
كتب المحّرر السياسّي

القمة  لقاء  عليه  حاز  ال��ذي  االهتمام  تجاهل  واشنطن  تستطع  لم 
الدولتين  بين  االستراتيجي  الحلف  وتظهير  الصيني،  ال��روس��ي 
التي  روسيا  هي  واحدة  األميركية،  للهيمنة  المناهضتين  العظميين 
أثبتت أنها األقوى عسكرياً بامتالكها عناصر التفوق االستراتيجي 
في مجال األسلحة النووية، باعتراف واشنطن، وثانية هي الصين 
األقوى اقتصادياً رغم المحاوالت الفاشلة ألميركا الستعادة أمجاد 
جاء  الصيني  الروسي  البيان  على  رداً  األميركي  والبيان  سابقة، 
بينما  الدولتان،  قدمته  الذي  الخطاب  يناقش  مضمون  أي  من  خالياً 
قيادي  موقع  من  العالم  قضايا  مع  تعامل  الصيني  الروسي  البيان 
الدولة  لمفهوم  األول��وي��ة  قاعدة  على  الجديدة،  الدولية  للمعادالت 
المستقلة، حيث أكد البيان على أن ما بين الدولتين حلف استراتيجي 
ك��ام��ل. وأك���د ال��ب��ي��ان أن روس��ي��ا وال��ص��ي��ن ت��ع��ارض��ان ف��رض دولة 
ُيسّمى  شيء  وجود  عدم  مؤكدين  أخ��رى،  دول  على  لقيمها  واح��دة 
احترام  إل��ى  األطلسي  شمال  حلف  دع��ا  كما  أعلى«.  »ديمقراطية  ب� 
وموسكو  بكين  أن  على  مؤكداً  ومصالحها،  األخ��رى  ال��دول  سيادة 

البيان  أكد  كما  الداخلية.  الشؤون  في  الخارجي  التدخل  تعارضان 
في  مستوى  أعلى  إلى  وصلت  الصينية  الروسية  العالقات  أن  على 
الشراكة  من  الصينية  الروسية  »العالقات  البيان:  وقال  تاريخهما، 
بفضل  جديداً،  عهداً  تدخل  التي  االستراتيجي،  والتفاعل  الشاملة 
الجهود المستمرة لألطراف، وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها 

وتواصل التطّور تدريجياً«.
استقباله  خالل  األسد  بشار  السوري  الرئيس  كالم  المنطقة  في 
الجمهورية  ف��ي  الدولية  للعالقات  االستراتيجي  المجلس  رئيس 
اإلسالمية في إيران الدكتور كمال خرازي، يضيء على نظرة محور 
وقال  والمنطقة،  العالم  بتوازنات  المحيطة  للمعادالت   المقاومة 
المتسارعة  التحوالت  من  المرحلة  هذه  »في  إنه  اللقاء  خالل  األسد 
إال  لدولنا  والسلبيات  الخسائر  بعض  هناك  يكون  أن  الطبيعي  من 
بلداننا  التحوالت ستكون لصالحنا بفضل صمود  أن محصلة هذه 
لدى  والرؤى  السياسات  في  الجسيمة  األخطاء  وبسبب  وشعوبنا، 
ال��والي��ات المتحدة األم��ي��رك��ي��ة«. وأك���د األس���د أن:  ال��غ��رب وت��ح��دي��داً 
بين دول  استراتيجي  المرحلة بحاجة لحوارات مكثفة وعمل  »هذه 
الرئيس األسد خالل استقباله خرازي في دمشق أمس  )سانا()التتمة ص8(
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اإيران قلب اآ�سيا اال�ستراتيجي 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

بيان رو�سي �سيني م�سترك يوؤكد الموقع القيادي الدولي اقت�ساديًا و�سيا�سيًا: م�سروع الدول الم�ستقلة

االأ�صد في لقاء خرازي: مح�صلة التحوالت المت�صارعة في العالم �صتكون ل�صالحنا رغم الم�صاعب

الدوالر يتحرك بـ 25% �صعودًا ونزواًل خالل �صاعات… وتعليق متوقع الإ�صراب الم�صارف

باستمرار  ت��ت��م��س��ك  روس���ي���ا  ك��ان��ت  إذا   -
ع��ل��ى نصفها  ت��أك��ي��داً  ب��ال��ن��ظ��ري��ة األوراس����ي����ة 
بانتظار  ت��رك��ي��ا،  ت��ف��ع��ل  وم��ث��ل��ه��ا  األوروب�������ي، 
النصف  ه����ذا  ل��ت��ظ��ه��ي��ر  ال��م��ن��اس��ب��ة  ال���ظ���روف 
استراتيجياً وسياسياً واقتصادياً، فإن الصين 
وم���ن ب��ع��ده��ا ال��ه��ن��د، ال��واق��ع��ت��ي��ن ف���ي الطرف 
في  وكبد  كمعدة  تتراصفان  آسيا  من  الشرقي 
بامتياز، حيث  الصين  اآلسيوي تحتله  الجسد 
الغذائي  العائد  تتّم عمليات اإلنتاج وامتصاص 
وإعادة تدويره في عمليات إنتاج جديدة، بينما 
ترتضي الهند مؤقتاً بدور األمعاء حيث عملية 
إيران  تقع  والمعقدة،  الصعبة  الغذائي  التمثيل 
الجهات  بين  التناظري  المحوري  الوسط  في 
األرب����ع آلس��ي��ا، ش��م��ال��ه��ا وج��ن��وب��ه��ا وشرقها 
تركمانستان  م���ع  ب���ري���ة  ب���ح���دود  وغ���رب���ه���ا، 
وباكستان  وأفغانستان  وأرمينيا  وأذربيجان 
روسيا  مع  بحرية  وح��دود  وتركيا،  وال��ع��راق 
عبر  وك��ازاخ��س��ت��ان  تركمانستان  أذرب��ي��ج��ان، 
الكويت والعراق واإلمارات  بحر قزوين، ومع 
وال��ب��ح��ري��ن وق��ط��ر وال��س��ع��ودي��ة وع��م��ان عبر 
ال��خ��ل��ي��ج وب��ح��ر ع��م��ان، أي م��ا م��ج��م��وع��ه ست 
عشرة دولة، تضعها على مسافة دولة واحدة 
من كل دول آسيا تقريباً، بما فيها الهند والصين 

وسورية واألردن.
السياسية  ال��ج��غ��راف��ي��ا  فلسفة  ك��ان��ت  إذا   -
الصاعدة  روس��ي��ا  تشكل  ال��ذي  آسيا  لنهوض 
عسكرياً وسياسياً والصين الناهضة اقتصادياً 
االستقالل،  ه��ي  ال��ف��ارق��ة،  عالمته  وسياسياً 
الذي  المستقلة  الوطنية  الدولة  بمفهوم  سواء 
نموذجها  باعتباره  وروس��ي��ا  الصين  تباهي 
على  بخصوصيته  اآلخر  لتقبل  القابل  الجامع 
بهذه  بالمثل  اآلخ��ري��ن  بقبول  التمسك  ق��اع��دة 
عن  آسيا  استقالل  بمفهوم  أو  الخصوصية، 
حروب  شكلت  الذي  الغربية  الهيمنة  مشروع 
الفاضحة  انتهاكها  أداة  األميركية  اإلخ��ض��اع 
على  إيجاباً  المنفتحة  إي��ران  ف��إن  والواضحة، 
الترحيب بعالمات الصعود الروسي والنهوض 
)التتمة ص8(

وضعنا في هذا الصراع كّل سالمتنا، كّل 
الحياة،  في  عندنا  شيء  كّل  مصالحنا، 
يحياها  بأن  خليقة  الحياة  نجد  ال  ألننا 
وحياة  حرية  حياة  كانت  إذا  إال  اإلنسان 

عّز.

سعاده

القمة الرو�صية ـ ال�صينية:

نتائج ا�صتراتيجية 

أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
اليوان  اس��ت��خ��دام  »ت��ؤي��د  ب���الده  أّن  أم���س، 
ال��ص��ي��ن��ي ف��ي ال��ت��ج��ارة ب��ي��ن آس��ي��ا ودول 

الالتينية«. أميركا 
وأض������اف ب���وت���ي���ن، خ����الل م��ح��ادث��ات��ه 
م���ع ن��ظ��ي��ره ال��ص��ي��ن��ي ف���ي م���وس���ك���و، أّن 
التجارية  األعمال  لدعم  مستعدة  »روسيا 
التي  ال��ش��رك��ات  ال��ص��ي��ن��ي��ة ف���ي اس��ت��ب��دال 
يمكن  البلدين  أّن  م��ؤك��داً  ال��ب��الد«،  غ��ادرت 
مجال  ف���ي  ال��ع��ال��م  رائ���دت���ي  ي��ص��ب��ح��ا  »أن 
المعلومات  وتطوير  االصطناعي  ال��ذك��اء 

إمكاناتهما«. باستخدام 
وبكين  موسكو  أّن  إل��ى  بوتين  وأش���ار 
تعتزمان إنشاء »هيئة عمل« بشأن مشروع 

طريق بحر الشمال.
شي  الصيني  الرئيس  أب��دى  جهته،  من 
لزيارته  ال��ث��ان��ي  ال���ي���وم  ف���ي  ب��ي��ن��غ،  ج��ي��ن 
»لوضع  اس��ت��ع��داده  ل��م��وس��ك��و،  ال��رس��م��ي��ة 
التنسيق  وتعزيز  عالقاتنا  لتطوير  مخطط 
»العالقات  أّن  على  م��ش��ّدداً  البلدين«،  بين 
ديناميكيات  ت��ب��رز  وروس��ي��ا  الصين  بين 

إيجابية«. تنموية 
بينغ،  جين  أوضح  متصل،  سياق  وفي 
ال����وزراء الروسي  ل��ق��اء م��ع رئ��ي��س  خ��الل 
ستواصل  بكين  أّن  ميشوستين،  ميخائيل 
جعل العالقات مع روسيا »أولوية«، معتبراً 
ال��ب��ل��دي��ن »ق���وت���ان ك��ب��ي��رت��ان ج��ارت��ان«  أّن 

إستراتيجيان«. و«شريكان 
إلى  أّن���ه وج��ه دع���وة  وأع��ل��ن ج��ي��ن بينغ 
لزيارة  بوتين  فالديمير  الروسي  نظيره 
الصين هذه السنة، في مؤشر إلى الروابط 
الوثيقة بين البلدين اللذين يواجهان توتراً 

مع الغرب.

الجزائرية،  الخارجية  وزارة  أكدت 
بين  ال��م��وق��ع  االت���ف���اق  أّن  أم����س، 
السعودية وإيران سيسهم في تعزيز 
األمن في المنطقة والدفاع عن القضية 

الفلسطينية.
الخارجية  وزارة  عام  أمين  وجّدد 
السفير  استقباله  عقب  بالني،  عمار 
ال��ج��زائ��ر ع��ب��د الله  ال��س��ع��ودي ف��ي 
ال��ن��ص��ي��ري، ت��رح��ي��ب ب���الده ب��ق��رار 
العالقات  إع��ادة  وإي��ران  السعودية 

الدبلوماسية بينهما.
أّن  الجزائري  المسؤول  وأض��اف 
شأنها  من  اإليجابية  الخطوة  »ه��ذه 
المنطقة،  في  واالستقرار  األمن  تعزيز 
العربية  ال����دول  ق����درة  وت��ح��س��ي��ن 
واإلسالمية على االستجابة الجماعية 
والفاعلة للتحديات والمخاطر سالفة 
»الدفاع  في  أهميتها  مؤكداً  الذكر«، 
وفي  لألمة،  الحيوية  المصالح  عن 
الفلسطيني  الشعب  قضية  مقدمتها 

العادلة«.

وزارة  رأت  س��اب��ق،  وق���ت  وف���ي 
التقارب  أن  الجزائرية  الخارجية 
عالقات  تمتين  من  البلدين  سيمّكن 
االلتزام  إطار  في  والتضامن  التعاون 
ميثاق  عليها  ينص  التي  بالمبادئ 
عبر  الخالفات  وح��ل  المتحدة  األم��م 
الحوار، مشيراً إلى أن إعادة العالقات 
في  سُيسِهم  وإي��ران  السعودية  بين 

المنطقة  ف��ي  واألم���ن  السلم  تعزيز 
والعالم. 

ال��ج��اري،  م��ارس  آذار/   10 وف��ي 
بيان  في  والسعودية،  إي��ران  أعلنت 
صينية،  برعاية  االت��ف��اق،  مشترك، 
والعالقات  ال��ح��وار  استئناف  على 
السفارتين  فتح  وإعادة  الدبلوماسية 

في البلدين في غضون شهرين.

أمس،  باكستانية،  محكمة  ق��ررت 
السابق  ال��وزراء  رئيس  سراح  إطالق 
ع��م��ران خ����ان، ب��ك��ف��ال��ة م��ال��ي��ة، في 
قضيتين جديدتين يواجه فيهما »تهماً 

باإلرهاب«. 
وك��ان��ت ق��د ص����درت ب��ح��ق خ��ان 
 11 في  تغّيبه،  عقب  توقيف  مذكرة 
أمام  المثول  الحالي، عن  آذار/ مارس 
مصير  لتوضيح  آب��اد،  إسالم  محكمة 
فترة  خ��الل  إليه  ُقدِّمت  التي  الهدايا 
مشروعة«  »غير  أمواالً  وكسبه  حكمه، 
ع���ن ط��ري��ق ب��ي��ع��ه��ا، وف���ق اإلع���الم 

الباكستاني.
محاميه  ق��ال  ال��س��ي��اق،  ه��ذا  وف��ي 
برس«،  »فرانس  لوكالة  خان،  جوهر 
التوقيف  مذكرة  ألغت  »المحكمة  إّن 
أّنه  بعد حضور عمران خان«، مضيفاً 
آذار/   30 حتى  الجلسة  تأجيل  »تم 

مارس«.

وجاء قرار تأجيل محاكمة خان بعد 
الشرطة  عناصر  برشق  أنصاره  قيام 
العناصر  دفع  الذي  األمر  بالحجارة، 

إلى إطالق الغاز المسيل للدموع.
الباكستانية  ال��ش��رط��ة  وك��ان��ت 
ق��د ع��دل��ت، األرب��ع��اء ال��م��اض��ي، عن 
اله��ور،  ف��ي  منزله  ف��ي  خ��ان  توقيف 

محيط  شهدها  عنيفة  مواجهات  بعد 
الشغب  مكافحة  شرطة  بين  منزله، 
التي استخدمت خراطيم  الباكستانية 
للدموع  المسيل  الغاز  وقنابل  المياه 
لتفريق األنصار من »حركة اإلنصاف«، 
من  عناصرها  منع  محاولتهم  خ��الل 

توقيفه.

