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äÉHÉîàf’G áHGƒH øe QÉ«¡f’G ™æªd ≥jôW á£jôN ’h …Ék ØdCG 34`dG ¢ùeÓj Q’hódG
q
»WGô≤ªjódG
AÉ≤∏dG ≈∏Y •ƒ¨°Vh …Iƒq HC’G ó«cCÉàd zô««¨àdG ÜGƒf{ »Yóà°ùj …QÉîÑdG
q
w�UO��«
—dÒ �L�« V��
Ò
w�UO��« bNAL�« WO�U�{ j�Ë d�d���«Ë W�ËUILK� 22?�« bOF�U� ÂuO�« ÊUM�� qH���
¨ÍœUB��ô«Ë w�UL�« bOFB�« vK� Í—«b��« —U��Ë ¨WO�UOM�« U�U���ô« bF� U� WK�dL�
vK�� wKG� WIDM� s??� ¨»Ëd??�? �« s??� b�eL�U� dA�� wLOK�≈Ë w??�Ëœ l??{Ë q??� w??�
t�«u�√ Ò‚b� r�U� v�≈ ¨UN�u�Ë sOD�K� w� …b�UB�L�« WN�«uL�« q� w� P�UHL�U�
X�� ‚dA�« s� w??�ü« b�UB��« v�≈ ¨UO�«d�Ë√ w� »d��« UO�«b�� …d�H��
U??�“√
Ò
…—œUI�«Ë W�uI�« W�ËUIL�« vI��Ë ¨Ê«u�U� ‰u� sDM�«ËË sOJ� sO� »UDI��ô« Ê«uM�
W�UL�� …uI�« —bB� X�b�Ë XL�Ë —dÒ ? � U�bF� ¨UN�{d� w��« Ÿœd??�« ôœUFL�
ÆbNAL�« vK� rÒO�� œ«u� j�Ë ¨q�ú� Î «bO�Ë Î U�«uM� ¨“UG�«Ë jHM�« «Ëd�
¨W��UML�U� Âu??O? �« ¡U??�?� t??K?�«d??B?� s??�?� b??O?�?�« t??K? �« »e??�? � ÂU??F? �« s??O? �_« qÒ ? D? �
WN�«uL�« UHK� vK� U�d�� qÒ D� w��« WLKJ�« sLÒ C��� U� Ã—U��«Ë q�«b�« dE�M�Ë
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á©ªédG Oƒ©fh ...
Èd�_« d�d��Ë ÂUO��« qI�F� ÂU���« ÆÆÆd�d���«Ë W�ËUIL�« bO�

±hôëdG ≈∏Y •É≤f
πeCÓd ƒYój Ée ÉgGƒ°S ¢ù«d
q�bM� dU�
ÊQA�« w??� w�UO��« ÂöJK� d??�?�√ UMOG√ ULK� ≠
œ«“ ¨œö��«Ë ”UM�« ‰«u�√ w� dEM�« UMF�√ ULK�Ë ¨wK�«b�«
Ò
WL�C�L�«
U�_«Ë ¨¡w� q� vK� dDO�� Y�F�U� —uFA�«
s� œUF��ô«Ë ¨WOM�u�« W�KBL�« »U�� vK� ‰uÒ G��
s� ¡«u??{_« ŸUM ¡U{d��« »U��� ”UM�« U�u�Ë√
œu�√ i??O?�_« dOBO� ¨ «—U??H? �Ë WÒO�u�eHK� «u??M?�
WO�O�L�« WK�J�« WOL�� vK� o�U���U� ÆiO�√ œu�_«Ë
X�u�U�Ë ¨w�Uzd�« ‚U���« o�d� vK� …—Ëd{ d��_«
`O�d� v??K?� W??H?zU??� »«u?? � ŸU??L? �ù d??N?E?�« …—«œ≈ t?? �«–
t�u� l??�d??� —U??F?� …œU??O? �? �«Ë ¨»«u??M? �« fK�� f??O?z—
·e� U??�b??M?� U??N? �«—b??� j??I?�?�Ë ¨U??N? �ö??�Ë W??�ËU??I?L?�«
Î UMKF� U�U���ô« w� dBM�« ÈdA� ÍœuF��« dOH��«
s�c�« dOOG��« »«u??�Ë ¨dOOG��« dBM� ÁuL�√ UL� t�uÒ �√
Êu�M� Î U�—u��œ Î UB� UN�HB� WOHzU�ö�« s� Êu�b���
WD�d� XL�— w��« —u��b�« s� 95 …œUL�« «Ë√dI� Ê√
hM�« w� rzU� wHzUD�« l�“u��« f�dJ�� Æ¡UG�û� o�d�
¨dOOG��« ÍdEM� b??�√ t�uI� U??� ·ö??�?� ¨Í—u?
Ò ?�? �b??�«
WOHzUD�« ¡UG�ù WOM�Ë W�O� ¨`{«Ë tM� ÃËd��« o�d�Ë
¨ŒuOAK� fK��Ë wHzUD�« bOI�« Ã—U� w�UO� fK��Ë
‰uu�« q�� ¨v?? �Ë_« W�H�« n??zU??�Ë WOHzU� ¡U??G?�≈ r??�
VF Î U?L?K?� UNO� …—Ë«b?? L? ?�« qJA� w??�?�« ¨ U??�U??zd??K?�
¨ÈËb� ö� ‘UIM�« dOBO� ¨UNzUG�S� nOJ� ÆoI���«
«uLN� Ê≈Ë ¨ÊuLNH� ô «Ë√d� Ê≈Ë ÊË√dI� ô »«u� YO�
ÆÊu�d�F� ô «u�d� Ê≈Ë ¨Êu�dF� ô
…—UA� „d�dD��« Ãd�O� ¨ÎU?F?�d??� eHI� —ôËb?? �« ≠
¨ U�U���ô« w� d�U��« u� ‰ËR�L�« Ê≈ ‰uI� w�«d�«
WI�d� vK� ÂöJ�«Ë ¨ZzU�M�« vK� »öI�ô« u� ·bN�«Ë
¨å‰u�LD�« w� U�b�Ë W�ËUF� UM� sO���«Ë s���«ò
Î «dB�M� tÒME� s??�Ë ¨d��� r??� Î «d??�U??� t{d�H� sL�
¨ÎôËR�� f??O?� ‰ËR??�? � t??�≈ ‰u??I? � s??�Ë ¨dB�M� r??�
ÆdL�√ Î UD� tMK�√ Ê√ „d�dD�K� o��Ë ÂuKF� ‰ËR�L�«Ë
fOz— ÊU??� ¡«u??� ¨ U??�U??�?�?�ô« w??� q??�?�« Ê≈ ‰U??� s??�Ë
nO� ¨dO�H��U� ÂuO�« wMF�
dO� ¨dOOG��« »«u� Ë√ «uI�«
Ò
«uF{Ë b??�Ë ¨q��« w� U�U���ô« W�dE� ÊuL�d��
¨”UM�« U�u�Ë_ UNO� ÊUJ� ô U�U���ô« bF� UL� Î U�«b�√
—uN� ‰ö� ÊuJ� W�uJ� œöO��« qON��� q�L�� w��«
q� l{u� —«u??� W�O� ¨w?
Ò ?�U??zd??�« ‚UI���ô« q�� U??�
Á–U��« sJL� U� lC�Ë ¨W�ËUD�« ‚u� WO�ö��« U�UCI�«
t���UF� sJL� U� W��UFL� W�d�� W�Ò cOHM� «—«d??� s�
ÍÒb���« »UD� q«u�� p�– s� Îôb�Ë ¨sJL� U� Ÿd�Q�
lDI� bOFB��U� bOIF�K� o�d� tMJ� ¨t�U�_ o� u�Ë
W�Uz— ôË ¨UN�Ëb� W�uJ� ô ¨ U�u�� W�Ò √ vK� o�dD�«
U��R� ô ¨W�Uzd�«Ë W�uJ��« Í√
Ò ULN�Ëb�Ë ¨UN�Ëb�
W�dE�Ë ÆdOOG��« —UF� ÊU??� U�¡UM� Ê√ ÷d�H� W�Ëb�
U�U���ô«Ë ¨ U�U���ô« u� UNI�d� W�uEML�« ◊UI�≈
Œ«d ô ¨q?? �√Ë qL� U�bF� U??� Ê√ ÷d??�?H?�Ô Ë ¨X??N?�?�«
°Œ«d� UL�—Ë ŒU��Ë
Ãd� Î U�U� s�dA�Ë sOM�« q�� ÂuO�« «c� q�� w� ≠
r� ZO�C�« »U�√ q�Ë ¨¡uC�« v�≈ WL�F�« s� ÊUM��
r�—Ëb w� ÊuIK�� s�c�« r�b�Ë ¨p�– w� bÏ � rN� sJ�
¨qCH�« »U�√ «u�U� ÂUN�ô«Ë `�d���« ÂUN� ÂuO�«
U� W�ËUIL�« Ác� ôu�Ë ¨‰ö��ô« d�b�«Ë dBM�« oI���
Ÿœd�« dB� d�d���« dB� l��Ë ¨W�Ëœ X�U� ôË s�√ ÊU�
X�U� —«dI��« ÊUM�K� oI��� ¨2006 w� Ê«ËbF�« œÒ —Ë
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w��UI� —«dI� ÎöL� p�–Ë ¨d�d���«Ë W�ËUIL�« bO� W��UML� fOL��« Î «b� å¡UM��«ò V����
ÆWFL��« ÕU� œU�FL�U� UNz«d� v�≈ œuF� Ê√ vK� ¨s�—d�L�«Ë W�U�B�«

á«HÉéjEG Iƒ£N ¿ÉæÑd äÉHÉîàfG :…Oƒ©°ùdG á«LQÉîdG ôjRh
Gk ó«L Gk ôeCG ¿ƒµ«°S …hƒædG Éæ««a ¥ÉØJG AÉ«MEGh

ÊU�d� s� qBO� W�œuF��« WO�—U� d�“Ë ?
U� u�Ë åWOKOz«d�≈ò WI�«u� vK� qB�� Ê√ V�� W�œuF�K� dB� s�
œUO��« qI� bF� ULNO� WO�Ëœ «u� b�«u�� Ê√ vK� ¨2017 ÂU� w� Àb�
Æ÷U�dK� ULNOK�
¨ √b� Êb�U� …—«œ≈ ÒÊQ??� ¨WO�dO�√ —œUB� s� ÎöI� ¨l�uL�« œU??�√Ë
v�≈ ÊUHO�u� pO� iO�_« XO�K� w�uI�« s�_« —UA��� …—U�“ VI�
dB�Ë W�œuF��« l� U�œU�� ¨2020 d�L��� Ø‰uK�√ w� W�œuF��«
ÆW�Q�L�« qÒ � W�ËU�L� åqOz«d�≈òË

Áœö� ÒÊ≈ ¨f�√ ¨ÊU�d� s� qBO� ¨ÍœuF��« WO�—U��« d�“Ë ‰U�
s�_« vK� wM�� q�I��� vK� e�d�ò w�OK��« ÊËUF��« fK�� ‰ËœË
ÆåÊ«d�ùË ‰Ëb�« lOL�� W�u�H� UM�b�√ ÒÊ√ Î «b�R� ¨åÊËUF��«Ë
¨wL�UF�« ”u�«œ Èb�M� ‰UL�√ w� t��—UA� Èb� ¨ÊU�d� s�« ‰U�Ë
q�I��� W�UOË e�eF�Ë ÊËUF�K� w�«d�≈ —«d� v�≈ ÃU��� «c�ò ÒÊ≈
qJA� fO� sJ� Ê«d�≈ l� ÂÒbI��« iF� oOI�� rÒ �ò t�√ Î UHOC� ¨åd�œe�
Æå·U�
…b�b� WOM�√ W�UO� u��ò Ê«uMF� W�K� w� ¨ÊU�d� s�« XH�Ë
w� VB�
ÊËUF��« s� …b�b� W�I�ò ÂUO� v�≈ ¨åj??�Ë_« ‚dA�« w�
Ò
w�«d�ù« ÍËuM�« ‚UH�ô« ¡UO�≈ ÒÊ√ Î «d��F� ¨WIDML�« w� ålOL��« W�KB�
ÆåÎ«bO� Î «d�√ ÊuJO�ò
b�ò UN�≈ ÍœuF��« d�“u�« ‰U� ¨ÊUM�� w� …dO�_« U�U���ô« s�Ë
Æåp�– ‰u� t�«Ë_ o�U��« s� sJ� WO�U��≈ …uD� ÊuJ�
ÍœuF��« bNF�« w�Ë Ê√ WO�U� d�—UI� d�– ¨p�– ÊuC� w�
ÊU�uO�«Ë UO�d� qLA� W�u�� ÂUOI�« Î U��d� Âe�F� ÊULK� s� bL��
ÆdB�Ë Êœ—_«Ë ’d��Ë
Íd�� Ê√ ¨WFKD� —œUB� s� ÎöI� ¨W�œuF� Âö�≈ qzU�Ë X��—Ë
Ò
uO�u� ØÊ«d�e� q??z«Ë√ ‰Ëb??�« pK� v�≈ WO�—U��« t��u� ÊULK� s�«
Æq�IL�«
u� w�dO�_« fOzd�« …—«œ≈ ÒÊ√ ¨Íd�� l�u� nA� ¨qB�� bOF vK�
W�u�� sO�Q�� dB�Ë W�œuF��«Ë åqOz«d�≈ò sO� ¨Î«d� ¨j�u�� Êb�U�
¨W�œuF��« …œUO�K� dO�UMË Ê«dO� w�d�e� qI� qLJ� Ê√ UN�Q� s�
Æ÷U�d�«Ë åqOz«d�≈ò sO� lO�D�K� «uD� cOHM� V�U� v�≈
¨ U{ËUHL�« X��� ‰U� w�ò t�√ ¨Íd�F�« åô«Ëò l�u� nA�Ë
ÁU�� W�œuF��« V�U� s� dO�� lO�D� «¡«d??�ù o�dD�« bÒNL� bI�
ÆåqOz«d�≈
sO�d�e��« vK� W�Uu�« qI� ‚UH�« “U��≈ ÒÊS� ¨l�uL�« V���Ë

á∏bÉY ƒHCG øjô«°T OÉ¡°ûà°SG
á«q îjQÉàdG á¶ë∏dGh

á«q ªjOÉcC’G á«q eC’G
!π¡édG êÉàfEG IOÉYEGh

oOH� dOM�

bL�√ bO� bL�� Æœ

œUNA��« w??� ‰U??I? ÔO? �Ë q??O?� U??� d??�? �√ U??�Ë ¨q??O? � b??I?�
Î «e?? ?�—Ë Î U? O? L? �U??� Î «d??�? � `??�? √ b?? �Ë ¨W??K? �U??� u?? �√ s??�d??O? �
q�Ó UIÔO�Ë ? q�u� b�Ë ÆÆbF�√Ë d��√Ë ¨ÎUOMOD�K� Î UO��—U�
¨∆—UI�« —uF� s� …d�U�� dÒ�F� t�_ ª»ËU���U� ? Î UI�ô
ÆtKI�Ë t�K� w??� WK�U� u??�√ s�dO� œUNA��« tHK� U??�Ë
e�«u� s??� «u�K�√ s??�Ë ”b??I?�« dO�UL� œUA��« U??�Ë
w�uONB�« ÊUOJ�« VC� s� b�eO� Òô≈ ¨UNAF� nK� ËbF�«
„—UF� t?? �«u?? � g??F? M? �« …d??O? �? � q??F? � U??L? � ¨t??D? Ò�? �? �Ë
WL�d� tOK� q���� w�uONB�« gO��« l� U??�«b??Ë
ÆÈd�√ …—œU??� WK�U� WU—Ë ¨Èd??�√ WL�e�Ë ¨Èd??�√
rÓ � ‰Ë_« ∫W�«b� UL�bM� n�u��« s� bÒ � ô Êô«R� —U� bI�
o�� l�Ë ¨bLÒ F�L�« ‰UO��ô« «cN� WK�U� u�√ s�dO� X�bNÔ��«
«–UL�Ë øÂ«b�ùU� rJ��Î «cOHM� t�A� UL� ¨rOLB��«Ë —«dù«
¨ÎUOMOD�K� Î «e�—Ë ¨ÎUOL�U� Î «d�� WK�U� u�√ s�dO� X��√
s�R� s� q�Ë ¨r�UF�« «c� w� dÒ � qÒ � ÊU�� vK� …œuA�√Ë
øW�dBMF�«Ë WOA�u�«Ë rKE�« i�d�Ë ¨W�«bF�«Ë o��U�
u�√ s�dO� a�—U�� oKF�� ‰Ë_« ‰«R??�?�« s� »«u??�?�«
©WO�d�® WK�«d� Î U�U� s�dA�Ë W�L� Èb� vK� WK�U�
uB�« UN�ö� X�U� b�Ë Æå…d�e��«ò …UMI� sOD�K� w�
ÊUOJ�« gO� WOA�Ë “«d�≈ w� ‰œUF�«Ë ŸU�A�« ÍËÒ bL�«
ÆWO�uONB�« U�UO��« U�UJ�—«Ë ¨tLz«d�Ë w�uONB�«
Ò v�≈ p�– qÒ � ‰uÒ �� b�Ë
·u�— w� r�C��Ë d�J� Õ«— nK�

