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الوطن � /سيا�سة

الأق�صى في خطر
�شعا ٌر يف�ضح و�سالحٌ يجرح
} د .مصطفى يوسف اللداوي
نجح الفلسطينيون في كشف العديد من المؤامرات
الصهيونية على المسجد األقصى ،وأم��اط��وا اللثام عن
محاوالتهم المحمومة منذ سنواتٍ طويل ٍة للدخول إليه من
تحت األرض ومن فوقها ،وتصدوا بأجسادهم وأرواحهم،
وإمكانياتهم البسيطة ووسائلهم المتاحة ،لمحاوالت
المتديّنين وقطعان المستوطنين وقادة أحزابهم السياسية،
اقتحامه والصالة فيه ،وإقامة شعائرهم الدينية وطقوسهم
التوراتية ومخططاتهم التلمودية ،التي تمهّد لهدم المسجد
وتدميره ،وبناء الهيكل المزعوم فوق أنقاضه ،وقد سارعوا
في السنوات األخيرة خطواتهم ،وكثفوا جهودهم ،وحفروا
المزيد من األن��ف��اق تحته ،بما يهدّد أساساته ويصدع
جدرانه ويعجل في سقوطه ،واستغلوا مختلف الظروف
المحلية واإلقليمية والدولية ،لتحقيق أهدافهم ،والوصول
إلى غاياتهم.
إال أنّ الفلسطينيين بمختلف توجهاتهم ،ومن جميع
مناطقهم ،تمكنوا ول��و بالكثير من التضحيات المادية
والبشرية المؤلمة ،من إفشال العديد من المحاوالت
الصهيونية ،وساهموا جميعا ً التزاما ً بالواجب وأدا ًء
للفريضة ،ك ٌل بالقدر الذي يستطيعون ،وبالسالح الذي
يملكون ،ف��ي الحفاظ على المسجد األق��ص��ى ،مسجدا ً
إس�لام��ي�اً ،ففتحوا بالقوة ب��واب��ات��ه ،وش��رع��وا للمصلين
والمرابطين أبوابه ،وأرغموا سلطات االحتالل على إزالة
البوابات اإللكترونية ،والتراجع عن كثي ٍر من اإلج��راءات
األمنية واإلدارية التي كانت تحد من وصول المصلين إلى
مسجدهم.
ون��ج��ح��وا ف��ع�لاً بصبرهم وث��ب��ات��ه��م ،وتضحياتهم
وعطاءاتهم ،ومعاناتهم وألمهم ،إلى ح ّد بعي ٍد في تسليط
األض��واء على المسجد األقصى المبارك ،وأظهروا للعالم
اإلس�لام��ي أنّ مسجدهم في خطر ،وأنّ مسرى رسولهم
يتع ّرض للهدم ،فكان المدافعون عنه شيبا ً وشباباً،
ونسا ًء ورجاالً ،وصبي ًة وأطفاالً ،ال يتردّدون وال يتهيّبون،
وال ينكفئون وال يتراجعون ،ووق��ف معهم مدافعا ً ولهم
مؤيدا ً وإلى جانبهم مقاوماً ،إخوانهم المسيحيون من ك ّل
الطوائف ،الذين اعتبروا أنّ االعتداء على المسجد األقصى
إنما هو اعتداء على كنائسهم ودور عبادتهم.
ما زال الفلسطينيون بك ّل انتماءاتهم يعتبرون القدس
والمسجد األقصى عنوان شرفهم ،وذروة سنام جهادهم،
وأسمى أه��داف مقاومتهم ،تهون دون��ه المهج ،وتبذل
في سبيله األرواح ،وتجود من أجله ال��دم��اء ،فأسقطوا
بمواقفهم الصلبة ،وثباتهم العنيد ،وتضحياتهم الكثيرة،
ك ّل أماني الكيان الصهيوني وأحالمه ،وأجبروه باألرواح
الطاهرة والدماء الزكية ،التي قدّمت بسخا ٍء وبال حدود،
على االعتراف باستحالة تحقيق أهدافه ،وصعوبة تمرير
مشاريعه ،وأكرهته على مراجعة حساباته ،والتفكير مليا ً
قبل الموافقة على مشاريع المستوطنين وأحالم المتديّنين،
وغدا سكان الكيان يلعنون مستوطنيهم ،ويصبون جا ّم
غضبهم على متطرفيهم ،ويح ّملونهم المسؤولية عن التوتر
الذي ساد مناطقهم ،والدماء التي سالت في شوارعهم،
والرعب الذي عم بينهم وسيطر عليهم.
يعترف المحللون والباحثون ،والكثير من الخبراء
والمسؤولين األمنيين «اإلسرائيليين» ،ومعهم قادة أركان
جيشهم وكبار ضباطه ،أنّ الفلسطينيين قد نجحوا في
معركة القدس ،وجعلوا منها ومن المسجد األقصى معركة
العرب والمسلمين عام ًة ،وحَ َّملَت شعوبهم المسؤولية في
الدفاع عن بيت المقدس وأقصاه الشريف ،وأضعفت في
الوقت الذي ظنّ فيه «اإلسرائيليون» أنهم أصبحوا أقوى،
األنظمة والحكومات العربية واإلسالمية ،التي وجدت نفسها
ضعيفة أمام حراك شعوبهم من أجل القدس ودفاعا ً عن
تفسر لهم عالقاتها بالكيان
المسجد األقصى ،وحارت كيف ّ
الصهيوني ،واعترافها بهم وتطبيعها معهم ،وبدت أمامهم
صاغر ًة ذليلة ،ومتآمرة شريكة ،مما اضطرها إلى مسايرة
الشارع ،والتنديد بالممارسات والسياسات «اإلسرائيلية»
تجاه الفلسطينيين عام ًة وتجاه القدس والمسجد األقصى
خاص ًة.
ويعترف عامة «اإلسرائيليين» أنّ الفلسطينيين قد
نجحوا إلى درج� ٍة كبير ٍة في توريط كيانهم ،وإضعاف
حكومتهم ،وتعرية سياساتهم ،خاص ًة بعد معركة سيف
ال��ق��دس األخ��ي��رة ،التي وح��دت الفلسطينيين وجمعت
كلمتهم ،ونسقت جهودهم وعممت حراكهم ،وربطت
مناطقهم ،وحرمت االستفراد ببعضهم ،فلم يعد من السهل
على حكومة الكيان ضبط الشارع ،ومنع انتشار األحداث،
والحيلولة دون وقوع المزيد من العمليات ،ولع ّل كثيرا ً
منهم يرى أنّ التطبيع مع بعض األنظمة العربية عالم ُة
شؤ ٍم وف� ُ
نحس ،وأنّ هذه ال��دول أصبحت أضعف من
�أل
ٍ
أن تتقارب مع كيانهم ،وأبعد من أن تتعاون معه وتتفق
وإياه على سياساتٍ مشترك ٍة تخدم أهدافهم.
إنها القدس المدينة العربية الفلسطينية العظيمة،
الخالدة بمسجدها األقصى المبارك ،الذي بارك الله فيه
وحوله ،وش َّرف ساكنيه وك َّرم مع ّمريه ،وجعل المرابطين
فيه خير الخلق وأشرف األمم ،إنها عروس المدائن وسيدة
العواصم ،عنوان العزة ودليل الشرف ،التي تهوي إليها
قلوب الماليين من العرب والمسلمين ،ويتطلعون إلى
تحريرها واستعادتها ،فطوبى لمن سكنها ،وهنيئا ً لمن
وضحى في سبيلها ،والخزي والعار لك ّل من
دافع عنها
ّ
ف� ّرط فيها وتنازل عنها ،ووي � ٌل لمن تخاذل وسكت ،أو
تراجع وضعف ،فكما تكتب القدس في سجالتها الخالدة،
ب��ح� ٍ
�روف من ن��ور أسماء مح ّرريها والمدافعين عنها،
فإنها تفضح على المأل المقصرين ،وتكتب نهاي ًة مخزي ًة
لك ّل المتآمرين ،وتخلدهم ملعونين ،وتحفظ أسماءهم
ضالين.
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الجل�سة الأخيرة لمجل�س الوزراء:
�إقرار خطة التعافي و�سقوط الدوالر الجمركي ورفع تعرفة الإت�صاالت
أق ّر مجلس ال��وزراء إستراتيجية النهوض في
القطاع المالي وواف��ق على طلب وزارة الصحة
العا ّمة ،الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ قدره
 35مليون دوالر أميركي شهريا ً لألشهر األربعة
المقبلة لزوم شراء أدوية األمراض المستعصية
والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب
ومواد أولية لصناعة ال��دواء .كما وافق على رفع
التعرفة والرسوم في قطاعي االتصاالت الخليوية
والخطوط األرضية الثابتة.
وك��ان المجلس قد عقد جلسته األخ��ي��رة عند
الثانية والنصف من بعد ظهر أمس في قصر بعبدا،
برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء
الذين غ��اب منهم وزي��ر الخارجية والمغتربين
الموجود خارج لبنان.
وبعد انتهاء الجلسة أعلن وزير اإلع�لام زياد
ال��م��ك��اري أن الرئيس ع��ون ت��ح��دث ف��ي مستهل
الجلسة فأشار إلى «أنها الجلسة األخيرة للحكومة
بعد إجراء االنتخابات النيابية وبدء والية مجلس
النواب الجديد» ،الفتا ً إلى «أن هذه االنتخابات
ت ّمت في ظروف مقبولة ،على رغم بعض األحداث
التي سجلت فيها ،ومن مسؤولية وزارة الداخلية
والبلديات نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهلة
المحدّدة لإلفساح في المجال أمام الراغبين في
تقديم الطعون أمام المجلس الدستوري».
ثم تحدث عون عن عمل الحكومة خالل األشهر
الماضية ،فأشاد بالتفاهم الذي ساد بين الوزراء
وما قاموا به من أعمال في الفترة القصيرة من
عمرها ،شاكرا ً لرئيس الحكومة وال���وزراء على
جهودهم في هذا االتجاه.
ثم تحدث ميقاتي الذي اعتبر أن الحكومة عملت
كفريق عمل واحد ،مسجالً ارتياحه لعمل الوزراء
وتعاونهم.و ن � ّوه بالجهود التي بذلت إلج��راء
االنتخابات النيابية من الوزارات واإلدارات العا ّمة
واألجهزة األمنية واإلدارية المعنية.
بعد ذلك باشر مجلس ال��وزراء دراس��ة جدول
األعمال،
واتخذ القرارات المناسبة بشأنها وأبرزها:
عرض نائب رئيس مجلس الوزراء إستراتيجية
ال��ن��ه��وض ف��ي ال��ق��ط��اع ال��م��ال��ي وم��ذك��رة بشأن
السياسات االقتصادية والمالية ،وأُقرت باعتراض
الوزراء علي حمية ،مصطفى بيرم ،عباس الحاج
حسن ومحمد المرتضى وتحفظ الوزير عباس
الحلبي.
ع��رض وزارة االت��ص��االت م��وض��وع تخفيض
حوالى  42,65مليون دوالر أميركي فريش من
تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي.
تكليف وزير األشغال العا ّمة والنقل التعاقد مع
شركة  SGSلتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل
عمل الماسحة الضوئية في مرفأ بيروت بغية
تعزيز أمن الشحنات.
طلب وزارة الصحة الموافقة على الطلب من
مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره  35مليون دوالر
أميركي شهريا ً لألشهر األرب��ع��ة المقبلة ل��زوم

مجلس الوزراء مجتمعا ً في جلسته األخيرة في بعبدا أمس
ش��راء أدوي���ة األم���راض المستعصية والمزمنة
والسرطانية ،ومستلزمات طبية وحليب ومواد
أولية لصناعة الدواء.
أض��اف المكاري «أم��ا بالنسبة إل��ى بند رفع
ال��دوالر الجمركي ،فقد تم سحبه من التداول من
قبل وزير المال دون ان يحصل أي نقاش حوله.
وتمت الموافقة على عرض وزير االتصاالت بتعديل
التعرفة والرسوم على النحو ال��وارد في كتابي
ال��وزارة رقم  /1/1245وتاريخ 2022/4/14
ورقم  / 1 / 1548و تاريخ ( 2022/4/12وال
سيما خيار التخفيض بنسبة  )% 66،67وذلك
اعتبارا ً من  2022/7/1مع التشديد على ما ورد
في اقتراح الوزير لناحية اقتران التعديل برزم
وع��روض خاصة ب��ذوي الدخل المحدود وعلى
أن يصار إلى تشكيل لجنة وزاري��ة تضم وزراء
المالية ،االتصاالت ،العدل ،الطاقة والمياه إلعادة
صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى
ال��دول��ة وم���داوالت مجلس ال���وزراء ومالحظات
السادة الوزراء .وقد اعترض وزير األشغال على
هذا البند».

ميقاتي

إل��ى ذل��ك ،لفت ميقاتي ف��ي كلمة وجهها إلى
اللبنانيين ،مساء أم��س ،من السرايا الحكومية
قبيل دخول الحكومة حكما ً في مرحلة تصريف
األعمال ،إلى أ ّنه أبلغ عون خالل اجتماع معه قبل
انعقاد مجلس الوزراء أ ّنه بموجب المادة  69من
الدستور فإنّ الحكومة ستدخل منتصف ليل اليوم
في مرحلة تصريف األعمال ،فطلب الرئيس عون
من الحكومة االستمرا َر في عملها إلى حين تشكيل
حكومة جديدة.

