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عظيمة  قيمة  هي  اإلنسانية  الحقيقة 
عن  تعبير  ه��ي  اإلن��س��ان،  نفس  ف��ي 

إنسانيته السامية العظمى.
سعاده

قوامها،  لمعادلة  الكتبة  من  الكاز  مرتزقة  ويزّمر  يطبّل   -
كيف  المقاومة  محور  ف��ي  تنضوي  التي  ال���دول  ال��ى  ان��ظ��روا 
في  تعيش  كيف  والسعودية  اإلم���ارات  ال��ى  وان��ظ��روا  تعاني، 
الدول  الى  وانظروا  إي��ران  الى  انظروا  يقولون  ثم  البحبوحة، 
بين  واالجتماعية  االقتصادية  والفوارق  مقابلها،  األوروبية 
الدنيا،  أم  أميركا  أن  هؤالء  يريدها  التي  والخالصة  المثالين، 
الضفة  على  تقف  فلكها  ف��ي  تسير  التي  العربية  ال���دول  وأن 
بين  بالمقارنة  يتصل  عندما  أيضاً  كذلك  األم��ر  وأن  الرابحة، 
ومن  األميركية  السياسات  يتحدى  من  العربية،  غير  النماذج 

يسير في ركابها.
الخداع  من  ون��وع  مزيفة  كلها  المقارنات  ه��ذه  إن  القول   -
البصري، ليس انحيازاً سياسياً أو عناداً أيديولوجياً، بل دعوة 
لوضع شروط موضوعية لسالمة المقارنات، والمقارنة قاعدة 
علمية الستنتاج الخيارات األصلح ولذلك يجب تشجيعها، لكن 
فكما  صحيحة،  بنتائج  لتأتي  علمية  قواعد  أيضاً  للمقارنات 
ُيقال في علم الرياضيات، َمن يريد جمع حبتي بطاطا وثالث 
النوع،  الختالف  حسابية  نتيجة  ال��ى  يصل  لن  تفاح،  حبات 
وحدة  عليها  تنطبق  ن��م��اذج  تحتاج  الموضوعية  والمقارنة 
وقطر  واإلم���ارات  السعودية  مقارنة  يمكن  ال  ولذلك  ال��ن��وع، 
بسورية مثالً، سواء بعدد السكان أو بحجم الناتج اإلجمالي 
المقارنة بين  بدأنا بمشروع  النفطية، واذا  الثروات  أو بحجم 
نموذجين متقاربين بالحجم والمقدرات، مختلفين بالخيارات، 
والمقصود من استجاب للضغوط األميركية والعربية لتغيير 
تقوده  ال���ذي  ال��ن��م��وذج  ع��ب��اءة  تحت  واالن���ض���واء  السياسات 
واشنطن ومن قرر بالمقابل المضي بالتحدي، فسنجد أمامنا 
مقابل سورية السودان. والبلدان من دول األحجام الوسطى 
الف   100 )بين  انتاج نفطي متواضع  العربية مع  ال��دول  بين 
برميل و500 ألف برميل يومياً(، وناتج إجمالي متوسط )بين 
20 و100 مليار دوالر(، والقيادة السودانية ممثلة بالرئيس 
عمر البشير كانت قريبة من خيار المقاومة وارتضت االنقالب 
نحو المحور المقابل تفادياً لألسوأ، فماذا كانت النتيجة مقارنة 

بسورية التي رفضت؟
- ذهب السودان الى اليمن محارباً تحت القيادة السعودية، 
سياساته  ووضع  االحتالل،  كيان  مع  بالتطبيع  السير  وقرر 
اإلقليمية والخارجية في السلة األميركية، حتى قالت الصحف 
األميركية إن قرار اإلفراج عن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك 
من قبل رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، 

تم بوساطة إسرائيلية، فماذا كانت الحصيلة؟
- اذا كان السؤال عن النتيجة المصلحية للنظام، فبالنسبة 
للنظام السياسي نفسه كانت النتيجة أن الرئيس الذي نفذ ما 
وحزبه،  حكمه  أرك��ان  ومعه  السجن  في  اليوم  هو  منه  طلب 
مخاطر  البلد  بتجنيب  المتعلقة  النتيجة  عن  السؤال  كان  واذا 
السودان  يشهده  فما  والتفكك،  والتمزق  والحروب  الفوضى 
منذ سنوات يقول بالعكس، بل تقول الوقائع إن ال أفق مرئياً 
األمني  واس��ت��ق��راره  الترابية،  ووح��دت��ه  ال��س��ودان،  لمستقبل 
المعيشي  للواقع  بالنسبة  ال��س��ؤال  ك��ان  إذا  أم��ا  والسياسي. 
النقد  صندوق  تقرير  قاله  ما  فيكفي  السودانيين،  للمواطنين 
الدولي عن تقييم انهيار الوضع االجتماعي في الدول العربية 
استقرارها  ف��ي  وال��م��ه��ددة  األزم���ات  وط��أة  تحت  تعيش  التي 
السياسي واألمني، فقال »إن السودان يأتي في المرتبة األولى 
ضمن الدول العربية األكثر ارتفاعاً في أسعار االستهالك يليه 
)التتمة ص4( كل من اليمن وليبيا«.  

 لماذا ال تقارنوا بكل

من ال�صودان وال�صين وم�صر؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

عودة التفاوؤل الى م�صار فيينا... والت�صعيد الى العالقات الرو�صّية االأميركّية 

انتفا�سة النقب توّحد فل�سطين... ووا�سنطن للتوازي في التر�سيم واال�ستجرار 

م�سرف لبنان ي�ستبدل الليرات التي يطبعها بدوالرات النا�س عبر الم�سارف
كتب المحّرر السياسّي 

مع بلوغ التوتر حول أوكرانيا مداه، اعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف 
أن موسكو قد اتخذت الترتيبات الالزمة للتعامل مع كل االحتماالت، بما في ذلك فرضية 
موسكو  يدفع  لن  الروسية  الحشود  عن  الحديث  وأن  الناتو،  حلف  الى  أوكرانيا  ضم 
للتراجع فهذه ترتيبات وقائية بوجود حشود مناوئة على حدود روسيا، وجاء الكالم 
أوكرانيا  مع  بالوقوف  التعهد  عن  بلينكن  أنتوني  الخارجية  وزي��ر  بلسان  األميركي 
بمواجهة روسيا، والتهديد بعواقب وخيمة ألي اجتياح روسي ألوكرانيا ليخفض سقف 
التوقعات األوكرانية فلم يتضمن حديث بلينكن أي تلميح أو إيحاء لما كان ينتظره حكام 
أوكرانيا، سواء لجهة تداعيات عسكرية الندالع مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، 
أو لجهة ضّم أوكرانيا الى حلف الناتو واالكتفاء بتكرار ثنائيّة العقوبات وتقديم السالح 

والتدريبات ألوكرانيا.
التصريحات  الى مسار فيينا بعد يومين من  التفاؤل  عاد  الدولي أيضاً  المشهد  في 
األوروبيون  قاله  بما  سواء  إيجابية،  مناخات  عن  تتحدث  التقارير  فعادت  المتشائمة، 
والروس عن تقدم حثيث في المسار التفاوضي، وسبل العودة الى الخطوات العملية الى 
االتفاق والتزاماته، خصوصاً لجهة رفع العقوبات وعودة ايران الى التزاماتها، أو بما 
قاله وزير الخارجية اإليرانية حسين أمير عبد اللهيان، عن رسائل أميركية إيجابية تنتظر 

طهران ترجمتها باألفعال.
في المنطقة تصّدرت فلسطين المشهد مع تحول المواجهات في النقب الى انتفاضة 
لليوم  المواجهات  تواصلت  بعدما  »اإلسرائيلي«،  اإلع��الم  تغطيات  في  ورد  لما  وفقا 

الرابع، فيما يخرج شباب وصبايا النقب لمواجهة قوات االحتالل منعاً لمصادرة المزيد 
من األراضي ودفاعاً عن ممتلكاتهم ومشاعات بلداتهم، التي يسعى االحتالل الى وضع 
اليد عليها وفتح الباب لالستيطان فيها، وتصاعدت حمالت التضامن مع انتفاضة النقب 
داخل األراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية. وقالت مصادر قيادية في حركة أبناء 
البلد التي تمثل أبرز القوى الوطنية ألبناء المناطق المحتلة عام 48 إن فعاليات التضامن 

ستشهد توسعاً وتطويراً نوعياً في األيام المقبلة.
لبنانياً، يشهد النصف الثاني من الشهر حراكاً أميركياً تجاه لبنان يتجّسد بتحريك 
مسار التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية الذي يقوده المبعوث األميركي الخاص 
عاموس هنتشتكتين الذي يصل خالل األسبوع المقبل الى بيروت، بينما يفترض ان 
يشهد األسبوع المقبل أيضاً التحضيرات النهائية للبدء باستجرار الكهرباء من األردن 
والغاز من مصر عبر سورية بعدما تبلغ الفريقان المصري واألردني القرار األميركي 
المفروضة على سورية بموجب قانون  األميركية  العقوبات  باستثناء االستجرار من 
قيصر، كما تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السفيرة األميركية دوروتي شيا، 
نسخة من القرار الصادر عن وزارة الخزانة األميركية بهذا الخصوص، وتقول مصادر 
حكومية إن السفيرة األميركية نقلت لميقاتي سعي واشنطن لتحقيق تقّدم في مساري 
الترسيم واالستجرار تمهيداً لنجاح التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بينما 
تعتقد مصادر سياسية تتابع الموقف األميركي ان واشنطن تعيش هاجس تبريد الوضع 
مع المقاومة خشية خطوات تشبه سفن كسر الحصار في الملف النفطّي ولذلك تسارع 
)التتمة ص4( انتفاضة النقب توحد فلسطينلرسم خطوط التبريد.  

رو�صيا: حذار اللعب في حديقتها الكازاخّية

 

اأو ا�صتفزازها في دوحتها االأوكرانّية!

 في ذكرى ميالده الـ 104

عبد النا�صر والدوائر الثالث

 د. عدنان منصور �

 مجدي المعصراوّي �

أنحاء  في  عنف  موجات  تندلع  أن  الصدفة  من  ليس   
يوم  الجديد  ال��ع��ام  مطلع  م��ع  كازاخستان،  م��ن  ع��دي��دة 
الجديدة نور  عاصمتها  في  سيما  ال  الثاني،  كانون   2
سلطان، وعاصمتها السابقة استانة، بذريعة رفع الدعم 
ارتفاع  على  ذلك  وتأثير  للسيارات،  المسال  الغاز  عن 

أسعار السلع المختلفة، واألوضاع المعيشية الصعبة.
اّن  رغ��م  تتوقف،  ال  ان  لها  أري��َد  اضطرابات  موجة   
المواطنين  م��ط��ال��ب  اس��ت��وع��ب��ت  الحكومية  ال��س��ل��ط��ات 

وعادت عن قراراتها في هذا الشأن.
كازاخستان  تشهد  لم  العنيفة  األح���داث  اّن  الالفت 
االتحاد  ع��ن   1991 ع���ام  اس��ت��ق��الل��ه��ا  م��ن��ذ  ل��ه��ا  م��ث��ي��الً 
السوفياتي. لكن لماذا اآلن، وفي هذا الظرف الحساس 
بين  العالية  والنبرة  الخالفات،  فيه حدة  الذي تتصاعد 
حول  المتحدة،  الواليات  رأسه  وعلى  والغرب  روسيا 
مستقبل أوكرانيا، ووحدة أراضيها، ونهجها السياسي 
دولة  في  المتوقع  غير  التوقيت  ه��ذا  ول��م��اذا  واألم��ن��ي! 
الحيوي  والمجال  لروسيا،  الخلفية  الحديقة  تشكل 
حيث  الوسطى،  آسيا  في  لها  واالستراتيجي  واألمني 
يوجد فيها منذ أكثر من ستين عاماً أكبر قاعدة روسية 
موقع  في  االصطناعية  واألق��م��ار  الصواريخ  إلط��الق 

»بايكمور«.
)التتمة ص4(

لم يكن جمال عبد الناصر الذي نحتفل في مصر وعلى 
مستوى األمة العربية ومع أحرار العالم بالذكرى الرابعة 
للعرب،  وقائد  لمصر،  رئيس  مجرد  لميالده  المائة  بعد 
وملهم لحركات التحرر في العالم كله فقط، بل كان أيضاً 
صاحب رؤية ونهج لو التزمنا بها جميعاً لما وصلت حال 
أمتنا إلى ما هي عليه اليوم من فساد وإفساد، من تخاذل 

وتواطؤ، من هوان ومهانة.
لقد ُكتبت المجلدات في هذا القائد الكبير، وستُكتب فيه، 
ال سيّما أنه باٍق في وجدان شعبه وضمير أمته، وذاكرة 
القليل  ولكن  رحيله،  على  عاماً   52 م��رور  رغم  األح��رار 
رّكز على الرؤى االستراتيجيّة التي حملها ناصر، والتي 
يوليو/  ل��ث��ورة  األول���ى  األي���ام  منذ  عنده  واض��ح��ة  كانت 
الفلوجة  في  محاصراً  كان  حين  قبلها  بل   ،1952 تموز 
العدو  مواجهة  بين  العالقة  عمق  أدرك  حين  الفلسطينية 
في  واالستغالل  واالحتكار  الفساد  ومحاربة  الغاصب 

الداخل.
أطلقها  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  االستراتيجية  ال���رؤى  تلك  م��ن   
 ،1953 عام  الثورة  فلسفة  كتابه  في  الناصر  عبد  جمال 
ان  الثورة  لمصر  ينبغي  التي  الثالث  ال��دوائ��ر  فكرة  هي 
اإلسالمية  والدائرة  العربية  الدائرة  وهي  فيها،  تتحّرك 

والدائرة األفريقية.
)التتمة ص4(

تواصل قوات االحتالل الصهيوني اعتداءاتها 
من  المحتلة،  الضفة  في  الفلسطينيين  بحق 
عشرات  واعتقال  اليومية  االقتحامات  خالل 
ألماكن  واقتيادهم  عليهم  واالع��ت��داء  الشبان 

مجهولة للتحقيق.
ففي بلدة زيتا شمال طولكرم، اعتقلت قوات 
االحتالل فجر أمس، خمسة شبان فلسطينيين، 
بينهم أسير محرر، عقب اقتحام البلدة ومداهمة 

منازلهم.
قلقيلية  مدينة  شرق  ق��دوم  كفر  قرية  وفي 
شبان   4 أصيب  المحتلة،  الغربية  بالضفة 
بحاالت  وال��ع��ش��رات  المعدني  ب��ال��رص��اص 
قمع  خ��الل  للدموع،  المسيل  بالغاز  اختناق 

قوات العدو للمسيرة األسبوعية.
وال تزال ردود الفعل الغاضبة تتفاعل حيال 
المحتل،  النقب  أهالي  تجاه  العدو  ممارسات 
أراضي  في  المثلث  منطقة  أهالي  ش��ارك  وقد 
الفحم  أم  مدينة  في  احتجاجية  بوقفة   48 ال� 
الفلسطينية المحتلة، نّددت بممارسات سلطات 
عموماً  النقب  أهالي  بحق  اإلسرائيلي  العدو 

وأهالي قرية األطرش على وجه الخصوص.
هي  النقب  قضية  »أن  المشاركون  وأك��د 
قضية كل فلسطيني يواجه سياسات االحتالل 
هذه  في  وحيداً  ليس  النقب  وب��أن  واالق��ت��الع، 

المعركة الوجودية التي يقف بمواجهتها«.
فعاليات  سلسلة  ضمن  الوقفة  هذه  وتأتي 
األراضي  في  العربية  والبلدات  القرى  تنظمها 
أهالي  لمساندة   ،48 عام  المحتلة  الفلسطينية 
الهجمة  أم��ام  جانبهم  ال��ى  وال��وق��وف  النقب 
الشرسة التي يشنها العدو اإلسرائيلي ضدهم.

وفي سياق متصل، شارك عشرات المقدسيين 
والمتضامنين في وقفة في واد الربابة في بلدة 

ألعمال  رفضاً  األقصى،  المسجد  جنوب  سلوان 
سلطات  بها  تقوم  التي  واالستيالء  التهويد 

العدو في المنطقة.
أعلن  ب���األس���رى،  المتعلق  ال��ش��أن  وف���ي 
مستشفى »أساف هروفيه« الصهيوني إصابة 
بفيروس  هواش  أبو  هشام  الفلسطيني  األسير 

كورونا، ونقله إلى قسم عالج مرضى كورونا.
المستشفى  إدارة  هواش  أبو  عائلة  واتهمت 
بالتقصير في تقديم العناية المخصصة له، وال 
سيما بعد إضرابه عن الطعام الذي استمر 141 
إنهاء  بعد  المستشفى  إلى  نقله  وج��رى  يوماً 

إضرابه قبل نحو 12 يوماً.
جنين  فعاليات  طالبت  أخ���رى،  جهة  م��ن 
جثامينهم  المحتجزة  الشهداء  وذوو  ومخيمها 

الجمعة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية 
والضغط  بالتدخل  العالم  وأحرار  واإلنسانية 
األسير  عن  لإلفراج  »االسرائيلي«  العدو  على 
الذي يعاني من وضع صحّي  أبو حميد  ناصر 
الشهداء  جثامين  وبتسليم  وخطير،  م��ت��رٍد 

المحتجزة لدى االحتالل.
جاء ذلك خالل وقفة دعم وإسناد لألسير أبو 
حميد والحركة األسيرة، في خيمة االعتصام في 
مدينة  وسط  يونس  كريم  األسرى  عميد  ميدان 
الفوري  »باإلفراج  المشاركون  وطالب  جنين. 
المرضى  األسرى  وكافة  حميد  أبو  األسير  عن 
الذين يعانون من سياسة اإلهمال الطبي داخل 

سجون االحتالل«.

