
كتب المحّرر السياسّي

أن  يجب  األولوية  أن  »البناء«،  لـ  إقليمية  دبلوماسية  مصادر  أكــدت 
تبقى لفلسطين عملياً وإعالمياً، وأن هذه القاعدة هي التي تحكم تعامل 
فلسطين،  في  المقاوم  الصعود  مرحلة  في  المقاومة  ومحور  إيــران 
ومحاوالت إضعافه عملياً وإعالمياً. واعتبرت أن الفشل العملي للعملية 
اإلسرائيلية األخيرة ضد إيران حولها الى معركة إعالمية حول مكانة 
ُمسيّرة  طائرات  نفذته  الذي  الهجوم  على  وتعليقاً  الفلسطيني.  الحدث 
على منشآت عسكرية في مدينة أصفهان اإليرانية والذي أخذ حيّزاً الفتاً 
في وسائل اإلعالم الغربية، ال سيما األميركية و«االسرائيلية«، وبعض 
اإلعالم العربي، قالت المصادر إنه بالرغم من نجاح الدفاعات اإليرانية 
في إحباط الهجوم لحظة وقوعه، تواصلت البروباغندا اإلعالمية التي 
اإلعالمي  التوظيف  الفاشل، وذلك بهدف  الهجوم  واكبت وأعقبت هذا 
في معركة حرف األنظار عن الحدث الرئيس في فلسطين بعد العملية 
البطولية في القدس، حيث نفذ المقاومون في فلسطين المحتلة عمليات 
أرعب  جديداً  واقعاً  خلقت  الصهيوني،  االحتالل  ضّد  متتالية  نوعية 

الكيان ومن خلفه الراعي األميركي.

صفر  حققت  »اإلســرائــيــلــيــّة  الــُمــســيّــرات  أّن  إلــى  الــمــصــادر،  ولفتت 
القومي اإليراني، في  أهداف، وال خشية من عمليات كهذه على األمن 
تتعامل  اإليرانية  الجمهورية اإلسالمية  المعنية في  السلطات  أّن  حين 
التي  والسياسية  اإلعالمية  مفاعيله  إفــشــال  بهدف  الــحــادث  هــذا  مــع 

يحاول الغرب و«إسرائيل« االستثمار بها.
دعمها  فــي  حاسمة  اإلســالمــيــة  الجمهورية  أّن  الــمــصــادر  وأكـــدت 
السياسة  في  معادالت  تفرض  فلسطين  في  المقاومة  وأّن  للمقاومة، 
التخبّط  والميدان. وهذا ما يجعل االحتالل »اإلسرائيلي« في حالة من 
والهلع، وليس بمقدور الحكومة »اإلسرائيلية« المتطرفة، أن تتحّكم بما 

ستؤول إليه التداعيات.
وحلفاءهما  و«إسرائيل«  المتحدة  الواليات  أّن  المصادر  واعتبرت 
باتوا يدركون أن لّي ذراع الجمهورية اإلسالمية عسكرياً أو بواسطة 
السيناريوات في هذا  العقوبات مهمة صعبة ال بل مستحيلة، وأّن كّل 
الخصوص لم تؤد الى النتيجة التي يريدها أعداء طهران وخصومها، 
الملف  خصوصاً  الملفات،  مجمل  حول  إيــران  بشروط  التسليم  واّن 

النووي، يبدو أمراً واقعاً ال محال.
إيــران  فــي  اإلســالمــيــة  الجمهورية  أّن  على  الــمــصــادر  شـــددت  كما 

شرط  المنطقة،  دول  مع  العالقات  أحسن  على  الحرص  كّل  حريصة 
المنطقة  أثر إيجابي يصّب في صالح شعوب  العالقات  أن يكون لهذه 

ودعماً للقضايا العادلة وفي مقّدمها القضية الفلسطينية.
في قلب هذه المواجهة التي تستعيد فلسطين موقعها المحوري فيها، 
تؤكد مصادر في قيادة المقاومة في غزة لـ »البناء« أن التصاعد متواصل 
في المواجهة وأن شهر رمضان اآلتي في غضون أسابيع يحمل تزامناً 
القدس  في  إحيائها  ميدان  سيكون  ويهودية،  إسالمية  مناسبات  في 
وهذا  الصهاينة.  من  التلموديين  والمتطرفين  للفلسطينيين  بالنسبة 
يعني أن قوس المواجهات الى صعود. وأكدت المصادر أن المقاومة في 
غزة تواصل متابعتها للوضع في الضفة الغربية والقدس واألراضي 
في  يلزم  بما  للقيام  جاهزيتها  رفع  تواصل  كما   ،1948 عام  المحتلة 
يجري  عما  النظر  صرف  فرصة  االحتالل  منح  دون  المناسب  الوقت 
العام  الرأي  التي تجري في  التعبئة  الفلسطيني، وإجهاض  الداخل  في 
الدولي والعربي لصالح الفلسطينيين، معتبرة أن الضغط الفلسطيني 
اآلن له وجهة رئيسية هي إنهاء التنسيق بين السلطة الفلسطينية وكيان 

االحتالل والتحقق من أنه انتهى الى غير رجعة.
)التتمة ص6(
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إّن الحق القومي ال يكون حقاً في معترك 
األمة،  قوة  من  يدعمه  ما  بمقدار  إال  األمم 
فالقوة هي القول الفصل في إثبات الحق 

القومي أو إنكاره.

سعاده

�سو�بط و�سقوف �إقليمية 

ودولية حول �لرئا�سة؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

نجاح �إير�ن باإحباط هجوم �لم�سّير�ت فر�ض �لمو�جهة �لإعالمية لإعادة تركيز �ل�سوء على فل�سطين 

ترقب لمرحلة ما بعد جوزف عون عند جنبالط… وما بعد ال�سعي لال�سم الرابع عند با�سيل

م�سعى بكركي لن يالقي دعوة با�سيل ل�سم توافقي بل لإلزام النواب الم�سيحيين بعدم تعطيل الن�ساب

السياسية  الصالونات  في  الحديث  يكثر   -
اجتماع قريب في  والمقاالت والتحليالت، عن 
عواصم  لحكومات  ممثلين  سيضّم  بــاريــس 
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة بـــــارزة لــلــبــحــث فـــي الشأن 
الرئاسي اللبناني، ويدعو الكثيرون في بيروت 
نــتــائــج هـــذا االجــتــمــاع، واعتباره  انــتــظــار  الـــى 
جديد.  رئيس  إنتاج  مسار  في  حاسماً  موعداً 
اسم  يكون  أن  توقع  إلى  البعض  يذهب  وفيما 
الــرئــيــس الــمــرتــقــب عــلــى طـــاولـــة الــــتــــداول، ال 
ُيخفي المتحفظون عن فرضية نقاش األسماء 
طريق  على  االجــتــمــاع،  يمثله  لما  حماستهم 

بلورة وتوضيح صورة المشهد الرئاسي.
بدعوة  خماسي  اجتماع  أمــام  نحن  عملياً   -
أميركي  فــرنــســا ومــشــاركــتــهــا وحــضــور  مــن 
ــعــاً من  وقـــطـــري ومـــصـــري وســـعـــودي، ومــن
اثنان  يختلف  ال  التحليل،  متاهات  في  الضياع 
أن الحماسة الفرنسية القطرية لجعل االجتماع 
الرئاسي، ال تحجب حقيقة  المسار  خطوة في 
بالحدود  مسقوفاً  يبقى  االجتماع  مصير  أن 
التي ترسمها واشنطن والرياض معاً، فما هي 

حقيقة الموقفين األميركي والسعودي؟
واشنطن  أن  نــظــريــة  مـــن  بــكــثــيــر  أبـــعـــد   -
بأولويات  لــبــنــان  عــن  مشغولتان  والـــريـــاض 
اللبناني،  للملف  ظهريهما  وتــديــران  أخـــرى، 
االنشغال،  هـــذا  وراء  تختبئ  حقيقة  هــنــاك 
للبنان  تنظران  والــريــاض  واشنطن  أن  وهــي 
الرئاسي فيه من زاوية نظر تقع  واالستحقاق 
العاصمتين  وأمــام  الله،  حزب  مكانة  قلبها  في 
تجارب رئاسيّة لمراحل كانت األغلبية النيابية 
اإلقليمي  الــظــرف  وكـــان  حلفائهما،  يــدي  بين 
واشنطن  محور  لصالح  إحداهما  في  والدولي 
خصومهما،  لصالح  الثانية  وفــي  والــريــاض، 
وانتهت برئاستين، واحدة وسطية عبر تسوية 
مع حزب الله جاءت بالرئيس ميشال سليمان، 
وثانية حليفة لحزب الله جاءت باالستجابة لطلب 
عون ميشال  العماد  مرشحه  بدعم  الله  حزب 
)التتمة ص6(

اأطراف متمركزة في كرد�ستان العراق

متوّرطة في هجوم اأ�سفهان

أّن  أم��س،  اإلي��ران��ي��ة،  »مهر«  وكالة  كشفت 
كردستان  إقليم  في  متمركزة  كردية  »أط��راف��اً 
بالتعاون  أصفهان  هجوم  في  ضالعة  العراق 

مع جهاز أمني أجنبي«.
أدخلت  المجموعات  أّن  الوكالة  وأضافت 
ممرات  »عبر  والمتفجرات  الُمسّيرات  من  أجزاًء 
أّن  موضحًة  البالد،  غرب  شمال  في  صعبة« 
»التجهيزات التي استخدمت في هجوم أصفهان 
تّم جمعها في ورشة داخل إيران« بعد نقلها من 

الخارج.
على صعيد آخر، كشف رئيس منظمة الطاقة 
الوكالة  أّن  إسالمي،  محمد  اإليرانية  الذرية 
الثالث  السنوات  في  الذرية  للطاقة  الدولية 

كل  في  تفتيش  جولة  ب�»ألفي  قامت  األخيرة 
أنحاء العالم، 500 منها في إيران وحدها«. 

من  قلقها  الوكالة  تظهر  ذلك،  »مع  أّنه  وتابع 
برامجنا«، معتبراً أّن »لغتها لغة أعداء«.

وأشار إسالمي إلى أّن خطة العمل المشتركة 
ذات  صفقة  »كانت  النووي(  )االتفاق  الشاملة 
وجهين«، مشّدداً على أّن »الجانب اآلخر، عندما 

ال يتقّيد بالتزاماته، وال يرفع إجراءات الحظر.
ولفت إلى أن »ليس هناك من سبب في تمسك 

إيران بالتزاماتها«.
في  ُوضعت  اإليرانية  »القوانين  أّن  وأضاف 
هناك  »ليس  أن  مؤكداً  الضمانات«،  اتفاق  إطار 

شيء خارج هذا االتفاق«.

وزراء  رئ��ي��س  ت��ه��ّرب 
ح����ك����وم����ة االح�����ت�����الل 
بنيامين  »اإلس��رائ��ي��ل��ي« 
ن��ت��ن��ي��اه��و، م��ن اإلج��اب��ة 
عن  س��ؤال  عن  المباشرة 
توّرط االحتالل في هجوم 
مجمع  على  ال��ُم��س��ّي��رات 
ص��ن��اع��ي ع��س��ك��ري في 
كانون   28 ف��ي  أصفهان 

الثاني/ يناير.
لشبكة  ح��دي��ث  وف���ي 

وسعي،  في  ما  كّل  »سأفعل  نتنياهو:  قال  األميركية  أن«  أن  »سي 
الحصول على ترسانة نووية  إيران من  لمنع  للوزراء،  بصفتي رئيس 

موجهة بوضوح ضدنا«.
واعتبر نتنياهو أّن التهديد باستخدام القوة قد يكون العامل الوحيد 
القادر على وقف برنامج إيران النووي، معّقباً: »إذا فشل االحتواء، فلن 

يكون هناك خيار سوى التحرك«.
ولفت نتنياهو إلى أّنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، 
أميركية  دعوات  بعد  النزاع،  في  الوسيط  دور  ألداء  »استعداده  مبدياً 

لمزيد من المشاركة النشطة«.
المستوطنين  أّن  أمس،  العدو،  إعالم  وسائل  أّكدت  أخرى  جهة  من 
الذين يسكنون في منطقة »غالف غزة« تحدثوا عن سماع 3 انفجارات، 
بينها انفجار واحد على األقّل ناتج عن عملية اعتراض فوق مستوطنة 

سديروت.
»تّم  بأنه  »اإلسرائيلي«،  الجيش  باسم  المتحدث  عن  نقلت  كما 
أنه  تشخيص إطالق صاروخ من غزة نحو مدينة سديروت«، مضيفاً 

»تّم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية«.

أجل  من  »أميركيون  منظمة  أطلقت 
في  اإلن��س��ان  وح��ق��وق  الديمقراطية 
»آثار  بعنوان  تقريراً  أمس،  البحرين«، 
يرزحون  ضحايا  األمد:  طويلة  العذاب 

تحت التعذيب في البحرين«.
النفسية  الحالة  إلى  التقرير  وأش��ار 
والعالقات االجتماعية الصعة لضحايا 
من  سنوات  بعد  البحرينيين  التعذيب 
محّذراً  الضوء  ويسلط  معاملتهم،  سوء 
طويل  واالجتماعي  النفسي  »لتأثير  من 

المدى للتعذيب على حياة الضحايا«. 
ول��ف��ت ال��ت��ق��ري��ر إل���ى ال��ت��ح��دي��ات 
والمشكالت الشخصية لهؤالء الضحايا، 
التعذيب  ضحايا  ش��ه��ادات  ع��ارض��اً 

أنفسهم بالتعاون مع اختصاصي درس 
هذه الحاالت.

وكشف التقرير عن استخدام التعذيب 
البحرينية  ال��س��ج��ون  ف��ي  الممنهج 
مضيفاً  والنفسي،  الجسدي  بجانبيه 
تشمل  الجسدي،  التعذيب  أساليب  أّن 
بالهراوات  والضرب  والصفع،  الركل 
واألن���اب���ي���ب، وال��ت��ع��ل��ي��ق، وال��ح��رق، 

واالعتداء الجنسي.
وبحسب التقرير، يخضع المعتقلون 
للسجن االنفرادي المطّول، ويتعّرضون 
لتهديدات بالقتل وبالمزيد من التعذيب، 

وتهديدات بإيذاء أفراد األسرة.
وأضاف التقرير أّن »كل هذا التعذيب 

له  ي��ت��ع��ّرض  ال���ذي  والمهين  ال��م��ؤل��م 
دائمة  بندوب  نفسي  تأثير  له  السجناء 
الحاالت  أّن  شارحاً  إنكارها«،  يمكن  ال 
التي  األم��د  طويلة  الرئيسة  النفسية 

هي  التعذيب  ضحايا  يواجهها  ق��د 
فقدان  الكوابيس،  التركيز،  صعوبة 
األفكار  القلق،  المزمن،  التعب  الذاكرة، 

االنتحارية، والتحّسس.

نتنياهو يدر�س التحرك �سّد طهران

واإر�سال م�ساعدات ع�سكرية اإلى كييف 

تقرير حقوقي: تعذيب ممنهج داخل �سجون البحرين



الوطن 2
ال�سوداني... ان�سجام الر�ؤية

�ال�ستراتيجية �الأهداف

{ د. هيثم الخزعلي*

السيد  العراقية  الحكومة  رئيس  حديث  إلى  استماعي  عند 
وهو  »العراقية«،  قناة  على  أيام  قبل  السوداني  شياع  محمد 
أعلنها  التي  األه��داف  تحقيق  في  استراتيجيته  عن  يتحدث 
المقاالت  من  عدداً  يحتاج  اللقاء  الحقيقة  الحكومي،  لبرنامجه 
لتغطية ما تّم طرحه فيه من رؤية واستراتيجية لبلوغ الرؤية... 

ولكني تناولت نموذجاً مما يثبت ذلك...
وأبدأ من مكافحة الفقر حيث تمثلت خطوات السيد السوداني 

بثالث مراحل أولية لمكافحة الفقر.
حملة  وإطالق  االجتماعية  الرعاية  رواتب  األول��ى:  المرحلة 
إلى  عددهم  وصل  الذين  الفقراء  من  المستحقين  عن  للتفتيش 
للحصول  مسجل  طلب  ألف  وسبعمائة  مليون   )1.700.000(
أفراد  اّن معدل عدد  الرعاية االجتماعية. فإذا علمنا  على رواتب 
األسرة العراقية يبلغ 6 أفراد، فهذا يعني شمول )10.600.000( 

عشرة مليون وستمائة الف مواطن برواتب الرعاية.
ونوعية  كمية  غذائية  سلة  بتوزيع  متمثلة  الثانية:  المرحلة 
على  وتستمّر  التموينية  البطاقة  لمواد  إضافة  العوائل،  لهذه 

طوال السنة.
روات��ب  توزيع  مسبوقة  غير  ب��ادرة  في  الثالثة:  المرحلة 
للعوائل الفقيرة حسب عدد األوالد والمرحلة الدراسية لتعينهم 

على أكمال دراستهم.
هذه الخطوات الواقعية تؤكد أننا امام حكومة من طراز خاص 
تشعر بآالم الفقراء وهّمها األول أن تكافح الفقر، كيف ال وقد قال 

أمير المؤمنين عليه السالم )لو كان الفقر رجالً لقتلته(.
وفي مجال اإلسكان تحدث السيد السوداني عن أول خطوات 
والمحرومة،  الفقيرة  للمناطق  الخدمات  توفير  وهي  الحكومة 
مع  والعشوائيات  الزراعية  األراضي  بتمليك  لمبادرته  إضافة 
التصميم  مع  التخطيطي  وضعها  وتكييف  خدماتها  توفير 

األساس للمدن.
حّل  في  السابقة  الحلول  فشل  أسباب  الفت  بشكل  وشّخص 
أزمة السكن، فحّدد أن توزيع األراضي كان يتّم في مناطق بعيدة 
وتفتقر للخدمات وليس أمام المواطن إال أن يبيع األرض بمبلغ 

زهيد ويبقى بدون سكن.
أسعارها  االستثمار  طريق  عن  تبنى  التي  المجمعات  أّن  كما 
مكلفة جداً بحيث ال يتمّكن الموظف وأبناء الطبقة الوسطى من 

اقتنائها فكيف بالفقراء!
متكاملة  م��دن  بناء  ال��دول��ة  تبّني  عبر  واقعياً  ح��الً  وط��رح 
مجاناً،  منازلها  من  األكبر  الجزء  على  الفقراء  يحصل  الخدمات، 
بحيث  طويلة  وآلجال  ميّسرة  بمبالغ  لهم  تقّسط  األفراد  وباقي 

يتمكن المواطن من شرائها بسهولة.
أعتقد اّن تشخيص السبب والعالج معقول ومنطقي ويوحي 

بوضوح الرؤية والقدرة على العالج.
وفي مجال الطاقة فإّن رؤية السيد السوداني ليست من مبدأ 
)أّن إيقاف الخسارة ربح(، ولكن من مبدأ )تحويل الخسارة الى 
العالم وخصوصا األوروبي متعطش الستثمار  أّن  ربح(، حيث 

الغاز، خصوصاً بعد قطع الغاز الروسي.
بلغ  سنوياً  الغاز  من  العراق  يهدره  ما  فإّن  عينه  الوقت  في 
المنظمات  بعض  تقديرات  حسب  دوالر  مليارات   ١٠ يقارب  ما 

الدولية، وهو الغاز الذي يحترق مصاحباً إلنتاج النفط، 
سنوياً  مليارات   10 إلى   8 من  الكهرباء  وزارة  تنفق  بينما 
للعراق  ُيباع  اإليراني  الغاز  اّن  مع  ميزانيتها،  من  الغاز  لشراء 

بسعر مخفض.
الغاز  وفرنسا  ألمانيا  تستثمر  ان  السوداني  السيد  فكرة 
الغاز  الستثمار  باإلضافة  العراق  من  وتستورده  المحترق 

الطبيعي.
وهنا يضمن جدية كال الدولتين باالستثمار لحاجتهم للغاز، 
فقط  دوالر  مليارات   10 من  بأكثر  تقّدر  أرباح  العراق  وتحقيق 
أخرى،  لقطاعات  توظيفها  يمكن  المصاحب،  الغاز  استثمار  من 
دون  العراقي  الغاز  من  العراقية  المحطات  تكتفي  أن  يعني  كما 

الحاجة لالستيراد.
إضافة لدخول العراق كمصّدر إلى أسواق الغاز العالمية.

