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الوطن 2

خفاياخفايا

قال مصدر على صلة بمفاوضات الترسيم إن المقاومة 
حسمت خيارها بتفعيل معادلة ما بعد كاريش خالل شهر 

أيلول، إذا لجأ كيان االحتالل إلى التأجيل في الترسيم 
واالستخراج من كاريش. وهذا يعني أن نهاية أيلول ستكون 

موعداً لمواجهة خطرة ما لم ُيحَسم الترسيم واالستخراج 
لصالح لبنان.

وصف مصدر في المقاومة الفلسطينية عملية القدس 
األخيرة بأنها بداية الموجة الجديدة من عمليّات المقاومة 

الشعبيّة التي تلي حرب غزة وتترجم وصية الشهيد إبراهيم 
النابلسي، كما كانت الموجة األولى تتمة لمعركة سيف 

القدس وترجمة لوصايا أبطال الحرية الذين فّروا من سجن 
جلبوع.

كوالي�سكوالي�س

Fourteenth year /Monday / 15  August 2022
 2022 آب   15  / االثنني   / عشرة  الرابعة  السنة 

المقاومة تعزز معادالتها الردعية

{ حسن حردان

على  الباسلة  المقاومة  حققته  الذي  واالستراتيجي  التاريخي  االنتصار  ذكرى  تحّل 
من  تعزز  تطورات  ظّل  في   2006 العام  من  آب   14 في  الصهيوني  االحتالل  جيش 
تحّوالت  الى  وتؤّدي  وأّدت  تموز  عدوان  خالل  المقاومة  فرضتها  التي  الردع  معادالت 
نوعية في موازين القوى لمصلحة محور المقاومة في المنطقة مما وّلد بيئة استراتيجية 
لفلسطين  المحتّل  الصهيوني  العدو  كيان  تحاصر  المقاومة  قوى  لمصلحة  جديدة 

والجوالن السوري وأجزاء من جنوب لبنان.
من  للثأر  العربي  والرجعي  الغربي  األميركي  الصهيوني  الحلف  محاوالت  أّدت  لقد 
انتصار المقاومة والنيل منها والقضاء عليها أو إضعافها ومحاصرتها عبر فرض الحصار 
إثارة  على  والعمل  ضدها  اللبنانيين  لتأليب  يائسة  محاولة  في  لبنان  على  اإلرهابي 
لقد أدت هذه  الكونية ضد سورية..  اإلرهابية  الحرب  أهداف  المذهبية بعد فشل  الفتن 

المحاوالت، والتي كان آخرها وال يزال الحصار األميركي على لبنان، إلى نتائج عكسية:
أوالً: ازدادت قدرات المقاومة القتالية والتسليحية بعد انخراطها إلى جانب الجيش 
السوري في الحرب ضّد جيوش اإلرهاب التكفيري المدّربة والمسلحة والممّولة أميركياً 
وغربياً وتركياً ومن بعض دول النفط.. وباتت المقاومة اليوم تملك من القدرات والخبرات 
ونوعية األسلحة أكثر بكثير مما كانت تملكه خالل حرب تموز.. فهي إلى جانب اكتساب 
استطاعت  والصحراء،  والجبال  المدن  في  الحروب  أنواع  مختلف  في  القتال  خبرات 
الحصول على أسلحة كاسرة للتوازن ومن بينها الصواريخ الدقيقة القادرة على إصابة 
األهداف الصهيونية في كّل فلسطين المحتلة وخصوصاً في منطقة غوش دان، التي تشكل 
العمق الصهيوني الذي يضّم التجمع السكاني األكبر ومراكز الدولة األساسية والمصانع 
والمطارات والمنشآت الحيوية األخرى، والتي حّددها على الخريطة قائد المقاومة سماحة 
السيد حسن نصرالله في مقابلة له مع قناة »الميادين« في تأكيد لقدرة هذه الصواريخ 
على تدمير كّل هذه األهداف في هذه المنطقة بوساطة هذه الصواريخ الدقيقة.. وأّدى ذلك 
إلى تعزيز معادالت الردع التي باتت تملكها المقاومة في مواجهة العدو والتي تمنعه من 
شّن الحرب على لبنان وتحمي لبنان وثرواته من التهديدات واألطماع الصهيونية اْن كان 
في البر أو في البحر.. هذا إلى جانب احتفاظ المقاومة بقدرات ردعية حصلت عليها ولم 
تكشف عنها في إطار الحرب النفسية التي تخوضها ضّد العدو من ناحية، وترك بعض 

هذه القدرات مجهوالً لمفاجأة العدو في أّي حرب مقبلة يقدم عليها من ناحية ثانية...
ثانياً، أّدى تنامي قدرات المقاومة كّماً ونوعاً إلى جعلها قادرة على زيادة إمكانياتها 
الردعية في مواجهة العدو، وتعزيز معادالتها الردعية في الصراع معه، وهو ما يتجلى 
اليوم في تظهير قدراتها لمنع محاوالت كيان االحتالل وبدعم من واشنطن فرض ترسيم 
سرقة  في  الصهيونية  االطماع  يحقق  المحتلة  وفلسطين  لبنان  بين  البحرية  للحدود 
ثروات لبنان النفطية والغازية.. وجاءت عملية اإلنذار التي قامت بها المقاومة بوساطة 
المسّيرات الثالث فوق سفينة استخراج الغاز والنفط المتواجدة في حقل كاريش المتنازع 
عليه، لتؤكد قدرات المقاومة وجديتها في الذهاب إلى المواجهة مع العدو دفاعا عن حقوق 
لبنان في مياهه اإلقليمية الخالصة، مما أربك القادة الصهاينة وجعلهم يحسبون ألف 
حساب لتهديدات قائد المقاومة السيد حسن نصرالله، بضرب كّل المنصات الصهيونية 
في البحر المتوسط ومنع كيان العدو من استخراج وبيع النفط والغاز اذا لم يتّم إعطاء 
لبنان حقوقه ورفع الحصار المفروض عليه.. على اّن هذا التوقيت الذي اختارته المقاومة 
لخوض هذه المعركة لتحرير الثروة النفطية والغازية اللبنانية من الهيمنة األميركية 
الصهيونية، واستغاللها بما يسهم في تمكين لبنان من إيجاد الحلول ألزماته االقتصادية 
والمالية والخدماتية واالجتماعية، إنما هو توقيت يستفيد من حاجة كيان العدو الماسة 
لتصدير غاز المتوسط إلى أوروبا لتعويضها عن النقص في الغاز الروسي، بعد الحظر 

الذي فرضته أميركا واالتحاد األوروبي على استيراد الغاز والنفط من روسيا...
على  المفروض  األميركي  الحصار  أهداف  إحباط  في  المقاومة  تكتيك  نجاح  ثالثاً، 
لبنان، من خالل كشف حقيقة الدور األميركي في فرض العتمة على اللبنانيين ومنعهم 
من الحصول على الكهرباء األردنية والغاز المصري، وكذلك منعهم من الحصول على هبة 
الفيول اإليرانية لتشغيل معامل الكهرباء... وقد أّدى انكشاف وقوف أميركا وراء معاناة 
اللبنانيين، إلى فشل أهداف واشنطن في تحريض اللبنانيين ضّد مقاومتهم، بل اّن لجوء 
المقاومة إلى استخدام قّوتها وقدراتها من أجل حماية حق لبنان في ثرواته في البحر 
أظهر للبنانيين جميعاً أّن المقاومة وسالحها إنما هما للدفاع عن لبنان وحماية سيادته 
دخلت  فقد  ولهذا  فلكها...  في  يدور  ومن  واشنطن  تّدعي  كما  العكس،  وليس  وثرواته 

واشنطن وطفلها المدلل كيان العدو في مأزق حقيقي:
 اذا وافقا على مطالب لبنان بالترسيم وحقه في استغالل ثرواته، فإّن ذلك سيشكل 
التسليم  إذا رفضا  أما  السابقة..  إلى سجل انتصاراتها  للمقاومة ُيضاف  انتصاراً كبيراً 
العدو  كيان  ودخول  أوروبا  إلى  الغاز  تصدير  فرصة  سيخسران  فإنهما  لبنان  بمطالب 
العباً هاماً في سوق النفط العالمية، وهو أمر ال يريد كيان العدو ان يضّيعه، ولذلك يحاول 
المناورة وتأجيل األمر لكن المقاومة ال تسمح له بإضاعة الوقت، وتضعه أمام االختيار 
أو استغالل  أزمتها،  أوروبا من  وإنقاذ  والنفط،  الغاز  لبيع  الذهبية  الفرصة  بين ضياع 

الفرصة والتسليم بحقوق لبنان ورفع الحصار المفروض عليه...
واّن  وتعّززت  ترّسخت   2006 عام  تموز  انتصار  نتائج  أّن  تؤكد  التطورات  هذه  إّن 
المقاومة باتت أقوى وأقدر في أّي مواجهة مقبلة مع العدو الصهيوني وتستطيع ان تلحق 
به هزيمة جديدة أقسى من هزيمة تموز خصوصاً أّن رئيس قسم التخطيط في الجيش 
»اإلسرائيلي« سابقاً، قد اعترف في وقت سابق، أّن »إسرائيل« هشة وأّن صواريخ حزب 
الله الدقيقة قادرة على توجيه ضربات مؤلمة لها في اّي حرب تحصل.. وهو ما جعل قادة 
االحتالل وخبراء صهاينة في حال عدم اليقين من قدرة الجيش االسرائيلي على تحقيق 
رجال  قدرة  من  وقلقهم  خوفهم  عن  عدا  المقبلة...  الحرب  في  المقاومة  على  االنتصار 

المقاومة على تحرير منطقة الجليل المحتلة وبالتالي تهديد وجود الكيان برّمته...

{ أحمد بهجة*

نقل اإلعالم عن أحد الوزراء في حكومة تصريف األعمال أنه سأل رئيس 
الحكومة  تشكيل  المكلف  الرئيس  نفسه  وهو  ميقاتي،  نجيب  الحكومة 

الجديدة، عن احتماالت التشكيل فأجابه: »لشو الحكومة«...؟
ربما يكون الرئيس ميقاتي على حّق في إجابته، لكن األصّح لو أضاف 
الحكومة«، ألّن هذه تعّبر عن  اإلجابة »لشو رئيس  كلمة واحدة فتصبح 
الواقع أكثر باعتبار أّن رئيس الحكومة ال يفعل شيئاً على اإلطالق، بينما 
المتوفرة  القليلة  باإلمكانيات  اإلنجازات  من  الكثير  يحققون  وزراء  هناك 
لهم، وأبرز مثال على ذلك وزير األشغال العامة والنقل د. علي حمية ووزير 
الطاقة د. وليد فياض ووزير الشؤون االجتماعية د. هكتور حجار ووزير 

العمل د. مصطفى بيرم...
هؤالء الوزراء وبعض آخر من زمالئهم تدّل عليهم جهودهم وإنجازاتهم 
ومحدودة  قليلة  وبإمكانات  ُيقال،  كما  السبع«  فم  من  »سحبوها  التي 
رئيس  حققه  واحد  إنجاز  عن  أحد  لنا  ليقل  ولكن  للجميع،  ومعروفة  جداً 
شهر  في  الحالية  حكومته  تشكيل  منذ  والناس  البلد  لمصلحة  الحكومة 
أيلول 2021، علماً أّن لبنان اليوم يمّر بأصعب مرحلة في تاريخه، وهي 
ربما أكثر صعوبة من تلك المرحلة التي مّرت إبان الحرب العالمية األولى 

حين مات ثلث سكان جبل لبنان من الجوع...!
على العكس... هناك مواضيع وملفات عرقل رئيس الحكومة تنفيذها 
وال يزال ُيعرقلها، وعلى سبيل المثال ال الحصر نذكر العروض الصينية 
الجنوب  إلى  الشمال  من  الحديد  سكك  إنشاء  أو  تأهيل  بإعادة  المتعلقة 
في  أنفاق  وشبكة  شتورة،  ـ  حمانا  نفق  ومعها  البقاع  إلى  بيروت  ومن 
العاصمة بيروت وغيرها من المدن الرئيسية، إضافة إلى مشاريع أخرى 
العرض  المعتاد  بأسلوبه  عرقل  ميقاتي  أّن  كما  والبيئة...  الكهرباء  في 
إنقاذ  من  كبيراً  جانباً  أّن  علماً  النفط،  لتكرير  مصفاة  بإنشاء  الروسي 
االقتصاد اليوناني الذي تعّثر قبل سنوات أتى من مصافي النفط الخمس 

التي تقّدر عائداتها السنوية بنحو عشرة مليارات دوالر...!
على  الموافقة  إعالنه  في  يتمثل  العرقلة  في  ميقاتي  »إبداعات«  وآخر 
الطاقة  وزيــر  تكليف  أو  عليها  التوقيع  دون  من  ولكن  اإليرانية  الهبة 
بالذهاب إلى طهران على رأس وفد تقني لالتفاق على تفاصيل تنفيذ هذه 
الهبة التي تعطي لبنان مجاناً ولمدة عام كامل قابل للتمديد ما يحتاجه 
من فيول لتشغيل معامل الكهرباء بحيث يتّم رفع ساعات التغذية إلى 12 
ساعة يومياً وربما أكثر من ذلك فيما المواطنون تواقون ليروا الكهرباء في 
منازلهم وأماكن عملهم ولو لنصف ساعة في اليوم، خاصة مع عدم قدرة 
غالبية اللبنانيين على االستمرار في دفع فواتير المولدات الخاصة التي 

باتت أرقامها في عالم الخيال...
في النتيجة يرى الجميع في الداخل والخارج أّن ميقاتي نفسه يحول 
الكثير مما يمكن  أّن هناك  أّي أمر إيجابي للناس وللبلد، مع  دون تحقيق 
يواجهها  التي  والمالية  االقتصادية  األزمة  مفاعيل  من  للتخفيف  فعله 
إلى درجة ال ُتحتمل خاصة على  ازدادت حدة  لبنان واللبنانيون، والتي 
الكبرى  غالبيتهم  في  أصبحوا  الذين  للمواطنين  اليومية  الحياة  صعيد 
غير قادرين على تأمين األساسيات من غذاء ودواء واستشفاء وكهرباء، 

ُيضاف إليها مواضيع السكن والتعليم وغيرها الكثير الكثير...

ويساهم  حصولها  في  ميقاتي  الرئيس  ساهم  التي  الكوارث  كارثة  أما 
الرسمي  بشقيه  المصرفي  القطاع  وضع  فهي  معالجتها  عدم  في  اليوم 
والخاص، حيث يعرف الجميع أّن رئيس الحكومة هو من كبار المساهمين 
في أحد المصارف الكبيرة، وبالتالي هو صاحب مصلحة في عدم تحميل 
المصارف أّي حصة من الخسائر الهائلة التي تعّرض لها كّل البلد، والتي 
أّن  رغم  الزمن،  من  عقود  طــوال  استمّرت  خاطئة  سياسات  عن  نتجت 
السياسات  تلك  مغبة  من  ُيحّذرون  كانوا  والعارفين  الخبراء  من  الكثير 
واستمرارها، لكن طمع أصحابها الذين كانوا يمسكون بمفاصل السلطات 
غير  أرباحاً  أولئك  ليحقق  تستمّر  جعلها  والنقدية،  والمالية  السياسية 
خيالية  مستويات  إلى  الفوائد  رفع  نتيجة  الــدوالرات  بمليارات  شرعية 
إلى  وصــوالً  خاص،  بنوع  الخزينة  سندات  وعلى  عموماً  الودائع  على 
وما   2016 عام  المبدع«  »الحاكم  ابتكرها  التي  البهلوانية«  »الهندسات 
بعده، حيث انفجر البالون المنفوخ وتطاير هواؤه في كّل األرجاء وأصاب 
الناس جميعاً باستثناء المحظيين في القطاع المصرفي الرسمي والخاص 

ومعهم عدد غير قليل من السياسيين واإلعالميين ورجال الدين...
هؤالء جميعاً يرفض الرئيس ميقاتي تحميلهم أّي خسائر، رغم أنهم هم 
الذين تسّببوا بها، ولذلك نرى أّن الحكومة لم تتخذ أّي إجراء عالجي في 
هذا الشأن، مع محاوالت شكلية لإليحاء بأّن الحكومة تفعل شيئاً في هذا 
الصدد، وهي مثالً في آخر جلسة لها قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال 
أقّرت ما ُيسّمى خطة التعافي االقتصادي والمالي، علما أّن ما أقّرته ليس 
سوى نسخة مشّوهة عن الخطة التي كانت قد وضعتها حكومة الرئيس 
البروفسور حسان دياب، والتي تحّمل فيها الدولة نفسها ومصرف لبنان 
خاصة  مادية،  أعباء  أّي  المودعين  تحّمل  ولم  الخسائر،  كّل  والمصارف 
هذا  ودائعهم  تفوق  َمن  أما  دوالر،  مليون  نصف  عن  ودائعهم  تزيد  ال  لمن 
الرقم فهم لن يخسروا أيضاً إنما فقط عليهم االنتظار لبعض الوقت ريثما 
إلى  اإلنتاج  حركة  بعودة  نتائجها  تعطي  بدأت  قد  التعافي  خطة  تكون 
أكثر  تساهم  لكي  الدولة  لدى  القدرة  تزداد  وبالتالي  االقتصادية،  الدورة 

