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 q…hƒædG ¥ÉØJ’G

 q�bM� d�U� 

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

 Òw�UO��« —Òd�L�« V��

 o�dD�« `�H� uJ�u� —«d� s� W��UM�«  «—uD��«  UO�«b� XK�«u�
 ¡U�H��ô«  W�«u�  s�  ¨WÒO�Ëd�«  w{«—_«  v�«  UO�«d�Ë√  s�  ¡«e�√  rC�
 q�UI� w??� “d???�_« ÊU??�Ë ¨W??O??�«d??�Ë_«  U??�ôu??�« s??� œb??� w??� Í—U??�??�«
 ¨wJO�J��«  ÍËuM�«  Õö�K�  UO�Ë—  Â«b���«  dD�  s�  Òw�dG�«  d�c�«
 Y�b��  ÊU�  ULO�  ¨‰UL��ô«  «c�  l�  q�UF��«  WOHO�  …—uK�  s�  e�F�«Ë
 sOK�UF�« sOO�U�B�« ÂU�√ ·Ëd�ô w�dO� WO�Ëd�« WO�—U��« d�“Ë
 W�ƒd�«  rNH� q�b� ¨W�UF�«  WOFL��«  ÂU�√  t�LK� bF� …b��L�«  r�_« w�
 ¨ÍËuM�«  Õö��U�  Ë√  rC�U�  ¡«u�  ¨UN�«b�bN�  w�  UN��b�Ë  WO�Ëd�«
 Â«d��«  j�—  …b��L�«  r??�_«  ozU�Ë  v�≈  œUM��ôU�  ·Ëd??�ô  bM�  YO�
 dOBL�«  d�dI��  Òw??�u??�U??I??�«  o??�??�«  ÂuNHL�  UN�«d��U�  ‰Ëb???�«  …œU??O??�
 v�«  Îôu??�Ë  ¨WO�uI�«Ë  W�uGK�«Ë  WO�dF�«Ë  WOM�b�«   UOK�_«  ‚uI�Ë
 ÕU�√  Íc�«  »öI�ô«  2014  ÂU�  cM�  WK�UH�«   «uM��«  —U��  —U���«
 WGK�U�  sOI�UM�U�  qOJM�  s�  tI�«—  U??�Ë  o�U��«  w??�«d??�Ë_«  fOzd�U�
 ÍdBMF�«  eOL��K�  b�  l??{Ë  w�  p�MO�   U�UH�«  qA�Ë  ¨WO�Ëd�«
 v�≈  UN�ULC�«   U�KD�  ‰u�I�«  qF�  U�  WO�Ëd�«  ‰u??�_«  ÍË–  b{
 Ác� W�UL� Ê√ wMF� «c�Ë Æ Òw�u�UI�« bOFB�« vK� Î U�œU�√ Î U�d�� UO�Ë—
©6’ WL���«®

ø«YƒÑ°SCG ∫ÓN ¿ÉæÑd ™e ¥ÉØJÉH ô q°ûÑj ó«Ñ«dh ...záf qƒ∏ªdG IQƒãdG{ π°ûa ó©H q…hƒædG ¥ÉØJ’ÉH ∫DhÉØàdG IOƒY

äÉ≤aGƒàdG ¿GƒæY ...áfRGƒe ’ øe ô«N áÄ«°S áfRGƒeh áeƒµM ’ øe ô«N ≈fOC’G óëdG áeƒµM

zAÉæÑdG{ AÓNEG QGôb ò«Øæàd IƒYOh ...ájQƒ°Sh áehÉ≤ªdÉH ¿ƒµ q°ùªàe :»ÑªjƒdG á«∏ªY »«ëj z q»eƒ≤dG{

 lOL� w� »—U�� WCN� œuM� UM�«
 Òe�  »d�  w�  UM�d�  ÒÊ_   UN��«

ÆW�_« ÁcN�
ÁœUF�

 Î U�U��«  »d??G??�«  √b??�  dN�  s??�  d��√  ‰ö??�  ≠
 UNH�u�  WOHK�  vK�  ¨Ê«d????�≈  t??�u??�  Î U�bOFB�
 U�bF�Ë ¨ÍËuM�« ‚UH�ô« v�« …œuFK� UN�Ëd�Ë
 s� UMKBH� ÂU�√ s� ÂöJ�«Ë Î «bzU� ‰ƒUH��« ÊU�
 ¨‚UH�ö�  ÊuJ�  U�  »d�√  UM�«Ë  ¨‚UH�ô«  lO�u�
 W�O�Ë ¨œËb�� o�d� s� f�UF� Y�b� “d�
 Æ‚UH�ô« b??�d??�  ô U??N??�Q??�  Ê«d????�ù ÂU??N??�«Ë ¨q???�√
 ¨‚UH�ö� q??z«b??�  s??�  Y??�b??�??�«  W??L??G??�   œU????�Ë
 —UB��« s� Àb��� Î UOA�M� wKOz«d�ù« dN�Ë
 Æ‚U??H??�ô«  —U??�??�  qODF��  t??I??I??�  w??�U??�u??K??�œ
 a�M��� w�UD�d� w��d� w�UL�√  ÊUO� ¡U�Ë
 q�u��«  ’d??�  vFM�Ë  WO�dO�_«   U�UN�ô«
 W�—c�«  W�UDK�  WO�Ëb�«  W�U�u�«  ÊUO�Ë  ¨‚UH�ô
 ÍËuM�«  Z�U�d�K�  WOLK��«  U??�«u??M??�U??�  pJA�
 ?�U�Ë ¨bOFB��« s� …Ë—c�« Ác� bF�Ë Æw�«d�ù«
 XKL�  U�U���« Ê«d�≈ w� XF�b�« ¨“W�b�”
 U??�«Ëe??�« s??�  b???�Ë ¨ U??E??�U??�??L??�« s??� b??�b??F??�«
 W�d�  s??�  Èu????�√Ë  b???�√  W??O??M??�_«Ë  WOLOEM��«
 Íc�«  r�e�«  qM�  r�  Î UO�F�  UN�√  r�—  ¨2008
 w�dG�« »UD��« qI��«Ë ¨¡«dC��« W�d��« t��U�
 ¨w�«d�ù«  Àb??�??�«  W��«uL�  W??�u??�Ë_«  `M�  v??�≈
 VFB�Ë  U�—uC�  ÷dH��  …—u�  Á—U���«Ë
 r�UF�  r�d�  ö�b�  qJA�  ·u�Ë  ¨U�œUL�≈
Æ“lO�d�«“Ë “WO�«dIL�b�«” ?� …b�b��« WK�dL�«

 b�R� ¡U??�??�_«   √b???�Ë ¨—U??E??�??�ô«  qD� r??�  ≠
 bNAL�«  v??K??�  W???O???�«d???�ù«   U??D??K??�??�«  …d??D??O??�
 WKL��«  √b??�??� ¨…—œU??�??L??�«  ÂU??�e??�  „U???�???�ù«Ë
 œU??�Ë ¨l??�«d??�??� Ê«d????�ù W??O??z«b??F??�« W??O??�ö??�ù«
 nKL�«  q�I���  s??�  W��UF�  WGK�  Y??�b??�??�«
 W�UO��« ‰ËR??�??� Âö??� s??� Îôb??�??� ¨ÍËu??M??�«
 s� w??????????�Ë—Ë_« œU?????�?????�ô« w????� W???ÒO???�—U???�???�«
Y??�b??�??�« œU?????� ¨÷ËU????H????�????�« ’d?????� ◊u???I???�
©6’ WL���«®

 ∞FÉ£dG ¥ÉØJG äÉMÓ°UEG

...Qƒà°SódG øàe »a âëÑ°UCG

ÊULF� ÂUB� Æœ 

(5 ¢U)

á«∏ªY :z»Ñ©°ûdG ó°ûëdG{
π°UƒªdG »HôZ IójóL á«æeCG

 ¨w�«dF�« “w�FA�« bA��«” w� ÈuMO�  UOKL� …œUO� XMK�√
Æq�uL�« »d� WF�«Ë gO�H�  UOKL� ¡b� ¨f�√

 ¡«uK�« W�—UAL� XIKD�« WOKLF�« Ê√  UOKLF�« …œUO� X�U{√Ë
 v�≈ ¨w�«dF�« gO��« w� 15 W�dH�«Ë ¨w�FA�« bA��« w� 53
 ¨Ê«d�Ë ¨‰U� Èd� gO�H� ·bN� ¨”œU��« ∆—«uD�« Ãu� V�U�
 s�  UNMO�Q�Ë  ¨d�eM�  q�I�Ë  ¨r�U�  dO�Ë  ¨—U�M�  rO�«d�≈Ë

Æ“g�«œ” rOEM� ‰uK�
 WOM�√  WOKL�  ¡b�  w�«dF�«  w�FA�«  bA��«  W�O�  XHA�Ë
 WE�U��  w�uM�  W�dA�«Ë  w�«dF�«  gO��«  sO�  W�d�A�

Æ¡«d�U�
 ¨—U���« b�� ÊU��≈ ¨w�«dF�« jHM�« d�“Ë sK�√ ¨p�– …«“«uL�

Æ¡ö�d� …UHB� w� w��d���« ÂU��« jHM�« a{  UOKL� ¡b�
 b��  s�  ¨WO�«dF�«  jHM�«  …—«“Ë  w�  w�ö�ù«  V�JL�«  qI�Ë
 n�√  140  mK�� …UHBLK� W�d�dJ��«  W�UD�«”  ÒÊ≈  ¨t�u� —U���«
 WKOKI�« …d�H�« ‰ö� rN���” UN�√ ÎU�{u� ¨“ÂuO�« w� qO�d�

Æ“œ«dO��ô« qOKI�” ?� WK�IL�«
 uO�u�  Ø“uL�  w�  ¨WO�«dF�«  jHM�«  …—«“Ë  XMK�√Ë  «c??�
 q�� ¡ö�d� …UHB� v�≈ ÂU��« jHM�« a{ ¡b� UN�e� ¨w{UL�«
 œ«dO��« qKI�� …UHBL�« ÒÊ√ v�≈ Î…dOA� ¨w�U��« ÂUF�« W�UN�

ÆW�L�« w� 60 W��M� WODHM�«  UI�ALK� ‚«dF�«

 wMOD�KH�«  »U??A??�«  bNA��«
 ÊU�U�  V??O??�√Ë  ¨w??�u??J??�«  b??zU??�
 l�Ë  ¨ Ò̀K��  „U���«  w??�  Ê«d???�¬
 “gO�”  s�  …u??�  l�  ¨f??�√  d��
 ‰UL�  ¨fK�U�  WM�b�  w�  ‰ö��ô«

ÆWO�dG�« WHC�«
 W�«—œ  ·bN��«  ‰ö��ô«  ÊU�Ë
 s� œb� UNKI��� ÊU� W��d�Ë W�—U�
 bzU� œUNA��« v�≈ ÈÒœ√ U� ¨ÊU�A�«
  «u�  XHD��«  sO�  w�  ¨w�uJ�«

Æt�UL�� ‰ö��ô«
 s�d�”   U�uL��  XF�Ë  ¨«c??�

Æw�uJ�« bONA�« ¨ÊUO� w� “œu�_«
 ¨“”UL�”  W�d� X�œ ¨U�—Ëb�
 ‰UA�ù ÂËUIL�« qFH�« bOFB�” v�≈
 Òb??{ W??O??K??O??z«d??�ù«  U??D??D??�??L??�«

Æ“„—U�L�« vB�_« b��L�«
 Â“U� ¨W�d��« r�U� o�UM�« œU�√Ë
 ÂËUIL�« qFH�« bOFB�” ÒÊS� ¨r�U�
 ÏqOH�  q��L�«  q�«b�«Ë  WHC�«  w�
 WOKOz«d�ù«   UDD�L�«  ‰UA�S�

Æ“vB�_« b��L�« o��

 W�uL��  r���«  ¨p??�–  …«“«u??L??�
 vB�_«  b��L�«  ¨sOM�u���
 ¨W�—UGL�«  »U�  WN�  s�  ¨„—U�L�«
 ÎUOF�  ¨‰ö??�??�ô«   «u???�  W�UL��
 l??�«Ë  ÷d???�Ë  q�UJ�U�  Áb�uN��

ÆtO� b�b�
  d��√  ¨qB��  bOF�  vK�
 Âb� vK� ÎUO�bI� ¨‰ö��ô«  UDK�

 œu�Ë  Âb�  WF�—c�  Î̈UO�«–  t�eM�
Æ¡UM��U� hO�d�

 W�UO� ¨‰ö��ô«  «u� ZN�M�Ë
 UN�UO�¬  d��  ¡«u??�  ¨ uO��«  Âb??�
 UN�U��√  —U??�??�≈  o??�d??�  s??�  Ë√
 W�ËU��  w�  ¨rN�H�Q�  UN�b�  vK�
 jGC�«Ë  sOOMOD�KH�«  lO�d��

ÆrNOK�

 w�  WO�FA�«  rN�«dO��  ¨f??�√  ÊuO�«d�ù«  q??�«Ë
 W�—uNL�K�  Î «b??O??�Q??�  W??O??�«d??�ù«   UE�U�L�«  nK���
 iF� UN�bN� w��«  VGA�« ‰UL�_ ÎUC�—Ë ¨WO�ö�ù«
 W�U�≈ UN�KK�� w��«Ë ¨…dO�_« ÂU�_« w� WO�«d�ù« ÊbL�«
  UJK�LL�«  vK�  ¡«b��ô«Ë  ¨r�dJ�«  Ê¬dI�«Ë   U�bIL�«

ÆW�UF�«
 VGA�«  ‰UL�Q�  …œÒbM�   U�U��  ÊËd�UE�L�«  œÒœ—Ë
 W�dA�«  «u��U�Ë  ¨‰U??L??�_«  ÁcN�  W??C??�«—Ë  ¨…d??O??�_«

ÆWL�U�  «¡«d�≈ –U��U� ¡UCI�«Ë
 ¨ÊUNH�√ ¨Ê«dN� ∫w� ¨…b�b� ÎU�b Ô�  «dO�L�« XKL�Ë
 ¨r�  ¨”U��  —bM�  ¨Ãu�U�  ¨Ê«—b�“U�  ¨“«dO�  ¨ÊU�U�

ÆÈd�√ Êb�Ë œ—uM�� ¨ÊöO� ¨s�Ëe�
 ¨Ê«dN�  w�  s�d�UE�L�«  s�  w�U��  ÊUO�  w�  ¡U�Ë

 VFA�«  `�UB�  Òb{  V�d��Ë  VG�  ‰UL�√  ÒÍ√  i�—
Æw�«d�ù«

 w��U� wK� Ê«dN� w� ÂUF�« w�bL�« oÒK� ¨t�N� s� 
 W�u�Ë√ —«dI��ô«Ë s�_«” ÒÊ≈ ‰uI�U� ¨ U�U���ô« vK�
ÆwM�_« —«dI��ô« b�bN� s� Î «—c�� ¨“WOzUCI�«  UDK��«

 ÒÊ√  ¨WÒ�d��  WO�ö�≈  d�—UI�   d??�–  ¨q�UIL�«  w??�
 W�u�  ¡U??H??�≈  w??�  X���  Ê«d????�≈  w??�   UDK��«”
 ÎU�{«Ë ÎUF�«d�  „UM�  ÒÊ≈”  v�≈  …dOA� ¨“ U�U���ô«

Æ“UN�Òu�Ë UNL�� w� Î «b�
 ¨“lHM� r�  WO�dO�_«  œuN��«”  ÒÊ√  d�—UI��«   d���«Ë
 s�  vK�  i�d���«  XKL�  œuN��«  pK�  Ê√  v�≈  W��ô
  U�U�“  l�   UL��Ë  ¨WO�uJ�  e�«d�  b{   UL��

Æ «d�UE��« ‚ÒdH� w��« ZO�U��«  «u� Òb{ W�—U�

kGó«¡°T ≈©æJ á«æ«£°ù∏ØdG áehÉ≤ªdG

¢ù∏HÉf »a ∫ÓàM’G ™e äÉcÉÑà°TG »a ≈≤JQG

 á«fGôjE’G IQƒã∏d IójDƒªdG äGôgÉ¶àdG π°UGƒJ

w�uJ�« bzU� qD��« bONA�«

Ê«uK� b�U� bONA�« w�uI�« UNKD�Ë w�L�u�« WOKLF� W�—U�c��« W�uK�« ÂU�√ d�e�« s� qOK�≈ l{Ë



øWƒdG 2

ÉjÉØNÉjÉØN

 sO� Íd�� Î U�uL�� Î U�U�� Ê≈ WÒO�UL� —œUB� ‰uI�
 UN� q�I� ◊ËdA� sLO�« w� W�bN�« b�b�� —U��

 sO�Ë ¡UMOL�«Ë —UDL�« `�� sÒLC�� tK�« —UB�√ W�d�
  UN�«uL�« v�≈ …œuF�«Ë WzbN��« —UON�«  ôUL��«

 ‰UH�≈ v�« `�—_« vK� ÍœR�� w��« WÒ�dJ�F�«
 jHM�«  ö�U� ÂU�√ WÒ�d���«   «dLLK� tK�« —UB�√

Æ“UG�«Ë

 —«œ w� Òr� Íc�« Òw�UOM�« ¡UIK�« w� «u�—U� »«u� b�√
 Ê√ ÒÍœuF��« dOH��« ‰eM� w� ¡UA� tF��Ë Èu�H�«

 »UBM�« qODF� l� 2 sO� Êu�Ò“u� WHzUD�« »«u�
 ÊULOK� `O�d� ÊËb�R� 10Ë  «uI�« ÊËb�R�

 ¡UCO� W�—Ë 3Ë Î UOI�«u� Î U�Oz— ÊËb�R� 7Ë WO��d�
 W�—Ë l� 3Ë tK�« »e� l� 2 sOF�UIL�« 5 ?�«Ë

Æ¡UCO�

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

*W�N� bL�√ ˝

 s�  …dO��  W�—œ  vK�  s�“U��≈  oOI��  Ÿu��_«  «c�  ÊuO�UM�K�«  dE�M�
 s�  Êö??�ù«Ë  ¨w�UOM�«  fK�L�«  w�  ÂuO�«  W�UF�«  W�“«uL�«  —«d??�≈  ¨WOL�_«
 dB�  s�  WKOK�  ÂU�Q�  ÁbF�  Ë√  ¡U�ö��«  b�  Âu�  …b�b��«  W�uJ��«  qOJA�
 …œU� sLJ� w��« sO�UOA�« ÎU��U� X��“√Ë  UF�u��« X�b� «–≈ «c� Æ«b�F�

ÆqO�UH��« w�
 rO�d� vK� ÷ËUH��« ¡UN�≈ ÁU��U�  «“U��ù« —U�� ÒdL��� Ê√ ÊuK�Q�Ë
 ÊUM�K�  `L��  ÊQA�«  «cN�  ‚UH�«  vK�  lO�u��«Ë  ÎU�uM�  W�d���«  œËb��«
 ◊uG{  W�O��  Íd��  n�u�  bF�  ¨“UG�«Ë  jHM�«  s�  VOIM��«  v�≈  …œuF�U�
 ¨4  r�— „uK��«  w� UNKL� qLJ� ô WO��dH�«  å‰U�u�ò W�d� XKF� WO�—U�
 Ê√  ÊËœ  s�   —œU�Ë  ÁdH��   √b�  Íc�«  d���«  nB�  w�  q���«  UM�  XFDI�
 UNF� l�uL�«  bIF�«  ÒÊ√  ÎULK� ¨UNKL� ZzU�� s� d�dI� ÒÍ√  W�UD�«  …—«“u�  ÂÒbI�
 w�  s�d�¬  s�d��Ë  4  r�—  „uK��«  w�  s�d��  å‰U�u�ò  dH��  Ê√  vK�  hM�

Æ9 r�— „uK��«
 W�UN� q�� w�Uzd�« ‚UI���ô« dOB� W�dF� ÊËdE�M� sOO�UM�K�« ÒÊ√ UL�
 ¨q�IL�«  ‰Ë_«  s�dA�  31  w�  Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  W�ôË
 …dz«œ w� nI� Ã—U��«Ë q�«b�« w� ÒqJ�«Ë ¨WC�U� ‰«e� ô —u�_« ÒÊ√ W�U�
 »U���«  vK�  Èd�_«   U�UI���ö�  U�  dO�Q�  „UM�  ÊuJ�  UL�d�  ¨—UE��ô«

ÆWO�UM�K�« W�—uL�K� bO�F�« fOzd�«
 q�� »«uM�« …œU��« È—U�� w��« W�UF�« W�“«uL�« s� ÂuO�« W�«b��« ÒÊ√ vK�
 wLK� qJA� XA�U� rNM� WKOK� WK� ÒÊ√ ÎULK� ¨UN�UI� w�  U�UA�« ÂU�√ ÂU�√
 W�“«uL�« d�uD�Ë sO��� ·bN�  U�«d��«Ë Î «—UJ�√ X�b�Ë w�u{u�Ë wKL�Ë

 ÍœUB��ô« l{u�« «c� Òq� w� ¡wA�« iF� ”UM�« Âb�� UL� ÊUJ�ù« —b�
 ÊU� sO�Òb��L�«  WO��U� ULO� ¨bK��«  t� ÒdL� Íc�«  o�U��«  q� ÂÒ“Q�L�«  w�UL�«Ë
 d�M� s� v�Ë_« …dLK� —uNL��« ÂU�√ W�ö�û� d�U�L�« Y��« ‰öG��« rN�b�

  ÆW�—UH�«  «b�«eL�«Ë W�u�FA�« rN�U�UD� vK� XG� YO� fK�L�«
 WO�U�  qL�  WD�  W�U�L�  ÎU�u�  sJ�  r�  ÊUM��  w�  W�UF�«  W�“«uL�U�
 d��œ s� …—U�� ÊUO�_« V�U� w� w� q� ¨ÊuJ� Ê√ ÷d�HÔ� UL� ¨W�œUB��«Ë
 W�ƒ— ÒÍ√ ÊËœ s� ¨ÂU� …bL� …—ÒbIL�«  UIHM�«Ë  «œ«d�ù« tO� q Ò��Ô�  U�U��

ÆWD� Ë√
 w�Q�� œuBI� wz«uA� qJA�  UIHM�«Ë  «œ«d�ù« qO��� Òr�� U� ÎU��U�Ë
 ¡«d�≈  Î «b�  VFB�«  s�  `�BO�Ë  ¨h�«uM�«Ë  Vz«uA�U�  W�OK�  W�“«uL�«

ÆW��«dL�«Ë W��U�L�«Ë oO�b��«
 fO�Ë  ¨ÂeK�  ô  U�  ÂËe�  UN�Q�  W�UF�«  W�“«uL�«  l�  v�UF��  s Ó�  „UM�Ë
 ÊU�  «–≈  nOJ�  …bO��«   «œUB��ô«  w�  v��  WO�u�U�Ë  W�—u��œ  …—ËdC�
 ¨W�“«u� ö� WM� 11  UMOI� UM�√  ·dF� ÒqJ�«Ë ¨UM�U� w� UL� ÎU�O� œUB��ô«
 WO�ULK� ÂUE��ô« …œU�≈ vK� Á—«d�≈ Êu� ‰UAO� œULF�« fOzdK� q Ò��Ô� YO�

 ÂU� ÁbN� s� v�Ë_« WM��« w� W�ËbK� W�UF�« W�“«uL�« —«d�≈ Èd�� ¨W�UF�«
 s�  …d�H�«  pK�  qK��  U�Ë  ¨2005  ÂUF�«  cM�   U�“«uL�«  »UO�  bF�  2017
 —UOK�  11  ?�«  WB�  ULO�  ô  W�ËdF�Ë  W�uAJ�  WO��d��Ë  …dO��   UH�U��
 ‰u�� d�_« «c�Ë ¨WO�UL�« …—«“Ë w� œuO� ÊËœ s�  —b�√Ë XIH�√ w��« —ôËœ
 Ê√ sJL� ô W�UF�« W�“«uL�« ÒÊ√ r�—  U�U���«  U�uD� —«d�≈ ÊËœ ÂuO�« v�≈
 WM��« s� »U���« lD� —«d�≈ UNK�� Òr�� r� «–≈ Í—u��œË w�u�U� qJA� ÒdI Ô�

ø°ÆÆÆœuI� W�ö� cM� ÊUM�� w� qB�� r� U� «c�Ë ¨WI�U��«
  ôuD�Ë   U??{«d??�  ö??�Ë  ¨Â—U???�_«  »«u??M??�«  s??�  Âu??O??�«  »uKDL�«  p�c�
 w�Ë  W�“«u�  ö�  bK��«  ¡UI�≈  u�Ë  √u�_«  sO�  «Ë—U���  Ê√  ¨W�—U�  WO�u�eHK�
 TÒO��«  sO�Ë  ¨UNO�  jÒ����  w��«   U�“_«  …b�  s�  b�e�  WO�U�  v{u�  W�U�
 ÂUF�« ÒÊ√ W�U� ¨UN�ö� vK�Ë ¨…d{U��« UN��U�� W�UF�« W�“«uL�« —«d�≈ u�Ë
 d�_« q�Q��� ô w�U��U�Ë ¨dN�√ W�ö� Èu� ÎUOKF� tM� Óo�� r� 2022 w�U��«
 ·—U� ÂUF�  UIH�Ë  «œ«d�S� oKF�� W�“«uL�« ÒÊ√ UL�U�  «bOIF��« Ác� Òq�
 …b�b��«  W�uJ��«  Â«e�≈  v�≈  bF�  U�  w�  »«uM�«  —œU��  Ê√  vK�  ¨t��UN�  vK�
 …b�b�  f�√  vK�  2023  q�IL�«  ÂUF�«  W�“«u�  ÂÒbI�  ÊQ�  UNKOJA�  VI�dL�«
 W�UF�«  W�UO��«  s�  …dÒ�FL�«  WÒLNL�«  WO�Ozd�«  …«œ_«  UNKF��  ¨WHK���Ë
 s�  sOO�uJ��«  sO�ËR�L�«  lM�  vK�  …—œUI�«Ë  ¨Êu�UI�«  WDK�  qL��  w��«
 W�“«u�  ÊuJ�  Ê√  ÒÍ√  ¨rN�  W Ò�U��«  œËb��«  rN�  tL�d�  U�  Ã—U�  ‚UH�ù«
 WK�UJ�� WD� sL{ s� WK�U� WM�� ÎUO�U�Ë ÎU�œUB��« ÎU��U�d� sÒLC�� WOKF�
 Ë√ w�UF�K� WD� XÓO ÒL Ô� ¡«u� ¨WK�I�  «uM� dAF� v�� Ë√  «uM� fL��
 r�—UO� œuF� ô v�� ¨UN�U�Ë œö��U� iNM� Ê√ ◊d� sJ�Ë ¨‚d� ô –UI�û�

° uL�« ÆÆÆv�≈ …d�N�«
  w�U�Ë ÍœUB��« dO��*

?π«°UÉØàdG ø«WÉ«°T øY GPÉe øµdh ...äGRÉéfEG ™e óYƒe ≈∏Y ¿ÉæÑd

Fourteenth year /Monday / 26  September 2022
 2022  ‰uK�√  26  Ø  5M�ô«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 Ωƒ«dG ΩQÉcC’G ÜGƒædG øe Üƒ∏£ªdG

 áKÓK É¡æe n»≤H áæ°ùd áfRGƒªdG QGôbEG

 IójóédG áeƒµëdG ΩGõdEG ºK ...ô¡°TCG

 »bÓJ 2023 ΩÉ©∏d áfRGƒe OGóYEÉH

 »dÉªdGh …OÉ°üàb’G »aÉ©àdG á£N

 …ô°üªdG ΩÓYE’G º«¶æJ ¢ù∏ée
ø««eÓYEGh AÉÑ≤fh »Ø«°ü≤dG Ω qôc

 
 VOI�  ¨dB�  w�  Âö??�ù«  rOEM��  vK�_«  fK�L�«  ÂÒd??�  
 s�  œb�  l�  wHOBI�«  ·“u�  WÒO�UM�K�«  W�U�B�«  Í—Òd� Ô�
 WÒO�ö�≈Ë  WÒO�U��   UOB��Ë  »dF�«  sOO�U�B�«  ¡U�IM�«
 …d�UI�«  w�  »dF�«  Âö??�ù«  ¡«—“Ë  ŸUL��«  W��UML�  ¨WÒO�d�

ÆW Ò�U� WÒO�UH��« sL{Ë
 ÎU�Ë—œ sO�ÒdJÔL�«Ë wHOBI�« d�� Âd� fK�L�« fOz— rÒK�Ë 

Æ“…UO� »uFAK� ÆÆÆÒd��« Âö�ù«” ∫—UFA� X�ÒuÔ� WOL�dJ�
 UN�  ◊U�√  w��«  …ËUH��«Ë  r�dJ��«  d���  wHOBI�«  dJ�Ë  
 WÒO��—U��«  W�öF�«”  vK�  Î «œÒbA�  ¨WÒO�UH��ô«  w�  sO�—UAL�«
 ¨lDIM� r� w�Ë ¨ÂuO�« v�≈ WM�«dH�« s�“ cM� dB�Ë ÊUM�� sO�
 ¨“Í—UC��«Ë w�UI��«Ë w�U��ù« ‰œU���U� WK�«u�� XÒK� q�
 n�B�«   U�d��  «ËQA�√  s�c�«  sOO�UM�K�«  —Ëœ”  vK�  ÎU�OC�
 W�U�� s� t�dÒ�Ë UL� rN� X���√ w��«  dB� w�  Òö�L�«Ë
 w��« WMNL�« w� «u�b�ÔO� ¨dA� l�U��« ÊdI�« w� qL�Ë WÒ�d�

Æ“UN� «uI�—« UL� ¨rN� XI�—«

WOL�dJ��« Ÿ—b�« d�� s� rK��� wHOBI�«

 VO��  ‰U??L??�_«  n�dB�  W�uJ�  f??O??z—  b??�√
 œËb��« rO�d� bOF� vK� qB� ÎU�ÒbI�” Ê√ w�UIO�
 qO�UH�  „UM�  ‰«e??�  ô  sJ�Ë  WO�uM��«  W�d���«
 r�  wzUNM�«  Òq��«  ÊS�  w�U��U�Ë  ¨UN�O{u�  wG�M�
  b�U� WO�dO�_« W�U�u�« Ê√  Î «d��F�  ¨“bF� e�MÔ�

ÆrO�d��« ÂUL�« ÁU��≈ w� l�b�« w�
 l�u� v???�≈  „—u??�u??O??� s??� Y??�b??� w??� —U???�√Ë 
 ‰UL�√  w??�  t��—UA�  g�U�  vK�  “—u�O�uL�«”
 »«e�_«  Ê√”  v�≈  ¨…b�Ò�L�«  r�ú�  W Ò�UF�«  WOFL��«
 r�b� ¨tK�« »e� UNO� UL� ¨W�U� WO�UM�K�« WO�UO��«

Æ“ U{ËUHL�« w� UNH�«u�Ë W�uJ��«  «—«d�

 fOz—  »U??�??�??�«  Ê√”  È√—  ¨‰«R???�  vK�  Î«œ—Ë  
 w��«   öJALK�  q�UJ�«  Òq��«  qÒJAÔ�  ô  W�—uNL�K�
 q�b�Ë Î«b� Í—Ëd{ ‚UI���« tMJ�Ë ¨UNM� w�UF�
 t�«u�  w��«   öJAL�«Ë   U�Òb���«  s�  b�bF�«  Òq��
 ÊuJO�  ¨W�dH�«  Ác�  UM� Òu�  «–≈”  ·U{√  Æ“ÊUM��
 fOz—  »U���«  ÆÊUM�K�  Èd??�√  WKJA�Ë  ÎU���  p�–
 W�d� bK��« `ML� b�b� qL� o�d� l� ¨œö�K� b�b�
 sO�«uI�«  q�  ÆW�uKDL�«   U�ö�ù«  ÂUL�ù  WO�U�«
 W Ò�K� W�U� „UM� sJ� ¨…œu�u� Õö�ùU� WIÒKF�L�«

Æ“cOHM��« l{u� UNF{u� …bÒO� WO�UO� …œ«—ù
 s� »d�√ ¨w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� ‚UH�ô« s�Ë 

 X�Ë  »d�√  w�  wzUNM�«  ‚UH�ô«  lÒ�u�  Ê√”  w�  tK�√
 W�œUBL�«  s�  ÎU�u�  ÊuJO�”  t�√  Î «d��F�  ¨“sJL Ô�
 r�œ  s�  Èd�_«  W��UL�«  ‰Ëb�«  sOJL��  WO�UL�zô«
 s�  ¡UN��ô«  œd�L�”  ‰U??�Ë  “t�b�U��Ë  ÊUM��
 UMMJLÔ�  t??�√  s�  ‚ö??�ù«  vK�  ÎUIK�  X��  ¨‚U??H??�ô«
 bI�  ÆWG�U�  W�uN��  —ôËœ  —UOK�  12  vK�  ‰uB��«
 tO�  lÒ�uÔM�  Íc�«  ÂuO�«  w�  t�Q�  Êu��UL�«  U�b�Ë
 rNMJLÔ�  ¨w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  wzUNM�«  ‚UH�ô«
 ‚ËbM�  t�ÒbIÔ�  U�  ·UF{√  W�ö�  Ë√  nF{  r�bI�
 w�  ’U��«Ë  ÂUF�«  sO�UDI�«  q�uL��  w�Ëb�«  bIM�«

Æ“ÊUM��

 ÂU??F??�« f??K??�??L??�«ò b??O??L??� o??K??�√ 
 l??�œË  o�U��«  d??�“u??�«  åw??�Ë—U??L??�«
 ‰U��«  s�  ¡UO���«  W�d�ò  Ê“U��«
 –UI�≈Ë  W??�Ëb??�«   U��RL�  …d Ò�bL�«
  UL�UH�  WÒK��  w�Uzd�«  ‚UI���ô«
 tO��  fOzd�«  UN�d�  w��U�  WNO��
 w�  WÒO�Uzd�«   U�U���ô«  WÒOA�  ÍÒd�

Æå2016 ‰uK�√
 lD���  r??�  «–≈”  ÊUO�  w??�  ‰U??�Ë  
 dNA�«  ¡UN��«  l�  ¨w�UOM�«  fK�L�«

 bI�  ¨W�—u��b�«  WKNL�«  s??�  ‰Ë_«
 b??�b??� f???O???z— »U???�???�???�ô W??�??K??�
 ÀuJL�«  vK�  ÈuI�  qN�  ¨W�—uNL�K�
 ¨W�Ëb�  t�U��R�  ⁄«d�  w�  ÎUFÒ�d��
 œ—«Ë w� bK��«  bF� r� øs�u� t�UO�Ë
 w� u�Ë …b�b� W�b� WÒ�√ ’UB��«
 v�≈  tK�UH�  v�«b��  ¨t��u�O�  …Ë—–
 ¨b�b�  s�  ÷uNM�«  s�  e�F�«  Òb??�
 W�A�  ◊U??I??�??�«  dE�M�  v??�??�  v??�S??�
 j�Ë  rÒ��ÔL�«  ‚dG�«  s�  ’ö��«

 Ÿ«dB�« ‰Ëœ UNO� jÒ���� w��« ¡«u�_«
Æ“øWIDML�«  w�

 „U�� w� oKFÓ� ô v��Ë” ·U{«Ë
 d Ò�b Ô�  Í—U���«  v�M�  j??�Ë  s�H�«
 WÒK� v�≈ …œuF�« s� Òb� ô ¨ Òw� d�√ qJ�
 tO��  fOzd�«  UN�d�  w��U�  r�UH�
 w�  ¨¡w�  q�  vK�  Î…b�«Ë  ÎWF� Ôœ  ÍÒd�
 »U���«  WÒOA�  2016  WM�  ‰uK�√
 W�ËbK�  bOFÔ�  ¨Êu??�  ‰UAO�  fOzd�«
 WF�U�  WDK��  Íœu�u�«  U�—U���«

 lC�  WK�U�  W�uJ�  ÂUO�  ‰ö??�  s�
 »—UC�«  œU�HK�  ÎUL�U�Ë  Îö�U�  Î «b�
 b ÒNLÔ�Ë  ¨W�Ëb�«  o�«d�  q�  w�  t�UM�√
 W�—uNL�K�  b�b�  fOz—  »U���ô
 —u��b�«  w�  W�u�KL�«  WKNL�«  sL{

