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إننا فخورون بانتصاراتنا ألنها انتصارات 
غالبين غير شامتين... إننا فخورون ألّن 

مناقبنا كانت أقوى من صروف الزمان.
سعاده

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

ثاأر فوري لجنين… و�سفعة قا�سية لنتنياهو وبن غفير… وتحدٍّ لمهمة بلينكن وبيرنز 

مقاوم ا�صت�صهادي مقد�صي يقتل ويجرح 17 م�صتوطنًا وي�صيب الكيان بالذهول

جنبالط: طرحت قائد الجي�ش على حزب اهلل… والتدخل الغربي مع بيطار وا�صح

وسياسية  إعالمية  ت��ذاٍك  محاولة  تجري   ��
لمناقشة الكالم الذي قاله المعاون السياسي 
حسن  علي  ال��ن��ائ��ب  ال��ن��واب  مجلس  لرئيس 
بانتخاب  للمضي  االس��ت��ع��داد  ح���ول  خليل 
توافر  إذا  فرنجية،  سليمان  السابق  الوزير 
لم نشهد مثلها  65 صوتاً، بصورة  تأييد  له 
م��ع ت��ك��رار ع��ش��رات ال��م��رات للكالم ذات��ه بما 
أو  معوض  ميشال  النائب  المرشح  يخّص 
المعسكر  هذا  في  فالكل  معسكره.  يمثل  من 
يقول إن القضية هي بتوافر مرشح يجمع ال� 
المعسكر  هذا  في  كثيرين  إن  بل  صوتاً،   65
رفضها  التي   65 ال���  نصاب  بدعة  اخترعوا 

رئيس مجلس النواب نبيه بري علناً.
أن أحداً يريد انتخاب  أبداً  �� القضية ليست 
بالتحديد  هي  فالقضية  صوتاً.   65 ب�  رئيس 
لمرشح  توافرت  إذا  أنه  س��ؤال  عن  باإلجابة 
رئ���اس���ّي ف��رص��ة ان��ع��ق��اد ن��ص��اب دس��ت��ورّي 
لجلسة االنتخاب بحضور ثلثي عدد أعضاء 
يوافق  ول���م  ن��ائ��ب��اً،   86 أي  ال���ن���واب  مجلس 
المسيحيتين  الكتلتين  ن���واب  انتخابه  على 
الكبيرتين، أي القوات اللبنانية والتيار الوطني 
لشروط  محققاً  انتخابه  يعتبر  ه��ل  ال��ح��ر، 
الدستورية  شروط  حاز  لو  حتى  الميثاقية، 
رمزّي  مفتاح  هي  هنا   65 وال���  والقانونية، 
بنصاب  الثانية  ال���دورة  في  للفوز  ل��إش��ارة 
80 نائباً. وهكذا نعيد  86 وربما بانتحاب  ال� 
80 صوتاً مع  ب�  انتخاب رئيس  السؤال، هل 
نصاب ال� 86 نائباً، من دون أن يصّوت نواب 
وشرعياً  ميثاقياً  ُيعتبر  ل��ه،  والتيار  ال��ق��وات 
النواب  من  ه��ؤالء  بين  أن  علماً  ودس��ت��وري��اً، 
المسيحيين ما يزيد عن عدد أي من الكتلتين 

منفردة؟
���� ال��ق��ض��ي��ة ه��ي ه��ن��ا ب��ال��ت��ح��دي��د، وال��وزي��ر 
ُينتخب  أن  ي��ري��د  فرنجية  سليمان  ال��س��اب��ق 

{ كتب المحّرر السياسّي

ف���اج���أت ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ط��ول��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ن��ّف��ذه��ا مقاوم 
التنظيمات، كما قالت  القدس ال ينتمي ألي من  استشهادي من 
شرطة االحتالل، كل العالم الذي كان منقسماً بين متفّرج على 
في  الفلسطينيين  بحق  االحتالل  جيش  ارتكبها  التي  المجزرة 
لتهدئة  وداع  خجول،  ومستنكر  أم��س،  أول  ي��وم  جنين  مخيم 
الرد  فجاء  اإلسرائيلي،  البطش  من  للمزيد  تفادياً  فلسطينية 
أحد  على  يراهنون  ال  إنهم  الفلسطينيون  عبره  يقول  م��زل��زالً، 
المستوطنين  وال ينتظرون أحد، وإنهم يعرفون كيف يجعلون 
يتألمون وينزفون مثلهم، وأسفرت العملية عن 17 إصابة بين 
7 على األقل حتى منتصف ليل أمس،  المستوطنين مات منهم 
8 قتلى قبل  بينما تحّدثت روايات إسرائيلية رسمية أخرى عن 
عن  معلومات  تنقل  التواصل  وسائل  كانت  فيما  تتراجع،  أن 
ارتفاع عدد القتلى الى 9 واحتمال بلوغه ال� 10 صباح اليوم، مع 

وضعية اإلصابات الخطيرة ألربعة جرحى على األقل.
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي ث����أرت ل��ش��ه��داء ج��ن��ي��ن ال��ت��س��ع��ة، اح��ت��ف��ل بها 

ابتهاجاً،  النارية  واأللعاب  المفرقعات  وأطلقوا  الفلسطينيون 
أنه  إن مزاعم جيش االحتالل بتبرير عملية جنين  وقالت عملياً 
فمجزرة  أكاذيب،  مجرد  هي  للتنفيذ،  مخّططة  عملية  يمنع  كان 
جنين جلبت عملية لم تكن مخططة وصارت منفذة عملياً، لكنها 
منفذة وسط كل اإلجراءات المشّددة لجيش االحتالل وفي قلب 
يشكلون  الذين  المتطّرفين  للمستوطنين  كنيس  وف��ي  القدس 
البيئة الداعمة لرمز التطرف في حكومة بنيامين نتنياهو وزير 
زيارته  خالل  منّددة  هتافات  تلقى  الذي  غفير  بن  ايتمار  األمن 
نظريات  لكل  صفعة  العملية  شكلت  ما  وبمثل  العملية،  منطقة 
يجلب  الفلسطينيين  م��ع  ال��ت��ش��ّدد  أن  ع��ن  غفير  وب��ن  نتنياهو 
األمن لإسرائيليين، فهي جاءت تحدياً لمهمة مدير المخابرات 
الفلسطينية،  األراض���ي  ف��ي  ال��م��وج��ود  بيرنز  وليم  األميركية 
القيام  الذي يصلها االثنين، لكيفية  الخارجية األميركي  ووزير 
بمهمة التهدئة التي كان الضغط األميركي لتحقيقها أحادياً على 
عن  تخرج  األمور  أن  اآلن  واضحاً  وصار  الفلسطيني،  الجانب 
سيطرة السلطة الفلسطينية، وأن لغة المجازر اإلسرائيلية تجد 
)التتمة ص 6(

)التتمة ص 6(

من قال اإن اأحداً يريد 

الرئا�سة بالـ 65 �سوتًا؟

ش��ن ط��ي��ران االح��ت��ال »اإلس��رائ��ي��ل��ي«، 
وذلك  غ��زة،  قطاع  على  غ��ارات  ع��دة  أم��س، 
قذيفتين  إط���اق  م��ن  قليلة  س��اع��ات  بعد 
مدينة  باتجاه  غزة  قطاع  من  صاروخيتين 

عسقان ومستوطنات »الغاف«.
وزعم جيش االحتال، في بيان، استهداف 
األرض«  تحت  عسكرياً  »موقعاً  أسماه  ما 
القطاع،  وس��ط  »ح��م��اس«  لحركة  تابعاً 
ويقع  صاروخية  قذائف  النتاج  يستخدم 
في المغازي وسط قطاع غزة، على حد زعم 

البيان.
ثاث  إط���اق  رص��د  إل��ى  البيان  وأش���ار 
األراضي  نحو  القطاع  من  صاروخية  قذائف 
المحتلة، متحدثاً عن اعتراض منظومة القبة 
في  الثانية  سقطت  بينما  إحداها  الحديدية 
غزة،  قطاع  داخل  والثالثة  مفتوحة  منطقة 

وفق البيان.
دوي  سماع  ع��ن  أُف��ي��د  ال��غ��ارات،  وبعد 
غزة«  »غاف  بمستوطنات  اإلنذار  صافرات 

عدة مرات.
الدين  عز  الشهيد  »كتائب  أعلنت  تزامناً، 
دفاعاتها  أن  ل�»حماس«  التابعة  القسام« 
الحربي  للطيران  أمس  فجر  تصدت  الجوية 
بصواريخ  غزة  قطاع  سماء  في  اإلسرائيلي 

أرض-جو وبالمضادات األرضية.
وكانت حركة »حماس« توّعدت االحتال 
ارتكبها في جنين،  التي  المجزرة  بالرّد على 
إاّل  ال��ع��دوان  ه��ذا  أم���ام  »ل��ي��س  أن  مضيفة 
وإسقاط  المتفجرة  والعبوات  ال��رص��اص 

طائراته واستهداف جنوده وتدمير آلياته«.
اإلسامي«  »الجهاد  حركة  دعت  بدورها، 

إلى تصعيد المقاومة.

الحتالل ي�صن غارات على غزة ودوي �صفارات الإنذار في "م�صتوطنات الغالف"

Saturday 28 January 2023

رئي�ش »القومي« ينعى اأحد اأبرز القيادات الحزبية الأمين المنا�صل وال�صاعر والأديب د. نذير العظمة:

برحيله يفقد حزبنا قامة كبيرة �صجلت ب�صمة مميزة في م�صيرة الحزب وفي ميادين ال�صعر والأدب
االجتماعي  القومي  ال��س��وري  الحزب  رئيس  ينعى 
األمين أسعد حردان إلى األمة السورية وعموم السوريين 
القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود، أحد أبرز 
والشاعر  المناضل،  األمين  التاريخية،  الحزبية  القيادات 
واألديب الدكتور نذير العظمة، الذي توفي في دمشق فجر 

اليوم، الجمعة 2023/1/27 عن 93 عاماً.
وقال رئيس الحزب في بيان النعي:

قامة  حزبنا  يفقد  العظمة  نذير  المناضل  األمين  بوفاة 
كبيرة، سجلت بصمة ممّيزة في مسيرة الحزب. فاألمين 
الراحل ومنذ انتمائه في أواخر أربعينيات القرن الماضي، 
ثابت  وانتظاماً،  جهاداً  الحزب،  حركة  في  حاضراً  كان 
في  حياته  ونذر  بها  آمن  التي  القومية  بالقضية  اإليمان 

سبيل انتصارها.
أضاف رئيس »القومي«: عرفناه في مواقع المسؤوليات 
ورصيناً،  مناقبياً  ب��ارزاً،  قيادياً  تحّملها،  التي  العديدة 
كّل  في  وهو  وأديباً  شاعراً  الثقافة  ميادين  في  وعرفناه 
مواقع المسؤولية، وفي ميادين الشعر واألدب، استطاع أن 
يحدث فرقاً. وفي رصيده إنتاج معّبر عن النهضة وقَيمها.

الحزب  يفقد  العظمة،  نذير  الدكتور  األمين  برحيل 
مناضاً كبيراً، تمّرس في النضال على كّل الصعد، ومثله 
إْن رحل جسداً لكن نفسه ستبقى حّية في ذاكرة الحزب 

والقوميين االجتماعيين.
التحية لروحه والبقاء لألمة. 

نبذة:
مواليد  من  العظمة  فوزي  محمد  نذير  الراحل  األمين 

دمشق 1930.
انتمى إلى الحزب السوري القومي االجتماعي في العام 

.1949
دمشق،  منفذية  نطاق  ف��ي  ع��دة  مسؤوليات  تولى 
والفنون  للثقافة  عميداً  فُعّين  مركزية،  ومسؤوليات 
الجميلة؛ ثم انُتخب عضواً في المجلس األعلى عدة مرات؛ 

فرئيساً للمجلس األعلى.
كما تولى مسؤولية نائب رئيس الحزب � رئيس المكتب 
القيادة  عضوية  في  الحزب  ومّثل  الشام؛  في  السياسي 

المركزية للجبهة الوطنية التقدمية .
ُمنح رتبة األمانة، وحاز العديد من االوسمة والتنويهات 

منها وساما الواجب والثبات.
تخّرج من كلية اآلداب في جامعة دمشق، وحصل على 
المتحدة  الواليات  من  المقارن  األدب  في  دكتوراة  درجة 
والمقارن  الحديث  لألدب  أستاذاً  لفترة  وعمل  األميركية، 

بجامعة الملك سعود بالرياض. 
عن  موسوعة  ول��ه  شعر،  مجلة  تأسيس  في  ساهم 
من  االجتماعي، وأكثر  القومي  السوري  الحزب  شهداء 
خمسين كتاباً في األدب. وُيعتبر من أوائل الشعراء الذين 
واضع  وهو  الحديثة،  القصيدة  تطوير  في  دور  لهم  كان 

القصيدة المدورة .

له خمسة أبناء: مجد، لينا، ريما، إسراء وسدره.
27/1/2023 بعد صاة   يشّيع األمين الراحل اليوم 
الجمعة من مسجد األكرم على أوتوستراد المزة ويوارى 

الثرى في مقبرة بئر السبيل بدمشق.
البقاء لألمة

القومي االجتماعي عملية القدس البطولية  والتي أدت  بارك الحزب السوري 
إلى مقتل وجرح العشرات من الصهاينة.

وأكد القومي أّن هذه العملية النوعية تأتي كرد أول على المجزرة التي ارتكبها 
العدو الصهيوني في جنين.

على  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  مقاومة  رد  سرعة  أن  بيان:  في  القومي  ورأى 
الجريمة التي استهدفت جنين ال يفسر إال في خانة تنامي العمل المقاوم وتطوره 

بصورة لم يمكن لساسة كيان العدو أن يتوقعوها.
وتابع: لقد أثبت شعبنا الفلسطيني الباسل من جديد أنه يزداد كل يوم تمسكا 

ببندقية المقاومة التي آمن بها سبيا وحيدا لتحقيق التحرير وإنجاز اإلنتصار.
وختم محيياً الدم الزاكي الذي روى أرض القدس، العاصمة التاريخية واألبدية 

لفلسطين.

»القومي« يبارك عملية القد�ش البطولية �صد 

قوات الحتالل ال�صهيوني 
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خفاياخفايا

قال مصدر مصرفي إن ارتفاع سعر الصرف 
10 آالف ليرة في يومين وانخفاضه مثلها 

في ساعتين تأكيد أن السبب ليس بالفراغ 
الرئاسي واألزمة الحكومية فال جديد فيها، وال 

باألزمة االقتصادية وحاجات االستيراد وال 
جديد فيها، وأن السبب الوحيد هو متى يضّخ 
مصرف لبنان ليرات مطبوعة ومتى يتوقف؟

قال مرجع حقوقي إن مأزق الذين يدعمون 
القاضي طارق بيطار أن خطوته البهلوانية 

وضعته في مواجهة مرجعيات قضائية جعلت 
قرار تنحيته شرطاً الستعادة الحياة للملف 

والقضاء نفسه وأن هؤالء وجدوا أنفسهم في 
مواجهة القضاء ال خصومهم السياسيين وأن 

خياراتهم صارت بين التضحية بالقاضي أو 
بالملف.

كوالي�سكوالي�س

وزير الدفاع من بكركي: الم�ؤ�ّس�سة الع�سكرّية بخير

ابراهيم: م�ستعّد الأّي مهمة ت�ساهم في اال�ستقرار

حمية ا�ستقبل وفدًا من »القومي« واأكد ال�سعي لتعزيز االإيرادات

الح�سنية: العمل الجاد والمفيد يجب تعميمه على كّل الموؤ�س�سات 

األمانيا الم�سابة بمتالزمة �ستوكهولم العدالة ال�ضحية...

{ مأمون مالعب
صّرحت سفيرة الواليات المتحدة في لبنان: أّن ضحايا 
العدالة. لم تفاجئنا هذه  انفحار مرفأ بيروت يستحقون 
في  فنحن،  سعادتها،  عن  ال��ص��ادرة  واإلنسانية  الرقة 
الشرق خصوصاً وفي العالم عموماً ننعم بهذه اإلنسانية 
حقوق  عن  الشرس  ودفاعها  المتحدة  للواليات  الزاخرة 

اإلنسان...
سفير  اّن  بالمثل  المبادلة  منطق  ومن  للحظة  تخّيلت 
لبنان في واشنطن صّرح مطالباً بالعدالة لضحايا التمييز 
العنصري واألبرياء الذين جرى التنكيل بهم بعد أحداث 
وآخرهم  باألعاصير  للمنكوبين  أو   2001 أيلول   11
او  الحكومي  اإلهمال  وبسبب  الثلجية  العاصفة  ضحايا 

ضحايا السالح الفردي المتفلّت بسبب قانون أخرق...
ما لنا بهذا الكالم، العدالة حق للمجتمعات أوال ولألفراد 

داخل المجتمعات، وَمن يرفض العدالة؟
أهّم األسس التي ترتكز إليها العدالة هو المساواة أمام 
القانون، وعدم التمييز. إذا ما تّم الخرق في األسس من قبل 
أحد ما في مكان ما، ثم عاد وطالب بالعدالة في مكان آخر! 
فحق لنا ان نبحث في الدوافع والخلفيات حتى ال تتحّول 

العدالة الى سلعة او مطية ألغراض خبيثة.
وإحدى  اآلن،  الى  تتوضح  لم  المرفأ  انفجار  فاجعة 
الفرضيات هي اإلهمال، وربما هي عمل إجرامي مقصود. 
الواليات  الحقيقة.  لنتبّين  تحقيق  ال��ى  بحاجة  نحن 
المتحده تريد من التحقيق فرصية واحدة وهي ال تتعاون 
كما  تماماً  االصطناعية،  األقمار  صور  وتقّدم  القضاء  مع 
رفيق  الرئيس  اغتيال  في  الدولي  التحقيق  مع  فعلت 

الحريري.
لقد قّدمت مرة صوراً من أقمارها وقام وزير خارجيتها 
شامل  دم��ار  أسلحة  يصنع  العراق  اّن  تثبت  بالشرح 
به...  وفتكت  واحتلته  العراق  وهاجمت  اليها  واستندت 

وبعدها اعترف الوزير كولن باول أنه كان يكذب. 
باألمس القريب وقعت جريمة اغتيال الحريري. كانت 
والصادقين  الكذابين،  لكّل  الوحيد  المطلب  هي  العدالة 
وُفرض  بإقصائه،  اللبناني  القضاء  إدانة  وتّمت  طبعا، 
فكانت  المقتدر  النزيه  الشفاف  الدولي  القضاء  علينا 
الضباط  على  الظلم  وقع  ضحاياه.  أولى  نفسها  العدالة 
ينصف  ولم  الله...  حزب  وعلى  سورية  وعلى  األربعة 

الحريري المغدور وال عائلته وال تياره...
المجرم  كثر.  ضحايا  وخلفت  وقعت  كثيرة  جرائم 
بالعدالة  المتشّدقين كثيراً  اّن  معروف كما الضحية غير 
لم ينبسوا ببنت شفة إال اذا كانت تبريرا يبّرئ مرتكباً وال 

ينصف مظلوماً واألمثلة بالمئات بل أكثر.
جنوب  في  المتحدة  لألمم  مقراً  العدو  جيش  *قصف 
لبنان يحتضن خيماً لمن قصده حماية من القصف ومات 
مئات الضحايا. َمن حاسب َمن؟ ومثلها فعل العدو عشرات 
المجازر والتعديات على المرافق العامة وحتى اإلسعاف 

وكلنا نعلم تماماَ انه فوق الحساب. 
* الجيش األميركي نفسه قصف ملجأ العامرية ببغداد 
ومات آالف الضحايا وكان التبرير أنه خطأ وان الحروب 

تشهد األخطاء. أين العدالة للمنكوبين؟ 
* يكفي ان نقول اّن الواليات المتحدة ضربت مدينتين 
آهلتين بالسكان بالقذائف النووية موقعة عشرات اآلالف 
من الضحايا والعملية ليست خطأ لكنها مبّررة بالحروب 
ما يسقط مصداقية حقوق اإلنسان والعدالة واإلنسانية 

وكّل الشعارات الرقيقة الزائفة. 
المظلومون يحتاجون اإلنصاف. العدالة تحتاج قضاء 
نزيهاً قوياً. القضاء القوي يحتاج دولة. ما بالنا في لبنان 
التجزئة  بفعل  أساساً  المتهالكة  الدولة  بتحطيم  نستمّر 

الى دويالت الطوائف.
مرض عضال يفتك بجسم الكيان هو االنتماء الطائفي، 
وحقوق الطوائف ومصالحها وكرامة الطوائف وخياراتها 
وال  ستقف  دولة  فال  وعالقاتها  وارتباطاتها  المتناقضة 
واضح  المرض  لهذا  الوحيد  وال��دواء  عدالة،  وال  قضاء 

يرفض اللبنانيون تجّرعه.

