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تعالوا نرفع لهذه األمة التي تتخ ّبط
في الظلمات مشعاال ً فيه نور حقيقتنا
وأمل إرادتنا وصحة حياتنا.
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نفوذ حماد بـ 14ربيع ًا تطعن في القد�س :لن ي�سقط ال�شيخ جراح ب�أيدي الم�ستوطنين

الخارجية الأميركية تختار ريا�ض قبي�سي للتكريم ...بعد ريا�ض �سالمة ك�أف�ضل حاكم
غد ًا امتحان عالقة الحكومة بكارتيل النفط �أمام العر�ض الرو�سي لم�صفاة الزهراني
كتب المحرر السياسي
في أي��ام االنتظار الفاصلة حتى مطلع األسبوع المقبل عن
ظهور نتائج الجولة التي تبدأ اليوم في فيينا تحت عنوان العودة
لإلتفاق النووي ،ومثلها لظهور نتائج قمة الرئيسين الروسي
فالديمير بوتين واألميركي جو بايدن ،خصوصا ً بما يتصل
بمستقبل ال �ص��راع ح��ول أوك��ران�ي��ا وفيها ،بينما المعلومات
الواردة من جبهات القتال في اليمن تتحدث عن مفاجآت قريبة
في م��آرب ،حجز الفلسطينيون الخبر األول على أي��دي الفتاة
نفوذ حماد «ابنة األربعة عشر ربيعاً» التي نفذت عملية طعن
مستوطنة صهيونية تحتل منزالً من منازل الشيخ جراح في
ال�ق��دس ،مجاور لمنزل نفوذ المهدد ب��اإلخ�لاء أي�ض�اً ،ولفتت
العملية التي باتت تعبيرا ً عن خط متواصل لمقاومة شبابية
يخوضها شبان تحت سن الثامنة عشرة ،يخرجون من مقاعد
الدراسة لعمليات طعن أو دهس ،باتت تشكل يوميات القدس
بصورة خاصة ،تحت عنوان لن يتم تهويد القدس ولن يسقط
الشيخ ج��راح بيد المستوطنين ،ولن يترك المسجد األقصى
لقمة سائغة لالحتالل.
في لبنان يستمر االستعصاء الحكومي ،بينما يتجمد المسار
الفرنسي -السعودي عند ح��دود البيان اإلعالمي واإلتصال

مجل�س ال�شيوخ الأميركي يوافق
على بيع �أ�سلحة جديدة لل�سعودية
أعلن البيت األبيض ،أمس ،معارضته الجهود الرامية إلى عرقلة
صفقة أسلحة للسعودية ،مضيفا ً أن تمرير صفقة تشمل بيع صواريخ
جو ـ جو ،و 596راجمة صواريخ (إل.إيه.يو )-128إلى جانب معدات
أخرى لصالح الرياض يتوافق مع تعهّد إدارة الرئيس جو بايدن بوقف
الدعم األميركي للعمليات الهجومية في اليمن.
وعقب تصويت مجلس الشيوخ األميركي ،بأغلبية  62نائبا ً مقابل ،25
لصالح الصفقة المقترحة مع السعودية ،والبالغة قيمتها  650مليون
دوالر ،أكد البيت األبيض أن «هذه المبيعات تتوافق مع تعهد اإلدارة
بالقيادة الدبلوماسية إلنهاء الصراع في اليمن وإنهاء الدعم األميركي
للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن ،مع ضمان أن السعودية لديها
الوسائل للدفاع عن نفسها «ضد هجمات حركة «أنصار الله» اليمنية.
وأوضح البيت األبيض أن محاوالت بعض أعضاء مجلس الشيوخ
لوقف بيع األسلحة للرياض ،على خلفية حرب اليمن« ،من شأنها
تقويض التزام الرئيس بمساعدة شريكتنا السعودية».
يذكر أن السعودية أنفقت نحو  63مليار دوالر منذ عدوانها على اليمن
ولغاية اآلن.

لودريان في الجزائر..
لـ «�إحياء العالقات»
في ظل سعي باريس إلحياء العالقة الفرنسية ـ الجزائرية المتوترة
منذ أشهر ،وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان ،أمس ،في
زيارة عمل إلى الجزائر.
وبعد لقائه الرئيس عبدالمجيد تبون ،أعرب الوزير الفرنسي عن
أمله في عودة العالقات السياسية بين حكومتي البلدين مطلع السنة
الجديدة ،مشددا ً على أن الجزائر وفرنسا تواجهان تحديات كبيرة إقليميا ً
ودوليا ً بخصوص اإلرهاب في الساحل والهجرة غير الشرعية والقضايا
االقتصادية ،مثنيا ً على التزام الجزائر بإرساء دعائم المصالحة في
مالي.
وتأتي الزيارة بعد توتر العالقات بين البلدين في األشهر األخيرة،
عقب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون في تشرين األول/
أكتوبر الماضي اتهم فيها الجانب الجزائري بما اعتبره «تكريسا ً لسياسة
ريع الذاكرة» بشأن حرب االستقالل ،عالوة على تشكيكه بوجود «أمة
جزائرية» قبل حقبة االستعمار الفرنسي ،قبل أن يعتذر الحقا ً عن تلك
التصريحات.
وتفاقمت األزمة وقتذاك ،مع استدعاء الجزائر سفيرها في باريس،
ومنعها الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق في مجالها الجوي،
قبل أن تبادر باريس إلى خفض عدد تأشيرات الدخول الممنوحة إلى
جزائريين.
يشار إلى أن لودريان كان قد دعا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر،
إلى عالقة «واثقة وشراكة طموحة مع الجزائر تتجاوز جروح الذاكرة
التي يمكن أن تظهر أحيانا ً من جديد».

الهاتفي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،من دون أن تظهر
بوادر تسبق انعقاد الحكومة ،التي ال تزال متوقفة عند حاجز
المحقق العدلي طارق بيطار ،الذي يلقى دعما ً علنيا ً أميركياً،
يصل حد رسم خطوط حمراء حوله ،تشبه تلك التي رسمت
ح��ول ح��اك��م ال�م�ص��رف ال�م��رك��زي ري ��اض س�لام��ة ،ح�ت��ى أخذ
لبنان إلى اإلنهيار المالي ،ووق��ف األميركيون ،الذين كرموا
الحاكم بجوائز ع��دة مباشرة وغ�ي��ر مباشرة بصفته أفضل
ح�ك��ام ال�م�ص��ارف ف��ي ال�ع��ال��م ،يستثمرون ف��ي ه��ذا اإلنهيار،
ووضعت مصادر متابعة لملف التحقيق والجانب القضائي
منه واإلستثمار األميركي فيه في ذات دائرة االستثمار السابق
في الملف المالي والمصرفي ،وفي هذا السياق قرأت المصادر
اختيار اإلعالمي رياض قبيسي ،الذي نشر حلقات تلفزيونية
حول انفجار المرفأ أرادت ربط سفينة نترات األمونيوم بمن
وصفتهم بشخصيات مقربة من الحكومة السورية ،كأحد
رم ��وز اإلع�ل�ام ال�ع��ال�م��ي لمكافحة ال �ف �س��اد ،أس ��وة بالتكريم
الموازي لحاكم المصرف المركزي ،الذي نال بين عامي 1997
و 2017ستة عشر وساما ً ودرعا ً تكريمية تحت عنوان «أفضل
حكام المصارف».
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البطلة الفلسطينية نفوذ حماد كما صورتها الكاميرات قبيل تنفيذها عملية الطعن في حي الشيخ جراح في القدس

الأمم المتحدة تدعو �إلى «م�ساءلة �إ�سرائيل»..
وال�صهاينة ي�ش ّككون في جي�شهم

رأت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشليت أنّ
إنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» هو وحده الذي يمكن أن يحقق السالم الدائم في
فلسطين ،ويخلق الظروف المالئمة الحترام حقوق اإلنسان هناك.
وأف��ادت المسؤولة األممية ،ب��أنّ أوض��اع حقوق اإلنسان في األراض��ي
الفلسطينية المحتلة أصبحت «كارثية» ،الفتة إلى أنّ «من الواضح أن لهذا
تأثيرات مدمرة على آفاق السالم والتنمية المستدامة».
وتناولت باشليت ،خالل إحاطة قدّمتها أمام لجنة األمم المتحدة المعنية
بممارسة الفلسطينيين لحقوقهم في جنيف ،العدوان «اإلسرائيلي» األخير
على قطاع غزة ،والذي أسفر عن استشهاد  261فلسطينيا ً بينهم  67طفالً،
مشير ًة إلى أنّ مجلس حقوق اإلنسان قرر تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة
حول الموضوع ،على أن أن تقدم أول تقرير لها في حزيران /يونيو من العام
المقبل.
وانتقدت المفوضة السامية إجراءات الحصار الذي تفرضه «إسرائيل»
على سكان القطاع منذ  15عاماً ،موضحة أنّ «األوض��اع اإلنسانية مقلقة
للغاية».
كذلك ،عبّرت المفوضة السامية عن مخاوفها العميقة من «تزايد حاالت

قتل وجرح الفلسطينيين ،من بينهم أطفال ،على أيدي القوات اإلسرائيلية
والمستوطنين المسلحين» ،مشيرة إلى استشهاد  16طفالً في مناطق الضفة
الغربية هذا العام على أيديها ،إلى جانب توثيق  490اعتدا ًء للمستوطنين
ّ
بحق فلسطينيين ،وممتلكاتهم داعية إلى إجراء مساءلة حيال تلك الحوادث.
وأدانت باشليت طريقة معاملة جيش االحتالل لألطفال الفلسطينيين
ش��ارح��ة أنّ  75%م��ن األط��ف��ال ف��ي قطاع غ��زة بحاجة إل��ى دع��م نفسي
واجتماعي ،حيث تعتقل «إسرائيل» حاليا ً  160طفالً فلسطينياً ،بعضهم
دون تهمة ،بموجب أنظمة االعتقال اإلداري ،وهي إجراءات ال تتماشى مع
القانون الدولي.
بالتوازي ،لفت «معهد أبحاث األم��ن القومي اإلسرائيلي» إلى تراجع
مستوى جيش االحتالل في العقدين األخيرين ،ذلك أنّ غالبية المجتمع
الصهيوني تعتبر أنّ جيشها لم ينتصر في الحرب األخيرة في غزة ،وفي
حرب لبنان عام .2006
وبحسب المعهد ،فقد بات الشعور السائد في كيان االحتالل هو أن الجيش
لم يعد قادرا ً على حسم المعارك في العقدين األخيرين ،وأن معادلة الهدوء
وعدم وقوع ضحايا باتت بمثابة النصر في الحرب.

نواب �أردنيون يغادرون قاعة البرلمان ً
رف�ضا للتطبيع المائي
احتجاجا ً على ات��ف��اق «ال��ن��واي��ا» تحت
عنوان «المياه مقابل الطاقة» مع «إسرائيل»
واإلم�����ارات ،خ��رج ع��دد كبير م��ن ال��ن��واب
األردنيين من تحت قبة البرلمان ،ما أدى إلى
فقدان الجلسة النصاب.
وطالب النائب صالح العرموطي ،في
مستهل جلسة مجلس ال��ن��واب األردن���ي
أم��س ،بمغادرة المسؤولين الذين وقعّ وا
اتفاق «النوايا» «المياه مقابل الطاقة» مع
«إسرائيل» واإلمارات مقر البرلمان.
وينظر مجلس ال��ن��واب األردن����ي خالل
جلسة رقابية يعقدها يوم اإلثنين المقبل،
في طلب مقدّم من  76نائبا ً لمناقشة «اتفاق
النوايا» الذي وقعته الحكومة مع اإلمارات
و»إسرائيل» مؤخراً.
وش��ه��دت ال��ع��اص��م��ة األردن���ي���ة ع�� ّم��ان،
الثالثاء ،مسيرة احتجاجية جديدة طالب
ال��م��ش��ارك��ون فيها ب��إس��ق��اط االت��ف��اق��ي��ات
ال��م��و ّق��ع��ة م��ع «إس��رائ��ي��ل» ف��ي ال��ـ  22من
تشرين الثاني /نوفمبر الماضي ،بشأن
المياه مقابل الطاقة.
وبحسب االتفاقية ال��ج��دي��دة ،التي تم

اإلعالن عنها في معرض «دبي إكسبو» في
الـ  22من تشرين الثاني /نوفمبر ،بحضور
المبعوث األميركي للمناخ ،ج��ون كيري،
ستشتري «إس��رائ��ي��ل» بموجب االتفاقية

«الطاقة الشمسية من منشأة مقرها األردن
تبنيها شركة إماراتية ،وسيشتري األردن
المياه من موقع تحلية سيجري بناؤه على
ساحل البحر األبيض المتوسط».

نقاط على الحروف
عن �أي نفوذ تتحدثون؟
ناصر قنديل
 خ�لال سنوات امتألت مراكز ال��دراس��ات األميركيةوالمواقف «اإلسرائيلية» والكثير من البيانات العربية
وم�ق��االت أق�لام ح��ازت مراتب كتابة مقاالت الصفحات
األول��ى دوليا ً وعربيا ً ولبنانياً ،بعبارة النفوذ اإليراني،
وكان الهدف االشارة إلى كل حراك سياسي أو عسكري
أو اجتماعي وثقافي وإعالمي مناوئ للمشروع األميركي،
وب�ص��ورة خاصة لكيان االح�ت�لال ،على رغ��م محاوالت
حثيثة لربط إي�ق��اع ه��ذا ال�ح��راك بتهمة تخديم روزنامة
إيرانية تتصل بالتفاوض على الملف النووي في أغلب
األحيان ،وكانت التطورات تك ّذب هذا الربط ،فعندما تم
ال�ت��وص��ل ل�لات�ف��اق ال �ن��ووي ع��ام  ،2015ل��م يتوقف هذا
الحراك بكل تجلياته ،وال انخفض سقفه ،وبقي أصحاب
ه��ذا ال�ح��راك يقدمون أنفسهم كتعبير ع��ن إرادة وطنية
لبالدهم وقويمة ألمتهم ،عنوانها رفض التسليم بمشيئة
االحتالل اإلسرائيلي ومن خلفه الحماية المفتوحة التي
تقدمها المشاريع األميركية.
 ط��ال �م��ا أن ع��ن��وان االش �ت �ب��اك ال��رئ �ي �س��ي ه��و كياناالحتالل ومستقبل فلسطين ،أن ما تقدمه فلسطين من
ظواهر ووقائع هو الذي يفترض أن يحسم النقاش ،وفي
فلسطين بدا بكل وضوح أن الدعم اإليراني ال يستند إلى
معيار ال��والء إلي��ران ،بل العكس ف��إن إي��ران دعمت قوى
يسارية وق��وى إسالمية م��ن خلفيات عقائدية مخالفة
للعقيدة اإلي��ران �ي��ة ،بخلفية واح ��دة ه��ي أن ه��ذه القوى
تنخرط في مقاومة االحتالل ،ويكفي مثاالً واق��ع حركة
حماس التي بقي جناحها العسكري الذي يتولى المقاومة
ف��ي فلسطين ،يحظى ب��ال��دع��م اإلي��ران��ي بينما قيادتها
السياسية على قطيعة م��ع إي��ران طيلة فترة الخصومة
حول فهم الحرب على سورية ،التي كان تنظيم اإلخوان
المسلمين خاللها قد نجح بنقل موقف حماس السياسي
إلى ضفة مناوئي الدولة السورية ،التي اصطفت إيران إلى
جانبها بسبب التالقي حول فكرة المقاومة وليس التالقي
العقائدي ،وكان معلوما ً أن موقف تنظيم اإلخوان يصطف
وراء الرئيس التركي ،الذي لم يخف أن موقفه يعبر عن
مشروع اقليمي دولي ترعاه واشنطن ولم تكن تل أبيب
بعيدة عنه.
 يمكن للبعض القول إن الحديث عن التنظيمات الحزبيةيحتمل اإلجتهاد والتأويل ،على رغم الوقائع التي تنفي
نظرية النفوذ اإلي��ران��ي ،لكن م��اذا عساهم يقولون أمام
مشهد التكرار اليومي لحضور الشباب الفلسطيني غير
المنظم ،وغير المنضوي تحت عناوين فصائلية وحزبية،
وت��ول��ي ه��ذا الشباب خ��ط ال�ت�ص��ادم األول م��ع االحتالل
بالدم ،ومن دون سالح ،عبر عمليات طعن ودهس يومية
منذ شهور ،ومن دون توقف ،ومعلوم عند كل باحث يملك
الحد األدن��ى من الرصانة أن الحركة السياسية ،عندما
تكون قيادتها وخطوطها األمامية من جيل الشباب غير
المنظم ،لتشكل استدامة واستمرار ،ولكن بفعل فردي
متتابع ،فهي أشد التعبيرات قوة عن الطابع االجتماعي
العميق لمضمون هذه الحركة ،وال يستطيع أعتى عتاة
الصهاينة اليوم أن يزعم أن ظاهرة الشباب الفلسطيني
المقاوم هي ظاهرة عابرة أو هي ظاهرة تنفذ روزنامة
خ��ارج �ي��ة ،وب��ال�م�ع�ي��ار البحثي نفسه ل�م��ا ان�خ�ف��ض سن
الشباب المنخرط في أعمال المقاومة ،زاد طابعها المعبر
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منفذية المتن الأعلى في «القومي» تحيي عيد الت�أ�سي�س
عميد التربية وال�شباب :حربنا وجودية بمواجهة االحتالل ال�صهيوني والتركي والأميركي والمجموعات الإرهابية

أحيت منفذية المتن األعلى في الحزب
السوري القومي االجتماعي عيد تأسيس
الحزب بإقامة حفل عشاء حضره عميد
المالية علي عسيران ،عميد اإلذاعة مأمون
م�لاع��ب ،عميد التربية والشباب إيهاب
المقداد ،عضو المجلس األعلى ربيع األعور،
وكيل عميد المالية نبيل بو نكد ،عضو هيئة
منح رتبة األمانة إلياس الخوري ،ناموس
عمدة اإلذاعة مي األعور ،مدير دائرة األشبال
ف��وزات دي��اب ،منفذ ع��ام المتن الشمالي
رضوان رزق ،منفذ عام المتن األعلى أسعد
الدنف وهيئة المنفذية ومديرو المديريات
وهيئاتها وعدد من أعضاء المجلس القومي
بينهم األمين سليم األعور.
كما حضــر الحفل رئيــس رابــطة آل
الدنف ن��ادر الدنف وفاعليات اجتماعية
وثقافية.

