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dN� q�� Êu??� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz—
—UO��«ò Ÿ—U� ¨WÒO�Ë√ WKOJA� ¨b�F� dB� w� f�√
Ò
ÆUNOK� kH���«
v�≈ ådÒ ��« wM�u�«
¨Í—uNL��« dBI�« t�—œUG� Èb� ¨ w�UIO� sK�√Ë
W�eKLÔ �« dO� WO�UOM�« «—UA��ô« ¡u{ vK�ò t�√
Î «b� WIÒO{ «—UO��« Ê√ b�Ë ¨f�√ UN��d�√ w��«
X�d�Ô w��« —UJ�_« XK�u� ÆÎ«b� rN� X�u�« Ê√Ë
X�dA�Ë fOzd�« W�U�� —“Ë ¨ «—UA��ô« ‰ö�
w��« W�uJ��« WKOJA� t�LÒK�Ë ÕU�B�« «c� tzUIK�
r� rK�√Ë ÊuLKF�Ë Æ·ËdE�« Ác� w� W��UM� U�«—√
UN�—b� Ê√ fOzd�« W�U�� VKD� ¨rÒ N� X�u�« Ê√
ÆåUN� w�≈
Ò œuF�Ë
¨UNHOu� Ë√ WKOJA��« Ÿu� s� ‰«R� vK� Î «œ—Ë
Èb� …œu??�u??� X�U� WKOJA��« Ê≈ò w�UIO� ‰U??�
ÆåfOzd�« W�U��
t�√ w�UIO� W�—uNL��« f??O??z— m??K??�√ ¨Á—Ëb???�
ÆUNO� t�√— Íb�Ô�Ë WGOB�« Ác� ”—bO�
¨Í—uNL��« dBI�« v�≈ t�u�œ Èb� w�UIO� ÊU�Ë
‰U�Ë tKL�� ÊU� iO�√ nÒKGL� sOO�U�BK� ÕuÒ �
ÆåWKOJA��« ÍbO�ò
vK� ådÒ ��« wM�u�« —UO��«å?� w??�ËÒ √ oOKF� w�Ë
åd��u�ò d�� tK�UD� ÊU�� VzUM�« œdÒ � ¨WKOJA��«
q�bF� s� W�UM� w� w�UIO� fOzd�« WKOJA�ò Î U��U�
vK� —œU� dO� W�uJ�K� Á—uÒ B� Ê√ wMF� U� Í—«“Ë

áeƒµëd áLÉëdG ¢ùeC
q ÉH ¿ÉæÑd :øjódG »Ø°U
RÉ¨dGh §ØædG Éæ«£©oj ød »cô«eC’G QÉ¶àfGh

WO�uM��« lL� …bK� w� Î U�b��� s�b�« wH bO��«
UM�UJ�S� Ê√ b�= R� ÂuO�« s�� ¨ÎU�U� sOF�—√ Èb� vK�
bO�√ dB� u�� U�“ËU��M�Ë U�b���« Ác� t�«u� Ê√
ÆåoI��Ô

ÂËUIL�« qFH�« «c� oI= ��Ô Ê√Ë ¨o�dD�« «c� vK� XÔ���
U�du�Ë U�d� UL� UM�S� ¨tOK�Ë ¨t�d�� s� Íc�«
…bIÒ F�Ë W�F q�«d� w� U�b���«Ë r�UF�« UMN�«ËË

ÆåU�bK� vK� fJFM�
UH�U�� s� ÀÒb��� s� iF� „UM�ò ·U??{√Ë
Ác� sJ�Ë ¨W�O��« UN�«b�√ s� dEM�« iG� …b�b�
lzU�u�« s??� dO�J�« UNF� qL�� ·u??� «dÒOG��«
ÆåøÃdÒ H�L�« l�u� w� ÊuJ� qN� ¨…b�b��«
UM��d�� W�O�� W�ËUIL�« ¡U??M??�√ s��ò l??�U??�Ë
ËbF�U� Î «b??�b??�??�Ë U??M??z«b??�Q??� UM�d��Ë UM��dF�Ë
WK�U� WI� vK� ¨w�dO�_« tHK� s�Ë åwKOz«d�ù«ò
vK� U�bK�� Î ULN� Îö�I��� œÒb�� Ê√ ÊË—œU� UM�√ ¨W�U�Ë
Ê√ V�� sJ�Ë ¨ÂuO�« bK��« «c� tO�UF� U� q� s� r�d�«
s�� dJÒ H� Ê√Ë ¨W�œUFL�« w� s�d{U�Ë ¡U�u�√ ÊuJ�
ÆåUMF�u� b�√ UM� œÒb�Ô� Ê√ dE�M� Òô√Ë ¨bK��« q�I��L�
‚ÒbB�� ·u� «–UL� dE�M� Ê√ U�œ—√ «–≈ò t�] √ `{Ë√Ë
s� U�bMF� ¨ÊUM�� vK� w�dO�_«Ë ås�U�A�u�ò t�
W�œUB��« WM� ÊUM�� ÊuJ� s�Ë ¨“UG�«Ë jHM�« c�Q�
ôË ¨p�– tLN� ô w�dO�_« ]Ê√ ULO� ôË ¨q�I��L�« w�
nO� u� ÂuO�« tLÒ � qJ� ¨p�c� wM�F� ôË p�– b�d�
‚uÒ H� vK� k�U�� nO�Ë U�Ë—Ë_ jHM�«Ë “UG�« s�Ò R�
ÆåWIDML�« Ác� w� åwKOz«d�ù«ò
t�«u� ÊQ??� Âu??O??�« Êu??H??ÒK?J??�ò U??M??�√ vK� œÒb???�Ë
UMN�«ËË UM�ËU�Ë UMH�Ë Íc�« oDML�« fHM� U�b���«
Ê√Ë ¨ÎU�U� sOF�—√ q�� …dO�J�« l�—UAL�«Ë ‰ö��ô« t�
Ê√Ë UN�H� U�UG�« v�≈Ë t�H� o�dD�« vK� dO��

bO��« tK�« »e� w� ÍcOHM��« fK�L�« fOz— b�√
v�≈ W�U��« f�Q�
ÊUM�� Ê√ ¨s??�b??�« wH r�U�
Ò
Ác� qJÒ A��� qLF�ò UM�] √ v�≈ Î «dOA� ¨…b�b� W�uJ�
Í√ q�� dOJH��« ÊuJ� Ê√ V�� w�U��U�Ë W�uJ��«
U�ö��U� X�u�« lÒOC�Ô Òô√Ë ¨WOKL� «¡«d�S� ¡w�
¨tOK�Ë …dO��Ë …dO�� vI���Ë X�U� w��« «—UFA�«Ë
Í—«“Ë Ë√ w�uJ� ÌÊQA� U�bK�� wMF� u� s� q] � ÊS�
«—UO�� dJÒ HÔ� Ê√ V�� ¨ÍœUB��« Ë√ wAOF� Ë√
«¡«d�≈ v�≈ W�—U�L�« s� ÎöC� ¨WOIOI� «¡«d�≈Ë
vK� Îö�√ rNODF�Ô Ë ¨ÎöOK� ”UM�« `�d� WOF�«ËË WOKF�
Æå U��UFL�« q� Èu���
bO�K� wMO�Q� ‰UH��« ‰ö� s�b�« wH XH�Ë
»e�� ÂUF�« sO�_« ‰U�® s�b�« wH r�U� dHF�
¨WO�uM��« lL� …bK� w� ¨©tK�« dB� s�� bO��« tK�«
j�Ë_« ‚dA�« WIDM�Ë Î U�uL� ÂuO�« r�UF�« Ê√ò v�≈
UM�Ë ¨…dO��Ë …dO�� «dOG�� vK� WK�I�Ô Î UuB�
s� ¡w� ÒÍ√ q�� «uA�Ò H� ÊQ� ¨sOO�UM�K�« WHO�Ë sLÔ J�
Æå «dOG�L�« Ác� qÒ � w� r�bK� l�u�
¨dO�� w�UO� ‘UI� „UM� ÂuO�« ÊUM�� w�ò ‰U�Ë
Î «eÒO� c�Q� Ê√ V�� Íc�« ‘UIM�« «c� sL{ s� sJ�Ë
w�UO��« Èu��L�« vK� ÊUM�� q�I��� u� ¨ÎULN�
ôË ¨UN�«dO�Ë WIDML�« Èu��� vK�Ë ÍœUB��ô«Ë
r�UF�« w� …dO�� U�«dË Î «“U�Ë Î UDH� „UM� Ê√ ULO�

ø«∏eÉ©dG QƒeCG π«¡°ùàd :áeÓY
»°SÉeƒ∏ÑjódG ∂∏°ùdG »a

É«fRhô«ah ±ƒcGOhQ ≈≤àdG π«°SÉH

ÊËR??A??�« WM�� f??O??zd??� w??�ö??�ù« V�JL�« b???�√
w� ¨W�ö� ÍœU� —u��b�« VzUM�« sO�d�GL�«Ë WO�—U��«
UNO�UF� w��« …d�UE�« U�“_« v�≈ W�U{ùU�ò t�√ ¨ÊUO�
UNO�UF� sO�_« s� …bOF� W??�“√ „UM� ¨ÊuO�UM�K�«
œb� l� q«u��U�Ë w�U�uK��b�« pK��« w� ÊuK�UF�«
«Ëb�Ò √ Ã—U��« w� WO�U�uK��b�« U�F��« ¡U�ƒ— s�
jG{ X�� Î U�dN� ÊuAOF� rNKL� o�d�Ë rN�√ n�ú�
ÊËœu�u� r�Ë W�dNA�« rN��«Ë— b�b�� Âb� ‰UL��«
Ë√ p�– w� Î U�Ëœ «uM��√ b�Ë ÊUM�� «uK�LÒ OÔ � s�u�« Ã—U�
qJ� Q�K�Ë tM�ËË »d�GL�« sO� qu�« WIK� «uKJAO�
Æåp�– w� Î U�u� «ËdB�
Ò U�Ë Ã—U��« w� w�UM��
—u�√ qON�� sOOMFL�« s� ÂuO�« »uKDL�«ò Ê√ sK�√Ë
l� q«u��« oOI�� —«dL��ô pK��« «c� w� sOK�UF�«
s�� X�Ë w� ¨w�—U��« r�UF�«Ë w�UM�K�« »«d��ô«
—UN�ùË p�– tM�Ò R� Íc??�« r�b�« v�≈ W�U��« f�Q�
Ò
qÒ � w� w�Ëb�« lL��L�« ÂU�√ WOIOI��« ÊUM�� …—u
Æåw�Ëb�« pM��«Ë W�uJ��« U{ËUH�

VzUM�« ådÒ ��« wM�u�« —UO��«ò fOz— q�I��«
—bM�J�√ W�œU��ô« UO�Ë— dOH� qO�U� Ê«d��
w� —UO��« UNII� w��« W�O�M�U� ÁQMÒ � Íc�« ¨·u�«œË—
ÆqO�U� V�J� s� ÊUO� o�Ë ¨WO�UOM�« U�U���ô«
qOJA� »u??�Ë v??�≈ ‚dÒ D��« r??� UL� ò ·U??{√
U�öù« cOHM� vK� …—œU� ÊuJ� ¨ÎUF�d� W�uJ�
Èd�Ë Æ÷uNM�«Ë w�UF��« …dO�� ¡b�� W�—ËdC�«
rO�d� nKL� WD��dL�« «—uD��« d�¬ w� Y���«
sO�“UM�« …œu� WOL�√ w� p�c�Ë ¨W�d���« œËb��«
l{u�« Î UC�√ Y���« qL�Ë Ær�—U�œ v�≈ sO�—u��«
Æåt�«dO�Q�Ë UO�«d�Ë√ w�
WO�ö�ù« W�—uNL��« dOH� qO�U� q�I��«Ë
WO�«œË …—U�“ w� ¨UO�“ËdO� ‰ö� bL�� Ê«d�≈ w�
UN�ö� ÁQMÒ � ¨ÊUM�� w� t�UN� ¡UN��« »d� W��UML�
«—uD��« v�≈ ‚dD��« r� UL� Æ U�U���ô« W�O�M�
WO�dO�_« ≠ WO�«d�ù« U{ËUHL�« ·Ëd�Ë WOLOK�ù«
ÆW�Ëb�« w�

f�√ ·u�«œË— Îö�I��� qO�U�

2

ΩhÉ≤ªdG ∫GôæédG
q
...Ö∏°üdG
q »°SÉeƒ∏ÑjódGh
W{«u� w�u� ˝
…Òb?� v??�≈ Î ôu???ËË w�UM�ÒK�« gO�K� t�œUO� cM�
œu�� qO�≈ fOzdÒ �« v�—√ WÒO�UM�ÒK�« WÒ�—uNL��« W�Uz—
…Î dO�� Ì «“U��≈ ÊUM�K� XIIÒ � WÎ �Ò œUO� bÓ �«u� ÁbN� ‰ö�
…œUO��«
Ò w� t� Èb�IÔ� Î U�–uL� r�UFK� X�Òb�Ë WÎ OÒ ��—U�Ë
‚uI��U� p�L
Ò �Ò �«Ë t�L�e�Ë qÒ ��L�« W�ËUI�Ë WÒOM�u�«
∫b�«uI�« pK� s�Ë ¨UN� j�dH�Ò �« Âb�Ë
WÒO��cÒ �« …b�UI�« aO�d�Ë WÒO�UM�ÒK�« WN���« bO�u� ? 1
s� w�—U�
‰ö��ô« WN�«u� w�
ÌÊ«Ëb� ÒÍ√Ë wKOz«d�ù«
Ò
Ò
Ò
ÆW�ËUIL�«Ë VFA�«Ë
gO��« r�ö� ‰ö�
n�«uL�« l� WÒ�dJ�F�« W�ËUIL�« Í—U�� Â“ö� ? 2
Ò vK� bO�Q�Ò �«Ë WÒO�Ëb�« q�U�L�« w� WO�U�uK��Òb�«
o�
Æ‰ö��ô« W�ËUIL� ÊUM��
W�FB�«
Ò n�«uL�« w� œu�� qO�≈ fOzdÒ �« U�� ? 3
ÆUN� j�dH�Ò �« Âb�Ë WÒO�UM�ÒK�« ‚uI��U� tJ�L�Ë
Ò
…b��L�« U�ôuK�Ë ËÒ bFK� ‰“UM� ÒÍ√ r�bI� Âb� ? 4
œu�� fOzdÒ �« vK� …Î dO�� Î U�uG{ X�—U� w��« WÒO�dO�_«
Æ Ì «b�bN� ÒÍ_ lC�� r� Íc�«
Ò
VFA�«Ë
gO��« UO�C�� b�«uI�« pK� X��√
Ò
ËÒ bF�« gO� —U??�b??�«Ë 2000 ÂU??� d�d��� W�ËUIL�«Ë
‰ËÒ _« U�—UB��« …e�M� ¨dNI� ô t�Ò ≈ qO� Íc�« åwKOz«d�ù«ò
WÒOKL� ‰ö� s� d�d��Ò �« W�dF� qLJ���� »dF�«Ë ÊUM�K�
r� W�dF� ¨WÒK��L�« sOD�K� l� WÒ�d��« œËb��« rO�d�
Ò o�UM� rEF� d�d�� WOÒ KL� s� WOÒ L�√ qÒ �Q� sJ�
j�dA�«
œu�� fOzdÒ �« U�œU� w��« W�dFL�« pK� ¨qÒ ��L�« ÍœËb��«
œUIF�« qÒ � w� h��«
rOK� —u��Òb�« fOzdÒ �« W�uJ�Ë
Ò
Ò ¡UH{ù s�_« fK�L� WU�
WÒO�ËÒb�« WÒO�dA�«
WÌ �K�
Ò
Â«e��ô« …œUN� t�M�Ë ÂËeNL�« ËÒ bF�« gO� —U�b�« vK�
l�dA�Ë 425 r�dÒ �« qL�� Íc�« …b��L�« r�_« —«d� cOHM��
ÆWÒO�UM�ÒK�« w{«—_« s� —U��_« sO�öL� t��d�
…œUF��« vK� Á—«d??≈Ë —«dIK� œu�� fOzdÒ �« i�—
Ò v�b��« WÒO�UM�ÒK�« ‚uI��« q�U�
WÒO�—U��« …d�“Ë q�b�
‰UB�ôU� X�U� YO� ¨X�«d��Ë√ sO�œU� „«c�¬ WO�dO�_«
fOzdÒ �« l�b� W�ËU�� w� œu�� qO�≈ fOzdÒ �U� Î UOH�U�
ÂËUIL�« fOzdÒ �« W��U�� tH�u� s� l�«d�Ò �« v�≈ œu��
r�_« —«d� vK� WI�«uL�« rJOK� t� WÎ KzU� WÌ �Ò “«eH��« WÌ GK�
°©wKOz«d�ù« »U���ô«® WÒOKL� ÂUL�S� …b��L�«
WÒO�—U� …d�“Ë ÁœuÒ F�� r� Íc�«Ë o�UB�«
Ò œÒ dÒ �« w�QO�
¡«d??�√Ë „uK� UN� ŸUBM� w��«Ë r�UF�« w� W??�Ëœ d��√
ÍœUO��«
Ò fOzdÒ �« œÒ — ¡U� ¨U�U{— qOM� ÊuI�U��� ¡U�ƒ—Ë
u� p�K� ÒÊ≈ X�«d��Ë√ …bÒO� ∫œu�� qO�≈ ÂËUIL�« ‰«dM��«Ë
w� l�d� d�� ÊuOK� 18 W�U�� ÒÊ_ ÊUM�K� vLE� W�UO�
Ò wJK� X�O�
UNJK�L� WÒO�UM�� ÷—√ w� q� ¨wB�A�«
U�bM� Ær��ËU� ULN� UNM� bÌ �«Ë dÌ �A� ◊dÒ �√ s�Ë ÊuÒO�UM�ÒK�«
b�bN� WG� v�≈ WÒO�U�uK��Òb�« X�«d��Ë√ W�N� X�KI�«
fOzdÒ �« »U�—≈ W�ËU�� wIOI��« U�dO�√ t�Ë s� WH�U�
dOOG� w� VO�d�
ôË VO�d�
t�e�e� r� Íc�« VKB�«
Ò
Ï
Ï
¡öF��ô« WGK� œu�� fOzdÒ �« W��U�� XN�u��
tH�u�
Ò
…d??�“Ë V�U�� p??�Ò √ rKF� q??�ò t??� WÎ KzU� ¡«u??I??�??�ô«Ë
fOzd�« œÒ — ÊUJ� åøWÒO�dO�_« …b��L�« U�ôu�« WÒO�—U�
WÒ�—uNL��« fOz— sO��U�� p??�Ò √ sOLKF� q??�Ëò œu��
¨X�«d��Ë√ t�u� n�UN�« ‰UH�S� WL�UJL�« Î UONM� åøWÒO�UM�ÒK�«
œu�� fOzdÒ �« U�� W�O�� ÊUM�K� w�U��« —UB��ô« ÊU�Ë
…b��L�« U�ôu�« ·d�F�� œËb��« rO�d� w� tH�u� vK�
vK� —UB��ô« «cN� w�uONB�«
Ò ÊUOJ�« UNHK�Ë WÒO�dO�_«
Î U�d�F� œu�� fOzdÒ �« —«“ Íc�« d�ËË œ—«Ëœ≈ ÊU��
Ò
o��
n�uL�« rOOI� w� w�dO�_« QD��U� Î «dÒ I� tO{«—√ w� ÊUM��
ÊUM�K� l�d� d�� ÊuOK� 18 …œU�S� t�O�B� —dÒ � Íc�«
l�«d�� r� w��« …b��L�« U�ôu�« a�—U� w� WI�U� w�Ë
¨UNO� j�u��
Ë√ U�UMÒ ��� X�U� WOC� WÒ�√ s� WKL�√ bO�
Ò
r� Íc�« w�Ëb�«
s�_« fK�� a�—U� w� Î UC�√ WI�U� w�Ë
Ò
ÆŸUL�ùU� Ác��� —Ì «d� ÒÍ√ s� lÌ �«d� ÒÍ√ q���
Ò
Èu� d�P�Ë R�«u� s� r�dÒ �U�� 2006 “uL� Ê«Ëb� w� U�Ò √
ËÒ bF�« t� V�U� Íc�« —UMÒ �« ‚ö�≈ n�Ë «uC�— s�c�« —«–¬ 14
ÊUM�� vK� Ê«ËbF�« —«dL��« vK� «ËdÒ √ q� åwKOz«d�ù«ò
WÒO�—U��« …d�“u� rN�UL��« bF� W�ËUIL�« vK� ¡UCIK�
l�Ë ¨WÒO�dO�_« …—UH��«
Ò w� f�«— «eO�«b�u� WÒO�dO�_«
W�ËU�� vK� …—uOM��« œ«R� UNMO� W�uJ��« fOz— Â«b�≈
w� U??�Ë— dL�R� s� UNKL� w��« WF���«
Ò œuM��« —«d??�≈
Ì UNO�u��Ë ÊUM�� vK� Ê«ËbF�« …Ë—– w� 2006Ø7Ø25
Î U�d� Êu{u�� —«–¬ 14 Èu�Ë …—uOM��« ÊU� ¨WÌ OÒ �dO�√
¨w�uONB�«
Ò ËÒ bF�« »d� s� WÎ �«d� qÒ I� ô W�ËUIL�« vK�
t�Ë w� t��O�Ë t�uD� Î «d�U� œu�� fOzdÒ �« n�Ë UNMO�
X�d� w��« W�ËUIL�« n�u� Î UL�«œ ÊUM�� vK� s�d�P�L�«
Íc�« œu�� fOzdÒ �U� Æ «d�«RL�« qÒ � s� r�dÒ �U� …Î dB�M�
Î U�ËUI�Ë Î UOÒ zUM���« Î «bzU� ÊU� U�—“¬Ë W�ËUIL�« dN{ vL�
…œUO��«
Ò ÒÊ√Ë ¨ŸeM�� q� V Ó�u� ô W�«dJ�« ÒÊ√ „—b� Î UOÒ IOI�
ÆÊUM�� …uÒ � UN{dH� q� wL�√ —Ì «dI� vDF� ô
Íc�« œu�� qOL� qO�≈ œULF�« ÂËUIL�« fOzdÒ �« u� p�–
V�� UL� ÊUM�� bH��� r�Ë ÊUM�� w� —dÒ J�� s� …Î d�U� ÊU�
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الم�ؤتمر القومي – الإ�سالمي �أنهى �أعماله :محور المقاومة
ً
و�صوال �إلى التحرير الكامل للأرا�ضي المحتلة
قادر على �إ�سقاط الحلف المعادي
انهى المؤتمر القومي – اإلسالمي أعمال دورته
الحادية عشرة في بيروت ،السبت واألحد ،بمشاركة
أكثر من  200شخصية عربية وإسالمية ،وعدد من
الضيوف األجانب ،ببيان ختامي ،أكد فيه «أن األ ّمة
قادرة على النهوض والصمود والمواجهة وتحقيق
االنتصارات ،رغم تو ّرط أنظمة عربية وإسالمية
في المشروع األميركي الصهيوني ،وذلك من خالل
تبني مشروع المقاومة بكل أشكالها خصوصا ً
المقاومة المسلّحة التي أثبتت قدرتها على الخالص
من الهيمنة واالحتالل».
واع��ت��ب��ر أن «ت��ح��ري��ر ل��ب��ن��ان م��ن ال��ع��دوان
الصهيوني الذي ُشنّ عليه في  5حزيران ،1982
واستمر ألكثر من  3أشهر ،وقوة المقاومة وصمود
الشعب الفلسطيني ومقاومته ونضاله وجهاده
وتضحياته وتمسكه بأرضه ومقدساته وهويته
الفلسطينية على مدار  74عاماً ،هو دليل على أن
الشعوب العربية واإلسالمية ،ومهما طال الزمان،
ستنهض إلنجاز التحرير الكامل من براثن العدوان
الصهيوني  -األميركي المسلط عليها وتحقيق
حريتها وسيادتها واستقاللها».
ورأى أن «األح�����زاب العربية واإلس�لام��ي��ة
المخلصة ،ومهما كان بينها من تباينات وخالفات
ما زالت مجتمعة على القضية المركزية األساسية
فلسطين .وق��د ثبّت فشل األع���داء في ثنيها عن
مسارها ،رغ��م كل الفتن وال��م��ؤام��رات المذهبية
والعرقية واإلثنية ،حيث ما زال الحرص على
استمرار الحوار الب ّناء وتوحيد األولويات والمواقف
التي من شأنها أن تؤدي حتما ً إلى ردم كل الفجوات
ونبذ الخالفات التي تتس ّرب منها كل المؤامرات،
و ُتعيق تقدم األ ّمة ورقيها ،لتأخذ دورها الطبيعي
والطليعي في مشروع النهضة والتقدم والتح ّرر».
واشار إلى أن أعداء األ ّمة يحاولون «تحريف
ال��ش��رائ��ع ب��ط��رح مفاهيم دينية مزيفة إلم��رار
مشاريعهم التي وجدوا صدا ً عقائديا ً إيمانيا ً عربيا ً
إسالميا ً ح��ال دون تحقيق آمالهم في السيطرة
على أ ّمتنا واحتالل أراضيها» ،الفتا ً إلى أنه «بعد
فشل الواليات المتحدة األميركية في إمرار «صفقة
القرن» نظرا ً إلى صمود جماهير األ ّمة ومقاومتها
في فلسطين ونهضة أبناء األ ّمة في التصدّي لها
ومواجهتها ،تعمل اإلدارة األميركية على إنشاء
حلف «ناتو جديد» شرق أوسطي بقيادة العدو
الصهيوني وعضوية األنظمة العربية المتخاذلة
مهمته ،تحريف الصراع من صراع ض ّد عدو األ ّمة إلى
صراع داخلي بين مكوناتها العربية واإلسالمية،
وضرب «رأس األخطبوط» وإنهاء مشروع المقاومة
والممانعةفيالمنطقةوتحقيقالسيادةالصهيونية
عليها لتتف ّرغ الواليات المتحدة لحربها المرتقبة مع
كل من روسيا والصين في ظ ّل المتغيرات الدولية
الناجمة عن الحرب في أوكرانيا».
وأكد «أن اعتماد الواليات المتحدة على الكيان

