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أعود فأقول لكم إّن هذه الكيانات يجب 
معاقل  بل  لألمة،  حبوساً  تكون  ال  أن 
تتحّصن فيها األمة للوثوب منها على 

الطامعين في حقوقها.
سعاده

الخارجية  وزير  قاله  ما  بصحة  األميركيون  يعترف   -
باردة  الروسي سيرغي الفروف، بأنهم يواجهون حرباً 
ج��دي��دة م��ع ص��ع��ود روس���ي ل��م ي��ع��د م��وض��وع��اً للنقاش 
في  طريقه،  في  العقبات  زرع  يحاولون  لكنهم  والتأويل، 
لحظة دولية وأميركية شديدة الصعوبة، ومصاعبها آخذة 
في التزايد. فمن جهة هم أمام روسيا الواقعية التي تعرف 
بالقدرات،  مبالغة  دون  النزال،  ساحات  تختار  أين  جيداً 
وقد رسمت حدود أمنها القومي بين أفغانستان وقزوين 
ما  وامتلكت  عنه،  ت��ذود  ان  وق��ررت  والبلطيق،  وسورية 
يكفي لفرض الوقائع بالتراكم البطيء والقرارات الجريئة. 
هما  سابقين  رئيسين  عهدي  في  واشنطن  اختبرت  وقد 
والرئيس  المتطّرف،  الجمهوري  ترامب  دونالد  الرئيس 
الرئيس  كان  الذي  الدبلوماسي  الديمقراطي  أوباما  باراك 
ف��ي السياسات  ل��ه وش��ري��ك��اً  ن��ائ��ب��اً  ب��اي��دن  ال��ح��ال��ي ج��و 
الشؤون  لجنة  رئ��اس��ة  م��ن  اآلت���ي  موقعه  م��ن  الخارجية 
الخارجية في الكونغرس األميركي لعقود عديدة. وكانت 
النتيجة برغم الجدية األميركية في استخدام كل األدوات 
واإلمكانات، عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً ومالياً، 
الفشل الذريع، فثبتت روسيا وجودها وحضورها وثباتها 
في سورية، رغم حجم وموقع مكانة الحرب على سورية 
في سياسات إدارتي أوباما وترامب، وكانت حاضرة في 
قرار بايدن لالنسحاب من أفغانستان، وخاضت مخاطرة 
كل  وقبل  كازاخستان.  في  بنجاح  انتهت  وفاعلة  رشيقة 
2014 بكيفية تعاملها مع ملف أوكرانيا  ذلك فاجأت عام 
وبات  القرم  جزيرة  شبه  ضّمت  عندما  مجدداً،  الساخن 

األمر اليوم خارج النقاش.
الرئيس ناجمة عن عدة  الممانعة األميركية للصعود   -
والدفاع  والهيمنة  للتوّسع  المبدئي  السبب  غير  أسباب 
للحاجة  إضافي  عامل  الجديدة  واألس��ب��اب  المكانة،  عن 
الحالية  ف���اإلدارة  حتميّة،  لجعلها  سبب  بل  الممانعة  ال��ى 
تواجه وضعاً داخلياً شديد التعقيد أمام تراجع اقتصادي 
وت��ف��ك��ك اج��ت��م��اع��ي وان��ق��س��ام س��ي��اس��ي، وأم�����ام حلفاء 
األميركيين،  والتراجع  الضعف  هاجس  يعيشون  قلقين 
القيادة  تحت  السير  على  بالقدرة  الثقة  بعدم  ويشعرون 
دولياً  مشهداً  اإلدارة  ه��ذه  تواجه  وبالمقابل  األميركية. 
للصعود  األميركية  الممانعة  يجعل  متعددة  ساحات  في 
الروسي ضرورة لتأخير إعالن الهزيمة األميركية بوجه 
القوى الصاعدة، من الصين الى إيران، وضرورة للحفاظ 
وطأة  تحت  يترّنحون  لها  رئيسيين  حلفاء  وضعيّة  على 
دول  كحال  حكوميين،  وغير  حكوميين  خصوم  ضربات 
بالتموضع  كثر  حلفاء  بدء  ظل  وفي  و«إسرائيل«.  الخليج 
نحو تحالف موسكو وبكين وطهران، تجد واشنطن أنها 
محكومة بالتحرك، ألنه من دون وضع حد للتراجع ولو 
وستواجه  دراماتيكياً،  االنهيار  سيكون  مؤقتة  بصورة 
الداخلية  االن���ه���ي���ارات  ف��ي  ت��س��ارع��ا  األم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة 
في  عسكرية  بورطة  منخرطة  نفسها  تجد  أو  واإلقليمية، 
بعد  بهدوء،  الفاشلة  التدخالت  بقايا  للملمة  السعي  زمن 
االن��س��ح��اب ال��ع��اص��ف م��ن أف��غ��ان��س��ت��ان، وق��د وج���دت في 
أوكرانيا الساحة األنسب لفعل ذلك، حيث أفضل عناصر 
السوفياتي  االت��ح��اد  بقايا  م��ن  دول���ة  فهناك  االش��ت��ب��اك. 
لحلف لالنضمام  تتطلع  ليبرالية  نخبة  تحكمها  السابق 
)التتمة ص4(

ال�سعود رو�سّي والممانعة اأميركّية 

وال�ساحة اأوروبّية 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

وا�سنطن تن�سح رعاياها بعدم التوّجه الى الإمارات... التي تطلب الدعم ع�سكرّيًا 

الموازنة للإقرار اليوم ودوالر الجمارك واالت�صاالت والكهرباء 20 �ألفًا 

جنبلط وجدانّيًا مع الحريري و�صيا�صيًا وانتخابيًا مع القوات والمجتمع المدنّي
كتب المحّرر السياسّي 

جبهة اإلمارات واليمن الى مزيد من التصعيد وجبهة كييف ودونباس، وفقاً لما قاله بيان 
وزارة الخارجية األميركية بدعوة الرعايا األميركيين لعدم المخاطرة بالتوجه اليها في ظل 
بأسلحة  األميركي  الدعم  وتطلب  بالمخاطر  تعترف  واإلم���ارات  متصاعدة،  أمنية  مخاطر 
وقف  هو  لتفاديها  مختلفاً  طريقاً  اليمنيون  يعرض  بينما  المخاطر،  هذه  لمواجهة  ومعّدات 
التورط اإلماراتي في الحرب على اليمن والعودة الى االتفاقات السابقة التي حيّدت اإلمارات 
أن  ويبدو  اليمني.  االستهداف  من  الحيوية  اإلماراتية  المرافق  وحيّدت  الحربي  النشاط  من 
هذا العرض سيحمله وزير خارجية قطر الذي زار طهران والتقى بوزير الخارجية اإليراني، 
الزيارة  الى واشنطن ولقائه بالرئيس األميركي. وجاء في بيان عقب  قبيل زيارة أمير قطر 

ان البحث تناول من بين ملفات المنطقة حرب اليمن.
في لبنان فاجأ تطّور اإلصابات بكورونا وتسجيل رقم على عتبة ال� 10000 إصابة أمس، 
مع المعلومات حول متحّور جديد ينتشر بسرعة وهو أشّد خطورة مما سبق، في ظل تهاون 
باإلجراءات الوقائية تسبب به التقدير بأن متحور أوميكرون ليس شديد األذى، وأن اللقاح 

كاف للحّد من تأثيراته، وجاء التطور الجديد ليعيد االنتباه لخطورة الوضع.
وأرقامها،  ال��م��وازن��ة  مصير  نحو  م��ش��دودة  العيون  والشعبي  الحكومي  الصعيد  على 
باقي  وت��رح��ي��ل  ال��م��وازن��ة  ب��إق��رار  مناقشاته  ال��ي��وم  ال����وزراء  مجلس  ينهي  أن  وال��م��ت��وق��ع 
اإلقرار  أن  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  تقدير  من  انطالقاً  النواب،  مجلس  الى  النقاش 
الدولي صندوق  مع  التفاوض  تسريع  أوراق  إحدى  الى  الموازنة  تحويل  سيتيح  السريع 
)التتمة ص4(

هل �سُت�ستاأنف مفاو�سات

 

التر�سيم البحرّي... وكيف؟

 العميد د. أمين محمد حطيط �

سّربت  لبنان  مع  تنسيق  او  اتصال  او  تمهيد  غير  من 
رسمي  إع��الن  غير  وم��ن  اإلع��الم  ال��ى  األميركية  اإلدارة 
بأّن هوكشتين المبعوث األميركي الى لبنان و«إسرائيل« 
بينهما  أطلقت  التي  المباشرة  غير  المفاوضات  لرعاية 
في الناقورة في العام الماضي لحّل النزاع حول ترسيم 
هذا  أّن  المحتلة،  وفلسطين  لبنان  بين  البحرية  الحدود 
المبعوث في طريقه الى المنطقة، ترافق ذلك مع إعالن من 
المفاوضات  بأّن  »اإلسرائيلي«  العدو  لدى  الطاقة  وزارة 
المقبل  األسبوع  في  ستُستأنف  البحرية  الحدود  حول 
وفي  ص��ي��غ��ة.  وب��أّي��ة  ستُستأنف  ك��ي��ف  ي��ح��ّدد  ان  دون 
عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  كان  األثناء  هذه 
موضوع  لبحث  لبنان  في  المتحدة  األمم  ممثلة  يستقبل 
الجنوبيّة  الفعل  وردود  وأدائها  اليونيفيل  بقوات  يتصل 
الستئناف  لحظة  أّي  في  جاهز  لبنان  اّن  ويبلغها  عليه، 
ال��م��ف��اوض��ات غ��ي��ر ال��م��ب��اش��رة م��ع »إس��رائ��ي��ل« لترسيم 

حدوده البحرية.
ط���رح���ت ه�����ذه ال���وق���ائ���ع ج��م��ل��ة م����ن األس���ئ���ل���ة ح���ول 
غادرها  التي  التفاوض  طاولة  الى  لبنان  عودة  موضوع 
»اإلسرائيلي« بدعم أميركي رفضاً منه للطرح الذي تقّدم 
حدود  ف��ي  للبنان  حقاً  ي��راه  م��ا  ح��ول  اللبناني  ال��وف��د  ب��ه 
منطقته االقتصادية في ضلعها الجنوبي. والمعروف هنا
)التتمة ص4(

 انتخاب الرئي�س العراقي

في 7 �سباط المقبل

حددت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي السابع من شباط المقبل 
موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

خالل  قّرر  النواب  مجلس  أّن  المجلس  رئاسة  عن  صادر  بيان  وقال 
اجتماعه أمس »إعالن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من 
 31 الموافق  المقبل  اإلثنين  يوم  القانونية  الشروط  فيهم  توفرت  الذين 
كانون الثاني، بعد استكمال اإلجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام 

الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2012«.
7 شباط  وتابع البيان: »تّم في االجتماع تحديد يوم االثنين الموافق 

موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية«.
محمد  والنواب  صالح  برهم  الجمهورية  رئيسا  أكد  آخر،  صعيد  على 
الحلبوسي، خالل لقائهما أمس، ضرورة تشكيل حكومة تحمي المصالح 

العليا للبالد.

صالح والحلبوسي خالل لقائهما أمس

اللواء  صنعاء،  حكومة  في  الدفاع  وزير  قال 
ستشهد  المقبلة  الفترة  »إّن  العاطفي،  محمد 
وفي  العدوان  دول  عمق  في  موجعة  ضربات 
للشعب  مشروع  حق  وهذا  تتوّقعها،  ال  مناطق 
اليمني« في إطار مراحل عملية »إعصار اليمن«، 
يساعد  ال  ال��ع��دوان  »تصعيد  أّن  إل��ى  مشيراً 
نطاقها  توسيع  من  يزيد  بل  الحرب  إنهاء  على 
وزعزعة  السالم،  فرص  وتقويض  الجغرافي، 

أمن واستقرار المنطقة«.
الممارسات  هذه  »كل  أّن  إلى  العاطفي  ولفت 
خيارات  إل��ى  تدفعنا  العدوانية  التصعيدية 
بل  للعدو  فيها  مفّر  ال  استراتيجية  عسكرية 
الهزيمة والندم والحسرة«، مضيفاً أّن »التصعيد 
األخير هو تصعيد أميركي-  »إسرائيلي« باسم 

دول العدوان المهزومة«.
القوة  وّج��ه��ت��ه  »م��ا  أّن  العاطفي  واع��ت��ب��ر 
ضربات  من  المسّير  والطيران  الصاروخية 
إال  هي  ما  ال��ع��دوان،  أراض��ي  عمق  في  موجعة 
رسائل تحذيرية لعّل وعسى أن يرتدع المعتدون 

ويعودوا إلى صوابهم«.
الوسائل  كل  ونمتلك  ق��ادرون  »نحن  وتابع: 
على  ال��ق��ادرة  والقوّية  المشروعة  واألساليب 
تأديب من أعيته الحماقة والطيش واالستعالء«.

إّن  صنعاء  حكومة  في  ال��دف��اع  وزي��ر  وق��ال 
يقتل  وال  المدنية،  األعيان  يقصف  ال  »المنتصر 
7 أعوام مضت،  المدنيين، وهو ما نقوم به منذ 
االشتباك،  وقواعد  الحروب  قيم  بكل  متمسكين 

ومبادئ القانون الدولي اإلنساني«.
المسلحة  ال��ق��وات  باسم  المتحدث  وك���ان 
عن  األربعاء  أعلن  سريع  يحيى  العميد  اليمنية 

مرتزقة  صفوف  في  العشرات  وج��رح  »مقتل 
كبير  تجّمع  إثر استهداف  السعودي«،  العدوان 
العسكرية  المنطقة  باليستي في  بصاروخ  لهم 

الثالثة في مأرب.
التحالف  ق��وات  استهداف  مع  ذلك  وتزامن 
العاصمة  جوية  غ��ارة   70 بنحو  السعودي 

اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى.

اعتقلت قوات االحتالل شاباً مقدسياً من داخل باحات المسجد األقصى بسبب رفعه علم فلسطين، خالل احتفاء الفلسطينيين بالثلوج.
وكان الشبان قد رفعوا العلم الفلسطيني على أسوار القدس احتفاًء بالثلوج.

واعتقلت قوات االحتالل، ليلة األربعاء وصباح أمس، 24 موطناً من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، بينهم مصاب.
ونّفذت شرطة االحتالل ليل األربعاء حملة اعتقاالت طالت 23 مقدسياً من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، معظمهم من األسرى المحررين، 

بينهم شاب أصابته برصاصة معدنية مغلّفة بالمطاط قبل اعتقاله، كما اعتقلت صباح أمس شاباً من ساحات المسجد األقصى.
وتقتحم قوات االحتالل ساحات المسجد  األقصى بشكل دائم، ليس آخرها األسبوع الماضي، حيث اقتحم عشرات المستوطنين وطالب المعاهد 

التوراتية قبل أيام ساحات المسجد األقصى، وأّدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من باب المغاربة.

وزير الدفاع اليمني: الفترة المقبلة

�صت�صهد �صربات موجعة في عمق العدوان

االحتلل يعتقل �صابًا احتفى

بالثلوج رافعًا العلم الفل�صطيني

مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة ميقاتي في السرايا أمس  )داالتي ونهرا(
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خفاياخفايا

قال مرجع سياسي إن على الدول 
المتمسكة بإجراء االنتخابات 

النيابية أن ترفع الحظر المفروض 
على مشاركة تيار المستقبل فيها 
على األقل، ألن انسحاب الرئيس 

سعد الحريري من الشأنين 
السياسي واالنتخابي إذا كان 

طوعياً يترجم باستقالته من رئاسة 
التيار وليس بمنعه من المشاركة.

قال دبلوماسي أوروبي إن الضغط 
األميركي حول أوكرانيا الذين لن 
ينتهي الى حرب سيكلف أوروبا 

أكثر من عشرة مليارات يورو في 
فارق أسعار النفط والغاز التي 

بدأت باالرتفاع وعند نهاية األزمة 
يكون فصل الشتاء قد انتهى 

ودفعت أوروبا الفاتورة. 

كوالي�سكوالي�س

  الأ�سير الأنموذج

نا�سر اأبو حميد

{ ربا يوسف شاهين

في  م��وج��ود  واق��ع  إنها  ب��ل  لتبدأ،  الحكاية  تنته  ل��م 
يدُّ  دّنسته  ال��ذي  البلد  ه��ذا  فلسطين؛  أسمه  جميل  بلد 
فيه  وت��م��ارس  ع��ام��اً،   73 منذ  ت��زل،  ول��م  المغتصبين 
بلدي  في  المختلف  لكن  اإلنسان،  بحق  وحشيتها  كّل 
والشيوخ،  واألط��ف��ال  والنساء  ال��رج��ال  أنَّ  فلسطين، 
وال���رم���ل وال��ح��ج��ر، ل��م ي��س��ل��م م��ن غ��ط��رس��ة المحتل 

الدنيء.
لم  الفلسطينية  والقضية  والعقود،  السنين  تتابعت 
وحتى  ُبعد،  عن  والناظر  بعينه،  الشاهد  أنَّ  مع  ُتحّل، 
القارئ للتاريخ الفلسطيني، سيعلم جيداً أنَّ الظلم في 

هذا البلد قد استفحل حدَّ الموت.
أبناؤها  ال��ك��ب��ي��ر،  سجنها  ف��ي  األس��ي��رة  فلسطين   
على  منتشرة  ُم��ج��زأة،  ظالمة  س��ج��ون  ف��ي  ُم��ق��يّ��دون 
بجدارها  ال���ع���دو  يقتلها  وال���ت���ي  ال��خ��ص��ب��ة،  أرض���ه���ا 
أحد  فيه  ي��ق��ول  ال���ذي  ���ِدئ،  ال���صَّ وال��ح��دي��د  اإلسمنتي 
ِدئة خالل مراحل  األسرى إنه شهد تغيير أبوابها الصَّ

سجنه، ولكم أّن تحسبوا السنين!؟
الجدران في  لها  المحتّل، تشهد  األس��رى مع  قصة 
وماليين  والمفكرين  المناضلين  وكتابات  فلسطين، 
األوراق على منصات المنظمات اإلنسانية والحقوقية، 
المعنية  للدول  المهملة  وأدراج���ه  األم��ن  مجلس  وف��ي 

بالقضية الفلسطينية.
 49( حميد،  أب��و  ناصر  البطل  األس��ي��ر  قصة  وهنا 
عاماً(، من مخيم األمعري بمدينة رام الله وسط الضفة 
ومحكوم   2002 ع��ام  منذ  معتقل  المحتلة،  الغربية 
)مدى  إضافية  عاماً  و50  م��رات،   7 المؤبد  بالسجن 
في  والمشاركة  االحتالل  مقاومة  »تهمة«  ب�  الحياة(، 
 5 ل���  شقيق  وه��و  األق��ص��ى«،  ش��ه��داء  »كتائب  تأسيس 
أسرى محكومين بالمؤبد، وقد هدم االحتالل منزلهم 
مرات. عديدة كان آخرها في العام 2018. كما حرمت 

األم من زيارة أبنائها لسنوات
عضال،  بمرض  مريض  حميد  اب��و  ناصر  األس��ي��ر 
ن��ت��ي��ج��ة ع����دوى ج��رث��وم��ي��ة أص��ي��ب ب��ه��ا ف���ي سجون 
أبو  لألسير  الصحي  ال��وض��ع  ب��دأ  وعندما  االح��ت��الل، 
أغسطس   / آب  ش��ه��ر  م��ن��ذ  وذل���ك  ب��ال��ت��ده��ور،  حميد 
2021، حيث بدأ يعاني من آالم في صدره إلى أن تبيّن 
بأنه مصاب بَورم على الرئة، وتّمت إزالته وإزالة قرابة 
10 سم من محيط الورم على يد طبيب غير مختص، 
للشفاء  تماثله  قبل  عسقالن  سجن  إل��ى  نقله  ل��يُ��ع��اد 
األمر، الذي وصل به إلى هذه المرحلة الخطيرة، ومن 
األسير  نقل  يتّم  الرملة  معتقل  إلى  »ب��رزالي«  مشفى 
المريض غير آبهن بوضعه الصحي وحالته الحرجة، 
إلى  زيارته،  من  شخص  أّي  أو  لوالدته  يسمحون  وال 
أن استطاع محامو هيئة شؤون األسرى والمحررين 
بزيارته،  الموافقة  على  الحصول  حكومية«  »الغير 
المريض  األسير  ب��أّن  السجن  إدارة  بقرار  ليفاجأوا 
أجهزة  حيث  الحراك  على  ق��ادر  غير  حميد  أبو  ناصر 

التنفس تالزمه.
هي قضية أسير من بين آالف القضايا التي يخفيها 
الكيان وسجانوه تحت األقبية، وفي عتمات السجون 
سيدفعون  وطنهم  عن  يدافعون  من  ألّن  الالإنسانية، 
أث��م��ان��اً ب��اه��ظ��ة، وه���ذا وع���د األح�����رار، ل��ك��ن ح��ت��ى في 
يكفلها  إنسانية  قوانين  هناك  وأقهرها  الظروف  أحلك 
الدولية  والمنظمات  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون 

والجمعيات األممية.
في النهاية، وبكلمة قالتها لي والدة األسير السيدة 
لن  لكن  بيتي  »تهدمون  ناصر«:  »أم  حميد  أب��و  لطيفة 
لقتل  تعاظمتم  »وإْن  أي��ض��اً  وت��ق��ول  روح���ي«،  تهدموا 
فلذات أكبادي لن أساوم وعن حقي في رؤية أوالدي 
ولن  ل��م  ول��ده��ا  أس��ر  فلسطينية  أّم  ك��ّل  غاية  وتحقيق 

أتوقف«.
ب��أن��ه هيئة شؤون  ال��ت��ذك��ي��ر وال���ق���ول،  ال��م��ه��ّم  وم���ن 
األسرى كانت قد حّملت إدارة الّسجون »اإلسرائيلية« 
ال��م��س��ؤول��ي��ة ك��ام��ل��ة ع���ن ح��ي��اة ن��اص��ر ألن ن��ق��ل��ه من 
وحان  إعدامه  على  رسمي  قرار  »ب��رزالي«  مستشفى 

الوقت الحقيقي لإلفراج الفوري عنه ووقف قتله.
وليس هناك أجمل من لوحة ذكية للمبدع الفلسطيني 
قول  عن  الصمت  معنى  تلخص  العلي،  ناجي  األدي��ب 
لرسوماته  معرض  مدخل  على  وضعها  لوحة  الحق، 
في بيروت، حيث رسم قضبان سجن على مرآة كبيرة، 
وضعها على مدخل المعرض، كان كّل من ينظر إليها، 

يرى صورته في المرآة وراء القضبان.

