�u�L�« d���« T�«d�
WOMH�« U�«—b�« W�d� v�« …œuFK� X�u�« ÊU�Ë
ÆUN�UB� w� —u�ô« l{ËË
¨W�uO��U� ZC� Íc�« nI�L�« d�“u�« «c� q��
s�c�« sOO�UM�K�« t�U��√ s� b�bF�« sO� bO�u�« fO�
WBU�L�« s??J?�Ë ¨r??N?M?�Ë W??�b??� w??� Êu??�?�d??�
ÆWO�ËR�L�« rNO�u� ÊËœ ‰u�� WO�UO��«
“UHK��« W�U� vK� t�b�U� d�“Ë s� Àb��√ U�√Ë
t�O�u{u� tO� wM�H�Ë ¨WOB�� W�dF� ÊËœ
œu�Ë vML�� r�Ë ¨t�U�Ëd� w� ’ö�ù« …d��Ë
ÆWO�ËR�L�« …b� w� t�U��√ s� d��
w� sO��dL�« s� œb� nO�u� s� q�� UL�Ë
ÂuO�« ÆÆÆrF� Õu{Ë qJ� ‰U� w�Ëb�« ËdO� —UD�
91 nO�u� vK� XF�Ë b??�Ë ¨WM� 50 q�� fO�
Ê«dOD�« …—«œ≈ W�KBL� …d�U� s�U�√ w� Î UH�u�
v�« 75% W��M� d�«u� s� uJA� w��« w�bL�«

XF�—Ë ¨W�u��« W�öL�« w� 65% —uG� V�U�
Î U�u�b� ¨ UMOOF��« —«d�ù ¡«—“u�« fK�� v�« p�–
ÆÆÆw�bL�« Ê«dOD�« W�ö� f�UN�
ÍËb�u�« w�ö�ù« ¡UIK�« fOz—*
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لقاء الأحزاب دان القرار الأو�سترالي بحق حزب اهلل:
محاولة مرفو�ضة لإخ�ضاع لبنان لل�سيا�سات الأميركية الجائرة
استنكر لقاء األحزاب والقوى والشخصيات
الوطنية اللبنانية في بيان «ق��رار الحكومة
األوس��ت��رال��ي��ة ب��اع��ت��ب��ار ح���زب ال��ل��ه منظمة
إرهابية» ،ورأى أن «هذا القرار يأتي انصياعا ً
لإلمالءات األميركية على الدول الخاضعة لها،
ضمن سياسة استهداف حركات المقاومة في
العالم ،خصوصا ً تلك التي تواجه الهيمنة
والمشاريع األميركية والصهيونية».
ولفت إلى أن «اعتماد الواليات المتحدة
األميركية الئحة خاصة بتصنيف المنظمات
اإلرهابية ،يأتي في سياق ضرب مقومات القوة
والمقاومة لدى الشعوب لتسهيل السيطرة
على ق��رارات��ه��ا وث��روات��ه��ا ،خ��دم� ًة لمشاريع
هيمنتها واستعمارها للدول والشعوب الح ّرة
في العالم أجمع».
وإذ أك��د اللقاء أن «ح��زب الله هو حركة
مقاومة مشروعة دحرت االحتالل الصهيوني
عن أرضنا وأذلت جيشه وحطمت جبروته»،
اعتبر أن «ق��رار السلطات األوسترالية هو
بمثابة م��ش��ارك��ة ف��ي م��ش��اري��ع االستعمار
األميركية ،ونسفا ً لمبادئ الحرية والسيادة
وحق الشعوب في الدفاع عن أرضها ،الحق
الذي كفلته المواثيق الدولية وشرعة حقوق
اإلنسان ،األمر الذي يضع أوستراليا في خانة
المحتلين والمستعمرين ويجعلها ع��دوة
للشعوب الح ّرة».
ورأى ان «ه��ذا ال��ق��رار ال��ظ��ال��م ،مشاركة
مرفوضة ومدانة في محاولة للضغط على
لبنان وشعبه للخضوع للسياسات األميركية

لقاء األحزاب في طرابلس
الجائرة والمعادية ،مع التأكيد أن هذا القرار
وغ��ي��ره ،ل��ن ي��ؤ ّث��روا على عزيمة وشجاعة
الشعب اللبناني المقاوم ،وفي طليعته حزب
ال��ل��ه ،ال��ذي حقق للبنان ان��ت��ص��ارات كبرى
على أعداء األ ّمة في لبنان وسورية ومختلف
ساحات المواجهة في المنطقة».
من جهته ،رأى لقاء األحزاب والقوى الوطنية
في طرابلس في بيان ،إثر اجتماعه األسبوعي
في مق ّر الحزب السوري القومي االجتماعي ،أن
«الذكرى  78لعيد االستقالل ،جاءت في وقت
يعاني فيه اللبنانيون األم� ّري��ن محاصرين
بين مطرقة الحصار االقتصادي والضغوط

الخارجية لإلمبريالية األميركية وحلفائها،
وسندان حصار نظام الفساد والنهب العام».
واستهجن اللقاء «م��ق��ارب��ات الحكومة
اللبنانية واهتمامها باالنصياع لرغبات
أنظمة الهيمنة الدولية واإلقليمية ،وتهميشها
للملفات األساسية ضاربة ع��رض الحائط
حاجات المواطنين لألمن الغذائي والصحي
في ظ � ّل ارت��ف��اع ال���دوالر وتفلّت األس��ع��ار من
المواد األساسية من محروقات وأدوية ومواد
غذائية» ،مطالبا ً الحكومة بأن «تبدأ باتخاذ
الخطوات العملية الصحيحة للتخفيف من
حدة الحصار وكسره».

وأك��د أن «االستقالل الحقيقي هو بالتح ّرر
من الهيمنة والتبعية ،ويتم ذلك بـ :أوالً ،بفتح
الحدود مع سورية وهي المنفذ الوحيد مع الدول
العربيةواألجنبيةلتصديرالبضائعوالمنتجات
اللبنانية ال��زراع��ي��ة والصناعية واستيراد
المواد األساسية من سورية والجوار العربي.
ثانياً ،عوضا ً عن الخضوع إلمالءات السفارات
الغربية والرجعية العربية ،المتح ّكمة بلقمة
عيشنا ،يتوجب السعي الفوري للتح ّرر من
هذه الهيمنة والتوجه شرقا ً إلى مصادر بديلة
ُتنعش االقتصاد اللبناني وتخ ّفف العبء عن
كاهل المواطن اللبناني الذي أصبح تحت خط
الفقر بدرجات كبيرة ،ما أجبر البعض ،لألسف،
على المخاطرة هجر ًة عبر البحر كما حدث في
طرابلس أخيراً ،حيث كادت عائالت برمتها تلقى
حتفها في سعيها للرزق ولقمة العيش».
وأب���دى اللقاء عزمه على المشاركة في
االستحقاق اإلنتخابي المقبل ،معتبرا ً أن
«ال��زي��ارات المتك ّررة للسفيرة األميركية إلى
مدينة طرابلس تحت عناوين ثقافية وتنموية،
هي بالحقيقة والفعل ذات أهداف انتخابية،
كما عبّرت عنها بلقاءاتها المتعدّدة مع أفراد
ومجموعات طرابلسية ،ما يدعو إلى إدانة هذا
التدخل السافر بالشؤون الداخلية اللبنانية».
ولم يستغرب «الموقف المدان لالستعمار
البريطاني الذي أعلن تصنيف حركة حماس
تنظيما ً إرهابياً ،فبريطانيا هي األس��اس في
اغتصاب فلسطين وغرس الكيان الصهيوني
في قلب األ ّمة».

الق�صيفي �أعلن «الئحة الوحدة النقابية»:
ن�صبو لإعادة االعتبار لمهنتنا
عقد نقيب مح ّرري الصحافة اللبنانية
ج��وزف القصيفي بصفته رئيسا ً لـ»الئحة
الوحدة النقابية» مؤتمرا ً صحافيا ً أمس في
دار النقابة بالحازمية ،يحيط به أعضاء
الالئحة استهله ب��ال��وق��وف دقيقة صمت
لراحة أنفس الصحافيين الراحلين ،وقال
«سأتلو البيان كمرشح ورئيس لالئحة ،أما
بوصفي نقيبا ً للمح ّررين فإني أناشد الزمالء
المرشحين إل��ى عضوية مجلس النقابة،
أن يعلنوا ترشيحاتهم من داره��ا ،فهي دار
جميع الصحافيين واإلعالميين».
وت�لا القصيفي بياناً ،استهله بالقول
«فيما يم ّر بلدنا في أس��وأ أح��وال سياسية
واقتصادية ومعيشية يشهدها منذ نشأته،
وعمالً بالمبادئ الديمقراطية التي يقوم
عليها ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي ،اج��ت��م��ع ال��زم�لاء
والزميالت الموقعون على هذا البيان وق ّرروا
�وح��دي��ن خ��وض انتخابات
مجتمعين وم� َّ
نقابة مح ّرري الصحافة اللبنانية المق ّررة
في األول من كانون األول المقبل بالئحة
مكتملة هي «الئحة الوحدة النقابية» تأخذ
على عاتقها ما يلي:
أوالً :االلتزام بالدفاع عن حرية الصحافة
واإلعالم والتشديد على االحتكام إلى قانون
المطبوعات.
ثانياً :العمل على ال��وص��ول إل��ى إق��رار
الموحد الجديد لإلعالم الذي كان
القانون
َّ
لمجلس النقابة السابق دور في صوغه
والذي يع ّزز دور ومسؤولية نقابة المح ّررين
في تنظيم وتطوير مهنة اإلعالم والصحافة.
ثالثاً :متابعة العمل الحثيث مع مجلس
النواب وصندوق الضمان االجتماعي ووزارة
المالية م��ن أج��ل إق���رار م��ش��روع انتساب
أعضاء الجدول النقابي غير المضمونين
إل���ى ص��ن��دوق ال��ض��م��ان واالس��ت��ف��ادة من
تقديماته في ف��رع المرض واألم��وم��ة .وقد
خطا هذا المشروع خطوات مه ّمة نحو اإلقرار
بعد إنجازه في لجنة اإلع�لام واالتصاالت
النيابية.
راب��ع��اً :العمل على تحديث القوانين
اإلعالمية وعصرنتها بما يؤدي إلى إيجاد
س��وق إعالمي منتج ومستقطب للطاقات
والكفاءات يكون مرتكزا ً إلعالم وطني له الدور

القصيفي وعدد من أعضاء الالئحة خالل المؤتمر الصحافي أمس
المؤ ّثر في بناء دولة المواطنة والمؤسسات
والدفع نحو التنمية المستدامة.
خامساً :تأكيد إب��ق��اء ال��ج��دول النقابي
مفتوحا ً أم��ام انضمام سائر العاملين في
اإلعالم االلكتروني والمرئي والمسموع لكي
تصبح نقابة المح ّررين اإلطار الجامع لكل
العاملين في قطاعات اإلعالم.
ّ
الحق
سادساً :العمل على وضع قانون
في الوصول إلى المعلومات موضع التنفيذ،
وإقرانه بالمراسيم التطبيقية ،لتعزيز دور
الصحافة االستقصائية.
س��اب��ع��اً :ال��ع��م��ل م��ع وزارة ال��ت��رب��ي��ة
والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة
م��ن أج���ل ت��ح��دي��ث م��ن��اه��ج ك��ل��ي��ة اإلع�ل�ام
ّ
التخصص اإلع�لام��ي ،بما يع ّزز
باعتماد
المهنة ويطورها ويتيح زيادة فرص العمل
وتنويعها أمام الخريجين.
ثامناً :تمتين أواص���ر التواصل الدائم
بين أعضاء األس��رة النقابية ،وتحصينها
بحوافز اجتماعية ،وتنظيم دورات تدريبية،
وأحياء نشاطات ثقافية وفنية ،والعمل على
تجذير حضورها الوطني والمهني في كل
المجاالت.
تاسعاً :تمتين العالقات مع ك ّل نقابات
المهن ال��ح� ّرة والنقابات المعنية بقطاع
اإلعالم واالتحاد الع ّمالي العام وسائر هيئات
المجتمع المدني المنتخبة والفاعلة والعمل

المشترك للسعي للوصول إلى تأمين خروج
لبنان من أزماته الراهنة وتطوير أنظمته بما
يحقق الحرية والعدالة والتنمية المستدامة
والرفاه لجميع اللبنانيين».
أضاف «على هذه األسس ت ّم التوافق على
خوض االنتخابات النقابية وتشكيل الالئحة
التي تض ّم الزمالء :جوزف القصيفي ،صالح
تقي الدين ،نافذ قواص ،جورج شاهين ،علي
يوسف ،واص��ف عواضة ،سكارليت حداد،
يُمنى شكر غريب ،وليد عبود ،هنادي السمره،
جورج بكاسين وغسان ريفي .إننا إذ نع ّول
على دعمكم لنا آملين أن نتمكن من تحقيق ما
نصبو إليه من تطوير للعمل النقابي واعادة
االعتبار لمهنتنا».
وردا ً على أسئلة الصحافيين ،قال
القصيفي «ح ّقق مجلس النقابة إنجازات
ع�دّة على الرغم من التحديات والصعاب
التي واجهت لبنان خالل سنتين ونيّف،
س��ي��اس��ي��ة ك��ان��ت أم ص��ح��ي��ة ومعيشية
واقتصادية ،وأمين صندوق النقابة األستاذ
علي يوسف الذي شارك في هذه اإلنجازات
ب��ص��ورة آساسية سيقدم لمحة موجزة،
م��ع ال��ع��ل��م أن��ه ي��وم  29ت��ش��ري��ن الثاني
الجاري سنعقد جمعية عمومية بمن حضر
لتالوة البيانين اإلداري والمالي حول كل
الموضوعات».
ثم قدم الزميل يوسف لمحة موجزة ع ّما

حققه مجلس النقابة الحالي في المجال
القانوني ،فقال «علينا األخ��ذ في االعتبار
الظروف الصعبة التي م ّر ويم ّر بها لبنان
وانهيار المؤسسات ،بما فيها المؤسسات
اإلعالمية التي أقفل العديد منها ،وهناك
مؤسسات انتقلت من اإلع�لام الورقي إلى
اإلع�لام اإللكتروني .نحن ،كما في العالم
كله ،ف��ي مرحلة إع��ادة بناء لهذا القطاع
بالكامل .وقطاع اإلعالم بحاجة إلى الكثير
من القوانين .اإلعالم اإللكتروني ،يعمل من
دون قوانين ،كما هو حال اإلع�لام المرئي.
موحد لإلعالم يجب
نحن نعمل على قانون
َّ
أن يشمل كل اإلع�لام في لبنان وفق رؤية
واضحة».
أضاف «نحن نقابة مهنية معنية بوضع
رؤية لإلعالم من أجل لبنان المستقبل .نعم
هناك ورش��ة قانونية ،ب��دأت العمل ونحن
نساهم فيها من خالل قانونين موجودين
الموحد
في مجلس النواب .قانون اإلع�لام
َّ
ال��ع��ام وق��ان��ون نقابة م��ح � ّرري الصحافة
لكي تضم النقابة كل العاملين في القطاع
اإلعالمي ،باإلضافة إلى قانون انتساب غير
المنتسبين إلى صندوق الضمان االجتماعي
من الزمالء المسجلين في الجدول النقابي.
هذه الورشة القانونية ضرورية إلعادة بناء
القطاع اإلعالمي».
وخ��ت��م «ن��ح��ن نعمل بجدية للوصول
إلى ما نتمناه .نحن في مرحلة إعادة بناء
القطاع والتشريع مرحلة أساسية فيه».
وفي ختام المؤتمر ،جدّد أمين سر النقابة
جورج شاهين دعوة الزمالء للمشاركة في
الجمعية العمومية االثنين المقبل والتي
س ُتعقد بمن حضر لتالوة البيانين اإلداري
والمالي.
وف��ي اإلط��ار نفسه ،أُعلنت أم��س الئحة
«ص��ح��اف��ي��ون لنقابة ح���� ّرة» وه���ي تض ّم
الزميالت وال��زم�لاء :مارلين خليفة ،ريما
خداج ،خليل فليحان ،داود رمال ،صفاء قره
أحمد ،محمد الضيقة ،جاندارك أبي ياغي
وقاسم متيرك.
ودع���ت إل��ى مؤتمر صحافي ف��ي ن��ادي
الصحافة الساعة  11قبل ظهر االثنين
المقبل.