الجزائر: االتفاق ال�صعودي االإيراني

يعّزز الدفاع عن الق�صية الفل�صطينية

الق�صاء الباك�صتاني يقّرر اإطالق عمران خان بكفالة مالية
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 2023  —«–¬  22  Ø  ¡UF�—_«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 w�  ÍÒd???�  tO��  »« Òu???M???�«  fK��  f??O??z—  ÷d???�
 VzUM�«  l??�  WMO��«  sO�  w??�  WO�U��«  W??�U??zd??�«  ÒdI�
 d�¬Ë  W Ò�UF�«  ŸU???{Ë_«  ÍbHB�«  bL��  o�U��«

Æ  «Òb���L�«
 —u��b�«  VzUM�«  fK�L�«  f??O??z—  q�I��«  UL�
 b�UI�L�«  ¡«u???K???�«  Òr????{  b????�Ë  l???�  b??F??�??�  q??�d??�
 WÒO�UA�«  ”U??O??�≈  b�UI�L�«  ¡«u??K??�«  ¨h??L??�  p??�U??�
 W Ò�UF�«  ŸU??{Ë_«  ¡UIK�«  ‰ËUM�Ë  ¨”uO�U�  w�U�Ë
 UL�  ¨WÒOF�dA�  Î U�ËR�Ë  WÒO�UO��«   «Òb���L�«Ë
 —«dI�« s� ÎW��Ô� ÍÒd� fOzdK� bF�� VzUM�« ÂÒb�
 »U���«  q�bF�  v�≈  w�d�  Íc�«  — ]dJÒL�«  q ]�FÔL�«
  UC�uF�  Ë√  W�b��«  W�UN�   UC�uF�  WOHB�
 s�  ÂUF�«  ŸUDI�«  wH Ò�uL�  s�b�UI�LK�  ·dB�«
 ·d�  dF�  —u�b�  ÓW�O��  sO�dJ��Ë  sOO�b�

Æ2020Ø1Ø1 s� Î¡«b��« WÒO�UM�K�« …dOK�«

… qôH äGAÉ≤d



 w�dO�_«  —ôËb�«  ÂU�√  WÒO�UM�K�«  …dOK�  n�U��«Ë  l�dÔL�«  —UON�ô«  —ÒbB�
 ÊËœ s� ¨…dO� n�√ 140 dF� v�≈ q�u�  œËb��« Òq� t�UH�—« w� “ËU�� Íc�«
 WÒ�œUB��ô«Ë WÒO�UO��«  ◊U�Ë_« ÂUL��« ¨T�UH� w�U� Ë√ ÍœUB��« —=d�� ÒÍ√
 q Ò�b� s� Êö�ù« v�≈ W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U� l�œ U� ¨WÒO�FA�«Ë
 dF�  vK�  Î«bI�  —ôËb??�«  lO�Ë  WÒO�UM�K�«  W Ò�bIM�«  ‚«—Ë_«  ¡«dA�  ·dBL�«
 Õd�  U�  ¨p�–  vK�  t�—bI�  Î «ÒdI Ô�  ¨—ôËœ  Òq�  q�UI�  ¨‰Æ‰  90¨000  ?�  W�dO�
 l�d�  ô  X�U�  Ê≈Ë  …uD��«  ÁcN�  åÍe�dL�«ò  Òd�Q�  ‰u�  ÂUNH��«   U�ö�

ÆtO�≈ XK�Ë Íc�« iOC��« s� WÒOM�u�« WKLF�«
 s�  Î «—U���«  UN�«d{≈  oOKF�  ·—UBL�«   —Òd�  ¨Íe�dL�«  —«d�  l�  ÎU�“«u�Ë
 vK� sO Ò���L�U� f�√ Ÿ—«uA�« X ÒB� bI� ¨w�FA�« Èu��L�« vK� U Ò�√ ÆÂuO�«
 WÒOAOFL�« ŸU{Ë_« ÍÒœd�Ë —ôËb�« ÂU�√ WO�UM�K�« …dOK�« ·d� dF� —UON�«

ÆW�Ozd�« WÒO�öN��ô« lK��« —UF�_ dO�J�« ŸUH�—ô«Ë
 ¨WKF�AL�«   «—U�ùU�   ËdO�  ÁU��U�  tH�√  œ«d��u�Ë√  Êu Ò����  qH�√Ë
 Êu Ò���� lD�Ë Æ—U�L�« ‚dH� bM� sO�U��ôU� WO��« œ«d��u�Ë√ lDÔ� ULO�
 w�UM�K�« vHA��L�« q�� …—u�UM�« Òj� —u� w�  U�d� «uM� WMJ� bM� o�dD�«
 w�Ëb�« ÍË«b��« o�d� w� ÊUÒ� Ô� qF� p�c�Ë ÆWKF�AÔL�«  «—U�ùU� w�UD�ù« ≠

ÆÎUI�ô UN��� gO��« œU�√ b�Ë sO�U��ô« w� lDÔ� Íc�«
 ¨b�b��« ÍË«b��« œ«d��u�Ë√ ‚dH� bM� o�dD�« «uFD� b� Êu Ò���L�« ÊU�Ë
 ¨tD�Ë  w�   U�UÒH�   U�ËU�Ë   «—U�≈Ë   «—UÒO�Ë   UM�U�  «uF{Ë  U�bF�
 WÒO�dH�«   U�dD�«  w�Ë  WIDML�«  w�  dO��«  W�d��  o�U�  ÂU�œ“U�  V���  U�

ÆWK�b��«
 …b�F�«  …d�b���  bM�  l DÔ�  dO��«  Ê√  åÍ—ËdL�«  rĴ���«  W�d�ò   œU�√Ë
 s�d���«  WI�u��«  o�d�  lD�  v�≈  sO���L�«  s�  œb�  bL�  ULO�  ¨—U ÒJ�  w�
 œU��S�  V�UD�  U�U�� «Ëœœ—Ë ¨…—U���«Ë  U�UÒHM�«   U�ËU�� fK�«d� w�

ÆÊ«Ë_«  «u� q�� WF�d� ‰uK�
 p�–Ë sO�U��ôU� w�Ëb�« o�dD�« p�KF� Òw�d� ‰U��d� …bK� w�U�√ lD�Ë
 ÁU��S�  wK���«  —« ÒËœ  bM�  w�Ëb�«  o�dD�«   U�UH�«  »U��√  qH�√  Ê√  bF�
 ¡ö�Ë  qIM�«  ¡U��√  rNKÒL��  Âb�Ë  qIM�«  WHKJ�  l�—  vK�  ÎU�U���«   ËdO�

Æ U�Ëd�L�« —UF�√
 hL�  ÁU��S�  w�Ëb�«  o�dD�«  Êu��e�«  …b�b��«  …bK�  w�U�√  lD�  UL�

ÆsO�U��ôU� p�KF�

q Ò�b�� åÍe�dL�«ò Î «dO�√ ÆÆÆ
 bIM�«  Êu�UI�  Î¡UM�ò  tÒ�√  ¨ÊUO�  w�  åÍe�dL�«ò  r�U�  sK�√  ¡U�L�«  W�«d�Ë
 d�“Ë w�UF�Ë ¡«—“u�« fOz— W�Ëœ WI�«uL� Î¡UM�Ë 83Ë 75 œ«uLK�Ë nOK���«Ë
 WÒO�UM�K�« W Ò�bIM�« ‚«—Ë_« ¡«dA� …ÒdL���Ë W�u�H� WÒOKL� ¡«d�≈ s� ¨WO�UL�«
 ¨‰Æ‰ 90¨000  » W�dO� dF� œÒb�Ô� ÆW�dO� dF� vK� Î«bI� —ôËb�« lO�Ë
 —uNL�K� sJLÔ�ò tÒ�√  v�≈  Î «dOA� ¨å2023  —«–¬  21  s� Î¡«b��«  —ôËœ q� q�UI�
 WK�UF�« ·—UBL�« v�≈ Ë√ å√ò W�� s� sO�«ÒdB�« v�≈ WÒ�bIM�« …dOK�« r=K�Ô� Ê√
 Ë ÆW�d� W ÒBM� vK�  UÒOKLF�« Òq� q ]��Ô�ò Ë åÂU Ò�√ W�ö� bF� —ôËb�« rÒK���Ë

ÆåWÒOKLF�« Ác� w� W�—UAL�« UN�«d{≈ s� œuF� w��« ·—UBLK� sJLÔ�
 …dOK�« ·d� dF� ŸUH�—« s� Òb��« u� WÒOKLF�« Ác� s� ·bN�« ÒÊ√ò `{Ë√Ë

Æå ÒwK�L�« —ôËb�U� lz«œu�« WLO� vK� WE�U�L�«Ë W�“«uL�« ‚u��« w�
 ¡U�  ÂuO�«  ÁU�c��«  Íc�«  —«dI�«ò  Ê√  v�≈  W�ö�  —U�√  ¨o�ô  ÊUO�  w�Ë
 t�b�  ÊUM��  ·dB�  Ê≈ò  ‰U�Ë  ¨å‚u��«  s�  WÒO�UM�K�«   «dOK�«  Òq�  V���
 …—b�  W�KBL�  —«dI�«  «c�  cOHM�  vK�  Á—«d??�≈ò  Î «b Ò�R�  ¨åp??�–  vK�  …—bI�«

ÆåWÒOz«dA�« sOM�«uL�«

 dN� W�«b� W��UML�ò tÒ�√ ¨·—UBL�« WÒOFL� XMK�√ ¨W�ö� Òw�UO� bF�Ë
  ôUB�ô«  ¡u{  vK�Ë  WÒ�U�  sOM�«uL�«  —u??�_  ÎöON��Ë  r�dJ�«  ÊUC�—
 o�dL�«Ë wzUCI�« o�dL�« w� qK��« W��UFL� WÒOMFL�«  UDK��« l� W�—U��«
 UN�ôUB�« WF�U��Ë »«d{ù« oOKF� ÊUM�� ·—UB� WOFL� —=dIÔ� ¨wLOEM��«
 ÁcN�  WÒOKLF�«  ZzU�M�«  ¡u{  vK�  ÎUH�u�  Òc���  Ê√  vK�  ¨WÒOMFL�«   UDK��U�

Æå©ÂuO�«® Òb� Âu� ÕU�� s� Î¡«b��« p�–Ë ¨ ôUB�ô«
 o�U��«  d�“u�«  WÒ�œUB��ô«   U�ON�«  fOz—  »dG��«  ¨p�–  …«“«u�  w�Ë
 WL�U��«  WDK��«  q��  s�  qF�  …œ—  ÒÍ√  œu�Ë  Âb�ò  ÊUO�  w�  dOI�  bL��
 ÍbI�Ë  w�U�Ë  ÍœUB��«  —UON�«  s�  qB��  U�  ¡«“≈  WÒO�UO��«  ÈuI�«Ë
 ¨å…dO�  n�√  140  —ôËb�«  ·d�  dF�  ⁄uK�Ë  ¨dOD�  wJO�U�—«œ  wAOF�Ë
 «cN� WÒO�UO��« ÈuI�«Ë WDK��« Ác� Âö���« n�ú� dNE�ò p�– ÒÊ√ Î «d��F�
 vK� ÊUM�� ÁbNA� Ê√ sJLÔ� U� dD�√ «c�Ë ¨Íu�QL�« dOBL�«Ë d�dL�« l�«u�«

Æå‚ö�ù«
 ¨t�U�� lOL�� VFA�«Ë dO�J�« ÂUD�—ô« u�� t Ò��� s�u�«ò ÒÊ√ s� —Òc�Ë
 u� «c� q�ò WÒO�UO��« ÈuI�« ÎözU� ¨åÎUFzU{Ë Îôu�c�Ë Î «—uNI�Ë ÎU�ÒcF�  U�
 dOB� s� Òr�√ w� q� ¨rJ�«b�√Ë rJ�U�uL� X�U� ULN� øÊËb�d� Íc�« ÊUM��

ÆåørNK�I���Ë rN�AOF�Ë sOO�UM�K�« …UO�Ë s�Ë
 åÊuD�«dL�« – sOKI��ÔL�« sO�d�UM�« W�d�ò w� WÒ�œUOI�« W�ON�« sO�√ U Ò�√
 d��√ò  w�UL��ô«  q�«u��«  l�«u�  vK�  V�J�  Ê«bL�  vHDB�  bOLF�«
 V�ö��   ôU Ò�G�«  `��  W�ö�  ÷U�—  ¨ U�U��  ‰«u??�√  iOO��   UÒOKL�
 ÒÊ√  Î «d��F�  ¨åVO�—  ÊËœ  s�  ÎU�U�≈Ë  ÎU�U�–   «—ôËb�«   «—UOK�  W�dOB�«  dF�
 ÈuIK� WIKD� …œU�≈ ¨ÍœUB��ô« w�UL��ô« V�d�«Ë WÒO�UL�« v{uH�« œËœd�ò
 Íd�� U ÒL� ‰ËR�� w�UIOL�«Ë bK��« dOB� vK� WMLONL�« WÒOHzUD�«Ë WÒO��cL�«

ÆåWK�U� WÒO�ËR��
 tO�  —Òc??�  Î¡«b??�  Êö��  bL�√  aOA�«  “U�LL�«  ÍdHF��«  w�HL�«  t?? Ò�ËË

 WK�M�  w�Ëb�«  ŸËdAL�«Ë  Î̈ «b�  …dOD�Ë  WÒO�Ëœ  W�FK�«ò  ÒÊ√  s�  sOO�UM�K�«
 W�FK�«Ë ¨WM�� dD�√ vK� Õu�H� bK��«Ë ¨ÊUM�� qJO� VKI� Êü« w�Ë W�u�u�
 ¡UN�ù À—«u�Ë ezUM�Ë XO�H�Ë rO�I� vK� sOF�«Ë ¨“UO��U� WÒO�dO�√ WÒ�bIM�«

Æå—c��« —c��U� ¨ÊUM�� œu�Ë
 WÒO��—U��«  «œUOI�« iF� s� »uKDL�«Ë `�cL�« vK� bK��« ÂuO�«ò ·U{√
 ¨w�Uzd�« ⁄«dH�« q�I� s� ÊUM�� Ã«d�ù w��—U��« U�—Ëœ c�Q� Ê√ bK��« «cN�
 t��—U�  …—«d�Ë  bK��«  «c�  Âô¬  Òq�  lL��  Ê«b�ËË  dOL{  ¡«b�  ÂuO�«  wz«b�Ë

Æåw�Uzd�« ⁄«dH�« WM�� s� »uKBL�« bK��« «c� –UI�ù t�U�Ë√Ë
 s� Ë√ sO�ËR�L�«  uJ�ò ÊUO� w� W�U�B�« Í—=d�� W�UI� XM�N��«Ë
 ÍbIM�«  Èu��L�«  vK�  ¡«u�  ‰«u�ú�  Ÿ—U��L�«  —u�b��«  ‰UO�  rNM�  vÒI��
 ¨UN�dz«œ l Ò��� ·u� w��« W�U�L�« w� ÊuO�UM�K�«  U� v�� ¨wAOFL�« Ë√

ÆåWI�bB�«Ë WIOIA�« ‰Ëb�«Ë sO�ËR�L�« ¡ôR� q�� s� V�d� q�U�� j�Ë
 œö��« ULO� ¨sOOMFL�« l� Íb�Ô� bF� r� …b�UML�« WG� ÒÊ√ Ëb��Ëò X�U{√
 …UO��  WIOBK�«   U�UDI�«  Òq�  w�  UN�«u�√  vK�   UO�UL�«  W��d�  X���√
  U�b��«  —«b��«  q�«u�  Òq�  w�Ë  ÆrNAO�  WLIK�  WKB�L�«Ë  ¨sOM�«uL�«
 sNL�«   U�UI�  ¨ÂUF�«  w�U ÒLF�«  œU��ô«ò  ÎWO�«œ  ¨åWÒOzUHA��ô«Ë  WÒO�B�«
 „Òd�� W ÒD� —«d�≈Ë ¨X�Ë »d�√ w� ŸUL��ô« v�≈ W Ò�œUB��ô«  U�ON�« ¨…Òd��«
 n�u� ¨q�U� w�ö�≈ Z�U�d� s� oKDM� WÒO�F� W{UH��« ‚ö�≈Ë WK�U�
 w�u�  dOOG�  À«b�≈  vK�  …—œU�  ÊuJ�  …b�b�  WDK�  Z�MÔ�Ë  —u�b��«  «c�

ÆåÊUM�� tO�≈ ÃU��� Íc�« –UI�ù« v�≈ wCH�
 ÁbNA� Íc�« —UON�ô« ÒÊ√ v�≈ åÊUM�� w� W�«eMK� w�Ë—Ë_« b�dL�«ò —U�√Ë
 ¨åÁbM� nÒ�u��« w�b���Ë Î«b� dO��  ËdO� w� w�dO�_« —ôËb�« q�UI� …dOK�«
 ·dB� r�U� vK�Ë W�uJ��« vK� lI� Èd�J�« WÒO�ËR�L�«ò ÒÊ√ vK� Î «œÒbA�
 ”ö��ô«  rN��  r�UF�«  ‰Ëœ  s�  b�bF�«  w�  o�öÔL�«  W�ö�  ÷U�—  ÊUM��

Æå— ÒËeL�« ‰ULF��«Ë d�Ëe��«Ë ŸËdAL�« dO� ¡«d�ù«Ë ‰«u�_« iOO��Ë

 ÊËR??A??�«Ë W??�U??�d??�« “U??N??� ÂU???�√ 
 w�  ¨v�«bI�«  sO�dJ�FK�  WÒO�UL��ô«
 ·«“u�  œULF�«  gO��«  bzU�  —uC�
 ÎôUH��«  ¨Êu??�  XLF�  t�KOI�Ë  Êu??�
 ¡«bNA�«  sO�dJ�F�«   UN�Ò_  ÎUÒOL�dJ�
 ¡U��d�«  ÍœU??�  w�  Â_«  bO�  W��UML�
 ‰UH��ô« qÒK��Ë ÆWO{UOH�« – Íe�dL�«
 Ã—u�Ë Í—uH� qz«Ë sO�UMH�« W�—UA�

Æ‰U��« n�u�Ë ÍdL� ÊUOKO�Ë “UÒ��
 UNO� b�U� WLK� gO��« bzU� vI�√Ë
 sN�UO�C�ò  ÎUM ÒL��  ¨¡«bNA�«   UN Ò�√
 sO�dJ�F�«  sNzUM�√   UO�C�Ë
 Î«b Ò�R�  ¨åÊUM��  s�  ŸU�b�«  qO��  w�
 rz«b�«  WÒ�dJ�F�«  W� Ò�RL�«  ·u�Ëò
 ‰uI�U�  ÒsNO�≈  t Ò�u�Ë  ÆåsN��U��
  U??N?? Ò�√ ô ¨s??�u??�«  U??N?? Ò�√ s??�??�√ò

ÆåV��� ¡«bNA�«

Ê“U��«
 fK�L�«  bOL�  QÒM�  ¨t�N�  s??�
 l�œË o�U��« d�“u�« w�Ë—UL�« ÂUF�«
 ¨U�bO�  w�  ÒÂ_«  ¨ÊUO�  w�  Ê“U��«
 w�  ÎUÒO�U�√  ÎU�U�b�ò  U�UÒ�≈  Î «d��F�
 ÎU�–uL�Ë  ¨q??�d??�«  WÒOB��  ¡UM�
 q�√  s�  WO�C��«  w�  t�  Èc��Ô�
 tzUM�√  b�«u��  iNM�  v�UF Ô�  s�Ë

 Æåt�UN Ò�Ô√ r�œË
 U�—U��  »uK�  ÂuO�«  uHN�ò  ‰U??�Ë
 w�  UN Ò�_« v�≈ h�A�Ë ¨U�—UG�Ë
 ‰c��«  WLO�  d Ò�c�M�  ¨ÍuM��«  s�bO�
 UO�b�« ÒÊ_Ë ÆWÒM � Ë√ q�UI� ö� ¡UDF�«Ë
 WÒO��—U��« WÒOB�A�« XKF� bI� ¨ ÒÂ√

 ÒeN� UN�≈ ∫‰uI� ÊuO�u�U� —u�«d��ù«
 ÆU�—U�O�  r�UF�«Ë  UNMOLO�  d�d��«
 U�Ëb��  ¨ ÒÂ_«  bOF�  qH���  U�bM�Ë
 ·U��ù« v�≈ UN�UO�C� s� Y�b��«
 dzU�Ë W�UO��« w� UN�uI�� o�ö�«
 W�—UA�Ë WK�U� >ÂQ� ¨…UO��« w�«u�
 X���√ w��« W Ò�UF�« e�«dL�« w� q�dK�
 ‚uH�  UL�  UNO�  UN��UH�Ë  UN�—«b�

Æåq�d�«
 ¡«b??N??A??�«  U???N??? Ò�√ò ÎU??C??�√ U??ÒO??�Ë
  «Òd�FÔL�«Ë  ¨ «d�UB�«  sO�uD�L�«Ë
 qÒJAÔ�  WÒOM�Ë  ÕË—  s??�  r???�√Ë  q??�Q??�
 s�  WO�C��«  w�  t�  Èc��Ô�  ÎU�–uL�
 b�«u��  iNM�  ¨v�UF Ô�  s??�Ë  q??�√
 t�—bI�  ÒsN�UL�≈Ë  t�UN Ò�√  r�œË  tzUM�√
ÆåÊUM�� W�UO� o�d� vK� œuLB�« vK�

 bNA� v�≈ ÊUM�K� V�«– w�dO�_«ò ÒÊ√ ¨`�dB� w� bF�ô« sF� w�U�L�« åÍbF�_« —UO��«ò ?� ÂUF�« sO�_« È√—
ÆåWLEML�« dO� v{uH�«Ë sOOzUNM�« ”ö�ù«Ë —UON�ô« WK�d� v�≈ t� ‰u�uK� ÍbOFB�

 c�√Ë WÒO�KD� s�ËUM� X�� Ÿ—UA�« ‰ö��« s� UN� s�b�RL�«Ë WDK��«  UOAOKO� ÂUO�ò t�OA� s� »d�√Ë 
 qB�� U� ‰UO� VO�d�«  WDK��«  XL�ò »dG��� r�Ë Æåw�Ëb�«  lL��L�«  ÂU�√  tOK� ÷ËUH�K�  ÎWMO�— VFA�«
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اعتدال صادق

دعت  حميم،  عائلي  ج��ّو  وف��ي  طيبة  م��ب��ادرة  ف��ي 
واالجتماعية  الصحية  للرعاية  ن��ور  جمعية  رئيسة 
مارلين حردان الى حفل تكريم المناضلة نايفة زيبارة 
وهي العضو في الهيئة اإلدارية للجمعية وإحدى أبرز 
لها  تقديراً  وذل��ك  االجتماعي،  العمل  في  الناشطات 
وعرفاناً لعطاءاتها والتزامها بالقيًم اإليجابية البنّاءة 
حيث  العطاء،  من  ولعمر  النضالي  لتاريخها  ووف��اء 
ونقابي  واجتماعي  نسائي  لعمل  تؤّسس  انخرطت 
العمر في ربيعه.  وحزبي بالدرجه األولى وهي من 
ولم تزل على هّمتها من البذل الطيب. فهي امرأة كما 
عرفناها عصامية وناشطة اجتماعية في مجال العمل 
اإلنساني وحقوق المرأة تحديداً والعمل الخيري اْن 
او  االجتماعي  القطاع  في  كموظفة  عملها  خالل  من 
في سجل ما حققته من مساهمات خيّرة بما تملك من 
المفاهيم  أّن  مبيّنة  وإصرار  ومسؤولية  كبيرة  طاقة 
ثقافتنا  ن��ت��اج  فعلياً  ه��ي  نمتلكها  ال��ت��ي  واألخ����الق 

وتعاليمنا من قيَم الحق والخير والجمال.
هذا التكريم الذي كان مقّرراً في موعد سابق من 
الشهر المنصرم، غير أنه كان على »جمعية نور« تلبية 
لنداء الواجب في مؤازرة أبناء شعبنا في الشام ومّد 
دورها  لتأدية  الجمعية  سارعت  حيث  لهم  العون  يد 
من  للمتضّررين  ال��م��س��اع��دة  تقديم  ف��ي  اإلن��س��ان��ي 
أهلنا اثر الزلزال المدّمر الذي ضرب مناطق الشمال 
المناطق  إلى  المساعدات  قوافل  فسيّرت  السوري، 
اإلسعاف  وس��ي��ارات  والغذائية  الطبية  المنكوبة... 
في  ال��ق��ارص،  الشتاء  ه��ذا  في  التدفئة  ومستلزمات 
الحزب  بها  ق��ام  التي  المساعدات  حمالت  م���ؤازرة 

السوري القومي االجتماعي.
كما نظمت »جمعية نور« الحمالت لجمع التبرعات 
المالية إليصالها للمتضررين من الزلزال في السرعة 
وهناك  حينه،  في  »ال��ح��دود«  عبر  ما  منها  المطلوبة 
دف��ع��ات ج��دي��دة م��ن ال��م��س��اع��دات ف��ي ط��ور التجهيز 

واإلعداد.
إال أنه رغم كثرة المشاغل والتزامات الجمعية في 
التوعية  ون���دوات  الصحية  ومشاريعها  برنامجها 

قرى  في  خاصة  مستوصافتها  كافة  في  المستدامة 
وب��ل��دات ق��ض��اءي م��رج��ع��ي��ون وح��اص��ب��ي��ا، غ��ي��ر اّن 
وخلق  ال��ف��رح  صناعة  ف��ي  العفوية  تتقن  »م��ارل��ي��ن« 
آذار،  شهر  في  كنا  إذا  فكيف  السعيدة  المناسبات 

شهر الخصب والعطاء و«األعياد المجيدة«.
ع��ل��ى م���أدب���ة غ����داء ب��ح��ض��ور ل��ف��ي��ف م���ن أعضاء 
تأسيسها  على  يوماً  ت��آزرن  اللواتي  ن��ور«  »جمعية 
في ظروف صعبة، لتصبح الفكرة بفضل مثابرتهن 
ت��ج��س��ي��داً واق��ع��ي��اً خ��الق��اً وم��ع��ط��اء. وم���ن ب��ي��ن تلك 
فرحات،  بهاء  عطوي،  لولو  راشد،  جوليا  السيدات: 
لينا  الغريب،  م��اري  الغريب،  سعدى  ح���ردان،  ن��ور 
قطايا، والصديقات هدى سمير رفعت، أليسار وائل 
الى  طبعا  خنيصر،  وعفاف  دي��اب،  راغ��دة  حسنية، 
جانب المحتفى بها نايفة زيبارة ومسؤولة هيئة دعم 
صديقة  دائماً  بها  المرّحب  الخنسا  غ��زوة  المقاومة 

ومناضلة وفية متفانية.
مارلين  الجمعية  رئيسة  التكريمي  اللقاء  افتتح 
القلب،  م��ن  ن��اب��ع��ة  أن��ه��ا  غ��ي��ر  ع��ف��وي��ة  بكلمة  ح����ردان 
ترحب  الجمعية  سيدات  وبإسم  بإسمها  وتوّجهت 
نجتمع  بالقول:  زيبارة  نايفة  األمينة  بها  بالمحتفى 
اليوم لنشكر لك عطاءك وحضورك الذي لطالما كان 
ولتواضعك  بها.  حللت  منزلة  ك��ّل  في  للدفء  باعثاً 
الصافية  القلبية  ومحبتك  ص��درك،  وسعة  الشديد، 
حيث ال مكان فيها لغّل أو ضغينة، لنشكر لك عطاءك 

وقتاً، وماالً، ومجهوداً، وشغفك وحماستك، 
وخير  للمثابرة  م��خ��زون��اً  دائ��م��اً  ل��ن��ا  ك��ن��ت  ح��ي��ث   
العمل، تدفعين  مرشدة، جهداً وإص��راراً وجدية في 
طريقتك  وع��ل��ى  أك��ب��ر  بتحّد  ال��ت��ح��دي  ق��ب��ول  ال��ى  بنا 
المحبّبة »طحشوا« وما تخافوا الحق معكن، واْن بدا 
األم  بغيرة  تهمسين  محله  غير  في  شغب  بعض  منا 
المنوال  »روقوا يا ستات ما بدها هالقد«، وعلى هذا 

كنِت لنا الركيزة األساسية في »جمعية نور«...

في  تكريمك  ف��ي  نلتقي  ان  اخترنا  كنا  إذا  ال��ي��وم 
مؤّسس  بمولد  االحتفاالت  نقيم  ونحن  آذار  شهر 
حزبناوباعث نهضتنا أنطون سعاده، والذي تأّسست 
قاعدة  على  وتعاليمه  م��ب��ادئ��ه  ه��دي  على  جمعيتنا 
النهوض بالمجتمع بما هو خير له. وفي هذا الشهر 
يوم المرأة العالمي، وعيد األم وهو العيد األحّب الى 
نايفة  المناضلة  أيتها  تعلمين  وكما  جميعاً...  قلوبنا 
عليك  نطلق  أن  لنا  يحلو  الجمعية  سيدات  نحن  بأننا 
الكّل« ألنك فعالً كنت األم  تسمية »أم الجمعية« و«أم 

الساهرة لرعاية أحوال المؤسسة.
في  األمهات  كّل  ونعايد  نعايدك  المناسبة  وبهذه 
العزيزة  المناسبة  ه��ذه  استغّل  أن  أود  كما  ب��الدي، 
عفاف  )ال��س��ي��دة  ب��ال��م��ع��اي��دة  حبيبتي  أم���ي  ألخ���ّص 

خنيصر( لما فعلته وتفعله من أجلي.
بكرم  تميّز  ال���ذي  التكريمي  الحفل  نهاية  وف��ي 
باالستقبال  ع���ام���رة  وح���ف���اوة  وال�����ذوق  ال��ض��ي��اف��ة 
المحتفى  ب��ه��ا  أح��ي��ط��ت  ال��ت��ي  ال��غ��ام��رة  وب��ال��ع��اط��ف��ة 
النخبة  لتلك  واإلي��ج��اب��ي  ال��ف��ع��اّل  وب��ال��ح��ض��ور  ب��ه��ا، 
وأحاديث  م��داخ��الت  م��ن  خ��اض��وا  بما  السيدات  م��ن 
الجميع عن تقديره لجهود هذه  وجدانية، حيث عبّر 
السيدة في يوم تكريمها لفيض محبتها ولمساهمتها 
أجل  م��ن  األف��ض��ل  فعل  على  الجليل  عمرها  خ��الل 
خدمة المجتمع، فالعطاء فضيلة اجتماعية وأخالقية 

بالدرجة األولى.
تذكارية  درع��اً  المؤسسة  رئيسة  قّدمت  وأخ��ي��را 
وتحت  زي��ب��ارة،  نايفة  األمينة  ال��ى  المؤسسة  باسم 
للزعيم  الَعطاء«  َعِن  َتُكُفّ  ال  الَكريمَة  »النَّفَس  عبارة 

سعاده.
هيئة  م��ن  تذكارية  درع���اً  المكّرمة  تسلمت  كذلك 
لحزب  العام  األمين  بتوقيع  ممهورة  المقاومة  دعم 
الله السيد حسن نصرالله، قّدمتها لها الحاجة غزوة 

الخنسا مسؤولة هيئة دعم المقاومة.

... ودرع تذكارية من هيئة دعم المقاومة ممهورة بتوقيع 

الأمين العام لحزب اهلل ال�صيد ح�صن ن�صراهلل
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القَيم الإن�صانية والعولمة )4(

{ مأمون مالعب

وج���وده  وبطبيعة  بعقله  اإلن���س���ان  ي��ت��م��يّ��ز 
اإلنسانية.  الحضارات  أوج��د  ال��ذي  االجتماعي 
وش���روط  وم��م��ي��زات��ه  خصائصه  ل��ه  المجتمع 
استمراره، هو ليس عشوائياً بل نتيجة تنسيق 
التي  القيم  حاجته  وأه��ّم  وبيئته،  عناصره  بين 
يحملها والنظام الذي يحكمه، حتى القبيلة وفي 
القيم  عصر التخلّف لها قيَمها ونظامها. بعض 
ميزة  يبقى  وبعضها  المجتمعات  كّل  إلى  تمتّد 
يصنع  ال��ق��وي  المجتمع  منها.  ك��ل  ف��ي  خاصة 
دولته ويقّدم لإلنسانية ثقافته وقيمه ويحاول 
الضعيف  المجتمع  يتلقى  بينما  فرضها  أحياناً 
ثقافات اآلخرين دون أن يعني ذلك إلغاء ثقافته 

أو قيَمه.
جامعة  ق��ي��م  ال��ع��ال��م  ف��ي  ت��ك��ون  أن  يمكن  ال 
م��وّح��دة إال ف��ي ال��ح��ّد األدن���ى ن��ظ��ري��اً. اعتمدت 
الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي 
أن  على   1948/12/10 في  اإلنسان  لحقوق 
على  وينص  واألم���م  الشعوب  كافة  تستهدفه 
واالقتصادية،  والسياسية،  المدنية،  الحقوق 
ينبغي  التي  األساسية  والثقافية  واالجتماعية، 
أن يتمتع بها جميع البشر. ليست العبرة في ما 

كتب أو قيل.
صاحبة  ال���دول  ه��ل  تنفذ!  كيف  ف��ي  ال��ع��ب��رة 
ثم  األق��ّل وم��ن  على  به داخلياً  اإلع��الن ملتزمة 
خارجياً؟ هل تملك األمم المتحدة سلطة تسمح 
لها بفرض قراراتها؟ بل هل لديها أّي صالحيات 

فعلية؟ 
ك��ي��ف ل��ل��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال��م��ه��ّج��ر من 
حقوقه  على  يحصل  أن  شتاتاً  والموزع  وطنه 
الجهة  هي  َم��ن  اإلع���الن؟  في  عنها  المنصوص 
ال��م��س��ؤول��ة ع���ن ت��أم��ي��ن ت��ل��ك ال��ح��ق��وق؟ األم���م 
مما  »إسرائيل«  بدولة  اعترفت  نفسها  المتحدة 
يعني أنها تنّكرت لحقوق الشعب الفلسطيني بل 