WÒOL�œU�_« WÒO�_« s� UNO� V��√ w��« v�Ë_« …dL�« X�O�
sOK�UF�« …œU?? ? �≈ Âb?? � b??�b??� —U??B? �? �U??� w??M?F?� w??�??�«Ë
w� q�L�� w??�? �«Ë WFMB�« Êu??M?H?� w??L? �œU??�_« ‰U??�?L?�U??�
tOK� vM��Ô Íc??�« ”U??�_« UL�—U���U� ZNML�«Ë W�Ò dEM�«
W�¬ WOL�œU�_« WO�_« X��√ b�bA�« n�ú�Ë ¨rK� Í√
œuIF�« ‰ö� dB� dÒ � w� WO����«Ë WOL�œU�_« U��RL�«
vLEF�« WO��UG�« ÒÊ√ b�R� UMKF�� W�—b� ¨…dO�_« WF�—_«
¡UM���ô«Ë ¨sOO�_« s� U��RL�« Ác� w� sOK�UF�« s�
dOEM��« UOKL� ÊËb��Ë WFMB�« ÊuM� ÊuJK�L� s�Ó r�
`�√ w��« …√d??�?�« pK� Î UI� WA�b�« dO�� U??�Ë ¨Y���«Ë
—U�� …dC� w??�Ë ÊuOL�œU�_« Êu??O?�_« ¡ôR??� UNJK�L�
Æ¡ULKF�«
Î¨U�O��Ë Î U��d� Î UH�u� b�U� Ÿu??�?�_« «c??� ‰ö��
dO�J� sOOL�œU�_« sOO�_« b??�√ s??� …u??�œ XN�Ë YO�
WA�UML� w�dF�« s�u�«Ë dB� w� UBB���« b�√ ¡ULK�
√b� dO�J�« r�UFK� …ÒœU��« WÒOLKF�« WA�UML�« ¡UM�√Ë ¨t�ö� b�√
WOLKF�« t�UE�ö� vK� ÷d�F�Ë q�d�« l�UI� w�_«
p�–
Ò
tzËb� s� dO�J�« r�UF�« X�d�√ ¨W��
WI�dD�
WIO�b�«
Ò
UL� tH�√ s� Î UMKF� t�A�UM� wNM�Ô Ê√ dD{«Ë ¨œU�FL�«
s� t�√ úL�« vK� —dÒ �Ë ¨—«b��«Ë —u�b� s� rKF�« tO�≈ qË
WU� UA�UML�« Ác� q�� w� W�—UAL�« Èd�√ …d� q�I�
·dAL�« ÊU� «–S� ¨ÎUOL�œU�√ sOO�_« s� ·dAL�« ÊU� «–≈
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zôjôëàdGh áehÉ≤ªdG ó«Y{ QÉjCG 25
¿hô°üàæªd ÉæfEGh Iôªà°ùe á¡LGƒªdG
Ê«œd� bF�√ sO�_«
w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« fOz—
÷—_« s� Î U�U�œ ¨ÂËUI�Ë —u��Ë iH�M� …dÒ ��« »uFA�«
…œ«—ù« …u� s� w�Ë√ U� qÒ J� UM�F�Ë ¨…œUO��«Ë W�«dJ�«Ë
Îôc� ¨W�ËUIL�« »uFA�« WLzU� —Òb?B?� WL�eF�« ¡U??C?�Ë
ÍdBM� w�uON ‰ö��« s� t{—√ d�d��� ¨WO�C�Ë
Èb� vK� WO�Ëb�« «—«dI�U� jzU��« ÷d� »d{ ¨r�U�
ÆW�ËUIL�« qFH� ô≈ UM{—√ s� d�bM� r�Ë ¨ÎU�U� s�dA�
ÊUB�Ô ¨ UO�C� s� t�ÒbI� U�Ë »uFA�« …œ«—≈ —b� vK�
œUL��U� Î «“U��≈ XII� sOO�UM�K�« …œ«—≈Ë ¨ÊU??�Ë_« …œUO�
qÒ J� w�uONB�« ËbF�U� WL�eN�« ‚U��ù ¨W�ËUIL�« —UO�
W�U�d� s� pK�L� U�Ë w�Ëœ r�œ s� ËbF�« «c� vE�� U�
ÆW�U�� WO�d�
2000 —U�√ s� s�dAF�«Ë f�U��« a�—U� ÒÊS� ¨tOK�Ë
eF�«Ë ÕdH�« w�UF� qÒ � UN�ö� s� dNÒ E�� W�U� WD�� bÒ F�Ô
vK� rN�UO�C�Ë sO�ËUIL�« œUN� …dL� uN� ¨¡U?? �ù«Ë
UM{—√ s� Î U�U�œ w�uI�«Ë wM�u�« ‰c��« …dO�� œ«b��«
ÍËU�� Èd??�?� WOC� —U??B?�?�« qO�� w??�Ë ¨UMI� s??�Ë
Æœu�u�«
ÂU� åwKOz«d�ù«ò ÕUO��ö� Î U�ÒbB� ¨W�uD��« ö�� w�
WÒO�UM�� WIDM� dO�Ë ”«d�« ÊË—U� „—UF� sJ� r� ¨1978
W�U�L� X�U� q� ¨W�dOBL�« WN�«uL�« —U�� w� ÎöOBH�
dD��« bÒ ? vK� ”dÒ L�� ¨W�K W�ËUI� WOM�� fO�Q�
bÒ�Ë „—UFL�« pK� ÆU�œö�Ë UM�F� œÒbN�� Íc�« w�uONB�«
vK� …—œUI�«Ë UNJK�L� w��« …uI�« dUMF� WI��« q�«u� qÒ �
ÆUM{—√ s� Ád�œË ËbF�U� WL�eN�« ‚U��≈
¨ÊUM�K� Î UO�U� Î «Ëe??� åqOz«d�≈ò cHÒ � ¨1982 ÂUF�« w�
WOA�Ë —“U�� bF� ¨ ËdO� WLUF�« v�≈ UN�«uÒ � XKËË
p�– ÆsOOMOD�KH�«Ë sOO�UM�K�« o�� UNzöL� l� UN��J�—«
U�d�L�«Ë lzU�u�U� sO�—UF�« dOG� W��M�U� u� ËeG�«
dO� ¨ådNÓ I�Ô ô Íc??�« ©wKOz«d�ù«® gO��«ò W�uIL� bO�Q�
v�Ë√ ÒÊ« YO� ¨ÎU�UL� WHK��� X�U� ÷—_« vK� lzU�u�« ÒÊ√
s�bF�� XK�L� ¨Ëb??F? �« U�UIK� w��« WL�U��« U??�d??C?�«
a�—«u ‚ö??�≈ WOKLF� ¨w?
∫sOO�U�√
Ò ?�«b??O?�Ë w�UO�
Ò
U�B�G� vK� UO�U� w� ÊU��« ‚u� s� U�uO�UJ�«
Î U�UI�≈ w�UO��«
U�bF�� XKJ� ¨©1982 “uL� 21® qOK��«
Ò
U�bF� w� U�Ò √ åqOK��« W�ö�ò r�U� Ÿu�dL�« ËeG�« —UFA�
Æ‰ö��ô« bÒ { W�ËUIL�« qL� ÂUE��« b�Q� w�«bOL�«
Ò
WLUF�« VK� w??� X??�U??� WF�uL�« U??�d??C?�« W??O?�U??�Ë
w�L�u�« WOKL� U�“d�√ WÒO�u� UÒOKL� WK�K�� ¨ ËdO�
XF�œ w��«Ë Ê«uK� b�U� bONA�« w�uI�« qD��« U�cH� w��«
U�ò ¨ u??B?�« «d�J� d�� Œ«d??B?�« v??�≈ ‰ö??�?�ô« «uI�
ÆåÊuK�«— UM�≈ ª—UM�« «uIKD� ô ËdO� w�U�√
¨W�ËUIL�« o�d� WD�d� U�L�— ÊU�O�U�√ ÊU�D��
¨UNM� W�œUNA��ô« ULO� ô ¨WO�uM�« UOKLF�« X�U���
¨w�UL��ô« w??�u??I?�« Í—u??�? �« »e??�? �« ¨U??M?�e??�?� ÊU?? �Ë
sO�Ò œUNA��ôU� Î «¡b??� ¨¡«bH�«Ë ‰c��« s� d??�Ë_« VOBM�«
sO�œUNA��ô« W��u�Ë w�bO�� ¡UM�Ë m�UB�« Íb??�Ë
w� WO�e�« r�¡U�œ «u�c� s�c�« ¡«bNA�« «dA� v�« W�U{≈
ÆWOCIK� Î «—UB��«Ë ÷—_« s� Î U�U�œ W�ËUIL�« s�œUO�
UN�Òb� Î U�U�� UO�C� Î U�ö�≈ ‰e��� ô ¨…¡U{ù« Ác�
W�—Ëd{ UNÒMJ� ¨r??N?�«¡U??L?�?�« ·ö??�?�« vK� Êu??�ËU??I?L?�«
—UO� w??�Ë ¨…dÒ ? � …œ«—≈ ÃU�� w??� W�ËUIL�« ÒÊQ??� bO�Q�K�
¨W�«d�Ë Î «e�Ë Î U�d� sOFÓ�AL�« —«d�_« qÒ � ULN�e�K� —«d�Ë
Æ¡U�b�U� rN�F�Ë rN{—√ ÊËb�H� s�c�«Ë
a�—U� ¨2000 —U�√ s� s�dAF�«Ë f�U��« ÒÊS� ¨tOK�Ë
Î U�U�√ Î UM�— tHu� ¨t��Ë
W�ËUIL�« —UO� WO�«u bÒ �√
Ò
ËbF�« WN�«u� w� l��_« W�œUFL�«Ë ¨ÊUM�� …u� ÊU�—√ s�
Æt�UL�√Ë w�uONB�«
Ò
¨åd�d���«Ë W�ËUIL�« bO�ò —U�√ 25 W��UML� wH��� –«Ë
U�U�d�Ë UNz«bN�Ë W�ËUIL�« «“U??�?�S??� wH��� UM�S�
‰uu� w?
Ò ?�u??� —UB��U�Ë ¨sO�ËUIL�« qÒ ? �Ë U??�«d??�√Ë
W�dOBL�« „—UFL�« qÒ J�Ë W�Ò d�d���« s�dA� »d� —UB��U�
ÒÊQ� bO�Q��« V�u�Ô U� «c�Ë ÆÍœu�u�« U�Ëb� WN�«u� w�
w� ¨VFA�« W�«d�Ë œö��« …œUO� s� l�«b� w��« W�ËUIL�«
ÆUM{—√ s� »«d� …—– qÒ � d�d��� bO�u�« qO���«
¨tMOB��Ë 2000 —U�√ 25 —UB��« W�UL� WOL�√ ¨UM� s�
ÒÊ√Ë ¨W�ËUIL�« vK� sÒ A�Ô ¡«uF� Î U�d� „UM� ÒÊ√ Î UuB�
„«d��ôU� w�uONB�« ËbF�« u� ¨»d��« Ác� ÷u�� s�
WOLOK�≈ V�U�� s??� ÊuJK�L� UL� s??O?O?�Ëb??�« tzUHK� l??�
ÆWOK��Ë WO�d�Ë
·«d�_« œÒbF�� Y�U� Ëe??� ÂU??�√ ¨ÂU??�_« Ác??� w� s��
ËeG�« «cN� dOC���« √b� b�Ë ¨W�ËUIL�« WOHB�� ¡öLF�«Ë
1559 —«dI�« r� s??�Ë 1991 ÂUF�« w� ‚«dF�« ÕUO��U�
rK��« l�bB� v??�« X??�— w??�?�« W�uM�H�« t??�«u??�—U??M?O?�Ë
2006 “uL� »d��Ë ÆÊUM�� w� WOM�u�« …b�u�«Ë wK�_«
©4’ WL���«®

øWƒdG

2022 —U�√ 25 Ø ¡UF�—_« Ø …dA� WF�«d�« WM��«
Fourteenth year / Wednesday / 25 May 2022

á«cô«eC’G ó«dG ™aôJ ájôãcC’
RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SGh AÉHô¡µdG QGôéà°SG øY
«—UFA�« r�d�� W�{«Ë W�d��√ œU��≈ v�« wF��« ? Ã
…—œU�L�« ‰ö� s� p�–Ë XF�— w��« åW�œUO��«ò WO�U���ô«
Êü« v??�? � o??O?F?� w??�? �« W??O? �d??O? �_« «¡ö?? ? �ù« i?? �— v?? �«
ÆW�“UG�«Ë WODHM�« t�«Ëd� s� ÊUM�� …œUH��«
‰u�� w� WOM�u�« …œUO��« w�«d� WO�UO� W�d��√ œU��S? œ
U�UD� w� ‰Ëb�« s� œb� s� W�ÒbIL�« ÷ËdF�« i�— Ë√
VFA�« W�KB� tOC�I� U� o??�Ë WO����« vM��«Ë W�UD�«
ÆWO�—U��« «¡ö�û� ŸuC��« ÊËœ Áb�Ë w�UM�K�«
∫w�UO��« ÊQA�« w�
ÆWO�UO��« WOHzUD�« ¡UG�≈ d�� W��b� W�Ëœ ¡UM� ? √
wHzUD�« bOI�« Ã—U??� ÍdB� »U���« Êu??�U??� wM�� ? »
…b�«Ë …dz«œ ÊUM�� d�� p�– ÊU� ¡«u� WO��M�« ”U�√ vK�
ÆWF�u� dz«Ëœ Ë«
sO�«uI�« Â«d��« ÊUM�� w� s�bL�FL�« ¡«dH��« W��UD� ? Ã
WOM�u�« ÊËR??A??�« w??� q??�b??�? �« Âb??F? � ¡«d?? ?�ù« W??O? �d??L? �«
ÆWOK�«b�«
—U�L�« W��U� ÊuOF� bdO� w�FA�« dN�L�« ÒÊ« p� ô
s� œb??�?�« ÊËb??�«u??�« Ë« q�J�« UNM� ¡«u??� tJK��� Íc??�«
rEF� lL�� Íc�« ŸuÒ M��« «c�Ë ©sO�dOOG�Ë® sOKI��� »«u�
‰u�b� o�u� r� W�“«Ë U�U�“ ¡U���U�® WO�UM�K�« ÈuI�«
s� ©w�U���ô« Êu�UI�« w� qK��« V��� w�UOM�« „d�FL�«
rO�d� …œU�ù W�U�L�« …dO�_« WdH�« ÊuJ� Ê« `�dL�«
p�– dO�Ë nzUD�« WIO�Ë U�—bM� o�Ë W�Ëb�« U��R�
bI� vK� ‚UH�ô« v�« s�uÒ �b� ÊuO�UM�K�«Ë ÊUM�� ÊuJO�
Æ—«dI��ô«Ë W�«dA�« sLC� WOF�«Ë s�ËUM� o�Ë b�b�

Êö�— dC� ˝
Î «d�R� ÊUM�� w� d� w��« WO�UOM�« U�U���ô« d�uB� rÒ �
tF�u�Ë ÊUM�� W??�u??� b�b�� WN� s??� WOKBH� U??N?�√ vK�
dO�F��Ë rOK�ù« w� dÒ L��L�« Ÿ«dB�« —U�« w� t�UHD«Ë
Î U�UH�—« U�b�Ë WO�UOM�« U�U���ô« ZzU�� W�dOB� s� `�d
qJA� tO� “U��« YO� w�—U��« q�b��« »u�M� w� Î «dO��
w� UO� w�Ë—Ëœ WO�dO�_« …dOH��« «—U�“ d�U�Ë wMK�
dOH�K� qIM�L�«Ë q«u�L�« w�«bOL�« b�«u��«Ë ¨o�UML�«
UE�U�L�«Ë WOC�_« e�«d� w� Í—U���« bO�Ë ÍœuF��«
¨W�ËUILK� WC�UML�« `z«uK�« qOJA�Ë bOA���« q??�√ s??�
s� r�� …b�b� lzU�Ë ÷d??� W�ËU�� p??�– qÒ ?� s� ·bN�«Ë
ÆÂËUIL�« ÊUM�� t�Ë dOOG� ·b� “U��≈ UN�ö�
XC�√ Ÿ«d??�? �ô« o�œUM UN�“d�√ w��« ZzU�M�« ÒÊ√ ô≈
X�UD��« YO� ¨·«b�_«Ë UN�u��« pK� o�«u� ô U� v�≈
WOM�u�« UN�«—UO� bO�Q� …œU??�≈ Î UF�u�� ÊU� UL� W�ËUIL�«
U�—uNL� ‰ö� s� VKB�«Ë sO�L�« UN�U�√ WJ�� XO���Ë
Î «œuN� WDI�� WO�U� «u??√ V�M�Ë nOK��«Ë d�U�L�«
nK��� UNO� XKLFÔ��« WK�u� «u??M?� Èb??� vK� X??�c??�Ô
ÊËœ V??O?�d??�?�«Ë V??O?�d??�?�«Ë t??�u??A?�?�«Ë sO�u��« V??O?�U??�√
U�—U���U� UN� p�L��« W�ËUIL�« W�O� œ«œ“« q� ¨ÈËb??�
jO�� w��« «b�bN��« qÒ � t�Ë w� bO�u�« ÊU??�_« dBM�
ÆWIDML�« w� rN�«Ëœ√Ë åqOz«d�≈åË U�dO�√ q�� s� rN�
“d�√Ë U??�—«“Ë√ WO�UOM�« U�U���ô« XF{Ë b??�Ë U??�√
u� w�UOM�« bNALK� WO�Ë√ …¡«d??� w� Ëb��Ë W�uÒ M�� Îö��
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QÉ¶àf’Gh ±ƒbƒdG
q ≈∏Y
πàdG
Ê«bL� ZON� ˝
Êu�ËU�� s�c�« sOO�UM�K�« ÒÊ√ Ëb�� ô
¨rMN� ŸU� w� r�Ë …UO��« bO� vK� ¡UI��«
Ì ?� œ«bF��« vK�
rN�U�ö��« oOKF�� ·U?
w� W??�—U??A?L?K?� Íb?? ?�_« bÒ ? ? �Ë W??�d??�b??�«
±π≥ s� Î «b??�«Ë U� Íc??�« rNM�Ë –UI�≈
%µ≤ s� t�UO��« v�b�Ë ¨ÎUJNM� Î «bK�
WFC� v�« ≤∞±π ÂUF�« w� —ôËœ —UOK�
sOO�UM�K�« l?? z«œË s??� WOI��� «—U??O?K?�
qO�Q�� sOK�F��� d??O? �Ë ¨W??�u??N?M?L?�«
nKL� d??�? �√ U??H? K? � v??K? � r??N? �U??�ö??�? �«
v�« ÎôË√ ·«d??B?�ô«Ë ¨W�ËUIL�« Õö??�
°Ê«Ë_« «u� q�� l�d�Ë ∆—U� –UI�≈
«uLKF�� r� sOO�UM�K�« ÒÊ« `??{«u??�«Ë
¨œuI� W�L� Èb??� vK� rN�Ëd� s??�
vK� ÂÒbI�� WO�HM�« år�bI�ò X�«“ U�Ë
‰uI� p?? �– w?? �Ë °r??N? �—«b??�Ë r??N?�u??I?�
sOI� s� `?Ò ?√ q�UF�« sÒ ?�ò wK� ÂU??�ù«
Æåq�U��«
»e�� ÂUF�« sO�_« t�U� U� mOK� s�Ë
b�_« Âu??� tK�«dB� s�� bO��« t??K?�«
ÊËœ s???�Ë l??O? L? �? �« t?? �u?? �œ w??{U??L? �«
w� W�—UAL�«Ë ÊËU??F?�?�« v??�« ¨¡UM���«
Ò
«—UO��« sO� qIM��« s� nJ�«Ë
–UI�ù«
WOHzU� UOHK�Ë U�U�� s� WIKDML�«
‰c??�Ë ¨W??O?B?�?�Ë W??�u??�? �Ë W??O?�?�c??�Ë
sOO�UM�K�« …U�UF� s??� nOH��K� bN��«
d��_« w??�Ë ¨bOF qÒ ? � vK� WO�uO�«
Æd�¬ ¡w� Í√
Ò s� Î U�U��≈
W�UL� »U??D? � w??� X??�ö??�« ÊU?? ?�Ë
¨qÒ ��« vK� «uH�Ë ”U�√ v�≈ t�—U�≈ bO��«
ørNLÒ ��Ô r�Ë
Ò
WN� Í√
v?
?
�
«
å
q
?
�
?
�
«ò
vK�
—U?
?E?�?�ô«Ë
Ò
W�œU�d�« n??�«u??L?�« »U??�?Q??� ÊuKOL�
°V�dL�« —UE��ô«Ë W���KL�« «—UO��«Ë
WK� ‚u� dE�M� ÊU� q�— p�– q�� s�Ë
dO�e�« U�œ«—√ W�dF� Ê«bO� vK� ·dA�
s� wK� ÂU�ù« l�«d�« b�«d�« WHOK��« vK�
v�« rÒ CM� q�d�« «c� ÊU??�Ë °V�U� w�√
“U�M�Ë ¨…ö qÒ � bM� wK� ÂU�ù« ‰U�—
UL�Ë °q??�_« W�U� w� dO�e�« ‰U??�— v�«
ÂU�ù« nK� …öB�« ∫‰U� p�– s� q��
ÆÆÆÆr�œ√ dO�e�« l� q�_«Ë »u�√
W�UL� »UD� w� `K
Ò LÔ �« d�ü« d�_«Ë
ÊUM�� …Ëd??� Ã«d���U� qO�F��« bO��«
WOLOK�ù« UM�UO� s??� W??�“U??G?�«Ë WODHM�«
ÊUM�K� ’ö��« W�A� q�L� w��« w�Ë
b�b��� WO�U�Ë ¨…œU??�?A?�« s??� tOHF�Ë
o�d� w??� ‚ö?? D? ?�ô«Ë W??O?�U??L?�« U??M? �u??�œ
ÆÆÆW�UHJ�«
w� W�ôb�« WG�U� WOM�“ …—U??�≈ WL�Ë
∫·d��U� t�u�Ë t��UL� »UD�
s��Ë ¨UM� s�b�Ô Ë UM� U�b�ËÔ s��Ëò
«—UO� Ë√ Îô«u??�√Ë Î U�uO� pKL� s� qÒ ?�√
rK���� s??�Ë nFC� s??�Ë Ã—U��« w�
ÆÆÆåÊUM�� s� l�«d�� s�Ë

·«d�_« s� ·d??� Í√
Ò ‰uB� Âb??�Ë UOK�√ …b??� œu??�Ë
u�Ë b??�b??� d??ÒO?G?�?� s??� Îö? C? � W??�?�d??B?�« W??�d??�? �_« v??K?�
…ËbM�« v�« ©sO�dOOG��«®Ë sOKI��L�« s� W�uL�� ‰uË
W�—U� …¡«d??� …œU??�≈ v??�« Î UL�� ÍÒœR??O?� «c??�Ë WO�UL�d��«
w��« b??�b??�?�« ÊU??L?�d??�?�« W??�?� X??�?� W??O?�U??O?�?�« U??�“«u??�? �«
UNM� ¡«u??� WL�«b�« U�UI���ô«Ë ¨ÎU�uÒ M� d��√ X�{√
W�uJ�K� fOz— WOL�� Ë√ »«uMK� fK�� fOz— »U���«
·UHD«Ë l�u�Ë w�UOM�« bNAL�« …—u?? qF�� ·u�
ÆÎU�u{Ë d��« œb��« »«uM�«
Vz«uA�« s??� Î «b??O?F?�Ë WO�UOM�« U??�U??�?�?�ô« “d??�√ bI�
s� Ë« t�H� Êu�UI�« w� p�– ÊU� ¡«u� …œu�uL�« …dO�J�«
’dH�« R�UJ�Ë …«ËU�L�« ◊Ëd� dO�u� w� ‰ö��ô« ‰ö�
w� i�dF�« U�—uNL�Ë ÈuI�« s� œb� tM� X�d� w��«
Ò ?G?�Ë ¨sO�d�GL�« Ÿ«d??�?�« ¡U??M?�√ Ã—U??�?�«
p�– s??� dEM�« i?
WG� s� Î «bOF�Ë WO�UOM�« q�J�« s� ŸuM��« «c� œu??�Ë l�Ë
U�uJL�« nK��� UNOK� È—U�� w��« U�d��_«Ë ÂU??�—_«
w�UM�K�« V�UM�« Èb� W�uKDL�« U�d��_« ÒÊS� »«e??�_«Ë
©sO�dOOG��«Ë® sOKI��L�« s� ULO� ô »«uM�« V�UD� Íc�«
∫WO�U��« s�ËUMF�U� rNM�
ÍœUB��ô« ÊQA�« w�
w�UF��« WO�¬Ë ÂU� qJA� w�dBL�« ÂUEM�« s� n�uL�« ? √
Ær�U��« l�
ÊUM�� vK� ÷ËdHL�« w�dO�_« —UB��« s� n�uL�« ? »
w??{«—_« d�� Íd??B?L?�« ¡U??�d??N?J?�« —«d??�?�?�ô i??�«d??�«Ë
ÆW�—u��«

f�√ «b�F� w� w�U����« v�≈ Î UFL��� Êu�

1 ©«dN�Ë w�ô«œ®
Æw�uIA� Ê—U�Ë w�u��U� tOO�U�u�
r�b�«ò vK� W�—uNL��« fOz— b�u�« ¡UC�√ dJ�Ë
«u�b�Ë ¨åW��RLK� WO�UM�K�« W�Ëb�« t��b� Íc�«
WO�UL��ô«Ë WO�U��ù« UN�U�UA� “d??�_ Î U{d�
UNKL� Z�U�d�Ë ÊUM�� w� W�u�d��«Ë WO�B�«Ë
UL� Ád�bI� s� Êu� »d??�√ ULO� ÆWK�IL�« dN�ú�
‰uL�Ë WHK��L�« ôU�L�« w�ò W��RL�« t��b�
ÆåW�U� WO�UM�K�« o�UML�« UNKL�

…dz«œ s� VzUM�« Êu� fOzd�« q�I��« ¨ÎUO�UO�
÷d�Ë w�U����« b�d� —u��b�« tO�U� ≠ ·uA�«
U�U���ô« bF� U� WK�d�Ë W�Ò UF�« ŸU{Ëú� tF�
b�d�ò W��R� qL� Y���« ‰ËUM� UL� ÆWO�UOM�«
ÆWO�U��ù«Ë WO�UL��ô« ‰uI��« w� åw�U����«
SOSò W??�??�R??� s???� Î «b?????�Ë Êu???� v??I??�??�«Ë
‰—U� W�Uzd� åCHRETIENS D’ORIENT
VOKO�Ë wO�dO��u� d�—¬ s� q� W�uC�Ë dOO� Ëœ