في  الوطني  الدفاع  وزير  أعلن 
موريس  األعمال  تصريف  حكومة 
س��ل��ي��م ب��ع��د ل��ق��ائ��ه ال��ب��ط��ري��رك 
ال��م��ارون��ي ب��ش��ارة ال��راع��ي في 
البطريرك  مع  بحث  أّن��ه  بكركي، 
والمعيشّية  الوطنّية  »ال��ش��ؤون 
التابعة  ال��م��ؤّس��س��ات  وأوض���اع 
البطريرك  وطمأنت  الدفاع  لوزارة 
إلى أّن وضع المؤّسسة العسكرّية 
دوره��ا  يبقى  أن  وحرصنا  بخير 

قوّياً يحفظ سالمة الوطن«.
الجيش  على  حرصه  أّك��د  واذ 
عن  اإلعالمي  »الكالم  نفى  وقائده، 
ال  للدفاع  وزي��ٌر  »أنا  وقال  إقالته« 
أّتِخذ قراراتي إالّ وفقاً للقوانين وال 
سياسّية«،  أجندة  أّي  وفق  أعمل 
في  مشاركته  ع��دم  أّن  معتبراً 

جلسات مجلس الوزراء، تأتي في إطار التزام الدستور.
من جهته، أّكد المدير العام لألمن العام اللواء عّباس 
الزيارة ليس لها عالقة  أّن  الراعي،  إبراهيم بعد زيارته 
بالرئاسة. وأشار إلى أّنه »على استعداد للقيام بأّي مهّمة 

ُتساهم باستقرار البلد«. 

قضّية  بشأن  التحقيق  في  أخيراً  حصل  ما  وبشأن 
تفجير المرفأ، قال »ال نقوم بأّي شيء ُمخالف للقضاء«.

وبالنسبة لجوازات السفر، أّكد أّن »من اآلن حتى شهر 
سُنلغي المنّصة وُيصبح تقديم الطلبات طبيعّياً، وإقبال 
التقنّية  قدرتنا  تفوق  الجوازات  استصدار  على  الناس 

على اإلصدار«.

رفع ر�سم االنت�ساب 

رين  لنقابة المحرِّ
 

اللبنانّية  الصحافة  محرِّري  نقابة  مجلس  عقد 
اجتماعاً استثنائّياً أمس، برئاسة نائب النقيب غسان 
إلى  االنتساب  رسم  »مسألة  بيان  وفق  وناقش  ريفي 
للمحرِّرين  السنوي  االشتراك  ورسم  النقابي  الجدول 
العملة  س��ع��ر  ف��ي  ال��ح��اص��ل  االن��ه��ي��ار  ض���وء  ف��ي 

اللبنانّية«.
في  الصادر  قراره  تنفيذ  باإلجماع  المجلس  وقّرر 
االنتساب  رسم  برفع   ،2022 آخر تشرين الثاني عام 
أن  على  لبنانّية،  ليرة  مليون  ونصف  مليون  إل��ى 
انتسابه  رسم  ُيسدِّد  لم  من  كّل  على  القرار  هذا  ُيطبَّق 

حتى اآلن.
كمهلة   2023 عام  تّموز  من  األول  المجلس،  وحّدد 
المحرِّرين  لجميع  االنتساب  رسم  لتسديد  نهائّية 
تنسيبهم  على  النقابي  الجدول  لجنة  وافقت  الذين 
في  كامل  عاٍم  لمّدة  االنتساب  ُيعلَّق  أن  على  سابقاً، 
رسم  ف��ي  المجلس  وسينظر  التسديد.  ع��دم  ح��ال 
تطور  ضوء  في  تّموز  من  األول  بعد  مجدَّداً  االنتساب 
في  النظر  المجلس  قّرر  كما  اللبنانّية.  العملة  أسعار 
أسعار  تطور  ضوء  في  الحقاً  السنوي  االشتراك  رسم 

العملة.
وقّرر  مختلفة  إعالمّية  شؤوناً  المجلس  وناقش 

متابعتها.

االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  من  وفد  زار 
حمية،  علي  الدكتور  والنقل  العامة  األشغال  وزي��ر 
وائل  الحزب  رئيس  نائب  »القومي«  الوفد  وض��ّم 
عميد  غصن،  غسان  الخارجية  عميد  الحسنية، 
فادي  العامة  العالقات  عميد  حمية،  معن  اإلع��الم 
سعادة  بطرس  األع��ل��ى  المجلس  وع��ض��وي  داغ���ر، 
المستشار  اللقاء  وحضر  جريج.  ج��ورج  والدكتور 

اإلعالمي حسن شقير. 
ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ع���رض ل��ألوض��اع ال��ع��ام��ة، 
وقيامها  المؤسسات  دور  أهمية  على  تشديد  وك��ان 
االجتماعية  الظروف  ظّل  في  خصوصاً  بمسؤولياتها، 

� االقتصادية الصعبة.
وإحاطته  حمية�  الوزير  بجهود  الحسنية  وأش��اد 
أمثاله  أّن  إلى  الفتاً  وزارت��ه،  وعمل  بملفات  الشاملة 
من  وخروجه  البلد  نهوض  مسيرة  في  فرقاً  يحدثون 
تثقل  المتفاقمة  االقتصادية  األزمة  أّن  معتبراً  أزماته، 

كاهل الناس.
العمل  ينسحب  أن  أهمية  على  القومي  وفد  وشّدد 
الجاد والمفيد، على مؤسسات الدولة كافة، وأن تتشكل 
لدى كّل العاملين في الشأن العام إرادة صادقة للعمل 

في سبيل بناء دولة المواطنة.
اإلمكانيات  رغم  أنه  حمية  الوزير  أكد  جهته،  من 
مصّممون  أننا  إال  ال����وزارة،  ل��دى  ج��داً  المتواضعة 
األعمال  من  العديد  وهناك  بمسؤولياتنا،  القيام  على 

في  العامة  للخزينة  وفرت  والتي  إنجازها،  تّم  التي 
الدولة إيرادات إضافية. ونحن نطمح الى تعزيز هذه 

تقع  التي  الدولة  مرافق  كّل  استثمار  وإلى  اإلي��رادات، 
تحت مسؤولية وزارة األشغال.

{ د. علي أكرم زعيتر*

ألمانيا  اندفاعُة  مؤخراً  المراقبين  انتباه  لفتت 
القوية على مسرح السياسة الدولية. اندفاعة تمثلت 
األزمة  خط  على  والجامح  القوي  دخولها  في  أواّلً، 
األوكراني،  الجيش  وتسليح  دعم  عبر  األوكرانية، 
واتخاذها موقفاً عدائّياً حيال روسيا. وثانياً، دعمها 
ومشاركتها  إي���ران،  ف��ي  الشغب  لمثيري  الفاعل 
البينية في التحضير لعملية اغتيال الشهيدين قاسم 

سليماني وأبي مهدي المهندس.
السياسة  مسرح  عن  يوماً  تغب  لم  التي  ألمانيا 
الدولية، منذ ما قبل قيام حكومة الرايخ في النصف 
األول من القرن المنصرم، لم تكن يوماً بهذه الحماسة 
أوزارها  العالمية  الحرب  وضعت  أن  منذ  المفرطة، 

عام 1945.
بعدما  الحرب،  من  للتّو  خرجت  قد  كانت  آن��ذاك، 
تلقت هزيمة مدوية على يد الحلفاء وشريكهم الظرفي 
وقتها )االتحاد السوفياتي(. مّذاك والحضور األلماني 
على مسرح األزمات العالمية خجول نوعاً ما، وهو 
وإب��رام  المساومات  صفة  يتخذ  ك��ان  الغالب  في 
تصعيدي  موقف  أّي  أللمانيا  يسجل  لم  االتفاقات. 
بالرغم  وذلك  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  منذ 
شطريها  بين  عاشتها  التي  االنقسام  سنوات  من 
جرى  فماذا  الباردة،  الحرب  أيام  والغريي،  الشرقي 
حتى قّررت كسر الجمود النمطي الذي عاشته طوال 
تلك الفترة؟ هل بدأت تشعر أّن الخطر يتهّددها، وأّن 
الخناق الروسي بات يضيق أكثر فأكثر على رقبتها؟ 
أم أّن إيعازاً ما تلقته من جالدها القديم، ومعبودها 

الجديد الواليات المتحدة؟
اإليراني  اإلسالمي  الثوري  الحرس  نشر  باألمس 

اغتيال  في  المباشر  ألمانيا  ت���وّرط  يظهر  فيديو 
المهندس.  مهدي  وأبي  سليماني  قاسم  الشهيدين 
إعالمية  تقارير  كشفت  وج��ي��زة  بمدة  ذل��ك  وقبل 
بشكل  األلمانية  األمن  أجهزة  ت��وّرط  استخباراتية 
مباشر في تغذية االضطرابات التي عصفت بإيران 
مؤخراً، وبدعم مثيري الشغب هناك. فهل يشكل ذلك 
عودة ألمانية )مظفرة( إلى مسرح السياسة الدولية، 

أم أنه توزيع أدوار أميركي، كما سبق ولفتنا؟
تاريخية  لمحة  نعطي  أن  علينا  ذل��ك،  لمعرفة 
سريعة عن سنوات الترويض التي عاشتها ألمانيا 
في كنف الجالد األميركي، سواء بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية، أو حتى بعد انتهاء الحرب الباردة، 
نراقب  أن  أيضاً  وعلينا  السوفياتي.  االتحاد  وتفكك 
حركة الروبوت الياباني المتزامنة، ألنه على ما يبدو 
يسير بالوتيرة نفسها التي يسير عليها أحفاد قبائل 

الدوتش في برلين.
على مدى سنوات من الترويض والتغلغل داخل 
نجحت  واليابان  ألمانيا  من  كّل  في  الحكم  مفاصل 
الواليات المتحدة في ترويض هاتين الدولتين وفي 
تحويلهما إلى دميتين أو روبوَتين بكّل ما الكلمة من 

معنى.
المفارقة أّن كلتي الدولتين كانتا عدّوتين لدودتين 
لواشنطن، وكلتيهما تعّرضتا للهزيمة الساحقة على 
يد قوات المارينز، إبان الحرب العالمية الثانية، ما 
ينحو بنا إلى القول، إّن نجاح تجربة الترويض على 
مدى ٧٧ عاماً أنتج لنا دولتين مدجنتين �� مرّوضتين 

إلى أبعد حدود.
وطوكيو،  برلين  في  ال��ق��ادة  تدابير  يراقب  من 
ومواقفهم وتصريحاتهم، يلَحْظ سريعاً أنها ترداد أو 
صدى لما يتّم اتخاذه من قرارات في واشنطن. فعندما 

يشعر ساكن البيت األبيض أّن التنين الصيني على 
طوكيو  لقادة  اإلذن  يعطي  عليه،  االنقضاض  وشك 
المدّجنين بالكالم وبإطالق التصريحات النارية ضّد 

الصين.
وعندما يحّس أّن قوات القيصر أوشكت على حسم 
األوكرانية  القوات  كّبدت  أو  أوكرانيا،  في  المعركة 
يأذن  فادحة،  خسائر  الغربية  الدول  من  المدعومة 

لكهول برلين برفع السقوف عالياً ضّد موسكو. 
به  تتحّكم  ال��ذي  العالمي  الدمى  مسرح  إذاً  إنه 
الواليات المتحدة، وال شيء آخر، وفي أبعد التقديرات 
توزيع أدوار تمليه واشنطن على ضحاياها، بعدما 
نجحت في إقناعهم بأنها )المخلص( الذي أرسلته 

السماء إلنقاذهم.
ولعّل الحال ذاته، بالنسبة إليران، ولكن مع فارق 
بسيط بين الحالتين الروسية والصينية. فإيران ال 
ألمانيا، ومع ذلك نجد  أّي تهديد مباشر ضّد  تشكل 
اندفاعة ألمانية مريبة على مسرح العداء األميركي �� 

اإليراني، فما السبب يا ترى؟ 
صفحات  تقليب  نعيد  أن  علينا  ذل��ك،  لمعرفة 
أثماناً  أميركا  كّبدتها  التي  فألمانيا  جيّداً،  التاريخ 
ال��ي��ه��ود ع��ن محرقة  ب��اه��ظ��ة ب��دع��وى ت��ع��وي��ض 
الهولوكوست المزعومة، باتت على ما يبدو تعاني 
نفسية  متالزمة  وه��ي  )ستوكهولم(  متالزمة  من 
مع  الضحية  تعاطف  عن  ينشأ  نفسي  اضطراب  أو 
جالدها مع مرور الوقت. فهل هي متالزمة ستوكهولم 
التي تحدو بألمانيا التخاذ هذا الموقف العدائي حيال 

إيران أما أّن هناك أمراً آخر.
سندع ذلك لأليام، فهي كفيلة بتبيان كّل شيء.

*مؤّرخ وباحث لغوي وسياسي

الوطن

الراعي مستقبالً ابراهيم في بكركي
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»لقاء الأحزاب والقوى وال�شخ�شّيات الوطنّية اللبنانّية« اأقام لقاء داعمًا لمقاومة ال�شعب الفل�شطينّي في قاعة ال�شهيد خالد علوان.. 

والخطباء اأكدوا ا�شتنفار العزائم وقرب التحرير و�شرورة توحيد البندقية المقاومة

الشهادة  »فلسطين  بعنوان  تضامنيٌّ  لقاٌء  ُعقد 
واالن��ت��ص��ار«، ب��دع��وة م��ن »ل��ق��اء األح���زاب والقوى 
لمقاومة  دعماً  اللبنانّية«،  الوطنّية  والشخصّيات 
الشعب الفلسطينّي في مواجهة االحتالل الصهيونّي، 
في  الحمرا  منطقة  في  علوان  خالد  الشهيد  قاعة  في 
بيروت، وأجمعت الكلمات على خيار المقاومة لتحقيق 
النصر على العدّو »اإلسرائيلي« في أّي مواجهة ُمقبلة، 
لدعم  الفلسطيني  الصّف  وحدة  أهمّية  على  مشّددًة 

المقاومة في الميدان وتكبيد االحتالل الهزيمة.

الراسي: القضيّة لن تموت
العربي  البعث  ح��زب  ق��ي��ادة  عضو  للقاء  ق���ّدم 
لقاء  ق  ُمنسِّ وألقى  غريب  علي  الدكتور  االشتراكي 
الراسي كلمة، قال فيها  السابق كريم  النائب  األحزاب 
السالم  القدس،  على  السالم  فلسطين،  على  »السالم 
وفلسطين  القدس  قضية  الُمقّدسة،  القضّية  على 
فلسطين  تحرير  قضّية  الفلسطينّية،  والمقاومة 
سليمان  الرئيس  الراحل  جّدي  علّمنا  هكذا  ُمقّدسة، 
فرنجّية، صحيح أنا اليوم أمثِّل لقاء القوى واألحزاب 
وطنّية  تربية  ُنمثِّل  نحن  ولكن  اللبنانّية  الوطنّية 
أوالدن��ا  ورّبينا  عشنا  وهكذا  عليها  ترّبينا  عربّية. 
وسنبقى حتى تحقيق النصر وتحرير فلسطين وإعادة 

األرض إلى أصحابها الحقيقيين«. 
واعتبر أّن »ما تحّقق في لبنان من المقاومة الباسلة 
الكرامة،  واستعادة  ل��أرض  تحرير  من  والشريفة 
تحرير  إلى  يوصل  ال��ذي  الوحيد  الجّدي  العمل  هو 

فلسطين«. 
وستبقى  تموت  ل��ن  فلسطين  قضّية  »أّن  وأّك���د 
والمواجهة  المقاومة  على  ُمصّراً  الشعب  هذا  طالما 
د  التوحُّ جميعاً  »علينا  أّن  إلى  مشيراً  والتصّدي«، 
الفلسطينيين  إلخواننا  وأق���ول  التحرير  لتحقيق 
فلسطين،  في  والموجودين  العالم  كّل  في  المنتشرين 
حّقهم  الستعادة  األج��دى  سبيلهم  هي  ال��وح��دة  إّن 

وأرضهم ونصرة قضّيتهم«. 

مرهج:  معركة المصير تجمُعنا
من جهته، اعتبر النائب السابق بشارة مرهج »أّن 
كان  وال��ذي  المنطقة  على  مهيمناً  كان  ال��ذي  الكيان 
األمر  فيه  وبلغ  مجتمعًة  ودولها  شعوبها  يتحّدى 
تحّدي القرارات الدولّية واإلرادات اإلقليمّية وخرق كّل 
الخطوط المتعارف عليها دولّياً وانتهاك كّل القوانين 
الكيان  هذا  جبروته،  أمام  انكسرت  التي  والمواثيق 
اللبناني  الشعب  إص��رار  أمام  مذهوالً  باألمس  وقف 
ومقاومته الوطنّية واإلسالمّية التي تمّكنت من دحره 

وتحرير أرضها عام 2000«.
ولفت إلى »أّن الهدف الذي جمع األطراف الصهيونّية 
واألم��ن��ي  السياسي  التحضير  زال  وال  ك��ان  كلّها 
والعسكري إللحاق الهزيمة بالمقاومة، غير أّن صمود 
وإمكاناتها  ألوضاعها  المستمّر  وتطويرها  المقاومة 
من  الفلسطينّية  القتالّية  ال��روح  ب��روز  مع  بالتزامن 
جديد وانتقالها الى مستوى متقدِّم من المواجهة على 
مختلف الجبهات من غّزة إلى القدس أو الضّفة وصوالً 
وجعله  العدو  يد  كّبل  ذلك  كّل   ،1948 أراض��ي   إلى 
ابتكار وسائل جديدة الستخدامها ولتثبيت  إلى  يلجأ 
الذي  العنصري  مشروعه  وتحقيق  العدواني  كيانه 
يستلزم تزوير هوّية فلسطين وتهجير شعبها في ظّل 
والمعسكر  المّتحدة  الواليات  مع  متسارعة  عملّيات 
من  وإفراغه  العربي  الموقف  إضعاف  ُبغية  الغربي، 
وحيدة  فلسطين  ُتصبح  بحيث  نضالي  مضمون  أّي 

وساقطة عسكرّياً وسياسّياً، بيد الكيان«.
وتابع »إّن الشعب الفلسطيني الُمقاِوم في السجون 
ك  المتمسِّ والصحاري،  والقرى  والمدن  والمخّيمات 
بإيمانه بأرضه المصّمم على استعادة حرّيته وإعالن 
المتعجرف  الكيان  على  ال��ط��وق  ُيكمل  استقالله، 
الذين  المستوطنين  وق��ل��ق  خ��وف  م��ن  وُي��ض��اع��ف 

يهاجرون باآلالف  خوفاً مّما ينتظرهم من مخاطر«.
مشترك  مصير  هو  فلسطين  مع  »مصيرنا  أّن  وأّكد 
زالت  ال  والتي  الُمحاَصَرة  سورية  مع  حالنا  هو  كما 
األميركي  العدوان  لصّد  التاريخّية  المعركة  وسط 
الصهيوني وتكريس وحدتها وحرّية شعبها«، مشيراً 
الذي  العدو  بوجه  تجمُعنا  المصير  »معركة  أّن  إلى 
للقضّية  دعم  فكّل  ولذلك  الجبهات.  كّل  على  ُيحاربنا 
واجب  هو  الفلسطيني  الشعب  ونضاالت  الفلسطينّية 
قومّي ويصّب في مصلحة كّل قطر من األقطار العربّية. 
ولبنان  فلسطين  في  المقاومة  شوكة  قويت  فكلّما 
ازدادت جبهتنا القومّية صالبًة وانحسرت قوة الكيان 

وازداد الخوف والقلق بين صفوفه«.