لقاء عبر «زوم» بذكرى ت�أ�سي�س دار الندوة:
لبناء دولة مدنية ديمقراطية وتح�صين ا�ستقاللها
أقيمت ندوة في الذكرى الـ 78لالستقالل
والذكرى  33لتأسيس «دار الندوة» عبر
تطبيق «زوم» بعنوان «دار الندوة وثقافة
االستقالل» ،تحدث فيها رئيس مجلس إدارة
الدار الوزير السابق بشارة مرهج ،األمين
العام للحركة الثقافية  -انطلياس الدكتور
أنطوان سيف ،حمدين صباحي من القاهرة،
رئ��ي��س «مؤسسة محمد ع��اب��د الجابري
الثقافية» المحامي خالد السفياني  -الدار
البيضاء ،المغرب ورئيس «ن��دوة العمل
الوطني»  -بيروت الدكتور وجيه فانوس
وشاركت فيها شخصيات سياسية وثقافية
واجتماعية من لبنان والعالم العربي.
وأل��ق��ى مرهج كلمة افتتاحية ،اعتبر
فيها ،أن «االستقالل في حاجة إلى رعاية
وحماية وتضحية كي يضرب ج��ذوره في
األرض ويتحول إلى قلعة حصينة تقوى
على الحصانة المفتعلة ،والفتنة المتنقلة.
حصن ال��ق��رار الوطني المستقل
قلعة ُت ّ
وتدافع عن الحرية والمسؤولية والكفاية،
وتتصدى لالحتكار واالستغالل والفساد»،
م��ش�دّدا ً على أن «اللبناني لم يتح ّرر من
االستعمار واستبداده ليقبل بالتسلّط على
يد من تسلم السلطات من األجنبي فتمثل
به وقلّده وب � ّزه في بعض األحيان عندما
أطلق العنان لغرائزه وأطماعه وأستغل
كل نقيصة في مجتمعه وتاريخه لترسيخ
نفوذه على حساب االستقالل ولقمة عيش
المواطن ودواء المسنّ ومقعد المدرسة
وحليب الطفل».
وأض���اف «ع��ق��د اللبناني اآلم���ال على

االنتفاضة المباركة التي انبثقت في تشرين
عام  2019من قلب المعاناة الشعبية ،وردا ً
على تسلط الطبقة الحاكمة وفقرها الروحي
ونهمها المادي ،فانخرط فيها حتى تح ّولت
إلى حركة جارفة تسعى إلى وقف االنهيار
وإص�ل�اح األوض����اع ومحاسبة لصوص
الهيكل وحراسه الذين ائتمنوا على المال
العام فنهبوه( ،)...لقد استخدمت القوى
المستفيدة من الواقع الراهن كل ما لديها من
أسلحة قمعية ومذهبية وإعالمية إلضعاف
االنتفاضة وتفكيكها إلى مجموعات تختلف
في تشخيص وتحديد األولويات».
ورأى أن «الفساد ال��ذي استوطن عقل
التحالف الحاكم فهو في طليعة العوامل
ال��ت��ي ت��ه �دّد االس��ت��ق�لال وقيمه السامية،
ولذلك فإن محاربة الفساد اليوم تعني أوال ً
استعادة لألموال المنهوبة والمه ّربة مثلما
هي استعادة للكرامة الوطنية ،وال سيما
االستقالل الذي يعني حق الشعب في وطن
ح ّر مستق ّل ودولة فاعلة خاضعة للقانون
والمحاسبة».
واع��ت��ب��ر أن���ه «ح����ان ال���وق���ت للفئات
الشعبية والطبقات المتوسطة الدخل
والتجمعات الديمقراطية والقوى التقدمية
والشخصيات النزيهة أن تتقدم الصفوف
وتمأل الفراغ وتتصدى للفاسدين ،وتعيد
بناء الدولة على أسس ديمقراطية عصرية
يتساوى فيها اللبنانيون نسا ًء ورجاال ً في
الحقوق والواجبات .دولة مدنية ال مكان
فيها للطائفية والمحاصصة والمذهبية».
من جهته ،أش��ار سيف إلى أن «لبنان

ف��ي وض��ع صعب منذ عامين ل��م تشهده
دول��ة منذ  ،»1860وق��ال «نحن في فترة
استقالل ،وعندنا مرحلة نضال مشترك،
ونحن وزم�لاؤن��ا في «دار ال��ن��دوة» نوجه
لهم التحية في هذه الذكرى وكثرة المنابر
الثقافية دليل خير وعافية ،فالتعددية هي
غنى ورأسمال ثقافي بيدنا».
وتاله مؤسس «تيار الكرامة» في مصر
صباحي ال��ذي وجه «تحية من مصر إلى
شعب لبنان و»دار ال��ن��دوة» ال��ذي نحبه
ون��ق��دره ون��ع��رف ق���دره» .وق��ال أُدرك أن
استقالل لبنان أكثر عسرا ً من أي قطر عربي
آخر إذ أن لبنان بطبعه وتكوينه وتنوعه
ّ
محط أن��ظ��ار ق��وى ع��دي��دة كثير منها
ه��و
ّ
يوظف لبنان أو بعض مكوناته
يريد أن
لمصلحته ،ما أملنا فيه دائما ً وسعينا من
أجله هو أن يستق ّل لبنان لكننا ندرك أن كل
استقالل يحتاج إلى وحدة وطنية».
وقال السفياني «عندما اقترح علي أخي
العزيز والمناضل الكبير األخ معن ّ
بشور
االشتراك في هذه الندوة رجع بي العمر إلى
زمن بعيد إلى نهاية السبعينات وبداية
الثمانينات ،إلى هذا الزمن ال��ذي كنا في
أسسنا «منتدى الفكر والحوار»
المغرب قد ّ
وهذا المنتدى وضع هدفا ً له العمل على لقاء
أقطاب وزعامات العمل الوطني والقومي
على المدى العربي».
ورأى أن «دار الندوة كانت دائما ً من
الفضاءات التي تبحث عن سبل استقالل
لبنان الحقيقي».
أ ّما فانوس فأوضح أن «اسم «دار الندوة»

عرب ،ممعنة
ينبثق من عمق أصالة ثقافية
ٍ
في وعي عراقتها الحضارية وسامية في
دالالتها المجتمعية ،وغنية في احترامها
للشراكة مع اآلخ��ر واالع��ت��راف بحقه في
إبداء الرأي الفردي ،واحترام فاعليته في
توجيه صناعة القرار الجمعي».
وذ ّكر بأن «من «دار الندوة» انطلقت عام
 ،1990فكرة «مخيمات الشباب القومي
العربي» وق��د تجاوز ع��دده��ا ،حتى اآلن،
 32مخيماً ،وانطلق منها أيضا ً عام ،1992
«المنتدى القومي العربي» ،وم��ن رحاب
قاعتها ،كانت نشاطات وندوات وفعاليات
م��ت��ع��ددة ومتكاثرة ومتنامية ،لهيئات
متصلة بالهم الفلسطيني القومي العربي،
وكذلك بالمؤسسات العاملة بإخالص في
سبيل القضية ،وال يمكن التغافل ،على
اإلطالق ،أنه من مكاتب «دار الندوة» جرى
عام  ،2002التحضير الوطني العروبي،
النطالق «الحملة األهلية لنصرة فلسطين
وقضايا األ ّمة».
ثم تحدث المحامي عمر زين ،والدكاترة:
محمد حسب الرسول (السودان) ،ساسين
عساف ،زياد حافظ ،بسام الهاشم ،هاني
سليمان والنقيب أمين صالح.
مؤسسي ال��دار معن
وختم اللقاء أحد
ّ
بشور فشكر المتحدثين والمشاركين ،قائالً
ّ
«إن ما هو أغلى عندنا من الجاه والمال
والنفوذ هو هذه الكلمات الطيبة التي تش ّكل
تعويضا ً لكل جهد بذلناه في ه��ذه ال��دار
وسنبقى نبذله حتى تنتصر القيم واألهداف
التي نؤمن بها جميعاً».

رعد :دماء �شهداء مجزرة الطيونة
لن تذهب هدر ًا
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رعد متحدثا ً في تأبين الشهيدة مريم فرحات
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رع��د ،أن دم��اء شهداء مجزرة الطيونة لن تذهب
هدراً.
وأشار خالل حفل تأبيني بمناسبة مرور أربعين
يوما ً على استشهاد مريم فرحات ،إلى أن «الشهيدة
وإخوانها سقطوا بنيران غد ٍر استهدفت مسيرة
سلميّة كانت تطالب بتحقيق العدالة في انفجار
مرفأ بيروت واالنتصار لدماء الشهداء والجرحى».
وح��� ّذر م��ن أن «ث � ّم��ة م��ن يسعى لالستثمار

بهذه الدماء إلثارة فتنة بين اللبنانيين وتضييع
ال��ع��دال��ة» ،داع��ي �ا ً إل��ى ع��دم تسييس تحقيقات
المرفأ.
ورأى أنه «ربما يتسلّل األعداء من بين الثغرات
ليحيكوا مؤامرة أو يثيروا فتنة أو ليحرضوا طرفا ً
لطالما كان في موقع االرتهان لألجنبي وفي خدمة
الغزو األجنبي واالحتالل الصهيوني ألرضنا في
لبنان من أج��ل توتير األج���واء وتضييع قضية
العدالة والحقيقة».

«التمييز» ردّت دعاوى مخا�صمة الدولة
و�أبقت ملف انفجار المرف�أ بعهدة البيطار
ردّت الهيئة العا ّمة لمحكمة التمييز برئاسة
رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي سهيل عبود،
الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق
حسان دياب والنائب نهاد المشنوق ،لمخاصمة
الدولة عن األخطاء الجسيمة التي ارتكبها المحقق
العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق
البيطار في حقهم.
وألزمت كالً من دياب والمشنوق بدفع تعويض
قيمته مليون ليرة للدولة اللبنانية ب��دل عطل
وضرر.
كما ردّت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي
تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر

وألزمت كل منهما بدفع تعويض للدولة بقيمة
مليون ليرة.
إلى ذلك ،حدّدت الهيئة العا ّمة لمحكمة التمييز
الغرفة األولى في محكمة التمييز برئاسة القاضي
ناجي عيد المرجع الصالح للنظر بدعاوى الر ّد
التي ُتقدّم ضد البيطار ،بمعزل عن باقي المحاكم
األخرى.
من جهتها ،ردّت محكمة التمييز الجزائية برئاسة
القاضية رندا كفوري ،الدعوى التي تقدم بها الوزير
السابق يوسف فنيانوس ،التي طلب فيها نقل
ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة البيطار ،بسبب
االرتياب المشروع وأبقت الملف في يد األخير.

لجنة االقت�صاد ّ
اطلعت من بو�شكيان
على خطة الحكومة لت�شجيع ال�صناعة

البستاني متحدثا ً بعد اجتماع لجنة االقتصاد مع وزير الصناعة
ناقشت لجنة االقتصاد والصناعة والتجارة
والتخطيط ،في جلسة عقدتها برئاسة النائب فريد
البستاني مع وزي��ر الصناعة ج��ورج بوشكيان،
التحديات التي يواجهها القطاع في ظ� ّل األزم��ة
االقتصادية الخطيرة التي يعانيها لبنان والشعب
اللبناني.
وأطلع بوشكيان اللجنة على خطة الحكومة
لتشجيع الصناعة المحلية «وهذا يقتضي ترتيب
البيت الداخلي ألن هناك تداخالً في الصالحيات
في العديد من الوزارات في هذا الشان ،وأيضا ً في ما
يتعلق بالتزام المواصفات وبشكل ّ
أدق في قطاعات
األمن الغذائي وسالمة الغذاء ،وفي القطاع الكيميائي
أيضا ً ألن في بعض المواد الصناعية التي يدخل
إليها الزيت المهدرج ،ال يتوافر مهندس كيميائي
على غرار بقية القطعات فصدر ما يسمى قرار إلزامي
لوجوب أن يكون هناك مهندس كيميائي من أجل
ضبط هذا القطاع ومراقبته والسيطرة القانونية
والصحية عليه».
وأش���ار إل��ى أن��ه «تألفت لجنة للتوصل إلى
بروتوكول مؤلفة من الوزارات المختصة مع معهد
البحوث العلمية والقطاعات الغذائية المعنية».
وقال مقرر اللجنة النائب علي ب ّزي «المسألة
الخطيرة التي يعانيها لبنان والقطاعات المختصة

هي ملف التصدير كان هناك نقاش جدّي وحثيث.
وهذا النقاش ،يستغرق وقتا ً طويالً .واستمعنا إلى
الوزير بوشكيان من أجل معرفة المقاربة األخيرة
للحكومة من أجل ترتيب إعادة بناء الثقة بين لبنان
والخارج».
أضاف «في هذا الملف ،طرح وزير الصناعة أن
الح ّل يكمن عبر التعاقد مع شركة
متخصصة من
ّ
أجل إدارة هذا القطاع وعدم تحميل الدولة اللبنانية
أي مسؤولية في هذا االتجاه .النقاش كان واضحا ً
وصريحا ً ل��ض��رورة فصل ال��ق��رار السياسي عن
القرار االقتصادي وأيضا ً بناء الثقة المفقودة والتي
لألسف الشديد هي أهم عامل من عوامل االستقرار
االقتصادي».
وق��ال بوشكيان «الحكومة ومجلس النواب
حريصان على طريقة تجاوز هذه األزمات .كان هناك
تداول ونحن نركز على قطاع المواد األولية ،والشبان
والشابات اللبنانيون لديهم قدرات هائلة».
وش��دّد خ�لال اجتماعه مع المجلس اللبناني
لمص ّنعي األلبان واألجبان  LDBبرئاسة جاك
كالسي ،على أن «وزارة الصناعة مص ّممة على
ّ
إقفال المصانع غير
المرخصة التي تنافس بصورة
غير شرعية ،و ُتو ّزع في األسواق منتجات من دون
عالمات تجارية».

الأ�سعد :الق�ضاء فقد ا�ستقالليته وهيبته
و�أ�صبح جزء ًا من الأزمة
رأى األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ـ «التيار األس��ع��دي»
المحامي معن األسعد «أن لبنان والدولة
والمؤسسات والشعب يعانون من تداعيات
االنهيار الشامل والكامل اقتصاديا ً وماليا ً
واجتماعيا ً ومعيشيا ً وخدماتيا ً واستقراراً».
واعتبر في تصريح «أن السلطة السياسية
وال��م��ال��ي��ة ال��ح��اك��م��ة اع��ت��م��دت ع��ل��ى خنوع
المواطنين وخضوعهم وغرقهم في التبعية
وفي وحول الطائفية والمذهبية والزعائمية
والمناطقية ،وإلى أن مفهوم الثورة والتغيير
أصبح خارج حساباتهم ،وأقصى ما يفعلونه
هو توجيه اللعنات واالتهامات إلى السلطة
في غرفهم المغلقة ،باستناء ما يعتقدونه ولي
نعمتهم وزعيمهم األب��دي ،والمساس به ولو
بكلمة واحدة هو من المح ّرمات».
ولفت إلى «استمرار نهج الفساد والتدمير
ف��ي البلد» ،وق��ال السلطة ع��اج��زة ع��ن عقد
جلسة لمجلس الوزراء ،وال تملك سوى الوعود
والمواقف التي ال ُتع ّد وال ُتحصى وال قيمة
لها وال فائدة ،والشعب هو الذي يدفع األثمان
الباهظة وضحية حساباتها ومصالحها
وصراعاتها على التحاصص .وقد رمته في
أح��ض��ان ال��وج��ع والفقر وال��ج��وع والبطالة
والحرمان ،تارك ًة حاكم مصرف لبنان يتحكم
بمصيره ودوائه وحقوقه».
وأش���ار إل��ى «أن الغائب األك��ب��ر ع��ن هذا

المشهد المأسوي والكارثي ،هو القضاء الذي
ألغى نفسه ونأى عن القيام ب��دوره وأصبح
جزءا ً من األزمة ،بعد أن تناثر مع رياح األزمات
والصراعات السياسية ،ودخل دائرة االنقسام
الطائفي والمذهبي والسياسي ،م��ا أفقده
استقالليته وهيبته» ،متسائالً «أين النيابة
العا ّمة المالية وأين مجلس القضاء األعلى؟».
ورأى «أن الحديث المس ّرب عن أن تمويل
المؤسسة العسكرية من خالل دعم ومساعدة
أميركا وغيرها ،أمر خطير جداً ،ويُص ّنف في
خانة خطرة ومشبوهة سياسياً ،من حيث
محاولة السيطرة عليها واالرت��ه��ان لهذه
الدولة أو تلك» ،محذرا ً من «أن األم��ور تتجه
إلى التصعيد والتفاقم ،ما يؤدي إلى صعوبة
إجراء االنتخابات النيابية ال في أذار وال في
أيار ،وإلى االنحدار بسرعة إلى االنهيار الكامل
على كل المستويات وفي كل القطاعات».
وختم األسعد باإلشارة إلى «أن السلطة
الحاكمة ليست س��وى وكيل للخارج ،وهي
تنتظر ح��ص��ول تفاهمات وت��س��وي��ات على
مستوى المنطقة واإلقليم وال��دول ،علّه يعيد
خلط األوراق ويرسم خريطة جديدة ربما يكون
للبنان موقع عليها» ،محمالً المواطن «الكثير
من المسؤولية في ما آلت إليه أوضاعه ،بسبب
خياراته السياسية والطائفية والمذهبية
واالنتخابية».
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»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

