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±hôëdG ≈∏Y •É≤f

 Òw�UO��« —Òd�L�« V�� 
 WN�«u�  v�≈  ‚ôe�ô«  WOA�  ”UH�_«  ‚«dF�«  w�  l{u�«  nD�
 dONE�� œdH��� Í—bB�« —UO��«  Ê√ «b� U�bF� ¨…dDO��« s� Ãd��
 Ãd��  ¨W???�“_«  q��  t��ƒ—  ÷dH�  Áb??�Ë  tJKL�  Õö��  Ÿ—U??A??�«
 Âu��  vK�  ÂUB��ô«  Î UMKF�  Î UC�√  Ÿ—UA�«  v??�«  ÒwIO�M��«  —U??�ù«
 fK�L�«  q� ¨sO��ƒd�«  sO� WN�«uL�«   —U�Ë ¨¡«dC��« WIDML�«
 ¨wL�UJ�« vHDB� fOzd�« W�uJ� W�U�d� …dJ��  U�U���«Ë w�UOM�«
 X��   «—UO��«  WA�UM�  U�bF�Ë  …b�b�  W�uJ�  qOJA�  W�u�Ë√  Â√
 ULO�Ë  ¨…dJ�L�«  WO�UOM�«   U�U���ô«  UNO�  UL�  ¨ Òw�UOM�«  fK�L�«  W��
 fK�L� —U����ô« W�ËU�L� wIO�M��«  —U�ù« Í—bB�« —UO��«  rN��
 sO�—bB�«  —U�ù«  rN��  ¨ ÒÍ—bB�«  —UO��«  »«u�  W�UI��«  bF�  »«uM�«
 sO�Ë  ¨WO�UO��«  …UO��«  qODF�Ë  wL�UJ�«  W�ôË  b�bL��  wF��U�
 Ê√  ` Ò�d�  j�Ë  q�  s�  Î U���  w�U�L�«  jAM�  Ê√  dE�M�  sOI�dH�«
 ¨ ÒwIO�M��«  —U�ù«  w{d�  …b�b�  WO�UI��«  W�uJ�  WOzUM�  vK�  ÂuI�

Æ ÒÍ—bB�« —UO��« lKD� w�K� UL� …dJ�L�«  U�U���ö� b ÒNL�Ë
 sO�  W�öF�«  WN��  vK�  d??�¬  Â“Q??�  w??�«d??F??�«  Â“Q??�??�«  …«“«u???�  w??�
 d�“Ë  tMK�√  U�  WOHK�  vK�  ¨V??�œ≈  w�  W�K�L�«   U�UL��«Ë  UO�d�
 W��UBL�  W�U��«  W??�u??�Ë√  s�  uK�Ë√  g�ËU�  WO�d��«  WO�—U��«
 W�œUO�  WO�d�  W??�—u??�   «¡U??I??�  s??�  tHA�Ë  ¨W??�—u??�??�«  W??�Ëb??�«  l??�
 WO�—U��«  d�“u�  tFL�  l�d�  ¡UI�  s??�Ë  ¨wM�_«  Èu��L�«  vK�
 ¨“UO��ô«  Âb�  W�d�  dL�R�  g�U�  vK�  œ«bIL�«  qBO�  W�—u��«
 WÒO�U�—ù«  W�K�L�«   U�UL��«  UN�LE�  w��«   U�U���ô«  X�d�Ë

 ¨sOLK�L�«  Ê«u???�ù«Ë  …b�UI�«  rOEM�   öOJA�  U�—ÒbB��  w��«
 U�  b�R�  w��«  Â“Q��«  W??�—œ  s�  Î «dO�F�  “«d�  «d�  ÊU�Ëœ—√”  n�N�
 …U�«dL�«  Ê√  u??�Ë  ¨t??�  ·«d??�??�ô«  s�  »ÒdN��  WO�d��«  …œUOI�«  X�U�
 Ác�  l�  q�  ô  Ê√Ë  ¨ U�UL��«  Ác�  ¡«u��«  w�  bOH�  ô  WO�U��ù«Ë

Æ‰UB���ôU� ô≈  U�UL��«
 nKL�«  q�I���  ‰u??�  ‘UIM�«  ‰«e??�  ô  ÒwLOK�ù«  Èu��L�«  vK�
 Âu� —U���« s� w�Ë—Ë_« Êö�ù« l� ¨WN�«u�« w� w�«d�ù« ÍËuM�«
 ÷dF�«  dOBL� X�K�  Î UOzUN�  Î «b�u� ¨Í—U��«  »¬  s� dA� f�U��«
 ‚UH�ö� WÒOzUN� WGOB� Ê«dN�Ë sDM�«Ë s� qJ� ÂbIL�« Òw�Ë—Ë_«
 WGOB�«  vK�  WÒOzb��  W??I??�«u??�  s??D??M??�«Ë  XMK�√  ULO�Ë  ¨œu??A??M??L??�«
 WK�«uL�  »U�cK�  œ«bF��ô«  s�  w�dO�_«  ÂöJ�«  wI�  ¨WÒO�Ë—Ë_«
 Ê«d�≈ XMK�√ ULMO� ¨WÒO�dO�√  UE�ö� s� Î «dO�F� UMOO� w� ÷ËUH��«
 X�U� ULMO� ¨UN��«—b� ¡«d�� WM�� v�« WÒO�Ë—Ë_« WGOB�« W�U�≈ s�
 WO�Ë—Ë√   U�UL{  W�U�—  VKD�  `LK�  Ê«d??�≈  Ê≈  W??ÒO??�Ë—Ë√  —œUB�
 WI�d� Êu??J??�  ¨W??�—u??�«  w??�  UN�O{u� Òr??�??�  r??�  w??�??�«  ◊U??I??M??�«  ‰u??�

ÆWÒOzUN� WGOB� t� ‰u�I�« ‰U� w� ‚UH�ôU�
 bF�  U�  „U��—ô«  W�U�  fJF�  ÒwKOz«d�≈  Òw�dO�√  œ Òœd�  Í“«u��U�
 b�«u�  dOOG��  UN�  Î UDD��  ÊU�  t�√  Ëb��  w��«  ¨…dO�_«  …e�  »d�
 w�Q�Ë  ¨ÊUM��  l�  rO�d��«   U{ËUH�  s�  n�uL�«  ‰UD�  „U���«
 e�eF�   œU�Q�  ¨WD�K�  W��UF�   ¡U�  »d��«  ZzU��  Ê_  „U��—ô«
 ¨UN�Ëd�Ë  ÊUM��  w�  W�ËUIL�«  `�UB�  X�JF�«Ë  ¨Ÿœd�«  W�œUF�
 t��d��  Òr�  b�  ÊU�  U�  ‰u�  wKOz«d�ù«  w�dO�_«  œœd��«  —Ëb??�Ë

 qO�Q� l???� s??�«e??�??�U??� r??O??�d??�??�« n??K??L??� X??�??�« q??O??�Q??�??� Õd??�??I??L??�
  U�U���ô« bF� U� v�� ¨UJ� d�� w� g�—U� qI� s� Ã«d���ô«
 UN�Ë«b�  Òr��   UO{d�  s�  WOA��«  u�  œœd��«  V��Ë  ¨WOKOz«d�ù«
 q�bF�  Âu??�d??�  lO�u��  W�—uNL��«  f??O??z—  ÂU??O??�  ‰U??L??�??�«  ‰u??�
 W�ËUIL�«  ÂUO�Ë  ¨WK�ULL�«  vK�  Î «œ—  29  j��«  œUL��«Ë  23  j��«
 ÂUF�«  sO�_«  t�U�Ë  o��  UL�  Î UI�Ë  ¨g�—U�  bF�  U�  W�œUF�  qOFH��
 u�  W�œUFL�«  Ác??�  ·b??�  Ê√  s�  tK�«dB�  s��  bO��«  tK�«  »e��
 qO�Q�  s�  Êö??�ù«Ë  WK�ULL�U�  “qOz«d�≈”  ÂUO�  WÒO{d�  ‚U���«
 ‰uI��«  dzU�  s�  Ã«d���ôU�  wCL�«Ë  ¨g�—U�  s�  Ã«d���ô«

ÆdE�M� ÊUM�� „d�Ë
 ¨WÒO�UM�K�«   U�UIM�«  —ÒbB��  sO�œuL�«  WOC�  XOI�  Î̈ UO�UM��
 l{Ë  s??�  ·—U??B??L??�«Ë  ÊUM��  ·d??B??�Ë  W�uJ��«  »Òd??N??�  q??�  w??�
 ◊Ëd�  W�Q�Ë  v��Ë  nO�  sO�œuLK�  ‰uI�  WÒO�u�U�  o�d�  WD�d�
  U�Ëd�L�« WÒOC�  œU� ULMO� ¨rNFz«œu� ·ÒdB��« s� ÊuMÒJL�O�
 œ«b��« ‚d� vK� ÊUM�� ·dB�  ö�bF� l� sOO�UM�K�« »«u�√ Ò‚b�
 ‰u� dÒO�L�«  ‰«R��«  wI�Ë ¨UN���� …b�b�  U�“√  s� ·ËU�L�«Ë
 t�Òb� Íc�« Òw�«d�ù« ÷dF�« vK� w�UIO� VO�� W�uJ��« fOz— Òœ—
 YO�  ¨ÊUM��  ¡U�dN�  ÂËe�  ‰uOH�«  s�  WO�U��  W�N�  tK�«dB�  bO��«
 nK�  U�O�d� w� Y��K� wMI� w�UM�� b�Ë ‰U�I��ô Ê«dN� ÒbF���
 «cN� …—U�≈ W�√ W�UD�« …—«“ËË W�uJ��« s� —bB� Ê√ ÊËœ ¨‰uOH�«

ÆW�uJ��« fOz— n�u� —UE��U� ÁU��ô«
©6’ WL���«®
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 ÊUO�  UM�  ÊuJ�  Ê√  b�d�  UM�  «–≈
 UMOK�  V??�Ë  r??�_«  sO�  Âd���
 cOHM�� ÂuI� Ê√ U�«u� ÊËœ s��

ÆÊUOJ�« «c� oOI��Ë …œ«—ù« Ác�
ÁœUF�

¬JGhôK ôjôëJ ø«H ¿ÉæÑd

!¬°Uƒ°üd øe √ôjôëJh

*—uBM� ÊU�b� Æœ 

(4 ¢U)

IõZ øe IójóL ¢ShQO

Z�d� …—UA� 

(4 ¢U)

 W ÒL�  ¨WÒO�O�  W??�ƒ—  s�  Y�b��«  s�  Î «bOF�  ≠
 WÒO�öI� WA�UM� W�√  w� …d{U� Ëb��  ozUI�
 ¨U�—u��Ë W�ËUIL�« Èu� sO� Ÿ«dB�« bNAL�
 s��  bO��«  ÂU??F??�«  tMO�√Ë  tK�«  »e��  YO�
 ÊUO�Ë ¨WN� s� ¨r�U� ÒÍœUO� l�u� tK�«dB�
 Ác�  v�Ë√  ÆWK�UI�  WN�  s�  tAO�Ë  ‰ö��ô«
 Ã—U�  s�  tK�«  »e�  ¡UO�≈  o??�«—  U�  ozUI��«
 ¨fO�Q��«  vK�  Î U�U�  sOF�—√  Èd�c�  ‚UO��«
 bA�Ë ÈuI�« W��F� lC� »UD� w� ÷u�K�
 w�  ÊUOJ�«  l�  WK�UH�«  WN�«uLK�   U�UJ�ù«
 v�≈  sOD�K�  W�UJ�  l�d�Ë  ¨ U??Ò�u??�Ë_«  v�Ë√
 W�UL�  jI�  fO�Ë  ¨·bN�«  UN�uJ�  …d�U�L�«
 Ác�  WO�U�Ë  Æt??�«Ëd??�Ë  t??{—√  d�d��Ë  ÊUM��
 …dO�L�« Ác� j�— …œU�≈ vK� bO�Q��« ozUI��«
 ÂU�ù«  …dO�Ë  ¡«—u??�U??�  Èd�c�  WÒ�d�d���«
 dJH�  W??Ò�b??zU??I??�  f??O??�Q??�  W??D??I??M??�  s??O??�??�??�«
 Ác�  W��U�Ë  ÆÊUM��  w??�  W??ÒO??�ö??�ù«  W�ËUIL�«
 r�UF�«  ÁbNA�  Î U�b�UB�  Î «—U??�??�  Ê√  ozUI��«
 WÒO�dO�_«  WMLONK�  W??zËU??M??L??�«  Èu??I??�«  `�UB�
 Ê√Ë  ¨Ê«d???�≈Ë  sOB�«Ë  UO�Ë—  w�ö�  ÁœuI�
 w�  U????�Ë—Ë√  v??�≈  U??�d??O??�√  s??�  WK�UIL�«  Èu??I??�«
 ‚ ÒuH�  WIDML�«  w�  ULMO�  ¨„U�—≈Ë  l�«d�  ‰U�
 q�UI� ¨W??�ËU??I??L??�«  Èu???�  `??�U??B??�  ÒÍb??�U??B??�
 ÊUO�  qA�Ë  ¨WzËUML�«  ÈuI�«  pJH�Ë  l�«d�
 WBM� ¡ö��U� Òw�dO�_« r�b�« r�— ‰ö��ô«
 UL� Î̈ UO�UO�Ë Î U�œUB��«Ë Î UOM�√ WIDML�« …œUO�
 u� w�dO�_« fOzd�«  …—U�“Ë …b� W ÒL� ‰uI�
 w��«  lO�D��«  l�—UA�  r??�—  ¨WIDMLK�  Êb�U�
 UL�  ¨ Òw�FA�«  r�b�«  bI�H�Ë  ¨UN��Ë  l�«d��

ÆWÒO�dO�_«  «¡UB�ù« ‰uI�
©6’ WL���«®

ø««fóe áHÉ°UEG

z»∏«FGô°SEG{ AGóàYÉH

Iô£«æ≤∏d ∞jQ ≈∏Y

 ‰ö��ô«   «uI�  ¡«b��«  ¡«d�  ÕËd��  ÊUO�b�  VO�√
 n�d�«  w�  W�bOL��«  W�d�  jO��  vK�  “wKOz«d�ù«”

ÆW�—u��« …dDOMI�« WE�U�L� w�ULA�«
 wKOz«d�ù«  ‰ö��ô«”  ÒÊS??�  ¨U�U�  W�U�Ë  V���Ë
 vK�  W�U�œ  w�H�cI�  ©f??�√®  ÂuO�«  dN�  bF�  Èb��«
 ÈÒœ√  U�  w�ULA�«  …dDOMI�«  n�d� W�bOL��«  W�d� jO��
 vHA� v�≈ ULNKI� r� ÕËd�� sOM�« sOM�«u� W�U�≈ v�≈

Æ“W�U�√ ÕËbL�
 ‰U�I��«  Òr�”  t??�≈  vHAL�«  w�  w��  —bB�  ‰U??�Ë
 WHK���  ¡U��√  w�  ÕËd��  sO�UB�  sOM�«  sOM�«u�
 ULNF{ËË ULN� Â“ö�« ¡«d�≈ —uH�«  vK� Òr�Ë r���« s�

Æ“Î UO�U� dI��� w�B�«

ójôJ ¿Gô¡W
ká«HhQhCG äÉæ«ª£J

 œU??�??�ô«  Õ«d??�??�«  ÒÊ√  w??�«d??�≈  w??L??�—  —b??B??�  nA�
 2015  ÂU�  Âd�L�«  ÍËuM�«  ‚UH�ô«  ¡UO�ù  w??�Ë—Ë_«
 V�UD�  ÊQA�  “Î UMOLD�  ÂÒb�  «–≈  Îôu�I�  ÊuJ�  Ê√  sJL�”

ÆWO�Ozd�« Ê«dN�
 t�u�  ¨w�«d�ù«  ‰ËR�L�«  s�  ¨“U�—«”  W�U�Ë  XKI�Ë
  U�d�I�” ÒÊ√ v�≈ Î «dOA� ¨“Õ«d��ô« l�«d� Ê«dN�” ÒÊ≈
 X�b�  «–≈  W�u�I�  ÊuJ�  Ê√  sJL�  w???�Ë—Ë_«  œU??�??�ô«
  U�uIF�«Ë  W�UL��«   «¡«d???�≈  ÊQA�  ÎUMOLD�  Ê«d??�ù

Æ“ U�ULC�«Ë
  UN�Ë”  ÊuKIMO�  rN�≈  ÊuO�«d�≈  Êu�ËR��  ‰U�Ë
 Íc�«  ¨w??�Ë—Ë_«  œU��ô«  v�≈ “Èd�_«  r??�¡«—¬Ë  r�dE�

ÆÊ«dN� w�  «—ËUA� ¡«d�≈ bF� ¨ U�œU�L�« o�M�

  «d�UE��  w�U���«  ÊUO��«  sK�√
 w�  “wIO�M��«  —U�ù«”  —U??B??�√
 v��”  Õu�HL�«  ÂUB��ô«  ¨‚«dF�«

Æ“W�œUF�« V�UDL�« oOI��
 Ÿ«d�ù«”  v???�≈  ÊU??O??�??�«  U????�œË
 WOM�Ë  WO�b�  W�uJ�  nO�Q��
  U�UO��«  o�Ë   UO�öB�«  WK�U�
 ÊUO��«  V�U�  UL�  Æ“W�—u��b�«
 ÎU�uB�Ë  WO�UO��«  ÈuI�«”
 `�d� r�� w� qO�F��U� W�œdJ�«
 `�d�  nOKJ�Ë  W�—uNL��«  W�Uz—

Æ“¡«—“u�« W�Uzd� d��_« WK�J�«

 ÂU��«  r�b�«”  vK�  ÊUO��«  œb�Ë
 “ËU��  Í√  i�—Ë  w�«dF�«  ¡UCIK�
 »«uM�« fK�� fOz— W��UD�Ë tOK�
 „d���«Ë  qLF�«  oOKF�  ¡U??N??�S??�

Æ“fK�L�« ¡ö�ù
 WL�«œ   «d�UE�  f�√  XIKD�«Ë
 s�  …u??�b??�  —u??�??�b??�«Ë  WO�dAK�
 ÂU??�√  w??�«d??F??�«  wIO�M��«  —U???�ù«
 WL�UF�«  w??�  o??K??F??L??�«  d??�??�??�«

Æœ«bG� WO�«dF�«
 w��«   «—U??F??A??�«  “d???�√  X??�U??�Ë
 W�UL�”  ÊËd??�U??E??�??L??�«  U??N??F??�—

 Â«b���« i�—Ë W�Ëb�«Ë  WO�dA�«
 ÎUHOC�  ¨“—u��b�«  s�  …bOF�  ‚d�
 s�  …u??�b??�  Èd??�√   «d�UE�”  ÒÊ√
 w�  ÎUC�√  XIKD�«  wIO�M��«  —U�ù«

Æ“…dB��«Ë q�uL�«
 fOz— ‰U???�  ¨—U????�ù« «c???� w???�Ë
 b�U�  Âö??�û??�  w??M??�u??�«  b??�d??L??�«
 —UO��«  l�  WKJAL�«”  ÒÊ≈  Í«d??�??�«
 —œUB�  Ê√  ‰ËU??�??�  t??�√  Í—b??B??�«
 Ê√  V��”  ∫ÎUHOC�  ¨“lOL��«  —«d�
 s�  q�b�  ô  t�Q�  WIOI�  v�«  qB�

Æ“—«u��«

ÖdÉ£ªdG ≥«≤ëJ ≈àM ìƒàØe ÉæeÉ°üàYG :z»≤«°ùæàdG{ QÉ°üfCG
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nOHF�« œUN� U�— ˝