كلمة المنفذية

ألقى كلمة المنفذية ناظر اإلذاعة هشام
ال��خ��وري ،فتحدث عن معاني التأسيس
الفتا ً إل��ى أننا في ه��ذه المناسبة نجري
جردة حساب ،ما لنا وما علينا ،أين نجحنا
وأين تباطأنا.
���ح أنّ ال��ق��وى ال��ي��ه��ودي��ة
وق����ال :واض� ٌ
والصهيونية العالمية التي تهيمن على
معظم دول الغرب هي رأس الحربة في
الهجمة المستمرة على أمتنا منذ أكثر
�ي أن هجمتها تجدّدت في
من ق��رن ،وجَ �لِ� ُّ
السنوات العشرين الماضية وتجسدت
حربا ً على العراق والشام وحصارا ً على

لبنان ،ولن يكون لنا خالص “إال بالبطولة
المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة».

كلمة المركز

كلمة مركز الحزب ألقاها عميد التربية
والشباب إيهاب المقداد وفيها قال:
تجمعنا اليوم منفذية المتن األعلى في
الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي في
احتفالها بمناسبة العيد التاسع والثمانين
لتأسيس الحزب ال��ذي يتحضر لدخوله
ال��ع��ق��د ال��ت��اس��ع م��ن ال��ح��رك��ة الجهادية
النضالية الصراعية المستمرة من دون كلل
أو ملل في سبيل أمتنا السورية العظمى
وشعبها المقاوم البطل.
في ال��س��ادس عشر من تشرين الثاني
ع���ام  1932اب��ت��دأ ت��ك��وي��ن ج��ي��ل جديد
يختلف بنفسيته االرتقائــية عن النفســية
االن��ح��داري��ة التي ك ّونها أص��ح��اب حصر
الدنيا وقصر الروح في بيت عنكبوت وقن
دجاج .جيل يفهم أنّ إنشاء األمة الجبارة
وتشييد الوطن العظــيم يتــ ّمان بعــمل
أب��ن��اء الحيــاة ،ول��ي��س بسخرية أبناء
الموت ،ويــدرك أنّ هذا العمل العظيم ال
يمكن إنجازه في مدة إنجاز بيت العنكبوت
أو قن الدجاج ،ويوقن أنّ ما لم يكن ممكنا ً
ألبناء الموت هو ممكن ألبناء الحياة ،وأنّ
النفوس الجبارة لها طريق غير طريق
النفوس القزمية.
في ال��س��ادس عشر من تشرين الثاني
ابتدأنا بالفعل تاريخنا الصحيح ،فوجهنا
نظرنا إلى األمام ،إلى المثال األعلى نبعث

العميد إيهاب المقداد

هشام الخوري

النهضة ال��س��وري��ة القومية االجتماعية
التي تكفل تحقيق مبادئ الحزب الموحدة
الجامعة لكل أبناء الوطن .المبادئ التي
دفعت أبناء هذا الجبل األش��م ليتصدروا
قوافل االستشهاديين والشهداء دفاعا ً عن
كل األمة السورية.
فمن أول شهداء الحزب السوري القومي
االجتماعي الذي ارتقى من جنوبنا السوري
 فلسطين الرفيق حسين البنا ،إلى الشهيدالوحيد في معركة استقالل لبنان الرفيق
سعيد فخر الدين ،إلى أول استشهادي في
الحزب الرفيق وج��دي الصايغ وع��روس
الجبل االستشهادية ابتسام حرب ،وصوال ً

إلى شهيد الدفاع عن وحدة لبنان الرفيق
إياد زيدان ،وليس انتهاء بالشهيدين محمد
ع��واد وأدون��ي��س نصر اللذين روي��ا أرض
الشام بدمهما الزكي.
علــى امــتداد ساحــات الوطــن السوري،
م��ن ال��ع��راق إل��ى ال��ش��ام ،م��ن لبــنان إلى
فلسطين واألردن يخوض حزبنا وشعبنا
ح��رب��ا ً وج��ودي��ة ف��ي م��واج��ه��ة االح��ت�لال
اليهودي والتركي واألميـــركي والمجموعات
اإلره��اب��ي��ة المتعددة الجنــسيات ،وفي
ه��ذه ال��ح��رب نسجل االنتصار تلو اآلخ��ر
ك��ت��ف�ا ً إل��ى ك��ت��ف م��ع جيوشنا القومية،
اللبناني والشامي والعراقي ،ومع كافة

فصائل وأحزاب المقاومة على امتداد أمتنا
العظيمة.
وألننا في أكثر الظروف دقة ومصيرية،
ي��ح��ت��اج ح��زب��ن��ا إل���ى ج��ه��ود ك���ل رف��ي��ق
ورفيقة ف��ي معاركه المفتوحة على كل
الجبهات انتصارا ً لسورية بكل كياناتها.
والمؤسسات الحزبية ،المركزية منها
والمحلية ،جميعها مفتوحة األب��واب لكل
السوريين القوميين االجتماعيين ليضعوا
أنفسهم بتصرف القيادة الحزبية مجاهدين
مناضلين ،كما عهدناهم ،في سبيل فالح
األمة السورية وانتصارها.
رفقائي األعزاء،

لنتمسك جميعا ً بما قاله حضرة الزعيم
من أنه “ال مشاحة في أن الزوبعة ال تكون
زوبعتين ،بل واحدة .وأن العقيدة ال تكون
عقيدتين ،بل واحدة .وأن الحركة ال تكون
حركتين ،بل واحدة”.
بهذا اإليمان نحن ما نحن ،وبهذا اإليمان
نحن ما سنكون .وبما نحن وبما سنكون،
سيظل هتافنا ف��ي ال��ع��ال��م ي���دوي لتحي
سورية وليحي سعاده.
بعد الكلمات ت�� ّم قطع ق��ال��ب حلوى،
وتخلل الحفل تكريم الطلبة لمشاركتهم
بالنشاطات الصيفية ،ث��م أق��ي��م سحب
تومبوال وتوزيع الهدايا.

مفو�ضية النه�ضة التابعة لمنفذية طرابل�س
في «القومي» تحتفل بمنا�سبة عيد الت�أ�سي�س

أحيت مفوضية النهضة التابعة لمنفذية
ط��راب��ل��س ف��ي ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي عيد تأسيس الحزب باحتفال
حضره ناموس المنفذية أحمد علي حسن
وم��ف��وض المفوضية وجمع م��ن القوميين
والمواطنين.
تخلل االحتفال كلمة لمفوض مفوضية
النهضة عامر شمسين عن معاني التأسيس،
وأك � ّد أن خ�لاص أمتنا في العقيدة القومية
االجتماعية.
أضاف :نحن في صميم المقاومة بمواجهة
المشروع األميركي ـ الصهيوني المعادي،
نقاوم في سبيل تحرير أرضنا وصون حقنا،
ورف��ض �ا ً لكل أش��ك��ال التبعية لالستعمار
واالستسالم لعدو يغتصب أرضنا ويهدد
مفوض مفوضية النهضة عامر شمسين
وجودنا.
وختم قائالً :نحن في خضم مواجهة مصيرية
ضد عدونا الوجودي ،لذلك علينا أن نصون حزبنا ونفعل كل ما في وسعنا لكي يستمر
حزبا ً قويا ً في ميادين الصراع التي تشهد على بطوالت القوميين المؤيدة بصحة
العقيدة.
وفي الختام تم قطع قالب حلوى بالمناسبة.
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منفذية ريف دم�شق «القومي» ك ّرمت م�شايخ وفاعاليات من مدينة جرمانا بمنا�سبة عيد الت�أ�سي�س
والكلمات ت�ؤكد :مقاومتنا م�ستمرة حتى تحرير فل�سطين والجوالن ولواء ا�سكندرون وكل �شبر محتل من �أر�ضنا ال�سورية
واصلت منفذية ري��ف دمشق في الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي نشاطاتها
بمناسبة العيد  89لتأسيس الحزب بجولة
على المشايخ والفعاليات الرسمية واألهلية
في مدينة جرمانا ،حيث جرى تكريمهم بدروع
تقديرية.
ش��ارك في الوفد الحزبي عميد االقتصاد
ط��ارق األحمد ،عميد ال��دراس��ات والتخطيط
النائب الدكتور أحمد م��رع��ي ،وكيل عميد
الداخلية أسعد البحري ،وكيل عميد المالية
بشار يازجي ،إلى جانب منفذ عام منفذية
ري��ف دم��ش��ق محمد ح��اب��و وأع��ض��اء هيئة
المنفذية :صالح ك��رب��اج ،أب��و الخير خير،
ص��ف��وان أب��و ش��اش ،مدير مديرية جرمانا
ش���ادي ق��ط��ان وم��ف��وض ال��ع��م��ل وال��ش��ؤون
االجتماعية في مديرية جرمانا خالد الدكاك.
جرى التكريم في دارتي الشيخين سايس
المجلس ال��روح��ي لطائفة الموحدين في
مدينة جرمانا الشيخ الدكتور أبو عهد هيثم
كاتبة والشيخ أبو فهد عبدالوهاب دبوس،
بحضور جمع غفير م��ن المشايخ األج�لاء
وفعاليات رسمية تمثلت بحضور رئيس
المجلس البلدي في مدينة جرمانا فايز عزام،
وعضو قيادة شعبة الغوطة الشرقية في
حزب البعث العربي االشتراكي فادي الدكاك،
وع��ض��و مجلس ال��ش��ع��ب ال��س��اب��ق مصعب
الحلبي وحشد كبير من األهالي.
وق��د ت�� ّم تسليم ال����دروع لكل م��ن الشيخ
الدكتور أبو عهد هيثم كاتبة والشيخ أبو فهد
عبدالوهاب دب���وس ،وجمعية رواد البيئة
ولجنة الوقف وملتقى التراث ومستوصف
الشيخ صالح الكحال.

حابو

المنفذ العام محمد حابو

العميد أحمد مرعي

العميد طارق األحمد

عضو قيادة الغوطة الشرقية في البعث فادي دكاك

الشاعر أحمد أبو راس

وكانت كلمة لمنفذ عام ريف دمشق محمد حابو قال فيها:
جئنا لنسلم الشيخ أبو عهد درعا ً تقديرية على جهوده ووفاء لسلفه المرحوم الشيخ أبو
حمود فارس كاتبة ،الذي مهد لنا الطريق وفتح األبواب في مدينة جرمانا لنسور الزوبعة لثقته
بمقاتلينا الذين ما بخلوا في نضاالتهم وتضحياتهم ،فتشاركنا مع هذه المدينة البطلة الخبز
والماء وعرق الجبين والدم الذي روينا فيه أرض وطننا بعز وشرف من دون تأخير حين طلبت
األمة دمنا.
وأكد استمرارية المهام الموكلة من حزبنا إلى «نسور الزوبعة» ،وهذه المهام من ضمن الدور
الذي يؤديه حزبنا على الصعد السياسية والثقافية واالجتماعية.
وقال :نحن حملنا السالح حين دعانا الواجب للتضحية ومشاركتنا للفصائل المقاتلة من كتائب
البعث والدفاع الوطني جاءت بالتنسيق مع الدولةـ وجنبا ً إلى جنب مع جيشنا القومي.
وأكد أن مقاومتنا مستمرة حتى تحرير فلسطين والجوالن ولواء اسكندرون وكل شبر محتل من
أرضنا السورية.
وختم مشددا ً على الوقوف إلى جانب أهلنا تحصينا ً في مواجهة كل التحديات.

األحمد

وتحدث عميد االقتصاد طارق األحمد فأكد أهمية اللقاء ألن الحاضنة الروحية في مدينة جرمانا
كان لها الدور األبرز ،وهو مثال جلي لكل المدن بأنه متى وعى رجال الدين لدورهم كما في جرمانا
فإنهم يصبحون عضد للعمل السياسي والعسكري في الدفاع عن أرض الوطن ،وهذا ما لمسناه
من خالل دور الطائفة الروحية في جرمانا حين كان رفقاؤنا في جبهات القتال إلى جانب الجيش
السوري البطل ،ولذلك يجب إعادة تفعيل العالقة بالفعاليات األهلية في مدينة جرمانا وأبواب
الحزب ومنفذية ريف دمشق مفتوحة للمشاركة دائما ً بأي نشاط أو أي عمل يصب في مصلحة
األمة.
أضاف :ما يلفت في جرمانا أن الشيخ أبو عهد هو رجل دين ورجل علم ،فهو إضافة إلى مركزه
الروحي فهو صاحب مركز ومقام علمي ما يجعلنا مطمئنين ،ألن العقل الذي يعرف التفصيالت
والعلل الجسدية ،ويعالجها ذاته قادر على معالجة علل ومشكالت المجتمع ومعالجتها بذات
المحاكاة العقلية ليصف الدواء لها الح ًقا.

مرعي

أما عميد الدراسات والتخطيط عضو مجلس الشعب الدكتور أحمد مرعي ،فأكد جاهزية القوميين
االجتماعيين الدائمة للقيام بما هو مطلوب دفاعا ً عن أرضنا وعن شعبنا ،ولفت إلى العالقة المتينة
مع متحد جرمانا ،حيث كان لنا لقاء سابق في هذه الدار الكريمة ،ولفتنا تلبية الجهات الرسمية

واألهلية ألي نشاط أو حدث ،ما يدل على وحدة النسيج االجتماعي وتلبيته في المواقف الصعبة
التي خبرناها في وأد اي فتنة في مهدها من دون تردد.

البحري
وتحدث وكيل عميد الداخلية أسعد البحري فقال :زيارتنا بمناسبة عيد تأسيس حزبنا تأتي
لتعبر عن فخرنا بنهضتنا وتفاعلها مع هذه المدينة وأهلها بكل إيمان ،فمعنى التأسيس لحزبنا
هو فعل مستمر وليس حدثا ً عابرا ً في التاريخ مثمنا ً دور أهالي مدينة جرمانا وصمودهم في الحرب
واحتضانهم لكل الوافدين عبر التاريخ من العراق ومن لبنان ومن الغوطة زمن الحرب األخيرة ،ما
جعل منها مثال لسورية الطبيعية التي نعتز بها.

