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�سي بينغ اأول الأ�سبوع المقبل في الريا�ض… وثالث قمم لل�سين… �سعودية وخليجية وعربية

ّ
م�ستقل مع �سالح المقاومة
في�سل كرامي يمالأ فراغ طرابل�س… وحيدر نا�سر نائب ًا:
جل�سة االنتخاب مكانك راوح… وحزب اهلل متم�سك بفرنجية ولم يقفل باب البحث مع با�سيل
} كتب المحرر السياسي

تستع ّد المنطقة لحدث تاريخي مطلع األسبوع
الـمـقـبــل ،حـيــث يـصــل الــرئـيــس الصيني شــي جين
بينغ الــى الــريــاض للمشاركة فــي ثــالث قمم قال
وزيــر الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إنها
ستشكل مــوضــوع الــزيــارة الـتــي ستتولى تعزيز
الشراكة السعودية الصينية والخليجية الصينية
والعربية الصينية .وقالت صحيفة الغارديان إنّ
الترحيب الــذي يجري تحضيره للزعيم الصيني
«يتناقض بشكل صــارخ مــع الترحيب الــذي ُمنح
للرئيس األميركي جو بايدن ،ما يعكس العالقات
المتوترة بين البلدين ،والنفور الشخصي بين بايدن
والزعيم السعودي الفعلي محمد بن سلمان» ،ورأت
أنّ الرئيس الصيني يعتزم «تعزيز الروابط بين بكين
والرياض» ،وتقديم الصين على أ ّنها حليف للمملكة
العربية السعودية ،في وقــت تتراجع عالقتها مع

�سالمي ّ
محذر ًا الغرب
و«اإ�سرائيل» :قادرون
على ا�ستهداف اأعدائنا

ه �دّد قائد ح��رس الثورة في إي��ران اللواء
حسين سالمي ،أمس ،بأنّ بالده قادرة على
استهداف مصالح أعدائها المنتشرين في
ك ّل مكان إذا حاولوا النيل من األمن القومي
اإليراني.
وأوض��ح سالمي ،خالل كلمة له أمام عدد
حشد م��ن عناصر الباسيج ،أنّ «األع���داء
يريدون إعادة تجربة االنقالب في إيران (عام
 )1953وتعيين شاه للبالد بنفسهم».
وتوجه ألعداء طهران مح ّذراً« :مصالحكم
ّ
واسعة ،ارحموا أنفسكم ،وال تع ّرضوا نفسكم
لزعزعة األمن ،فأنتم بحاجة لهذا األمن».
واعتبر سالمي أنّ السياسات األميركية
تجاه إيران ال تتغير بتغيّر الرؤساء ،مشيرا ً
إلى أنّ «رئيس الواليات المتحدة الحالي هو
امتداد للرؤساء األميركيين السابقين».
وح�� ّذر من وصفهم ب� «أئمة الكفر وق��ادة
الدول الداعمة لإلرهاب وألعمال الشغب في
إيران» ،مؤكدا ً أنّ «ما تخفيه فرنسا وألمانيا
وإسرائيل والسعودية من أمنيات حيال إيران
أكبر وأعظم مما تنطق به ألسنتهم».
وتابع« :أقول للواليات المتحدة وبريطانيا
وإسرائيل ،نحن خطيرون مقابل أعدائنا ،لذا
عليكم الحذر منا» ،مشيرا ً إلى أنّ «السعوديين
يتوسلون إل��ى أن��ص��ار ال��ل��ه إليقاف
ال��ي��وم
ّ
الحرب ،والعدو غير ق��ادر على رؤي��ة تطور
المقاومة».

واشـنـطــن ،وأشـــارت إلــى أنّ الصين هــي الشريك
التجاري األه ّم للمملكة العربية السعودية ،فالصين
هي المشتري األكبر للنفط السعودي ،ويأتي تطور
العالقات السعودية الصينية في توقيت متزامن
مــع الـكــالم األمـيــركــي عــن إعــادة تقييم العالقة مع
السعودية ،كما قال الرئيس األميركي جو بايدن،
واألزم ــة األميركية السعودية تصاعدت وظهرت
الى الواجهة مع اتهام أميركي للسعودية بتفضيل
عالقتها مع روسيا على تحالفها مع الغرب وفي
طليعته الواليات المتحدة ،كما تتزامن زيارة الرئيس
الصيني مع رغبات سعودية معلنة باعتماد تموضع
جديد مــع التغييرات الدولية منذ حــرب أوكرانيا،
ترجمتها طلبات االنـضـمــام إلــى منظمة شنغهاي
ومجموعة بريكس.
لبنانيا ً شكل قــرار المجلس الدستوري بإعالن
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جلسة نيابية سابعة النتخاب رئيس للجمهورية ...وال رئيس.

و�سع �سقف ل�سعر النفط الرو�سي
بوتينُ :
عواقبه وخيمة على االأ�سواق العالمية
أج��رى الرئيس ال��روس��ي ،فالديمير
بوتين ،أمس ،محادثات هاتفية مع رئيس
الوزراء العراقي ،محمد شياع السوداني،
مستنكرا ً محاولة بعض الدول الغربية
وضع سقف لسعر النفط الروسي.
وأك��د بوتين أنّ ه��ذه الممارسات قد
تؤدي إلى عواقب وخيمة على األسواق
العالمية ،وفق بيان الرئاسة الروسية.
بدوره ،أعلن مندوب روسيا الدائم لدى
األمم المتحدة ،فاسيلي نيبينزيا ،أنّ ضخ
أوكرانيا بالسالح يؤدي ليس فقط إلى
مقتل سكان دونباس ،بل كذلك إلى تدمير
المدن األوكرانية.
وأوض���ح نيبينزيا ،خ��الل اجتماع
مجلس األمن ،أنّ صور الصواريخ التي
أصابت المنازل في أوكرانيا مؤخراً ،هي
«صواريخ أنظمة الدفاع الجوي األميركية التي يت ّم
توريدها لكييف».
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،استعادة 50

حقائق اقت�سادية
يُخفيها الخبراء
ناصر قنديل

أسيرا ً روسيا ً بعد تفاوض مع كييف.
كما أعلن جهاز األم��ن الفيدرالي ال��روس��ي إحباط
هجوم تخريبي على خط أنابيب الغاز «ساوث ستريم»
إلمدادات الطاقة الروسية إلى تركيا وأوروبا.

وا�سنطن قلقة من الت�سعيد التركي
�سمال �سورية والعراق
أعربت وزارة الدفاع األميركية ،عن
قلقها من التصعيد التركي في شمال
سورية والعراق.
واعتبر المتحدث باسم البنتاغون
ب��ات��ري��ك راي�����در ،ف��ي ب��ي��ان ،أنّ «ه��ذا
التصعيد يهدّد تقدّم التحالف الدولي
ض � ّد تنظيم داع���ش ،ال��ذي ت � ّم إح��رازه
على م��دى س��ن��وات لتقويض وهزيمة
التنظيم» ،مشيرا ً إلى أنه «يهدّد بشكل
مباشر سالمة األف��راد األميركيين الذين
يعملون في سورية مع شركاء محليين
لهزيمة داعش والحفاظ على أكثر من 10
آالف محتجز من التنظيم».
ورأى أنّ «األع��م��ال العسكرية غير المنسقة تهدّد
سيادة العراق» ،داعيا ً إلى «التهدئة الفورية من أجل
الحفاظ على التركيز على مه ّمة هزيمة داعش».
وت��اب��ع« :سنواصل البحث م��ع تركيا وشركائنا
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المحليين في الحفاظ على ترتيبات وقف إطالق النار».
في هذه األثناء ،بحث وزير الدفاع التركي خلوصي
أكار ،مع نظيره الروسي سيرغي شويغو األوضاع في
شمال سورية ،إضاف ًة إلى المسائل المتعلقة بمواصلة
تنفيذ صفقة الحبوب في البحر األس��ود لنقل المواد
الغذائية عبر الموانئ األوكرانية.

ـ االنتباه مما يقوله الخبراء االقتصاديون
صــار شــرط ـا ً لـمـعــرفــة الـحـقـيـقــة ،كـمــا قالت
تجربة االنـهـيــار المصرفي األمـيــركــي عام
 2008أو ما ُعرف بانهيار الرهن العقاري،
حـيــث أدّت الـتـحـقـيـقــات ال ـتــي أجــريــت أمــام
لجان الكونغرس الــى إظهار حقيقة مرعبة
قوامها أنّ الخبراء الذين يظهرون في اإلعالم
ويـكـتـبــون ال ـم ـقــاالت أو الــذيــن يعملون في
الـشــركــات االسـتـشــاريــة ،أو الــذيــن يتولّون
رئاسة األقسام االقتصادية في الجامعات
وعمداء كليات االقتصاد والمال فيها ،قد ت ّم
توظيفهم في اللوبي الداعم لما ُعرف الحقا ً
بعصابة االنـهـيــار الـتــي تشكلت بين لجنة
اإلشــراف على البورصة وشركات التأمين
وشــركــات التصنيف اإلئتماني والنافذين
فــي كواليس الكونغرس واإلدارة ،تمهيدا ً
لــالنـهـيــار ال ــذي انـتـهــى بـتـبــديــد تريليونات
من الــدوالرات سرقها المصرفيون الكبار،
وقام بتمويل الخسارة نيابة عنها االحتياط
الفدرالي األميركي نيابة عن دافعي الضرائب
الذي خسر ماليين منهم بيوتهم ووظائفهم.
ـ من النظريات التي تح ّولت إلى مسلمات
فــي م ـقــاربــة االق ـت ـصــاد ال ـعــال ـمــي ،أنّ قيمة
وأه ـم ـيــة ال ـ ــدول اق ـت ـصــادي ـا ً ت ـقــاس بحجم
اقتصادها ،فتصير دولــة اليابان بإجمالي
ناتج وطني يبلغ قرابة الخمسة تريليونات
دوالر يعادل أربعة أضعاف أهمية روسيا
ألنّ إجمالي ناتجها الوطني قرابة تريليون
وربــع تريليون دوالر سـنــويـاً ،وقــد جاءت
ح ــرب أوكــرانــيــا ل ـت ـقــول إنّ ه ــذه النظرية
خبيثة ومضللة ومبرمجة لترويج األكاذيب
الـسـيــاسـيــة ،وه ــي ج ــزء مــن ح ــرب نفسية
استباقية لمنع روسيا من التفكير بتوظيف
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حمليات �سيا�سية

«مخلب ال�سيف»

السنة الرابعة عشرة  /الجمعة  25 /تشرين الثاني 2022

Fourteenth year /Friday / 25 November 2022

وفد من دائرة المحامين في «القومي» زار نقابة المحامين في بيروت ّ
مهن ًئا
} بتول قصير

على الرغم من نفي «حزب العمال الكردستاني» و»وحدات
حماية الشعب الكردية» أيّ مسؤولية لهما عن التفجير الذي
استهدف شارعا ً
ّ
مكتظا ً في مدينة إسطنبول في  13تشرين
الثاني /نوفمبر الفائت ،والذي أسفر عن سقوط  6قتلى وأكثر من
 80جريحاً .جاء خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
حاسما ً بوجوب االقتصاص العسكري السريع من القتلة ،قائالً:
«سنقتلعهم جميعا ً قريبا ً بالدبابات والمدفعية والجنود ان شاء
الله».
قبل حصول تفجير ش��ارع االستقالل ،لجأت تركيا إلى
تكثيف استهدافها عبر الطائرات المسيّرة لمواقع انتشار «قوات
سورية الديمقراطية � قسد» ،التي تع ّد أحد أفرع «حزب العمال
الكردستاني» في سورية ،على طول خطوط التماس بين مواقع
سيطرتها شمال سورية ،ومناطق سيطرة األك��راد ،وصوال ً إلى
الحسكة في الشمال الشرقي ،وذلك بعد فشل مساعيها للحصول
على ضوء أخضر من أميركا من جهة ،وروسيا وإيران من جهة
اخ��رى ،لشنّ هجوم عسكري ب� ّري تستهدف من خالله ْ
قضم
مناطق جديدة في مدينتي منبج وعين العرب شمال حلب.
وتهدف أنقرة من هذه العملية التي أطلقت عليها اسم «مخلب
السيف» لثالث نقاط مهمة وه��ي «ضمان أم��ن ح��دود البالد،
ومنع استهداف الشعب التركي والقوات المسلّحة واألمنية
التركية ،واجتثاث اإلرهاب من جذوره» ،ذاكرة «حزب العمال
الكردستاني» بك ّل مس ّمياته .وعليه فإنّ الوضع أصبح مؤاتيا ً
ألردوغان بأن يخوض مغامرة جدية ،في االتجاه السوري ،تصل
إلى محاولة احتالل حلب.
سيصب في مصلحة أردوغ��ان بال شك،
نجاح هذه العملية
ّ
بحيث سترتفع حظوظه عند الشعب التركي مجدّدا ً وسيغفرون
له ،هم الذين لم يف ّوتوا فرصة النتقاده مما سيدفعهم للتصويت
له مرة أخرى ،لذا فإنّ خيار التصعيد في سورية بسبب الهجوم
اإلرهابي في اسطنبول شكل فرصة ذهبية ألردوغان سيسعى
جاهدا ًالقتناصها.
وألنّ القوات الكردية شكلت رأس حربة في قتال تنظيم
الدولة اإلسالمية في سورية ،بدعم مباشر من تحالف دولي
بقيادة واشنطن ،ح��اول��ت األخ��ي��رة الضغط لوقف ف��وري
للتصعيد في شمال سورية ،عازية قلقها ال��ى انّ العملية
ستزعزع استقرار المنطقة وستع ّرض المدنيين واألف��راد
األميركيين للخطر ،إال انّ تركيا ق ّررت االنخراط سريعا ً في هذه
العملية الميدانية ،ألنها تريد االستفادة من انشغال واشنطن
بانتخاباتها الداخلية من جهة ،وبالوضع في أوكرانيا وأوروبا
من جهة أخرى.
وحتى إذا كانت روسيا أيضا ً ال تحبّذ التصعيد التركي شمالي
سورية ،فإنّ أنقرة تحركت في وقت مناسب ويخدم مصلحتها
ضمن خطة معدة مسبقاً .كما أنّ موسكو ال يزعجها ضمنيا ً
استهداف تركيا لألكراد في هذه اللحظة ،ألنّ هذا االستهداف
سيزعج األميركيين ،الذين يضيّقون كثيرا ً اليوم على الروس،
بالعقوبات من جهة ،وبتزويد األوكرانيين بالسالح لمواجهة
الروس من جهة ثانية.
من ناحية أخ��رى ،ف��إنّ الجيش ال��س��وري لن يقف على
يخص عملية «مخلب السيف» التركية ،وعليه
الحياد في ما
ّ
فمن المتوقع ان يقوم باستهداف مواقع حيوية تستخدمها
أو تحميها تركيا في محافظة إدل��ب وري��ف حلب على وجه
والروسي من هجماته
الخصوص ،وأن يُصعّ د الطيران السوري
ّ
على مواقع المجموعات اإلرهابية التي تعمل تحت إمرة أنقرة
في تلك المناطق ،إذ تشير المعطيات إلى أنّ «قسد» سوف لن
تقوى على الضربات المتواصلة في الشرق السوريّ  ،وهذا ما
سيؤدّي بالكرد إلى الجلوس إلى الطاوالت السورية والروسيّة،
والبدء بتسليم مواقعهم.
وعليه فإنّ العملية التركية ض ّد األكراد في الشرق السوري
سيتمخض عنه تقارب يتجه إلى «التطبيع» ،ما سيفرض واقعا ً
جديدا ً على المناطق الحدودية بين البلدين ،قوامه التعاون
األمني ال التناحر .فأنقرة ودمشق تعارضان بشكل أساسي
اإلدارة الذاتية الكردية ،وكالهما تصنفان وح��دات حماية
الشعب الكردية ،العمود الفقري لقوات سورية الديمقراطية،
منظمة «إره��اب��ي��ة» وتعتبرانها ام���ت���دادا ً ل��ح��زب العمال
الكردستاني الذي يشنّ تم ّردا ً ضدّها منذ عقود .كما وتعارض
روسيا ،الداعم الرئيسي لدمشق ،حتى اآلن هجوما ً بريا ً تركيا ً
جديدا ً في سورية ،وهي تحاول جاهد ًة للضغط على أنقرة
ودمشق للجلوس معاً ،وعليه فتلك «المصالحة» المتوقعة
أصبحت أمرا ً واقعا ً «عاجالً أم آجالً» ،وبالتالي ستقود البلدين
اللذين تجمعهما قضايا مشتركة أو متشابكة كالمياه ومراقبة
الحدود وحقوق العبور والتجارة» ،إلى مزيد من االجتماعات
والتنسيقات المشتركة ،لح ّل «الكثير من الخالفات» ،بما
يتجاوز «خصومتهما».