 ¨UNOK�  VKIM�  Ÿ«d??B??�«  vK�  WLzU�  åV??O??�√  q??�ò  ???�  …b??�b??�   ôËU??�??�
  ôUO��ô«  W�UO�  ¡«“≈  ¨—u�L�«  œ«b��«  vK�  UN�LK�  ÷dH�  W�ËUIL�«Ë
 ¡«b��«  ÒÍ√  s�  åqOz«d�≈ò  —c��  tK�«  dB�  s��  bO��«Ë  ¨åWOKOz«d�ù«ò
 ‰ËU�� r�R� ”—œ …e� s�Ë ¨ Òœ— ÊËœ s� vI�� s� ÊUM�� w� ÊU��≈ ÒÍ√ vK�
 …b�b� W�œUF� ÒÍ√ ¨W�ËUIL�«   U�U�� qzU�— s� ÎU��� »ËdN�« åqOz«d�≈ò
  ôUO��ô« W�UO�� åqOz«d�≈ò …œu� s� «–U�Ë ¨åwKOz«d�ù«ò ÊU�d�« jI�
 d��  fK�U�  WM�b�  w�  WKF�AL�«  WHC�«  s�  p�c�  U�öD�«  XO�u��«  «c�  w�
 X�¬ U�Ë …dO�_« WN�«uL�« ‰u� …dO�� WK��√Ë ø Ò‰b� «–U� vK�Ë  UN�«uL�«

øtO�≈
 YO�  ¨tK�«  dB�  s��  bO��«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  t�U�  UL�  ÒU�öD�«
 ¨ ôUO��ô«Ë  »Ëd��«Ë  —UB��«  XN�«Ë  ÊUM��  w�  W�ËUIL�«  ÒÊ√  vK�  œÒb�
 W�U�— XK�Ë ¨nK��� »U�� t� ÊuJO� åwKOz«d�ù«ò ‰ö��ô« s� «c�Ë
 UM�Ë  ¨d�¬  »U��  rJF�  ÊUM��  w�  UM�Ë   bL�  …e�  ÒÊ√  U�œUH�Ë  bO��«
 ÒÍ√  vK�  ¡«b��«  ÒÍ√  ÒÊQ�  d�U��Ë  `{«Ë  qJA�  Ÿœd�«  W�U�—  b�b��  `{«Ë
 ÒÍ√ vK� Òb�L�� b� ÒÍ√ ÒÊS� p�c� ¨»UI�Ë Òœ— ÊËb� vI�� s� ÊUM�� w� ÊU��≈
 ÎU� Ò��� W�e�U� w� ¡UI��« sO�ËUIL�« ÎUO�«œ ¨lDI�� ÊUM��  «Ëd� s� …Ëd�

ÆÆÆ Òb���� ÒÍ_
 b� …“—U� s�ËUM� qL�� …b�b� WK�d� U�√b� b�Ë ¨WOKBH� W�bNAL�« Ác�
 ÎUOKF�  bO��«  ÂöJ�  ¨wI��L�«  åqOz«d�≈ò  dLF�  w�“UM��«  ÒbF�U�  UNCF�  √b��
 —U�L�«  WK�—  w�  WO��—U��«  W�ËUIL�«  …œ«—≈  s�  oO�b�«  dO�F��U�  r�d��

°rN�U�U�� w� ÊuDÒ���� åsOOKOz«d�ù« …œUI�« qF� U� «c�Ë ¨dOBL�«Ë
 UN�NM�  p�L��«Ë  W�ËUIL�«  ZNM�  Ê«uM�  u�  WI�  ÒqJ�  bO��«  t�d�  UL�
 bF�  W�U�  ¨UN�K�u�  WO�dF�«  W�_«  bOF���  UN�ö�  s�  w��«  UN�«—UO�Ë
 aO�d�   ôœUF�  ÂU�√  s��  UM��  p�c�  ¨UNL�—  WLE�_«  iF�  X�ËU�  Ê√
 Ÿœd�«  …dz«œ  l�Ë  UL�≈Ë  «c�  jI�  fO�  ¨cOHM��«Ë  qFH�U�  W�ËUIL�«  q��  s�
 w�  gOF�  s�  Òq�  qLA��  W�ËUIL�«  qzUB�  ÒqJ�  Îö�U�  ÎU��U�d�  qL��  w��«
 ŸU�œ W�uEM� Ác� w�U��U�Ë ¨WOMOD�KH�« W�ËUIL�«  «œUO� Î «b�b��Ë ¨ÊUM��
 ¨…b�b�  W�œUF�  UN�ö�  s�  Õd�  ¨w�O�«d��«  ÍdJ��  l�U�   «–  w�œ—
 X�u�«  w�  ¨åqOz«d�≈ò  jI�√  bO��«  ÊuJ�  «cN�Ë  Î̈UL��  UNM�  «ËbOH��O�
 Ÿœd�  »Ëd��«  sO�  W�dFL�«  W�œUF�  X��—  YO�  WN�«uL�«  wC�I�  Íc�«

ÆÆÆÊUM�� w� jI� fO� Òb�L� w�«dG� ŸUI� Òq� w� sO�ËUIL�« s� ËbF�«
 ¨W�uDML�«  …—uB�«Ë   uB�U�  qzU�d�«  Ác�  vMF�  åVO�√  q�ò  „—b�Ë
 „U���ô«  b�«u�  ‰ö�  s�  UNM�  sK�√  W�œUF�  q�œ√  bO��«  ÒÊ√  ÊuLKF�Ë
 «c�  s�   ôœUF�  X{d�Ë  —ËU��  Àö??�  w�  ÎUI�U�  X���Ë  ¨…b�b��«

ÆÆÆŸuM�«
 «cN�  ¨åqOz«d�≈ò  ?�  W��M�U�   ôUO��ô«  W�UO��  oKF��  U�  w�  U??�√
 b�b�  s??�  √b���  œuF�  ¨WN�«uL�U�  qA�  Òq??�  bF�  wN�  ¨b�b��  fO�
 ·UF{≈  ·bN�  ¨ ôUO��ô«  sO�u�  sO�  gDF�L�«  ¡U�b��ô«  W�UO��
 W�d��«Ë  WO�«bOL�«Ë  WO�Ë—UB�«  …uI�«  ÒÊ√  „—b�  ô  UNMJ�Ë  ¨W�ËUIL�«  —u��
 ¨WO�e�«  UNz«bN�  ¡U�œ  s�  U�ÒbL���  WO�UO��«Ë  W�dJ�F�«Ë  W�d���«Ë
  œ«“  U�  ¨t�U�—Ë  Íu�uL�«  ”U��  bO��«  bONA�«  u�  p�–  vK�  qO�œ  d��√Ë
 r�d�  Íc??�«  r�uI�«  ZNM�«  «c�  —«dL��U�  ÎU�b�Ë  ÎU�«uHM�  ô≈  sO�ËUIL�«
 ¨W�ËUIL�«  —uNL�Ë  sO�ËUIL�U�Ë  tK�U�  ÊUL�ù«  Áœ«b�  rKI�  a�—U��«  ◊uD�
 —u�  ‰ö�  s�  rKJ��  wN�  ¨ «“U��ùU�  WK�U�  a�—U��«  …dO��  ÒÊ√  ULO�  ô
 WO�C��«Ë  W�U���«  hB�Ë  W�uD��«  r�ö�  ŸË—√  «ËdD�  s�c�«  ¡«bNA�«
 qzU�Ë  bOM��  XL�“  w��«  åqOz«d�≈ò  s�  d��√  dJH�«  «cN�  ¨W�ú�  ¡«b??�
 W�u�  fLD�  Ÿ«dB�«   ôu�  s�  W�u�  Òq�  w�  ÀU��_«  e�«d�Ë  Âö??�ù«
 ÒÊQ�  t�uM��«  V�Ë  UM�  «c�  ¨W�ËUIL�«  ÁU��  ”UM�«  WI�  s�  qOM�«Ë  ¨¡UL��ô«
 UNOK� ‰ ÒuF�Ë ¨W�U�b�«Ë WO�HM�«  »d��« UL� »Ëd��« Ác� w� sOK�U� Òr�√
  ôUO��ô«  W�—u�  åqOz«d�≈ò  X�d�  w�U��U�Ë  ¨aH�«  w�  ”UM�«  lI�  ô  w�
 qA� vK� Ò‰b� «c�Ë ¨W�U ÒF� dO� X�U� w��« WI�U��«  U�U�dK� qA� W�O�M�

ÆÆ d�U�L�« ¡«b��ô«  «—UO� w� WO�O�«d��ô« W�uEML�«
 ◊uD�  vK�  Êu��u��  ÊËb�U��Ë  ¨d�U��  „U���«  WO�dG�«  WHC�«  wH�
 ¡«bN�  VzU��  w�  bzU�  f�_U�Ë  Î̈U�uL�  WIDML�«  ÁbNA�  UL�  Î «dE�  ¨W�«dJ�«
 ÂuNH�  XF{Ë  ¨U�—“Ë  …dO�_«  WO�U�I�«  W�u��«  XF{Ë  Ê√  bF�  ¨vB�_«
 …e�  w�  ¡«u�  W�œUO��«  dO�  åqOz«d�≈ò  UN�  ÂuI�  W�d�  ÒÍ_  w�œd�«  Òœd�«
 ¨d�U��  qJA�Ë  w�U�  Òœd??�«  ÊuJO�  ¨t�—U�Ë  ÊUM��  w�  Ë√  ¨UN�—U�  Ë√
 qIF�«  tKÒO���  UL�  l�Ë√Ë  d��√  ÊuJ�  b�Ë  W�ö�  d��√  ÂuO�«  W�ËUIL�U�
 f�dJ��Ë  ¨WK�UA�«  WKEL�«  VBM�  bO��«  ÂU�  Ê√  bF�  W�ƒd�«  Á— ÒuB��Ë
 sOD�K�  ‰U�Ë√  lODI�  lML�  b�  b�u�  ÂULC�ô   Òœ√  W�ËUIL�«  a�—«u�

ÆåwKOz«d�ù«ò ËbF�« q�� s� …b�b�  ôËU�� ÒÍ√ s� WK��L�«

ÉjÉØNÉjÉØN

 tM� s�b�u� ô Ê≈ w�«dIL�b�« ¡UIK�« s� W�ÒdI� —œUB� X�U�
 »e� l� Á—«u� ¡«u�√ w� WÒO�UM�K�«  «uI�« »e� ÊuFCO�
 V�� W{—UFL�U� vÒL�� w��« ·«d�_«Ë t� Êu�dA� Ë« tK�«

 fOz— l{u� wH�J� ¡UIK�« Ê√Ë tO� —«œ U�Ë —«u��« —«d�
 Æ…—uB�« w� Òw�Ë—UL�« „d�dD��«Ë »«uM�« fK��

 d�� »Òd��� w��« WÒO�K��« ¡«u�_« WO�Ë—Ë√ —œUB� XF{Ë
 U� —U�≈ w� WÒO�Ë—Ë_« W�—u�« s� Ê«d�≈ n�u� ‰u� Âö�ù«

 VK� s� q�—u� V�“u� Òw�Ë—Ë_« ‰ËR�L�« v�≈ q�Ë
 ‰u� w�Ë—Ë_« œU��ô« s� —bB�  U�UL{ W�U�d� Òw�«d�≈

 ÆÊ«d�≈ UN� p�L�� w��« WO�UJ�ù« U�UCI�«

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

Fourteenth year /Saturday / 13  August 2022
 2022  »¬  13  Ø  X���«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— l�Ë
 2022  »¬  12  a�—U� 9849  Âu�dL�«  ¨f�√
 Íc�« w�uO�« qIM�« ‰b� WLO� b�b��� w{UI�«
 s� dO�ú� tF�œ qLF�« V�U� vK� V�u��
 95?�  qLF�«  e�d�  v�≈  wKF�  —uC�  Âu�  q�
 Âu�dL�«  «cN�  qLFÔO�Ë  ÆWO�UM��  …dO�  n�√

ÆWOL�d�« …b�d��« w� ÁdA� —u�
 d??�“Ë s??� Êu??� l??K?? Ò�« ¨d???�¬ ‰U??�??� w??�Ë
 n�dB� W�uJ� w� w�UF�« rOKF��«Ë WO�d��«
 t�  t�U�I��«  ‰ö�  ¨w�K��«  ”U��  ‰UL�_«
 t??�—«“Ë  ÊËR??�  vK�  ¨«b�F�  dB�  w�  f�√
 t�—U�“  ZzU��Ë  WO�UM�K�«  WF�U��«  ŸU{Ë√Ë

ÆdD�  v�≈
 W�ON�  …—Ëd{”  w�K��«  b�√  ¨¡UIK�«  bF�
 w�«—b�«  ÂUF�«  ÕU���ô  W��UML�«  ¡«u??�_«
 ¨lOL��«  ÊËUF�  WOL�√”  v�≈  ÎU��ô  ¨“q�IL�«
 `M�Ë  V�«Ëd�«  l�b�  WO�UL�«  …—«“Ë  ULO�  ôË
 w�  rN�uI�  WO�d��«  …—«“Ë  w�  sOH�uL�«
 V�U� Í√ l�b� Ê√  ÎUC�«— ¨“V�UML�«  X�u�«
 ¨“…—«“u�«  w??�  sOH�uL�«  »«d???{≈  sL�”
 sOOF�  r�Ë  WF�d�   «¡«d�«   c��«”  ‰U�Ë
 »öDK�  WOL�d�«   «œUNA�«  rOK���  b�u�
  UF�U��U� ‚U���ô« s� «uMJL�O� sO��UM�«

Æ“Ã—U��« w� Ë√ ÊUM�� w� X�U� Ê≈
 q�I���  vK�   dO�J�«  oKI�«”  v�≈  —U??�√Ë
 ‰UL�«Ë  r�b�«  oK�  r�  «–≈  WO�UM�K�«  WF�U��«

 Æ“—«dL��ô«Ë œuLB�« s� sJL��� sO�“ö�«
 fK�LK� o�U��« fOzd�« l� Êu� ÷d�Ë
 ÊULOK�  ÂUB�  —u��b�«  w{UI�«  Í—u��b�«

ÆW�—u��œ ÊËRA�
 w�U�L�«  Êu??�  `M�  ¨d??�¬  bOF�  vK�
 oO�u�  —«Ëœ≈  w�UM��  q??�√  s??�  w??�d??O??�ô«

 wCH�«  w�UM�K�«  ‚UI���ô«  ÂU�Ë  …œUF�
  U�ôu�«  w�  UNII�  w��«   U�U�MK�  Î «d�bI�”
 w��« WOzUCI�« V�UML�«Ë WO�dO�_« …b��L�«
 t�U��Ë  Á—«d??�≈Ë  t�O�UB�  qFH�  UNO�  Òq�
 ÊUO� o�Ë ¨“ÁbK� s� tF� UNKL� w��« rOI�«Ë

ÆW�—uNL��« W�Uzd�

 w�  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«  d�“Ë  q�I��«
 u�  tK�«b��  —u��b�«  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�
 WO�UI��«  WO�UM�K�«  WF�U��«  s�  Î «b�Ë  ¨VO��
 ”U��  wL�UF�«  fOzd�«  W�Uzd�  r�UF�«  w�
  ¨WF�U�K�  W???�—«œù«  W�ON�«  W�uC�Ë  “«u??�
  W Ò�U�  WO�«d��«  lO{«u�  w�  Y���«  Èd�Ë
 ÂuI�  w��«  WO�«d��ô«Ë  WOK�L�«   U�UAM�«Ë

ÆWF�U��« UN�
 œbB�  WF�U��« Ê√ VO��u�  b�u�« mK�√ UL�
 dA�  l�U��«  wL�UF�«  U�dL�RL�  dOC���«
 11  Ë  10  a�—U��   ËdO�  w�  bIFMO�  Íc�«
 —«dL��«  vK�  oHÔ�«Ë   ¨q�IÔL�«   w�U��«  s�dA�
 dO�  tO�  UL�  WF�U��«Ë  …—«“u�«  sO�  ÊËUF��«

ÆsO�d�G�Ë sOLOI� sOO�UM�K�«
 W??�—«œù«  W�ON�«   bI�  ¨Èd??�√  WN�  s�
 UN��UJ�  w??�  Í—Ëb???�«  UN�UL��«  WF�U�K�
 ÷U�— ≠ sO�d�GL�«Ë WO�—U��« …—«“Ë vM�L�
 ÍœUL�  bM�”  ÊUO�  V���  ¨XH]�u�Ë  ¨`KB�«
 l�  »ËU���«  Âb�Ë  WHB�«  ‰U���U�  iF��«
 Íc�« X�u�« w� ¨“qLA�« ÒrK� WF�U��«  «u�œ
 lOL� s�UC� v�≈ tO� ÊuJ� U� Ãu�√ ÊUM��
 WO�UM�K�«  W�Ëb�«  r�b�  rNMO�  U�  w�  tzUM�√

 Æ“UN�U� Ò�R�Ë
 w�UM�K�«  ÂUF�«  Í√d�«”  WF�U��«  X�H�Ë
 „UM�  Ê√  v�≈  …dA�ML�«  WO�UM�K�«   UO�U��«Ë
 qLF���Ë  WF�U��«  WH�  q��M�  W�uL��
 n??�«u??� —«b????�ù W??F??�U??�??�« —U??F??�Ë r???�«
 ∆œU��  l??�  i�UM��  WO�UO�   U??�U??O??�Ë

 w�  UNM�  ’uBML�«  U??N??�«b??�√Ë  WF�U��«
 UL� ¨ U�U�I�« v�≈ ÍœR�Ë w�U�_« UN�UE�
 vK�  r Ò�N��«  s�  W�uL�L�«  Ác�  ŸÒ—u��  r�
 w�Ë  UN�U� Ò�R�Ë  U�“u�—Ë  WO�UM�K�«  W�Ëb�«
 U�  WOM�_«  ÈuI�«Ë  w�UM�K�«  gO��«  UN�ÒbI�
 W�Ëb�« Òb{ rz«d� w� UNOK� ¡U�Òœô« v�b��«

Æ“WO�UM�K�«
 qzU�u�« Òq� U�bHM��« Ê√ bF�” t�√ XMK�√Ë
 U�—UF�Ë  WF�U��«  r�«  ‰ULF��ô  WF�UL�«
 WHB�«  ‰U���«  ÂbF�  …—ÒdJ�L�«  UM�«d�c��Ë

 –U�Ò�ô  —œU�M�  UM�S�  ¨WO�dA�«  ¡U????�Òœ«Ë
 ÒÍ√  ·UI�ù  WOzUCI�«Ë  WO�u�UI�«   «¡«d??�ù«
 UNL�«  ‰ULF��«  s�  WF�U��«  vK�  ‰ËUD�
 UN�UEM� ÎUI�Ë UN�UO�œ√ vK� ÿUH��«Ë U�—UF�Ë
 WO�UM�K�«  WF�U��«  ÊQ�  ÒhM� Íc�«  w�U�_«
 WO�b�  W� Ò�R�”  w�  r�UF�«  w�  WO�UI��«
 dO�Ë  W�dBM�  dO�Ë  WO�UO�  dO�  WÒKI���
 WO�UM�K�«  W�Ëb�«  qÓ��  s�   UN�  ·d�F�  WOM�œ
 w�  w�UM�K�«  —UA��ö�  bO�Ë  w�d�  qÒ�LL�

Æ“r�UF�«

 AGôLCÓd »eƒ«dG π≤ædG Ωƒ°Sôe ™ qbh ¿ƒY

á«fÉæÑ∏dG á©eÉédG πÑ≤à°ùe ≈∏Y ô«Ñc ≥∏b :»Ñ∏ëdG

:á«HGôàZG ™«°VGƒe Ö«ÑMƒH ™e â°ûbÉf á«aÉ≤ãdG á©eÉédG

áØ°üdG »∏ëàæe qó°V á«fƒfÉb äGAGôLEG òîàæ°S

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

r�UF�« w� WO�UI��« WO�UM�K�« WF�U��« b�ËË “«u� Î UD�u�� VO�� u�

MEDREG W�U�Ë d�b� Îö�I��� ÷UO�

 W�U�Ë  d�b�  ÷UO�  bO�Ë  ÁUOL�«Ë  W�UD�«  d??�“Ë  q�I��«
 27  lL��  w��«  W�U�u�«  w�Ë  ¨‘u�“Ë«  s��   MEDREG
 u�öO� WM�b� U�ÒdI�Ë j�u�L�«  d���«  WIDM� w� WL�U� W�O�

ÆUO�UD�≈ w�
 s�ËUM� W�uL��” W�UD�« …—«“u� ÊUO� V��� ¨¡UIK�« ‰ËUM�Ë 
 ÊUM��  …b�U��  qO��  w�  W�U�u�«  …d��  s�  …œUH��ô«  UNL�√
 UN�{U� w��« »—U���« sO� s� vKCH�«  U�—ULL�« ¡UI��« vK�
 ¡U�dNJ�«  ŸUDI�  WL�UM�«  W�ON�«  ¡UA�ù  Î«bONL�  ¡UC�_«  ‰Ëb�«
 W�¡ö�  v�≈  W�U{ùU�  ¨UNM�  VI�dL�«  —Ëb�«  b�b��Ë  ÊUM��  w�
 W�uKDL�« WOF�dA��«  «¡«d�ù« b�b�� v�≈ W�U{ùU� ¨Êu�UI�«

Æ“Îö�I��� W�UD�« …—«“ËË W�ON�« qL� qON�� q�√ s�
 «cN�  ‰u�u�«  w�  …b�U�LK�  Áœ«bF��«”  g??�“Ë√  Èb??�√Ë  
 W�U� W�U�u�«  U�UJ�≈ l{Ë d�� …bOF��« tLO�«u� v�≈ nKL�«
 ÷UO�  U Ò�√  Æ“qLF�«  o�d�Ë  ÁUOL�«Ë  W�UD�«  …—«“Ë  W�b�  w�
 W�UD�«  …—«“Ë  w�   √b�  w��«   U�UL��ô«  WK�K�  Ê√”  d���U�
 WK�ü«   «¡«d�û�   ‚öD�ô«  WDI�  W�U�L�  w�  ¨sO�u�  dL���Ë
 l�  ÎUO�UL�  p�–Ë  ¡U�dNJ�«  ŸUDI�  WL�UM�«  W�ON�«  ¡UA�≈  v�≈
 w��« ¡U�dNJ�« ŸUD� W�UO� W�—Ë w� œÒb�ÔL�« wM�e�« Z�U�d��«

Æ“XzUH�« —«–¬ dN� w� ¡«—“u�« fK�� UNOK� o�«Ë

MEDREGh åëH ¢VÉ«a

AÉHô¡µ∏d áªXÉædG áÄ«¡dG AÉ°ûfEG äGAGôLEG 



3الوطن

دماء �ل�سهد�ء في فل�سطين �أ�سقطت كّل 

�أوهام �ال�ست�سالم و�لتطبيع

Fourteenth year /Saturday / 13  August 2022
 2022 آب   13  / السبت   / عشرة  الرابعة  السنة 

نفذ »خميس األسرى« اعتصامه رقم 241 أمام 
الدولية للصليب األحمر في بيروت،  اللجنة  مقر 
الوطنية للدفاع عن األسرى  بدعوة من »اللجنة 
الصهيوني«،  االحتالل  سجون  في  والمعتقلين 
العدوان  في  ال��ق��ادة  الشهداء  لذكرى  و«وف���اء 
الغربية  والضفة  غزة  على  األخير  الصهيوني 
للحرب  األربعين  ذكرى  وفي  فلسطين«،  وعموم 
انتصار حرب تموز عام  على لبنان، وفي ذكرى 
2006، و«تضامناً مع أسرانا البواسل في سجون 

اإلحتالل الصهيوني«.
شارك في االعتصام ناموس المجلس األعلى 
سماح  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في 
لنصرة  األهلية  للحملة  العام  والمنسق  مهدي 
وممثلو  بشور  معن  االم��ة«  وقضايا  فلسطين 
األحزاب والفصائل والجمعيات األهلية اللبنانية 

والفلسطينية.
عّرف المتحدثين خالل االعتصام القيادي في 
الوزير  وتحدث  أسعد،  ناصر  العقيد  فتح  حركة 
الوطنية  “اللجنة  السابق بشارة مرهج، منسق 
الدكتور  زين،  عمر  المحامي  األسرى  عن  للدفاع 
عطاالله  “فتح”،  حركة  باسم  يوسف  سرحان 
حمود باسم حزب الله، عباس قبالن باسم حركة 
علوان،  أحمد  اللبناني  الوفاء  حزب  رئيس  أمل، 
محفوظ المنور حركة الجهاد اإلسالمي، مشهور 

“جمعية  ورئيس  حماس  حركة  الحليم  عبد 
التواصل اللبناني � الفلسطيني” عبد فقيه.

وحيا المتحدثون “أهالي فلسطين وشهداءها 
وجرحاها وأسراها ومقاوميها، وأكدوا أّن معركة 
الميدانية  الوحدة  جّسدت  الساحات”  “وحدة 
وأكدت أّن الشعب الفلسطيني هو شعب الجبارين 
الذي ال تستطيع أي فتنة أن تجعله يتخلى عن 
قضيته المركزية وهي تحرير األرض الفلسطينية 

من البحر إلى النهر”.

مهدي
لنصرة  األهلية  الحملة  كلمة  كانت  وختاماً 
المجلس  ناموس  ألقاها  األّمة  وقضايا  فلسطين 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  األعلى 

سماح مهدي الذي قال:
نلتقي اليوم في االعتصام الحادي واألربعين 
عاصمة  ف��ي  األس���رى  لخميس  المئتين  بعد 
المقاومة بيروت، وعلى بعد رمية حجر من مكان 
أجبرت  التي  علوان  خالد  البطل  الشهيد  عملية 
جيش عصابات االحتالل على االنسحاب مطلقاً 
أطلقوا  ال  بيروت  أهل  “يا  الصوت  مكبرات  عبر 

النار إننا منسحبون”.
عمود  هي  األس��رى  مسألة  أّن  لنؤكد  نجتمع 

أساس في حربنا ضّد العدو الغاصب.

ثالث  عبر  يتّم  األسرى  تحرير  أّن  مهدي  وأكد 
حاالت صراعية:

الخاوية  األم��ع��اء  معارك  بخوضهم  األول��ى 
فينتزعون حريتهم ولو بعد حين. والثانية عبر 
من  الكبرى  التحرير  كعملية  النوعية  العمليات 
األي��ام  ه��ذه  مثل  في  قادها  التي  أنصار  معتقل 
معتقل  أبطال  وكعملية  الدنف  عاطف  الشهيد 
جلبوع. والثالثة وهي األقوى واألنجع عبر تنفيذ 
عمليات المقاومة وأسر جنود وضباط من جيش 
مفاوضات  عبر  التبادل  عمليات  وإجراء  العدو، 

غير مباشرة.
أبطال  الشهداء  للقادة  التحية  مهدي  ووجه 
ومنصور  الجعبري  الساحات”  “وحدة  معركة 
والزاملي والمدلل وعبيد. وإلى أقمار نابلس الذين 

التحقوا بهم النابلسي وصبوح وطه.
وختم مهدي كلمته بتحية خاصة من بيروت 
التاريخية  العاصمة  إل��ى  المقاومة  عاصمة 

واألبدية لفلسطين � القدس.

مذكرة
الوطنية  اللجنة  سر  أمين  سلم  ذل��ك،  بعد 
ومنسق “خميس األسرى” يحيى المعلم مذكرة 
إلى مندوبة اللجنة الدولية للصليب األحمر لبنى 

حماصني.

التعازي  اإلسالمي  الجهاد  حركة  تقّبلت 
رأسهم  على  المقاومين  من  ثلة  باستشهاد 
تيسير  ال��ق��دس  س��راي��ا  ف��ي  ال��ق��ائ��د  الشهيد 
بعلبك.   � الجليل  مخيم  في  وذل��ك  الجعبري 
السياسية  العالقات  لمسؤول  كلمة  وكانت 
في البقاع أبو عالء سحويل حيا فيها الشهداء 
محاولة  اّن  وقال  الغادر،  العدوان  واستنكر 
واستهداف  واحد  بفصيل  اإلستفراد  االحتالل 

باءت  المقاومة  وتجزئة  بعينه  الفصيل  هذا 
بالفشل. 

القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  ممثل  وأل��ق��ى 
ياغي  فادي  بعلبك  مديرية  مدير  اإلجتماعي 
جميع  إل��ى  التحية  بتوجيه  استهلها  كلمة 
وأكد  غزة،  في  المقاومة  الفلسطينية  الفصائل 
اّن الفعل المقاوم سيبقى يطارد االحتالل حتى 

التحرير والنصر.

على  ليجرؤ  يكن  لم  االحتالل  اّن  أض��اف: 
هذه العدوان إال بسبب تواطؤ وتطبيع بعض 
األنظمة العربية مع االحتالل لتصفية القضية 

الفلسطينية.
علماء  مجلس  لعضو  ك��ل��م��ات  وك��ان��ت 
فلسطين الشيخ صبحي الصباح وممثل حزب 
التحرير  جبهة  سر  وأمين  سهيل  الشيخ  الله 

أبو وائل عيسى.

»خمي�س الأ�صرى« ينفذ اعت�صامه الـ 241 اأمام ال�صليب الأحمر الدولي

مهدي: تحرير الأ�صرى والأر�س تحققه المقاومة والحالت ال�صراعية

»الجهاد« تقّبلت التعازي ب�صهدائها في مخيم الجليل ـ بعلبك

فادي ياغي: الفعل المقاوم �صيبقى يطارد الحتالل حتى الن�صر

رحلة بحرية لتاأكيد حقوق لبنان النفطية 

اللقاء بين القومي وحزب الله في صيداخالل االعتصام أمام الصليب األحمر الدولي

جانب من الحضور

مهدي يلقي كلمة الحملة األهلية

ياغي يلقي كلمته

عقدت “الحملة األهلية لحماية الثروة الوطنية” مؤتمراً صحافياً في مبنى 
بلدية صور، لشرح أهداف وكيفية انطالق الرحلة البحرية التي تنظمها اللجنة 
في 28 آب الحالي، والتي ستنطلق من الشمال مروراً بموانئ لبنان وصوالً 
إلى الناقورة. شارك في المؤتمر إلى جانب عدد من أعضاء الحملة النائب علي 

خريس، رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق وممثلو جمعيات. 
وتحدث دبوق مرحباً بالحضور، مشيداً “بدور اللجنة وبلفتتهم التي تؤكد 
حقوق لبنان المقدسة في الحصول على حقوقه كاملة وعدم التفريط بشبر 
الحفاظ على  ُنمارس حقنا في  “نحن  البحرية والبرية”. وقال  من حدودنا 
ثرواتنا النفطية والغازية، وهذه الرحلة ُتشكل لفتة وطنية بامتياز وُتعّبر عن 

العمق الحقيقي للوطنية الحقة”٠ 
وتحدث باسم اللجنة هاني سليمان، فشكر بلدية صور رئيساً وأعضاء 
الجامع،  الوطني  النشاط  بهذا  تتمّثل  التي  الكريمة  االستضافة  “هذه  على 
منوهاً  الوطن”،  قضايا  من  ومحقة  كبيرة  وطنية  قضية  عن  ُيعّبر  ال��ذي 

“بمدينة صور ورجاالتها خصوصاً اإلمام موسى الصدر”.
ولفت إلى أن “الرحلة البحرية التي ستنطلق من شمال لبنان حتى جنوبه 
رافعًة األعالم اللبنانية فقط ال غير، هي لتأكيد أحقية لبنان في أرضة وحدوده 

“بالموقف  وأشاد  عنها”.  التنازل  ُيمكن  ال  التي  وثرواته  والبحرية  البرية 
السياسي الموحد تجاه حقوقنا وحفظها كما دور المقاومة التي كان لها كلمة 

الفصل بأن حدودنا البحرية والبرية ال ُيمكن التنازل عنها أبداً”. 
وتابع “الرحلة ستنطلق من طرابلس بمشاركة عدد من الزوارق واليخوت 
فلسطين  مع  البحرية  الحدود  إلى  نقطة  أقرب  حيث  الناقورة  إلى  وستصل 
المحتلة، كما أنها سُتشكل نمطاً جديداً في العمل لمواجهة األطماع اإلسرائيلية 

بحراً وبراً “.
بدوره، رحب النائب خريس بالوفد “في مدينة صور، مدينة اإلمام موسى 
الصدر مدينة الوحدة الوطنية والعيش المشترك”، مشيداً “بهذه الفكرة التي 
ُيجمع عليها جميع اللبنانيين والتي ُتشّكل إطاراً نوعياً وجديداً من التحّرك 

مطلقاً عليها اسم رحلة التحدي للعدو اإلسرائيلي”. 
انكسر ونعيش مرحلة  الحاجز  العربي،  المستوى  “اليوم على  أن  ورأى 
التطبيع بين معظم الدول العربية والعدو اإلسرائيلي باستثناء  القليل، لبنان 
الصغير بحجمه الكبير بشعبه ومقاومته سيبقى عصياً وممانعاً، ولن يتخلى 

عن كوب ماء من مياهه أو حبة تراب  من أرضه، وعن كل ثرواته النفطية”.

التقى منفذ عام صيدا � الزهراني في الحزب السوري القومي االجتماعي محمد غدار 
في  صيدا  منطقة  مسؤول  دبوسي،  ومحمد  عسيران  علي  المنفذية  ناموس  ضّم  ووفد 

حزب الله الشيخ زيد ضاهر ومسؤول شعبة عين الحلوة الحاج علي الزينو.
المعيشي  اإلنمائية، والواقع  المواضيع والشؤون  اللقاء بحث عدد من  جرى خالل 

الصعب من جراء األزمة االقتصادية التي تعصف بالبالد.
وأطماعه،  اإلحتالل  بمواجهة  المقاومة  قوى  وحدة  أهمية  على  المجتمعون  شّدد 
وأكدوا على اّن المقاومة هي صمام األمان والخيار الوحيد الذي يفهمه هذا العدو وهي 

الكفيلة بحماية الموارد الطبيعية للبنان وتحرير األراضي المحتلة.
وحيا الطرفان دماء الشهداء في فلسطين التي أسقطت كّل أوهام االستسالم والتطبيع 

وأكدت على اولوية المقاومة بمواجهة االحتالل.

اإلسالمي  الجهاد  حركة  قيادة  تقّبلت 
التبريكات باستشهاد قادة سرايا القدس 
ورأفت  منصور  وخالد  الجعبري  تيسير 
مركز  في  وذل��ك  المدلل،  وزي��اد  الزاملي 

بيت المقدس في مخيم شاتيال.
في  األع��ل��ى  المجلس  ن��ام��وس  وق���ّدم 
االجتماعي  القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب 
الحركة  قادة  إلى  التعازي  مهدي  سماح 
باسم رئيس الحزب األمين أسعد حردان، 
المقاومة  فصائل  عن  ممثلون  فعل  كما 
وحشد  المخيم  وفاعليات  الفلسطينية 

كبير من أبنائه.
إذا  للواجب:  أدائ��ه  خالل  مهدي  وقال 
باغتياله  أنه  يظن  الغاصب  العدو  كان 
للشهيد الجعبري يكون قد إنجازاً، فعليه 
كان  وإذا  ُكُثر.  “الجعابرة”  أّن  يعلم  أن 
ساسة اإلحتالل يعتقدون أّن باستهدافهم 
مقتل،  في  أصابونا  قد  منصور  للشهيد 

هم  النصر”  “أهل  أّن  يفهموا  أن  فيجب 
ُكُثر أيضاً.

العدو  ذلك  ليتعلم  قائالً:  مهدي  وختم 
المقاومة  نار  فيها  تتوقد  أمة  أننا  األرعن 

أكثر وأكثر كلما ارتقى لها شهيد.

»القومي« و»حزب اهلل« في �صيدا: المقاومة خيار وحيد

لحماية الموارد الطبيعية للبنان وتحرير الأرا�صي المحتلة

مهدي قّدم التعازي با�صم رئي�س »القومي« ب�صهداء »الجهاد الإ�صالمي«:

نحن اأمة تتوقد فيها نار المقاومة اأكثر كلما ارتقى لها �صهيد

الأ�صعد: العدو ال�صهيوني يريد من لبنان ا�صت�صالمًا غير م�صروط 
رأى األمين العام ل�”التيار األسعدي” المحامي معن األسعد في تصريح، أنه “ليس غريباً 
ألن  البحرية،  الحدود  ترسيم  موضوع  في  سلبية  معلومات  عن  تداوله  يتم  ما  والمفاجئاً 
العدو الصهيوني ال ُيمكن أن يقبل بالسالم ألنه يريد من لبنان استسالماً غير مشروط وُمّذالً، 
خصوصاً في ظّل تفكك هيكلية الدولة وانعدام وجودها سياسياً واقتصادياً ومالياً”، مؤكداً 
أنه “لوال وجود توازن ردع أرسته المقاومة بالقوة، لما كان أحد في العالم الغربي سأل حتى 
عن لبنان، وكان العدو اإلسرائيلي قام بالتنقيب عن كامل حصة لبنان وحقه وليس فقط عما 

يدعيه من ملكية له في النفط والغاز”.
واعتبر “أن أي اتفاق بين لبنان والعدو الصهيوني يعتمد الخط 23 زائداً حقل قانا كنقطة 

تفاوض سيولد ميتاً”.
وقال “الطبقة السياسية الحاكمة تعتمد سياسة النأي بالنفس عن مصلحة لبنان وشعبه، 
وهذا واضح في مواقف رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي الذي يفعل عكس ما 
يقول، وأكبر مثال في ما يعلنه حول إعادة النازحين السوريين، ولكنه ال يجرؤ على اتخاذ 
أي إجراء في هذا الملف إلعادتهم، خوفاً من الغضب األميركي، كما ويعلن قبوله بهبة الفيول 

اإليراني من دون شروط، لكنه ال يقوم بأي خطوة تنفيذية بهذا االتجاه”.
فقراً  اللبناني،  للشعب  إبادة  مخطط  آخر  ُتنفذ  بأنها  السياسية  “الطبقة  األسعد  واتهم   
بالتواطؤ مع  الجمركي  الدوالر  إقرار  وذالًّ، من خالل محاوالتها تمرير  وقهراً  وجوعاً ومرضاً 
حيتان السلطة والمال ومع حاكم مصرف لبنان والمصارف والضغط على رئيس الجمهورية 

لتوقيع قرار الدوالر الجمركي لتحميله المسؤولية منفرداً عّما يحصل”.
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{ د. عدنان منصور*

مياهه  ث��روات  في  لبنان  بحقوق  يطالب  يتحّرك،  يتأّهب،  الكّل   
البحرية!