ما تقّدم يثبت اّن رؤية الحكومة للنهوض باالقتصاد العراقي 
األه��داف،  تلك  لتحقيق  واستراتيجيتها  أهدافها  مع  تنسجم 

رسالتها )قيادة التنمية بدءاً من الطبقات المحرومة(.
رئيس  طرحه  ما  صوابية  منصف  متابع  ولكّل  لي  وتأكد 
وتأكد  والعزيمة،  النية  صدق  تحدوها  التي  وواقعيته  الوزراء، 

لي أني أمام إداري تنفيذي واقتصادي ناجح.
وسيقود العراق بإذن الله لكّل نجاح وخير...

*كاتب وباحث عراقي

{ سعادة مصطفى أرشيد*

اإلدارة  رجال  وي��وّدع  يستقبل  ومشرقنا  العام  هذا  مطلع  مع 
األميركية في زياراتهم المتالحقة، بدءاً من هادي عمر مستشار 
ب��ج��و ساليفان  ال��ش��رق األوس����ط، م����روراً  ل��ش��ؤون  ال��خ��ارج��ي��ة 
مستشار األمن القومي، ووليم بيرنز مدير المخابرات المركزية 
وطاقمه،  بلينكن  أنتوني  الخارجية  بوزير  وانتهاء  األميركية، 
الذي وصل اإلثنين إلى القاهرة التي افتتح بها زيارته، حيث بدا 
األميركية  الجامعة  زار  إذ  جامعي،  وأستاذ  عامة  عالقات  كرجل 
في القاهرة وحاضر في طالبها مزّوداً إياهم بالنصائح، والتقى 
بالرئيس المصري ووزير الخارجية. ويقول البيان المصري إّن 
المصريون  يحتاجه  ما  ولكن  إقليمية،  مسائل  حول  دار  البحث 
كما  سيدفعونه،  ال��ذي  الثمن  ع��ن  النظر  بغّض  ال��م��ال  ه��و  ال��ي��وم 
ما  الحديث حول األوضاع في فلسطين وضرورة ضبط  تطّرق 

يجري من مقاومة والعمل على تهدئة األجواء.
في تل أبيب أكد الوزير األميركي لنتنياهو أّن التزام بالده بأمن 
نتنياهو  ركز  فيما  مضى،  وقت  أّي  يفوق  اليوم  هو  »إسرائيل« 
لضبط  ضرورية  اليوم  هي  والتي  واشنطن،  مع  الشراكة  على 
المتالك  اإلي��ران��ي  وال��س��ع��ي  )ال��ع��دوان��ي��ة(  اإلي��ران��ي��ة  التوجهات 
فقد  المشهد،  في  مؤثرة  تعد  لم  التي  الله  رام  النووي،  السالح 
إليه  سنعود  ما  وهذا  للوزير  قّدمتها  مطالب  قائمة  قيادتها  أعّدت 

في نهاية المقال.
أم  المتالحقة؟  األميركية  ال��زي��ارات  أه��داف  حقاً  هي  ه��ذه  هل 
التي  الحقيقية  األهداف  تخفي  دخان،  قنابل  إال  ليس  يعلن  ما  أّن 
تستدعي مثل هذا الجهد والوقت؟ يبدو أّن ثالثة ملفات مهمة هي 

ما في جعبة األميركان وما تبقى ليس إال مسائل فرعية.
لترميم  الديمقراطية  األميركية  اإلدارة  حاجة  هو  األول  الملف 
عالقاتها مع حكومة اليمين في تل أبيب، ومن المعلوم أّن الرئيس 
بنتنياهو  معجباً  ي��ك��ن  ل��م  ال��م��ف��رط��ة  صهيونيته  م��ع  األم��ي��رك��ي 
في  ت��رام��ب  دع��م  ف��ي  جهدا  ي��أُل  ل��م  فنتنياهو  صحيح،  والعكس 
السباق نحو البيت األبيض، تستدعي الحاجة األميركية لترطيب 
أن  لواشنطن  وسبق  واإلدارت��ي��ن،  الرجلين  بين  الجافة  العالقة 
ديمقراطي،  بخيار  جاءت  حكومة  مع  تتعامل  سوف  أنها  أعلنت 
الداخلية،  مكّوناتها  ع��ن  النظر  بغّض  مؤسسة  الحكومة  وأّن 
وسموتريتش،  غفير  ب��ن  مثل  ال����وزراء  بعض  إل��ى  إش���ارة  ف��ي 
يحاول  داخلية  معركة  يخوض  وهو  بذلك  أيضاً  معني  نتنياهو 
مما  خدمته،  في  ووضعها  القضائية  السلطة  على  االستيالء  بها 
يحدث  قد  ما  وهو  ضده،  للتظاهر  اإلسرائيليين  آالف  مئات  دعا 

انقساماً كبيراً داخل المجموع )المجتمع( اليهودي.
أكثر  ال��ع��الق��ات معها  ت��ت��وت��ر  ال��ت��ي  إي����ران  ال��ث��ان��ي ه��و  ال��م��ل��ف 
حيوية  م��راك��ز  تلقتها  التي  ال��ض��رب��ات  بعد  خاصة  السابق  م��ن 
أربعة  مدى  على  العقوبات  تنجح  لم  )اإلسرائيلية(،  بالُمسيّرات 
الشاه،  بعد  ما  إلي��ران  السياسية  اإلرادة  ثني  في  ونيّف  عقود 
المجاالت  شتى  في  برامجها  تطوير  على  إص��راراً  زادتها  بل  ال 
األوكرانية  الروسية  الحرب  وإثر  والنووية،  العسكرية  فيها  بما 
أخذت ترتاح بعد ارتفاع مداخيلها بسبب ارتفاع أسعار البترول 
وأصبحت  وال��ص��ي��ن،  روس��ي��ا  على  ال��واس��ع  انفتاحها  وبسبب 
السابق،  عن  تتضاءل  النووي  باالتفاق  العمل  إلع��ادة  حاجتها 

بربيع  إليها  ال��دخ��ول  إي���ران  وأع���داء  المتحدة  ال��والي��ات  ح��اول��ت 
أداة  الشرطة  يد  على  فتاة  مصرع  من  متخذة  مشبوه  فارسي 
مزيد  بإطالق  سريعاً  الفتيل  نزعت  إيران  ولكن  الوضع،  لتثوير 
عاوده  المنطقة  في  إليران  المعادي  الفريق  للمرأة،  الحريات  من 
وزي��ارة  الخليج  ف��ي  قمة  للحكم  نتنياهو  وص��ول  بعد  النشاط 
نتنياهو لعمان، إذ تبدو مالمح الناتو العربي � السني � اإلبراهيمي 
إسرائيلية  تصريحات  تتوالى  فيما  واشنطن،  بقيادة  تتشكل 
الزيارة أمنياً وتسليحياً، وفي اإلعالن  متفائلة بما أنجز في هذه 
عن شراكة في الموقف تجاه إيران، ومتابعة هذا الملف هي جزء 

من وظائف الزيارات األميركية.
ال��ت��ف��اه��م��ات السورية  ال��ث��ال��ث ه��و ق��ط��ع ال��ط��ري��ق أم���ام  ال��م��ل��ف 
عناصر  إلكمال  ألردوغان  ملحة  حاجة  أصبحت  والتي  التركية، 
القريب، واشنطن تحاول تقديم اإلغراءات  حملته االنتخابية في 
ألردوغان ببيعه طائرات وأسلحة، ولكن أردوغان أكثر مكراً من 
وقد  إغ��راء،  أكثر  موسكو  من  تلقاه  الذي  فالدعم  بذلك،  يقبل  أن 
جعلته تاجر القمح األول في العالم ومن أهّم مراكز بيع وتسويق 
األك��راد  مسألة  وانتخابياً  اقتصادياً  أردوغ���ان  وي���ؤرق  ال��غ��از، 
السوريين  الالجئين  ماليين  ووجود  واشنطن،  عمالء  أو  حلفاء 
اقتصادياً  عبئاً  وأصبحوا  منهم  أغراضه  استنفد  وقد  بالده،  في 
واجتماعياً وانتخابياً عليه، ويستدعي وضع العصي في دواليب 

التفاهمات السورية � التركية في مثل هذه الزيارات.
استقبل  ال��ذي  األردن���ي  فالعاهل  لزيارتها،  داع��ي  ال  األردن 
اإلقليمية  الملفات  في  معه  وتحدث  أي��ام  قبل  عمان  في  نتنياهو 
ف���ي واشنطن  ق���د أص��ب��ح  وب��ح��ث م��ع��ه ش����ؤون اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
وسيقابل الرئيس األميركي اليوم الخميس للحديث في الشراكة 
المرور  العادة  جرت  كما  وبالطبع  بلديهما،  بين  االستراتيجية 
والحفاظ  والحوار  والتهدئة  الدولتين  حّل  على  العمل  بضرورة 

على الوضع القائم في القدس والمسجد األقصى.
رام الله التي زارها بلينكن عصر الثالثاء كانت قد أعّدت قائمة 
بمطالبها لتقّدمها للوزير األميركي، ولكن وصل إليها قبل الوزير 
األميركي مديرا المخابرات في األردن ومصر، ليجتمعا بالرئيس 
الوزير، كما  للقاء  أنه تحضير  بدا  ما  الفلسطيني من فورهم، في 
يعطي اإلشارة إلى أّن الملفات التي ستتّم مناقشتها أمنية الطابع ال 
سياسية المحتوى، اللقاء وبعيداً عن القواسم المشتركة لمفردات 
عن  كالحديث  تكرارها،  لكثرة  ممجوجة  أصبحت  والتي  لقاء  كّل 
حّل الدولتين والتزام اإلدارة األميركية به وعن االستيطان وإدانة 
الشرقية  بالقدس  القنصلية األميركية  إعادة فتح  العنف وإمكانية 
والتعبير عن القلق واألسف... الى آخر ما في جعبتهم من كلمات 
الرئيس شعر بجرعة من جرعات  أّن  األهّم،  المسالة  نمطية، لكن 
االهتمام الدولي وتّم االتفاق على العودة للتنسيق األمني، فيما تفيد 
التنسيق  لمتابعة  هنا  سيبقى  أميركياً  فريقاً  أّن  التسريبات  بعض 
وضمانه، ومن هذه التسريبات إمكانية تحديث مجال عمل الشبكة 
باعتبارها  الفلسطينية  الهاتفية  االت��ص��االت  لشركات  الخلوية 
إنجازاً من إنجازات اللقاء، وفيما ننتظر مزيداً من التسريبات ومن 
النوع ذاته، نستطيع القول إّن هذا يعني أيضاً أن السلطة ستنشط 
من جديد في محاولة كبح النشاطات المقاومة، وخاصة في شمال 

الضفة ويعني أيضاً أن ال انتخابات وال مصالحة في األفق.
*سياسي فلسطيني مقيم في الكفير � جنين � فلسطين المحتلة

 مو�شم الزيارات الأميركية للم�شرق

خفاياخفايا

قال مصدر نيابي إن االجتماع النيابي المسيحي المرتقب 
في بكركي سينقسم بين اتجاهين واحد يدعو لموقف موّحد 
محوره عدم مشاركة النواب المسيحيين في تطيير النصاب 

بعد الدورة االنتخابية الرئاسية األولى والثاني يعطي األولوية 
لتشكيل لجنة مصّغرة للتوافق على اسم مرشح موحد.

توقع مصدر في المقاومة في غزة أن يكون شهر رمضان 
للمواجهة التصاعدية بين المستوطنين  المقبل شهراً 

ومن خلفهم شرطة االحتالل وجيشه، وبالمقابل الشعب 
الفلسطيني ومقاومته وأن تكون ساحة المواجهة في 

القدس خصوصاً بسبب تزامن األعياد اإلسالمية واليهودية 
بالقدس. وارتباطها 

كوالي�سكوالي�س

Fourteenth year /Thursday / 2 February 2023
 2023 شباط   2  / اخلميس   / عشرة  الرابعة  السنة 

رأى حزب الله أّن مفتاح مواجهة األزمة والضغوط والبداية في االنتقال إلى 
أّنه ال يوجد بديل عن الحوار  مرحلة الُمعافاة، هو وجود رئيٍس للبالد، معتبراً 

لالتفاق  على اسم يحوز على التأييد األغلب.
أّن  قاسم،  نعيم  الشيخ  للحزب  العام  األمين  نائب  أّكد  السياق،  هذا  وفي 
»الموضوع األساس في لبنان من أجل أن نتخلّص من مأزقنا ومشاكلنا ونضع 
انتخاب رئيس للجمهورّية ثم بعده  السّكة الصحيحة هو  الحلول على طريق 
واالجتماعي،  واالقتصادي  المالي  اإلنقاذ  خّطة  تكون  وبعدها  الحكومة  تكون 

وعندها ُيمكن أن يعود البلد تدريجاً إلى حال التعافي والشفاء«.
الحوار،  عن  بديل  يوجد  »ال  أّنه  على  بيروت،  في  للحزب  لقاء  خالل  وشّدد 
الكتل  تّتفق  أن  وُيمكن  األغلب،  التأييد  على  يحوز  اسم  على  نّتفق  أن  وُيمكننا 
األخرى أو بعضها على انتخاب هذا الرئيس بشروط معّينة تنسجم مع قناعاتها 
عبر تدوير الزوايا، أو ُيمكن أن تجلس هذه الكتل مع بعضها بعضاً، وُننهي هذا 
سلّة  في  األسماء  ونطرح  جّهة،  كّل  تطرحها  التي  المواصفات  حول  الموضوع 

واحدة، ونبدأ بالجوجلة لنصل إلى تقليص العدد إلى اسم أو اسمين مثالً«.
بدوره، أّكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في كلمة له خالل 
بها  نتمّسك  وعندما  قَدر  »المقاومة  أّن  الجنوبّية،  كفرحتى  ببلدة  تأبينّي  حفل 
في  المقاومة  يطعن  ال  رئيٍس  عن  نبحث  لماذا  نفهم  الحّد،  هذا  إلى  وبخيارها 
ُيمّولها، بل رئيس  ُيشّرع للمقاومة وال أن  ُنريُد رئيساً  أّننا »ال  ظهرها«، مضيفاً 

على األقّل ال يطعنها في ظهرها وال ُيعطي إنجازاتها ألعدائها«.
 ورأى أّن مفتاح مواجهة األزمة والضغوط والبداية في االنتقال إلى مرحلة 
البلد  أن »عدم وجود رئيس في  على  للبالد، مشدِّداً  رئيٍس  الُمعافاة هو وجود 

يعني أن البلد ذاهٌب إلى االنهيار«.
بيت  بلدة  في  سياسي  حواري  لقاء  خالل  الموسوي،  إبراهيم  النائب  وأّكد 
صليبي غرب بعلبك، أّن »حزب الله يعمل بقيادته وعناصره، ليالً نهاراً ألجل 
التخفيف من اآلالم واألوجاع ومن المعاناة القاسية على الناس في ظّل غياب 
الله  حزب  ُيقّدمه  ما  يعلمون  المنطقة  هذه  في  »الجميع  أّن  مضيفاً  الدولة«، 
للبلدّيات، التي هي مؤّسسات تابعة للدولة، من مساعدات كبيرة، على صعيد 
المساعدات  إلى  باإلضافة  النّفايات،  ولنقل  لألهالي  المياه  لتأمين  المازوت 
المدرسّية والتربوّية  المستعصية، والمساعدات  المرضّية وال سّيما لألمراض 

وغيرها وال سّيما للعائالت الفقيرة والمعوزة«.
من جهته، رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي،  
في لقاء بالضاحّية الجنوبّية لبيروت،  أّن »المشكلة في المحور األميركي هي 
أّنه لم يقتنع إلى اآلن بأّن العالم قد تغّير، ولم تعد هذه القوى ُتخيفنا«، مضيفاً 
»عليهم أن يعرفوا أّن هناك محور مقاومة ال تهّزه العواصف وثابت في مواقفه 

مهما كانت الظروف«.
أّن »ما تقوم به »إسرائيل« وجّهات تكفيرّية تعمل لصالحها ولصالح  وأّكد 
األذّية  هو  يفعلونه  ما  وُجّل  شيئاً،  المعادلة  في  ُيغّير  ال  األميركي،  المشروع 
المحور  سيبقى  إذ  الموقف،  بصالبة  المّس  من  التمّكن  دون  من  األزمة،  وإطالة 

على قوته وتماسكه«.
وسيطول  آماُلهم  سُتخّيب  األميركي  المحور  على  »المراهنين  أّن  إلى  ولفت 
أساس  على  القائم  والحوار  التفاهم  لهم  األصلح  من  »أّن  داً  مؤكِّ انتظاُرهم«، 

مصلحة الوطن واللبنانيين«.

