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اّن الترابط بين األمة والوطن هو المبدأ 
الوحيد الذي تتّم به وحدة الحياة، ولذلك 
ال يمكن تصّور متحد إنساني من غير بيئة 
تتّم فيها وحدة الحياة
سعاده

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

قمة بوتين - بينغ لتعاون ا�ستراتيجي اقت�سادي ع�سكري… نحو عالم متعدد الأقطاب 

م�سروع التهدئة الأميركية في القد�س وال�سفة يقع على خطوط تما�س النق�سام الإ�سرائيلي

قلق لبناني من فارق التوقيت بين و�سول النفراج الإقليمي ووقوع النهيار القت�سادي

تذكرنا  وال���ع���ظ���م���ى،  ال��ع��ظ��ي��م��ة  ال��ص��ي��ن 
ب����األوص����اف ال���ت���ي اب��ت��ك��ره��ا األم��ي��رك��ي��ون 
أميركا  وأطلقوها على أميركا، مرة للقول إن 
أميركا  الس��ت��ع��ادة  ال��ط��ري��ق  ه���ي  ال��ع��ظ��ي��م��ة 
العظمى، أي أن أميركا المثال والمتفوقة هي 
العالم.  على  زعامتها  ألميركا  تصنع  التي 
ومرة للقول إنه ما عاد ممكناً استعادة عظمة 
أميركا أي تفوقها االقتصادي والعلمي، دون 
ال��ع��ال��م، في  ال��دف��اع ع��ن مكانتها ف��ي زع��ام��ة 
طريق  خريطة  أن  بمعادلة  ال��ح��روب  تبرير 
تأكيد  بإعادة  تمر  العظيمة  أميركا  استعادة 
وعكسه  النص  أن  فارق  مع  العظمى،  أميركا 
ل��م ي��رس��م ال��ط��ري��ق ل��ع��ودة أميركا  أم��ي��رك��ي��اً 
العظيمة وال أميركا العظمى، بينما نحن نشهد 
التي  الصين  أي  والعظمى،  العظيمة  الصين 
موقعها  من  وغرباً،  وجنوباً  شماالً  تتوّسع 
ف��ي أق��ص��ى ال��ش��رق، وه���ي ت��ت��وّس��ع بهدوء 
الصين  مكانة  تتجذر  وب��ال��ت��وازي  وث��ب��ات، 
وعمودياً  أفقياً  وعلمياً  اقتصادياً  المتقدمة 
كتعبير عن الصين العظيمة، الوصف أميركّي 

والموصوف بات صينياً.
واقعياً أمامنا اآلن بلغة األرقام، الصين هي 
بأكثر  األميركية  للمستوردات  األول  المورد 
والصين  أم��ي��رك��ي،  دوالر  م��ل��ي��ار   500 م��ن 
ش��ري��ك ت��ج��اري أول ل��ات��ح��اد األوروب����ي ب� 
من  سنوات  بعد  سنوياً  دوالر  مليار   700
ال���ع���رش، والصين  ت��رب��ع أم��ي��رك��ا ع��ل��ى ه���ذا 
واليابان  العربية  للباد  أول  تجاري  شريك 
الحال  هو  وهذا  وروسيا.  الاتينية  وأميركا 
العالمية  الحرب  بعد  أميركا  عليه  كانت  الذي 
لمشتريات  أول  زب����ون  وال��ص��ي��ن  ال��ث��ان��ي��ة. 
أول  م��ن روس��ي��ا، وزب���ون  الطاقة وال��س��اح 
وهي  وإي��ران  الخليج  من  الطاقة  لمشتريات 

{ كتب المحّرر السياسّي

رغم كل النقاش الذي يمكن أن يدور حول حظوظ 
أمام  األوكرانية  الحرب  لتسوية  الصينية  المبادرة 
دول  على  روسيا  فرضتها  التي  االستنزاف  حرب 
الغرب مجتمعة، حيث اقتصادات تنزف تحت تأثير 
تحت  ب��اإلف��اس  مهددة  وم��ص��ارف  الطاقة،  أزم��ات 
ضغط أسعار الفوائد وارتفاع المديونية الحكومية، 
وركود االقتصاد، وشارع متفجر يطرح السياسات 
ب��ت��غ��ي��ي��رات مفاجئة،  وي���ه���دد  ال��ب��ح��ث  ب��س��اط  ع��ل��ى 
بالحكومة  الثقة  على  ال��ح��رج  التصويت  ق��ال  كما 
فيما  المتفجر،  ش��ارع��ه��ا  يقولها  وك��م��ا  الفرنسية 
إرساله  يمكن  مما  تفرغ  والذخائر  الساح  مخازن 
بدعم  الصين  تبدو  أوكرانيا،  في  الحرب  أت��ون  ال��ى 
وحدها  تتكفل  فروسيا  مطمئنة،  آمنة  كبير  روسي 
باستعادة  تهتم  والصين  العسكرية،  بالمواجهة 
خطها التصاعدي في النمو، للتقدم كدولة أولى في 

فاديمير  ال��روس��ي  الرئيسين  قمة  لتشكل  العالم، 
بوتين والصيني شي جين بينغ نقطة ارتكاز لحلف 
الصعيدين  على  استراتيجي  صيني  روس��ي  ثنائي 
نحو  السير  شعار  تحت  والعسكري،  االقتصادي 
ل��إن��ك��ار، رغم  ق��اب��اً  ل��م يعد  ع��ال��م متعدد األق��ط��اب 
الحديث األميركي عن اتهام موسكو وبكين بالسعي 
نهاية  مرحلة  م��ن  المولّد  العالمي  النظام  لزعزعة 
الحرب الباردة، كما قال الناطق بلسان مجلس األمن 
وزير  ك��ان  بينما  كيربي،  ج��ون  األميركي  القومي 
الخارجية األميركية قد سبقه منذ شهور باالعتراف 
ان هذا النظام لم يعد قائماً، واصفاً ما يجري بالسباق 
الجديد، معلناً  النظام  األولى في  المقاعد  على حجز 
السعي مع حلفاء واشنطن لاحتفاظ بالموقع األول 

في النظام الجديد، العالم المتعدد األقطاب.
االتفاق  في  للنجاح  مثالها  الصين  قدمت  وبينما 
السعودي االيراني الذي يوفر األمن لممرات الطاقة 
)التتمة ص 6(

)التتمة ص 6(

بكين ترث وا�سنطن ما بعد 

الحرب العالمية 

Tuesday 21 March 2023

ال�سعودية �ستعيد بعد الفطر فتح �سفارتها في دم�سق 

بوتين: نقّدر جهود المبادرة ال�سينية

لحل الأزمة في اأوكرانيا

الأ�سير القائد خ�سر عدنان

يوا�سل اإ�سرابه لليوم الـ 44 

أم��س،  »سبوتنيك«،  وك��ال��ة  أف���ادت 
في  العمل  ستستأنف  السعودية  ب��أن 
دمشق،  السورية  بالعاصمة  قنصليتها 
بعد عيد الفطر في نيسان/ أبريل المقبل، 
وزي��ر  بها  سيقوم  زي���ارة  إل��ى  مشيرة 
الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، 
المسؤولين  من  عدد  للقاء  دمشق،  إلى 
السوريين، على رأسهم الرئيس السوري 

بشار األسد.
عن  نقالً  الروسية،  الوكالة  وكشفت 
إماراتية،  روسية  »وساطة  أّن  مصادر، 
أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين 
بافتتاح  ترجيحات  وسط  العربيين، 
بعد  بدمشق،  السعودية  القنصلية 
رمضان  شهر  يلي  ال���ذي  الفطر  عيد 

المبارك«.
وأضافت المصادر أّن العمل جار على 

الدبلوماسية  البوابات  »افتتاح  إع��ادة 
والسعودية،  س��وري��ة  بين  الرسمية« 
وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت في 

هذا اإلطار.
الجهود  أّن  إل��ى  المصادر  وأش���ارت 
الروسية اإلماراتية، التي بذلت في الغرف 
جهود  دفع  نحو  مؤخراً  أفضت  المغلقة، 
الوساطة بين سورية والسعودية، على 

خلفية التقارب السعودي - اإليراني«.
السعودي  الخارجية  وزي���ر  وك���ان 
إلى  أي��ام،  قبل  أش��ار  فرحان،  بن  فيصل 
»ال  سيتّم  ح��وار  لصياغة  عربية  جهود 
مع  بالتشاور  وذلك  دمشق،  مع  محالة« 

المجتمع الدولي.
سفارتها  أغلقت  قد  السعودية  وكانت 
 ،2012 عام  مارس  آذار/  في  دمشق  في 

مع بدء الحرب في سورية.

ال��روس��ي  الرئيس  أك��د 
أم��س،  بوتين،  فالديمير 
لديهما  وبكين  موسكو  أن 
الكثير من المهام واألهداف 
أّن  على  مشدداً  المشتركة. 
العالقات بينهما تساهم في 
القطبية  التعددية  تعزيز 

في العالم.
وقال بوتين، لدى لقائه 
نظيره الصيني، شي جين 
تّم  إّن��ه  موسكو،  في  بينغ 

في  مهمة  خ��ط��وات  ات��خ��اذ 
إن  إلى  الماضية، مشيراً  العشر  السنوات  العالقات بين روسيا والصين على مدى  تطوير 

التجارة بين روسيا والصين »تضاعفت أكثر من الضعف« لتصل اآلن إلى 185 مليار دوالر.
الرئيس الروسي أن  المبادرة الصينية لوقف الحرب في أوكرانيا، أعلن  وفي ما يخص 
بالده منفتحة دائماً على عملية التفاوض، مشيداً بموقف بكين المتوازن في هذا القضية، 

وغيرها من القضايا الدولية.
وقال بوتين: »سنناقش بالتأكيد كل هذه القضايا، بما في ذلك مبادراتكم، التي نتعامل 

معها بالتأكيد بكل احترام«.
بدوره، أعرب جين بينغ عن تفاؤله بفرص نجاح مبادرة بالده حول أوكرانيا معتبراً »أّن 

المشاكل المعقدة ليس لها حلول بسيطة«.
وشّدد على أن بكين »مستعدة للوقوف إلى جانب روسيا لحماية القانون الدولي«، معرباً 
العالقات  وتطوير  العالم،  في  والمساواة  العدالة  لضمان  دعمها  على  لروسيا  امتنانه  عن 

االستراتيجية بين البلدين.

واص����������ل األس����ي����ر 
الفلسطيني والقيادي في 
اإلسالمي،  الجهاد  حركة 
خ��ض��ر ع���دن���ان، أم��س، 
عن  المفتوح  اإلض���راب 
 ،44 ال���  لليوم  الطعام 
رفضاً العتقاله التعسفي 

في سجون االحتالل.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، 
ق���ال���ت زوج�����ة األس��ي��ر 
إلى  حديث  في  ع��دن��ان، 

»الميادين نت«، بأّن األخير 
ال يجري فحوصات طبية«، مضيفة أّن محاميه الذي زاره مؤخراً، أوضح أن وضعه 

الصحي »صعب جداً«. 
الكرسي  على  األخيرة  محاميه  مقابلة  إلى  حضر  عدنان  »األسير  أّن  إلى  لفتت  كما 

المتحرك، وكانت تبدو على وجهه عالمات نهش الحشرات«.
وأضافت أّن زوجها »موجود في زنزانة ضيقة، شباكها مغلق، ومليئة بالحشرات، 
المستمر  والضغط  المستمرة،  »المضايقات  عن  كاشفة  الشديد«،  البرد  من  ويعاني 

عليه للعزوف عن إضرابه، وإجراء فحوصات طبية«.
وتابعت: »االحتالل يحاول التفاوض مع األسير، إلجراء فحوصات وإيقاف إضرابه 

عن الطعام، لكن األخير يرفض، وهو سيستمر برفض ذلك«. 
كما ذكرت أّن األسير خضر عدنان، »لم يتناول أي نوع من األدوية، ولم يجر أّي نوع 
من الفحوصات الطبية، ولم يتمكن الصليب األحمر أو أّي مؤسسة حقوقية أو أطباء من 

زيارته«، مؤكدة أنها مستمرة بالنضال من أجل حرية زوجها.

الرئيسان الروسي والصيني خال لقاء القمة بينهما في موسكو أمس



هيئة  ب��ّري  نبيه  النّواب  مجلس  رئيس  دعا 
الساعة  اجتماع،  إل��ى  ال��ن��واب  مجلس  مكتب 
وذلك  الُمقبل  االثنين  يوم  ظهر  بعد  من  الواحدة 

لعقد جلسة تشريعّية.
مقّر  في  بّري  الرئيس  عرض  أخرى  جهة  من 
النائب  مع  التينة  عين  في  الثانية  الرئاسة 
وآخ��ر  العاّمة  األوض���اع  رحمة  إميل  السابق 

المستجدات السياسّية .
المستجّدات  آخر  المجلس  رئيس  عرض  كما 
السياسّية  ال��ع��اّم��ة،  األوض�����اع  وت���ط���ورات 
خالل  تشريعّية  وشؤوناً  والمالّية  واالقتصادّية 

لقائه النائب ميشال ضاهر .
خالل  التربوي  الشأن  بّري  الرئيس  وبحث 

لقائه المدير العام لوزارة التربية عماد األشقر .

مناخاً  ُيشيع  السعودي  اإليراني  االتفاق  أن  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رأت 
إيجابّياً، إاّل أّن الحّل في لبنان ال يكون من الخارج بّل من الداخل »وإن كان 

متأثِّراً بسحابة التفاهم اإليجابي الذي حصل في المنطقة ال أكثر وال أقّل«.
خالل  خالل  رعد،  محمد  النائب  الكتلة  رئيس  تطّرق  السياق،  هذا  وفي 
صّوتنا  »أّننا  مؤّكداً  الرئاسي،  االستحقاق  إلى  الصرفند،  في  سياسّي  لقاٍء 
بالورقة البيضاء إفساحاً في المجال أمام تبادل حوار بيننا وبين اآلخرين 
ألّننا واقعيون، ولن نستطيع أن نؤّمن نصاب 86 نائباً في جلسة االنتخاب 
أن  يستطيعون  »ال  وقال  أيضاً«  النصاب  نوا  يؤمِّ أن  يستطيعوا  لم  هم  كما 
الحقيقي،  مرّشحهم  هو  األولى  الجلسات  في  له  صّوتوا  من  أّن  يوهمونا 
فرصة  ُنتيح  كّنا  بل  البيضاء،  الورقة  عبر  مرّشحنا  لُنخفي  نكن  لم  ونحن 

للتفاهم حول مرّشحنا خالل الفترة الماضية«.
آخر  رأّي  ولها  تتحّفظ،  والدولّية  اإلقليمّية  القوى  »بعض  أّن  إلى  ولفت 
وتمارس عبر عالقاتها مع بعض النواب اللبنانيين ما ُيفضي إلى تعطيل 
»فيتو«  إقليمي  طرف  يضع  عندما  »أّنه  إلى  مشيراً  االنتخابّية«،  العملّية 
هناك  أّن  ذلك  معنى  اللبنانيين،  بعض  الطرح  بهذا  ويلتزم  مرّشح  على 

تعطيالً لالستحقاق االنتخابّي«.
عالية  ليست  »رهاناتنا  أّن  موضحاً  الموقف،  ه��ذا  يتغّير  أن  وأم��ل 

المنسوب، لكن ال ُبّد من أن ُنعطي الفرص في هذا المجال«.
وعن االتفاق الذي رعته الصين بين إيران والسعودّية، قال رعد »ال ُنريد 
سريعاً«،  لبنان  على  االتفاق  هذا  تأثيرات  حول  التوّقعات  سقف  نرفع  أن 
بين  الثنائّية  العالقات  تصويب  إع��ادة  هو  االتفاق  »أس��اس  أّن  موضحاً 
لتبادل  ويؤّسس  إيجابّياً  مناخاً  ُيشيع  االتفاق  »هذا  أّن  معتبراً  البلدين«، 
مواقفها،  في  المتباينة  األطراف  بين  أو  المتخاصمين  بين  النظر  وجهات 
بسحابة  متأّثراً  كان  وإن  الداخل  من  إّنما  الخارج  من  يكون  ال  الحّل  أّن  إالّ 

التفاهم اإليجابي الذي حصل في المنطقة ال أكثر وال أقّل«.
وأّكد أّننا »نعمل بجّد من أجل تذليل بعض العقبات للوصول إلى إنجاز 
ويوّفر  لبنان،  مصلحة  يخدم  الذي  الرئيس  بإيصال  الرئاسّي  االستحقاق 

ُفرص االستقرار الداخلي للبنان في هذه المرحلة الصعبة«.

بلدة  في  الله  لحزب  احتفال  خالل  الدين،  عز  حسن  النائب  أّكد  بدوره، 
حاروف الجنوبّية، أّن »االتفاق السعودي - اإليراني يفسح المجال للحوار 
ويمنع االنزالقات الناجمة عن غياب العالقات الدبلوماسّية والعالقات بين 
الدول«، مشيراً إلى أّن »هذا الحدث ُيعتَبر أمراً إيجابّياً وينسجم مع ثوابت 

الجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية في سياستها الخارجّية«.
وأوضح أّن »سياسة طهران قائمة على أن أمن الخليج الذي يضّم دول 
أن  يجب  وإيران،  والبحرين  وُعمان  وقطر  واإلم��ارات  والعراق  السعودّية 

يكون مستقّراً وبيد دوله«.
على  وحافظت  الخليج  بأمن  ال��دول  ه��ذه  أمسكت  ما  »إذا  أّن��ه  ورأى 
استقراره، فإّن أميركا وغيرها من الدول التي تتسلّط لم يعد لهم مكان على 
أّن »المنطقة ستنعم باألمن واالستقرار وستخّف حّدة  اإلطالق«، الفًتا إلى 

التوّترات«.
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خفاياخفايا

قال مصدر نيابي إن زيارة الرئيس السابق ميشال 
عون إلى حارة حريك بمناسبة عيد مار يوسف هي 

رّد ضمنّي على دعوات الفدرالية تحت عنوان التمسك 
بلبنان الموّحد ورسالة ثقة بالعيش المشترك وأن 

ترّدداتها في بيئة المقاومة كانت إيجابية جداً والحضور 
الرمزي فيها كان لتركها بالشكل الذي رسمه صاحبها.