فأكثر في حلحلة كّل األزمات.
في  والوقائع  الحقائق  بهذه  ميقاتي  الرئيس  مواجهة  تّمت  وعندما 
لجنة المال والموازنة النيابية، قال للنواب إنه سيعيد النظر بالخطة مع 
تشكيل الحكومة الجديدة، والتي بات اآلن ال يريد تشكيلها ويقول »لشو 
الحكومة«...! واألصّح كما قلنا »لشو رئيس الحكومة«! طالما أّن ما تقّدم 
يمثل دليالً واضحاً وأكيداً على عدم وجود نوايا إصالحية حقيقية بل فقط 
مجرد تحايل وتهّرب وتقطيع الوقت بانتظار ما تأمر به »سعادة السفيرة« 
التي يهّمها جداً بقاء الحال على حاله وانتخاب رئيس جديد للجمهورية 
يشتّد  أن  تريد  خاللها  من  التي  الحلقة  تكتمل  لكي  نفسها  المجموعة  من 
الخناق على لبنان لكي يستسلم وينصاع للرغبات والسياسات األميركية 

و«اإلسرائيلية«...
أوهام  مجّرد  هذا  كّل  جعل  على  قــادر  هو  َمن  لبنان  في  أّن  ثبت  لكن 
وأحالم، خاصة أننا نحتفل اليوم باألربعينية وبذكرى النصر الكبير في 
يثّبت  جديداً  نصراً  المقبلة  القريبة  األيام  في  نشهد  أن  وننتظر   ،2006
وغازه  نفطه  استخراج  على  القدرة  ويعطيه  مياهه  في  لبنان  حقوق 

واستنقاذ نفسه واقتصاده وشعبه...
*خبير اقتصادي ومالي

»ل�شو الحكومة«... »ل�شو رئي�س الحكومة«؟

مصطفى الحمود

ال  يتمّكن  لن  صمدنا  »إذا  أنه  الله   حزب  رأى 
العرب  أمــوال  كل  وال  اإلسرائيلي  وال  األميركي 
»لن  أنــه  مــؤكــداً  شيئاً«،  يفعلوا  أن  والخليج 
تستطيع إسرائيل أن تستخرج الغاز إذا أردتم أن 

تضعوا رأسكم برأس المقاومة«.
المجلس  أكـــد رئــيــس  الــســيــاق،  وفـــي هـــذا 
صفي  هاشم  السيد  الله،  حــزب  في  التنفيذي 
الدين »أننا سُنكمل العمل من أجل إفشال وإحباط 
التي  المشاريع األميركية واإلسرائيلية الخبيثة 
تماماً  نعلم  ونحن  ومنطقتنا،  بلدنا  تستهدف 
خالل  من  وُنفشلها  المشاريع  هذه  ُنواجه  كيف 
تجربتنا ومقاومتنا وتوكلنا على رّبنا، ومن خالل 
ُبذلت في  التي  والدماء  التي فهمناها  المعادالت 
هذا الطريق ومنها االستشهادي أحمد قصير وكل 
التضحيات الماضية، ونحن اليوم أكثر جهوزية 
األميركية  المشاريع  إلفشال  مضى،  يوم  أي  من 

واإلسرائيلية، وسُنفشلها ونحبطها ونهزمها«.
ورأى خالل االحتفال التكريمي الذي أقامه حزب 
الله  لفوزية محمود حمزة )والدة االستشهادي 
في  وربــيــع(،  موسى  والشهيدين  قصير  أحمد 
بلدة ديرقانون النهر الجنوبية، أنه “إذا صمدنا 
بإذن  ومستمرون  صامدون  ونحن  واستمرينا 
الله تعالى، لن يتمّكن ال األميركي وال اإلسرائيلي 

وال كل أموال العرب والخليج أن يفعلوا شيئاً”.
للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  لفت  جهته،  من 
بلدة  في  تأبيني  حفٍل  خالل  رعد،  محمد  النائب 
“أّننا نعيش في  قعقعية الجسر الجنوبية، إلى 
بلدنا أزمًة نتجت عن سياسات خرقاء في الداخل 
وعن انتهاز بعض الدول النافذة ُفرصاً من أجل 
عن  نتنازل  علّنا  ومحاصرتنا  علينا  التضييق 
“أن األميركي  إلى  الذي نلتزمه”، مشيراً   النهج 
بدأ بالكالم عن أّنه كيف ُيمكن أن نسمح للبنان 
باستخراج الغاز ويوجد مقاومة”، مضيًفا “نحن 
تحميه”.  مقاومة  هناك  ألن  الغاز  سُنستخرج 
تستخرج  أن  إسرائيل  تستطيع  “لن  أنه  وأكــد 
الغاز إذا أردتم أن تضعوا رأسكم برأس المقاومة، 
وإّما أن نعيش حياة كريمة عزيزة وقرارنا فيها 
مستقّل ونملك القوة الرادعة لعدّونا، وإّما أن ُيراد 
وقيمنا  وعقيدتنا  قناعتنا  لكن  نستسلم  أن  لنا 

تقول لنا هيهات مّنا الذلة”.
الهرمل  بعلبك  تكتل  رئيس  دعا  ناحيته،  من 

رعايته  خــالل  حسن،  الــحــاج  حسين  النائب 
وحدة  أقامته  الــذي  المقاوم«  العمالي  »المنبر 
النقابات والعمال في حزب الله في بلدة الطيبة 
البقاعية، إلى »تشكيل حكومة مكتملة األوصاف 
تستطيع أن تأخذ قرارات للتخفيف من المعاناة 
األميركي  الحصار  وكسر  لبنان،  يعيشها  التي 
على االقتصاد الوطني من خالل استخراج النفط 

والغاز«.  
 واعتبر أن “أهم اإلنجازات التي حققها محور 
ودوله  وتياراته  بأحزابه  مجتمعاً،  المقاومة 
وشعوبه، وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني بكل 
حركات المقاومة فيه، أنه منذ سنة 1947 يجري 
العمل على تهويد فلسطين وإنهاء روح المقاومة 
المقاومة  بروح  فإذا  الفلسطيني،  الشعب  لدى 
جديدة  مرة  وكسرت  متوّثبة،  حية  تزال  ال  لديه 

الهيمنة اإلسرائيلية”. 
 وأشار عضو المجلس المركزي في حزب الله 
واجب  تقديمه  خالل  البغدادي،  حسن  الشيخ 
“أننا  إلى  قصير،  أحمد  الشهيد  بوالدة  العزاء 
انطالقة  على  عاماً  أربعين  مــرور  وبعد  اليوم 
الطريق  المقاومة اإلسالمية، أصبحنا في نهاية 
حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  أعلن  كما 
نصر الله، وقد باتت نهاية هذا الكيان الغاصب 
هذا  قــادة  يرتكب  أن  على  متوقفة  وقت  مسألة 
الكيان الحماقة الكبرى بأخذ القرار بشّن الحرب 
أميركا وال من  لبنان، ووقتها لن تنفعهم ال  على 
العربية وبعض  األنظمة  يقف خلفها من بعض 
الكيان  لهذا  لألسف،  المشجع،  اللبناني  الداخل 

على العدوان”.

حزب اهلل: اإذا و�سعتم راأ�سكم براأ�س المقاومة

لن ت�ستطيع »اإ�سرائيل« ا�ستخراج الغاز 

رعد متحدثاً في بلدة قعقعية الجسر الجنوبية

 ها�سم: ال�ستثمار ثروتنا

الغازية والنفطية مهما كانت 

التحديات وال�سعوبات
  

والتحرير  التنمية  كتلة  عــضــو  رأى 
“الظروف  أن  هاشم،  قاسم  الدكتور  النائب 
التي  واالجتماعية  والمالية  االقتصادية 
فقراء  إلى  اللبنانيين  حّولت  لبنان  بها  يمّر 
يفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة 
وغياب  ــالء  وغ بطالة  ظــّل  فــي  ويعيشون 
ودواء  استشفاء  من  األساسية  االحتياجات 
وماء وكهرباء وتأخير انطالقة خطة إنقاذية 
وأساسها  وطنية  وحاجة  ضرورة  أصبحت 
البدء بالتحول إلى االقتصاد الُمنتج، بعد أن 
أثبتت سياسة االقتصاد الريعي عدم جدواها 
ونحصد  االقتصادي،  االنهيار  في  وساهمت 
االقتصادية  السياسات  نتاج  ــام  األي هــذه 

الخاطئة”. 
ــالل جــولــة لــه على  ـــاف هــاشــم، خ وأض
“أمام  ومرجعيون  الوزاني  منطقة  مزارعي 
متراكمة  ــات  أزم من  اللبنانيين  ُيصيب  ما 
الزراعي  القطاع  إيالء  الضرورة  من  أصبح 
أولوية خاصة واهتماماً جدياً، وتقديم كل ما 
ُيمكن أن ُيساهم في تطويره وتأمين األسواق 
المزارع  ودعم  اإلنتاج  لتصريف  الخارجية 
حيث  الحدودية  المنطقة  هذه  في  خصوصاً 
ُيشكل هذا القطاع شكالً من أشكال المواجهة 
الزراعة  وألن  اإلسرائيلي،  للعدو  والتحدي 
في هذه المنطقة متقّدمة إذ أنها ُتقّدم مواسم 
ولطالما  مهّمة،  ومساحة  مبكراً  وانتاجاً 
بــضــرورة  المتعاقبة  الحكومات  طالبنا 
االنتباه للزراعة في هذه المنطقة وذلك ألكثر 

من اعتبار وطني«.
 وأكد أن “االستحقاق الُمنتظر يضع القوى 
من  لمقاربته  مسؤولياتها  أمام  السياسية 
زاوية المصلحة الوطنية الجامعة والتوافق 
وطني  التقاء  مساحة  ُتشّكل  شخصية  على 
محلياً  والــتــقــارب  التواصل  على  ـــادرة  وق
الوطنية في  وإقليمياً ودولياً، وذلك للحاجة 
هذه اللحظة التاريخية من عمر وطننا الذي 
يتعّرض ألزمات لم يواجهها منذ التأسيس، 
ولخطورة ما نحن عليه إذا ما استمّرت األمور 
على هذا النحو، فإن الجميع ُمطاَلب بتجّنب 
يبدأ  والجاد  الحقيقي  اإلنقاذ  ألن  فــراغ  أي 
إمكانات  كل  توافر  من  بّد  ال  جديد،  عهد  مع 
اإلنقاذ  من  بدءاً  جديدة  مرحلة  إلى  االنتقال 
إلى ثروتنا  إلى خطة تعاف متكاملة وصوالً 
كانت  مهما  واستثمارها  والنفطية  الغازية 

التحديات والصعوبات”.
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ال�س�ؤال المزمن:

هل يمكن اإنقاذ لبنان من نف�سه؟

{ د. عصام نعمان*

نفسه.  لبنان  هو  ضراوًة  أشّدهم  لكن  كثر،  اعداء  للبنان  يكون  قد 
وأهل  الشرسة،  الطائفية  وعصبياته  المرهقة،  بتعدديته  لبنان  نعم، 

سلطته )او سلطاته( الفاسدين هو عدو نفسه بامتياز.
 ضّمني اخيراً اجتماع مع خمسٍة من القياديين الوطنيين التقّدميين 
واالصطفافات  والتكتالت  األحزاب  عن  وتنظيمياً  سياسياً  المستقلين 
التي ُتمسك حالياً بما تبّقى من الهياكل المتهالكة لنظام المحاصصة 
سلطات  هندسته  م��ّذ  الكبير”  “لبنان  فيه  يرتع  ال��ذي  الطوائفية 
االستعمار الفرنسي قبل نحو مئة سنة. القياديون المتحاورون فكروا 
يمكن  هل  مزمن:  سوال  عن  اإلجابة  اجتماعهم  في  وحاولوا  وبحثوا 

إنقاذ لبنان من نفسه؟
يمكن  والمناقشات،  المطارحات  من  ساعات  ثالث  بعد   
اليها  التوصل  أمكن  التي  والخالصات  أُبِديت  التي  األفكار  تلخيص 

على النحو اآلتي:
المحاصصة  نظام  أّن  على  المتحاورون  القياديون  أجمع  أوالً، 
الطوائفية الفاسد قد أصبح شائخاً ومتهاوياً وأن ال سبيل الى إصالحه 
بقائه  النعكاسات  تفادياً  إنهائه  في  التعجيل  يقتضي  بل  وإنعاشه 

متفككاً ومتهاوياً على حاضر البالد ومستقبلها.
نظام  إنهاء  أّن  على  إجماع  شبه  في  المتحاورون  توافق  ثانياً، 
وتدّرجي  سلمي  نهٍج  وفق  يجري  ان  يجب  الطوائفية  المحاصصة 
وذلك تفادياً للوقوع في مهاوي حرٍب اهلية بالغة المخاطر واألضرار.

خطورة  األشّد  بأنها  ثالثة  تحديد  على  المتحاورون  توافق  ثالثاً، 
بين التحديات والمخاطر التي تحيق بلبنان من اآلن ولغاية آخر شهر 

تشرين األول/ اكتوبر المقبل:
الضائقة  ع��ن  الناجم  األم��ن��ي  واالن��ف��الت  الشاملة  الفوضى   � أ 
المعيشية، وامتناع المصارف عن تسديد الودائع ألصحابها، وتجميد 
بيروت،  مرفأ  تفجير  وأهّمها  المدّوية  الجرائم  في  القضائي  التحقيق 
وعدم تسديد الرواتب والتعويضات المستحقة للموظفين والعاملين 
الكهربائي  التيار  وقطع  أوانها،  في  العام  القطاع  ومرافق  إدارات  في 

بصورة متواصلة بدعوى عدم توافر المازوت لتشغيل المحركات.
على  التوافق  عدم  نتيجَة  وقوعه  المرّجح  الرئاسي  الفراغ   � ب 
انتهاء  قبل  الجمهورية  لرئاسة  النتخابها  مقبولة  وطنية  شخصية 

والية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين األول/ أكتوبر المقبل.
“إسرائيل”  قيام  عن  الناجمة  المرتقبة  الخطيرة  التداعيات   � ج 
اإلقليمية  المياه  داخل  عليها  المتنازع  المنطقة  من  الغاز  باستخراج 
اللبنانية في مطالع شهرأايلول/ سبتمبر المقبل ما سيؤّدي الى قيام 
المقاومة اللبنانية بقصف منّصات استخراج النفط والغاز اإلسرائيلية 

واحتمال تطور االشتباك الى حرب إقليمية.
والسلطة،  النظام  أهل  انهماك  أّن  على  المتحاورن  تواَفَق  رابعاً، 
الذاتية  ومطامعهم  مصالحهم  وتوسيع  بتعزيز  ومعارضين،  موالين 
تأليف  بشأن  مقبولة  وطنية  تسوية  الى  التوصل  دون  ويحول  حال 
األسابيع  خالل  المستفحلة  األزمة  إدارة  على  قادرة  جديدة  حكومة 
بما  المقبل  أكتوبر  األول/  تشرين  شهر  آخر  عن  تفصلنا  التي  الستة 
أن يتأتى عن ذلك من  الرئيس عون وما يمكن  انتهاء والية  هو موعد 

تداعيات واضطرابات سياسية واجتماعية وأمنية.
خامساً، تبّدى رأيان بشأن أسلوب مواجهة األخطار الشديدة سالفة 
الطوائفي  السياسي  النظام  ظّل  في  سبيل،  ال  ان  مفاده  األول  الذكر: 
الفاسد، الى اجتراح خطة وطنية مقبولة للمواجهة او للمعالجة، وأّن 
إلعادة  فرصًة  ذلك  يتيح  فلربما  يتهاوون،  وأهله  النظام  ترك  األفضل 
اّن  مفاده  الثاني  ومتينة.  سليمة  اسس  على  ووطناً  دولًة  لبنان  بناء 
التداعيات الناشئة عن األخطار الثالثة سالفة الذكر مقرونًة بالتدخالت 
ما  انهيار  الى  البالد  انزالق  الى  تؤدي  ان  يمكن  المتوقعة  الخارجية 
تبّقى من هياكل النظام المتهّرئة واستشراء انفالت امني واسع وإفراز 
حال من التقسيم الواقعي غير المقونن. كّل ذلك يستوجب المسارعة 
آخر  حتى  األزم��ة  إلدارة  وفاعلة  جامعة  وطنية  حكومة  تأليف  الى 
تشرين األول/ أكتوبر المقبل وربما الى ما بعده في حال تمّدد الفراغ 

