
كتب المحرر السياسي 

مرحلة  نحو  بثبات  سورية  في  األوضاع  تخطو 
تكرست  ال��ت��ي  الرباعية  معادلة  ترسمها  ج��دي��دة 
الروسية  الثالثية  ال��ى  إي���ران  ان��ض��م��ام  م��ع  أم��س 
التركية السورية المخصصة لبحث الوضع شمال 
السورية،  التركية  ال��ع��الق��ات  ومستقبل  س��وري��ة 
وم����ع ان���ض���م���ام إي������ران ي��ت��م ت��ث��ب��ي��ت ال���دم���ج بين 
موسكو  بتفاهم  واإليرانية،  الروسية  المبادرتين 
وطهران من جهة ، وقبول سورية وتركيا من جهة 
البرنامج  يصبح  المبادرتين  دم��ج  وم��ع  أخ���رى، 
سياسي  لحل  إط��ار  ه��و  الرباعية  على  ال��م��ط��روح 
ادلب والفرات، سواء لجهة  وأمني يشمل منطقتي 
األربعة  األطراف  بين  واألمني  العسكري  التعاون 
إلن���ه���اء ال��ج��م��اع��ات اإلره���اب���ي���ة ف���ي م��ن��ط��ق��ة ادل���ب 
والتمهيد إلنتشار الجيش السوري فيها، وبرمجة 
الدولية،  الطرق  وفتح  منها،   التركي  االنسحاب 

للجماعات  ال��ب��اب  وفتح  إليها،  النازحين  وإع���ادة 
الجماعات  ع��ن  بالتمايز  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  السياسية 
وفقا  السياسية  العملية  في  للمشاركة  اإلرهابية 
سياسية  خطة  وضع  وبالتوازي  جنيف،   لمسار 
اإلحتالل  رف��ض  على  تقوم  الفرات  لمنطقة  أمنية 
الطريق  الكردي وفتح  الكانتون  األميركي وتفكيك 
العملية  في  بالمشاركة  الراغبة  الكردية  للجماعات 

إليها. السياسية لالنضمام 
جديدة  مرحلة  يعني  سورية  في  الكبير  التحول 
إقليميا بما له من تداعيات على الموقف األميركي، 
مع  خصوصا  والسعودي  العربي  التعامل  وعلى 
الدولة  مع  للعالقة  النظر  زاوي��ة  تغيير  و  سورية 
أنه  دبلوماسية  مصادر  تؤكد  ما  وه��و  السورية، 
السابقة  ال��م��راح��ل  ع��ن  مختلف  ب��ت��س��ارع  ي��س��ي��ر 
فتح  إع��ادة  ستكون  بعيدة،  تعد  لم  انفراجات  نحو 

السفارة السعودية في دمشق أولى تجلياتها.
)حسن ابراهيم()التتمة ص6( بري مستقبالً جنبالط في عين التينة أمس  
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إنها  إرادة ال يقف في سبيلها شيء،  إنها 
إرادة أمة حية، فيها القضاء والقدر وهذا 
لما  مرّد  وال  فعله،  يفعل  والقدر  القضاء 

نريد في حياتنا هذه.

سعاده

 زيارة بلينكن

وم�سار القطب المخفّية

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

اإيران تن�سم الى الثالثية الرو�سية التركية ال�سورية تمهيدا لحل اأمني �سيا�سي ي�سمل اإدلب والفرات

جنبالط بين بكركي وعين التينة ال�ستك�ساف الفر�ص الرئا�سية وال�سير بين نقاط التوافق

الدوالر ر�سميا ب 15000  ليرة من اليوم …ما ي�ستدعي زيادة االأجور 10 مرات 

الشرق  منطقة  تحييد  واشنطن  ت��ح��اول   -
المتفّجرة،  ال��م��ن��اط��ق  ش��اش��ة  ع���ن  األوس�����ط 
بثقلها إلن��ه��اء ترسيم  ذل��ك رم��ت  وه��ي ألج��ل 
الكأس  وت��ج��ّرع��ت  اللبنانية  البحرية  ال��ح��دود 
وصفه  ما  بسبب  لبنان  بطلبات  للتسليم  المرة 
من  هوكشتاين  ع��ام��وس  األميركي  المبعوث 
وأظهر  الله  حزب  بها  هّدد  حرب  نشوب  خطر 

جدية في االستعداد لخوضها.
- تؤكد واشنطن في كل مناسبة أنها منشغلة 
بأولويات جديدة، واحدة هي مواجهة الصعود 
التحدي  مواجهة  هي  وثانية  شرقاً،  الصيني 
العالمي  ال��ن��ظ��ام  أن  ذل���ك  ش���م���االً،  ال���روس���ي 
انتهى،  قد  الباردة  الحرب  نهاية  بعد  ولد  الذي 
عالمي  نظام  لصياغة  محموم  سباق  وه��ن��اك 
الغياب  وحلفاؤها  واشنطن  تستطيع  ال  جديد 
ع��ن م��س��رح ال��ص��راع ح��ول��ه، كما ي��ق��ول وزير 
الخارجية األميركية انتوني بلينكن، وأنها لذلك 
األوسط  الشرق  في  خصومها  تمّدد  تخشى 
هذا  تأكيد  عليها  ولذلك  غيابها،  من  مستفيدين 
قال  كما  بالفراغ،  شعور  ألي  منعاً  الحضور 

الرئيس األميركي جو بايدن.
بإقناع  واش��ن��ط��ن  ت��ن��ج��ح  ل��م  اآلن  ح��ت��ى   -
وأن  المنطقة،  في  بقوة  حاضرة  بأنها  حلفائها 
وعدم  كحليف،  ل��وج��وده��ا  االط��م��ئ��ن��ان  عليهم 
التفكير بالبحث عن سياسات خارج عباءته، ها 
هو الحليف األبرز في الناتو تركيا يمضي بعيداً 
في رسم سياساته المستقلة، والحليف األشد 
أهمية اقتصادياً هو السعودية ال ينفك يمضي 
كما  واشنطن  عن  مستقلة  حسابات  في  بعيداً 
والصين،  بروسيا  المتنامية  عالقاتها  تقول 

وأحياناً على حساب عالقته بواشنطن.
- حاولت واشنطن إشغال المنطقة والحلفاء 
ايقاع  على  إي���ران  ف��ي  تغييرات  على  بالرهان 
ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا ق��ب��ل ش��ه��ور قليلة  األح������داث 
إي���ران ام��ام تغيير ج���ذري، يجب  واإلي��ح��اء أن 
بمنع  أم���اًل  نتائجه،  وان��ت��ظ��ار  فيه  االس��ت��ث��م��ار 
)التتمة ص6(

اأ�سرى �سجون االحتالل

يعلنون مرحلة جديدة من الت�سعيد

األسرى  أّن  أمس،  األسرى،  إعالم  مكتب  أعلن 
في سجون االحتالل »اإلسرائيلي« قرروا تعليق 
120 أسيراً في سجن النقب، معلنين  إضراب الـ 
حّل  وهي  أخرى  تصعيدية  خطوة  في  الدخول 

التنظيم.
والمحررين  األسرى  وزارة  قالت  جهتها،  من 
أن  شأنه  من  التنظيمات  حّل  قــرار  إّن  غزة  في 
وخطوة  السجون،  إدارة  على  أكبر  بشكل  يؤثر 
وسيتّم  لألسرى  كخيار  قائمة  زالت  ال  اإلضراب 

اللجوء إليها في الوقت المناسب. 
لألسرى  ـــد«  »واع جمعية  أعلنت  ــا،  ــدوره ب
فشل جلسة الحوار التي عقدت االثنين الماضي 
ومصلحة  األسرى  ممثلي  بين  النقب  سجن  في 

سجون االحتالل.
سجن  في  أسيراً   120 بــأّن  الجمعية  ــادت  وأف
النقب يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني 
العقوبات عنهم، مشيرة  بعد رفض االحتالل رفع 
إلى أن األسيرات في سجن الدامون تعّرضن صباح 

أمس لهجمة وحشية من قبل قوات القمع.
في  األقسام  إغالق  األسرى  إعالم  مكتب  وأّكد 
بحق  اإلجــراءات  على  احتجاجاً  السجون،  كل 
األسيرات وأسرى النقب وعوفر ومجدو، موضحاً 

أّن األسيرات يتمّردن ويحرقن الغرف.
ترش  »الــدامــون«  سجن  إدارة  أّن  إلى  ولفت 
قسم  على  الفلفل  وغــاز  للدموع  المسيل  الغاز 

النساء، مؤكداً تعّرض البعض منهّن للضرب.

األميركي  المبعوث  أكد 
روبرت  لطهران  الخاص 
»الـــخـــيـــار  أن  مــــالــــي، 
ــري مـــع إيــــران  ــك ــس ــع ال
إذا  الطاولة  على  مطروح 
الدبلوماسي  فشل المسار 
الجانبين  بين  التفاوضي 
ــاق  ــف فـــي مـــا يــخــص االت

النووي«.
مقابلٍة  في  مالي،  وقال 
مع قناة »بي بي سي«، إّن 

أّن  مؤكداً  اإليراني«،  النظام  تغيير  مجال  في  ليست  األميركية  »اإلدارة 
»الدبلوماسية هي الحل األفضل«.

المباشرة  غير  المفاوضات  الستئناف  »مستعدون  مالي:  وأضاف 
اليورانيوم  امتالك  من  جداً  جداً  قريبة  »إيران  أن  متابعاً  إيــران«،  مع 

المخصب لمستوى صنع قنبلة ذرية«.
على  جديدة  قيوداً  أمــس،  المتحدة،  الواليات  فرضت  بالتوازي، 
للصناعات  الكيانات  هذه  دعم  بزعم  إيرانية  كيانات   7 من  الصادرات 

العسكرية الروسية.
وذكرت وزارة التجارة األميركية، في بيان: »يضيف مكتب الصناعة 
7 كيانات مرتبطة بإيران إلى  واألمن التابع لوزارة التجارة األميركية 
قائمة قيود التصدير، وقد عملت هذه الكيانات السبع ضد األمن القومي 
القاعدة  بتعزيز  يتعلق  فيما  المتحدة،  للواليات  األجنبية  المصالح  أو 

الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية«.
وكانت الواليات المتحدة أعلنت، في تشرين األول/ أكتوبر الفائت، 
أنها تبحث في فرض عقوبات جديدة على إيران، رداً على مزاعم مفادها 

أنها تزّود روسيا بطائرات ُمسّيرة ُتستخدم في الصراع في أوكرانيا.

الباكستانية  الــشــرطــة  قــائــد  ـــد  أّك
وقع  الذي  الهجوم  أّن  أمس،  المحلية، 
بيشاور،  شرطة  مقر  داخــل  مسجد  في 
 100 نحو  وخلّف  البالد،  غربي  شمالي 
الشرطة  عمليات  على  رداً  جاء  شهيد، 

التي استهدفت جماعات مسلّحة.
 400  300 بين  ــراوح  ــت ي مــا  وكـــان 
حدوث  عند  الــصــالة،  يـــؤّدون  شخص 
مقر  داخل  الواقع  المسجد  في  التفجير 
أمنية  لحراسة  يخضع  الذي  الشرطة، 

مشددة.
وقالت حكومة إقليم خيبر بختونخوا، 

»حصيلة  إّن  بــيــشــاور،  وعاصمتها 
و221  شهيد   100 بلغت  االعـــتـــداء 
رجال  من  العظمى  أغلبيتهم  جريحاً، 

الشرطة«.
محمد  بيشاور،  شرطة  مدير  ــد  وأك
خان، أن البالد »على خّط المواجهة في 
المسلحة«،  الحركات  المعركة ضد  هذه 
استهدافنا.  سبب  هو  »هــذا  أّن  مضيفاً 

الهدف كان إضعاف معنوياتنا«.
خيبر  والية  في  الشرطة  قائد  وأفــاد   
إّن  انصاري،  جاه  م  معَظّ بختونخوا، 
المسجد  دخـــول  مــن  تمّكن  انــتــحــاريــاً 

من  كيلوغراماً  و12   10 بين  ما  حامالً 
»المتفجرات، في قطع صغيرة«.

ــذ هـــذه الــهــجــمــات، بــصــورة  ــّف ــن وُت
باكستان«  »طالبان  حركة  أساسية، 
الهجمات  هذه  لكن  »داعش«،  تنظيم  أو 

الواسعة النطاق ما زالت محدودة.
الهجوم  وراء  يقف  مــن  أّن  ورّجـــح 
بحركة  ارتباطها  أحياناً  ُتعلن  جماعة 
أخرى  وأحياناً  باكستان«،  »طالبان 

تعلن نفسها معارضة.

روبرت مالي: م�ستعدون ال�ستئناف

المفاو�سات غير المبا�سرة مع اإيران

باك�ستان: التفجير في بي�ساور اأتى كرّد

على ت�سّددنا في ا�ستهداف الجماعات الم�سلحة 



الوطن 2
�أُيّ �سيناريو

ُير�سم للبنان...؟

{ إبراهيم ياسين

يمّر لبنان في هذه األيام بأزمة سياسية واقتصادية 
ومالية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه الحديث 
يخوضه  طويل  أميركي  فيلم  إنه  تأسيسه...  ومنذ 
بمؤازرة  األميركي  وأخرجه  صّممه  وشعبه،  لبنان 
غربية فرنسية خاصة، وعربية ـ خليجية بالتحديد، 
وداخلية من بعض القوى والشخصيات المحسوبة 

والمدعومة من كّل هذا الخارج...
الــمــطــلــوب إحــــداث اضــطــرابــات تــــؤّدي إلـــى فتن 
مــتــعــددة األشكال  داخــلــيــة واجــتــمــاعــيــة  وفــوضــى 
واألهداف )طائفية، مذهبية، وإرهابية أمنية...( وما 
سعر  )ارتــفــاع  واالقــتــصــادي  المالي  الــوضــع  تفلّت 
وتفلّتها  الغذائية  الــمــواد  وأســعــار  ـــدوالر،  ال صــرف 
تحت أعين وبصر حاكم المركزي ووزارتي المالية 
من  ردعـــيـــة  إجــــــراءات  أّي  دون  مـــن  واالقـــتـــصـــاد( 
الوزراء المختّصين أو من حكومة تصريف األعمال 

ورئيسها.
بهذا  وهبوطه  ـــدوالر  ال صــرف  سعر  ارتــفــاع  إّن 
وجود  لــعــدم  اقــتــصــاديــاً  ليس  سببه  الــحــاّد  الشكل 
انعكاسات  إلى  أّدت  آنية مستجدة  اقتصادية  عوامل 
الـــدوالر،  بــاتــجــاه  الــلــيــرة  صــرف  سعر  على  سلبية 
ولهذا فإّن ما حصل خالل األيام القليلة الماضية من 
ارتفاع كبير في سعر صرف الدوالر إنما يعود إلى 

أسباب سياسية ومضاربات في السوق.
ويــبــدو مــن الــواضــح أّن هــذه األســبــاب هــي التي 
وقد  وهــبــوطــه،  ـــدوالر  ال صعود  سرعة  فــي  تتحكم 
يكون وراء ذلك أيضاً سعي مصرف لبنان إلى تأمين 
الجديدة  الرواتب  لدفع  للدولة  واردات  تؤّمن  أرباح 
لموظفي القطاع العام وللجيش والقوى األمنية التي 
زادتها 3 مرات على أساس الرواتب التي كانت قبل 
أحداث 17 تشرين األول 2019 مع محفزات أخرى، 
مصرف  حاكم  محاولة  ذلك  وراء  أيضاً  يكون  وقد 
لبنان رياض سالمة الضغط على الطبقة السياسية 
اإلدارة  من  مدعوماً  المقبل  الصيف  في  له  للتجديد 

األميركية.
وهناك سبب ثالث أيضاً، وهو التناغم مع الضغوط 
االقتصادية  األزمــة  وحــّدة  معاناة  لزيادة  األميركية 
والمعيشية بهدف تأليب الناس ودفعها للنزول إلى 
تزامن هذا  السياق  النظر في هذا  لفت  الشارع، وما 
المكفوفة  البيطار  طارق  القاضي  قــرارات  مع  األمر 
بعض  قبل  مــن  ضـــّده  المقامة  ــدعــاوى  ال بفعل  يــده 
4 آب، وأيضاً من قبل  الناس المتضّررة من انفجار 
وكذلك  والقضائية...  السياسية  الشخصيات  بعض 
مما  األوروبيين  القضاة  وفد  مع  اجتماعه  أثر  على 
دار في هذا  ما  استفهام كبيرة حول  إشــارات  رسم 
اإلجتماع، وما إذا كان القضاة األوروبيون و«بإيعاز 
هذه  اتخاذ  البيطار  القاضي  من  طلبوا  قد  أميركي« 
الموقوفين،  بعض  إطالق  من  أعلنها  التي  القرارات 
بينهم  ومــن  الشخصيات  من  العديد  على  واالّدعـــاء 
مدعي عام التمييز القاضي عويدات، الذي رّد بدوره 
بإبطال قرارات القاضي بيطار نفسه ألّن يده مكفوفة 
أصالً، وتشّكل مخالفة للقانون، وأعلن من جهته عن 
السفر  من  ومنِْعهم  الموقوفين  جميع  سراح  إطالق 
»زياد  طبعاً  ضمنهم  ومن  التحقيق،  رهن  وإبقائهم 
األميركية  الجنسية  يحمل  الــذي  اللبناني  الــعــوف« 
والذي سارع مباشرة إلى السفر من لبنان إثر إطالق 
سراحه مباشرة، األمر الذي أّشر إلى أّن كّل ما جرى 
كان هدفه التغطية على إطالق سراح العوف بضغط 

أميركي، األمر الذي فّجر أزمة داخل القضاء.
البلد؟!  يسير  أين  إلى  نفسه،  يطرح  الذي  السؤال 

وأّي سيناريو ُيرسم له؟!