قال مصدر دبلوماسي إن المعلومات المتسارعة عن 
الحراك السعودي في اتجاهات متعددة إقليمياً وفي 

مسار ترجمة االنفراج مع إيران يعكس وجود ملفات 
جاهزة كانت تنتظر ساعة الصفر لبدء التنفيذ وهي لقاء 

بكين؛ وغياب الحراك على المسرح اللبناني يشير إلى 
أن التوقيت لم يحن بعد في تسلسل الخطوات.

كوالي�سكوالي�س

بّري عر�س مع زّواره االأو�ضاع ودعا مكتب المجل�س اإلى اجتماع االثنين 

»الوفاء للمقاومة«: الحّل في لبنان داخلي

ونعمل بجّد الإنجاز اال�ضتحقاق الرئا�ضي

لبنان لن يعطل

اإرادة الكبار في المنطقة
{ عمر عبد القادر غندور*

العاطفي،  وجدانها  من  حّيزاً  ويحتّل  لبنان  يعنيها  فرنسا  ألّن 
األيام  هذه  الداخلية  مشاكلها  من  وبالرغم  طبعاً،  ومصالحها 
ليف  باربرا  األميركي  الخارجية  وزير  مساعدة  الستقبال  تستعّد 
الذي  الوقت  في  ولبنان  وتونس  واألردن  مصر  عن  وممثلين 
الذي  السعودي  الفرنسي  اللقاء  نتائج  يلّف  الغموض  ي��زال  ال 
المستشار  السعودي  الجانب  عن  فيه  وش��ارك  أي��ام  منذ  انعقد 
وعن  البخاري،  وليد  لبنان  في  السعودي  والسفير  العلوال  نزار 
الشرق  لشؤون  الفرنسي  الرئيس  مستشار  الفرنسي  الجانب 
في  دار  عما  كافية  معلومات  تتسّرب  ولم  دوريل،  باتريك  األدنى 

هذا االجتماع.
ويقول فريق من اللبنانيين اّن الفرنسيين هم جزء من المشكلة 
السياسية  المنظومة  من  وجزء  المالية  االقتصادية  السياسية 
وهي  والثقافية...  واالقتصادية  والقضائية  واألمنية  والمصرفية 
ومثقفيه  وناشطيه  بجمعياته  اللبناني  المدني  المجتمع  قلب  في 
وأكادمييه واختصاصييه. وعندما حصل تفجير المرفأ وما رافقه 
من اختالل هائل للثقة اللبنانية بالنفس، حضر الرئيس الفرنسي 
زمن  في  اللبنانيين  جانب  الى  ليكون  مرتين  ماكرون  إيمانويل 

اليأس وانعدام الثقة بين القادة اللبنانيين.
وألّن لبنان اليوم ليس لبنان األمس، ال بل اّن وضعه أكثر سوءاً 
لكن  بلبنان،  اهتماماً  أكثر  اليوم  فرنسا  تبدو  مضى،  وقت  أّي  من 
جديد  أوسط  شرق  في  العاصفة  التغيير  رياح  تواجه  ان  عليها 
الواحد  القطب  يناهض  بعالم  تنادي  التي  التحّوالت  مع  يتناغم 

ويسعى الى عالم متعّدد األقطاب...
اإليرانية  الديبلوماسية  ال��ع��الق��ات  استئناف  أظهر  وكما 
السعودية برعاية صينية تموضعت في بكين وستأتي الموجات 
أمام  معّبدة  ستكون  الساحة  اّن  نعتقد  وال  تباعاً،  التغييرية 
زال  ما  الذي  لبنان  في  نفوذهم  الستعادة  سعيهم  في  الفرنسيين 
قسم منه يتعاطف مع الدور الفرنسي »الحنون« بدليل المراوحة 

في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
في  االستثمار  يحاولون  الفرنسيين  اّن  التسريبات  وتقول 
على  زال  ما  الرياض  موقف  ولكن  اإليراني،  السعودي  االتفاق 
يلتقي  ال  ربما  محّددة  بمواصفات  رئيس  اختيار  مسألة  من  حاله 
الجمهورية  رئيس  بين  مقايضة  إلج��راء  الفرنسية  الرغبة  مع 

ورئيس الوزراء.
يتحركوا  ان  لهم  يمكن  ال  الفرنسيين  اّن  »الطلق«  هذا  وجديد 
بمعزل عن المزاج األميركي، بدليل اّن االجتماعات التي احتضنتها 
الواليات  عن  ممثلين  بحضور  الماضي  شباط  شهر  في  باريس 
األزم��ة  لمناقشة  وفرنسا  وقطر  ومصر  والسعودية  المتحدة 
على  اللبنانيين  كحث  جداً  متواضعة  نتائج  الى  انتهت  اللبنانية 
بالعقوبات،  التهديد  طائلة  تحت  بينهم  ما  في  والتفاهم  التالقي 
االوروب��ي  الجانب  من  بل  وحسب  المتحدة  الواليات  من  ليس 
ضوء  في  األفق  في  سعيدة  نهاية  تبدو  وال  خاصة.  والفرنسي 

التمسك بالمواصفات التي باتت بحاجة الى اتصاالت اكثر.
هنا نعتقد اّن الرئيس نبيه بري بات على علم بهذه التوجهات 
وهو على بّينة ودراية، في حين اّن معلومات متداولة لالستحقاق 
والى  التسوية  اقتراب  حول  النيابية  الكتل  الى  تناهت  الرئاسي 

انتخاب الرئيس العتيد الذي لم ُيحسم اسمه !
� اإليرانية  اتفاق استئناف العالقات السعودية  الى   وبالعودة 
تعزيز  في  سيساهم  وغيره  لبنان  على  اإليجابي  وانعكاسها 
اإليجابي  التعاون  وتوطيد  المنطقة  في  واالستقرار  األمن  ركائز 
وعلى  عامة  العربية  البلدان  كافة  على  حتماً  سيعود  الذي  البّناء 
واالصطياف  للسياحة  عربية  حاجة  يبقى  الذي  خاصة  لبنان 
السياسية  طبقته  من  لبنان  ُيشفى  ان  أمل  على  واالستشفاء، 
في  الكبار  إرادة  ستعطل  الطبقة  هذه  اّن  نظّن  وال  المتسلطة، 

المنطقة.
»ذِلَك ِبأَنَّ اللََّه َلْم َيُك ُمَغيًِّرا ِنْعَمًة أَْنَعَمَها َعلَى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا 

َما ِبأَْنُفِسِهْم َوأَنَّ اللََّه َسِميٌع َعلِيٌم )٥٣( االنفال«

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

التطور االأبرز في �ضياق التقارب االإيراني ـ الخليجي
{ رنا العفيف

وحليفتها  األميركية  المتحدة  وال��والي��ات  الغرب  تدخالت  عن  بعيداً 
وبعض  خليجياً  إيرانياً  وتقارباً  وتفاهمات  مصالحات  نرى  »إسرائيل«، 
المتسارعة  التفاهمات  هذه  حول  عدة  رسائل  إلى  إضافة  العربية،  الدول 
أكثر على مستوى  العالمي، هل سنشهد مفاجأت  العام  الرأي  إلى  موجهة 
هذه المصالحات، وما هي أهمية هذه المصالحات، وهل سينعكس إيجاباً 

على استراتيجية المنطقة برمتها؟
في إطار التقارب ما بين دول المنطقة وصل الرئيس السوري بشار األسد 
في زيارة هي الثانية إلى اإلمارات، ورأى األسد أّن دور اإلمارات يتقاطع مع 
رؤية سورية في ضرورة تمتين العالقات الثنائية بين الدول العربية، أما 
الرئيس اإلماراتي محمد بن زايد فشّدد على أهمية عودة سورية إلى محيطها 

العربي وبناء الجسور وتمتين العالقات بين كّل الدول العربية...
إّن  الرئاسي اإلماراتي أنور قرقاش  أيضاً في هذا السياق قال المستشار 
االستقرار  لتعزيز  وأوسع  أعمق  رؤية  من  جزء  هو  سورية  نحو  بالده  نهج 
العربي واإلقليمي، مشيراً إلى أّن األحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتبعاتها 
أثبتت أّن العالم العربي أْولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخالت 
اإلقليمية والدولية، أّي بعيداً عن الهيمنة الغربية وأدواتها، ماذا يعني هذا في 

الصلف السياسي االستراتيجي أو كيف ُيترجم على مستوى المنطقة؟
ربما يقول البعض إّن هذه ليست صدفة أو قد يكون لهم زاوية تحليلية 
على  هنا  نختلف  وال  مفاجآت  أنها  على  األح���داث  تلك  يصفون  خاصة 
هذه  كّل  خالل  من  لنقل  كامالً  مشهداً  بوضوح  نرى  تأكيد  بكّل  التسميات، 
في  تقريباً  البعض  بعضها  من  تقترب  التي  العالقات  وهذه  المصالحات 
ذات التوقيت، وهذا يعني أّن كّل الخالفات التي حصلت بين الدول العربية 
هي خالفات سطحية ليست متأزمة بالمعنى، لوال تدخل الواليات المتحدة 
األميركية وحليفها االستراتيجي »إسرائيل« بها، لكانت أمور العرب جميعاً 
أن  من  أفضل  متأخراً  تصل  ان  القائل  المثل  من  انطالقاً  ولكن  السليم،  في 
في  متسارعة  خطوات  هناك  وباعتبار  حصل،  ما  ربما  وهذا  أب��داً،  تصل  ال 
ال  أن  ذكرنا  ما  على  بالتأكيد  القول  يمكن  أيضاً  الخليجي  اإليراني  التقارب 
صراعات وال نزاعات بين تلك الدول وكّل ما حصل هو أّن هذه الدول تعلمت 
درساً سياسياً استفادت منه، ووضعت كّل هذه المناوشات جانباً لتتمّكن 
من تفعيل اإلجراءات المتفق عليها كدليل على نواياها الجادة سواء كانت 
مع سورية أو مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، ال سيما أّن هناك تطورات 
تلقى  إذ  السعودية،  العربية  المملكة  مع  إي��ران  عالقات  في  وهامة  ب��ارزة 

الرئيس اإليراني ابراهيم رئيسي دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد 
العزيز لزيارة السعودية، وسيتّم إنضاج هذه الزيارة خالل اللقاء المنتظر 

بين وزيري خارجية البلدين...
كّل هذا ليس صدفة بقدر ما هو أعمق وأبعد من الصورة الظاهرة، وعندما 
القرار  ألّن  الخليج أيضاً  اإليراني يعني ذلك دول   � السعودي  االتفاق  نقول 
السعودي ينعكس بشكل أو بآخر على كّل الدول الخليجية التي تظهر نواياها 
الجادة من خالل تفعيل اإلجراءات إلعادة فتح السفارات، وبالتالي يكون هذا 
اإلنجاز في سبيل تحقيق شامل ربما لكّل الملفات التي كانت تعيق التقّدم 
االقتصادي والسياسي في المنطقة برّمتها، وأّن المصالح المتبادلة أقوى من 
الخالفات على حّد سواء إْن صّح التعبير، حتى مع الدول التي كانت تؤيد 
قطع هذه العالقات ستعود عليها باإليجابية ألّن ما بين إيران والسعودية 
وحتى اإلمارات هي اتفاقيات عمل في المحصلة، لذا تبقى خطوات التسارع 
للقاء الجانبين وعلى مستوى وزراء الخارجية بهذا الشكل مبدئياً غير مرئي 
لنقل حتى تكتمل تفاصيل رؤيتها في األيام المقبلة، وقد يكون هناك أكثر من 
مفاجأة، خاصة أّن الالعب السعودي فهم جيداً أن ال أمان للواليات المتحدة 
األميركية المشغولة اليوم في أوروبا والمتوّرطة في أوكرانيا، وقد توّضحت 
كانت  التي  السياسية  باإلمالءات  يتعلق  ما  في  بالكامل  الخليجية  الرؤية 
وتوقعات  توافقات  وطرح  الصيني  الالعب  دخل  أّن  إلى  واشنطن،  تريدها 
وخيارات أكثر انسجاما في بنود االتفاقيات على مستوى المراقبة لبلورة 
هذه العالقات ونتائجها اإليجابية من خالل المفاهيم االقتصادية الكبيرة في 
المنطقة، مقابل العامل الموازي المتمثل بالعمل العربي المشترك والمقصود 
على  استثماره  تريد  كبيراً  مالياً  صندوقاً  تمتلك  التي  الخليج  دول  هنا 
مستوى تحقيق شامل يعود بالفائدة حتى على األجيال الالحقة، وبالتالي 
كّل هذه المصالحات تصّب في خانة التضامن العربي لعودة مسار الدول 
العربية الكاملة المتكاملة إلى طبيعتها كما كانت في السابق التي تواصل 
قيمة  ذي  مستوى  على  الكبير  العربي  االنزياح  خالل  من  جهودها  لليوم 
ستكون  نتائجه  ولكن  وقت  ستأخذ  وربما  الحذر  تتطلب  أيضاً  ناضجة 

مرجوة باإلنجازات.
يبقى االنطباع الكامل للمشهد وأهميته مبنياً على احترام سيادة كّل دولة 
بين  الحدود  على  للحفاظ  صارم  بشكل  االتفاقيات  هذه  بتطبيق  لألخرى 
الدول المتجاورة واتخاذ إجراءات عملية توثق مصلحة كّل دولة بعناصر 
شوائب  زالت  ما  التي  األحداث  من  والنفسي  واألمني  السياسي  االستقرار 
السياسة  تحاول  ما  هذا  وطبعاً  والميول،  المشارب  بها  تعصف  األعاصير 

العربية صنعه ولو بمعجزة تحت راية العالم السياسي الجديد...

الوطن

رعد متحدثاً في الصرفند

بري مستقبالً رحمة في عين التينة أمس
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3 الوطن

األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  ش��ّدد 
لن  »الصعوبات  أّن  على  ميقاتي  نجيب 
وطننا،  إلنقاذ  العمل  في  المضي  عن  تثنينا 
وندعو الجميع إلى مؤازرتنا في هذه الورشة 
والتعاون لدفع عملّية النهوض ُقُدماً«. وكشف 
أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زاره أمس 
في  ُنسرع  أن  في  وأمله  للبنان  دعمه  »جّدد 
إقرار الخطوات اإلصالحّية المطلوبة لتوقيع 
من  وال��ذي  الصندوق،  مع  النهائي  االتفاق 
أفضل  للبنان  األم��ل  أب��واب  يفتح  أن  شأنه 
الدول  قبل  من  الدعم  من  إضافّية  وخطوات 

والمجتمع الدولي«.
في  أم��س  رعايته  خ��الل  ميقاتي  وق���ال 
مبنى  إنشاء  مشروع  إط��الق  حفل  السرايا، 
الدولي،  بيروت  مطار  في  للُمسافرين  جديد 
والنقل  العاّمة  األشغال  وزير  إليه  دعا  الذي 
الحكومة  رئيس  نائب  وحضره  حمّية  علي 
اإليرلندي  ال��دول��ة  ووزي��ر  الشامي  سعادة 
جايمس براون وعدد من الوزراء، إّن »أهمية 
المشروع أنه يؤّمن استثماراً خارجّياً من دون 
ترتيب أّي أعباء أو تكلفة على الخزينة، ويوفِّر 
فرص  من  والكثير  للخزينة  إضافّية  إيرادات 
العمل، إضافًة إلى استقطاب شركات طيران 
اخرى وفتح آفاق السياحة على مدار العام«.

تمويل  »أّن  جهته  م��ن  حمّية  وأوض���ح 
وتصميم وتشييد وتجهيز وإشغال وصيانة 
واستثمار  والمباني  المنشآت  وتشغيل 
المبنى الجديد الذي نحن بصدد اإلعالن عنه، 
واثنين  المئة  تتجاوز  أولّية  بتكلفة  سيكون 
مدفوعة  أميركي،  دوالر  مليون  وعشرين 
أن  دون  ومن  الخاص،  القطاع  من  بالكامل 
وذلك  واح��داً،  دوالراً  اللبنانّية  الدولة  تدفع 
الجوي  للنقل  اللبنانّية  الشركة  عبر  سيتّم 
المشروع  هذا  إنجاز  م��ّدة  ب��أّن  علماً  )الت(، 
هذه  ملكّية  بعدها  تنتقل  سنوات،  أربع  هي 
المنشآت فور إنجازها إلى سجل المساحات 

بحّد  وهذا  المدني،  للطيران  العائدة  المبنّية 
المبلغ  عن  تزيد  بقيمة  وطني  مكسب  ذات��ه 
 daa Intl  المذكور، هذا فضالً عن أن شركة
وتشغيل  إدارة  في  المتخّصصة  اإليرلندية 
المطارات الدولّية واإلقليّمة، ستقوم بتشغيل 
رؤيتنا  ضمن  وذل��ك   ،2 المسافرين  مبنى 
الخاّص  القطاع  القائمة على ضرورة إشراك 
لزيادة  كضماٍن  العاّمة،  المرافق  تشغيل  في 
هذا  افتتاح  إلى  ُيصار  أن  وعلى  إنتاجّيتها، 

المبنى في الفصل األول من العام 2027«.
للمطار  ن  سيؤمِّ المشروع  هذا  »أّن  وأعلن 
مليون  ب�3,5  ُتقّدر  إضافّية  استيعابّية  طاقة 
انسيابّية  حركة  سُيتيح  أّن��ه  كما  مسافر، 
وللطائرات  ل��ه��م،  وس��ُي��ق��ّدم  للمسافرين، 
بطريقة  الخدمات  جميع  الطيران  ولشركات 
منفصلة وتكاملّية وليست تنافسّية أو إلغائّية 
واأله��داف  فالرؤية  الحالي،  الرّكاب  لمبنى 
اإلستراتيجّية له، فرضت علينا التوّجه نحوه، 
كمشروع استنهاضي في زمن أقّل ما ُيقال عنه 
كونه  الشديد،  األس��ف  مع  الضمور  زمن  إّن��ه 
مباشرة  عمل  فرصة   500 من  أكثر  سيؤّمن 
دون  ومن  مباشرة،  غير  عمل  فرصة  و2000 
عن  فضالً  هذا  مالّية،  أعباء  أّي  الدولة  تكبيد 

الطيران  شركات  استقطاب  يستهدف  أّن��ه 
منخفضة التكلفة ويشجع على السياحة على 
مدار العام، وكذلك الرحالت العارضة والناقلة 
والسّياح  والزائرين  والمعتمرين  للحّجاج 
هذا  سيكون  وذاك  هذا  وبفضل  الموسميين، 
المشروع رافداً إضافّياً من الروافد المالّية التي 
والنقل  العاّمة  األشغال  وزارة  مرافق  تؤّمنها 

لصالح الخزينة العاّمة«.
 daa شركة  أّن  فأّكد  اإليرلندي  الوزير  أّما 
International، التي تعمل بالشراكة مع 
سُتقّدم معايير وخبرات عالمّية لهذا   ،LAT
المواهب  تطوير  على  التركيز  مع  المشروع، 

اللبنانّية ضمن فريق العمل. 
في  أمس  استقبل  الحكومة  رئيس  وكان 
حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، 
وفداً من صندوق النقد الدولي. وتأتي زيارة 
الوفد في سياق البند الرابع للصندوق والذي 
يتعلّق بتقييم األوضاع االقتصادّية والمالّية 
صدور  وقبل  لبنان،  ضمنها  ومن  بلد،  ألّي 
استقبل  كما  السنوي.  االستشاري  التقرير 
اللبناني  ميقاتي وفداً من »المنتدى األلماني 
يحيى  محمد  النائب  ثّم  والتنمية«،  للتعاون 

على رأس وفد.

