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يف عهــد لبنان الذهبــي، خالل حقبة 
الرئيس فؤاد شــهاب، حصلت مشــكلة 
قضائيــة بني رشكتني للطــران اللبنانية 
والفرنسية، واتصل يومذاك الرئيس الراحل 
شــارل ديغول بالرئيس فؤاد شهاب طالباً 

التدخل لحل املشكلة.
يف اليــوم التايل، أرســل الرئيس فؤاد 
شــهاب مدير عام القرص الجمهوري آنذاك 
الياس رسكيس لالجتامع بالقايض الكبر 
ســليم الجاهل وحل املشكلة. وكان جواب 
القايض ســليم الجاهل : »ال ميكنني حل 
القانون«،  اقتصادية عىل حساب  مشكلة 
أضــاف : »االقتصاد يشء والقانون يشء 

آخر«.
يف اليــوم الثالث اتصــل الرئيس فؤاد 
شــهاب بالرئيس الفرنــي ديغول، وقال 
لــه »ان قاضيا لبنانيا يرفض التوقيع عىل 
التســوية«. فطلب الرئيس ديغول اســم 
القــايض، وبعــد ظهر ذلك اليــوم اتصل 
الرئيس الفرني ديغول بالقايض ســليم 
الجاهل وقّدم له التهنئة عىل موقفه، وقال 
: »ما دام  القضاء يف لبنان بخر، فان لبنان 

طبعاً سيكون بخر«.
وأخــر القايض الجاهــل الرئيس فؤاد 
شــهاب مبا حصل معه مع الرئيس شارل 

ديغول.

عىل طريق الديار

 باريــــــــس ترفــــــــع اللهجــــــــة بوجــــــــه القــــــــوى اللبنانيــــــــة العميــــــــاء : اجــــــــراءات ضــــــــد املعرقليــــــــن وأيــــــــام حاســــــــمة
 مــــــــا هــــــــي الســــــــيناريوهات الفرنســــــــية بعــــــــد فشــــــــل محاولــــــــة مصالحــــــــة الحريــــــــري وباســــــــيل فــــــــي األليزيــــــــه ؟
ـــر ـــ ــــــؤولية التأخيــ ــــــزي مســ ــــــرف املركــ ــــــل املصــ ــــــق الجنائــــــــي ويحمــ ــــــة التدقيــ ــــــن معركــ ــ ــــــون يعل عــ
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ـــــــــاة ـــــــــة وف ـــــــــا« : 33 حال »كورون
و 3120 إصابـــــــــة جديـــــــــدة

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فروس كورونا املستجد، تسجيل 3120 إصابة 
جديدة بالفروس ، توازياً مع تسجيل 33 حالة وفاة جديدة 

جراء اإلصابة بالوباء.
ولفتت الوزارة إىل أنه تم تســجيل 3101 إصابة من بني 
املقيمني، يف وقت هناك 19 حالة بني الوافدين، ما رفع عدد 
اإلصابات اإلجــاميل إىل 485918 حالة، بينام وصل عدد 

ضحايا الوباء اإلجاميل إىل 6512 حالة وفاة.

بــــطــــولــــة يـــــــوروبـــــــا لــيــغ
فــــــــي كــــــــــرة الــــــــقــــــــدم :
يونايتد مانشستر  ــــ  غرناطة 
اليوم براغ  سالفيا  ــ  وأرسنال 

)ص10(

الرئيس عون خالل كلمته امس

محمد بلوط 

ســجلت يف الســاعات املاضيــة مواقف 
وتحركات ناشطة تؤرش اىل تطورات محتملة 
عــىل صعيد مســار االزمة وعمليــة تاليف 
الحكومة ، لكن االجواء بقيت ضبابية ال سيام 
يف ظل التوتر املستمر عىل محور بعبدا - بيت 

الوسط.
ويف الوقــت الذي كان وزيــر الخارجية 
املرصي ســامح شكري يجول عىل املسؤولني 
وقيادات سياسية يف اطار زيارته امس للبنان 
من اجل الدفع باتجاه حسم موضوع الحكومة 
، بــرز تحذير فرني عايل النرة عىل لســان 
وزيــر الخارجية جان ايف لودريان يوحي بأن 
باريــس نفد صرها، وانهــا يف صدد اتخاذ 
تدابر واجــراءات معينة حيال معرقيل الحل 
يف لبنان يف االيام املقبلة سعيا لحسم املوقف.

ويف تحذيره قال لودريان »ان فرنسا ستتخذ 

اجراءات مبن غلبــوا مصالحهم وعرقلوا حل 
االزمة يف لبنان ، وان االيام املقبلة ســتكون 

حاسمة ومصرية«.
واضاف »ان االزمة اللبنانية ليســت نتيجة  
كارثة طبيعية بل نتيجة مسؤولني سياسيني 
معروفني جدا«، مشــرا اىل »ان هناك اطرافا 
سياســية يف لبنان تضع مطالب تعجيزية ، 
وان القوى السياسية اللبنانية تعمي البصرة 
وال تتحرك النقاذ البالد عىل الرغم من تعهداتها 
، وهي تتعنت عن عمد وال تســعى للخروج من 

االزمة«.
ومل يكشــف الوزيــر الفرني عن طبيعة 
االجراءات التي ستتخذها بلده حيال من يعرقل 
وال عــن الجهات التي تعرقل الحلول يف لبنان، 

لكنه تحدث عن ايام مقبلة مصرية.
واستبعد مصدر ســيايس مطلع للديار ان 

»الديار«

امللك عبدالله

اليورانيوم االيراين

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

املصداقيـــــة فـــــي الحيـــــاة السياســـــية اللبنانيـــــة.. بيـــــن النظريـــــة والتطبيـــــق ّهـــــوة واســـــعة
الســـــلطة بحاجـــــة الـــــى اســـــتعادة الثقـــــة الدوليـــــة واملحّليـــــة مـــــن خـــــالل اإلصالحـــــات

جاسم عجاقة

مل يكن الوضع الســيايس واإلجتامعي واإلقتصادي واملايل 

والنقدي يف لبنان يوماً بالســوء الذي هو عليه اليوم وذلك يف 

كل تاريخ لبنان املُعارص. التخّبط الذي يعصف باملشهد السيايس 

مينــع إنعاش أي إجراءات تصحيحية لوقف النزيف االقتصادي 

واإلجتامعي الذي يُنذر مبجاعة كبرة. 

الــكل يعلم أن فقدان لبنــان مصداقيته أمام املُجتمع الدويل 

هو الســبب األســاس يف عدم تقديم الغرب املُساعدات املالية 

ملســاعدته يف الخروج من أزمتــه االقتصادية واإلجتامعية. 