ÉjÉØN
قال مصدر سياسي في طرابلس إن نتائج قرارات المجلس
الدستوري حول الطعون النيابية في المدينة إذا لم تغيّر
في التوازنات السياسية والنيابية في لبنان ،فإنها أعادت
ال �ت��وازن ال��ى عاصمة الشمال خصوصا ً لجهة استعادة
زع��ام��ة آل ك��رام��ي مقعدها النيابي وم��ع غياب أي زعامة
أخرى فقد صار لطرابلس زعيم.
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توقف أكثر من مرجع سياسي أمام التعليقات التي أدلى بها
النائب الفائز بنتيجة الطعن الدستوري في طرابلس حيدر
ناصر س��واء لجهة تأكيد عدم انتمائه لكتلة ن��واب التغيير
أو لجهة دفاعه عن ثوابت وطنية وعربية تمثل البيئة التي
ينتمي إل�ي�ه��ا خ�ص��وص�ا ً م��ا يتصل ب��ال�م��وق��ف م��ن سالح
المقاومة.

زار وف��د من دائ��رة المحامين في عمدة القضاء
في الحزب السوري القومي االجتماعي دار نقابة
المحامين في بيروت لتقديم التهنئة إل��ى أعضاء
مجلس النقابة الفائزين في االنتخابات التي جرت
بتاريخ .20/11/2022
وض ّم الوفد القومي كالً من ناموس المجلس األعلى
المحامي سماح مهدي ،وكيل عميد القضاء المحامي
ميشال عاد ،رئيس قسم نقابة المحامين في بيروت
في دائرة المحامين المحامي معن فياض ،المحامي
عبد الله عبد الساتر.
وكان في استقبال الوفد القومي نقيب المحامين
في بيروت األستاذ ناضر كسبار ،وإلى جانبه أعضاء
مجلس النقابة واألعضاء المنتخبون وهم المحامون:
سعد الدين الخطيب (أمين سر النقابة) ومايا الزغريني
(عضو المحكمة النقابية) وميسم يونس وجورج
يزبك( ،العضوان الرديفان للمحكمة النقابية).

الوفد القومي مع النقيب كسبار وأعضاء مجلس النقابة

وفد الئتالف الفل�سطيني اللبناني لحملة حق العمل يزور «القومي»:
لتعديل الن�سو�س القانونية لتكفل تاأمين حياة كريمة للفل�سطيني حتى اإنجاز حق العودة
استقبل ناموس المجلس األعلى في
الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي
سماح مهدي ،والعميد مسؤول الملف
الفلسطيني وه��ي��ب وه��ب��ي وعضو
المجلس األعلى بطرس سعادة ،وفد
االئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة
ح� ّ
�ق العمل ض� ّم مدير المركز العربي
الفلسطيني وعضو االئتالف أبو عبدالله
منسقة لجنة بيروت في االئتالف
فارسّ ،
وص���ال الجشي والمنسق الميداني
للحملة في بيروت حسام العلي.
تداول المجتمعون في أوضاع أبناء

شعبنا الفلسطيني المقيمين في لبنان،
ال سيما العقبات القانونية التي تحول
دون قيامهم بالعديد من األعمال.
وأكد المجتمعون على ضرورة بذل
ك ّل الجهود القانونية لتعديل النصوص
المرعية اإلجراء بحيث تكفل تأمين حياة
كريمة ألبناء شعبنا الفلسطيني حتى
إنجاز ّ
حق العودة.
وت � ّم االتفاق بين المجتمعين على
استمرار التواصل ،والقيام وتنظيم
ورش عمل قانونية ب��ه��دف تحقيق
الغايات المرجوة.

اللقاء بين وفد القومي ووفد االئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل

الأحزاب العربية باركت عملية القد�س البطولية:
المقاومة اأقوى من الإرهاب وال�ستيطان
باركت األم��ان��ة العامة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية عملية القدس النوعية البطولية.
وشدّد األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية
قاسم صالح على انّ «العملية المباركة تأتي في إطار
الر ّد المستم ّر على اقتحام المسجد األقصى وتدنيسه
من قطعان المستوطنين بحماية الجنود الصهاينة
ومحاوالت تقسيمه وتهويده».
وأضاف« :كما تؤكد العملية إصرار شعبنا المرابط
والمقاوم في الداخل الفلسطيني على حماية القدس
والتمسك بالمقاومة كخيار وحيد لمواجهة هذا العدو
المجرم المتغطرس».
ورأى انّ عملية القدس المزدوجة تهدف الى توجيه

رسالة حاسمة بأنّ ك ّل اإلجرام والتهويد واالستيطان
لن يرهب المقاومين البواسل وسيواجَ ه بالحديد
والنار».
وأشار الى انّ «اإلره��اب الصهيوني المستم ّر ض ّد
الشعب الفلسطيني الصامد في ظ ّل صمت من دول
التطبيع العربية ،وتواطؤ دولي مريب ،يواجَ ه اليوم
إرادة شعبية مقاومة رسمت وترسم طريق التحرير
والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته».
وتابع« :ها نحن اليوم نشهد سقوط المنظومة
األم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة أم����ام ض��رب��ات الفدائيين
الفلسطينيين .وعلى الفصائل الفلسطينية استثمار هذه
الحالة الشعبية وتشكيل إطار منظم وموحد اإلرادة

واإلدارة لتفعيل وتصعيد عمليات المقاومة ،ودعم
الشباب المجاهد الذي انتفض ،وهو يخوض اليوم
المعارك والمواجهات في جميع األراضي الفلسطينية
مؤكدا ً على وحدة ساحات المعركة».
ولفت صالح الى «أننا إذ نشيد بالعملية البطولية
النوعية ،فإننا نتوجه بتحية إجالل وإكبار إلى هؤالء
األبطال الميامين الذين سطروا هذه الملحمة ،وندعو
جميعالقوىواألحزابوالهيئاتوالنقاباتوالمؤتمرات
إلى توفير ك ّل ما يلزم من دعم وإمكانيات لمساندتهم في
نضالهم ،ألنهم يعبّرون عن تطلعات أمتنا في مواجهة
العدو ويبشروننا بالنصر المبين وتحرير فلسطين ك ّل
فلسطين ،واستعادة الحقوق والمقدسات».

عملية القد�س المزدوجة في الميزان الأمني «الإ�سرائيلي»
} د .مصطفى يوسف اللداوي
ّ
تنفك المواقف «اإلسرائيلية» تتوالى ُط� َّرا ً تجاه عملية القدس المزدوجة ،التي
لم
صدمت المنظومة األمنية وأربكت القوى السياسية الحاكمة ،وأخرجت تلك التي تنتظر
الحكم عن طورها ،فقد انهالت التصريحات السياسية واألمنية والعسكرية ،وبرزت
مواقف إعالمية وشعبية عبّر عنها المستوطنون وقادتهم ،بعضها يهدّد ويتوعّ د ،ويطالب
الحكومة الجديدة باستخدام المزيد من القوة والضرب بي ٍد من حديدٍ ،واعتماد وسائل
جديدة في التصدي للفلسطينيين ومواجهتهم ،وتغيير القواعد المتبعة في اإلجراءات
األمنية وضوابط إطالق النار على المشتبه فيهم.
وبعضها لم يستطع أن يخفي خوفه وقلقه من احتمالية ال��ع��ودة إل��ى سنوات
التسعينيات من القرن الماضي وبدايات األلفية الثالثة ،عندما اجتاحت المقاومة
الفلسطينية أرضها المحتلة ،وهاجمت المستوطنين «اإلسرائيليين» في ك ّل مكانٍ ،
وفجرت الحافالت والسيارات ،ومحطات الركاب وتجمعات الجنود ،والحقت جموعهم
ّ
في الشوارع والطرقات ،وفي المقاهي والحانات ،وجعلت حياتهم مستحيلة وهروبهم من
فلسطين حلما ً وأمالً في النجاة ،وعجز الجيش واألجهزة األمنية عن وضع ح ّد للعمليات
االستشهادية وحماية مستوطنيهم من القتل ،الذي بات رعبا ً يرافقهم وفزعا ً على مدى
األيام يسكنهم.
لكن الذين صعقتهم عملي ُة القدس وصدمتهم ،هم قادة األجهزة األمنية ومعهم الجيش
وقادة أركانه ،الذين كانوا يترقبون ضربات المقاومة في شمال الضفة الغربية ،حيث
األوضاع الساخنة في نابلس وسلفيت وكذلك في جنين ،حيث تهيّأ الجيش لمواجهتها،
واستعدّت األجهزة األمنية إلحباط عملياتها ،وكثفوا جهودهم وركزوا عملياتهم فيها،
ورفعوا درجة النفير واالستعداد إلى الدرجات القصوى ،بعد عمليات عدي التميمي ومحمد
صوف وما سبقها من عملياتٍ في تل أبيب والخضيرة وغيرها ،التي كبّدتهم خسائر مؤلمة،
وقتل فيها منهم خالل أشهر هذه السنة فقط ثالثون مستوطنا ً وأصيب عشراتٌ آخرون.
ولكن األثر المعنوي كان أسوأ وأكثر قسو ًة عليهم ،إذ تراجعت روحهم المعنوية،
وانتشر في قلوبهم الوهن والضعف ،وسكنهم الخوف والفزع ،وانتابهم ٌ
قلق من الغد
وتوجس من الغيب ،وقد فقدوا أكثر من ذي قبل ثقتهم في جيشهم وأجهزتهم األمنية،
ٌ
ٍ
طرف أن يلقي بالالئمة
وأخذوا يتقاذفون المسؤولية عما ح ّل بهم وأصابهم ،ويحاول ك ّل
في العجز والتقصير على اآلخر.
كانت األجهزة األمنية تشكو من عمليات «األسد المنفرد» ،التي يقوم بها شبانٌ بأنفسهم،
منفردين ال أحد يساعدهم ،ممن ال تربطهم رابطة تنظيمية بالقوى والفصائل الفلسطينية،
وإنما يخططون بأنفسهم ،ويق ّررون وحدهم ،وينفذون ما عزموا عليه دون مراجعة أحد أو

التنسيق مع أيّ جهةٍ ،مما صعب على األجهزة األمنية التنبّؤ بعملياتهم أو استباق تنفيذها
وإحباطها ،أو مالحقة خيوطها وتفكيك شبكاتها.
اليوم باتت األجهزة األمنية «اإلسرائيلية» في مواجهة طفرة التسعينيات ،وتفجيرات
المقاومة الصاخبة ،ومعامل تحضير العبوات وأماكن تصنيعها ،وعليها أن تجيب
حكومتها ومواطنيها عمن يقف وراء عملية القدس المزدوجة ،التي قد تكون فاتحة
عملياتٍ جديدة ،يعمد إليها الفلسطينيون ويبرعون في تقليدها ،تماما ً كما باتوا يقلدون
ك ّل العمليات الفدائية ،ويط ّورونها ويزيدون فيها ،ويترك منفذوها فيها بصماتهم الخاصة
وسني المواجهات الدامية.
وأساليبهم المميّزة ،مما سيعيدهم إلى سنوات الرعب األولى
ّ
أمام األجهزة األمنية «اإلسرائيلية» العديد من التساؤالت والتحديات التي يجب أن تجد
لها حلوال ً وتفسيراتٍ عملية ،أ ّولها من يقف وراء العملية ،ومن خطط لها وأمر بتنفيذها،
وهل لغزة عالقة بها أم أنها من إنتاج وإخراج رجال الضفة الغربية فقط ،وهي الذريعة
السهلة التي يلجأون إليها لتبرير عجزهم وتفسير فشلهم ،وكيف وصل المنفذون إلى
مكان زرع العبوات الناسفة وهي أماكن عامة ال تخلو من المارة ،وفيها تجمعاتٌ صهيونية
دائمة ،وكيف بالصدفة توقفت الكاميرات عن التصوير وتعطلت في المنطقة.
كما عليها أن تجد إجاباتٍ مقنعة عن كيفية تصنيع هذه العبوات وأين ،وكيف جرى
تصنيعها ومن هو الذي قام بتصنيعها وتجهيزها ،وهل هم أمام يحيى عياش جديد
وظاهرة التصنيع القديمة ،ومن أين وكيف حصل المصنعون على المواد األولية الالزمة
إلعداد مثل هذه العبوات ،وأين كانت عيونهم واألجهزة األمنية المتعاونة معهم ،وكيف لم
ينتبهوا إلى مخططاتهم ويعرفوا نواياهم.
وليس أخيرا ً كيف وصلت العبوات إلى مدينة القدس ،وتجاوزت الحواجز واإلجراءات
قريب من أماكن
صنعت في مدينة القدس نفسها ،وفي مكانٍ
األمنية المعقدة ،أم أنها ُ
ٍ
ٍ
خوف أو مغامرة.
زراعتها ،مما سهّل على المخططين نقلها بال
ال تخفي المواقف والتصريحات «اإلسرائيلية» حنقها وغضبها ،وخوفها وفزعها من
هذه العملية ،التي تحكم فيها المنفذون عن بعد ،واطمأنوا إليها قبل تفجيرها ،ولم تكلفهم
حياة أح ٍد منهم ،إذ لم يقتل المنفذ كالعادة ،ولم يعرف أو يالحق ،وما زال الكشف عن
اسمه وهويته يكتنفه الغموض ،وقد كان يرضي غرور المستوطنين ويخفف من حزنهم
ويواسيهم في ألمهم ،قت ُل المنفذين وهدم بيوتهم واجتياح بلداتهم وقراهم ،ولكنهم بعملية
القدس حصدوا األلم وجنوا الوجع ،ولم ينالهم منها غير الرجيع والصدى ،وبات لزاما ً
عليهم أن يتوقعوا الجديد المفاجئ والقادم الصادم ،أين وكيف ومتى وما هو...
moustafa.leddawi@gmail.com
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ح�سور نوعي حا�سد في احتفال «دار الندوة» بذكرى اال�ستقالل وذكرى تاأ�سي�سها
مرهج :هي مو ّؤ�س�سة للحوار والثقافة ون�سر االأفكار العربية التقدمية الح�سارية
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ــ عندما يرتفع �سوت فل�سطين من على منبر «دار الندوة» فاإنه يرتفع منزه ًا عن
ّ
كل غر�ض �سيق اأو م�سلحة فئوية
يكر�ض جهده لتكري�ض الوحدة بين اللبنانيين وحماية تطلعاتهم
ــ نريد رئي�س ًا ّ
نحو التقدّ م واالزدهار
ــ اال�ستقالل لي�ض خطاب ًا ا�ستعرا�سي ًا اأو ن�سيداً حما�سي ًا فح�سب بل انتخاب رئي�ض
جمهورية باإرادة لبنانية ولي�ض باإمالء اأجنبي
ــ نريد رئي�س ًا يرعى ا�ستراتيجية دفاعية ت�سون عنا�سر القوة التي يمتلكها لبنان
فتعزز الجي�ض والقوى االأمنية وتحمي وحدة ال�سعب وت�سون المقاومة
غصت قاعة (دار الندوة)
رغم انقطاع الكهرباء ّ
بالمئات من األصدقاء من شخصيات سياسية
وثقافية وإعالمية وحزبية ونقابية واجتماعية
الذين شاركوها حفلها بعيد االستقالل وذكرى
تأسيس «دار الندوة» يتقدّمهم رئيس الحزب
السوري القومي اإلجتماعي أسعد حردان ممثالً
بوفد مركزي ض ّم ناموس المجلس األعلى سماح
مهدي وناموس عمدة ش��ؤون التنمية اإلداري��ة
رام��ي ش��ح��رور ،ال��وزي��ران السابقان د .عصام
نعمان ونقوال تويني ،النائب السابق مروان أبو
فاضل ،المنسق العام لتجمع اللجان والروابط
الشعبية معن بشور ،العميد مصطفى حمدان أمين
الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين �
المرابطون ،أمين عام حركة األمة الشيخ عبد الله
جبري ،أعضاء األمانة العامة للمؤتمر القومي
العربي ،ممثل سفارة فلسطين خالد عبادي ،د.
أنطوان سيف ممثالً الحركة الثقافية انطلياس،
العميد يحيى صالح رئيس جمعية كنعان �
فلسطين ،وشخصيات سياسية وحزبية وثقافية
واجتماعية وممثلو حركات وجمعيات وهيئات
ثقافية لبنانية.
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ثم ألقى
عضو مجلس إدارة دار الندوة د .هاني سليمان
كلمة قدّم فيها رئيس مجلس إدارة الدار الوزير
السابق بشارة مرهج ،جاء فيها :هذه الدار التي
لك ّل واحد منكم فيها نصيب أو نصيب ،هذه الدار
التي بنيت طوبة طوبة ،كدنا أن نلتقي على ضوء
الشموع بسبب ضيق ذات اليد ال ألنّ الدار تذوب
كالشمعة بل ألنها كما ق��ال المتنبي إذا كانت
النفوس كبار تعبت في مرادها األجسام .جراح
هذه الدار من جراح هذا الوطن وعزمها من عزم
هذا الوطن.