الرئاسي نتيجَة تعّذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
القياديون  تساءل  والمصاعب،  التحديات  هذه  كّل  إزاء  سادساً، 
المتحاورون عما يقتضي عمله، ال سيما إذا ما توّسع وتعّمق االنهيار 
على جميع المستويات وتطّور الى حاٍل من الفوضى الشاملة والتقسيم 
الواقعي غير المقونن؟ هنا برز موقفان: األول يرى اّن األمور مرهونة 
بأوقاتها وال سبيل الى إعطاء رأي متكامل إالّ بعد اإلحاطة بالظروف 
المبادرة  يقتضي  انه  يرى  الثاني  خاللها.  القوة  وموازين  المستجدة 
فوراً وبال إبطاء الى تكوين جبهة من القوى الوطنية النهضوية الحّية، 
أفراداً وجماعات وتنظيمات، الملتزمة وحدة البالد والعباد والمتوافقة 
مواجهة  بغية  الراهنة  المرحلة  في  إلحاحاً  األكثر  االولويات  على 
لوضع  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  المستجدة  والتطورات  التحديات 
التقسيم،  خطر  لمجابهة  الالزمة  الوسائل  وتوفير  العملية  األسس 

والستعادة وحدة البالد وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية.
بضرورة  القائل  للرأي  القوي  وتأييده  تبّنيه  من  انطالقاً  سابعاً، 
لمواجهة  النهضوية  الوطنية  القوى  من  جبهة  تكوين  الى  المسارعة 
أحد  ط��رح  والمتوقعة،  الحالّية  الخطيرة  والتطورات  التحديات 
الجبهة  لبناء  جداً  ضرورية  انها  رأى  فكرًة  المتحاورين  القياديين 
الفكرُة  الديمقراطية.  المدنية  المواطنة  دول��ة  لبناء  كما  المرجوة 
الوطنية  القوى  بين  المشتركة  القواسم  عن  البحث  ضرورة  محورها 
الحّية الناهضة الى بناء الجبهة وبين حزب الله بما هو قاعدة ومرتكز 
المقاومة الملتزمة والقادرة على مواجهة عدوانية “إسرائيل”. ففي رأيه 
ال سبيل في أّي بلٍد تعددي �� ولبنان بلد تعددي بامتياز �� الى حصول 
ايٍّ من األحزاب المتنافسة على أكثرية فاعلة في مجلس النواب، واّن 
الممكن فقط هو نجاح احد األحزاب في تكوين قاعدة شعبية عريضة 
تمّكنه من ان يصبح األقوى بين األحزاب المتنافسة واألقدر تالياً على 
ان تكون له كتلة وازنة وحلفاء في مجلس النواب. وبما اّن حزب الله 
على  يتوجب  فإنه  اإلمكانيات،  أيضاً  ولديه  الشروط  هذه  فيه  تتوافر 
التوافق  بغية  معه  التحاور  الى  تبادر  ان  النهضوية  الوطنية  القوى 
األكثر  واألمنية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  األولويات  على 
إلحاحاً وحضوراً في هذه المرحلة من أجل بناء جبهة وطنية نهضوية 
متماسكة إلنقاذ لبنان من محنته، ولمواجهة “إسرائيل” الطامعة في 
خالل  المستفحلة  األزمة  وإلدارة  الطبيعية،  وثرواته  ومياهه  أرضه 
وطنية  بحكومٍة  الرئاسي  الفراغ  وفترة  المستجدة  الصعبة  الظروف 

جامعة وفاعلة.
وبعد... السؤال ما زال مطروحاً: هل يمكن إنقاذ لبنان من نفسه؟

*نائب ووزير سابق

{ زاهر أنور الخطيب*

تتجدَُّد الِذكرى َمَع األجيال، في كّل سنٍة: بهجٌة وتبريْك...
لمن اسُتشِهَد في سبيل أن نحيا ِبعزٍّ.. وفخٍر.. وإباْء...

إننا باسم شعبنا واألمة نجدُِّد العهد للمقاومة: مستِمرُّون معاً، الستكمال 
تحرير األرض..

بالكفاح  العربّي:  وطننا  في  للسيادة  وكامٍل  للحقوق،  شامٍل  واسترداٍد 
الشعبّي والجهاد الُمسلَّح..

بكلِّ تجلِّيات المقاومة الفكَّرّية والسياسيَّة والثقافيَّة والدبلوماسيَّة:
على أن تكوَن كلُّها: ف��ي خدمِة الكفاِح الُمسلّح..

فنحن األقوياء بقوة الروح، نسِتردُّ حقوَق أمتنا المشروعة، التي ُسلبت 
بالقوة منا...

 ،96  ،93 صمود  مرة..  غيَر  ذلك  فعلت  النَّصر،  هذا  على  ق��ادرٌة  واألُم��ة 
انتصار 2000...

أّنهم  َيِبْن  أََوَل��مْ  التكفيرّي..  اإلرهاب  ضّد  واالنتصاُر   ،2006 وانتصار   
»أْوُهُن ِمن بيت العنكبوت«؟

زم��ِن  ب��اب  بفتح  الهزائم  ب��واب��َة   2000 ع��ام  أي��ار   25 ُيِغلق  »أَول���م 
االْنتصارات...؟«

»ولن يعود لبنان إلى الزَّمن اإلسرائيلّي.. ولن يدُخَل الزَّمن األميركّي«.
ألسنا  الله(  )حفظة  نصُرالله  حسن  الّسيد  سماحة  ق��ول  ح��ّد  على 

األقوياء:
 جيشاً وشعباً ومقاومًة... والحلفاء؟

ُتراب  من  حبٍة  آخر  إلى  األم��ة  وتحرير  توحيِد  استكماِل  َدرِب  وعلى 
فلسطين.. 

ُتِقرُّها  وآخِر حبٍة من ُتراب الجوالن، واسترداِد حقوقنا المشروعة التي 
شرائُع األرِض َوالسماء...

الذِّل  الِْتفاق  رفٌض  كان  أي��ار،   17 في  وباسمكم  أمثِّل..  من  باْسِم  إنّي 
والَعار...

مجاهديْن  شهداء  دم��اِء  بحِر  في  شهيْد،  من  َدٍم  َنقِطِة  بآخر  أُِق��س��ُم: 
ثورّيين...

 بالكفاح الُمَسلَّح: ُنحرُِّر مقدساِت األمة: مسَجد أقصى، كنيسَة قيامة...
وعهُدنا  سره(،  )قدس  الخمينَي  اإلمام  عهُد  للُقدس  العالمي  اليوِم  في 

الوفاء...
العالم  ُحكام  من  نفسه  ب  ينصِّ زعيم  بأيِّ  االعتراف  رفضَي  عن  وأُعلُن 

أْجمْع... سوى... سوى... سوى :
الوطن  ُت��راِب  شهداء  لدماِء  األوفياء  والرؤساء  والحكاِم  القادِة  سوى 

والمّقدسات..
 شهداِء اإلنسان، والحرية.. َفُهْم في الِوجدان ُكُثر ال ُيحصى في التاريخ 

َعَدُدهم..
ال   ، مثالً  سمائنا،  قبة  تحت  يستحقون،  التي  األلقاب  حفظ  مع  أَنذُكُر.. 

حصراً...
أَنذُكُر حافظ األسد، بشار األسد، يوسف العظمة، أنطون سعاده...؟

إِميل لحود، طانيوس شاهين، جميل لحود، أنور الخطيب...؟
در؟ فِدماُء شهدائنا غزيرٌة سخية... الخامنئي، موسى الصَّ

أَنذُكُر لينين في التاريخ، وبوتين، اليوم، إلى قائد ثورة الصين...
وكاسترو، وغيفارا، وشافيز وبوليفار: ُملُِهُم ثوراِت بالِد الالَّتين؟

 شهداء، وشاهدون أحياء في اِلوجدان »وأحياٌء عند ربِّهم ُيرزقون«...
ما بّدلوا تبديال.. َوفقاً لقوِل سيد الشهداء عباس الموسوي:

»شهداؤنا عظماؤنا: »قائُد االْنتصارين ِعماد... ظافر ينُثر ِدماه في ُتراب 
جبريل،  جهاد  حبش،  جورج  الزعتر...  َتّل  عن  الحصار  لفكِّ  الشياح... 

سمير القنطار، وباسل... 
أنذُكُر هادي في الجبِل الرفيع، شهيداً، اْبُن صاحب الّشرف الرفيع...؟
»ُعمر أبو ليلى« يتحوُل ِسكِّينا »مغروزًة« في بطن صهيونّي تمساح؟

»عهد« بقبضتها القوية تضِرُب وجه صهيونّي َوْغد، مدّجٍج بالسالح؟
مَس لنا، واألَمل بعد   أم أطفاَل الِحجارِة َنذُكْر؟ »بهروا الدُّنيا َحَملوا الشَّ

عصوِر انكساٍر« وأَلْم..
أَنذُكُر َسناء الحسناء الُخلُق مزروعةَّ ِدماها في ُتراب الجنوب »ُدّرٌة في 

تاِج البطوالت«؟
الرؤيُة  عندنا  فباتت  األجيال،  ونفوَس  وعقولنا  دربنا  أَن��اروا  والذين 

»أَْنَور«...
يوَم  سيكوُن  األَكبر:  وعيُدنا  األَصغر..  العيد  إنه  اليوم،  عيَدنا،  اْفرحوا 
تقوُم سلطُة الَعدل »والذين استضُعفوا في األرض« »أئمة« على أنقاِض 

سلطاِت الظلِم والطغياِن َوالَجْور..
اْفرحوا يا أبناء األمة في العيد البهيج..

ونصرالله  والخمينّي...  ناصر  وَشاهد:  َشهيدين  ونحّيي  وُنْكبُر،   ، ُنِجلُّ
صادُق وعٍد وَعْهد...

اِفُرون... على درب النَّصِر أِو الشهادْة، وإّنا باسمِه تعالى اْلَغاِلبون الظَّ
*أمين عام رابطة الشغيلة، نائب ووزير سابق

{ محمد صادق الحسيني

واشنطن  ت��زوي��د  ح��ول  األن��ب��اء  ت��ت��وات��ر 
أميركية  صاروخية  بأسلحة  كييڤ  لنظام 
والتي  هايمارس،  طراز/  من  المدى،  بعيدة 
األوكراني  الجيش  قبل  من  استخدامها  بدأ 
الدونباس  منطقتي  في  الجدد،  والنازيين 

ومقاطعة خاركوف.
ما  السياق،  ه��ذا  في  المستجدات  وأه��ّم 

يلي:
األوك��ران��ي،  ال��دف��اع  وزي���ر  تصريح   �  1
براڤدا/  أوكراينسكا  لصحيفة  به  أدلى  الذي 
أعلنه  ما  على  معلقاً   ،٢٠٢٢/٧/٢٠ بتاريخ 
بتسليم  نفسه  اليوم  في  األميركي  البنتاغون 
أربع منظومات مدفعية صاروخية،  أوكرانيا 
تسليمها  تّم  التي  المنظومات،  عدد  ليصبح 
للجيش األوكراني، ست عشرة منظومة. واّن 

بالده تحتاج الى مئة منظومة على االقّل.
المذكور  ال��وزي��ر  تصريحات  وت��أت��ي   �  2
ف��ي إط���ار االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة، في 
الحشد  ومواصلة  وروسيا،  الصين  مواجهة 
متعددة  جبهات  على  األميركي  االستراتيجي 
بولندا  تقديم  بعد  سيما  ال  مترابطة.  ولكنها 
مدفعية  منظومة  خمسمئة  ل��ش��راء  طلباً، 

صاروخية أميركية، من هذا الطراز.
الخارجية  وزير  بتصريحات  وربطاً   �  3
التي  كيسنجر،  هنري  السابق،  األميركي 
جورنال«،  ستريت  »وول  صحيفة  نشرتها 

بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٢، والتي قال فيها:
السابقة،  تصوراتي  عن  النظر  بغض   ...«
فنلندا  مثل  أوكرانيا  تكون  ان  األفضل  ب��أّن 
فنلندا  انضمام  قبل  وذل��ك  محايدة  )يقصد 
أنني  إال  األطلسي(،  شمال  لحلف  والسويد 
أرى، وبعد أن حصل ما حصل وبعدما قامت 
بطريقة  أرى،  فإنني  أوكرانيا،  في  روسيا  به 
رسمية  بطريقة  مباشرة،  غير  أو  مباشرة 
ان  رسمية،  غير  أو  األطلسي(  الى  )انضمام 
حلف  في  عضو  كدولة  أوكرانيا  معاملة  تتّم 

شمال األطلسي«.
النظام  ه��ذا  ت��وري��د  عمليات  تصبح   �  4
ال��ص��اروخ��ي ألوك��ران��ي��ا وب��ول��ن��دا، وب��أع��داد 
دول  م��ن:  ك��ل  ل��دى  م��ا  ال��ى  اض��اف��ة  كبيرة، 
واستونيا،  والتڤيا  ليتوانيا  الثالث:  البلطيق 
الطراز،  ه��ذا  من  صاروخية  منظومات  من 
منظومة   ٥٤ تملك  التي  رومانيا  ومعهما 
والقريبة  األسود  للبحر  المشاطئة  وهي  منه 

نسبياً من شبه جزيرة القرم، 
فإننا نستطيع القول إّن هذه العمليات:

أميركية  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  م��ن  ج���زء  ه��ي 

متكاملة، ترمي الى استكمال عملية التطويق 
يضاف  لروسيا،  االستراتيجي  العسكري 
المتكررة،  واشنطن  تحّرشات  زيادة  ذلك  الى 
الروسية  المسلحة  بالقوات  وج��واً،  بحراً 
في  أوخوتسك  بحر  في  سيما  ال  اليابان،  في 

أقصى جنوب شرق روسيا.
أّن عدداً غير معلن، من بطاريات  � يذكر   5
هذه الصواريخ، شارك في تدريبات عسكرية، 
الناتو،  الى جانب وحدات أخرى من جيوش 
وَلم  البلطيق،  بحر  في   ،٢٠٢١/١٠ شهر  في 
تتّم إعادتها الى أميركا بعد انتهاء التدريبات 
بل تّم نشرها في جزيرة: غوتالند السويدية، 
الواقعة في مركز بحر البلطيق والتي ال تبعد 
الروسية  كالينينغراد  مقاطعة  شواطئ  عن 
هذا  مرمى  نطاق  في  أنها  أي  كم،   ٢٥٠ سوى 
األميركية،  الصاروخية  المدفعية  من  النوع 

التي يصل مداها الى ٣١٠ كم.

األميركي  الجيش  أّن  إلى  اإلش��ارة  تجدر 
المدفعية  تلك  من  مختلفة  أنظمة  يستخدم 
سورية،  في  سنوات،  عدة  منذ  الصاروخية، 
العراق  في  وكذلك  التنف،  قاعدة  من  انطالقاً 

منذ حوالي خمس سنوات.
من  العديد  زّودت  قد  كانت  أميركا  أّن  كما 
ال���دول األوروب��ي��ة واآلس��ي��وّي��ة، إل��ى جانب 
بأنظمة  وال��س��ع��ودي��ة  واإلم�����ارات  األردن 

مدفعية مختلفة، في السنوات السابقة.
االستراتيجية  في  األه��ّم،  التوّجه  ولكن 
تسليح  مواصلة  يبقى  األميركية،  العسكرية 
ازدادت  التي  المدفعيات،  بهذه  الناتو  دول 
العملية  ب��دء  منذ  االستراتيجية  أهميتها 

الروسية في أوكرانيا.
في  األطلسية  الدول  »َكَرْم«  يفّسر  ما  وهو 
وبعض  التقليدية  الميدان  مدافع  إرس��ال 
أوكرانيا،  في  النازي  النظام  الى  الدبابات، 
وذلك بهدف استبدالها بمدفعيات صاروخية 

أميركية.
أميركا،  نيات  على  األب��رز،  األدل��ة  ولعّل 
وتلك  األوروبية،  األطلسي  دول  تسليح  في 
وجه  على  ال��روس��ي��ة  ال��ح��دود  م��ن  القريبة 

الخصوص؛ 
ال��دف��اع  وزارت�����ي  م��واف��ق��ة  ف��ي  يتمثل   �
والخارجية األميركيتين، كجهات اختصاص، 
على بيع بولندا مئة وستين قاذف صواريخ

أميركية.   Launchers
بتاريخ  البولندية،  الدفاع  وزارة  وإعالن   �
٢٠٢٢/٥/٢٦، عن إرسالها طلباً للبنتاغون 
صاروخيه  مدفعية  منظومة  خمسمئة  لشراء 

من طراز هايمارس.

