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خم�سة اأخطاء على الأقل 

ارتكبها الجميل!

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

األميركية  المخابرات  الصادر عن مدير  الهام  الكالم  األميركية، رغم  األجواء  نحو  الضوء عالمياً  انجذب 
فلسطينية  انتفاضة  مقّدمات  وعن  أوكرانيا،  في  الحرب  مصير  ترسم  حاسمة  شهور  ستة  عن  بيرنز  وليم 
ثالثة، فقد جاء اإلعالن األميركي والكندي عن منطاد صيني يجوب أجواء الدولتين الحليفتين منذ أيام بغفلة 
عن عيون ورادارات وشبكات دفاع جوي يفترض أنها األقوى في العالم، ليفتح الباب أمام أزمة في العالقات 
األميركية الصينية وسط دعوات أميركية إلسقاط المنطاد تصّدرها الرئيس السابق دونالد ترامب، ومخاوف 
من مخاطر إسقاطه على المنشآت والمناطق السكنية األميركية، وفقاً لمصادر وزارة الدفاع األميركية، وجاء 
مستوى  عن  تعبيراً  بكين  الى  المقررة  زيارته  تأجيل  عن  بلينكن  أنتوني  األميركية  الخارجية  وزير  إعالن 
التأزم في عالقات بكين وواشنطن، وبينما تحدثت بكين عن خلل أدى إلى حرف المنطاد عن مساره بسبب 
الرياح، داعية إلى التروي والحكمة في التعامل مع األمر، مؤكدة أن ال مهام تجسسية للمنطاد المخصص 
لألبحاث العلمية والشؤون البيئية، قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية الناطقة بلسان الحكومة، أن القضية 
التي يثيرها المنطاد أبعد من مجرد التساؤل عن مهمته، وجوهرها التساؤل أين كانت شبكات التكنولوجيا 
المتقّدمة للرصد واالستكشاف التي يفترض انها تغطي كامل األجواء األميركية، وما تفسير فشلها خالل 

أيام عديدة، أظهرت أنها مجرد زخارف بال مفعول.
في لبنان دعوة جاهزة لحكومة تصريف األعمال تم توزيع جدول أعمالها ال يزال تحديد موعدها بانتظار 
ان يعطي حزب الله موافقته على الحضور، بينما قالت مصادر حكومية إن الحزب على موقفه الذي ال يمانع 
الحضور عندما تنضج ملفات تحتاج للبّت بها الى انعقاد الحكومة وتمثل حاجات حيوية للبنانيين. ومن هذا
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منطاد �سيني في الأجواء الأميركية يت�سّبب باأزمة... ويك�سف �سعف الدفاع الجوي الأميركي

جل�صة للحكومة تنتظر حزب اهلل... وت�صريعية بعد التوافق على �صيغة التمديد لـ اإبراهيم 

الجميل يهدد بتعطيل ن�صاب الجل�صة الرئا�صية اإذا نجح حزب اهلل وحلفاوؤه بتاأمين 65 �صوتًا

إّن وحدة األمة والوطن تجعلنا نتجه 
نحو فهم الواقع االجتماعي الذي هو 
أشكال  وراء  الضالل  من  ب��دالً  األم��ة، 

المنطق الصرف وتراكيب الكالم.
سعاده

- ارتكب رئيس حزب الكتائب النائب سامي 
حلفائه  أم��ام  خطابه  في  جسيما  خطأ  الجميل 
بتعطيل  ق��ال  عندما  وج��م��ه��وره،  حزبه  وق���ادة 
نائباً   65 تأييد  ف��رص��ة  ت��واف��رت  إذا  ال��ن��ص��اب 
هذا  يقول  وهو  الله.  حزب  به  يرضى  لمرشح 
المسيحية  الكنائس  رؤس��اء  بيان  بعد  الكالم 
ت��ج��اه مواصفات  ات��خ��ذ م��وق��ف��اً ح��ي��ادي��اً  ال���ذي 
األولوية  أن  معتبراً  العتيد،  الرئيس  وسياسة 
نصاب  يعطل  م��ن  وأن  رئ��ي��س،  الن��ت��خ��اب  ه��ي 
ودور  المسيحي  ال��وج��ود  يصيب  االن��ت��خ��اب 
أن  الجميل  ويعرف  بالغة.  إصابة  المسيحيين 
الفرقاء  جميع  يقبل  أن  هو  البطاركة  قصده  ما 
على  التنافس  النيابي  المجلس  في  المعنيين 
 65 ال�  بتأمين  الخاسر  وقبول  نائباً،   65 جمع 

صوتاً بتأمين النصاب النتخاب الرئيس.
- الخطأ الثاني للجميل هو أنه وضع األمر في 
سياق معادلة غير صحيحة، فهو قال سنعطل 
تعاملوننا.  كما  نعاملكم  قاعدة  على  النصاب 
وحلفاؤه  هو  هل  هو:  يواجهه  ال��ذي  والسؤال 
وكان  لمرشحهم  نائباً   65 تأييد  يوماً  امتلكوا 
غياب  يقاتلون  أن��ه��م  أم  مشكلتهم،  ال��ن��ص��اب 
وإذا  م��وج��ودة.  غير  لمعركة  كذريعة  النصاب 
كاٍف  فهذا  صوتاً   65 وحلفاؤه  الجميل  امتلك 
أخرى،   65 وحلفاؤه  الله  ح��زب  يمتلك  ال  كي 
ألن ليس في المجلس “اثنتين 65” على طريقة 
الفنان زياد الرحباني وسؤاله في أحد البرامج 
اإلذاعية خالل الحرب األهلية، كيف يؤيد 60% 
من اللبنانيين زعماء طوائفهم ويؤيد %60 من 
يوجد  ه��ل  ليسأل  الطائفية،  إل��غ��اء  اللبنانيين 
يتّم  كيف  في  اآلن  ليست  والمعادلة  %120؟ 
توفير النصاب بل في َمن يستطيع تأمين تأييد 

لمرشحه؟ نائباً   65
)التتمة ص6(

الروسي  األمن  مجلس  رئيس  نائب  اعتبر 
أوكرانيا  أّن  أم���س،  ميدفيديف،  دميتري 
سيتدّمر  التي  المستعمرة  بمصير  ستنتهي 

اقتصادها تدريجياً بدءاً بالصناعة.
أّن��ه  “تليغرام”،  عبر  مدفيديف،  وأف���اد 
النازيين  قادة  استجداء  فترة  طالت  “كلما 
المانحين،  من  المساعدة  وسرقة  األوكرانيين 
بعد  لالقتصاد،  النهائي  االنهيار  اقترب  كلما 
كّل ذلك، سوف يضطرون إلى دفع ثمن مسار 

العالج بالكامل”.
لتحقيق  العمل  ستواصل  ب��الده  أّن  وأك��د 
في  ال��خ��اص��ة  العسكرية  العملية  أه���داف 
الكامل  اإلفالس  احتمال  أّن  شارحاً  أوكرانيا، 

للدولة األوكرانية حتمي.
وأضاف أّن الغرب سيراقب بصمت “موت” 

أوكرانيا كدولة.
ال��روس��ي،  الطاقة  وزي��ر  أعلن  ذل��ك،  إل��ى 
تعتزم  ال  ب��الده  أّن  شولغينوف،  نيكوالي 
إن��ت��اج  أو  ال��ن��ف��ط  ت��ك��ري��ر  ط��اق��ة  تخفيض 
المنتجات البترولية، بشكل كبير، على خلفية 

القيود األوروبية.
إصالح  مواعيد  جدولة  إع��ادة  واستبعد 
ما  “كّل  أّن  مضيفاً  الحظر،  بسبب  المصافي 
الغيار،  قطع  وتوريد  باإلصالحات،  يتعلق 

مخطط له مسبقاً”.
فالديمير  الروسي  الرئيس  ق��رار  أّن  ُيذكر 
التي  ال��دول  إلى  النفط  توريد  بحظر  بوتين 
حّددت سقفاً سعرياً له، دخل حّيز التنفيذ قبل 
تموز/  من  األول  حتى  تطبيقه  ويستمّر  أيام، 

يوليو من العام الحالي.

 ميدفيديف:

الغرب �صي�صهد

نهاية اأوكرانيا كدولة
واسعة  استجابة  الكويت  شهدت 
وهيئات  جمعيات  وجهتها  لدعوة 
للتضامن  وسياسية  وثقافية  أهلية 
مواجهة  في  الفلسطيني  الشعب  مع 
وتحية  “اإلسرائيلية”  االع��ت��داءات 
بدمائهم  كتبوا  ال��ذي��ن  للمقاومين 

كرامة األمة.
وممثلون  وناشطون  نواب  وشّدد 
القاطع  الرفض  على  سياسية  لقوى 
بحّق  الصهيوني  الكيان  لجرائم 
ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال��ش��ق��ي��ق، 
م��ط��ال��ب��ي��ن ب��ت��ح��رك دول����ي ل��وق��ف 
واالع��ت��داء  المتواصلة  االنتهاكات 

على األشقاء األبرياء.
دعت  التي  الوقفة  خالل  ذلك  جاء 
القدس  ألج��ل  ش��ب��اب  راب��ط��ة  إليها 
وال��ق��وى  ال��ت��ي��ارات  م��ن  ومجموعة 
أمس  اإلرادة  ساحة  في  السياسية 

الفلسطينيين. مع  تضامناً 
الوقفة  ف��ي  ال��م��ت��ح��دث��ون  وأك���د 
الكويتي  الشعب  أّن  االحتجاجية 
الكيان  م��ع  التطبيع  على  ع��ص��ّي 
إلى  الفتين  ال��غ��اش��م،  الصهيوني 
قلب  ف��ي  الفلسطينية  القضية  أّن 

الكويت.
مع  ال��ت��ض��ام��ن  أّن  إل���ى  ول��ف��ت��وا 

الكيان  ض��ّد  الفلسطيني  الشعب 
وإنساني  وطني  واجب  الصهيوني 
منذ  الكويتيين  من  راس��خ  وال��ت��زام 

األزل.
الفلسطيني  الشعب  أّن  وذك���روا 
يجب أن يلقى الدعم مادياً ومعنوياً، 
تضعف  ال  الفلسطينية  والقضية 
وهي قوية بصمود الشعوب العربية 

والقدرة على المقاومة.

الشعبي  التوافق  أّن  إلى  وأشاروا 
منسجمان بتقديم  الرسمي  والموقف 
كّل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني 
لجرائم  القاطع  وال��رف��ض  الشقيق 

الصهيوني. الكيان 
الوقفة  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ون  ورف���ع 
منّددين  الذين،  جنين  شهداء  صور 
المتواصل  الصهيوني  ب��ال��ع��دوان 

بينما المجتمع الدولي يتفّرج.

على  أم��س،  سيارتو،  بيتر  المجري  الخارجية  وزي��ر  علّق 
تصريح السفير األميركي ديفيد بريسمان الذي انتقد فيه موقف 
بودابست من العقوبات ضّد روسيا، داعياً إياه إلى عدم التدخل 

في الشؤون الداخلية لبالده.
فيه  اتهم  الذي  بريسمان  تصريح  أّن  إلى  سيارتو  وأش��ار 
األوروبية ضّد روسيا  العقوبات  المجرية بمواجهة  السلطات 
“غير مثير لالهتمام على اإلطالق”، معتبراً أّن بريسمان “ليس 
له عالقة بالعمليات السياسية الداخلية في المجر، والتدخل 

فيها ليس وظيفته”.
إرسالهم  يتّم  الذين  واألوصياء  الحكام  “عصر  اّن  وأضاف 

ليخبروا الدول كيف يجب أن تعيش انتهى”.
وتابع: “ال يمكن ألحد من الخارج أن يخبرنا كيف يجب أن 
نعيش. لذلك، ال يهّمنا ما يفكر فيه مواطن بلد آخر - بما في ذلك 

السفير - بشأن العمليات السياسية الداخلية في المجر”. 
وتعّد المجر واحدة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
التي تعارض سياسة العقوبات ضّد روسيا، وترى أنها مضّرة 
بأوروبا أكثر مما هي مضّرة بموسكو، فيما تعتمد المجر على 
الغاز  من  احتياجاتها  من  بالمئة   85 لتلبية  الروسي  الغاز 
مع  والغاز  النفط  بعقود  تمّسكها  مرة  غير  وأكدت  الطبيعي، 

موسكو.

وقفة ت�صامنية مع فل�صطين في الكويت
ومطالبة بال�صغط على العدو لوقف جرائمه

وزير خارجية المجر لوا�صنطن: ال تتدخلوا في �صوؤوننا

مشاركون في الوقفة يرفعون صور شهداء جنين

المنطاد الصيني في األجواء األميركية...!
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خفاياخفايا

قال خبير انتخابي إن كالم رئيس حزب 
الكتائب عن انتخابات الرئاسة يفترض 

إمكانية أن يجمع مرشحان رئاسيّان في 
حصول  أن  علماً  صوتاً،  وقت واحد 65 
احد المرشحين على 65 يعني استحالة 

حصول سواه عليها. والسؤال لرئيس 
الكتائب هل توافر لمرشحه 65 صوتاً وتم 

إفشال النصاب كي يهدد بالمثل؟

قال دبلوماسي شرقي لرئيس حزب بارز 
إن المساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية 

وفقاً لخالصة المواصفات المشتركة بين 
ما يقوله القادة اللبنانيون برئيس يطمئن 
السعودية وقادر على الحوار مع سورية 
وال يقلق حزب الله تعني شيئاً واحداً هو 
السعي للعودة إلى معادلة )س - س( أي 

سورية - السعودية.

كوالي�سكوالي�س

التحرك الجنبالطي
هل ُيحدث ثغرة؟ 

{ عمر عبد القادر غندور*

الطوائف  رؤس���اء  ع��ّب��ر  بكركي،  ف��ي  لقائهم  بعد 
المسيحية في لبنان، عن قلقهم العميق بشأن المماطلة 
من  وخشيتهم  للجمهورية،  جديد  رئيس  انتخاب  في 
خطرا  تشكل  باتت  التي  المتمادية  اللبنانيين  هجرة 
في  باإلسراع  النيابي  المجلس  وطالبوا  التنوع!  يمس 

انتخاب الرئيس العتيد.
سببه  الرئيس  انتخاب  تعثر  اّن  تدرك  بكركي  وألن 
الى  دعوة  وّجهت  المسيحيين،  النواب  بين  الخالفات 
هؤالء النواب للحضور الى الصرح البطريركي للتداول 

واالتفاق على تسمية رئيس!
الحركة  أّن  واضحاً  بات  الماضية  الساعات  وفي 
النائب  االشتراكي  التقدمي  الحزب  لرئيس  المكوكية 
انتخاب  في  اإلس���راع  هدفها  جنبالط  وليد  السابق 
هم  مرشحين  ثالثة  أسماء  جيبه  وفي  العتيد،  الرئيس 
قائد الجيش العماد جوزاف عون، الوزير السابق جهاد 
تخلى  بعدما  حنين،  صالح  السابق  والنائب  ازع��ور 
ثقالً  يمثل  ال  الذي  معوض  ميشال  النائب  ترشيح  عن 

مسيحياً ُيذكر.
بجّس  قام  ف��راغ  من  يتحرك  ال  جنبالط  وليد  وألّن 
النائب وائل أبو  التينة، وأرسل  النبض ابتداء من عين 
هامش  اّن  ي��درك  ال��ذي  جعجع  سمير  مقر  الى  فاعور 
المناورة لديه بات ضيقاً فألمح الى شبه الموافقة على 

اسم قائد الجيش.
صديقه  نبض  لجّس  التينة  عين  جنبالط  زار  وفيما 
القديم الرئيس نبيه بري، ولم ُتسّرب بعد االجتماع اّي 
معلومات مهمة لإلعالم سوى أّن الرجلين أكدا استمرار 
بشأن  موحدة  مقاربات  إلى  التوصل  أجل  من  التشاور 

االستحقاق الرئاسي.
خالل  فاعور  أبو  النائب  يتلّق  لم  نفسه  الوقت  في 
المرشحين  أس��م��اء  لعرض  السعودية  ال��ى  زي��ارت��ه 
على  الحرص  السعوديون  كّرر  بل  جواب،  أّي  الثالثة، 
اإلسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وضرورة 
االتفاق على سلة واحدة من ضمنها اإلصالح للخروج 
النائب  ال��م��رده  تيار  رئيس  أّن  حين  في  االزم���ة،  من 
وليد  السعودي  السفير  دعا  فرنجية  سليمان  السابق 
السفير  اّن  وُفهم  بنشعي،  في  مقّره  لزيارة  البخاري 
موافقة  بعد  الزيارة  بهذه  القيام  يمانع  ال  البخاري 

السلطات في بالده.
ض��رورة  على  تأكيده  فهو  الله،  ح��زب  موقف  أم��ا 
وانتخاب  الرئاسي،  االستحقاق  إنجاز  في  اإلس��راع 
ال��م��ق��اوم��ة... وي��رى  رئ��ي��س ال ي��ك��ون على ع���داء م��ع 
وطنهم  بناء  إعادة  على  اللبنانيين  اجتماع  في  الحزب 

»استحقاق وواجب«.
على أّي حال، تبدو المبادرة الجنبالطية هي األقرب 
تفاهم  بات  وأيضاً  األزمة،  جدار  في  فجوة  إحداث  الى 
في  للتعجيل  ضروريا  المسيحية  السياسية  القوى 
يرى  ال��ذي  اآلخ��ر  الشريك  لمالقاة  الرئيس،  انتخاب 
عن  ودفاعاً  ومنعة  قوة  ترسانة  المقاومة  سالح  في 
الحدود  ترسيم  غرار  على  الوطنية  ومصالحة  لبنان 

البحرية...
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

Fourteenth year /Saturday / 4  February 2023
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بغت،  ال��ت��ي  االستعمارية  ب��دول��ه  ال��غ��رب  ه��و   
واستبّدت، وقهرت، ونهبت، واستعبدت وقتلت. 