(داالتي ونهرا)
واعتبر ميقاتي أن كل وزير قام بواجباته في
وزارته باإلمكانات والظروف المتاحة ،داعيا ً إياهم
«إلى االستمرار في األعمال المطلوبة منهم لتسيير
شؤون الناس ومواكبة التحديات الكبيرة التي
تواجهنا يومياً».
وإذ أشار إلى أن «ك ّل الوزراء عملوا بإخالص،
ك ٌل في وزارته» ،قال «نعلم اليوم أنّ وزير البيئة
يتابع كل ملفات وزارت��ه ،وكذلك وزير السياحة
ووزيرة التنمية اإلدارية التي عملت على إقرار ملف
السياسة الرقمية ومكافحة الفساد ووضع خارطة
إلعادة استنهاض اإلدارة اللبنانية ،وكذلك وزير
األشغال العا ّمة الذي قام بتلزيم محطة الحاويات
في مرفأ بيروت وأع ّد المخطط التوجيهي للمرفأ
الذي سيتم االنتهاء من العمل به خالل شهر تموز
بطريقة علميّة من قبل شركات عالمية».
وتابع «التحديات التي تواجه وطننا تتطلّب
إدارة ق��وي��ة وت��ع��اون �ا ً م��ن ك�� ّل األط����راف ،وع��دم
التأخير في بت الملفات ،ألنّ الوقت لم يعد متاحا ً
أليّ تأخير» ،موضحا ً أن «ه��ذا التأخير كلفته
عالية على لبنان واللبنانيين ،ولو قمنا بالح ّل
منذ سنتين لكانت التكلفة أق ّل بكثير ،وكل يوم يم ّر
من دون ح ّل وولوج خطة التعافي سير ّتب أعباء
إضافية».
وتو ّقف ميقاتي عند بعض العناوين لما قامت
به الحكومة خالل ثمانية أشهر ،معددا ً إنجازاتها
والف ًتا إلى «أنّ على مصرف لبنان أن يقوم بوضع
المعايير المطلوبة ،لكي تعمل المصارف بطريقة
سليمة ،لكي تساهم في نمو االقتصاد» ،مشيرا ً
إلى أ ّنه «من دون االتفاق مع صندوق النقد الدولي
ل��ن تكون ف��رص اإلن��ق��اذ التي ننشدها متاحة،
فهو المعبر األس��اس لإلنقاذ ،وه��ذا ما عبّر عنه

جميع أصدقاء لبنان الذين يبدون نية صادقة
لمساعدتنا».
وفي ملف الكهرباء ،قال ميقاتي «ه��ذا الملف
هو علّة العلل والسبب األس��اس للنزيف المالي
للخزينة وجيوب اللبنانيين ،باشرنا منذ اليوم
األول لبدء عملنا تنفيذ خطة ثالثية لهذا القطاع
تبدأ بتأمين الحد األدنى من الطاقة عبر االتفاق
مع الحكومة العراقية لتأمين الفيول ،وهو اتفاق
ال ي��زال سارياً .أ ّم��ا المرحلة الثانية من الخطة،
فتقضي باستجرار الكهرباء من األردن وتزويد
لبنان بالغاز من الشقيقة مصر ،وهذه المرحلة
ال ت��زال مرتبطة بأمور تتعلق بالقانون الدولي
وبإنجاز االتفاقات بين لبنان وال���دول الثالث
لتمرير استجرار الكهرباء والغاز عبر سورية ،قبل
إقرار القرض الخاص بهذه المرحلة من قبل البنك
الدولي».
وأض��اف «على المدى الطويل ،ق�� ّرر مجلس
ال���وزراء ف��ي جلسة سابقة التفاوض م��ع أرب��ع
ش��رك��ات دول��ي��ة ه��ي «إن��س��ال��دو ،ميتسوبيشي،
جنرال الكتريك ،وسيمنس» في إمكان تزويد لبنان
بالمولدات الالزمة إلنتاج الكهرباء بمعدل 24
ساعة وبصورة دائمة .وبالفعل فقد قدمت شركتا
جنرال الكتريك وسيمنس ،باالتفاق مع مجموعات
دولية ،عرضا ً لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية
قبل الصيف المقبل بسعر مقبول جداً ،حتى بما
يتعلق بسعر الغاز النتاج الطاقة ،ولكننا تريثنا
في األم��ر إل��ى حين إع��داد دفتر ش��روط مناسب
بطريقة شفافة ووفق القوانين المرعية».
وتابع «وصلني أنا شخصياً ،كما وصل إلى
وزارة ال��ط��اق��ة ،عرضين م��ن شركتي «ج��ن��رال
الكتريك وسيمنس» ويقضي كل عرض بتزويد
معملي دير عمار والزهراني بألف ميغاوات طاقة
ً
أيضا الغاز
على الغاز ،على أن تؤمن الشركتان
الالزم لتوليد الطاقة ،وبسعر مقبول جدا ً نسبة
إلى األسعار العالمية».
وقال «ق ّررنا تكليف مكتب استشاري لوضع
دفتر الشروط بأسرع وقت ممكن إلج��راء عملية
تلزيم دولية وفق األص��ول ،لكن لألسف ،فبعدما
أرس��ل معالي وزي��ر الطاقة الطلب إل��ى مجلس
ال��وزراء ،تم سحبه باألمس ،من دون اعطاء أي
تبرير إال ّ للمزيد من الدرس .كذلك فقد سحب وزير
الطاقة من مجلس الوزراء الملف المتعلق بتغويز
الغاز لمعمل الزهراني وفق مناقصة دولية تشارك
بها شركات عالمية .وهذا العرض كان سيساعد
لبنان في المستقبل».
وأردف ميقاتي «بالتأكيد ل��ن أك��ون شاهد
زور إزاء م��ح��اوالت ره��ن البلد م��ج��ددا ً بمصالح
شخصية ،أو التعاطي مع الملفات الحيوية بمنطق
الشخصانية الذي كلّف الخزينة أعباء باهظة منذ
سنوات».
وأضاف «سأظل أواجه المسؤولية بشجاعة
ولكن لن أقبل بدفع البلد إلى االنتحار ،ألنّ هناك
من يريد مصلحته قبل أيّ أمر آخر .سأقول كفى
كلما لزم األمر وسأصارح اللبنانيين بكل أمر».

القائد الجديد للقيادة الو�سطى الأميركية جال على الم�س�ؤولين
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
في قصر بعبدا ،في حضور السفيرة األميركية في
لبنان دوروثي شيا ،القائد الجديد للقيادة الوسطى
األميركية الجنرال مايكل كوريال لمناسبة تسلّمه
مسؤولياته ،وقيامه بجولة على الدول التي تشملها
مهماته .وتناول البحث التعاون القائم بين الجيشين
األميركي واللبناني ،حيث أكد كوريال «استمرار الدعم
األميركي للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بدوره
في حفظ االمن واالستقرار في لبنان».
وخالل اللقاء ،تحدثت شيا عن أهمية استئناف
المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية،
فأعرب الرئيس عون عن تقديره لـ «الجهد الذي قام
به الوسيط األميركي آموس هوكشتاين للتوصل إلى
ح ّل في موضوع الترسيم» ،متمنيا ً أن «يُعاود مساعيه
خصوصا ً بعدما ت ّم إنجاز االنتخابات النيابية».
وزار الوفد األميركي رئيس مجلس النواب نبيه
ب � ّري في مق ّر الرئاسة الثانية بعين التينة ،كما
التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في اليرزة
حيث جرى التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال
العسكري بين الحكومة اللبنانية وحكومة الواليات
المتحدة .وو ّقع االتفاقية عن الجانب اللبناني الوزير
سليم وعن الجانب األميركي السفيرة شيا.
كذلك بحث الوفد مع قائد الجيش العماد جوزاف
عون عالقات التعاون بين جيشي البلدين.

عون مستقبالً القائد الجديد للقيادة الوسطى األميركية في بعبدا أمس

كرامي :ندر�س �إمكان الطعن بنتيجة االنتخابات

(داالتي ونهرا)

�أر�سالن التقى وهاب ووفود ًا

خفايا
تؤكد مصادر إحصائيّة انتخابيّة أن تصويتا ً الفتا ً
يمثل بلوكات منظمة بآالف األصوات سجل في
صناديق اغترابية إلسقاط مرشحين وتعزيز وضع
آخرين ،خصوصا في دوائر البقاع  3والجنوب 3
والشمال  3والشوف وعاليه وطرابلس والبقاع
الغربي وأن أغلب هذه البلوكات كانت من صناديق
دول الخليج.

كوالي�س
قال مصدر نيابي إذا لم تسجل أية ترشيحات
لمنصب رئيس المجلس خالل الجلسة األولى
احتجاجا ً على المواقف الطائفية المعادية لثنائي
حركة أمل وحزب الله ،فهذا يعني تعطيل انتخاب
نائب الرئيس ورؤساء اللجان وبالتالي جمود
مجلس النواب الجديد ومعه كل االستحقاقات
الدستورية والتشريعية.

كرامي متحدثا ً أمام وفود زارته في كرم القلة أمس
بارك رئيس تيار «الكرامة» النائب السابق فيصل كرامي
«للبنانيين جميعا ً إجراء االنتخابات النيابية وتداول السلطة
بشكل ديمقراطي ،وبحد أدنى من المشاكل وقال «ال شك استطاع
اللبنانيون أن يُعبّروا باالقتراع بأقل األض��رار و ُن��ب��ارك لكل
الفائزين في كل لبنان ونتمنى لهم التوفيق لما فيه مصلحة لبنان
وطرابلس بالذات».
وأض��اف خالل استقباله في مكتبه بقصر كرم القلة في
طرابلس وفودا ً من ابناء المدينة «هناك نوعان من النواب نوع
يعتبر أنّ وصوله إلى مجلس النواب تكليف وليس تشريفا ً
ون��وع اخر يعتبر أنّ وصوله إلى مجلس النواب للتش ّفي
واالنتقام ،وفي طرابلس نسمع نغمة التن ّمر والشتائم والفوقية
وك�لام عن اكتساح ،ه��ذا كله بعيد عن ال��واق��ع والحقيقة.
اليوم الوقت ليس للسجاالت ،ال��دوالر خالل يوم واحد بعد

االنتخابات أصبح  32ألف ليرة ،الطوابير بدأت على بطاقات
الخليوي ،ال أرى أن الوقت مناسب لمعرفة مَن كتلته أكبر أو
أصغر أو مَن حجمه أكبر ومن األكثر فعالية ،الوقت اليوم
لمعالجة األزمات».
وقال «بما يتعلق بنا ،نحن في بيت سياسي ألكثر من 100
عام ،هناك أناس اعتبروا ان هذه هي النهاية وأنهم اكتسحوا
وس ّكروا بيت كرامي وهو انتصار إستراتيجي .إنها معركة في
حرب مفتوحة ،لألسف ليس لديهم خبرة في السياسة ،أ ّما
الش ّتامون والشامتون فنقول لهم قدوتنا في الحياة هو الرسول
محمد عندما قال« :داروا سفهاءكم» ،لذلك نحن لن نر ّد عليهم».
وردا ً على س��ؤال عن الطعن بالنتيجة ،قال «نحن ندرس
كل األرق��ام والمعطيات التي بين أيدينا ونبني على الشيء
مقتضاه».

وفود شعبية أمت دارة أرسالن في خلدة أمس
التقى رئيس «الحزب الديمقراطي» النائب
السابق طالل أرسالن بدارته في خلدة ،رئيس
حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام
وه��اب ،وبحثا في المستجدات السياسية
الراهنة.
وشكر أرسالن الوفود الشعبية التي زارته
في خلدة وفي السرايا األرسالنية  -الشويفات
من مختلف المناطق ،بحضور الوزير السابق
رم��زي المشرفية ،يتقدمها مشايخ ورؤس��اء
ب��ل��دي��ات وم��خ��ات��ي��ر وف��اع��ل��ي��ات وح��زب��ي��ون

ومناصرون ،مؤكدين «وفاءهم ألرسالن ولهذا
البيت وتاريخه والقيم المتمثلة فيه ،مهما
تبدّلت الظروف أو تغيّرت».
وك��ان أرس�لان تلقى اتصاالت من كل من:
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،رئيس «تيار
ال��م��ردة» النائب السابق سليمان فرنجية،
رئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران
باسيل ،النائب علي حسن خليل والمعاون
السياسي لألمين العام لحزب الله حسين
الخليل.
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ن�صراهلل في ذكرى ا�ست�شهاد بدر الدين :لمبا�شرة العمل
في البلوكات المل ّزمة لل�شركات ونحن نتابع المو�ضوع
أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله «أننا أكثر المعنيين بالحفاظ
على البلد وهويته» ،وقال «نحن ُولدنا هنا
و ُندفن هنا وال يتوقعنّ أحد أننا سنضعف
أو نتخلى عن بلدنا الذي دفعنا من أجله كل
هذا الدم الغالي» .وشدّد على أنّ التحدّي
الداهم هو األزمة االقتصادية والمعيشية
وليس سالح المقاومة ،معتبرا ً أنّ هذا األمر
يتطلب حركة ط��وارئ للمجلس النيابي
والحكومة الجديدة .ورأى أنّ استخراج
النفظ «هو باب األمل األساسي للخروج من
أزمتنا ال التس ّول وق��روض البنك الدولي.
فلتباشروا بالعمل على البلوكات التي
وافقتم كدولة عليها وألزمتموها للشركات
ونحن سنتابع هذا الموضوع».
مواقف السيد نصرالله جاءت في كلمة
له خ�لال االحتفال التكريمي ال��ذي أقامه
حزب الله أمس ،بمناسبة الذكرى السنوية
السادسة الستشهاد السيد مصطفى بدر
الدين (ذو الفقار) ،وتناول في مستهلها
شخصية بدر الدين ،معدّدا ً مزاياه ،وقال
«أصبح معروفا ً من خالل ك ّل التقارير التي
أضاءت على شخصية الشهيد القائد السيد
بدر الدين والكثير من مالمح هذه الشخصية.
بعد شهادة القادة ُتعلن أسماءهم الحقيقية
وتنتشر صورهم وسيرهم ويبين حالهم
للناس وأم��ا الذين ه�� ّم على قيد الحياة،
حالهم حال الوضع السابق».
وتابع «الشهيد بدر الدين لديه شجاعة
عالية وشهامة وه ّمة كبيرة وإرادة وعزم
وج�� ّدي��ة وغ��ي��رة وحماسة وذك���اء وإب��داع
وبيان قوي وق��درة خطابية عالية ،وكان
شاعرا ً ينظم القصائد للقدس وفلسطين
واألئمة».
وأض��اف «حمل الشهيد ب��در الدين ك ّل
األوسمة مجاهدا ً وجريحاً ،إلى أن استشهد
وق��ض��ى ع��م��ره ف��ي م��واج��ه��ة الصهاينة
والتكفيريين .الشهيد بدر الدين هو أحد
رموز جيل بكامله ،جيل مؤمن ومجاهد في
لبنان والمنطقة ،كما الحال بالنسبة إلخوة
كثيرين مثل الشهيد القائد عماد مغنية،
وهو الذي كان حاضرا ً باسمه ذو الفقار في
ك ّل الساحات .أي ساحة فلسطين ولبنان
وسورية».
وتط ّرق إلى ذكرى النكبة وقال «لم تكن
نكبة فلسطين فقط بل كانت نكبة ك ّل العرب
وهي حادثة ال تنتهي مصائبها وال آالمها،
منذ  74سنة ما زالت هذه المنطقة وشعوبها
يعانون من نتائج تلك النكبة التي أوجدها
الكيان الصهيوني ،واأله��م اآلن إزاء هذه
النكبة هو موقف الشعب الفلسطيني خالل
عقود وما يجري منذ األسبايع الماضية
و»سيف القدس».
وأك��د أن «الشعب الفلسطيني حسم
خياره منذ وقت طويل وهو اليوم حاضر في
الميادين والساحات» ،معربا ً عن اعتقاده
«أن إيمان األغلبية الساحقة من الشعب
الفلسطيني بخيار المقاومة اآلن ،أقوى من
أي زمن مضى ،ولو ُق��دّر لهذا االحتالل أن
يستم ّر ولم تكن هناك مقاومة ،ماذا يُمكن
أن يكون وضع لبنان خالل عشرات السنين
الماضية وحاضر لبنان؟ أي نكبة يُمكن أن
يعيشها الشعب اللبناني؟»
ورأى أنه «كما انتظر الشعب الفلسطيني
والشعوب العربية من  1948إلى 1967
إل��ى ال��ي��وم ،ك��ان المطلوب م��ن الشعب
اللبناني ان��ت��ظ��ار إستراتيجية عربية
موحدة من أجل تحرير لبنان من االحتالل
الصهيوني ،وميزة جيل السيد مصطفى بدر
الدين الذي لم ينتظر دوال ً عربية ومنظمات
إسالمية ومجتمعا ً دوليا ً ومجلس أمن دولي
بل المقاومة في لبنان بدأت منذ الساعات
األولى لالجتياح .من قلب المواجهة األولى
المباشرة مع العدو من الميدان خرجت
المقاومة وحاربته» ،الفتا ً إلى «أن عددا ً
من الذين قاتلوا في معركة خلدة ،تولى