¨Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— vIÒ K�
b??�_« —UA� Í—u??�??�« fOzd�« s??� W�MN� WO�d�
·œUB� Íc??�« d�d���«Ë W�ËUIL�« bO� W��UML�
¨Í—U��« —U�√ dN� s� s�dAF�«Ë f�U��« w� ÂuO�«
Ê√ Í—Ëd??� w??�«Ëœ sL� t??�≈ò WO�d��« w� ¡U??�Ë
W�ËUIL�« ‰UD�√Ë w�UM�K�« VFA�«Ë rJ��U�� ¡vMÒ �√
Æåd�d���«Ë W�ËUIL�« bO� ‰uK��
oI�� Íc�« —UB��ô« Ê≈ò b�_« fOzd�« ·U{√Ë
t�_ W�dÒ A� WO��—U� WD�� vI�O� Î U�U� 22 q��
t�UDD��Ë ‰ö��ô« «d�«R� jI�√Ë ‚uI��« œU�√
W�ËUIL�« —UO�Ë ZN� WO�«u X��√Ë WOF�u��«
…œUO� pN�M�Ô VF� Í_ Î UOFO�� Î UI� Á—U���U�
‰UD�_« Èd??�– vI��� ÆtO{«—√ VB�G�Ô Ë Áœö??�
…d{U� WO�e�« rNzU�b� b�L�« o�d� «Ë—U�√ s�c�«
‰c��« w� Î U�–uL�√ ÊuI�O�Ë ÆÊ«b�u�« w� Î ULz«œ
ÆåÊU�Ë_« qO�� w� w�UH��«Ë ¡UDF�«Ë
ÕU�M� W�MN� WO�d� Êu� vIK� ¨Èd�√ WN� s�
bNF�« w�ËË dO�_« VzU� s� WO�UOM�« U�U���ô«
UNO� ‰U� ¨ÕU�B�« d�U��« bL�_« qFA� w��uJ�«
‚b√ rJ� YF�_ WdH�« Ác� rM��√ Ê√ w� VOD�ò
s��Ë WO�UF�« ÂUL�Ë W�B�« —u�uL� UOML��«
W�—uNL��« vK� rFM� Ê√ tK�« ‰Q??�«Ë ¨oO�u��«
s??�_« s??� b??�e??L??� o??O??I??A??�« UN�F�Ë WO�UM�K�«
ÆåÂbI��«Ë —«dI��ô«Ë
U�U��« s??� WO�d� W�—uNL��« f??O??z— vIK�Ë
¨ `BH�U� W�MN��« W�U�— vK� Î U�«u� fO��d�
œÒb�Ë Æo�U� X�Ë w� Êu� tO�≈ UNK�—√Ë o�� w��«
WOM�b�« bO�UI��« ¡UI�ò ÊQ� t�UL�≈ t�O�d� w� U�U��«
sJLÔ� ¨lL���Ë tO� n�P�� w��« ÊUM�� w� W�uM�L�«
ÆåÁd�Q� r�UFK� o� …œUN� qJAÔ� Ê√

áæ«àdG ø«Yh GóÑ©H »a â°VôY ƒjôZ
á«°ùfôØdG á«fÉæÑ∏dG äÉbÓ©dG

f�√ WMO��« sO� w� u�d� Îö�I��� Íd�

Ê¬ ÊUM�� w� WO��dH�« …dOH��« œÒb?�
¨«b�F� dB� w� f�√ UNzUI� ‰ö� ¨u�d�
¨Êu??� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz—
ÊËd�U� q�u�UL�≈ w��dH�« fOzd�« bO�Q�
w� ULO� ôË ¨ÊUM�K� U��d� r�œ —«dL��«ò
ÆåWM�«d�« ·ËdE�«
—UA��L�« —uC�� ¡UIK�« ‰ö� Èd??�Ë
ÊU� WO��dH�« …—U??H??�??�« w??� w�UO��«
≠ WO�UM�K�« U??�ö??F??�« ÷d??� ¨ÊËd�KO�
ôU�L�« w� U�d�uD� q��Ë WO��dH�«
ŸU???{Ë_« Î U??C??�√ Y??�??�??�« ‰ËU??M??�Ë ÆW??�U??�
U�U���ô« bF� U??� W??K??�d??�Ë W??O??K??�«b??�«
W??�—u??�??�b??�« U??�U??I??�??�??�ô«Ë W??O??�U??O??M??�«
«b�U�L�« v�≈ Y�b��« ‚dD�Ë Æ…dE�ML�«
s� WF�œ U�d�¬ ÊU� w��«Ë ÊUM�K� WO��dH�«
s� ‰Ë√ UN�ö��« r� „d�AL�« qIMK� ö�U�
Êu� fOzd�« ÷d�Ë Æ ËdO� Q�d� w� f�√
U�b���«Ë WOK�«b�« «—uD��« s� tH�u�
ÆbOF s� d��√ vK� …dE�ML�«
»«uM�« fK�� fOz— u�d� —«“ UL�
Èd� YO� ¨WMO��« sO� w??� ÍdÒ ???� tO��
WOzUM��« U�öF�«Ë W�Ò UF�« ŸU{Ëú� ÷d�
ÆWO��dH�« WO�UM�K�«

q :ˆG π°†a
¢SÉædG ´ÉLhCG ΩÉeCG Ωhõ¡e πµdG
»ØFÉ£dG ΩÉ¶ædG á«æH »a …QòL ô««¨àd âbƒdG ¿ÉMh
Æ©œU�H�« UNO� s�dA�Ë d�U��« UNO� œÔ u��Ë d�UH�«
w�u�« ôU??� vB�Q� wK���« ÷dH� WK�dL�« …—uD� ÒÊ√ò b??�√Ë
vK� —UB��« oOOC�� vF�� w��« WO�Ëb�« l�—UALK� tÒ�M��«Ë wM�u�«
d�dL�Ë WOM�u�« «Ëd��« …—œUB�Ë W�ËUIL�« ·UF{ù Î UOF� ÊUM��
qB�� U� qÒ �Ë W�d��«Ë W�d���« œËb��« rO�d�� oKF�� w��« UIHB�«
sO�œUO��« qÒ �ò Î UO�«œ ¨åsOMOD�KH�« sO�u�Ë sO�—u��« sO�“UM�U�
aO�d�Ë W�ËUIL�U� j�dH��« ÂbF� WOK�«b�« W�U��« sOB��� sOOIOI��«
Èu��� s� ¡UI�—ô«Ë w��cL�«Ë wHzUD�« bOI�« d��Ë wK�_« rK��« rzU�œ
Íc�« wM�u�« o�_« v�« WO�—U��« U�UN�—ô«Ë W�u�H�« UFIM��L�«
VBF��«
vK� rzUI�« Íez«dG�« »UD��« jI��Ë WOM�u�« W�«dA�« “eF�
Ò
ÆåÁu�AL�« w�—U��« ◊U��—ô«Ë ‚öG�ô«Ë

t��U Íc�« iOG��« wHzUD�« ÂUEM�« WOM� dOOG�� Íb��« wF��«Ë
¨å…dÒ ��« WOM�u�« «œ«—ù« t��M� r�Ë WO�—U��« `�UBL�« U�“«u�
WO�UO��« WLGD�« WN�«u� ÷dH� wIOI��« dOOG��« ÒÊ√ò vK� Î «œÒbA�
qÒ �Ë W�d��«Ë VNM�« rz«d� »UJ�—« w� XMF�√ w��« …b�UH�« WO�UL�«Ë
ÆåW�Ëb�« œ—«u� W�U���«Ë WBU�L�«Ë qODF��«Ë —UL���ô« ‰UJ�√
WO�ËR�� sOOMFL�«Ë WDK��« U�uJ� qÒ �ò tK�« qC� bO��« qLÒ �Ë
lK��« —UF�√ w� qzUN�« ŸUH�—ô«Ë WOM�u�« WKLF�« WLOI� dÒ L��L�« —u�b��«
ÂUD�—ô« v�« UM�KË√Ë W�Ëb�« XKD� w��« U??�“_« r�UH�Ë WO�U�_«
Èu��� v�« qB� b� w��« ŸU{Ë_« √u�√ w� UMK�œ√ UL� ¨dFI�U� dO�J�«
tK�« „—U� ô® ‰uIO� uKF� ”UM�« u ÒÊ√ò Î «b�R� ¨åWOIOI��« W�U�L�«
UNO� vL�Ô�Ë ÊU��ù« W�«d� UNO� —bN�Ô Ë s�u�« UNO� lOC� U�UO��

tK�« qC� nODK�« b�� wK� bO��« åwK�UF�« dJH�« ¡UI�ò fOz— d���«
WO�UOM�« U�U���ô« ZzU�� …¡«d�Ë qOK��� WO�UO��« ÈuI�« ‰UGA�« ÒÊ√ò
X�Ë w� ¨ «—UB��ô« oOI��� «¡U�Òœô«Ë WD�UN�« ôU���« —«dL��«Ë
…Q�Ë X�� Êu�“d� s�c�« ”UM�« ŸU�Ë√ œU�œ“« ÂU�√ qÒ J�« WL�e� tO� Èd�
Ò
¡UHA��«Ë ¡«ËœË e�� s� …UO��« U�uÒ I� j��√ Ê«bI�Ë Ê«uN�«Ë ‰c�«
U�uJL�« d��√ bM� w�UO��« qIF�« W??�“√ s� dÒ�F� ÆÆÆ U??�Ëd??�??�Ë
wM�u�« Â«eN�ô«Ë ‚UHM�«Ë n�e�« ÷—«u??� UN�d�F� w��« WO�UO��«
WBO�d�« WO�UO��« U�U���«Ë WHK��L�« WOK�I�« W�eM�« rJ�� W�O��
ÆåWHz«“ W�dOOG�Ë WO�ö≈ s�ËUM� X��
Áu�u�«Ë s�ËUMF�« w� fO� Í—c� dOOG�� ÊU� X�u�« ÒÊ√ò v�≈ —U�√Ë
¨WO�—U��« «¡ö�ù« i�—Ë ¨WF�U��« WOM�u�« Z�«d��« w� q� V���
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QÉædG äÉÑcôe IQhÉæe
áæ∏©ªdG ô«Z ±GógC’Gh

*ÍËU�A��« …eL� ˝

gO��« Íd??�?� ·u??�? �«Ë dD��« s�œUO� w??�
…—ËUM� w�U��« —U�√ s� l�U��« cM� åwKOz«d�ù«ò
W�U� vK� WK�U� »d� WN�«u� w�U�� UN�≈ ‰U�
UNOK� Î UIKD� ¨»uM��« v�≈ ‰ULA�« s� UN���«
q�UF�K� t�«—b� e�eF� ·bN� ¨å—UM�« U��d�ò r�«
sOJ��« s� «b�bN��« s� WF�«Ë W�uL�� l�
nO�√ …—ËUML�« W�«b� l� ‰U??� UL� ÍËuM�« v��
¨åwKOz«d�ù«ò gO��« ÊU?? �—√ f??O?z— w�U�u�
U� rEF� ÒÊ√ v�≈ dOA� WOK�«b�« UODFL�« sJ�Ë
t� ÂuI� qOKC� s� …—U�� …—ËUML�« Ác� s� qO�
sOO�U�√ sO�b� ¡UH�ù åWOKOz«d�ù«ò W�U�b�«
∫UL�Ë …—ËUMLK�
w� WOK�«œ »d??� ÀËb??� dD� WN�«u� ∫ÎôË√
q�«œ ÍœuLF�«Ë wI�_« ÂU�I�ô« b�UB� qÒ ?�
WU�Ë ¨ËbF�« ÊUO� w� sOM�u��L�« lL���
WOM�b�« WO�uONB�«Ë WO�ULKF�« W��dA�« sO�
v�≈ ‰uuK� W�U�L�« hÒKI� UL� ¨r�b�d��«Ë
„«—U??� «œu??N? � UNM� —c??� b??� ÊU??� W??O?K?�«œ »d??�
Íc�« Êu�UF� tO�u� o�U��« s�_« d�“Ë p�c�Ë
d�� UN�«– dO�b� v�≈ …dzU� ©qOz«d�≈® ÒÊ≈® ∫‰U�
UC�√ ‰U?? �Ë ÆU??N?O?E?A?�Ë W??O?K?�«b??�« U??N?�U??�U??�?I?�≈
wKOz«d�ù« gO��« ÊU??�—√ fOz— uJ�“√ w�U�
d��√ WOK�«œ »d� Ÿu�Ë g�� Ê√ UMOK� ∫o�U��«
Æåw�—U��« dD��« vA�� UL�
sO� UN�ôb�« sO� »d��« Ác� —Ëb� Ê« l�u��Ë
u� s� sO� WL�IML�« «—UO��« nK��� s� œuNO�«
qLF� b�bN��« «c�Ë ÆÎU�dD� d��√ u� s�Ë ·dD��
rzU� b�bN�� t�U�U�� vK� å—UM�« U��d�ò …—ËUM�
q�I��L� WI��« l�«d� l� Î «dO�� Î U��U� qJA�Ë
wK�«b�« Ÿ«dB�« d��F�Ë gO��« «—b�Ë ÊUOJ�«
¨sO�«— ‚U??�? �≈ ‰U??O?�?�« cM� d??D? �_« u??� Âu??O? �«
WOHO� vK� å—UM�« U��d�ò …—ËUM� qLF�� p�c�Ë
‰u�b�«Ë WOK�_« »d��« »uA� ‰U�� q�b��«
ôUO��ô«Ë —U??O?N?�ô«Ë v{uH�« u�—UMO� w??�
Á—UA��«Ë gO��« q�b� w�b��� UL� WO�UO��«
ÊbL�« e�«d�Ë WO�Ozd�« ‚dD�« vK� t�dDO�Ë
e�«dL�« W�UL� w??� „U??�U??A?�« “U??N?� …b??�U??�?�Ë
Êö�≈Ë UOB�A�«Ë U��RL�«Ë W�U���«
v{uH�« W??N? �«u??L? � W??�d??J? �? � ∆—«u?? ? � W??�U??�
Æ»d��«Ë
wOMOD�K� s� dO�J�« ·u��« w�UM� l� ∫ÎUO�U�
…œbF�� Î UDD� …—ËUML�« w�U�� ·u??� q??�«b??�«
l� UN�«u� Ÿu�Ë ‰U�� rNF� q�UF��« WOHOJ�
ÍdJ�F�« rJ�K� …œuF�« UNM�Ë W�dA�«Ë gO��«
rNF� w�UF��« p�c�Ë ¨1966 ÂU� vN��« Íc�«
t�dU��Ë t??� ŸU?? I? ?�ù«Ë Áb?? — V??�?� Ëb??F? �
tzUL��«Ë t��uN� j��d� „«d??� Í«
Ò s??� tFM�Ë
tFL���Ë tDO�� l� q�UH��« s� tFM�Ë ÷—ú�
Æw�ö�ù«Ë w�dF�«Ë wMOD�KH�«
÷dG� V??�—b??�? �« v??K? � …—ËU??M? L? �« e??�d??�? �Ë
WDK��L�« «bK��«Ë ÊbL�« w� l�d��« —UA��ô«
qÒ � w� „d���« s� q�«b�U� sOOMOD�KH�« lML�
sOOMOD�KH�« ÒÊQ� ‰uI� åWOKOz«d�≈ò WOM�√ «d�bI�
Ÿôb�« ‰U�� Íb??�_« w�u�J� «uHI� s� q�«b�U�
Êü« r?? �Ë U??N? �? �? �« s??� W??N?�?� Í«
Ò w??� »d?? �
rNzUO�√Ë rN�b� q�«œ …—ËUML�« Ác� ÊuC�d�
q�«œ WU� —U??�√ 26Ë 22 sO� Íd��� w��«
s� Êu�U�� r�M� «–≈ ∫Êu�uI�Ë ¨r�H�« Â√ WM�b�
œu�Ë u� ÂuO�« rÒ ?�_«Ë ÆrJ�Q� «cN� tK�« »e�
qJA� q�«b�U� sOOMOD�KHK� ÍuMF� ÷uN� W�U�
Íc�« åwKOz«d�ù«ò gO��« U�uMF� vK� Î «dD�
dOBI�� åWOKOz«d�ù«ò WOM�_« …eN�_« t��UD�
wM�_« qLF�« vK� d��√ eO�d��«Ë …—ËUML�« …b�
W�U�� “U��≈ oOI�� w� tKA� V��� q�«b�« w�
Æ U�U��« …œbF�� »d�� nOJ� …b�«Ë
¡«uK�« UNM� ‰U� U�U��« …œbF�� »d��« Ác�Ë
dO� wKOz«d�ù« gO��« ÒÊ≈ ∫p�d� ‚U��≈ ◊UO��«
ÆåŸUOCK� UNI�d� w� ©qOz«d�≈® ÒÊ≈Ë UN� e�U�
·u��«Ë n??F?C?�« W??�U??� b??�R??� n??O?u??�?�« «c??�
sJL� «–U� u�Ë Î ULN� Îô«R� ÕdD� UL� „U�—ù«Ë
qA� qÒ ?� w� qFH� Ê√ å—UM�« U��d�ò …—ËUML�
gO�K� Ÿœd?? �« …b??O?I?� l??�«d??�Ë r??�?�?�« …b??O?I?�
WOK�«b�« U�“_U� ÂuO�« dU�L�« åwKOz«d�ù«ò
ø—UM�«Ë b�b��« U��d� q�«œË
w�ö�≈Ë V�U�*

ÉjÉØN
Íc�« “d�_« ‰uÒ ���« Ê≈ ÂdC�� w�UO� ‰U�
lL��L�« UOFL� »«u� s� d��_« œbF�« tKL�
sO�“UMK� W�uÒ LL�« UN��« qO�L� u� w�bL�«
qÒ ��U� UND�—Ë sO�“UM�« …œu� i�d� sO�—u��«
åZ�b�«ò ŸËdA� sL{Ë W�—u� w� w�UO��«
s� Î «dO�F� ¡ôR� dOB� Êu�uÒ LL�« ÁUÒM��� Íc�«
ÆsO�“UM�« Z�b� w�«dGL�b�« dOOG��«

¢ù«dGƒc
Î UOLOK�≈ dD� ÂUL��« Ê≈ w�OK� w�U�uK�œ ‰U�
Í√ ¡U�—≈ W�ËU��Ë ŸU{Ë_« WzbN� vK� e�Ò d��
d�dL�� Îö�√ nOB�« W�UN� bF� U� v�« dO�� —U�H�«
UN��u�Ë√ U�Ë Î «dO�� nÒK� Íc�« W�Ëb�« ‰U�b�u�
¨WOLOK�ù«Ë WO�Ëb�« UN��UJ� “eF� Ê√ s�«d�Ë
WÒO�UO� rL� «¡UI� VO�d� X�UD��« «–≈ Î UuB�
ÆtA�U� vK�

ال��س��ن��ة ال��راب��ع��ة ع��ش��رة /األرب���ع���اء  25/أي���ار 2022

الوطن � /سيا�سة

Fourteenth year / Wednesday/ 25 May 2022

لبنان الر�سمي وال�شعبي يحتفل اليوم بعيد المقاومة والتحرير
ومواقف ح ّيت ال�شهداء وعاهدت بموا�صلة الكفاح ّ
�ضد العدو
يحتفل لبنان الرسمي والشعبي اليوم بعيد
المقاومة والتحرير ،وللمناسبة يُط ّل األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة
الثامنة والنصف مسا ًء عبر شاشة «المنار» للحديث
عن ذك��رى تحرير الجنوب والبقاع الغربي قبل
 22عاما ً ونتائجه ،فيما ه ّنأت أمس ،أحزاب وقوى
وشخصيات وطنية وقومية المقاومة بعيدها وحيّت
أرواح شهدائها ،مؤكد ًة مواصلة الكفاح ضد العدو
«اإلسرائيلي» حتى طرده من كل األراضي المحتلة.
وفي هذا السياق ،اعتبر وزير الثقافة في حكومة
تصريف األعمال القاضي محمد وسام المرتضى أن
التحرير لم يكن خروج عدو بل عودة أرض وقال «نعم
لقد عادت الدولة إلى الجنوب وعاد إليها جنوبها،
وهي اآلن فيه بملء سلطانها ال يشاركها فيه أحد.
لكن العدو ظل يُبيّت شرا ً في البر والبحر والجو :إن
سنحت له فرصة صغيرة قصف أو خطف ،أو اعتدى
على ثروة في أسفل الموج ،وإن سنحت له فرصة
كبيرة أشعل حربا ً في تموز ،لذلك ليس إالّ ثالثية
الجيش والشعب والمقاومة من يقف له بالمرصاد،
وليس إالّ الجباه العالية وال��زن��ود العامرة ،في
الجنوب الذي هو مخزن الكرامة الوطنية ،من ظ ّل
ّ
وبث الرعب في نفوس
على عهد المقاومة والدفاع
األعداء ،حتى يوقنوا أنهم إلى زوال أمام حقنا األبدي
في أرضنا المقدسة».
ب��دوره ،حيّا األمين العام لـ»التنظيم الشعبي
الناصري» النائب أسامة سعد ،في بيان «شعبنا
اللبناني الذي نجح في تحقيق هذا اإلنجاز التاريخي
بفضل صموده وتضحياته السخية» ،كما توجه
بالتحية إلى «المقاومة الباسلة التي قادت معركة
التحرير ،من جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية إلى
المقاومة اإلسالمية».
وأك���د «خ��ي��ار ال��م��ق��اوم��ة ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دو
الصهيوني ال���ذي ي��واص��ل اغ��ت��ص��اب فلسطين
وتهجير الفلسطينيين ،كما يشكل تهديدا ً مستمرا ً
للبنان ،ول��غ��ي��ره م��ن ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ،بسبب
طبيعته العنصرية العدوانية وأطماعه في الهيمنة
والتوسع ،فضالً عن استمرار احتالله لمزارع شبعا
وتالل كفرشوبا».
وه � ّن��أ ال��وزي��ر السابق ودي��ع ال��خ��ازن بذكرى
المقاومة التحرير،معتبرا ً في بيان أن «لهذه الذكرى
عبرة سنوية عن انتصار الجيش اللبناني والمقاومة
الوطنية على األسطورة المعروفة بالجيش الذي ال
يُقهر».
وقال «في عيد المقاومة والتحرير ،الذي ُك ّرس
عيدا ً وطنيا ً في  25أيار من كل عامُ ،تعاودنا ذكرى
التضحيات الكبيرة التي قدّمها الجيش اللبناني
والمقاومة القتالع االحتالل اإلسرائيلي من أرضنا
بعدما جثم على تراب الجنوب الغالي أكثر من ثلث
قرن ،لم تفلح خالله القرارات الدولية في إخراجه
طوعا ً والتزاما ً بالمواثيق .وألنّ المقاومة ح ّررت
األرض حتى أط��راف شبعا وكفرشوبا ،وتصدّت
لحرب إسرائيلية ض��روس ع��ام  ،2006ول ّقنت
العدو درسا ً ال يُنسى في القدرة على قهر الطغيان
والجبروت مهما جلجل السالح المتط ّور ،فإنّ لهذه
الذكرى عبرة سنوية ما زالت تتردّد أصداؤها في
األرجاء العربية عن انتصار المقاومة على إسرائيل
في تاريخ حافل بالحروب العربية الخاسرة».
وأض��اف «لقد جاءت المقاومة ،لتؤكد أن ما من
حق يُستمات من أجله إالّ استجاب له القدر مهما غلت
تضحيات النفس والروح في سبيله ،وهي ما تزال
ُتذكر الجيش اإلسرائيلي بنكسة جنوده وسالحه
في مواجهتها والعجز عن تحقيق أي مكسب سياسي
أو هدف من لبنان ،وبأنها ستظل بمآثرها الوطنية
مهمازا ً له في أي مغامرة جديدة يمكن أن يتج ّرأ