ضّد  العرقي  التطهير  مارست  التي  ال��دول  هي   
الشعوب، وطّبقت عليها أقذر اساليب الرق والعبودية، 

واإلذالل. 
 هي الدول التي شّنت الحروب، وابادت مدناً وقرى 

بأكملها، وهدمتها على رؤوس المدنيين.
الوحشية،  ال��م��ج��ازر  ارتكبت  ال��ت��ي  ال���دول  ه��ي 
وأّججت  ودوالً،  أوطاناً  وقّسمت  شعوباً،  واضطهدت 
على  وحّرضت  فيها،  والفتن  والفوضى،  العصيان 

االقتتال الديني، والطائفي، والقومي، والعرقي.
هي الدول التي فرضت على شعوب مقهورة، أبشع 
أنفاسها،  وكتمت  بحقها،  إنسانية  الال  الممارسات 

وسرقت خيراتها وثرواتها.
هي الدول المشبعة بالعنصرية والكراهية، والحقد، 

التي أطاحت بحقوق وكرامات الشعوب.
ب��دول��ه  ن��ف��س��ه،  إال  ي���رى  ال����ذي ال  ال��غ��رب   ه��و 
االستعمارية السابقة، والمهيمنة حالياً، واْن تغّيرت 
المزيفة،  والشعارات  والرايات،  واألقنعة،  الوجوه، 
التي يطّل بها على العالم، مّدعياً حرصه الشديد على 
التقّدم  فرص  وتوفير  وحرياتها،  الشعوب،  حقوق 

والتنمية لها!
التي  المستغلة،  االستكبارية  بدوله  الغرب  هو 
من  الماليين  وأب��ادت  الشعوب،  رق��اب  على  قبضت 
والجزائر  واندونيسيا،  والهند،  فلسطين،  في  البشر، 
بفيتنام،  م����روراً  ال��ج��ن��وب��ي،  وال��ي��م��ن  وال��ك��ون��غ��و، 
والصومال،  والعراق،  ويوغوسالفيا،  وأفغانستان 
والالئحة  الالتينية،  أميركا  شعوب  ال��ى  وص���والً 

تطول...
بالحرية،  تشّدقه  عن  يتوقف  ال  الذي  الغرب  هو 
فيما  اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية  على  وحرصه 
هو العنصري الوقح، المنافق فكراً، وأخالقاً، وسلوكاً 

وأداء، وممارسة.
ال���رأي  ح��ري��ة  خلف  يختبئ  ال���ذي  ال��غ��رب  ه��و 
العنصريين،  من  قبيحة  لحثالة  يسمح  والتعبير، 
هذه  كانت  أي��اً  والمقدسات،  األدي��ان  على  للتطاول 

األديان والمقدسات.
حرية  بذريعة  ويحميها  عنها  يدافع  بعد  ما  وفي 

الرأي والتعبير! 
هي دول الغرب المهيمنة تثور بكّل وقاحة، وتنتفض 
إذا ما انتقد مسؤول، او كاتب، او باحث، او مفكر ما، في 

هذا العالم، سياسات »إسرائيل« العدوانية،
الوحشية،  وجرائمها  العنصرية،  ومماىساتها 
لتتحرك على الفور للدفاع عنها، وإبداء غيرتها عليها، 
معادون  أنهم  على  ه��ؤالء  بتصنيف  تقوم  ثم  وم��ن 

للسامية!
الفيلسوف  حاكم  الذي  الغرب،  هذا  هو  غرب  أّي   
 Les كتابه:  نشر  بعد  غ���ارودي  روجيه  الفرنسي 
 mythes fondateurs de la politique
للسياسة  المؤسسة  »األساطير   ،israelienne

االسرائيلية«، حيث حكمت عليه محكمة فرنسية
بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، وغّرمته ب� 120 ألف 
فرنك فرنسي )50 ألف دوالر( متهمة إياه بالعنصرية، 
وإنكار جرائم ضّد اإلنسانية، وهو القائل: »اليهودية 

أحترمها، أما الصهيونية أحاربها«.
حرية  الفرنسي  القضاء  وض��ع  خانة  أّي  ففي   
الدقيق  الموضوعي  والبحث  الحر،  وال��رأي  التعبير 

والموثق لروجيه غارودي؟!
غارودي »أساء« إلى »غسرائيل«، والى اليهود في 
العالم، فكان ال بّد من محاكمته، ومحاكمة اّي شخص 
الهولوكوست  عن  نشر  ما  في  ويشكك  وينتقد  يجرؤ 
كان  وإْن  حتى  للحقائق،  وتشويه  مبالغات  م��ن 
انتقاده وبحثه يخضع للمعايير التاريخية والعلمية 
يسيء  أن  لكن  وحيادية.  بتجّرد  والموضوعية، 
عنصريون، حاقدون، مشبعون بالكراهية، في فرنسا 
الى  وغيرها،  والدانمارك  وألمانيا  والسويد  وهولندا 
وكتابهم  نبّيهم،  وإلى  مسلم،  مليون  وستمائة  مليار 
ورموزهم  مقدساتهم  وال��ى  وم���رات،  م��رات  الكريم 
الدينية، وال يتوّرعون عن إحراق كتابهم الكريم علناً 
والحقد  الكراهية  مدى  تبّين  مستفزة،  مقززة  بصورة 
بنظر  السلوك  هذا  ه��ؤالء.  نفوس  في  الدفين  األعمى 
دول النفاق الغربي، عادي جداً، يدخل في إطار حرية 

الرأي والتعبير.
سدة  في  وه��و  غربي  مسؤول  أّي  نتحّدى  إننا   
ويدينها  علناً  »إسرائيل«  وينتقد  يجرؤ  أن  الحكم، 
على ممارستها العدوانية االستيطانية، والعنصرية، 
ذات  الدولية  للقوانين  فاضح  بشكل  وانتهاكاتها 
والعبث  اإلنسانية،  ضّد  المجازر  وارتكابها  الصلة، 
أرضه،  تنتزع  وهي  الفلسطيني،  اإلنسان  بحقوق 
المتواصل،  الحصار  عليه  وتفرض  بيته،  وتهدم 
ان  لكن  وس��ن��وات.  سنوات  المعتقالت  في  وت��زّج��ه 
قبل  من  مرفوض  أمر  فهو  »إسرائيل«  أحدهم  ينتقد 
يدفعهم  مما  ال��رأي،  حرية  على  الحريصين«  »هؤالء 
الى إدانة كّل من ينتقد »إسرائيل« من قريب أو بعيد، 

أو يعاديها.
في  إن��س��ان،  مليون  وستمائة  مليار  إه��ان��ة  أم��ا 
عقيدتهم، ومقدساتهم، فهذا ال يهّم وال يستدعي أّي رّد 
فعل، طالما اّن اإلهانة والتطاول على األديان واألنبياء 
»حرية  مفهوم  ويحّصنه  يحميه  المقدسة  والكتب 

الرأي االستنسابي« التي يحرص عليها الغرب!
أجل  من  الغرب،  في  المنافقة  ال��دول  ث��ارت  لقد   
تقعدها.  ولم  الدنيا  أقامت  إي��ران.  في  ام��رأة  حجاب 
»غيرتها« الشديدة »أبكتها« على حقوق اإلنسان في 
إيران، فيما هي لم تفعل فعلها في وقف أكبر مجزرة 
خالل  ضحية  ألف  بشرية في رواندا حيث قتل 800 
بين  عرقية  حرب  نتيجة   ،1994 عام  أشهر  أربعة 
لم  إذ  المسيحيتين،  الهوتو  وأكثرية  التوتسي  أقلية 

تتحرك إال بعد خرابها.
هو نفسه الغرب الذي شاهد المجازر التي ارتكبتها 
 ،2017 عام  المسلم  الروهينغا  شعب  بحق  ميانمار 
عرقي  تطهير  بعمليات  السلطة  جيش  قام  أن  بعد 
من  األالف  عشرات  إبادة  عنها  نتج  النطاق،  واسعة 
الضحايا، ولجوء أكثر من مليون شخص مرغمين الى 

بنغالدش، بعد نهب بيوتهم وإحراقها!
 الى متى سيستمّر الغرب في كراهيته وعنصريته، 
وحقده الدفين، وهو يستفز شعوب العالم، ويسيء إلى 
الروحانية،  ومعتقداتها  وثقافتها،  وعقيدتها،  قيمها، 
بسياساته  ال��غ��رب  أل��ي��س  ال��دي��ن��ي��ة؟!  ورم���وزه���ا 
قياسه  على  ال��رأي«  »لحرية  وحمايته  االستفزازية، 
الخاص، مسؤول عن ردود الفعل التي قد يلجأ اليها 
كّل من يشعر باإلهانة، واالعتداء العنصري الصارخ 

على دينه ومقدساته وأنبيائه؟!
المتطرفة  الحمالت  ه��ذه  انتشار  ظ��اه��رة  أم��ام 
اليوم،  بعد  وصدقية  منطق  أّي  على  بناء  نتساءل: 
العالم  شعوب  وأدبياته  شعاراته  في  الغرب  يدعو 
الى التسامح،،  الكراهية، والعنصرية والتطرف، وهو 
الذي بنفاقه يحمي ويدافع عن المحّرضين للكراهية 

والعنصرية والتطرف؟!
باإلهانة،  يشعر  إنسان  أّي  نلوم  لن  اليوم  بعد   
والتطاول المباشر على دينه، ونبّيه وكتابه المقدس، 
ال��رّد  ه��ذا  حجم  ك��ان  أي��اً  عنه،  يصدر  فعل  رّد  على 
عاتق  على  تقع  المباشرة  المسؤولية  ألّن  وتبعاته، 
المخزي،  وصمتها  بسكوتها  تشجع  التي  ال���دول 
الذين  العنصريين  المحّرضين  عن  نظرها  وتغّض 
العالم بروح مشبعة بالعداء،  يتعاطون مع شعوب 

واالستفزاز والتطرف..
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق

{ علي أحمد*

الشؤون  في  مطلقاً  تتدخل  ال  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  إّن  القول  جديداً  ليس 
الممّيزة  والعالقات  الصداقة  ألّن  الصديقة،  ال��دول  وخاصة  األخ��رى،  للدول  الداخلية 
تقوم أساساً على احترام كّل طرف لخصوصية الطرف اآلخر، وهذا ينطبق تماماً على 
االنتخابات الرئاسية في لبنان، ألنها شأن لبناني في الصميم، وقد عّبرت إيران على أعلى 
مستوى بأنها تحترم إرادة اللبنانيين، مع التمني بأن ينجحوا في إنجاز هذا االستحقاق 

من أجل التوّصل إلى الحلول المطلوبة للمشاكل القائمة في البالد.
هذا الموقف تبلّغه أكثر من مسؤول غربي وعربي مباشرة من المسؤولين اإليرانيين، 
وقد أقّرت بذلك وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا في حديثها الصحافي قبل أيام، 
وقالت إّن نظيرها اإليراني الوزير حسين أمير عبد اللهيان أكد لها أّن طهران لم ولن تتدخل 
في أّي شأن داخلي لبناني، وأن موضوع رئاسة الجمهورية اللبنانية يقّرره اللبنانيون 

أنفسهم.
طبعاً هذا ما ال تفعله دول أخرى، بل على العكس تماماً، حيث نرى سفير هذه الدولة 
أو غيرهما في صوالت وجوالت على مسؤولين  الغربية  الدولة  أو سفيرة تلك  العربية 
ورؤساء كتل نيابية وأحزاب وهيئات مختلفة، يتدخلون في كّل الشؤون، يطلبون هنا 

ويفرضون هناك ويسّوقون لمصالحهم حتى لو كانت على حساب مصالح لبنان.
وها هو دليل تدخل الدول األخرى في الشأن اللبناني الداخلي يتظّهر بشكل واضح 
في االجتماع الخماسي المقّرر عقده بعد أيام في باريس، والذي يضّم الواليات المتحدة 
األميركية وقطر والسعودية وفرنسا ومصر التي انضّمت مؤخراً، والذي تنظمه فرنسا من 
أجل وضع خارطة طريق الختيار الرئيس اللبناني المقبل، باإلضافة للبحث في تشكيلة 

الحكومة الجديدة برئيسها وأعضائها! 
السؤال األبرز هنا هو: هل يمكن تحقيق مصلحة لبنان بهذه الطريقة؟ أم اّن االجتماع 
هدفه تحقيق مصالح اآلخرين؟ األرجح حسب مصادر مطلعة أّن الهدف األساسي ليس 
مصلحة لبنان وشعبه واقتصاده... ولذلك تلفت المصادر إلى أّن ما يمكن أن يصدر عن 
اجتماع كهذا لن يتجاوز اإلطار النظري ألّن المجتمعين ال يمكنهم فرض أّي شيء على 
لبنان، خاصة في ظّل المعادالت اإلقليمية والدولية القائمة، وبالتالي فإّن الحل لن يكون 

إال بين اللبنانيين أنفسهم.
كذلك يحضر هنا موضوع الكهرباء، حيث ال يسمع اللبنانيون من األميركيين سوى 
الكالم الذي ال يجد طريقه إلى التنفيذ، فقبل أكثر من عام صعدت سفيرة الواليات المتحدة 
دوروثي شيا إلى قصر بعبدا لتبلغ رئيس الجمهورية آنذاك العماد ميشال عون بأّن لبنان 
بإمكانه استيراد الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من األردن عن طريق سورية، حتى 
في ظّل “قانون قيصر”، وبمساعدة من البنك الدولي الذي ينفذ بطبيعة الحال التعليمات 
األميركية. والكّل يذكر أّن ذلك التحرك للسفيرة األميركية أتى في نفس اليوم الذي أعلن 
فيه األمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله بدء استقدام بواخر المازوت 

من إيران عن طريق المرافئ السورية بدون إقامة أّي اعتبار ال لقيصر وال ألسياد قيصر...
الطاقة  وزير  قام  الجمهورية  رئيس  تبلغه  الذي  األميركي  الكالم  أساس  هذا  على 
النشيط الدكتور وليد فياض بكّل ما هو مطلوب وأنجز االتفاقات الالزمة مع نظرائه في 
مصر واألردن وسورية، ولكن حتى اآلن لم يدفع البنك الدولي وواشنطن لم تبلغ القاهرة 
وعّمان أنها موافقة على إعطائهما استثناء من “قانون قيصر” لتنفيذ االتفاقات مع لبنان. 
وهذا ما أكده نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب من واشنطن باألمس، 
بشأن رفض البنك الدولي تمويل االتفاقات مع مصر واألردن، وبالتالي لن يرى اللبنانيون 
المبعوث  أّن  المتحدة، رغم  الواليات  بيد  القرار هو  أّن  أّي ساعة كهرباء إضافية طالما 
الفرنسي السفير بيار دوكان المكلَّف بتنسيق الدعم الدولي للبنان وعد المسؤولين خالل 
زيارته الراهنة إلى لبنان بالسعي لدى واشنطن من أجل تسهيل موضوع الكهرباء في 

لبنان. 

في المقابل، قّدمت إيران جملة عروض بدون أّي شروط ال سياسية وال غير سياسية، 
ألف  بمعّدل  الشمال  في  وآخر  الجنوب  في  واحد  الكهرباء،  إلنتاج  معملين  إقامة  أّولها 
الفارغة  اللبنانية  الخزينة  على  عبء  أّي  يلقي  ال  العرض  وهذا  منهما،  لكّل  ميغاوات 
والعاجزة، بل تتكفل الشركات اإليرانية بالتمويل على طريقة BOT، كما أعلنت طهران 
عن تقديم كمية من الفيول اإليراني كهبة للبنان، وذهب وفد من وزارة الطاقة اللبنانية 
المواصفات  الفيول ومطابقتها مع  الوزبر فياض وتّمت معاينة مواصفات  بتكليف من 
التي تناسب المعامل القائمة في لبنان. لكن المفاجأة أتت من رئيس الحكومة اللبنانية 
نجيب ميقاتي الذي أعلن رفض الهبة اإليرانية بحجة واهية هي العقوبات األميركية على 
إيران رغم أّن الهبات في كّل أنحاء العالم ال تخضع للعقوبات، وها هو التعاون اإليراني 

مع فنزويال خير دليل.
المواقف اإليرانية تجاه لبنان هي دليل قوة، وهذا ما ينسحب أيضاً على كّل الملفات 
النووية في أصفهان، هو  المنشآت  األخرى، وما شهدناه مؤخراً من هجوم فاشل على 
أبرز دليل على عجز الكيان الصهيوني، ألّنه أتى كرّد فعل على العملية النوعية األخيرة 
المحتلة والتي  القدس  البطل خيري علقم في  الشهيد  الفلسطيني  المجاهد  التي نفذها 
البطولية  العملية  ه��ّزت  وقد  “إسرائيلي”،  مستوطن  عشرين  نحو  فيها  وُج��رح  قتل 
الكيان المعادي حيث اندفع عشرات ألوف المستوطنين الى الشوارع، رفضاً إلجراءات 
األصل  في  وهي  جداً،  صعب  موقف  في  وضعها  الذي  األمر  نتنياهو،  بنيامين  حكومة 
مأزومة وجودياً خصوصاً أنها أتت بعد مخاض عسير ومحاوالت عديدة فاشلة ونتيجة 

مساومات بين أفرقائها المختلفين بشكل جذري.
أما في ما يتعلق بالملف النووي، فإّن إيران مرتاحة إلى أقصى الحدود ألّن وصول 
المفاوضلت إلى طريق مسدود سببه أّن دول الخمسة زائد واحد المعنية بالمفاوضات لم 
تف بالتزاماتها، بحسب نص االتفاق الموقع عام 2015، وسعت بما ال يدع مجاالً للشّك 
نحو المماطلة، وهو ما أّخر إنجاز االتفاق الجديد، بينما يؤكد كّل المتابعين جدية إيران 
واستعدادها في أّي وقت للعودة الى المفاوضات إذا لمست جدية لدى األطراف األخرى 
ايران في السابق على سياسة  المتحدة األميركية، وكما تغلبت  الواليات  وعلى رأسها 
العقوبات التي أثبتت فشلها، وبدل أن تهزمها كما كان مخططاً استطاعت أن تتغلب عليها 
الملف  أو من دون  أقوى مع  أن تكون  اليوم  اكتفاًء ذاتياً شامالً، وهي تستطيع  وتحقق 

النووي الذي لم يُعد من أولوياتها.
دوالً  أّن  ثبت  والتي  الداخل،  من  إيران  إلضعاف  الفاشلة  المحاوالت  إلى  ُيشار  وهنا 
عديدة كانت شريكة في تلك المحاوالت لهّز األمن في الداخل االيراني، لكن الجمهورية 
اإلسالمية بفطنتها وسياستها القادرة والهادئة، استطاعت أن تحبط كّل تلك المحاوالت 

وحماية البالد من كّل تلك الشرور.
وفي ما يتعلق بسورية والسعي التركي مؤخراً الستعادة العالقات مع دمشق، تشير 
نتائج  إلى  بعد  تصل  لم  لكنها  الصعيد،  هذا  على  تبذل  جهوداً  هناك  أّن  إلى  المصادر 
ملموسة، ألنها تصطدم ببعض الشروط المحقة من قبل الدولة السورية التي ترى أّن 
تركيا أن تبرهن حسن نواياها من خالل سحب قواتها من األراضي السورية التي احتلتها 
إبان األزمة، وقبل ذلك ال مجال لفتح أّي باب جديد للعالقات المنقطعة منذ زمن، ولذلك ال 
تزال إيران تعمل على تقريب وجهات النظر، وهناك دور روسي أساسي في هذا السياق 

أيضاً.
وختاماً... ال بّد في هذه األيام من استذكار عودة اإلمام الخميني من منفاه في فرنسا 
الى إيران، في 1 شباط 1979، وما شهدته األيام العشرة األوائل من ذلك الشهر، والتي 
باتت ُتعرف ب� “عشرة الفجر”، كونها مّهدت النتصار الثورة اإليرانية المجيدة، التي نقلت 
إيران من ضفة التبعية والهوان إلى ضفة االستقالل والقوة والمقاومة، وهو مدعاة للفخر 

ليس لإليرانيين فحسب إنما لكّل أبناء المنطقة العربية واإلسالمية.
*مدير موقع »صدى 4 برس«

الغرب المن�فق وتعّديه على المقد�س�ت... متى يت�أّدب؟!

اإيران القوية تقف اإلى ج�نب لبن�ن و�سعبه واقت�س�ده.. فم�ذا يفعل الآخرون؟
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 ليندا مطر رمز من رموز
ن�سالنا الوطني والن�سائي

{ معن بشور

هذه  غ���ادرت  ع��ام��اً،   96 وص��ل  عمر  ع��ن 
في  والقيادية  الكبيرة  المناضلة  الدنيا 
واألممي  والقومي  الوطني  النسائي  العمل 
وطنها  هموم  تحمل  وهي  مطر  ليندا  السيدة 
النضالية  حياتها  مطلع  في  حملتها  كما 
سّيما  ال  وفعاليات،  ومؤسسات  هيئات  في 
في  ساهمت  التي  المرأة  حقوق  لجنة  في 
تأسيسها، كما في تأسيس المجلس النسائي 
1996 حتى  اللبناني الذي ترأسته منذ عام 

عام 2000.
لقد تمّيزت السّت ليندا في حياتها الطويلة 
المستويات،  كافة  على  ال��دائ��م  بالعطاء 
وبالدفاع عن حقوق المجتمع كافة، خصوصاً 
بالصالبة  عطاؤها  وتمّيز  النسائي،  نصفه 

في النضال، والتواضع في األداء، وااللتزام في العمل، والدماثة في الخلق، فاستحّقت محبة 
الكثر واحترام جميع من عرفها بمن فيهم من لم يكن متفقاً مع معتقداتها الفكرية وانتماءاتها 

السياسية وهي التي يمكن تسميتها ب� »السنديانة اليسارية .«
اللبناني، احتشد في  النسائي  انتخابها رئيسة للمجلس  الندوة« يوم  حين كّرمتها »دار 
في  ممّيزة  كلمات  وأُلقيت  واالتجاهات،  المنابت  كّل  من  ولبنانيون  لبنانيات  التكريم  حفل 
هذه المناضلة المحبوبة لتواضعها، والمقّدرة لعطائها، واألصيلة في وطنيتها، والثابتة في 

الدفاع عن الحق وطنياً أو اجتماعياً أو إنسانياً أو نسائياً .
وال أنسى كلمات في الست ليندا سمعتها من العديد من رفاق دربها ونضالها وأهّمها من 
رفيقة دربها المناضلة التي ال ننساها عزة الحر مروة � رحمها الله � التي قالت لي يوماً: السّت 

ليندا هي من ذلك النوع الذي كلما عرفته أكثر أحببته أكثر واحترمته أكثر...
والعربية  اللبنانية  والنسائية  الوطنية  الذاكرة  في  المحفور  االسم  مطر  ليندا  الله  رحم 
الوطني  العمل  في  ودورها  النسائي  العمل  في  دورها  بين  يوماً  تفصل  لم  والتي  واألممية 

والقومي واألممي.