قماطي: التحرير قريب
وقال عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير 
وانطلقنا،  خيارنا  »حسمنا  قماطي  محمود  السابق 
الوطن  هي  فلسطين  واألولوّية،  القضّية  هي  فلسطين 
وهي األّمة وهي الخيار، لن نتخلّى عن فلسطين مهما 
على  وضغوط  تطّورات  من  حصل  ومهما  الزمن  طال 

أنواعها وأشكالها«.  
ورأى أّن »ما يحصل في فلسطين اليوم حين تنتقل 
ال�48  إل��ى  الغربّية  الضّفة  إل��ى  غ��ّزة  من  المواجهة 
الشعب  كّل  أّن  د  يؤكِّ الفلسطينّية،  الجغرافيا  كّل  إلى 
فلسطين،  أرض  وعلى  الشتات  في  حتى  الفلسطيني 

د باتجاه القضّية الواحدة«. موحَّ
وتابع »اليوم ننتقل من مرحلة شبه توجيه القضّية 
وإنهاء  تسوية  ونحو  القرن  صفقة  نحو  الفلسطينّية 
مفتَرض على حساب الشعب الفلسطيني، إلى مرحلة 
هي  الفلسطينّية  القضّية  لتكون  المقاومة  مبدأ  خ  ُترسِّ
األولوّية لكّل األجيال وخصوصاً الجيل الجديد. وهذه 
وللُمطّبلين  واإلقليمّية  الدولّية  المحاوالت  لكّل  رسالة 
إلى  الوصول  إمكان  على  والُمراهنين  والُمطّبعين 

تسوية إليضاح الموقف والصورة«. 
وقال »الصراع واضح بين نهجين، محور المقاومة 
في المنطقة بانتصاراته الُمتعاقبة ويتمّسك بفلسطين 
ونحن جزء منه في لبنان وسورية والعراق وفلسطين 
ومعنا دول صديقة وحليفة مثل إيران وكّل من يرفض 
الظلم وأهدافنا واضحة لجهة تحرير فلسطين، ُيقابله 
محور مضاّد له من دول ومنّظمات وإرهابيين ودمويين 

جميعهم متواطئ على هذه المقاومة«. 
الشعب  هو  وها  ق��وّي  المقاومة  »محور  وأض��اف 
الفلسطيني يصير في خطٍّ متواٍز ألجل تحقيق أهدافنا 
هذه  في  األس��اس  الهدف  وإنجاز  فلسطين  بتحرير 
للتراجع وال مكان  لليأس وال مكان  القضّية، فال مكان 
واإلحباط،  بالهزيمة  للشعور  مكان  وال  للتفاوض 
نحن في موقع القّوة والجدارة والمواجهة وسننتصر 
عن  يتحّدث  بدأ  اإلسرائيلي  أّن  هو  المتجدِّد  والدليل 

فشله ».
شئتم  ما  فاذهبوا  تاريخي  مفصل  في  »نحن  وختم 
تحرير  خيارنا  ليبقى  العمق  في  ولكن  التكتيك  إلى 

فلسطين، ونحن نراه قريباً وإن كانوا يرونه بعيداً«. 

حّمود: نستذكر وقفة عّز
لعلماء  العالمي  »االّت��ح��اد  رئ��ي��س  ق��ال  ب���دوره، 
باسم  أوالً  »نستذكر  حّمود  ماهر  الشيخ  المقاومة« 
جداً  حرجة  لحظة  في  كانت  ع��ّز  وقفة  علوان  خالد 
ارتفعت فيها بعملّيته ومن معه النفوس من اإلحباط 
إلى االنطالقة، التي أثمرت بعد ذلك عن قيام المقاومة 
الجيوش  ُتحّققه  لم  ما  خاللها  من  حّققت  بأعمال 
والتي ينبغي أن تكون مثاالً ُيحتذى به لكّل الشعوب 

الطامحة إلى الحرّية«. 
أّننا  يعني  ذل��ك  فلسطين  مع  »نتضامن  أض��اف 
أصغر  من  اليوم  يحصل  ما  فكّل  أنفسنا،  مع  نتضامن 
األمور إلى أكبرها محوره فلسطين، مثل بسيط نعاني 
منه جميعاً، ُمِنعت عّنا الكهرباء والغاز من مصر ومن 

األردن وطبعاً هذا ليس حالًّ إنما تقطيع للوقت، ولكّن 
األميركي منعه، لماذا؟ ألّن شروطه ال تتحّقق، وما هي 
سالحها،  المقاومة  ُتسلِّم  بأن  تتمّثل  إنها  شروطه؟ 

لماذا؟ من أجل حماية إسرائيل«. 
ألنها  قيصر  بقانون  محاصرة  »س��وري��ة  أض��اف 
دعمت المقاومة كما لم يدعمها أحد، كّل ما حولنا يدور 
حول فلسطين يعني بمعنى آخر حول حماية السلطة 

الصهيونّية«.
وختم »نحن على الطريق الصحيح، طريق المقاومة 
الحقيقي  والفهم  الرؤية  ووضوح  والموقف  بالسالح 
صديقاً  يجعلوها  أن  اليوم  يريدون  التي  للصهيونّية 
ونسيج  والتاريخي،  االجتماعي  نسيجنا  من  وجزءاً 
في  أبطالنا  طالما  يكون  لن  وهذا  المنطقة،  جغرافية 
يختلقون  يوم  كّل  في  المستوى  هذا  على  فلسطين 
في  مقاومة  هنالك  وطالما  المقاومة،  من  جديداً  شكالً 
يتحّمل  زال  ال  من  هنالك  وطالما  سالحها  على  لبنان 
كما  المقاومة  دعم  أجل  من  والحصار  والجوع  الحرب 
متجاوباً  شعباً  رأينا  كما  وأيضاً  سورية،  في  يحصل 
في  فلسطين  علم  يرفع  عربي  بلد  كّل  إلى  المغرب  من 
وغير  العالمّية  القدم  كرة  مباراة  في  الصهيونّي  وجه 

ذلك«. 

أبو العردات: المقاومة مترابطة
التحرير  ومنّظمة  فتح  حركة  س��ّر  أمين  وأل��ق��ى 
الفلسطينّية في لبنان اللواء فتحي أبو العردات كلمة 
»عاصمة  بيروت  في  اللقاء  بانعقاد  منوِّهاً  المنّظمة، 
مّزق  الذي  علوان  خالد  الشهيد  قاعة  وفي  المقاومة 
برصاصاته مع رفاقه األبطال جبروت االحتالل عندما 

اجتاح بيروت 1982«. 
حوصر  السابقة  االنتفاضة  »في  أّنه  إلى  وأش��ار 
��ر  وُدمِّ كبيرة  ب��ط��والت  هناك  وك��ان��ت  جنين  مخّيم 
االح��ت��الل  ج��ن��ود  م��ن  ع��ش��رات  سقط  لكن  المخّيم 
وقال  العملّية«.  تلك  في  وجرحى  قتلى  الصهيوني 
جريحاً  عشر  وخمسة  شهداء  تسعة  هناك  »اليوم 
األبطال  لهؤالء  فالتحّية  مستمرة،  زالت  ما  والمعركة 
حيث  الفلسطينية  ال��ث��ورة  روح  ي��ج��دِّدون  ال��ذي��ن 
وطنية  وحدة  البطولّية  المواجهة  بهذه  دون  ُيجسِّ
وحدة  وهي  أال  صورتها  بأبهى  متجلية  فلسطينّية 
الميدان. فنحن عندما انطلقت الثورة الفلسطينّية كّنا 
المعركة، واألرض  الحقيقّي هو أرض  اللقاء  إّن  نقول 

للسواعد التي ُتحرِّرها«. 
وأّكد أّن »المقاومة مترابطة والقيمة النضالّية تأتي 
من الدم المراق على األرض«. وقال »أنقل إليكم تحّيات 

األسيرين المحرَّرين كريم وماهر يونس وهم يعرفون 
تحّية  بيروت.  في  معهم  للتضامن  دع��وة  هناك  ان 
سيتحّررون  والذين  المعتقالت  في  القادة  لأسرى 
رغم أنف المحتل. تحّية لكّل المقاومين ولسورية التي 

تتعّرض اليوم للحصار«. 

د على برنامج مقاِوم عبدالله: للتوحُّ
كلمة  الله  عبد  مازن  الصاعقة  قيادة  عضو  وألقى 
وحدة  »أّن  إلى  فأشار  الفلسطينّية«،  القوى  »تحالف 
وانتصارات  صموداً  أثمرت  اللبناني  الفلسطيني  الدم 
في مواجهة أعتى عدّو نازّي عنصرّي في هذا العصر؛ 
االجتياحات  من  الكثير  هزمنا  مقاومتنا  وب��وح��دة 

واالعتداءات الصهيونّية الغاشمة«.
والمقاومة  المواجهة  على  شعبنا  »إصرار  أّن  وأكد 
األعمال  في  اليوم  يتجلّى  االحتالل  إزال��ة  أج��ل  من 
الغربّية  الضّفة  أراضي  في  بها  يقوم  التي  البطولّية 
المئات  الماضي  العام  قّدم  حيث   ،1948 وأراض��ي 
القتلى  من  العشرات  بالعدّو  وألحق  الشهداء  من 

والجرحى«.
ودعا إلى »المزيد من المقاومة والمواجهة والتوّحد 
خلف المقاومين األبطال«، كما دعا القوى الفلسطينية 
برنامج  أس��اس  على  الوطنّية  »ال��وح��دة  إل��ى  كاّفة، 
وحّيا  النصر«.  نصنع  بوحدتنا  ألّننا  مقاِوم  وطني 
أحزابها  بكّل  المقاومة  وش��ه��داء  فلسطين  ش��ه��داء 
الوقوف  إلى  العالم  في  الحّية  »القوى  ودعا  ودولها. 
إلى جانب فلسطين والمطالبة بإطالق سراح األسرى 
والمعتقلين في سجون االحتالل الذين يخوضون من 

خلف القضبان معركة الصمود والتحّدي«. 

شاتيال: لتقديم كّل الدعم
رئيس  باسم  كلمة  جبري  عماد  الدكتور  وألقى 
فيها  قال  شاتيال،  كمال  اللبناني«  الشعبي  »المؤتمر 
»ننحني إجالالً ألّمهات الشهداء الصابرات والمؤمنات، 

وُنحّيي شباب االنتفاضة الُمتجدِّدة«. 
الضّفة  في  األس��ود  عرين  »انتفاضة  أّن  واعتبر 
هي  الفلسطيني  والعمق  القطاع  ف��ي  إخوتهم  م��ع 
األهداف  ولبلوغ  الفلسطيني  النضال  الستمرار  مثال 
الدم  وح��دة   »أّن  م��ؤّك��داً  واالس��ت��ق��الل«،  الحرّية  في 
أن  يجب  الميدان،  وح��دة  في  المتمّثلة  الفلسطيني 
»كّل  ودعا  الفلسطينّية«.  الفصائل  بوحدة  ُتستكمل 
تعبير  من  الدعم  أشكال  كّل  تقديم   إلى  العرب  أحرار 
وتضامن وكّل اإلمكانات الُمتاحة لدعم مقاومة الشعب 

الفلسطيني«.



الوطن4

93 عامًا من العطاء ال�شعرّي والأدبّي والثقافّي 
ال�شاعر ال�ش�رّي نذير العظمة يرتحل م�ؤمنًا بق�شية النه�شة المحقة 

تعّرف على الفكر القومي في سن مبكرة وهو الذي يضم في دفاتر ذاكرته 
ثورة  أنبثقت  الحرف  من  مكان.  أو  زمان  في  حصرها  يمكن  ال  نضالية  صوراً 
في  ونضالي  ثوري  بفعل  القصيدة  وتكّونت  العظمة  نذير  السوري  الشاعر 

اإلطار الفكري.
 يؤيد ثورة الشباب لكنه يخشى على بعض الثورات اآلنية من المصادرة 
في ظل سيطرة المصالح السياسية الداخلية والخارجية على الواقع العربي 
برّمته، إال أنه يرى دمشق بوابة للقرار القومّي، حيث إن االختالف يكمن في 
ميسلون،  معركة  منذ  العربية  المنطقة  في  الوحيد  الممانع  النظام  موقف 

حسب تعبيره.
النفاذ منه لحماية  الذي يتّم  البعد اإلنساني والثقافي  اما بيروت فتجّسد 
المقاومة  رموز  تهميش  على  أحد  قدرة  عدم  إلى  مشيراً  الحضارية،  الهوية 

انطالقاً من قناعته بأنه من الصعب إلغاء التاريخ.
ال يمكن الفصل بين الحرف والنضال والحّس السياسي حيث يكون االنتماء 

عقائدياً. من هنا تشّعب الحوار مع العظمة وتعّدى جانبه الثقافي البحت.

القصيدة هي الصيرورة
عمراً  ينسج  وكمن  وبنائها،  وتشكيلها  القصيدة  مع  األولى  بعالقته  نبدأ 
يصف هذا الحب والشغف بالكلمة قائال: »الشعر بالنسبة لي كان صيرورة 
للذات في مجتمع مقهور ومستعمر، مسلوب الحرية والهوية. فكانت القصيدة 
وجدانية  صيرورة  بالطبع  لكنها  ما.  شيئاَ  يصير  أن  بمعنى  الصيرورة،  هي 
باإلضافة  ووعيي  األولى  هويتي  كانت  الشعر  لغة  بالذات،  وشعور  غنائية 
الى اهتمامي بالدراما، كأنما القصيدة والدراما وسيلة استحضار وجود نقي 
حيث  الثانوية  الدراسة  مرحلة  الوطنية،  الحركة  جذبتني  هنا  من  وأمين. 
القول  األكتاف  على  يرفعونني  االحتالل  ضد  المظاهرات  في  الشباب  كان 
لم  والثورة. وهذا كله  الفن والنضال والحرية  »العراضة« وفي هذا نوع من 
يكن في إطار الوعي الكامل بل هو نوع من اكتشاف الذات اإلنسانية لوجودها 

ومكوناتها«.
لكن هل الحرف هو الذي فّجر الثورة في داخل العظمة أم أن الثورة وّلدت 
القصيدة بأبجديتها وتفاصيلها؟ يجيب: "لم يخطر ببالي هذا الطرح ولم أفكر 
بسؤال على هذا النحو من العمق، لكن أعتقد أنه العامالن معاً وواحد منهما 
يساعد اآلخر، الحرف نوع من الثورة، الحرف المبدع هو األفق اآلني والجاهز 
والحاضر ومحاولة التعلق بهوية دائمة. من هنا كان الحرف والثورة توأمين 
سالح  لي  بالنسبة  وكان  حياتي  طوال  الحرف  رافقني  لذلك  واحد،  رحم  في 
وعي وقد أخلصت للكلمة وهي بادلتني اإلخالص ومنحتني سمعة رافقتني 
أضاف  اإلبداع  في  كتبته  ما  منها.  األكاديمي  الجانب  في  حتى  حياتي  طوال 
الى المعرفة االكاديمية لدي وما اخذته من األخيرة أّثر على قصيدتي في إطار 

تعّرفي على عقيدة سعاده والفكرة القومية والوحدة والحضارة«.
أما عن سبب اختياره الغربة رغم تمّسكه بالقومية والهوية، يقول العظمة: 
»لعل الغربة كانت جراء االضطهاد السياسي والمعاشي في آن. ففي بالدنا ال 
من  نسقط  أن  دون  األرزاق،  قطع  يشبه  ما  هناك  بل  وحسب  السجن  نخشى 
إن  لنقل  حينه،  في  المجتمع  يتقبله  لم  قومي  لفكر  االنتماء  تهمة  حساباتنا 
الذي  التميز الحضاري والفكري  الحزبي كان جريمتي، لكونه يضّم  انتمائي 
ينافي االنتماءات الموروثة والتي هي الطائفية والقبلية والعشائرية ربما في 

الخارج هناك بعد حضاري مختلف«.

الصراع على القيادة مدّمر
مبكرة  سن  في  سعاده  فكر  على  »تعّرفت  نفسه:  اإلط��ار  في  ويضيف 
فضج  كافة  المجتمع  طبقات  بين  تالحم  هناك  كان  االستعمار.  زمن  وفي 

النزاعات  المشهد وبدأت  المستعمر اختلف  اندحار  االجنبي، لكن الحقاً ومع 
الصراع  يصبح  ذاته  بحد  مؤسسة  فرد  كل  يكون  حين  خاصة  األفرقاء،  بين 
اآلخرين  يلغي  أن  يريد  بحيث   تتكّرر  نفسها  والقصة  مدّمراً،  القيادة  على 
بسبب  الداخلي  اإلعدام  درجة  الى  وصلت  األحزاب  كل  وحده.  الراية  ويرفع 
االنقسامات. وباعتقادي هذا جزء من العبث الذي أثّر سلباً على المّد القومي 

لدى شعوبنا العربية«.
فيها  تجربته  الى  اإلش��ارة  بسبب  له  البعض  وإدان��ة  »شعر«  مجلة  وعن 
االختيار  بفكرة  مرتبطاً  ايديولوجياً  النزاع  "كان  يقول:  االيجابي  اإلطار  في 
بين االنتماء الى الحركات االيديولوجية المحسوبة على النضال الوطني أو 
الى الجبهة الموروثة. الوارثة حاربتني ألني جديد وااليديولوجيات األخرى 
حاربتني ألني اختلف عنها وال توافق بيني وبينها على مسار المصير والهوية 
لذلك  فئوياً،  ويصبح  االنتماء  يتقلص  حيث  قيم  نزاع  هي  القصة  اذاً  والقيم. 
احتوته  الذي  اإلبداعي  التجمع  هذا  ضمن  كنت  لقد  رؤيتي.  الكثيرون  رفض 
مجلة »شعر« اال ان البعض ربط المجلة بالفكر السياسي والنضالي، معتبراً 

أنها منبر للقوميين في حينه ولم يشأ االعتراف بطابعها االبداعي«.
اما كيف ينظر العظمة اليوم الى الحزب الذي انتمى اليه في سن السابعة 
عشرة؟ يجيب: »عملياً كل الحركات تمر في مراحل متغيرة ولكن تبقى طريقة 
األزمات  من  الخروج  يتم  كي  إيجابي،  اطار  في  التغيرات  هذه  مع  التعاطي 
بشكل قوّي، والقوميون استطاعوا أن يخرجوا أقوياء من كل ما أحاط بفكرهم 
ولم يتمكن أحد من النفاذ الى فكرهم العقائدي، ربما تمت محاصرتهم سياسياً 

لكن عدا ذلك بقي الحزب بروحيته التي يعرفها الصديق والعدو في آن«.