قال األمين العام ل�«الناتو« ينس ستولتنبرغ، إن الحلف لن يتنازل عن 
حق توسيع صفوفه، ونشر قواته في الشرق.

دولة  »لكل  أن  على  مشدداً  روسيا،  مع  الحوار  أهمية  ستولتنبرغ  وأّكد 
الحق في اختيار طريقها وقراراتها« باالنضمام إلى »الناتو«، الفتاً إلى قبول 
عضوية كل من أوكرانيا وجورجيا »بصورة مبدئية« في الحلف، من دون 

تحديد موعد زمني لذلك.
عن  مدافعاً  الحلفاء«،  جميع  حماية  في  »الحق  على  ستولتنبرغ  وشّدد 

نشر القوات في شرق أوروبا.
ما  في  روسيا  نيات  بشأن  لدينا  يقين  يوجد  »ال  ستولتنبرغ:  وأضاف 
محذراً  )الروسية(«،  للقوات  كبيراً  تركيزاً  نرى  لكننا  بأوكرانيا،  يتعلق 

موسكو من دفع ثمن »باهظ« إذا غزت أوكرانيا.
في المقابل، جّدد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف رفض موسكو 
توّسع »الناتو«، ونشر معدات عسكرية هجومية تابعة للحلف على مقربة 
إلى جانب رفضها تدخل عسكريين من »الناتو« بالنزاع  من حدود بالده، 
»الخطوط  ل�  تجاوزاً  يعدان  األمرين  كال  أن  معتبراً  دونباس،  في  الدائر 

الحمر«.
قد تكون  فإنه  الناتو،  أوكرانيا خارج  لو بقيت  وأوضح الفروف: »حتى 
هناك اتفاقيات ثنائية محتملة مع األميركيين والبريطانيين والدول الغربية 
األخرى التي تقيم منشآت وقواعد عسكرية على ضفاف بحر آزوف«، شارحاً 
أن »هذا أيضاً غير مقبول بالنسبة لنا، ألن نشر أسلحة هجومية على أراضي 

جيراننا مثل أوكرانيا، يشكل تهديداً لروسيا، هو خط أحمر آخر«.
بالتوازي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه ونظيرته 
موضحاً  المقبلة،  األيام  خالل  أوكرانيا  سيزوران  بيربوك  أنالينا  األلمانية 

أنهما »سيزوران خط التماس في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا ويعقدان 
محادثات في كييف«.

وصّرح الوزير الفرنسي عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية االتحاد 
يوم  أوكرانيا  إلى  لها  زيارة  بأول  ستقوم  بيربوك  »السيدة  أن  األوروب��ي، 
اإلثنين المقبل حيث سنلتقي هناك«، مؤكداً أن »فرنسا وألمانيا ستواصالن 
من جهتهما جهودهما لتطبيق اتفاقات مينسك«، فيما تحدث المشاركون في 
اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي لصالح استمرار الحوار مع روسيا، 

وتحذيرها من »عواقب واسعة النطاق« في حال العدوان على أوكرانيا.

االحتالل يعتقل �ُسّبانًا بعد مداهمة منازلهم في ال�سفة 

ووقفة احتجاجّية في اأّم الفحم لم�ساندة اأهالي النقب 

�ستولتنبرغ يتم�ّسك بتو�سعة »الناتو«

الفروف: هذه هي خطوطنا الحمر
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 …—UH��«  s�  W�dJ��  W�«uD�  t��dN�  Òr�  sO�  v�«  U�œuN�  WO�dO�_«
 nO�u�  …d�c�  œu�Ë  r�—  ¨U�dO�√  v�«  U�bF�  s�Ë  ’d��  v�«  WO�dO�_«
 WO�UM�K�«  W�Ëb�«  …œUO�  WJN�M�  t��dN�  X�UD��«  UO�  ÒÊ√  ô≈  ¨tI��

ÆsO�«uI�« Òq� jzU��« ÷dF� W�—U{Ë
 q�U�  —«e�Ë  Âd��  W�H�   uD�«Ë  U�dO�√  w�  Í—u�U�  qOLF�«  w�u�
 …d��  ‰ö�  rNK��Ë  rN��cF�Ë  sOO�UM�K�«  »U�A�«  ‰UI��«  w�  åŸb??�√ò
 l� n�u�� r� W�UH��« a�—U� sJ� ÆÊUM�� »uM�� åwKOz«d�ù«ò ‰ö��ô«
 ÎU�N� s�uK� W�UO��« f�dJ� vK� —«d�≈ „UM� ÊU� q� —«e��«  «c�  u�

 Æa�—U��« d�Ëe�Ë ozUI��« VK� ‰ö� s�
  d�Ë— Í—u�U� qOLF�« ÂUO��« —«e� WKzU� w�U�� s� —œU� ÊUO� w�Ë
 W�uJ��«  Òb{  WOzUC�  Èu�œ  XF�—  Í—u�U�  WKzU�  ÒÊ≈  ‰U�  ¨sOA�u�
 s�  ¨Ê«dN�Ë  sOO�«d�≈  sO�ËR��  WLN��  ¨WO�«—bO�  WLJ��  ÂU�√  WO�«d�ù«
  ULEML�« WLzU� w� WHMBL�« åtK�« »e�ò WLEM� ÊUM�� w� UNKO�Ë ‰ö�
 UN�√Ë  ¨w�UM�K�«  w�UO��«  “UN��«  vK�  dDO��  UN�Q�  ¨WO�U�—ù«  WO�M�_«
 ÂU�  w�  Í—u�U�  V�cF�Ë  “U���U�  WO�UM�K�«   «d�U�L�«  d�√  nK�  nI�

Æ2019
 …d�_« sOJL� sJLL�« s� sJ� r� ¨W�œUF�« ·ËdE�« Òq� w�ò t�≈ ÎUHOC�
 sJL�  ôË  W�œUO�  W�UB��  l�L��  UN�_  ªWO�UM�K�«  W�uJ��«  …U{UI�  s�
 w{UI�  Ê√  sJL�  sJ�  ìWO�dO�_«  r�U�L�«  w�  UNOK�  ÎUO�]b�  UN�OL��
 Êu�U�  w�  ¡UM���«  X��  Ã—bM�  UN�DA�√  ÒÊ_  ªÊ«d??�≈  W�uJ�  …d??�_«
 ÈËU�œ  l�d�  sOO�dO�_«  sOM�«uLK�  `L��  Íc??�«  ¨…b��L�«   U�ôu�«
 WO�«— ‰Ëœ® UN�√ vK� …b��L�«  U�ôu�« UNHMB� w��« WLE�_« Òb{ WO�b�

Æ©»U�—û�
 ÂUF�«  s�_«  XLN�«  bI�  Í—u�U�  d�U�  qOLF�«  WM�«  ªÍ—u�U�  U�Ë“  U�«

 WOC�  vK�  ¡uC�«  rNDOK��  V���  p??�–Ë  ¨UN�KzU�  b�bN��  w�UM�K�«
 XIK�  qOLF�«  UNO�√  …U�Ë  cM�  t�«  v�«  …dOA�  ÆÂö�ù«  qzU�Ë  w�  U�b�«Ë
 WK ÒL�� ULN� ÷ÒdF� s�cK�« rKE�«Ë V�cF��« s� Y�b��« V���  «b�bN�
 v�Ë_« …uD��« w� °WO�UM�K�« W�uJ��«Ë rO�«d�≈ ”U�� ¡«uK� WO�ËR�L�«
 s� W�uJ��« ·bN��� w��« w�dO�_« »U�—ù« W�«b� ¨W�«bF�« oOI�� u��
 WKzU� w�U�� ÊUO� —U�√ U� o�Ë »U�—û� WO�«— W�uJ�� UNHOMB� ‰ö�
 WKzU� b�d� W�Ëb�« w� WOM�√ …eN�√ ·«bN��« v�« W�U{≈ Í—u�U� qOLF�«
 Î «bONL� qJA� p�– ÒÊS�  w�U��U�Ë ÆW�U�Ë ÒqJ�  UN�L�U�� Í—u�U� qOLF�«
 ·œUN�« w�dO�_« jD�L�« sL{ W�Ëb�« n�u��Ë WOM�_« …eN�_« »dC�
 d��Ë  oOI���«  ¡UM�√  Í—u�U�  qOLF�«  V�cF�  WLN��  ÊUM��  —UON�«  v�«
 ÂUO��«  w�  sOKI�FL�«  lK{√  o��  Íc??�«  —«e��«  p�–  Í—bB�«  tBH�
 vK�  åwKOz«d�ù«ò  ËbF�«  b�U�Ë  nD�Ë  ÁbO�  Èd�_«  s�  b�bF�«  q��Ë
 qLF� WOM�√ …eN�√Ë U�d�Q� W�Ëœ WL�U�� t�KzU� b�d� ÂuO�« ¨sOO�UM�K�«
 ”U��  ¡«uK�«  rN��bI�  w�  ¡U�d�  ‰U�—Ë  ¨ÊUM��  w�  s�_«  W�UL�  vK�
 ¡UO��√ sA�u� w�dO�_« UNO�U��Ë Í—u�U� qOLF�« WKzU� ÒÊQ�Ë ÆrO�«d�«
 w� o��« rN�Ë ”bI� »U�� w�dO�_« Êu�UI�« ÒÊQ� ÊuME� rN�« W�—œ v�≈

ÆrN�L�U��Ë ¡U�dA�« nOMB�
 rNF�  nI�  s�  Òq??�Ë  U??�Ë“  t�M�«Ë  Í—u�U�  qOLF�«  WKzU�  „—b??�  r�
 d�U�  qOLF�«  WM�«  U�Ë“  √dI�  r�  ÆÂbFÔ�Ë  q�IÔ�  t�F�Ë  tM�u�  szU��«  ÒÊQ�
 …¡«d�  ô≈  sI��  ô  UN�_  ¨sO�ËUIL�«Ë  ¡U�dA�«  Êu�U�  w�  —u�IL�«  Í—u�U�
 ÒÂ«  w�  U�dO�√  ÒÊ«  …U�_«  Êu�U�  w�  √dI�  r�  ÆœU�F��ù«Ë  W�UO��«  W�b��√
 a�—U�   U�H�  w�  U�Ë“  √dI�  r�  ÆoKD�  Òd�  åqOz«d�≈ò  ÒÊ«Ë  ¨»U??�—ù«
 s� r� sO�ËUIL�«Ë ¡U�dA�« ÒÊ« Èd�_« s� ÁU�U�{ ¡U�b� »u�JL�« UNO�√

ÆÆÆÊuL Ó�U�Ô� ôË ÚÊuLÔJ�Ó�Ë ÚÊuL �U�Ô�

!...AÉaô°ûdG ¿ƒªcÉëj ¿ƒ«HÉgQEGh AÓªY

Thirteenth year /Saturday / 15  January 2022
 2022 w�U��« Êu�U�   15 Ø X���« Ø …dA� W��U��« WM��«

 WO�UMB�«  ‚U???�_«  s Ò���ò  ÊUOJ�u�  Ã—u??�  W�UMB�«  d??�“Ë  b??�√
 w��« dO�«b��«Ë …—«“u�« qL� l� ÊUM�� w� ÎU��—b� WO�U��ù«Ë W�œUB��ô«Ë
 WO�UMB�«  U��RL�« Â«e�≈Ë WB Ò�dL�« dO� l�UBL�« ‰UH�≈ WN�� U�c���
 w�UM�K�«  Z�ML�«  q�R�  w��«  …œu��«  dO�UF�Ë   UH�«u�  o�Ë  qLF�U�

ÆåÃ—U��«Ë q�«b�« w� W��UMLK�
 w�  f�√  tzUI�  bF�  ¨Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  s�  qI�Ë  
 tFO�A�ò  ‚«dF�«  v�≈  …dO�_«  t�—U�“  ZzU��  vK�  t�ö�≈Ë  «b�F�  dB�
 …œUF��«Ë UN��b��Ë W�UMB�« ‚ö�≈ …œU�ù WD��« Ác� w� wCL�« vK�

 ¨åwF�d�« œUB��ô« s� Îö�b� Á—Ëœ w�U��ù« œUB��ô«
 „UM� X�U�ò t�√ v�≈ ÎU��ô ¨åÊUM�� s� l�UB� …d�� ôò Ê√ vK� œÒb�Ë

Æåw{UL�« ÂUF�« w� ÊUM�� w� …b�b� WO�UM�  «—UL���«
 ÊUM�K�  sOO�«dF�«  oKF�  Èb�  vK�  fOzd�«  W�U��  XFK�√ò  ‰U??�Ë  
 …b�U�  UMF{ËË  ÆW�œU���Ë  W�d�A�  r�«u�  w�Ë  ÊËUF�K�  r�œ«bF��«Ë
 UMF� «u{d�Ë ¨WOK�UJ��« WOK�u���«  U�UMB�« UN�U�√ ÊËUF�K� ‚öD�«
 V�U�K� …b�b�  ôU�� w� WO��—b��«  «d���« ÂÒbI� Ê√Ë ¨ «d���« ‰œU��
 WMMJL�«Ë nO�—_«Ë wLKF�«  d�uD��«Ë ÀU��_«Ë …—«œùU� oKF�� w�«dF�«
 …œUI�«  v�≈  XKI�Ë  Æ ôU�L�«  s�  U�dO�Ë  o�u���«Ë  nOKG��«Ë  W��F��«Ë
 sOO�UM�K�«  ÊUM��«Ë  Ád�bI�Ë  ÁdJ�Ë  fOzd�«  W�U��   UO��  sOO�«dF�«

ÆåÊUM�� V�U� v�≈ ÎU�F�Ë Î…œUO� ‚«dF�« ·u�u�
 ôË ¨‚u��« w� —UF�_« XÒKH� s� Òb�K� W�UMB�« …—«“Ë t� ÂuI� U ÒL�Ë 
 ¨œUB��ô«  …—«“Ë  —Ëœ  u�  «c�ò  ‰U�  ¨lMB�«  WOK��  œ«uLK�  W��M�U�  ULO�
 wH� ÆlzUC��« sO� nK��� w��« WHKJ�« l�«Ë vK� ¡w{√ Ê_ vF�√ p�c�
 w�dL��«  —ôËb�«  Ÿu{u�  s�  Y�b��«  Â«b���«  r��  ¨ U�Ë_«  s�  dO��
 U�  —U??�≈  w�  „—UL��«  s�  …UHF�  W�UMBK�  WO�Ë_«  œ«uL�«  ULO�  ¨ÁdO�Ë
 ‰Ëb�«Ë  WO�Ë—Ë_«  W�«dA�«Ë  w�Ë—Ë_«  œU��ô«  l�   UO�UH�ô«  tOK�  X ÒB�

ÆåWO�dF�«
 W�Uzd�«  ÒdI�  w�  ÍÒd�  tO��  »«uM�«  fK��  fOz—  ÊUOJ�u�  —«“  UL�
 WKB��  ÎU�ËR�Ë   «b���L�«  d�¬  tF�  Y��Ë  ¨WOM��«  sO�  w�  WO�U��«

Æ‚«dF�« t�—U�“ ZzU��Ë w�UMB�« ŸUDI�U�

 ZzU��Ë ¡«u�√ w� ÍÒd� fOzd�« l{Ë t�√ ÊUOJ�u� sK�√ ¨¡UIK�« bF�  
 v�≈  ÎU��d�  UN�  Âu�Q�  w��«  W�I�dL�«  …—U�e�«Ëò  ‚«dFK�  …dO�ô«  t�—U�“
 UL� Æs�bK��« W�KBL� w� w��« WO�U��ù« ¡«u�_« w� t�F{Ë UL� ‚«dF�«

 ‚«dF�«Ë  ÊUM��  sO�  UNFO�u�  r�  w��«  r�UH��«  …d�c�  ÊuLC�  w�  UM���
 W�KBL�  w�U��«  u�  U�  qJ�  r�«œ  u�  ÎULz«œ  ÍÒd�  fOzd�«  W�Ëœ  t�œUF�Ë

ÆåÊUM��

:¥Gô©dG ¬JQÉjR AGƒLCG »a … qôHh ¿ƒY ™°Vh ¿É«µ°TƒH

á«LÉàfE’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉæ°üdG ¥ÉaBÓd »éjQóJ ø q°ùëJ

©«dN�Ë w�ô«œ®  f�√ «b�F� w� ÊUOJ�u� v�≈ Î UFL��� Êu�

 ¨w�«d� qBO� VzUM�« åW�«dJ�« —UO�ò fOz— È√—
 WL�U��«  W�uEML�«  WOL��  ÎUOIDM�  bF�  r�ò  t�√
 W�uEM�  X���√  ÂuO�«  wN�  ¨WDK��«  W�uEML�
 qzU�u�«  qJ�  `�UJ�  W�uEML�«  Ác??�Ë  —UON�ô«
  U���JL�«  vK�  ÿUH�K�Ë  UN�H�  ÃU��≈  …œU??�ù
 …—«œ≈  s�  WM�  sO�ö�  Èb??�  vK�  UN�II�  w��«

Æå—UON�ô«
 WIDM�  w�  w�F�  ¡UI�  ‰ö�  ¨w�«d�  —U??�√Ë  
 »UD��«  w�  W??�“√  œu??�Ëò  v�≈  ¨fK�«dD�  WÒ�I�«
 v�� rN� ¨—UON�ô« W�uEML� w�U���ô«Ë w�UO��«
 s�ËUMF�U� sOO�UM�K�« ŸUM�≈ s� ÊËe�U� WE�K�«
  U�UHD�«  VO�d��  UN�u�dD�  w��«  WOKOKC��«
 ‚UI���ô«  —u��  rNOK�  qÒN��  WOHzU�Ë  WO��c�
 s�ËUMF�«  ÊS�  p�c�Ë  ¨—«d??{_«  Òq�Q�  w�U���ô«
 w�U���ô«Ë  w�UO��«  s�bNAL�«  w�  W�ËdDL�«
 dÒ�F� ôË l�«u�« s� WKBHM�Ë WKF�H� s�ËUM� w�
 q�U��� q� rN�U�UF�Ë sOO�UM�K�« ÂuL� fJF� ôË
 s� d��√ b Ò�u� ÂuO�« u� VFA�« «c� Ê√ W�U�Ë qJ�
 …—u�U�Ë gOF�«  WLI�  t�b Ò�Ë bI�  ¨vC� Âu� Í√
 ŸUDI�«Ë  “UG�«  …—Ë—U�  dF�Ë  ¡UHA��ô«Ë  ¡«Ëb�«
 WF�UM�« dOOG��U� WOIOI��« t���— r�_«Ë ¡U�dNJ�«