حزب اهلل: وجود رئي�ٍس للبالد

هو مفتاح مواجهة الأزمة وال�شغوط

رعد متحدثاً في بلدة كفرحتى الجنوبية
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 2023  ◊U��  2  Ø  fOL)«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

Qƒ°U »a zˆG ÜõM{ h z»eƒ≤dG{ ø«H AÉ≤d

áq«dhódG äÉ°ù q°SDƒªdÉH â©ªàLG záq«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG{

 ìhõædG ™e »WÉ©àdG »a  Iô«£N áq«dÉµ°TEG :áeÓY

»dÉªdG ΩÉ¶àf’G ¢SQO ™HÉà oJ ∫ÉªdG áæéd

 áeƒµëdG ΩÉbQCG åëÑà°S áq«Yôa áæédh 

 tK�«  »e�  w�  v�Ë_«  q�U�  q��  WIDM�  …œUO�  uC�  q�I��«
 u�√ bO��«  ULO�L�« nK� ‰ËR�� —uC�� sO�� qOK� ÃU��«
 Í—u��«  »e��«  s� Î «b�Ë —u� WM�b� w� t��J� w� w�e�“ qz«Ë
 s��  —u��b�«  vK�_«  fK�L�«  uC�  Òr{  w�UL��ù«  w�uI�«
 Í—u�U�  ”U��  W�U�_«  W��—  `M�  W�O�  ”u�U�Ë  s�b�«  ‰UL�
 Èd� YO� ¨W�cHML�« W�O� ¡UC�√Ë a�«œ bL�� —u� ÂU� cHM�Ë

ÆWIDML�« w�  «b���L�« d�¬ ÷«dF��«
 s�  l�«b�  ÂuO�«  sOD�K�  ÒÊ√  ¡UIK�«  ‰ö�  ÊuFL��L�«  b�√
 q��  s�b�  WLE�√  UN�uF�  rEF�  vK�  jK���  w��«  W�ËdF�«
 jI���  ÊUOJ�«  l�  WFÒ�DL�«  WLE�_«  ÒÊ√  vK�  s�œÒbA�  ¨ Òq��L�«

 s�bOA�Ë ¨W�ËUIL�« qCH� Î «bOF� bF� r� Íc�« ÊUOJ�« ◊uI� l�
 w��«Ë  wMOD�KH�«  »U�A�«  UN�  ÂuI�  w��«  WO�uD��«   UOKLF�U�

Æt�«Ë“ »d�Ë ËbF�« s�Ë dNE�
 W�UDF�≈  Òq�  bM�  w��«  WO�dF�«  »uFA�U�  ÊuFL��L�«  œU�√Ë
 sOD�K�  WOC�  wM��  b�R�  WOMOD�KH�«  WOCI�«  —U��  w�  WLN�

ÆWO�U��ù«Ë WOM�uK� Î «—UOF� X�U� w��«
 tAOF�Ë W�—u� tAOF� U� ÒÊ√ vK� bO�Q��U� ÊuFL��L�« r��Ë
 ULN�dB�  nFC�  s�  w�U��≈  dO�  w�dO�√  —UB�  s�  ÊUM��
 w�UM�K�«  VFA�« s� ŸU�œ u� sOD�K� s� ŸU�b�« ÒÊ_ sOD�KH�

ÆÍ—u��«Ë

 W??ÒO??�—U??�??�«  ÊËR??A??�«  WM��   b??I??�
 VzUM�« W�Uzd� ¨f�√ ¨W�K� sO�d�GL�«Ë
 ¡UC�_«  »« Òu??M??�«  —uC�Ë  W�ö�  ÍœU??�
  UÒOFL��«Ë WÒO�—U��« …—«“Ë s� sOK=�L�Ë

ÆWÒO�Ëb�«  U� Ò�RL�«Ë
 ¡UIK�«  ÊU??�ò  W�ö�  ‰U�  ¨W�K��«  d�≈
 WÒO�—U��«  ÊËRA�«  WM�K� ÎU ÒLN�Ë ÎUÒO�U�√
 Ÿu??{u??�  Òh??�??�  U??�  w??�  sO�d�GL�«Ë
  «¡UIK�« WK�K� sL{ w�Q� u�Ë ¨ÕËeM�«
 ÎU�u�  d =C�Ô�  Ê√  lOD��M�  UN�  ÂuI�  w��«
 WDK��«  v??�≈  UN�bIM�   UO�u��«  s??�

ÆåW�uKDL�« ÂUNL�U� ÂUOIK� WÒ�cOHM��«
 Ê√  ¡UIK�«  s??�  Âu??O??�«  UM�b�ò  ·U??{√
  UÒOFL��«Ë WÒO�Ëb�«  U� Ò�RL�U� lL���
 w�  U�—ËœË  UNKL�  WFO��  rNHM�  WÒO�bL�«
 w��«   «b�U�L�«  Ÿu??�Ë  ÕËeM�«  WÒOKL�
 W�B�«Ë  WO�d��«  Ÿu{u�  w�  UN�=bIÔ�
 nO�Ë ¨¡U??�d??N??J??�«Ë ÁU??O??L??�«Ë ÊU??J??�ù«Ë
  UÒ�bK��«  l�   U� Ò�RL�«  Ác�  v�UF��
 WHOC��L�«  o�UML�«  sL{  …œu�uL�«
 WK��√ UM�b� X�U� UL�  ÆsO�“UM�« …u�û�
  ULÒO�L�«  Ë√   U??�?? Ò�R??L??�«  œb??�  ‰u??�
 dO�Ë  WK Ò��ÔL�«  WÒO�dA�«Ë  WÒOL�d�«

ÆåWÒO�dA�«
 WÒO{uHL�«  —Ëœ vK� eO�d��«  r�ò l�U�Ë
 WÒOHO�Ë UN� ÂuI� w��«  U�UAM�« WFO��Ë
 —uC�  w�  ¨UME�ô  ÆW�Ëb�«  l�  w�UF��«
 ¨…—uJAL�«  WÒOM�_«  …eN�_«  s�  sOK=�L�
 ÒÊ√  ¨ÂU??F??�«  s???�_«Ë  s??�_«  Èu??�Ë  gO��«
 ¨WÒ�b��« Âb�Ë w�UF��« w�  WÒO�UJ�≈ „UM�
 ‰uI� WÒOL�— œ«b�√ „UM�  ÆdOD� d�√ «c�Ë
 v�«u� Ë√  Õ“U� w�uOK� s� d��√   UM�b� ÒÊ≈
 WÒO{uHL�«  ULMO�  ¨n??�√  200  Ë  sO�uOK�
 Òq�√  ÂU�—_«  ÒÊ≈  ‰uI�  Èd�_«   U� Ò�RL�«Ë

 Ÿu�  s�  WK��√  „UM�  X�U�  UL�  Æp�–  s�
 w�UM�K�«  V�U�K�  vDFÔ�  w��«   «b�U�L�«
 UNOK�  qB��  w��«   «b�U�L�«  q�UI�
 uN� ¨t�IDM� w� œu�uL�« Í—u��« Õ“UM�«
 W�O��« ŸU{Ë_« W�O��  «b�U�L�« c�Q� ô
 Ÿu{uL�«  «c�  ÆÊUM��  w�  ÂuO�«  WLzUI�«

Æå‘UIM�« s� dO�� eÒO� vK� –u���«
 w��«   U�“«uL�«  ·dF�  ô  UM Ò�√ò  b?? Ò�√Ë
 bI�Ë  ¨ U� Ò�RL�«  Ác�  UN�ö�  s�  qLF�
 rKF�«Ë  UNKO���  WÒOKL�  UM�   «u??�d??�
 W�{«Ë   UÒO�¬  b�u�  ô  sJ�Ë  ¨d���«Ë
 Ác�  W??�“«u??�  s??�  WÒO�UM�K�«  W??�Ëb??�«  w??�
 vK�Ë UNK�uL� —œUB� ·dFM�  U� Ò�RL�«
 ÒÊ√  vK�  Î «œ=bA�  ¨åq�uL��«  Òr��  ”U�√  ÒÍ√
 Ÿu{uL�«  «c�  vK�  d��√  qLF�  Ê√  UMOK�ò

 Æåt�F�U��Ë
 w��«   U�UAM�«  s�  UMFL�ò  ·œ—√Ë

 ¡UA�≈  s??�Ë   ULÒO�L�«  q??�«œ  qB��
 …—U���«  v�UF��  WK Ò���  dO�   U�d�
  U??�?? Ò�R??L??�« f??�U??M?? Ô� Èd???�√ Î «—u?????�√Ë
 WK��√ UM�d� Æw�UM�K�« q�UF�«Ë WÒO�UM�K�«
 Ê√ UM�d�Ë ¨…œu�uL�«  UL ÒEML�« œ«b�√ s�
 l�—UA�  c=HM Ô�  WÒOFL�  116  v�«u�  „UM�
 UNKL� WF�U�� r�� nO� UM�Q�Ë ¨ÊUM�� w�
  ¨W�u�√ vK� qB�� r�Ë ¨UND�{ WÒOHO�Ë
 w��«  UÒOFL��« s� WK ÒBH� d�—UI�� UM��U�

 Æå¡UIK�«  dC�
 vK� ¡ö�e�« s� >sL� „UM� ÊU�ò r��Ë
 —c�F� Ë√ Î « Òœ— ÂbI� r� «–≈  ¨ U� Ò�RL�« Ác�
 WÒO�UM�K�«  W�Ëb�«  n�u���  —uC��«  s�
 W�zô  d =C�ÔM�Ë  ÆUNF�  w�UF��«  s??�
  Â=bIÔ� ô Ë√ U�¡UI� i�d� w��«  U� Ò�RL�U�
 d�—UI��«   r�bI�Ë  —uC��«  UNOK�  ÆÎU�«u�

ÆåWÒOMFL�«  UD��« v�≈ UNK�dM� w��«

 W�Uzd� ¨f�√ UN�UL��« w� ¨W�“«uL�«Ë ‰UL�« WM�� XF�U�
 …œU�ù  —U??�≈  Êu�U�  Õ«d��«  ”—œ  ¨ÊUFM�  rO�«d�≈  VzUM�«
 fOz—  VzU�  —uC�  w�  ¨ÊUM��  w�  w�UL�«  ÂUE��ö�  Ê“«u��«
 ‰UL�«  ÒÍd???�“ËË  w�UA�«  …œUF�  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�
 sO�√Ë  qOK�  n�u�  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  œUB��ô«Ë

ÆÂö�
 fOz— v�≈ »U�� tO�u�ò v�≈ ¨ŸUL��ô« VI� ÊUFM� —U�√Ë
 ·—UBL�«  vK�  W�U�d�«  WM��Ë  ÊUM��  ·dB�Ë  W�uJ��«
 U�bMF�  ÆWÒOzUNM�«  ÂU�—_«  UMzUD�ù  œUB��ô«Ë  ‰UL�«  ÒÍd�“ËË
 t�K�—√  Íc??�«  WÒO�UL�«  …u�H�«  W��UF�  Êu�U�  s�  rKJ��
 WF�—√  vK� wM�� u�Ë ¨bF� t�UIM� √b�� r� Íc�«Ë ¨W�uJ��«

ÆåÊUM�� ·dB� WKL�— …œU�≈ UN� ÒË√ ¨WÒOL�— —ËU��
 UNL��  u�  U�Ë  lz«œuK�  WÒOIOI�  ÎU�U�—√  b�dÔ�ò  ·U??{√Ë
 ¨lz«œu�« r�� l� V�UM�� ÊUM�� ·dB� w�UO��ôË ¨wKFH�«
 W�Ëb�«   U�«e��«Ë  ¨UN�«œu�u�Ë  UNL�uI�Ë  ·—UBL�«  ‰u�√Ë
 l{uK�  WÒ�bI�Ë  WÒO�U�  …U�U��Ë  ¨UN�«œu�u�Ë  UN�u�√Ë

 b�u�  ô  ULMO�  ¨W�ËdDL�«  sO�«uI�«  WÒOHK�  vK�  wK�I��L�«
ÆåÂuO�« U�b�Ô√ U� V��� WÒO{«d��« ÂU�—√ Òô≈ ÂuO�« v��

 …u�H�« W��UF� WÒOHO� uN� w�U�_« UM�u{u� U Ò�√ò l�U�Ë
 Òh�  w�  Êu�uI�  U�  —«d�  vK�  lz«œu�«  ŸU�d��«Ë  WÒO�UL�«
 vK� rzUI�« Êu�UIK� w�U��« —u�L�« w�Q� UM�Ë ÆÊu�UI�« Õ«d��«
 eOOL��«  bF�  lz«œu�«  ŸU�d��ô  ÕËdDL�«  w�UF��«  ‚ËbM�
 U Ò�√Ë  øp�c�  Êu�uI�  ”U�√  ÒÍ√  vKF�  q Ò�R�  dO�Ë  q Ò�R�  sO�
 s�b�«  œ«œd??�??�«Ë  uLM�«  ‰uB�  dE�MO�  tK�uL��  W��M�U�
 U Ò�√ Æ «uM�Ë  «uM� VÒKD�� «c�Ë ¨W�Ëb�« W�“«u� e�� Òb�Ë
  U�Ë  —ôËœ  n�√  100  s�  lz«œu�«  ÊUL{  Í√  ¨Y�U��«  —u�L�«
 ¨·dBL�«  …¡öL�  WD��d�  UNÒ�_  ÎUC�√  W�uLC�  X�OK�  ÊËœ
 «c�  bF�  UNM�  vÒI���  U�bF�  Í√  ¨·—UBL�«  WKJO�  …œU�≈  bF�

 ÆåW�UOI�« ÂuI��ò sO�œuL�« s� ‰Q�� U�bM�Ë ¨—U�L�«
 œd��  w��«  ÂU??�—_«  ”—b��  WÒO�d�  WM��  ÒÊ√  s�  sK�√Ë
 v�≈  ‰u�uK�  wLK�Ë  ÍÒb??�  ‘UI�Ë  ¡ËbN�ò  W�uJ��«  s�

ÆåW�O��

f�√ »«uM�« fK�� w� WO�—U��« ÊËRA�« WM�� W�K� Î U�zd�� W�ö�

f�√  UM�UA�« »U��«  U�UI� tzUI� ‰ö� WOL�

 ¨…—«“u�U� t��J� w� WÒOL� wK� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� qIM�«Ë W Ò�UF�« ‰UG�_« d�“Ë lL��«
 ÊUM�� Ã—U�Ë q�«œ WK�UF�«Ë X�e�«d��U� WK�UF�« W Ò�œUF�«Ë …œÒd�L�«  UM�UA�« »U��√  U�UI� l�
 w� Y���« Èd�Ë d�U� bL�√ Íd���«Ë ÍÒd��« qIMK� ÂUF�« d�bL�« —uC� w� ¨qIM�« ¡UD�Ë W�UI�Ë

ÆwM�u�« œUB��ô« qL�� vK� lHM�U� œuF� UL�  U�UDI�« Ác� qL� sOB��Ë e�eF� WÒOHO�
 `�UB�  vK�  ÎU�UH�  W�d�A�  r�«u�  œU��ù  ·bN�  Ác�  UM�uD�ò  ŸUL��ô«  bF�  WÒOL�  ‰U�Ë

 ÆåÎUC�√ WÒO�UM�K�« dO�Ë WÒO�UM�K�«  UM�UA�« ‚uI� kH��� W��UMLK� Ê“«u��« …œU�ù ¨lOL��«
 bIF�  U�UIM�«Ë Íd���«Ë ÍÒd��«  qIMK�  W Ò�UF�«  WÒ�d�bL�«  sO� W�d�A� WM�� qOJA� s� sK�√Ë
 vK�  V�«u�«  q���«Ë  ŸUDI�«  l�«Ë  s�  q�U�  d�dI�  l{u�ò  WÒ�d�bL�«  vM��  w�  b�  Âu�  ŸUL��«
 —«d� ÒÍ√ —bB� s� åtÒ�√ v�≈ Î «dOA� ¨åt� WÒO��UM��« U�«eL�« e�eF�Ë tKL� qOFH�� UN� ÂUOI�« …—«“u�«
 ¡«—¬ —U���ô« w� c�_« ÊËœ s� ¨WÒOMFL�« Èd�_«  «—«œû�  UO�u� ÒÍ√ ôË 2023  ÂUF�« W�“«uL�

Æå UM�UA�« wJ�U� ŸU{Ë√ WF�U�L� WÒOMFL�«  U�UIM�«
 d�M�   Òq�  ô  ¨—«u��«  ‰Ëb�  WÒO�UO��«  qzU�d�«  tO�u��  Î «d�M�  X�O�  …—«“u??�«ò  ÒÊ√  vK�  œÒb�Ë

Æå¡UM���« ÊËœ s� WÒ�U� WÒO�dF�« ‰Ëb�« l� —«u��«Ë w�ö�K�

 s�� VzUM�« WÒO�UOM�« WO�d��« WM�� fOz— b Ò�√  
 ÂuI�ò  ÍÒd�  tO��  »«ÒuM�«  fK��  fOz—  ÒÊ√  ¨œ«d�
 ÌfOz—  »U���«   U�K�  Ÿu{u�  w�  t�U��«u�
 ô sJ�Ë ¨rN�UÒO�ö� »«ÒuM�« wDFÔ�Ë WÒ�—uNL�K�
 Î¡UL�√ WÒL� ÒÊ√ò v�≈ Î «dOA� ¨åo�«uÒ��U� Òô≈ ÎôuK� È—√
 ‰u�  W??�ƒ—  t�b�  ¡ö�e�«  s�  yq??�Ë  W� Ò�d Ô�  …Òb??�
 lOD��� ô ÎUÒOK�«œ o�«u�� r� «–≈Ë ¨fOzd�«  UH�
 t�b� r�« —UO��« v�≈ V�cMK� ¨Ã—U��« v�≈ t Ò�u��«

 ÆåÃ—U��«Ë —«u��« ‰Ëœ l� …bÒO�  U�ö�
 Ã—U��«ò ÒÊ√ò WÒO�u�eHK� WK�UI� ‰ö� œ«d� È√—Ë
 UNM� …bM�√ sL{ t��UB� t� s =�R� ÎU�Oz— b�dÔ�
 w�UM�K�« VFA�« vK� jGC�«Ë ¨ÊUM�� …d�U��

 ÆåXKA� VO�U�_« Òq� sJ�Ë ¨W�ËUIL�« c�M�
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اجتماعها  األم��ة  وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلية  الحملة  عقدت 
جنين،  مجزرة  لشهداء  تحية  الدولية«  القدس  »مؤسسة  في  األسبوعي 
وتحية لبطلَْي القدس الشهيد خيري علقم في النبي يعقوب والفتى محمد 
االحتالل.  ضّد  المتصاعدة  للمواجهات  ومواكبة  سلوان،  في  علوات  أبو 
القومي  السوري  الحزب  في  األعلى  المجلس  ناموس  بحضور  وذل��ك 
اإلجتماعي المحامي سماح مهدي إلى جانب المنسق العام للحملة معن 

بشور، ومدير عام المؤسسة ياسين حمود وأعضاء الحملة.
الخروب  وإقليم  العبودية  عكار  من  وفدان  أيضاً  االجتماع  حضر  وقد 

اللذان أعلنا تضامنهما مع أهل القدس وفلسطين.