كاتبة :الحزب القومي حزب فكر وثقافة

بدوره ،قال الشيخ أبو عهد كاتبة :نحن نعرف الحزب السوري القومي اإلجتماعي ،ونعرف
دوره في المجتمع فكرياً ،ودوره في الحرب التي شارك فيها رجاله نسور الزوبعة بكل إيمان .هو
حزب عقائدي واعضائه يحملون فكرا ً وثقافة عالية ال يمكن نكرانها ،لذلك نحن معكم وعالقتنا
بكم وطيدة.
وختم كلمته بتوجيه الشكر لمنفذية ريف دمشق على اللفتة التكريمية.

الشيخ أبو مجيد عبداللطيف كرباج

الحلبي

وتحدث عضو مجلس الشعب السابق مصعب الحلبي مشددا ً على متانة العالقة مع الحزب
القومي ،ومؤكدا ً ثقة أهالي مدينة جرمانا بدوره وتضحياته .

الدكاك

أما عضو قيادة شعبة الغوطة الشرقية لحزب البعث العربي االشتراكي فادي الدكاك ،فأكد
على العالقة الوثيقة بين كتائب حزب البعث ونسور الزوبعة والقيادات السياسية لحزب البعث
العربي االشتراكي والحزب السوري القومي االجتماعي واستمرارها لنصرة وطننا وأمتنا.

كرباج

وتحدث الشيخ عبداللطيف كرباج فشكر الحزب القومي على لفتته الكريمة ،وأكد على دوره الذي ال
يمكن نكرانه .مؤكدا ً أن مشروع الزعيم له الحق في االنتصار ،ولوال أحقيته لم يتأمروا عليه ويغتالوه.

تكريم جمعية رواد البيئة

تكريم الشيخ أبو عهد الدكتور هيثم كاتبة

تكريم العاملين في مستوصف الشيخ صالح الكحال الخيري

مع الشيخين أبو عهد كاتبة وأبو فهد دبوس

تكريم لجنة الوقف جرمانا

الشيخ الدكتور ابو عهد هيثم كاتبة

تكريم ملتقى شباب التراث

الشيخ أبو فهد عبد الوهاب دبوس
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مديرية وادي خالد الم�ستقلة في «القومي» �أحيت عيد الت�أ�سي�س

العميد �سا�سين يو�سف :طروحات الفدرلة مقتل للبنان والحياد تخل مرفو�ض عن حقنا الم�شروع في مقاومة االحتالل ودحره عن مناطقنا المحتلة
محمد درغام الأحمد� :سعاده �أطلق م�شروع حياة ي�ستنه�ض الهمم والإرادة القومية وير�سم خريطة الطريق الدائم لأجيال الم�ستقبل في مواجهة م�شاريع الإرهاب
بري العبداهلل� :أبناء �سعاده الأوفياء لم يتزحزحوا عن مبادئهم وخا�ضوا المعارك في مواجهة كل الم�ؤامرات وقاتلوا وا�ست�شهدوا في مواجهة االحتالل ولدحر الإرهاب
أحيت مديرية وادي خالد المستقلة في الحزب
السوريالقومياالجتماعيالعيدالتاسعوالثمانين
لتأسيس الحزب بإقامة حفل استقبال في صالة
«أمين العبدالله» ـ وادي خالد .وكان في استقبال
المهنئين إلى جانب مدير مديرية وادي خالد بري
العبدالله وأعضاء هيئة المديرية ،العميد ساسين
يوسف ومنفذ عام عكار أحمد حموضة.
حضر مهنئاً :النائب السابق محمد يحيى ممثالً
بشقيقه عبدالله يحيى ،رئيس بلدية العوادة أحمد
محمد شحادة ،نائب رئيس بلدية الفرض شادي
دري الخلف ،رئيس رابطة مخاتير وادي خالد
م��روان الوريدي ،مختار قرية كرم زبدين ـ وادي
خالد وليد الشيخ ،منسق هيئة وادي خالد في
التيار الوطني الحر فايق شحادة ،نائب منسق
هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر أحمد
سويد ،ممثل حركة أمل لطيف عبيد ،ممثل حزب
البعث العربي اإلشتراكي محمد درغ��ام األحمد،
ممثل اتحاد قوى الشعب العامل أحمد اليوسف،
الشيخ الدكتور عبدالله حسن المحمد ،الشيخ
محمد علي العلي ،الشيخ مالك أحمد العلي ،الشيخ
أحمد تركي العبيد ،الشيخ محمد سليمان الخلف،
وحشد كبير من الوجهاء والمشايخ والفعاليات في
منطقة وادي خالد.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد
الحزب السوري القومي االجتماعي ،وألقى كلمة
التعريف والترحيب أيهم حسين الذي تحدث عن
معاني عيد تأسيس الحزب.

األحمد

وألقى ممثل حزب البعث العربي االشتراكي
محمد درغ��ام األحمد كلمة اعتبر فيها أن شهر
تشرين حفر مجده وخ��ط عظمته ب��ح��روف من
نور ون��ار في ذاك��رة األم��ة ووجدانها ،ففيه كانت
حرب تشرين التحريرية وكانت انطالقة الحركة
التصحيحية التي قادها الرئيس الخالد حافظ
األسد .وفيه كان تأسيس الحزب السوري القومي
أس��س��ه الزعيم
االجتماعي منذ  89ع��ام��ا ً ال��ذي ّ
أنطون سعاده مشروع حياة يستنهض الهمم
واإلرادة القومية ،ويرسم خريطة الطريق الدائم
ألجيال المستقبل في مواجهة مشاريع اإلرهاب
والذل واالستكانة ،وقد أثبت هذا الحزب حضوره
ووجوده ،وحجز مكانته في الطليعة وبات العبا ً
أساسيا ً في الساحتين السياسية والجهادية ،فقدم
ولم يزل أعظم التضحيات وأنبلها في سبيل الحياة
الحرة الكريمة».
وأضاف« :نعم أيها اإلخوة والرفقاء إنه التاريخ
وإ ّنها الحقيقة ،فقد قدر الله لنا أن نكون معا ً في
خندق واحد ،ألن الجراح واحدة والهموم مشتركة
والمبادئ راسخة رسوخ قاسيون وجبل الشيخ
وجبل صنين .وهو الخيار الوحيد الذي ال نحيد
عنه ألنه الغاية والهدف األسمى ،وهو أن تراب
األمة مقدس وأن عرش الشموس حمى ال يضام.
فإما ال ّنصر وإما ال ّنصر.
ال يسعنا في هذه المناسبة إال أن نعايد ونبارك
لرفقائنا في الحزب السوري القومي االجتماعي
ونوجه ال ّتحيّة ل��روح الزعيم المؤسس أنطون

سعادة ،ونقول له إ ّنا على طريق النصر سائرون
مع كل الغيارى والشرفاء من أبناء أمتنا ومع كل
طالب الكرامة والعزة في العالم».
وختم« :تحية لدماء الشهداء الطاهرة التي روت
تراب الع ّز وال ّنور ،أولئك البواسل الذين ارتقوا دفاعا ً
عن شموخ األمة ورفعتها ،تحية «ألسود قاسيون»
المرابطين في كل س��اح وف��ي كل م��ي��دان ،رجال
الجيش السوري الذين يخوضون أعنف المعارك
وأشرسها ضد مرتزقة العهر والظالم الذين أرسلوا
لتدنيس ال ّتراب السوري.
وتحية «لنسور الزوبعة « الذين ما بخلوا بالدم
عندما دعاهم الواجب .وإلى المجاهدين في حزب
الله الذين حضروا حيث يجب أن يكونوا ،وسطروا
بإيمانهم وعزيمتهم ودمائهم أروع معاني النصر.
وتحية إلى القوى الحليفة ،إيران وروسيا وكل من
وقف إلى جانب سورية.

العبدالله

وألقى مدير مديرية وادي خالد المستقلة بري
العبدالله كلمة قال فيها:
بين حنايا تشرين في السادس عشر منه بزغ
فجر لم يسبقه أو يعقبه فجر بعناد ضوئه .وطلع
صبح اتشح بالبهاء والنقاء يرفل نورا ً وينثر أمالً.
السادس عشر من تشرين  1932هو بداية
أسس أنطون
مرحلة جديدة في تاريخ األمة ،فقد ّ
سعاده الحزب السوري القومي االجتماعي مسطرا ً
كتاب الخالص الذي بين سطوره ترعرعت أبجدية
الحرية والواجب والنظام والقوة.
وقال :أنطون سعاده استشرف المخاطر التي
تتهدد األمة السورية بإنسانها وخيراتها وثرواتها
فأسس حركة نهضوية وحزبا ًصراعيا ً
ومستقبلهاّ ،
يدافع عن سيادة األمة وحقها وحريتها ،وها هو
حزبه ثابت على عهد المقاومة ،والقوميون ال ينأون

بري العبدالله

ساسين يوسف

محمد درغام االحمد

أيهم حسين

عن ساح الصراع.
وأش���ار العبدالله إل��ى م��ا تتعرض ل��ه أمتنا
من ع���دوان إره��اب��ي ـ عنصري ،معتبرا ً أن أحد
سمي «الربيع العربي»
أشكال العدوان تم ّثل بما
ّ
وباإلرهاب المتعدد الجنسيات الذي عاث فسادا ً
وتخريبا ً في الشام على مدى عقد ونيف إضافة
إلى العدوان اإلرهابي الصهيوني المتمادي احتالال ً
لفلسطين والجوالن وأجزاء من لبنان واعتداءات
متواصلة على لبنان والشام.
وق�����ال :ل��ق��د أث��ب��ت ال���س���وري���ون ال��ق��وم��ي��ون
االجتماعيون جيالً بعد جيل أنهم أبناء سعاده
األوفياء ،لم يتزحزحوا عن مبادئهم ،ولم يساوموا
على قضيتهم ،ق��دم��وا ال��دم��اء والتضحيات،
خاضوا المعارك في مواجهة كل المؤامرات قاتلوا
واستشهدوا في مواجهة االحتالل ولدحر اإلرهاب،

ولقد امتزجت دماء شهدائنا بدماء شهداء الجيش
ال��س��وري وش��ه��داء ق��وى المقاومة ،مؤكدين أن
العقيدة القومية راسخة وقائمة على أساس الحق
والحرية والتضحية واالستشهاد في سبيل تحقيق
غاية حزبهم.
وتابع :في عيد التأسيس ،نعايدكم ونعاهدكم
أن نبقى على نهج سعاده وأن نبقى يدا ً واحدة
في مواجهة كل التحديات وكل المؤامرات كما
نحيي جيشنا اللبناني وسائر األجهزة األمنية
ونشد على أياديهم جميعا ً بأن صونوا وحدة
لبنان ،ونحن معكم بمواجهة مشاريع الفتنة
والتقسيم.
وختم :لرفقائي الذين يحملون الرسالة بإيمان
وصدق أقول« :أنتم ملح هذا الحزب ،أنتم الرجال
الناهضين ال��ذي��ن تحملون قضية وتناضلون

في سبيلها ،التحية لكم ولتحي سورية وليحي
سعاده.

معالجة هذه األوضاع واتخاذ خطوات جريئة
في هذا الخصوص وفي مقدمها اعتماد اقتصاد
اإلن��ت��اج والسير في مجلس تعاون مشرقي
يحقق التساند القومي بين دولنا في الهالل
الخصيب.
وأعلن يوسف رفض حزبنا التام لكل مشاريع
التقسيم والفدرلة ،معتبرا ً أن طروحات الفدرلة
مقتل للبنان وأن بدعة الحياد هي تخل مرفوض
عن حقنا المشروع في مقاومة االحتالل ودحره عن
مناطقناالمحتلة.
وأك��د يوسف ثبات الحزب على نهج مقاومة
االحتالل الصهيوني حتى زواله عن أرض فلسطين
كل فلسطين ،وعلى ال��وق��وف ال��دائ��م إل��ى جانب
الشام ،التي تخوض معركة األمة كلها في مواجهة
االحتالل واإلرهاب.

العميد يوسف

وكانت كلمة للعميد ساسين يوسف ،تحدث فيها
تجسد في مضامينها
عن معاني التأسيس ،التي
ّ
قيم الحق والحرية ،وقيم الصراع في سبيل الحق
القومي.
وت��ط��رق ي��وس��ف ف��ي كلمته إل���ى األوض���اع
االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي تواجه
شعبنا في لبنان ،محمالً القوى الدولية واإلقليمية
الراعية للعدو الصهيوني وقوى اإلرهاب وأدواتها
في ال��داخ��ل مسؤولية ت��ردي ه��ذه األوض���اع في
م��ح��اول��ة يائسة للضغط على ق��وى الصمود
والمقاومة.
ودع���ا ي��وس��ف ال��ح��ك��وم��ة ف��ي ل��ب��ن��ان إل��ى

منفذية القنيطرة في «القومي» تحيي عيد الت�أ�سي�س
إ�صرارا على موا�صلة طريق الن�ضال ً
العميد طارق الأحمد :ال�شدائد لم ولن تثنينا عن �أداء واجبنا القومي بل تزيدنا ً
عزما و� ً
دفاعا عن �أر�ضنا و�شعبنا
أحيت منفذية القنيطرة في الحزب السوري
القومي االجتماعي عيد تأسيس الحزب بحفل
استقبال ،حضره إلى جانب منفذ عام القنيطرة
صالح حسين وأع��ض��اء هيئة المنفذية ،عميد
االقتصاد طارق األحمد ،وكيل عميد التنمية المحلية
د .مجد كيالي وعدد من المسؤولين.
وحضر مهنئا ً ممثل الحزب الوحدوي االشتراكي
الديمقراطي عضو لجنة العمل الجبهوي أكرم
النعسان ،أمين شعبة القنيطرة األولى لحزب البعث
العربي االشتراكي راشد خليل ،أمين فرقة ضاحية
اإلسكان منار أحمد وأمناء الفرق الحزبية في مخيم
الوافدين ،مختار ضاحية اإلسكان جهاد محمد ،قائد
قطاع الدفاع الوطني عمار عباس ،مسؤول الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين« .القيادة العامة» أبو
باسل الشرع ممثالً عن الفصائل الفلسطينية ،رئيس
مجلس بلدية مخيم الوافدين ،ممثل عن اتحاد شبيبة
الثورة ،وجمع كبير من القوميين والمواطنين.
تخلل الحفل كلمة لمنفذ عام منفذية القنيطرة

صالح الحسين تحدث فيها عن معاني التأسيس.
وألقى كلمة المركز ،عميد اإلقتصاد طارق األحمد،
فأكد أن تأسيس الحزب السوري القومي االجتماعي
قبل  89عاماً ،هو والدة «فكرة وحركة تتناوالن حياة
أمة بأسرها» وأن االحتفال بهذه المناسبة ،هو تأكيد
على اإليمان العميق بالفكرة وتأكيد على استمرار
الحركة نهضة صراعية مقاومة في سبيل الحق
والحرية.
وشدّد األحمد في كلمته ،على أن الحزب القومي
ماض في مسيرته ،ثابت على مبادئه ،وأن القوميين
ٍ
االجتماعيين راسخوا اإليمان بعقيدتهم ،ال يتأخرون
عن واج��ب قومي فهم شديدوا االسمان بالقضية
القومية التي تساوي وجودهم.
وأشار األحمد إلى أن الشدائد لم ولن تثنينا عن
أداء واجبنا القومي بطولة واستشهاداً ،بل تزيدنا
عزما ً وإصرارا ً على مواصلة طريق النضال دفاعا ً عن
أرضنا وعن شعبنا ،وما انخراطنا إلى جانب جيشنا
الباسل في مواجهة اإلرهاب ورعاته ،سوى الدليل

على قوة اإليمان وصالبة اإلرادة ومضاء العزيمة في
سبيل تحقيق الغاية التي نصبو إليها.
وختم محييا ً شهداء الحزب والجيش واألم��ة،
وق���ال :بالتضحيات الجسام ،وب��دم��اء الشهداء
سنحرر أرضنا ونصون حقنا وننتصر.