Æ“w�UM�K�«
 XFDI�«  qN�”  ÎözU���  r??�??�Ë  
 qJ�  ”UM�«  dH Ô�  bF�  ¡UO���ô«  qÔ� Ô�

Æåøq�√Ë b�u�Ë b�Ë

IOƒLƒe ìÓ°UE’ÉH á≤q∏©àªdG ø«fGƒ≤dG :»JÉ≤«e

Égò«Øæàd Ióq«L á«°SÉ«°S IOGQE’ êÉàëJh

¿ƒY ÜÉîàfG áq«°ûY … qôH äÉªgÉØJ áq∏°S ≈dEG IOƒ©∏d :¿RÉîdG

äÉWÉ°ûf

 ¨ÍÒd�  tO��  »«u??M??�«  fK��  f??O??z—  ÷d??�  ˚
 fOz— l� WMO��« sO� w� WO�U��« W�Uzd�« ÒdI� w�
 “WOM�u�« ·ö�z«” fOz— o��_« w�«dF�« ¡«—“u�«
 w� WM�«d�«  ŸU??{Ë_«   «—uD� ¨ÍËÒö??�  œU??Ò�≈  Æœ
 ‚«dF�«  w�  ŸU??{Ë_«  ULO�  ô  ¨WIDML�«Ë  ÊUM��
 ÍÒd� q�I��« UL� Æs�bK��« sO� WOzUM��«  U�öF�«Ë

ÆÊ“U��« ”UO�≈ b�d� ÊUJO�UH�« w� ÊUM�� dOH�
 w�  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«  d???�“Ë  r���«  ˚
 VO��u�  tK�«b��  Æœ  ‰U??L??�_«  n�dB�  W�uJ�
 WOFL��« ‰UL�√ w� „—U� YO� ¨„—u�uO� t�—U�“
 XKL�  U�UA� WK�K�� ¨…b��L�«  r�ú� W Ò�UF�«
 ‚dAK�  w�dO�_«  WO�—U��«  d�“Ë  …b�U��  ¡UI�
  U�Òb��  w�  Y���«  Èd�Ë  ¨nO�  «d�—U�  v??�œ_«
 W�“√  ¨w�UM�K�«  gO��«  r??�œ  ¨WK�I ÔL�«  WK�dL�«
 UL� ÆW�UD�« —«d���«Ë ÊUM�� v�≈ Í—u��« ÕËeM�«
 fK��  UNL ÒE�  —«u�  W�K�  w�  VO��u�  „—U�
 ¨UNO�  ÀÒb��  „—u�uO�  w�  WO�—U��«   U�öF�«
 ¨’UB��ô«  q�√Ë  sOL�NL�«  s�  W�uL��  ÂU�√
 sO�“UM�«  W????�“_  …b??�b??�??�«  ÊU??M??�??�  W??�—U??I??�  s??�
 WO�UL�«  U�b���« ¨W�d���« œËb��« rO�d� nK�Ë
 WO�UM�K�«   U??�ö??F??�«Ë  ÊU??M??�??�  w??�  W??�œU??B??�??�ô«Ë
 Î UC�√  vI��«Ë  ÆW??O??�«d??�Ë_«  »d??�??�«Ë  WO�dG�«  ≠
 W�—u�  v??�≈  …b��L�«  r??�ú??�  ’U??�??�«  ÀuF�L�«
 w�  ŸU{Ëú�  Î U{d�  ÂÒb??�  Íc??�«  Êu�—bO�  dO�

Æ U�d�IÔL�«Ë —UJ�_« ‰œU�� Èd�Ë ¨W�—u�

 ”U��  ¡«uK�«  ÂUF�«  s�ú�  ÂUF�«  d�bL�«  —«“  ˚
 W�zUM�«  ¨W??�d??�b??L??�«  s??�  b??�Ë  ”√—  vK�  r??O??�«d??�≈
 ÊuO�b�L�  U??N??�—«œ  w�  Íd�d��«  WÒON�  WI�U��«
 ¨— ÒËb???� n??�u??� bOLF�« ∫o??�«d??L??�«  b??�u??�«  Òr???{ËÆ
 sL�d�«  b��  bOIF�«  ¨s??�b??�«  dB�  —U ÒD�  bOIF�«
 v�u� Ã—u� ÂÒbI ÔL�« ¨jOD� wK� bOIF�« ¨w�U�O�
 ‰Ë«b��« ¡UIK�« ‰ö� Èd�Ë ÆWD�_« œU�“ bz«d�«Ë

 Âu�  d??B??�  «b??O??�  UN�bN�  w??�??�«  À«b????�_«  w??�
 rO�«d�≈ ¡«uK�« ‰U�Ë Æ UN�UO�«b�Ë w{UL�« WFL��«
 wM�_«  l{u�«  ‰u??�  ‰«R??�  vK�  Î «œ—  ¡UIK�«  d??�≈
 ¨wM�_«  l{uK�  ÊuM�LD�  s��”  WM�bL�«  w??�
 Íc�«  n�uL�«  vK� —œU�  ÒÂ√  …bO��«  dJA� UM��Ë
 w� `�d��« ÍdJ�FK� UN�—U�“Ë Î U�U�� t�c��«

Æ“vHA��L�«

©rO�«d�« s��®  WMO��« sO� w� ÍËö� Îö�I��� Íd�



3الوطن Fourteenth year /Monday / 26  September 2022
 2022 أيلول   26  / االثنني   / عشرة  الرابعة  السنة 

أحيا الحزب السوري القومي االجتماعي 
احتفاالً  فأقام  “الويمبي”،  عملّية  ذكرى 
العملية  منّفذ  إسم  تحمل  التي  القاعة  في 
مسيراً  ونّظم  علوان  خالد  البطل  الشهيد 
إلى مكان تنفيذها في شارع الحمرا، حيث 
اللوحة  على  الزهر  من  إكليل  وض��ع  ت��ّم 

التذكارّية التي ُتخلّد العملّية وبطلها.
حضر االحتفال وشارك في المسير عدد 
الوطنية  والقوى  األحزاب  ممثلي  من  كبير 
الفلسطينية  المقاومة  وفصائل  اللبنانية 
المجلس  رئيس  جانب  إل��ى  وفاعليات، 
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  ف��ي  األع��ل��ى 
رئيس  ونائب  رفعت  سمير  االجتماعي 
أعضاء  من  وعدد  الحسنية  وائل  الحزب 

قيادة الحزب.
اللبناني  بالنشيدين  االحتفال  اسُتهّل 
دقيقة  ثم  االجتماعي،  القومي  والسوري 
الموت”  “مراكب  ضحايا  ألرواح  صمت 
وش��ه��داء ال��ح��زب وال��م��ق��اوم��ة. وع��ّرف��ت 
االحتفال شيرين القادري التي أشارت إلى 
أّن الشهيد علوان “كشف عن وجه بيروت 
وال��ّن��ض��ال،  ال��م��ق��اوم��ة   وج��ه  الحقيقي، 

العصّي على الّتلوين والتَّطبيع”. 
وألقت كلمة الطلبة القوميين كارال فضة 
وبين  مزغرد  أيلول  “اليوم  فيها  جاء  ومّما 
طّياته نسائم العّز يحفظها وعلى كّل غصن 
البطولة  فعل  ُتجّسد  حكاية  علقت  أيقونة 

والوفاء بوقفات العّز إليك يا خالد”.

كلمة القوى الوطنية
وألقى كلمة القوى الوطنية، أمين الهيئة 
المستقلين  الناصريين  ل�”حركة  القيادّية 
فقال  حمدان  مصطفى  العميد  المرابطون” 
“ألننا جميعاً مقيمون على هذه الجغرافيا 
بيروت  عاصمتها  التي  األرض  هذه  وعلى 
ح��ّراً  لبنان  ع��اش  لبنان...  ع��اش  نقول: 
ليس  وطبعاً  خالد  نهج  على  كريماً  سيداً 
نهج  على  لبنان  عاش  اليوم،  نعيش  كما 
نخدم  الذين  نحن  كّنا  بعمليته  الذي  خالد 
نشعر  األيام  تلك  في  اللبناني  الجيش  في 

واليوم  أبيب”،  “تّل  إل��ى  دخلنا  بأننا 
األي��ام  تلك  ُينسينا  أن  البعض  ُي��ح��اول 

بمحاولتهم القول إنها لم تكن”.
وأضاف “عملية خالد علوان على أرض 
حتى  جميعاً  استنهضتنا  العواصم  سيدة 
هذه  إل��ى  لنصل  المقاومة  في  استمّرينا 
اليوم.  ترونها  التي  المقاومة  من  المرحلة 
عملية  كّل  من  نضال  وتراكم  سلسلة  إنها 
بيروت  من  لبنان  أرض  على  تجري  كانت 
وسناء  سعادة  ونبيل  خالد  الجنوب،  إلى 
ه��ؤالء  ك��ّل  قصير.  وأح��م��د  فحص  وب��ال 
صنعوا هذا الزمن الجميل، زمن المقاومة، 

زمن العّزة والكرامة والسيادة”.
فلسطين  إلى  الطريق  “أّن  على  وش��ّدد 
أنطون  قبله  ومن  خالد  مّر  حيث  من  تكون 
س��ع��اده وج��م��ال ع��ب��د ال��ن��اص��ر، ك��ون��وا 
الزعيم  فيها  قال  التي  العقيدة  هذه  كما 
صراع  وليس  وجود  صراع  )إنه  سعاده 
عمليته  نّفذ  حين  علوان  وخالد  ح��دود( 
بيروت  وأهل  والوطن  األّمة  قرار  ُينّفذ  كان 
السوري  الحزب  وقرار  آنذاك  المقاومة  في 

القومي االجتماعي الذي نفتخر به.«

 كلمة تحالف
الفلسطينّية القوى 

الفلسطينّية  القوى  تحالف  كلمة  وألقى 
الشعبّية  للجبهة  السياسي  المكتب  عضو 
ال��ع��اّم��ة  ال��ق��ي��ادة   � فلسطين  ل��ت��ح��ري��ر 
غ��ازي  كفاح  أب��و  لبنان  ف��ي  ومسؤولها 
الذي توّجه في مستهلّها بالتعزية ألهالي 
شهداء زورق الموت الذين قضوا في البحر 

قبالة جزيرة أرواد بطرطوس.
شهيد  ع��ل��وان،  خ��ال��د  “الشهيد  وق��ال 
فلسطين، شهيد لبنان، إبن حزب فلسطين، 
االجتماعي،  ال��ق��وم��ي  ال��س��وري  ال��ح��زب 
آمن  نهج  وحكاية  بطولة  حكاية  وعمليته 
به وسار عليه قومّيو األّمة، سوريو أنطون 
سعاده”، مؤكداً أّن “عملّية الويمبي شّكلت 
وفلسطين  للبنان  مقاوماً  ثورياً  منعطفاً 
وطرد  بيروت  تحرير  فاتحة  فهي  واألّمة،  

المحتّل الصهيوني من ربوعها، إنها عملّية 
جبهة  عمليات  إليها  ُتضاف  بارزة  نوعّية 
اللبنانية والفلسطينية،  الوطنية  المقاومة 
البطولية  وال��م��اح��م  ال��م��ع��ارك  ف��ك��ان��ت 
الفلسطينية  الثورة  قوى  سطرتها  التي 
والناعمة  وخلدة  الجنوب  في  واللبنانية 

وكّل بقعة وصل إليها االحتال”.
وأضاف “أّما في بيروت فأتاهم الجواب 
الحزب  كنف  في  وترعرع  ترّبى  شاب  من 
السوري القومي االجتماعي، نهل من أفكار 
بأّن  س��ع��اده،  أنطون  مؤسسه  وم��ب��ادئ 
بيروت ولبنان وكّل األرض العربية ُتقاوم 

االحتال”.
من  ُت��ح��ّرر  س��وف  فلسطين  “أّن  وأك��د   
واإليمان  المقاومة  بقوة  االحتال  رجس 
األّم��ة  ش��رف��اء  وإس��ن��اد  وب��دع��م  بالنصر 
المقاومة  م��ح��ور  منهم  ال��م��ق��دم��ة  وف���ي 
حاضنة  السورية  بالجمهورية  المتمّثل 
والجمهورية  وقضيتها،  وشعبها  فلسطين 
وقوى  والسند  الداعم  اإليرانية  اإلسامية 
واليمن  الثائر  لبنان والعراق  المقاومة في 
وكّل  فلسطين  مع  الثابت  الصامد  الجريح 
الكبير  العربي  العالم  في  وشريف  ح��ّر 

والعالم.«
للشهيد  التحّية  بتوجيه  كلمته  وختم 
والشهداء،  المقاومين  ولكّل  وحزبه  خالد 

والمعتقلين. ولألسرى 

كلمة »القومي«
وألقى عضو المجلس األعلى في الحزب 
صالح  قاسم  االجتماعي  القومي  السوري 
بتوجيه  استهلّها  المركزّية،  القيادة  كلمة 
فلسطين  في  شعبنا  “أبناء  إلى  التحية 
والمقاومين األبطال الذين واجهوا ببسالة 
التي  الصهيونّي  االحتال  قوات  واقتدار 
اقتحام مخيم باطة شرق نابلس  حاولت 

وبلدة الطور شرق القدس”.
الحزب،  قيادة  باسم  صالح  توّجه  كما 
الضحايا  أه��ال��ي  إل���ى  ال��ت��ع��ازي  ب��أح��ّر 
إلى  الفتاً  الموت،  مراكب  في  قضوا  الذين 
التي  ال��دول  على  تقع  المسؤولّية  “أّن 
السلطة  وعلى  لبنان  على  حصاراً  تفرض 
مسؤولّياتها  من  استقالت  التي  السياسّية 

تجاه الناس”. 
الويمبي  عملية  ذك��رى  في  “إننا  وق��ال 
عمليات  خ��ال��ه��ا  م��ن  نستحضر  ال��ت��ي 
المقاومة وشهدائها، نستحضر أيضاً الدور 

تنّكبته  ال��ذي  واالستراتيجي  المفصلي 
مواجهات  خ��اض��ت  ال��ت��ي  وه��ي  س��وري��ة 
وقّدمت  الصهيوني  الغازي  ضّد  ملحمّية 
هذه  في  الجسام  والتضحيات  الشهداء 
المواجهة دفاعاً عن وحدة لبنان وما قّدمته 
لبنان  في  المقاومة  لقوى  وإسناد  دعم  من 
التحّية  كّل  فالتحّية  والعراق.  وفلسطين 
وبإسمكم  علوان  خالد  الشهيد  منبر  من 
الرئيس بشار  إلى سورية وقائدها  جميعاً 
سّخرت  فسورية  الباسل.  وجيشها  األسد 
للمقاومة  دعماً  وإمكاناتها  قدراتها  ك��ّل 
إعادة  في  وساهمت  لبنان  لتقسيم  ومنعاً 
سلمه  وتثبيت  ال��دول��ة،  مؤسسات  بناء 
األهلي. فلسورية رئيساً وجيشاً كّل الشكر 

واالمتنان”.
وجميع  علوان  خالد  رفقاء  “أّن  وأك��د 
بالقتال  مستمّرون  والمقاومين  األح��رار 
في  الباسل  السوري  الجيش  جانب  إلى 
األراضي  وتحرير  اإلرهاب  لدحر  المعركة 
ال��س��وري��ة م��ن االح���ت���ال وال��ع��ص��اب��ات 
اإلرهابية”، مديناً “االعتداءات الصهيونّية 
الدولي  والتواطؤ  والصمت  سورية  على 

المريب”. والعربي 
االقتصادي،  للوضع  صالح  وع��رض 
من  المقاومون  حّققه  “ما  أّن  إلى  مشيراً 
نصر وعّز وكرامة لبلدهم وشعبهم ُيواَجه 
ب��ع��ق��وب��ات وح��ص��ار اق��ت��ص��ادّي ت��رع��اه 
وأتباعها،  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات 
سياسية  أزم���ات  ل��ب��ن��ان  يشهد  ول��ذل��ك 
الحلول  على  تستعصي  حاّدة  واقتصادية 
الذي  السياسّي  النظام  طبيعة  بسبب 
على  القائم   1943 عام  منذ  لبنان  يحكم 

والمحاصصة”.  الطائفية 
يبدأ  الحقيقي  اإلص���اح  “أّن  واعتبر 
إلغاء  بنوده  وأّول  السياسي  باإلصاح 
بتشكيل  تبدأ  خطوات  جملة  عبر  الطائفية 
ووضع  الطائفية،  إللغاء  الوطنية  الهيئة 
دائ���رة  ل��ب��ن��ان  يعتمد  ان��ت��خ��اب  ق��ان��ون 
النسبية  ق��اع��دة  على  واح��دة  انتخابية 
واعتماد  الطائفي.  القيد  وخ��ارج  الكاملة 
للمناطق  ع��اب��ر  ج��دي��د  أح����زاب  ق��ان��ون 
مستقّل  وقضاء  الرقابة  هيئات  وتعزيز 
الفاسدين والمرتكبين واالنتقال  لمحاسبة 
اإلنتاج  اقتصاد  إلى  الريعّي  االقتصاد  من 
االجتماعية  ال��رع��اي��ة  دول���ة  واع��ت��م��اد 
المواطن  ليتمّكن  والتربوية  والصحية 

اللبناني من العيش الكريم”.