ÆåW�uEML�« Ác� qJ� t�I� Ê«bI�Ë t�Q� s�
  U�U���«  w�  WK�IL�«   U�U���ô«ò  Ê√  b�√Ë  
 «–≈  «c??�  ¨ÊUM��  a�—U�  w�  W�dOB�Ë  WOKBH�
 r�  rN�_  ¨ U�U���ô«  Ác??�  ¡«d�U�  UM�  «u�L�
  U�U���ô«  ZzU��  Ê√  WE�K�«  v��  «uMLC�
 U�dOOD�  vK�  ÊË—œU??�  r�Ë  ¨rN��UB�  ÊuJ��
 WO�Ëœ  U�uG{ „UM� Ê√ qO� ULN� ¨…Òb� qzU�u�

Æå U�U���ô« Ác� ¡«d�ù
 lO�U�_«  ‰ö�  ÊuO�UM�K�«  bNA�ò  Ê√  lÒ�u�Ë  
 åW�—uHB�ò  U�U���ô« b�u� »d��« ULK�Ë WK�IL�«
 lzUEH�«Ë  VzU�F�«Ë  `zUCH�«  s�  W�u���  dO�
 ÒqJ�«Ë ¨ ÒqJ�« `CHO� ÒqJ�U� ¨W�œU��L�«  U�UN�ô«Ë
 ÂU�√ UMOK�Ë ¨—u��L�« nAJO� ÒqJ�«Ë ¨ ÒqJ�« rN�O�
 o�«Ë U�√Ë ¨UM�uI�Ë UM�uK� w�H��� Ê√ bNAL�« «c�

 qO�U{_« s� —Òd���  √b� ”UM�« ‰uI�Ë »uK� ÊQ�
 ¨WM� 30 Èb� vK� UNI�u�� Èd� w��« V�–U�_«Ë
 …bO�u�«  WKOCH�«  w�  WIOI��«  Ác�  ÊuJ�  UL�—Ë

ÆåtAOF� Íc�« —UON�ö�
 WOL�Ë Î«œu????�Ë Âu??O??�« «Ëb??�??� s??�ò l??�U??�Ë 
  «uM��«  ‰ö�  r�u�U�  UL�  ¨”UMK�  UN�uFO��
 l�—UAL�«Ë  ¡UL�ùU�  W�–UJ�«  œu�u�«  WO{UL�«
  UHKL�«  «Ëb�� s� UL� ¨nzU�u�«Ë  «—UL���ô«Ë
 r�«u� w� UN�u�ÒËd� w��« ÎUC�√ W�–UJ�«Ë W�«Òc��«

Æå U�U���ô«
 sO�u�uL�«  WOC�   UHKL�«  Ác�  “d�√ò  ·U{√  
 q�_«  vK�  Ë√  ÂUF�«  uHF�U�  œu�u�«Ë  sOO�ö�ù«
 W�œUF�«  UL�U�L�« ¡«d�≈Ë ¡UCI�« qL� l�d���
 w��«  ¡U�dNJ�«  WOC�  ÎUC�√  UNM�Ë  ¨WF�d��«Ë
 œ—«u� X�eM��« w��«Ë dBF�« W�OC� v�≈ X�Òu��
 u�Ë bNAL�« v�≈ bzUF�« nKL�« ÎUC�√ UNM�Ë ¨W�Ëb�«
  UL�«d� tKO�UH� w� wH�� Íc�«  U�UHM�« nK�

Æå U�d��«Ë —bN�«Ë œU�H�« s�
 w��«  W�b��«ò  s??�  Ád�c��  w??�«d??�  œÒb???�Ë  
 rN�≈  sOO�UM�K�  ‰uI�«  d��  ÂuO�«  U�d�dL�  Íd��
 —UO�  Ë√  UO�UL�«  —UO�  ¨ULN�  Y�U�  ô  s�—UO�  ÂU�√
 s��Ë Y�U� —UO� „UM� q� ‰uI� s��Ë ¨UOAOKOL�«
 Âœ«Ë_«  —UO� ¨Y�U��«  —UO��«  r��√Ë Y�U��«  —UO��«

ÆåUOAOKOL�« Ã—U� s�Ë UO�UL�« Ã—U� s�
  U�«dBK�  W�ËdDL�«  s�ËUMF�«  q�ò  r��Ë  
 WKF�H� s�ËUM� w� sOO�UM�K�« sO�  U�U�I�ô«Ë
 VFAK�  WOIOI��«   U�u�Ë_«Ë  ÂuLN�«  fJF�  ô
 YO�  WK�IL�«  ÂU??�_«  t�����  U�  «c??�Ë  w�UM�K�«
 ÎöN�  ÊuJ�  s�Ë  rN�U�u�Ë√  ÊuO�UM�K�«  ÷dHO�
 WOLOK�≈   U�«d�  v�≈  år�d�d��ò  Ê√  b�√  vK�
 s��  ¨w��c�Ë  wHzU�  d�UM�  v??�≈  Ë√  W??O??�ËœË
 WN�«uL�«Ë  b�b�  w�Ë  ÂU??�√Ë  b�b�  bNA�  ÂU�√
 qJ� UN{u�� Ê√ o���� UN��«d� r�— WK�IL�«
 vK� s�u�« «c� …—bI�Ë VFA�« «c� w�u� ÊUL�≈

Æå÷uNM�«

á∏Ñ≤ªdG á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G :»eGôc
¿ÉæÑd ïjQÉJ »a ájô«°üeh á«∏°üØe 

W�I�« w� w�FA�« ¡UIK�« ‰ö� w�«d�

 VO��  W�uJ��«  fOz—  q�I��«
 …b��L�«   U??�ôu??�«  …dOH�  w�UIO�
 UO�  w??�Ë—Ëœ  ÊUM��  Èb�  WO�dO�_«

ÆWO�uJ��« U�«d��« w�
 XKI�  bI�ò  UO�  X�U�  ¨¡UIK�«  bF�  
 w�UIO�  VO��  ¡«—“u???�«  fOz—  v??�≈
 W�«e��« …—«“Ë s� ÎUOD� ÎUOL�— ÎU�U��
 iF�  vK�  t�ö�  X�U�√  WO�dO�_«
  UDK��«  Èb�  X�U�  w��«  f�«uN�«
  UO�UH�U�  oKF��  U�  w�  WO�UM�K�«
  b??�U??�  w??�??�«  WOLOK�ù«  W??�U??D??�«
 w�  WO�dO�_«  …b��L�«   U??�ôu??�«
 ÊUM��  sO�  UNFO�A�Ë  UNKON��

ÆådB�Ë Êœ—_«Ë
 ÒÍ√ „U??M??� Êu??J??� s???�ò X??�U??{√ 
  U??�u??I??F??�« Êu???�U???� s???� ·ËU???�???�
 Òr�  w��«  W�U�d�«  Ác??�Ë  ¨WO�dO�_«
 ÎU�b�Ë ÂU�_« v�≈ ÎUL�“ qÒ�L� UNLOK��
 q�«u�  Íc???�«  X??�u??�«  w??�  ÎUO�Oz—

 d��√  W�U�  oOI���  ÂbI�  “«d�≈  tO�
 w�  …b�U�LK�  W??�U??E??�Ë  W??�«b??�??�«

 w�UF�  w��«  W�UD�«  W??�“√  W��UF�
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3الوطن / �سيا�سة
وفيات كورونا ترتفع والإ�صابات 6811 

الأبي�ض: الحماية تبقى باللقاح

انخفا�ض اأ�سعار المحروقات 

واأ�سحاب المحطات يرف�سون اإ�سدار جدولين في اليوم

انتخاب مجل�ض جديد لنقابة الم�سّورين ال�سحافيين

اأبي ن�سر �سكر لمولوي عمله

لإ�سدار مرا�سيم محافظة ك�سروان ـ جبيل

حّرك �ضميرك... فال حياد عن الحق!

{ د. روال جميل حطيط*
على  القوّي  فيه  ويسيطر  النفسّية،  النوازع  تحكمه  عالم  في  اليوم  اإلنسان  يعيش 
عن  يغّرد  عالم  التقّدم،  على  ودليالً  مبّررة  والهيمنة  المادة  لغة  غدت  عالم  الضعيف، 
الحرّية، والسلم، واألمان، وينادي بحقوق اإلنسان، ويعّد الديمقراطّية مرجعاً رصيناً؛ 
ما يوقع اإلنسان في حيرة نتيجة ما يمارسه من سلوكّيات، وتصّرفات، في المجتمعات 
فيترجمها  الـشريرة،  أو  الخّيرة،  وأصالته  وسجّيته،  بطبيعته  ارتباطها  ومدى  اليوم، 

جدالً، وحواراً مع النفس ومع الغير حول الواقع المعاش.
وطمع،  وظلـم،  وفـساد،  وجـرائم،  ودمــار،  قتل،  من  البسيطة  وجه  على  يحدث  فما 
تتناولها الفضائّيات، ووسائل االتصال األخرى، تجعل اإلنسان في دوامة فكر، وقلق مما 
يـسمع، ويشاهد، ويحس، فنجده ينسجم مع كّل خير، ويكتئب من كّل شر، ويتشاءم من 

كّل مكروه.
ومنذ بدء وعي اإلنسان بالنضوج أخذ يدرك أّن بداخله شيئين أو طبيعتين، أحياناً 
أن  يريد  ال  الداخل  من  ولكّنه  يمقتها،  طبيعة  تكون  وأحياناً  يحّبها  هو  طبيعة  تكون 
األمرين  لتقّبل  فطرّياً  استعداداً  طّياتها  في  تحمل  البشرّية  النفس  فطبيعة  يخالفها؛ 
»الخير والشّر«، وهي قابلة للتوجيه والتنمية نحو أّي منهما، فهما ليسا متأّصلين فيها، 
بل إّنها تميل لهذا أو ذاك بالتوجيه والتربية، وبتأثير من البيئة التي يعيش فيها الفرد 

وهذا هو دور األخالق وتحريك الضمير مع االستعداد الفطرّي.
ولقد مّثل موضوع الطبيعة اإلنسانّية، أّي األصل الذي خلق عليه اإلنسان خيراً كان 
أم شّراً، أو عالقة اإلنسان بالخير والشّر، مسألة مركزّية وفلسفّية شغلت البشر على مّر 
والفالسفة  المختلفة  الديانات  عند  وعولجت  كثيرة،  إشـكالّيات  إلى  وأفضت  العصور 
ولطالما  واتجاهاتهم،  لمعتقـداتهم  وفقـاً  وتباينها  آرائهـم  لتداخل  وذلك  والمفّكرين، 
ُقّصت قصص كثيرة في بالد مختلفة حول العالم تحكي عن بداية معرفة اإلنسان الخيَر 

والشرَّ.
ونجد أّن الخير والشّر هما سبب كّل شيء يدور من أفعال في هذا العالم؛ ألّن أّي فعل 
بشرّي له دافع إّما خير وإّما شّر، ومن فعل لفعل يوجد الكثير من األفعال اليومّية التي 
يتصارع فيها الخير والشّر، وأحياناً يكون األذى وحتى الموت، ثمرة هذا الصراع، وفي 
عصرنا الحاضر ثّمة دول وأنظمة تمثل رأس الباطل والشّر في هذا العالم، فهي لم تتوّقف 

عن ارتكاب الفظائع منذ تأسيسها حتى الساعة.
ولو أخذنا ما تقوم به اإلدارة األميركّية وربيبتها وأذنابها في منطقتنا يمكننا تسجيل 
كّم هائل من الجرائم واالنتهاكات التي ارتكبت في عشرات السنوات األخيرة التي مّرت 
لفلسطين،  الصهاينة  احتالل  منذ  سّيما  ال  ترتكب،  تزال  وال  المنطقة  هذه  شعوب  على 
وتأسيس كيان لهم بدعم غربّي بريطانّي أميركّي، وما رافق ذلك من متغّيرات في مختلف 
الدول، وتدّخل في سياساتها وإيصال أشخاص وأنظمة وعائالت للحكم دون غيرها بما 

يخدم المشاريع الغربّية.
المخّططات  تلك  كّل  واجهت  المنطقة  شعوب  من  واسعة  شرائح  نرى  المقابل  وفي 
العالمّي،  االستكبار  ضّد  مقاومتها  تطوير  على  فعملت  والقهر،  الظلم  نتيجة  الغربّية 
العابر  الحراك  هذا  مركزّية  الفلسطينّية  والقضّية  الصهيونّي  االحتالل  مقاومة  وشّكلت 
الشعب  وحقوق  والقدس  فلسطين  وّحــدت  فقد  ــراق،  واألع والمذاهب  ــان  واألدي للدول 
الفلسطينّي أحرار األّمتين العربّية واإلسالمّية والعالم بمواجهة كّل المخّططات األميركية 

والغربّية االستكبارّية، ومن تعاون معها من أنظمة المنطقة.
تتعلّق  البحث،  بساط  على  األهمّية  في  غاية  مسألة  اليوم  تطرح  ذلك  من  وانطالقاً 
الصهيونّي  االحــتــالل  بوجه  وقفت  التي  المقاومة  الجهات  بعض  صــورة  بتشويه 
ومخّططات أميركا في المنطقة، وقّدمت الشهداء وتحّملت العقوبات والضغوط في سبيل 
بين  المقارنة  على  تعمل  السياسّية  واألبواق  اإلعالمّية  المنابر  بعض  باتت  حتى  ذلك، 
ونسمع  جهات  نرى  فاليوم  المجرم،  وتبرئة  الضحّية  التهام  تمهيداً  والضحّية  المجرم 
التي  المقاومة  حركات  وتّتهم  معها،  ومن  أميركا  به  تقوم  عّما  تدافع  بلداننا  في  منابر 
المطروح  والسؤال  وشعوبها،  للمنطقة  رسمت  التي  المخططات  وعطلت  األرض  حّررت 

هل يمكن لعاقل أن يساوي بين القاتل والشهيد؟!
من  بدءاً  المنطقة  دول  في  ارتكبت  التي  اإلنسانّية  ضّد  والجرائم  االنتهاكات  فكّل   
لتدميره،  التكفيرّي  الفكر  وتصدير  وتمويلها  اإلرهابّية  الجماعات  إرسال  حيث  العراق 
من  الرغم  على  يدعمها  ومن  المقاومة  فصائل  مهاجمة  تتّم  بينما  عنها،  التغاضي  يتّم 

أّنها واجهت هذه المخططات وحفظت العراق وأرضه وسيادته.
تضليل  تمتهن  واإلعالمّية  السياسّية  الجماعات  بعض  هناك  أّن  نرى  لبنان،  وفي 
مالّية  سياسّية  منظومة  إلعطاء  ممنهجين؛  خارجّيين  وتمويل  بدعم  العام  الــرأي 
كانت  لطالما  وهي  براءة،  صّك  األهلّية  الحرب  قبل  ما  منذ  حاكمة  اقتصادّية  مصرفّية 
المقاومة  على  جزافاً  التهم  إلقاء  اليوم  يريدون  هؤالء  بينما  وأميركا،  للغرب  حليفة 
بأّنها تتحّمل مسؤولّية الفساد واالهتراء الموجود في كّل مفاصل الدولة والمؤّسسات 

والمرافق في لبنان.
األوضاع  وزر  تحميلها  يريدون  التي  الفلسطينّية  المقاومة  ضّد  يتكّرر  ذاته  واألمر 
وجــواً،  وبحراً  بــراً  محاصر  أّنــه  من  الرغم  على  غــّزة  قطاع  في  الصعبة  االقتصادّية 
ويتعّرض كّل عّدة سنوات العتداءات صهيونّية واسعة النطاق ناهيك عن االعتداءات 
قبل  من  وسياسّية  مالّية  لضغوط  تتعّرض  المقاومة  أّن  كما  تحصل،  التي  اليومّية 
أّن قياداتها تعّرضت للمالحقة واالعتقال من  إلى  العربّية واإلسالمّية، إضافة  األنظمة 
خارجياً  المدعومة  نفسها  والسياسّية  اإلعالمّية  الجهات  فإّن  ذلك  ومع  األنظمة،  هذه 
تريد تحميل المقاومة أعباء ما يعانيه الشعب الفلسطينّي، وإخراج الكيان الصهيونّي 
من المشهد وعّده من األصدقاء بينما هو المشكلة األساس في هذه المنطقة حيث احتّل 
بغطاء  العربّية  الشعوب  بحّق  جرائمه  ارتكاب  ويواصل  شعبها،  وشّرد  فلسطين، 
علنّية  بطريقة  الكيان  هذا  مع  طّبعت  التي  العربّية  األنظمة  بعض  مع  يتكامل  غربّي 

ومستترة.
الواقع  لتشويه  الناس،  وعي  في  المغلوطة  األفكار  بعض  لترسيخ  محاوالت  ثّمة 
وتغييب المنطق، ولو رصدنا ما ارتكب من انتهاكات من أفغانستان إلى اليمن، لتوّصلنا 

إلى اإلجابة عن هذه الجدلّيات المفتعلة:
هل يحّق ألميركا حصار لبنان وسورية بحّجة التضييق على المقاومة؟ 

مسؤولّية  المقاومة  ويحّمل  الضحّية،  يهاجم  بل  المجرم  يحاسب  ال  عاقل  من  هل 
الحصار والضغط؟