وبالتايل تقترص هذه املُساعدات عىل اإلنسانية منها وذلك عمال 

مببدأ التضامن الدويل الذي يُخّيم عىل عالقات الدول فيام بينها.

وربط الُمجتمع الدويل ُمساعدة لبنان عىل الخروج من أزمته 

بتشــكيل حكومة مهمة قادرة عىل القيام بإصالحات جذرية 

وبتحييد لبنــان عن الرصاعات اإلقليمية. إال أنه وبعد أكرث من 

7 أشــهر عىل استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، مل تنجح 

القوى السياسية يف تشكيل حكومة تستويف الرشوط الدولية 

للحصول عىل مســاعدات أصبح من شبه املُستحيل عىل لبنان 

الخروج من أزمته بدون هذه املُســاعدات. وهنا يُطرح السؤال: 

يــزور وزير الدفاع األمريك لويد أوســن 
األســبوع املقبل »إرسائيل«، حيث ســيلتقي 
نظــره اإلرسائيــيل بيني غانتــس ورئيس 
الــوزراء بنيامني نتنياهو، وفق ما أفاد موقع 
»أكســيوس« )Axios(  اإلخبــاري األمريك 

وإعالم عري.

وبذلك ســيصبح أوسن أول وزير يف إدارة 
جو بايدن يزور »إرسائيل« منذ تســلم الرئيس 
الدميقراطــي مفاتيح البيــت األبيض يف 20 

كانون الثاين املايض.

أكّــدت وزارة الخارجيــة اإليرانية تعرض 
الســفينة اإليرانية »ســافيز« لهجوم قبالة 
ســواحل جيبويت ما أدى اىل صابتها بأرضار 

طفيفة.
ولفتــت الخارجية االيرانية إىل أن التحقيق 
جــاٍر ملعرفة مصدر الهجوم عىل الســفينة 

»سافيز«.

ويف وقت ســابق، تحدثت مصادر إعالمية 
عن تعرض سفينة شحن إيرانية  لهجوم يف 
البحر األحمر، الثالثاء، قبالة سواحل أريرتيا.

وقال مراســل وكالة تسنيم اإليرانية إن هذا 
الحادث »وقع بســبب انفجــار ألغام بحرية 

أكــد ملك األردن عبد اللــه الثاين يف كلمة 
مكتوبــة أمــس، األربعاء، أنه قــرر التعامل 
مــع موضوع األمر حمــزة يف إطار األرسة 

الهاشمية.
وقال إنه أوكل مســار موضوع األمر حمزة 
إىل عمه األمر الحسن بن طالل، مرزا أن األمر 
حمزة »التزم أمام األرسة أن يسر عىل نهج اآلباء 

واألجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم«.
وقــال »مل يكن تحدي األيــام املاضية هو 
األصعب أو األخطر عىل اســتقرار وطننا؛ لكنه 

كان يل األكرث إيالما«.
وبخصــوص مصر األمر حمزة، أعلن امللك 
أنــه اليوم مع »عائلتــه يف قرصه برعايتي«، 
وأضاف أن األمر التزم بأن يضع مصلحة األردن 

ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى.
وأكد أن أطراف »الفتنة كانت من داخل بيتنا 

الواحد وخارجه، وال يشء يقرتب مام شــعرت 
به من صدمة وأمل وغضب«.

ورصح بــأن »الجوانب األخرى قيد التحقيق 
وفقا للقانون، إىل حني استكامله ليتم التعامل 

مع نتائجه«.
وذكــر امللك عبد اللــه الثاين بــأن األردن 
يواجه »تحديات اقتصاديــة صعبة فاقمتها 
جائحة كورونا، وندرك الصعوبات التي تواجه 

مواطنينا«.
رسالة األمر حمزة

وسبق أن نرش الديوان املليك األردين رسالة 
األمر حمزة بن الحســني قــال إنه وقعها يف 
منزل األمر الحســن بن طالل يف حضور عدد 
من األمراء، وأكد فيها أنه سيكون »دوما لجاللة 

»النــووي« االيراين: متديــد اجتامع فيينا 
علقــت كل من الواليــات املتحدة وإيران عىل 
نتائج اجتامع فيينا الذي تقرر متديده من أجل 
البحث عن تسوية تفيض إىل عودة واشنطن 
إىل االتفــاق النووي والتــزام طهران بجميع 

بنوده.
ويف وقت كشــفت عن حجم مخزونها من 
اليورانيوم املخصب، متسكت إيران برضورة أن 
تتحىل واشنطن بالجّدية واملصداقية وأن تبادر 
بالعــودة إىل االتفاق الــذي وقعته الحكومة 

اإليرانية والقوى الدولية 2015.
وقــال الرئيس اإليراين حســن روحاين، 
أمــس األربعاء، إن اجتامع فيينا »بداية فصل 
جديد، والتوصل إىل النتيجة ممكن إذا أظهرت 

واشنطن أنها صادقة وجّدية«.
وأكد روحاين أن طهران ستلتزم بتعهداتها 
النووية، إذا عادت الواليات املتحدة إىل االتفاق 

ورفعت العقوبات بشكل عميل.

وأكــد روحاين فشــل سياســة الضغط 
القصــوى، والحرب النفســية التي شــّنتها 
واشــنطن عىل إيران طوال 3 سنوات، حسب 
تعبره.  وأضاف أن واشــنطن أصبحت تعرتف 
بعدم وجود مسار غر الدبلوماسية، كام أنها 

تطالب بالحوار، وهو »ما يعّد نجاحا إليران«
من جهته قال مســاعد وزيــر الخارجية 
اإليــراين، عباس َعراقجي، إن إيران ليســت 
مهتمــة بأي مقرتحات تقوم عىل مبدأ خطوة 

بخطوة، ووصفها بأنها غر جدية.
ويف معــرض تعليقه عىل محادثات لجنة 
فيينا، قال َعراقجي إنها كانت بناءة، وأشــار 

إىل أن اللقاء املقبل سيعقد غداً الجمعة.

{ خطوة أوىل {
يف الجانب الثاين، قال املبعوث األمريك إىل 

ضاعت املصالــح الوطنية العليا، وأصبح لبنان بلد 

املصالح الشــخصية والطائفيــة واملذهبية وغرائز 

الفســاد ورسقة أموال الشــعب اللبناين، يف طبقة 

تخلّت عن االخالق والضمر الوطني، ويسميها الشعب 

اللبناين الطبقة السياسية وكبار املسؤولني والقادة.

دفــع لبنان مثناً باهظاً خالل الســنوات املاضية، 

خاصة تأخــر االنتخابات الرئاســية حتى انتخاب 

الرئيــس ميشــال عون، ثم تضييع ســنتني يف عدم 

تشكيل حكومة أو اســتقالة حكومة، التي أصبحت 

حكومــة ترصيف أعامل. والثمن الــذي دفعه لبنان 

واللبنانيون غال جدا.