?IQÉØ°S ΩCG äÉ«∏ªY áaôZ
r� UL�Ë ¨d�u� w� WO�dO�_« …—UH��« vM�� tOK� ÊuJO� UL� —uB�U� UNM� nA� w��« UDD�LK� dEM�« wHJ� ≠
r�b�� ÊU� «–≈ UL� ‰ƒU��K� ¨W�uK�� vF�√ qJA� W�d� wH�√ rC� WM�u��� qJ� vK� WKB�L�« WOM�_« s� Á“U��≈
sO� rC� Ê√ ÷d�H� w��« WM�u��L�« Ác� w�b��� ÊUM�K� dOG bK� w� U�dO�Q� Èd�� W�Ëb� w�U�uK�b�« qLF�«
s�c�« WO�dO�_« WO�—U��« …—«“Ë wH�u� w�UL�≈ s� W�L�« w� 10?�« W�«d� Êu�œUF� n�u� wH�_« W�«d� UN�U�M�
ÊuJO� rJ� ¨V�U�_« s� …—«“u�U� ÊuI�KL�«Ë ÊuO�bL�« ÊuH�uL�«Ë ÊuO�U�uK�b�« rNO� sL� ¨ÎUH�√ 28 ÊuGK��
W�u�ËQ� UNO�u� UN�√ sDM�«Ë r�e� w��« WOL�_« ”UOI� UNO� sOK�UF�« œb�Ë sOB�« w� WO�dO�_« …—UH��« r��
n�u� n�√ 600 sOJ� …—UH� w� qLF� qN� ¨ÊUM�� ÊUJ� œb� …d� 300 ‰œUF� Íc�« ¨ÊUJ��« œb� ”UO�Ë ¨sOBK�
øUNK� WO�—U��« w� ÊuKLF� Î UH�√ 28 q√ s�
¨U�œö� W�uJ� qO�L� v�u�� w��« ¨ «—UH��« l� q�UF��« w� b�d� w�U� œd�� X�O� WO�UM�K�« W�Ëb�« ≠
œuI� ¨W�dJ�� WOM�√ UOKL� W�d� ÂU�√ s�� q� b�b���U� u� ¨wM�u�«Ë w�uI�« s�_« t�dD� Íc�« ‰«R��U�
WO�Ëd�J�ù« »d��« …—«œ≈Ë ¨qOK���«Ë XBM��« ·d� s� sLC�� UL� ¨WIDML�« w� ÍdJ�F�«Ë Í—U����ô« qLF�«
øw�U�uK�b�« qLF�«Ë …—UH��« —U�� X�� ¨WU��« UOKLF�«Ë WO�ö�ù«Ë
w� WO�dO�√ dO�Ë WO�dO�√ …—UH� r�{√Ë vK�√ UN�≈ qO� w��« œ«bG� w� WO�dO�_« …—UH��« l� W�—UIL�U� ≠
Ê«b� W�� s� d��√ mK�� YO� ËdO� w� …—UH��« W�U�� s� d��√ œ«bG� w� …—UH��« ÷—√ W�U�� Ëb�� ¨r�UF�«
÷—_« W�U�� b�e� w��« ÊUM�� w� WO�dO�_« …—UH�K� Î UC�√ WL�{ W�U�� q�UI� l�d� d�� n�√ 400 s� d��√ Í√
pK� ·UF{√ Ëb�� ËdO� w� WOM�L�« W�U�L�« sJ� ¨l�d� d�� n�√ 170 s� …b�b��« …—UH��« WOM�√ UNOK� W�UIL�«
ULMO� ¨ «dzUD�« U�—bL� W�u�Ë_« wDF� œ«bG� w� ÷—_« W�U�L� Â«b���ô« YO� ¨œ«bG� …—UH� w� W�U�L�«
570 W�«d� sO� WHKJ�« W�—UI� wHJ�Ë ¨sOK�UF�« s� qzU� œb� rC� WOM�L�« W�U�LK� W�u�Ë_« Ëb�� ËdO� w�
r�UF�« w� WO�dO�_« «—UH��« r�{√ Ê√ dNEO� d�u� …—UH�� —ôËœ ÊuOK� 1200Ë œ«bG� …—UH�� —ôËœ ÊuOK�
ÆÊUM�� w� WO�dO�_« …—UH��« w� WHK� U�ö�√Ë
ør�bK� ÷—√ ‚u� Íd�� UL� åÍœUO��«ò ‰ƒU���« w� ÊuO�UM�K�« Êu�ËR�L�« dJH� q� ≠

(1¢U áªàJ) ...á°SÉ«°ùdG πNóJ øe
wzUCI�« —Ëb�« dONE�� ËdO� Q�d� —U�H�« U�d�Ë w��« WdH�« Ê√ ‚bB� Ê√ UM� iF��« b�d� ≠
Î UJ�L�Ë ¨WO�UO��« ö�b��« vK� wzUCI�« r���« W{UH��« s� Î «dO�F� sOO�UO��« WN�«u� w�
Àb� qN� ¨WO�UO��«Ë WOHzUD�« WOF���«Ë »U�M��ô«Ë dOBI��U� Î ULN�� ÊU� Íc�« ¨¡UCI�« ‰öI��U�
Ê«uM� X�� wzUCI�« bOFB��« r�� t�uI� U�Ë ¨…—uB�« dOG�Ë w�u�« ‰e� Ê√ U�U�{Ë WKO� sO�
XC�— d�U�L� W�“U�L�«Ë ¨Q�dL�« —U�H�« w� oOI���« WOC� qOUH� q� w� …UCI�« sO� s�UC��«
v�≈ ÎôuË lL��L�« w� wHzUD�« ÂU�I�ô« U�ö� s� dN� U� U�b�� ¨UNK�� qL�� gO��« …œUO�
W�U���« ÊU� ÊuO�UO��« UN�—UL� w��« ◊uGC�U� o�U��« Ÿ—c��« Ê≈ ¨t�H� wzUCI�« r���«
œdL��U� ÂuO�« UNKF� ÊËbOF�Ë ¨WDK��«Ë –uHMK� Î U�K� WO�UO��« V�UDLK� fHM�« …UCI�« U�d�� fK��
¡qL� ¡UCI�« u�b� w��« WO�—U��« …dEM�« t�O�� ¨l??�Ë√ »U� s� UNO� q�b�K� Î U�K� W�UO��« vK�
W�Uzd�« Í√ ¨q��« u� ¡UCI�« «u�uIO� …UC� ÂbI�O� ¨nK��« v�≈ gO��« l�«d� s� r�UM�« ⁄«dH�«
W�UO��« q�b� s�“ s� Î UC�uF� W�UO��« w� …UCI�« q�b� s� ÊuF�UL� ôË ¨‰«dM� s� Îôb� ÷UI�
Æ¡UCI�« w�
U�bIL�« s� ‰eFL� lO�A��« o���� Í—u??� w�ö≈ ‰u�� «c??� Ê≈ ‰uI�« iF��« b�d� ≠
pOJA��« «–ULK� ¨»öI�ô« «cN� W��UML�« WE�K�« ◊UI��« s�� w� UNF{Ë sJL� w��« ¨·ËdE�«Ë
«Ëd��Ë sOO�UO��U� Î U�—– «u�U{ sOO�UM�K�« Ê√Ë ¨œU�H�« W��UJ� W�u�Ë√ vK� Î U�UL�≈ „UM� Ê√ UL�U�
UN�H� W�ËUIL�« lC� «–UL�Ë ¨‰uI�U� ‰«R��« ÊËœd�Ë ¨s�dA� 17 w� VCG�« W{UH��« w� p�– s�
UI�öL�« WK�d� w� Ë√ ¨s�dA� 17 WK�d� w� ¡«u??� WO�UO��« WI�D�« s� w�U�√ ŸU??�œ j��
·—UBL�« UHK� `�� s� ¡UCI�« r��� «–UL� u�Ë ¨ÎUC�√ ‰«R�� sJ� ¨jO�� »«u��«Ë ¨WOzUCI�«
·dB� ÁU�d� Íc�« l�d�« ÂUE� w� WMOB��« t�FK� b�� b�UH�« ÂUEM�« d�u� UL�U� ¨ÊUM�� ·dB�Ë
qLF�« …œUOI� WOK�_« U��≈Ë œU�H�« vK� …—u��« Ê√ UL�U�Ë ¨W�—UC�« t�u� ·—UBL�« q�L�Ë ÊUM��
wF�d�« ÂUEM�« r�uF� …œU�≈ ¨ÎU�{«Ë bNAL�« dOB� ◊dA�« «c� ÊËœ s�Ë ¨UM� s� Ê¬b�� w�öù«
¨dD�K� wK�_« rK��« i�dF�� W�“U�LK� Î «œ«bF��«Ë WO�«u� b�√ …b�b� “u�d� l����L�«Ë l�U��«
Õö≈ «c� qN� ¨WDK�K� ‰uu�« q�UI� ¨WOHzUD�« «œUOI�« s� ¨WOHzU� b�√Ë ¨W�ËUILK� WOz«b� d��√Ë
ø»«d� Â√

(1¢U áªàJ) ...áÑ©°üdG äGQÉ«îdGh ¿ÉæÑd
w�d� w��« WO�«d�ù« WO�O�«d��ô« w� WOL�_« m�U� ÊUM��
·bN�« «c� œÒbL�� Ê√ ÊËœ s� tO� œu�u� ÿUH��ô« v�≈
‰U� w� UL� t� —U����ôU� W��d�« W�—œ v�≈ wF��« Ë√
⁄uK�� Ê«d�≈ bO� …uI�« dUM� U�√ ÆÎö�� W�œuF��«Ë U�dO�√
U�œuI� w��« WO�ö�ù« W�ËUIL�U� UN��ö� wN� UN�«b�√
ÊUM�� UN�KD� …b�U�� ÒÍ√ r�bI�� U�œ«bF��«Ë tK�« »e�
W�öFK� Êu�U�d� sL� UN�UB�≈ ’d� ÕU�� Ë√ wL�d�«
ÆsOO�UM�K�« s� UNF�
Î U�«d ÷u�� w��« Èd�J�« ”U�_« ‰Ëb�« w� Ác�
Ë√ –uH� Ë√ œu�Ë q�√ s� UN�—U�Ë t{—√ w� ÊUM�� vK�
w� …bO�u�« X�O� ÈuI�« Ác� sJ� d�– UL� U� …dDO�
Ë√ l�u� UN� Èd�√ Èu�Ë Î ôËœ „UM� Ê√ YO� Ÿ«dB�« «c�
Íc�« Í—u��« l{u�« U�“ËU�� «–≈Ë t�UH�≈ sJL� ô ÕuL�
b�√ UNJK�L� ô w�UM�K�« bNAL�« w� …œ«d�Ë WOuB� t�
UN���— Ë√ UNOF� Ë√ UN�uL� ‰UH�≈ sJL� ô Î ôËœ „UM� ÒÊS�
UNMO� U� w� ËUH�� qJA� ÊUM�� w� –uHM�« Ë√ œu�u�« w�
sOB�«Ë UO�d�Ë …b��L�« WO�dF�« «—U??�ù«Ë dB� w�Ë
w�«ËbF�« q�b��«Ë UO�UD�d�� U� —Ëœ s� ÎöC� ¨UO�Ë—Ë
ÆåwKOz«d�ù«ò
Ÿ«dB�« «c� b�A�Ë WLzU� w�Ëœ Ÿ«d W�U� ÊUM�� Ê–≈
U� vK� w� ÂuO�« rOK�ù« ‰U� ÒÊôË ¨rOK�ù« «—uD�� UD�—
»d�K� WOzUNM�« q�«dL�« w� —«dI��« Âb� s� tOK� w�
ÒÊS� ¨ÂdBML�« dO�_« bIF�« ‰ö� t� XHB� w��« WO�uJ�«
¨ÊUM�� w� Áœu�u� t��— “eF� Ê√ b�d� rOK�ù« w� `�«d�«
sLJ� UM�Ë ¨ÊUM�� w� t�—U�� ÷uÒ F� Ê√ b�d� d�U��«Ë
s� WU� …—uB� t�UJ� UN� f�√ w��« ÊUM�� …U�Q�
¨WO{UL�« …dO�_« W�ö��« œuIF�« w� rNM� rJ��« v�u�
◊UD��ô«Ë œU�H�« s� —bI�« «c� vK� «u�uJ� r� u� –≈
WO�UM�K�« »«u??�_« X�d� X�U� UL� wM�u�« —uFA�U�
Ë√ f�UM�� WFK� v�≈ ÊUM�� ‰uÒ �� UL�Ë ¨w�M�_« q�b�K�
ÆÃ—U��« UNOK� Ÿ—UB��
ÊQA�U� wMFL�« ‰U�� VO�J�« bNAL�« «c� l�Ë UM�Ë
qO�� s� —u�b��« «cN� q�Ë øv��Ë q� s� q� w�UM�K�«
ønO�Ë øtH�u�
bM� rNF�b�Ë ÆsOO�UM�K�« s�– w� nBF� WK��_« w�
v�≈ UN�Q� r�UH�� w��« …d�N�« v�≈ »«u��« s� e�F�«
sO�M��« ‰ö� rNM� s�d�UNL�« œb� tO� mK� Íc�« bÒ ��«
sOO�UM�K�« ŸuL�� s� 10 Ø1 v�≈ qB� W��� ¨sO�dO�_«
lA�Q� —cM� WHO�� W��� Î UF�� w�Ë ÒÊUM�� w� sOLOIL�«
¨tOK� w� U� vK� ‰U��« dÒ L��« Ê≈ q�I��LK� —u??
W�u�√ U�√ ÆÊuLOIL�« tAOF� ÍËU�Q� l�«Ë vK� W�uDF�
Ë√ sOM�« s� Î «b�«Ë ÈÒbF�� ô UN�S� ‰uK��«Ë WK��_« Ác�
∫ÎUF� sOM�ô«
…œUO��«Ë W�«dJ�« kH�� Íc�« wM�u�« qÒ ��« ∫‰Ë_« ?
¡UI��« s� qJA�� Ê√ sJL� ¨wK�«œ w�UM�� q� ¨‚uI��«Ë
d�U�L�«Ë f�«uN�« tO� ÕdD� wM�Ë dL�R� w� sOO�UM�K�«
q�I��� b�b�� v�≈ tO� —UBÔ�Ë ¨ U��d�«Ë U�uLD�«Ë
ÆUNzu{ vK� t�—«œ≈ mOË t�UE�Ë ÊUM��
‰u� dL�R� d�� qJA�� Íc�« w�Ëb�« —U�L�« ∫w�U��« ?
vK� tO� qLF�Ë Áö�√ ‰Ëœ s� U�d�– s� tO� „—UA� ÊUM��
Â«e��« l� ¨ÊUM�� w� ‰Ëb�« pK� l�u� ‰u� w�Ëœ r�UH�
vK� sOO�UM�K�« …b�U��Ë w�UM�K�« ÊUOJ�« Â«d��U� q�UI�
ÆrNM�Ë q�I��� kH�� ÂUE� W�UO
ÆsOK��« sO� Z�b� Y�U� Ãd�� „UM� ÊuJ� Ê√ sJL� ?
qF�� w��« U�uFB�U� bO�_« UMLK� l� «c� ÕdD�
÷dH� U� ¨ÎUO�U� Áö??�√ ‰uK��« s� ÒÍQ??� qLF�« Î U�F
s� —UO��« rÒ �O� W��dI�« U�U���ô« —UL���ô dC���«
qN� Æt{«d�√ W��UF� d�� t�“Q� s� ÊUM�� Ãd�� Ê√ —bI�
sO�_«Ë n�Q��U� ÊËdL��O� Â√ p�– v�≈ ÊuO�UM�K�« —œU��
øÆÆÆ¡«Ëœ dO� s� Î U{d�Ë Î U�u� uL�« Ë√ …d�N�«Ë
w�O�«d��« Y�U� ? wF�U� –U��√*

