
{ سماح مهدي*

بأنه  االجتماعيون  القوميون  السوريون  يؤمن 
من  ـ  ويعتقدون  األرض.  بــا  ارتــقــاء  وال  خير  ال 
األرض  يفتدون  الذين  األعــزاء  من  أنهم  ـ  العقيدة 
الذين  األذالء  يواجه  من  خير  وأنهم  فيكسبونها، 
والحفاظ  عنها  الــدفــاع  عــنــاء  أنفسهم  كــلــفــوا  مــا 

عليها.
والخير  الحق  كّل  فيها  القومية  أرضنا  فقضية 
ـــعـــدل. مـــن أجـــل هـــذا يــذهــب مئات  ــجــمــال وال وال
طائعين  ـ  شعبنا  وأبــنــاء  الــرفــقــاء  مــن  ـــوف  أل بــل 
ـ إلى ساحات الجهاد، فمنهم من يرتقي  مختارين 
من  منهم  قليل  وغير  ُيــجــرح،  من  ومنهم  شهيداً 
بسيطة  تمسي  التضحيات  تلك  كّل  أّن  إال  ُيؤسر. 
عصابات  كيان  محق  عملية  بــأّن  مقتنعون  ألننا 
يتطلب  وعنيف  شاق  طويل  صراع  هي  االحتال 

كّل ذرة من قوانا.
هي  مصالحنا  أولـــى  أّن  أحــد  على  خــفــيـّـاً  ليس 
عليها  التي  القومية  أرضنا  من  شبر  كــّل  صيانة 

لم  لــذلــك،  الــحــيــاة.  مـــوارد  نستمّد  ومــنــهــا  نــحــيــا، 
كيان  ضّد  نخوضه  الذي  الوجود  صراع  يقتصر 
ليشمل  اتسع  صــراع  هو  إنما  وحــده،  عليه  العدو 
إنشاء  إلى  مصالحها  دفعتها  كثيرة  أجنبية  دوالً 
لتثبيت  إمكانياتها  وبذل  وتبنّيه  الغاصب  الكيان 

وجوده.
)التتمة ص6(

كتب المحّرر السياسّي

باخموت  معركة  إن  زيلينسكي  فاديمير  األوكــرانــي  الرئيس  قــال 
أن تأخر  إلـــى  ــا، مــشــيــراً  أوكــرانــي فــي  الــحــرب  تــقــّرر مستقبل  ســـوف 
المساعدات الغربية المطلوبة عسكرياً لتحقيق التوازن المطلوب بوجه 
القوات الروسية سوف يعني خسارة باخموت، وإن هذه الخسارة إذا 
القتالية  القدرة  انتظار  معها  يصعب  معنوية  حالة  تخلق  سوف  وقعت 
للجيش األوكراني الذي حّول باخموت إلى رمز صموده وثباته، بحيث 
الخسارة  أن  مضيفاً  تفاديه،  يصعب  تراجع  بداية  خسارتها  صــارت 

ستفتح الطريق نحو تسوية تفرض على أوكرانيا.
ميلي  مارك  الجنرال  األميركي  الجيش  أركان  رئيس  كان  بالتوازي 
يتحّدث أمام الكونغرس عن خطورة التحدي االستراتيجي الذي تمثله 
عسكرياً كل من روسيا والصين، وهذه الخطورة تصبح مضاعفة إذا 
كانت روسيا والصين في حلف عسكرّي. ويضيف الجنرال ميلي أنه ال 
يتخيل صعوبة األمر إذا وقعت حرب كانت فيها روسيا والصين معاً، 
قدرة  فوق  سيصبح  حيث  معهما،  إيــران  كانت  اذا  فكيف  يستطرد  ثم 

الجيوش األميركية التعامل مع وضع كهذا.

فيما تفسر تصريحات زيلينسكي وميلي تقدير الموقف االستراتيجي 
دولياً، تعتقد مصادر دبلوماسية غربية أن واشنطن تحتاج الى تهدئة 
ملفات المنطقة بأي ثمن، وأن هذا ما يفّسر صمتها على مضض تجاه 
أميركا  خصوم  على  باالنفتاح  والسعودية  تركيا  مثل  حلفاء  سلوك 
النفوذ  حساب  على  ميزات  ومنحهم  والصين  روسيا  طليعتهم  وفي 
األميركي التقليدي. وتعيد المصادر هذا الصمت الى الرغبة األميركية 
الحكومة  رعــونــة  بــه  تتسبب  قــد  المنطقة  فــي  ضخم  انفجار  بتفادي 
التعديات  بوجه  بقوة  واشنطن  وقــوف  يفسر  الــذي  هو  اإلسرائيلية، 
نتنياهو  بنيامين  االحتال  حكومة  رئيس  إليها  يسعى  التي  القضائية 
أنها سوف تشكل  اليد على قرارات يرجح  وحلفائه، الستكمال وضع 
الفلسطيني  الداخل  من  تنطلق  بشرارة  سواء  الكبير،  االنفجار  مدخل 
جيش  بين  مواجهة  انــدالع  نتيجة  أو  اإلسرائيلي،  التوحش  على  رداً 
سورية  الى  إيران  من  مختلفة،  خلفيات  على  المنطقة  ودول  االحتال 
فلبنان. وتعتقد المصادر أن واشنطن ستفعل ما يلزم لمنع حدوث هذا 
االنفجار، وهي لذلك ستضغط عبر الشارع والجيش والمعارضة داخل 
التخلي عن حلفائه  أحد خيارين،  إلى  نتنياهو  إيصال  يتم  الكيان حتى 
الحكومة  نتنياهو رموز  ائتاف حكومي جديد بدونهم، بضّم  لصالح 

السابقة، أو المضي قدماً بالضغط وصوالً إلى انتخابات مبكرة تطيح 
بنتنياهو عبر نزع األغلبية النيابية من االئتاف الحكومي الحالي.

قطوع  ومن  الطوائف«،  و»توقيت  الساعة  فتنة  من  لبنان  نجا  وبعدما 
حزب  ورئيس  خليل  حسن  علي  النائب  بين  النواب  مجلس  في  االشتباك 
الكتائب سامي الجميل، يبدو أن البلد سيدخل في عزلة عن العالم قريباً بعد 
خروج سنتراالت بشكل كامل عن شبكة اإلنترنت واالتصاالت بسبب استمرار 

اإلضراب المفتوح الذي نفذه موظفو هيئة »اوجيرو«.
الفيل،  سن  المريجة،  الديب،  جل  األوسط،  المتن  سنتراالت  خرجت  وقد 
مناطق  واشتكت  الخدمة،  من  والدامور  شتورة  حلبا،  العمروسية،  اليسار، 

عدة من انقطاع اإلنترنت واالتصاالت ما أثر على أعمالهم اليومية.
وحّذر وزير اإلتصاالت جوني القرم، من أن »الوضع خطير جداً على صعيد 
اإلنترنت، وشركتا ألفا وتاتش مهددتان بالتوقف عن العمل ما سيعزل لبنان 
عن العالم«، ودعا القرم، مجلس الوزراء، الى »االجتماع في أسرع وقت لحّل 

مشكلة اإلنترنت واالتصاالت ألّن األمر يتجاوز صالحّيتي«.
عماد  اوجيرو  هيئة  عام  مدير  بحضور  صحافي  مؤتمر  في  القرم  وس��أل 
كريدية: »هل يجوز إعالن اإلضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، 
وأحاول فتح األبواب ألجل الوصول إلى حل ُيرضي الموظفين؟ هل ُيعَقل أن 

يعلن الموظفون االضراب ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصاالت 
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وا�سنطن تربط خطتها 

للتهدئة برحيل نتنياهو 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

زيلين�سكي: �سقوط باخموت يعني اأن الجي�ض �سيفقد الروح القتالية و�ستفر�ض علينا الت�سوية

تاأزم العالقة بين بايدن ونتنياهو… ووا�ضنطن ت�ضع نتنياهو بين خياري الت�ضحية بحلفائه اأو الرحيل

رئي�ش اأركان الجيو�ش االأميركية: ال ن�ضتطيع التعامل مع حرب تجتمع فيها رو�ضيا وال�ضين واإيران

بنيامين  االحــتــال  حــكــومــة  رئــيــس  كـــان   -
تأجيل  على  موافقته  مجرد  أن  يعتقد  نتنياهو 
الــبــّت بــالــتــعــديــات الــتــي يــريــد فــرضــهــا على 
األمور  كافياً إلعادة  القضائي، سيكون  النظام 
ــتــي لـــم تخف  ـــى نــصــابــهــا مـــع واشــنــطــن، ال ال
وحلفائه  نتنياهو  خصوم  جبهة  إلى  انحيازها 
اتهام  حد  الــى  نتنياهو  ووصــل  الحكومة.  في 
واشنطن بتمويل التظاهرات ضده في تصريح 
منسوب البنه بالنيابة عنه، وقد وصف نتنياهو 
أميركي  امــتــداد  بمجرد  المعارضة  جماعات 
عبر  أو  األمنية  والمؤسسة  الجيش  عبر  سواء 

أحزاب المعارضة وتمويل التظاهرات.
انتقلت  نــتــنــيــاهــو،  بــخــطــوة  الــتــرحــيــب  بــعــد   -
واشــنــطــن بــلــســان الــرئــيــس جــو بــايــدن للكام 
بإلغاء  بل  بالتأجيل  ليس  الحل  أن  عن  الصريح 
التعديات القضائية، وبدا بوضوح أن نفي بايدن 
تعبير  واشنطن،  لزيارة  لنتنياهو  دعوة  لتوجيه 
عن قرار أميركي بربط االنفتاح على نتنياهو بفك 
التطّرف في حكومته  بينه وبين رموز  االرتباط 
الذين تعلن واشنطن با ترّدد قلقها من التعاون 
بينهم وبين نتنياهو، وتعتبر التعديات القضائية 
محور الصفقة التي تربط بينه وبينهم، وإسقاط 
المشهد  ــمــدخــل إلعـــــادة رســــم  ال هـــو  الــصــفــقــة 

السياسي والحكومي في الكيان.
- رغم الغاف الديمقراطي لمعركة واشنطن 
مع نتنياهو، فإن جوهر الخاف بين واشنطن 
ونتنياهو  األميركي،  اليهودي  اللوبي  ومعها 
تقدير  من  ينطلق  الحكومة،  في  حلفاؤه  ومعه 
سياسات  عــلــى  الــمــتــرتــبــة  للنتائج  واشــنــطــن 
الفلسطينيين،  بــوجــه  التصعيدية  الــحــكــومــة 
والتهديد الذي تمثله بتفجير المنطقة وإدخالها 
فــي احــتــمــال حـــرب كــبــرى، لــيــس عــلــى جدول 
ولو  وتقبلها،  تحملها  قــدرة  واشنطن  أعــمــال 
مـــجـــرد فـــرضـــيـــة، وســــط أزمــــــات وتــحــديــات 
واستحقاقات ال تدع المجال لواشنطن للتعامل 

مع حرب في المنطقة.
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ارت��ق��اًء  يقتضي  السماء  إل��ى  ال��وص��ول 
ب��ال��ذّل،  ال  بالعّز  السماء  انحطاطاً.  ال 
أرضكم  واحفظوا  عزيزة  بالدكم  فصونوا 

ففيها السماء والخلود.

سعاده

الرئي�ش االأ�ضد يجري

تعديالت وزارية

أصـــدر الــرئــيــس الــدكــتــور بــشــار األســـد، 
2023، الذي  91 للعام  أمس، المرسوم رقم 
تسمية  شملت  وزاريــة  تعديات  على  ينص 
والثروة  للنفط  وزيـــراً  قــدور  حسن  فــراس 
المعدنية، وهو الذي شغل منصب مدير عام 

الشركة السورية للنفط حتى تاريخه.
كذلك، نص المرسوم على تسمية محسن 
الداخلية  للتجارة  ـــراً  وزي علي  الكريم  عبد 
وحماية المستهلك، وقد شغل سابقاً مناصب 
العامة  المؤسسة  عام  مدير  بينها  من  عــدة، 

للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء.
القادر  عبد  بتسمية  المرسوم  قضى  كما 
الدين  عماد  لؤي  للصناعة،  وزيــراً  جوخدار 
والعمل،  االجتماعية  للشؤون  وزيراً  المنجد 
وأحــمــد بــوســتــه جــي وزيـــر دولـــة، عــلــمــاً أّن 
بينها  من  عدة،  مناصب  سابقاً  شغل  األخير 
الشيوعي  للحزب  المركزية  اللجنة  عضو 
السياسي  المكتب  وعضو  الموّحد  السوري 

فيه.
المهندس  تسمية  إنهاء  المرسوم  وشمل 

محمد فايز البرشة وزيراً للدولة.
سوري  مــصــدٌر  أعــلــن  آخـــر،  صعيد  عــلــى 
مستوى  على  الرباعي  االجتماع  أّن  ُمطلع، 
وإيـــــران  ـــا  روســـي خـــارجـــيـــة  وزراء  نـــــواب 
المقبل في  وسورية وتركيا سينعقد االثنين 

موسكو.
»سبوتنيك«  لــوكــالــة  الــمــصــدر  وأضــــاف 
الخارجية  وزيــــر  »مـــعـــاون  أّن  الـــروســـيـــة 
الـــســـوري أيـــمـــن ســـوســـان ســـيـــشـــارك في 

االجتماع الذي سيُعقد على مدى يومين«.

أّكد وزير الخارجية اإليراني، حسين أمير عبد اللهيان، 
مؤكداً  السعودية،  مع  العالقة  المشاكل  بعض  هناك  أّن 

أنها ليست عائقاً أمام استئناف العالقات بين البلدين.
الصحافي  المؤتمر  خ��الل  اللهيان،  عبد  وأض���اف 
في  الف���روف  سيرغي  ال��روس��ي  نظيره  م��ع  المشترك 
نظيره  مع  مثمرة  مناقشات  أج��رى  أنه  أمس  موسكو 
السعودي، فيصل بن فرحان، في إطار جهود استئناف 

العالقات بين البلدين.
كييف  إم��داد  مواصلة  أّن  م��ن  اللهيان  عبد  وح��ّذر 
باألسلحة الغربية يفاقم تعقيد األزمة، معرباً في الوقت 
تسوية  شأنها  من  مبادرة  بأي  بالده  ترحيب  عن  ذاته 

الصراع في أوكرانيا.
وأعلن عبد اللهيان أّن سورية وإيران وروسيا وتركيا 
الخارجية  وزراء  نواب  مستوى  على  اجتماعاً  ستعقد 
األسبوع المقبل، لبحث تقريب وجهات النظر بين أنقرة 
ودمشق، مشيراً إلى أنه في حال أسفر اجتماع األسبوع 

على  مماثل  اجتماع  عقد  فسيتم  ات��ف��اق،  عن  المقبل 
مستوى وزراء الخارجية.

من  اقتربتا  وموسكو  طهران  أّن  اللهيان  عبد  وكشف 
توقيع اتفاق تعاون استراتيجي طويل األمد، كاشفاً أن 

إنجاز إبرام هذا االتفاق بات في »المراحل النهائية«.

االأر�ش في عقيدتنا

لها كّل اأيام العمر...

عبد اللهيان: نقترب من توقيع

اتفاق تعاون ا�ضتراتيجي مع رو�ضيا

بريشة عهد سماح مهدي
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 sOO�«dF�«   b�Ë  w��«Ë  oI���  WO�dO�_«  œu�u�«
 ÆÆÆa�≈  s�_«Ë  —«dI��ô«Ë  WO�U�d�«Ë  WO�«dIL�b�U�
 œu�u�«  pK�  W�U���  Èd??�  ÎU�U�  20  bF�  Âu??O??�«Ë
 œU�H�«  s�  W�O�—  W�U�  ‰ö�  s�  oI���  WO�dO�_«
 ÕU���  b�dA��«Ë  Ÿu��«Ë  dIH�«Ë  dNI�«Ë  rKE�«Ë

Æ‚«dF�«
 WOKOL��  ‰uK�  s�  Î«b�√  Y�b��«  sJL�  ô  ¨ÂuO�«
 ÂuK�«  ¡UI�≈  p�c�  sJL�  ôË  ¨ËeG�«   UO�«b�Ë  ZzU�M�
 …«d�«RL� «u�—U� s�c�«  UNzUHK� iF�Ë U�dO�√  vK�
 qJA�  ÎU??L??z«œ  ·d�F�  sDM�«u�  ¨‚«d??F??�«  ◊U??I??�≈
 vK�  »d�K�  UN�O�O�«d��«  ÒÊ√  d�U��  dO�  Ë√  d�U��
  dJ�√Ë  XH�√  ÚÊ≈Ë  ‚«dF�«  rO�I�  UN�b�  ‚«dF�«
 s�  ÊuO�«dF�«  r�  s�√  ‰«R��«Ë  ¨Y�b��«  «c�  XH�Ë
 ÎUF��  UM�Ë  ø°rNM�Ë  ·bN���  Íc�«  ŸËdAL�«  «c�
 t�O�H�Ë  ‚«dF�«  rO�I��  W�U�  W�KB�  U�dO�_
 …—ËdC�U�  Âb��  w��«  WO�O�H��«  UNF�—UAL�  W�b�

ÆWO�dF�« WIDML�U� w�dO�√ ? uONB�« ŸËdAL�«
 w�«dF�«  q�«b�U�  w�U��ù«  ÒoA�«  v�≈  …œuF�U�Ë
 —U��  ‰«e??�  ö??�  ¨UM�  UM��b�  —u??�??�Ë  Òr???�_«  u??�Ë
 wIK�  ÎU�U�  20  cM�  WO�«dF�«  ÷—_«  vK�  Ÿ«dB�«
 vK�  UN�UOK��  ÒqJ�  WL�RL�«Ë  W�ËU�QL�«  t�öE�
 ZzU��  s�  d�U��  qJ�  w�  d�Q�L�«  w�«dF�«  s�«uL�«
 »d��«  —U??�  ‰«e??�  ö�  ¨W�u�KL�«  t�«—U��Ë  ËeG�«
 ÁÒb��  gOF�«   U�uI�  Òq�  UN�uL�L�  …uI�  »dC�
 »d�  o�UM�  w�  W�U��Ë  w�«dF�«  s�«uLK�  v�œ_«
 dO�J�«  ‰U��  d�UM�«Ë  ¨‚«dF�«  »uM�Ë  »d�  ‰UL�Ë
 ·dF�  ¨‚«dF�«  Ã—U�Ë  q�«œ  ÂuO�«  sOO�«dF�«  s�
 wH�  ¨w�«dF�«  s�«uL�«  UNAOF�  w��«  …U�QL�«  r��
 ôË  ¡U??�  UNO�  b�u�  ô  UNKL�Q�  Êb??�  „UM�  ‚«d??F??�«
 w� b�u� sO�D�« b� ÔË ÚÊ«Ë ¨sO�� v�� ôË ¡U�dN�
 ?� vÒL�� U� l�«Ë qJ� w� tM� bOH���Ë sMI� qJ�
 ‰uI� UL� p�c� ‚d� ô ¨å»d��« —U�� Ë√ W�“_« —U��ò
 W�uEM� s�Ë »d��« s� ¡e� r� ¡ôRN� ¨ÊuO�«dF�«

ÆÆÆWHK��� —u�Ë Áu�u� sJ�Ë ¨‚«dF�« w� »d��«
 »«d??�??�«Ë q??zU??N??�«  —U??�b??�«  r�� s??� `??{«u??�«Ë
 w� Íd�� UL� W�O�M� ÊuO�«dF�« UNF�œ w��« ¡U�b�«Ë
 Òq� s�Ë tM� bO�u�« d�U��« ÒÊ« Î̈U�U� 20 cM� ‚«dF�«
 VFA�«Ë  w�«dF�«  VFA�«  u�  ‚«dF�«  w�  Íd��  U�

ÆjI� w�«dF�«
 ËeG�«  s�  ÎU�U�  20  bF�Ë  t�≈  ‰uI�«  sJL�  UM�Ë
 iF�  s�  W�«dA�Ë  ‚«dFK�  w�uONB�«  ?  w�dO�_«
 XII�  b�  ‚«dF�«  vK�  »d��«  …d�«R�  ÒÊ√  »dF�«
 fJF�  ·«b??�ô«  Ác??�Ë  ¨n�ú�  UN�«b�√  s�  dO�J�«
 s�  ÊU??�  w??�??�«   UDD�L�«  r��  d??�P??�  Ë√  qJA�
 ÈuI�«  iF�  q��  s�  ‚«dF�«  w�  UNIOI��  »uKDL�«
 UNO�  q�«b��  ·«b???�√  w??�Ë  ¨W??O??�Ëb??�«Ë  WOLOK�ù«
 vK�  WO�«bOL�«  À«b�ú�  ÷d�HL�«  l�«u�«   U�U��
 uO��«Ë  W�dJ�F�«Ë  WOM�_«   U�U���«  l�  ÷—_«
 s�“«u�Ë  WO�«dF�«  WO�UO��«  UO�«dG�K�  WO�UO�  ?
  UO�O�«d��ô«Ë  `�UBL�«  l�  rOK�ù«  w�  ÈuI�«