المواقع القيادية والعسكرية األساسية في
المقاومة».
وأردف السيد نصرالله «ال يتوهمنّ أحد
أنّ العالم العربي قادر على حماية لبنان،
فهو لم يستطع حماية فلسطين عندما كان
موحدا ً ومتماسكاً ،وهو لم يستطع حتى
اآلن أن يحمي فلسطين ولم يُح ّرر لبنان ،ولم
يساعد على تحريره .الذي يح ّرر ويحمي هو
شعبنا وإرادتنا ومقاومتنا ووعينا وثقتنا
واتكالنا على الله وسواعدنا وهذا الجمهور
ضحي».
الشريف والمبارك وال ُم ّ
وتناول السيد نصر الله اتفاقية  17أيار
 1983مع العدو الصهيوني ،فلفت إلى أنّ
األغلبية الساحقة من النواب اللبنانيين
من ك�� ّل الطوائف والمناطق واف��ق��وا على
ه��ذه االتفاقية ،ما ع��دا نائبين اثنين هما
زاه��ر الخطيب ونجاح واكيم .وأش��ار إلى
“أنّ اتفاقية  17أي��ار كانت مدعومة من
فريق لبناني طويل عريض ينادي اليوم
بالسيادة! إال أنه كان هناك رفض واسع
من الشعب اللبناني ومن العلماء المسلمين
وم��ن علمائنا ،وس��وري��ة ك��ان لها موقف
حاسم وإيران كذلك وحصلت أحداث أدّت
في ما بعد إلى إسقاط االتفاقية” ،مؤكدا ً
أنّ المقاومة بك ّل فصائلها وقواها أسقطت
اتفاقية  17أيار.
وأض��اف “ماذا فعلت الدولة والسلطة
لحماية لبنان في  17أيار؟ ذهبوا إلى أسوأ
خيار إلى التفاوض مع العدو ،من موقع
الضعف واالستسالم وف��اوض��وا ووقعوا
اتفاقية ُمذ ّلة للبنان تنتقص من سيادته
وتنتقص من كرامته وحريته على أرضه”.
وأوض��ح أنّ “السلطة التي كانت ُتدير
هذه الدولة في الثمانينات ،و ّقعت اتفاقية
 17أيار .الدولة عبارة عن مؤسسات وداخل
الدولة هناك السلطة .الدولة في الحقيقة
هي اإلطار الذي تتواجد فيه السلطة إلدارة
البلد .عندما تقول لي الدولة قل لي من
هي السلطة التي تحكم الدولة؟” مشدّدا ً
“على أنَّ جيل الشهيد القائد مصطفى بدر
الدين هو ال��ذي أوصلنا إل��ى التحرير في
عام  ،2000وما ينعم به لبنان من سيادة
وبركة وحرية هو ببركة ه��ؤالء الشهداء
وهذه المقاومة”.
وقال إن “الشهيد بدر الدين كان المسؤول
العسكري في مواجهة نيسان  1996وأدار
الكثير من العمليات النوعية واالستشهادية
وفي مقدمها العملية النوعية في أنصارية.
المقاومة ساهمت في كشف وتفكيك الكثير
من شبكات التجسس الصهيونية بالتعاون
مع األجهزة األمنية ،والسيد مصطفى بدر
الدين كان مساهما ً إلى جانب الدولة في
تفكيك الشبكات الصهيونية”.
وإذ أكد أنّ األجهزة األمنية مص ّممة عى
المضي في تفكيك شبكات التجسس ،طالب
ك ّل القيادات بدعم هذا االتجاه ،كما طالب
القضاء اللبناني بـ”حسم حقيقي ألنّ هناك
قرارات صادمة للشعب اللبناني”.
ولفت إل��ى أن��ه في ظ�� ّل تصاعد ق��درات
المقاومة بات العدو “اإلسرائيلي” محتاجا ً
للكثير من العمالء وب��دأ التجنيد بطريقة
غير متقنة وغير احترافية ،مشيرا ً إلى أنّ
“الشهيد بدر الدين كان يُدير المعركة في
سورية في المرحلة األولى من داخل لبنان،
ولكن عند اش��ت��داد المرحلة أصبح يدير
المعركة من الميدان في داخل سورية”.
وق��ال “األميركيون أنفسهم تفاجأوا
بدخول حزب الله في معركة القص ْير وأدّت
المعركة إلى تح ّوالت إستراتيجية في مسار
الحرب .شبابنا وإخواننا والجيش السوري
ساهموا في تغيير الخط البياني للمعركة
وب��دأ التح ّول ،ومعركة القصير هي التي
أسست لتحرير المناطق الحدودية”.
ّ
وأض��اف “في ك ّل المعركة كان الشهيد
ب��در ال��دي��ن ق��ائ��دا ً م��رك��زي��ا ً وف��ي معركة
السيارات المفخخة والذهاب إلى عقر دار

عمدة الإعالم في “القومي” ر ّد ًا على �سامي الجم ّيل:
ال�سقوط الأخالقي والق َيمي والوطني د�أب ُممتهني العمالة

تبجح رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل بأنّ الكتائبيّين في الجنوب أسقطوا النائب أسعد حردان
ردا ً على ّ
والحزب القومي” ،أصدرت عمدة اإلعالم في الحزب السوري القومي االجتماعي البيان التالي:
ليس خافياً ،بأنّ قوى خارجية ومعادية ،هي التي أدارت حمالت مدفوعة في استهداف ممنهج أدّى إلى
خسارة المقعد النيابي في دائرة الجنوب الثالثة ،وهذا االستهداف أكدته التصريحات والمواقف الصادرة عن
مسؤوليين أميركيين وعن أدوات األميركي وصغار الكتبة المأجورين الذين فضلوا الجيوب على الجنوب.
وليس مستغربا ً بأن يكون اتباع سامي الجميّل في هذا الموقع ،عن سبق عمالة موصوفة ،وان كانت “جحافله”
مجرد تفصيل صغير ليس إال.
في الواقع ،أنّ “جحافل” سامي الجميّل ال وزن لها وال حضور ،وبالتالي فهي ليست مؤثرة وال مق ّررة في
معادلة الحواصل االنتخابية في دائرة الجنوب الثالثة .لكن ما هو مؤكد أنّ تبجح سامي الجميّل ،هو للتعمية
على الحقيقة ،حقيقة أنّ األميركي ،الداعم األول للعدو الصهيوني ،هو الذي ّ
شغل عمالء ومأجورين ،وبعض
هؤالء هم من أتباع سامي الجميّل.
إنّ االنتخابات أصبحت وراءنا ،لكننا سنقرأ نتائجها بعناية ،وسنحدّد الثغرات التي تسبّبت بتسجيل
خرق في منطقة ،منها انطلقت المقاومة ض ّد االحتالل الصهيوني في  21تموز  ،1982يوم أسقط القوميون
االجتماعيون بصواريخهم شعار “سالمة الجليل”.
لقد سبق للحزب السوري القومي االجتماعي أن شدّد على أولوية تحصين المناطق الجنوبية ،مح ّذرا ً من
خاليا عميلة ومأجورة تعمل تحت مس ّميات مختلفة .وفي  15أيار تأكدت صوابية تحذيرات حزبنا ،األمر الذي
يستدعي قراءة مع ّمقة لحواصل الخرق ،ومعظمها يعود إلى من باعوا أنفسهم بثالثين من الفضة ،وحفنة من
المأجورين والحاقدين ،بما في ذلك أصوات وافدة من ك ّل أصقاع البيئات الحاضنة لـ “إسرائيل”.
وعليه ،نقول لسامي الجميّل ،ومن هم على شاكلته في ارتباطاتهم المشبوهة ،أنّ خسارة الحزب القومي
لمقعد نيابي بعينه ،ليس سقوطا ً على اإلطالق ،ألنّ السقوط الحقيقي ،هو السقوط األخالقي والقيَمي والوطني،
وهذا دأب الذين امتهنوا العمالة والتآمر ليأتوا إلى سدة المسؤولية على ظهر الدبابات “اإلسرائيلية”.
السيد نصرالله متحدثا ً عبر الشاشة أمس

ّ
يتوهمن �أحد �أنّ العالم العربي قادر
} ال
على حماية لبنان
} اتفاقية � 17أيار كانت مدعومة
من فريق لبناني ينادي اليوم بال�سيادة!
الجماعات التي ُترسل االنتحاريين كان
السيد مصطفى ب��در الدين القائد ورأس
الحربة” ،مؤكدا ً أن��ه “بعد أربعين سنة
خياراتنا وخيارات فريقنا السياسي هي
التي انتصرت”.
وتابع “الذين راهنوا على “إسرائيل”
في الداخل اللبناني والشريط الحدودي
وت��ح�� ّول��وا إل���ى م��ت��اري��س لحمايتها في
حصلوا غير
المواقع األمامية ،هؤالء ماذا
ّ
ّ
الذل والهزيمة والفرار .وفريق ثان انتظر
اإلستراتيجية العربية ول��م يحصل على
ش��يء .فريق آخ��ر هو المقاومة المنطلقة
من إرادة الشعب اللبناني هو الذي انتصر
ول�لأس��ف الشديد بعد  40ع��ام��ا ً م��ا زال
ه��ذا االنقسام ح��ول الخيارات قائما ً لكن
أق��ول بكل اعتزاز إن خياراتنا وخيارات
فريقنا السياسي هي الصائبة وهي التي
انتصرت”.
وفي موضوع سورية ،قال السيد نصر
الله “كان هناك خ��ي��ارات أي��ض��اً ،وهناك
من وقف على التل ،تص ّوروا لو أنّ الحرب
الكونية في سورية انتصرت؟ هذا النزاع
ما زال قائماً ،نحن من جملة القوى اللبنانية
التي قدّمت تضحيات جسام وعددا ً كبيرا ً
من القادة الشهداء وآالف الجرحى واآلالف
من إخواننا دخلوا إلى السجون من أجل
كرامة هذا البلد وع ّزته”.
وخ���اط���ب أوالئ�����ك ال���ذي���ن ي��ن��اق��ش��ون
باالنتماءات الوطنية ،بالقول “نحن أكثر
المعنيين بالحفاظ على البلد وهويته”،
الفتا ً إل��ى “أن اإلنقسام في لبنان ما زال
موجوداً ،وهو اليوم انقسام حاد وبالتالي
هناك تحديات كبيرة .نحن ُول��دن��ا هنا
و ُندفن هنا وال يتوقعنّ أحد أننا سنضعف
أو نتخلى عن بلدنا الذي دفعنا من أجله كل
هذا الدم الغالي”.
ولفت إل��ى أننا “اليوم في لبنان أمام
تحديات كبيرة وخطيرة ج��داً .مؤسسة
الكهرباء تقول البلد إلى عتمة شاملة ،وال
يوجد طحين ،وال���دوالر إل��ى ارت��ف��اع ،فقد
وص��ل إل��ى ح��دود  31أل��ف ليرة ،وأدوي��ة

السرطان غير م��وج��ودة وق��د تصل تنكة
المازوت إلى المليون ليرة” ،مشدّدا ً على
أن التحدي الداهم هو األزم��ة االقتصادية
والمعيشية وأزمة الخبز والدواء والكهرباء
وليس سالح المقاومة.
وأض��اف “أكثر من يعرف الفريق الذي
ن��دع��وه للشراكة ال��ي��وم ه��م األميركيون
ومنهم ديفيد شينكر ال��ذي وصفهم بأنهم
شخصانيون وال تهمهم مصلحة البلد ،بل
همهم مصلحتهم الشخصية فهذا توصيفهم
من العارف بهم”.
وقال “استمعت خالل اليومين الماضيين
لبعض الخبراء االقتصاديين العالميين
يقولون إن  64دول��ة متجهة إلى االنهيار
من بينها لبنان ومن بينها دول مطبّعة مع
“إسرائيل” .إحدى هذه الدول المطبّعة مع
“إسرائيل” ب��دأت ببيع ممتلكات الدولة
وأص��ول��ه��ا .ه���ذا يتطلب ح��رك��ة ط���وارئ
للمجلس النيابي والحكومة الجديدة التي
ستتشكل فهذه هي األولويات”.
وأ ّكد السيد نصر الله موضوع االنفتاح
شرقا ً وغربا ً وعدم الخضوع لرضى وغضب
أميركا وض��رورة ترتيب وإع��ادة العالقات
مع سورية بسرعة ،موضحا ً أن أكثر بلد
يُمكن أن يستفيد من ترتيب العالقات مع
سورية هو لبنان.
وخ��اط��ب السيد نصرالله اللبنانيين
والقادة السياسيين والنخب في لبنان،
بالقول “ال يوجد ترف الوقت ونحن أمام
استحقاقات داهمة وص��ادم��ة وخطيرة.
استخراج النفظ هو باب األمل األساسي
للخروج من أزمتنا ال التس ّول وق��روض
البنك ال��دول��ي .فلتباشروا بالعمل على
ال��ب��ل��وك��ات ال��ت��ي واف��ق��ت��م ك��دول��ة عليها
والزمتموها للشركات ونحن سنتابع هذا
الموضوع”.
وختم مؤكدا ً جدية العمل على استخراج
النفط وال��غ��از خصوصا ً ف��ي البلوكات
الجنوبية ،معتبرا ً أن “أوضح السبل
وأهمها وأشرفها وأكرمها أن نم ّد يدنا إلى
الكنز في بحرنا».