{ خضر رسالن

ما إن أصدر قاضي األمور المستعجلة في صور محمد مازح في منتصف العام 
األراضي  على  تعمل  أجنبية  أو  لبنانية  إعالمية  وسيلة  أّي  »منع  بـ  قــراراً   2020
اللبنانية من إجراء أّي مقابلة مع السفيرة األميركية )دوروثي شيا(، مستنداً بذلك 
إلى القرار الصادر عن حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي الذي يحظر على السفراء 
وفقاً  الخارجية  وزارة  من  إذن  على  يحصلوا  لم  ما  وتصريحات  بأحاديث  اإلدالء 
القاضي  على  ُشّنت  حتى  الديبلوماسي،  للعمل  المنظمة  فيينا  اتفاقية  لنصوص 
أهليته، وتّوج ذلك بطلب  مازح حملة قاسية وشرسة بهدف شيطنته والطعن في 
استدعائه للمثول أمام لجنة لمساءلته من قبل مجلس القضاء األعلى؛ هذا المجلس 
نفسه الذي شهد ويشهد بأّم العين تدخالت السفيرة األميركية والتي بلغت ذروتها 
بحسب المصادر اإلعالمية عند تهديدها كّل أركان الدولة بالويل والثبور إذا لم ُيطلق 
سراح أحد اللبنانيين الذين يحملون الجنسية األميركية، والذي سبق وأصدر بحقه 

القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف على خلفية تفجير مرفأ بيروت...
وحماية  السيادة  شعارات  حاملي  كّل  الى  والموّجه  نفسه  يطرح  الذي  *السؤال 
الحقوق والشراكة الوطنية، بغّض النظر عن التقييم إلجراءات القاضي بيطار، لماذا 
والمرجعيات  والشخصيات  القوى  معظم  شمل  الذي  والمريب  المطبق  الصمت  هذا 
أنها  يبدو  ال  التي  الوطنية  السيادة  منها  ســواء  الشعارات  ذهبت  وأيــن  الدينية؟ 
الخرق  وظروف  حيثيات  على  المطلع  منهم  الكثير  اّن  المبكي  والمضحك  ُخدشت؟ 
التواصل  وسائل  على  ومــتــداوالً  واضحاً  بــدا  الــذي  اللبنانية  للسيادة  األميركي 
االجتماعي من خالل فيديو طائرة أميركية أخرجت عامر فاخوري المتهم بالعمالة لـ 
»إسرائيل” من سفارة واشنطن في عوكر إلى خارج لبنان؛ في محاولة تبرير للسفيرة 
األميركية إمالءاتها واعتبار الموقوف األميركي الجنسية بمثابة رهينة، وهي الجهات 
نفسها التي لم تكترث بل عذرت الواليات المتحدة بقرصنتها واختطافها للعديد من 
المواطنين اللبنانيين سواء من البحر او من بالد بعيدة عنها واقتيادهم رهائن وزّجهم 

في السجون األميركية لسنوات طويلة دون اكتراث او رّد فعل.

السؤال اآلخر الى رافعي مبدأ المشاركة وحفظ الحقوق أين أصواتكم وعظاتكم 
إلثارة  رديفاً  اسماً  الحقوق  وحفظ  المشاركة  أصبحت  وهل  وتصدح؟  تعلو  التي 
الحساسيات الطائفية؟ بينما تختفي هذه الحقوق عندما تصبح وطنية ويتشارك 
بها كّل اللبنانيين وتحجبها عنهم السفيرة األميركية في بيروت باسم بالدها تحت 
عنوان ضرورة االلتزام بمندرجات قانون قيصر المخالف والمتعارض مع القوانين 

الدولية!
*الهبة األميركية لألجهزة األمنية اللبنانية

اإلدراة  لدى  توجه  عن  حينه  حتى  د  تؤكَّ لم  معلومات  األخيرة  األيام  في  سرت 
عناصر  من  عنصر  لكّل  هبة  عنوان  تحت  أميركي  دوالر  مائة  بصرف  األميركية 

األجهزة األمنية، وهو قرار يحمل في طياته أمرين فيما لو كان صحيحاً...
أوالً: ازدواجية المعايير في مبدأ قبول الهبات من حيث الشكل فإنه مجرد الحديث 
عن مشروع الهبة انتقل الحديث عن عدد األفراد وآلية الصرف، والفئات المستهدفة 
بالقبول والرفض،  المخّولة  الدستورية والجهة  اآللية  اّي جهد حول  دون ممارسة 
متنّوعة  وهي  كله  اللبناني  الشعب  منها  يتستفيد  التي  الهبات  اّن  حين  في  هذا 

وأساسية يتّم وضع العراقيل والڤيتوات عليها.
من  نوع  ألّي  كلّه  اللبناني  الشعب  كما  األمنية  القوى  حاجة  من  بالرغم  ثانياً: 
القوى  كّل  الحري على  ان يكون من  أنه كان ويجب  إاّل  أتت،  اّي جهة  الهبات، ومن 
خاص  وبشكل  الصوت  رفع  دينية  ومرجعيات  وشخصيات  أحزاب  من  اللبنانية 
في وجه اإلدارة األميركية والتي بفضل سياستها وبإيعاز منها تّم تهريب عشرات 
الوطنية،  العملة  البلد عبر نيويورك، وهذا ما أّسس النهيار  الدوالرات من  مليارات 
صديقة  دول  من  والكهرباء  والغاز  الفيول  استيراد  ومنع  الحصار  دور  عن  فضالً 
حالة  الى  أّدت  المتحدة  الواليات  خلفها  تقف  أخرى  إجراءات  الى  إضافة  وشقيقة، 

العوز والفاقة وضنك العيش التي يقع تحتها غالبية الشعب اللبناني.
في الختام فإّن منطق الشراكة الوطنية المستندة على السيادة الحقيقية يحتم 
وجود قادة ورؤساء ركابهم فوالذية ال تهزهم أعاصير وال هز عصا، يقفون في وجه 

كّل من يقول: األمر لي.

{ د. حسن مرهج

المفاوضات  بمسار  المتعلقة  »اإلسرائيلية«  للتصريحات  المتابع  أّن  األمر،  حقيقة 
النووية مع إيران، ُيدرك جيداً حجم اإلحباط لدى الساسة »اإلسرائيليين«. هو إحباط 
اتفاق نووي وفق الشروط  إلى  المتعلق بالتوصل  يرتكز على مسارين، األول الخوف 
زيادة  إطار  وفق  نتائجها  ستكون  والتي  المفاوضات  بفشل  ُمتعلق  والثاني  اإليرانية، 

التخصيب، فضالً عن الوصول إلى امتالك إيران سالح نووي ُيهّدد »إسرائيل«.
في اإلطار ذاته، فإّن القلق واإلحباط »اإلسرائيلي« من الناحية الواقعية، يبدو منطقياً، 
ال سيما أّن »إسرائيل« ُتدرك أّن العودة إلى االتفاق النووي الذي انسحبت منه الواليات 
المتحدة، أقرب إلى المستحيل، كما تدرك »إسرائيل«، أّن المجتمع الدولي ُيفاوض إيران 
البرنامج  على  الرقابية  اإلجــراءات  تشديد  وتضمينه   ،2015 اتفاق  إلى  العودة  على 
النووي اإليراني، للتأكد من التزام إيران بعدم تطوير برنامجها النووي. وعليه، فإّن إطار 
التفاوض ال يخدم التطلعات »اإلسرائيلية«، بل إّن هذا اإلطار نفسه يمكن أن يحّول اتجاه 
الجهود الدولية من الضغط على إيران إلى الضغط على »إسرائيل« لمنعها من مواصلة 

سعيها المنفرد لمنع إيران من الوصول للعتبة النووية.
في المقابل، ثمة هواجس »إسرائيلية« في سياقات متعّددة، إذ تفترض »إسرائيل« أّن 
المجتمع الدولي الذي يفاوض إيران، ال يعتمد مقاربات مغايرة، في حال عدم التوصل 
إلى  »اإلسرائيلي«،  القرار  صانع  وفق  ستؤدي  الفشل  حالة  فإّن  وبالتالي،  اتفاق،  إلى 
وضع عبء كبير على »إسرائيل«، لجهة تفّردها في منع إيران من امتالك سالح نووي، 
في وقت تجمع آراء خبرائها األمنيين والعسكريين على عدم قدرة بالدهم على مواجهة 

هذا الخطر بمفردها.
ربطاً بما سبق، فإّن اإلجراءات »اإلسرائيلية« تنطلق وفق محّددات ثالث، األول وضع 
الدول التي تفاوض إيران في إطار معادلة تقسيمية، بمعنى وضع الواليات المتحدة 
أوالً، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ثانياً، وروسيا والصين ثالثاً، في أطر وجهات النظر 
المتعددة، وصوالً لالختالف على شكل وماهية االتفاق النووي، بما ُيعطي هامشاً كبيراً 

لـ »إسرائيل« للمناورة، وامتالك الوقت الكافي لالنتقال إلى خطط استخبارية معقدة، 
تعتمد على ضرب إيران من الداخل.

الذي تعتمده »إسرائيل«، يرتكز على تغّير طبيعة ونمطية الصراع  الثاني  اإلجراء 
الوزراء  رئيس  ترجمه  الذي  األمر  مباشر.  صراع  إلى  بالوكالة،  صراع  من  إيــران،  مع 
»اإلسرائيلي« السابق نفتالي بينيت في مقابلة له مع مجلة »إيكونوميست« البريطانية 
بقوله: »إّن إسرائيل باتت تتبّنى مبدأ ضرب األخطبوط وليس قطع أذرعه«، والذي يعني 
تكثيف العمليات السرية ضّد برامج إيران النووية والصاروخية والطائرات بدون طيار 

على األراضي اإليرانية، بدالً من استهداف حلفائها اإلقليميين في دولة ثالثة.
أما اإلجراء الثالث، يعتمد على تشويه صورة إيران في المجتمع الدولي، والقول بأّن 
سياسات إيران ُمهّددة لألمن والسلم الدوليين، وفي هذا الصدد تقوم »إسرائيل« بتقديم 
معلومات استخبارية وتقارير لمراكز أبحاث للوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إخفاء 
إيران لمعلومات عن أنشطتها النووية، فالتقرير األخير للوكالة في شهر يونيو/ حزيران 
الماضي أكد أّن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى %60، القريبة 
من تلك الالزمة لصنع أسلحة نووية، وصل إلى المستوى الذي يكفي، في حالة زيادة 
اآلن  حتى  تقّدم  لم  اإليرانية  السلطات  أّن  أيضاً  وذكر  نووية.  قنبلة  لصنع  تخصيبه، 
إجابات شافية حول مصدر جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في 3 مواقع غير معلن 

عنها، قبل سنوات.
تقّدمه  ما  على  تعتمد  إيران،  تجاه  والغربية  األميركية  الضغوط  تكون  قد  ختاماً، 
المعلومات  ُتثمر  قد  وعليه  النووي،  إيــران  برنامج  حيال  معلومات  من  »إسرائيل« 
االستخبارية التي تقّدمها »إسرائيل«، في حالة فشل إحياء االتفاق النووي إلى إرسال 
الملف اإليراني مجّدداً إلى مجلس األمن لمحاولة فرض مزيد من العقوبات على إيران، 
وإْن كان هذا التطور يواجه عقبات بسبب الموقف الروسي والصيني الرافض لفرض 
وحلفائها  المتحدة  الواليات  بين  العالقات  تدهور  مع  خاصة  إيران  ضد  عقوبات  أية 
األوروبيين من جانب وبين كّل من روسيا والصين من جانب آخر بسبب تداعيات الحرب 

الروسيةـ  األوكرانية.

{ رنا جهاد العفيف

زيارات أميركية إلى المنطقة، وتصريحات الذعة من وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، 
تحمل في طياتها مخططات وأجندات واشنطية على مستوى المنطقة، ال سيما المحاوالت 
الهجومية الفاشلة على الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لعزلها عن المنطقة، فماذا يحمل 
بلينكن لتل أبيب، وتحديداً ما قاله حول ضرورة مواصلة العمل للتصّدي لسلوك إيران 

في المنطقة؟
طبعاً الجمهورية اإلسالمية اإليرانية محط استهداف كبير من قبل األعداء، ألسباب 
باتت معروفة لدى الجميع، أبرزها دعمها للقضية الفلسطينية، إضافة لدورها األساسي 
األميركية وحليفتها »إسرائيل«  المتحدة  للواليات  كبيراً  قلقاً  المنطقة، وهذا يسّبب  في 
جراء التقّدم الذي تحرزه إيران، سواء كان على مستوى المنطقة، أم من خالل برنامجها 

النووي وإثبات قدراتها العسكرية.
هذا التحريض المتصاعد عليها، يأتي بعد نجاح الحكومة اإليرانية وأجهزتها األمنية 
بمحاصرة أعمال الشغب، وإحباط معظم العمليات اإلرهابية التي ُخطط لتنفيذها في 

البالد...
الغربية بطريقة واسعة، عبر وصف ما يجري  األوروبية  الدول  انخراط  وكان الفتاً 
بالحركة االحتجاجية والتي تلتها عقوبات جديدة، فرضتها الواليات المتحدة األميركية 
وحلفاؤها على الشعب اإليراني، كخطوة تحريضية تنال من المواطنين عامة، أّي بمعنى 
بأعمال  يقوم  لمن  دعم  جرعة  وتقديم  جهة،  من  قيادتهم  على  اإليرانيين  تحريض  أدّق 

الشغب لتصعيد تحركاتهم من جهة أخرى...
فإّن  لذا  مطلوب،  هو  كما  أهدافها  تحقق  لم  لكنها  الفوضى  مخططات  من  وبالرغم 
واشنطن وحلفاءها انتقلوا من عملية الحمالت المكثفة، إلى فتح جبهات جديدة تتمثل 
داخل  أهداف  على  المباشرة  اعتداءاتها  لتنفيذ  األخضر،  الضوء  »إسرائيل«  بإعطاء 
في  عسكرية  منشأة  على  »إسرائيلية«  بُمسّيرات  نفذتها  التي  الغارة  تأتي  كما  إيران. 
محاور،  ثالثة  على  طهران  ضّد  ُيدار  الذي  االستهداف  مخطط  سياق  ضمن  أصفهان 
والهدف واحد وواضح، هو تدمير قوة البالد ومحاولة عزلها، والضغط عليها من خالل 
حمالت التحريض وفتح جبهات، ربما قد تكون مرتبطة بإعادة إحياء االتفاف النووي، 
بعد مواصلة واشنطن الدعوة إلى العمل على التصدي لسلوك إيران في المنطقة، وهذا 
القاهرة  إلى  بلينكن  أنتوني  بها  قام  التي  والزيارة  واشنطن  تحركات  إلى  باإلشارة 
الطاولة،  على  الموضوعة  بالخيارات  المنفتح  للبيان  إضافة  أبيب،  تل  إلى  وبعدها 

الذي  اقتنائها قدرات نووية عسكرية، األمر  الذي يطال برنامج طهران، وتحديداً بعد 
بعد  مشتركة،  شاملة  عمل  خطة  إحياء  في  السعي  هو  بايدن  إدارة  قبل  من  إقراره  تّم 
التعامل مع  إحباط كبير بشأن  المحادثات دون جدوى، مع  التعقيدات في  جملة من 
واقتصادياً  سياسياً  واشنطن  تتراجع  وتقّدمها،  عملها  تواصل  إيران  بينما  فـ  إيران، 
بايدن يخطط للضغط على طهران،  ما تسّبب بامتعاض كبير جعل  وعسكرياً، وهذا 
رغبة منه في إحياء بعض الخيارات المختلفة حول االتفاق النووي، واألهّم من ذلك أّن 
االتفاق السابق الذي انسحب منه ترامب بات الحوار بشأنه عقيماً، وال بّد من اللجوء 
إلى أطراف أو وسيط جديد قريب بعيد، ال يهّم شرط أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة، 
وبالتالي تكون واشنطن أمام معضلة حقيقية، بين واقع السياسة المتناقض ما بين 
دعمها للمتظاهرين في إيران وتحريضهم، وبين مّد يد الحوار، لذا سيكون هناك حوار 
عبر رسائل أو قنوات دبلوماسية لتهيئة أرضية لالتفاق وقد تلعب قطر دور الوسيط 
هذا  في  طهران  تقارب  عن  قليالً  بعيد  تحليل  مجرد  هذا  يبقى  لكن  المفاوضات،  في 

التصعيد، خاصة في ظّل الخيارات والجبهات المفتوحة ضدها.
وعلى الرغم من أّن واشنطن نفت عالقتها بالعدوان على أصفهان بالُمسّيرات، إال أّن 
التحريض األميركي »اإلسرائيلي« مستمر ومتصاعد على أكثر من جبهة، ما يعني أّن كّل من 
األطراف المتوّرطة باإلرهاب، تريد إخضاع إيران وانصياعها لألوامر األميركية، متناسية 
حجم الرّد ونتائجه، وهنا نتحدث عن رّد إيراني مباشر، إذا ارتكبت »إسرائيل« حماقة، 
وقد يقول قائل، هذة ليست العملية األولى، وهناك حرب معلنة أو خفية؟ نعم هناك حرب 
بين إيران و«إسرائيل«، كما هناك عمليات أخرى تدعمها الجمهورية االسالمية اإليرانية 
في الضفة الغربية وغيرها، أّي قد يكون الرّد من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، بين 
وبالتالي  »اإلسرائيلي«،  للكيان  بالنسبة  واضحة  نتائجها  عسكرية  مواجهة  قوسين 
عندما نتحدث عن الرّد المباشر اإليراني، يكون الحديث هنا عن صواريخ دقيقة وبعيدة 
مماثلة، قد تصيب العمق »اإلسرائيلي«، إذا ما حصل تزايد أو تصعيد خاصة بعد فشل 
»إسرائيل« بعد العمليات البطولية في القدس الذي جعل بنيامين نتنياهو يأخذ خيار 

األهداف واستهداف إيران...
الرّد  ليكون  »اإلسرائيلية«،  الحماقات  سياسة  ظّل  في  واردة  االحتماالت  كّل  فإّن  لذا 
بشكل حتمي ضمن موازين القوى في المنطقة، بعد أن قالها نتنياهو بكّل صراحة، حان 
الوقت التخاذ »إسرائيل« والواليات والحلفاء موقفاً موحداً لمواجهة إيران، ورأينا تناغم 
قد  عسكرية  ربما  تبعات  له  وهذا  بلينكن  تصريحات  مع  المتزامن  األميركي،  الموقف 

يتوّرط بها بايدن...