ÆUN�UOÒL�� ·ö��« vK� WO�Ëb�« ÈuIK�
 ÊUOJ�«ò  s�√Ë  WIDML�«   UHK�  UNO�  q�«b��  UL�
 «c�Ë  ¨Èd�√  lO{«u�  WKL�Ë  W�UD�«Ë  åw�uONB�«
Æw�«dF�« q�«b�« tK�œ pzU� bOIF� —U�L� w�u� U�

 20  cM�  ‚«dF�«  w�  À«b??�_«   «—uD�  ÒÊ«  Î̈U�U��
  UO�«b�Ë  —U��  ÒÊ«  pA�«  q�I�  ô  UL�  b�R�  Î̈U�U�
 d�U��  qJA�  fJF�«  b�  ‚«dF�«  ◊UI�≈  …d�«R�
 rOK�ù«Ë  WO�dF�«  WIDML�«  vK�Ë  sOO�«dF�«  vK�
 ¨w�uONB�«  ÊUOJ�«  u�  bO�u�«  `�«d�«Ë  ¨t�uL�L�
 bM�  W??�U??�ù«  r??�d??�  „d�ÔO�  ‰«R??�??�«  Õd???�√  U??M??�Ë
 s�«u�  ÒqJ�  t�u�  ‰«R��«  ÊuLC�Ë  ¨sOO�«dF�«
 Ác�  Ã—U�Ë  WO�«dF�«  UO�«dG��«  œ«b��«  vK�  w�«d�
 ÎU�U� 20  bF� t��� s�√ v�« ‚«dF�« ¨u�Ë ¨UO�«dG��«
 œu�Ë  w�  s??�√Ë  øw�uONB�«  ?  w�dO�_«  ËeG�«  s�
 —«dI��_«Ë  ÊU�_«Ë  WO�U�d�«Ë  WO�«dIL�b�«Ë  W�d��«

°øÆÆÆU�dO�√ UN� rJ�b�Ë w��«

Z�d� s�� Æœ ˝

  U�UO��«  qL�L�  d�U��  qJA�  j��d�  ¨w�dBL�«  ŸUDI�«  ÒÊQ??�  p�  ô
  U�ôu�«  w�  w�dBL�«  ŸUDI�«  s�  Àb���  sO�Ë  ¨UN�U�u���Ë  U�œUF�√Ë
 XHB�  w��«  W�œUB��ô«Ë  WO�dBL�«  W�“_«  ÊU??�–_«  v�≈  Ÿ—U���  ¨…b��L�«
 ¨WO�Ëb�«Ë  WOLOK�ù«   «dÒOG�L�«  WKL�  l�Ë  ÂuO�«  sJ�  ¨2008  ÂU�  w�  r�UF�U�
 ¨W�U�  …b��L�«   U�ôu�«Ë  ¨r�UF�«  ‰Ëœ  ÂuL�  w�  w�dBL�«  ŸUDI�«  ÒÊ√  Ëb��
 w�  WO�dO�_«   U�UO��U�  √b��  ¨W�œUB��«Ë  WO�UO�   U�b��  WKL�  Ád�R�
 bM�  wN�M�  ôË  ¨WO�dO�_«   U�UO��U�  WI��«  Èu���  ÷UH��«Ë  WIDML�«
 vK� —ôËb�« …dDO� U�œÒb�� ô ¨WM�¬ W�O� s� Y���U� ¨‰Ëb�«  «œUB��«  U��—
 „uM��«  iF�� XI�� WÒL�  U�ÒbB� WL� ¨„«–Ë «c� sO�Ë ¨WO�UL�«   ö�UF��«
 ÂuL� w� w�dBL�« ŸUDI�«  «d�R� vK� ÎU�K�  d�√  U�ÒbB� w� ÆWO�dO�_«
 s� b�eL�U�  UF�u��« —«dL��« l� s�«e��U� Î̈ «b�b�� ZOK��« w�Ë ¨WIDML�« ‰Ëœ
 vK� w�OK��«Ë w�Ë—Ë_« w�dBL�« ŸUDI�«  ‰UD�� w��«Ë ¨WO�K��«  «dO�Q��«

ÆW�œUB��« q�UA� s�Ë —ôËb�« Ò̀ � s� w�UF� w��« ‰Ëb�« W�U�Ë ¨¡«u��«
 ¡U� ¨WO�dO�_« „uM��« iF� ”ö�≈ s� Êö�ù« ÒÊ√ Êu�œUB��« ÊuKK�� Èd�
 —UA��«  dO�Q�  s� …b�«e�L�«  ·ËU�L�«Ë  UF�u��«  l� ULO� ô ¨iF�K� ÎU�œU�

Ær�UF�« ‰u� œ«d�_«Ë „uM��« vK� …d�UE�« Ác�
 dHKO�åË ådA�MGO�åË åw�U� ÊuJOKO�ò w� —UON�ô« XMK�√ w��« ·—UBL�«
 W�UM�  ŸUD�  l�  qLF�Ë  ¨ U�dA�«   U�UO��«  wDG�  „uM��«  Ác�  ÆåXO�
  öLF�« ‚«u�√ w� …œU��«  U{UH��ô« V��� w�UF� ÊU� Íc�«Ë ¨UO�u�uMJ��«
 Òb��«  ¨WOL�—   «d�bI�  o�ËË  Æs�dL���L�«  sO�  d�u�  s�  tF��  U�Ë  …dÒHAL�«
 WO�OK��« ‰Ëb�« s� œb�  U�—u� v�≈ WO�dO�_« ·—UBL�« ”ö�≈ W�“√ Èb�

Æ—ôËœ —UOK� 50 s� d��√ XGK� dzU���
 ‰UL�«  ”√—  ÒÊ√  iF��«  Èd�  ¨WIDML�«  w�  w�dBL�«  ŸUDI�«  Òh��  U�  w�Ë
 ÂUEM�U�  åW�u�H�ò  WO�dF�«  WIDML�«  w�  ÎU�œUB��«  …b�UB�«  ‰Ëb�«Ë  ¨w�dF�«
 …uI�«Ë  —ôËb�U�  t�U��—ô  t�H�  `KB�  r�  lI�  Íc�«  ¨w�UL�√d�«  w�dO�_«
  «—UL���ô« ÒÊ√ rJ��Ë t�√ ô≈ Æw�dO�_« œUB��ôU� ÊËd� Èb� vK� WO�UMB�«
 qB��  U�  ÒqJ�  WD��d�  WO�dF�«  WIDML�«Ë  WL�{  åw�U�  ÊuJOKO�ò  pM�  w�
 ÒÊS�  ¨U�dO�Ë  åq�u�åË  åX�u�ËdJ�U�ò  ?�  Èd�J�«   U�dA�«  q��  U�dO�√  w�
 U�  ¨ U�dA�«  Ác�  w�  ÎULN�√  ÊËd�A�  »d�  ¡U�d�√Ë  WO�d�  W�œUO�  o�œUM�

ÆW�d�A� W�KBL�« qF��
 w�dO�_«  w�dBL�«  ŸUDI�U�  d�Q��  WO�dF�«  WIDML�«  ÒÊ√  v�≈  iF��«  dOA�Ë

 …d�U�L�«  WOL�UF�«   «—UL���ô«  V���  WO�OK��«  WIDML�«  ‰Ëœ  ÎU�uB�Ë
 w�O�«d��ô«Ë  wM�_«  ◊U��—ô«Ë  —ôËb�U�  UN�öL�  ◊U��—«Ë  ¨…d�U�L�«  dO�Ë
 UN�b�  w��«  WO�OK��«  „uM��«Ë   U�dA�«  d�Q��  bI�  w�U��U�Ë  ¨sDM�«Ë  l�
  U�UDI�«Ë „uM��«Ë ¨ÂU� qJA� WO�dO�_« UO�u�uMJ��«  U�d� w�  «—UL���«
 X�u�U�  Î «dO��  ÊuJ�  s�  dO�Q��«  ÒÊ√  vK�  œÒb�  tMJ�  ¨’U�  qJA�  WO�dBL�«

ÆjI� w�U��«
 W�—U�L�«Ë  W�“_«  l�  …b��L�«   U�ôu�«  q�UF�  Âb�  ÒÊ√  s�   «d�c��  WL�
 b�e��  r�  s�Ë  ¨dzU���«  l�u���Ë  ¨WK�  sOD�«  b�eO�  UN�d�b�  n�u�
 ‚dA�«  v�≈  W�“_«  ‰u�Ë  ÒÊS�  tOK�Ë  Î̈U�uL�  WO�dF�«Ë  WO�OK��«  dzU���«
 vE��Ë  Î«—«dI��«  Òq�√  UN�uJ�  ªW�d�b��Ë  WF�d�   «—UON�«  wMFO�  j�Ë_«
  U�ôu�« w� WO�dBL�« W�“_U� WO�dF�« ‰Ëb�« iF� d�Q��� UL� ÆWO�U� d�U�L�
 Ác� w�UF�� YO� ¨ÊUM��Ë f�u�Ë Ê«œu��«Ë dB� W�U� ¨U�Ë—Ë√Ë …b��L�«
 q�UI�  w�  ÎU�uL�  —UF�_«  ŸUH�—«Ë  ¨V�c�«Ë  —ôËb�«  —UF�√  ŸUH�—«  s�  ‰Ëb�«

ÆWOM�u�« WKLF�« WLO� ÷UH��«
 WO�UL�« …uI�« WO�U� s� r�UF�« w�  «œUB��ô« qC�√ s� ÒbF� WO�OK��« ‰Ëb�«
 WL�{ WO�U�  UO�UO��« „UM�Ë ¨W�œuF��«Ë X�uJ�«Ë dD� q�� ¨ «d�RL�«Ë
 W�e�dL�« „uM��« ÒÊ√ UL� ÆW�“_ ÷ÒdF�� pM� ÒÍ√ cIM� Ê√ lOD��� —ôËb�U� Î «b�
 sJ� ¨w�M�_« bIM�«  s� Î «b� WL�{  UO�UO��« UN�b�Ë Î̈ «b� W�u� ZOK��« w�
 WOJM��«  bz«uH�«  jL� —U�≈  s� ÃËd��«  …—Ëd{ w� w�dF�«  r�UF�«  w� WKJAL�«
 Á—Ëb�  «c�Ë  ¨W��«dL�«Ë  W�—UAL�«  w�UE�  q��  ªWO�ö�ù«  rEMK�  W�bOKI��«

ÆÈd�√ dO�UF� dO�u� VKD��
 Î «œËb��  ÊuJO�  dO�Q��«  ÒÊ√  v�≈  X�H�  ¨w�UL�zô«  nOMB�K�  åe�œu�ò  W�U�Ë
 r�b�«  V��� ¨W�“_«  Ác� ÁU�� …dO�� W�ËdL� UNF�L�� ¨ZOK��«  ·—UB� vK�
 s�  d��√  „UM�  ¨oLF�«  w�  sJ�  ÆZOK��«  WIDM�  ‰Ëœ  w�  ·—UBLK�  w�uJ��«
  UN��«Ë  „uM��«  iF��  oKF��  U�  u�Ë  ¨d�U�L�«  d�Q��«  q��  ¨d�Q��«  s�  Ÿu�
  ö�UF��«  iF�  UN�b�  ÒÊ√  XMK�√  w��«  ZOK��«  ‰Ëœ  iF�  w�  …œu�uL�«
 ‰UL�√  vK�  d�U��  dO�Q�  UN�  ÊuJO�  W�öF�«  pK�  ÆpM��«  «c�  l�   U�UAJ�ô«Ë
 Ác� UNKL��� ô WL�{ ÂU�—Q� ÊuJ� s� dO�Q��« sJ� ¨WO�OK��«  U��RL�« Ác�

ÆdO�� qJA� …d�R� dO� UN�√ b�R� ÂU�—_U� fJF�« q� ¨WO�UL�«  U��RL�«
  UO�O�«d��ôU�  ◊U��—ô«  —«dL��«  ÒÊS�  ¨WO�UO�  …dE�  o�ËË  ¨qL�L�«  w�
 ¨W�œU�   «—UON�«  wMF�  p�–  ÒÊS�  ¨ÍœUB��ô«Ë  w�UO��«  UNOIA�  WO�dO�_«
 W�—U� ÒÍ√ ¨WIDML�« ‰Ëœ VM�� ¨…b�b�  U�UO� vK� œUL��ô« s� Òb� ô ¨tOK�Ë

ÆÆÆWO�¬ UN�Q� p� ô w�Ë ¨WO�dO�√ W�œUB��«

á≤£æªdG ∫É£J ájOÉ°üàbG äGô«KCÉJ

...á«cô«eC’G ∑ƒæÑdG QÉ«¡fG ™bh ≈∏Y

ÉjÉØNÉjÉØN

 ·u� ÎUDG� —U�√  «¡UA�≈ ŸËdAL� ÒwMF� d�“Ë —«d� Ê√ rK Ô�
 w� Î U�uO� Ê«u�b�« d� r� «–S� W��U�L�« Ê«u�œ WF�UD� vK� vM��
 Ê«u�b�« ‰U� «–≈Ë ¨sO{d�FL�« WN�«u� w� WKJA� ô ŸËdAL�«

 WO�UO��« WOF�dL�« Ê_ ¨tM� l�«d��U� WKJA� ö� t�uA� »uOF�
Æw�u�UI�« ¡UDG�U� UNz«—“Ë qL� j�d� W�{«Ë d�“uK�

 W�uJ��« j�C� w�dO�√ —«d� œu�Ë w�Ë—Ë√ w�U�uK�œ b�√
 ô —U�H�« u�� WIDML�U� l�b�« Âb� nI� X�� WOKOz«d�ù«

 Òp� bOFB��« lM� vC��« u�Ë ¨t�UF�� qL�� sDM�«Ë lOD���
 ÈuI� ·ÒdD��«  U�UL� ‰«b���U� u�UOM�� W�uJ� VO�d�Ë

 Ÿ—UA�« jG{ X�� Î ULz«œË …dJ��  U�U���U� l�b�« ô≈Ë ¨j�u�«
ÆgO��«Ë

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

 tK�«b��  w????�œ—_«  p??K??L??�«  q�I��«
 d�“Ë ¨WÒOMO���« dB� w� f�√ ¨w�U��«
 W�uJ�  w??�  sO�d�GL�«Ë  WÒO�—U��«
 tK�«  b��  —u??�??�b??�«  ‰U??L??�_«  n�dB�
 ¡«—“u�« fOz— VzU� —uC��  ¨VO��u�
 sO�d�GL�«  ÊËR??�Ë  WÒO�—U��«  d??�“Ë
 b��  pKL�«  V�J�  d�b�Ë  ÍbHB�«  sL�√

ÆÊU Ò�� dHF�  —u��b�« tK�«
 ÒÊQ�  ¨ÊUO�  w�  wJKL�«  Ê«u�b�«  œU�√Ë
 W?? Ò�u??�_«   U�öF�«  w??�  Y��  ¡UIK�«ò
 s??�b??K??�??�« l??L??�??� w??�??�« W??ÒO??�??�—U??�??�«

 lO�u�  ’d??�Ë  sOIOIA�«  sO�FA�«Ë
  ôU??�??L??�«  w??�  ÊËU??F??�??�«Ë  oO�M��«
 Áœö� ·u�Ë w�œ—_« pKL�«  b Ò�√Ë ÆåWÒ�U�

Æt�F�Ë ÊUM�� V�U� v�≈ ÒdL��L�«
 Èd??�ò t???? Ò�√ v???�≈ Ê«u???�b???�« X??H??�Ë
 qL̂��  W??ÒO??L??�√  v??K??�  ÎU??C??�√  b??�b??A??�??�«
 ÁU��  t�UÒO�ËR��  ¨w??�Ëb??�«  lL��L�«
 w�  ULÒO�  ôË  ¨s??O??�—u??�??�«  sO��ö�«
 v�≈  ¡UIK�«  ‚ÒdD�  UL�  ÆWHOCÔL�«  Ê«bK��«
 w�Ë  WÒO�Ëb�«Ë  WÒOLOK�ù«   «—uD��«  d�¬

ÆåWÒOMOD�KH�« WÒOCI�« UN�ÒbI�

 …— ÒuML�«  WM�bL�«  v�≈  w�UIO� VO�� ‰UL�_«  n�dB� W�uJ� fOz— ¨f�√ t Ò�u�
Æ…dLF�« p�UM� ¡«œ_ WÒ�œuF��« w�

 —UD� w� W�uJ��« fOz— ‰U�I��« w� ÊU�ò tÒ�√ ¨WÒ�œuF��« ¡U��_« W�U�Ë XMK�√Ë 
 ÊULK�  s�  qBO�  …— ÒuML�«  WM�bL�«  WIDM�  dO�√  ¨w�Ëb�«  e�eF�«b��  s�  bL��  dO�_«
 ¨wMN��«  œuF�  s�  bN�  s�—  ¡«uK�«  …— ÒuML�«  WM�bL�«  WIDM�  bzU�  ¨e�eF�«b��  s�
 V�J�  d�b�  ¨s�AL�«  tK�«b��  s�  sL�d�«  b��  wÒKE�  ¡«uK�«  WIDML�«  W�d�  d�b�
 sOO�b� s� sO�ËR�L�« s� œb�Ë Íd� tK�«b�� s� rO�«d�≈ WIDML�U� WÒOJKL�« r�«dL�«

ÆåsO�dJ��Ë
 bO�Ë  ÊUM��  w�  ÍœuF��«  dOH��«  ¨ÁdH�  q��  U�«d��«  w�  q�I��«  w�UIO�  ÊU�Ë
 sO�  WÒOzUM��«   U�öF�«Ë  W Ò�UF�«  ŸU??{Ë_«  w�  Y���«  ¡UIK�«  ‰ö�  Èd�Ë  Í—U��

Æs�bK��«
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f�√ ÊUL� w� VO�� u� v�≈ Î UFL��� w�U��« tK�«b��©«dN�Ë w�ô«œ®  f�√ U�«d��« w� Í—U���« t�U�I��« ‰ö� w�UIO�
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äÉWÉ°ûf

 ÂU�Ë  bL��  w{UI�«  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  W�UI��«  d�“Ë  q�I��«  ˚
 —bM�J�√  ÊUM��  w�  w�Ëd�«  dOH��«  ¨lzUMB�«  dB�  w�  t��J�  w�  vC�dL�«
 w�  s�bK��«  sO�  WÒOzUM��«    U�öF�«  v�≈  ÎW�U{≈  ¨W Ò�U�  ÎU�ËR�  U{d�Ë  ·u�«œË—

ÆWÒ�U�  ôU�L�«
 w�  rOK�  f�—u�  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  ÒwM�u�«  ŸU�b�«  d�“Ë  vI��«  ˚
 W�U��«  vK�   «—uD��«  tF�  ‰ËUM�Ë  UO�—  w�√  ÊuLO�  VzUM�«  ¨…“dO�U�  t��J�
 ŸU??{Ë_«  WÒO�dA�  Íe??�—  o�U��«  d�“u�«  l�   ŸU??�b??�«  d??�“Ë  Y��Ë  ÆWÒOK�«b�«
 sO�zUM�«  l�  rOK�  ÷d�Ë  Æœö��«  t�  ÒdL�  U�  Òq�  w�  UNL�UH�  q�«u�Ë  WÒO�UL��ô«

 s�«uL�« t�«u� w��«  U�Òb���«Ë W Ò�UF�« ŸU{Ë_« w��dL�« ‚—U�Ë ‰ö� sOI�U��«
Æt�UÒO�u� w�

 dOH�  ¨Í—UÒJL�«  œU??�“  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  Âö??�ù«  d??�“Ë  q�I��«  ˚
 UM�d�U�  …—UH��«  w�  WÒ�—U���«  WI�KL�«  tI�«dÔ�  ¨U�—U�  „—U�  ÊUM��  w�  UO�U�uK�
 ÊËR�Ë  „d�AL�«  ÊËUF��«Ë  WÒOzUM��«   U�öF�«  w�  Y���«  Èd�Ë  U�u�U�U��Ë“
 —u��b�« ÊUM�� w� ÊUL Ô� WMDK� dOH� Í—UÒJL�« q�I��« UL� Æs�bK��« sO� WÒO�ö�≈
 ÊËUF��«Ë ÊUM��Ë WMDK��« sO�  U�öF�« ¡UIK�« ‰ËUM�Ë ÍbOF��« bL�� s� bL�√