قامت بعدوان عليه وتنّكرت إلعالنها.
أّول  ك��ان  السوفياتي  االت��ح��اد  أّن  المفارقة 
أرض  اغتصاب  على  قامت  ب��دول��ة  المعترفين 
في  المنتصرة  ال��ك��ب��رى  ال��ق��وى  ظلمته  ش��ع��ب 

الحربين العالميتين.
الغرب  قبل  من  المتعّددة  االستعمار  ح��االت 
والتغيير  ال��ت��ح��رر  ح���رك���ات  ج��ع��ل��ت  ع��م��وم��اً 
المضادة تتخذ اليسار االشتراكي فكانت مرحلة 

الستينيات والسبعينيات عصره الذهبي.
فلسطين وحدها لم تصنّف أرضاً محتلة ال من 
اليمين وال من اليسار. الواليات المتحدة رعت 
»اإلسرائيلي«،  العدو  وسلحت  ومّولت  ودعمت 
وسورية  مصر  من  ك��ّل  تلجأ  أن  الطبيعي  فمن 
التوازن  لم يؤّمن  الذي  السوفياتي  االتحاد  إلى 
إلى  تنضّم  لم  و«إسرائيل«  يوماً.  االستراتيجي 
بقيت  الغربي!  الدعم  كّل  رغم  األطلسي  الحلف 
ال  المصير  تقرير  ح��ّق  المعسكرين.  صديقة 
على  ينطبق  الفلسطيني،  الشعب  على  ينطبق 
ينطبق  يوغوسالفيا.  تقسيم  أج��ل  من  البلقان 
على أكراد العراق. من أجل تقسيمه، وعلى أكراد 
ينطبق  سورية في محاولتهم لالنفصال، فهل 
أك��راد تركيا؟ ربما في حال خرجت تركيا  على 

من األطلسي إلى جهة مضادة. 
ما أن تفّكك االتحاد السوفياتي حتى كشرت 
الواليات المتحدة عن أنيابها في محاولة قضم 
االتحاد  ج��م��ه��وري��ات  ب��ل  وارس����و  ح��ل��ف  دول 
نشر  بغاية  ذل��ك  ك��ّل  فهل  السابق.  السوفياتي 

الديمقراطية والليبرالية؟ 
صداقة  م��ع��اه��دة  تقيم  أن  ال��ن��ع��اج  يمكن  ال 
السالم  م��ن ش��ع��ارات  ال��ذئ��اب مهما رفعت  م��ع 
من  خوفاً  إال  ترتدع  ال  الذئاب  ألن  والصداقة. 

األقوى.
إيران  في  اإلسالمية  الجمهورية  أدركت  لقد 
ذلك فعملت على تحصين نفسها بتراكم القوة. 
االنحالل  مسيرة  بوتين  م��ع  روس��ي��ا  نفضت 
ووقفت تدافع عن وجودها بالقوة وعن استعادة 
دورها، والتحقت معها الصين بعدما أدركت أّن 
القوة االقتصادية وحدها ال تسمح لها بدور في 

معترك األمم.
كان ال بّد من المواجهة ب��دءاً من التحرر من 
الدولية  المؤسسات  بتحطيم  م���روراً  ال���دوالر 
الدولية.  المحاكم  مثل  أطلسياً  عليها  المسيطر 
العالم بدون روسيا. ومن  قال بوتين: ما قيمة 

حّق أّي شعب أن يتمثل بذلك.
والتقّدم  واإلنترنت  االت��ص��االت  أّن  صحيح 
أّن  وصحيح  قرية،  األرض  جعل  التكنولوجي 
الحواجز  الجنسيات عبرت  المتعددة  الشركات 
والحدود، لكن العولمة لم تلِغ القوميات ولم تغيّر 
القيَم وال يوجد بين الدول إال المصالح. الشعب 
الذي يتخلى عن مصلحته والذي ال يصارع من 

أجل حقوقه مصيره اإلخفاق وربما الزوال...

ف�َس الَكريمَة ل َتُكُفّ َعِن الَعطاء«ـ »جمعية نور« تكّرم المنا�صلة نايفة زيبارة »الَنّ

مارلين حردان: ن�سكر لك عطاءك... مجهودًا و�سغفًا وحما�سة

الدرع التذكارية من هيئة دعم المقاومة ممهورة بتوقيع السيد نصرالله رئيسة جمعية نور مارلين حردان تسلم المكرمة نايفة زيبارة الدرع التذكارية

حردان وزيبارة تتوسطان الهيئة اإلدارية لجمعية نور
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قّدم نائب رئيس الحزب السوري القومي اإلجتماعي وائل الحسنية، ووفد 
مركزي ضم ناموس المجلس األعلى سماح مهدي، عميد اإلعالم معن حمية، 
العامة فادي  العالقات  المقداد وعميد شؤون  إيهاب  التربية والشباب  عميد 
المهندس  الجهاد اإلسالمي في لبنان بالشهيد  التعازي لقيادة حركة  داغر، 

علي رمزي األسود، أحد قادة سرايا القدس.
برج  مخيم  في  الفرقان  مجمع  قاعة  في  المعزين،  استقبال  في  وك��ان 
شاهين، مسؤول  علي أبو  اللبنانية  الساحة  في  الحركة  مسؤول  البراجنة، 
العالقات  ومسؤول  موسى،  سامر  أبو  لبنان  في  الفلسطينية  العالقات 
ومسؤولي  قيادات  من  حشد  معزياً  حضر  كما  منور.  وسام  أبو  اللبنانية 

من  وحشد  وفاعليات،  والفلسطينية  اللبنانية  والفصائل  والقوى  األحزاب 
أهالي المخيم.

وألقى كل من مسؤول حركة الجهاد اإلسالمي في الساحة اللبنانية علي 
أبو شاهين، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في 
سبيل  في  وتضحياته  بالشهيد  فيها  أشادا  كلمات  عفش،  أبو  سمير  بيروت 

تحرير فلسطين. 
وألقى نائب رئيس الحزب السوري القومي اإلجتماعي وائل الحسنية كلمة 
طريق  يعبدون  وبدمائهم  والكرامة،  العزة  عنوان  هم  الشهداء  أّن  فيها  أكد 

التحرير ويرسمون معالم النصر األكيد.

وقال: إن شهادة المجاهد علي رمزي األسود تؤكد مجدداً بأن الصراع مع 
العدو الصهيوني هو صراع مستمر، ولن يتوقف حتى دحر هذا العدو عن كل 
ففلسطين  وبيارتها.  وبرها  ببحرها  فلسطين،  كل  فلسطين  وتحرير  أرضنا، 
هي أرضنا، وعن أرضنا لن نتخلى، وسنبقى نقاوم ونقاوم حتى تحرير آخر 

شبر منها.
إن  قائالً:  الجهاد اإلسالمي  قيادة ومجاهدي حركة  إلى  الحسنية  وتوّجه 
مقاومة  وفصائل  هي  قدمت  المقاتلة  المقاومة  الكفاحية  الجهادية  حركتكم 
أخرى الكثير من الشهداء، فتحية إلى كل شهيد، وعهدنا أن نبقى معاً يداً بيد 

على طريق الصراع والمقاومة.

في  حلب  عام  منفذ   _ السياسي  المكتب  عضو  قّدم 
على  حوري،  طالل  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
رأس وفد، التعازي لحركة الجهاد االسالمي، باستشهاد 
وذلك  األس��ود.  رمزي  علي  المهندس  الحركة  في  القائد 
جامع  في  الحركة  أقامته  الذي  التبريك  مجلس  خالل 

فلسطين بمخيم النيرب في حلب.
ينذرون  الذين  أن  ح��وري،  طالل  العام  المنفذ  وأك��د 
فلسطين،  تحرير  سبيل  في  والتضحية  للجهاد  حياتهم 
األسود  رمزي  علي  للقائد  فتحية  شهادة،  مشاريع  هم 

الذي ارتقى شهيدا على طريق تحرير فلسطين. 

الكبرى«  انتصاراتنا  طليعة  هم  »شهداؤنا  أضاف: 
الوجودي  الصراع  معركة  في  شهداًء  يرتقون  والذين 
االستيطاني،  العنصري  الصهيوني  العدو  بمواجهة 

يقّربون أجل النصر األكيد.
أن  الشهداء  وكل  البطل  الشهيد  نعاهد  حوري:  وقال 

نستمر في المقاومة ونواصل طريق الجهاد، حتى تحرير 
فلسطين كل فلسطين، وإننا على العهد ثابتون.

المالية  ناظر  العام،  المنفذ  الى  القومي  الوفد  وضم    
مجلس  عضو  المحلية_  التنمية  وناظر  حوري  خالد 

محافظة حلب عبداإلله جوما وزياد حسنة. 

مخيم  في  األقصى  ن��ادي  قاعة  في  عقد 
ب��رج ال��ب��راج��ن��ة ف��ي ب��ي��روت، ل��ق��اء شبابي 
والطالبية  ال��ش��ب��اب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  إل��ي��ه  دع���ت 
لذكرى  إحياًء  الفلسطينية،  القضية  لدعم 
الشيخ  حماس  حركة  مؤسس  استشهاد 
م��ع تضحيات  ي��اس��ي��ن، وت��ض��ام��ن��اً  أح��م��د 

الشباب الثائر في الضفة الغربية.
ح��ض��ر ال���ل���ق���اء ع���ن ال���ح���زب ال���س���وري 
القومي االجتماعي عميد التربية والشباب 
األعلى  المجلس  ن��ام��وس  ال��م��ق��داد،  إي��ه��اب 
المتن  منفذية  ع��ام  ومنفذ  م��ه��دي  س��م��اح 
القوميين.  من  وعدد  جابر  ربيع  الجنوبي 
القوى  م��ن  كبير  ع���دد  ممثلو  ح��ض��ر  ك��م��ا 
وفعاليات  والفلسطينية  اللبنانية  الشبابية 

أهلية وشعبية.
ألقيت خالل اللقاء كلمات لممثلي القوى 
ال��م��ش��ارك��ة أج��م��ع��ت ع��ل��ى ض�����رورة دعم 
الغربية،  الضفة  الثائر في  الشباب  مقاومة 
ثورية  حالة  باعتبارها  حولها،  وااللتفاف 
االحتالل  ج��رائ��م  بوجه  محقة  أنموذجية 

ومستوطنيه.
وإدانتها  رف��ض��ه��ا  ال��ك��ل��م��ات  وج�����ّددت 

لتطبيع بعض األنظمة العربية عالقاتها مع 
في  طعنة  من  التطبيع  يمثل  لما  االح��ت��الل 

ظهر المسألة الفلسطينية.

جابر
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  كلمة  وأل��ق��ى 
المتن  م��ن��ف��ذي��ة  ع����ام  م��ن��ف��ذ  اإلج���ت���م���اع���ي، 

الجنوبي ربيع جابر فقال: 
ل��ق��د ح���رص س��اس��ة ك��ي��ان ال���ع���دو على 
ت��وص��ي��ف ج��ري��م��ة اغ��ت��ي��ال ال��ش��ه��ي��د أحمد 
أن��ه��ا واح����دة م��ن »بطوالت«  ي��اس��ي��ن ع��ل��ى 
جيش االحتالل، وقدرته على الوصول إلى 
كلماتهم  يقرأ  فمن  مطلوب.  فلسطيني  كل 
يظنّهم يتحدثون عن شبح ال تدركه أحدث 
ال  رج��ل  ع��ن  ول��ي��س  التكنولوجيا،  اآلالت 
يستطيع تحريك سوى رأسه، ويتنقل على 

كرسي متحرك.
إال أن ذاك الرأس حوى عقال كان كفيال 
في  المصغر  ال���وزاري  المجلس  يجبر  أن 
حكومة عصابات االحتالل على اتخاذ قرار 
فجر  ياسين  الشيخ  اغتيال  جريمة  بتنفيذ 
22 آذار عبر عملية أشرف عليها شخصياً 

لدى  والعسكرية  األم��ن��ي��ة  األج��ه��زة  ق���ادة 
االحتالل بموافقة المقبور أرييل شارون.

عدونا  يرتكبها  التي  ذات��ه��ا  الغلطة  ه��ي 
في الوجود باعتقاده أن اغتيال رأس الهرم 
أن  إال  الحركة.  عقد  ان��ف��راط  إل��ى  س��ي��ؤدي 
حماس  فزّفت  وص��ل،  أن  لبث  ما  ال��ج��واب 
ش��ه��ي��ده��ا وس��ل��م��ت راي����ة ال��م��ق��اوم��ة لمن 

سيتابع الجهاد.
على  الفلسطيني  شعبنا  أب��ن��اء  ه��م  وه��ا 
بعد يوم  امتداد فلسطيننا، يسطرون يوماً 
وديعة  األم��ة  إل��ى  ي��ردون  البطولة.  مالحم 
المغتصبين  انكسار  م��ن  وي��زي��دون  ال���دم، 
الخراب  اق��ت��راب  من  متيقنين  باتوا  الذين 

الثالث.
ومشغليه  االح���ت���الل  ع��ص��اب��ات  ل��ك��ي��ان 
أننا  علماً  خ��ذوا  معه،  والمطبعين  وداعميه 
بتنا قاب قوسين أو أدنى من دخول أرضنا 

في فلسطين ُمحرريها من دنسكم. 
فيها  هناك  ألن  وهنا،  ع��ف��واً...  وه��ن��اك، 
القدس  ف��وق  هنا  البعيد،  للمكان  إش���ارة 
سنرفع قريباً راية نصر واحدة ثأراً لدماء 

كل الشهداء ولعذابات كل األسرى.

وفد من قيادة »القومي« عّزى »الجهاد الإ�سالمي« بال�سهيد القائد علي الأ�سود  

الح�سنية: ال�سهداء هم عنوان العزة والكرامة وبدمائهم يعبدون طريق التحرير وير�سمون معالم الن�سر

منفذ عام حلب في »القومي« طالل حوري ووفد عّزى الجهاد الإ�سالمي با�ست�سهاد القائد علي رمزي الأ�سود:

 الذين يرتقون �سهداء في ال�سراع الوجودي يقّربون اأجل الن�سر 

اللجنة ال�سبابية والطالبية لدعم الق�سية الفل�سطينية، اأحيت ذكرى ا�ست�سهاد ال�سيخ اأحمد يا�سين في مخيم برج البراجنة

منفذ عام المتن الجنوبي في »القومي« ربيع جابر: لالحتالل والمطبعين معه بتنا قاب قو�سين اأو اأدنى 

من دخول اأر�سنا في فل�سطين لتحريرها من دن�سكم

الشهيد علي رمزي األسودوائل الحسنية

5الوطن



مجلس  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  السويداء  منفذية  كّرمت 
حسن  أبو  جمال  السيد  األعمال  برجل  ممثالً  بالست«  »ري��ان  شركة  إدارة 
فرص  مئات  بتوفير  لجهودهم  تقديراً  بدرية،  عاصم  األستاذ  الشركة  ومدير 

العمل للمواطنين، والقيام بالعديد من األعمال الخيرية.
التكريم جاء خالل زيارة قام بها وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي 
ضّم عضو المجلس األعلى سمير الملحم، منفذ عام السويداء باسم رضوان، 
ناموس  الباروكي،  ماجد  التقدمية  الوطنية  الجبهة  فرع  في  الحزب  ممثل 
منفذية السويداء باسم الشعار، ناظر المالية عصام رضوان، ناظر التدريب 

جهاد الشعشوع ومدرب مديرية السويداء الثانية قاسم ذياب.
الشركة  العام باسم رضوان مدير  الملحم والمنفذ  األمين سمير  وقد سلّم 
الحزب  رئيس  باسم  وتقدير  شكر  وشهادة  تكريمية  درع��ا  بدرية  عاصم 
الشركة  مدير  شكر  وقد  ح��ردان.  أسعد  األمين  االجتماعي  القومي  السوري 

الحزب القومي ورئيسه على اللفتة الكريمة.
بعدها جال الوفد في أقسام الشركة واستمع إلى شرح عن طبيعة العمل 
تصنيع  في  المنطقة  مستوى  على  الرائدة  هي  الشركة  أن  علما  والتصنيع. 
واألواني  الخشبية  غير  واالب��واب  الصحية  والبواري  والكراسي  الخزانات 

المنزلية.