مرهج

بعد ذلك ألقى مرهج كلمة جاء فيها :أهالً وسهالً
بكم جميعا ً في الدار التي تعتز بكم وبحضوركم
خاصة في ظ ّل هذه الظروف المأساوية التي تم ّر
بها البالد .هذه الحالة لم تكن من صنع شخص
واحد أو طرف واحد وإنما من صنع منظومة أنانية
عدوانية ال تهت ّم بمصالح الناس أو مصلحة البلد
وإنما تهت ّم بمصالحها الخاصة ولو أدّى ذلك إلى
إنهيار البلد وخسارة الناس ل  95%من أموالهم.
« دار الندوة» تعمل في لبنان ومن الطبيعي
أنها دخلت التجربة وتعثرت بسبب األزم��ة،
لكنها بسبب تراثها الوحدوي واعتمادها على
الديمقراطية وإيمانها بالتعدّدية واستنادها
على أصدقائها فإنها مص ّممة على الخروج
من ه��ذه األزم��ة كما هي مص ّممة على مشاركة
الشعب معركته ض ّد الظلم والتسلط والرياء،
وكلها ممارسات تجيدها المنظومة المتحكمة
بمفاصل الدولة ومؤسساتها ،المتنكرة لحقوق
الناس وتطلعاتها ،والرافضة أليّ نوع من أنواع
المساءلة.
المؤسسون وفي
« دار ال��ن��دوة» كما فهمها
ّ
مقدّمهم المفكر العربي الكبير الراحل منح الصلح
مؤسسة للحوار والثقافة ونشر األفكار
ه��ي
ّ
العربية التقدّمية الحضارية التي تحفز العرب
في ك ّل أقطارهم على االتحاد في ما بينهم وجبه
األفكار العنصرية الفئوية وتجلياتها المادية
والمؤسسية على أرض الواقع ،على أن يُرسى هذا
االتحاد على أسس ديمقراطية تعاونية عصرية
تحترم شخصية ومصالح واستقالل ك ّل قطر.
أضاف مرهج :ومن صلب هذه األفكار التحررية
التي ندعو إليها فكرة الوحدة الوطنية داخل ك ّل قطر

مع مراعاة حقيقية للتعددية وحقوق الجماعات
والفرد .أنّ عروبتنا الحضارية ال تعترف باإلقصاء
أو الدمج القسري وإنما تعمل للتواصل والتفاهم
لصالح المجتمع ومكوناته وأفراده.
وإذا أردنا أن نلخص عروبتنا بكلمة في هذه
المرحلة فهي فلسطين التي تحمل العبء العربي
كله .ومن هنا حركتنا المتواصلة نحو فلسطين
ومساندة أهلها المناضلين الذين يقفون بشجاعة
بوجه الصهيونية أعلى درج���ات االستعمار
واالستيطان منذ مئة عام دون أن يستظلوا بدعم
كامل من أي دولة في العالم كما كان حال فيتنام
التي انتصرت على االمبريالية الفرنسية ثم
األميركية بفضل حيوية شعبها والدعم الكامل
ال��ذي توفر لها من موسكو وبكين وباقي دول
الكتلة االشتراكية ودول العالم الثالث.
وس��أل مرهج :لماذا التوجه ال��ى فلسطين؟
ألنها قيمة إنسانية وحضارية فريدة بح ّد ذاتها،
وألنها أيضا ً قلب العالم العربي وقد استهدفت
لتقسيم الجسم العربي ومنعه من تحقيق الوحدة
واالنطالق في بناء نفسه ورد الكيد عن أرضه.
ومن هنا ربطنا الدائم بين العروبة وفلسطين
حيث ال نهضة قومية حقيقية إال من خالل معركة
الشعب الفلسطيني السترداد حقوقه الكاملة على
أرضه التاريخية المعروفة من قبل ك ّل العلماء
والمدونة في الكتب واألسفار على مدى قرون.
وبنفس القياس نحن نربط بين الوطنية
وفلسطين ألنّ أك��ن��اف ب��ي��ت ال��م��ق��دس ش��أن
فلسطيني وش��أن وطني أيضاً .وك � ّل ما يضيم
فلسطين أو ينتقص من حقوقها يطعن أقطارنا
ويستنزف قواها .وهذا ليس حاال ً جامدا ً وإنما
هو وضع متحرك إذ أنّ تل أبيب وقياداتها سواء
متعصبة ،تسير
كانت يمينية متطرفة ،أو دينية
ّ
في نهج الدولة اليهودية الخالصة دونما حرج أو
توقف عند رأي الغير مع ما يعنيه ذلك من إثارة
لالضطراب في المنطقة واستقدام للمستوطنين
المتطرفين إلحاللهم مح ّل الفلسطينيين الذين
يختبرون ك ّل يوم االضطهاد والقمع والحصار
واألسروالتجويعواالغتيالوالهجماتالمتواصلة
على مقدساتهم ومقدساتنا وفي طليعتها المسجد
األقصى المبارك وكنيسة القيامة المباركة ،وك ّل
ذلك بهدف إخ��الء األراض��ي المقدسة من أهلها
والتعصب
الصابرين وجعلها مساحة للغلو
ّ
ومدخالً للسيطرة على ك ّل المنطقة العربية سواء
بالسالح أو التهديد به ،أو الضغط السياسي
وذلك باالشتراك الكلي مع الرأسمالية الحاكمة
في واشنطن التي تمنح تل أبيب ك ّل ما يمكنها
من التفوق عسكريا ً واقتصاديا ً والكترونيا ً في
المنطقة العربية وتخومها وصوال ً الى الحدود
الباكستانية والمحيط األطلسي.
لذلك عندما نساند الشعب الفلسطيني وندافع
عن فلسطين فنحن ال نقوم بواجبنا القومي
فحسب ،وإنما نقوم أيضا ً بواجبنا نحو بلدنا
الذي يربطه مع فلسطين مصير واحد كما ك ّل بلد
عربي وخاصة الشقيقة سورية التي تشكل رئتنا
الثانية ومدخلنا الى العمق العربي.
وعندما يرتفع صوت فلسطين من على منبر
«دار الندوة» فإنه يرتفع منزها ً عن ك ّل غرض
ضيق أو مصلحة فئوية ،يرتفع مستقالً واثقا ً أنه
يعبّر عن مشاعر جيل رفض التبعية والزبائنية
وآثر التحرر واالستقالل ولو كلفه ذلك ما يملك .وإذا
رأيتم «دار الندوة» تتح ّرق الى التطوير والتحديث
فألنها حريصة على دورها الوطني والقومي وقد
آثرت منذ تأسيسها أن تكون متكلة على نفسها
وأصدقائها المخلصين الذين يشاركونها نزعتها

االستقاللية حيث ال وصاية وال إمالء.
ك��م��ا أنّ فلسطين القضية ت��رس��م اإلط���ار
الفسيح الذي تتحرك دار الندوة من خالله ،فإنّ
الوطنية اللبنانية الخالصة بما هي إيمان عميق
بالديمقراطية والتزام كامل باألخ ّوة الوطنية
واالنتماء العربي هي التي تحدّد حركتنا في عالم
التناقضات والتسويات والمرارات الذي نعيش
فيه.
تمسك
هذه األخ ّوة الوطنية التي
نتمسك بها ّ
ّ
الطفل بأمه هي التي حفزتنا عام  1988أن نخالف
أعز أصدقائنا ونعارض علنا ً قطع الرواتب على
أهلنا في المنطقة الشرقية بحجة وقوعها تحت
سلطة المليشيات.
وهذه الوحدة الوطنية التي نتمسك بها تمسك
المؤمن بالحق هي التي أملت علينا عام 1987
أيضا ً أن نلتقي مع الحركة الثقافية في انطلياس
ومعظم الجمعيات األهلية في رحاب المتحف
الوطني في أكبر تظاهرة شعبية رافضة لالنقسام
واالقتتال والتسلط وداعية للوحدة اللبنانية
والسلم األهلي واستعادة االستقالل الوطني من
براثن الطائفية والفئوية والتخلف.
وال غ��رو فرسالة «دار ال��ن��دوة» هي النضال
لتكريس ال��وح��دة بين اللبنانيين ،وتحصين
االستقاللالوطني،وتعزيزالديمقراطية،والنضال
الدؤوب ض ّد ك ّل أشكال الفساد واالنحراف التي
تسود منهج الطبقة الحاكمة ،ذلك المنهج الذي
يع ّرض استقاللنا ألش ّد المخاطر ويش ّوه سمعة
لبنان ف��ي ال��ك��رة األرض��ي��ة ويفضي ال��ى إفقار
ّ
ودك دولتهم بمؤسساتها
وتشريد اللبنانيين
ومنجزاتها التي تحققت عبر تضحيات جيلنا
واألجيال التي سبقتنا.
لقد أصبح واض��ح�ا ً أم��ام اللبنانيين الذين
يعانون من غموض يلف مستقبلهم ووعود كاذبة
تقصفهم ليل نهار ،أنّ الحقيقة هي التي تح ّررهم
وتضيء طريقهم الى غ ٍد ال إذالل فيه وال استهتار.
لذلك هم يريدون معرفة من التهم أموالهم وسطا
على مدّخراتهم ومن تعدّى على م��وارد الدولة
وأمالكها مع ّرضا ً البالد لالنكشاف واالستقالل
الى التهميش.
وأجل التحقيق
يريدون معرفة مَن ش ّل القضاء ّ
العدلي في المرفأ وراوغ في التحقيق الجنائي
المتصل بحسابات البنك المركزي؟ يريدون
معرفة من سهّل وساهم في تهريب الودائع
الى الخارج ،ومن يختلق الذرائع للتقاعس عن
استعادة هذه الودائع .يريدون معرفة من ع ّمم
العتمة في بيوتهم وأحيائهم ،ومن ل� ّوث مياه
أدونيس وعشتار ،ومَن رفع سعر الدواء والغذاء
واالستشفاء ،ولمصلحة َم��ن زي��ادة الضرائب
والرسوم ورف��ع الدعم عن األساسيات ،وعدم
االلتزام بدعم الشرائح األكثر فقرا ً كما جاء في كل
األدبيات.
قصر في حماية الليرة
يريدون معرفة من ّ
اللبنانية وغامر باستقرار االقتصاد وح ّول أموال
المودعين الى كبار األثرياء ونقض أحكام القانون
ورفض الر ّد على أسئلة النواب ورفض االنضمام
الى اجتماعهم.
يريدون معرفة مصيرهم في دولة ترفض ك ّل
الحلول التي يقدّمها علماء اقتصاد شرفاء وترفض
ك ّل االقتراحات التي يقدّمها أشقاء وأصدقاء ال
يزالون يطمحون الى مساعدة لبنان رغم الطعنات
التي تلقوها والخيبات التي خبروها.
وعن االستقالل قال مرهج :وبعد ك ّل ما فعلوه
يتغنون اليوم باالستقالل وينشدون أناشيده فيما
هم يطعنون ،بأعمالهم البائسة ،معانيه السامية.

فاالستقالل ليس خطابا ً استعراضيا ً أو نشيدا ً
حماسيا ً فحسب وإنما هو أيضا ً انتخاب رئيس
جمهورية بناء على إرادة لبنانية وليس بناء
على إمالء أجنبي .االستقالل هو تشكيل حكومة
تلبّي مطالب الناس وحاجات البلد وليس االنزالق
الى صراعات فئوية تعكس انحطاط السياسة
وعجز السياسيين .االستقالل يعني إعطاء ذوي
الحاجات الخاصة والطبقات محدودة الدخل
أموالهم المحتجزة في صناديق مهترئة تسيطر
عليها بيروقراطية متخلفة .االستقالل يعني
االعتراف بحقوق العمال والموظفين والطالب
وااللتزام بها .االستقالل يعني إنصاف األساتذة
والمعلمين كي يتمكنوا من الوصول الى أماكن
عملهم والمساهمة في انقاذ القطاع التربوي.
االستقالل يعني االعتراف بحق األمومة والطفولة
وحق المسنين في حياة الئقة مثلما يعني الوفاء
ّ
بحق المودعين بودائعهم ورسم الخطط العاجلة
لر ّد هذه الودائع الى أصحابها.
االستقالل هو االعتراف الحقيقي باستشهاد
سعيد فخر الدين وشهداء طرابلس المنسيين
الذين سقطوا في  1943Ø11Ø13برصاص
االن��ت��داب الفرنسي وه��م ال��ى جانب عشرات
الجرحى 1- :سليم صابونة 2- ،أحمد صابر
كلثوم - 3 ،رشيد رم��زي حجازي 4- ،فوزي
قاسم شحود 5- ،محمد ثروت 6- ،عبد الغني
افيوني 7- ،عباس إبراهيم حبوشي 8- ،محمد
علي حسين خضر 9- ،عبد ال��ق��ادر مصطفى
الشهال 10- ،وديع خاطر بركات 11- ،أحمد
جوجو 12- ،محمد حسن المحمد 13- ،سليم
الشامي.
وكما أنّ االستقالل هو الوجه اآلخر للحرية
والسيادة فهو كذلك احترام لحقوق الجماعات
واألف��راد وكراماتهم ،إذ ال معنى لكلمة استقالل
عندما يُهان المرء في بالده أو تهدر أمواله وال
يجد دول��ة تنتفض لكرامته أو قضاء يستعيد
له حقوقه .االستقالل هو حرية البالد وسالمة
أراض��ي��ه��ا ب��وج��ود جيش وق���وى أمنية تلتزم
بالدستور والقانون وتنال حقوقها كاملة دون
أن تنحاز أليّ فئة أو شخص .االستقالل هو
التخلص من ه��ذه االتكالية على األجنبي في
السياسة واالقتصاد والتخلص من عادة التس ّول
واالستجداء التي يتقنها مسؤولون أثرياء ال
يعرفون أين تتكدّس أموالهم ولكن يعرفون كيف
يزرعون مفاهيم الفردية واالنتهازية في عقول
الضعفاء في نفوسهم.
وقال مرهج :كغيرنا من اللبنانيين الحرصاء
على بلدهم واستقالله نريد رئيسا ً للجمهورية
تليق به الرئاسة ،مشاركا ً في الحياة السياسية،
مدركا ً لمصلحة لبنان ،عامالً لمصلحة اللبنانيين
يج ّنبهم الصراعات الداخلية ويرمي بثقله لصالح
االس��ت��ق��رار السياسي والنهوض االقتصادي
واإلصالح اإلداري والمالي ،رئيسا ً يرفض إقصاء
فريق أو محاباة آخر ،رئيسا ًيك ّرس جهده لتكريس

الوحدة بين اللبنانيين وحماية تطلعاتهم نحو
التقدّم واالزده��ار وفاقا ً للطائف ومندرجاته في
تجاوز الطائفية السياسية وانتخاب برلمان من
خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ...
رئيسا ً يناضل كي يحافظ المجلس الدستوري
على صالحياته الحقيقية ،رئيسا ً
محصنا ً ض ّد
ّ
االحتكارات واالمتيازات والزبائنية السياسية،
رئيسا ً مؤمنا ً باستقاللية القضاء ال يتدخل
في التعيينات أو التشكيالت أو القرارات حتى
يحذو الجميع ح��ذوه ويغدو القضاء مضرب
مثل في استقالليته وفعاليته ومكانته .نريد
رئيسا ً يخضع للدستور ويحميه ،رئيسا ً يحترم
القانون ويعليه ،رئيسا ً يعمل لتكافؤ الفرص بين
اللبنانيين وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة
ال سيما حقها في إعطاء الجنسية ألطفالها ،رئيسا ً
يرعى الدولة المدنية التي تطمئن الجميع وتتيح
للجميع فرصا ًمتساوية للتقدّم والعطاء واإلنجاز،
رئيسا ً يرعى استراتيجية دفاعية تصون عناصر
القوة التي يمتلكها لبنان فتعزز الجيش والقوى
األمنية وتحمي وحدة الشعب وتصون المقاومة
حيث يطمئن أهالي الشهداء والمقاومين الذين
دحروا العدو الصهيوني وح ّرروا األرض ،رئيسا ً
يطمئن أهالي شهداء المرفأ والجرحى إلى أنّ
حقوقهم مصونة ولن تقوى عليها رياح االستهتار
والفساد ،رئيسا ً يقف الى جانب الطبقات محدودة
الدخل التي سحقتها األزمة وال تزال بسبب تع ّنت
االحتكار وبارونات المصارف والمال وبسبب
هزال الحكومة وضعف مجلس النواب اللذين
يقفان منذ األمس وحتى اللحظة الى جانب من
رفض التحقيق الجنائي أو تسليم األرقام واعتبر
الخسائر موجودات ووزع العطاءات تحت ستار
الهندسات المالية التي نبّهنا ال��ى مخاطرها
منذ بداياتها عام  2016والتي كانت لمصلحة
المصارف.
وختم مرهج قائالً :المجموعة الحاكمة تصادر
حقوق الغير وتمضي في غيّها دون أيّ مراجعة
من قبلها أو محاسبة من قبل القضاء أو مجلس
النواب وذلك يح ّتم علينا كشف الحقيقة والعمل
بموجبها مهما تطلب ذل��ك من صبر ومثابرة،
فخوض المعركة حتى النهاية ليس خيارا ً وإنما
مؤسساته
هو مهمة وطنية إلنقاذ بلدنا وإصالح ّ
وتحسين سمعته وتثبيت صدقيته .واسترداد
أبنائه الذين غادروه بمئات اآلالف.
الشعب يطالب والصديق يراقب وم��ع ذلك
تخفق الطبقة السياسية الحاكمة في إصالح
االقتصاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل
حكومة .معنى ذلك أنها ال تريد أو ال تستطيع ّحل
األزمة التي تسبّبت بها .وفي الحالين األفضل لها
أن تذهب الى بيتها بدال ً من أخذ البالد الى متاهة
جديدة تقضي على ما تبقى من موجودات وآمال.
ومثل ما هم يطالبوننا باالنتظار نحن نطالبهم
بالمبادرة ألنّ االنتظار في حالتنا بضاعة قديمة
وكاسدة.
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Fourteenth year /Friday / 25 November 2022