»الأحزاب العربية« دانت خطوات
المجل�س ال�سوداني للتطبيع مع كيان العدو

السوداني  االنتقالي  المجلس  قيام  العربية  لألحزاب  العام  للمؤتمر  العامة  االمانة  دان��ت 
باستقبال وزير خارجية الكيان الصهيوني الذي دنس أرض الالءات الثالث في تحّد جديد لمشاعر 
المحتلة رفضاً  الجهاد في فلسطين  الذي تشتعل ساحات  الوقت  األمة، وفي  الفلسطينيين وأحرار 

لهذا الكيان الغاصب. 
وأكد األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم صالح اّن “انسياق المجلس العسكري 
في السودان للعب دور وظيفي من خالل التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإقامة عالقات دبلوماسية 
وسياسية واقتصادية وأمنية معه، متناسين الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني، وتضحياته 
وبطوالت شبابه، ما هي إال محاولة بائسة لتثبيت شرعية هذا المجلس االنقالبي من خالل استرضاء 

السيد األميركي وربيبته إسرائيل”.
وأكد صالح إدانته ل� “هذه الخطوة الخيانية ولكّل خطوات التطبيع، وكّل اللقاءات واالجتماعات 
التي يعقدها وزراء وسفراء عدد كبير من المسؤولين الخليجيين والعرب مع الصهاينة، والتصريحات 
التي صدرت وتصدر عنهم، ومحاولة خلق عدو وهمي لألمة يتمثل في إيران التي تقف وتدعم قضايا 
أمتنا، والعمل الحثيث إلسقاط مقولة الصراع القومي ضّد الصهاينة األعداء الحقيقيين ألمتنا، ألّن 

حربنا معهم هي حرب وجود ال حرب حدود”.
أضاف: “ال بّد من التأكيد بأّن مسار التطبيع، لم يكن ليندفع لوال االتفاقيات التي أبرمتها بعض 
الدول العربية مع العدو، وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد وما أعقبها من اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة، 

لذا فإّن المطلوب هو إلغاء هذه االتفاقيات واالنسحاب منها وإسقاطها”.
ورأى صالح أّن “مواجهة التطبيع تتطلب منا جميعاً التمسك بخيار المقاومة ودعم قواها ألنها 
المشبوهة  الصفقات  ودفن  العدو  هزيمة  على  اليوم  القادرة  وهي  االنتصارات  حققت  التي  وحدها 
األميركي  التحالف  سوى  يخدم  ال  الذي  التطبيع  قطار  وقف  واستتباعاً  القرن،  صفقة  رأسها  وعلى 
بتحرير  الكفيلة  هي  فالمقاومة  العادلة.  وقضاياها  لألمة  المعادي  العربي  الرجعي  الصهيوني 

فلسطين واستعادة القدس كّل القدس عاصمة أبدية لفلسطين”.
الخطوات  لهذه  والرافض  لفلسطين  والداعم  المقاوم  السوداني  الشعب  “مواقف  صالح  وحيا 
كافة  العربية  األقطار  وفي  السودان  في  ونقابي  وحزبي  شعبي  تحرك  أوسع  الى  داعياً  الخيانية، 
لهذه الخطوات االستفزازية للسودان أوالً ولألمة جمعاء ولوضع حّد لهذا السلوك الحياني  رفضاً 

السافر”.

»ندوة العمل«: الحّق الفل�سطيني يعلو
وال قيمة لخطوات التطبيع مع العدو

تطبيع  من  السودان،  في  االنتقالية  الحكومة  عليه  أقدمت  ما  »أّن  الوطني  العمل  ندوة  اعتبرت 
للعالقات مع العدو اإلسرائيلي، المغتصب لفلسطين وقاتل الفلسطينيين، ُيعتبر محطة سوداء ونكبة 

جديدة، بحق األجيال العربية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني«.
وقالت الندوة في بيان أمس »إّن خطوة الحكومة االنتقالية في السودان، هي بمثابة إعطاء هذا 
العدو، شهادة براءة ذمة على جرائمه اليومية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وهي خطوة غير 
السوداني  الشعب  نبض  تعكس  وال  األبيض،  البيت  ألوامر  تلبية  جاءت  ألنها  قانونية  وال  شرعية 
بمحتّل  اعتراف  ال  تفاوض  ال  صلح  ال  الثالثة،  الناصر  عبد  جمال  بالءات  الملتزم  األصيل،   العربي 

ومغتصب فلسطين.
أضاف البيان: اننا في ندوة العمل الوطني، إذ ندين ونستنكر ما أقدمت عليه الحكومة االنتقالية 
في السودان، ندعو الشعب العربي السوداني الشقيق واألصيل، كما ندعو كّل المخلصين لفلسطين، 
الى التعبير عن رفض واستنكار مبدأ التطبيع المذّل مع الصهاينة، وبأية صورة كانت وتحت أّي 

ظرف أو ألّي سبب كان«.
الفلسطينية  الدائم والداعم للقضية  إذ تعلن عن موقفها  الوطني  العمل  البيان: »اّن ندوة  وتابع 
حقوقه  على  للحصول  ومؤازرته  الفلسطيني،  الشعب  جانب  الى  وقوفها  عن  تعرب  العادلة، 
المشروعة، وخصوصاً في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، الذي ُيمعن في ارتكاب أبشع جرائم القتل 
المتعّمد، واالعتقال التعّسفي، والتمييز العنصري، وهدم البيوت وتهجير الفلسطينيين، ومصادرة 

أمالكهم في مقابل صمت عربي ودولي مطبق«.
زائف  سالم  هو  لفلسطين،  المغتصب  المحتّل  مع  سالم  أّي  »إّن  بالقول  بيانها  الندوة  وختمت 
طال  مهما  عليه  ُيعلى  وال  يعلو  الفلسطيني  الحق  وألّن  باطل،  فهو  باطل  على  ُبني  ما  ألّن  وباطل، 

الزمن«.

الراحلة ليندا مطر

{ ميرنا لحود

ستزوُل  فلسطين  أنَّ  ويعتقد  اعتقد  م��ن  أخطأ  لقد 
وه��دم  الممتلكات  وسلب  واالح��ت��ي��ال  ال��ك��ذب  لحساب 
حجج  تحت  وتعذيبهم  وترهيبهم  السكان  وطرد  البيوت 
وتشريد  االضطهاد  يسرَي  لن  القومي.  األمن  ومسّميات 
العدالة  مطالبة  في  بالنسيان  أم��الً  والتنكيل  الشعب 
الحركة  ضغط  تحت  المستعمر  عليها  تآمر  لقضيٍة 
مفصٍل  إلى  األمر  وصل  لقد  بل  ال  الماسونية.  الصهيونية 
الحّق لن يموت طالما هناك قوٌم  المتآمرين ألنَّ  ُيربك كّل 

جاهٌد يطالب دوماً بحّقه والنصر حتمٌي. 
ألنَّها  حقيبته  حزم  في  للصهيوني  المسألة  تعد  لم 
ستستمّر  التذكرة.  حجز  في  هي  المسألة  إنما  جاهزٌة 
أعمال  افتعال  ف��ي  وال��ف��اس��دة«  »المجنونة  الحكومة 
على  وال��ت��ع��ّدي  ممتلكات  اغتصاب  م��ن  االس��ت��ف��زازات 
األطفال والنساء والكبار واقتحام باحات األقصى وقطع 
وتراثهم.  الفلسطينيين  ثقافة  وضرب  الزيتون  أشجار 
وهذا  للتصدي  الدوام  على  جاهٌز  فالرَّد  المقابل  في  كما 
ُيتقن  الذي  المقاوم  ميزان  تحكم  الشجاعة  ألّن  بديهي 

بإمعان لغة التوازن. 
نتساءل  أْن  علينا  الغرب،  مصيدة  في  ندخل  ال  وكي 
وعن  المستعمر  الغرب  تاريخ  تحكم  التي  الدوافع  عن 
التي  وال��م��ق��ارب��ات  يقّدمها  ال��ت��ي  الحقيقية  األس��ب��اب 
يعرضها. الغرب ال يعطي من حسابه وال من كرم أخالقه، 
الوسط  في  الجنة  شجرة  حول  من  كالحية  ينساب  إنما 
أنَّه الخير. ال  ويتعاطى مع الخير كأنه شر والشر كما لو 
استطاع  ما  تجنيد  إلى  يذهب  إنما  الحّد  هذا  عند  يتوقف 
نسج  من  األف��ك��ار  لتسويق  األنفس  ضعفاء  أن��اس  من 
بشكل  والديمقراطية  الحقيقة  ثوب  وإلباسها  االحتيال 
مقعداً  له  ويحجز  األذيال  لُركب  المتعطش  يجذب  بّراٍق 

في ظل األضواء البراقة الزائفة والخائبة. 
من حرية التزوير إلى حرية الضغط واالنتقاء حتى... 

السخيف التعبير 
جهنمية  التفاقية  آخَر  وعداً  ُيخفي   ١٩١٧ بلفور  وعد 
أدخلت  فشياً  شيئاً  التي   )١٩١٦ السّرية  لندن  )اتفاقية 
أحٌد  ذكرها  على  يأتي  ال  ثانية  عالمية  حرب  في  العالم 
ألنها تدحض األكاذيب. إنَّ دحض األكاذيب يقيِّد وُيعيق 
والساعية  واإلعالم  التاريخ  على  القابضة  األبواق  عمل 
دوماً للتزوير وخطف القلوب والعقول لمنعها من التفكير 
والتحليل العاقل والسليم. فاللجوء إلى الكالم النابي هو 
األجواء  توتير  هدفه  الذي  المغتصب  الضعيف  وسيلُة 
تفنيد  على  أحٌد  يتجرأ  ال  كي  المجتمع  في  الفتن  وافتعال 

األقاويل من نوع »قال أبي عن َجّدي«.
بضعة  منذ  الصهاينة  إنَّ  القوَل  على  اليوم  يتجرأ  من 
يقّل  ال  م��ا  بوحشية  وقتلوا  جنين  مخيم  دخ��ل��وا  أي��ام 
وبيوتاً  ج��رح��ى  وراءه���م  ت��ارك��ي��ن  ش��ه��داء  ع��ش��رة  ع��ن 
إنَّ  القول  على  أحد  يتجرأ  هل  مشردة؟  وعائالٍت  مدّمرًة 
وأسلحة  شرس  بجيش  المخيم  اقتحمت  الصهيونية 
والسالح  بالقنابل  ومالحقتهم  شبان  لمواجهة  ثقيلة 

بلدان  في  الحقيقة  ويكتب  يتجرأ  من  سبٍب؟  وألّي  الحي 
من  أكثَر  أقلّه  هناك  أّن  أحٌد  يعرف  هل  التعبير«؟  »حرية 
العملية  هذه  جراء  الفلسطيني  الشعب  لدى  جريحاً   ١٦
لشعب  الترهيب  عن  يتحدث  أحٌد  هل  أخرى؟  وعمليات 

مستضَعف ومسلوبة حقوقه؟
علقم  خيري  الفلسطيني  الشاب  خرج  ما  فور  بينما 
شهداء  ع��دد  ي���وازي  م��ا  الصهاينة  ل��دى  أرض���اً  موقعاً 
ليالً  برصاصه  الصهيوني  منهم  نال  الذين  الفلسطينيين 
حتى هّب اإلعالم العالمي لتغطية الحدث فاتحاً القنوات 
للبث المباشر العاجل كأنَّ قيمَة الموت عاليٌة لما هو غيُر 

فلسطيني.
كي ال ننسى 

بشكل  تنسيقه  ت��مَّ  ات��ف��اق  نتيجة  بلفور  وع��د  ج��اء 
البريطانية  الحرب  بوزارة  ُيسّمى  كان  ما  مقّر  في  سري 
أن  على  االتفاق  وينص  العالمية.  الصهيونية  والحركة 
الواليات  تتولى الحركة الصهيونية الضغط على رئيس 
تندفع  بحيث  ويلسون  وودرو  توماس  آن��ذاك  المتحدة 
من  هي  بريطانيا  وكانت  ألمانيا.  على  حرب  لشّن  أميركا 
الحرب  خط  على  أميركا  ودخ��ول  ألمانيا  خسارة  تريد 
محاوالت  بريطانيا  رفضت  طبعاً  الغلبة.  تلك  يؤمن 
السالم األلمانية. وكان في ذلك الوقت قد وصل إلى أعلى 
برنديس  لويس  األميركي  األعلى  القضاء  في  منصب 
الناعم  الضغط  وسائل  عبر  الصهاينة(  عناصر  )م��ن 
المخفي. وقِبل ويلسون تسميته مقابل تسوية ملف كان 
يقّدم  وكان  الرئيس  من  الرجل  وتقرَّب  شخصياً.  يهّدده 
ودخول  ألمانيا.  على  حرٍب  شّن  بينها  ومن  النصائح  له 
الحتمية.  الخسارة  يعني  ألمانيا  ضّد  حرب  في  أميركا 
وهو ما ترغب به بريطانيا. ولوال التدخل األميركي لكان 
كانت  التي  السالم،  اتفاقية  توقيع  على  مجبراً  الجميع 

تعرضها ألمانيا، في ربيع ١٩١٧. 
تقدمة  في  كانت  فقد  للصهاينة  المقّررة  المكافأة  أما 
فلسطين لهم لتكون موطئاً لهم. وجاء وعد بلفور ١٩١٧. 
وبدأت مطالب الصهاينة تسلك مسلكاً عمودياً وأفقياً من 
وعد لالستالء على األرض حتى االعتراف بدولة لهم على 
وممتلكاته.  وتراثه  وأرضه  الفلسطيني  الشعب  حساب 
عام  للفلسطينيين  بنكبة  بكيانهم  االع��ت��راف  وجلب 
١٩٤٨. ُشرّد الشعب من أرضه وانقسم العالم بين متآمر 
ومناضل، بين مدافع عن فلسطين ومّطِبع وراضّخ. وفقاً 
السرقة  بالتوازي  الحرام«  يعلم  السائب  »المال  للمقولة 
وفاسداً  فاشياً  كياناً  يّولد  والممتلكات  األرض  واغتصاب 
المحتلة.  فلسطين  في  اليوم  الواقع  هو  وهذا  ومجنوناً 
المجرمون«:  ك��ره  ول��و  الباطَل  وُيبطَل  الحّق  »لُيحقَّ 
ال  ال��ذي  للمناضل  حق  وواج��ب.  حّق  االحتالل  مقاومة 
يقبل الرضوخ إلخوة إبليس ولكّل الذين ُيكنُّون له الوالء 
ُكم فاستجاب  وواجٌب للمؤمنين بالله. »إذ تستغيثون َربَّ

كم بأَْلٍف من الَمالَئكة ُمْردفين«.  َلكْم أَّني ُمِمدُّ

فل�سطين التاريخ... الحقيقة واجٌب روحاني واأخالقي
اأبطال المواجهة »اأ�سوٌد منفردة«

بدعوة من مفوضية التربية والتعليم 
ُعقد  االش��ت��راك��ي،  التقدمي  الحزب  في 
األحزاب  في  التربوية  للمكاتب  اجتماع 
بيروت،  في  التقدمي  مركز  في  والقوى، 
في  وال��ش��ب��اب  التربية  عميد  ح��ض��ره 
االجتماعي  القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب 
وممثلي  مسؤولي  ومعظم  المقداد  إيهاب 

المكاتب التربوية.
وصدر عن المجتمعين البيان اآلتي:

ها نحن على مشارف األسبوع الخامس 
بعد عطلة الميالد ورأس السنة وال تزال 
ومئات  مقفلة  الرسمية  المدارس  أبواب 
الدراسية،  مقاعدهم  خارج  الطالب  آالف 
وذلك بفعل األوضاع المعيشية الصعبة 
الرسمي  التعليم  أساتذة  بها  يمّر  التي 
واألكاديمية  المهنية  القطاعات  بمختلف 
وبمختلف المسّميات من مالك إلى تعاقد 

إلى ُمستعان بهم.
التي  العديدة  المحاوالت  من  فبالرغم 
تقوم بها وزارة التربية والتعليم العالي 
لم  تاريخه  لغاية  لكنها  الحلول  إليجاد 
مالقاتها  ع��دم  بسبب  ربما  وذل��ك  تثمر 
نضال  من  وبالرغم  تنفيذية،  بخطوات 
وضعهم  تحسين  بهدف  التعليم  روابط 
المعيشي، إال أّن النتيجة بقيت واحدة أّي 
ال تعليم وال تحّسن في الوضع المعيشي 

وتسّرب كبير للكفاءات من القطاع.
كيف  مؤخراً  االستغراب  إلى  يدعو  ما 
حقوق  وأم��وال  الدولة  خزينة  أم��وال  أّن 
مواقع  إل��ى  ت��ح��ّول  الخاصة  السحب 
وال  قائماً  فيها  الهدر  ي��زال  ال  وقطاعات 
ضيقة  حدود  في  إال  منها  متوقعة  نتائج 
األفضل  م��ن  ألم يكن  مستدامة،  وغير 
جزء  أو  األموال  هذه  تحّول  أن  واألجدى 

منها لمعالجة وضع األساتذة في التعليم 
المستقرة  ال��ع��ودة  وت��أم��ي��ن  ال��رس��م��ي 

للتالمذة واألساتذة على حد سواء؟
إلى  الدعوات  الحاضرون  يثّمن  وإذ 
ال���وزراء  لمجلس  جلسة  عقد  ض���رورة 
التربية،  مشاكل  لمعالجة  مخّصصة 
يستغربون  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  لكنهم 

التأخير الحاصل في انعقادها.
تصحيح  يتّم  وريثما  ذل��ك،  ك��ّل  إزاء 
حّق  تحفظ  بطريقة  واألج��ور  ال��روات��ب 
وتشعرهم  بكرامة  العيش  في  المعلمين 
المجتمعون  يرى  اجتماعي،  باستقرار 
جلسة  عقد  ف��ي  ه��و  للحّل  المدخل  أّن 
يمكن  ما  وإقرار  لدراسة  الوزراء  لمجلس 
حال  وفي  القطاع،  في  خاصة  بنود  من 
الحكومة  لرئيس  يمكن  انعقادها  تعذر 
وبالتعاون مع المصرف المركزي إيجاد 
مهّب  ف��ي  تركه  وع��دم  للقطاع  تمويل 
الحلول  من  بعضاً  يقترحون  كما  الريح، 
المشكلة  حجم  من  يخفف  تحقيقها  عّل 
التعليم  الى  واالستقرار  االنتظام  ويعيد 

الرسمي وهي تتضمن ما يلي:
وث��اب��ت  خ���اص  س��ع��ر  اع��ت��م��اد   �  1
والمعلمين  لألساتذة  صيرفة  لمنصة 
قد  ما  بهم  وُمستعاناً  ومتعاقدين  مالكاً 
القيمة  من  خسروه  مما  بعضاً  لهم  يوفر 

الشرائية لرواتبهم.
قبل  من  الموعودة  الحوافز  دفع   �  2
تجاه  بالتزاماتهم  واإلي��ف��اء  المانحين 

قطاع التربية.
موظفي  تعاونية  مساهمة  زيادة   �  3
فروقات  تغطية  من  تتمكن  كي  الدولة 
الطبابة واالستشفاء والمنح على أن يتّم 
اعتماد حّد أقصى لما يتكلفه األستاذ من 

فروقات كما كان معموالً به سابقاً.
من  بعدد  وربطه  النقل  بدل  زيادة   �  4
ليترات البنزين بما يوازي ثلث صفيحة 
االرتفاع  ي��وازي  متحرك  بسعر  ودفعه 
والتقلب في سعر المحروقات أو تسديده 
مع  الحال  هي  كما  خاصة  قسائم  عبر 

األجهزة األمنية والعسكرية.
للمتعاقدين  الكامل  العقد  إق��رار   �  5

بكافة قطاعاتهم ومسّمياتهم.
المتعاقدين  مستحقات  دف��ع   �  6
المهني  ومتعاقدي  مسّمياتهم  بجميع 
والتقني بطريقة شهرية واستفادتهم من 

بدل نقل يومي على غرار أساتذة المالك.
تقديمات  من  المتعاقدين  استفادة   �  7

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
بهم  المستعان  ب��دع��ة  إل��غ��اء   �  8

وتحويلهم إلى متعاقدين وفق األصول.
صناديق  مستحقات  تحويل   �  9
المدارس كي تتمكن من تلبية مصاريفها 

التشغيلية.
ومعاهد  مدارس  صناديق  دعم   �  10
والتي  الرسمي  والتقني  المهني  التعليم 
تشغيلية  كلفة  م��ن  أص��الً  تعاني  ه��ي 

باهظة.
لرفد  تثبيت  مباريات  إج��راء   �  11
بالدم  والمعاهد  والثانويات  المدارس 
الكبير  التسّرب  بعد  خصوصاً  الجديد 

الحاصل حاليا.
المجتمعون  يتوجه  النهاية،  ف��ي 
والمعلمين  لألساتذة  والتقدير  بالتحية 
باللحم  بذلوها  التي  التضحيات  على 
تحليهم  وعلى  السابقة  الفترة  في  الحي 
مستقبل  على  وال��ح��رص  بالمسؤولية 

طالبهم.