ÆWÒO�ö�ù« ÊËRA�« ÎU�uB�Ë s�bK��« sO� „d�AL�«

f�√ ULNzUI� ‰ö� ·u�«œË—Ë vC�dL�« W�—U���« WI�KL�«Ë UO�U�uK� dOH� Îö�I��� Í—UJL�«



 d�≈  ÊUO�  w�  åÂUF�«  w�dF�«  dL�RL�«ò  w�  WF�U�L�«  WM��   d���«
 ÒÊ√  ¨åÂË“ò  oO�D�  d��  w{UL�«  sOM�ù«  Âu�  ¨w�u��_«  UN�UL��«
 jL�  v�≈  r�UF�«  ÁU��≈  b Ò�R�ò  WÒO�dF�«Ë  WÒOLOK�ù«Ë  WÒO�Ëb�«   «— ÒuD��«
  U�ôu�«   «¡ö�≈Ë  »dG�«   «¡ö�≈  Ã—U�  WÒO�Ëb�«   U�öF�«  w�  b�b�
 X�U�  UO�Ë—  v�≈  mMO�MO�  Í“  wMOB�«  fOzd�«  …—U�e�  ¨…b�Ò�L�«
 U�dO�Q��  q�  WÒOzUM��«   U�öF�«  bOF�  vK�  jI�  fO�  WÒOKBH�  W ÒD��
 d��√  ÒrC� Íc�«  w�UL�ù« »uM��«  r�U� ÎU�uB�Ë ¨lL�√ r�UF�«  vK�
 s�  WzUL�«  w�  sOF��  v�«u�Ë  r�UF�«  ÊUÒJ�  s�  WzUL�«  w�  sO�UL�  s�
 s�dA�  v�«u�  q=JA�  WF���«  W�uL��  ‰Ëœ  ULMO�  wL�UF�«  œUB��ô«
 œUB��ô« s� WzUL�« w� s�dA�Ë WF�� s� Òq�√Ë ÊUJ��« s� WzUL�« w�
 WÒO�Ëœ   U�ö�  ÂUE�  wMOB�«  w�Ëd�«  wzUM��«  ÷dF�  UL�   ÆwL�UF�«
 r�_« ‚U�O�Ë w�Ëb�« Êu�UI�« œUL��«Ë ‰ËbK� …œUO��« Â«d��« vK� WÒOM��
 ÂUE�  tOÒL��Ë  tOK�  dDO�Ô�  ÂUE�  ÷d�  b�d�  »dG�«  ULMO�  ¨…b�Ò�L�«
 …b�U� vK� WÒOM�� ÊuJ� Ê√ sJL� ô ‰Ëb�« sO�  U�öF�U� ÆrOI�«Ë ÂUJ�_«

Æå`�«— – `�«— …b�U� vK� q� WÒ�dHB�« W�FK�«
 nO�J�Ë Ÿ—U��ò WM�K�« XE�ö� w�dF�«Ë wLOK�ù« bOFB�« vK� U Ò�√ 
 »—UI��«  XE�ô  ¨Èd??�√  WN�  s�Ë  Æ÷U??�d??�«Ë  Ê«dN�  sO�  »—UI��«
 ¨WÒO�dF�«  «—U�ù« v�≈ b�_« —U ÒA� fOzd�« …—U�“ bF� Í—u��« w�OK��«
 WK�K�  w�  r�U�ÔO�  ¨ U�öF�«  s�  b�b��«  ŒUML�«  «c�  ÒÊ√  v�≈  Î…dOA�
 sLO�«  w�  »d��«  ¡UN�S�  w�dF�«  r�UF�«  XL��  w��«  WM�U��«   UÒHKL�«

ÆÊUM�� w� W�“_« Òq� vK� d=�RO� U� W�—u� WO�U� …œUF��«Ë
 w�d��«  fOzd�«  Â«e��«  s�— ¨Í—u��« w�d��«  »—UI��«ò ÒÊ√   d���«Ë
 Í—u��«  sO�Ozd�«  lL��  WL�  bI�  q��  »U���ô«  b�uL�  Áb�b��

Æåw�d��«Ë
 ¨ÂUF�«  w�dBL�«  ÂUEM�«  UN�  ÒdL�  w��«  W�“ú�  UN�F�U��  —U�≈  w�Ë  
 rNFz«œË  l{Ë  VM̂���ò  »dF�«  s�dL���LK�  U�d�c��  WM�K�«   œÒb�

Æålz«œu�« Ác� VN� u�� t��� w��« WÒO�dG�« ·—UBL�« w�
 Î…b�R�  ¨åw�uONB�«  ÊU Ò���«ò  vK�  r�—UB��«  Èd�ú�  X�—U�Ë  
 ¨WÒO�uONB�«  Êu���«  q??�«œ  ·=dAL�«  rN�UC�  w�  rNF�  UN�u�Ëò
 W�œUB�  …bA�  X�«œË  ÆåWÒ�d��«  rNKOM�  d��_«  —UB��ô«  oÒI���  v��
 …b�Ë n�√ s� d��√ ¡UM��  UB�UM� vK� WÒO�uONB�« ‰ö��ô«  UDK�ò
 XO�  w�  åXOKO�  —U�O�òË  å «d�≈ò   UM�u���  w�  …b�b�  WÒO�UDO��«
 ‰ö��ô«  ZN� —«dL��« s� dÒ�F� Íc�«Ë  ¨”bI�«  Òw�d� åuKO�òË ¨r��

ÆåUM{—√Ë UM�F� Òb{ Íb�uN��«Ë w�«ËbF�«

 wMOD�KH�«  VFA�«  dO�UL�  WM�K�«  X�œ  ¨÷—_«  Âu�  W��UML�Ë
 UM{—√  vK� d�U��«  ÍÒbF��«ò  X�«œË ÆÂuO�«  «c� ¡UO�≈  v�≈  UM��√  ¡UM�√Ë
 rN�O�ËR�� qÒL��ò v�≈ …b�Ò�L�« r�_«Ë w�Ëb�« lL��L�« ÎWO�«œ ¨åWK��L�«
 UM�F� Òb{ t�U�UN��«Ë t�U�UO� r��Ë ‰ö��ô« ¡UN�ù q�UH�« „d̂���U�

ÆåUM�U�bI�Ë UM{—√Ë
 UN�  ÂuI�  w��«   «dOC���«  WM�K�«  X{dF��«  ¨Èd�√  WN�  s�Ë  
 ‚ö�≈ q�√ s� åW�—u� vK� —UB��« d�J� WO�dF�« WÒO�FA�« WKL��«ò
 ¨åW�—u�  vK�  —UB��«  d�J�  r�UF�«  —«d�√Ë  WÒO�dF�«  …b�u�«  WK�U�ò
  «œU��ô«Ë   «dL�RL�«  X�œË  ¨w�d�  dD�  s�  d��√  s�  oKDM��  w��«Ë
 pK�  w�  W�—UAL�«  v�≈  WÒ�U�  WÒOL�UF�«Ë  WÒO�dF�«  WÒO�FA�«   U� Ò�RL�«Ë
  b�√Ë ¨q�IÔL�« —U Ò�√ dN� s� w�U��« nBM�« w� UN�öD�« l�u�L�« WK�UI�«
 sO�u��L�«  vK�  W�—u�  vK�  —UB��«  d��  WKL�  ŸU��ôò  UN�UO�—«
 U�U�UCI� r�UF�« ¡U�d� —UB��«Ë W Ò�_« …b�Ë b Ò�R� U� wL�d�«Ë w�FA�«

ÆåW�œUF�«
 WÒO�dF�«  WLI�«  WOA�  ¨WÒ�U�  WÒO�dF�«   U�uJ�K�  UN�u�œ   œÒb??�Ë
 w�d�ö�«Ë dzU��« —«dI�« ¡UG�≈ò v�≈ q�IL�« —U Ò�√ 19 w� U�œUIF�« l�eL�«
 ‰Ëb�«  WF�U�  w�  W�—u�  WÒ�uC�  oOKF��  WF�U��«  t�c��«  Íc??�«
 ÎU�UN�« —«dI�« «c� ¡UG�≈ò w�  √—Ë ¨åUNO� f Ò�RL�« uCF�« w�Ë WO�dF�«
 W Ò�_« ¡U�d� UN{u�� w��« W�—u� vK� —UB��« d�� W�dF� w� ÎôU ÒF�

Æår�UF�« —«d�√Ë
 WÒOFL��« w� Ë√ s�_« fK�� w� ¡«u� …b�Ò�L�« r�_« ¨WM�K�« X�œ UL�
 ådBO�  Êu�UI�ò  WÒO�ËdA�  ÒÍ√  ◊UI�≈ò  v�≈  …b�Ò�L�«  r�ú�  WÒO�uLF�«
 VJ�—«  s�  WI�ö�ò  v�≈  WÒO�Ëb�«   U�UM��«  WLJ��  X�œË  åw�«d�ù«

ÆårOK�ù«Ë W Ò�_« »uF� Òb{Ë Í—u��« VFA�« Òb{ »d� rz«d�
 i�—ò  ‰u�  dO�_«  WÒO�dO�_«  WÒO�—U��«  …—«“Ë  `�dB�  w�   √—Ë  
 ÎUC�√ WI�bB�«  U�uJ��« …u�œË W�—u� l�  U�öF�« lO�D�� UN�—«œ≈
 iF�  vK�  jGCK�  …b�b�  WÒO�dO�√  W�ËU��  ¨lO�D��«  «c�  i�—  v�≈
  U�öF�«  w�  Ã«dH�ô«  ¡«u�√  w�  ◊«d��ô«  ÂbF�  WÒO�dF�«   U�uJ��«
  U��dB��«  Ác�ò  ÎWM�b�  ¨åWÒO�ö�ù« –  WÒO�dF�«Ë  WÒO�dF�«  ≠  WÒO�dF�«

ÆåWÒKI��� ‰Ëœ  «—«d� w� d�U� q Ò�b� s� tKL�� U�Ë
 WÒO�dF�«  WÒO�FA�«  W�d��«  bOFB�ò  v�≈  UN�u�œ  WM�K�«   œÒb??�Ë  
 l� lO�D��« Òb{ vI�K� s� d��√ w� X�—U� w��«Ë lO�D�K� WC�UML�«
 ÒËbF�« l� lO�D��« w� W�d�ML�«  U�uJ��« ÎWO�«œ ¨åw�uONB�« ÊUOJ�«

Æå U�UH�ô« pK� ◊UI�≈ v�≈ …b�b� Ë√ WL�b�  U�UH�« d��

 ÊUO�  w�  dL�_«  …—UA�  —u��b�«  ÂUF�«  w�UÒLF�«  œU��ô«  fOz—  U�œ
 w�  —«dL��ô«  v�≈  ·dBLK�  Íe�dL�«  fK�L�«Ë  ÊUM��  ·dB�  r�U�ò
 ÂUF�«  ŸUDI�«  w�  sO�dJ�F�«Ë  s�b�UI�L�«Ë  sOH Ò�uL�«  V??�«Ë—  l�œ
 dF�  vK�  WÒO�UM�K�«  WF�U��«  …c�U�«Ë  wL�d�«  rOKF��«  w�  …c�U�_«Ë
  …—U��  wMF�  p�–  fJ�  ÒÊ_  w�dO�_«  —ôËbK�  …dO�  n�√  45   W�dO�
 …dO� 90000  w�U��« W�dOB�« dF� bLÔ��« «–≈  V�«d�«  s� W�L�« w� 50

Æå—ôËbK�
 W��UFÔLK�  q�̂b��U�  w�UIO�  VO��  W�uJ��«  fOz—ò  dL�_«  V�U�Ë
  U�Òd���« v�≈ ¡u�K�« q�� WÒO�UL�« d�“ËË ÊUM�� ·dB� r�U� l� W�“ö�«

 ÒÊQ� ÎULK� ¨ÂUF�« ŸUDI�« ‚uI� s� v�œ_« b��« sLC� w��« Ÿ—UA�« w�
 ‰b�   «b�U�L�  W Ò�U��«  rO�«dL�«  —«b�S�  b�Ë  ÊU�  W�uJ��«  fOz—
 ¨Ã—U��« s� t�œu� —u� WÒO�U{ù« dN�_«Ë qIM�« ‰b�Ë w�U��ù« —uC��«
 W��UF Ô� l� …dO� 45000 W�dO� dF� vK� W�uDF�  «œU�e�« Ác� ÒÊ_

ÆåWK�dL�« Ác� w� »uKDL�« s� v�œ√ Î « Òb� qÒJAÔ� ¨s�b�UI�L�« ŸU{Ë√
 w�  …c�U�_«Ë  sO�dJ�F�«Ë  s�b�UI�L�«Ë  sOH Ò�uL�«ò  v�≈  t Ò�u�Ë
 rNH�u� vK�  U���« q�√ s� WÒO�UM�K�« WF�U��« …c�U�√Ë wL�d�« rOKF��«
 —«–¬ dN� V�«Ë— i��Ë »uKDL�« oOI�� v�≈ Îôu�Ë ¨W�ƒd�« w� …b�u�«Ë

Æå…dO� 45000 W�dO� dF� vK� UN�ULÒL�� l� WK�IÔL�« dN�_«Ë

 V??zU??M??�«Ë d???�“u???�« q??�??I??�??�«
 w�  œ«d??�  rO�d�«  b��  o�U��«
 b�� dOH��« Òr{ Î«b�Ë f�√ t��J�
 b�U�  qBMI�«Ë  `KB�«  sL�d�«
 sL�d�« b�� ”bMNL�«Ë ‚u�«b�«
 Y���«  Èd???�  Y??O??�  ¨w??�??�_«
 WOK�L�«   «b���L�«  d??�¬  w??�
 WO�—U��«Ë  WO�dF�«  U�UCI�«Ë

ÆÂU� qJA� ÊUM�� UN� d�Q�� w��«
 vK�  ¡UIK�«  ‰ö�  eO�d��«  Òr�Ë
 YO�  W??�œU??B??�??�ô«  ŸU????{Ë_«
 ‚ö???�ù« v??K??� Î «e??zU??� b?? ÔF??� r??�
 WN�«u� w� dOBI��«Ë f�UI��«
 w��«Ë  Î «b??�  …dO�J�«  W??�“_«  Ác�

 œUL��« sJL� X�Ë Ÿd�Q� w�b��� «c�Ë ¨¡UM���« ÊËœ s� sOO�UM�K�« Òq� UN�«dO�Q�� X�U�
Æ”Ë—b� w��—b� qJA� U�cOHM�Ë W�{«Ë –UI�≈ WD�

 fOz— dI�_« w�«œ w�UM�K�« ‰UL�_« q�— …b��L�« r�_« w� wL�UF�« Âö��« dOH� b�U�
  «uMI�«  œU��≈  vK�  qLFK�  …bO�u�«  W�ULC�«  t�u�  ¨Íd�  tO��  w�UM�K�«  »«uM�«  fK��
 …UO��«  …œu??�Ë  ÊUM��  w�UF�  v�≈  wCH�  w��«  ‰uK��«  Õ«d��ô  WO�u�UI�«Ë  WOL�d�«
 Î «dE� qK� W�U� w� ÎUO�U� WO�uJ��«  «—«œù« lOL� ÒÊ√ ULO� ô ¨W�œUB��ù«Ë WO�UO��«
 w��« qO�«dF�« W�U� “ËU��Ë qON��Ë W�UL� q�√ s� p�–Ë ¨W�FB�« W�œUB��ù« ŸU{Ëú�

ÆÎU�uL� sOO�OK��«Ë »dF�« s�dL���L�«Ë ÎU�uB� w�UM�K�« dL���L�« oOF�
 w�UM�K�«  dL���L�«  V�dI�«  f�_U�  t�u�œ  VI�  dI�_«  s�  …b�UML�«  Ác�   ¡U??�
 WO�UO�Ë  W�—U��Ë  W�—UI�  l�—UA�  d��  ÊUM��  w�  —UL���ö�  w�OK��«Ë  w�dF�«Ë
 l�  o�«d��  w��«Ë  WO�«R�  WO�U��«  ·ËdE�«  ÒÊ√  ULO�  ô  ¨WO�U��≈Ë  WO�«—“Ë  WO�UM�Ë
 WO�UO��«  ŸU{Ë_«  vK�Ë  Î̈ôË√  ”uHM�«  vK�  ÎU�U��≈  fJFM�  w��«  WOLOK�ù«   UL�UH��«
 Â«e��ô«Ë W�—uNL�K� fOz— »U���« ’uB��« t�Ë vK�Ë Î̈UO�U� WO�UL�«Ë W�œUB��ù«Ë

Æ…bO�F�« W�uJ��« q�� s� W�“ö�«  U�ö�ùU�

  U��RL�« ]Ê√ò ÂdI�« w�u� ”bMNL�« ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w�  ôUB�ô« d�“Ë È√—
 ŸUD�Ë  ¨WÒO�UM�K�«  W Ò�—uNL��«  a�—U��  WÒ�œUB��«  WK�d�  VF�√  Ôt�«u�  ÊUM��  w�  W Ò�UF�«

ÆåW�“_« Ác� t�«u� w��« ¨ U�UDI�« Ác� s� b�«Ë ËdO�Ë√
 œUL� åËdO�Ë√ò W�ON� ÂUF�« d�bL�« —uC�� ¨t��J� w� ÁbI� w�U�� dL�R� w� d���«Ë
 ‰ËR�� U� dE�M� r�Ë W�UIM�« tÚ�c�Ò�« ŸÒd��� —«d� W�U�L� u� sOH�uL�« »«d{≈ò ÒÊ√ WÒ�b�d�
 w�DK�� lC�� ô —u�_«Ë V�«Ëd�« …œU�e�  «—«d� Í√ ÒÊQ� ÎULK� ¨‰uK��«Ë w�U�L�« tO�≈
 Ê√ wF�u� s�Ë ÎU�u�U� sJL� ôË Î̈UFL��� ¡«—“u�« fK�L� Î «dB� W�UM� —u�√ w� ULÒ�≈ Î̈ «b�√

 ÆåÎ«œdHM� V�UD� «cJ� ]d�Ô√
 …—«“ËË  ¡«—“u�«  fK��  W�Uz—  b�b���U�Ë  ¨sO�ËR�L�«Ë  sOOMFL�«  v�≈  ÂdI�«  t Ò�u�Ë  
 s� WÒ�œUB��ô« W�“_« ¨s�Òd�_« w�UF� ËdO�Ë√ W�O� ÒÊ√ ¨«uLKF� Ê« r�b�—√ò ÎözU� ¨WÒO�UL�«
 —«d� q�� UN� X��U� b� XM� Íc�«Ë ¡«—“u�« fK��  U�K� w� Òd�Ô√ U� cOHM�� RÒJK��«Ë ¨WN�
 26.5  l�bÔ�  …dO�  —UOK� 54   WLOI� W�UOB�«  bI� u�Ë ©  2022Ø12Ø5  a�—U��  21  ®  r�—
 q�� …—«“u�« »U�� w� Î «œu�u� ÊU� Îö�√ mK�L�« «c�Ë 1500 ·d� dF� vK� —ôËœ ÊuOK�
 r�— …dO� —UOK� 469  ?� WM�e� WHK� —«d�Ë UL� ¨…dOK�U� mK�L�« w�U�Ë WI�KÔL�« W�“«uL�« ¡UG�≈
≠2≠27 a�—U�� 7 r�—® WI�ö�« W�“«uL�« oO�D�� Y�d��« —«d�Ë ©2023≠2≠27 a�—U�� 6 ®
åÆUNKL�Ë W�ON�« dO� vK� d��_« w�U��ù« dO�Q��« t�  «—«dI�« Ác� cOHM� ÒÊQ� ÎULK� ¨©2023

 W�u�Q�Ë …dOD� s� d��√ Á—U�¬ ÊuJ�� ËdO�Ë√ o�� ·U��ù« «cN� —«dL��ô« ÒÊ√ò b Ò�√Ë
 WO�d��« ¨W�B�« ¨s�_« ¨œUB��ô« b�bN� wMF� ŸUDI�« «c� ◊uI� Ê√ –≈ ¨W�U� bFB�« vK�
 Ë√  W�uJ��«  q�«œ  ¡«u??�ò  sO�ËR�L�«  v�≈  Á¡«b??�  ÎUN Ò�u�  ¨åt��d�  w�UL��ô«  l{u�«Ë
 vK�  «u�d�«Ë   ôUB�ô«  ŸUD�  ÁU��  rJ�UO�ËR��  «uK ÒL��ò  ‰uI�U�  ¨åw�UOM�«  fK�L�«