k�«uL�U� UM�uH��� s�c�« nz«uD�« ¡UL�“ ØrO�“ vL�
U�d� q�U��� w??�??�« dL��« ◊u??D??�??�«Ë n??�«u??L??�«Ë
Æ”UM�« —UI�S� V��� sL� l�«b�Ë r�œU��Ë ’uBK�«
Ÿ«d q�� U� ÊUM�� ÊS� w�—U��« ÁU��ô« vK� U�√
‰ö� tO�≈ qË Ê√ o��� r� bÒ � v�≈ qË Ÿ«d ¨w�Ëœ
wMK� qJA� tO� t�«u�� YO� ¨tzUA�≈ cM� s�e�« s� Êd�
i�UM�� Ë√ v�ö�� ¨v�œ_« bÒ ��U� WO�Oz— ·«d�√ 4 d�U��
UNM� qÒ J� vI�� sJ�Ë UHKL�« iF�� Î UI�Ë UNMO� U� w�
∫wK� UL� t�«—œ≈ sJL� U� qzU�ËË ·«b�√
ÊUM�� v??�≈ dEM� w��« WO�dO�_« …b��L�« U??�ôu??�« ?
WO�«—U����«Ë WO�UO� WBM�Ë UN� …b�U� Á—U���U�
Ê√ WI�U��« sOM��« w� X�UD��« UN�√ Èd??�Ë WO�ö�≈Ë
WO�UL�« U�UDI�« vK� WLzUI�« WIOLF�« W�Ëb�« tO� wM��
—UJ��ô« W�uEM�Ë U�dA�« YO� W�—«œù«Ë W�œUB��ô«Ë
dUMF� fL�«
s� ÊU� ÒÍ√ lM� vK� …—œU� UN�S� w�U��U�
Ò
‚dA�« vK� ÊUM�� ÕU�H�« Í√ i�d�Ë W�uEML�« Ác??�
U�dO�√ bIH�Ë WIOLF�« W�Ëb�« Ác� —UON�U� VÒ���O� t�_
UN�dDO� vK� WE�U�L�« w� UN�KO�Ë U�√ ¨WOKFH�« UN�dDO�
vK� s�«d�Ë —UB��«Ë U�uIF�U� q�uN��«Ë b�bN��« wN�
W�ËbK� WKJAL�« U�UDI�« ÊUN�—«Ë w�UM�K�« ‰ËR�L�« s�Ë
ÆU�b�R� w��« WO�UO��« WI�D�« iF� W�UL�Ë WIOLF�«
U�—«dL��«Ë ÊUM�� w� U�–uH� Ê√ Èd� w��« U��d� ?
œ«œe??� w??�Ë tM� ‰“UM��« sJL� ô w��—U� o� u� tO�
w� Î «e�� rOK�ù« w� ÎöA� Ë√ …—U�� X�ô ULK� t� Î UJ�L�
»d� w� WO�O�«d��« l�«u� „ö��ô WO��UM��« …uI�«
UNM� vK��� Ê√ sJL� ô W�U� ÊUM�� Ê√ b�� p�c� ¨UO�¬
„—b� p�– w� w�Ë U�uFB�« X�U� ULN� UN� ◊dÒ H� Ë√
„uK��« vK� ’d�� p�c� ¨tO� w�dO�_« œu�u�« r��
q� tF� o�UD��«Ë w�UL��« ÊËœ s� U�dO�√ l� o�ML�«
¨WU� WO��d� WNJ� bNALK� wI�� WOuB�� kH���
WOM�œË WO�UI�Ë WO�UO� q�«u� vK� U��d� s�«d�Ë
WE�U�LK� W�œUB��«Ë WOM�√Ë W�dJ�� q�«u� s� iF�Ë
U�dO�√ l� Î UC�UM�� ÊuJ� ô qJA� ÊUM�� w� UNF�«u� vK�
Æ»dF�« iF�Ë
UNI� s� Ê√ bI�F� w��« W�œuF��« WO�dF�« WJKLL�« ?
ÂÒbI�L�« ·dD�« U�—U���U� ÊUM�� w� ÂÒbI�L�« l�uL�« „ö��«
W�œuF��« sOF�U� ÊUM�� WOL�√ bÒ ��«Ë ¨ÎUO�ö�≈Ë Î UO�d�
sLO�« w� W�œuF��« WL�e� X�U� Ê√ bF� …dO�_« …d�H�« w�
l�uL�« ÂÒbI� …dJ� dÒ I��� Ë√ `C�� Ê√ ÊËœ s�Ë …b�R�
W�—u� w� W�œuF��« …—U���« l�Ë ‚«dF�« w� ÍœuF��«
WOMOI� …dDO� `O�UH� „ö��« s� W�œuF��« sJL� Âb�Ë
WO�dF�« ‰Ëb�« l� UN�U�ö� XOI� YO� UOI�d�√ ‰UL� w�
w��« …dDO��«Ë WOF���« v�≈ UNM� W�bM�« v�≈ »d�√ „UM�
ÆWO�O�«d��« W�œuF� W�U� ÊUM�� qJ� p�– qÒ J� ¨U�b�d�
XII�� UN�√ YO� d�d� l�«u� X�bD« W�œuF��« sJ�
oOI�� s� U�e��Ë UNOK� bL��« w��« «Ëœ_« qA� s�
UN� d�«u� w��« WO��c�« WO��—U��« WdH�« r�— »uKDL�«
v�≈ UNKA� e�Ë ¨Íd�d��« oO�— q�I� d�≈ 2005 ÂU� w�
tOK� …dDO��« s� UNÓFMÓ � qJA� ÊUM�� w� tK�« »e� –uH�
X�dB� W�ÒbI�L�« oz«uF�« W�œuF��« Z�UF� Ê√ ‰b??�Ë
X�� tOK� »d��« XMK�√Ë ÊUM�� s� X����U� fJF�U�
ÊQ� UNLK� l� ¨å«u�u�� Ë√ r�—«d� pKL� Ê√ U�≈ò Ê«uM�
w� ÍœuF�K� VKDK� VO���� Ê√ Á—ËbIL� fO� ÊUM��
ÆtF�«Ë qJA� w��« WO�u{uL�« dUMF�« q�
l� ”UL� j??�Ë W??z— ÊUM�� UN� qJA� w��« Ê«d??�≈ ?
Î U�bzUI� U�bL�F� v??�Ë√ WO�U�√ WO�O�«d��« WOC�
WBM� UN� ÊUM�� qJA� UL� sOD�K� WOC� w� Î UO�UO�Ë
¨UN� WO�dG�« WF�UIL�«Ë —UB��« d�J� WO�U�√ WO�ö�≈
WN���« sLO�«Ë ‚«dF�«Ë W�—u� l� ÊUM�� qJA� Î «dO�√Ë
—UM�« dOF�� qDF�Ë UN��e� lML� w��« WK�UH�« WO�dF�«
d��F� p�– qJ� Æw��c� Ë√ w�u� Ÿ«d ÒÍ√ Ë√ WO�uFA�«

(1¢U áªàJ) ...IôédG AÉ°†≤dG ô°ùc πg
ÆåW�ËdD� dO� w�«œd� d�“u�« W�UI��« Ê_ s�«d�«
sO�_« UNIKDO� w��« n�«uL�« v�≈ —UE�_« t���Ë
s�Ë ¨ÂuO�« ¡U�� tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�«
w�«d�ù« Ë“UL�« œ«dO��« nK� v�≈ ‚dD�� Ê√ l�u�L�«
b�Ëe�� ÊUM�� v�≈ …b�b� Ë“U� WMOH� ‰u�œ sKF�Ë
nK��� w� W��b�K� rN�U�U� s� ¡e�� sOM�«uL�«
iF� v�≈ tK�«dB� bO��« ‚dD�� UL� ¨WO�UM�K�« o�UML�«
ÆÊUM�� w� WO�UO��« «b���L�«
ŸU{Ë_« ÊUJO�UH�« v�≈ W�uJ��« fOz— …—U�“ XHD�Ë
ÊËUF� v�≈ U�œ Íc??�« fO��d� U�U��« tK�I��« YO�
¨W�U�d�« s�Ë ¨rNM�Ë –UI�≈ q�√ s� sOO�UM�K�« lOL�
U�œ UL� Æw�U��« f�u� UM�u� f�bI�« tHK� tHË UL�
w�ö��«Ë —«u�K� Ã–uLM� Á—Ëœ ÊUM�� bOF��� Ê√ò v�≈
…dO�� ÊUM�� ÂuL�ò Ê√ Î «d��F� ¨å»dG�«Ë ‚dA�« sO�
q� s� tK�« tBK�� Ê√ q�√ s� w�ö w� tKL�U� U�√Ë
Æå U�“_«
w��« »d��« Ê√ò ¡UIK�« bF� w�UIO� b�√ ¨t�N� s�
wL�� nO� UM�LK� „d�AL�« UMAO� vK� wCI� Ê√ œU�
vK� UNOK� ÿUH�K� ÂuO�« b�U��Ë ¨…b�dH�« …eOL�« Ác�
q�I��L� W�UL{ UNO� Ê_ ¨d�U�L�«Ë U�b���« r�—
v�≈ XHK� ¡UIK�« ‰ö� U�√ ÆåeOOL� ÊËœ s� sOO�UM�K�«
w� ¨ÊUM�� UN� dL� w��« W�FB�« U�Ë_« Ác� w� UM�√ò
ö�u�« UMM�Ë tK�« wIO� …öB�« v??�≈ W�U��« f??�√
¡U�b_« r�œ v�≈ W�U��« f�√ w� UM�√ UL� ¨—ËdA�«Ë
W�œUB��ô« bFB�« vK� Î UuB� ¨bFB�« q� vK�
w� sO�ËR�L�« s� XFL� bI�ò ∫‰U�Ë ÆåWO�UL��ô«Ë
WE�U�L�« WOL�√ ‰u� Î UF�A� Î U�ö� w�u�d�« w�dJ�«
q� dO�u� …—Ëd{Ë sOO�UM�K�« sO� wM�u�« ‚U�u�« vK�
X�U� bI� ¨sOO�UM�K�« ’ö� t� Ê_ ¨t� ÕU�M�« U�uI�
ÊUJO�UH�« w� sO�ËR�L�«Ë U�U��« W�«b� l� w�U�œU��
‰UO� WO�UM�K�« W�uJ��« U??N??�u??� Õd??A??� W??d??�
w�√ v�≈ dO�√ Ê√ w�bF��Ë ¨ÊUM�� t�«u� w��« U�b���«
WE�U�L�« w� bN� s� t� ÂuI� UL� Î U�u�U� Î U�UO�—« X�L�
U�uFB�« W��UF�Ë ÊUM�� w� —«dI��ô«Ë s�_« vK�
vK� WE�U�L�« vK� Î UFO�A�Ë ¨UN� dL� w��« WKzUN�«
«—UO��« Â«e��« w� —«dL��ô« vK�Ë ÊUM�� w� —«dI��ô«
e�eF� s� ÎöC� ¨ÊuO�UM�K�« UNOK� lL�� w��« WOM�u�«
Æår�UF�«Ë ÊUM�� sO� U�öF�«
b�d� ÊUJO�UH�« Èb� ÊUM�� dOH� b�√ ¨p�– ‚UO� w�Ë
W�—Ëd{ X�U�ò ÊUJO�UH�« v�≈ w�UIO� …—U�“ Ê√ ¨Ê“U��«
q�u�UL�≈ w��dH�« fOzdK� …—U�“ s� Î UH�U� ¨åWLN�Ë
¨å U�œU�L�U� Î U�«uM� ÊuJO� ÊUM��Ë ÊUJO�UHK� ÊËd�U�
ÊUM�� …b�U�L� bF��� Î ULz«œ ÊUJO�UH�«ò Ê√ v�≈ Î «dOA�
ÆåUM�H�√ b�U�� Ê√ UMOK� —u�_« iF� w� sJ�Ë
W�—uNL��« fOz— v??�≈ W??�U??�— w??� ÊËd??�U??� QM�Ë
W�d�Ë ÕU�H�« ‰U�� u� ÊUM��ò ∫ÎU��U� ‰öI��ô« bOF�
Á—«dI��ô ÈuB� WOL�√ w�u� U��d�Ë ¨WIDML�« qJ�
Æåt�œUO�Ë tM�√Ë t�öI��«Ë
Êu� fOzd�« r??�b??� W�uJ��« e�M� Ê√å????� q???�√Ë
w��«Ë WO�UM�K�« UDK��« UN� X�e��« w��« U�öù«
œ«bF��« b�R�Ë ¨ÈuBI�« W�d��U� UN�—Ë ‚ö�≈ V��
Æå…b�U�� Í√ r�bI�� sOOIOI��« ÊUM�� ¡U�d�Ë U��d�
w��« WOzUCI�« «—«d??I??�« w�Q� ¨p??�– ÊuC� w??�
w�bF�« oI�L�« XO��� `�UB� eOOL��« r�U�� U�—bB�
¨t�UIOI��� —«dL��ô«Ë tF�u� w� —UDO� ‚—U� w{UI�«
WO{UI�« W�Uzd� WOz«e��« eOOL��« WLJ�� XK�� f�√Ë
w{UI�« ÍeOOL��« ÂUF�« w�U�L�« œ— VK� Í—uH� …b�—
w� ¡U�œô« V�J� s� W�bIL�« Èu�b�« w� Í—u� ÊU��
o�� ŸËdAL�« »UO�—ô« Èu�œ œ—Ë sO�U�L�« W�UI�
w{UI�« ËdO� Q�d� —U�H�« WOC� w� w�bF�« oI�L�«
n�u� o�U��« d??�“u??�« s??� W�bIL�« —UDO��« ‚—U??�
WLJ�L� W�UF�« W�ON�« ÊQ� U�uKFL�« œU�√Ë Æ”u�UOM�
œ— U�KD� X�K� h��L�« l�dL�« Ê√ d���« eOOL��«
W�bIL�« Èu�b�« w� eOOL��« WLJ�� w� w�bF�« oI�L�«
œ— UL� qOK� s�� wK�Ë d�O�“ Í“U� s�d�“u�« s�
s� W�bIL�« …UCI�« qL� vK� W�Ëb�« WLU�� ÈËU�œ
ÆÎöJ� ‚uMAL�« œUN� VzUM�«Ë »U??�œ ÊU�� fOzd�«
WLJ�L� W�UF�« W�ON�« ÊQ� Èd�√ U�uKF� œU�√ ULO�
ÈËU�œ lOL� œÒ — œu�� qON� w{UI�« W�Uzd� eOOL��«
o�U��« W�uJ��« fOz— s� W�bIL�« W�Ëb�« WLU��
ÆqOK�Ë d�O�“Ë ‚uMAL�« œUN� »«uM�«Ë »U�œ ÊU��
sJL�ò t�√ v�≈ å¡UM��«å?� WO�u�U� —œUB� —U??�√Ë
eOOL��« WLJ�� œÒ — 1≠∫wK� U� Â]bI� UL� ÃU�M��ô«
d�“u�« s� W�bIL�« ŸËdAL�« »UO�—ô« Èu�œ WOz«e��«
XL�� 2≠ Æ—UDO� ‚—U� w{UI�« b{ ”u�UOM� o�U��«
q� WLJ�� UN�HB� eOOL��« WLJ�L� W�UF�« W�ON�«
WO�UJ�ù« ’UB��ô« ‰u??� r�U�L�« sO� U�ö��«
w{U� œ— U�KD� dEMK� h��L�« l�dL�U� WIKF�L�«
eOOL��« WLJ�L� q�L�� t�√ d���«Ë w�bF�« oOI���«
œÒ — U�K� ‰U��Ô Ê√ ÷d�HÔ� ¨tOK� ¡Î U??M??�Ë ¨WO�bL�«
WO�bL�« eOOL��« WLJ�� vK� w�bF�« oOI���« w{U�
w{UI�« „«– –≈ l�U�O� œd�« VK� œÒ — U�≈ —dI�Ë UN� X���
s� Î UOzUN� n�u�O� œd�« VK� ‰u�� U�≈Ë t�UIOI�� —UDO�
ÆåtM� q�b� sOOF� v�≈ —UBÔ�Ë nKL�« w� t�UIOI��
WO�UO��« WKL��« b�bA� —U�≈ w�Ë ¨d�¬ bOF vK�
bzU� —U�√ ¨tK�« »e� vK� WO�HM�« »d��«Ë WO�ö�ù«Ë
¡«uK�« wKOz«d�ù« ‰ö��ô« gO� w� WO�ULA�« WIDML�«
UMOK� X{d�Ô ‰U� w�ò t�√ v�≈ `�dB� w� ¨ÂU�d� dO�√
WO�u�� W�–ôu� W�d{ tK�« »e??� t�«uO� »d��«
sJ�Ë ¨sO�«uI�« o�ËË WO�ËR�L� ·dB�M�Ë ¨WL�U�Ë
WOM� q� w�U�√ qJA� d�bM� …—ËdC�« XC��« «–≈
w� ¨W�ËbK� WF�U� Ë√ WOK�� ¨…bOF� Ë√ W��d� WO�U�—≈
VKD�� ÊUJ� Í_ W�d� WOKL� cHMM�Ë ¨ÊUM�� Ë√ W�—u�
ÆåUMHOK� dBM�«Ë UM�
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œU��ô« l??� Áœö??� œËb??� vK� sOI�UF�« j???�Ë_«
Î UH«Ë ¨q�J��« »U�� vK� ÊuJ� Ê√ V�� w�Ë—Ë_«
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WD�— dF� l�— Âö� sO�√ œUB��ô« d�“Ë sK�√ ULO�Ë
U�Ëd�L�« w�“Ò u� q�L� sK�√ ¨…dO� ·ô¬ 10 v�≈ e���«
¨ÂuO�« —bBO� b�b� —UF�√ ‰Ëb� s� «dI� u�√ ÍœU�
V��� Ÿu��_« w� sO�d� —bB� ‰Ëb��«ò Ê√ v�≈ Î U��ô
Ê√ s� —c�Ë Æå—ôËb??�« ·d dF� w� —«dI��ô« Âb�
Æå—ôËb�« dF� dI��� r� «–≈ W�ËUN�« u�� V�«– bK��«ò
w� 10 ?�« qLÒ �� vK� UD�LK� …—b� ôò Ê√ vK� œÒb�Ë
«—«d� Î UH«Ë ¨åWO�U��« W�UF��« w� —«dL��ô«Ë W�L�«
t��U�Ë ¨åWLOK��« dO�Ë W��U��«å?� ÊUM�� ·dB�
Æå U�Ëd�L�«Ë ¡«ËbK� «—ôËb�« sO�Q��ò
œULF�« W�—uNL��« fOz— lK�« ¨p??�– ‚UO� w??�Ë
fOz— VzU� «b�F� dB� w� tzUI� ‰ö� Êu� ‰UAO�
U{ËUHL�« —U�� vK� w�UA�« …œUF� ¡«—“u�« fK��
U{ËUHL�« Ê√ tM� mK��Ë w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM l�
WK�d� w� XK�œËò Î U��dI� XN��« ‚ËbMB�« l� WOMI��«
w� W�œUB��ô«Ë W�bIM�« U�UO��« vK� U{ËUHL�«
Æå‚ËbMB�« o�d� l� Íb� qJA� U{ËUHL�U� √b��
q�� wzb�� ‚UH�« v�≈ qu��« ‰«e� ô UM�b�ò ∫·U{√
÷ËdH� u� UL� p�– bF� qu�� Ê√ vK� ¨WM��« d�«Ë√
Ê√ Æq�IL�« ÂUF�« s� w�U��« Êu�U� w� wzUN� ‚UH�« v�≈
UNM� ¨—ËU�� …b� vK� bL�F� ‚ËbMB�« l� U{ËUHL�«
dBM� w�Ë W�“«uL�« Í√ WO�UL�« W�UO��U� oKF�� U�
dOC���« vK� ‰UL�« d�“Ë qLF� YO� ÷ËUH��U� w�U�√
dF� Ÿu{u� v�≈ W�U{ùU� ¨sJL� X�Ë Ÿd�√ w� UN�
¨w�UL�«Ë w�dBL�« ŸUDI�«Ë ¨W�bIM�« W�UO��« ¨·dB�«
—u� tM� sKFM� Ÿu{uL�« «c� q� WOHOJ� Î «—uB� bF�Ë
Æåt�UL��«
…b�u� UN�U�—√ ÊuJ�� WD� Í√ò Ê√ v??�≈ XH�Ë
÷ËUH��« WHKJL�« WM�K�U� ¨UNOK� Î UIH�� lOL��« ÊuJO�Ë
·dB� r�U� s�Ë ¡«—“Ë 3 s� WKJA� ‚ËbMB�« l�
UN�U�UL��« q«u��Ë …b� «d� XFL��« b�Ë ¨ÊUM��
q� vK� ‚UH�« v�≈ qu�� w� V�dI�« q�I��L�« w�
ÆåWD��« dUM�
w� Î U�bI� „UM�ò Ê√ v??�≈ w�UIO� —œUB� —U??�√Ë
Êö�ù«ò Ê√ v�≈ X�H�Ë ¨ò·—UBL�« WKJO� …œU�≈ Ÿu{u�
¨bF���� dÏ �√ ‚u��« w� vI��� w��« ·—UBL�« œb� s�
¨åW�uJ��« b{ WF�UL� WN�� ·—UBL�« qJA� ô wJ�
œbF� q�b��« Âb� —d� W�uJ��«ò Ê√ —œUBL�« b�√Ë
ÆåUN� WO�ËR�L�« „d�Ë ¨·—UBL�«
Ÿu{u� WK�dF� ÊUM�� ·dB� r�U� dL��� ULO�Ë
WF�U��ò Ê√ ÊUO� w� ÊUM�� ·dB� sK�√ ¨wzUM��« oO�b��«
WOI��� U�I� Í√ qO�c� ·bN�Ë wzUM��« oO�b��« WOKLF�
¨UN�UN� …d�U�� s� ‰U�—U�Ë e�—UH�√ ¨W�d� sOJL� WOG�
ÊUM�� ·dB�Ë W�dA�« sO� w{«d��« ŸUL��« f�√ bI�Ë
Á—«dL��« vK� ·dBL�« t�ö� b??�√ ¨WO�UL�« …—«“ËË
mK�√ UL� ÆoO�b��« WOKL� “U��≈ WOG� q�UJ�« t�ËUF��
lOL� WO�K�� ÂuIO� t�Q� M¶A W�d� ÊUM�� ·dB�
œ√ u� v�� 2021Ø12Ø29 W�UG� W�bIL�« UN�U�K�
a�—U��« wD�� v�≈ U�U�ù«Ë U�uKFL�« dOC�� WOKL�
ÆåqLF�« b�bL� r�� r� Ê≈Ë v��Ë Áö�√ —u�cL�«
œu�Ë q� w� b�b� Í√ WO�uJ��« W�“_« q��� r�Ë
Ê√ vK� ÊUJO�UH�« w� w�UIO� VO�� W�uJ��« fOz—
U�K� ô Ê√ wMF� U� ¨…d�UI�«Ë …dI�√ v�≈ U�bF� qI�M�
t��u� s� w�UIO� …œu� q�� ‰uK�� —uN� ôË W�uJ�K�
ÆdD� s� W�—uNL��« fOz— …œu�Ë WO�—U��«
Ê√ v�≈ å¡UM��«å?� tK�« »e�Ë q�√ wzUM� —œUB� —U�√Ë
W�—uNL��« w�Oz— …œu� bF� dNE�� WK�K��« «d�R�
œuF�� —u��b�« Â«e��U� ô≈ q� ôË ¨dH��« s� W�uJ��«Ë
¨åQ�dL�« UIOI�� nK� w� `O�B�« UN�UB� v�≈ —u�_«
¡U�ƒd�« sO� r�UH�� √b�O� q��« q�b�ò Ê√ v�≈ …dOA�
fOz— vK� ¡U??�œôU??� w�UOM�« fK�LK� bNF� Ê√ vK�
rNOK� v�bL�« ¡«—“u�«Ë »U�œ ÊU�� o�U��« W�uJ��«
¨Ãd�L�« «cN� vK�_« ¡UCI�« fK�� ŸUM��« bF� p�–Ë
h� U� w� U�√ Æåq� v�≈ ‰uu�« VFB�« s� p�– dO�Ë
—œUBL�« X�HK� w�«œd� Ã—u� Âö??�ù« d�“Ë W�UI��«
nKL�« w� ”U�_« Ê_ UN�«Ë_ WI�U� W�UI��ô«ò Ê√ v�≈
ÆåœUIF�ö� ¡«—“u�« fK�� œuFO�
WO�—U��« d??�“Ë `�dB� fJ� ¨p??�– ‚UO� w??�Ë
tO�� w�UOM�« fK�L�« fOz— tzUI� bF� VO�� u� tK�«b��
Î «œ— ‰U� –≈ ¨o�_« w� ‰uK� ô ÊQ� ¨WMO��« sO� w� Íd�
X�u�« w� W�uJ��« Ÿu{u� w� WK�K� ôò ∫‰«R� vK�
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—u??�_« Ê≈ å¡U??M?�?�«å??� X??�U??� WO�UO� —œU??B? �
‚öD�« dO�Q� UNF� Î UMJL� bF� r� WK�d� XGK�
j�d� ¨w�UOM�« fK�L�« w� WO�u�UI�« WI�öL�«
UN� p�L�� w��« WO�öB�« l� w�u{u� Ÿ«e�
WK�K��« ŸËdA� Ê√ —œUBL�« X�U{√Ë ¨¡UCI�«
w�Uzd�« «b�F� ¡U??I?� w??� tOK� ‚U??H? �ô« r??� Íc??�«
¨q�J�« sO� w�UOM�« ÊËUF�K� WOKL� «uD� dE�M�
ÊUM��Ë d??�d??�?�?�«Ë WOLM��« w�K�� Î U? u??B? �Ë
UN�ö� r�� WO�UO� W�K� »UB� sO�Q�� ÍuI�«
bF� Î UF�u�� ÊU� U� u�Ë ¨WI�öL�« —U�L� ¡b��«
fK�� fOzd� w�«d�« …—UA� „d�dD��« …—U??�“
vK� r�UH� Ÿu{u� t�√ «b� U�Ë ¨Íd� tO�� »«uM�«
w� »«uM�« fK�L� W�—u��b�« WO�öB�« Ê«uM�
WL�d� WO�¬ qOUH� w� q�b� r� Íc�« ¨«b�F� ¡UI�
Õd� Î UOzUC� Èd� U� Ê≈ ‰uI� —œUBL�« sJ� ¨p�–
wzb�L�« r�UH��« «c� WL�d�� l�d���« …—Ëd??{
fK�L�« œUIF�« Ê√ Î UuB� ¨WOKL� «uD��
ÊUM�� q�J� s� ÂbIL�« sFDK� t�u��Ë Í—u��b�«
X�—u� WO�UO� ◊uG{ ô Ê√ v�≈ dOA� ÍuI�«
s� sO�dI� ¨Í—u��b�« fK�L�« w� ¡UC�√ vK�
d��« wM�u�« —UO��« ÊU??� ¨»«u??M?�« fK�� fOz—
`�H� U??� ¨»UBMK� rNKODF� s??� t�OA� Íb??�?�
W�K�� »UBM�« sO�Q� w� q�L�U� q�UF�� »U��«
fK�L�« »U��� WI�öL�« —U??�?� √b??�?� WO�UO�
X�U� U� u�Ë ¨¡«—“u�«Ë ¡U�ƒd�« WL�U�L� vK�_«
œ—Ë s�c�« q� ‰ËUD� Ê√ V�� t�≈ WO�UO� —œUB�
ÍœU� w{UI�« UNK�—√ w��« W�zö�« w� r�ƒUL�√
t�Ë√ b??�√ Ê√ UL�U� ¨»«u??M?�« fK�� v??�≈ Ê«u??
u� —UDO� w??{U??I?�« U??I?�ö??� vK� ÷«d??�? �ô«
ÆU�«u� ÊËœ s� ¡UL�Q� WI�öLK� ÁdB�
ÂUL��« qG� Íc??�« wzUCI�« ÊQ??A?�« …«“«u??L? �
”UM�« X??�U??� ¨w??�ö??�ù«Ë w�UO��« sOD�u�«
dF� —ôËb�« qO��� l� wAOFL�« UNLN� WKGAM�
—UF�_« ŸU??H?�—« W��� ⁄uK�Ë ¨…dO� 25000?�«
1500?�« —ôËœ l� tOK� X�U� U� ·UF{√ …dA�
WO�U�√ WFK� s�dA� —UF�_ WF�«d� wH� ¨…dO�
o�U��« dF��« sO� WL�I�« qU� 10 r�d�« Ëb��
W�d�IL�« UC�uF��« q� ULMO� ¨w�U��« d�F�«Ë
¨…b�b��« ¡U��_« WN�«u� vK� ”UM�« …b�U�L�
r�� s� W�L�« w� 10 ‰œUF� WODG� v??�≈ dOA�
Æd��√ ô ¡öG�«
bNAL�« WN�«Ë w� w�UL�«Ë ÍœUB��ô« l{u�« wI�Ë
‰bF� v??�≈ —ôËb???�« ·d?? dF� oOK�� l??� wK�«b�«
qË YO� 2019 s�dA� À«b??�√ W�«b� cM� w�UO�
V��� wMF� U� ¡«œu��« ‚u��« w� …dO� n�√ 25 v�≈
nI� ôË œËb� t� bF� r� —ôËb�« Ê√ sO�œUB��« ¡«d��
¡«—“u�« fK�� qODF�Ë WO�UO��« W�“_« r�UH� q� w�
ô Ê√ ULO� ô ¨ZOK��« ‰ËœË W�œuF��« l� bOFB��«Ë
ÎöC� tL��Ë —ôËb�« ¡«u��ô ÍœUB��« œuL U�uI�
…eN�√Ë WOMFL�« «—«“u??�«Ë W�uJ�K� q�U� »UO� s�
w�U� —UON�« s� å¡UM��«ò d�� ¡«d���« —c�Ë ¨W�U�d�«
t�UO�«b� nIK�� √b� w�U{≈ w�UL��«Ë ÍœUB��«Ë
U�—UF�√ ŸUH�—« l�u�� w��« U�Ëd�L�« ULO� ô ¨‚«u�_«
YO� WOz«cG�« œ«uL�«Ë ÂuO�« —bBO� Íc�« ‰Ëb��« w�
U�bF� W�—U� W�—U���« ‰U�L�« ·u�— s� dO�J�« Ê√ k�u�
—U�H�ô« «d�R� √b� UL� Æœ«dO��ô« sOMI� —U���« —d�
œb� bL� bI� ¨ U�“_« o�√ w� ÕuK� Ÿ—UA�« w� w�UL��ô«
¨U�d� ‚dH� bM� »uM��« o�d� ‰UH�« v�≈ sO���L�« s�
ŸU??{Ë_«Ë —ôËÒb??�« ·d dF� ŸUH�—« vK� Î U�U���«
l�u�Ë ÆsO�U��ôU� …bK� o�d� «uKH�√ UL� WOAOFL�«
W�—U���« ‰U�L�«Ë l�UBL�« s� dO�J�« ‰UH�≈ ¡«d���«
Æ·dB�« dF� ŸUH�—« V��� UO�bOB�«Ë