المنصة الرئيسية في جلسة افتتاح المؤتمر
الصهيوني كقوة أساسية ُتحقق له أهدافه في
المنطقة للسيطرة عليها بقيادة هذا الحلف المشؤوم
لهو وهم ،فالكيان الصهيوني الذي يُعاني أزماته
الداخلية بين مكوناته ،والذي تعتريه إرهاصات
فكرة زوال��ه ،والعاجز أم��ام تعاظم قوة المقاومة
وجماهيرها في فلسطين ،وتقدُّم دول وقوى محور
المقاومة التي تشكل عليها خطرا ً وجودياً ،فكيف
له أن يقود حلفا ً يُمكن أن يُحقق عبره ما ترنو إليه
الواليات المتحدة األمريكية ،ففاقد القدرة على
حماية ذاته ال يستطيع حتما ً أن يحمي غيره».
أضاف «فمن هذا المنطلق إن هذا الحلف المعادي
سيولد ميتا ً وقوة محور المقاومة وجماهير أمتنا
ق��ادرة على إسقاطه وهزيمته وص��وال ً إل��ى دحر
المشروع الصهيوني والتحرير الكامل لكل أراضينا
المحتلة وخصوصا ً القدس وفلسطين من البحر إلى
النهر».
وشدّد على «ضرورة تفعيل الحوار بين جميع
مكونات األ ّم���ة خصوصا ً بين ال��ق��وى القومية
واإلسالمية ،وتعزيز المشترك والعمل على تجاوز
الخالفات والتباينات بينهما ،لتحقيق رؤية موحدة
تجاه قضايا األ ّمة األساسية وفي مقدمها تحرير
فلسطينومقدساتها».
ودان «ك��ل أن���واع الفتن واالق��ت��ت��ال العرقي
والمذهبي بين أبناء األ ّمة ،وكل محاوالت التجزئة
والتفتيت» ،مؤكدا ً «ح � ّل النزاعات والصراعات
بالحوار والبحث عن الحلول المالئمة التي تحول
دون هدر مقدّرات األ ّمة وقواها».
ودعا المؤتمر كل أعضائه من التيارين القومي
واإلسالمي «إلى بذل المزيد من الجهود للتقريب
بين تيارات األ ّمة المركزية ،وجمع كلمتها والعمل
على تذليل الصعاب بينهما ،انطالقا ً من كون
ال��وح��دة السبيل األن��ج��ع لتحقيق أه���داف األ ّم��ة
«رص صفوف قوى
وتقدّمها و ُرقيّها» .كما دعا إلى
ّ
المقاومة والممانعة بكل أشكالها المدنية والمسلحة

في مواجهة العدو الصهيوني األميركي وتدخله في
عالمنا العربي واإلسالمي».
المتجسد بحلف القدس
وأشاد «بمحور المقاومة
ّ
واالنتصارات التي حققها في فلسطين ولبنان،
وهزيمة المخطط األميركي ال��رام��ي إل��ى إحكام
السيطرة على عالمنا العربي واإلسالمي ،وبما شكله
هذا المحور من قوة استراتيجية أصبح لها تأثيرها
في موازين القوى اإلقليمية وال��دول��ي��ة» ،مؤكدا ً
«مركزية القضية الفلسطينية وأولويتها بالنسبة
إل��ى مختلف القضايا األخ���رى ،ووج��وب توحيد
جهود األ ّم��ة كلها من أجل حماية فلسطين أرضا ً
وشعبا ً ومقدسات ،ولتحصين القضية الفلسطينية
وحمايتها ،والتصدّي ألي تفريط بحقوق الشعب
الفلسطيني المادية والمعنوية في أرضه ووطنه
ومقدساتهوممتلكاته».
ودان «كل أشكال االعتراف والتطبيع العربية
مع العدو الصهيوني ،باعتبار ذلك خيانة لألّمة
وموروثاتها الوطنية والعقائدية» ،كما دان ورفض
«كل محاوالت العدو الصهيو أميركي لتشكيل حلف
شرق أوسطي جديد الستهداف المقاومة العربية
والعمل على التصدّي لها والنضال إلسقاط كل
اتفاقيات االعتراف بالعدو والتطبيع معه واإلذعان
إلمالءاته».
وأك��د «ض���رورة التأصيل الوطني والديني
لمبدأ المقاطعة ،واعتباره ثابتا ً أصيالً من ثوابت
ال��م��ق��اوم��ة ،وتجريم أش��ك��ال التطبيع ك��اف��ة من
التواصل واللقاءات المباشرة وغير المباشرة مع
العدو الصهيوني» ،داعيا ً
«السلطة الفلسطينية إلى إلغاء «اتفاق أوسلو»
وكل مخرجاته ،وإنهاء مختلف أشكال التنسيق
األمني مع العدو الصهيوني ،باعتبار أن التنسيق
م��ع��ه خ��ي��ان��ة ل�لأ ّم��ة وت��ف��ري��ط ب��ح��ق��وق أبنائها
وشهدائها».
وأكد «وجوب رأب الصدع الفلسطيني ،وجمع

كلمة الفلسطينيين في الداخل والخارج ،وإنهاء
حالة االنقسام البغيض» ،معتبرا ً «أن الوحدة
الميدانية الفلسطينية التي تجلّت في الفترة األخيرة
في الميدان إ ّب��ان معركة سيف القدس المسجد
األقصى ،هي أساس النصر وسبيل التحرير ومن
دونها سيستفرد العدو بنا ولن نتمكن من تحقيق
أهدافنا».
ووج���ه المؤتمر «تحية المقاومة والصمود
ّ
إل��ى أس��رى المقاومة الفلسطينية والعربية في
سجون العدو الصهيوني» ،مشيدا ً «بصمودهم
وجه
وثباتهم في مواجهة الجالد الصهيوني» .كما ّ
«التحية الخاصة إلى جميع األسرى والمعتقلين
الفلسطينيين المضربين عن الطعام» ،معتبرا ً
«أن معركتهم التي يخوضونها ض� ّد العدو هي
معركة األ ّمة كلها ،التي تقف إلى جانبهم وتؤيدهم
فيها» .ودعا إلى «المساهمة في كل الجهود إلطالق
سراحهم وإلنهاء جريمة االعتقال اإلداري».
ودان المؤتمر «مختلف أشكال العدوان الصهيو
 أميركي على سورية ،معتبرا ً «أن االعتداء علىاألراضي السورية ،هو اعتداء على األ ّمة» ومؤكدا ً
«ض��رورة تضافر كل القوى العربية واإلسالمية
والصديقة من أجل ردع هذه االعتداءات».
كما أكد وحدة األراضي السورية ،معتبرا ً «أن
أي اج��ت��زاء لها إنما هو اع��ت��داء على األ ّم��ة كلها،
ويجب العمل على تحرير كامل األراضي السورية،
واستعادة السيادة الوطنية عليها».
وأشاد بالمواقف القومية العراقية المناهضة
للتطبيع ،داعيا ً «البرلمانات العربية كافة إلى أن
تحذو حذو البرلمان العراقي في تجريم التطبيع
وتحريم االعتراف بالعدو الصهيوني ،والذي تم
التصويت عليه باإلجماع» .ودعا إلى نبذ الخالفات
العرقية والمذهبية كافة والحفاظ على وحدة
األراضي العراقية».
كما أش��اد بـ»المواقف الكويتية ،البرلمانية
والشعبية ،المناهضة للعدو الصهيوني ،والرافضة
لمختلف أشكال التطبيع معه» ،مث ّمنا ًموقف الكويت
الرافض للمشاركة في حلف الناتو.
وأك��د المؤتمر «مظلومية الشعب اليمني»،
مدينا ً «الحرب المعلنة ضده والحصار المفروض
عليه»ودعا إلى «وجوب وقف كل أشكال العدوان
عليه وضرورة رفع الحصارات المتعددة عليه».
كما دعا اليمينين «إل��ى استمرار مساعي الحوار
الوطني ،بعيدا ًعن الوصاية والتدخالت الخارجية،
للحفاظ على وحدة األراضي اليمنية وحرية اليمن
وسيادته» .ودع��ا «كل ال��دول العربية المتورطة
في الحرب الظالمة على اليمن ،إلى سحب قواتها
وتمكين الشعب اليمني من تقرير مصيره وح ّل
أزمته بنفسه».
وتط ّرق المؤتمر إلى قضايا دول عربية وإسالمية
مصدرا ً توصيات بشأنها.

«المنتدى االقت�صادي» :لحماية التدقيق الجنائي
وا�ستعادة الأموال المنهوبة والمه ّربة
أكد المنتدى االقتصادي االجتماعي «استمرار المنظومة الحاكمة في
االمتناع عن اتخاذ أي إجراء إصالحي يحتاجه اقتصادنا الوطني على
المدى المنظور أو اتخاذ أي إجراء عالجي مباشر للمؤسسات الرسمية
التي تنهار الواحدة تلو األخ��رى ،ع�لاو ًة على استمرار مصرف لبنان
باعتماد أسعار صرف متعدّدة لليرة اللبنانية مقابل الدوالر ،ما يُلحق
بالمواطن كما باالقتصاد الوطني أفدح األضرار».
ورأى في بيان بعد اجتماعه ،أنه «إزاء اهتراء النظام العام واالرتفاع
الهائل في معدالت التضخم .وإزاء تداعي القوة الشرائية لليرة اللبنانية
واستمرار حاكم مصرف لبنان بالتالعب بسعر الصرف .وإزاء عجز
المواطن عن شراء الدواء والغذاء والمحروقات ودفع رسوم المدارس
والجامعات .وإزاء تنامي رقعة الفقر بين اللبنانيين وتوجههم إلى
االستدانة المفرطة أو الهجرة .وإزاء ّ
تعطل مصالح الدولة وانكشاف
مؤسساتها خصوصا ً ص��ن��دوق الضمان االجتماعي ومؤسسة
كهرباء لبنان ومصالح المياه والصرف الصحي .وإزاء عجز السلطة
الحاكمة عن التواصل الحقيقي مع رابطة موظفي القطاع العام لتأمين
مطالبهم المحقة مع ما يرافق ذلك من احتقان شديد لدى قطاعات
الدولة األخرى وال سيّما العسكرية واألمنية منها بسبب تآكل األجور
ّ
وتبخر المساعدات االجتماعية ،ليس أمام الدولة اليوم لمواجهة هذه
االستحقاقات والتحديات على الصعيدين العام والقطاعي سوى واحد
من إثنين :إ ّما طبع العملة وإ ّما استرداد األموال المنهوبة لتلبية الح ّد
األدنى من الحاجات الغذائية والصحية والمعيشية لهؤالء الموظفين
والمواطنين» .
أض��اف «ول ّما كان إص��دار العملة يزيد من الكتلة النقدية ويرفع

األسعار ويُلهب األزمة القائمة فليس من خيار سوى استعادة األموال
المنهوبة والمنقولة بصورة غير شرعية لس ّد الفراغ القاتل الذي تسببت
به أيضا ً المنظومة الحاكمة الرافضة لإلصالحات التي يطالب بها
الشعب اللبناني أوال ً وبعض الجهات الخارجية كمقدمة التخاذ خطوات
جريئة لفك الحصار عن لبنان واقتصاده».
وشدّد على أنه «في هذه اللحظة فإن تحرك القضاء في هذا االتجاه
الذي يضمن استعادة األموال المنهوبة والمه ّربة ومالحقة المخالفين
والفاسدين واللصوص الذين يمألون الساحات والردهات أمر ال بد منه
الستعادة شيء من التوازن الذي من دونه تستمر الكارثة في لبنان
وتتفاقم إلى حدود ال أحد يعرف حجمها أو مداها».
واعتبر أن «القول باستقاللية القضاء يستدعي من القائلين به ،من
ّ
رأس الهرم إلى أخر موقع فيه،
الكف النهائي عن التدخل في شؤون
القضاء خصوصا ً على مستوى التشكيالت القضائية التي غالبا ً ما يتم
توسلها من قبل السلطات السياسية لتطويع الجسم القضائي ،تطويقه،
وفرض الشروط عليه بما يتنافى مع الدستور وحق القضاة والبالد
بسلطة قضائية مستقلة تكون مرجع ذاتها في كل ما يتعلق بشؤونها
سواء كانت تنظيمية أو مالية أو إدارية».
وطالب المنتدى مع كل الهيئات النقابية والوطنية بـ»اإلفراج عن
التشكيالت القضائية والتوقيع عليها كما هي ،بحيث تعود لمجلس
القضاء األعلى مسؤولية إعدادها والسير بها ووضعها في مجراها»،
مشيرا ً إلى أن «ذلك يطرح بدوره على مجلس القضاء األعلى مسؤولية
المبادرة في كل االتجاهات لصون استقاللية القضاء وتفعيله وإحياء
المؤسسات
وأخصها المجلس العدلي واستئناف العمل فيها الستكمال
ّ

مسيرة العدالة والقانون».
ورأى أنه «بعد امتناع حاكم مصرف لبنان والمنظومة الحاكمة
لمدة سنتين عن إجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف وسواء
في المؤسسات والمجالس والوزارات تمكنت شركة الفاريز – مارسال
والتي يُطلب منها اإلفصاح عما توصلت إليه من نتائج حتى تاريخه،
والغوص فيه بناء على العقد الموقع مع الحكومة اللبنانية للكشف عن
مواطن الخلل والفساد ومعرفة مصير أموال المودعين واألموال المنهوبة
والتدقيق في المخالفات وكيفية تراكم الخسائر في الميزانيات وتحويل
هذه الخسائر إلى «أصول» بقرار من الحاكم ،إضاف ًة الى التدقيق في
الهندسات المالية التي حظيت بموجبها بنوك لبنانية بما يزيد عن
 6مليارات دوالر عن غير وجه حق بذلك اطالقاً ،فضالً عن التدقيق في
بنية الفوائد المرتفعة التي اعتمدت واستفاد منها كثيرون من أصحاب
الرساميل «.
وإذ لفت إلى «أن الرأي العام يُع ّول على أهمية التدقيق الجنائي في
كشف المستور والتهيئة النطالقة جديدة مبنية على الحقائق تفتح
الطريق امام بداية حلول ممكنة يُمكن اعتمادها لمعالجة األزمة الخانقة
التي تستب ّد بالمواطن و ُتهدّد سالمة المجتمع وبنية الدولة» ،نبّه إلى أن
«هذا الرأي العام يُح ّذر المعنيين من التهاون أو اإلهمال في مواكبة هذه
العملية التدقيقية البالغة األهمية بهدف تعطيلها أو تخريبها بغية دفن
الحقائق وإطالق العنان النهيار الوضع العام انهيارا ً تاما ً «.
وأش���ار إل��ى أن «األح���زاب والنقابات والهيئات مدعوة للتحرك
والمساهمة في فرض عملية اإلص�لاح االقتصادي وحماية التدقيق
الجنائي من كل المتربّصين به والمتض ّررين المحتملين منه».