ُم�َسيَّرات �سيا من عوكر اإلى ال�سراكة وال�سيادة والع�سكر: الأمر لي

التفاق النووي ور�سائل »اإ�سرائيل« ال�ساروخية

التحري�ض الأميركي ـ »الإ�سرائيلي« على اإيران...

خفاياخفايا

قال مرجع سياسي إن القول بأن الرئيس 
المطلوب يجب أن يستطيع النجاح في الوقت 

نفسه بتصحيح عالقات لبنان بكل من سورية 
والسعودية، حيث ملف النازحين والحدود البحرية 
الشمالية من جهة والعالقات االقتصادية والمالية، 
من جهة مقابلة يعني أن اسم الرئيس يجب أن يولد 

في قلب تفاهم سوري سعودي.

قرأ مصدر خليجي بإعالن انضمام إيران إلى 
الثالثي الروسي التركي السوري في ملف العالقة 

التركية السورية ووضع شمال سورية، يعني 
أن تركيا حسمت أمر تسريع تغيير سياستها في 
سورية، وأن األميركي يواجه تغييراً ال يستطيع 

تجاهل تداعياته على وجوده العسكري ومستقبل 
الجماعات الكردية التي يدعمها.

كوالي�سكوالي�س
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3الوطن / اآراء
منفذ عام وادي خالد في »القومي« 

ا�شتقبل م�شوؤوَلي »اأمل« و»البعث« في ال�شمال
المقاومة البطلة وال�شجاعة

تحّرر فل�شطين!

{ د. محمد سيد أحمد

الفلسطينية  المقاومة  عن  فيها  نتحدث  األول��ى  المرة  ليست 
فالقضية  بالطبع،  األخ��ي��رة  ت��ك��ون  ول��ن  والشجاعة  البطلة 
الفلسطينية هي القضية المركزية لكّل شريف في أمتنا العربية، 
ولكّل من يؤمن بالحق والعدل ذلك ألّن ما شهدته األرض العربية 
في  ارتكبت  التي  العالمية  الجرائم  أهّم  من  واحدة  الفلسطينية 
تاريخ البشرية، فعلى مدار التاريخ اإلنساني بأكمله لم يتعّرض 
شعبنا  ألبناء  حدث  كما  ووطنه  أرضه  من  اقتالع  لعملية  شعب 
العربي الفلسطيني، وتعّد هذه الجريمة مكتملة األركان ألنها تّمت 
العربي  وطننا  اغتصاب  تّم  حيث  والترّصد،  اإلص��رار  سبق  مع 
الفلسطيني من خالل عدو صهيوني غاشم، ارتكب جريمته بشكل 
ووضعت  مبكراً،  الشيطانية  الفكرة  نشأت  حيث  وممنهج،  منظم 
المختلفة،  التاريخية  المراحل  عبر  بتنفيذها  وقاموا  المخططات، 
وفي كّل مرة نعاود الكتابة ال بّد من التذكير بما حدث حتى تعلم 

األجيال الجديدة كيف تّمت الجريمة.
وفي هذا السياق يعتبر »موشي هس« من أوائل من طرح فكرة 
انبعاث األمة اليهودية في نهاية القرن التاسع عشر، لكن الفكرة 
دخلت حّيز التنفيذ مع بداية الظهور الفعلي للحركة الصهيونية 
في  كتب  وال��ذي  هرتزل«  »ثيودور  يد  على  انشاؤها  تّم  والتى 
العرب  من  الصهيونية  الحركة  موقف  حول   1895 عام  يومياته 
الفلسطينيين »سنحاول نقل الشرائح الفقيرة إلى ما وراء الحدود، 
بهدوء ودون إثارة ضجة، بمنحهم عمالً في الدول التي سينقلون 
إليها، لكننا لن نمنحهم أّي عمل في بالدنا« ومن هنا بدأت الفكرة 

الشيطانية تتبلور.
 وبدأت الدخول في حّيز التنفيذ مع فرض االنتداب البريطاني 
على فلسطين حيث بدأت بريطانيا في مساعدة الصهاينة من أجل 
التوّسع في بناء المستوطنات داخل مستعمراتها، حيث ارتفعت 
وتشريد  الصهيوني  الكيان  قيام  إلى  وصوالً  االستيطان  نسبة 

الشعب العربي الفلسطيني من أرضه ووطنه. 
»بن  واف��ق  عندما  الجريمة  من  جديدة  مرحلة  في  ودخلنا 
دولي  كشرط   181 التقسيم  قرار  علي  الكيان  مؤسس  غوريون« 
فلسطينية  عربية  أقلية  بقاء  أّن  يدرك  وكان  بالكيان،  لالعتراف 
التوازن  ح��ّد  إل��ى  تصل  وق��د  ستتعاظم  الصهيوني  القسم  في 
الديموغرافى، فلجأت العصابات الصهيونية إلى أساليب الترويع 
العائالت  وش��ّردت  صورها  بأبشع  المجازر  وارتكبت  والطرد 
الفلسطينية من ديارها وقراها ومدنها واستولت على ممتلكاتها 

واستوطنت أراضيها بالقوة.
ولم يتوقف العدو الصهيوني عند هذا الحّد بل ظّل يمارس أبشع 
الفلسطيني،  العربي  شعبنا  ضّد  اليومية  واالعتداءات  الجرائم 
والعهود  للمواثيق  وبالمخالفة  أجمع  العالم  وبصر  سمع  تحت 
هذه  وضع  الذي  الدولي  النظام  أّن  والغريب  والعجيب  الدولية، 
البشعة،  الجريمة  هذه  على  عينيه  أغمض  قد  والعهود  المواثيق 
الشعب  بوصف  فجره  وصل  بل  المغتصب،  صف  في  ويقف  بل 
وأرضه  نفسه  عن  يدافع  حين  عليه  المجني  الفلسطيني  العربي 
ووطنه باإلرهابي، وهذه أحد أهّم سمات هذا النظام العالمي الذي 
من  وكم  اإلنسان،  بحقوق  يتعلق  ما  في  مكيال  من  بأكثر  يكيل 
جرائم ترتكب باسم حقوق اإلنسان وتحت مظلة منظماته الدولية 

المنحازة دائما للعدو الصهيوني.
العدو  وق��ف  المزعوم،  العربي  الربيع  ش��رارة  انطالق  وم��ع 
البلدان  في  اشتعلت  التي  النيران  بعيد  من  يترقب  الصهيوني 
كاملة،  فلسطين  البتالع  مخططه  ينجح  أن  أمل  على  العربية، 
وعلى الرغم من فشل المشروع بفضل صالبة وبسالة الجيشين 
المصري والسوري إال أّن ما حدث على األرض الفلسطينية يعني 
أّن العدو الصهيوني قد نجح في جزء من مخططه، وهو أن تنشغل 
كّل بلد عربي بقضاياها ومشكالتها وصراعاتها الداخلية، لينفرد 
عبر  والمقاوم  الصامد  الفلسطيني  العربي  شعبنا  ببقايا  العدو 
وبمفرده  أنه  لدرجة  المغتصب  الكيان  مواجهة  في  طويلة  عقود 
خالل  مرات  عدة  الغاصب  الكيان  هذا  ضّد  االنتفاضة  من  تمكن 

العقود الثالثة األخيرة.
 وفي كّل مرة ينتفض فيها شعبنا العربي الفلسطيني ال يلقى 
مساندة ودعم إال من الشرفاء في هذه األمة، وبالطبع حين نقول 
الشرفاء نستثني من ذلك الخونة والعمالء والمطّبعين مع الكيان 
اإلرهابية  الفصائل  ومعهم  الرسمية،  األنظمة  من  المغتصب 
وكذلك  اإلخواني،  الصهيوني  الفصيل  مقّدمتها  وفي  الصهيونية 
اإلسالم  بأّن  يوم  ذات  صّرح  الذي  الداعشي  الصهيوني  الفصيل 
أّي  استثني  أن  يمكن  وال  الصهيوني،  الكيان  لمحاربة  يدعهم  لم 
مواطن عربي أغمض عينيه عن المجازر الصهيونية التي ترتكب 

يومياً ضّد شعبنا العربي الفلسطيني.
 وخالل هذا األسبوع شهدت األراضي العربية الفلسطينية في 
ضحيتها  راح  الصهيوني  العدو  قوات  من  بشعة  جريمة  جنين 
عشرة شهداء من المقاومين األبطال، وعلى أثر الجريمة البشعة 
توّعدت فصائل المقاومة قوات االحتالل »بالرّد على المجزرة على 
نحو يوازي حجم الجريمة«، مشيرة إلى أّن االحتالل »إذ يكشر عن 
أنيابه ويصّعد وتيرة إجرامه بحّق الشعب الفلسطيني في جنين، 
وأكدت  والهزيمة«،  والخيبة  المواجهة  نحو  نفسه  يجّر  فإنه 
والعبوات  الرصاص  إال  العدوان  هذا  أمام  »ليس  أنه  المقاومة 
آلياته«،  وتدمير  جنوده  واستهداف  طائراته  وإسقاط  المتفجرة 
نفذها  التي  القدس  عملية  خالل  من  سريعاً  ال��رّد  جاء  وبالفعل 
العدو  كيان  زلزل  الذي  علقم  خيري  الشهيد  الفلسطيني  البطل 
لألرض  المغتصبين  المستوطنين  من  عشرة  وقتل  الصهيوني 
األمة  شرفاء  كّل  فيه  نّدد  الذي  الوقت  وفي  المحتلة،  الفلسطينية 
القدس، جاءت كالعادة  العربية بجريمة جنين وأشادوا بعملية 
القدس  عملية  أدانت  حيث  لآلمال  مخّيبة  الرسمية  األفعال  ردود 
وهذا  جنين  مجزرة  وبين  بينها  مساوية  باإلرهاب  ووصفتها 
العدو  أم��ام  والركوع  لالنبطاح  واستمرار  وع��ار  خزي  بالطبع 
الصهيوني الذي ال يعرف إال لغة القوة، فتحرير فلسطين لن يتّم إال 
من خالل البندقية والمدفع والصاروخ، ولتتذكروا ولنتذكر معكم 
مقوالت الزعيم الخالد جمال عبد الناصر »ال صلح، ال اعتراف، ال 
تفاوض«، »وما أخذ بالقوة ال ُيسترّد إال بالقوة«، فالمقاومة البطلة 

والشجاعة وحدها ستحّرر فلسطين، اللهم بلغت اللهم فاشهد.

الى الأخ الكبير د. �شمير �شباغ

في الذكرى الثانية لرحيله

خطورة التاآمر على لبنان وكيفية الم�شاهمة في الت�شدي

إستقبل منفذ عام منفذية وادي خالد في الحزب 
السوري القومي االجتماعي بري العبدالله، مسؤول 
وم��س��ؤول  عبيد  لطيف  الشمال  ف��ي  أم��ل  ح��رك��ة 
العربي  البعث  حزب  في  قطايا  مناع  الشهيد  فرقة 
االشتراكي محمد درغام على رأس وفد مشترك، هنأ 
العبدالله بإنشاء منفذية وادي خالد في »القومي« 

وتعيينه منفذاً عاماً لها.
وج����رى خ���الل ال���زي���ارة ال��ب��ح��ث ف��ي ش��ؤون 
أهلها  وأوضاع  الخدماتية،  واحتياجاتها  المنطقة 
االقتصادية واالجتماعية والمعيشية، وكان تشديد 
على أهمية التعاون ورفع الصوت في سبيل إنماء 

المنطقة ومعالجة األزمات.  
وأكد المجتمعون على الموقف الوطني والقومي 
ألبناء وادي خالد، وما يجمعهم من روابط تاريخية 

مع أهلنا في الشام وعالقات متجذرة.
االقتصادي  الحصار  أّن  المجتمعون  واعتبر 
تستهدف  التي  الصهيونية  والتهديدات  األميركي 
الصمود  خيار  عن  شعبنا  تثني  لن  ولبنان  الشام 

المنطقة متمسكون  أبناء  أّن  إلى  والمقاومة، الفتين 
على  وم��ت��وح��دون  والقومي  الوطني  بانتمائهم 

وعلى  واالره��اب  والتطرف  الطائفي  الخطاب  نبذ 
التصّدي لكّل ما يهّدد وحدة المجتمع.

{ د. ناصر حيدر*

أخي الكبير الدكتور سمير...
ورأيك  صوتك  لكن  القاسي،  رحيلك  على  مّرا  عامان 
في  يغادرونا  لم  لسنوات  تتوقف  لم  التي  وحركتك 
)وأنت  األمة  وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلية  الحملة 
أميناً  مثلك  كان  من  عّنا  يغيب  وكيف  مؤسسيها(،  من 
وفياً لفلسطين وقضايا األمة، ال سّيما أّن شعب فلسطين 
المقاوم يفاجئ األمة والعالم ببطوالت أبنائه وآخرها في 
عمليتي »النبي يعقوب« و »سلوان« في القدس المدينة 
حياتك  طيلة  عنها  الدفاع  ل��واء  َحملَْت  التي  المقدسة 

النضالية الطويلة .
 عامان مّرا على فراقك، واخوتك ورفاقك في المنتدى 
المؤتمر  الذي كنت أحد مؤّسسيه، وفي  العربي  القومي 
وفي  أعضائه،  أب��رز  أح��د  كنت  ال��ذي  العربي  القومي 
اعتصام خميس األسرى التضامني الشهري الذي كنت 
تشارك فيه في السنوات األخيرة على كرسيك المتحرك، 

ولو انعقد في أقاصي الجنوب أو الشمال .
العروبة  رابطة  في  واخوانك  فراقك  على  مّرا  عامان   
اّن  يرون  وهم  يفتقدونك  لها،  رئيساً  كنت  التي  والقلم، 
يحملها  قضية  باتت  بل  هوية،  مجرد  تعد  لم  العروبة 
قطر،  مونديال  في  رأينا  كما  األمة،  أبناء  من  الكثيرون 
المغرب  في  للتطبيع  المناهضة  التظاهرات  وح��راك 
والعراق  واألردن  وسورية  والكويت  والبحرين  ومصر 

واليمن والسودان والعديد من عواصم الوطن الكبير.
 عامان مّرا ومن حقك علينا ان نقّدم لك كشف حساب 
22 عاماً  بما قامت به الحملة األهلية منذ انطالقتها قبل 
التي لم تغب يوماً عن اجتماعاتها، والتي جّسَدت على 
اللبنانيين  المناضلين  بين  رائعاً  تفاعالً  سنوات  مدى 
الفلسطينيين  االخوة  وبين  الفلسطينيين،  والمقاومين 
مسيرة  تستكمل  بذلك  وكنت  انتماءاتهم،  تعدد  على 
الشهيد  القائد  رأسها  وعلى  اللبنانية  الوطنية  الحركة 
كمال جنبالط وقد كنت من أركانها المقّربين الى الشهيد 
في  المشاركة  العربية  الجبهة  أيضاً  ترأس  الذي  الكبير 
1972 والتي نستلهم اليوم في  الثورة الفلسطينية عام 

الحملة األهلية روحها ورسالتها.
بالرضى  المليئة  ابتسامتك  نفتقد  ونحن  مّرا  عامان   
الوطنية  حماستك  نفتقد  بل  وأمتك،  لشعبك  والمحبة 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ت��ج��ّدد ع��ام��اً بعد ع��ام رغم  وال��ق��وم��ي��ة 
ف�  ط��ري��ق��اً،  روح���ك  ال��ى  ت��ع��رف  ل��م  ال��ت��ي  الشيخوخة 
»الوطنية األصيلة«، كما كان يقول دائماً رفيقك واخوك 

األستاذ معن بشور »ال تشيخ«...
 لن ننساك أخي سمير في كّل عملية يقوم بها مقاوم، 
مثقف،  يستشرفها  ورؤي��ا  مناضل،  يطلقها  وصرخة 
وإصرار يتمّسك به مؤمن، وشجاعة يتحلّى بها مقاتل، 

فأنت الحاضر بيننا رغم الغياب...
*مقّرر الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة

{ المحامي عمر زين*

المصير  حول  والشعبي  القيادي  الضياع  ان 
القواعد  لتحديد  واسع  لحوار  بحاجة  الوطني 
الواجب اعتمادها للوصول إلى الخالص واإلنقاذ، 
االحجام  يمكن  ال  واجباً  األم��ر  ه��ذا  أصبح  وق��د 
قد  المؤسسات  كل  في  الرسمي  فالفراغ  عنه، 
اإلدارية شاملة، وتعطيل دور  حصل، والفوضى 
المجلس النيابي المنتخب حديثاً واقعاً مستمراً، 
الى ان وصلنا للفوضى القضائية بل الى انحالل 
عالمات  الى  يشير  كله  وهذا  القضائية  السلطة 
سالماً  يبَق  ولم  والمواطن،  للوطن  أسود  مصير 

سوى االجهزة االمنية التي تمثل المالذ األخير.
لقد بشرتنا االجهزة االستخباراتية العالمية، 
استهداف  ف��ي  ه��و  م��ا  دول��ة  على  القضاء  ب��أن 
تحطيم  بعد  االمنية  سلطاتها  وتفكيك  قضائها، 
اقتصادها، لتعم الفوضى في الحياة االقتصادية 
والصحية واالمنية، وهذا منشور في كل الوسائل 
لمسؤولين  وت��ص��اري��ح  وك��ت��اب��ات  تقارير  م��ن 

سياسيين وأمنيين بالدول االجنبية.
لكن  ضرورية،  انها  ولو  بالتحاليل  ادخل  لن 
وعرضها،  البالد  طول  في  معروفاً  الداء  أصبح 
الفراغ  لداء  الشافي  الدواء  هو  المطلوب  أن  غير 
ال��واردة  المشبوهة  المشاريع  ول��داء  الحاصل، 
يروج  التي  االستخباراتية  المرجعيات  ذات  من 
هي  بالواقع  لكنها  لإلنقاذ،  المطلوبة  بأنها  لها 
بها،  أصبنا  التي  والفراغ  الفوضى  لثمرة  نتيجة 
ذلك  »الفيدرالية«، ويعني  المشاريع  هذه  ومن 
على  الصادر  والدستور  الطائف  اتفاق  تمزيق 
اساسه والطعن بالثوابت العشر التي وردت في 

مقدمته.
المعالجات  للفراغ  بالنسبة  نطرح  أوالً: 

التالية:
رئيس  الن��ت��خ��اب  ال��وس��ائ��ل  بكل  الضغط   

جمهورية يمثل مشروع وفاق وطني.
 التمسك بالميثاق الوطني والدستور دون اي 

شيء آخر.
القوى  كل  يضم  ع��ام  وطني  مؤتمر  تنظيم   
التقوقع  كفى  حيث  اللبناني  المجتمع  في  الحية 
الحاصل للمجموعات القائمة والوطنية بامتياز.