áæ°Uôb äÉ«∏ªY §Ñ°V Üô¨dG :ÉahQÉNGR
!É«°ShQ ÖbÉ©a..É«fGôchCG ÉgQó°üe

‰UI��U� s??O??O??{U??L??�« s??�d??N??A??�«
WO�«d�O� UL�� «ËcH� ¨WM«d�
U�ôu�«Ë ¨UO�UD�d�Ë ¨U��d� w�
ÂUF�« cM� Èd??�√ ‰ËœË ¨…b��L�«
¨sOO�«d�Ë√ rNFOL� Ê√ sO�� 2019
÷d� Âb??� »U??�??�√ s??� WKzU���
ÆnOO� vK� U�uIF�«

w�dO�_« V�U��« rK� r�— ¨U�b{
fO�Ë ¨UO�«d�Ë√ s� WM«d� ÊQ�
Æ UL�N�« pK� nK� ÊuHI� ¨UO�Ë—
Í“UN� ÂUO� v�≈ U�Ë—U�«“ X�H�Ë
¨åX��Ë—uO�«åË å‰u??�Ë—u??O??�«ò
V�J� w??� ◊U�{ l??� „«d??�??�ùU??�
Èb� vK� ¨w�«—bOH�« UIOI���«

…—«“Ë r??�U??� W�b��L�« X??�œ
U??�—U??� ¨W???O???�Ëd???�« W??O??�—U??�??�«
v�≈ f??�—U??�Ë sO�d� ¨U???�Ë—U???�«“
WO�UH�« cOHM� vK� UO�«d�Ë√ lO�A�
l�Ë vK� ¨”U��Ëœ ‰u� p�MO�
w�«d�Ë_« gO��« UN�d�� «—ËUM�
‚d� »u??M??� Ÿ«e??M??�« WIDM� w??�
Æœö��«
œu�Ë v??�≈ U??�Ë—U??�«“ X�L�√Ë
WO�dG�« ‰Ëb�« n�«u� w� WO�«Ëœ“«
…dOA� ¨WO�«d�Ë_« W�“_« nK� ÁU��
ÊUL�e� U��d�Ë UO�UL�√ Ê√ v??�≈
©W??O??�U??O??�® W??�u??�??�??� U??L??N??L??�œ
X�u�« w�Ë ¨”U��Ëœ w� l{uK�
nOO� „uK� rOOI� ÊU�M��� tMO�
w� sK�√ YO� ¨WIDML�« pK� w�
…dzU� t�«b���« w{UL�« d�u��√
w� ”U��Ëœ w� …d� ‰Ë_ …dO��
Æp�MO� U�UH�ô WH�U��
dJM��« ¨qB�� bOF vK�
s??D??M??�«Ë U??�U??N??�« U????�Ë—U????�«“
WO�«d�O� UL�� cOHM�� U�œö��

zπ«FGô°SEG{ ™e øjôëÑdG äÉbÓY :»cô«eCG ™bƒe
á«æeC’G É¡à«é«JGôà°SG øe AõL

t��uJ� ÊQ� Ád��√ fD��√ w�
WK�U� W??O??�??O??�«d??�??�«ò X??�d??�
nK��� vK� VO�√ q� l� åÂö�K�
ÆbFB�«

ÆWO�dF�« ‰Ëb�«
åwKOz«d�ù«ò ‰ËR�L�« —U??�√Ë
W??O??�—U??�??�« d???�“Ë V??zU??� Ê√ v???�≈
‰¬ bL�√ s� tK�« b�� ¨wM�d���«
WK��L�« w{«—_« —«“ Íc�« ¨WHOK�

WO�«d�ù« U�öF�« d�u� l�Ë vK�
å”uO��√ò l�u� qI� ¨WOM�d���«
lO�— åw??K??O??z«d??�≈ò ‰ËR??�??� s??�
UH�U���« WOL�√ ÁbO�Q� Èu��L�«
s� œb??�Ë VO�√ q� sO� …b�b��«
UN��bI� w???�Ë ¨W??O??�d??F??�« ‰Ëb????�«
UL� ÍbB��« h�� ULO� ¨s�d���«
Æåw�«d�ù« dD��«ò ?� tHË
¨s�d���«ËåqOz«d�≈òÊ√·U{√Ë
ÂUF�« åÂU�«d�√ U�UH�«ò Â«d�≈ cM�
Î U��U� ULN�U�ö� w� U�e�— ¨w{UL�«
Î «œbA� ¨ÍœUB��ô« ÊËUF��« vK�
sOOM�d���« sO�ËR�L�« Ê√ vK�
«uCG� s� rN�√ Õu{u� «Ëb??�√ò
ÆåÊ«d�≈ ÊQA� oO�M��« ‰UO� dEM�«
Ê√ åwKOz«d�ù«ò ‰ËR�L�« r�“Ë
W�UML�«Ë ¨VO�√ q� sO� U�öF�«
s�d���« WO�O�«d��« s� Î «¡e� q�L�
Î U�uM� ¨Ê«dN� WN�«u� w� WOM�_«
l� åWOM�_« qOz«d�≈ U�«d�ò ?�
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حديث الجمعة بصباحات تتجاذبها اليوميات المتنقلة بين ساحات التوازنات  ،بينما الحقائق المتدافعة لرسم سياق المنطقة ولبنان في
النزال  ،وتبقى القدس وأبطالها في الطليعة تكتب إيقاع المنطقة قلبها يبقى عنوانها زمن المقاومة وفي الحديث تكتب المشاركات
الجديد في زمن المقاومة  ،وتحضر مأرب كمحطة فاصلة في رسم ابعاد الثقافة بحبر الحياة في قضايا الوطن والحب والحرب