ويُقدم عليها برغم قناعتنا بأنه بات يخشى على
البقية الباقية من أسطورة معروفة بأنه جيش ال
يقهر».
وختم «هنيئا ً للبنان بذكرى نصره على االحتالل
اإلسرائيلي ،وتحية إكبار إلى شهداء الجيش اللبناني
والمقاومة الوطنية».
وه ّنأت األمانة العا ّمة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية ،السيد نصرالله بـ»الذكرى الـ 22لعيد
المقاومة والتحرير ،والذي يشكل يوما ً مجيدا ً وأنار
الطريق لسلسلة انتصارات ال تزال مستمرة حتى
اليوم».
وقال األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية
قاسم صالح في بيان «في ذكرى االنتصار المجيد
الذي تحقق في الخامس والعشرين من شهر أيار
عام  ،2000وال��ذي ش ّكل نقطة تحول مفصلية في
تاريخ أ ّمتنا ،وإعالن بداية نهاية الكيان الصهيوني
الغاصب أتوجه إلى سماحتكم باسمي واسم زمالئي
في األمانة العا ّمة للمؤتمر العام لألحزاب العربية
بخالص التهنئة والتبريك وأنتم ص ّناع هذا اليوم
المجيد الخالد في تاريخ األ ّمة وإلى جانبكم المقاومين
األبطال في المقاومة الوطنية واإلسالمية».
وتابع «ويطيب لنا في هذا اليوم أن نستحضر
قيم الرجولة والتضحية واإلباء التي تمثلها المقاومة
بمحورها الممتد من إيران والعراق وسورية ولبنان
وفلسطين حتى اليمن ،المحور الذي ح ّرر األرض من
دنس الصهاينة ومن براثن اإلرهاب التكفيري».
وحيّا صالح «الجيش اللبناني المؤمن بالمقاومة
وإلى شركاء النصر والتحرير ودرع المقاومة وسيفها
وترسها إلى سورية ،بقيادة الرئيس المقاوم بشار
األس��د والجمهورية اإلسالمية اإلي��ران��ي��ة بقيادة
سماحة آية الله علي الخامنئي وإلى كل الشعوب
والقوى واألح���زاب والهيئات المؤمنة بالمقاومة
صانعة االنتصارات».
وأضاف «اثنان وعشرون عاما ً م ّرت على ذلك
ال��ي��وم المجيد ال��ذي سطر فيه أب��ط��ال المقاومة
أروع المالحم وق��دم��وا أغلى التضحيات إلنجاز
التحرير وإلحاق الهزيمة بجيش العدو الصهيوني
الذي انسحب ذليالً صاغرا ً أمام عمليات المقاومة
البطولية وضرباتها الموجعة ،وال��ت��ي د ّم��رت
تحصيناته ومواقعه وكبّدته مئات القتلى وآالف
الجرحى وف��رض��ت عليه وعلى عمالئه مغادرة
األراضي اللبنانية وهو ذات اليوم الذي أسقط وَهم
الجيش الذي ال يُقهر».
وختم «إننا في هذا اليوم المجيد إذ نستحضر
معانيه ودروس��ه وقيمه ،فإننا نؤكد أن مشروع
المقاومة هو المعبّر عن إرادة شعوبنا وتطلعاتها
النبيلة في تحرير األرض وتحرير اإلنسان ،وإن راية
المقاومة ستبقى مرفوعة ومستمرة حتى استعادة
الحقوق القومية في الجوالن وجنوب لبنان وفي
فلسطين واليمن وتحرير جميع األراض��ي القومية
المحتلة من أعداء األ ّمة».
وهنأ «لقاء االحزاب والقوى الوطنية والقومية»
في البقاع في بيان ،بعيد المقاومة والتحرير ،وقال
«تعود ذكرى  25ايار عام  2000يوم تحرير األرض
واإلنسان في جنوبنا الحبيب على يد المقاومين
األحرار ،لتبعث فينا روح اإلباء والشمم والذكرى
بمعانيها السامية صفحات ناصعات من مجد
وفخار ،يوم أسقطت هيبة الكيان الصهيوني في
مهاوي الذل والهوان في أعظم نصر عرفته األ ّمة
على م��دى سني ال��ص��راع ال��وج��ودي ،ال��ذي شهد
تقهقر جيوش واستباحة أراض ناهيك عن اتفاقات
اإلذع���ان ال��م��ذ ّل��ة فانطوت الخيبات وب��دأ عصر
االنتصارات».
أضاف «وحدها المقاومة اللبنانية بكل فصائلها

راكمت الجهد التح ّرري بالدم الزكي ،وفي طليعتها
المقاومة اإلسالمية ،وأخرجت العدو الصهيوني من
أرضنا ذليال يُجرجر خيبته وهزيمته المدوية من
دون قيد أو شرط على يد أبطال نذروا المهج واألنفس
لقضية تساوي الوجود ،يؤازرها شعب جبّار صابر
شكل أنموذجا ً للصمود والثبات والتضحية وحاضنة
دافئة لشباب أزهرت دماؤه نصرا ً مؤ ّزراً».
وختم مؤكدا ً «أن الخامس والعشرين من أيار
سيبقى في ذاكرة الوطن واأل ّمة يوما ً منذورا ً للع ّز،
يشعّ في تاريخ أمتنا شمس صباحات ويتجدّد
ليُبدّد ظالم الخوف والخنوع بانتظار النصر األكبر
يوم تحرير األرض والمقدسات في فلسطين السليبة،
والذي نراه أقرب من بياض العين إلى سوادها».
من جهته ،ه ّنأ المكتب السياسي لحركة «أمل»،
في بيان كل اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير وحيّا
«أرواح شهداء أفواج المقاومة اللبنانية «أمل» وكل
الشهداء المقاومين من القوى الوطنية واإلسالمية
وشهداء الجيش والقوى األمنية اللبنانية كافة».
وأشار إلى «أن يوم الخامس والعشرين من أيار
عام  2000سيبقى محطة وطنية مضيئة في تاريخ
لبنان ،ومناسبة دائمة الستحضار كل العناوين
والثوابت التي زرعها اإلمام المغيب السيد موسى
الصدر والتي قادها رئيس حركة «أمل» دولة الرئيس
نبيه ب ّري صانع االنتصارات للبنان المقاوم على
حدود التماس مع فلسطين المحتلة وحامي الوحدة
الوطنية في أحلك الظروف والملمات ،والمص ّر دوما
على تمتين عناصر قوة لبنان التي م ّكنت اللبنانيين
من صنع هذا اإلنجاز الوطني والقومي واإلنساني
النبيل ،وفي مقدمة هذه الثوابت العيش المشترك
والسلم األهلي اللذان مثالً وال ي��زاالن ،أفضل وجه
من وج��وه الحرب ضد الكيان الصهيوني ال��ذي ال
يزال يضع لبنان والمنطقة ضمن دائ��رة عدوانيته
واستهدافاته على مختلف المستويات».
وهنأ االت��ح��اد العمالي العام في بيان ،بعيد
المقاومة والتحرير وق��ال «إن غالبية المقاومين
يتحدّرون من عمال وأبناء عمال ومزارعين وفالحين
وأس��ات��ذة وط�لاب تمسكوا بتراب أرضهم وقراهم
ومدنهم وتح ّملوا الظلم كل فترة االح��ت�لال الذي
انتفضوا عليه بسالح اإلرادة والعزم رغم الترسانة
الحربية للعدو التي لم يق َو على التغلب عليها أي
جيش في السابق».
واعتبر «أن تحرير األرض وتحرير اإلنسان
مسألتان ال تنفصالن .وأن احتفالنا اليوم بعيد
المقاومة والتحرير في ظ ّل هذه األزمة االقتصادية
واالجتماعية والمالية ينغص علينا بهجة هذا العيد
العزيز على قلوب جميع اللبنانيين واألح��رار في
العالم العربي والعالم أجمع» ،مضيفا َ «أن التحرير
(تحرير األرض) والتح ّرر االجتماعي مسألتان
مرتبطتان ومتكاملتان وه��ذا ما يدعونا نحن في
االتحاد الع ّمالي العام وما يدعو كل أبناء المقاومة
وأنصارها ومؤيديها لوقف مسلسل االستغالل
ّ
المنظم وال��ت�لاع��ب واالح��ت��ك��ار وتعميم
وال��ن��ه��ب
المحسوبية والمزيد من انهيار سعر العملة الوطنية
وتدمير قيمة األج��ور والقطاع الصحي والتعليمي
ومشاريع فرض الرسوم والضرائب ونهب أموال
المودعين ،وسوى ذلك من أسباب الحياة وفرص
العمل والعيش الكريم».
ودعا «المقاومة بجميع أطيافها في هذه المناسبة،
للعمل سويا ً كي يُثمر هذا العيد وينعكس إيجابا ً في
وقف مسلسل الرعب الذي يعيشه أكثر من  90%من
اللبنانيين ع ّماال ً وفالحين ومزارعين وكسبة صغار
وطبقات مسحوقة ومنهوبة .وبذلك وحده تكتمل
فرحة عيد المقاومة والتحرير بتحرير اإلنسان من
اإلذالل والفقر والعوز».

قائد الجي�ش :اللبنانيون ّ
حطموا
�أ�سطورة تف ّوق العدو «الإ�سرائيلي»
لمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد المقاومة والتحرير،
وجه قائد الجيش العماد جوزاف عون «أمر اليوم» الذي اعتبر
فيه أنه «يبقى  25أيار  2000محطة مشرقة في تاريخ وطننا،
وعالمة فارقة في سجالت االنتصار ،بعدما تمكن اللبنانيون
بنضالهم وإرادت��ه��م وعزمهم من دحر العدو اإلسرائيلي عن
أرضهم وتحطيم أسطورة تفوقه العسكري ،وسطروا في وجدان
الوطن ملحمة عنوانها الع ّزة والكرامة والحرية فأصبحوا
مدعاة فخر للعالم أجمع ،وك ّرسوا مفهوم النضال في ذاكرة كل
الشعوب ،فكان يوم المقاومة والتحرير».
وقال «أيها العسكريون ،كنتم وستبقون كما عهدناكم أصحاب
عزم وإرادة صلبةُ ،تنفذون المهام الموكلة إليكم بروح معنوية
عالية وإيمان وصبر وإصرار ليبقى بلدنا لبنان مهما عصفت
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الرياح ومهما قست الظروف ،وتبقون أنتم من يُحيك خيوط
االنتماء ويجمع أوصال الوطن .أيها العسكريون ،تنتشرون على
الحدود الجنوبية تؤازركم قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان
لتنفيذ القرار  1701ومندرجاته ،إالّ أن وجودكم على الحدود
بمواجهة العدو اإلسرائيلي ،لم يكن ليتحقق لوال حفاظكم على
االستقرار الداخلي والسلم األهلي والعيش المشترك والتفاف
اللبنانيين حول جيشهم انطالقا ً من حقهم في مقاومة االحتالل
وردع اعتداءاته واسترجاع األرض المحتلة».
وختم» أيها العسكريون ،أنتم تك ّرسون حقنا في مواجهة
العدوان اإلسرائيلي ومنعه من تحقيق أطماعه في أرضنا
وثرواتنا البحرية ،بعدما دفع مئات الشهداء دماءهم الطاهرة
ثمنا ً للنصر ورسموا من خاللها حدود الوطن».

الدوالر يوا�صل ارتفاعه والمحروقات ُتح ّلق والأدوية مفقودة
كسر الدوالر رقما ً قياسيا ً جديدا ً مالمسا ً الـ 33700ليرة،
لتحلّق معه أسعار المحروقات ،إذ بلغ سعر صفيحة البنزين
 95أوكتان ،)+32000( 588000 :و  98أوكتان،599000 :
المازوت ،)+3000( 681000 :الغاز.)+10000( 416000 :
وأعرب ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عن استيائه
لما تشهده أسعار المحروقات من ارتفاع كبير بعد صدور
ج��دول األسعار  .وناشد «المسؤولين والقيمين في الدولة
اللبنانية التدخل لوضع ح ّد الرتفاع سعر الصرف» ،معتبرا ً
أن «المواطن لم يعد له القدرة على تح ّمل االعباء المعيشية
والمالية التي أنهكت كاهله في ظ ّل تراجع قدرته الشرائية
وسط األزم��ات المتتالية التي تجعله غير قادر على تأمين
لقمة عيشه ،كالخبز والدواء واالستشفاء والتعليم وغيرها من
األمور الحياتية».
واعتصمت لجنة أصحاب الصيدليات بالتنسيق مع نقيب
الصيادلة الدكتور جو سلوم أمام وزارة الصحة العا ّمة ،تزامنا ً
مع إقفال الصيدليات حتى الثانية من بعد الظهر ،للمطالبة
بتطبيق قوانين تسليم األدوية للصيدليات ومواجهة الدواء
المه َّرب .وألقى سلوم كلمة أكد فيها أن « «وقفتنا هي لتب ّني
خطة دوائية واضحة تبدأ بمؤشر للدواء يصدر بشكل دوري
ويؤ ّمن الدواء من المستوردين إلى الصيادلة وعدم ترك الفراغ
للدواء المه َّرب والمز َّور بسبب الفوضى والغش والتهريب،
ما يتسبب بقتل المريض عدا عن أن أسعاره أضعاف السعر
الحقيقي» ،داعيا ً إلى «تبني خطة نقابة الصيادلة الدوائية
المتمثلة بالبطاقة الدوائية وتعطي كل مريض القدرة على
شراء الدواء الجيّد من الصيدليات ،وبذلك نكون قد حافظنا

على نظام الدواء الذي تميّز به لبنان ،والحفاظ على جودة
ونوعية الدواء من المستوردين والصناعة المحلية».
من ناحيته ،أعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية
هاني بحصلي في بيان ،أنّ «الواقع الغذائي في لبنان لم يشهد
يتحسن منذ شهرين» ونبّه «من أمور لم تكن محسوبة
أي
ّ
بدأت تضغط بقوة على األمن الغذائي للبنانيين ،وتتمثل بما
يسجله سعر صرف الدوالر من ارتفاع متواصل يؤدي حتما ً
إلى إنخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي ارتفاع
أسعار كل السلع ومنها المواد الغذائية».
وقال «إزاء ذلك ،المطلوب فورا ً من القوى السياسية إيجاد
حلول جذرية لألزمة االقتصادية قبل فوات األوان» ،مبديا ً
خوفا ً شديدا ً وفي حال استمرار األمور بالتط ّور السلبي وال
سيما على مستوى سعر الدوالر ،من عدم تم ّكن شريحة كبيرة
من اللبنانيين من الحصول على كامل احتياجاتها من الغذاء
كما الدواء والخدمات االستشفائية وخالفه.
وشدّد على أنّ «التحدي األكبر اليوم ،ليس في تأمين المواد
الغذائية ،إنما في استطاعة المواطن دفع ثمنها والسيما بعدما
اقترب سعر صرف الدوالر من الـ 34ألف ليرة وتد ّني القدرة
الشرائية للمواطنين بشك ٍل أكبر».
ولفت إلى «انخفاض استيراد المواد الغذائية من الخارج»،
عازيا ً ذلك إلى «تراجع االستهالك الذي يعبّر بشكل واضح عن
ضائقة شديدة على المستويَين المعيشي والحياتي».
ودعا «النواب كافة من دون استثناء ،إلى تح ّمل مسؤوليتهم
والتوحد من أجل معالجة الواقع االقتصادي ،وإعطاء
الوطنية
ّ
الملف االقتصادي األولوية».

الأ�سعد :ال ّ
حل في لبنان �إ ّال بتوافق �إقليمي ودولي
رأى األمين العام لـ»التيار األسعدي» المحامي معن األسعد
«أن المشهد السياسي العام وتداعياته االقتصادية والمالية
واالجتماعية والمعيشية هو نسخة مشوهه وأكثر إيالما ً وكارثية
عن المشهد الذي كان سائدا ً في حكومة الرئيس السابق للحكومة
حسان دي��اب ،عندما ك��ان معظم اللبنانيين ومعهم ق��وى من
المنظومة السياسية الحاكمة تطالب باستقالة حكومة دياب
ونجحوا بإسقاطها».
واعتبر في تصريح ،أن معركة انتخاب رئيس المجلس النيابي
محسومة وإن لم تكن بأغلبية كبيرة كما هي العادة،مشيرا ً إلى
أن المشكلة تكمن فقط في انتخاب نائب رئيس مجلس النواب،
مذكرا ً النواب المنتخبين بأنهم «من دون انتخاب رئيس للمجلس
النيابي ،هم ليسوا نوابا ً فعليين ،وليس لهم أي دور وانتخابهم
يبقى حبرا ً على ورق ،ألنهم ال يستطيعون المساءلة وال المحاسبة
وال تقديم مشاريع القوانين».
وقال «هذا السيناريو الطاغي على ماعداه سيتزامن حكما ً مع
مشاهد مؤلمة وقاسية اقتصاديا ً وماليا ً واجتماعياً ،وستتفاقم مع

ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدوالر».
وأكد أنه «أمام هذا السيناريو الخطير والمدمر ،ال بد من اقتراب
االنفجار االجتماعي بانتفاضات عارمة أو بثورة شعبية ،ما يسمح
ألح��زاب السلطة المسؤولة عما وصلت إليه األوض��اع بالنزول
إلى الشارع و»احتالل» األرض والسيطرة تحت ذرائع وعناوين
االنتفاضة والثورة ضد التفقير والتجويع والظلم واالستبداد
ليتحكموا من جديد ويحتكروا السلع ويظهروا للشعب أنهم وحدهم
من ينقذه ويعيد له حقوقه وأمواله سلعه ولقمة العيش».
وأكد األسعد أنه «لن يكون هناك ح ّل أو بصيص أمل إالّ بحصول
اختراق أو توافق إقليمي ودولي ،ربما ينجح بإعادة خلط األوراق
وترتيب األوضاع على الساحة اللبنانية ،خصوصا ً أن لبنان دخل
عصر النفط والغاز ،وبدء العدو الصهيوني بالتنقيب عنه في حقل
«كاريش» وانكشاف دور الطبقة السياسية في لبنان بالتعهدات
التي أعطوها لألميركي والتي أدت إلى إعطاء العدو الصهيوني
ما يطمع فيه في السلم بعد أن عجز أن يأخذه في كل حروبه على
لبنان».