وهل ما يحصل بشكل فاضح في اليمن هو عمل إنسانّي؟ حيث ُيقتل الشعب اليمنّي 
والنساء  األطفال  من  اليمن  شهداء  إنصاف  ويرفض  يعتدي  عّمن  بعضهم  يدافع  بينما 

والرجال!!!
 ويستحضرنا أسلوب المقارنة بين حالتين إحداهما مع أميركا والكيان الصهيونّي 
المعيشّية  األوضاع  بين  للمقارنة  مسترسالً  بعضهم  يلجأ  حيث  لها،  مقاومة  وأخرى 
جهة،  من  واليمن  والعراق  وسورية  وفلسطين  لبنان  في  والحياتّية  واالقتصادّية 
واألوضاع في اإلمارات وقطر وغيرها من الدول، للقول إّن من يواجه المشروع الصهيو ـ 
أميركّي سيعيش الضغط والحصار واألزمات المتالحقة كما هو حال الشعوب اللبنانّي 
الصهيونّي«  »الكيان  مع  يطّبع  من  أّن  حين  في  واليمنّي،  والفلسطينّي  والسورّي 
إّن  نقول  وهنا  والمعيشّية،  االقتصادّية  »البحبوحة«  سيالقي  أميركا  سياسة  ويتبّنى 
من  فيهما  وما  واألردن  مصر  ذلك  على  دليل  وخير  واقعّي،  وغير  تضليلّي  أسلوب  هذا 
صعوبات اقتصادّية وحياتّية، فحقيقة األمر أّن المشروع التدميري الذي تقوده أميركا 

وربيبتها وأذنابها هو المسؤول الحقيقّي عن األزمات في كّل دول المنطقة.
وما يحصل هو معركة كي وعي لعدم إدراك حقيقة ما يحصل، والتنّبه أّن ثّمة مخططاً 
لتشويه صورة المقاومة، ودفع الناس للقيام ضّدها وضّد الدول الداعمة لها، لهذا ثّمة 
والشخصّيات  الحقوقّية  والجهات  واألحــزاب  اإلعالم  وسائل  على  كبيرة  مسؤولّية 
وعدم  يجري  ما  حقيقة  وتبيان  وللناس،  العام  للرأي  الصورة  لتوضيح  الوطنّية 
وحرف  البوصلة،  لتضييع  الهادفة  السياسّية  اإلعالمّية  المعركة  هذه  في  االنكفاء 
وال  الحّق  عن  حياد  فال  ومقاوماتها؛  الشعوب  وإنجازات  الحقيقي  المجرم  عن  األنظار 
احتواء  على  يساعد  ما  فهذا  إنسانّية،  وغير  واهية  بحجج  منطقي  هو  ليس  بما  تستر 
الشّر البشرّي، واالهتمام بآالم الناس ومعاملتهم بإنصاف، واالبتعاد عن الظلم ونشر 
ولكّل  وأعالها،  أفضلها  إاّل  األشياء  من  ترضى  ال  الخّيرة  اإلنسانية  النفس  فإّن  العدل، 
إنسان مسؤولّية تجاه أفعاله، وهذا ما يبّرر الثواب والعقاب الدنيوّي كما األخروّي في 
الديانات السماوّية والقوانين اإلنسانّية؛ فاإلنسان الذي مات ضميره ال يعيش محّبة 
مادّية  إنسانّية  يعيش  فهو  مسؤولّيته  يتحّسس  وال  إنسانّيتهم،  يحترم  وال  الناس 
جوفاء، فهذا العالم يصنعه اإلنسان، فلنسَع إلى إيقاظ ضمائرنا لكي نضيء ونتوّهج 
تنتج،  إنسانّيتنا  بأّن  نشعر  حتى  عنه  حياد  فال  الحّق  مع  ونقف  اآلخر،  على  وننفتح 

تتحّرك، تتغّير؛ لتغّير الواقع نحو األفضل ونصرة الحّق.

*رئيسة المرصد العربي لحقوق اإلنسان والمواطنة

حمّية: لبنان منفتح على ال�سركات المهتّمة 

حمية مستقبالً سفيرة سويسرا أمس

تقريرها  في  العاّمة  الصّحة  وزارة  أعلنت 
اليومي تسجيل 6811 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا رفعت العدد التراكمي للحاالت المثبتة 

إلى 808612، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة.
إصابة   6617 تسجيل  تّم  أّنــه  وأوضحت 
الوافدين،  بين  حالة  و194  المقيمين  بين 
جديدة  وفاة   15 تسجيل  »تّم  أّنه  إلى  مشيرًة 
العدد  ليرتفع  الماضية،  الـ24  الّساعات  خالل 
9338. وذكرت أّن عدد  اإلجمالي للوفّيات إلى 
من   ،698 هو  أمــس  ليوم  االستشفاء  حــاالت 
أّن  إلى  الفتًة  المرّكزة،  العناية  في   354 بينها 
أول من أمس  ليوم  المخبرّية  الفحوصات  عدد 

هو 34846، منها 4325 في المعابر.
باستكمال  الصّحة  وزارة  ــادت  أف تــوازيــاً، 
بيروت  إلى  وصلت  لرحالت   PCR فحوص 
الثاني.  كانون  و9   7 بين  المطار  في  وأُجريت 
وتسع  ومئتين  ألف  وجود  النتائج  وأظهرت 
ضمن  إيجابية،  حالة   )1229( وعشرين 
أبابا،  أديــس  اسطنبول،  من:  وصلت  رحــالت 
جــدة،  أبــيــدجــان،  برلين،  الــدوحــة،  يريفان، 
الرنكا،  دبــي،  الكويت،  ــاض،  ــري ال الــقــاهــرة، 
جينيف،  ميالنو،  فرانكفورت،  عّمان،  بغداد، 
الدمام،  موسكو،  دوسلدورف،  أضنا،  باريس، 
مدريد،  بروكسل،  ــي،  أورل أثينا،  كوبنهاغن، 
ظبي،  ــو  أب الــشــارقــة،  النجف،  ستوكهولم، 
إلى  اإلشــارة  مع  أمستردام،  لندن،  برشلونة، 
فترة  في  للوافدين  شخصياً  ُتبلّغ  النتائج  أن 
وأربعين  وثمان  وعشرين  أربــع  بين  ــراوح  ت

ساعة كحّد أقصى.
األبيض  فراس  العاّمة  الصّحة  وزير  وقال 

ـــاً عــالــيــة من  ـــام ــا نــشــهــد أرق ــّن »صــحــيــح ك
تابعنا  الصّحة  كـــوزارة  ولكن  »أومــيــكــرون« 
والفحوصات  االســتــشــفــاء  مــن  الــمــوضــوع  
وغيرها، وال يزال اعتقادنا أننا سنشهد أن هذه 
سترتفع  األوميكرون  من  تظهر  التي  ــداد  األع
تتوالى  أنها  واضحاً  وبــات  لألسف،  تدريجاً 

موجة تلو األخرى، ونحن نتحّضر لها«.
الكورونا بالطريقة  أضاف »قد ال ننتهي من 
التي نريد، ما يعني ربما تصبح مثل اإلنفلونزا 

نحن  لكن  الموجودة،  األمــراض  من  وغيرها 
يجب أن نحمي أنفسنا عن طريق اللقاح«.

اللقاح  حمالت  الموضوع،  هذا  »في  وتابع 
التي نطبقها، تشهد إقباالً ممتازاً، من شهر كّنا 
وصل  حالياً  األســبــوع  في  جرعة   70 نحقق 
من  أكثر  سجل  لقد  جرعة،   160 إلــى  العدد 
240 ألف تلميذ تتراوح أعمارهم بين 12 و18 
نستطيع  ال  لذلك  تزداد،  واألعداد  اللقاح  أخذوا 
الكارثة هي  خسارة سنة ثالثة دراسية، فهذه 

أكثر من أي كارثة صحية أخرى . لنحافظ على 
تأّمنت  عــّدة  أمــور  هناك  وصحتهم،  سالمتهم 
عن  كمامة  مليونين  من   أكثر  مجاناً  للمدارس 
ومعقمات  واليونيسف  الصّحة  منظمة  طريق 
وغيرها لكي ال يكون هناك أي عذر لكل المدارس 
الرسمية والخاصة. باإلضافة إلى ذلك، وّفرنا 
80 ألف فحص rapid test وهذا أيضاً مجاناً 
وزارة  قدمت  كافة،  وللمدارس  التربية  لوزارة 
آالف   10 اإلمــكــانــات،  ضآلة  كل  مع  الصحة 
فحص pcr مجاناً في المستشفيات الحكومية 
للقطاعات الرسمية. نتمنى استرجاع النشاط 
التقديمات،  هذه  كل  مع  تدريجاً  مدارسنا  في 

ونكمل العام الدراسي«.
 وشّدد »على ضرورة إنقاذ العام الدراسي، 
الكارثة  مــن  أكبر  كــارثــة  نــواجــه  فنحن  وإالّ 
وقد  ثالثة  دراسية  سنة  خسرنا  إذا  الصحية 
أّمنت وزارة الصّحة كل المتطلبات للوقاية من 

فيروس كورونا«.
اللجنة  رئيس  أعلن  متصل،  سياق  وفــي 
الرحمن  عبد  كــورونــا  لقاح  إلدارة  الوطنية 
أعطت  المختصة  العلمية  »اللجنة  أن  البزري 
الطارئ  االستخدام  على  المبدئية  موافقتها 
سنة،  و11   5 بين  ما  لألطفال  فايزر  للقاح 
اللقاح  هذا  إعطاء  بروتوكول  يوضع  أن  على 
وآليته الحقاً بالتشاور مع »الجمعية اللبنانية 
لألمراض الجرثومية« وجمعيتي طب األطفال 
»تسجيل  إلى  المواطنين  داعياً  لبنان«،  في 
هذه  بأن  العلم  أخذ  مع  المنّصة  على  أبنائهم 
اللقاحات لن تصل إلى لبنان قبل نهاية شباط 

ومنتصف آذار المقبلين«. 

سّجلت أسعار المحروقات انخفاضاً جديداً 
بنزين  كــاآلتــي:  وأصبحت  ــس،  أم ظهر  بعد 
ليرة   6400 بتراجع   369200 أوكتان:   95
لبنانية. بنزين 98 أوكتان: 381800 بتراجع 
 362800 ـــازوت:  م لبنانية.  لــيــرة   6600
 319600 35600 ليرة لبنانية. غاز:  بتراجع 

بتراجع 30100 ليرة لبنانية.
وكان صدر صباح أمس جدول جديد لتركيب 
انخفاضاً  وسّجل  النفطية،  المشتقات  أسعار 
أوكتان  و98   95 البنزين  صفيحتي  سعر  في 
أما   ،11600 والمازوت  لبنانية،  ليرة   2200

الغاز فانخفض 9800 ليرة.
وأصبحت األسعار على النحو اآلتي: البنزين 
 98 البنزين  لــيــرة.   375600 ــان:  ــت أوك  95
 398400 المازوت:  ليرة.   388400 أوكتان: 

ليرة. الغاز:349700 ليرة.
ــاب مــحــّطــات  ــح  وعــــزا عــضــو نــقــابــة أص
تراجع  سبب  البراكس  ــورج  ج المحروقات 
فــي سعر صرف  »االنــخــفــاض  ــى  إل األســعــار 
وأضاف  المحلية«.  الحّرة  األسواق  في  الدوالر 
الــدوالر  ــرف  ص سعر  لبنان  مصرف  »أبــقــى 
من  المئة  في   85 الستيراد  قبله  من  المؤَمن 
صرف  سعر  أّما  ليرة.   24600 على  البنزين، 
األسعار  تركيب  جــدول  في  المعتمد  الــدوالر 

الستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب 
وفقاً ألسعار األسواق الموازية والمتوجب على 
نقداً،  تأمينه  والمحطات  المستوردة  الشركات 
 32187 من  بــدالً   31237 بمعدل  فاحتسب 
ليرة. وبالنسبة إلى أسعار النفط المستوردة، 

فلم تلحظ أّي تعديل«.

في المقابل أعلنت نقابة أصحاب المحطات 
مع  النقابة  أعضاء  تشاور  بعد  أنه  بيان،  في 
أمين السّر حسن جعفر، ترفض »رفضاً قاطعاً 
تسعير مادة البنزين على أساس سعر منصات 
المحطات  فأصحاب  للدوالر  السوداء  السوق 
التسعير  سياسة  بأن  علماً  بصرافين  ليسوا 

اليومي لم تكن معتمدة عند ارتفاع الدوالر«. 
أضافت »نحن كنقابة لدينا عتب ولوم كبيرين 
على المديرية العاّمة للنفط وعلى وزير الطاقة 
أسعار  جــدول  إصــدار  بسبب  وذلــك  خصوصاً 
الشركات  أن  وخصوصاً  واحد،  يوم  في  مرتين 
المستوردة للنفط ال زالت تعتمد السعر األول في 
بيع البضاعة واعتبرت أن السعر الجديد يسري 
المقبل،  االثنين  من  فعلياً  أي  الغد  من  مفعوله 
هذا يعني سيادتك أنكم تعتمدون سياسة كسر 
تتنافى  السياسة  فهذه  وأصحابها.  للمحطات 
كأصحاب  إننا  إذ  السابقة  السياسات  مــع 
مستودعاتنا  أفرغتم  كيف  ننس  لم  محطات 
ومنعتم الشركات من تسليم البنزين قبل ارتفاع 

األسعار فماذا اليوم في االنخفاض؟«.
 وختمت »نحن كأصحاب محطات حريصون 
على تأمين السلعة للمواطن ولكن من يحمينا 
لم  أننا  خصوصا  ـــالس؟  واإلف الخسارة  من 
نستلم البضائع من الشركات المستوردة على 
اليوم  مساء  صدر  والجدول  الجديد،  السعر 
األسبوع،  نهاية  في  ُتقفل  والشركات  الجمعة 
هذا  الطاقة؟  وزارة  ــالس  إف دليل  هــذا  أليس 
الطاقة كما نطالبه  السؤال برسم معالي وزير 
في  االستمرار  من  نتمكن  لكي  الجعالة  بزيادة 

ظّل غالء األسعار والرواتب وغيرها«.

لنقابة  ــد  ــدي ج مــجــلــس  أمــــس،  ــب  ــخ ــُت ان
االتحاد  مقّر  فــي  الصحافيين،  المصورين 
العّمالي العام. وبعد انسحاب ثالثة مرشحين 
وميشال  عزاقير  محمد  الدين،  سيف  علي  هم: 
عن  المجلس  لعضوية  بالتزكية   فاز  األسطا،  
الله  لطف  طاهر،  عزيز  من:  كّل  »الفوتو«  فئة 
عمرو،  أنــور  فــواز،  علي  علوش،  علي  ضاهر، 
فرح  جـــورج  بــربــريــان،  رافـــي  قصير،  زهــيــر 

وجوزيف عيد.
 وفاز للعضوية عن فئة »الفيديو« كّل من: 

حسين فقيه، حسين شعالن وكريم الحاج.
 151 أصل  من  صحافياً  مصوراً   80 وكان 
الجمعية  ــوة  دع لــّبــوا  اشتراكاتهم،  ســـّددوا 

العمومية للمشاركة في االنتخابات.
 وبعد النشيد الوطني إنشاداً ودقيقة صمت 
شكر  لبنان،  في  الصحافة  شهداء  أرواح  عن 
طاهر  عزيز  الصحافيين  المصّورين  نقيب 
حضور  العمومية  الجمعية  خالل  كلمته  في 
العاصف  الطقس  رغم  الصحافيين  »الزمالء 
جائحة  ومخاطر  النقليات  كلفة  ــاع  ــف وارت
وباسم  باسمه  إلــيــهــم،   وتــوجــه  كــورونــا«. 
المرشحين  وجميع  الحالي  المجلس  أعضاء 
وتفانيهم  »بعملهم  وقال  والتقدير،  بالتحية 

البعيدة  الحقيقية  الذاكرة  يصنعون  الكبيرين 
ويسّجلون  والعابرة  اآلنية  االنحيازات  عن 

للمستقبل دقائق اللحظة وتفاصيلها«.
سبيل  فــي  قضوا  الــذيــن  ــالء  ــزم »ال وحــّيــا   
الحقيقة، ونتذكر بدمعة حارة زمالءنا الشهداء 
الــصــورة  ــل  أج مــن  بحياتهم  ضــحــوا  الــذيــن 

حاضرة  دائــمــاً  ذكــراهــم  وستبقى  الحقيقية 
بيننا«.

ســنــوات  مجلسنا  عــلــى  مــّر  »لــقــد  ـــال  وق  
يمكن،  ما  بأقصى  الفترة  هذه  كل  عملنا  أربع، 
على  مطلقة،  أولوية  النقابة  مطالب  جعلنا 
ويمّر  مّر  التي  القاسية  الظروف  كل  من  الرغم 

األنشطة  من  بالعديد  قمنا  لقد  الوطن.  فيها 
أبــرزهــا  وكـــان  وطنية  أنشطة  وجعلناها 
المصور  ويوم  التحرير  ذكرى  في  المعارض 
على  مّرت  التي  المشؤومة  والحروب  الشهيد 
تابعنا  المناسبات،  بكل  حاضرين  كنا  وطننا 
المساعدات  كل  وقدمنا  الزمالء  كل  أوضــاع 
جانبهم  إلى  حاضرين  وكنا  للجميع،  الممكنة 
تحقيق  استطعنا  وأخــيــراً  الــظــروف  كل  في 
الذين  الزمالء  كل  دخول  وهو  لنا  مطلب  أهم 
الدخول  من  صحية  تأمينات  أي  يملكون  ال 
القانون  عبر  الوطني  الضمان  صندوق  إلى 
الذي أقّر منذ شهر في مجلس النواب، ووقعه 
وفي  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
نجيب  الــوزراء  مجلس  رئيس  توقيع  انتظار 
في  الجديد  المجلس  سيستمر  الذي  ميقاتي 

متابعته«.
المكان  النقابة  لتكون  عملنا  »لقد  أضــاف   
وكنا  جميعاً  احتضناهم  وقد  للزمالء  الجامع 
دائماً حاضرين إلى جانبهم في كل ما استطعنا، 
وكنا  نتركهم  لم  النقابة  خارج  هم  الذين  حتى 
إلى جانبهم. نكّرر دعوتنا إلى الجميع لتفعيل 
االنتساب،  النقابة   خارج  هم  ومن  عضويتهم 

ألن في وحدتنا قوة«.