ÆåU�–U��« r� w��«  «—«dI�« cOHM�
 Òw��«  r�K�U�  qL�√   ôUB�«  d�“u�  wF�u�  s�  wMÒ�≈ò  ‰uI�U�  sOM�«uL�«  v�≈  t Ò�u�Ë
 ÒÍ√ W��UFL� W�d� ÒÍ√ d Ò�Ë√ s� wM�Q� rJ� sL{√ U�√Ë ¨ŸUDI�« «c� WÒ�—«dL��« sO�Q� q�_
 ¨rN�«d{≈ W�ON�« wH Ò�u� Êö�≈ bM� ÂU�√ cM� Èd� U� «c�Ë ¨‰«d�M� ÒÍ√ vK� √dD� b� ‰UJ�≈
 Òq� qL� vK� ·«d�ù«Ë  Ë“UL�« W��F�Ë q�UAL�« W��UFL� ÷—_« vK� s�b�«u�� UÒM� –≈

Æå ô«d�M��«
 ◊uI�  wMF�  ËdO�Ë√  ◊uI�ò  ÒÊ√  s�   Î «—Òc��  ¨rNKL�  ·UM���«  v�≈  sOH Ò�uL�«  U�œË

ÆåÎ«b�√ ÊUM�� tK ÒL��� ô U�Ë t� `L�√ s� U� «c�Ë UN�U��  U�UD�

 ¨WÒOL� wK� —u��b�«  ‰UL�_«  n�dB� W�uJ� w� qIM�«Ë W Ò�UF�«  ‰UG�_« d�“Ë sK�√
 ÂUF�« qIM�«  U�U� qOGA� r�eK�� ◊Ëd� d��œ œ«b�S� ¡«—“u�« fK�� w� c��« Î «—«d� ÒÊ√
 ÊUM�� WCN� ÊQ� s�R�ò UM Ò�√ vK� Î «œÒbA� ¨å’U��« ŸUDI�« q�� s� UN�œUO�Ë UN��UO�Ë
 w�U��«Ë V�«dÔL�« u� ‰Ë_« ÊuJ� YO�� ¨’U��«Ë ÂUF�« sO�UDI�« sO� W�«dA�« vK� ÂuI�

Æåq =GAÔL�« u�
Æ—ôËb�U� W Ò�UF�« WM�e��« b�d� w��«  «—«“u�« d��√ s� w� ‰UG�_« …—«“Ë ÒÊ√ b Ò�√Ë

 …“U�û� w�u�UI�« bM��«ò ÒÊ√ v�≈ ¨‚œUB�« ÕU Ò{Ë VzUM�« f�√ t�U�I��« ‰ö� —U�√Ë
 ÂUJ�√ s� o��M� ¨—UDL�« w� »U Ò�ÔdK� b�b� vM�� ¡UA�ù qOGA��«Ë eON���«Ë ¡UA�ù« bIF�
  U�dA� “U�√ Íc�« ¨t�ö�bF�Ë 1974Ø3Ø19 a�—U�� —œUB�«  «—UDL�« Âu�— Êu�U�

Ò«b�R� ¨åWÒOM�u�« WÒO{—_«  U�b��«  U�d�Ë Ê«dOD�«
 o�dL�« «cN� ÷uNM�«Ë d�uD��« v�≈ …—œU�L�« UNI�U� vK�  c�√ …—«“u�«ò ÒÊ√ v�≈ XH�Ë
 ¡u�K�U� Î «—«d� U�c��« p�– q�_Ë ¨wM�u�« œUB��ô« rzU�œ s� WÒO�U�√ W�U�œ ÒbFÔ� Íc�«
 s�  «—UDL�« Âu�— Êu�UI� ÎUI�Ë Ã—U��« s� qOGA��«Ë —UL���ô«Ë q�uL��« »UDI��« v�≈

Æå÷ËdI�« Ë√ q�uL��« o�d� s� ¡«u� ¡U��√ ÒÍ√ W Ò�UF�« WM�e��« qÒL��� Ê√ ÊËœ

øWƒdG3
 á q«dhódG äÉbÓ©dG »a ójóL §ªf :z»Hô©dG ôªJDƒªdG{

áæNÉ°ùdG äÉ qØ∏ªdG á∏ë∏ëH ºgÉ°ù o«°S

ΩÉ©dG ´É£≤dG ÖJGhQ ™aód :ôª°SC’G

 ´QÉ°ûdG ≈dEG Aƒé∏dG πÑb kÉØdCG 45 áaô«°U ≈∏Y

»°ùfC’Gh ¥ƒYGódGh í∏°üdG πÑ≤à°SG OGôe º«MôdG óÑY ±ôà©J Écô«eCG :Qƒ q°ûH

√ÉfÉY É qªY É¡à q«dhDƒ°ùªH

 …Qƒ°ùdG Ö©°ûdG

 WÒO�dF�«  WÒO�FA�«  WKL��«ò  w� Ò�R�  b??�√  È√—
 ÒÊ√  —u ÒA�  sF�  åW�—u�  s�  —UB��«  d�J�  WÒO�Ëb�«Ë
 W�—u� l� lO�D��« i�— WÒO�dO�_« WÒO�—U��« Êö�≈ò
 oA�œ  l�  lO�D��«  ÂbF�  Èd�√   U�uJ�  å`BM�åË
 …—«œù«  ÒÊ√  U??N??� ÒË√  ¨ozUI�  WKL�  b =�R�  ¨`�dB�  u�
 W�ËR�L�«  UN Ò�Q�  ·d�F�  ¨Ác??�  UN�u�b�  WÒO�dO�_«
 WM� 12  cM� Í—u��« VFA�« ÁU�U� U� Òq� s� v�Ë_«
 U�  UNÒ�√Ë  —UB�Ë   ôö��«Ë  —“U��Ë  s��Ë  »d�  s�

ÆåUN�H� …d�«RL�« œuI� X�«“
 ÒÊ√  w??�  WO�U��«  WIOI��«ò  `�dB�  w??�  ·U???{√
  «—uD�  s??�  Íd��  U??�  ÒÊQ??�  dFA�   √b??�  sDM�«Ë
 fO�  ¨WÒOLOK�ù«Ë  WÒO�dF�«   U�öF�«  w�   U�«dH�«Ë
 «–≈ UN��d�� v�≈ vF��� UNÒ�√Ë UN�UD ÒD�� `�U� w�

ÆåX�UD��«
 ¨`�dB��«  «c�  ÒÊ√  w�  W��U��«  WIOI��«ò  ÒÊ√  È√—Ë  
 w�ö� Ê«Ëb� s� Î̈ «dO�√ ¨W�—u� t� X{ÒdF� U� ÒÊ√ b Ò�R�
 W�UO��« —U�≈ w� w�Q� ¨w�U�—≈ ≠ wKOz«d�≈ ≠ w�dO�√

ÆåÍ“«eH��ô« `�dB��« «c� UNM� dÒ�� w��« WÒO�dO�_«
  √b�  sDM�«Ë  ÒÊ√  w�  ¨WF�«d�«  WIOI��«ò  l�U�Ë  
 ÎUÒO�F�  ¨W�—u�  vK�  —UB��«  d��  WKL�  ÒÊQ�  dFA�
 Òq� ‰UA�≈ v�≈ ÍÒœR��Ë Âu� bF� ÎU�u� l��� Î̈UÒOL�—Ë

ÆårOK�ù«Ë W Ò�_«Ë W�—u� ÁU�� WÒO�dO�_«  UD ÒD�L�«
 WÒO�—U��«   U��dB�  b�e�  Ê√  v�≈  —u ÒA�  U??�œË  
 dzU�  rOLB�  s�ò  W�—u�  ÁU��  …dO�_«  WÒO�dO�_«
 rOK�ù«Ë  W Ò�_«  w�  WKI��L�«Ë  WH�dA�«Ë  WÒO��«  ÈuI�«
 vK�  —UB��«  d�J�  UNOF�  WK�«u�  vK�  r�UF�«Ë
 UNÒKF�Ë ÆwLOK�ù«Ë w�dF�« U�—Ëœ bOF��� v�� W�—u�
 lO�D��« n�Ë  v�≈ sDM�«Ë u�b� Ê√ —bI�« W�d�� s�
 wFO�D�«  ¡e��«  w�Ë  ¨W�—u�  l�  wLOK�ù«Ë  w�dF�«
  jGC�  UN�H�  w�  ULO�  ¨rOK�ô«Ë  UN� Ò�√  w�  qO�_«
 V�UG�« w�uONB�« ÊUOJ�« l� lO�D�K� qzU�u�« ÒqJ�

ÆåfO�UIL�« ÒqJ� WIDML�« s� V�dG�«Ë
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Fourteenth year / Thursday / 30 March 2023
2023  —«–¬  30  Ø  fOL)«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«



االثنين،  الدولية،  القدس  مؤسسة  أطلقت 
»ح��ال  السنوي  تقريرها   ،2023/3/20
تضامني  لقاء  خ��ال  وذل��ك   »2022 القدس 
الحزب  من  وفد  بمشاركة  وأهلها،  القدس  مع 
السوري القومي االجتماعي ضّم عميد اإلعام 
الدكتور  العامة  العاقات  وعميد  حمية  معن 
الفصائل  مختلف  عن  وممثلين  داغ��ر،  ف��ادي 
واللبنانية  الفلسطينية  والقوى  واألح���زاب 

وفاعليات ورجال دين.
مجلس  رئيس  بأعمال  القائم  اللقاء  افتتح 
السابق  الوزير  الدولية  القدس  أمناء مؤسسة 
هذا  في  اليوم  »نجتمع  فقال:  مرهج،  بشارة 
جانب  إل��ى  وقوفنا  لنؤكد  التضامني  اللقاء 
يمثلونه  بما  القدس  وأهل  فلسطين،  في  أهلنا 
نؤّدي  معهم  وقوفنا  وفي  أول،  دفاع  خط  من 
نحن  التصدي  معركة  في  دورن��ا  من  ج��زءاً 

وأحرار العالم«.

يعقوب
استعرض عقب ذلك، رئيس قسم األبحاث 
الدولية  القدس  مؤسسة  في  والمعلومات 
»حال  تقرير  في  جاء  ما  أبرز  يعقوب،  هشام 
القدس 2022« حيث وصف يعقوب المشهد 
الحالي قائاً: »نحن اآلن في معركة حقيقية 
وصلت إلى نقطة الصفر من حيث المواجهة، 
ومن  االح��ت��ال  معسكرين:  بين  مواجهة 
يدعمه  ومن  الفلسطيني  والشعب  يدعمه، 
الشعبي  الموقف  نستذكر  وهنا  ويناصره، 
للشعب  دع��م��اً  قطر  م��ون��دي��ال  ف��ي  األص��ي��ل 

الفلسطيني«.
وأشار يعقوب خال استعراضه لخاصات 
أّن استهداف  إلى   »2022 القدس  تقرير »حال 
األق��ص��ى خ���ال ف��ت��رة رص���د ال��ت��ق��ري��ر يمكن 
تلخيصها في 3 عناوين رئيسية، وهي: إيقاظ 
»المعبد«،  ب�  المتعلقة  المستوطنين  نزعات 
وتكريس أجندة »التأسيس المعنوي للمعبد«، 
في  اإلسامي  والوجود  األوق��اف  واستهداف 

األقصى.
لتقرير  الرصد  فترة  »خال  يعقوب:  وقال 
عدد  ارت��ف��اع  لوحظ   »2022 ال��ق��دس  »ح��ال 
بنسبة   2022 العام  في  األقصى  مقتحمي 
زيادة قدرت ب� %40 عن العام الماضي، إذ بلغ 

عدد مقتحمي المسجد 48238 مستوطناً«.
تقرير  رصده  كما  االستيطان  صعيد  وعلى 
يعقوب  هشام  تناول   ،»2022 القدس  »حال 
في  المقرة  االستيطانية  للوحدات  توثيقاً 
ألف   18 عددها  بلغ  والتي  المحتلة  القدس 

وحدة.

حمود
الدولية  القدس  لمؤسسة  العام  المدير 
اللقاء  في  بالحضور  رح��ب  ح��ّم��ود،  ياسين 
التضامني، وقال: »أوجه التحية باسمكم إلى 
الصابرين،  الصامدين،  فلسطين،  في  أهلنا 
الكريم  الجمع  هذا  باسم  وأعلن  المقاومين. 
ق��ّرروا  الذين  البواسل  أسرانا  مع  تضامننا 
خوض معركة اإلضراب عن الطعام في بداية 
االحتال  اعتداءات  تشديد  ضّد  رمضان،  شهر 
وحقوقهم،  حريتهم  من  وحرمانهم  عليهم، 
ومحاوالت  المجرم  غفير  بن  سياسات  وضّد 

إقرار قانون »إعدام األسرى«.
المرحلة  خطورة  كلمته  في  حّمود  وأوضح 
اليوم،  الفلسطينية  القضية  بها  تمّر  التي 
مطالباً  ال��خ��ص��وص  وج���ه  ع��ل��ى  وال���ق���دس 
في  »نحن  ق��ائ��اً:  فيها،  الجهود  بمضاعفة 
الحّق  جبهة  تصليب  تتطلب  خطيرٍة  مرحلٍة 
ومضاعفة  واإلسامّي،  والعربّي  الفلسطينّي 
وقيامتنا  وأقصانا  قدسنا  عن  للدفاع  الجهود 
وأهلنا، وكلّما اشتّدْت صخرتنا كان ذلك أدعى 
بلغ  أّنه  جلّياً  بدا  الذي  االحتال  كيان  لتحّطم 
يجعله  ما  والتصّدع  والتشرذم،  الوهن،  من 
مقاومة  صخرة  على  مطامعه  لتتحطم  أقرب 

شعبنا، وإسناد أمتنا وأحرار العالم«.

حدرج 
الكلمات  اف��ت��ت��ح  ال��ت��ق��ري��ر  إط����اق  ب��ع��د 
في  السياسي  المجلس  عضو  التضامنية 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ون��ائ��ب  ال��ل��ه،  ح���زب 
مؤسسة القدس الدولية الحاج حسن حدرج، 
فلسطين  في  للمقاومين  التحية  وج��ه  ال��ذي 
قادة  »باسم  وقال:  األقصى،  في  والمرابطين 
فصائلها  بكّل  لبنان  في  المقاومة  ومجاهدي 
أوّجه تحية إجال وتقدير ألهلنا في فلسطين 
والضفة  ال��ق��دس  تحويل  استطاعوا  ال��ذي��ن 
لساحة مواجهة أساسية مع االحتال في هذه 
المرحلة، وحافظوا على غزة كقاعدة للمقاومة، 
المقاومة ستزداد  ونحن على يقين بأّن جذوة 

بوجه المحتّل«.
ال��دول  من  ع��دد  انخراط  ح��درج  واستنكر 
»بلغ  وق��ال:  بالتطبيع،  العربية  واألنظمة 
المقاومة،  عمليات  إدانة  حّد  ببعضهم  الحال 
لهم  يرّف  وال  الصهاينة  قتلى  مع  وتعاطفهم 

جفن على جرائم االحتال«.
محور  أّن  على  كلمته  ف��ي  ح���درج  وأك���ْد 
المقاومة بكافة مكوناته سيبقى السند الداعم 
ومقاومته،  وحقوقه  الفلسطيني  للشعب 
زادت  مهما  ذل��ك  ع��ن  نتخلى  »ل��ن  وأض���اف: 

أحرار  مع  وسنبقى  والتضحيات،  الضغوط 
القضية  بمركزية  ملتزمين  والعالم  األم��ة 
وإزال��ة  فلسطين  تحرير  حتى  الفلسطينية 

الكيان الصهيوني«.

أبو العردات
التحرير  منظمة  فصائل  س��ر  أم��ي��ن  أّم���ا 
أبو  لبنان فتحي  الفلسطينية وحركة فتح في 
العردات، فقد أشار إلى أّن هذا اللقاء التضامني 
الذي نظمته مؤسسة القدس الدولية يأتي في 
ركن  »القدس  ق��ال:  حيث  القدس،  دعم  إط��ار 
واإلسامية،  العربية  هويتنا  م��ن  أس��اس��ي 
هويتنا  بأّن  االدع��اء  يمكننا  ال  القدس  وب��دون 

الوطنية والعروبية واإلسامية مكتملة«.
والمرابطات  المرابطين  العردات  أبو  وحّيا 
األس��رى  »اليوم  قائاً:  والشهداء،  واألس��رى 
لنا  ووجهوا  موت  أو  حياة  معركة  يخوضون 
من  نستطيع  ما  بكّل  والدعم،  للتحرك  نداءات 
باآلية  مذكراً  ومعنوياً«،  سياسياً  مادياً  قوة، 
في  وأنفسكم  بأموالكم  و»ج��اه��دوا  الكريمة 

سبيل الله«.

علوان
علوان  أحمد  اللبناني  الوفاء  حزب  رئيس 
أكّد على الموقف الشعبي اللبناني من القضية 
الصفقات  عهد  في  »نحن  وقال:  الفلسطينية، 
على العهد ثابتون فا تنازل وال تفريط والحّل 
وح��دة  ال��وح��دة،  فلسطين  لتحرير  الوحيد 

البندقية والمقاومة ».

أبو ياسين
للجماعة  السياسي  المكتب  رئيس  وق��ال 
ياسين:  أب���و  ع��ل��ي  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  اإلس��ام��ي��ة 
»نجتمع اليوم لنقول بشكل واضح إّن القضية 
وقضية  المحورية،  قضيتنا  هي  الفلسطينية 
للشرق،  ونهضة  ازدهار  فا  األمة،  في  حر  كّل 
على  جاثم  والمحتل  الشرق،  من  جزء  ولبنان 

أرض فلسطين«.

الراسي
أّم�����ا م��ن��س��ق ل���ق���اء األح������زاب وال���ق���وى 
النائب  اللبنانية  الوطنية  والشخصيات 
كافة  أّن  إلى  أشار  فقد  الراسي،  كريم  السابق 
األحزاب والقوى اللبنانية تختلف على العديد 
من القضايا في الشأن الداخلي اللبناني ولكنها 
تتفق على »قضية واحدة مقدسة وال يمكن لها 

أن تموت وهي قضية تحرير فلسطين.
بمرحلة  مررنا  »نحن  ال��راس��ي:  وأض��اف 
المرحلة  ه��ذه  وخ��ال  أراضينا  فيها  احتلت 
ولكننا  الدبلوماسي  العمل  من  الكثير  جّربنا 
المقاومة  عبر  إال  يتّم  ال  التحرير  أّن  اكتشفتا 
لبنان  بتاريخ  إنجاز  أكبر  وه��ذا  العسكرية 

الحديث«.
يتّم  ال  غصباً  منا  يؤخذ  »ما  قائاً:  وتابع 
من  اليوم  نراه  وما  القوة  بلغة  إال  استعادته 
ما  لتحقيق  بداية  هو  فلسطين  في  مقاومة 

تحقق في لبنان«.

عبد الهادي
»حماس«  اإلسامية  المقاومة  حركة  ممثل 
استنكر  الهادي،  عبد  أحمد  الدكتور  لبنان  في 
مستوى  على  ممتّدة  استراتيجية  وجود  عدم 
األمة، لمواجهة استراتيجية االحتال الخطيرة 
وفي  بشطريها،  القدس  احتال  منذ  الممتدة 

سوى  االستراتيجية  هذه  يواجه  ال  المقابل 
المقاومة الفلسطينية مدعومة من أحرار األمة.

الفلسطينيين  بصمود  الهادي  عبد  وأشاد 
يشكلون  ال����ذي  ال��م��ق��دس��ي��ي��ن  وب��م��ق��اوم��ة 
دون  األول  ال��ح��اج��ز  ال��ع��اري��ة  ب��ص��دوره��م 
المسلحة،  المقاومة  بحالة  أشاد  كما  األقصى، 
بمشاركة  مؤخراً،  الضفة  في  تصاعدت  التي 
الفلسطيني وحدة ميدانية  أبناء الشعب  كافة 
توصل رسالة للمحتّل الصهيوني بأّن »الضفة 

لنا وسنحررها قريباً«.
»هذه  قائاً:  مداخلته  الهادي  عبد  وختم 
ولن  وأده��ا  يريد  من  يجتمع  التي  المقاومة 
أخذ  قد  الفلسطيني  الشعب  بأّن  هؤالء  يعرف 

قراراً ال رجعة فيه بمواصلة المقاومة«.