حراك �سيا�سي فل�سطيني ملحوظ في بيروت:
�ضرورات الق�ضية �أم مناف�سات بين الف�صائل؟
} عبد معروف
كثفت القيادات المركزية الفلسطينية من تحركاتها السياسية
في لبنان ،بصورة الفتة ،وتوزع حراك القيادات خالل الساعات
واأليام الماضية ،بين زيارات رسمية وحزبية واجتماعات فصائلية
ومهرجانات شعبية ،ما أثار موجة من التساؤالت في األوساط
اللبنانية والفلسطينية المتابعة ،عن أسباب وأهداف وخلفيات
هذا الحراك الفلسطيني المشتت /المكثف ،الذي أبرز حجم انقسام
الفصائل وعدم قدرتها على وحدة وفودها وموقفها أمام القيادات
الرسمية والحزبية اللبنانية.
وتؤكد مصادر متابعة ،أنّ رئيس الجمهورية اللبنانية التقى
خالل أيام قليلة وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الدكتور
أحمد أب��و هولي ،ال��ذي استعرض مع ال��رؤس��اء والمسؤولين
اللبنانيين تطورات القضية الفلسطينية وأوض���اع الالجئين
الفلسطينيين في لبنان ،وبعد ذلك وخالل أيام قليلة زار عضو
اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي رئيس الجمهورية
اللبنانية والتقى القيادات اللبنانية عارضا ً تطورات القضية
الفلسطينية والعالقات الثنائية.
كما زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رئيس الجمهورية اللبنانية والتقى خالل الساعات الماضية رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي
وكان التقى قيادات سياسية وحزبية لبنانية.
الوفود القيادية الفلسطينية تلتقي الرؤساء والقادة اللبنانيين
يستعرضون (تطورات القضية واألوضاع في المنطقة).
وفي بيروت أيضا ً األمين لحركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالة،
وماهر الطاهر األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ،ونائب األمين العام للجبهة جميل مزهر ،وأبو نضال
األشقر األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ،والدكتور طالل
ناجي األمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة ،وخالد عبد
المجيد أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني.
وقد اجتمعت هذه القيادات ،بشكل ثنائي وجماعي وبحثت
تطورات القضية الفلسطينية.
وك��ان من أب��رز اللقاءات ،االجتماع ال��ذي ض ّم رئيس المكتب
السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية وزياد النخالة األمين
العام لحركة الجهاد اإلسالمي ،وبحث الطرفان خالله التطورات
الميدانية والسياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما يجرى
في القدس والمسجد األقصى ،ومحاوالت تقسيمه زمانا ً ومكانا ً
والتهديدات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

واستعرض خ�لال االجتماع المتغيّرات السياسية وجهود
االحتالل للتوغل في المنطقة عبر بوابة التطبيع وانعكاساتها
السلبية على القضية الفلسطينية وشعوب المنطقة.
وج��رى التأكيد خ�لال اللقاء على المقاومة الشاملة خيارا ً
استراتيجيا ً للتعامل مع االحتالل اإلسرائيلي».
وبحث الطرفات أوضاع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج
ومخيمات اللجوء ،وسبل توفير الحياة الكريمة له أينما كان ،كما
بحث اللقاء الجهود المبذولة إلع��ادة ترتيب البيت الفلسطيني
وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة مواجهة االحتالل وتحقيق
أهداف وتطلعات شعبنا الفلسطيني.
كما بحث وفد من حركة «حماس» برئاسة إسماعيل هنية ،مع
وفد من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب
األمين العام جميل مزهر ،التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية
على الصعيد الميداني والسياسي .واستعرض اللقاء الذي نظم في
العاصمة اللبنانية بيروت ،ما يجرى في مدينة القدس المحتلة
من تسارع في عملية التهويد ومحاوالت االستيالء على المقدسات
اإلسالمية والمسيحية ،وكذلك محاولة فرض التقسيم الزماني
والمكاني للمسجد األقصى ،والتصعيد الميداني ض ّد قطاع غزة،
وتصاعد االستيطان في الضفة ،وسبل التعامل مع هذه الوقائع
وخاصة عبر المقاومة الشاملة.
وناقش اللقاء محاوالت االحتالل اختراق المنطقة عبر بوابة
التطبيع ومحاولة صياغة تحالفات إقليمية ضارة تعزز مساعي
الكيان الصهيوني نحو الهيمنة ،فضالً عما يقوم به االحتالل من
سرقة ثروات األمة بما يتطلب تثبيت القضية الفلسطينية باعتبارها
القضية المركزية لألمة ،وبذل الجهد المكثف لقطع الطريق أمام
توغل االحتالل على حساب القضية وشعوب المنطقة.
ودار نقاش حول سبل ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز مشروع
المقاومة ،وتطوير العمل المشترك لمواجهة مخططات االحتالل في
مختلف االتجاهات نحو تحقيق األهداف العليا وثوابت الشعب
الفلسطيني.
كما التقى نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
القائد جميل مزهر ،في بيروت ،األمين العام للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين – القيادة العامة الدكتور طالل ناجي ونائبه خالد
جبريل «أبو العمرين» وعضو المكتب السياسي مسؤول االعالم
أنور رجا في لقاء تشاوري ناقش مجمل التطورات الراهنة.
وتناول االجتماع عدد من القضايا الراهنة ،أه ّمها ُسبل تعزيز
العالقات الثنائية والنضال المشترك بما يحفظ للشعب الفلسطيني
مؤسساته الوطنية ،ويستعيد وحدتها على أسس وطنية مقاومة

لالحتالل الصهيوني ،وعلى أسس ديمقراطية ُتحقق الشراكة
الوطنية والتعددية الديمقراطية وعدالة التمثيل.
واتفق الطرفان على استمرار الحوار وتعزيز العالقات الثنائية،
مؤكدين بأنّ سياسات ورؤى الجبهتين تنبعان من رؤى وطنية
جامعة وموحدة تتجاوز البنى التنظيمية ،وتؤكد على الصيغ
الجامعة ،والقائمة على أساس العمل الميداني المشترك.
وأكد الطرفان على رفضهما أية اصطفافات في إدارة الشأن
الداخلي الفلسطيني تعمل على الح ّد من قدرة الفلسطينيين على
تجميع طاقاتهمُ ،مشدّدين على أنّ هذا هو جوهر نظرة الجبهتين
للدور الوطني وللعالقات الوطنية ،خصوصا ً وأنّ أيّ اصطفافات
ستضر بالعالقات الوطنية التكاملية ،وستعزز حالة االنقسام
و ُت ّسعر من أدواته.
وأجمع الطرفان على ض��رورة استثمار ك � ّل الوسائل التي
تساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة اإلرهاب
االستيطاني الصهيوني ،وخاصة أهالي مدينة القدس الذين
يواصلون معركة الدفاع عن المقدسات والهوية والوجود ،وأهمية
تمليك الفلسطينيين كل األدوات النضالية الهادفة للتصدي
لالحتالل ،مع تجنيبهم أي صراعات أو تناقضات داخلية ،مؤكدين
أن هذه األدوات يجب ان تجمع وال تفرق ،وأن أي أداة كفاحية يجب
جنب الشعب الصراع على السلطة أو القيادة.
أن ُت ّ
وفي ختام اللقاء ،أكد المجتمعون بأنّ الشرعية الوحيدة ألي
مؤسسة وطنية ال ب ّد أن تستند لحق الفلسطيني بانتخاب ممثليه
بعدالة وشمولية ،مؤكدين أنّ الحق الديمقراطي ال يتجزأ ،واألصل
في المسألة هو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس
وطنية مقاومة ،وأن يكون جوهرها مجلس وطني منتخب توحيدي
يحررها من نهج التفرد والهيمنة واالستخدام.
(محمود النمر) الجئ فلسطيني من مخيم شاتيال ،أعرب عن
أمله أن يكون الحراك السياسي الفلسطيني في لبنان ،مقدمة
للحشد ووح���دة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات
والمخاطر التي تتع ّرض لها القضية الفلسطينية ،وأن يكون هذا
الحراك مقدمة لرفع الظلم والقهر والحرمان الذي تتع ّرض له
جموع الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،ورفع البؤس والمأساة
من خالل التفاهم الداخلي الفلسطيني وممارسة الضغط على
«األونروا» ،واالتفاق مع الدولة اللبنانية من أجل منح الالجئين
الفلسطينيين حقوقهم المدنية واإلنسانية ،وق��ال الالجئ
الفلسطيني مستدركاً ،وإال فإنّ ك ّل هذا الحراك السياسي لن يكون
له ثمرة ،سيكون كطاحونة هواء ،ضجيج بدون حنطة تطعم
الفقراء البائسين داخل المخيمات.
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هل تبد�أ الحرب العالمية الثالثة...
ومن يحا�سب الل�صو�ص على �سرقاتهم؟

} حسين بن عبدالخالق اللواتي*

ما يراه أغلب الناس ظاهرا ً هو أنّ هذا «الرجل الشرير» ،والذي يُس ّمى فالديمير سارومان
بوتين ،يغزو بجيشه المتوحش ،دولة أوكرانيا الصغيرة والبريئة ،يغزوها فجأة ،ومن دون
أيّ سبب!
إنها نظرة ساذجة ،وسردية أحاديها تر ّوجها وسائل اإلعالم المهيمنة.
طنجرة البخار الهائلة:
الغرب ونقصد به نظام واشنطن ،وأوروب��ا الغربية ،ودولتين أخريين ،يواصل هيمنته
االستعمارية ،بالتالي ضغوطاته السياسية ،بهدف نهبه المالي المستم ّر ،لك ّل دول العالم.
هذه النهب ليس فقط على الدول التي تقع خارج أوروبا ،بل يشمل أوروبا ،وعلى رأسها
ألمانيا ،أقوى دولة أوروبية ،واقعة تحت االحتالل األميركي منذ  70سنة ،منذ أن استسلمت من
دون قيد أو شرط ،في الحرب العالمية الثانية ،مثل اليابان ،استسلمت وال تزال محتلة.
الدول التي تعاني من الضغوطات الغربية القصوى ،هي التي تحاول أن تخرج من هيمنة
واحتالل واشنطن ،وهي قرابة ( 9تسعة) دولة فقط.
إنها الصين ،وروسيا ،وإيران ،وكوبا ،ونيكاراغوا ،وفنزويال ،وسورية ،وكوريا الشمالية،
وليبيا سابقاً.
لماذا هذه الدول واقعة تحت الضغوطات القصوى ،ما هو العامل المشترك األكبر بينها.
بينها اختالفات كبيرة ،فمنها دول ديمقراطية ومحافظة وشيوعية أو اشتراكية ومسيحية
ومسلمة وبوذية.
بالرغم من االختالفات الجوهرية ،إال أنها متحالفة مع بعضها.
كيف يمكن لدولة محافظة دينيا ً أو مسلمة مثل روسيا وإيران ،أن تتحالف مع دول ملحدة مثل
الصين وكوبا وفنزويال؟
العامل المشترك بينها هو أنها تريد التحرر من نهب االحتالل الغربي ،وتكون حرة ذات
سيادة ،وتدير أمورها لوحدها ،بحسب مصالح شعوبها.
وهذا جريمة كبرى ال يمكن التسامح بها ،في نظر الناهبين ،بالتالي يجب معاقبتها بك ّل الطرق
العنيفة ،أقلها تشويه سمعتها ،فرض المقاطعات ،الثورات الملونة ،والغزو العسكري.
الغرب الناهب بذراعه العسكري ،المس ّمى بحلف ناتو ،ط ّوق روسيا ،بدول معادية لها،
وأنشأ فيها قواعد عسكرية ،مز ّودة بأسلحة ذرية وجرثومية ،واستخدم أوكرانيا خاصة
كرأس حربة ض ّد روسيا ،مع فرض مقاطعات اقتصادية ضدّها ،منذ عشر سنوات ،إلخضاعها
عنوة ،أو استنزافها حتى الموت ،ضغوط هائلة دفعت روسيا ،إلى غزو أوكرانيا ،قبل أن يت ّم
خنقها.
ويعمل نفس الشيء مع ك ّل الدول «الحرة» ،مثل الصين ،حيث ط ّوقها هي األخرى ،بك ّل أنواع
األسلحة ،والمقاطعات ،واألحالف العسكرية ،والقواعد ،والحروب الفيروسية ،والسيبرانية،
وزاد من ضغوطاته زيادات مهولة.
خالل هذه السنوات ،وقبلها ،وإلى اليوم ،ترسل واشنطن فرقها من الجواسيس والقتلة،
وصائدي الثروات ،على شكل دبلوماسيين وعلماء ورياضيين ،وحتى موسيقيين.
ليست مهمة هذه الفرق إمتاع دول العالم ،بل إصدار األوامر ،والتحكم ،والضغوطات ،ليشتروا
ّ
والذل والموت وتدمير بلدانهم ،وإرجاعها إلى
منها فقط ،وينفذوا أوامرها ،أو يقابلوا العقوبات
العصور الحجرية ،كما حصل مع سورية والعراق وأفغانستان ،ومع عمران خان ،رئيس وزراء
باكستان مؤخراً.
خالل ثالث شهور من الحرب األوكرانية ،انشغل الغرب في شيطنة بوتين وروسيا ،وتهديدها،
وزيادة العقوبات والمقاطعات عليها ،وهندسوا عزال ً تاما ً لها وإعالمها واقتصادها.
لم تنجح جهودهم هذه في كسر بوتين ،بل ارتدّت عليهم عقوباتهم االقتصادية ،مما
جعل نظام واشنطن يخاف بشكل كبير اآلن ،ويستخدم سياسة الكلب المجنونMad( ،
.)Dog
العالم اآلن على أبواب أن يدخل في نظام متعدّد األقطاب ،لو نجحت روسيا والصين.
أو يبقى على نفس النظام الحالي ،وهو هيمنة القطب الواحد على ك ّل العالم ،ونهب ك ّل دوله
وشعوبه ،من دون منافس ،أو مسائلة قانونية ،ناهيك العقاب على جرائمه الالنهائية.
أظهر اقتصادي نيوزيلندي مؤخرا ً حجم ديون واشنطن ،ديونها الداخلية والخارجية ،وهو
وجه واحد للنهب العالمي الذي يمارسه نظام واشنطن.
هذا الحجم الهائل من الديون هي ديون دوالرية فقط ،وال تشمل ديون الدول األوروبية ،وهي
دول كتلة اليورو.
وهو ال يشمل النهب الذي تمارسه الشركات األميركية واألوروبية ،للثروات الطبيعية،
من نفط وغاز ،وذهب وألماس ،وفوسفات ومطاط ،وأخشاب وأسماك ،وغيرها ،فك ّل هذا
النهب اآلخر يدخل في جيوب الشركات مباشرة ،ومن خاللها إلى جيوب أصحاب هذه
الشركات الخاصة ،وهم بضعة مالك كبار (أوليغارش) ،لهذه الشركات االحتكارية
العابرة للقارات.
نعود إلى حجم الديون التريليونية لنظام واشنطن وحده:
تمكنت واشنطن من تراكم هذه الديون الهائلة ،لكون الدوالر عملة مقبولة (مفروضة) في
التعامالت التجارية ،في ك ّل مكان في العالم ،ولك ّل السلع ،وفي ك ّل األسواق.
والسبب الثاني هو قيام دول العالم (بنوكها المركزية) ،في ربط عملتها بالدوالر ،بسعر
صرف ثابت ال يتغيّر ،وحفظ الدوالرات كعملة احتياط لها في خزائنها ،ولدعم عملتها المحلية،
بدال ً من الذهب ،أو سلة من العمالت العالمية.
هذه المكانة للدوالر لم تحصل لوحدها ،وال بسبب عوامل السوق من العرض والطلب الحرين،
وال بسبب قوة اقتصاد خا ٍل من الديون ،وال لقوة الميزان التجاري األميركي (ميزان مديون آلخر
 50سنة) ،وهذا كله لضعف صادراتها الصناعية والزراعية ،وعجز مديم في الموازنة العامة
الحكومية.
حصلت هذه المكانة بسبب التحكم في دول العالم ،والهيمنة ،والقواعد العسكرية ،والتلويح
بالقوة النووية ،وبالقاذفات الجوية البعيدة المدى ،ومن تجوال البوارج وحامالت الطائرات
الحربية ،في جميع بحار العالم.
وثانيا ً بسبب التحكم في الهيئات الدولية ،مثل البنك الدولي ،والصندوق الدولي ،ومنظمة
التجارة العالمية ،ورئاسة األمم المتحدة ،ومجلس األمن الدولي ،وقوة الفيتو ،والتحكم في
هيئات المواصفات الدولية للصناعات والزراعات والطاقة ،و ...و...
ك ّل هذا م ّكن واشنطن من طبع دوالرات ورقية ،وإنشاء حسابات بنكية ،من غير رصيد حقيقي
من الذهب ،أو الثروات الطبيعية ،إال هيبتها العسكرية.
طباعة أيّ دولة لعملتها ،من غير رصيد ،يجعلها عملة زائفة ،وسرعان ما تؤدّي إلى التضخم
المفرط ،وزيف كامل اقتصادها.
بطبع تريليونات الدوالرات الورقية استطاعت واشنطن شراء ما تحتاجه وتريده ،من مواد
غذائية وبضائع وخدمات وخامات ونفط ،من ك ّل دول العالم ،ومن يعترض يكون مصيره
الزوال بانقالب ملون ،أو حرب إفنائية.
هذه السرقات لبضائع وأغذية وطاقة العالم ،مقابل إعطاء دوالرات زائفة ،أضعف الصناعات
والزراعات األميركية ،ودهور اإلنتاجية والتقدم العلمي ،بالتالي ضعف اقتصادها السلعي،
ألنها بدأت تحصل على ك ّل ما تريده مجاناً ،ومن دون بذل أيّ جهد.
ومن جانب ثان ،أدخلها في اإلنفاق االستهالكي الهائل ،والمظاهر المكلفة جداً ،مما راكم ديونا ً
أخرى فلكية ،كل هذا معا ً أدّى إلى عجوزات مزمنة في ميزانها التجاري ،وفي موازناتها العامة
السنوية.
وبسبب ديونها خفضت أسعار الفائدة إلى الصفر ،في بنوكها وبنوك العالم ،لفترة طويلة من
الزمن ،حتى اآلن ،للحصول على ديون مجانية ،وعدم إعطاء أية فوائد لدائنيها ،إال لمن تريد من
األوليغارشية ،أصحاب النيوليبرالية المتوحشة.
كم تبلغ هذه الديون السيادية بحسب اإلقتصادي النيوزيلندي؟
 90تريليون كعجز موازنة متراكم وديون مباشرة.
 169تريليون خصوم غير مدعمة.
 259تريليون دوالر إجمالي الديون.
هذه الديون البالغة  259تريليون دوالر ،معناه أنّ العالم قدّم بضائعه وخدماته ،وخاماته
من نفط وذهب ،وأغذية ،في مقابل دوالرات زائفة ،ليس لها دعم حقيقي.
بقسمتنا هذه الديون على كامل الشعب األميركي ،نجد ك ّل أميركي صغيرا ً أو كبيراً ،يتو ّرط
في دين بمبلغ  778ألف دوالراً.
وبقسمتنا نفس هذا الدين على ك ّل دافع ضرائب أميركي ،يتو ّرط كل واحد منهم ،دفع  2مليون
دوالراً ،ليخلص بالده من هذه الديون الفلكية.
والغريب أنّ هذا النهب المباشر والواضح ،هناك من يظنّ ،إنه ذهب في جيب المواطن
األميركي البسيط ،ولكنه في الواقع ذهب في خزائن بضعة أصحاب للشركات المحتكرة،
(المترفون الكبار ،من األوليغارش األقوياء) والذين ذكرناهم أعاله.
حتى الشعب األميركي المسكين ،سواء المتعلم أو غير المتعلم ،يظن أنّ هذه التريليونات
ويضحي بحياته
تذهب إليه ،وإلى بالده ،لهذا تجده مدافعا ً شرساً ،ومبررا ً لهذا النهب العالمي،
ّ
من أجلها! كما يفعل الفرنسي والبريطاني واألوكراني.
طبعا ً في الوضع الحالي ،ال يستطيع أيّ أحد منا نحن الدائنين ،مطالبة واشنطن ،بدفع
ديونها (فلوسنا) ،التي تتزايد يوما ً بعد يوم.
ال يمكننا استردادها ،إال خياال ً وأوهاماً ،أو مزيدا ً من الدوالرات المزيفة ،كما الذي يرجع شيكا ً
قديماً ،من دون رصيد ،ليقبض في مكانه شيكا ً جديداً ،من دون رصيد أيضاً.
ولكن لو انتصر بوتين في معركته ،التي يحاربها من أجل بالده وشعبه أوالً ،وأيضا ً من أجلنا
وأجل ك ّل العالم ثانياً ،وحقق غايته ،وخرج منتصرا ً من أوكرانيا ،لصارت روسيا قطبا ً دوليا ً
ثانياً.
ولو تركت الصين جبنها وخورها ،ألصبحت هي األخرى ،قطبا ً دوليا ً ثالثاً.
عندها فقط نتوقع ،أن يطالب أحد ما ،نظام واشنطن ،بدفع ديونها الفلكية ،والتي تعترف
بها كديون.
ولكن هيهات أن تسقط واشنطن من عرشها ،عن السيطرة والهيمنة على العالم.
على األق ّل لن تسقط من دون إشعال حربا ً عالمية ثالثة ،كما أشعلت في الماضي القريب،
بريطانيا وفرنسا االستعماريتين ،حربين عالميتين ،راح ضحيتهما قرابة  300مليون إنسان.
وخرجتا منهما ،دون أن يتهمهما أحد بإشعال الحربين الكونيتين المد ّمرتين ،اللتين حرقتا
ك ّل العالم ،وقتلتا الحرث والنسل ،أو يطالبهما بأية تعويضات ،وال نالتا أيّ عقاب لجرائمهما،
حتى اليوم.
*باحث اقتصادي ـ مسقط ـ سلطنة عُ مان
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قومي ّ
تفقد منفذ ّية ال�سويداء وزار دارة والد ال�شهيد البطل في�صل الأطر�ش
وفد ّ
عميد الدفاع علي عرار :نخو�ض مواجهة دائمة وم�ستمرة �ضد الإرهاب والعن�صرية ورعاتهم الدوليين وما من خيار �أمامنا �سوى اال�ستمرار في هذه المواجهة
ـ ن�ضاالت القوميين وت�ضحيات ال�شهداء �ستبقى م�صدر عز وفخر لنا