ص��م��دت  ب���ي���روت  “أّن  ع��ل��ى  وش�����ّدد 
عاصمة  تكون  أن  فاستحّقت  وانتصرت 
والتعبير  الرأي  لحرية  وعاصمة  للمقاومة 
التي  الصحافة  للصحافة،  وع��اص��م��ة 
تمّثل  آث��م  الع��ت��داء  ب��ي��روت  ف��ي  تعّرضت 
منذ  “البناء”  ج��ري��دة  مكاتب  باحتال 
ُيمكن  ال  االع��ت��داء  وه��ذا  ون��ّي��ف.  أس��ب��وع 
التعاطي معه إالّ بمسؤولية عالية، ال سيما 
التي ال نرى سبباً  من قبل األجهزة األمنية 

القضائية”. القرارات  لمماطلتها بتفيذ 
وحصانة  الصحافة  حرية  “أّن  وأك��د 
األولويات،  أولوية  اإلعامية  المؤسسات 
القرارات  بتنفيذ  معنّية  األمنية  والقوى 
مكاتب  ب��إخ��اء  حكمت  التي  القضائية 
المسلّحة  العناصر  م��ن  البناء  ج��ري��دة 
حّد  لوضع  وذلك  ُممكنة،  سرعة  بأقصى 
بالحرية  تمّس  التي  األف��ع��ال  ه��ذه  لمثل 

وبهيبة الدولة في آن”.
بأوضاع  يتعلق  م��ا  ف��ي  “أّما  وت��اب��ع 
الحزب، فإننا نؤكد على توّجه المؤسسات 
لتحقيق  الجاّد  بالعمل  وقراراتها  الحزبية 
ما  وه��ذا  االجتماعيين.  القوميين  وح��دة 
حردان  أسعد  األمين  الحزب  رئيس  أعلنه 
يوم  بمناسة  األونيسكو  قصر  احتفال  في 
القوميين  السوريين  أمام  والوفاء  الفداء 
وحدة  إّن  العام  الرأّي  وأمام  االجتماعيين 
هي  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 

أوالً وثانياً وثالثاً وعاشراً”. 
إلرادة  االح��ت��ك��ام  “أّن  ص��ال��ح  وأك���د   
للوحدة  الطبيعي  المدخل  هو  القوميين 
المجلس  بمؤسسة  ممّثلة  اإلرادة  وه��ذه 
لذلك  السلطة،  انبثاق  به  المنوط  القومّي 
نقول تعالوا إلى هذا الخيار من أجل إنجاز 
في  وفّعاليته  قوته  لتعزيز  الحزب  وحدة 

جميع ساحات المواجهة”.

مسير ووضع إكليل
بعد الكلمات انطلق مسير حاشد من أمام 
البريستول  في  علوان  خالد  الشهيد  قاعة 
كشافة  تقّدمته  الحمرا  شارع  إلى  متجهاً 
إضافًة  الحزبية  األع��ام  وحملة  النهضة 
وهناك  والحزبي،  السياسي  الحشد  الى 
وسط  الزهر  من  إكلياً  المشاركون  وضع 

إطاق الهتافات والشعارات الحزبّية.

»القومي« اأحيا باحتفال وم�شير ذكرى عملية »الويمبي« البطولية وبطلها ال�شهيد خالد علوان

قا�شم �شالح: رفقاء خالد وجميع الأحرار والمقاومين م�شتمّرون بالقتال وتحرير اأر�شنا من الحتالل والإرهاب

 { حمدان: نحن الذين كنا نخدم في الجي�ش اللبناني �شعرنا
مع عملية خالد باأننا دخلنا اإلى »تّل اأبيب«

ر بقوة المقاومة والإيمان  { اأبو كفاح غازي: فل�شطين �شُتحرَّ
بالن�شر وبدعم �شرفاء الأّمة وفي المقدمة محور المقاومة
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 ËbF�«  —U�b�ô  40?�«  Èd�c�«
 ¨ ËdO�  s??�  åw??K??O??z«d??�ù«ò
 f??O??zd??�« »U???O???� Èd??????�–Ë
 ÂU??�√ ¨d??�U??M??�«b??�??� ‰U??L??�
 ÍÒbB��«Ë  œuLB�«  W�u�ò
 WIDM�  w??�  åÊu??D??�«d??L??�«  –
 —uC��  ¨ ËdO�  ≠  n��L�«
 Í—u??�??�« »e??�??�« s??� b???�Ë
 Òr??{ w??�U??L??�??�ù« w??�u??I??�«
 v??K??�_« f??K??�??L??�« ”u??�U??�
 …bL�  ”u�U�Ë  ÍbN�  ÕUL�
 W????�—«œù« W??O??L??M??�??�« ÊËR????�
 U�u�  dOH�  ¨—Ëd??�??�  w??�«—
 dOH�  ¨“Ëd??�  ÊuO�  w�—u�
 —bM�J�√  W�œU��ô«  UO�Ë—
 —UA��L�U�  Îö�L�  ·u??�«œË—
 dOH��«  ¨g�HOKO�U�  t�—b�√
 ¨—u??�œ  ·d???�√  wMOD�KH�«
 Íd??z«e??�??�« d??O??H??�??�« q??�??L??�
 ¨d{UM�« b�� …—UL� —UA��L�«
 W�Ëb�« s�_ ÂUF�« d�bL�« q�L�
 œu??�ËË —U??B??� b??L??�√ b??z«d??�«

ÆWOMOD�K�Ë WO�UM�� WO�e�
 b�F�  v�Ë_«  WLKJ�«  X�U�Ë
 ¨d�UM�«  b��  ‰UL�  rOJ��«
 œÒb�� ÂuO�« «c� w�ò UNO� ‰U�
 o�d� vK� UM�√ bO�Q��«Ë bNF�«
 Î «b�R�  ¨åÊËd??zU??�  W�ËdF�«
 …b�«Ë Î «b� ÎULz«œ vI�M� UM�√ò
 ËbF�«Ë  dLF��L�«  «c??�  Òb??{
 tK�« ¡U� Ê≈Ë —œUG�«Ë r�UG�«

Æå‰U�� ô ÂœU� dBM�«
 ÒÊ√  t�LK�  w�  —u�œ  d���«Ë
  b�ÔË  WOMOD�KH�«  …—u��«”
 Ê√  Î «b�R�  ¨“dB�M�Ë  vI���
 vI�O�  wMOD�KH�«  VFA�«”
 q�  s??�  r??�d??�«  vK�  Î «b?? ]�u??�
 UN�  ÷dF��  w��«   «d�RL�«
 —«dL��ô«“?�  Î «b??�«Ë  ¨“W�_«
 ¡ö� v�� d�d���« o�d� w�

Æ“sOD�K� ÷—√ s� q��L�«
 W??�??O??N??�« s???O???�√ d???�???�???�«Ë
 “ÊuD�«dL�«”  w�  W�œUOI�«

 ¨t�LK�  w�   Ê«bL�  vHDB�
 ÊU�  d�UM�«  b��  s�“”  Ê√
 tI��Ë —ULF��ô« ‰«Ë“ s�“
 b��  s??�“  ¨tOK�  —U??B??�??�ô«Ë
 bO�u�  s???�“  ÊU???�  d??�U??M??�«
 WK�UA�«  WN�«uL�«Ë  ¨W??? Ò�_«
  U???�ôu???�« b???{ W??K??�U??J??�«Ë
 UN�MLON�  WO�dO�_«  …b��L�«
 b��  s??�“  Ær??�U??F??�«  «c??�  vK�
 gOF�   ”UM�«  X�U�  d�UM�«
 w� WOK�I��L�« l�—UAL�« vK�
 l�—UAL�«Ë W�«—e�«Ë W�UMB�«
 W??�œU??B??�??�ô«Ë  WO�UL��ô«
 ÷dH�Ë ÊuB�Ë wL�� w��«
 R�UJ�Ë  WO�UL��ô«  W�«bF�«
 ÊU??�“ r??J??�U??�“ U??�√ ¨’d??H??�«
 XÒ��  Íc�«  w�dF�«  lOIB�«
  «u�B�«  s�“  ¨UN�Ò��Ë  W Ò�_«
 s�  XKF�  w��«  WLK�Q�L�«
 ¡«b�√  ¡«dIH�«  W Ò�_«  Ác�  ¡UM�√
 Î̈U??C??F??�  rNCF�  Êu??K??�??I??�
 œU??�??�ù«Ë œU??�??H??�« q??F??�Ë

Æ“Î «dOB�Ë Î«—U��
 “ÊuD�«dL�«”  Ê√  b???�√Ë
 s��Ë”  ÊUM��  œuM�  «u�U�
 Êu��UJL�«Ë  Êu??K??{U??M??L??�«
 sOD�K�  d??�d??�??�  q???�√  s??�
 v�≈  UNKOK�  s�  sOD�K�  q�
 U�dN�  v�≈  U�d��  s�Ë  UN�I�

Æ“UN�L�U� n�dA�« ”bI�«Ë
 WO�U�LK�  WLK�  X??�U??�Ë
 u�” UNO� X�U� qOK��« ÈdAÔ�
 Î «d{U�  ÊU�  d�UM�«  b��  Ê√
 w�  lL��«  u�  «uKÒO��  ¨UMF�
 l�  d�UM�«  b��  b??�«Ë  X??�Ë
 UN�—UA�  w??�  W??? Ò�_«  ¡U??L??�“
 WO�FA�« W�ËUIL�«Ë UN�—UG�Ë
 «uKÒO��  ¨ÊUM��Ë  sOD�K�  w�
 tOK�  ÊuJM�  UM�  Íc??�«  U??�
 WÒL�  ‰«e???�  ô  ÊU??�  q??�  ¨Êü«
 w� q??O??z«d??�≈ t??L??�≈ a??�??�
 qOz«d�≈ UMK�√ UM�”  ¨sOD�K�

Æ“WLIK�
 —Òd??�??L??�« d??O??�_« v??I??�√Ë
 UNO�  b�√  ¨WLK�  W{«u�  tO��
 w�  d{U�   ËdO�  r�≈”  Ê√
 rKF�«  r??�≈  w??�Ë  U??M??�«b??�Ë
 ¨W�d��« w� √b��L�«Ë W�ËUILK�
  U??�d??D??�«Ë ”U??M??�« W??�d??�
 X�U�  b�Ë  UM�  X���√  w��«
 ÊËœ s??� U??�U??�b??F??�??�« ¨U??M??�
 XOI� ¨W�d�� ·d�Q� fO�b�
  ËdO�  ¡«u??�  UL�  UM�—«u�
 sOK�UIL�«   UJ�C�  WHOE�
 «Ë—U???� b???�Ë s??O??O??z«b??H??�«Ë

Æ“sO�ËUI�

 bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« q�I��«
 wL�UF�«  œU��ô«ò fOz— tK�«  dB� s��
 œuÒL�  d�U�  aOA�«  åW�ËUIL�«  ¡ULKF�
 »e�� w�UO��« fK�L�« uC� —uC��
 w�U�L�«Ë  —UL�  bO�L�«  b��  aOA�«  tK�«
 bO��«  ÷dF��«Ë  ÆœuÒL�  s�b�«  wO��
  «Òb���L�«Ë  ŸU{Ë_«  œuÒL�Ë tK�«  dB�
 w�  WÒO�ö�ù«Ë  WOM�u�«  sO��U��«  vK�

ÆWIDML�«Ë ÊUM��
 WK��  f??O??z—  b??�√  ¨d???�¬  bOF�  vK�
  ‰ö� ¨b�— bL�� VzUM�«  W�ËUILK� ¡U�u�«
 WÒO�uM��«  XO�b�  …bK�  w�  ÒwMO�Q�  ÌqH�
 ¨dÒ����  Ï u�U�  u�  w�dO�_«  U� ÒËb�  ÒÊ√ò
 ¨÷—_«  w??�  …b??�b??�  ·«d??�Q??�  rÒJ���Ë
 ÷Òd�Ô�Ë  »Ëd��«  qF�H�Ë  s�H�«  dAM�
 ‰Ëb�« l�b�Ë ÎUCF� UNCF� b{ »uFA�«
 W�FK�«  d�b�  u�Ë   U�«d�Ë   U�«e�  v�≈
 —U�√Ë  ÆåÊUJ�  q�  w�  ¡«œu??�  ·d�  s�
 UN�ö�Ë W�ËUIL�« ”√— ÊËb�d�ò t�√ v�≈
 WOI��«  w�  W�ËUIL�«  Ác�  ÒÊ_  ¨UN�N�Ë
 ÈÒbB��  w��«  WIDML�«  Ác�  w�  WO�U��«

ÆåwKOz«d�ô« ËbFK�
 tJ�L� sO�  u�UD�« «c� Ê√” d���«Ë
 “UG�«  dL����  Ê√  s�  tFML�Ë  Áb�  vK�
 vGD�  ¨‚uI�  s�  Áb�d�  U�  ‰UM�  v��
 fOz— u??� s??� —d??I?? Ô�  Ê√  b??�d??�Ë b??�d??�Ë
 q�√ s� Ì‰Ëb� ¡«dH� ÷Òd Ô��Ë UM��—uNL�
 fOz—  w�Q�  ô  vÒ��  ÎUC�d��  „d���  Ê√

Æ“W�ËUIL�« Òo� ·dF� W�—uNL�K�
 ¨tK�«  qC�  s��  VzUM�«  b�√  ¨Á—Ëb??�
 WL�OL��«  …bK� w� wMO�Q� ‰UH��« ‰ö�
 W�uJ�  v�≈  ÃU���  bK��«”  Ê√  ¨WÒO�uM��«
 „UM�”  Ê√  ÎUMKF�  ¨“ UO�öB�«  WKL�J�

 XOI�Ë  ¨ e??�??�Ô√   «u??D??�??�«  s??�  dO�J�«
 fOz— r�UH�� sJLÔ� w��« qO�UH��« iF�
 Òr��  Ê√  nÒKJL�«  fOzd�«   l�  W�—uNL��«
 dO�_« ◊uA�« lD� v�≈ UL�u�b�Ë ¨UNK�
 UM�b� ÊuJ�� ¨WDO���«  UOze��« “ËU��Ë
 Ê√  lOD���  ¨ UO�öB�«  WK�U�  W�uJ�
 WO{—_«  d Ò�u�Ë  ¨WK�IL�«  WK�dL�«  d�b�
 Æ“w�Uzd�«  ‚UI���ô«  “U��ù  W�“ö�«
 ÎUM�R� ÎUÒOM�Ë ÎU�Oz— b�d� UM�√” vK� œÒb�Ë

 Æ“UNM� l�«bÔ�Ë WÒOM�u�« …œUÒO��U�
 w�   tK�«  »e??�  dÒ��  ¨d??�¬  ‰U��  w??�Ë
 b�bA�«  r??�_«Ë  Êe��«  oOL�  s�”  ÊUO�
 s�  dO��  œb�  ‚dG�  …dO�J�«  WF�UH�U�
 sOOMOD�KH�«Ë  sOO�UM�K�«  sOM�«uL�«
 q�UI�  “ uL�«”  V�d�  w�  sO�—u��«Ë
 …—œU�L�«  vK�”  vM�√Ë  Æ“”u�d�  ¡UMO�
 UN��c�  w��«  …eÒOLL�«  œuN��«Ë  W�—uH�«
 W ÒB��L�«  …eN�_«Ë  W�—u��«   UDK��«

 ‰UA��«Ë  Y���«Ë  –U??I??�ù«   UOKL�  w�
 rN���UF�Ë  v�d��«  …b�U��Ë  Y� Ô��«
 dJ�  UL�  ¨“W�—u��«   UOHA��L�«  w�
 WO�UM�K�«  W??O??M??�_«Ë  WO�B�«  …e??N??�_«
 W�U�ù«  ‰UL�√  w�  l�d��«  rN�d��  vK�

ÆWO�D�«Ë WO�U��ù« …b�U�L�«Ë
 ÂUOI�«  v�≈”  WO�UM�K�«  W??�Ëb??�«  U??�œË
 «uC�  s�c�«  sOM�«uL�«  ÁU��  UN�U��«u�
 …dO�J�«  …U�QL�«  Ác??�  w??�  «Ë—Òd??C??�  Ë√
 ·Ëd??E??�« w???� r??N??�ö??zU??� ÊU??C??�??�«Ë
 Æ“U�bK�  UN�  ÒdL�  w��«  W�FB�«  WOAOFL�«
 WI�ö�  v�≈”   WOMFL�«   UN��«  U�œ  UL�
 b�bA�Ë  r??N??�œ—Ë   uL�«  »—«u??�  —U?? Ò�?? Ô�
 q�  –U��«Ë  r�Òb{  WOzUCI�«   U�uIF�«
 wzUN�  Òb??�  l{u�  WKOHJ�«   «¡«d????�ù«
 Âb??�Ë  …d??O??D??�??�«  V??�d??N??�??�«   UOKLF�

Æ“U�—«dJ�

 ÂU�√  d�UM�«b��  ‰UL�  fOzd�«  »UOG�  52  Èd�c�«  W��UML�
 ÁdC� ¨ ËdO� ≠ uJ�O�Ë_« dB� w� ÎU�U�dN� f�√ ¨œU��ô« »e�
 WOM���«  qz«Ë  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  fOz—  VzU�
 bOL�Ë œ«bIL�«  »UN�≈  »U�A�«Ë WO�d��«  bOL� Òr{ b�Ë ”√— vK�
 ¨`�U� r�U� vK�_« fK�L�« uC�Ë d�«œ ÍœU� W�UF�«  U�öF�«
 WÒO�UM�K�«  WÒOM�u�«  ÈuI�«Ë  »«e�_«  s�  ÊuK�L�Ë  »«u�Ë  ¡«—“ËË

ÆWÒOMOD�KH�« qzUBH�«Ë
 bL�� w{UI�« ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� W�UI��« d�“Ë vI�√Ë
 t�Ë  w�  bL�ò  d�UM�«  b��  Ê√  ¨UNO�  b�√  WLK�  ¨vC�dL�«  ÂU�Ë
 ¨UOI�d�≈ t� XÒM� U�bF� wL�UF�« d�d���« e�— —U� v�� ¨Ê«ËbF�«
 l�U�L�«  w� Ô—bN� t�u� Õd� U�Ë ¨UN�U�¬  tOK� sOD�K� XIK�Ë
 WL�eF�«  rNO�  ÒY��Ë  W Ò�_«  Ác�  ¡UM�√  rz«e�  VNKÔ�  u�Ë  ŸUL�_«Ë

ÆåqOz«d�≈ dD�� w�u�«Ë …ÒeF�«Ë
 U�dB��«Ë U�UMK�U� UM�√ tÔM�LDM� ¨ÊUM�� w� UM� s�� U Ò�√ò  ‰U�Ë
 ÔW�uK�L�« ‚uI��« UMO�≈ ÓœuF� v�� dBM�« bN� vK� vI�M�Ë UNOK�

åÆUNÒÔK�
 w� œ«d� s�� VzUM�« œU��ô« »e� ÂU� sO�√ »d�√ ¨t�N� s�
 »U�AK� r�d� Íc�« t�NM� d{U��« vI��ò d�UM�« b�� Ê√  t�LK�
 W��UD�« ÊU�Ëú� ÂUN�≈ —bB�Ë ¨UN�b�ËË W�_« q�√Ë ¨qC�_« bG�«