«الحملة الأهلية» اجتمعت عند «المرابطون» :بد�أ ّ
العد التنازلي للكيان ال�صهيوني
نامو�س المجل�س الأعلى �سماح مهدي :نحن على م�سافة كوفية من القد�س

مهدي يلقي كلمته
عشية الخامس والعشــرين من أيار ،عيد التحرير
والمقاومة ،عقدت الحملة األهــلية لنصرة فلسطين
وقضايا األمة اجتماعــها األسبوعي في مق ّر الهيئة
القيادية لحركة الناصــريين المستقلين ـ المرابطون
ب��ح��ض��ور وف���د م��ن ال��ح��ـ��ـ��زب ال���س���وري القــومي
اإلجــتماعي ض� ّم ناموس المجلس األعلى سماح
مهــدي وناموس عمدة شؤون التنــمية اإلدارية رامي
شحـرور ،إلى جانب المنسق العام للحملة األســتاذ
معــن بشور ،العمــيد مصطفى حمدان (أمين الهيئــة
القيادية للمرابطون) ،اللــواء فتحي أبــو العردات
أمين سر فصــائل منظمة التحــرير الفلســطينية
وحركة فتح فــي لبنان ،الشيخ عبد الناصر جبــري
أمين عام حــركة األمة ومق ّرر الحملة د .ناصــر حيدر
وع��دد من مسؤولي األح���زاب وال��ق��وى والفصــائل
اللبنانية والفلســطينية وشخصيات وفاعليات
نضالية.
افتتح بشور االجتماع بتوجيه التحية لك ّل من
ساهم في صناعة هذا االنتصار التاريخي الكبير
للبنان واألم���ة ،من ق��وى وأح���زاب وطنية وقومية
وإسالمية لبنانية ،وفصائل فلسطينية ومن دعم من
دول عربية وإسالمية في مقدمها سورية وإيران.
كما أك��د بشور على أنّ ه��ذا االنتصار هو نقطة
تح ّول هامة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني،
فبعد تحرير لبنان عام  2000انطلقت انتفاضة في
فلسطين وتأكد اهتزاز الكيان الصهيوني الذي بات
زعماؤه ونخبه يتحدثون عن قرب زواله.
ورأى بشور أنّ هذا اليوم يحتفل به ك ّل لبناني
حريص على استمرار معادلة القوة التي بها ح ّرر

لبنان أرضه ،والتي بها يحمي لبنان اليوم استقالله
وسيادته ،موجها ً تحية خاصة إلى الرئيس المقاوم
إميل لحود ورئيس الحكومة يومها ضمير لبنان
واألمة الدكتور سليم الحص ،وك ّل شهيد ،وك ّل مقاوم
ساهم في صناعة هذا النصر.
وأشار بشور إلى أنّ اختيار مقر حركة «المرابطون»
لعقد هذا االجتماع لم يكن صدفة فهو إق��رار بدور
«المرابطون» وك ّل القوى الوطنية والتقدمية والقومية
واإلس�لام��ي��ة ف��ي التمهيد لهذا االن��ت��ص��ار ،ألنّ هذا
االنتصار بدأ في بيروت يوم نجح المرابطون والقوى
األخ��رى في ط��رد المحت ّل من عاصمتهم ،واستم ّر
االنتصار حتى كان التحرير عام  ،2000وكذلك أن
يُعقد االجتماع في مقر «المرابطون» وبإشراف أمين
هيئتها القيادية العميد مصطفى حمدان هو أيضا ً
تقدير لدور العميد سواء في المقاومة عام  1982في
بيروت ،أو من خالل موقعه كقائد للحرس الجمهوري
مع الرئيس المقاوم إميل لحود في رفض ك ّل محاوالت
التآمر على المقاومة وصوال ً إلى إنجاز التحرير الذي
كان الرئيس لحود ومعه العميد حمدان باإلضافة
إلى الرئيس الحص وآخرين شركاء في صنعه.
ثم تحدث العميد مصطفى حمدان الذي حيّا هذا
االجتماع وحيّا المناسبة ونقل رسالة من فخامة
المقاوم الرئيس لحود الذي أ ّكد أال طريق أمام العرب
من المحيط إلى الخليج إال المقاومة لمواجهة المحتل
بعد اليوم.
وألقى كلمة الحزب السوري القومي االجتماعي
ناموس المجلس األعلى سماح مهدي الذي قال:
نجتمع اليوم عشية العيد الثاني والعشرين

للمقاومة والتحرير ،وأص ّر على تسمية «العيد» ألننا
كنا جزءا ً من الذين دفعوا ثمنا ً في سبيل أن يصبح
هذا التاريخ عيدا ً وليس مجرد ذك��رى .فمن يحيي
الذكرى لم ينل شرف الوصول إليها.
في عيد المقاومة نوجه التحية من حزب سناء
محيدلي إلى حزب الحر العاملي وهادي نصر الله
إلى حزب لوال عبود وجمال ساطي إلى حركة بالل
فحص ،وإلى ك ّل حزب أو فصيل أسهم بدمه الزاكي
في تحرير هذه األرض المباركة.
في الخامس والعشرين من أيار عام  2000شددنا
عضد أهلنا في سورية الجنوبية ـ فلسطين ،فانطلقت
االنتفاضة الثانية في القدس .وتالها في العام 2005
تحرير قطاع غزة من االحتالل.
في الخامس والعشرين من أيار لم ينتصر المقاوم
فقط ،بل انتصر الشــهيد والجريح واألسير ،وانتصرت
من دعت للمقاومين في صالتـــها ومن طبخت لهم
«طنجرة مقلوبة» .وانتصرت دمعة طفل ذرفها وهو
ينتظر أباه المقاوم في ساحات الجهاد .وانتصر ك ّل
من آمن بأنّ صراعنا مع هذا العدو هو صراع وجود،
ولن يكون في أيّ يوم من األيام صراع حدود.
لك ّل من آم��ن بعدالة قضيتنا ،التحية من حزب
ابتسام حرب ،إلى أهلنا في األرض المحتلة من رفقاء
وفاء إدريس إلى أهلنا في سويداء الشام الذين أمدّونا
بزهر أبو عساف التي ارتقت من لبنان أثناء قيامها
بواجبها القومي في قتال عصابات االحتالل .التحية
لكل قطرة دم سقت هذه المسيرة الطويلة ،فتح ّول
هذا الدم الزاكي إلى زيت يسرج في قناديل أضاءت
طرقا ً عتمة إلى القدس التي نحن قاب قوسين أو أدنى

منها ،بل نحن منها على مسافة كوفية.
بهذا اإليمان نحن ما نحن ،وبهذا اإليمان نحن
سنبقى ،وبما نحن وبما سنبقى سيظ ّل هتافنا في
العالم ي��دوي «لتحي سورية» بك ّل كياناتها ،بك ّل
مقاوميها ،وبك ّل أحزابها المناضلة الذين يؤمنون أنّ
الحياة ما كانت وال هي كائنة ولن تكون في أيّ يوم
من األيام إال وقفة عز فقط.
بعدها توالــى على الكالم ع��دد من المشاركين
في االجتماع وأجمــعوا على أهمــية هذا اليوم الذي
يرى فيه الصهاينة قــبل غيرهــم يــوم انكسار لهم
وب��داي��ة الع ّد التنازلي لكيانهم ،ال ســيّما بعد ما
شهدته فلسطين المحتلة ك ّل فلسطين مــن انتفــاضة
ومقاومة وب��ط��والت وعمليات نوعية زل��زل��ت هذا
الكيان.
وأكد المجتمعون على أنّ تحرير فلسطين لم يعد
بعيداً ،بل بات قريباً ،كما هو تحرير لبنان ،ودعوا
إلى قراءة عميقة لك ّل ما يجري في اإلقليم والمنطقة
من ت��ح� ّوالت ت��ؤدّي إل��ى إضعاف النفوذ األمريكي
وإضعاف الهيمنة الصهيونية لصالح إرادة المقاومة
والحرية في األمة.
ووجه المتحدثون التحية إلى ك ّل فصيل شارك
في مقاومة اإلحتالل .وأكدوا أنّ نجاح المقاومة في
تحرير األرض كان نابعا ً من تالزم إرادة واعية وقوة
جاهزة ،وحكمة واضحة ،وتمسك بوحدة اللبنانيين
وعدم االنجرار إلى معارك داخلية حاول كثيرون جر
المقاومة إليها ولم ينجحوا.
ك��ذل��ك أك��د المجتمعون على أنّ ال��ت�لاح��م بين
المقاومتين اللبنانية والفلسطينية تعبير عن وحدة

اآلالم ووحدة التحديات التي تجمعهما باإلضافة الى
أبناء األمة كلهم.
وشدّد المجتمعون على ضرورة تعميق الوحدة
ال��وط��ن��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وك��ذل��ك ال���وح���دة الوطنية
الفلسطينية ألنهما أساس في حماية الوطن وتحرير
األرض وهزيمة الطامعين في أرضنا.
وح��يّ��ا ال��م��ت��ح��دث��ون ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن فتحوا
باستشهادهم طريق التحرير وهم ينتمون إلى ك ّل
الفصائل الوطنية والقومية واإلسالمية اللبنانية
والفلسطينية والعربية ،وه��م أك��دوا بوحدة الدم
وحدة المصير ووحدة االنتصار.
وتوقف المجتمعون أم��ام ق��رار المحكمة العليا
الصهيونية بالسماح لليهود بالصالة في الحرم
القدسي الشريف وه��و انتهاك فاضح للمقدسات
اإلس�لام��ي��ة ،وت��وق��ف��وا أي��ض �ا ً أم���ام مسيرة األع�لام
��ي إليها ي��وم األح��د المقبل،
الصهيونية التي دُع� َ
ورأوا في هذين القرارين استفزازا ً واضحا ً لمشاعر
شعبنا الفلسطيني ،وإدخاال ً للمنطقة في مواجهات
يصعب تحديد مداها خصوصا ً أنّ الفلسطينيين،
ك� ّل الفلسطينيين ،يقفون صفا ً واح��دا ً بوجه هذه
االنتهاكات للقدس وللمقدسات.
ودعا المجتمعون أبناء األمة وك ّل أح��رار العالم
إلى التحرك منذ اليوم للضغط على سلطات االحتالل
للتراجع ع��ن ه��ذه ال��ق��رارات الجائرة والمستفزة
والمنتهكة ألبسط حقوق الفلسطينيين.
وق ّرر المجتمعون أن يعقدوا اجتماعهم المقبل في
قاعة الشهيد خالد علوان ـ البريستول في الحادية
عشرة من صباح يوم الثالثاء المقبل.
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التي كشفت ت��ورط أنظمة عربية بعينها وأط��راف �ا ً داخلية،
وبالحرب اإلرهابية الكونية على الجمهورية العربية السورية
ألنّ سورية تشكل حاضنة المقاومة وقلعتها المنيعة.
إنّ م�ش�ه��دي��ات ال �غ��زو ال �ث��ال��ث ال���ذي ي��رم��ي ال ��ى ضرب
عناصر ق��وة لبنان وتصفية المسألة الفلسطينية ،نراها
ال�ي��وم بالحصار الظالم على س��وري��ة ،وب��ال�ح��رب المقنّعة
التي تستهدف أم��ن لبنان االقتصادي واالجتماعي ،وهي
تغييري وهو االسم الحركي لـما ُيس ّمى
حرب تتردّى برداء
ّ
«الفوضى الخالقة» وقد جرى استخدام هذا ال��رداء لضرب
منظومة القيَم األخالقية التي شكلت سببا ً رئيسا ً من أسباب
انتصار مقاومتنا وهزيمة عدونا.
ومن المشهديات ما حصل في االنتخابات النيابية اللبنانية
التي جرت في  15أيار  ،2022فهذه االنتخابات وبمعزل عن
حسابات الربح والخسارة ،أفرزت نتوءات ال ب ّد من التوقف
عندها ،والالفت أنّ مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى
كشفوا عن طبيعة التدخالت األميركية وحجمها ،وعن تمويل
ألتباع ال�س�ف��ارات ،ناهيك عن تدخالت سافرة ومشبوهة
لبعض السفراء العرب.
الثابتة
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�
ل
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�
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ه
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السنة الرابعة عشرة  /األربعاء  25 /أيار 2022
Fourteenth year / Wednesday / 25 May 2022

� 25أيار ( ...تتمة �ص)1
استكمال «صفقة القرن» لتصفية المسألة الفلسطينية ،رهن
بنتائج الغزو الثالث الذي يتهدّد لبنان واألمة كلها .ولذلك ،فإنّ
مسؤوليتنا كأحزاب وقوى مقاومة ،أن نعزّز إرادة المقاومة
نحصن انتصار  25أيار من خالل ما يلي:
وأن ّ
أوالً :التشبّث بخيار المقاومة ،والتأكيد على تبنيها نهجا ً
ثابتا ً راسخاً ،والتصدّي لك ّل محاوالت شيطنتها وتطييفها
ومذهبتها ،فالمقاومة ه��ي مقاومة ك � ّل لبنان وخ�ي��ار ك ّل
اللبنانيين الذين تنبض قلوبهم عزا ًوعنفوانا ً وكرامة.
ث��ان�ي�اً :االس�ت�م��رار ف��ي العمل م��ن أج��ل تحصين الوحدة
الوطنية وحماية السلم األهلي ،وبناء الدولة القوية العادلة
والقادرة ومواجهة ك ّل مشاريع التفتيت والتقسيم ،بما في
ذلك الطروحات الفدرالية تحت مس ّمى الالمركزية الموسعة
التي تطرح تحت سقف الطائفية والمذهبية المتفشية.
ثالثاً :إعادة االعتبار للعالقات المميّزة بين لبنان والشام،
والقيام بما يلزم لتفعيل االتفاقيات المشتركة على الصعد
كافة ،ال سيما أنّ الشام كانت وال تزال حريصة على وحدة
لبنان ،وه��ي التي دفعت أثمانا ً باهظة نتيجة وقوفها الى
جانب لبنان ومقاومته وفي تثبيت دعائم سلمه األهلي وبناء
مؤسسات دولته وتحرير أرضه.

رابعاً :حمل مبادرة قيام مجلس التعاون المشرقي بما
يحقق مصالح اقتصادية مشتركة لدول المشرق ،واالتجاه
ن�ح��و خ �ي��ارات وع�لاق��ات اق�ت�ص��ادي��ة ت�ض��ع ح ��دا ً للحصار
االق�ت�ص��ادي ال��ذي تمارسه ال��والي��ات المتحدة األميركية
وحلفاؤها.
خامساً :العمل على إنتاج قانون جديد لالنتخابات النيابية
على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي
وتخفيض س ّن االقتراع إلى  18عاماً ،وذلك بما يحقق عدالة
التمثيل والمساواة في المواطنة.
سادساً :إيالء األوضاع المعيشية واالقتصادية األولوية
القصوى واالهتمام باإلنماء من خالل الدفع بقوة للشروع
بتحقيق اإلنماء المتوازن الذي يشمل ك ّل لبنان.
هذه بعض العناوين نلتزم بها ونضعها برسم ك ّل القوى
المدافعة عن كرامة اللبنانيين وحريتهم ،والمؤمنة بخيار
الدفاع عن لبنان وسيادته في مواجهة األطماع والتهديدات
«اإلسرائيلية»المتواصلة.
نوجه تحية اعتزاز للجيش والشعب ولكلّ
في  25أي��ارّ ،
المقاومين وفي طليعتهم الشهداء واالستشهاديون ،وكلنا
ثقة بقدرات شعبنا وبأننا ال ب ّد منتصرون.

لبنان يحتفظ ( ...تتمة �ص)1
الدائرة حول فلسطين والتصعيد بين محور المقاومة وكيان االحتالل من جهة ،ومعادالت
الردع ومستقبل ثروات النفط والغاز من جهة موازية ،فيما تتوقع مصادر متابعة ان يلتفت
في كلمته الى مقاربة مرحلة ما بعد االنتخابات في لبنان ،رغم تخصيص كلمته لمحاور
الصراع اإلقليمي والمواجهة مع كيان االحتالل في قلبها.
لبنانيا ً تبدو القوى اإلقليمية و المحلية التي راهنت على تحقيق انتصار على القوى
المؤ ّيدة للمقاومة ونيل األغلبية النيابية ،وفي مقدّمتها السفير السعودي وليد البخاري
ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حال ارتباك في كيفية التعامل مع إعالن
وهمي ،ويكبر المأزق كلما اقتربت ساعة االستحقاق الخاص
نصر يظهر كل ي��وم أن��ه
ّ
ً
بتسمية رئيس جديد للحكومة ،وفيما انتهت مساعي رئيس القوات بتجميع  40نائبا هم
 19نائبا ً يضمون نواب القوات وحلفائها والمستقلين الذين سينض ّمون الى تكتلها النيابي
اضافة لـ  4ن��واب للكتائب ،و 2للجماعة اإلسالمية والنائبين ب�لال حشيمي وأشرف
ريفي ،إضافة لـ  8نواب من لوائح المجتمع المدني وخمسة نواب مستقلين هم ميشال
مع ّوض ونعمة افرام وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وجان طالوزيان ،يحاول السفير
السعودي وليد البخاري حشد ما تبقى من النواب الفائزين بدعم سعودي لتأكيد األبوة
المرجعيّة للوائح المدعومة ،ويضغط لكسب انضباط ن��واب اللقاء الديمقراطي وحليفه
المستقل غسان سكاف على األق ّل في تسمية رئيس للحكومة ،بما يضيف  9نواب الى الـ
 ،40بينما يستدعي ما تبقى من «نواب التغيير» طلبا ً للمبايعة.
اللبنانيّون الذين سمعوا الوعود بأن الحل باالنتخابات النيابيّة ،يشعرون أنهم خارج
ال�ص��ورة ف��ي ض��وء م��ا يسمعونه م��ن ال��ذي��ن ق��ال��وا إن الحل باالنتخابات ،فالذين أعلنوا
انتصارهم هم أنفسهم قالوا إنه في اليوم الذي يلي فوزهم سينخفض الدوالر الى  25ألف
ليرة ،كما وعد سمير جعجع ،بينما ال��دوالر المس أمس سعر الـ  34الفاً ،وظهر أن الذين
كانوا يرددون أن الحل في االنتخابات كانوا يحدثون أنفسهم ويتحدثون عن أنفسهم ،ال
عن الناس وال عن البلد .فالحل لدخولهم جنة السلطة هو باالنتخابات ،وليس الحل لمشاكل
البلد وأزمات الناس ،حيث يغيب البلد وتغيب الناس عن األولويات ،وينشغل النواب الجدد،
كما قالت مصادر نيابية ،بأرقام لوحات سياراتهم ،حيث يطلب أحدهم رقم لوحة الرئيس
سعد الحريري ويطلب آخر رقما ً يناسب عيد ميالد زوجته.

وفيما يعيش لبنان سباقا ً بين االنهيار االقتصادي واالنفجار االجتماعي في الشارع ،وبين إنجاز
االستحقاقات الدستورية ،سجل سعر صرف الدوالر ارتفاعا ً قياسيا ً للمرة األولى في تاريخ لبنان،
حيث وصل خالل نهار أمس الى  34ألف ليرة للدوالر الواحد في السوق السوداء فيما ت ّم التداول
بالعملة الخضراء في «سوق» الصرافين غير الشرعيين بـ 36ألف ليرة ،ما يُنذر بكارثة اجتماعية
وانفجار اجتماعي كبير يلوح في أفق األزمات التي تتراكم وتشت ّد بشكل غير مسبوق.
ونشطت بعض الجهات السياسية على خط االتصاالت والمشاورات لتأمين توافق على استحقاق
انتخاب رئيس للمجلس النيابي خالل المهلة القانونية ،في ظل استمرار الخالف والتباين في مقاربة
هذا االستحقاق بين األطراف السياسية أكان ضمن فريق «الثنائي الشيعي» 8 -آذار والتيار الوطني
الحر من جهة وداخل قوى المجتمع المدني والتغيير والمستقلين من جهة ثانية ،ما يصعب إمكانية
التوافق على استحقاق على نائب رئيس المجلس بوجود مرشح واحد ،فكيف باستحقاق تكليف
وتأليف رئيس للحكومة واالستحقاقات المالية واالقتصادية والسيادية فضالً عن استحقاق رئاسة
الجمهورية؟
وفيما لفتت مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ«البناء» إلى أن «الرئيس بري لن يدعو إلى
جلسة قبل توفير المناخ المالئم للتوافق بين أغلب الكتل النيابية على انتخاب الرئيس» ،ولفتت الى أن
«كتل ونواب عدة أعلنوا مواقفهم الداعمة النتخاب الرئيس بري ومنهم مسيحيّون وبالتالي ال مشكلة
في الميثاقية المسيحية المؤمنة» .وعلمت «البناء» أن التواصل فتح بين عين التينة وكليمنصو
للتنسيق بهذا اإلطار ،مشدّدة على أن «أصوات اللقاء الديمقراطي ستجير للرئيس ب ّري ،الفتة الى أن
«الرئيس بري سيُعاد انتخابه بمعزل عن عدد األصوات التي سينالها ،مرجحة توفير أكثرية وازنة
النتخابه ،مقابل سعي بعض الجهات السياسية على رأسها «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وبعض
«قوى التغيير» والنواب المدعومين من السعودية ،إلعادة انتخاب بري بأكثرية هزيلة.
وأكد عضو كتلة عكار النيابية النائب سجيع عطية لـ«البناء» الى أن «الكتلة التي تض ّم مجموعة
من النواب ستمنح أصواتها للرئيس بري لغياب أي مرشح آخر يملك الحيثية السياسية والشعبية
التي يتمتع بها بري ،وبالتالي لن نتخذ أي موقف يؤدي الى مشكلة وتعطيل عمل المؤسسات وأي
استحقاق ال سيما استحقاق رئاسة المجلس» .وعلمت «البناء» أنه «ترشح لمنصب نيابة رئيس
المجلس النيابي كمرشح توافقي وأبلغ الرئيس بري باألمر».
وعلمت «البناء» ايضا ً وجود تواصل بين الرئيس بري وأكثر من جهة في «المجتمع المدني» حول
نيابة الرئيس.
وأكد عضو كتلة «ننتخب للتغيير» النائب شربل مسعد لـ«البناء» الى أننا «بمعزل عن تصويتنا
لبري من عدمه ،لكنه منتخب ويملك حيثية شعبية وسياسية ولديه الخبرة في إدارة اللعبة البرلمانية
وسنتعاون معه ومع كل من يعمل لمصلحة البلد والمواطن على مستوى العمل البرلماني».
ولم يرشح أي موقف حاسم عن تكتل «لبنان القوي» الذي اجتمع أمس ،حيال استحقاق انتخاب
رئيس المجلس .أما بشأن نائب الرئيس ،فأفادت المصادر بأن «التكتل يفضل ان يرشح النائب جورج
عطالله على الياس بو صعب ،لنيابة رئاسة مجلس النواب» ،أما «القوات» فتتمسك بترشيح النائب
غسان حاصباني.
ولفتت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ«البناء» إلى سعي الحريصين على مصلحة البلد إلنجاز
استحقاق رئاسة المجلس والمطبخ التشريعي قبل نهاية المهلة المحددة في الدستور أي خالل 15
يوما ً من إجراء االنتخابات ،عبر اتصاالت وتواصل مع مختلف القوى السياسية».
أما في حال انتهت المهلة ولم يت ّم التوافق على سلة االستحقاقات المجلسيّة ،فيعطي ذلك إنذارا ً
ومؤشرا ً للمرحلة المقبلة لوجود مشروع تعطيل المؤسسات والدولة بر ّمتها لكون المجلس «أم
المؤسسات» ،كاشفة عن محاولة لتعطيل استحقاق انتخاب رئيس المجلس ،مشيرة إلى أن «شخص