توجه عميد الدفاع في
في إطار الزيارات التفقدية للمناطق الحزبية ومواقع نسور الزوبعةّ ،
الحزب السوري القومي االجتماعي علي عرار مع وفد ض ّم العميد د .أحمد مرعي وهيئة عمدة
الدفاع إلى منفذية السويداء وعقد لقا ًء مع منفذ عام السويداء باسم رضوان وناظر التدريب
في المنفذية وهيئة نظارة التدريب وثلة من نسور الزوبعة.
وخالل اللقاء أثنى عميد الدفاع على نشاط المنفذية وحضورها على جميع الصعد ،والمهام
النضالي في مواجهة التحديات
التي يؤدّيها مقاتلو نسور الزوبعة ،مشدّدا ً على مضاعفة الدور
ّ
الكبيرة.
وأشار عميد الدفاع إلى أن القوميين االجتماعيين يدركون تماما ً حجم التضحيات التي ال بد
أن تبذل في معاركنا المصيرية ،وهم أمثولة في العطاء والتضحية دفاعا ً عن أرضنا وشعبنا
ومن أجل انتصار قضيتنا.
ودعا إلى البقاء في أعلى درجات الجهوزية ،ألننا نخوض مواجهة دائمة ومستمرة ضد
اإلرهاب والعنصرية ورعاتهم الدوليين ،وما من خيار أمامنا سوى االستمرار في هذه المواجهة
حتى اجتثاث اإلرهاب بشكل تام ،وطرد كل احتالل عن أرضنا.
وختم قائالً :كونوا أيها القوميون ،كما عهدناكم ،المثل والمثال في التضحية والفداء ووقفات
العز ،فأنتم جند النهضة األوفياء ،بجهادكم نصون حقنا ،وبكم ستنتصر أمتنا.
في دارة والد الشهيد فيصل األطرش
بعد ذلك انتقل عرار ومرعي والوفد برفقة عضو المجلس األعلى سمير الملحم والمنفذ العام
باسم رضوان وأعضاء هيئة المنفذية وثلة من نسور الزوبعة ،إلى دارة العميد المقاعد أبو
فراس جواد األطرش حيث أحيت العائلة الذكرى السابعة الستشهاد (نجل الشيخ جواد)
الشهيد البطل فيصل األطرش الذي ارتقى شهيدا ً في معركة مطار الثعلة مع رفيقه الشهيد
البطل رشوان مشرف.

األطرش

رحب بالوفد ،وقال:
وكانت كلمة (لوالد الشهيد) العميد المتقاعد أبو فراس جواد االطرشّ ،
«الشهيد فيصل هو حبيب الله ألنه بذل ماله ودمه ونفسه في سبيل الوطن ليحيا حرا ً كريما ً
عزيزاً».
أضاف :لقد انتمى ولدي الشهيد الذي ترعرع في مدرسة بني معروف وتعلم منها البطولة
والشهامة واألصالة الى مدرسة الحزب السوري القومي االجتماعي وتعلّم منها الوطنية
والفداء وبأن الحياة كلها وقفة عز فقط».
وتابع :نحترم الحزب القومي ونقدّره ،والقوميون ش ّرفوا السالح الذي حملوه فكانوا
جديرين باالحترام والتقدير ،هم أوفياء يك ّرمون شهداءهم ويدافعون عن حياض الوطن بكل
ما يملكون ،هم أصحاب مبدأ وأصحاب عقيدة صادقة.
وختم قائالً :استشهد ولدي في صفوف الحزب مدافعا ً عن وطنه وعرضه ،استشهد ولم
أزعل ألن الشهادة طريق الحياة ،والحياة وقفة عز ،هكذا تعلّم من أجداده وسلطان وربعه
وإني أعتز بشهادته وأراه حيا ً في كل واحد من رفقائه .فأهالً بكم وبرفقاء فيصل والرحمة
لجميع الشهداء.

الملحم

ب��دوره ،قال عضو المجلس األعلى سمير الملحم :نلتقي واياكم في الذكرى السابعة
الستشهاد الرفيقين فيصل األطرش ورشوان مشرف اللذين غابا جسدا ً ولكنهما حاضران
وتجسدت ببذل
وحيّان فينا قيما ً وأخالقا ً بفعل البطولة المؤيدة بصحة العقيدة التي مارساها
ّ
النفس والشهادة ألجل قضية تعنى بالوجود وتساويه ألجل أن تحيى سورية.
وتوجه الملحم لوالد الشهيد قائالً :مباركة هذه الشهادة ومبارك لك أرفع وأنبل وسام
ّ
تناله ،وهو أنك والد الشهيد فليس هذا غريبا ً عليكم ،فالشهيد فيصل ابن هذا الجبل وسليل
عائلة قدمت الشهداء بوقفات العز دفاعا ً عن طهر هذه األرض وحرية شعبنا .رحم الله الشهداء
جميعا ً وأسكنهم فسيح جناته والبقاء لألمة.

عرار
من جهته تحدّث عميد الدفاع علي عرار عن قيمة الشهادة وما تمثله في وجدان كل سوري
قومي اجتماعي ،وقال كنا وسنبقى قوة نظاميّة معاكسة للمشروع الصهيوني وأدوات��ه،
وشهداؤنا كانوا وسيبقون مثاال ً للسوري القومي االجتماعي المناقبي الملتزم المعطاء صادق
االنتماء ثابت اإليمان بالقضية التي تساوي وجوده ،ونضاالت القوميين وتضحيات الشهداء
ستبقى مصدر عز وفخر لنا ،الرحمة والخلود للشهداء الذين غادرونا جسداً ،لكن نفوسهم
فرضت حقيقتها على هذا الوجود.

مرعي

وتحدث عضو مجلس الشعب العميد د .أحمد مرعي فقال“ :الشهيد فيصل انتمى للحزب
السوري القومي االجتماعي ونهل قيم التضحية والبطولة من مدرسة سعاده وهي قيم
التضحية والفداء والواجب ،وهي ذاتها القيم التي تالقت مع أبناء السويداء المستند الى إرث
من المقاومة ورفض الخنوع والخضوع واالستسالم ..ونحن كلنا فخر بوالد الشهيد الذي أدرك
هذا القيم وآمن بأن ولده الشهيد سار في الطريق الصحيح عندما انتمى إلى الحزب السوري
القومي االجتماعي ..فنال الشهادة فكان خير معبر عن نفسية األمة الصراعيّة.

رضوان

ب��دوره ،تحدّث منفذ عام السويداء باسم رض��وان عن معركة مطار الثعلة ووقفة العز
والبطولة التي وقفها أبطال الحزب السوري القومي االجتماعي الى جانب أبطال الجيش
السوري وقال :إن ارتقاء الشهيدين فيصل ورشوان إلى جانب شهداء الجيش ش ّكل محطة
حاسمة في معركة دحر األعداء وتحقيق النصر.

العميد الدكتور �أحمد مرعي :ال�شهيد القومي في�صل الأطر�ش الذي �آمن بوقفة العز خير مع ّبر عن
النف�سية ال�سورية
ع�ضو المجل�س الأعلى �سمير الملحم :ال�شهيدان في�صل ور�شوان حا�ضران وح ّيان فينا قيم ًا و�أخالق ًا
بفعل البطولة الم�ؤ ّيدة ب�صحة العقيدة
المنفذ العام با�سم ر�ضوان :ارتقاء ال�شهيدين في�صل ور�شوان و�شهداء الجي�ش محطة حا�سمة في
دحر الأعداء وتحقيق الن�صر
ّ
�شرفوا ال�سالح الذي
القومي
العميد المتقاعد جواد الأطر�ش :نحترم الحزب
ونقدره والقوم ّيون ّ
ّ
حملوه وهم �أ�صحاب عقيدة ومبادئ �صادقة
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هيئة التن�سيق اللبنانية الفل�سطينية للأ�سرى والمحررين �أقامت وقفة ت�ضامن ّية مع الأ�سرى الأبطال في معتقالت العدو ال�صهيونيّ في قاعة ال�شهيد خالد علوان
نامو�س المجل�س الأعلى �سماح مهدي� :أ�سرانا الأبطال يخو�ضون معركة قوم ّية من معارك حرب الوجود �ضد ع�صابات
ّ
اليهودي وبع�ضهم لم يبلغ �سن الر�شد لكنه بلغ �سن الكرامة
االحتالل

أبو عبد الله فارس

سرحان يوسف

عطالله حمود

أحمد ظاهر

أق���ام���ت ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
الفلسطينية ل�لأس��رى وال��م��ح��رري��ن في
قاعة الشهيد خالد علوان وقفة تضامنيّة
مع األس��رى األب��ط��ال في معتقالت العدو
الصهيوني.
ّ
ش��ارك في الوقفة ممثلون عن األح��زاب
اللبنانية وفصائل المقاومة الفلسطينية
وأسرى محررون ووفد من الحزب السوري
القومي االجتماعي ض ّم ناموس المجلس
األعلى سماح مهدي ،العميد ف��ادي داغر،
ناموس عمدة شؤون التنمية المحلية رامي
شحرور ،منفذ عام منفذية الغرب سلطان
العريضي وعدد من الرفقاء.
عضو قيادة إقليم لبنان في حركة فتح
 االنتفاضة أب��و عبد الله ف��ارس ع� ّرفالمتكلمين قائالً:
نرحب بكم في قاعة الشهيد خالد علوان،
لنوجه
قاعة رفقاء الشهيدة سناء محيدلي
ّ
تحية حب ووف��اء ألسرانا البواسل لنقول
لهم إنكم في القلب والوجدان.
وتابع أب��و عبد الله :ب���اإلرادة والعزم
واإلصرار سنناضل ،ولكل ح ّر وشريف في
هذه األمة إرادة التمسك بالثوابت الوطنية.
وإرادة أس��ران��ا األب��ط��ال ه��ي ول��ي��دة هذا
الصراع مع العدو في كل يوم وكل ساعة.
ونحن على العهد معهم باقون.
كلمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينيّة
ألقاها الدكتور سرحان يوسف الذي قال:
يبلغ عدد األسرى في معتقالت االحتالل
ما يقارب  4700أسير منهم  600معتقل
إداريّ يتع ّرضون لهجمة منظمة بهدف
مضاعفة معاناتهم ،مما يعبّر عن استهتار
بكل الشرائع واألعراف والقوانين الدوليّة
التي أوجبت حماية األسرى.
وأضاف سرحان لقد تمكن أسرى جلبوع
م��ن ه�� ّز ص���ورة ك��ي��ان االح��ت�لال بوسائل

ب��دائ��يّ��ة ،ف��ك��س��روا عنجهية مؤسساته
العسكرية واألمنية.
وأكد سرحان على العمل بكل الوسائل
لتحرير األس����رى ،فكما أن ال دول���ة بال
العاصمة القدس وعودة الالجئين ،كذلك ال
دولة بدون حرية األسرى.
كلمة حزب الله ألقاها معاون مسؤول
الملف الفلسطيني عطا الله حمود مستهالً
بتوجيه التحية إلى الشهيد خالد علوان
وإلى الحزب السوري القومي االجتماعي.
ثم عرض حمود لالنتهاكات المتتالية
التي يرتكبها العدو بحق األسرى ،ال سيما
عبر ما يُس ّمى االعتقال اإلداريّ .
وتناول حمود التقرير الذي وضعته لجنة
خبراء دوليّة ض ّمت مايكل لينك وكليمان
فول والتي دعت كيان االحتالل إلى وضع
ح ّد لظروف االعتقال القاسية التي يمر بها
األسرى ،ال سيما حاالت الحبس االنفراديّ .
وأك��د حمود على أن سلطات ال��ع��دو ال
تأبه بخروقاتها المتك ّررة التفاقية جنيف
ال��راب��ع��ة ،فيما الح��ظ��ت األم���م المتحدة
ان��ت��ظ��ام ك��ي��ان االح��ت�لال ف��ي انتهاكاته،
لكن دوره���ا ل��م يتجاوز ح���دود مطالبته
باالمتثال للمعاهدات .فيما أ ّمنت الحكومة
األميركية عبر سفاراتها الحماية لذلك
الكيان الغاصب.
ك��ل��م��ة ف��ص��ائ��ل ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي
الفلسطيني ألقاها ال��ق��ي��ادي ف��ي منظمة
الصاعقة أحمد ظاهر الذي قال:
ت��ع��ج��ز ال��ك��ل��م��ات ع���ن ال��ت��ع��ب��ي��ر عن
ب��ط��والت األس���رى وص��م��وده��م وتحديهم
لسجانهم الذي يمعن كل يوم في عمليات
القمع والقهر.
وأك��د ظاهر أن األس��رى ه��م مفخرة كل
فلسطيني وعربي ،يثأرون بنضالهم من
االحتالل وبطشه ،لذلك يكون النضال في

سبيل انتزاع حريتهم واجبا ً وطنياً.
وأش���اد ظ��اه��ر ب��األس��رى ال��ذي��ن كانوا
ي��ع��رف��ون م��س��ب��ق�ا ً م��ا ي��ن��ت��ظ��ره��م ،لكنهم
تابعوا مسيرتهم في سبيل تحرير األرض
واإلنسان.
كلمة حركة أم��ل ألقاها عضو المكتب
السياسي المحامي علي عبد الله حيث
ّ
قال:
نتضامن اليوم مع األسرى المحرومين
من أبسط حقوقهم اإلنسانيّة وهم الشهود
على جرائم االحتالل ضد أهلنا في فلسطين
ولبنان والجوالن.
وت��اب��ع عبد ال��ل��ه :تتوالى األن��ب��اء عن
تدهور الحالة الصحيّة للعديد من األسرى،
لذلك ندعو لجنة حقوق اإلنسان في مجلس
اللبناني الجتماع عاجل لمعالجة
النواب
ّ
قضية األس��رى اللبنانيين والفلسطينيين
في سجون العدو والبرلمانات العربية
ول���ج���ان ح��ق��وق اإلن���س���ان ف���ي ال��ع��ال��م
ال��ع��رب��ي وال��ع��ال��م أج��م��ع للضغط على
الالإنسانية
االحتالل ليوقف ممارسته
اإلسرائيلي
بالقضاء
وإدان���ة م��ا يُس ّمى
ّ
ومحاكمه التي هي ليست سوى أدوات قمع
الفلسطيني.
وقهر وسيطرة على الشعب
ّ
المغربي عبد
كما كانت مداخلة للناشط
ّ
اإلله باهي الذي حمل معه تحيّات الشعب
�ي وتمسكه بموقفه التاريخي
ال��م��غ��رب� ّ
الرافض للتطبيع مع كيان اإلحتالل.
وش��دّد باهي على أن المغرب العربي
ملتزم بقضية األسرى في سجون االحتالل،
وهو يعتبرهم في صلب المعركة مع العدو،
ل��ذل��ك فهم يستحقون م��ن ك��ل االنتصار
لقضيتهم على المستويات كافة.
مهدي
كلمة هيئة التنسيق اللبنانيّة الفلسطينيّة
ل�لأس��رى وال��م��ح��رري��ن أل��ق��اه��ا ن��ام��وس

القومي
المجلس األعلى في الحزب السوريّ
ّ
االجتماعي سماح مهدي الذي قال:
ّ
نجتمع اليوم في قاعة الشهيد البطل
خالد علوان بما تمثله من رمزيّة مقاومة
تاريخيّة تثبت الهوية القوميّة لعاصمة
المقاومة بيروت .نجتمع اليوم لنؤكد على
موقفنا الثابت واألكيد من أسرانا األبطال
الذين يخوضون معركة من معارك حرب
الوجود ضد كيان عصابات االحتالل .فما
يقومون به ال يق ّل أبدا ً عن الجهد العسكريّ
المبذول في كل ساحات الصراع.
أس���ران���ا ي��خ��وض��ون ال��م��ع��رك��ة ك��ب��ارا ً
وصغاراً ،ذكورا ً وإناثاً ،على الجبهات كافة.
فها هما األسيران الطفالن مهدي محاجنة
وأحمد نمر اللذين بالمفهوم القانوني لم
يبلغا سن الرشد ،لكنهما بالمفهوم المقاوم
بلغا سن العنفوان والكرامة والبطولة.
ّ
يتحضر
وها هو األسير ناصر أبو حميد
الكيميائي يقاوم
للجلسة الرابعة من العالج
ّ
به سرطان جسده كما يقاوم السرطان
الذي ينهش جسد األمة وعنيت به العدو
اليهوديّ .
وه��ا هو األسير رائ��د ري��ان ال��ذي يدخل
اليوم يومه الثالث والثمانين إضرابا ً عن
الطعام احتجاجا ً على اعتقاله اإلداري من
قبل سلطات اإلحتالل .وهو قاب قوسين
أو أدنى من أن يلتحق برفيقه األسير خليل
عواوده الذي انتزع بقوة إرادته بعد أكثر
من مئة وعشرة أيام من الصمود واإلضراب
عن الطعام ق��رارا ً بنيل حريته في أيلول
المقبل.
أم��ام ه��ذه ال��ب��ط��والت التي يمارسها كل
األسرى في كل معتقالت عصابات االحتالل،
نقول لهم إننا وإن كنا خارج المعتقالت ،فإننا
نستم ّد العزيمة والبطولة والقوة من عزيمتكم
وبطولتكم وقوتكم .ونقول لكم من هنا ،من

عبد اإلله باهي

علي عبدالله

سماح مهدي
عاصمة المقاومة بيروت إن تحريركم بات
قريباً .فها هي اإلشارات صدرت عن المقاومة
باألمس عندما أرسلت رسالة بسيطة إلى
ساسة كيان االحتالل لتقول إن واح��دا ً من
األسرى قد تدهورت صحته.
أنظروا كيف ثار ما يُس ّمى بالمجتمع الداخلي
لالحتالل مطالبا ً بذلك األسير ،وسيثور باقي
أه��ال��ي األس���رى مطالبين بأبنائهم .ولكن
ليعلموا سلفا ً أنه لن يخرج ه��ؤالء األسرى
من جنود االحتالل إال بتحرير أسرى كل قوى
المقاومة ماجداتنا قبل أبطالنا.
وختم مهدي بتوجيه التحية إل��ى كل

األس���رى وف��ي مقدّمتهم عميدهم الرفيق
يحيى س��ك��اف ،وإل��ى م��ن ج��دّدت الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين انتخابه أمينا ً
عاما ً لها األسير القائد أحمد سعدات ،وإلى
األس��رى من أعضاء المجلس التشريعي
الوطني الفلسطيني.
بهذا اإليمان نحن ما نحن ،وبهذا اإليمان
نحن سنبقى ،وبهذا اإليمان سيظل هتافنا
في العالم كله :ليحي لبنان لتحي فلسطين
لتحي ال��ش��ام ليحيى األردن وك��ل محور
المقاومة .وإل��ى لقاء قريب نحتفل فيه
بتحرير أسرانا البواسل.
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اعالنات  /اخبار

�صحيفة �سويدية تك�شف خلفيات موافقة �أنقرة
على �ضمّ ال�سويد وفنلندا لـ «الأطل�سي»

�إعالنات

كشفت مصادر في الرئاسة التركية ،أم��س ،أنّ «أنقرة نالت ما أرادت��ه من فنلندا
والسويد الراغبتين في االنضمام إلى حلف شمال األطلسي ،وعززت مكاسبها في مكافحة
اإلرهاب».
ونقلت «وكالة األناضول» ،عن مصادر في الرئاسة التركية ،أنّ أنقرة عززت من خالل
هذه الخطوة «مكاسبها في مكافحة اإلرهاب» ،مشدد ًة على أهمية ذكر تنظيمات «واي بي
جي /بي واي دي /بي كي كي» ،و»غولن» ،التي تعتبرها «إرهابية» ،في اتفاقية دولية
بشكل مباشر وواضح.
ب��دوره ،أعلن وزير العدل التركي بكر ب��وزداغ ،أنّ بالده ستطالب فنلندا والسويد
بتسليمها  33شخصا ً ينتمون الى «حزب العمال الكردستاني» وحركة فتح الله غولن.
ويأتي هذا الطلب غداة توقيع مذكرة بين الدول الثالث تمهد النضمام فنلندا والسويد
إلى حلف شمال األطلسي.
تزامناً ،نشرت صحيفة «أفتونبالديت» السويدية ،نص االتفاق الذي وقعته تركيا
والسويد وفنلندا ،خالل اجتماع لحلف شمال األطلسي في مدريد.
ووفق الصحيفة ،تضمنت مذكرة التفاهم «التعاون الكامل مع تركيا في مكافحة حزب
العمال الكردستاني وفروعه» ،وإظهار «التضامن مع تركيا في مكافحة اإلرهاب بجميع
أشكاله ومظاهره» ،وااللتزام «بعدم دعم منظمات حزب االتحاد الديمقراطي ،ووحدات
حماية الشعب ،وحركة فتح الله غولن».
كذلك ،تض ّمن االتفاق «رفع الحظر في مجال الصناعات الدفاعية ،وتوسيع التعاون
العسكري مع تركيا ،وإنشاء آلية تعاون منظمة لتبادل المعلومات االستخبارية في
مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة ،واتخاذ تدابير ملموسة لتسليم المجرمين
واإلرهابيين ،وإبرام اتفاقات تعاقدية ثنائية».
وبحسب الصحيفة ،تضمنت بنود االتفاق «تعهّد استوكهولم بمنع الدعاية اإلرهابية
ضد تركيا ،وإنشاء آلية دائمة لضمان االمتثال لالتفاق».