الوطن  مستوى  على  مرحلي  برنامج  اطالق   
يجمع وال يفرق.

التشبيك  عنوانها  تنظيمية  عمل  خطة  وضع   
الكبير  النهر  حتى  جنوباً  الناقورة  من  الشعبي 

شماالً.
المدنية  اإلدارة  تشكل  البلديات  كانت  لما   
الرسمية المنتخبة، ال بد من محاولة العمل على 
على  شعبي  برلمان  لوالدة  بينها  فيما  التشبيك 

مستوى الوطن.
المحافظات  ك��ل  ف��ي  محلية  لجان  تكوين   
البرلمان  تنفيذ  لتكوين  والبلديات  واالقضية 
الشعبي المشار اليه من ممثلي المجالس البلدية 
تعذر  وعند  بلدية،   1300 عددها  يتعدى  الذي 
المشار  البرلمان  محل  اللجان  ه��ذه  تحل  ذل��ك 
اليه، مع األخذ بعين االعتبار مدى تأثير الطغمة 
الفاسدة السياسية على المواطنين بشتى انواع 

الترهيب والترغيب.
وطني  مالي  ص��ن��دوق  إن��ش��اء  على  العمل   
شعبي لدعم المؤسسات األمنية )الجيش/األمن 
الداخلي( قبل فوات االوان ووصول الفوضى إلى 

صفوفها.
في  مسبوقة  غير  فوضى  من  حصل  ما  ان   
مريباً  فراغاً  عنه  نتج  مؤخراً  اللبناني  القضاء 
واألمن  للعدالة  ضامنة  سلطة  هدم  جرى  بحيث 
واالستقرار مما يقتضي معه التحرك سريعاً نحو 
الحاصل،  الصدع  رأب  لمحاولة  السلطة  هذه 
والتقيد  القضائي،  التنظيمي  ال��راب��ط  واع���ادة 
باألصول القانونية، وعلى مجلس القضاء االعلى 
والجدي  الفوري  والتدخل  مسؤولياته  تحمل 

والمسؤول النهاء هذه الحالة الشاذة.

ان  اع��اله  ال����واردة  االق��ت��راح��ات  م��ن  يالحظ 
وليس  لبنان   / كلم2   10452 ال���  شمل  نطاقها 
لمحافظة أو قضاء معين، مع االشارة بأن اعالن 
لجهة  شعبياً  للنقاش  صالح  المدني  العصيان 

المبدأ والتنفيذ والنتائج المحتملة. 
ثانياً: بالنسبة للفيدرالية:

يبدو أن الفيدرالية  المتحدث عنها لدى البعض 
القصد منها إنهاء الدولة اللبنانية وتشكيل نظام 
والبعض  الطوائفي،  المجتمعي  التعدد  يحاكي 
الذي  التأسيسي  المؤتمر  الى  دعا  ال��ذي  اآلخ��ر 
اقترحه دين براون  ما  من نتائجه ستكون حتماً 
عام  ف��ورد  جيرارد  االميركي  الرئيس  مبعوث 
1978 للمسألة اللبنانية اي كونتونات بصريح 
العبارة، ومن نتائج هذا المؤتمر ايضاً )التقسيم( 
االتحاد  )ايام  روسي  اتفاق  هناك  ان  قال  حيث 
اربع  الى  لبنان  لتقسيم  اميركي  السوفياتي( 
اي  ودرزية  وسنية  وشيعية  مسيحية،  دويالت 
الغاء لبنان الرسالة.  كما ان ما حصل في المؤتمر 
الدائم للفيدرالية الذي عقد األسبوع الفائت حيث 
ورد فيه من اراء وبوضوح ان لبنان الكبير فشل 
اصبحا  ودستوره  الطائف  اتفاق  وأن  كتجرية، 
جميعاً  ه��ؤالء  تحرك  ويهدف  المنتهيان  بحكم 

للتقوقع الطائفي والمذهبي.
له،  يروج  ما  هو  االن  يهمنا  ما  إن  وحيث  هذا 
داخل  اداري��ة  تنظيمية  حالة  وكأنه  ظاهره  في 
الكراهية والتنابذ  الدول لكن في مضمونه تكمن 
تؤدي  وكلها  والمذهبية  والطائفية  والعنصرية 
وتعمل  ترغبه  ما  وه��ذا  الحتمي،  التقسيم  الى 
الدول  كل  لتقسيم  االستخباراتية  الدوائر  كل  له 
العربية الى دول مذهبية وطائفية وعرقية تحت 
شعار ما يسمى بحقوق االقليات، وهذا ما حصل 
سوريا  في  لتنفيذه  يسعون  وم��ا  ال��ع��راق  في 
خريطة  لتنفيذ  العربية  ال��دول  وباقي  ولبنان 

التقسيم.  
فما هو ردنا على ذلك؟؟

يجب الوقوف بقوة وبكل الوسائل المتاحة ضد 
هذه الفئة المروجة للفيدرالية والكونفيدرالية. 

وتنفيذ  والدستور  الوطني  بالميثاق  التمسك 
كل ما ورد به من نصوص دون أي تأخير. 

تشكيل تيار دستوري لحماية الميثاق الوطني 
والدستور والسهر على التنفيذ.

هي  السلطات  من  سلطة  كل  ان  على  التأكيد 
على  تأكيدنا  مع  تفريعها،  يجوز  وال  واح��دة 

استقالل كل منها.
ايار  في  بلدية  انتخابات  الى  ذاهبون  نحن 
القادم من هذه السنة او في السنة القادمة، فعلينا 
مع  والعمل  البلدات  لكل  بالتوجه  وطني  واجب 
عائالتها وقواها المحلية لتقديم احسن ما عندهم 
الميادين  بشتى  االختصاصات  اصحاب  من 
على  القدرة  لها  بلدية  بمجالس  لتفوز  الحياتية 
وتطوير  والصحة  البيئة  على  والحفاظ  االنماء 
وعلينا  المواطن،  لخدمة  البلدية  االجهزة  كل 
االنتخابات  نتائج  تكون  ال  كي  سريعاً  التحرك 
والعمل  البرلمانية،  االنتخابات  كنتائج  البلدية 
قانون  لتعديل  اللبناني  النسائي  المجلس  مع 
ال  نسبة  البلدية  المجالس  لتضم  البلديات 
االدارة  تكون  كي  المواطنات  من   50% عن  تقل 
ان  يجب  ما  وهذا  لبلداتها،  فعلياً  ممثلة  المحلية 
فحسب  البلديات  في  ليس  توفيره  على  نشدد 
تحركاتنا  في  السلطات  مستويات  كل  على  بل 
وندوات  وحلقات  ولقاءات  مؤتمرات  من  المقبلة 

لضمان النجاح الشامل.
مشابهة  حالة  نعيش  الشديد  األسف  مع  اننا 
بكل  التصدي  واجب  فعلينا   1975 عام  لعشية 
على  لنبقى  يحصل  ما  بوجه  المتاحة  الوسائل 
بتأكيد  اال  تكون  ال  واالن��ط��الق��ة  ال��وط��ن،  أرض 
والمدرسة  الواحد،  التاريخ  وكتاب  المواطنة، 
الرسمية وتعزيزها، ووضع قيود على المدارس 

الخاصة لخدمة دولة المواطنة والقانون.
*األمين العام السابق التحاد المحامين العرب

العبدالله متوسطا عبيد ودرغام ونائب امين فرقة البعث محمود خالد الحسن
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منفذية اإدلب في »القومي: توّفر و»�صركة ال�صالحة« النقل المجاني لأهالي معرة النعمان

ر�صالة دعم للمواطنين ومعنيون بالتعاون والعمل من اأجل اإعادة بناء ما هدمه الإرهاب

مديرية �صحنايا واأ�صرفيتها في »القومي« تنفذ م�صيرًا اإلى منطقة الزيتون

وبرنامجه حملة نظافة وفقرات ترفيه وتثقيف وم�صابقات

مديرية الميدان في »القومي« تنظم لقاًء في مكتبها 

والمدير رفعت الطباع ي�صرح طبيعة عمل الوحدة الحزبية ومهامها في المتحد 

منذ مطلع شهر كانون األول 2022، ومنفذية إدلب في الحزب السوري القومي االجتماعي، بالتعاون 
مع »شركة الصالحة للنقل« توّفر النقل المجاني، كّل يوم جمعة، بواسطة الحافالت ألهالي معرة النعمان 
في  إدل��ب  منفذية  هيئة  من  بمتابعة  مستمرة،  ت��زال  ال  المبادرة  وه��ذه  وحلب،  المعرة  بين  واياباً  ذهاباً 

»القومي«.
وأوضح عضو هيئة منفذية إدلب فراس شيخ علي أّن هذه المبادرة على رمزيتها، لكنها تمثل رسالة 
بالتعاون  معنيون  جميعاً  بأننا  النعمان،  معرة  في  وأرزاقهم  بيوتهم  الى  ع��ادوا  الذين  للمواطنين  دعم 

والعمل من أجل إعادة بناء ما هدمه اإلرهاب.
من جهتها، أكدت ناموس المنفذية النا عريج، أّن منفذية إدلب في الحزب السوري القومي االجتماعي 
التآزر  أهمية  على  وش��ّددت  أهلنا.  خدمة  في  تصب  والتي  الهادفة  المبادرات  إطالق  في  جهداً  توفر  لن 
والتكافل االجتماعيين، كما وشّددت على أهمية ما تقوم به مؤسسات الدولة من صيانة للبنى التحتية 

ومشاريع إنمائية وإعمارية. 

مديرية  في  والشباب  التربية  مفوضية  نّظمت 
في  حرمون  لمنفذية  التابعة  وأشرفيتها  صحنايا 
إلى  مسيراً  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
في  وشاركت  صحنايا،  متحد  في  الزيتون  منطقة 
والرواد  والزهرات  األشبال  من  مجموعة  المسير 
والجامعيين برفقة  الثانويين  والطلبة  والنسور 
والمواطنين  القوميين  من  وع��دد  المديرية  هيئة 

اإلذاعيين.
ال��م��دي��ري��ة ورّدد  م��ك��ت��ب  م���ن  ال��م��س��ي��ر  ان��ط��ل��ق 
الحزبية على  واألناشيد  الشعارات  المشاركون 
وعند  الزيتون،  منطقة  الى  المؤّدية  الطريق  طول 
وكانت  ل��ل��م��ك��ان،  ن��ظ��اف��ة  حملة  أق��ي��م��ت  ال��وص��ول 

ومسابقات. وتثقيفية  ترفيهية  فقرات 

في  لقاًء  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  الميدان  مديرية  نّظمت 
سياق األنشطة التي تقيمها المديرية، بحضور مدير المديرية رفعت الطّباع 

وأعضاء الهيئة وجمع من القوميين والمواطنين.
تحّدث في اللقاء مدير المديرية رفعت الطباع فشرح طبيعة عمل الوحدة 
الحزبية ومهامها في المتحد االجتماعي باعتبار أّن الوحدة الحزبية منوط 
والتعامل  واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  المتحد  بشؤون  االهتمام  بها 

معها بدافع تحصين المتحد.
كما شرح طبيعة مهام مسؤول الوحدة الحزبية وأعضاء الهيئة، خصوصاً 

لجهة متابعة مختلف األنشطة القائمة في المتحد.
بأوضاع  اإلحاطة  على  القدرة  في  يكمن  المديرية،  نجاح  أّن  إلى  ولفت 
المّتحد وإمكانيات أبنائه والعمل على انخراطهم في سلسلة أنشطة اجتماعية 
وثقافية واقتصادية تنّمي لديهم ثقافة الجماعة، وتوّلد وحدة نفسية تساهم 
الوقوع  من  الشعب  وتحّصن  منعته  للوطن  تحفظ  قومية  عصبية  خلق  في 

خالل اللقاء في مديرية الميدانفريسة المؤامرات الخارجية.
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wN�Ë ¡U� pN�Ë wM�K�� ô w�
ÆÆÆ UOM�_« wM��U��Ë

 Íc�«Ë  ¨ uH�  bL��  Í—u��«  wKOJA��«  ÊUMHK�  ÷dF�  `���«
 œU��«  l�  ÊËUF��U�  sO�—u��«  sOOKOJA��«  sO�UMH�«  œU��«  tLE�
 ÊuMHK�  b�_«  W�U�  w�  ÊUMH�«  ‰UL�√  s�  …Ëb�  t�K�  ¨»dF�«  »U�J�«

ÆVK� w� WKOL��«
 WM�b� w� UNKO�UH�Ë WFO�D�« s� wJ�� WOM� W�u� 42 ÷dFL�« Òr{Ë

Æ…—uNA� WOM�  UOB�A� ©t�d�—u�®Ë UNH�—Ë WL�bI�« UNzUO�√Ë ¨VK�
 Ê≈ VK� w� sOOKOJA��« sO�UMH�« œU��« fOz— Íu�u� n�u� ‰U�Ë
 WOMH�« W�uK�« ÂÒbI�Ë ¨WOKOJA��« W�d��« œ«Ë— r�√ s�  uH� ÊUMH�«
 …UO� s� WO�œ√ …Ëb� t�I�«— ÷dFL�« Ê√ v�≈ ÎU��ô ¨lz«— wM� »uK�Q�

ÆWO�Ëb�« t�U�—UA�Ë t�UL�√Ë ÊUMH�«
 Ê√  VK� w� »dF�«  »U�J�«  œU��«  Ÿd� fOz— dHF� d�c� `{Ë√Ë
 w�Ë ¨WO�Ozd�« W�ö��« —ËU�L�U� n�dF��« v�≈ ·bN� WO�œ_« …ËbM�«
 U�bL��«  w��«Ë  ¨—«u�_«Ë  WL�bI�«  VK�  ¡UO�√Ë  t�d�—u��«Ë  WFO�D�«
 WOF�«Ë  W�eM�  Î̈U��b�Ë  ÎUL�b�  ¨WOMH�«  t�U�u�  r�bI�  w�  ÊUMH�«

ÆWO�U�D�«Ë
 WO��e�« Ê«u�_« WOMI� Âb���« t�√ v�≈  uH� bL�� ÊUMH�« XH�Ë
 v�≈ ÎU��ô ¨qLF�« w� ‰UL��« vK� bL�F� w��« t�U�u� r�bI�� W�dAL�«
 s�  wJ��Ë  ¨Y�b��«  l�«u�«Ë  WO�U�D�ô«  W�—bL�«  vK�  bM��«  t�√
 WOM�   UOB��  r�—Ë  WL�bI�«  VK�  ¡UO�√  o�u�Ë  ¨WFO�D�«  ‰UL�

Æ…—uNA�
 r�—   uH�  Ê√  w�I��  Ê«—u??�  WOKOJA��«  W�UMH�«  X�{Ë√
 »c� X�UD��« WO�uHLO� qJA�� wIO�uL�«Ë wMH�« r�UM��« t�A�d�
 WO�U�D�ô«  sO��—bL�«  vK�  bL��«  t�√  WMO��  ¨÷dFL�«  —«Ë“  sO�√

Æt�U�u� r�— w� WODOIM��«Ë
 WOL�√  v�≈  ·«bM�«  ÷U�—  w�UI��«  ·«bM�«  Èb�M�  W�Oz—   —U�√Ë
 …UO� s� Y�b��« X�ËUM�Ë ¨÷dFL�« g�U� vK� XLO�√ w��« …ËbM�«