منفذية طرابل�س في «القومي» تحتفل ب�لعيد الت�سعين لت�أ�سي�س الحزب
ع�سي على مح�والت اإ�سع�فه وتهمي�سه وال�سع�ب تزيد عزيمتن� على حمل ق�سيتن� النت�س�ره�
عبد الب��سط عب��س :حزبن� ّ
اليا�س ع�ضي :بو�ضع �ضعاده العقيدة اأوجد حداً للدجل الفكري والخرافة والوهم والتع�ضب والجهل وال�ضعف والتبعية
اأ�ضامة هالل :لاللتفاف حول الحزب واالنخراط في العمل الحزبي النظامي �ضمن الموؤ�ض�ضات
محمد حجازي :واجب القوميين االلتزام بالموؤ�ض�ضات والد�ضتور لبلوغ الغاية التي نن�ضدها وهي الن�ضر االأكيد

الياس عشي تقطيع قالب الحلوى
احتفلت منفذية طرابلس في الحزب السوري القومي
االجتماعي بالعيد التسعين للتأسيس ،في مكتب المنفذية
بحضور عدد من ممثلي األحزاب والقوى والفصائل اللبنانية
الفلسطينية ،إلى جانب عضو المجلس األعلى ـ منفذ عام
طرابلس عبد الباسط عباس ،ورئيس هيئة منح رتبة
األمانة الياس عشي وبعض أعضاء هيئة المنفذية ومدير
مديرية الثقافة محمد موسى ومسؤولين وجمع من القوميين
والمواطنين.
بدأ االحتفال بالنشيد الرسمي اللبناني والنشيد الرسمي
للحزب السوري القومي االجتماعي ،ثم كلمة تعريف ألقتها
سوسن نفلة وفيها تحدّثت عن معاني التأسيس فكرة
وحركة ومبادئ وقيم ،وأن الحزب الذي أراده زعيمنا هو
محصن بالمبادئ والثوابت والمؤسسات.
حزب
ّ
وألقت حنين الراوي كلمة الطلبة أكدت فيها أنّ التأسيس
يعني لنا الكثير ،خصوصا ً أنّ
المؤسس اعتبر أنّ الطلبة نقطة
ّ
االرتكاز في العمل القومي ،ولذلك نحن نرى أنّ هذه مسؤولية
تقع على عاتقنا ،وأن نكون على قدر هذه المسؤولية في
سبيل انتصار حزبنا وقضيته.

الياس عشي

عبد الباسط عباس

أسامة هالل

كلمة مديرية الثقافة

وألقى ناموس مديرية الثقافة محمد حجازي كلمة
الــوحــدات الحزبية ،فأشار إلــى أنّ حضرة الزعيم اعتبر
إنشاء المؤسسات ووضع التشريع من أعظم أعماله ،ألنّ
المؤسسات تحفظ وحدة اال ّتجاه ووحدة العمل ،ولذلك فإنّ
واجب القوميين هو االلتزام بالمؤسسات والدستور ،لبلوغ
الغاية التي ننشدها والنصر األكيد.

كلمة المنفذية

أما كلمة منفذية طرابلس فألقاها ناظر اإلذاعة في المنفذية
أسامة هالل ،الذي تحدث عن معاني التأسيس ،متطرقا ً إلى
حضور الحزب التاريخي في مدينة طرابلس ودور القوميين
في تعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن وحدة المجتمع،
ليختم بالدعوة إلى االلتفاف حول الحزب واالنخراط في
العمل الحزبي ضمن المؤسسات.

عشي

وكانت كلمة بالمناسبة لرئيس هيئة منح رتبة األمانة
الياس عشي أشار فيها إلى أنّ سعاده حين وضع الخطوط
العريضة لمشروعه النهضوي ،كانت األمة تم ّر بأصعب
مراحلها ،حيث مشاهد الموت جوعا ً في سفر برلك ،ومشانق
جمال باشا تهدّد حياة الشعب ،ووعــد بلفور واتفاقية
«سايكس – پيكو» يفتتان وحــدة األمــة .وقــال :لقد وضع
سعاده حدا ً للدجل الفكري والخرافة ،والوهم ،والتعصب،
والجهل ،والضعف ،والتبعية.

حنين الراوي

عباس

كلمة الختام ،كانت لعضو المجلس األعلى ـ منفذ عام
طرابلس عبد الباسط عباس الذي أك ّد في كلمته أنّ الحزب
القومي لن يتخلى عن دوره ومسؤولياته ،فهو أكثر إصرارا ً
على مواصلة النضال في سبيل تحصين وحدة المجتمع من
ك ّل أعراض وأمراض اآلفات الطائفية والمذهبية واالتنية ،ولن
يتخلى عن نهجه الصراعي المقاوم ،مهما كبرت الضغوط
والتحديات.
واعتبر عباس أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي،
عقيدة ومبادئ ،نهجا ً وثوابت ،موقعا ً وموقفاً ،هو حزب

سوسن نفلة

محمد حجازي

عصي على ك ـ ّل مــحــاوالت إضعافه وتهميشه ،ال بل انّ
ّ
الصعاب تزيد من عزيمة القوميين على حمل قضيتهم والبذل
في سبيل انتصارها.

وحدة اللبنانيين وتحقيق اإلنماء المتوازن ،ورفع سيف
الفقر والجوع عن رقاب المواطنين وتطبيق كل بنود الدستور
وفي مقدمها تعزيز العالقات المميزة مع سورية ،ألنّ سورية
حقيقي للبنان ،وهي خرجت منتصرة في حربها ضد
سند
ّ
اإلرهــاب ورعاته ،وهو انتصار شكل صفعة لكل من راهن
على سقوطها .وختم عباس موجها ً التحية ألبناء شعبنا في
فلسطين الذين يخوضون مواجهة شرسة ومقاومة كبيرة
ضد العدو الصهيوني العنصري االستيطاني ،وقال :إنّ إرادة
المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين ك ّل فلسطين.
بعدها ،ت ّم قطع قالب حلوى بالمناسبة.

وشدّد عباس على أنّ المؤسسات الحزبية هي الضامنة لوحدة
الفكر والنهج واالتجاه والعمل القومي ،وأن ألف باء االنتماء
للقضية التي تساوي وجودنا ،هو االنتظام في المؤسسات
الحزبية ،ألنّ هذا االنتظام هو المعيار لصحة االنتماء.

وتط ّرق عباس الى الشأن السياسي اللبناني ،مشدّدا ً على
ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يكون مؤمنا ً وملتزما ً
بثوابت لبنان وخياراته ويعمل مع حكومة جديدة على
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2022 á«HOC’G äÉ≤HÉ°ùªdG õFGƒéH øjõFÉØdG Ωôq µJ ájQƒ°ùdG áaÉ≤ãdG IQGRh

rN��«eM� sO�ËdFL�« »U�J�«Ë sOOL�œU�_« …dO� s�
ÆŸ«b�ù«Ë dJH�«Ë W�UI��« vK� rNd�Ë rN�O�d�Ë
vK� v??�Ë_« W�ö��« e�«dL�« w� ÊËezUH�« qB�Ë
bA� —uC�� p??�–Ë ¨W�œU� ez«u�Ë d�bI� «œUN�
WM�� ¡UC�√ r�dJ� s� ÎöC� sOHI�L�«Ë s�dJHL�« s�
q�«d� ‰ö??� U�u�c� w��« œuN�K� Î «d�bI� rOJ���«
ÆWI�U�L�«

n�dF��« WOG� WL�d��«Ë ‰U??H??�_« »œ√Ë W??�«Ëd??�«Ë
ÆUN� Z�Ëd��«Ë U�dA�Ë rN�UL�Q�
n�U� —u??�??�b??�« »U�J�« W�O� ÂU??� d�b� `???{Ë√Ë
qJA�� X��√ UI�U�L�« Ác� Ê√ t�LK� w� sO�UO�«
sO�—u��« sO�b�LK� Î U�uMF�Ë Î U�œU� Î UFO�A�Ë Î UL�œ
Z�Ëd��«Ë U�dA�Ë rN�UL�√ v�≈ —UE�_« XH� ‰ö� s�
ÊU�� q�� s� UNLOOI� rÒ � W�—UAL�« ‰UL�_« Ê√ Î UMO�� ¨UN�

e�dL�« vK� qB�� dFAK� WA�— u�√ dL� …ezU� U�√
¡«b√ w� ·«u�ò tB� s� ÍœuL� ÍœU� UNO� ‰Ë_«
UNB� s� ÍdC��« …bz«d� w�U��«Ë ¨åWFzU{ …d??�«–
s� d�� WL�U� Y�U��« e�dL�« “U??� ULO� ¨å…d??�d??�ò
Æå «¡UI� s� ÊËe�ò UNB�
v�≈ ÍœuL� ÍœU� ‰Ë_« e�dL�« vK� ezU��« XH�Ë
UN�ö� s� ŸUD��«Ë ¨t� v�Ë_« w� Ác� t��—UA� Ê√
t���u� v??�≈ Î «bM��� ¨‰Ë_« e�dL�« vK� ‰uB��«
Î «dOA� ¨ÊUM�√ VO�� t�√ r�— dFA�« W�U�� w� W�dDH�«
V�«uL�« vK� ¡uC�« jOK�� w� WI�U�L�« WOL�√ v�≈
ÆW�UA�«
“U� qHDK� WN�uL�«
…dOBI�« WBI�« …ezU� w�Ë
Ò
‚dA�� fLA�«ò UN�B� s� »U�œ ¡ô¬ ‰Ë_« e�dL�«
s� tLOK� —UMK�� w�U��« e�dL�« V�– ULO� ¨åÎ«œb��
vK� vHDB� bM� XKB� ULMO� ¨åÂö��« q�UM�ò UN�B�
Æåw�u� WK�M�«ò UN�B� s� Y�U��« e�dL�«
Ê√ v�≈ —U�√ »U�œ ¡ô¬ ‰Ë_« e�dL�« vK� …ezU��«
vK� UN�bB� w��« ez«u��« r�√ s� w� …ezU��« Ác�
w� qC�_« r�bI�� UN� r�œ w�Ë ¨WO�œ_« UN�dO�� —«b�
ÆÍ—u��« qHDK� W�U�J�«
w� ÕuA� W�U�� …—u��b�« W�UI��« …d??�“Ë b??�√Ë
Ó «bOKI� X��√ WI�U�L�« Ác� Ê√ sOO�U�BK� `�dB�
WO�«b�ù« V�«uL�« vK� ¡uC�« jOK�� v�≈ ·bN� Ó U�uM�
dFA�«Ë WBI�U� »œ_« ·uM nK��� w� W�—u��«

»U�JK� W�—u��« W�UF�« W�ON�« ≠ W�UI��« …—«“Ë X�dÒ �
e�«dL�« w� s�ezUH�« W�—u��« W�UI��« ÂU�√ UO�UF� sL{
ÂUF� WOMH�«Ë WO�œ_« UN�UI�U�� ez«u�� v�Ë_« W�ö��«
ÆoA�b� WOM�u�« b�_« W��J� »U�— w� 2022
W�«ËdK� WMO� UM� …ezU� w� v�Ë_« W��dL�« X�U�Ë
h�—√ ÊQ??�ò UN��«Ë— s� w�FB�« Ê«“u??� W��UJ�«
s� WKIF�« ”UM�ù w�U��« e�dL�« V??�–Ë ¨åÊuM�U�
d�e� —«e� Y�U��« e�dL�« ‰U�Ë ¨å¡U�—“ l�—UB�ò UN��«Ë—
ÆåÂ«d��« ÕUH�ò t��«Ë— s�
vK� ‰uB��U� UN�œUF� s� WKIF�« ”UM�« d��Ë
Ê√ WMO�� ¨W�«ËdK� WMO� UM� …ezU� w� w�U��« e�dL�«
U�d��F�Ë ¨UN� WO�U��« w� å¡U??�—“ l�—UB�ò UN��«Ë—
WOL�√ v�≈ W��ô ¨W�—u� U�bK� s� qL�_« W�öD�ô«
Æ»U�J�« W�O� s� …—œU UN�uJ� …ezU��«
e�dL�« X�UM� WL�d�K� w�Ë—b�« w�U� …ezU� U�√
¨åd�� s� ‘«d�ò UNB� s� UJ�“ U�— WL�d�L�« ‰Ë_«
”U�_«ò tB� s� b�F�« b�U� r�d�L�« Î UO�U� ¡U� ULO�
…—bO�� Y�U��« e�dL�« V�–Ë ¨åWO�«dIL�bK� w�ö�_«
ÆådOGB�« g�u�« p�–ò W�dFA�« t��uL�� s� bF�√
s� b�F�« b�U� w�U��« e�dL�« vK� qU��« d��Ë
WI�U�L�« WOL�Q� Î «bOA� ¨e�dL�« «c� oOI��� t�œUF�
sO�uN�� Î «œuM� r�—U���U� sOL�d�L�« vK� …¡U{ù« w�
…bz«— ‰«e� ôË X�U� W�—u� Ê√ Î «b�R�Ë ¨»œ_« ‰U�� w�
ÆWL�d��« ‰U�� w�

ájQƒ°ùdG áaÉ≤ãdG ΩÉjCÉH AÉØàMG …OÉ©à°SG ¢Vô©e

UN�F{Ë w��« jD��« s� WK�K� sL{ ÷dFL�« «c� Ê√
ÆÍ—u��« wKOJA��« sH�« d{U�Ë …d�«– ÷dF� W�d�bL�«
Ê√ U�UA�« u�√ ÊU�d� bL�� œU��ô« fOz— d���«Ë
¨Í—u��« wKOJA��« sH�« …d�«– …œUF��ô Wd� ÷dFL�«
«Ë—œU� s�c�« tO�UM� U�«b�≈ vK� V�� s� ·dÒ F��«Ë
sO�—u��« sOOKOJA��« sO�UMHK� Wd� u�Ë ¨…UO��«
ÆrNI�� s� …d�� s� …œUH��ö� s�dUFL�«

sOL�NL�« ÂU�√ WdH�« W�U�ù ·bN�Ë ¨¡UO�√Ë sOK�«—
W�UI��« …—«“Ë UOM�I� s� wIOI��« eMJ�« vK� Ÿö�ö�
ÆÍ—u��« wKOJA��« sH�« W�d� r�œË
bOL��« b�� rO�Ë WKOL��« ÊuMH�« W�d�b� d�b� —U�√Ë
s� Î UCF� ÂÒbI� w��« W�œUF��ô« ÷—UFL�« WOL�√ v�≈
ÊuMH�« WOK� w��d� ULO� ôË —uNL��« v�≈ WOMH�« “uMJ�«
Î «b�R� ¨wMH�« À—ù« «cN� ÍdB��« rN�Ëe�� bO�Q�� WKOL��«