قمة «الناتو» في مدريد� :سنقدم المزيد من الدعم
المالي والع�سكري لكييف ونعزز جناحنا ال�شرقي
في ختام قمة «الناتو» المنعقدة في العاصمة اإلسبانية مدريد ،تعهدت دول الحلف
بتقديم المزيد من المساعدات الدفاعية والمالية ألوكرانيا ،مضيفة أنها وافقت على مفهوم
استراتيجي جديد للتكتل العسكري حتى عام .2030
وأك��دت دول الحلف ،في بيان قمتها ،أم��س ،أن «روسيا هي التهديد األكثر أهمية
والمباشر ألمن الحلفاء» ،موضحة أن التكتل العسكري الغربي «يعتزم نشر تعزيزات
مؤلفة من قوات متأهبة للقتال على حدوده الشرقية».
وشدّد البيان ،الصادر عن قمة «الناتو» ،على أن «تعميق الشراكة االستراتيجية بين
الصين وروسيا مناقض لقيمه ومصالحه» ،الفتا ً إلى أنّ «الناتو سيؤ ّمن إمدادات طاقة
موثوقة لقواته المسلحة».
واتفق قادة حلف شمال األطلسي على دعوة فنلندا والسويد ،رسمياً ،لالنضمام إلى
الحلف ،بعدما أبرمت تركيا اتفاقا ً مع الدولتين االسكندنافيتين لرفع اعتراضها على
عضويتيهما ،كما أفاد بيان.
وأوض��ح البيان« :اليوم ،قررنا دع��وة فنلندا والسويد لالنضمام إلى حلف شمال
األطلسي ،ووافقنا على توقيع بروتوكوالت االنضمام».
وقال األمين العام لحلف «الناتو» ،ينس ستولتنبرغ ،إنّ «المفهوم االستراتيجي
الجديد للحلف يع ّد الصين تحديا ً ألمننا وقيمنا».
وأضاف ستولتنبرغ« :وافق الحلفاء على دعوة فنلندا والسويد لالنضمام إلى الناتو
بصورة رسمية ،والتي ستتم بعد تصويت برلمانات الدول األعضاء».
وفي وقت سابق ،أعلن المستشار األلماني أوالف شولتس ،أنّ «بالده ستمتلك أكبر
جيش تقليدي أوروبي في حلف شمال األطلسي ،بفضل األموال الضخمة التي ق ّررت برلين
استثمارها لتعزيز قدراتها العسكرية منذ أن بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا» ،في
إشارة إلى قرار برلين إنشاء صندوق استثنائي بقيمة  100مليار يورو لتعزيز جيشها.
وأوضح زعيم الحزب االشتراكي الديمقراطي ،في مقابلة تلفزيونية ،قبيل انعقاد قمة
«الناتو» ،أنّ ألمانيا هي اليوم أكبر مساهم في حلف شمال األطلسي إلى جانب الواليات
المتحدة.
وأض��اف« :يجري حاليا ً بناء أكبر جيش تقليدي في أوروب��ا في إطار حلف شمال
األطلسي ،موضحا ً «إننا سننفق في المتوسط ما بين  70و 80مليار يورو سنويا ً على
الدفاع».
ولفت المستشار األلماني إلى أنّ بالده ،التي تمتلك أكبر اقتصاد في القارة األوروبية،
تهدف من وراء هذه االستثمارات إلى ضمان الدفاع عن أراضيها والوفاء بالتزاماتها تجاه
حلف األطلسي.
يذكر أن الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي ملزمة بتخصيص  2في المئة على
األق ّل من إجمالي ناتجها المحلّي لموازنتها الدفاعية ،لكنّ هذا الهدف نادرا ً ما التزم به
العديد من األعضاء.
ومنذ أن انتهت الحرب الباردة ،قلّصت ألمانيا بقوة حجم جيشها ،إذ انخفض عديده من
قرابة نصف مليون عسكري عندما أعيد توحيد البالد في  1990إلى  200ألف عسكري
فقط حالياً.

�إعالنات ر�سمية
إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية
قيد التحصيل
ي��ع��ل��ن رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ب��ي��ت ال��ش��ع��ار
والحضيرة ع��ن وض��ع ج���داول التكاليف
األساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام
 2022قيد التحصيل عمالً بنص المادة
 104من قانون الرسوم البلدية رقم 88/60
ويلفت النظر إلى مايلي:
أوالً :عمالً بنص المادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  88/60على المكلفين
المبادرة فورا ً إلى تسديد الرسوم البلدية
المتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ثانياً :عمالً بنص المادة  109من قانون
الرسوم البلدية رقم ، 88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( 2%إثنان بالمئة) عن كل
شهر تأخير عن المبالغ التي لم تسدد خالل
المهلة المبينة في البند األول أعاله ،ويعتبر
كسر الشهر شهرا ً كامالً.
رئيس بلدية بيت الشعار والحضيرة
أديب سلمون ميالد
التكليف 349 :

إعالن
يعلن رئيس بلدية زوق مصبح عن وضع
جداول التكاليف األساسية لكافة الرسوم
البلدية عن عام  2022قيد التحصيل عمالً
بنص المادة  104من قانون الرسوم البلدية
رقم  88/60ويلفت النظر إلى مايلي:
أوالً :عمالً بنص المادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  88/60على المكلفين
المبادرة فورا ً إلى تسديد الرسوم البلدية
المتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ثانياً :عمالً بنص المادة  109من قانون
الرسوم البلدية رقم ، 88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( 2%إثنان بالمئة) عن كل
شهر تأخير عن المبالغ التي لم تسدد خالل
المهلة المبينة في البند األول أعاله ،ويعتبر
كسر الشهر شهرا ً كامالً.
كما ننذر المكلفين عن السنوات السابقة
بوجوب تسديد الرسوم المتوجبة عليهم،
ويعتبر هذا اإلعالن قاطعا ً لمرور الزمن.
زوق مصبح في 2022/6/22
رئيس بلدية زوق مصبح
المحامي عبدو الياس الحاج
التكليف 363 :

إعالن
تعلن بلدية بيت م��ري أن��ه��ا وضعت
قيد التحصيل جداول التكاليف األساسية
للرسم البلدي على القيمة التأجيرية
وصيانة األرص��ف��ة والمجاري عن العام
 2022ولكافة الرسوم المتفرقة المنصوص
عنها ف��ي ق��ان��ون ال��رس��وم البلدية رقم
. 88/60
فعلى المكلًفين المبادرة إل��ى تسديد
ال���رس���وم ال��م��ت��وج��ب��ة عليهم خ�ل�ال م��دة
شهرين من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة
الرسمية.
وفي حال تخلفهم عن التسديد تفرض
عليهم غرامة تأخير قدرها إثنان بالمائة
( )2%عن كل شهر تأخير عمالً بأحكام
المادتين  106و  109من قانون الرسوم
البلدية.
كما وأن البلدية تنذر جميع المكلفين
المتخلفين عن تسديد الرسوم عن األعوام
السابقة وج���وب تسديدها خ�لال المدة
المحددة أعاله ويعتبر هذا اإلنذار بمثابة
إنذار شخصي قاطع لمرور الزمن عن جميع
المستحقات والمتأخرات المتوجبة للبلدية
تجاه كافة المكلفين عن السنين السابقة.
بيت مري في 2022/6/24
رئيس بلدية بيت مري
المحامي رووي أبو شديد
التكليف 364 :

�إعالنات عقارية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلبت سالم سعيد لموكلتها فاطمة رضا
غبريس سند بدل ضائع للعقار 18/1361
العباسية
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب علي حماده وكيل احمد حماده
بصفته مشتري سند ب��دل ضائع للمالك
سمير سالم شداد في العقار  74ديركيفا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمود الجردلي لموكليه سميرة
و سعدالله وسمر رياض عسيران سندات
بدل ضائع للعقارين  129و  108عين ابو
عبدالله
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب نبيل البواب لمورثته فايزة بدر
الدين الحنوني سند ب��دل ضائع للعقار
 7/1398صور
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب علي علم ال��دي��ن لموكليه حاتم
وط���ارق يوسف فنش شهادتي قيد بدل
ضائع للعقار  336الضهيرة
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد طارق طالل المرعبي لموكلته
بارعة خالد العبد القادر سندات بدل ضائع
للعقارات  1423و 1422و 1411و1456
معركة
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت يمامه محمد غادر سند بدل ضائع
للعقار  15/1502حارة صيدا .
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت ميرفت البوبو لموكلها محي الدين
محمد النوام سندات بدل ضائع لالقسام 1
و 3و 5للعقار  610الدكرمان .
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب حسن علي الزعتري لموكلته ليلى
الحاج علي الزعتري سند بدل ضائع للعقار
 3/383عبرا .
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد الفنوني وكيل رشيد هاني
حبلي بصفته مشتري سند ب��دل ضائع
للعقار  A2 8/86ك��ف��ري��ا ب��إس��م زاه��ر
مصطفى الدندشلي .
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين
طلب علي محمود ابراهيم وكيل محمد
ابراهيم لمورثه علي احمد ابراهيم شهادة
قيد بدل ضائع للعقار  175ريحان.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة
ط��ل��ب ال��م��ح��ام��ي ج��وي��ل ط��ون��ي م��راد
المعلوف لموكلتها ك���ارول ال��ي��اس توما
شهادة قيد بدل ضائع بالقسمين  8و 13
بلوك  Aبالعقار  619مكسه
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة
طلب ب��دري ساروفيم لمورثته سيده
سليمان ساروفيم سند تمليك بدل ضائع
بحصتها بالعقار  760تعلبايا
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة
ط��ل��ب ال��م��ح��ام��ي ع��ل��ي ح��س��ي��ن بريج
لمورثي موكله خالد ومحي الدين وليلى
ومحمد أوالد أيوب علي أيوب سندات تمليك
بدل ضائع بحصصهم بالعقارات 1091
و 1187و 1090و 1031و 938و921
و 863و 854و 584و 1029و 751و735
و 545و 409و 397و 387و 218و169
و 165و 115و 77و 51و 34و 390و395
و 615و 270تعلبايا
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط
إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة
طلبت نايفه جان م��ارون أبو طانوس
لها ولموكليها م��اري لويز وداي��ف��د ولدي
جان مارون أبو طانوس سندات تمليك بدل
ضائع بالعقار  477و 754و 1593ابلح
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط
إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة
طلب المحامي وس��ام إب��راه��ي��م ورده
لمورثة موكلته ليندا حنا أبو بشارة سند
تمليك بدل ضائع بحصتها بالعقار 600
معلقة بناء
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة
طلب يوسف عزيز ال���زرزور لموكليه
منتهى الياس عازار وكيلدا وفاديا وطوني
ونجاة أوالد جورج نوريه سندات تمليك
بدل ضائع بحصصهم بالعقار  71القسم
 3الميدان
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط
إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة
طلب احمد حسن حمود لموكلي موكليه
محمد حسين ام��ام��ه وح��س��ن اسماعيل
حمزه سندات تمليك بدل ضائع بحصصهم
بالعقار  674مجدل عنجر
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة
طلبت فاطمة محمد االت��ات لمفوضيها
جمال ترست بنك ش م ل شهادة تأمين
بدل ضائع على العقار  6القسم  10معلقة
أراضي
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط
إعالن
ألمانة السجل العقاري في زحلة
طلب عماد محمد ب��و ح��م��دان لمورثه
محمد صبحي أبو حمدان سند تمليك بدل
ضائع بالعقار  823حزرتا
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

دعوة الى جمعية عمومية عادية

يدعو مجلس ادارة الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف ألعضاء نقابة عمال
ومستخدمي العاب الميسر في كازينو لبنان حضرات األعضاء المساهمين لحضور
جلسة الجمعية العمومية األولى التي ستعقد في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم
السبت في  2022/7/30في مركز التعاونية في كازينو لبنان – المعاملتين ،واذا
لم يتوفر النصاب القانوني تعقد الجلسة الثانية في نفس المكان والساعة وذلك
يوم السبت في  2022/8/6بمن حضر وعلى جدول أعمالها التصديق على ميزانية
التعاونية وحساباتها لعام  2021وابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة عن اعمالهم للعام
المذكور.

رئيس مجلس االدارة
جو داغر

نبلغكم بيان الوقوعات العائد لتصحيح المساحة المستملكة من العقار /2734بعلول ضمن
تخطيط طريق جب جنين – ال ال – بعلول – القرعون المصدق بالمرسوم
رقم ( 2000/4457قضاء البقاع الغربي  -محافظة البقاع)

أرقام
محاضر
العلم
والخبر

إسم المنطقة
العقارية) أو خراج
القرية في المناطق
الغير ممسوحة(

موقع العقار
بين األوتاد

رقم العقار في السجل
العقاري )أو في سجل
مساحة لبنان القديم في
المناطق الغير ممسوحة)

اسم أو أسماء
المالكين

بحلول

497-502

2734

امين محمد ياسين

بحلول

497-502

2734

ربيع أنور ياسين
) رقبة(
امين محمد ياسين
) استثمار(

الحصة من 2400
سهم
جزء

سهم

مساحة كامل العقار
)متر مربع(

نوع العقار
ومحتوياته

المساحة
المأخوذة
للطريق )متر
مربع(

مساحة القسم أو
األقسام الباقية كل
بمفرده
)متر مربع(

اإلنشاآت
الموجودة
في العقار
والمضروبة
في التخطيط

األشجار
المأخوذة في
الطريق
(نوعها  -عددها
-حجمها(

مالحظات
) اإلفرازات –
الحقوق العينية
القيود اإلحتياطية)

من ًبدال

2400

2028

أرض بعل
سليخ تزرع
حبوب

سابقاً 1246
قرار وضع يد
رقم2338/63
حاليا8

774

الشيئ

الشيئ

قرار وضع يد رقم
2338/63مرسوم
رقم13237/63

يقرأ
2400
2400

2028

أرض بعل
سليخ تزرع
حبوب

سابقاً 796
يصحح قرار
وضع يد رقم
2338/63
حاليا8

1224

الشيئ

الشيئ

قرار وضع يد رقم
2338/63مرسوم
2
رقم  796م

رئيس دائرة اإلستمالك باإلنابة
المهندس أسماء عاليا
التكليف 369 :

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ إعالم تعديل
تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة – المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الجنوبي -دائرة التحصيل المكلف الوارد إسمه في الجدول أدناه المجهول مركز العمل
ومحل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنه قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من
تاريخ  2022/06/30إلى مركز الدائرة الكائن في سراي صيدا لتبلغ إعالم التعديل  .وفي
حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ  2022/08/01عمالً
بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11و تعديالته (قانون اإلجراءات
الضريبية).
إسم المكلف
محمد أنهل العاصي
حسين جميل بدوي

رقم المكلف
2950537
3011781

تبدأ مهلة االعتراض على إعالم التعديل المحددة بشهرين اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ
التبليغ أي في  2022/08/02و تنتهي في  2022/10/02ضمناً.
للمراجعة  :العنوان صيدا السراي الحكومي :مالية لبنان الجنوبي – دائرة التحصيل -
الطابق الثاني.
الهاتف 07/721859 – 07/724086 :
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة لبنان الجنوبي
سمير أحمد حسين
التكليف 362 :
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ مقترحات أولية
تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي
\ دائرة خدمات المكلفين) المكلف الوارد إسمه في الجدول أدناه مجهول مركز العمل ومحل
اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنه قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
 2022/06/30إلى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي \ صيدا \السراي
الحكومي \مبنى مالية لبنان الجنوبي \دائرة خدمات المكلفين \الطابق األرضي لتبلغ
مقترحات أولية .وفي حال عدم الحضوريعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ
 2022/07/30عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11و
تعديالته (قانون اإلجراءات الضريبية).
إسم المكلف
عباس حسن ارزوني
محمد زهير عز الدين السن
جمال علي اسماعيل

رقم المكلف
2782521
294369
15820

للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق األرضي.
الهاتف 07/754086 – 07/720012 – 07/753429 :
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة لبنان الجنوبي
سمير أحمد حسين
التكليف 362 :
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ النتيجة األولية للتدقيق
تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي \
دائرة اإللتزام) المكلف الوارد إسمه في الجدول أدناه مجهول مركز العمل ومحل اإلقامة حاليا ً
للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنه قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ 2022/06/30
إلى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي \ صيدا \السراي الحكومي \مبنى مالية
لبنان الجنوبي \دائرة اإللتزام \الطابق الثاني لتبلغ المقترحات األولية لتعديل التصريح.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ 2022/07/30
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11و تعديالته (قانون
اإلجراءات الضريبية).
إسم المكلف
Neemeh candy store
شركةA2Z SARL
قاسم ابراهيم حيدر
حسان عبد الرؤوف غريب
UNIQUE CHOCOLATES SARL
غسان طالل عز الدين
خالد يوسف البيطار
شركة نيفادا للسيارات ش.م.م
ديانا خليل المجذوب

رقم المكلف
1616944
3033758
1466740
87350
2999373
2435819
720992
1636376
513899

تبدأ مهلة إبداء المالحظات على النتيجة األولية للتدقيق المحددة بثالثين يوما ً اعتبارا ً من
اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في  2022/07/31و تنتهي في  2022/08/29ضمناً.
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق األول.
الهاتف 07/754086 – 07/720014 – 07/720012 :
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة لبنان الجنوبي
سمير أحمد حسين
التكليف 362 :
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ النتيجة األولية للتدقيق
تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي \
دائرة التدقيق) المكلف الوارد إسمه في الجدول أدناه مجهول مركز العمل ومحل اإلقامة حاليا ً
للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنه قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ 2022/06/30
إلى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي \ صيدا \السراي الحكومي \مبنى مالية
لبنان الجنوبي \دائرة التدقيق \الطابق الثاني لتبلغ المقترحات األولية لتعديل التصريح.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ 2022/07/30
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11و تعديالته (قانون
اإلجراءات الضريبية).
إسم المكلف
خليفة انترناسيونال غروب – احمد محمد خليفة
محمود محمد حسين
مؤسسة محمد احمد داود للتجارة العامة
Metal World
صيدلية فينيسيا – محمد حسن الحسيني
 – samana tradingياسين فيصل سماح