والذي يجعــل املؤامرة تدّمر لبنان كام يحصل، هو 

عدم مباالة املســؤولني يف ايجاد حل حقيقي ووضع 

حلــول لحكومة انقاذ وخطة انقاذ شــاملة لنهضة 

لبنان من جديد، كام كان منذ سنوات.

لقــد هزلت األمور، فيام عظمة لبنان الدولية تؤكد 

ان لبنان ذو مركز دويل هام، تهتم به دول العامل كلها، 

تهتم باملياه الدافئة عىل شاطئه وبدوره املميز كمثال 

للتعايش بني كل الطوائف واالديان يف لبنان.

آخــر االفكار والحلول التي طرحتها أطراف لبنانية 

عىل اســاس انها اقرتاح جدي ويؤدي اىل حل االزمة، 

هــو عقد اجتامع بني الرئيس املكلف ســعد الحريري 

ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جران باسيل. وكأن 

لبنان الذي أضاع 4 ســنوات يعيش يف االزمات، بات 

مخترصاً يف اجتامع بني الحريري وباسيل.

الرئيس املكلف فشــل يف مهامته والوزير باسيل 

فشــل أيضاً يف مهامه الوزاريــة ومهامته األخرى، 

واملسؤوالن الحريري وباسيل يعتران من الشخصيات 

السياســية الفاشــلة، فال الحريري استطاع تحريك 

مشــاريع عمرانية، خاصة انه مســؤول عن مجلس 

االمنــاء واالعامر وادارة الســلطة التنفيذية ووضع 

خطط باالرشاف مع الوزراء للبنية التحتية. كذلك فان 

باســيل فشل فشالً ذريعاً يف وزارة الطاقة، وتسبب 

بكارثة يف الكهرباء، حيث ارتفع العجز اىل 47 مليار 

دوالر، وطبعاً الوزير باسيل ليس مسؤوالً عن كل هذا 

الرقم بل عن جزء كبر منه. كام ان الحريري فشــل 

سياســياً يف تكوين تفاهــامت معتدلة يف البالد، 

وباســيل وقع يف اخطاء كبرة يف السياســة يف 

لبنان مســتغالً نفوذه الكبر لدى رئيس الجمهورية، 

ومســتغالً دوره كرئيس أكــر تكتل نيايب، يف حني 

كان عليــه ان يقوم بتجيــر نفوذه مع الرئيس عون 

وقوة الكتلة النيابية الكرى التي يرتأسها، اىل رافعة 

معتدلة للقوات اللبنانيــة تؤدي اىل الوفاق الوطني 

الحقيقــي بدال من الخالفات القاســية التي قام بها 

الوزير باسيل، وادت ال رضب الوفاق الوطني الداخيل.

اذا كان اللبنانيــون ينتظرون من اجتامع الحريري 

وباسيل حال لتشــكيل الحكومة، فهذا االمر مخالف 

للدســتور، دون ان ننىس ان الحريري وباسيل فشال 

يف السياســة الداخلية، وفشال يف القيام مبشاريع، 

خاصة وزارة الطاقة لبنــاء البنية التحتية اللبنانية 

ومثاال عىل ذلك، اهّم رشيان حيوي هو الكهرباء.

ال ميكن ملسؤولني فشال يف عملهام تشكيل حكومة، 

وال ميكــن انتظار من اجتامعهــام الحلول املعتدلة 

يف لبنان، النهام وضعا مصالحهام الشــخصية قبل 

املصلحة الوطنية العليا.

مصلحة لبنان العليا ليســت يف تشكيل يخصص 

اهدافه لحقوق املســيحيني، فحقوق املواطنني كلها 

متساوية وحقوق املسيحيني تأيت عندما تكون الدولة 

قوية وليس عندما يكون حزب مسيحي قويا.

كــام ان الحريــري الذي يرتأس رؤســاء الوزراء 

السابقني قام بتحويل كل جهوده لبناء شعبية سنية 

تزيد شعبيته، لكنها تضعف الوحدة الوطنية اللبنانية، 

مسؤوالن فاشالن ال يؤلف اجتامعهام حكومة.

وال ميكــن ابعاد الرئيس العامد ميشــال عون عن 

املســؤولية يف مــا حصل، النه وضــع نفوذ الدولة 

اللبنانية كلها من خالل وضع نفوذ رئاسة الجمهورية 

بترصف الوزير جران باسيل، ملجرد انه صهره ويتفق 

معه يف االفكار السياســية والشخصية ومقارعته 

االخصام السياسيني ومحاولة عزلهم.

اكر مهزلة ســتحصل اذا غــرق الرئيس الفرني 

ماكــرون، وحاول جمع الرئيــس الحريري بالوزير 

باسيل.

وليس عندي ما اقوله اكرث من ذلك.

شارل أيوب

كم هو سطحي املسعى
ـ باسيل الجتماع الحريريـ 

حقيقة الديار

وزير الدفاع األميركي يزور »إسرائيل« األسبوع املقبل

ــران تـــؤكـــد تـــعـــرض الــســفــيــنــة اإليــرانــيــة  ــهـ  طـ
»إســرائــيــل« لـــ  واتــهــامــات   ... لهجوم  »ســافــيــز« 

ــن  ــ ــى أمـ ــ ــدم علـ ــ ــد يتقـ ــ ــن ال أحـ ــ ــي لكـ ــ ــي وصدمنـ ــ ــل آملنـ ــ ــا حصـ ــ ــي : مـ ــ ـــك األردنـ ــ املل
برعايتـــــي« قصـــــره  فـــــي  »عائلتـــــه  مـــــع  حمـــــزة  واألميـــــر  واســـــتقراره...  األردن 

اجــتــمــاع فيينا  تــمــديــد  ــي:  ــرانـ االيـ ــووي«  ــنـ »الـ
اليورانيوم من  مخزونها  عن  تكشف  وطهران 



ــمة ــ ــام حاسـ ــ ــن وأيـ ــ ــد املعرقليـ ــ ــراءات ضـ ــ ــاء : اجـ ــ ــة العميـ ــ ــوى اللبنانيـ ــ ــه القـ ــ ــة بوجـ ــ ــع اللهجـ ــ ــس ترفـ ــ  باريـ

املصداقيــــــــة فــــــــي الحيــــــــاة السياســــــــية اللبنانيــــــــة.. بيــــــــن النظريــــــــة والتطبيــــــــق ّهــــــــوة واســــــــعة