بشور
ألرواح  وإكباراً  إجالالً  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  بشور  افتتح 
في  المؤسسين  ول��روح  يعقوب  والنبي  والقدس  جنين  مخيم  شهداء 

الحملة الراحلين الدكتور سمير صباغ وسمير شركس .
رأيناه  بعدما  يأتي  المؤسسة  هذه  في  اجتماعنا  إّن  بشور:  وأضاف 
لخدمة  المنطقة  إلى  بلينكن  أتى  وباألمس  فلسطين،  أرض  على  ونراه 
أو  هنا  من  تفصيل  في  األميركية  اإلدارة  تختلف  فقد  الصهيوني  الكيان 
هناك مع الحكومة اإلسرائيلية لكنها ال تختلف أبداً مع الكيان الصهيوني 
ومع بقائه واستمراره، وقد تحدث بلينكن أمام نتنياهو عن حّل الدولتين 
القول  فهذا  الصهيوني«،  الكيان  أمن  يهّدد  دولتين  قيام  عدم  »إّن  ويقول 
لم يكن ليقوله بلينكن لوال العمليات التي يقوم بها الشباب في فلسطين 
ومقاومة  سورية  في  والصمود  لبنان  في  فالمقاومة  فلسطين،  وأكناف 
االحتالل األميركي في العراق والصمود في إيران كما الصمود في اليمن 
وما يجري من تحركات شعبية كلها تثبت أن األمة في حالة وعي جديد.

المقاومة  يدعم  بلد  أنها  خاصة  إيران،  على  العدوان  بشور  واستنكر 
في فلسطين ولبنان، داعياً إلى الترفع عن كّل الخالفات بين بعض الدول 
العربية واإلسالمية وبين إيران من أجل مناخ عربي إسالمي موحد على 

امتداد المنطقة يواجه الغطرسة الصهيونية .

حمود
وإذ رّحب مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود بالحضور، 
2022 الذي كان عاماً صعباً على القدس  تحدث عن حصاد القدس عام 
والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات  وتدنيس  االقتحامات  حيث  من 
والمسجد  القدس  عن  وإبعادهم  المقدسيين  على  واالعتداء  واالستيطان 

األقصى واالعتداء على المرابطين وعلى حرية التعليم وهدم البيوت.
ثقالً  المتطرفة  الصهيونية  اليمنية  الحكومة  هذه  قدوم  شكل  أضاف: 
أّن عتات هؤالء أصبحوا وزراء ويشكلون  كبيراً على المقدسيين خاصة 
خطراً على القدس، ورأينا سجل هذه الحكومة بدءاً من المسجد األقصى 
ثم ما قام به االحتالل أكثر من مرة في الضفة والتي كان آخرها اقتحام 
مخيم جنين وارتقاء الشهداء فيه، لكن الفلسطينيين ال ينامون على ضيم 
ورأينا الرّد الفلسطيني في القدس من خالل العمليتين اللتين زلزلتا كيان 
المقاوم في الضفة وغزة  العمل  فإّن  االحتالل، لذلك رغم كّل الصعوبات 

ضّد هذه الحكومة وضّد كيان العدو هو عمل مبشر وكبير.

يعقوب
وتحدث رئيس قسم األبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية 

على  معرِّجاً  االحتالل،  مخططات  وأبرز  القدس  واقع  عن  يعقوب  هشام 
وتصاعد  ج��راح،  الشيخ  وح��ي  األحمر  الخان  بيوت  إخ��الء  محاوالت 
وهدم  القدس،  قي  التعليم  ومعركة  األقصى،  المسجد  على  االعتداءات 
اإلسرائيلية  الحكومة  تتبناها  التي  المخططات  من  ذلك  وغير  البيوت، 
المتطرفة. وأوضح يعقوب أّن مسار المقاومة في القدس والضفة الغربية 
األمة  قوى  من  والمطلوب  المفتوح،  االحتالل  عدوان  مقابل  في  يتصاعد 
إعالن االستنفار لمواجهة عدوان حكومة التطرف »اإلسرائيلية«، وتوفير 

كّل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني.

مهدي
كلمة الحزب السوري القومي اإلجتماعي ألقاها ناموس المجلس األعلى 
المحامي سماح مهدي الذي قال :من أجمل ما يكون للمرء أن يرتبط اسمه 
باسم القدس. فاجتماعنا اليوم في مؤسسة القدس يمثل حالة جهادية 

تضاف إلى سجلكم الحافل بالنضال في سبيل تحرير فلسطين.
فحالة  نعتقد.  ولما  لمفهومنا  وفقاً  طبيعي  حدث  هو  اليوم  يحدث  ما 
المقاومة تتفاوت قّوتها وفقاً للظروف. لكن إحصاءات العام 2022 تؤكد 

لنا مجّدداً أننا نسير على الطريق الصحيح وفي اإلتجاه السليم. 
فهو أول عام منذ العام 1948 يكون فيه عدد أبناء شعبنا الفلسطيني 
داخل فلسطين أكبر من عدد المغتصبين اليهود الصهاينة على الرغم من 
تهجير  جرائم  من  وبالرغم  األرض،  أصقاع  من  المستقدمة  الهجرات  كّل 

شعبنا والمجازر المرتكبة بحقه.
تقطع  االحتالل  لقوات  حاجز   600 من  أكثر  وجود  من  الرغم  وعلى 
إال  هناك،  العدو  جيش  ثلثي  من  أكثر  ووجود  الغربية،  الضفة  أوصال 
خالل  مقاوم  عمل   7200 ينفذوا  أن  من  المقاومين  أهلنا  يمنع  لم  ذلك  أّن 
والدهس  والطعن  المباشر  االشتباك  عمليات  بين  توزعت   2022 العام 

وسواها.
تثبيت  لجهة  إْن  القدس  مؤسسة  من  المبذول  الجهد  على  نثني  وهنا 
تاريخية  عاصمة  صفتها  تأكيد  لجهة  أو  ألمتها  وانتمائها  المدينة  هوية 
يرتكبها  التي  المتمادية  الجرائم  كشف  عن  فضالً  هذا  لفلسطين.  وأبدية 

االحتالل بحّق المقدسيين وكّل أبناء شعبنا الفلسطيني.
نحن نؤمن بأننا في وقت قريب سنعقد اجتماعاً للحملة داخل أسوار 

القدس، نستذكر فيه كّل النضاالت التي مهدت لتحرير فلسطين.

المتحدثون
القدس  شهداء  فحيوا  الحملة،  أعضاء  من  عدد  الكالم  على  توالى  ثم 
والمقدسات  القدس  عن  دفاعاً  ارتقوا  الذين  يعقوب  والنبي  وجنين 
تعّم  جديدة  بانتفاضة  ينذر  هذا  أّن  واعتبروا  والمسيحية،  اإلسالمية 
أّن  على  مشّددين  نهرها،  إلى  بحرها  من  المحتلة  الفلسطينية  األرض 
دعم المقاومة الفلسطينية في األرض المحتلة هو واجب وطني وقومي 

الفلسطيني. للشعب  أبناء األمة بالوقوف صفاً واحداً دعماً  مطالبين 
ودعا المجتمعون إلى قيام الوحدة الفلسطينية التي تجلت في أبهى 
صورها في عمليات المقاومة حيث اجتمعت كافة فصائل المقاومة في 
القدس  العدو الصهيوني يضع ثلثي جنوده في  وحدة ميدانية جعلت 
ضّد  بعمليات  الفلسطيني  الشباب  قيام  من  خوفاً  الغربية  والضفة 
الصهيونية  الحكومة  أباحت  الذين  مستوطنيه  ومستعمرات  قواته 
الكيان  في  داخلية  أهلية  حرب  بقيام  ينذر  ما  وهذا  السالح،  حمل  لهم 

الغاصب.
دعمها  بسبب  إي��ران  تعّرضت  ال��ذي  االع��ت��داء  المجتمعون  وأدان 
للمقاومة في فلسطين ولبنان، وأّن استمرار هذه االعتداءات على إيران 
وسورية سيؤّدي حتماً إلى حرب إقليمية بسبب العنجهية الصهيونية 

التي تسعى إلى السيطرة من خالل الحرب أو التطبيع على المنطقة.
ودعا المجتمعون إلى أوسع مشاركة في اعتصام خميس األسرى 246 
اليوم  ظهر  من   12 الساعة  عند  صور  مدينة  في  سُيقام  الذي  التضامني 

الخميس.
من  الدولية  العربية  الحملة  أعمال  على  المجتمعين  بشور  أطلع  كما 
أجل رفع الحصار عن سورية والتي تالقي تجاوباً كبيراً من الشخصيات 
ظلم  من  سورية  له  تتعّرض  لما  فيها  المشاركة  في  والدولية  العربية 
وحرب كونية على شعبها وحصاراً طال البشر والحجر من خالل قانون 
األميركية  اإلدارة  أصدرتهما  اللذين  »الكبتاغون«  وقانون  »قيصر« 
ما  بقدر  وحدها  سورية  يطال  ال  والذي  السوري  الشعب  مكونات  بحق 
هذا  جراء  من  ومادية  اقتصادية  بضائقة  يمّر  الذي  وشعبه  لبنان  يطال 

الحصار.
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صبحي غندور*

 ما أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أيار/ مايو من العام 
أّن »منظّمة التحرير، ودولة فلسطين، قد أصبحتا في حلٍّ من  من   ،2020
جميع االتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين األميركية واإلسرائيلية، ومن 
جميع االلتزامات المترّتبة عليها، بما فيها األمنية«، لم يتّم تحقيقه طبعاً 

ولم تلتزم به قيادة السلطة الفلسطينية أو الرئيس عباس نفسه!
مع  التفاوض  السابق  في  الفلسطينية«  »السلطة  أوقفت  لقد  أيضاً، 
التخلّي عن نهج  »إسرائيل«، لكن ما البديل الذي طرحته؟ لم ُتعلن مثالً 
لم  االحتالل!  ضدَّ  دولياً  المشروعة  المقاومة  أسلوب  لصالح  التفاوض 
الفلسطينية« لكي تكون »جبهة تحّرر  التحرير  تقم بإعادة بناء »منظمة 

د الطاقات والمنظمات الفلسطينية المبعثرة! وطني« شاملة توحِّ
هو  كما  سراب،  على  مراهنة  هو  »إسرائيل«  مع  التفاوض  أسلوب  إّن 
أضغاث أحالم ال جدوى منها فلسطينياً وعربياً. فما هو قائٌم على أرض 
الواقع  وتغيير  عدمها.  أو  مفاوضاٍت  أيِّ  في  المعيار  وحده  هو  الواقع 
الفلسطيني والعربي هو الكفيل حصراً بتغيير المعادالت وصنع التحّوالت 

المنشودة في الموقفين اإلسرائيلي واألميركي.
لعقد  الحكم  في  واستمّر   ،2009 العام  في  للحكم  نتنياهو  وصل  لقد 
غالبية  بفضل  الحكومة،  رئاسة  لموقع  اآلن  يعود  هو  وها  الزمن،  من 
متطّرفة من الناخبين »اإلسرائيليين«، وعلى رأس حكومٍة فيها من قادة 
أرضهم،  من  الفلسطينيين  تهجير  يريدون  الذين  اليهود  المستوطنين 
البديل«، ويرفضون  الفلسطيني  األردن هو »الوطن  ويعملون على جعل 
مبدأ حّل الدولتين واالتفاقات الموّقعة مع السلطة الفلسطينية. فما الذي 
تراهن عليه »السلطة الفلسطينية« ومعها إدارة بايدن وبعض الحكومات 
المحتل  الدولتين وبتسوية سياسية للصراع مع  آمال بحل  العربية من 

اإلسرائيلي؟!
العاطفي  لالستهالك  شعار  مجّرد  هو  ليس  المقاومة«  مقابل  »األرض 
الصراع  حال  واق��ع  هو  بل  السالم«،  مقابل  »األرض  شعار  مقابل  في 
العربي/ »اإلسرائيلي« منذ قيام الكيان الصهيوني اإلسرائيلي قبل أكثر 
المحتلة  األراضي  استرجاع  لكيفّية  العملية  النتيجة  فهذه  عاماً.   70 من 
اللبنانية،  المقاومة  تجربة  خالل  من  تشويه  أّي  دون  ساطعًة  ب��رزت 
األراضي  من  االنسحاب  على   ،2000 العام  في  »إسرائيل«،  أجبرت  التي 
اللبنانية دون أيَّة شروط أو معاهدات أو تنازالت، ثّم تكرر ذلك في إجبار 
غّزة  قطاع  من  األنسحاب  على  اإلسرائيلي  المحتل  الفلسطينية  المقاومة 

في العام 2005.
لكن إسرائيل ما زالت تكّرر خطأها التاريخي في محاولة تصفية ظاهرة 
االحتالل  إنهاء  عن  عوضاً  الغاشم  احتاللها  ضّد  الفلسطينية  المقاومة 

الحكومات  وبعض  المتحدة  الواليات  تقف  أيضاً  جديدًة  ومّرًة  نفسه... 
الغربية مع »إسرائيل« وخلفها في هذه السياسة المخالفة لكّل الشرائع 
والقوانين الدولية التي ُتقّر حّق الشعوب بمقاومة المحتّل لها، وكما هي 

اآلن مبررات سياسة »حلف الناتو« في الحرب األوكرانية.
هذه النهج »اإلسرائيلي« المتواصل والعامل على إنهاء حاالت المقاومة 
الدولية،  الشرائع  وحقائق  التاريخ  ب��دروس  جهالً  ليس  احتاللها  ضّد 
صراعات  من  وفلسطينياً  عربياً  القائم  على  المراهنة  في  استمرار  هو  بل 
في  والتدمير  بالقتل  »إسرائيل«  تقوم  أن  ممكناً  كان  هل  إذ  وانقسامات. 
قطاع غّزة في عدة حروب )وكما فعلت سابقاً عام 2006 في لبنان( لو لم 
تكن هناك موافقات ضمنية من أطراف دولية وإقليمية على إنهاء ظاهرة 

المقاومة المسلّحة ضّد »إسرائيل«؟
فالمشكلة األساس كانت وستبقى بما هو حاصٌل فلسطينياً وعربياً من 
عليها  يبني  وصراعات  انقسامات  ومن  فئوية  مصلحية  ومواقف  تبعية 
العربية  التنازالت  حجم  في  أصالً  كانت  والمشكلة  اإلسرائيلي.  العدوان 
والفلسطينية التي جرت في المفاوضات واالتفاقيات مع »إسرائيل« على 

مدار أكثر من أربعين عاماً.
والحكومات  الفلسطينية«  »السلطة  تشترط  ال  األدنى،  الحّد  في  فلَِم، 
دولة  إسرائيل  اعتبار  المتحدة  والواليات  األمن  مجلس  على  العربية 
حقيقي  توصيف  فهذا  معها؟!  اإلتفاقيات  في  األستمرار  مقابل  محتلّة، 
حّق  أسلوب  ويضمن  »اإلسرائيلي«  المحتّل  عن  الدولية  الشرعية  ينزع 

المقاومة.
لألسف، لقد انتقل »الصراع العربي/ اإلسرائيلي« من تقزيٍم له أساساً 
اآلن  بوصفه  أكبر  تقزيٍم  إلى  إسرائيلي«  فلسطيني/  »صراع  إّنه  بالقول 
المتعاملة  العربية  واألط��راف  مسلّحة«!  »منظمات  مع  إسرائيل  صراع 
العربية وبإلغاء مقولة »الصراع  مع »إسرائيل« قِبلت بتجزئة الجبهات 
الفلسطينية،  القضية  عن  المسؤولية  شمولية  أو  اإلسرائيلي«  العربي/ 
فتحّولت المعاهدات واإلتفاقيات مع إسرائيل إلى تسويات جزئية منفردة 
استفادت منها الحكومات اإلسرائيلية كي تمارس حروباً وضغوطاً أكثر 
على الفلسطينيين وعلى الجبهات األخرى التي لم تشملها بعُد التسويات، 

كسورية ولبنان.
فهل هناك معطيات جديدة في هذه المرحلة تحمل أي بارقة أمل للشعب 
يهّب  الذي  الجديد  الفلسطيني  الجيل  هذا  من  نراها  التي  غير  الفلسطيني 
بنفسه في مواجهة القاتل الظالم المحتل؟! إذ أّن المزيج القائم حالياً من واقع 
الحاكمين  طبيعة  إلى  إضافًة  والدولية،  والعربية  الفلسطينية  السلبيات 
الشباب  به  يقوم  ما  غير  به  يؤمل  حّل  بأّي  إطالقاً  ُيبّشر  ال  إسرائيل،  في 
الفلسطيني في األراضي المحتلة. وكيف يمكن المراهنة مستقبالً على جوالت 
إذا كان نتنياهو ومعظم أعضاء حكومته يرفضون  جديدة من المفاوضات 

وهي  للفلسطينين،  العودة  وحّق  القدس  من  واالنسحاب  اإلستيطان  وقف 
أّي مفاوضات أو »عملية سالم« بين الطرفين  القضايا الكبرى المعنّية بها 
يأمل  كيف  ثّم  الفلسطينية؟!  الدولة  إقامة  قبل  و«اإلسرائيلي«،  الفلسطيني 
الفلسطينيون بموقف أميركي فاعل إذا كانت إدارة بايدن ستتجّنب ممارسة 
أي ضعط فعلي على إسرائيل، وهو األمر الذي حصل أيضاً مع إدارة اوباما 
المستوطنات، حيث تراجعت واشنطن ولم  رغم خالفه مع نتنياهو بشأن 

تتراجع تل أبيب عن وقف اإلستيطان؟
وما الذي تقصده المراجع األميركية المعنية بالملف الفلسطيني حينما 
فهل  وسط«،  حلول  إلى  والتوّصل  التنازالت  تقديم  »أهّمية  عن  تتحّدث 
يمكن القبول ب� »نصف انسحاب إسرائيلي« من الضفة والقدس الشرقية 
ماليين  لمشكلة  ع��ادل«  حّل  و«نصف  للمستوطنات«،  إزال��ة  و«نصف 

الالجئين، وبالتالي »نصف دولة فلسطينية«؟
إّن الضغط الدولي المطلوب من قبل »السلطة الفلسطينية« على الحكومة 
اإلسرائيلية يحتاج أوالً إلى ضغط فلسطيني وعربي على واشنطن وعلى 
وعربي،  فلسطيني  موقف  وحدة  توفير  خالل  من  عموماً  الدولي  المجتمع 
الكامل  الوقف  يتّم  لم  ما  »إسرائيل«  مع  مفاوضات  أّي  رفض  على  يقوم 
إلى  إضافًة  المحتلّة،  األراضي  كّل  في  االستيطان  عمليات  لكلِّ  والشامل 
إنهاء الحصار القائم على قطاع غّزة، وعلى أن يترافق ذلك مع تجميد كّل 
أنواع العالقات الحاصلة بين »إسرائيل« وبعض الدول العربية، وإعادة 
وبذلك  اإلسرائيلي.  االحتالل  ضّد  المسلّحة  المقاومة  خيار  ودعم  إحياء 
تكون هناك مصداقية للموقف الرسمي الفلسطيني والعربي، وتكون هناك 

خطوات عربية جّدية داعمة للحّق الفلسطيني المغتَصب.
االعتراف  »إسرائيل«  ل�   1993 عام  أوسلو«  »اتفاقيات  أعطت  لقد 
وقبل  اإلسرائيلية«،  »الدولة  حدود  ماهية  تحديد  قبل  بها  الفلسطيني 
من  وبتسليٍم  مستقلّة،  فلسطينية  دولة  وجود  بحّق  إسرائيل  اعتراف 
قيادة منظمة التحرير بنصوٍص في االتفاقية تتحّدث عن »إعادة انتشار 
»محتلّة«.  قّواٍت  على  ب  ُمتَوجَّ انسحاٍب  عن  وليس  اإلسرائيلية«  القوات 
شيء  كّل  أوسلو  اتفاق  في  الفلسطيني  الطرف  من  أخذت  »إسرائيل«  ف� 
)بما في ذلك إلغاء حّق المقاومة المسلّحة( مقابل ال شيء عملياً لصالح 
هذا  الفلسطينية  والقضية  العربية  ��ة  األمَّ فكفى  الفلسطينية.  القضية 
أميركية  لوعوٍد  الركون  أيضاً  وكفى  التنازالت،  ومن  االنهيار  من  الحجم 
ودولية يعجز أصحابها عن تحقيق ما يريدون من »إسرائيل« ألنفسهم، 

فكيف بما يتوّجب على إسرائيل للفلسطينيين والعرب؟
الذي  هو  بالتنازالت  ويقبل  قبل  الذي  العربي  أو  الفلسطيني  فالطرف 

يشّجع اآلخرين على طلب المزيد ثّم المزيد!
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن
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أضعت فواصلي حين خلعت أمسي
أنا ال أدرك اجزائي لحظة التجلي

أيمم وجهي حيث ارتسمت ضبابيتك
اليك أمضي...