ÆåWOLM��« v�≈
  U��RL�« ¡UM� UNM� rÒKF�M� d�UM�« b�� …dO�� d�c���ò ‰U�Ë
 w��«  Òo��«  WLK�Ë  ËbF�«  „ö�√  WN�«u�  w�  Ã–uLM�«  ŸËdAL�«Ë
 …b�u�«Ë WOLM��«Ë W�d��« u�� UN�U�� s� W Ò�_« dO�UL� X�d�√

ÆåWO�Ëb�«  U�«dB�« s� œUO��«Ë
 ŸËdA�  i�dO�  t�√  ÎUH�U�  ¨w�UM�K�«  ÊQA�«  v�≈  ‚ÒdD�Ë
 d� r� t�_ ¨sOM�ù« ÂuO�« w�UOM�« fK�L�« ÂU�√ Õd�IL�« W�“«uL�«
 tOK� u� U� v�≈ bK��« XK�Ë√ w��«  U�UO�K� ÍÒb� dOOG� Í√ tO�

ÆÎU�U� 30 cM�
 W�—uNL�K�  b�b�  fOz—  »U���«Ë  W�uJ�  qOJA��  V�U�Ë  
 t�«Ëd� W�UL�Ë ¨tO{«—√ …œUF��« w� tÒI�Ë ÊUM�� …œUO�� s�R�”
 WO�öI��« ”ÒdJÔ�Ë wzUM��« oOI���« qLJ���Ë ¨W�ËUIL�« UN�Ë√Ë
 ‚UH�ô q�U� oO�D�”  v�≈  ÎUO�«œ ¨“œU�H�«Ë —bN�«  n�uÔ�Ë ¡UCI�«
 —U�≈ w� …b�«u�« W�Ëb�« ¡UM�Ë WO�UO��« WOHzUD�« ¡UG�≈Ë nzUD�«
 w�U���« Êu�U� Òs�Ë ¨ŒuOAK� fK�� ¡UA�≈Ë ¨W�—«œù« W�e�d�ö�«

Æ“WÒO��M�« …b�U� vK� Èd�J�« dz«Ëb�« bL�F� ‰œU�
 s�  vÒK���  W??�Ëœ  w??�  bLB�  Ê√  s�«uLK�  sJLÔ�  ô”  ‰U??�Ë  
 ‚uI�  »U��  vK�  ·—UBL�«  `�UB�  v�d�Ë  UN�UO�ËR��
 Âb�Ë W�«b�ö�« Òq� w� W�Ëœ wM�� Ê√ sJLÔ� ô «c� ¨WÒI�L�« sO�œuL�«

Æ“t�uI� s�«uLK� bOF��� WN� œu�Ë
 –U��ô« ÊËœ s� W�—u� l�  U�öF�« qC�√ W�U�≈” vK� œÒb�Ë 
 W��UDL�«” Î «œÒb�� ¨“U�—«dI��«Ë UNM�√ b�bN�� Î «ÒdI� Ë√ Î «ÒdL� ÊUM�� s�
 Î «b�b��Ë  WO�dF�«Ë  WO�OK��«  ‰Ëb�«  l�   U�öF�«  qC�√  W�U�S�
 ¨WOM�u�« U�«u� sO� —«u�K�Ë UN�«eM��« n�Ë v�≈ …u�b�«Ë ¨W�—u�
 Íc�«”  UNAO�Ë  dB�  UÒO�Ë  Æ“WO�dF�«  WF�U��«  v�≈  UN�œu�Ë
 sLO�«Ë ‚«dF�«Ë UO�O�Ë Ê«œu��« Î «—Òc�� ¨“ZNMLL�« »U�—ù« t�«u�

Æ¡U�b�« pH�Ë ‰U���ô« Òa� w� Ÿu�u�« s�

 Oƒ qªM ™e ´É°VhC’G ¢VôY ˆGô°üf

IOÉ q«°ùdG øY ™aGó oj kÉ q«æWh kÉ°ù«FQ ójôf  :ˆG ÜõM

ô°UÉædG óÑY ÜÉ«Z iôcòH z»eƒ≤dG{ ácQÉ°ûªH OÉëJ’G Üõëd ¿ÉLô¡e

É¡«∏Y ô°üàfGh zπ«FGô°SEG{ πJÉb ¿ÉæÑd  :≈°†JôªdG

ájQƒ°S ™e äÉbÓ©dG π°†aCG áeÉbE’ :OGôe

œuL� `OA�« Îö�I��� tK�«dB� bO��«

œU��ô« »e� ‰UH��« w� b�U��« —uC��«
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تركيا... بين المواجهة والمراجعة!

{ فاديا مطر

البقع  الكثير من  التصاعد في  الدولي عن  الصراع  لم تتوقف خطى 
العالمية والتي تبتغي منها الواليات المتحدة األميركية تنظيم الجغرافيا 
السياسية الدولية لمصلحتها تارة بحجة األمن القومي وتارة بحجة 
مكافحة اإلرهاب وتارة آخرى بحجة دعم الديموقراطية لبعض حلفائها، 
لكن الفارق في األمر أن يكون الهدف هو أحد حلفائها في اإلقليم، فهذا 
قرار كبير على صعيد الصراع الغربي مع المعسكر الشرقي، خصوصاً 
أّن خصمها هذه المرة هو أحد أعضاء الناتو منذ ما يقارب 70 عاماً من 
الشراكة األطلسية، فقد باتت تركيا التي ترابطت أجندتها اإلقليمية ألكثر 
من عقدين من الزمن مع األجندة األميركية في كّل من العراق وسورية 
ولبنان وغيرهم، قيد ُنذر لصراع عسكري تركي مع اليونان بدأ يأخذ 
طابعاً حاداً منذ فترة، ويبدو أّن الشوكة األميركية في المنطقة أصبحت 
والصين  روسيا  نحو  العسكري  التقدم  فشل  بعد  تركيا  ضّد  موجهة 
األميركية  المتحدة  الواليات  مخططات  في  كبيرة  انكسارات  وحصول 
الجيو سياسية على أكثر من مدى، حيث ينصّب الهاجس األميركي على 
ما تسّميه قياداته كبح التوسع الروسي والتمادي الصيني، لكن التوجه 
تحمية  ظاهره  ما  هو  اليونان  عبر  لواشنطن  مناهض«  »تحالف  نحو 
التصادم مع الغرب ألّن تركيا لم تدخل في منظومة العقوبات الغربية 
وباطن  األكمة،  وراء  من  لروسيا  استهداف  هو  وبالتالي  روسيا،  على 
األمر هو إشغال ساحة موازية لكّل من روسيا وتركيا كبقعة مضافة الى 
ساحات التصادم في المنطقة، وبالتالي ضرب كّل من تركيا وجوارها 
التي خرجت منه في سياق تحالفاتها مع واشنطن كأحد أجنحة الناتو 

وفتح بقعة مشتعلة تستهدف روسيا في بحر إيجة االستراتيجي...
فالتصعيد األخير في أوكرانيا لم يؤت أُكله كما رغبت واشنطن، ومثله 
أيضاً في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، وليس شرق المتوسط 
ببعيد عن تلك األمثلة، لذلك اقتضى من الواليات المتحدة بعد تداوالت 
في الكونغرس األميركي أّن الشيء الذي يجب أن تبحث عنه واشنطن 
هو بذل بعض الجهود لدفع األوكرانيين الى محادثات سياسية يسبقها 
وقف إلطالق النار مع الروس بحسب ما ذكرته مجلة »فورين بوليسي« 
األميركية، وهو اتجاه تدرسه جدياً كّل من واشنطن واالتحاد األوروبي 
بعد فشل الحّل العسكري والعقوبات ونفاذ الوقت نحو وقت عصيب 
بدأ ُيرخي ظالله على كّل مفاصل الدول األوروبية التي ناصبت العداء 
لموسكو وعلى الواقع االقتصادي والسياسي في الداخل األميركي الذي 

يقف على أعتاب استحقاقات كبرى تستعر تحت رماد االنفجار.
تصعيداً  حالياً  تشهد  التي  لتركيا  موازية  ساحة  إشعال  فإّن  لذلك 
وضّمها  أذربيجان  في  القوقازي  وحليفها  أرمينيا  بين  ما  شرقها  في 
لساحة سورية الحديثة التي تشهد تقارباً تركياً نحوها بعد تصريح 
الرئيس التركي بأنه كان راغباً في لقاء الرئيس بشار األسد لو حضر 
قمة منظمة شنغهاي في أوزبكستان، فهي ساحة تكثف فيها الواليات 
استراتيجية  روسية  ساحة  باعتبارها  روسيا  على  الضغط  المتحدة 
قبل  من  عسكرية  ومواقع  مطارات  وعدة  تحتية  بنى  استهداف  عبر 
العدو الصهيوني على األراضي السورية، وعبر عرقلة الجهود الروسية 
في الميدان الذي تسيطر عليه ميليشيات قسد اإلرهابية، وعبر إعادة 
بينما  السورية،  الدولة  سيطرة  خارج  تقع  التي  البقع  بعض  إشعال 
يأخذ التصعيد في بحر إيجة بين تركيا واليونان مسيره نحو عرض 
الجزر  سالح  ون��زع  القاري  الجرف  ح��دود  وترسيم  اإلقليمية  المياه 
اليونانية وطول المجال الجوي، وهي قضايا مترابطة في قلب النزاع 
التركي اليوناني، والتي ال تعترف أثينا فيه سوى بالنزاع حول الجرف 

القاري.
الزمان  في  بحساسيتها  دقيقة  مرحلة  في  يأتي  النزاع  هذا  أّن  إال 
جزر  وهي  أوك��وس،  ريزو  كاستيلو  جزر  على  التنازع  لجهة  والمكان 
بشرط   1947 العام  في  باريس  معاهدة  بموجب  لليونان  ُمنحت 
العسكري  بالخيار  تلّوح  التي  تركيا  لكن  السالح،  منزوعة  تكون  أن 
المتحدة  للواليات  الفرصة  بذلك  تعطي  اليونانية  الجزر  الستعادة 
في إشعال حرب في غرب تركيا، كان الغرب قد أوقد نارها منذ العام 
 »400 الروسية »أس  الدفاع الجوي  أنقرة لمنظومة  2020 بعد شراء 
الغرب استفزاز  اعتبره  ما  الخدمة بعد في تركيا، وهو  لم تدخل  التي 
كبير برغم أّن اليونان تمتلك ذات المنظومة الروسية وهي قيد الخدمة 
ولم يتّم اتخاذ أّي تدابير غربية ضدها بحجة أنها تسلّمتها قبل قرارات 
يقين  على  باتت  التي  واشنطن  فإّن  لذا   ،2017 عام  المعلنة  »كاتسا« 
بعدم القدرة على فّك اإلرتباط التركي � الروسي في ملفات استراتيجية 
اليونان  مع  الدراماتيكي  التقارب  من  هدفت  الغربية،  المصالح  تمّس 
ضرب التحالفات التركية � الروسية والعالقة مع الصين وإيران، فكيف 

التقارب مع سورية؟
مع  بدأتها  التي  التركية  المراجعة  مواجهة  في  واشنطن  تقف  هنا 
الدفاع  اتفاق  لتحديث  األميركية  المتحدة  الواليات  وع��ودة  سورية، 
أميركية  قوات  نشر  بهدف   1990 عام  الموقع  اليونان  مع  المشترك 
في قواعد عسكرية يونانية، الهدف منه رسالة موجهة بأحرف نافرة 
كانت  فقد  مخفية،  بحروف  باألخص  روسيا  ونحو  بالمجمل  لتركيا 
القوات البحرية اليونانية قد أطلقت النار باتجاه سفينة تجارية تركية 
في 15 أيلول الحالي في حركة استفزازية فّسرها محللون عسكريون 
بأنها أّول الغيث األميركي من األوامر التصعيدية التي تنفذها اليونان، 
حيث أّن القواعد العسكرية األميركية التي تجاوز عددها 10 قواعد على 
مع  باالتفاقات  الخلل  بعد  تركيا  لكبح  تهدف  هي  اليونانية  األراضي 
واشنطن باتجاه الصين وروسيا ومؤخراً تجاه سورية، وهي تعلم أّن 
تركيا واليونان أمام انتخابات صعبة في العام المقبل ترى واشنطن أّن 
أنقرة ستلعب بكامل أوراقها االستراتيجية للفوز بها، ومنها ورقة قاعدة 
عن  التنقيب  وورقة  التركي  الشرق  في  األميركية  العسكرية  إنجرليك 
الطاقة في شرق المتوسط والعالقة مع كّل من موسكو ودمشق وإعادة 
لكسب  واإلقليمية  الدولية  اإلصطفافات  وتغيير  التفاهمات  صياغة 

االنتخابات...
في  التركي  النظام  واشنطن  فيها  تضع  الجديدة  التفاهمات  هذه 
خيارات صعبة ربما يكون القرار األميركي فيها هو األسبق لسحب الوقت 
من اليد التركية نحو المراجعة، وتنشيط الحّل العسكري في بحر إيجة 
عسكرية،  حرب  نحو  استراتيجيين  محللين  بحسب  المواجهة  لدفع 
فهو سباق ال يمنح تركيا الوقت اليسير إلنجاز تفاهماتها حتى مع من 
تختلف معهم تركيا في إعادة صياغة الورقة اإلقليمية، وهو ما عّبرت 
خصتها  التي  األرهابية  قسد  ميليشيات  مع  األميركية  المناورات  عنه 
الحدود  من  بالقرب  األميركي  قيصر  قانون  من  باستثناءات  واشنطن 
عصفورين  ضرب  يكون  وربما  السوري،  الشرقي  الشمال  في  التركية 
بحجر واحد يكمن في إشعال فتيل النار في كّل من غرب وشرق وجنوب 

تركيا معاً في سباق المواجهة مع المراجعة...

{ د. عصام نعمان*

أحزاب  وزعماء  دينية  ومرجعيات  ونواب  ووزراء  حكومات  رؤساء 
من  ورج��ال  ونساء  اجتماعي  تواصل  ووسائل  وصحافيون  سياسّية 
خالل  جميعاً  اشتركوا  واالنتماءات،  والمناطق  واألوساط  الهيئات  شتى 
التزام  بضرورة  منادين  أوركسترالية  حملة  شبه  في  الماضي  األسبوع 

أحكام اتفاق الطائف المعلن سنة 1989.
ما الداعي لهذه الحملة اآلن؟

العربية  والمملكة  وفرنسا  المتحدة  الواليات  خارجية  وزراء  ألّن  هل 
السعودية أصدروا في نيويورك بياناً بعدة نقاط من بينها “ضرورة قيام 
الوحدة  على  المؤتمن  الطائف  باتفاق  بااللتزام   )...( اللبنانية  الحكومة 

الوطنية والسلم األهلي في لبنان”؟
هل بين أركان الحكومة اللبنانّية َمن ُيعارض اتفاق الطائف او يدعو 

الى تجاوز بنوده؟
أم هل أّن وزراء الخارجية الثالثة أوعزوا الى حلفائهم ومريدي تدخل 
الوقت  هذا  في  المسألة  هذه  بإثارة  الداخلية  لبنان  شؤون  في  دولهم 

العصيب، ولماذا؟
تذكير  أوّد  المريبة  واإلعالمية  السياسية  الحملة  هذه  وط��أة  تحت 
والموجبات  اإلص��الح��ات  معظم  ب��أّن  وموالين،  معارضين  الجميع، 
الدستور.  من  يتجزأ  ال  جزءاً  أصبحت  قد  الطائف  اتفاق  عليها  نّص  التي 
قانون  مشروع  وضعت  كانت  الحص  سليم  الرئيس  حكومة  أّن  ذلك 
دستورّي قضى بإدخالها في متن الدستور فأقّره مجلس النواب بتاريخ 

.21/9/1990
 31 بتعديل  مهمة  وأخرى  للدستور  مقّدمٍة  تشريُع  اإلصالحات  أبرز 

مادة في الدستور، أهمها المواد الثالث اآلتية:
� المادة 22، مفادها انتخاب مجلس نواب على أساس وطني الطائفي، 

ومجلس شيوخ تنحصر صالحياته في القضايا المصيرية.
� المادة 24، مفادها توزيع المقاعد النيابّية بالتساوي بين المسيحيين 

والمسلمين.
� المادة 95، مفادها إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية.

أحكام  من  الكثير  يبقى  لبنان  غير  المعاصر  العالم  في  دولة  ثمة  هل 
دستورها من دون تنفيذ أكثر من 32 عاماً؟

أهّمها  لعّل  لبنان،  في  الدستور  أحكام  تنفيذ  لعدم  عّدة  أسباب  ثمة 
خمسة:

� اعتماد نظام المحاصصة الطوائفي في الحكم بكّل تعقيداته وفساده 
منذ تأسيس “دولة لبنان الكبير” بقرار من سلطات االستعمار الفرنسي 

سنة 1920 حتى الوقت الحاضر.
وفسادهم  السلطة  على  المتعاقبة  الحاكمة  المنظومات  أهل  سيطرة   �
الوطنية  المصالح  حساب  على  الذاتية  مصالحهم  بتقديم  وقيامهم 

العامة.
� المواقف المتزّمتة لبعض المرجعيات الدينية.

بعض  مع  المتحالفين  والمحتكرين  األعمال  رجال  كبار  مصالح  دور   �
أهل السلطة في نهب مرافق االقتصاد الوطني.