التابعة  سرحمول  مديرية  اقامت  األم،  عيد  بمناسبة 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  الغرب  لمنفذية 
مدير  حضره  سرحمول،  في  اسماعيل  آل  قاعة  في  حفالً 

وأعضاء هيئة المديرية وجمع من األمهات. 
كلمة المديرية 

وألقت كلمة مديرية سرحمول رنا زهرالدين اسماعيل 
ابتداء  وب��الدي  »ام��ي  الزعيم:  حضرة  بقول  استهلتها 

حياتي وسيالزمانها حتى االنتهاء«.
أضافت: نحتفل بعيد كل أم في كل بقعة من بقاع امتنا 
الكلمة  هذه  امي  أمي.  يا  انت  بعيدك  العظيمة،  السورية 
الصغيرة بعدد حروفها، والكبيرة بمعانيها، فاأللف هي 

العطاء الالمتناهي إلى حد نكران الذات والميم هي المحبة 
السرير  تهز  التي  اليد  فهي  الياء  اما  لها،  حدود  ال  التي 

بيمينها والعالم بيسارها. 
وختمت: األم هي المدرسة والمعلمة التي زرعت فينا 
والسلوك  الحميدة  واألخ��الق  واالحترام  المحبة  أصول 
راحيتها  بين  يتعتق  عطاء  ينبوع  قلبها  من  يا  الحسن 
فينشر عبقا في األرواح. يا من تنتزع االشواك وهي باسمة 

فتبقى مروج بالدنا آمنة، فالف تحية لألم  في عيدها.
على  هدايا  وتوزيع  حلوى،  قالب  قطع  الحفل  تخلل 
حّيا  اسماعيل  أيوب  المديرية  لمحصل  وكلمة  األمهات. 

فيها األمهات في عيدهن.

منفذية ال�سويداء في »القومي« كّرمت القيمين على �سركة »ريان بال�ست« و�سّلمت مديرها درعًا تكريمية 

و�سهادة تقديرية با�سم رئي�س الحزب الأمين اأ�سعد حردان

مديرية �سرحمول في »القومي« تكّرم الأمهات في عيدهن

رنا زهر الدين اسماعيل
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باعث  مولد  عيد  آذار  من  األول  رح��اب  في 
أنطون  االجتماعية  القومية  السورية  النهضة 
مديرية  أقامت  األم،  عيد  وبمناسبة  سعاده، 
الجنوبي  المتن  لمنفذية  التابعة   العمروسية 
في الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاالاً 
في مكتبها،  حضره إلى جانب منفذ عام منفذية 
األمين  جابر،  ربيع  الرفيق  الجنوبي  المتن 
هشام المصري، ناموس المنفذية الرفيقة حنان 
سالمة، ناظر اإلذاعة الرفيق غسان أيوب، ناظر 
العمروسية  مديرية  مدير   � والشباب  التربية 
المديرية  هيئة  وأعضاء  دقنو،  سلمان  الرفيق 

وجمع من القوميين واألشبال مع أمهاتهم.

سالمة
عّرف االحتفال _ الذي بدأ مع نشيد الحزب 
السوري القومي االجتماعي _ مذيع المديرية 
المنفذية حنان  محمد الطفي، ثم ألقت ناموس 

سالمة كلمة جاء فيها:

وستالزمانها  حياتي  ابتدأتا  وبالدي  »أمي 
ب��اّراًا  ألك��ون  أعّني  اإلل��ه  أيها  فيا  االنتهاء،  إلى 

بهما«.
أمي وبالدي... والحياة بينهما رحٌم وأنا ذلك 
الطفل الذي يرفض ان يكبر بعدما كبر العمر وما 

زلت صغيراًا....
ثالث لفظات تحتل كّل مساحة التأنيث على 
للمرة  المست  التي  األولى  الدم  خلية  مستوى 

األولى شريان هذا الكون...
ثالث لفظات أنجبتنا في حالٍة منفردة..

الموت  يتماشى  التي  الحياة  قبل  ف���األّم 
معها...

والحياة قبل البالد التي أنجبتها الحياة..
التي  القيامة  سرير  على  أنجبتنا  والبالد 
عادت بنا الى أّمنا األولى فرجعنا ونحن نحمل 

ا. األم والحياة معاً
األم واألمة متالزمان في مفهوم سعاده. األم 
عقيدة  أساس  على  المجتمع  بناء  أساس  هي 

وحياة قومية اجتماعية حيث تخلق من أبنائها 
مفهوم اإلنسان الجديد في صراع الوجود، فهي 
عصب العمل القومي وقد أعطاها سعاده مكاناًا 
ا، فهي الشريكة في بناء مسيرة التحرير  عظيماً
ا للثبات، ُتسقي أبناءها الفكر  حيث تمّثل أنموذجاً
الوديعة  رّد  على  وتحّثهم  االجتماعي  القومي 
التي  االستثنائية  األم  هي  تطلبها..  متى  لألمة 
جيالاً  لتنشئ  النفوس  في  األخ��الق  قيم  ت��زرع 
يرفع راية المثل العليا. فليست العظمة في  أن 
األمومة  أن تحملي مسؤولية  ��ا... بل  أّماً تكوني 
وأن تكوني  على قدر انتشال األطفال من ركام 
أن نرعاه فنحصد  إّما  االستهتار. فهم كالنبت، 
غير  ��ا  زرعاً فيصبح  نهمله  أو  ا،  نافعاً ثمراًا  منه 
شباباًا  السيئة  التربية  نتيجة  وتكون  منتج، 

فاسداًا يشكل عبئاًا على األمة.
تحية حب إلى كّل أّم في أمتنا السورية...

دروبنا  تنير  التي  الهالة  إلى  تقدير   تحية 
لنسير على طريق الحق والخير والجمال..

تحية إجالل إلى سمفونية الحياة التي تحّول 
الغضب إلى سالم.. 

التي  تلك   .. األمهات  أكرم  إلى  امتنان  تحية 
قّدمت فلذة كبدها شهيداًا.. 

نساءاً  أنجبت  التي  األم  تلك  إلى  مجد  تحية 
ورجاالاً توّحدوا قسماًا وفكراًا وانتماءاً.. 

ولن ننسى أن نرسل أسمى معايدة إلى أرواح 
وأفضالهّن  فتضحياتهّن  الراحالت،  األمهات 

باقية فينا.
إليك يا أمي أقول :
أعيد إليِك عمري..

فاستقبلي عمري بين يديك هدية
فكّل األيام هي عيدك

حياةاً  عيدِك  في  نحيا  أن  من  أجمل  شيء  ال 
أبدية.

زوبعة عودة
قّدمها  راقصة  فنية  فقرات  ع��رض  تم   ثم 

زوبعة  ألقت  الختام   وفي  والزهرات.  األشبال 
عودة كلمة من وحي المناسبة، قالت فيها:

عن  ع��اج��زة  الكلمات  تبقى  األم،  عيد  ف��ي 
كلمة  تكوين  عن  صغيرة  والحروف  التعبير، 

شكر وتقدير..
ال يوجد لغة في هذا العالم يمكن ان تعبر عن 

مدى حب االم وعطفها..
أكبر  على  تحتوي  لكنها  صغيرة  كلمة  االم 

معاني الحب والعطاء والحنان والتضحية.
الكالم..  ينتهي  ال  األم،  عن  نتحدث  فعندما 
نظرات الرأفة والرحمة التي تحملها األم ما هي 

اال تجلٍّ لرأفة ورحمة رب العالمين.
ال توجد عبارة تفي حق األم.. فاللسان عاجز 

عن الشكر والعقل يقف حائراًا أي كلمات يختار.
وانتن  ع��ام  وك��ل  رؤوسنا  ف��وق  تاجااً  دم��ِت 

بخير.
ووّزع��ت  حلوى  قالب  ُقطع  الختام   وف��ي 

الهدايا على األمهات.

مديرية العمرو�سية في »القومي« تحيي عيد الأم باحتفال

نامو�س منفذية المتن الجنوبي حنان �سالمة: الأم هي اأ�سا�س بناء المجتمع

لأنها ت�سقل الأبناء بمفهوم الإن�سان الجديد في �سراع الوجود

زوبعة عودة: الم كلمة �سغيرة لكنها تحتوي اأكبر معاني الحب والعطاء والحنان والت�سحية
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الصيني بصفتها عالمات استقالل آسيا كمجموع واستقالل دولها الرئيسية 
المفهوم  الريادي في صناعة هذا  إيران ولو لم تتباه بموقعها  بالمفرد، فإن 
تبقى  المفهوم،  هذا  عن  للدفاع  صعوبة  األشّد  التبعات  وتحملها  لالستقالل 
الشروط  بأشّد  المفتوحة  المواجهة  آسيا  دول  بين  ت��ص��ّدرت  التي  ال��دول��ة 
وهي  األميركية،  والحروب  الغربية  الهيمنة  مشروع  مع  وقسوة  صعوبة 
منذ إعالن جمهوريتها اإلسالمية على خط تماس هو األصعب واألعقد مع 
الهيمنة وحروبها، وهي التي أخذت على عاتقها دعم ورعاية المواجهات التي 
خاضتها دول وشعوب آسيا في وجه الهيمنة وحروبها، من أفغانستان الى 
أنه  خافياً  وليس  وفلسطين،  اليمن  الى  وص��والً  ولبنان  سورية  الى  العراق 
الغربي  المشروع  التي تشكلت خاللها ظروف تراجع  المواجهات  لوال هذه 
روسيا  شجعت  وال��ت��ي  واش��ن��ط��ن،  قادتها  ل��ب��أس  وحشية  األش���د  بنسخته 
والصين على التقدم الى صفوف المواجهة المباشرة، لكن قضية إيران بقيت 
خارج دائرة المعايرة الذاتية بأولوية موقعها، بل االستثمار على كل تقّدم في 
موقف وموقع كل من روسيا والصين، للسير قدماً نحو آسيا مستقلة. وهذا 
هو مضمون موقف ايران التي ضّحت باالتفاق النووي لتشجيع روسيا على 

االستثمار في صناعة النصر في سورية.
مع  التفاهم  رع��اي��ة  ف��ي  الصيني  ال���دور  م��ع  إي���ران  تتعامل  العين  بهذه   -
وفي  الصين،  ترعاه  تفاهم  في  السعودي  االنخراط  مع  وبمثله  السعودية، 
كليهما سياق متقّدم لمفهوم آسيا المستقلة، ألن القضية التي حملها االتفاق 
الثالثي الصيني السعودي اإليراني الى الواجهة أبعد بكثير من اتفاق إيران 
المشاكل  حل  في  والتعاون  الدبلوماسية  العالقات  إع��ادة  على  والسعودية 

لتحمل  الصين  استعداد  هي  االتفاق  هذا  في  األب��رز  القضية  ألن  اإلقليمية، 
االستقرار  رعاية  على  األميركي  مع  مباشرة  منافسة  في  الدخول  تبعات 
يعني  بما  الطاقة،  ومنابع  ممرات  أم��ن  وضمان  الخليج  في  االستراتيجي 
تغيير  سياق  في  متقّدمة  خطوة  وه��و  العظمى،  الدولة  موقع  تبعات  تحمل 
في  واالقتصادية  السياسية  للجغرافيا  الحاكمة  االستراتيجية  المعادالت 
استراتيجية  مظلة  تحت  للتموضع  السعودية  استعداد  وبالتوازي  آسيا، 
وهو  الوطنية،  المصلحة  حسابات  تفرضها  األميركية  الهيمنة  عن  مستقلة 
ما يعني تقّدم مفهومي الدولة المستقلة وآسيا المستقلة معاً. وهذه األهداف 
بالنسبة إليران تستحق بذاتها ما يتجاوز التفاصيل البينية، فكيف إذا كانت 

هذه التفاصيل تحمل إيجابيات كافية للدفع بها إلى األمام.
أربعة عقود  للمواجهة خالل  إيران من مقدرات  بنته  ما  أن  األهم  يبقى   -
والطائرات  الدقيقة  الصواريخ  حرب  بصفتها  الحديثة،  الحرب  قانون  رسم 
والعشرين،  الحادي  القرن  حرب  إنها  اليوم  الخبراء  يقول  التي  المسيّرة، 
وإنها الحرب التي تشكل إيران فيها دولة أولى في العالم. وهذا يمنح إيران 
فائض قوة في حساب الموازين المحّددة ألي حرب، كما يبقى األشد أهمية 
أن استقالل آسيا ال يستقيم مع بقاء كيان االحتالل كقاعدة عسكرية متقدمة 
أكثر دول آسيا وضوحاً وجذرية في خوض الصراع  إيران  للغرب، وتبقى 
دول  من  سواها  يملكها  ال  مضافة  قيمة  إي��ران  يمنح  وه��ذا  الكيان.  ه��ذا  مع 
األول  االشتباك  خندق  في  التموضع  لجهة  خصوصاً،  وآسيا  عموماً  العالم 

مع الكيان.
- إيران هي القلب االستراتيجي آلسيا المستقلة.
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التعليق ال�سيا�سي

�لم�شرف �لمركزي 

و�ال�شتر�تيجية �لحربية: 

�الإنهاك و�لتقدم 

تحرك  سنوات  ثالث  على  يمتّد  مسار  خالل 
المئة  قرابة  بالغاً  صعوداً  الدوالر  صرف  سعر 
ال��م��س��ار نفسه ك���ان كل  ض��ع��ف. وخ���الل ه���ذا 
السعر  لسقف  استثنائّي  تجاوز  يسبقه  ارتفاع 
لبنان  م��ص��رف  إع���الن  يعقبها  مثيرة  بطريقة 
أرخص  ال���دوالر  لبيع  صيرفة  سعر  رف��ع  ع��ن 
السابق،  السعر  السوداء بأعلى من  السوق  من 
يبقى  لكنه  ال��س��وداء،  ال��س��وق  سعر  فينخفض 

أعلى من سعر صيرفة بانتظار جولة جديدة.
خ���الل ه���ذا ال��م��س��ار أس��ق��ط م��ص��رف لبنان 
حواجز حماية توّهم اللبنانيون انه يوفرها لهم، 
من كذبة الدعم التي أنفق عليها عدة مليارات من 
اعتماد  تجزئة  هو  هدفها  أن  وتبين  ال��دوالرات، 
س��ع��ر ال��س��وق ال���س���وداء ل��الس��ت��ي��راد، وص���والً 
النسحاب مصرف لبنان من سوق بيع الدوالر 
اعتماد سعر صيرفة  كان  للمستوردين، ومثله 
بينما  إلغائه،  قبل  المحروقات  استيراد  ل��دوالر 
احتساب  س��ع��ر  ليصير  ص��ي��رف��ة  س��ع��ر  ان��ت��ق��ل 

فواتير الهاتف والكهرباء.
في  صيرفة  سعر  ارتفع  المسار  ه��ذا  خ��الل 
ال��س��وداء، وبذريعة  ال��س��وق  ارت��ف��اع سعر  ظ��ل 
واحد  م��ع��اً،  االرت��ف��اع  واص���ال  لكنهما  خفضه، 
في ظل اآلخر، واللبنانيون ينتقلون من مرحلة 
ومصرف  األص��ع��ب،  الوجع  مرحلة  إل��ى  وج��ع 
لبنان يعتمد استراتيجية حربية عنوانها اإلنهاك 
والتقّدم، وبعضهم يصفق كلما تدخل مصرف 
لبنان ليعلن رفع سعر صيرفة لكن دون السعر 
بتخفيضه  ف��ي��ق��وم  ال���س���وداء  ل��ل��س��وق  ال��ج��دي��د 
ينتبهوا بعد  أن  لبنان قبل  ويصفقون لمصرف 

حين إلى ارتفاع جديد ولعبة جديدة.
باستعمال  ق��ام  ال��ذي  لبنان  مصرف  فعله  ما 
سعر  لتثيبت  موافقتهم  دون  اللبنانيين  ودائ��ع 
الصرف، حتى قام بتذويبها عملياً، يقوم بتذويب 
صيرفة  لعبة  خ��الل  من  مستندياً  منها  تبقى  ما 
تّمت  حيث  والتقدم،  اإلنهاك  استراتيجية  وف��ق 
بطريقة  لبنان  مصرف  ميزانية  احتساب  إع��ادة 
تجعل قيمة ما بقي من الودائع قرابة ال� %10 مما 

كانت عليه مستندياً مع بداية األزمة.