الرئيس بري مستهدف وكذلك الخط الذي ينتمي إليه والمقاومة والبلد بشكل عام» .وأوضحت أن ال
مرشح غير الرئيس بري وبالتالي أية إعاقة لهذا االستحقاق ستعكس نيات خبيثة لعرقلة سير عمل
المؤسسات» .ودعت المصادر قوى المجتمع المدني الى المبادرة لتحمل المسؤولية في إنقاذ البلد من
أزماته وعدم االنخراط في جبهات سياسية داخلية أو قوى خارجيّة الستهداف المقاومة والشركاء في
الوطن».
وأعربت أوساط سياسيّة عبر «البناء» عن خوفها على «مستقبل لبنان الذي أصبح ضمن دائرة
الخطر الكبير ،ال سيما أن هناك قوى وجهات تضعه بين خيارين :استمرار الحصار والعقوبات حتى
لحظة االنهيار الكامل للدولة ومؤسساتها وتحميل حزب الله والعهد المسؤولية ،وإما تقييد المقاومة
بشروط وضوابط وحدود إللغاء دورها ووظيفتها في حماية لبنان وردع العدو اإلسرائيلي» .وح ّذرت
األوساط من أن «أعداء لبنان يسعون لتشديد الحصار في محاولة تحقيق األهداف بالسالح االقتصادي
والحرب المالية واالجتماعية التي لم يستطيعوا تحقيقها بالحرب العسكرية اإلسرائيلية واإلرهابية
والفتن األهلية» .ووضعت األوساط ارتفاع سعر صرف الدوالر بعد صدور نتائج االنتخابات في إطار
فشل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بانتزاع األكثرية النيابية واختراق لوائح أمل وحزب
الله واكتساح القوات للمقاعد المسيحية وتحجيم كتلة التيار الوطني الحر ،ما دفع السعودية عبر
أدواتها الخارجية والداخلية ال سيما حاكم مصرف لبنان الى إعادة التالعب بالدوالر للضغط السياسي
على فريق العهد والثنائي واالستمرار بسياسة الحصار وأخذ البلد الى الفتن والتفجير في الشارع.
وبرزت دعوة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان خالل اجتماع مجلس وزراء الخارجية
العرب في القاهرة ،اللبنانيين لمواجهة حزب الله بقوله« :موضوع حزب الله بيد اللبنانيين»! علما ً أن
اللبنانيين حسموا أمرهم وجدّدوا الشعبية للوائح المقاومة والتحرير الذين نالوا أكبر نسبة أصوات
في لبنان .وقال بن فرحان« :االنتخابات في لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق ألوانه قول
ذلك ونحن معنيون بعودة العملية السياسية في لبنان وينبغي على األطراف كافة العمل على ذلك».
وانتقد شيخ عقل طائفة الموحدين ال��دروز في لبنان نصر الدين الغريب ،تدخل السفارتين
السعودية واألميركية في لبنان في االنتخابات النيابية لمصلحة أطراف ضد آخرين ،وسأل« :هل
الصناديق اآلتية من
السفارات األجنبيّة والعربيّة تؤ ّلف اللّوائح وتصدر ال ّنتائج؟ حيث ّ
أصبحت ّ
الخارج كان بعضها مش ّوهً ا أو مكسو ًرا ،أو كان انتخاب المغتربين هناك عنو ًة عن إرادتهم؟» .وخاطب
ا ّلذين خسروا المعركة ،بالقول« :هني ًئا لكم ً
أيضا ،لقد حاولتم الفوز وبنيّة تصحيح المسار واالعوجاج
ّ
ّ
وال ّتضحية في سبيل وطن ينازع ،وتلزمه العقاقير البشعة لإلصالح ،جنبتم أنفسكم من «كلن يعني
السياسيّة واالجتماعيّة وال ّتحالفات القاتلة ،لعلّكم تو ّفقون وقد
كلّن» .فعليكم بإعادة ال ّنظر بمسيرتكم ّ
أتى دور المحاسبة للّذين شملتهم رحمة االنتصار».
في سياق ذلك ،القت تغريدة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري حملة انتقادات سياسية
وشعبية واسعة ،ولفت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طالل أرسالن ،في تصريح إلى أنّ «هفوة
تسجل نقطة سوداء في تاريخ الديبلوماسية السعودية ،والمصفقون من الضيوف هم أهل
سفيرها
ّ
للكالم الذي قيل».
ويلقي األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم كلمة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
ودعا المكتب السياسي لحركة أمل الجميع الى «تلقف المبادرات االيجابية ومالقاة اليد الممدودة
للتعاون ،فالمرحلة المقبلة وخصوصا ً على صعيد التشريع يُفترض ان تحول البرلمان الى ساحة عمل
وميدان تشريع رافدة لورشة إنقاذ فعلية واصالحات حقيقية وملموسة تقترحها الحكومة المنتظرة،
ال ان تكون افكار البعض الخارجة على المنطق والواقعية السياسية ممن لم يفقه بعد معنى العمل
التشريعي والرقابي وآليات الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس النيابي محاولة اغتيال من
قبل عقلية مريضة ،تريد إغراق البلد في وحول النكايات ،فلبنان المقبل على أكثر من استحقاق اساسي
يحتاج الى تضافر جهود كل أبنائه وقواه السياسية الفاعلة ليتمكن من الخروج من أزماته الكبيرة
والكثيرة التي تعصف به والتي هي عابرة للطوائف».
وأشار الرئيس السوري بشار األسد ،في رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
لتهنئته بعيد المقاومة والتحرير ،الى أن «االنتصار الذي تحقق قبل  22عاما ً سيبقى محطة تاريخية
مشرفة ألنه أعاد الحقوق وأسقط مؤامرات االحتالل».
ورأى األسد ،أن «االنتصار أثبت صوابية نهج وخيار المقاومة باعتباره حقا ً طبيعيا ً ألي شعب
تنتهك سيادة بالده ،وستبقى ذكرى األبطال الذين أناروا طريق المجد بدمائهم الزكية حاضرة دائما ً
في الوجدان».
بالعودة الى ارتفاع سعر صرف الدوالر الذي المس أمس الـ 33700ليرة ،ما انعكس على أسعار
المحروقات والمواد الغذائية وكافة السلع الحياتية والحيوية.
وقد ارتفعت صفيحة البنزين  95أوكتان ،)+32000( 588000 :صفيحة البنزين  98أوكتان:
 ،)+( 599000المازوت ،)+3000( 681000 :الغاز .)+10000( 416000 :وأعرب ممثل موزعي
المحروقات فادي أبو شقرا عن «استيائه لما تشهده اسعار المحروقات من ارتفاع كبير بعد صدور
جدول األسعار» ،وقال« :كفى ظلما للشعب الذي يتحمل وحده نتيجة ارتفاع سعر صرف الدوالر الذي
ينعكس على ارتفاع األسعار وال سيما أسعار المحروقات» ،ورأى أن «أسعار المحروقات تأكل األخضر
واليابس اذ انها تنعكس على اسعار السلع كافة».
على صعيد آخر ،وبعد «تهريب» الحكومة خطة التعافي المالي في آخر جلستها قبل تحولها الى
تصريف أعمال مع تحفظ عدد من ال��وزراء ال سيما وزراء ثنائي أمل وحزب الله ،طفا الخالف بين
الحكومة والمصارف ومصرف لبنان حول هذه الخطة الى العلن.
فقد جدّدت جمعية المصارف أمس ،رفضها «لخطة ُكتِبت بأموال المودِعين وأموال المصارف وهي
تقف ص ّفا ً واحدا ً مع المودِعين لرفض هذه الخطة التي ال نهوض فيها سوى في اسمها».
في المقابل ر ّد المكتب اإلعالمي لنائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف األعمال ،سعادة
الشامي ،على بيان المصارف ،وأسف الى أن «بيان جمعية المصارف ،أق ّل ما يُقال فيه إ ّنه مجاف
للحقيقة ،ويم ّثل عمليّة هروب إلى األمام ،في محاولة مفضوحة تدّعي حماية المودعين» .وأ ّكد المكتب
ّ
«خطة ال ّنهوض بالقطاع المالي تحافظ على حوالي  90%من أموال المودعين ،إلاّ أنّ
اإلعالمي أنّ
هذا ال يعني أبدًا أ ّننا نتجاهل الـ 10%المتب ّقية .فشطب جزء من ودائع المصارف الموجودة دفتر ّيًا
لدى مصرف لبنان ،يهدف بالدّرجة األولى إلى تسوية وضع البنك المركزي ح ّتى يتم ّكن من القيام
بواجباته ،لكنّ هذا ال يعني أنّ ك ّل هذه األموال قد ُشطبت من الودائع».
وتوجه المكتب إلى المودعين ،قائلاً « :لقد تع ّرضتم لضرر كبير نتيجة سياسات خاطئة ،لذا أنتم
ّ
على رأس أولويّاتنا ،فال تدعوا أحدًا يستثمر في حقوقكم المشروعة ويتكلّم باسمكم وكأ ّنه الحريص
عليكم .ال تسمحوا بأن يكبّلوكم بأغالل مصالحهم ،كي ال يغرقوكم معهم».

ا�ست�شهاد �شيرين ( ...تتمة �ص)1
األجهزة األمنية والسياسية حتى فاض الكيل ،وصدر حكم اإلعدام
الذي ربما جاء متأخرا ً جدا ً بالنسبة إليهم ،في  11من شهر أيار/
مايو من العام  ،2022وفي معركة اقتحام مخيم جنين.
فاالغتيال لم يحدث مصادفة ،أو عن طريق الخطأ ،أو في لحظة
غضب ،وإنما جاء بعد تراكم غيظ طويل من فتاة جعلت التقرير
اإلعالمي والصورة يفعالن مثل ما تفعله التظاهرة والرصاصة
والحجر والمفرقعة ،في مواجهة االحتالل.
أما الجواب عن السؤال الثاني فإنما يكمن في تلك اللحظة التاريخية
االستثنائية التي اجتمع فيها وجود شيرين أبو عاقلة مع اقتحام
الجيش الصهيوني لمخيم جنين ،وم��ا واجهه من ص�� ٍّد راب��ع أو
خامس إلفشاله من ِقبَل مقاومة مسلحة ،ومشاركة شبابية وشعبية
بالحجارة وقذائف اللهب ،لتحول بين الجيش والمقاومة...
يعني لو أنّ االغتيال ت ّم في ليل ،في مكان آخر وظروف أخرى ،لما
فعل فعله الذي ت ّم في وضح النهار ،وفي ذلك المكان ،وفي تجمع عدة
أبعاد في تلك اللحظة االستثنائية.
على أنّ اللحظة التاريخية التي جمعت شيرين أبو عاقلة بالمقاومة
والهبّة الشعبية في ص ّد االقتحام العسكري المؤلل ،مثلت بدورها
جزءا ً من لحظة تاريخية عالمية وإقليمية وفلسطينية مهيّأة لتجعل
من استشهاد شيرين أبو عاقلة سببا ً لتصبح خبرا ً عالمياً ،ورمزا ً
فلسطينياً ،في الجبهة الجامعة للمقاومة والممانعة وأحرار العالم.
ولقد أدّى استشهاد شيرين أبو عاقلة في هذه اللحظة إلى كشف
النفاق األميركي ـ الغربي في تبني ازدواجية المعايير ،وفي فضح ما
تقوم به أميركا في أوكرانيا وفي فلسطين.
جاءت لحظة استشهاد شيرين أبو عاقلة فيما أميركا والغرب
يخوضان حربا ً عالمية ض ّد روسيا ،من خالل توكيل رئيس أوكرانيا

فولودومير زيلينسكي لخوض هذه الحرب نيابة عنهما ،وباألجرة
المدفوعة سلفاً ،وفي ك ّل يوم .إذ أنه فجأة أصبح هناك في نظر
أميركا والغرب ،مقاومة مسلحة مشروعة ومدعومة علنا ً لتمضي
إلى نهاية الشوط ،وذلك بالرغم من التاريخ الطويل في إنكارهما
لمشروعية المقاومة الفلسطينية ،واعتبارها إرهاباً ،وفي دعم
الكيان الصهيوني الذي لم يشنّ حروبا ً في فلسطين فحسب ،وإنما
قام أيضا ً باقتالع ثلثي شعبها بالق ّوة والمجازر ،وأح ّل مستوطنين
مكانهم ليسكنوا بيوته ،ويستولوا على المدن والقرى ،مع مواصلة
التوسع واالستيطان واقتالع من تبقى
الحرب العدوانيّة للمزيد من
ّ
من أهل فلسطين.
هنا جاء استشهاد شيرين أبو عاقلة ليكون شاهدا ً شديد الصدقيّة
على عدالة قضية فلسطين ،وحق شعبها فيها من نهرها إلى بحرها،
الصهيوني من حيث أتى .ولهذا ارتبك ساسة
كما على جريمة الكيان
ّ
الغرب وأغلب إعالمه حتى في نقل الخبر كما هو ،وعندما سئل جو
بايدن عن رأيه في «حادثة» اغتيال شيرين أبو عاقلة ،قال ليس عنده
معلومات عن الموضوع ،مما ّ
يدل على أهمية تلك اللحظة سياسياً،
وذلك حين لم تستطع أميركا أن تصف عملية االغتيال اإلجرامية،
كما اعتادت ،بأنها حق «إسرائيل» في الدفاع عن نفسها ،تغطية لك ّل
عدوان وجريمة حرب.
ه��ذا ويمكن أن يمت ّد انكشاف النفاق األميركي ـ الغربي إلى
المتخاذلين من أنظمة عربية ،ومن يتبعهم من إعالميين وسياسيين
ونخب ،حيث أُر ِبكوا في ما يقولون ويعلقون .وقد ساءت وجوههم
أمام جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة ،وما حدث في جنازتها ،وهم
الذين راح��وا يقولون إنّ الكيان الصهيوني ليس العدو ،وجعلوا
يخترعون الكلمات لتسويغ التطبيع مع قاتل شيرين أبو عاقلة،

ووصل بعضهم إلى ح ّد التحالف معه.
ال شك في أنّ قادة الكيان الصهيوني مع ك ّل هذه النتائج التي
ترتبت على اغتيال شيرين أبو عاقلة سيعضون أصابعهم يوماً،
ولكن القرارات الحمقاء هي سمة للتراجع واالرتباك للقوة التي
الصهيوني راح
تمتعت بها لسنوات بالسيطرة والغطرسة .فالكيان
ّ
يتخبّط في مواجهة الوضع الفلسطيني الذي جعل القدس والضفة
الغربية محور الصراع ،وهو الوضع ال��ذي جاء مع حرب سيف
القدس ،واالنتفاضات اليوميّة في أحياء القدس ،والدفاع عن المسجد
األقصى ،وتح ّرك شباب الـ  48عام  ،2021ثم ما شهده العام 2022
ورمضان المبارك حتى اآلن من عمليات عسكرية امتدّت من بئر
السبع ،إلى الخضيرة إلى بني براك ،إلى شارع دوزينغوف في تل
أبيب ،إلى عملية بيت إيل ،وإلعاد ،إلى ما ُفرض على العدو من تراجع
في المسجد األقصى خالل شهر رمضان المبارك هذا العام.
فالتراجعات التي ُفرضت على العدو بفضل الفعل المقاوم
والجماهيري والمواجهات في المسجد األقصى ،جعلته يأخذ قرارات
أش ّد خطورة ،ولكن أش ّد تخبّطا ً من قرار اغتيال شيرين أبو عاقلة،
وفي مقدّمها العمل على تفريغ المسجد األقصى بعد انتهاء عيد الفطر
من المصلين بعد ك ّل صالة يوميا ً ليتحقق مخطط االقتسام الزماني،
وهو ما سيتطلب مواجهات على أعلى مستوى ،ويدخل في هذا اإلطار
محاولة اقتحام مخيم جنين.
وبكلمة ،جاء استشهاد شيرين أبو عاقلة ،ابنة القدس وابنة
فلسطين ،ال ليزيد من تألق عدالة قضية فلسطين فحسب ،وال إلى
التأكيد على انتصار المقاومة نهجا ً وثقافة واستراتيجية فحسب،
وإنما أيضا ً لتؤشر إلى أنّ مصير الكيان الصهيوني إلى هزيمة،
فالرحيل والتحرير...

لي�س �سواها ( ...تتمة �ص)1
وراس��خ بخروجه من دائ��رة االستهداف ط��وال ستة عشر عاماً ،وبفضل هذه
المقاومة ف��رض لبنان ح�ض��وره ف��ي البحر وث ��روات النفط وال �غ��از ،فاضطر
اإلسرائيلي النتظار التفاوض ،واضطر األميركي إلطالق الوساطة .ولوال هذه
ّ
المقاومة لبدأ اإلسرائيلي استخراج ثرواتنا وتص ّرف بها ،وكل ما بين أيدينا وفقا ً
لوصفات المتر ّبصين بالمقاومة وسالحها ،الشكوى لمجلس األمن ،وقد خبرها
اللبنانيون اثنين وعشرين سنة ما بين االجتياح اإلسرائيلي الثاني عام 1978
والتحرير عام  ،2000فلم تسمن ولم ُتغ ِن عن جوع .وبفضل هذه المقاومة صار
العسكري لفرض الهيمنة الخارجية والفتنة الداخلية معلقاً ،حيث َمن يريد
الخيار
ّ
فتحصن السلم األهلي.
يريد،
ال
يقدر
ن
م
و
يقدر
ال
ّ
َ
 منسوب الكرامة الذي حققته انتصارات المقاومة كان فوق مستوى قدرةالسياسة في لبنان على التح ّمل ،ول��وال ه��ذه المقاومة لما ك��ان هناك ما يدعو
لألمل.
 مرة أخرى يبدو أن الحلول لن تأتي من نضج الداخل ،بل من حاجة الخارجلتسويات يجبره على البحث عنها وجود المقاومة وقوتها ،فنتحمل تخلف الداخل
وتفاهة السياسة فيه وقصر نظر السياسيين وعبثهم ،بقوة صبر وبصيرة هذه
المقاومة.

الأم ّية الأكاديم ّية ( ...تتمة �ص)1
األكاديمي غالبية من
جاهالً فحتما ً سيكون طالبه من الجهالء ،فعندما تسود المجتم َع
ّ
األميين فإنّ النتيجة ستكون هي إعادة إنتاج الجهل.
وأعلم منذ البداية أنّ الموضوع فيه محاذير كثيرة لشخص يعمل في المؤسسة
األكاديمية نفسها وأحد أعضاء الجماعة العلمية التي يصفها بأنها تعيد إنتاج الجهل ،وأعلم
مؤسسات ترسم لنفسها صورة
كذلك أنّ فتح الملف سوف ينكأ جراح ويكشف عورات ّ
ذهنية تقترب من القداسة ،فدائما ً ما نسمع مصطلح محراب العلم والحرم الجامعي الذي
يعني أنه مكان مقدّس ،فإنّ أ ّية محاولة لالقتراب من المؤسسة األكاديمية لنقدها سوف
تجد من يخرج ليشهر عليك سيفه ويحاربك ويحاول النيل منك .وعندما حاولت الحديث
مع بعض الزمالء الذين ينتمون إلى الجماعة األكاديمية عن أنني أنوي فتح هذا الملف
الخطير لع ّل ما أكتبه يصل إلى صانع القرار فيتح ّرك إلنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات
األوان ،فوجدت تحذيرات شديدة من بعضهم عمالً بمبدأ (من خاف سلم /وأمشي جنب
ويلح خاصة أنهم
الحيط /و ُكل عيش) ،في حين وجدت من يشجعني على فتح الملف
ّ
يعلمون معاركي الطويلة مع الفساد داخل المؤسسة األكاديميّة.
وقبل الخوض في موضوع إعادة إنتاج الجهل على مستوى التعليم الجامعي وما بعد
الجامعي ال ب ّد من التأكيد على أنّ التعليم ما قبل الجامعي قد تح ّول إلى مكينة إلنتاج
الجهل والتخلف .فالعملية التعليمية منذ البدء تعتمد على أساليب الحفظ والتلقين دون
أ ّية محاولة للفهم والنقد وإعمال العقل ،بل إنّ الطالب الذي يحاول أن يستخدم هذه
الملكات مصيره االضطهاد والتنكيل والحصول على درجات ضعيفة ال تؤهّله لمواصلة
مراحل التعليم التالية ،وبالطبع هناك العديد من المظاهر السلبيّة التي يمكن رص ُدها
الجامعي ،لكنني سأستشهد هنا بمظهر واحد فقط
إلنتاج الجهل في مرحلة التعليم قبل
ّ
وهو سيادة الدروس الخصوصيّة على حساب دور المدرسة ،لدرجة أننا نالم عندما
ال نعطي أبناءنا دروسا ً خصوصية ،في حين كان جيلنا واألجيال السابقة عليه يعتبر
الخصوصي هي
الخصوصي وصمة اجتماعية ،وأصبحت مهمة ال�م��د ّرس
ال��درس
ّ
ّ
تحفيظ وتلقين وحشو رأس الطالب بالمعلومات الالزمة لحصوله على درجات عالية
لدخول الجامعة.
وينتقل الطالب إلى الجامعة وقد اعتاد على هذه الطريقة فيجد الغالبية العظمى من
أساتذته يسيرون على النهج نفسه ،وأي��ة محاولة من قبل القليل من األساتذة لتغيير
تلك المنظومة ومحاولة إعادة تشكيل عقل الطالب لكي يستخدم للفهم والنقد والتفكير
واالبتكار تلقى عدم استجابة من الطالب من ناحية ومن القائمين على إدارة المؤسسة
من ناحية أخرى ،فدائما ً ما يكون األستاذ مطالبا ً بنتيجة مقبولة وإذا جاءت نسبة النجاح
منخفضة يت ّم الضغط على األستاذ لرفع النتيجة وإذا رفض تتدخل اإلدارة برفعها ضاربة
برأي األستاذ عرض الحائط عن طريق ثغرة قانونيّة تس ّمى بلجنة الممتحنين ،وبذلك
حقيقي بدالً
تترسخ آلية الحفظ والتلقين ويفشل ك ّل َمن يحاول أن يعمل ضدّها إلنتاج علم
ّ
ّ
المتحصلة من هذه العملية هي خريج تمكن من حفظ الكتب دون فهم
من الجهل ،والنتيجة
ّ
أو نقد أو إعمال للعقل وملكاته المختلفة ويتصدّر األكثر قدرة على الحفظ قائمة األوائل
ويعيّن معيدا ً بالجامعة ويتد ّرج إلى أن يصل لدرجة أستاذ.
وبالطبع كارثة الكوارث تبدأ عندما يكون هذا األستاذ الجاهل هو المسؤول عن إعداد
طالب الدراسات العليا الذين سيحصلون على درجات الماجستير والدكتوراة .وهنا حدّث
وال حرج عن عشرات ومئات وآالف الرسائل العلمية في كافة التخصصات التي حصل
عليها الطالب من الجامعات المصرية تحت إشراف أساتذة ال ُيعمِلون عقولهم ولم يتع ّودوا
على تشغيل أدمغتهم بعيدا ً عن عمليتي الحفظ والتلقين ،وإذا كان هناك أستاذ يرغب في
تعليم طالبه أساليب مختلفة قائمة على الفهم والنقد وإعمال العقل سيف ّر منه الطالب ،وإذا
شارك في مناقشة رسالة علمية ورفض منح الطالب الدرجة لعدم استحقاقه يجد زمالءه
المشرفين يضغطون عليه ويقولون له انّ الدرجة تمنح لنا كإشراف وليس للطالب ،وإذا
رفض يت ّم استبعاده وال يأتون به لمناقشة طالبهم مرة أخرى.
وبالطبع هؤالء األساتذة األ ّميون هم األكثر سيطرة على كافة المناصب األكاديمية
وغالبا ً ما ينتقمون من ك ّل ما هو متميّز وك ّل من يثبت أنه قد حاول استخدام عقله بعيدا ً عن
الحفظ والتلقين ،وقد أصبحت العالقات الشخصية والمحسوبية والهدايا والرشوة أحيانا ً
هي السبيل من أجل الحصول على الدرجات العلمية .هذا إلى جانب انتشار السرقات
العلمية التي ال تع ّد وال ُتحصى وفي كافة التخصصات .والغريب حقا ً داخل المؤسسة
األكاديمية أنّ آخر ما تهت ّم به الجماعة العلمية هو العلم ذاته ،فغالبية الحوارات التي تدور
داخل أسوار الجامعة بين أعضاء هيئة التدريس أبعد ما تكون عن العلم ،لذلك فإنّ ما يت ّم
داخل هذه المنظومة هو إع��ادة إنتاج للجهل ،وإذا كانت هناك نيات حقيقية إلع��ادة بناء
المجتمع وتحقيق نهضة فعلية فعلينا أن نقبل بالنقد الذاتي ونبدأ بتصحيح مسار هذه
المنظومة بر ّمتها سواء في مرحلة التعليم قبل الجامعي أو الجامعي أو ما بعد الجامعي.
اللهم بلغت اللهم فاشهد.