حّيا رئيس الرابطة المارونية النائب السابق 
وزير  »مواقف  بيان  في  نصر  أبي  الله  نعمة 
مولوي  بسام  القاضي  والبلديات  الداخلية 
لالنتخابات  اللوجستية  االستعدادات  لجهة 
ــــــراءات انــتــخــاب  الــنــيــابــيــة الــمــقــبــلــة، وإج
الموضوع  ومتابعته  اللبنانيين،  المنتشرين 
بأدّق تفاصيله، كما متابعته األوضاع األمنية 
استناداً  المأسوية  األحــوال  هذه  في  الصعبة 

إلى أدّق المعايير القانونية«.
والبلديات  الداخلية  لوزير  »أُسّجل  أضاف   
بحذافيرها.  القوانين  لتنفيذ  ــدؤوب  ال عمله 

طلب  مع  تجاوبه  له  أشكر  المجال  هذا  وفي 
المارونية  الرابطة  وطلب  الماروني  البطريرك 
وفاعلياتها،  المنطقة  وأبناء  شخصياً  وطلبي 
العمل على إصدار المراسيم التنظيمية لقانون 
جبيل،   - الفتوح   - كسروان  محافظة  إنشاء 
وتحقيقاً  اإلداريـــة  لالمركزية  تعزيزاً  وذلــك 

لإلنماء المتوازن«.
بلبنان  المؤمن  الداخلية  وزير  »إن  وختم   
ونهائيته هو مثال اللبناني الذي يستوحي في 
وسيادته،  واستقالله  وطنه  مصلحة  مواقفه 
بكل تجّرد وتفان ومن دون تفرقة بين أبنائه«.

أن  حمّية،  علي  والنقل  الــعــاّمــة  األشــغــال  ــر  زي ــد  أك
مرفأ  في  العمل  وتفعيل  إعمار  إعادة  في  »إستراتجيته 
بيروت، تقوم على ثالث ركائز أساسية: أولها إعداد الهوية 
المستثمرة،  للشركات  جاذبة  لتكون  للمرفأ  القانونية 
الثانية  الركيزة  أّما  الدولي،  البنك  مع  به  نقوم  ما  وهذا 
فهي المخّطط التوجيهي العام للمرفأ، إضافًة إلى الرؤية 
التغيرات  ضمن  للمرفأ  حيوي  دور  لخلق  اإلستراتجية 
منفتح  لبنان  أن  إلى  الفتاً  المنطقة«،  في  الجيوسياسية 

على كل الشركات المهتّمة بلبنان«.
سفيرة  ــوزارة،  ــال ب مكتبه  في  استقبل  حمّية  ــان  وك
المكتب  وأشــار  ويشلت.  ماريون  بيروت  في  سويسرا 

مواضيع  في  البحث  »جرى  أنه  إلى  للوزارة،  اإلعالمي 
إعمار مرفأ بيروت  إعادة  في  الوزارة وتحديداً  ُتعنى بها 
العالمية  والمناقصة  لــلــوزارة  اإلستراتجية  والــرؤيــة 
وموضوع  الحاويات  محطة  وتشغيل  إلدارة  العمومية 

اإلهراءات والشركات المهتّمة بإعادة إعمار المرفأ«.
ال يمكن  وأكد وزير األشغال »أّن نهوض لبنان مجدداً 
أن يكون فقط بانتظار الخارج مع ترحيبنا بكّل مساعدة 
هذه  تنطلق  إنما  اللبنانية،  الدولة  على  شروط  دون  من 
الخدمات  وتحسين  مرافقه  تفعيل  خــالل  من  العملية 
فيها لزيادة ايرادات الخزينة العاّمة بغية المساهمة في 

تحصين القرار السيادي للبنان«.

�سالمة: اأ�سعى لتعزيز الليرة 

مقابل الدولر
 

أّكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، أنه »يسعى لتعزيز الليرة اللبنانية 
مقابل الدوالر بعد أن تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض هذا األسبوع، ما 

أثار احتجاجات جديدة بشأن ارتفاع األسعار وانهيار اقتصاد البالد«.
وقال في تصريح »بعد أن أصدر مصرف لبنان التعميم 161 وألغى سقفاً 
الرسمية،  الصيرفة  منّصة  باستخدام  بالدوالر  البنوك  بمشتريات  يتعلق 
كان الهدف من هذا التعميم تقليص حجم األوراق النقدية بالليرة اللبنانية 
بين  ستكون  بالليرة  النقدية  األوراق  تقليص  »عملية  أن  مؤكداً  المتداولة«، 

البنك المركزي والبنوك التجارية«.
وأضاف »هذه المبادرة تهدف إلى كبح تقلبات سوق الصرف وإلى تعزيز 

قيمة الليرة أمام الدوالر«.
مقّررات  على   ً »بناء  أنه  بيان  في  لبنان  مصرف  أعلن  ذلك،  غضون  في 
االجتماع الذي ترأسه  رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي بحضور  وزير 
المال  يوسف الخليل و حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يوم الثالثاء الواقع 
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 f�ô U�bF� …dO� n�« 27 ?�« dF� t�uK� l� f�√ s� …dO� ·ô¬ W��� q�√ Î «dF� —ôËb�« q�� ÎUO�U�
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 »U��√ Ê√ ¨ U�U� ‰ö� ¨‚—UH�« «cN�Ë ·dB�« dF�� Ã—b�L�« ÷UH��ô« vK� V�d� U�Ë ¨‰Ë«b��«
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 a{  VÒ���  ULK�  —«dJ��«  W��d�  WOKLF�«  Ác�  Ê≈  —œUBL�«  ‰uI�Ë  Æœ«dO��ô«  q�uL��  UN�U���  w��«
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Æ U�Ëd�L�« dO�«uH� ÎU�uB� ¨œ«dO��ô« —ôËœ VK� vK� jGC�«
 v�≈  t�UH�—«  bF��  ¨¡«œu��«  ‚u��«  w�  åWO�öI�«   U�KI�ò  bNA�  Íc�«  —ôËb�«  WL�—  X��  œö��«  XOI�Ë
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 bM��� ôË wIOI��« l�«u�« s� d�F� ôË WÒOL�ËË WFMDB� —ôËb�« ·d� —UF�√ Ê√ ‰Ë_« ∫å¡UM��«å?� w�UL�«Ë
 »U��√ œu�u� q�L�� ‰Ë_U� qB�� w�U��« d�_«Ë ¨W�bI�Ë W�œUB��«Ë WO�U� WOLK�  ôœUF�Ë  UODF� v�«
 WOK�«œ WO�UO� À«b�√ WKL� l� XI�«d� w��« …dO�_« ŸUH�—ô« W�u� ULO� ôË —ôËb�« „Òd�� ¡«—Ë WO�UO�

ÆwK�«b�« Ÿ«dB�« —U�« w� q�b� WOLOK�≈Ë
 161 rOLF��« W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U� —«b�≈ s�«e� u� ¨—œUBL�« V��� ¨ÁU���ô« v�d��« U� sJ�
 ∫‰ƒU��K� u�b� U� ¨dH��« s� W�ö� lML� Êu� …œU� WO{UI�« ÊUM�� q�� w� w�UM���ô« ÂUF�« VzUM�« —«d� l�
 V�ò rO�UF� t�UL�√ s� Ãd�Ô� t�√ ULO� ô ¨WO�UO��« W�U��« vK� tLO�UF� ÊUM�� ·dB� r�U� X�u� q�
 VCG�« ¡«u��ô tI�� —bB� w��« WOzUCI�«  «—«dI�« s� W��UM�« ◊uGC�«Ë Ã«d�ùU� dFA� ULK� åVKD�«
 t�—b�  w�Ë  UNOK�  WOLF��«Ë  UNM�  q ÒBM��«  W�ö�  ‰ËU�  UL�UD�  W��U�  b�R�  U�  øtOK�  w�FA�«Ë  w�UO��«
 ·—UBL�« WOFL� l� ÊËUF��U� ¨W�“«uL�« ‚u��« vK� t�«dO�Q�Ë w�uO�« —ôËb�« ‚u� W�d�� rJ���« vK�
 vK� w�UO��« jGCK� ÊuO�dO�_« UN�b���� w��«  W�bIM�«Ë WO�UL�«  …«œ_« t�Q�Ë sO�—UCL�«Ë sO�«dB�«Ë
 b�bA�� ÊUM�� w� rNzUHK�Ë sOO�dO�ú� w�U�_« Õö��«  U� —ôËb�« Ê≈ò ‰uIK� —œUBL�« hK��Ë ÆÊUM��
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 …dDO�K� WO�UOM�« WO�K�_« bB�� WK�IL�« WO�UOM�«  U�U���ô« w� Õö��« «c� Â«b���« s� ÎöC� —ôËb�« dF�
 w�UO��« bK��« —«d� vK� w�U��U�Ë ¨WK�IL�« WO�Uzd�«Ë WO�uJ��«  U�UI���ôU� rJ��K� »«uM�« fK�� vK�
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Æå—ôËb�« ‰eMO�  «uI�« «u����«ò ∫t�uI� åWO�U���ô«
 WFL��« W�D� w� ‘uL�œ wK� aOA�« tK�« »e� w� ÍcOHM��« fK�L�« fOz— VzU� œb� ¨‚UO��« «c� w�Ë
 q� UNO� Âb����Ë ÊUM�� vK� W�œuF��«Ë WO�dO�ô« …—«œô« UNMA� W�O�œ WO�U�Ë W�œUB��« U Î�d� „UM�ò Ê√ vK�
 Ÿu��« dO�Q� X�� WO�U���ô«Ë WO�UO��« rN�«—UO� q�b��� sOO�UM�K�« vK� jGC�« ·bN� qzU�u�«Ë W�K�ô«
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Æå°øW�c� u� Âu�eL�« —UB��« Ê√Ë °øÊUM�� vK� —UB��«
 ¨sOO�UM�K� hO�— “«e��«Ë ¡w�œ qL� u� WO�U���ô« W�dFL�« w� —ôËb�« W�F� ‰U�œ≈ò Ê√ ‘uL�œ È√—Ë
 jGCK� W�“ô« ÊuKG���Ë ”UM�« Êu�Òu��Ë —ôËb�U� Êu�FK� s�c�«Ë W�uCH�Ë W�uAJ� X�U� W�FK�« Ác�Ë
 Íc�« WO�UM�K�«  «uI�« »e� rN�ÒbI� w�Ë sO�uCH�Ë sO�ËdF� «u�U� WO�UO��« rN�«—UO� w� sOO�UM�K�« vK�
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Æå—«dI�« «c� cOHM�� ÒdL��� ÊUM�� ·dB�ò ÒÊ√ ÎUH�U� ¨åW�—U���« „uM��«Ë
 ¡U� ·dB�« dF� tK�� Íc�«  ÷UH��ô«ò Ê√  å¡UM��«å?�  Êu�{u� sOO�dB�Ë sO�œUB��«  ¡«d�� sJ�
 ·—UBLK� g�dH�« —ôËb�« s� …dO��  UOL� ÊUM�� ·dB� a{ Ê√ bF� ÊUM�� ·dBL� dO�_« rOLF��« W�O��
 ÷dF�« r�� …œU�“ w�U��U�Ë ¨ U�d�Ë sO�œu� s� UNzöL� l� WO�dBL�« UN�UOKLF� U�—Ëb� t��b���« w��«
 «cN� —«dL��ô« vK� ÊUM�� ·dB� …—bI� ÊuJJA� ¡«d���« sJ� ¨åÁdF� ÷UH��« w�U��U�Ë ‚u��« w� —ôËb�« s�
 ·dBL�« n�u�� U�bM�Ë ¨W�bIM�« t�U�UO��« vK� ÎU�K� d�R� Ê√ ÊËœ s�  «—ôËb�« s� b�eL�« a{Ë rOLF��«
 Ê√ s� ¡«d���« —c�Ë Æåd��√Ë ÎUH�« sO�ö��« ‚u� U� v�« Î «œb�� ŸUH�—ö� ·dB�« dF� œuFO� —ôËb�« a{ s�
 sOKzU��� ¨å—U���«Ë Êu�«dB�«Ë Êu�—UCL�«Ë ·—UBL�« ô« UNM� bOH��� s� ‚u��« w� X�{ w��«  «—ôËb�«
 W�UO�� —«dL��ö� ‰«u�√ t�b� bF� r� t�Q� ŸÒ—c�� ÊU� Íc�« u�Ë  «—ôËb�« s�  UOLJ�« ÁcN� W�ö� ¡U� s�√ s�
 nO� ÎUC�√Ë øWOBF��L�« ÷«d�_« W�Ëœ√Ë WO�D�« œ«uL�«Ë W�Ëœú� v��Ë  U�Ëd�L�«Ë WOz«cG�« œ«uLK� r�b�«

øW�—UCL�«  UOKL� w� q�b�� Â√ Êu�œuL�« UNM� bOH��� q�Ë ø «—ôËb�« Ác� ·—UBL�« ·dB��
 Êu�Ë«b�� sO�«d� v�« ÎUC�√ sOM�«uL�« s� dO�J�« ‰u�� YO� ·dB�« ‚u� w� W�—UCL�«  UOKL� XDA�Ë
 X�Òu�� YO� ¨·dB�« —UF�Q� l�d��«Ë dO�J�«  ‚—UH�«  s� …œUH��ôU� ÎUFL� WO�M�_«Ë WOM�u�«   öLF�U�
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 œUB��ô« …—«“Ë ÂU� d�b� l� q�«u� tÒ�√ sK�√ wKB�� w�U� ¨WOz«cG�« œ«uL�« Íœ—u��� W�UI� fOz— Ê√ ô≈
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 w� ÷UH��ô«ò v�≈ —UF�_« l�«d� V�� f�«d��« Ã—u�  U�Ëd�L�«  U ÒD�� »U��√ W�UI� uC� «e�Ë
 s� s Ó�RL�« —ôËb�« ·d� dF� ÊUM�� ·dB� vI�√ ∫·U{√Ë ÆåWOK�L�« …Òd��« ‚«u�_« w� —ôËb�« ·d� dF�
 VO�d� ‰Ëb� w� bL�FL�« —ôËb�« ·d� dF� U Ò�√ Æ…dO� 24600 vK� ¨s�eM��« s� W�L�« w� 85 œ«dO��ô tK��
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 —d���«  W�d�  —UB��«  ÒÊ√  UN�«—œ≈Ë  uO�u�  …—u��  w�U��ù«  o�_«  s�  Î«dO�F�  ¨WOMO�ö�«

ÆWOL�UF�« —d���« W�d� l� ULNK�UJ�� Òô≈ oI��� s� WO�ö�ù«Ë WO�dF�«
 q� ¨Èd�_« `�UB� UNM� …b�«u�« ¡UG�≈Ë ¨dz«Ëb�« Ác� sO� WC�UIL�« d�U� i�— bI� 
 ¨…—d��L�«  WO�U��ù«Ë  WO�ÒbI��«  W�ËdF�«Ë  W�dBL�«  WOM�u�«  sO�  q�UJ��«  ZNM�  f Ò�√
 q�«u��«  q��  tK��  ¨ U�UI��«Ë   «—UC��«Ë  r??�_«Ë  »uFA�«  sO�  q�UJ��«  ÒÊ√  ÎU�—b�
 UN�OLM�Ë  r�_«  WCN�  v�«  œuI�  q�  ¨jI�  UNOL��Ë  ÊU�Ë_«  ÊuB�  ô  qzUC�  ¨r�«d��«Ë

ÆUN�ÒbI�Ë
 …—u�� v�Ë_« ÂU�_« cM� d�UM�« b�� ‰UL� UNIK�√ w��« Àö��« dz«Ëb�« W�dE� XKF� bI�
 W�_«Ë  dBL�  X�M�Ë  ¨tK�  r�UF�«  w�  …dO��  W�UJ�  WO�dF�«  W�_«Ë  dBL�  “uL�  ØuO�u�
 s�  W�_«  ¡«b�_  Î«dL���  ÎU�b�  UL�  ¨rNK�  r�UF�«  —«d�√  —UE�√  Òj��  UN�KF�  …u�  WO�dF�«

Æs�dLF���Ë WM�UN�
 sO� q�UJ��« W�dE� vI�� ¨ U�b�� s� tN�«u� U� ¨UM��√Ë dB� t�«u� ULO�Ë ¨ÂuO�«Ë 
 ¨UNK�  W�ú�Ë  dBL�  ÷uN�  YF��  w�  WO�U��ù«Ë  WO�ö�ù«Ë  WO�dF�«  Àö��«  dz«Ëb�«
 sO� q�UJ��« oDM� œu�� sO�Ë ¨X�U� ÎU Ò�√ ¨¡UB�ù« å UO�u�u�b�«ò Òq� vK� Òœd�« qJA�Ë
 s� tOK� eJ�d� U�Ë ¡UB�ù« oDM� ÎUÒOzUN� jI�� ¨UNK�«œË  «—UO��« sO�Ë ¨UNK�«œË ‰Ëb�«

Æ‰œU��� ¡UG�≈Ë s�u��Ë dOHJ�
 sO�  q�UJ��«  e�eF��  …u�œ  d�UM�«  b��  ‰UL�  d�c�«  b�U��«  bzUI�«  œöO�  Èd�–  sJ�K�
 wI�d�_« UNIL�Ë ¨w�ö�ù« Í—UC��« U�—«u�Ë W�_« sO� UL� U�«u�Ë UN�«—UO�Ë W�_« ¡UM�√