امللك األردني : ما حصل آملني وصدمني لكن ال أحد يتقدم على أمن األردن

ــزور »إســـرائـــيـــل« األســـبـــوع املقبل ــ ــي ي ــرك ــي ــر الـــدفـــاع األم ــ وزي لهجوم »ســافــيــز«  اإليــرانــيــة  السفينة  تــعــرض  تــؤكــد  طــهــران   

»الـــــــــنـــــــــووي« االيـــــــــرانـــــــــي: تــــمــــديــــد اجـــــتـــــمـــــاع فــيــيــنــا
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تقدم باريس عىل فرض عقوبات عىل جهات او اشــخاص او 
مسؤولني يف هذا الوقت الن من شأن ذلك ان يعقد املوقف اكرث 
ويخلق اهتزازا يف الدور الفرنيس الوســيط. لكنه مل يستبعد 
ان ترفع باريس من وترية ضغوطها السياســية واملعنوية عىل 

بعض االطراف واملسؤولني املعنيني.
يف هذا الوقت مل تتوقف املســاعي والجهود املحلية الخراج 
الحكومة من عنق الزجاجة . وقال مصدر سيايس مطلع للديار 
امس ان ابرز هذه املســاعي هي التي يقوم بها الرئيس بري من 
خالل اســتكامل طرح وبحث االفــكار واالقرتاحات التي من 

شأنها تذليل العقبات الباقية من امام تشكيل الحكومة.
وكشــف املصدر ان الرئيس بري يركــز تواصله مع الرئيس 
الحريري من خالل معاونه الســيايس النائب عيل حسن خليل 
الذي زار بيت الوسط اول من امس لهذه الغاية، وانه عىل تواصل 
دائم ايضا مع رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط.

واضاف املصدر ان حزب الله عىل تنسيق دائم مع بري، وانه 
يتواصل مع بعبدا ورئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل يف 
سعي مشرتك للثنايئ الشيعي من اجل تقريب املسافة بني بعبدا 

وبيت الوسط وانتاج الحل.
واشــار اىل انه جرى مؤخرا حســم خيار تشكيل الحكومة 
مــن 2٤ وزيرا واالتفاق املبديئ عىل توزيعة 8،8،8 . لكن هناك 
امــورا اخرى هي قيد التفاوض تتعلق بوزاريت الداخلية والعدل 

وبتسمية الوزيرين املسيحيني االضافيني.
ومل يخف املصدر قلقه من استمرار التوتر الشديد يف العالقة 
بني عون والحريري الذي يساهم يف عدم ترسيع التأليف ، لكنه 
اشار يف الوقت نفسه اىل ان اعادة التطبيع بني الرجلني ليست 
مهمة مســتحيلة النهام محكومان بالتوافق عىل التشــكيلة 

الحكومية.

{ سيناريوهات التحرك الفرنيس {
ويف ضــوء اللغط حول التحرك الفرنيس االخري وما ســعت 
وتســعى اليه باريس الســتضافة اجتامعــات ولقاءات مع 
مســؤولني واطراف سياسية لبنانية، قال مصدر لبناين مطلع 
شارك يف اجتامع »سان كلو« سابقا للـ »الديار« : »هناك افكار 
عديدة درستها وتدرسها فرنسا يف السعي لالنتقال من مرحلة 
املراوحة اىل مرحلة حسم الخيارات النجاز الحكومة . وان من 
بينهــا اجتامع الرئيس ماكرون مــع الرئيس الحريري ورئيس 
التيار الوطني الحر جربان باســيل ومصالحتهام يف االليزيه ، 
لكن هذه الفكرة التي طرحت جديا تعطلت يف اللحظة االخرية 
بعد ترسيبها لالعــالم ومعارضة الرئيس املكلف االجتامع مع 

باسيل قبل حسم موضوع الحكومة مع الرئيس عون«.
وردا عىل ســؤال قال املصدر »ان فكرة عقد لقاء موسع مع 
االطراف اللبنانية وممثلني عنهم يف ســان كلو الفرنســية مل 
تطرح بعد ، ومل يتبلغ احد من االطراف بها »، مرجحا ان باريس 
ال تريد االقدام عىل مثل هذه الخطوة يف الوقت الراهن خصوصا 
يف ظل عدم توافر الضامنات الكافية لنجاحها، وانها رمبا تفعل 

ذلك كباكورة لحل ما لالزمة الحكومية«.
ويف شــأن ما يجري الحديث عنه حول عقوبات فرنســية 
محتملة عىل مسؤولني لبنانيني قال املصدر »ان مثل هذا الخيار 
مســتبعد ومل يطرح عىل طاولة االدارة الفرنســية العتبارات 
عديدة، اوال ان الرشوط واآللية القضائية الفرنسية لفرض مثل 
هذه العقوبات هي معقدة وتحتاج اىل ترتيبات معينة وتستلزم 
وقتا. ثانيا ان باريس ال تريد التامثل بتجربة الرئيس االمرييك 
السابق ترامب الفاشلة النها مل تؤد اىل اي نتيجة ايجابية. ثالثا 
ان لجوء فرنســا اىل العقوبات ضد بعض املسؤولني واالطراف 
املتهمة بتعطيل تاليف الحكومة ســتفقدها دور الوســيط ، 

وبالتايل سيؤثر يف مبادرتها«.
وكشــف املصدر املطلع عن مسؤول فرنيس قوله »ان فرنسا 
مل ولن تتوقف عن البحث يف كل ما ميكن ان يؤدي اىل ترسيع 
تشــكيل الحكومة اللبنانية ، وهي ماضية وعازمة عىل امليض 
يف مبادرتها وتنشــيطها ولن توقفهــا تحت اي ظرف. وتركز 
يف الوقت الراهن عىل مامرســة كل اشــكال الضغط املعنوي 
والســيايس عىل االطراف اللبنانيني وخصوصا املعرقلني منهم 

لتحقيق الحلول يف ارسع وقت ممكن«.
وتجنــب املســؤول الفرنيس الحديث عن طرف اوشــخص 
محدد متهم بالتعطيــل يف لبنان، لكنه اضاف »ان اي اجتامع 
مع قيادي او مســؤول لبناين لن يكون من اجل االســتامع اىل 
موقفه فحســب الن املواقف صارت معروفة ، بل سيكون من 
اجــل حضه عىل التخيل عن رشوطه املتشــددة ووضعه امام 

مسؤولياته وحسم موقفه ملصلحة تاليف الحكومة«.
وختــم املصدر »ان الفرنســيني يبحثون اليــوم كل االفكار 
واملحاوالت املمكنة لفرض اجواء ضاغطة عىل الجميع لالرساع 
يف تشكيل الحكومة ، وان تحركهم مفتوح عىل سيناريوهات 

متعددة ستتبلور قريبا«.