� تدخالت كبرى دول أوروبا وأميركا وبعض الدول اإلقليمية ممن لها 

مصالح ونفوذ في لبنان.
بها  انتهى  التي  والتحّديات  والصعوبات  المعّوقات  هذه  ضوء  في   
اقتصادياً واجتماعياً مريراً  ومعها لبنان الى دولة فاشلة تعاني انهياراً 

وتقف على شفير فوضى شاملة، ينهض سؤال خالد: ما العمل؟
الوثيقة  ألن��ه  الدستور  أحكام  تنفيذ  ه��و:  البديهّي  ال��ج��واب  لعّل   
في  وطني  توافق  بأوسع  تحظى  التي  الوحيدة  واالجتماعّية  السياسّية 

البالد، خصوصاً بعد تضمين الدستور معظم إصالحات اتفاق الطائف.
كيف؟

وقيادات  ولهيئات  لقوى  شتى  ومشروعات  ومبادرات  مقاربات  ثّمة 
متعّددة، ال سبيل الى تعدادها وتفصيلها في هذه العجالة. لكّني أسمح 
تختمر  إنقاذية  لمبادرة  المشتركة  العريضة  الخطوط  بتلخيص  لنفسي 
لدى قوى وطنية تقدمية مستقلة وتنطوي على إصالحات بعضها قديم 

وبعضها اآلخر جديد وراديكالي:
أولها: بناء تحالف وطني عريض للتغيير واإلصالح ببرنامج يتضّمن 
األولويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية األكثر إلحاحاً في المرحلة 

الراهنة وأهّمها الغذاء والدواء واالستشفاء والكهرباء والنقل.
المقاومة في  الله بضرورة أن تقترن لديه أولوية  إقناع حزب  ثانيها: 
أهمية  عنها  تقّل  ال  أخرى  بأولوية  العدواني  الصهيوني  الكيان  مواجهة 
القوى  سائر  مع  بالتعاون  الَنَفس  الطويل  الجّدي  النضال  هي  وإلحاحاً 
الوطنية الحّية لتجاوز نظام المحاصصة الطوائفي ومنظومته الحاكمة 
سلمياً وديمقراطياً من دون إهمال العمل لمواجهة استحقاقات سياسية 
وانتخاب  الصالحيات،  كاملة  جديدة  حكومة  كتأليف  ماثلة  ودستورية 

رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية.
ثالثها: تعاون شتى القوى الوطنية النهضوية إلقرار قانون ديمقراطي 
لالنتخاب يؤّمن صحة التمثيل الشعبي وعدالته بتنفيذ أحكام الدستور 

وال سيما المواد 22 و 27 و 95.
رابعها: في حال تعّثر إقرار قانون االنتخاب المشار اليه، يبادر التحالف 
الوطني العريض للتغيير واإلصالح مع سائر القوى الوطنية النهضوية 
مئة  من  تأسيسي  مجلس  انتخاب  قوامها  جذرية  مقاربة  اعتماد  الى 
عضو بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين من ِقَبل اللبنانيين مباشرًة 
وباستقالل عن الحكومة وأجهزتها وتحت رقابة منظمات األمم المتحدة 
وحقوق اإلنسان ليتولى تفعيل أحكام الدستور بما يؤّدي، عاجالً او آجالً، 

الى تجاوز نظام المحاصصة الطوائفي وبناء دولة المواطنة المدنية.
آنفاً،  المنّوه بها  المقاربة الجذرية  خامسها: ُيصار، بعد إنجاز تدابير 
الذكر  سالف  االنتخاب  قانون  أحكام  وفق  عامة  انتخابات  إج��راء  الى 
حقيقيين  ممثلين  انتخاب  البالد  تاريخ  في  مرة  ألول  للبنانيين  يتيح  ما 
والتدخالت  السياسي  والمال  والتزوير والرشوة  الطائفية  من  لهم بعيداً 
الخارجية. بذلك ينتقل لبنان من حال الحروب األهلية الى حال السالم 

واألمن والديمقراطية والتقّدم.
الوطنية  القوى  لكن  الصعوبة،  بالغة  تاريخّية  مهمة  أنها  صحيح 
النهضوية تبقى ملتزمة، بل ُملزمة، بضرورة اإلقدام بال إبطاء الى إطالق 
مسيرة بناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية حتى لو تتطلّب تحقيقها 

جيالً أو جيلين.
*وزير ونائب سابق

{ عبد معروف

الهجرة  موجات  مسبوق،  غير  وبشكل  الماضية  األشهر  خالل  اتسعت 
تخلو  وال  األوروبية.  الشواطئ  إلى  اللبنانية  السواحل  من  الشرعية  غير 
التي  القوارب  عن  أكثر  أو  خبر  من  يومي  بشكل  اللبنانية  اإلع��الم  وسائل 
أخرى  ق��وارب  عن  أو  البحر،  عرض  في  اللبنانية  األمنية  األجهزة  كشفتها 
 خرجت من لبنان وغرق من فيها عرض البحر أو قرب السواحل األوروبية.
خطيرة  ظاهرة  إلى  البحرية  القوارب  عبر  الشرعية  غير  الهجرة  وتحّولت 
تحدثت  أن  بعد  لبنان،  في  الفلسطينيين  الالجئين  وجود  مستقبل  تهّدد 
أثاثه  أّن عائالت فلسطينية عرضت منزلها في المخيم، وعرضت  معلومات 
وكّل ما تملك للبيع لتأمين تكاليف الهجرة لسماسرة من مختلف الجنسيات.

 

ويقول منعم عوض أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية إّن ارتفاع موجات 
الهجرة وعدد المهاجرين عبر قوارب البحر أو ما يطلق عليها »قوارب الموت« 
والمعيشي  النفسي  االنهيار  وحالة  المعاناة  لحجم  طبيعية  نتيجة  كان 
لبنان. في  الفلسطيني  الالجئ  لها  يتعّرض  التي  واإلحباط  اليأس  وحالة 

 

لبنان  في  الفلسطينيين  الالجئين  أوض��اع  تفاقمت  لقد  ع��وض،  ويضيف 
له  يتعّرض  الذي  والمعيشي  المالي  االنهيار  بعد  األخيرة،  السنوات  خالل 
والحصار. والقهر  البطالة  نسبة  وارتفاع  اللجوء  معاناة  جانب  إلى   البلد، 
أوضاع  على  الضوء  تسليط  اإلعالم  ووسائل  الصحافة  من  عوض  وطالب 
الشرعية  غير  الهجرة  موجات  واتساع  لبنان  في  الفلسطينيين  الالجئين 

خالل األسابيع القليلة الماضية، وتشريح أسبابها ومن يقف خلفها. 
تزايد  إل��ى  الالجئين  حقوق  عن  للدفاع   302 الهيئة  أش��ارت  ب��دوره��ا، 
الالجئين  لعائالت  األخيرة  األي��ام  خالل  ملحوظ  وبشكل  الهجرة  عمليات 
الفلسطينيين من لبنان إلى دول أوروبا، ال سيما من فئة الشباب ومن كافة 
البارد  ونهر  البداوي  مخيمْي  وتحديداً  الفلسطينية  والتجمعات  المخيمات 
فشل. من  ومنها  نجح  من  ومنها  البحرية،  القوارب  عبر  وذلك  لبنان،   شمال 
ورأت الهيئة أّن الهجرة غير الشرعية عدا أنها تهّدد حياة من يخوض غمارها 
السماسرة  أيدي  بين  فريسة  الوقوع  أو  البحر،  في  والغرق  الالجئين  من 
وعصابات تجار البشر التي تتقاسم األموال وتفاوض على من يريد الهجرة 
في  الفلسطينيين  لالجئين  الديموغرافي  الوجود  يهّدد  فإنه  سلعة،  وكأنه 
ولما  لالجئين،  والنوعي  الكّمي  الثقل  من  المخيمات  لتفريغ  ويمّهد  لبنان، 
الفلسطيني  الفلسطينية وبعثرة للمجتمع  للعائالت  له من تأثير على تفكك 
استدعى  ما  فلسطين،  مع  الحدود  عن  جغرافياً  واالبتعاد  العالم،  دول  في 
تسليط الضوء على فرصتين بتقديرنا هامتين إلنقاذ ما تبقى من الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان، األولى مرتبطة بتشكيل الحكومة اللبنانية، والثانية 

مرتبطة بالتحضيرات لبدء الدورة ال� 77 للجمعية العامة لألمم المتحدة.
الالجئين  من  المئة  في   86 فإن  »األون��روا«  إليها  أشارت  تقديرات  حسب 

في   80 من  أكثر  وبأن  الفقر،  خط  تحت  يعيشون  لبنان  في  الفلسطينيين 
يحصلون  ال  لبنان  في  الرّضع  الفلسطينيين  الالجئين  أطفال  من  المئة 
معدالت  نسبة  وبأّن  الصحي،  للنمو  الغذائية  المتطلبات  من  يكفي  ما  على 
إلى  س��وري��ة  م��ن  المهجرين  الفلسطينيين  الالجئين  أوس���اط  ف��ي  الفقر 
في  البطالة  نسبة  وصلت  وق��د  ه��ذا  المئة،  في   87 إل��ى  وصلت  قد  لبنان 
المئة. في   80 ال�  حوالي  إلى  لبنان  في  الفلسطينيين  الالجئين   أوس��اط 
المدّمرة  الفلسطينيين في لبنان سبقت األزمة االقتصادية  معاناة الالجئين 
التي تمّر بها البالد منذ سنة 2019 بعقود، وجاء انهيار قيمة العملة الوطنية 
مقابل الدوالر وارتفاع أسعار سلع غذائية ومواد استهالكية وأدوية. إلى أكثر 
نتيجة  »األون��روا«  خدمات  وتراجعت  المئة(  في  )ألف  المئة  في   1000 من 
في  لالجئين  الصعبة  األوض��اع  وليفاقم  بلّة  الطين  ليزيد  المالي،  العجز 

المخيمات والتجمعات والمناطق.
الهجرة  على  وأجبرته  لها  يتعّرض  التي  الظروف  طبيعة  عن  وتعبيراً 
الذي  القارب  في  الشرعيين  غير  المهاجرين  أح��د  كتب  الموت،  بقوارب 
تعّرض للغرق قبل يومين مقابل بلدة طرطوس السورية: “أخبروهم بأن ال 
الوطن”. أمناً من  أكثر  البحر  إذا كان  إال  أحد يضع أطفاله في قارب موت... 

 

خالل  تمكنوا  الذين  الفلسطينيين  الالجئين  أحد  والد  وهو  محمد  أبو  ويقول 
باتت  البداوي،  مخيم  من  وهو  إيطاليا  إلى  الوصول  من  الماضية  األشهر 
انسداد  فمع  الفلسطيني.  الشباب  أمام  المفتوح  الوحيد  المجال  الهجرة 
يعيشها  كان  التي  الخاصة  والمعاناة  البالد،  في  عموماً  االقتصادية  اآلفاق 
2019 )الحرمان من حق  العام  أّي قبل  الفلسطينيون قبل األزمة  الالجئون 
في  الشباب  هؤالء  مشاريع  كّل  جعلت  المدنية(  والحقوق  والتملك  العمل 

لبنان محكوم عليها بالفشل. ما الحّل إذا؟
إذا  ف��ي��ق��ول: »ك��ي��ف س��أع��ي��ش  أب���و ن��اص��ر )75 س��ن��ة(  ال��ح��اج  أم���ا 
دوالرات؟   4 البيض  وسلة  واح���داً  دوالراً  السكر  كيلوغرام  ثمن  ك��ان 
المنزل  ف��ي  بكيت  ص��دق��ن��ي،  س���واي.  أح��د  يعمل  وال  أش��خ��اص   9 نحن 
من  الكثير  وأع���رف  أس��رت��ي،  تحتاجه  م��ا  ش��راء  أستطيع  ال  ألنني  أم��س 
بالشاي«. المغّمس  الخبز  أطفالهم  يطعمون  المخيم  ف��ي  ال��ع��ائ��الت 

 

وبرأي الهيئة 302 الحقوقية أن ما يدفع هؤالء الالجئين إلى الهجرة، الوضع 
خاللها  من  يمكن  حلول  ألّي  األفق  وغياب  المترّدي  والمعيشي  االقتصادي 
المال، ومنهم  الالجئون منهم من استدان  رسم معالم مستقبل جيد، فهؤالء 
األمن  عن  بحثاً  للسمسار  ليدفع  زوجته،  حلّي  أو  بيته  أو  ممتلكاته  باع  من 
واألمان واالستقرار، الذي حيناً يصدق وأكثر األحيان عكس ذلك. ولكن وفقاً 
للمتابعين فإّن معظم عمليات الهجرة تتّم دون اللجوء إلى مهّربين وبسرية 
تامة. المهاجرون أنفسهم يجمعون األموال من بعضهم ليتمّكنوا في النهاية 

من شراء قارب وتجهيزه بكافة المعدات المطلوبة للرحلة...

اإ�سالحات اتفاق الطائف اأ�سبحت في متن الد�ستور
فلماذا ال تنّفذون اأحكام الد�ستور؟

»قوارب الموت« و�سيلة اللبنانيين والفل�سطينيين وال�سوريين

للهجرة من جحيم الوطن



تتمات 6

يخضع  االتحادّية  روسيا  من  جزء  الى  تحّولها  بعد  األوكرانية  الجغرافيا 
األمر يتوقف  أن  النووية، مضيفاً  العقيدة  الروسّية، ومنها  الدفاع  لمعادالت 
بحشد  روسيا،  ضد  الحرب  خوض  الناتو  حلف  واصل  فإذا  الغرب،  على 
األموال واألسلحة وإدارة الحرب وتشارك المعلومات االستخبارية وتدريب 
من  الخروج  يصبح  فقد  الروسي  الجيش  ضد  تقاتل  التي  الوحدات  وتنظيم 
الذي  النووي،  السالح  الى  باللجوء  مشروطاً  االستنزاف  حرب  فرضية 
سيخضع استخدامه عندها لتقديرات القيادة الروسية لدرجة الخطر وسالح 

الردع المناسب لمواجهته.
حول  للظهور  التفاؤلّية  والمواقف  التصريحات  عادت  وإقليمياً،  دولياً 
ساد  شهر  من  أكثر  بعد  االيراني،  النووي  الملف  حول  المفاوضات  مستقبل 
خالله التشاؤم، وصوالً للحديث عن سقوط التفاوض كخيار. وربطت مصادر 
متابعة للمسار التفاوضّي عودة التفاؤل بتراجع الغرب عن لغة التصعيد، 
التي بدأ أنها كانت مبنية على رهان غربي على ثورة ملّونة في إيران تضعف 
ثمرة  التفاؤل  وجاء  الفوضى،  الى  بالذهاب  وتهددها  التفاوضي  موقفها 
سقوط هذا الرهان في ضوء ما أظهرته التطورات من محدودية االحتجاجات 

من جهة، وإمساك القيادة االيرانية بزمام األمور سواء أمنياً أو شعبياً.
في ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان، جاء كالم رئيس حكومة االحتالل 
توقعات  مع  متطابقاً  أسبوعين  خالل  لبنان  مع  اتفاق  توقيع  ترجيح  عن 
ما  لبنان  نيل  عن  شنكر  ديفيد  السابق  األميركية  الخارجية  وزير  مساعد 
ثاٍن،  الهي  الله بنصر  احتفال حزب  %100 من مطالبه وحديثه عن  يقارب 
الله  لحزب  العام  األمين  وصفها  التي   2006 تموز  حرب  بانتصار  مقارنة 

السيد حسن نصرالله بالنصر اإللهّي.
الملفات اللبنانّية الداخلّية توّزعت بين نقاش الموازنة اليوم في مجلس 
النواب، حيث تقول مصادر نيابية إن أغلبية كافية لتحقيق النصاب وإقرار 
الموازنة باتت متوافرة، تحت شعار موازنة سيئة خير من ال موازنة، بينما 
الحد  حكومة  شعار  تحت  الجديدة،  الحكومة  والدة  قرب  عن  الحديث  عاد 
األدنى خير من ال حكومة، وبدا ان كالم البطريرك بشارة الراعي ومثله بيان 
الفرنسي  األميركي  الثالثي  البيان  يعد  الفتوى،  دار  في  النيابي  االجتماع 
عن  واالمتناع  الحكومة  والدة  لتسريع  الدعوة  في  يصبان  السعودي، 

استخدام سالح تعطيل النصاب في االنتخابات الرئاسّية.
وبطلها  الويمبي  عملية  ذكرى  أحيا  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
الشهيد خالد علوان، وتحّدث في المناسبة عضو المجلس األعلى في الحزب 
ومع  المقاومة  في  وثوابته  بموقعه  الحزب  تمسك  أكد  الذي  صالح،  قاسم 

سورية، ودعا الى تنفيذ القرار القضائّي بإخالء مكاتب صحيفة “البناء”.