العمري
لبنان،  في  المسلمين  علماء  هيئة  رئيس 
العالمي  االت��ح��اد  في  القدس  لجنة  ورئيس 
لعلماء المسلمين الشيخ أحمد العمري، أكد أّن 
الحربة  رأس  يمثلون  وفلسطين  القدس  »أهل 
من  يملكون  ما  أغلى  يقّدمون  فهم  القضية  في 
والحجر  واألب��ن��اء  وال��ق��ادة  والعلماء  ال��دم��اء 
الحّد  في  نشاركهم  أن  من  أق��ّل  فا  والشجر، 

األعلى من تلك التضحيات«.

غبريس
مسؤول العاقات العامة في تجمع العلماء 
غبريس  حسين  الشيخ  لبنان  في  المسلمين 
اللقاء  ف��ي  المجتمعين  خ���روج  على  ش���ّدد 
التضامني بإعان صريح »بأننا نؤمن بعودة 
المسلح  المقاوم  الجهادي  بالعمل  فلسطين 
وهذه أول خطوة يجب أن نقبل عليها للتضامن 

مع فلسطين«.
التطبيع  مسار  غبريس  الشيخ  واستنكر 
العربية  األنظمة  من  عدد  فيه  تنخرط  ال��ذي 
واإلسامية، ودعا لرفض كافة أشكال التطبيع 
العدو  مع  تطبع  دولة  أّي  واعتبار  العدو،  مع 

»اإلسرائيلي« عدواً بحّد ذاتها.

مّنور
مسؤول العاقات الدولية في حركة الجهاد 
قال  منور،  محفوظ  فلسطين  في  اإلس��ام��ي 
خال مداخلته: »القدس ساحة حسم الصراع 
مع االحتال، ويدرك قادة االحتال أّن االحتال 
األقصى  دام  ما  الصراع،  يحسم  لن  العسكري 
وما  يحمونه،  مرابطون  وفيه  سيادتهم  خارج 

دام يلهب الثورات«.
فلسطين  ف��ي  »ال��ص��راع  م��ن��ور:  وأض���اف 
والقدس خصوصاً صراع حضاري ونحن نؤكد 
على أّن المشروع الصهيوني في فلسطين رأس 

حربة المشروع الغربي الموجه ضد أمتنا«.
وأكّد منور على أّن القدس شأنها يخّص كّل 
عربي ومسلم وكافة المؤسسات وعلى رأسها 

الدينية معنية بالمعركة ألنها معركة وجود.
وأشار إلى أّن المقاومة المسلحة المتنامية 
حالة  يتجاوز  جديد  أم��ل  مياد  الضفة  ف��ي 
فلسطينية  وطنية  لوحدة  ويؤّسس  االنقسام 

تقوم على وحدة الميدان.
وختم منور مداخلته قائاً: »ندعو لالتفاف 
السبيل  ألنها  وحاضنتها  المقاومة  ح��ول 

الوحيد لدحر االحتال«.

الزين 
العربي  المؤتمر  في  المتابعة  لجنة  عضو 

أشاد  الزين،  عمر  التطبيع(  ض��ّد  )متحدون 
من  الدولية  ال��ق��دس  مؤسسة  ب��ه  تقوم  بما 
والواقع  القدس  في  االحتال  العتداءات  رصد 
المؤسسة  وطالب  المحتلة،  للمدينة  العام 
الدعم  خطة  تطبيق  على  بالعمل  بالمباشرة 
ما  واضعاً  وضعتها،  التي  للقدس  الشامل 
تصرف  ف��ي  إمكانيات  م��ن  المؤتمر  يمتلكه 

المؤسسة لتطبيق الخطة.

 عكاوي
الشعبي  المؤتمر  في  لبنان  منسقية  رئيس 
لفلسطينيي الخارج طارق عكاوي، وضع كافة 
إمكانيات المؤتمر في تصرف مؤسسة القدس 
المقدسيين،  صمود  دعم  على  للعمل  الدولية 
األقصى  عن  الدفاع  معركة  في  والمشاركة 

والقدس.
وأع��ل��ن ع��ك��اوي ع��ن إط���اق ال��م��ؤت��م��ر ل� 
تهدف  وال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة(،  )االستراتيجية 
ال��داخ��ل  ف��ي  الفلسطينيين  ج��ه��ود  لتوحيد 
وال��خ��ارج ل��دع��م ص��م��وده��م وال��ت��وج��ه نحو 

مشروع العودة والتحرير.

 قبان
أمل،  حركة  في  السياسي  المكتب  عضو 
المؤسسات  دور  على  ع���ّرج  ق��ب��ان  حسن 
واستشهد  االحتال  مع  المعركة  في  البحثية 
ت��وازت  حينما   ،1982 العام  في  ح��دث  بما 
لبنان  على  »اإلسرائيلي«  القصف  عدوانية 
مع الهجوم على مركز أبحاث منظمة التحرير 
وثائق  م��ن  فيه  م��ا  على  واالس��ت��ي��اء  ونهبه 

ودراسات.
وأضاف قبان: »ومن هنا أشير إلى ضرورة 
به  تقوم  لما  الدولية  القدس  مؤسسة  دع��م 
وهو  القدس  واقع  وتجلية  لتوثيق  جهود  من 
األم��ة،  ه��ذه  في  المكونات  كافة  على  واج��ب 
في  الشهداء  به  يقوم  ما  تكمل  فالمؤسسة 

فلسطين والقدس«.

كايد
لبنان  في  فلسطين  علماء  رابطة  رئيس   
مداخلته  في  قال  كايد  بسام  الدكتور  الشيخ 
لتطهير  أبنائهّن  دم��اء  تعّد  النساء  »ال��ي��وم 

األقصى من دنس االحتال«.

حمية
كلمة الختام، كانت لعميد اإلعام في الحزب 
حمية،  معن  االجتماعي  القومي  ال��س��وري 
فاستهلها بتوجيه الشكر إلى مؤسسة القدس 
الدولية على الدعوة لهذا اللقاء التضامني مع 
القدس، ونّوه بالتلخيص المكثف لتقرير »حال 
التي  »المشهدية  أّن  إلى  الفتاً   »2022 القدس 
أضاء عليها التقرير تشير بوضوح إلى الخطر 
نتيجة  فلسطين،  وك��ّل  القدس  يتهّدد  ال��ذي 
عمليات التهويد واالستيطان المتواصلة التي 

يقوم بها العدو الصهيوني.
ما  إّن  حمية،  معن  اإلع���ام  عميد  وق���ال 
فلسطين  وقرى  مدن  وكّل  القدس  له  تتعّرض 
المحتلة يندرج ضمن مخطط صهيوني هدفه 
ولذلك،  برمتها،  الفلسطينية  المسألة  تصفية 
ال خيار أمام شعبنا بكّل قواه وفصائله سوى 
ضّد  النضال  وتائر  وتصعيد  المقاومة  خيار 
بالحديد  فالمقاومة  الصهيوني،  االح��ت��ال 
ال  وعدونا  المتاح،  األوح��د  الخيار  هي  والنار 

يفهم إال لغة الحديد والنار«.
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{ د. علي أكرم زعيتر

أميركية  عسكرية  قاعدة  وعشرين  األربع  على  يربو  ما  هناك 
منتشرة في شرق سورية. جميعها تكتسب صفة غير شرعية، 
قاعدة  أهّمها  م��ن  ال��س��وري��ة.  ال��دول��ة  بموافقة  تحظى  ال  لكونها 

التنف، وقاعدة كونيكو، وقاعدة حقل العمر. 
قبل األزمة السورية التي اندلعت عام 2011 لم يكن للواليات 
المتحدة أّي وجود عسكري في سورية، فالعالقة بين الدولتين 
الحكومة  األوق���ات حتى تسمح  م��ن  أّي وق��ت  ف��ي  ل��م تكن ودي��ة 

السورية لواشنطن بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها.
بعد اندالع األزمة تغيّر كّل شيء على أرض الواقع، فالجماعات 
فتحت  سورية،  من  واسعة  أجزاء  على  سيطرت  التي  التكفيرية 
قواعدها  بتشييد  ف��ش��رع��ت  ي��ب��دو،  م��ا  ع��ل��ى  واش��ن��ط��ن  ش��ه��ي��ة 
سنوات  أربع  بعد  أّي   ،2015 العام  من  ابتداًء  هناك،  العسكرية 

على اندالع األزمة السورية.
للكثير من  القواعد  الساعة تعّرضت تلك  ومنذ تشييدها حتى 
العملية  آخرها  كان  واالبتدائية،  االنتقامية  العسكرية  العمليات 
ويحظى  ب��إي��ران،  عضوّياً  مرتبط  م��ق��اوم  فصيل  بها  ق��ام  التي 
في  الشرعية  السورية  الحكومة  من  مباشَرين  ودع��م  بتغطية 
البنتاغون إلى مقتل عسكري  لما أعلنه  دمشق، والتي أّدت وفقاً 

أميركي متعاقد، وجرح آخرين.
إذاً، ليست المرة األولى التي تتعّرض فيها تلك القواعد لعمليات 
االحتالل  قوات  فيها  تتكبّد  التي  األول��ى  المرة  لكنها  استهداف، 
حدوث  إلى  يؤشر  ما  هناك  فهل  األرواح،  في  خسائر  األميركي 
الحائط  اللعبة، ضرب بعرض  تبّدل في قواعد  إلى  أو  طارئ ما، 

مقولة الزمان والمكان المناسبين؟
القواعد  إح��دى  أّن  وأميركية،  محلية  إعالمية  مصادر  ذك��رت 
ُمسيّرة،  بطائرة  لهجوم  تعّرضت  ال��زور،  دير  شرق  األميركية 
أدى إلى مقتل متعاقد أميركي وجرح آخرين، أعقب ذلك قصف 
العراقية  المقاومة  فصائل  م��واق��ع   م��ن  لعدد  انتقامي  أميركي 
شهداء.  سبعة  بحياة  أْودى  إي���ران،  م��ن  المدعومة  وال��س��وري��ة 
قاعدة  على  إياها،  الفصائل  شنّته  م��واٍز  صاروخي  هجوم  تاله 
أجزاء  وإح��راق  تدمير  عن  أسفر  الجوار،  في  أميركية  عسكرية 

واسعة منها. 
إّن التفكر مليّاً في الفعل ورّد الفعل، ينحو بنا إلى االعتقاد بأّن 
ما جرى ليس اعتيادّياً. هناك طارئ ما دخل على خط المواجهة 
المفتوحة بين أميركا وإيران وسورية حدا باألخيرة إلى تسديد 
في  وأدخلته  وعيه،  األميركي  أفقدت  الثقيل،  العيار  من  ضربة 

حالة غيبوبة، قد ال يتعافى منها بسهولة.
الهجوم بالُمسيّرات على القواعد األميركية، كان أمراً روتينيّاً 
قد  األميركي  الجيش  ق��ادة  أّن  ويبدو  الماضية،  السنوات  خالل 
ألفوا هذا النوع من الهجومات محدودة األثر، لكن ما حصل قبل 
الموازين، وأعاد رسم خارطة جديدة لألحداث، ربما  أيام، قلب 

ستتكشف تفاصيلها في وقت الحق.
في محاولتنا لفهم حقيقة ما جرى وضعنا أمامنا احتمالين أو 

تصّورين:
إياها  األميركية  القاعدة  استهدفت  التي  العملية  تكون  أن   �  1
أن  وبالتالي  المتناهية،  بدقة  تنفيذها  جرى  وقد  بإتقان،  معّدة 
لتوقعات  ومطابقة  متوخاة،  عنها  أسفرت  التي  النتائج  تكون 

وآمال المنفذين.
إذا صّح هذا االحتمال، فهذا يعني أننا أمام سيناريو مدروس 
أّن  إلى  نخلص  أن  البديهي  فمن  وعليه  وبعناية،  سلفاً  له  ومعّد 
والزمان  المكان  مقولة  وب��أّن  اتخذ،  قد  بالتصعيد  ق��راراً  هناك 

المناسبين قد سقطت إلى غير رجعة.
� أن يكون مقتل الجندي األميركي قد حدث لمماً، وبطريقة   2
غير مقصودة. بحيث أّن المنفذين ما كانوا يريدون إيقاع خسائر 
فحسب  كانوا  وإنما  المدافعة،  القوات  صفوف  في  األرواح  في 
يتوخون توجيه رسائل ميدانية كما جرت العادة، ولكن خطأً ما 

وقع، فأّدى إلى ما أّدى إليه.
إّن سوء التقدير، أمر وارد في العمل العسكري، وإذا ما راجعنا 
تاريخ الحروب سنكتشف أن كثيراً من الهفوات واألخطاء الحربية 
قد وقعت بفعل سوء تقدير القائد أو الجندي الموكل بتنفيذ العمل 

المسلح. هذا أمر اعتيادي وغالباً ما يقع بصورة متكررة.

ولكن في حادثة مثل هذه الحادثة، يبدو مستبعداً وقوع خطأ 
مماثل. األرجح أّن القطعات العسكرية التي أوكلت مهمة التنفيذ، 
تعّمدت إيقاع قتلى في صفوف القوات األميركية، بهدف إيصال 
رسالة ما، ربما يكون فحواها: إّن القيادتين اإليرانية والسورية 
قد اتخذتا القرار بإخراج قوات االحتالل األميركي من سورية، 

وهذه أولى البشائر.
األميركية  القوات  وعلى  المناسبان،  والمكان  الوقت  جاء  لقد 

من اآلن فصاعداً أن تدفع أثماناً باهظة.
إيران،  أّن سورية وحليفتها  بالنسبة للمراقبين،  بات واضحاً 
العصر  من  خرجت  المنطقة  أّن  لو  كما  فعليّاً،  تتصرفان  بدأتا 
األميركي، ودخلت عصر ما بعد األميركي، األمر الذي يفّسر لنا 

الجرأة الالفتة في تنفيذ العملية، من حيث المكان والزمان.

{ سعادة مصطفى أرشيد*
على  وفاز  للناخبين  نتنياهو  به  تقّدم  الذي  االنتخابي  البرنامج  في 
أساسه، ورد أنه سيعمل على إجراء تعديالت في النظام القضائي كان من 
)الحكومة(،  السلطة  لصالح  صالحياته  من  كثيراً  ستصادر  أنها  الواضح 
هذا ما كان أولوية من أولوياته فور تشكيله حكومته السادسة األكثر تطرفاً 
ويمينية في تاريخ حكوماتهم. يريد نتنياهو أن يحقق أمرين شخصّيين من 

خطوته هذه...
السلطة  اليوم  السلطات كاملة فهو يملك  بزمام  األول أن يصبح ممسكاً 
التشريعية بأغلبية مريحة وفق معايير الديمقراطيات الغربية، وهو مالك 
للسلطة التفنيذية بترؤسه للحكومة، ويريد السيطرة على القضاء ليصبح 

وكأنه الملك شاؤول أو الملك داوود في التاريخ العبري،
قضايا  بمجموعة  متهم  أنه  حيث  وخصوصية،  أكثر  هو  الثاني  الهدف 
فساد بعضها خطير ويمّس أمن الدولة القومي كقضية الغواصات األلمانية، 
وهي قضايا منظورة أمام المحاكم التي ال تزال مستقلة في قراراتها، يشعر 
نتنياهو بخطورة وجدية الشهادات واألدلة المقّدمة ضّده، والتي إْن وصلت 

إلى إدانته فذلك يعني اإلطاحة به سياسياٍ وإدخاله السجن.
الحكومة  في  وشركائه  رغبته  في  األول  يتمثل  آخران  هدفان  لنتياهو 
من  أكثر  تمثل  التي  )ج(  مناطق  األقّل  على  او  الغربية  الضفة  كامل  بضّم 
»االسرائيلي«  المجتمع  تقسيم  في  الثاني  والهدف  أولى،  كمرحلة  نصفها 
امتيازات  مع  األول��ى  الدرجة  هم  اليمين  من  اليهود  فئة  فئات:  ثالث  الى 
غير  من  واليهود  التوراتية،  التشريعات  تعتمد  التي  الحاخامية  للمحاكم 

اليمين والفلسطينيين وهم الفئة األّقل حظاً.
الدفاع  في  عليها  ُيحسد  عالية  حيوية  أبدى  اإلسرائيلي(  )المجتمع   �
اآلالف  مئات  فتظاهر  أسبوعاً،  عشر  إثني  مدى  على  القضائي  الجهاز  عن 
والحكومة  والبرلمان  الدولة  رئيس  مقر  وأمام  الرئيسية  المدن  جميع  في 
ومنزل رئيسها، وساهمت كثير من الشخصيات النافذة في انتقاد الحكومة 
من رؤساء وزارات سابقين وقادة جيش وأمن وحتى رئيس الدولة صاحب 
المدني،  المجتمع  ومؤسسات  النقابات  واألدب���ي«،  الشرفي  »المنصب 
ووصلت األمور إلى حّد أجبرت رئيس الحكومة أن يذهب بمروحية لمقابلة 
يحاصرون  متظاهر  مليون  ربع  وجود  بسبب  المطار  في  األميركي  الوزير 
في  روم��ا  إلى  به  يطير  طائرة  قائد  يجد  أن  استطاع  وبصعوبة  المطار، 
زيارة رسمية بعد رفض عدد كبير من الطيارين القيام بالمهمه احتجاجاً، 
وصلت االحتجاجات إلى مشاركة مفتش عام الشرطة العلنية الذي رفض 
تكسر  لم  بدورها  التي  للمظاهرات  التصّدي  في  خشنة  أساليب  استعمال 
تلك  النتقاده  أيضاً  الدفاع  وزير  وأقال  شارعاً،  أو  رصيفاً  تخّرب  أو  زجاجاً 

اإلجراءات علناً.
وخالفات  كثيرة  بأزمات  م��ّرت  التي  دولتهم  في  مسبوقة  غير  حالة   
قضايا  حول  ولكن  والدينية،  واالجتماعية  السياسية  قواها  بين  حادة 
ليست بهذا العمق، مثل التباين في وجهات النظر حيال ملفات سياسية أو 
أو غير ذلك  اليهود األرثوذكس والعلمانيين حول يوم السبت،  خالف بين 
من المماحكات التنافسية، في هذه األزمة كانت خالفات في العمق، تمّس 
جوهر الدولة وشكلها على حّد سواء، الشكل الديمقراطي العصري الغربي 

على  يقوم  الذي  النظام  هذا  األول(،  الدرجة  مواطني  باليهود  )الخاص 
الفصل التام بين السلطات الثالث، التشريعية والتنفيذية والقضائية...