{ باسيل{
ويف ســياق متصل قال النائب باسيل امس »ابديت وما زلت 
ابدي كل التجاوب مع اي رغبة فرنسية بزيارة باريس، او بلقاء 
يف اي مــكان ومــع اي كان، بال عقد او حجج ، ومن دون املس 
بصالحيات رئيس الجمهورية او التعرض لدوره شكال ومضمونا. 
فالهم واحد اوحد هو تنفيذ االصالحات بدءا بتاليف الحكومة«.

ولفت يف ترصيح عىل وســائل التواصل االجتامعي اىل انه 

»رغم كل ذلك، ورغم قرارالتيار عدم املشاركة يف الحكومة مع 
تقديم كل تســهيل لتشكيلها وازالة كل العقبات امامها ، ورغم 
تحديد اكرث من موعد وفرصة، جاء من يعطل كل محاولة فيها 
، سنبقى نتجاوب ، ضمن االصول مع كل مسعى خارجي، ولن 

نيأس اىل ان يبرص الحل النور«.
وربطــت مصادر مطلعة بني كالم باســيل وموضوع لقاء 
املصالحــة الــذي جرى الحديث عنه بينــه وبني الحريري يف 
االليزيه والذي كان مقررا االربعاء. وقالت للديار ان اللقاء كان 
جــرى التحضري له اال ان باريس عدلت عن الفكرة بعد ترسبه  

اىل وسائل االعالم ومعارضة الحريري.

{ عون ومعركة التدقيق {
من جهة اخرى شــدد الرئيس عون يف رسالة اىل اللبنانيني 
امس عــىل »ان التدقيق الجنايئ هو البداية ملعركة اصعب من 

معركة تحرير االرض، وهي معركة ضد الفاسد والحرامي«.
وقــال »ان ســقوط التدقيق الجنايئ يعنــي رضب املبادرة 
الفرنســية الن من دونه ال مســاعدات دولية وال مؤمتر سيدر 

وال دعم عريب وخليجي وال صندوق دويل«.
وراى ان اســقاط التدقيق الجنايئ هو رضب لقرار الحكومة 
، داعيا اياها لعقد جلســة اســتثنائية التخاذ القرار املناسب 

وحامية اموال وودائع الناس«.
واكد عون »ان الشكوك كانت تتاكد يوما بعد يوم بان حسابات 
املرصف املركزي غري شــفافة ومل يكن يعرف حجم النقص يف 
االحتياط بالعمالت االجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من 

اموال املودعني خالفا للقانون«.
واتهم املرصف املركزي بعرقلة التدقيق الجنايئ بذرائع عديدة، 
منهــا قانــون الرسية املرصفية وغريها . وقــال »ان العرقلة 
اســتمرت يف تنفيذ التدقيق الجنايئ اىل ان اعرتف وزير املال 
منــذ بضعة ايام ان املرصف املركزي ميتنع عن االجابة عن عدد 

كبري من اسئلة رشكة الفاريز ومارسال«.
وقال »ان رشكة الفاريز ومارســال وجهت بواســطة وزير 
املال 1٣٣ سؤاال اىل املرصف املركزي الذي اجاب عن ستني منها 
ورفض االجابة عن البقية اما بحجة انها مخالفة قانون النقد 

والتسليف او الن ال جواب لديه...«.
وحمل املرصف املركزي املسؤولية قائال » املسؤولية االساسية 
تقع عليك . انت خالفت قانون النقد والتسليف ، وكان لزاما عليك 
تنظيم العمل املــرصيف واتخاذ التدابري الالزمة لحامية اموال 

الناس يف املصارف«.

{ جولة شكري {
ويف هــذه االجواء برزت امس زيارة وزير الخارجية املرصي 
ســامح شــكري يف مهمة وصفت بانها تتكامل مع املبادرة 

الفرنســية وتهدف اىل حض املسؤولني اللبنانيني عىل تشكيل 
الحكومة بارسع وقت.

وقالت مصادر مطلعة ان الوزير املرصي مل يحمل مبادرة او 
مقرتحات معينة ، لكنه ابلغ املســؤولني والسياسيني اللبنانيني 
الذيــن التقاهم قلق مرص من تفاقم الوضع اللبناين وتداعياته 
ايضا عىل املنطقة ، مجددا ان القاهرة مستعدة لتقديم كل دعم 

من اجل الخروج من االزمة وتاليف الحكومة.
ولفتــت املصادر اىل ان التحرك املــرصي هو التحرك العريب 
املبارش اليوم باتجاه لبنان ، وان هناك تتسيقا وتعاونا واضحني 
بني القاهرة وباريس لرفع وترية زخم الجهود لحســم موضوع 

الحكومة .
والتقى شكري الرؤســاء عون وبري والحريري والبطريرك 
الراعي وكال من جنبالط ورئيس املردة سليامن فرنجية ورئيس 
الكتائب سامي الجميل واتصل برئيس » القوات اللبنانية » سمري 

جعجع بسبب اصابته بكورونا.
ونقــل للرئيس عون رســالة تضامن مــن الرئيس املرصي 
عبدالفتاح الســييس، ودعا اىل الخــروج من االزمة يف اطار 

»الحفاظ عىل الدستور واتفاق الطائف«.
كــام اعرب يف عني التينة عــن تقدير مرص وتثمينها للدور 
واملبادرات التي يقوم بها الرئيس بري الخراج لبنان من ازمته.

وقالت مصادر مواكبة الجواء زيارة الوزير املرصي للديار انه 
عــىل الرغم من عدم طرحه مبادرة او مقرتحات محددة لتاليف 

الحكومة ، فانه شدد عىل النقاط االتية :
- تشــكيل حكومة اختصاصيــني غري حزبيني تحظى بثقة 

داخلية وخارجية لتنفيذ مهمتها االنقاذية.
- التاكيــد عــىل رضورة تعاون الجميــع يف لبنان النجاز 

االستحقاق الحكومي رسيعا وفقا للدستور واتفاق الطائف.
- حرص مرص عىل التوافق بني جميع املسؤولني لتعزيز رصيد 

الحكومة وعملها االصالحي.
- دعم مرص مهمة الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة.

من جهة ثاين توقفت االوســاط السياســية عند استنثاء 
الوزير شــكري من جدول لقاءاته حزب الله وباسيل، طارحة 
عالمات استفهام حول اسباب وخلفيات هذا االستثناء. وقالت 
ان هناك تاويالت كثرية حول عدم لقائه باسيل خصوصا ومنها 
انها رمبا تكون رسالة مرصية تشري اىل انزعاجها من موقفه 
من موضوع الحكومة. كام توقف عند كالم الرئيس عون خالل 
استقباله شكري وقوله »ان الخروج من االزمة يكون باعتامد 
القواعد الدســتورية وامليثاقية وبالتعاون بني جميع االطراف 

من دون اقصاء او متييز«.
وقالت ان رئيس الجمهورية يف موقفه هذا يغمز رصاحة من 
قناة الرئيس الحريري لجهة رفضه التعاون او اللقاء مع باسيل.