المكاتب التربوية في االأحزاب والقوى ت�ستغرب تاأخير الحلول وتقّدم اقتراحات
للتخفيف من حجم الم�سكلة واإعادة االنتظام واال�ستقرار اإلى التعليم الر�سمي
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في  ليلٍة  صفو رضاِء ظلماء   تحلم   بالضياِء
سمحاء، من  تلك  التي شهدت   مخاض   األنبياء

نهض  الفتى   وبمسمعيه  تعّج   أصداء  النداء
ق  العزم  المضاء  ويشتكي   وخز  الِبطاء يتنطَّ

دة  النساء وتململت  -  وكأنما  حدست  -  مسهَّ
لمحت  فهبَّت  فاستوت فهفت  مجنََّة  الِخطاء

فزًعا  اليه  كأنها إحدى  المنفَّرة  اللّباء
غضبى،  يهّدد  شبلها في  طيشه  خطر  فجائي !

؟ أجاب :  يدعوني  والئي - يا ابني إلى أين المضيُّ
قالت :  وأمك؟ - حسب  أمي  في  أساها  من  عزاء

اني   ألرض   األمهات   أُِعدُّ   أسباب   افتدائي
أمُّ  المسيح  وأم  أحمد...  واللواتي  في  الوطاء

تحت  الخيام  ينمن  في     موج  الصقيع  بال  غطاِء
أطفالهن  على  مسيل  البؤس  تطفو كالُغثاء...

ماذا  أقول  عن  المصاب،  ولست  في  باب  الرثاء؟..
- يا ابني فلسطين  انتهت       حكم  القضاء  بال  مراء

قدٌر  لنا،  سبحانه في  ملكه  راعي  الرُّعاء !
وقعت  على  قلب  الفتى  الكلماُت  كالجمر  الذَّكاء 

تصلي   شغاف   الكبرياء   وتصطلي   باإلكتواء
فتوهجت   عيناه  إشعاًعا   يشفُّ   عن   التظاء

وتطايرت  من  اصغريه  شكاته  حمم  اصطالء :
- أمي،  سالتك  بالتقى         ال  تحرفي  خّط  السواء

كفر    بذات   الله    فلسفة     المذلَِّة    و الغباء
َقَدرٌّ ؟..  وكيف  تقدَّر  األقدار؟   ُتلقى   في  الهواء

عمياء  في  ُظلَم  الجزاف  الزاحفات  إلى  اعتماء...
د   قسمًة   لألبرياء ؟.. من   يقدر   الظلم   المؤبَّ

عشرون  عاًما  قد  مضت       في  كل  عاٍم  ألف  داء
عشرون،  يا  أمي !  نما  بؤسي،  نما  هول  النماء
والداء   يأكل  في  صميمي  كل   آمال  الشفاء  !..

أََوتذكرين  صباح   ذاك  اليوم ؟..  أم  ِغَيَر  المساء
عشرين  عاًما  في  الضراعة  فالقنوط  فاالنطواء

لت   ذكراه،   عابثًة   بطيات   الِكفاء  ؟.. قد   عطَّ
إني  أعيش  صباح  ذاك  اليوم،  ال  يجدي  اتقائي

أبًدا  يجيش  بخاطري      يزكو معي،  يرعى  زكائي
ترتادني   احداثه  الحمراء،   تدمى  في   دمائي

علًنا  تقمَّصني  وسلسل روعه  بَي  في  الخفاء
أصبحُته،  أمسيُته       أنَّى  سعيت  سعى  ورائي
اني  أعيش  صباح  ذاك  اليوم  في  مثل  انتشاء

لم  أنس  يافا : بيتنا،  بستانه،  بئري،  دالئي
وأتى  اليهود،  وخرَّ  مذبوًحا  أبي،  كابي  الذَّماء

وجررتني   طفاًل  يجرجر   ذعره   ملء  الفضاء
حتى   اذا   بعدت   خطاِك   وزال   شّر   األشقياء

هلَّلِت   تبتهلين   رافعًة   يديك   إلى  العالء...
ال،  لن  أسوق  الذكريات !  قضيت  عمري  في  انطوائي

الطفل  شبَّ  على  الدعاِء  وشاب  من  عقم  الدعاء !
- يا ابني  كفرَت ! - كفرُت  يا  أمي  بكفر  األغبياء

بالمسلم   المستسلم   المعتلِّ   بالقدر   البدائي
بالقاذفين   الله    بالسوءات ،   أقدار   افتراء

بالصائمين  عن  الجهاد،  القانتين  على  ارتماء
بالجاعلين   الدين   في   الدنيا   تعاويذ   ارتضاء

فلدعوة  اإلسالم  أجلى         من  عموه  األدعياء !
قدر ؟..  وأبقى  هكذا           في  الناس  مجلبة  ازدراء

أجترُّ   يأسي   في   قذارة   ِذّلتي   كالخنفساء  ؟..
ال،  ال،  معاذ  الله !  لن  يحيا  السخّي  بال  سخاء !

قدري،  أنا  خّططته            وحتمته  ألفي  ويأئي
بعد الهزيمة  لجَّ  بي  التسآل :  ما  معنى  القضاء ؟

ما الله ؟  ما اإلنسان،  ما  البرق  الملعلع  في  العماء
ما  العقل  يبتكر  الجديد  من  الحديد،  من  الهباء
ما  الداء  ُيعِضل   ثم   ينصل   تحت   تأثير  الدواء
ما  اليأس  في  الميزان،  والِثقل  المرّجح  للرجاء

ما   اإلنهيار،   وكل   فعل   ارادٍة   أُسُّ   البناء ؟..
وجثوت  مثل  المصطفى       دنف  العقيدة  في  حراء

وِجاًل  أفتش  عن  غدي  بعد  الهزيمة،  عن  حيائي 
عما  أقول  إلخوتي المستشردين  بال  ثواء

النافرين  على  القنابل   في  السفوح  وفي  الِجواء
الناعلين   الرمل   في   التيه   الحراق   بال   حذاء

الالجئين   ُتِذلُّهم أخباؤهم   تحت   الخباء
الناقلين   عيالهم أبًدا   على   مّد   العداء

الجاهلين  مصيرهم الصائرين  إلى  فناء...
ورأيت   أشالء   الذين   استشهدوا   يوم   التنائي

خة  الكساء تسري  كما  األشباح   في  خلدي  ملطَّ
أبًدا   تناديني   وتزعق   في   ضميري   كالمواء

أبًدا    تشير    إليَّ    محتقًرا    كأبناء    الزناِء
أبًدا  تحّرك  في   كوامن  محنتي   معنى  انزوائي

أبًدا  تحاسبني :  أنا  المسؤول... وانبثق  اهتدائي!
خفقت  بنفسي   أمتي  الثكلى   كرعشة   كهرباء

فشعرت  اني  قد  ُعِتقت،  ورحت  أنصل  من  وعائي
لقيت  ماضيَّ  الثقيل  على  الحضيض  بال  احتفاء

فنضى  الونى  عن  كاهلي وانزاح  عن  صدري  عنائي
وتنفَّست   رئتاي   ملء   مطامحي   وبدا   ُروائي

وتقلصت  عضالت   وجهي   في   اعتزام   األقوياء
وشعرت  ان   أظافري  ملكي،  وأنضائي  غشائي !
مزَّقت   أسمالي :  خرافاتي   وحرصي   واستوائي

مزَّقت  خوف  العري،  خوف  الجوع،  خوف  اإلّمحاء
مزَّقت    أطمار    التخاذل    والتواكل    والرياء   
مزَّقت    جلباب     التأني     والتمني     والدهاء

مزَّقت    آالف    الستور    تلّفني    كالمومياء
وبرزت   تحت   الشمس   عرياًنا  طليًقا  في  العراء

ونسجت   من  آمال  آالمي،  ومن   حقي،   ردائي !
،  ال  ُتلقي  الغبار  على  البهاء - يا ابني !.. – كفى يا  أمِّ

ال   تسأليني   رجعًة ُقُدًما   أسير   بال   التواء
أسعى  إلى  قدري   كومض  البرق   في  حلك  الشتاء

أنساب   هفهاًفا   إليه كرفة   الحلم   البراء
والشوق   ُيرِقص   في   دمي   لحًنا  كأصداء  الحداء

متسلًّحا   عزمي   اقتحام   الموت، أو ُيبلي  بالئي
كوفيَّتي  الرقشاء  تخفق   في  العواصف  كاللواء !..

تبكين  يا أماه ؟ دمعك  طعنة  في كبريائي
أنا   لم    أعد   ذاك   المحنَّط   بالدالل   وبالرخاء

أيظلُّ   بعد   النكبة   الكبرى   كما   كان  احتمائي
ومن   الخليج  إلى  المحيط  أجرُّ  ُذّلي  وانكفائي
ال،   لن  أموت   اذا  قتلت  فإن   في  موتي  بقائي !

تبكين،   تنتحبين !..  قلبي   يدلهمُّ  من البكاء
قدري  يناديني،  وتبسم  لي  هناك  صوى  اللقاء

أنا  لم  أعد  ملًكا  لنفسي،  والشنار  طما  إزائي
ها  بدمي  وفائي أنا  ملك  أرضي،  وهي  عطشى،  ريُّ

أنا  صنع   بعد   النكبة   النكباء،  ثأر  اإلعتداء
أنا  للتأّهب    والتحّسب    والتوّثب    والضراء
أنا   للتحّدي   والتصّدي   والتعّدي   والمضاء

أنا  للوجيعة   والنجيعة   والفجيعة   وا لعفاء
أنا  زارع  رعب  الدمار  بمن  يدّمر  حوض  مائي !
تبكين ؟..   دمعك  زفرة   سوداء  في  َنَفس  اإلباء

كأداء  في  الَنَفس  الطليق،   وأنت  سيدة  اإلماء
كيف   السبيل  اليِك،   يا  أّماه ؟    يعوزني  ادائي

ما  أنت  بعد  اليوم  أمي،  محض  أمي،  في  اكتفاء
ما  أنت  لي  وحدي،  وال  وحدي  وليدك  في  انتمائي

أنا   في   دمي   آالف   اخواني،   رفاق   االجتراء
يتشابهون   بعزمهم   ومضائهم   كنقاط   ماء

يتسابقون  إلى  اقتحام  األرض  من  باب  السماء
اد   ارتواء يتزاحمون   على   حياض  ا لموت   ُروَّ
يتوالدون :   دم   الشهيد   ملّقح   خصب  العطاء

وألنت   أمٌّ   للجميع :    أميرة   العمل    الفدائي
ومشى  إلى  باب  الخباء  يفك  من  عقد  الرشاء

فمشت  إليه  كريمة  القسمات،  في  مثل  ازدهاء
ُيضفي  على  الوجه  الجميل  سنى  تقاة  األصفياء

وتسلسلت  كلماتها           طرًبا  كألحان  الغناء
- يا  ابني  فهمُت - سكبَت  شيًئا  من  نقائك  في  نقائي

لن  يشتفي  منا  غليل          في  مراوغة  الظماء
ة    اآلالف،    ركبان    الفتاء شرًفا    قبلت    بنوَّ

وفتحت  قلبي  للجميع         ُهُم  وأنت  على  اخاء
تصلَْون   اسرائيل   نار   قلوبكم   حتى   الجالء !

لمعت   دموع  النصر  في  عينيه  كالطلِّ  الصفاء
فهفا    وعانقها    وفرَّ           كأنه  رشأ  الظباء

وطوى  الدجى  وثباته         إال  صداها  في  الخواء
وتخلَّجت   في  نفسها        غمرات  كرٍب  وانجالء
متناوباٍت    تضمحلُّ    وتستحيل    رؤى    هناء

وتألقت  في  الباب  تعتصر  الدجى،  والقلب  ناء
يهفو وراء  وحيدها  الهافي...  ويلهج  بالرضاء

سليم حيدر  1970

{ د. عدنان نجيب الدين 

دموية:  األكثر  »أميركا  كتابه  في  بلوم  ويليام  األميركي  الكاتب  ذك��ر 
الديمقراطية« أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، عملت الواليات المتحدة 
ديمقراطياً،  منتخبة  معظمها  أجنبية،  حكومة   50 من  بأكثر  اإلطاحة  على 
30 دولة على األقّل،  وتدخلت على نطاق واسع في انتخابات ديمقراطية في 

وحاولت اغتيال أكثر من 50 من القادة األجانب ».
المتحدة  الواليات  تدخلت   ،1930 و   1898 العامين  بين  أّي  ذلك،  وقبل 
31 مرة، أّي مرة واحدة في السنة. كانت  األميركية عسكرياً في بلدان العالم 
العودة  وجرت  مستوطنات.  إقامة  دون  من  مباشرة،  عسكرية  تدخالت  هذه 
اليها بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة في كوريا وفيتنام وكثير من البلدان 
األخرى. ثم أقامت الواليات المتحدة شبكة عالمية من القواعد العسكرية التي 
تهدف إلى ترهيب األعداء والدول المحايدة خالل الحرب الباردة. وكانت العودة 
أفغانستان  من  لكّل  مسلحاً  غزواً  شهدنا  إذ   2001 عام  منذ  السياسة  لهذه 
للبنى  الهائل  التدمير  عن  فضالً  البشرية  الضحايا  ماليين  عنه  نتج  والعراق 

التحتية، إضافة الى تأسيس منظمات إرهابية سبقت الغزو أو تلته.
وهذا يقودنا إلى فهم أوضح لمفهوم اإلمبريالية األميركية، التي هي عقيدة 
الدول  تلك  على  األق��وى  للدول  واالقتصادية  السياسية  الهيمنة  إلى  تدعو 

الضعيفة تقنياً والمتخلفة أو المنقسمة على نفسها. 
على  هارفارد،  جامعة  في  الدولية  العالقات  أستاذ  والت،  ستيفن  وكتب 
تطلق  الخارج  في  لها  نهاية  ال  التي  »الحمالت  بوليسي:  فورين  مجلة  موقع 
العنان لمجموعة من القوى السياسية � العسكرية، بما في ذلك السرية منها، 
الزائفة،  التنفيذية، وكراهية األجانب، والوطنية  وكذلك تزايد سطوة السلطة 
والديماغوجية، وما إلى ذلك � كلها تتعارض مع الفضائل المدنية التي تعتمد 

عليها الديمقراطية السليمة«.
األميركية  اإلدارات  وصلت  فقد  والت،  ستيفن  الكاتب  ذكره  مما  وانطالقاً 
المتعاقبة الى قناعة بضرورة استبدال التدخل العسكري بالحصار والضغط 
االقتصادي على كّل دولة ال تنصاع لسياستها وهيمنتها. ويتمثل هذا الضغط 
المساعدات  ومنع  المالية  والضغوط  األجنبي،  االستثمار  بحظر  االقتصادي 
المختلفة عنها، وصوالً إلى حظر التجارة معها وكذلك منع التعامالت المالية 
والمصرفية. وهذا ما تسّميه بتطبيق العقوبات من جانب واحد، دون الذهاب 
اإلمبريالية  هي  وتلك  المتحدة،  األمم  لمنظمة  تابعة  دولية  محكمة  أّي  إلى 

االقتصادية.
وال تقتصر هذه الهيمنة على مفهوم »القوة الناعمة« التي حلّت محّل القوة 
العسكرية، بل ذهبت إلى الهيمنة األيديولوجية، التي ُتعَرّف بأنها القدرة على 
المكافأة.  أو  اإلكراه  من  بدالً  اإلقناع  طريق  عن  ضروري  هو  ما  على  الحصول 
ويحدث هذا بسبب الجاذبية التي تمارسها على ثقافة البلد المطلوب إخضاعه، 
الخدمات  بعض  وتقّدم  مختلفة  مسّميات  تحت  تعمل  منظمات  خالل  من 
تأثير  لها  كبرى  إعالمية  ماكينات  إقامة  وعبر  ج��داً،  المحدودة  والمعونات 
واضح على الرأي العام سواء في البلدان التي تتعّرض للضغط العسكري أو 
االقتصادي، او في داخل أميركا والدول الغربية نفسها لتبرير هذه الممارسات 

العدوانية وإلباسها لباس الدفاع عن الديموقراطية وحقوق اإلنسان. 
استقطاب  جرى  حيث  الدوالر«  »بدبلوماسية  تسميته  يمكن  ما  ذلك  وتبع 
الرساميل األجنبية إلى داخل الواليات المتحدة األميركية من خالل بث انعدام 
لدى  الهلع  وإث��ارة  األم��وال  رؤوس  على  والخوف  االستقرار  وانعدام  األم��ان 
أوالً،  أميركا  إلى  أموالهم  لتهريب  يدفعهم  ما  الضحية،  البلدان  في  أصحابها 
حيث المعدالت المتدنية للفوائد، وكذلك إلى أوروبا، لكي تساهم هذه األموال 

في بناء القوة االقتصادية األميركية والغربية.
وال ننسى أّن الدوالر قد ظّل هو العملة االحتياطية األولى في العالم منذ ما 
بعد الحرب العالمية الثانية بعد االتفاق الذي حصل مع بريطانيا واسترهان 
فائض  الستخدام  الوحيدة  الطريقة  وكانت  أميركا...  لدى  األوروب��ي  الذهب 
الواليات  في  استثمارها  هي  الخارج  في  بها  المحتفظ  األميركية  ال��دوالرات 

أصبحت  وهكذا  لديها،  الخزينة  سندات  شراء  على  شجعت  التي  المتحدة 
يمكنها  التي  العالم  في  األكبر  والمالية  االقتصادية  القوة  المتحدة  الواليات 
تمويل  على  ساعدها  ما  وهذا  ال��دول.  مختلف  في  المركزية  البنوك  إق��راض 
الدول  ترهيب  خالل  من  العالم،  ثروات  سرقة  في  مخططاتها  وتنفيذ  حروبها 
بالدهم  في  الفساد  ممارسة  على  الحكام  تشجيع  عبر  ترغيبها  أو  الممانعة 
مع غّض النظر عما يقومون به من نهب أموال شعوبهم ووضعها في البنوك 

الغربية. 
في   1973 عام  خريف  خالل  النفط  أسعار  في  الحاد  االرتفاع  تسّبب  وقد 
أن  من  أكبر  كانت  والتي  للنفط  المنتجة  للبلدان  األجنبي  النقد  عائدات  زيادة 
يستوعبها اقتصادها. فكان ال بّد من إعادة تدوير هذه »الدوالرات البترولية« في 
استثمارات منتجة في بقية العالم، مع قيام األوروبيين واليابانيين بالترويج 
لعملية إعادة التدوير هذه من خالل بنوكهم المركزية وصندوق النقد الدولي. 
تتّم  التحويالت  هذه  أّن  على  بريطانيا،  من  بدعم  المتحدة،  الواليات  وأصّرت 
النفط  أمراء  مع  نفوذاً  أكثر  وكانت  الخاصة.  البنوك  خالل  من  أساسي  بشكل 