رقم المكلف
1916609
1218090
704912
3128801
1752244
3065178

تبدأ مهلة إبداء المالحظات على النتيجة األولية للتدقيق المحددة بثالثين يوما ً اعتبارا ً من
اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في  2022/07/31و تنتهي في  2022/08/30ضمناً.
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف 07/754086 – 07/720014 – 07/720012 :
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة لبنان الجنوبي
سمير أحمد حسين
التكليف 362 :
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ ضريبة متوجبة
تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي
محافظة الجنوب) دائرة التدقيق الميداني الواردة اسماؤهم في الجدول أدناه المجهول مركز
العمل اومحل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثين
يوما ً من تاريخ  2022/06/30إلى مركز الدائرة الكائن في سراي صيدا لتبلغ الضريبة
المتوجبة /قرار التحصيل الجبري .وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بتاريخ  2022/07/30عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ
 2008/11/11و تعديالته (قانون اإلجراءات الضريبية).
إسم المكلف
شركة المدابغ اللبنانية االسبانية ش.م.ل
شركة ريم بالست ش.م.م
شركة نكسس ش.م.م

رقم المكلف
13093
3148249
315198

يضاف إلى المبلغ المبين اعاله غرامة تحصيل عن كل شهر تأخير
تبدأ مهلة االعتراض على الضريبة  /قرار التحصيل الجبري المحددة بشهرين يوما ً
اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في  2022/07/31و تنتهي في 2022/09/30
ضمناً.
للمراجعة  :العنوان صيدا  -السراي الحكومي :مالية لبنان الجنوبي – دائرة التدقيق
الميداني  -الطابق الثاني.
الهاتف  – 07/724086 :فاكس 07/721859
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة لبنان الجنوبي
سمير أحمد حسين
التكليف 362 :
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äÉªàJ
IójóL á«fÉ£jôH äÉHƒ≤Y
zÉ«°ShQ »a πLQ ≈æZCG »fÉK{ ±ó¡à°ùJ

sO�ËR��Ë sOM�«u� ·bN��� ¨UO�Ë— vK� U�uIF�« s� …b�b� W�e� ¨f�√ ¨WO�UD�d��« W�uJ��« XMK�√
ÆUO�«d�Ë√ w� »d��« WOHK� vK� p�–Ë ¨sO�U�u� dOL�œö� d�œ—UOKL�« rNO� sL� ¨”Ë— ¡U�d�√Ë
ÒÊ√ WÎ HOC� ¨åsO�u� s� W�dIL�« …dz«b�«ò vK� …b�b� U�uI� ÷d� ¨ÊUO� w� ¨WO�UD�d��« W�uJ��« b�√Ë
¨sO�u�� tL�œ v�≈ dEM�U� ¨UO�Ë— w� q�— vM�√ w�U� ¨sO�U�u� dOL�œö� rN���UF� XL� s�c�« p��Ë√ sO� s�
ÆUNL�“ V��
UN�Ë“Ë sO�u� r� WM�« ¨UHOKOHO�� U�¬ Î UC�√ rNMO� s� Î U�UO�Ë Î «œd� 13 qLA� U�uIF�«ò ÒÊ√ ÊUO��« `{Ë√Ë
Æåu�ËdOLO� WIDM� r�U� ¨nOKOHO�� w�dO�
cM� W�d� 120 s� d��√Ë ¨h�� 1000 s� d��√ vK� U�uI� X{d� UN�Ò Q� WO�UD�d��« W�uJ��« œU�√Ë
ÆUO�«d�Ë√ w� WO�Ëd�« W�dJ�F�« WOKLF�« ¡b�
jHM�« d�dJ� UOMI�Ë lK��« dE� XKL� ¨UO�Ë— vK� W�—U�� U�uI� Î UC�√ p�– q�� UO�UD�d� X{d� UL�
ÆWO�«d�Ë_« W�“_« WOHK� vK� p�–Ë ¨WO�u�uO��«Ë WOzUOLOJ�« W�K�_U� WIKF�L�« UOMI��«Ë
—U�≈ w� Ã—bM� …uD� w� ¨w�Ëd�« “UG�« œ«dO��« dE�� Î U�u�U� w�«u�OK�« ÊUL�d��« dÒ �√ ¨qBHM� bOF vK�
ÆW�UD�« ‰U�� w� uJ�u� vK� U�œUL��« qOKI�� w�Ë—Ë_« œU��ô« ‰Ëœ t�u�
“UG�« qI� W�uEM� Âb���� Ê√ w�uI�« s�ú� Î «b�bN� qJÒ A� W�Ëœ Í_ sJL� ô ¨b�b��« Êu�UI�« V�uL�Ë
ÆUO�«u�OK� WF�U��« ‰U�L�« wFO�D�« “UG�« WD�� Ë√ wFO�D�«
v�≈ “UG�« qIM� WO�«u�OK�« WO����« vM��« Âb���� Ê√ WO�Ëd�« U�dAK� q�UIL�« w� eO�� Êu�UI�« ÒsJ�
ÆoODK��« d�� vK� qÒ DL�«Ë ¨«bM�u�Ë UO�«u�O� sO� l�«u�« w�Ëd�« VO��« u�Ë ¨œ«dGMOMO�U�
¨w�K�_« ‰UL� nK�Ë w�Ë—Ë_« œU��Ò ô« s� qÒ � w� uCF�«Ë ¨oODK��« d�� vK� qD� w��« UO�«u�O� Ê√ d�c�
WD�� d�� Ë√ ¨VO�U�√ ◊uD� d�� Áœ—u��� X�U� Íc�« w�Ëd�« “UG�« ¡«d� s� w{UL�« lO�d�« ‰ö� XH�Ò u�
ÆUO�«d�Ë√ w� WU��« W�dJ�F�« WO�Ëd�« WOKLF�« VI� p�–Ë ¨‰U�L�« wFO�D�« “UGK�

(1¢U áªàJ) ...ójóédG »HhQhC
’G êGõªdG
q
v�« wCH� U{ËUHL� ‰u�b�« q�� Ê“«u��« s� Î U�O�
Æ W�O� dO� WO�UH�«
s� Y���« Î U�zU� ÊËd??�U??� ‰ËU�� U��d� w�
U�U���ô« ZzU�� s� w�UF� Íc??�« tB�A� —Ëœ
w�UF� w��« Áœö�� —Ëœ s�Ë ¨WL�U��« dO� WO�UL�d��«
…œUOI� U�Ë—Ë_ —Ëœ s� r� ¨»d��« ¡«d� Î U�œUB��«
Ê√ ‰ËU�� ¨qJA��« bO� wL�UF�«
ÂUEM�« w� U��d�
Ò
V��Ë ¨ÎUOA�U� ÁdO�Q� ÊU� ÚÊ≈Ë —uC��« rz«œ ÊuJ�
ozU�œ l�� …bL� WOH�U� WL�UJ� Èd�√ bI� ¡U��_«
s� Î UCF� w�Ëd�« Âö�ù« dA� w�Ëd�«
fOzd�« l�
Ò
ŸU{Ë_« dO�u� Âb� sO�u� s� VK� bI� ¨UNKOUH�
sJ� ¨w�«d�Ë_« fOzd�« l� ÷ËUH�K� ŸUL��ô«Ë d��√
w�≈ ¨Êü« U�√ s�√ ·dF� q� ∫ÎözU��� t�U�√ sO�u�
dFA� t�√ b�√ r� ¨bOK��« vK� Z�e��« W�«u� ”—U�√
Âb� V��� qOUH��« s� dO�J� rÒ K� dO� ÊËd�U� ÒÊQ�
bI� W�UNM�« w� ÊËd�U� Õd��« ¨t�—UA��� …¡UH�
¨nOM� w� w�dO�_«Ë w�Ëd�« sO�Ozd�« lL�� WL�
ÆÊü« p�– vK� qLF� t�√ Ëb��Ë
WO�Ëd�« WLI�« bI� WO�UJ�≈ ‰u� ¡w� `�d� r�
ÊU� UL�≈Ë ÆÆÆ—U�J�« WF��K� U�—U�U� WL� w� WO�dO�_«
ÒÊQ� b�«“ s� bL�� ÊU�� vK� ÊËd�U� tKI� U� rÒ �_«
WOM� »U��_ jHM�« s� UN�U��≈ l�— lOD��� ô Áœö�
…dOB� …d�H� ÃU��ù« l�— lOD��� W�œuF��« ÒÊ√Ë
bK� tJKN��� U� u�Ë Î UO�u� qO�d� n�√ 150 …œU�e�
ÆW�U� s� qÒ �√ w� UO�UL�√ q��
r�UF�« WO�«d�Ë_« WO�Ëd�« »d��« XK�œ√ «cJ�
b�√ W�U�≈ sJ� r� ¨¡«cG�«Ë W�UD�«Ë s�_« U�“√ w�
wIK� ô w�Ë ¨uJ�u� vK� lHM�U� Î «œu??� ô≈ »d��«
¡U�dA�« U�Ë—Ë√ ‰Ëœ s� U�dO�Ë UO�UL�√ U�“_ Î ôU�
q�d� r�Ë ¨w�K�_« ‰UL� nK� w� sDM�«Ë l�
X��√ w��« ‰ËbK� U�dOF�Ë UN�L� iz«u� s�
Ê√ w�dO�_« ‰U� qGA� ô ¨W�U�� dOH� vK� gOF�
bLÒ ��� Ê√ ôË ¨Î«e�� b�� ôË wI�d�_« Ë« w�dF�« Ÿu��
lDI��Ë ÁœUB��« rD��� Ê√Ë œd��« s� w�UL�_«
«u�O� ? Î «œu� Â√ Î «dL� Â√ Î UCO� ? lOL��U� ¨t�UË√
ÆÆÆ¡UO�√Ë «Ëœ√ ô≈ w�dO�_« dEM�
WK��L�« sOD�K� ? sOM� ? dOHJ�« w� rOI� wMOD�K�
w�UO�*
Ò
Ò

—UNM�Ë wF�U��«Ë w�—bL�« rOKF��« n�u�O� –≈
qLF�« s� l�UBL�« rEF� n�u��� Æw�B�« ÂUEM�«
¨qLF�« s??� sOK�U� U�uH�u�Ë UN�UL� `�B�Ë
—UNM� ULO� Î U�U��Ë Î «—u??� WO�«—e�« w??{«—_« vI���
o�œUM fKH�Ë WO�UL��ô« W�U�d�« U��R�
W��b��« lDIM�Ë WO�eML�« ¡U�dNJ�« wH���� ¨W�UD��«
¨’—UI�« ¡U�A�« «– œö��« pK� w� W�—ËdC�«
u�—UMO��« «c� sJ�Ë ¨¡w� qÒ � —UNMO� —UB��U�
¨oO�D�K� q�U� dO�Ë Î U�“U�M�Ë Î UO�UO� «b� w{«d��ô«
¨W�uKD� UN�√ sÒO�� w��« W�b��U� W�uJ��« Ác�Q� rK�
«—uB�Ë «¡«d??�≈ s� ÂeK� U� c��� r� w�U��U�Ë
XF�Ëò Ê√ W�O�M�«Ë ¨«cN� u�—UMO� l� q�UF�K�
d�—UI��« dOA�Ë ¨q�L�« ‰uI� UL� å”«d�« w� ”UH�«
WÒO�UO��ô« “UG�«Ë jHM�« Z�—UN ÒÊ√ v�≈ WO�UL�_«
Ó r�
XCH� b�Ë «c� ¨ÊËe�L�« s� 56% ô≈ UNO� o��
UO�UL�√ v�≈ —ÒbBL�« “UG�«Ë jHM�« UOL� s� UO�Ë—
UN��U�Ë b�Ëe��« ◊uD� w� W�UOB�« qL� W���
iF� qÒ � UO�UL�√ X�UD��« ‰U� w� ¨—UO� lD� v�≈
UN�dD� Èd�√ —œUB� s� W�UD�U� œËÒ e��« ôUJ�≈
vB�√ ÒÊ√ v�≈ W�U{≈ ¨WHKJ�Ë WK�u�Ë …bIF� ÊuJ��
“UG�« s� VFJ� Âb� —UOK� 33 u� ÁdO�b� lOD��� U�
w� ÆVFJ� Âb� —UOKL�« “ËU��� W�uM��« UN��U� ULO�
UO�UL�_ Î UOzUN� w�Ëd�« jHM�«Ë “UG�« o�b� n�u� ‰U�
451 mK��� U�u�œUB��« ‰uI� U� o�Ë U�dzU�� ÒÊS�
UO�UL�√ w� qB� U� »—UI� W�—U� w�Ë ¨Ë—u� —UOK�
ÆWO�U��« WOL�UF�« »d��« ¡UN��« VI�
qÒ � w??�Ë »d??�??�« w??� s??D??M??�«Ë r???�«œ «d�K��«
Íu�J� nO� Èd�� Î U�u� ‚dÒ ��� X�U� UN�U�UO�
Íu�J� ÂuO�« UNMJ�Ë ¨W??O??�«d??�Ë_« —UM�U� uJ�u�
¨W�u��� dO� œËb� v�≈ qË Íc�« —UF�_« ŸUH�—U�
qÒ A� œUJ� U??�«d??{≈ s??� œö??�??�« w�UF� sO� w??�
W�b�b��« pJ��« ‰UL� »«d{≈ UNLÒ �√Ë UNO� …UO��«
U�«d{ù« qI�M� b??�Ë W�u� U�UI� U�œuI� w��«
«u??_« uKF� ULO� ¨Èd??�√ W�uO� U�UD� v??�≈
«d�K��≈ s� ‰UBH�ö� WO�«œ «bM�d�≈ ‰UL�Ë «bMK�J�«
Êu��u� f�—u� ¡«—“u??�« fOz— U�√ ¨‰öI��ô«Ë
oI��� UO�«d�Ë√ r�œ …—Ëd{ ‰u� `�dB�K� dDCO�

(1¢U áªàJ) ...ø£æ°TGhh ¿Gô¡W ø«H äÉeÉ¡JG ∫OÉÑJ
—«d� oO�D�� p�L��
ÊUM��ò Ê√ ¨«b�F� w� UN�U�I��« ‰ö�
Ò
WE�U�L�« w� V�«— t�_ 1701 r�d�« w�Ëb�« s�_« fK��
Ê√ v�« Î U��ô ¨åWÒO�uM��« œËb��« vK� s�_«Ë —«dI��ô« vK�
WF�U�� —u�� w� WO�uM��« W�d���« œËb��« rO�d� W�Q��ò
dO� U{ËUHL�« w� w�dO�_« jO�uK� …dO�_« …—U�e�« bF�
U�œU�L�« ¡u{ w� p�–Ë s�U�A�u� ”u�√ …d�U�L�«
¡UIK�« ‰ö� r�Ë ÆåÊUM�� w� Áœu�Ë ‰ö� tF� X�d�√ w��«
d�dI��« s� lO�U�√ q�� »uM��« w� l{u�« w� Y���«
g�dO�u� uO�uD�« …b��L�« r�ú� ÂUF�« sO�_« ÍuM� Íc�«
Æq�IL�« “uL� 21 w� s�ô« fK�� v�« tL�bI�
¡UI� —u�� œËb��« rO�d� nK�Ë w�uJ��« nKL�« qJ�Ë
dOH�Ë qO�U� Ê«d�� VzUM�« d��« wM�u�« —UO��« fOz—
‚dD��« rÒ � YO� ¨·u???�«œË— —bM�J�√ W�œU��ô« UO�Ë—
cOHM� vK� …—œU� ÊuJ� ¨ÎUF�d� W�uJ� qOJA� V�«Ë v�«
Æ÷uNM�«Ë w�UF��« …dO�� ¡b�� W�—ËdC�« U�öù«
œËb��« rO�d� nKL� WD��dL�« «—uD��« w� Y���« Èd�Ë
v�« sO�—u��« sO�“UM�« …œu� WÒOL�√ w� p�c�Ë ¨WÒ�d���«
Æt�«dO�Q�Ë UO�«d�Ë√ w� l{u�« Î UC�√ Y���« qL�Ë Ær�œö�
Ê«d�≈ w� WO�ö�ù« W�—uNL��« dOH� qO�U� q�I��«Ë
‚dD��« rÒ � UL� ¨WO�«œË …—U??�“ w� UO�“ËdO� ‰ö� bL��
≠ WO�«d�ù« U{ËUHL�« ·Ëd�Ë WOLOK�ù« «—uD��« v�«
ÆW�Ëb�« w� WO�dO�_«
Ê√ ¨ò”u??O??�??�√ò ???� ÊuOKOz«d�≈ Êu�ËR�� ÕdÒ ???Ë
ÊUM�� sO� W�d���« œËb��« rO�d� nKL� w�dO�_« jO�u�«
‰uB�� t���— UMGK�√ ¨s�U�A�u� ”u�¬ ¨åqOz«d�≈åË
ÆÆs�dN� ‰ö� Íd���« Ÿ«eM�« ÊQA� ÊUM�� l� ‚UH�«
w�UIO� fOzd�« v�≈ qI� ÂdO� vHDB� qLF�« d�“Ë ÊU�Ë
UNOK� o�«Ë b�Ë ¨ÂUF�« ŸUDI�« wH�u� WD�«— U�«d��«
qJ� ’U� ‚ËbM À«b���«ò UNM�Ë ¨w�UIO� fOzd�«
…œUH��ô«Ë U�«dG�« lL� tO� r�� ¨ÂUF�« ŸUDI�« wH�u�
ŸUDI�« U�UO��« W�cG�� Âu�d�« U�d�� iF� s�
w� W�—ôËb�« ◊U��_« s� sOH�uL�« ¡UH�≈ ¨sOH�uL�«Ë ÂUF�«
d�“Ë l� ÊQA�« «c� w� oO�M��« V��Ë ¨WU��« ”—«bL�«
Æå·—UBL�« s� sOH�uL�« «œUL��« V�� qON�� ¨WO�d��«
w� ÊUM�� ·dB� r�U� l� Y��O�ò t�√ w�UIO� b??�√Ë
oKF�� U� w� sOH�uLK� öON�� ¡UD�≈Ë ¨ÊQA�« «c??�
«b�U�L�«Ë V�«Ëd�« ÒÊ≈ ‰U�Ë ÆåWO�LA�« W�UD�« ÷ËdI�
Æq�IL�« sOM�ô« Âu� bÒ � vB�√ w� l�b�Ô � WO�UL��ô«
W�uJ� w� U�bK��«Ë WOK�«b�« d�“Ë œb� ¨d�¬ j� vK�
q�b� „UM� ÊuJO� t�« vK� Íu�u� ÂU�� ‰UL�_« n�dB�
sOM�«uL�« WLIK� sO��ö�L�« j�C� WOM�_« …eN�ú� q�U�
«¡«d??�ù« v��√ –U��«Ë W�“_U� sO����L�« WI�ö�Ë
ÆårNI�� WO�u�UI�«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG
»é«JGôà°S’G
»fGôjE
’G »°ShôdG
¥ÉØJ’G
q
q
q
‰Ëb� vK�Ë ¨s�Ëe� d�� ‰Ëœ WL� v�≈ w�Oz— rO�«d�≈ w�«d�ù«Ë sO�u� dOL�œö� w�Ëd�« ÊU�Ozd�« t�u�
Ò ≠
UO�Ë— sO� w�O�«d��« ÊËUF� WO�UH�« lO�u�Ë —«d�≈Ë WA�UML� ⁄dH��« ¨WLI�« —uC�� WO�U{≈ WLN� ULNM� q� ‰UL�√
ÆÊ«d�≈Ë
¨s�bK�K� WOM�u�« WKLF�U� ‰œU���«Ë ¨W�dJ��Ë W�—U��Ë W�Ëu�Ë WKOI� WO�UM s�œUO� ‰UD� UN�√ WO�UH�ô« WLO� ≠
WO�UH�ô«Ë ¨‚«u�_« WODG�� ¨—«u��« ‰ËœË —U���« d�� “UG�«Ë jHM�« aC� VO�U�√ ¡UA�ù W�UD�« ‰U�� w� ÊËUF��«Ë
qJA�O� ¨sOB�« l� Ê«d�≈Ë UO�Ë— s� q� UN�F�Ë sO�N�UA�� sO�O�UH�« qLJ��� ¨WÒOzUM���ôU� Ê«bK��« UNHB� w��«
WDO�L�« —U���«Ë ÒÍuO�ü« d��« q� Á—uC� wDG� ¨w�«d�≈ wMO w�Ë— w�O�«d��« ÍdJ�� ÍœUB��« w�ö�
WK�UI�� T�«u� pKL� UNK��Ë ¨Àö��« ‰Ëb�« l� W�d� Î «œËb� pKL� W�Ëœ sO�ö� s� d��√ Ê√ ·dF� Ê√ wHJ�Ë ¨UO�P�
ÆÎU��dI� UO�¬ W�U�� q�U� wDG� UL� ¨UNF�
bIH� …u� v�«Ë WO�UJ� WOK�« v�≈ t�u��� u�UM�« nK�� q�LL�« »dG�« tO� ·d�F� w�Ëœ ·d� w� UO�UH�ô« w�Q� ≠
…«u� w�«d�ù« wMOB�« w�Ëd�« w�ö��« n�U���« qJAO� ¨ÎU�œUB��« w�U��« r�d�« v�« t�u�� dD�Ë ¨ÎU�dJ�� UN��UN�
qJA� X�U� w��« WÒOMO�ö�« U�dO�√ ‰Ëœ U�—ÒbB�� ¨‰öI��ô« —UO� `�UB� WK�U�Ë ¨WMLONK� WC�UM� WÒOL�U� WN��
UN�M�� w��« «—UO��« qI� X�� `�Ò d�� U�Ë—Ë√ ULMO� ¨UO�¬Ë UOI�d�√ bNA� w�ö� ¨Ê«uMF�« «c� X�� Î U�“ËË ÎöI� ÂuO�«
ÆÊ«d�≈Ë sOB�«Ë UO�Ë— l� ¡«bF�« o�d� „uK� UN�FOK� w�Ë ¨WO�dO�√ U�KD� W�U���«
l�«d��« ¨Í—UO� sO� w�Ë—Ë_« w�dO�_« n�U���« lC�� i�UM�« ÍuO�ü« w�ö��« UN{dH� w��« W�œUFL�« ≠
¨WK�IL�« U�“_« jG{ dO�Q� X�� Î U�U�� UN�UIK� pJH�Ë WÒO�Ë—Ë_« WN���« ŸÒbB� ¡b� Ë√ ¨U�Ë—Ë√ —U�H�«Ë —UON�ô Î UFM�
ÆWO�Ë—Ë_« UN�HOK�� sDM�«Ë …—U��� Î ôuË