ما هو ســبب فقدان ثقة املُجتمع الدولة بالطبقة السياســية 
اللبنانية؟

{  ماذا يقول العلم؟ {
املصداقية هي مفهوم يُعرّب عن مدى تقّبل رســالة من قبل 
شــخص أو كيان، وتحوي عىل شــقني، األول شق موضوعي 
والثاين شخيص أو غري موضوعي. وتتّم ترجمة املصداقية عملًيا 
من خالل الثقة املمنوحة لهذا الشــخص أو الكيان املبنية أيضاً 
عىل معيار الخربة واألهلية، وهي تتضّمن مقاييس موضوعية 
كالشــهادات العلمية، وذاتية كالكاريزما. هذه املصداقية متّت 
دراســتها ومنذجتها من قبل الباحــث »هابرماس« يف إطار 
 communicative نظريته عن العمل التواصيل أو ما يُعرف بالـ
action وحــّدد، يف إطار مقســوم إىل مرحلتني، أربعة أبعاد 

لتمييز املصداقية: الحقيقة، الصدق، املالءمة، والفهم.
مُيكن الحديث عــن املصداقية يف ِعّدة مجاالت كاملصداقية 
الصحافيــة، واألكادميية، والعلمية، والطّبية، والسياســية، 
واملصداقية يف األعامل، واملصداقية يف الشــارع، إىل غري ذلك 
من األمور الحرفية املتعلقة بالتواصل والتعاون االجتامعي. إال 
أن  األســواق املالية  كانت أّول من أعطّى ترجمة فعلية جامعة 
ملفهــوم املصداقية يف الحياة اإلقتصادية حيث يرى الالعبون 
اإلقتصاديون أن املصداقية تُبنى عىل أســاس التجربة املاضية 
والتي عىل أساســها مُيكن التعاطي مع الشــخص أو الكيان. 
مبعنى آخر يقوم الشخص أو املؤّسسة بالترصيح عاّم سيقوم 
بــه، ومن ثّم يقــوم بتنفيذ ما وعد به، وعليه تُقاس املصداقية 

مبدى تطابق ما تّم قّوله وما تّم إنجازه. 

{ املصداقية يف الحياة السياسية {
يف ســتينات القرن املايض، أظهر خطاب الرئيس جونسون 
)196٣-1969( حول سياســة الواليات املُتحدة األمريكية يف 
حرب فيتنام تبايًنا كبريًا مع الواقع عىل األرض. وبالتايل قامت 
صحيفــة الهريالد تريبون يف العام 1965 باســتخدام عبارة 
Credibility Gap أو »فجوة املصداقية« لوصف »أكاذيب الرئيس 

األمرييك بشــأن السياســة املُتبعة يف حرب فيتنام«. وانترش 
إستخدام هذه العبارة يف الواليات الُمتحدة األمريكية لُيعرّب بها 
عن عدم اإلقتناع مبا يرويه  السياســيون  للجمهور ووضعه يف 
خانة األكاذيب. أما اليوم، فُتستخدم عبارة »فجوة املصداقية« 
لوصف الفجوة بني ما يقوله السياسيون وبني الوضع الفعيل.

مــن جهته يُعرّف الباحث »بينســرت« رأس املال الســيايس 
للزعيم)leader( بقوله إنه عبارة عن مجموعة من »املهارات«، 
و«العالقات«، و«الُســمعة« لهذا القائد. هذا التصور املفاهيمي 
لــرأس املال الســيايس للزعيم يشــبه إىل حٍد كبري ســامت 
»الكفاءة«، »الثقة« و«الرعاية« التي يحتاج إليها السيايس ليّك 
يتمّتع باملصداقية. وبالتايل، تستلزم املصداقية أن يبني ُمستلم 
الرسالة )البيئة التخويلية( حكامً حول مصداقية املتحدث.هذا 
الحكــم هو مفهوم عالئقي يُــرتك من خالله للجمهور إعطاء 
أو حجب املصداقية عن القادة السياســيني. بتعبري أخر، مُيكن 
القول إن هناك تشابًها كبريًا بني رأس املال السيايس واملصداقية 
لدرجة مُيكن إعتبار املصداقية يف املجال السيايس كرأس املال 
الســيايس. هذا األمر تّم إثباته من قبل الباحث الهولندي فان 
زويدام يف دراسة تعود للعام 201٤، إذ استخدم منوذجا دراميا 
للتأطري )ُمســتخدم يف عامل املرسح( بهدف دراسة مصداقية 
السياســيني يف اإلنتخابات الربملانية الهولندية التي متّت يف 

العام 2010.

{  املصداقية السياسة يف لبنان
 من وجهة نظر املُجتمع الدويل {

يظهر من تقاريــر صندوق النقد الدويل، أن الصندوق ومنذ 
منتصف تســعينات القرن املايض، ينصح الحكومات بالقيام 
بإصالحــات إقتصاديــة ومالية. وعىل هذا األســاس، كانت 
مؤمترات باريس 1، 2 و٣ ومؤمتر ســتوكهومل ومؤمتر سيدر 
مبنية عىل مساعدات مرشوطة للقيام بهذه اإلصالحات. إال أن 
الحكومات املُتعاقبة ومنذ  باريس  1 وحتى يومنا هذا، مل تلّتزم 
مبــا وعدت به املُجتمع الــدويل. وبالتايل يرى املُجتمع الدويل 
أنــه ال مُيكن تقديم ُمســاعدات للبنــان إال إذا قام بإصالحات 
مطلوبة منه وربط أي ُمســاعدة بنتائج التفاوض مع صندوق 

النقد الدويل.