{ علي بدر الدين
إلى  ذهب  األوروبية،  الدول  إحدى  في  يقيم  عراقياً،  مواطناً  أن  ُيحكى 
سوق الخضار لشراء »رقّية« باللهجة العراقية وبطيخة باللبناني، وكان 
»يطبطب« على كّل بطيخة يختارها، كأنه خبير محلف العتقاده انه بذلك، 
كمؤشر  أحمر  يكون  أن  يفترض  الذي  لونها  عن  ويكشف  داخلها  يغوص 

على أ نها »طيبة المذاق والنكهة«.
بطيخة،  شراء  تريد  الدولة  هذه  من  مواطنة  وجود  المكان  في  صادف 
وقد لفتتها »طبطبته« على أكثر من بطيخة، فدفعها فضولها لسؤاله عما 
معظم  عند  متأّصل  تراث  البطيخة  على  »الطبطبة«  بأّن  فأجابها  يفعل، 
العرب، وهي عملية استباقية واختصار للطريق إلى قلبها ومعرفة لونها 
اختيار  في  عالية  وبنسبة  ناجحة  كانت  لطالما  تذّوقها،  قبل  وطعمها 
البطيخة األفضل، فتمّنت عليه أن يختار لها بطيخة، فأجابها »بكّل سرور«، 
على  وشكرته  واحدة،  لها  واختار  البطيخ،  على  »الطبطبة«  عملية  وباشر 
صنيعه، وسألته من أّي بلد أنت؟ أجابها: من العراق، وقبل أن تخرج من 
على  »تطبطبون«  مثلما  العرب  أيها  لكم  نصيحة  »لي  له:  قالت  المحّل، 
ووزرائكم  ونوابكم  سياسييكم  على  »طبطبوا«  أفضله،  الختيار  البطيخ 
تحسنون  البطيخ  على  »بالطبطبة«  ولماذا  وانتخابهم«،  اختيارهم  قبل 
االختيار، أما باالنتخابات فتختارون الفاشل والفاسد والسارق، نصيحتي 
لكم ان تحسنوا »الطبطبة« على السياسيين قبل االنتخابات، بل أكثر من 

ذلك فليكن شعاركم »ع السكين يا بطيخ« لضمان النتائج اإليجابية.
ما  )إذا  النيابية،  االنتخابات  إج��راء  من  مقربة  وعلى  لبنان  في  نحن 
لبنان  تاريخ  في  مفصلية  البعض  يعتبرها  والتي  موعدها(  في  حصلت 

رأسا  األوض��اع  ستقلب  التي  نتائجها  على  كثيرون  ويعّول  السياسي، 
مكونات  بعض  من  للخالص  جديد،  من  األوراق  خلط  وإعادة  عقب،  على 
هكذا  أو  والجديدة،  القديمة  ومنظومتها  مكوناتها  بكّل  السياسية  الطبقة 
االعتقاد، مراهناً على تدحرج كرة نار تنحي البعض عن الحياة السياسية، 
وفي  فيها،  إسقاطه  أقله  او  النيابية،  لالنتخابات  الترشح  عن  العزوف  او 
أوراق  حرق  وبالتالي  وهيبته،  سطوته  وتقليص  إضعافه  الحاالت  أسوأ 
القوة والنفوذ والقرار والسلطة لدى هذا البعض من قوى سياسية ومالية 
فاسدة، تواطأت على مدى عقود، وتشاركت وتحاصصت وظلمت ونهبت 
المال العام والخاص، وقد حان وقت أفولها وانكفائها عن الحياة السياسية 
والسلطوية، وبالتالي زعزعة بنيان هيكل نظامها السياسي وسقوطه على 
رؤوسها وإخراجها من جنة السلطة ونعيمها إلى نار جهنم وبئس المصير، 
خاصة اّن مؤشرات العزوف عن الترشح والخروج من الحياة السياسية 
بدأت مع الرئيس سعد الحريري، بعيداً عن األسباب والمبررات والنتائج، 
وأياً كان الدافع ذاتياً او محلياً أو خليجياً او خارجياً، حتى لو اجتمعت كّل 
هذه العوامل أو تقاطعت المصالح، فإّن قرار الحريري هو انعكاس لحال 
من  المزيد  بتساقط  وينذر  يهتز  بدأ  الذي  السياسية  الطبقة  ولواقع  البلد، 
مغلفة  بعناوين  طوعاً  إما  والمراحل،  الصفوف  مختلف  من  مكوناتها 
ومقنعة وتعاطفية مع من سبق إلى الخروج المبكر واآلمن، أو قسراً تحت 
ضغط فقر الشعب وجوعه ووجعه وأنينه الذي وصل صداه الى العالمية، 
ولم تسمعه الطبقة السياسية أو حتى تعترف بوجوده وما إقترفته بحقه، 
المقاطعة وعدم  والذي سُيترجم حتماً في صناديق االقتراع، أو من خالل 
التصويت ألّي مرشح قبل »الطبطبة« عليه وغربلته ومعرفة معدنه إن كان 

ذهباً او »تنكاً مصدياً«.

لن تكتمل صورة المشهد السياسي القائم والقادم ونصاعتها إال بسقوط 
أحجار »الدومينو« الواحدة تلو األخرى، وهذا متوقع عاجالً أم آجالً، وفي 
ومع  أوالً،  مصراعيه  على  بابه  الحريري  تنحي  فتح  وقد  المناسب،  وقته 
االستحقاق االنتخابي النيابي ثانياً، ألّن الرهان على حراك الشارع سقط 
عليها،  الرهان  يمكن  التي  االنتخابات  سوى  يبق  ولم  القاضية،  بالضربة 
رغم االعتراف حالياً بصعوبة االمر، ولكن ليس من المستحيل إحداث خرق 

او فرق او تغيير وانقالب الصورة.
فهل كان أحد يتوقع خروج الحريري بهذه السرعة، من عرينه السياسي 
الطائفي والمذهبي بهذا التوقيت ولبنان على عتبة االنتخابات؟ وقد فاجأ 
والسرية،  العلنية  أسبابه  حول  استفهام،  عالمة  من  أكثر  وطرح  الجميع 

الذاتية والموضوعية، وكما ُيقال »شعب مكة أدرى بشعابها«.
لقرار الحريري،  القوى السياسية، لم يعبأ كثيراً  أّن البعض من  ويبدو 
ويرى فيه أمراً طبيعياً يحصل في أّي دولة ونظام واألمثلة كثيرة، وال حاجة 
لتكبير حجره وتضخيم مفاعيله والخوف من تداعياته، في حين يرى فيه 
البعض اآلخر هزيمة وانكساراً وفشالً ذريعاً، ونتيجة لالرتهان والتبعية 
فإّن  األمر  يكن  ومهما  المستقّل  الحّر  قراره  الحريري  أفقدا  اللذين  للخارج 
الخروج السياسي والسلطوي والتحاصصي المبكر أحدث ارباكاً للبعض، 
وخضة للبعض اآلخر وراحة للبعض الثالث، كّل وفق مصلحته ومنفعته 
من هذا الحدث، الذي كان بمثابة قنبلة صوتية أو دخانية او فعلية يخشى 
البعض من التشظي منها واللحاق بالحريري، ولن يطول وقت الوقوع في 
فخاخ الهزيمة واالنسحاب واالنكفاء، شرط أن يحسن الشعب »الطبطبة« 
على المرشحين لالنتخابات النيابية الموعودة، وانتخاب واختيار األفضل، 

كما يحسنها في »الطبطبة« على البطيخ الختيار أفضلها.

 هل »يطبطب« الناخبون على المر�شحين قبل اختيارهم وانتخابهم؟ 
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جلساته  ال�����وزراء  م��ج��ل��س  واص���ل   
المفتوحة لدرس مشروع قانون الموازنة 
سُتتابع  والتي  الحالي  للعام  العاّمة 

اليوم واألسبوع المقبل.
ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  وكان   
ظهر  قبل  ال��وزراء  مجلس  جلسة  ت��رأس 
وج��رى  الحكومية،  السرايا  ف��ي  أم��س، 
أي   ،139 إل��ى   120 م��ن  ال��م��واّد  درس 

استكملت دراسة الموازنة بكل مواّدها.
التربية  وزي���ر  ق���ال  ال��ج��ل��س��ة  وإث���ر 
بالوكالة  اإلعالم  وزير  العالي  والتعليم 
درس  خالل  اتفقنا  »كّنا  الحلبي  عباس 
في  ينبغي،  أن��ه  الموازنة  ه��ذه  مشروع 
النيابي  المجلس  قبل  من  إقرارها  حال 
يحقق  بما  الدخل  توزيع  ُيعاد  أن  الكريم، 
االجتماعية  العدالة  من  عالياً  منسوباً 
الراهنة  األزمة  التي خلّفتها  الفجوات  بعد 
في نشوء طبقات أكثر غنى وطبقات أكثر 
َسحقاً. وكانت هذه المواضيع مدار نقاش 
إلى  مدعّوة  الحكومة  ألن  عميق،  حيوي 
يوماً  تزيد  التي  الهّوة  لردم  السعي  بدء 
اللبناني.  الشعب  طبقات  بين  يوم  بعد 
وضع  ب��ش��أن  معّمق  ن��ق��اش  ج��رى  كما 
العمل  استمرارية  وضمان  العاّمة  اإلدارة 
الصحية  القطاعات  سائر  في  كما  فيها 

واالجتماعية«. والمعيشية  والتربوية 
ضرورة  في  البحث  جرى  »كما  وتابع   
للمواطنين،  ال��م��وازن��ة  أه����داف  ش���رح 
أحاطت  التي  اإلعالمية  الضوضاء  ألن 
بتوزيع مشروعها ال تهدف إالّ إلى اإلمعان 
وهذا  الدولة  تجريه  ما  بكل  الثقة  بتقليل 
اللبنانيين،  مصلحة  في  بالتأكيد  ليس 
خصوصاً أن هذه الضوضاء ارتكزت على 
التي  الخاصة  المصالح  بعض  حماية 
كما  المواطنين،  من  قليلة  فئة  إلى  تعود 
لتحصيل  حالهم  ضيق  استغالل  يجري  
ال��م��زي��د م��ن األرب����اح غ��ي��ر ال��م��ش��روع��ة، 
خصوصاً بما يجري في قطاعات المازوت 
سابقاً  جرى  كما  الغذائية  المواد  وبعض 
في الدواء. وسيكون لمعالي وزير المالية 
ل��ش��رح سائر  إع��الم��ي��ة الح��ق��اً،  إط��الل��ة 

القضايا المتصلة بهذا المشروع«.
مجلس  يستأنف  أن  »ت��ق��ّرر  وأردف   
التاسعة  المفتوحة  جلساته  ال���وزراء 
صباح الجمعة، لقراءة التقرير المقّدم من 
وزير المالية بشأن مشروع الموازنة، كما 

استؤخر  التي  المواد  دراسة  إلى  سُيصار 
النقاش فيها بغية إقرار مشروع الموازنة 
في جلسة الغد )اليوم( بالمواّد من 1 إلى 

.»139
  ورداً على سؤال عن الدوالر الجمركي، 
إلى   األم��ر  ه��ذا  ت��رك  »ت��ق��ّرر  الحلبي  ق��ال 
حول  دراسة  سُينجز  الذي  المالية  وزير 
الذي  السعر  هو  ما  لتقرير  الموضوع  هذا 
عن  الدولة  حقوق  استيفاء  في  سُيعتمد 

طريق الدوالر الجمركي«.
 أضاف »ال ُيمكننا وضع أسعار جديدة 
للدوالر الجمركي، بل اعتماد معيار معّين 

قد يكون صيرفة«.

يتقّرر  »ل��م  ق��ال  ال��ص��رف،  سعر  وع��ن   
ش���يء ف��ي ه���ذا ال��ش��أن ب��ع��د، ب��ل ج��رى 
مصلحة  ال  ولكن  الموضوع،  في  النقاش 
سعر  في  تعّددّية  بإبقاء  االستمرار  في 
األمر  سنترك  األميركي.  ال���دوالر  ص��رف 
القانوني،  النّص  بحسب  المالية  لوزير 
سعر  تحديد  بها  ال��م��ن��اط  الجهة  فهو 

الصرف بقرار يصدره وزير المالية«.
عن  تحّدثت  التي   132 ال��م��اّدة  وع��ن   
اإلش��ارة  خالل  من  المودعين  بين  تمييز 
تقّرر  وما  والجديدة،  القديمة  الودائع  إلى 
في  حديث  »ج��رى  الحلبي  قال  بشأنها، 
المواضيع  هذه  كل  وفي  الموضوع،  هذا 

إلى  نصل  لم  فيها،  النقاش  يجري  التي 
ألنه  ح��دة،  على  م��اّدة  لكل  نهائي  إق��رار 
وما  المقّدرة،  ال��واردات  بكل  النظر  سيتم 
المالية  لمصلحة  مداخيل  من  ستؤّمنه 
العاّمة من أجل أن يتم تالياً تحديد أوجه 

اإلنفاق والعجز«.
تصحيح  م��وض��وع  أن  إل���ى  وأش����ار   
النقاشات  في  كبيراً  حّيزاً  »أخ��ذ  األج��ور 
نظرة  من  منطلقاً  النقاش  وك��ان  اليوم، 
يجب  أيضاً  ولكن  وإنسانية،  اجتماعية 
أن  ُيمكن  وما  الخزينة  إمكانات  نراعي  أن 
المناسب في  الواردات حتى يتقّرر  توّفره 

هذا الشأن«.

والمياه  الطاقة  وزير  قال  ناحيته،  من 
مؤسسة  منح  موضوع  عن  فياض  وليد 
ج��دي��دة  خ��زي��ن��ة  سلفة  ل��ب��ن��ان  ك��ه��رب��اء 
»ل���م ن��ص��ل ب��ع��د إل���ى ه���ذا ال��م��وض��وع، 
بات  شامل  تقرير  ضوء  في  وسنناقشه 
باختصار  الصورة  ويوضح  أيدينا  بين 
سنتلوه  التقرير  هذا  إفاضات.  دون  من 
نفهم  لكي  للحكومة،  المقبلة  الجلسة  في 
ليس  نعالج،  خالله  ومن  العام  الوضع 
القطاعات  سائر  بل  الكهرباء،  ملف  فقط 
زي��ادة  نتيجة  مالية  ثغرة  ُتعاني  التي 
ال��دوالر  ص��رف  سعر  وارت��ف��اع  التضخم 

وُشّح الواردات«.

 مجل�س الوزراء يتابع در�س الموازنة  يّطلع اليوم على تقرير وزير المالية 

)داالتي ونهرا( مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة ميقاتي في السرايا أمس  

خوري: الموازنة جمع اأرقام
وتفتقد اإلى الإ�شالحات المطلوبة

رأى وزير االقتصاد السابق رائد خوري أّن »الموازنة التي تتّم مناقشتها حالياً ال تلّبي طموحات 
»الرؤية  أّن  إلى  أمس  تصريح  في  الفتاً  المطلوبة«،  اإلصالحات  تفتقد  وهي  اللبناني  الشعب 
االقتصادية الصحيحة غير موجودة والخطة الحكومية تؤّدي إلى مزيد من االنكماش والتدهور«.

تلّبي  وال  جداً  بدائية  أنها  اآلن  حتى  الموازنات  إجراء  في  المتبعة  الطريقة  برهنت  »لقد  وقال 
اليوم جزءاً من خطه  الميزانية  أن تكون  أرقام بينما يجب  لبنان ألنها عملياً هي جمع  طموحات 
شاملة عنوانها األساسي اإلصالحات المعروفة واألهّم من ذلك كيفية توسيع حجم اقتصادنا ألّن 
زيادة إيرادات الدولة تتّم بطريقتين أو بإبقاء الضريبة على ما هي عليه وتكبير حجم االقتصاد أو 
اإلبقاء على حجم االقتصاد الصغير مع رفع قيمة الضريبة وهذه الطريقه األخيرة خطرة جداً ألنها 

تزيد االنكماش وهي لألسف المّتبعة حالياً إذ ال يوجد رؤية واضحة في كيفية تكبير االقتصاد«.
 ورأى أّن »رفع الضريبة اليوم وسط حجم اقتصاد صغير هو انتحار ألننا ال نستطيع تحصيل 
الضرائب، إذ إن الحركة االقتصادية ستخّف ويزداد االنكماش ومن ناحية أخرى ندخل في دّوامة 

تؤّدي إلى المزيد من االنكماش والعذاب«.
 ورأى أيضاً »أّن الموازنة ال تستطيع أن تكون لسنة واحدة، إنما لخمس سنوات إلى األمام«، 
مضيفاً »لنفرض أّن الدولة اعتمدت خّطة اقتصادية ما ورأت ضرورة دعم بعض القطاعات فعليها 
أن ُتخّفض لهذه القطاعات الضريبة وإعطاؤها بعض المحّفزات والحماية الجمركية والضرائبية 

والعقارية«.
 وإذ أشار إلى أّن »هذا األمر غير موجود حالياً، تساءل »على أّي أساس يتّم وضع ميزانية من 

دون أية رؤية؟! إنها جمع أرقام والحّجة الدائمة أنه ال يوجد وقت كاف، فيها رؤية اقتصادية؟«
أَر شيئاً في  الدولي هي إلرضاء الصندوق، وأنا لم  النقد  أّن »المفاوضات مع صندوق  واعتبر 
اليوم يدور حول االتفاق على  أّن »الكالم  إلى  التعافي وحتى معالمها غير ظاهرة«، مشيراً  خطة 
الخسائر فماذا يعني هذا؟ يجب بلورة كيفية توزيع الخسائر وكيفية النهوض باالقتصاد والخطط 

المستقبلية. بإمكانهم التفاوض لمائة عام من دون الوصول إلى نتيجة«.
 وأكد أّن »الحكومة اليوم هي حكومة انتخابات وستنتهي مّدة والية مجلس النواب قريباً لذلك 
ال أعتقد أنهم سيصلون إلى اتفاق مع الصندوق ويتّم تصديقه في مجلس الوزراء وينتقل بعدها 

إلى النواب للتصديق عليه«.

مولوي  بسام  القاضي  والبلديات  الداخلية  وزي��ر  أك��د 
جهوزية وزارة الداخلية لالنتخابات النيابية المقبلة وقيامها 
اللوجستية،  األمور  لتأمين  المستمّرة  والمتابعة  بالتحضير 
الفتاً إلى أنه يواصل العمل لضبط المخدرات ومالحقة شبكات 

تهريبها.
حيث  بعبدا،  قصر  أم��س  زيارته  بعد  ج��اء  مولوي  ك��الم   
وزارة  عمل  على  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أطلع 
واالستعدادات  المخدرات  تهريب  مكافحة  لجهة  الداخلية 
المواطنين  مساعدة  عن  فضالً  المقبلة،  النيابية  لالنتخابات 

الذين حاصرتهم الثلوج في الساعات األخيرة.
المواّد  تهريب  عملية  »إن  مولوي  ق��ال  س��ؤال  على  ورداً 
مهامنا  تولينا  قبل  نطلب،  وكّنا  تحصل،  كانت  المدعومة 
القوى األمنية متابعتها. هناك وقاحة أكثر في  الحكومية، من 
هذا الموضوع، ففضالً عن استفادة التجار بدالً من المواطنين 
المخدرات  تهريب  عبر  أخرى  مّرة  يستفيدون  هم  الدعم،  من 
في مواد مدعومة أخذت أثمانها من تعب وعرق وليرة الشعب 
اللبناني. هذا هو طمع التجار والمجرمين. نحن نتابع ونكافح 

هذه اآلفة وسننجح«.

مولوي من بعبدا: جاهزون لالنتخابات النيابية

عون مستقبالً مولوي في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

ننتظر  بديهية  أسئلة  »ثالثة  التويني  نقوال  السابق  الوزير  وّج��ه 
الجواب عليها من الغرب »العطوف« على مصالح اللبنانيين ولبنان«.

لعقاب  ومتاهات  »تناقضات  بعنوان  أمس،  بيان  في  التويني  وقال 
لسان  على  يقول  »الغرب  إن  واللبنانين«  لبنان  على  جماعي  غربي 
ناطقه في العواصم الغربية وأيضاً في لبنان من خالل أتباعه الكثر، أن 
غالبية ساحقة من الشعب اللبناني والدولة اللبنانية مخطوفة على يّد 

سياسات حزب الله وحليفه اإلقليمي والمعسكر الشرقي خلفه«. 
اإلرادة  خطف  عن  وحلفائه  الغرب  كالم  أّن  جدالً  سلّمنا  »لو  أضاف 
الساحقة اللبنانية صحيح، نسأل الغرب اليوم: لماذا تضربون الحصار 

اللبنانيين التي تدعمكم؟ وما هي فائدة القصاص  الخانق على أكثرية 
الجماعي الذي تضربون به مناصريكم بالذات وهم معارضون ورهائن 
كنتم  هل  هو:  وأتباعه،  الغرب  على  المطروح  الثاني  السؤال  أبرياء؟ 
على علم بما يجري في لبنان منذ سنوات من فضائح وسرقات وسطو 
الغربية  بالعمالت  وردت  التي  بالتحاويل  والخاص  العام  المال  على 
متحّدث  صّرح  بعدما  ذلك،  إنكار  بإمكانكم  هل  الغربية؟  البنوك  إلى 
المسيطرة  النخبة  صنيع  من  لبنان  في  يجري  ما  أّن  الدولي  البنك  من 
اللبنانية واالنهيار الحاصل براء  المنظومة  على زمام الحكم؟ هل هذه 

منكم؟»

اللبناني  الجيش  تسليح  ت���وّدون  هل  األخ��ي��ر:  »وال��س��ؤال  وتابع 
بسالح ُيمّكنه الدفاع عن أرضه من العدوان اإلسرائيلي اليومي الجّوي 
بالجرائم  الحافل  العدواني  إسرائيل  تاريخ  عن  ناهيك  والبحري 
والتعديات واالحتالل حتى اليوم لألراضي اللبنانية، لكي نقول لحزب 
العدوان  أنه لم يعد هنالك حاجة للتسلّح فالجيش قادر على ردع  الله 
لبنان  عن  بالدفاع  وصلت  الغربية  الضمانة  إّن  حيث  األرض  وتحرير 

وديبلوماسية؟«. سالحاً 
وختم التويني »ثالثة أسئلة بديهية ننتظر الجواب عليها من الغرب 

»العطوف« على مصالح اللبنانيين ولبنان«.

التويني: تناق�شات ومتاهات لعقاب غربي جماعي على لبنان واللبنانيين
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المقداد متوسطاً الخطيب ووفد التيار الوطني الحر

االنتخابات والمنظمات وتطويق المقاومة!