(1¢U áªàJ) ...π«£©àdG :™é©L
dD�� V����« Êü« s� V�� ¨W�uJ� qOJA� lML� l�F� …u�œ WN�«u� …—Ëd{ v�≈ W�U{ùU�
‰uË lM� s� ÂöJ�« Ê_ ¨w�Uzd�« ‚UI���ô« qODF� v�« ÍœR� Ê√ sJL� U� q� vK� l�F� Â«b�≈
¡«d�≈ lM� u� Î «b�«Ë Î U�O� wMF� ¨p�c� W�“ö�« WO�K�ú� ÁœUI��« q� w� ¨l�F� rNC�d� sO��d�
¨ U�U���ô« W�K� œUIF�« qDF� p�UL�� qDÒ F� YK� d�«u�� r� «–≈Ë ¨U�b�u� w� WÒO�Uzd�« U�U���ô«
°l�F� UNEHK� U�bM� WMJLL�« qzU�u�« WO�U� s� ‰ƒU���«Ë ÁU���ô« V��

—«u� ÒÍ√ w�U��U�Ë ¨å»d??�Ë d�b�« UNOK� q�√ b�òË
w� W�UDK� Î «—«b??�≈Ë ¨X�uK� WFOC� ÊuJO� UNF�
ÈuI�« l� —«u� v�≈ W�U��« bÒ �√ w� s�u�« WK�d�
WOKL� w� U�—UL���« sJL� w��«Ë WOIOI��« WK�UH�«
Æ¡UM��« …œU�≈
wM�u�« —«u��« s� W�U�JK� …uI�Ë wMF�œ U�Ë
iF� qLA� b� —«u��« ÒÊ√ s� —U��_« iF� ‰Ë«b�
Ê«u�ù« W�UL� UNMO� s�Ë WOM�b�« WO�UO��« ÈuI�«
¨„—U�� ÂUE� “u�— iF� p�– dO�� s�Ë ÆWO�U�—ù«
sJL� q� ¨WIO�Ë ULNMO� W�öF�« ÒÊ√ rKF� lOL��«Ë
Ê√ q�� v�� √b� W�dÒ �� W�d� W�ö� UN�≈ ‰uI�«
—u�√ fOzd�« ÂU� U�bM� ¨ «uM�� „—U�� ÂUE� QAM�
w� WO�U�—ù« W�UL��« l� t�IH bIF� «œU��«
v�b��« sO� ¨s�dAF�« ÊdI�« s� UOMOF���« lKD�
vK� tF� oH�«Ë s���« s� w�U�LK��« dL� r�b�d�
rN� ÂÒbI�Ë öI�FL�«Ë Êu���« s� rN�d�ÔO� t�√
WN�«u� w� t� Î «dON� «u�uJ� Ê√ vK� ¨…b�U�L�« b�
sOO�uOA�«Ë sO�dUM�« s� sOO�UO��« t�uB�
UN�MLO� ÷dH� W�UL��« √b� qFH�U�Ë ¨tMO� w�
s� q�U� r�b� ÍdBL�« lL��L�« q�«œ UN�dDO�Ë
W�UL��« X�U� YO� ¨„«c�¬ wL�d�« w�UO��« ÂUEM�«
W�dOHJ��« WO�U�—ù« U�UL��« s� «dAF�« a�dH��
U�—UJ�√ dAM� UN{d�Ë œö��« ‰u� w� dA��« w��«
w� »eF�«Ë Ÿu�M�«Ë —uHJ�«Ë ÈdI�« w� W�uL�L�«
WO�FA�« o�UML�« w�Ë ¨ ÒÍd��Ë wK��
dB� n�—
Ò
Ê√ X�UD��« v�� ¨ÊbL�« q�«œ …dOIH�« WOz«uAF�«Ë
W�UL��« √b� UM� ¨t� ”Q� ô Î UO�UL��« Î «bO— qJA�
«œU��« vK� X�KI�« qFH�U�Ë ¨rJ��« w� lLD�
ÆtF� U�bN� XO��Ë t�UO��U� X�U�Ë
ÁbzU� W�d�� ÒÊ√ s� r�d�« vK�Ë „—U�� ¡U??�Ë
vK� —U� t�√ ô≈ tOMO� ÂU??�√ WK�U� X�U� «œU��«
ÂU�Ë ¨WO�U�—ù« W�UL�K� ÊœUNL�«Ë n�U��L�« t�N�
œuI� W�ö� s� »dI� UL� …Òb�LL�« tLJ� …d�� ‰ö�
Î UM� WO�U�—ù« W�UL��« l� W�d� UIH bIF� WK�U�
w� rJÒ ���Ë UNOK� dDO��Ë U�dÒ � wI�� p�c� t�√ tM�
—«dL��« sLC� p�c�Ë WOM�_« t�eN�√ d�� UN��d�
b�«Ë d�� w� ÊU�F��«Ë ‘U??� sL� tMJ� ¨tLJ�
sJ� ¨t�dA� t� kH�O� ÊU�F��« ÒÊ√ p�c� Î «bI�F�
Íc�« tI�bB� ÊU�F��« tO� —b� Íc??�« X�u�« ¡U�

U{ËUHL�« „d��� ¨r�UH��« v??�≈ d??�_« vN��« «–S??�
UN�«uL�« ÍœUH�� Î UOF� rO�d��« —U�� vK� Î U�U��≈
s� U?? ?�Ë—Ë√ U??�U??� w??� W??B?� e??�?�?�Ë ¨W??N?� s??�
Ê«d�≈ l� ‚UH�ô« s� Î U�öD�« ¨W�“«u� WN� s� “UG�«
u�� …dO�� UOLJ� d�bB�K� …e�U� Î U�u� s�RO�
ÆU�Ë—Ë√
÷ËUH��« ÊUM�� dE�M� ¨÷ËUH��« «—U�� —UE��U�
—U�� v??K?� Î U? M? �U??� ¨f?? �√ o??K?D?�« Íc?? �« w??�U??zd??�«
nKJL�« fOzd�« Âb� w��« ¨…b�b��« W�uJ��« qOJA�
w��«Ë ¨UN�KOJA�� v??�Ë_« t�œu�� w�UIO� VO��
W�“«eH��ô« U??�Ëd??D? �« ? ?� n?? Ë U??� X??M?L?C?�
bF�Ë ¨d??�? �« w??M?�u??�« —U??O?�?�«Ë W�—uNL��« fOzd�
WÒO�ËR�L�U� U??�U??N?�ô« ‰œU??�?� r??� U��d�� »d??�
¨w�uJ��« Í«d��« dB�Ë ¨«b�F� dB� sO� ¨UNM�
l�U�� WO�UO� —œU??B?� X??F?�u??�Ë ¨ ôU??�?�?�« √b??�
w� Î «œb??�?� U{ËUHL�« „dÒ ��� Ê√ W�uJ��« nK�
¨w�UIO� …œu�� vK� W�—uNL��« fOz— »«u� ¡u{
sO�Ozd�« rC� ¡UIK� Î «bONL� ¨sOK�IL�« sO�uO�« ‰ö�
W�b��« U��U�L�« tF� √b�� Ÿu��_« lKD� «œb��
WKD� v�� WKN� ÊuF�U�L�« UN�ML� w��« ¨WKOJA��U�
«uI�« »e� fOz— ÊU� ULO� ¨ÃuCMK� v�{_« bO�
qOJA� qODF�� Î UMK� u�b� l�F� dOL� WO�UM�K�«
fOz— »U���ô W�u�Ë_« —UF� X�� ¨…b�b� W�uJ�
qODF�� WI�U��« t�u�b� …u??�√ ¨W�—uNL�K� b�b�
Ê√ UL�U�Ë ¨WO�UOM�« U�U���ô« —UE��U� ‰uK��« q�
»dÒ I� ‰uË lML� Î UMK� X�œ l�F� ÊU�K� «uI�«
s� UNFML� ¡w??� ö??� ¨W??�U??zd??�« v??�« t??K?�« »e??� s??�
s� sIO�� U�bM� W�Uzd�« U�U���« qODF�� wF��«
ÆU�—U�L� rJÒ ���« s� e�F�«
dB� v�« w�UIO� VO�� nKJL�« fOzd�« t�u�
¨f�√Ë
Ò
Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— lK�√ YO� «b�F�
t� Âb??�Ë U�«d�√ w��« WO�UOM�« «—UA��ô« ZzU�� vK�
mK�«Ë ÆW��UM� U�«d�Ë UN�d�I� w��« W�uJ�K� WGO
Ác� ”—b??O??� t??�√ w�UIO� fOzd�« W�—uNL��« fOz—
ÆUNO� t�√— Íb��Ë WGOB�«
‰U� UNHOu� Ë« WKOJA��« Ÿu� s� ‰«R??� vK� Î «œ—Ë
ÆåfOzd�« W�U�� Èb� …œu�u� X�U� WKOJA��«ò Ê≈ w�UIO�
Íb� j��Ë ÎöO� t�c��« WKOJA��« r�bI� —«d�ò w�UIO� ‰U�Ë
«—UO��« X��√Ë W�—UAL�« s� lOL��« nHF� Ê√ bF�
ÆåWIÒO{
WO�uJ��« WKOJA��« ‰u� …œ—«u�« U�uKFL�« —U�«Ë
…—«“Ë Ê« W�—uNL��« fOzd� w�UIO� fOzd�« UN�Òb� w��«
bO�Ë d�“u�« ‰«b���« r�Ë WOM��« WHzUDK� XOD�√ W�UD�«
ÂU�� U�bK��«Ë WOK�«b�« d??�“Ë U�√ ¨uM� bO�u� ÷UO�
d??�“Ë ÊS??� U�uKFL�« V���Ë ¨‰b���Ô� rK� Íu??�u??�
UN�Òb� w��« WKOJA��« sL{ u� WOL� wK� W�UF�« ‰UG�ô«
w��« w�U�— ö�� …d�“u�« UL� UN�H� …—«“u�« w�Ë w�UIO�
Èd�� Âö� sO�√ œUB��ô« d�“Ë U�√ ÆWKOJA��« sL{ XOI�
…—«“ËË ÊUOJO�u� Ã—u� w�U��« W�UMB�« d�“u� t�«b���«
WO�UL�« d�“Ë ‰b���«Ë ¨·U�� bO�Ë v�« XK�Ë√ W�UMB�«
Æd�U� sO�U� o�U��« VzUM�U� qOK� n�u�
¡UM��« ?� —«–¬ 8 w� …“—U??� WO�UO� —œUB� d���«Ë
q�√ s� lOL��« l� q«u��Ë q«u� w�UIO� fOzd�« Ê√
ÆŸdÒ ���« s� …bOF�Ë sJL� X�Ë Ÿd�√ w� W�uJ� nO�Q�
»U��_ nO�Q��« qODF� b�d� s� „UM� Ê« —œUBL�« d���«Ë
sK� ô«Ë t�Ëd�Ë t��UD� o�Ë W�uJ� nO�Q� WÒOM� oKF��
dNE� √b� «—U�≈ „UM� Ê√ …d��F� ¨WI��« W�uJ��« `ML�
t�u� v�≈ dOA� d��« wM�u�« —UO��« »«u� s� sKF�« v�«
fOz— ¡UI� ŸdA� Ê√ UN�Q� s� WO�u�U� U�«—œ r�bI��
bK��« rOK�� Âb�Ë «b�F� w� Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��«
Æ‰UL�√ n�dB� W�uJ� v�«
d��« wM�u�« —UO��« n�u� vK� WFKD� —œUB� —U�√Ë
s� W�uJ� nO�Q�� V�d� d��« wM�u�« —UO��« Ê√ å¡UM��«ò ?�
Ê√ …d��F� ¨WO�UO� W�uJ�� t��UD� s� Î U�öD�« Î «d�“Ë 30
¡«—“Ë W�� WOL�� r�� Ê√ Õd� ÍuI�« ÊUM�� q�J� fOz—
WK�dL�« Ê_ 24 ¡«—“u???�« v??�« Êu�UC� sOO�UO� W??�Ëœ
ÆWÒO�UO� W�uJ� qOJA� wC�I�
VO�� nKJL�« W�uJ��« fOzd� w�ö�ù« —UA��L�« b�«Ë
X�b� w��« WO�uJ��« WKOJA��«ò Ê√ qOL��« ”—U� w�UIO�
W�OB� WK�d� w� dÒ L� UM�_ ÈuBI�« …—ËdC�« WKOJA� w�
U�b���« W��«uL� W�uJ��« qOJA� w� Ÿ«d�ù« wC�I� «Îb�
tHOKJ� —u� ‰Ë_« ÂuO�« cM� U Î�{«Ë nKJL�« fOzd�« ÊU�Ë
W�uJ��« qOJA� vK� qLF� t�≈ ‰U� sO� W�uJ��« qOJA��
W�—uNL��« fOzd� WKOJA��« ÂbIO� t??�≈Ë X�Ë Ÿd�Q�
ÆåUNMO� q�IL�« Ÿu��_« W�«b� Ë√ Ÿu��_« W�UN�ò
ÊuJ� Ê√ wFO�D�«
d�_«ò ∫å—UML�«ò …UMI� Y�b� w� ‰U�Ë
Ò
W�uJ��« qOJA�� sOK�F��L�« d��√ s� u� fOzd�« W�U��
WKOJA��«ò Ê√ WHOC� ¨åÁbN� s� …dO�_« dN�_« W��«uL�

…Qƒà°SódG QÉ°ùªdG ¿CÉ°ûH »Ñ«d ` »Ñ«d ¥ÉØJG

(1¢U áªàJ) ...»æWƒdG
QGƒëdG ihóL Ée
q
25 À«b??�√ X�U� U�bMF� ¨t��U�—Ë t�O�d�� ÂU??�
tLJ� “u�—Ë „—U�� bÒ { 2011 w�U��« Êu�U� Ød�UM�
u� X�N�Ë X�d�Ë W�dBL�« ÷—_« X�d� w��«
dI�√Ë W�ËUN�« W�U� v�≈ œö��« XKË√Ë VFA�«
UN�U�UO� qCH� sO�dBL�« s� l�Ë_« U�UDI�«
w�UL�√d�« ÂUEMK� WF�U��« WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô«
WO�dO�_« …b��L�« U�ôu�« d�«Ë_ …cHML�«Ë wL�UF�«
X�UJ� ¨sOO�Ëb�« pM��«Ë bIM�« ‚ËbM U��Ë— d��
‰Ë√ UN�F�Ë dBL� WBÒ�d�L�« WO�U�—ù« W�UL��«
rN��«“ù XF�Ë t�UE�Ë „—U�� vK� sO�KIML�«
bO��« …b�U�L� rN�UJ� ”uK��«Ë rJ��« …b� s�
¨t�UE�Ë „—U�� r�b� ÊU??� Íc??�« t�H� w�dO�_«
„—U�� sO�Ë UNMO� ÊU� U� WO�U�—ù« W�UL��« XO��Ë
ÒÊ√ WU� ‰œU��� ÊËUF�Ë WIO�Ë U�ö� s� t�UE�Ë
Æw�dO�_« bO��« b� w� …«œQ� qLF� ULNOK�
Ãd�Ë W�d�� tO�Ë ÍdBL�« VFA�« œÒ d��«Ë
30 w� WÒO�U�—ù« W�UL��« t�Ë w� Î «dzU�Ë Î UCH�M�
w� „—U�� ÂUE� bÒ { Ãd� UL� 2013 Ê«d�e� ØuO�u�
W�uL�« Ác� ‰ö�Ë ¨2011 w�U��« Êu�U� Ød�UM� 25
WO�UO��« ÈuI�« w� q??�√ ô Ê√ Êu�dBL�« „—œ√
Êü« œU� w��«Ë W�dBL�« W�U��« vK� …œu�uL�«
–öL�« «Ëb�Ë p�c� ¨wM�u�« —«u��« bNA� —ÒbB���
W�UzdK� `�d��U� ÁbzU� «u��U�Ë gO��« w� bO�u�«
WO�U�—ù« Ê«u???�ù« W�UL� vK� ¡UCI�« q??�√ s�
w�dO�_« ŸËdAL�« cHM� ULNKJ� ¨„—U�� ÂUE� “u�—Ë
X�� w�dF�«
s�u�« rO�I�Ë XO�H�� ·bN� Íc�«
Ò
dB�Ë åb�b��« j??�Ë_« ‚dA�«ò ŸËdA� vLÒ ��
»U���« ÎöF�Ë ¨ŸËdAL�« «cN� Èd�J�« …ezU��« w�
VFA�« s� i�uH� VK�Ë ¨w�FA�« jGCK� q�d�«
26 w� Ãd�Ë VFA�« t�c�� r�Ë ¨»U�—ù« W��UJL�
dÒ �Ë ¨i�uH��« «c� t� ÂÒbIO� 2013 “uL� ØuO�u�
ÆÆÆ…dÒ L��� »U�—ù« l� W�dFL�«Ë «uM� l��
—U��_« Ác� q�� ‰Ë«b�� `L�� Ê√ Y�F�« s� p�c�
W�UL��« ÁcN� ¨wM�u�« —«u�K� fOzd�« …u�œ ¡UM�√
tKFH� ‰«e� ôË t�KF� U�Ë ”U??�_« s� WOM�Ë dO�
dO� …u�œ w� UNF� —«u�K� …u�œ WÒ�√ ÒÊ√ b�R� UMKF��
Íc�« —«dI��ô«Ë s�_« s� qOM�« ·bN���Ë WOM�Ë
rNK�« ¨2013 Ê«d�e� ØuO�u� 30 bF� dB� t�bN�
ÆÆÆbN�U� rNK�« XGK�

fOzd�« Èb??� W�{«Ë X�U� …—uB�U� ¨WF�d� sJ� r�
n�«uL�«Ë W�eKL�« dO� «—UA��ô« Èd�√ f�_U�� nKJL�«
ÆåW�{«Ë X�U� WO�UO��«
V�d���« Ê_ ¡U�L�« «c� qB� U� n�RL�«ò ∫·U{√Ë
UN��d�� r� w��« W�—u�« Ê_ —bBL�« ·ËdFL�«Ë bLÒ F�L�«
¨fOzd�« W�U��Ë fOzd�« W??�Ëœ UL� sOB�� pK� w�
fOzd�« W�U�H� jO�L�« V�U��« s� qB� V�d���«Ë
dOA� U�uKF� „UM�ò Ê√ «Îb�R� ¨åW�ËdF� X�U� »U��_
¡«—“u�« s� œb� l� qO�U� Ê«d�� VzUM�« ÁbIF� ŸUL��« v�≈
ÆåWK�K��« s� Ÿu� oK� W�ËU�L�
Í—uNL��« dBI�« Ê« «b�F� dB� —œUB� b�√ ULO�Ë
vK� X�“Ë w��« WO�uJ��« WKOJA��« V�d�� —bB� fO�
dBI�« dz«Ëœ …œU� s� fO� Ê« v�« —U�«Ë ¨Âö�ù« qzU�Ë
fOzdK� w�ö�ù« V�JL�« `??{Ë« ¨»u??K??�_« «c??� œUL��«
X�d� s�Ë WKOJA��« »d� s� ¡UL�«ò Ê√ ¨ÊUO� w� w�UIO�
s�Ë ¨W�œô«Ë lzU�u�U� WI�u�Ë W�ËdF� sOO�U�B�« s� tO�«
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�أفعى