Æt�UL�√ s� W�bI� W�«—œË ÊUMH�«

äƒØ°U óªëe »∏«µ°ûàdG ¿ÉæØ∏d ¢Vô©e

Ö∏M »a ¬dÉªYCG øY Ihófh

 ≥°ûeO »a ÜÉÑ°T ø«fÉæa áà°ùd ∫hC’G ¢Vô©ªdG

 p�–Ë oA�œ w�  —¬ UO�u� ÍdO�U� w� w��e�« rN{dF� »U�A�« sO�—u��« sO�UMH�« s� œb� ÂU�√
Æw�U��ù« l�UD�« UNOK� VK� WOF�«u�«Ë W�e�d�« sO� X�ÒuM� —UJ�√Ë …b�u�  U�UIL�

 WKOL��« ÊuMH�« WOK� s� ÃÒd���« w��b� »U�� sO�UM� W��� W�u� s�dA�Ë ÎUF�—√ ÷dFL�« r{Ë
 vML�Ë  ‚uMAL�«  Íœu??�Ë  u�MK�  l??�œË  ÍË«dG�«  Êe??�Ë  sO��  s�dO�Ë  d��  wK�  r�Ë  oA�b�

ÆŒö��«
 bO�u� Ê√ ô≈ UN�U��≈ ‚d�Ë rN�U�u� —UJ�√ ·ö��« s� r�d�« vK� t�√ d�� wK� ÊUMH�« `{Ë√Ë
 ÃU�M�«  «cN�  „d�A�  r�U�  œU��ù  ÎU�U�  ÊU�  qL�  qJ�  ÎUF�d�  Î «d�LO�M�  sO�L��  ‰UL�_«   U�UO�

ÆwMH�«
 X�J�  U�uK� ånO�ò Ê«uM� XKL� w��« ÷dFL�« w� UN��—UA� XB�� Œö��« vML� W�UMH�«

ÆwM��«Ë dC�_« sO�uK�« l�  U�M�«Ë »«d��U� UNKO�UH�� WFO�D�« ÂuNH� UN�ö� s�
 q�L�� UN�uLC� Ê√ W��ô åÂö��« bF� U�ò Ê«uM� X�� UN�UL�Q� sO�� s�dO� W�UMH�« X�—U�Ë
 bF� w�Q� w��« WMOJ��« sO�� Ê√ ‰UL�_« pK� ‰ö� s� X�ËU� YO� ¨…dJH�« tM�  √b� Íc�«Ë ⁄«dH�U�

ÆW�—U� WFO�� w� sOHzU� ÎU�U��√ XMLC� Âu�d� t�dB��« U� u�Ë ¨»«dD{ô«
 XIK�Q� ¨w{UL�« v�≈ sOM��« …dJ� ‰ËUM� UN�U�u� ÊuLC� Ê√ v�≈ ‚uMA� Íœu� W�UMH�« X�H�Ë
 iF��  …bNA���  ¨WO�uO�«  UM�UO�  qO�UH�  s�  dÒ�F�  …dJ�  UN�uJ�  åUO��U��u�ò  Ê«uM�  UNOK�

ÆUN� ‚U�A� WL�b�  U�«Ë—Ë ¡UO�Q� U�d Ò�c� w��« —uB�«Ë `�öL�«
 fJF�  t�UL��«   dN�√Ë  åWE��ò  Ê«uM�  XKL�  w��«  t�UL�√  s�  ÍË«dG�«  Êe�  ÊUMH�«  ÀÒb��Ë
 WO�UO� W�d�� s� t�U�u� Ÿu{u� vI��« t�√ özU� ¨W�b�d�� WI�dD� WO��“  U�u� vK� dO�U�_«
 UN� »dN� w��« WE�K�« w�Ë ¨UN� ÒdL�
 l�—√ w� U�b Ò��� ¨UM�u� ◊uG{ s�
 WLO�J�«  Ê«u??�_«  ÎU�b����   U�u�
 UN�«b���«  œU��«  w��«Ë  WF�UH�«Ë

Æt�U�u� VK�√ w�
 s�  u�MK�  l�œ  W�UMH�«  X�Òb��Ë
 åq??�P??�ò  UN�L�√  w??�??�«Ë  UN��d��
 b�b��«  √b�  s�  UN�dJ�  XD�M��«Ë
 ¡UN��«Ë tKJA� s� W�«b� ¨tBzUB�Ë
 d��√  UNKF�Ë  …œU??L??�«  vK�  ÁdO�Q��
 Ê«u�Q� U�bÒOI� v�≈ W�U{ùU� ¨W�UA�
 wM��U�  √bB�«  Ê«u??�√  w??�Ë  …œÒb??�??�
  «Ëœ√ Â«b���«Ë ¨dL�L�« w�UI�d��«Ë

Ær�H�« œU�—Ë q�d�U� WO�U{≈
 rO�«d�≈  ÊUM�  X�Òu�  UN�N�  s�
 WOL�Q�   —¬  UO�u�  W�U�  …d??�b??�
 UL�  ÷—UFL�«  s�  ŸuM�«  «c�  W�U�≈
 sO�UMHK�  lO�A�Ë  r�œ  s�  qL��
 vK�  œb��«  sO�d��L�«Ë  »U�A�«
 W�d�  q�L�  wN�  ¨’uB��«  t�Ë
 r�dE�  WN�ËË  r�—UJ�√  ‰UB�ù  rN�
 ŸuM�«  «cN�  wIK�L�«  —uNL��«  v??�≈
 rNI�d�  w�  v�Ë√  …uD�Ë  ¨sH�«  s�

ÆW�«—b�«  «uM� bF� wMNL�«
 W�UG�  ÒdL���  ÷dFL�«  Ê√  d Ó�cÔ�

 Æ◊U�� s� l�«d�«

 WO�UM�K�«  WF�U��«  w�  åw�UM�K�«  À«d��«  e�d�ò  bI�
 WO�UI��«   «¡UIK�«  WK�K�  sL{  ¨LAU   WO�dO�_«
 q�«œ   ËdO�ò  Ê«uMF�  …Ëb??�  ¨UNLEM�  w��«  W??�—Ëb??�«
 u�� ÷d� Íc�« bF� qO�� ÂU�d�« l� åt�—U�Ë —u��«
 UN�Ëd�Ë  UNM�U�√  ÎU�—U�  ¨WOzU�Ë  WO��“  sO�  W�u�  50

ÆUNL�— qO�UH�Ë
 ÷uF� ‰UAO� —u��b�« WF�U��« fOz— …ËbM�« `���≈
 t�F�U�  …—u�  vK�  ¨w�UM�K�«  À«d��«  e�d�ò  Ê√  Î «d�c�
 WO�«d��«  t�«Ëb�  dN�  bF�  Î «dN�  q�«u�  ¨LAU    Â_«
 Âö�√Ë   U�ö�Ë  ozU�ËË  “uM�  s�  UM�«d�  w�  U�  nAJ�

Æå‰UL�√Ë
 qO�œ Î̈ «d��Ë Î«dA� wMG�« UM�«d� vK� ‰U��ù«ò ∫·U{√
 u�Ë  ¨U�b�Ë  UM�u�Ë  UM��√  u�  Íc�«  À«d��«  «cN�  ÊUL�≈
 …b�b��« UM�UO�√ TAM� UNOK�Ë ¨U�QA� UNOK� w��« UM��u�
 r�d�U� Í—UC��« t�—S� wM� s�Ë w� rN�√ «u�dF� w�

ÆåW�FB�« UN�«œ Òœd�Ë WO�U��« WK�dL�« W�uF� s�
 À«d��«  n�dF�  W�U�—  À«d��«  e�d�  c��«ò  ∫r��Ë
 s�Ë  rN�  ÊuJ�  w�  ¨b�b��«  qO��«  ¡UM�√  v�≈  w�UM�K�«
 l���  ÎUOK�  ÎUO�Ë  ÎUOI�  ÎUO�UM��  ¡UC�  WF�U��«  t�  TON�

ÆåÀ«d��«Ë a�—U��«Ë …—UC��« ÊUM�K� sOM�RLK�
 w�  WKOK�ò  ∫VO�“  ÍdM�  d�UA�«  e�dL�«  d�b�  ‰U�Ë
 dB���  ËdO� UL� ¨UNL�«u� U�dB��� w��« ÊU�Ë_«

 t�  Ê√  dFA�  tO�  WIDM�  Í√  w�  w�UM��  q�  Ê_  ¨ÊUM��
 Ë√  …—U�� Ë√ W�«—œ Ë√ ÎöL� Ë√ ÎUMJ� ¨ ËdO� v�≈ ¡UL��«
 ‚UO��« «c� w� ÂuO�« …Ëb� Ã—bM� ÎUO�U�Ë ÆÎU�e�d� Îö�UF�
 —uC� s�  ËdO� w� U� qJ� r�N� ÎUFOL� UMKF�� Íc�«
 U�  u�Ë  ¨w�UL��«Ë  w�UO�Ë  Í—UC�Ë  w�«d�Ë  w�UI�
 ÷dF�  w�  U�d�  s�  bF�  qO��  ÂU�d�«  u�b�  UMKF��
 1840  W�I�  w�  —u��«  q??�«œ   ËdO�  s�  t�UL�√  UM�
 —u��«  ÂbN�«  U�bF�   ËdO�  s�Ë  ¨U�ö�  U�Ë  UNI��  U�Ë
 ô≈  ¨WOL��  ¨ÂuO�«  UNM�  o��  r�Ë  WM�bL�«  »«u�√  X�«“Ë
 a�—U��« v�≈ V�c� bF� qO��  U�u� s�Ë Æf�—œ« »U�
 UN�b�UA� UM� vM��� s�  ËdO� s� d�UM�Ë UO�«dG��«Ë

Æå U�uK�« Ác� d�� ô≈
 ¨t�UL�√  bF�  qO��  ÂU??�d??�«  ÷dF��«  ¨p??�–  bF�
 ÊUJL�« s� `�ö�Ë qO�UH� s� W�u� q� w� U� ÎU�—U�
 Q�dL�« s� tLEF�Ë ¨V�dI�« ‰Ë_« U�bF� w� ¨tK�L� Íc�«
 tO�  U�Ë  bF�_«  U�bF�  w�  r�  ¨W��dL�«  sO�Ë  —ËbL�«Ë
 vK�  qDL�«  wK���«  UNDO��Ë  sOM�  W�ö�≈  s�  U�Ëœ

Æ ËdO�
 WOFL�  fOz—Ë  f�R�  s�  WK�«b�  X�U�  ÎU�U��Ë
 WO��—U��« ·ËdE�« ‰u� WMLOM� qON� å ËdO� UM�«d�ò
 WK��_« iF� Áö� ¨bF� qO��  U�u� w�  dN� w��«

ÆW�UI�« w� —uNL��« s�  UIOKF��«Ë

 l�  ÊËUF��U�  WO�UI��«  bOBI�«  XO�  WOFL�  XL ÒE�
 ÊU�dN� w�œ_« W�ULO�« Èb�M�Ë VK� w� W�UI��« W�d�b�

ÆWO�U�dF�«Ë WO�uB�« WO�UL��« tO�  dC� å UOK��ò
 WOM�u�« V�J�« —«œ t�MC��« Íc�« ÊU�dNL�« sÒLC�Ë
 ¡UC�√ s� sO�—UA� 6 ‰Ë_« t�u� w� „—U�Ë ¨VK� w�
 Âö�√  ‰u�  wIO�u�  rKO�  ÷d�  w�œ_«  W�ULO�«  Èb�M�
 bzUBI�«  r�bI�Ë  ¨å UOK��ò  Ê«uMF�  w�uB�«  »œ_«

ÆWOzUMG�« W�dFA�« l�UIL�«Ë WO�uB�«Ë WO�«b�u�«
 s�  …e�u�  …c��  w��UJ�  …œUO�  …—u��b�«  X�Òb�Ë
 WO�U�dF�«Ë  WO�Ëd�«  t�U�H�Ë  w�uB�«  »œ_«  WO�U�

ÆWO�«b�ù« t�UO�UJ�≈Ë WO�U��ù«Ë WO�UL��« t��ö�Ë
 v??�Ë_«  ∫sO�bOB�  d�O�  r�U�  d�UA�«  vI�√Ë
 vK�  s�dL�ò  WO�U��«Ë  ås�dOLC�  b??�«Ëò  Ê«uMF�
 WO�U�dF�«  pK�  w�  Ê«—Ëb??�  ULN�√  ÎUMO��  ¨åÊUO�M�«

ÆU�_U�  «c�« W�ö�Ë
 Ê«uMF�  …bOB�  wJ��œU�  WL�U�  …d�UA�«  XI�√Ë
 ÊuJ�  Ê_  XF�  U??N??�√  v??�≈  W??�??�ô  ¨åd??F??A??�«  V??�??�ò
 UN�UO�  sO�  XKL�  ¨w�Ë—  w�u�  l�U�   «–  …bOBI�«

Æd�UAL�«Ë fO�U�_«
 ULN�uMF�  r�  sO�bOB�  —UDM�  dL�  d�UA�«  vI�√Ë
 ULNO�  v??�U??�  ¨WO�u�  WO�U��«Ë  ¨W??O??�«b??�Ë  v???�Ë_«
 vO��  d�UA�«  vI�√  ULMO�  ¨V�K�  WO�«d�«  fO�U�_«
 d�UA� s� fHM�« Íd�F� U� UNO� ‰ËUM� …bOB� WH�d�

ÆÈuN�«Ë W��L�« Õ«— s� v�_«Ë Êe��«
 åÈuN�« n�ò …bOB� wK�u�d� —«e� d�UA�« Âb� UL�

Æ‰U�uK� ‚uA�«Ë V��« sO�√Ë ‚«dH�« r�√ UNO� ‰ËUM�
 w�ò Ê«uMF� …bOB� W��u��«  Õd� …d�UA�«  XI�√Ë 
 oAF�« ZO�√ s� UNO�  d�� ån�u�« q�I� ô s� n�Ë

ÆsO��L�« sO� U� »U�F�«Ë ÂUON�«Ë
 V�œ_«  ·dA�«  nO{  ÊU�dNLK�  ‰Ë_«  ÂuO�«  r��Ë
 ¡UI�S�  w�UI��«  VK�  vNI�  d�b�  ÕËb??�œ  dOA�  bL��

Æå¡UL�_« …—UG�ò Ê«uMF� WO�«b�Ë …bOB�
 bOBI�« XO� WOFL� fK�� fOz— Íd� b��√ `{Ë√Ë
 vK�   c�√  WOFL��«  Ê√  w�ö�≈  `�dB�  w�  WO�UI��«
 ¨VK�  w�  W�UA�«  V�«uL�«  r�œ  UN�O�Q�  cM�  UNI�U�

 »œ_« w�U�� t�√ ÂuO�« ÊU�dNL�« eÒOL� U� Ê√ v�≈ Î «dOA�
ÆVK� WM�b� w�  œU� W�I� ‰ö� w�uB�«

 Ê≈ w�œ_« W�ULO�« XO� d�b� wL�UM� œU�“ bL�√ ‰U�Ë
 Î̈ «uC� 40 rC�Ë ¨W�UA�« V�«uL�« r�b� vMF� Èb�ML�«
 w� W�—UALK� ¨rNMO� s� …d�U�Ë Î«d�U� 12 —UO��« Òr�Ë
 WO�œ_«   UOK���«  WO�uB�  qL�  Íc�«  ÊU�dNL�«  «c�

ÆWO�U�dF�«Ë WO�uB�«

 ó©°S π«Ñf äÉMƒd »a z√ó©Hh Qƒ°ùdG πÑb ähô«H{ øY á«cô«eC’G á«fÉæÑ∏dG »a Ihóf

á«dÉªL äÉëØæH …ô©°T ¿ÉLô¡e zäÉ«q∏éJ{

Ö∏M »a á«fÉaô©dGh á«aƒ°üdG øe



على  السياسيون  يقول  كما  المالية،  األزم��ة  من  للخروج  لبنان  يحتاج  بالتوازي 
اختالف مشاربهم وأولوياتهم، إلى إعادة االهتمام الخليجي بلبنان أمال بتدفق مالي 
وسياحي وتعاون تجاري واكتساب صدقية مصرفية، والى انجاح عودة النازحين 
السوريين وترسيم الحدود البحرية الشمالية للبنان مع سورية والى وقف التهريب، 
ومثلما تختصر المهمة األولى بتحسين او تصحيح العالقة اللبنانية مع السعودية، 

تختصر المهمة الثانية بتحسين أو تصحيح العالقة اللبنانية مع سورية.
تحسين العالقة اللبنانية مع السعودية يعني شيئا واحدا هو وجود مناخ سياسي 
الرهان  ألن  والسعودية،  الله  حزب  عالقة  في  التوتر  استمرار  دون  يحول  إقليمي 
ما  وق��ف  خ��ارج  بلبنان  اهتمامها  وتستعيد  السعودية  ترضي  وسائل  وج��ود  على 
على  وال��ره��ان  مكانه،  غير  ف��ي  األق���ل،  على  ال��ل��ه،  لحزب  االعالمية  الحملة  تعتبره 
تحقيق ذلك بالضغط على حزب الله مجرب وغير ممكن، الى حد يمكن القول معه 
إن الطريق اللبناني الستعادة العالقة مع السعودية واستعادة االهتمام السعودي 
يبدأ من اليمن، ونجاح مساعي وقف الحرب فيها، وصوال لمصالحة ايرانية سعودية 
راسخة، وانتهاء بعودة تعاون سوري سعودي يعيد فتح ملف العالقات بين حزب 
الله والسعودية طلبا لفكفكة القضايا العالقة بين الطرفين ويفتح الطريق لعالقات 
طبيعية، بدونها لن يعرف اللبنانيون نوعاً من أنواع العودة السعودية. ولعل االنكفاء 
السعودي من االستثمار في قواعد اللعبة السابقة إشارة الى قناعتهم بأن األفضل 
أن يضمنوا مصالحهم اللبنانية من خالل معادلة من فوق تأتي عبر العالقات الدولية 
واإلقليمية وليس عبر االستثمار المباشر في الشوارع والزعامات، كما يفصح بعض 

المسؤولين السعوديين في مجالس دبلوماسية.
المطالب اللبنانية من سورية مستحيلة التحقيق بالرهان على المكاسرة مع سورية، 
وقد انضم لبنانيون إلى المكاسرة التي خاضتها دول في المنطقة بقيادة أميركية مع 
سورية ومحاولة لي ذراعها، وانتهى األمر بأن تركيا والسعودية اللتان شكلت كل 
منهما حلقة محورية في هذه الحرب تنفتحان على خيار العودة إلى سورية، وبوقة 
المنطق وخبرات الدول، ال طريق العادة النازحين السوريين وحسم ملف الترسيم 

البرحي شماال وال وقف التهريب إال بتعاون لبناني مع الدولة السورية .
نظريا يبدو االستحقاق الرئاسي الحالي متحررا من معادلة سين سي أي سورية 
والسعودية، بعدما سقطت هذه المعادلة التي رعت اتفاق الطائف منذ والدته حتى 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكن عندما يضع اللبنانيون للرئيس مواصفات تربط 
الرئيس الذي  بتحسين وتصحيح العالقات مع السعودية وسورية، فهم يربطون 
ترضى السعودية التعاون معه بأن يكون مقبوال في سورية، والرئيس الذي يحظى 
برضى الدولتين في زمن الصراع بينهما غير موجود، ألن معيار كل من الدولتين 
للرضى سيكون مرتبطا بدرجة عداوته للدولة األخرى، وهذا يعني أن والدة الرئيس 
الجديد باتت مرتبطة بأن تكون العالقات السورية السعودية قد بلغت مرحلة متقدمة 
لم  الذين  يأتي من صفوف  أن  الرئيس يجب  أن شخص  يعني  التحسن، وه��ذا  من 
يتورطوا بمهاجمة الدولتين، وبالتالي من كنف عودة العالقة بينهما، وهذا يعني عمليا 

أن الرئيس المقبل هو رئيس »السين - سين«.