إلجراء  المعلوماتية  أجهزة  تجار  نقابة  دعت 
من  المقبل  نيسان   5 بتاريخ  عامة  انتخابات 
الظهر  قبل  عشر  الحادية  لغاية  صباحا  العاشرة 

في مكتبها في حارة حريك.

سيكون  ربما  المرحلة  هذه  في  الغرب  ألن  المنطقة 
أك��ث��ر ع��دوان��ي��ة وس��ي��ح��اول اس��ت��خ��دام ك��ل األدوات 
على  يحتم  ما  وهذا  مجتمعاتنا،  داخل  يمتلكها  التي 
الداخلية  األوض��اع  مع  بدقة  التعامل  المنطقة  دول 
تمتين  باتجاه  التحرك  إلى  إضافة  االنتماء،  وتعزيز 
العالقات في ما بينها بما يَؤّمن لها شبكة حماية من 

أي سياسات عدوانية بمختلف أشكالها«.
والهبوط  ال��م��ت��س��ارع  االرت��ف��اع  سيطر  لبنانياً، 
%25 خالل  ال��دوالر بنسبة  األس��رع لسعر صرف 
 110 من  منتقالً  السياسي،  المشهد  على  ساعات، 
 145 م��ن  وعكساً  ل��ي��رة،  أل��ف   145 إل��ى  ليرة  آالف 
الفارق  ل��ي��رة، وق��د رس��م  105 آالف  ال��ى  ليرة  أل��ف 
الحالتين ما سبق وتكرر مع كل مرة مشابهة،  بين 
ويفتح  ص��ي��رف��ة  س��ع��ر  رف���ع  يعلن  ل��ب��ن��ان  م��ص��رف 
ويتكرس  الجديد،  بالسعر  ال����دوالرات  لبيع  ال��ب��اب 
قررت  بينما  جديد،  ارتفاع  بانتظار  الجديد  السعر 
االرتفاع  م��ع  م��ت��وق��ع��اً  ك���ان  م��ا  ال��م��ص��ارف  جمعية 
تعليق  من  صيرفة  لمنصة  الجديد  والسعر  الجديد 
يترافق  جديد  شهر  بدايات  أب��واب  على  لإلضراب، 
مطلع  لإلضراب  العودة  بانتظار  الرواتب،  دفع  مع 

الشهر المقبل.
الـ140  حدود  إلى  الدوالر  صرف  سعر  ارتفاع  وبعد 
ألف ليرة ظهر أمس، تدخل حاكم مصرف لبنان رياض 
مفتوحة  عملية  إجـــراء  عــن  معلناً  جديد  مــن  سالمة 
ومستمرة لشراء األوراق النقدية اللبنانية وبيع الدوالر 
نقداً على سعر صيرفة. وحّدد في تعميم، صيرفة، بـ90 
ألف ليرة لبنانية مقابل كل دوالر ابتداء من اليوم )أمس( 
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ووفق معلومات »البناء« فإن رئيس حكومة تصريف 
مرجعيات  من  مراجعات  تلقى  ميقاتي  نجيب  األعمال 
البلد  في  يجري  عما  تسأل  سياسية  وغير  سياسية 
سفره  قبل  ميقاتي  فبادر  الدوالر،  صعيد  على  وتحديداً 
لبنان  مصرف  بحاكم  اتصاالت  إجراء  الى  قبرص  إلى 
للجم  التدخل  طالباً  المصرفّي  بالشأن  وبالمعنيين 

واحتواء سعر الصرف.
الشأن  على  مطلع  ومــالــي  سياسي  مصدر  ولفت 
الدوالر  صرف  سعر  »لجم  أن  إلى  لـ«البناء«  الحكومي 
ليس كبسة زر بل يحتاج الى توافق سياسي على كافة 
الصعد، وال تقتصر األمور على إجراء من هناك وقرار من 
تحتاج  واقتصادية  مالية  قرارات  سلة  هناك  بل  هناك، 
الى أرض سياسية صلبة تبدأ بصناعة تسوية بانتخاب 
ــرار  وإق جــديــدة  حكومة  وتأليف  للجمهورية  رئيس 
اإلصالحات المطلوبة واستكمال التفاوض مع صندوق 
النقد الدولي«، محّذرة من أن »النظام المؤسسّي لم يُعد 
قادراً على التجاوب مع الوضع القائم من االنهيار وتفلت 

العملة«.
المصدر  المصرفية كشف  القضائية -  التسوية  وعن 
بجانب  تنحصر  وال  عــدة  بجوانب  تتعلق  األزمــة  أن 
مالية  وقـــرارات  وقوانين  تشريعات  وهــنــاك  واحـــد، 
ونقدية وقانونية يجب أن تتخذ بين المصارف والقضاء 
الرئيس  أن  مؤكداً  اإلشكالية،  لحل  النيابي  والمجلس 
لتهدئة  األطـــراف  هــذه  بين  التوسط  يحاول  ميقاتي 
وال  الكبير،  االنفجار  الى  نصل  أن  قبل  الوضع  واحتواء 
زلنا في مرحلة بإمكاننا النهوض«. ولفت الى أن »هناك 
بسبب  ــالس  اإلف بعضها  يعلن  وقــد  متعثرة  مصارف 
الى  نصل  لن  لكن  القضائية  والدعاوى  األزمــة  ضغط 

مرحلة إفالس النظام المصرفي اللبناني«.
عليها،  بما  قامت  الحكومة  أن  الــى  المصدر  ولفت 
وأحالت مشروع قانون الكابيتال كونترول الى المجلس 
الالزمة  التعديالت  وأدخلت  أنجزته  واللجان  النيابي 
تشريعية  جلسة  وينتظر  العامة  الهيئة  على  وأحالته 
جدول  على  المجلس  رئيس  يضعه  أن  مرجحاً  إلقراره، 
أعمال الجلسة التشريعية المزمع أن يدعو اليها اإلثنين 

المقبل بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، مساء أمس 
أنه »بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيالً ألمور 
مع  الجارية  االتصاالت  ضوء  وعلى  المواطنين  كافة 
القضائي  المرفق  الخلل في  لمعالجة  المعنية  السلطات 
والمرفق التنظيمي، تقّرر جمعية مصارف لبنان تعليق 
اإلضراب ومتابعة اتصاالتها بالسلطات المعنية، على أن 
تتخذ موقفاً على ضوء النتائج العملية لهذه االتصاالت 

وذلك ابتداًء من صباح يوم غد 22 / 3 /2023«.
ويتجه مجلس النواب الى التصعيد بوجه الحكومة، 
إذ أعلن رئيس لجنة اإلدارة والعدل النائب جورج عدوان 
إلى  ستتحول  )اليوم(  غداً  النيابية  اللجان  »جلسة  أن 
وتبيان  والمصارف  لبنان  ومصرف  الحكومة  مساءلة 
ما يفعلون في ظل االنهيار الحاصل؟ ومطالبتهم باتخاذ 

التدابير الفورية للمعالجة«.
وفي موقف الفت، أشار المرصد األوروبي للنزاهة في 
الليرة  تشهده  الذي  »االنهيار  أن  إلى  بيان،  في  لبنان، 
االميركي في بيروت كبير جداً ويستدعي  الدوالر  مقابل 
التوّقف عنده«. وشدد على أن »المسؤولية الكبرى تقع 
على الحكومة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
االختالس  بتهم  العالم،  دول  من  العديد  في  المالحق 
والتزوير  المشروع  غير  ـــراء  واإلث األمـــوال  وتبييض 

واستعمال المزّور«.
ارتــفــاعــات  سجل  قــد  الــــدوالر  صــرف  سعر  وكـــان 
بالسوق  ليرة  ألف   140 وبلغ  أمــس،  نهار  هيستيرية 
السوداء ليعود أدراجه إلى الـ120 ألفاً في ساعات بعد 

الظهر إثر تعميم مصرف لبنان.
إزاء  الشديد  استغرابهم  اقتصاديون  خبراء  وأبــدى 
الكبير  واالنخفاض  المفاجئ  الجنوني  االرتــفــاع  هــذه 
بيوم واحد وخالل ساعات قليلة، ما يؤشر وفق ما يقول 
حركة  تدير  عمليات  غرفة  وجود  الى  لـ«البناء«  الخبراء 
الدوالر صعوداً وهبوطاً على اإليقاع السياسي، موضحة 
مسرحية  عن  تختلف  ال  مسرحية  أمس  يوم  شهدنا  أننا 
ترك  وهي  بإتقان،  سالمة  نفذها  الذي  الماضي  الشهر 
وصرافين  مصارف  من  العملة  على  للمضاربات  السوق 
المركزي  يتدخل  الـــدوالر  يرتفع  وعندما  وغــيــرهــم، 
الليرة  بتعاميمه السحرية، فيعلن عن شراء الدوالر ولّم 
»عالسكت«  صيرفة  سعر  رفــع  يمرر  لكي  السوق  من 
ويلهي المواطنين بانخفاض الدوالر وبشرائه عبر منصة 
الموظفين رواتبهم عبرها، فيما الحقيقة  صيرفة وقبض 
أنه اتفاق بين مصرف لبنان والحكومة لمصلحة الطرفين، 
أسعار  على  الـــدوالرات  بلّم  »المركزي«  يستفيد  حيث 
منخفضة من السوق السوداء ليشغل بهم صيرفة أليام 
الفواتير  من  ايراداتها  بدورها  الحكومة  وترفع  معدودة، 
الرسمية المسعرة لتمويل إنفاقها وزيادة رواتب القطاع 
واللعبة  المسرحية  تتكرر  وهكذا  المقبل؛  الشهر  العام 
ثمن  المواطن  يدفع  فيما  والحكومة،  الحاكم  بين  الخفية 

المضاربات وارتفاع األسعار واالحتكارات.
وانعكس ارتفاع الدوالر على األسواق وكامل مفاصل 
أعلن  إذ  والوظيفية،  التجارية  والقطاعات  الحياة 
منح  معلنين  المحروقات  وموّزعو  المحطات  أصحاب 
ميقاتي  نجيب  األعمال  تصريف  حكومة  لرئيس  مهلة 
أو على سعر  التسعير بالدوالر  البدء في  اليوم قبل  الى 

الصرف.
»الصيدليات  لبنان  صيادلة  نقابة  مجلس  أعلن  كما 
ُيعاد  أن  الى  اللحظة،  من  ابتداًء  اإلقفال  الى  لبنان  في 
أّيًا تكن  تسلّم األدوية الى الصيدليات بالصيغة واآللية 
المجلس  يعود  أن  قبل  المعنيون«،  عليها  يّتفق  والتي 
ــاالت سياسية  ــص ات بــعــد  أمـــس  ــه مــســاء  ــراب ــن إض ع
لبنان  صيادلة  نقابة  بين  اتفاقية  »توقيع  الى  أفضت 
الى  األدوية  تسليم  تضمن  األدويــة،  مستوردي  ونقابة 

الصيدليات بشكل منتظم ضمن آلية محّددة«.
وأفيد أن المدير العام ألوجيرو عماد كريدية يتجه إلى 
تقديم استقالته ما لم ُيحّل موضوع دفع الرواتب وتمكين 

الهيئة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
يتجه  العام  العمالي  االتحاد  أن  »البناء«  وعلمت 
الى  يدعو  وقد  أيام  لعدة  المفتوح  اإلضــراب  إعالن  الى 
التظاهر في الشارع. فيما تتحرك قطاعات وظيفية عدة 

أعلن  كما  التعليم،  قطاع  سيما  ال  الشارع،  في  للتظاهر 
موظفو قصر عدل بيروت اإلضراب العام بدءاً من االثنين 
المقبل بسبب تردي أوضاعهم المعيشية ورفضاً لبعض 
من  عدة  جمعيات  وأعلنت  بحقهم.  القضائية  القرارات 
الصلح  ريــاض  ساحة  في  التظاهر  المدني  المجتمع 
جمعية  وأعنت  المتقاعدون.  العسكريون  وكذلك  اليوم 
التحّرك  في  المشاركة  الى  المودعين  جميع  »متحدون« 

المعّد تنفيذه قريباً الستهداف أصحاب المصارف.
المناطق  مختلف  في  في  الطرق  محتجون  وقطع 
باإلطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات ال سيما في 
احتجاجاً  بيروت  والعاصمة  وصور  وطرابلس  صيدا 

على تردي األوضاع االقتصادية وارتفاع الدوالر.
جلسة  الــى  سيدعو  ميقاتي  أن  »الــبــنــاء«  وعملت 
رواتــب  بند  لبحث  المقبل  األســبــوع  الـــوزراء  لمجلس 
الصرف  بسعر  الكبير  االرتفاع  ظل  في  العام  القطاع 
المجلس  أن ينعقد  المقّرر  والتضخم بالعملة، وكان من 
هذا األسبوع، لكن تّم تأجيله بسبب سفر الرئيس ميقاتي 
الى الفاتيكان والنتظار الدراسة التي تعّدها وزارة المال 

بشأن تحسين رواتب القطاع العام.
وأشارت معلومات »البناء« الى أن وزارة المال تحّضر 
ويجري  العام  القطاع  موظفي  رواتــب  لتحسين  رؤيــة 
هي  اعتمادها  المرجح  اآللية  ولكن  عدة،  بآليات  البحث 
ومضاعفة  عمل،  يوم  لكل  بنزين  ليترات   5 تخصيص 
الصرف  بسعر  تكمن  اإلشكالية  لكن  الموظفين،  رواتب 
90 ألفاً  الذي سيعتمد لقبض الموظف راتبه.. هل سعر 

أما 45؟
كما علمت »البناء« أن ميقاتي وفور عودته من قبرص 
اليوم سيعقد اجتماعات مكثفة مالية واقتصادية ونقدية 
مع حاكم مصرف لبنان والمصارف ووزير المالية وعدد 
من القطاعات الوظيفية ووزير الطاقة وأصحاب محطات 
القرار  أن يتخذ  المحروقات واألفران والصيدليات، على 

بشأن تسعير البنزين بالدوالر.
الحر«  الوطني  لـ«التيار  السياسي  المجلس  وعقد 
فأقر  باسيل،  جبران  النائب  برئاسة  الدوري  اجتماعه 
2023 التي ستقر في المجلس  الورقة السياسية للعام 
الوطني في المؤتمر الوطني السنوي نهار األحد في 26 

آذار 2023، وناقش جدول أعماله.
وأشار المجتمعون، في بيان، الى أن »التالعب بسعر 
متمادية  جريمة  يشكل  وهبوطاً  صعوداً  الدوالر  صرف 
للمضاربين  مشروعة  غير  ألرباح  وتحقيقاً  الناس  بحق 
أجورهم  يتقاضون  اللبنانيين  من  أكثرية  حساب  على 

ومعاشاتهم بالليرة اللبنانية«.
في  التشريع  من  الثابت  »موقفهم  المجتمعون  وأكد 
مستقيلة  حكومة  ظل  وفــي  للجمهورية  رئيس  غياب 
بالمطلق  »التشريع  أن  معتبرين  الشرعية«،  ناقصة 
مرفوض إال إذا كانت الجلسة محصورة باألمور الطارئة 
والضرورية والمستعجلة، أو إذا كانت هناك قوة قاهرة 

او مصلحة الدولة العليا تستلزم التشريع«.
بانتظار  الرئاسي  الصعيد  على  جديد  أي  يسجل  ولم 
لبنان  على  اإلقليمية  والمتغيرات  التطورات  انعكاس 
بظل تمسك الثنائي حركة امل وحزب الله برئيس المردة 
للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  ولفت  فرنجية؛  سليمان 
النائب محمد رعد الى أن »الذي يأتي برئيس الجمهورية 
في  ووضعته  العدو  قاومت  التي  الوطنية  اهلنا  روح  هو 
قفص ردع وال يمكن ان يشن حرباً على بلدنا. وهذه الروح 
هذه  أهلنا،  نفوس  في  ستمكث  وهي  ستنتصر  التي  هي 
هي رسالتنا التي نريد أن نوصلها الى كل من يراهن اليوم 
انه بالضغط يستطيع ان يلوي ذراع اهلنا األصيل الذي 
المقاومة  عبر  التضحيات  ويقدم  بدمه  السيادة  يحفظ 
لنصرة هذا البلد والدفاع عن امنه واستقراره«. وشّدد في 
كلمة له على أننا »كلنا نطمح ان نعيش األمن واالستقرار 
في ظل سيادة وحرية لشعبنا، وفي ظل اعتزاٍز بكرامتنا 