مخططاتها  بتنفيذ  ب��دأت  ال��ت��ي  أميركا 
لالنقالب  تنفيذها  منذ  لروسيا  المعادية 
تواصل   ،٢٠١٤ سنة  كييڤ،  ف��ي  ال��ن��ازي 
االستراتيجي  التطويق  سياسة  اليوم  بذلك 
واالنقضاض  لمحاصرتها  تمهيداً  لروسيا، 

عليها لتمزيقها واالستيالء على ثرواتها.
وكانت واشنطن قد تّوجت سياساتها تلك 
من  جندي،  ألف  ثمانين  على  يزيد  ما  بحشد 
الجيش األوكراني ومسلحي التنظيمات النيو 
كان  التي  المناطق  في  أوكرانيا،  في  نازية 
الدونباس،  منطقة  في  هؤالء  عليها  يسيطر 
الحوض  الجتياح  شامل  هجوم  لشّن  تمهيداً 

والتوغل داخل األراضي الروسية.
تأمين  ف��ي  تمثل  أميركا  ه��دف  اّن  علماً 
األوك��ران��ي��ة  ال��ن��ازي��ة  التشكيالت  سيطرة 
ليس  األوروب��ي��ة  ال��دول  بقية  في  ومثيالتها 
حوض  على  وإنما  ال��دون،  حوض  على  فقط 
ستالينغراد،  مدينة  ال��ى  وص��والً  الفولغا، 
عليها  وانتصر  ال��ن��ازي��ة  دّم���ر  ال���ذي  ال��رم��ز 

منتصف أربعينيات القرن الماضي.
الناتو، قد فشال  أّن أميركا، ومعها  صحيح 
ولكن  أهدافهما،  تحقيق  ف��ي  استراتيجياً 
في  األطلسي،  األميركي  التحشيد  مواصلة 
يفرض  االت��ح��ادي��ة،  روس��ي��ا  ح��دود  محيط 
المسلحة  وقيادتها  الروسية  القيادة  على 
االنتقال  بنظرنا  االستراتيجيين  ومخططيها 
اآلن الى خطوة نوعية أوسع، خارج المحيط 
مضادة  بخطوات  والقيام  لروسيا،  المتاخم 
الفائق  األوس���ع،  االستراتيجي  الفناء  ف��ي 

األهمية لألمن القومي الروسي.
ونعني تحديداً:

� منطقة القوقاز كاملًة.
السوفياتي  االت��ح��اد  جمهوريات  كافة   �

السابقة. اآلسيوية 
� منطقة العالم العربي كاملة.

� أخيراً وليس آخراً فّك االرتباط نهائياً مع 
وعدم  المؤقت،  الصهيونّي  االحتالل  كيان 
على  اليهودّية  الوكالة  نشاط  بمنع  االكتفاء 

أراضي جمهورية روسيا االتحادية.
ضّد  الحاسمة  روسيا  معركة  يجعل  ما 
شرق  شواطئ  على  إال  تكون  لن  األطلسي 

المتوسط وتحديداً في الشام وفلسطين.
بعدنا طيبين قولوا الله...

منا�شبٌة بهيجة لُعر�ٍس وتبريٍك ل�شهادة...

الأطل�شي ي�شّعد �شرقًا

ون�شر رو�شيا ُيح�َشم على �شواطئ المتو�شط
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يوم انت�صار لبنان المقاوم

»مقاوم يومًا... مقاوم دومًا«

{ معن بشور

في رحلتي األخيرة إلى الجزائر، قبل جائحة كورونا، 
ثورة  في  البارز  الميداني  القائد  المطار  في  استقبلني 
ومعه  الله(  )رحمه  بورقعة  لخضر  سي  الرائد  الجزائر 
أبطال  أح��د  رزق��ي  الكريم  عبد  الحاج  ال��دائ��م  صديقه 
القومي  للمؤتمر  العامة  األمانة  وعضو  الحرية  أسطول 
العربي، وكذلك أركان حركة البناء الوطني في الجزائر 
في  للمشاركة  عام،  كّل  كما  دعوتهم  ألّبي  كنت  الذين 
ذكرى  نوفمبر،  من  الفاتح  ذكرى  في  »الشيخين«  ندوة 

انطالقة الثورة الجزائرية عام 1954.
الذي  بورقعة  الراحل  بادرني  والكالم،  السالم  بعد 
أخبار  ما  بالسؤال:  كورونا  جائحة  بيننا  من  اختطفته 

المقاومة عندكم، ما أخبار حزب الله؟
هذا  تستغرب  ال  قائالً:  رزقي  كريم  صديقه  إلّي  تطلّع 
وشعارهم  الجزائريين  ك��ّل  لسان  على  فهو  ال��س��ؤال، 
»مقاوم يوماً... مقاوم دوماً«، فهم يعرفون تماماً معنى 
مقاومة المحتّل وكلفتها، وقد دفعوا أبهض األثمان على 

طريق تحرير بالدهم.
ومّرت  دوماً«،  مقاوم  يوماً...  »مقاوم  كلمة  أعجبتني 
أّمتنا والعالم،  أبطال في  بخاطري صور عّدة لمقاومين 

تصّرفوا دوماً وفقاً لهذا الشعار.
أقطارنا  جميع  من  كبار  لمجاهدين  ص��وراً  تذّكرت 
ورأيت  العالم،  في  التحّرر  حركات  كّل  من  كما  العربّية، 
الخالدة  المقولة  لهذه  تجسيد  كلها  حياتهم  أّن  كيف 

»مقاوم يوماً... مقاوم أبداً«.
بل تذّكرت كيف عشنا مع ثلّة من رفاقي منذ الطفولة. 
تكن  لم  حيث  المقولة  هذه  والكهولة.  والشباب  فالفتوة 
فئوياً،  أو  جهوياً  أو  حزبياً  خياراً  لنا  بالنسبة  المقاومة 

بل كانت دوماً خياراً وطنياً وقومياً وأخالقياً.
الوطن  سياج  تمّثل  أنها  بمعنى  وطنياً  خياراً  كانت 
الذي تحّول دون استباحته أو احتالله أو الهيمنة عليه 

من قبل الطامعين فيه.
أنها كانت فرصة لوحدة  وكانت خياراً قومياً بمعنى 
األّمة بوجه أعدائها الصهاينة والمستعمرين، سواء في 
خمسينيات  في  الجزائر  في  سّيما  ال  العربي،  المغرب 
الناصر  عبد  جمال  بقيادة  مصر  وف��ي  الفائت،  القرن 
القوى  بقيادة  سورية  وفي  الثالثّي،  العدوان  بمواجهة 
األحالف  مواجهة  في  البعث،  مقدمها  وفي  الوحدوية، 
الكونّية،  الحرب  إلى  وصوالً  االستعمارية  والمشاريع 
الحصار  بوجه  ثم  بغداد  حلف  بوجه  ال��ع��راق  وف��ي 
بوجه  اليمن  وف��ي   ،2003 ع��ام  واالح��ت��الل  وال��ح��رب 
واالستعمار   ،1962 سبتمبر  في  والظالمية  التخلّف 
والتجزئة عام 1963، ثم بوجه الحرب عليها وفيها منذ 
المقاومة  عين  انتصرت  حيث  لبنان،  وفي  سنوات،   7
عامل  وجبل  وصيدا  بيروت  في  االحتالل  مخرز  على 
عام  حتى   1982 عام  منذ  الغربي  والبقاع  والشوف 
في  بل   ،2006 عام  األيام  هذه  مثل  إلى  وصوالً   ،2000
ودائماً  العربية،  والجزيرة  والخليج  واألردن  السودان 
وأبداً في فلسطين التي لم يلق أبناؤها السالح يوماً منذ 
عربة  على  محموالً  الصهيونّي  المشروع  عليهم  أطّل  أن 

البريطاني.. االنتداب 
يحاولون  أعداؤنا  كان  مقاومة  كل  وبوجه  ودائماً 
تارة  مستخدمين  الوسائل  بشتى  عليها  التحريض 
العصبيات اإلثنّية وطوراً الطائفية والمذهبية والفئوية 
مقاومة  أّن  يدركون  كانوا  األّمة  أحرار  ولكن  والجهوية، 
ينتصر  إيماني  أخالقي  خيار  هي  ومشاريعه  المحتّل 
وللحرية  الظلم،  بوجه  وللعدل  الباطل،  بوجه  للحق 
معيار  هو  منها  فالموقف  وبالتالي  االستعباد،  بوجه 
وطنّية كّل وطني، وعروبة كّل عربي، وإيمان كّل مؤمن، 

وإنسانية كّل إنسان.
في  أخوانهم  ومعهم  ال��ج��زائ��رّي��ون،  واج��ه  وحين 
األّمة  تسأل  لم  الفرنسي،  االستعمار  العربي  المغرب 
وحين  المقاومون،  ينتمي  إثنية  جماعة  أّي  إلى  يوماً 
األّمة  تسأل  لم  والعدوان  االستعمار  المصريون  قاوم 
وفي  المصريون،  المناضلون  ينتمي  طائفة  أّي��ة  إلى 
سورية  في  األّمة  تعرف  لم  العقود،  مدى  وعلى  سورية 
واالحتالل  االستعمار  بوجه  مجاهد  أّي  وانتماء  ديانة 
أهمية  بين  يوماً  العرب  يمّيز  لم  وطبعاً  ومشاريعهما، 
المعركة  بين  القيامة،  عن  والدفاع  األقصى  عن  الدفاع 
الداخل  في  أو  ال��ق��دس،  في  أو  الضفة  في  أو  غ��ّزة  في 
زيدي  بين  يوماً  األّم��ة  تمّيز  لم  وبالطبع  الفلسطينّي، 
والظالم  التخلف  على  شعبه  ث��ار  يمن  في  وشافعي 
كيف  ننسى  ال  لبنان  في  موحداً،  أرضه  وح��ّرر  موحداً 
في  سّيما  ال  الخليج،  إلى  المحيط  من  األّمة  أبناء  رفع 
نصر  حسن  السيد  صور  القاهرة،  في  الشريف  األزه��ر 
الذكر جمال  الخالد  القائد  إلى جنب مع صور  الله جنباً 
المقاومة  عن  المدافعين  أغلب  أّن  وكيف  الناصر،  عبد 
والموصل  والرمادي  الفلوجة  شهدتها  التي  العراقّية 
وبغداد هم أنفسهم الذين دافعوا عن المقاومة اللبنانّية 

في بنت جبيل ومارون الراس وسهل الخيام...
وجيشه  بشعبه  المقاوم  لبنان  انتصار  ي��وم  في 
 ،2006/8/14 ومقاومته على العدوان الصهيونّي في 
ومقاومة  دوم��اً«،  مقاوم  يوماً  »المقاوم  نؤّكد  أن  بّد  ال 
كّل  في  لالحتالل  مقاومة  هي  أرض  أّي  في  االحتالل 
��ة  ازدواج��يّ تصّح  ال  للمقاومة  االنتصار  ففي  أرض، 

المعايير أياً كانت.

{ د. منذر سليمان وجعفر 
الجعفري

 ت��ص��اع��دت ف��ي اآلون����ة األخ��ي��رة، 
عديد  ومن  أميركية،  رسمية  تحذيرات 
في  نقٍص  من  والمختصين،  الخبراء 
ال  الكهربائي،  التيار  ت��وزي��ع  إم���داد 
والمراكز  الصناعية  المدن  في  سيما 
ارتفاع  يفاقمه  الكبرى،  االقتصادية 
ملحوظ في درجات الحرارة في عموم 
القارة األميركية، بشكل خاص، في ظّل 
في  التبريد  طاقة  على  الطلب  ازدي��اد 

فصل الصيف.
نطاق  على  التوزيع  شبكة  ح��ال   
في  باألمل،  تبشر  ال  األميركي  األراضي 
تعّد  بل  والمتوسط،  القصير  المديين 
عوامل:  عدة  بها  تتحكم  مرّكبة  األزمة 
ذاتياً، يمكن تعريفها بالبنيوية ترتبط 
بسيطرة »القطاع الخاص« ومصالحه 
في مراكمة األرباح وتراجع استثماراته 
ما  إلى  تعود  التي  التحتية  البنى  في 
ينوف عن 4 عقود زمنية؛ وموضوعياً، 
كوارث طبيعية ببروز تشققات هيكلية 
لتخزين  منشأة  وأب��رز  أهّم  أحدى  في 
التيار الكهربائي وتوليده، »سد هوفر« 
وال��ذي  األميركي،  الغرب  والي��ات  في 
إّبان  في  المعجزة«  »سد  عليه  أطلق 
نهر  على  وإنشائه  تصميمه  مرحلة 
أريزونا  واليتي  ضفتي  على  كولورادو 
ونيفادا، خالل مرحلة »الكساد الكبير« 
بين  المتحدة  الواليات  اجتاحت  التي 

عامي 1931 و 1936.
 »سد المعجزة« شّكل تحدياً هندسياً 
آنذاك؛ نظراً إلى العوامل المعّوقة التي 
واجهها علماء الطبيعة، والجيولوجيا، 
وستزيله  يصمد  »لن  بأنه  وتنّبؤاتهم 
أم آجالً« واعتماد  قوى الطبيعة عاجالً 
فعاليتها.  من  التثّبت  يتّم  لم  تقنيات 
السدود  نظام  باعتماد  تصميمه  جرى 
القوسية التي توّزع حجم قوة الضغط 
الصخور  إلى  المنتصف  من  الناشئة 
سرعة  لتخفيف  السد،  جانبي  على 
فضالً  السد،  جسم  مع  المياه  اندفاع 
الذي  الصحراوي  المناخ  طبيعة  عن 
سرعة  في  المرتفعة  حرارته  تسّببت 
وإسهامها  اإلسمنت  طبقات  تصلّب 
الخراساني.  البناء  متانة  إضعاف  في 
تمديد  يتيح  هندسي  حّل  ابتكار  وتّم 
بين  نسبياً  البارد  الماء  لضخ  أنابيب 
بها  الخرسانة  ص��ّب  المراد  المواقع 
اإلسمنت  طبقات  ال��ت��ح��ام  وتمكين 
)معلومات  متناسق  بشكل  المختلفة 
استصالح  »هيئة  موقع  من  مستقاة 
 Bureau of( الرسمية   األراض���ي« 
على  المشرفة   ،)Reclamation
مشاريع ضخمة متعددة في 17 والية 

في الغرب األميركي(.
في  هائل  انفجار  بعد  حريق  اندلع   
يوم  هوفر«،  »سد  ل�  كهربائي  محّول 
وشوهدت  الماضي،  يوليو  تموز/   20
من  تتصاعد  الكثيفة  الدخان  أعمدة 
م��وّل��دات��ه  ت��وّف��ر  ال���ذي  ال��س��د  منشأة 
الطاقة الكهربائية لمحطات تغذية في 
وكاليفورنيا،  وأريزونا  نيفادا  واليات 
لتوليد  مياه  خ��زان  أكبر  أيضاَ  ويعّد 
»هيئة  )بيان  البالد  في  والري  الطاقة 

استصالح األراضي« األميركية(.
 تعّطل إيصال التيار الكهربائي إلى 
نتيجة  العامة،  والمؤسسات  المنازل 
األول  المشهد  يكن  لم  السد،  انفجار 
التوزيع  شبكة  تشققات  انكشاف  في 
األميركية  األراض����ي  ف��ي  الضخمة 
وترّهل أدائها، إذ تتكّرر حوادث انقطاع 
سبقها  لما  مطابقة  بصَور  التوصيل 
ويسبقها من تجارب، من دون معالجة 
البنى  لتحديث  وم��ل��م��وس��ة  واف��ي��ة 

التحتية، إال في حاالت استثنائية.
 في مثل هذه األيام من صيف العام 
»واشنطن  يومية  رص��دت  الماضي، 
للتيار  م��ت��واص��الً  انقطاعاً  ب��وس��ت« 
الشمال  أقصى  والي��ات  في  الكهربائي 
الغربي، واشنطن وآيداهو وأوريغون، 
إض��اف��ة إل���ى ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ون��ي��ف��ادا 
ومشيغان في أواسط البالد، ما دفعها 
بأن  المستمر  االنقطاع  عن  القول  إلى 
يشكل »ناقوساً للحال المهترئة لشبكة 
األميركية،  الكهربائي  التيار  توزيع 
والتي تمضي في مسارها العملي دائماً 
)»واشنطن  الهاوية  حافة«  على  وهي 
ي��ون��ي��و  ح����زي����ران/   29 ب���وس���ت«، 

.)2021
درج��ة  أّن  الصحيفة  وأض��اف��ت   
حرارة الصيف العالية، بما تشكله من 

التيار  استخدام  على  إضافية  ضغوط 
انقطاع  مصدر  هي  تكن  لم  الكهربائي، 
شهر  ف��ي  تكساس  والي���ة  ف��ي  التيار 
عينه،  العام  شتاء  من  فبراير  شباط/ 
في  كاليفورنيا  والية  سبقتها  بل  مثالً، 
الكهربائية  للطاقة  شامل  شبه  انقطاع 

في عام 2020.
حاكم  م��زاع��م  الصحيفة  وف��ّن��دت   
والية تكساس عن الحزب الجمهوري، 
يونيو  حزيران/   8 في  آب��وت،  غريغ 
على  »ص��ادق��ت  إدارت���ه  ب��أن   ،2021
المطلوب  اإلجراءات  كّل  وإنجاز  تنفيذ 
شبكة  أداء  قصور  لمعالجة  اتخاذها 
لم  ذل��ك  ب��أّن  تكساس«،  في  الكهرباء 
الحاكم  تطمين  يصمد  ولم  دقيقاً،  يكن 
من  شيئاً  أن  ليتبّين  أسبوع،  من  أكثر 