{ ابراهيم فواز نشابة 

الدولية  المنظمات  واقتحام  األميركية   - اللبنانية  النيابية  االنتخابات 
الى  الشمال  من  أطرافها  معظم  في  السياسية  الساحة  الحكومية  وغير 
العربية/  الورقة  هي  الجنوب...  ومشارف  الجنوبية  الضاحية  ح��دود 
الغربية/ »اإلسرائيلية« لتطويق المقاومة وخرق لوائحها واستراتيجيتها 
وعالقاتها، والحد من تمّددها وقوتها ونفوذها وعبورها الى كّل المناطق 

والطوائف والمذاهب...
السلطوية  السياسية  الحياة  من  الحريري  سعد  انسحاب  يكون  قد 
السعودية  االميركية/  الخطة  على  الدالة  المؤشرات  أه��ّم  أحد  اللبنانية 
ادارة  الله  حزب  مع  وتقاسم  وتشارك  تعاون  من  كّل  لتوقيف  الشاملة 
والسياسية/  الدبلوماسية  عالقاتها  بمسار  والتحكم  اللبنانية  الدولة 

االقليمية والدولية..
وهنا ال بد من االشارة، الى أن التبعية الطائفية المحلية والعابرة للحدود، 
وشكل  اللبنانية  السياسية  الخارطة  رس��م  في  اساسياً  دوراً  لعبت  قد 
السلطة وطبيعة الحكم.. وعليه، توصلت الدول األكثر تدخالً في الشؤون 
الداخلية اللبنانية إلى أّن حصار المقاومة المتهمة بالوالء التام للجمهورية 
والفكر  االيراني  التواجد  لتشريع  ال��دؤوب  وعملها  ايران  في  االسالمية 
بالضغط  يتم  ان  يمكن  ال  والمنطقة...  لبنان  في  الفقيه  والية  الشيعي/ 
االقتصادي والمالي، ومن خالل تجويع وتركيع المواطنين بشكل عام، 
وجمهور المقاومة بشكل خاص. وبالتالي قد تكون االستراتيجية القادمة 
سياسية انتخابية بامتياز.. للحصول على االكثرية النيابية األميركية - 
السعودية ومن ثم تشكيل حكومة مناهضة لكل الحكومات السابقة التي 

شّرعت المقاومة وكانت دافعا لها وغطاء لتحقيق غاياتها... 
قد تكون هذه االستراتيجية منطلقا لتغيير وجه لبنان واستعماره من 
جديد.. والتحكم التام بثرواته الطبيعية والنفطية والغازية... وقد يكون 
المحلية  االنشقاقات  إلح��داث  واالقليمية  الدولية  االتفاقات  ج��دول  على 
تمهيدا  الطائفية  المذهبية  الفتنة  ب���ذور  وزرع  والممانعة..  المقاومة 

التفاقيات جديدة قد تعيد الى االذهان اتفاق 17 أيار...
لبنان الكيان الطائفي المريض.. سيكون عرضة وبشكل دائم للتدخالت 
المشبوهة..  العربية  ولالتفاقيات  »اإلسرائيلية«  وللتهديدات  األميركية 
يسرحون  الداخل  يهود  أّن  وطالما  متزعزعة..  الداخلية  بنيته  أّن  طالما 
العمياء  والتبعية  الطائفي  الداخلي  فالصراع  اجزائه..  كل  في  ويمرحون 
ساحة  الى  لبنان  سيحول  وأشخاص..  وسفارات  ل��دول  البلد  أبناء  لكل 
الجغرافية  الطبيعة  ال��ى  ب��ال��ع��ودة  إال  إغ��الق��ه��ا  يمكن  ال  مفتوحة  ح��رب 
والسياسية والبشرية التي صبغت لبنان قبل والدته فرنسيا وبريطانيا 

وبشكل طائفي بغيض...
النصوص  قبل  العقول  من  السياسية  الطائفية  إلغاء  بّد  ال  عليه،  بناء 
واالتفاقيات، وال بّد من قانون انتخابات يجعل من لبنان دائرة انتخابية 
الشعب  ق��وة  على  ب��االس��اس  قائمة  قوية  دول��ة  بناء  وبالتالي  واح����دة.. 
ونقطة  الحكم  أس���اس  االخ���الق  ت��ك��ون  أن  على  وان��س��ج��ام��ه..  ووح��دت��ه 

االنطالق لكّل الحلول والتسويات واالتفاقيات..

لقرارات  الرافضة  الشعبية  التحّركات  تصعيد  إط��ار  في 
وتربوية  وصحية  إغاثية  طوارئ  بخطة  وللمطالبة  األون��روا، 
عاجلة، وإسناداً لإلعتصام الرئيس أمام مكتب لبنان اإلقليمي، 
اعتصاماً  الشام،  من  المهّجرون  الفلسطينييون  النازحون  نّظم 
غاضباً أمام مقر األونروا الرئيس في منطقة بئر حسن، شارك فيه 
ناموس المجلس األعلى في الحزب السوري القومي اإلجتماعي 
المحامي سماح مهدي وممثلو األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية 
مة والمشرفة على اعتصام  والفلسطينية، مسؤولو اللجان المنظِّ
والجمعيات  والمؤسسات  الشعبية  اللجان  وممثلو  رين،  المهجَّ
المناطق  كافة  من  فلسطينيون  ومهّجرون  الفلسطينية،  األهلية 

اللبنانية، وحشود شعبية من المخيمات.
وكانت في االعتصام كلمة للمهّجرين الفلسطينيين من الشام 
مقر  أمام  المفتوح  االعتصام  أّن  فيها  اعتبر  طعمة  أحمد  ألقاها 
التي  الدولية  للمؤسسة  الجائرة  القرارات  لرفض  هو  األون��روا 
حّل  عما  متسائالً  الشام،  من  مهّجر  فلسطيني  ألف   27 طالت 
بالوعود التي قطعتها األونروا لجهة استمرار المساعدة النقدية 

للعائالت الفلسطينية المهّجرة.
هدى  األونروا  باسم  الرسمية  للناطقة  مقتضبة  كلمة  وكانت 
السمرة، أعلنت فيها أنها موكلة من المدير العام للوكالة كالوديو 
كوردوني بتسلّم المذكرة من المعتصمين، مؤّكدة في كلمتها على 

المطالب المحّقة لالجئين الفلسطينيين المهّجرين من الشام.
وأعلنت السمرة أّن األونروا أطلقت نداء عاجالً للحصول على 
المزيد من التمويل، مؤكدة أّن الوكالة ال تتنّصل من مسؤولياتها، 
وهي أُنشئت لغوث ومساعدة عموم الالجئين الفلسطينيين في 

مختلف أماكن إنتشارهم.
المفوض  إلى  مزجهة  مذكرة  السمرة  إلى  المعتصمون  وسلّم 
العام لوكالة الغوث فيليب الزاريني والمدير العام لألونروا في 

لبنان كالوديو كوردوني.
الفلسطينيين  الالجئين  باسم  إليكم  نتقّدم  فيها:  وج��اء 
المهجرين من  سورية وعموم الالجئين الفلسطينيين في لبنان 
في  اإلقليمي  لبنان  مكتب  أم��ام  المفتوح  اعتصامنا  خالل  من 

بيروت في الخيمة 194 منذ 11/1/2022.
عن  لكم  لنعّبر  إال  للسماء  والتحافنا  لألرض  افتراشنا   وما 
سبعة  عن  والغذاء  اإلي��واء  بدل  بقطع  الجائر  لقراركم  رفضنا 
وعشريَن ألفاً من الفلسطينيين السوريين المهجرين من سورية 
بأنها  وصفتموها  التي  االجتماعية  الشريحة  وهي  لبنان  إلى 
األكثر فقراً وهشاشة وحاجة للمساعدة والتي تعاني من واقع 
تاّم  بشكل  يتناقض  المفاجئ  اإلج��راء  وأّن  المضاعف  اللجوء 
تفاقم  ظّل  في  أولوية  النقدية  المساعدة  تبقى  بأن  وعودكم  مع 
المخيمات  واقع  على  المضاعفة  وانعكاساتها  اللبنانية  األزمة 

والتجمعات الفلسطينية ونسيجها اإلجتماعي والوطني.
نطرح  فإننا  أمامكم،  واحتجاجاً  عالياً  الصوت  نرفع  وإذ  إننا 
االقتصادية  والمسوحات  ال��دراس��ات  ج��دوى  عن  التساؤالت 
الالجئين  واقع  حول  المانحة  الدول  إلى  المرفوعة  والتقارير 
لدفع  المبذولة  الجهود  عن  ولنسأل  لبنان  في  الفلسطينيين 
وتوسيع  المالية  والتزاماته  بتعّهداته  اإليفاء  الدولي  المجتمع 

قاعدة المانحين في تمويل األونروا.
إننا نرى في استمرار األزمة المالية لألنروا استهدافاً سياسياً 

واضحاً لقضية الالجئين وحقهم في العودة رافضين استسهال 
نحو  كخطوة  وحقوقهم  الالجئين  حساب  على  معالجتها 
من  المرفوض  اإلطار  اتفاق  سياق  في  مضمونها  من  تجويفها 

الكّل الفلسطيني.
إننا نجّدد مطالبتكم للعمل على ما يلي:

اتخذته  ال��ذي  الالإنساني  القرار  عن  الفوري  التراجع   �  1
الوكالة بتاريخ 2021/12/15 والشروع الفوري بتوزيع بدل 
إيواء كامل وبدل غذاء كامل وتقديم المساعدة الشتوية السنوية 
إلى  سورية  من  المهجرين  الفلسطينيين  الالجئين  لجميع 
وتسهيل  الكاملة  الصحية  الرعاية  وتأمين  عاجل  بشكل  لبنان 

اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتسجيل العائالت الحديثة.
2 � تسوية األوضاع القانونية المتعلقة باإلقامة مع الجهات 
المختصة خاصة لمن ال يملك أوراقاً ثبوتية أو لمن دخل األراضي 
خلسة  للدخول  اضطروا  والذين   ،2016/9/16 بعد  اللبنانية 

ومن وضعت أوراقهم للترحيل.
الروتين  من  والتخلص  الكاملة  الصحية  الرعاية  توفير   �  3
من  االستفادة  وتحسين  الطبية،  باإلحاالت  المتعلق  اإلداري 
دخول  وتغطية  التحاويل  إج��راءات  وتسهيل  الصحي  ال��دوالر 
والباردة  منها  الساخنة  الجراحية  العمليات  وكافة  الطوارئ 

وتوفير خطة طوارئ خاصة بأصحاب األمراض المستعصية.
بعيداً  التوظيف  ب��اب  وفتح  الوظيفية  الشواغر  س��ّد   �  4
لالجئين  عمل  فرص  وتوفير  والمحسوبية  االستنسابية  عن 
باعتبارهم  األون��روا  في  سورية  من  المهجرين  الفلسطينيين 

محرومين من العمل )بشكل مطلق(.
بدل  فيها  بما  التربوية  العملية  متطلبات  كافة  توفير   �  5
النقل لجميع الطالب وتوفير الكتب الدراسية والقرطاسية وسّد 
أّن  باعتبار  الصحية  الصفية  البيئة  وتوفير  الوظيفية  الشواغر 

الحق في التعليم ال يتجزأ.
المالية  األرق��ام  عن  علني  وبشكل  شعبنا  مصارحة   �  6
التشاركية  مبدأ  وتكريس  ال��ط��وارئ  صندوق  في  المتوفرة 
والشفافية والعمل على إعادة االعتبار لهذا الصندوق واإلفصاح 
المطلوبة  الجهود  كّل  وبذل  به  الخاصة  المالية  التعّهدات  عن 

لتوفير الموازنات المطلوبة له بعيداً عن سياسة التقليص.
7 � المسارعة إلى توفير خطة طوارئ إغاثية وصحية وتربوية 
عاجلة شاملة وُمستدامة وفتح باب االعتماد لعائالت جديدة في 
برنامج األمان االجتماعي ورفع قيمة المساعدة المالية المقدمة 

واإلسراع في تنفيذ مشاريع تحسين المخيمات.
االحتقان  ح��ال��ة  ت���دارك  إل��ى  األون����روا  إدارة  ن��دع��و  إن��ن��ا 
االقتصادية  األوضاع  زيادة  نتيجة  باالتساع  اآلخذة  الشعبي 
الخدماتية  المرجعية  تبقى  الوكالة  واّن  سوءاً،  واالجتماعية 
األولى المعنية بتوفير الخدمات التعليمية والصحية واإلغاثية 
الفلسطينيين  الالجئين  جميع  عودة  حين  إلى  والتشغيلية 
تحركاتنا  مواصلة  على  التأكيد  مع   ،194 رقم  للقرار  تنفيذاً 
إلنجاز  وصوالً  وتيرتها  رفع  وإمكانية  والحضارية  السلمية 

العادلة والمحقة. مطالبنا 

مهدي
لمقر  الغربي  الباب  أمام  من  مسيرة  انطلقت  االعتصام  بعد 

194، حيث  الوكالة إلى الباب الرئيس، حيث مقر الخيمة رقم 
المجلس  لناموس  وكلمة  ولبنانية  فلسطينية  كلمات  كانت 
مهدي  سماح  اإلجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  األعلى 

قال فيها:
أّن ابن شعبنا الفلسطيني سواء أكان مقيماً في  نحن نؤمن 
العراق،  أو  الكويت  أو  األردن  أو  الشام  أو  لبنان  أو  فلسطين 
الحق  مطلق  وله  شعبه،  وبين  القومية  أرضه  على  يقيم  فهو 
تحت  واالجتماعية  المدنية  الحقوق  كافة  من  باالستفادة 

العنوان األساس وهو التمسك بحق العودة.
المتحدة  األمم  األونروا وكّل أجهزة  أضاف: لتسمعنا وكالة 
من أمينها العام حتى أصغر موظف فيها: إذا أردتم إنهاء ملف 
اللجوء، فالحّل الوحيد هو بعودة كّل أبناء شعبنا الفلسطيني 

إلى فلسطين التي هّجروا منها.
يملك  ال  ما  أعطى  الذي  بلفور  وعد  مع  الجريمة  ابتدأت  لقد 
فلسطين  تقسيم  بقرار  الجريمة  واستمرت  يستحق.  ال  لمن 
والحالية  السابقة  أمتنا  أجيال  لكّل  تاريخي  حق  هي  التي 

والقادمة.
وهذه الجريمة ال تنتهي إال بعودة كّل فلسطيني إلى أرضه 

وبّيارته ومنزله.
نحقق  حتى  جيل  إلى  جيل  من  العودة  حق  نتوارث  سنظّل 
»عرق  تنقص  ال  مربع  متر  كيلو   27027 فلسطين  إلى  عودتنا 

ميرمية واحد«.
أدامكم الله بهذه الهمة على طريق تحرير فلسطين مقاومين 
عاصمتنا  فوق  لنرفع  منتصرين  فنصلها  ثائرين،  مناضلين 
القدس علم فلسطين وفوق كّل أرضنا الفلسطينية وإال شهداء 

على طريق التحرير.

  زار وفد من »التيار الوطني الحّر« برئاسة 
الوزير  الوطني  للعمل  التيار  رئيس  نائب 
من  بدعوة  دمشق،  الخطيب  ط��ارق  السابق 
العربي  البعث  لحزب  المساعد  العام  األمين 
االشتراكي هالل هالل الذي التقاه، في حضور 
في  الله  دخل  مهدي  السابق  السوري  الوزير 

مبنى الحزب بدمشق.
تناول  البحث  أن  للتيار  بيان  وأوض���ح   
ضرورة تطوير العالقات بين لبنان وسورية، 
وشّدد المجتمعون على وحدة الموقف في وجه 
اللبنانيين  تهّدد  التي  المشتركة  التحديات 

والسوريين اقتصادياً وسياسياً.

الخارجية  وزي��ر  أي��ض��اً،  ال��وف��د  والتقى   
أعرب  الذي  المقداد،  فيصل  الدكتور  السورية 
لشخص  وشعباً  قيادًة  سورية  »محبة  عن 
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون 
كما  الحّق،  على  الثابتة  الوطنية  ولمواقفه 
مثنياً  باسيل«،  جبران  النائب  التيار  لرئيس 
من  بالرغم  الوطنية  المواقف  في  »ثباته  على 
الضغوط التي تعّرض لها في الداخل كما من 

الخارج«.
 ثم لّبى الوفد دعوة غداء رسمية على شرفه 
عضو  السابق  وال��وزي��ر  المقداد  ال��وزي��ر   مع 

القيادة القطرية في الحزب مهدي دخل الله.

األسعدي«  ل�«التيار  العام  األمين  توّقع   
المحامي معن األسعد »ظهور طاقة تفاهم في 
المنطقة في ضوء ما يحصل من تطورات أمنية 
ورأى  األخيرة«.  اآلون��ة  في  برزت  وسياسية 
في تصريح »أن القوى المتحاربة في المنطقة 
من  وُتخّفف  المفاوضات  طاولة  إلى  ستذهب 
األمر  العالية،  وسقوفها  التعجيزية  شروطها 
الذي يعني أن هناك طاقة تفاهم واتفاقاً وأمالً، 
ربما يستفيد منها لبنان إلعادة ترتيب أوضاعه 

وأولوياته«.
يريد  ال��دول��ي  المجتمع  »أن  إل��ى  وأش��ار   
لتغيير  تمهيداً  النيابية،  االنتخابات  إج��راء 
أن  بعد  لبنان،  في  القوى  م��وازي��ن  خريطة 
تحاول  الحاكمة  السياسية  الطبقة  أن  أيقن 
وأن  النيابي،  للمجلس  والتمديد  تطييرها 
السياسي  عمله  بتعليق  الحريري  سعد  قرار 
النيابية  لالنتخابات  الترشح  وعدم  وفريقه 
ُيمكن  وال  السياق،  هذا  في  يأتي  الموعودة، 
الركون للطبقة الحاكمة التي »سّودت« حياة 
وأفقرته  المسكين،  اللبناني  الشعب  ومعيشة 
لتفاوض  رهينة  وأخذته  وأذّلته،  وجوعته 
في  ولبقائها  لمصالحها  خدمًة  عليها  الدول 
التي  المرحلة  هذه  في  تحاول  وهي  السلطة 
افتعال  النيابية  االنتخابات  موعد  تسبق 

أح��داث وفوضى وأزم��ات وم��ب��ّررات وذرائ��ع 
االنتخابي  لتأجيل موعد  االستحقاق  كل ذلك 
لها وإعادة  التجديد  إلى زمن يصّب في خانة 
األمني،  الوضع  بذريعة  مّرة  سلطتها،  إنتاج 
واإلفالس  االقتصادي  االنهيار  بحجة  وم��ّرة 
الحال  عن  مباشرًة  المسؤولة  وهي  المالي 
لبنان  بلغها  ال��ت��ي  وال��م��أس��وي��ة  ال��ك��ارث��ي��ة 
الواهية  الحجج  هذه  وآخر  وشعبه،  ودولته 
والذرائع غياب الميثاقية والعائلة السياسية 
الترّشح  وعدم  االنكفاء  الحريري  إعالن  بعد 

لالنتخابات«.
جلسات  في  السلطة  »سلوك  واستغرب   
مجلس الوزراء، وكأنها تعيش في دنيا أخرى، 
وفقره  ومعاناته  الشعب  ح��ال  يعنيها  وال 
ووجعه، وتحرمه من كل حّق له في الخدمات 
الضرائب  ورف��ع  ف��رض  إل��ى  وتتجه  العاّمة، 
والرسوم التي ال ُيمكن لهذا الشعب أن يتحّملها 

وهو أساساً في القعر«.
تمرير  البعض  محاولة  حّق  أي  »في  وسأل 
مراسيم  وإصدار  استثنائية  صالحيات  إعطاء 
حاكم  يمّثل  ال��ذي  المالية،  لوزير  تشريعية 
إمعاناً  ذلك  في  ألن  خلفه،  ومن  لبنان  مصرف 
في إذالل الشعب وزيادة في إفالسهم وإفقارهم 

والسطو على أموال المودعين«.

عقدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
قوات  قائد  فيه  شارك  اجتماعاً،  الشمال  منطقة  في 
األمن الوطني الفلسطيني في الشمال بسام األشقر، 
وناقشت أوضاع الالجئين والنازحين الفلسطينيين 

من سورية.
تفعيل  »ضرورة  بيان  بحسب  الفصائل  وأكدت   
يحفظ  بما  وتطويره  المشترك  الفلسطيني  العمل 
اللجان  عمل  وتطوير  واستقرارها،  المخيمات  أمن 
الشعبية الفلسطينية وإعادة العمل بمشروع إعادة 
الكفايات  وإش��راك  وتشكيلها  اللجان  هذه  تطوير 

والقطاعات وفقاً للمشروع المتفق عليه سابقاً«.
الذين  المخيمات  في  »أهلنا  المجتمعون  وحّيا   
االقتصادية  األزمة  بسبب  جديدة  معاناة  يعيشون 
الراهنة في لبنان«، ودعوا »إدارة أونروا لالستجابة 

لمطالب الالجئين والنازحين من مخيمات سورية، 
عبر الشروع الفوري بوضع خطة طوارئ اقتصادية 

مستدامة إلى حين انتهاء األزمة االقتصادية«.
التراجع  إلى  ألون��روا  العام  »المدير  دع��وا  كما   
مساعدة  بوقف  والظالم  الجائر  القرار  عن  الفوري 
إعمار  وتسريع  سورية،  من  للنازحين  اإليواء  بدل 
مخيم نهر البارد وتعويض  سكان األحياء الجديدة 
إسوًة بإخوانهم في المخيم القديم والجوار اللبناني، 
وإلزام أونروا تنفيذ تعهدها بدفع بدل اإليجار ألهلنا 

في المخيم  القديم ابتداًء من 2022/1/1«.
الفلسطينية  األسيرة  الحركة  »نضال  حيوا  كما   
واألسرى المضربين عن الطعام، والمرابطين دفاعاً 
جراح  الشيخ  حي  وأهالي  والمقدسات  القدس  عن 

وقرى مدينة القدس«.