الوطنية ولن تنفع كل االساليب في ثنينا«.
ويعكس السجاالت المتكررة بين النائب السابق وليد 
جعجع  سمير  اللبنانية  القوات  حزب  ورئيس  جنبالط 
الرئاسي بعد تراجع جنبالط  الملف  الخالف على  عمق 
عن ترشيح النائب ميشال معّوض، ورداً عما قاله رئيس 

جعجع  سمير  أّن  كيف  »استغرابه  حــول  االشتراكي 
»لقد  أمس:  بيان  في  القوات  رئيس  قال  الفراغ«،  ُيفّضل 
الفراغ يوماً،  أُفّضل  أنّني لم  الّصديق وليد جنبالط  فاَت 
كما لم أحبذه، والجميع يعي أنني كنُت أطالب وأسعى، 
الى  الدستورية  المهلة  بداية  من  االولــى  اللحظة  منذ 
أن  بيك  وليد  وأذكــر  للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب 
أجمعت  مرّشًحا  دعموا  الذين  من  اللبنانّية«  »القّوات 
معّوض  ميشال  النائب  وهــو  المعارضة،  قــوى  عليه 
وثابرت على دعمه، وعلى حضور كّل الجلسات النيابّية 

والّتصويت له«.
إلى  الــذهــاب  »إمــا  وتــحــدث جعجع عــن خــيــاريــن: 
من  أمراً  يعالج  لن  أّنه  ولو  للجمهورّية  رئيٍس  انتخاب 
تعقيدات األزمة الحالّية، وبالتالي نكون قد أغلقنا على 
اللبناني كّل فرص اإلنقاذ لست سنوات قادمة،  الشعب 
وإما أن تبقى الفرصة قائمة إلى حين االّتفاق على رئيٍس 
االنقاذّية  بالعملّية  البدء  بقدرة  يتمتع  وفعلّي  جــّدي 

المطلوبة«.
الله  لحزب  العام  األمين  يتحدث  ذلــك،  غضون  في 
السيد حسن نصر الله في الثالثة والنصف من بعد ظهر 
ألحد  الحزب  يقيمه  الذي  التكريمي  االحتفال  في  اليوم، 
المجتبى  اإلمام  مجمع  في  الشامي  حسين  الحزب  قادة 

- السان تريز.
ووفق معلومات »البناء« سيتطرق السيد نصرالله الى 
العناوين الداخلية ال سيما التطورات األخيرة على صعيد 
ارتفاع سعر صرف الدوالر وتردي األوضاع االقتصادية 
رسائل  وسيوجه  الشارع،  في  والتحرك  واالجتماعية 
سياسياً  خطاً  وسيرسم  األمر،  يعنيهم  َمن  الى  بالجملة 
انسجاماً  اليه  لالنضمام  الجميع  سيدعو  اقتصادياً   –
المصالحة  سيما  ال  والدولية  اإلقليمية  المتغيرات  مع 
سورية،  على  العربي  واالنفتاح  السعودية   – اإليرانية 
واالستفادة  الفرصة  القتناص  األطراف  جميع  وسيدعو 
الذاتية  القدرات  على  واالعتماد  اإلقليمي  االنفراج  من 

وانتخاب رئيس للجمهورية وإنقاذ لبنان من االنهيار.
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لالتحاد  العادية  السنوية  العمومية  الجمعية  أقّرت 
والمالي  اإلداري  البيانين  للتايكواندو  اللبناني 
باإلجماع خالل االجتماع الذي ُعقد في فندق »لورويال« 
)ضبية(. وحضر رئيس االتحاد الدكتور حبيب ظريفة 
وأعضاء اللجنة اإلدارية ومندوبو األندية. بعد النشيد 
حرب  مارك  االتحاد  عام  أمين  أعلن  اللبناني  الوطني 
نادياً   39 مندوبي  بحضور  القانونّي  النصاب  تأّمن 
النصف  )المطلوب  التصويت  لها  يحق   57 أصل  من 
فيها:  جاء  كلمة  ظريفة  الدكتور  ألقى  ثم  واحداً(.  زائداً 
العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  بكم  »أرّح��ب 
عام  ك��ان  لقد  صعبة.  بمرحلة  يمر  لبنان  السنوية. 
التايكواندو  لعبة  صعيد  على  مميزاً  عاماً   2022
المهم  نعيشها.  التي  الدقيقة  الظروف  من  الرغم  على 
التايكواندو  بلعبة  بالسير  اللعبة  عائلة  تستمر  أن 
الدائم  التواصل  ظل  في  والنجاح  والتألق  األمام  نحو 
لدينا  لالتحاد.  اإلداري��ة  واللجنة  االتحاد  عائلة  بين 
الصعيدين  على  الحالي  العام  كثيرة  استحقاقات 
آسيا  بطولة  سيستضيف  فلبنان  والخارجي.  المحلي 

وبطولة بيروت المفتوحة مرة جديدة في ايلول المقبل 
»كوكي  فريق  بمشاركة  الرسمي  االفتتاح  وسيجري 
الكوري الجنوبي وهو أقوى فريق  وان« االستعراضي 
متقدمة  مفاوضات  في  ونحن  العالم  في  استعراض 
لبنان  في  وان«  ل�«كوكي  مكتب  الفتتاح  المعنيين   مع 
المنطقة. عالقاتنا  األرز  نقطة تواصل في  ليكون وطن 
ممتازة مع االتحادين الدولي واآلسيوي. وأود أن ادعو 
األندية مجدداً الى تقديم طلباتها لنيل مساعدات ومنها 

المساعدات العينية من كوريا الجنوبية«.
اإلداري  البيان  حرب  مارك  االتحاد  عام  أمين  تال  ثم 
كما  باإلجماع.  إق��راره  جرى  مناقشته  وبعد  المفّصل 
المالي  البيان  المصري  عمر  االتحاد  صندوق  أمين  تال 
وبعد  وواضحة.  وافية  وبصورة  الدقيقة  األرقام  وفّند 
تّمت  وبالتالي  أيضاً،  باإلجماع  إق��راره  تّم  مناقشته 
تبرئة ذّمة اللجنة اإلدارية لالتحاد. وأعلن المصري أن 
الدكتور ظريفة قّرر حسم 25 ألف دوالر من قيمة الدين 
المتوجب على االتحاد له والبالغ نحو 122 الف دوالر. 
كما جرى إقرار الموازنة المرتقبة لالتحاد لعام 2023.

منتخب  م��دّرب  ديشامب،  ديديه  الفني  المدير  منح 
وفقاً  مبابي،  كيليان  الالعب  إلى  القيادة  شارة  فرنسا، 
فرنسا،  منتخب  ويستعّد  ب���رس«.  »ف��ران��س  لوكالة 
وإيرلندا،  هولندا  من  كل  ضد  هامتين  مباراتين  لخوض 
يورو  أوروب��ا،  أمم  كأس  إلى  المؤهلة  التصفيات  ضمن 
2024. وكان هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام هو 
آخر َمن ارتدى شارة قيادة منتخب فرنسا، قبل اعتزاله 
قطر  في  العالم  ك��أس  منافسات  نهاية  عقب  ال��دول��ي 
أتلتيكو  مهاجم  غريزمان  أنطوان  تعيين  2022، وتّم 
مبابي  ويلعب  الوطني.  المنتخب  لقائد  نائباً  مدريد 
العام  منذ  جيرمان  سان  باريس  في  عاماً،   24 البالغ 

2018، وفاز المهاجم بالدوري الفرنسي أربع مرات مع 
مرات،  ثالث  السوبر  فرنسا وكأس  بكأس  وفاز  الفريق، 
آذار، أصبح  الفرنسية مرتين. وفي  الرابطة  وفاز بكأس 
مبابي أفضل هدافي باريس سان جيرمان برصيد 202 
الفرنسي،  المنتخب  من  كجزء  الباريسي.  للفريق  هدف 
هدفاً   36 فيها  سجل  م��ب��اراة   66 في  المهاجم  ش��ارك 
المنتخب  مع  جنب  إل��ى  جنبا  حاسمة.  تمريرة  و23 
الوطني، فاز بمونديال روسيا 2018، وفاز بدوري األمم 
الفضية في مونديال  2021، وفاز بالميدالية  األوروبية 
قطر 2022، كما تّوج بلقب هداف هذه النسخة من كأس 

العالم.

كشف تقرير بريطاني عن تطورات جديدة، تتعلق 
برغبة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس 
على  االستحواذ  في  اإلس��الم��ي،  قطر  مصرف  إدارة 
ملكية نادي مانشستر يونايتد. وتقّدم الشيخ جاسم 
بن حمد آل ثاني، بعرض رسمي في شباط الماضي، 
وأك��دت  ال��ن��ادي.  ملكية  على  االس��ت��ح��واذ  أج��ل  م��ن 
جاسم  الشيخ  أن  البريطانية،   sky sports شبكة 
الحمر«، اليوم  »الشياطين  إلدارة  ثانياً  عرضاً  سيقّدم 
قطري  وفد  زار  بعدما  الخطوة  هذه  وتأتي  األربعاء. 
أجرى  الماضي،  الخميس  يونايتد  مانشستر  نادي 
االستحواذ  مسألة  حول  اإلدارة  مع  محادثات  خاللها 
على النادي. ونقلت الشبكة البريطانية عن مصادرها، 
أن ذلك االجتماع الذي جرى بين ممثلي الشيخ جاسم 
مانشستر  لنادي  التنفيذيين  والمسؤولين  حمد  بن 
مستشارو  ويعكف  للغاية.  إيجابياً  كان  يونايتد، 
من  جديد،  عرض  تجهيز  على  حالياً  جاسم  الشيخ 
العمل اليوم،  نهاية  بحلول  تقديمه  يتم  أن  المتوقع 
األربعاء. ويثق القطريون بأن عائلة غليزر األميركية، 
مالكة النادي، والتي ترى أن قيمة مانشستر يونايتد ال 
تقل عن 6 مليارات جنيه إسترليني )6.9 مليار يورو(، 
مستعدة لعملية البيع أكثر من أي وقت مضى. وكان 

قد  البريطانية،   The Sun لصحيفة  سابق  تقرير 
من  الثاني  هو  حمد،  بن  جاسم  الشيخ  عرض  أن  أكد 
الملياردير  قدمه  الذي  األول  بعد  النادي،  شراء  أجل 
العرض  إن  وقالت  راتكليف.  جيم  السير  البريطاني 
 6( إسترليني  جنيه  مليارات   5 حينها  بلغ  القطري 

مليارات دوالر(.

الرجال  لفرق  لبنان  بطولة  لقب  صيدا  المعني  أحرز 
المباراة  في  تغلّب  بعدما  الطاولة  بكرة  ثانية(  )درجة 
النور  دار  شاريتيه  ن��ادي  الشمال  بطل  على  النهائية 
الدرجة  لمصاف  المعني  نادي  يتأهل  وبذلك   .)2-3(
مباراة  يلعب  أن  شاريتيه  على  يتعّين  فيما  األول��ى 
الدرجة األولى  أندية  11 من  المركز  فاصلة مع صاحب 
كي يتأّهل للدرجة األولى. مّثل المعني صيدا الالعبون: 
حسن  علي  وجميل  القعقور  حسن  الهبش،  مصطفى 
الرفاعي،  عالء  الالعبون  النور  دار  شاريتيه  مّثل  بينما 
أنطوني راضي وهاني الرفاعي. وكانت األدوار النهائية 
التي جمعت ثمانية فرق من  الثانية  الدرجة  من بطولة 
أبطال المحافظات، استضافها نادي المون السال - عين 
سعاده. وحلَّ في المركز الثالث مار يوسف بيت الككو بعد 
شارك  رابعاً.  حلَّ  الذي   1/3 شحيم  اإلرشاد  على  فوزه 
في بطولة الدرجة الثانية 93 فريقاً من كل المحافظات. 
الدكتور بيار هاني   وفي الختام، سلّم أمين عام االتحاد 
عريضة  كابي  االتحاد  وعضو  ح��داد  ج��ورج  والدكتور 
قاد  الفائزة.  الفرق  الى  األول  المركز  وكأس  الميدالّيات 
الدكتور كميل مرعب ومي  الدولّيان  الحكمان  المباريات 
على  وأش��رف  سليمان.  إيلي  االتحادي  والحكم  مرعب 
عضو  زرقاء  )شارة  مرعب  عماد  العام  الحكم  البطولة 
فادي  برئاسة  الفّنية  واللجنة  الدولية(  الحكام  لجنة 

قسيس وعضوية ربيع حيدر وإيلي رحباني.

الممتاز  اإلنكليزي  ال��دوري  رابطة  ق��ررت 
أثناء  المسلمين،  الالعبين  ص��وم  م��راع��اة 
خ���وض ال��م��ب��اري��ات خ���الل ش��ه��ر رم��ض��ان 
سبورتس«،  »سكاي  شبكة  وذكرت  المبارك. 
جميع  ف��ي  الحكام  م��ن  طلبت  ال��راب��ط��ة  أن 
باإلفطار  لالعبين  السماح  ال��دوري،  درجات 
رمضان  شهر  في  المسائية  المباريات  خالل 

المبارك.
للحكام  توجيهات  »ص���درت  وأض��اف��ت: 
من  الالعبين  وتمكين  المباريات  بإيقاف 
المواد  أو  السوائل  تناول  طريق  عن  اإلفطار، 

الهالمية أو المكمالت الغذائية«.
قبل  الحكام  إب��الغ  يجب  أن��ه  وأوض��ح��ت 

انطالق المباراة إذا كان أي العب قد يحتاج إلى اإلفطار أثناء اللقاء، وإذا أمكن االتفاق على وقت محدد لحدوث 
ذلك.

نجم  صالح  محمد  رأسهم  على  البريميرليغ،  العبي  أفضل  من  العديد  يصوم  أن  المتوقع  »من  وتابعت: 
ليفربول ورياض محرز جناح مانشستر سيتي ونغولو كانتي العب وسط تشيلسي«.

بينما  النهار،  ساعات  خالل  الشرب  أو  األكل  عن  سيمتنعون  »الالعبون  البريطانية:  الشبكة  وختمت 
يحتاجون إلى اإلفطار بمجرد غروب الشمس«.

وريال  برشلونة  العبي  بأن  إعالمية،  تقارير  أفادت 
خالل  البعض  بعضهم  عن  منفصلين  يتدربون  مدريد 
تدريبات المنتخب اإلسباني الذي يستعّد لخوض أولى 
مبارياته في تصفيات يورو 2024، وذلك بعد الكالسيكو 
لبرنامج  ووفًقا  الكتالوني.  النادي  حسمه  الذي  األخير 
فريق  كل  من  الالعبون  تدرب  اإلسباني،  »الشرينغيتو« 
في مجموعات مختلفة وسط توتر شديد محتمل، حيث 
غضب العبو ريال مدريد بشكل خاص من سلوك غافي. 
18 عاماً سمعة طيبة  واكتسب الشاب البالغ من العمر 
لمثابرته الشجاعة، لكن يعتقد البعض أنه تهّور عندما 
من  متأخر  وقت  في  الكرة  عن  بعيداً  سيبايوس  دفع 
»الكالسيكو«. ووفقاً لمراسل البرنامج اإلسباني أدريان 
سانشيز، فقد اتصل العديد من العبي ريال مدريد بكبار 
نجوم برشلونة للشكوى من غافي، حيث إنهم يشعرون 
إلى  يتحدثوا  أن  يجب  خبرة  األكثر  برشلونة  العبي  أن 
ومن  ه��ذا،  سلوكه.  بشأن  الشاب  األكاديمية  خريج 
في  سيبايوس  جانب  إل��ى  غافي  يشارك  أن  المتوقع 

التوقف  فترة  خالل  إسبانيا  تشكيلة  في  الوسط  خط 
لويس  الجديد  الفني  المدير  فريق  يبدأ  حيث  الحالية، 
دي ال فوينتي مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات 
يورو 2024 يوم السبت المقبل، بمباراة على أرضه ضد 
غالسكو  إلى  سيسافرون  ذلك  وبعد  ملقة.  في  النرويج 

لمواجهة اسكتلندا في هامبدن بارك.