الكثري من العقبــات منعت الحكومات املُتعاقبة من اإللتزام 
بوعودهــا تجاه املُجتمع الدويل يف مؤمترات باريس 1، 2، و٣ 
ومؤمتر ستوكهومل ومؤمتر سيدر وعىل رأسها األحداث األمنية 
والتخّبط الســيايس )إغتيال الرئيس رفيق الحريري، أحداث 7 
أيــار، التفجريات يف العــام 201٣ و201٤، إحتالل اإلرهابيني 
لسلســلة الجبال الرشقية، الفراغات الرئاســية، عدوان متوز 
2006...(. ويف كل مرّة كانت الحّجة الرئيسية املُعطاة من قبل 
القوى السياسية، الحفاظ عىل السلم األهيل باعتبار أن أي خلل 

يف التوازن القائم يؤّدي إىل رضب السلم األهيل )!(.
عملًيا مل تُعِط الدولة اللبنانية أي إشــارة عن حســن نيتها 
وجديتهــا تجاه املُجتمع الدويل مــن خالل القيام بإصالحات 
كان مبقدورها القيام بها من دون املّس بالســلم األهيل. فكيف 
مُيكــن تربير أن عدم إقــرار موازنات خالل 12 عاًما )من العام 
2005 حتى العام 2016( هو للحفاظ عىل الســلم األهيل؟ أو 
كيف مُيكن تربير عدم إصالح قطاع الكهرباء عىل أنه للحفاظ 

عىل السلم األهيل؟
وال يتوقــف األمر عند هذا الحد، فقد قامت حكومة الرئيس 
حســان دياب برضب ما تبقى من مصداقية لبنان يف األسواق 
املالية من خالل وقف دفع سندات اليوروبوندز وهو أمر يجعل 
الرجوع إىل ما قبل هذا القرار األجوف يتطلّب عرشات الســنني 

الستعادتها!
من هذا املُنطلق، يرى املُجتمع الدويل أن لبنان فقد مصداقيته 
السياســية وهو ما يفرض عىل القوى السياســية استعادتها 
من خالل تشكيل حكومة مهمة قادرة عىل القيام بإصالحات 
ونأي لبنان بنفســه عن الرصاعات اإلقليمية. الجدير ذكره أن 
من حســن حظ اللبنانيني أن االهتامم الدويل بلبنان نابع من 
عوامل  جيو-سياســية وجيو-إقتصادية تجعل من الوضع يف 

لبنان محّط إهتامم املُجتمع الدويل.

{ املصداقية بني القول والفعل {
مــام تقّدم، نرى أن اســتعادة مصداقية لبنان أمام املُجتمع 
الــدويل تتطلّب تشــكيل حكومة مهّمة قــادرة عىل اإللتزام 
بتعهدات الحكومات الســابقة يف املؤمترات الدولية والرشوط 
املُستحدثة من قبل صندوق النقد الدويل. بَيد أن هذه املصداقية 

هي الشق املتعلق بالخارج وهي ليست الوحيدة، فهُناك املصداقية 
الداخلية، أي مصداقية العدالة يف الحكم تجاه الشعب املفقودة 
أيضاً وبالتايل، هناك إلزامية حتمية الستعادة الثقة من خالل 
وضع مصلحة املواطن، أي مواطن، ال الطوائف عىل رأس سلم 

أولويات أي حكومة سرتى النور.
عملًيــا يتوّجــب عىل الحكومة وضع الئحــة التزامات مع 
خارطة طريق لتنفيذها عىل أن تعلنها ُمسبًقا وتقوم بتطبيقها 

بحسب خارطة الطريق. هذه اإللتزامات تتضّمن:
أوال – ُمعالجة ُمشكلة األمن الغذايئ للمواطن وجعلها أوىل 

األولويات؛
ثانًيا – إيالء الشق االقتصادي مكانة ُمهّمة يف برنامج العمل 
واإلنكباب عــىل درس خطّط إقتصادية إلعادة هيكلة املاكينة 
اإلقتصادية، ملحّو  الفقر  أو للتخفيض قدر اإلمكان من نســبته، 
واإلرتقــاء باملجتمع اللبناين إىل درجــات تُنافس املجتمعات 
الدولية. هذا األمُر هو أســاس النظرية اإلقتصادية القائلة بأن 
كل سياســة ال يكون محورها اإلنسان، ال مُيكن أن ترتقي إىل 

مستوى تسميتها بالسياسة االقتصادية؛
ثالًثا - معالجة ُمشكلة الفساد السيايس واإلداري، إذ يتوّجب 
عىل الحكومة وضع خطّة فّعالة ملكافحة الفساد يف كل إدارات 
الدّولة ومؤسســاتها ووزاراتها مع رفع الغطاء عن الفاسدين 
أينام ُوجدوا وألي طائفة انتموا، وتعزيز سلطات الرقابة، ويبدأ 

ذلك كله من خالل ضامن إستقاللية القضاء. 
يف الختام ال يســعنا القول إال أن لبنان، مع إهدار مسؤوليه 
الفــرص املتعاقبة، ال تزال أمامه فرصــة محدودة يف الوقت 
وقــد تكون األخرية، وعليه يتوّجب عــىل الجميع العمل عىل 
اإلســتفادة منها نظــًرا إىل أن املُجتمع الدويل إىل اآلن ال يزال 
ُمستعدا ملساعدته للخروج من األزمة، وهذا يتطلّب الرتّفع عن 

املناكفات السياسية والطائفية التي ترّض بالكيان اللبناين.
لقد آن األوان أن يصدق اللبناين، كل لبناين، يف قرارة نفسه 
وصميم قلبه أنه من املستحيل قيام دولة مزدهرة قادرة يحتمي 
فيها أصحاب القرار خلف طوائفهم بدل أن تكون طوائفهم هي 
أول من تردعهم وتحاســبهم عىل تضييع األمانة التي وضعت 

يف أعناقهم.
حمى الله لبنان واللبنانيني

امللك وويل عهده عونا وسندا«.
وأضاف أنه يف ضوء تطورات اليومني املاضيني يضع نفســه 
»بني يــدي جاللة امللك«، ويؤكد أنه ســيبقى »عىل عهد اآلباء 
واألجداد، وفيا إلرثهم، ســائرا عىل دربهم، مخلصا ملســريتهم 
ورســالتهم ولجاللة امللك، وملتزما بدســتور اململكة األردنية 
الهاشمية العزيزة«.كام أكد أنه ال بد أن تبقى مصالح الوطن فوق 
كل اعتبار، وأن »نقف جميعا خلف جاللة امللك يف جهوده لحامية 

األردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق األفضل للشعب األردين«.
مــن جهته قال وزير الخارجيــة األردين، أمين الصفدي، إن 
التحركات والتهديدات التي كان ميثلها ويل العهد األردين السابق 
األمري حمزة بن الحســني تم احتواؤها بالكامل، وأصبحت تحت 

السيطرة، مؤكدا أنها مل تشكل تهديدا فوريا.
وأشــار الصفدي -يف ترصيحاته لصحيفة »وول ســرتيت 
جورنــال« )The Wall Street Journal( األمريكية- إىل أن القوات 
األمنية تصدت لجهود األمري حمزة، التي قال إنها هدفت إىل زعزعة 
اســتقرار البالد، وتأجيج السخط الشعبي عىل تدهور االقتصاد 

بغرض ركوب املوجة وتقديم نفسه كحاكم بديل، وفق الصحيفة. 
وذكر الصفدي للصحيفة أن السلطات رصدت جداول زمنية كانت 
تجري مناقشتها ملثل تلك الحملة؛ لكنها مل تصل إىل حد االنقالب.