نّوهت »جبهة العمل اإلسالمي« في بيان، باتفاقية 
سورية  عبر  األردن  من  لبنان  إلى  الطاقة  استجرار 
السوري   األردن��ي  الطاقة  وزراء  توقيع  بعد  وذل��ك 
واللبناني عليها أول من أمس، معتبرًة »هذه االتفاقية 
حال تنفيذها وتطبيقها، قد تكون مفتاح الحّل ألزمة 
في  االقتصادية  لبنان  وألزمة  بل  لبنان  في  الكهرباء 
ما يخّص تطبيق بعض شروط صندوق النقد الدولي 

من اإلصالحات المطلوبة منه«.
وأش���ارت إل��ى م��ش��روع إق���رار ال��م��وازن��ة وخطة 
الموازنة ينبغي  أن  االقتصادي، الفتًة »إلى  التعافي 
للمواطن  المحقة  المعيشية  المطالب  تلحظ  أن 
العيش  مستوى  تأمين  تلحظ  أن  وينبغي  اللبناني، 
الكريم له من خالل توفير األمن الغذائي واالقتصادي 
واالجتماعي والمعيشي بما يوّفر له ولعائلته العيش 

والحياة الكريمة بكل راحة واطمئنان«.
جديدة  وض��رائ��ب  رس��وم  أي  »ف��رض  ورف��ض��ت 
عبئاً  تكون  موازنتها  مشروع  في  الحكومة  تفرضها 
والمتمزقة  المنهك  اللبناني  المواطن  ع��بء  ف��وق 
ال  وال��ذي  الصعب  االقتصادي  الوضع  من  أش��الؤه 

يخفى على أحد«. 
وتساءلت »لماذا ال يتّم فرض الضرائب والرسوم 
األموال  رؤوس  أصحاب  لتطال  وتصاعدياً  حصراً 

الكبيرة واألثرياء أو ُيقتطع من ثرواتهم الطائلة مبلغ 
للوطن  والمشاريع  الخدمات  تأمين  أجل  من  محّدد 
والمواطن الفقير كما هو  حاصل في بعض الدول التي 
تحترم شعبها وإنسانها وبهكذا أسلوب وعمل ُيطّبق 

التكافل االجتماعي فعالً ال قوالً فقط«.
أكدت  االقتصادي  التعافي  بخطة  يتعلق  ما  وفي 
الجبهة »ضرورة وضع برنامج واضح ومحّدد للبدء 
باإلصالحات الشاملة ووقف الرشى والسرقات والهدر 
في المؤسسات العاّمة ومالحقة ومحاسبة الفاعلين، 
فعالً  والفاسدين  الفساد  محاربة  على  العمل  وكذلك 
والمهّربة  المنهوبة  األم��وال  واسترداد  فقط،  قوالً  ال 
ال  اإلنتاجي  االقتصاد  خطة  وتبني  ال��خ��ارج  إل��ى 
الدولة  أم��الك  على  التعّديات  كل  ووق��ف  الريعي 
يستفيد  والتي  وغيرها  والنهرية  البحرية  كاألمالك 
وتحرم  والسلطوي  السياسي  النفوذ  أصحاب  منها 
سنوياً«،  ال��دوالرات  ماليين  من  اللبنانية  الخزينة 
معتبرًة »أنه إذا تحّقق كل هذا سيؤّدي في نهاية األمر 
إلى نجاح خطة التعافي االقتصادي وإالّ فال، لنعود 
السياسية  والخالفات  الصراعات  دّوامة  في  وندخل 
كل  وليعود  اإلعالمي،  والتراشق  النكايات  وسياسة 
فريق ليرمي الكرة في ملعب اآلخر ويضع اللوم عليه 

لعدم تحقيق أي خطة أو برنامج إصالحي«.

فيا�ض و�شالم

يحّذران المتالعبين 

باأ�شعار المحروقات
انخفضت أسعار المحروقات أمس مع انخفاض سعر صرف الدوالر، وصدر جدول 
تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، وأصبحت 
 98 354600 ليرة. صفيحة البنزين  95 أوكتان:  على النحو اآلتي: صفيحة  البنزين 

أوكتان: 365800 ليرة. المازوت: 331200 ليرة. الغاز: 280300 ليرة.
وعزا عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح، تراجع 
أسعار المحروقات  إلى »انخفاض 300 ليرة في سعر صرف الدوالر في السوق الحّرة 
على  والمتوّجب  البنزين  من   %15 الستيراد  األسعار  تركيب  جدول  في  والمعتَمد 
الشركات المستوردة والمحطات تأمينه، حيث احُتِسب 23362 بدالً من 23661 ليرة 

في الجدول السابق. أما المعّدالت الباقية في الجدول فلم يطرأ عليها أي تعديل«. 
موجة  خالل  السوداء  السوق  في  المازوت  بيع  عملية  أث��ارت  متصل،  سياق  وفي 
الصقيع، ردود فعل وزارية شاجبة. فرأى وزير الطاقة والمياه وليد فياض من السرايا 
عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنه »بالنسبة إلى موّزعي المازوت هناك سوق سوداء 
وجملة من التجاوزات، حيث تؤخذ عموالت تفوق السعر المعتَمد وتصل إلى حدود 10 

و15 في المئة، وهذا األمر يشّكل جريمة وعلى القضاء مالحقة هذه األطراف المهرِّبة«.
تردنا  عديدة  »شكاوى  أن  إلى  سالم   أمين  والتجارة  االقتصاد  وزير  أشار  بدوره، 
حول احتكار المازوت، ويجب االلتزام بأسعار وزارة الطاقة وستتم مالحقة أي مخالفة 

تستغل ظروف الناس الصعبة وتحديداً في المناطق الجبلية... ارحموا المحتاج«.
إما  وقال:  المولدات«،  أصحاب  لدى  األداء  في  »تحّسن  إلى  اآلخر  المقلب  في  ولفت 
التي تحّدد بدّقة  أن يلتزموا باإلرشادات والتسعيرات  أو يجب  »نكّفي نكّسر ببعض« 

متناهية.

»حزب اهلل« و»اأمل«

بحثا اأو�شاع المخيمات
 استقبل مسؤول العالقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق حسن حب الله، 
محمد  أمل  حركة  في  السياسي  المكتب  عضوي  للحزب،  السياسي  المجلس  مبنى  في 
جباوي وبسام كجك، في حضور معاون مسؤول العالقات الفلسطينية في الحزب الشيخ 

عطاالله حّمود. وجرى البحث في آخر المستجدات الفلسطينية وأوضاع المخيمات.
 وتناول البحث، حسب بيان للعالقات اإلعالمية في حزب الله »آخر التطّورات على 
صعيد القضية الفلسطينية ال سيما بعد سيف القدس ومعادلة القدس متوجهين بالتحية 
إلى أبطال االنتفاضة في القدس وحي الشيخ جراح وسلوان وأهلنا المقاومين في الضفة 

وال� 48 وعلى أرض فلسطين المحتلة«.
 وتوجه المجتمعون ب� »التحية واإلكبار إلى أسرانا البواسل الذين أثبتوا بصمودهم 
السّجان«.  على  تنتصر  األحرار  إرادة  وأن  المخرز  ُتقاوم  العين  بأن  الخاوية  وأمعائهم 
حيال  الدولي  »الصمت  دان��وا  كما  الغاصب.  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  ودان��وا 
التضييق والخناق على أهلنا في النقب وغزة والصفة حيال مصادرة األراضي ومجزرة 

بناء المستوطنات الصهيونية وهدم المنازل واالعتقال االستفزازي لألطفال والشيوخ«.
بين  والوحدة  االحتالل  مواجهة  في  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  »وحدة  وأكدوا   
جميع مكّونات الشعب الفلسطيني«، داعين إلى »تفعيل لغة الحوار واحترام الحريات 

العاّمة واعتماد خيار المقاومة في سبيل تحرير األرض وحّق العودة«.

2022 الثاني  كانون   28/ /الجمعة  عشرة  الثالثة  السنة 
Thirteenth year / Friday/ 28 January 2022

مهدي يلقي كلمته
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 (1¢U áªàJ) ...ÉgÉjÉYQ í°üæJ ø£æ°TGh

 (1¢U áªàJ) ...äÉ°VhÉØe ∞fCÉà°ù oà°S πg

 WO�UL�«  d???�“Ë Àb??�??�  …b??�b??�??�«  ÂU????�—_« w??�Ë
 n�√  s�dAF�«  —ôËœ œUL��«  s� qOK� n�u�
 dO�«u�Ë  ¨WÒO�dL��«  Âu�d�«  ¡UHO��«  w�  …dO�
 vK� ¡U???�???�_« b??�e??� U??L??� ¨¡U??�d??N??J??�«Ë n??�U??N??�«
 ¨rN��U�  ‚uH�  ÂU�—Q�  sOO�UM�K�«  sOM�«uL�«
 V�«Ëd�« q�I��� ‰u� ‘UIM�« `�HO� U� u�Ë
  ôUB�ô«Ë ¡U�dNJ�« dO�«u� UNJKN���� w��«
 …—u�UH�«  WLO�  ÊuJ��  YO�  ¨U�Ób�Ë  …b�b��«
 sO�ö�  W�ö�  ¨…dO�  n�√  w���  ÂuO�«  mK��  w��«
 mK��  w��«  X�d��ù«Ë  n�UN�«  …—u??�U??�Ë  ¨…dO�
 ÊuOK�  nB�Ë  Î U�uOK�  `�B��  …dO�  n�«  W��

Æ…dO�
 ◊ö�M� bO�Ë o�U��« VzUM�« r�� Î̈UO�UO�
 Íd�d��«  bF�  fOzd�«  »U���«  W�H�  w�
 w�UO��«  s�bNAL�«  s??�  q�I��L�«  —U??O??�Ë
 ¨w�«b�u�«  s�UC��U�  Î UOH�J�  w??�U??�??�??�ô«Ë
 ÂU???�√ »U???�???�« `??�??H??�??�  U??�U??�??�??�ô« Ê√ Î U??M??K??F??�
 tF{uL�  Î «b??�R??�  ¨…b�b��«  Áu??�u??�«Ë  dOOG��«
 ¨ U�U���ô«  w??�  WO�UM�K�«   «u??I??�«  V�U�  v??�«
  UIOI��  w??�  —UDO�  ‚—U??�  w{UIK�  t??L??�œË
 Ê«d�≈Ë ZOK��« ‰Ëœ v�« Î UN Ò�u�� ¨ ËdO� Q�d�
 WO�UM�K�«  WO�uB��«  d�bI��  ¡«u??�  b�  vK�
 ¨ŸuM�K� b�d� Ã–uL� s� tK�L� U� vK� ÿUH��«Ë

ÆwzUHA��«Ë wF�U� e�d�Ë

 vK�  UN�UI�≈  åsOL�U�ò  WH�UF�«  X{d�  ULO�
 s�U�√  v??�≈  rN�öIM�Ë  sOM�«uL�«  W??�d??�Ë  œö??�??�«
 fOzd�«  —«dI�   UHK�  WKL�  XOI�  ¨rN�—«b�Ë  rNKL�
 w�UO��«Ë  w�U���ô«  tKL�  oOKF�  Íd�d��«  bF�
 ¨2022  W??�“«u??�  ŸËd??A??�Ë  WÒO��uJ�«  …—œU??�??L??�«Ë
  UO�«b��  V�d�  j�Ë  ¨ Òw�UO��«  bNALK�  WL�U��«
 wM��«Ë  wK�I��L�«  sO�—UA�«  vK�  Íd�d��«  …uD�
  U�O�d��«  WN�� ÎU�uL� WÒO�UOM�«   U�U���ô«  vK�Ë
 sO�  ‚U��  …«“«uL�  ¨WF�u�L�«  ZzU�M�«Ë   UH�U���«Ë
 …—œU�L�« UN�KL� w��« 12?�« œuM��« vK� Òw�UM�K�« Òœd�«
 W�UN� »dF�« WÒO�—U��« ¡«—“Ë ŸUL��« sO�Ë WO��uJ�«
 s� b Ò�u� w�UL� —«dI� Ãd�O� Íc�« Í—U��« dNA�«

Æ…—œU�L�« vK� t��U�≈ vK� ¡UM� ÊUM��
 wM��«  Ÿ—UA�«  Ã«e�  vK�  WFKD�  —œUB�  o�ËË
 ÎU�uL� WM��«Ë q�I��L�«  —UO� —uNL� ÊS� å¡UM��«å?�

∫ÂU��√ W�L� v�≈ ŸÒ“u�O�
 ¡«u�  X��  ÍuCM�  ô  w��«  W�bOKI��«   «œUOI�«

 Æo�UML�« w�  özUF�« uK�L�Ë q�I��L�«
 ¡«uK�« l� tH�U��Ë Íc�« WO�UM�K�«  «uI�« »e�  –
 ÷u�  —Òd�  «–≈®  Íd�d��«  ¡UN�  UL�—Ë  wH�—  ·d�√

Æ© U�U���ô«
 WO�ö�ù«  W�UL��«  rNO�  sL�  WO�ö�ù«  ÈuI�«  ≠

ÆUL�dO�Ë dD�Ë UO�d� s� r�b�« ÊuIK�� b�Ë
 lL��L�U�  vÒL�Ô�  U??�  Ë√  ¨…Òb���L�«  Èu??I??�«  ≠
 …—UH��«Ë  WO�dO�_«  …—UH��«  s�  W�u�bL�«  w�bL�«

ÆW�œuF��«
 Ë√ W�ËUIL�« o�d� X�� W�uCML�« WOM��« ÈuI�« ≠
 w�«d� qBO� VzUM�«Ë œ«d� rO�d�« b�� VzUM�U� —«–¬ 8
 œUN� VzUM�«Ë WO�ö�ù« WÒ�dO��« l�—UAL�« WÒOFL�Ë

Ær�dO�Ë bLB�«
 q�I��L�«  ¡«u???�√  vK�  WFKD�  ◊U???�Ë√  dOA�Ë
 ŸUB�«  ÒœdO�  wK�I��L�«  Ÿ—UA�«ò  Ê√  v�≈  å¡UM��«å?�
 w�  Íd�d��«  sFD�  UNLN��  w��«  WO�UM�K�«   «uIK�
 X�uB��«  ‰ö�  s�  p�–Ë  ¨…œbF��  l�«u�Ë  q�«d�
 —UO��«  «u�√ ŸÒ“u���Ë ¨ «uI�« l� sOH�U��L�« b{
 WO�UO��«  U�U���« o�Ë …œbF�� Èu� vK� ‚—“_«
 ¨Èd�√  …—U�  WOFHML�«Ë  WOKzUF�«Ë  WOI�UML�«Ë  …—U�
 ÁU��  t�C�  dL�  wH��  wK�I��L�«  Ÿ—UA�«  Ê√  UL�
 dO�b�  s�  W�ËR��  UN�uJ�  œU�d�«  X��  W�œuF��«
 t�U���«  v��  ÷U�d�«  w�  Á“U���«  cM�  Íd�d��«
 s�UC��« WKL� Õu{u� ÁdNE� U� «c�Ë ÆW�UO��« s�
  «—UF�  XIK�√  w��«  j�u�«  XO�  w�  Íd�d��«  l�

ÆåWO�ËR�L�« UNKL��Ë WJKLL�« bI�M�
 Ê√  v??�«  å¡U??M??�??�«å???�  WO�UO�  —œU??B??�   —U???�√Ë
 sJL�  t��«“S�  Íd�d��«  ÊQ�   bI��«  W�œuF��«ò
 UNMJL�Ë ¡ôu�U� UN� s�b� Èd�√ WOM� ÈuI� t�«b���«
 »e�  WN�«u�  s�  WO�UM�K�«   «uI�«  l�  n�U���U�
 v�«  t�UI��«  wMF�  ô  q�I��L�«  —UO�  X�A�  sJ�  ¨tK�«
 ÊuMÒJL�O�  ÁƒUHK�Ë  tK�«  »e�ò  ∫WHOC�  ¨å «uI�«
 ÒwK�I��L�«  uB�« s� …dO�� W��� vK� ‰uB��« s�
 W�œuF��« XF� Ê≈Ë WO�UM�K�«  «uIK� V�c� s� Íc�«
  U�öD��«  l�b�  b�  d�_«  «cN�Ë  ¨åp�c�  sDM�«ËË
 ¨ U�U���ô« dOOD� v�« sO�œuF��«Ë sOO�dO�_« Í√d�«
 s�  rNMJL�  Âb??�  «u??M??I??�√  «–≈ò  ¨—œU??B??L??�«  V���
 »e�ò  Ê√  WHOC�  ¨åWO�UOM�«  WO�K�_«  vK�  ‰uB��«
 w�uI�« Í—u��« »e��«Ë q�√ W�d� w� Á¡UHK�Ë tK�«
 »«uMK�  Í—ËUA��«  ¡UIK�«Ë  …œdL�«  —UO�Ë  w�UL��ô«
 —UO��«  l�Ë  Êö�—√  ‰ö�  VzUM�«Ë  sOKI��L�«  WÒM��«
 W�d��_«  vK�  ‰uB��«  s�  ÊuMÒJL��  d��«  wM�u�«
 s�  b�eL�  WO�K�_«  Ÿ«e��«  jD��  ◊UI�≈  w�U��U�Ë

ÆåtK�« »e�� w�UO��« —UB��«
 W�uJ��«ò  Ê√  å¡UM��«ò  —œUB�  XHA�  ¨p??�–  v�«
 vK� WI�«uL�U� WO��uJ�« …—œU�L�« vK� Òœd�� WO�UM�K�«
 WO�OK��« b�UIL�«Ë …—œU�L�« d�u� ¡UM���U� œuM��«

 ÆåtK�«  »e� Õö� Ÿe�Ë 1559 —«dI�« oO�D� Í√
 Ê√  v??�«  å¡U??M??�??�«å???�  WO�UO�  ◊U???�Ë√   —U???�√Ë
 Ÿ«e��«  W�ËU��  v??�«  ·bN�  WO��uJ�«  …—œU??�??L??�«ò
 rO�d�  ULO�  ô  …b�   UHK�  w�  ÊUM��  s�  Âö���«
 ÊQ�  sOO�dO�_«  s�  ÎUM�  ¨W�ËUIL�«  Õö�Ë  œËb��«
 W�F�  W�œUB��«  ÎU�U{Ë√  w�UF�Ë  nOF{  ÊUM��
 W�dH�«  Ác??�Ë   U�“_U�  j����Ë  WJNM�  W�Ëb�«Ë
 d�“Ë …—U�“ Ê« ULO� ô ¨UNM� ◊ËdA�« Ÿ«e��ô WLzöL�«
 o�� WO�OK��« W�—u�« qI� Íc�« w��uJ�« WO�—U��«
 ”u�¬ w�dO�_« jO�u�« …œu� s� Êö�ù« WKOK� ÂU�Q�
 sO� ÎU�{«Ë ÎUIO�M� wH�� U� ¨ÊUM�� v�« s�U�A�u�
 Ê√  v�«  …dOA�  ¨åZOK��«  ‰ËœË  qOz«d�≈Ë  sD�«Ë
 ÊUM��   U??�“√  w�  —UL���ô«  Êu�ËU��  sOO�dO�ô«

ÆåqOz«d�≈ W�KBL� V�UJ� oOI���
 W�U��«  v��  b�u�  ô  Ê√  v??�«  —œUBL�«  X�H�Ë
 W�u�ò  Ê√  X�{Ë√  UNMJ�  ¨w�dO�_«  jO�u�«  …—U�e�
 XMF� V��� ÕU�M�« UN� —ÒbI� s� …b�b��«  U{ËUHL�«
 t��U��Ë 29 j��« vK� ÷ËUH��« UNC�—Ë qOz«d�≈
 ÷ËUH��« b�d� q� ¨ÊUM�� tOK� ÒdB� Íc�«Ë rK� 1430
 UNOK�  Ÿ“UM�L�«  W�U�L�«  l�“u�  Í√  23  j��«  vK�
 ‰“UM��  s�ò  ÊUM��  Ê«  …b�R�  ¨årK�  860?�  —bI�  w��«
 n�uL�«  u�  «c??�Ë  ÆWODHM�«  t�Ëd�  w�  t�uI�  s�

ÆåW�U��« v�� w�UM�K�«
 …bK�  w�U�√  r�N�  ‰UD�   U�U�≈  bF�Ë  p�–  v�«
 W�bK�  XMK�√  qOHO�uO�«   «u�  vK�  ¨WO�uM��«  WO�«—
 X�U� qHO�uO�«  «uI� WF�U� WO�¬ò Ê√ ¨ÊUO� w� WO�«—
 …bK��« v�« ‰u�b�U� 23Ø1 a�—U�� XzUH�« b�_« Âu�
 ¨WO�UM�K�«  WOM�_«  …eN�_«  Ë«  gO��«  WI�«d�  ÊËb�Ë
 b�_  l�U�  ÁUO�  Ê«e�  d�J�  X�U�  UN�—œUG�  ‰ö�Ë
 ÊUJL�« s� W��d� —UI�« W�—e� pKL� Íc�« …bK��« ¡UM�√
 W�«u�  d�J�  X�UI�  WO�ü«  WI�ö�  U�d�√  vK�  Èd�
 Ÿu�d�«   œËU??�  r�  ¨W�dI�«  s�  X�d�Ë  W�b�b�
 ÊËb�Ë t�H� ÊUJL�« v�« 25Ø1  a�—U�� ¡U�ö��« Âu�
 sO��UD�  w�U�_«  lÒL���  ¨w�UM�K�«  gO��«  WI�«d�
 r� w�U�_« l� s�ö� Èd�Ë ¨—«d{_« s� i�uF��

Æå…bK��« s� WO�ü« X�d�
 W�UD�«  d�“Ë  …—U??�“  bNA�  wI�  ¨p�–  …«“«u??�  w�Ë
 WOK�«b�«  W�U��«  w�  Î «d{U�  q�«e�«  ÊU��  Í—u��«
 bOF�  vK�  w�U��≈  w�UO�  d�R�  s�  t�JF�  UL�
 …—U�e�«  Ê√  ULO�  ô  ¨W�—u��«  –  WO�UM�K�«   U�öF�«
 s�  bF�√   U??�ö??F??�«  vK�  WFKD�  ◊U???�Ë√  V���
 ÷ËdHL�«  —UB��«   d��  UN�√  v�«  ¡U�dNJ�«  nK�
 ÊUM��  W�ö�  vK�  ÷ËdHL�«  —UB��«Ë  W�—u�  vK�
 W�U�  …uD�  ÒbFÔ�  U�  ¨dBO�  Êu�U�  WF�—c�  W�—u��
 W�—u��« –  WO�UM�K�«   U�öF�«  `O�B� bOF� vK�

ÆUN�FO�� v�« UN�œU�≈Ë U�d�uD�Ë
 bO�Ë  åw�«d��ô«  w�bI��«  »e��«ò  fOz—  oK�√Ë
 ¨WOK�L�«   «—uD��«  s�  n�«u�  WK�K�  ¨◊ö�M�
 q�«Òd�«  W�uJ��«  fOz—  ‰UO��«  bF�ò  tÒ�√  v�≈  —U�√Ë
 o�U Ò��« W�uJ��« fOz— l� UM�ÒdL��« ¨Íd�d��« oO�—
 l{u�«  ÒÊ_  √u�√  l{u�«  ÂuO�«  sJ�  ¨Íd�d��«  bF�
 WN�«uL�U�  ÒdL��M�  UMÒMJ�  ¨√u??�√  w�Ëb�«Ë  w�dF�«
 s�  v??�œ_«  b��«  w�  ¨ b??� ÔË  «–≈  WHOK��«  ÈuI�«  l�
 vK�  b�_  …—b??�  ôò  ÒÊ√  È√—Ë  ÆåwLK��«  ÷«d��ô«
  ËdO�  w�  U Î�–dA�  ÈdM�  UMÒ�√Ë  ¨Íd�d��«  ‰«b���«
 Í√ lM� Ê√ o�� Íd�d��«Ë ¨U�dO�Ë «bO�Ë fK�«d�Ë
 ∫·U{√Ë ¨åWOK�_« »d��«Ë  UO�BF�« u�� ·«d��«
 q�I��L�« —UO� fOz— »U���« ·Ëd� v�« ‚dD�√ s�ò
 s�Ë  —«dL��ô«  vK�  ÊËdÓ�� Ô�  s��Ë  ¨Íd�d��«  bF�
 „d�O�  Íd�d��«ò  ∫ÎUHOC�  ¨å…—U��L�«  »U�  qHI�

ÆåWOM��« WO�dF�« W�U��« w� ÎU�«d�
 ÓV�UD� ôò ÒÊ√ w�u�eHK� —«u� w� ¨◊ö�M� d���«Ë
 WO�—U��«  d�“Ë  d��  X�√  …d Ò�c�  „UM�  UL�≈Ë  ¨WÒO�d�
 r Ò�N��«  W���  ÊUM��  s�  «uÒK��  »dF�«Ë  ¨WO��uJ�«
 s��Ë  rNOK�  åtK�«  »e�ò?�  w�UO��«Ë  wB�A�«
 d��√ 1559 —«dI�«ò ÒÊ√ v�« ÎU��ô ¨åŸ«dB�« «c� WO�{
 s�_« ÕU�H� u�Ë 1701  —«dI�« vK� o�«u� sJ�Ë ¨UÒM�

ÆåÊUM�� ÒqJ�
 WOL�√  ‰u�  ”ËÒd??�«  l�  X�Òb��ò  ◊ö�M�  l�U�Ë
 vK�  Íb�F�  Ê«d??�S??�  ¨ZOK��«  »d??�??�  >b??�  l??{Ë
 »d��«  s�  ÃËd��U�  `B�√Ë   «—U??�ù«Ë  W�œuF��«
 s�√  v??�«ò  ∫t??K??�«  »e??�  ‰Q??�Ë  ¨åsLO�«  ÊQ??�  „d??�Ë
 ¨åøW�u�H�  W�U�  ÊUM��  „d�  ÊËb�d�  q�Ë  øV�c�
 tK�«dB� bÒO��« v�« qB� Ê√ tMJL� s�ò ∫ÎözU� l�U�Ë
 ÒÊ√  tK�  Î «bL�Ë  ¨w�UM�K�«  l{u�«  WÒO�uB�  tLNHOK�
 W�“«uL�U�  ÒX�K�  W�uJ��«  v�«  œU�  wFOA�«  wzUM��«

Æåw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� ‚UH�ö� Î «bONL�
 ÍuI�«  bNF�«ò  ∫◊ö�M�  »U�√  ¨‰«R??�  vK�  Î«œ—Ë
 ‰UAO� „d�OK� p�c� ¨… ÒuI�« ÁcN� bK��« s�œË UÒM�œ ‚d�

ÆåÁdN�Ë u� W�«dJ� Êu�
 «uIÒ�D� r� «–UL�ò ∫◊ö�M� ‰Q� ¨W�“«uL�« nK� w�Ë
 W�d���«  „ö??�_«  s�  «–U??�  øå‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«ò
 WM�e��«  WHK�  ÒÊ≈  w�  qO�Ë  øWÒ�b�UB��«  W��dC�«Ë
 vK� W��dC�« s�√Ë W�“«uL�« Ã—U� ¡U�dNJ�« nK� w�

Æåø·U�Ë_« „ö�√
 Ê«d��  VzUM�«  d��«  wM�u�«  —UO��«  fOz—  œ—Ë
 vK�  V��Ë  tOÒL��  Ê√  ÊËœ  s�  ◊ö�M�  vK�  qO�U�
 ±∑  cM�  capital control  ?�U�  V�UD�ò  ∫d��u�
 ‚UH��« sL� ÆÆÆUMF� nI� s Ó� b�� r�Ë ≤∞±π s�dA�
 ¨Ã—U�K� t�«u�√ ‰ Òu�Ë t�UO� s� œUH��« u�Ë ¨ÂuO�«
 …œUF��«  Êu�U�  tF�  ÒdI�Ë  ¨Êü«  ÁÒdIM�  UO�  ∫t�  ‰uI�

 rEF� bOF� UNÒ�√ ÎW�U� ¨Ã—U��« v�≈ W� Òu�L�« ‰«u�_«
ÆåsO�œuL�« s� •πµ ‰«u�√

 ”—œ f�√ ¡«—“u�« fK�� q�«Ë ¨p�– ÊuC� w�
 Æw�uJ��«  Í«d��«  w�  t��K�  w�  W�“«uL�«  ŸËdA�
 oKF�L�« W�“«uL�« s� ±≥≥ bM��« vK� o�«Ë t�√ bO�«Ë
 ¨ «dO�H��«Ë  ö�bF��« iF� l� w�dL��« —ôËb�U�
 ¡UHO��«  WOHO�  Âu�dL�  W�uJ��«  b�b���  oKF�L�«Ë
 ·d� dF� o�Ë WO�UM�K�« WKLF�U� WO�dL��« Âu�d�«
 ¨W�dO� WBM� vK� ·dB�«  dF� v�≈  qB� —ôËbK�

ÆlK��« V�� UÎO��—b� dF��« l�d�Ë
 d�“Ë  W�U�u�U�  Âö??�ù«  d�“Ë  —U�√  W�K��«  bF�Ë
 t�√ v�«  «—dIL�« t�Ëö� ‰ö� w�K��« ”U�� WO�d��«
 ÊUL{Ë W�UF�« …—«œù« l{Ë ‰u� oLF� ‘UI� Èd�ò
 Èd�Ë ¨ U�UDI�« dzU� w� UL� UNO� qLF�« W�—«dL��«

ÆåsOM�«uLK� W�“«uL�« ·«b�√ Õd� …—ËdC� ‰Ë«b��«
 fK�L�«  n�Q��� Ê«  —dI�ò t�«  v�«  w�K��«  XH�Ë
 …¡«dI� WF�U��«  bM� ©ÂuO�«®  Î «b� W�u�HL�«  t�U�K�
 ¨W�“«uL�« ŸËdA� ‰u� WO�UL�« d�“Ë s� ÂbIL�« d�dI��«
 W�“«uL�« —«d�« WOG� œ«uL�« w� ‘UIM�« v�« —UBÔO� UL�
 ¡U{uC�«ò  ÊQ�  `{Ë«Ë  Æå©ÂuO�«®  bG�«  W�K�  w�
 v�≈  ·bN�  W�“«uL�«  ŸËdAL�  X�U�√  w��«  WO�ö�ù«
 v�≈  ô≈  ·bN�  ô  «c�Ë  t�  ÂuI�  U�Ë  ¨W�Ëb�U�  WI��«  e�
 ∫w�K��« ‰U�Ë ÆåWIOC�«  U�H�« iF� `�UB� oOI��
 Ê√  V��Ë  Òw�dL��«  ·dB�«  dF�  b�b��  UMMJL�  ôò
 Î «—UOF�  ÊuJ�  Ê√  sJLL�«  s�Ë  ¨sOF�  —UOF�  t�  ÊuJ�
 V�«Ëd�«  `O�B�  WO�UJ�≈  ”—b�  s��Ë  ¨åÎUO�dO�ò
 w�  W�U�L�«   UO�UJ�ù«  sL{  sJ�  ÂUF�«  ŸUDI�«  w�

ÆåWM�e��«
 Î̈UHOH� ÎU{UH��«  U�Ëd�L�« —UF�√ XK�� ULO�Ë
 ‰ö� ¡«œu��« ‚u��« w�  Ë“UL�« lO� WOKL�  —U�√
 d�“Ë ‰UI� ¨W��U� W�—«“Ë qF� œËœ— ¨lOIB�« W�u�
 ¡UN��«  VI�  Í«d��«  s�  ÷UO�  bO�Ë  ÁUOL�«Ë  W�UD�«
  Ë“UL�« w�Ò“u� v�≈ W��M�U�ò ∫¡«—“u�« fK�� W�K�
 r�� YO� ¨ «“ËU���« s� WKL�Ë ¡«œu� ‚u� „UM�
 œËb� v�«  qB�Ë bÓL�FL�«  dF��«  ‚uH�  ôuL� c�√
 vK�Ë  WL�d�  qÒJA�  d�_«  «c�Ë  ¨W�L�«  w�  15Ë  10
 —U�√  Á—Ëb�  ÆåW�=dNL�«  ·«d�_«  Ác�  WI�ö�  ¡UCI�«
 r���ò  t�√  v�≈  Âö�  sO�√  …—U���«Ë  œUB��ô«  d�“Ë
 W�FB�«  ”UM�«  ·Ëd�  qG���  WH�U��  W�√  WI�ö�
 ÆåÃU��L�«  «uL�—«  ¨WOK���«  o�UML�«  w�  Î «b�b��Ë
 Èb�  ¡«œ_«  w�  s Ò���ò  v�≈  d�ü«  VKIL�«  w�  XH�Ë
 åiF�� d Ò�J� wÒHJ�ò U�≈ ∫‰U�Ë ¨å «b�uL�« »U��√
 w��«   «dOF���«Ë   «œU�—ùU�  «u�e�K�  Ê√  V��  Ë√
 V�dN�  W��UJ�  —U??�≈  w�Ë  ÆåWO�UM��  WÒ�b�  œÒb��
 ÂU��  WOK�«b�«  d??�“Ë  ‰U�  ¨Ã—U��«  v�«   «—b�L�«
 …b�b�  WOKL�ò  ∫åd��u�ò  vK�  …b�dG�  w�  Íu�u�
 W��UJ�  vK�  U�—«d�≈  WOM�_«  …eN�_«  UNO�  X���
 V�J�  sJL�  –«  ¨ÊUM��  Ã—U�  v�«   «—b�L�«  V�dN�
 ÊËUF��U�  WOzUCI�«  W�dA�«  w�   «—b�L�«  W��UJ�
 j�{ s� „—UL��« w�  «—b�L�« W��UJ� W�F� l�
 o�œUM�  w�  W�uL�   «—b�L�«  s�  ÎUM�  12  w�«u�
 Ê«œu��« v�« WN�u�� ©dOB�® »«dA�« ‚u��� s�
 q�  vK�  nAJK�  WK�«u��   UIOI���«  Æv�Ë√  WD�L�
 Î«bN� d�b� s� ÆWOKLF�«  U��ö�Ë WM�A�« Èu���
 s� dA�«Ë È–_« lM�Ë V�dN��«  UOKL� q� ◊U��≈ w�

Æå»dF�« UMzUI�«

Thirteenth year /Friday / 28  January 2022
 2022 w�U��« Êu�U�   28 Ø WFL'« Ø …dA� W��U��« WM��«

 d�UM� q� UN�u� UO�Ë— l� WN�«uL�«  dO��Ë ¨w??�Ë—Ë_« s�_«  œËb� vK� W�Ëb�«  Ác�Ë ¨u�UM�«
 »U���ô« bF� ◊U��ù« t�U�√ Íc�« w�Ë—Ë_« n�uL�« bA� …œU�≈ `O��Ë ¨WO�Ë—Ë_« f�«uN�«
 X�b�  w��«  WO�Ëd�«  W�U�b�û�  b�  l{u�  „U���«  b�«u�  l{u�  »U��«  `�H�Ë  ¨ÊU���UG�√  s�

ÆÊU���«“U� w� q�U�Ë l�d� q�b�� Î «dN�� Î U{d�
 v�«  »U�cK�  œ«bF��ôU�  `�uK��U�  ¨W�ËUN�«  W�U�  vK�  WN�«uL�«  ÷u??�  sDM�«Ë  ‰ËU��  ≠
 qLF�«  n??�ËË  ¨WK�UJ�«  WFODI�«Ë  ¨WO�UI�«   U�uIF�U�  W�uK�  Î̈ UF��  W�dJ�F�«  dO�  ¨WN�«uL�«
 …bF���  U??O??�Ë—  Ê√  v???�Ë_«  ∫ozUI�  Àö??�  q�U���  UNMJ�  ¨W??�Ëu??M??�«  dO�Ë  W�ËuM�«   UL�UH��U�
 pKL�  w�Ë  ¨WO�dO�_«  W�d��«  q�J�  w��«  œuOI�«  s�  dO�J�«  s�  …—Òd���  w�Ë  ¨UNM�  bF�√  »U�cK�
 Î UI�Ë  ¨t�O�uB��  ·d�F�  wK��  —U��  ¡«—Ë  s�  WN�«uL�«  ÷u??�  `O��  WO�«d�Ë√   UH�U��
 WO�U��«Ë ÆUO�«d�Ë√ ‰u� W�dFLK� Î «—U�≈ uJ�u� U�c��� w��« ¨p�MO�  U�UH�«Ë Íb�U�—uM�« —U�L�
 ·d�  pKL�  ô  UO�Ë—  Ê√Ë  ¨U�dO�√  œËb??�  vK�  fO�Ë  ¨WO�Ëd�«  œËb��«  vK�  —Ëb??�  WN�«uL�«  Ê«
 W��U��«Ë ÆWO�Ëd�« œËb��« s�  «d��uKOJ�« ·ô¬ …bOF��« ¨W�—u� w� p�– qFH� r� w�Ë ¨l�«d��«
 W�“uN�Ë UN�OK�U� Âb� X��� w�Ëd�« n�uL�« q�bF� ÷dH� sDM�«Ë UN� œbN� w��«  «Ëœ_« Ê√
 ¨UN� W��M�U� qC�√ b�b� XO�u� w� ozUI��« Ác� q� vK� dL���� w�Ë ¨UN�UF�� qL��� uJ�u�
 qJ� w�«d�ù« wMOB�« w�Ëd�« w�O�«d��ô« n�U���« WK�d� w� …b�b��« WK�dL�« Ê√ WN�� ¡«u�
 l�«d��«  UN�«uM�  WK�dL�«  Ê√  WN��  Ë√  ¨W�dJ�F�«Ë  W�œUB��ô«Ë  WO�UL�«Ë  WO�O�«d��ô«  tKO�UH�

ÆÊU���UG�√ s� »U���ô« cM� w�dO�_«
 ⁄uK� ÊËœË ¨—U�H�ô« WE�� ⁄uK� ÊËœ ¨s�U� `OH� vK� —«dL��ö� W��d� WN�«uL�« Ác� ≠
 s� vK��� s�Ë ¨—U�H�ô« ÈœUH�� s� uJ�u�Ë ¨ULNM� Î U�√ qL��� ô sDM�«u� ¨ U�u���« WK�d�
 ¨œUB��ô« l�«d�O� ¨»d� W�U� v�« U�Ë—Ë√ ‰u��� ¨W�u���« Ác� VK� w�Ë ÆW�u��K� UN�Ëd�
 sDM�«Ë  t�«u�  p�c�Ë  ¨ U�UO��«  p��d�Ë  ¨rN�_«  —UF�√  l�«d��Ë  ¨W�UD�«  —UF�√  lH�d�Ë
 Y���« u�� »d���« ¡b�Ë ¨w�Ë—Ë_« qL���« …—b� ÷UH��« UN�«uM� ¨o�dD�« nB�M� w� …d�U��
 dFA� ¨u�UM�« nK�� UO�«d�Ë√ rC� ÒÍdE� o� ÊUL{ s� ŸU�bK�Ë ¨uJ�u� l� …d�U��  UOzUM� s�

Æa�H�� nK��« Ê√Ë ¨oIA��  √b� nK��« ÷—« Ê√ sDM�«Ë

 (1¢U áªàJ) ...á©fÉªªdGh q»°ShQ Oƒ©°üdG

 ¬æe Gƒ∏gƒæJ ’h q»é«∏îdG QGòfE’ÉH Gƒd qƒ¡J ’

 ¡b��« tF��O� —«c�S� WO�OK��« W�—u�« ÂbI� W�u� w�UL��ô« q�«u��« qzU�ËË Âö�ù« qzU�Ë œu�� ≠
 WFOK�  w�Ë  ÆW�ËUIL�«  Õö�  V��  ÎU�uB�Ë  ¨W�—u�«  œuM�  oO�D�  r��  v��  ÊUM��  vK�  WO�U�   U�uIF�
 Îôu�Ë  ¨tF�  w�dBL�«  q�UF��«Ë  Í—U���«  ‰œU���«  lM�Ë  ¨ÊUM��  v�«  WO�UL�«   ö�u���«  n�Ë   U�uIF�«

ÆZOK��« ‰Ëœ w� sOLOIL�« sOO�UM�K�« qO�d�� b�bN�K�
 dEM�  UN�√  Ë√  ¨ÊUM��  …œUO�  Âd���  ZOK��«  ‰Ëœ  Ê√  r�u�  œUI��ô«  s�  l�M�  ô  q�uN��«  «cN�  c�_«  Âb�  ≠
 bOFB��« WLO�Ë ¨sO��Q�L�« w� w�dO�_« n�uL�« ‰U� s� ZOK��« ‰Ëœ ‰U�� ÆW�ËUIL�« Õö�� v{d�« sOF�
 ÎUO�dO�√  »dG�«  ‰Ëœ  qJ�  Îö�U�  —«dI�«  ÊU�  «–«  Àb��  Ê√  sJL�  UL�  ÎU�UO�  dO�Q��«  …œËb��  vI��  w�OK��«
 W�ËUIL�« Õö� WN�«uL� WO�dO�_« W�—UIL�« w� WN�u�« Ác� s� dEM�« ·d� r� «–UL� u� ‰«R��«Ë ÆÎUO�Ë—Ë√Ë
 W�ËUIL�« qOL��� ¨sOO�UM�K�« ”Ëƒ— vK� ÊUM�� ◊UI�≈ u�� WLN� WÒ�bOFB�  «uD� sDM�«Ë  —U� U�bF�
 ÍdBL�«  “UG�«Ë  WO�œ—_«  ¡U�dNJ�«  —«d���«  s�  UN�U�uIF�  qLF�«  oOKF��  nDFM�  Ê√  q��  ¨p�–  WO�ËR��
  Ë“UL�« tK�« »e� U�d�� VK� w��« —UB��« d�� sH� vK� Òœ— w� ¨W�—u� d��Ë w�Ëb�« pM��« s� q�uL��

øÎUC�√ W�—u� d�� w�«d�ù«
 W�ËUIL�« l� UNz«b� w� oKDM� w��« sDM�«Ë Ê√ u�Ë ¨WO�OK��« …uD��« WÒ�œËb�� rNH� wHJ� »«u��« ≠
 ÎU�b� wCL�« dD�� —UB��« d�� sH� …uD� s� XNÒ�M� ¨åqOz«d�≈ò s�Q� oOL� w�dO�√ Â«e��« s� UN�ö�Ë
 nK� `�� u�� W�ËUIL�« t Ò�u� W�«u� s� ¨åqOz«d�≈ò s�√ vK� dD��« …œU�“ u�� W�œUFL�« VKIM�� bOFB��U�
 p�d���  sDM�«Ë   —œU��  ÆåqOz«d�≈ò  UNK ÒL���  ô  »d�  »uAM�  p�–  VÒ���  ‰UL��«Ë  “UG�«Ë  jHM�«   «Ëd�
 v�«  œÒbA�L�«  UNH�u� s� XF�«d�Ë ¨÷ËUH��«  »U� qH�√  s Ó�  w� X�U� U�bF� rO�d��«  ‰u� ÷ËUH��«  nK�
 ÂuO�«  d�_«Ë ¨bOFB��«  s� Îôb� b�d��K�  ÎUOF� ¨W�ËdL�«  ¡«b�ù åqOz«d�≈ò X�œË ¨wKOz«d�ù«  XMF��«  V�U�

ÆqOFH��« bO�
 WO�K�Ë  ¨UN�  œ«b��«  u�  q�  ¨UNOK�  ‘ÒuA�Ë  WÒO�dO�_«  W�UO��«  f�UF�  Ê√  sJL�  ô  Òw�OK��«  n�uL�«  ≠
 WDI�  s�  ÎU���  ¨WÒO�UM�K�«  W�uJ��«  d��  ¨WD�«u�U�  tK�«  »e�  l�  ÷ËUH��«  »U�  `��  t�HO�ËË  ¨UN�U�KD�
 »e��« Ê√ W�dF� l� ¨W�—u� s� tK�«  »e� »U���« WÒO{d� Y��� qB�Ë ¨w�ö�ù« n�uL�U� √b�� j�Ë
 bI�F� ÆWO�UM�K�« œËb��« q�«œ Õö��« dB� u� VKD�« Ê«uM�Ë ¨‚«dF�« w� ôË sLO�« w� ô ÂuO�« œu�u� dO�
 qJA�  WK�UI�  WN�  s�Ë  ¨WN�  s�  ¨t�u�  w�UM��  ŸUL�≈  t��  oOI��  sJL�  t�√  ÊuO�OK��«Ë  ÊuO�dO�_«
 WN��  b�d���  tK�«  »e�  l�  ÷ËUH��«  d��  tIOI��  sJL�  UL�  WOKOz«d�≈  WO�dO�√  W�ƒ—  s�  Î«dO�F�  VKDL�«

ÆUNM� w�dO�_« »U���ô« qON��Ë W�—u�
 Ÿu�u�« sJ� Î̈UO�UM�� sJLL�« vK�_« b��« vK� ‰uB�K� WO�ö�ù«Ë WO�HM�« »d��« s� ¡e� u� q�uN��« ≠

ÆtK�� dO� w� vI�� ¨…¡«d� ¡u�Ë WO� s�� s� ¨WK�u�« rOLF�� q�uN��« …Q�Ë X��

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

WO�UI�   U�U���«
 qLF�   U��R�  ‰UL�  W�UI�  X�œ
 a�—U��  W�U�   U�U���«  ¡«d�ù  —ËbM�
 WO�U��«  W�U��«  s�  2022  ◊U��  10
 ¡U��  W��U��«  W�UG�Ë  dNE�«  bF�

Æ UH�uA�« —ËbM� qLF� q�«œ p�–Ë

äÉfÓYEG

 ‰u��  i??�d??�  w�UM�K�«  b??�u??�«  ÒÊ«
 t�_  1  WDIM�«  j�  vÒL�L�«  j��«
 UL�  —U���«  Êu�U�  ÂUJ�√  w�«d�  ô
 tO�u�  WO�UH�«  ÂUJ�√  Âd���  ô  t??�«
 XL�—  w��«  1923  ÂUFK�  VL�uO�
 sOD�K�  l�  ÊUM��  œËb??�  UN��uL�
 UNOK�  b�RL�«  œËb��«  pK�  WK��L�«
 ÒÊ« UL� Æ1949 ÂUFK� W�bN�« WO�UH�U�
 ÷dH�  UL�  d��U�  qB��  ô  j��«  «c�
 ÒÊ«  UL�  ¨WO�u�UI�«  rO�d��«  b�«u�
 j��U�  p�L��  ô  w�UM�K�«  b??�u??�«
 bL��«  Íc�«  23  WDIM�«  j�  vÒL�L�«
 «c�  ÒÊ«  v�«  Î «dE�  6433  Âu�dL�«  w�
 t�_  tM�  ŸU�b�«  sJL�  ô  s�«Ë  j��«
 ôË  —U���«  Êu�UI�  VO����  ô  ÎUC�√
 WO�UH�U� W�ÒdJL�« ÊUM�� ‚uI� Âd���
 W�bN�« WO�UH�«Ë W�d��« œËb��« rO�d�
 tO�≈  q�u�  UL�  Ác�√  Âb�  s�  ÎöC�
 rO�d�  ‰u�  w�Ëb�«  œUN��ô«Ë  tIH�«

ÆW�d���« œËb��«
 w�UM�K�« b�u�« Èd� Íc�« j��« U�√
 Êu�U�  ÂUJ�√  tOKL�  Íc�«  j��«  t�√
 WO�UH�«  ÂUJ�√  v�«  bM��L�«Ë  —U���«
 j��«  uN�  VL�uO�  tO�u�Ë  W�bN�«
 Á«d�  Íc�«  29  WDIM�«  j�  vÒL�L�«
 w� Áb�R�Ë `O�B�« j��« t�√ b�u�«
 ’UB��ô« ÍË– ¡«d���« rEF� p�–
 ‰bF�« WLJ�� œUN��« l� o�«u�� t�_
 WOC�  w�  c��«  Íc�«  dO�_«  WO�Ëb�«
 Èb�  WN��  WO�UM�K�«  ‰U�K�  WK�UL�
 œËb��«  rO�d�  vK�  —e??�??�«  dO�Q�
 d�UM�  d??�u??�  ◊«d??�??�«Ë  W�d���«
 s�  WK�J�«  w??�  WO�u{u�Ë  W??�œU??�
 …d�e��U� UNH�Ë Ò̀ B� v�� W��UO�«
 UNO�«  dI�H�  d�UM�  w??�Ë  ¨…d�RL�«
 Î «“ËU��  ËbF�«  UNOÒL��  w��«  —u�B�«
 Ë« UNO� …UO� ô w��« åXKO�� …d�e�ò
 w��« d�UMF�« v�« dI�H� w�Ë ¨UNOK�
 ¨UNOK� …UO��«Ë sJ�K� WK�U� UNKF��

Æ…d�e� WH� UN��J� UL�
 q�UM� l??�Ë l??�«u??�« «c??� Òq??� w??�
 wL�d�«  n�uL�«  w�  ŸÒbB��  Âö�ù«
 wG�M� ◊uD��« s� ÒÍ√ ‰u� w�UM�K�«
 ¨t�U�√  vK�  ÷ËUH��«Ë  t�  p�L��«
 V�U��«  s�  œuBIL�«  V�d���«  l�Ë
 »dI� w�uL�« w�dO�_« åwKOz«d�ù«ò
 ÊuJ�  Ê«  ÊËœ   U{ËUHL�«  ·UM���«
 V�U��«  l�  oO�M�  Ë«  ‰UB�«  „UM�
 ¨Êö???�ù«Ë  V�d���«  q��  w�UM�K�«
 sO�K�«  åqOz«d�≈åË  U�dO�√  ÒÊ√  Èd�

 WO�M�_«  VOIM��«   U??�d??�  U??�—c??�√
 v�«  ÊUM��  w�  VOIM��«  Âb�  »u�u�
 W�d���« œËb��« rO�d� vK� l�u� Ê√
 Íc�«  ÊUM��  l{Ë  ‰öG��«  Ê«b�d�
 jGC� ÂU????�_« Ác???� w??� ÷Òd??F??�??�
 WFOD�Ë  ¨sKF�  dO�  w�dO�√  —UB�Ë
 W�zö� r�d� w�OK� —«c�≈Ë b�bN�Ë
 UN�Q�  rNH�  w??�??�«  12  ???�«  ◊Ëd??A??�«
 q�« s� WOK�√ »d� v�« …u�œ W�U�L�
 ÎUI�Ë  ¨UN�ö�  s�  W�ËUIL�«  b�d��
 ULN�«  ¨U�dO�√Ë  åqOz«d�≈ò  t�KD�  UL�
 ÒdL�  w�K�  l??{Ë  ‰öG��«  U???�œ«—√
 WO�—U�  WIzU{  w�  q�L��  ÊUM��  t�
 —UB��«Ë  wK�«b�«  œU�H�«  W�O��
 ÊUM��  l�b�  ö�UJ�  s�cK�«  w�—U��«
 bOFB�« vK� ‚u��� dO� —UON�« v�«
 w�UL��ô«Ë  ÍœU??B??�??�ô«Ë  w�UL�«
 iF��«  —c��  wM�√  —UON�U�  —cM�Ë
 ¨WOK�√ ÎU�d� r�d�� qJA� t�u�Ë s�
  U�  t�U�  u??�  «c??�  Íc??�«  ÊUM��  Ê√
 jGC�U�  Á¡«b???�√Ë  t�uB�  ÍdGÔ�
 t�uI� s� ‰“UM��« vK� tKL�Ë tOK�
 s�«u�«  ÊUM��  ÒÊQ??�  s�d�ü«  s�  ÎUM�
 ÊËbI�F�  ¨t�uHB�  UL�  nOFC�«
 Æ‰“UM��«Ë Âö���ö� Î«e�U�  U� t�«
 Î «—«d�≈ «u�L� rN�√ Â√ WIOI� «c� qN�

ø«uF�«d�� ‰“UM��« Âb� vK� ÎUO�UM��
 w�  ÁbM�  n�u��«  wG�M�  U�  ‰Ë«
 n�u�  u??�  «c??�  ‰«R??�??�«  vK�  Òœd???�«
 œULF�«  WO�UM�K�«  W�—uNL��«  fOz—
 W�—u��b�«  WOF�dL�«  u�  Íc�«  Êu�
 ÷ËUH��«  UN�  ◊uML�«  W�dB��«
 ÎUI�ô  t{dF�  ‚UH�«  v�«  ‰u�u�«Ë
 vK�  ÎU??O??�U??�Ë  ¡«—“u????�«  fK��  vK�
 b�Ë  Æ¡UC��ô«  bM�  »«uM�«  fK��
 …—U�F�  n�uL�«  fOzd�«  dB��«
 ÊUM��  ÒÊQ???�  ÎU??L??z«œ  U??�œÒœd??�  WF�U�
 t�«Ë  ¨d�U�L�«  dO�  ÷ËUH�K�  e�U�
 t�UO�Ë  t{—√  w�  t�uI��  p�L��ò
 h�d�Ë  ¨åUNOK�  t�œUO�Ë  t�«Ëd�Ë
 s�  tMJL�  UL�  ‚U??H??�ô«  “U??�??�≈  vK�
 u�  w��«  WODHM�«  t??�«Ëd??�  —UL���«
 ÎU�öD�«Ë  ÆÊü«  UNO�«  W�U��«  Òf�Q�
 w�U�_«  wF�dL�«  n�uL�«  «c�  s�
 t�Q�  dNE�  Ê√  ÊUM��  vK�  ÒÊ«  Èd??�
 Á ÒËb??�  ÍdG�  UL�  nFC�«  s�  fO�
 Îö�F���  fO�  t�√Ë  ¨‰“UM��«  VKD�
 d??�ü«  q??F??�Ë  t??�u??I??�??�  j�dH�K�
 tOK�Ë  ¨t�b�  bO�«   «–  oO{  ÒqG���
 Â«e��ô«  ÊUM��  W�KB�  s�  ÒÊ«  Èd�

∫wK� UL�
 dO�  U{ËUHL�« WGOB� p�L��« ?
 …—u�UM�«  w�  XIKD�«  w��«  …d�U�L�«
 YO� s??� ÷ËU??H??�??�«  ·U??M??�??�??�«Ë
 ËbF�«  ÊU�  «–≈Ë  ¨t�«–  b�u�U�Ë  n�u�
 tMJL�  ÊUM��  ÒÊS�  p�–  s�  nJM���
 v�«  q�u�K�  d??�ü«  ÕdD�«  WA�UM�
 …b�b�  WOI�«u�  WO{ËUH�  WGO�
 b�√  wKL�  Ê√  ÊËœ  sO�dD�«  …œ«—S??�

ÆUNFC� u� WGO� d�ü« vK�
 WO�u�UI�«   UOF�dL�U�  p�L��«  ?
 œËb??�??�«  œÒb??�??�  U�UC�IL�  w??�??�«
 ‚UDM�« «c� w�Ë Æ‰Ëb�« sO� W�d���«
 —U���«  Êu�UI�  p�L��«  ô«  sJL�  ô
 VL�uO�  tO�u�  WO�UH�U�Ë  1982
 1949  W??�b??N??�«  W??O??�U??H??�«Ë  1923
 ÒdI��L�« w�Ëb�« ¡UCI�«  «œUN��U�Ë

Æ2021 ÂUF�« v��
 ¨q�L�U�  q�UF��«  √b�L�  bÒOI��«  ?
  U�dA�«  XGK�√  åqOz«d�≈ò  ÒÊ√  UL�
 W�b�UF��«  W�öF�«   «–  WO�M�_«
 tO�  VOIM��«  d�–U�L�  ÊUM��  l??�
 Ê«  ÊUM��  vKF�  ¨XKF�  «–≈  UN�œÒb�Ë
 W�KBL� WK�UF�« jHM�«  U�d� mK��
 s� n??�u??�??�« »u??�u??� åq??O??z«d??�≈ò
 Ÿu{u�  WIDML�«  q�U�  w�  qLF�«
 sO�  WF�«u�«  WIDML�«  w??�Ë  Ÿ«e??M??�«
 ÊuJ� Ê« sJL�Ë Æ29 j��«Ë 1  j��«
 ‰UG�_« …—«“Ë s� W�œU� W�U�d� p�–
 WOzUL�«  œ—«u??L??�«  Ë«  WO�—U��«  Ë«
 W�U�d� Ë√  U�dA�« v�« WOzU�dNJ�«Ë
 Ë«  …b��L�«  r�_«  v�«  WO�—U��«  s�

ÆsOOMFL�« Òq� v�« ¡«—“u�« fK�� s�
 w� VOIM��«Ë Y���« WOKL� ‚ö�≈ ?
 UNOK�  Ÿ“UM�L�«  WIDML�«  Ã—U�  ÊUM��
  U�dA�«   U�b�  s�  ¡UMG��ô«Ë

Æ«c� VKDK� VO���� ô w��«
Òw�O�«d��« Y�U� ? ÒwF�U� –U��√*

 ¨f??�√  ¨UMO�U�√  WO�UL�_«  WO�—U��«  …d???�“Ë   œÒb???�
 Ëe�  ‰U??�  w�  å…dOD�  V�«u�ò  ?�  uJ�uL�  UN�«b�bN�
 VO�U�√  j�  ·bN���  b�   U�uI�ò  v�≈  Î…dOA�  ¨UO�«d�Ë√
 œ ÒËe� Íc�« ¨—ôËœ —UOK� 12 t�HKJ� WG�U��« ¨å2 r�d�� œ—u�

Æw�Ëd�« “UG�U� U�Ë—Ë√
  U�uI� W�e� vK� qLF�ò ∫ÊUL�d��« ÂU�√ „u�dO� X�U�Ë
 qLA� UL� …b� V�«u� wDG� sOO�dG�« ¡UHK��« l� ¨W�u�
  d�Ë—  w�UL�_«  œUB��ô«  d�“Ë  d�√  ULO�  ¨å2  r�d��  œ—u�
 vK�  U�uI� ÷d� s� —dC�O� Áœö� œUB��« ÒÊQ� pO�U�

ÆUO�Ë—
 r�U�  Àb��L�«  Êö�≈  bF�  WO�UL�_«  …d�“u�«  Âö�  ¡U�
 ¨o�U�  X�Ë  w�  ¨f�«d�  bO�  WO�dO�_«  WO�—U��«  …—«“Ë
 wCL� s�ò UO�UL�√Ë UO�Ë— sO� —u�cL�« VO�U�_« j� Ê√
 l� qLFM� UM�√ò ÎU�{u� ¨åUO�«d�Ë√ UO�Ë—  e� «–≈ ÎU�b�

Æåp�– ÀËb� Âb� ÊULC� UO�UL�√
 w�UL��ô«  »e�K�  »ËU??M??L??�«  fOzd�«  ‰U??�  ¨Á—Ëb???�
 s�  t�≈  ¨qO��MOK�  ”—ô  w�UL�_«  r�U��«  w�«dIL�b�«
 ÊËb�  U??�Ë—Ë√  w�  b??�_«  q�u�  Âö??�  oOI��  qO���L�«

ÆUO�Ë—
 Ê√  ÊUO�  w??�  i??O??�_«  XO��«  sK�√  ¨p??�–  ÊuC�  w??�
 dNA�« sDM�«Ë —ËeO� f��u� ·ôË√ w�UL�_« —UA��L�«
 ¨Êb�U�  u�  w�dO�_«  fOzd�«  l�   U�œU��  ¡«d�ù  q�IL�«

ÆåUO�«d�Ë√ vK� w�Ëd�« Ê«ËbF�« b� q��ò qLA��

 œ—u??�ò  VO�U�_«  j�  b{   U�uIF�«  W�Q��  vIK�Ë
 W�ËUI�  Î̈U�uM�  VFJ�  d��  —UOK�  55  WF��  ¨å2  r�d�
 WO�Ë—Ë_«  …—UI�«  œUL��«  ¡u{  w�  w�Ë—Ë_«  œU��ô«  q�«œ
 ‰Ëb�« Ác� ÷dF�� YO� ¨dO�� qJA� w�Ëd�« “UG�« vK�
 ¨uJ�u�  b{   U�uIF�«  w�  dO�K�  sDM�«Ë  s�  ◊uGC�
 “UG�«  W�Q��  l�  q�UF��«  vK�  U�—Ëb�  …dO�_«  ÒdB�  ULO�

Æw�Ë—Ë_« s�_« U�UC� s� WKBHM� W�—U�� WOCI�
 w�Ëd�«  s??�_«  fK��  fOz—  VzU�  Òœ—  ¨q�UIL�«  w�
 s�  100  W��M�  b�Q��ò  t�≈  ‰uI�U�  ¨n�bO�b�  Íd�O�œ
 t�√  Î «d��F�  ¨åtKOGA�  r�O�  2  r�d��  œ—u�  “U�  j�  ÒÊ√
 W�U�  „UM�  ¨WO�U��«  W�—uH�«  “UG�«  —UF�√  v�≈  dEM�U�ò

Æåw�Ë—Ë_« V�U�K� W��M�U� p�c� W�œUB��«
 ŸUD�  rOEM��  WO�UL�_«  WO�«—bH�«  W�U�u�«ò  Ê√  d�c�
 WO�¬  W��R�  …—u??B??�  o??�U??�  X??�Ë  w??�   b??L??�  åW??�U??D??�«
 p�– …—d�� ¨å2 r�d�� œ—u�ò “UG�« VO�U�√ j�� hO�d��«
  U�uI� U�—Ëb� sDM�«Ë X{d� ULO� ¨åWO�u�U� W�I�å?�
  U�dA�«  X??�œË  ¨2019  ÂUF�«  d??�«Ë√  ¨ŸËdAL�«  vK�

ÆVO�U�_« j� b� s� —uH�« vK� n�u��U� WL�U�L�«
 …—«“Ë  XMK�√  ¨”U��Ëœ  w�  nCI�«  œb��  l�Ë  vK�Ë
 vK� ¨s�d�¬ 5  Õd�Ë ¨œuM� 5  q�I� WO�«d�Ë_« WOK�«b�«
 WM�b�  w�   «dzUDK�  lMB�  q??�«œ  p??�–Ë  ¨rN�  qO�“  b�
 ”d��«   «u� bzU�  sK�√  ¨d�_«  vK�Ë Æœö��«  ‚d� Ëd�O�œ

Æt�BM� s� t��UI��« ÊôU� ÍôuIO� w�«d�Ë_« wM�u�«

 Î…u�œ  ¨f??�√  ¨w�Oz—  rO�«d�≈  w�«d�ù«  fOzd�«  rK��
 …—bBL�« ‰Ëb�« WL� w� W�—UALK� dD� W�Ëœ dO�√ s� ÎWOL�—
 bL�� ÍdDI�« WO�—U��« d�“Ë t�U�I��« ‰ö� p�–Ë ¨“UGK�

Æw�U� ‰¬ sL�d�« b�� s�
 sO� wLOK�ù« ÊËUF��« WOL�√ v�≈ ¡UIK�« ‰ö� w�Oz— —U�√Ë
 ‰Ëb�« sO� —“P��« …œU�“Ë  U�öF�« sO�L�ò ÒÊ√ Î «b Ò�R� ¨s�bK��«

ÆåWIDML�« w� s�_« oOI�� v�≈ ÍœR� Ê√ t�Q� s� …—U��«
 ÊUL{ w� ·«d�_« …œbF�L�«  UO�ü« WOL�√ò vK� œb�Ë
 Í—ËdC�« s�ò tÒ�√ ÎUHOC� ¨åW�UD�« ‰U�� w� ULO� ô ¨s�_«
 ‰ËbK� W�UD�«  U�UO� w� ÊËUF��«Ë oO�M��« r�œË W�UL�

ÆåW��ML�«
 WO�«d�ù«  WO�—U��«  W�UO��«  W�u�Ë√  ÒÊ√  w�Oz—  d���«Ë
 ÊËUF��«Ë  U�öF�« oOLF�Ë d�uD�ò w� b�b��« bNF�« w�
 Èd�  Ê«dN�ò ÒÊ√  v�≈  ÎU��ô ¨å—«u��«  ‰ËœË  WIDML�«  ‰Ëœ l�
 WOLM��«Ë s�_«Ë Âö��« `�UB� VB� wLOK�ù« ÊËUF��« ÒÊ√

ÆåÊËUF��« «cN� V�d�Ë WIDML�« »uFA�
 w� W�Ëb�«Ë Ê«dN� sO� ÊËUF��« ’d� v�≈ …—U�≈ w�Ë
 »d�√ ¨WO�UI��«Ë W�œUB��ô«Ë WO�UO��«  ôU�L�« nK���
  ôU�L�« W�U� qOFH�å?� Áœö� œ«bF��« s� w�«d�ù« fOzd�«

Æås�bK��« `�UB� wLOK�ù«Ë wzUM��« ÊËUF��« WOLM��

 w�  WO�M�_«  ÈuI�«  œu�Ëò  ÒÊQ�  dO�c��«  w�Oz—  œb�Ë
 ‰Ëb�«  ÒÊ√  È√—Ë  ¨åoKI�«Ë  s�_«  Â«bF�«  s�  b�e�  ¨UO�¬  »d�
 WIDML�«  U�uJ�Ë ‰Ëœ WOB��Ë W�u� Âd��� ôò WO�dG�«
 ÕË— s� wK���« rNOK� ULMO� ¨r�UF�« œUO�√ rNÒ�√ ÊËbI�F�Ë

Æår�_« W�UI�Ë W�uN� ·«d��ô«Ë ¨W�dDG�«
 WOzb�L�«  tH�«u�  vK�  b?? Ò�√  w??�«d??�ù«  VFA�«ò  ∫l??�U??�Ë
 ¨ËbF�«  V�UDL�  ‰U��  r�Ë  ÂbI��«  —U��  w�  …u�Ë  —«dL��U�
 r� ÈuBI�« rN�uG{ Ê√ ÎUOL�— «uMK�√ sOO�dO�_« ÒÊ√ v��

Æå`�M�
 W�“U�ò Áœö� ÒÊ≈ ÍdDI�« WO�—U��« d�“Ë ‰U� ¨t��U� s�
 l�   U�öF�«  Èu���  e�eF��  U�œuN�  WH�UC�  vK�
 WO�UO��«   ôU�L�«  nK���  w�  WO�ö�ù«  W�—uNL��«

ÆåW�œUB��ô«Ë
 l� ÎUC�√ oH�� dD� ÒÊ√ v�≈ ÍdDI�« WO�—U��« d�“Ë —U�√Ë
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5حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

تتحّدى  التي  اليمن،  أح��داث  تطغى  األسبوع  ه��ذا  الجمعة  حديث  في 
المال  م��ع��ادل��ة  على  اإلرادة  ت��ف��ّوق  أس��ط��ورة  وتكتب  ال��زم��ن،  معايير 
والسالح، وتظهر اليد العليا للمقاومة؛ وفي الصباحات يوميّات محور 

تصّدر  رغم  وفلسطين،  وإيران  والعراق  ولبنان  سورية  من  المقاومة 
اليوميات، في شؤون وشجون،  اليمن؛ وفي الحديث مشاركات تشبه 

في الحب والسياسة والحرب.

من الذاكرة 

�س�ؤال دائما ُيطرح ..