فأزالت القيود المفروضة على حركة رأس المال من وإلى الواليات المتحدة.
يدعم  والعسكري  االقتصادي  بشقيها  األميركية  اإلمبريالية  فإن  وهكذا، 
يسمح  المتحدة  للواليات  االقتصادي  التفّوق  صار  جهة،  فمن  اآلخر.  أحدهما 
ومن  األميركيين،  على  مفرطة  ضرائب  فرض  دون  ضخم  جيش  بتجهيز  لها 
جهة أخرى. ساهمت الدول األجنبية بشكل أساسي في تمويل هذه السياسات 
من خالل دبلوماسية الدوالر، وأحياناً بوسائل أكثر مباشرة، كما حدث أثناء 
1991. وهذان العنصران االقتصادي والعسكري ال يزاالن  حرب الخليج عام 

يشكالن ذراعي االستراتيجية اإلمبريالية التي تستخدمها الواليات المتحدة.
الواليات  شنتها  حرب  كّل  أّن   1991 عام  منذ  الصراعات  خريطة  وتوضح 
وأفغانستان  والبوسنة  وكوسوفو  الخليج  حروب  ومنها  األميركية،  المتحدة 
والعراق، أّدت إلى بناء قواعد أميركية حول حقول النفط والغاز الطبيعي في 

الشرق األوسط والقوقاز. لذلك يبدو أّن السياسة األميركية هي نفسها دائماً. 
الواليات  تستطيع  ال  عندما  التالية:  الفرضية  صياغة  يمكن  عليه،  وبناء 
الى  تعمد  االقتصادية،  األسواق  في  اإلكراهية  قّوتها  على  االعتماد  المتحدة 
التحكم  أو  الطاقة  من  احتياجاتها  تلبية  لضمان  العسكرية  قّوتها  استخدام 
بها أّي في إنتاجها وتسويقها وجذب عائداتها إلى البنوك عندها أو استثمارها 
الفتن  إث��ارة  ثم  وبيعه  السالح  كصناعة  اإلنتاجية  الصناعات  مختلف  في 

والعداوات بين الدول أو داخل كّل دولة. 
وهذا ما نشهده اليوم في حرب أوكرانيا حيث أمرت الدول األوروبية الشرقية 
التي كانت سابقاً تشكل مع روسيا االتحاد السوفياتي بالتخلص من أسلحتها 
القديمة عبر تزويد أوكرانيا به، ثم استبدالها باألسلحة األميركية ودفع ثمنه 
من اقتصادياتها لتكبير حجم االقتصادي األميركي أو وقف تراجعه. وهذا ما 
نشهده أيضاً ومنذ سنوات من خالل تكبير الخطر اإليراني على دول الخليج 
في  منها  كبير  قسم  استخدم  الدوالر  من  المليارات  بمئات  أسلحة  لها  فباعت 

حرب اليمن.
وعندما تفشل الواليات المتحدة في تطويع الدول عبر الغزوات العسكرية 
المباشرة، تلجأ للتدخالت بمختلف أشكالها لقلب نظم الحكم فيها أو إجبارها 
كان  ولو  عموماً  والغرب  أميركا  مصالح  مع  لتتماشى  سلوكياتها  تغيير  على 
ذلك على حساب مصالح شعوبها ومستقبل أجيالها. وهكذا، بعد أن انحسر 
استبدلت  العشرين،  القرن  في  الغربية  للقوى  المباشر  االستعماري  النفوذ 
هذه القوى سياساتها بأخرى أكثر فائدة بالنسبة لهم، تتلخص بالعبارة التي 
البريطانية: »نحن ال نحكم مصر، نحن  اللورد كرومر عن اإلمبراطورية  قالها 
نحكم فقط حكام مصر«. وما تقوم به الواليات المتحدة األميركية في عصرنا 
هذا هو استخدام القوة العسكرية كتهديد، وإذا لم يؤّد هذا التهديد غرضه، وإذا 
كانت ال تكفي الجيوش العسكرية لعمليات غزو مباشر لبلد خارج عن الهيمنة 
تكون  ما  وعادة  قصيرة  ولفترة  سريعة  تدخالت  إلى  اللجوء  يتّم  األميركية 
مشاة  إنزال  يجري  او  الموانئ  قصف  عند  جسيمة  بأضرار  فتتسّبب  دقيقة، 

البحرية بهدف قلب النظام القائم.

في  األوضاع  لتغيير  العسكرية  قّوتها  استخدام  في  تفشل  عندما  أنها  كما 
فقط  أّي  المتحدة،  األمم  منظمات  خارج  من  عقوبات  فرض  إلى  تلجأ  ما،  بلد 
أّن  وذكرنا  وسبق  بفلكها،  تدور  التي  األوروبية  ال��دول  وجانب  جانبها  من 
وحجب  التجاري  التعامل  ومنع  االقتصادي  بالحصار  تتمثل  العقوبات  هذه 
والمعونات  الهبات  سبيل  على  كانت  ولو  معاقبة  دولة  أّي  عن  مساعدة  أّي 
الهبات  عنه  ُمنعت  الذي  لبنان  مع  اآلن  ويحصل  حصل  كما  المشروطة  غير 
اإليرانية والروسية، وكذلك استجرار الغاز من مصر والكهرباء من األردن. ولم 
تسلم دول كبرى من العقوبات األميركية واألوروبية من العقوبات المفروضة 
وكوريا  إيران  مثل  اقتصادياً  تعاني  صارت  أخرى  ودول  والصين  كروسيا 

الشمالية وكوبا وفنزويال وسورية إلخ...
ميثاق  من  وحده  السابع  الفصل  ألّن  قانونية  غير  العقوبات  هذه  وتعتبر 
أّي  على  العقوبات  لفرض  القانوني  األساس  يشكل  الذي  هو  المتحدة  األمم 
دولة. فمجلس األمن هو »الهيئة المخّولة اتخاذ تدابير ال تنطوي على استخدام 
القوة المسلحة، بهدف نهائي هو صون أو استعادة السلم واألمن الدوليين«. 
وأكثر أنظمة العقوبات شيوعاً هي تلك التي تهدف إلى عدم انتشار األسلحة 
النووية، أو مكافحة اإلرهاب، أو حّل النزاعات، أو دعم األنظمة الديمقراطية في 
مواجهة التحديات واالنقالبات العسكرية. ولكن الواليات المتحدة األميركية 
الشرعية  على  والحفاظ  اإلنسان  حقوق  واحترام  الديموقراطية  تّدعي  التي 
للمواثيق  وال  العالم،  شعوب  من  شعب  ألّي  وزن��اً  تقيم  ال  نراها  الدولية، 
الشعوب  هذه  تجويع  إلى  عقوباتها  خالل  من  تسعى  بل  الدولية،  والقوانين 

بهدف إركاعها ونهب ثرواتها.
والسلم  العدالة  الى  تسعى  والغربية  األميركية  اإلمبريالية  كانت  ولو 
اإلجرامية  مخططاتها  كّل  نفذت  ولما  الحروب،  تلك  بكّل  قامت  لما  العالمي 
وقد  العربي،  بالربيع  سّمته  ما  عبر  العربية  دولنا  ومنها  كثيرة  دول  بحّق 
جماعات  نفذتها  التي  األميركي  اإلرهاب  جرائم  فكّل  شعوبنا،  على  وباالً  كان 
تابعة لها تخطيطاً وتسليحاً وتدريباً ونسجاً لعقيدة اإلسالموفوبيا وإلحاق 
صفة اإلرهاب باإلسالم الذي هو كالمسيحية دين سالم ومحبة ورحمة وعدل 
وجعلها  واإلسالمية  العربية  المجتمعات  تطور  لعرقلة  ذلك  كّل  وتسامح، 
صنع  في  وتساهم  مستقبلها  لتصنع  منه  تخرج  أن  بدل  التاريخ  في  تعيش 
مستقبل العالم على قواعد األخالق وحقوق اإلنسان في الكرامة وتأمين الغذاء 
مستقرة  آمنة  مجتمعات  في  والعيش  العمل  فرص  وإيجاد  والتعليم  والدواء 

وعادلة. 
اما وقد نشبت الحرب بين أميركا والغرب عموماً على األرض األوكرانية، وما 
يرافق هذه الحرب من ضغوط كبرى عسكرية واقتصادية ومالية ومعيشية، 
والغرب،  المتحدة  الواليات  مصير  ستحّدد  التي  هي  الحرب  هذه  نتيجة  فإّن 
أبعد منه.  الى  الحالي وربما  القرن  بل وروسيا والصين والعالم بأجمعه في 
وتشير بعض الدراسات الموضوعية الى أّن األزمة أو الحرب العالمية الراهنة 
لكن  الحرب.  هذه  قبل  ما  إلى  فيه  األوض��اع  تعود  ولن  العالم  وجه  ستغّير 
المؤكد أّن الهيمنة اإلمبريالية األميركية والغربية سوف تنتهي لصالح الدول 
بالكثير  العالم  وأصابت  طالت  التي  وهيمنته  الغربي  المشروع  واجهت  التي 
الغرب  شّنها  التي  واالقتصادية  العسكرية  الحروب  عن  الناتجة  الويالت  من 
طيلة قرنين من الزمان وأكثر. والمطلوب اليوم مقاومة كّل الضغوط األميركية 
الحكام  من  أدواتها  ومقاومة  لها  التصدي  عبر  العالم،  شعوب  على  والغربية 
وإنهائه  اإلمبريالي  المشروع  لهزيمة  واحدة  جبهة  في  والوقوف  الفاسدين، 
االحتكارات  عن  بعيداً  الحقيقية  والتنمية  العدالة  تسوده  جديد  عالم  وبناء 
قوة  معها  تتراجع  اإلمبريالية  قوة  تتراجع  وعندما  العدوانية.  والحروب 
للكيان  النهاية  بداية  سنرى  وعندئذ  تأثيرها،  ويضعف  العالمية  الصهيونية 
التي  الفلسطينية  المقاومة  تصاعد  مع  سيما  ال  فلسطين  في  »اإلسرائيلي« 
بدأت تقّض مضاجع العدو المحتّل، بحيث بدأ كثير من المستوطنين يحزمون 
حقائبهم للعودة خائبين إلى البلدان التي أتوا منها، ولنا كّل األمل بأن تعود 
فلسطين إلى شعبها حرة، ويومئذ سيعّم السالم في منطقتنا ويفرح الحالمون 

بغد أفضل...
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في  السينما  بيت  جمهور  حضر 
ال��س��وداء  الكوميديا  فيلم  دمشق 
خ��ارج  ل��وح��ات  )ث��اث  والجريمة 
تأليف  م��ن  م��ي��س��وري(  إي��ب��ي��ن��غ 
مارتن  اإلنكليزي  وإنتاج  وإخ��راج 
التي  الثانية  المرة  وهي  ماكدونا 
هذا  ضمن  ل��ه  فيلم  فيها  ي��ع��رض 

المشروع.
جائزتي  ع��ل��ى  ح��اص��ل  الفيلم 
رئيسية  ممثلة  أف��ض��ل  أوس��ك��ار 
ماكدورماند  فرانسيس  للممثلة 

سام  للممثل  ثانوي  ممثل  وأفضل 
الجمهور  اختيار  وجائزة  روكويل 
السينمائي  تورنتو  مهرجان  ف��ي 
في  وش���ارك   2017 ع��ام  ال��دول��ي 
وجون  هارلسون  ووودي  بطولته 

هوكس وبيتر دينكاج.
عن  ال��م��أخ��وذ  الفيلم  وي��ح��ك��ي 
قصة  أميركا  ف��ي  حقيقية  ح��ادث��ة 
ابنتها  بمقتل  ومفجوعة  مطلقة  أم 
أشهر  سبعة  حوالي  قبل  المراهقة 
الشرطة  تقاعس  من  مستاءة  وهي 
يدفعها  ما  الجاني  عن  الكشف  في 
بجانب  ل��وح��ات  ث��اث  الستئجار 
بشكل  قراءتها  يمكن  والتي  منزلها 
تطرح  عبارات  ثاث  عبر  متسلسل 
واتهامات  الجريمة  حول  تساؤالت 
قبل  من  المسؤولية  وعدم  باإلهمال 

سلطات البلدة.
تتشابك  أن  األح����داث  تلبث  ال 
األم  مع  البلدة  سكان  تعاطف  مع 
بداية وامتعاض )ويلوغبي( حاكم 
الثاث  اللوحات  مغزى  من  البلدة 
لمضايقات  بعدها  األم  لتتعّرض 
عدة وتتصاعد األحداث إثر انتحاره 
السبب  كانت  أنها  الناس  من  ظناً 

له  سببته  بما  الحادثة  ه��ذه  وراء 
تلك  كل  لتتضح  نفسي  ضغط  من 
المابسات على يد ضابط الشرطة 

دكسون في ما بعد.
محمد  ف����راس  ال��م��خ��رج  وق����ال 
بيت  مشروع  على  المشرفين  أحد 
في  الفيلم  اخ��ت��ي��ار  ع��ن  السينما 
الفيلم  هذا  اخترنا  لاعام:  تصريح 
في  األف���ام  أفضل  م��ن  ج��اء  لكونه 
آلية  صانعه  والمتاك  عرضه  عام 
تمتاز  السيناريو  كتابة  في  خاصة 
العمق  مع  والبساطة  بالساسة 
في الوقت ذاته وهو من أفضل كتاب 
الساحة  على  حالياً  السيناريو 

العالمية.
ماكدونا  أفام  عرض  أن  أوضح 
يعتبر فرصة لجمهور بيت السينما 
األف��ام  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  لمشاهدة 

ولاطاع على أداءات ممثليه.
تقيمه  السينما  بيت  وم��ش��روع 
العامة للسينما بإشراف  المؤسسة 
ورام��ي  محمد  ف���راس  المخرجين 
نضال بشكل نصف شهري ودوري 

في سينما كندي دمشق.

للكتاب  السورية  العامة  والهيئة  الثقافة  وزارة  نعت 
الدكتور  والمترجم  الكاتب  السوري  الثقافي  والوسط 
مسيرة  بعد  عاماً،   78 ناهز  عمر  عن  السود  عيون  نزار 
الترجمة  حقل  في  عقود  خمسة  مدار  على  امتّدت  عطاء 

واإلبداع.
 1945 حمص  مواليد  من  السود  عيون  والدكتور 
في  للثقافة  العالي  المعهد  في  الجامعي  تعليمه  تلقى 
لينينغراد، وحصل على الماجستير في العلوم التربوية 
1970، وحاز على الدكتوراه في علم النفس االجتماعي 
منصب  وشغل   ،1983 ع��ام  السوفياتي  االت��ح��اد  من 
في  للكتاب  السورية  العامة  الهيئة  في  ثقافي  مستشار 
5 سنوات، كما عمل مدرساً في كلية  وزارة الثقافة لمدة 

التربية بجامعة دمشق وجامعات عربية أخرى.
منهجّية  بصورة  الترجمة  السود  عيون  وم��ارس 
علمية، وجعل منها هوايته المفضلة منذ عام 1973، كما 
أتقن اللغتين الفرنسية والروسية لكنه برع بلغته األم، 
ونشر العديد من الكتب والدراسات والبحوث والمقاالت 
األدبية  والمجات  والصحف  النشر  دور  في  المترجمة 
الفلسفة  مجاالت  في  والعربية  السورية  والثقافية 
على  وأشرف  والمسرح،  واألدب  النفس  وعلم  والتربية 

العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.
نال عيون السود جائزة للترجمة والتفاهم الدولي في 
الدوحة عام 2019 عن كتاب )ليس للحرب وجه أنثوّي 
عام  ع��دوان  ممدوح  دار  عن  ألكسييفيتش  )لسفيتانا 
2016، كما ترجم للكاتبة ذاتها )زمن مستعمل - نهاية 
اإلنسان األحمر( صدرت كذلك عن دار ممدوح عدوان عام 

.2018
وبرز كأحد أهم المترجمين السوريين والعرب الذين 
انشغلوا بنقل روائع األدب المكتوب بلغة دوستويفسكي 
أكثر  اليوم  اإلبداعي  الضاد، ليكون في رصيده  إلى لغة 

من خمسين كتاباً مترجماً.
الثقافة  وزارة  ع��ن  ص���درت  ال��ت��ي  ترجماته  وم��ن 
عام  مؤلفين  والمسرح” لمجموعة  األدب  في  “دراسات 
وفكره”  أدبه  في  دراسات   - و”دوستويفسكي   1976

يوري  ورواي��ة   ،2010 ثم   1979 طبعتين  في  وص��در 
واإلبداع”  و”التفكير   ،1990 )اللعبة(  ب��ون��داري��ف 
“شخصية  كتاب  األخ��ي��رة  ترجماته  وم��ن   ،)2011(
دوستويفسكي” )2017(، و”القصة القصيرة الروسية 
ال��وزارة  عن  إح��داه��ا  طبعتين  في  وص��در  الساخرة” 

واألخرى لدار المدى.
في  تحمل  التي  الكتب  بترجمة  السود  عيون  وتفنن 
االجتماعي  النفس  علم  في  ذاته  اختصاصه  مضامينها 
“نقد علم االجتماع البرجوازي المعاصر” صدر  فترجم 
النفسي  التحليل  و”مذهب   1973 عام  دمشق  “دار  عن 
ودار  الفارابي  دار  عن  الجديدة”  الفرويدية  والفلسفة 
 ،)1996 يعرب،  المغناطيسي” )دار  و”التنويم  الوثبة 
األوروبي”  والفن  الحب  فلسفة   - والثقافة  و”اإليروس 
)دار المدى، 2010(، “سيكولوجية العاقات األسرية” 
كنعان،  )دار  الجسد”  و”سيكولوجية  كنعان(  )دار 

.)2014

اختارت السورية دانه أبو محمود 
الشعر صوتاً لها لتثبت موهبتها في 

المسابقات المحلية والعربية.
وطنها  اس��م  محمود  اب��و  تحمل 
من  العربية  الشعرية  المنابر  عبر 
»أمير  مسابقة  في  مشاركتها  خال 
في  العاشر  بموسمها  ال��ش��ع��راء« 
المتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة 
حيث وصلت إلى نصف النهائيات، 
كان  عديدة  بمراحل  م��رت  أن  بعد 
أول��ه��ا إرس����ال ال��ن��ص ال��ش��ع��ري 
لهذه  تقدم  حيث  الازمة،  ومرفقاته 
من  وشاعرة  شاعر   1300 المرحلة 
مختلف الدول العربية، ليتم اختيار 
150 منهم لينتقلوا بعدها إلى جولة 
حيث  اللجنة،  مع  األولى  المقابات 
النص  إج���ازة  على  فيها  حصلت 

باإلجماع.
اختيارها  كانت  التالية  المرحلة 
ض��م��ن أرب��ع��ي��ن ش��اع��راً ف��ق��ط من 
نصوصهم  إج�����ازة  ت��م��ت  ال���ذي���ن 
التي  االرتجال  رحلة  في  للخوض 
لم تكن بالخطوة السهلة، وتحّدثت 
في  المرحلة  ه��ذه  عن  محمود  أب��و 
هذه  “تعّد  فقالت:  صحافي،  لقاء 
فكرة  لكون  صعوبة  أكثر  المرحلة 
غضون  في  شعرية  أبيات  كتابة 
من  ب��ع��دد  م��ح��اط  وأن���ت  دقيقتين 
واإلخراج  اإلعداد  وطاقم  الكاميرات 
يدق  زم��ن��ي  م��ؤق��ت  يمينك  وع��ل��ى 
إلنذارك بما تبقى من الوقت، وأمامك 
عليه،  لتحكم  تقوله  ما  تنتظر  لجنة 
هو جو أبعد ما يكون عن الشاعرية 
الكتابة  على  اعتدنا  التي  الهادئة 
والوضع  العامة  فالحالة  فيها، 

النفسي مختلفان تماماً”.
اختيار  مرحلة  إل��ى  وانتقلت 
عشرين شاعرا فقط لينطلقوا ضمن 
أكثر  وه��ي  المباشر،  البث  حلقات 
ثاني  على  فيها  لتحصل  »تشويقاً« 
جماهيري،  تصويت  نسبة  أعلى 
مرحلة  إلى  الوصول  من  مكنها  ما 
نصف النهائيات في البرنامج، وهي 
اآلن في فترة التحضير للخوض في 

غمار هذه التجربة الصعبة.
الموهبة  ف��إن  محمود  أب��و  وف��ق 
ي��خ��ت��اره  م��ج��ال  أي  ف��ي  وح��ده��ا 
إلى  بحاجة  فهي  تكفي  ال  اإلنسان 
ال��ذي  وال��م��راس  بالثقافة  الصقل 
اجتهدت عليه في مراحل مبكرة من 
بشكل  القراءة  على  فعكفت  حياتها، 
دراسة  في  بالتعمق  وبدأت  مكثف، 