≥jQR ÉHÉ°S AÉë«ØdG ôYÉ°T á°ù°SDƒe
Égô°ûfh áaÉ≤ãdG ºYO π°UGƒJ á«aÉ≤ãdG

UL�UD� Íc�« w�«b�ù« w�UI��« —Ëb�« cOHM�Ë
vK� —uBF�« d�� fK�«d� t� eÒOL�
¨UNzU�œ√Ë UN�U�Ò �Ô Ë UN�dJH�Ë UNz«dF� Íb�√
¡ôR??� tHÒK� Íc??�« o�dF�« À«d??�??�« p??�–
¡U�OH�« —u� vI�O� W�œUI�« ‰UO�ú� —U�J�«
u�� Îö�I���Ë Î «d{U�Ë Î UO{U� rN�«d��
ÆåqC�√ b�
W��RLK� W??�—«œù« W�ON�« fOz— b�Ò √Ë
w� ©bOH��«® o�—“ dBO� U�U� —u��b�«
w�d� W��RL�« WDA�√ W�U� Ê√ò ∫ÊUO�
dA� w� ÂUN�ù« u�Ë ô√ b�«Ë ·b� v�≈
sOH�RL�« lO�A� w�Ë WO�dF�« W�UI��«
—UB��U� Í√ ¨Î«d??F??�Ë Î «d�� WGK�« ÁcN�
ÆåWO�dF�« WGK�« ÂUI� e�eF�

U�U� ¡U�OH�« d�U� W��R�ò XMK�√
cM� q«u�ò UN�« ¨ÊUO� w� ¨åWO�UI��« o�—“
d���«Ë rKF�« vK� UN�uB�Ë UN�O�Q�
s� WK�K� rOEM� 2013 Ê«d�e� 7 w�
w� W�uÒ M�L�« WO�UI��« Z�«d��«Ë U�UAM�«
w�UI��«Ë ÍdJH�« ÃU�M�« vK� …¡U{ù« —U�≈
¡U�œ_«Ë »U�Ò J�«Ë sOHI�L�« r�œË w�œ_«Ë
‰UB�≈Ë W�U�� s� rNMOJL�Ë fK�«d� w�
UOFL��«Ë U�ON�« v�≈ w�«b�ù« rN�U��
vK� sOHI��Ë ¡U�œ√ s� œ«d??�_«Ë WO�UI��«
‚uI� W�U� „d??� l??� ¨WU��« UN�IH�
ÆåsOH�RLK� W�dJH�« WOJKL�«
…bz«d�« …uD��« Ác�ò Ê√ v�≈ —U�√Ë
WF�U�� vK� W��RL�« s� Î «bO�Q� w�Q�

l�UD�« UNOK� VK� w��« U�uK�« s� W�uM�� lO{«u�Ë
W�—u��« …UO��« U�u{u� r�bI�� XFL��« ¨wJO�öJ�«
ÆUN�U�uMJ� ŸuÒ M�Ë UN�«œdHL�
«uA�« ¡UM� W�bMNL�« W�UI��« …d�“Ë ÊËUF� X�{Ë√
…—«“u� q�UJ�� Z�U�d�� œ«b��« ÷dFL�« Ê√ ÕU���ô« ‰ö�
W�UI��« ÂU�Q� ¡UH��ö� wKOJA��« sH�« ‰U�� w� W�UI��«
sO�b�� sO�—u� sO�UMH� …œUF��« ÷dFL� W�—u��«

W�—u��« W�UI��« ÂU�Q� WKOL��« ÊuMH�« W�d�b� XH��«
ÆÆÍ—u��« wKOJA��« sH�«ò ÍœUF��ô« ÷dFL�« ‰ö� s�
œU��« l� ÊËUF��U� t��U�√ Íc??�« ¨åÎ«d??{U??�Ë …d??�«–
s� sO�—u��« sOOKOJA��« r�_ sO�—u��« sOOKOJA��«
ÆsO�d��L�U� Î «—Ëd� ¨b�b��« qO��« v�≈ œ«Ëd�«
W�d�b� UOM�I� s� WO��“ W�u� 28 ÷dFL�« rÒ {Ë
UOMI�Ë VO�U�Q� W�UI��« …—«“u???� WKOL��« ÊuMH�«

¢üªM »a º∏«a ¢VôYh ÜÉàc ¢Vô©eh ájq hój ∫É¨°TCGh º°SQ äÉ°TQh

ÊË«œ W�“ö�L� W�UBL�« bL�√ WL�� WF�UO�«Ë ¨⁄—Ë_« W�¬ vK�
t�√ «u���O� ‰UI�_« l�d� WO�ËœË WOK�� ez«u� vK� …ezU��«Ë
Æt�ö�√ oOI�� ÊU��ù« lOD��� …d�U�L�«Ë —«dù«Ë rOLB��U�
Ê√ v�≈ “U�� s�u� WO�UI��« UO�u�“ W��R� …d�b� —U??�√Ë
‰UH�ú� t�u�
Ê«uM� 600 r{ UO�UFHK� o�«dL�« V�J�« ÷dF�
Ò
W�U�ù« ÍËc� WN�u�
V��Ë WOLOKF� V��Ë U??�«Ë—Ë hB� s�
Ò
ÆsOL�NL�« ¡«dI�«Ë sOHI�L�« rN� W�uÒ M� s�ËUM�Ë
W�U�Ë œËË«œ v�O�Ë rO�«d�ù« …—u�� ‰UH�_« s� q� d��Ë
r�d�« U�—Ë sL{ W�—UAL�U� rN�œUF� s� œ«b� ÂU�Ë v�OF�«
v�≈ n�«u��«Ë UHK�L�« q�u��� …bzU� s� UN� UL� ¨d�Ëb��« …œU�≈Ë
ÆWKOL�Ë …bOH� WOM� n��
s� åÊu�Ëb�L�«ò rKO� w�uK� sOFL�« b�� W�U� w� ÷d� UL�
ÃU��≈ ¨åfLA�« w� ‰U�—ò w�UHM� ÊU�� wMOD�KH�« V�UJ�« W�«Ë—
œUFÔO�Ë ¨`�U oO�u� Ã«d�≈ 1972 ULMO�K� W�UF�« W��RL�«
w� w�UI��« e�dL�« sL{ ¡U�� W�œU��« w� ÂuO�« rKOH�« ÷d�
ÆU��d�d�

W�—u��« W�UI��« ÂU�√ WO�UH��« s� w�U��« ÂuO�« UO�UF� XMLÒ C�
‰UG�√Ë r�— U�—Ë ¨åŸ«b�≈Ë À«d�ò W�UI��« …—«“Ë UNLEM� w��«
w�UI��« e�dL�« w� rKO� ÷d�Ë V�� ÷dF�Ë w�d� j�Ë W�Ëb�
ÆhL� w�
W�UI��«ò Ê«uM� XKL� U�—Ë sOF�UO�«Ë ‰UH�_« r�� sC��«Ë
¨œË—Ë W�UMË w??�U??�—Ë√Ë r??�— ÊuM� XMLÒ C�Ë ¨ås??�Ë …d??�«–
r�—UL�√ X�Ë«d� ‰UH�_ w�d� j�Ë W�O��« n�«u� d�Ëb� …œU�≈Ë
qL� »U�� ÷dF� v�≈ W�U{≈ ¨sO�UM� ·«d�S� ¨ÎU�U� 17Ë 5 sO�
ÆsOF�UO�«Ë ‰UH�ú� UN�O��U� w� WN�u�
Ò W�uÒ M� s�ËUM�
hL� W�UI� W�d�b� w� sOF�UO�«Ë ‰UH�_« r�� …d�b� —U�√Ë
«c� X�ö�« s� t�√ v�≈ Âö??�ô« qzU�u� `�dB� w� ·u�Ë U�
w� «“U��≈ «uII� ¨W�U�ù« ÍË– s� sOF�U�Ë ‰UH�√ W�UC��« ÂUF�«
UO�UFH�U� sO�—UAL�« ‰UH�_« l� rN��œË …UO��« V�«u� nK���
ÆWU�Ë W�U� ”—«b� …b� s� «u�Òb� s�c�«Ë
ŸUD��« Íc�« VO�� ‰UL� l�UO�« W�—UA� v�≈ ·u�Ë X�H�Ë
·eF�U� t���u� d�� …œôu�« cM� dB�K� ÁbIH� t��U�≈ vK� VKG��«

äÉªàJ

2022 w�U��« s�dA� 25 Ø WFL��« Ø …dA� WF�«d�« WM��«
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(1 ¢U áªàJ) … á«HôYh á«é«∏Nh ájOƒ©°S …ø«°ü∏d ºªb çÓKh …¢VÉjôdG »a πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G ∫hCG ≠æ«H »°T
o�«u��«Ë oO�M��U�Ë ·dBLK� w�—U��« W��«dL�« ÷u] H�
Æåw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM l�
bIM�« ‚ËbM VK� vK� ¡Î UM� …uD��« Ác� w�Q� ∫·U{√Ë
ÆÊUM�� ·dB� «œu�u� w� WO�UHAK� Î «e�eF�Ë ¨w�Ëb�«
ÒÊ√ ¨oO�b��« WOKL� ‰ULJ��« bF�Ë W�dA�« ÁcN� sÒO��Ë
œuI�Ë pzU��® V�c�« s� ÊUM�� ·dB� W�e� «œu�u�
w� WK��L�«
œuOIK� ¨ÎU�u�Ë Î ULÒ � ¨ÎU�UL� WI�UD� ©WO�bF�
Ò
ÆåÊUM�� ·dBL� WO��U�L�« ö���«

s� —UON�ô« s� sO�ËR�L�« `M�Ë ¨ÂU� ”ö�≈ v�« W�Ëb�«
WO�UO��« WO�UL�« W�uEML�«Ë ÊUM�� ·dB�Ë ·—UBL�«
Ò ¨WLzUI�«
‰«u�_« q�u��Ë —bN�«Ë U�d��« s� …¡«d� p
ÆÃ—U�K�
oO�b��« WOKL� “U��≈ò s� ¨ÊUO� w� ÊUM�� ·dB� sK�√Ë
œuI�Ë pzU��® V�c�« s� ·dBL�« W�e� «œu�u� w�
WBB���
WOL�U� oO�b� W�d� UN�d�√ w��« ©WO�bF�
Ò
qÓ�� s� UNHOKJ�Ë U�—UO��« rÒ � ¨‰U�L�« «c� w� W�d���Ë

(1 ¢U áªàJ) … AGôÑîdG É¡«Øîoj ájOÉ°üàbG ≥FÉ≤M
ö�u���« n�Ë wMF� Á—«d�≈ ÒÊ_ ¨ÎUIKF� tzUI�
dO�Ë WO�d� dO� UN�K�√ w� w�Ë Ã—U��« v�«
lH�dO� —ôËb??�« ÒÊ√ UNLÒ �√Ë UNM�Ë ¨W�ËdA�
l� ‚U??H? �« —«d?? ?�≈ q??�?� X??�u??�« dÒ ? ?� ULK� Î U?L?J?�
t�√ WIOI� ¡UH�≈ ·bN�«Ë ¨w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM
—ôËœ —UOK� 8 v�« œ«dO��ô« r�� l�«d� l�
¨100§ ?� jHM�« qO�d� dF� l� vB�√ bÒ ��
oI��Ë Î UO�U��≈ w�UM�K�« U�u�bL�« Ê«eO� U�
qCH� ¨ÎU�uM� —ôËœ —UOK� 5 s� b�e� Î UL�«d�
s� b�e�Ë Êu�d�GL�« UNK�d� w��« ö�u���«
·UODô« UI�b� UNF�Ë ¨—ôËœ «—UOK� 7
«bzU�Ë ¨—ôËœ «—UOK� 6 ?�« »—UI�Ë œUO�_«Ë
t�«d�Ë ¨—ôËœ «—UOK� 3 s� b�e�Ë d�bB��«
WO�Ëb�« U��RL�« ö�u�� —ôËœ Í—UOK�
rÒ �� izUH�« «c??� ÒÊ√Ë ¨s??O?�—u??�?�« sO�“UMK�
·dB� UNF�D� w��« WO�UM�K�« «dOK�U� t�«b���«
`O�� U??� ¨‚«u?? �_« v??�« UN�C� Âu??I?�Ë ÊUM��
ö�u���« WK«uL� »U��« `�� ÊUM�� ·dBL�
·—UBL�« WODG�Ë ¨Á«u?? � vK� Ã—U??�? �« v??�«
V�Ë «c??N??�Ë ¨U??N? � Âu??I? � w??�? �« ö??�u??�? �? �U??�
—U���ô Z�Ëd��«Ë ¨‰Ëd��u� ‰U�O�UJ�« qODF�
…œU�ù«Ë ¨ÎUOFO�� Î «d??�√ ·dB�« dF� ŸUH�—«
rÒ � u� ULMO� ¨tD�C� ÊUM�� ·dB� U�UO��
ö�u���« XH�u�Ë ‰Ëd��u� ‰U�O�UJ�« —«d??�«
s� b�eL�« W�U�� s� ÊUM�� ·dB� n�u�Ë
¨UN� «—ôËb??�« izU� ¡«d??�Ë W�bIM�« ‚«—Ë_«
‚u��« WN�Ë —dÒ I� «—ôËb�U� izUH�« „d�Ë
Ëb�� ô Î UF�«d� q��� √b� ·dB�« dF� ÊUJ�
Æ¡«d���« ¡«—Ë nI� sL� Î U�u�d�
wK�U� s� WK�� s� Àb��� s�� `O{u�K� ?
vK� UN�“u� r�e�Ë U�UA�« úL� ¨»U??I?�_«
‰UL�« WM�� X�U� UL� ¨WO�UO��« «dJ�FL�«
l�“u� ◊U??I? �≈ v??K? � X??K?L?� U??�b??M? � W??O?�U??O?M?�«
ÊU�� fOzd�« W�uJ� t??�dÒ ?�√ Íc??�« dzU���«
w�Ëb�« pM��« ÒÊ√ r�— ¨t�UI�S� X���Ë ¨»U�œ
Ác�Ë ¨Î«d�R� tOK� bO�Q��« «œU�√ bIM�« ‚ËbMË
»U�√ s� œËb�� œb� œu�Ë wH�� ô WK�J�«
’dH� ÊuE�� ô s�c�« sJ� dOLC�«Ë rKF�«
Æ¡«u{_« rNM� V���Ë ÂUF�« Í√dK� Àb���«
s� Îôb??�Ë ÊU��–U��« —UA��� W�UJ� w� ?
ÆÊUM�� ·dB� r�U� l� WHOK��«

“UG�«Ë jHMK� w�Ozd�« œ—uL�« UN�HB� ¨UNM�
¨WOL�UF�« «œUB��ô« d��_ u�e�«Ë »u���«Ë
ÍËu??M? �« œu??�u??K? � Íd??B? �? �« t??�? � œ—u?? L? ?�«Ë
WO�UMB�« ‰Ëb�« w� W�UD�« Z�M� w��« ö�UHLK�
…—œUM�« «“UG�«Ë ¨U�Ë—Ë√ ‰ËœË U�dO�√ UNO� UL�
w��« WIO�b�« öuL�« ÃU��≈ w� qLF��� w��«
ULMO� ¨W??�b??�« WO�UF�« UO�u�uMJ��« UNOK� ÂuI�
ô U� Z�M� ô ¨W�œUB��ô« UN�OL�√ vK� ÊU�UO�«
U�Ë ¨sOB�« Ë√ Ê«u�U� Ë√ WO�uM��« U�—u� t��M�
rN�d�F� r�d� ÊuO�Ë—Ë_«Ë ÊuO�dO�_« r�
vM� ô ÊQ� Êu�d�F� rN��dBM�Ë rN��dD�Ë
Î U�œUB��« Î «—UON�« ÒÊ√Ë ¨w�Ëd�« œUB��ô« s�
l� WFODI�« dL��« «–≈ »d�I� UJO�Ë Î UOL�U�
ÆUO�Ë—
s�dA� »d� bF� X�«— w��« U�dEM�« s� ?
ô Ê√ ¨åwKOz«d�ù«ò s�_« e� w��« 1973 ÂU�
jHM�« WLO� ÒÊ√Ë ¨w�UO� Õö�� jHMK� WLO�
W�KB� ô Ê√Ë w�UMB�« œUB��ô« t� UN�ML�
ô≈Ë WJKN��L�« ‰Ëb�« »UC�S� jHM�« w��ML�
WO�UO� W�dE� Í“«u��U�Ë ¨r�œ—«u� —UN�«
«Ëd�U� «–≈ sO��ML�« Èb??� …—b?? � ô Ê« ‰u??I?�
W�U� ÊuKF�� rN�S� sOJKN��L�« t�u� «u�F�Ë
‰uI� ÎôË√ UO�Ë— W�d�� ¡U�Ë ¨W��d� r�—U�œ
sJ�Ë q�Ëd�« ·d dF� kH� UL� ¨fJF�«
Íb�� s� WO�dG�« U�uIF�« q�u�� s� UO�Ë—
v�≈ WO�Ëd�« W�uJ��« ¡u�� ÊU??� Wd� v??�«
Î UI�ô ¡U�Ë ¨Õö�� “UG�«Ë jHM�« ‰ULF��«
ÍœuF� w??�Ë— r�UH�� ”ö??� p??�Ë√ W�d��
¨w�dO�_« VKDK� WO�K� jHM�« ÃU��≈ …œU�“ i�d�
sJLL�« s??�Ë Î U�œUB��« sJLL�« s� t??�≈ ‰uI��
Ê√Ë r�œ—«uL� Êu��ML�« ·dB�� Ê√ Î UO�UO�
Æq�U��K� sOK�U� dO� ¡U�d� rN�√ «u����
ÃËÒ d� WO�UO� W�œUB��« V�–U�√ ÊUM�� w� ?
l�œ s� n�u��« —«d� qOL�� UNM� ¨¡«d���« UN�
¨—UON�ô« WO�ËR�� w??�?M?�_« s??�b??�« «b??M? �
·dB� Èb� w�U��« ◊UO��ô« qÒ � ÒÊ« rKF� qÒ J�«Ë
X�U� w��« «bM��« WLO� s� qÒ ?�√ ÂuO�« ÊUM��
r�bI�� wF��« UNM�Ë ¨t��—U� v�� WI����
l��� ¡U�Ë t�HB� ‰Ëd��u� ‰U�O�UJ�« Êu�U�
w�UF��« WD� s� W�œUB��ô« U�öù« qÒ J�
d�d��� p?? �–Ë ¨s??O?�œu??L?�« ‚u??I?� ÊU??L?{ v??�≈