يستطيع  منها  التي  الثروة  لعائدات  الكبيرة  األهمّية  على  يركز  الكّل 
من  قُدماً  بها  ويسير  الفارغة،  خزينته  وُيغّذي  ديونُه،  يسّدد  أن  لبنان 

أجل التنمية والرخاء.
لتغطية  الفرج  مفتاح  البحرّية  الثروة  في  يرون  المال  حيتان  أصبح 
الحكم  على  تعاقبوا  الذين  الفاسدين،  المسؤولين  وموبقات  موبقاتهم، 
والمجالس  الرسمّية،  والمؤّسسات  العامة،  واإلدارات  وال���وزارات، 
الناس،  وإذالل  العام،  المال  ونهب  السرقة  في  وأمعنوا  والصناديق، 
وإفقارهم وتجويعهم منذ أن أرسيت دعائم نظام الحصحصة منذ ثالثين 

عاماً وحتى اليوم.
االحتالل  من  لبنان  ح��ّررت  التي  المقاومة  تكون  أن  نريد  لماذا   
»اإلسرائيلي« ودفعت الثمن الغالي في األرواح والممتلكات، حيث ال يزال 
تراب الجنوب ندياً بدماء المقاومين الشهداء، ضريبة تصّب في صالح 
المال  بمفاصل  يمسكون  الذين  االنتهازيين،  االحتكاريين  من  شبكة 

والسلطة، وينغمسون في صفقاتها الصغيرة والكبيرة.
االحتالل  من  لبنان  تحرير  بعد  الحاكمة  الطبقة  زعماء  على  كان   
»اإلسرائيلي«، ان يقّدروا ويقّيموا، عالياً، ويدركوا أهمّية ومعنى التحرير، 
التضحيات،  وقيمة  لبنان،  على  الكبيرة  اإليجابية  ونتائجه  ومفاعيله، 
ال  الفاسدين  طبقة  لكن  الوطن.  تراب  على  سالت  التي  الزكية  والدماء 
آثرت  بل  شعب.  ونهضة  دولة،  بناء  وال  الشهداء،  وال  التحرير،  يعنيها 
الثروات،  لتحقيق  والقانونّية،  الدستورّية  غير  الوسائل  كّل  استخدام 
واالستيالء على المال العام والخاص، واتباع سياسات مدّمرة، هي من 
تحلّل  الى  أّدت  والتي  لها،  مثيالً  العالم  يشهد  لم  التي  السياسات  أقذر 
البلد بأكمله، وأساءت الى صدقّيته، وسمعته، وقّوضت أركانه اقتصاداً، 

وماالً، واجتماعاً، وأخالقاً.
سياسات عفنة أسفرت عن إذالل وتجويع وإفالس شعب بأكمله.

المال،  قراصنة  من  السلطة،  أصحاب  يعّول  حق،  وأّي  منطق  بأّي 
ديونه،  تغطية  في  البحرية  لبنان  ثروات  على  االحتكاريين،  ومنظومة 
بعيداً  يبقون  المختلسون،  السارقون،  الناهبون،  فيما  المالي،  وعجزه 

عن العدالة والقضاء، وخارج المساءلة والمحاكمة!
أن  الصابر،  الشعب  وأبناء  والشهداء،  المقاومين  على  ُكتب  لماذا   
يكونوا خشبة خالص للصوص في السلطة وللفاسدين فيها؟! هل جزاء 
وأسرهم  عائالتهم  يروا  أن  وطنهم،  حّرروا  الذين  والمقاومين  الشهداء 
وأبناء شعبهم الذي دافعوا عنه وحموه، يذّل ويجوع، ويهان، ويهجر؟!

 هنا في لبنان َمن يقاوم، ويقاسي، ويحمي األرض وسيادتها، بالعرق 
والدم والدموع، وهناك قافلة من المقامرين بالوطن، والشعب، واألرض. 

ال هّم لهم سوى المناصب، والمكاسب،
والمراكز الدسمة، والنفوذ، والثروة!

 هل ُكتب على المقاومة التي هي جاهزة اليوم النتزاع حقوق لبنان في 
المقّدمة،  في  تكون  وأن  وحدها،  المسؤولّية  تتحّمل  أن  البحرّية،  ثروته 
وتبذل الغالي والنفيس، من أجل سداد ديون لبنان، وحفاظاً على ثروات 

األجيال القادمة؟!
أم��واالً،  وبّيض  دول��ة،  ونهب  خزينة،  وأفلس  شعباً،  سرق  َمن  إّن   
أن  األحوال  بأّي حال من  الناس وهّربها، ال يمكن  واستولى على ودائع 
ويستشهد  يضّحي  فالذي  تحريرها.  بعد  بحرية  ث��روات  على  يؤتَمن 
على  لينقّض  الفرصة  ينتهر  الذي  كاللص  ليس  ووطن،  شعب  أجل  من 

الغنيمة.
والذي يضع نفسه في مقّدمة جبهة القتال ويستشهد، ليس كمن يكون 

في الصف األمامي داخل مسرح ترفيهي.
2000، لكن لم نستطع أن نحّرره من  لقد حّررت المقاومة وطناً عام 

العابثين، والمنافقين، والفاسدين، والسارقين!
 فبأّي قانون ومنطق، وبأّي شرع وضمير، يقاوم هذا، ويتخاذل ذاك! 
يستشهد هذا، ويستجّم ذاك! أن يحّرر هذا ثروات بلده ويسترّدها بالدم، 

وينهبها ذاك ببرودة أعصاب! 
سلطوية  لزمرة  عنها،  رغماً  رافعة  تكون  أن  المقاومة  على  ُكتب  هل   
داخلّية،  حسابات  نتيجة  غداً،  وال  اليوم  ال  خيراً  منها  يؤَمل  ال  حاكمة، 
أبناء  حساب  على  األم��ر  نهاية  في  تأتي  هّشة  واعتبارات  وتوازنات 
المقاومة والشعب بأسره؟! هل ُكتب على المقاومة أن تكون وحدها في 

مواجهة أطماع العدو في الخارج، ومافيات الدولة العميقة في الداخل!
المنظومة  ه��ذه  ظ��ّل  في  اللبنانية،  البحرية  ال��ث��روات  تحرير  إّن   
سينعشها  القوة،  ومفاصل  والقضاء،  بالقرار  تمسك  التي  الفاسدة 
مجّدداً، وستصبح أكثر فساداً وطغياناً، واستبداداً، لتزيد من الثروات، 

واألرصدة لها وألبنائها، وأزالمها، وحاشيتها، ومحاسيبها.
عمالء،  المقابل  وف��ي  وط��ن��ّي��ون،  وم��ح��ّررون  مقاومة  لبنان  ف��ي   

ومتخاذلون، وتجار وطن وانتهازيون!
واألرض  السيادة  على  حفاظاً  الدم  ضريبة  يدفع  َمن  لبنان  في  هنا   
السلطة،  س��وى  شيئاً  يعنيهم  ال  دم��ه،  مّصاصو  وهناك  والشعب، 

والممتلكات، والثروة، ورصيدهم من المال األسود في المصارف .
لبنان  القصوى، على  أهميتهما  أمام استحقاقين خطيرين، لهما  إننا   
وشعبه: الحفاظ على حقوق الوطن وثرواته البحرية، وأيضاً، وهنا األهّم 
الرئيس  السبب  كانت  التي  جذورها  من  الفاسدة  المنظومة  استئصال 
لمآسي وويالت لبنان وشعبه، ووضع حّد نهائي وحاسم لها. فالمقاومة 
التي استطاعت أن تلحق الهزيمة بالعدو »اإلسرائيلي«، وتحّرر األرض، 
بالفساد،  مشبعة  زمرة  وباء  من  لبنان  تحرير  عن  تأكيد  بكّل  تعجز  ال 
الهيكل  انهيار  وقبل  األوان،  فوات  قبل  واقتالعها  اجتثاثها  وقت  حان  إذ 

بكامله على الجميع .
 فأّي استحقاق من االستحقاقين يتوّجب على المقاومة وكّل 

الوطنيين الشرفاء اعتماده أوالً، ومن ثم االنطالق به!
 إّن الكارثة التي حلت بلبنان جراء السياسات والقرارات العشوائّية 
خطورتها  تقّل  ال  الداخل،  في  النظام  لمنظومة  والمشبوهة  المتعّمدة، 
عن السياسات العدوانّية »اإلسرائيلية« التي تريد أن تستولي، وتنهب 

ثروات لبنان البحرّية. 
في  العدو  ولصوصّية  الداخل  لصوص  بين  مشترك  قاسم  السرقة 
الخارج. لصوص الخارج يستعّدون لسرقة ما يستطيعون سرقته من 
لبنان  ثروات  سرقوا  فقد  الداخل  لصوص  أما  البحرّية،  لبنان  ثروات 

بأكملها، ولم يبقوا لشعبه سوى ما أنعمه الله عليه.
وحتى إشعار آخر، من ثروات بحرّية، قبل أن تفتح حيتان المال في 

السلطة شهّيتها وتبتلعها كما ابتلعت أموال شعب بأكمله .
 في بلد كلبنان، َمن يحمي َمن؟! وَمن يصون سيادة وطن، ويتمسك 
بحقوق شعبه، في ثروته وحقه وكرامته؟! لكّل المتخاذلين والمتواطئين، 
الى  سهامكم  توّجهوا  ال  وكراهية:  وحقداً  ظلماً،  والمشككين  والراكعين، 
خذلوكم  الذين  الى  سهامكم  وّجهوا  بل  ورجالها،  وسّيدها،  المقاومة، 
وزرعوا  داركم،  عقر  في  أحياء  ودفنوكم  وأذلوكم  وسرقوكم،  ونهبوكم 
في  وأماتوا  الثورة،  روح  منكم  وانتزعوا  واليأس،  اإلحباط  عقولكم  في 

نفوسكم األمل بمستقبل حّر عزيز.
 حقوق الشعوب ال تشحذ، وكرامتها ليست هبة من اآلخرين، وحرّيتها 

ليست مّنة من المستبّدين.
والتحّدي  الحقيقة  وأمام  المحك،  على  اللبنانيين  كّل  اللبنانيون،   
الكبير، وهم في مواجهة سرقة العصر التي لحقت بهم من قبل قراصنة 
قراصنة  »اإلسرائيليين«،  قبل  من  البحرّية  ثرواتهم  وسرقة  الداخل، 

الخارج!
الداخل  في  الشاذ  الوضع  لتصحيح  اللبنانّيين  أم��ام  خيار  ف��أّي 

والخارج؟!
وحقوق  وثروته،  وسيادته،  لبنان  مصالح  على  الغيارى  لنا  ليقل 
يستطيعون  المقاومة  خيار  غير  آخر  خيار  من  لديهم  كان  إذا  شعبه، 
شعبه،  وحقوق  الطبيعّية،  وث��روات��ه  وط��ن  سيادة  على  الحفاظ  به 
فليتفّضلوا! على أن ال يكون الخيار الهش في الداخل، يعتمد على اجترار 
مفهوم الديمقراطية، وحساسية الوضع، والتوازن، والميثاقية الوطنية 
والطائفية، وإلى ما هنالك من مفردات منّمقة تثير االشمئزاز. وال أن يكون 
حيث   ،425 بالقرار  التمسك  غرار  على  الخارج،  في  العدو  تجاه  الخيار 
سبق للحمقى أن عّولوا على »رسل السالم« في لبنان والعالم، فأمضينا 
معهم سنوات عجاف ونحن ننتظر الترياق من األمم المتحدة، والمجتمع 
المتحدة،  الواليات  رأسها  وعلى  »الصديقة«،  الدول  و«دعم«  الدولي، 
أّن  إال  لبنان.  من  »اإلسرائيلي«  المحتّل  انسحاب  على  عوناً  لنا  لتكون 
الترياق وتحرير األرض أتى على سواعد المقاومين البواسل. وهل غير 
المقاومين من يحّرر األرض والثروات الوطنية! وعلى من نعّول لتكنيس 

البلد من الفساد وطغمة الفاسدين...؟!
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق

درو�س جديدة من غزةلبنان بين تحرير ثرواته وتحريره من ل�صو�صه!

{ بشارة مرهج

تمّيزت جولة الصراع األخيرة بين الجيش الصهيونّي والمقاومة 
الفلسطينّية بإصرار تل أبيب على إظهار براعتها في اغتيال القادة 
تفادياً  بعيدة  مسافات  ومن  الذكّية  الصواريخ  عبر  الفلسطينّيين 
للمواجهات المباشرة التي لم تُعد مأمونة بالنسبة لها بسبب انتقال 
بثقة  فيها  تشعر  باتت  جديدة  مرحلة  إلى  الفلسطينية  الفصائل 
الصهيونّية  الحربّية  اآللة  مواجهة  على  وبالقدرة  بالنفس  عارمة 
وجهاً لوجه والصمود بوجهها وأحياناً إلحاق الهزيمة أو الخسارة 
كّل  في  ويفرض  القديمة  »اإلسرائيلية«  الفرضّيات  يتجاوز  بما  بها 
معركة حقائق جديدة تذّكر قادة االحتالل بوجود شعب يتعلّم من 
الظروف  كّل  تحت  المواجهة  على  مصّمماً  إمكاناته  ويطّور  أخطائه 

موّحداً ما استطاع مواقفه وساحاته وخنادقه.
والمعركة األخيرة التي خاضتها غزة ومقاومتها الباسلة بوجه 
العدوان واالغتيال تستحق التحية والتقدير خاصة أنها استوعبت 
إحراز  مستهدفاً  اإلسالمي  الجهاد  حركة  على  تركز  الذي  الهجوم 
المكاسب وإشاعة البلبلة في صفوف المقاومة والجماهير فخرجت 
غزة ومعها الضفة بعد ثالثة أيام من المواجهات المستمرة أصلب 
عوداً وأكثر إدراكاً للمناورات الصهيونية التي نهشها الصدأ من فرط 

استعمالها.
الذي  ال��غ��ادر  ع��دوان��ه  الصهيوني  العدو  ش��ّن  مقّدمات  ب��دون 
استهدف إرهاب غزة وطالئعها المناضلة مقّدراً أّن هجومه سُيعلي 
وأصبحت  واالنقسام  اإلرب��اك  من  تعاني  التي  قياداته  شأن  من 
أوضاعها  لتحسين  توظفه  »االنتصار«  من  نوع  أّي  الى  بحاجة 
وترميم العالقة بينها وبين الجماعات الصهيونّية التي تهتّز ثقتها 

بقادتها ومؤسساتها يوماً بعد يوم...
والبالد  وفلسطين  غزة  يحاصر  الغاصب  الكيان  كان  أن  فبعد 
العربّية ويشّن عليها، متى شاء، الحروب الكبيرة والصغيرة أصبح 
اليوم بفضل صمود المقاومة وتوّسع رقعتها في الوطن والشتات، 
الصعيد  على  التغيير  رياح  وهبوب  الحليفة،  القوى  دعم  وبفضل 
مختبراً  مغامرة  أّي  على  اإلقدام  قبل  العشرة  يعّد  أصبح  العالمّي، 
في الوقت نفسه القلق والخوف بعد أن فارقه اليقين المفتعل الذي 

كان يحسب امتالكه.
فعندما تندلع معارك داخل األرض المحتلة وتضطرب مدن هي 
إلى تل أبيب نفسها، فمعنى ذلك أّن  في صميم هذه األرض وصوالً 
المعادالت تتغّير وأّن قدرة العدو على ممارسة السطوة والهيمنة قد 
أصبحت محدودة بعد أن صار نفسه هدفاً أو مشروع هدف للمقاومة 
إثر كّل اعتداء مما يقلب الموازين ويدخل الخوف الى بيت كّل محتّل 

أو مستوطن.
في  الفلسطيني  الشعب  قّدمها  التي  الجسيمة  التضحّيات  إّن 
الداخل كما في المخيمات لم تذهب سدى كما تّدعي بعض األوساط 
المرتّدة أو المنحازة للعدوان، وإنما أثمرت هذه التضحيات وأزهرت 
مرحلة  الى  لالنتقال  عليه  ُيبنى  واقعياً  ملموساً  إنجازاً  وأصبحت 
المرحلة  وهذه  والتحرير.  والمقاومة  الصمود  طريق  على  جديدة 
كما كّل المراحل تتطلّب الوعي والخبرة بأحابيل ومكر العدو الذي 
البريطانّي  التحالف  يد  على  تأسيسه  منذ  ويخادع  ويكذب  يناور 
بالطرق  واإلمساك  العرب  إخضاع  بهدف  االستعمارّي  األميركّي 
المرحلة  هذه  تتطلّب  كما  العالم.  م��وارد  على  والسيطرة  القارية 
تركيز وحدتنا وتجديد إيماننا وتعميقه بقدرة الشعب الفلسطيني 
وحلفائه، كما برؤية موضوعّية تتابع تراجع قوى االحتالل ومعها 
القوى اإلمبريالّية في العالم مما يعّجل في تحقيق النصر الذي من 
وتشّرد  اآلالف،  مئات  السجون  ودخل  اآلالف  مئات  استشهد  أجله 
الشعب  أبناء  من  كما  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  من  اآلالف  مئات 

العربّي في لبنان وسورية ومصر واألردن والعراق وسواهم.
وتبقى العبرة األساسّية من معركة غزة وقبلها معركة الجنوب 
اللبناني أنه ال يمكن إلحاق الهزيمة بشعوب مصّممة على الصمود 
الثمن  كان  مهما  والتاريخّية،  القومّية  حقوقها  وانتزاع  والمواجهة 

ومهما طال الزمن.
أن  اليوم  بعد  بإمكانها  يُعد  فلم  واالستيطان  العدوان  دولة  أما 
المجندات،  من  كتيبة  بواسطة  أو  القريبة  بالمواجهة  أحداً  تؤّدب 
إذ عليها أن تدفع غالياً ثمن كّل خطوة متهّورة تقوم بها سواء على 

الصعيد السياسي أو العسكري.

القيادات  رعد،  محمد  النائب  للمقاومة،  الوفاء  كتلة  رئيس  دعا 
كاملة  حكومة  بتشكيل  اإلس���راع  إل��ى  لبنان  ف��ي  السياسية 
العدو  وح��ّذر  الراهنة.  األزم��ات  معالجة  أج��ل  من  الصالحيات 
على  إجاباته  النتظار  مفتوحاً  ليس  الوقت  ب���«أن  الصهيوني 
المقاومة  حساب  »أن  مؤكداً  البحرية«،  الحدود  ترسيم  مستوى 
ألرضنا  الكامل  التحرير  يتحقق  أن  إل��ى  مفتوحاً  سيبقى  معه 

ومياهنا وجّونا واليد ستبقى على الزناد«.
حزب  نّظمها  عاشورائية  مسيرة  ختام  في  له  كلمة  خالل  وأكد، 
ومساندته  الله  ح��زب  تضامن  النبطية،  مدينة  في  أم��س  الله 
يا  الكربالئي  الحسيني  التجّمع  هذا  “في  وقال  المظلومين،  لكل 
المستضعفين  لكل  ومساندتنا  تضامنا  عن  ُنعرب  الوفّي  شعبنا 
شعب  مقدمهم  وفي  والعدوان  للحروب  الرافضة  الشعوب  ولكل 
العدو  مواجهة  في  وثباته  صموده  نحيي  الذي  المقاوم  فلسطين 

الصهيوني”.
تشكيل  “في  اإلس���راع  إل��ى  رع��د  دع��ا   الداخلي،  الشان  وف��ي 
حكومة كاملة الصالحيات مؤهلة لتؤدي واجباتها حيال الشعب 
في  المتفاقمة  المشكالت  وُتعالج  عيشه،  مقومات  من  المحاصر 

الكهرباء والمياه والتعليم والصحة وسوق العمل”.
وتناول موضوع ترسيم الحدود البحرية، فأشار إلى “أن حزب 
هوكشتاين،  آموس  األميركي  الموفد  به  سيعود  ما  ينتظر  الله 
لوقت  ليس  لكن  ننتظر  “أننا  إلى  الفتاً  الصهيوني”،  الكيان  من 
بأن  يعرف  أن  الصهيوني  العدو  “على  أن  على  مشدًدا  طويل”، 
الكامل  التحرير  يتحقق  أن  إلى  مفتوحاً  سيبقى  معه  حسابنا 

لمياهنا وأرضنا وستبقى يدنا على الزناد”.
لنا  بالنسبة  ستبقى  األميركية  اإلدارة  “أن  على  ش��ّدد  كما 
ينفعها  ولن  الشعوب  حرية  ولمصادرة  للعدوان  رئيًسا  مصدراً 
“الشواهد  أن  إلى  مشيراً  اإلنسان”،  حقوق  حماية  خلف  التلطي 
في  للديكتاتوريات  الداعمة  هي  اإلدارة  هذه  أن  إلى  تؤدي  الحية 

العالم”.