الشعراء  وأساليب  العربي  الشعر 
وحفظت منه الكثير وكّونت مخزوناً 
لغوياً ثقافياً أدبياً، مكنها من امتاك 
ناصية اللغة عند الكتابة واإلمساك 
خاصاً  أسلوباً  فامتلكت  بزمامها 

وطابعاً مستقاً فيها.
أولى  الشديد بالشعر في  تعلقها 
األكبر  األثر  له  كان  المراهقة  مراحل 
دراستها  م��ج��ال  اخ��ت��ي��اره��ا  على 
األكاديمية، فقد بلغ شغفها بالشعر 
وعشقها له درجة جعلتها ال تكتفي 
أوق��ات  في  موهبة  مجرد  بوصفه 
أن  أرادت  وإن��م��ا  فحسب،  ال��ف��راغ 
ومهنة  المقبلة  لحياتها  نمطاً  يكون 
تحبها، فاتخذت القرار بأن تخوض 
العربي  األدب  دراس���ة  أك��ادي��م��ي��اً 
“ماذ  تعبيرها  حسب  يزال  ال  الذي 
وك��ان  نفسها”،  وسكينة  روح��ه��ا 
أبحرت  “كلما  ب��ه  شغفها  ل��ش��دة 
ازدادت  نبعه  من  ونهلت  أكثر  فيه 
تعطشاً له”، األمر الذي جعلها بعد 
الجامعية  اإلج��ازة  على  حصولها 
العربية  اللغة  من كلية اآلداب قسم 
مختصة  الماجستير  دراسة  تتابع 
في النقد األدبي الحديث، وهي اليوم 
األكاديمية  رسالتها  إعداد  طور  في 

في النقد.
جانب  إل��ى  محمود  أب��و  وتكتب 
العامي  الشعر  الفصيح  الشعر 
)طفل  ب�  تصفه  ال��ذي  “المحكي” 
نفسها  فترى  المشاغب(،  الشعر 
أصناف  من  الصنفين  هذين  بين 

ولدين،  بين  الحائرة  ك��األم  الشعر 
وأكثر  اآلخر  من  نزقاً  أكثر  أحدهما 
تمرداً على كسر المعايير والحواجز 
كل  رغم  تحّبه  لكنها  عناداً،  وأكثر 

ذلك بمقدار أخيه، وفق تعبيرها.
الشعر  أكتب  قالت:”نعم  وعنه 
المحكي الغنائي فهو يمثل بالنسبة 
ل���ي ل��ح��ظ��ة م���ن ل��ح��ظ��ات ال��ت��رف 
الذهني، والمتعة التي تخرجني من 
إلى  الفصيح  الشعر  وجدة  صرامة 
فسحة أكثر رحابة”، مبينة أنه منذ 
العمل  ب��دأت  ببعيدة  ليست  فترة 
أي  األغنية،  محتوى  صناعة  على 
بما  تغنى  ألن  تصلح  كلمات  كتابة 
الحديث،  يتماشى مع ذائقة العصر 

وتم تلحين عدد من األغاني لها.
دانه  الشاعرة  أن  بالذكر  الجدير 
عضو  السويداء  ابنة  محمود  أب��و 
بصفة  السوريين  الفنانين  نقابة 
م��س��اع��د م��خ��رج م��س��رح��ي، وه��ي 
حائزة على عدة جوائز على مستوى 
سورية، منها جائزة عمر أبو ريشة 
وجائزتا   ،2015 عام  األول  المركز 
عشر  الثاني  الوطني  المهرجان 
سورية  طلبة  التحاد  عشر  والثالث 
المركز األول لعامي 2015 و2017، 
وجائزة شاعر جامعة دمشق المركز 
من  ديوانان  ولديها   ،2021 األول 

الشعر قيد الطباعة.

بيت ال�سينما يعر�ض فيلمًا للمخرج مارتن ماكدونا

رحيل الكاتب والمترجم ال�سوري الدكتور نزار عيون ال�سود 

ال�ساعرة ال�سورية دانه اأبو محمود ت�سل
للمرحلة ن�سف النهائية من م�سابقة اأمير ال�سعراء 

احترف الحب

{ عبير حمدان

أصبح أجمل
عندما أتلقف عزف أناملك

على أوتار عنقي
ويتبلّل الهواء
أصبح أجمل 

عندما تزرع انفاسك 
في صدري

وتسحق روابي الجسد
اصبح اجمل

حين افترش انسكاب مبسمك
وينتابني االرتجاف

وأنت تلهو بارتجافي
وتحرق خفقاتي

اصبح اجمل
عندما اغوص في مياهك

المتكاسلة
وانت تتقن الصمت
وانا احترف الحب

اختلس لحظات هاربة
واخنق بكاء ال ينتهي

كل مساء
هل تسألني عن وجعي

عن حاجتي 
عن رغبتي

عن توقي
وأنت تضيع في الضباب

يداي ال تجدانك
كل القبل سراب

والروح تذوي
تبحث في اعماق االمس

عن عناق 
ووردة

وجزء من دفء
ووجهي يبحث عن صدرك

كي ترتحل الشفاه 
ويتساقط نداها 

يمتزج بملح عرقك
ماذا اقول لثغري

وألناملي
ولشغفي

وماذا اخبرك عن دموعي
وانت تمضي الى حيث ال اراك

اصبح اجمل 
عندما احبك

وتغلفني وحدتي 
يجعلني البرد جماداً

وأنت ذاك الوهم
والحبيب

في ليلي أجعلك 
معشوقاً وعاشقاً

وفي أفكاري
أجعلك متملكاً

وفي حلمي 
اجعلك قادراً

وتنتابني ارتعاشة 
ونشوة صاخبة

عندما التصق بك
أصبح أجمل...

كتاب »اأحمد جبريل ن�سر فل�سطين« عن حياة 
المنا�سل الذي ق�سى عمره مقاومًا

تسلّط مجموعة )أحمد جبريل 
على  ال��ض��وء  فلسطين(  ن��س��ر 
مفاصل كثيرة من حياة المناضل 
عمره  قضى  الذي  جبريل،  أحمد 
الصهيوني  ل��ل��ك��ي��ان  م��ق��اوم��اً 
الفلسطينية  للقضية  وحارساً 
بكل ما يمتلكه من أساليب ثقافية 

وعسكرية ونضالية.
الكتاب الذي أعّد دراسته رافع 
الساعدي أمين سر اتحاد الكتاب 
الفلسطينيين في سورية ومحمد 
اتحاد  رئيس  ل��ه  وق���ّدم  ع���ادل، 
محمد  الدكتور  العرب  الكتاب 
شخصية  إل��ى  أش��ار  الحوراني 
ج��ب��ري��ل وك��ي��ف ح��م��ل األم��ان��ة 
بالعلم  وآم��ن  واق��ت��دار،  بجدارة 
ناصية  وام���ت���اك  وال��م��ع��رف��ة 
المدعوم  العدو  لمواجهة  العلم 

الموقف  في  والطلقة  الكلمة  بين  فوّحد  االستعماري،  الغرب  من  والمسنود 
الشجاع الجريء، رافضاً ركب التسويات والمفاوضات والخيانات.

في  األولين  مسيرة  يتلّمس  كان  جبريل  أن  دراسته  في  الساعدي  ورأى 
أبي  بن  وسعد  القعقاع  قدوة  فاتخذ  األمانة،  رجاالت  من  الفدائية  منظومته 
وقاص وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح، فخافه العدو لما يمتلك من 

قدرات هائلة.
األمانة  الكتاب  حمل  جبريل  أحمد  أن  بحثه  في  ع��ادل  رأى  حين  على 
الوطنية قبل رحيله، ليستمّر الدفاع عن القضية ومواجهة من يعبث بها ومن 
يفرط بها كائناً من كان، وحمل المحاضر واالجتماعات والتواقيع التي تهدف 
إلى مواجهة العدو بصدق وأمانة، معتبراً أن كل االتفاقات التي ال تهدف إلى 

المقاومة والتحرير الغية، وال أهمية وال وجود لها.
وفي قراءة للشاعر خالد أبو خالد أوضح أنه كان متفقاً مع أحمد جبريل في 
الوفاء إلى فلسطين ومواجهة ما يجري من محاوالت لتصفيتها، واالستمرار 
بالنضال من أجل تحرير األرض وتحقيق الحرية والسام الحقيقي، الذي ال 
يقبل لدعاة الديمقراطية االستعمارية أن يعملوا على إبادة الشعوب من أجل 

مصالحهم.
وشارك في الكتاب كل من األدباء والباحثين أحمد علي هال وزهرة كوسا 
ومعن بشور وإبراهيم مؤمنة وتميم منصور وتحسين الحلبي وراسم عبيدات 
ونضال حمد ومراد السوداني وعلي الخطيب وعلي بدوان وفراس الشوفي 
إبراهيم علوش وعبد  القادر ياسين والمطران عطاالله حنا، والدكتور  وعبد 
الهادي النشاش وخالد عبد المجيد وعليان عليان ومروان عبد العال ورجا 

أغبارية وفاضل الربيعي وعبد اللطيف مهنا ورشاد أبو شاور.
مقّدمة  في  العرب  الكتاب  اتحاد  رئيس  الحوراني  محمد  الدكتور  ولفت 
النهاية،  حتى  المقاومة  خيار  بقاء  على  ثابتاً  جبريل  أحمد  بقاء  إلى  الكتاب 
والثقافي  السياسي  خطابه  اقترن  وقد  عنها  والمدافعين  مؤسسيها  من  فهو 
حمل  الذي  المقاوم  الفعل  مطّوري  من  أنه  مبيناً  الموقف،  وصدق  بالبندقية 

الساح ضد العدو الصهيوني منذ نعومة أظفاره.
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 ¨bK��«  w�  v{uH�«  …—U�S�  WI�U Ò��«   «uM Ò��«  ‰ö�  ÂU�  UL�  ¨w�dO�_«
 vK�  oOOCÒ��U�  dO��  —Ëœ  t�  ÊU�Ë  ¨WHK��L�«  s�H�«  À«b�≈  W�ËU��Ë
 WL�U��  UN�  X�U�   «—«dI�«  s�  ÎW�uL��  —b??�√Ë  ¨w�dBL�«  ÂUEÒM�«

ÆåWO�UM�K�« …dOK�« WLO� ◊UI�≈ w� dO�� qJA� …b�U��Ë
 ÎU{—U� sO�ËR�L�« vK� t�ôu� ÊU�Ëœ —UO� w��dH�« b�uL�« q�«ËË
 ‰UG�_«  d�“Ë  vI��«  b�Ë  Î̈U�uB�  ¡U�dNJ�«Ë  ÎU�uL�   U�ö�ù«  nKL�

ÆQ�dL�« —UL�≈ …œU�≈ tF� Y��Ë WOL� wK�
 VF�  u�  ”UO�«  »«uM�«  fK��  fOz—  VzU�  qLJ��«  Í“«u��U�Ë
 w�  ÎU�UL��«  VF�  u�  bI�Ë  ¨sDM�«Ë  w�  rN�«¡UI�  w�UOM�«  b�u�«Ë
 w�dO�ô« w�uI�« s�ô« —UA��� l� ¨iO�_« XO��« w� ÍcOHM��« V�JL�«
 s�ô«  fK��  o�M�Ë  w�dO�_«  fOzd�«  b�U��  VzU�Ë  ÊUHO�u�  pO�
 o Ò�ML�«Ë  „—uG�U�  X�d�  UOI�d�«  ‰UL�Ë  j??�Ë_«  ‚dAK�  w�uI�«

 Æs�U�A�u� ”u�« W�UD�« s�_ ’U��« w�Uzd�«
 w��« WK�dL�«Ë W�d���« œËb��« rO�d� “U��≈ WOL�« ŸUL��ô« ‰ËUM�Ë
 WD�d� o�Ë ÍœUB��«Ë w�U� ·UF� s� ÊUM�� tII�� Ê√ sJL� U�Ë UNOK�
 œU�HK� WOKF� W�—U�� sLC�� sO�dD�« sO� UN�A�UM� XÒL�Ë o�� o�d�
 fOz—  »U���«  ‚UI���ô  ‘UIM�«  ‚dD�Ë  ÆWKB�«   «–  sO�«uI�«  —«d�≈Ë
 …œUF��«Ë –UI�ù« WOKL� W��«uL� W�uJ� qOJA� s� tOK� U�Ë ¨W�—uNL�K�
 r�  UL�  WO�UM�K�«  …œUO��«  vK�  ÿUH��«  …—Ëd{  l�  w�Ëb�«  lL��L�«  WI�
 qK��Ë Æq�IL�« Ÿu��ô« VI�dL�« f�—U� ŸUL��« v�« ¡UIK�« ‰ö� ‚dD��«
 VF� u� Õd� YO� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� WO�UH�ôU� Y�� ‘UIM�«
 sO�œuL�«  ‚uI�  ÊULC�  UN�  WKB�L�«  sO�«uI�«  iF�  q�bF�  WOL�√
 ‚ÒdD�  UL�  ¨rNM�  sO�J�dL�«  W��U��Ë  w�dBL�«  ŸUDI�«  Õö�≈  WOKL�Ë
 vK�  VF�  u�  vÒML�  YO�  ¨dB�  s�  “UG�«  —«d���«  WO�UH�ô  Y���«
 r�œË ÊËd�U� fOzd�«  …—œU�� l� W�«dA�U� …b�U�L�«  WO�dO�_«  …—«œù«
 sO�Q��  “UG�«  nK�  l�d��Ë  qOFH�  …œU�ù  WI�bB�«  ‰Ëb??�«Ë  UO�UD�d�
 U�  V��  ¨Êœ—_«  s�  —«d���ô«Ë  ÍdBL�«  “UG�«  s�  ÊUM�K�  ¡U�dNJ�«

 ÆtOK� ‚UH�ô« Òr�Ë o��
 v�≈  ¨q�«u��«  qzU�Ë  vK�  ¨åW�«eM�«  r�b�  w�Ë—Ë_«  b�dL�«ò  sK�√Ë
 Íc�«  —«dI�«  vK�  X�œU�  wJO�K��«  »«uM�«  fK�L�  W�UF�«  W�ON�«ò  Ê√
 W��UJ� r�œ vK� hM� Íc�«Ë ¨w�U��« ÂUF�« s� w�U��« Êu�U� w� —b�
 ÊUM��  w�  WÒO�U�  rz«d��  sOI�öL�«  vK�   U�uIF�«  qOFH�Ë  œU�H�«
 w� —«dI�U� ÂÒbI� Íc�« ¨—u�U� s� pO�U� wJO�K��« VzUM�« ÊU�Ë ÆåU�Ë—Ë√Ë
 vK� wJO�K��« ÊUL�d��« W�œUB� sK�√ b� ¨2021 ÂUF�« s� ‰Ë_« s�dA�

 ÆåœU�H�« W��UJ� …dO�� w� —«dL��ô«ò Î «b�R� ¨t� `�dB� w� —«dI�«
 WO�UO��«   UHKL�«  bNAL�«  `D�  vK�  XH�  ¨p???�–  Êu??C??�  w??�
 ·d�  dF�  ŸUH�—«  l�  W�u�d��«Ë  WO�B�«Ë  W�bIM�«Ë  W�œUB��ô«Ë
 VOB�  w��«   «—UON�ô«Ë  W�“_«  W�«b�  cM�  WO�UO�   ôbF�  v�«  —ôËb�«
 t��   U�«d{ù«  q�  w�  Òw�B�«Ë  Íu�d��«  ULO�  ô  ¨W�U�   U�UDI�«
 ÊU�d��« W�Ëœ√ s� r�b�« l�— s�  U�uKFL�«Ë rOKF��« …c�U�_ WK�UJ�«
 U�œ –≈  ¨¡«—“u�« fK�L� Wz—U� W�K� ÷d� U� ¨WOBF��L�« ÷«d�_«Ë
 ¨WO�uJ��«  U�«d��«  w�  q�IL�«  sOM�ô«  ÕU��  W�—«“Ë  W�K�  v�«  w�UIO�

 ÆW�u�d��«Ë WO�B�«  UHKL�« Á—ÒbB��Ë ‰UL�_« ‰Ëb� w� Y��K�
 w� ¨iO�_«  ”«d� ‰UL�_«  n�dB� W�uJ� w� W�B�« d�“Ë ÊQL�Ë
 WOBF��L�« ÷«d�_«Ë ÊU�d��« W�Ëœ√ r�œò ÒÊ√ v�« w�u�eHK� `�dB�
 ‰Ëb� vK� W�ËdDL�« œuM��« b�√ s�Ë ¨dL��� vKJ�« qO��  U�eK���Ë
 UN�b�����  w��«  WI�dD�«  w�  ¨WK�IL�«  ¡«—“u??�«  fK��  W�K�  ‰UL�«
 Ê√  Í√  ¨¡«Ëb??�«  vK�  15000?�«Ë  1500?�«  sO�  ‚dH�«  r�b�  W�uJ��«

 Æå1500?�« —ôËœ vK� W�u�b� vI��� —UF�_«
 W��UF�  WHKJL�«  W�—«“u�«  WM�K�«ò  ?�  ÎU�UL��«  ”√—  w�UIO�  ÊU�Ë
 `{Ë√  ŸUL��ô«  bF�  ÆåÂUF�«  o�dL�«  dO�  vK�  WO�UL�«  W�“_«   UO�«b�
 WD��dL�«  ŸU{Ë_«  XA�U�  WM�K�«ò  Ê√  v�«  ÂdO�  vHDB�  qLF�«  d�“Ë
 UL�  ¨ U�Ëd�L�«  —UF�√  w�  …dO�J�«   «œU??�e??�«Ë  —ôËb??�«  dF�  XÒKH��
 s�  b�bF�«  w�  ‰Ë«b��«  Òr�Ë  ¨ÂUF�«  ŸUDI�«  w�  sOH�uL�«  qL�  vK�  d�R�
 j��d�  åW�dO�ò  ?�  sOF�  dF��  oKF��  ‰Ë_«  ∫sOI�  w�   U�«d��ô«
 r�Ë  ÆqIM�«   ôb��  WO�uO�«  WODG��U�  oKF��  r��Ë  ¨ÂUF�«  ŸUDI�U�
 iF� ¡«d�≈ ¡«—“u�«  iF� s� VK� sJ�Ë ¨wzUN� r�— b�b�� v�«  qB�
 s�  v�œ_«  b��«  sLC�  W��UM�  ÊuJ�  W�O��  v�«  ‰u�uK�   ôË«bL�«

ÆåqB�� w��« WF�d��«  «dOOG��« bF� —«dI��ô« s�Ë ¨n�uL�« ‚uI�
 d�“Ë  b??�√  ¨pKN��L�«  vK�  WO�K�   UO�«b�  „d��  b�  …uD�  w??�Ë
 tzUI�  bF�  Âö�  sO�√  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  …—U���«Ë  œUB��ô«
 w�dJ�  w�  w�«d�«  ”dD�  Á—UA�  —U�  ‰UM�œ—UJ�«  w�Ë—UL�«  „d�dD��«
 lKD�  cOHM��«  eO�  q�bO�  —ôËb�U�  WOz«cG�«  œ«uL�«  dOF��  —«d�ò  Ê√

 Æåq�IL�«  Ÿu��_«
 —Ëb�  V���  ¨f�√  t�«u�«  p���d�  ·dB�  qH�√  ¨w�K�  d�R�  w�Ë
 vK�  ÈËU�œ  «uF�—  s�c�«  sO�œuL�«  W�KBL�  WOzUCI�«  ÂUJ�_«  iF�

ÆrN�«u�√ qOB��� ·—UBL�« iF�
 ‰ö�  WOF�dA�  W�K�  v??�«  Íd??�  fOzd�«  u�b�  Ê√  l�u�L�«  s??�Ë
 WK��  w�  —bB�  XH�Ë  Æå¡UM��«ò  XLK�  U�  o�Ë  sOK�IL�«  sO�u��_«
 …—Ëd{  Íd�  fOzd�«  Èd�  U�bM�  t�√  v�«  å¡UM��«å?�  d�d���«Ë  WOLM��«
 ‰Ëb�  “d�√Ë  UN�  u�bO�  UN�UL�√  ‰Ëb�  qL�J�Ë  WOF�dA�  W�K�  bIF�
 s�  ÁdO�Ë  å‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«ò  q��  WO�ö�≈  sO�«u�  w�  ‰UL�_«