هجرة غزالة فاي�سب�ك 

قان�ن قي�سر …لن نرحل

قالت له
كلما اقتربت من قرار هجرك شّدني إليك أن ال مثيل لك بين الرجال. وكلما قررت االقتراب 
أكثر ابعدني أنك تصر على تبريد ما بيننا وال تزال وأنت فريد ليس بما معك فقط بل بما معي 
منك ومن بريق عينيك. فلو لم تكن أنت ولو لم أكن أنا، ماذا تنصحني؟ فقال لها ما دمنا لن 
تبّرد  الزمن  من  مسافة  على  اآلتية  األلم  مساحة  نوّزع  فدعينا  نالنا  ما  أكثر  الحب  من  ننال 
الشعور بقسوتها ونمّرن قلوبنا على أن تبقى معاً بالقدر الذي يرسمه القدر، ألن الحزن قد 
ال  وأنت  االتهام.  تبادل  خصومة  في  سيضعنا  طائش  فعل  وعي  بال  والغضب  غضباً  يصير 
أن  أؤمن  وأنا  أصّح  العكس  بل  صداقة  يصير  ال  عندك  الحب  ألن  صديقين  نكون  أن  تقبلين 
حبنا يخرق المستحيالت وسيحقق معجزة أن يبقى حباً بين صديقين حبيبين يحزن ويفرح 
أحدهما لآلخر ويبوح له ويأوي إليه. فقالت حب عذرّي كما في قصائد الشعر تقصد؟ فقال 
ولَم ال؟ فقالت كنت تسخر من كالمي عندما أقول هذا وتسائلني لماذا الحب بين رجل وامرأة 
إن لم يكن الجسد شريكاً لهما فقال لها ليست القضية مبدأ هنا بل بحث عن حيلة االستمرار 
التعب والشغب.  المستحيل. وها نحن نترّنح بين  والحيلة أصلها من  الذي بات مستحيالً 
فقالت وربما يصيبنا التعب ويتعب الشغب فقال هذا ما كنت أقول إنه فن البحث عن غريزة 
البقاء والحب كيان له روح تتقن البحث بقوة هذه الغريزة ككل الكائنات... فدنت منه وقبلت 

جبينه وابتسمت وقالت أتعرف أنني بدأت أحّبك أيها العذرّي المحتال؟

ناصر قنديل 26--2016-1

هل أنت وحدك...؟!
علماً أنني في رحم أمي لم أكن وحدي، »كنت توأم«

 أحب الحّياة االجتماعية.
أحب ضوضاَء المدينة وعشت فيها أجمل حياتي وأعشق صراخ الباعة وعجقة 
الجميل...  الّريف  هذا  ابنة  وأنا  القرية  أهل  وطبيعة  الّريف  جمال  أحب  السير... 
أحب نهر قريتي يتدفق فيه ماء الحياة... والوادي والجبل أعشق سنديان بالدي... 

أشتاق لضجيج البيت وفوضى األبناء ومتطلباتهم...
وأعشق الهدوء أحياناً ألتصفح ذكرياتهم. وأعيد أحاديثهم

أحب كل هذا التضاد وأعيشه.
ما اخترت أبي وأمي ولم أختر اسمي وال بلدي وال ديني.. لم أختر مدينتي.. لست 

مخّيرة وأبنائي ليسوا لي.. أبناء الحياة..
ولكن.. أحببت أخطائي التي علمتني الصحيح، بعدها

كل  عن  أبتعد  أن  علمتني  ألنها  والصفات.  الطباع  أس��وأ  من  ج��ارًة  أحببت 
صفاتها..

أحببت من انتقدني.. كي أرى نفسي بعينيه وأتفحص نفسي..
أحببت مرضي مرات ومرات. تشكرت ربي وأنا أترّبع عرش الّصحة والعافّية..

منها  أتغذى  التي  اإللهّية  بالذات  المتصلة  ذاتي  حولي  ما  فكل  وحدي  لسُت 
وتصلني بكل العالم المحب.. الوحدة ليس أن تكون وحيداً في مكان وليس أمامك 
أو معك أحد، الوحدة أن تكون بين مجتمع كبير جداً، وترى فيه نفسك وحيداً بعقلك 
وفكرك وإحساسك.. فأنا معكم ومعي كل العالم المحب وأراهم بروحي وأبعث لهم 
محبتي... أحب نفسي بكل ما فيها أبيض وأبيض حتى لو رأيته أسود... تحياتي. 

فروحي متصلة معكم أنتم أعز الناس واألصدقاء واألبناء.
فال تكونوا وحَدكم. ولو كنتم وحِدكم.

أنا لسُت وحدي....
سهيلة الحاج

تتملّكني  الحاضر..  وسهول  األمس  ب��راري  بي��ن  أج��ول  أن��ا...  ش��اردة  غزالة 
أركض  يوماً...  نام  ما  ضمير  في  الس��كين  أغ��رس  ألن  أسعى  العقاب...  دهشة 
من  أخاف  ال  معي..  يركض  ضباباً  األشج��ار  أرى  وقت...  يسعها  ال  المسافة  حيث 
الى  أعلو  الرياح كريشة بيضاء، وأعلو...  تتقاذفني  أمه..  النزوح عن  اختار  غصن 
بزي  أتنّكر  البجع...  مع  كموسم  وأهاجر  البعيد...  في  هناك  يحلق  النسر  حيث 
ألشعر  السهام  تلك  احتاجها  كالطعنات،  قلبي  في  السرب  يتسلل  رمادية...  غيمة 
بوجودي... ليوقفني أحدكم.. أريد أن أهدأ... اريد أن أنام، أن أشعر بالدفء.. أريد 
يغريني  عاد  ما  اكبر...  اح��المي  عادت  ما  النحيل...  جسدي  يغطي  ان  أمي  شال 
الجميلة، جسدي  الفتاة  ت��لك  أغار من  اعد  الدفتر، ولم  المرسوم على  الشاب  جسم 
يؤلمني.. اركض خوفاً من الوجع، اناملي ما عادت تتحسس اوتار آلتي الموسيقية، 
ودفتري السري لم يعد يحتمل اسراري العميقة، أصيب بجرح ك��بير فخاصمني.. 
ايضاً  الس��رية  وكتاباتي  ودفتري  حظي  خانني  الكبير..  بالوفاء  لي  يكن  يعد  ولم 
ولم  اوراق��ها..  قلمي  يساكن  لم  يومها  ومن  فرفضت؛  مزقيني  يوماً  لي  قالت  التي 
فظ��اعات  احتمل  حي  جسد  التاريخ  في  ليس  سطورها،  س��واد  الحبر  يضاجع 

اإلنسان كالورق!!!!

ميساء الحافظ

أو  بالعزاء  سواء  للفيسبوك  المتابعين  بعض  يطلقها  التي  التعليقات  من  كثير 
واحدة  استخدام  يسيء  بجيل  األمل  خيبة  بل  الحزن  تثير  المبهجة  بالمناسبات 
وحاقدة..  قذرة  وأخرى  سخيفة  تعليقات  االجتماعي..  التواصل  وسائل  أهم  من 
األخالقّية…  المنظومة  في  خراباً  هناك  ان  أدركت  وبعدها  أتفاجأ  كنت  البداية  في 
من  تعليقات  إقصائيين..  أشخاص  من  تعليقات  وهمية…  حسابات  من  تعليقات 
الرديئة  اشخاص محدودي المعرفة واألخالق.. ثم تأتي ممارسات بعض المواقع 
عنها  يعّبر  ال  كاذبة  عناوين  واختيار  والتحوير  االجتزاء  سياسة  استعمال  في 
ما  أقل  بتعليقات  وراءها  باالنجرار  الفيسبوك  قطيع  يمثلون  َمن  لينبري  المحتوى 

ُيقال عنها أنها غبية…
األحيان  من  كثير  وف��ي  محبطة..  الفيسبوك  مع  للتعاطي  العامة  ال��ص��ورة 
أمل  فسحة  يعطي  زال  ال  المحترمين  المتابعين  من  الكثير  وجود  ولكن  مستفزة.. 
بانتصار شرفاء الفيسبوك وتأكيد أنه من الضروري أن يتحّول الى وسيلة تواصل 
بزيفهم  الذين  لكل  تباً  واالحترام…  اإليجابي  الحوار  يسودها  ومعرفّية  اجتماعّية 
وكل  الهاوية..  الى  الوسيلة  بهذه  ينحدرون  واألخالقي  المهني  شرفهم  وغياب 

االحترام لمن يتعاطى معها ضمن منظومة قيمّية راقية.

أيمن زيدان 

الياس  األب  الكاهن  من  باتصال  صباحاً  اليوم  فوجئُت 
زحالوي )أبي الروحي(... سألني من أول كلمة آلو:

� ريم أنتي شو كاتبة؟؟؟
لألب  وصل  أكيد  لنفسي:  وقلُت  الرعبة...  من  قلبي  وقع 
زحالوي شي منشور مثير للجدل من منشوراتي المشاغبة...

� ليش أبونا؟؟؟ شو في؟؟؟ والله أنا مظلومة...
إعالمي  موقع  على  مقال  إلك  في  ريم؟؟؟  يا  شو  مظلومة   �
ضجة  أح��دث  وق��د  للفرنسّية  مترجم  كبير  فرنسي  ثقافي 
قانون  على  سورية  امرأة  )رّد  بعنوان  المقال  فرنسا...  في 
سيزر(... ماذا فعلِت يا ريم؟؟؟ لقد أبكيِت الناس... أنا نفسي 

رغم أني قرأته بالفرنسية لم أتمالك نفسي عن البكاء...
الله  بسم   : بجملتك  مقالك  ب��دأت  المترجمة  أن  تصّوري 

وسورية والمقاومة...
وكتبت بالتعريف بِك:

تضع  كلماتها  حديثاً،  مكتشف  كنز  هي  عرنوق  ريم  د.   (
يحتاج  من  كل  مع  أشاركها  فأنا  لذلك  الجروح،  على  بلسماً 

الشفاء.... (
وسألت  قليل،  قبل  وقع  الذي  قلبي  في  ابتسمت  بصراحة 

أبانا:
� يعني مانك زعالن مني؟؟؟؟

� بالعكس يا ريم... فرحان كتير فيكي...
هذا نص منشوري بالعربية بتاريخ 7 حزيران:
كلمتين هيك صغار قبل ما روح على الشغل....

ليس  المغتربين،  للسوريين  موجهتان  الكلمتان  هاتان 
مغتربينا  فبعض  رأسي،  على  القيامة  تقوم  ال  كي  جميعهم 
السوريين أكثر وفاء وإخالصاً من العديد جداً من السوريين 

الفاسدين الخونة...
الذين قرأت  الكلمتان موجهتان فقط للسوريين براً  هاتان 
ال  كونهم  تعالى  لله  وشكرهم  حمدهم  منشورات  البارحة 
يعيشون معنا في سورية، وقد وصل األمر ببعضهم أن قال 

: كل مين بدو يحكي عن الحنين واالشتياق للوطن سأبصق 
في وجهه...

تمام لهون؟؟؟
وهما أيضاً موجهتان للسوريين جوا الذين كتبوا يعبرون 
حال  في  بأنه  ساخرين  بالهجرة،  لديهم  عارمة  رغبة  عن 
فتحت الدول أبوابها لهم سيزدحم مطار دمشق بالهاربين من 

جحيم الغالء والفساد ووو...
لهؤالء فقط، ومليون خط تحت فقط، أوّجه كالمي وأقول:

عدم  على  ربكم  الحامدين  برا  دول  في  السعداء  حبيباتي 
وجودكم معنا في سورية...

الله يهنيكم ويفتح بوجوهكم ويعطيكم ليرضيكم، يعطيكم 
لينسيكم إيانا...

نسونا  أخ��ي...  يا  نسونا  إي��ان��ا....  ينسيكم  أج��ل...  أجل 
واتركونا...

أخي...  يا  مبسوطين  هيك،  مرتاحين  بسورية  هون  نحنا 
والتجار  الحقير  وال���دوالر  والغالء  الفساد  من  متضايقين 
مبسوطين  بس  و...  وو  الحرامّية  والمسؤولين  الوسخين 
العام  والشعور  الفيس  نق  رغم  شيء،  كل  رغم  ومرتاحين، 

بالقهر والدوار بسبب الدوالر...
سورية،  ماء  خارج  نعيش  أن  نستطيع  ال  كالسمك  نحن 

نحن كالشجر نموت إذا انتزعت جذورنا من تراب سورية...
ما  بهالتراب،  بهاألرض،  متعلقين  أخ��ي....  يا  هيك  نحنا 
وخير  الشام  مية  بال  زيتوّنا،  بال  جبالنا،  بال  بحرنا،  بال  فينا 

السويدا، بال صابون حلب وحالوة حمص...
أنا  هاألرض...  ريحة  بال  نعيش  فينا  ما  فينا...  ما  فينا  ما 

شخصياً ممكن موت نظامي إذا بنام 3 أيام برا سورية.....
من  نتحدث  االقتصادي  الوضع  عن  نتحدث  عندما  نحن 
قهرنا، من وجعنا، من غضبنا، ولكننا رغم كل الزفت الذي في 

وضعنا االقتصادي مستعدون أن نأكل التراب وال نرحل...
الذي  المطر  ماء  شربنا   2014 حلب  في  الله  بذات  أقسم 

عنا  قطع  عندما  ال��ش��رف��ات  على  ال��ص��وان��ي  م��ن  جمعناه 
اإلرهابيون ماء فراتنا، ولم نرحل، ولم نترك حلب...

أليس هذا الماء ماء سمائنا السورية؟؟؟ أليس هذا التراب 
تراب أرضنا السورية؟؟؟

يا سيدي أحلى على قلوبنا من العسل...
سورية...  في  لست  أنكم  الله  تحمدوا  عم  تصطفلوا،  أنتو 
تصطفلوا... إذا كان لديكم ذرة احتمال للعودة إلى سورية فقد 

ماتت الذرة... تصطفلوا...

ونحنا كمان نصطفل...
نصطفل في عشقنا ألمنا سورية، سورية أمنا التي ولدتنا 
واليوم  وأطعمتنا،  فمها  من  وشالت  بالسهر  وربتنا  باأللم 
ننفر  هل  نتركها؟؟؟  هل  الزمان....  وأنذال  الزمان  عليها  جار 
منها؟؟؟ هل ينفر اإلنسان من أمه الفقيرة المتعبة؟؟؟ أم يقّبل 
تذمرت  وحدة  لحظة  إذا  يوم  يا  سامحيني  ويقول:  قدميها 

منك؟؟؟!!
عندما كنُت صغيرة كان تعلقي شديداً بالكنيسة والمسيح 

والعذراء، كان إيماني بالله قوياً ومتجذراً داخل روحي...
اليوم الله في عيوني هو سورية، والمسيح هو كل جندي 
سورية  أم  كل  والعذراء  جريح،  وكل  شهيد  كل  الجيش،  في 

أنجبت أبطاالً يحمون وطنهم...
رمق...  آخر  حتى  به  متمسكة  وأنا  اليوم،  إيماني  هو  هذا 
كنُت متمسكة فيه بحلب عندما كان بيني وبين سكين جبهة 
وبين  دمشق  في  به  متمسكة  زلت  وال  واحد،  شارع  النصرة 

ليرتي والدوالر 2000 ضعف...
أنام وأصحو وأنا أقول: بسم الله وسورية والمقاومة...

مثلنا  عاشقين  كنتم  لو  فقط  كنتم،  حيثما  يهنيكم  الله 
لفهمتم كالمنا...

حبة من ترابك بكنوز الدني...

د. ريم عرنوق

2022-1-27 }
صباح القدس للحقيقة يبوح بها األصيل، فيكشف أكاذيب الوكيل والعميل، وَمن لم يصّدق 
فليسمع »إسرائيل«، تكشف لم يثور ويهيج، حكام الخليج، فتقول انها تحتاج قبل االنسحاب 
البالء،  أمام  الغطاء،  مكشوفة  تكون  ال  كي  الترياق،  بعض  الى  والعراق،  سورية  من  األميركي 
فقد صارت الصواريخ الدقيقة، والطائرات المسيرة، أكثر من حقيقة، تجعل امنها مسخرة، وان 
إيالت،  يهدد  عربي،  بصاروخ  ظبي،  أبو  أصاب  فمن  أحوالها،  تغيرت  وقد  بالها،  يشغل  اليمن 
صنعاء،  مخزون  تدمير  بمحاولة  بالقبل،  مراسلتها  يتسبدلوا  أن  وهبل،  الالت  من  فطلبت 
يرتجى  أمل  فال  المفاوضة،  باب  يفتح  لبنان،  في  شيئاً  يفعلوا  وأن  الكيان،  عن  الخطر  لمنع 
عن  البحث  من  بد  وال  والخارج،  الداخل  في  قوة  تزداد  والمقاومة  المعارضة،  على  الرهان  من 
المقاومة  انسحاب  على  لبنان،  بمساومة  الجوالن،  جبهة  من  الخطر  درء  األقل  على  المخارج، 
من هناك، قبل ان يحل الهالك، ووضع المال الخليجي في كفة، وبقاء المقاومة في الجوالن في 
ضفة، بعد العويل والنباح، عن مخاطر دور السالح، وطلبت من األميركي أن يسارع لترسيم 
الثروات، وانها  الجبهات، باستثمار  بتبريد  أمالً  القضية،  البحرية، ويقّدم وساطة في  الحدود 
ال  الحصار،  كسر  بسفن  جاء  من  وان  تجلى،  المقاومة  زمن  وأن  ولى،  قد  التعنت  زمن  ان  تفهم 
يأبه للتهديدات، وقد يفاجئها ذات نهار، أن يبدأ التنقيب، وعندها ستقلب الطاولة، على البعيد 
والقريب، وتسقط قيمة المحاولة، فال الحرب تجدي، وال التهويل بالتحدي، وال تفيد المساومة، 
اذا بادرت المقاومة، ووفقاً لتقرير األمن القومي لتل أبيب، ال حل اال بتفادي االنهيار، باستدراج 
وراه،  »اسرائيل«  تقف  نراه،  ما  فكل  وبالتالي  المريع،  التطور  يتفادى  سريع،  لحل  اسعار، 
والباقي لعبة دمى متحركة، تتولى التهويل والفبركة، فأميركا والخليج في سياسات المنطقة، 
وفي الخطوات التي تبدو متفرقة، تجمعها أولوية أمن »إسرائيل«، وتبحث عن حل بديل، لخطر 
حرب خاسرة، مع شوكة في الخاصرة، لم يعد ممكناً قبعها، وال ردعها، فهل يستطيع الوكيل ما 
يعجز عنه األصيل، كبروا عقولكم، وقولوا للورقة الخليجية، بلّوها واشربوا ماءها، بال خطة 
تدريجّية، وانسوا أسماءها، فالمقاومة بألف خير، تمسك زمام المبادرة، وعلى الغير، ان يتجنب 
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صباح القدس لمعادالت القوة، تردع عن البغي تحت اسم األخوة، فهذا ما يصح في النصائح 
السعودية.  كتبتها  وقد  الكويتية،  الورقة  في  يصح  وما  الزمن،  تجاوزها  وقد  لليمن،  العربية 
وفي الحالتين أوهام، وأضغاث أحالم، فالجواب البسيط الذي يقوله اليمنيون للوزراء العرب، 
تعيشون في الماضي وَمن ضرب ضرب، ومن هرب هرب، فليس لدى اليمن ما يخسره، ولذلك 
ترون ما أجسره، ومن يتباهون بالطائرات، يخشون في سرهم سطوة المسّيرات، فال تصدقوا 
التباهي، وتبحثوا عن التماهي، مع صاحب المال، وتمهلوا في السؤال، من يحتاج أكثر، ومن 
وضعه أخطر، من دّمرت عنده المباني والجسور، وسقطت البيوت عنده على رؤوس ساكنيها، 
أم الدولة التي تقوم على القصور، وتخشى على أبراجها ومبانيها، فتبّصروا وتساءلوا، قبل ان 
تخسروا أو تتفاءلوا، وفي كل حال بياناتكم إطالق هواء في الهواء، ال ينقص وال يزيد، والكالم 
يشتري  ومن  قصب،  من  سيوفه  لمن  ذهب،  من  السكوت  قيل  ولهذا  يفيد،  وال  يضر  ال  الهراء 
صاحب  أمام  بالخفة،  ويتخفى  العفة،  في  يحاضر  أن  يمكنه  ال  التطبيع،  صاحب  مع  ويبيع، 
الوزير، ورقة اإلذعان، وقاموا بالتزوير، للوقائع  الذين حملوا  أما  اليقين، بالتمسك بفلسطين، 
في لبنان، فيحتاجون أوالً لدرس في التاريخ والقانون، فقضية السالح في المعادلة القانونية 
الدولية، ليست كما يتوهمون، في مرتبة األولوية، فبعد حرب تموز الفاشلة، صارت الحاصلة، 
حسم أمر المزارع، أول المراجع، وبعدها يكون الكالم، في تثبيت وقف النار، وهذا موجود في 
اإلعالم، لمن ال يتابع األخبار، فال تعيشوا في الخواء، وال ترددوا الهراء، وبكل األحوال معادلة 
السالح، بسيطة، وعدتم بعاصفة حزم للمقاومة، فانظروا الى الخريطة، وضعوا عليها عالمة، 
وبعد أن تنهوا حربكم في اليمن بنصركم الموهوم، تعالوا عكس الزمن بحزمكم المزعوم، والله 
يا سادة انتم ال تعلمون، أن لبنان أشد مناعة، من أن تهزه إشاعة، وهكذا صار اسم حروبكم، 
وقد فشل أسلوبكم، تستطيعون التمرجل على الحريري، وتراهنون عبر المقاطعة على تسعير 
الفتنة، وحصانكم التغييري، ال يجلب اال اللعنة، وأي لبناني عاقل، يعلم أن ما تريدونه سقفه 
معلوم، إسقاط المعاقل، والهدف معلوم، ترسيم الحدود بما يرضي »اسرائيل«، وصوال لصفقة 

من  وخذوها  المباح،  فالرد  كالم،  كله  وطالما  التهوين،  يقبل  من  العميل،  اال  وليس  التوطين، 
اآلخر، وبال مساخر، عليكم السالم، ال نفاوض على السالح. 
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فقبل  الشعوب،  شأن  من  ترفع  بمعادالت  الحروب،  صناعة  قواعد  لتغيير  القدس  صباح 
أربعين عاماً كانت الحرب تختصر بالطائرة والدبابة، وجاءت المقاومة تفرض قانون حربها، 
وتنتزع العبوة من العالم إعجابه، وتتوج بها المقاومة سطوة حزبها، ثم صنعت المقاومة من 
حرب الصاروخ تحدياً أكبر، وبنت به معادلة الردع المقدسة، فتعطلت الجيوش التي ال تقهر، 
الحادي  القرن  معادلة  الصواريخ  وصارت  المؤسسة،  معادلة  المقاومة  أقدام  على  وسقطت 
والعشرين، بتعدد أنواعها، وانتقلت المعادلة إلى فلسطين، وفرضت توازن الردع في الحرب 
الهيمنة  حروب  تزال  ال  وبينما  اليمن،  فجر  بزغ  الزمن،  من  عقدين  وخالل  أوجاعها،  بتوازن 
المسيرة،  الطائرات  زمن  الحرب  دخلت  المسطرة،  على  والدبابة  بالطائرة  تخاض  والسيطرة، 
وصارت تكتب معادلة جديدة للحقيقة، يكملها تطور الصواريخ الدقيقة، فتنجح المقاومة بقيادة 
ثالثة أجيال من الحرب، بينما تراوح مكانها عبقرّية الغرب، وهذا ما نقصده بأن الحرب أوالً هي 
حرب العقول، وليس مهماً ما تكتب الصحف الصفراء وما تقول، فتاريخ الحرب من أيام السيف 
والرمح، وتطور الخندق والمنجنيق، ومعنى الهجوم مع طلوع الصبح، وَمن يسهر وَمن يفيق، 
الى مرحلة الحرب مع اكتشاف البارود، وكيف سقطت معه دول وعرفت غيرها الصعود، الى 
دخول المدفع والدبابة والطائرة، منذ الحروب العالمية، ونظريات الحرب سائرة، نحو الرهان 
على تطور النوعية والكمية، لكن دون إبداع جديد، او تطّور كبير، وهذا دليل أكيد، على الحاجة 
للتغيير، تصنعه ثورة فكرية، وعقول عبقرية، كما يكتب التاريخ، أن تطور الحروب، هو سنة 
المسيرة، لتحدد  الطائرات  اليوم  العبوة وجاءت الصواريخ، وجاءت  تطور الشعوب، فجاءت 
الجهة التي تملك المقدرة، على ادخال سالح مبتكر قليل الكلفة، يتحرك بخفة، يستثمر التقنيات، 
ويغير المعادالت، ويصعب صّده، وال رده، ليكون سالح الشعوب، في مستقبل الحروب، ومن ال 