اي تموضع نحو إيران من قبل دول الخليج خصوصاً، يطيح بالتطبيع مع 
التموضع السعودي مع روسيا والصين، لكن  »إسرائيل« من جهة، ويكمل 

األحداث انتهت، وعادت المخاوف من خيارات مقلقة لواشنطن.
التي تخرج عن السيطرة هي  أن فتيل تفجير األح��داث  - تدرك واشنطن 
األولى  أولويتها  التحّدث عن ضمان  لم تعد تستطيع  أنها  فلسطين، وتؤمن 
أولويتها  في  جدياً  تهديداً  وت��واج��ه  الطاقة،  أم��ن  ضمان  وه��ي  المنطقة  في 
صعود  من  أوالً  يأتي  التهديد،  ه��ذا  ومصدر  »إسرائيل«،  أم��ن  وه��ي  الثانية 
جماعات سياسية »إسرائيلية« يمكن أن تدفع الوضع في األراضي المحتلة 
أنه  والمنطقة نحو االنفجار، بينما هناك جيل فلسطيني جديد يبدو واضحاً 
خارج السيطرة، وأن محاوالت ضبطه عبر الضغط على السلطة الفلسطينية 
والفصائل المقاومة ليس مجدياً، وأن التهدئة التي تحتاج إليها واشنطن يجب 

أن تشتريها وتدفع ثمنها على الضفتين اإلسرائيلية والفلسطينية.
- جاء وزير الخارجية األميركية أنتوني بلينكن الى المنطقة بعد زيارات 
لكل من مستشار األمن القومي جاك سوليفان ومدير المخابرات وليم بيرنز، 
ما يعني أن هناك خطة يشتغل عليها األميركيون، بدأت المهمة على محاولة 
مقايضة التهدئة اإلسرائيلية والقبول اإلسرائيلي بتعويم السلطة الفلسطينية، 
بوعود أميركية في الملف اإليراني، محورها االلتزام األميركي بعدم العودة 
الى التفاهم النووي إال بالتنسيق مع »إسرائيل«، وتزويد »إسرائيل« بأسلحة 
نوعية ترفع نسبة جهوزيتها ألي مواجهة محتملة مع إيران، وعندما تأكدت 
كانت  بلينكن،  زيارة  موعد  واقترب  إيران  في  األحداث  نهاية  عن  المعطيات 
واشنطن تسعى الستبدال االلتزامات األميركية حول إيران، بالتزامات مالية 
والوعود  النيات  صدق  تختبر  كانت  التي  »إسرائيل«،  ل�  أميركية  وتسليحية 

األميركية حول إيران، بعملية تنفذها طائرات مسيّرة صغيرة في أصفهان.
- واشنطن ترسل وزير خارجية قطر الى طهران لطلب استئناف التفاوض 
حول الملف النووي، والمبعوث األميركي الخاص بإيران روبرت مالي يقول 
على بي بي سي إن خيار التفاوض عاد الى مقام األولوية على الطاولة، بينما 
بلينكن يبدأ جولته في المنطقة ومباحثاته في تل أبيب، ولم يبق بين يديه إال 
الكالم، ملتزمون بأمن »إسرائيل« وبحّل الدولتين، وال شيء تقبله »اسرائيل« 
شيء  وال  الفلسطينية،  السلطة  وتفكك  الدولتين،  حّل  جغرافيا  انهيار  لمنع 
تملكه السلطة الفلسطينية ألمن »إسرائيل«، فيشتري بمال أميركي بدالً من 
بين  التنسيق  ع��ودة  الفلسطينية  السلطة  حسابات  من  المحجوزة  األم��وال 
السلطة ومخابرات االحتالل، وهو يعلم أن األمور لن تتأخر عن الخروج عن 

السيطرة مرة أخرى.
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ماذا يعني رئي�صًا ي�صّحح العالقات

 

مع ال�صعودية و�صورية؟

المشهد  بمستقبل  األول  المعني  يكونون  ربما  اللبنانيون 
ال��س��ع��ودي��ة، خصوصا ف��ي ظل  ال��س��وري��ة  ال��س��وري وال��ع��الق��ة 
المعقودة على اجتماعات  الرئاسي، و ضآلة اآلمال  االستعصاء 
واالستحقاق  قريبا،  باريس  تشهدها  س��وف  التي  العتب  رف��ع 
التقدمي  ل��ل��ح��زب  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ح��رك��ة  م��ح��ور  ك���ان  ال��رئ��اس��ي 
عين  جنبالط  وليد  السابق  النائب  رئيسه  زار  الذي  االشتراكي 
التينة والتقى برئيس مجلس النواب نبيه بري، بينما زار رئيس 
مهمتين  في  بكركي،  جنبالط  تيمور  النائب   الديمقراطي  اللقاء 
السير  آلية  ورس��م  الرئاسية  الفرص  الستكشاف  متكاملتين، 
الوقوع  عدم  على  االشتراكي  يحرص  التي  التوافق  نقاط  بين 
الدرزية  المسيحية  العالقة  لحساسية  محظوراتها  من  أي  في 

في الجبل.
اقتصاديا وماليا أعلن المصرف المركزي البدء بتطبيق سعر 
15000 ليرة للدوالر كسعر رسمي بدءا من اليوم، ما يعني  ال 
تخفيضا رسميا لقيمة العملة عشر مرات، وهذا يعني أن تسعير 
الدوالر وفق  قيمتها على  احتساب  اللبنانية عند  بالليرة  الودائع 
و  المصارف،  مستحقات  ومثلهما  الديون،  ومثلها  السعر  هذا 
يدعو  ما   ، النسبة  بذات  والضرائب  الرسوم  لتعديل  الباب  يفتح 
النسبة  بذات  واألج��ور  الرواتب  زي��ادة  إلى  مالية  مصادر  برأي 
أي مضاعفتها عشر مرات، باعتبار أن أقل نسبة تضخم تصيب 
بينما  م��رات،  عشرة  ستكون  اللبنانية  لليرة  الشرائية  القيمة 
للدوالر،  ليرة  أل��ف  ال60  سعر  مع  م��رة   40 ال��ى  تصل  أعالها 
السعرين،  بين  الوسطي  الحد  على  الرواتب  تبنى  أن  والمنطقي 

وفي أسوأ األحوال على أدناها.
وشهد مثلث عين التينة – كليمنصو – بكركي حركة سياسية الفتة 
لتزخيم الملف الرئاسي في إطار الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس 
كافة  مع  جنبالط  وليد  االشتراكي  الحزب  ورئيس  بري  نبيه  النواب 

األطراف، للتوصل الى توافق حول انتخاب رئيس للجمهورية.
وقد زار جنبالط أمس مقر الرئاسة الثانية والتقى رئيس المجلس، 
ولفت في تصريح بعد اللقاء إلى أن »ما نقوم به هو محاولة اختراق 
يعطينا  توافق  إلى  الوصول  أجل  من  السياسية  الحواجز  بعض 
»ال  أننا  إلى  جنبالط،  وأش��ار  للجمهورية«.  رئيس  بانتخاب  آم��االاً 
وُنصّوت  أسبوع،  كل  نذهب  بأن  الدوامة  هذه  في  نبقى  أن  نستطيع 
حسابات  له  البعض  ربما  نفسه  الوقت  وفي  وسواها  بيضاء  بورقة 

جيواستراتيجية«.
اللبنانية  الليرة  أي  العداد  وهو  مخيفااً  شيئااً  »هناك  أن  وأوضح 
التي تنهار في كل لحظة ومهما حاول البعض كالبنك المركزي القيام 
إصالحااً  يجر  لم  إذا  تنفع  ال  الهندسات  هذه  أن  إال  مالية  بهندسات 
حقيقيااً من خالل انتخاب رئيس للجمهورية ومن خالل تبني مشروع 
هو  المشروع  كل  أن  أقل  ولم  االقل  على  منه  قسم  أو  الدولي،  البنك 

مفيد«.
اً مع بري وهو  وأضاف: »اليوم تطرقنا أيضااً الى موضوع مهم جدا
70 مليون دوالر )لست أدري كيف  60 او  التربية، فمن جهة وضعوا 
توقفوا  أخرى  جهة  من  الكهرباء  بئر  المثقوب  البئر  هذا  في  بها(  اتوا 
عند التربية التي تحتاج فقط الى 25 مليون دوالر وهي أهم بكثير من 

الكهرباء، ألن الكهرباء من دون إصالح ال معنى لها«.
ووفق ما تقول مصادر مطلعة على لقاء بري - جنبالط ل��«االبناء« 
فهناك تقاطع بين الطرفين الى أن التوافق هو الممر اإللزامي النتخاب 
رئيس للجمهورية، ووضع حد للجلسات التي ال تفضي الى انتخاب 
رئيس ومسلسل التصويت بالورقة البيضاء«. وكشفت المصادر بأن 
خالل  المرشحين  بأسماء  الدخول  يتم  لم  وجنبالط  بري  بين  البحث 
جلسات  الى  الذهاب  هو  »المطلوب  أن  على  التفاهم  تم  لكن  اللقاء، 
اً  مسارا »سلكنا  أننا  إلى  مشيرة  رئيس«،  انتخاب  الى  تؤدي  نيابية 
ما  المصادر  ونفت  والفراغ«.  التعطيل  بجدار  خرق  إيجاد  الى  يهدف 
وقد  الجيش،  قائد  بترشيح  جدي  بحث  وجود  عن  ترويجه  يجري 
فرفض  يمانع  وبري  الجيش  قائد  انتخاب  يؤيد  بأنه  جنبالط  ُسِئل 
جنبالط اإلجابة«. ولم تنِف المصادر تمسك الرئيس بري وحزب الله 
بفرنجية على الرغم من عدم إعالن ذلك رسميااً، وبالتالي من الطبيعي 
النيابية لتجميع أغلبية لفرنجية، كما  الكتل  اً مع  أن يفتح بري حوارا
اً  زائدا بالنصف  لالنتخاب  بري  الرئيس  تأييد  صحيح  أنه  أوضحت 

اً لكن بشرط توافر نصاب االنعقاد 86 بكل دورات االقتراع. واحدا
ووفق مصادر أخرى، فإن بري وجنبالط أّكدا بأن ال حظوظ للنائب 
أخرى  بأسماء  الّذهاب  ضرورة  على  متفقان  وأنهما  معّوض  ميشال 

في االستحقاق الرئاسي.
الجمهورية  رئيس  انتخاب  جلسة  موعد  »تحديد  أن  الى  ولفتت 
بري،  يجريها  التي  اآلراء  استطالع  عملية  انتهاء  ينتظر  المقبلة 
الى الجلسة بورقة  النزول  المرة بعدم  الثنائي الشيعي هذه  واتجاه 
الى  ال��ذه��اب  على  ترتكز  ب��ري  »م��ب��ادرة  ب��أن  وأوض��ح��ت  بيضاء«. 
المجلس والتصويت للمرشحين، فإذا لم ينسحب أي مرشح لصالح 

آخر تستمّر الجلسات الى حين انتخاب رئيس ب� 65 صوتاًا«.
أن  ل�«البناء«  الله  بحزب  صلة  على  أوس��اط  تؤكد  المقابل  في 
»الحزب ليس لديه خطة ب حتى الساعة وال يتحدث بأي مرشحين 
الجيش  قائد  يؤيد  ال  وبالتالي  بترشيحه،  متمسك  وهو  فرنجية  غير 
طالما هناك مشهد تصعيد واشتباك في المنطقة وغياب التسويات«. 
األخير  كان  بل  فرنجية  ترشيح  يخترع  لم  الله  حزب  بأن  وأضافت 
وللرئيس  المارونية  والكنيسة  والسعودية  لفرنسا  جديااً  مرشحااً 
مرشحااً  ُيعّد  وبالتالي  أميركية،  ممانعة  عدم  مع  الحريري  سعد 
تتطلبها  التي  والعناوين  المواصفات  يجمع  وهو  حقيقيااً،  توافقيااً 
تحسين  سيما  ال  األط��راف،  كافة  تطرحها  والتي  المقبلة  المرحلة 
فتح  إلعادة  العربية  والدول  الخليج  ودول  السعودية  مع  العالقات 
العالقات  إصالح  مع  بالتوازي  للبنان  المالي  الخليجي  الدعم  باب 
الملفات  من  الكثير  ح��ّل  في  ألهميتها  نظرااً  سورية  مع  اللبنانية 
وبالتالي  وسورية،  لبنان  بين  السياسية  واألزمة  العالقة  الخالفية 

فرنجية يجّسد معادلة ال� س- س«.
جنبالط،  تيمور  النائب  برئاسة  الديمقراطي  من  اللقاء  وفد  وكان 
الراعي،  بطرس  بشارة  مار  الماروني  البطريرك  والتقى  بكركي  زار 
وأشار النائب راجي السعد باسم  الوفد بعد اللقاء الى أن »اسم قائد 
الدستور  تعديل  من  مانع  ال  وأن  رئاسيااً  في  الصدارة  هو  الجيش 
ولكن  للرئاسة  معّين  اس��م  على  اتفاق  »ال  وأض���اف:  النتخابه«. 
في  عون  جوزاف  العماد  الجيش  واسم  قائد  باألسماء  تراتبية  هناك 
كما  بين  الكتل«.  جرت  التي  االجتماعات  نتيجة  األمر  وهذا  الّصدارة، 
أولوّية ألّي اسم،  ُيعِط  الراعي لم يّتخذ موقفااً ولم  أن »البطريرك  أكد 
65 نائبااً حتى اآلن«. وتابع »إذا هناك  وما من  مرّشح يحظى بتأييد 

اتفاق على قائد الجيش سنسعى  الى تعديل الدستور«. 
النائب فيصل كرامي على »أننا حريصون  ومن بكركي أيضااً شدد 
أن  اً  معتبرا وطنيااً،  منصبااً  االول��ى  الرئاسة  يكون  منصب  أن  على 
كرامي،  ورأى  أحد .    اً  على  حكرا وليست  اللبنانيين  لكل  هي  الرئاسات 
المدخل  االساسي  الطائف هو  اتفاق  الراعي »أن  البطريرك  لقائه  بعد 
التي  المسيحية  االسالمية  الشراكة  على  وأكد  االزم��ات«.  كل  لحل 
نشعر أنها بدأت  تهتز، الفتااً إلى أن علينا اتخاذ طريق حقيقية بنيات 
صافية لتطبيق اتفاق الطائف .   وقال »أنا  مع تعديل الدستور إذا كان 

ا لحلحلة األمور«.  مخرجاً
الى  الحواط  زياد  اللبنانية  القوات  كتلة  عضو  زيارة  الفتة  وكانت 
لقائه  بعد  التأكيد  جدد  حيث  االشتراكي،  الوفد  زيارة  بعد  بكركي 
الذي يتمتع بنهج سيادي  الراعي بأن »مرشحنا هو ميشال معّوض 

إصالحي ونحن متمسكون به إلى النهاية«.
اللبنانية واالشتراكي  وعلمت »البناء« أن هناك خالفااً بين القوات 
يملك  يعد  لم  الذي  معوض  ترشيح  بتأييد  االستمرار  جدوى  حول 
مشاركتها  بتعليق  الديمقراطي  اللقاء  بكتلة  دفع  ما  وهذا  الحظوظ، 

بالجلسات إذا لم يحصل توافق.
البطاركة  اليوم  تضّم  مسيحية  روحية  قمة  بكركي  في  وتعقد 
األزم��ة  من  للخروج  وسائل  في  للبحث  واألرث��وذك��س  الكاثوليك 