الحركات الثورية معّرضة للمصادرة
حامل  يدفعه  أن  الممكن  الثمن  عن  لنسأله  غربته  الى  العظمة  مع  ونعود 
أن  الجزم  واستطيع  الغرب  في  »عشت  ليقول:  الغرب؟  في  القومية  العقيدة 
اثناء  اميركا  في  الشعراء  بعض  عن  مثاالً  وأعطيك  هناك،  هويته  له  المبدع 
حرب فييتنام منحهم البيت االبيض جوائز ورفضوها علناً، بغض النظر عن 
أخرج  كنت  ايلول   11 قبل  إني  لنقل  األفكار.  بعض  في  السياسي  االختالف 
بعد  أما  أحد.  يحاسبني  ولم  أميركا  سياسة  تناهض  التي  المظاهرات  في 
التاريخ فالقيم السياسية هناك أصابها شيء من االهتزاز بحيث تصّدر  هذا 
أن  بمعنى  و»اسرائيل«  اميركا  يواجه  من  لكل  كصفة  »اإلره��اب«  مصطلح 

الغرب يرى اإلرهاب جريمة ضد الحضارة«.
األحزاب  عن  ويقول  السالح  يحمل  أن  دون  المناضل  صفة  حمل  العظمة 
تربي  أنها  عقائدها  اختالف  وعلى  االحزاب  أهمية  »لعل  العربي:  العالم  في 
المواطنية في المجتمع ومن هذه الجهة كل األحزاب تتساوى، أما في ما يتصل 

بالصراع على السلطة. فالكل ارتكبوا األخطاء حتى ضمن الحزب الواحد«.
أما كيف يكتب العظمة الثورات العربية اآلنية: »أنا مع الشباب غير المنتمين 
سياسياً الى أحزاب، هؤالء الشباب في داخلهم والء للحرية ولالنتماء للوطن 
هذه  ان  يعني  ال  هذا  لكن  عام.  اجتماعي  فعل  لتحقيق  ويخاطرون  والهوية 
الحركات غير معرضة للمصادرة من قبل قوى مختلفة محلية وعالمية، ونحن 
ال يمكننا أن نمنع العالم من الحفاظ على مصالحه والعالم دائماً ساهر ليحمي 

هذه المصالح، لذا يجب ان نعرف كيف نحمي مصالحنا العليا«.
لكن هناك من يّتهم هذه الثورات بأنها مفتعلة؟ يجيب: »باعتقادي أن الحكم 
أما  بّد أن يتفجر.  تمردياً كان ال  لدى الشباب وحساً  للُنُظم وّلد وعياً  الطويل 
كيف سيتفق التوافق بين هذه الفئة الشبابية وبين القوى السياسية المحلية 
القومية  االسباب  بين  نفرق  ان  يجب  المقبلة.  باأليام  رهن  فهذا  والخارجية، 
واالسباب المعيشية للثورات، هناك قضايا قومية هي المحرك األساسي وفي 

الواجهة المطلب المعيشي«.
حين نتكلم عن الثورة هل الوضع في سورية مشابه لباقي الدول؟ يجيب: 

»ال يوجد بلد مثل بلد آخر، المسألة ليست نمطية، ووضع سورية متميز من 
حيث موقعها االستراتيجي ودورها التاريخي وهويتها النضالية، ولكن اعتقد 
الهّم المعيشي. االختالف  أن هناك مشاركة بين شعبها وباقي الشعوب في 
في  وواضحة  العربية  المنطقة  في  الوحيد  الممانع  النظام  موقف  في  يكمن 

مواقفها منذ معركة ميسلون«.
نعود إلى الشعر لنسأل شاعرنا عن الفرق الذي طرأ على القصيدة وكيف 
الناس والكتاب، ليقول:  العالقة بين  يراها بين األمس واليوم في ظل غياب 
من  يخاف  السياسّي  أن  وهي  صحيح،  منها  جزء  يكون  قد  مقولة  "هناك 
الثقافة  بين  العالقة  من  نوع  حصل  سعاده  انطون  فكر  في  ولكن  المثقف، 
الشأن  اجل  من  موحد  بتالحم  ولكن  موضعه،  في  منهما  وكل  والسياسة 
القومي كسالح اساسي لحماية الهوية. اليوم ال أحزن على الثقافة الني ادرك 
كمثقف ومفكر انه قد ينشأ مشاكل من هذا النوع، ولكن تبقى القيم الحضارية 
موجودة، وأرى أن مقولة »اننا شعوب ال تقرأ" قديمة بعض الشيء والنخبة 

عندنا تقرأ، لذا ال يمكننا أن نعمم، هناك شرائح تقرأ وأخرى ال تقرأ«.
أما ماذا منحته دمشق على الصعيد اإلنساني يقول: »دمشق بالنسبة لي 
هي بوابة القرار القومي وإذا تخلت عنه فكأنها تخلت عن هويتها، لذلك نحن 
نحس بالتزام دمشق. هذا القرار القومي نوع من الصيرورة الحضارية التي 

نطمح اليها«.
وعن بيروت يقول: "بيروت فيها البعد االنساني والثقافي الذي ننفذ منه 
ادارة  في  مشتركان  ولكنهما  متميزان  دوران  الحضارية.  الهوية  حماية  الى 
اإلسالم،  قبل  ما  للحقوق  مدرسة  أقدم  ضمت  بيروت  الهوية.  هذه  وحماية 
ومن صاغ القانون االمبراطوري هما لبنانيان او اذا صح التعبير هما من بالد 
الشام وهما قبنيان الحمصي وارتيان الصوري، األول من حمص والثاني من 
صور وقد أشرفا على تدوين حقوق اإلمبراطورية الرومانية او الشعوب التي 

كانت تحكمها روما اي حدود سورية الطبيعية".
ويرى أن الحرية ال تكون مدمرة للكائن والجماعة اال اذا كانت مزيفة وعن 
رموز المقاومة يقول: »ال اعتقد أن أي أحد يقدر ان يلغي رموز المقاومة، وإذا 

حصل نوع من نزاع سياسي وتجاري واقتصادي فهو لن يلغي التاريخ«.
فيقول:  وفكراً،  شعراً  لبنان  جنوب  في  تحقق  الذي  النصر  يرسم  كيف  أما 
حصل  ما  أن  أرى  نظري  وجهة  من  ولكن  النصر،  هذا  عن  الكثير  كتبت  »لقد 
العدو  صورة  وأزاح  باالنتصار  الثقة  المناضل  االمة  لوجه  رّد  الجنوب  في 
المسيطر والمتغطرس، فنحن اآلن لم نعد نناضل ضد عدو سيخرج منتصراً 
بل سيخرج منكسراً ومهزوماً. هذا الوعي ليس انتصاراً عابراً بل هو جزء من 
العربية بأكملها، وهذا ما يخيف  الساحة  أن تعم  التي يجب  المقاومة  هوية 

العدو وأتباعه، لذلك يقومون بمحاربة استمراريته كنهج«.
ويختم في اإلطار نفسه: »المقاومة ليست بحمل السالح وحسب بل هي ان 
تحمل الفكر الحضاري، وهي ليست فئوية وال يجب أن تكون كذلك، هي قومية 

على اختالف االنتماءات العقائدية«.

ولد نذير العظمة في دمشق عام 1930، وتخّرج من كلية 
1954، وانتمى الى الحزب  اآلداب في جامعة دمشق العام 
السوري القومي االجتماعي، وبعد سجنه مراراً. انتقل أواخر 
الخمسينيات إلى لبنان، وقد حاز منحة دراسية في الجامعة 
األميركية في بيروت، ومنها كانت االنطالقة إلى الجامعات 
في  الدكتوراه  أكمل  حتى  المتحدة  الواليات  في  األميركية 
فلسفة األدب، ثم حصل على ماجستير في األدب اإلنكليزي 
وعمل رئيساً لدائرة قسم الشرق األوسط في جامعة بورتالند 

األميركية.
وفي العام 1973 عاد إلى سورية، لكنه غادر إلى المغرب 
 .1976 أميركا  إل��ى  ع��اد  ثم  س��ن��وات،  ث��الث  فيها  ل��ي��دّرس 
مع  ويشتغل  بيروت  إلى  يعود  أن  قّرر   ،1980 العام  وفي 
وخرج  اإلبداعي«  الفكري  المعنوي  التوجيه  في  »المقاومة 
مع المقاتلين الفلسطينيين العام 1982 بالسفن، ليعمل بعد 
ذلك في إحدى جامعات السعودية، ثم يحط في دمشق بعد 

انتهاء سنّي الخدمة.
كان العظمة من المتأثرين بما قاله أنطون سعاده من »أن 

العقل هو الشرع األعلى لإلنسان«. واهتم بالثقافة الصوفية 
والرمز  »المعراج  قصته  وتعّبر  ألمه،  جّده  ومن  والدته  من 
في  المعراج  وتأثير  الصوفية  التجربة  هذه  عن  الصوفي« 

العالم واألدبين التركي والفارسي.
دّرس الفكر الصوفي والفكر السياسي والتمدن اإلسالمي 
األميركية  بورتالند  جامعة  في  األدب��ي،  اإلب��داع  خالل  من 
الرسمية حيث عمل عشرين عاماً، وتعلم اآلرامية في الجامعة 
األميركية في بيروت مع أنيس فريحة وقرأ كتباً مترجمة من 
التاريخ باآلرامية، كما تعلّم الفارسية واإلنكليزية والفرنسية 
مجال  في  ذلك  وساعده  دمشق،  في  دراسته  سنوات  خالل 
عمله في األدب المقارن المنطلق من الثقافة اإلسالمية، وكان 

هاجسه أن يوفق بين الحداثة والمعاصرة...
اللبنانّية  »شعر«  مجلة  في  البارزين  األعضاء  أحد  كان 
الحديث  الشعر  حركة  تأصيل  في  كبيراً  دوراً  لعبت  التي 
ودفعها بخطوات قوية إلى األمام، سواء على مستوى اإلبداع 

أو التنظير.
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 1987  - األجنبية  المؤثرات  ض��وء  في  جبران   �  24

دمشق.
 1983- سيتويل  واي��دي��ث  السياب  شاكر  ب��در   �  25

الكويت.
26 � سفر العنقاء حفرية في األسطورة -1996 دمشق.

27 � طائر الرعد - شعر- الرياض 1996.

نبذة عن الراحل 

{ عبير حمدان

حين يرتحل الشاعر تصبح كلمات الرثاء هزيلة، فكيف إذا امتلك 
والقضايا  بالنهضة  وآم��ن  وال��روح  العقل  وخاطب  الفكر  مفاصل 

المحقة المؤيدة بصحة العقيدة.
ويترك  ورقيها،  تفاصيلها  بكل  اللغة  عبق  الشاعر  م��ن  يبقى 
عمق  في  ومتجذرة  راسخة  ثقافة  من  ينضب  ال  معيناً  لألجيال 
االستعمار.  فرضها  التي  الحدود  عن  بعيداً  والجغرافيا  التاريخ 
فالشاعر ابن هذه البالد الكبيرة بمبدعيها والتي تنبت مواسم عز 
على امتداد الحرف الذي يحاكي حضارة أمة حية رغم كل الويالت 

والمؤامرات واألطماع التي تترّبص بها.

غيّب الموت الشاعر والكاتب السوري القومي االجتماعي نذير 
العظمة عن عمر ناهز 93 عاماً في دمشق.

والحداثة  "أن��ا  إص��داره  توقيع  هامش  على  بيروت  في  التقيته 
ومجلة ش��ع��ر" ل��م أك��ن أع��رف��ه ج��ي��داً وك��ن��ت أخ��ش��ى اإلخ��ف��اق في 
محاورته، لكن مقدرته على تلقف ارتباكي كسرت الحاجز الوهمي 
في رأسي فأتى الحوار سلساً ومكثفاً وغنياً ليضيف الى رصيدي 

المهني قيمة إنسانية وثقافية.
الزاخر  بأرشيفها  "ال��ب��ن��اء"  س��م��ات  م��ن  سمة  ال��وف��اء  وألن  
الشاعر  مع  أجريته  الذين  اللقاء  نشر  اليوم  نعيد  بالدنا  بعظماء 

نذير العظمة بتاريخ 13 آيار 2011.

 Fourteenth year /Saturday / 28 January 2023
السنة الرابعة عشرة / السبت / 28 كانون الثاني 2023 

ـ فكر �ضعاده األهمه قوميًا و�ضعريًا والق�ضيدة ولدت من ثورة ون�ضال 

ـ نذير العظمة: لغة ال�ضعر هويتي الأولى والحرف نوع من الثورة



5اآراء 
الرئي�ص �سليم الح�ص... نموذج فريد في العمل ال�سيا�سي اللبناني*

{ رفعت ابراهيم البدوي*

الطالع،  والعربي  اللبناني  الجيل  شباب  يفتقد 
المعرفة،  حق  الحص  سليم  الرئيس  معرفة  الى 
المعروفة  سيرته  ق��راءة  او  سماع  خ��ال  من  إال 
الوطنية  بالمواقف  المليئة  والتعفف،  بالنزاهة 
فكره  في  التعّمق  دون  من  المشّرفة،  والعربية 
الى  إضافة  وتحليلها،  األح��داث  ق��راءة  في  ورؤاه 
السلطة  ممارسة  كيفية  ف��ي  ال��خ��اص،  مفهومه 

وإدارة مؤسسات الدولة.
نعمة  منحني  الله  اّن  أمامكم  اعترف  شخصياً 
مازمة الرئيس الحص، وهو الذي رفدني بدروس 
التدّبر  وبحكمة  الواسعة  بالرؤى  وزّودني  خاصة 
غّيرت  فريدة  ثقافة  أكسبني  ما  الممارسة  وبحنكة 
للدخول  أمامي  الطريق  وأفسحت  تفكيري  نمط 
حتى  حياتي  في  ألدخله  أكن  لم  مختلف  عالم  الى 
أفضل  م��ن  العلم  ه��ذا  تحصيل  قصدت  أنني  ل��و 
الفاضل  العالم  هذا  ألدخ��ل  أو  العالم،  جامعات 
النادرة  والنزاهة  العالية  األخ��اق  على  المبني 
والعلم  المرهفة  واإلنسانية  المألوفة  غير  واإلنفة 
الرفيع والثقافة الغنية... كلها أمور ألزمتني اّتباع 
وسيرة  وقيم  ومبادئ  لتعاليم  بالوفاء  يليق  مسار 
وفياً  سأبقى  الذي  الحص  سليم  الدكتور  الرئيس 

له طوال حياتي...
الحص  الرئيس  تجربة  ع��اش  م��ن  ك��ّل  يشهد 
وعاصر فكره، أنه لم يمارس السلطة ألجل السلطة 
اإلن��س��ان  رف��ع��ة  ألج��ل  سخرها  ب��ل  التسلط،  او 
لذلك  واإلنسانية،  السلطة  بين  جامعاً  وكرامته 
شخصياً  وأنا  اإلنسان،  الرئيس  لقلب  عليه  اطلق 
»سليم  بعنوان  كتاباً  وضعُت  له  مازمتي  وبحكم 
ُينشر  )ل��م  واإلن��س��ان��ي��ة«،  السلطة  بين  الحص 
التي  اإلنسانية  مواقفه  من  بعضاً  ضّمنته  بعد(، 
وكيفية  للحكومة،  رئاسته  فترات  خال  صادفته 
المرعية، قّدم  معالجتها، من دون تجاوز للقوانين 
اّي  في  ذكرها  على  يأت  ولم  للكثير  العون  خالها 

من كتبه. 
ال��رؤي��وي،  عمقه  ف��ي  ال��ح��ص،  سليم  الرئيس 
واالقتصادية  والسياسية  الثقافية  أبعاده  وفي 
نموذجاً  الرجل  من  جعلت  عوامل  واإلنسانية، 
وحتى  لبنان،  في  السياسة  رج��االت  بين  فريداً 
ال���ذي أرس���ى قواعد  ال��ع��رب��ي، وه��و  ال��وط��ن  ف��ي 
القوانين  احترام  أس��اس  على  السلطة،  ممارسة 
السياسية،  الطبقة  لمعظم  المزعجة  بديمقراطيته 

)وال أبالغ بالقول حتى المقّربين منه(، 
بين  الوحيد  يكون  يكاد  الحص  سليم  الرئيس 
مقولة  عليه  ينطبق  الذي  لبنان  حكومات  رؤساء 
رئاسة  على  او  السياسة  على  هبط  الذي  الرئيس 
الحكومة بالمظلة )هو نفسه يقول ذلك(، كان ذلك 
نتيجة   1976 سركيس  الياس  الرئيس  عهد  في 
مصرف  في  بينهما  جمعت  التي  والزمالة  الصدفة 

لبنان.
في  كانت  للحكومة  ترؤسه  في  األولى  تحربته 
عهد الرئيس الياس سركيس لكن وبرغم الصداقة 
المتينة اال أّن السياسة والمؤثرات الطائفية حالت 
عاش  ال��ذي  وال��ح��ص  سركيس  الرئيسين  بين 
)عهد  بعنوان  كتاب  في  لخصها  مريرة  تجربة 

األمل والخيبة(.

في عهد الرئيس أمين الجمّيل 
عيد  صباح  في  اآلثمة  االغتيال  محاولة  كانت 
العزيز  مشيئة  لكن   1984 عام  المبارك  األضحى 
بأعجوبة  الموت  من  ونجا  سالماً  أخرجته  القدير 
وساطة  فشلت  العهد  ذاك  نهاية  وف��ي  إلهية، 
المرحوم داني شمعون القائمة على تولي الرئيس 
سليم الحص رئاسة الحكومة وإدارة شؤون البلد، 
بإعان  فوجئ  ولكن  الدستور،  نص  حسب  وذلك 
الرئيس الجمّيل تشكيل حكومة عسكرية وهاله ما 
سمعه اّن الرئيس الجمّيل يرفض تسليم لبنان إلى 
بالحكومتين  يومها  ُعرف  بما  األمر  وانتهى  مسلم! 
كتابه  في  المرحلة  تفاصيل  الحص  الرئيس  ذكر 

)عهد القرار والهوى(.
إصدارات وُكتب الرئيس سليم الحص العديدة، 
حكومات  خمس  ترؤسه  مراحل  أمانة  بكّل  وّثقت 
لبنانية ما بين عام 1976 وصوالً آلخر حكومة في 
السياسي  العمل  اعتزاله  أعلن  حينها   ،2000 عام 
وذلك  الوطني،  للعمل  اهتمامه  مكّرساّ  اللبناني، 
اثر إسقاطه في االنتخابات النيابية بواسطة شراء 
األصوات االنتخابية بالمال الفاسد والمفسد. مفنداً 

تلك الحقبة في كتابه )للحقيقة والتاريخ(.
النيابية،.  الرغم من انتكاسة االنتخابات  وعلى 
القومية  القضايا  الرئيس سليم الحص ملتزماً  ظّل 
التعاون  مبدأ  تعزيز  سبل  عن  يبحث  والعربية، 
عربية  سوق  إنشاء  الى  داعياً  المشترك،  العربي 
األوروبية  السوق  غرار  على  مشتركة،  اقتصادية 
الشعوب  بمبدأ تشبيك مصالح  المشتركة، مقتنعاً 
أواصر  تعزيز  شأنه  من  ال��ذي  العربية،  وال��دول 

اللحمة بين العرب…
بالمفهوم  الّسياسة،  الحّص  الّرئيس  يمارس  لم 
اللّبنانيين،  غالبّية  بين  عليه  المتعارف  الّتقليدّي 
او  ال��ّش��خ��ص��ّي،  ال��ت��زّل��م  م��ن  كثير  على  وال��ق��ائ��م 
انتماء  أغ��وار  في  االختباء  أو  بطائفته،  االحتماء 
؛ بقدر ما عاش الوطنّية ورعاها،  جغرافٍيّ مناطقيٍّ

بكّل سلوكّياته العاّمة والخاّصة. 
ما  ك��ّل  ال��ح��ّص،  سليم  الّرئيس  زّك��ى  ولطالما 
مصلحة  فيه  له  ك��ان  ما  حساب  على  وطنّي  هو 

ومفاهيمها  الوطنّية  للقَيم  مستجيباً  سياسّية، 
التي يرتئيها؛ إلى أن وصل فيه الحال، إلى مرحلة 
اعتراض  أم��ام  لكنه  للحكومة،  رئيساً  فيها  كان 
إق��رار  عن  عجز  ال���وزراء،  مجلس  أعضاء  معظم 
قانون جديد لانتخابات الّنيابّية، محترماً نتيجة 
بتسجيل  مكتفياً  معارضاً،  جاء  الذي  التصويت، 
اعتمد  ث��م  المعهودة،  بديمقراطيته  اع��ت��راض��ه 

القانون االنتخابي المعاكس لقناعاته ورغباته.
من  به  مّر  ما  كّل  على  الّصبر  عناء  تجّشم  وكم 
العمل  مبدئّية  على  منه  حرصاً  وخيبات  أزم��ات 
واحترام  بالمواطنة  االلتزام  مبدأ  وعلى  الوطنّي، 
مع  تماشياً  الديمقراطية،  وممارسة  القوانين 
يتصّرف  أن  الّطبيعي  »من  القائل  وهو  قناعاته 
ال  ال��ذي  المبدأ  أّنها  على  »القضّية«،  مع  المرء 
أن  المفترض  م��ن  أّن���ه،  كما  منه؛  الفكاك  يمكن 
يتصّرف المسؤول مع »األزمة«، سياسية كانت أم 
اقتصادية أو أمنية، على أّنها قضية وطنية تصيب 
على  بالعمل  منها،  الّتخلّص  من  بّد  وال  الوطن،  كّل 

إنهائها من أجل طمأنة المواطن...
ربما يتساءل البعض او الجيل الطالع عن سبب 
حيازة الرئيس الحص على هذا القدر من االحترام 
بل  وحسب  لبنان  في  ليس  واالهتمام  والتقدير 
عند كّل من عرف الرئيس الحص وتعامل وتحاور 
القرار  دوائ��ر  في  وحتى  العربي  الوطن  في  معه 

العالمي.
انه  الحص  سليم  الرئيس  ميزات  أبرز  من  لعّل 
اقتصادية  سياسية  رؤي��ة  صاحب  ب��ارع  محاور 
برؤية  وطنية،  خلفية  من  نابعة  استراتيجية، 
واقعية ومتأنية وصائبة، ثُبتت صحتها في معظم 
مقامها  الزمن،  وتقلب  األيام  مرور  ومع  المفاصل 
األول، مصلحة الوطن والمواطن، االلتزام بالهوية 
المحيطة  بالمتغّيرات  االهتمام  وإي��اء  العربية 

بلبنان وانعكاسها على الداخل...
لبنانياً  نفسي  أعتبر  الحص...  الرئيس  يقول 
عروبياً، أعتّز بلبنانّيتي وعروبتي معاً. ويحدوني 
تمّر  العروبة  إلى  لبنان  طريق  أّن  راسخ  اعتقاد 
يشّد  ما  باعتبار  وذل��ك  دمشق،  في  بالضرورة 
والُقربى  ال��ِج��وار  أواص��ر  من  الشقيقين  البلدين 
كنت  الُمشترك.  والمصير  المتشابكة  والمصالح 
لهذا  اإلخ��اص  ك��ّل  ُمخلِصاً  أعتقد  ما  على  دوم��اً 
المفهوم للعاقة مع سورية، فلم أخّل به يوماً ولم 

أُفّرط فيه أبداً...
تشارك  الذي  الحسيني  حسين  الرئيس  يقول 
المحطات  م��ن  الكثير  ف��ي  ال��ح��ص  ال��رئ��ي��س  م��ع 
قدرة  يمتلك  الحص  سليم  الرئيس  اّن  الوطنية... 
التاريخ  الى  فائقة على الحوار واإلقناع باالستناد 

والحقائق، ويحاجج بأناقة سياسية نادرة، 
خص  م��ا  ف��ي  أم��ا  الحسيني  الرئيس  يضيف 
القضية الفلسطينية وتعديات العدو »اإلسرائيلي« 
هجومياً  الحص  الرئيس  ترى  لبنان  جنوب  على 
ال  كيف  العسكرية…  البزة  لبس  وكأنه  شرساً 
والرئيس الحص صاحب القول )اّن ساح الموقف 

هو أمضى ساح(.
العربية  المؤسسة  ال��ح��ص  ال��رئ��ي��س  أس��س 
تسجيلها  على  وأص��ّر   ،2005 الفساد  لمكافحة 
بلبنان رغم تقديم عرض البعض لتسجيلها بلندن 
أسبوع  وبظرف  السائدة،  للبيروقراطية  تجنباً 
لمزاولة  وخبر  علم  على  المؤسسة  حصلت  واحد 
أعمالها في لبنان، هنا تقّدم احد المؤّسسين سائاً 
بهذه  اإلذن  على  حصلت  كيف  الحص  الرئيس 

السرعة، )رشوتهم(!
صار  لبنان  في  الخبر  اّن  الحص  الرئيس  يقول 
آلمه خلط  عبارة عن وجهة نظر با ضوابط، وكم 
الطائفية والمذهبية بالسياسة، هدفه تشكيل درع 
الحفاظ  أجل  من  خلفه،  يتلطون  النفوذ،  ألصحاب 

على مكتسباتهم ومراكزهم.