جال وزير االقتصاد والتجارة في حكومة 
من  عدد  على  سالم  أمين  األعمال  تصريف 
بيروت،  قي  الخضار  بيع  ومحال  المتاجر 
ير العديد من  ُقبْيل شهر رمضان، حيث ُسِطّ
محاضر الضبط على المخالفات في أسعار 

السلع الغذائّية والخضار.
في  صحافّي،  مؤتمر  في  س��الم  وأش��ار 
النويري إلى »وجود تغيير وارتفاع  منطقة 
المسؤولّية والوزارة تقوم بدورها«.  بحّس 
فوق  ولكن  ب���«ع��راض��ات«  نقوم  »ال  وق��ال 
بسبب  مضبوطة  غير  السوق  من  ال�50% 
سلطة نقدّية غائبة خلقت جّواً من الضياع 
ُيصدر  أن  القضاء  وعلى  منهارة،  وليرة 

وُيطّبق األحكام«.
لمديرّية  يكون  أن  »المطلوب  وأض��اف 
حماية المستهلك صالحّية اإلغالق بالّشمع 
الضابطة  صالحّيات  لها  يكون  وأن  األحمر 
من  الرادعة  القرارات  فوراً  فتتخذ  العدلّية 
هذا  في  العدلّية  الضابطة  إلى  العودة  دون 

الظرف االستثنائّي«.
استثنائّية  قرارات  اّتخاذ  »علينا  وتابع 
لتعديل  النيابّي،  المجلس  مع  بالتنسيق 
مواد قانون حماية المستهلك، حيث ال ُيعقل 
مبلغ  الكبيرة  الضبط  محاضر  تتجاوز  أالّ 
العشرة أو العشرين مليون ليرة، حيث صار 
ارتكاب  غيرها  أو  سوبرماركت  أّي  بمقدور 

المخالفات ألّن القيمة الجزائية لم تعد ذات 
لتتناسب  الغرامات  »برفع  ُمطالباً  قيمة«، 
مع المخالفات الُمرتكبة حتى تردع التّجار. 
أن  النيابّي  المجلس  على  يجب  وبالتالي 
هذه  في  االقتصاد  وزارة  جانب  إلى  يقف 
المرحلة االستثنائّية، وأنا كوزير لالقتصاد 
ال��دوالر  يصل  حتى  أنتظر  ل��ن  وال��ت��ج��ارة 
للمواطن  أقول  حتى  ليرة  ألف  ال�300  إلى 

سأتخذ قراراً استثنائّياً لحمايتك«.
اللبنانّية  العملة  أن  ن��رى  »كّنا  وختم 
مشروعة،  غير  أرب���اح  لجني  ُتستخدم 
وتضليل الناس، إذ إّن 90 بالمئة من المواد 
مستوردة،  هي  لبنان  في  المّصنعة  األولّية 
بالليرة  ألسعارها  قناع  وضع  علّي  فلماذا 
اللبنانّية، مع العلم بأّن جميعها مستوردة 

بالدوالر؟«.

اإطالق م�سروع المبنى الجديد للم�سافرين في المطار

ميقاتي: ي�ؤّمن ا�ستثمارًا خارجّيًا بال اأعباء

حمّية: رافد مالي اإ�سافّي للخزينة العاّمة

وزير االقت�ساد جال على المتاجر:

ف��سى ون�سف ال�س�ق غير م�سب�ط

المكاري التقى الق�سيفي ومارون

ووفدي نقابة مخرجي ال�سحافة و«ي�ني�سف«

كنعان: ال�سندوق ال�سيادّي للنفط

�سمعة في نفق مظلم

القرم اجتمع مع �سركتي الخلي�ّي:

 الإعطاء تحفيزات للم�ستركين 
اجتمع أمس، وزير االتصاالت في حكومة تصريف األعمال المهندس جوني القرم مع إدارتّي 
شركتّي الخليوّي »ألفا« و«تاتش« لوضع خّطة إنقاذّية طارئة لتأمين عدم انفصال المشتركين 

عن الشبكة الخليوية في ظّل ارتفاع سعر صيرفة وسط األزمة التي تواجهها البالد.
توجيهاته  وأعطى  الخطة«  عمل  سير  متابعة  في  »مستمّر  أّنه  االجتماع،  في  القرم  وأكد 
ب�«ضرورة إعطاء تحفيزات للمشتركين لعدم الخروج عن الشبكة« وطلب أن »ُتعاوِد شركتّي 
مجانّية  دقيقة  الخليوي »ألفا« و«تاتش« بدءاً من يوم الخميس، ولفترة محّددة، تقديم 30 
30 يوماً«، مشّدداً على  7.5 دوالرات بصالحّية  لمشتركيهما مع كّل بطاقة تشريج من فئة 

»ضرورة أن ُتعطي شركتا الخليوي عروضاً متنّوعة تحاكي حاجات مختلف الشرائح«.
 وأّكد أّن »الوزارة ستبقى تواكب عن كثب األوضاع االقتصادّية الراهنة، التخاذ اإلجراءات 
الظروف  ظّل  في  المستطاع  قدر  المواطنين  كاهل  عن  التخفيف  شأنها  من  التي  الالزمة 

الصعبة«.

)داالتي ونهرا( ميقاتي متوسطاً حمية والوزير اإليرلندي خالل إطالق المشروع الجديد  

المبنى الجديد للمسافرين في المطار

سالم وأبو حيدر خالل الجولة في األسواق أمس  )داالتي ونهرا(

المكاري مستقبالً القصيفي ومارون

بالوزارة،  مكتبه  في  المكاري،  زياد  األعمال  تصريف  حكومة  في  اإلعالم  وزير  استقبل   
نقيب المحرِّرين جوزيف القصيفي ترافقه الصحافّية جويل مارون. وجرى عرض لمجريات 
األحداث األخيرة التي حصلت مع »قناة فرانس 24«، بعد توقيف مارون عن عملها بتهمة 

معاداة السامّية.
وقال القصيفي بعد اللقاء »عرضنا  تطورات ما حصل مع الزميلة مارون من قبل محطة 
في  األمور  وضع  إلى  اآليل  الُممكن  والتحرُّك  اإلجراءات  من  عدد  في  وتباحثنا   .24 فرانس 
ال  بقرار  تعّسفاً  ُصرفت  التي  زميلتنا  قضية  مع  التضامن  معلنين  الحّق،  وإحقاق  نصابها 

يستند إلى معطيات منطقّية وموضوعّية«.
وتابع »نتحّفظ على ما جرى في الحديث مع وزير اإلعالم، وتركنا له أمر إجراء االتصاالت 
تؤّكد  التي  الخواتيم  إلى  بها  والوصول  القضّية  هذه  جوانب  كّل  جالء  أجل  من  الالزمة 
 24 فرانس  في  عملها  فترة  طوال  قامت  أّنها  نعتبر  والتي  لزميلتنا،  واإلنصاف  التضامن 

بواجبها من دون أن ترتكب أّي خطأ مسلكي أو مهني«.
برئاسة  الغرافيك  ومصّممي  الصحافة  مخرجي  نقابة  من  وفداً  اإلعالم  وزير  استقبل  ثم   
النقيب باتريك ناكوزي، وجرى عرض لشؤون وشجون المهنة والصعوبات التي تواجهها 

النقابة في هذه المرحلة. كما جرى البحث في موضوع تكريم قدامى المهنة برعاية المكاري.
مدير  يرافقه  بغبيدير،  إدوارد  لبنان  في  »يونيسف«  منظمة  ممّثل  المكاري  التقى  كذلك 
التواصل واإلعالم  المناصرة واإلعالم في مكتب »يونيسف« كريستوف بويراك ومسؤولة 
والمنّظمة،  اإلعالم  وزارة  بين  تّمت  التي  للمشاريع  عرٌض  اللقاء  خالل  وجرى  باز،  بالنش 

إضافًة إلى سبل تعزيز التعاون.
و«يونسيف«،  اإلعالم   وزارة  بين  المقبل  الجمعة  عقده  الُمزمع  للقاء  التحضير  تّم  كما 

إلطالق ميثاق حماية الطفل.

اّطلعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبرهيم كنعان، أمس من الخبير النروجي 
من  عدد  تجارب  على  أوفيسين،  فيدار  السيادّية  الصناديق  وإنشاء  النفطّية  العائدات  في 
الدول في ما يتعلّق بإنشاء الصندوق السيادّي. واستغرق العرض ساعتين أجاب خاللها 

الخبير على أسئلة النّواب.
لجنة  إلى  النهائّي  التقرير  ورفع  البحث  إلنهاء  جلستين  إلى  بحاجة  »أّننا  كنعان  ورأى 
أّن »موضوع الصندوق السيادي للنفط والغاز هو  ، مؤّكداً  المال ومنها إلى الهيئة العاّمة 
إن تمّكنا من فصله مرحلّياً عن  خبر جّيد وبمثابة إضاءة شمعة في نفق مظلم، خصوصاً 
مشاكلنا الراهنة االقتصادّية ومشاكل المالّية العاّمة وإدارتها السّيئة، وُيمكننا تخصيص 
نسبة قد ال تتجاوز 3 أو 4 في المئة من العائدات االستثماّرية ال األصول، للموازنة العاّمة 

ومقتضياتها«.
واعتبر أّن »هذا األمر ُيفيدنا في مفاوضاتنا مع صندوق النقد من حيث تقييم وضع لبنان 
الثقة بلبنان  العمل في مسار جّدي الستعادة  المالي واالقتصادي ومن خالل توظيف هذا 

على أن يترافق مع اإلصالح الفعلي المطلوب والشفافّية والمحاسبة والحوكمة السليمة«.

ها�سم للروؤو�س الحامية:

لالإقالع عن الُمكابرة 
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، خالل لقاءات له في منطقة 
إقالع  تستدعي  اللبنانيين،  على  وآثارها  ومالّياً  اقتصادّياً  الظاغطة  »األوضاع  أّن  العرقوب، 
أصحاب الرؤوس الحامية عن تعّنتهم وُمكابرتهم، والذهاب إلى حوار ونقاش سريع للخروج 
إلعادة  يؤّسسس  جمهورّية  رئيس  وجود  الحلول  »مفتاح  أّن  معتبراً  المأسوي«،  الواقع  من 
انتظام عمل المؤّسسات، رحمًة باللبنانيين لوضع حّد لحال االنهيار التي ُتنذر باألسوأ إذا ما 

استمّرت األمور على هذه الحال«.
وأشار إلى أّنه »أمام حّدة األزمة الحياتّية ال بّد من تواضع البعض إلنقاذ البلد، بعد أن تفاقمت 
األزمة ووصلت أمور الناس إلى حّد الفقر والجوع«، مؤّكداً أّن »معالجة الملّفات الحياتّية أولوّية، 
بعيداً من حسابات المكاسب السياسّية الرخيصة التي يجهد بعضهم لتعطيل االستحقاقات، 
تحت عناوين وشعارات واهية ورهان على متغّيرات وهمّية في بعض السياسات وفي لحظة 
سياسّية يأخذ الحوار مداه الطبيعي في المنطقة، وما على القوى السياسّية إالّ تلقُّف الفرصة 

للتفاهم على القضايا والملّفات الشائكة لتحصين الوطن وحمايته في هذه المرحلة«.
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االأمانة العامة للأحزاب العربية اجتمعت في دم�سق ونّددت بالح�سار على لبنان ال�ستهداف المقاومة

�سالح: اأميركا وحلفاوؤها �سّنوا حربًا كونية على �سورية لكونها نقطة ارتكاز العمل القومي وح�سن المقاومة
عقدت األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية 
اجتماعات دورتها الطارئة الثالثة والستين في دمشق 
تحت عنوان »نعم لوحدة سورية وسيادتها ومشروعها 

القومي... ال للحصار والعدوان على سورية«.
المجلس  عضو  أك��د  االفتتاح  خ��ال  له  كلمة  وف��ي 
� األمين  األعلى في الحزب السوري القومي اإلجتماعي 
أّن انعقاد  العام لمؤتمر األحزاب العربية قاسم صالح 
عن  العربية  األح��زاب  إع��ان  هو  دمشق  في  المؤتمر 
تتعّرض  التي  الظروف  ظّل  في  سورية  مع  تضامنها 
بحياة  أْودت  التي  اإلنسانية  الكارثة  إلى  إضافة  لها، 
أنه  إلى  التحتية، مشيراً  البنى  آالف الضحايا، ودّمرت 
من واجب األحزاب القدوم إلى سورية وإعان تضامنها 
الذي  وهو  عنها،  الحصار  لكسر  الصوت  ورفع  معها 
الدولة  قدرة  وعدم  السوري  الشعب  معاناة  من  يزيد 
من  السوريين  وإنقاذ  إلسعاف  يجب  بما  اإليفاء  على 
من  المتضررين  خاصة  منه،  يعانون  التي  األزم��ة 

الزلزال الكارثة.
الرؤى  يتضّمن  األعمال  جدول  أّن  إلى  صالح  ولفت 
المساعدات  تدفق  لتأمين  وضعها  يمكن  التي  واآلليات 
على  ن��راه��ن  »إن��ن��ا  ق��ائ��اً:  س��وري��ة  إل��ى  والمعونات 
الشعوب واألحزاب ألنها تمثل الحراك الشعبي العربي 

بشكل أساسي«.
الحزبي  العمل  تفعيل  ض��رورة  إلى  صالح  وأش��ار 
العربي المشترك، حيث تنعقد هذه الدورة الطارئة في 
دمشق قلعة العروبة وقلب األمة النابض فيما األمة تمّر 
فيها  الفتنة  وبث  وحدتها،  تقسيم  تستهدف  بتحديات 
أّن  مبّيناً  المعادي،  ومخططه  الصهيوني  للعدو  خدمة 
األميركيين أشعلوا عدداً من الحروب في المنطقة خدمة 

لهذا العدو.
مع  التضامن  مشاعر  أص��دق  ع��ن  صالح  وأع���رب 
الذي  السوري  الشعب  جانب  إلى  والوقوف  سورية 
جراء  والممتلكات  األرواح  في  جسيمة  خسائر  تكّبد 
قّدم  بعدما  مؤخراً،  سورية  ضرب  الذي  المدّمر  الزلزال 
 12 ال�  السنوات  خال  كبيرة  تضحيات  الشعب  هذا 

السابقة دفاعاً عن العروبة ودعماً لقضايا األمة.
شّنوا  وحلفاءها  المتحدة  الواليات  أّن  صالح  وأكد 
حرباً كونية على سورية إلسقاطها لكونها نقطة ارتكاز 
شكلت  سورية  ولكن  المقاومة،  وحصن  القومي  العمل 
الدفاع األول عن مصالح األمة وقضاياها العادلة  خط 
الذي كان يسعى  التكفيري  باإلرهاب  الهزيمة  فألحقت 
أّن كّل ذلك  إلى بسط هيمنته على كيانات األمة، مبّيناً 
ما كان ليتحقق لوال تضحيات الجيش السوري الباسل 

وصمود الشعب وشجاعة قيادته.
وحلفاؤها  أميركا  عجزت  عندما  أنه  صالح  وأوضح 
عن تحقيق أهدافهم من خال الحرب الكونية لجأوا إلى 
»قانون  ُيسّمى  ما  عنوان  تحت  الظالم  الحصار  ساح 
تعّرض  الذي  وشعبها  سورية  على  للضغط  قيصر« 

للتجويع لكنه لم يستسلم بل صمد وواجه وتحّمل.
بها  وااللتزام  العروبة  معيار  أّن  إلى  صالح  وأشار 
المحقة  وقضيته  األب��ي  الفلسطيني  شعبنا  دعم  هو 
البطولية  بالمواجهة  منّوهاً  الباسلة،  ومقاومته 
ومحاوالته  اإلسرائيلي  االحتال  ضّد  للفلسطينيين 
األقصى،  المسجد  وح��رم  والمخيمات  المدن  اقتحام 

وتمسكهم بحقهم في استرجاع أرضهم ومقدساتهم.
العربية  للدول  القضايا  مجمل  صالح  واستعرض 
تواجهها  التي  والتحديات  واألوض���اع  األم��ة  وح��ال 
والدولية،  اإلقليمية  والتطورات  المواقف  إلى  إضافة 
مشّدداً على أهمية المناقشة بين أعضاء المؤتمر بعمق 
دور  تعزز  التي  واآلليات  الوسائل  لجميع  وموضوعية 
على  قادراً  ويكون  األحداث  ليواكب  وحضوره  المؤتمر 

مواجهتها.
لحزب  المركزية  القيادة  عضو  أوض��ح  جهته  من 
أّن  الله  دخل  مهدي  الدكتور  االشتراكي  العربي  البعث 
ولو  العرب،  كّل  باسم  اإلره��اب  يواجهون  السوريين 
سقطت سورية لسقطت الدول العربية كلها، لذلك ال بّد 

من محاولة االرتقاء بمستوى أداء األحزاب العربية.
العربي  البعث  ح��زب  أّن  إل��ى  ال��ل��ه  دخ��ل  وأش���ار 
حول  برنامجين  المؤتمر  خ��ال  سيقّدم  االشتراكي 
دعم صمود سورية وفلسطين، ودور األحزاب في رفع 
آماً  الجديدة،  الليبرالية  مواجهة  في  الوعي  مستوى 
الحزبية  الحركة  في  نوعي  تحّول  هناك  يكون  ب��أن 

العربية.
عبد  المؤتمر  سر  وأمين  العامة  األمانة  عضو  وأكد 
الله منيني أّن االجتماع الطارئ جاء بعد كارثة الزلزال 
الكثير  بسببه  وارتقى  سورية،  ض��رب  ال��ذي  المدّمر 
لوال  أنه  أجمع  للعالم  واضحاً  بات  حيث  الضحايا  من 
هذه  مواجهة  لكانت  واألميركية  الغربية  العقوبات 
الكارثة أفضل، ألّن العقوبات التي منعت عن السوريين 
الغذاء والدواء واآلليات واألجهزة الطبية هي شريك في 

قتل السوريين إلى جانب الزلزال.
المستقّل  وق��راره��ا  سورية  وح��دة  أّن  منيني  وأك��د 
أّن  إلى  مشيراً  العربي،  واالنتماء  الواقع  لكّل  ضمانة 
األحزاب جاءت إلى سورية لدعم جهودها في محاربة 
الموجودة  االحتاالت  كّل  من  أرضها  وتحرير  اإلرهاب 
مواجهة  وفي  والبناء  اإلعمار  إعادة  في  جهودها  ودعم 
تدمير  في  ساهمت  التي  اإلرهابية  الحرب  تداعيات  كّل 

البنية التحتية والمقدرات السورية.