الرئاسية.
عطاالله  غسان  النائب  القوي  لبنان  تكتل  عضو  لفت  المقابل  في 
الحرص  لمس  الحر  الوطني  التيار  الى   «أن  تلفزيوني  حديث  في 
واللقاء  التقدمي  االشتراكي  الحزب  من  الحالي  الوضع  على  األكبر 
بين الوزير باسيل والوزير جنبالط بحث في الخطر اآلتي إلى لبنان 

 وجنبالط رجل سياسي من الطراز األول«.
الثنائي  الى  ان  عطاالله  لفت  صوتااً  ب�65  رئيس  انتخاب  وعن 
وهذا  بدو«  هو  ما  »متل  للجمهورية  رئيس  فرض  يمكنه  ال  الشيعي 

الموضوع   «مشكل كبير بالبلد »  .
فرنجية  سليمان  القوي  لبنان  تكتل  نواب  انتخاب  إمكانية  وعن 

أجاب  عطاالله: »وال نص نائب «.
مع  بجهود  يقوم  باسيل  النائب  أن  الى  »البناء«  مصادر  واشارت 
يصار  لكي  أسماء  عدة  على  توافق  عن  للبحث  الله  وحزب  جنبالط 
الى انتخاب أحدها، وهو طرح 3 خيارات منها التوافق على المشروع 
وعلى  المقبلة  المرحلة  عناوين  على  االتفاق  مقابل  االسم  عن  بمعزل 
الفراغ  أمد  أن يطول  المصادر تتوقع  لكن  االدارية.  الالمركزية  رأسها 
رفع  مرحلة  في  نحن  وبالتالي  المقبل،  الصيف  حتى  الرئاسي 
اً  تمهيدا المرشحين  فرص  واختبار  التفاوض  مواقع  وتعزيز  السقوف 

للبدء بالتفاوض الجديد الحقااً.
الى  روداكوف،  ألكسندر  لبنان  في  الروسي  السفير  زيارة  وبرزت 
سليمان  المردة  تيار  رئيس  والتقى  سياسي  توقيت  في  بنشعي 
التي  والمشاكل  الصعوبات  كل  »رغم  أنه  أن  الى  اً  مشيرا فرنجية، 
من  لبنان  لمساعدة  جاهزون  نحن  روسيا،  وفي  أوروبا  في  نعيشها 
أسرع  في  للجمهورية  رئيس  انتخاب  عبر  السياسية  االزمة  حّل  أجل 

وقت وتشكيل حكومة شرعية«.
المجال  ف��ي  لبنان  لمساعدة  ج��اه��زة  »روس��ي��ا  أن  على  وش���ّدد 
نحن  كلها،  األسباب  ولهذه  العالي،  والتعليم  والصحي  االقتصادي 

زرنا اليوم فرنجية وفرحون بالحوار الموجود بيننا«.
وفرنجية  الكريم  البيت  وهذا  زغرتا  نزور  دائمااً  :«نحن  واضاف 
صديق قديم لروسيا االتحادية التي تحاول ان تساعد اللبنانيين في 

إيجاد الحلول لألزمتين المالية والسياسية«.
حكومي  اشتباك  أمام  الحكومي  الوضع  أن  يبدو  ذلك،  غضون  في 
كشف  الذي  ميقاتي  نجيب  والرئيس  الحر  الوطني  التيار  بين  جديد 
بإضراب  المدارس  المتعلق  التربوي  الملف  اع��داد  صدد  في  »أننا 
من  المطلوبة  االقتراحات  وتسلم  اللبنانية،  الجامعة  وملف  الرسمية 
هذا  ثالثة  حكومية  جلسة  الى  للدعوة  اً  تمهيدا وزير  التربية  معالي 
االسبوع او مطلع االسبوع المقبل بأقصى  حد، كما ستناقش الجلسة 
أيضااً العديد من الملفات الطارئة التي تشكل أولوية ملحة وال  إمكانية 
»االستراتيجية  إط��الق  خالل  وق��ال  ال��وزراء »  .  مجلس  خ��ارج  لبتها 
الواجب  وفق  نعمل  »نحن  السراي:  في  للقطاع  الصحي«  الوطنية 
ببدء  إيذانااً  للبالد،  جديد  انتخاب  رئيس  يتم  أن  بانتظار  والدستور 
مرحلة جديدة دستوريااً وسياسيااً. سنستمر في العمل براحة  ضمير 
سوى  شيء  وال  المؤسسات  عمل  وانتظام  الناس  مصلحة  وأولويتنا 

ذلك »  . 
الى  حديث  في  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  أعلن  ذلك،  الى 
 1507 الدوالر من  وكالة »رويترز«، بأن »لبنان سيرفع سعر صرف 

إلى 15000 ليرة في األول من شباط«.
وأوضح سالمة أن »هذا التغيير سُيطّبق على البنوك، مما سيؤدي 
األزم��ة  قلب  في  الواقعة  المؤسسات  أم��وال  رؤوس  انخفاض  إل��ى 
في  التجارية  البنوك  أن  الى  ولفت   .»2019 عام  منذ  للبالد  المالية 
البالد »ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، 

.»1500 من  بدالاً  ألفااً  بمجرد تحويله مقابل الدوالر بسعر 15 
وأوضح أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحّول، سُتمنح البنوك خمس 
سنوات »لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة«. ولفت 
توحيد  نحو  خطوة  ليرة  ألف   15 إلى  الصرف  سعر  تغيير  »أن  الى 
أسعار الصرف المتعّددة في البالد، ويأتي تماشيااً مع مسودة اتفاق 
وحّدد  الماضي  العام  الدولي  النقد  صندوق  مع  لبنان  إليه  توصل 

شروطااً لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثالثة مليارات دوالر«.
الناقورة  رأس  في  استثنائي  ثالثي  اجتماع  عقد  آخر،  صعيد  على 
البعثة  ورئيس  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  قوة  قائد  برئاسة 
اللبنانّي  الجيش  ضباط  من  وفد  وحضور  الث��ارو،  أرول��دو  اللواء 
العميد  المتحدة  األمم  قّوة  لدى  اللبنانية  الحكومة  منسق  برئاسة 

منير شحاده، وذلك ضمن إجراءات مشّددة من وباء الكورونا.
االع��ت��داءات  إل��ى  االجتماع  بداية  في  اللبناني  الجانب  وتطّرق 
مسؤولية  العدو  وحّمل  يوميااً،  تحصل  والتي  المتكّررة  اإلسرائيلية 
إلى  المتحدة  األمم  االعتداءات، كما دعا  التي تترّتب عن هذه  النتائج 
العدو اإلسرائيلي من أجل كبح  ممارسة أقصى قدر من الضغط على 

العدائية. ممارساته 
العدو  »النتهاكات  إدان��ت��ه  عن  اللبناني،  الجانب  أع��رب  كذلك 
»التزام  على  اً  مؤكدا اً،  وجوا وبحرااً  اً  برا اللبنانية  للسيادة  المستمّرة 

لبنان بالقرارات األممية ال سيما القرار 1701 وكافة مندرجاته«.
وشّدد الجانب اللبناني على »ضرورة انسحاب العدو اإلسرائيلي 
كفرشوبا،  وتالل  شبعا  مزارع  المحتلة،  اللبنانية  األراضي  كافة  من 
لبلدة  العمراني  التمدد  منها  بجزء  تشمل  التي  الماري  بلدة  وخراج 
 13( األزرق  الخط  على  لبنان  فيها  يتحفظ  التي  والمناطق  الغجر، 
 17( األزرق  للخط  دائم  خرق  فيها  يوجد  التي  والمناطق  منطقة(، 

منطقة(«.



7ريا�ضة
مانشستر  وسط  العب  إريكسن،  كريستيان  سيغيب 
أشهر  ثالثة  إلى  تصل  قد  لفترة  المالعب  عن  يونايتد، 
بسبب إصابته في الكاحل؛ ما يوّجه ضربة آلمال النادي 
لكرة  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري  من  المتبقية  الفترة  في 
 30 عمره  البالغ  الدنماركي،  الالعب  وااستبدل  القدم. 
كأس  في  ريدينغ،  على   1-3 يونايتد  فوز  خالل  عاماً، 
كارول.  آندي  المهاجم  من  خطأ  بعد  اإلنكليزي  االتحاد 
حتى  يغيب  أن  المرجح  »من  بيان:  في  النادي  وق��ال 
قرب نهاية أبريل أو بداية مايو«. وهذا يعني أن إريكسن 
سيغيب عن بداية مشوار الدنمارك في تصفيات بطولة 
وخارج  فنلندا  أمام  أرضها  على  ستلعب  حيث  أوروبا، 
قرب  الثامنة  المجموعة  ضمن  كازاخستان  أمام  أرضها 
أزمة قلبية  الذي نجا من  إريكسن،  آذار. ويساهم  نهاية 
مع  أوروبا  بطولة  في  اللعب  خالل  حياته  تكلفه  كادت 

ظهور  في  مؤثر  بشكل   ،2021 حزيران  خالل  الدنمارك 
إريكسن  وش��ارك  الموسم.  ه��ذا  ق��وي  بشكل  يونايتد 
هذا  المسابقات  كل  في  ليونايتد  مباراة   32 من   31 في 
حاسمة.  تمريرات  تسع  وقدم  هدفين  وسجل  الموسم 
مجاني  انتقال  في  بيونايتد  الوسط  الع��ب  والتحق 
الصيف الماضي قادماً من برنتفورد، بعدما لعب هناك 
هاغ،  تين  إريك  وقال  القلبية.  أزمته  بعد  قصيرة  لفترة 
لكن  ذلك،  بخصوص  محبطون  »نحن  يونايتد:  مدرب 
وأضاف:  القدم«.  كرة  من  المستوى  هذا  في  يحدث  هذا 
»يجب التعامل مع األمر. نملك العبين جيدين في وسط 
الملعب، لكن أعتقد أنه ال يمكنني تعويضه أبدا ألن لكل 
العب سماته«. ويعتقد تين هاغ أنه سيكون من الصعب 
التعاقد مع بديل قبل غلق باب االنتقاالت  على يونايتد 

الشتوية.

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كالس 
لالتحاد  المنتخبة حديثاً  اإلدارية  الهيئة  في مكتبه وفد 
وعدد  القاصوف  وليد  برئاسة  الطائرة،  للكرة  اللبناني 
من األعضاء، وحضر اللقاء رئيس مصلحة الرياضة في 
العامة  العالقات  دائرة  ورئيس  عويدات  محمد  الوزارة 
في الوزارة حسن شرارة. وعرض الوفد لكالس برنامج 
الخارجية  المشاركات  وروزنامات  اإلدارية  الهيئة  عمل 
واألنشطة المحلية، وطلب رعايته الفتتاح بطولة لبنان 
المقبل  شباط  من  العاشر  الجمعة  يوم  عصر  المقّررة 
على ملعب حامات، حيث سيلقي الوزير كلمة للمناسبة. 
ال  مهمته،  في  والنجاح  التوفيق  لالتحاد  كالس  وتمّنى 
في  واالنطالق  اللعبة،  عائلة  توحيد  إعادة  لجهة  سيما 

مسيرة األنشطة والمشاركات، وتعزيز ورفع المستوى.
لجمعية  ال��ع��ام  المفّوض  أي��ض��اً،  ك��الس  واستقبل 
باشي  سراج  خضر  القائد  لبنان  في  المسلم  الكشاف 
ومفّوض  الحجار  وسام  القائد  العامة  القيادة  وعضو 
جبل لبنان القائد لؤي الصغير في حضور شرارة والفني 
الوزير  اتصل  هذا،  الشمعة.  محمد  الوزارة  في  الكشفي 
كالس هاتفياً برئيس جمعية الكشاف المسلم في لبنان 
صحّي،  عارض  من  بشفائه  مهنئاً  سلطاني  عمر  القائد 
الكشاف  جمعية  ق��ادة  تكريم  احتفال  رعاية  ق��ّرر  كما 
األحد  يوم  إقامته  المقرر  لبنان،  جبل  مفوضية  المسلم، 
الوعي  جمعية  مبنى  في  المقبل  آذار   5 من  الخامس  في 

والمواساة في كترمايا.

اللقب  حامل  جيرمان  س��ان  ب��اري��س  ن��ادي  أعلن 
نجمه  معاناة  القدم،  لكرة  الفرنسي  الدوري  ومتصّدر 
وقال  عضلية.  إصابة  من  سيلفا  دا  نيمار  البرازيلي 
الرسمي:  موقعه  عبر  بيان  في  جيرمان،  سان  باريس 
وسيخضع  عضلي  إرهاق  من  سيلفا  دا  نيمار  »يعاني 
من  فقط  أسبوعين  قبل  ذلك  ويأتي  ال��الزم«.  للعالج 
جيرمان  سان  باريس  فريق  بين  المرتقبة  المواجهة 
النهائي  ثمن  الدور  في  األلماني،  ميونخ  بايرن  ونادي 

ليغ«.  »التشامبيونز  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  لدوري 
وكان نيمار قد سجل هدف النادي الباريسي الوحيد في 
ضمن  وذلك   ،)1-1( ريمس  ستاد  ضيفه  أمام  مباراته 
ويتصّدر  الفرنسي.  الدوري  من   21 الجولة  منافسات 
المحلي  ال��دوري  قائمة  جيرمان  س��ان  باريس  فريق 
»ليغ 1« برصيد 48 نقطة، بفارق ثالث نقاط فقط أمام 
وصيفه نادي النس، ويليهما فريق مارسيليا في المركز 

الثالث برصيد 43 نقطة.

أن  الفرنسية،  فوتبول  ف��ران��س  صحيفة  كشفت 
نجم  زياش  حكيم  المغربي  الدولي  الوسط  خط  العب 
تشيلسي يخضع للفحوص الطبية تمهيداً لالنتقال إلى 
مدرب  غالتييه  كريستوف  وأكد  جيرمان.  سان  باريس 
باريس سان جيرمان التفاوض مع زياش خالل مؤتمر 
كبير  عدد  مع  تشيلسي  وتعاقد  مؤخراً.  عقده  صحافي 
من الالعبين خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية، ما 

سمح له بالتفريط في عدد من الالعبين.
اإليطالي  الصحافي  وبحسب  أخ���رى،  جهة  م��ن 
إلى  آرسنال  ن��ادي  توصل  رومانو،  فابرزيو  الموثوق 
الوسط  خ��ط  الع��ب  م��ع  للتعاقد  تشيلسي  م��ع  ات��ف��اق 
اإليطالي جورجينيو مقابل 12 مليون جنيه إسترليني. 
ولجأ آرسنال إلى صفقة جورجينيو بعد تمسك برايتون 
أكثر  الغانرز  تقديم  رغم  كاسيديو  الوسط  خط  بالعب 
الشتوية  االنتقاالت  فترة  خالل  معه  للتعاقد  عرض  من 

الجارية.
وفي آخر أخبار سوق االنتقاالت، دخل نادي برشلونة 
اإليطالي  فيورنتينا  ن��ادي  مع  ج��ادة  مفاوضات  في 
أمرابط،  سفيان  المغربي  الوسط  خط  نجم  مع  للتعاقد 
حيث قّدم عرضاً الستعارة الالعب خالل فترة االنتقاالت 

المقبل.  الصيف  شراء  أحقية  بند  مع  الحالية  الشتوية 
مع   2022 قطر  مونديال  نجوم  أبرز  أحد  أمرابط  وُيعد 

المنتخب المغربي.

لعام  السيدات  سباق  ماراثون  بيروت  جمعية  تنّظم 
2023 والمقّرر يوم األحد 19 آذار المقبل انطالقاُ ووصوالً 
من جادة الملك سلمان بن عبد العزيز في منطقة واجهة 
تحضيراتها  الجمعية  أطلقت  وق��د  البحرية،  بيروت 
لتعزيز  يهدف  الذي  السباق  لهذا  واللوجستية  اإلدارية 
منّصة  جعله  وبالتالي  المرأة،  لدى  الركض  رياضة 
العمليات  مديرة  وتقول  لبنان.  في  لحقوقها  للترويج 
عمليات  أن  نعمة  فرنسواز  ماراثون  بيروت  جمعية  في 
التسجيل للمشاركة في السباق انطلقت يوم 20 كانون 
12 آذار المقبل وذلك عبر  الثاني الحالي وتستمر لغاية 
منّصة )Ihjoz( على أن يتم تسلّم األرقام خالل الفترة 
من 15 – 18 آذار يومياً من الساعة 12 ظهراً ولغاية 6 
 1280 مساَء في منطقة بيروت الرقمية )BDD( مبنى 
نعمة  بحسب  الحالي  للعام  النشاط  هذا  ويتضمن   .
كلم   10 لمسافة  األول  الركض  في  تنافسين  سباقين 

والثاني  صباحاً   6  :  30 الساعة  عند  ينطلق  للسيدات 
للمسافة نفسها للرجال عند الساعة 15 : 7 صباحاً وقد 
 2300 المشاركة اإلجمالية بعدد أقصى هو  حّدد سقف 

عداء وعداءة تتراوح أعمارهم من 12 سنة وما فوق.
عند  ماراثون  بيروت  جمعية  تطلق  اإلطار  هذا  وفي 
المقبل  شباط   3 الجمعة  ي��وم  مساء   6  :  30 الساعة 
بمجمع  االحتفاالت  قاعة  في  ُيعقد  صحافي  مؤتمر  وفي 
 BDD ( الشركات الناشئة ضمن منطقة بيروت الرقمية
والمعتمد  المجاني   510 التدريبي  البرنامج  فعاليات   )
من قبل الجمعية للتحضير البدني والنفسي للمشاركات 
والمشاركين في السباق عبر حصص تدريبية على مدى 
العداءة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  السباق.  قبيل  أسابيع   5
السباق  لقب  تحمل  نجيم  شيرين  األولمبية  اللبنانية 
 :  39 بلغ  توقيتاً  سّجلت  أن  بعد   2022 الماضي  العام 

32 د.