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG
»eGôc π°ü«a ∑hôÑe …¢ù∏HGôW
¢ù∏HGôW ∑hôÑe
WO�u�UI�« t��«e�Ë Í—u��b�« fK�L�U� Î «bO�L�Ë Î U�b� W�ËUIL�« ÂuB� UNIK�√ w��« UIOKF��« bF�
s� Y�b��« Y�F�« rNCF� œ«—√ ULN� rNOK� ÎöN� ÊuJ� s� ¨rN�uH s� Î U�«u� X�ËUM� w��« ÊuFD�« œÒ d�
ÒÊ√ Î UuB� ¨W�O�M�U� Á“u� Êö�≈Ë w�«d� qBO� VzUM�« sF� ‰u�I� Í—u��b�« fK�L�« —«d� fOO��
«—«d� ÊuJ� Ê√ «u_« w� WDO���« U�ËdH�« V��� UNO� l�u�L�« ÊU� ôU� œÒ — w��« ÊuFD�« sO�
¡«u� ¨fOO���U� fK�L�« ÂUN�«Ë ÷«d��ô« v�« ÊuFD�« »U�√ Ãd�� r�Ë ¨WHK��� Í—u��b�« fK�L�«
fK�«d� U�U���« l�U� s� qÒ � ÒÊ√Ë ¨Ê«bL� ”«d� VzUM�« tK��� Íc�« ÊuOF�d� bFI� Ë« s�e� b�UI� w�
ÆÊuFD�« dzU� s� sFD�« «cN� WHK��� WO�u�U� W�—UI� l�u�� ÊU� w�«d� qBO� VzUM�« sF� Î UI�ôË
¨ U�U���ô« ZzU�� Êö�≈ cM� UNM� X�d�Ô W�UJ� fK�«d� WO�U��« WLUF�« `ML� Í—u��b�« fK�L�« —«d�
¨WO�UO��« U�U�eK� …œôË Î ULz«œ X�U� ¨w�UOM�« fK�L�« w� UNK�L� rO�“ œu�Ë s� X�d�Ô w��« fK�«d� ÒÊ_
XO��« sO�Ë ¨WN� s� ”UM�«Ë XO��« sO� …eÒOL� W�öF� ¨W��U��«Ë WLz«b�« UN�ö� s� WFK� w�«dJ�« XO��« ÊU�Ë
qL� W�u� bOF��� UNF�Ë ¨W�UJL�« Ác� œÒ d��� fK�«d�Ë ¨WK�UI� WN� s� WO�dF�«Ë WOM�u�« X�«u��«Ë
¨WK�b� Î U�UI�√ fK�«d� `ML� ôËU�� d�Ë ¨W�ËUIL�«Ë WO�dF�« fK�«d� W�u� w� ¨UN�OOG� vK� dO�J�«
œuBIL�«Ë ¨å…—u��«ò WLU� w� …d�Ë ¨W�dD�L�« «—UO��« œuBIL�«Ë ¨w�ö�ù« —UO��« WLU� w� …dL�
l� t�u�Ë b�√ Íc�« dU� —bO�Ë w�«d� qBO� W�UO� d��Ë ¨sO�dL�« w� W�ËUILK� WzËUML�« U�UL��«
w�U� t� ULNF�Ë ¨ÊuFD�« W�O�M� ¨w�«d� s� WHK��� W�zô vK� Î U��d� t�u� r�— UN�ö�Ë W�ËUIL�«
ÆWOIOI��«Ë WKO_« UN��u� fK�«d� bOF��� w�«d� «—UO� s� s�bOF� «u�uJ� s� ÊuKI��� »«u�Ë
w�UIO� VO�� fOzd�« `�M� r� ¨b�uL�« ÂuKF� dO� d�¬ —UF�« v�� Íd�d��« bF� fOzd�« »UO� l�
fK�L�« v�« `�d��« w� rNL�œ s�c�« »«uM�« s� ÒÍ√ ‰UB�≈ w� WO�UOM�« U�U���û� `�d�� r� Íc�«
Í—u��œ l�uL� W�uJ��« W�Uz— Ëb��Ë ¨Íd�d��« fOzd�« W�ö� vK� …—œU� W�U�“ dONE� w� ôË ¨w�UOM�«
WO�UO�Ë WO�F� …b�U� ÊËœ UN� rJ���« qN�� ¡UL�Q� w�Q� b� Y�F� W{d� wM�u�« Ê“«u��U� j��d�
œu�u� ¨W�uJ��« W�Uz— l�uL� Ê“«u� …œU�≈ w�UOM�« bNAL�« v�« w�«d� …œu� qJA� ¨»U���« UN� rOI�
ÆÎUE� d�Ë_« `�dL�« u� sJ� r� «–≈ ¨ U�O�d��« Èu��� l�— ÷dH� l�uL�« «cN� rz«œ `�d�
Ò
ÆdU� —bO�Ë w�«d� qBO�Ë fK�«d�Ë W�ËUIL�«Ë ÊUM�K� W�—U�L�« o����
W�O�M�«

Æåd�¬ ÊuJ� ÒÍ« Íb�� Âb� vK� U�—«d≈
wK� VzUM�« åW�ËUILK� ¡U�u�«ò WK�� uC� XH� ¨Á—Ëb�
Î U�ÒO� Î U�–uL� ÂÒb� Êu� n�“u� gO��« bzU�ò ÒÊ√ v�≈ —ULÒ �
Ê√ gO�K� t�œUO� ‰ö� s� ŸUD��«Ë ¨W��RLK�
t�—«œ≈ w�
Ò
‚UI���ôU� j�— t� fO� d�_« «c� ÒsJ�Ë ¨wK�_« rK��« wL��
Ò fO� t�Ò ≈ ‰u�√ ôË ¨w�Uzd�«
e�Ò —Ë Æåj�— t� fO� q� Î U��d�
Ò «–≈ Ë√ ‚U�Ë qB�� r� «–≈ò t�Ò √ vK�
v�≈ WN��Ò � —u�_U� ¨d�Q�
UM�Ëd�ò ÒÊ√ d�–Ë ÆåÂuO�« tOK� s�� ULÒ � d��√ w�—U�
lÌ {Ë
Ò
Æå‚U�u�«Ë —«u��« s� iF��« lMÒ L� t��� ¨W�K��« s�
ÒÊ√ v�« ¨UN�UL��« bF� ¨åW�ËUILK� ¡U�u�«ò WK�� —U�√Ë
u� ¨WK�dL�« Ác� w� W�—uNL�K� fOz—
»U���ô r�UH��«ò
Ì
ÒÊ√ s� ÎöC� ¨WÒ�—u��b�« WLNL�« Ác� “U��ù Ÿd�_« d�FL�«
b�bF�« qON��Ë WIOFL�« U�IF�« s� b�bF�« qO�c� t�Q� s�
UN��“√ s� œö��« ‰UA��ô W�uKDL�« U�UML�«Ë «uD��« s�
ÆåsJL� ÌX�Ë dB�Q�Ë WM�«d�« WO�UL�«Ë W�œUB��ô«
d��« wM�u�« —UO��«ò ÒÊ« ¨UO�— w�« ÊuLO� VzUM�« nA�Ë
Ê« sJL� Íc�« w�Uzd�« `�dL�« r�« ‰u� Íb� ‘UI� w�
Æåt� nOK� Ë« —UO��« q�«œ s� ÊuJ�
qO�U�ò ÒÊ√ UO�— w�√ `{Ë√ ¨qO�U� VzUM�« `�d� s�Ë
W�dFL�« —UL� ÷u� b�d� ô `�d��« w� tI� s� r�d�« vK�
Æåp�c� `L�� ô WOK�«b�« ·ËdE�U� WO�Uzd�«
ÊuFD�« j� vK� …Q�UH� XK��Ô ¨p??�– ÊuC� w�
ZM� w�«— W�UO� Í—u��b�« fK�L�« qD�√ YO� ÆWO�UOM�«
wM��« bFIL�« s� w�«d� qBO� “u� sK�√Ë ¨ÂuK��« ”«d�Ë
ÆÍuKF�« bFIL�« s� ZM� W�zô s� dU� —bO�Ë
”uM� w{UI�« Í—u��b�« fK�L�« fOz— `??{Ë√Ë
Èd�_« W�zö�«Ë ZM� w�«— W�zô sO� ‚dH�«ò Ê√ VKA�
ZzU�M�« dÒOG� “dH�« …œU??�≈ bM�ò ·U??{√Ë ÆåÎUDO�� ÊU�
wM��« bFIL�« s� ZM� w�«— W�UO� ‰UD�≈ UMK�√Ë U�UM��Ë
Ò
s� Î U�zU� w�«d� qÒ �Ë ¨ÍuKF�« bFIL�« s� ÂuK��« ”«d�Ë
nA� UL� ÆåÍuKF�« bFIL�« s� dU� —bO�Ë wM��« bFIL�«
dNE�� X�u�« iF� v�≈ ÃU��� —UJ�Ë s�L�« ZzU��ò ÒÊ« s�
ÆåUNM� Êö�ù« rÒ �O� sO�u��√ bF� UL�—Ë
d�¬ Î U�zU� dOOG��« q�J� d�� ¨Í—u��b�« —«d� W�O�� w�Ë
ÕU{ËË wN�Ëœ ‰UAO� »«uM�« ÃËd� bF� ZM� w�«— u�
s�cK�« U�OK …U��Ë u{ „—U� f�√Ë q�J��« s� ‚œUB�«
—u��bK� fO�Ë ÷uFL� U�uÒ Ë rNzö�“ »d� Ã—U� «œdÒ �
Î U�u —«–¬ 8 o�d� »«u� œb� …œU�“ q�UI� ÆWHOK� ÂUB�
WOM�ËË åWOM�ò W�e�— s� tK�L� U�Ë w�«d� qBO� u�
w��—U��« qO�L�K� —U���ô« œU�√Ë ¨W�ËUILK� WHOK� WO�u�Ë
WO�UM�K�« «uI�« X�ËU� U�bF� fK�«d� WM�bL� wM�u�«Ë
W�U��« ‚«d��« w�UIO� VO�� fOzd�« s�Ë ÍœuF� r�b�
r�œ w� UNF�u�Ë U???�—ËœË UN��u� dOOG�� WO�K�«dD�«
ÆW�—u� l� …eOLL�« U�öF�«Ë W�ËUIL�«
sOÒ��L�«Ë …u�ú� „—U�√ wM�√ò v�≈ ¨w�«d� VzUM�« —U�√Ë
s� œb� w� o� t�Ë ÊËœ rN�«u√ ¡UG�≈ rÒ � b� ÊU� s�c�«
UN� ¨ u 600 vK� b�e� r�œb�Ë WOMC�«Ë fK�«d� Âö�√
Íc�« rNI� rN� bOF�Ë rNHBM� ÂuO�« Í—u��b�« fK�L�« u�
`�UB� «u�d��« s�c�« …u�_« qÒ J� „—U�√Ë Æ—u��b�« tKHJ�
WOKFH�« W�O�M�« ÂuO�« XII�� –« WO�FA�« …œ«—ù« W�zô
w� wK�√ »d� Î ULz«œ Êu�Q� wM�√ò ¨w�«d� b�Ò √Ë ÆårN�«d��ô
Íb�Ë rN�U�¬Ë rN�ôUC�Ë rN�U�UF�Ë W�uKEL�« w�M�b�
·dE�« «c� w� WO�UM�K�« «uI�« ¡UM���U� lOL�K� …œËbL�
ÊUM�� –UI�« vK� W�U��Ë ÕU�H�« qÒ J� qLF� wJ� VOBF�«
Æå—UON�ô« W�ËU� s�
q�� w� WO�bL�« ·UM���ô« WLJ�� ÒÊ√ bO�√ ¨ÎUC�√ Î UOzUC�
s�—UA��L�« W�uC�Ë Ë—U�� UL�— WO{UI�« W�Uzd� ÊUM��
s� W�bIL�« œÒ d�« Èu�œ œÒ — wJO���« v�d�Ë d�UA�« ‰UC�
Ê«Ëd� w�U�L�« ÂuK� Èb� dO��« …—«œ≈ W�O� W�Oz— qO�Ë
ÊUM�� q�� w� WO�UM���ô« W�UF�« WO�U�L�« bÒ { d�U{
ÆWF�UM�« œU�� nK� w� VOD��« „“U� WO{UI�«
W�Uz— ‰u??� w�UO��« ·ö??�??�« q??�U??I??�Ë ¨p???�– v??�«
sOO�UM�K� d��_« rÒ N�« ÍœUB��ô« l{u�« wI� ¨W�—uNL��«
vK� …b�b��« WO�uJ��« «—«dI�« ZzU�� Êu��d�� s�c�«
¡«d���« UF�u� qÒ � w� ¨Îö√ W�FB�« WOAOFL�« rN�U{Ë√
s� Î «¡b??� ÊUM�� U�bNAO� …dO�� «—UON�U� sO�œUB��ô«
…—«“u�Ë WO�uJ� «—«d� WK�K� bF� ¨q�IL�« ÂUF�« lKD�
¡U��_« s� b�eL�« sOM�«uL�« bÒ�J�� ÊUM�� ·dB�Ë ‰UL�«
v�« W�U{≈ ¨dIH�«Ë Ÿu��« V�� w� b�e�� w��«Ë WO�UL�«
w��« …dO�_« W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U� U��dB�
Ÿu{uL� ÂU�—_« w� UC�UM��«Ë UD�UGL�« r�� XHA�
v�« V�dN��« —«dL��«Ë lz«œu�« dOB�Ë WO�UL�« dzU���«
V��Ë ‰Ëd��u� ‰U�O�UJ�« —«d??�≈ qODF� V��Ë Ã—U��«
sO�œuL�« qLÒ ��� w��«Ë ¨¡U�dNJ�«Ë ·dB�« —UF�√Ë uLM�«
·dBL�« dzU��Ë w�UL�« e�F�« sL� Î U�uL� sOM�«uL�«Ë
dF� l�d� rN�uO� s� W�Ëb�« WM�e� q�uL�Ë Íe�dL�«
WODG� X�� …dO� n�√ 15 v�« w�dL��«Ë wL�d�« —ôËb�«
oKI� ¡«d���« n�u��Ë ÆÂUF�« ŸUDI�« —u??�√Ë V??�«Ë— l�—
pM��« d�dI� s� w�UM�K�« oA�« ÊuLC� bM� s�b�b� —c�Ë
WO�UL�« UNDD�Ë W�uJ��« t�u�Ë WO� nA� Íc�« ¨w�Ëb�«
ÊËœ s� sL��« l�b� VFAK� qF��� UN�√ W�œUB��ô«Ë
r� w�UL�« ÂUEM�« ÒÊ√ s� ÂöJ�« s� ÎöC� ¨WOMG�« UI�D�«
w�UL�« ÂUEMK� wF� W�U�L� ÊU� ¨dzU���« b�b�� lD��� bF�
Æ—«dL��ô«Ë W��UFL�« vK� t�—b�Ë
—ôËb�« ·d dF� ŸUH�—« å¡UM��«ò ?� ¡«d���« l�u��Ë
U�Ë ¡U�dNJ�«Ë U�Ëd�L�«Ë WO�öN��ô« lK��« —UF�√Ë
b�b�� o�K�Ë o�DO� b�b��« wL�d�« dF��« ÒÊ√ s� vJ�Ô�
¨U�b�b�� sOM�«uL�« vK� VFBO� U� WO�dBL�« ÷ËdI�«
s� sOM�«uL�«Ë ·—UBL�« sO� WOzUC� U�«eM� VÒ���� U�
U�U���« s� d�c��K� ¡«d���« hK��Ë Æ÷ËdI�« »U�√
Èu� UN�U��� b� WOM�√ v{u�Ë Ÿ—UA�« w� WK�I� WO�F�
w�Uzd�« ‚UI���ô« w� w�UO��« jGCK� WO�ËœË WOLOK�≈
Æ…dE�ML�« W�u���«Ë
l�œ s� å¡UM��«ò d�� WO�UO�Ë WO�U� —œUB� —c�Ë
ŸUM�ù ¨UNJK� w� —Ëb� WO�UO� Èu�Ë ·—UBL�« s� dO��
«bM��«Ë rN�_«Ë «—UIF�« s� UN�u√ lO�� W�Ëb�«
c�√ wMF� U� ¨WO�UL�« …u�H�« bÒ �� ¨U�dO�Ë V??�c??�«Ë
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s� d??U??� —b??O? �Ë w??�«d??� qBO� sO��dL�« W�UO�
Àb��« ¨Âu??K?�?�« ”«d?? �Ë ZM� w?? �«— ÊU??J?� f??K?�«d??�
fOz— »U���« U�K� X�uÒ �� U�bF� “d??�_« wK�L�«
XKH��U� ¨—dJ� Í—uKJ�u� bNA� v�≈ W�—uNL�K� b�b�
ú�Ë U�U�e�« W�UM w� UN��UJ� …œUF��U� fK�«d�
t�e� sK�√ Íc�« w�«d� qBO� W�UOM� w�UO��« UN�«d�
qOJA� WOM� sOM�ù« WO�UO�Ë WO�UO� «—ËUA� ¡b� vK�
—bO� Á“u� sKFL�« VzUM�« ÊU� ULMO� ¨WOM�Ë WO�UO� WN��
ÆUN�ö�Ë W�ËUILK� r�«œ qI��� VzU� t�« b�R� dU�
bNAL�« —dÒ ? ?J? ?� W??O? �U??zd??�« »U??�? �? �ô« W??�?K?� w?? �
‰UAO�Ë Î U�u 50 ?� ¡UCO��« W�—u�« sO� X�uB��U�
X�“u� «u√ W�uL�� q�UI� ¨ÎU�u 42 ?� ÷uF�
œË—U� œU??�“Ë WHOK� ÂUB�Ë b�b��« ÊUM�� ¡UL�√ vK�
dO�H� w� ·u�uL�« „—UL��« d�bL� w�UO� uË
W�—u�« ÒÊ≈ WO�UO� —œUB� X�U�Ë ¨d�U{ Í—b� Q�dL�«
wzUM� ÒÊ≈Ë ¨‰UML�« bOF� o�«u��« wI� U� WO�U� ¡UCO��«
o�U��« d�“u�« `O�d�� p�L�� q�√ W�d�Ë tK�« »e�
l� Y���« »U� qHI� r� tK�« »e� ÒÊ≈Ë ¨WO��d� ÊULOK�
ÆqO�U� Ê«d�� VzUM�« d��« wM�u�« —UO��« fOz—