ÆwL�UF�« Í—d���« U�«b�Ë ¨ÍuO��«
w�dF�« w�uI�« dL�RL�« ÂU� sO�√*

 ¨ÊU���«“U� w� —«dI��ô« Âb�Ë  U�«dD{ô«Ë v{uH�« s� ‰Ë_« bOH��L�« ÒÊ√ w� Òp� ô
 WO�—U��«  √— –≈ ÆUNOÒL�� Ê« ÊËœ UNO�≈ l�U�_«Ë  U�UN�ô« uJ�u� XN�Ë w��« sDM�«Ë w�
 Ã—U��«  s�  …U�u���  W�ËU��  ¨WI�b�  W�Ëœ  w�  …dO�_«  ÊU���«“U�  À«b�√ò  WO�Ëd�«

ÆåWLEM�Ë W�Ò—b� W�K��  öOJA� Â«b���U� ¨…uI�U� W�Ëb�« W�ö�Ë s�√ i�uI��
 ÂU� ÊU���«“U� ‰öI��U� ·d�F� W�Ëœ ‰Ë√  X�U� w��«  UO�d� ÒÊ«  b�� Èd�√ WN� s�
 w�  W�uO�  W�—U��Ë  W�œUB��«  `�UB�  UN�  ¨UNF�  WO�U�uK�œ   U�ö�  rOI�Ë  ¨1991
 W�ö��« œuIF�« ‰ö� …d� 15 s�bK��« sO� Í—U���« ‰œU���« r�� n�UC� YO� ¨ÊU���«“U�
 ¨·u�UDK� XO�U� w�«“UJ�« …—U���« d�“Ë `�dB� V�� ÊöLF� sO��U��« ÒÊ√ UL� ÆWO{UL�«

Æ—ôËœ  «—UOK� …dA� v�« ÎU�uM� Í—U���« ‰œU���« r�� l�— vK�
 lO�u� v�« 2009 ÂU� XK�u� Ê« v�« ¨ÊU���«“U� l� UN�U�ö� e�eF� w� UO�d�  dL��« 
 ÍdJ�F�«Ë Í—U���« ÊËUF��« ‰U�� w� p�–Ë ¨ÊU���«“U� l�  UO�UH�ô«Ë œuIF�« s� b�bF�«
 —Ëb�« t� ÊU� Íc�«Ë ¨s�bK��« sO� vK�_« w�O�«d��ô« ÊËUF��« fK�� TA�√ UL� Æw�UI��«Ë
 w� ‰Òu�� Íc�«Ë ¨2011 ÂU� WO�d��U� WI�UM�« ‰Ëb�« W�uL�� ¡UA�≈ w� ¨bF� U� w� q�UH�«

ÆåWÒO�d��« ‰Ëb�« WLEM�ò v�« ‰u�MD�« WL� w� 2021 ÂU� d�«Ë√
 tOK�  b�√  ’d��«  «c�  ÆU�—«dI��«Ë  ÊU���«“U�  s�√  vK�  WB�d�  UO�d�  Ëb��  UM�  s�
 t�  »d�√  Íc�«  ¨nO�U�u�  r�U�  w�«“UJ�«  ÁdOEM�  t�UB�«  ¡UM�√  ÊU�Ëœ—√  w�d��«  fOzd�«
 WLEM�ò d�b� w��« UO�Ë— w� b�Ë nO�U�u� ÊU� ÚÊ≈Ë ¨ÊU���«“U� l� UO�d� s�UC� s�
 Òb� vK� ? U�œuI� w��«  U�«dD{ô« œUL�≈ w� ¨ÁbK��Ë t� sOF� dO� åw�UL��« s�_« …b�UF�
 œö��« s�√ ·«bN��ô „d��� ¨Ã—U��« s�  U��—b� XIK� ¨WO�Ëœ WO�U�—≈  U�UB� ? tH�Ë

ÆU�—«dI��«Ë
 s� n�u�� r� YO� ¨ÊU���«“U� w� —Ëœ UN� ÊuJ� w� `LD� Ê√ s� UO�d� lML� ô «c� 
 œU��≈ vK� qLF�«Ë ¨WHK��L�« W�K�_«Ë  U�Ò—bL�«Ë …dÒO�L�«  «dzUD�U� ÊU���«“U� b�Ëe�
 U�Ë ÆWO�O�«d��ô«Ë WO�uI�« UN��UB� Âb�� UL� „d��� ¨vD�u�« UO�¬ w� UN� w�d� ¡UC�
 ¨ÁU��ô« «c� w� ÒVBO� ô≈ ¨u�U�� d�U�L�« UNL�œË ¨ÊU�O�—–√Ë UOMO�—√ »d� w� …dI�√ —Ëœ
 q�b�K� W�dJ�� …u� ‰U�—≈ s� w�UL��« s�_« …b�UF� WLEM� tO� XL��√ Íc�« X�u�« w�Ë
 w�  qO�√  uC�  UOMO�—√  ÒÊ«  r�—  ¨ÊU�O�—–√  Òb{  t�d�  w�  wMO�—_«  nOK��«  …b�U��  w�

ÆWLEML�«
 ¨nMF�« Ÿôb�«Ë ¨q�UAL�« …—U�≈Ë ¨v{uH�« Èd� Ê√ UN��U� sL� ¨…b��L�«  U�ôu�« U�√
 w�  WO�dG�«  UN�d�U�  w�  p�–  ÊU�√  ¨UO�Ëd�  ÍuO��«  ‰U�L�«Ë  ¨ Òw�uI�«  s�_«  W�e�“Ë
 s� WF�«d�« W�Ëb�« w�Ë Î̈U�uM� ÊU���«“U� w� Ë√ Î̈U�d� UO�Ë—öO� Ë√ ¨UO�—u� Ë√ ¨UO�«d�Ë√
 l�L�� w��«Ë ¨bMN�«Ë sOB�«Ë UO�Ë— bF� ¨≤rK� ÊuOK� 2.7 WG�U��« ¨UO�¬ w� W�U�L�« YO�
 Ær�H�«Ë eOMGML�«Ë b�b��«Ë ÂuO�«—uO�«Ë jHM�U� WÒOMG�«Ë ¨vD�u�« UO�¬ w� œUB��« d��Q�
 åeOGM�ò  qI�  ÒÊS�  …—U�û�Ë  Æ2020  ÂU�  wK�L�«  Z�UM�«  w�UL�≈  s�  %21 qJ� jHM�U�
 jHM�« W�d� ÒÊ√ rKF�« l� ¨œö�K� ÍuM��« Z�UM�« YK� Áb�Ë Z��√ ¨UNO� wDH� qI� d��√ u�Ë

ÆtM� %50 vK� dDO�� åÊËdHO�ò WO�dO�_«
 w�dO�_« ËeG�« bF� 2002 ÂU� X� Ò�Q� w��« åw�UL��« s�_« …b�UF� WLEM�ò lML� r� 
 ¨ÊU��O�dO�Ë  ¨ÊU���«“U�Ë  ¨UO�Ë—öO�Ë  ¨UOMO�—√Ë  ¨UO�Ë—  s�  ö�  ÒrC�Ë  ¨ÊU���UG�_
 ÂU�√  »«u�_«  `��  s�  ¨nO�U�—«e�  ÊUDK�  —u�  o�U��«  ÊU���«“U�  fOz—  ¨ÊU��J�U�Ë

 ÆW�UD�«  ôU�� w� dL���� w� WO�dO�_«  U�dA�« ÂU�√  «c�U�Ë ¨ «uM� cM� »dG�«
  √b� «c� ÆÊU���«“U� w� uJ�u� sO�Ë UNMO� Ê“«u��« oOI�� b�d� ¨UN�N� s� sDM�«Ë 
 ¨ UOMOF���« lKD� l� vD�u�« UO�¬ ‰Ëœ l� ÍdJ�F�« UN�ËUF� d�uD�� …b��L�«  U�ôu�«
 ÍdJ�F�« ÊËUF��« …d�c� lO�u� Òr� ¨1994 ÂU� w� Æw�UO�u��« œU��ô« s� UN�öI��« bF�Ë
 ‰U��  w�  ÊËUF�K�  ‚UH�U�  1997  ÂU�  UNLO�b�  p�–  bF�Ë  ¨ÊU���«“U�Ë  sDM�«Ë  sO�

ÆÍËuM�« s�_«  «bF�Ë ÍdJ�F�« V�—b��«
 cM� ¨b�b� s� WC�I� œö��« rJ� Íc�« ¨nO�U�—«e� ÊUDK� —u� o�U��« fOzd�« ÒÊ« Ëb�� 
  —U�u� r�U� tHK� v�« WDK��« rÒK�� Ê√ q��Ë ¨2019 ÂU� v��Ë 1991 ÂU� ÁbK� ‰öI��«
 nK� s� rJ��« W�œ d�b� ÊUDK� —u� Òq� YO� ¨UN��«e� w� „uJA�  U�U���« bF� nO�U�u�
 WO�dO�_«  U�dAK� ÎU��— Î «–ö� X�UJ� ¨UO�Ëd� WOF���« s� ÊU���«“U� Ã«d�≈ œ«—√ ¨—U���«

ÆUNO� WOMOB�«  «—UL���ö� »c� e�d� ÎUC�«Ë ¨UN�«u�√ ·ö��« vK� ¨WO�Ë—Ë_«Ë
 „d�� Ê√ Ë√ ¨UN� ◊ÒdH� Ê« UN� sJL� ô ¨ÊU���«“U� w� Íd�� UL� …d�U�� WOMFL�« UO�Ë— 
 ¨ÊU���«“U� w� W�—U� v{u� Ÿôb�«  ÒÊ«  Î «bO� „—b� w�Ë Æw�uI�«  UNM�Q�  Y�F� Ã—U��«
 ô WO�U�—≈  ULOEM�� sOD��d� sOO�ö�≈ sO�dD�� œu�ËË ¨UNO� w�uI�« ·dD��« b�UB�Ë
 mK�� s�c�« ÊuO�«“UJ�« ”Ëd�« tML� l�bO� ¨WOK�√ »d� w� UN�u�œ Ë« ¨uJ�u� U�bF����

ÆWL�� ÊuOK� 19 r�œb� m�U��« bK��« ÊUJ� q�√ s� ÊuOKL�« nB�Ë sO�ö� W�ö� r�œb�
 ¨nO�U�u�  —U�u� r�U� w�«“UJ�« fOzd�« œU�M��« WO�K�� WE�� uJ�u� œÒœd�� r� p�c�
 ‰UL�«Ë   U�«dD{ö�  Òb�  l{Ë  vK�  …b�U�LK�  ¨åsO��U�—ù«ò  ?�  s�œÒdL�L�«  n�Ë  Íc�«
 ‰Ëb� sOF�U� ÍdJ�� ·ô¬ W�ö� ‰U�—≈ w� uJ�u� X�—U� «c� ÆÁbK� w� VGA�«Ë nMF�«
 s�c�«  ¨UOMO�—√Ë  ¨ÊU��JO�U�Ë  ¨UO�Ë—öO�Ë  ¨UO�Ë—  s�  ¨w�UL��«  s�_«  …b�UF�  WLEM�

ÆWO�O�«d��ô«Ë W�dJ�F�«  PAML�«Ë W�Ëb�«  U��R� W�UL� «u�u�
 WO��U�  q�UA�  w�  UO�Ë—  ◊Ò—u�  ¨w??�Ë—Ë_«  œU��ô«  w�  U�ƒUHK�Ë  sDM�«Ë  `�d�  U�  
 ¨sOO�Ë—Ë_«Ë  sDM�«Ë  dEM�  oOLF�«  UN�ULG�«Ë  UN�Ò—u�  ÒÊ√  —U���«  vK�  ¨U�œËb�  Ã—U�
 p�– bF� UNKF��Ë ¨UO�«d�Ë√ w� d�u��« …—R� w� U�–uH� s� Òb��Ë ¨UN�U�b�«Ë UNL�“ nFC�
 »dG�« ÒrN� …b�b�  UHK�Ë ¨W�U�� lO{«u� vK� W�ËU�LK� tO� …dDC� ¨VF� l{Ë w�

ÆU�dO� Ë√ UO�—u� Ë« ¨UO�Ë—öO� Ë« ¨UO�«d�Ë√ w� X�U�√ ¨rOLB�« w�
 UO�Ëd�  w�uI�«  s�_«Ë  ÍuO��«  ‰U�L�«  oLF�«  w�  ÒfL�  —u�√  vK�  W�ËU�L�«  √b��  ÒÊ≈  
  U�uIF�«Ë ◊uGC�« s� b�eL�« ¨i�d�« «c� s� V�d� ÚÊ≈Ë ¨uJ�u� q�� s� oKDL�U� ÷u�d�

ÆUNOK� WO�dG�«
 w� tM� vK��� s� ¨UO�Ë—öO�Ë UO�—u�Ë ¨ÂdI�«Ë UO�«d�Ë√ w� UO�Ë— tM� vK��� s� U� 
 ôË ¨—U���« Òq� ‚u� WO�O�«d��ô« UN��UB�Ë w�uI�« UNM�Q� ÆÊU���«“U� WO�uM��« UN��Ëœ
 UO�Ë— Î «bO� t��—œ√ ¨WO�uM��« UN�d�U� w� uJ�uL� sDM�«Ë t��ÒO� U�Ë ÆUN� j�dH��« sJL�
 W�uJL�« Âö��« kH� …b�Ë d�� WO�U���«“UJ�« W�U��« vK� r���« ÊU� p�c� ¨W�d��Ë
 r�_« q�� s� UN� ·d�FL�«Ë ¨w�UL��« s�_« …b�UF� WLEML� WF�U��«Ë ¨dBM� 3600  s�

 Æ…b��L�«
 ¨v{uH�«  n�u�Ë  ¨œö�K�  s�_«  bOF�  Ê«  l�d��«  UNK�b��  …b�u�«  Ác�  X�UD��«  bI�  

ÆWO�«b�« À«b�_«Ë œÒdL�K� Î «b� lC�Ë
 l�d� Ÿœ— …u� ¨2009 ÂU� X� Ò�√ w��« ¨w�UL��« s�_« …b�UF� WLEM� ‰ö� s� UO�Ë— 
 ¨U�¡«—Ë s�Ë WO�—U��« ÍœU�_«Ë v{uH�« X�U� «–≈ t�√ ¨r�UFK� X��� ÍdJ�� n�√ 20 UN�«u�
 s� UN�S� ¨UNO� l{u�« `O�B�Ë t�N�«u� w� ‰«e� ô w�Ë ¨UO�«d�Ë√ w� t�KF� U� XKF� b�
 vK� ¨Â“U��« UO�Ë— qF� Òœ— U�Ë ÆUO�«d�Ë√ w� Èd� U� ÊU���«“U� w� Íd�� ÊQ� `L��

Æl�«d��« Ë« W�œUNL�« Ë« W�ËU�LK� q�UI�« dO� r�U��« »«u��« ô« ÊU���«“U� w� À«b�_«
 ‰ö� s� ¨…œ«u� ÊËœ vD�u�« UO�¬ VK� ¨ÊU���«“U� w� n�uL�« uJ�u� XL�� bI� 
 sDM�«Ë  v�«  UN�N�Ë  Âe�  W�U�—Ë  ¨w�UL��«  s�_«  …b�UFL�  ÎöL�  ¨ÍdJ�F�«  UNK�b�
 w� p�– ÊU�√ ¨w�uI�« UNM�√Ë ÍuO��« UO�Ë— ‰U�� s� »«d��ô«Ë r�U�≈ ¨rN� ‰uI�� ¨UNzUHK�Ë

ÆÆÆô≈Ë ¨UL�dO� Ë« ÊU���«“U� w� Ë« ¨UO�«d�Ë√
Æo��_« sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë*



5مرويات قومية

رئيساً  أيضاً  عرفناه  إجتماعية،  قومية  عائلة  إلى  ينتسب  عرفناه  خليفة  رشيد  فؤاد  الرفيق 
أعمال  رجل  عرفناه  كما  الغرب،  وفي  فيها  للحزب  منفذاً  ليبيريا،  في  الثقافية  اللبنانية  للجامعة 
ناجحاً، وإلى ذلك كله رفيقاً مؤمناً بالنهضة، مناقبياً صادقاً في التزامه وعميقاً في وعيه القومي 

االجتماعي.
كل هذا عرفناه عن الرفيق فؤاد خليفة، إنما لم نعرفه شاعراً تخرج قصائده من أعماق وجدانه.

عن الرفيق فؤاد خليفة يجدر أن نحكي الكثير ومثله عن أصدقاء عمره: األمناء الراحلون فؤاد 
حرب  سامي  منهم  الرفقاء  من  كثير  وعن  شجاع،  عادل  رسامني،  رشيد  ري��دان،  حسن  صعب، 

وتوفيق رافع حمدان. 
عام 2006 أصدر الرفيق فؤاد خليفة ديوانه الشعري »خواطر على طريق العمر« الغهداء »الى 

التي شاركته حلو الحياة ومّرها«، زوجته نادية، والمقدمة، لصديقه ورفيقه األمين عادل شجاع. 
الكتاب، نضيء على رفيق كان له حضوره  األمين عادل شجاع  التي قدم بها  المقدمة  بنشرنا 
آخر زفرة من  بالنهضة حتى  والتزامه  إيمانه  واستمّر على مضاء  الوطن  ليبيريا وفي  المشّع في 

حياته.

ما لنا ال ندّون أسماءنا
كلنا راحل

كّل واحد منا له قبره في الطريق                                                                                                  )غسان مطر(

كثيرون هم الذين يهرعون إلى تدوين أسمائهم على صفحات اللحظة الحاضرة. كّل واحد منهم 
يحاول أن يستمهل الرحيل وأن يستبعد ساعة المثول بين يدي القبر.