التعليق ال�سيا�سي
ثالثة حروب عالم ّية بالتتابع
تبدو الحرب في أوكرانيا مجرد مرجل يغلي لتظهير الحروب الخفيّة إلى العلن،
والطبخة الروسية على نار هادئة ُخ ّطط لها لتكون حربا ً طويلة ،يتم خاللها بعد
إكمال تحرير شرق أوكرانيا وترسيمه دستوريا ً في دول جديدة ،أسوة بما حصل
مع يوغوسالفيا في الحرب األميركية األوروبية التي فككتها قبل ثالثة عقود،
يكون الجيش األوكراني قد خرج من الميدان بفقدان القوة المحورية فيه ،التي
ُد ّم��ر نصفها في ماريوبول وينتظر نصفها الثاني نهاية معارك دونباس ،فيما
أقفلت طرق اإلمداد وأحرقت خزانات الوقود ،وبالتوازي احتوت روسيا العقوبات
وصدمة االنهيار المبرمج تحت وطأتها وصار سعر صرف الروبل مرآة القوة
الروسيّة ،بينما تدخل أوروبا كل يوم مزيدا ً من األزمات تحت وطأة ضغوط موارد
الطاقة والغذاء.
مع بدء الحرب في أوكرانيا التقط الفلسطينيون اللحظة وخرجوا إلى الميدان
البياني الصاعد ،فبادر محور المقاومة إلى مالقاتهم ،وها هي
ورسموا خطهم
ّ
االستراتيجي تستقبل الرئيس ال�س��وري والحدث
وعمقه
المحور
إي��ران قلعة
ّ
المنتظر كبير ،وقادة المحور يستعدّون لحرب مقبلة ،سواء في سياق الر ّد على
انتهاك حرمة ال�ق��دس ،أو في غ��ارة على س��وري��ة ،أو عمل مخابراتي يستهدف
إيران او حزب الله ،وصوال لقرار فك الحصار عن غزة ،وليس خافيا ً أن التسخين
يتسارع ،وأن منع حدوث الحرب ينتظر معجزة.
قبل أن تندلع الحرب الثانية ،ب��دأت المناخات تتهيّأ نحو الحرب الثالثة ،فما
يجري بين الصين وت��اي��وان ،يبدو سائرا ً بسرعة نحو الحرب ،وواشنطن على
الخط ،والكيانات الثالثة التي تح ّولت ال��ى كيانات حاجز إلشغال واستنزاف
مقدرات القوى الثالث الصاعدة بوجه الهيمنة األميركية ،روسيا وإيران والصين،
ولن يكون مستقبل أوكرانيا وتايوان وكيان االحتالل سوى الزوال عن الخريطة
عالمي جديد.
ككيانات ،حتى يتحقق االستقرار ،ويولد نظام
ّ

ريا�ضة
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الريا�ضي ّ
يتقدم على دينامو لبنان
وموعده اليوم لتحقيق فوزه الثالث

زيد خيامي يراأ�ش اللجان الريا�ض ّية المعاونة
لوزراء ال�ضباب والريا�ضة العرب في القاهرة
ترأس المدير العام للشباب والرياضة نائب
رئيس اللجنة الرياضيّة المعاونة لمجلس
وزراء الشباب والرياضة العرب زيد خيامي،
اجتماعات هذه اللجنة في مقر األمانة العامة
لجامعة الدول العربية ،نيابة عن رئيسها وزير
الشباب والرياضة العُ ماني ذي يزن بن هيثم
بن طارق آل سعيد.
وبحثت اللجنة فــي االجــتــمــاعــات التي
حضرتها األمين العام المساعد لقطاع الشؤون
االجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة ،ومدير
ادارة الشباب والرياضة في الجامعة فيصل
الغسال ،في تحديث أنظمة الدورات الرياضية
ّ
العربية وهيكلية اتحاد اللجان األولمبية
الرياضية العربية وبنودا ً أخرى على جدول
األعمال.
لحة اللتزام الدول
ورأى خيامي «ضرورة ُم ّ
األعضاء بتسديد اشتراكاتها السنوية ،وقيام
إدارة الشباب والرياضة بتسديد ما ُمق ّرر وما
سيتقرر كمساهمات سابقة والحقة للدول
لتنفيذ األنشطة ،بعد حل المشكلة المتعلقة
بتجميد جــزء أساسي من أمــوال الصندوق
العربي لألنشطة الرياضية والشبابية كودائع
في البنوك».
وحــضــر رئــيــس دائـــرة الــعــالقــات العامة

واإلعــالم في الــوزارة عضو اللجنة الشبابية
المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة
العرب حسن شــرارة اجتماعات هذه اللجنة
برئاسة رئيسها وزيــر الشباب والرياضة
األردني محمد سالمة فارس النابلسي وحضور
والغسال .وأك ّد شرارة خالل االجتماع
أبو غزالة
ّ
أن «وزارة الشباب والرياضة اللبنانية سوف
تحدد قريبا ً موعدا ً إلطالق فعاليات «بيروت
عاصمة الشباب العربي  »2022بما فيها حفل
االفتتاح ،وسوف ُتعلن عن اللجنة المنظمة
وآليات عملها».
وجزم «بضرورة التزام الصندوق العربي
لألنشطة الرياضية والشبابية الــقــرار رقم
 936الصادر عن الدورة رقم  43لمجلس وزراء
الشباب والرياضة الــعــرب ،القاضي بمنح
لبنان مبلغ مئة ألف دوالر كمساهمة في تنظيم
«العاصمة».
وطــالــب شــــرارة بــاســم وزارة الشباب
والرياضة اللبنانية« ،بضرورة منح المساهمة
ُمسبقا ً التزاما ً بالقرار  8737تاريخ  9آذار
 2022الصادر عن مجلس الجامعة المنعقد
على المستوى الــوزاري والمتضمن «تكليف
المجالس الــوزاريــة والمنظمات العربية
اتخاذ القرارات والتوصيات الالزمة بما يدعم

الجمهورية اللبنانية».
ومــع اختتام أعــمــال الــلــجــان ،سينعقد
اليوم (األربعاء) اجتماع المكتب التنفيذي
لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب،
بحضور خيامي بصفته نائب رئيس اللجنة

الرياضية المعاونة للمجلس ،ويليه صباح
غ ٍد الخميس انعقاد الــدورة الـ 45للمجلس
حيث يترأس وزيــر الشباب والرياضة في
حكومة تصريف األعــمــال الدكتور جــورج
ّ
كالس وفد لبنان.

لبنان م�ضارك ًا في منتدى العاملين
في ال�ضباب والريا�ضة العرب
افتتحت في فندق «تريومف» في العاصمة المصرية القاهرة،
فعاليات منتدى العاملين في الشباب والرياضة العرب ،تحت
لبناني ترأسه رئيس
عــنــوان «رؤيــة وطــن» ،بمشاركة وفــد
ّ
مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات،
وض ّم مدير مكتب الوزير حسين عمر وسينتيا معلوف وجوانا
ر ّمال.
وتخللت حفل االفتتاح كلمات للدكتور أحمد حجازي رئيس
مكتب العاملين في الشباب والرياضة الدولي ،والسفيرة هيفاء
أبو غزالة ،األمين العام المساعد لقطاع الشؤون االجتماعية،
ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.
وعُ نونت الندوة الرئيسية بـ «بناء االنسان العربي من منظور
شبابي ورياضي» وترأسها وزير الشباب والرياضة المصري

ون�ضار لالإدارة الجديدة
تهنئة من كال�ش ّ
اللبناني لل�ضيارات وال�ضياحة
في النادي
ّ
قام وزيرا السياحة المهندس وليد نصار
والشباب والرياضة الدكتور جــورج ّ
كالس
بزيارة تهنئة بمناسبة انتخاب مجلس إدارة
جديد للنادي اللبناني للسيارات والسياحة
برئاسة المحامي ايلي آصاف.
وكان في استقبال الوزيرين ،في مقر النادي
بالكسليك ،المحامي آصــاف ونائباه سيرج
زويــن واسعد ميرزا واألمين العام كميل ادّه
وامين المال المحامي جيلبير مسيحي ومدقق
الحسابات روجيه زوفيكيان وعضوا مجلس
االدارة منسق لجنة الرياضة نسيب حداد
ومنسق لجنة رياضة السيارات عماد لحود.
وألقى المحامي آصــاف كلمة جــاء فيها:
«يسعدني أن أرحــب بكما في أرجــاء النادي
اللبناني للسيارات والسياحة الــذي أوالني
ـي على تشجيعكما
شــرف رئاسته وأن أُثــنـ َ
واهتمامكما بأوضاعه ،وهو كما تعلمان يش ّكل
منارة مشعة في هــذه الظلمة المدوية التي

استضاف البطوالت المحلية والخارجية
في عدد كبير من الرياضات ووضع منشآته
بتص ّرف العديد من االتحادات الرياضية.

حقق الرياضي فوزا ً مثيرا ً على دينامو لبنان بنتيجة  ،73-88على ملعب نهاد نوفل بذوق
مكايل ،وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الفاينال فور لدوري السلة اللبناني .وبذلك تقدّم
الرياضي بنتيجة  0-2في السلسلة ،حيث ستقام المباراة الثالثة مساء اليوم األربعاء على ملعب
المنارة بحضور جمهور الرياضي بعد اإليقاف.
وشهدت المباراة تفوق دينامو في الربعين األول والثاني ،21-20 ،و ،36-45في حين عاد
الرياضي أمير سعود الذي سجل
الرياضي وحسم الربع الثالث  .61-69وعرف اللقاء تألق نجم
ّ
ثالثيتين في األوقــات الحاسمة ،وكان أفضل مسجل بـ 25نقطة ،مع  5متابعات و 8تمريرات
حاسمة.
ومن جهته سجل نجم دينامو شون ارماند  22نقطة كأفضل مسجل في فريقه ،مع  4متابعات
و 10تمريرات حاسمة .وبذلك ،تشير المعطيات إلى نهائي مثير وقويّ سيجمع بين فريقي الرياضي
وبيروت في سلسلة محدّدة بسبع مباريات ،الفائز من أربعة سيحمل الكأس.

مجموعة عربيّة في ت�ضفيات كاأ�ش اآ�ضيا للنا�ضئين

األسبق الدكتور علي الدين هالل ،وحاضر فيها خمسة خبراء
بينهم رئيس دائرة العالقات العامة واإلعالم في وزارة الشباب
والرياضة اللبنانية الزميل حسن شرارة.
وشرح شرارة دور وآليات عمل اللجنة الشبابية المعاونة
لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بصفته عضوا ً فيها،
وأهمية «االستثمار في اإلنسان ،في منطقة جغرافية ،دفع
فيها هذا االنسان ،وال يزال أثمانا ً باهظة لتاريخ من الصراعات
السياسية والعسكرية».
وقال شرارة «المشكلة الكبرى أننا نعيش أزمة قيم ،وسوء
إدارة لملفات التربية والثقافة واإلعالم ،ولم نجد بعد ُطرقا ً غير
نمطية لمعالجة األزمــات وصياغة تشريعات تبني اإلنسان
و ُترسخ قيم المجتمع والدين وتحافظ على الحريات».

تحيطنا من كل حدب وصوب.
هذا ،عدا عن قيامه بالنشاطات الرياضية
والسياحية الوطنية والدولية ،وهو المعتمد
من قبل المنظمات واالتحادات العالمية لهذه
النشاطات ويظهر الوجه المشرق للبنان.
وقــد قدّمت لكم يا معالي وزيــر السياحة
مذ ّكرة تفصيلية عن أوضاع النادي ،يس ّرني
أن أقدمها لكم معالي وزير الشباب والرياضة،
الملحة
باإلضافة إلى مذكرة ببعض الطلبات
ّ
التي أتمنى إعارتها االهتمام الالزم».
بــدوره ،تحدّث نصار فأعرب عن سروره
لوجوده في مق ّر النادي وهنأ بانتخاب مجلس
اإلدارة الــجــديــد بــرئــاســة المحامي آصــاف
ون ّوه بالدور الذي يقوم النادي على الصعيد
السياحي بشكل خاص ،وهو النادي الغني عن
التعريف بدوريه السياحي والرياضي.
الكلمة األخيرة لكالس الــذي أشــاد بالدور
الفاعل للنادي على الصعيد الرياضي الذي
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أجريت صباح أمس ،في العاصمة الماليزية كوااللمبور ،قرعة تصفيات كأس آسيا دون 17
عاماً ،التي ستقام عام  2023في البحرين.
ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا البحرين ،باإلضافة إلى أفضل  6في المركز
الثاني باإلضافة إلى المضيف منتخب البحرين الذي يلعب التصفيات بشكل ودي.
وتستضيف العاصمة األردنية عمان ،المجموعة األولى ،والتي تض ّم األردن وتركمانستان
والفلبين وسورية واليابان .كما تستضيف إندونيسيا المجموعة الثانية ،والتي تضم إندونيسيا
واإلمارات وجوام وفلسطين وماليزيا.
وتلعب المجموعة الثالثة في سلطنة عمان وهي مجموعة فريدة لكون كل منتخباتها عرب،
وتتكون من عمان والبحرين ولبنان وقطر والعراق .وتقام المجموعة الرابعة في المملكة العربية
السعودية في الدمام ،وتضم السعودية والكويت والمالديف وميانمار والهند.
وتستضيف بنغالديش المجموعة الخامسة ،والتي تضم بنغالديش وبوتان وسنغافورة
واليمن .وتستضيف فيتنام المجموعة السادسة في هانوي ،والتي تضم فيتنام ونيبال الصين
تايبيه و تايالند .وتستضيف أستراليا المجموعة السابعة والتي تض ّم أستراليا وجزر ماريانا
الشمالية وكمبوديا والصين.
وتستضيف طاجيكستان المجموعة الثامنة والتي تضم طاجيكستان ومنغوليا وتيمور الشرقية
و أفغانستان .وتستضيف قرغيزستان المجموعة التاسعة والتي تض ّم قرغيزستان وهونج كونج
والوس وايران .وتستضيف أوزبكستان المجموعة العاشرة والتي تضم أوزبكستان وبروناي دار
السالم وسريالنكا وكوريا الجنوبية.

وتم ّنى نــصــار وكـ ّ
ــالس التوفيق لرئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة في واليتهم لتطوير
النادي وإبراز السياحة والرياضة فيه.

حارة �ضيدا بطل محافظة الجنوب في كرة الطاولة

خ�ضارة النجمة والأن�ضار في كاأ�ش التحاد ال ّ
آ�ضيوي
تضاءلت آمال نادي النجمة في االنتقال
إلــى الـــدور الــثــانــي لبطولة كــأس االتــحــاد
اآلســيــوي وذلــك بعد خسارته أمــام نــادي
تشرين السوري بنتيجة  1ـ  3في المباراة
التي جمعت بينهما في ستاد الشيخ علي بن
حمد آل خليفة في البحرين ضمن المجموعة
سجل للفائز علي بشماني ونديم
الثالثة،
ّ
صباغ وكامل كواية في الدقائق ( 26و42
و ،)45فيما سجل للنجمة جوزيف أنساه في
الدقيقة .70
وأهدر علي حمام ،فرصة تسجيل الهدف
الثاني للنجمة في الدقيقة  ،89إثر عرضية
وصلته من علي عالء الدين .ليتساوى الرفاع
مع تشرين والنجمة برصيد النقاط ( )4فيما

يمتلك هالل القدس نقطة واحدة.
مع االشارة إلى أن اللقاء بين الرفاع وهالل
القدس أقيم عند العاشرة من مساء أمس.
وعلى المقلب اآلخــر ،سقط فريق األنصار
برباعية قاسية أمام فريق السيب العُ ماني في
اللقاء الذي جمعهما على ملعب الثاني ،وذلك
سجل للسيب خالد
ضمن المجموعة األولىّ ،
البريكي ( 11و )44و عبد الفارسي (د)40
وعلي سليمان البوسعيدي (ضربة جزاء د
 .)89وتصدّر السيب المجموعة برصيد 6
نقاط ،فيما بقي األنصار رابعا ً وفي جعبته
نقطة واحدة.
أمــا الكويت الكويتي فأصبح ثانيا ً (4
نقاط) وجبلة السوري ثالثا ً ( 3نقاط).

«الكاف» ي�ضتبعد كينيا وزيمبابوي
من ت�ضفيات اأمم اأفريقيا

اإبراهيموفيت�ش يلقي خطاب ًا تاريخي ًا
إيطالي
بعد تتويج ميالن بالدوري ال
ّ

أعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم استبعاد
كينيا وزيمبابوي من التصفيات المؤهلة لكأس
أفريقيا  ،2023بسبب استمرار إيقاف الفيفا
لنشاط اتحاد البلدين على خلفيّة التدخل
الحكومي في اللعبة.
وت ّم إدراج منتخبي كينيا وزيمبابوي بشكل
مؤقت في قرعة تصفيات أمــم أفريقيا لعام
 ،2023التي أقيمت في  19نيسان الماضي،
رغم إيقافهما دولياً ،بشرط رفع اإليقاف عنهما
قبل أسبوعين من الجولة األولى للتصفيات.
وفي ظل عدم رفع اإليقاف عن االتحادين
قبل أسبوعين من الجولة األولى من التصفيات،
تقرر استبعاد المنتخبين .وأخطر االتحاد
االفريقي لكرة القدم «الــكــاف» ،اتحاد الكرة
المغربي بقرار استبعاد منتخب زيمبابوي،
ّ
المتواجد مع «أســود األطلس» في مجموعة
واحــــدة (الــمــجــمــوعــة  ،)11بــرفــقــة جنوب
افريقيا ،وليبيريا وستقتصر التصفيات على 3

خطف النجم السويدي المخضرم زلتان إبراهيموفيتش ،األنظار في احتفاالت نادي ميالن
بالتتويج بلقب الــدوري اإليطالي ،وألقى خطابا ً حماسيا ً أمام زمالئه معلنا انطالق احتفاالت
تاريخية .وت ّوج فريق ميالن بلقب الدوري اإليطالي «الكالتشيو» ،للمرة األولى منذ العام ،2011
بعد فوزه بثالثية نظيفة على مضيفه ساسولو ،في الجولة الـ 38األخيرة من مسابقة الدوري.
وتقمص إبراهيموفيتش دور القائد أمام العبي ميالن خالل االحتفال باللقب داخل غرف خلع
المالبس ،وألقى خطابا ً مثيراً ،حيث قال «ليقترب الجميع إلى هنا ،ال داعي للقلق يا أصدقائي أنا
لست هنا ألقول لكم وداعاً ..منذ اليوم األول في الموسم لم يؤمن أي شخص بنا».
وأضاف المهاجم المخضرم ( 40عاماً)« :لكن عندما فهمنا أننا بحاجة للقيام ببعض التضحيات
وأن نعاني قليال ونؤمن ونعمل أصبحنا مجموعة ،واستطعنا تحقيق ما حققناه» .وتابع« :أو ّد
أن أشكر جميع الالعبين وأتحدّث اآلن نيابة عن الفريق بأكمله ،وأخص بالشكر عددا ً من أعضاء
الفريق ومن بينهم باولو مالديني المدير الرياضي ،وريكي مسارا مدير كرة القدم وإيفان غازيديس
المدير العام».
وأردف« :أنــا فخور بكم جميعاً .اآلن قدّموا لي معروفاً :احتفلوا مثل األبطال ،ألن ميالنو
ليست وحدها التي تنتمي لنادي إسي ميالن ،ولكن إيطاليا بأكملها تنتمي إلسي ميالن» .وأنهى
إبراهيموفيتش خطابه بقلب طاولة كانت أمامه قبل أن يطلق «صرخة النصر» معلنا ً عن انطالق
االحتفاالت بلقب طال انتظاره .تجدر اإلشارة إلى أن عقد إبراهيموفيتش مع ميالن ينتهي بنهاية
هذا الموسم ،ولم يحدد المهاجم ما إذا كان سيبقى داخل صفوف «الروسونيري» من عدمه في
الموسم المقبل.