رعد: ح�صابنا مع العدو �صيبقى مفتوحًا
حتى تحقيق التحرير الكامل لأر�صنا ومياهنا وجّونا

رعد متحدثاً في النبطية أمس

ال�صامي: الإ�صالح والتعافي
اأو المزيد من النزلق 

على  اآلن  يقف  “لبنان  أن  الشامي  سعادة  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  نائب  رأى   
مفترق طرق ويبرز مساران ال ثالث لهما:  االعتراف بالواقع واألزمات العميقة التي نعانيها، 
باإلصالحات  والقيام  المطلوبة  اإلج��راءات  اتخاذ  يعني  ما  لوجه  وجهاً  معها  والتعامل 
الضرورية والملّحة، التي تضع البلد على السكة الصحيحة، أو  ترك األمور على ما هي عليه 
واستمرار حال اإلنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن اآلن، بل سيدفع بالبالد إلى المزيد 

من االنزالق إلى الهاوية”.
بالنسبة لنا،  القيام به ليس خياراً  القيام بما يجب  “التقاعس عن  أن  واعتبر في بيان، 
ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار 
لن  مرتفعة.   جد  قيمة  ذا  وبالتالي  جداً  نادراً  أصبح  الوقت  ألن  ممكنة،  الماضية  السنوات 
“مشاكلنا كبيرة لدرجة أن القليل من  ينقذنا أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا”، الفتاً إلى أن 
المساعدة من األصدقاء المتبقين لنا في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوة. مشاكلنا أكبر من 
أن ينقذنا اآلخرون، ولكن مع اتخاذ اإلجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي، ُيمكننا 
أن نخطو أولى الخطوات على طريق التعافي”. وقال  “أّي تأخير في المضي باإلصالحات 

لن يؤدي إلى زيادة حّدة األزمة فحسب بل سيزيد من الوقت الالزم للخروج منها”.
 وتابع “لقد رسمنا خارطة طريق اإلصالح االقتصادي والمالي والنقدي من خالل االتفاق 
ُنحّدد فيه بوضوح ما يجب علينا  الدولي والذي  النقد  الموظفين مع صندوق  على صعيد 
فعله على مدى السنوات األربع المقبلة”، ال ينبغي ألحد أن ُيقلل من أهمية هذا االتفاق الذي 
علينا احترامه والسير به بعدما أيده الرؤساء الثالثة. كما يجب أن نمضي قدما بتنفيذ كل 

اإلجراءات المسبقة للوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق”. 
التنفيذ وعلى  أن يوضع موضع  بعد  ُيعّدل الحقاً  أن  االتفاق  لهذا  “ُيمكن  أنه  إلى  وأشار 
إصالح  خطة  من  هناك  ليس  بأنه  القول  أما  التطبيق.  عند  ستحصل  التي  التطورات  ضوء 
شاملة فهو قول مناف للحقيقة. فهذه الخطة أُقّرت من قبل مجلس الوزراء وهي في متناول 

الجميع وموجودة على موقع رئاسة الوزراء”.
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األوزاع����ي   – حسن  بئر  م��دي��رّي��ة  أق��ام��ت 
الحزب  في  الجنوبي  المتن  لمنفذّية  التابعة 
السوري القومي االجتماعي وقفة عند مستديرة 
الجندولين � السفارة الكويتّية، تحية للشهداء 
ال��ع��دوان  م��واج��ه��ة  ف��ي  للمقاومة  ون��ص��رة 

الصهيوني.
في  األعلى  المجلس  ناموس  الوقفة  حضر 
والشباب  التربية  عميد  مهدي،  سماح  الحزب 
اإلدارية  التنمية  عمدة  ناموس  المقداد،  إيهاب 
المتن  منفذية  هيئة  أعضاء  ش��ح��رور،  رام��ي 
وسلمان  غندور  وفارس  جابر  ربيع  الجنوبي 
دقنو، مدير مديرية بئر حسن - األوزاعي رامز 
وجمع  المديرية  هيئة  وأعضاء  صالح  الشيخ 

من القوميين والمواطنين.
في  اللبنانّية  العالقات  مسؤول  حضر  كما 
على  منور  وسام  أبو  اإلسالمي  الجهاد  حركة 
العربي  اللبناني  التجّمع  رئيس  وف��د،  رأس 
عصام طنانة، أمين سر فصائل منظمة التحرير 
شاتيال  مخيم  في  فتح  وحركة  الفلسطينّية 
كاظم حسن، مسؤول الجبهة الشعبّية لتحرير 
البراجنة  برج  في  العامة  القيادة   - فلسطين 
رابطة  رئيس  وفد،  رأس  على  البشير  أيمن  أبو 
العمال السورّيين في لبنان مصطفى منصور، 

وأبو نادر عبد الكريم.
اللبناني  الوطنيين  النشيدين  مع  بداية 
القومي  السوري  الحزب  ونشيد  والفلسطيني 
مذيع  ألقاها  تعريف  كلمة  ث��م  االجتماعي، 
مديرّية بئر حسن - األوزاعي أيمن شالل الذي 
أكد أن القلوب تخفق ألجل فلسطين وتخفق بها، 
وال إنقاذ لفلسطين إال بالمقاومة التي هي نهجنا 

وخيارنا.

كلمة مديرّية 

 

بئر حسن – األوزاعي
– األوزاعي،  حسن  بئر  مديرية  كلمة  وألقى 

وسام القادري الذي قال:
نجتمع اليوم في عاصمة المقاومة عاصمة 
خالد علوان ليس لتسجيل موقف عاطفّي، إنما 
شهدائه  باسم  لحزبنا  الثابت  الموقف  لتأكيد 
لشهدائها  الحبيبة،  لفلسطين  ومناضليه 
وأبطال ساحاتها، لبحرها، للشطآن. فلسطين 
جوهر الصراع. هي الملكة التي خانوا عرَشها، 
فانتفضت بدمها وسواعد أبطالها تصارع لحفظ 

الحق والكرامة.
األع��راب  مشهد  إن  فلسطين،  في  أهلنا  يا 
عن  يختلف  ال  البطولة  عظمة  أمام  المطّبعين 
مشهد الصاروخ الذي يطلقه العدو. فبالمقاومة 
ووقفات العز تصان كرامة الوطن. يا أهلنا في 
غزة وكل فلسطين، ال تراهنوا على عرب يقفون 
دور  ويلعبون  الدولّية  ال��ق��رارات  أعتاب  على 
الوسيط لوقف القتال. ال تراهنوا على المطّبعين 
األذالء. وحدها سواعد األبطال وقبضات الرجال 

وحجارة األطفال تحقق االنتصار.
الحديد  لغة  إال  يفهم  ال  الغاصب  العدو  هذا 
إذا  إال  بحقنا  يسلم  وال  بالنار.  والنار  بالحديد 
انتزعناه بالمقاومة والجهاد واالستشهاد. هذا 
العدو يحاول محو تاريخنا وثقافتنا وهويتنا، 

فلنقاتله باإلرادة والثبات والصاروخ.
وحزب  المقاومة  ح��زب  حزبنا  من  تحّية 
والتي  المنتصرة  ال��راي��ات  تحية  ال��ش��ه��داء، 
سوف تمأل الساحات احتفاالً بزوال ذاك الكيان، 

واسترداد الحق بالصمود واإلرادة والمقاومة.
نحن أهل األرض مجبولون فيها، ندافع عنها 

بأهداب العيون، ونفتديها بالدم.
يا أهلنا في غزة وكل فلسطين، إن حربنا مع 
هذا العدو هي حرب وجود، سنقاتله حتى يسلّم 
بحقنا في غزة وكل فلسطين. وستخفق رايات 
وتهب  الميدان،  في  الخيل  غبار  ويعلو  العز، 

نسائم فيها عبق االنتصار.
ولسواعد  الشهداء  ألرواح  التحية  وختم: 
هو  وقدرنا  المقاومة،  هو  خيارنا  المقاومين... 

االنتصار.

كلمة فصائل منظمة التحرير 
الفلسطينّية

الفلسطينّية  التحرير  منظمة  فصائل  كلمة 
في  فتح  حركة  سر  وأمين  سرها  أمين  ألقاها 

إلى  التحّية  وّج��ه  ال��ذي  حسن  كاظم  شاتيال 
الحزب السوري القومي االجتماعي الداعي لهذا 
أنها  يؤكد  وهذا  فلسطين،  بانتصار  االحتفال 

قضية األمة كلها وأحرارها.
وأضاف أن العدو الصهيونّي في كل معاركه 
يستهدف الوجود الفلسطينّي الحر، وبالتالي 
والخليل  ونابلس  وجنين  غزة  على  ضرباته 
هي نوع من اإلبادة العنصرّية التي هي لسان 
حال أميركا. لكن نحن الفلسطينيين ومعنا كل 
أحرار العالم ال يمكننا أن نواجه ذلك العدو ما 
لم نكن متحدين لتحقيق هدف واحد وهو دحر 

هذا االحتالل الغاشم.
كل  على  اعتداءاته  في  مستمر  العدو  هذا 
وال��ي��وم،  ب��األم��س  ومؤسساتها،  فلسطين 
يعود  لكنه  لبرهة  ذلك  يفعل  قد  يتوقف.  ولن 

بالدسائس وغيرها.

كلمة تحالف القوى الفلسطينّية
ألقاها  الفلسطينية  القوى  تحالف  كلمة 
اللبنانّية في حركة الجهاد  مسؤول العالقات 
كلمته  استهّل  الذي  منور  وسام  أبو  اإلسالمي 
القومي  السوري  الحزب  إلى  التحية  بتوجيه 

االجتماعي - حزب فلسطين.
لكن  م��وق��ف،  الكلمة  أن  صحيح  وق���ال: 
العدو  أراده  فما  الفعل.  هو  األص��ح  الموقف 
المجاهد  من عدوانه على مخيم جنين ليطال 
بسام السعدي يؤكد أنه أراد فصل الساحات، 
“وحدة  األخيرة  المعركة  عنوان  ج��اء  لذلك 
العدوان  على  وفاعل  طبيعي  الساحات” كرّد 

“اإلسرائيلي”.
قلنا في أكثر من مناسبة إن الضفة الغربية 

إلى جدار قوّي اسمه قطاع غزة، وهذا  تستند 
التي  القدس  سيف  معركة  خالل  أثبتناه  ما 
أّسست لتاريخ جديد في الصراع مع اإلحتالل 
أي  على  غزة  فعل  ردة  من  يخشى  بدأ  ال��ذي 

اعتداء يحصل.
أراد  الجعبري  تيسير  للقائد  وباغتياله 
األمنيين  قادته  لسان  على  يقول  أن  العدو 
الجهاد  حركة  مع  المعركة  أن  والعسكريين 
يكتف  لم  بها.  عالقة  لغزة  ليست  اإلسالمي 
العدو بالفصل بين الضفة الغربية وغزة، بل 
ذهب إلى الفصل بين حركة الجهاد وجمهورها 
وإخوانها في فصائل المقاومة. لكن كونوا على 
يقين بأن المعركة أديرت بحنكة واقتدار جعال 

الضفة عنوانا أساسيا في معركة غزة.
والمقاومون،  المجاهدون  هم  من  وأضاف: 
إنهم أبناء غزة وأبناء الشهداء. فالشهيد زياد 
لن  أب��داً  المدلل.  أحمد  القائد  ابن  هو  المدلل 

يستطيعوا الفصل بين المجاهد وأهله.
معركة استمرت خمسين ساعة فقط جعلت 
عمر  أط��ال  كلما  أنه  أدرك  ألنه  يرضخ  العدو 
المستويات.  كل  على  أكبر  ثمناً  دفع  المعركة 
أما بالنسبة لخسائرنا فهي من ضمن مسيرة 

الدم والشهادة حتى التحرير.
الشهيد خالد منصور الذي الحقه االحتالل 
إال  اغتيال،  محاوالت  عدة  من  ونجا  لسنوات، 
من  فكل  نالها.  التي  الشهادة  ينتظر  كان  أنه 
سيكون  إما  أنه  ي��درك  ال��درب  هذا  على  يسير 

شهيداً أو معتقالً أو مطارداً.
وأكد منور قائالً: نحن ثابتون ال نتغّير في 
مقّدمتها،  في  والقدس  فلسطين  تحرير  سبيل 

وحتى يعود أبناء شعبنا إلى كل فلسطين.

أفشلنا  ألننا  انتصرنا  لقد  منور:  وتابع 
إن  لكم  ن��ق��ول  يكفي.  وه���ذا  ال��ع��دو،  أه���داف 
للعدو  تسمح  لم  ألّنها  انتصرت،  قد  المقاومة 
الساحات، وال  واحداً، ال بعزل  أن يحقق هدفاً 
بعزل الفصائل المقاومة عن بعضها، وال بعزل 

أهلنا عن المقاومة.
وختم منور قائال: إذا لم يلتزم العدو بما تم 
على  واألي��دي  قائم  فاالستنفار  عليه،  االتفاق 
الزناد، والمجاهدون وصواريخهم في المواقع 

نفسه.

كلمة »القومّي«
اإلجتماعي  القومي  السوري  الحزب  كلمة 
مهدي  سماح  األعلى  المجلس  ناموس  ألقاها 

الذي قال:
وشعباً  أرض��اً  لفلسطين  المنتصرون  أيها 
تمتّد  جغرافيا  وجغرافيا.  وثقافة  وتاريخاً 
عرابة  من  غزتنا،  إلى  قدسنا  إلى  جليلنا  من 
وسخنين إلى جنين ونابلس إلى جباليا وخان 
الغاصب  العدو  حاول  التي  فلسطين  يونس. 
في عدوانه األخير أن يقسمها إلى ثالثة أقسام: 
الغربية  والضفة   1948 عام  المحتلة  األرض 
وقطاع غزة. فكان الجواب التام الناجز الحاسم 
الباّت أن فلسطين من بحرها إلى نهرها وحدة 
ال تتجزأ. فشعبنا المقاوم في كل فلسطين هو 
من  وأبى  شاء  من  شاء  فلسطين  إبن  كله  كله 

أبى.
هذا  يشّن  أن  لحظة  ف��ي  االح��ت��الل  ح��اول 
المقاومة  إلى  ضربة  توجيه  بهدف  العدوان 
وفي مقّدمتها رفقاء السالح في سرايا القدس 
- الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي. 

فكان الجواب من كل فصائل المقاومة “خّيطوا 
يد  المقاومة  أح��زاب  فكل  هالمسلة”.  بغير 
واحدة وصاروخ واحد وعبوة واحدة وبندقّية 

واحدة في مواجهة مطامع االحتالل.
وأشار مهدي إلى أن االحتالل يعاني األمرين 
من حالتين: األولى وهي المقاومة الواحدة التي 
تتصّدى له على امتداد الجغرافيا الفلسطينية. 
والثانية عقيدته التي تنبئه بقرب زوال كيانه 
يهودية  دول��ة  ب��أال  يؤمن  أن��ه  إذ  الغاصب. 
استمرت على امتداد التاريخ ألكثر من ثمانين 
إليه  يحمل  اآلن  يحصل  ما  ي��رى  وه��و  عاماً. 

التأكيد على قرب تحقق ذلك الشؤم عليه.
سيكون  ال���زوال  ذل��ك  ب��أن  نبشره  ونحن 
على أيدي المقاومين األبطال الذي ال يخشون 
ألنهم  ب��اآلالف  إليه  يسعون  هم  بل  ال��م��وت، 
الكريمة  الحرة  الحياة  طريق  بأنه  يؤمنون 

ألبناء شعبهم وأمتهم.
في  ح��رص  العدو  ك��ان  إن  مهدي:  وتابع 
ال��ق��ادة  اس��ت��ه��داف  على  األخ��ي��رة  المعركة 
وعبيد،  والمدلل  والزاملي  ومنصور  الجعبرّي 
فعليه أن يعلم أنه في قواعدنا - نحن أحزاب 
المقاومة وفصائلها - ال يكتسب المقاوم صفة 
القادة  من  العديد  بعده  من  هيأ  ألنه  إال  القائد 
الرايات، وسيتابعون  الذين سيتسلّمون هذه 
كل  فوق  لواؤنا  يرتفع  حتى  الجهاد  مسيرة 
قدسنا وفوق كل مدينة وقرية ودسكرة وبيارة 

في فلسطين.
المحّررة  فلسطين  في  هناك  مهدي:  وختم 
طعم  والبرتقال  وال��زي��ت��ون  للتين  سيكون 
مختلف ألنه روي بدماء الشهداء األبطال الذي 

عبدوا طريق االنتصار لكل األمة.

مديرية بئر ح�سن ـ الأوزاعّي في »القومّي« 

نّظمت وقفة تحّية لل�سهداء ون�سرة للمقاومة في مواجهة العدوان ال�سهيونّي

{ �سماح مهدي: فل�سطين من بحرها اإلى نهرها وحدة ل تتجزاأ
 ف�سعبنا المقاوم في كل فل�سطين هو كله اإبن فل�سطين �ساء من �ساء واأبى من اأبى

{ اأبو و�سام منور: اأراد العدو ف�سل ال�ساحات فجاء عنوان المعركة الأخيرة »وحدة ال�ساحات«
رّدًا طبيعّيًا وفاعاًل على العدوان »الإ�سرائيلّي«

 { كاظم ح�سن: نحن الفل�سطينّيين ومعنا كل اأحرار العالم ل يمكننا اأن نواجه العدو
 ما لم نكن مّتحدين لتحقيق هدف واحد وهو دحره

{ و�سام القادري: حربنا مع هذا العدو هي حرب وجود و�سنقاتله
حتى ي�سّلم بحقنا في غزة وكل فل�سطين

شالل منور حسن القادري مهدي
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 2022  »¬  13  Ø  X���«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 WN�«uL�«  Ê«eO�  w�  ÂU�  q��  ”bI�«  nO�  W�dF�  t�K��  U�  Ê≈  ¨…dO�_«  …e�  W�dF�  ‰uI�  ≠
 ¨Ÿœd�« Ê“«u� s� qI�M� W�ËUIL�« Ê≈ ÊUM�K� WÒ�d���« œËb��« rO�d� W�dF� ‰uI�Ë ¨“ÒeF��Ë X�U�
 ‚ÒuH��«  v??�≈  Òw�O�«d��ô«  Ê“«u??�??�«  s�  ‰UI��ô«  Í√  ¨V�UJ�  Ÿ«e??�??�ô  …uI�«  izU�  qOO��  v??�«
 W�ËUIL�«  Èu� sO�  Ÿ«dB�U�  UNM� j��d� U�Ë ¨WÒOLOK�ù«Ë WÒO�Ëb�«   «—U�L�«  Ác�Ë Æ Òw�O�«d��ô«
 ÊUOJ�  ‰“U??�  ”u??�Ë  W�ËUIL�«  Èu??�  `�UB�  b�U�  ”uI�  Î UO�UO�  Î UD�  r�d�  ¨‰ö??�??�ô«  ÊU??O??�Ë
 ”UOI�Ë ¨UN� sOJ�L�LK� ‰“U� ”u�Ë WÒO�dO�_« WMLON�« wzËUML� b�U� ”u� ULN��«u� ¨‰ö��ô«
 nO�Ë Î̈ UMLON� Î UL�U� Î U�œU�√ Î U�D� r�UF�« vK� U�dO�√  bÒO�� U�bM� ¨1990 ÂU� cM� r�UF�« ÁbN� U�
 w�  qAH�«  cM�  l�«d��«  √b�Ë  WM�  …dA�  fL�  ‰ö�  œuFB�«  «cN�  WÒ�uO��«  W�UD�«  „öN��«  Òr�
 fL��«  ‰Òu��Ë ¨2006  “uL�  »d� w� w�O�«d��ô«  qAH�«  Î UI�ôË ÊU���UG�√Ë ‚«dF�«  w�d�
 ÈuI�« —uC� w� Î «b�«e�� Î «œuF� bN� Î̈UO�Ëœ f�UF� ÷uNM� W�U�� v�≈ WI�ö�« WM� …dA�
 w� »d�K� Îôu�Ë 2015 ÂU� W�—u� w� Òw�Ëd�« l{uL��« l� …—œU�L�« ÂU�“ UN�ö��«Ë WzËUML�«
 ‰ö� ‰ö��ô« ÊUO� WN�«u� w� WIDML�« w� …u� Òb�√ —U�� WE�ö� sJL� ¨2022 ÂU� UO�«d�Ë√
 d�d�� l� ÃÒu�Ë 2000 ÂU� ÊUM�� »uM� d�d�� l� ‰Òu���« √b�� ¨U�ö� U�Ë v�Ë_« dAF�«  «uM��«
 ‰Òu���«Ë Òw�Ëb�« ‰Òu���« sO� l�UI��« WDI� qÒJ� Íc�« ¨2006 “uL� dBM� Îôu�Ë 2005 ÂU� …e�

Æ ÒwLOK�ù«
  UL�«d� v�≈ ÍœR�� UN�√ `{«u�« s� sJ� ¨œ«œeO� U�bO�«u�Ë „—UFL�« Ÿ—U�� Ê√ `{«u�« s� ≠
 ¡uA� q�L� ¨WÒOLOK�ù«Ë WÒO�UM�K�«Ë WÒOMOD�KH�« UN�«d�√Ë W�ËUIL�« `�UB� ÈuI�« s�“«u� —U�� w�
 W�dFL�«  sJ�  ¨…b�UB��  Ÿœ—   «—b??�  UN�ö��«Ë  ¨…e??�  t�A�  WÒO�dG�«  WHC�«  w�  …—Òd��  o�UM�
 d�� ¨…d�Q�� Ëb�� UN�ö� ÊUOJ�« ‰«Ë“ W�d� s� ÀÒb���« sJL� w��« ‰ö��ô« ÊUO� l� WK�UH�«
 b�UB�« ”uI�« UN�U��� WM� …dA� fL�� ¨V�UM��«Ë W��M�«Ë ”UOI�U� vC� UL� Ì“«u� ‚UO�
 œ«bF��ô« w� WO{U� W�ËUIL�« Ëb��Ë ÆWK�UH�« »d��« w� d�ü« UL�b�√ w�öO� ‰“UM�« ”uI�«Ë
 Ë√ dB� l{Ë w� ‰Òu�� q�� …bOF� W�œUB� Ë√ ¨‰ö��ô« s� W�UL� qFH� p�– q��  ¡U� Ê≈ ¨UN�
 W�Ë«e�« s� Ëb�� Î U�U� …dA� fL��« nI� sJ� ¨ÊUOJ�« l� WN�«uL�« —UO� `�UB� ZOK��« Ë« UO�d�
 vK� VFB�Ë ¨W�ËUILK� W��M�U� ¨tM� bF�√ u� U� —UE��« VFB� ¨ÂœUB��« WE�K� Î UHI� WÒOIDML�«

ÆUNM� d��√ bLB� Ê√ ÊUOJ�«
 ¨sO���« ÂU�ù« œUNA��« vK� WM� 1400 —Ëd� Í√ ¨Íd�� 1461 ÂUF�« ·œUB� 2039 ÂU� ≠

 øW��UML�« W�U� ”bI�« qF� s� W��d� vK�√ Èd�cK� ¡UO�≈ W�ËUIL�« b��� qN�

 (1¢U áªàJ) ...∫GhRh ø«°ùëdG ø«H

 ™FGOƒdG øe GƒH qô¡àJ ¿CG πÑb óFGƒØdG ô«°üe øY Gƒë°üaCG

 sO� ÕË«d�� s�b�« bz«uH� Î «bM� »«uM�« fK�� U�Òd�√ w��«  U�“«uL�« XMÒLC� WM� s�dA� s� d��√ ‰ö� ≠
 WM�e� s� X�d� m�U�� w�Ë ¨—ôËœ —UOK� 120 ?�« s� ÎULJ� b�e� U� Í√ Î̈U�uM� —ôËœ  «—UOK� WF��Ë W��
 nI�Ë  ¨mK�L�«  «c�  s�  Òq�√  u�  ÊUM��  vK�  WI�uL�«  Êu�b�«  nI�Ë  ¨UN�u�œ  vK�  bz«u�  ·—UBL�«  v�≈  W�Ëb�«

Æbz«uH�« d�– s� »ÒdN��« Íd��Ë lz«œu�« s�Ë s�b�« s� Y�b��« Íd�� p�– r�—Ë ¨q�√ ÎUC�√ lz«œu�«
  U�d� UNM� ¨ÊUM�� ·dB� Èb� qLF� …d�L�  U�d�  ôuL� ¨ UN� Àö� sO� UNL�UI� Òr� bz«uH�« ≠
 ¨—ôËœ —UOK� 69 WG�U��« ÊUM�� ·dB�  U�U�� …u�H� wÒL Ô� U� UNM�Ë ¨Ã—U��« w� ÎUOzUC� WI�öL�« tIOI�
 40% v�≈ XK�Ë bz«uHK� V�� vK�√ «u�U� Íc�« ZOK��«Ë ÊUM�� s� s�c�UM�«Ë sOÒO�UO�K� X�U� WO�U��« WN��«Ë
 wN� W��U��« WN��« U�√ ¨bz«uH�« s� U�œ«b�� «u�U�Ë s�b�U� U�Ëd��« WM�e�  «bM� q�UI�Ë ¨ ôU��« iF� w�
 ¨WO{UL�« s�dAF�«  «uM��« ‰ö� ¨UN�U�“«uL� ÎUI�Ë —ôËœ —UOK� sO�L��  —Òb� ÕU�—√ s� ·—UBL�« t��U� U�
 Í√ ¨W�ËRL�« q�√ œ«b�� UNOK� ÿUH��« ÷d�H� U� UNKOB��� „uJA� Êu�œ bz«u� UN�√ ·—UBL�« „«—œ≈ r�—Ë

ÆÃ—U��« v�« UNK�u��� «u�U�Ë ÕU�—_« ·—UBL�« »U��√ r�UI� ¨WF�œu�«
 ¨W�Ëb�«  vK� ·—UBLK� WI���� Êu�œ WOC� w� ¨lz«œu�«Ë sO�œuL�«  WOC� Ê√ W�dE� q�I� s Ó�  Òw�� ≠
 sO�  ·uAJ�  R�«u�  W�O��  W�u�u�  W�d�  w�  WÒOCI�«  ULMO�  ¨UN�u�œ  W�Ëb�«  œÒb��  U�bM�  UN�œU�≈  sJL�
 «uK ÒL��� Ê√ ÕU�—_U� «uL ÒFM�Ë  «bzUF�« «uL�UI� s�c�« vK�Ë ¨·—UBL�«Ë ÒÍe�dL�« ·dBL�«Ë W�UO��« Òw�ö�

Æ UF���«
 —ôËœ Í—UOKL� ‰uOH�« sL� œuBIL�«Ë ¨ U�“«uL�« w� ÊUM�� ¡U�dN� bM� s� ÀÒb��� lOL��« Ê√ V�dG�« ≠
 ¨QD�  ÊU�  u�  v��  ¨WBO�—  ¡U�dN�  vK�  ‰uB��U�  ÊuÒO�UM�K�«  UNM�  œUH��«  ‰«u�√  w�Ë  Î̈U�uM�  ÎU��dI�
 q�UFL�« ÊQ� WM� s�dAF� Î «—UOK� sOF�—_« mK�� ‚UH�≈ r�— q�UFL�« W�U�≈ Âb� V�� s� iF��« ÀÒb���Ë
 W�ö� s� d��Q� ÒwIOI��«  —bN�«  UN�H�  U�“«uL�«  w� Ê√  q�U��� lOL��«  sJ�Ë ¨‰uOH�U� UNKOGA� s� wMG�
 W�OC�  t�HB�  d�_«  s�  ÀÎb���  ÎU�zU�  Ë√  ÎUO�U�  Î «dO��  r�FL�  qN�  ¨s�b�«  W�b�  bM�  X��  mK�L�«  ·UF{√

ø`zUCH�«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 WÒO�uM��«  WÒ�d���«  œËb��«  rO�d�  nK�  l�«d�  –≈Ë
 qIM� w��« WÒO�K��« ¡«u�_« q� w� ¡«—u�« v�«  «uD�
 s�U�A�u�  ”u�U�  Òw�dO�_«  jO�u�«   U��U��  s�
 n�uL�« vK� ÒwKOz«d�ù« Òœd�« ÷uL�Ë ¨åVO�√ q�ò w�
 sO�  ¡UIK�«  wI�  ¨dO�_«  «b�F�  ŸUL��«  w�  w�UM�K�«
 …—«b�  w�  w�«d��ô«  w�bI��«  »e��«Ë  tK�«  »e�
 WO�UO��«  ÁUOL�«  „d??�  t�uJ�  ¨w??K??�«b??�«  bNAL�«
 WOK�«b�«  U�UI���ô« —«b� w� …u� `�H� b�Ë …b�«d�«
 ⁄«dH�«  dD�Ë  …b�b��«  W�uJ��«  nO�Q�  ULO�  ô  qHIL�«
 w�UO�  V�d�  j�Ë  ¨W�—uNL��«  W�Uz—  w�  l�u�L�«
 w�UO��«  Èu��L�«  vK�  ¡UIK�«  «c�  ZzU�M�  w�—U�Ë
 bO�Ë  w�«d��ô«  fOz—Ë  tK�«  »e�  bO�Q�  ¡u{  w�
 vK�  ‚UH�ö�  —«u��«Ë   «¡UIK�«  ‰ULJ��«  vK�  ◊ö�M�
 vK�  l�Ë√  WÒO�UO�   UI�«u�  sO�Q�Ë   U�“ú�  ‰uK�
 bIM�«  ‚ËbM�  l�  ‚UH�ô«Ë  ¡U�dNJ�U�  WÒO�U�√   UHK�

ÆW�—uNL��« W�Uz—Ë Òw�Ëb�«
 vK�  Òw�ö�M�  „«d??�  “d�  ¨uBMLOK�  ¡UI�  VI�Ë
 UNF{u�  WOM�b�«Ë  WO�UO��«   UOF�dL�«  ◊uD�
 o�u��Ë  t�zU��  w�  Y�U���«Ë  ¡UIK�«  ¡«u??�√  w�
 fOz—  tK��  ◊ö�M�  b??�Ë√  –≈  ¨W�d�AL�«  ◊UIM�«
 ÊUL�b�«  v�≈  ◊ö�M�  —uLO�  VzUM�«  w�«dIL�b�«  ¡UIK�«
 …—UA�  —U�  ‰UM�œ—UJ�«  w�Ë—UL�«  „d�dD��«  Ÿö??�ù
 ÆtK�«  »e??�  l�  tK�«u�  œUF�√  vK�  w�«d�«  ”dD�
 V�UB�  b�RM�  UM�—U�“”  ∫¡UIK�«  bF�  ◊ö�M�  ‰U�Ë
 W��U� W�«d� WO��—U��«Ë WOM�u�« UM��«d� Ê√ WD�G�«
 w�  dL����  tK�«  ¡U�  Ê≈Ë  q���«  W��UBL�   √b??�
 r�—  t�œUO��Ë  t�öI��ôË  ÊUM��  W�KBL�  q�I��L�«

Æ“WO�UO��« n�«uL�«Ë  U�uGC�« q�
 wC�dF�«  Í“U�  o�U��«  d�“u�«  ◊ö�M�  b�Ë√  UL�

 fK�� f??O??z— v??I??�??�«  Y??O??� ¨W??M??O??�??�«  s??O??� v???�«
 W�UF�«  ŸU??{Ëú??�  ÷d??�  Èd??�Ë  Íd??�  tO��  »«u??M??�«
 ÊËœ  s�  wC�dF�«  —œU�Ë  ¨WO�UO��«   «b���L�«Ë

Æ`�dB�� ¡ôœù«
 tK�«  »e???�  s??O??�  —«u??�??�«  Ê√  “¡UM��«”  X??L??K??�Ë
 fOz—  »U���«  nK�  w�  ULO�  ô  q ÒFH�O�  w�«d��ô«Ë
 W�—u��b�«  WKNL�«  w??�  ‰u??�b??�«  —u??�  W�—uNL�K�
 ¡UL�√  vK�  o�«u��«  Òr�O�  YO�  ¨fOzd�«  »U���ô
 ô  ¨Èd�_«  WÒO�UO��«  ÈuI�«  vK�  UN�d�  r�  WÒOD�Ë
 UN�u�  o�«u�  sO�Q��  WÒO�O�L�«  W�U��«  vK�  ULO�
 «c�  vK�  ÎU�—u��  Î«—Ëœ  VFK�  Ê√  ◊ö�M��  sJL�Ë
 ⁄«dH�«  ÍœUH��Ë  »U���ô«  qON���  p??�–Ë  ¨bOFB�«
 W�U�  vK�  ÎU�«d�  fJFMO�  Íc�«Ë  v�Ë_«  W�Uzd�«  w�

Æw�uJ��« bOFB�« vK� ULO� ô bK��« q�UH�
 …—œU��” Ê√ v�« “¡UM��«“?� WO�UO� ◊U�Ë√ dOA�Ë
  ôu??�??�??�«  fJF�  t??K??�«  »e???�  l??�  ¡U??I??K??�  ◊ö??�??M??�
 ‰ö�  w�Ëb�«Ë  wLOK�ù«  s�bNAL�«  w�   «dOG�L�«Ë
 w�«d��ô« fOz— U�√dI� w��«Ë WO{UL�« WKOKI�« dN�_«
 sOO�«d�ù«  sO�   U{ËUHL�«  ÂÒb??I??�  ULO�  ô  Î̈ «b??O??�
 lO�u�  s�  »«d��ô«Ë  WO�dG�«  ÈuI�«Ë  sOO�dO�_«Ë
  U�öF�«  w�  ÎU�«dH�«  Àb�O�  U�  ¨ ÒÍËu??M??�«  ‚UH�ô«
 …«“«uL�  ¨sOO�dO�_«  l�  Î «b�b��Ë  »dG�«  l�  WO�«d�ù«
 ¨Í—u��«  ÍœuF��«Ë  ¨w??�«d??�ù«  ÍœuF��«  —«u��«
 U�  Î̈ «d�R�  XKB�  w��«  WÒ�—u��«  WÒO�d��«   «¡UIK�«Ë
 Á“dH��  WIDML�«  w�  qJA��  Î «b�b�  Î«bNA�  Ê√  wMF�
 q�«b�«  vK�  fJFMO�  ¨ U�UH�ô«Ë   «—«u??�??�«  Ác�
 Í—u��«Ë w�«d�ù«Ë w�Ëd�« –uHM�« “ÒeF� b�Ë w�UM�K�«

Æ“WO�UM�K�«  W�U��« vK�
 WOKOz«d�ù«  »d��«  ¨◊U�Ë_«  o�Ë  ◊ö�M�  √d�  UL�

 W�d�  vK�  ¡UCI�«  w�  UNKA�Ë  …e??�  vK�  …d??O??�_«
 a�—«u�  j�U��  n??�Ë  v��  ôË  w??�ö??�ù«  œUN��«
 W�d�  l�  »d��U�  nOJ�  ¨ UM�u��L�«  vK�  œUN��«
 dO�� ‰u�� v�« dOA� U� øÊ«d�≈ Ë√ tK�« »e� Ë√ ”UL�
 —u��  sO�  W�dJ�F�«  ÈuI�«  s�“«u�  w�  Òw��—U�Ë
 w�  ‰u���«  «c??�  “eF�  U??�Ë  ¨“qOz«d�≈“Ë  W�ËUIL�«
 »e��  ÂUF�«  sO�_«   «b�bN�  ¨ÍdJ�F�«  Ê«eOL�«  «c�
 ËbF�«  vK�  X{d�  w��«  tK�«dB�  s��  bO��«  tK�«
 tFML�  XK�L�  …b�b�  W�“U�  WODH�  W�dJ��  W�œUF�
 sOD�K�  T�U�  q�U�  s�  jHM�«Ë  “UG�«  Ã«d���«  s�
 T�U�  w�  WÒ�œUO��«  ‚uI��«  ÊUL{  q��  WK��L�«
 qO�Q� ËbF�« vK� ÷d� Íc�« d�_« ¨U�—UL���«Ë ÊUM��
 c�√ U�bF� »d��« VM��� g�—U� s� “UG�« Ã«d���«

ÆÒb��« qL�� vK� tK�«dB� bO��«  «b�bN�
 »d��«  ¨UN�H�  —œUBL�«  o�Ë  ¨◊ö�M�  jI��«  UL�
 w�Ëd�«  ÂbI��«  v�«   Òœ√  w��«Ë  WO�«d�Ë_« –  WO�Ëd�«
 oOI�� w� sOO�dO�_« qA� q�UI� WO�Ëb�« W�U��« vK�
 U�Ë—Ë√ XIK�Ë UNO� UO�«d�Ë√ X�—Ë w��« »d��« ·«b�√
 w��«Ë  WO�K��«  W�œUB��ô«Ë  WO�UO��«  UN�UO�«b�
 —«dI�«  V���  ¡U�A�«  qB�  ‰uK�  l�  d��√  oÒLF���
 d�_« ¨WÒO�Ë—Ë_« ‰Ëb�« v�« “UG�« b�—u� n�u� Òw�Ëd�«
 —ÒcF�  q�  w�  WÒO��—U�  W�“√  w�  U�Ë—Ë√  q�bO�  Íc�«
 ¨ÊuÒO�dO�_«  b�Ë  UL�  Òw�Ëd�«  “UG�«  s�  q�b�  œU��≈
 WÒ�d���«  œËb��«  rO�d�  vK�  ‚UH�ô«  d�F�  q�  w�Ë
 wKOz«d�ù« t Ò�u��« d�≈ WK��L�« sOD�K� l� WÒO�uM��«
 ÊU� Íc�«Ë “g�—U�” qI� s� “UG�« Ã«d���« qO�Q��

ÆU�Ë—Ë« v�« Áb�—u� ÷d�HL�« s�
 …b�b�   UODF�  W??�√  rO�d��«  nK�  bNA�  r??�Ë
  U�uKF�  o??�ËË  ¨WÒO�K��«  ¡«u??�_«  `O�d�  q�  w�
 W�U�—  W�√  mK��  r�  Òw�dO�_«  jO�u�«  ÊS�  “¡UM��«”
 qIM�  …d�«u��  ¡«u�√  „UM�  q�  ¨sOO�UM�K�«  sO�ËR�LK�
 s�U�A�u� UN� œU� WÒO�K� s� sOO�dO�√ sO�ËR�� s�
 sO�ËR�L�« l� t�U�œU�� bF� WOMOD�KH�« w{«—_« s�
 Ê√  v�«  “—UML�«”  …UM�  —œUB�  dOA�Ë  ÆsOOKOz«d�ù«
 ‰uB�  tO�  b�√  s�U�A�u�  l�  Òw�UM��  q�«u�  d�¬”
 ¨‰U�  UL�  ¨—u??�_«  Óq Ó�d�  …e�  w�  bOFB��«  sJ�  ¨ÂbI�

Æ“WO�UM�K�«  UODFL�« XÒÓH�u� »«u��« «c� bM�Ë
 XMF��«  s??�  “¡UM��«“?�  WFKD�  —œU??B??�  —Òc??�??�Ë
 Ê√  ÎULK�  ¨rO�d��«  nK�  w�  WOKOz«d�ù«  …d�UJL�«Ë
 ‚UH�ô« lO�u� s� ÒdH� ô Ê√ „—b� WOKOz«d�ù« W�uJ��«
 ÊUL{Ë ÎôË√ ÊUM�� l� »d��« VÒM��� ·UDL�« W�UN� w�
 —UO�  Í√  w�U��U�Ë  Î̈UO�U�  g�—U�  s�  “UG�«  Ã«d���«
 b� …dO��  UO�«b� tOK� V�dO� ËbF�« tO�« Q�KO� d�¬
 »e� Ê√ —œUBL�« b�R�Ë ÆUNM� WÒ�dJ�F�« »d��« ÊuJ�
 jO�u�«  …—U�“  dE�M�Ë  ÒÍœËb��«  l{u�«  V�«d�  tK�«
 vK� ¡UM�K� ÒwKOz«d�ù« œd�« W�dFL� ÊUM�� v�« Òw�dO�_«
 WÒO�«b�  «—ËUM� Ë√  WK�UL� W�√  Ê√Ë ¨ÁUC�I� ¡wA�«
 qN�Ë  U�U��� …bÒOIL�«  dO� W�ËUIL�«  vK� wKDM� s�
 n�uL�«Ë  w�dO�_«  jO�u�«  W�d�  √dI�Ë  WÒOKOz«d�≈
 w��«Ë  Î «bO�  UN�«—UO�Ë  UN�U�U��  ”—b�Ë  wKOz«d�ù«
 V�UML�«  X�u�«  w�  ÎU�dJ��  „d���«  s�  q�√  ÊuJ�  s�

ÆËbFK� ÎU��UH� ÊuJ� b�Ë ‰uD� s� Íc�«Ë
 rOF� aOA�« “tK�« »e�“?� ÂUF�« sO�_« VzU� ‰U�Ë
 qB��  ÊQ??�  ÊuÒOMF�  s��”  ∫“d��u�”  d��  r�U�
 sOOMF� UM��Ë ¨…œÒb�L�« WKNL�« w� t�uI� vK� ÊUM��

 ¨ÊUOJ�« w�  U�U���ô«Ë WOKOz«d�ù« W�uJ��« ·ËdE�
 ‚uI��«  ŸU�d��ô  W�ËbK�  WL�«œ  …u??�  tK�«  »e??�Ë
 Ë√  n�u��  ÊËœ  s�  Ã«d���ô«Ë  dH��«Ë  rO�d��U�

Æ“WK�UL�
 VzUM�«  ¨W�ËUILK�  ¡U�u�«  WK��  fOz—  œÒb�  ¨Á—Ëb�
 t�  œuFO�  U�  dE�M�  tK�«  »e�”  Ê√  vK�  b�—  bL��
 v�≈  UÎ��ô  ¨“ Òw�uONB�«  ÊUOJ�«  s�  ¨w�dO�_«  b�uL�«
 Ê√ vK�  « ÎœbA�  ¨“q�u�  X�u�  fO�  sJ�  dE�M�  UM�√”
 tF�  UM�U��  ÊQ�  ·dF�  Ê√  Òw�uONB�«  ËbF�«  vK�”
 UM�UOL� q�UJ�« d�d���« oI��� Ê√ v�≈ U Î�u�H� vI�O�

Æ“œU�e�« vK� U�b� vI���Ë UM{—√Ë
 qI��  WÒ�d��  W�UL�  …—ËUM�  ‰ö��ô«  gO�  cÒH�Ë
 s�  W�dI�  vK�  t??�  jO�L�«  ‰U�L�«Ë  “g�—U�”
 d���«   «u??�  —uC�  XKL�Ë  ¨WO�UM�K�«  q�«u��«

Æd��U��«Ë u��«Ë
 V�U��«”  Ê√  v???�≈  n??�—U??F??�  WHO��  X??�??H??�Ë
 tK�«  »e??�  q��  s??�   «b�bN��«  l�U��  Òw??K??O??z«d??�ù«
 œËb��«  vK�  Ÿ«eM�«  WÒOHK�  vK�  “UG�«   UBM�  »dC�
 Ê√   d���«  WÒOM�_«  W��RL�«”  Ê√  WHOC�  ¨“WÒ�d���«

Æ“…“U�L� …—ËUML�« Ác�
 lO�—  Òw�uON�  ÒwM�√  —bB�  s�  WHO�B�«  XKI�Ë
 XLNÔ�  UNKI�  U�œ—√  w��«  W�U�d�«”  Ê≈  t�u�  Èu��L�«

Æ“WÒO�U{≈ s�U�√ w�Ë ÊUM�� w� «ÎbO�
 vK�”  t�√  WOM�_«  W��RL�«  —bI�  ¨WHO�BK�  UÎI�ËË
 ·UDL�«  W�UN�  w�  ¨tK�«  »e??�   «b�bN�  s�  r�d�«
 q�  Ê√  WO{d�  vK�  ¡UM�  ¨W�u��  v�≈  q�u��«  Òr�O�
 WD��d�  X�O�  tK�«  »e�  V�UD�  Ê√  Êu�—b�  ·«d�_«

Æ“l�«u�U�
 aOA�« ÂU�� ŸœuL�« WOC� XK�UH� ¨d�¬ bOF� vK�
 sOOM�√  ◊U�{ s� Î«œu�Ë dO�_« vIK� U�bF�� ÆsO��
 s�  t�Q�  ¨·dBL�«  s�  t�«d�ù  tF�  ÷ËUH��«  «u�u�
 w� ÍeOOL��« ÂUF�« w�U�L�« Ê√ f�√ bO�√ ¨tHO�u� r��
 WÒOzUC�  …—U�«  vD�√  Í—u�  ÊU��  w{UI�«   ËdO�
 v�« ŸœuL�« w�U�√ l�œ U� ¨sO�� aOA�« nO�u�� öO�

ÆtHO�u� vK� ÎU�U���« w�«“Ë_« o�d� lD�
 œb�  b�Ë  ¨ÂUFD�«  s�  UÎ�«d{≈  sO��  aOA�«  √b�Ë
 r�  U�  t�H�  oMA�  t�O�U��  l�  ÒwH�U�  ‰UB�«  ‰ö�

ÆtF� ‚UH�ô« r� UL� tM� Ã«d�ù« r��
 WÒOM�_«  W�œU��«  „Òd??�??�  Ê√  ÎUF�u��  ÊU??�  ULO�Ë
 WK�U�  WD�  l{u�  ¡b�K�  sO�ËR�L�«  «dL��«  w�
 W�QLD�  Òw��—b�  qJA�  UN�U��√  v�«  lz«œu�«  …œU�ù
 sO�ËR�L�«  sO�  ÎULJ����  ·ö��«  ‰«e�  ô  ¨sO�œuL�«
 WD� vK� ULO� ô w�dBL�«Ë w�UL�« ÊQA�U� sOOMFL�«
 W�uKDL�«  WÒO�ö�ù«  sO�«uI�«  —«d�≈Ë  w�UL�«  w�UF��«

Æ Òw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� ‚UH�ô« lO�u��
 …œUF�  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  fOz—  VzU�  È√—Ë
 ‚d�H�  vK�  Êü«  nI�  ÊUM��”  Ê√  ÊUO�  w�  w�UA�«
 l�«u�U�  ·«d��ô«  ∫ULN�  Y�U�  ô  Ê«—U��  “d��Ë  ‚d�
 UNF�  q�UF��«Ë  ¨UNM�  w�UF�  w��«  WIOLF�«   U�“_U�Ë
 W�uKDL�«   «¡«d???�ù«  –U��«  wMF�  UL�  t�u�  ÎUN�Ë
 lC� w��«Ë ¨W Ò�KL�«Ë WÒ�—ËdC�«  U�ö�ùU� ÂUOI�«Ë
 w� U� vK� —u�_« „d� Ë√ ªW�O�B�« WJ��« vK� bK��«
 UMOI��  s�  iF��«  bM�  —UJ�ù«  W�U�  —«dL��«Ë  tOK�
 s�  b�eL�«  v??�≈  œö��U�  l�bO�  q�  ¨Êü«  s��  YO�

Æ“W�ËUN�« v�≈ ‚ôe�ô«

 (1¢U áªàJ) ...´QÉ°T á¡LGƒe πNój ¥Gô©dG

 W�uJ� w� W�UI��«  d�“Ë q�I��«
 bL��  w{UI�«  ‰U??L??�_«  n�dB�
 w�  t��J�  w??�  vC�dL�«  ÂU???�Ë
 w??�«d??�ù«  dOH��«  lzUMB�«  dB�
 w� w�U�√ v���� ÊUM�� w� b�b��«
 w� Y���« UN�ö� Òr� ·—UF� …—U�“
 ô  s�bK��«  sO�  WÒOzUM��«   U�öF�«

 ÆUNM� WO�UI��« ULO�
 ∫w�«d�ô«  dOH��«  ‰U�  ¡UIK�«  d�≈Ë
 l�  ¡UIK�«  ·d??�  ÂuO�«  w�  ÊU�”
 WOL�—  …—U??�“  ‰ËQ??�  W�UI��«  d??�“Ë
 w�  œU??L??�??�ô«  ‚«—Ë√  r??�b??I??�  b??F??�
 dOH��  W??O??L??�d??�«  w??�U??N??�  W??�«b??�
  w�  UM���  b�Ë  ¨ÊUM��  w�  wM�u�
 vK�  UM�_  WO�UI��«   U�öF�«  qOFH�
 `�H�  Ê«  p�–  ÊQ�  s�  ÊQ�  W�UM�
  U�öF�«  bO�u��  UM�U�√  ‰U�L�«
 v�«  Î «dOA�  ¨“Èd�«   U�UD�  w�
 b�b��«  w�UI��«  —UA��L�«Ë”  t�«
 vK� ÊUOI�O� WO�«d�ù« …—UH��« w�
 vC�dL�«  d�“u�«  l�  rz«œ  q�«u�
 ¡UI�—ô« q�√ s� W�UI��«  …—«“Ë l�Ë
 vK�√  v�«  s�bK��«  sO�   U�öF�U�

Æ“W�U�  ôU�L�« w� ·UBL�«
 bO��«  vC�dL�«  q�I��«  UL�
 w�  ‰Ë«b��«  r�  YO�  ¨dI�_«  bO�—
 s�  ÎU�öD�«Ë  ÆWO�UI�Ë  W�U�  ÊËR�
 ¨rO�d��«  ‰U��  w�  dI�_«  …d��
 Õd��  Ÿu{u�  v??�«  ¡UIK�«  ‚dD�
 Ì—U??�  Y���«  YO�  wKK�œUJO��«
 dO�UFL�«  w�  U??�Ë  tLO�d�  …œU??�ù
 v�b���  w��«  W??O??�ü«Ë  W�uKDL�«

 t�O�UL� Õd�L�« l�d��O� UN�U��«
ÆtI�Ë—Ë

 Ÿu??{u??� ¡U??I??K??�« ‰ËU???M???� U??L??�
 w��«Ë WO�UM�K�« WO�d��«  U�UMB�«
 WOL�√Ë w�UI��« ÀË—uL�« s� d��F�

ÆUNOK� WE�U�L�«
 W�Oz—  ¨vC�dL�«  vI��«  UL�
 dL�  “ÊuMHK�  d�e�   e�”  WOFL�
 WOFL��« uC� UNI�«d� ¨d�e� U�UD�

ÆfO��d� ‰Ë—U� W�bMNL�«
 vC�dL�«“?�  d??�e??�   d??J??�Ë
 W�zô vK� d�e�  e� n��� Ã«—œ≈
 ¨“ÊUM��  w??�  WÒOM�u�«  n�U�L�«
 q�«d�« rOLB� s� ÎU�—œ tO�≈ X�Òb�Ë
 Êu�d�  WÒOFL��«  cOHM�Ë  d??�e??�

Æ d�bI�Ë Â«d��«
 dOC���«”  ¡U??I??K??�«  ‰ËU???M???�Ë
 W�U�d�  ¨ ÒwKOJA�  s??�  ÷d??F??L??�
 l�U��«  w�  ¨Á—uC�Ë  vC�dL�«
 dB� w???�  q??�??I??L??�«  d??N??A??�«  s???�
  e�  WÒOFL�  rOEM�  s�  uJ�O�Ë_«
 WKOL��« ÊuMH�« WOK�Ë ÊuMHK� d�e�
 WÒO�UM�K�«  WF�U��«  w�  …—ULF�«Ë
 ÊuL�d�  U�œôË√”  Ê«u??M??�  X��
 s�  d��√  rC�Ë  ¨“s�u�«  Êu��J�Ë
 nK���  s??�  pOK�d�√  W�u�   W��

ÆÊUM�� ”—«b�
 ÎUC�√ vC�dL�«  q�I��« p�– v�«
 ÊUC�—  b��  WOKOJA��«  W�UMH�«
 Èb??� …b??L??�??F??L??�« ÊU??M??�??� …d??O??H??�
 s�  b??�Ë  l�  w�Ëb�«  dD�  ÊU�dN�
  U�—UAL�«   UÒO�UM�K�«   U�UMH�«

 vK�  rNM�  lK�«Ë  ¨ÊU�dNL�«  w�
 sÒLC�� w��« s�—UJ�√Ë sNKL� WD�
 ÎöO�L�  ÊU�dNL�«  w�  ÊUM��   qO�L�
Æ‰U�b�uL�«  ôUH��« q� w� Î «eOL��

 W�—UAL�«  Ác??�  Ê√  v??�≈  —U??A??�Ë
 s� ÎUI�d� ÊUC�— œuI� w��« WO�U��«
 seniors and Art Of   U�UMH�«
  eÒOL� YO� ¨dD� ÊU�dN� w�  Joy
 r�d�«  ·u??H??�  r�bI��  W�UMH�«
 WF�U�  w??�  s��«  —U�J�  bOF��«
 w�  WO�dO�_«  WF�U��«  w�  —U�J�«
 UN�ö�  s�  X ÒD��  w��«  ¨ Ëd??O??�

ÆŸU{Ë_« W�uF�Ë oKI�«Ë W�eF�«
 ÁcN�  vC�dL�«  d??�“u??�«  Á Òu???�Ë
 …bz«d�«”  ?�  UNH�Ë  w��«  …uD��«
 vK�  sKLF�   «b??O??�??�  …e??ÒO??L??L??�«Ë
 »d�√  UL�  Æ“Î UO�U�  ÊUM��  r�«  l�—
 ÊuJ�  Ê√  —Òd�Ë  ÒwKJ�«  t�ËUF�”  s�
 …—«“Ë  W�U�d�  dD�  w??�  ÷dFL�«
 qO�c��  UO�u��« q� ÂÒb�Ë W�UI��«

Æ“ U�uFB�«
 W�UMH�«  X�Òb�  ¨¡UIK�«  ÂU��  w�Ë
 UMK�”  Ê«u??M??F??�  W??�u??�  ÊU??C??�—
 ÒwM�u�«  bOAM�«  qL��  “s�uK�
 WOIOMOH�«  W??�b??�??�_U??�  Òw�UM�K�«

Æd�“uK� dJ�Ë d�bI� Êu�d�
 s�  yq??�  ÊUC�—  W�UMH�«  o??�«—Ë
 U{—  UMO�Ë—   U�UMH�«   «b??ÒO??�??�«
 —UFA�«  W????�Ë—Ë  d??�U??�  W??�U??M??�Ë
 w�U�OL�  …œU????�Ë  U??�??�  e??�d??�Ë
 U�U�œË  d�U{  UO�¬Ë  w�OK�  UL�—Ë

Æ‘UO� u�√ ¡UM�Ë  «b�u�

 á q«aÉ≤ãdG äÉbÓ©dG π«©Øàd q»fGôjE’G ô«Ø°ùdG ≈≤àdG ≈°†JôªdG

√QGhR ™e áeÉYh áq«æah áq«aÉ≤K kÉfhDƒ°T ∫hGóJh



7مرويات قومية Fourteenth year /Saturday / 13  August 2022
 2022 آب   13  / السبت   / عشرة  الرابعة  السنة 

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
القومي  ال��س��وري  الحزب  تاريخ  من  المعات  محطات  لتحتضَن  الصفحة،  ه��ذه  ُتخّصُص 
االجتماعي، صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار الحزب، فأضافوا عبرها 

إلى تراث حزبهم وتاريخه التماعات نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.
وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد، ذلك أننا 

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

الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

إعداد: لبيب ناصيف

الشعراء  أسماء  نستعرض  أن  رغبنا  إذا 
الذين أغنوا األدب الشعبي في لبنان، وكان 
وفي  المنابر  على  ال��اف��ت  حضورهم  لهم 
أصدر  ومعظمهم  المتخّصصة،  المجات 
منهم  الكثيرين  أّن  لوجدنا  شعر،  دواوي��ن 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  عرفوا 
القصائد  الكثير من  وناضلوا فيه، وكان لهم 
القوميون  ي���رّدده���ا  ك���ان  ال��ت��ي  ال��ق��وم��ي��ة 

االجتماعيون في مناسباتهم.
من هؤالء الشعراء نذكر على سبيل المثال، 
الراحلين منهم األمناء: عجاج المهتار، خطار 
وليم  والرفقاء:  ذبيان،  وف��ؤاد  إبراهيم  أبو 
قاسم  حاتم،  يوسف  مبارك،  رفعت  صعب، 
شديد،  أبو  إيليا  العنداري،  سليمان  نجد، 
حداد  أديب  صعب،  رضا  شديد،  أبو  ميشال 
وسليمان  الخالق،  عبد  فوزي  ملحم(،  )أبو 

سليقه.
* * *

والممثل  ال��ش��اع��ر  ال��م��واط��ن��ون  ع���رف 
حلقاته  في  حداد،  أديب  االجتماعي،  والناقد 
قبل  إنما  ملحم«.  »أب��و  باسم  التلفزيونية 
االجتماعيون  القوميون  ع��رف��ه  فقد  ذل��ك 
وناظراً  اجتماعياً،  قومياً  شاعراً  واألصدقاء 
الكثير  في  ومشاركاً  الغرب،  منفذية  إلذاعة 
تنشر  كانت  التي  الحزبية  المناسبات  من 
وأوائل  األربعينات  في  الحزب  صحف  عنها 

الخمسينات.
ح��ي��ن ان��ت��ق��ل ال��رف��ي��ق أدي���ب ح���داد إل��ى 
اللبنانيون  ينتظره  قديراً  ممثاً  التلفزيون 
إلى  وشغف  باهتمام  ويستمعون  بلهفة، 
سلوى  حياته  رفيقة  مع  التوجيهية  حلقاته 
إشهار  عن  التوقف  آثر  ملحم«،  »أم  الحاج 
هويته الحزبية، منصرفاً إلى التوجيه العام 
مجّسداً فيه قَيم النهضة القومية االجتماعية 

وفضائلها.
هنا بعض من أديب حداد الذي ال تفيه حقه 
مقالة وال كتاب، فهو باق في ضمير المايين 
الذين استمعوا إليه وطربوا لحلقاته النقدية 
المجتمع  في  وخالد  ولقصائده،  التوجيهية 
الذي أعطاه بصدق وتفان وبكثير من االلتزام 

األخاقي.
� ولد أديب إبراهيم حداد في مدينة عاليه، 

في شباط عام 1912.
� بعد أن درس في عاليه، زاول التعليم في 
األعوام  في  عاليه،  في  الوطنية«  »الجامعة 
مع  للعمل  بعدها  انتقل   ،1939  –  1932
 –  1941 السنوات  خال  األردن  في  أخويه 

.1943
ويرتجله  كتابة  الزجل  ينظم  راح  باكراً   �
المسرحي  الفن  إل��ى  انصرف  كما  أحياناً، 
كان  بالعامية  رواي��ات  تمثيل  في  مشاركاً 
يكتبها أحد شعراء الزجل المرموقين الرفيق 
 1943  –  1935 الفترة  ف��ي  صعب  وليم 
المتكسرة،  األجنحة  األسعد،  بك  علي  وهي: 
يوسف بك كرم، ابن الفن، عمر بن الخطاب، 

فجر االستقال.
–1942 العامين  بين  ما  ب��دوره  وكتب 

في  »الحب  بالعامية:  تمثيلياته   1945
»خالتي  وال��ك��ن��ة«،  »ال��ح��م��ا  ال��ض��ي��ع��ة«، 
وه��ذه  ال��ج��ب��ل«.  بنت  »ليلى  ال��ق��وم��ي��ة«، 