في العيش المشترك
العيش  ميثاق  اّن  ال��ح��ص...  الرئيس  يقول 
المشترك، ال يمكن تطبيقه إال إذا اقتنع اللبنانيون، 
الحاضر  لبنان  على  للحفاظ  األفضل  الوسيلة  أنه 
وال  ك��ان  هدفه  المشترك،  فالعيش  والمستقبل، 
يزال، التوافق على قيام دوله توفر األمن واالقتصاد 
واالستقرار وشروط العيش الكريم، لكّل اللبنانيين 
وبغّض النظر عن انتماءاتهم الطائفية او الحزبية، 
المواطن  مع  الدولة  مصالحة  نستطيع  وبذلك 

صحيح. وبالعكس 

حظر بيع الذهب
تسييل  ال���دوام  على  ال��ح��ص  الرئيس  رف��ض 
األسس  من  الذهب  على  الحفاظ  اّن  معتبراً  الذهب 
لبقاء لبنان واستمراره، وهنا ال بّد من اإلشارة الى 
التعاون الوثيق بين الرئيسين الحسيني والحص 
الموجود  الذهب  رهن  أو  بيع  حظر  قانون  لوضع 

لدى مصرف لبنان او الموجود في أميركا.
في الامركزية اإلدارية

1977، وفي مقابلة تلفزيونية تحدث  في العام 
الامركزية  تطبيق  الى  رؤيته  عن  الحص  الرئيس 
بعنوان  ك��ت��اب��ه  ص���دور  ب��ع��د  وذل���ك  اإلداري�����ة،. 
)الامركزية اإلدارية ومسألة تطبيقها في لبنان(،

ُعقد  الذي  العرب  الخارجية  وفي اجتماع وزراء 
الحص  الرئيس  شّدد   1978 عام  الدين  بيت  في 
وعلى  اإلداري���ة،  الامركزية  تطبيق  أهمية  على 
مؤكداً،  فقط،،  اإلداري  بالمفهوم  لكن  واسع  نطاق 
ضرورة المحافظة على وحدة الدولة، ومؤّسساتها 
ومركزية قرارتها، السياسية واألمنية واالقتصادية 
بوحدة  المساس  دون  م��ن  العامة  والميزانية 
األجهزة االمنية، والمناهج التربوية، واألخذ بمبدأ 

الاحصرية في عمل اإلدارات والمعامات.

في كامب ديفيد 
هاله اتفاق كامب ديفيد وقال... راح أكبر عمود 

عربي ويا خوفي على باقي العواميد.
اجتياح  أدان  من  أول  الحص  الرئيس  وك��ان 
األول  اإلدانة  بيان  1991، وأصدر  للكويت  العراق 
الخارجية  أثناء مشاركته جلسة وزراء  العالم  في 
الختامي  البيان  صدور  وقبل  القاهرة،  في  العرب 

العربية. الجتماع الجامعة 
ندوة  تأسيس  وبعد  قبل  الحص  سليم  الرئيس 
فكرة  طرح  من  أول  كان  وترؤسها  الوطني  العمل 
على  قائم  التمثيل  صحة  يضمن  انتخابي  قانون 
النسبية،  أساس  على  واحدة  دائرة  لبنان  اعتماد 
في  النسبية  م��ب��دأ  اع��ت��م��اد  إمكانية  ال��ى  الف��ت��اً 
دائرة  لبنان  اعتماد  تعّذر  إذا  الخمس  المحافظات 

واحدة.

القضاء استقالية 
الرئيس الحص جند طاقاته في سبيل استقالية 

القضاء وعمل على وضع قانون لتحقيق ذلك. 
على  توقيعه  وضع  المرات  إحدى  في  أنه  أذكر 
القضاء األعلى بدون وجود  تعيين أعضاء مجلس 
وكان  سياسي  فريق  حفيظة  أثار  ما  سني  قاض 
رّده اّن مصلحة القضاء يبجب ان ال تتوقف لمجرد 
في  ألّن  ماروني  او  سني  قاض  على  العثور  عدم 
ولمصلحة  والدولة  والعباد  الباد  مصلحة  ذلك 

استمرار عمل القضاء.
الرئيس الحص كان يقول اّن ينتظم عمل القضاء 
باستقالية تامة وبعيداً عن اّي تأثيرات طائفية او 
مذهبية فاحترام القوانين واجب وطني مهما كانت 
تبديل  او  اختاق  يجب  وال  القانون،  ونوع  شرعة 
القوانين لمجّرد ان ال يتناسب مع مصالح البعض، 
فالرئيس الحص ألزم نفسه باحترام القوانين رغم 

عدم اقتناعه بالبعض منها.
الرئيس الحص الوحيد بين الرؤساء الذي اعطى 
اللبنانية ولم يأخذ منها ولم يسع لتحقيق  الدولة 
جزم  ألنه  الدولة  حساب  على  شخصية  مصالح 
منفعة  لنفسك  تطلب  ان  لمجرد  القائلة  بنظريته 
شخصية فأنت دخلت معترك المحاصصة وصرت 
قوياً  المسؤول  )يبقى  القول  صاحب  وهو  ضعيفاً 

إلى أن يطلب أمراً لنفسه( 
سليم  الرئيس  اّن  القول  استطيع  الختام  في 
على  قائماً  الحكم  في  فريداً  نمطاً  أرس��ى  الحص 
النزاهة والتعفف واإلنفة واإلدارة الحكيمة واإلرادة 
خالص  عربي  ببعد  النقي  المفكر  بفلسفة  الوطنية 
مؤمن بالقضية الفلسطينية ومدافع عنها بشراسة 
وعزم حريص وضنين على المقاومة الفلسطينية، 
فترات  خال  شكل  الحص  سليم  الرئيس  اّن  كما 
حكمه خط الدفاع األول عن المقاومة اللبنانية في 

مواجهة العدو الصهيوني...

سليم  الرئيس  فكر  حول  ندوة  في  ألقيت  *كلمة 
الحص في مركز »سونار« اإلعامي

الحص،  سليم  الدكتور  الرئيس  **مستشار 
رئيس ندوة العمل الوطني

 زمرة حاكمة ترق�ص

على اأطالل وطن !
{ د. عدنان منصور*

افترست شعباً   في وطن سادت فيه زمرة متوحشة 
بأكمله في وضح النهار، نهشت لحمه، وقضمت عظامه 

على مرأى من العالم كله.
وأمعاؤها  حافية،  أقدامها  السلطة،  الى  أتت  زمرة   
ال  والشعب،  الدولة  بمال  بطونها  تمأل  بها  فإذا  خاوية، 
هّم لها اال تجميع الثروات، ونهب المال العام، وتجويع 

الشعب.
 بكّل فجورها، ونهمها ووحشيتها، سحقت في طريقها 
القضاء،  ص��ادرت  أن  بعد  وجهها،  في  وق��ف  من  ك��ّل 

وقبضت على الدستور، وعبثت بالقوانين. 
توحشها،  في  نوعها،  من  فريدة  الزمر!  ككّل  ال  زمرة   
وع��دم  وعربدتها،  وسرقاتها،  وفجعها،  وسلوكها، 
تمادت  باغية  زمرة  الوطنية.  بالمسؤولية  إحساسها 
بفجورها، ووقاحتها، التي فاقت كّل حدود، لتجعل من 
الدول  بلد عزيز وشعب كريم مقهور، صغيراً في عيون 
والشعوب، يستدّر العطف والمساعدة، والهبات من هنا 
عليه  يتصّدق  من  الى  بالبلد،  األمر  وصل  حتى  وهناك، 
ب��دوالرات  جيشه  أف��راد  على  من؟!  وعلى  بالمعونات، 

معدودة كّل شهر ولمدة زمنية محددة...
 يا للعار على هذه الزمرة من الزعماء الذين ارتضوا 
الذّل، وأذلوا شعبهم ووطنهم با خجل أو حياء، أو ذرة 

من عزة النفس، واإلباء والكرامة.
ويملكون  يحكموننا،  الذين  على  العار  ك��ّل  العار   
والعقارات،  والقصور،  والمليارات  الخاصة،  الطائرات 
أف��راد  وضعوا  الذين  الفخمة،  واليخوت  وال��ف��ن��ادق، 
كنا  ما  قاهر،  مؤلم،  معيب،  حزين،  وضع  في  الجيش 
على  خارجية  دولة  تتصّدق  كي  به،  ونرضى  نتمناه 
عنه  بغنى  كان  زهيد،  بمبلغ  شهرية  »إعاشة«  تقديم 
الفاسدة،  الزمرة  تكن  لم  لو  البواسل،  جيشنا  أبناء 
الحاكمة، المارقة في السلطة، لتضعهم في موقف حرج 

كانوا بغنى عنه.
انها المنظومة السياسية البالية، التي لم تحافظ على 
سمعة وطن، وكرامة شعب، وال على عزة وعنفوان أفراد 
وأمن  داخلي  وأمن  جيش  قوى  من  الوطنية،  المؤسسة 
الدوام، إال درع الوطن،  عام، ما كانوا بتضحياتهم على 
وسيفه، وحماته بكّل شجاعة وجدارة، والضمانة القوية 

لسامه، وسيادته، ووحدة شعبه وأرضه.
كما  سّموها  معونة،  أو  هبة  أو  مساعدة  دوالر  مائة   
المال!  وعبيد  النهب  أباطرة  الوطن،  قتلة  يا  تشاؤون 
أجيرة  او  أجير  يتقاضاه  ما  ثلت  تعادل  ال  دوالر  مائة 

أجنبية، فلماذا هذا الذّل!
المشينة،  بأفعالكم  وخنقتموه  لبنان  كّبلتم  لقد 
الفاشلة،  سياساتكم  وس��وء  الموثوفة،  وسرقاتكم 
وإدارتكم السيئة، ونهجكم الخبيث األسود، الذي قضى 

على المؤسسات، والقضاء، واإلدارات،
والمرافق العامة، لتوصلوا شعبه المقهور المسحوق 
تلقون  زلتم  ال  بعنجهيتكم  وأنتم  اليه،  وصل  ما  الى 
المواعظ هنا وهناك، تصّرحون، تتبّجحون، تخطبون، 
المتبادلة  واالتهامات  بالشتائم  وتتراشقون  تنّظرون، 
التي أدمنتم عليها، وأصبحت جزءاً ال يتجزأ من أخاقكم، 

وسلوككم، وسيرتكم، وضميركم الميت.
يبدي  الذي  سام«،  »العم  هبة  أميركي،  دوالر  مائة   
اللبناني  شعبنا  على  يفرض  ال��ذي  وه��و  س��خ��اءه، 
سياسة  شعبنا  بحق  ويمارس  والحصار،  العقوبات، 

اإلذالل، والتجويع، والتخويف، والتهديد والترهيب.
أو  المساعدة،  أو  المتحدة،  الواليات  »إعاشة«  بعد 
كما  سّموها  التسمية،  يهّم  ال   � األميركي«  الشعب  »هبة 
العتيد  الحكومة  رئيس  ويستطيع  سيجرؤ  هل   � شئتم 
بعد اليوم، أن يرفض طلباً محرجاً من الواليات المتحدة، 
ويقول لها ال، فيما لو أرادت منه أن ينفذ ما تطلبه منه، 

وإْن كان الطلب حساساً للغاية!
لقد صمتت الحكومة صمت أهل القبور عندما انهالت 
والصين.  وإي��ران  روسيا  من  السخية  العروض  عليها 
كلها  تصّب  االبتزاز،  أو  للشروط  خاضعة  غير  عروض 
في صالح لبنان، لكن »نخوتها«، و«حميتها« العظيمة 
تحّركت بسرعة للترحيب ب� »إعاشة« الواليات المتحدة 

و »كرمها«.
لألميركيين  يقول  أن  الحكومة  برئيس  حرياً  ك��ان 
وبصوت عال: ارفعوا عقوباتكم، وضغوطكم عن لبنان، 
قبل إظهار »مشاعركم العظيمة« حيال جيشه وأفراده، 
الحظر  ارفعوا  منة.  أو  صدقة،  أو  هبة  منكم  نريد  وال 
الذي يمنع لبنان من التحرك، والتزّود بالغاز من مصر 
كنتم  إْن  روسيا  أو  إيران،  من  أو  األردن،  من  والكهرباء 

صادقين، ال متصّدقين.
 مع هذه الزمرة، لم يعد ينفع البكاء على أطال الوطن. 
حتى األطال تشّوهت على يد هذه الطغمة البالية، التي 
شكل  ب��أّي  ج��ذوره��ا،  من  وقلعها  لرحيلها،  األوان  آن 
الوطن  يعد  لم  بها  ندم.  وال  عليها  أسف  ال  األشكال،  من 
األطال أطاالً. بوجودها، وعلى يديها غابت  وطناً، وال 
االبتسامة عن وجوه اللبنانيين، وحّل البؤس، واليأس، 
الجوع،  واستفحل  الفقر،  وعّم  األمل،  داخلهم  في  ومات 
ولم يعد في جعبة الشعب إال لغة واحدة يرّددها في كّل 
من  كّل  وعلى  الفاجرين،  على  صبي  الله  لعنة  أال  أوان: 

أوصله الى هذا الحضيض!
فما الذي ننتظره ونتوقعه من هذه الزمرة بعد اليوم، 
غير ما يقوله الخارج عن لبنان، اّن عصابة من »المافيا« 
ال مثيل لها في العالم كله، تصادره، وتتحكم به، تديره 

كشركة ذات ملكية خاصة بها!
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق

خالل الندوة في مركز سونار االعالمي

 Fourteenth year /Saturday / 28 January 2023
السنة الرابعة عشرة / السبت / 28 كانون الثاني 2023 



äÉªàJ 6
(1  ¢U  áªàJ) … õfô«Hh øµæ«∏H áª¡ªd xóëJh …ô«ØZ øHh ƒgÉ«æàæd á«°SÉb á©Ø°Uh …ø«æéd …Qƒa QCÉK

(1  ¢U  áªàJ) …?kÉJƒ°U 65 `dÉH á°SÉFôdG ójôj kGóMCG ¿EG ∫Éb øe

 º«gGôHEG ¢SÉÑY AGƒ∏dG
 nzU�Ë  ÍœR�  t�√Ë  ¨—UDO�  ‚—U�  w{UI�«  oOI��  w�  WÒOH��  ÎU�D�  WÒL�  Ê√  vK�  W�œ_«  d��√  ÊuJ�  UL�—
 Ê_  ¨rO�«d�≈  ”U��  ¡«uK�«  ÂUF�«  s�ú�  ÂUF�«  d�bLK�  t�UN�«  u�  ¨s�  »U���  b�√  ·dF�  ô  dO�«u�  œÒb��Ë
 s�c�« ‰UL�« ¡«—“Ë sO� s� vI��U� ¨¡«d��«Ë »U�M��« s� t�uA� U� r�— ¨ÂUN�ô« rN� t�Ë s�c�« sOO�UO��«
 ¡U�ƒ—  s�Ë  sOM�«  ‰UG�_«  ¡«—“Ë  s�Ë  Î «b�«Ë   U�uJ��«  ¡U�ƒ—  s�Ë  Î «b�«Ë   «d�M�«  œu�Ë  vK�  «u��UF�
 sJ� ¨W�ËUILK� ÷—UF� dO� Ë« b�R� U�√ q�_« vK� u� w�UO� Êu� s� rNK� W�bB�U�Ë Î̈ «b�«Ë  U�uJ��«

Æ·«bN��ö� ÷ÒdF��« ‰u�� w�UO��« qLFK� rN�u�� sL{ s� Ê√ ÊuLKF� ÊuO�UO� ¡ôR�
 Ì÷U� b� vK� r�� Ê√ l�u�L�« dO� sJ� l�u�� UN� ÈÒbB� w��«  UHKL�« r��� ¨rO�«d�≈ ¡«uK�« ·«bN��«
 „d�A�  r�U�  ¨—UDO��«  ‚—U�  rNLN�«  s�c�«  sOO�UO��«  Êu�dJ�  Ë√  Êu���  s�cK�  W��M�U�  uN�  ¨w�UM��
 U�bM� q�√ W�—U�Ë ¨‰ËR�L�« W�Ëb�« q�d� ‰U�L� tO�≈ ÊËdEM�Ë ¨rNHz«u�Ë rNI�UM� ·ö��« vK� sOO�UM�K�
 WO�dF�«Ë  WO�Ëb�«  WI��«  vK�  W�ö�Ë  ¨ÊU�_«  d�  v�«  qB�Ë   U�DL�«  “U��O�  nKL�«  «c�  ÊQ�  ÎUHK�  qL��

ÆrO�«d�≈ ¡«uK�« h�A� Ã—U��« s� UN�u�LK� w��« WI��« ÊuO�UM�K�« √dI� ÊUM�K�
 t� dO�H� ô ¨WK�UH�« W�ËbK� »d�√ X�U� W�Ëœ  U��R� q�«œ s� WO�UM�� ÕU�� WB� vK� Âu�N�« «c�
 W�DI�U�  ÆtH�«u�  UNM�  v�u��«Ë  ¨UNO�≈  e�d�  w��«  W�Ëb�«  …dJ�  q�  ¨rO�«d�≈  ¡«uK�«  fO�  ·bN��L�«  Ê«  ô«
  «dFM�«  …—U�≈Ë  W�Ëb�«  …dJ�  dO�b�  w�  ¨rO�«d�≈  ¡«uK�«  ÂUN�«  UN�CH�  w��«  —UDO��«  oOI��  w�  WOH�L�«

ÆqO�œ dO� UN�H� WOzUCI�« W��RL�U� tKF� U� qF�Ë ¨v{uHK� bK��« l�œË s�H�«Ë
 d�HO� q� ¨Q�dL�« WOC� w� t� w�u� Íc�« —U�L�« w� wKL� ÂÒbI� Í√ oI�� s� tKF� U� Ê√ —UDO��« ·dF�
 UN��U�≈Ë UNJOJH� wMF� W�Ëb�« ”√— dO�H�Ë ¨wIOI��« W�Ëb�« ”√— u� ¡UCI�U� ÆœuBIL�« u� «c�Ë Æ¡UCI�«