البيان الختامي
لألمانة  الطارئ  االجتماع  خال  المداوالت  وبنتيجة 
العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية بدورتها الثالثة 
بياناً  المشاركون  أصدر  دمشق  في  المنعقد  والستين، 
المؤتمر  في  المنخرطة  األح���زاب  فيه  دع��وا  ختامياً 
تجسير  في  الفاعلة  المساهمة  إلى  ميدانياً  والفاعلة 
في  والمساعدة  الشقيقة،  العربية  الدول  بين  الصات 

حّل خافاتها الداخلية والبينية.
وعربي  دولي  ظرف  »في  الختامي:  البيانهم  وقال 
دولية  عاقات  بقيام  تعد  جذرية  بمتغّيرات  يتسم 
فاعل،  عربي  لحضور  جديدة  آفاقاً  وتفتح  توازناً،  أكثر 
احتضنت دمشق عاصمة العروبة وقلب عواصم محور 
والستين  الثالثة  الطارئة  ال��دورة  أعمال  المقاومة، 
لألمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية، والتي 
بشار  الرئيس  الكبير  العربي  القائد  مع  بلقاء  افتتحت 
المعّمق  والحوار  والصراحة  بالحفاوة  تمّيز  األس��د، 
تحتّل  التي  والقضايا  الموضوعات  مجمل  في  والبّناء 

صدارة االهتمام«.
األس��د  الرئيس  م��ع  اللقاء  »إّن  ال��ب��ي��ان:  وأض���اف 
ثّمن  وقد  واألفكار،  ال��رؤى  لتبادل  مهمة  فرصة  شكل 
المشاركون صمود سورية األسطوري في وجه العدوان 
على  الباهر  وانتصارها  وشعبها،  أرضها  على  الغاشم 
كّل محاوالت زعزعة كيانها وضرب سيادتها، وأشاروا 
فلسطين  في  تحققت  التي  االنتصارات  سلسلة  أّن  إلى 
ولبنان وسورية والتي شكلت نبراساً وضاء في مسار 
نهوض األمة العربية في جميع أقطارها تنبئ بانباج 

فجر جديد للبناء والتقدم والتقارب«.

موضوع  أيضاً  تناول  اللقاء  أّن  إلى  البيان  ولفت 
السياسات  على  الجديد  الدولي  الوضع  انعكاسات 
ومنها  إيجابية،  تطورات  من  إليه  تؤّدي  وما  العربية، 
المملكة  بين  ال��ع��اق��ات  على  ت��ط��ّور  م��ن  استجّد  م��ا 
إيران،  في  اإلسامية  والجمهورية  السعودية  العربية 
مع  األمة  عاقات  في  الصدع  رأب  من  عليه  يترتب  وما 
أمام  والذرائع  للطريق،  سّد  ومن  الحضاري  جوارها 
اإلقليم  دول  بين  التاريخية  العاقات  تمزيق  سياسات 

الحضاري الواحد.
الفلسطيني  للشعب  دعمها  العامة  األمانة  وأك��دت 
وإدانتها  الصهيوني،  العدو  مواجهة  في  ومقاومته 
مجّددة  ومحارق،  ومجازر  جرائم  من  يرتكبه  ما  بشدة 
الدعوة لمقاطعته وطرده من البرلمانات الدولية كافة، 

وإبطال انتخابه في لجنة مكافحة اإلرهاب.

عن  الختامي  البيان  في  العامة  األمانة  وأعربت 
تقديرها وإجالها لتضحيات شهداء وأسرى فلسطين، 
ودعت للتصّدي بأشكال المقاومة كافة لمشروع العدو 
الهادف لشطب الهوية الفلسطينية، والمستهدف وجود 

الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة.
ونّدد البيان الختامي بالحصار على لبنان، مؤكداً أّن 
ما يواجهه اليوم من أزمات ما هو إال استمرار للمشروع 
وانعكاس  جديد،  أوس��ط  ش��رق  إقامة  في  األميركي 
األميركية  واالقتصادية  السياسية  للضغوط  واضح 

الهادفة إلى حصار المقاومة.
ودعا البيان إلى توافق وطني واسع في ليبيا يحفظ 
على  المحافظة  في  ويسهم  وشعباً،  أرض��اً  وحدتها 
بتحقيق  الكفيلة  األسس  ويضع  وسيادتها،  استقالها 

التقدم واالزدهار.
اليمن  وحدة  على  بالحفاظ  الختامي  البيان  وطالب 
ووق��ف  عنه،  الحصار  ورف��ع  وس��ي��ادت��ه  واستقاله 
حوار  إلى  اليمنية  األط��راف  ودع��ا  عليه،  االع��ت��داءات 

يفضي لتسوية سياسية تحقق السام المستدام.
التدخات  م��ن  البالغ  القلق  ع��ن  البيان  وأع���رب 
عملية  أّخ��رت  التي  السوداني  الشأن  في  الخارجية 
للشعب  بالسماح  مطالباً  الديمقراطي،  االن��ت��ق��ال 
عن  بعيداً  إرادت���ه  وف��ق  الحكم  باختيار  ال��س��ودان��ي 

الوصاية ومخططات السيطرة على موارده.
البحرين  في  شامل  وطني  بحوار  البيان  وطالب 
يعالج الصعوبات المحدقة بالباد، والتي تشكل خطراً 

على أمنها وازدهارها.
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ـ اللقاء مع الرئي�س الأ�شد �شكل 

فر�شة مهمة لتبادل الر�ؤى 

�الأفكار �الم�شاركون �شمود 

�شورية الأ�شطوري �انت�شارها 

الباهر على كّل محا�لت زعزعة 

كيانها ��شرب �شيادتها

ـ الم�شاركون اأكد�ا اأّن �شل�شلة 

النت�شارات في فل�شطين 

اء  �لبنان ��شورية نبرا�س ��شّ

في م�شار نهو�س الأمة �تنبئ 

بفجر جديد للبناء �التقّدم 

�التقارب

األمين العام قاسم صالح



الهالل خالل لقائه وفد الأمانة العامة 

لم�ؤتمر الأحزاب العربية: 

�شرورة جعل الم�ؤتمر من�شة للعمل الم�شترك

الهالل مجتمعاً إلى وفد األمانة العامة لمؤتمر األحزاب العربية

العربي االشتراكي خالل  البعث  المساعد لحزب  العام  األمين  الهالل  المهندس هالل  أكد 
لقائه وفد األمانة العامة لمؤتمر األحزاب العربية، أّن األحزاب الفاعلة التي تعنى بالجماهير 
أّن هناك نفساً عروبياً حقيقياً  إال  االنتكاسات  كّل  الشارع والشعب، وأنه رغم  تعني نبض 

موجوداً في الشارع العربي.
وشّدد المهندس الهالل على ضرورة جعل المؤتمر منصة للتالقي والعمل المشترك لكّل 
أطياف األحزاب وتوسيعه وإغنائه بأحزاب إضافية وإعادة اللحمة بين األحزاب العربية، 
مبّيناً أّن تالقي األفكار البناءة مع استحداث آلية عمل أكثر فعالية ودعم التواصل اللحظي 
أرضية  على  طيبة  نتائج  إلى  للوصول  إيجابية  بخطى  السير  من  يمكن  البيني  والتنسيق 

واقعية.
جلسات  خالل  العربية  األحزاب  قبل  من  المبذولة  بالجهود  الهالل  المهندس  نّوه  كما 
مع  التواصل  أهمية  إلى  الفتاً  العربية،  األحزاب  لمؤتمر  العامة  لألمانة  الطارئ  االجتماع 

التكتالت الحزبية العالمية واالستفادة من تجارب األحزاب.
السيد  للحزب  العام  األمين  الرفيق  »كلمة  أّن  على  المشاركون  اتفق  اللقاء  بداية  وفي 
العربية«،  لألحزاب  عمل  خطة  لتكون  جاءت  لهم  استقباله  أثناء  األسد  بشار  الرئيس 
مشّددين على أّن »الرئيس األسد يستحّق عن جدارة لقب القائد العربي والقائد غير المؤطر 

بزمان أو مكان والقائد الحقيقي في وقت يفتقد العالم أجمع للقادة الحقيقيين«.
من جانبهم أشار أعضاء الوفد إلى أّن هناك مهام كبيرة تقع على عاتق المؤتمر وهو أمام 
الفراغ السياسي ومواجهة تحّدي توحيد  فرصة النظر بهدوء إلى المستقبل العربي وملء 
اتخاذ  ضرورة  مؤكدين  العالمية،  القضايا  وفي  العربي  العالم  له  يتعّرض  ما  في  الرؤى 
لرفع  عام  رأي  وتشكيل  عملية  بخطوات  لها  السريع  والتنفيذ  األرض  على  تترجم  قرارات 

العقوبات عن سورية.
حضر اللقاء عضو المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي ـ األمين العام 
العربي  البعث  لحزب  المركزية  القيادة  وعضوا  صالح  قاسم  العربية  األحــزاب  لمؤتمر 
والدكتور  بالل  محسن  الدكتور  العربية  األحزاب  لمؤتمر  العامة  األمانة  عضوا  االشتراكي 

مهدي دخل الله.
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للمؤتمر  العامة  لألمانة  الطارئ  االجتماع  في  المشاركون  أكد 
العام لألحزاب العربية المنعقد في دمشق أنه سيتّم توجيه رسائل 
إلى الهيئات والمنظمات األممية والدولية، للمطالبة برفع اإلجراءات 
القسرية غير الشرعية عن سورية، معلنين عن اعتماد يوم السابع 
عشر من نيسان من كّل عام )ذكرى عيد الجالء في سورية( يوماً لرفع 

أعالم سورية في مقار األحزاب العربية.
ويأتي )إعالن سورية( في ختام االجتماع الذي عقد خالل اليومين 
وسيادتها  سورية  لوحدة  »نعم  شعار  تحت  دمشق  في  الماضيين 
بمشاركة  سورية«،  على  والعدوان  للحصار  ال  القومي..  ومشروعها 
المؤتمر، من فلسطين واألردن  135 حزباً عربياً منضوياً في  ممثلي 
والسودان  والجزائر  وتونس  وموريتانيا  ومصر  واليمن  والبحرين 

ولبنان، إضافة إلى سورية.
العروبة  قلب  سورية  أرض  على  »من  سورية:  إعالن  في  وجاء 
نتوجه  والتاريخ،  الحضارة  ومهد  المقاوم،  األمــة  وقلب  النابض، 
بالشكر إلى األشقاء في سورية قيادة وجيشاً وشعباً، وإلى الرفاق في 
حزب البعث العربي االشتراكي، وعن عظيم االمتنان على االستضافة 
الكريمة الجتماعات األمانة العامة، ونؤكد اعتزازنا باللقاء الذي خّصنا 
به السيد الرئيس بشار األسد، والذي جرى فيه نقاش عدد من القضايا 
ذات البعد القومي، معّبراً عن ثقته بالعمل العربي الشعبي المشترك، 
ونعلن بكّل فخر واعتزاز الرئيس األسد قائداً عربياً على رأس المشروع 

القومي المقاوم«.
على  المتواصلة  اإلرهابية  الحرب  من  الهدف  أّن  اإلعــالن  وأكــد 
ونهضتها  القومي،  وموقعها  سورية  تدمير  هو  عاماً  سورية منذ 12 
بما  المقاوم  جيشها  وكذلك  واالجتماعية،  واالقتصادية  الحضارية 
يمثل من ثقل في ميدان الصراع مع العدو الصهيوني، إضافة إلى سفك 
دماء عدد كبير من شبابها المدافعين عن كرامتها وسيادتها ووحدتها 

أرضاً وشعباً.
وانهيار  سورية،  على  المؤامرة  فشل  رغم  أنه  إلى  اإلعالن  وأشار 
اإلرهابية  التنظيمات  بها  ُمنيت  التي  والهزيمة  المعادي  المشروع 
ومشغلوها، إال أّن الدول المعتدية ال تزال تعيش في أوهام مؤامراتها 
االنفصالية  والجماعات  الميليشيات  تشجيع  من  ومغامراتها، 
فرض  وكذلك  السورية،  األراضي  بوحدة  المساس  على  واإلرهابية 
اإلجراءات القسرية أحادية الجانب وسرقة ثرواتها النفطية والغذائية 
الشعب  تجويع  بهدف  قيصر(،  )قانون  ُيسّمى  ما  خالل  من  وذلك 
السوري الصامد ومفاقمة معاناته، وجعله يدفع ثمن مواقفه والتفافه 

خلف جيشه وقيادته.
وأدان المشاركون في االجتماع كّل أشكال االعتداءات على األراضي 
حّق  مؤكدين  الداخلية،  شؤونها  في  تدخل  أّي  ورفضهم  السورية، 
سورية في الدفاع عن أرضها من دنس االحتالالت واإلرهاب، ودعمهم 
غير  األجنبية  القوات  بخروج  ومطالبين  المستقّل،  الوطني  قرارها 

الشرعية من أراضيها.
وشّدد المشاركون في االجتماع على أّن الدول المعادية لسورية، 
والتي ُمنيت بالهزيمة المدوية أعجز من أن تفرض شروطاً وإمالءات 
اإلرهاب  السبب األساسي في معاناتهم جراء  السوريين، وهي  على 
الحكومات  لمواقف  إدانتهم  عن  معربين  الشرعية،  غير  والعقوبات 
األميركية واألوروبية ومن سار في ركبهم، النتهاكهم الفاضح لشرعة 
اإلنساني  الدولي  والقانون  المتحدة،  األمم  وميثاق  اإلنسان  حقوق 

والمواثيق الدولية.
جانب  إلى  المطلق  العربية  ــزاب  األح وقــوف  المشاركون  وأكــد 
األشقاء في سورية قيادًة وجيشاً وشعباً، متوجهين بالشكر والتحية 
وقوى  وصديقة،  وإسالمية  عربية  دول  من  واألصدقاء  األشقاء  لكّل 

شعبية عربية من أحزاب وجمعيات ونقابات ومبادرات فردية كانت 
أو جماعية، لمسارعتهم في مّد يد العون للشعب السوري في كارثة 
الزلزال المدّمر الذي أصاب سورية في السادس من شباط الماضي، 
زالت  ما  واإلنسانية  والقومية  األخوية  المشاعر  جذوة  أّن  يؤكد  بما 
مع  الكبير  تعاطفها  عن  عّبرت  التي  الجماهير  لدى  سيما  ال  متقدة، 
الوقوف إلى جانب  الذي ما بخل يوماً في  الشعب السوري الشقيق 

أشقائه وأصدقائه في محنهم كافة.
قيصر  قانون  ُيسّمى  ما  إسقاط  إلى  الدعوة  المشاركون  وجــّدد 
المشؤوم، وكّل اإلجراءات المماثلة فوراً، مشيرين إلى أّن كسر الحصار 
على سورية الذي كان على الدوام مهمة قومية وحقوقية أصبح اليوم 
مهمة إنسانية ملحة في ضوء كارثة الزلزال التي تعاني منها المناطق 
السورية، مبّينين أّن ما ُسمي بـ »رفع جزئي لإلجراءات القسرية عن 
سورية« من قبل اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي يشكل إدانة لهما، 
واعترافاً منهما بوجود إجراءات جرى نفيها مراراً وتكراراً، ومن جهة 
أخرى فإّن ذلك اإلجراء ما هو إال محاولة يائسة لتجميل صورة الغرب 
والمرضى  األطفال  وخصوصاً  السوري،  الشعب  قتل  في  المشارك 

جراء اإلجراءات غير القانونية.
رجال  فيها  يشارك  قانونية  عمل  ورشة  تنظيم  إلى  اإلعالن  ودعا 
األميركية  الحكومة  مالحقة  إمكانية  لبحث  وأصدقاء،  عرب  قانون 
أمام المحاكم الدولية الرتكابها جرائم حرب وجرائم ضّد اإلنسانية، 
وكذلك سرقتها للموارد السورية النفطية والغذائية، معلنين تشكيل 
والمشاريع،  األفكار  لوضع  العامة  األمانة  أعضاء  من  متابعة  لجنة 
السوري  االقتصاد  تعزيز  في  تساهم  أن  يمكن  التي  السبل  ودراسة 

وكسر الحصار بإجراءات شعبية عملية.
لألحزاب  العام  للمؤتمر  العامة  األمانة  أّن  المشاركون  وأوضح 
العربية ستقوم بتوجيه رسائل مباشرة إلى كّل الهيئات والمنظمات 
األممية والدولية واإلسالمية والعربية، لتحّمل مسؤولياتها التاريخية 
أحادية  القسرية  اإلجراءات  جراء  ومعاناته  السوري،  الشعب  تجاه 
الجانب، والدعوة إلى رفعها بشكل فوري انسجاماً مع القانون الدولي 
والمواثيق الدولية، إضافة إلى مواصلة األمانة العامة المساهمة في 
تنظيم فعاليات شعبية بالتعاون مع الحملة العربية والدولية لكسر 

الحصار على سورية، والمشاركة في نشاطاتها كافة.
مشاريع  أّي  ومقاومتهم  وإدانتهم  رفضهم  المشاركون  ــد  وأك
انفصالية تهّدد وحدة تراب سورية تحت أي مسّمى كان، وتشديدهم 
على وحدة سورية أرضاً وشعباً، ودعمهم جهود الدولة في الحفاظ 
على وحدة أراضيها، وإدانتهم أيضاً إجراءات الحكومة التركية التي 
تحتّل جزءاً من األراضي السورية وتدعم اإلرهاب، وتعمل على فرض 
السورية في جريمة  المناطق  المياه عن  )التتريك(، وقطع  إجراءات 

ضّد اإلنسانية.
وطالب ممثلو األحزاب العربية باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ 
لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  بإنهاء  الصلة  ذات  الدولية  القرارات 
العربية المحتلة، وتفعيل اتفاقيات جنيف للضغط على القوة القائمة 
باالحتالل، لالمتثال إلرادة المجتمع الدولي المعّبر عنها في قراراته 
العديدة، واالنسحاب من كامل الجوالن السوري المحتل ودعم حق 

سورية في استعادة الجوالن بكّل الوسائل.
من  نيسان  من  وأعلن المشاركون في االجتماع اعتماد يوم الـ 17 
األحــزاب  لدى  سورياً  يوماً  سورية  في  الجالء  عيد  ذكــرى  عام  كّل 
العربية ترفع فيه أعالم سورية في مقار األحزاب، وتنظم محاضرات 
وورشات تضامن مع سورية لإلضاءة على دورها القومي والحضاري 
واإلنساني، ويتّم فيها تجديد مواقف األحزاب العربية الداعمة لسورية 

ومشروعها القومي المقاوم.