الدولية  دبي  ببطولة  االنضباط  لجنة  عاقبت 
لكرة السلة، نجم فريق بيروت اللبناني، علي حيدر، 
تعّرض  قد  حيدر  وك��ان  واح��دة.  لمباراة  باإليقاف 
للطرد في الخسارة أمام األفريقي التونسي، بنتيجة 
يشارك  لم  البطولة  قوانين  على  وبناء   .)71-74(
المغربي.  سال  أمام  فريقه  مباراة  في  بيروت  نجم 
حيدر  على  فرضت  القوانين  إن  مطلع،  مصدر  وقال 
طرده  بسبب  أميركي  دوالر   1000 قيمتها  غرامة 

وتعّرضه للحكم بالشتم«.

زيا�ش �إلى �سان جيرمان

و�إمر�بط على ر�د�ر �لبر�سا

بيروت مار�ثون تنّظم �سباق �ل�سيد�ت 

�لأحد 19 �آذ�ر 2023 في �لو�جهة �لبحرّية
�سان جيرمان يعلن �إ�سابة نجمه نيمار

مان يونايتد يخ�سر جهود �إريك�سن لفترة طويلة! كال�ش ��ستقبل وفد �لكرة �لطائرة

وجمعية �لك�ساف �لم�سلم

�إيقاف حيدر وتغريمه

في دورة دبي!

Fourteenth year /Wednesday / 1 February 2023 
 2023 شباط   1  / األربعاء   / عشرة  الرابعة  السنة 
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*—UL�L�« n�u� ˝

 œd�L� UN� ”uHM�« dB�M� ôË ¨”uHM�« w� dB�M� ô WLOEF�« rO�UF��« Ê≈
 ”uHM�«  dz«Ëœ   ö��  w�Ë  Î̈«d��  bO�«uL�«   «œôË   «œUN�  w�  UNKO���
 ¡U�ô«Ë  WL�d�«Ë  W��L�«  rO�UF�  dB�M�  q�  Î̈öN�Ë  Î¡U��  WO��cL�«Ë  WOM�b�«
 ¨WK�«u�L�« W�—ULL�«Ë ¨Ã—b�L�« w�«u�« »U���ôU� WL�dJ�« ‚ö�_« dzU�Ë
 ¨W�œUB�«  WO�C��«Ë  w�UM�L�«  w�u�«Ë  ¨…dL��L�«  WO��UML�«  …b�U�L�«Ë
 ÎU�ÒbI�Ë ÎU�ö� d��√ …UO��« qF�� Íc�« rz«b�« w�U��« ·œUN�« w�«u�« qLF�«Ë
 ÁbF��Ë  tO{d�  w��«  W�U��«  v�«  ÊU��ù«  qB�  v��  ÎU�«dA�«Ë  ÎUO�—Ë
 t�U�uK�� ÊËœ s� o�U��« tK�« UN� tB��« w��« qIF�« W��uL� Î «d�b� `�B�Ë
 qLNÔ� r�Ë ÎU��� sJ� r� t���u� ÊQ� ÎUC�« o�U��« v{— «cN� qB�O� ¨Èd�_«
 ÎU�Òd���  ÊuJ�  Ê_  Îö�√  ÊU�Ë  …—«b??�Ë  …¡UH�  s�  UNI���«  »u�uL�«  ÊQ�Ë
 bO��«  W�—b�  sO�LOEF�«  sO�O�ö�_«  sO�O�Ëd�«  sO��—bL�«  w�Òd���  s�
 d�UJ��  w��«  rN�—«b�Ë  Ã—«u��«  s�  fO�Ë  ¨bL��  w�M�«  W�—b�Ë  `O�L�«

Æ U�U��ô« lOL� w�Ë  U�ËdJL�«Ë  «dA��« d�UJ� UN�U��√ d�UJ��Ë
 W��UB�« …UO��« ¡«b� 

 Âö�ù«® wH�KH�« t�U�� w� ÁœUF� ÊuD�√ ·u�KOH�«Ë ŸUL��ô« r�U� ‰U�
 w��«  U�ü« w� UL� ¨WO�uL� rO�UF� ‰ËUM�� Íc�« Y�b��« w�ò ∫©tO��U�— w�
 w�dF�« w�M�« fH� W�UD� dNE� ¨bOOI��« iF� UN�bÒO� W�O��« q�«u� ]Ê√ k�ö�
 ÌW�Ë—√  s� ULN�_ b�«Ë `O�L�«  fH� d�u�Ë U�d�u� «–S�  ¨q�_« W�—u��«
 qzU�I�«  w�Ë ¨W�dF��� WO�UFMJ�«  qzU�I�«   —U� Ê√ q�� ¨q�_« w� …b�«Ë

ÆåbL�� w�M�« UNM� w��« q�_« WO�UFMJ�« WO�U�bF�«
 sOD�K�  w�  s�b�«d�«Ë  ÂUA�«  œö�  w�  VOB��«  Í—u��«  ‰öN�«  ¡UM�√  UO�
 Ê≈ œËb��« d��Ë s�u�« w� ¨X�uJ�«Ë Êœ—_« w� ¨‚«dF�«Ë ÂUA�« w� ¨ÊUM��Ë
 ¨b�«Ë —bB� s� U�F�� ULNO��U�—Ë ¨b�«Ë Òw�M�« fH�Ë `O�L�« fH� d�u�
 dA� w� …b�«Ë WIOI� v�«  X�b� ULNLO�UF�Ë ¨b�«Ë Ìt?�≈  bO�L� v�«  U��b�Ë
 «uK�UF�O�Ë ¨W��L�«Ë …œuL�U� «u�—UF�O� ”UM�« sO� WL�d�« rOLF�Ë W��L�«

ÆWL�d�«Ë o�d�U�
 w��U�— «uLN�Ë «u�—œ√ bI� rNMO� ULO� WL�d�«Ë W��L�« Êu�—UL� s�c�U�
 wN�ù« …UO��« s�œ Ê√ «u�d�Ë WLO�d�« WÒ��ÔL�« ULN�IOI� vK� bL��Ë `O�L�«

 ÏW�=O�   UO�  ∫V�UM�  W�ö��  Á—UB��«  sJL�  b�«Ë  u�  ¡UL��U�  rNKB�  Íc�«
 Ác� ”—U� sL� ÆWF�U� ÏW��U� Ï‰UF�√Ë ¨rOJ� ÏnOD� UN Ô�ö� ÏWM��√Ë ¨W�œU�
 r�e�eF�� ”UM�« w� tK�« W�OA� „—œ√ bI� ¨tKO�Ë Á—UN� w� UN�U�Ë V�UML�«
 n�«u�Ë  ¨W]�� Ô�  Ì»uK�Ë  ¨WO�«Ë  Ì‰uIF�  tK�«  «Ëb =�LO�  bO�d�«  qIF�«  W��uL�

ÆrO�— ÏV�Ô� ÏrOK� tK�« rNN�≈ Ê_ WLO�—
 WO�UL��ô«  WO�uI�«  W�U�d�«  d�u�  ÎUC�√  w�  WLOEF�«  V�UML�«  Ác�Ë
 w��« WO�ö�ô« W�ËUL��« WON�ù« rO�UF��« W�U�d� WO�U��ù« WO�Ëd�« W�œUL�«
  UOM�« »U��√ rNH� Ê√  UNO�  UNO�Ë Æ¡UL��« v�« ÷—_« s� ”UM�« l�d�
 ÎUÒ���  Î̈ «b�U�  ÎUL�U�  ô≈  rNN�≈  …b�UH�«  ‰UF�_«Ë  ¨WM�HL�«  WM��_«Ë  ¨…d�dA�«

ÆdAK� ÎUI�U�Ë ¨WM�HK�
 u� Íc�« rJM�œ rNH� rJ�H�√ «ËcI�« s�b�d�«Ë ÂUA�« œö� w� w��√ ¡UM�√ U�
 WO�ü«  rJ�UO�√  WL�—Ë  rJCF�  W���Ë  rJ�UO�  w�u�  WL�—Ë  ÏW���Ë  Ïw�Ë
 rJ��bL��Ë rJ�O�O�� «ËcIM� rJ�H�√ –UI�S�Ë ¨r�œö�Ë rJ��√Ë rJ�H�√ «ËcIM�
 ô t�HM� iNM� ô sL� Ær�_« dzU�Ë »uFA�« dzU� ÎUC�√ «ËcIM�Ë ¨rJ��Ëd�Ë
 Æ÷«dI�ô«  ô«  t�  dOB� ô tz«b�_ t�H� r=K�� s�Ë Æb�√ t� iNM� Ê√  sJL�

øsOKO� ¡«b�ú� qOJ�« œd�Ë wF� Ê√ Ê¬ U�√ ÆUMOK� ¡UCI�« ÊËb�d� ¡«b�_«
 b�«Ë  ÌVFA�  rJMO�  ‚Òd??�Ë  √]e�  s�  Òq�  vK�  rJ�{UH��«  dE�M�  a�—U��«  
 ÎU�U�Ë√  rJKF�Ë  rJM�Ë  ‚Òe??�  s�  q�  vK�Ë  Î̈U�uF�Ë  nz«u�  rJKF�Ë

Æo�UM�Ë
 … Òu� rJO� ÊS� ¨rJ� —Ëb� W��dG�« …ËbF�«  «œ«—ù«  ö�� «u�d�� Ê√ r�U�« 
 q���  ô  wJ�  U�uK ÒF�Ë  U�uIK�U�  ¨a�—U��«  t�Ë   dÒO�Ë  XKF�  XIKD�«  «–«
 s� tOK� dA�« Èu� X��UJ� Íc�« qO��« «cN� WO�ü« ‰UO�_«Ë œUH�_«Ë ¡UM�_«
 ô≈  dB�M�  s�Ë  UNOIM�F�  WO��UML�   ôU�d�«  ÕöB�  Æt�—U�  s�  UL�  tK�«œ

 ÆsO�uK��« ¡ULJ��« sOO��UML�« sO��UB�U�
 X�«“Ë  ¨ÂU??�Ë_«Ë   U�«d��U�  «ËÒcG�Ë  rNO�  tK�«  V�«u�  «uKL�√  s�c�«  U�√
 dE�MÔ�  U�  ô«  rNM�  dE�MÔ�  sK�  ‰öC�«Ë  wG��«Ë  wG�«   U�U��  w�  r�dzUB�
 È—UJ�  UN�H�ö�  W??�_  q??�u??�«Ë  ÆsO�u�FL�«Ë  sO�U�L�«Ë  È—UJ��«  s�
 ¨bO��  U�uÒO�UO�Ë  ¨Êu�u�F�  U�u�UM�Ë  ¨W�u�  U�ƒU�œ√Ë  ¨o�«u�  U�ƒULK�Ë

 ÆsO�U�� UN�œU�Ë ¨Êu�UA� …d�UL� U�uO�U��Ë
Æq�“«d��« w� rOI� w�u� d�U�Ë Y�U�*

º¡J’ƒ£Hh É¡«≤æà©e á«ÑbÉæªH ä’É°SôdG ìÓ°U

 w�œUNA� w�œ√ Ê√ wM� VK Ô� U�bM�
 ¨©2004  ?  1904® ÁœUF� W�u�� w�

∫w�U�√ b�UAL�«  œÒbF�
 ¨UÒ�bzUI�Ë Î̈ «d ÒJH� ÊU� ÁœUF��
 V�U� ¨p�– v�≈ ¨ÊU�Ë Î̈ U��œ√Ë

 fO�Q� w�  b�U� WA�b� U�e�—U�
 Ác� Òq� ”UM�«Ë W Ò�_« qG� »e�

 v�≈  e��« œ Òœd� ÊËb�Ë Æ «uM��«
 ¨t�_ ¨·u�KOH�«Ë dÒJHL�« ÁœUF�

 WK��√ W�«d�Ë WLJ�� oÒ�� Î̈ôË√
∫W�ö��«  åj�U�ò

ø·dF� Ê√ lOD��� «–U�
øqFH� Ê√ V�� «–U�

 w� q�Q� Ê√ lOD��� «–U�Ë
øq�I��L�«

 u� qIF�«ò ÒÊ√ d���« Î̈ UO�U� ¨t�_Ë
 Î̈ U��U� ¨t�_Ë ÆåÊU��û� ‰Ë_« ŸdA�«

 …UO��«Ë ÊuJ�« v�≈ t�dE� w� oKD�«
 q�� v�� t�H� vK� t�d� ‰«R� s�

 ∫w�UI��«Ë Íb���« Á ÒuL� qL�J� Ê√
øåw��_ q�u�« «c� VK� Íc�« U�ò

á°TOQO

√OÉ©°S óæY áaô©ªdG

πÑ≤à°ùª∏d π©a

w ÒA� ”UO�« UN��J�  

¢SƒHO

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

 ÒbF�  UOKL� ¡UM���U�Ë ¨W�—U���ô«  UOKLF�« …d�U� vK� UMMO�√ X�Ò�H� Ê« cM�
 ÊUO� Òb{ sOOMOD�KH�« s�b�U�L�« s� iF� UN� ÂU� …b�«u�« bO�« l�U�√ vK�

°ÆÆÆÎULK�� Ë√ ÎUO�d� ÎU�œ ÎULz«œ ÊU� „uH�L�« Âb�«Ë ¨„«Òc� ¨‰ö�ù«
  «dA� bNA��«Ë ¨UNM� b�_« VOB� `�d��« oOIA�« ‚«dF�« ‰U� ¨ UOKLF�« ·ô¬

 l�UH�« ‰öC�«Ë g Ò�u��« «c� ¡«—Ë ÎULz«œ ÊU�Ë ¨‰UH�_«Ë ¡U�M�« s� rNÒK� ¨·ôü«
 q ÒGAL�« r�œU��U� ¨¡U�G�U� WLFHL�« rN�G�œ√ q�� v�≈ dO� ÊuO�U Ò�Ë ÊuO�U�—≈

 ÌuA�� sOL��L�« ¡ôR� s� ÒÍ√ ‰¡U��� r� W�ö� œuI� …bL�Ë ¨rN�bK� ¡UM�Q� p�HK�
 øÎUM�œ Ë« ÎU�d� …bK��« ¡UM�√ vK� dJ� ÎULz«œ U�U�C�« «–UL� ¨t�ö{ w� ‚dG� w�u�u�b�«

øWM�UNB�« Ë« Êu��U�uKG�_« s� W�ô« ¡«b�√ Òb�√ oKDL�U� ‰UL�_« Ác� ‰UD� ô ULMO�
 UNzö� vK� WIOI��« sO� ¡U ÒL� …ËUA�Ë Î«e�U� ‰UC�« ÍdOHJ��« VOOG��« ÂU�√

 v�b� ¨WMzU� WONI� W�dJ� W�OC� ‰ö� s� U�—UB���« vK� WON�b��« …—bI�« sO�Ë

 Ã—U� WF�«Ë W��d� ‰uI� pK�L� Ê√ UN� iÒO� ÚÊ« WH�Ë w�Ë ¨d�_« Òw�Ë W�U�≈
 tK�« sJ�Ë ¨UN� Ò�d� W�ú� Âd�L�« ¡UMH�« UN�UO� w� „«Ò–≈ qL�� wN� ¨dO��« WJKL� ‚UD�

 È—U�� œËb� ¡«—Ë ULO� WG�œ√ v�≈ ‚dL� Ê« …d�UE�« Ác� vK� f���«Ë ¨nD�
 XLD�� qL�L�« w�Ë ¨W�UGK� œËb�� ‚UD� w� Òô≈ dO��« sL�Ë w�U��« l�d�«Ë –uHM�«

 XOI�Ë ¨W�—UAHM��« W�Ëd�_« Ác� W�_« ¡U�—√ w� dOM��L�« tIH�« —«b� vK�
 o�d� È—√ ‰U��« l�«Ë w� X��Ë ¨Êu�QL�« w�U Ò�u�« dJHK� WIKDL�« WOK�U��« W�O��

 vF�_« ”√— lD� ‰ö� s� ô≈ ¨WOMH�« WO{UI�« W�dC�U� …d�UE�« Ác� ¡UN�ù q�_«
 ÎU�Ëd�Ë Îôö{ `CM� Íc�« ZNML�« «c� UNO� Ÿd�d�Ë b�Ë w��« Íœ«u��« ·UM�√ w�

 Áœu�Ë XC�—« w� ÚÊ« WO�U��ù« sO�� vK� WÒ�� bO�Q��U� u�Ë ¨Ê—UI� ô UL�
ÆÎU�N� Ë√ Î «dJ� Á—U���«Ë

t�U��« `OL�

QhÉ°û«H »a AÉeO

á∏«ªédG ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG IóªY

»YÉªàLE’G »eƒ≤dG …Qƒ°ùdG ÜõëdG »a

WO{«d��ù« WO�UI��« …ËbM�« w� W�—UALK� r�u�b�
∫Ê«uM� X��

Ö«©°T øjR ô©°T »a ´GóHE’G

VOF� wK� —u��b�« ∫d{U�L�«
åwF�U� d{U��Ë Y�U� ¨V�U�ò
W�ö� ÊUM� WIO�d�« ∫…ËbM�« d�b�

åWKOL��« ÊuMH�«Ë W�UI��« bOL� qO�Ëò
2023 ? 2 ? 1 w� l�«u�« ¡UF�—_« ∫ÊU�e�«

Î¡U�� 7.30 W�U��« ÂUL� w�
ZOOM ??  ÂËË“ oO�D� d��

¡UF�—_« Âu� ÕU�� …ËbM�« j�«— rLFÔ� ∫WE�ö�
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