{ حظر النرش {
مــن جهتها، نقلت وكالة األنباء األردنية )برتا( أمس األربعاء 
عن النائب العام لعامن، حسن عبد الالت، قوله إن حظر النرش، 
الذي صدر أمس األول يف ما يتعلق مبلف األمري حمزة بن الحسني، 
يشــمل فقط مجريات التحقيق ورسيتــه واألدلة املتعلقة به 
وأطرافه.وقال عبد الالت يف بيان نرشته الوكالة »الحظر يُستثنى 
منه ما يعرب عن اآلراء وحرية الرأي والتعبري ضمن إطار القانون 

وأحكام املسؤولية«.
وكان النائــب العام األردين قــد أصدر قرارا بحظر النرش يف 
القضية املرتبطة باألمري حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخالف 
ذلك، وأيضا عدم نرش وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق 

بهذه القضية، وفق ما ذكرته وكالة األنباء األردنية.
ويشــمل القرار وســائل اإلعالم املرئية واملسموعة ومواقع 
التواصــل االجتامعي كافة، وقالت الوكالة إن من يخالف القرار 

سيوضع تحت طائلة املسؤولية الجزائية.

ومل يؤكد البنتاغون هذه الزيارة، علام أنه يُحيط تنقالت وزير 

الدفاع يف الخارج ِبهالٍة من الرسية؛ لدواع أمنية.

ووفقا ملوقع »أكســيوس«، فإن الوزير األمرييك سيبحث - 

خالل زيارته إىل تل أبيب- القضايا اإلقليمية الشــائكة، ويف 

مقدمتها »التهديدات األمنية التي تواجهها »إرسائيل« من إيران 

ولبنان وسوريا«، حسب املوقع.

وتشــعر »إرسائيــل« بقلق كبري من رغبــة إدارة بايدن يف 
الدخول يف مفاوضات جديدة مع طهران إلعادة إحياء االتفاق 
النووي اإليراين الذي انســحبت منه الواليــات املتحدة بعهد 

الرئيس السابق دونالد ترامب يف 2018. 
ومل تخــِف إرسائيل يوما معارضتهــا لهذا االتفاق الذي أُبرم 
يف 2015 بــني طهران والدول الكــربى، وقد دعمت حكومة 
نتنياهو النهج الذي اعتمده ترامب مبامرسة »ضغوط  قصوى« 
عىل طهران بعد قراره ســحب بالده من االتفاق وإعادة فرضه 

عقوبات عىل الجمهورية اإلسالمية.

ملصقة عىل هيكل السفينة«.

وأضافت الوكالة إن السفينة املستهدفة »سافيز« هي إحدى 

الســفن اإليرانية املســتقرة يف البحر األحمر، خالل السنوات 

املاضية، لدعم ومرافقة السفن اإليرانية التجارية.

وقــال عضو يف الفريق الفني املكلّف بدراســة آثار الهجوم 

عىل السفينة اإليرانية، حينها، إن ضلوع »إرسائيل« يف عملية 

اســتهداف الســفينة من »االحتامالت القوية«. ويف السياق، 
أفادت صحيـــفة »نيويـــورك تاميز« نقـــالً عن مسؤول 
أمــرييك قوله إن »إرسائيل« أخطرت الواليات املتحدة بأنها من 

هاجمت السفينة اإليرانية »ســافيز«.
وأعلن املسؤول، الذي فّضل عدم ذكر اسمه، أن »إســرائيل« 
أخطرت الواليات املتحدة باستهداف السفينة اإليرانية املتمركزة 
يف البحر األحمر، مشــرياً إىل أن اإلرسائيليني وصفوا الهجوم 
بأنه »رد انتقامي عىل الرضبات اإليرانية السابقة عىل السفن 

االرسائيلية«. 

إيران -روبرت مــايل- إن املحادثات يف فيينا خطوة أوىل يف 
مســار طويل وصعب، بهدف إعادة الواليات املتحدة وإيران إىل 

االمتثال لالتفاق.

وأضــاف مــايل -يف حديث لإلذاعة الوطنيــة العامة- أن 
محادثات فيينا تشــمل نقاشات بشــأن تحديد الخطوات التي 
يتعني عىل واشــنطن وطهران اتخاذها، ألن الجانبني كانا يف 

حالة عدم امتثال اللتزاماتهام النووية بشكل متزايد.
وأوضح أن موقف إيران بشــأن رفــع العقوبات قبل تغيري 
أنشــطتها النووية يظهر أنها غري جادة يف ما يتعلق بالعودة 
إىل االتفــاق. وكانت أطراف االتفــاق النووي اختتمت الثالثاء 
الجولة األوىل من املحادثات يف فيينا، واتفقت عىل عقد لقاءين 
عىل مستوى الخرباء، لبحث رفع العقوبات واإلجراءات التقنية 

الخاصة بالربنامج النووي اإليراين.
وقال ممثل االتحاد األورويب إن االجتامع كان إيجابيا وبناء، 
وإن هناك شعورا عاما بالوحدة والطموح إىل عملية دبلوماسية 

مشرتكة، عىل حد تعبريه.

{ اليورانيوم واألجهزة املتطورة {
يف الســياق ذاته أعلنت إيــران أن مخزونها من اليورانيوم 
املخصب بنســبة 20% بلغ 55 كيلوغراما بعد استعامل أجهزة 

طرد مركزي متطورة.
وكان املتحدث باســم الوكالة اإليرانية للطاقة الذرية أعلن 
أن بــالده بدأت مرحلة االختبار امليكانييك ألجهزة طرد مركزي 

.)9-IR( »9-متطورة من طراز »آي آر
يذكر أن الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب سحب بالده 
مــن االتفاق النووي يف عام 2018،  وأعاد فرض عقوبات عىل 

طهران.
ويف املقابــل، أعلنت إيــران التخيل تدريجيــا عن القيود 
املفروضــة عىل برنامجها النووي، التي وضعت للحيلولة دون 

متكنها من امتالك قنبلة ذرية.
وبعد توليه الســطلة يف كانون الثاين املايض، أبدى الرئيس 
األمرييك الجديد جو بايدن استعداده للعودة إىل االتفاق النووي، 
لكــن إدارته تطالب إيران بالعــودة إىل التزاماتها الكاملة أوال، 
يف حني تطالب الحكومة اإليرانية برضورة أن تبدأ واشــنطن 

خطوات إيجابية باتجاه العودة إىل االتفاق.
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