ً أجمع حنيني ذخرا
ولحظك يحتويني..
أنا الشك المتهاوي

وأنت يقيني...
أنا قصيدة لم تكتمل 

وأنت ملهمي..
أنا التي اغتسلت بنحيبها 

وجمعت لك كل اختالجاتها
ورتلت آهاتها

في شرايينها سرى عطرك 
وانتشر...

أنا التي تشققت روحها 

وشقت ندوبها دروباً 
أنا التي تحفر تبرها

تطفئ عمرها
تمنحك ما تبقى من نبضها

يوما ما وقبل أن اودعك 
سأخبرك انك عشقي االبدي 

وفي عينيك تجتمع العواصف..
وأنفاسك كل الدفء 

الظل  بين  المبعثرة  كلماتك  إلى  شوق  يجتاحني 
والنور

فكيف اغفو وانت تأبى نسج الحلم
ويبقى طيفك حزني وتوقي الوحيد 

حبيبي..
رفقاً بزمن عبر

كن شمساً تمتّص نجيعي
وأشرق حيث أغفو 

كي ال تجتاحني الغربة
بين حجرين...

لترميم  الالزمة  الدراسة  تدمر  آث��ار  مديرية  أنهت 
تعّرض  ال��ذي  الوطني  تدمر  متحف  تأهيل  وإع���ادة 
اإلرهابي  »داع��ش«  تنظيم  اعتداءات  جراء  للتخريب 

عليه عام 2015.
ومتحف  آث��ار  دائ��رة  رئيس  حاميش  حسام  وذك��ر 
تدمر أن الدراسة تضمنت الموقع العام المحيط بمبنى 
بهدف  كامل  بشكل  المبنى  طوابق  جانب  إلى  المتحف 
إصالح كافة األضرار التي تعّرض لها المتحف ومحيطه 

جراء اعتداءات اإلرهابيين.
الترميم  أع��م��ال  م��ن  االنتهاء  بعد  أن��ه  إل��ى  وأش���ار 
المطلوبة سيتم العمل على عرض القطع األثرية ضمن 

إلعادة  التحضير  وبالتالي  األرض��ي،  الطابق  أروق��ة 
افتتاح المتحف أمام الزوار في نهاية العام الحالي.

مساحته  تبلغ  الذي  الوطني  تدمر  متحف  أن  يذكر 
طوابق  ث��الث��ة  م��ن  يتألف  م��رب��ع  متر   ٧٢٠٠ نحو 
الفسيفساء  ولوحات  الحجرية  التماثيل  تضم  كانت 
الفخارية  واألدوات  والحلي  الذهبية  والمصوغات 
والسرر  والنقود  الزجاجية  واألواني   الجصية  والقطع 

الجنائزية والمذابح النذرية إضافة إلى المومياءات.
بها  تتوّزع  كبيرة  حديقة  المتحف  بمبنى  ويحيط 
أيضاً القطع األثرية المختلفة حيث تّم تخريب وسرقة 

جزء كبير منها من قبل تنظيم »داعش« اإلرهابي.

التشكيلي  الفنان  مع  السورية  التربية  وزارة  أطلقت 
السادس  للعام  وأفكار«  »ألوان  مسابقة  جحجاح  بديع 
الخير  إل��ى  جسر  »المعرفة  ب��ع��ن��وان  ال��ت��وال��ي  على 
والسالم«، وذلك في إطار تشجيع الحركة الفنية ألهميتها 
ودورها في حياة اإلنسان ودور الفنون في تنمية الذائقة 

الجمالية للطالب.
إلى  قسمت  فنية  لوحة  رس��م  المسابقة  وتتضّمن 
ثالث فئات عمرية، األولى لطالب الحلقة األولى للتعليم 
العمرية  والفئة  »صديقي«،  عنوان  وتحمل  األساسي 
الثانية لطالب الحلقة الثانية للتعليم األساسي وتحمل 
الثالثة  العمرية  الفئة  خّصصت  فيما  »حلم«،  عنوان 
أو  الثانوية وتتعلق برسم أجواء حفلة  المرحلة  لطالب 

لوحة ألحد الفنانين الرواد السوريين.
حرية  المشاركين  للطالب  تركت  التي  المسابقة 
اختيار التقنية المناسبة من ألوان ومواد أخرى لصياغة 
المشاركة  اللوحة  خلف  تكتب  أن  اشترطت  لوحاتهم، 
جملة مستقاة من األدب المحلّي أو العالمي تحمل حكمة 

مناسبة لكل مرحلة عمرية.
وستختار لجنة التحكيم األعمال الفائزة وفق محاور 
األعمال  الفكرة والتكوين والتقنية والجملة، وستعرض 
التربية  وزارة  صفحة  على  افتراضي  معرض  عبر 
وصفحة ألف نون للفنون والروحانيات عبر الفيسبوك، 
الفائزة ضمن كراس ملون وتقّدم  اللوحات  كما ستطبع 

شهادات تقدير للفائزين.
نون،  ألف  صالة  من  مقدمة  فهي  المالية  الجوائز  أما 
ألف   25 بقيمة  جائزة  األول��ى  للحلقة  خصص  حيث 
الثانية قيمة  200 تلميذ، والحلقة  ل�  ليرة سورية تمنح 
جائزتها 40 ألف ليرة تمنح ل� 50 طالباً، أما فئة الثانوي 

فقيمة جائزتها 60 ألف ليرة تمنح ل� 50 طالباً.
تصريح  في  جحجاح  بديع  التشكيلي  الفنان  وقال 
عام  بدأته  الذي  مشروعها  تتابع  نون  ألف  إن  لإلعالم 

إطالق  خالل  من  التربية  وزارة  مع  بالشراكة   2017
قيمة  خاللها  من  لتؤكد   2023 وأفكار  أل��وان  مسابقة 
األفراد  بسلوكيات  التأثير  في  تطوره  مراحل  عبر  الفن 

والمجتمعات والحضارات.
حملت  العام  ه��ذا  مسابقة  أن  إل��ى  جحجاح  وأش��ار 
إلى الخير والسالم« وبمواضيع  عنوان »المعرفة جسر 
مختلفة ومتنوعة للفئات العمرية كافة من الصف األول 
من  مالية  حصة  رصد  تم  أنه  مبيناً  البكالوريا،  وحتى 
دوران  رموز  وخصوصاً  نون  ألف  صالة  في  الفن  ناتج 
الدراويش لتمويل جوائز التالميذ جميعهم، وذلك تأكيداً 
وعي  م��ن��ارات  العرض  ص��االت  تكون  أن  أهمية  على 
عبر  الفن  دعم  إلى  واالنتقال  اإلبداعية  األفكار  لتطوير 

التنمية بأعلى مستوياتها.
اعتباراً  المسابقة  للمشاركة في  الرسوم  ويبدأ تقديم 
أن  على  المقبل  نيسان  األول  ولغاية  األربعاء  يوم  من 
إلى  المحافظات  جميع  في  المدارس  من  األعمال  ترسل 
الموجه االختصاصي لمادة التربية الفنية في مديريات 

التربية خالل مدة أقصاها ال� 25 من نيسان.

اإنه�ء الدرا�سة الالزمة لترميم واإع�دة ت�أهيل متحف تدمر الوطني 

وزارة التربية ال�سورية تطلق م�س�بقة األوان واأفك�ر

ب�لتع�ون مع )األف نون(
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كّرم وزير التربية السوري الدكتور دارم طباع أطفال 
المسرحي  العرض  قّدموا  الذين  »سوريانا«  أكاديمية 
البصري الراقص »سالم« على مسرح دار األسد للثقافة 
والفنون في دمشق »األوبرا« خالل يومي ال�� 25 و26 من 
الشهر الفائت، وذلك تشجيعاً للمواهب وتقديراً للنجاح 

الذي حققه العرض الذي أنتجته وأخرجته األكاديمية.
فكرة  طفلة   40 فيه  شاركت  ال��ذي  العرض  ويصّور 
السالم من خالل الصراع بين الخير والشر، حيث دارت 
بانتصار  انتهت  الفريقين  بين  المواجهة  حول  أحداثه 
الخير مع وجود عنصر اإلبهار والتجديد في كل لوحة من 

لوحات العرض الذي أخرجته أكاديمية »سوريانا«.
تقديمه  ت��ّم  العرض  أن  التكريم  خ��الل  طباع  وأك��د 
بحالة فنية فريدة في سورية من خالل المزج بين األداء 
قدمت  ال��وزارة  أن  إلى  الفتاً  والتقني،  والفني  الحركي 
مقترحاً لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
السنوي  المؤتمر  خالل  الفرقة  لتشارك  »اليونسكو«، 
النظام  توازن  على  فكرته  تعتمد  الذي  بعرضها  المقبل 
البيئي المائي بما ينسجم تماماً مع الهدف الرابع عشر 

من أهداف التنمية المستدامة لهيئة األمم المتحدة.

من جهته قال فادي بهلوان المؤسس والمشرف العام 
األفعال  وردود  العرض  فكرة  انتشار  »إن  لألكاديمية 

اإليجابية كانت حافزاً لنا إلعادة التجربة«. 
فيما لفتت ديانا درويش مخرجة العرض المدربة إلى 

أن التكريم سيكون حافزا لهم إلعادة التجربة.
وأشار زياد الموح عضو مجلس إدارة األكاديمية إلى 
واألسرة  الطفل  عقل  تناسب  بطريقة  صمم  العرض  أن 
إلى  والمجتمع، ويحمل الكثير من المعاني والقيم، الفتاً 
والطرح  الفكرة  لجهة  سورية  في  نوعه  من  األول  أنه 

والمعالجة العامة للعرض ولرؤيته اإلخراجية. 
فيما أكدت الطالبات )سيما نحاس وسيلينا سليمان 
ولوليا صبيح وميليتا سلمان( أن التكريم يشكل حافزاً 
أن  سيما  وال  ال��ذات،  وتطوير  اإلب��داع  من  للمزيد  لهن 
العرض اعتمد أيضاً على حركات »األكروبات« والجمباز 

الفني واإليقاعي إضافة إلى الباليه.
 ،2017 عام  أسست  »سوريانا«  أكاديمية  أن  يذكر 
الرقص  في  شبابية  كوادر  وتطوير  تدريب  على  وتعمل 
واألداء  واألك���روب���ات  والباليه  والمعاصر  الحديث 

التمثيلي.

وزير التربية ال�سورية دارم طب�ع يكرم اأطف�ل اك�ديمية »�سوري�ن�« 

دمشق � سانا 

رائد  كرشة  ميشيل  الراحل  السوري  الفنان  يعتبر 
االنطباعية االول في الحركة التشكيلية السورية،  لكونه 
واللون  الضوء  وأعطى  الكالسيكية،  التقاليد  اخترق 
السورية  الطبيعة  جماليات  من  منبثقة  خاصة  أهمية 
االنطباعية  المدرسة  أن  فوجد  شعبها،  حس  ورهافة 
تلبي حاجاته اللونية والضوئية، وهو المشبع بشمس 

الشرق وغنى التنّوع اللوني وتراثه.
أهم  نستذكر  لرحيله  الخمسين  الذكرى  وفي  اليوم 
في  ول��د  ال��ذي  دمشق  مدينة  اب��ن  ومشاريع  محطات 
في  هوايته  وظهرت   1900 عام  الشعبي  القيمرية  حي 
التصوير مبكراً متجاوزة حدود الرسم والتلوين ثم غادر 
الفنون  بمدرسة  الزيتي  التصوير  ودرس  فرنسا  إلى 
 1923 عام  وحتى   1919 عامي  بين  باريس  في  العليا 
وتتلمذ على يد سيمون لوسيان وأنهى دراسة فن الحفر 
والطباعة اليدوية بمدرسة أستين ما بين عامي 1923 و 

.1925 الى سورية عام  1925 وعاد 
وجد  وق��د  الطبيعة  م��ن  مستوحاة  لوحاته  أغلب 
من  سورية  في  الفنانين  كبار  مع  لوجه  وجهاً  نفسه 
طارق  توفيق  أمثال  التسجيلي  الكالسيكي  الفن  رواد 
وسعيد تحسين ومنير النقشبندي، ولكنه حذا بتعاليمه 
االنطباعية القيم الفنية وفاز بالجائزة األولى في معرض 

فناني سورية الذي أقيم في دمشق عام 1926.
شكالً  أعماله  جميع  ف��ي  م��وج��ودة  س��وري��ة  ك��ان��ت 
عدة  فنفذ  والهدف  الغاية  لتغدو  ومضموناً  وموضوعاً 
المرتبطة  التاريخية  األح���داث  ع��ن  تتحدث  ل��وح��ات 
الفرنسي«  االحتالل  تحت  »سورية  مثل  محدد  بتوقيت 
ولوحة »نكبة فلسطين« ولوحة »العدوان الثالثي على 

مصر«.
أم��ا ف��ي م��ج��ال ال��ت��اري��خ ال��ح��ض��اري ف��ق��دم لوحات 
من  بسورية  األثرية  المواقع  في  قامت  التي  للحضارات 
قالع وحصون ومدن ومعابد وقصور، كما أكد في لوحاته 
مركزاً  الشمس  وتحت  الضوء  في  مرسوم  هو  ما  كل 
جمالية  تثبيت  على  حريصاً  فكان  والظل،  النور  على 
إلى  األلوان في لحظة زمنية محددة واستطاع أن يصل 
خصوصية لونية قادته إلى انطباعية خاصة تعامل من 
خاللها مع االنفعالية والعاطفة بعفوية وتلقائية بعيداً 

عن العقالنية.
خالل  البريدية  الطوابع  من  العديد  كرشة  صمم 
الماضي  القرن  وخمسينيات  وثالثينيات  عشرينيات 
لتصميم  الدولية  األول���ى  الجائزة  أث��ره��ا  على  وح��از 
وخمسين  اثنين  مجموعات  عن   1933 عام  الطوابع 
دولة في معرض »فلوريدا« وقلد أيضاً على أثرها وسام 

االستحقاق السوري.

موزعة  لوحة«  ألف  من  »أكثر  الغزير  بإنتاجه  عرف 
حتى  اإلنتاج  ذل��ك  ينقطع  ول��م  العالم،  متاحف  بأهم 
مجموعة  تجهيز  على  يعمل  وه��و  المفاجئ  رحيله 
»المتربوليتان«  متحف  في  لعرضها  أعماله  من  كبيرة 
بنيويورك في أميركا عام 1973، وهو تاريخ توقيع آخر 
كل  فيها  اختزل  الختمية«  »أزهار  بعنوان  رسمها  لوحة 
الخبرات  إلى  إضافة  تعلمها،  أو  اكتسبها  التي  معارفه 
عمر  وهي  عقود  خمسة  خالل  بالممارسة  تراكمت  التي 

تجربته الفنية.
والمجالت  الصحف  من  العديد  تجربته  عن  كتبت 
الوطني  المتحف  في  له  وأقيم  والسورية،  الفرنسية 
بحضوره   1954 ع��ام  األول  ك��ان  معرضان  السوري 
والثاني عام 2006 إلعادة التذكير بهذه التجربة المميزة 

والمهمة في مسيرة الحركة التشكيلية السورية.
عمل كرشة مدرساً للتربية الفنية في ثانويات دمشق 
حتى تقاعد عام 1949 وشارك في سلسلة من األنشطة 
سورية،  في  فنية  تجّمعات  نفذتها  التي  والفعاليات 
التشكيلية  الفنون  محبي  جمعية  تأسيس  في  وساهم 
عام 1950 وحصل على العديد من الجوائز منها ميدالية 
في البينالي الثالث باإلسكندرية لدول البحر المتوسط 
1959، ووسام وزارة الثقافة باإلقليم الشمالي السوري 

الجمهورية العربية المتحدة 1960.
األنيقة  بصمته  طبع  أن  بعد   1973 عام  كرشة  رحل 
الذي  الفني  في سجل الخلود رائداً لالنطباعية واإلبداع 
وشهقة  الرهينة  القلب  نبضة  بوتقته  في  انصهرت 

الضوء وهسهسة الموسيقى الدافئة.