عيد الت�أ�سي�س الـ 89
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مديرية عين الذهب في «القومي» �أحيت عيد الت�أ�سي�س وافتتحت مكتب ًا لها
أحيت مديرية عين الذهب التابعة لمنفذية
عكار في الحزب السوري القومي االجتماعي
عيد تأسيس الحزب بإفتتاح مكتب لها بحضور
العميد ساسين يوسف إل��ى جانب منفذ عام
عكار أحمد حموضه وهيئة المنفذية وعدد من
المسؤولين.
كما حضر رئيس بلدية عين الذهب محمد
عبد القادر طه ونائب رئيس البلدية خالد راشد
السيد والمخاتير عبد الحميد العلي و عبود السيد
وفاعليات وجمع من القوميين والمواطنين .
بداية ،كلمة تعريف وترحيب ألقاها ربيع
طالب ،ثم ألقى رئيس البلدية محمد عبد القادر
طه كلمة ث ّمن فيها اهتمام الحزب السوري القومي
االجتماعي بأبناء البلدة واحتياجاتهم داعما
لكل وسائل التعاون في سبيل مصلحة البلدة
كأنموذج ومثال لباقي البلدات المجاورة لما فيه
من خير للمصلحة العامة .
ثم ألقى مدير مديرية عين الذهب محمود حضر
كلمة أكد فيها أن افتتاح مكتب المديرية بمناسبة
عيد تأسيس الحزب دعوة إلى جميع الفعاليات
والمؤسسات وأبناء البلدة للتعاون بما يصب
في مصلحة البلدة وأهلها ،ودع��وة السوريين
القوميين االجتماعيين إلى اإللتفاف واإلعتصام
يدا بيد لتحمل المسؤوليات الكبرى التي تقع على
عاتقنا ونحن قادرون عليها ألننا نؤمن بمقولة
حضرة الزعيم أكتافنا أكتاف جبابرة وسواعدنا
سواعد أبطال.
كلمة المنفذية ألقاها ناظر اإلذاعة في منفذية
عكار أحمد السبسبي الذي أشار بداية إلى اسم
البلدة التاريخي وال���ذي يعني بلغة شعبنا
القديمة عرش اإلله في داللة على جمال الطبيعة
والبيئة وموقع البلدة الجغرافي القائم على التالل
المحيطة كعرش مملكة من ممالك الجنة و طيبة
أهلها وكرمهم وشجاعتهم التي طالما عهدوا بها.
كما تحدث بإسهاب عن معاني تأسيس الحزب
السوري القومي االجتماعي ،وما يعنيه ذلك العيد
للقوميين االجتماعيين وأبناء شعبنا.
أما كلمة مركز الحزب فألقاها العميد ساسين
يوسف مستذكرا ش��ه��داء ال��ح��زب األب��ط��ال من
بلدة عين الذهب ،الذين بعزيمتهم وشجاعتهم
وبطولتهم سكنوا نفوس القوميين وذاك���رة
الحزب.
وقال :عين الذهب قلعة للحزب القومي و منبع
ألهل الرجولة والكرم والشجاعة وأهل اإليمان
بعقيدة صلبة لم تزعزعها مغريات الزمان و ال
أزماته .نحن نعقد آماال كبيرة عليكم في لعبكم
الدور األبرز في حماية بلدتكم من أتون الفتن وأن
تكون قدوة لبلدات الجوار في التعاون والتآخي
متمسكة بقيم الخير والحق والجمال.

مدير المديرية محمود خضر

ناظر االذاعة احمد السبسبي

رئيس البلدية محمد عبد القادر طه

ربيع طالب

العميد ساسين يوسف

مديرية حوال ـ جبل عامل في «القومي» �أحيت عيد الت�أ�سي�س باحتفال وحاجز محبة
أحيت مديرية حوال التابعة لمنفذية مرجعيون
في الحزب ال��س��وري القومي اإلجتماعي العيد
التاسع والثمانين للتأسيس باحتفال حضره منفذ
عام مرجعيون سامر نقفور ،عضو هيئة المنفذية
أسعد أبو عباس ،مدير مديرية حوال ـ جبل عامل
عماد مصطفى وأع��ض��اء هيئة المديرية ،مدير
مديرية كفركال عارف شيت وأعضاء هيئة المديرية
ورفقاء.
كما حضر حسيب حسين ممثالً بلدية حوال،
مختارا حوال عماد قطيش ومحمد شريم ،ياسر
إبراهيم ممثالً منظمة حوال في الحزب الشيوعي
اللبناني ،ع��دي مصطفى ممثال شعبة ح��وال في
حزب الله ،سالم يونس ممثالً رابطة إنماء حوال،
وفاعليات تربوية وصحية واجتماعية.
ب��دأ االحتفال بكلمة تعريف لعضو المجلس
القومي ف��وزات دي��اب ال��ذي أش��ار إلى أن الحزب
تأسس في ظروف
السوري القومي اإلجتماعي ّ
صعبة ومفصلية حيث كانت بالدنا تشهد أحداثا
مصيرية وك����وارث كالحرب العالمية األول��ى
وتداعياتها واتفاقية سايكس ـ بيكو عام 1916
ووع��د بلفور المشؤوم سنة  .1917وق��د جاء
تأسيس الحزب ليشكل ردا ً على واق��ع التجزئة
اإلستعمارية ولنهضة األمة السورية ونقل البالد
من حالة الضعف إلى القوة في جميع مجاالت
الحياة.
وأض��اف دي��اب  :في رح��اب بلدتنا المعطاءة
يطيب البوح وتحلو الكلمة الطيبة الواعدة ،فهذه
البلدة يحق لها الزهو واإلعتزاز ،على صمودها في
مواجهة اإلحتالل  ،ففي األودية والجبال والسهول
وف��ي كل مكان وتحت كل شجرة حفرت أسماء
الشهداء ودونت وقفات العز.

وختم قائالً :تحية إلى عموم أبناء هذه البلدة
بكل انتماءاتهم الذين كافحوا وقاوموا ،وللقوميين
ال��ذي��ن شكلوا ق��وة فاعلة ف��ي محطات الصراع
الفكرية والعلمية واألدبية والعسكرية ،بكم ومعكم
ننتصر.
ث��م أل��ق��ى حسيب حسين كلمة بلدية حوال
فقال“ :أن تقف في حضرة الناس الطيبين في
عيد تأسيس الحزب السوري القومي اإلجتماعي
فهي وقفة ع ّز وشموخ ،فهذا الحزب أسسه أنطون
سعاده منذ العام  ،1932أنطون سعاده الذي
ع��رف ال��داء المتمثل بالطائفية ،فأطلق نهضة
اإلنسان التحرري الثوري من أجل بناء الوطن،
ولذلك اغتالوه كما غيبوا اإلمام موسى الصدر الذي
قال “الطائفية نقمة».
وختم”:في هذا اللقاء الذي يحتفي به القوميون

بعيد تأسيس حزبهم نتوجه بالتحية للشهداء
ونقول لهم كما قال سعاده “نحن نحب الحياة ألننا
نحب الحرية ،ونحن نحب الموت متى كان الموت
طريقا ً إلى الحياة».
وألقى أسعد أبو عباس كلمة منفذية مرجعيون
وفيها قال:
أبناء أمتي..
أنتم حبائل ضوء الشمس ونورها ،أنتم األمل
والرجاء ،جذوة الصراع واألح�لام  ،شمس الحق
التي مع إشراقتها ،تضيء أنوارها جباهكم كل
صباح ..بإرادة صلبة وعزم ال يلين .بنداءا دماء
الشهداء التي ال تنام.
أنتم األرواح الهائمة تتجسد أبطاال ً في ساحات
ال��وغ��ى ش��ه��داء ،ت��زرع��ون األرض شموخاً ،ع��زا ً
وكبرياء.

أنتم في قلب الصراع ..طالب حق ..،أنتم وعاء
النصر يفيض مثاال ً وريادة ،وجدتم لصون نهضة
وقضية ،حربا ً على المفاسد وشياطين اإلستغالل،
على الفردية واألنانية ومؤامرات األعداء.
يا أبناء النور ..والحياة ،أنتم حملة الرسالة،،
رسالة المؤسس ال��ذي من أجل قضية أمته بذل
الدماء ،استمروا في حمل الشعلة لكي تبقى النهضة
وتصان .فأنتم حصن القضية وحماة األمة من كيد
األع��داء وعواصف الزمان وشياطين السياسة
والمحاباة.
وختم قائالً :حصنوا هذه النهضة لعز األمة
وحقها في الحياة ،أمة حرة أحيا جذورها سعاده
فرواها بدمه لتحيا مجدا ً وعزا ً وإباء
وبمناسبة عيد التأسيس ،أقامت المديرية حاجز
محبة في البلدة ووزعت الحلوى على المواطنين.

احتفال مديرية مركبتا ..ــ عازار ال�شامي :عيد الت�أ�سي�س منا�سبة ن�ؤكد من خاللها التم�سك بالعهد والبر بالق�سم والوالء للنه�ضة
أقامت مديرية مركبتا التابعة لمنفذية طرابلس
في الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي احتفاال ً
بمناسبة العيد التاسع والثمانين لتأسيس الحزب
في منزل محصل المديرية جوزيف الشامي وبحضور
منفذ عام طرابلس فادي الشامي ومدير وأعضاء هيئة
المديرية وجمع من القوميين والمواطنين.
بداية وقوفا ً مع النشيد الوطني اللبناني والنشيد
الرسمي للحزب السوري القومي االجتماعي والوقوف
دقيقة صمت عن أرواح شهداء الحزب واألمة .وعرفت
االحتفال رزان الشامي بكلمة من وحي المناسبة.

كلمة المديرية

ثم ألقى كلمة المديرية مديرها عازار الشامي الذي
قال:
في ه��ذا اليوم رس��م فتى الربيع معالم الوعي
المنفتح حدودا ًللوالء القومي االجتماعي في المجتمع
ال��س��وري شعبا ً وأرض���ا ً من جهة وراب��ط��ة عروبة
حقيقية تشده إلى العالم العربي الذي هو منه وله.
ومن جهة ثانية قال المؤسس :أنا لم آتكم بالخوارق
والمعجزات بل بالحقيقة التي هي أنتم .إن فيكم قوة
لو فعلت لغيرت مجرى التاريخ.
في ه��ذا اليوم نغني نشيد اإليمان ال��ذي حطم
رصاص اإلعدام وأعواد المشانق وأسوار السجون
وأبعاد المنافي .لقد تعلمنا عشق الشهادة ،تعلمنا
الموت حبا ً للوالدة ،تعلمنا الموت طريقا ً للحياة
لتحقيق األفضل لألمة.
إننا اليوم بحاجة إلى فكر سعاده وقدوته أكثر من
أي وقت مضى في سبيل وحدتنا .ونظرته إلى وحدة
األمة شعبا ً وأرضا ً وتغليبا ً لمصلحة سورية على أية
منفعة فردية أو أنانية .نحن بحاجة إلى نظرته إلى
قيام الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة وإقامة
االقتصاد القومي بحيث يكون المنتجون شركاء في
االقتصاد وتوزيع الثروة حسب اإلنتاج ليكون توزيع

غنى ال توزيع فقر كما هو حاصل اآلن في لبنان .حيث
أصبحنا في حالة اقتصادية ال نحسد عليها سوف
تولد الكثير من األزم��ات االجتماعية وتعرض أمن
المجتمع إلى مشاكل كثيرة .نحن بحاجة إلى تثبيت
معادلة الشعب والجيش والمقاومة للدفاع عن
الوطن من األطماع الخارجية ومن عبث المتآمرين
ضده من الداخل.
 89عاما ً مرت على تأسيس حزبنا ونحن في
ساحات النضال نقارع العقليات المتخلفة واإلقطاع
والتدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية .نحارب
ع��دوا ً احتل جنوب وطننا في فلسطين وآخر سلخ
عنا كيليكية واإلسكندرون .وال ننسى نجمتنا قبرص.
نحن في ساحات العز يرتقي لنا رفقاء يحاربون
باللحم الحي .ولنا فخر من فلسطين إلى جنوب
لبنان إلى خالد علوان بطل عملية الويمبي .ولنا فخر
بسعيد فخر الدين في عشية عيد االستقالل حيث
ارتقى شهيدا ً في معركة االستقالل .فتحية ألرواح
الشهداء المدافعين عن كرامة األمة لتحقيق االستقالل
الحقيقي والتام.
أيها الطلبة ،سعاده وضع على عاتقكم مسؤوليات
جسام وخاطبكم ق��ائ�لاً :الطلبة هم نقطة ارتكاز
في العمل القومي .من هنا عليكم ُتعقد آم��ال األمة
والنهوض بالمجتمع والعمل الجاد في نشر العلم
والمعرفة المجتمعية ،وتعريف من هم حولكم على
الحزب لتشكيل قوة فكرية وعلمية قادرة على حمل
أعباء النهضة .فالعلم الذي ال ينف ع كالجهالة التي
ال تضر .والنجاح في الحياة ال يقل أهمية عن حمل
الشهادة ،ال بل هو المفتاح للتقدم في أي مجال للبناء:
بناء المجتمع وهذا ال يتم إال باألخالق واإلخالص
بالعمل.
في هذه المناسبة ال يسعني إال أن أنوه بالطلبة
األحباء الذين انتقلوا من مرحلة إلى أخرى ونالوا
شهادات ثانوية أو جامعية .وعذرا ً إن لم نقدم لكم

ال��دروع التذكارية ألنكم أنتم دروعنا في الحياة.
وننتظر منكم المزيد م��ن العطاء والتقدم وكلما
وصلتم إلى قمة تراءت لكم قمم أخرى أنتم جديرون
بالوصول إليها.
أيها الرفقاء والطلبة إذا ك��ان عيد التأسيس
ي��وم نلتقي به ونتحدث بالمطلوب ونقطع قالبا ً
من الحلوى ،فبذلك ال نعطي المناسبة حقها .عيد
التأسيس هو يوم نؤكد فيه على التمسك بالعهد والبر
بالقسم والوالء للنهضة وعلينا الكثير من الواجبات
التي انشغلنا عن قسم كبير منها بسبب ظروف
جائحة كورونا وظروف أخرى.
من هذه الوجبات:
تعزيز الوحدة الروحية بين الرفقاء مهما عصفت
بنا الظروف.
العمل الجاد لتشكيل أكبر قوة انتخابية على
صعيد المتحد سواء شاركنا أو لم نشارك في عضوية
المجلس البلدي المقبل .فنحن مع األصدقاء قادرون
على أن نكون أكبر ق��وة ،ولنا مصلحة في ذلك لما

نظهره في الدرجة األول��ى من تجلي روحية عالية
وإعادة العمل على تشكيل والتفاف األصدقاء حولنا.
إعادة أحياء النادي بعدتوقف شبه الكلي بسبب
الكورونا.
تفعيل التعاونية الزراعية لتلعب دورا ً هاما ً في
المتحد.
تفعيل ال��م��درس��ة الموسيقية ال��ت��ي أصبحت
ب��إدارة األمين عامر عطيّة والسعي إلنشاء فرقة
من المتخرجين تكون تابعة للمديرية وليكن هذا
الموضوع من صلب اهتمامنا .وأنوه بالقائمين على
المدرسة وأخص األمين عامر.
وأخيرا ً لن أطيل الكالم أكثر ألن كل واحد منا في
مجال عمله عليه مهام تخدم الحزب ألننا في المديرية
نحن دول��ة الحزب المصغرة ،علينا االهتمام بكل
شؤون هذه الدولة لنكون أوفياء لتعاقدنا مع سعاده
من أجل تحقيق وإع�لاء مصلحة سورية التي هي
فوق كل مصلحة ،مرددين دائما ً وأبدا ً لتحي سورية
وليحي سعاده.