وأحيا الحزب السوري القومي االجتماعي ذكرى عملية »الويمبي«، في احتفال 
حاشد في القاعة التي تحمل اسم منفذ العملية الشهيد البطل خالد علوان ونظم 

مسيراً الى مكان تنفيذها في شارع الحمرا.
وأكد عضو المجلس األعلى في الحزب قاسم صالح »االستمرار بالقتال الى 
األراضي  وتحرير  اإلرهاب  لدحر  المعركة  في  الباسل  السوري  الجيش  جانب 

السورية من االحتالل والعصابات اإلرهابية«.
إلغاء  بنوده  وأول  السياسي  باإلصالح  يبدأ  الحقيقي  »اإلصالح  أن  واعتبر 
الطائفية عبر جملة خطوات تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية، ووضع 
قانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية وخارج 
القيد الطائفي. واعتماد قانون أحزاب جديد عابر للمناطق وتعزيز هيئات الرقابة 
وقضاء مستقل لمحاسبة الفاسدين والمرتكبين. واالنتقال من االقتصاد الريعّي 

إلى اقتصاد اإلنتاج، واعتماد دولة الرعاية االجتماعية والصحية والتربوية«.
ودعا صالح القوى األمنية الى »تنفيذ القرارات القضائية التي حكمت بإخالء 
وذلك  ممكنة،  سرعة  بأقصى  المسلحة  العناصر  من  »البناء«  جريدة  مكاتب 

لوضع حد لمثل هذه األفعال التي تمّس بالحرية وبهيبة الدولة في آن«.
وكانت عطلة نهاية األسبوع قد حملت حركة سياسية مألت الفراغ الداخلي 
بانتظار عودة رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي والوفد المرافق من 
وعلى  األساسية  واالستحقاقات  الملفات  تحريك  إلعادة  بيروت،  الى  نيويورك 

رأسها تأليف الحكومة وإقرار الموازنة وترسيم الحدود.
 وقد حضرت هذه االستحقاقات على الطاولة التي جمعت النواب السنة في 
دار الفتوى بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، إذ حضر 24 
27 نائباً سنياً، وغاب النواب أسامة سعد وابراهيم منيمنة وحليمة  من أصل 

قعقور.
وأكد النواب الُسنة الذين شاركوا في االجتماع العمل مع زمالئهم النواب على 
انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري المحدد، مشّددين على أن عدو 

لبنان كان وسيبقى اإلسرائيلي.
ِة  ائف، ِبالنِّسَبِة إلى ُهِويَّ َفاُق الطَّ ِك ِبَما َنصَّ عليه اتِّ وجّددوا في بيان »التََّمسُّ
لبناَن الَعَرِبيَّة، َوَلألُُسِس التي َتقوُم عليها الَوحَدُة الَوَطِنيَُّة َبيَن َعائالِتِه الرُّوِحيَِّة 

اإلسرائيلِّي،  الَعُدوَّ  ُهَو  َي��َزاُل  َوال  كاَن  لبناَن  »َع��ُدوَّ  أنَّ  على  أكدوا  كما  جميعاً«. 
الذي ُيَواِصُل اْحِتالَل أَجَزاٍء ِمَن األََراِضي اللبناِنيَّة، َكَما َيحَتلُّ ُمقدََّساٍت إسالِميٍَّة 

َوَمِسيِحيٍَّة ِفي الُقدس، َوِفي الَعِديِد ِمْن َمَناِطِق َوُمُدِن ِفلَسِطيَن الُمحَتلَّة.
الفتوى  دار  »لقاء  أن  الى  ل�«البناء«  االجتماع  في  مشاركة  مصادر  وأشارت 
يهدف للتشاور بين ممثلي الطائفة السنية لمواجهة االستحقاقات المقبلة، وكل 
نائب طرح أفكاره، واألهم تأكيد الجميع على التمسك باتفاق الطائف وااللتزام 
بالدستور«. ولفتت الى أن »اللقاء قد يكون خطوة ليبنى عليها الحقاً باجتماعات 
مع كل ظرف يتطلب اللقاء والتشاور، بخاصة في الظروف االستثنائية التي يمر 

بها البلد«.
وعلمت »البناء« أن بعض النواب أبدوا اعتراضهم على إعداد المفتي دريان 
مسبقاً البيان الختامي الذي صدر بعد االجتماع، من دون عرض مسودة على 
النواب للنقاش، كما شهد االجتماع سجاالت واعتراضات من بعض النواب على 

توجهات وسياسات ومواقف المفتي كالنائب وضاح الصادق.
وكان النائب جهاد الصمد أبرز المعترضين وسجل رفضه لهذا البيان رغم 
إعالنه تبني بعض بنوده، كما سجل النواب عبد الرحمن البزري وقاسم هاشم 

وملحم الحجيري تحفظهم على الطريقة التي اعتمدت في إقرار البيان الختامي.
حديث  في  هاشم  قاسم  الدكتور  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  وقال 
ل�«البناء« إن »مداخلتنا داخل االجتماع كانت ركيزتها ومحورها قضية مزارع 
شبعا وتالل كفرشوبا واستمرار احتاللها كقضّية وطنّية واإلشارة لعالقة اإلفتاء 
بعهدة  فكان  الختامي  البيان  وأما  المحتلة  االرض  هذه  من  لجزء  وامتالكهم 
المفتي وأشرنا اليه ليتضمن البيان هذه الفقرة وهو لفتنا النظر اليه عبر بعض 
المحطات التلفزيونية وما على البعض اال تقصي الحقائق قبل بيانات تسجيل 

المواقف االرتجالية«.
وبعد انتهاء اجتماع دار الفتوى، عقد اجتماع آخر في السفارة السعودّية في 

بيروت بدعوة من السفير السعودي وليد بخاري.
وأشارت أوساط سياسية ل�«البناء« الى أن السفير السعودي حاول »خطف« 
اجتماع دار الفتوى وجذب النواب السنة الى السفارة لجمع أكبر عدد ممكن من 
السنية وبالتالي حيازة  الطائفة  السنة لإليحاء بأنه يملك ثلثي نواب  النواب 
ورقة طائفية – سياسية يمكن تسييلها وصرفها في االستحقاقات الدستورية 

ال سيما في انتخاب رئيس للجمهورية.
في  يحصل  لن  الجمهورية  رئاسة  استحقاق  أن  الى  المعلومات  تلفت  وإذ 
 – موعده الدستورّي، لكنه لن يتأخر كثيراً، في ضوء البيان الثالثي األميركي 
الفرنسي – السعودي في نيويورك، والذي شّدد على ضرورة إجراء االستحقاق 
ورقة  استخدام  عدم  األط��راف  جميع  على  سيفرض  ما  موعده،  في  الرئاسي 
النصاب وانتخاب رئيس يحظى  لتوفير  النواب  الى مجلس  والنزول  النصاب 
بتوافق أكبر عدد من الكتل أو اختيار ثالثة مرشحين وعقد جلسة النتخاب واحد 

منها باآللية الديمقراطية المعروفة أي باألكثرية العادية، 65 صوتاً.
وفيما تسعى أطراف القوات والكتائب وبعض قوى التغيير النتخاب رئيس 
محسوب على األميركيين، أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب  محمد رعد 
، الى أن »الطاغوت األميركي يريد أن يقّرر من هو رئيس جمهوريتنا، ويحّرض 
سفراء دوٍل من أجل أن تتحرك تحريًضا حّتى ال يأتي رئيٌس للجمهورية يعرف 
حّق  المقاومة ، مجّرد أن يأتي رئيس يعِرف حّق المقاومة ممنوع أميركًيا أن يأتي 

رئيس للجمهورية في لبنان«.
وعلى الصعيد الحكومّي، ال تزال األجواء االيجابية تظلل المشهد الداخلي رغم 
الحذر المتأتي من تصريحات ميقاتي األخيرة بأن العقد ال تزال تعترض تأليف 

الحكومة.
وبحسب معلومات »البناء« فإن »التوجه السياسي العام هو لتأليف حكومة 
تصريف  بحكومة  الرئاسي  الفراغ  دخول  وعدم  المقبل،  الشهر  منتصف  قبل 
األعمال قد ُحسم، لكن العقد لم تذلل، واألمور رهن مشاورات الجولة االخيرة التي 
سيجريها ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون في ظل دفع من ثنائي أمل 
وحزب الله إلخراج الحكومة من دائرة العقد بأسرع وقت ممكن لتكون جاهزة 
وانجاز  الرئاسي  والشغور  الترسيم  سيما  ال  المقبلة  االستحقاقات  لمواجهة 
سيجري  الذين  »ال��وزراء  أن  الى  المعلومات  وتشير  المطلوبة«،  االصالحات 
تغييرهم هم وزير مسيحي نجلة رياشي من حصة عون، ووزير المالية يوسف 
خليل من حص الرئيس نبيه بري، ووزير االقتصاد يسّميه عون مع تكتل نواب 
عكار، والوزير عصام شرف الدين على أن يسميه األمير طالل أرسالن بشرط أن 

ال يستفّز أي اسم رئيس االشتراكي وليد جنبالط«.
وقال نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: »يمكن أْن نرى حكومة 
في األسبوع المقبل على قاعدة أّن المباني التي كان فيها اختالفات كثيرة بين 
تسّهل  درجة  إلى  جداً  متقاربة  أصبحت  الحكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس 
التهيئة  تسهيل  في  تساعد  إيجابية  خطوة  وهذه  النور  إلى  الحكومة  إخراج 

النتخابات الرئاسة تمهيداً للحلول التي نريدها في لبنان«.
ولفت قاسم في مجال آخر، الى »أن إيران التزمت بشكل نهائي بإعطاء 600 

ألف طن من الفيول، بقيت بعض اإلجراءات التي على السلطة اللبنانية أن تقوم 
بها لتسييل هذا الموقف.. إيران تعد وتفي، أما أميركا فتعمل ليل نهار لتمنع مصر 
وتمنع األردن من أن يعطوا الكهرباء إلى لبنان كجزء من الضغط والعقوبات 

وكجزء من محاولة إثارة الفتنة بين اللبنانيين«.
ولم يسجل ملف ترسيم الحدود البحرية أي جديد بانتظار أن يرسل الوسيط 
اإلسرائيلي،  والكيان  لبنان  الى  االتفاق  مسودة  هوكشتاين  عاموس  األميركي 
اليوم  أجرى  البيد  يائير  الوزراء  »رئيس  بأن  اإلسرائيلية  وأفادت »القناة 13« 
»إسرائيل«  بين  البحرية   بالحدود  يتعلق  فيما  الوضع  حول  مناقشة  )أمس( 
األمنية  المؤسسة  أعضاء  كبار  بمشاركة  حفر  كاريش ،  منصة  وحول  ولبنان 

ورئيس الوزراء  نفتالي بينيت«.
وأوضحت أنه »في المناقشة، قدر المسؤولون األمنيون أن يتم التوصل إلى 
المقبلين،  أو األسبوعين  المياه االقتصادية خالل األسبوع  اتفاق بشأن تنظيم 
كما تمت مناقشة معلومات استخباراتية حول تقييمات إنتاج  الغاز  من منصة 
النهائي بشأن  »القرار  أن  إلى  »القناة«،  الحفر«. ولفت مصدر سياسي بحسب 
موعد بدء اإلنتاج لم يتم اتخاذه بعد، وأن نتائج التجربة التي أجرتها شركة 

»إنرجين« لم يتم تسلمها بعد«.
وبرزت تصريحات مساعد وزير الخارجية األميركية السابق لشؤون الشرق 
بأّن »خطاب  الذي زعم في حديث مع شبكة »الشرق«،  األدنى، ديفيد شينكر، 
األخضر  الضوء  »أعطى  األخير  نصرالله  حسن  السيد  الله«  »حزب  عام  أمين 
للحكومة اللبنانية بتوقيع اتفاق الحدود البحرية الجنوبية«، وكشف أن »لبنان 
نال مكاسب في االتفاق، مئة في المئة من كل ما طلبه لبنان، هناك نقاط خالفية 
صغيرة يمكن تخطيها بسهولة«. كما شدد على أن »إسرائيل ستنتفع من حقل 

قانا، وإن عبر الشركة المنقبة«.
في المقابل كشف الشيخ قاسم »أننا سننتظر حتى يأتي النص الخطي من 
الوسيط األميركي غير النزيه ويعطيه للحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية 
وعندها عندما تقول الدولة اللبنانية بأّن هذا النص ينسجم مع الحقوق اللبنانية 

ويعلنون ذلك نعتبر عندها أنَّ لبنان استرد حقوقه في الترسيم والحفر«.
حيث  النجمة،  ساحة  في  جديد  من   2022 موازنة  قانون  مشروع  ويحضر 
نيابي  مصدر  وأك��د  الماضية.  الجلسة  في  ب��دأه  ما  النواب  مجلس  يستكمل 
ل�«البناء« أن »االتصاالت التي أجراها الرئيس بري بمختلف الكتل تمكنت من 
تأمين نصاب الجلسة وتفادي تكرار ما حصل في الجلسة الماضية من انسحاب 
أكثرية  تأمين  من  تمّكنت  كما  سياسية،  ألسباب  وللموازنة  للجلسة  وتطيير 
جلسة  في  الموازنة  إقرار  المصدر  وتوقع  الموازنة«،  مشروع  على  للتصويت 

اليوم.
وأكد رئيس لجنة اإلدارة والعدل النيابية جورج عدوان، أن تكتل حزب القوات 

لن يقاطع الجلسة، بل سيحضر ويناقش الموازنة ومعارضتها.
للنقاش والتعديل  الموازنة خاضعة  المصدر على أن جميع بنود  وإذ شّدد 
واإليرادات  للموازنة  اإلجمالية  الكلفة  من  الموازنة  أرقام  بأن  أكد  الجلسة،  في 
والواردات والدوالر الجمركي وسعر الصرف« كلها خاضعة للتعديالت وليست 

نهائية ووزارة المالية ستأتي باألرقام الجديدة اليوم.
وجه  الدولي  النقد  »صندوق  أن  ل�«البناء«  اقتصادية  مصادر  وكشفت 
انتقادات للمسؤولين خالل االجتماعات التي عقدتها بعثة الصندوق التي تزور 
لبنان، لجهة عدم إقرار القوانين اإلصالحية التي تعهدت الحكومة بإقرارها عقب 
توقيع االتفاق المبدئّي بين الصندوق والحكومة«،  كما اشارت الى أن »الحكومة 
تعّهدت بإقرار أربعة قوانين: السرية المصرفية والكابيتال كونترول والموازنة 
وإعادة هيكلة المصارف كمدخل لتوقيع االتفاق النهائّي مع الصندوق«، ولفتت 
المصادر الى »وجود تباين بين وفد الصندوق وبين وفد الهيئات االقتصادّية 

والمصارف من جهة ثانية«.
وفي سياق ذلك، وبعد أسبوع على إضرابها، قّررت جمعية مصارف لبنان، 
استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من اليوم وذلك عبر قنوات يحّددها 
كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية واالستشفائية وسواها 
وعبر الصرافات اآللية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم 
كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف 

لبنان ورواتب القطاع الخاص الموّطنة لديها.
وعلمت »البناء« أن المصارف أقفلت بالظاهر وأمام عمالئها العاديين فقط، 
األولى  الفئة  من  لزبائنها  التحويالت  من  العادية  بأعمالها  تقوم  كانت  لكنها 
منصة  من  ال��دوالر  وتشتري  الطازجة  بالدوالرات  الكبار  المستوردين  وتزود 
المتوافرة لديها  صيرفة بالتعاون مع مصرف لبنان، كما استخدمت السيولة 
بأعمال تجارية ومالية في الخارج عبر فروعها في الخارج والمصارف المراسلة، 
وبالتالي تستخدم اإلضراب للضغط السياسي في سياق المعركة القائمة بين 
صندوق النقد الدولي والحكومة من جهة ومصرف لبنان والمصارف والداعمين 

السياسيين من جهة ثانية.

عودة التفاوؤل باالتفاق النووّي... )تتمة �ص1( 

المتمسكة  الدولية  والوكالة  االت��ف��اق«،  إال  التفاق  بديل  و»ال  التفاوض«  إال  للتفاوض  بديل  »ال  عن 
الخارجية  ووزي��ر  القديمة،  الملفات  طي  بنيتها  إلي��ران  اطمئنان  رسالة  ترسل  القديمة  بالملفات 
السعودي يتحدث بعد اجتماع مشترك مع زميليه األميركي والفرنسي، عن أن االتفاق السيئ أفضل 
للتفاوض،  العودة  عزمهم  عن  إي��ران،  إلى  نية  حسن  رسالة  يرسلون  واألميركيون  الالاتفاق،  من 
واإلسرائيليون يبلعون ألسنتهم عن اإلنجاز الدبلوماسي، ويعودون للحديث عن خياراتهم البديلة 

إذا تم توقيع االتفاق.
- في كل المسارات المأزومة، يلعب الغرب على حافة الهاوية، ويأمل بتغييرات ولو كانت سراباً، 
قيمتها  كل  ستفقد  المواجهة  ساحات  في  تجميعها  تم  التي  ف��األرص��دة  نجربها.  ال  لماذا  ويسأل 
باإليحاء  النفسية  الحرب  ذروة  ج��رى.  ما  وه��ذا  تأثيرها.  ح��دود  فلنر  اآلن،  استخدامها  يتم  لم  إن 
بسقوط الخيار التفاوضي، والذهاب إلحراق كل األوراق في الداخل اإليراني بتوظيفها في زعزعة 
االستقرار، ومراقبة حدود تأثير الجمع بينهما، وعندما تّم التيقن بأن الوضع على حاله وأن إيران 
إيران  الحقائق،  هي  فالحقائق  يرحم،  ال  بزخم  الضاغطة  الجوهرّية  القضايا  ع��ادت  ثوابتها،  عند 
التي  الحرجة  العتبة  بلوغ  وتقترب كل يوم من  النووي تخصيباً وتخزيناً  ببرنامجها  تمضي قدماً 
ال يريد الغرب لها أن تبلغها، وأوروبا تنزف تحت ضغط نقص موارد الطاقة وتقترب كل يوم مع 
اقتراب موسم الشتاء من الكارثة، واالتفاق مع إيران أحد أبرز أبواب األمل لموارد إضافيّة في سوق 

الطاقة، والطريق الوحيد لوقف تصاعد البرنامج النووي إليران نحو الحافة.
- مشكلة بعض العرب، ومنهم بعض اللبنانيين، أنهم يغلبون أحقادهم على القراءة الموضوعية 
للتوازنات والحسابات السياسية، فلم يترددوا في تسويق سردية تتحدث عن قرار حرب أميركية 
على إيران، وتوصيف االحتجاجات التي ليست إال نسخة من الثورات الملونة، بصفتها نقطة البداية 
لتحول كبير، فلم يحصدوا إال الخيبة، التي أراد لهم األميركي أن يسمعوها من فم وزير الخارجية 
من  أكثر  “الملكيين  ص��راخ  من  إحراجهم  لعدم  افضل  ص��ار  ال��ذي  لصمتهم  ضماناً  السعودية، 

الملك”.

ف�شل اآخر خرطو�شة... )تتمة �ص1( 
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نعى الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وعموم 
السوريين القوميين اإلجتماعيين في الوطن وعبر الحدود 

الرفيق المناضل علي علي عمر الذي توفي في 24 أيلول 
 84 عن  لبنان   � الغربي  البقاع   � مشغرة  بلدته  في   2022

عاماً.
إلى  انتمى   ،1938/8/1 مواليد  من  الراحل  الرفيق 
خمسينيات  في  في  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
“وسام  الحزب  رئيس  يمنحه  أن  فاستحّق  الماضي  القرن 
على  مضى  من  ك��ّل  يناله  ال��ذي  ال��وس��ام  وه��و  الثبات”، 
من  أكثر  االجتماعية  القومية  السورية  العقيدة  اعتناقه 

خمسين سنة.
أّسس الرفيق الراحل هو والمرحومة زوجته نوف مهدي 
عائلة سورية قومية إجتماعية ضّمت كالً من بسام وهشام 
وعبير  فريال  والمرحومة  وريما  وع��دالت  وهيام  وكمال 

وميرنا.
تولى الراحل خالل حياته الحزبية النضالية العديد من 
التي  الخاصة  المهام  من  عدد  ألداء  وانُتقي  المسؤوليات، 

تحتاج إلى أمثاله من الملتزمين المنضبطين.
القومي  السوري  الحزب  يفقد  عمر  علي  الرفيق  برحيل 
اإلجتماعي رفيقاً مناضالً جّسد خالل مسيرته الحزبية قيم 

النهضة وكان نموذجاً في االيمان واالنتماء والمناقبية.
ُيشيع الرفيق الراحل في قريته مشغرة في تمام الساعة 
11:00 من صباح اليوم اإلثنين الواقع في 26/9/2022.

البقاء لألمة.