WO{UL�« ÒX��« U�K��« v�« XLÒ C�« …b�b� W�K�
U� ¨W�—uNL��« W�Uz— …b� w� —uGAK� bÒ � l{Ë s� e��
WC�I�« v�≈ WO�UM�K�« bO�« s� Ãd� w�Uzd�« nKL�« ÒÊ√ wMF�
W�u�� ÃU��ù WO�Ëœ ? WOLOK�≈ …e�F� —UE��U� WO�—U��«
w��« bOFB��« WHU� qÒ � w� r�UFL�« W�{U� dO� WO�Uz—
WO{UL�« lO�U�_« ‰ö� w�Ëb�«Ë wLOK�ù« bNAL�« XL���«
ÆWO�UM�K�« W�U��« vK� …dO�� WO�K� UO�«b� „d��� w��«Ë
¡UM���U� ¨…b�b� «—uD� ÒÍ√ WF�U��« W�K��« qL�� r�Ë
UL� sO�u ÷uF� ‰UAO� `�dL�« VzUM�« œ«b� …œU??�“
…b�b� ¡UL�√ —uN�Ë ¨U�OK …U��Ë u{ „—U� sO�zUM�«
d�“u�« ‰U??� ULO� ¨WO�UO� W�U�— XKL� d�U{ Í—b��
fK�� fOz— VzUM� Ê«œuF� sO�u œË—U� œU�“ o�U��«
b�b��«Ë ¨Íœ«d� ”UO�« VzUM�«Ë VFu� ”UO�« »«uM�«
…¡«dI�U� dOOG��« WK��Ë VzU�J�« »«uM� wML{ —«d??�≈ u�
w� Íd� tO�� »«uM�« fK�� fOz— UN�Òb� w��« W�—u��b�«
qÒOL��« w�U� VzUM�« vK� ÁÒœ— ÷dF� w� WO{UL�« W�K��«
«c� sO�dOOG��« ôË VzU�J�« »«u� d�� r� –≈ ¨»UBM�« ‰u�
ÆW�K� qÒ � W�«b� w� …œUF�« X�—œ UL� Ÿu{uL�«
¨7 VÒOG�Ë »«u� 110 —uC�� bI Ô� W�K��« X�U�Ë
Î U�u 42 W�O�M� X�uB��« s� v??�Ë_« …—Ëb??�« XN��«Ë
2Ë d�U{ Í—b??� 1Ë ¡UCO� W??�—Ë 50Ë ÷uF� ‰UAOL�
Æ…UGK� …b�«ËË b�b��« ÊUM�� 8Ë WHOK� ÂUB� 6Ë œË—U� œU�“
Æq�IL�« fOL��« v�« W�K��« Íd� l�— ¨»UBM�« bI� Ê√ bF�Ë
s� ÃËd��« «uC�— s�c�« »«uM�« s� œb� ÷«d��« —U�√ U�
sO��UD�Ë W�K��« l�d� r� Íd� ÒÊ√ r�—U���ô fK�L�« W�U�
rN� b�√ VFu� ÒÊ√ ô≈ ¨»UBM�« s� oI��K� »«uM�« bF�
bÒ � UL� ¨W�K��« dC�� …Ëö� XLÒ �Ë W�K��« l�— Íd� ÒÊQ�
dO�J� qÒ �√ ÒÍ√ Î U�zU� 72 œu�Ë sÒO��Ë «d� 3 »«uM�« VFu�
Æ»UBM�« s�
ÕU{Ë VzUM�«Ë Êu� rOK� VzUM�« sO� ‰U�� qB�Ë
tOK� œÒ d� ¨»UBM�« qODF�� —UO��« dO�_« rN�« U�bF� ‚œUB�«
ÆåUMLN��� X�« sO�ò ∫‰uI�U� Êu�
W�—u�«ò n�U�� o�d� w� w�UO� —bB� s� d��√ XH�Ë
UN�√ v�« W�K��« W�O�M� rN�¡«d� w� å¡UM��«ò ?� å¡UCO��«
t��d�� dÒ L��� ÷uFL� r�«b�« o�dH�« —«d≈ ÒÊQ� X���√
qODF��« …d� w�d� …—ËUML�«Ë w{ËUH��« pO�J��« »U� s�
—UE��U� Î UF� X�u�«Ë sO��dL�« ‚d��Ë ¨d�ü« o�dH�« vK�
ÂUN�« vK� —œUBL�« œÒ —Ë ¨åWO�—U� «—U??�≈Ë «¡U��≈
q�√ W�d� wzUM� o�dH� «uI�«Ë sO�dOOG��«Ë VzU�J�« o�d�
fOzd�« »U���« qODF�� d��« wM�u�« —UO��«Ë tK�« »e�Ë
sO�K��« »UB� d�u� «–≈ q�ò ∫‰uI�U� »UBM�« dOOD� ‰ö� s�
‰U� uN� øÎU�u 65 ?�« W�d��√ sO�Q� ÷uF� VzUM�« sLC�
åøÎU�u 23 ?� w�QO� s�√ sL� 42
U�K��«Ë f�_« W�K� ÒÊQ� bO�Q��U� —œUBL�« X�U{√Ë
sO�K��« »UB� sO�Q� tMJL� ô o�d� ÒÍ√ ÊQ� X���√ WO{UL�«
V��M� ô fOzd�« ÒÊ√ wMF� U� ¨W�d��_« sO�Q� ŸUD��« u�Ë
s� WK�IL�« WK�dL�« vK� r�UH� Ë√ WO�UO� W�u��� ô≈
v�u�� …b�b� W�uJ�Ë W�uJ�K� fOz—Ë W�—uNL�K� fOz—
sOFL��L�« vK� ÕU�H�ô« lOD��� ÍœUB��ô« –UI�ù« WLN�
÷ËUH��«Ë WO�öù« sO�«uI�« ‰ULJ��«Ë ¨w�dF�«Ë w�Ëb�«
fO� W�“ú� qÒ ��« ÒÊ√ …b�R� ¨åw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM l�
¨U�dO�Ë WO��dH�« …—œU�L�«Ë WO�—U��« U�u���« —UE��«
wM�ËË w�O�� bO�Q� l�ËQ� vE�� fOz— vK� r�UH��« q�
Î «dO�� ‰uD� b� WO�—U��« W�u���« ÒÊ_ ¨UN� Ã—U��« ŸUM�≈Ë
WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« UHKL�« W�zôË WIDML�« «bOIF� qÒ � w�
ÆU�d�¬ w� ÊUM�� lI� w��«Ë …d�H�L�«
fOz—Ë tK�« »e� sO� —«u��« »U� ÒÊ√ å¡UM��«ò XLK�Ë
qO�U� ŸUM�≈ ‰u� qO�U� Ê«d�� VzUM�« d��« wM�u�« —UO��«
¨bF� qHIÔ� r� WO��d� ÊULOK� ÁœdL�« —UO� fOzd� dO��«
—«u��« ‰ö� …b�b� ¡UL�Q� Y��� wzUM��« ÒÊ√ `O� dO�Ë
`�d� ô q� ¨sOO��dH�«Ë w�dJ�Ë WO�UO��« ÈuI�« l�
qLF�«Ë WO��d� Èu� W�U��« v�� q�√ W�d�Ë tK�« »e��
ÆWK�IL�« WK�dL�« vK� qO�U� l� r�UH� W�UO vK� —Ì U�
s�� wK� VzUM�« åd�d���«Ë WOLM��«ò WK�� uC� —U�√Ë
WDI�vK�eO�d��«rÒ NL�«ò ÒÊ√v�«W�K��«bF�`�dB�w�qOK�
ÃËd�K� r�UH�K� WGO s� Íb��« gO�H��« w�Ë WO�U�«
s� »uK�_« fH� w� UMOI� «–«Ë ¨WLzUI�« œuL��« W�U� s�
q«u�Ë iF��« UMCF� sO� wIOI� —«u� qB�� Ê« ÊËœ
«–«Ë ¨w�ö�ù« ÷«dF��ô« —U�≈ Ã—U� q�J�« WOI� l� Íb�
«c� ¨X�u�« «c� w� œUIF�ô« W�F W�ËU� vK� —«u��« ÊU�
ÆiF��« UNCF� l� WO�UO��« ÈuI�« q«u�� Ê« lML� ô d�√
ÆåiF��« UMCF� l� p �M�Ë
wK�«b�« q«u��« v�« sO�«b�« ”UM�« ‰Ë√ s��ò ∫·U{√
u� W�K��« s� ÃËd��« U�√ Æw�UOM�« fK�L�« w� q�J�« sO�
bO�Q� ¡UCO��« W�—u�« Ác� ¨n�uL�« s� dO�F��« VO�U�√ s�
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«القومي» ينعى المنا�سل جمال ياغي:
ً
التزاما ومناقبية وقد نذر حياته
من المتميّزين
عطاء ومثابرة وت�سحية
للحزب
ً

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وعائلة العريان وأهالي راشيا والبقاع الغربي الرفيق المناضل غسان جميل العريان
بمأتم مهيب ،شارك فيه الى جانب عائلة الراحل ،ناموس مجلس الع ُمد نزيه روحانا ممثالً مركز الحزب ،منفذ عام راشيا كمال الشموط
وأعضاء هيئة المنفذية ،منفذ عام البقاع الغربي وسام غزالي وأعضاء هيئة المنفذية وعدد من المسؤولين وجمع من القوميين.
كما شارك في التشييع األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود ،وفد كبير من مشايخ منطقة
راشيا ،الشيخ زياد العريان ،قائد موقع راشيا في الجيش اللبناني العقيد وسام الحاج ،العقيد إيلي أبو حيدر ،مسؤول الشرطة
العسكرية في منطقة راشيا النقيب ربيع سرايا ،رئيس جهاز أمن الدولة في منطقة راشيا الرائد عمر أبو شقرا ،عدد كبير من رؤساء
بلديات راشيا ومخاتيرها.
كما تلقت العائلة اتصاالت تعزية من نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي ،األمين العام لحزب االتحاد النائب حسن
مراد ،النائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد وشخصيات رسمية وحزبية وفاعليات ،ورفقاء من دول االغتراب والكيانات السورية.
و ُرفع النعش على ّ
أكف المشاركين والقوميين في القاعة العامة حيث أقيم المأتم ،ووري جثمان الراحل الثرى بعد أداء التحية
الحزبية.

بيان النعي

وأصدر الحزب السوري القومي االجتماعي بيانا ً جاء فيه:
ينعى الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود الرفيق
قومي حافلة بالعطاء.
المناضل غسان جميل العريان الذي توفي ليل األربعاء  24تشرين الثاني  ،2022بعد مسيرة نضال
ّ
الرفيق الراحل من مواليد راشيا ،1958 ،انتمى الى الحزب السوري القومي االجتماعي عام  ،1975ليبدأ مسيرة حزبية تح ّمل
خاللها العديد من المسؤوليات الحزبية ،إذ عُ يّن مديرا ً لمديرية برالياس في ثمانينيات القرن الماضي ،وناظرا ً للمالية في منفذية
راشيا لسنوات عديدة ،ورئيسا ً لشعبة التسليح في الحزب.
خضع للعديد من ال��دورات العسكرية وانخرط في جبهة المقاومة الوطنية ،حيث شارك في العديد من عملياتها ض ّد العدو
اليهودي.
عُ رف الرفيق الراحل بمناقبيته والتزامه ،وكان مشبع اإليمان بقيَم النهضة ومبادئها وبقضية الحزب واألمة التي تساوي وجوده.
الرفيق غسان العريان من عائلة قومية اجتماعية ركنها األساس والده األمين الراحل جميل العريان ،وبوفاته يفقد الحزب رفيقا ً
مميّزا ً وشجاعا ً أدّى قسطه للعز في مسيرة الحزب النضالية ومحطاتها المضيئة.
البقاء لألمة.

بيروت ماراثون ت�سكر فوج الإطفاء على تعاونه
قامت رئيسة جمعية بيروت ماراثون
مي الخليل يرافقها وفد من الجمعية ضم
نائب الرئيس األمين العام للجنة األولمبية
اللبنانية العميد المتقاعد حسان رستم
وأمين السر حسان محيي الدين وعضو
الهيئة اإلداري��ة بشير السقا بزيارة شكر
وتقدير إلى فوج إطفاء بيروت حيث إلتقى
الوفد بقائد الفوج العقيد ماهر العجوز
بحضور رئيس شعبة التدريب المالزم
أول ميشال المر ورئيس مركز مرفأ بيروت
المالزم أول مروان متري.
ورحب العقيد العجوز بالخليل والوفد
ّ
ووج��ه التهنئة لهم على نجاح
المرافق
ّ
السباق ال��ذي بات محطة سنوية تبعث
على الثقة واألم��ل بلبنان وتشيع أجواء
ال��س��الم واألم���ان كاشفا ً ب��أن ف��وج إطفاء
بيروت شارك بشريا ً من خالل وجود 30
عنصرا ً ولوجستيا ً عبر عدد من اآلليات
التي تو ّزعت على مسارات السباق مؤ ّكدا ً
على الشراكة مع الجمعية آلجل صورة
العاصمة الحضارية .
ومن جهتها ردّت الخليل شاكرة للعقيد

ال��ع��ج��وز ت��ع��اون��ه مبدية تقديرها لكل
مايقوم به عناصر فوج اإلطفاء خص��وصا ً
جهودهم على مدى عدة أيام قبل السباق
م��ن خ��الل ّ
رش ال��م��ي��اه لتبريد الحريق
في إه��راءات مرفأ بيروت والقضاء على

الروائح الكريهة المتصاعدة األم��ر الذي
سيترك تأثيره على العدائين والعداءات
ي��وم السباق  .وف��ي ختام اللقاء قدّمت
الخليل للعقيد العجوز ميدالية السباق
عربون شكر وتقدير .