ذلك القبيل لم يتحقق.
البيانات  أح���دث  أّن  إل���ى  ي��ش��ار   
درج��ة  ارت��ف��اع  إل��ى  تشير  المناخية 
 115 لنحو  اكساس  والية  في  الحرارة 
مئوية(،  درجة   46( فهرنهايت  درجة 
للتيار  متزايد  انقطاع  في  وتسّببت 
 22 »روي���ت���رز«،  )وك��ال��ة  الكهربائي 

تموز/ يوليو 2022(.
»هيئة  ب��اس��م  ال��ن��اط��ق��ة  أق�����ّرت   
آرون،  باتي  األراض����ي«،  استصالح 
بجسامة المعضلة الناجمة عن تراجع 
الجفاف  نتيجة  السد  مياه  منسوب 
العام الذي »نشهد استمراره لنحو 23 
عاماً في حوض نهر كولورادو وبحيرة 
مياهها  منسوب  انخفض  والتي  ميد، 
انحسار  معّدل  وبلغ   .»28% بنحو 
عام  منذ  قدماً   140 نحو  المياه  ارتفاع 
ثمثال  ارتفاع  يعادل  ما  أّي   ،2000
تقرير  بحسب  نيويورك،  في  الحرية 

وكالة »رويترز«.
ألزم��ة  معالجتها  خ���ي���ارات  م��ن   
استصالح  »هيئة  أف���ادت  ال��ج��ف��اف، 
حجم  تقليص  ب��ض��رورة  األراض����ي« 
المناطق  في  للمياه  الفرد  استهالك 
الحضرية المكتظة، مثل جنوبي والية 
فيغاس  الس  ومدينتي  كاليفورنيا 
وف��ي��ن��ك��س، ف��ض��الً ع��ن خ��ف��ض حجم 
األراض���ي  ل���ري  المخصصة  ال��م��ي��اه 
ينطوي  وم��ا  الزراعية،  والمحاصيل 
المواد  نقص  في  أزمة  تفاقم  من  عليه 
ارتفاع  ويواكبه  المعروضة  الغذائية 

ملحوظ في األسعار.
شبكتي  المعلومات،  ج��ان��ب  ف��ي   
ك��ه��رب��اء ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة وك��ن��دا 
إحداهما  ب��ه  تتأثر  وم��ا  مترابطتان، 
متفاوتة،  بنسب  وإْن  األخرى  به  تتأثر 
بيد أّن قطاع الكهرباء األميركي مملوك 
 10 يتجاوز  ال  ضئيل  لعدد  بالكامل 
»تعمل  والتي  الخاصة،  الشركات  من 
باستقاللية عالية عن بعضها بعضاً«، 
وزارة  محدود  بشكل  عليها  وتشرف 
بمجموعها  تّولد  الفدرالية،  الطاقة 
4.12 تريليون كيلو وات، بنسبة 61% 
من مصادر أحفورية و%19 من الطاقة 
متجددة  مصادر  من   20% و  النووية، 
تتصدرها  الشمسية  والطاقة  كالرياح 
معلومات  )»هيئة  كاليفورنيا  والي��ة 

الطاقة األميركية«، لعام 2021(.
 تتضّمن شبكات التوزيع األميركية 
»أكثر من 7000 مفاعل لتوليد الطاقة، 

الناقلة  األم��ي��ال  م��ن  اآلالف  وم��ئ��ات 
التوتر ونحو  لخطوط كهربائية عالية 
)أسبوعية  ناقلة«  محطة   55،000
»يو أس نيوز آند وورلد ريبورت«، 23 

أيلول/ سبتمبر 2016(.
 تّم تصميم شبكة التوزيع األميركية 
بحسب  ع��ام��اً،   50 ت��ت��ج��اوز  ال  ل��م��دة 
الخبراء، قبل إدخال تحديثات وإنشاء 
محطات بديلة موازية الستيعاب تزايد 
الكهربائي،  التيار  توفير  على  الطلب 
 100 أجزاء منها يفوق عمره  بل هناك 
األميركي  »المجّمع  بيانات  وفق  سنة، 
للهندسة المعمارية« وتقييمه، تعززها 
الطاقة  »وزارة  ع��ن  ص���ادرة  بيانات 
األم��ي��رك��ي��ة« ال��ت��ي رص���دت ارت��ف��اع��اً 
منسوب  في   124% بنسبة  ملحوظاً 
انقطاع تام للتيار الكهربائي في عموم 
تستهدف  ال��ت��ي  المتحدة  ال��والي��ات 
األق��ل.  على  مشترك   500،000 نحو 
أن تراكم تلك  العلمي  المجّمع  واضاف 
مباشرة  نتيجة  هو  المأساوية  الحالة 
وانحسار  التوزيع  شبكات  عمر  لتقدم 

إجراءات تحديثها.
نسبة  ت���راج���ع  اح��ت��س��اب  ع��ن��د   
»مخزون الطاقة« لالحتياجات الطارئة 
لدى الشركات المعنية التي تبلغ نحو 
األوس��ط  الشمال  والي��ات  في   2.3%
 ،1.7% بنسبة  الطلب  تنامي  مقابل 
وتبنى عليه نماذج موازية في مناطق 
الكثافة السكانية األخرى، يقترب المرء 
وصل  ال��ذي  التحدي  حجم  عمق  من 
المخاطرة«  من  متقّدم  »مستوى  إلى 
األميركية  األراضي  من  الغربي  للقسم 
أميركا  كهرباء  اعتماد  »شركة  )تقرير 

الشمالية«، بتاريخ أيار 2022(.
ستريت  »وول  ي��وم��ي��ة  وع��ّب��رت   
ج���ورن���ال« ع��ن ال��ح��ال��ة ال��م��أس��اوي��ة 
صادم  بعنوان  الكهرباء  توليد  لشبكة 
ال  األميركية  الكهرباء  توليد  »شبكة 
ارتفع  فقد  تصاعدياً«،  عليها  يعّول 
 180 نحو  إل��ى  التيار  انقطاع  معدل 
سّجل  حين  في   ،2020 عام  في  حالة 
 2000 10 ح���وادث ف��ي ع��ام  أق��ّل م��ن 
)»وول ستريت جورنال«، 18 شباط/ 

فبراير 2022(.
المتخصصة  األميركية  المجلة   
حكماً  أص���درت  الطبيعية  بالعلوم 
أق��س��ى م��ن ي��وم��ي��ة ال��م��ال واألع��م��ال 
انقطاع  بعنوان مباشر »تكرار حوادث 
التيار في أميركا هي أكثر من أّي دولة 

علمي  بحث  إل��ى  استناداً  متطورة«، 
في  وكهرباء  كمبيوتر  مهندس  قدمه 
يوليو  ت��م��وز/  مينيسوتا،  جامعة 
ساينس«،  »بوبيوالر  )مجلة   2014

.)2020 17 آب/ أغسطس 
أّن  أع��اله  المجلة  تقرير  وأوض��ح   
الراهنة  الشبكة  خطوط  معظم  إنشاء 
القرن  من  الخمسينيات  عقد  في  تم 
 50 لنحو  افتراضي  بعمر  الماضي 
عاماً، لم يواكب متطلبات التمدد وزيادة 
الطلب على الطاقة، واكتفى المشرفون 
من  يحتاجونه  م��ا  ب��إض��اف��ة  عليها 

مولدات ومعدات أخرى قديمة.
انقطاع  معالجة  سبل  تصطدم   
التيار الكهربائي المزمنة مع األولويات 
ألجندة  ليس  ال��راه��ن��ة،  السياسية 
الرئيس جو بايدن فحسب، بل لعموم 
أولوياتها  بتركيز  الحاكمة  المؤسسة 
في  الستنزافها  روسيا  محاربة  على 
وتراجعت،  أيضاً.  والصين  أوكرانيا، 
بإيالء  األميركي  الرئيس  وعود  حكماً، 
أهمية  البيئة  تلوث  مكافحة  مسألة 
باتفاقيات  العمل  وتجديد  الصدارة، 
منها  انسحب  التي  للمناخ،  باريس 

سلفه الرئيس دونالد ترامب.
أيضاً  تتقلّص  عينه،  السياق  في   
ط��م��وح��ات ح��م��ل��ة ال��رئ��ي��س ب��اي��دن 
بالسيارات  االستثمار  في  االنتخابية 
عن  التدريجي  والتراجع  الكهربائية 
ملّوثة،  طاقة  مصادر  على  االعتماد 
وفي ظّل ارتفاع مضّطرد لكلفة مصادر 
الطاقة  وزي��ر  بها  أق��ّر  ح��ال  ال��ط��اق��ة، 
طاقة  بأّن  بوتيجيج،  بيت  األميركي، 
شبكة الكهرباء الراهنة لن تتحمل مزيداً 
السيارات  تزويد  مطالب  ضغط  من 

الكهربائية بالطاقة.
 من الخيارات »المّرة«، التي وضعت 
أمامها،  نفسها  الحاكمة  المؤسسة 
التنقيب  ل��ش��رك��ات  التجديد  إع���ادة 
وص��رف  وال��غ��از،  النفط  ع��ن  والحفر 
المتتالية  ال��ت��ع��ه��دات  ع��ن  األن��ظ��ار 
مصادر  في  باالستثمار  للمسؤولين 
»طاقة نظيفة«، وذلك أسوة بما يجري 
التي  الناتو  دول  في  واشنطن  لحلفاء 
أضحت على مفترق طرق مؤلم لتوفير 
الغاز قبل حلول فصل الشتاء، وندوب 
خيارات البحث عن بدائل طاقة وفيرة 

ورخيصة لمصادر الطاقة الروسية.

�شبكة الكهرب�ء الأميركية ترّهل وم�أزق متجدد

سد هوفر العمالق في واليات الغرب األميركي
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 2022  »¬  15  Ø  5M�ô«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 w� WL�U��« t��«d� lMBO� Ê«bOL�« v�« VFA�« tO� Ãd� Íc�« œuNAL�« ÂuO�« ÊU� »¬ 14 w� ≠
 WO��«d� o�Ë 1701 —«dI�« oO�D�� q�K�� vK� ÂuI� WO{ËUH��« WO�dO�_« W�ƒd�« X�U� bI� ¨dBM�«
 w�UM�K�« gO��« s� …b�b��« ÈuI�« ÂULC�« r� WÒO�Ëb�«  «uI�« s� …b�b��« œ«b�_« —UA��« ¡UN�S� √b��
  «dAF�  ‰ö��ô«  U�d��  w��«  W�œuIMF�«  q�UMI�«Ë  ÂUG�_«  s�  hK���«  W�u�Ë√  —UF�  X��  ¨UNO�≈
 w��«  W�uJ��« X�U�Ë ¨W�u�dL�« WD��« s� t�OBM� Î «cOHM� ¨Ê«ËbFK� …dO�_« ÂU�_« ‰ö� ·ôü«
 ÊuJO�  VO�d��«  «c�  Ê√  v�≈  sOM�LD�  Î UFOL�  «u�U�Ë  ¨WD��«  w�  Î UJ�d�  …—uOM��«  œ«R�  UN�√d��
 j�{Ë ¨œËb��«  v�� w�UDOK�«  dN� s� …b�LL�«  WIDML�U�  rJ���«  `O�� UL� ¨oO�D��«  ‰ö� ÎU�K�
 b�«u�  Í√  s�  WIDML�«  rOIF�  “U��≈  bF�  ¨W�u�HL�«  sOF�«Ë  …dDO��«  X��  UNF{ËË  UNO�≈  …œuF�«
 …œuF�« ÕË«d� q� vK� …dDO��«Ë rJ���« UNF��O� ¨a�—«uB�«  UBM�Ë Ê“U��Ë W�ËUIL�« Õö��
 q�u��Ë ¨WK�uD�« —UL�ù« …œU�≈  UOKL� l� V�UM�� q�«d� UNKF�� …—uOM��« jD� w��« ¨WO�UJ��«

Æ‰Òu���«Ë Ÿu��«Ë dIH�« s� WK�� v�« s�d�NL�«
 tK�« »e�� ÂUF�« sO�_«Ë Íd� tO�� »«uM�« fK�� fOzd� „d�AL�« ¡«bM�« ÊU�Ë ¨»¬ 14  ¡U� ≠
 ÊËd�F�  ¨ «bK��«Ë  ÈdI�«  v�«  WÒO�uOKL�«  W�—uH�«  …œuFK�  »uM��«  ¡UM�_  ¨tK�«dB�  s��  bO��«
 q�UMI�«  dD�  ÊuN�«u�Ë  ¨ÂUG�_«Ë  q�UMI�«  sO�  ÊËd�U��  ¨W�u�ML�«  ‚dD�«Ë  ¨…d Ò�bL�«  —u���«
 v�≈ q�_« œuF� UL� UNK�√ v�≈ œuF� ÷—_« ÊQ�  U��ù« Ê«bO� w� r�—uC� Êu{dH�Ë ¨W�œuIMF�«
 UNKL�� WK�U�  özU� ¨Ê«b�_« t� dFAI� Íc�« bNAL�«Ë ¨”bIL�« rOEF�« ÊU�uD�« ÊU�Ë ¨rN{—√
 qL�� W�—U�  U�«—œË ¨qL��« vK� UN��U� ·UF{Q� WKL��  «—UO�Ë ¨WÒO�«—“  «—«d�Ë  UM�U�
 r�—uN�Ë rN�Ëƒ— vK� ÊuKL�� Â«b�_« vK� Î UOA� ‚dD�« ÊËd�F� …UA�Ë ¨UN�eM� ÀU�√Ë WKzU�
 dBM�« XL�� w��« WL�KL�« X�U� b�«Ë Âu� ‰ö�Ë ¨d Ò�b� ‰eM� »d� ¡«dF�« w� gOFK� wHJ� U�

Æ…—uOM��« œ«R�Ë f�«— «eO�«b�u� WD� XDI�√Ë
 ¨W�ËUIL�«Ë gO��«Ë VFA�« ¨WO��c�« dBM�« W�œUF� w� v�Ë_« t��eM� …—«b�� VFA�« o���« ≠

ÆW�ËUIL�« UN�I���«Ë gO��« UNI���« U� q�L�

 (1¢U áªàJ) ...á q«ÑgòdG ádOÉ©ªdGh ÜBG 14

 `O�� W??K??�U??I??� W??N??� s???�Ë ¨W??N??� s??� ¨‚U???H???�ô« s??�
 w��«  W�dH�«  —UL���«  w�  …eOL�  W�«d�  Ê«d??�ù
 jHM�« —UF�√ rK�Ë WO�Ë—Ë_« W�UD�« W�“√ U�d�u�

Æo�«dL�«  “UG�«Ë
 ÊUOJ�« s�√ Òe� b�«Ë ¨Ê«dO�� ÊU�b� Î UC�« Î UOLOK�≈
 »U� w�ÒbI� ÂËUI� U�cH� w��« WO�uM�« WOKLF�« d��
 sOM�u��� WF�� W�U�« v�«  œ« ”bI�« WM�b� w�
 WOKLF�« w�Q�Ë ¨…dD�  U�U�S� «u�O�√ W�ö� rNM�
 w� dzU�� s??� UNI�«— U??�Ë …e??� »d??� »U??I??�√  w??�
 t�u�  Ÿœd??�«  W�œUFL�  Î «b�b��Ë  ¨sOO�bL�«  ·uH�
 UNIK�√  w��«  …u�b�«  dO�Q�  X��Ë  ¨‰ö��ô«  gO�
 vK� ÿU??H??�??K??� w??�??K??�U??M??�« r??O??�«d??�≈ ÍœU??N??A??�??�ô«
 iF� qI� b�Ë ¨W�ËUIL�« …dO�� WK�«u�Ë Õö��«
 ÊU� t�√  WOKLF�« cH� Íc�« ÂËUIL�« s� ÊUOF�« œuN�
 w�K�UM�«  bONA�«  Ê≈  ÎözU�  —UM�«  oKD�  u�Ë  ŒdB�
 ‰ö��ô«  b�b��  d��  ÊU??�  w�U��«  Àb��«  ÆXL�  r�
 ¡«u�_« s� Î U�öD�« W�—u��« o�UML�« vK�  «—UGK�
  bB�  YO�  ¨”u�d�  Q�d�  Î U�bN���  ¨WO�UM�K�«
 s�  b�bF�«  XDI�√Ë  W�—u��«  W�u��«   U�U�b�«  t�
 W�ö�  œUNA��«  s??�   «—U??G??�«  dH���  ¨t??�??�—«u??�

 ¡U��_«  W�U�Ë  t�KI�  UL�  Î̈ UI�Ë  sO�—u�  sO�dJ��
ÆW�—u��«

 w�  Y�d��«  `O�d�  l??�  ÊU??M??�«—  ÊUHK�  Î̈ UO�UM��
 ¨UL�dOB� ¡ö� v�� w�Uzd�« ‚UI���ô« WA�UM�
 …œu� dE�M� Íc�«  ÒÍd���«  rO�d��«  nK� u� ‰Ë_«
 ¨ ËdO� v�« s�U�A�u� ”u�U� w�dO�_« jO�u�«
 WO�K� W�u�√ s� t��Ëd� Òr� U� q� wHM� ÂU� U�bF�
 ÷uL� q� w�Ë ¨WO�UM�K�«  U�d�IL�« vK� UNKL��
 s� ÊU??O??J??�« w??� W??�U??D??�« d???�“Ë  U??�??�d??B??� t??�—U??�√
 U� ¨ÊUM�� w� ‰u�I�« vIK� Ê√ dE�M� …b�b� ÷Ëd�
 q�UI�  rO�d�K�  qO�Q��«  ÷d�  s�  ·ËU�L�«  —U??�√
 —UL���ô«  mOB�  …œu??F??�«  Ë√  Ã«d??�??�??�ô«  qO�Q�
 ÊUM��  tC�d�  U??�  u??�Ë  ¨‰uI��«  iF��  „d�AL�«
 s�  tK�«  »e??�  …œU??�  n??�«u??�   d��  ULO�  ¨oKDL�U�
 ÊUOJK� “U� ô” W�œUF� o�Ë U�—UO�� W�ËUIL�« r��
 W�√  w� “UG�«  œu�Ë s� ‰eFL� ¨“ÊUM�K�  “UG�«  ÊËœ
 dOB�  j??�—Ë  WK�ULL�«  vK�  o�dDK�  Î UFD�  ¨‰uI�
 U�√  ÆÁb??�Ë  g�—U�  qI�  dOBL�  WO�UM�K�«  ‚uI��«
 b�Ë  ‰u??�Ë  l�  ¨¡U�dNJ�«  nK�  uN�  w�U��«  nKL�«
 qJ� ‰u�  U{ËUH� …—«œù ÊUM�� v�« dO�� w�«d�

  UOL� ¡UI� WO�UM�K�«  U�b��« s� WO�«dF�« …œUH��ô«
 ¡UI�  l??�Ë  ¨ÊUM�K�  ‚«d??F??�«  UNM�RO�  w??�??�«  ‰u??O??H??�«
 ¨W�ËUD�« vK� w�«d�ù« ‰uOH�« W�N� tK�« »e� ÷d�
 »e�� ÍcOHM��« fK�L�« fOz— tO�« ·U{√ U� u�Ë
 s�  »e��«  Êö??�≈  ¨s??�b??�«  wH�  r�U�  bO��«  tK�«
 ‰ö� ÎUO�u� W�U� 24 ¡U�dNJ�« sO�Q�� WD� t�ö��«
 WO�—U��«  ö�b��«Ë fOO���« œUF�≈ r� «–« sO�M�
 r�Ë  ¨nKL�«  s�  WO�UO��«   «—U���ö�  WOK�«b�«Ë
 Î UO�U�  WO�UM�K�«  W�KBL�«  l???{Ë  W??�œU??F??L??�  d??O??�??�«

Æ—UOFL� W�bIL�« w� Î UOM�Ë Î UOM�“Ë Î U�—U��Ë
 W�U�  d��  WK�UI�  w�  s�b�«  wH�  bO��«  ‰U??�Ë
 v�« “»¬ 14  w� —UB��ô« Èd�–”  W��UML� ¨—UML�«
 s��  UM�“  U�  s�M�  Î U�UM�L�«  b�«  s��  ÂuO�«  UM�√”
 q�UF��  s??�??�Ë  ¨W??�??�U??�  UM�bOI�Ë  WI��  UM�OC�Ë
 »—U�� s� U�bH��« s��Ë ¨tK�« vK� bL�F�Ë WOF�«u�
 t�u�Ë  tHF{  ◊UI�Ë  ËbF�«  WFO��  rKF�Ë  s�d�ü«
 U�œb�  W??�«b??�??�«  c??M??�Ë  ¨t??�  WL�eN�«  ‚U��S�  UMJL�Ë
 ËbF�«  Ê«  X���√  W�d���«Ë  UN�b��  r??�Ë   U??�u??�Ëô«
 ◊UI� “ÒeF� s��Ë …uI�«  WG� ô≈  rNH� ô  wKOz«d�ô«

Æ“UM�b� …uI�«
 »e�  U��R� W�d�� s� s�b�« wH� Àb��Ë
 W�d��� ÷d??F??� ¨W??O??�U??L??�??�ô«Ë W??�œU??B??�??�ô« t??K??�«
 bOFB�«  vK�  W��UM�«  s���«  ÷d??I??�«  W��R�
 t�uH��  w�U��  ÊU??�  w�dB�  ÂUE�  q�  w�  w�UL�«
 s� ‰UI� ¨sOO�UM�K�«  lz«œË tF�  d Ò���Ë —UN�« b�Ë
 ”UM�«  iF�  „UM�”  ¨s���«  ÷dI�«  vK�  WKL��«
 ‰¡U��Ë Î̈ UO�ö�√ v{d�Ë Î UOM�Ë v{d� ÊUM�� w�
 W��R� „UM� ÊU�Ë Î U�OF� w�UL�«  rJ�UE� ÊU� «–≈
 r�  Æ“øUN�uL�UN�  «–UL�  s���«  ÷dI�U�  W��U�
 bF�Ë ?  w�dBL�«  ŸUDI�«  t�  VO�√ U� bF�”  ·U{√
 ? WO�U� W�UI� w� gOF� ÊU� ÊUM�� Ê« sO�� nAJ�« U�
 ÊUM�� w� „UM� q� ønO�Ë v�� øWLzU� t� ÂuI�� q�
 ÊuO�UM�K�«  øWI��«   bI� ·—UBL�«  Ê«  w� pA� s�
 tO� ÊËb�«u�� Íc�« ÊUJL�« b�b�� v�« W�U�� «u�U�

Æ“vN��« r�bI�« ÊUM�� ÆÆôuK� «u�bI� Ê«Ë Êü«
 X�b�� WIDML�« q� w� W�œUB��ô« WOM��«” ∫l�U�Ë
 X�b�� bI� ÆÆr�UF�« w� qB�� U� l�U�� ÂuO�« ”UM�«Ë
 W�œUB��ô«  WOM��U�  rJ���  X�U�  w��«  b�«uI�«  q�
 vN��«  Ã—U��«  s�  w�Q�  ÊU�  Íc�«  ‰ôb�«  ÆÆWO�UM�K�«
 vK�Ë  rN�H�√  vK�  «ËbL�F�  Ê√  sOO�UM�K�«  vK�Ë
 ¨W?????�«—“Ë W??�U??O??�Ë j??H??� s???� W??O??F??�«u??�«  «—b???I???�«
 Õ«d��«  bOLC��  UN�  ÊËdL���  WOFO�d��«  ‰uK��«Ë

Æ“Î U�ö� fO� «c� sJ�Ë

 d��«  wM�u�«  —UO��«  fOz—  Âö??�  –u����  Î«œb��
 w�Uzd�« ‚UI���ô« Òh� U� w� qO�U� Ê«d�� VzUM�«
 q�  Ê√  UNLEF�  d��F�  w��«  WO�UO��«  ÈuI�«  ÂUL��U�
 ÊËd���«  VzU�  fH�  w�  W�UG�  w�Q�  qO�U�   U�Ëd�
 w�  d�U��  ô  ÊU�  Ê≈Ë  «b�F�  dB�  ‰u�b�  `LD�  Íc�«
 …—UA� w�Ë—UL�« „d�dD��« tzUI� bF�Ë ÊUL�b�« sL� Æp�–
 b Ò����  qO�L�  t�b�  ÎU�Oz—  b�d�  qO�U�  ‰U�  w�«d�«
 t�UO�ö� …u� s� b�e�Ë tL�b� W�—«“ËË WO�UO� WK�J�
 ÷—_« s� ÎUOK� ôeFM� fOzd�« ÊuJ� Ê√ ÎUC�«— tF�u�Ë
 ¨åq�«b�«  s�  Ë√  Ã—U��«  s�  ¡«u??�  UMOK�  ÷dH�  Ê√Ë
 bM�ò ÊuJ� Ê√ V�� Ÿu{uL�« «c� w� —«dI�«ò ÒÊ√ Î «d��F�Ë
 Ê« v�« WO�Ë—UL�« WO�d�dD��« UO�«œ åsOOKFH�« sOK�LL�«
 vK� qO�U� œÒb�Ë Æw�Uzd�« ‚UI���ô« W��«u� v�u��
 …d�U��  ÎU���M�  ÊuJ�  Ê√  V��ò  W�—uNL��«  fOz—  ÒÊ√
 lML� Íc�« d�_« ¨”UM�« s� ÊuJ� Ê√ V��Ë VFA�« s�

 Æå⁄«dH�« dD�
 dOL�  “WO�UM�K�«   «uI�«”  »e�  fOz—  bIF�  ULO�Ë
 d�¬  tO�  ‰ËUM��  »«dF�  w�  UO�U��  «dL�R�  l�F�

 s�  12∫30  W�U��«  bM�  p�–Ë  w�Uzd�«  nKL�«   «—uD�
 v�«  “¡UM��«“?�   «uI�«  —œUB�   —U�«  ¨ÂuO�«  dN�  bF�
 ÃU���  VFA�«  s�  fOzd�«  »U���«  qO�U�  Õd�  Ê«
 …dOA�  ¨W�U�  ÷u�d�  u??�Ë  Í—u��œ  q�bF�  v??�«
 …d��  cM�  «cN�  ÕdD�  Z�Ëd��«  ‰ËU��  qO�U�  Ê«  v�«
 ¨t�  «b�U��  ÊuJO�  UOFO�  U�—U�  „UM�  Ê«  lM�I�  t�_
 ÂuO�«  l�F�  —u��b�«  W�ö�«  Ê«   «uI�«  —œUB�  ‰uI�Ë
 e�dO�  YO�  ¨w�Uzd�«  nKL�U�  w�U�«  qJA�  qB��
 n�u�Ë ‚UI���ô« «c� WOL�√Ë fOzd�«  UH�«u� vK�
 w�  ÕdD�  U�Ë  t��«u�  qJ�  w�Uzd�«  nKL�«  s�   «uI�«

 Æ’uB��« «c�
 l�«u�«ò Ê« w�«d�« …—UA� w�Ë—UL�« „d�dD��« d���«Ë
 W�—uNL�K� fOz— »U���« V�u��� œö��« w� dOD��«
 ÂUF�« ÊQA�« w� …d�� «– ÊuJ� ¨W�—u��b�« WKNL�« sL{
  U�ö�ù«  ¡«d??�≈  w�  Ÿ«d??�ù«  Ê≈  ÆW�œUO�  n�«u�Ë
 ÂUEM�« bOF�Ë ÊUM�� cIM� W�—ËdC�« W�œUB��ô«Ë WO�UL�«
 ÂUEM�«  «c�  ÆWOFO�D�«  t??�—Ëœ  v�≈  w�UM�K�«  w�dBL�«
 —U���« Ê≈Ë ÆÊUM�� w� —U�œ“ô«  U�uI� b�√ qJ� Íc�«
 qB� Î«d�√ …dO�_« ÂU�_« Ác� w� ¡«dL��« Ÿ—U� WOKL�
 qLF�« s�√ œbN�Ë œö��« w� ÂUF�« l{u�« r�UHO� ¨d��Ë
 s�d�¬  sOM�«u�  ¨tK�«  `L�  ô  ¨l�A�  b�Ë  ¨w�dBL�«
 W�Ëb�« Èb� Ê≈ ÆÊu�UI�« s� ÈQML� rN�uI� qOB�� vK�
 l� UNMJ� ¨sO�œuL�«Ë ·—UBL�« ‰«u�√ –UI�ù …dO�� ÎU�d�
 ÕËd�Ë ¨W�ËdF� X�U� »U��_ UN�ULF��« i�d� n�_«
 `O�B��«Ë WF�«dL�« ÂeK��� Ì·UF� jD�Ë ‰uK� u��

 Æåq�bF��«Ë
  «—U??�  W�œUF�  WOKOz«d�≈  WO�d�   «d??zU??�   cH�
 WO�UC�«Ë  ¨…b??K??�  ¨WL�UM�« o�UM�  ‚u??�  W??ÒO??L??�Ë
 o�d�Ë  »Ëd??�??�«  rOK�≈  ¨«bO� o�UM�Ë WO�uM��«
 l� s�«e��U� p�– w�Q�Ë ¨»uM��«Ë  ËdO� sO� q�U��«
 f�√  ¡U��  ¨W�œUF�  WOKOz«d�«  WÒO�d�   «dzU�  ‚ö�≈
 w{«—_«  ÁU��U�  ¨WO��« q�«u�  W�U��  s�  sO�Ë—U�

 ÆW�—u��«
 W�—u��« ¡U��_« W�U�u� Í—u� ÍdJ�� —bB� œU�√Ë
 ¡U�� s� 20¨50 W�U��« w�«u�ò ÒÊQ� ¨©U�U�® WOL�d�«
 s�   UI�d�  ÎU�u�  ÎU�«Ëb�  wKOz«d�ù«  ËbF�«  cH�  ¨f�«
 U Î�bN���  ¨ ËdO�  ‚d�  »uM�  ÁU��«  s�  a�—«uB�«

ÆåoA�œ n�— w� ◊UIM�« iF�
 s� d�¬ Ê«Ëb� l� Ê«ËbF�« «c� s�«e�ò t�√ v�≈ XH�Ë
 WE�U��  »uM�  ◊UIM�«  iF�  ÎU�bN���  d���«  ÁU��«
 a�—«uB� Íu��« UM�U�œ jzU�Ë  ÒbB� b�Ë ¨”u�d�
 v�≈  Ê«Ëb??F??�«  Èœ√  b??�Ë  ¨UNCF�  XDI�√Ë  Ê«Ëb??F??�«
 Ÿu�ËË  s�d�¬  W�ö�  Õd�Ë  sO�dJ��  W�ö�  œUNA��«

 ÆåW�œUL�« dzU���« iF�
 bL��  VzUM�«  W�ËUILK�  ¡U�u�«  WK��  fOz—  XH�Ë
 s�  X���  ÎW????�“√  U??�b??K??�  w??�  gOF�  U??M?? Ò�√  v???�≈  b???�—
 iF� “U??N??�??�« s???�Ë q??�«b??�« w??� ¡U??�d??�  U??�U??O??�
 UMOK�  oOOC��«  q???�√  s??�  U?? Î�d?? Ô�  …c??�U??M??�«  ‰Ëb????�«
Æt�e�K�  Íc??�«  ZNM�«  s�  ‰“UM��  UMÒK�  ¨UM�d�U��Ë
 “UG�« Ãd���� Ê√ “qOz«d�≈” lOD��� s� ∫b�— ·U{«Ë

 ÆW�ËUIL�« ”√d� UN�√— lC� Ê√  œ«—√ «–≈
 ¡ö� rC� w�«d� b�Ë  ËdO� v�≈ ¡U�ö��« Î «b� qB�Ë
 ¡«—“u�« fK�� fOz— —UA��� Íb�U��« sO���« b��
 ÍœU�  s��Ë  s??�—  —uBM�  b�U�  s�  Îö??�Ë  w�«dF�«
 e�d� ÂU� d�b�Ë ¨w�«dF�« ¡«—“u�« fOz— V�J� s� s��
 bL�«  WO�UL�«  …—«“Ë  w�  w��U�L�«Ë  w�UL�«  V�—b��«
 w�«—b�«  wK�  b��  r�UJ�«  b��  bO��«Ë  wJK�b�«  œ«u�
 „«d��«  ŸUO�  —bO�  w�«dF�«  dOH��«Ë  WO�d��«  …—«“Ë  s�
 fOz—  b�u�«  UN�ö�  wI�K�  sO�u�  …—U??�e??�«  dL���Ë
 W�UD�«  d�“Ë  ¨w�UIO�  VO��  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�
 ·bN�Ë W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U� ¨÷UO� bO�Ë
 …œUH��ô« ÷dG� ÊUM�� w� sOOMFL�« l� ÷ËUH��« v�«

ÆWO�UM�K�« ·—UBL�« w� W�œuL�« m�U�L�« s�
 WH�Ë v�« sOO�UM�K�« sO�œuL�« WOFL� X�œ ¨p�– v�«
 Âu� sO�� aOA�« ÂU�� n�uL�«  ŸœuL�«  l� WOM�UC�
 dB�  ÂU??�√  U Î�U��  …d�UF�«  W�U��«  bM�  ¡U�ö��«  b�
 qO�  Âb�Ë  t�«d�  ‚ö�S�  W��UDLK�  ¨ ËdO�  w�  ‰bF�«