»القومي« ينعى الرفيق المنا�ضل علي علي عمر:

ج�ّضد قَيم النه�ضة وكان نموذجًا في االإيمان واالنتماء والمناقبية

الرفيق الراحل علي علي عمر
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إبراهيم وزنه

الستينيات  خللال  الضاحية  شهدت 
في  ساهم  الفتاً  كروياَ  مداً  والسبعينيات 
اآلباء  من  الاعبين  حرص  حركته  تفعيل 
بعدهم  من  الكروية  الراية  تسليم  على 
إلى بقية أفراد العائلة. هذا التوريث أّدى، 
في  نجحت  عائات  وجود  إلى  الوقت،  مع 
على  إيقاعها  وفرض  الكروي  صيتها  نشر 
حتى  وخارجها  الضاحية  داخل  الماعب 
الفرق  إلللى  أبنائها  من  كبير  عللدد  وصللل 

الوطنية.  والمنتخبات  الكبيرة 
الضاحية  أهللالللي  عند  عليه  المتفق 
من  بيتاً  دخلت  ما  الكرة  أن  وسكانها، 
بيوتاتها إال وشغلت أهله. فالتعلّق بلعبة 
طبيعي،  أمر  شعبية  منطقة  في  شعبية 
أو  ثاثة  يضم  الواحد  البيت  كان  ولطالما 
كان  األحيان  بعض  وفي  العبين،  أربعة 
في  محدداً  مركزاً  يلتزمون  البيت  العبو 
حّراس   4( الشياح  في  همدر  كآل  اللعب، 
مرمى( وآل فرحات في البرج )3 في خط 
 3( حريك  حارة  في  رسان  وآل  الوسط( 

مهاجمين(.
وقت  في  الكروّية  العائات  باب  أطرق   
نتيجة  كروياً  جزراً  الضاحية  فيه  تشهد 
وتبّدل  المواهب  وشح  الماعب  انقراض 
يعد  لم  كما  االحلللوال،  وتغّير  الهوايات 
من  تسقط  ال  وكللي  اآلبللاء،  أسللرار  االبناء 
الكروية،  العوائل  تلك  الضاحية  ذاكللرة 
يعود  أن  أمللل  على  األسللمللاء  فللي  نفلفش 
حتى  كانت  منطقة  إلللى  الللكللروّي  البريق 
المواهب،  لكّشافي  قبلة  القريب  األمللس 

والخزان األكبر لكل الفرق اللبنانية.

أبرز العائات »البرجّية«  
عدداً  أن  إلى  اإلشللارة  من  بّد  ال  بداية، 
كانوا  وسّكانها  الضاحية  أهالي  من  كبيراً 
الماعب،  في  بصماتهم  وتركوا  برزوا  قد 
كان  مللن  ومنهم  وحلليللداً  غلللّرد  مللن  منهم 
يتيح  ال  المجال  لكن  أشقائه،  سرب  ضمن 
تسليط الضوء على كل هؤالء، لذا اكتفيت 
بالتركيز على العائات التي برز ثاثة من 
والبداية  األقل،  على  الماعب  في  أبنائها 

من برج البراجنة:
السابق  النائب  العبيها  أشهر  عّمار:   -
وشقيقه   )1920 )مواليد  عمار  محمود 
جاء  ثم  عمار(  علي  النائب  )والللد  فضل 
النجمة  بعدهما األبناء كحافظ ) لعب مع 
الوطنّي(  والمنتخب  المزرعة  والشبيبة 
مرمى  )حارس  وعصام  وجودت  ورياض 

االنصار( وحسين ومهدي. 
بسام  األخلللوة  منها  بللرز  فللرحللات:   -
الوسط،  خط  مركز  في  وعامر  وحسين 
والبرج(  األنصار  )العب  حسين  ويعتبر 
وغسان  علي  أيضاً  ومنها  ميدانياً،  األبرز 
محمد  الشقيقان  والللحللارسللان  وقللاسللم 

ومشهور، والمرحوم جمال فرحات.
عباس  الشقيقان  منها  بللرز  رّحللال:   -
الراسينغ  مللع  لللعللب  )الللثللانللي  وسللهلليللل 
ومنتخب لبنان( وهما أوالد شقيقة النائب 
محمود عمار، ثم جاء بعدهما أوالد عباس 
وعلي  وفللضللل  وحسين  حسن  األربللعللة 

)جميعهم لعبوا مع البرج(.
عدنان  األخلللوة  منها  بللرز  الحسن:   -
ونور وربيع )لعب مع الشبيبة المزرعة(، 
في  المسيرة  عدنان  ابللن  علي  ويواصل 

فريق طرابلس. 
- جلول: البداية كانت مع محمد جلول 
محمد  الشقيقان  تبعه  ثم  عدنان(  )ابللو 
والللمللزرعللة  النجمة  مللع  )لللعللب  وحللافللظ 
الثاني  الجيل  من  وبعدهما  والمنتخب(، 
طللالللب وحللسلليللن )الللتللضللامللن بلليللروت( 
محمود  والللشلليللخ  )الللصللفللاء(  وفللللاروق 
الصفاء  مللع  جلللللول  وأحللمللد  )اإلرشلللللاد( 

الوطني. والنجمة والمنتخب 
وهللنللاك عللدد مللن أبللنللاء الللبللرج بللرزوا 
السباعي   كفضل  العائلّي،  السرب  خارج 
والزميل  والمنتخب(  والراسينغ  )النجمة 
القادر  وعبد  )المزرعة(  الحركة  حسين 
والمنتخب(  والراسينغ  )المزرعة  خير 
السابق  وفؤاد  )المزرعة(  غالي  وفاروق 
والمنتخب(  )النهضة  بالحصان  الملقب 
والمنتخب(  )الللصللفللاء  بلللّري  ومللحللمللد 
السيد  ومحمد  )األنصار(  حرب  وعباس 
ومحمد  )البرج(  فرفور  وناجي  )البرج( 
زين  وجمال  والراسينغ(  )الللبللرج  فللاح 
العابدين )البرج والراية( ومحمد وسمير 
عيسى  وفهد  والمجد(  )الللبللرج  منصور 
محمود  وعلي  غملوش  وخضر  وهللانللي 

)فتيان البرج(.
 )1938 )مواليد  رحال  عباس  ويعزو   
رغبة  “إلى  الللكللروّيللة  الللعللوائللل  ظللاهللرة 

اآلبللاء  خطى  على  السير  فللي  الللشللبللاب 
بسبب  غابت  فقد  اللليللوم  أمللا  واألقلللارب. 
تعّدد الهوايات، كما أن السعي إلى تأمين 
لقمة العيش بات الهم األول وقبل الكرة”. 
1953( فيقول:  أما بسام فرحات )مواليد 
فكنا  باللعبة،  أخوتي  تعلٌق  خالي  “من 
بمن  متأثرين  ونلعب  المباريات  نتابع 
الظاهرة  هذه  غابت  فقد  اليوم  أما  سبقنا، 
األحوال  وتبّدل  األخوّية  الروابط  النعدام 
والفضائيات”  اإلنترنت  عصر  وهيمنة 
من  تعّد  عا  بسام  إبنة  أن  ذكره  والجدير 

أهم المواهب الكروية في لبنان.

عائات الحارة والغبيري 
بين  والللفللرق  الماعب  لللوجللود  نللظللراً 
عدد  اندفع  المنطقتين،  وأحياء  زواريللب 
كبير من الشباب الى ساحات الكرَة، ومن 

أبرز العائات الكروّية:
)النسور  أحمد  العبيها  أبرز  عامة:   -
فالنجمة وصوالَ الى المنتخب(، أما األشهر 
والنهضة  )النسور  فخري  الدكتور  فهو 
ومنتخب  )النهضة  عزيز  ثم  فالمنتخب(، 
وبسام  عدنان  فاألخوة  وجال،  الشباب( 
الى  باإلضافة  الساحل(  )شباب  ومحمود 
)اإلخاء  وأدهللم  )الساحل(  وزهير  خضر 

عاليه(.         
عفيف  األشللّقللاء  منهم  بللرز  حللمللدان:   -
)الوفاء  ومصطفى  والللوفللاء(  )المزرعة 
والللتللضللامللن بللليلللروت( وعلللللي ووفلليللق 
)الراسينغ والتضامن والمنتخب(، وكذلك 
)التضامن  وهيثم  وحسن  وفراس  خضر 

بيروت(.
هاني  األخلللوة  تعلّق  الللفللتللاح:  عبد   -
متأثرين  الشعبية  باللعبة  ومحمد  وجاد 
بوالدهم الموهوب الذي جاء من فلسطين، 
برز هاني مع الساحل والصفاء، وجاد مع 
الساحل،  مع  ومحمد  والتضامن  الساحل 

وجميعهم فارقوا الحياة. 
وعللادل  عللصللام  منها  بللرز  درغللللام:   -
الساحل  مع  وجهاد  الساحل  شباب  مع 
والللنللجللمللة، والللثللاثللة لللعللبللوا فللي خط 
وبسام  )التضامن(  حسن  وهناك  الدفاع، 

)الساحل(.
الطريق  )ابو عبد(  - سليم: شّق محمد 
ل  ملليللدانلليللاً  )األبللللرز  علللادل  شقيقه  أملللام 
الساحل( ثم أكمل المسيرة خضر وحسين 

والشقيقان جمال واحمد.
- قللمللاطللي: بلللرز فللي الللبللدايللة أنللور 
بالشاويش(  الملّقب   ( فمحمد  )المجد( 
شقيقه  ثم  حريك(  حارة  )اإلخللاء  ومحمد 
)الوفاء  محمود  الحاج  السابق  الوزير 
وخضر  ميثم  األخير  فللأوالد  والتضامن( 
ومحمد باقر وعباس )الخيول(، باالضافة 

الى األخوين محمد وصاح.
ومحسن  حسين  األخوة  برز  رسان:   -
وجعفر في خط الهجوم، والثاثة استهلوا 
حسين  لللكللن  الللسللاحللل،  مللع  مسيرتهم 
سقط  وقد  التضامن  الى  انتقل  )األبللرز( 
باإلضافة  األهلية،  الحرب  مطلع  شهيداً 
وابراهيم  ونللزار  قاسم  عمهم  أوالد  إلللى 

وعلي وعماد.
مع  لعب  الذي  أحمد  يعتبر  صالح:   -
والمنتخب  والنجمة  والراسينغ  الساحل 
األبللللرز فللي صللفللوف الللعللائلللللة، ثللم بللرز 
الشقيقان زهير وسامي وابن عمهما غازي 
والحكم  بهيج،  والللحللارس  الساحل  مع 

حسين وابنه علي مع البرج.
مع  الكروّية  المسيرة  بدأت  األتللات:   -
علي األتات )النسور( ثم أكملها الشقيقان 
حمد وفؤاد مع الساحل، ليتألق علي فؤاد 
والمنتخب،  والعهد  المبرة  مللع  األتلللات 
واألخللاء  الساحل  مع  األتللات  حمد  وعلي 
وبهجت  رأفلللت  الللى  بللاإلضللافللة  عللاللليلله، 

ومحمد ومصطفى )الوفاء(.
)الساحل(  مصطفى  شللّق  دبللوس:   -
)االنتصار(  علي  شقيقيه  أمللام  الطريق 
علي  دور  جللاء  ثللم  )الللسللاحللل(  ويللوسللف 

خضر دبوس )المبرة(. 
مع  شحرور  األخللوة  الحارة  في  وبللرز 
وأحمد  )علللللي،  طهماز  واألخلللوة  المجد، 
وطراد  الساحل(  مع  وحسن  النجمة  مع 
والنجمة(  التضامن  مع  ومحمود  )أحمد 
االستقال  )مع  الخنساء  ومحمود  وأحمد 
محمد  وابنه  صادق  ومحمود  والتضامن( 
)حالياً مع التضامن صور( وحيدر المقداد 
ومحمود  )الساحل(  دبوق  وعلي  وسمير 
عللوالللي وكللفللاح فلليللاض )الللتللضللامللن(، 
العائات  العبي  من  عدد  إلى  باإلضافة 
وايلي  سمير  )األخللوة  كمراد  المسيحّية 
)ميشال  وتحومي  واسطفان  واللليللاس( 
مع  وجميعهم  ودكللاش،  ومياد(  وعبده 

اإلخاء حارة حريك.

 )1940 )مواليد  حمدان  عفيف  ويعلّق 
»قديماً  الللكللرويللة:  العائلة  غلليللاب  على 
كللانللت الللريللاضللة عللمللومللاً، وكلللرة الللقللدم 
اليوم  أمللا  إنللسللانلليللاً.  هللدفللاً  خللصللوصللاً، 
وطائفي،  سياسي  هللدف  إلللى  فتحولت 
الشمل  لم  على  تعتمد  مفرداتها  عادت  فما 
طغت  بل  الشريف  والتنافس  والتعاون 
والمصالح  والمذهبية  الحزبية  عليها 

السياسية«.

عائات الشّياح الكروية 
ماعبها  بللوفللرة  الللشلليللاح  اشللتللهللرت 
ومنها  األحياء،  بين  الموّزعة  الصغيرة 
)النسور  الضاحية  في  فريق  أول  انطلق 

الكروية:  عائاتها  ومن   )1935
األربعة  األشقاء  منها  برز  شاهين:   -
ويعتبر  وأحمد،  ومحمود  وصالح  يوسف 
الفني  المستوى  على  بينهم  األبرز  يوسف 
وعلي  واللليللاس  توفيق  ثللم  )المنتخب( 
)النصر(، وتضم العائلة حالياً عّدة نجوم 

في لعبة كرة اليد )أحمد وحسين(.
فريق  أّول  وزنة  موسى  أسس  وزنة:   -
في الضاحية )النسور( ولعب إلى جانبه 
موسى  أبللنللاء  سللار  ثللم  جللملليللل،  شقيقه 
هاني  وهم  نفسها،  الطريق  على  األربعة 
وفيصل  والتضامن(  واألنصار  )الساحل 
السطور(،  هذه  )كاتب  وابراهيم  وأكللرم 
باالضافة الى بال ووجيه وربيع وفراس 
)الللوفللاء(  وحسين  )التضامن(  وعللمللاد 

والحقاً حسن وفضل وحسين.
األربعة  األشقاء  منهم  بللرز  رميتي:   -
والراسينغ(  )التضامن  ومحمد  يوسف 
وعلي  والللنللجللمللة(  )الحكمة  ومللصللبللاح 
خط  فللي  لللعللبللوا  وجميعهم  )الللنللصللر( 

الدفاع.
بسام  األخوة  العائلة  من  برز  همدر:   -
في  وجللهللاد  هيثم  والللمللرحللوم  وحللسللان 
بينهم  واألشللهللر  المرمى،  حراسة  مركز 
والمنتخب  الراسينغ  الذي لعب مع  بسام 
عصام(  )ابو  محمد  لعب  وقبلهم  الوطنّي 

حارساً لمرمى الشبيبة المزرعة أيضاً.
- كللنللج: األبللللرز فللي الللملليللدان فللوزي 
)النسور والراسينغ والنجمة والمنتخب( 
وشقيقه منير )الراسينغ والشبيبة( وابن 
)التضامن  وسام  الراحل  الحارس  األخير 
والللراسلليللنللغ واألنلللصلللار والللمللنللتللخللب(، 
باإلضافة الى الشقيقين رئيف )الضاحية( 

ورياض )الكفاح(.
العائلة  العللبللي  أقلللدم  مللن  الخليل:   -
وأوالدهما  جعفر،  وشقيقه  سلمان  الشيخ 
الحقاَ، وعبد الكريم )الكفاح( وعبد الكريم 
وحسين  )الللتللضللامللن(  بللزيللكللو  الللملللللّقللب 
وحسين   1985 عام  استشهد  »االيتوش« 

)البرج( وحسنين )النصر(.
أحمد  األخللوة  بللرز  أيضاً  الشياح  ومللن 
)حسين  وحللايللك  وفللايللز(  ومحمد  )علي 
وحسن وجواد وموسى ومصطفى والواعد 
في  المقيم  )اللللملللدرب  وشللعلليللب  قللاسللم( 
باإلضافة  حسن  وشقيقه  حسين  أميركا 
وجمال(  ومحمد  وعيسى  مصطفى  إلللى 
واسماعيل  وابللراهلليللم  )حللسللام  وحللاجللو 
وحسن(  وخليل  )صالح  وكركي  ومهدي( 
)سليم  ورشيد  وبللال(  )طللارق  وبيضون 
الاعبين  من  كبير  وعدد  وعباس(  وحسن 
لبنان(  منتخب  )كابتن  كموني  كحبيب 

عيسى  وعماد  )الملك(  حاطوم  ومحمد 
وفيصل سلوم وأسعد فاعور وعلي شاهين 
بدران  وباسم  رمال  وعلي  سعد  وعبدالله 
)النجمة  الكريم  عبد  وأحمد  )التضامن( 
جواد  ومحمد  غندور  وعلي  والراسينغ( 
وابنه محمود وحسين وعبد األمير سبليني 
منير  )الللمللعللروف  خلف  ومنير  وسمير 
حسين( وحسن وعلي حركة وعلي وطال 
جميل  وابنيه  رمضان  وطالب  نصرالله 
شعيتو  وشللوقللي  صبرا  وبللسللام  وحسن 

وسعيد يتيم وفيصل قبوط وغيرهم.

 )1943 ويعلل محمود شاهين )مواليد 
الللللذي لللعللب مللع الللنللسللور واالسللتللقللال 
بأن  الكروّية  العوائل  ظاهرة  أفول  سبب 
أصبحت  والماعب  تغّيرت،  »األوضللاع 
قضت  العمرانّية  فالهجمة  نللادرة،  عملة 
التي  األجيال  بين  التاقي  فسحات  على 
لقد  بصراحة  لها،  متنّفساً  تجد  ال  باتت 
قضت العولمة على هذه الظاهرة، والحمد 
اللعب  على  أحرص  زلُت  ال  جهتي  من  لله 

مع األخوة واألوالد واألحفاد«.

كان يا ما كان... كرة القدم في ال�ضاحية تتوارثها العائالت
اآل همدر للحرا�ضة وفرحات للو�ضط ور�ضالن للهجوم ورميتي للدفاع

األخوة بسام وحسين وعامر فرحات يتوسطهم الزميل ابراهيم وزنه

محمود شاهين عفيف حمدان

األخوة رّحال
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