لكن الذين يترجمون الرحيل بقاًء يتجاوز حدود العمر ويشيِّدون فوق فوهة القبر جسراً للعبور 
ليسوا بكثيرين. أولئك هم الفالسفة والعلماء والفنانون واألدباء والشعراء، من بين هؤالء األديب 

والشاعر فؤاد رشيد خليفة.
في هذا الكتاب يزّف المؤلف إلى فكرنا ومضات من فكره ويهدي إلى أرواحنا نفحات من روحه، 
تخالها  حتى  والصفاء  واللطافة  الرقة  في  أحياناً  تتماهى  بالحياة  نابضة  صوراً  جميعاً  ينثرها 
والقسوة  والثورة  بالتطرف  أخرى  أحياناً  وتفاجئك  المرهف.  إحساسك  تالمس  عليالت  نسيمات 
كل  الهاوية  إلى  وتجرف  تقتلع  عاصفة  أو  اتجاه،  كّل  في  حممه  يقذف  ثائراً  بركاناً  نخالها  حتى 

سخافة وكل سخيف.
والجمال،  والحب  والحزن  الفرح  على  مشرعة  نوافذها  وشرفات.  نوافذ  لها  الكتاب  عمارة 

وشرفاتها مطلٌة على رؤى وطنية المنشأ إنسانية األبعاد.
أبياتاً من  ألماً يمزق األحشاء ويطفو على السطح  - الحزن لديه إن طغى يعصف في األعماق 
الشعر تبكي فقدان أم أو أخ أو صديق، لكن حزنه ال يعطل تفاؤل اإلرادة لديه وآالمه ال تحجب فرح 
الحياة عن رؤاه، فلنرافقه في رثاء والدته وهو يضّم أجزاء تلك المفارقة بعضاً إلى بعض ويقّدمها 

لنا لوحة رائعة الجمال. سر جمالها يفوح من تكاملها.                                   

وتكاد تبعث في الفؤاد مسّرة الفرح الكئيبأمام ذكراك الحبيبة صحوة تجلو شحوبي
يعب���ق ف�ي الظن��ون وفي الدروبذك��راك ذك������رى الطي���ب

ف��ي ع��دل ج�وهره����ا األريبص���دقت ن��واميس الحي����اة
السمح���اء ف�ي السف��ح ال��رطيبدف���ن الربي����ع ب����ذوره

تزه����و عل��ى أم���ٍل خصي�بوسترجعي�����ن براعم������اً

بعنوان  قصيدته  في  ذلك  فلنقرأ  الربيع  روعة  زهوه  في  يعكس  يزهو  حين  لديه  والفرح   -
)الربيع(.

دفؤه نشوة تطوِّف في األرض وهزج الغابات صوت بشيره
أنت صيف سعيره نسمات تتهادى وروح��ه في عبي��ره

أنت أنت الشتاء أرشده نوح الليال�ي إلى مق��ر س�روره
أنت في عالم الزهور أريج أنت في القلب خفقٌة من حب�وره

وكؤوس الشقيق يترعها الفجر دهاق�اً بدفقة من عط�وره
ويهز النسيم مبخرة الزهر ويرتدي وش��اح بخ���وره

- والحب لديه متى خطر في البال يؤجج في القلب نار الحيرة والغيرة ويفجر ينابيع العطاء 
كما في توجهه بالنصح إلحدى الحسناوات حيث يقول:

إني أخاف عليه من أن يخرقال تسدلي من فوق وجهك برقع�اً
فيه�ا تفّرس من أراد وحدَقفالشمس إن حجب الغمام ضياءها

- واقرأه في وصف مشاعر صبية مراهقة حيث يقول:

وامقت قوالً حكيم��اً رصينأضيق بنصح يعد خطاي
فما يضير كذا شذى الياسمينإذا بح�ت بالحب همساً

- واصِغ اليه وهو يحكي قصته الموجعة مع الضياع حيث يقول:

فكان ما كان لن�ا األمُسما كنت أحسب هكذا تقسو
حامت عليَّ طيوفه الخرُسأنا بعد هجرك هّدني س�أم

ايطيب بعد حبابه�ا كأُسفإذا شربت الوهم كأس هوى

- وأوسعه في قصيدٍة له بعنوان )بعلبك(، حيث ينفخ الحياة في الحجارة الصماء:

صبغت بقاء الكون من الوانهاما بعلبك سوى تجسد فك��رة
في صلدة األحجار خفق جنانهاخفق النبوغ بصدرها حتى مشى

روح ترى االبداع في ايمانهالمس الحجاَر الفُن فارتعشت به
فإذا الزمان يطل من أركانهاما كنت أرجو أن أرى زمناً مضى

- وعلى مشارف رؤاه يرسم وطناً يعتز بأصالة شعبه العريق ويفخر بعطاءات أبنائه المبدعين 
ويرفض التكلف والتزلف، ويسفَّه وصولية المتزلفين:

وادع�اك ضال�ع ف�ي الكذبأمتي كم غ�اب عنك بطل
وأحاديث ه��وان فاسهب�يهوذا العيد خمور فاشربي

في موقف التبجيل سوء االدبأدب التدجي�ل إن تتق�ن

ابًة. - وحسه الوطني المرهف يتجلى في مقطوعات شعرية ونثرية إرادًة صلبة وروحاً وثَّ
د روح التحدي ويهاجم الظلم والظالمين حيث يقول: في إحدى قصائده بعنوان )ارنون( يمجَّ

من وهج نور على اسالكها اشتعلأرنون يا شعل�ة شدت عزائمن�ا
معاق��ل الظلم ال سلماً وال دجالجاء االباة إلى الساحات واقتحموا

- وفي رثائه الشاعر إلياس أبو شبكة يضفي على الخلود معّنى جديداً ذا عمق فلسفي وأبعاد 
إنسانية حيث يقول:

خلود االنسان باالنس�انفاخلد االن في كيان محبيك

الوطن  حضن  إلى  جزين  وعودة  الجليل«  »قانا  كارثة  يتناول  النثرية  مقطوعاته  وفي   -
في  الدين  فخر  سعيد  الرفيق  استشهاد  االمني«،  »الحزام  خديعة  إلى  االسرائيليين  ولجوء 

معركة استقالل لبنان.
فهذه  االنسان  لبني  مشرق  مستقبل  إلى  وتطلعاته  ال��مرهف  االنس��اني  حس��ه  أما 
و«الرؤية  ال��وداع«  و«صالة  العقل«  »صراع  مثل  أخرى  نثرية  مقطوعات  في  تتجلى  كلها 

الطموحة«.
تنعكس  التي  الفكرية  سعاده  مدرسة  إلى  المؤلف  إنتماء  إلى  االشارة  من  بد  ال  وأخيراً 
وتتجلى  وكتاباته  قصائده  من  الكثير  في  الوطنية  ومفاهيمها  واالنسانية  االخالقية  قيمها 
بالوطن  وإيماناً  الباطل،  يصارع  نضاالً  وتتبدى  الحق  صوت  إعالء  إلى  صارخاً  نزوعاً 
مساراً  الحاضر  في  ليرسم  الماضي  بألق  يستنير  أعلى  شرعاً  وبالعقل  لإلنسان  ومآالً  أماً 

للمستقبل يليق بإنسانية االنسان.
 17 في  نفسه  عن  الصالة  وأقيمت   2007 شباط   16 في  خليفة  فؤاد  الرفيق  wتوفي 

شباط ونقل جثمانه الى مسقط رأسه عين عنوب حيث ووري الثرى...

شؤون  عمدة  بها  قامت  التي  األع��م��ال  من 
أقامته  الذي  الناجح  المعرض  الحدود،  عبر 
في  القومي  اإلنعاش  رابطة  من  وبدعوة  باسم 
الجامعة األميركية، التي كانت ترأسه الطالبة 
الجامعية وفاء شهيب، وأقيم في قاعة »وست 
األول  كانون   12 و   4 بين  الفترة  في  ه��ول« 

.1990
في  السياحة  وزارة  مدير  المعرض  افتتح 
حينه الدكتور محمد ماضي)1( بحضور حشد 
االمينان  تقدمهم  طلبة،  ومواطنين  رفقاء  من 

عبدالله محسن ومنير خوري.
الفروع،  من  بعدد  اتصلت  قد  العمدة  كانت 
البرازيل، االتحاد  أبرزها أستراليا، األرجنتين، 

السوفياتي، كولومبيا عارضة الفكرة التالية: 
بدل ان يزور أحدنا بلداً في الخارج، فيطلّع 
على التنوع الغني من االشغال )ارتيزانا( للبلد 
المعني، فليجعله يأتي الى عندنا فنشاهد هنا 
البرازيل  من  خاصة  األشغال،  تلك  من  نماذج 
الرائعة،  باألشغال  الغنيتين  واألرجنتين، 
نعرض  آنفاً  المذكورة  الفروع  الى  فتوجهنا 

عليها الفكرة، فأتت ردودها إيجابية واستلمنا 
كمية جيدة من األشغال الفنية المتنوعة، فأتت 
أجنحة البرازيل، األرجنتين، أستراليا واالتحاد 

السوفياتي غنية باألشغال المتنوعة، 
القى المعرض االستحسان الكبير، واستقبل 
حضوراً  األول  كانون   12-4 األيام  مدى  على 
الطالبة  ال��راب��ط��ة  رئيسة  وك��ان��ت  مستمراً، 
من  لفيف  م��ع  شهيب)2(،  وف��اء  الجامعية 
من  ال��زائ��ري��ن  استقبال  ف��ي  ورف��ق��اء  رفيقات 
فكرة  استحسنوا  وجميعهم  وطالباً،  أساتذة 

المعرض األول من نوعه في لبنان.
هوامش: 

عرفته  شبعا.  بلدة  من  ماضي:  محمد  د. 
الى  انتقل  ثم  السياحة،  وزارة  في  عاماً  مديراً 
وزارة الثقافة، ودائماً كان مجلياً، مميزاً بثقافته 

بمناقبه وبحسن تعاطيه مع الجميع.
لرابطة  رئيسة  عليها  تعرفت  شهّيب:  وفاء 
للعمل  رديفة  كانت  التي  القومي،  اإلنعاش 
جيدة،  بأعمال  وقامت  االجتماعي،  القومي 
المواطنة  لفتتني  االرتيزانا،  معرض  أبرزها 

المزايا  من  بالكثير  ال��ح��زب،  صديقة  وف��اء، 
المودة  من  الكثير  لها  أكّن  فجعلتني  الحلوة. 
السنوات  مضّي  رغ��م  زل��ت،  وم��ا  واالح��ت��رام، 

أعماقي  في  أشعر  عنها.  انقطاعي  على  الطوال 
الذي  الرائع  العمل  تجاه  الوفاء  من  بالكثير 

قامت به على رأس رابطة اإلنعاش القومي. 

صباح   � »البناء  مجلة  من   1114 العدد  في 
صور  مجموعة   2009 نيسان  آذار،  عن  الخير« 
وأخبار عن رفقاء راحلين، ننشرها كما وردت في 
العدد المذكور عربون وفاء لمن ناضل من رفقائنا، 

هؤالء باقون في تاريخ حزبهم.

الرفيق إبراهيم محمود الخطيب
محمود  إبراهيم  المناضل  الرفيق  الموت  غّيب 
مرض  مع  معاناة  بعد  غسان«  »أب��و  الخطيب 
عضال لفترة طويلة. وهو تحّمل مسؤولية الجهاد 
من  أكثر  في  بأمانة  االربعينيات  خالل  القومي 
القوميين  من  المقاومين  المجاهدين  بين  موقعة 
وأبناء شعبنا في فلسطين، وقد استشهد له أخوه 
تأبيني  للراحل حفل  أقيم  صالح في إحداها. وقد 
منفذية  بمشاركة  الحلوة  عين  مخيم  في  حاشد 

صيدا � الزهراني ومديريتي صيدا وجزين.
والراحل من مواليد بلدة »حطين« قضاء طبرية � 
فلسطين عام 1929. متأّهل وله ستة أوالد، وتولى 
مسؤوليات حزبية عدة منها. محصل لمديرية عين 
 � صيدا  لمنفذية  تدريب  وناظر  وم��درب  الحلوة، 

الزهراني جزين.
ذوي  من  تتقّدم  الخير«  صباح   � »البناء  أسرة 
والخلود  لألمة  والبقاء  التعازي  بأحر  الراحل 

لسعاده.

الرفيق األب سعدالله بيطار 
المعروف  بيطار  سعدالله  الرفيق  الموت  غّيب 
بالخوري إبراهيم بيطار، بتاريخ 2009/03/08، 
في مدينة حمص، عن عمر يناهز الثمانين عاماً بعد 

صراع مرير مع المرض دام عشرين سنة.
ولد الرفيق بيطار عام 1929 في قرية »الوريدة« 

التي تبعد 35 كم شرقاً عن حمص..
رتبة  على  وحصل  الشام  في  بالجيش  التحق 
رقيب أول في الشرطة العسكرية، وفي عام 1953 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  الى  انتمى 
رفقاؤه  وك��ان  الجيش  صفوف  ف��ي  ك��ان  عندما 
آنذاك )الشهيد بديع مخلوف � الشهيد عبد المنعم 
دبوسي � الشهيد يونس عبد الرحيم � الرفيق حليم 

خوري � الرفيق فؤاد شديد(.

وأدخل  الرفقاء  مع  اعتقل   1955 صيف  وفي 
المالكي  عدنان  العقيد  اغتيال  بعد  المّزة.  سجن 
في 22 نيسان من العام نفسه. حين حّمل الحزب 
هذه  مسؤولية  االجتماعي  القومي  ال��س��وري 

الجريمة ودام سجنه ثالث سنوات.
الكهنوت  سلك  ال��ى  انتسب  عنه  أف��رج  ولما 
وأصبح كاهناً في أبرشية حمص لدى طائفة الروم 
األرثوذكس. وبقي على تواصل مع الرفقاء متفاعالً 
أمام  ك��رر  ما  وكثيراً  همومهم،  يشاركهم  معهم 
الرفيق منير حنا )أنا فخور بمسيحيتي ومشرقيتي 

وبقوميتي االجتماعية(.
قوياً  إبراهيم(  )الخوري  سعدالله  الرفيق  كان 

شجاعاً كريماً ألبعد حدود الكرم.

الرفيقة منيفة جبور
صافيتا  وأهالي  االجتماعيون  القوميون  شّيع 
بمأتم  سعاده(  )أم  جبور  منيفة  الرفيقة  الفقيدة 
جثمانها  على  الجنازة  صالة  أداء  وبعد  مهيب، 
الرسمية  التحية  القوميون  رفقاؤها  أّدى  الطاهر 

وداعاً لها.
شارك في جنازتها عضو المجلس األعلى منفذ 
عام منفذية صافيتا أنطون إسبر ومنفذ عام حماة 
د. ياسر الحكيم وأعضاء هيئتي المنفذيتين، وقد 

تقّبل ذووها ورفقاؤها التعازي بها.

الرفيق المحامي سامر جميل البطاينة
نعى السوريون القوميون االجتماعيون الرفيق 
البطاينة. بعد حياة مليئة  المحامي سامر جميل 
بالبذل والعطاء كّرسها لنهضة مجتمعه وقضايا 
أمته. وقد أقيم له تشييع في بلدته، شارك فيه الى 
جانب ذوي الرفيق الفقيد القوميون االجتماعيون 

وتقّبلوا التعازي.
والرفيق سامر البطاينة من مواليد بلدة »حكما« 

في منطقة »إربد« األردن 1975.
ذوي  من  تتقدم  الخير«  صباح   � »البناء  أسرة 
في  االجتماعيين  القوميين  السوريين  ومن  الفقيد 
التعازي،  بأحر  الحدود  وعبر  الوطن  وفي  األردن 

والبقاء لألمة والخلود لسعاده.
الصادر  »البناء«  مجلة  من   1105 العدد  وفي 

بتاريخ 15 تشرين األول 2008 هذه االخبار:

الرفيق عامر مرعي
من  مرعي  عامر  الرفيق  تورنتو  مدينة  وّدع��ت 
بلدة البساتين زوج الرفيقة ناجيا مرعي في مأتم 
من  كبير  وحشد  المديرية  فيه  شاركت  مهيب، 
القوميين وعائالتهم والمواطنين األصدقاء بحضور 
مدير المديرية وهيئة المديرية، وقد ألقى الدكتور 
عاطف قبرصي كلمة المديرية عّبر فيها عن تاريخ 
ونضاالت الرفيق مرعي في الوطن، حيث شارك في 
المجموعات التي شكلها حضرة الزعيم عام 1948 
الصهيوني،  العدو  ضد  فلسطين  في  القتال  في 
االجتماعية  القومية  ال��ث��ورة  في  ايضاً  وش��ارك 
األولى، وبعدها لوحق من قبل السلطات المحلية، 
مما اضطره الى السفر خارج الوطن الى البرازيل، 

حيث تابع نضاله الحزبي هناك.
بأحر  تتقدم  الخير«  صباح   � »البناء  أس��رة 

التعازي، والبقاء لألمة والخلود لسعاده.

الرفيق علي نعمان الحاج
الرفيق علي نعمان الحاج،  الفقيد  الموت  غّيب 

من بلدة عين عطا قضاء راشيا الوادي.
وبغياب الفقيد الرفيق علي يفقد الحزب قومياً 
مسؤوليات  تولى  حيث  األول،  الرعيل  من  آخ��ر 
هيئة  وف��ي  عطا  عين  مديرية  ف��ي  ع��دة  حزبية 
المنفذية وكان له حضوره الحزبي المعطاء المفعم 
بعصارة خبرة الحياة واالستعداد الدائم، وال شك 
ذاكرة  وفي  القوميين  وج��دان  في  سيبقى  انه  في 
المناضلين  جانب  الى  راشيا  منطقة  في  الحزب 
مضيئة  محطات  الحزب  تاريخ  في  سطروا  الذين 
من التضحية والعطاء نموذجاً للثبات على االيمان 

القومي االجتماعي.
الرفيق  الموت  غّيب   2008/08/04 بتاريخ 
حسن سيف الدين، )أحد جرحى الحزب في معارك 
البطولة(، وقد أقيم له مأتم حافل في بلدته حليتا.