�سباحات
} 2021-11-19
صباح القدس لعمر أبو عصب  ،ومعادلة شد العصب والضرب على العصب  ،فقد أتقن ابن
السادسة عشرة  ،قواعد الحرب في العمق وقد ضاع قادة في القشرة  ،فأدرك أن القدس عاصمة
الصراع وليست عاصمة فلسطين فقط  ،وان الضرب فيها ربح بالضربة القاضية ال بالنقط ،
وأن كل قطرة دم تعدل الميزان فيها فكيف إذا شهيد سقط  ،وان الطعن رسالة تقول ان الشعب
مسلح ولو دون سلح  ،فل تهديد ينفع وال اجتياح  ،وان ارادة الجيل الجديد من فوالذ اذا كانت
ارادة اسلفه من حديد  ،وأن الرهان على تقادم األجيال  ،لتموت القضية ويثبت اإلحتلل،
سيجلب المزيد من الوبال  ،ويفتح موجة جديدة من القتال  ،وان الزمن حليف للمقاومين ،
فل يصلح الرهان عليه لتسقط فلسطين  ،وأن القدس ليست جغرافيا نائمة  ،بل هي عاصمة
المقاومة  ،ومنها ومن حولها تكفي الشرارة  ،لتشتعل كل الجبهات  ،ونقطة الدم فيها منارة ،
تضيء بحرا من الظلمات  ،ورسالة ال تقبل التجاهل  ،بأن الفلسطينيين يعرفون حل المسائل ،
فل لعبة السلطة والتفاوض تغريهم  ،وال فك الحصار عن غزة يكفيهم  ،فقلب القضية ال يزال ،
إنهاء االحتلل  ،واألرض ال يحدد حدودها حزب أو زعيم  ،بل نبض وجودها الجديد والقديم ،
ففلسطين هي القدس وعكا وحيفا واللد والرملة  ،مثلما هي الضفة وغزة واللجئين  ،وكل محاولة
للحديث عن مرحلة  ،مرفوضة على حد السكين  ،فالمواجهة المفتوحة هي الخيار  ،ال مكان فيها
للهدوء واإلستقرار  ،ومن يتذكر كيف اشتعلت معركة سيف القدس وصارت حربا  ،يجب ان
يعلم انها بدأت في القدس غضبا  ،فان غضبت القدس وقطبت حاجبيها  ،نهض الداخل والضفة
من جانبيها  ،وتحفزت غزة بالسلح  ،وانفجرت الحرب  ،ومقابل التهديد باإلجتياح  ،صارت تل
ابيب تحت الضرب  ،وخرجت قوى المقاومة والمحور  ،تهدد بحرب اقليمية وتغيير المعادالت
 ،وتعيد رسم الخرائط والتوازنات  ،وابو عصب ليس مجرد شاب في زهرة الشباب  ،دفعته
الحماسة  ،بل هو قاموس يشرح األسباب  ،ويعطي درسا في السياسة  ،ان الحساب مفتوح
وال يغلق  ،وأن الشعوب تمسك بمصيرها وال تقلق  ،فالقلقون هم تجار القضايا  ،الواقفون على
رصيف السفارات  ،ينتظرون العطايا  ،ويدافعون عن اإلمتيازات  ،ويعدون بالتنسيق األمني ،
ويدعون الشعب للتمني  ،ويقتلون باإلنابة عن اإلحتلل  ،ماهرون في الكذب واإلستغلل  ،ومن
يبحث في الذاكرة سيجد قصة نزار بنات  ،فل زالت حاضرة  ،ال تحتاج الى اثبات  ،وهذا معنى
الضرب على العصب  ،مرة للمحتل ومرة للسلطة  ،إلشهار الغضب  ،ووضع الحرف والنقطة
 ،وهذا معنى شد العصب  ،للشباب والمقاومين  ،مع بعض العتب  ،لجماعات النائمين  ،وقد
تركت قضية ابطال نفق الحرية  ،غصة في قلب كل حر شريف  ،والغصة تشعل النفس األبية ،
وتبقى جرحا ونزيف  ،حتى تسدد المهر لألبطال الذين خاطروا بأرواحهم  ،ليقولوا أن الصراع
سيستمر  ،بأن الرسالة وصلت لشباب كان السكين سلحهم  ،يحملون أرواحا من جمر  ،عنوان
كفاحهم  ،أن اإلحتلل لن يمر  ،كما األسرى يفرضون باألمعاء اطلق سراحهم  ،يدفعون للقدس
المهر  ،فليسوا كالذين باعوا أرواحهم ليعبدوا آلهة من تمر  ،يأكلونها متى جاعوا  ،وكما اشتروا
باعوا  ،فقال لهم أبو عصب  ،ليس منا أبو لهب  ،وال الجاهلية زماننا  ،وعندما تحك الركب ال
يهمنا أماننا  ،فاألمن هو لفلسطين  ،والبيت األمين  ،والدماء ترخص فداهما  ،وال يهم ما عداهما ،
وهذا هو درس اليوم قال أبو عصب  ،وقع الوصية بالدم وكتب  ،ال تهم أعمارنا  ،وانتظروا كلكم
اعصارنا  ،فقد رأيتم الصعب منا  ،لكنكم ما زلتم تأملون  ،فما وهنا  ،بل تعلمنا كيف نغضب
 ،واليوم بالسكين  ،وغدا بالعبوة  ،واعلموا علم اليقين  ،أن فوارسنا بل كبوة  ،وما لم يفعله
الصعب فيكم  ،سيلقيكم  ،لتروا ما هو أصعب
} 2021-11-20
صباح القدس ألصغر البلدان  ،وطن اسمه لبنان  ،يزعم األمير انه غير مهتم به وقد قرر
صرف النظر  ،ويلحق به القطيع وبما أمر  ،ويرددون النغمة ذاتها  ،فبيروت ال تعنيهم بمأساتها
ولم تعد تجذبهم ملذاتها  ،ويردد السحيجة المتزلفون  ،بتمون يا طويل العمر بتمون  ،اجلدنا
وابصق في وجوهنا  ،فنحن نستحق ألن أبناء بلدنا نكثوا بعهودنا  ،فقد اذل��وا اسرائيل ،
وازعجوا المخططات األميركية  ،وشغلوا بالك في اليمن  ،واربكوا خطط التطبيع  ،وقالوا ال نعي
عطاء الذليل  ،وال نعترف بالتنظيرات التكتيكية  ،ولن نخضع للفتن  ،ولن نسير في القطيع  ،فهل
نصدق األمير انه ادار وجهه حيث تركز واشنطن مخططاتها القادمة  ،وتعتبر اسرائيل مشكلتها
الدائمة  ،وحيث عاصمة محور المقاومة  ،اليس التهديد بقطع تحويلت المغتربين وتهجير
العاملين اهتمام  ،اليست التصريحات اليومية لبن فرحان نقطة علم  ،اليس انشغل اعلمهم
على مدار الساعة نتيجة االالم  ،واحاديثهم عن عبث المال الذي انفقوا  ،وفشل سياساتهم وكيف
اخفقوا  ،دليل على ان هذا البلد عقدة في البلعوم  ،ال يستطيعون بلعه مهما خططوا وصمموا ،
وقد استعملوا السموم  ،فتسمموا  ،وراهنوا على تطويقه بعواصف حزمهم من سورية واليمن
 ،فانخفض سعر سهمهم وحاصرتهم المحن  ،وانتصار يتلو االنتصار  ،وهزائمهم في نشرة
األخبار  ،فماذا عساهم يفعلون  ،وقد اذلهم المقاومون  ،وما فلحوا بتحقيق الوعود  ،بازالة
المقاومة من الوجود  ،فجاء دور العقاب الجماعي  ،للشعب تحت شعار وقف المساعي  ،لكن
الحقيقة ظاهرة  ،بارتباك المؤامرة  ،واألمور عند حلف الشر بين خيارين  ،الحرب األهلية او
مسار اإلنتخابات  ،وفي الحالتين  ،على السعودية ممارسة الضغوطات  ،لكن المشكلة انهم
مع االميركي واالسرائيلي في ضياع  ،مهما حاولوا تغيير األوضاع  ،تواجههم مشكلة  ،وفشل
في المحصلة  ،فالتفكير بالحرب األهلية خيار اسرائيل  ،تزينها باعتبارها فرصة الستنزاف

المقاومة  ،لكن ما هو البديل  ،في المرحلة القادمة ،اذا تمت المغامرة بالحرب  ،وتفكك الجيش
وهذا طبيعي ومتوقع  ،وال رجعة في الدرب  ،وال من يرجع  ،وماذا لو تساكنت المقاومة مع
التهديد  ،وأعصابها فوالذ وحديد  ،ورفضت اإلنجرار واالستدراج  ،أو احتوت التحديات  ،وعطلت
االنفجار باالنفراج  ،وبلغة التسويات  ،او بالحسم السريع  ،كما في السابع من أيار  ،وماذا لو
تبين ان الكلم االسرائيلي عن حرب حاسمة في ظلل الحرب األهلية  ،مجر اغراء تهويلي  ،كوعد
الضربة القاصمة  ،في الحرب السورية  ،وماذا لو تحولت الحرب من الداخل الى الحدود  ،وبدء
الزحف على الجليل  ،ومن يحفظ الوجود  ،بالنسبة السرائيل  ،وفلسطين تغلي على النار ،
كالواقف على شوار  ،فسهل الكلم  ،ولغو اإلعلم  ،ال تبني عليه الخطط  ،إال لمن اراد الشطط
 ،وهنا تدخل السفيرة  ،بأرائها المنيرة  ،فتتحدث عن اهمية االنتخابات  ،في تغيير التوازنات
 ،ودور القوات  ،فيسألها سائل سئيل  ،تعالوا نحلل التفاصيل  ،ماذا عن كسروان وماذا عن
المتن وزحلة وبعلبك وماذا عن الشمال  ،هل تضمن القوات نوابها دون تصويت المستقبل ،
وفي بيروت تنافس القوات حلفاءها فان كسبت مكانهم ماذا يحصل  ،وماهو التغيير  ،وعند
التدقيق في كل تفصيل صغير  ،تبدو اللوحة القادمة  ،صورة مكررة عن الحاضر  ،ما لم ترتفع
الخسائر  ،فالتنافس يدرو في الصحن الواحد  ،على تبديل المقاعد  ،وما يمكن ربحه من جديد
 ،يقابله نقصان اكيد  ،بينما تبقى الصورة الجديدة للبرلمان  ،كما هو الحال اليوم في لبنان ،
فيقول االميركي للمير ان ربط النزاع على لبنان  ،لما بعد التفاهم مع ايران  ،وما بعد العودة
الى سورية  ،يسمح بفتح الباب تحت عنوان اوزان الطوائف  ،كما كان الحال في الطائف  ،وتاتي
التسوية من فوق  ،طريقا لفك الطوق  ،وحتى ذلك الحين علينا التساكن  ،واللعب تحت سقف
محسوب  ،فنشعل نارا ثم نطفئها في زاروب  ،ونختبر التفاعل  ،ونشجع جماعتنا على التحضير
للنتخابات  ،وال نقع في األوهام ونصدق المزاعم والروايات  ،فاألزمة المستعصية والمزمنة ،
كاألمراض التي تحمل اسمها ال تقابل اال باالدوية المسكنة  ،والتسكين يجلب التساكن  ،طالما
السكين بالتزامن  ،فليخرج األمير سالما من اليمن  ،ولتنتبه اسرائيل للعبة الزمن  ،وقد سئم
األميركي سماع المحاضرات عما تفعله القوة  ،وهو يغرق اكثر وتتسع الفجوة  ،هذا ما قالته
افغانستان  ،وهذا ما يقوله اليمن ويؤكده لبنان
} 2021-11-23
صباح القدس لفلسطين وفاديها  ،ان لم تناده فهو يناديها  ،وان غفت عنه بالروح يفديها
 ،فادي ابو خميدش  ،للطعن يقتل وال يخدش  ،وللرصاص طريقا للخلص  ،والعمامة ليست
طريقا للسلمة  ،بل هي العلمة على نهج المقاومة  ،فهكذا تكون هي القدوة  ،بالسكين
والرشاش والعبوة  ،ومن قبله أبو عصب  ،يضرب بقوة على العصب  ،وبينهما انتصار
األسرى باألمعاء الخاوية  ،ينيرون الروح في كل زاوية  ،على خطى أبطال نفق الحرية  ،تبقى
مضيئة شعلة الحرية  ،ها هي فلسطين العروس  ،تعطي العالم في الحرية الدروس  ،وتعلم
القريب والبعيد  ،ان الشعب امسك قضيته بين اإلبهام والسبابة  ،وهو يقرأ المعادالت ويعيد
 ،فاالميركي عالق ال يعرف كيف يعيد حسابه  ،او يعيد رسم التوازنات  ،فمصيره في المنطقة
معلق بمصير الكيان  ،ولن ينال من المقاومة أمنا في لبنان  ،وال من اليمن او سورية او ايران
 ،ومحور المقاومة قد عاهد فلسطين  ،بأن القدس تعادل حربا اقليمية  ،والمقاومة في غزة
تقسم اليمين  ،انها جاهزة لحرب مصيرية  ،وشاهد سيف القدس ال يقبل التأويل  ،وما خرج
به الصهاينة من عويل  ،فسمع البعيد والقريب  ،صوت الصراخ من تل أبيب  ،ولذلك قررت
فلسطين أن تضرب في الخاصرة  ،في العاصمة المحاصرة  ،في القدس وحيفا والناصرة
 ،وان تجلب الكيان إلى المنازلة حول القدس قريبا  ،وان يتربص شبابها بالمستوطنين
والجنود  ،فتفديها كل يوم حبيبا  ،ثم تعود  ،حتى تقع الواقعة  ،ويختلط صوت الرصاص
بالصواريخ  ،وتصحو القدس على صباحها في موعد مع التاريخ  ،وتكتب بحبر الحقيقة ،
والصواريخ الدقيقة  ،كلما ال يقبل التأويل  ،من ايلت الى الجليل  ،ومن البحر الى الخليل ،
انها بداية زوال اسرائيل  ،فليعرف العالم الذي شارك بالجريمة  ،ان التقادم ال يمحو الحقوق
 ،وان التطبيع ممن ال يملك لمن ال يستحق  ،يجدد المعادلة القديمة  ،ويؤكد معنى العقوق ،
ويكفي لتبديد الظلمة نور شمعة  ،ولشهادة للحق الدمعة  ،وان كل الظلم ال يبدد بقعة ضوء
ضئيل  ،وان كل التطبيع ال يمنح حقا إلسرائيل  ،وان صاحب الحق كالوضوء  ،متى حضر
بطل التيمم  ،وان حضور األصيل يبطل وكالة الوكيل  ،وأن الخبر تعمم  ،فلسطين وحدها
تنهض لحقها  ،وأن روح األمة تلحق بها  ،وان الحق وهذه األقلية أكثرية  ،ستعزف لحن
الحياة للبؤساء  ،وستعزف لحن الموت للبطالة الثرية  ،ملوكا وامراء  ،وتقول لهم تكفنوا
بأموالكم  ،فقد فاتكم قطار الزمن  ،وال تبكوا على أحوالكم  ،فالبكاء عليكم في اليمن
} 2021-11-24
صباح القدس للميادين ،قناة للمقاومين  ،لكنها قناة الحق وقناة الحقائق  ،كما قالت
بالوثائق  ،في تفجير المرفأ في بيروت  ،وحكت حكاية الحق الذي ال يموت  ،فكشفت المستور
 ،وأوضحت األمور  ،وازالت التضليل  ،دون حاجة للتحليل  ،فاظهرت كيف تم شراء النترات ،
وكيف حملت السفينة  ،وتابعت تفاصيل اليوميات حتى النهاية الحزينة  ،ونشرت المراسلت
التي اجرتها الشركة من موزمبيق  ،وتفردت بكشفه في التحقيق  ،فسقطت رواية النترات
اليتيمة  ،وظهر لها ام وأب  ،وتوضحت المسارات بعيدا عن النقاشات العقيمة  ،ومن فبرك
ومن كذب  ،وتبين ان اليونيفيل اجازت دخول المتفجرات ولم تتابع مسارها وال مصيرها ،

محكي بلهجة المقاومة
اال�شتقالل :تاريخ
ٌّ

صح اعتبار االستقلل من َتجً ا تاريخيًا ،فل ب ّد من وقفة
إذا
ّ
في محضر من صنعوه ،في محضر األسماء التي احترفت
مزج مقادير الكرامة والحريّة واإلباء لتصنع منها صفعة على
وجه االستعمار .وما االستقلل الذي نعرفه سوى صفعة
ونصب أدواته
أدمت وجه المحت ّل سواء س ّمى نفسه انتدابًا
ّ
رم��و ًزا في الواجهة الوطنية ،أو ع� ّرف عن نفسه كاحتلل
صريح ،وس ّمى عملءه «جيش لبنان الجنوبي” .في منطق
ورصعه،
المقاومين ،االستقلل خاتمة مسار ل ّونه ال��دم
ّ
ونهاية مطاف من قتال بسلح الحق المصان.
وإذا كانت القاعدة تقول بأن ال استقلل بغير قرابين الفداء
وبغير أرواح تقاتل ،فحكاية استقلل لبنان تتعدّى تلك
محكي صادق،
المنتشرة في كتب التاريخ؛ فخارجها ،تاريخ
ّ
تنطقبهنسماتواديالحجير،تحدّثعنأسمائهمك ّلالصخور
هناك ،فل حاجة لهم أن ُتحفر كنياتهم على لوحات «رسمية”:
السيد عبد الحسين شرف الدين وأدهم خنجر وصادق حمزة
وغيرهم م ّمن ش ّكلوا حلقة المواجهة مع المستعمِر الفرنسي.
هل ورد ذكر مؤتمر وادي الحجير في حكايات االستقلل؟ هل
تج ّرأ الفرنسي على اإلقرار بأثر هذه المقاومة الشعبية التي
دعا إليها المؤتمرون من أبناء جبل عامل في نيسان 1920؟
حس ًنا ،يحدّث التاريخ عن سيّد يُدعى السيد عبد الحسين
ش��رف ال��دي��ن ،سيّد من طينة األح���رار الذين يأبون ال� ّ
�ذل

ح ّبة وجع

ويرفضون االستسلم للمحت ّل مهما بلغت ق ّوته ،دعا وجهاء
وث��� ّوار جبل عامل إل��ى اجتماع بعيد عن أعين االحتلل،
ي��راد منه تنظيم القتال ض� ّد االستعمار وتنسيق الجهود
الثورية وتحويلها إلى عمل مقاوم ضد االحتلل الفرنسي
وك ّل المجموعات التي تناصره .حضر المؤتمر ث � ّوار م ّمن
تمرسوا في تحويل ك ّل طاقاتهم إلى أعمال تمنع الفرنسي من
االستقرار ومن الشعور بأمان له على هذه األرض .حضر أدهم
خنجر ،الذي تشهد له ولرجاله قلعة الشقيف التي
تحصن
ّ
بها واتخذها مرك ًزا لعمليات مجموعته الثورية .قامت هذه
المجموعات بالعديد من العمليات العسكرية ض ّد جنود
االستعمار ومنها القضاء على وحدة مشاة فرنسيين بالقرب
من جسر الخردلي ،ومنها ً
أيضا محاولة اغتيال «المندوب
السامي” الجنرال غورو في القنيطرة ،والتي نجا منها وتح ّول
بعدها البطل خنجر إلى أبرز المطلوبين لسلطات االحتلل،
ما جعله يلجأ إلى دار صديقه الثائر في السويداء سلطان
باشا األطرش .وبوشاية من أحد العملء ،تمكن الفرنسيون
من اعتقال أدهم خنجر أثناء غياب سلطان باشا عن الدار،
واقتادوه إلى بيروت تمهيدًا إلعدامه الذي ُن ّفذ في  30-أيار
  ،1923رميًا بالرصاص.وكذلك حضر صادق حمزة ،المقاوم الذي تم ّرس بتأديب
العثمانيين إل��ى الح ّد ال��ذي جعلهم يتجنبون المرور من

المناطق التي يتولى حمايتها في جبل عامل .وكان الفرنسيون
قد حاولوا استمالته ّإال أ ّنه أبى ،فالح ّر ال يرتضي الخضوع إذا
ما تغيّر اسم المحتل وهويّته .قام صادق حمزة مع مجموعاته
بعمليات عديدة ضد االحتلل الفرنسي واستشهد عام 1926
في إحدى المواجهات ليرتقي بعد عمر حاف ٍل بالحرية التي ال
يُساوم عليها ومليء بنصرة الفقراء والمستضعفين ،ومك ّرس
ّ
والحق.
للمقاومة
حضر في مؤتمر الحجير ث � ّوار عاملة كلّهم ،من عُ رفت
أسماؤهم ومن بقوا في األرض مجهولين .حضرت المجموعات
التي لم تنتظر أن تحظى بتنظيم كي تقاوم ،فقاتلت ك ّل منها
باألدوات المتاحة لها ،كي ال يقال في أيّ زمان إن عامل وأهله
خضعوا.
في يوم االستقلل المحدّد على رزنامة األعياد الرسمية،
نعود إلى دفء األزمنة التي صنعها رجال ثوريون صنعوا
ً
جيل بعد جيل ،فاالستقلل ال يتج ّزأ ،وال يمكن
االستقلل
تجاوز أي حلقة من حلقات صناعته والتي ليس آخرها تحرير
جنوب لبنان العام  .2000وكذلك رجاله ،هم في العمق روح
تتوالد في ضوء الحق المنتصر ،روح تسطع كروح الرضوان
التي تحضر في قلب القلب كلّما جرى حديث عن الحريّة وعن
االستقلل وعن الوطن.