{ العميد د. أمين محمد حطيط*

في مواجهة التصاعد االحترافي ألعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة 
الغربية، األعمال التي ينفذها بشكل خاص فدائيو عرين األسود ومقاومو 
الفصائل الفلسطينية الملتزمة خط المقاومة، ُعقد في 26 شباط الماضي 
السلطة  بين  أمني  لقاء  ومصري،  ــي  أردن وحضور  أميركي  وبــإشــراف 
الفلسطينية و«إسرائيل«، لقاء عملت »إسرائيل« فيه للحصول على أمرين 
التخدير  والثاني  السلطة  مع  األمني  التنسيق  تفعيل  األول  أساسيين 
من  شيئاً  لمنحهم  الفلسطينيين  مع  للحوار  مستعدة  بأنها  اإليحاء  عبر 

حقوقهم.
اّن جوهر أهداف لقاء العقبة هو تحقيق »أمن  بيد أنه كان من الواضح 
إسرائيل« الذي هّزته المقاومة النوعية الفلسطينية، أما المشاركون العرب 
من  انتزاعه  يمكن  الذي  بالمقدار  معينة  أهداف  تحقيق  يؤملون  كانوا  فقد 
ما  بعض  وتفعيل  االستيطان  لتجميد  تطمح  السلطة  اّن  حيث  »إسرائيل« 
ورد في أوسلو حتى تبّرر ما تقوم به ضّد شعبها في مجال التنسيق األمني، 
السلوك  سيشكله  الذي  اإلحراج  لتجّنب  بحاجة  فإنهما  واألردن  مصر  أما 
»اإلسرائيلي« من حيث القمع الوحشي واإلفراط في عمليات االستيطان، وما 
يمكن ان تشكله انتفاضة ثالثة من إحراج لهم أيضاً، لذلك انعقد هذا المؤتمر 

بضغط أميركي واستجابة عربية كما تقّدم.
أما في النتائج فقد تمخض االجتماع عملياً عن التزام فلسطيني بتفعيل 
التنسيق األمني مقابل تعّهد »إسرائيلي« باالمتناع خالل 4 أشهر عن وضع 
األمني  »إسرائيل«  نشاط  وتقليص  جديدة،  استيطانية  خطط  تنفيذ  أو 
اضطالع  مقابل  الممكن  األدنــى  الحّد  الى  الغربية  الضفة  في  والعسكري 
السلطة بمسؤولية ضبط الوضع لضمان أمن المستوطنين بما يغني عن 
التدخل »اإلسرائيلي« ويحقق أهداف استراتيجية »إسرائيل« بوضع رجل 

األمن الفلسطيني بمواجهة الشعب الفلسطيني لضمان مصالح »إسرائيل«.
أنه كان دون مستوى  اللقاء اعتبرت »إسرائيل«   ورغم ما تمخض عنه 
الذي  األسبوع  في  تطويري  اجتماع  لعقد  التخطيط  استتبع  ما  طموحها 
يسبق شهر رمضان المقبل. وبالفعل ُعقد هذا اللقاء بتاريخ 19 آذار الحالي 
امتداداً  شكل  ما  ذاتهم  العقبة  اجتماع  أطراف  بمشاركة  الشيخ،  شرم  في 
شبه  الى  اللقاء  هذا  تحّول  تصّور  أمام  المجال  وفتح  السابق  لالجتماع 
»مؤسسة أمنية« من أجل »أمن إسرائيل«، إذ تقّررت العودة الى اللقاء بعد 
3 أسابيع أيضاً، أما مقّررات االجتماع األساسية فقد كانت ذات طبيعة أمنية 
خطرة حيث تضّمنت إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين السلطة و«إسرائيل« 
لقيادة العمليات األمنية في الضفة وتولي السلطة األمن في الضفة الغربية 
العنف  الجيش »اإلسرائيلي« في حال عجزها، كما ووقف  أن يتدخل  على 

والتحريض وتنفيذ االتفاقات السابقة.
اللقاء لـ »إسرائيل« أهدافها التي عجزت عن الوصول  فهل سيحقق هذا 

إليها في اجتماع العقبة؟
لقد فشل لقاء العقبة األمني في منح »إسرائيل« ما تريد بسبب خصوصية 
قبل  من  خاص  وبشكل  الضفة  في  حالياً  تمارس  التي  المقاومة  وطبيعة 
بدءاً  جديدة  إبداعية  وتقنيات  أساليب  تعتمد  مقاومة  وهي  األسود  عرين 
باستراتيجية »المقاوم ـ التشكيل« او »الفدائي ـ االستشهادي« الذي يستقّل 
الى حّد بعيد بتحضير نفسه وتجهيزها وتنفيذ عمليته بمفرده تنفيذاً يتّم 
احتماالت  واّن  األرجح  على  مستشهد  بأنه  المسبق  التسليم  شبه  بذهنية 
العدم. وهو  الى حّد شبه  العملية منخفضة  العدو بعد  إفالته من مالحقة 
يأخذ ذلك بعميق االعتبار عند إعداده وتخطيطه وتنفيذه عمليته المقاومة. 
هذه الذهنية تحرم العدو من أهّم عناصر قّوته القمعية والوقائية وتعطل 
القيام بتدابير حماية  التي تمكنه من  التقنية والعسكرية  فعالية إمكاناته 

وقائية تمنع نجاح عمليات المقاومة.
هذه الخصوصية المقاومة جعلت منظومة التنسيق األمني الفلسطيني 
مع »إسرائيل« تعجز عن توفير مصالح »إسرائيل« األمنية ما أقرن العجز 
شكل  الذي  األمر  المقاومة،  مواجهة  في  اإلسرائيلي  بالعجز  الفلسطيني 
النوعية  المقاومة  ميدان  مساحة  اتساع  واقع  الى  يضاف  كبيراً  تحدياً 
التي  والجهوزية  واالستعداد  التحضير  مع  الغربية  الضفة  في  وتمّددها 
تبديها المقاومة في غزة للعمل باستراتيجية »وحدة الساحات« ولم يكن 
الجهاد  ـ  المقاومة  األساسية  الفلسطينية  الفصائل  إحدى  قيام  فراغ  من 
»الوفاء لضفة  األخيرة تحت عنوان  القتالية  ـ بتنفيذ مناوراتها  اإلسالمي 

الثوار«... 
شرم  في  و«إسرائيل«  أميركا  بحثت  فقد  االعتبار،  في  تقّدم  بما  وأخــذاً 
الشيخ عن استراتيجية أمنية لحصار المقاومة في الضفة الغربية وخنقها 

وإجهاضها لتحقيق أهداف »إسرائيل« في األمن واالستقرار عبر:
ـ إجهاض شبح االنتفاضة الفلسطينية الثالثة المتخّوف منها في رمضان 

المقبل.
ـ احتواء عمليات المقاومة النوعية بشكلها وأساليبها الجديدة في الضفة 

الغربية.
ـ تطوير التنسيق األمني بما يخفف من مخاطر تتهّدد المنظومة األمنية 

اإلسرائيلية والجيش.
ما  حاالت  تكرار  دون  تحول  التي  واإلعالمية  األمنية  الخطط  اعتماد  ـ 
وصفته »إسرائيل« بفقدان السيطرة على المستوطنين في أعمالهم الثأرية 

الغوغائّية الوحشية.
ـ التأكيد على استمرار »إسرائيل« بالعمل مع دول عربية في اإلقليم بما 

يوحي بعدم تأثير صلح بكين على مسارات التطبيع.
وألجل هذه األهداف عملت أميركا و«إسرائيل« تحت عنوان تزخيم التهدئة 
وخفض التصعيد من أجل »أمن إسرائيل« ولوضع العرب في خدمة األمن 
اإلسرائيلي مقابل إغداق الوعود الكاذبة على السلطة الفلسطينية إلغرائها 
سيتاجر  وطبعاً  المهتّز،  ألمنها  خدمة  »إسرائيل«  مع  العمل  باستئناف 
لكتل  الشرعية  منح  تأجيل  أو  األحمر  الخان  إخالء  بتأجيل  نتنياهو  بقرار 
استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر من أجل إغراء السلطة باالنخراط بفعالية 

أكبر بمهام حماية »أمن إسرائيل« ومستوطنيها فهل ستنجح الخطة هذه؟
إننا نشكك بقدرة لقاء شرم الشيخ األمني على منح »إسرائيل« ما تبتغي 
في مجال األمن في الضفة الغربية خاصة وفلسطين بكاملها عامة، وذلك ألّن 
القرارات مهما تشّدد أصحابها فيها فإّن أهميتها تبقى مقترنة بالقدرة على 
الغربية بشعبها ومقاومتها بلغت مستوى  الضفة  اّن  تنفيذها، وهنا نجد 
لديها  ما  بكّل  »إسرائيل«  على  يصعب  المواجهة  وإرادة  القدرة  من  متقّدماً 
من وسائل القمع واإلجرام وأساليب المعالجة الوقائية او التدابير القمعية، 

النجاح في السيطرة على األرض واحتواء المقاومة.
وعليه نرى أنه مهما كانت مقّررات شرم الشيخ في طبيعتها او مستوى 
تشّددها األمني، أو تلميع صورة »إسرائيل« لحجب وحشيتها وإجرامها في 
مواجهة الفلسطينيين، فإنها ستفشل أمام عمليات المقاومة التي ننتظر أن 
تتصاعد وتشكل الرّد الميداني على مؤتمرات التآمر على الشعب الفلسطيني 
الرمضانية  االنتفاضة  منع  الى  المؤتمرات  تلك  تتوّصل  ولن  ومقاومته 
المقاومة  وقف  أحد  بمقدور  يكون  ولن  الفلسطينيون  شاءها  إذا  المنتظرة 
النوعية التي تتعاظم شأناً وتلتهم بألسنة لهبيها الجسد األمني الصهيوني، 
وخارجها  الصهيونية  الحكومة  في  المتطرف  اليمين  غالة  اّن  عن  فضالً 
األساليب  بكّل  للمواجهة  ودفعهم  الفلسطينيين  استفزاز  عن  يتوقفوا  لن 

والمقاومة الميدانية بالنار.
 لكن ال يمكن ان نغفل بأّن أخطر ما تمخض عنه لقاء شرم الشيخ األمني 
هو إنشاء غرفة العمليات المشتركة بين السلطة الفلسطينية و«إسرائيل« 
»اإلسرائيلي«،  لألمن  خدمة  األمني  التنسيق  وتطوير  أميركي،  بإشراف 
وكذلك التزام السلطة بكّم األفواه ومنع التعبئة ضّد االحتالل تحت عنوان 
وقف التحريض، هذان البندان يعتبران برأينا األخطر ولذلك ندعو السلطة 
الفلسطينية لمراجعة موقفها في هذا الشأن وعدم زّج نفسها في مواجهة 
أن  نخشى  لذا  »اإلسرائيلي«،  لألمن  خدمة  الفلسطينية  والمقاومة  الشعب 
تتسّبب مقّررات شرم الشيخ في حال بادرت السلطة الى تنفيذها، ما يحّولها 

الى حرس لالحتالل، وتعميق االنقسام الفلسطيني خدمة لـ »إسرائيل«.

*أستاذ جامعيـ  خبير استراتيجي.

لقاء �شرم ال�شيخ الأمني الخما�شي: هل يحقق لـ »اإ�شرائيل« اأهدافها؟

اإعالن �ش�رية



äÉªàJ 6
(1  ¢U  áªàJ) … ÜÉ£bC’G Oó©àe ºdÉY ƒëf ……ôµ°ùY …OÉ°üàbG »é«JGôà°SG ¿hÉ©àd ≠æ«H - ø«JƒH áªb

(1  ¢U  áªàJ) … á«ªdÉ©dG ÜôëdG ó©H Ée ø£æ°TGh çôJ ø«µH

ΩÉeC’G ≈dEG q»æª«dG QÉ°ùªdG
 e�M� r�Ë ¨ «uM� ÎUI�U� nKL�«  vC� b�Ë Î̈U�œU� Î «d�√  fO� sLO�«  w� Èd�_« ‰œU�� “U��≈ s� Êö�ù«
 W�ö� uN� nKL�« ‰UH�ù Î «bONL�  U�L�U� ÂU�—√ v�« ‰u�u�« ULMO� ¨ «dAF�« ‰œU��� …dOG�  UIK� ô≈ tM�
 —U��  Î«dB�  w�UO��«  —U�L�U�  œuBIL�«Ë  Æw�UO��«  —U�L�«  w�  ÂU�  ÂÒbI�  oOI��  vK�  …dO��  WO�UO�

ÆjI�� W�U�u� ÷U�d�«Ë ¡UFM� sO� ÷ËUH��«
 s�  WIDML�«  l{Ë  VO�d��  q�U�  w�dO�√  ŸËdA�  sL{   √b�  Âu�  X�U�  w��«  sLO�«  »d�  Ê√  ÂuKFL�«
 X� Òu�� b� ¨Ê«d�« i�Ëd�Ë W�—u� ◊UI�≈ UNO� UL� ¨W�ËUIL�« —u�� Èu� l�uD�Ë ÊdI�« WIH� W�ƒ— sL{
 W�œUF� ÃU��≈ vK� Î «—œU� —U� U�bF� »d��« w� dD��« ÁU��« fJ�Ë sLO�« bLB� ÆUN�U��√ vK� ¡V� v�«

ÆW�UD�« s�√ U�d��Ë ZOK��« w� WOzUL�«  «dLL�« s�Q� rJ���«
 ¨‰uBH�«  dzU�  w�  qA�  b�  Á—ËU��  b�√  sLO�«  »d�  X�U�  Íc�«  dO�J�«  ŸËdAL�«  Ê√  ÎUC�√  ÂuKFL�«
 ¨UN�UI�≈  ŸËdA�  W�—u�  XDI�√Ë  ¨ÊdI�«  WIH�  WK�UA�«Ë  …ÒdL��L�«  rN��ËUIL�  ÊuOMOD�KH�«  jI�Q�
 X���Ë ¨UNF�uD� w� ◊uGC�«Ë  U�uIF�« qA� X���√Ë UNK�U�� sJL� ô WO�Ëœ …u� v�« Ê«d�≈ X�u��Ë
 s� Îôb� »d��U� b�bN��« vK� …—bI�« UN�M� w�O�«d��« …u� izU� WL�«d� w� sOD�K�Ë ÊUM�� w� W�ËUIL�«
 ÆÊUM�K� W�d���« œËb��« rO�d� w� …d�Ë ”bI�« nO� w� …d� ¨UN� WOKOz«d�ô«  «b�bN��« Ÿœd� ¡UH��ô«
 ¡U�u�« s� w�dO�_« e�F�« Êö�≈Ë s�_« ÊULC� W�œuF��« W�U��« bM� ÍœuF��« w�dO�_« ‚«d��ô« √b�Ë
 ‚dA�«  ‰u��Ë  UO�«d�Ë√  »d�  l�  “ÒeF�Ë  ¨V�«d�  b�U�Ëœ  W�ôË  w�  2019  uJ�«—¬  W�d{  cM�  ¨ «bNF��U�
 —U�Ë ¨ «dLL�« s�√ ÊËœ U�dO�u� sJL� ô U�Ë—Ë√ v�« W�UDK� bO�Ë œ—u� v�≈ W�œuF��« t�√— vK�Ë j�Ë_«
 ¨UNOK� ÎU���  —U� q� ¨UN��U�— sDM�«Ë lOD��� ô w��«  UL�UH��«Ë   U�u���U� ÎU�ËdA�  «dLL�« s�√

ÆsLO�« w� W�u��K� WO�dO�_« WK�dF�« ‰u� w�u��« pKL�« b�� bO��«  U��dB� ‰uI� UL�
 w� ZOK�K� Í—u�L�« —Ëb�« Ê√ UN�uLC� WO�O�«d��« …¡«d� W�ö� WOMOB�« W�U�dK� W�œuF��« —UO��«
 u�  —Ëb�«  «cN�  ÂUOI�«  sL�  Ê√Ë  ¨»dGK�  tL�bI�  sJL�  U�  nI�  u�  ¨r�UF�«  w�  s�ü«  UNI�b�Ë  W�UD�«  dO�u�
 dO�u�� —«dI��ô« XO��� u�� W�œuF� …œUOI� ZOK��« ‰Ëœ UNJK�� w��«  «—UO��U� XLB� »dG�« ¡UC�—«

ÆW�UD�«  «dL� s�√
 tMJ�  ¨q�  s�  ¡e�  u�  sLO�«  w�  W�u���«  —UD�  ‚öD�«  ÊS�  ¨q�  s�  Î «¡e�  sLO�«  vK�  »d��«  X�U�  UL�
 »Ëd��«  »U��  w�  …dO�_«  WF�b�«  w�  »d��«  X�U�  U�bF�  ¨WOLOK�ù«   U�u���«  w�  v�Ë_«  WF�b�«  Êü«