خم�سون ع�مً� على رحيل الفن�ن الت�سكيلي مي�سيل كر�سة

 رائد النطب�عية الأولى في الحركة الت�سكيلية ال�سورية 



قائد  الى تبني ترشيح   13 الـ  التغيير  لم تنجح محاوالت دفع نواب 
االستعداد  خيمة  في  أغلبهم  وقوف  رغم  عون،  جوزف  العماد  الجيش 
تبني  ألن  وذلــك  االنتخاب،  لحظة  في  جدياً  األمــر  صــار  اذا  النتخابه 
التي  بالدستور  التمسك  ورقة  إسقاط  يعني  منهم  بمبادرة  ترشيحه 
ثابتاً لمواقفهم، طالما أن انتخابه ال ينسجم مع  يحاولون جعلها سقفاً 
النص الدستوري الصريح، سواء استدعى االنتخاب تعديالً دستورياً أو 

اجتهاداً دستورياً يسمح بمخالفة النص.
قائد  ترشيح  لتبني  المستقلين  النواب  دفع  محاولة  أيضاً  تنجح  لم 
الجيش والتحّرك لجمع التأييد لترشيحه، رغم وقوف نسبة كبيرة منهم 
تبني  ألن  وذلك  االنتخاب،  وقت  يحين  عندما  عملياً  انتخابه  جانب  إلى 
الترشيح كمشروع سياسي يعني إسقاط موقع هؤالء النواب الوسطي 
هو  المستقلين  النواب  موقف  سقف  كان  ولذلك  توافقي،  مرشح  كدعاة 

القول بأنهم ال يمانعون أن يكون قائد الجيش هو المرشح التوافقي.
عندما يتصّدر الحديث عن ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية كل 
من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي 
الترشيح،  بجدية  الشك  اللبنانيين  حق  من  جنبالط،  وليد  االشتراكي 
من  وجنبالط  جعجع  من  كل  موقف  حقيقة  يعرفون  اللبنانيين  كل  ألن 
الجيش وقائد الجيش، وخصوصا ترشيح قائد للجيش، أي قائد الجيش 
بمعزل عن اسمه، إلى رئاسة الجمهورية، بل إن اللبنانيين يعرفون ان 
هذا الترشيح يضمر ضمناً السعي إلفشال الترشيح، وأن صاحبيه بمثل 
ما يفعالن عبر الترشيح مجرد رفع العتب تجاه داخل وخارج يتبنيان 
الفعلي بما يجعل  الرئاسي  يلزم في نشاطهما  الترشيح، سيقومان بما 

هذا الخيار بعيداً ما أمكن.
الجيش  قائد  ترشيح  بجدية  الشك  اللبنانيين  من  الكثير  حق  من 
جعجع  هما  للرئاسة  اسمه  يطرح  من  أن  لمجرد  الجمهورية  لرئاسة 

وجنبالط.

تحت عنوان التسوية الرئاسية التي قام بها كل من رئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، والحديث 
عن  ابتعاداً  وأشد  والرياض  واشنطن  من  قرباً  أكثر  رئيس  فرص  عن 
إقليمي  نيابية، وعدم وجود ظرف  أغلبية  امتالك  الله، بظل عدم  حزب 
االهتمام  يضع  لبنان،  في  رئاسي  إنجاز  تحقيق  على  مشجع  ودول��ي 
ويتفق  أميركيون  دبلوماسيون  يصفه  ما  دائرة  في  اللبنانية  بالرئاسة 
معهم على الوصف دبلوماسيون سعوديون، بالتورط في منح شرعية 
األميركية  للسياسات  شيئاً  يقدم  ال  لبناني،  رئيس  بدعم  واالل��ت��زام 
الرئاسي،  االستحقاق  عن  النأي  تفضالن  فهما  ولذلك  والسعودية، 
سواء بقي الفراغ أم انتخب رئيس يشبه أحد الرئيسين الميشالين عون 

وسليمان، والتعامل بالقطعة مع نتائج هذا االنتخاب.
- يقول مسؤول أميركي سابق بارز في أحد اجتماعات مجموعات 
االستحقاق  من  األميركية  اإلدارة  موقف  حول  واشنطن  في  التفكير 
الرئاسي في لبنان، إن واشنطن ال تملك القدرة الالزمة ألحد الخيارات 
ال��ل��ه، وه���ذا يستدعي معطيات  ال��رئ��اس��ي��ة، وه��ي رئ��ي��س ي��واج��ه ح��زب 
للسير  والرغبة  االستعداد  تملك  وال  متاحة،  غير  وظ��روف  ومقدرات 
طويال،  الفراغ  بقي  وإذا  الله،  حزب  مع  التسوية  وهو  الثاني  بالخيار 
وواشنطن ال تتوقع تغير معطيات المنطقة لصالح تمكينها من المجيء 
األميركي  االه��ت��م��ام  ي��ع��ود  أن  يمكن  حلفائها،  ضمن  ي��ك��ون  برئيس 
وتزيل  وسورية  ايران  تشمل  تسويات  تّمت  بحال  اللبنانية  بالرئاسة 
درجة التصادم مع حزب الله، يكون فيها الموقف األميركي من الرئاسة 
حلفاء  م��ع  التفاوض  س��الل  ضمن  الله  لحزب  أق��رب  لرئيس  تسهيال 
من  الرئيس  هذا  بمثل  الممانعة  عدم  األرجح  وعلى  اإلقليميين،  الحزب 
ضمن السعي لالستقرار العام في المنطقة الذي ترغب به واشنطن من 
التسويات التي يمكن أن تنشأ مع إيران، حول التفاهم النووي ومثلها 

انسحاب أميركي من سورية، في مناخ تركي سوري جديد.
- في الرياض مقاربة مشابهة ولو بتفاصيل مختلفة، تبدأ من عدم 
الله، واإلقرار بعدم  االستجابة لطلبات تغطية رئيس تسوية مع حزب 
وجود فرصة للتحّرك المعلوم نتيجتها سلفاً بمحاولة المجيء برئيس 
الفراغ الذي يملؤه تجميع حلفاء تحت  الله، ولذلك يبدو  مناوئ لحزب 
التسويات، وإذا  إلى األمام وال تفتح طريق  سقف ترشيحات ال تتقدم 
حدث وأدت األوضاع اللبنانية الطائفية أو االقتصادية لنشوء ضغوط 
تعارضها  لم  ول��و  خارجها،  البقاء  الرياض  تفضل  تسويات،  تفرض 
الفراغ  بقي  إذا  أم��ا  بالجملة،  ال  بالمفرق  نتائجها  مع  والتعامل  بقوة، 
إيراني  تفاهم  عبر  س��واء  المنطقة،  ف��ي  التسويات  واقتربت  ط��وي��ال، 
خيار  ترجح  السعودية  التجربة  ف��إن  س��وري،  سعودي  إو  سعودي 
جعل الرئاسة ضمن سلة تفاهمات سورية سعودية، أو األدق، ترجمة 
للموقف السعودي الهادف لتأكيد الحرص على دعم عودة سورية إلى 

دورها العربي واإلقليمي.
- بانتظار أن ينتخب اللبنانيون العتباراتهم الطائفية أو االقتصادية 
بالمفرق  وال��س��ع��ودي��ون،  األم��ي��رك��ي��ون  م��ع��ه  يتعامل  ت��س��وي��ة  رئ��ي��س 
أن يكونوا ضمن هذه  الفرنسيون والقطريون  يمانع  القطعة، ال  وعلى 
قطرياً  فرنسياً  اعتبارها مشروعاً  الى حد  المضي  لكن دون  التسوية، 
ُيغضب واشنطن والرياض. وهذا يعني ترك المبادرة للبنانيين وإيقاع 
ضغط االعتبارات الطائفية واالقتصادية عليهم، وإذا بقي الفراغ طويال 
القطريون  ويواصل  مشابهة،  الجتماعات  الدعوة  الفرنسيون  سيجدد 
أن  إدراك  لكن تحت سقف  اللبنانية،  األط��راف  للتواصل مع  مساعيهم 
أي مبادرة دولية اقليمية يجب أن تنطلق من حسابات وتراعي سقوفاً، 
أميركية وسعودية، وحتى ذلك التاريخ تبقى مصر في منتصف الطريق 

مستمعاً جيداً، ومتحدثاً لبقاً.
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التعليق ال�سيا�سي

عندما يقف جعجع وجنبالط

وراء الدعوة النتخاب قائد الجي�ش

االستحقاق  حول  الجارية  االتصاالت  تواكب  مصادر  قالت  لبنانياً، 
اجتماع  في  يجري  ان  يمكن  ما  ح��ول  تضعف  الرهانات  إن  الرئاسي 
باريس المرتقب حول لبنان بمشاركة أميركية سعودية قطرية مصرية، 
ال  الداخلي  البعد  أن  وأضافت  االجتماع،  لتأجيل  واردة  احتماالت  مع 
يزال متقدماً على البعد الخارجي رئاسياً، وأن هناك ثالثة محاور جديدة 
للحراك في ظل الفراغ، يجب أن تأخذ وقتها وتراقب نتائجها، األول هو 
النائب السابق وليد جنبالط  التقدمي االشتراكي  حراك رئيس الحزب 
لالنتقال من ترشيح النائب ميشال معوض الى ترشيح وتسويق قائد 
عن  الجديدة  االختراقات  حجم  ومقاربة  عون،  جوزف  العماد  الجيش 
الحجم النيابي لجبهة انتخاب معوض التي يمكن لهذا الحراك يحققها، 
رئيس  ح��راك  ه��و  الثاني  والمحور  ج��دي��دة،  مرحلة  إل��ى  االنتقال  قبل 
باسم  البحث  عنوان  تحت  باسيل  جبران  النائب  الحر  الوطني  التيار 
النائب  الثالثة  المرشحين  غير  رئ��اس��ي  كمرشح  عليه  للتوافق  راب��ع 
ميشال معّوض والوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد 
ج��وزف ع��ون، ورؤي��ة من سيتجاوب مع هذا المسعى وما هي حدود 
حجم الكتلة التي يمكن أن تنشأ بحصيلة هذا الحراك قبل انتقال باسيل 
الى ما وصفه بخياره الثاني، أي الحوار حول مشروع جامع لألغلبية 
النيابية المطلوبة النتخاب الرئيس يتنازل لها التيار عن حق الفيتو في 
اذا  التوافق على المشروع، واستطراداً رؤية ما  الرئيس مقابل  تسمية 
من  لكل  المرتقبة  الالحقة  المرحلة  بين  يظهر  س��وف  تقاطع  ثمة  ك��ان 
المرشح  ح��ول  الرئاسية  السقوف  تخفيض  ح��ول  وباسيل،  جنبالط 
التوافقي مقابل رفع سقف المشروع، ببنود مثل االستراتيجية الدفاعية 
وعودة النازحين والالمركزية. أما المحور الثالث فهو ما سيترتب على 
االجتماع النيابي المسيحي الموسع الذي ستدعو اليه بكركي، والذي 
يسعى التيار الوطني الحر لتحويله الى مناسبة لبدء الحوار حول اسم 
مرشح توافقي، بينما يحكم االجتماع محظور، يحسب له التيار حساباً، 
هو احتمال تقدم اسم قائد الجيش العماد جوزف عون مشهد البحث عن 
مرشح توافقي بمبادرة من نواب القوات اللبنانية والنواب المسيحيين 
في اللقاء الديمقراطي، فيما قالت مصادر مطلعة على ما شهده اجتماع 
القمة الروحية المسيحية أمس، ان االجتماع النيابي المسيحي الذي تم 
الى مطالبة  ان تذهب بكركي  اليه، هو بهدف  بالدعوة  تفويض بكركي 
العامة لمجلس  الهيئة  المسيحيين بااللتزام بعدم مغادرة قاعة  النواب 
أولى، وااللتزام بمحاولة تأمين نصاب  انتخابية  النواب بعد كل دورة 

الدورة الثانية، عبر عدم المشاركة بتعطيل النصاب.
الذي  الهجوم  على  تعليقاً  »البناء«  لـ  المستوى  رفيعة  مصادر  وأكدت 
اإليرانية  أصفهان  مدينة  في  عسكرية  منشآت  على  ُمسّيرة  طائرات  نفذته 
األميركية  سيما  ال  الغربية،  اإلعــالم  وسائل  في  الفتاً  حّيزاً  أخذ  والــذي 
الدفاعات  قبل  من  إحباطه  تّم  الذكر  اآلنف  الهجوم  أّن  و«االسرائيلية«، 
واكبت  التي  اإلعالمية  البروباغندا  فإّن  وبالتالي  وقوعه،  لحظة  اإليرانية 
الرئيس  الحدث  األنظار عن  الفاشل، استهدفت حرف  الهجوم  وأعقبت هذا 
نوعية  عمليات  المحتلة  فلسطين  في  المقاومون  نفذ  حيث  القدس،  في 

متتالية ضّد االحتالل الصهيوني.
وال  أهداف،  صفر  حققت  »اإلسرائيليّة  الُمسّيرات  أّن  إلى  المصادر،  ولفتت 
السلطات  أّن  حين  في  اإليراني،  القومي  األمن  على  كهذه  عمليات  من  خشية 
بهدف  الحادث  هذا  مع  تتعامل  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  في  المعنية 
و«إسرائيل«  الغرب  يحاول  التي  والسياسية  اإلعالمية  مفاعيله  إفشال 

االستثمار بها.
أّن الجمهورية اإلسالمية حاسمة في دعمها للمقاومة،  المصادر  وأكدت 
وأّن المقاومة في فلسطين تفرض معادالت في السياسة والميدان، وهذا ما 
يجعل االحتالل »اإلسرائيلي« في حالة من التخّبط والهلع، وليس بمقدور 

الحكومة »اإلسرائيلية« المتطرفة، أن تتحكم بما ستؤول اليه التداعيات.
باتوا  وحلفاءهما  و«إسرائيل«  المتحدة  الواليات  أّن  المصادر  واعتبرت 
العقوبات  أو بواسطة  الجمهورية اإلسالمية عسكرياً  لّي ذراع  أن  يدركون 
الخصوص  هذا  في  السيناريوات  كّل  وأّن  مستحيلة،  بل  ال  صعبة  مهمة 
التسليم  واّن  وخصومها،  طهران  أعداء  يريدها  التي  النتيجة  الى  تؤد  لم 
أمراً  يبدو  النووي،  الملف  خصوصاً  الملفات،  مجمل  حول  إيران  بشروط 

واقعاً ال محال.
حريصة  إيران  في  اإلسالمية  الجمهورية  أّن  على  المصادر  شددت  كما 
لهذه  يكون  أن  شرط  المنطقة،  دول  مع  العالقات  أحسن  على  الحرص  كّل 
للقضايا  ودعماً  المنطقة  شعوب  صالح  في  يصّب  إيجابي  أثر  العالقات 

العادلة وفي مقّدمها القضية الفلسطينية.
الرئاسي  الملف  خط  على  السياسي  الحراك  يستمر  ذلك،  غضون  في   
بين عين التينة وكليمنصو مع األطراف السياسية كافة في محاولة إليجاد 
حل لألزمة الرئاسية، وعلى الرغم من الحركة التي يقوم بها رئيس الحزب 
االشتراكي وليد جنبالط للتسويق لترشيح قائد الجيش جوزف عون والتي 
تواكب بحملة اعالمية للترويج لعون، فإّن مصادر مطلعة تؤكد لـ»البناء« 
تمسك ثنائي حركة أمل وحزب الله بترشيح رئيس المردة سليمان فرنجية 
وسط سعي من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأمين أغلبية نيابية 
لقائد  أن طرح جنبالط  الى  المصادر  الثلثين. وتشير  النتخابه مع نصاب 
يعلن  لم  وإن  معوض  ميشال  النائب  ترشيح  إسقاط  عملياً  يعني  الجيش 
ذلك رسمياً، لكنه لم يسقط فرنجية ألنه لم يعلن كمرشح رسمي اوالً ولم 
أّن »فرنجية وقائد الجيش  التوافق عليه ثانياً. مشددة على  تختبر فرص 
ترجيح  مع  السياسية،  القوى  بين  والمفاوضات  الحوار  محور  سيكونان 
من  كبير  وعدد  الله  وحزب  أمل  حركة  بتأييد  يحظى  لكونه  فرنجية  أسهم 
عليه  باسيل  جبران  النائب  الحر  الوطني  التيار  رئيس  يوافق  وقد  النواب 
كتأليف  أساسّية  ملفات  تمرير  الحر  الوطني  للتيار  تضمن  تسوية  ضمن 
المصادر  لكن  والالمركزية«،  الجنائي  التدقيق  وإقرار  إصالحية  حكومة 
تشير الى أنه »من المبكر الحديث عن المرحلة النهائية للتصفيات فال زلنا 
الظروف  تنضج  حتى  إضافية  أشهر  الى  نحتاج  وقد  األولى  المراحل  في 

الداخلية والخارجية«.
لقاءاته  سيستكمل  جنبالط  وليد  االشتراكي  رئيس  أن  »البناء«  وعلمت 
واتصاالته الرئاسية في ما تواصل كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب 
ميشال  النائب  اليوم  فتزور  النيابية،  الكتل  على  جولتها  جنبالط  تيمور 

معوض وكتلة االعتدال الوطني.
 كما يزور وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد اليوم، 
من  ملفات  بجملة  البحث  وسيجري  الرابية،  في  عون  ميشال  الرئيس 
ضمنها العالقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله والملف الرئاسي. وتعد 
هذه الزيارة األولى لعون بعد نهاية واليته كما تأتي بعد الخالف بين التيار 
والحزب على الملفين الرئاسي والحكومي، وتصادف بداية شهر شباط قبل 

أيام على ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل.
وكان عون استقبل السفيرة األميركية دوروثي شيا.