وقفة ت�ضامنية مع الأ�سرى والمعتقلين في �سجون االحتالل
�أمام مق ّر ال�صليب الأحمر الدولي في بيروت

«تج ّمع العلماء» :لإعادة انتخاب ب ّري
ً
رئي�سا للمجل�س لقدرته على تدوير الزوايا
دع��ا “تج ّمع العلماء المسلمين” ،النواب إلى
“إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه
بري رئيسا ً للمجلس النيابي ،وهو بحكمته وخبرته
الطويلة وقدرته على تدوير الزوايا واجتراح الحلول
يستطيع المساعدة في خلق مناخات الوحدة ونبذ
الفرقة وال��دع��وة لتحول الجميع إل��ى خلية عمل
تقدم مصلحة الوطن على مصالح اآلخرين الذين ال
يضمرون خيرا ً للبنان واللبنانيين .كذلك يُمكن أن
يساهم بحكمته في حل النزاعات التي يمكن أن تنشأ
داخل المجلس النيابي أو في الحكومة”.
كما دعا في بيان إثر االجتماع األسبوعي لهيئته
اإلداري����ة ،الحكومة إل��ى «االس��ت��م��رار ف��ي مهامها
والحضور بشكل فاعل في فترة تصريف األعمال
والسير بالمشاريع التي أقرت والسهر على تنفيذها،
وممارسة دورها في قمع االحتكار وتأمين التموين
ال�لازم للحصول على ال��م��واد الغذائية والدوائية
الضرورية وأولها القمح والنفط وأدوي��ة األمراض
المستعصية والمزمنة».
كذلك ح ّ
��ث مجلس النواب على “القيام ب��دوره
الرقابي والتشريعي والبدء بإعداد مشاريع القوانين
التي تصب في مصلحة المواطن وعلى رأسها خطة
التعافي االقتصادي والكابيتال كونترول وقانون

يحمي أم���وال المودعين ويُمكنهم م��ن االستفادة
منها وإق��رار ترسيم الحدود البحرية ضمن الرؤية
التي توصل إليها الجيش اللبناني كي يبدأ الحفر
والتنقيب”.
وطالب التج ّمع وزارة الخارجية بـ”استدعاء
سفيرة الواليات المتحدة األميركية دوروث��ي شيا
ومطالبتها بتوضيح ح��ول ك�لام مساعد وزي��ر
الخارجية األميركي السابق لشؤون الشرق األدنى
ديفيد شينكر ح��ول م��ؤام��رات أع�� ّد لها ودف��ع أم��واال ً
بإزائها ،ما يُع ّد تدخالً سافرا ً بالشأن اللبناني،
ّ
الكف
وتوجيه أقصى عبارات الشجب والطلب منها
عن التدخل في الشأن اللبناني الداخلي”.
ورأى أن “ما قام به العدو الصهيوني من إطالق
صواريخ اعتراضية باتجاه أهداف تابعة له وعودته
للتبرير أن ذلك كان ناتجا ً عن خطأ في التشخيص
وأنه لم تخترق أي طائرة الحدود مع لبنان ،يؤكد
حجم التخبط الذي يعاني منه هذا الجيش والتأكيد
أنه غير مؤهل لخوض أي حرب جديدة ،وأن هذه
ال��ح��رب إن وقعت فإنها ستكون ال��ح��رب األخيرة
التي ستؤدي حتما ً إل��ى زوال الكيان الصهيوني
الغاصب”.

الأ�سعد :ال ّ
حل �إ ّال باعتماد
الم�ساءلة والمحا�سبة
أكد األمين العام لـ”التيار األسعدي” المحامي
معن األسعد “أن ما تم تحذير اللبنانيين منه قبل
االنتخابات حصل فور انتهائها وإع�لان نتائجها،
لجهة استمرار السلطة السياسية والمالية الحاكمة
في نهجها اإلفسادي إلذاللهم وإفقارهم وتجويعهم”،
معتبرا ً “أن مكافأتهم على وفائهم لهذه السلطة
والتجديد لمعظم منظومتها ومك ّوناتها عن قصد
وسوء نية كانت بارتفاع جنوني لسعر صرف الدوالر
ّ
الذل
مقابل العملة الوطنية والوقوف في طوابير
والمهانة على محطات المحروقات ورفع أسعارها،
كما أمام األفران للحصول على ربطة خبز الفقراء وفي
رفع أسعار األدوية إذا ما توافرت”.
ورأى األس��ع��د ف��ي تصريح أن��ه “ال يُمكن أن
يكون هناك ح�� ّل أو ف��رج وع��دال��ة وقوانين تحمي
حقوق الناس ولقمة عيشهم إذا لم ُتعتمد المساءلة
والمحاسبة ومعاقبة ك��ل م��ن أفسد وتحاصص
ونهب المال العام والخاص ،ومن ح ّول لبنان إلى
مزارع حصرية” ،داعيا ً “من ُتسمى قوى تغييرية
إلى أن تدرك أن االستحقاقات المقبلة ليست فقط
في تسمية رئيس الحكومة وشكل الحكومة وإسمها
وشعاراتها وال في انتخاب رئيس جديد للجمهورية،

بل تبدأ مع اختيار نائب رئيس مجلس النواب ،الذي
هو من سيضع النواب التغيريين أمام التحدي ،فإما
تسقط شعاراتهم وعناوينهم ووعودهم بالتغيير،
وإ ّما يستسلمون للمنظومة الحاكمة وتذهب ريحهم
ويخفت صوتهم” .وقال “إن االتفاق على انتخاب
نائب رئيس مجلس النواب ،من دون برنامج وطني
ُمعد مسبقا ً سيؤدي إلى نهاية التغيريين قبل أن
يبدأوا».
وأعلن ان “المشهد المؤلم بدأت مؤشراته الخطيرة
على الناس فور انتهاء اإلنتخابات ،وهم وحدهم
من سيدفع الثمن الباهظ” ،معتبرا ً أن “المنظومة
الحاكمة ستعمد إلى طمس وإلغاء الهوية الوطنية
لصالح “هويات” طائفية ومذهبية ومناطقية
الستمرار سيطرتها ونفوذها”.
وح�� ًّذر األسعد اللبنانيين “من االنجرار األعمى
والغرق بالتضليل ،ألن السلطة القائمة والمجدد لها
“بثقة” ناخبيها سوف تستشرس للدفاع عن نفسها
ووجودها ومصالحها” ،معتبرا ً “أن خيار الشعب
الذي أخطأ بعضه الحساب في االقتراع لها ،يكمن في
الخروج المبكر من أحضان أمراء الطوائف والمذاهب
والزعائمية”.

«الريجي» �ضبطت م�صنوعات تبغية
و�سجائر �إلكترونية مه ّربة

أقامت هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية لألسرى
والمحررين وقفة تضامنية مع األس��رى والمعتقلين في
سجون عصابات اإلحتالل ،وذلك أمام المقر الرئيس للصليب
األحمر الدولي في بيروت.
شارك في الوقفة وفد من الحزب السوري القومي اإلجتماعي
ض ّم ناموس المجلس األعلى سماح مهدي وناموس عمدة
شؤون التنمية اإلدارية رامي شحرور إلى جانب ممثلين عن
األحزاب اللبنانية وفصائل المقاومة الفلسطينية.
ع ّرف الخطباء القيادي في حركة أنصار الله حربي خليل،
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وتوالى على الكالم نائب مسؤول الملف الفلسطيني في حزب
الله عطا الله حمود ،وباسم فصائل منظمة التحرير القيادي
في حركة فتح العقيد ناصر أسعد ،وباسم فصائل التحالف
الوطني ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة
العامة ،وباسم خميس األسرى يحيى المعلم.
أجمعت الكلمات على توجيه التحية لجميع األس��رى
والمعتقلين اإلداريين في معتقالت العدو .فهم على الرغم
من ك ّل الضغوط التي يمارسها عليهم المحت ّل ،ال يزالون
متمسكين بنهج المقاومة سبيال وحيدا لتحرير األرض.

وأك��د الخطباء على ض��رورة مالحقة ومعاقبة ساسة
وضباط وجنود اإلحتالل الذين يرتكبون يوميا ً جرائم شتى
بحق األسرى األبطال.
وشدّد الخطباء على أنّ الطريق الوحيد لتحرير األسرى
هي عمليات المقاومة التي ينجم عنها أسر ضباط وجنود
من جيش عصابات اإلحتالل ،فتجري بعدها عمليات التبادل
على غرار العديد من العمليات السابقة.
وفي الختام ،قدم المعتصمون مذكرة تفصيلية إلى مندوب
الصليب األحمر الدولي الذي وعد بالمتابعة.

واصلت إدارة حصر
التبغ والتنباك اللبنانية
«ال��ري��ج��ي» جهودها
لمكافحة التهريب ،إذ
ضبطت كميات كبيرة
مه ّربة من المصنوعات
ال��ت��ب��غ��ي��ة وال��ت��ن��ب��اك
��س��ل وخ��ص��وص��ا ً
ال��م��ع ّ
السجائر اإللكترونية
( )vapeبنتيجة عدد
من عمليات الدهم.
وش����م����ل����ت ه����ذه
المداهمات التي نفذها
جهاز مكافحة التهريب
التابع ل�لإدارة الدامور
وض���ب���ي���ة وط���ب���رج���ا
وعرمون وزحلة وعددا ً
م���ن ب���ل���دات ال��ب��ق��اع
الغربي أبرزها راشيا،
إض���اف���ة إل���ى ب��ي��روت
وم���ن���اط���ق ع�����دة ف��ي
ضاحيتها الجنوبية ال
سيّما الغبيري.
وس���ط��� َرت محاضر
ُ
بالمخالفين وأودِع��ت
ال���ق���ض���اي���ا ال��ق��ض��اء
المختص.
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·dB� s� VKD�« vK� WI�«uL�« W�B�« …—«“Ë VK�
Î U�dN� w�dO�√ —ôËœ ÊuOK� 35 Á—b�Ë mK�� œ«b� ÊUM��
÷«d??�ô« W??�Ëœ« ¡«d??� ÂËe??� WK�IL�« W??F??�—_« dN�ú�
WO�� U�eK���Ë ¨WO�U�d��«Ë WM�eL�«Ë WOBF��L�«
Æ¡«Ëb�« W�UMB� WO�Ë√ œ«u�Ë VOK�Ë
rÒ � bI� ¨w�dL��« —ôËb??�« l�— bM� v�« W��M�U� U�«
Í√ qB�� Ê√ ÊËœ ‰UL�« d�“Ë q�� s� ‰Ë«b��« s� t���
Æt�u� ‘UI�
q�bF�� ôUB�ô« d�“Ë ÷d� vK� WI�«uL�« XL�Ë
Õ«d��« w� œ—Ë U� vK� b�bA��« l� Âu�d�«Ë W�dF��«
WU� ÷Ëd??�Ë Â“d� q�bF��« Ê«d��« WO�UM� d�“u�«
WM�� qOJA� v�« —UBÔ� Ê√ vK�Ë œËb�L�« q�b�« ÍËc�
W�UD�« ¨‰bF�« ¨ ôUB�ô« ¨WO�UL�« ¡«—“Ë rC� W�—«“Ë