«نيال العندو مرقد عنزة في لبنان»

لطالما تساءلت عن العلّة خلف رفض مجموعة من األطفال ،أو لنقل جلّهم،
ثمانية من عشرة ،القتناء األفعى كحيوان بيتي ،ولقد اخترت األطفال ألنهم
يم ّثلون الفطرة المتدفقة بدون تعقيدات عقلية أو غيرها ،الفطرة العارية بال
مداورة...؟
األفعى نوعان ،السامة ،والقابضة ،رفض السامة كان مطلقا ً وبدون
استثناء ،أما القابضة فكان الرفض باألغلبية الساحقة .تستطيع أفعى
الباثون أو البوا أو األناكوندا أن تبتلع في وجبة واحدة ما يوازي ثلث وزنها،
أفعى وزنها مئتي كيلوغرام ان تبتلع الى جوفها في
بمعنى آخر ،تستطيع
ً
وجبة واحدة ستون كيلوغراماً ،خروف كبير أو عجل صغير ،لهذه الدرجة
قوة الجذب المركزي في مركز هذا الحيوان الشيطاني...
أال يذكرنا هذا بالثقوب السوداء ،ثم أال يذكرنا أيضا ً بإنسان يشاطرنا
صفة اإلنسانية ويعيش معنا على ظهر ه��ذا الكوكب وبين ظهرانينا،
المخلوق األنجلوساكسوني األبيض 5% ،من سكان األرض ،ويستحوذ
على  70%من خيراتها ،و  35%من اليابسة ،ويتفنن في تكنولوجيا القتل
الفردي ثم الجماعي حتى ال ينازعه أحد في رغبته في المراكمة واالكتناز!
ستستم ّر محاوالت الجنوب المنهوب التدفق شماال ً في محاولة ال إرادية
نحو تعديل هذا الخلل الفادح ،البارحة  42إنسانا ً جلّهم من النساء واألطفال
حاولوا االنبعاث شماال ً من المكسيك الى أ ّم المراكمة أميركاُ ،وجدوا موتى
في إحدى الشاحنات بسبب الحرارة الفائقة وانعدام الماء ،وسيستم ّر تدفق
الجنوب من أفريقيا الى أوروبا المكتنزة ،سيغرق من يغرق ،وسيحط على
ّ
يحط ،ولن تتوقف الطبيعة عن محاولة إعادة التوازن،
شواطئ أوروبا من
ألنّ الكون توازن وعدالة ،وحينما ينتفي ذلك يترتب االنهيار الجذبي للمادة،
الموت الزؤام.

} يكتبها الياس ّ
عشي
منذ ثالثين عاما ً والمسؤولون اللبنانيون يقامرون
ب��أم��وال المواطنين اللبنانيين ،وي��ق��ودون بلدهم إلى
اإلف�لاس ،فيما هم يتر ّبعون على ث��روات طائلة موزعة
على مصارف العالم .
مشهد يذكرك بالطرفة التالية:
تغيّب بطرس عن العمل ألسباب مرضية ،فطلب من
صديق يعمل معه في الشركة ذاتها ،أن يحضر له مر ّتبه
الشهري يوم الدفع .
حضر الصديق لزيارة بطرس ،وقال له :
اسمح لي أن أعترف لك بالحقيقة .
أية حقيقة؟ سأله بطرس...
أجابه صديقه :
فقدت راتبك الشهري كلّه ،يا صديقي .
لقد
َ
وكيف حدث هذا؟
قال صديقه :
كدت أفقد معاشي أنا أيضاً ،لو أستم ّر في المقامرة .
بل ُ
أليس هذا ما فعله أصحاب الح ّل والربط في لبنان،
فقامروا بأموال المودعين،
وترحموا على ما كان يردّده
ّ
األوائل لي َل نها َر :
«نيّال العندو مرقد عنزة في لبنان»؟

سميح التايه

نافذة �ضوء
�شعره
ال�شاعر ُ
ُ

دبو�س

} يوسف المسمار*

أدب األديب نطقا ً كان أو كتاب ًة ،نثرا ً أو شعرا ً هو تعبير عن ذاته العميقة سواء كانت تلك
الذات هادئة أو صاخبة ،خيّرة أو ش ّريرة ،متوهّ جة أو خامدة.
ومهما حاول األديب الناثر او الشاعر أن يُخفي ما في أعماقه من انفعاالت وأفكار ،ومطامح
أو مطامع ،فإنه ال يوفق الى إخفاء ما في نفسه الى نهاية حياته .بل ال ب ّد من أن تظهر مشاعره
وتوجهاته الخصوصيّة الشخصيّة عند أول مفصل يصل إليه بوعيه ،أو يفاجئه من
الداخليّة
ّ
دون ان يتو ّقع بحيث تظهر شخصيته الفردية على حقيقتها ،وتحت ّل مركزها من خالل عطائها
األدبي النثري أو الشعري أو الفني.
وبروز شخصية األديب عبر أدبه ليس حادثا ً بسيطا ً وال أمرا ً عابرا ً يمكن االستخفاف به ،بل
هو كما قال العالم االجتماعي السوري انطون سعاده في مقدمة كتابه نشوء األمم:
«لقد كان ظهور شخصية الفرد حادثا ً عظيما ً في ارتقاء النفسية البشرية وتط ّور االجتماع
اإلنساني .أما ظهور شخصية الجماعة فأعظم حوادث التط ّور البشري شأناً ،وأبعدها نتيج ًة،
اجتماعي – اقتصاديّ -
وأكثرها دق ًة ولطافة ،وأشدها تعقداً ،إذ إن هذه الشخصيّة مر ّكب
ّ
نفساني يتطلّب من الفرد أن يضيف إلى شعوره بشخصيّته شعوره بشخصيّة جماعته،
ّ
أمته ،وأن يزيد على إحساسه بحاجاته إحساسه بحاجات مجتمعه ،وأن يجمع الى فهمه
نفسه فهمه نفسية متحده االجتماعي ،وأن يربط مصالحه بمصالح قومه ،وأن يشعر مع ابن
مجتمعه ويهت ّم به ويو ّد خيره ،كما يو ّد الخير لنفسه».
وبين شخصية الفرد «األنانية» وشخصية الجماعة «النحنويّة» تتراوح األحاسيس
والمشاعر ،وتتجاذب وتتنافر األفكار والخواطر ،وتتقاذف وتتنازع المصالح واألهواء وال يهدأ
الصراع الفكري الداخلي في نفس األديب أو الشاعر إال بعد حسم األمر واستتبابه الى جانب
إحدى الشخصيتين :شخصية الفرد األنانية الخصوصية أو شخصية الفرد االجتماعية
العمومية .وغالبا ً ما ُيحسم األمر لصالح شخصية الفرد الخصوصية وبروز األدب الشخصي
الفردي الذي ظهر بأجلى مظاهره في شعر من يس ّمونه شاعر العرب األكبر المتنبي ،حين قال:
أيُّ مح ٍل أرتقي أيُّ عظي ٍم أتقي
وك ُّل ما قد َ
خلق الل ُه وما لم يخلق ِ
محتق ٌر في همتي كشعر ٍة في
مفرقي
ِ
ولو تف ّكر المتنبي قليالً في األمر ،وأمعن نظره في وجود الخليقة وانتشار البشر ،وتو ّزع
الجماعات واألمم لوجد نفسه واحدا ً من ماليين أبناء أمته ،أو واحدا ً من مليارات الناس ليس
أكثر ،ولما قال ما قال .ولوال بعض أشعار الحكم النافعة التي أخذها من الحياة النطفى ذكره
ولم يبق له شأن بين أدباء الحياة وشعرائها أال كشاعر فرديّ ال يرى في الحياة اال نفسه جديرا ً
بها.
وألن «أصول األدب يجب أن تكون في الحياة لتتمكن من إعطاء ثما ٍر تغ ّذي األحياء ...وكل
أدب ال يعرف الحياة ال يحيا» ،كما قال الفيلسوف األديب أنطون سعاده ،فإن المتنبي استم ّر
في الحياة من خالل الحِ َكم التي استوحاها واستقاها من الحياة .وليس المتنبي هو وحده
من بهرته الشخصية الفردية األنانية فسجن نفسه في انغالقها ،بل هناك الغالبية الساحقة
من أدباء وشعراء العربية الذين توهّ موا أن في تفتح الشخصية االجتماعية فيهم ذوبان
لشخصيتهم الفردية ولم يدركوا أن في بروز الشخصيّة االجتماعيّة فيهم نموا ً لهم وتط ّورا ً
متميّز لشخصيتهم ،وترقية لشعورهم وإحساسهم وفهمهم وفكرهم وإبداعهم وكثرة خيرهم،
ألن انتصار الشخصية االجتماعية في الفرد هو الوالدة ال ُمثلى فيه التي تجعله ينمو وال يموت،
يرتقي وال يتخلّف ،يفيض وال يذوب ،يتألق وال ينطفئ.
ونتبصر معنى كالم السيد المسيح حين جاءه أحد
وكم نحن بحاجة إلى أن نعي ونفهم
ّ
الف ّريسين متعجبا ً من قول السيد المسيح« :الحق الحق أقول لك إنْ كان أح ٌد ال يُول ُد من فوق ال
يقد ُر أن يرى ملكوت الله .المولو ُد من الجسد جس ٌد هو ،والمولود من الروح هو روح».
بهذا الكالم تنقشع الغشاوة ،ويالمس الضو ُء البصيرة ،فتتنبّه روح اإلبداع ،ونفهم أن إبداع
األديب والشاعر والفنان يكون في والدته الجديدة .في نم ّوه وارتقائه وخروجه من فلك إنسان
فرديّته األنانية الى فضاء إنسان اجتماعيّته اإلنسانيّة ،وندرك أيضا ً أن اإلبداع األعظم ال يكون
وال يتحقق اال بنظرة عظيمة كلية شاملة الى الحياة والكون والفن تفسح مجاال ً واسعا ً للتألق
الروحي يساعد اإلنسان على أن يكون إمكانية تأل ٍه تائقة أبدا ًالى التحقيق ،وتحقيق التأ ّله ٌ
تألق
روحي اجتماعي إنساني ليس بمنت ٍه أبدا ً ألنه نفحة روح الله في اإلنسان روحأ ً ونفسا ً وعقال.
وهل عجيب أن تكون نفحة الله في اإلنسان هي إمكانية التأله التائق الى التحقيق؟
فالشاعر هو شعره نظر ًة إلى الحياة ،وتعبيرا ً عما استطاع أن يستوحي منها من شعور
النبي محمد قائالً «إنَّ في البيان لسحرا».
بأجم ِل صيغ ٍة من البيان الذي وصفه
ُّ
لقيد قيل« :أعذب الشعر أكذبه» ورأي��ي« :أن أعذب الشعر أحكمه» وحكمة الحياة تنبّه
الغفالى ،و َتروي الظمأى ،و ُتغ ّذي العطاشى ،بينما الكذب في الحياة ال يهدي تائهاً ،وال يطفئُ
عطش ظمآن الى المعرفة ،وال يس ّد جوع جائع الى الحكمة والفضيلة .والعذوبة الحقيقيّة ال
تكون في الكذب والخداع أبداً ،بل العذوبة الصادقة هي التي تنتشل النفوس من التيه و ُتخرجها
من الظلمات إلى حياة الوضوح.
وال شيء كالصدق يهدي إلى حقيقة الخير .حقيقة الحياة الخيّرة الجميلة التي تجعل األدباء
والشعراء والمبدعين يُضيئون ليل أمتهم والعالم بصباحاتهم المنعشة وال يتساقطون على
جوانب الطريق وفي كل وا ٍد يهيمون.
فأدب الحياة الصادقة نو ٌر
نحن بحاجة الى أدب
نفاق وغموضُ .
صدق ووضوح ال الى أدب ٍ
ٍ
وأدب النفاق ظلم ٌة تنعدم أمام ومضة نور.
يطارد ظلمة،
ُ
وإليجاد أدب الحياة الصادقة الواضحة ،فنحن بحاجة دائما ً الى أدباء وشعراء اجتماعيين
ومبدعين صادقين وأبطال ملتزمين بالنهوض بالحياة االجتماعية اإلنسانية ،وجمال الحياة،
ورقي الحياة بنظرة جديدة بديعة قومية اجتماعية إنسانية شاملة تهدي الى النهوض بالحياة
ّ
الجميلة وقيم الحياة الراقية.
*باحث وشاعر قومي مقيم في البرازيل.

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

اللبناني وتحمل ر�سالة عميقة
المرت�ضى التقى فرقة ميا�س :تعك�س التن ّوع
ّ
وبحث وم�س�ؤول م�ؤ�س�سة  la Guilde de l’Union Europeenneفي ا�ستمالك
منزل فيروز في زقاق البالط لترميمه وتحويله متحف ًا

ومع la Guilde de l’Union Europeenne

المرتضى وفرقة مياس
أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف
األعمال القاضي محمد وسام المرتضى ان
فن
«فرقة مياس ،اضافة الى ما تؤديه من ٍّ
راق ،فإنها تحمل في مضمونها رســال ًة
ٍ
أعمق وذات مغزى لتؤكد بــأن التــن ّوع
الموجود ل��دى أف��راده��ا ،وه��م من مختلف
المناطق اللبنانيّة ليس سببا ً لالختالف،
إنما هو المحفز لالنسجام فجاءت أعمالهم
األخيرة ل ُتبهر العالم اجمع» ،وش��دّد على
أن «المياس فريق متن ّوع حقق االنسجام
وحصد التألق بنتيجة الجهد والمثابرة
والطموح».
ك�لام المرتضى ج��اء بعد استقباله في
مكتبه في قصر الصنائع ،مؤسس فرقة
«م��ي��اس» ال��ش��اب ال��م��ب��دع ن��دي��م ش��رف��ان

ومجموعة من أعضاء الفرقة ،حيث هنأهم
على اإلنجاز الذي حققوه ،وتم ّنى لهم ك ّل
التوفيق في المراحل المقبلة ،كما اطلع
منهم على ما قاموا ويقومون به من أعمال
وتحضيرات ونشاطات.
من جهتهم ،وضع أعضاء الفرقة وزير
ال��ث��ق��اف��ة ف��ي ال��ت��ص�� ّور ال��م��ق��ب��ل ل��ع��روض
الفرقة في المراحل النهائيّة من برنامج
America's got talent
وق��ال المرتضى« :بالنسبة لي مياس
فرقة لبنانية تعكس التنوع اللبناني ،فهي
مجموعة فيها أشخاص من كل المناطق
اللبنانية ،وم��ا يميزها ليس األداء الفني
وحسب بل الرسالة التي تحملها بأن التنوع
ليس سببا ً لالختالف ،إذ إنه ،كما تبين من

خالل التمارين والتدريبات التي قاموا بها،
فقد جعلوا من هذا التن ّوع حالة انسجام
متكاملة».
أض���اف« :م��ي��اس ف��ري��ق م��ت��ن�� ّوع يشبه
الوضع اللبناني بتنوعه ،والعبرة تكون
بتك ّون الوعي لدى كل مواطن بان التن ّوع
ليس نقمة وال سببا لإلشكال .علينا قبول
اآلخر والتوصل الى تحقيق انسجام معه
لنعمل معا ً
كفريق يليق بهذا الوطن ويعكس
ٍ
صورته الحضارية».
ب�����دوره ،ش��ك��ر ش��رف��ان وزي���ر الثقافة
استضافته وأعضاء الفرقة ،وقال« :كانت
مناسبة أطلعنا فيها الوزير على آلية عملنا،
وتداولنا في الوضع الراهن وأهمية التعاون
والتعاضد مع بعضنا من اج��ل مستقبل

مشرق لبلدنا».
أض��اف« :كما وضعنا الوزير في أجواء
التحضير لعرض الفرقة المقبل ،وما حققته
فرقة مياس هو فخر للبنان ولكل مواطن».
كما استقبل المرتضى ،مسؤول مؤسسة
la Guilde de l’Union Europeenne
السيد فانسنت ري��ت��ز ت��راف��ق��ه المنسقة
ال��دول��ي��ة ف��ي ال��م��ؤس��س��ة ال��س��ي��دة اي��ري��ن
بوكلير ورئيسة جمعية «بيت البركة»
السيدة مايا إبراهيم شاه ،وجرى البحث
في استمالك منزل السيدة فيروز في زقاق
البالط ،لترميمه وتحويله الى متحف دائم،
وذلك بعدما أبدى ريتز استعداد مؤسسته
للتعاون مع وزارة الثقافة إلنجاز أعمال
الترميم المطلوبة.

الثقافي الم�شترك
مباحثات �سوريّة �إيران ّية لتطوير التعاون
ّ

استقبلت وزير الثقافة السورية الدكتورة
لبانة مشوح رئيس الهيئة العامة لإلذاعة
والتلفزيون اإليراني الدكتور بيمان جبيلي
وال��وف��د المرافق ل��ه ف��ي مبنى ال���وزارة في
دمشق.
وك���ان م��ح��ور ال��ل��ق��اء تفعيل العالقات
الثقافية بين سورية وإي���ران واالستفادة
من الخبرات السينمائية اإليرانية والتبادل
اإلي��ران��ي
الثقافي وح��ض��ر اللقاء السفير
ّ

المدير اإلداري
نبيل بونكد

في دمشق مهدي سبحاني والمدير العام
للمؤسسة العامة للسينما مراد شاهين.
وبحث الجانبان سبل تفعيل التعاون
م��ن خ�لال م��ذك��رة التفاهم بينهما والعمل
على إنتاج عمل سينمائي مشترك .وشددت
الوزيرة مشوح على ض��رورة االنتقال إلى
وض��ع برنامج زمني لتنفيذ ما اتفق عليه
مع التأكيد على أهمية التجربة السينمائي
اإليرانية والرغبة باالستفادة منها ومن

اإلدارة والتحرير
بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
هاتف  2ـ  1ـ 01-748920
فاكس 01-748923

الموقع اإللكتروني www.al-binaa.com
البريد اإللكتروني albinaa.News@gmail.com

التوزيع شركة األوائل  5ـ 01-666314

الخبرات اإليرانية في هذا المجال.
وأك���دت وزي���رة الثقافة عمق العالقات
التاريخيّة والثقافيّة بين البلدين وأهمية
العمل على تنميتها وتوسيع آفاقها لترتقي
إلى مستوى العالقات السياسية ،موضحة
أن الثقافة ه��ي ال��ب��واب��ة األج��م��ل لتعارف
الشعوب وتقاربها.
واتفق الجانبان على ض��رورة التبادل
الثقافي في كل المجاالت األمر الذي من شأنه

المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

إلقاء الضوء على الحراك
اإلبداعي الحضاريّ
ّ
لكال البلدين.
وهنأ الجانب اإليراني الشعب السوري
ع��ل��ى االن���ت���ص���ارات ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا بفضل
بطوالت جيشه وشعبه وقيادته ،متمنيا ً أن
تكون ه��ذه ال��زي��ارة نقطة انطالق ق��ويّ في
التقارب الثقافي بين الشعبين الشقيقين
والسمو بالعالقات بين البلدين إلى أرقى
المستويات.

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

رئيس التحرير
ناصر قنديل