إلى  المعارضة، وأّدت  الساحة حكراً على  أن كانت  اإلثنين وبعد  مساء 
مغلقة  البلد  لتصبح  البرية  والمعابر  والجوية  البحرية  الموانئ  إغالق 
أّن  طالما  للتظاهرات  ستتصّدى  بأنها  المتطرفة  األح��زاب  رّد  كان  تماماً، 
الشوارع  إلى  أنصارهم  من  اآلالف  عشرات  بإنزال  ذلك  تفعل  ال  الشرطة 
األمر الذي قد يؤّدي إلى اقتتال )إسرائيلي � إسرائيلي( داخلي، بهذا بلغت 
القلوب الحناجر، واضطر نتنياهو إللقاء خطاب متلفز يوحي به وكأنه نزل 
مؤقتاً عند مطالب المتظاهرين وأنه قد ينزل عن الشجرة العالية، فقال إنه 
أجرى مشاورات مكثفة مع شركائه في الحكومة وبناء عليه فقد قّرر تأجيل 
المصادقة على مشاريع القوانين إلى حين انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة 
بعد انتهاء إجازة عيد الفصح اليهودي في النصف الثاني من شهر نيسان 

المقبل.
اخرى  جهات  أّن  إال  اإلض��راب  أوقفت  قد  أنها  النقابات  أعلنت  حين  في 
مشاركة بفعاليات معارضة تريد االستمرار بنشاطها، فهي صاحبة تجارب 

سابقة مع نتنياهو وتعرف تماماً قدراته على التنّصل من أّي التزام.
اعتذر  مجتمعاتنا،  في  الحزين  المواطن  بال  في  تخطر  وعبر  دروس   
الرئيس بايدن عن اسقبال نتنياهو في البيت األبيض بسبب هذه األحداث، 
إذ كيف يستطيع استقبال رئيس حكومة مشتبك مع شعبه، واتهم بعض 
التظاهرات،  األميركية بدعم وتمويل وتحريض  اإلدارة  مّمن حول نتنياهو 
هذا  يتّم  كيف  نتنياهو،  أمام  اآلن  مفتوحة  أبوابه  ستكون  األبيض  البيت 
في  يستقبل  بايدن  والرئيس  األميركية  السياسة  في  المزدوج  التعاطي 
البيت األبيض ملوكاً وحكاماً يذبحون شعوبهم ذبحاً إذا تظاهروا أو أبدوا 

أدنى معارضة.
 من الدروس والعبر أنه في حين كان نتنياهو مقاطعاً من البيت األبيض 
ومن نقاباته وأحزابه ومجتمعه وجيشة وأمنه، لم يجد في العالم كله من 
يتعاطى معه إال دولة اإلمارات العربية التي وقعت معه في ذروة األحداث 

إتفاقية للتجارة الحرة.
 من الدروس والعبر أّن عشرات ألوف المتظاهرين لم يقوموا بأعمال 
من  بأحد  نسمع  ولم  عنيفة،  مسلكيات  تظاهراتهم  ترافق  ولم  تخريب 
معارضاً  أّن  بالدنا  في  نرى  فيما  قتل،  أو  سحل  أو  ضرب  المتظاهرين 
أو  ُيسجن  أو  ُيقتل  اإللكتروني  التواصل  وسائل  على  محتجاً  يظهر 

ُيضرب.
تفوق  صالحيات  مع  قضاء  مجلس  تشكيل  يتّم  أن  والعبر  الدروس  من 
يحدث  وال  التنفيذية،  السلطة  رئيس  برئاسة  القضاء  مجلس  صالحيات 
أّي احتجاج ال بل والمجتمع لم يهتّم بالخبر أصالً، كيف يعيش الناس في 
مجتمع أضرب به األطباء والصيادلة والمحامون ومعلمو المدارس وينقطع 
المعالي  أصحاب  فيما  طويلة  لشهور  مدارسهم  إلى  الذهاب  عن  الطالب 
وكأنهم يعيشون في كوكب آخر، )وإذا كان سمعان مش بالضيعة، فإن ابن 
القيرواني األندلسي كان يرى: مما يزهدني في أهل أندلس  أسماء  رشيق 
انتفاخاً  ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي  معتضد فيها ومعتمد 

صولة األسد...
*سياسي فلسطيني مقيم في الكفير � جنين � فلسطين المحتلة

5اآراء
خطوط حمر رئا�سية...

{ نمر أبي ديب

وسط غياب كامل للمواقف الخارجية الواضحة المتعلقة بالملف الرئاسي، وعجز الطبقة 
السياسية مجتمعة عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، يترّبع »فخامة الفراغ« 
الغير مبّرر، على عرش االنتظار اللبناني والدولي، في مشهد استثنائي بامتياز، بلغت من 
خالله التحديات االقتصادية مداها األبعد في رحلة التأثير المباشر الجدي والحقيقي على 
األمنين »المالي والغذائي« ضمن سابقة اقتصادية لم يبلغها لبنان الحديث، كشفت فراغ 
الموقف الدولي في مقاربة الملفات اللبنانية ومن ضمنها الرئاسي، ما بدا واضحاً في جولة 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وخطوات  األميركي،  االبتعاد  رغم  االستطالعية  ليف،  بربارا 

ماكرون الفاقدة حتى اللحظة، للفعالية السياسية.
عكست أيضاً حجم الال مباالت الداخلية، وغياب الجدية اإلقليمية/ الدولية في مقاربة 
أحد ابرز الملفات اللبنانية واالستحقاقات الدستورية، ما يؤكد على اكثر من عالمة رئاسية 
إقليمية دولية،  فارقة، وقطبة مخفية، يؤكد على »خطوط حمر رئاسية«، داخلية وأخرى 
فرضتها موازين القوى السياسية وأيضاً العسكرية، على الساحة اللبنانية ومجمل الدول 

المعنية في الملف الرئاسي، أبرزها فرنسا، والمملكة العربية السعودية.
هنا يجب التوقف أمام عناوين استثنائية، شكلت على مدى استقالل لبنان نقاط ومحطات 
خالفية، بلغت في مراحل »تظهير االنقسام اللبناني � اللبناني«، والصراعات الخارجية على 
مجمل المساحة اللبنانية »خطوط حمر استراتيجية بالنسبة لكثيرين«، نتيجة االنقسام 
العمودي والخالف التاريخي على هوية لبنان، على انتمائه العربي بشكل خاص، وسياسته 
الخارجية، وهنا ندخل عملياً في صلب وجوهر العناوين األساسية، الناظمة على المستوى 
االستراتيجي، مجمل الخطوط الحمر الرئاسية في جزأيها الثابت والمتحرك، الجزء الخاضع 

لمتطلبات المراحل في الدرجة األولى، ومفاعيل المتغيّرات االستراتيجية عالمياً نذكر منها:
� »الهوية الرئاسية« لما تمثل بالمفهوم اللبناني والقراءات السياسية من ترجمة واقعية 
برلمانية  لشرعية  المنتصر«،  اإلقليمي  »الفريق  لمؤثرات  الداخلية،  الساحة  لتوازنات 
يضفيها الفريق األقوى على الساحة اللبناني، تحت سقف التوافق الرئاسي الداخلي، وأيضاً 

الخارجي الخاضع في جميع مقوماته السياسية، وحتى الزمنية لمنطق »التسوية«.
في  العهد«  »إنجاح  أولوية  من  انطالقاً  المرحلة:  هذه  في  الدولية  اإلقليمية  الحاضنة   �
على  المعيشي،  وحتى  األمني  االقتصادي  السياسي  التدهور،  لوقف  تمهيداً  األدنى،  حّده 
قاعدة فرض الوقائع السياسية بشروط التسوية، التي كتبت تفاصيلها الناجحة في مراحل 

سابقة، معادلة »السين سين« المتمثلة بكّل من سورية والسعودية.
في  تقّدم  ما  الى  نظراً  الرئاسي،  االستحقاق  في  األصعب«  »الحلقة  اللبناني:  التوافق   �
الدرجة األولى، وغياب الموقف اإلقليمي الواضح، »السعودي تحديدا«، بالتزامن مع مسار 
عالمي استثنائي، ذات حضور استراتيجي مبهم بالنسبة لكثيرين على الساحتين اللبنانية 
واإلقليمية، لم تتضح مفاعيله السياسية بعد، وال حتى مؤثراته العملية القادرة على فرض 
المباشر  االنعكاس  العالمية، ذات  القوى  متغّيرات جوهرية، وأخرى أساسية في موازين 

على الساحة اللبنانية، و«االستحقاق الرئاسي« تحديداً.
� نصاب الثلثين: الضامن األول للشراكة الداخلية وأيضاً للتوافق اللبناني اللبناني على 
»عهد رئاسي كامل«، يسهم بفتح باب النقاش والتوافق على سلة رئاسية كاملة، تبدأ مع 
الى  وص��والً  لبنان  مصرف  حاكم  الجيش،  قائد  االنتخاب،  قانون  األول��ى،  العهد  حكومة 
اللبناني  المستوى  على  ضامنة  رئاسية«،  »تسوية  ضمن  وغيرها  األولى  الفئة  تعيينات 

استقرار سياسي مرفق بحلحلة اقتصادية في السنوات الست المقبلة.
� »الميثاقية الرئاسية« القائمة على عناوين أساسية بارزة وأخرى مركزية تحاكي في 
األولى  الدرجة  في  الدستور«  »روح  البرلمانية  جوانبها  من  والعديد  السياسية  أبعادها 
و«جوهره الميثاقي«، القابل »لالجتهاد القانوني والتكّهن« انطالقاً من »الحاضنة الشعبية« 
الى  التطرق  يجب  وهنا  البرلمان،  داخل  التمثيلي  حجمه  الى  وصوالً  الرئيس،  لشخص 
»الميثاقية التعددية« القائمة على مرتكزات تحليلية مختلفة، ورؤية احتوائية شاملة من 

بينها :
»ميثاقية رئاسية فاصلة« على أكثر من مستوى، ما بين أصوات الكتل المسيحية، المرفقة 
بمظلة شعبية حاضنة داخل البرلمان وخارجه، و«الميثاقية الوطنية« العابرة للطوائف 
وأيضاً للكتل البرلمانية، وهنا تجدر اإلشارة الى ميثاقية رئاسية ثالثة، قد ُتضيفها بكركي 
او  اإلجماع،  لها  يتوفر  لم  رئاسية«  »شخصية  لمطلق  والحاضن،  الراعي  المؤيد  بموقفها 
حتى التأييد المسيحي الكافي تحت قبة البرلمان، وتلك عالمة فارقة يمكن وضعها اليوم او 
حتى إدراجها ضمن إطار الصالحيات االستثنائية، التي ُتَوفِّر من خاللها بكركي لالستحقاق 
التي  المسيحية  الميثاقية  سقف  تحت  السياسي  تمريرها  يتّم  إنقاذية  مبادرات  الرئاسي 
العتيد  للرئيس  إلزامياً«  »ممراً  البعض  فيها  ورأى  المسيحيين،  األقطاب  مجمل  بها  طالب 

وأيضاً لالنتخابات الرئاسية...
هنا تجدر اإلضاءة على »واقعيتها اإلنقاذية« من جهة، وسبل ترجمتها الفعلية التي باتت 
الى  والتأّمل« توجهها بكركي  أكثر من »دعوة كنسية، وخلوة روحية للصالة  الى  تحتاج 

النواب المسيحيين.
المساءلة  من  يتجزأ  ال  ج��زءاً  اللبنانية«  الحمر  »الخطوط  تكون  قد  تقّدم  مما  انطالقاً 
العالمية لبناء دولة  الدولية والتبّدالت  التحّوالت  إلزامياً في زمن  السياسية الحقاً، وممراً 
الداخلية،  العرقلة  إطار  رسم  في  مساهمة  من  أكثر  اليوم  لكنها  وقوية«  »قادرة  عصرية، 
الداخلية واستحقاقاته الدستورية، على منصات االنتظار  ووضع لبنان بجميع مكوناته 

السياسي لمجمل المتغّيرات الخارجية والتوقيت الدولي المناسب.

�أول قتيل �أميركي في �سورية:

هل �سقطت مقولة �لزمان و�لمكان �لمنا�سبين؟!
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كالحرب  كبرى  حرب  مصير  تقّرر  أن  باخموت  كمدينة  صغيرة  لمدينة  ممكناً  كان  ما 
األوكرانية يصطّف فيها الغرب كله وراء الجيش األوكراني، لوال قرار القيادة األوكرانية 
الميدانية،  المعطيات العسكرية  المدينة خياراً مطروحاً وفق  رفض اعتبار االنسحاب من 
نقطة  بمثابة  المدينة  هذه  في  والخسارة  للربح  المعنوية  المكانة  اعتبار  بخيار  والسير 
الحرب وليس في  بالنسبة للجيش األوكراني في  الفصل بين حالتي االنتصار والهزيمة 

فقط. المعركة  هذه 
الهزيمة في باخموت وفقاً لقراءة خبراء وقادة حلف الناتو هي نتيجة مؤكدة للمعطيات 
هذا  يؤكد  الروسي  للجيش  بطيء  ولو  تقّدم  من  يومياً  يجري  وما  بالمعركة،  المحيطة 
الخسائر،  وتخفيف  باالنسحاب  األوكرانية  القيادة  الناتو  قادة  نصح  ولذلك  االستنتاج، 
الحرب،  في  األوكراني  الجيش  معها  ويسقط  باخموت  تسقط  حتى  البقاء  لقرار  ووفقاً 
صارت كل المساعدات الوافدة للجيش األوكراني مجرد وقود تتكفل جبهة باخموت بها 
هذا  يؤثر  أن  دون  يحول  ما  عبرها،  األوكراني  للجيش  الباقية  القدرة  استنزاف  وتتولى 

الحرب. الغربي على وجهة  الدعم 
ليس مهماً ما إذا كانت الفرضية الغربية بإمكانية تعديل وجهة الحرب لو قبلت القيادة 
واضحاً  بات  فقد  ال،  أم  صحيحة  زيلينسكي  فالديمير  الرئيس  رأسها  وعلى  األوكرانية 

الفرضية. الزمن قد فات الختبار هذه  أن  مع كالم زيلينسكي 
يقول زيلينسكي إن معركة باخموت سوف تقرر مستقبل أوكرانيا. فالهزيمة تعني أن 
يريده  لما  معاكسة  بشروط  السياسية  التسوية  وأن  القتالية  الروح  يفقد  سوف  الجيش 

عليهم. تفرض  سوف  األوكرانيون 
سيتّم  األوكراني  الجيش  كل  أن  طالما  الوقت  من  المزيد  باخموت  معركة  تستغرق  قد 
سوف  لكنها  الروسي،  الجيش  قبل  من  تحريرها  كلفة  تزداد  وقد  عنها،  للدفاع  به  الزج 
لصالح  واضحة  فيها  الحسم  واتجاهات  الحرب،  مستقبل  تحسم  التي  المعركة  تكون 
موعد  هو  العام  نهاية  أن  عن  تتحدث  التي  المعلومات  مع  خصوصاً  الروسي،  الجانب 
اكتمال وصول المساعدات التي ينتظرها األوكرانيون من دول الناتو، بينما تزّج روسيا 

كسبها. يضمن  بما  المعركة  ساحة  في  الحديث  والعتاد  القوات  من  بالمزيد 

الجاف  بايدن  الرئيس  كللالم  مع  بالتوازي   -
أركلللان  رئلليللس  تللحللّدث  نتنياهو،  مللع  والللقللاسللي 
اللللجلللنلللرال ملللللارك ميلي  اللللجللليلللوش األملليللركلليللة 
التعامل  عن  عاجزة  واشنطن  أن  عن  بصراحة 
معاً،  والصين  روسلليللا  فيها  تشترك  حللرب  مللع 
وأن األشّد خطورة هو أن تكون إيران طرفاً ثالثاً 
وواشنطن  لواشنطن.  المناوئ  الحلف  هللذا  في 
الصيني  اللللحلللضلللور  تلللطلللور  كللثللب  علللن  تلللراقلللب 
تقليدية  أميركية  نللفللوذ  مناطق  فللي  والللروسللي 
مثل تركيا والسعودية، تعرف أن مسار التطبيع 
ضحايا  أولى  الخليج  ودول  االحتالل  كيان  بين 
سورية  على  االنللفللتللاح  وأن  المنطقة،  تللحللوالت 
الثاني  التحول  هو  األميركية  المشيئة  بخالف 
كبرى  حللربللاً  وأن  المتغيرات،  هللذه  عللن  الللنللاتللج 
إسرائيلي،  فلسطيني  انفجار  خلفية  على  تأتي 
مصير  تقّرر  وربما  المنطقة،  وجه  تغيّر  سوف 
وتضع  هزيمتها،  فقط  وليس  »إسرائيل«  وجود 
واشنطن أمام خيارات صعبة ال تتحمل االختيار 

بينها، وكلها مّر.
لشؤون  المتابع  األميركي  الكاتب  يكشف   -

أميركية  مللعللادلللة  فللريللدمللان  تللومللاس  المنطقة 
نتنياهو،  بللقللاء  مللع  تللهللدئللة  ال  قللوامللهللا،  جللديللدة 
واللللتلللهلللدئلللة فلللي الللمللنللطللقللة أكلللثلللر ملللن ضللللرورة 
وعنوان  قومي  أمن  قضية  إنها  ملّحة،  أميركيّة 
وضمان  نتنياهو  بين  والجمع  االستراتيجية، 
والثقة  مستحيالً،  بات  األميركية  االستراتيجية 
في  بقائه  مخاطر  وحللجللم  بنتنياهو،  مللعللدومللة 
األميركي  اليهودي  اللوبي  على  يفرض  الحكم 
تحت  »إسرائيل«  بقاء  لضمان  يلزم  ما  يقول  أن 
ومواصلة  عنها  الللدفللاع  ألملليللركللا  يتيح  سللقللف 
تمويلها وتسليحها. بينما يتحّدث كتاب آخرون 
العلبة  خللارج  من  بخيارات  للتفكير  الحاجة  عن 
يتصّرفون  الحلفاء  دام  فما  التهدئة،  لضمان 
واشنطن،  ظللهللر  وراء  مللن  مصالحهم  بللهللوى 
واآلن  والسعودية،  تركيا  حال  في  يصّح  وهللذا 
تضبط  أن  واشللنللطللن  على  فلللللمللاذا  »إسللرائلليللل«، 
الحلفاء. وهنا يطرح  خطواتها بحساب مصالح 
خيار  علللللى  واشللنللطللن  تنفتح  ال  لللمللاذا  الللسللؤال 
إيللران كسقف  الللنللووي مع  التفاهم  إلللى  الللعللودة 

لضمان التهدئة، وسقف لحركة الحلفاء؟
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زيلين�سكي والهزيمة ال�ستراتيجية 

اليقين  علم  تعلم  االستعمارية  الللدول  تلك  وألّن 
اغتصابيّاً  كياناً  ل  غصباً  ل  أرضنا  على  أقامت  أنها 
سرطانياً، فهي سعت إلى إيجاد تسوية »تشرعن« 
أرضنا  من  جزء  على  الكيان  ذلك  وجود  بموجبها 
التنازل  على  إرغللامللنللا  تتضّمن  تسوية  القومية. 
زوراً  يسّمونه  ما  مقابل  في  بالدنا  من  قطعة  عن 

»السالم«.
يتوقعوا  لم  االستعماريين  هللؤالء  أّن  يبدو  لكن 
الوطن  بللأّن  يؤمن  من  األمللة  هللذه  في  يواجهوا  أن 
أن  ل  مللنلله  ل حللتللى وال ألفلللللراد  يللجللوز  علللام ال  ملللللك 
يمكن  أو  يلغي  تصرفاً  أرضه  من  بشبر  يتصرفوا 
هذا  وحللدة  وسالمة  الواحد  الوطن  فكرة  يلغي  أن 
االستعماريون  يتوقع  لم  ذلك،  من  وأكثر  الوطن. 
الوطن  بأّن  يؤمن  من  لهم  يتصّدى  أن  والمحتلون 
السابقة  تعاقبها،  على  األمللة  أجيال  لكّل  ملك  هو 
ذرة  عللن  التنازل  يجعل  مما  والللقللادمللة،  والحالية 
إلللى مللسللتللوى الخيانة  تللنللحللدر  تلللراب مللنلله جللريللمللة 

العظمى التي ال تمحى من سجالت التاريخ.
حدنا  مللا  التي  الللمللبللادئ  بهاتيك  نتسمك  وألنللنللا 
سالمتنا،  كّل  الصراع  هذا  في  وضعنا  يوماً،  عنها 
بأّن  نؤمن  فنحن  عندنا،  شيء  كّل  مصالحنا،  كّل 
إال  ليست  وأمتنا  شعبنا  بأبناء  تليق  التي  الحياة 

حياة حرية وعز.
وبؤرة  الصراع،  وقبلة  الجهاد،  بوصلة  وألنها 
النضال، ولبُّ الكفاح، اختصرت سورية الجنوبية 
آذار بعد  الثالثين من  ل فلسطين »يوم األرض« في 
 1976 العام  في  والللفللداء  للبطولة  يوماً  ثبّتته  أن 
الفلسطينية  بانتفاضة مدن وقرى الجليل والمثلث 
حنا  ديللر  إلللى  وصللوالً  بعرابة  ملللروراً  سخنين  من 
مللن نور  الللتللاريللخ صفحة  فللي  فللُكللتللبللت  وسلللواهلللا. 
بللدمللاء الللشللهللداء خللديللجللة شللواهللة ورجلللا أبلللو ريا 
وخضر خاليلة وخير ياسين ومحسن طه ورأفت 

زهيري.
ببعض،  بعضنا  ارتبطنا  األرض  تلك  أجللل  مللن 
سبيل  في  نقاوم  ببعض،  بعضها  أرواحنا  وربطنا 
أينما  واحللدة  عصبة  تريدنا  فهي  التحرير.  إنجاز 
سرنا وكيفما توجهنا. ونحن استجبنا ألننا نجزم 
بأّن مصير األمة بأسرها مربوط بخفقات قلوبنا، 
ووحدة  وإيماننا،  أخالقنا  ومتانة  دمائنا،  ودوران 

ومقاومتنا. بندقيتنا 
عقيدتنا  ففي  آذار«،  مللن  »الللثللالثلليللن  منك  علللذراً 

األرض لها كّل أيام العمر، ويا ليتها تكفيها...
*ناموس المجلس األعلى في الحزب السوري 
القومي االجتماعي