 Æ…—ËdC�« sO�«u�
 Ê√  v�«  —bBL�«  `??{Ë√  WOM�_«  …eN�_«  …œUI�  b�bL��«  Êu�U�  s�Ë
 b�Ë  ¨W�K��«  »UB�  s�Q��  v��  ÎULJ�  dLO�  r�UH��  W�U��  nKL�«  «c�ò

 Æåp�– qB��
 —uC� t�O� mK�√ d��« wM�u�« —UO��« ÒÊ√ s� WO�ö�≈ —œUB� XHA�Ë
 ÂUF�«  s�ú�  ÂUF�«  d�bLK�  b�bL�K�  ¨»«uM�«  fK�L�  WOF�dA��«  W�K��«

 ÆrO�«d�≈ ”U�� ¡«uK�«
 ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  WOK�«b�«  d�“Ë  —U�√  ¨d�¬  bOF�  vK�
 W�bK��«   U�U���ô«ò  Ê√  v??�«  w�u�eHK�  Y�b�  w??�  ¨Íu??�u??�  ÂU��
 fK�L�  W�UF�«  W�U�ú�  ÎU Î�U��  UMN�ËË  ¨UN��Ë  w�  qB���  W�—UO��ô«Ë
 o�Ë —ôËœ 8¨890¨000 w�Ë  U�U���ô« ¡«d�≈ WHK� tO�  œÒb� ¨¡«—“u�«

ÆåW�dO� dF�
 W�—UO��ô«Ë W�bK��« f�U�LK� b�bL��« sJL� ôò t�√ v�« ¨Íu�u� XH�Ë
 ¨åWOF�dA�  W�K�  v�≈  W�U��   «œUL��ô«  `��  ÒÊ√  UL�  ¨Êu�U�  ÊËœ  s�
 „Òd��  s�  ·Òu��  ôË  WO�U��≈  UMKB�  w��«  WOM�_«  d�—UI��«ò  Ê√  Î «b�R�

ÆåWO�U�—≈ U�ö�
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 t��Ë  c�Q�  tK�«  »e�  Ê≈  ‰uI�  t�√  u�  Y�U��«  qOL��«  QD�  ≠
 vK� U�bM� U�u�bO� U�u� 65 ?�« s�R� v�� ¨tzUHK� l{Ë VO�d��
 ‰«R��«Ë ÆÁb�d� Íc�« fOzd�« »U���ô »UBM�« t� s�RM� t�O�u�
 bF� «u��M� r� rN�√ ¨tK�« »e� ÂuB� ‰U� w� Ác� X�O�√ u�
 »«uM�« …u�b� «u�uIO� Î U�u� 65 ?�« sO�Q�Ë rN�uH� bO�u� w�
 øt�Ëb�d�  fOz—  »U���«  qON���  »UBM�«  sO�Q�  v�≈  s�d�ü«
 ô uN� qOL��« rNM�Ë tK�« »e� ÂuB� VOF� ô «c� Ê√ U� q�L�Ë
 ÆWO�UL�d��« W�FK�« w� Ác� W�U��� q� ¨Á¡UHK�Ë tK�« »e� VOF�
 65  lL� w� UMKA� bI� ¨‰uI�« Î UOKL� uN� qOL��« t{dF� U� U�√
 ¨rJ��dL� Î U�u� 65 «uFL�� Ê√ rJOK� VOF� ¨UM��dL� U�u�
 W�œUF� WO�«dIL�b�« s� qN� ¨Y�U� `�d� vK� UM�U�öL� «u�UF�Ë

øÊ“«u��« d�JM� ô≈Ë UMKA� ULK�� «uKAH� Ê√ V��
 v�UM�Ë q�U�� t�√ u� ¨qOL��« tO� l�Ë Íc�« l�«d�« QD��« ≠
 65 ?�« »UBM� W�—uNL��« fOz— »U���« v�« …u�b�« V�U� t�√
 tFL�Ë ¨»«uM�« fK�� W�� X�� o�u� t�ö�Ë ¨sO�K��« ‰b� Î U�zU�
 „ö��«  vK�  t�U���«  rOI���  nOJ�  ¨¡«u??N??�«  vK�  ÊuO�UM�K�«
 Î UI�Ë 65 ?�« Ác� —U���ô t�u�œ l� Î̈ U�u� 65 ?K� f�UM� `�d�
 ¨o�d�  w�u�U�  XO�  s�  ÂU�L�  WO�u�UI�«Ë  W�—u��b�«  t�¡«dI�
 Òr� «–≈ tKDFO� vI�� »UB� ÒÍQ� Î̈ U�—u��œ »U���ö� Î UO�U� Î U�UB�
 VzUM�« o�U��« sO�U�L�« VOI� q�� t� ¡ö�“ l� ÁœUN��U� c�_«
 ¨qOL��«  r�b�  w�U�L�«  w�zU�J�«  VzUM�«  tL�  s??�«Ë  ¨nK�  r�K�
 U�ËUM� ÷uF� ‰UAO� VzUM�«  `O�d� Íb�R� s� s�d�¬ »«u�Ë

Æ…b�b�  U�K� w� Y�b��« vK�
 ‰uI�U�  ŸÒd��  t�√  u�  qOL��«  t�  l�Ë  Íc�«  f�U��«  QD��«  ≠
 t�_  ¨»U??B??M??�«  qODF��  u??�b??M??�  ∫s???�  Îôb???�  ¨»U??B??M??�«  qDFM�
 «uFL�� r� ÷uF� `�dLK� X�uB��« Êu�—UA�� s�c�« ¡UHK��«Ë
 Í√  »UBM�«  qODF��  wHJ�   «u??�√  s�  wHJ�  U�  …b??�«Ë  …d??�  ô≈
 WO�UJ�≈Ë  ¨w{UL�«  w�U��«  s�dA�  17  W�K�  w�  Î̈ U??�u??�  43
 vK� Î UHK� sOIH�� dO� rN�√ qOL��« ·dF� ¡UHK�� j��d� lL��«
 w�«dIL�b�«  ¡UIK�«  »«u� Ê√ wHJ�Ë ¨»UBM�« qODF� s� n�uL�«
 W�—UAL�« œ—«u� «u�O�Ë ¨÷uF� `O�d� s� ÃËd�K� ÊuN���
 t���—Ë  qOL��«  …¡«d???�  w??�  Ác??�  Ê√  œd�L�  ¨»U??B??M??�«  qODF��
 tOK�  Î U�u�  65  ?�«  lOL���  wF��«  s�  Îôb??�Ë  ¨t�ôUFH�«  W�O��Ë
 ¨»UBM�« qODF�� œbN� Ê√ q�� Î U�u� 43  ?�« lOL��� wF��« ÎôË√
 qODF��« dOB� sO�K��« ‰b� Î U�zU� 65 ?� »UBMK� t�U���ô UI�ËË

øÎU�zU� 64 ?�
 ‰uI�  UL�  ¨W�UO��«  w??�  sON Ò�u�  «u??�√  bI��«Ë  VCG�«  ≠

Æ„—UL��

 (1¢U áªàJ) ...πbC’G ≈∏Y AÉ£NCG á°ùªN

 º«gGôHEG ¢SÉÑY AGƒ∏dG

 W�UJ� t�Ë ô≈ w�Ë— Ë« w�UL��« Ë« w�UO� w�UM�� ·d� b�u� ô ≠
 ÊuJ� w��«  ôU��« w� …dO��Ë ¨rO�«d�≈ ”U�� ¡«uK�« l� ¡UCO� ÌœU�√
 w��«  WOB��Ë  WO�U�Ë  W�—«œ≈Ë  WO�UO�   UHK�  w�   «¡UBF��ô«
 ¨ U�“√  UL�—Ë   «bOIF�Ë   U�uB�  v�«  ¡ËbN�  UNK�  Âb�  ÍœR�  b�
 ‰UB�ô«  w�  ¨d�  WLK�  ¨UN�  sOOMFL�«  ‰U�  w�  dD��  U�  ‰Ë√  ÊuJ�Ë
 ÆWOCI�«  WK�K��  tO�U��  ‰c�  tO�≈  VKD�«Ë  rO�«d�≈  ”U��  ¡«uK�U�
 U�UCI�  qB��  U�  u�  ÂUF�«  Í√d??�«  v�«  U�UCI�«  Ác�  s�  qB�  U�Ë
  U�L�«  „UM�  sJ�  ¨W�uJ�  qOJA�  Ë√  W�uJ�  fOz—  WOL��  r���
 ¡«uK�« WK�«b� ôu� t�√ Êu�dF�Ë ÊuOMFL�« UN�dF� w��« U�UCI�« s�

Æ U�“√Ë  UL�«d�Ë q�UA� v�« X� Òu��� rO�«d�≈
 „—b� qJ�«Ë ¨WKOK� lO�U�√ bF� b�UI��« s� mK�� rO�«d�≈ ¡«uK�« ≠
 ‰uI� b�√ ôË ¨bK��« t� ÒdL� U� ÂU�√ t�BM� w� tzUI�� W�U��« WOL�√
 X�U� o�«u�� …u�√ ¨b�UI��« v�« t��U�≈ qO�Q�� …u�b�« n�U�� t�≈
 o�dD�« Ê« rKF� qJ�«Ë ÆWN�UA� ·Ëd� w� …œUI�« ◊U�C�« s� Î «œb�

Æb�UI��« v�« rO�«d�≈ ¡«uK�« W�U�≈ ÊËœ ‰u�� Êu�U� u� p�– v�«
 b�UI� qO�Q� ÎUO�u�U� e�M� WOF�dA� W�K� w� W�—UAL�« j�— ≠
 qB�� U�UC� UNOMLC�� ¨d��« wM�u�« —UO��« q�� s� ¨rO�«d�≈ ¡«uK�«
 fO�  ¨‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«  Êu�U�  ÎU�uB�  ¨sOO�UM�K�«  ‰«u�Q�
 qO�Q��  d�_«  j�d�   «u�b�«  sJ�  ¨—U���ôU�  Ác�√  Òr�  b�Ë  ¨WKJA�
 ÈuI� ÂUF�« d�bL�«Ë Êu� ·“u� œULF�« gO��« bzU� ⁄uK�� w�U���«
 dO�  w�  wHzUD�«  Ê“«u��«  w�«b�  ¨ÊUL��  œUL�  ¡«uK�«  wK�«b�«  s�_«
 WGO�  Ê√  u�  V���«  ÊU�  «–≈Ë  ¨—d��  ö�  WOCI�«  bIF�  t�_  ¨tK��
 sJLL�« sL� ¨ «uM� Àö� qO�Q��« VKD� ÷ËdFL�« Êu�UI�« Õ«d��«
 o����  s�c�«  …œUI�«  ◊U�C�«  W�U�≈  WM��  T�d�  Êu�U�  —«b??�≈
 ¨q�IL�« ÂUF�« lKD� v�� fOz— V��M� r� «–≈Ë ¨ÂUF�« «c� r�b�UI�
 WM�� t�UA� Êu�U� —bB� gO��« bzU� b�UI� Òo���«Ë ¨tK�« `L� ô
 ¨«cJ�Ë  ¨rO�«d�≈  ”U��  ¡«uK�«Ë  Êu�  ·“u�  œULF�«  ‰UDO�  WÒO�U{≈
 œUL�  ¡«uK�«  wK�«b�«  s�_«  ÈuI�  ÂUF�«  d�bL�«  ‰UD�  WI�ô  WM�  w�
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السبت،  ال��ي��وم،  عصر  تنطلق 
من  الخامسة  الجولة  م��ب��اري��ات 
ل��دوري  األوائ���ل  األن��دي��ة  سداسية 
لكرة  اللبناني  األول����ى  ال��درج��ة 
ضد  األنصار  حيث سيلتقي  القدم، 
الجولة  وتستكمل  الساحل.  شباب 
النجمة  تجمع  بمواجهة  األحد،  غداً 
غٍد  بعد  تختتم  أن  على  وال��ب��رج، 
والشباب  العهد  بمباراة  اإلثنين 

الغازية.
جدول  األنصار،  ويتصدر  ه��ذا، 
 22 ت��رت��ي��ب ال������دوري ب��رص��ي��د 
العهد  عن  نقطتين  بفارق  نقطة، 
وال��ن��ج��م��ة. وف���ي رص��ي��د ش��ب��اب 
نقطة  بفارق  نقطة،   17 الساحل 
6 نقاط في  عن البرج )16(، مقابل 
عن  م��اذا  الغازية.  جعبة الشباب 

المباريات: حيثيات 
األنصار وشباب الساحل   �

يستضيف ملعب مجمع الرئيس 
مواجهة  جونيه،  في  شهاب  ف��ؤاد 

الفريقين.
بقيادة  األن��ص��ار  يطمح  وفيها 
الفوز  لتحقيق  ط��ه،  جمال  مدربه 
حين  في  متتاليين،  تعادلين  بعد 

مدربه  بقيادة  الساحل  شباب  يريد 
تقديم  م��واص��ل��ة  يوفانوفيتش، 
المباراة  وستكون  القوية.  عروضه 
من  وتكتيكية  قوية  الفريقين،  بين 
األنصار  ويتسلّح  األول،  العيار 
ونصار  معتوق  حسن  بنجومه 
أم��ا شباب  ن��ص��ار وه���ادي ك��ن��ج، 
الساحل فيعّول على حسين عواضة 
 وان����درو اي��ك��ي��ف��ي وع��ل��ي ض��اه��ر.

النجمة والبرج   �
على ملعب  ال��م��ب��اراة  س��ت��ق��ام 
م��ج��م��ع ال��رئ��ي��س ف�����ؤاد ش��ه��اب 
األس��ب��وع  قمة  وه��ي  جونيه،  ف��ي 
مرتقب  كبير  جماهيري  مع حضور 
عقوبة  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د  ل��ل��ن��ادي��ي��ن، 
 5 لمدة  جمهوره  بإيقاف  النجمة 
المدرب  بقيادة  النجمة  مباريات. 
يتسلّح  ميناسا،  باولو  البرتغالي 
اإليقاف،  من  العائد  بقاسم الزين 
في  وجيفينيو،  ك��وران��ي  وحسن 
على محمد  ال��ب��رج  ي��ع��ول  ح��ي��ن 
وريتشارد  تكجي  وخالد  ص��ادق 
بافور. ويغيب عن صفوف النجمة، 
بسبب  صبرا،  ماهر  ال��دف��اع  نجم 

تراكم البطاقات الصفراء. 

العهد والشباب الغازية   �
ملعب  على  مقّررة  كانت  بعدما 
ملعب  إلى  االتحاد  نقلها  بحمدون 
جونيه البلدي أيضاً، ويطمح العهد 
السوري رأفت محمد  بقيادة مدربه 
المتناول  في  يبدو  فوز  تحقيق  إلى 
أما الشباب  المعطيات.  بحسب 
حسن  البلدة  ابن  بقيادة  الغازية 
مهمة  تعقيد  في  فيرغب  حسون، 
ال��ع��ه��د وت��ح��ق��ي��ق م��ف��اج��أة في 

الدوري.
متناول  في  المباراة  وستكون 
الشباب  خسارة  إلى  نظراً  العهد، 
بسداسية  مباريات   4 في  الغازية 
يعتمد  األخ���ي���ر  ل��ك��ن  ال���ب���ط���ل، 
دي��اب  أح��م��د  ح��ارس��ه  ت��أل��ق  على 
من  غ��دار.  عماد  الخطر  ومهاجمه 
جهته، يتسلح العهد بنجم الهجوم 
وربيع  أوروي����ن  ي  االسكتلندي 
ومهدي  يعقوبو  وعيسى  عطايا 
خليل وخليل خميس، وسط شكوك 
حول جاهزية محمد حيدر وجورج 

ملكي.

بنتيجة  الحكمة  على  زغرتا  السالم  فريق  تغلّب 
في  شهاب  ف��ؤاد  الرئيس  مجمع  ملعب  على   ،)1-2(
سداسية  من  الخامسة  الجولة  ضمن  وذل��ك  جونيه، 
لكرة  اللبناني  األول��ى  الدرجة  ل��دوري  األواخ��ر  األندية 
القدم. وبهذا الفوز الغالي على أبناء زغرتا، رفع السالم 
تجّمد  حين  في  األخير،  المركز  في  نقاط   7 إلى  رصيده 
مؤقتاً. الثالث  المركز  في  نقطة   11 عند  الحكمة   رصيد 
في  التسجيل  زغرتا  السالم  افتتح  التفاصيل،   وف��ي 
15 عقب تمريرة رائعة من إبراهيم عبد الوهاب  الدقيقة 
إلى المهاجم البرازيلي جيرونيمو دا سيلفا الذي حّولها 

جزاء  ركلة  سار  بوكونتا  وأهدر  الشباك.  داخل  مباشرة 
في الدقيقة 32 لمصلحة الحكمة، حيث سّددها قوية في 
سجل  ذلك،  بعد  دويهي،  أنطوان  للحارس  األيمن  القائم 
عقب   3+45 الدقيقة  في  الثاني  الهدف  زغرتا  السالم 
تسديدة  عدرا  الله  عبد  حولها  جيرونيمو  من  عرضية 
ضغط  الثاني  الشوط  بداية  وم��ع  الشباك.  في  قوية 
مهاجمه  نجح  حيث  زغرتا  السالم  مرمى  على  الحكمة 
دانيال أبو فخر بتقليص الفارق في الدقيقة 86، لينتهي 
اللقاء بفوز صعب للسالميين 2 � 1. قاد اللقاء طاقم حكام 

أردني بناء على طلب السالم.

اليوم  ختام  في   )0-2( لبنان  على  اوكرانيا  تقّدمت 
األول من اللقاء بين الدولتين ضمن مسابقة كأس ديفيس 
بالتنس التي تقام في مدينة ليسزينو  البولندية ضمن 
للمسابقة.  األولى  العالمية  للمجموعة  اإلقصائي  الدور 
اورل��وف  فالديسالف  األوك��ران��ي  ف��از  التفاصيل،  وف��ي 
حبيب  ه��ادي  اللبناني  على  عالمياً(   385 )المصّنف 
451( بمجموعتين لصفر )6-4()6-2( في  )المصنف 
اللقاء األول بحيث نجح خالله الالعب الفائز في حسمه 
لمصلحته. وبعدما تقاربت النقاط في المجموعة األولى 
على  السيطرة  في  األوكراني  نجح   )4-6( انتهت  التي 
 )2-6( لمصلحته  وحسمها  الثانية  المجموعة  أجواء 

لتتقّدم أوكرانيا )1-0( في مجموع المباريات.
فيسيسالف  األوك��ران��ي  ف��از  الثانية،  المباراة  وف��ي 
بنجامن  اللبناني  على   )622 )المصنف  بيلينسكي 
)4-6( لواحدة  بمحموعتين   )324 )المصنف  حسن 

المجموعة  في  اال  تحسم  لم  مباراة  في   )4-6()6-2(
األوكراني  أح��رز  وبعدما  اللقاء.  من  الفاصلة  الثالثة 
في  اللبناني  الالعب  نجح   )4-6( األول��ى  المجموعة 
وبصورة   )2-6( لمصلحته  الثانية  المجموعة  حسم 
ذروتها  اإلثارة  بلغت  الثالثة،  المجموعة  وفي  سريعة. 
مع تعادل الالعبين )4-4(، لكن الالعب االوكراني نجح 
المباراة  وبالتالي   )4-6( المجموعة  هذه  حسم  في 
دقيقة  و25  ساعتين  دام  لقاء  في  لواحدة  بمجموعتين 
اليوم  منافسات  انتهاء  بعد   )0-2( أوكرانيا  ولتتقّدم 

األول.
تتضّمن  التي  المواجهة،  هذه  في  الفائز  أن  الى  ُيشار 
من  مباريات   3 في  الفوز  )المطلوب  مباريات  خمس 
األولى  العالمية  المجموعة  في  بقاءه  يضمن   ،)5 اصل 
العالمية  المجموعة  مصاف  الى  الخاسر  سيهبط  بينما 

الثانية.