وأكد النائب محمد رعد، أّن »المقاومة قَدر، وعندما نتمّسك بها وبخيارها 

المقاومة في ظهرها«،  الحّد نفهم لماذا نبحث عن رئيٍس ال يطعن  إلى هذا 
نريد  بل  يمّولها،  أّن  وال  للمقاومة،  يشّرع  رئيساً  نريُد  ال  »أننا  إلى  مشيراً 
ألعدائها؛  إنجازاتها  ُيعطي  ال  وأن  ظهرها،  في  يطعنها  ال  األقل  على  رئيساً 

وهذا هو ما نريده«.
بهذا  علينا  »تبخلون  أنكم  إلى  كفرحتى،  بلدة  في  له  كلمة  خالل  ولفت، 
يطعن  ال  الــذي  الرئيس  ألّن  أيضاً،  يحفظكم  الــذي  الرئيس  وهو  الرئيس 
يكون لديه شرف، ومن يكون لديه شرف سيحمي كّل المواطنين المسؤول 
عنهم«، مشّدداً على »أننا نعاني تفاصيل أزمة تمتّد من المصارف، والنقد، 
وسعر صرف العملة، ومن غياب التعليم«، مشيراً إلى أّن »أستاذ المدرسة 
أبناءنا،  ليعلّم  مدرسته  إلى  ليصل  »السرفيس«  أجرة  دفع  على  قادر  غير 
والسبب أّن األميركيين متحكمون بالنقد وبسياسته و«ممنوع تشيل حجر 
عن حجر«، و«ممنوع أن تعمل إصالحات في النظام المصرفي وال في قانون 

النقد والتسليف«.
مسيحياً  استنفاراً  أمس  يوم  شهد  الرئاسي،  الملف  أفق  انسداد  وإزاء 
والتفاهم  للحوار  المسيحية  سيما  ال  كافة  األطــراف  حث  باتجاه  روحياً 
أّن  الى  يؤشر  ما  ممكن،  وقت  بأسرع  للجمهورية  رئيس  انتخاب  على 
مغلق،  رئاسي  طريق  الى  وصلت  والنيابية  السياسية  المسيحية  القوى 
التخويف  منسوب  ارتفاع  وسط  المسيحية  الكنائس  تدخل  استوجب  ما 
الدولة  في  المسيحية  والمواقع  الجمهورية  رئاسة  كرسي  على  خطر  من 

وبالتالي الدور المسيحي في لبنان. 
»قلقنا  عن  اجتماعهم  بعد  لبنان،  في  المسيحية  الطوائف  رؤساء  وعّبر 
العميق تجاه األزمة االقتصادية التي تواجه لبنان ونتضامن مع شعبنا«، 
وطالبوا المسؤولين في الدولة بإيجاد »حلول لألزمات الراهنة التي تؤدي 
الثقة  كّل  لنا  »اّن  صحافي،  مؤتمر  في  الرؤساء  وذكر  أبنائنا«.  هجرة  إلى 
رئيس  انتخاب  إلى  بدعوتنا  معنا  اإلسالمية  الطوائف  رؤســاء  بتضامن 
على  الراعي  بطرس  بشارة  مار  الماروني  البطريرك  وحثينا  للجمهورية، 

دعوة النواب المسيحيين لالجتماع في بكركي«.
بكركي  في  الموارنة  للمطارنة  اجتماع  الطوائف  رؤســاء  لقاء  وسبق 
على  »إلحاحهم  وجّددواً  الراعي،  بشارة  مار  الماروني  البطريرك  برئاسة 
التي  االنتخابية  الجلسة  إلى عقد  المبادرة  أن يسرع في  النيابي  المجلس 
نص على آليتها وشروطها الدستور الختيار رئيس جديد للدولة، ال سيما 
ال  قد  الذي  الكامل،  الكارثي  االنهيار  شفير  على  باتت  العامة  األوضاع  أّن 
المتفاقم يتحمل مسؤوليته نواب  تستطيع أي قوة مواجهته. هذا االنهيار 

األمة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيداً بالدستور«.
واضاف البيان: »تابع اآلباء بذهول وأسف شديدين، الصراع المحتدم 
في السلك القضائي، والذي يهدد بتعطيل سير العدالة وال سيما في ما يتعلق 
بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. وهم يستصرخون ضمائر المعنيين، مع 
وأرزاقهم،  وأجسادهم  بنفوسهم  المنكوبين  ومن  الضحايا  ذوي  من  اآلالف 
من أجل تحييد هذه القضية عن التجاذبات السياسية، ويطالبون بمتابعة 
القضاء  إن  ممكن.  وقت  أسرع  وفي  الظني،  القرار  صدور  حتى  التحقيق 
النفوذ  أصحاب  بها  يتحكم  بدونه  والمؤسسات،  الحق  دولة  ركيزة  هو 

والدكتاتوريات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب«.
وعلى وقع تغطية بكركي وبيان المطارنة، ومحاطاً بفرقة أمنية للحماية، 
حضر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت المكفوف يده القاضي طارق 
البيطار إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت. ولم يعقد اجتماعاً مع رئيس 

مجلس القضاء االعلى القاضي سهيل عبود، كما أشيع.
ولم يعلم ماذا فعل بيطار في مكتبه وجدوى حضوره، وضعت مصادر 
التمييز  عام  مدعي  وتحدي  التصعيد  إطــار  في  بيطار  خطوة  سياسية 
الى  لـ»البناء«  ولفتت  األعلى،  القضاء  ومجلس  عويدات  غسان  القاضي 
يده  كف  وبعد  للملف،  تسلمه  بداية  منذ  سياسياً  كان  بيطار  »سلوك  أن 
الى  قانونياً يبيح له العودة  اليوم واختلق اجتهاداً  لمدة سنة وأكثر، أتى 
الملف وإصدار القرارات واإلجراءات القانونية من دون أن تصادق أي جهة 
لم  باألمر  المعنية  التمييز  محكمة  أن  سيما  ال  االجتهاد،  هذا  على  قضائية 
تبّت بطلبات الرد وكف اليد ومخاصمة الدولة التي رفعها المدعى عليهم، 
وبالتالي بيطار قرر استئناف عمله من تلقاء ذاته وليس بناء على أي حكم 
قضائي«. ولفتت المصادر الى أن »حضور بيطار الى قصر العدل رغم كل 
التي ارتكبها يعّمق الفوضى  القانونية  األحداث التي حصلت والمخالفات 
أمام  لبنان  وبالتالي  العدالة،  تحقق  مستقلة  كمؤسسة  القضاء  وسقوط 
ما  حكومي،  شلل  وشبه  وتشريعي  رئاسي  فراغ  مع  يتزامن  قضائي  فراغ 

يأخذ البلد الى انهيار الدولة كلياً«.
وسألت المصادر: »لماذا ال يدعو مجلس القضاء األعلى القضاة المناوبين 
بيطار؟  القاضي  مصير  وبالتالي  الرد  بطلبات  للبّت  التمييز  محاكم  في 
للتدخل  ومشرعاً  مفتوحاً  وسيبقى  يحل  لن  المرفأ  ملف  أن  الى  ولفتت 
الخارجي واالستثمار السياسي الداخلي حتى انتخاب رئيس للجمهورية 
عدلي  قاض  وتعيين  قضائية  تشكيالت  وإجــراء  جديدة  حكومة  وتأليف 

جديد في القضية«.
وبالتزامن مع دخول قرار تحويل سعر الصرف الرسمي للدوالر الواحد 
15 الفاً، حلّق سعر صرف الدوالر مجدداً في السوق السوداء فتجاوز  الى 
الستين الف ليرة ليقفل مساء أمس على سعر 65 ألف ليرة وفق التطبيقات 
االلكترونية، فيما عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعاً لمناقشة 

التطورات المالية ولم يخرج بأي قرار أو إجراء.
باألرقام  يبرر  شيء  »ال  أن  الى  لـ»البناء«  اقتصاديون  خبراء  ويشير 
المالية واالقتصادية هذا االرتفاع الجنوني الدراماتيكي بسعر الصرف، 
الجدية،  للمعالجة  المعنيين  توجه  وعدم  والثقة  المسؤولية  انعدام  إال 
الى االنهيار بالعملة  البلد  ما يؤكد وجود رغبة وإرادة متعّمدة بإيصال 
الوطنية«، ويضيف الخبراء: »اختتم العام على دوالر 42 ألف ليرة وفي 
الشهر األول منه يرتفع الى ما فوق الستين ألف ليرة، علماً أن المؤشرات 
األمنية لم تتغير وحصل توقيع اتفاق نفطي غازي بين فرنسا وإيطاليا 
وقطر أمس األول ولم يؤثر هذا الحدث على سعر الصرف إيجاباً، ما يعني 
أن لعبة الدوالر متعمدة وال تحكمها المعطيات واألرقام االقتصادية، بل 
أو  المالية  وزارة  في  سواء  المالية  بالسياسة  والممسكون  المضاربة 

مصرف لبنان، وبالتالي هناك قرار بأخذ البلد الى حالة االنهيار«.
ويتوقع الخبراء ارتفاعاً إضافياً بسعر صرف الدوالر بظل عدم وجود سقف 

وضابط إال بحل سياسي يغير اإلدارة المالية ال سيما حاكمية مصرف لبنان.
ويشكك الخبراء أيضاً برقم صندوق النقد الدولي بتحويالت اللبنانيين 
عبر  يتم  الرقم  وهذا  دوالر  مليار   6،8 بـ  يقدرها  إذ  لبنان،  الى  بالخارج 
خارج  من  تأتي  أخرى  مليارات  هناك  لكن  التحويل  وشركات  المصارف 
 12 بـ  البلد  الى  تدخل  التي  بالدوالر  النقدية  الكتلة  يرفع  ما  التحويالت، 
الليرة  لبنان بطبع كميات هائلة من  الخبراء مصرف  مليار دوالر«، ويتهم 
الستخدامها ببيع وشراء مئات ماليين الدوالر من السوق، ما يحّول مصرف 

لبنان الى المضارب األول بالعملة الوطنية.
القرار األخير للمجلس المركزي لمصرف لبنان الذي  أّن  ويؤكد الخبراء 
واألمنية  القضائية  األجهزة  من  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  طلب 
بلجم  ينجح  ولم  ثماره  يؤِت  لم  الشوارع،  في  الصرافين  بتوقيف  تطبيقه 
سعر الصرف بل على العكس ارتفع مجدداً حوالي عشرة آالف ليرة خالل 

24 ساعة فقط.
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بن  سلمان  البحريني  ان��ُت��خ��ب 
لالتحاد  رئيساً  خليفة  آل  إبراهيم 
ثالثة  لوالية  القدم  لكرة  اآلسيوي 
ب��ال��ت��زك��ي��ة س��ت��م��ت��د ح��ت��ى ال��ع��ام 
الجمعية  انعقاد  خالل  وذلك   2027
في  ل��الت��ح��اد  ال�33  ال��ع��م��وم��ي��ة 
قبل  المنامة  البحرينية  العاصمة 
وفي  آخر،  صعيد  وعلى  اليوم،  ظهر 
إنجاز إداري غير مسبوق للبنان، تّم 
انتخاب رئيس االتحاد اللبناني لكرة 
نائباً  حيدر  هاشم  المهندس  القدم 
منطقة  عن  اآلسيوي  االتحاد  لرئيس 

غرب آسيا بالتزكية أيضاً.

أمم  بطولة  نهائي  إلى  الجزائرّي  المنتخب  تأهل 
الكبير  فوزه  عقب   2022 المحليين  لالعبين  أفريقيا 
في  نظيفة  بخماسية  النيجر  منتخب  نظيره  على 
أه��داف  وس��ّج��ل  ال��ق��اري��ة.  المسابقة  نهائي  نصف 
وأيمن   )15( ال��الوي  عبد  أي��وب  من  كل  »الخضر« 
محيوس )23 و34( وبوريما كاتاكوري )45 خطأ في 
مرمى منتخب بالده( وسفيان بايزيد )83(. وسيالقي 

منتخب الجزائر في المباراة النهائية نظيره السنغالي 
دون  بهدف  مدغشقر  منتخب  على  أيضاً  الذي تغلّب 
الجزائر  بين   »2022 »ش��ان  نهائي  وسيجرى  رّد. 
»نيلسون  ملعب  على  المقبل  السبت  يوم  والسنغال 
الثالث والرابع  مانديال«. أما مباراة تحديد المركزين 
على  الجمعة  يوم  ومدغشقر  النيجر  بين  فستجمع 

ملعب ميلود هدفي.

أّدت  التي  األسباب  إسباني،  صحافي  تقرير  كشف 
أمرابط،  المغربي سفيان  انتقال  إتمام صفقة  إلى فشل 
برشلونة،  نادي  صفوف  إلى  فيورنتينا،  وسط  العب 
هذا،  الشتوي.  الميركاتو  من  األخيرة  الساعات  في 
رسمي  بعرض  وتقّدم  أمرابط،  ضم  برشلونة  وحاول 
رفض  الفيوال  لكن  استعارته،  أجل  من  فيورنتينا  إلى 
فإن  إسبانيا،  من  ال���واردة  للتقارير  ووفقاً  العرض. 
برشلونة عرض مبلغاً قيمته 4 ماليين يورو، الستعارة 
أمرابط حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء مقابل 37 
مليون يورو. وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، 
فإن برشلونة قّدم عرضاً محّسنا ومقبوالً لضم أمرابط 

أيضاً،  رفضه  فيورنتينا  لكن  القيد،  باب  إغ��الق  قبل 
ليستبعد البارسا إمكانية ضمه. وأوضحت الصحيفة، 
الميركاتو  في  برشلونة،  على  عرضه  تّم  أمرابط  أن 
األخير  التفكير في ضّمه خالل األسبوع  الشتوي، وبدأ 
ألمرابط  يمكن  أنه  الالعب،  وكالء  واعتقد  السوق.  من 
اإلعارة، وهذا ما شّجع برشلونة  المغادرة على سبيل 
وأش���ارت  رف���ض.  فيورنتينا  لكن  ال��م��ح��اول��ة،  على 
الساعات  حتى  ح��اول  برشلونة  أن  إل��ى  الصحيفة، 
المادي،  المقابل  زيادة  خالل  من  أمرابط،  ضم  األخيرة 
لكن فيورنتينا أصّر على رفضه، كما أن ضغط الالعب 

لم يسفر عن أي نتيجة.

تنطلق اليوم النسخة 19 من بطولة كأس العالم لكرة 
القدم لألندية في المغرب، وستستمر فعالياتها حتى 11 
)المغرب(  الوداد  أندية، هي:   7 الحالي بمشاركة  شباط 
بطل أفريقيا، واألهلي )مصر( وصيف دوري أبطال أفريقيا، 
والهالل )السعودية( بطل آسيا، وريال مدريد )إسبانيا( 
أميركا  بطل  )أميركا(  ساوندرز  وسياتل  أوروب��ا،  بطل 
الجنوبية  أميركا  بطل  )البرازيل(  وفالمنغو  الشمالية، 
»كأس ليبرتادوريس«، وأوكالند سيتي )نيوزيلندا( بطل 
أوقيانوسيا. على أن يقص فريقا األهلي وأوكالند سيتي 

شريط إفتتاح النسخة الحالية للبطولة.
شهدت  السابقة   18 ال���  النسخ  أن  إل��ى  االش��ارة  مع 
العديد من األرقام المهمة والقياسية، سواء على مستوى 
يلي  ما  وفي  والمدربين.  الالعبين  أو  شاركت  التي  الفرق 

أبرز هذه األرقام:
مدريد  ري��ال  فريق  يتصدر  تتويجاً:  األكثر  النادي   �
الرقم القياسي في البطولة ب�4 ألقاب في األعوام )2014 

و2016 و2017 و2018(.
العب  كروس  توني  األلماني  اللقب:  حقق  العب  أكثر   �
حصل  ال��ذي  الالعب  هو  مدريد،  ري��ال  فريق  وسط  خط 
على أكبر عدد من األلقاب خمسة ألقاب، بواقع 4 مع ريال 

مدريد، وواحد مع بايرن ميونخ األلماني.
م��درب  غ���واردي���وال،  بيب  اللقب:  حقق  م���درب  أك��ث��ر 
مع  م��رت��ان  منها  م���رات،   3 الحالي،  سيتي  مانشستر 

مع  واح��دة  وم��رة  و2011(،   2009( عامي  برشلونة 
المركزين  في  جاء  بينما   ،2013 العام  في  ميونخ  بايرن 
الثاني والثالث كل من المدير الفني الحالي لريال مدريد، 
اإليطالي كارلو أنشيلوتي )مرتين(، األولى في 2007 مع 
ميالن، والثانية في 2014 مع ريال مدريد، بالتساوي مع 
الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد عامي )2016 

و2017(.
� هّداف البطولة: يتصّدر النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، مهاجم النصر السعودي حالياً، قائمة الهدافين 
هدف  بواقع  أه��داف،   7 برصيد  للبطولة،  التاريخيين 

بقميص مانشستر يونايتد و6 مع ريال مدريد.
� الرقم القياسي لعدد األهداف في مباراة واحدة: مباراة 
8 أهداف، حيث فاز  القطري،  السد  التونسي مع  الترجي 
األول بنتيجة )6-2(، وهو عدد األهداف المسجلة نفسه 
أوساكا  وجامبا  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  مباراة  في 

الياباني )3-5(.
الفريق  مدريد  ريال  نادي  يعتبر  فوزاً:  األكثر  النادي   �
الذي فاز بأكبر عدد من المباريات في المونديال، وهي 10 

مواجهات من أصل 12 خاضها.
أبو  ومحمد  عاشور  حسام  مشاركة:  األكثر  الالعب 
السابقين،  المصري  األهلي  نجوم  جمعة،  ووائل  تريكة 
 11 البطولة برصيد  المباريات في  أكبر عدد من  خاضوا 

مباراة.

أع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة األول��م��ب��ي��ة 
اللجنة  مع  تعمل  أنها  الروسية 
اإليرانية  الوطنية  األولمبية 
تعاون  م��ذك��رة  على  للتوقيع 
ب��ي��ن��ه��م��ا. وذك������رت ال��خ��دم��ة 
األولمبية  للجنة  الصحافية 
الروسية، أن هذا الموضوع تمت 
اإلنترنت  شبكة  عبر  مناقشته 
للجنة  ال��ع��ام  األم��ي��ن  قبل  م��ن 
رودي���ون  ال��روس��ي��ة  األولمبية 
العام  األمين  ونظيره  بليتوخين 
مناف  اإليرانية  األولمبية  للجنة 
الوثيقة  أن  وأوضحت  هاشمي. 
تسمح بإقامة فعاليات مشتركة 
وتنظيم  التعليم،  م��ج��ال  ف��ي 
التدريبات وغيرها من الفعاليات 

والدعم  التأشيرة  وتقديم  الرياضة،  أنواع  مختلف  في 
العلمي والمنهجي. وتستخدم اللجنتان األولمبيتان من 
تبادل  خالل  من  بنشاط  الفرص  بينهما،  الشراكة  خالل 
الساحة  في  المبادرات  تعزيز  في  يساهم  مما  الخبرات، 
الدولية  األولمبية  اللجنة  وحثت  الدولية.  الرياضية 

مختلف  في  االتحادات  الماضي،  الثاني  كانون   25 يوم 
األلعاب الرياضية على النظر في إمكانية السماح للروس 
بالمشاركة في المنافسات الدولية في وضع محايد. في 
الذين  للرياضيين  السماح  عدم  يقترح  نفسه،  الوقت 

دعموا بنشاط العملية الخاصة في أوكرانيا.

فوز  رسمياً  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اآلس��ي��وي  االت��ح��اد  أع��ل��ن 
السعودية بشرف تنظيم النسخة ال�19 من كأس آسيا 
2027، خالل اجتماع الجمعية العمومية في البحرين. 
انسحاب  بعد  الوحيد  ه��و  ال��س��ع��ودي  الملف  وظ��ل 
 .2027 آسيا  الهندي من سباق استضافة كأس  الملف 
 3 استضافة  على  الخليجية  ال��دول  ستتناوب  وبذلك 
 2019 نسخة  أقيمت  إذ  آسيا،  كأس  من  متتالية  نسخ 
 2023 نسخة  م  وُتنَظّ المتحدة،  العربية  اإلم��ارات  في 
أول  بتنظيم  السعودية  تأتي  خلفهما  ومن  قطر،  في 
عربية  دول��ة  أول  الكويت  وكانت  تاريخياً.  سيكون 
توجت  التي   1980 نسخة  في  آسيا  كأس  تستضيف 
بها. ثم عادت قطر لتنظم نسخة 1988 و2011 الحقاً، 
اإلمارات بدورها استضافت النهائيات مرتين في 1996 
 .2000 العام  نسخة  لبنان  استضاف  بينما  و2019، 
 1984 أع��وام  آسيوية  ألقاب   3 السعودية  وتمتلك 
و1988 و1996، كما خسرت النهائي 3 مرات أخرى في 
آسيا  كأس  لقب  قطر  وتحمل  و2007.  و2000   1992
نسخة  الستضافة  وتعود   ،2019 بنسخة  بتتويجها 
2023 بعد اعتذار الصين المتأثرة بوباء كورونا. وكان 
الدولي  االتحاد  رئيس  إنفانتينو،  جياني  السويسري 
لكرة القدم )فيفا(، قد زار أمس منطقة البيت السعودي 
انعقاد  مع  تزامناً  المنامة،  البحرينية  العاصمة  في 

اآلسيوي.  لالتحاد  ال�33  العمومية  الجمعية  اجتماع 
على  وإطلع  السعودي  البيت  في  الفيفا  رئيس  ل  وتجَوّ
في  آسيا  كأس  الستضافة  السعودية  ملف  أركان  أهم 
»معاً  شعار  يحمل  ال��ذي  الملف  وهو  ال�19،  نسختها 

لمستقبل آسيا«.