ماليين  بالـ٥  آبهين  وغير  الملف  هذا  إلنهاء  واجتماعات 
ال  الذين  وأبناؤهم  وأخواتهم  أخوتهم  بينهم  لبناني 
يستطيعون االستغناء عن خدمات القطاع؟«. واعتبر أن 
»إعالن إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسّرع اّتخذْته 
المساعي  إليه  ستؤول  ما  ينتظروا  لم  وقت  في  النقابة 
واألجور  الرواتب  لزيادة  قرارات  اي  ان  علماً  والحلول، 
لالتصاالت،  وزيــراً  بصفتي  أبًدا  سلطتي  إلى  تخضع  ال 
مجتمًعا،  الوزراء  بمجلس  حصًرا  مناطة  أمور  هي  انما 
أُقرَّ هكذا مطالب كهذه  وال يمكن قانونياً ومن موقعي أن 

منفرًدا«.
يكن  لــم  »اإلضـــراب  أن  إلــى  كريدّية  ــار  أش ـــدوره،  ب
يدعم  أنــه  على  مــشــدداً  مفاجئ«،  ــراٌر  ق إّنما  متسّرعاً 
جّو  هناك  كان  صحافي:  حديث  في  وأضاف  اإلضراب. 
»الحديث  أن  إلى  الفتاً  الموظفين«،  بين  االمتعاض  من 
أكدت  كما  صحيح«.  غير  الشبكة  مكّونات  تخريب  عن 
مؤتمر  بعد  نصار  اميلي  أوجيرو  موظفي  نقابة  رئيسة 

القرم، ان اإلضراب مستمّر والوعود ال تكفي. 
وعلمت »البناء« أن المفاوضات بين وزارة االتصاالت 
لم  لكنها  مستمرة،  الهيئة  موظفي  مع  أوجيرو  وهيئة 
تخرج بحلول ترضي الموظفين الذين يطالبون بتحسين 
رواتبهم وصرفها على سعر صيرفة 28 ألف ليرة وليس 
90 ألفاً، فضالً عن منحهم بدل نقل إضافي حتى يتمكنوا 
أن  المعلومات  وكشفت  مكاتبهم.  الــى  الحضور  من 
خالل  تباعاً  الخدمة  عن  تخرج  قد  إضافية  سنتراالت 
إضرابهم  في  يتجهون  الموظفين  لكون  المقبلة،  األيام 
الخدمة  عن  سنتراالت  خروج  وما  تدريجياً  وتحركاتهم 
هناك  ستكون  والحكومة  للوزارة  رسالة  سوى  أمس، 
االتصاالت  وزير  أن  »البناء«  علمت  كما  أخرى«،  رسائل 
أبلغ الجميع بأن الموضوع ليس عنده وأكبر من طاقته 
بسبب  االجتماع  تستطيع  ال  التي  الحكومة  عند  وهو 

الخالفات السياسّية. 
أوســاط  أشـــارت  التوقيت،  زوبــعــة  انحسار  وبعد 
تصريف  حكومة  »رئيس  أن  الى  لـ«البناء«  حكومية 
ولن  مسؤولياته  بتحمل  مستمّر  ميقاتي  نجيب  األعمال 
مسؤولية  يتحّمل  ال  لكنه  الراهن  الوقت  في  يعتكف 
ومن  السياسية  والخالفات  الدولة  مؤسسات  عرقلة 
كل  لتعليق  شماعة  الى  الحكومة  تحويل  المقبول  غير 
يعلم  الجميع  وقت  في  عليها  البلد  ومشاكل  الشوائب 
أن المشكلة في مكان آخر، عند المجلس النيابي والكتل 
عليها  التي  المسيحية  النيابية  الكتل  وتحديداً  النيابية 
الفراغ  وإنهاء  للجمهورية  رئيس  انتخاب  على  االتفاق 
ازدواجية  إزاء  استغرابها  األوساط  وأبدت  الرئاسي«. 
بعض الجهات في تعامل مع قرارات الحكومة ورئيسها، 
فترفض قرار تأجيل التوقيت الصيفي وتعود لتؤيد قرار 
أن  على  وشــددت  الصيفي،  التوقيت  اعتماد  الحكومة 
الدستورية  صالحياته  عن  تخلياً  ليس  ميقاتي  تراجع 
ــو حـــرص عــلــى الــســلــم االهــلــي  ــا ه ومــوقــعــه بــقــدر م

واالستقرار.
التي  الجهات  بعض  »تهور  أن  الى  األوســاط  ولفتت 
الــوزراء  مجلس  بجلسة  أطاحت  قبة  الحبة  من  عملت 
المالية  وزيــر  ــة  دراس لمناقشة  مخصصة  كانت  التي 
لتحسين رواتب الموظفين، كاشفة أن ميقاتي ممتعض 
القليلة  األيام  خالل  األوضاع  اليه  آلت  مما  القرف  حتى 
الماضية، وبالتالي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء 
كافة  السياسية  القوى  على  بل  يكن،  لم  شيئاً  وكــأن 
اإلطار  في  ميقاتي  به  يقوم  الذي  والجهد  الــدور  تقدير 
الضيق لتصريف األعمال في لجم االنهيار وتوفير بعض 
رئيس  انتخاب  حتى  المرحلة  لتمرير  الصمود  مقومات 

للجمهورية وإعادة انتظام عمل الدولة والمؤسسات«.
وغادر ميقاتي إلى السعودية مع عائلته ألداء مناسك 
العمرة وقبيل مغادرته التقى ميقاتي السفير السعودي 
في لبنان وليد البخاري الذي شّدد على ضرورة مواصلة 
الجهود المشتركة لحّض قادة لبنان على انتخاب رئيس 

للجمهورية، والمضي قدماً في اإلصالحات الجذرية.
وكان األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، استقبل 
الدولي.  عبدالعزيز  بن  محمد  األمير  مطار  في  ميقاتي ، 
ولفتت مصادر ميقاتي وفق مصادر إعالمية الى أن »هذا 
اللقاء كان مقرراً قبل سفر البخاري منذ أسبوعين بشكل 

مواعيده  جميع  ألغيت  حيث  السعودية  الى  مفاجئ 
في  وللمشاركة  الرياض،  في  التشاور  بهدف  حينه  في 

االجتماع السعودي الفرنسي في باريس«.
يومين  بعد  بيروت  الى  »سيعود  ميقاتي  أن  وأكدت 
حيث لن يستكمل رحلته الى الخارج كما سبق وترّدد«، 
األعمال  تصريف  حكومة  »رئيس  أن  الى  لفتت  لكنها 
سوف يكون متشدداً في التعاطي مع المسائل السياسية 

تحديداً ليشرك الجميع في المسؤوليات«.
اتصل  ميقاتي  أن  »البناء«  علمت  آخر،  صعيد  على 
عن  وسأله  الماضي  الجمعة  خليل  يوسف  المال  بوزير 
دراسته للواقع االقتصادي والمالي وحول القطاع العام 
جاهزة  الدراسة  أنه  خليل  فأكد  الرواتب،  زيادة  وآلية 
وسيعرضها على مجلس الوزراء في جلسته التي كانت 
مقررة االثنين الماضي قبل أن تطيح بها الخالفات حول 
الموظفين  منح  تتضمن  الدراسة  أن  وعلمت  التوقيت«، 
حضور،  يوم  كل  عن  بنزين  ليترات  و5  إضافياً  راتباً 
يطالب  كما   28 وليس  ألفاً   90 صيرفة  سعر  وفق  لكن 

الموظفون.
في  نفى  سالمة  ريــاض  لبنان  مصرف  حاكم  وكــان 
االجتماعي  التواصل  وسائل  بعض  »تتناوله  ما  بيان 
اول  من  ابتداًء  صيرفة  تكون  أن  االعالم  وسائل  وبعض 
انها  او  األفراد  المقبل حكًرا على الشركات وليس  الشهر 
 Sayrafa منصة  على  »العمليات  أن  مؤكداً  ستتوقف، 
من  و83   75 المادتين  على  ومرتكزة  كالمعتاد  مستمرة 

قانون النقد والتسليف«.
وانتظار  ترقب  وسط  مكانه  الرئاسي  الملف  وراوح 
التسوية  لتسهيل  السعودية  مع  الفرنسية  للجهود 
الرئاسية في لبنان، وأكد نائب األمين العام لحزب الله 
بتسمية  أحد  مع  نلتزم  »لم  بأننا  قاسم  نعيم  الشيخ 
لمن  نقول  كَنّا  بل  الرئاسة،  عن  الحديث  فترة  كل  خالل 
في  ثم  نفكر،  زلنا  ال  نا  وأَنّ الموقف  حسم  عدم  عن  يسأل 
ثم  االسم،  إعالن  دون  من  خيارنا  حسمنا  أخرى  مرحلة 
سماحة  خالل  من  اإلعالن  فيها  تَمّ  ثالثة  مرحلة  جاءت 
في  قاسم  لفت  نصرالله«.  حسن  السيد  العام  األمين 
تصريح له، الى أنه »في كل هذه المراحل الثالث لم َنِعْد 
أو  بتسميته  أو  بموقفه  مرتبطاً  موقفنا  يكون  بأن  أحداً 

بآرائه أو بقناعاته«.
بدوره، اعتبر رئيس الحزب االشتراكي وليد جنبالط 
اقتصادياً  أســوأ  إلى  سيئ  من  لبنان  في  »الوضع  أّن 
الُمعالجة  الحكم ال يريدون  المسؤولين عن  ونقدياً، ألن 
علينا  قالوا  الموارنة  اخواننا  لدى  واألقطاب  الجذرية، 
انتخاب رئيس، لكنهم مختلفون وكل منهم لديه شروطه 
على اآلخر، أما الثنائي الشيعي فأعلنوا ترشيحهم رئيس 
تيار المردة سليمان فرنجية، وأنا مع التسوية وانتخاب 

رئيس ُيعطي أمالً ببداية إصالح سياسي واقتصادي«.
ولفت إلى »أنني أعطي مثالً عن وضع الجيش اللبناني، 
فراتب العسكري ألف دوالر أميركي في الشهر قبل األزمة، 
لكننا نرى اليوم المساعدات التي تأتينا من أميركا للجيش 
اللبناني والتي تبلغ قيمتها 100 دوالر شهرياً، انظروا أين 
كان الجيش وأين أصبح. لذلك سمحوا للعسكر بأن يعمل 

خارج خدمته. وهذا أمر مخيف«.
وعن الوضع الداخلي للطائفة الدرزية، أشار إلى أّنه 
الحزب  رئيس  مع  وعالقتي  مختلفة،  آراء  هناك  »طبعاً 
الديمقراطي اللبناني طالل ارسالن جيدة، وكل منا لديه 
وجهة نظر معينة، ورئيس حزب التوحيد العربي وئام 
أي  ولكن  اآلخر،  إلغاء  يستطيع  أحد  وال  موجود،  وهاب 
مستقبل  وال  لنا  أفق  فال  انتحار  هو  درزية  بدولة  تفكير 
الصمود  وعلينا  نحن،  حيث  فنحن  معنى،  لها  وليس 
وال  عليها  المتواجدون  لألرض  والؤنــا  ويبقى  بطرقنا، 

نقبل بمشاريع االستعمار اليهودّي«.
في  األول  التحقيق  قاضي  حــّدد  آخــر،  صعيد  على 
نيسان   6 في  جلسة  سمرا  أبو  شربل  باإلنابة  بيروت 
سالمة،  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  الستجواب  المقبل 
بعدما استكمل دراسة الملف. ولفتت المعلومات إلى أن 
»القاضي أبو سمرا استعان، غداة تسلّمه الملف، بثالثة 
في  شفهياً  الضوء  إللقاء  اختصاصيين  محاسبة  خبراء 
من  تكليفهم  دون  من  االقتضاء  عند  تقنية  نقاط  شأن 

المحقق األول بأي مهمة«.

ـــــوات االحـــتـــالل  ــت ق ــب ــح ــس ان
»اإلسرائيلي«، فجر أمس، من مخيم 
بعد  نابلس،  شــرق  القديم  عسكر 
اقتحامها المخيم ومحاصرتها منزالً 

وسط اشتباكات مع مقاومين.
اعتقلت  المخيم،  اقتحام  وخالل 
عاماً   16 يبغ  شاباً  االحتالل  قوات 
بعد محاصرة المنزل، قبل أن تقتحم 
محيط المقبرة الشرقية في نابلس، 
عاماً،   19 يبلغ  آخر  شاباً  وتعتقل 

وفق وسائل إعالم فلسطينية.
لشبان  مشاهد  انتشرت  توازياً، 
بالحجارة  االحتالل  آليات  يرشقون 
ــالل  ــي صــالــح خ ــب ــن فـــي قــريــة ال
انسحابها من بلدة بيت ريما شمال 

غربي رام الله.
ــام  ــح ــت وتــــزامــــن ذلــــك مـــع اق
مــســتــوطــنــون الــمــســجــد األقــصــى 
قوات  من  مشددة  بحماية  المبارك 

االحتالل.
ــل، أّكـــدت  ــص ــت ــى صــعــيــد م ــل ع
للشهداء  الــقــدس  مهجة  مؤسسة 

تدهوراً  أنَّ  والجرحى،  واألســـرى 
األسير  صحة  على  ــرأ  ط مفاجئاً 
في  القيادي  عدنان  خضر  الشيخ 
الذي  اإلســالمــي«،  الجهاد  »حركة 
يــواصــل إضـــرابـــه الــمــفــتــوح عن 
التوالي  على   53 لليوم  الطعام 

رفضاً العتقاله التعّسفي.

الصحي  الوضع  أّن  وأوضحت 
الــصــعــب لــألســيــر خــضــر عــدنــان، 
»كابالن«،  لمشفى  نقله  استدعى 
إجراء  رفض  األخير  أّن  إلى  مشيرة 
الفحوصات أو تلّقي العالج، قبل أن 
سجن  إلى  االحتالل  سلطات  تعيده 

عيادة الرملة.
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السابق  الفني  المدير  زيدان،  الدين  زين  الفرنسية  األسطورة  دخل 
المنتخب  م���درب  منصب  على  المرشحين  قائمة  م��دري��د،  ل��ري��ال 
السعودي  االتحاد  وأعلن  رينارد.  هيرفي  لمواطنه  خلفاً  السعودي، 
المدة  إكمال  وع��دم  األخضر،  تدريب  عن  رحيل رينارد  القدم،  لكرة 
المتبقية من عقده من أجل تولي مهمة تدريب منتخب بالده للسيدات. 
مرشحين   4 هناك  فإن  السعودية،  »الرياضية«  صحيفة  وبحسب 
لقيادة السعودية خالل الفترة المقبلة، مع إمكانية دخول أسماء جديدة 
ضمن قائمة الترشيحات. وأضافت الصحيفة، أنه يبرز على رأس تلك 
مدرب  جيسوس،  خورخي  يتواجد البرتغالي  كما  األسماء، زيدان، 
ضمن  السابق  وبنفيكا  السعودي  والهالل  الحالي،  التركي  فنربخشة 
القائمة. كما ضمت الترشيحات أيضاً اإليطالي روبرتو مانشيني، رغم 
ارتباطه بعقد مع منتخب إيطاليا. أما االسم الرابع، فهو سعد الشهري، 

المدير الفني للمنتخب السعودي األولمبي.

فاز منتخب كوريا الجنوبية األولمبي لكرة القدم تحت 
22 عاماً ببطولة الدوحة الدولية للمنتخبات األولمبية. 
األولمبي  المنتخب  فاز  للبطولة  النهائية  المباراة  ففي 
هونغ«،   - سون  »هونغ  المدرب  يقوده  والذي  الكوري، 
التي  المباراة  في   0-3 بنتيجة  اإلماراتي  نظيره  على 
أقيمت على أرض ملعب الدحيل في الدوحة. وكانت قد 
اإلمارات  وهي:  آسيوية،  دول   10 البطولة  في  شاركت 
وكوريا  والعراق  والكويت  وُعمان  والسعودية  وقطر 
وخاض  وتايالند،  وفيتنام  وقيرغيزستان  الجنوبية 
بحسب  فاصلة  مباريات  أقيمت  ثم  مباراتين،  فريق  كل 
أداء الفرق. وتأتي مشاركة المنتخب الكوري في سياق 

استعداده ألولمبياد باريس 2024.
الجنوبية  كوريا  فازت  السابقتين،  المباراتين  وفي 
على سلطنة عمان 3-0 وعلى العراق 1-0. وبعد فوزها 
الجنوبية  كوريا  اختتمت   ،0-3 بنتيجة  اإلمارات  على 

بطولة الدوحة الدولية برصيد 7 أهداف دون خسارة.

حاسمة،  و8 تمريرات  و8 متابعات  نقطة   39 كاري  ستيفين  سجل 
21 نقطة ليقودا غولدن ستيت واريورز للفوز  وأضاف جوردان بولي 
على نيو أورليانز بيليكانز 120 / 109، خالل المباراة التي جمعتهما 
ضمن منافسات دوري كرة السلة األميركي للمحترفين. وصعد واريورز 
مركزا إلى السادس في ترتيب المجموعة الغربية، علما بأن الفرق ال� 6 
األولى تضمن اللعب في التصفيات. في المقابل سجل براندون إنغرام 
مورفي  إيدي  وأضاف  حاسمة،  تمريرات  و7  متابعات  و8  نقطة   26

هذه  وتعّد  بيليكانز.  لفريق  نقطة   15 مكولوم  جي  وسي  نقطة   21
متتالية.  انتصارات   5 بعد  لبيليكانز  األولى  الخسارة  هي  الخسارة 
سلتيكس  بوسطن  على  وي��زاردز  واشنطن  فاز  المباريات،  بقية  وفي 
 ،118  / 120 111، وأتالنتا هوكس على كليفالند كافالييرز   / 130
وتورنتو رابتورز على ميامي هيت 106 / 92. كما فاز أيضاً ممفيس 
هورنيتس  وشارلوت   ،108  /  113 ماجيك  أورالندو  على  غريزليس 

على أوكالهوما سيتي ثاندر 137 / 134.

اللجنة  خطط  روس  رياضيون  ومسؤولون  سياسيون  انتقد 
األولمبية الدولية إلعادة قبول رياضييها، ووصفوها بأنها ليست جيدة 
بما يكفي، ال سيما أنهم يسعون إلى عودة كاملة. وقال أوليغ ماتيتسين 
وزير الرياضة الروسي عبر قناة الوزارة على »تيليغرام«: »توصيات 
اللجنة األولمبية الدولية بشأن الرياضيين الروس تعسفية، وقرارها 
المنفصل بشأن الرياضات الجماعية تمييزي بشكل علني. رياضّيونا 
صنع  يتّم  نفسه  الوقت  في  ولكن  م��وارب،  باب  من  للعبور  مدعوون 
عقبات إضافية أمامهم«. وأضاف: »الرياضيون يتدربون بشكل قوي 
وسيكون  حياتهم،  هذه  وظيفتهم،  التنافس.. هذه  أجل  من  لسنوات 
ستانيسالف  وق��ال  إنساني«.  غير  أم��راً  الفرصة  هذه  من  حرمانهم 
بوزدنياكوف، رئيس اللجنة األولمبية الروسية، في تصريحات نقلتها 
على  مقبولة  غير  المعلنة  »المعايير  »تاس«:  الروسية  األنباء  وكالة 
اإلطالق«. وأضاف: »اللعب كمحايدين ينتهك قواعد حقوق اإلنسان، 
وهو ما أوضحه خبير في األمم المتحدة. نعتبر الشروط المقترحة غير 

منطقية، وغير سليمة قانونياً ومجحفة. نعارض بشّدة وضع إجراءات 
وأوصى المجلس  الروس«.  للرياضيين  المنشطات  لمكافحة  إضافية 
عقد  ال��ذي  اجتماعه  في   IOC الدولية  األولمبية  للجنة  التنفيذي 
العسكرية  العملية  يدعمون  ال  الذين  للروس  بالسماح  أمس الثالثاء، 
في أوكرانيا، كرياضيين محايدين. وفي الوقت نفسه اقترحت المنظمة 
عدم السماح للرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة واألجهزة األمنية 
بالمشاركة في المسابقات. واستبعدت اللجنة األولمبية الدولية الفرق 
الرياضية من المقترح وذكرت أنها ستتخذ القرار بشأن مشاركتهم في 
وذكرت  الحقة.  مرحلة  في  المقبل  العام  يقام  الذي  باريس  أولمبياد 
اللجنة األولمبية الدولية أن الرياضيين الروس الذين سيشاركون في 
وسيتّم  الميداليات،  ترتيب  جدول  في  إدراجهم  يمكن  ال  محايد  وضع 
حظر دخول الجماهير التي تحمل الرموز الروسية والبيالروسية، إلى 
المالعب لحضور أي حدث أو ساحات رسمّية تجري فيها المنافسات 

تحت رعاية االتحادات الدولية.