ÆŸ—«uA�« Â« U�uKF�� ö� lz«dA�« Â«  ËdO� ¨‰uI�U� …UCI�« rO�«d�≈ ¡«uK�« b�U� «cN�Ë ¨qKA�U�

 º«gGôHEG ¢SÉÑY AGƒ∏dG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 r�e�«  t??�??�U??z—  wDF�   «u????�_«  s??�  œb??F??�
 ¨ÁbN� W�«b�  w� …uI�  ‚öD�ô«  t�  `O��  Íc�«
 wM�Ë —«u� `�� w� wI�«u��« tF�u� r�d��Ë
 wI�«u�  W�uJ�  fOz—  WOL���  »U��«  `��Ë
 ¨WOM�Ë  …b??�Ë  W�uJ�  qOJA�  v??�«  Îôu???�Ë
 »«u� s� V��M� Ê_ vF�� t�≈ q� ¨sJ�√ «–≈
 UL�«b�≈  Ë√  ¨sO�dO�J�«  sO�O�O�L�«  sO�K�J�«
 w�  ÁUHOK�  tO�≈  vF��  U??�  «c??�Ë  Æq???�_«  vK�
 ∫w� W�œUFL�«Ë ¨tK�«  »e�Ë q�√  W�d� wzUM�
 r�«  vK�  sO�K�J�«  sO�U�  Èb??�≈  WI�«u�  q�
 ø`O�d�K�  o���  ◊d??�  w�Uzd�«  `�dL�«
 Íc�«  …œUL�  Ê«Ëd??�  VzUMK�  t Ò�u�  ‰«R??�??�«Ë
 Âb��  t�√  Î «bI�F�  65  ?�«  …dJ�  s�  eLG�«  œ«—√
 w�«d��ô«  w�bI��«  »e??�??�«  fOz—  …—œU??�??�
 bOI�«  s�  —d��K�  vF��  w��«  ¨◊ö�M�  bO�Ë
 s� w??I??�«u??�??�« `??O??�d??�??�« —Ëb??B??� o??�??�??L??�«
 UN�u��  VFB�  WI�U�  w??�  ¨sO�K�J�«  Èb??�≈
 ◊ö�M�  b�bA�  fO�Ë  ¨w�«—b�  ÂUE�  w�  ô≈
 Î UC�—  ô≈  WO�«—bH�«  i??�—  vK�  t�—œU��  w�
 X�uB��«  s�  Ÿu�  f�dJ�  W�ËU�L�  Î UOML{
 w��«   U�Uzd�«  w��d�  vK�  WHzUD�«  q??�«œ
 t�d��� r??� U??� Îö???�√ u??�Ë ¨n??z«u??D??K??� œu??F??�
 WOFOA�«  WHzUD�«  »«u�  q�  bÒ�√  U�bM�  ÊU�K�J�«
 fK��  w�  ÊU�bO�u�«  ÊU�OFOA�«  ÊU�K�J�«Ë
 X�u�Ë  ¨Íd�  tO��  fOzd�«  `O�d�  »«uM�«

°¡UCO� W�—u� ÊU�O�O�L�« ÊU�K�J�«
 `O�d��  d??�«u??�  «–≈  t???�√  ·d??F??�  lOL��«  ????
 65  r???�œ  WO��d�  ÊULOK�  o??�U??�??�«  d??�“u??�«
 W�K�� Î U�zU� 86 ?�« »UB� sO�Q� b�Q�Ë Î̈ U�zU�

 w�K�� v�« W�U{ùU� t�« wMF� «cN� ¨»U���ô«
 `O�d� Íb�R�Ë tK�« »e�Ë q�√ W�d� wzUM�
 40 Î UFOL� ÊuKJA� Íc�« ¨s�d�U�L�« WO��d�
 sO�Q��  ÊËbF���  Î U�zU�  46  lL��  b�  Î̈ U�u�
 UN�√ ÊuLKF� r�Ë W�O�M�U� ·«d��ô«Ë »UBM�«
 ¡ôR� s� Ê√ wMF�Ë ¨WO��d� »U���« `�UB�
 s�bF���  ¨q??�_«  vK�  Î U�zU�  25  b�u�  46?�«
 wN�b��« ‰«R��«Ë ¨WO��d� `�UB� X�uB�K�
 öF�  ÊuJ��  W�U��«  Ác�  w�  W�O�M�«  q�  u�
 wFO�D�«  u�—UMO��«Ë  ÆÎ U??�u??�  65  ???�  “u??H??�«
 ÊU�K�J�« XF�U� «–≈ t�√ u� lOL��« tLKF� Íc�«
 W�K�  —UO��«Ë   «uI�«  Í√  Î UO�O��  sO�dO�J�«
 ?�«  —uC��«  ÊS�  ¨»UBM�«  qODF��  »U���ô«
 “uH�Ë  `�—_«  vK�  WO��d�  Êu���MO�  86
 U�√  ¨bOF�  ‰UL��«  «c??�Ë  ¨v???�Ë_«  …—Ëb???�«  s??�
 q�_«  vK�  UL�«b�≈  Ë√  ÊU�K�J�«  X�—U�  «–≈
 X�uB��U�  „—UA�  r�Ë  ¨»UBM�«  sO�Q�  w�
 Ê_ ‘UIM�« —d�� vH��« bI� ¨WO��d� »U���ô
 UN�I�«u� wMF� sO�K�J�« s� Í√ »«u� —uC�
 W�—u��b�« WO�dA�« `ML� u�Ë »U���ô« vK�

ÆUN�UB� sO�Q�Ë WO�U���ô« W�K�K�
 Y�b��U�  Î U???�u???�  65  ????�«  s???�  Y??�b??�??�«  ?????
 h�  s??�  r??�d??�«  …—UF��«  ¨86  ???�«  »UB�  s??�
 ¨»U���ô«Ë  »UBM�«  …dJ�  ÕdA�  —u��b�«
 ÊuJO� Á«u� Ë√ WO��d� »U���ô »UBM�«Ë
 ÊuJO� Á«u� Ë√ WO��d� »U���«Ë 90 ?�« ‚u�
 ô o??�«u??�??�« s??� Ÿu??� ÊËb??� t??�_ ¨80 ???�« ‚u??�
 o�«u��«  Àb��  U�bM�Ë  ¨»UB�  ôË  »U���«

° Òw�UO� ÒdLM� w�U��« q�Ë ¨W���L�« ÒdJ�

 WDK��« Ê√ UL�U� UNOK� Òœd� nO� ·dF�Ë UNLNH� s�
ÆÒœd�« w� ‰–U���

 »e��«  fOz—  Âö�  ÊU�  Î UO�UO�  “d??�_«  Î̈ UO�UM��
 w�dO�√ q�b� s� ◊ö�M� bO�Ë w�«d��ô« w�bI��«
 s�  tHA�  U??�Ë  ¨—UDO�  ‚—U??�  w{UI�«  l�  w��d�
 `�dL� Êu� ·“u� œULF�« gO��« bzU� r�« Õ«d��«

ÆtK�« »e� …œUO� l� t�U��U�� ‰ö� Òw�Uz—
 œö��«  ¡U??�—√  —c��«Ë  V�d��«  s�  W�U�   dDO�Ë
 W�O�� ÁdB�Ë ‰bF�« …—«“Ë »d{ Íc�« å‰«e�e�«ò bF�
 ¨Ÿ—UA�«  w�  wM�_«Ë  wzUCI�«  ≠  wzUCI�«  „U���ô«
 Òw�uM��«  ŸUH�—ô«  qFH�  ‚«u??�_«  X�d{  w��«  …ÒeN�«Ë
 W�d��«  œuL�  k�u�  YO�  ¨—ôËb????�«  ·d??�  dF��
  «—UO��« W�d� l�«d�Ë ÍœUB��ô« ◊UAM�«Ë W�—U���«
 U�bF�  ÕU�B�«  …d��  ULÒO�  ô  Ÿ—«uA�«  w�  sOM�«uL�«Ë
 ŸU{Ë_«Ë  U�“_« r�UH� s� ·u��«Ë oKI�« ¡«u�√ XÒL�
 v{uH�«  q�K�� —«dL��« s� ÀÒb���  U�uKF� j�Ë
 qJA�  Ÿ—UA�«  dO�H�Ë  WOM�_«  À«b??�_«Ë   «—UON�ô«Ë
 ÷dH� w�OK� w�d� w�dO�√ —«dI� Íb�UB�Ë w��—b�
 ŸËdAL�«  cOHM��  `L��  WO�uJ�Ë  WO�Uz—  W�u��

 ÆWIDML�«Ë ÊUM�� w� w�—U��«
 bO�Ë  w??�«d??�??�ô«  w�bI��«  »e??�??�«  fOz—  nA�Ë
 X�d�Ë tK�« »e� s� b�Ë WK�UI� X�K� wM�√ò ◊ö�M�
 n�“u�  œULF�«  gO��«  bzU�  w�Ë  ¡UL�√  W�ö�  t�U�√
 ÕdD�  ÒbF���Ë  sOM�  Õö??�Ë  —u??�“√  œUN�Ë  ¨Êu??�
 t�√  ¨w�u�eHK�  Y�b�  w�  ◊ö�M�  b�√Ë  ÆåÈd�√  ¡UL�√
 ÊULOK� ÁœdL�« —UO� fOz— sO� wD�Ë Òq� œU��≈ V��ò
 ¡UL�√ vK� `�HM� U�√Ë ÷ÒuF� ‰UAO� VzUM�«Ë WÒO��d�
 w� lO�U�√ W�ö� cM� …b�«Ë …d� ô« qO�U� o��√ r�Ë …Òb�

ÆåU�œ√
 r� w{UL�« fOL��« »«uM�« fK�L� W�K� bIFM� r�Ë
 t Ò�u� Í√ å¡UM��«ò XLK� U� o�Ë WMO��« sO� ¡«u�√ qL��
 bNAL�«  «c�  qE�  q�IL�«  fOL��«  W�K�  v�«  …u�bK�
 ŸU{Ë_«Ë WN� s� Q�dL�« nK� bOF� vK� ÒÍbOFB��«
 w�  dOOG��«  »«u�  ÂUB��«Ë  WO�U�  WN�  s�  W�œUB��ô«
 vK�  w�UO��«  ÂU�I�ô«  —«dL��«  j�Ë  »«uM�«  fK��
 Íd��  ôUB�« v�≈  U�uKFL�« X�H�Ë Æw�Uzd�« nKL�«
 ≠  uBMLOK�  ≠  WMO��«  sO�  U�—u��  ¡«u{_«  s�  Î«bOF�
 v�« q�u�K� W�ËU�� w� w�u�UA�« U�dO�Ë p�d� …—U�
 Í√ vK� ‚UH�ô« r�� r� W�U��« v�� sJ� ¨b Ò�u� `�d�

Æ`�d�
 ÊULOK��  tK�«  »e??�Ë  q??�√  wzUM�  p�L��  U�  w??�Ë
 UL�U� WO�UO� WO�K�√ sO�Q� vK� qLF�« Íd��Ë WO��d�
  œÒb�  UNKO�c�  sJL�  b�  WO�O�L�«  WO�U�OL�«  …bI�  Ê√
 å—UO��«ò  Ê√  vK� å¡UM��«å?�  d��«  wM�u�«  —UO��«  —œUB�
 ÎUF�  gO��«  bzU�Ë  WO��dH�  i�«d�«  tH�uL�  p�L��

 W��d� l�Ë√ bO�Q�� vE�� `�d� vK� Y��K� u�b�Ë
 …¡UHJ�«  UH�«u�Ë ÎUOM�Ë Î«bF� pKL�Ë WO�O�� WO�UO�
  U�ö�ù« “U��≈Ë œU�H�«  W��UJL�  ÎU�{«Ë ÎU�ËdA�Ë
 ‰Ëb�U�  ÊUM��   U�ö�  Õö??�«Ë  W�Ëb�«  ¡UM�  …œU??�≈Ë

ÆW�U� WO�dF�«
 W�u��  ô  Ê√  v�«  å¡UM��«å?�  w�UO�  —bB�  —U??�√Ë
 UN�UJ� ÕË«d???�  X???�«“  ô  —u????�_«Ë o???�_«  w??�  W??O??�U??z—
 dO�  s??O??O??�Ë—Ë_«  v��Ë  sO�œuF��«Ë  sOO�dO�_«Ë
 ÊUM��  w�  WO�Uzd�«  W�“ú�  q�  Í√  WODG��  s�ÒbF���
 w��«  W�u���«  ÷dH�  «u���  «–≈  ô≈  ¨…œbF��  »U��_
 `L�� w�UO��« rNI�d� s� fOz— »U���« d�� UN�Ëb�d�
 q�I� s� W�ËUIL�« o�d� sJ� ¨WO�—U��« l�—UAL�« d�dL��
 w�  WO�dO�_«  WO�dG�«  `�UBL�«  cÒHM�  fOz—  »U���U�
 ŸËdAL�  Î «œ«b��«  ÊuJ�Ë  W�ËUILK�  Î «b�bN�  qJA�Ë  ÊUM��
 Íc�«  uO��u�  p�U�  o�U��«  WO�dO�_«  WO�—U��«  d�“Ë
 ¨åÊü«  v��  ‰«“  ôË  2019  s�dA�  17  w�  tIO�D�  √b�
 qzU�u�«  W�UJ�  ÊuDGC�  sOO�dO�_«ò  Ê√  s�  Î «—c��
 WOM�_«Ë  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«Ë  WO�ö�ù«Ë  WO�UO��«
 VFA�« dOO��Ë ¨WO�UM�K�« W�Ëb�« vK� rN�ËdA� ÷dH�

 ÆåŸu��« Ë√ WO�—U��« ◊ËdA�« oO�D� sO� w�UM�K�«
 dOOG��« Èu�Ë VzU�J�«Ë  «uI�« iF� —bBL�« rN�«Ë
 w�  rN�U�ö�  r??�—  w�dO�_«  jD�L�«  l�  w�UL��U�
 ‚—U�  w{UI�«  r�uF�  …œU�≈  d��  p�–Ë  ¨…b�  lO{«u�
  U�U�I�ô«Ë WM�H�U� Ÿ—UA�«Ë WO�bF�« ‰UF�≈Ë —UDO��«
 ÎUC�√ —bBL�« —Òc�Ë ÆwK�«b�« —«dI��ô«Ë s�_U� Y�FK�
 W��UDLK� WF�—– p�– ÊuJO� Q�dL�«  UIOI�� qODF� s�

 ÆÊUM�� vK� WO�Ëœ W�U�Ë v�« ‰u��� w�Ëœ oOI���
 nKL�  q Ò�b�  w???�Ë—Ë_«  b�u�«  ÒÊ√  ◊ö�M�  nA�Ë
 w�Ë—Ë_« b�u�«ò ∫ÎözU� ¨t��d��� ÂU�Ë Q�dL�«  UIOI��
 ¨WO�dB�Ë  WO�U�  lO{«uL�  Àb���«  ”U�√  vK�  v�√
 ¨åø—UDO��«  ‚—U??�  oOI���«  w{U�  v�«  «u��–  «–ULK�
  U�UO� —«b�≈Ë WO�dO�_« …—UH��« q�b� s�ò ÎU�dG���

Æåt�ÒLNL� ÂuI� ¡UCI�« „d�M�ò ÎUHOC� ¨ånKL�« ‰u�
 sO�dOOG��«Ë   «u??I??�«Ë  VzU�J�«  »«u???�  q???�«ËË
 ÊUO�  w�  «Ë—U�√Ë  ¨Q�dL�«  WOCI�  w�UO��«  ‰öG��ô«
 Í√  i�d�ò  UM�√  v�«  »«uM�«  fK��  w�  rN�UL��«  bF�
 Í√  „«d??�≈  WN��  w�bF�«  oI�L�«   UO�öB�  ”U��
 ÎUMÒOF� ‰«e� ô Ì÷U� Áœ«b�≈ vK�  nJ� nKL� n�œ— ÷U�
 —«b�≈Ë oOI���« WF�U�L� V�UD�Ë tO� oOI��K� Îôu�√

 ÆåwME�« —«dI�« 
 Î «œb�� Q�dL�« nK� d�HM� Ê« å¡UM��«ò —œUB� XF�u�Ë
 ‰uK��  q�IL�«  ◊U��  ‰Ë«  w�  Ÿ—UA�«  w�Ë  WO�bF�«  w�
 ‚—U�  w{UI�«  q��  s�  rNOK�  v�bL�«  ‰u��  bO�«u�

Æq�IL�« vK�ô« ¡UCI�« fK�� ŸUL��« w�Ë —UDO�
 åtK�«  »e??�ò  w�  WO�dA�«  W�ON�«  fOz—  d���«Ë
 s�  Íd��  U�  nO��Ë  r�R�ò  t�√  p�e�  bL��  aOA�«

ójƒ°ùdG IQÉØ°S ΩÉeCG á«LÉéàMG áØbh áeÉbEG ™æªJ áeÉæªdG äÉ£∏°S

øª«dG ∞∏e »a ¿Éª oY áWÉ°Sh øY á«°VGQ ô«Z ¢VÉjôdG

 wM�u�«  ‚U�u�«  WOFL��  ÂUF�«  sO�_«  VzU�  dJM��«
 s�d���« w� ÂUEM�« ÂUO� ¨f�√ ¨wN�b�« sO�� WO�ö�ù«
 s� r�dJ�« Ê¬dI�« ‚d� ‰u� WOLK� WO�U���« WH�Ë lML�
  «dAF�« ‰UI��« Î «b�R� ¨b�u��« w� sO�dD�L�« b�√ q��

 ÆWH�u�« w� W�—UALK� sON�u�L�« sOM�«uL�« s�
 ÂUEM�« „uK�ò ÊQ� ¨ås�œUOL�«ò …UMI� ¨wN�b�« ÕÒd�Ë
 w��«  WOFLI�«  WOKIF�«  WFO��  fJF�Ë  VOF�Ë  sOA�
 tK��  w�  WO�U{≈  ¡«œu??�  WDI�  Âu??�  q�  w�  Òq���

ÆålLI�«  «Ëœ√ qJ� ¡wKL�«
 ‚d�  vK�  WO�U���«  WH�Ë  W�U�≈  lM�ò  ∫·U??{√Ë

Æå…dOD� WI�U� qJA� Ê¬dI�«
  «—UF�  oKD�  wM�d���«  ÂUEM�«  ÒÊ√  wN�b�«  d���«Ë

 w�  ¡UL�—û�  ¡UDG�ò  wM�b�«  `�U���«  ‰u??�  W�–U�
 sO�—U�L�«  d��√ò  ?�  ÁU�≈  ÎUH�«Ë  ¨åWM�UNB�«  ÊUC�√

ÆåÁ«u�_« rOLJ�Ë dO�F��« W�d��
 ‚d�  vK�  WO�U���«  WH�Ë  lM�ò  ÒÊ√  v??�≈  XH�Ë
 l�«u�« ¡«d� Êu�UF� sOOM�d���« ÒÊ√ b�R� r�dJ�« Ê¬dI�«

ÆåÂË“QL�« wM�_«Ë w�uI��«
 WH�Ë  XFM�  ¨s�d���«  w�  ÂUEM�«   «Òu??�  ÒÊ√  d�cÔ�
 »dI�U�  ¨n�dA�«  n�BL�«  ‚d��  …œbM�  WO�U���«
 YO�  ¨W�UML�«  WL�UF�«  w�  W�b�u��«  …—UH��«  s�
 l�u� v�≈ sOM�«uL�« ‰u�Ë lML� n�J� qJA�  dA��«
 e�dL� W�œRL�« q�«bL�« q� ‚ö�≈ l� ÎUM�«e� ¨ÃU���ô«

Æ…—UH��« s� V�dI�« åÊ¬dI�« XO�ò

 fOz—ò  ÒÊ√  ¨f??�√  ¨ås�ö�Ë√  fM�K��≈ò  l�u�  nA�
 j�  vK�  q�b�  w�ULFM�«  bL��  w�ULF�«   «—U����ô«
 —Ëœ sÒO�� p�– Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨åsLO�«  U�œU�� w� W�U�u�«

ÆUN� …b��L�«  U�ôu�« r�œË  U{ËUHL�« w� rNL�« ÊUL�
 Ÿ«dB�« ‰u�œ l� ¨‰ËU�� jI��ò Ê√ l�uL�«  `{Ë√Ë
 p�L��«  ¨sDM�«Ë  s�  r�b�Ë  ¨s�U��«  t�U�  sLO�«  w�
 ÃU�e�«  dO��ò  d�_«  Ê√  ÎUHOC�  ¨åw�Oz—  ÌjO�u�  U�—Ëb�

ÆåWOKLF�« tO�u� w� V�d� w��« ¨÷U�d�«
 V�JL�« fOz— ¨w�ULFM�« bL�� q�—√ ¨l�uL�« V���Ë
 ¡UFM� v�≈  «d�U�L�« ◊U�{ s� Î«b�Ë ¨w�ULF�« w�UDK��«
Øw�U��«  Êu�U�  10  w�  tK�«  —UB�√  W�d�  w�ËR��  ¡UIK�

 Ê√  w�  w�ULFM�«  W��—ò  fJF�  …—œU��  w�  ¨Í—U��«  d�UM�
ÆåwMLO�« Ÿ«dB�« w� w�Ozd�« jO�u�« ÒqE�

 ¨…—œU�LK�  WO�dO�_«  …—«œù«  r??�œ  v??�≈  l�uL�«  XH�Ë
 w��«  å÷U??�d??�«  X��“√  jI��   U�d��ò  ÒÊ√  ÎU�{u�
 tK�« —UB�√ l� d�U�� ‰UB�« …UM� `�� v�≈ U�—Ëb�  —œU�

ÆdNA�« «c�
 »d�√  U����√  ¨W�œuF��«Ë  ÊUL Ô�  Ê√  s�  r�d�«  vK�Ë
 sOO�U�uK�b�« ÒÊ√ ô≈ Î̈U�UDK� ‚—U� s� r�O� `��√ Ê√ cM�
 ÒÊ√  s�  ÊuJA�  sLO�«  nK�  s�  sO�ËR�L�«  sO�œuF��«
 ¨j�u��« s� Îôb� ¨wL�— dO� qJA� tK�« —UB�√ r�b� ÊUL�

Æl�uL�« V���

 Fourteenth year /Saturday / 28 January 2023
 2023 w�U��« Êu�U� 28 Ø X���« Ø …dA� WF�«d�« WM��«

 „UN��«Ë  W�Ëb�«  W�O�  ◊uI�  s�  ¨ÊUM��  w�  À«b??�√
 W�Ëœ  ÊuJ�  q�ò  ‰¡U��Ë  Æå U��R�  s�  vI��  U�
 UL�  ‰Q��  Ê«  s�«u�  qJ�Ë  øWOzUC�  WDK�  ÊËœ  s�
 ÂU��«  —UON�ö�  w�Ëœ  jD�L�  cOHM�  u�  q�  ¨qB��
 q�Ë  øb�b�  s�  ÷uNM�«  rNL�“  V���  ÊuJ�  v��
 w�Ë  ø—UDO��«  ‚—U??�  w{UI�«  vK�  ‰e??�  w??�Ë  s�
 ¨Q�dL�«  nK�  w�  oOI���«  s�  bO�«  n�  s�  ÃËd�K�
 s�√  s�  Æ «—«dI�  nÒO�Ë  ÂU�  bF�  W�U�A�  …œuF�«Ë
 ÃdL�«Ë ÃdN�« ‰uB�Ë øt�UÒOHK� w� U�Ë ¨w�u�« p�–
 Â√ øWIOI��« W�dFL� WO�U� wI�� q� ¡UCI�«  W�U� w�

 Æåøp�– »uKDL�«
 VO��  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  fOz—  œÒb�  ¨Á—Ëb�  
 —U�H�«  nK�  w�  W�«bF�«  oOI��  WOL�√ò  vK�  ¨w�UIO�
 vK�  «Îb�R�  ¨åW��U�L�«Ë  WIOI��«  ÊUO��Ë   ËdO�  Q�d�
 v�≈  XH�Ë  Æåt�HM�  t�H�  ¡UCI�«  `KB�  Ê√  …—Ëd{ò
 ·dE�« tOC�I� U� o�Ë ¨W�“ö�«  ôUB�ô« X�d�√ wM�√ò
 ¨WOzUCI�«  W�cOHM��«  sO�DK��«  sO�  qBH�«  œËb??�Ë
 ‰bF�«  d�“Ë  rN�ÒbI�  w�Ë  ¡UCI�U�  sOOMFL�«   u??�œË
 w{UI�«  vK�_«  ¡UCI�«  fK��  fOz—Ë  Í—u�  ÍdM�
 sL{  UO�«b��«Ë Ÿu{uL�«  W��UF� v�≈  ¨œu�� qON�
 Ë√  nKL�«  l�  w�UF��«  V��  ô  t�_  ¨wzUCI�«  r���«

 Æò W�UO��U� t���UF�
 bI� —U�� vK� w�UIO� b�√ ¨W�uJ��«  U�K� nK� w�Ë
 sOO�UM�K�«  s�  nH��  w��«  Wz—UD�«  U�UCIK�   U�K��«
 v�«ò  u�bO�  t�√  vK�  « ÎœbA�  ¨UN�uAOF�  w��«  W�“_«
 nK� Y��� ¨q�IL�« Ÿu��_« ¡«—“u�« fK�L� W�K� bI�

 ÆåWz—UD�« t�U{Ë√Ë Íu�d��« ŸUDI�«
 d�“Ë  l�  ŸUL��«  w�  ¨w�UIO�  ÒY�  ¨d�¬  ‰U��  w�Ë

 ¨W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U�Ë qOK� n�u� ‰UL�«
 …dOK�« ·d� dF� w� w�U��« V�ö��«Ë WO�UL�« ŸU{Ë_«

 Æw�dO�_« —ôËb�« ÁU�� WO�UM�K�«
 ¨WO�UL�«  ‚«u??�_«  l??�«Ëò  Íe�dL�«  r�U�  Õd�  b�Ë
 Íe�dL�«  fK�L�«  vK�   U??�«d??�??�ô«  ÷dF�  «ÎbONL�
 ¨åq�IL�«  sOM�ô«  —ÒdIL�«  t�UL��«  w�  ÊUM��  ·dBL�

Æw�UIOL� w�ö�ù« V�JL�« V���
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ليبرون جيم�س و�أنتيتوكونمبو

يقودان فريقي مباراة »كل النجوم«
س��ي��ك��ون ال��ث��ن��ائ��ي »ل��ي��ب��رون 
أنجلوس  ل���وس  ن��ج��م  جيمس 
أنتيتوكونمبو  ويانيس  ليكرز، 
قائَدين  باكس«،  ميلووكي  نجم 
لكل من الفريقين الذي سيخوضان 
ستار«  »أول  النجوم  كل  مباراة 
سنوياً  تجمع  التي  التقليدية، 
نجوم دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفين، وذلك بحسب النتائج 
شهدت  التي  للتصويت  النهائية 
إمبيد  جويل  الكاميروني  إخفاق 

في حجز مركز أساسي.
ال��ذي  جيمس  وس��ي��ت��س��اوى   
يّتجه أن يصبح الهّداف التاريخي 
الجبار  عبد  كريم  مع  ل��ل��دوري، 
لمباريات  خوضاً  األكثر  كالرجل 

كل النجوم ب� 19.
وأصبح جيمس الفائز بالدوري 
يبلغ  وال��ذي  م��رات،   4 األميركي 
29.9 نقطة و8.5 متابعة  معدله 

الموسم،  و7 تمريرات حاسمة هذا 
من  كل  في   - منطقته  عن  الجماهيري  التصويت  في  األول  المركز  كصاحب   - قائداً 
األعوام ال�6 التي استخدم فيها الدوري نظام القادة الختيار الفريقين من بين جميع 

الالعبين المتاحين. 
وبدوره، سيكون أنتيتوكونمبو قائد فريقه للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما سبق 
التشكيلة األساسية  إلى جيمس في  2019 و2020. وانضّم  أن فعل ذلك في عامي 
للمنطقة الغربية كل من العب نيو أورليانز بليكانز زيون ويليامسون، العب ارتكاز 
دنفر ناغتس الصربي نيكوال يوكيتش، صانع ألعاب غولدن ستايت ووريرز ستيفن 

كوري، والعب داالس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش. 
أما األساسّيون اآلخرون في الشرق فهم العب بروكلين نتس كيفن دورانت وزميله 
كليفالند  ألعاب  وصانع  تايتوم  جايسون  سليتكس  بوسطن  العب  إرفينغ،  كايري 

كافالييرز دونوفان ميتشل. 
%50 من عملية اختيار التشكيلتين األساسيتين، على  وتشكل أصوات الجمهور 
األسبوع  وسيعلن  والصحافيين.  الالعبين  بين  مناصفة  األخرى  ال�50%  تعود  أن 
وأنتيتوكونمبو  جيمس  القائدان  يختار  أن  على  االحتياطيين،  الالعبين  عن  المقبل 

فريقيهما قبل انطالق المباراة.

مع�سكر لفريق الحكمة في تركيا لأ�سبوع واحد

غادرت بعثة نادي الحكمة بيروت لكرة السلة إلى تركيا، من أجل إقامة معسكر 
مغلق.  هذا، وتوقفت عجلة الدوري اللبناني لكرة السلة لعدة أندية حيث ستستكمل 
في 8 شباط المقبل، نظراً لمشاركة أندية الرياضي وبيروت ودينامو في بطولة دبي 

الدولية، في حين قّرر الحكمة المشاركة في معسكر تدريبي بتركيا.
وترأس بعثة الحكمة إلى تركيا، نائب الرئيس األول كميل سعادة، حيث سيتخلل 
المعسكر عدة تدريبات مكثفة صباحاً ومساًء من أجل رفع الجاهزية البدنية والفنية 
لالعبين. وأكدت مصادر مقّربة من النادي األخضر أن الفريق سيخوض عدة مباريات 
المعسكر  اللحظة. وسيستمر  أندية تركية دون اإلعالن عن هويتها لغاية  ودية مع 

الحكماوي لمّدة أسبوع يتخلله بعض األنشطة للفريق. 
ويحتل الحكمة حالياً المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري اللبناني لكرة السلة 

برصيد 27 نقطة خلف بيروت المتصّدر ب� 28 نقطة مع مباراة أكثر.

ديوكوفيت�ش اإلى نهائي اأ�ستراليا المفتوحة

لمواجهة تيتيبا�ش في مباراة محفوفة بالإثارة

ال�سفاء يهزم الأخاء لينعم بالرخاء

والت�سامن واثق من البقاء تحت الأ�سواء

مباريات »ك�سر عظم« في �سدا�سية البطولة

النجمة والأن�سار بمواجهة ال�ساحل والعهد

بطولة  نهائي  ليبلغ  والده  بشأن  الدائر  الجدل  ديوكوفيتش  نوفاك  تجاهل 
على  و2-6  و1-6   5-7 فوزه  بعد  العاشرة  للمرة  للتنس  المفتوحة  أستراليا 

األميركي تومي بول في قبل النهائي.
المصنف  البطل تسع مرات مع ستيفانوس تيتيباس   ويلتقي ديوكوفيتش 
الثالث في المباراة النهائية غداً األحد بعد أن حجز الالعب اليوناني مقعده في 
أول مباراة نهائّية له في ملبورن بارك بفوزه على الروسي كارين ختشانوف في 

المباراة األخرى بقبل النهائي أيضاً. 
وتسّبب سردجان والد الالعب الصربي ديوكوفيتش في إزعاج وإلهاء ابنه قبل 
مباراة قبل النهائي بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يقف مع مشجعين يحملون 

األعالم الروسية، والتي تّم حظرها في ملبورن بارك في وقت مبكر من البطولة. 
من  مزيد  إحداث  من  خوفاً  النهائي  قبل  مباراة  حضور  سردجان  رفض  ومع 
االضطراب البنه، كان ديوكوفيتش المصنف الرابع في حالة مزاجية سيئة في 
وقت مبكر في ملعب رود ليفر وفّرط في تقدمه 5-1 في المجموعة األولى، حيث 

أدرك بول غير المصنف التعادل 5-5. 
وفي هجوم مضاد قوّي، حسم ديوكوفيتش 14 من 17 شوطاً متتالياً ليحقق 
األربع  البطوالت  في   22 بلقبه  للفوز  محاولته  في  واح��د  جانب  من  آخر  ف��وزا 

الكبرى.

من  الرابعة  الجولة  مباريات  أمس  أقيمت 
لكرة  اللبناني  ال��دوري  في  األواخ��ر  سداسية 
في  فوزاً  الصفاء  حقق  جنباتها  وعلى  القدم، 
األهلي  اإلخاء  حساب  على  اللقاء  دقائق  آخر 
عاليه )1 ـ 0( في اللقاء الذي جمع بينهما على 
ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونيه. 

 11 إلى  رصيده  الصفاء  رفع  الفوز،  وبهذا 
 7 عند  اإلخ��اء  رصيد  تجّمد  حين  في  نقطة، 
السداسّية.  من  الخامس  المركز  في  نقاط 
رغم  سلبياً،  أول  شوطاً  المباراة  وشهدت 
كون الصفاء أكثر خطورة على المرمى، وسط 

دفاعات ممّيزة من الفريق الجبلي. 
الصفاء  شدد  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
في  التسجيل  واستطاع  اإلخاء،  على  الخناق 
دربكة  عن  أسفرت  ركنّية  إث��ر   ،81 الدقيقة 
داخل المنطقة، ليخطفها زين طحان بتسديدة 
مباشرة داخل الشباك. وحاول اإلخاء العودة 
إلى أجواء اللقاء، لكن خطورة الفريق الجبلي 

كانت معدومة على المرمى الصفاوي.
على  ص��ور  التضامن  تغلب  جهته،  م��ن 
حساب مضيفه السالم زغرتا بنتيجة )0-2(، 
نقطة   14 إلى  رصيده  الجنوب  سفير  ليرفع 
السداسية، في حين تجّمد  في صدارة ترتيب 
ذيل  في  نقاط   4 عند  زغرتا  السالم  رصيد 

الترتيب.
رجال  من  قوية  بداية  المباراة  وشهدت 
التضامن  افتتح  حيث  حسون،  مالك  المدّرب 
التسجيل في الدقيقة 9 عبر عدنان ملحم. ومع 
صور  التضامن  ع��ّزز  الثاني  الشوط  انطالق 
عدنان  عبر  الثاني  الهدف  بتسجيل  تفّوقه 

ملحم في الدقيقة 67. 
أجواء  إلى  العودة  زغرتا  السالم  وح��اول 
المباراة، لكن رجال المدرب البرازيلي ريكاردو 

سيركيرا لم يكونوا على الموعد.
مقاعد  من  صور  التضامن  اقترب  وبذلك، 
األمان، حيث يحتاج إلى 3 نقاط من 6 مباريات 

من أجل البقاء تحت أضواء الدرجة األولى.
التعادل  س��اد  الجولة،  ل��ق��اءات  آخ��ر  وف��ي 

السلبي بين فريق طرابلس والحكمة في المباراة 
وجاءت  بحمدون،  ملعب  على  جمعتهما  التي 
النتيجة عادلة بناء على ما قّدمه الفريقان من 
محاولة  باستثناء  خجولة،  وفرص  مجريات 
زمع  أب��و  وسليمان  لألخضر  س��ار  بوكنتار 
لطرابلس. ليرفع طرابلس رصيده إلى 13 نقطة 
في المركز الثاني، في حين رفع الحكمة رصيده 

إلى 11 نقطة كحال الصفاء.

من   4 المرحلة  السبت،  اليوم  عصر  تنطلق 
سداسية األندية األوائل لدوري الدرجة األولى 
الشباب  سيلتقي  حيث  القدم.  لكرة  اللبناني 
شباب  مع  والنجمة  البرج،  بنظيره  الغازية 
الساحل، في حين تختتم الجولة بلقاء العهد 

واألنصار عصر غٍد األحد. 
برصيد  ال��دوري  جدول  األنصار  ويتصدر 
المركز  العهد  يحتل  حين  ف��ي  نقطة،   21
شباب  يليه  ن��ق��ط��ة،   19 ب��رص��ي��د  ال��ث��ان��ي 
فريق  ويحتل  نقطة.   17 برصيد  الساحل 
في  نقطة،   17 برصيد  الرابع  المركز  النجمة 
برصيد  الخامس  المركز  البرج  يحتل  حين 
 6 الغازية  الشباب  يمتلك  فيما  نقطة،   13

نقاط. ماذا عن التفاصيل؟

الشباب الغازية والبرج 
في  الصدر  موسى  اإلمام  ملعب  يستضيف 
المواجهة   ،)14.15( الجنوبية  أنصار  بلدة 
المرتقبة بين الشباب الغازية والبرج. ويطمح 
حسون  حسن  مدربه  بقيادة  الغازية  الشباب 

إلى تسجيل فوزه األول في السداسية. 
الجديد  مدّربه  بقيادة  البرج  يسعى  فيما 
الذي  االنتصار  لتحقيق  طحان  حسين  القديم 
 3 ال�  المراكز  على  المنافسة  سكة  إلى  يعيده 

األولى.
سرداح  محمد  بنجومه  الغازية  ويتسلح   
وأحمد دياب وحيدر أبو زيد، في حين يتسلح 

كعور  ومحمود  تكجي  خالد  بنجومه  البرج 
ومحمد صادق. األفضلية في المباراة ستكون 
عادته  وعلى  الغازية  لكن  البرج،  لمصلحة 

يطمح لتحقيق المفاجأة.

النجمة � شباب الساحل
الثقيل،  ال��ع��ي��ار  م��ن  ح��م��اس��ي  ل��ق��اء  ف��ي 
جونيه  ملعب  أرض  مجرياته  تستضيف 
والساحل  النجمة  يلتقي   ،)15.00( البلدي 
وكالهما يحمل في جعبته عدد النقاط نفسه، 

لمواصلة  سيسعى  كالهما  نفسه  الوقت  وفي 
صفوف  وف��ي  البطولة،  لقب  على  المنافسة 
الفريقين مجموعة ال بأس بها من النجوم في 
كافة الخطوط، حيال ذلك يبدو التعادل أقرب 

إلى الواقع والمنطق.
قّمة  في  واألن��ص��ار  العهد  يلتقي  أن  على 
على  »اللقب«  سداسية  من  الرابعة  الجولة 
ملعب جونيه البلدي )15.00( وكالهما يملك 
الصعود  في  الفنية  والقدرات  األوفر  الحظوظ 

إلى منصة التتويج.