اأقوى مباريات جولة »الأوائل« الخام�سة

ال�ساحل والبرج بمواجهة الأن�سار والنجمة

فاز ال�سالم على الحكمة وبقي اأخيرًا

كاأ�س ديفي�س: اأوكرانيا تتقّدم على لبنان )0-2( 

والرياضة  الشباب  وزي��ر  أص��در 
رقم  ال��ق��رار  ك��الّس  ج��ورج  الدكتور 
كانون   31 تاريخ   2023/1/19
ب�”تمديد  القاضي   2023 الثاني 
على  المتوجبة  الرسوم  تسديد  مهل 
في  وج��اء  والجمعيات”.  األن��دي��ة 
مهلة  »ُتمدد  القرار  من  االولى  المادة 
تسديد الرسوم المتوجبة على األندية 
والشبابية  الرياضية  والجمعيات 
 2023/1/31 م���ن  وال��ك��ش��ف��ي��ة 
وتضمنت   .»2023/3/30 ولغاية 
الى  الطلب  القرار  من  الثانية  المادة 
في  المختصة  االداري���ة  »ال��وح��دات 
شهر  خ��الل  إن���ذار  توجيه  ال���وزارة 
2023 إلى األندية  نيسان من العام 
والشبابية  الرياضية  والجمعيات 
التسديد  عن  المتخلفة  والكشفية 
المالية  متوجباتها  تسديد  بوجوب 
ضمن مهلة شهر من تسلمها االنذار، 
تحت طائلة شطبها بعد انتهاء مهلة 

الشهر«.

الوزير كال�س ُيمدد مهل ت�سديد الر�سوم

المتوجبة على الأندية والجمعيات

الرياضية  المسابقات  في  بالمشاركة  وبيالروس  روسيا  لرياضيي  السماح  األميركية  المتحدة  الواليات  أيدت 
المتحدثة باسم  البلدين وشعاراتهما والنشيد الوطني. وقالت  الدولية في وضع محايد، مع معارضتها رفع علَمي 
الرياضية  االتحادات  عضوية  تعليق  أّيدت  المتحدة  الواليات  “إن  للصحافيين:  بيار  جان  كارين  األبيض  البيت 
الروسية والبيالروسية في االتحادات الرياضية الدولية”، لكن إذا تمت دعوة الرياضيين الى حدث دولي مثل األلعاب 
األولمبية “فيجب أن يكون واضحاً تماماً أنهم ال يمثلون دولتي روسيا أو بيالروس«. وشددت على أنه »يجب أيضاً 
للمتحدثة، في ما يتعلق  الرسمية لدولتي روسيا وبيالروس«. ووفقاً  حظر استخدام األعالم والشعارات واألناشيد 
بالنزاع في أوكرانيا، فإن الواليات المتحدة »تدعم تعليق عضوية الهيئات الرياضية الوطنية لروسيا وبيالروس في 
الروسية والبيالروسية، بمن  بالدولتين  وثيقاً  ارتباطاً  المرتبطين  الدولية، وإبعاد األشخاص  الرياضية  االتحادات 
فيهم مسؤولون حكوميون بمناصب ذات نفوذ في االتحادات الرياضية الدولية مثل مجالس اإلدارة واللجان المنظمة، 
أوصت   ،2022 شباط  نهاية  في  أنه  يذكر  الدولتين«.  هاتين  أراضي  في  الدولية  المسابقات  تنظيم  تعليق  وكذلك 
اللجنة األولمبية الدولية االتحادات الدولية بمنع الروس والبيالروس من المشاركة في المسابقات بسبب األحداث 
المشاركين  غير  للرياضيين  السماح  مقترحة  جديدة،  توصية  قّدمت   ،2023 الثاني  كانون   25 وفي  أوكرانيا.  في 

بنشاط في دعم العملية العسكرية الخاصة بالمشاركة في المسابقات الدولّية في وضع محايد.
األولمبية  اللجنة  أن  إلى  بوزدنياكوف،  ستانيسالف  الروسية،  األولمبية  اللجنة  رئيس  أشار  الحق،  وقت  وفي 

الدولية ال تطلب من الرياضيين الروس إدانة العملية الخاصة.

اأميركا ترفع »الفيتو« عن رو�سيا

مع حظر ا�ستخدام العلم والن�سيد
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 WO�«œu��« WO�—U��« …—«“Ë  —b�√
 qJA�  ô  WCNM�«  Òb�  ÒÊ√  U�—U���«
 o�b��«  —«d??I??�??�ô  Î«b??�b??N??�  Ì‰U??�??�
 uN�  ¨p�–  s�  fJF�«  vK�Ë  ¨wzUL�«
 l� W�d�A� W�KB�Ë WFHM� qJA�

ÆÆÆUO�uO�√
 W�L�  …—«b???�???�«  q??J??A??�  n??�u??�
 ÎUL��M� ÊU� Ê« bF� ¨W�—œ sO�UL�Ë
 Á—U���«  w�  ÍdBL�«  n�uL�«  l�
 s�dDIK�  ÎUOzU�  Î «b�bN�  WCNM�«  Òb�

 b�«u�K�  sO�U���  UM��  ¨sOO�dF�«
 ZzU�M�«  s�  ¨…d�«RL�«  eO�U�œ  w�
 bK�  w�  ÎU�U��  Èd��  Êü«  U�«d�  w��«
 »d�_« n�œd�« ÂU�_« s� Âu� w� ÊU�
 √ Òu���  Íc??�«  dDI�«Ë  ¨d�U�  dBL�
 U�UC�  Òq�  wM��  w�  ÎU�ÒbI��  Î «e�d�
 `��√ ¨WO�ö�ù«Ë WO�dF�« ¨sO��_«
 w� ÍdJ�F�«  t�K�L� ÎöGAM� Êü«
 ¨ «—U??�ù«  „uM�  w�  V�c�«  f�bJ�
 VFA�«  ÎU???�u???�  — Òu??C??�??�  U??L??M??O??�

 ÁbK��  iÒO�  u�  Íc??�«Ë  ¨w�«œu��«
 ¨W�dB�  WF�U�  WI�dD�  —«b??�  Ê«
 W�_« ‰u� w� Á«u�_« Òq� rF�√ ÊUJ�
 t�K��  sJ�Ë  ¨UN{d�Ë  WO�dF�«
 d����«  ÈuI�  Ÿ«uDL�«  ÍdJ�F�«
 d�¬Ë  ¨œ—«u�«  «c�  w�  fO�  WMLON�«Ë
 ¡UH��ô«  u��  bK��U�  ÷uNM�«  tÒL�

Æd�uD��«Ë uLM�«Ë w�«c�«

t�U��« `OL�

¿ÉgôÑdG ¿GOƒ°S
Iôé°ûdG ≈∏YCG »a ¢Sƒ∏édG

w ÒA� ”UO�« UN��J�  

¢SƒHOzAÉæÑdG{ äÉëØ°U ∞«°V ¬jÉàdG í«ª°S »fOQC’G ¿ÉæØdG

 W�U��«  bM�  ‰UI�  ‰«e�  ôË  ÎUL�b�  qO�
 s�RL�«ò Ê≈ ‰U ÒN��«Ë ‰U?ÒIF�« bM�Ë ¨W�UF�«Ë
 s�  ÊËdO�J�«Ë  ÆåsO�d�  Ìd��  s�  Ô⁄bKÔ�  ô
 WLJ�  t�Q�Ë  ‰uI�«  «c??�  ÊËœœd??�  ”UM�«
 Ê_ «c� ÊU� UL�—Ë Æ»«uB�« vN�M�Ë rJ��«
 WIKD�  …dJ�  …—U�F�   œœÔ—Ë  XKO�  …—U�F�«
 r�Ë ¨U�u��Ë WO�dF�« WGK�«  b�«u� V���
 bOH� W�{«Ë W�]d ÓF Ô� …—u�cL�« …—U�F�« sJ�
 W�U��  UM��Ë  Æ”U���ô«  Âb�Ë  sOOF��«
 n�dF��«Ë  …dJM�«  sO�  ‚dH�«  `O{u�  v�«
 åWOC�ò  ‰uI�  Ê√  sO�  …—uB�«  `C���
 WOC�ò  ‰uI�  Ë√  åo��«  WOC�ò  ‰uI�  Ë√
 Ëb??�ò  Ë√  åËb???�ò  ∫‰u??I??�  Ê√  Ë√  åq??�U??�??�«

ÆåUM��√
 WC�U�  …dJ�  WLN��  WLK�  s�R�  WLKJ�
 sJ�Ë  vMF�  s??�  d??�??�√  qL���  Ê√  sJL�
 v�«  ÍœR??�Ë  W�{«Ë  `�B�  ·ÒdFÔ�  sO�
 ‰bF�«Ë  o��U�  Ôs�RL�U�  ÆœuBIL�«  U�UMF�
 Ôs�RL�«Ë  ÆrKE�«Ë  q�U��U�  s�RL�«  dO�
 nK���  W�UF�«  WO�UL��ô«  W�KBL�U�
 WO�U�_«  W�œdH�«  W�KBL�U�  s�RL�«  s�
 ”UM�«  W���Ë  tK�U�  s�RL�«Ë  ÆW�U��«
 WO�«d�Ë  t�«uN�Ë  Á«uN�  s�RL�U�  fO�

Æs�d�ü«
 qO��≈ w� ¡U� UL� `O�L�«  bO��« ‰uI�
 iG��   U�O��«  qLF�  s�  q�”  ∫UM�u�
 Æt�UL�√ aÒ�u? Ô� ö�� —uM�« v�« w�Q� ôË —uM�«
 wJ�  —uM�«  v�≈  q�IO�  o��«  qFH�  s�  U�√Ë

 ÆåW�uLF� tK�U� UN�√ t�UL�√ dNE�
 Ád�–√  Ê√  X���√  `OB�Ë  Ï̀ ??{«Ë  ÏÂö�
 dÒJM��Ë  t�  d? ÒJM�  s�  Ê_  ‰UIL�«  «c??�  w�
 Ê√  b�d�  ô  w��«   U�O��«  qLF�  Âu??I??�Ë
 UNHAJ�  Íc�«  —uM�«  iG��Ë  ¨—uMK�  dNE�
 …d�dA�«  W�O��«  t�IOI�  ÈvK�  ÁdNEÔ�Ë

 bO��« ŸU��√ s� rN�√ ÎU�UH� Êu�Òb� s�c�« r�
 Á«b�  vK�  rN�√  Î¡U�—  Êu�����Ë  ¨`O�L�«
 tLO�UF��  rN�√  ÎUN�uL�  Êu�U�Ô�Ë  ¨ÊËdO��

ÆÊu�—UL� tLO�UF�Ë t�U�üË ÊuM�R�
 Í—ULF��ô« »dG�«  U�uJ� p�c� wM�√
 WO�dO�_«  …b��L�«   U??�ôu??�«  w�  r�UE�«
 ÊbL��«  w�Òb�  w��«  U��d�Ë  UO�UD�d�Ë
  U�O��«Ë  —ËdA�«  Ÿ«u�«  q�  Y��  Òw�d�«Ë
 ÊÒbL��«  ÿUH�Q�  UN�H�  Á =uL�Ë  ¨rz«d��«Ë
 W??O??�«d??I??L??�b??�«Ë …«ËU???�???L???�«Ë W??�d??�??�«Ë
 œö� w??� Íd??�??� U??�Ë ÆÊU??�??�ù« ‚u??I??�Ë
 ô«  fO�  bOF�  s�“  cM�  s�b�«d�«Ë  ÂUA�«
 w�  Êu�OF�  s�c�«  p��Ë√  ‰UL�√  s�  WM=O�
 ¨»uFA�«  ¡U�œ  ÊuB�L�Ë  Î̈ «œU��  ÷—_«
 q�  ÎUO�u�  `O�L�«  bO��«  VKB�  Êu�uI�Ë
 ÊuCG��Ë ¨WO�U� q�Ë WIO�œ q�Ë W�U� q�
 `CHM�  ôË  rN�U�O�  nAJM�  ô  wJ�  —uM�«
 Áu�J�—«  U�Ë  ÁuKF�  U�  W�U�Ë  rNLz«d�
 WO�L� rz«d� s� s�b�«d�«Ë ÂUA�« œö� w�
 ¨W��œ—  ÌWO�H�  s??�  ô≈  d=�F�  ô  WOA�Ë
 W�O���« …d�A�« —UL� s� w� WMH� ÌWOKI�Ë

ÆrOJ��« Ê¬dI�« w� U�d�– œ—Ë w��«
 Ê«ËbF�« Ê√ o�U� ‰UI� w� X�{Ë√ bI�
 ÎWO�O�«d��«Ë  Î̈ «Ëb???�Ë  Î «—b??B??�  ¨nAJ�«
 bF�  r???�Ë   «Ëœ√Ë  V??O??�U??�√Ë  Î̈U???�«b???�√Ë
 WODG��«Ë  t�uL��«  Ê«u�√  q�  lHM�Ë  wHJ�
 sO�d�L�« ¡UH�≈ vK� V�–U�_«Ë qO�U{_«Ë
 ¡UN�  lzö�  ÂU??�√  …«d??�  ÊËdINI��  s�c�«
 UN�F�√Ë  UN�uO��  fLA�«  ŸuK�Ë  d�H�«
 ‰uIF�«  ÍË–  ÂU�√  sO�d�L�«  `CH�  w��«
 f??H??�_«Ë  ¨W??ÒO??�??�«  dzULC�«Ë  ¨WLOK��«

 ÆWKOL��«
 U�  —u??�c??L??�«  ‰U??I??L??�«  w??�  œ—Ë  b???�Ë   
 t��«—œË  t�¡«d�Ë  tO�≈  …œuF�«  s����Ô�

 ∫tO� XK� YO� ÌW�b�Ë ÌsFL��
UM��√ vK� t�b�Ë Ê«ËbF�« —bB�

 tO�  ”U���«  ô  qJA�  w�  nAJ�«  bI�ò
 W�U�Ë  Ê«ËbF�«  —bB�  p�  ôË  …dO�  ôË
 YK�� w� ÁdB�� w�ôUI� X�UJ� ¨Ê«ËbF�«
 …b��L�«   U�ôu�«  W�uJ�  t�√d�  n�U��
 WLEM�  l�  WH�U��L�«  …œuN�L�«  WO�dO�_«
 WLEM�Ë  ¨WOL�UF�«  W�œuNO�«  WO�uONB�«
 «c�Ë  ÆW�d��«  W�œuNO�«  WO�u�UL�«  q�U��
 U��d� w��uJ� œuI� Íc�« w�«ËbF�« YK�L�«
 »uFAK� ULN�Oz«bF� sO�—uNAL�« «d�KJ�«Ë
 ·u�Ë ‰«e� ôË ÊU� b�«Ë ·b� t� ¨…d��«
 Á—U�œË  t�uI�Ë  tJJH�  q�√  v�«  dL���
 ¨r�UF�«  vK�  WMLON�«Ë  …dDO��«  ·b�  u�

 Æt�«dO�� l�L��«Ë ¨t�uF� œU�F��«Ë
 w�u� ô« Ê«ËbF�« «c� s� r�UFK� cIM Ô� ôË
 s�  ŸU�b�«  W�UI�  rOLF�Ë  Ê«ËbF�«  WIOI�
 w� o��«Ë ¨œu�u�« w� r�UF�« »uF� o�
 dOBL�« oOI�� w� o��«Ë ¨WL�dJ�« …UO��«
 w�uD��«  ÍÒb��«  Ÿ«dB�«Ë  e�eF�«  w�«d�«

 ÆW�OIL�« WO�«ËbF�« WFO�D�« Ác� l{u�
 Ê«ËbF�«  —bB�  Ê√  bI�F�  s�  ÏTD�Ô�Ë
 Íb�FL�« Ê√ Ë√ ¨—bBL�« «c� dO� s� oKD�«
 q�I�Ë  Áb�—  v�«  œuF�  Ê√  sJL�  w�«ËbF�«
 …—UC��«  w�  ÎUO�U��≈  ÎUJ�d�  ÊuJ�  ÊQ�
 UN�OLM�Ë UN� ÷uNM�« WF�U�L�Ë WO�U��ô«

ÆÈd�_« »uFA�« l� ÊËUF��U� UN�O�d�Ë
 t�u�U�Ë  w�«ËbF�«  Ê«b??�Ë  w�  fOK�
 ¨Ê«ËbF�« s� r�√ u� U� t�uO�Ë tM�Ë tLK�Ë
 Ê«b�Ë  w�  fO�  UL�  ÆÊ«ËbF�«  s�  v�Ë√Ë
 qC�√Ë  v??�Ë√  u�  U�  Í—UC��«  ÊU??�??�ù«
 Èu��� WO�d�Ë …—UC��« dA� s� vL�√Ë
 lOL�  dO��  w�U��ù«  ÊËUF��«Ë  WO�U��ù«

 Æår�_«

 rKF�Ë  ·d??F??�Ë  nA�J�Ë  wF�  qN�
 rK�Ë  W�dF�Ë  ·UA��«Ë  w�Ë  bF�  s�RM�
 u�  UM��«  vK�  t�b�Ë  ÊË«bF�«  —bB�  Ê√
 Íc??�«  iOG��«  w??�«Ëb??F??�«  YK�L�«  «c??�
 U�œ—«u�  W�d�Ë  UM�ô–≈Ë  U�œU�F��«  b�d�
 t�öN��«Ë  t��b��  U�dO���Ë  UM�«dO�Ë
  U�J�  w�  p�–  bF�  UMO�—Ë  UM�U�U�  qJ�
 UMFOMB�  …œU????�≈Ë  U??�d??�Ëb??�??�   U??�U??H??M??�«
 UMOK�  ¡UCI�«Ë  UM�œU�≈  r�  UM�  …d�U�L�«Ë

 øÎ«œu�ËË …—UC�Ë ÎU��—U�
 Õu{u� sÒOF�Ë WIOI��« Ác� l� r� «–U�
 ÎUC�U� vI�� ÊUL�ùU� ÆÊUL�ù«  s� Ÿu� Í√
 q�b�Ë  WC�UM�L�«  w�UFL�«  q�  qL���Ë

 ÆŸUOC�«Ë œËdA�«  U�U�� w�
 —uM�«  ¡UC�  uN�  Õu{u�«  U�œ—√  «–«  U�√
 `{«Ë ¡UC� b�u� ô —uM�« b�u� ô YO�Ë
 b� ÁUMF� ÎU�{«Ë ÊuJ� ô Íc�« ÊUL�ù«Ë Æt�

 Ÿ«dB�«Ë ÆÁU�I� bL�� ô U� v�« tK�U� c�Q�
 Æ`�UD�« s�RL�«Ë `�UB�« s�RL�« sO� rz«œ

ÆÕöD�«Ë ÕöB�« sO� l�U� Êu��«Ë
 ·dF� Ê√ UMOK� ÊU� ¨ÂÒbI� U� vK� ¡UM�Ë
 UMz«b�√  sO�  eÒOL�Ë  ¨W�{«Ë  W�dF�  UM�H�√
 t� ÒuI�Ë  tOÒLM�Ë  UM�UL�≈  c���Ë  ¨UMzU�b�√Ë
 s�  ⁄bKÔ�  ö�  W�{«u�«  W�dFL�«  Ác�  vK�
 Q�UH? Ô�  Ë√  Î «b??�√  U�œö�  vK�  w�«Ëb�  d� Ô�

ÆÂU�_« q�I� w� t�uL�Ë t�«ËbF�
 ·—UF�«Ë ¨t�H� ·—UF�« w�«u�« s�RL�«
 l�«u�«Ë  ¨dEM�«  bOF��«Ë  ¨ÁËb�Ë  tI�b�
 ÎULOK�  ¡UM�  t�H�  wM��  Íc??�«  u�  ¨o??�_«
 ô WO�Ëd�«Ë W�œUL�«  Á«uI� —UHM��ô« rz«œË
 ÁËb�  ƒd��  ôË  …d�  ôË  d� Ô�  Í«  s�  ⁄bK�

 Æt�UM� w� v�� tOK� ¡«b��ôU� rK�� Ê√
q�“«d��« w� rOI� w�u� d�U�Ë Y�U�*

Aƒ°V IòaÉf
 I qôe ’h ôë oL øe Æó∏ oj ’ »YGƒdG øeDƒªdG

*—UL�L�« n�u� ˝  äGôeh äGôe Æó∏«a º«°û¨dG øeDƒªdG ÉeCG
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