يصدق فليسمع النحيب والعويل، من عسكر »إسرائيل«. 
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صباح القدس لرسم معادلة التوازن الرادع، العين بالعين والسن بالسن فال بكاء وال تراجع، 
والبادئ أظلم، عليك أن تعلم، ومن استخف بالفقراء ومقدراتهم، وعاث خراباً بمدنهم وحاراتهم، 
يذوق بعض منتجاته من الذل والرعب، ومعنى الدخول في الحرب، وبحكم الرفقة الناتجة عن 
التطبيع، كان حرياً أن تسأل اإلمارات »إسرائيل« قبل أن تشتري وتبيع، عن الصاروخ البعيد 
والقريب، الذي زرع الرعب في تل أبيب، فاليد التي أنتجت الصواريخ في غزة تحت الحصار يد 
عربية، واليد التي تنتج مثلها في صنعاء أصل العروبة، ومثلما دفعت تل أبيب ثمن مغامراتها 
الحربية، ارتضت قيادة اإلمارات ان تجعل بالدها ألعوبة، وقد كانت أمامها الخيارات لو كانت 
مستقلة، ان تنأى بنفسها عن هذه المقتلة، وأن ال تركب موج التحدي، وهي واثقة من عزم اليمن 
على التصدي، وأن ال تصدق التقارير، التي تأتي من مستشار أو خبير، فتلك معلومات مضللة، 
عن توقف شبكات اإلطالق بسبب الغارات، وفصل اليمن عن الشبكة العالمية، وها هي مرة ثانية 
تتعّرض اإلمارات، مع زيادة الكمية، فقد أتقن اليمن االستعداد والتحضير، وطال الصبر سنوات 
وعنوان  الحرب،  عوائد  عن  الخليج  في  الناس  يجيب  من  فهل  التغيير،  اإلم��ارات  قررت  حتى 
أفق  من  كان  إذا  ما  في  هو  والجواب  عبثية،  الحرب  وهل  للضرب،  تتعرض  ولماذا  القضية، 
لفرض استسالم اليمن، او وقف الزمن، والمعادلة واضحة لأليام القادمة، الكفة الراجحة لقوى 
المقاومة، بين من يخشى ان تصيبه قطرة ماء، ومن ترك وحيداً يغتسل بالدماء، فما الحكمة من 
اختبار بأس الفقراء، وما النتيجة وما الرجاء، وفي المقابل ليس إال يأس األمراء، وماذا سينفع 
المزيد من الخراب والمزيد من  التطبيع عند بعض العرب، اال جلب  اإلسرائيلي وما هي عوائد 
الغضب، فهذه ليست لعبة عّض على األصابع، وقد تقّطعت أصابع اليمن بين اسنانه، وصنع 
بديالً للزمن من زمانه، وما عاد لديه ما يخشاه للخسارة، بخالف َمن بنوا بالزجاج على الملح 
فوق  عمره  على  يلعب  كمن  االستمرار،  قدرة  ستفقد  المقاومة  أن  يتوهم  ومن  اإلمارة،  والرمال 
طاولة القمار، فكل يوم من التصعيد تنزف اإلمارات من مستقبل بنته خالل عقود، تدخلها اليوم 
في أزمة وجود، لكن الطريق ال يزال سالكاً، أن تخرج من الحرب قبل ان تخرج هالكا، وأن تدع 

األميركي واإلسرائيلي يدفعون الثمن، وتجنب المزيد من العرب لبس الكفن.
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صباح القدس لليمن، من صنعاء الى صعدة وعدن، فاالحتالل من خارج الزمن، ومصيره 
الزوال، والوصاية كالعفن، تؤذي لكنها عابرة، والعدوان يزيد المحن، لكنه كوجع الخاصرة، 
اليمن  وحقيقة  سالحه،  يترك  ال  فاليمني  جراحه،  األمر  احتاج  وإن  والتحمل،  بالصبر  يزول 
فيه  يبق  فلم  العبيد،  عطاء  يعطي  ال  اكيد،  وحضور  حضارة  والبعيد،  القريب  التاريخ  عبر 
فليكيدوا  اليقين،  حد  ونصره  للقتال،  مولود  شعبه  المستعمرين،  حمالت  تذله  ولم  احتالل، 
في  يغّير  ال  والمالعب،  والسجون  المقابر  في  صيدهم،  صار  وقد  األطفال،  وليقتلوا  كيدهم، 
توجع،  التي  باليد  يمسكون  واليمنيون  آت،  هو  ما  في  فالعبرة  المتاعب،  زاد  ولو  المعادالت، 
ويالعبون النار بالنار، فما قيمة المصرف بال مودع، وما معنى التجارة بال أسواق، والسياحة 
يأتي  عندما  فكيف  العاصفة،  سعر  احتساب  عليه  بالدوالر،  النفط  يسّعر  وَمن  استقرار،  بال 
اإلعصار، بالصواريخ الراجفة، فقد اقتربت ساعة الحسم الموعود، وترسيم الحدود، وتثبيت 
بمقاطع  يكتب  وال  المسيرة،  الطائرات  حروفه  تكتب  الضجيج،  عن  بعيداً  الخليج،  في  الردع 
وعلى  شاع،  ولو  الكذب  الصدق  يقابل  الدفاع،  وحق  العدوان  يتقابل  وكما  المزورة،  الفيديو 
ومن  يصفعا،  ان  تحفز  كمن  ينتظر،  أن  فعليه  وعا،  او  غفا  ان  كوابيسه  يختبر،  ان  اعتدى  من 
التمني،  عن  بعيداً  النتائج،  تحمل  عليه  المقامرة،  خوض  وقرر  بالمكابرة،  الحساب  أخطأ 
أمام  من  وليتحسب  واأللف،  للمئة  أو  للعشرة  وليعد  التأني،  يتقن  فارسا  يقابل  هائج،  كثور 
وجنب وخلف، فالضربة آتية ال ريب فيها، من حيث يحتسب اوال يحتسب، وللساعة موافيها، 
والعقارب تقترب، وماذا تفيد عندها بيانات اإلدانة، في ساعة النزال، مع حر ال يقبل اإلهانة، 
سوق  الى  اإلع��الم،  تحول  وقد  الساعة،  تدّق  عندما  الكالم،  يبيعون  فكلهم  القتال،  ويدمن 
فيصير  نظر،  وجهة  واألرق��ام،  الحق  وصار  البشاعة،  حروب  السالم،  بدل  وعّمت  لإلشاعة، 
للفقراء  صار  وقد  عاتية،  القادمة  والريح  آتية،  اآلتية  والساعة  صبر،  ولمن  لإلقدام،  النصر 
والصواريخ،  بالمسيرات  دروبهم،  بها  يصيغون  التاريخ،  بها  يكتبون  حروبهم،  والبسطاء 

والزغرودة في كل عرس، قادمون يا قدس.
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صباح القدس لخبر يكشف النفاق، كخبر اتصال بتريوس بسليماني في العراق، محاولة 
أميركية حثيثة، للتواصل مع حزب الله بأي ثمن، والمحاولة حديثة، لم يمر عليها الزمن، فما 
عدا ما بدا وما عاد الحزب سبب البالء، وعلى اللبنانيين عزله ان أرادوا الشفاء، وصار مطلوباً 
الخصومة،  هذه  أساس  على  السياسة  بتنظيم  األضداد،  تنسجم  وكيف  اللقاء،  معه  يتم  ان 
تحت  اللقاء  وطلب  وأع��داء،  للحزب  حلفاء  المسمومة،  الوصفة  هذه  وفق  البالد،  وتقسم 
الطاولة، والطلب لحد الرجاء، وكلما رفض تتجدد المحاولة، وما دام الحزب يخسر شعبيته 
ويتالشى، فهل اللقاء لتعرضوا عليه ان يخضع لكم ويتماشى، وان كان األمر كذلك، فالرفض 
يجب ان يعني ان الحزب هالك، فلم تكرار الطلب، وليس هناك اشتباك عسكري، فلو كان خالل 
حرب حلب، لقلنا لتأمين ممر إنساني بري، ولَم تعذبون انفسكم بالسعي للقاء، وتحالفاتكم 
الغبية، وفقاً لكالمكم محسومة باألسماء، أن تفوز باألغلبية، وعندها تشكلون حكومة، بهوية 
وما  بقرار،  شيء  كل  وينتهي  منجزة،  خطة  لتنفيذ  واألجهزة،  الجيش  وتحركون  محسومة، 
أنها  تعلمون  أنكم  أم  اإليراني،  االحتالل  مناهضة  جماعة  يقول  كما  الفرار،  اال  الحزب  على 
مجرد أماني، وحصرم رأيته في حلب، وهذا سبب إصراركم على الطلب، فأنتم تكذبون ألنكم 
تعلمون، أن الحزب هو الثابت القوي والقادر، وأنه محور المعادلة القادمة، ولديكم الدراسات 
الرئاسة،  حول  معارض،  موقع  من  التفاوض،  وتريدون  الصادمة،  بالوقائع  والمحاضر، 
الطوائف،  ومعادلة  النظام  صيغة  حول  الوعود،  وتطلقون  الحدود،  وترسيم  والسياسة، 
االعتراف  لصالح  اإلجراءات،  تغيير  لضمان  اإلغراءات،  وتعرضون  الطائف،  ميزان  وتعديل 
المفاوضات  ان  تقولون  باألمس  وكنتم  القادم،  المشهد  ترتيب  في  حاسم،  كالعب  بالمقاومة 
بكم  فاذ  للمساومة،  معروض  المقاومة،  رأس  وفيه  التسووي،  المشهد  ستنتج  النووي،  على 
في  وأفرطوا  التطبيع،  في  تورطوا  بعدما  ويبيع،  يشتري  لمن  جماعاتكم،  رؤوس  تعرضون 
الحزب  رفض  بأن  تعترفون  ال  فلم  منافق،  بيد  يمسك  منافق  بيادق،  مجرد  وصاروا  التتبيع، 
للطلب إهانة كبيرة، لدولتكم الكبيرة، وسببه ببساطة شديدة، ليس معلومة جديدة، بل ألن 

الحزب يصنفكم عدواً كما تعلمون، والحزب ال يكذب كما تكذبون.

�سباحات
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اف��ت��ت��ح رس��م��ي��اً م��رك��ز دراس����ات أرض 
في  األميركية  الجامعة  برعاية  فلسطين 
بيروت )AUB( وذلك في »قاعة بطحيش« 
ف��ي م��ب��ن��ى »وي��س��ت ه����ول« داخ����ل ح��رم 

الجامعة.
المركز  أن  بيان،  في  الجامعة  وأوضحت 
المؤرخ  لصاحبه  ممتداً  أرشيفياً  »إرثا  يضّم 
سلمان أبو ستة وجمعية أرض فلسطين في 

لندن«. 
على  المركز  »يع��مل  البيان:  واض��اف 
مجاالت  في  األرش��يفية   مح��توياته  تفعيل 
المختصة  البحثية  ك���ال���دراس���ات  ع���دة 
وال��م��م��ارس��ات وال��ن��ش��اط��ات األك��ادي��م��ي��ة 
المتعددة، إضافة إلى جعلها متاحة للعامة 
في  األم��ي��رك��ي��ة  الجامعة  ح��رم  داخ���ل  ف��ي 

بيروت«.
أرض  دراس���ات  مركز  تأسيس  ويعتبر 
الجامعة  ال��ت��زام  من  هاماً  ج��زءاً  فلسطين 
حماية  في  المستمر  بيروت  في  األميركية 
الفلسطيني  بالتاريخ  يتعلق  ما  كل  ونشر 
وح���ق ال���ع���ودة. وت��ك��م��ن رس��ال��ة ال��م��رك��ز 
على  والمحافظة  التوثيق  في  األساسية 
تاريخ أرض فلسطين والذاكرة والممارسات 
إلى  باإلضافة  الفلسطينية،  االجتماعية 
والمنشورات  وال��دراس��ات  األبحاث  إنتاج 
المتخصصة في هذه المجاالت إما من خالل 
أو  الشأن  بهذا  ُتعنى  دراسة  مناهج  ابتكار 
تستقطب  إبداعية  مساحة  خلق  طريق  عن 
واألك��ادي��م��ي��ي��ن  وال��ب��اح��ث��ي��ن  المختصين 
كافة  من  الفلسطينية  للقضية  المخلصين 

أنحاء العالم«.
هويدا  الدكتورة  المركز  مديرة  وألقت 
برنامج  بداية  في  ترحيبية  كلمة  الحارثي 
الجامعة  لرئيس  كلمة  تلتها  االف��ت��ت��اح. 
الدكتور فضلو خوري ومحاضرة متخصصة 

ومؤسسها  فلسطين  أرض  جمعية  لرئيس 
الفعالية،  لتختتم  ستة  أبو  سلمان  الدكتور 
للتطوير  الرئيس  لنائب  بكلمة  بعد  ما  في 

وإنماء األعمال الدكتور عماد بعلبكي.
»محمود  ق��اع��ة  ذل���ك،  ب��ع��د  واف��ت��ت��ح��ت 

أبوابها  ه��ول«  »ويست  مبنى  في  ملحس« 
مختارة  أرشيفية  مجموعة  لعرض  للعامة 
فلسطين،  أرض  دراسات  مركز  مقتنيات  من 
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المدير اإلداري 
نبيل بونكد

الأمير والخادم والّناأي بالنف�س
{ يكتبها الياس عشي 

يوماً بعد آخر يتأكد لي أن المسألة السورية برّمتها، 
ما كان لها أن تسقط في تجربة الخيارات، لوال سياسة 
مشاعر  من  بقي  ما  على  قضت  التي  بالنفس  النأي 
الالانتماء  وفلسفة  الموقف  رمــاديــة  ولــوال  قومية، 
وطنياً  تكون  أن  في  باالعتزاز  الشعور  دّمرتا  اللتان 

مخلصاً، ومواطناً شريفاً.
باختصار: في القضايا المصيرية ال يمكنك أن تقف 
التفّرج، كما فعل خادم  في أعلى الشجرة مكتفيا في 

األمير؛ وفي التفاصيل:
له، وبينما  للصيد مع خــادم  األمــراء خرج  أحد  »أّن 
صعد  طريقهما.  يعترض  بنمر  إذ  الــغــابــة،  فــي  هما 
أًما  هناك.  ولبث  شجرة  رأس  إلى  الحال  في  الخادم 
األمير فالقى النمر بشجاعة وقتله، فيما كان خادمه 
جبان،  يا  األمير:  له  فقال  يحدث.  ما  بمراقبة  يكتفي 
الــخــادم: رأيــت أســـداً يصارع  إنــي سأقتلك. فــأجــاب 
نمراً، ومن واجبات الكالب أن تقف على الحياد. فرثى 

لحاله األمير وعفا عنه«.

الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات »البناء«

هل تحمل زيارة وزير الخارجية الكويتي بالذات في طياتها معاني في الظالل، يتعّين علينا 
إشعال الضوء عليها حتى يتسّنى استجالء ما خفي من الرسائل غير المباشرة، المتوارية في 
منطقة الظّل، كأن نستشعر عملية تموضع جديدة للكويت بعد وفاة أميرها الطيب، وتولي ثلّة 
جديدة من القيادات أبرزها ولي العهد الذي تربطه عالقات وطيدة مزاجية شعبوية مع ولي 
عهد آل سعود، محمد بن سلمان، وكأن يذكرنا هذا االختيار بالدولة الوحيدة في الخليج وربما 
في العالم، والتي قامت بطرد نصف مليون فلسطيني إثر تأييد ياسر عرفات لصدام حسين 
فلسطيني  مليون  للنصف  فيه  جمل  وال  ناقة  ال  عرفات  عليه  أقدم  أمر  للكويت،  احتالله  إّبان 
الحر  لهيب  في  قّيمة  خدمات  يؤّدون  وأجيال،  أجيال  منذ  الكويت  في  يعيشون  كانوا  الذين 
وطوز الصحراء، ويتحّملون الكثير من ظلم ذوي القربى وممارساتهم العنصرية بصمت وبال 

حتى كلمة معاتبة، وبالرغم من ذلك ُيطردون بال رحمة نتيجة لموقف سياسي تعلم الجهات 
الحاكمة آنذاك والتي اتخذت قرار الطرد بأنه ليس موقفهم.

لعّل السماء تنسج قصة للعبرة، مفادها أّن المكر ال يحيق إال بأهله، واّن الحدث يتجه نحو 
القرن  في  تدفق  الذي  النفط  ذلك  بينما  إذ  والتأّمل،  عندها  التوقف  تستدعي  مفارقة  تسجيل 
نفس  وفي  استعمال،  أسوأ  استعمل  ان  بعد  النضوب  في  آخذ  هو  القرن  منطقة  عند  الفائت 
الوقت، نفط آخر سيبدأ في التدفق في منطقة أولئك الذين ظلموا، أو لنقل إنها إحدى سخريات 

األقدار التي يطيب لها أن تسخر أحياناً.

سميح التايه

هل تحمل زيارة وزير الخارجية الكويتي بالذات في طياتها معاني في الظالل، يتعي

الزيارةدبو�س

صدرت عن دار البيان العربي رواية »طريق 
حيث  زراق��ط،  المجيد  عبد  للدكتور  الشمس« 
تلت  تاريخية  آونة  الى  العودة  الكاتب  اختار 
هزيمة ال�67 ليخط أحداث روايته الواقعة بين 
قرية لبنانية جنوبية حدودية وبيروت؛ وهي 
الحقبة التي نشطت فيها المقاومة الفلسطينية 
ذلك  راف��ق  الحدودية،  المنطقة  في  عسكرياً 
المواطنين  ت��رك  ال��ذي  القاهرة  اتفاق  توقيع 
احتدام  وق��ت  في  مصيرهم،  ال��ى  المهمَّشين 
الصراع الحاد بين اليمين واليسار اللبنانيين، 

وتدّخل العدو عسكرياً واستخبارياً.
كمال  ع��اش  حينها،  ال��ح��ال  واق��ع  ظ��ل  ف��ي 
ومنى شخصيتا الرواية ومحورها باختالفهما 
الحب  تجربة  خ��وض  قرارهما  ك��ان  الطائفّي 
الشخصّي  مشروعهما  لتحقيق  قدماً  والمضي 

والوطني في طريق يسّميانها طريق الشمس، 
طريق الحياة.

بناء  أن  إل��ى  ال��ب��داي��ة  ف��ي  الكاتب  وي��ن��ّوه 
الرواية متخّيل ولو أنه يصدر عن مرجع واقعّي 
ويغايره في الوقت نفسه ليعادله ويكشفه من 
وقائع  بين  تشابه  أي  فإن  لذا  روائ��ّي،  منظور 
وشخصّياتها  ال��رواي��ة  ف��ي  ال��روائ��ّي  ال��واق��ع 
من  هو  وشخصياته  الحقيقّي  الواقع  ووقائع 

قبيل الصدق الروائّي.
يذكر أن الرواية من الحجم الوسط وتقع في 
واختار   .  2022 االولى  بطبعتها  صفحة   271
احفاده  إلى  االه��داء  يكون  ان  زراق��ط  الدكتور 
ويحيى،  وف��راس  وشمس  وره��ف  »ياسمين 
قل  وإن  الحق  طريق  يستوحشوا  اال  راجيا 

سالكوها...

»طريق ال�صم�س« 

جديد الدكتور عبد المجيد زراقط

افتتاح مركز درا�صات اأر�س فل�صطين في الجامعة الأميركّية في بيروت
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ا�صتمرار فعالّيات معر�س الكتاب في م�صر

والنا�صر ال�صورّي تحّدى المعّوقات لتقديم 

ر�صالته الثقافّية والعلمّية
استطاعت  سورية  في  النشر  صناعة  أن  حافظ  هيثم  السوريين  الناشرين  اتحاد  رئيس  أكد 
المعوقات  كل  السوري  الناشر  تحّدى  كما  الماضية  السنوات  خالل  التحديات  كل  مواجهة 
رسالته  تقديم  في  واالستمرار  األزم��ات  تلك  تجاوز  واستطاع  أمامه  وضعت  التي  والعراقيل 

والعلمية. الثقافية 
اتحاد  رئيس  مع  العرب  الناشرين  اتحاد  إدارة  مجلس  بين  جمع  لقاء  خالل  حافظ  وقال 
ال�  دورته  في  للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  هامش  على  القاسمي  بدور  الدوليين  الناشريين 
الرغم  التي لحقت بالصناعة عالمياً على  التطورات  النشر في سورية تواكب  صناعة  »إن   :53
من كل المخاطر التي تتعرض لها، مشدداً على ضرورة التكاتف الدولي والعربي من أجل مواكبة 

التطورات والتصدي للمخاطر التي تبرز في مقدمتها القرصنة االلكترونية«.
وأشار حافظ إلى األهمية التي يجسدها قبول عضوية سورية في االتحاد الدولي للناشرين 
مهنية  من  يملكونه  لما  السوريين  للناشرين  داعماً  االتحاد  هذا  يكون  بأن  مطالباً  العام،  هذا 

كبيرة في مجال صناعة النشر.
ال�  من  تستمر  والتي   53 ال�  دورته  في  للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  فعاليات  وتتواصل 
المقبل وتشارك فيه أكثر من 70 داراً للنشر من  شباط  من  السابع  وحتى  الثاني  كانون  من   26

سورية.
ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع بإجمالي 5 قاعات للعرض تضّم 879 جناحاً 
عربية  دولة   50 من  وتوكيالً  نشر  دار   1063 إلى  الرسمية  والجهات  الناشرين  عدد  ويصل 

298 ناشراً عربياً. وأجنبية وتصل المشاركة العربية إلى 
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