ليلى عماشا

ماذا بعد ؟

حَ ّتى وَلو
ما كِان في عَ ندِك دَوا
َ
يخللي الوَجع ِفيّي  ...ينِام
مَعلَيش  ...نِامي
عَ ندي أنا  ....إيّام :
صوت ال َّن َفس حَ ّد الوَجَ ع
َ
ِم ْتل ْ
ال ِفهِم عَ ج ِوانحو
َق ْبل األ ِرض ِ ...والمَق َب َرة
َطير الحَ مِام !
مَعلَيش  ...نِامي
رح نِام بَعدِك بَس َوعِ د
كلما َقهَرني هَ الوَجَ ع أك َتر َبعِ د :
ِبحلَم ِ ...ب َخدِّك هَ الحلو ْيكون الدَّوا
ْو ِبحلَم ِ ...بإ ِّني ْك َتبت ِب ِ
قلمي :
«مِن أحل حَ بِّات الوَجَ ع َوقتِ الحِ لِم ِ ...
شامِة !”

ورد عبدالله

سألت نصفي اآلخر:
كم بلغنا من العمر حتى اآلن؟
أجابني:
ك � ُّل م��ا م � ّر م��ن السنين لمحة ض ��وء ،وم��ا تبقى
س�ي�ك��ون ك��ذل��ك .ف��ا تحسبي ال�ع�م��ر ب�م��ا ف ��ات من
األزمنة.
سألت بعد تفكير طويل:
وما العمر إذن؟
أجابني:
هو ذلك الذي لم يأتِ بعد.
ك �ث �ي � ًرا م��ا ي �ح � ّدث �ن��ي ن�ص�ف��ي ع��ن ن�ف�س��ي فتزداد
اإلج��اب��ات غ �م� ً
�وض��ا ،وك �ث �ي � ًرا م��ا يسألنا اآلخ ��رون
عنّا لنجيب إجاباتنا الروتينية التي ال نحتاج حتى
إلى التفكير بها ،كأن ُنسأل عن أعمارنا لنتذ ّكر أن

السنين تمشي مسرع ًة وال تنتظر أحدًا .نودّع الكثير
م��ن األح �ب��اب واألص ��دق ��اء وال �م �ع��ارف ح�ت��ى صار
الموت يعبر أمامنا كالعمر دون أن ننتبه إليه .تشغلنا
الحياة ،المال ،اإلنجاب والزينة والتسلية و ...ومن
ث ّم حين نختلي بأنفسنا نسأل:
وماذا بعد؟
نتنافس على المناصب وال�م��راك��ز وعلى إظهار
ميزاتنا لنقول لآلخر « :نحن األفضل” ،وحين نصل
إلى ما نريده نسأل:
«وماذا بعد؟ «٠
حين يتك ّرر هذا السؤال في دواخلنا ندرك أن كل
ما نحصل عليه في ه��ذه الحياة ،ال بل الحياة كلّها
مج ّرد رعشة فكر ّية عابرة ،كهذا النص
ناريمان علوش

وهذا ال يحدث اال باطمئنانها ان ال دخل لحزب الله بها  ،ان لم نشك بأن اميركا ارادت تمريرها
 ،كي تصل الى ارهابها  ،كذلك يبدو الجيش ضعيف االهتمام  ،والملف ال يجوز ان ينام  ،بينما
ظهرت ساحة المدراء وال��وزراء بعيدة عن االتهام  ،وقد قاموا بما يمكن به القيام  ،والحقوا
وتسابقوا  ،لكن العقدة ظهرت في القضاء  ،الذي كان شغله الشاغل تعقيد المسائل  ،وال
من يحاسب وال من يسائل  ،وهو سد الطرق أمام كل الحلول  ،لجعل اقامة النترات تطول ،
اما لغاية في نفس يعقوب  ،او الن القضية في المصالح والجيوب  ،او ألن التكلس والترهل
يعميان العيون والقلوب  ،ومن يتابع التدقيق  ،في مسار التحقيق  ،سيجد ان انحراف المسار
رغم تغير األسماء  ،سره في تضامن القضاء  ،فالقضاة يحمون بعضهم  ،ويرمون كرة النار
من ارضهم  ،وجسم السياسيين لبيس  ،وقد تشاركوا مع ابليس  ،ومثلهم حكاية اإلدارة  ،التي
يسهل رشقها بالحجارة  ،فتم انتقاء من يلقى اتهامه رضا السفارات  ،واثارة الشارع الغاضب
في نصفه الطائفي  ،وهكذا وجهت االتهامات  ،بعيدا عن الحق الصافي  ،وحجبت عن الناس
اسماء القضاة الذين امروا بادخال النترات وتسببوا بتركها حتى االنفجار  ،ومنعوا كل محاولة
الخراجها او بيعها للخارج  ،وعطلوا كل حل باصرار  ،وكل بحث عن مخارج  ،مرة بداعي عدم
اإلختصاص وتقاذف الملفات بين الغرف ومسوؤلياتها  ،ومرات بمنع التدخل بعمل القضاء كما
فعل يوضاس  ،بتغطية السماوات بقبواتها  ،وجاء المحققون يكملون لعبة التضليل  ،واخفاء
الحقيقة  ،واالبتعاد عن الوقائع الدقيقة  ،وينحرفون بمسار القضية الى حيث تشتهي السفارات
 ،فيضربون عدة عصافير بحجر التحقيق  ،يصيرون ثوارا يلحقون فساد الطبقة السياسية
 ،ويجدون بين ثوار الغفلة الف صديق ورفيق  ،ويتلعبون بمشاعر اهالي الضحايا طائفيا ،
واألمر لم يعد خفيا  ،ويقدمون كبش فداء  ،ما يناسب دفتر شروط السفارة  ،فيكون القضاء ،
اكل الطعم ورمى الصنارة  ،ولعب بالحقائق  ،وتجاهل الوثائق  ،فأين ملحقة اليونيفيل والقادة
العسكريين والقضاة الذين أمروا وغابوا عن السمع  ،والذين تجاهلوا  ،والذين تساهلوا  ،او
اصابهم الطمع  ،فتضامنوا على طمس الحقيقة وطمرها  ،والتلعب بأمرها  ،واستخدام قوة
االعلم لتسويق رواية مفبركة  ،اثباتا لمعنى األمركة  ،فشكرا للميادين وتحقيقها  ،والف تحية
لتوثيقها  ،وهذا معنى االعلم الحر  ،ومعنى الحق والحقيقة  ،وهذا ما يترك الحقيقة تمر  ،بين
وثيقة ووثيقة
} 2021-11-25
صباح القدس للشعب والنخب في انتخابات الجامعات والنقابات  ،ومدرسة الصفعات
الموجعة بكل اإلتجاهات  ،فعندما بالغت األحزاب والقيادات في غرورها  ،وصمت آذانها عن
غضب الناس  ،جاءت صفعة على الوجه هزت حضورها  ،وقالت لها من أنت باألساس  ،وجاءت
بديل عنها بجهات عائمة  ،توهمت هي األخرى ان إنتصاراتها دائمة  ،فصالت وجالت  ،وباسم
الثورة والثوار قالت  ،انها البديل  ،القادر على المستحيل  ،وخرج نقيب يبشرنا انه الحلم اآلتي ،
وآخر يقول تحياتي  ،فجاءت في نقابة المحامين  ،في بيروت وطرابلس  ،كما التمرين الخامس
 ،صعود وهبوط  ،وهز للخطوط  ،وانتهى الصعود واهتز الوجود  ،فهذه اسمها صفعة تجليس
النيع  ،لمن اعتاد ان يشتري ويبيع  ،ورد األمور الى مسارها  ،والشعوب ال تكشف أسرارها ،
فهي تصحح بأيديها مسارها  ،وغدا في صناديق اإلقتراع  ،سنكتشف من سمى نفسه بحلم
ضاع  ،واألحلم الضائعة  ،مجرد كذبة شائعة  ،فالشعب غاضب ويريد أن يحاسب  ،لكنه لن
يقبل مؤامرة على المقاومة  ،ودعوات الحياد والتطبيع  ،تحت شعار الثورة والتغيير  ،فالناس
تعرف انها في مشروع هؤالء مجرد ورقة للمساومة  ،وفق نظرية القطيع  ،والمطلوب قطيع من
الحمير  ،كي يصدق ثوار الغفلة  ،بما يقولون في الحملة  ،انهم دعاة استقلل وهم قيام قعود في
السفارة  ،والشعب ال يخرج من تحت الدلف لتحت المزراب  ،فقد جرب مرة هذه العبارة  ،واقسم
يمينا وتاب  ،والدليل في احجام الناس عن التظاهرات  ،التي تحولت الى كزدورة للعشرات ،
وغابت عنها األلوف  ،وحشد الصفوف  ،ألن الناس تعاقب  ،كل كاذب  ،والناس تمنح فرصة
وحيدة  ،لقيادة جديدة  ،وقد اصابتها الريبة من تحالفات غريبة  ،جمعت تلفزيونات التجارة ،
بجماعة السفارة  ،ومعهم قطاع الطرق والشتامون  ،والبيك بيمون  ،واضف يا طويل العمر ولي
األمر  ،وفي السلة سللة  ،من بقايا اإلقطاع  ،وبقية العمالة  ،وجماعة تشترى وتباع  ،فكيف
للناس ان تثق بهذه التشكيلة  ،وتمنحها التصويت  ،فمن يترك الطائفة والقبيلة  ،الى رحاب
الوطن  ،ال يقبل سياسات عميلة  ،وتقسيم مقيت  ،وعبث بالفتن  ،فالناس تريد الكف النظيف
 ،وسياسة تأتي بالرغيف  ،لكنها تحفظ الكرامة  ،وتحمي المقاومة  ،فتجمع الحق والحقيقة ،
والكرامة واإلستقامة  ،والتغيير والضمير  ،وتحارب الفساد لتحفظ البلد  ،وتواجه السماسرة ،
دون تحويل الوطن الى خاصرة  ،رخوة  ،فاقدة القوة  ،لذلك ترفض الناس كل حل امني  ،وكذبة
المجتمع المدني  ،ومسخ الثورة  ،واشباه الثوار وانصاف المناضلين  ،فنزلت الى الشارع مرة
واحدة  ،وكان الطوفان  ،في اكبر تجمع يعرفه لبنان  ،ولما سقطت األقنعة  ،وغاب األجوبة
المقنعة  ،وجهت صفعتها األولى وتتالت الصفعات  ،وآخرها كانت النقابات  ،والحبل على
الجرار  ،لكل تاجر وسمسار  ،وقد بات بيد الناس المعيار  ،ال تتحدثوا عن المقاومة  ،و اسمعونا
صوتكم عن سلمة  ،عن المصرف والمصارف  ،فلماذا تتلعثم بكم األلسنة  ،رغم كثرة المعارف
 ،وتجمح بكم األحصنة  ،والحق واقف  ،قولوا ان كنتم صادقين  ،وانطقوا بالحق المبين  ،واال
اليكم صفعة الغضب  ،لكل من كذب  ،فالشعب ليس بغبي  ،حتى عندما يشك بنبي  ،ال يبايع
الذهب  ،وال ابي لهب

ت�سكننا بع�ض الروايات والكتب
نابولي في �شتينات القرن الما�شي كم ت�شبه بالدنا اليوم

سرقة تعب الفقراء إزدياد فحش األغنياء المنفر بل رحمة وال تردد ..السلطة األبوية
تلشي السلطة والنظام انعدام قانون يضبطها اال التنافس الدموي المافيوي ..قتل خطف
وترهيب ..صراع عائلي لسطوة النافذين وإفقار العاملين ..تلك الرواية الضخمة جعلتني
اعيد النظر بتفاصيل عديدة تعبر أيامنا وبعظمة أشياء ننظر اليها من علو دون اكتشاف ما
تخفيه كقبب الكتدرائيات اإليطالية العريقة تدفعنا بين سطورها وفي خلصة صفحاتها
األخيرة لطرح األسئلة عن ماهية كل شيء وجدواه ..للتدقيق بأسفل الكاتدرائيات قبل
سقوفها خلف القبب العالية تسيل الدماء لضحايا المافيا المحمية بمصالحها المتشابكة
مع السلطة ..
تسرد اليوميات خلف ستارة شفافة بندوب العواطف وكفاح اإلستمرار والتغلب على
العيش واللهاث خلف اإلستقللية واإلمساك بالحرية الذي ال يأتي إال متأخرا في فصول
خريف العمر والشيخوخة ..
صديقتان توأمان على حدي نقيض إحداهما كاتبة جالت العالم مستلهمة من صديقتها
شبه األمية بفرادة شخصيتها وروحها المتمردة التي لم تغادر حيهما األول الى أن تختفي
ذات يوم وتزيل كل أثر لها كزر مسح الصفحات عن الكمبيوتر لعمل منجز بعدما برعت في
مماشاة المعلوماتية وجعلت من عملها فيه صنعة منحتها إستقللية بمؤسسة خاصة
نجتها من اعمال المصانع المضنية المجبولة بالدم ..
صديقتي المذهلة بأجزائها األربعة عالم متشكل من علقات متعددة بين التكون
الداخلي السري الذي ينمو ويخبو تحت ضغط المجتمعات المتخلفة الى أن يولد الثورة
تستلهم احداثها علقة صديقتين يتجاذبها التماهي والتنافر كأن الكائنة منهما ال تترك
حيزا متاحا لفرادة األخرى ..شريكتان على حدي الصراع النابع من التعلق كالحب ..
شهر استغرق إنجاز قراءة ايلينا فيرانتي بأجزائها األربعة الضخمة ولشعوري بسردها
المتقطع احيانا إستعنت بأشياء أخرى بين حين وآخر تسكننا بعض الروايات بصورها
وهي منها روح ايلينا وليل ترافق من يلتهم قراءتها على وقع أيامهما المفعمة بالتحدي.

دالل قنديل ياغي
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الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات «البناء»

نهاية الأ�شياء الجميلة في لبنان ()3
} يكتبها الياس ّ
عشي
ك ُّل القدّيسين واألولياء رحلوا...
ما معنى أن يب َقوا في لبنانْ ؟
أليس باسمهم يمارس الكبا ُر البغاء والقت َل؟
َ
الرغيف؟
ويصادرون
وباسمهم يحرمون األطفالَ
من أثداء أ ّمهاتهم؟
***
ُ
أجهضنَ،
ك ُّل النسا ِء
ُ
الخوف إلى قابلهْ،
فالمرأ ُة ترفض أن يتح ّو َل
ويتح ّول األوالد إلى شهو ِد زو ٍر
ْ
الرغيف.
في وطنٍ فقد نكه َة
***
ك ُّل األطفا ِل تو ّقفوا ع ِن اللَع ِِب
صارتِ الطفول ُة غرب ًة
في العيونْ
وتش ّرداً...
لم يعد الطفل شاعرا ً
يالمس بك ّفيه الند ّيتين أعشاب الحدائقْ ،
فتشتع ُل بالضوء .
صدّقوني:
ُ
تح ّول الطفل إلى حقيبة.