أقامت  وفاته،  على  أسبوع  م��رور  وبمناسبة 
تأبينياً في  عائلته وأهالي بلدته ورفقاؤه احتفاالً 
القوميين  من  كبير  جمع  حضره  البلدة،  حسينية 

والفاعليات والمواطنين.

د.  النائب  من  لكّل  كلمات  المناسبة  في  ألقيت 
حسن  والشيخ  الله،  ح��زب  بإسم  المقداد  علي 
الداخلية  عميد  وألقى  أمل،  حركة  باسم  فرحات 

حسين عيسى كلمة مركز الحزب.
2008 غّيب الموت الرفيق رمزي  20 تموز  في 
التيماني. وفي اليوم التالي أقام له أهله ومنفذية 
مديرية  لمدير  كلمة  تخللته  مهيباً  مأتماً  الشوف 
سمير  للشاعر  فقصيدة  راج��ح،  رفعت  بعقلين 
عضو  ألقاها  الحزب  مركز  كلمة  ثم  الدين.  شرف 
وقد  مالعب،  مأمون  المركزية  اإلذاع��ي��ة  اللجنة 

أشادت الكلمة بمآثر الرفيق الراحل وقدوته.
وفي  قلبية،  نوبة  اثر  الدين)1(:  سري  خليل 
حضرته  بعقلين  في  مأتم  له  أقيم  التالي  اليوم 

حشود جموع من القوميين والمواطنين.
وقد رثا الرفيق الراحل الشعراء سليمان سري 

الدين، زغلول دير القمر وذوقان عبد الصمد.
أقامت مفوضية زوطر الشرقية التابعة لمنفذية 
الرفيق  الشهيد  لذكرى  تخليداً  احتفاالً  النبطية 
هاشم إسماعيل، الذي استعيدت جثته في عملية 
التبادل األخيرة، وقد حضر االحتفال عضو اللجنة 
مالعب  مأمون  واالعالم  اإلذاعة  عمدة  في  اإلذاعية 
ممثالً مركز الحزب وعدد من مسؤولي الحزب في 

النبطية وحشد من القوميين والمواطنين.
وألقى مالعب كلمة قال فيها: لقد ترجم استشهاد 
في  تجري  التي  الدماء  اّن  الزعيم  قاله  ما  هشام 
متى  االمة  وديعة  هي  بل  لنا  ملكا  ليست  عروقنا 
التي سطرها الشهيد  العز  طلبتها وجدتها ووقفة 
بدمائه الطاهرة تؤكد أننا أمة تحب الحياة وتحب 
وأمتنا  للحياة،  طريقاً  الموت  ك��ان  متى  الموت 
هي أمة زاخرة بالحق والخير والجمال وهي مهد 
الحضارة وأولى المداميك في بناء سلم اإلنسانية، 
وأكد اّن »إسرائيل« كانت وما زالت تتلقى الهزيمة 
تلو األخرى بفعل إرادة المقاومة التي كان للحزب 
دور أساسي في انطالقتها، ونرى اليوم اّن مصير 
كزوالها.  ال��زوال  هو  »إسرائيل«  على  المراهنين 
اّن  ق��ال،  لمن  تتعّهد  العقيدة  ه��ذه  أبناء  ونحن 
معركة  ال  وجود  معركة  هي  اليهود  مع  معركتنا 
حدود وإننا سنربح معركة الوجود هذه وسنالقي 

أعظم انتصار في التاريخ. 

الرفيق ف�ؤاد خليفة...

�شاعرًا واأديبًا

معر�ش الأرتيزانا الذي اأقامته رابطة الإنعا�ش الق�مي في الجامعة الأميركية 

كي يبق�ا في الذاكرة...

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ُتخّصُص »البناء«  لتحتضَن محطات مشرقة من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي، صنعها قوميون اجتماعيون 

في مراحل صعبة، وقد سجلت في رصيد حزبهم وتاريخه، وقفات عز راسخات على طريق النصر العظيم.
وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب أن ال يسقط من تاريخنا أي تفصيل، ذلك أننا كأّمة، استمرار مادي روحي 

راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي، وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية، هو في الوقت عينه تأكيد وحدة الوجود 
القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.

أّن نكتب تاريخنا،..فإننا نرسم مستقبل أمتنا.
إعداد: لبيب ناصيف

الرفيق سامر جميل البطاينة الرفيق االب سعدالله بيطار الرفيقة منيفة جبورالرفيق ابراهيم محمود الخطيب

مدير عام السياحة الدكتور محمد ماضي يقص شريط مفتتحاً معرض االرتيزانا، ويبدو من اليمين الرفيق 
المعروضات من البرازيل – األمين الحقا كميل حاماتي، األمين عبدالله محسن، األمين لبيب ناصيف فرئيسة الرابطة وفاء شهيّب

ومن افريقيا

جانب من جناح استراليا   الجناح الروسي 
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

�سمر الحاج امراأة من نوع اآخر

{ يكتبها الياس عّشي

سمر الحاج امرأة من نوع آخر، إعالمية من نوع آخر، فكرة دافئة، 
نزوع نحو الحرّية، شموخ في المواجهة، ثقافة خارجة عن التدجين، 
اليوم  لبناُن  فيما  الــرأس،  مرفوعة  رحلت  الرحيل…  قّررت  وعندما 

متقّوُس الظهر النحناءات ال تنتهي .
سمر الحاج يوم تآمر الكّل على العدالة، وكان زوجها أحد ضحاياها، 

لم تهْن، لم تستجِد، ولم تهادن.
الكثيرات من نساء  إلى ذاكرة  الحاج ذاكرة مضيئة، تضاف  سمر 

هذه األمة اللواتي كّن شامخات في األزمنة الصعبة.
ستبقين  بسالم،  نامي  الهادئة…  اإلعالمية  أيتها  الحاج…  سمُر 

معنا.  

ٍ إياَك فاحـذْر من ســـالم منافـق 
إنَّ المنافـَق في الجـريـمـة بـارُع

يحـتـاط ُ في عـَذب الكـالم وإنـُه
مهما تالطَف في الحديِث مخـادُع

ٍ إْن فــاَه فــاَه بكـذبـة ٍ مـمـزوجـة 
بالغش ِ ضـَلَّ بمـحـتـواها السـامُع

ٍ أو الذ َ بالصمت اكـتـفى بـتـآمـر 
هيهات يعـلمه الفـقـيُه الشـارُع

يحـتـاُل في بـث ِ المثـالب ٍ مثـلمـا
يحتاُل في طمس ِ العيوب ِ البائـُع

أإلفـُك مـبـدأُه الُمـقـدُس دائـمـاً
ال يسـتـحـي أبـداً وال يـَتـَراجـَُع

ٌ لو كـان خـلـف الالنهايـة خـدعـة 
لَسَعى إلى حيـُث الخـداع ُيسارُع

ٌ ة ٌ وحـقـارة  َـّ ديـُن المـناِفـق ِ خـِسـ
وإالُهـُه بـيـن الـرذائـل ِ قـابـِـُع

ٍ يـا ُحـرُّ فاحـَذْر من وعـود منافـق 
فالغـدُر من وعـد ِ المناِفـق ِ نابـِـُع

َكـثـَُر النفـاُق ولـم َنـزْل بغـبائـنا
أهــَل النـفـاق ِ الغـادريـن نشـايـُِع

ً نـرضى بعـيـش ِ الخـانعـيـن أذلـة 
للغـاصـبـيـن بـالدنـا، وُنـبـايـُِع

ُصرنا كـما أردى البهـائـم ِ مـنـزالً
بالبؤِس َنـرضـى، والَتـكاذُب شائُع

ـاُمـنـا خـانـوا أمانـة َ شــعـبـنـا ُحـكَّ
وإلى الـدعـارة ِ هـَرولوا وَتنازعوا

ٍ ادنـا َكـَفـروا بكـلِّ كـرامــة  ُقـوَّ
وبكل ِ أســباب ِ النـفـاق ِ تـقارعوا

هــا ابـنا َسـنَّـوا الشـرائـع كـلَـّ ُنـوَّ
ليناهضوا ُرُسـَل الهـُدى وليـَْمـَنعـوا

ُكـتَّـاُبـنـا َخـدعـوا شـباَب بـالدنـا
ـر ِ دافـعـوا وعـن الفـظـائـع ِ بالَتـَسـتُّ

شـُعـراؤنـا غـرقـوا بوهم ِ هيامهم
وَسبـيـَل تـضـليـل ِ الشبيبة ِ تـابـعـوا

ُعـلماؤنـا اَتـَخـذوا الغـواية َ منهجـاً
َفَطغى الُمضـِرُّ وقـد تالشى النافـُِع

ُفـَقـَهاؤنا ذبـحـوا العـدالـة َ عـنـدما
َخنـعـوا َفَشرَعنت ِ الُخنـوَع شرائُع

اُدنـا َصلَبـوا النفـوَس ببغـيهـم َـّ ُعبـ
وبغائهم، ولواِطهـم، وَتـضـاجـَعـوا

يـا أيـهـا األحـــرار إنَّ بـالدنــا
يجـتاُحها ويـُل النـفـاق ِ فـَصاِرعـوا

كوا بالصـدق ِ مهما أرعـدت َـّ وتـَمـَسـ
ِحـمـَُم التـكـاذ ُب ِ فالنـفـاُق َتـراُجـُع

ال َتـعـُظــُم األوطــاُن إالَّ بالـفــدى
إنَّ الـفــداَء لـكـل عــز ٍ دافـِـُع

ٌ ما كـان في ظـِلِّ النـفـاق ِ كـرامـة 
مهـما تـبـارى الكاذبـون وخـاَدعـوا

هـا بـل إنَّ أسـبـاَب الكـرامـة ِ كـلَـّ
في الصـادقين تـَظـَُل حـيُث َتدافعـوا

َوَطـٌن َبـنـاُه الصادقون ُهـُم الِحـمى
، في الحروِب زوابـُِع في السلم ُحـٌبّ

 *شاعر قومي مقيم في البرازيل.

نافذة �صوء

حـذار النفـاق

{ يوسف المسمار*
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الذاكرة«  في  »عــروض  تظاهرة  استعادت 
المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  يقيمها  التي 
عمالقة  شاشة  على  »تكرار«  مسرحية  عرض 

في مسرح سعد الله ونوس في المعهد.
المسرحية التي قدمتها دفعة عام 2016 في 
قسم التمثيل كمشروع تخّرج لها بإشراف الفنان 
الفعالية  هذه  ضمن  عرضها  أُعيد  كوسا  بسام 
والتعرف  مسرحّية  تجارب  استعادة  بهدف 
عليها وتكريماً لجهود مبدعين تركوا أثرهم في 

ذاكرة طالب معهد الفنون المسرحية.
زمنية  حقب  ــالث  ث المسرحية  وتــنــاولــت 
مروراً  باريس  في  الوسطى  العصور  بين  تمتد 
الحاضر  الزمن  إلى  وصوالً  الحديث  بالتاريخ 
لخطبة  يتقدمان  ثريين  شابين  قصة  لتطرح 
من  فاسد  رجــل  ابنتا  هما  شقيقتين  شابتين 
القصة  هذه  إسقاطات  لنتابع  النعمة  محدثي 
خالصة  مقدمة  الزمن  عبر  وتستمّر  تتكّرر  التي 

مفادها بأن القيمة الحقيقّية لإلنسان تكمن بما 
يمتلك من أخالق حميدة ومعرفة ال بما يملك من 

المال.
قال  التعليمية  وأهــدافــهــا  الفعالية  ــن  وع
لوسائل  المعهد  عميد  العربيد  تامر  الدكتور 
الذاكرة  في  عــروض  تظاهرة  »تأتي  االعــالم: 
ضمن خطة إدارة المعهد التعليمية لعدة أهداف 
منها بناء الذاكرة المسرحية لطالبنا واالحتفاء 
مختلف  في  المتخرجين  من  المبدعين  بجهود 
التي  والمعرفة  المتعة  جانب  إلــى  الدفعات 
في  يساهم  ما  للطالب  العروض  هذه  تحملها 

إغناء منهجنا التعليمي األكاديمي«.
التظاهرة لن تتوقف عند  العربيد: »أن  وأكد 
بل  المعهد  طالب  دفعات  تخرج  عروض  تقديم 
السوري  المسرح  ذاكــرة  من  عروضاً  ستقدم 
لتكون مع ملتقى اإلبداع ذاكرة بصرية ومعرفية 

للطالب«.

»عرو�ض في الذاكرة« ت�ستعيد م�سرحّية »تكرار« 

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

تزامناً  مجّدداً  الطفل  مسرح  مهرجان  ينطلق 
دمشق  في  االنتصافية  المدرسية  العطلة  مع 
الـ15  من  الفترة  خــالل  وذلــك  والمحافظات، 

ولغاية الـ22 من كانون الثاني.
منوعة  وفنية  مسرحية  عروضاً  ويتضمن 
مديرية  اعتادت  الذي  المهرجان  في  ويشارك 
على  الثقافة  وزارة  في  والموسيقى  المسارح 
للمسرح  تابعة  مسرحية  فرق  سنوياً  إقامته 
القومي ولمسرح الطفل وأخرى خاصة ستقدم 
والصغار  الكبار  مسرح  بين  عمالً   38 نحو 
والدمى والعرائس والعروض الراقصة وخيال 
 - دمشق  ريف   - دمشق  محافظات  في  الظل 
 – – حلب  – طرطوس  – حماة  درعا السويداء 

الالذقية – حمص – الحسكة - دير الزور.
دمشق  فــي  الــحــمــراء  مــســرح  ويستضيف 
عرض فلة واألقزام السبعة الذي تابعه األطفال 
إلى  إضافة  المهرجان  من  السابقة  الدورة  في 
عرض فني لفرقة أجيال، فيما سيكون األطفال 
»رحلة  اســمــه  جــديــد  ــرض  ع مــع  مــوعــد  على 
نور  تأليف  من  القباني  مسرح  على  الحظ« 
السالم  عبد  ــراج  وإخ ــداد  وإع الهاشمي  الدين 
عرض  العرائس  مسرح  على  يقّدم  بينما  بدوي 
إيمان  تأليف  مــن  النحل«  »مملكة  بعنوان 

بازرباشي وإخراج خوشناف ظاظا.
يستضيف  الثقافية  دمشق  مراكز  في  أما 

توم  هي  ــروض  ع ثالثة  كفرسوسة  ثقافي 
بينما  وفــرفــوش  الحكيم  وأرنـــوب  وجيري 
علي  مسرحية  المزة  ثقافي  في  ستعرض 
مسرحيات  جرمانا  ثقافي  في  وستقدم  بابا 
وزارع  الــغــابــة  حـــارس  وأرنــــوب  فــرفــوش 

الورود.
وفي المحافظات ستقّدم على مسرح مديرية 
الثقافة في حمص أربعة عروض هي األمنيات 
الثالث والحارس األمين وماشا والكورونا وفلة 
واألقزام بينما تستضيف خشبة مديرية ثقافة 
والصندوق  الثلج  أميرة  هما  عرضين  حماة 

العجيب.
وسيقدم مسرح دار الكتب الوطنية في حلب 
إعداد  غسان  جدو  تلفزيون  هي  عروض  أربعة 
الغابة  و«حكايات  مكانسي  غسان  ــراج  وإخ
و«الكلمات  المثقفة«  »الدجاجة  الكرتونّية« 
القومي  المسرح  سيعرض  بينما  السحرية« 
فرح  بعنوان  نينار  لفرقة  عمالً  طرطوس  في 
الطفولة ومسرحيات سكان الجزيرة والمزرعة 
العرائس  لمسرح  وعــرضــاً  ــرود  ق ومغامرات 

بعنوان مغامرات زيزو.
على  األطفال  جمهور  سيتابع  الالذقية  في 
مسرح مديرية الثقافة ثالثة عروض هي القرش 
بينما  الحب،  وضيف  وسندريال  البحر  ومملكة 
مدينتين  في  عروضاً  درعــا  محافظة  ستشهد 

حيث يستضيف مسرح مديرية الثقافة عرضي 
بينما  المسحورة  والغابة  اإلسكافي  معروف 
يقدم في ثقافي الصنمين وطن في القلب ومملكة 

األقزام.
عرضاً  األطــفــال  سيتابع  الــســويــداء  ــي  وف
المخايلين  لفريق  كنتاج  الظل  خيال  لمسرح 
عرض  إلــى  إضافة  مــؤخــراً  تدريبه  تــّم  ــذي  ال
مديرية  مسرح  على  وذلــك  الذهبّية،  الكأس 
خشبة  على  الحسكة  فــي  وســيــقــّدم  الثقافة 
األمل  وأنشودة  البهاء  عرضاً  الثقافي  مركزها 

بالعمل.
أما دير الزور فتشارك عبر فرقها المسرحية 
الثقافة  مديرية  خشبة  على  عــروض  بثالثة 
وقدم  الشرير  ودبــدوب  السعادة  مزرعة  وهي 

وليمونة.
مسرح  والموسيقى  المسارح  مديرية  وتقيم 
الطفل والعرائس على هامش المهرجان ورشة 
لفن خيال الظل لألطفال واليافعين بعنوان أنا 
وظلي بإشراف الفنانة ريم الخطيب اعتباراً من 

يوم غد في مسرح الحمراء.

مهرجان م�صرح الطفل ينطلق في دم�صق والمحافظات 

عرو�ض م�صرحّية وفنّية متنّوعة لفرق تابعة للم�صرح القومّي وم�صرح الطفل... 
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