منتخبات فقط في المجموعة الـ.11
ويخدم هذا القرار مصالح المنتخب المغربي،
الذي سيخوض  3مباريات على أرضه ،بعدما
اختارت ليبيريا استقباله في الدار البيضاء.

اللبناني لكرة ّ
ّ
الطاولة بطولة للدّرجة
نظمت لجنة محافظة الجنوب وتحت إشراف االتحاد
ّ
ال ّثانية لعام  2022بمشاركة تسعة أندية ُق ّسمت إلى ثالث مجموعات كاآلتي:
الرياضي.
ـ المجموعة األولى :حارة صيدا ،الصرفند وعبرا
ّ
ـ المجموعة الثانية :المعني صيدا ،الثقافي روم ،صور الرياضي.
ـ المجموعة الثالثة :منارة جبل عامل ،أجيالنا الصرفند وشمران الرياضي.
وجاءت النتائج على الشكل ال ّتالي:
 المركز األولى :حارة صيدا. المركز الثانية :منارة جبل عامل. المركز الثالث :المعني صيدا.تو ّلى اإلشراف على البطولة عضو اللّجنة الف ّنيّة ربيع حيدر .وقادت المسابقة الحكم الدولي
غدير سبيتي .وفي الختام ،و ّزع رئيس لجنة محافظة الجنوب حسن ال ّزين الكؤوس والميداليّات
على الفرق الفائزة.

نهائي ال�ضرق
بو�ضطن يعادل ال�ضلتيك�ش في �ضل�ضلة ّ
تعادل بوسطن سلتيكس مع ميامي هيت  2 / 2بعدما تغلب عليه بنتيجة  ،82 / 102صباح
أمس الثالثاء ،وذلك في المباراة الرابعة بين الفريقين في نهائي منطقة الشرق بدوري كرة السلة
األميركي للمحترفين .وسجل جايسون تاتوم  31نقطة لسلتيكس خالل المباراة التي شهدت
دقائقها األخيرة معاناته من آالم في الرقبة.
وشهدت المباراة تفوق سلتيكس منذ البداية حيث أنهى الربع األول متف ّوقا  11 / 29وأنهى
النصف األول من المباراة متفوقا ً .33 / 57
وحاول البديل فيكتور أوالديبو تصحيح المسار لميامي هيت ،حيث سجل  18من أول  28نقطة
للفريق ،لكن هذا لم يكن كافيا ً لكسر هيمنة سلتيكس.
وتفاقمت أزمة ميامي هيت مع خروج النجم تايلر هيرو مصابا ً خالل المباراة .وستقام المباراة
الخامسة في مواجهة الفريقين على ملعب ميامي فجر غ ٍد الخميس.
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الوحدة العربية

اإ ّني اأ ّتهم...

ال بديل عن الوحدة العربية ،التحديات التي تواجه أمتنا آخذة في التعاظم
مهب الريح ،ولم تعد فلسطين فقط
والتعدّد ،لم يعد األمن القومي فقط في
ّ
هي نكبتنا ،هنالك الكثير من النكبات والكوارث التي بدأت تترى تباعا ً وبدأت
تقذف في وجوهنا تحديات تكاد تكون وجودية ،نكبة نهب ثرواتنا على
سبيل التمثيل ال الحصر ،والتي وضعت بتص ّرف عماء ووكاء يتقاسمونها
مع واضعيهم علينا ،وال ننال منها ّإال الفتات ،هنالك تحدّي المياه الوجودي،
ثاث دول عربية من كبريات الدول العربية ،مصر ،سورية ،العراق ،ممسوكة
من خ ّناقها في ما يتعلّق بمنابع األنهار التي تجري في أراضيها ،إذ تتح ّكم
تركيا وأثيوبيا بمنابع الحياة لهذه الدول ،وال أكاد أرى رادعا ً يمنع هاتين
الدولتين من ممارسة ك ّل أنواع االبتزاز الوجودي لهذه الدول العربية سوى
نشوء كيان عربي عماق يجعل الجميع يف ّكرون ألف مرة قبل محاولة
ابتزازه...
هنالك المقدسات التي إنْ أردنا ان نرى الحقيقة بجاء وبدون مواربة فهي
كلها تقع تحت سيطرة أعداء األمة.
هنالك تحدي التكنولوجيا ،التي تتسابق األمم على النهل منها والوصول
الى االستحواذ عليها ،وتضع معظم دول العالم ميزانيات ضخمة للتأ ّلق في
عالم التكنولوجيا والمعرفة الرقمية والنانو وغير ذلك فيما ميزانيات األمة
العربية بر ّمتها في هذا المجال ال تعادل عشر ميزانية الكيان المحتل للعلوم
واالختراع وللتقدم التكنولوجي العلمي.
تحديات عظام لن يتأ ّتى لنا مواجهتها متف ّرقين ك ّل دولة تغ ّني على لياها،
هل يُعقل على سبيل المثال ال الحصر أنّ دولة مثل السودان والتي من الممكن
ان تكون سلة غذاء العالم العربي ،شعبها يتض ّور جوعا ً وال يجد رغيف
الخبز.
كالعير في البيداء يقتلها الظما
والماء فوق ظهورها محمول
بينما في مصر عشرات آالف المهندسين الزراعيين عاطلين عن العمل .

} يكتبها الياس ّ
عشي

يكثر الـحــديــث عــن مــؤتـمــرات ُتعقد
هنا أو هناك لح ّل المسألة السورية،
فلتتوجه الدولة السورية إلــى جنيڤ
ّ
أي مكان آخر،
أو إلــى أستانة أو إلــى ّ
حامل ًة في جعبتها مل ّفا ً للشهداء ،وآخر
لألبنية والمصانع المد ّمرة والمحروقة
والمنهوبة ،وثالثا ً للمسلحين الغزاة
الذين جــاؤوا من ك ّل مكان كما يجيء
الجراد ،ومل ّفا ً رابعا ً عن تاريخ سورية
الـحـضــاري العمرها تسعة آالف من
األعوام ،ومل ّفا ً خامساً ،وهو األه ّم ،عن
وقفات الع ّز التي أدمنها السوريون في
مح ّطات كثيرة من تاريخ أ ّمتهم.
ب ـهــذه ال ـم ـل ـ ّفــات الـخـمـســة تستطيع
الدولة السورية ،ومعها ك ّل الشرفاء
الــذيــن لــم ي ـت ـخ ـلّــوا عـنـهــا فــي أصعب
األوقــات ،أن تصرخ في وجه العالم :
إ ّني أ ّتهم.

سميح التايه

نافذة �صوء

إن�ساني
وطني ا
المقاومة فعل
ّ
ّ
} عبير حمدان

طريق المجد

يتل ّون الزمن على إيقاع التطور السريع ويعمد البعض الى تعليب المفاهيم وتحريف
التاريخ بهدف حرق الذاكرة غير مدرك أنها ذاكرة حيّة وقريبة واألرض شاهدة لتروي كيف
علت بيارق الع ّز ذات آيار ..هناك كانت الريح تعانق السيل البشريّ الذي نزع األساك الشائكة
باأليادي المتشابكة وفتح بوابة التحرير الى قلب الوطن..
من لم يتنشق غبار االنتصار في أيار  2000فلن يفقه معنى الحرية والكرامة ولو بعد
مايين السنين ،من لم يتلقف شمس الجنوب في ذاك التاريخ فلن يدرك كيف تسمو األشجار
مزهوة بثراها وجذورها الضاربة عميقا ً في نبض الوجود.
أن نكتب عن التحرير هذا ال يعني تكرار السطور الوجدانية ورصف المعلقات والقصائد
والتسابق في التعابير بلغة سليمة ،بل من األجدى أن نعمل على تكريس المكرس والقول
إن في بادنا شبانا ً وشابات لم ينتظروا أن يشرع أي نظام أو مرجعية رسمية وجودهم
حين قاوموا وواجهوا المحتل من قلب بيروت الى الجنوب وعمق الجليل ،في بادنا «خالد»
و«سناء» و«لوال» و«أحمد» و«عماد» والئحة طويلة منغرسة في الوجدان أسست أرضية ثابتة
الستكمال المسيرة وتحقيق االنتصارات المتتالية التي بدأت بانسحاب العدو من بيروت بعد
عملية الويمبي في  24أيلول  1982وصوال ً إلى اندحاره من الجنوب في أيار  2000وهزيمته
في تموز .2006
هذه التواريخ يجب على كل المعنيين من مثقفين وتربويين تردادها والعمل على جعلها
مادة متداولة في متناول جيل كامل منه من ُولِد بعد العام  2000وجذبته شعارات مختلفة ال
تشبه تاريخه ،ال بل إن من يطلق الشعارات الرنانة المتمثلة «بالربيع» و«الحرية» وما يتبعها
من مصطلحات يهدف إلى تشكيل الجغرافيا بما يتاءم ومصالحه.
ثقافة المقاومة ال تكون بالخطابات الموسمية واألعمال الدرامية المؤطرة والنزعة الفردية.
فالمقاومة ليست حكرا ً على فئة دون أخرى وليست محصورة بتسمية ،المقاومة فعل وطني
إنساني وحق يمتلكه كل شعب ضد عدو يص ّر على اغتصاب خيراته وثرواته حتى بعد
اندحاره ،وعليه يجب أن ال ينحصر التحرير بيوم وذكرى ففي كل جزء من الثانية علينا

} يوسف المسمار*

الحقُ أعلى يا دعـاة الباط ِل
فاستعبروا ما فا َز غي ُر العاقـل ِ

حـُكـَّامنا ابتاعوا السفالة بالعـلى
يا بـئس من ب ّد َل العـالء بسافـ ِل ِ

إنَّ اإلباء على الحقيقة قائـ ٌم
ناموس البقا ِء العـادل ِ
والحقُ
ُ

باعوا الكرامة واشتروا أصفادهم
طيب النـدى بـمـزابـ ِل ِ
واستبـدلـوا َ

مهما استـبـ َد الظالمون فإنهـم
حتما ً إلى موت اللئام القاتـ ِل ِ

خانـوا البـال َد وأهـلها وتلـ ّذذوا
بحـقـيـ ِر أفعـالٍ وسـوء ِ شـمـائـ ِل ِ

ما كان في فعـل الطغاة فضيلة ٌ
فـض ُل الطغـاة رذائـ ٌل بـرذائـ ِل ِ

فقط األكار ُم وحـدهم قـد أنقـذوا
روح الكرام ِة في انتفاض مناضـ ِل ِ
َ

ديـ ُن الكرامة أن نثـور لحقـنا
ومثالنا الهادي لكل فـضـائـ ِل ِ

لبنانُ يعـرفهم ويع ُ
ـرف خطـوهم
والقدس تـشهـ ُد منجـزاتِ العامـ ِل ِ
ُ

دي ُن الهـداية أن نرى ما ال ُيرى
من روعة الكون البديع الماثـ ِل ِ

وزئيـرهـم كالهـول ِ في بغـدادنا
قد غـي ـَّ َر التاريخَ صدقُ الفاعـ ِل ِ

دي ُن البطول ِة أن نـُلقـِّن من طغى
درس الفـداء المستـعـ ّز الفاصـ ِل ِ
َ

وصمودهم في الشام أنقـذ عزّنا
من كـل مـوتـو ٍر جـبـانٍ سـافـل

رب العالمين خمولنا
لن يرضى ُّ
فجـهـنـ ٌم للـمس ـتـَـذ ّل الخـامـ ِل ِ

هم وحـدهم مشعـالـنا ودليلـنا
الرهيب الهائـ ِل ِ
ِ
عاصف الهو ِل
في
ِ

خس ٌة
إنَّ السك َ
ـوت على المظالم َّ
الخسيس من البـالء الـنازل ِ
وي ُل
ِ

ال تسلـ ُم األوطـانُ إال بالـفـدى
فعلى البطولة قـا َم مـجـ ُد الباسـ ِل ِ

ال َيـقهـ ُر العـدوانَ إال ثـائـ ٌر
بـدم ِ الكـرام ِة والـفـداء الـكامـ ِل ِ

إنَّ البـطـولـة ق ـُ َّوة ٌ سـحـر َّيـة
أمواجها أبـدا ً بـغـيـر س ــواحـ ِل ِ

إنَّ الحـياة لمن تمـ ّرس بالفـدى
شيـَم ِالذليل الغافـ ِل ِ
والموت من ِ
ُ

شعب للبطـولة ُمنـتـ ٌِج
خاب
ٌ
ما َ
ـوب ولن يكـونَ بـزائـ ِل ِ
بين الشع ِ

لوال التخاذل ما استـب ّد بشعـبنا
حكـ ُم البغـاء وشـ ُر كـل ُمـخاتـ ِل ِ

ترقى البطولة ُ بارتقاء نفـوسنا
وسـم ـُ ِّونـا ال ُمـتـَعـَبقـ ِر ال ُمتـَطاول ِ
ُ

لوال التـنـَكـُّـر للحقيقة ما ازدرى
إنجـيلنا الغازي بجهـل ِ الجاهـ ِل ِ

فتفاعلوا يا أ ّيها األبطال من أبنائنا
إنَّ التـَف ـَ ُّوقَ يـرتـقي بـتـفـاعـُـل ِ

لوال التهاون بالعدالة ما انتهى
قـرآنـنا هــدفـا ً لـتـَفـل ِ الـتـافـ ِل ِ

للشعب العظيم الى ال ُعـلى
شرطان
ِ
وعي يسـو ُد ونهـضة ٌ بفـضـائـ ِل ِ
ٌ

لـوال الخـيانة ما رأيـنا حـاكـما ً
أو غاصـبا ً لحـقـوقـنـا بالبـاطـ ِل ِ

فإذا استقـا َم على الفضائل وال ُهدى
َبلـ َ َغ السـماء وكـان أو َل واصـ ِل ِ

قومي مقيم في البرازيل
*شاعر
ّ

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

الحتفاء بال�سهيدة الإعالم ّية
الفل�سطيني
�سيرين اأبو عاقلة في اتحاد الكتاب
ّ

االحتفاء بالشهيدة شيرين أبو عاقلة
احتفى النشاط ال���دوريّ لجمعية الشعر
في اتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين
بشهداء اإلع��ام الفلسطينيين تحت عنوان
(شيرين أبو عاقلة ..صوت لن يغيب) إضافة
الى االحتفاء بالشاعر العراقي الراحل مظفر
النواب ال��ذي جعل من القضية الفلسطينية
وجهة ألشعاره.
وافتتح الجلسة ال��دوري��ة الشاعر صالح
هواري بالحديث عن تجربة الشهيدة شيرين
أبو عاقلة مع اإلعام وتغطيتها من قلب الحدث
لممارسات المحتل على الشعب الفلسطيني في
الداخل متطرقا ً إلى الشاعر العراقي الراحل مظفر
النواب وسيرته الشعرية ووقوفه إلى جانب
القضية الفلسطينية ودفاعه عنها مشيرا ً إلى
مجموعته الشعرية القدس عروس عروبتكم.
وش����ارك ال��ش��اع��ر حسين حلبي األس��ي��ر
الفلسطيني المحرر بمداخلة تحدث فيها عن
سجايا الشهيدة الراحلة محتفيا ً بشهادتها
ومعتبرا ً إياها رمزا ً من رموز فلسطين طالما
وح��دت كل االتجاهات وال��رؤى ضد االحتال
ّ
الصهيوني وألقى قصيدة شعرية تتحدث

المدير اإلداري
نبيل بونكد

عن فيتوريو اإليطالي الذي وقف إلى جانب
القضية الفلسطينية.
كما ش���ارك ال��ق��اص عبد ال��ف��ت��اح إدري��س
بقصيدة تتحدث عن أمجاد العرب الضائعة،
ف��ي حين اعتبر الشاعر ض��رار أب��و شعيرة
الشهيدة أب��و عاقلة راي��ة للنضال وحفيدة
المناضل مطران القدس هياريون كبوتشي
فيما قرأ الشاعر صالح هواري مجموعة قصائد
تمجد البطولة والشهادة.
ّ
وش���ارك الشاعر صالح ال��ح��اج بقصيدة
بعنوان صوت الشهيد بينما شارك محمود أبو
شادي بقصيدة بعنوان نبكيك أم نحييك تماهى
فيها مع الراحلة شيرين وق��دم الشاعر علي
أبو روزا رنو مرثية بعنوان (جرحك مشعل
اآلالم) ،وجاءت مشاركة الشاعر أحمد صالح
بقصيدتين أهداهما لإلعاميتين الراحلتين
شيرين أبو عاقلة ويارا عباس.
كما ش���ارك ع��دد م��ن ال��ش��ع��راء بنصوص
عموديّة ونثريّة تغنى معظمها بالشهيدة
شيرين أب��و عاقلة وم��ج��دوا فيها البطولة
والفداء.
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الكتابة عنه واالحتفاء به.
فسام عليكم ولكم يا من كتبتم على وجه الريح حكاية مجد .سام عليكم يا من رويتم
الثرى بدمائكم فتع ّمد من طيبكم عبق االقحوان .سام على أياديكم التي سدّدت وأصابت
ُ
تغف وعلى ثبات أقدامكم وعلى قطرات صبركم .سام عليكم
وعلى عيونكم التي رصدت ولم
يا من حصدتم الشمس والقمر ومن عليائكم مددتم جسرا ً نحو ذاك التراب وزهر الليمون وشتلة
التبغ ولعب األطفال ونصر أيار.

ثقافي الح�سكة
معر�ض مقتنيات تراث ّية في
ّ

أقامت جمعيّة صفصاف الخابور الثقافيّة
ومديريّةالثقافةمعرضمقتنياتتراثيّةبالتعاون
مع ف��رع رابطة المحاربين القدماء في صالة
العربي في مدينة
الثقافي
المعارض في المركز
ّ
ّ
الحسكة وض ّم المعرض نماذج من ّوعة لألسلحة
التراثية التقليدية التي كان يستخدمها األهالي
منذ ما يقارب المئة عام وحتى وقت قريب.
وأتى المعرض في إطار جهود جمعيّة صفصاف
الخابور الثقافية والمؤسسات ذات الشأن الثقافي
في الحفاظ على التراث الامادي ألبناء المحافظة
وتسليط الضوء عليه حيث سبقه خال الفترات
الماضية إقامة معارض تراثية متخصصة في
األدوات واألغ��راض المنزلية واألزي��اء واأللبسة
والزراعة والنحاسيات والمنسوجات واألكات
الشعبية التي اندثر بعضها والبعض اآلخر أوشك
على االندثار.
وأك��د عبد الرحمن السيد مدير الثقافة في
تصريح لإلعام أن الحفاظ على التراث المادي
والامادي ضرورة تح ّتم تكاتف جهود الجميع
ومنهاالجمعياتالثقافيةوالمؤسساتالمجتمعية
التي يعول عليها أن تكون سندا ً أساسيا ً لجمع
التراث المادي والامادي والحفاظ عليه وإبرازه
المتخصصة التي تعرف
عبر إقامة المعارض
ّ
أبناء المحافظة بتراثهم الجميل.
وأوضح الباحث أحمد الحسين رئيس مجلس
إدارة جمعية صفصاف الخابور أن المعرض

المديـر الفنـي
محمد ر ّم���ال

يتركز حول األسلحة التراثية الشعبية التي كانت
معروفة في الذاكرة الثقافية والتراثية وهي أسلحة
استخدمها األجداد في مختلف أمور حياتهم سواء
كمظاهر للزينة أو الدفاع عن النفس أو للصيد
وبعضها أسلحة معدنيّة كالسيوف والخناجر
والحراب وبعضها خشبيّة كالعصي والمطارق
وبعضها يجمع المعدن والخشب كالكلنك والجناة
وبعضها يصنع من المنسوجات كالمقاع.
وأش��ار الحسين إلى أن الجمعية ومن خال
المعرض تكاد تكون استكملت سلسلة توثيق
الحياة االجتماعية والتراثية ف��ي المحافظة
بأبعادها المختلفة ،حيث سبقت هذا المعرض
إقامة الكثير من المعارض التراثية في شتى
المجاالت بالتعاون مع الجهات الثقافية ذات
ال��ش��أن م��ؤك��دا ً استمرار الجمعية ف��ي تسليط
الضوء وتوثيق باقي مجاالت الحياة التراثية في
المحافظة رغم الجهد الكبير والوقت الذي يبذل في
جمع المادة والحفاظ عليها.
ولفت الباحث خالد العطا الله المشارك في
المعرض إلى أن ما يميّزه هو عرض نماذج من
أسلحة أصبحت نادرة الوجود وما عادت تعرف
وال سيما بين جيل الشباب ،إضافة إلى أن بعض
مجسمة
األصناف التي اندثرت ت ّم عرض نماذج
ّ
لها وكل ذلك في إطار الجهود التي تسعى لتوثيق
ذاكرة التراث الوطني الذي يشكل جزءا ً رئيسيا ً من
هوية سورية الوطنية وغناها الحضاري.
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