ال يترك االتحاد األرجنتيني لكرة القدم مناسبة أو فرصة إال ويستغلها للترويج لملف 
2030. وتّم  ترشحها المشترك مع أوروغواي وباراغواي وتشيلي لتنظيم كأس العالم 
اإلعالن بشكل رسمي في مؤتمر صحافي أخيراً، عن تقديم ملف مشترك لدول أوروغواي 
العالم  كأس  الستضافة  الجنوبية  أميركا  لترشيح  وتشيلي،  وباراغواي  واألرجنتين 
2030. وخالل مباراة األرجنتين الودية ضد كوراساو مؤخراً ظهر العبو األرجنتين في 
مقدمتهم القائد ليونيل ميسي وهم يرتدون قمصاناً طبع عليها شعار الترشح الستضافة 
2030، في ظل منافسة محتدمة بين عدة ملفات مشتركة الستضافة الحدث  مونديال 
كأس  نهائيات  الستضافة  السعودية  سعي  عن  أخيراً  تقارير  راج��ت  كما  العالمي. 
العالم 2030، بملف مشترك مع اليونان ومصر. كما أعلن العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، أخيراً تقّدم بالده بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 
ستكون  رسمي،  بشكل   2030 لنسخة  الجنوبية  أميركا  استضافة  حال  وفي   .2030
 1950 1930 )األوروغواي(،  النسخة السادسة من كأس العالم التي تقام هناك، بعد 

)البرازيل(، 1962 )تشيلي(، 1978 )األرجنتين( و2014 )البرازيل(.
هذا، ويواصل منتخب األرجنتين احتفاالته برفقة الجماهير بلقب كأس العالم 2022، 
إذ خاض مباراة ودية منذ أيام انتصر خاللها على بنما بنتيجة 2-0. وشهدت المباراة 
وكذلك  بالده،  منتخب  بقميص  مسيرته  في   100 الرقم  لهدفه  ميسي  ليونيل  تسجيل 

»الهاتريك« التاسع له مع المنتخب ليرفع رصيده إلى 102 هدف دولي.

تخلى الفرنسي هيرفيه رينارد عن منصبه كمدير فني للمنتخب السعودي بكرة القدم، 
لكرة  السعودي  المنتخب  ونشر  للسيدات.  بالده  منتخب  تدريب  مهمة  تولي  أجل  من 
االتحاد  إدارة  مجلس  »وافق  فيه:  »تويتر«، جاء  على  الرسمي  حسابه  عبر  بياناً  القدم 
السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفيه رينارد برغبته 
عدم إكمال المدة المتبقية من عقده«. مضيفاً: »على ضوء ذلك، تمت تسوية اإلجراءات 
القانونية الرسمية بين الطرفين إلنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق 
له في مسيرته المقبلة«. ونشر المنتخب السعودي فيديو للمدرب الفرنسي يعبر فيه عن 
المنتخب واالتحاد وفترة تواجده في السعودية بعيد تقديم استقالته.  مشاعره تجاه 
واختار رينارد الرحيل عن »األخضر«، رغم تمديد عقده حتى العام 2027 ووضع خطة 
لكأس العالم 2026، األمر الذي كان صادماً، فكيف له أن يضّحي بما بناه مع المنتخب 
2019 وبدأ في جني ثماره بتحقيق فوز تاريخي أمام األرجنتين  السعودي منذ العام 
في كأس العالم قطر 2022، وإقباله على المشاركة في كأس آسيا 2023، كما أن الراتب 

المتفق عليه بحسب تقارير فرنسية أقل من نصف ما يتقاضاه مع األخضر؟
وكان قد تولى رينارد البالغ 54 عاماً تدريب منتخب السعودية في تموز 2019 بعقد 
يمتد لعامين ونصف العام ومّدد تعاقده في أيار الماضي بعد مشوار ناجح في تصفيات 
كأس العالم. ولم يعمل رينارد سابقاً كمدرب للسيدات، لكنه كتب تاريخاً ناجحاً بقيادة 
زامبيا وساحل العاج للفوز بكأس األمم األفريقية في 2012 و2015 على الترتيب، كما 

تولى تدريب منتخب المغرب قبل العمل في السعودية.

زيد�ن �ضمن �أربعة مدّربين 

لقيادة المنتخب ال�سعودي

منتخب كوريا �لجنوبية �لأولمبي

يحرز لقب بطولة الدوحة الدولية

الدوري الأميركي بكرة ال�سلة للمحترفين

كاري وبولي بطال الفوز على بيليكانز

رو�سيا تنتقد مقترح الأولمبية الدولية: تو�سيات تع�سفية

ال�سفاء ي�سّم حنيني بعد »�سبريكو«

أبرم فريق الصفاء صفقته الثانية خالل يوم واحد، حيث 
ضّم العب خط الوسط غازي حنيني قادماً من فريق األنصار. 
الرئيس  نائب  بحضور  »العميد«  كشوف  على  حنيني  ووقع 
األول رامي بيطار لينضم إلى زميله حسن شعيتو »شبريكو« 
الذي سبقه بساعات قليلة قادماً من األنصار أيضاً. وسبق أن 
لعب حنيني المولود في العام 1995 لفرق العهد والتضامن 
صور والراسينغ واألنصار. كما مثل منتخب لبنان األول بين 
األرز  منتخبي  قميص  حمل  بعدما  و2016،   2014 عامي 
خالل  الصفاء  يعلن  أن  المرتقب  ومن  واألولمبي.  الشباب 
للمدرب موسى  الفني الجديد خلفاً  المقبلة عن جهازه  األيام 
دمرجيان  آغ��وب  ال��م��درب  مؤقتاً  عين  بأنه  علماً  حجيج، 
منافسات  ضمن  النجمة  ضد  المقبلة  المباراة  في  لقيادته 

الدور ربع النهائّي لمسابقة كأس لبنان.

مي�سي ولعبو الأرجنتين يروجون

لملف ا�ست�سافة كاأ�س العالم 2030

اأّول ت�سريح للفرن�سي رينارد 

بعد ا�ستقالته من تدريب ال�سعودية

Fourteenth year / Thursday / 30 March 2023
2023 آذار   30  / اخلميس   / عشرة  الرابعة  السنة 
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 «Ë—U��ô  ¨WHzUD�«Ë  s�u�«  sO�  sOO�UM�K�«  iF�  dÒO Ô�  u�
 Ê√ cM� ¨¡ôR� s� b�«u�U� ªœ Òœd� ÊËb� UNO�≈ ÊuL�M� w��« WHzUD�«
 UNO�≈ wL�M� w��« WOHzUD�« “u�d�« l� q�UF� ¨tDO�� fÒLK�� √b�

ÆW�«—u�« … ÒuI�
 W�—bL�«  v�≈  tM�Ë  ¨t��uH�  v�—  ‰eM�  s�  W�«b��«  X�U�
 Ÿ—UA�«Ë Òw��« v�≈ ]rÓ� s�Ë ¨Á«u�√ t� UL�—U��« sO�K�« WF�U��«Ë

ÆwHzUD�« Á—uC� s� ÊUF�«b� s�cK�«
 s�Ë  ¨V�UM�«Ë  V Ó��ML�«  ‘U�  W�ö��«   UF�dL�«  Ác�  sL{
 ¨t�H�  `�—  ¨UNM�  Ãd��  Ê√Ë  ¨d ÒJH�  Ê√Ë  ¨iH�M�  Ê√  ŸUD��«
 s�  ÃËd��«  s�  Î«e�U�  Òq�  tMJ�Ë  ¨r�UF�«  `�—Ë  ¨tM�Ë  `�—Ë
 vK�  …—u��«  w�  UN���—  XMK�√  «–≈  w�  ÔW�dG�«  ÓrF�Ë  Æt��d�

 °·u�QL�«
 ¨ÁU�bN�  Íc�«  ‚u��L�«  dO�  ‰U���«  V�«—√  U�√Ë  p�–  ‰u�√
 nOJ�  ¨wHOB�«Ë  wzU�A�«  sO�O�u��«  ‰u�  ¨…dO�_«  ÂU�_«  w�
 lIM��L�« s� ÃËd��« vK� ÊË—œU� sOO�UM�K�« ÒÊ√ ‚ÒbB� Ê√ UM�

 øW��«œ  «dO��� fO�Q��«Ë ¨wHzUD�«

 WF�d�«  «—u� UNO� V�ö�� W�OBF�« ÂU�_« Ác� w� WO�dF�« —UD�_« ‰U� Ê«
 ¡«uI��ô« Ã—U� rN�H�_ ÎU�ö� ÊËd� ÂUJ��« ö� Î̈U�uF�Ë ÎU�UJ� WO�UD��ô«
 v�«  WF�d�«Ë  …œuF�U�  ô«  UN�U��  WMOH�  „—b�  WO�dF�«  »uFA�«  ôË  ¨¡«b�_U�
 Î̈ «d{U�  UNOK�  ÎôU�ËË  Î «—U??�œË  Î «—U�  ÒdL���  ·u�Ë  vI��Ë  X�U�  …bzU�  WOK�U�

 ÆUN� Ìd�«“ Ì q�I��L� q�√ q� vK� Î¡UC�Ë ¨UN��—U� s� qOL�Ë bÒO� qJ� Î «u��Ë
 Íc�«  U�Ë  øÊuKFH�  «–U�Ë  ør��√  s�√  ÂbI��«Ë  ÷uNM�«  —«u�  …UO��«  ¡UM�√  UO�

 ørJ�uF�Ë r�œö�� Íd�� UL� r�K�c� rJ�U�√
 rJLK� WLO� U�Ë ør�HI�� «–UL�Ë ør�LKF� «–U� ÊuHI�L�«  ÊuLKF�L�«  UN�√  U�Ë

           ø»dF�« œö� w� Àb�� UL� `{«Ë n�u� rJ� sJ� r� «–≈ rJ��UI�Ë
 øÊuKLF� WN� Í_Ë øÊuHI� V�U� Í√ v�«Ë øÊËb�R� …—u� W�√ rJ�d� «u�u� 
 U�bM� ¡«b�_« UM� qF� U� «u�—b� r�√ øqF�Ë n�u�Ë WLK� rJ� ÊuJO� Ê«Ë_« Ê¬ U�√
 Íb�√ vK� À—«u�Ë  ö�Ë s� UM� Òq� U� bF� «uEF�� r�√ øUM�uF�Ë U�œö� «u�e�
 WO�U�dO�_« Ê«ËbF�«  U�uJ�Ë œuNO�« UN�«dO� w��U�Ë »uFA�« ¡U�œ w�UB�

øWO��dH�«Ë W�eOKJ�ô«Ë
 WMON�Ë  b�uN�  s�  Êu�—ULF��ô«  U�ƒ«b�√  sJL�  nO�  «Ëb�UA�Ë  «Ëd�  r�√  
 vK�  WOM�L�«  `O�L�«  bO��«  rO�UF�  «Ëd�N�  sO�bL��Ë  sOO�O��  s�  UMzUM�√
 qO��ù«  rO�UF�  «u�b���«Ë  ¨WL�d�«  vK�  WLzUI�«  bL��  w�M�«  WM�Ë  W��L�«
 s�u�«Ë VFA�« W�UO�Ë q�_U� ‚uIF�«Ë s�H�«Ë bI��«Ë WO�«dJ�« ÂuL�� Ê¬dI�«Ë

øWO�U��ù«Ë ÊU��ù« ¡«b�√ W�KBL� ÎW�b� W�uO��« `�UBL�«Ë
 UM{—√  „öL��«Ë  UM�œU�≈Ë  UMOK�  ¡UCIK�  ÊuDD��  rN�√  bF�  «uHA�J�  r�√  
 W�K�Q�Ë  ÊË—ÒuD�  w��«  qOKC��«  qzU�u�Ë  ¨ÊuKL��  w��«  …œU??�ù«  W�K�Q�

 øUN� p�L�� w��« ¡U�G�«Ë W�UN��«
 VK� w� Áu�—“ Íc�« w�uONB�« w�U�d��« »ËdJL�« ÊQ� «uFM�I�Ë «u�LK� r�√ 

ÆÂU�_« q�I� w� WLzU� UM� ÂuI� ô YO�� UMOK� ¡UCI�«Ë UM� p�HK� u� U�œö�
 œö� q� w�Ë s�b�«d�« ÷—√Ë ÂUA�« œö� W�O� w� ¡U�dA�« —«d�_« UNÒ�√ wz«e�√ 

 øÊU�Ë_« vL� wL�� r�dO� s Ó� ∫»dF�«
øs�L�«Ë …bA�« WM�“√ w� UM�uF� t�œUM� r�dO� s Ó�Ë

 UM�UO�√ d�UM� s� d�H�� Íc�« V�«u�«Ë o��« ¡«bM� VO���� r�dO� s Ó�Ë
øbOF��« q�I��L�« r�— w� ‰«e� ô w��« WO�ü«

            øsO�—UL�« ‚U�ü« –«c� Íb�√ w� W�—u� XDI� u� qB�� ·u� U� ÊuF� q�
 ÷—√  W�—u�  s�  W�ËUL��«Ë  WO{—_«  WO�U��ù«   ôU�d�«  q�  oKDM�  r�√

øtK�UJ� r�UF�« ÒrF�� WO�bL�«Ë …—UC��«
 Î̈UFOL�  UM�uI�  u�  WO�uONB�«  WO�LN�«  Íb�√  w�  W�—u�  ◊uI�  fO�√  
 b�L� w��«  ULKE�« —uB� v�« ÊU��ôU� …œu�Ë WO�U��ù« q�L�«Ë rOI�« ◊uI�Ë

øWOLON��« œuN� q�� U� v�«
 w{«—√ vK� rN�U�U��Ë rNLO�«d�Ë ¡«b�_«  U�ËdJ� t�HK� U� «Ëb�UA� r�√ 

øUM�U�“ w� UO�O�Ë s�b�«d�« œö�Ë sOD�K�
 œU�¬Ë  ÈuMO�Ë  W�U�d�Ë  q�U�Ë  «bO�Ë  —u�  Êb�  w�  r�œUI�√  t�HK�  U�Ë

øÊU�“_« n�U� w� UM�«—UM� s� ÆÆÆU�dO�Ë …e�Ë UJ�Ë ”bI�«Ë d�b�Ë X�—U�Ë√Ë
 ÷uNM�«  …—u�  w�  w��«  WOIOI��«  …—u��«  V�«u�  w�  UMFOL�  o��K�  v�L�
 l�d� w��« nFC�«Ë ‰–U���«Ë v{uH�«Ë W�œu�F�«Ë qN��« vK� w�d�«Ë ÂbI��«Ë
 w��« WF�d�«Ë ◊UD��ô« …—u� s� Îôb� WJzöL�«  U�u��� ‚u� U� v�« ÊU��ù«

ørzUN��«  U�—œ ÊËœ U� v�« ÊU��ùU� ÍuN�
Æq�“«d��« w� rOI� w�u� d�U�Ë Y�U�*

á°TOQO

êhôîdG :Üƒ∏£ªdG

»ØFÉ£dG ™≤æà°ùªdG øe

w ÒA� ”UO�« UN��J�  

¢SƒHO

  ôu�QL�« r�IM� ¨WO�U Ò�d�« dO�UFLK� ÎUF��Ë ¨WOM�b�« WO�UM�« s�
  UH�KH�« ÒÊS� ¨‰U��« l�«Ë w�Ë ¨ U�ÒO� dOG�«Ë ¨ U�ÒOD�« ¨sOL�� v�≈

 w�HM�«Ë wzU�eOH�« ¡UM��« WOCI� WOL�_« s� ÎUC�√ Íb�� WOF{u�«
ÆÆÆÊU��ù« tK�Q� U� WFO�D� p�– W�ö�Ë ¨w�Ëd�«Ë

  «—bI�« “ÒeF� tM�  U�OD�« ÒÊS� ¨ÂUFD�« W�Q�L� WO�U Ò�d�« …dEM�« w�
 qL�Ë dO�K� ÎU�Ëe� d��√ ÊU��ù« qF�� r�«d��U� w�Ë ¨…dÒO��«

 w� b�«u�� UL� ÎUF�� WOHOJ�« w� `CM� ¡U�Ë ÊU��ù« ¨ U��UB�«
 sJ� r� ÚÊ« ¨t�K�√ w� u� WM��« ÂUF� ÒÊ« W�bB�« »U� s� fO� ¨t�u�

 Î«œUF��« d��_« s� U�UO�œ w� UL�ö�Ë ¨—uOD�« r��Ë t�«uH�« s� ¨tÒK�
 wM�� ·c� ULMO� t�√ ÎUC�√ W�œUB� fO�Ë ¨WO{—_« …dJ�« e�d� s�

 ¡UÒ�I�U� v�u� Êu��UD� «uIH� ¨¡UMO� ‚UL�√ v�« dB� s� åqOz«d�≈ò
 s�U� w� U�≈ uLM�  U�U�� UNKL�� w� w�Ë ¨”bF�«Ë qB��«Ë ÂuH�«Ë

 d��√ ¨WOJO�UJOL�« WO�UM�« s� UN�√ ÒÍ√ ¨…d�U�� UN�D� vK� Ë« ¨÷—_«
 w�Ë ¨ÊUB�_« vK� uLM� w��« pK� s� WO{—_« …dJ�« e�d� v�≈ ÎU�d�

ÆÆÆ—U��_« w�U�√
 UN� ‰UI�ò ¨«cJ� tK�« Àb�� ULMO� Èd�√ WIDM� w� UMFÒKD� U� «–≈Ë

 Î̈U�u� YF�M� U� ¡wA�« s� p�UM� ÒÊS� ¨åÎU�d� Ë« ÎU�u� UMO�z« ÷—ú�Ë
 …œ«—ù« i�L� Áb�� Î̈U�u� YF�M� Íc�« U�Q� Î̈U�d� YF�M� U� p�UM�Ë

 WIDM� w� YÒ�A�� Ê« ‰ËU�� Íc�« U�√Ë ¨¡wA�« e�d� s� d��√ Î «bF���
ÆÆÆ¡wA�« e�d� s� ÎU�«d��« d��√ Áb�� p�S� ¨r�«d��«

 u�� WO�«– W�e� UN�«– w� qL�� w��« …œUL�« ÒÊQ� œUI��ô« v�« qO�√Ë
 fH� ÊU��ù« q�� s� UN�ËUM� sO� wHC� ¨e�dL�« s� w�uD�« œUF��ô«

 »c��« WK�UI� vK� d��√ …—bI�Ë ¨ «c�« Ê«dJ�Ë w�U���« w� WHB�«
 ¨WO�U�_« W�eM�« ‰ƒUC� r� s�Ë ¨“UM��ô«Ë ”ÒbJ��« c��Ë ¨Íe�dL�«
 uA� ÒÊS� ¨p�– s� iOIM�« w�Ë ¨‰c��«Ë ¡UDF�« w� W��d�« r�UH�Ë
 s� »«d��ô« W�U� vK� k�U�� w��« ÂUFD�« s� ◊UL�_« pK��  «c�«

 “UM��ô«Ë pÒKL��« ÒV�  UH� s� “eF� Î̈U�d� Òô≈ p�– —œUG� ôË ¨e�dL�«
Æ–«u���ô« w� W��d�«Ë

 bF���√ ô ¨U�UD��« Òq� YF��Ë ¨qz«–d�« ÒÂ√ w�Ë ¨WO�U�_« qL�L�U�Ë
 ¨t Ò�«d�Ë t�ÒbJ� …Òb� V��� u� d�eM��« r�� r�d�� ÊuJ� Ê« Î «b�√

 WO�zU�d�«Ë W�ez«dG�« v�« w�U��ù« ÕuM��« ¨t�ËUM� W�U� w� “ÒeF� UL�
 ¨U�_« r Ò�C� s� pO�U� ¨ «cKL�« w�  «c�« ‚«d�≈ ÒV�Ë WO�«uNA�«Ë

ÆpKL��« V�Ë WO�U�_« r�UH�Ë
 ŸU�b�ô« UM�� ÚÊ« ¨dOD�« r��Ë WN�UH�«Ë »UM�_« s� Î «dO�� q�QMK�

ÆÆÆtK�« u�� ÎUO�Ë—
t�U��« `OL�

πcCÉJ Éeh âfCG

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

Aƒ°V IòaÉf

á«Hô©dG äÉ©ªàéªdG ádÉM

á«©LôdG äGQƒãdG É¡H ÖYÓàJ

*—UL�L�« n�u� ˝
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