Æt�UH�S� ÂuI� Õd� ‰Ë√ u�  Õ«d��« t��H� Õd� d�¬ ÊuJ� ÎULz«œË ÆWOLOK�ù«

 q�  v????�≈  W??O??�ö??N??�??�ô«  l??K??�??K??�  ‰Ë√  œ—u?????�
 ¨W�öL�  WO�UM�  WOM�  v??�≈  …bM���  ¨r�UF�«
 ÃU��ù  UN�H�  WO�dO�_«   U�dA�«  UNO�≈  Q�K�
 UN�b�Ë ¨WOMI��« WO�UF�« pK� UNO� UL� ¨lzUC��«
 W�«dAK�  Âu??N??H??�Ë  ¨WMO��  b??�—u??�  q??�ö??�
 W�«b��L�«  WOLM��«  v??K??�  r??zU??�  W??�œU??B??�??�ô«
 ◊Ëd�  w�  p�–  w�  UL�  ¨W�œU��L�«  ÕU??�—_«Ë
 Íc�«  w??�ö??�ù«  ÷«d???�ù«  fJF�  ¨q�uL��«
 vK� bO�« l{u� r�UF�« ‰Ëœ l� U�dO�√ t����√
 UNzU�d� l� pK�L�Ë ¨ÂU��« UN�«Ëd�Ë UN�u�√
 WJ�� ¨rN�O�«dG� l���Ë r�œb� œ«œe� s�c�«
 WK�U�Ë W��b� WO��� vM�Ë ÒÍd��Ë ÍÒd� qI�
 ⁄—u��dD�  s�  ¨r�UF�«  W�U��  w�K�  wDG�
 Î «—Ëd???�  UOI�d�√Ë  ZOK��«  v??�≈  ¨UO�UL�√  WK�U�

ÆÊU���U�Ë Ê«d�S�
 oOL� ¡UBF��« bF� sOB�« w� U� Î UOF�«Ë
 Íc�«  r�UF�«  w�  WO�U��  Òb�_«  WIDML�«  w�
 sO�  Ÿ«dB�«  Á—u��  ¨j??�Ë_«  ‚dA�«  tK�L�
 »Ëd��«  l� ÃË«e??�  Íc�«  ¨Ê«d??�≈Ë  W�œuF��«
  U�d�Ë WKI��L�« ‰Ëb�« ŸUC�ù WO�dO�_«
 sO�  »d??�  v??�≈  tK�u���  wF��«Ë  ¨W�ËUIL�«
 w�dF�«  lO�D�K�  W??�«u??�Ë  ¨W??M??�??�«Ë  WFOA�«
 v�« ¡U??B??F??�??�ô« «c??� ‰Òu??�??�Ë ¨w??K??O??z«d??�ù«
 ¨W�UD�«  b??�—u??�  q??�ö??�  vK�  dD�  —b??B??�
 qJ� W??�u??�??�??�« b??�b??A??�« n??K??L??�« v???�« q??�b??�
 V�U� v???�« Y??�U??�??�« l??O??�u??�??�« ÂÒb??I??�Ë ¨…œËd????�
 UL�  Î U�UL�  ¨w??�«d??�ù«Ë  ÍœuF��«  sOFO�u��«
 V�U� WO�UH�ô Y�U��« lO�u��« sDM�«Ë X�Òb�
 ¨1979  ÂU??�  åq??O??z«d??�≈åË  dB�  sO�  bOH�œ
 WO�ö�ù«  …—u??�??�«  tO�   dB��«  Íc??�«  ÂUF�«
 åqOz«d�≈ò XO��� s�“ Ê«  XMK�√Ë ÆÊ«d??�≈  w�
  UO�UH�«  œ«—√ U� ·ö�� √b�� r� WIDML�« w�

 ¨»dGK�  ‰u??I??�  sOB�«Ë  ¨t??�u??�  bOH�œ  V??�U??�
 o�b�  w??�  W�d�A�  W�KB�  rJMO�Ë  UMMO�
 VF� ÊuFOD��� ô rJ�√ ‚—UH�«Ë ¨W�UDK� s�¬
 w� Âb��L�« Ÿ«dB�« w�d� sO� w�«d�« —Ëœ
 ¨åqOz«d�≈åË  »dF�«  «œuF�  r�  UL�Ë  ¨WIDML�«
 s�� s??J??�Ë ¨W??�œu??F??�??�«Ë Ê«d????�≈ «—U????� q??�
 u�  wMOB�«  vF�L�«  V??�d??�??�Ë  ¨lOD���
 ¨W�UDK� s�ü« o�b��« ÊU�√ WJ�� —UON�« Êö�≈

Æ—UM�U� «u�FK� ö� s�d�U��« ‰Ë√ r��√
 w�Ë U??O??�Ë— w??� sOB�« w??� U??� Î̈ U??O??F??�«Ë
 l�  w�O�«d��ô«  UNH�U��  V�U�  v??�«  qL��
 w�  ‰Ë√  p�dA�  Î U�dJ��Ë  Î U�œUB��«  UO�Ë—
 ¨»UD�_«  œbF��  b�b�  wL�U�  ÂUE�  W�UO�
 UO�«d�Ë√  w??�  »d??�??�«  ¡U??N??�ù  UN�—œU��  lC�
 »dG�«  lOD���  …—œU��  w??�Ë  ¨W�ËUD�«  vK�
 «–≈  ¨…b??�«Ë  W�U�  w�  Î UO�ö�  ô  Î UOKL�  UNC�—
 ·d�F� U� u�Ë ¨»d��«  w� —UB��ô«  sL{
 —UB��«  ULMO�  ªt��U���U�  »d??G??�«  …œU??�  q??�
 ·«eM��ô« …—b� w� Ê“«u��«  ¡UI�  Ë√  UO�Ë—
 w�  w�Ëd�«  w�«dG��«  l�«u�«  d�_«  ¡UI�  l�
 dL�  ÷ËUH��«  Ê√  wMFO�  ¨w??�«d??�Ë_«  oLF�«
 ‰uI� UL� Î UI�Ë WI��� ◊Ëd� ÊËœË ¨w�«e�≈
 Òr� ô≈ sOB�« ÃU��� ôË ¨WOMOB�« …—œU�L�«
 ¨ÊuKFHO�  U??�  —U??E??�??�«Ë  Êu�uI�  UL�  U??N??�«–¬
 v�≈  Êu�Q�  ·u??�  bOF�  Ë√  V�d�  sO�  bF�Ë
 UL�U� ¨÷ËUH�K� sOB�« U�d�b� w��« W�ËUD�«
 V�UML�«  Ê«b??O??L??�«  UNO�   b???�Ë  U??O??�Ë—  Ê√

Æ ÒwL���« U�—UB��ô r�U� dONE��
 sOB�«Ë  ÂÒb??I??�??�  WLOEF�«  sOB�«  Î U??O??F??�«Ë
 o�d�  ULNM�  q�Ë  ¨Í“«u��U�  ÂÒbI��  vLEF�«
 qFH�«Ë Î̈ U??O??�d??O??�√  Âö??J??�«  v??I??�??�Ë ¨Èd??�ú??�

ÆÎ UOMO�

 d��√ b�—u� Êe��� Íc�« ZOK��« w� r�_« sO�uI�« w�ö�� 
 Î̈ U�uB� »dG�«Ë Î U�uL� r�UF�« ‚«u�√ v�≈ jHM�« s� WOL�
 wF��«  d��  W�œUOI�«  UN�OK�«   U??�??�≈  s??D??M??�«Ë  ‰ËU??�??�
 Êb�U�  u??�  w�dO�_«  fOzd�«  oOKF�  ÊuLC�  WL�d��
 t�uI�  ¨WOMO�  W�U�d�  w�«d�ù«  ÍœuF��«  »—UI��«  vK�
 »—UI��«  s�—  vI��  j??�Ë_«  ‚dA�«  w�  —«dI��ô«ò  Ê≈
 Ê√ v�≈ WOML{ …—U�≈ w� ¨åqOz«d�≈Ë WIDML�« ‰Ëœ sO�
 œUF��ô« s� Î UML{ Î «e�U�Ë ¨p�– lOD��� U�b�Ë sDM�«Ë
 ÊuJO� ¨sDM�«Ë ÁU�d� Íc�« lO�D��« —U�� s� ÍœuF��«
 …—bI�«  w�  ¨sOD�K�  w�  sDM�«Ë  dE�M�  Íc??�«  ÍÒb���«
  UN�«uL�« YO� ¨ÊUC�— dN� w� —U�H�ô« ÍœUH� vK�
 sO�u�b�  sOM�u��L�«Ë  sOOMOD�KH�«  sO�  …b�UB�L�«
 …dDO��«  s� —u??�_«  ÃËd�� —cM�  ‰ö��ô«  W�d� s�
 bNAL�« vK� dDO�� w��« ÍdBMF�« g�u��« ‰U� V���
 Î UO�dO�√ WK�«u�L�« jGC�«  ôËU�� r�—Ë ÆwKOz«d�ù«
 w�dO�_« ÕU�M�«  vI�� WOMOD�KH�«  WDK��« vK� Î UO�d�Ë
 w��« WOKOz«d�ô« W�uJ��« W�d� j�{ vK� …—bI�« s�—
 q�û���Ë  dOH�  s�  —UL��«  s�d�“u�«  bO�  UN�œUO�  Ëb��
 w�  W�dBM�  b??�_«  „«d��«  Ê«œuI�  UL�Ë  ¨g�d�uL�
 ULN�«u�_ u�UOM�� sO�UOM� W�uJ��« fOz— ÊUN�—« q�
 WDK��« gOLN� sO�«u� d�dL��Ë ¨WN� s� t��uJ� ¡UI��
 U�  ¨œU�H�«  rN��  WI�öL�«  s�  t�U��  ÊULC�  WOzUCI�«
 w�  ”UL��«  ◊uD�  vK�  Î UF�«Ë  w�dO�_«  ÕU�M�«  qF��
 u��  b�UB��«  w�  c??�ü«  wK�«b�«  wKOz«d�ù«  Ÿ«d??B??�«

ÆÎ UC�√ WN�«uL�«
 —U�L�«  w�  WO�UO��«  W�Ë«dL�«  WOzUM�  sO�  Î̈ UO�UM��
  «b�bN��«  w???�  w??J??O??�U??�«—b??�«  b??�U??B??�??�«Ë  ¨w???�U???zd???�«
 b�UB�L�« w�UL�« —UON�ù« dO�Q� X�� WOM�_«Ë WO�UL��ô«
 XO�u��«  ‚—«u??�  s�  ÂU�  w�UM��  oK�  ¨WOzUM���«  W�d��
 UN�UJF�«Ë WOLOK�ù«  U�«dH�ô« ZzU�� ‰u�Ë b�u� sO�
 wN�M�  U�u��Ë WO�U�Ë s�ËUMF� w�Uzd�« —U�L�« vK�
 ◊uI��« b�u�Ë ¨b�b� w�uJ�Ë w�Uz— —U�� Ÿö�S�
 w�UL��ô« «œ«dD��«Ë w�UL�«Ë ÍœUB��ô« l�«uK� l�dL�«

ÆwM�_«Ë
 vK� WO�—U� ŸU{Ë√ vK� w�U��« Ÿu��_« lKD� `���«
 w�  wM�√Ë  w�UL��«  —U�H�U�  —cM�  U�   U�u��L�«  W�U�
 w�UO�  —bB�  s�  d��√  l�u�Ë  dA�  UL�  ¨WK�IL�«  ÂU??�_«
 dF�  bOF�  vK�  ULO�  ô  ¨å¡UM��«å?�  w�uJ�Ë  w�U�Ë
 t��U�b�«  q�«Ë  Íc�«  ¡«œu��«  ‚u��«  w�  —ôËb�«  ·d�
 ÎUF�«—  …dO�  n�√  120?�«  W���  ¨f�√  “ËU��Ë  WO�Ë—UB�«
 v�«  s�eM��«  W�OH�  XK�Ë  –≈   U�Ëd�L�«  —UF�√  tF�
 …dO�J�« e���« WD�— p�c�Ë ¨…dO� n�« 58Ë W��Ë sO�uOK�
 »«d{ù« v�≈  «u�b�« l�Ë vK� ¨…dO� n�√ 50 XGK� w��«

ÆŸ—«uA�« v�≈ ‰ËeM�«Ë
 ·dB�Ë ·—UBL�« W�œUB��«Ë WO�UO� —œUB� XLN�«Ë
 WO�dBL�« »d��« —U�≈ w� WOM�u�« WKLF�U� V�ö��U� ÊUM��
 ‰UH�ù«  ‰ö�  s�  p??�–Ë  ¨dN�√  cM�  …dz«b�«  WOzUCI�«  –
 oOKF�Ë o�UML�« nK��� w� ·—UBLK� wH�F��«Ë ÍbLF�«
  ö�u���«Ë WO�UL�«  UOKLF�« n�ËË W�dO� WBML� qLF�«
 ‰U�L�«  ÕU��≈Ë  ¨ÊUM��  v�«  Ã—U��«  s�  —ôËb�U�  WO�UL�«
 å¡UM��«å?� X�H�Ë ¨¡«œu��« ‚u��U� …dOK�« vK� W�—UCLK�
 Õö� Êu�b���� ·—UBL�«Ë ÊUM�� ·dB� r�U� Ê√ v�≈
 “«e��ôË  r�b{  W�u�dL�«  ÈËU�b�«  WN�«u�  w�  —ôËb??�«
 v�« —œUBL�«  —U�√Ë ÆåsOM�«uL�«Ë sO�œuL�«Ë W�uJ��«
 lz«œu�«  Â«b���U�  ÊU�uI�  ÊUM��  ·dB�Ë  ·—UBL�«  Ê√
 rN��«Ë   U??�«œù«  ¡«“√  rN�H�√  s�  ŸU�bK�  å»d�  WMO�—ò
 »UJ�—U�  w�Ë—Ë_«Ë  w�UM�K�«  ¡UCI�«  s�  rNI��  …—œUB�«
  U�ö��«Ë  ‰«u??�√  iOO��Ë   ö�u��  s�  WO�U�  rz«d�

Æ–uH� ‰öG��«Ë
 WOzUCI�« – WO�dBL�« »d��« dOF��� —œUBL�« XF�u�Ë
 ·—UBL�« Ê√ WH�U� ¨d�ü«Ë sO��« sO� W�b�  bN� Ê≈Ë
 d�� UN�«u�√ ”Ëƒ— VDA� q�I� s� UN�Q� W�uJ��« XGK�√
 VzU�Ë  W�uJ��«  UNOK�  ÒdB�  w��«  w�UF�K�  WO�UL�«  WD��«
 ÍœR��  UN�√Ë  ¨w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  W�uJ��«  fOz—
 —œUBL�«  o�Ë ·—UBL�«  ÒdB�Ë ¨lz«œu�«  vK� ¡UCI�«  v�«
 q�K��  n�Ë  l�  å‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«ò  Êu�U�  —«d�≈  vK�
 WKJO�  …œU??�≈  p�c�Ë  ·—UBL�«  vK�  W�u�dL�«  ÈËU�b�«
 V�dI�« w� t�ö�≈ ·dB� s� d��« sKFÔO� ô≈Ë ·—UBL�«

Æq�UF�«
 ·d� dF� lH�d� nO� UN�«dG��« WO�U� —œUB� Íb��Ë
 …dO�  n�√  80  lH�—«  YO�  ¨W��dL�«  …dO�u�«  ÁcN�  —ôËb??�«
 q�  …dO�  ·ô¬  10  lH�d�  ULO�  ¨dN�√  3?�«  ÈÒbF��  ô  …d�H�
 å¡UM��«å?� —œUBL�« b�R� U� V��� nAJ� U� °ÂU�√ W�ö�
 WO�U�  ·«b�√  oOI���  —ôËb�«  „d��   UOKL�  W�d�  œu�Ë
 WOIDM�Ë  WOLK�  »U��√Ë   UODF�  Í√  »UOG�  ¨WO�UO�Ë
 s� WKzU��� ¨ÍdO��ON�« œuFB�« «cN� W�œUB��«Ë WO�U�
 f�UF�  W�œUB��ô«   UODFL�«  ULO�  ŸUH�—ô«  «c�  V��
 sO�d�GLK�  WO�UL�«   ö�u���«  …œU�“  WN��  ULO�  ô  ¨p�–
 W�UO��« W��� …œU�“Ë sOO{UL�« sO�UF�« ‰ö� ÊUM�� v�«
 „öN��ô« W��� l�«d� p�c�Ë ¨ ËdO� —UD� d�� ‰u�b�«Ë
 œ«dO��ô«  l�«d�  ÎUC�«Ë  —UF�_«  ŸUH�—«  V���  wK�L�«
 q��  s�e���«  v�«  —U���«  W�—U��  U�“d�√  …b�  »U��_
 vK� jGC�« nOH�� v�« W�U{≈ ¨w�dL��« —ôËb�« ŸUH�—«
 ÎUC�√Ë  U�Ëd�L�«Ë lK��« q�U� s� r�b�« l�— bF� —ôËb�«
 W�Ëb�«  U�u�b� q�uL�� ÊUM�� ·dB� s� jGC�« nOH��
ÆW�dO� WBML� UND�— ‰ö� s� WOL�d�« dO�«uH�« l�— bF�

 ÊUM�� ·dB�Ë ‰UL�« …—«“ËË W�uJ��« —œUBL�« XLN�«Ë
 dO�«uH�«  l�—  WODG��  WKO�u�  W�dO�  WBM�  œUL��U�
 w�  Íe�dL�«  ·dBL�«Ë  W�uJ��«   bL�  –≈  ¨bI�  WOL�d�«
 sOM�«uL�«  ¡«d�≈Ë ·dB�« dF� iH� v�« …dO�_« …dL�«
 X�u�« iF�� W�dO� s� …œUH��ôU� ÎU�uB� sOH�uL�«Ë
 W�Ëb�«  WM�e�  q�uL��  WOL�d�«  dO�«uH�«  l�—  rF�  d�dL��

  Æ¡U�dNJ�« WD�Ë ÂUF�« ŸUDI�«Ë sOH�uL�« V�«Ë—Ë

 p�c�Ë ÂUF�« ŸUDI�« q�UH� nK��� qKA�« »U�√ –≈Ë
 ¨`�UBL�«Ë   U�UIM�«  v�«  ·—UBL�«  s�  ’U��«  ŸUDI�«
 v{u� oK�Ë Ÿ—UA�« p�d�� v�« …œuF�«  ôUL��« œ«œe�
 ÂUF�«  w�ULF�«  œU��ô«  fOz—  —c�  –≈  ¨WOM�√Ë  WO�UL��«
 b�  ÂU�√  …bF�  Õu�HL�«  »«d??{ù«ò  Ê√  s�  ¨dL�_«  …—UA�
 œuN��«  d�UC�  V��ò  ∫·U{√Ë  ÆåbO�u�«  —UO��«  ÊuJ�
 VOI�  sK�√  ULO�  ¨å U�UIM�«Ë  ÂUF�«  w�ULF�«  œU��ô«  sO�
 v�«  t���   UO�bOB�«  Ê√  ÂuK�  u??�  ÊUM��  W�œUO�

 Æ‰UH�ù«Ë ”ö�ù«
 Î̈UO�uM� ÎU�UH�—«  XK�� WOz«cG�«  œ«uL�«  —UF�√ X�U�Ë
 dO� ‚u��« s� 50%  ÊQ� Âö� sO�√ œUB��ô« d�“Ë d�√Ë
 ŸUOC�« s� Î «u� XIK� W�zU� W�bI� WDK� V��� W�u�C�
 ¨åÂUJ�_«  oÒ�DÔ�Ë  —bB�  Ê√  ¡UCI�«  vK�Ë  ¨…—UNM�  …dO�Ë
 v{u� W�—U���« ‰U�L�«Ë  U�—U�d�u��« s� dO�J�« bN�Ë
 W�uJ�K�  `{U�Ë  `{«Ë  »UO�  q�  w�  ¨jÒ���Ë  —UF�√
 rJ���  ‰U�L�«  `�HÔ�  U�  WO�U�d�«  …eN�_«Ë  U??N??�«—«“ËË

ÆsO�—UCL�«Ë —U���«Ë  UO�UL�«
 —U�H�« s� å¡UM��«ò d�� ÒÍœUB��«Ë Òw�UO� —bB� —Òc�Ë
 WKOI��L�«   W�Ëb�«  d�UE�  d�P�  `ODÔ�  b�  wM�√Ë  w�UL��«
 r�—Ëb� X�U{ sOM�«uL�« Ê√ v�« Î «dOA� Î̈ö�√ U�—Ëœ s�
 sO�ËR�L�« f�UI�Ë W�Ëb�«Ë W�uJ��«  U�UO� s� ÎU�—–
 rND��  s�  «ËdÒ�F�  w�  Ÿ—UA�«  Èu�  rN�U�√  b ÔF�  r�Ë

ÆWO�uO�« rN�U�UF�Ë rN�ô¬Ë
 bIFO�  ¡«—“u??�«  fK��  ÊS�  å¡UM��«ò   U�uKF�  o�ËË
 W�œUB��ô« ŸU{Ë_« Y��� w�U��« Ÿu��_« ‰ö� W�K�
 sO���Ë  sOH�uL�«  WO�U��≈  nK�  WA�UM�Ë  WO�UL��ô«Ë

ÆV�«Ëd�«
 w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  W�F�  XK�«Ë  ¨p�–  ÊuC�  w�
 fOz— lL��« ¨t�H� ‚UO��« w� ÆsO�ËR�L�« vK� UN��u�
 w�  b�u�«  l�  w�UIO�  VO��  ‰U??L??�_«  n�dB�  W�uJ�
 Æw�UA�« …œUF� W�uJ��« fOz— VzU� —uC� w� ¨Í«d��«
 Òr{Ë  ¨e�dO�«—  uG�—  u���—«  W�F��«  fOz—  b�u�«  ”√—Ë
 Æ¡UC�_«Ë ULO� uJ�—b�d� ÊUM�� w� ‚ËbMBK� rOIL�« q�LL�«
 w��«Ë ‚ËbMBK� l�«d�« bM��« ‚UO� w� b�u�« …—U�“ w�Q�Ë
 s�Ë ¨bK� Í_ WO�UL�«Ë W�œUB��ô« ŸU{Ë_« rOOI�� oKF��

ÆÍuM��« Í—UA��ô« d�dI��« —Ëb� q��Ë ¨ÊUM�� UNML{
 wCL�« s� UMOM�� s�  U�uFB�«ò Ê√ vK� w�UIO� œÒb�Ë
 w�  UM�—“«R�  v�«  lOL��«  u�b�Ë  ¨UMM�Ë  –UI�ù  qLF�«  w�
 nA�Ë ÆåÎU�b� ÷uNM�« WOKL� l�b� ÊËUF��«Ë W�—u�« Ác�
 ©f�√®  ÂuO�«  Á—«“  Íc??�«  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  b�Ë  Ê√
  «uD��« —«d�≈ w� Ÿd�Ô� Ê√ w� tK�√Ë ÊUM�K� tL�œ œÒb�ò
 ¨‚ËbMB�« l� wzUNM�« ‚UH�ô« lO�u�� W�uKDL�« WO�ö�ù«
  «uD�Ë qC�√ ÊUM�K� q�_« »«u�√ `�H� Ê« t�Q� s� Íc�«Ë
 fOz— ÊU�Ë Æåw�Ëb�« lL��L�« q�� s� r�b�« s� WO�U{≈
 ‚ö�≈ò  qH�  Í«d��«  w�  t��U�—  ‰ö�  ÀÒb���  W�uJ��«
 oO�—  —UD�  w�  s�d�U�LK�  b�b�  vM��  ¡UA�≈  ŸËdA�
 W�UF�«  ‰UG�ô«  d??�“Ë  tO�«  U�œ  Íc??�«  åw�Ëb�«  Íd�d��«

 ÆWOL� wK� qIM�«Ë
 V�J� W�O� Íd� tO�� »«uM�« fK�� fOz— U�œ ¨p�– v�≈
 dN�  bF�  s�  v�Ëô«  ÂUL�  w�  ŸUL��«  v�≈  »«uM�«  fK��
 W�K� bIF� p�–Ëò 2023  —«–¬  27  w� l�«u�«  sOM�ô« Âu�

ÆåWOF�dA�
 —UE��U�  b�b�  Í√  W�—uNL��«  W�Uz—  j�  bNA�  r�Ë
 WO�O�L�«  ULO�  ô  WOK�«b�«   «—«u��«Ë   «—œU�L�«  qOFH�
 WOLOK�ô«  U��UBLK� WO�U��ù«  U�UJF�ô«Ë WO�O�L�« –
  —«œ w��«  «—ËUALK� »dI� j�Ë ¨WIDML�« w�  «dOG�L�«Ë
 w� w{UL�« Ÿu��_« ÍœuF��« – w��dH�« ŸUL��ô« ‰ö�

 ÆÊUM�� q�√ s� t�eOK�ù« dB�
 fOzd�«  Ê√  v�«  å¡UM��«å?�  WMO��«  sO�  ◊U�Ë√  dOA�Ë
 w�dJ� …uK� ULO� ô …dO�_«  «—ËUAL�« W�u� dE�M� Íd�
 dE�M� UL� ¨ÁUC�I� ¡wA�« vK� wM�O� q�IL�« ÊU�O� 5 w�
 W�K��  …u�b�«  v�«  t��O�Ë  ÎUOL�—   U�O�d��«  Êö�≈
 Ê√ bF���Ë WO�«dIL�b�« W�FK�« —U�≈ w� fOzd�« »U���ô
 qÒL��� Ê√ WO�UOM�« q�J�« lOL� vK� w�U��U�Ë ¨ezUH�« TMN�
 W�K�  q�IL�«  ÊU�O�  dN�  bNA�  Ê√  l�u�Ô�Ë  ¨WO�ËR�L�«

ÆfOzd�« »U���ô
 sOOMFL�«Ë sO�ËR�L�« q�√ W�d�� w�UO��« V�JL�« U�œË
 ÎUEH�Ë  œU�F�U�  ÎW�√—  ÊUC�—  dN�  rO�Ë  w�UF�  ÂUNK��ô
 ÊuM�«uL�« ÁdE�M� U� “U��≈ vK� Â«b�ù«Ë ¨œö��« `�UBL�
 ¨UNM�ËUM� nK��L� W�—u��b�«  U�UI���ô« bOF� vK�
 ¡UIK�  ô≈  —UO�  ô  YO�  ¨WOLOK�ô«   «dOG�L�«  —UE��«  ÊËœ
 W�F� s� Î«bOF� ¨s�u�« w� WOK�«b�« d�UMF�« ‚U�ËË —«u�Ë

Æs�d�ü« VFK� w� …dJ�« w�—Ë ¨bK��«Ë X�u�« ·«eM��«
 å¡UM��«å?�  d��«  wM�u�«  —UO��U�  WO�UO�  ◊U�Ë√  dOA�Ë
 ÊUFM�  rO�«d�≈  VzUM�«  q�J��«  uC�  r�«  Õd??�ò  Ê√  v�≈
 w� ¡UL�_« sL{ s� Ê“U��« ”UO�« b�d� o�U��« VzUM�«Ë
 q� ¨U�UÒM��� —UO��« Ê√ wMF� ô ¨w�dJ� UN��“ w��« W�zö�«
 Í√  Òs���  r�Ë  W�—uNL��«  W�Uzd�  WOB��  Í√  `�d�  r�
 sO� ULO� ô WO�UO��« ÈuI�« sO� —«u��« dE�M�Ë ¨`�d�
 l{Ë —UO��«Ë ¨ÁUC�I� ¡wA�« vK� wM�O� WO�O�L�« ÈuI�«
 UNF{Ë w��«  UH�«uL�« l� r��M� UN�√ bI�F� ¡UL�√ WK�
 r�« Í√ UMOK� ÷dF� U�bM�Ë ¨WO�Uzd�«  U�u�Ë_« W�—u�
  b�√Ë ÆåÎ«b�√ `�d� s� sJ� UMH�u� sKF�Ë UM�√— Íb�M�
 Ê√ v�« X�H�Ë ¨w�dJ� w� …uK��« dC�M� UM�√ò ◊U�Ë_«
 s�Ë WIDML�« —«dI��ô WLN� WO�«d�ù« W�œuF��« W��UBL�«
 ÃU���  d�_«  sJ�  UN�  ÎU�U��≈  d�Q�O�  Íc�«  ÊUM��  UNML{
 UN�_ ¨WOK�«b�«  «dOG�L�« vK� ÊU�d�« V�� ôË X�Ë v�«
 Ã—U�  wI�«u�  `�d�  vK�  o�«u��«  V��  p�c�  ¨‰uD�  b�

ÆåsO�bOKI��« sO��dL�«
 …œdL�« fOz— `O�d� UNC�— —UO��« ◊U�Ë√  œb� –≈Ë 
 r� t�uJ� WHOF{ t�uE� Ê√ v�« X�H� ¨WO��d� ÊULOK�
 W�K��« œUIF�ô sO�K��« »UB� s� ÎöC� 65?�« W�d��√ s�R�
 ◊U�Ë_« XHA�Ë Æt� WO�O�L�« WO�K�_« i�— s� ÎöC�
 u�Ë lDIM� s�Ë W�uDI� X�O� tK�« »e� l� W�öF�«ò Ê√
 ¨W�—uNL��«  W�Uz—  nK�  ‰u�   U�ö��«  iF�  UN��U�
 r�UH� sJ� Î̈ «b�«Ë ÎU�e� UM�� UM�_ ÎUOFO�� d�_« «c� d��F�Ë
 W�KB�Ë ¨‚öD�« v�« W�öF�« V�c� s�Ë ÒdL��� q�U�� —U�

Æår�UH��« ¡UI�� sO�dD�«
 qH� —«–¬ 14 Èd�– W��UML� Òd��« wM�u�« —UO��« rEM�Ë
 26  w�  ÍuM��«  dL�RL�«  tOK�  wK�uL��«  ÍuM��«  ¡UAF�«
 o�Ë  qO�U�  Ê«d��  VzUM�«  —UO��«  fOz—  wIK�Ë  ¨—«–¬  s�
 q�I��L�  d��√  WD��d�  ÊuJ��  t�ö�  WLK�   U�uKFL�«
 iF� v�« ‚dD�O�Ë ¨WOLOEM��« WOM��U�Ë Ád�uD��Ë —UO��«
 dL�RL�«  w�  l�Ë√  Î «eO�  c�Q��  w��«  WO�UO��«  qzU�L�«

ÆqOH�« s� w� —u����« ‚bM� w� bIFO� Íc�«
 q�√ s� WO�Ë— ÊuJ�� w�dJ� …uK� Ê√ å¡UM��«ò XLK�Ë
 WO�Uzd�«Ë  WO�UO��«  qO�UH��«  w�  ’uG�  s�Ë  …öB�«

ÆÂU� qJA� UN��ËUM� u�Ë
 bF� l�F� dOL� WO�UM�K�«  «uI�« »e� fOz— sK�√Ë
 q�U�  qJA�  W�—UAL�«ò  W�uI�«  W�—uNL��«  q�J�  ŸUL��«
 t�uI�  Íd�  fOzd�«  l�F�  bI��«Ë  ÆåUB�d�  …uK�  w�
 ‰U�Ë  ¨sOO�O�L�«  r�UH�  Âb�  UN���  WO�Uzd�«  W�“_«  Ê≈
 sOO�O�L�« sO� fO� Ÿ«dB�U� ¨p�U� ‚ÒË—ò ∫Íd�� l�F�

 „UM�  åq??�«åË  UMMO�   U�ö�  „UM�  U�  —bI�Ë  sOLK�L�«Ë
 w�UO�  ·ö��U�  Æåd��«  wM�u�«  —UO��«åË  UMMO�   U�ö�

ÆåÂUF�« Í√d�« gG� u� tKFH� U�Ë
 ‰UAO�Ë WO��d� ÊULOK� UL� ÊU��d� „UM�ò ∫·U{«
 W�K� v??�«  Ÿœ«Ë f??O??zd??�«  W???�Ëœ U??�  q?? ÒC??H??�Ë ÷u??F??�
 W�—u�  U�K�� XO�œò ∫Íd�� ÎUN�u�� l�U�Ë ¨å»U���ö�
  U�K��«  ÊuKDF�Ë  WO�U��«  …—Ëb�«  s�  Êu�d��  p�«u�Ë
 wM�Ë sOIH�� g� WO�O�L�« WO�UO��« ÈuI�« Ê√ W�uI�åË

ÆåjK� sOKDF�
 åd�d���«Ë WOLM��«ò WK�� uC� sK�√ ¨d�¬ bOF� vK�
 W�uJ� w� W�UO��« d�“Ë tzUI� ‰ö� r�U� r�U� VzUM�«
 »U��«  s??�  b??�Ë  WI�d�  —UB�  bO�Ë  ‰U??L??�_«  n�dB�
 W�UO��« d�“Ë Ê√ ¨w�«“u�« WIDM� w� WO�UO��«  U�e�ML�«
 W�dA�«  q��  s�  ÂU��ô«  W??�«“ù  t�UNO�u�  ¡UD�S�  √b??�ò
 …—U�e�  b�Ë  p�c�Ë  ¨WK�IL�«   U�U��«  ‰ö�  WO�UO��«

Æå U�e�ML�« Ác� lO�A�� WIDML�«

ΩÉeC’G ≈dEG q»æª«dG QÉ°ùªdG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 Fourteenth year /Tuesday / 21 March 2023
 2023  —«–¬  21  Ø  ¡U??�ö??�??�«  Ø  …d??A??�  W??F??�«d??�«  WM��«



7ريا�ضة
األعاب القوى: �شعاده والحولي ي�شاركان

في »عمومية« اتحاد غرب اآ�شيا

 شارك االتحاد اللبناني أللعاب القوى في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 
التحاد دول غرب آسيا أللعاب القوى، والذي عقد في دولة قطر برئاسة رئيس اتحاد 
اللواء  القوى  أللعاب  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  وبحضور  العنزي،  سّيار  آسيا  غرب 

دحالن الحمد. 
ومثّل االتحاد اللبناني رئيسه روالن سعاده واألمين العام وسيم الحولي، حيث 
اآلسيوي  االتحاد  كتاب  »مناقشة  وهو  وحيداً  بنداً  االجتماع  أعمال  جدول  تضّمن 
المتعلّق بوضع االتحاد القانوني واتخاذ قرار بذلك«، حيث تّمت الموافقة بإجماع 12 
دولة على تمديد مجلس اتحاد غرب آسيا أللعاب القوى ٤ سنوات، علماً بأن أمين عام 
االتحاد اللبناني أللعاب القوى وسيم الحولي يشغل منصب  العضوية في  المكتب 
التنفيذي باالتحاد مما يعني استمراره حتى 2027. هذا وتال الجمعية العمومية غير 
الرابع  االجتماع  محضر  على  التصديق  وتّم  االتحاد  إدارة  مجلس  إجتماع  العادية، 
األول ثم  التنفيذي  المكتب  اتحاد غرب آسيا والتصديق على اجتماع  إدارة  لمجلس 

مناقشة أعمال اللجان العاملة السنة الماضية.
إقامة  وتقّررت  المستضيفة  والدول  لالتحاد  المقبلة  البطوالت  االجتماع  وبحث 
بطولة غرب آسيا أللعاب القوى للرجال والسيدات من 26 لغاية 29 نيسان المقبل  
 – الوفود  المقبلة )سكن  آلية المشاركة في البطوالت  التباحث في   في قطر. كما تّم 

ترتيبات الدول المنظمة – متابعة التجهيزات قبل البطولة(.