الروايات مثلت مرات متعّددة.
على  خطبته  عقدت   1939 شباط   5 في   �
من  ال��ح��اج،  ف��ارس  سلوى  المثقفة  الفتاة 

عاليه أيضاً. وعام 1941 تّم الزواج بينهما.
الجامعة  ف��ي  دّرس���ت  ق��د  سلوى  كانت 
المعاهد قبل  الوطنية في عاليه وغيرها من 
أن تلتقي أديب في المدرسة األرثوذكسية في 
أبناء:  ثاثة  ورزقا  وتحاّبا  فتعارفا  عاليه، 

زياد ودنيا وراغدة.
في  صعب  وليم  الرفيق  الشاعر  يقول   �
»كان  ملحم«:  أبو  »زجليات  لكتاب  مقدمته 
1952 عندما  موظفاً في شركة »الشل« عام 
ليقدم  األدن��ى«  الشرق  »محطة  إلى  قّدمناه 
في  فأبدع  الميكروفون«  »ج��والت  برنامج 
تعاقدت   1958 وسنة  وتمثيله.  وصفه 
برنامج  ليقدم  اللبنانية  اإلذاعة  محطة  معه 
»صباح الخير« مرتين في األسبوع، وبلغت 
قدم  كما  والتسعين.  الثاثمئة  فيه  حلقاته 
»الدنيا  برنامج  أيضاً  اللبنانية  اإلذاعة  في 
وسنة  حلقة.  مئتي  فيه  سجل  الذي  صور« 
اللبنانية  التلفزيون  شركة  استدعته   1959
في برنامج »أبو ملحم«  فقّدم   »7 – »القنال 

حتى سنة 1965 مئتين وخمسين حلقة.
تقديم  إل��ى  بعدها  ملحم«  »أب��و  انتقل   �
في  يقدم  وك��ان  مساكم«  »يسعد  برنامج 
برنامج  آخ��ر  إل��ى  حين  م��ن  نفسه  ال��وق��ت 

»الجندي« بناء على تعاقد مع الجيش.
يروي  آنفاً  إليها  الُمشار  مقدمته  وم��ن   �
زجلية  قطعة  »أول  أّن  صعب  وليم  الرفيق 
نظمها أديب حداد نشرناها في مجلتنا »بلبل 
في  االثنين  يوم  الصادر  عددها  في  األرز« 
»دوران  بعنوان  وكانت   1935 حزيران   17

األرض« وهي فكاهية”.
ويضيف: “سنة 1938 بدأت موهبة أديب 
حداد الشعرية تتبلور ألفاظاً وتعابير وبيوتاً 
وعبراً ومجموعة ووحدة. فكانت فاتحة هذا 
التي  دحروج”  “فروج  فكاهة  الجديد  العهد 
في  الصادر  األرز”  “بلبل  عدد  في  نشرناها 

.”1938 الثاني  17 كانون 
ص��در   1966 ح���زي���ران   20 ب��ت��اري��خ   �
الجمهورية  رئاسة  عن   82 رق��م  المرسوم 
وسام  ح��داد  أدي��ب  الرفيق  بمنح  اللبنانية 
وف��ي  ف����ارس،  درج���ة  م��ن  ال��وط��ن��ي  األرز 
رواياته  تمّيزت  أديب  “فنان  األولى:  مادته 
االجتماعية  المشاكل  بمعالجة  وتمثيلياته 
عن  بذلك  فأّدى  وروي��ة،  بحكمة  واألخاقية 
مجال  في  الجلى،  الخدمات  الفن،  طريق 
التثقيف االجتماعي واألخاقي والتهذيبي”.

األبيض”  لبنان  “وجه  ك��ت��اب  أورد   �
العام  ف��ي  “ُمنح  إن��ه  ملحم”  “أبو  ع��ن 
من  الفرنسي  الفني  البابوية  وسام   1965
للفنانين  نقيباً  مرتين  انتخب  باريس)1(. 
برنامج  أفضل  ج��ائ��زة  ون��ال  اللبنانيين، 
تلفزيوني، وأحرز الجائزة األولى في مباراة 
مباراة  ف��ي  األول���ى  الجائزة  ون��ال  زجلية 
كانون   11 وف��ي  ال��ج��م��ال.  ح��ول  شعرية 
األربعين  مناسبة  وفي   1987 سنة  الثاني 
وسام  اللبنانية  الدولة  منحته  وفاته  على 

المعارف المذهب”.
� في مقدمته لديوان “زجليات أبو ملحم” 
“ومن  التالي:  صعب  وليم  الرفيق  ي��ورد 
الشعر  غير  نظم  في  تفّوقه  على  البراهين 
زجلية  مباريات  في  الفوز  انتزاعه  الفكاهي 
“مباراة وصف صيف  كثيرة خاضها، منها: 
جمعية  موضوعها  اقترحت  التي  لبنان” 
إمارة الزجل، واشترك فيها عشرات الشعراء 
تليت  وقد  الحداد.  أديب  األول  الفائز  فكان 
أدباء  كبار  من  لجنة  أمام  المتبارين  قصائد 
ضخم  مهرجان  في  وذلك  وشعرائه،  لبنان 
أقيم في قاعة “التياترو الكبير” صباح األحد 

في 22 تشرين أول سنة 1944.
� من أرشيفنا الحزبي نورد بعض ما جاء 

عن الرفيق أديب حداد:
 1946 حزيران   12 بتاريخ  عددها  في   �
التالي:  الخبر  النهضة”  “صدى  أوردت 
إبراهيم ناصيف  المرحوم  عاليه  في  “توفي 
حداد والد الشاعر القومي وناظر اإلذاعة في 
حداد،  أديب  القومي  للحزب  الغرب  منفذية 
عن 75 عاماً قضاها في العمل الصالح، فإننا 
السادة  وإخ��وان��ه  أدي��ب  الرفيق  من  نتقّدم 
بأحّر  وإيليا  جرجي  اسبيريدون،  ملحم، 
للفقيد  طالبين  األليم  مصابهم  في  تعازينا 

الكريم الرحمة والرضوان.
في  الزجلي  شعره  ح��داد  الرفيق  نشر   �
و  الزجل”  “أمير  و  األرز”  “بلبل  مجات 
الرفيق  أصدرها  كان  كلها  وهذه  “البيدر” 
الشاعر وليم صعب. في “البيدر” نجد أروع 
قصائده التي عّبر بها عن انتمائه إلى الحزب 

السوري القومي االجتماعي، منها قوله:
وكانت يقظة قومي�ة

ع أنغام الحرّية
وكانت حرب عمومية
بين العز وبين العار

قمنا ت نحّرر أجزاء
األمة من أخطر أعداء
قمنا حتى نعالج داء

التفريق المّر القّهار
وأيضاً:

كّل نقط دم يهدرها شهيد
في سما األوطان نجمة مشعشعة

كّل نقطة دم يهدرها شهيد
نغمة حماسية لكسب الموقعة

كّل نقطة دم يهدرها شهيد
بسمة أمل في وجه أمة مضعضعة

كّل نقطة دم يهدرها شهيد
قطبة تحّرر في نسيج الزوبعة

كّل نقطة دم يهدرها شهيد
قلعة جديدة للرموز األربعة

� في 15 آذار 1954 نشرت جريدة الحزب 
“الزوابع” قصيدة طويلة بعنوان “أّم وأمة” 

قدمت لها بالكلمات التالية:
هذه  حداد  أديب  الشاعر  الرفيق  “ألقى 

بيصور  في  آذار  أول  في  الزجلية  الرائعة 
نفوس  في  الكبير  الوقع  لها  وك��ان  وعاليه 
ص��ادق  تعبير  م��ن  فيها  ج��اء  لما  ال��رف��ق��اء 

وتصوير جميل لحالة األمة”.
منها اخترنا األبيات التالية:

هبوا سوا اخوان
بقوة وفا وإيمان

وال تجعلوا األديان
آل�ة تحركن�ا
غاي�ة تفككنا

الدين لله األحد
واألرض للفوقها ترعرع

القائد سعاده جاء
حيوه با استثناء
بالزوبعة الحمراء

حّيوه فادينا
حّيوه هادينا

نيسان   12 بتاريخ   84 ع��دده��ا  وف��ي   �
أخ��رى  قصيدة  الزوابع”  ن��ش��رت   1954
“على  بعنوان  الحداد  أديب  الشاعر  للرفيق 

الدرب”، بدأها بالقول:
ال تخاف يا رفيقي إذا اضطهدوك

ومن دون علّة وذنب يتهموك
ظّل ثابت، ح�ر، يضطهدوا

ويبرهنوا قديش بيخافوك
ظّل ثابت راسخة قدامك

ما دام كّل الحّق قدامك
وال تخضع لعبسات ظاّمك

بيعلي مقامك كلما ظلموك
حزبي  مهرجان  في  أّن  لنا  رفيق  يتذكر 
الرفيق  ألقى  )الغرب(  الرملية  بلدة  في  أقيم 

أديب حداد قصيدة زجلية، مطلعها:
عجب ما في عجب كيف اجتمعنا

وما في مرحلة علينا بعيدة
� شارك الرفيق أديب حداد في حفل التأبين 
في  عاصي  هادي  الشهيد  للرفيق  أقيم  الذي 

الهرمل)2( بقصيدة زجلية مطلعها:
قالوا عصابة شّر متمادي

اغتالت حبيب الزوبعة هادي
قلتلهم يا ويلهم وباألمس

نفس العصابة اغتالت سعاده
عدد  ف��ي  شبلي  ج��ورج  ال��دك��ت��ور  نشر   �
مقاالً   2014/01/03 بتاريخ  “األنوار” 
واقعية  حكمة  ملحم  “أبو  بعنوان  جيداً 
المقطع  منه  اخترنا  مّر”،  زمن  في  ومقامات 

التالي:
ألَش��ب��اه  ُص����َوراً  ُي��َم��ثِّ��ل  ال  ملحم  أب��و   “
ِبَبساطة  ال��ّص��ورة  ص��اِن��ع  إّن��ه  الحقائق، 
يوِصل  أن  ه  َهمُّ الدِّعائّي،  التعقيد  عن  بعيداً 
َمقِدرته  عن  ُيْفِصَح  أن  ال  ِعبرًة  جمهوره  الى 
َج��ذَوُة  معه  َتْخُب  لم  ال��ذي  وه��و  وثقافته، 
َتعِكس  ُم��س��َت��ِوَي��ة  ِم���رآٌة  ِن��ت��اُج��ه  اإلب����داع. 
وأداَة  ودالالت  رم��وٍز  ِنظاَم  وليس  َمقاصَده 
إنسانّية  لتجربة  ِصياغٌة  إّنه  َطَبقّية،  تعبيٍر 
الَمجهول  الزَّمان  ذلك  الى  بنا  َتعود  عميقة 
أفكاره وعن  ُيَعبِّر عن  اإلنسان  َبَدأ فيه  الذي 
حكماء  َقَرأَ  أديب  وكأّن  بالَجماعة،  ارتباطه 
الى  أش��اروا  َمن  أوائ��ل  كانوا  الذين  اليونان 

الفلسفّية.  خطاباتهم  ف��ي  العائق  ه��ذه 
وكالفلسفة التي لم يحَتِجْزها َزمٌن أو َمطَرح، 
لم يكن أدُب أديب ِسَمَة عصره بل َتَمدَّد فوق 
َجَسد األيام ليصِبح، وبا ُمناِزع، ِسَمة اليوم 

الحاِضر”.
جريدة  في  حداد  نضال  حفيدته  ونشرت 
كلمة   2007/05/29 بتاريخ  “النهار” 

موجهة الى “جدي ابو ملحم”، ومما قالته:
الحقل  في  عمرك  طوال  جدي  يا  عملت   “
وأعطيت  الح��ق��اً،  والفني  ب��داي��ة  التربوي 
فنية  أعماالً  فكرك  عصارة  قلبك  صميم  من 
اللبناني  لتراثنا  حية  م��رآة  كانت  مهمة، 
واقتصاداً.  واجتماعاً  سياسة  وتوجهاً،  فكراً 
لكل  م��رادف��اً  ملحم”  “ابو  اسمك  وأص��ب��ح 
عمل  ولكل  وشفاف،  عادل  اجتماعي  مصلح 
كثرة  آن  في  وأحزنتني  أفرحتني  بّناء.  خّير 
خير  وه��ذا  االخيرة،  اآلون��ة  في  عنك  الكام 
برهان على اّن مدرستك أتت ثمارها في هذا 
فعلت  ليتها  ويا  العظيم،  اللبناني  الشعب 
ذلك أيضاً في سياسيينا لكنا اليوم ولبناننا 

سلماً  الراقية  ال��دول  مصاف  في  الحبيب 
وعلماً واقتصاداً”.

هوامش
أب��و  “زجليات  دي����وان����ه  ف���ي   )1(
ال��م��ق��دم��ة، ص��ف��ح��ة ظ،  ف��ي  ملحم” ي���رد 
ال��ن��س��خ��ة ال��م��ص��ورة ل��ل��وس��ام ال��ص��ادر 
الرفيق  م��ن��ح  وف��ي��ه   1965/3/22 ف��ي 
مدى  ش��رف  عضو  ح��داد  إبراهيم  أدي��ب 
وذلك    Commandeur برتبة  الحياة 
للخدمات التي قدمها، طوال ثالثين سنة، 

لألعمال الفنية .
في  استشهد  ع��اص��ي:  ه��ادي   )2(
منطقة برج حمود في نيسان عام 1958 
وأقيم له “األسبوع” في منشية “الوقف” 
ورثاه  مركزي،  وفد  فيه  شارك  بالهرمل 
ورفعت  ح��داد  أدي��ب  الشاعران  الرفيقان 

مبارك.

الرفيق اأديب حداد )اأبو ملحم( �شاعر وممثل وناقد اجتماعي

الفنان والشاعر الراحل الرفيق أديب حداد

...مع رفيقة دربه الفنانة سلوى الحاج حداد
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 øUMOK� ¡UCI�« ÊËb�d� s�c�«
 UM�U�Q� q�√ WO�UEM�« WD��«Ë WOCI�« »UO� Ê≈
 w�UL��ô« r�UF�« r� ÊU� p�c�Ë ¨w�dF�« r�UF�« w�
 W�—u��« WOCI�« œU��≈ ÁœUF� ÊuD�√ ·u�KOH�«Ë
 W�bzUIF�«  WO�UEM�«  WD��«Ë  WO�UL��ô«  WO�uI�«
 ÂUA�«  œö??�  WK�UA�«  WOFO�D�«  W�—u��  WIO�b�«
 UN�HM�  ÷uNM�«  WO�ËR��  t��√  ÎöL��  s�b�«d�«Ë
 WO�dF�« UN�O�ËR��Ë UN��«u� ÂUOI�« s� sJL�� w�
 WK�U�Ë W�u�Ë WC�U� sJ� r� «–« W�—u� Ê_ Èd�J�«
 UN�LNL�  ÷uNM�«  ôË  UN�HM�  ÷uNM�«  lOD���  ô

 UNL�U�   UFL��L�   ÷uNM�«  w�  w��«  vLEF�«
Æw�dF�«

 w�uI�« Í—u��« »e��« n�u� ÁœUF� sK�√ b�Ë
 w�  WO�dF�«  WOCI�«  s??�  Õu??{u??�  w??�U??L??�??�ô«
 t�uI� 1949 ÊU�O� 4 a�—U�� …d�UF�« t�d{U��

 ∫w�O�«d��ô«
 WOKLF�«  WI�dD�«  w�  W�—u��«  WÒO�uI�«  Ê≈”
 W�—u��«  W??�_«  WCNM�  ‰Ë_«  ◊d??A??�«Ë  …bO�u�«
 s�c�« Ê≈ ÆWO�dF�« WOCI�« w� ‰UG��ô« s� UNMOJL�Ë
 ‰uI� w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« Ê√ ÊËbI�F�
 ÊuLNH� ô rN�_ ¨WO�dF�« WOCI�« s� W�—u� wK���
 WO�UL��ô«  WO�uI�«  W�—u��«  WCNM�«  sO�  ‚dH�«

ÆÎ «bOF� Îôö{ «uÒK{ ¨WO�dF�« WOCI�«Ë
 ôË w�dF�« r�UF�« w� U�e�d� s� ‰“UM�� s� UM�√
 q� q�� ¨b�d� UMMJ�Ë ¨w�dF�« r�UF�« v�« UM��U�— s�
 W�œQ� s� sJL�M� UM�H�√ w� ¡U�u�√ ÊuJ� Ê√ ¨¡ Úw�
 UN�CNM� W�u� ÊuJ� Ê√ W�—u� vK� V�� ÆUM��U�—
 UN�LNL�  ÂUOI�«  lOD����  WO�UL��ô«  WO�uI�«
 UM�  W�dI�  WCNM�«  Ác�  Èd�  s��  p�c�  ÆÆÆÈd�J�«
 t�_  ¨…b?F��  ô  w�dF�«  r�UF�«  w�  ÊËUF��«Ë  qLFK�
 w�  sO�ËUF��  ÊuJ�  ô  WCNM�«  Ác�  ÊuJ�  ô  sO�
 r�UF�«  w�   «—UO�  w�  sO�U�M�  q�  w�dF�«  r�UF�«

ÆÆÆw�dF�«
 Ê√  u�  w�dF�«  r�UF�«  w�  ÊËUF��«  ◊dA�  ¨p�c�
 ¡w� r�bI� vK� —bI� wJ�Ë ¨¡w� r�bI� vK� —bI�

 ÆÎU�O� ÎôË√ s�� ÊuJ� Ê« V��
 sJL�  ô  Æ¡w�  ô  s��Ë  ÎU�O�  ÂÒbI�  Ê√  UMMJL�  ô
 w�Ë  ¡w�  w�  w�dF�«  r�UF�«  Âb��  Ê√  W�—u��
 ÎUO�UO�Ë  ÎUO�UL��«Ë  ÎUO�H�  …√e??�??�  ¨…d�F��
 WIOI� Ë√  «–Ë√ b Ò�u� ÊUO� UN� fO�Ë Î̈U�œUB��«Ë

Æ“ÆÆÆWO�H� Ë√
 t�d�Ë  Î «dO��  ÁœUF�  ÊuD�√  v??{—  ÊU??�  r??�Ë
  UFL���  s�  lL���  Í√  w�  ÁdO�  È√—  u�  ULOE�
 Ë√  t�UL�  Ë«  t�d�  Ë√  t�d�  w??�  w�dF�«  r�UF�«
 b�U��  WOIOI�  WCN�  WOC�  œU��S�  ÂuI�  t�uM�
 ¨w�dF�«  r�UF�«   UFL��� s� lL��� ÷uN� vK�
 WN�� ¡UA�≈ v�« vF�� WIO�œ WO�UE� WD� l{ËË
 t�Ë  w�  ÎUFOM�  Î «b??�  ÊuJ�  WLOK�  …b??�«Ë  WO�d�
 lOL��  WB�d�L�«  W�—ULF��ô«  WO�«ËbF�«  l�UDL�«

 °WO�dF�«  UFL��L�«
 ÊuD�√ w�UL��ô« r�UF�« n�u� ÎU�{«Ë ÊU� bI�
 ô  Íc??�«  ‰uI�«  «c??�  w�  w�dF�«  r�UF�«  s�  ÁœUF�

 ∫tO� ”U���«
 WO�dF�« r�_« s� WN�� œU��≈ v�≈ vF�� s��”
 …u�Ë ¨W�—ULF��ô« WO�M�_« l�UDL�« b{ Î«b� ÊuJ�
 Èd�J�«  WÒO�UO��« qzU�L�«  —«d�≈  w� Ê“Ë UN� ÊuJ�

Æ“r�_« Ác� …œ«—≈ oOI��Ë
Æ Òw�u� d�U�Ë Y�U�*

 —UL�L�« n�u� ˝

2022  »¬  13  X??????�??????�??????�«
Saturday 13 August 2022
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