مدير المديرية عازار الشامي

رزان الشامي
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هل بات لبنان قريب ًا
من انفجار اجتماعي؟
} عمر عبد القادر غندور*

مشكلة اللبنانيين في الماضي والحاضر ،في
عدم استقراء األح��داث وخاصة االقتصادية،
وعدم دراستها وتحليلها.
لكنها هذه المرة في قعر األزم��ة وبحيث ال
ينفع معها االستقراء وال التحليل ،وهي اليوم
أشبه بالنحيب فوق رأس الميت.
ف��األزم��ة االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ج��وه��ره��ا أزم��ة
حوكمة متجلية ف��ي ن��ظ��ام طائفي يعاني من
خلل بنيوي مقصود ،بما يحول دون صنع
سياسات عقالنية ،وسمح بانتشار الفساد
والسرقة والهدر ،وفي مقدّمها القطاع العام
ال����ذي اع��ت��م��د ال��ع��ش��وائ��ي��ة ف���ي ن��س��ج عالقات
اقتصادية ال تتالءم مع قدراته الفعلية.
ومع مرور الوقت وقعنا في َد ْين ال قدرة لنا
على تغطيته ،وخاصة في االحتياجات التمويلية
الضخمة العصية على المعالجة ،ناهيك عن
الصدمات السياسية ف��ي بلد طائفي مركب،
جعلت ال��دوالر يرتفع دون مب ّرر ويرفع معه
أسعار المحروقات والغذاء والدواء والخدمات
كافةُ ،يضاف الى ذلك تباطؤ التدفقات المالية
ال��خ��ارج��ي��ة ال���ى ل��ب��ن��ان ،م��ا اض��ط��ر المصرف
المركزي الى تغطية الكلفة الباهظة ،وك ّل ذلك
ك��ان نتيجة لسياسات مالية فاشلة ،فتوقف
تدفق الرساميل ال��ى ال��داخ��ل مقابل تدفق ما
لدينا م��ن ع��م�لات ال��ى ال��خ��ارج نتيجة انعدام
الثقة ،م��ا دف��ع السياسات الراهنة ف��ي البالد
الى االنفجار الذي جعل  50%من اللبنانيين
فقراء و  30%تحت خط الفقر والحبل على
ال��ج��رار في غياب المعالجات ال بل في غياب
الحكومات! إضافة الى أزمات اجتماعية حادّة
تسبّبت بتدمير كارتي للثروات وخصوصا ً
لدى الطبقة التي كانت تس ّمى متوسطة ،وال
يحلم اللبنانيون بدعم مالي دولي.
وألنّ اللبنانيين ال يقرأون ،كما قلنا في بداية
بياننا ،فقد أهملوا اإلف��ادة من مسودّة طلعت
بها مجموعة مستقلة من الخبراء االقتصاديين
والماليين والمتخصصين في مجال التنمية
أواخر كانون االول من العام  2020كمبادرة
وطنية ،وعلى شكل خطة عمل تهدف الى إعادة
االس��ت��ق��رار االق��ت��ص��ادي ل��وض��ع ال��ب�لاد على
مسار التعافي المستدام.
وتض ّمنت المبادرة عناوين يصعب عرضها
في هذه العجالة.
ويمكن القول انّ العام المالي لسنة 2021
ك��ان األك��ث��ر خ��ط��ورة وف��داح��ة ،ووص���ل سعر
ال����دوالر ال���ى م��ا ي��زي��د ع��ن ال���ـ  25أل���ف ليرة،
وتبدو األوضاع االقتصادية واالجتماعية في
لبنان ماضية الى الحائط المسدود ،ما يهدّد
اس��ت��ق��راره ف��ي ض��وء حكومة ج��دي��دة عقدت
جلسة واحدة ثم ُعلقت جلساتها وال يبدو انها
ستنعقد في وقت قريب.
وتع ّد األزمة الراهنة هي األخطر في تاريخ
لبنان وغير مسبوقة حتى أثناء الحرب األهلية
التي دامت  15عاما ً من العام  1975الى العام
.1990
ونعتقد انّ ال��م��واط��ن اللبناني ق��د يختصر
وجبات طعام ،ويستغني عن كهرباء الموتور،
ويستتر بما لديه من ثياب وتجهيزات ،ولكنه ال
يستطيع أبدا ً أن يستغني عن دواء ارتفع سعره
عشرة أضعاف ،وعن طبابة استشفائية طارئة
ما يهدّد فعالً بانفجار اجتماعي آتٍ ال محالة...
ونسأل الله اللطف بالعباد...
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

خفايا
تسبب تصريح نائب بارز في كتلة
يقودها زعيم سياسي اعترف
خالله بقيام زعيمه بتحويل أموال
طائلة إلى الخارج بإحراج زميل
له في الكتلة كان تعهد باالستقالة
من العمل السياسي ،إذا ثبتت
عملية التحويل يوم كشف باحث
اقتصادي معلومات عن هذه
التحويالت وواجه الباحث دعوى
قضائية بسببها.

كوالي�س
تساءلت أوساط صحافية عن
وظيفة توزيع الحكومة األميركية
لجوائز تقديرية على إعالميين
ترغب بتسويقهم ومنحهم
المصداقية .وذكرت األوساط
المهنية أن الحكومة التي تالحق
أبرز صحافيي التحقيقات
االستقصائية في العالم وأيقونتها
جوليان أسانج ،بعدما حاولت
اغتياله ،تملك مصداقية منح
الجوائز.

قالها مهاجر« ...البحر �أكثر �أمان ًا من الوطن»!
} علي بدر الدين
نجحت الطبقة السياسية والمالية في استدراج الشعب اللبناني إلى
مسرح عملياتها ،التي تضخ منه إعالمها ووعودها وأالعيبها وتوزيع
األدوار ،وإط�لاق الوعود الكاذبة وبيع األوه��ام وش��راء الوقت والذمم،
بهدف إضاعة «طاسة» الحقيقة وطمس معالمها ،حتى ال تنكشف حقيقة
ارتكاباتها وما اقترفته بحق الوطن والدولة والشعب والمؤسسات ،وال
تزال تمعن في ممارساتها وسلوكياتها المشينة والالوطنية ،التي اعتادت
على فعلها منذ اتفاق الطائف الذي «لزمها» البلد ظاهره وباطنه ،مقدراته
وموارده وقراره ،كما شعبه التائه المنقسم على نفسه وعلى وطنه ،وعلى
دولته ومؤسساتها ،وهو الذي «أجاد» قتال بعضه البعض« ،دفاعا ً عن
حق» طائفته ومذهبه ومنطقته ومرجعياته السياسية في الداخل والخارج،
حيث سقط منه ضحايا ومصابون ومعوقون ،وخطف بعضه الكثير وال
يزال مجهول المصير ،وهاجر بعضه اآلخر ،والوطن ال يزال ينزف شبابه
وطاقاته ،وتش ّرد أخرون بعد ان خسروا ك ّل شيء كرمى لعيون ومصالح
وحصص أمراء الحرب وسفاحيه وجالديه ،الذين كافأهم عرابو الطائف،
بترقيتهم الى رتبة أمراء السالم ،الستكمال مشروعهم التدميري لهذا البلد،
الذي ظ ّل صامدا ً في مواجهة ما أطلق عليها ،زورا ً «الحرب األهلية»...
صحيح أنّ وقودها كان بعض الشعب اللبناني ،ولكنها كانت حرب
المحاور والسياسات اإلقليمية والدولية .والصحيح أيضا ً أنّ «الطائف»
دس
أسكت صوت المدافع ،وأوقف القتال وقتل الناس المجاني ،ولكنه كمَن ّ
الس ّم بالعسل ،حيث استبدل ثياب الحرب ،بثياب أنيقة وعصرية ،لغاية
في نفس يعقوب بهدف التمويه.
واقع لبنان الحالي ،اقتصاديا ً وماليا ً واجتماعيا ً ومعيشيا ً وقضائياً،

ال يس ّر صديقا ً وال حتى خصما ً أو عدواً ،حيث االنهيارات تتوالى ،والفقر
المدقع الذي يعانيه الشعب لم يعد يُخفى على أحد ،الواضح منه والمقنع
والمخفي ،وبات مادة دسمة لمنظمات حقوق اإلنسان والجمعيات الدولية
الرسمية واألهلية التي تنصح وتحذر وتناشد مساعدة ه��ذا الشعب
المسكين ،في بلد نكبه حكامه وأمعنوا فيه جلدا ً وفسادا ً وجشعا ً ونهباً،
ألنّ استمرار انزالقه السريع ،يعني بك ّل بساطة الوصول عاجالً أم آجالً إلى
المجاعة واالحتضار البطيء.
السلطة السياسية الحاكمة في لبنان ،المسؤولة أوال ً وأخيرا ً عن الحال
الكارثية التي بلغها الشعب ،غير آبهة بك ّل التقارير الدولية التي دقت
ناقوس الخطر القائم والداهم ،وقد أدارت أذنها الطرشاء لها ولصرخات
الناس وأنينهم ووجعهم وفقرهم وجوعهم ،وتركتهم فريسة سهلة لطمع
وجشع وفساد واحتكار تجار المحروقات وال��دواء والغذاء والرغيف
والدوالر ،ومافياتها ،بل أكثر من ذلك وأش ًد إيالما ً وذال ً وقهراً ،أنها وفرت
مظالت الحماية وز ّنرتهم بالخطوط الحمر لمنع االق��ت��راب منهم ،أو
مساءلتهم ومحاسبتهم ،مما زادهم طغيانا ً وشراهة وغزوات على حقوق
الناس ولقمة عيشهم.
وبعدما أفرغت هذه الطبقة السياسية لبنان من ك ّل مقومات الحياة
والعيش ،وانعدم األمن االجتماعي والغذائي والصحي ،وانكشفت أالعيبها
واستبدادها وتسلطها وفسادها ،الذي وصل إلى العالمية ،تحاول اليوم
المتحجرة وأياديها المل ّوثة وكان
والتنصل مما أنتجته عقولها
الهرب
ّ
ّ
وباال ً على اللبنانيين ،باللجوء إلى أوراقها المستورة ،وهي إغراقهم بمزيد
من المناورات واألالعيب والتمويهات والمصطلحات الغريبة عنهم تماما ً
ولم يسمعوا عنها شيئا ً في الماضي ،ولم يكونوا بحاجة اليها ،مع أنها
موجودة في قواميس اللغات األجنبية ،وفي متناول «النخب» السياسية

والسلطوية والمالية والمصرفية ،على سبيل المثال ال الحصر« ،الكابيتال
كونترول» و»الهيركات» وغيرهما الكثير من المصطلحات التي لم يتص ّور
المواطن اللبناني أن يسمعها ال من قبل وال من بعد ،وال يمكن أن نغفل
التدقيق الجنائي ،ورفع السرية المصرفية ،واإلثراء غير المشروع ،ومن
أين لك هذا ،وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،ما ه ّمه وفائدته من ك ّل
هذا الكالم ،وهو يزداد فقرا ً ويجوع ويمرض وعاطل عن العمل ،وقد أهدرت
ّ
ويذل ك ّل يوم ،وعملته الوطنية باتت بال قيمة ،وقد سرقت أمواله
كرامته
المدّخرة في المصارف ،والتالعب بالدوالر يبحث عما بقي لديه من عملة
أجنبية في بيته.
الشعب اليوم يصارع لوحده حتى طواحين الهواء ،عبثا ً يحاول مداواة
جراحه وآالمه ،والبحث عن لقمة عيشه ودوائه كمن يبحث عن إبرة في
«كومة قش» ألنّ الحكومة التي ولدت بعد مخاضات ومعاناة ال تجتمع،
واللجان الوزارية البديلة ،قد تطفئ محركاتها في أية لحظة ،ومجلس
النواب يجتمع ويق ّرر وال تنفذ قراراته ،كما قال رئيسه نبيه بري ،وسبقه
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اعترف أمام المأل أنّ القضاء
ليس بخير.
ويتعجبون إلقدام البعض ،على الهجرة غير الشرعية عبر البحر هربا ً
ّ
من نار بلدهم وحكامهم! يقول مهاجر «غير شرعي»« ،أخبروا حكام لبنان،
بأن ال أحد يضع أطفاله في قارب موت ،إال إذا كان البحر أكثر امانا ً من
الوطن».
إنه ينطق بألسنة حال اللبنانيين ،ألنها أقالم الحق ،رغم مرارة الوسيلة
ورفض اللجوء إليها وفاجعيّتها وعدم التشجيع عليها .يقول المثل «من
رماك على الم ّر ،قال األمر منه».

فرونتي�سكا التقت رئي�سي الجمهورية والحكومة

عون :االنتخابات �س ُتجرى في الربيع و� ّأي محاولة للتدخل الخارجي فيها �س ُتواجه بق ّوة
أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة لألمم
المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا التي استقبلها أمس في قصر بعبدا،
أنّ «ك ّل التحضيرات قائمة إلجراء االنتخابات النيابية في الربيع المقبل
وبالتالي ال داعي للقلق واألخذ باإلشاعات التي تر ّوج في بعض وسائل
اإلع�لام» ،مؤكدا ً أنّ «أيّ محاولة للتدخل في هذه االنتخابات من قبل
جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بق ّوة ،وال سيما
ّ
ومنظمات وجمعيات تحاول استغالل الظروف المعيشية
أن ثمة جهات
واالقتصادية الصعبة التي تم ّر بها البالد للضغط على الناخبين لصالح
توجهات وشخصيات سياسية محدّدة».
ولفت إلى أن «االتصاالت جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس
الوزراء إلى االنعقاد» ،مجدّدا ً تأكيد «عدم جواز تدخل السياسيين بعمل
القضاء ،خصوصا ً في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت،
فضالً عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في
الدستور».
كما جدّد «التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ،وال سيما القرار ،»1701
مؤكدا ً «أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب وقوات
«يونيفيل» لما فيه مصلحة االستقرار واألمن في المنطقة».
ورح��ب بالزيارة التي يعتزم األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريس القيام بها خالل الشهر الجاري وأشار إلى أنّ «التحضيرات
جارية إلعداد برنامج الزيارة بالتنسيق مع األمانة العا ّمة لألمم المتحدة
في نيويورك».
وكانت فرونتيسكا أطلعت الرئيس عون على المداوالت التي رافقت
اإلحاطة الدورية لمجلس األمن الدولي حول القرار  ،1701والتي ت ّمت
نهاية الشهر الماضي والمواقف التي صدرت عن الدول األعضاء في ما
خص تطبيق القرار ،إضاف ًة إلى عرض للواقع السياسي واالقتصادي
والمعيشي الراهن في لبنان.
والتقت فرونتيسكا رئيس الحكومة ميقاتي في السرايا وقالت إثر
اللقاء «أتيت إلطالع دولة الرئيس على االجتماع الذي عقده مجلس األمن
في نيويورك في  29تشرين الثاني الماضي ،وكما تعلمون هذا لقاء هو

عون مجتمعا ً إلى فرونتسكا في بعبدا أمس
للتشاور وليس مفتوحا ً للعموم ،وعاد ًة عندما أعود من نيويورك أطلع
السلطات اللبنانية على فحوى االجتماع والمناقشات التي ت ّمت حول
لبنان وكيف تنظر المجموعة الدولية لألوضاع في لبنان وما هي آراء
أصدقاء لبنان».

(داالتي ونهرا)
أضافت «عموما ً كانت هذه جلسة ب ّناءة وكل البلدان تتطلع إلى ازدهار
لبنان مع إتمام اإلصالحات وإجراء االنتخاباتُ ،
صصت هذه الجلسة
وخ ّ
للنظر في تطبيق القرار  1701وأن الدول  15األعضاء في مجلس األمن
تتطلع إلى تطبيق هذا القرار».

ميقاتي تر�أ�س اجتماعات وزارية و�إدارية

فيا�ض :عقد ا�ستجرار الغاز والكهرباء من الأردن �أ�صبح جاهز ًا
ت��رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا ً
صص لقطاع الكهرباء في لبنان ش��ارك فيه وزير
ُخ ّ
المالية يوسف الخليل ،وزي��ر الطاقة والمياه وليد
فياض ،حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة ورئيس
مجلس اإلدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان
كمال حايك.
وعلى األثر أوضح فياض أن الهدف من االجتماع «هو
البحث في الش ّق ْين المالي والعام لملف الكهرباء .في
ّ
الشق المالي بحثنا في آلية الدفع لمزودي الخدمات،
ولمزويدنا بالغاز والكهرباء بالعملة الصعبة ،وفي
تحويل ما نجبيه بالليرة إلى دوالر وفق سعر معيّن.
لقد بحثنا باآللية وهي شرط من شروط البنك الدولي
للتمويل ،كما أنها ضرورة ملحة لكهرباء لبنان من أجل
دفع الحقوق وصيانة وتشغيل المحطات».
أضاف «تطرقنا أيضا ً لموضوع إصالح خط الغاز
في لبنان وسبل تمويله ولدينا موافقة من البنك
ّ
الشق العام،
المركزي حول هذا الموضوع .أما في
فوضعت دولة الرئيس في أجواء الزيارة الرسمية التي
سأقوم بها إلى فرنسا للبحث مع الشركات المعنية،
ومنها شركة توتال في موضوع التنقيب عن النفط
والغاز ،ومع شركة كهرباء فرنسا التي تلعب دورا ً
كبيرا ً بالتعاون مع ال��وزارة ومع مؤسسسة كهرباء
لبنان لوضع المخطط الرئيسي لقطاع الكهرباء .هناك
أفكار كثيرة وجيدة لتمويل محطات الكهرباء واإلنتاج
ولكن يجب وضع هذه األفكار ضمن الخطة العا ّمة
ّ
المخطط العام الفني واالقتصادي والمالي
التي تلحظ
للمحطات وحجمها وتكلفتها وجدواها ،وهذا ما تعمل
عليه شركة كهرباء فرنسا ،ومن المهم متابعة هذا
الموضوع وإعطاؤه األولوية من أجل النهوض بقطاع
الكهرباء .هناك عقود قائمة مع شركة توتال من أجل
التنقيب عن الغاز ومن الضروري التباحث معها على
أعلى المستويات لح ّثها على العمل بهذه العقود».