الدائر  الجدل  كبير  اتحادي  مرجع  حسم   �
حول اضطرار اتحاد كرة القدم إلى عدم إسقاط 
الثانية، مع العمل على  أي فريق إلى الدرجة 
زي���ادة ع��دد أن��دي��ة ال��درج��ة األول���ى إل��ى 14 
تلك  المرجع  وصف  وقد  فقط،  واحد  ولموسم 
ال  لكونها  »الترهات«  ب�  والتمنيات  الخبريات 

تستند إلى أي مسوغ قانوني.
ق��ررت  ال��ص��ف��اء  ن���ادي  إدارة  أن  ي��ت��ردد   �
االستغناء عن غالبية العبيها في الفريق االول، 
رسمي،  بشكٍل  باإلبعاد  المعنيين  ابالغ  وتم 
وتتجه النية لإلبقاء على عدد محدود جداً من 
مع  للتعاقد  السعي  مع  )الشباب(  الالعبين 
عدد من الالعبين الجدد بهدف تدعيم صفوف 

الفريق قبل انطالق الموسم المقبل.
� أنهى منتخب لبنان، مشواره في كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايالند، بخسارته 3-9 أمام اليابان، أمس 
الثالثاء، على ملعب جامتيم آرينا، في الجولة األخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. سجل أهداف لبنان، محمد 
الصالح »هدفين« في الدقيقتين 28 و36، ومحمد حيدر في الدقيقة 34. أما أهداف اليابان فحملت توقيع تاكاكي أوبا 
أكاغوما »هاتريك« وأوزو موريرا وشينيا شيباموتو ويوكي كوبوني وتاكومي يوساتو. وبذلك،  »هدفين« وتاكويا 
من  نقاط   9 برصيد  المجموعة  ترتيب  جدول  اليابان،  تصّدرت  بينما  نقاط،   3 برصيد  الثالث  المركز  في  لبنان  حّل 
اليابان والصين، على  إندونيسيا من دون نقاط. وحصل منتخبا  6 نقاط للصين، وبقي منتخب  3 مباريات مقابل 

بطاقتي التأهل لربع نهائي كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023.

الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني للتايكواندو

اأقّرت البيانين الإداري والمالي بالإجماع

كرة  الطاولة: المعني �صيدا بطل لبنان

لفرق الرجال للدرجة الثانية

قرار من الدوري الإنكليزي يراعي ال�صائمين

لعبو بر�صلونة وريال مدريد 

يتدّربون في مجموعات منف�صلة!

�أخبار كروية

دي�صامب ي�صّلم �صارة قيادة الديوك لمبابي

جا�صم بن حمد يقّدم عر�صًا

ل�صراء مان�ص�صتر يونايتد
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ÚX ÓFÓ�Ë ÚÊ≈ =d Ô��« Ôs ÚF Ó� bÚ� ÓF�« W Ò�� s�
UI A Ó� Úb� qFH�« Ó¡u�Ë ¨ÈuK� =d Ô��U�

 UMFHB� ¡u��« Ôb�� ¨=eF�« WO�� U�
U�Óe� UM Ô{—√ Ú —U�Ë U�Úd Ô� ¡u��U�

«Ëb�� ÈbÔN�U� «uA�«Ë ÓqIF�« «ËdHM��U�
UIÓMÓ� Ú�« t� Ú “U� s� ÓqO�U{_« Ê√

t��«d Ó� w� «uK Ú�«Ë ÓrÚK F�« «u�b Ú�Ó� Ú�«Ë
UIÔ�_« t� «Ë“U� Ú�«Ë ÓVÚO ÓG�« «uH AÚJÓ� Ú�«Ë

«ËdJÓ� Ú�«Ë Ó‚ö Ú�_«Ë ÓqÚ�ÔM�« «uLNÚKÓ� Ú�«Ë
U�Ôd ÔD�« qÓ�ÚIÓ� Ú�ÔL�«Ë =e F�«Ë b Ú�ÓLK�

«uLJÓ� Ú�«Ë dO�b��U� ÓdÓJH�« «uCNÚMÓ� Ú�«Ë
UIÔL ÔF�« «uGKÚ�Ó� v�� ‰b ÓF�«Ë =o Ó�K�

U�ƒb�� ÊU��ù« w� ÒÔo��« ÔWCNM�U�
U�d Ô� ÚÊ≈Ë ÏÊu�Q� ô Ó��« ÔZNÚMÓL�«Ë

UNÔJK�� dBM�« Ôo�d� Úb�U� ÔVF� U�
U�d� Ú�«Ë ÓÂU�Ë_«Ë Ó·u��« Ó‚d Ú�√ s�

ÎUL��Ú� Ô� d Ú�ÓH�« —uM� Î «¡ Úu{ ÒÓq��«Ë
UI��ÚM Ô� ÊU�dF�U� qIF�« WEI� s�

UMÔ�L�e Ó� Ú —U� ÚÊ≈ ]eF�« Ó„—Úb Ô� Ús�
UI� Ó�Ú�« UMLOLB� ÚÊ≈ Ób Ú�ÓL�« ÓmK�� Ë√

∫ ÚXÓ�� Ô� Úb� ‰b ÓF�« ÔÍ¬ —UM�«Ë —uM�U�
U�Ób Ó� Úu�Ë Ì⁄U� s� Ô‰b ÓF�« ÔVÓKDÔ� ô

ÏV Ó�Ó�J Ô� Â«b�ù«Ë ÂeF�U� Ô‰bF�U�
UI�� s� Ô‰b� v�dÔ� s���U� ÊU� U�

Æq�“«d��« w� rOI� w�u� d�U�Ë Y�U�*

¢SƒHO

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

 dOÒJ��« …œUOI� ¨WMLON�« W�—u�«d��≈ X�U� Ê√ cM� ÊU�e�« s� Ê«bI�
 dOK� w�u� WK�ü« W�—u�«d��ù« ¡«—“Ë fOz— tF�U�Ë ‘u� uOK�œ Ã—u�
 UNOK� oK�√ ¨nMF�« m�U� nB�Ë  U�d{ tO�u� bF� ¨‚«dF�« ‰ö��U�

ÆÆÆåShock and Awe V�d�«Ë W�bB�«ò „«c�¬
 ÎU�u��√Ë Î «dN� ¨œ«bG� ‰u�œ v��Ë ¨ U�dC�« ¡b� cM� WOKLF�«  dL��«

 Òq� ¨œö��« …—«œ≈ g�u�« vÒ�u�Ë ¨sO�� Â«b� ÂUE� jI�√ ¨ÂU�√ WF�—√Ë
 WO��cL�«Ë WOHzUD�« Y�Ë ¨œU��ù«Ë œU�H�« ŸÒd� ¨g�«œ b�Ë√ ¨gO��«
 ÊU� Íc�« ¨w�«dF�« —UM�b�« r ÒD�� ¨w�«dF�« VFA�« ¡UM�√ sO� WO�dF�«Ë

 t�F�  «dO��«Ë dO��« ‚«d� «b�Ë ¨WIDML�« w�  öLF�« Èu�√ s� Î «b�«Ë
ÆÆÆ`�d�« VN� w� ÁdOB�Ë lzU�

 bI� ¨t��U�ù vK�L�« ‚dD�« ÍÒd�� w� Â«b� ÂUEM� W{—UFL�« XIH�√
 ÒÍQ�Ë sL� ÒÍQ� WO�UD�« s� hK��K� ÕU��ù« b�bA�« »—QL�« p�– UNF�Ë√
 Èu� X�d� bI� ¨Â«b� s� Òd�√Ë v�œ√ u� U� ŒU��√ w� Ÿu�u�« v�≈ WI�d�

 ¨d��F� sL� …d��Ë ”—œ ¨U�dO�√ —U� w� lI�� ¨Â«b� ¡UC�— s� W{—UFL�«
 ‚U�d��« ÒÊ√Ë ¨s�� Òô≈ tMLC� ô UM�ö�Ë U�œœR�Ë w�uI�« UMM�√ ÒÊQ�

 s���√ w�«uK�« œU�H�«Ë »U�—ù« WKCF�Ë ¨WOK�«b�« UMK�UAL� wIOI��«
 b Ò�u��« UMO Ò�u�Ë UMKL�Ë U�bN� s� o��M� ¨w�uI�« s�_« rOL� sL{ s�

 ¨WFL��� WIDML�« »uF� Ë« ¨b�«u�« VFA�« Èu��� vK� ¡«u� n�UJ��«Ë
 ÊUOGD�« u� ËbF�« ÊU�√ ¡«u� ¨…œ«u� ö� W�ËUIL�« u� ÎULz«œ Êb�b�« ÒÊ«Ë

 w��« W��U��« …dOB��« vK� k�U�� Ê« UMOK�Ë ¨w�—U��« ËbF�« Ë« wK�«b�«
¨Áœu�Ë vK� V�d�L�« o�UL�« dD��«Ë ¨Ëb� Òq� r��Ë ¨¡«b�_« r� s� „—b�

 œuI� W�ö��« Ë« s�bIF�« ‰ö� UMLÒKF� d�U�L�« Òf��U�Ë W�d���U� ?�
 Ë« wK�«b�« ÊUOGD�« s� Î…—uD�Ë …Ë«d{ ÒqI� ô »U�—ù«Ë œU�H�« ÒÊ« W�zUH�«

 «c� “eF� Íc�« Œ—UB�« ‰U�L�« ÊUM��Ë ‚«dF�« w� UM�b�Ë ¨w�—U��« ËbF�«
ÆÂuNHL�«

t�U��« `OL�

Écô«eCG QÉfh ΩGó°U AÉ°†eQ

!...äGOÉ©dG ô q« n°S lÖ©°T kGô«NCG

sO�√ U�U�d� ˝

 —U��_« iF�Ë Ê«uO��«Ë ÊU��ù« b��Ë WFO�D�« ‚u�  UMzU� ‰u�
  «bI�FL�«  WÒKE�  X��  —Ëb�  W�ÒuM��   U�u{u�  s�  U�dO�Ë  Ê«u??�_«Ë
 XÒK��« WO�uK�  U�Ë—u� d�� ‚dA�« œö� w� UMO�≈ XK�Ë w��« WO�FA�«

ÆUN� Ò�� s� dEM�« ·dB�  ULK�� v�≈ UN� Òu�M� UM�uI�Ë UM�uK�
 v�≈  X�Òu�� sOD�K� w� °sJ�  UNOK� ¡UCI�«  UMOK� VFB�  «bI�F�

ÆrN�b� WO�UJL�«Ë WO�U�e�« ·ËdE�« dÒOG�� ¨d�¬ ÂuNH�
∫dB��« ô ‰U�L�« qO�� vKF�

 Â_« bM� ‰Òu�� åf�dF�« vK� dOFA�«Ë `KL�« Ò‘—ò ‚dA�« œö� w� ?
ÆbONA�« UNM�≈ vK� “—_«Ë œ—u�« ‘— v�≈ WOMOD�KH�«

  U�  ¨t??�u??�œ  s�  ÊUDOA�«  lML�  å‰eML�«  »U??�  vK�  `KL�«  ‘—ò  U?? Ò�√
 t�u�œ s� tFML� XO��« »U� vK� ËbF�« ÊuO� w� `KL�« Ò‘d� wMOD�KH�«

ÆwIOI��« ÊUDOA�« u� b�b��« r�bI�F� w� `��√ t�_
 ¨åsOF�«Ë  b���«  W??�«“ù  »UA�_U�   uO��«  dO���ò  ?�  W��M�U�  U??�√  ?
 sO� s� ·u� ÊËœ d��� ËbF�«  ÊuO� ÊËQIH�  …—U���«  ‰UH�√  ÂuO�«

Æb�� Ë√
 q�I�  t??�_  b���«  s�  —«b??�«  q??�√  W�UL��  ‚—“_«  “d��«  oOKF�ò  r�  ?
 VK�  w�  Î «“d��  oÒKF�  s�—U���«  VF�  ÂuO�«  ¨åqL��«  l�u�Ë  ÊU��ù«
 œuF� ô w� —U�H�« o�d�« d�� s� Îôb�Ë ªwzU�Ë »uK�Q� tF�uO� ËbF�«
 —U�H�«  d�J�  wMOD�KH�«  ‰«“  U�  ¨WO�U�  tO�  »u�dL�«  dO�  h�A�«
 Á—U�œ v�≈ ¨…œuF�« ÂbF� tM� Îö�√ wKGL�« X�e�« tOK� w�bÔ�Ë œuM��« ¡«—Ë

ÆWO�U�
 t�uÒL�O�  ÷d�  Ë√  b��  s�  Î U�u�  U�dÒOG�Ë  rNzUL�√Ë  œôËú??�Ë  ?
 qHD�«  ¡UL�√  dÒOG�  s�—U���«  VF�  ÂuO�«  Æt�UO�  vK�  Î U�UH�  ÁdOG�

 q�� o�b� s� W�–√ ÊËœ ‰u�√ X�u� ‰UCM�« w� «ËÒdL��� w� »UA�«Ë
ÆËbF�«

 V�U�ò  Îö�L�   ôôb???�«  s??�  a??�—U??�  ¡U??�—e??�«  ÊuOF�«  »U??�??�_Ë  ?
 TÒO��«  ‰U??H??�«Ë  b���«  VK��  w��«  å‚d??H??�«  ÊU??M??�_«Ë  ¡U??�—e??�«  ÊuOF�«
 s�  W��U��«  ¡U�—e�«  »dG�«  ÊuOF�  wMOD�KH�«  VFA�«  ÊuOF�  X�Òu��

Æw�dF�« r�dOND�� W�—UAL�«Ë rN��–√
 Íc�« åVA��« vK� Ò‚b�«ò  uB�  «u�_« w� UM�uK� vK� VF�_«Ë ?
 qO�œ ÎöO� Âu��«  uB�Ë ªÂu� Òq� ¡«bNA�« XO�«u� vK� Ò‚œ v�« ‰Òu��
  ULO�LK� …d�U�L�«  U�U�b�«  uB� ‰Òu�� Àb�O� U� Î U�O� ÒÊ√ vK�
 —bG�«   U�U�— s� o�— Òq�Ë WH�c� Òq� bF�� ª Ì ¬  ÂU���U�  r�—cM��

ÆÊU�_« iF�� «ËdFA� w� åW��d�« W�U�ò s� Êu�dA�
 w�  Ë√  UM�U�U��  w�  ÊU??�  ÚÊ≈  UM�«d�  w�  UN� ÒB�  ÊU�MH�«  Wz—UI�Ë  ?
 UN�d� °ÂuO�«Æ  q�I��L�« U�U�� W�dF�Ë l�UD�«  nAJ� ªWO�FA�« UMO�U�√
 rN� VK�� ô dOB���« ÒÊ√ sOI� vK� rN�_ »dF�« iF�� s�—U���« VF�

ÆjI� …œ«—ù«Ë ÂeF�U� q� dBM�«
 YO� dBF�« «c� w� t�B� w�UL��ô« q�«u��«Ë U�bO� qO�u�K�Ë
 œu���« sO�ò Ë åœu�� ô œu���«ò  «—U�F�  «—UFA�« iF� X�Òu��
 sOD�K�ò £⁄U��U� U�√d� …d� s� rJ� Î UF�Ë Òb�√  «—U�� v�≈ åœu� UNO�
 åËbF�«  l�  Âö??�  ôò  Ë  ålO�D�K�  ôò  ¨  åsOD�K�  «u�M�  ôò  ¨åw�OC�

ÆÆÆU�dO�Ë
  U�«d��U�  WIKF�L�«  ‰U??�??�ú??�  t??�??�ƒ—  d??ÒO??�  VF�  t???Ò�≈  ‰u??I??�«  ÂU??�??�
 «c� WO�«bB�Ë ¨dBM�« w� t�b� oOI�� q�√ s� vMH� ô w��«  «œUF�U�Ë

ÆWOMOD�KH�« WOCI�« Íb�R� b�«e� u� Í√d�«
 Òe� WH�Ë …UO��«  ÒÊ_ ÊËdB�MO� ‰UCM�«Ë œuLB�«Ë d�B�U� °sJ�

ÆjI�
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