اإيرادات قيا�شّية لبر�شلونة من تذاكر »الكال�شيكو«

حقق نادي برشلونة إيرادات قياسية من تذاكر مباراة الكالسيكو أمام ريال مدريد، 
2-1 ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة  والتي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 

الدوري اإلسباني لكرة القدم. 
من  يورو  مليون   8.2 حقق  برشلونة  نادي  أن  كتالونيا«  »راديو  شبكة  وذكرت 
الـ8.2 مليون  أنه من ضمن مبلغ  الكالسيكو. وأضافت  تذاكر مواجهة »الملكي« في 
3 ماليين يورو تّم  يورو الذي جمعه برشلونة من تذاكر الكالسيكو، تّم الكشف عن 

تحصيلها من صناديق كبار الشخصيات. 
على  تربعه  وعزز  نقطة،   68 إلى  الفوز،  هذا  بعد  رصيده  برشلونة  فريق  ورفع 
مدريد،  ريال  وصيفه  عن  نقطة   12 بفارق  مبتعداً  ليغا«،  »ال  الدوري  صدارة  عرش 
الذي يبدو أنه رفع الراية البيضاء في حملة الدفاع عن اللقب. ومن المقّرر أن يواجه 
فريق برشلونة نظيره ريال مدريد يوم 5 أبريل المقبل، في إياب نصف نهائي كأس 
ملك إسبانيا على ملعب »سبوتيفاي كامب نو«. وتغلب برشلونة على ريال مدريد 

آذار.  2 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 

اأن�س جابر تتراجع للمركز الخام�س

على الئحة ترتيب التن�س العالمي
تراجعت التونسية أنس جابر، 
العالمي  التصنيف  فــي  مــركــزاً 
المحترفات  لــالعــبــات  الــجــديــد 
للتنس، الذي صدر أمس االثنين، 
المركز  تحتل  أصبحت  حيث 
التراجع  هذا  ويأتي  عالمياً،  الـ5 
جابر  ألنس  المبكر  الخروج  بعد 
عقب  ويــلــز،  إنــديــان  بطولة  مــن 
أمام  الثالث  ــدور  ال في  هزيتمها 
فاندروسوفا  ماركيتا  التشيكية 

بمجموعتين دون رد. 
وحصدت أنس 55 نقطة فقط 

للفرنسية  ومّهد  نقطة(،   4976( رصيدها  جعل  ما  ويلز  إنديان  في  مشاركتها  من 
كارولين غارسيا الصعود للمرتبة الرابعة بـ)4990 نقطة(. 

أرينا  البيالروسية  ودعمت  الصدارة،  على  شفيونتيك  إيجا  البولندية  وحافظت 
بيجوال  جيسيكا  األميركية  وظلت  نقطة،   640 بإضافة  الثاني  مركزها  سابالينكا 
بالمركز الثالث. واستفادت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا من تتويجها بلقب إنديان 
ميار  المصرية  حافظت  فيما  السابعة،  المرتبة  في  وتصبح  مراكز   3 لتقفز  ويلز 

الشريف على مركزها الـ52 عالمياً بـ1050 نقطة.

نادي الدفاع ينّظم »لقاء النخبة« للمالكمين ال�شغار

تغيير في ترتيب الفورموال 1 

»األون�شو« اإلى المركز الثالث!

عبود �شارك في اجتماع المكتب التنفيذّي

التحاد اللجان االأولمبية الوطنية العربية

ونشرها  المالكمة  لعبة  تفعيل  سياق  في 
حلباتها،  القتحام  الواعدة  األجيال  وتشجيع 
»الفن  محّبي  مــن  غفير  جمهور  وبحضور 
بيروت  الرياضي  الدفاع  نادي  نّظم  النبيل« 
دورة  هاشم  نبيل  علي  الدولي  البطل  ومدّربه 
الصغار،  المالكمين  بنخبة  خاصة  وديــة 
وذلك على حلقة االتحاد اللبناني للمالكمة في 
العباً   48 اللقاء  في  شارك  الرياضية،  المدينة 
يمّثلون ستة أندية هي: الدفاع بإشراف مدربه 
المدربين  بإشراف  البشارة  هاشم،  نبيل  علي 
سي  بــي  بــي  منصور،  وعــبــاس  سعد  خضر 
بإشراف المدربين جعفر ومحمد ناصر الدين، 
)مدربه  فالكون  ماجد(،  يحيى  )مدربه  بنزاي 

نجا بو كروم( والهالل )مدربه وسام هالل(. 
االتحاد  عضو   24 الـ  اللقاءات  وتابع  هذا، 
والسيد  خليل  علي  األستاذ  للمالكمة  اللبناني 
حسين هزيمة والمالزم أول علي السيد قاسم 

والماستر أحمد ماجد والسيد محمد شهاب.
سر  أمين  وحكماً  مشرفاً  النزاالت  قاد  فيما   
سمير  الدولي  الحكم  العرب  الالعبين  لجنة 
طحان  عباس  الوطنيون  الحكام  ومعه  سعد 
وحسن  غالييني  وأسامة  الدين  عز  وفــوزي 

موسى والرا سعد. 

وفور انتهاء النزاالت وّزعت الميداليات على 
هاشم  نبيل  علي  المدّرب  قّدم  كما  الالعبين، 
علي  االتحاد  عضو  من:  لكل  تكريمية  دروعــاً 
ممثل  وإلى  سعد  سمير  الدولي  والحكم  خليل 

جمعية كشافة الرسالة االسالمية السيد بري، 
وقدم من جانبه سعد درعاً تكريمياً للبطل علي 
نحو  اللعبة  دفع  في  لجهوده  تقديراً  هاشم 

مزيد من االنتشار بين الصغار والشباب.

المخضرم  اإلســبــانــي  الــســائــق  انــتــزع 
في   100 الرقم  المنصة  ألونسو  فرناندو 
في  الثالث  المركز  استعادته  بعد  مسيرته، 
الثانية  جائزة السعودية الكبرى، المرحلة 

من بطولة العالم للفورموال واحد. 
2005 و2006  وكان بطل العالم لعامي 
لكنه  سباق،  خالل  الثالث  المركز  في  حّل 
 10 إضافة  بعد  الرابع  المركز  إلى  أرجــع 
السباق،  في  سجله  الذي  الزمن  على  ثوان 
لتنفيذ  التوقف  أثــنــاء  مخالفة  الرتكابه 

عقوبة سابقة مدتها خمس ثوان. 
كان  ميكانيكياً  أن  السباق  مراقبو  ورأى 
التوقف  عقوبة  انتهاء  قبل  السيارة  يلمس 
لخمس ثوان، فدفع اإلسباني الثمن بإضافة 
حصل  لذلك،  نتيجة  توقيته.  إلى  ثوان   10
على  )مرسيدس(  راسل  جورج  البريطاني 
نوع  فيه  القرار  أن  معتبراً  الثالث،  المركز 

من »القسوة«. 
قرار  استأنف  مارتن  أستون  فريق  لكن 
إلى  ألونسو  ــاد  أع ــذي  ال الــدولــي  االتــحــاد 
الدولي  االتحاد  وكتب  األساسّي.  موقعه 
في بيان متأخر األحد: »بعد مراجعة األدلة 
الجديدة، توصلنا إلى أن عدم وجود اتفاق 
السباق  مراقبي  على  اقترح  كما  واضــح، 
أن  لتحديد  عليه  االعتماد  يمكن  سابقاً، 
الرافعة  لمس  ان  على  وافــقــوا  ـــراف  األط
السيارة«.  على  العمل  يــوازي  للسيارة 
تابع: »في هذه الظروف، اعتبرنا ان قرارنا 
 14 السيارة  على  العقوبة  بفرض  األصلي 
ولقد  عنه  التراجع  يتم  أن  يجب  )ألونسو( 

قمنا بذلك«. 

وحصل ألونسو على العقوبة األولى بعد 
ليتصّدر  القانوني  الخط  متجاوزاً  انطالقه 

50 لفة.  السباق البالغ 
ــراً بعد  ــوت ــت ــي م ــان ــب يــظــهــر اإلس ـــم  ول
صعوده  إثــر  الثالث،  المركز  مــن  إنــزالــه 
بالسباق  الفائز  جانب  إلى  المنصة  على 
المكسيكي سيرخيو بيريس أمام زميله في 
فريق ريد بول بطل العالم في آخر موسمين 
»لست  وقال:  فيرستابن.  ماكس  الهولندي 
مستاًء كثيراً. األمر ليس مؤذياً. وقفت على 
على  وحصلت  الصور  التقطت  المنصة، 

الكأس«.

لالتحــاد  الــلــوم  الـ41  ابــن  ــه  ووجـــ
مع  التــعامل  لســوء  ــا(  )فــي الــــــــدولــي 
بعد  العقوبة  تطبيق  يمكنك  »ال  العقوبة: 
بدوره،  المرأب«.  في  التوقف  من  لفة   35
بحـق  قاســية  »الــعــقــوبــة  راســــل:  قـــال 
على  الصعود  يستحقون  مارتن.  أســتون 

اليوم«.  المنصة 
ويــحــتــل ألــونــســو الــمــركــز الــثــالــث في 
ثالثا  العام للسائقين، بعد حلوله  الترتيب 
البحرين  في  االفتتاحيتين  المرحلتين  في 
والسعودية، فيما يتصّدر فيرستابن بفارق 

نقطة عن زميله بيريس.

اللبنانية  األولــمــبــيــة  اللجنة  ــت  ــل واص
حضورها في اجتماعات العمل والمشاركة في 
األنشطة الميدانية العربية والقارية والدولية، 
التحاد  التنفيذي  المكتب  اجتماع  في  وآخرها 
الذي  العربية  الوطنية  األولمببية  اللجان 
ُعقد في مدينة جدة وشارك فيه عضو اللجنة 
التنفيذية للجنة األولمبية جورج عبود بصفته 
عضواً في المكتب المذكور وترأسه األمير عبد 
جميع  وحــضــره  الفيصل  تركي  بــن  العزيز 

األعضاء .
وأشار عبود فور عودته من السعودية إلى 
اتخذت  وقد  ومثمراً  ناجحاً  كان  االجتماع  أن 

فيه عدة قرارات هامة، أبرزها:
الخامسة  العربية  األلعاب  دورة  إقامة  ـ 
قرار  صدر  وقد   2023 عام  الجزائر  في  عشرة 
العرب  والــريــاضــة  الشباب  وزراء  مجلس 
بالموافقة على أن تكون إدارة الدورة واإلشراف 

عليها من قبل اتحاد اللجان األولمبية .
لجنة  ــي:  وه جديدة  عمل  لجان  إنشاء  ـ 
المساواة بين الجنسين برئاسة حياة بن عبد 
والتواصل  اإلعــالم  ولجنة  خليفة  آل  العزيز 
المؤّسسي برئاسة الدكتور محمد ولد الحسن 

ولجنة المراجعة والتدقيق ولجنة الالعبين .

والالئحة  البشرية  الموارد  الئحة  اعتماد  ـ 
المالية .

هذا وكان عبود نقل تحيات رئيس وأعضاء 
الفيصل  األمير  إلى  اللبنانية  األولمبية  اللجنة 

وشّدد على متانة العالقة بين االتحاد واللجنة 
األولمبية، حيث أعرب رئيس االتحاد عن تقديره 
اللبنانية  األولمبية  اللجنة  تلعبه  الذي  للدور 

مرحباً بتعزيز التعاون بين الجانبين .
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 ¨rO�UH�Ë ∆œU��Ë ¨ÊuM�Ë ÂuK�Ë ¨»œ√Ë dJ� s� UNM� —bB�

 Æoz«d�Ë qzU�ËË ¨ U�dB�Ë  UO�uK�Ë
 p�cJ� W�dB�Ë W�«b� WO�bI��« ÷uNM�« …—u� Z�M� UL�Ë
 sJ�  ÆÎUC�√  W�dB�Ë  W�«b�  WOF�d�«  ◊UD��ô«  …—u�  Z�M�
 sOO�U��ù« ÂbI��«Ë ÷uNM�« …—u� W�dB�Ë W�«b� sO� ÊU��

ÆsO�dA��« WF�d�«Ë ◊UD��ô« …—u� W�dB�Ë W�«b� sO�Ë
 ¨W�dB�Ë  Y�b��Ë  b�b��  …—u??�  w�  ◊UD��ô«  …—u��
 ÆW�dB�Ë  Y�b��Ë  b�b��  …—u�  ÎUC�√  w�  ÷uNM�«  …—u�Ë
 ¨ U�«d��«  —UJ�√  b�b��  WF�d�«Ë  ◊UD��ô«  …—u�  Ô  Òr Ó�  sJ�
 W�dB�Ë  ¨∆ËU�L�«Ë  b�UHL�«Ë  ¨WO�U��«   «œUF�«  Y�b��Ë
 WMHF�«  bO�UI��«   «—b�L�  ¡U??�??�—ô«Ë   UI�uL�«Ë  V�U�L�«
 WMJ�L�«  ÊU��ù«  vK�  ÷dH�Ë  rLN�«  j��Ô�  w��«  W�–RL�«

 Æ‰c�« WAOF�Ë ŸuM��«Ë
 WLKEL�«  a�—U��«  U�«Ë“ g�� ÂbI��«Ë ÷uNM�«  …—u� Ô  Òr Ó�Ë
 rOI�«  Y�b��Ë  U�b�b��Ë  …bÒO��«  —UJ�_«  WLJ�  ·UA��«Ë

 s�  …œUH��ô«Ë  WO�«d�«  rO�UHL�«  W�dB�Ë  WK{UH�«  WKO�M�«
 vK�  ÊU��ù«  b�U��  U�  q�  —UJ��«Ë  Ÿ«b�≈Ë  ¨qOL�  ¡w�  q�

 Æt�U� Õö�≈Ë =w�d�«Ë —uD��«Ë ÕöB�«
 qL�Ë W�uB�Ë vM� ÷uNM�« …—u� W�«b� ÊuJ� U� —bI�Ë
 ÎU�UH�Ë Î«dI� ÊuJ� ◊UD��ô« …—u� W�«b� ÊS� ¨ Òw�—Ë ÃU��≈Ë
 ¨dIH�« l� ÈËU��� Ê√ vMGK� ÊU� U�Ë ÆÎôuL�Ë ÎUFJ��Ë Îö��Ë
 ÃU��ù«Ë  qLFK�  ôË  Æ·UH��«  l�  ‰œUF��  Ê√  W�uB�K�  ôË
 ÊUJ� ö�� Ê√ ‰c�«Ë ‰uL�K� ôË ¨lÒJ���«Ë q�J�« l� W�—UI�

ÆeF�«Ë Òw�d�«
 r�_«  s� W�√  vK� …dDO�K� …«eG�«  ¡«b�_«  b�� r�  p�c�Ë 
 UNJ�d��� WOF�d�« ◊UD��ô«Ë nK���« …—u� s� qC�√ WKO�Ë
 ŸU��ô«Ë  —UA��ô«   U�ÒuI�  qJ�  U�Òb�Ë  UNL�œË  U�d�u��Ë
 Ÿ«b��«Ë  W�U�u�«Ë  W�U�b�«Ë  qON���«  UN�«u�  w��«  œ«b��ô«Ë
 W�_«  ¡«b??�√  sJL�O�  b�«u�«  lL��L�«  ¡UM�√  sO�  WOLF��«Ë
 ¨W�UF�«  t�«–  u�Ë  ô√  ¨pKL�  U�  vK�√  lL��L�«  qO�  VK�  s�
 ¨WO�U��ù«  t�OB��Ë  ¨WOM�u�«  t�Ë—Ë  ¨w�uI�«  t�«b�ËË
 WF=O� WMO�� v�« ¡«b�_« Íb�√ sO� ‰Òu���Ë X�H��Ë —UNMO�

ÆÊuN�A�Ë ÊËb�d� U� UN� ÊuFMB�

Æq�“«d��« w� rOI� w�u� d�U�Ë Y�U�*

 •É£ëf’G áKGóMh á°†¡ædG áKGóM ø«H ¿Éà°T

©åWK�U� WDI�ò Z�U�d� vK� ÎUHO{ q�bM� d�U� –U��_« v�≈®

f�u� VO�� Æœ ˝

 s Ó� ]e�« vÓK Ó� U ÓN ÚAÔIÚ�« W ÓE Ú�]K�« ÓŒ =— ÓR Ô�
 wM Ó� ÓË w� =o Ó�Ú�« qÚ� L Ó� ÓlO CÓ� Óô Úw Ó�

 ÌWÓM � Ú“Ó _ Î…¬ Úd � ÓpÓ�UÓ� � Úq ÓF Ú�« ÓË
 ¨ s ÓLÓ� ÚR Ô� ]d � tO� ÔWÓIOI Ó�Ú�« ÈÓdÔ�
 U ÓN� Ó Úd ÓN Ó� U Ó� Ú– ≈ ÎW ]�Ô √ ÍbÓ�ÚHÓ� Úb Ó�
 s ÓLÓ� Ús � ]r Ó� U Ó� Î̈ U�Óœ ÓXÚ�ÓcÓ� ÚuÓ� ÓË

ÌVÓ� Ó� Ús � Óp Ú�Óœ ¨ ÏÂ ÚuÓ� Óp�œU ÓFÔ� Úb Ó� ÓË
 sÓH ÓJÚ�U� bÚK Ô�Ú�« Ô—« Óœ ÓtÓ�ÚQÓ�� ÚX Ó�ÚOÓ�

 ÌdÓH Ó� w� ÔÃ Úu ÓLÚ�« ÓpÚOÓK Ó� Ô—uÔ�Ó� Úb Ó� ÓË
 sÔH�̂�U� ÓoÚ�Ô Ú_« ÔpO �Ó� Ó—U Ó��Ú�« s Ô�

 Ìd Ó� Ó� ÈÓd Ô� Ús Ó� Ï̀ � — Óp� Ú ÓQÓ� ÚÊ ≈ ÓË
Æ s ÔBÔGÚ�« w� ÓÕËd̂�« ŶÔ�Ó� Î UG Ú�Ô� ]q ÓEÓ�

 Ì Óû Ó� vÓK Ó� U Ó�Úd ÔAÚ�« W ÓE Ú�]K�« ÓŒ =— ÓR Ô�
  ÊÔb ÔLÚ�« ÓË ‚UÓ� Úü« w� Ôl� ÚËÓeÔ� Î U� Úu Ó�
 U Ó�Ób]K Ó� ÔqO � Ú“ Úù« Ó„ÔbÓ� ÆÆÆU ÓN� ÚQÓM Ú�« ÓË

 ¨ sÓ� ÓuÚ�« ÓWÓ�Úc � Úr =D Ó�Ó� ¨ >o Ó� Ó‰UÓ� ÚL�
 ÔÁ Ôd �UÓMÔ� Îö�bÚM � =o Ó�ÚK� ÓXÚM Ô� Úb Ó�

Æ s Ó� ]e�« vÓK Ó� Î «—uÔ� ÔtÓ� vÓIÚ�Ó� ÓË Î̈ «—uÔ�

...á n¶ rës∏dG oñ uQDƒe

Aƒ°V IòaÉf
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