صقل  دورة  للتايكواندو  اللبناني  االتحاد   نّظم 
الوطنيين والدوليين وتخريج حكام )قتال(  للحكام 
في  ش��ارك  سعادة(،  )عين  الس��ال  المون  ن��ادي  في 
افتتحت  حكماً.  وعشرين  مئة  م��ن  أكثر  ال���دورة  
لعضو  ترحيبية  فكلمة  الوطني  بالنشيد  ال��دورة 
رئيس  ممثالً  خ��وري  جو  ماستر  الغراند  االت��ح��اد 
تأكيد  ج��ّدد   حيث  ظريفه،  حبيب  الدكتور  االتحاد 
لتطوير  المستقبلية  االتحاد  وخطط  استراتيجية 
الجديدة  القوانين  مع  ليتماشى  التحكيمي  السلك 
دانيال  الماستر  الدورة  في  حاضر  الدولي.  لالتحاد 
لجنة  ورئيس  التعليم  لجنة  رئيس  خوراسانجيان 
للتايكواندو.  اللبناني  االتحاد  في  )قتال(  الحكام 
وتطبيقية  نظرية  لمحاضرات  المشاركون  وخضع 
عن  وفيديوات  التحكيم  إش��ارات  وتمارين  مكثفة 
العالمية  البطوالت  في  حصلت  تحكيمية  ح��االت 

العبين  بمشاركة  عملي  تطبيق  وج��رى  الكبرى. 
آخر  ش��رح  وت���ّم   التحكيمية  للحاالت  مفترضين 
الدولي  االتحاد  قبل  من  المعتمدة  القوانين الجديدة 
األولمبية  األل��ع��اب  دورة  خ��الل  ستعتمد  وال��ت��ي 
كذلك   .  -2024 باريس  في  ستقام  التي  الصيفية 
(ادارة  تطبيقية  امتحانات  إلى  المشاركون  خضع 
م��ب��اري��ات) وام��ت��ح��ان خ��ط��ي. ت��ج��در االش���ارة الى 
بمشاركة  سمح  للتايكواندو  اللبناني  االتحاد  أن 
الالعبين الراغبين بالحصول على شهادة تحكيم من 
مستوى  اظهروا  حيث  سنة   17-15 الناشئين  فئة 
عالياً جداً وسيتم اعطاءهم شهادات مشاركة وسيتم 
الدورة  نهاية  وفي  بطوالت.  الى  الحقاً  استدعاؤهم 
لمحاضر  ختامية  وكلمة  جماعية  تذكارية  صورة 
على  أجاب  الذي  خوراساندجيان  الماستر  ال��دورة 

المشاركين. أسئلة 

الدولي  ضّم  عن  البلجيكي  أندرلخت  نادي  أعلن 
الجزائري إسالم سليماني من نادي بريست الفرنسي 
 34( سليماني  إسالم  ولعب  الموسم.  نهاية  حتى 
عاماً( سابقاً في أندية كبرى مثل سبورتنغ لشبونة 
إلى  التركي.  وفنربخشة  وموناكو  سيتي  وليستر 
أيضا  فهو  األندية،  تلك  مع   134 ال�  أهدافه  جانب 
أفضل هّداف في تاريخ الجزائر برصيد 41 هدفاً في 
أربع  وفي  العالم،  كأس  في  لعب  كما  مباراة.   91
 )2019 العام  في  بها  )فاز  أفريقيا  كأس  من  نسخ 

وفاز بكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي.

�ل�سعودية تفوز بتنظيم نهائيات كاأ�س �آ�سيا 2027

تايكواندو: دورة �صقل وتخريج حّكام

تعاون »اأولمبي« بين رو�صيا واإيران

اإنجاز اإداري للكرة اللبنانية

حيدر نائبًا لرئي�س التحاد الآ�صيوي

الجزائر اإلى نهائي بطولة اأمم اأفريقيا )�صان(

كوالي�س ف�صل انتقال المغربي اأمرابط للبر�صا!

اإ�صاءة على »مونديال« الأندية العالمي

ينطلق اليوم في المغرب بم�صاركة 7 اندية

هّداف الجزائر »�صليماني« 

بقمي�س اأندرلخت البلجيكي

Fourteenth year /Thursday / 2 February 2023
 2023 شباط   2  / اخلميس   / عشرة  الرابعة  السنة 
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*—UL�L�« n�u� ˝

 Àö� s� ¡U� dO�F�� …UO��« vMF� ÁœUF� dB��«
 u�  uL�«  Ê√  UL�Ë Æåe?�  WH�Ë …UO��«ò  Ê√  w�  ULK�
 Î U�d�  uLK� ÊQ� ÁœUF� tM� dÒ�� bI� œu�u� q� W�UN�
 sJ�Ë  uL� UMK�ò ∫‰UI� ¨¡«e�_« …UO��« ¡UM�√ ô« t�UM� ô
 ÆåWLOE� WOC� q�√ s�  uL�« ·dA� dHE� s� UMKOK�
 t�«b�Ë WEIO� Í—u��« wL�M� Ê√ rNL�« s� ÊU� «–S�
 qLF�Ë W�—u��« t��√ v�« w�uI�« tO�ËË ¨w�UL��ô«
 W�_«  Ãd���  W??�—u??�??�«  UN�CN�  oOI���  b??�U??�??�Ë
 s� sO�b�L�« sOK�UF�« UNzUM�√Ë UN�UM� ÃU��S�Ë WCNM�U�
 ÷uLG�« s�Ë ¨WEIO�« v�« …uHG�« s�Ë ¨—uM�« v�« WLKE�«
 W�_« UO��� …œUF��« v�« W�UF��« s�Ë ¨Õu{u�« v�«
 sOK�U� sOO�UL��« sOO�u� eF�U� U�ƒUM�√ UO��Ë eF�U�
 w�uI�« wH�J� ô Ê√ u� r�_« ÊS� ¨qC�√ Ì…UO� q�√ s�
 w�  ÍœdH�«  Áe�  q�√  s�  W�œdH�«  t�UO��  w�UL��ô«
 s� tKO�d� wN�M� w��« W�œdH�« t�œUF�Ë …UO��« Ác�
  uL�« ·dA� dHE� Ê√ r??�_« r??�_« q� ¨œu�u�« «c�
 w�  eF�«  n�uL�  dH�  UL�  t�u�  bF�  t�u�  WE��  w�
 w�uI�«  ÁœUN�Ë t�UL�≈Ë t�bOI� vK� ÒdL��O� t�UO�
 Î UO�u�  ‘U�  UL�  Î UO�UL��«  Î UO�u�   uL�Ë  w�UL��ô«
 n�dA�« w�UL��ô« w�uI�« t�u� q�u�Ë Î UO�UL��«
 t�UO�  b Ò�u���  ¨…e�eF�«  WO�UL��ô«  WO�uI�«  t�UO��
 W�—u��«  t�IOI�  ÷dH�Ë  n�dA�«  t�uL�  …e�eF�«
 ¨…UO��«  w�  UN{d�  UL�   uL�U�  WO�UL��ô«  WO�uI�«
 >e?� WH�Ë w� w��« …UO�K� ÎöÒLJ� p�c�  uL�« `�BO�
  uL�«  ÊU�  «–«  ô«  UN��U�  ê?�  ôË  U�Òe?�  rOI���  ô
 eF�U� ô≈ ÊuJ� ô w��« …UO��« w� UL� ¨·dA�«Ë eF�U�

Æ·dA�«Ë
 t��√ ¡UM�√Ë ÁƒUI�— t� e�F�Ë t�d�√ t� Òe�F� «cN�Ë
 t�  «Ëd���«Ë  t�  «Ëe��«  UL�  t�u�  bF�  t�  ÊËd��H�Ë
 …ËbI�« Âö�_« s� `�B�Ë t�UO� w� rNMO� ÊU� U�bM�
  uL�« t??L??�«œ u??� v��  u??L??�« ·dA� «Ëd??H??� s??�c??�«

 ÆÎ U�u�  uL�« s� t� ÒdH� ô œu�u� q� Ê_ Î UOFO��
 WLEF�« d�c� —u��b�« q�«d�« e�eF�« sO�ú� Î U�OMN�
 WO�uI�«  W�—u��«  t�UO� w� t�d� s� d�bI�� d�b��«
 Íc�« t��√ WOCI� t�UL�≈ vK� Á—«dL��U�Ë WO�UL��ü«

 ôË  ¨tM�  l�«d�  ôË  ¨t�Òb�  ôË  ¨ÁdÒO�  ôË  ¨nF{  U�
 V�UB�Ë »UF� s� t� ÷ÒdF� U� q� s� r�d�U� ÁUH�√
 vK� ‰«e� ô u�Ë ·dA�  uL�«  q�I��« v�� Âô¬Ë

ÆWO�UL��ô« WO�uI�« W�—u��« t�bOIF� t�UL�≈
 W??�_« WCN� »e??�??�Ë W??�—u??�??�« W??�ú??� Î U??�??O??M??�Ë 
 …UO��Ë WLEF�«  d�c�  sO�_«   uL�Ë …UO�� W�—u��«
 qL� Í—u???� s??�«u??� Ë« o??O??�— Ë√ s??O??�√ q??�  u???�Ë
 WCN� qO�� w??�  v?? Ò�??{Ë b??�U??�Ë Ÿb????�√Ë Z??�??�√Ë
 UN�ÒbI�Ë UN�e�Ë UN�œUO�Ë UN��d�Ë W�—u��« W�_«
 Ë√  œUNA��ô«  v��  ÁœU??N??�Ë  t�UL�≈  vK�  dL��«Ë

ÆwFO�D�«  uL�«
 W�—u��« W??�_« WCN� l??zö??�Ë Âö??�√ r??� ¡ôR??N??�
 ¨UN�UOM�  Êu??F??�d??�Ë  ¨U??N??�U??�U??�√  Êu??�?? Ò�d??�  s??�c??�«
 UN��«d�Ë  UN�e�  vK�  ÊuE�U��Ë  ¨UNO�—  ÊuII��Ë
 Ê√  «uI���«Ë  rNzUIK�   uL�«  «u�Òd�  v��  U�b��Ë
 s Ó� q� UN� ¡wC��� —u� q�œUM� rNKO�— bF� «u�uJ�

Æ…e�eF�« …UO��« ¡UM�√ s� ÊuJ� Ê√ v�« `LD�
 Î UO�u� Î U???�—u???� W??L??E??F??�« d??�c??� s??O??�_« ‘U???� b??I??�
 vK�  u�Ë   U??�Ë  Î̈ «b�U��Ë  Î U�b��Ë  Î U��M�  Î UO�UL��«
 WLOEF�« WO�UL��ô« WO�uI�« W�—u��« WOCI�U� t�UL�≈
 UNM�ËË UN�H� vK� …bO� UM��√  ÊuJ� Ê√  wMF� w��«

Æ…d��« WÒO��« r�_« sO� ozö�« UN�UJ� UN�Ë
 d�c� sO�_« qO�— Âu� w� ‰uI� Ê√ UMF�� ô p�c�Ë

 ∫ô≈ WLEF�«
 «u���«Ë  «uKL�Ë  «uM�¬Ë  «u??�Ë  s�c�«  s����  ôËò
 w� …dO�J�« Âôü« «uKL��Ë «u�{Ë «u�—U�Ë «u�b�«Ë
 ¨rN�U��√ qK�� bF� Î U�«u�√ UN�e�Ë W�_« WCN� qO��
 ÊËb�U� UN�UO�√Ë W�_« ¡UM�√ dzUL{ w� ¡UO�√ r� q�
 «u{d� s�c�« sO�b�L�« ¡«e�_« —«d�_« —«d�_« œuK�
 «u� Ò�—Ë  r�œUN�Ë  r??N??�«b??�≈Ë  rN�U��S�  rN�IOI�
 ÊuJ� ·u� U� v�« w�U��ù« œu�u�« w� rN��√ b��

Æœu�u�«
 ÂÒbI�L�« UN�UJ� W�—u� q��� lzöD�« ¡ôR� q�L��
 ÊËdHE�Ë ¨eF�U� U�ƒUM�√ UO��Ë W�—UC��« r�_« sO�
 eF�U� ô« UN� WLO� ô w��« …UO��« q�√ s�  uL�« ·dA�

 Æ¡«e�√ «u�U�Ë «u�U� «–« ô« UNzUM�_ WLO� ôË
Æq�“«d��« w� rOI� w�u� d�U�Ë Y�U�*

 QGôHC’G É¡FÉæHCÉH áeCÓd kÉÄ«æg

IÉ«ëdG qõ©H äƒªdG ±ô°T Gƒ∏°Uh øjòdG

 ÆW�U� w� o�d� ÒV�
 ÒsJ� ¨…b�M�« Î U��U� Œd� ÆtLN�K� Ê√ —UM�« WM��√ s� Î UHzU� tO�UM� X�� —uHB� ÂÒuJ�

 ÆÊuKB� ô sOHF�L�«Ë ¨X�U� t�u�
 ÆtM� Î «bOF� fO� ¡UL�« s� ÎôËb� ÈdO� XH�K� ìÃd�� s� g�H� ìdÒJH� —uHBF�«

 √eN� Èd�_« dO�UBF�« ∫¡UH�ù« WOKL� √b��Ë ¨¡UL�« s� Î U�UI� Á—UIML� qL��Ë ¨tO�≈ dOD�
 ∫‰¡U���Ë ¨tM�

ø‚d��� UNÒK� W�UG�«Ë ¨ÊUJ� Òq� w� —UM�«Ë qFH� Ê√ t�UJ�S� «–U�
 sO� WO�{_« ÊuJ� Ê√Ë ¨‚d��� Ê√ t� dO�Ë ¨t��«Ë ÍœR� t�≈ ì—uHBF�« t�Q� r�

 ÆÎ U�O� qFH� ôË —UM�« sFK� dO�UBF�« s� W�UL�
 u�ò t�H� w� ‰uI� ÊU� ìåV�«u�« t�≈ò Æt�¬ dO� tMJ� ¨ uL�« dD� œ«œe�Ë ¨t��d� œ«œe�

Æåo�d��« QHD�ô t�b�U� dO�UBF�« ÒÊ√
 —U� Íc�« bO�u�« ÊU� —uHBF�« sJ� ìÒd� s� Òd�Ë ¨ U� s�  U�Ë ¨W�UG�« X�d��«

ÆÎ «bON�
 ∫t�Q� s� ôË ‚d��� Íc�« ÊUM�� ¨ÊUM�� W�UJ� UN�≈

 ”UM�« s� WK�Ë ¨»dN� o�d�Ë ¨ÃÒdH�� d�ü« iF��«Ë ¨ÊUJ� Òq� w� —UM�« qFA� rNCF�
 ¨Ÿ«b�ù« u�� q�d� Î U�—U�Ë ¨W�U�� ‚u� ô rK� …—UM� ÊUM�K�« «c� vI�� w� ÊËd�UG�

ÆW�b��_« lMB� Î ULK�Ë
 ¨UN��M�√ X��Ë ¨U�dO�UM� w� qL�� dO�UB� v�≈ W�U�� s�� ¨ «c�U� ÂuO�« ìÂuO�«

 ÆW�dA� fLA�« vI�� w�  uL�« v�� w Ò�C�Ë ¨o�d��« ¡UH�≈ w� r�U��Ë ¨ÁUOL�«
 v�� ¡w� Òq� «Ëd��« b� U�—U��Ë W�UO��« ‰U�— ÒÊ√ Â√ øbNAL�« «c� ÈdM� q�

ødO�UBF�«

á°TOQO

á°SÉ«°ùdG ∫ÉLQ º°SôH ∫ÉØWCÓd á°üb

w ÒA� ”UO�« UN��J�  

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

 w�ËdF�«Ë w�dF�«  w�uI�«  dJHLK�  —b�
 bL��  —u��b�«  √b�L�«  Íd�UM�«Ë  ÈuN�«
 —«œ s??� W??�??�b??� V??�??� W??F??�—√ b??L??�√ b??O??�
 ∫s�ËUMF�  w�Ë  ¨…d�UI�«  w�  dAMK�  fK�√
 Âö�ù«ò  ¨å»U???�—ù«Ë  ·dD��«Ë  Âö??�ù«ò
 w???�u???�«Ë Âö???????�ù«ò ¨åw???�u???I???�« s??????�_«Ë
 WO�ö�Ë Âö�ù«ò ¨åw�UO��«Ë w�UL��ô«

ÆåŸUL��ô«Ë  W�UI��«Ë  W�UO��«
 bL�√ b??O??� d??J??H??L??�«  V??�??� w??� k??�ö??�Ë
 ÁœUI��ô  ¨Âö�ùU�  UNK�  √b��  UNM�ËUM�  ÒÊ√

 nO�Ë  ¨s�«d�«  U�dB�  w�  t�OL�√  ÈbL�
ÆåÂö�≈  ‰«dM��«ò  `KDB� dJ��� u�Ë ô

 ÷dF�  w??�  „—U??A??�  V??�??J??�«  ÒÊ√  d??�c??Ô�
 4  ÕUM�  1  W�U�  »U�JK�  w??�Ëb??�«  …d??�U??I??�«

ÆÆA
 —u��b�«  ÒÊ√  v???�≈  …—U?????�ù«  s??�  Òb???�  ôË
 tzœU�L�  Î «b??O??�??�??�Ë  ¨b???L???�√  b??O??�  b??L??�??�
 Î U��U�Ë  Î U�K�  W�—u�  l�  n�Ë  bI�  ¨WO�uI�«
 t�KI�  ¨UNOK�  …d??zU??�??�«  »d??�??�«  W??�«b??�  cM�

Æt�—«u�  Òq�Ë  t�U��Ë  tLK�Ë

óªMCG ó«°S óªëe .O ôµØª∏d IójóL äGQGó°UEG 4
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