وت��اب��ع «ناقشنا أيضا خ�لال االجتماع موضوع
عقود استجرار الغاز والكهرباء من األردن وتكلمنا عن
التوقيع مع األردن ومع سورية على العقد األردني
الذي أصبح جاهزا ً اآلن .أ ّما بالنسبة إلى الغاز فقد
أطلعت دولة الرئيس على مستجدات هذا الملف».
بدوره اعتبر حايك «أن موضوع الكهرباء مترابط
ماليا ً وتقنيا ً وإداري��اً ،ولقد أوضحت لدولة الرئيس
تأثير الوضع المالي عليه».
وق���ال «ن��ح��ن اآلن بحاجة إل��ى مبالغ إضافية
بالدوالر من أجل استيراد الفيول والمازوت لزيادة
ّ
المشغلين أو علينا
طاقتنا اإلنتاجية ودفع مستحقات
االستمرار بالعمل بقدرة  600ميغاوات للشهرين
ّ
للمشغلين ،ولقد وصلنا،
المقبلين مع تأمين دوالرات
بنا ًء لتوجيهات دولة الرئيس ،إلى ح ّل للفترة القصيرة
المدى ،أي لمدة شهرين ،من أجل تأمين ح ّد أدنى من
االستقرار على الشبكة الكهربائية وتأمين المرافق
األس��اس��ي��ة وب��ع��ض س��اع��ات التغذية الكهربائية
للمواطنين».
يخص المدى الطويل للتغذية
وتابع «أ ّم��ا في ما
ّ
فيجب وض��ع آلية لتحويل االع��ت��م��ادات م��ن الليرة
اللبنانية إلى الدوالر ،وهذا مطلبنا ومطلب البنك الدولي
أيضاً ،من أجل معرفة كيفية العمل خالل السنتين
المقبلتين .لقد راسلنا مصرف لبنان ووزارة المالية
سابقا ً مرات عدة ولم نحصل على إجابات ،وتم االتفاق
اليوم على أن نعقد اجتماعا ً في بداية األسبوع المقبل
مع وزي��ر المالية المتعاون معنا في هذا الموضوع
للنظر في اآللية التي تتوافق مع القوانين المرعية
اإلجراء ومع رأي هيئة التشريع واإلستشارات .ونأمل
لدى وصول الغاز المصري والكهرباء األردنية وقرض
البنك الدولي أن ننطلق لوضع أفضل على صعيد
التغذية».
وت��رأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة

ميقاتي مترئسا ً االجتماع بشأن الكهرباء في السرايا أمس

(داالتي ونهرا)

متابعة ملف معالجة النفايات المنزلية الصلبة كما
ترأس لجنة إلغاء المؤسسات العا ّمة.
كما استقبل رئيس اتحاد المصارف العربية محمد
ج��راح الصباح ف��ي حضور رئيس االت��ح��اد الدولي
للمصرفيين العرب الدكتور ج��وزف طربيه واألمين
العام التحاد المصارف العربية في لبنان وسام
فتوح.
إث��ر اللقاء أعلن طربيه أن الوفد أبلغ ميقاتي أن

اتحاد المصارف العربية «سيعقد اجتماعاته الرسمية
في بيروت كالعادة ،ب��دءا ً باجتماع مجلس اإلدارة
الذي سيشارك فيه كل األعضاء من  18دولة عربية،
وه��ذه إش��ارة لتأييد مبادرة الرئيس ميقاتي إلعادة
التواصل القوي مع العالم العربي ،وهي إشارة أيضا ً
إلى أن القطاع المصرفي العربي حاضر من أجل أن
يسبق الخطوات السياسية في ما يتعلق بدعم لبنان
والتعاطي اإليجابي مع اإلقتصاد اللبناني».

�أن�شطة ومواقف
{ بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في السرايا ،األوضاع العا ّمة .واستقبل بو حبيب في مكتبه،
السفيرة اإليطالية نيكوليتا بومباردييري وعرض معها نتائج زيارته روما وسبل تعزيز التعاون بين لبنان وإيطاليا.
{ اجتمع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ،في مكتبه ،مع وفد من البنك الدولي برئاسة حنين السيد ،وجرى البحث في عدد
من المشاريع التي يم ّولها في لبنان.
{ زار النائب الدكتور عدنان طرابلسي وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه بوزارة الدفاع وجرى البحث في األوضاع العا ّمة
في البالد والسيما الوضع األمني وجهود الجيش اللبناني وما آلت إليه األزمة االقتصادية االجتماعية المعيشية ونتائجها على صعيد األمن
االجتماعي واالستقرار العام ،بحسب بيان مكتب النائب طرابلسي .وجرى تأكيد «أهمية تجاوز الخالفات السياسية الضيّقة لتحقيق المصلحة
العا ّمة وإخراج لبنان من محنته الخانقة بالتعاون مع أشقائه العرب والمجتمع الدولي».
{ سافر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم إلى اسطنبول للمشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانات اإلسالمية.
{ زارت السفيرة األميركية دوروتي شيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتناول البحث األوضاع العا ّمة في لبنان .كما زارت شيا يرافقها
الملحق السياسي في السفارة إيثان لينش والمسؤول السياسي فادي حافظ ،نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ علي
الخطيب ،في حضور عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الوزير السابق الدكتور عدنان منصور وأمين سر المجلس محمد رزق .وقدّمت شيا
للخطيب التعازي بوفاة اإلمام الشيخ عبد األمير قبالن ،وجرى استعراض لألوضاع العا ّمة في لبنان.

مزيد من التهاني للق�صيفي
تلقى نقيب مح ّرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي
مزيدا ً من اتصاالت التهنئة بفوز الئحته كاملة في انتخاب
مجلس جديد للنقابة .وكان أبرزها من الرئيسين إميل
لحود وميشال سليمان ،رئيس األنتربول نائب رئيس
الحكومة األسبق إلياس الم ّر ،الوزير السابق أشرف ريفي،
السفير التونسي في لبنان بوراوي اإلمام ،رئيس جمعية
الصحافيين الكويتيين عدنان ال��راش��د ،رئيس اتحاد
الصحافيين في سورية موسى عبد النور ،نقيب األطباء في
لبنان شرف أبو شرف ،نقيب األطباء في الشمال سليم أبي
صالح ،نقيب المهندسين في لبنان عارف ياسين ،نقيب
المهندسين في الشمال بهاء حرب ،نقيب أطباء األسنان
في الشمال ناظم حفار ،نقيبة الممرضات والممرضين
ريما ساسين ،نقيب خبراء المحاسبة سركيس صقر،
رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مرتينوس ،رئيس رابطة
مخاتير بالد جبيل ميشال جبران ومن الزمالء الصحافيين
واإلعالميين.
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œU��ö� ÍcOHM��« …—«œù« fK�� ¡UC�√ Î UD�u�� q�J�“
sO�O{UL�« sO�M��« ‰ö� t�«Ë r�UF�« ÒÊ≈ò q�J�“ ‰U�Ë
«œUB��ô« U�d�� n�Ë√ Íc�« ¡U�u�« bÒ { WOL�U� Î U�d�
¨÷uNM�«Ë uLM�« …œU�≈ Ê«bK��« qÒ � ‰ËU�� ULO� ¨r�UF�« w�
WOL�U� Î U�d� Î UFOL� ÁU�bN� U� wL��Ô Ê√ lOD��� YO�
w� U�Ò √ ÆYO���«Ë ¡w���L�« ‰uN�L�« ËbF�« b{ W��U�
WO�UL��« ¨W�œUB��« W??�“√ d��√ ÂuO�« t�«uMÔ � ¨ÊUM��
—“P��«Ë œU��ö� ÂuO�« X�u�U� ¨œö��« a�—U� w� WO�U�Ë
q� sO� U� w� U�öF�« sO�L�Ë ¨W�«dA�«Ë W�—UAL�«Ë
d�UC�Ë ¨r�UF�« w� sOO�UM�K�« ‰UL�_« «bO�Ë ‰U�—
Î UFOL� s�M� ÆWOJO�U�«—b�« W�“_« Ác� WN�«uL� œuN��«
ŸUDI�« vK� ÿUH��« u�Ë ¨b�u� ·bN�«Ë ¨b�«Ë ‚bM� w�
Æår�UF�« ¡U��√ q�Ë ÊUM�� w� ¨w�UM�K�« ’U��«
w�Ë fL��« «—UI�« w� w�Ëb�« U�œu�Ë ÒÊ≈ò ·U{√
l� ¨WMO�� U�ö� wM�� ÊQ� UM� `L�� ¨Ê«bK��« rEF�
«u�d��« s�c�« sOO�UM�K�« ULO� ôË ¨Ê«bK��« q� w� UMz«dE�
UNO� «Ëb�ËÔ w��« Ê«bK��« q� w� W��ML�« U�UDI�« q� w�
ÆåUN�U�UO� w� v��Ë
U�«d� t�b� w�Ëb�« lLÒ ���« ÒÊ√ v�≈ …—U??�ù« —b��
? WO�UM�K�« …—U���« ·d??� s� qÒ ?� l� r�UH� «d??�c??�Ë
¨W�bMJ�« WO�UM�K�« ¨WOK�“«d��« WO�UM�K�« ¨WOJO�JL�«
WO�UM�K�« ¨WOMOB�« WO�UM�K�« ¨WOI�d�_« WO�UM�K�«
WO�U���U��« W�UMB�«Ë …—U���« ·d� œU��«Ë W�—«uH�ù«
«—UI�« w� sOO�UM�K�« ‰UL�_« «bO�Ë ‰U�— UFLÒ ��Ë
ÆfL��«
WOF�U��« W�U�u�« s� qÒ ?� l� r�UH� «d�c� p�c�
r�UF� ÍœUB��ô« —UB���ô« bNF� ¨AUF WO�u�uJ�dHK�
s� dO�� œb??�Ë IPEMED j�u�L�« iO�_« d���«
Ær�UF�«Ë ÊUM�� w� UF�U��«

—u��b�« sOO�UM�K�« ‰UL�_« ‰U??�— lLÒ �� fOz— b�√
vK� VKG��«Ë WN�«uLK� b��� Ê√ UMOK� Ê√ò q�J�“ œ«R�
»dC� w��« W��d�L�«Ë W�NMLL�«Ë …d�bL�« WO�O�«d��ù«
ÍbIM�«Ë w�UL�« ŸUDI�« s� ¨WO�U��ù« U�UDI�« q�
w�U�b��«Ë w�«—e�«Ë w�UO��«Ë Í—U���«Ë w�UMB�«Ë
Ê√ UMOKF� Ær�UF�« vK� ÕU�H�ô«Ë ¡UCI�«Ë ‰bF�« Î UC�√Ë
«c� ¡UM�� ¨ÁœUB��«Ë ÊUM�� ‰e� jD� q� WN�«uL� b���
r�UF�« w� sOO�UM�K�« ‰UL�_« «bO�Ë ‰U�— sO� j�«d�«
ÆåœuOI�« q�ö� d�J�Ë ¨œËb��« q� vD���
«bO�Ë ‰U�— lLÒ ��å?� W�—«œù« W�ON�« ¡UC�√ ÊU�Ë
åÊu�U�u�ò rFD� w� «uLE� år�UF�« w� sOO�UM�K�« ‰UL�_«
«bO�Ë ‰U�d� w�Ëb�« œU��ô«ò ‚ö�≈ qH� ¨WO�d�_«
s� dO�� bA� W�—UA�Ë —uC� w� åsOO�UM�K�« ‰UL�_«
ÆÂö�ù«Ë W�U�B�« q�√
Æœ fOzd�« ∫s� Îö� ÍcOHM��« …—«œù« fK�� rÒ C�Ë
ÂUF�« sO�_« ¨w�—«u� vM� fOzd�« W�zU� ¨q�J�“ œ«R�
¡UC�√Ë ¨Õ«b�b�« b�d� aOA�« ‰UL�« sO�√Ë ¨Êu� wK�≈
¨ÍËU� qO�≈ ¨w��� ÷U�— Æœ ¨…œu� u�√ wK�≈ ∫fK�L�«
¨Êud� r�d� ¨V�dG�« Ã—u� qBMI�« ¨j�u{ ”UO�≈
ÆdB� VO��Ë ¨VÒ�d� dBO�Ë
ÊU� ∫s� Îö� rÒ CO� wL�UF�« Í—UA��ô« fK�L�« U�√
¨VÒ�d� w�u� Æœ ¨Â«d�≈ lO�— ¨Íd�� bOF� ¨»uNK� œuK�
¨wM�U�— e�U� ¨Ê«dO�� ÍœU� Æœ ¨W�U�� qO�� ¨rOJ� r�b�
b�� w�Ë— ¨«d� b�U�Ë— ¨W�UL� VO�� ÍœU� ¨“«u� œUL�
dOL� ¨Íd�U� Ê«“Ò Ë s�u� ¨Õd� —UO� ¨ÊUFM� u� ¨w��«
‰ö� Æœ ¨·U�� bO�Ë aOA�« ¨Í—u??� fO�√ ¨wBL�
w�UH�u� n�≈ ¨œu�� ‰UM� ¨v�O� Ê«uD�√ ¨w�bIL�«
Æ”—U� ÂdJ�Ë

»bƒ≤ëdG É¡∏é°S ø«°ùëàd áeÉæªdG ≈∏Y §¨°†J ÉehQ
Õd� UN�e� …b�R� ¨s�d���« w� ÊU��ù« ‚uI� ŸU{Ë√ Íœd� s� m�U��« UNIK� s� WO�UD�ù« WO�—U��« …—«“Ë dÒ ��
Æw�uI��« UNK�� sO��� vK� W�UML�« lO�A�Ë ¨w�Ë—Ë_« œU��ô« ‰Ëœ vK� WOCI�«
l{Ë ¨WOM�d���« ÊU��ù« ‚uI� ULEML� UN�N�Ë
Ò W�U�— w� ¨wM�dO� UM�—U� ¨WO�UD�ù« WO�—U��« d�“Ë W�zU� b�Ò √Ë
ÆsOOM�d���« UNz«dE� l� oO�M��« e�eF�� UO�ü« iF�
w� W�UML�« UN�—U�“ Èb� ¨ÊU��ù« ‚uI� WOC� ‰u� sOOM�d���« sO�ËR�L�« l� UN�d�√ U��U�� s� UM�—U� XHA�Ë
s� ¨ÁU��ô« «c� w� Î U�b� wCL�« vK� WOM�d���« UDK��« XF��
Ò U�Ë— Ê√ v�≈ W��ô ¨w{UL�« d�L�u�Øw�U��« s�dA� 17
¡UI�ù« Ê√ d���«Ë Æs�d���« vK� jGCK� w�Ë—Ë_« œU��ô« «—UH� q�� W�KBL�« »U�√ v�≈ t�u��«
vK� …Ëö� ¨WN�
Ò
ÆW�UGK� oKI� d�√ ¨2019 ÂU� w� U�d�¬ —b w��« ¨UN�UJ�√ cOHM�Ë Â«b�ù« W�uI� vK�
W��UDL�«Ë ¨åwKOz«d�ù«ò ‰ö��ô« l� lO�D��U� b�bM�K� WOLK� «d�UE� bN� b� …b� WOM�d�� o�UM� X�U�Ë
ÆnKL�« l� UNK�UF� w� WO�Ë—Ë_« U�uJ��« iF� —Ëb� r�—UJM��« s� dO�F�K�Ë ¨sOO�UO��« sOKI�FL�« s� Ã«d�ùU�

äÉfÓYEG
Êö�≈
s�e� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
t�HB� —œU??� u??�« n�u� …—UA� VK�
—UIFK� lzU{ ‰b??� bO� w�œUN� Íd�A�
—œU� u�« ‰u�� rOF� r�S� s�e� 1042
—œU� u�« tK�UD� U�d�Ë
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�
Êö�≈
s�e� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
tK�uL� Í—Ë“U??� »UN�« w�U�L�« VK�
‰b� bO� «œU??N??� wMO�� n??�“u??� ÍË—
694 ≠ 692 ≠ 394 ≠ 128 «—UIFK� lzU{
—Ë“U� 710 Ë
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�
Êö�≈
s�e� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
W�U_U� s�b�« dU� w�U� wK� VK�
n�u�Ë tM�œ Ë UH Ë bL�� tOK�uL�Ë
lzU{ ‰b� bO� «œUN� s�b�« dU� w�U�
b�� 255 —UIFK�
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�
Êö�≈
—u w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
œu�� U�U�œ qO�Ë —u��“ ÂU�� VK�
Íd�A� t�HB� œu�� sO�� s��� WKO�Ë
·dA� W�—e� 755 —UIFK� lzU{ ‰b� bM�
Æœu�� v�O� œ«u� bL�� r�S�
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
qOK� sO��
Êö�≈
—u w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
sO�� ÂU�� qO�Ë …—UA� VO�� VK�
‰b� bM� qOK� sO�� d�U� tK�uL� qOK��«
ÆW�—Ë“U� 1435 —UIFK� lzU{
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
qOK� sO��
Êö�≈
Á—uJ�U� Í—UIF�« q���« W�U�_
t�U�u�U� n�u� ÊUFL� UO�u X�K�
lzU{ ‰b� bM� n�u� ÊUFL� Ã—u� s�
ÆU�U� 619 —UIFK�
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
q�I� ÊË—U�

ájQÉ≤Y äÉfÓYEG
Êö�≈
»uM��« w� Í—UIF�« w{UI�« s�
t��U�u� qO�UL�« qO�UL�« sO�� VK�
o� bO� …œUN� qO�UL�« sO�� ‰ö� s�
WIDM� 5 ≠ 4 r�I�« 1206 —UIFK� nK���
wJK�dH�
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« w{UI�«
wK� ÃU��« bL��
Êö�≈
»uM��« w� Í—UIF�« w{UI�« s�
‰b� bO� …œUN� —u�U� wK� bL�� VK�
U�U�� »d� 17 r�— —UIFK� lzU{ s�
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« w{UI�«
wK� ÃU��« bL��
Êö�≈
«bO w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
‰b� bM� Êu�� sO�� qC� VK�
ÆX�—UM� 815 —UIFK� lzU{
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�
Êö�≈
«bO w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
t�K�uL� »UD� `�U sO�� VK�
lzU{ ‰b??� bM� »UD� sO�� Õ«d??A??�«
ÆÊU�d�b�« 26Ø1770 —UIFK�
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�
Êö�≈
«bO w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
tK�uL� ÁËd????� ÊU???�b???� s??�??� V??K??�
‰b� «bM� ÁËd??� bL�« aOA�« vHDB�
ÆU��“ 590 Ë 589 s�—UIFK� lzU{
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�
Êö�≈
«bO w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�
qO�Ë w�«d�u� œuL�� sO�� VK�
bM� Íd�A� t�HB� t{«u� r�U� s��
r�S� WOK�U� 4Ø1123 —UIFK� lzU{ ‰b�
ÆÊu�� bL�« Ád�“
WF�«dLK� Î U�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

,¬«Ñ°†dG ájó∏H / π«°üëàdG ó«b
ôcƒY ,¬fÓÑdG IQÉM ,ÜGôîdG ¥hP
Êö�≈
WO�U�_« nOKJ��« ‰Ë«b� l{Ë s�
qOB���« bO�
‚Ë– ¨t??O??�??C??�« W??�b??K??� f??O??z— sKF�
l{Ë s� ¨d�u� ¨t�ö��« …—U??� ¨»«d��«
Âu�d�« W�UJ� WO�U�_« nOKJ��« ‰Ë«b??�
ÎöL� qOB���« bO� 2021 ÂUF�« s� W�bK��«
W�bK��« Âu�d�« Êu�U� s� 104 …œUL�« hM�
∫wK� U� v�≈ dEM�« XHK�Ë ¨ 88Ø60 r�—
Êu�U� s??� 106 …œU??L??�« hM� Îö? L??�
sOHÒKJL�« vK� ¨ 88Ø60 r�— W�bK��« Âu�d�«
W�bK��« Âu�d�« b�b�� v�≈ «—u� …—œU�L�«
s� s�dN� WKN� ‰ö??� rNOK� W��u�L�«
ÆWOL�d�« …b�d��« w� Êö�ù« a�—U�
2021Ø11Ø22 w� tO�C�«
W�bK� fOz—
»«d��« ‚Ë– ≠ tO�C�«
d�u� ≠ t�ö��« …—U�
dI�_« Êö��
1001 ∫ nOKJ��«

á«eƒªY á°übÉæe
»YÉªàL’G ¿Éª°†∏d »æWƒdG ¥hóæ°üdG
Êö�≈
W�UO r�eK�� WO�uL� WB�UM� s�
2022 ÂUF�« s� UF�UD�«
ÊULCK� w??M??�u??�« ‚Ëb??M??B??�« Íd??�??�
? ËdO� w� szUJ�« ÁUM�� w� w�UL��ô«
ÂUL� w� W�—eL�« gO�—u� ? œ«bG� Ÿ—U�
l�«u�« fOL��« Âu� s� …d�UF�« W�U��«
WO�uL� WB�UM� 2021Ø12Ø23 tO�
W�UO r�eK�� Âu��L�« ·dE�« WI�dD�
Æ2022 ÂUF�« s� UF�UD�«
◊Ëd??A??�« d??�??�œ v??K??� Ÿö????�ù« s??J??L??�
W�d�bL�« V�UJ� w� W�UG�« ÁcN� Ÿu{uL�«
Â«Ëb??�« U???�Ë√ ‰ö??� ‚ËbMBK� W???�—«œù«
ÆwL�d�«
rÒK��Ë Âu��� ·d� w� ÷ËdF�« q�d�
‰UB�≈ ¡UI� W�—«œù« W�d�bL�« b�d� v�≈ bO�U�
qB� Ê√ vK� ÷dF�« ‰uË a�—U�Ë r�d�
qL� Âu� d�¬ s� …dA� WO�U��« W�U��« q��
ÆWB�UML�« ¡«d�ù œb�L�« a�—U��« o���
WI�dD�« dOG� ÂÒbI� Íc�« ÷dF�« qLN�
…b??L??�« b??F??� q??B??� Ë√ ¨Áö????�√ …—u??�c??L??�«
Æ…œb�L�«
2021 ‰Ë_« Êu�U� 2 w� ËdO�
ÂUF�« d�bL�«
w�d� bL�� —u��b�«
1006 ∫ nOKJ��«

(1¢U áªàJ) ...Ék ©«HQ 14`H OÉªM PƒØf
v�ö�� åqOz«d�≈ò rN�HOK�Ë WO�dG�« ÈuI�« `�UB�Ë o�«u�� w��« ◊ËdA�«
ÆåtF� U�öF�« …œU�ù ÊUM�� vK� W�œuF��« UN{dH� w��« WO�UO��« ◊ËdA�«Ë
‚—U� w{UI�« ËdO� Q�d� dO�H� w� w�bF�« oI�L�« n�Q��« ¨p�– ÊuC� w�
·UM���ô« WLJ�� —«d� tGK�� bF� ¨‰bF�« dB� w� t��J� w� tKL� f�√ —UDO��«
d�“u�« s� ÂbIL�« nKL�« s� Áœ— VK� œd� ‚Ëd� …b�— WO{UI�« W�Uzd� WO�bL�«
qN��� U�uKFL�« V���Ë Æw�uM�« ’UB��ô« ÂbF� ”u�UOM� n�u� o�U��«
»«u���ô WO�U��� bO�«u� b�b��� ¨WK�IL�« U�U��« ‰ö� t�«¡«d�≈ —UDO�
∫r�Ë ¨Q�dL�« WOC� w� rNOK� v�bL�« sOOM�_«Ë sO�dJ�F�« …œUI�«Ë sOO�UO��«
wK� ÊuO�U��« »«uM�«Ë ÊuI�U��« ¡«—“u�«Ë ¨»U�œ ÊU�� o�U��« W�uJ��« fOz—
¨”u�UOM� n�u� o�U��« d�“u�«Ë ¨‚uMAL�« œUN�Ë d�O�“ Í“U�Ë qOK� s��
qOL� bOLF�« o�U��« «d�U�L�« d�b�Ë ¨w�uN� ÊU� œULF�« o�U��« gO��« bzU�Ë
w� ÊuH�u�Ë ¨s�b�« “d� ÊU��Ë «b�u� œu� Ê«b�UI�L�« Ê«bOLF�«Ë d�U{
ÆQ�dL�«
¨WO�Ëd�« WO�UMB�« —UL�_« —u rK��O� —UDO� Ê√ WOzUC� —œUB� s� qI�Ô Ë
ÆVO�� u� tK�« b�� ÊUM�� WO�—U� d�“Ë v�≈ w�Ëd�« V�U��« UNLK� w��«
W�“_« Ê≈ å¡UM��«å?� WFKD� —œUB� ‰uI� U� V��� wA� UODFL�« Ác�
v�≈ W??�“_« b�L� b�Ë ¨ÂUF�« «c� ¡«—“u??�« fK�L� W�K� ôË WK�u� WO�uJ��«
Íc�« t�UIOI�� —U��Ë —UDO� r�b� w�dO�√ —«d� œu�u� WO�UOM�« U�U���ô«
b� W�u���« Ê√ Ëb��Ë Æ…uI�« Ác� t{dH� Íc�« d�_« ¨WMOF� WO�UO� Èu� ·bN���
d��« wM�u�« —UO�K� WO�U���ô« U�U���U� oKF�� WOK�«œ qO�«d� œu�u� d�F�
sO�œuF��«Ë sOO�dO�_« —UL���U� oKF�� ¨WO�—U��«Ë WO�O�L�« W�U��« w�
ÆåtzUHK�Ë tK�« »e� b{ nKL�« «cN�
¡«—“u�« fK�L� W�K� ô ÊS� WO�uJ��« ¡«u�_« s� å¡UM��«ò XLN� U� V���Ë
œuF� v��Ë ¨dB� v�≈ w�UIO� VO�� W�uJ��« fOz— dH� V��� q�IL�« Ÿu��_«
ÂUF�« v�≈ W�“_« q�R� U� WM��« ”√—Ë œöOL�« œUO�√ WKD� w� UMK�œ b� ÊuJ�
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¡«—“u�« fOz—Ë ¨w�O��« ÕU�H�«b�� fOzd�« t�—U�“ ‰ö� wI�KO� w�UIO�ò Ê√
ÆåsO�dBL�« sO�ËR�L�« s� Î «œb�Ë w�u�b� vHDB�
…œu� ÂU�√ U�IF�« qO�c�� W�—U� ôUB�ô«ò Ê√ W�—uNL��« fOz— sK�√Ë
sOO�UO��« q�b� “«u� Âb� vK� bO�Q��« Î «œb�� ¨åœUIF�ô« v�≈ ¡«—“u�« fK��
ÎöC� ¨ ËdO� Q�d� dO�H� WL�d� w� Í—U��« oOI���« w� Î UuB� ¨¡UCI�« qLF�
Æ—u��b�« w� tOK� ’uBML�« UDK��« sO� qBH�« √b�� Â«d��« …—Ëd{ s�
fK�L� …œu� ô Ê√ò vK� å¡UM��«å?� œbA� tK�« »e�Ë q�√ wzUM� —œUB� sJ�
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lO�d�« w� WO�UOM�« U�U���ô« ¡«d�ù WLzU� «dOC���« q� Ê√ ¨«b�F� dB� w�
qzU�Ë iF� w� ÃËÒ d� w��« UFzUA�U� c�_«Ë oKIK� w�«œ ô w�U��U�Ë ¨q�IL�«
WO�—U� UN� q�� s� U�U���ô« Ác� w� q�b�K� W�ËU�� Í√ Ê√ Î «b�R� ¨Âö�ù«
ULEM�Ë UN� WL� Ê√ ULO� ô ¨…uI� t�«u�� sO��UM�« «—UO� vK� dO�Q�K�
dL� w��« W�FB�« W�œUB��ô«Ë WOAOFL�« ·ËdE�« ‰öG��« ‰ËU�� UOFL�Ë
Æ…œb�� WO�UO� UOB��Ë UN�u� `�UB� sO��UM�« vK� jGCK� œö��« UN�
—«dI�« UNM� ULO� ô ¨WO�Ëb�« «—«dI�« oO�D� ÊUM�� Â«e��« W�—uNL��« fOz— œb�Ë
«uI�«Ë »uM��« w� w�UM�K�« gO��« sO� rzUI�« ÊËUF��« WOL�√ Î «b�R� ¨1701
ÆWIDML�« w� s�_«Ë —«dI��ô« W�KB� tO� UL� åqOHO�uO�«ò WO�Ëb�«
r�ú� ÂUF�« sO�_« Í—U��« dNA�« ‰ö� UN� ÂUOI�« Âe�F� w��« …—U�e�U� V�—Ë
Æf�dO�u� uO�uD�√ …b��L�«
W�U�ù« XI�«— w��« ôË«bL�« vK� Êu� XFK�√ UJ���Ëd� …dOH��« X�U�
¨w{UL�« dNA�« W�UN� XLÒ � w��« ¨1701 —«dI�« ‰u� w�Ëb�« s�_« fK�L� W�—Ëb�«
v�≈ W�U{≈ ¨—«dI�« oO�D� h� U� w� ¡UC�_« ‰Ëb�« s� —b w��« n�«uL�«Ë
ÆÊUM�� w� s�«d�« wAOFL�«Ë ÍœUB��ô«Ë w�UO��« l�«u�« ÷d�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