لبنان ي�ست�سيف بطولة العرب للنا�سئين للمبارزة
آسيا  ات��ح��ادات  رئ��ي��س  برعاية 
المتحدة  العربية  واالمارات  والعرب 
للمبارزة المهندس سالم بن سلطان 
االتحاد  ينّظم  الهاشمي،  صقر  بن 
العرب  بطولة  للمبارزة  اللبناني 
السال  المون  نادي  في   2023 لعام 
شباط  و5  و4   3 في  سعادة(  )عين 

.2023
البطولة  أن  ذك����ره،  وال��ج��دي��ر   
تحت  العمرية  للفئات  مخصصة 
سنة   14 ال���  وت��ح��ت  سنة   12 ال��� 
واالناث  للذكور  سنة   16 ال�  وتحت 
وسيعلن  ه��ذا،  وال��ف��رق(.  )ال��ف��ردي 
االتحاد اللبناني للعبة أسماء الدول 
كافة  م��ع  البطولة  ف��ي  المشاركة 

التفاصيل الحقاً. 
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، دع���ا االت��ح��اد 

حفل  يقام  أن  على  البطولة  مواكبة  الى  واالع��الم  الصحافة  رجال  للعبة  اللبناني 
من  الثالث  في  الجمعة  مساء  من  والنصف  الخامسة  الساعة  عند  الرسمي  االفتتاح 

شباط المقبل.
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 W�z«— «u Ó�M� ¨rN�d�«– sOO�UM�K�« iF� bI� Ê√ bF�
 w� ÂUA�«  s� W�—UN�«  d��e�«Ë ŸUMFM�«Ë sOL�UO�«
  U�d� vK� ÒV��« s� Î U�UO�√ U�d�MO� ¨—«e� VzUI�

øt�U�U�Ë ¨t�UC�Ë ¨ÊUM��

 W�UM�  XÒL�  ì  WE�K�«  bO�Ë  fO�  ÈuI�«  s�“«u�  w�  ÕœUH�«  qK��«
 w� XMÒMH� WDK� œU��≈ ‰ö� s� ì s�e�« s� œuI� Èb� vK� qK��« «c�
 vK� WDK��« UN��b� w��«  «“U��ô« Ác� s� VKI�« w� ÊU�Ë  ̈q��L�« W�b�
 qÒJA� b� ¨WO�OK�� …—b� ÒÍ_ wÒK� t�A�« ŸeM�« ¨ q��LK� V�c�« s� o��
 s� q�I�«  szUJ� t����√  U� qC�Q� Ò̀K�� ‰ö��ô ÎUF{«u�� u�Ë Î «b�bN�
 WHC�U� ÀËb��« w� Ïc�¬ u� Íc�« «c�Ë ì tO�b� hL�√ v�� t�√— WÒL�
 vK� uK�Ë√ WDK� tOK� X�b�√ UL� WOL�� W�ö�Ë Z�u�� u� ¨ WO�dG�«

 ÆsOM��« —«b�
 W�dA� dzU�� ôË  ̈»U�A�« qI�F�Ë  ̈ uO��« ÂbN�Ë  ̈UÎO�u� UM�F� q�IÔ�
 X��Ë  ̈«ÎdDC� WM�œ— u�√ UMOK� Ãd�O�  ̈w�uONB�« ËbF�« V�U� w� d�c�

 n�Ë  ÈdA�  UMO�≈  Ò·eO�  ÎUM��  UM�F�  s�D�  Íc�«  o�UL�«  l�«u�«  …Q�Ë
 ì Ã—u� u�√ U� U�dO� ‰u� ì w�uONB�« ËbF�« l� ”bIL�« wM�_« oO�M��«
 ¨n�u�� r� oO�M��« Ê« nA�JM� ¨ p�– q�� …d� W�� wM�_« oO�M��« r�H�Ë√ bI�

 °…Ëö� d�¬Ë ¨r�e�« fHM� ÎULz«œ dL��«Ë
 W�UN� l�Ë ¨t�œU� w� UL� «Îb� ÂuIO� Ãd� b�U� ÊQ� WM�œ—u�√  U�  pM�«—√
 ìwKOz«d�ô« œU�uL�« j�U{ v�« ¨ U�U Ò�≈ WLzUI�« ‰U�—S� ¨ wL�d�« ÂuO�« Â«Ëœ
 rN�UI��« r�� w� rNM�ËUM� l� UM�U�� s� iF�� ÎUL�≈ dA� W�L� rC� w��«Ë
 ÍuM� U� Ë√ ¨ U Î�ö� pKL� ÊU� Ê«Ë ¨ rNM� Ìb�«Ë q� …—uD� ÈbL� hO�K� l� ¨

ì ‰ö��û� ÷ÒdF�K� WÒO� w� WDK��« ¡öL� iF� tFL� UL� tKL�
 rNH�u�  `�—UB��U�  ¡ôœùU??�  ÊËÒdL��O�Ë  ì  Âu�  q�  p�–  ÊuKFHO�  
 w� WBK�L�« W��d�« s� W�–UJ�« rN�U��dB� q�� ÎU�UL� ì wM�_« oO�M�K�

 ì WOM�u�« …b�uK�  ̈Ëb�� «cJ� Ë√  ̈W�œU� …«œUM� ì WOM�u�« …b�u�« oOI��
 ·«d��ùU�Ë ¨ b�«Ë ·d� s� cÒHM� w��«  «—«dI�U� qzUBH�« WOI� ‰u�� ◊dA�
 r�bF�Ë  ̈uK�Ë√ WDK� ·ÒdB�� tF{ËË  ̈…e� Õö� ŸeM�Ë  ̈t� œËb� ô ÌËbF�
 ËbF�« Ê« UL�U�Ë ¨ ”bI�« qLA� Ê« ◊d� ¨ WO�«d�uL�œ W�UH� …d�  U�U���U�
 vI�O�Ë  ¨   U�U���«  „UM�  ÊuJ�  sK�  ¨  ”bI�«  qLA�   U�U���U�  `L��  s�
 ”bIL�« oO�M��« q�«u�O� ì W�UN� ô U� v�« U�—Ëb� vK� t�ô“√Ë f��œ
 n�u� `�dB��« WM�œ— u�√ q�«u� Ê« ”Q� ôË ì ÂU�I�ô« W�U� q�«u���Ë ¨
 s�  Àb���«  »u�d�«  q�d��  bO�F�«  ‰«dM��«  q�«u�  Ê«  ”Q�  ôË  ¨  oO�M��«
 dOD� ì ¡«uN�«   U�UI� q�L� ì oKDL�« ¡«uN�«  w� `�—UB� ì W��UBL�«

ÆsJ� r� UN�Q�Ë ì lIH� r�  ̈ÎöOK�
 t�U��« `OL�
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*—UL�L�« n�u� ˝

 UM�uK�Ë  ¨WF�UM�«  UM�—UF�  «u�K��«  s�c�«  s�  dE�M�  Ê√  dO�J�«  r�u�«  s�
 UMLÒKF�Ë UMFHM� UL� U�u�Q� Ê√ W�—UC��« UMFz«Ë—Ë ¨WO�«d�« UMLO�UH�Ë ¨…dJ��L�«
 tKF��  UL�  ô«  tM�  V ÓB�GL�«  vK�  œu��  ô  V B�GL�«  Ê_  ¨UM�UO�  s Ò���Ë
 s� b�eL�U� ô« WO�C�« vK� Â—UJ�� ô Âd�L�« Ê√Ë Æt�UB��« b�√ qODO� nF{√
 q�Q��� Ë√ ¨Î¡UO�√ ÁU�U�{ s�b� Ê√ Âd�L�«  U�dJ� d��√Ë ¨dOI���«Ë ‰ô–ù«

Æd��√ UN� l�b� sL� UNFO��Ë rNÓ�uK�Ë r�ÓœU��√Ë rNÓ�uO�
 W�dF�« s� fO�Ë W�—u� s� dA��« `O�B�« Âö�ù«

 s�b�«d�«Ë ÂUA�« œö� w� UM�UM�Ë U�ƒUM�√ d�UH� Ê√ ÎUC�√Ë ÎUC�√ n�RL�« s�
 ‰U�d�«  q��Ë  ËeG�«  Ÿ«u�√Ë  ·UM�√  qJ�  ¡«d�B�«  s�  rN��√  w��«  W�ËdF�U�
 …«e� rNO�≈ tKL� Íc�« Âö�ùU� «uÒMG�� Ê√Ë ¨rzUMG�« VN�Ë ¡U�M�« »UB��«Ë
 tLO�UF�� «u�UN��«Ë t��U�d� «ËdH�Ë ÎUÒO� bL�� w�M�« «ËdJ� s�c�« WOK�U��«
 bF� s�Ë ÎU�uL�� ÁuK��Ë tOK� «Ëd�P� r� s�Ë t�U��Q� «uK ÒJ�Ë «Ëœ—U�Ë ÁË–¬Ë
 rN�«Ëe�  w�  t�M�  ZNM�Ë  t�¬d�  rO�UF�  «u�b���«Ë  t��U�d�  «Ëd�U�  p�–
 lzUE�Ë  q�I�«Ë  VNM�«Ë  VK��U�  rNLN�  «uF�AO�   U�u��  U�uÒL�  w��«
 bO��«Ë  u�  bL��  rOEF�«  w�M�«  Ê√  ÊuKN��  «u�«“  U�Ë  «uKN�Ë  ¨ U�—ULL�«
 Áœ«b�√ œ«b�√Ë Á¡U�¬Ë Áœ«b�√ Ê√Ë ¨…b�«Ë W�—u� WÒO�UFM� W�Ë—√ s� `O�L�«
 r�œö� «uK��« s�c�« ÊU�Ëd�« r�UE� bN� w� W�—u� s� «Ëd Ò� Ô� Êu�—u� r�
 rNF� ¡«d�B�« v�« «uKL�Ë «Ëd�UN� ¨rN�F� ¡UM�Q� «uF ÒE�Ë ¨sO��« p�– w�
 wKF�«  åtK�«ò  rNN�≈Ë  rN�—UC�  d�UE�Ë  rN�—UF�Ë  rNLO�UH�Ë  rN�U�dI��
 a�—U��« W�«b� v�« œuF� bOF� s�“ cM� W�—u� w� ÁËb��Ë ÁËb Ò�� Íc�« d�bI�«
 …«e� UNO�« q�u� W�Ë«d�� WLK� X�O� åtK�«ò WLK� Ê√ «u�dF� r�Ë ¨wK��«
 œuF�  Î «b�  WL�b�  W�—u�  WLK�  w�  q�  ¨Êu�d�L�«  q Ò�d�«  Íœ«u��«  uO�L�Ë
 —œUI�«Ë ¨œu�u�«  w� U� qJ� o�U��«ò wMF�Ë ÈuMO�Ë q�U� œuN� q�� U� v�«
 rNCF� Òb����Ë rÒJ��O� ”UM�« ÓoK� U�Ë ¨rO�d�« ÊUL�d�«Ë ¨¡w� q� vK�
 ô Íc�« sOL�UF�« »— Áb�Ë u�Ë ¨r�UF�« —u�√ lOL� l�d� tO�≈ Ê√Ë ¨iF��
 fO�Ë tK�« b�� tL�« ÊU� w�M�« b�«Ë Ê√ «u�—bÔ� r�Ë ¨åb�√ t��u�√ w� t�—UA�
 tO�u� tK�« b�U�Ë tK�« b Ò�L�Ë tK�« b�U� wMF� tK�« b�� …—U��Ë ÆÊUDOA�« b��

 ÆW�«d��U� d���«Ë d�A�« b�U�Ë ¨Á«d�ùU� dA��« b�U� fO�Ë t�«—œ≈ ÂUL�Ë
 ¡U�  Íc�«  `O�L�«  bO��«  ŸU��√  s�  Êu�œUB�«  ÊuBK�L�«  r�  tK�«  œUÒ��Ë
 WL�d�«Ë ÈbÔN�« o�d� vK� ô≈ bL�� Òw�M�« sJ� r�Ë W��L�«Ë —uM�U� ”UM�« v�«
 ¡«—cF�« r�d� …bO��« W��bI�« WI�ÒbB�« r�— l{Ë U�Ë ÆUN�H� ‚ö�_« Â—UJ�Ë
 w�M�« œ«b�√ Ê√ vK� `{«u�« qO�b�« ô« W�FJ�« w� Ÿu�� qHD�« UNM�« sC��

Æ„UM� v�« U�uKL� s�c�« r� sO�—u��«
 ÎU�—u� fO�Ë w�«d�√ n]�eL�« Âö�ù«

 tOK� vI�√ Íc�« r�d�« p�– W�«“≈Ë r�dJ�« w�M�« qO�— bF� W�FJ�« dO�b� U�Ë
 s�c�«  »«d�_«  Ê√  l�U��«  ÊU�d��«  ô≈  ÊU�Ë_«Ë  ÂUM�_«  rOD��  Âu�  ‰u�d�«
 «ËœU�Ë Òw�M�« W�U�d� «ËdÒJM� b� åÎU�UH�Ë Î «dH� b�√ò rN�Q� bO�L�« Ê¬dI�« rNH�Ë
 UL� ÆtK�� `O����Ë dOG�« ‚uI� s� hI�M� X�U� w��« W�OIL�« rN�OK�U� v�«
 p�c�Ë ¨…UO��« bO� vK� w�Ë …œu�uL�« œ√Ë qK��Ë v��_« ‚uI� s� hI�M� X�U�
  U�Òd�� Êu�O���� ÂuO�« r�b�� Ê√ s�N��L�« s� fO�Ë V�dG�« s� fOK�
 rN�H�ö�   U�UI�  V�d��Ë  ¨r�d��  Ÿö��«Ë  ¨rNK��  ÊuKK��Ë  sO�—u��«
 ¨sO�bL�L�«Ë  sOO�O�L�«  s�  rNM�œ  ‰U�—  Êu��c�Ë  ¨rNO�b��Ë  rN�d�U��Ë
 rN�zUM�Ë r�b�UF�Ë rN�—«b�Ë rN�uO� dO�b�� ÊË–cK��Ë rNzU�M� ÊuF ÒEH�Ë
 q�� rN�U�—Q� «uJ�� s�c�« r�Ë rN�O�b� —U�¬Ë rN�—UC� r�UF�Ë r�b�U��Ë

Æs�d�ü« ÂU�—Q� «uJ�H� Ê√
 ¨UN�IOI� vK� Âö�ù« W�U�— »«d�_« rN� u� ∫‰uI�Ë √d�� UM�S� p�– s� d��√Ë 
 Ìb�� UN� «uBK�√Ë ÊUL�ù« o� UN� «uM�¬Ë ¨rN�œUF�Ë rN�ö� UNO� «Ëb�ËË
 X�UJ�Ë t�dJ�« ¡«bF�U� ÁuK�U� UL�Ë ¨t�UO� w� bL�� w�M�« ‰u� «uH��ô ‚b�Ë
 Æ¡U�ù«Ë WL�d�«Ë W��L�« rO� qL�Q�  eÒOL�Ë VI� vK� ÎU�√— X�KI�« rN�UO�
 ¨¡U�M�« »UB��U� …uN�Ë ¨r�UGL�U� ÎUFL� ÊU� w�M�« qO�— bF� r�d�UJ� sJ�Ë

ÆfM��«Ë ‰UL�U� …œU��Ë
 W�—ULL�« ÊuJ� U� lA�√Ë lM�Q� ”—ULÔ� ‰uFHL�« W�—U� ‰«e� ô —u�_« Ác�Ë

ÆrOK� qI� U�—uB�� Ê√ sJL� U� √u�Q�Ë ¨Ác� UM�U�√ v��
 WÒOM�œ X�O�Ë WÒO�b� w�M�« W�Ëœ

 r�UF�« «c� s� w�M�« qO�— bF� X�U� w��« ‰Ëb�« a�—U� w� oLF�� s�Ë 
 w��«Ë  WM�bL�«  w�  w�M�«  U�QA�√  w��«  ‰bF�«  W�Ëœ  sO�  rOEF�«  ‚dH�«  b��
 «uÔM Ó�¬ Ós�c]�« ]Ê≈ò WLOEF�« WO�¬dI�« W�ü« UNM�  dÒ��Ë W�Ëb�«Ë s�b�« sO� XKB�
 Ôq BÚHÓ� Ót]K�« ]Ê≈ «u Ô�Ód Ú�Ó√ Ós�c]�« ÓË Ó”u Ô�ÓLÚ�« ÓËÈÓ—U ÓB]M�« ÓË ÓsO��U ]B�« ÓË «Ë ÔœU Ó� Ós�c]�« ÓË
 bF�  QA� w��« ‰Ëb�« sO�Ë ¨åÏbO N Ó� Ì¡ Úw Ó� =q Ô� vÓK Ó� Ót]K�« ]Ê≈ W Ó�UÓOIÚ�« ÓÂ ÚuÓ� Úr ÔNÓMÚO Ó�
 »«d�_« WOK�U� ·uO� l�d�  √b� w��« ¡UHK��« W�Ëœ s� ¡«b��« w�M�« qO�—
 wM� WJKL� v�« ¨ÁËdB� s�c�« —UB�_« t�Ë w� w�M�« «u�—U� s�c�« sOO�dI�«
 WO�u�K��« sOO�UL�F�« sO�ö� W�Ëœ v�« ¨WO�U�F�« W�ö��« W�Ëœ v�« ¨WO�√
 r�U� Í√ ‰u�u� ÂU� W�LF�—« …bL� UN�MLO� ‰ö� `L�� r� w��« W�—UAJ�ô«
 ÊQ�Ë  ÆWMDK��«  …b�  v�«  w�dG�  Ë√  ÍdB�  Ë√  Í—u�  ¨w�d�  dO�  Ë√  w�d�
 b]L�� w�M�« fO�Ë sOL�UF�« v�« ÊUL�� wM� sO�ö� UN� v�√ Âö�ù« W�U�—
 bO�F�Ë —u�_« qON�� t�LN� X�U� b ÒL�� Òw�M�« ÊQ�Ë Ær�dJ�« oÔK Ô��« V�U�

 ·dB��«Ë  rJ��«  v�«  rN�O�LN�  ÊuO�UL�F�«  ÊuO�u�K��«  qBO�  o�dD�«
 ô« ·bN� r�Ë rI� r�Ë QA� U� Âö�ù« s�œ ÊQ�Ë ÆÊuN�A� UL� ”UM�« »U�d�
 »uKI�«Ë ”uHM�« w{ËdL�Ë ¨dJH�« w�UF�Ë ¨qIF�« w�uKA� Âb�� W�Ëœ ¡UM��

Æd�UAL�«Ë
 s�  ÊuF�«b�  UM�F�  ¡UM�√  s�  sOKKCL�«  s�  s�dO�J�«  b��  ÂuO�«  v��Ë
 r�  sOO�UL�F�«  ÊQ�  q�  ¨Âö??�ù«  rO�UF�  s�  rN�U�œ  s�  d��√  sOO�UL�F�«
 ”—«bL�«  «Ëd Ò�œ  s�c�«  ÊuO�UL�F�«  p��Ë√  ÆÊU��ù«Ë  d��«  rO�UF��  v�√  s�
 ÆoK� Íc�« Óp�— r�U� √d�« Æ√d�«ò ∫‰uI� w��« r�dJ�« Ê¬dI�« W��UH� «u�UN��«Ë
 r� U� ÊU��ù« r]K� ÆrKI�U� r]K� Íc�« Âd�_« p�—Ë √d�√ ÆoK� s� ÊU��ù« oK�

 ÆårKF�
 oÒLF��«Ë  rÒKF��«Ë  rKF�«  s�   bF��«  «–≈  U�UMF�  u�  U�Ë  …¡«dI�«  w�  UL�
 rKFK�   dJM�  «–≈  UNLO�UF�Ë  WO�ö�ù«  W�U�d�«  s�  vI��  «–U�Ë  øW�dFL�«  w�
 s� ”UM�«  l�u�� Ê√ sJL� WOK�U��«  ULK� v�« …œuF�« dO� q�Ë øW�dFL�«Ë
 rKF�«Ë  W�U�J�«Ë  …¡«dI�«  ÊËb�d�  s�  WOHB�Ë  ”—«bL�«  dO�b�Ë  ¡ULKF�«  q��

øW�dFL�«Ë
 sOO�U�u�« s� l�«b� s Ó� v{dL�« vIL��« ¡UO��_« s� U�œö� w� ÎUC�√ b��Ë
 rO�UF�� «u�√ s�c�«  «c�U� r� rN�Q� œU�F�« «Ëd Ò�œË œö��« «u�Òd� Íc�« sO�dOHJ��«
 ‰U�L�« rN�Q�Ë ¨‚ö�_« Â—UJ�Ë ·ËdFL�«Ë dO��« rO�UF� WKL� r�Ë ¨ÕöB�«

ÆtK�« w{d� w��« ÈuI�K� mOK��«
 ÊuL�� s�c�« rEF� Ê√ s� p� Í_ ÎôU�� „d�� ôË W�{«Ë W�ôœ ‰b� U� «c�Ë
 sOI�UM� «u�U� q� ¨sO�œU� sOLK�� qFH�U� «u�uJ� r� w�M�« bF� sOLK�� rN�H�√
 ÊuFM��Ë ¨sO�U�L�«Ë ¡UHFC�« vK� ÊËb�Q��O� ¨ÕU�d�« qOL� YO� ÊuKOL�

Æs�dOI��« ’uBK�« ·ÒdB� Êu�ÒdB��Ë ¨sOL�UE�« ¡U�u�_« ‰UF� X��
 uJO�  ≠  fJ�U�   ö�Ëœ  XFMBÔ��«Ë   dN�  v��  ‰U��«   dL��«  «cJ�Ë
 ÍeOKJ�ù« fJ�U� …b�UFL� ÊuO��dH�«Ë eOKJ�ù« U�QA�√ w��« W�uJO��J�U��«

Æw��dH�« uJO�Ë
 v�� b]L�� r�dJ�« w�M�« W�Ëœ cM� ÎU�u� n�u�� r� Íc�« qzUN�« —«b��ô« t�≈
  U�U�ù« ⁄«dH��«Ë s�H�« Y� w� UN�«e�ML� r�UF�« XH��√ w��« g�«œ W�Ëœ
 g�«uH�« lzUE�Ë ¨»UB��ô« WO�L�Ë ¨q�I�« WOA�ËË ¨—U�b�« ‰UL�√Ë ¨W�–UJ�«
 t�u�—Ë  tK�«  r�U�Ë  ÎUMK�  dO�J��U�  Íd��  rz«d��«  s�   «dJML�«  Ác�  q�Ë
 r� s�c�«  sOO�dO�√  ≠uONB�« ¡U{—ù p�– q�Ë ¨W�ÒbIL�«  iz«dH�«Ë Âö�ù«Ë

ÆWKOC� rN� a�—U��« bNA�
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