(1¢U áªàJ) ...ÜGƒædG ôØ¶e
oA�œ w� dI��« ôË ÆtM� w� ‰“UM�� ôË ¨UN�—UH� ô W�u� sOD�K� qF�� ÊQ� ÁœË«d??� wI� rK��
‰eGK� Î U��� t� «uKF� rN�√ ¨ÁuC�— sL� t��UL� X�U� q� ¨t�C� qL��� XK�� U�«u� WLU� ô Ê_
¨sOM��« Y�Ë œ«bG� v�« dEM�« qN�� YO�Ë ¨sOD�K� —«u�√ W�—U� ¨ÂUM� ô w��« WM�bL�« ¨ÂUA�U�
w� ·u�uK� WCLG� ÊuOF� f�Q�Ë ¨UNH�� vK� ÂuMK� ÕU�d� w��« WM�bL�«Ë ‚uA�«Ë oAF�« UN�_
UNN�Ë ‰UL� h�H�
Ò b� ÊU� ¨W�ËUILK� V�� U�bM�Ë ÆtO�« w�Q�� VF�� ô w� UNO�≈ V�c�Ë ¨UNH
Î U�œu� Á—b v�« UNLÒ {Ë ¨—UF�_« UN� V��Ë U�dF� fL�Ë ¨—UE��ô« ‰U� b�Ë ¨…dE�M� WIOAF�
¨o�UF�« …—«d�Ë ¨‚œUM��« qL� ÊUF�— w� u�Ë …dJ�� w�Q� Ê√ rK��« ÊU� bI� Æ—UDI�« t�U� bI� ¨wJ��
ÆÂUM�Ë ÊuOF�« iLG� Ê√ q�� ¨Âö�_« s� vI�� U� vK� UNML�z« bI� d�Q� b�Ë U�√
U�Ë V�J� ÊU� UL� tO�Ë tM� V�J� Ê√ UMHF�� ô d���« Â«œ U� ¨l�b�U� ÊuOF�« t�Òœu� Ê√ Î «dO�� fO� ≠
w� U�√dI� ÁUFM� …bOB� ÊËœ UM�d�Ë ¨v�Ë_« …—u��« ·Ëd� UMLK� Íc�« –U��_« q�— bI� Æo����
r��Q� r�—u�√ «Ëd�Ò b� ‰U�Ë ¨UM�UL�√ ‰Ëb� V�J�Ë ¨U�b� l�U� √dI� ¨tO�≈ UN�Ëö� w� o�U���Ë ¨t�«œË
Æ«u�U�� ô W�ËUIL�« s�“ w�
l� œdAL�« ¨lzU� q� l� Ÿu�uL�« ¨jO�L�« v�≈ jO�L�« s� UM�uFA� ¨jO���« dOIH�« UN�√ Î U�«œË ≠
b�ËË W�JM�« Êu� WB�Ë WL�eN�« ¡U� W�d� U� ¨WNzU��« UM�Ëd�Ë UM�ULK� l�U U� Î U�«œË ¨lzU{ q�
¨·d� vK� Î U�d� U�c�Q� nO� ¨UMLKF�Ë ¨UM� ‰uI�Ë ¨UM� UNM� qF�� ¨WN�«u�« UM�uK� w� —UB��ô« n�√
sJ� r� Ê≈ X�√ s� ¨bzUB� UNM� lMB�Ë UN�uH ’d�Ë UNHd� r� ¨·dB�«Ë u�M�« b�«uI� UN��«b�
øÎ«bzU� Ë√ Î U�u�KO� Ë« Î «d�U�
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¨–UI�ù« WD�Ë UN�UN�Ë W�uJ��« s� n�«uL�« w�
Ê√ tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« ‰U�
—œU�� Ê√ lOL��« vK�Ë XN��« WO�UOM�« U�U���ô«”
…dO�� U�b��Ë WLN� U�UI���« „UM�Ë qLF�« v�«
¡U�dNJ�«Ë e���U� W??L?�«œ U�b�� ¨«b??� …dOD�Ë
ÊuO�UM�K�« UN�√ò l�U�Ë Æå—ôËb??�«Ë ¡«Ëb�«Ë s�eM��«Ë
·d� pK�L� ô ÊuO�UO��« …œU??I?�« UN�√ »«u??M?�« UN�√
¨å…dOD�Ë W�œUË WL�«œ U�b�� ÂU�√ s��Ë X�u�«
VCG� ŸuC��« Âb�Ë U�d�Ë U�d� ÕU�H�ô«å?� Î UO�«œ
—U�H�ô«Ë w�«b��« lML� WO�dO�_« …b��L�« U�ôu�«
lO�D� …œU??�ù tK�«dB� bO��« U??�œ UL� ÆåbK��« w??�
W��UFL� sJL� X??�Ë Ÿd�Q� W�—u� l� U�öF�«
U� w??� W??�b??� qJ� qLF�U� Î U��UD� ¨s??O?�“U??M?�« W??�“√
U�uK��« w� ULO� ô “UG�«Ë jHM�« Ã«d���« h�
ÆWO�uM��«
fK�� W�K� XHA� ¨w??�u??J?�?�« bOFB�« vK�
n�dB� v�« W�uJ��« ‰uÒ �� q�� …dO�_« ¡«—“u??�«
¡b�Ë w�U��« w�UOM�« fK�L�« W�ôË W�UN� l� ‰UL�_«
WÒO�Uz— U�ö� œu�Ë s� ¨V��ML�« fK�L�« W�ôË
w�UL�« w�UF��« WD� Õd� r� w��« WI�dD�« w� dN�
q�√ W�d� wzUM� ¡«—“u� UEH�� j�Ë ¨UN�ö� s�
V�� r� ULMO� ¨WO�UL�« d�“Ë ¡UM���U� ¨tK�« »e�Ë
d�“Ë q�� s??� ‰U??L? �_« ‰Ëb?? � s??� ¡U??�d??N?J?�« nK�
w�UIO� VO�� W�uJ��« fOz— v�Ë√ …—uB� ¨W�UD�«
—UO��«Ë W�—uNL��« f??O?z— n??�u??� u??� V���« Ê√
w��dA� ÷Ëd� s� »UN�S� Î U�b��� ¨d��« wM�u�«
b�U� ÊuJ� s� t�« Î UHOC� ¨eMLO�Ë p�d�J�« ‰«dM�
Î UO�U{≈ Î U��� Ê≈ W??�—«“Ë —œUB� X�U� ULMO� ¨—Ë“
W�U�≈ Ë« ¡UI� s� n�uL�U� qB�� w�Uzd�« ·ö�K�
w� …d??{U??� WOHK� qJA� ¨ÊU??M?�?� ·d??B?� r??�U??�
Æ¡U�dNJ�« WD�Ë WÒO�UL�« WD��« ‰u� ÂU�I�ô«
u�ò s�b�« —b� bONA�« Ê√ v�« tK�« dB� bO��« —U�√Ë
¨Î«d{U� ÊU�ò t�√ vK� Î «œbA� ¨åtK�UJ� qO� “u�— b�√
ÊUM��Ë sOD�K� w� ¨ U�U��« q� w� ¨—UIH�« Í– tL�U�
WM�UNB�« WN�«u� w� ÁdL� vC�Ë bNA�Ô �«Ë W�—u�Ë
ÆåsO�dOHJ��«Ë
sJ� r� —U�√ s� 15?�« W�J�ò ÒÊ≈ tK�« dB� bO��« ‰U�Ë
w�Ë ¨»d??F??�« q� W�J� X�U� q� ¨jI� sOD�K� W�J�
VFA�«ò ∫·U{√Ë ¨åUN�ô¬ ôË UN�zUB� wN�M� ô W�œU�
ÂuO�« u�Ë ¨q�u� X�Ë cM� Á—UO� r�� wMOD�KH�«
ÒÊQ� ÁœUI��« s� Î U�dF� ¨å U�U��«Ë s�œUOL�« w� d{U�
—UO�� wMOD�KH�« VFA�« s� WI�U��« WO�K�_« ÊUL�≈ò
ÆåvC� s�“ Í√ s� Èu�√ Êü« W�ËUIL�«
—U�√ s� 17?�« WO�UH�« vK� l�Ò Ë Íc�« o�dH�«ò ∫‰U�Ë
r�UF�U� U�öF�«Ë …œUO��U� ÂuO�« ÍœUM� Íc�« t�H� u�
W�œU� W�Ëœ ¡UM�� wF��« V��ò t�√ Î UHOC� ¨åw�dF�«
Ò
W�Ëb�« Ác� rJ�� w��« WDK��« u� ”U�_« sJ� ¨…—œU�Ë
ÆåUN�U�U��—«Ë
‰«e??� ô ÊUM�� w??� ÂU??�??I??�ô«ò ÒÊ√ tK�«dB� d���«Ë
vK� ÊuK�I� s�� w�U��U�Ë ¨ÒœU� ÂuO�« u�Ë ¨Î«œu�u�
«¡UL��ô« ÊQA� g�UM�ò s� v�≈ ÂöJ�« Î UN�u�
Ò ¨å U�b��
vK� WE�U�L�U� sOOMFL�« d��√ s��ò ‰uI�U� ¨åWOM�u�«
ôË ¨s�b�Ô UM�Ë U�b�ËÔ ¨UM� s��ò ∫l�U�Ë Æåt��u�Ë bK��«
Íc�« U�bK� s� vK��� Ë√ nFCM� UM�√ b�√ ÒsF�Ò u��
w� UM�√ò v�≈ Î U��ô ¨åw�UG�« Âb�« «c� q� tK�√ s� UMF�œ
ÆåÎ«b� …dOD�Ë …dO�� Ì U�b�� ÂU�√ ÂuO�« ÊUM��
u� r??�«b??�« Íb���«ò ÒÊ√ tK�« dB� bO��« `??{Ë√Ë
¡«Ëb�«Ë e���« U�“√Ë ¨WOAOFL�«Ë W�œUB��ô« ÊU��“_«
d��√ò ÒÊ√ Î UHOC� ¨åW�ËUIL�« Õö� fO�Ë ¨¡U�dNJ�«Ë
r� ÂuO�« W�«dA�« v�≈ Áu�b� Íc??�« o�dH�« ·dF� s�
Íc�« ¨dJMO�ò ∫l�U�Ë ÆådJMO� bOH�œ rNM�Ë ¨ÊuO�dO�_«
rNHË ¨©ÊUM�� w� W�ËUIL�« ÂuB�® rN� ·d??�√ u�
W�KB� rNLN� ô t�√ Í√ ¨sOO�UB�A�«Ë sOO��dM�U�
ÒÊS� ¨¡«d���« V���ò t�Ò √ v�≈ Î «dOA� ¨å”UM�«Ë bK��«
vK� åqOz«d�≈ò l� WFÒ�D� ‰Ëœ …bF� ÍœUB��ô« l{u�«
ÆåUN�u√ lO� √b� U�«b�≈Ë ¨—UON�ô« W�U�
«c�Ë ¨X�u�« ·d� pKL� ô ÊUM�� w� UM�√ò s� —c�Ë
qOJA� WÒOKL�Ë ÊUL�d��« w??� ∆—«u???� W�d� VKD��
»dG�«Ë ‚dA�« vK� ÕU�H�ô«ò ÒÊ√ v�≈ Î U��ô ¨åW�uJ��«
`�H� W�—u�� U�öF�« …œu�Ë ¨—U�H�ô« lML� UMKF��
vK� tK�«dB� œÒb�Ë ÆåsO�“UM�« W�“√ W��UF� »U� UM�
s� ÃËd�K� w�U�_« q�_« »U� u� jHM�« Ã«d���«ò ÒÊ√
Æåw�Ëb�« pM��« ÷Ëd�Ë ‰uÒ ���« ô ¨UM��“√
fK�L�« w� WO�UO��« UH�U���« …—u —uK��� r�Ë
sO� …b� ö�J� q� w� W�U��« v�� b�b��« w�UOM�«
wM�u�« —UO��«Ë —«–¬ 8 Èu� s� WH�R� WKDF� W�d��√
w�e� rÒ C� W�“«Ë WOK�√ sO�Ë ¨sOKI��L�« iF�Ë d��«
s� W�u�bL�« ÈuI�«Ë åVzU�J�«åË åWO�UM�K�« «uI�«ò
q�J�Ë ¨sOKI��L�«Ë dOOG��« Èu� iF�Ë W�œuF��«
fJ� U� ¨åÊU�� WCO�ò qJA� Íc�« åw�«dIL�b�« ¡UIK�«ò
W�Uz— ULO� ô WK�IL�« U�UI���ô« WN�� Î UO�U�{ Î «bNA�
ÆwF�dA��«
a�DL�«Ë »«uM�« fK��
Ò
Ác� s� tH�u� “ÍuI�« ÊUM��” q�J� r��� r� ULO�Ë
Êö�ù q�J�K� l�u�
ŸUL��« —UE��U� U�UI���ô«
Ò
WC�UIL�«Ë ÷ËUH��« —«“U??� “ «uI�«” X��� ¨n�uL�«
VzU� ÊuJ� Ê√ q�UI� Íd� tO�� fOzdK� UN�«u√ `M� sO�
sO� ‚UH�« Í√ ‚U���ô p�–Ë ¨UN�OB� s� W�uJ��« fOz—
nK� r�K� VzUM�« “„«d��« Èu�” q�L�Ë Íd� fOzd�«
vI��«Ë U�uKFL�« V��� ÂU�√ cM� WMO��« sO� —«“ Íc�«
Æ U�uKFL�« Ác� vH� nK� Ê√ Î ULK� ¨Íd�
“w�bL�« lL��L�« Èu�” i??F??� ¡«u????�√ d??O??A??�Ë
XIKD�« w��« «—ËUAL�«Ë «¡UIK�«” Ê√ v�« “¡UM��«“?�
qu�� r�Ë …dÒ L��� w�bL�« lL��L�« Èu� »«u� sO�
b�«Ë w�UO� q�J� sL{ d�Q�K� r�U�Ë `{«Ë —uB� v�«
W�ËdDL�« UHKL�«Ë U�UCI�« lOL� ‰UO� U�d�A� pKL�
s�ËUMF�« s� dO�J�« w� tzUC�√ sO� s�U���« q� w�
q�J� qOJA� s� n�uL�«” Ê√ v�« W��ô ¨“ U�u�Ë_«Ë
fK�L�« W�Uz— ULO� ô WK�IL�« U�UI���ô« s�Ë w�UO�
Ò
Æ“q�IL�« Ÿu��_« ‰ö� —uK��O�Ë X�Ë v�« ÃU���
WO�dO�_« sO�—UH��« ÊS� “¡UM��«” U�uKF� o�ËË
»«uM�« s� W�uL�� l� Êö«u�� ÊUM�� w� W�œuF��«Ë
w�UO�
q�J� qOJA�� sOKI��L�«Ë w�bL�« lL��L�« s�
Ò
Èd�√ Èu�Ë wH�— ·d�√ VzUM�«Ë VzU�J�«Ë «uI�« l�
»e� q�J� “ËU��� Ë√ Í“«u� wJ� WO�UO� W�d��√ qOJA��
e�eF�� p�–Ë ¨d��« wM�u�« —UO��«Ë ¡UHK��«Ë q�√Ë tK�«
w� ULO� ô WK�IL�« U�UI���ô« w� w{ËUH��«
rNH�u�
Ò
j�d�Ë ¨“WK�IL�« W�uJ��« W�O�d�Ë W�uJ��« W�Uz—
«c� w� ÍœuF��« – w�dO�_« —Ëb�« sO� WO�UO� —œUB�
ÍbOFB��« l�F� dOL� «uI�« fOz— Âö� sO�Ë —U�ù«
qOJA�� `�uK��«Ë d��« wM�u�« —UO��«Ë tK�« »e� b{
÷d�Ë W�ËdF� WO�UO� «—UO� ÷dH� WÒO�UO� W�d��√
W�Uz— s� Î «¡b� WK�IL�« U�UI���ô« w� …b�b� ôœUF�
jGC�«Ë bOFB��« W�UO� —U??�≈ w� »«u??M??�« fK��
◊Ëd??A??�« ÷d??H??� ÊU??M??�??�Ë t??K??�« »e??� vK� w??�d??O??�_«
Æ…b�b��« WL�bI�« WO�UO��«
Â«b���« ¨sOO{UL�« sO�uO�« ‰ö� ÁU���ô« XH� U�Ë
s� q�uL��«Ë WOF���«Ë ¡ôu??�« W�ËdF� Âö??�≈ UD��
»«uM� o�u��K� ¨W�œuF��«Ë WO�dO�_« sO�—UH��«
14 ÈuI� Êu�«u� rN�√ vK� rNL�bI�Ë w�bL�« lL��L�«
œb� ÷«d��« v�ô U� ¨W�ËUIL�« —UO�� ÊËœUF�Ë —«–¬
W�√ tC�— b�√ Íc�« Íœ«d� ”UO�« —u��b�« VzUM�U� rNM�
Íc�« ÷dF�« k�u� UL� ÆÈd�√ Èu� ·«bN��ô UH�U��

مرويات قومية
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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص «البناء» هذه الصفحة ،لتحتضنَ محطات مشرقة من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي ،صنعها
ت ّ
ُخص ُ
قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة ،وقد سجلت في رصيد حزبهم وتاريخه ،وقفات عز راسخات على طريق النصر
العظيم.
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وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا ،يجب أن ال يسقط من تاريخنا أي تفصيل ،ذلك أننا كأ ّمة ،استمرار مادي روحي
راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي ،وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وحدة الوجود
القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
أمتنا.
أنّ نكتب تاريخنا..،فإننا نرسم مستقبل
إعداد :لبيب ناصيف

الرفيق نعيم فار�س عبد الخالق
القدوة في الحزب وفي التفتي�ش المركزي

الأمين توفيق للي
الوجه النا�صع الم�ضيء

عرفته بعيد انتمائي الى الحزب أواخر عام  1956تعرفت على العديد من المسؤولين والرفقاء
عبر تردّدي الى بيت الطلبة ،وفيه كانت تعقد محاضرات ثقافية وحفالت اجتماعية حزبية.
أحد الرفقاء المسؤولين في منفذية الطلبة الجامعيين ،وقد لفتني في حينه بثقافته وتهذيبه
وتعاطيه المناقبي مع ك ّل من يتصل به من رفقاء ومواطنين ،هو المنفذ العام الرفيق نعيم عبد
الخالق.
وتباعدنا .فالرفيق نعيم بات موظفا َ مرموقا َ في دائرة التفتيش المركزي ،فيما انصرفت الى
مسؤوليات حزبية شتى.
عندما انتقل الرفيق نعيم عبد الخالق الى مرحلة التقاعد ،التقيتُ به .كان ما زال ،كما عرفته،
عقائدياً ،مؤمناً ،ويتمتع بفضائل النهضة.
استعنت به في عمدة شؤون عبر الحدود مسؤوال ً عن ملف الجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم .كان يتردّد الى مكتب العمدة ،فنستعيد معا ً أيام العمل الحزبي في بيت الطلبة ونستذكر
رفقاء أحباء عرفوا الحزب نهضة ومناقب وقضية عظيمة تستحق ان نستميت في سبيلها .إال أنّ
إقامته في عبر الحدود ،لم تطل .اذ سرعان ما امتدت اليه يد المرض الذي لم يمهله طويالً فقضى
وسط لوعة رفقائه ومحبيه الكثر.