AÉ°ü©à°S’G
‰u� t�A�UM�Ë n�uL�« qQ� Y���« …œU??�≈ œ—«u??� UM� UM�� ≠
‰öI��« s� Y�b��« ‰u�� YO� ¨ ËdO� Q�d� —U�H�« w� oOI���«
”dG�uJ�« s� b�√ lOD��� ô ÷U�
Ì V�uD� v�≈ WOzUCI�« WDK��«
WI��« s� Y�b��« —d�� bM��� Í√ U�U�C�« w�U�« WM�� v�≈ w�dO�_«
fO�Ë ¨oOI���« W�d� lOL��« r�e� UL�U� ¨wIOI���« Á—U�L� WIKDL�«
ÍËd� w��«Ë ¨w{UI�« UN� ÂuI� w��« UI�öL�« lzU�Ë ô« lOL��« ÂU�√
Î UAD� ÍËd�Ë ¨W�ËUIL�« ¡UHK� s� qOMK� w�dO�_« w�UO��« gDF�«
q�� w�UO� o�d� gD� ÍËd??�Ë ¨sOO�UO��« WI�öL� Î UO�F�
UN�A�« dO�� wzUCI�« ÂuNHL�U� »U��√ UNK�Ë ¨ÂuB�� W�ULA�U�
Æt�O�«bB� e�eF� s� Îôb� oOI���« ‰u�
WI�öL�« UOB�A�« ÁU�� WO�K� d�UA� s� dOJH��« —d�� «–≈ ≠
«u��UF� s�c�« …UCI�« l� W�—UIL�U� UN�UN�ù jO���« ‰«R��« dOB�
¡«—bL�«Ë ¡«—“u?? �«Ë ¡U??�ƒd??�« ôU??� w� ‰«R??� ÕdD� ¨nKL�« vK�
Ê√ rN�UJ� ÊU??� u??� —UDO� w{UI�« ŸUD��L� ÊU??� «–U??� ¨…U??C?I?�«Ë
¡w�O� ¨„d���« rNOK� ÊU�Ë «uLK� rN�√ w� WLN��« Ê√ UL�U� øqFH�
Íc�« wzUCI�« l�dL�« v�≈ t�u��U� sO�eK� rN�Q� w�u�UI�« »«u��«
rN�I�ö� r�� U� «c�Ë ¨·dB��U� Ê–ù« VKD� nKL�« vK� Áb� lC�
ÊuJ� …UCI�« r�b�Ë ULMO� ¨wzUCI�« Ê–ù« r�—UE��S� t�U�√ vK�
Ë√ «d�M�« ¡ö�S� W�—u� «—«d??� «Ëc��� Ê√ rNOK� ÊU� t�√ »«u��«
rN�DK� V��� ô …UCI�« Ê_ ¨U�œ«œd��U� UN�U�√ Â«e�≈ Ë≈ UNFO�
—UO��« —UOF� u� U� ∫‰«R� ‰«R��U� o�K�Ë ¨Èd�√ WDK� Í√ œu�Ë
qB�� W�—«“Ë WO�ËR�� «u�u� Ë√ «uLK� s�c�« s� sOI�öL�« ¡ôR�
ønKL�U�
sOI�dH�« sO� qu��« r� ¨oKGL�« w�u�UI�« ‘UIM�« s� Î «bOF� ≠
W�œUF� v�≈ WOCI�« w� sO�K�UI�� sO�H{ vK� sOH�«u�« sOO�UM�K�«
÷d� U� ¨W�uJ�K� U�UL��« ô ¨wzUCI�« nKLK� q� ô ¨¡UBF��«
WO�Uzd�« W�u��U� w�«d�« …—UA� „d�dD��« UNL�d� W�u�� s� Y���«
¨nKL�« s� t�O�ËR�� w� w�bF�« oI�L�« ¡UI� UN�«u� U�«d�√ w��«
vK�_« fK�L�« v??�≈ UNKI�Ë ¨¡«—“u?? ?�«Ë ¡U??�ƒd??�« WI�ö� q??B?�Ë
Æw�UOM�« fK�L�« d�� ¡«—“u�«Ë ¡U�ƒd�« WL�U�L�
s� t�Ëœ s� Íc�« q��« WL�d� WOHO� w� u� ÂuO�« ¡UBF��ô« ≠
ÆW�uJ�K� ŸUL��« bIF� WO�—U��«Ë WOK�«b�« ôËU�L�« q� lHM�
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¨WO�öD�« U�H�« »U�A�« s� UN� »c�M� U�bM�Ë ¨lL��L�« s� oLF�
¨s��« ÍdOG ‰ULF�« U�� v�≈ sOL�ML�«Ë sOALNL�« jI� fO�Ë
«dOG ÀU�ù« W�d��« »c�� U�bM� U�√ ÆÈu�√Ë Èu�√ dO�F��« ÊuJ�
ÆdO�F��« …Ë—– ÁcN� s��«
w��« Õ«d??� aOA�« w� w� sFD�« WOKL� l� f�√ eGK�« q� ¡U�
¨dO�N��U� …œbN� WKzU� s�Ë ¨w��« UM� s� WOMOD�K� …U�� UN�cH�
w�Ë ¨W��UML�U� W���� X�O�Ë ¨W�«—b�« b�UI� vK� W��U� w�Ë
d� WLK� –uH� Ê√ ¨vL�Ë rL t� sL� ‰uI�� ¨–uH� r�« qL�� s�
s�u�√ s� WOMOD�K� –uH�Ë ¨wMOD�KH�« VFA�« e??�—Ë ¨W�ËUIL�«
¨a�—U��« oL� v�� d�U� s� Î «d�U� ¨sOOMOD�K� s�b�Ë sOOMOD�K�
–uH� Í√ sF� ¨–uH� w� U� ¨–uH� `KDBL� dO�H� s� Y��� sL�
øÊu�b���

Î U�U���≈ W�uJ��« t�«u� W�œUB��ù«Ë WO�UL�« U�UO��« bOF vK�
U�U�� s� UN�öD�« W�b� r��Ë UN��u� dONE�� Î UOKBH� Î «b�b�
ôuI� Êu�UI� wL� U??� W�OC� X??�U??√ U�bF� ¨WOM�u�« W�KBL�«
t�U{ËUH� w� w�uJ��« n�uL�« WO�b ¨‰Ëd��u� ‰U�O�UJK� ”U��
q�L�L�« b�b��« ÊU??�?�?�ô«Ë ¨rOLB�« w??� w??�Ëb??�« bIM�« ‚Ëb??M? l??�
’U��« w??�Ëd??�« ÷dFK� WOL�— …—uB� «b??� W�UD�« …—«“Ë wIK��
—UOK� ÈbF�� WLOI� w�«d�e�« w� jHMK� …UHB� ¡UA�ù —UL���ôU�
d�dJ� vK� …—œU�Ë ¨—ôËœ —UOK� nB�Ë —UOK� v�≈ qB� UL�—Ë ¨—ôËœ
‚u��« W�U� nF{ Î U��dI� ‰œU??F?� U??� Í√ ¨ÎUO�u� qO�d� n??�√ 200
d�u�Ë ¨Î«b�«Ë Î U�d� W�Ëb�« nKJ� ô w�Ëd�« ÷dF�« Ê_Ë ¨WO�UM�K�«
·ö�_ Î UCOH��Ë ¨W�FB�« öLF�U� Î U�U� Îö�œË ¨qLF�« ’d� U��
l�—UAL�U� …d�� «– W�œUB��≈ —œUB� bI�F� ¨ U�Ëd�L�« ¡«d??�
W�uJ��« ‰öI��≈ b�RO� Î U�U��« ÷dF�« «c� l� q�UF��« Ê√ WO�Ëb�«
¨ŸËdAL�« Ê√ Î ULK� ¨WO�dO�√ d??O?�Ë WO�dO�√ UOLKF� Í√ wIK� s??�
q�L� w��« WO�Ëd�« e�O�d� „uK� W�d� s� W��d� —œUBL� Î UI�Ë
¨ŸËdAL�« cHM�� w��« WBB��L�« WO�Ëd�« U�dA�« ÂuO�—u��u�
ÂU�√ s� WO�—U��« l�«uL�« r�� iOH��� Â“ö??�« XKF� uJ�u� Ê√
Ê≈ —œUBL�« ‰uI� UM�Ë ¨ÍdGL�«Ë Íe�L�« ÷dF�« ‰u�I� W�uJ��«
–uH� r�� vK� Îö?O?�œ ÊuJO� WK�UL�Ë œËd??�?� q�UF��« Ë√ i??�d??�«
Ác� l??�«Ë tHAJ� U�Ë ¨‰uOH�«Ë WODHM�« UI�AL�« œ«dO��≈ qO�—U�
WM�UC��Ë WD�«d�� UO�U� w� w�UL�U� w�UO��« q�«b� s� ‚u��«
U� W��«u� v�≈ —œUBL�« u�b�Ë ¨ «bzUF�« r�UI� w� «¡ôuK� d�U�
“U��« «–≈ UN�—«b�� W�uJ�K� ·«d��ô«Ë ¨W�u�H� ÊuOF� Íd�O�
lOOL�K� W??�—«“Ë Ë√ WO�uJ� W�ËU�� Í√ l� ÊËUN��« Âb�Ë ¨ÊU���ô«
¨WOK�«œ W�ËUO�U� `�UB� Ë√ WO�—U� ◊ËdA� WO�K� wH�� WK�ULL�«Ë
WO�u�UI�«Ë W�œUB��ô«Ë WOMH�« WK��_« vK� W??�u??�_« Ê√ Î UuB�
Íc�« ¨w�Ëd�« b�u�« …“u� w� ÊuI�U��« ¡«—“u�« UN�d�Ë o�� w��«
ÍœUB��ù« dO���« ÁbO�«u� w� tI�«d� Íc�«Ë ¨ ËdO� v�≈ f�√ qË
ÆbKI� s�� —u��b�«
r� ¨W�œU� Î «—«d??{√ nK� œ—U� Íu� iH�M� dO�Q� X�� œö��« XK�œ ULO�Ë
¨WO�—U��«Ë WOK�«b�« WO�UO��« n«uF�« …dz«œ s� WOK�L�« W�U��« Ãd��
…—U�“ bF� W�œuF��« –WO�UM�K�« U�öF�« w� d�u��« W��� ÷UH��« r�— vK�
W�öF�« q�I��� Ê√ ô≈ ¨…b� ¡UI�Ë WJKLL�« v�≈ ÊËd�U� q�u�UL�≈ w��dH�« fOzd�«
Í√ v�≈ W�U��« v�� W�œuF��« —œU�� r� –≈ ¨ÎôuN�� ‰«e� ô ÷U�d�«Ë ËdO� sO�
Ã—u� o�U��« Âö�ù« d�“Ë W�UI��U� WO�UM�K�« …uD��« …U�öL� WO�U��« …uD�
“eF�Ë ÷uLG�« dO�� U�Ë ¨W�œuF��« «bNF��«Ë WO��dH�« …—œU�L�« o�Ë w�«œd�
W�uJ��« …—b� ‚uH� WO�UO� ◊ËdA� «bNF��« Ác� cOHM� j�— u� d��√ ·ËU�L�«
ÆU�cOHM�Ë UNKL�� vK� WO�UM�K�« W�Ëb�«Ë
“«e��ô« W�UO� —«dL��« Ê√ v�≈ å¡UM��«å?� W�ËUIL�« o�d� w� —œUB� —U�√Ë
vK� w�«œd� W�UI��« ÷d� d�� ÊU�√ ¨dO��U� dA�� ô ÊUM�� ÁU�� W�œuF��«
«b�U�L�«Ë ÍœUB��ô« ÕU�H�ô« WC�UI� d�� Ë√ ¨q�UI� ÊËœ s�Ë W�uJ��«
W�uJ��« lOD��� ô Èd�� UHK�Ë U�UCI� j��d� WO�UO� ◊ËdA� ÊUM�K� WO�UL�«
w� …dJ�«Ë w�«œd� W�UI��« …uD�� tOK� UL� ÂU� ÊUM��ò Ê√ v�≈ X�H�Ë ¨åU�cOHM�
w� w��dH�« fOzdK� UN�FD� w��« UN�«bNF� cOHM�� ÂuI� wJ� W�œuF��« VFK�
WIK��« t�√ ÊUM�K� ÊËd� W�œuF��«Ë WO�dO�_« …b��L�« U�ôu�« sJ� ¨…b� ¡UI�
sJL� w�U��U�Ë ¨—UON�ô« s� »d�I� w��« W�œUB��ô« t�ËdE� Î «dE� nF{_«
W�ËUIL�« Õö� nKL� åqOz«d�≈ò s�Q� oKF�� w��« ULO� ô ¨tOK� ◊ËdA�« ÷d�
ÆåW�d���« œËb��«Ë
Ã«dH�« ‰uB�� tF�u�� t��UI��« Âb� t�√ w�u�eHK� Y�b� w� w�«œd� b�√Ë
ÆÀb�� r� «c� sJ�Ë ¨ZOK��« l� U�öF�« w�
w�UM�K�« nKL�«ò Ê√ v�≈ å¡UM��«å?� WO�UO� ◊U�Ë√ X�H� ¨p�– ‚UO� w�Ë
WOLOK�ô« sO��U��« vK� Íd�� w��« U{ËUHL�« «—U�L� d�P� Ë√ qJA� j��d�
X�bI� ‰U� w�Ë ¨w�«d�ù« ÍËuM�« nKL�« w� U{ËUHL�« ULO� ô ¨WO�Ëb�«Ë
qL�� vK� w�U��« qJ� w� fJFMO� ÍËuM�« ‚UH�ô« ¡UO�≈ r�Ë U{ËUHL�«
‚UH�ô« jI�Ë U{ËUHL�« d�F� ‰U� w� U�√ ¨ÊUM�� tM�Ë WIDML�« w� bNAL�«
vK� U�uIF�« s� b�e�Ë w�dO�_« n�uL�« w� Î U�KB� fJFMO� p�c� ¨Î«œb��
Ê«dN� VKB� q�UI� ¨ÊUM��Ë tK�« »e� UNML{ s�Ë ¨WIDML�« w� UNzUHK�Ë Ê«d�≈
W�KB� w� VB� t�_ ‚UH�ô« v�≈ …œuF�« X��— —œUBL�« sJ� ÆåUNzUHK�Ë
q�dFL�«Ë qDFL�« —Ëœ VFK� wKOz«d�ù« ·dD�« ÊQ� …d�c� ¨·«d??�_« nK���
«uF�«d��Ë WOKOz«d�ù« U��dK� «uLK���� s� sOO�dO�_« sJ� ¨‚UH�ô« ¡UO�ù
WOM�√ U�UL{ u� W�bN� åqOz«d�≈å?� tL�bI� sJL� U� vB�√Ë ¨‚UH�ô« s�
V�UD� ULO� ¨W�—u�Ë ÊUM�� w�N�� vK� WOM�√ U�O�d� d�� w�uI�« UNM�Q� oKF��
ÆåsLO�« l� U�œËb� vK� WOM�√ U�ULC� W�œuF��«
X�U� W�œuF��« UDK��« Ê√ wL�— —bB� s� åpOM�u��ò W�U�Ë XKI� ULO�Ë
·u� t�√ v�≈ …dOA� ¨w�O�F�« `�«— u�Ë ÊUM�� Èb� ‰UL�_U� b�b� rzU� sOOF��
v�≈ …dOA� d���« WO�ö�≈ —œUB� XH� ¨WKOK� ÂU�√ ÊuC� w� ËdO� v�≈ qB�
ÊUDK� WOKBMI�« ÊËRA�« ‰ËR�� s� q�b� ÍœU� n�u� u� tMOOF� r� s� Ê√
Æ‚UO��« «c� w� Êü« v�� ÍœuF� wL�— n�u� —bB� r�Ë ÆwFO���«
ËdO� w� WO�dO�_« …dOH��« …—U??�“ “d� WK�U� WM� X�«œ WFOD� bF�Ë
fOz— VzU� XI��« YO� ¨vK�_« wFOA�« w�ö�ù« fK�L�« v�≈ UO� w??�—Ëœ
b�� aOA�« …U�u� Í“UF��« VOD�K� UO� X�b�Ë ¨VOD��« wK� aOA�« fK�L�«
ÆfK�L�« ÊUO� V��� ÊUM�� w� W�UF�« ŸU{Ëú� ÷«dF��« Èd�Ë ¨Êö�� dO�_«
W�œUB��ô« U�“_« q�� sOO�UM�K�« sO� —«u��« qOFH� …—Ëd{ò VOD��« b�√Ë
w� rN�� bN� q�ò Î «d�U� ¨åsOO�UM�K�« vK� …dO�� UF��� wIK� w��« WOAOFL�«Ë
r�bI� r�� Ê√ …—Ëd{ò vK� œb�Ë ÆåÍœUB��ô« —UON�ô« r�K�Ë rNM� nOH���«
Âb���� ôË ¨UNOI���� v�≈ qB�� WO�UM�K�« W�Ëb�« U��R� v�≈ «b�U�L�«
rNz«—¬ s� dO�F�K� sOO�UM�K�« ÂU�√ Wd� Ád��F� Íc�« w�U���ô« ‚UI���ô« w�
Æs�uK� w�UO��« —«dI��ô« oOI��Ë rNOK�L� —UO��«Ë
¨W�UF�« ÊËRA�« ‰ËUM� Y���«ò Ê√ å¡UM��«å?� ¡UIK�« w� W�—UA� —œUB� —U�√Ë
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qB� Ê√ Î U��UD� ¨WO�UM�K�« W�Ëb�« U��R� v�≈ WO�dO�_« «b�U�L�« `M� œUI��ô
‚UI���ô« w� Âb����Ô ô Ê√Ë ¨WOL�— dO� U��R� v�≈ fO�Ë UNOI���� v�≈
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Ê√ rKF� …dOH��« Êu� ¨åtK�« »e� Õö�å?� W�U�� WO�UO� UHK� w� q�b�
X�H� WO�UO��« —œUBL�« Ê√ ô≈ ¨åtK�« »e�åË åq�√ò wzUM� n�uL� d�Q�� fK�L�«
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