نافذة �صوء

دبو�س

والنار” ـ حديث نبوي شريف .أال ينسحب ذلك
“الناس شركاء في ثالث… الماء والكأل والنار
على النفط… أليس الناس شركاء بالنفط بالقياس.
فتى ينتمي إلى إحدى العائالت الحاكمة في الجزيرة
البارحة رأيت على شاشة التلڤاز ً
العربية… ال يكاد يتجاوز عمره العشرين سنة… يستعرض أربع سيارات يملكها… إحداها
“لمبرغيني” ،واألخرى “فيراري” ،وثالثة أظنها كانت “بوغاتي” ...أما الرابعة فكانت ذات
دفع رباعي ال أعلم نوعها…!
ٍ
العجيب الغريب في ما شاهدته أنّ السيارات األربع كانت من الذهب الخالص… أو هكذا
قال المعلّق… وهو من المعارضة في ذلك البلد… ولكنه يعيش في إنجلترا… في الشريط
يسافر الفتى الى إحدى الدول األوروبية… أظنها بريطانيا… ثم يبدأ باستعراض سياراته
مع ثلّة من أصحابه… وال أظنّ أنّ قيمة هذه السيارات تق ّل عن  ٥٠مليون دوالر ولربما أكثر.

ويل التجاهل
} يوسف المسمار
ٌ
واقـعـي حـاصــ ِ ُل
حــال
الـجـهـ ُل
ٌ
أمـا ال َتـجـاهُ ـ ُل بـالغــوايـ ِة واغـِـ ُل

والمـوتُ
َـؤوس ُحـ َثـالـ ٌة
يـأس والي
ُ
ٌ
ُ
واليـائـسـون م َ
َ
أراذل
ِـن الحـيـا ِة

وكـذا َ
الغـبـَا ُء ُمـبَـ ُّر ٌر مـهـما جـرى
أمـا ال َت َ
ـغـابي فـالــوبــا ُء الـقـاتــ ِ ُل

َ
اإلدراك َر َّمــ َد وانتهى
َمـنْ عـانـ َد
ُ
ـغـاش ٌم و َتـخـا ُتـ ُل
إنَّ الشـقـا َء َت

منْ َ
ضـ َّل في ب َْحـ ِر الجهـال ِة جَ هْلـ ُ ُه
َـطـول فـال مَـحَ ـالـة زائـلُ
ُ
مـهـمـا ي

ـب
فـالعِـلْـ ُم في ليـ ِل الجـهـال ِة َكـو َك ٌ
والعِـلْ ُم ليـ ٌل بـالتـجـاهُ ـ ِل هـائـ ُل

أمـا الـذي اعْ ـتـا َد ال َتـغـابي حـيـلـ ًة
ـح بـالتـغـابي عـام ُل
هـيـهـاتِ يَـ ْنجَ ُ

جَ ـهـ ُل العُ ـلو ِم سـليـمـ ٌة ْ
أخـطـار ُه
عِ ـلْ ُم التـجـاهُ ـ ِل بـالكـوارثِ حـافـ ِ ُل

فـأخـو ال َتـجَ ـاهـ ِل وال َت َ
ـغـابي ِ
فـاسـ ٌد
وم َ
ِـن الفسا ِد سـوى المفـاس ِد بـاط ُل

ُّ
كـل العُ ـلو ِم ُم ِ
ـضـ َّر ٌة إنْ شـعـبنا
أخ َ
ُ
بـالـ ُذ ِّل ْ
ُـزاول
ــالق العـبـيـ ِد ي

حَ ـ ْقـالنِ لإلنسانِ يَـ ْز َرعُ فـيـهـما
َ
ـواصـ ُل
ت
َـ
زرعـا ً يـبـو ُر ،وآخـر ي
َ

والجَ ـهْـ ُل فـي ِه ال ُم ْر َتجى إنْ َ
كان في
الجَ ـهْـ ِل الحـيـاة بـعـز ٍة َنـ َتـداو َُل

ـسـلَّـحَ بالتـغـاش ِم أنتَ مـنْ
يـا َمـنْ َت َ
بـغـيـا ً
َ
بـنـهـجـك للفجـيـعـ ِة واصـ ِ ُل

العِـلْـ ُم مـن غـيـ ِر الفـضـيـل ِة ظـالـ ِ ٌم
ُ
ِ
عادل
كـنـف الفـضيل ِة
والجَ هْـ ُل في

فـالـويـ ُل يَـ ْكـبُـ ُر بالتـجـاهُ ـ ِل هـائـجـا ً
مـهـمـا َتـذ َّرعَ بـالـذكـا ال ُمـ َتـحـايـ ِ ُل

و َتـعَـ ُّلـ ُم ُ
الظـلـ ِم الظــال ُم بـعـيـنـ ِه
و َتـجـاهُ ـ ُل العـد ِل العَـمى والبـاطـ ِ ُل

ومـالمـح الـويـ ِل التـكـا ُذ ُب دائـمـا ً
ُ
و َتـحـايُـ ٌل ،و َتـخـا ُمـ ٌل ،و َتـخـا ُذ ُل

شاعر قومي مقيم في البرازيل

جلخ ور�صتم في عمومية الأولمبي الآ�صيوي
ومحادثات ب ّناءة مع فاعليات قارية واأولمبية

نفط

اأزمة بين الأندية الإنكليزي والحكومة
ب�صبب �صريبة الـ % 10على التعاقدات
تواجه أندية الدوري اإلنكليزي الممتاز أزمة جديدة مع الحكومة البريطانية التي ترغب في فرض ضريبة
على الصفقات خالل فترات االنتقاالت تبلغ  ،10%وذلك من أجل دعم كرة القدم في األقسام السفلى أو كرة
القدم التي تملكها الجماهير.
وجاءت الضريبة بتوصية من تريسي كراوتش ،وزيرة الرياضة والمجتمع المدني السابقة ،التي
استقالت من منصبها سنة  2018من أجل مراجعة كرة القدم التي تقودها الجماهير ،لكن أندية الدوري
اإلنكليزي الممتاز تستعد لمواجهة هذه الخطة التي تهدف لدفع أموال لألندية المنكوبة وإلصالح كرة القدم
على حسابها .وتعتقد كراوتش التي أوصت بالقرار أن أفضل طريقة لتوزيع األموال هبوطا ً وصعودا ً هي
فرض ضريبة جديدة ،وستكون مثل دفع رسوم طوابع على ممتلكات األندية التي تشتري العبين جددا.
وتقول الوزيرة السابقة »:لو ت ّم تطبيق الضريبة خالل المواسم الخمسة الماضية لكان باإلمكان جمع
مبلغ  160مليون جنيه استرليني سنويا ً لكون أندية الدوري اإلنكليزي الممتاز تتجاوز سقف مليار و100
مليون جنيه استرليني كل صيف على التعاقدات الجديدة».
وأضافت كراوتش حول الضريبة الجديدة »:ستكون تكلفة متواضعة نسبيا ألندية الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكنها قد تغير قواعد اللعبة بالنسبة لهرم كرة القدم» .وبحسب أندية الدوري اإلنكليزي الممتاز فإنها
دفعت مبلغ مليار و 600مليون جنيه استرليني جماعية من خالل صفقة النقل التلفزيوني ،لكن كراوتش
تعتقد أن األمر غير كاف وقالت »:ستكون مساهمة من األندية في التضامن باإلضافة لهذه األموال «.
وأضافت وزيرة الرياضة السابقة »:حتى في أزمة انتشار فيروس كورونا وحين كان المشجعون ال
يحضرون لمدرجات المالعب لمدة عام كان ما زال لدينا أحد أعلى وأغلى نفقات فترة االنتقاالت الصيفية،
وهو ما يؤكد أن النوادي ميسورة التكلفة «.
كما ترغب الوزيرة في أن تتمكن رابطة الدوري اإلنكليزي الممتاز ورابطة دوري البطولة اإلنكليزي من
معالجة األموال المدفوعة لألندية المغادرة للدوري اإلنكليزي الممتاز والمنكوبة .وتعتبر أندية الدوري
اإلنكليزي الممتاز األكثر إنفاقا في سوق االنتقاالت الصيفي والشتوي كل موسم وتتجاوز مليارا ونصف
مليار جنيه استرليني .وحتى في أزمة انتشار فيروس كورونا لم يتراجع إنفاق األندية اإلنكليزية على
الصفقات وحققت أرقاما قياسية.

الجي�ش وحارة �صيدا في نهائي
كاأ�ش التحاد لكرة اليد
شارك رئيس اللجنة األولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ واألمين العام للجنة العميد المتقاعد
حسان رستم في أعمال الجمعية العمومية الـ  40للمجلس األولمبي اآلسيوي التي عقدت في
مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة وترأس جلساتها رئيس المجلس بالوكالة السيّد
راجا راندير سينغ وحضرها ممثلون عن  45لجنة أولمبية آسيوية .
وجــاءت المشاركة اللبنانية في هذا اإلستحقاق القاري ضمن سياسة اللجنة األولمبية
اللبنانية لتأكيد الحضور باألحداث والمناسبات القارية والدولية واألولمبية بهدف تعزيز
الشراكة مع اللجان األولمبية الوطنية في العالم كما كانت مناسبة أجرى فيها كل من الدكتور
جلخ والعميد رستم لقاءات ومحادثات ب ّناءة مع فاعليات وشخصيات قارية وأولمبية في مقدمهم
الدكتور حسين المسلّم مدير المجلس األولمبي اآلسيوي رئيس اإلتحاد الدولي للسباحة حيث
متصلة بالمجلس وأبلغ الوفد اللبناني إلى الدكتور المسلّم تحيات اإلحترام
نوقشت عدة ملفات ّ
والتقدير إلى الشيخ أحمد الفهد الجابر الصباح من قبل اللجنة األولمبية اللبنانية رئيسا ً وأعضاء
في اللجنة التنفيذية  .كذلك كان األمر مع السيد أوليفيّيه نيامكي مسؤول التضامن األولمبي في
اللجنة األولمبية الدولية حول برامج وتقديمات صندوق التضامن إلى اللقاء مع السيد جيروم
بوافييه مسؤول العالقات والحوكمة في اللجنة األولمبية الدولية حيث تمت المتابعة لبعض
المتصلة بأمور قانونيّة وتنظيمية والتي تحكم العالقة ما بين اللجنة األولمبية
القضايا والملفات
ّ
اللبنانية واإلتحادات الرياضية إضافة للقاءات مع أعضاء لجان أولمبية عربية .

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

تأهل فريق الجيش إلى نهائي مسابقة كأس االتحاد اللبناني لكرة اليد ،بعد فوزه على المبرة
( ،)18-34الشوط األول ( ،)8-21في الدور نصف النهائي ،الذي أقيم في قاعة مجمع الرئيس
نبيه ب ّري الرياضي بحارة صيدا .ميدانياً ،سيطر الجيش على المباراة منذ بدايتها ،متسلّحا ً
بخبرة العبيه وقوتهم البدنية ،فيما خاض المبرة اللقاء بتشكيلته المك ّونة من الشباب ،بهدف
االحتكاك واكتساب المزيد من الخبرة.
مسجل في المباراة العب الفائز محمود الحاج سليمان برصيد  6أهداف وأضاف
وكان أفضل
ّ
رشاد سالمة  5أهــداف ،بينما كان جالل ب ّري األفضل من الخاسر بـ 5أهداف وأضاف حسين
شلهوب  4أهداف .قاد المباراة الحكمان القاري قاسم ّ
مقشر واالتحادي أكرم الشيخ حسين ،وريان
(مسجلة) وعلي سويدان (ميقاتياً) ،وراقبها الحكم الدولي محمد حيدر.
رشيد
ّ
وفي القاعة نفسها ،بلغ الشباب حارة صيدا المباراة النهائية ،بعد أن تغلّب على فوج حرس
ّ
واستحق حارة
وإطفاء بيروت ( ،)29-42الشوط األول ( ،)10-16بحضور جماهيري كبير.
صيدا الفوز ألنه كان الطرف األفضل طوال المباراة ،حيث تألق في صفوفه النجم خضر نحاس،
في حين لم يظهر فوج حرس وإطفاء بيروت األداء المطلوب منه ،وهو الذي يضم أسماء بارزة في
لعبة كرة اليد.
مسجل في اللقاء العب الفائز خضر نحاس برصيد  13هدفا ً وأضاف كل من حسن
وكان أفضل
ّ
غسان صقر وأحمد الزين وحسين حسن صالح  6أهداف ،فيما كان محمد منصور األفضل من
الخاسر بـ 9أهداف وأضاف أحمد شاهين  7أهداف.
قاد المباراة الحكمان القاري قاسم ّ
(مسجلة)
مقشر واالتحادي أكرم الشيخ حسين ،وريان رشيد
ّ
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من المعلومات التي كانت تتواتر إلينا من بعض نشطاء المعارضة في الخارج أن األمراء
يتقاسمون آبار النفط ،فيأتي أحدهم عند اكتشاف أحد اآلبار ويضع يده عليه… ويقول :ك ّل
ما يخرج من هذا البئر هو لي .والسؤال :من الذي أعطى هؤالء الحق باالستيالء على ثروات
األمة… يضعون أيديهم على ما يشاؤون ،ويعتبرون أنّ هذا ّ
حق لهم… وال أحد ينطق ببنت
شفة… وإنْ حاول أح ٌد االعتراض على عملية النهب هذه يُذهبونه الى ما وراء الشمس… أين
علماء الدين؟ لماذا ال ينطقون بكلمة حق؟ أم أنهم شركاء في عملية النهب والسرقة هذه؟ لندع
علماء الفتنة جانباً ،ولندع المفتين لدى السالطين جانباً… أين العلماء األحرار المقاومة؟
لماذا ال يصدحون بكلمة الحق؟ لماذا ال يقولون إنّ هذا النفط هو ملك للناس جميعاً ،مثله
كمثل الماء والكأل والنار ،وأنّ ما يفعله هؤالء األمراء هو سرقة بائنة لثروات األمة…

سميح التايه

ت�صفيات كاأ�ش العالم بكرة ال�صلة
لبنان يلتقي اأندوني�صيا اليوم في الذوق

يستضيف ملعب مجمع نهاد نوفل بذوق مكايل ،مساء اليوم الجمعة ( ،)21.30مباراة لبنان
وإندونيسيا ،ضمن منافسات الجولة األولى من تصفيات كأس العالم لكرة السلة عن قارة آسيا،
ويأمل رجال األرز بقيادة مدربهم جو مجاعص ،في تحقيق انطالقة قوية بالتصفيات ضد إندونيسيا،
ومن ثم التفكير في مباراة اإلثنين المقبل أمام نفس المنتخب .وضمت قائمة لبنان النهائية  12العبا ً
وهم :وائل عرقجي ،علي حيدر ،سيرجيو درويش ،علي منصور ،أمير سعود ،عزيز عبد المسيح،
هايك جيوكجيان ،إيلي شمعون ،يوسف خياط ،جاد خليل ،جيمي سالم والمج ّنس أتير ماجوك.
واستبعد مدرب لبنان ،الثالثي كريم زينون وكريتسوف خليل وعلي مزهر من القائمة األولية،
التي كانت مؤلفة من  15العباً .ومن جهته يأمل منتخب إندونيسيا ،بقيادة مدربه رايكو تورومان،
في تحقيق مفاجأة أمام منتخب األرز على أرضه وبين جماهيره .وسيعتمد لبنان على رجاله وائل
عرقجي وأتير ماجوك وعلي حيدر وإلى جانبهم نخبة من نجوم اللعبة من أجل الفوز ،حيث تعتبر
المباراة حسابيا بمتناول رجال األرز ،وفقا للتصنيف الدولي الذي يضع لبنان في المركز  56عالميا ً
والتاسع آسيوياً ،بينما إندونيسيا الـ 85عالميا والـ 18آسيويا .وتضم المجموعة كال من لبنان
والسعودية وإندونيسيا واألردن ،على أن تقام التصفيات من  6جوالت ،تبدأ بـ 3جوالت في الدور
األول ( 16دولة) ،تقام حاليا ً وتستكمل في شباط  2022وحزيران  .2022وستقام  3جوالت آخرى
في الدور الثاني بمشاركة  12دولة في آب وتشرين الثاني وشباط  ،2023على أن تجرى عملية
سحب قرعة نهائيات كأس العالم في أوائل آذار من العام .2023
وفي الدور األول ،تتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثالثة األولى من كل مجموعة إلى الدور
الثاني ،ليمثلوا  12دولة .وسبق للبنان ،أن شارك في نهائيات كأس العالم للسلة  3مرات متتالية،
أعوام  2002و 2006و ،2010حيث يأمل بالوصول إلى البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

تعادل منتخب ال�صباب مع الإمارات
في بطولة غرب اآ�صيا و”الف�صل” الأف�صل
تعادل المنتخب اللبناني مع نظيره اإلماراتي ،بنتيجة ( )1-1في المباراة التي جمعتهما أمس
في مدينة أربيل العراقية ،ضمن دور المجموعات من بطولة غرب آسيا للشباب .وكان المنتخب
اللبناني تقدّم في المواجهة بهدف حمل توقيع نجمه الالعب علي الفضل (د  )20الذي خلّص الكرة
من بين عدد من مدافعي االمارات واقتحم المربع وسدد أرضية زاحفة .
وأدرك منتخب اإلمارات عن طريق سلطان األمين (د  .)61مع االشارة إلى أن الدقائق األخيرة
من المباراة شهدت العديد من الفرص المتبادلة لكن النتيجة لم تتغير .وبذلك أصبح في رصيد
المنتخب اللبناني  4نقاط ،في صدارة المجموعة الثانية ،بشكل مؤقت ،فيما يحتل منتخب
اإلمارات المركز الثالث بنقطة واحدة.
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