سيرة ذاتية:
ولد الرفيق نعيم عبد الخالق في مجدلبعنا بتاريخ .1930/10/10
والده فارس شاهين عبد الخالق كان من كبار مالكي األراضي في مجدلبعناُ ،عيّن
شيخ صلح ثم مختارا ً ألكثر من خمسين عاماً.
ِ
يكتف بحياة
توجه نحو العلم باكرا ً وكان شغوفا ً وطموحا ً منذ ريعان الشباب .لم
عادية يساعد فيها وال��ده في الزراعة ،بل توجه نحو التحصيل العلمي رغم صعوبة
التعليم في تلك األيام وندرة المدارس.
تح ّمل مسؤولية نفسه ودرس في الجامعة الوطنية في عاليه في األربعينات من القرن
الماضي مع تح ّمله مصاعب التنقل بين القرية وعاليه .تكفل والده برسوم المدرسة
بينما تكفل هو بتحصيل مصروف الجيب من ج ّراء بيعه بعضا ً من محصول والده في
بحمدون ،وغالبا ً ما كان يتوجه الى عاليه سيرا ً على األقدام في أيام الثلج.
قام مع رفاق له بإقامة المدارس الصيفية في جرد عاليه ،ينشرون من خاللها العلم
لمن يرغب به.
تأثر كثيرا ًفي شبابه بأستاذه األديب مارون عبود( )1حيث كان يكتب الشعر الموزون
والعديد من المقاالت والرسائل الغاية في الجمال من الناحية األدبية واللغوية،
في الخمسينات درس «الكيمياء» في الجامعة األميركية في بيروت ،ثم عمل ضمن
االختصاص هذا في بنك ال��دم حيث تع ّرف على زوجته السيدة منيرة بلوط ،وعلى
العديد من المواطنين المرضى والمحتاجين للمساعدة الطبية ،وال زال هؤالء يذكرون
خدماته وتضحياته في هذا المجال.
لم يقتنع الرفيق نعيم بهذا االختصاص وهذه الوظيفة فعاد الى الدراسة من جديد
ودرس الحقوق في الجامعة اللبنانية وتخرج بتفوق ،عام .1967
مارس المحاماة لبضع سنوات قبل ان ينض ّم الى معهد اإلدارة التابع للدولة اللبنانية
وفيه برز تف ّوقه وحاز على المرتبة األولى في المباراة النهائية وت ّم تخييره بين العديد
من الوظائف في الدولة اللبنانية ،منها ان يت ّم تعييّنه سفيرا ً في الخارج لكنه ّ
فضل البقاء
في الوطن وانض ّم الى التفتيش المركزي التابع لرئاسة مجلس الوزراء حيث كان في
عمله مثال االستقامة والنزاهة وقد تمكن من فرض االنضباط على العديد من الوزارات
واإلدارات والمؤسسات العامة فنال احترام جميع الوزراء الذين عمل معهم.
ت��د ّرج في سلك التفتيش المركزي حتى الفئة األول��ى من الدرجات الوظيفية .نال
شهادة الماجستير في الحقوق وفي الثمانينات سجل ألطروحة الدكتوراة في التنمية
اإلدارية.
ُعيّن مستشارا ً لوزير التنمية اإلدارية القاضي سامي يونس وساهم في إعداد الخطة
الشاملة لتنمية الوزارات واإلدارات العامة.
قام بترجمة العديد من الكتب العلمية والتاريخية للعديد من دور النشر.
ُيعتبر مرجعا ً في العلم والمعرفة.
رفض العديد من المناصب العامة التي ُعرضت عليه في أيام الحرب اللبنانية لعدم
اقتناعه فيها.
توفي في  1993/8/8عن  65عاما ً وهو في قمة عطائه.
له أربعة أوالد...
ـ ديانا :د ّرست الكيمياء في الجامعة األميركية في بيروت ثم الصيدلة في جامعات
بلجيكا.
ـ ربيع :حاز على الماجستير في الهندسات المالية من الجامعة األميركية في بيروت
والواليات المتحدة.
شهادتي االقتصاد في الجامعة األميركية في بيروت والهندسة
على
منى :حازت
ّ
المعمارية في الجامعة اللبنانية ومن ثم الماجستير في التنظيم المدني من الجامعة
األميركية في بيروت.
خالد :حاز على البكالوريوس في إدارة االعمال من الجامعة اللبنانية األميركية.
*

المسيرة الحزبية:
على الرغم من كون والده من مناصري أحد اإلقطاعيين السياسيين في لبنان ،اال
انّ الرفيق نعيم لم يقتنع بهذا الخط وانتمى الى الحزب السوري القومي االجتماعي
في بداية الخمسينات وساهم مع رفقائه في تأسيس مديرية مجدلبعنا ونشر العقيدة
القومية االجتماعية في جرد عالية ثم ضمن صفوف الطالب في الجامعة األميركية
في بيروت حيث ُعيّن منفذا ً عاما ً للطلبة في أدقّ مراحل العمل الحزبي بعد استشهاد
سعاده.
ً
�لاح�ق�ا م��ن ال�خ�ص��وم ،حيث ت�ع� ّرض لعدة
ش��ارك ف��ي م�ع��ارك ع��ام  1958وك��ان م َ
محاوالت اغتيال ،أصيب شقيقه عادل في إحداها إصابات خطرة.
شارك األمين رضا كبريت ورفقاء في األعمال األدبية والمسرحية ،وقام مع أعضاء
الفرقة المسرحية بعرض العديد من المسرحيات الدالة والهادفة في الكيانين اللبناني
والشامي.
تح ّمل عدة مسؤوليات في الحزب خالل حياته ،أبرزها منفذ عام الطلبة الجامعيين
ثم في عمدة شؤون عبر الحدود مسؤوالً عن ملف الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.
كان الرفيق نعيم يفضل العمل بصمت بعيدا ً عن الضوضاء وبعيدا ً عن الصفوف
األمامية البراقة ،مثاالً في التواضع ،لم يس َع الى المراكز وال للحصول على تقدير من
أحد ،كونه كان واثقا ً من نفسه وزاه��دا ً في شكليات المجتمع الحاضر .آمن بالعقيدة
وجسد فضائلها وكان قدوة في مجتمعه ،وبين
السورية القومية االجتماعية وعمل لها
ّ
رفقائه .لقد خبرته جيدا ً في عمدة شؤون عبر الحدود وأشهد أنه كان يش ّع وعيا ً ومناقب
ويجسد فضائل النهضة في ك ّل تصرفاته وتعاطيه.
ّ
*
كتبوا عنه:
نشرت األديبة الراحلة انصاف األعور معضاد هذه الكلمة عن الرفيق نعيم عبد الخالق
في عدد النهار بتاريخ 1993/9/24
نعيم عبد الخالق أستاذي
كنت تضحك على الحاضر
هادى ساكن حتى تكاد تسمع أنفاس نعيم عبد الخالق الشاعرية المحيطة في
المكان
ْ
بيته هامسة مثل رضى القسمات من مطالت ضيعته مجدلبعنا.
كان الليل على وشك الفجر حين غادر باكرا ً قبل طلوع الشمس ،وربما هذا من إحدى
أمانيه ان ال يحاط بالضجيج وان يكون السكون رفيقه في رحلته األبدية .واشجار
الحديقة حول منزله مزهرة والعوسج في لونه الزهري وانت االنسان رحلت… واشجار
العناب تحمل ثمارها ببهاء العطاء وانت فارقت العطاء .بكرت كثيرا ً في الرحيل حين
ان كتابا كان يرقد بين يديك ينتظر عيون القراء .بقي الكتاب واألوراق والصور القيمة
والحديثة وانت ذهبت بقي الزمن يجدّد جماله األزلي وانت ذهبت .وبقيت الحروب في
العالم تتمسرح ك ّل يوم وتسير منتصرة فوق بطون الجياع والمعذبين وانت ذهبت.
بقيت األعشاب تنبت واألزهار تفرح واألطفال تولد وانت ذهبت الى عالم ال ولن أحب
الحس
ان أسميه باألسماء الخيالية .فك ّل هذه التسميات ال تشبه التعاطي مع الحياة ومع
ّ
الحس الذي يظ ّل سرا ً مهما قيل عن كشفه ،وعجيب هذا االنسان يعيش
الواعي ،وهذا
ّ

نصف عمره بالوهم والنصف اآلخر بالعالقات الموهومة.
أي مكان ،كنت تبادر ال��ى القول:
اذك��ر يا استاذي الكريم انني كلما التقيتك وف��ي ّ
«تعلمون كنت أستاذا ً لهذه التلميذة النجيبة» ثم نضحك على الحاضر ونضحك من
الماضي ومن األقدار التي تعبث بمصائر البشر رغم ان االنسان يعتقد انه سيد قراره.
تلك األيام كان للنضال فيها طعم ولون ،واستمرت فيك الحمية اإلنسانية.
من وقت ليس ببعيد التقيتك كعادتك ك ّل صباح في ذلك الشارع المؤدي الى سنتر
فرح بعد ان تقاعدت من مهمتك الوظيفية في التفتيش المركزي ،كنت أسمع منك كلمات
تتصاعد منه رائحة االح �ت��راق ،وال�ن��دم يمالْ ص��درك ويطفح حتى يثور الفكر وانت
صاحب القلم الممشوق مثل نخلة ال تغفو وال تعترف بالزمن .لكن هذا الزمن دائما
يخيب األجساد البشرية.
ً
امضيت ك ّل أيام الشباب تكافح ليبقى التواصل بينك وبين األنين راقيا كما كنت تراه،
وعلى من كان مثلك ان يمتلئ باألحزان وان تغلبه هذه األحزان ،فقلوب النبالء ال تحتمل
رؤية التحوالت ،وكان قلبك مطواعا ً لشفافية ذاتك فقرر ان يكون الرحيل باكرا ً فجر
يوم من آب ،يوما ً مليئا ً بالمفاجآت المتناقضة :حياة وموت ووالدة.
انصاف األعور معضاد

*
وفي تاريخ  1993/10/4نشر الرفيق األديب سعيد حمود مالعب الكلمة التالية
تحت عنوان :نعيم عبد الخالق لن يكتب المقدمة
(الى المفتش في التفتيش المركزي نعيم عبد الخالق)
أال بوركت هذه األرض التي ال تنبت اال عميم الخير وال تعطي اال الجنى لخير أبناء
الحياة.
أال بورك األهل الذين اطلعوا الراحل نعيم عبد الخالق شجرة مثقلة بالثمار الطيبة.
لم تنبت هذه األرض المعطاء اال الرجال ،فبوركت عطااءتك يا ارض بالدي الخيرة.
خيرك مأل نفوسنا آماالً وارفة بمستقبل زاهر وايمانك بالحق زادنا يقينا ً ان القدر
يرسلنا أ ّنى يشاء ومتى يشاء.
واليوم تستعيد األرض وديعتها وتعود البذرة االصيلة الى ارض جديدة تحضنها
وتحفزها للقيام بدور جديد ثم تبعثها والدة جديدة في دور هو حلقة في سلسلة تعاقب
الموت والحياة.
البذرة التي ن��ودع ثم نستقبل كانت اصيلة اصالة الحياة .وه��ذه البذرة تقمصت
يوما نعيم عبد الخالق ال��ذي كان من عطاءات هذه ال��ذرى العامرة بالمحبة والمعرفة
وااليمان.
سلك طريق تحقيق ال��ذات وك��ان منسجما ً مع نفسه وأهله ومحيطه ،وكانت غاية
مسعاه الخير والحق في نفسه وفي نفوس أبناء وطنه.
حياته صدق في اللسان وحفظ لالخوان واالهل وعمل باالركان التي هي أساس بناء
الذات وبناء االنسان والوطن.
افتقدنا اليوم هذا الرجل البار ولكن ال نعترض على سنة الله في خلقه.
انها سنة الحياة ،والموت والحياة وجهان لحقيقة واحدة.
على األرض ان تستعيد بذرتها المتجددة فينا وبنا.
على التراب ان يستعيد ترابه ليبعثه من جديد زاخرا بنبض الحياة والتجدد.
انها أقدارنا ننفرس بذورا ً جديدة ،ثم بعد المعاناة نشق التراب وننبعث من األرض
المقدسة نبتا متجددا ً يحمل اسرار كل تجدد.
ً
ً
ً
ماذا اقول يا صديقي في يوم وداعك؟ كنت وفيا ،صادقا ،عطوفا على األرض التي
انبتتك ورعتك وبعثتك الى الحياة غصنا مثقالً بطيب العطاء.
لم تنس دورك فأهلت كينونتك بعمق ودراية حتى غدوت عنصرا ً متفاعالً وفاعالً في
محيطك والوطن.
ك��ان هاجسك ان تتناغم وعواطف النفوس االبية ،وان تتآلف مع مشاعر القلوب
العامرة بالمعرفة وااليمان.
يا صديقي :كنت صادقا مع آمال الوطن واحالم شعبك فلم تبخل بما أعطيت من قوة
فكر ونبل هدف .
رفعت يدك الى جانب سواعد من كان همهم وسيبقى سعادة االنسان وخير الوطن.
الموت! ما هو الموت؟ ابحار من حافة الحياة الى الشاطئ اآلخر ،ولكن مع هذا اإلبحار
يسطع النور الحقيقي المنبثق من اعماقنا .مع اإلبحار تسطع صفحات سرائر نفوسنا،
وتتملكنا فرحة النقلة من تراب الى تراب ومن النور الى النور.
صفحات حياتك كانت نقية نقاء فكرك النيّر .سيرتك كانت مليئة بكل صدق وامل
ورجاء.
ابجدية سلوكك خطت بريشة اإلخ�لاص وم��داد العزة والكبرياء ونفحة المعرفة
وااليمان.
أي�ه��ا ال��وط��ن :ك�بّ��ر ب��اس��م األل��ى ب�ث��وا ف��ي سمائك نفحات الطيب العطر ونسيمات
االريحية.
أيها ال��وط��ن :نعيم عبد الخالق ك��ان من الذين بثوا كل عط ٍر اصيل وبعثوا نسائم
الجود.
« أيها الكون :كبّر األل��ى بعثوا الى اعاليك أعمالهم البارة وم�لأوا األرض والسماء
ارواحا ً لطيفة» ونعيم عبد الخالق كان تلميذا ً نجيبا ً من تالمذتهم.
أيها المتجدد ،في اللقاء األخير بيننا كان اتفاقنا ان تكتب مقدمة لكتابك المترجم
(السنوات الضائعة) .بعد غيابك من سيكتب مقدمة المترجم؟ جاء الجواب من القضاء
والقدر فهما كفيالن بكتابة كل مقدمة ومضمون.
جاء الجواب «ال يؤخر الله نفسا ً اذا جاء اجلها».
أيها الصديق :كثر الذين ابحروا نحو الشاطئ االخر .ال بد من اإلبحار عاجالً او اجالً.
الى اللقاء.
سعيد حمود مالعب