مباريات اليوم ال�ساد�س من مونديال قطر
ت��ت��واص��ل م��ب��اري��ات ال����دور األول من
م��ون��دي��ال قطر  2022لليوم ال��س��ادس
(ال��ج��م��ع��ة  25ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي) وف��ق

الجدول االتي:
� وي��ل��ز � إي����ران ( 12ظ��ه��را ً بتوقيت
بيروت)

� قطر � السنغال ( 3عصراً)
� هولندا � اإلكوادور ( 6مساءً)
� إنكلترا � أميركا ( 9مساءً).

نعى الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل���ى األم���ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر الحدود ،الرفيق
المناضل جمال محمد ياغي (عضو
المجلس القومي � وناظر اإلذاعة في
منفذية بعلبك) الذي توفي صباح
أمس بعد مسيرة حافلة بالنضال.
الرفيق الراحل من مواليد مدينة
بعلبك في العام  .1960انتمى إلى
الحزب السوري القومي االجتماعي
ع��ام  ،1977وانخرط في العمل
الحزبي ،فكان واح��دا ً من الرفقاء
المتميّزين ،إل��ت��زام�ا ً ومناقبية،
وكان ملبّيا ً لك ّل مهمة يُكلّف بها،
حيث شارك في العديد من معارك
ال��ح��زب على ك�� ّل المستويات،
تجسيدا ً إليمانه بالقضية التي
تساوي وجوده.
ت��س��ل��م م��س��ؤول��ي��ات حزبية
ع��دي��دة ،في نطاق منفذية بعلبك،
وأخرى مركزية ،فمن مدير لمديرية بعلبك ،إلى ناموس لمنفذية بعلبك ،ثم ناظرا ً للعمل والشؤون
اإلجتماعية ،فناظرا ً للتربية والشباب ،ثم ناظرا ً لإلذاعة وهي المسؤولية الحالية التي كان يتح ّملها.
ومن المسؤوليات المركزية التي تح ّملها ،مديرا ً لدائرة الشباب في عمدة التربية والشباب،
ثم ناموسا ً للعمدة ،ثم وكيالً لعميد شؤون التنمية المحلية وإدارة شؤون االنتخابات البلدية
والنيابية.
انتخب مرات عدة لعضوية المجلس القومي ،وحاز أوسمة وتنويهات عديدة منها »وسام
الواجب».
عُ رف الرفيق الراحل جمال ياغي ،بمواظبته الدائمة على العمل الحزبي ،ال سيما الطالبي ،وكان
حاضرا ً في مخيمات الطلبة واألشبال ،آمرا ً ومذيعاً ،وفي رصيده مئات الحلقات اإلذاعية التي أثمرت
عشرات االنتماءات.
الرفيق جمال ياغي من أسرة قومية أحد أركانها األمين الراحل عباس ياغي ،وقد أنشأ الرفيق
جمال مع زوجته سهام صالح عائلة قومية مؤلفة من ثالث بنات هنّ :أليسار ورشا وميسم.
برحيل الرفيق جمال يخسر الحزب مناضالً شجاعا ً نذر حياته للحزب ،عطا ًء ومثابرة وتضحية.
هذا وقد عيّن موعد التشييع في مدينة بعلبك اليوم الجمعة الواقع فيه  25تشرين الثاني ،2022
عند الساعة الواحدة بعد الظهر.
البقاء لألمة.

وزيرة الريا�سة الفرن�سية تدعو »ديوكها»
للقيام بـ «اإيماءة» حقوقية في المونديال

شجعت وزيرة الرياضة الفرنسية منتخب بالدها في كأس العالم بقطر على
القيام بإيماءة رمزية لدعم حقوق اإلنسان ،بعد حملة الفيفا المناهضة لشارة »الحب
الواحد» .وقالت الوزيرة إميلي أوديا كاستيرا في تصريح خاص لقناة Public
 Sénatالفرنسية:
هل ما زالت هناك طريقة يمكن لمنتخبنا الفرنسي من خاللها االستمرار في التعبير
عن التزامه بحقوق اإلنسان؟ الجواب هو نعم  .وكان العبو منتخب ألمانيا قد ك ّموا
أفواههم خالل الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في مونديال قطر Æ2022
وجاءت هذه المبادرة ردا ً على إلغاء الفيفا لخطط سبع منتخبات أوروبية الرتداء
شارات اليد »حب واحد» التي اعتبرت انتهاكا لقوانين الدولة المضيفة قطر .وقالت
إميلي أودي��ا كاستيرا إن الالعبين الفرنسيين سيكونون أح��رارا ً في التعبير عن
أنفسهم في األسابيع المقبلة ،وأضافت :إنهم يشاركونهم هذه القيم أيضا ً  ...ومن
المهم أن يمثلوهم .وتغلبت فرنسا حاملة اللقب ،على أستراليا  1-4في أول مباراة
لها في كأس العالم ،وسيلعب »الديوك» مباراتهم المقبلة ضمن منافسات المجموعة
الرابعة غدا ً السبت ضد الدنمارك.
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á«é«JGôà°SG ä’OÉ©eh ∫ÓàMGh ´ÉªWCG ...…Qƒ°ùdG ¥ô°ûdGh É«côJ
W�—U�� l� p�– Â¡ö�� UL� ÆWM�ü« WIDML�« ¡UA�≈ ‚UO� w� WI�U��«
p�c�Ë ¨WO�U�—≈ WLEM� …dI�√ Ád��F� Íc�« w�U��œdJ�« ‰ULF�« »e�
ÆW�œdJ�« åVFA�« W�UL� «b�Ëò t� Í—u��« ŸdH�«
¨UO�«d�Ë√ w� »d��U� W�uGA� UO�Ë— ÒÊ√ …dI�√ Èd� UL�— ¨ÎUO�U�
ôË ¨…b�b� WO�d� WOKL� lML� œ—«uL�«Ë X�u�« UN�b� ÊuJ� ô b�Ë
Æ”U��Ëœ w� UN�UOKLF� Î «dE� UNOK� ÷«d��ö� WO�UO��« WO�dA�«
wKA�UI�« —UD� w� UN�b�U� “e� UO�Ë— ÒÊ√ v�≈ …—U�ù« —b��Ë
«uI�« b�«u��Ë Æ «dzUDK� …œUC� a�—«uË UO�Ëd�Ë «dzUD�
ÆWIDML�« pK�� WO�uM��« œËb��« vK� Î UC�√ WO�dO�_«
vK� WOKLF�« Ác� q�L� wK�� w�UO� bFÔ� Î UL�� „UM� ¨ÎU��U�
—«dL��« l�Ë Æu�UMK� b�u��«Ë «bMKM� ÂULC�« vK� ÷«d��ô« —«d�
ÊU�Ëœ—√ W�KB� s� ÊuJ� b� ¨ U�U���ô« q�� W�œUB��ô« W�“_«
W�U{ùU� ÆW{—UFL�« jD� i�uI�� rKF�« ‰u� sO��UM�« bA�
UN�bzU� œ«“ ¨WOKLFK� WO�M�_« ÈuI�« «œUI��« œ«“ ULK� ¨p�– v�≈
WKI��� …uI� UN�H� r�bI� vK� Î ULz«œ ’d�� w��« WO�d��« …œUOIK�
Æ»dG�«Ë UO�Ë— s�
?� …dI�√ WD� “eF�� UN�S� UN�U�� WOKLF�« X���√ «–≈ ¨ÎUF�«—
Èd�√ WDI� qO��� w�U��U�Ë åÎU�u� sO�—u��« sO��ö�« …œU�≈ò
œu�Ë s� ¡UO��ô« b�«e� j�Ë ¨WOK�L�« WO�UO��« W�U��« vK�
ÆsO��ö�«
‚d� ‰UL� w� WO�d��« W�dJ�F�« WOKLF�« ÒÊS� ¨‚UO��« «– w�
w� qA� ÒÍ√ ÒÊS� tOK�Ë ¨wIOI� bÒ �� U�√ uJ�u� lC�� ¨W�—u�
‚UD� vK� tO�≈ dEMÔ� ·u� ¨oA�œ `�UB�Ë UN��UB� W�UL�
sO�u�Ë ÊU�Ëœ—√ sO� W�öF�« bÒ F�Ë ÆnF{ W�ö� t�√ vK� l�«Ë
sO� W�UGK� …dOD� Àœ«u� XF�Ë …dO�_« «uM��« w�Ë ¨…bIF�
ÒÊ√ ¡dL�« ÷d�H� r� U�Ë ÆW�—u��« ¡«u�_«Ë w{«—_« w� ULNOAO�
s� vK�√ …dL�« Ác� d�U�L�« ÊuJ��� ¨qFH�U� Î UOH� Î UL�UH� „UM�
Æ…dI�_ W��M�U� œU�FL�«
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qBM��« v�≈ ¨ÊU�Ëœ—√ UN�ö� s� wF�� w��« WO�UO��« W�œUFL�«
‰ö� bIF�� w��« U�U��√ WBM� qODF�Ë ¨UO�Ë— l� t�U�«e��« s�
…œU�S� …dI�√ W��— b�R� UODF� WL� ¨XO�u��« «– w�Ë ¨ÂU??�√
ÒÊQ� ¨pAK� Î ôU�� Ÿb� ô UL� b�R� p�– qÒ � ÆoA�œ l� U�öF�«
‚d� ‰UL� w� WLKJ�« vMFL� W�—ULF��« U�uL� t�b� ÊU�Ëœ—√
ÎöC� ¨uJ�u�Ë Ê«dN� l� t�U�ö� vK� s�«d� p�c� u�Ë ¨W�—u�
ÆoA�œ d� –UH� s�

d�d���« fOz—
q�bM� dU�

‰ËR�L�« d�d���« d�b�
o�U��« b�� Íe�—

w?MH�« d?�bL�«
‰U?? �Ò — bL��

Z�d� s�� Æœ ˝
‰uB� w� d��_« —Ëb�« UO�d� ?� ÊU� ¨W�—u� vK� »d��« W�«b� cM�
UO�d� X�U� ¨Í—u��« nKL�« UO�u� wF�U�� o�ËË ¨»d��« Ác�
cH� bI� ¨p�– qO�œ ¨W�—u� b{ w�dO�_« ŸËdAL�« w� W�d� ”√—
w�U� sO� W�—u� l� U�œËb� ‰u� vK� W�dJ�� UOKL� 4 UO�d�
s�_« fK�� b�√Ë ¨w{UL�« —U�√ Øu�U� 26 w�Ë ¨2020Ë 2016
œ«bF��ô« ÊU�Ëœ—√ VO� V�— fOzd�« Êö�≈ vK� w�d��« w�uI�«
WO�uM��« œËb��« dOND�ò q�√ s� W�—u� ‰UL� w� …b�b� WOKLF�
Æå»U�—ù« dD� s�
¡«d� p��dL�« w�Ëb�«Ë wLOK�ù« ŒUML�« ¡«d� WOKLF�« rÒ �� r� UNMO�
WOF�u� U�«u� t�b� ¨ÊU??�Ëœ—√ ÒÊ√ ô≈ ¨WO�«d�Ë_« WO�Ëd�« »d��«
qL� ¡«u� Îö�U� ¨b�b� s� œuF� ÂuO�«Ë ¨W�—u� ‚d� ‰UL� w�
U��d�« Èb� fJF� Íc�« d�_« ¨W�—u� ‚d� w� b�b� ÍdJ��
jI� Âb�� ¨w�d� ŸËdA� v�≈ ¨W�—u� ‚d� ‰UL� q�u��� ¨WO�d��«
Æt�—U� w�Ë w�d��« q�«b�« w� ÊU�Ëœ—√ U�UO�
rO�I� Ê«bO� w� X�b� w��« dO�H��« WO�d�� ÒÊS� ¨o�� UL� Î UD�—
t�OKL� oKDO� ¨ÊU�Ëœ—√ UNOK� TJ�� WF�—– w� UL�≈ ¨‰u�MD�« w�
ôƒU�� „UM� sJ� ¨åWO�«dIL�b�« W�—u� «u�ò bÒ { W�dJ�F�«
ÒÊ√ WU� øÊü« …b�b��« WOKLF�« Ác� q�� UO�d� ‚ö�≈ »U��√ ‰u�
¨W�—u� w�UL� w{«—_« s� WF�U� U�U�� vK� dDO�� …dI�√
Î «d��uKO� 30 oLF� W�“U� WIDM� ¡UA�ù WI�U��« UN�ôËU�� sJ�
ÆÊü« v�� qAH�U� ¡U� UNKL�Q� W�—u��« WO�d��« œËb��« ‰u� vK�
‚d� Î «d��uKO� 70 w�«u� vK� U�ƒö�ËË WO�d��« «uI�« dDO��Ë
WDO�L�« w{«—_« s� d��√ ¡e� s� ÎöC� ¨»dF�« sO� WM�b� »d�Ë
Æ‚dA�« w� WK�œ dN� v�≈ Î ôuË ¨wKA�UI�« WM�bL�
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Ê«bL� dO�� ˝
pLÒ {√ b�Ë ¨w��F�« ÂöJ�« qOUH� sO� tOH�√ Î «d� t�MM� U� p� ‰u�√ b�
w��« WI�UF�« pK� `�√Ë „d��� bLÒ F�√ b�Ë ¨p�«—Ë√ qÒ � d�F�√Ë WKH� vK�
nA�—√ b�Ë ¨bO�UI��« s� œdÒ ��√Ë rO�UHL�« qÒ � d��√ b�Ë ¨·u��« ¡«œ— XFK�
p�b�√ b�Ë ¨„dzU�� r�«d� o�F� ÃËeLL�« s��« ‚«c� XL�� YO� pOMO� cO��
ÆqE�« w� ÍËc� V��U� ÆÆÆ¡uC�« …dz«œ v�≈ „u�œ√Ë ÍbzUB� o��
pL�—√ b�Ë ¨‚—_« w�dU�� b�Ë ¨i�M�« »U� ‚dD� Ê√ ÊËœ p��√ b�
sO� q??�_« ‚dA� b�Ë ¨w�œU�Ë ZO�� w� ÎöGKG�� Î «dD�Ë Î U��UA� Î ULK�
V�� ÒÍ√ ÊËœ p�{√ b�Ë ¨qL�J� r� W�UJ� Íu�√ b�Ë ¨·Ëd��« qUH�
UL� Àd�J� Ê√ ÊËœ Í—uD� √dI� b�Ë ¨WM�U� WF�œ ÒÍ√ ÊËœ wJ�√ b�Ë ¨`{«Ë
W�Ëd� WO��√ w� VNA�U� d�� o�d� pM� vI��Ë ¨Ád���L�« UNO�UF� tOH��
ÆWOM�_« tOK� i�I� r�Ë
W�—U� WKB� nOHB� bO�√ b�Ë ÆÆÆpOH� ◊uD� bM� w�UH�√ s� Y��√ b�
v�≈ pLÒ {√ b�Ë ¨W��U� …bOB�Ë oA� WOM�√ p� V��√ b�Ë ¨pOMO� o�d� W�U��
b�Ë ÆÆÆc�cK�« r�u�« „«– p�√ w�Ëd� sK�√Ë ¨q�uD�« qOK�« ÊuJ� w� w�K�
p�Q� ·d��√ b�Ë ¨WB�Ë WB� n�Q� »U�C�« pHKG� sO� qIL�« qO�� ‚d��√
‚«—Ë_« lL�� Ê√ XO��Ë n�d��« …¡U�� f�K� dLF�« √b� YO� Î «uN� d��
Æo�dD�« ‰u� vK� …dLNML�«
dzU���« W�UL� nK� dB��« W�U� wH��Ë lL��« W�U� rÒ B� Ê√ pMJL�
sJL� ¨W�ËU�L�« ¡UM�Ë …œuF�« »U� bu� Ê« pMJL� ¨¡«œu��« WAL�_«Ë
¨UNK�� Ãd�b� ÂU�√ rK���Ë dLF�« ÃuK� n��K� b� ¨XLB�« ·«d��« p�O�«eL�
dOG s�— p�UL�√ w� vI�� sJ� ¨Î«d�� W�œUF�« ”«u��« rEF� „d�N� b�
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œdH� w�«uI�« i�� ¨WMOJ��L�« p�«u� XOH� ULK� Íd�� w� X�LG�« ULK�
Õd�� ôË t�—u�� sON��� ö� ¡UIK�« »U��√ bM� Á—u��� VJ�M�Ë Á—uD�
ÆÆÆ”UH�√ UN� ULKJ�« v�� ¨w�ULK�
WKI�� i�� W�U�Ë ÆÆÆd??�ü« „—uC� qÒ � w� ô≈ qL�J� ô Î «dL� p��√ b�Ë
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