تأسس الحزب السوري القومي االجتماعي في األرجنتين بدءا ً من العام  ،1939أي
عندما انتقل إليها سعاده من البرازيل ،في جولة على المغتربات ،فتضطره ظروف
الحرب ،والحكم الصادر بحقه من قبل السلطات الفرنسية في الوطن ،للبقاء بحكم
االغتراب القسري إلى أن أمكنه مغادرتها ،فالوصول إلى الوطن في آذار .1947
وإذا كان بعض الذين لمعت أسماؤهم في فترة تواجد سعاده في األرجنتين ،ثم
انطفأت بفعل األمراض التي لم يتمكنوا من االنتصار عليها فقادتهم إلى االنحراف أو إلى
الخيانة ،أبرزهم جبران مسوح وحسني عبد الملك .فإن الكثيرين من الرفقاء استمروا
على إيمانهم ،وكثيرون غيرهم انتموا ،لتصبح األرجنتين إحدى مناطق الحزب األساسية
في الخارج ،ليس فقط عبر النشاطات المختلفة التي حصلت ،عبر الجمعية الثقافية
السورية وبيت الحزب في بيونس أيرس ،إنما أيضا ً عبر الرموز التي كان لها حضورها
الجيد على المستويين الحزبي والعام ،منها األمناء خليل الشيخ ،رشيد سابا ،توفيق
للي ،مصطفى يحيى ،إسماعيل مرعي والكثيرين من الرفقاء المنتشرين في العاصمة،
والمدن والمناطق األرجنتينية ،نذكر منهم على سبيل المثال ،فيصل النفوري ،مصطفى
رزق ،مطانيوس ضاحي ،خليل الزغت ،جورج المير ،كاتالينا المير مسوح .
في مقاالت سابقة تحدثنا عن األمينين خليل الشيخ ورشيد سابا ..هنا عن أمين تميّز
بأخالقه وصفاء التزامه :توفيق للي .
فماذا عنه ؟
ولد األمين توفيق للي في بلدة يبرود الرابضة عند سفح جبال القلمون في الشام،
ومثل آالف اآلالف من شبابنا الذين اضطرتهم ظروف سياسية أو اقتصادية ،أو استجابة
لطموح فردي ،إلى مغادرة أرضهم ،اختار الشاب توفيق للي أن يغادر إلى األرجنتين
حيث «الجالية اليبرودية» كبيرة ،ولها حضورها وجمعيتها والتفافها على بعضها.
صارع وكابد ،نجح .عاد إلى بلدته حيث أسس فيها مصنعاً ،ثم اضطرته ظروف
ضاغطة للعودة مجددا ً إلى األرجنتين .ومرة أخرى صارع وكابد ،وأمكنه أن يستعيد
وضعه المالي .شارك صديقه ورفيقه األمين رشيد سابا في تأسيس عمل – شركة
للكهربائيات الذي انضم إليه الحقا ً صهره الرفيق أنطون كسبو.
أنشأ األمين توفيق للي عائلة قومية اجتماعية جاعالً من بيته في بيونس أيرس بيتا ً
للقوميين االجتماعيين ،إن ولجت إليه وجدت نفسك في أرضك ،ال في ركن من العاصمة
األرجنتينية.
من فضائل التزامه بالنهضة أن الرفيق أنطون كسبو تقدم لطلب يد ابنته الكبرى
ليلي ،فالقى ذلك ممانعة لدى األهل واألقارب ،المرتبطين بالتقاليد البالية ،إال أنه صارع
بثبات وعناد تلك العادات التي تفصل بين أبناء المجتمع .رفض أن يكون إال من أبناء
الحياة .حياة المجتمع الواحد .وأبى إال أن ينظر إلى رفيقه على أنه رفيق درب وصراع ال
تفرقة في دين أو طائفة أو مذهب.
وانتصر.
بناته الرفيقات ليلي ،تمارا وأم��ال تتحدثن العربية ،وتحيين إيمانهن بالقضية
القومية االجتماعية إخالصا ً ونشاطا ً وحيوية .الحزب قضية لهن وحياة ،قبل زواجهن
وبعده ،ولذا نراهن في كل نشاط وتحرك :مع الشبيبة السورية في األرجنتين ،مع فرق
الفولكلور والدبكة ،في التصدي للدعوات الصهيونية ،في البرنامج اإلذاعي الذي تشرف
عليه منفذية األرجنتين ،في نشاطات بيت الحزب ،وفي كل ما يعني الحزب ونموه
وعافيته.
أما زوجته الفاضلة ،نايفة ،فهي اليد المساعدة ،والقلب المحب ،والوجه المضياف
البشوش ،وسيدة البيت الحريصة على أن تبقي بناتها الرفيقات في مجاالت العمل
القومي.
وإني أشهد ،وقد زرت األرجنتين ثالث مرات ،ان منزل األمين توفيق للي كان منزال ً لي،
وعائلته ،عائلتي ،وأن ما لقيته منهن ومن الفاضلة نايفة قد ال أالقيه إال في بيتي .
تولى األمين توفيق للي مسؤوليات محلية في منفذية األرجنتين ،منها مسؤولية
منفذ عام أكثر من مرة ،وتقديرا ً من الحزب له ،ت ّم منحه رتبة األمانة.
أوقعه القدر الظالم في براثن الداء الخبيث ،ومع ذلك أبى في صيف العام  1998إال
أن يزور بلدته يبرود ،وقد اعتاد أن يزورها ،كما زوجته أو إحدى بناته ،كل عام ،مغالبا ً
المرض ،راغبا ً تكحيل عينيه من مناظر وطنه ،قبل الرحيل.
التقيت به في بلدة النبك المجاورة ،مع زوجته وابنتهما الرفيقة ليلي ،كان المرض قد
بدأ يفتك به والوجه المشع ينحسر عنه نضارته وبشاشته.
كان لقا ًء مؤثراً .وعد أن يزور لبنان كما كان يفعل في كل زيارة .إال أن رغبته لم تتحقق
مبقيا ً لدينا األسى ،وفي أعماقه اللوعة .فلم تمض أشهر قليلة على عودته إلى بيونس
أيرس إال ووافته المنية.
توفيق للي ،مثال من آالف في أصقاع الدنيا ،غ��ادروا أرضهم ،إنما بقوا باإليمان
وااللتزام متشبثين بها ،عاملين لها ،ت ّواقين إليها ،هو بعض هذا الحضور القومي
االجتماعي الرائع عبر الحدود الحامل أللف ألف حكاية ،يا ليتها ُتسجل و ُتعرف.
يرحل األمين توفيق للي ،إنما هو باق في ذاكرة الحزب في األرجنتين ،وعبر بناته
وأحفاده ،ذلك الوجه الناصع ،يحكى عنه الكثير كما عن أمناء ورفقاء آخرين في
األرجنتين ،سطروا في تاريخ الحزب فيها ،مالحم من عطاء ومن مآثر باقية.

بطاقة هوية

توفيق يوسف للّي .
األم :فاطمة .
ولد في بعلبك عام  1916حيث كان والده يخدم في الجندية ،إنما العائلة أساسا ً من
يبرود (القلمون – الشام).
غادر عام  1930إلى األرجنتين عند أقرباء له حيث توجد في عاصمتها بيونس أيرس
جالية كبيرة من أبناء بلدة يبرود.
اقترن عام  1945من السيدة نايفة عدول ،من يبرود أيضا ً ورزق منها:
ليليان :زوجة الرفيق أنطون كسبو .
تمارا :زوجة السيد دانيال سيتشيرو
وأمال :زوجة السيد عمر نصر.
عاد عام  1957إلى بلدته حيث أسس مع عديله ورفيقه حسن عابدين مصنعا ً
لوسائل التدفئة ،اعتبر من أكبر المصانع المماثلة في الكيان الشامي وفيه تأمن العمل
لما يزيد على  135عامالً.
اضطر عام  1973إلى بيع المصنع ،بسبب ما راح يتع ّرض له من مضايقات ،والعودة
مع عائلته إلى بيونس أيرس ،حيث أسس مع األمين رشيد سابا والرفيق حسن عابدين
شركة لألدوات والتمديدات الكهربائية ،إال أنه بعد فترة اشترى حصة شريكيه.
بعد صراع مع المرض العضال أسلم الروح في  2شباط .1998

من اليمين :الرفقاء مصطفى الشعار ،سهيل صالحاني ،االمناء رشيد سابا ،لبيب ناصيف،
توفيق للي ،انطون كسبو في األعلى ،شفيق شهدا
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عن�صرية...

بد�أ العدّ العك�سي
َ
�سورية بالن�صر
الحتفال

ال تقف ظاهرة الشعور بالتف ّوق لدى شريحة معتبرة من البيض عند
مجرد الشعور ،في واقع األمر هنالك جنوح لدى كثير من هؤالء نحو إلغاء
وجود ،أو الرغبة في إبادة األعراق األخرى ،ولكنها تبقى لدى الكثير منهم
خبيئة ال يتم اإلفصاح عنها ،كثيرا ً ما سمعت كلمة  Termitesيتل ّفظ بها
يتوجب التخلص
هؤالء العنصريين في وصفهم لآلخر ،وهي الحشرات التي
ّ
منها ألنها تشكل شيئا ً سلبيا ً يستدعي اإلبادة ،ولكن الخطير في هذه الظاهرة
الفاشية المغرقة في تمحورها حول ذاتها هي أنها تعبّر عن هذا الشعور
المريض في بعض األحيان على هيئة أعمال إرهابية جماعية ضد ذوي
البشرات الغير بيضاء ،وبالذات السود ،فنحن نتذكر حادثة تيموثي ماكڤي
مبنى في أوكالهوما ،فقتل
قبل ربع قرن ،حينما قام متطرف أبيض بتفجير
ً
العشرات من األميركان األفارقة ،واآلن حادثة بافالو والتي راح ضحيتها
عشرة من ذوي البشرات الغير بيضاء ،الذريعة المريضة والتي يتذ ّرع بها
هؤالء هي أنّ العنصر األبيض متفوق ،وأن الحريّ بالحكومة الفيدرالية
أن تجد حالً لتواجد غير البيض «المتخلفين» و «الغير حضاريين» بين
ظهرانيهم ،وفي واقع الحال فإن مجرد التفكير بهذه الطريقة يحمل في طياته
حالة إرهابية ذهانية وغير حضارية ،وهي بالتأكيد فيها قصور مفرط
في نمط التفكير ،وفهما ً متخلفا ً لإلنسان ودوره ،والأخالقية وأنانية في
نمط الممارسة ،وهي ليست وليد ًة للتفكير الشعبوي المغرق في ضحالته
فحسب ،بل هي ممارسة متج ّذرة في عقل مريض ال يستطيع أن يدرك بأن
الكون برمته يقوم على التنوع واإلختالف ،وأن واحدة من عالمات السم ّو
اإلنساني واالرتفاع في ذاته هي المقدرة على المواءمة بين الجميع ،واتباع
المعيارية األخالقية للتمييز بين الناس ،وليس المعيارية المادية الشكلية
المظهرية والتي ال ناقة وال جمل لإلنسان في صياغتها ،وعلى النقيض من
ذلك فهو الفاعل األول في صياغة الذات الموضوعية والتي على أساسها
فقط يتمايز الناس وليس على أساس الوجود المادي الشكلي.

} يكتبها الياس ّ
عشي
فيما ك���ان ن��ص��ف ال��ك��رة األرض��ي��ة ي��ب��دأ الع ّد
ال��ع��ك��س��ي لمحو ال���دول���ة ال��س��وري��ة ع��ن خارطة
العالم ،وفيما كان اإلرهابيون يتوافدون كالجراد
م��ن ال��ج��ه��ات األرب�����ع ،ف��ي��ذب��ح��ون ،وي���د ّم���رون،
��ؤس��س��ون ل���دوي�ل�ات ه ّ
��ش��ة ت����دور ف��ي الفلك
وي ّ
الصهيوني ،وفيما كانت طوابير النازحين ،ب ّرا ً
وب��ح��را ً وج���� ّواً ،يتبعثرون ف��ي ك�� ّل االتجاهات،
ويتجرعون كؤوس الذ ّل،
ّ
أق���ول :فيما ك��ان ي��ح��دث ك��ل ذل���ك ،ك��ان هناك
شعب سوري يحمل في ذاكرته ألوفا ً من سنوات
ال��ح��ض��ارة واإلب�����داع ،وك���ان ث�� ّم�� َة ق���ادة وجيش
وح��ل��ف��اء تطيب لهم ال��ش��ه��ادة ،ودول اشتهرت
بالوفاء ،ورئيس يعرف تماما ً أنّ الحياة وقفة ع ّز
واح��دة فقط ،فمشى مرفوع ال��رأس ليكتب ،مع
شعبه ،ملحمة أخرى من مالحم المجد والنصر
لسورية.
هنيئا ً لك ّل شهيد ،ولك ّل
سوري ال يرى أجمل
ّ
من تراب وطنه ليك َّفن به ،فتشبّث بأرضه وحارته
وبيته ،وتحيّ ًة لك ّل النازحين الذين عادوا ،والذين
سيعودون للمشاركة في البناء.

سميح التايه

رئي�س الجمهورية منح الفنان معين �شريف و�سام الأرز من رتبة �ضابط

نافذة �ضوء
الـوعي ُ المـتـدفـق

دبو�س

«رح تبقي يا �شيرين»

} يوسف المسمار*

َصلح في الحياة ِ ويحسنُ
ال شيء ي
ُ
األحسنُ
إن غـابَ عن فـهـم الحـياة ِ
َ

ال نـصـر إال َّ بـالـثـبــات مـنـالـُـ ُه
إنَّ الثـبـات على المبـادئ أضـ َمـنُ

فـهـْـ ُم الحـيـاة ِ بـدايــة ٌ ونـهــايـة ٌ
وبـغـيـر ِ فـَهـم ٍ ،فـالحـيـاة ُ تـَكـَهـّـُـنُ

ال عـــ ّز إال َّ بالعـطــــاء ِ دوا ُمـــ ُه
مـا ســـا َد إال َّ بـالعـطـــاء ِ األحـسـنُ

وعـلى التـَكـَهـّـُن ِ ال تـقـو ُم حـقـيـقـة ٌ
مـهـما تـَشـَبـ َّ َث بـالظـنـون ِ المـُؤمـ ِنُ

هـذي مـفـاهـيـ ُم العـقـيـدة ِ عـنـدنـا
وعــي يَـعــ ُم ،ونـهــضـــة ٌ تـتـبـركـنُ
ٌ

إنَّ الحـقـيـقـة َ في األسـاس ِ تـَوَجـ ُدنٌ
بـل َغ الوضوحَ  ،وبالوضوح ِ يُـعـرفـَنُ

ومـواهب بـنـبـوغـها انبثـق الضـُحى
ٌ
نــورا ً مـجـاهـيـ َل العـصـو ِر ُيـنـورنُ

بـالوعي َ
بـان طـريـقـ ُ ُه
فـَمـَن ابـتـدا
ِّ
صـوبَ الســماء ِ ،وبالسـماء ِ يُـطـَمأنُ

وإرادة ٌ فـعـلـتْ وصارتْ ثــورة ً
أهــ َل القـبــو ِر تـَهــُزهـم وتـُـثــو ِرنُ

أمـا المغــامـ ُر بـالتـَكـَهـّـُن ِ حـظــُـ ُه
أبــدا ً لـنـامــوس ِ التـقـهـقـُر ِ يـُذعـِـنُ

ومـطـامـح ال جـزر يـكـسِ ُ
ـف مـدَّهـا
ٌ
تـمـتـَـدُ ،تـجـتـا ُز المـحــا َل وتـُمـعـِـنُ

عـَبـَثــَا ً نـَفـو ُز بـغـيـر ِ نـبـض ِ شعـورنا
وعـقولنا ،ومـصي َر أمتنا العزي َز نـُكـ َ ِّونُ

ـي نـهـضـة ُ اإلنسان باركها ُ اإللـه
هِ َ
نسنُ
بـروحـِـه ،فتعمـدت روحُ اإللـه تـ ُ َؤ َ

الـتـأسيس إال َّ بـالهـُدى
ال يـنـفـَعُ
ُ
وبـغـيـر ِ تـَقـديـس ِ الهــُدى ال يـَمـتـنُ

فـرضت حـقـيـقـتـها وروحَ صـالحـها
نـهـجــا ً ،حـيــاة َ العـالمـيــن تـُـمـَـدِنُ

هـذي الحـقـيـقـة ُ للبـيـان ِ نـســوقـهـا
َ
ولســــوف نـبـقى للحـقـيـقـ ِة نـُعـْـلـ ِنُ

ُ
أطـفــال غــزة في الفـــداء ِ تـألـقــوا
وعلى الغــزا ِة تـفـوقـوا وتسـلطــنـوا

بـد ُء الطـريـق ِ هِ ـدايـة ٌ ،فـمـن اهـتـدى
مـن قـهـر ِ كـل ِ صـُعـُـوبـة ٍ ُمـتـَمـَكـِّـنُ

وشـبـاب بـغـداد الكـرا ُم بـعــزمـهـم
ُ
َ
شــرف الريـادة ِ في البـطـول ِة عـرقـنـوا

مـن غـيـر ِ مـبـنى كـ ُل مـعـنى رغـوة ٌ
مـن غـيـر ِ مـعـنى كـ ُل مـبـنى ُمـنـتـِـنُ

َ
مـلكـن
األبي بـما
وبـنـاتُ لبـنـان
ّ
َ
مـن الـدمـاءِ ،ذ ُرى الشـهام ِة لـبـنــنـوا

إنَّ الـوجـو َد هـ ُ َو الحـيـاة ُ بـعــَيـْـنـ ِها
وكــذا الحـيـاة ُ تـَمـَظـْـهـ ُ ٌر ُمـتـَوَجـدِنُ

والشـا ُم قـالتْ بـالوضـوح ِ لمن طـغى :
ســــوريـة ُ األحــرار ِ ال تــتـصـهــيــنُ

ٌ
والفـكـ ُر تـَعـبـيـ ٌر
وقــول واضـِـح ٌ
ُ
والقــول فِـكــ ٌر في الحـقـيـقـة ِ بَـيـِّـنُ

ٌ
وضـمـي ُر الكـويت العـزيـزة ِ
شــامـخ
يـــزدا ُد حـبــــا ً لإلبـــــاء ِ ويـمـتـُـنُ

والمـدرحـيـة ُ وحـدهـا ،ال غـيـرها
ورأســـه ُ المـُـتـَـكـَـ ِّونُ
الـرقـي،
ُ
ّ
ِّ
أس ُ

وشـباب عـمـّان األبـاة هـ ُم األلى
ُ
قــدس المـدائـن ِ لـ َّونــوا
بـدمـائـهــم
َ

َ
اإلنـسـان حـا َل تـفـاعُ ـل ٍ
إنْ لـ ْم نــع ِ
و َتـطـَـ ُّور ،فـمـ َن المـحــال ِ نـ ُ َروحَ ـنُ

ُســـوريـة ُ األحـرار ِ بـحـ ُر مـواهــب ٍ
َ
ضـاق بـوســعـِـهـا والمـُعـْلـَـنُ
ـب
الغــيـ ْ ُ

الـوعـي ُ مـعـنـا ُه احـتـرا ُم نـفـوسنـا
ال نـعـتـدي أبـــدا ً وال نـَسـْـتـَجـْــبـِـنُ

ال تـســألـوا عَ ـرَبَ النـذالــة ِ نـخـوة ً
عَ ــ َر ُب الـنــذالـة ِ بـالـنــذالـة ِ أدمـنـوا

التـأسيس جـعـ َل حياتـنـا
يـسـتـوجـ ُِب
ُ
بالعـلـم ِ والخـُـلـُـق ِ الحـمـيــد ِ تـُـ َزيـَّـنُ

عَ َر ُب الكـرامـة ِ وحـدهـ ْم قـد أثـبـتـوا
ان الكــرامــة َ ال تـُـبـــاعُ وتـُـ ْرهـَــنُ

ال يـسـل ُم البـنـيـانُ إنْ كـانـتْ بــِـ ِه
ـب مـ ُ ْزمـ ِنُ
آفـــــاتُ عـمــران ٍ وعـَـيـ ْ ٌ

في المـغـرب ِ العـربي ظـلـَّت مـثـلـمـا
في مـشـرق ِ العـرب ِ الكـرامـة ُ تـَقـطـُنُ

الشـعـب المـُسـَلـِّـم أمـ َر ُه
ال يـسـلـ ُم
ُ
للمـجــرمـيـن وبـالـتــَـذ َلـُّـل يَــ ْركــنُ

روحُ المـسـيـح ِ تـثـو ُر في وجـدانـهـم
ومـُحـَـمـّـ ٌد في عــزمـهـم ُمـتـوحــدِنُ

ال يـَســلـ ُم اإلنـســانُ إنْ حَ ـلـَّت بـه
ُ
أمــراض تـاريــخ ٍ بـهـا يـَـتـَـعـَـفـَّــنُ

يـا أيـهـا األحـرا ُر فـيـكـ ْم وحـدكـم
قـَـ َد ُر الخـالص ِ بـفـعــلكـم مسـتـوطـ ِنُ

بـد ُء الســالمـَـة ِ أن نـعي ،وبوعـينـا
نـمـضي على درب ِ الهـُدى نـتـعـقـلـَنُ

وعي دافــ ٌِق
التـأسـيس
هـذا هـُــ َو
ُ
ٌ
مـُـتـَجـَـد ٌد مـُـتـَعـَـقــلـنٌ مـُـتـَعـَـقـــدنُ

ونـعـقـلنُ الجـيـ َل الجـديـ َد بـنـهـضـة ٍ
روحَ المـفـاهــيـ ِم البـديـعـة ِ تـحـضـنُ

نـهـج بـطـولة ٍ
التـأسـيس
هـذا هـُـ َو
ُ
ُ
بـالعـلم ِ يُــبـني ،بالفــضـيـلـة ِ يُـتـْـقـ ِنُ

األجـيـال ،تـ ُ ُ
ُ
درك خـيـرهـا
تـرقى بـهـا
ال خـيـر إال َّ في النـهـوض ِ يُـحـَصـَّـنُ

ُ
حــال تـفـــ ّوق ٍ
هـذا هـُـو الـبـنـيـانُ
مـهـما َتــفـَـ َّو َق ال يـك ّ
ِــف ُ ويـسـكـُـنُ

ال حــق إال َّ بـالجـهـــاد ِ نـَصـونـه
بـحـمـى البـطــولـ ِة والجـهـا ِد المأمـنُ

هـذا هـُـو البـنـيـانُ فـجـ ُر تـألـُــق ٍ
بـالنـور ِأدمـغـة َالخـليـقـة ِيَـشـــحـَنُ

ال عـــدل إال َّ بالصــالح ِ نـُقـيـمـه
إنَّ العــدالـة َ بالصــالح ِ ُتـشــرعـَـنُ

صـلـح البنـيــان إال َّ عـنـدمـا
ُ
ال يـ َ
بـجـهـادنــا ال بـالـتـخــاذل ِ نـُـؤمـِـنُ
*شاعر قومي مقيم في البرازيل.

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

الرئيس عون يسلم الفنان معين شريف الوسام بحضور أشقائه وعدد من أفراد عائلته في بعبدا
منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الفنان معين شريف
وسام األرز من رتبة ضابط وذلك تقديرا ً لمسيرته الوطنية والفنية
التي حمل فيها شريف اسم لبنان عاليا ً على مدى سنوات من العطاء
الى ك ّل دول العالم.
وقلد فخامته الوسام لشريف خالل استقباله له مع أفراد عائلته
في قصر بعبدا في لقاء غلبت عليه مشاعر الوفاء والمحبة ال سيما
خصه بها رئيس الجمهورية حيث قال« :لقد
من خالل الكلمات التي ّ
أنشدت لوطن األرز الكثير من األناشيد الوطنية التي عكست كرامة
وعنفوان ،تماما ً كما غنيت مختلف المواضيع».
بدوره شكر الفنان شريف رئيس الجمهورية على مبادرته الكريمة

(داالتي ونهرا)

التي اعتبرها تكريما ً يتجاوز شخصه ،الى ك ّل من حمل لبنان الوطن
النهائي لجميع أبنائه في قلبه ،من خالل األغنية الهادفة وجميع
األعمال الفنية األخرى على تنوعها.
وتم ّنى الفنان شريف للرئيس عون دوام الصحة والعافية والطاقة
المتجددة لحمل الهموم الوطنية التي يواجهها لبناننا الحبيب
وإيجاد الحلول المناسبة لها ،وشكره أيضا ً على رعايته مسيرة
الفن اللبناني المحترم والفنانين وحرصه دائما ً على تكريمهم،
مؤكدا ً ثباته على وعده بأن يكون أمينا ً لمحبة الناس له في لبنان
والخارج ،وحرصه الدائم على تقديم ك ّل ما من شأنه أن يرفع الفن
اللبناني األصيل الى أعلى المراتب.

رثى الفنان معين شريف الصحافية الفلسطينية
الشهيدة شيرين أبو عاقلة بأغنية بعنوان «رح تبقي
يا شيرين»،
وهي من كلمات الشاعر كمال قبيسي وألحان
زاهر ديب.
ووث���ق كليب األغ��ن��ي��ة لقطات للشهيدة أبو
عاقلة أثناء تأدية واجبها اإلعالمي في األراض��ي
الفلسطينية ،ومقاطع من جنازتها.
كلمات األغنية:
رح تبقي يا شيرين بقلوب الماليين
صرخة حق بوج الغدر وظلم المحتلين
الشهادة ما بتعني موتك وبدو يبقى عالي صوتك
وينادي فلسطين
يا بنت القدس العربية لفوكي بعلم وكوفية
يا صرخة حق وحرية عاشت فينا سنين
وباألوقات الصعبة المرة صوتك ما سكت وال مرة
خلقتي حرة وعشتي حرة وما حنيتي لجبين
قاومتي ونلتي الشهادة
وشرفتي يا حرة بالدي
يا ّ
ذل وعار األعادي لغدروكِ بجنين

العراقي مظفر النواب في الإمارات بعد �صراع مع المر�ض
وفاة ال�شاعر
ّ

نعي من الرئي�س العراقي برهم �صالح وبيان لوزارة الثقافة العراق ّية
العربي
وكلمات رثاء ل�شعراء ومثقفين ونا�شطين على امتداد العالم
ّ
توفي الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب أمس الجمعة عن 88
عاما ً في مستشفى في اإلمارات إثر صراع مع المرض ،مما أثار حزنا ً
عبر عنه كثيرون في العراق والبلدان العربية عبر شبكات التواصل
االجتماعي.
وف��ارق الشاعر الحياة في «مستشفى الشارقة التعليمي» في
اإلم��ارات» ،وفق ما أكد المدير العام لدائرة الشؤون الثقافية عارف
الساعدي لوكالة األنباء العراقية.
وقد اشتهر النواب الذي ولد في بغداد في األول من كانون الثاني
 ،1934وتخ ّرج من كلية اآلداب في جامعة بغداد ،بقصائده الثورية
والمثيرة للجدل ،بعدما أمضى أعواما ً في السجن والغربة.
ونعى الرئيس العراقي برهم صالح الشاعر النواب قائال« :يبقى
حيا في ذاكرة الشعب من زرع مواقفه السياسية والوجدانية بصدق،
حي في ذهن كل من ترنم بقصائده الخالدات».
هو ّ
كذلك نعاه وزي��ر الثقافة العراقي حسن ناظم وج��اء في بيان
أصدرته الوزارة« :إن الشاعر الكبير مظفر النواب توفي في مستشفى
الشارقة التعليمي في اإلمارات إثر مرض عضال».
وأضاف« :إن الشاعر الراحل من أهم األصوات الشعرية العراقية
حيث تميّز بغزارة إنتاجه مع إجادة واضحة ومقدرة فذة على تطويع
اللغة وامتالكه مخزونا ً جماليا ً ال ينضب ما م ّكنه من كتابة الشعر
بأشكاله كافة».
وأكد ناظم أن رحيل النواب يمثل خسارة كبيرة لألدب لما كان
يمثله كنموذج للشاعر الملتزم كما أن قصائده رفدت المشهد الشعري
بنتاج زاخر تميّز بالفرادة والعذوبة.
العراقي
ٍ
ولفت ناظم إلى أن ما تركه الشاعر النواب سيظل ماثالً في ذاكرة

المدير اإلداري
نبيل بونكد

األجيال ،مؤكدا ً عزم وزارة الثقافة على إعادة طباعة كتبه ودواوينه
لتشكل منهالً للقراء والمهتمين.
واعتبر أن «رحيله يمثل خسارة كبيرة لألدب العراقي لما كان
يمثله كنموذج للشاعر الملتزم كما أن قصائده رفدت المشهد الشعري
العراقي بنتاج زاخر تميز بالفرادة والعذوبة».
عام  ،1963اضطر الشاعر الذي كان شيوعياً ،إلى مغادرة العراق،
بسبب الظروف السياسية وهرب إلى إيران من طريق البصرة ،قبل
أن تسلمه السلطات اإليرانية إلى األمن السياسي العراقي حينها ،وفق
نبذة عن الشاعر نشرها موقع «أدب» المختص بالشعر العربي.
حكم على النواب حينها باإلعدام ،لكن خفف حكمه إلى السجن مدى
الحياة ،بحيث انتهى به المطاف بسجن في الحلة في وسط العراق.
وقد ف ّر حينها النواب من السجن ،لكنه اعتقل ثانية بعد ذلك بأعوام.
غادر بغداد الى بيروت ثم دمشق ،وتنقل بين العواصم العربية
واألوروبية ،قبل أن يُصاب بالمرض ويفارق الحياة في اإلمارات.
واستعاد عراقيون على مواقع التواصل االجتماعي مقاطع من
قصائد النواب التي كان لها «تأثير كبير في الشعر العربي والشعر
الشعبي العراقي» ،معربين عن حزنهم لفقده.
وكتب الصحافي العراقي سيف صالح الهيتي في تغريدة على
«تويتر»« :لقد مات غريبا ً منفيا ً ناقما ً كعادة كل مبدعي هذا البلد»،
فيما غ ّرد الصحافي العراقي عمر الجنابي كاتباً« :لماذا مات مظفر
النواب في اإلمارات؟ ( )...ألنكم منذ  19عاما ً تحكمون العراق» و»ألن
البلد ال يصلح للعيش تحت حكمكم وحكم ميليشياتكم وعمائمكم».
الحمداني نائب رئيس االتحاد العام لألدباء
وقال الشاعر نوفل
ّ
والكتاب العراقيين فرع كربالء« :في منتصف التسعينيات من القرن
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المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

المنصرم حصلت على نسخة من ديوان (للريل وحمد) للراحل المبدع
الكبير مظفر النواب وكانت عند صديقي الشاعر محسن الجوراني
وكانت حالها حال كل قصائده ممنوعة أخذتها لليلة واحدة مخاطرا ً
أن يكتشفها من يكتشفها ...وقمت بكتابتها بدفتر صغير ما زلت
أحتفظ به ،وكانت وقتها مغامرة حقيقية ولذة كبرى أن تتنقل في
عوالم النواب خلسة وتحفظ قصائد رقيقة وتنشدها خلسة خوفا ً
من الرقيب .منذ ذلك الحين ومظفر النواب وقصائده ال تفارقني
أبدا .شكرا ً للنواب الذي منحني الكثير شكرا ً للرقة التي تمازجت مع
الحقيقي والعاشق
قصائده بشكل رائع ..رحم الله النواب العراقي
ّ
الحقيقي.»...
ّ

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

رئيس التحرير
ناصر قنديل