ÆsO�UOJL� ¡UCI�«

 (1¢U áªàJ) ... q»fGôjE’Gh q»cô«eC’G ÜGƒé∏d á∏¡ªdG ájÉ¡f Ωƒ«dG

á q«fÉæÑ∏dG á©eÉédG IòJÉ°SCG IÉ°SCÉe
 

 lz«œu�« W�d� VOB� s� rN�U� U� rN�U� U� bF� ¨WHFC��� WHOF{ WI�� ÊuKJA� W�Ëb�« wH�u� q� ≠
 s� rN�U� U� rN�U�Ë ¨ÊU�ú� ÎU�K� lz«œË v�« U�u� Òu�Ë …dJ�� …—uB� rN�UC�uF� «u��� UL� ¨WÒO�UM�K�« …dOK�U�
 gOF�«  U� ÒuI� j��√ Ê«bI� Êu�UF� «Ë√b�Ë ¨rN��«Ë— WLO�  d Ò���� ¨WO�UM�K�« …dOK� WÒOz«dA�« …—bI�« —UON�«
 …—u�U� s� Òq�√  V�«d�«  —U�Ë ¨e���«  Ê«d�√Ë s�eM��«   UD�� ÂU�√  —UE��ô«  dO�«u� rN��–√Ë ¨jO���«  r�dJ�«
 uH�u�Ë ¨„ö�_« q� w� ◊U�C�«Ë sO�dJ�F�«Ë …UCI�«Ë …c�U�_« p�– w� ÈËU���Ë Î̈U�dN� ¡U�dNJ�« b�u�
 —bB�Ë ¨bG�« vK� oKIK� V�� v�≈ ÊU�_U� —uFAK� —bB� s� W�Ëb�« w� WHO�u�« X�u��Ë ÆW�UF�«  «—«œù«

ÆœôË_« q�I��� W�U�—Ë gOF�«  U�u�Ë√ sO�Q� ÁU�� e�F�U� —uFA�«Ë ¨¡UIAK�
 WK� fJF� W�“_« ¡b� vK�  «uM� Àö� —Ëd� r�— ¨UNO� rJ��«  U��R�Ë W�Ëb�« ÁbL�F� Íc�« lO�d��« ≠
 UN��UL�Ë ·—UBL�« …U�U�� b�d� WOH�  U�U��—ô rN�U��—«Ë ¨WO�ËR�L�«Ë …UO��« vMFL� sO�ËR�L�« Â«d��«
 l�  ‚UH�«  Í√Ë  ÍœUB��ô«  w�UF�K�  WD�  W�√  —«d�≈  …bI�  qJA�  w��«  ¨W�“_«   UF��  qL��  w�  W�«dA�«  s�
 ÎUA�u� WÒO�«d�OK�« dO�UFL�« Òb�√ wM�� b�d�  U�UO�� sO�ËR�L�« iF� wM��� ôu�Ë ¨w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM�
 dOF�� w� Èd� UL� l�«Ë d�Q� r�b�« ‰UJ�√ q� l�— ÷dH�  U�“_« W�UM� w� ÊUM�� ·dB� l� „—UA��U�

Æ¡«Ëb�« Ÿ«u�√ q�Ë e���« dOF�� w� Íd�� Ê√ t� œ«d�Ë  U�Ëd�L�«
 wH�u� l� Í“«u��U� ¨rNMO� d��_« WK�J�«Ë sOH�uL�« VB� ÊuKJA� rOKF��«  U�u��� q� w� …c�U�_« ≠
 «u�U�Ë ¨ UOMO���« cM� w�UO��« qLF�« …«u� r�«u� ÊËœ «uKJ� …c�U�_« sJ� ¨WOM�_«Ë W�dJ�F�« „ö�_«
 WO�UM�K�«  WF�U��«  …c�U�√  qJ�Ë  ¨WO�UM�K�«  WO�UO��«  …UO��U�  XCN�  WO�e�Ë  WO�UI�  V��  a{  —bB�
 ¨w�UI��« ÷uNM�«Ë w�UO��« dOJH�K� WM{U��« W�O��«Ë WK�U��« …uI�« X�U� w��« vD�u�« WI�D�« …«u� rNMO�
 «c� VF� v�≈ «ËœU�Ë ¨ UOMOF���«Ë  UOMO���« w� ÊUM�� UN�d� w��« ÍdJH�«Ë w�UI��« ‘UF��ô« d�UE� q�Ë

ÆWÒOK�_« »d��« W�UN� cM� —Ëb�«
 ¡U��√Ë sO�bMN� s� vD�u�« WI�D�«  U�uJ� dzU� l� W�—UIL�U� WO�UM�K�« WF�U��« …c�U�√ tAOF� U� ≠
 v�« WO�UM�K�« WF�U��« …c�U�√ ‰u��� ¨vD�u�« WI�D�« —UON�« vK� `{Ë_« W�öF�« rNM� qF�� ¨sO�U��Ë
  —U�Ë ¨—ôËœ ·ô¬ WF�—√ ÍËU�� X�U� w��« ¨…dO� sO�ö� W���« V�«— V�UB� ¨WLKJ�« wMF� U� qJ� ¡«dI�
 l� ÎUOze� u�Ë V�UM��U� t�UF�√ ‰b� q�bF� vK� …—bI�«  …d��« sNL�«  »U��Q� pKL� ô ¨—ôËœ w��� ‰œUF�
 ¨wF�U�  –U��√  VI�  v�«  nOC�  Ê√  ô≈  t�  fO�Ë  ¨Èd�√  WMN�  W�—UL�  sI��  ô  u�Ë  ¨·dB�«  dF�   «dOG�
 UNI�Ë ¨UN�ô¬Ë U�UMF� qO�� b�_ sJL� ô …U�Q� fJF� …—u� w� ¨—UC� W�d� lzU� Ë√ …d�√ …—UO� ozU�
 rK� s� t� Êu�U��� U� vK� rN�U�¬ ÊuM�� «u�U� s�c�«  UM��«Ë ¡UM�_«  UFKD� ÂU�√ oKDL�« e�F�U� —uFA�«

Æ UN�_«Ë ¡U�ü«
 t�b�Ô�  Íc�«  —U�N��ô«Ë  ¨WO�UM�K�«  WF�U��«  …c�U�√  l�«Ë  UN�  t�«u�  w��«  …ôU��ö�«  u�  d��√  r�RL�«  ≠
 U�b�”  ¨W�uJ��«  fOzd�  …dONA�«  …—U�F�«Ë  ¨W�“√  w�  tK�  bK��«  ¨ÍbOKI��«  rN�«u�Ë  ¨W�Ëb�«  w�  Êu�ËR�L�«
 40% W�«d� dO�u�� ¨ «d� w�UL� WF�U��« …c�U�√ V�«Ë— WH�UC� u� »uKDL�« v�œ_« b��«Ë ¨“iF� qL���

 ødO�� «c� qN� ¨ «uM� Àö� q�� t�u{UI�� «u�U� Íc�« V�«d�« WLO� s�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 ¨W�—u� w� ‰ULF�«  U�UIM� ÂUF�« œU��ô« fOz— œb�
 »dF�«  ‰ULF�«   U�UIM�  w�Ëb�«  œU��ö�  ÂUF�«  sO�_«
 W�ËUIL�«  —UO��  p�L��«  WOL�√”  vK�  ¨Í—œUI�«  ‰UL�
 ‰Ëœ XO�H� v�« W�œUN�«  t�U�UO�Ë w�U�d��ô« ŸËdALK�
 t�«¡ö�ù WC�«d�« »uFA�« ŸUC�≈Ë U�—UI�«Ë WIDML�«
 ËbFK�  W�b�  p??�–Ë  wM�u�«  U??�—«d??�  vK�  WMLON�«Ë

Æ“WOF�u��«  WO�«ËbF�« tF�—UA�Ë w�uONB�«
 ¡UIK�«  w�  sO�—UALK�  t��b�  w�  Í—œU??I??�«  XH�Ë
 ¡UN��«  bF�  ¨»dF�«  ‰ULF�«Ë  »uFA�«  l�  wM�UC��«
 qLF�« …—Ëd{”  v�≈  oA�œ w� Íe�dL�«  t�K�� ‰UL�√
 „U�� UL� rNNO�M�Ë rNO�Ë …œU�“Ë UM�UL� sOB�� vK�
 U�d�¬  fO�  ¨WO�dF�«  W�_«  b{  …dL���   «d�«R�  s�
 Èƒd�«  bO�u�  vK�  qLF�«Ë  w�dF�«  lO�d�U�  wL�  U�
 WK�dL�« Ác� w� U�UCI�« W�U� ¡«“≈ »UD��«Ë n�«uL�«Ë
 vK�  Î«œb??A??�  ¨“W�U�L�«   U??�U??J??�ù«  o??�Ë  WO��—U��«
 W�uCML�«  WO�dF�«  WO�UIM�«   ULOEM��«  ÂUO�  …—Ëd{”
 l�  WOM�UC�  WDA�U�  w??�Ëb??�«  œU??�??�ô«   WKE�  X��

Æ“ÂU� q� w� WO�dF�« »uFA�«
 W�œU�√  W�œUB��ô«  «¡«d�ô«” Êu�—UAL�« dJM��«Ë

 w�Ëb�« Êu�UI�« b�«uI� WH�U�L�«Ë WO�ö�_« dO� V�U��«
 UN�MLO� ÷d� q�√ s� WO�U�d��ù«  ‰Ëb�«  U�c��� w��«
 UN�«Ëœ√  qA�  bF�  t�UDD��  cOHM�Ë  »uFA�«  vK�
 W�—u�  w�  ŸUL��ô«  bI�  WOL�√  s�b�R�  ¨“WO�U�—ô«
 UN�F�  r�ö�  qCH�  ÍdOHJ��«  »U�—ô«  X�e�  w��«”
 W�ËUIL�«  Ê« r�UFK� X���  UNAO�  UO�C�Ë UN�œUO�Ë

Æ“—UB��ô« lMB� œuLB�«Ë
 vK� dL��L�« wKOz«d�ù« Ê«ËbF�«” ÊuFL��L�« Ê«œ√Ë
  «¡«d�≈  ¡UN�S�  «u��U�  UL�  ÊUM��Ë  W�—u�Ë  sOD�K�
 X�d� w��«Ë  WO�d� Ê«bK� …b� vK� ÷ËdHL�« —UB��«

 Æ“‰ULF�« rNM�Ë W�œUJ�«  UI�D�« vK� …d�bL�« U�—U�¬
 WO�dF�«   U�uJ��«  ŸUL��ô«  w�  Êu�—UAL�«  U�œË  
 rN�UL�S�  rN�√”  «Ëb�√  s�c�«  UN�UL�  n�«u�  W��«u�  v�≈
 ÊuF��Ë WO�dF�« …b�u�« s�UC��« …«u�  r� rN�UC�Ë
 d�«Ë√ sO�L� v�≈ w�Ëb�« œU��ô« w�UIM�«  rNLOEM� d��
 WO�dF�«  »uFA�«  sO�  oO�M��«Ë  j�«d��«Ë  ÊËUF��«
 w�  rN�F�Ë  rNM�Ë  V�U�  v�≈  ‰ULF�«  ·u�Ë  s�b�R�

Æ“ «d�«R� s� t� ÷dF�� U� WN�«u�

∫Éª©dG ™e øeÉ°†àj zÜô©dG ∫Éª©dG äÉHÉ≤æd »dhódG{

¿Ghó©dGh QÉ°üëdGh ÜÉgQE’G á¡LGƒe »a Üƒ©°ûdGh



á°VÉjQ7
ø∏©j »Jƒ∏«°ûfCG

ÖjQóàdG ¬dGõàYG óYƒe 

 ¨w�uKOA�√  u�—U�  ÂdC�L�«  w�UD�ù«  ¨b�—b�  ‰U�—  »—b�  œÒb�
 t�œUO�  s�  WKOK�  ÂU??�√  bF�  p??�–Ë  ¨wzUN�  qJA�  t�«e��«  b�u�
 w�  W��U��«  …dLK�  w??�Ë—Ë_«  d�u��U�  Z�u��K�  wJKL�«  o�dH�«
 ∫WO�UD�≈  WHO�B�   U��dB�  w�  w�uKOA�√  ‰U??�Ë  Æt��—U�
 »—bL�  W�ËdJ�«  w�dO��  wN�√  Ê√  WOIDM�  d��_«  s�  ÊuJO�”
 v�≈  w�uKOA�√  XH�Ë  Æ©b�—b�  ‰U�—®  ÍœUM�«  «c�  s�  wKO�—  bF�
 t�dO�� ‰ö� ULN� j��—« sO�œU� d��√ UL� b�—b� ‰U�—Ë ÊöO� Ê√
 ‰U�—Ë  ÊöO�  ÊS�  »UI�_«  s�  UM�Òb��  u�ò  ∫ÎU�{u�  ¨åWO��—b��«
 u� w�U��« b�—b� ‰U�— qO� ¨ULN� XD��—« sOI�d� d��√ UL� b�—b�
 ÆåsOF{«u�L�«  sO��ö�«  s�  W�uL�L�  dO��  o�d�  Î̈UOM�  vK�_«
 b�—b� ‰U�— l� ©ÎU�U� 63® ¨w�uKOA�√ bI� wN�M� Ê√ —ÒdIL�« s�Ë
 œÒb�� r� U� ¨sO�U� bF� ‰e�FO� t�√ wMF� U� ¨2024 Ê«d�e� w�
 Îö��  w�uKOA�√  pK�L�Ë  Æd�¬  œU�  V�—b��  t�√—  dOG�  Ë√  ¨ÁbI�
 w�UD�ù« UOMO��— o�d� l�  √b� WO��—b� …dO�� —«b� vK� Îö�U�
 ¨”u�M�u�  ¨U�—U�  ∫‚d�  UN�ö�  œU�Ë  ¨ÂuO�«  W�UG�Ë  ©1995®
 Êd�U�  ¨b�—b�  ‰U??�—  ¨ÊU�dO�  ÊU�  f�—U�  ¨w�KOA�  ¨ÊöO�
 W�ôË w� ‰U�d�« V�—b�� œuF� Ê√ q�� ¨Êu�dH�≈Ë w�u�U� ¨a�uO�
 w�U��ù«Ë  w�UD�ù«  »—bL�«  `�Ô—Ë  Æw{UL�«  nOB�«  w�  WO�U�
 ¨»uK� s�—u� w�UL�_«Ë ¨w�O� d��A�U� »—b� ¨ôu�œ—«u� VO�
 ÂUF�  U??�Ë—Ë√  w�  »Ò—b??�  qC�√  …ezU��  “uHK�  ¨‰u�dHO�  »—b??�
 U�bF� ¨…ezU��U� “uHK�  “d�_«  `�dL�«  w�uKOA�√  d��F�Ë Æ2022
 w�U��ù«  Í—Ëb�«Ë  U�Ë—Ë√  ‰UD�√  Í—Ëœ  WÒOzUM��  “uHK�  ‰U�d�«  œU�
 ”QJ� wJKL�« o�dH�« l� t��u�� v�≈ W�U{≈ ÂdBML�« r�uL�« w�

Æw�Ë—Ë_« d�u��«

 áfƒ∏°TôÑd á°übÉf á°ùYO

 kÉ°Vô©à°ùe »aÉ°ûJ zÉ¨«∏dG{ ∫ qhCG »a

ôÑ°üdÉH kÉÑdÉ£e ÜÉÑ°SC’G

 u�«—  tHO{  l�  Òw�K��«  ‰œUF��«  a�  w�  W�uK�d�  ÍœU�  jI�
 w�U��ù«  Í—Ëb??�«   U��UM�  s�  v??�Ë_«  W�u��«  w�  ¨u�UJO�U�
 sÒJL�Ë  ¨‰Ë_«  ◊uA�«  À«b�√  vK�  W�uK�d�  dDO�Ë  ÆÂbI�«  …dJ�
 ÕU���«  s�  ¨wJ��Ëb�UHO�   d??�Ë—  ÍbM�u��«  ¨b�b��«  tL�UN�
 V���  ·bN�«  vG�√  rJ��« sJ�Ë  ¨13  WIO�b�«  w�  qO����«  »U�
 …Òb� w�UA� ¨W�uK�d� »—b� Èd�√ ¨w�U��« ◊uA�« w�Ë ÆqK���«
 w�  dO�_«  `�MO�  ¨tOO�O�Ë  ¨w�U�Ë  ¨m�u�  Íb�  l�b�  ¨ ö�b��
 Î «œb�� ·bN�« vG�√Ë œU� rJ��« sJ�Ë ¨88 WIO�b�« w� ·b� “«d�≈
 t�u� WO�U��« ¡«dHB�« W�UD��« rJ��« dN�Ë ¨«c� ÆqK���« w�«b�
 ©94œ®  VFKL�«  s�  t�d�O�  f�OJ�u�  uO�dO�  U�d��«  bzU�
 ÎUMKF� t�—UH� oK�√ U�bF�Ë ¨ËUJ�U�  l� nOMF�«  t�U���«  V���

Æw�K��« ‰œUF��U� …«—U�L�« W�UN�
 ¨tM�  Î «dE�M�  ÊU??�  U??�  w�u�U�J�«  o??�d??H??�«  Âb??I??�  r??�Ë  ¨«c???�
 ‰ö�  qOI��«  —UOF�«  s�   UIHB�  t�uH�  e�eF�  bF�  ÎU�uB�
  d??�Ë—  ÍbM�u��«  r�UNL�«  tÒLC�  ¨WÒOHOB�«   ôUI��ô«  …d��
 ”U�—b�√  w�—UL�b�«Ë  ¨UOMO�«—  wK�“«d��«Ë  ¨wJ��Ëb�UHO�
 fO�u�  w��dH�«Ë  ¨w�O�  p�«d�  Í—«u??H??�ù«Ë  ¨s�MO���d�
 ¨u�UJO�U�  vK�  “uH�«  Âb�  vK�  t�d��  w�UA�  Èb�√Ë  ÆÍb�u�
 s� d��√  u� U� ÂbI� UMKF� U� u�Ë «bO� l�«œ u�«—”  ∫ÎözU� oÒK�Ë
 ¨`O�B�«  o�dD�«  w�  UM�Q�  U�dO�UL��  sÒO��  Ê√  U�œ—√  ÆÆ»uKDL�«
 fO�  ÁUM�b�  U�ò  ∫·œ—√Ë  Æ“d�B�«  VKD�  sJ�Ë  ¨…d���U�  dF�√
 UM�  X��Ë  ¨»UI�_«  oOI��  u�  w�U��«  r�uL�«  ·bN�«  ¨UO�U�

Æå—«c�_« s� Y��K�

..hódÉfhQ

óàjÉfƒj ¿Ée »a ájÉ¡ædG ájGóHh 

 u��  t Ò�u��«  ¨Ëb�U�Ë—  u�UO���d�  w�UG�d��«  r�M�«  i�—
 bF�  ¨b��U�u�  d��A�U�  tI�d�  dO�UL�  WO���   U??�—b??L??�«
 Æ4≠0 W�O�M� œ—uH�M�d� ÂU�√ W�cL�« ådL��« sO�UOA�«ò …—U��
 i�—  Ëb�U�Ë—  Ê√  v�≈  ¨…«—U�L�«  VI�  t�Ë«b�  r�  u�bO� dN�√Ë
 s�  t�Ëd�  ¡UM�√Ë  ¨—uNL�K�  —«c��ô«  r�bI�  w�  tzö�“  W�—UA�
 Æt���UB�  q�U��Ë  ⁄U�  sO�  p�—≈  t�—b�  V�U��  Òd�  VFKL�«
 d��A�U�”  l�u�  w�  w�U�B�«  ¨X�dN�u�  q�u�UB� ÎUI�ËË
 d��A�U�  »—b�  b�U��  ¨s�—ö�U�  nO��  ÊS�  ¨““uO�  mMOMOH�≈
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 i�—  Ëb�U�Ë—  Ê√  X�dN�u� `{Ë√Ë  ÆrN�O��  q�√  s�  b��U�u�
 oHMK�  t Ò�u��«  q��   ULK�  lC�  tF�  ‰œU��Ë  ¨s�—ö�U�  t�K�  U�
 W�«b�   U�dB��«  Ác�  qJA�  b�Ë  Æf�öL�«  ·d�  v�≈  ÍœRL�«
 Ê√  ULO�  ô  ¨“œ—u�«d�  b�Ë√”  VFK�  w�  Ëb�U�Ë—  …dO��  W�UN�
 ÊU�N��«   «d�U�  XIK�√  b�  X�U�  ¨b��U�u�  d��A�U�  dO�UL�
 s�  v??�Ë_«  W�u��«  w�  Êu��«d�  WN�«u�  ‰ö�  w�UG�d��«  b{
 qO�d�«  “ÊËb�«”  VK�  vK�  UNM�  ÎU�U���«  ¨ÍeOKJ�ù«  Í—Ëb�«
 …—U���«  s�  WKOK�   U�U�  bF�Ë  t�√  Ád�–  d�b��«Ë  Æo�dH�«  s�
 u�Ë ¨tF� b�UF��« sO�œU� i�— s� ¡U��√  œœd� ¨tI�dH� W�cL�«
 Í—Ëœ w� „—UA� o�d� v�≈ ÂULC�ôU� t�O� v�≈ Î «—«d� `L�√ Íc�«

ÆU�Ë—Ë√ ‰UD�√
 åÍdO�—u�ò WHO�� XHA� bI� ¨Ëb�U�Ëd� …b�b� W�b� w�Ë
 V�ö�«  ¨Ëb�U�Ë—  qO�Ë  ¨e�bMO�  w�—u�  ÷d�  s�  ¨WO�UD�ù«

Æu�öO� w�D� vK�
 d��≈  l�   ôUB�«  …bF�  ÂU�  dONA�«  qO�u�«  Ê≈  d�dI��«  ‰U�Ë
 VK�  q�u�Ë  Æw�UG�d��«  r�M�«  rC�  sOI�dH�«  ŸUM�ù  ÊöO�Ë
 ¨w�UG�d�K�  lH�dL�«  V�«d�«  V���  sO�œUM�«  s�  i�d�U�  e�bMO�
 ¨WO�U��«  WOHOB�«   ôUI��ô«  ‚u� …c�U� Ê√  v�≈  …—U�ù« —b��Ë
 ‰uK�√  s�  ‰Ë_«  w�  W??O??�Ë—Ë_«   U??�—Ëb??�«  rEF�  w�  oKG��
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 q�U��«  »U��  vK�  Î«dO��  Î «“u�  —UB�_«  oI�
 —uM�«  b��  sO�√  VFK�  vK�  ¨b�_«  f�√  ¨©0≠3®
 wzUN� nB�  U��UM� sL{ p�–Ë ¨ÊËbL�� w�
 s�  W�u�  W�«b�  …«—U�L�«   bN�Ë  ÆW��M�«  ”Q�
 s��� b�U� d�� «dJ�� ÎU�b� q�� Íc�« ¨—UB�_«
 ¨gOM� wK� s� WOMO� …d�dL� bF� ¨5 WIO�b�« w�
 ‰ËU??�Ë   Æ„U�A�«  w�  …d�U��  s���  UN�u�
 V�ô  d��  ¨8  WIO�b�«  w�  œd??�«  q�U��«  »U��
 v�d� ‚u� W�u� …d� œb� Íc�« ¨q�u�UL�≈ j�u�«
 tDG{ w� q�U��« »U�� dL��«Ë  ÆbF�√ t�e�
 sJ�  ¨‰œUF��«  „«—œ≈  ÎôËU��  ¨—UB�_«  v�d�  vK�
 t�e�  ”—U??�??�«  s�   b??�—«  Ê«d??�  s??�“  …b�b��
 v�d�  bF�√  t�e�  cI�√  Òr??�  s??�Ë  Æ©24œ®bF�√
 d�≈  ¨32  WIO�b�«  w�  ¨oI��  ·b�  s�  —UB�_«
 qC�  UN�u�  ¨—bO�  ÊUDK�  s�  WO{d�  …d�dL�
 X�u�«  w�  U�bF�√  bF�√  sJ�  v�dL�«  u��  d�M�
 ‰ËU??�  w�U��«  ◊u??A??�«  W??�«b??�  l??�Ë  ÆV�UML�«
 d�� ¨67  WIO�b�«  w� ¨ÊU� ·b� qO��� —UB�_«
 rzUI�« s�  b�—« …d� œb� Íc�« ‰U� p�U� ÃU��«
 WIO�b�« w� w�U��« ·bN�« —UB�_« ·U{√Ë Æd��_«
 s�  WO�–  …d�dL�  bF�  ¨‰U�  p�U�  ÃU��«  d��  ¨78
  Æ„U�A�«  w� …d�U�� ‰U� UN�u� ¨w�«uK�«  ÂU��
 WIO�b�« w� ¨Y�U��« ·bN�U� t�bI� —UB�_« “e�Ë
 ¨w�«uK�«  ÂU��  s�  WO{d�  …d�dL�  d�≈  ¨86

Æv�dL�« w� t�√d� ‰U� p�U� ÃU��« UNK��
 ÎU�F�  Î«“u??�  bNF�«  oI�  Î̈UC�√  W��M�«  w�Ë
 w�  1≠2  W�O�M�  ¨—u�  s�UC��«  »U��  vK�
 —UB�√  …bK�  VFK�  vK�  ULN�FL�  w��«  …«—U�L�«
 ¨«dO��  ‰Ë√  ÎU�u�  ¡UIK�«  bN�Ë  ¨»uM��«  w�
 „U�A�« e� w� Z�� Íc�« s�UC��« s� U�uB�
 l�Ë  Ær�K�  ÊU�b�  tL�UN�  d��  3  WIO�b�«  w�
 dO�� —«d�S� bNF�« q�œ ¨w�U��« ◊uA�« ‚öD�«
 w�  ‰œUF��«  ·b�  qO����  `��Ë  ¨“uH�«  vK�
 bNF�« ·U{√Ë ÆwMOK�� œuL�� d�� 56  WIO�b�«
 œu�U� V�ö�« d�� 85 WIO�b�« w� w�U��« ·bN�«
 w�  —UB�_«  l�  bNF�«  wI�KO�  ¨p�c�Ë  ÆÍ—œU??�
 ÊuJ�  Ê√  l�u�L�«  s??�Ë  ¨W��M�«  ”Q??�  wzUN�

 ÆULNMO� …eOL� WN�«u�
 “Íb���«”  W??�u??D??�  v????�≈  ‰U???I???�???�ôU???�Ë
 Âö??�??�« v??K??� «d??O??�??� «“u???� ¡U??H??B??�« o??I??� b??I??�
 w��«  …«—U??�??L??�«  w??�  ¨0≠2  W�O�M�  U??�d??�“
¨Íb??K??�??�«  f??K??�«d??�  V??F??K??�  v??K??�  ULN�FL�

 s� ¨ezUH�« l� wzUNM�« w� ¡UHB�« wI�KO� ¨p�c�Ë

 ÂUIO� Íc�« ¨tO�U� wK�_« ¡U�ù« l� WLJ��« ¡UI�
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 WIO�b�« w� ¨‰Ë_« ·bNK� ¡UHB�« qO��� …«—U�L�«
 d�≈ ¨Z�œ `OL�  d��  ¨‰Ë_«  ◊uA�«  dL�  s�  46
 Æ¡«e��«  WIDM�  Ã—U�  s�  WO�Ë—U�  …b�b��

 t�u��  ¡UHB�«  “e�  ¨w�U��«  ◊uA�«  W�«b�  l�Ë
 s��  ŸUD��«  YO�  ¨w�ULA�«  v�dL�«  vK�
 ¨65  WIO�b�«  w�  ¨w�U��«  ·bN�«  “«d??�≈  WL�e�
 …dJ�«  q�u���  `�MO�  …d�  WK�—  s�  Î «bOH���

 Æ„U�A�« q�«œ
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 Ãd��  «—u��«Ë ¨W�—bL�« b�UI� tFMB� »uFA�« a�—U� ∫XK�
 V�ö� s� √b�� q�«u�� Õd� q�_«Ë ¨sOLKFL�« n�UF� s� ÎULz«œ
 „UM� wN�MO� ¨dO�U�D�« —U��Ë ¨dC��« Õ«u�_U� Î «—Ëd� ¨W�—bL�«
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 Îö�U�  ÎU�U��  dÑu�  t�—b�√  w��dH�«  w�O�«d��ô«  dJHL�«  œd�√  bI�
 ¨»d��«  w�  ÍœU�ö�«  bF��«  Ë√  ¨»d��«  w�  UOI�eO�U�OL�«  s�  Àb��K�
 WOJO�UJO�  …—bI�Ë  Ê«dO�  WOL�Ë  Õö�  WFIF�  jI�  X�O�  »d��U�
 rOI�«Ë  ¡U�c�«  p�UM�  ¨W�œU�  X�O�  Èd�√  rO�  p�UM�  ¨WO�u�uMJ�Ë
 `�B�  WO�ËdA�  ö�  »d��  Î̈UC�√  WO�ËdAL�«  p�UM�Ë  ¨W�uMFL�«
 —U�b�ô«  u�  oKDL�«  t�P�  sJ�Ë  ¨WO�¬   «“U��≈  oI��  b�  ÎUL�¬  ÎU�«Ëb�
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 ÍdJ�F�«  bzUI�«  s�  r�UF�«  w�  UN��—U�Ë  WO�O�«d��ô«  t�U��  w�
 Èu� ‚ö�ù« vK� t�—UF� s� ÎU Ò�√ d��� r� Íc�«Ë ¨d�eOKO� w�U�Ëd�«
  «uI�«  Òb{  Â—U??�  —UB�  ‚U��≈  s�  UN�ö�  sÒJL�  …b??�«Ë  W�dF�
 p�–  w�  …dG�  `�H�  t�ô«dM��  t�ULOKF�  —«b�S�  —œU�  r�  ¨W�œUFL�«
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 s� —d���« q�� fHM�« q�«œ s� —d���« w� WOIOI��« W�d��«
 ¨a�—U��«  d�� ¨WL�«d�L�«  œuOI�«  lOL� s� —Òd���«  w� ÆUN�—U�
 s�  l�M�  w��«  W�d��«  ÆWI�U��«  WÒO�U�_U�  ÊU��ù«  j�d�  w��«Ë

 ÆÃ—U��« œuO� s� W�d��« ÕU�H� w� fHM�« q�«œ
 ‰–U���«Ë   U�«d��«Ë  ÂU??�Ë_«  s�  ”uHM�«  —Òd���  r�  «–S??�
 W�dF�Ë WK�U� W�O�� WH�K� v�« œUL��ôU� qOKC��« rO�UH�Ë
 ÒwCL�«Ë ¨d{U��« w�P�Ë ¨w{UL�« ”Ë—b� ÿUF�ô«Ë ¨WK{U�
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 qO��L�« sL� ¨UOKF�« UNK�� oOI�� q�√ s� W�œU� …œ«—≈Ë W�u�

 ÆW�d��« ‰UM� Ê√
 W�d�Ë  W�_«  W�d�Ë  œdH�«  W�d��  wIOI��«  vMFL�«  u�  «c�
 w�uI�«  dOJH�K�  WOIOI��«  WO�Ëd�«  w??�  Ác??�Ë  ÆWO�U��ù«
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 ÂuNHL�«  «c�  aO�d�  q�√  s�Ë  ¨r�_«—U��  ¡wCO�  UN�UFA�
 w�UL��ô«  WO�UL��ô«  –  WO�uI�«  WH�KH�«   ¡U�  ÒÍ—UC��«

 ÆWO�O�H��« WÒOze��«  UH�KH�« s� r�UF�« cIM�� w�uI�« U�dOJH��
 b�u�  ô  YO�Ë  ¨lL��L�«  w�  ô«  w�U��ù«  œdHK�  œu??�Ë  ô
 rO�UH�  vK�  œÒdL�  «–«  ô«  d�  œd�  b�u�  Ê√  sJL�  ô  d�  lL���
 WH�K�  t�  l{ËË  lL��L�«  WO�u�  WO�ËR��  vÒ�u�Ë  tFL���
 W��UB�« …ËbI�« u� d��« `�UB�« lL��L�«Ë ÆÕöB�«Ë Õö�ù«

Æ…d� W��U� WO�U��≈ œU��ù
 uLM�«  s�  UNFML�  U�  q�  s�  W�dA��«  fHM�«  —d���  r�  «–≈
 Ÿ«b??�ù«Ë  W�dBF�«Ë  Y�b���«Ë  b�b���«Ë  ZCM�«Ë  —uD��«Ë

 ÆfHM�« pK�� WLO� Ë√ vMF� ö� ¨ÂbI��«Ë oK��«Ë
 Âö���ô« s� ÊU��ö� W�œ«— W�d��« sJ� r� Ê≈ ¨p�– ‚u�Ë
 VzUBL�«Ë V�UBL�« s� ·u��«Ë ◊UD��ô«Ë nK���«Ë ‰uL�K�

 ÆW�œu�F�« Ÿ«u�√ √u�√ s� ¨p� ö� ¨wN�  ö�u�«Ë
 q�Ë  ÆÎUC�√  eF�U�   uL�«  w�Ë  ¨eF�U�  …UO��«  w�  W�d��«  Ê≈
 œu�u�« «c� w� qC�√ …UO� oOI�� q�√ s� ÎU�«d� ÊuJ� ô W�d�

ÆWK�U� w� r�UF�«Ë W�_«Ë œdHK� WO�U��ô« W�«dJ�« ÊUL{Ë
 Íc�« w�UL��ô« ≠ w�uI�« dOJH��« w� W�d��« ÂuNH� u� «c�
 UN�UO�√Ë UNzUM�√  lOL� ÊuJ� YO�� ¨W�_« lL��� W�d� wMF�
 lOL��  «Îb�U��Ë  U Î�–uL�  `�B�  W�_«  ÂbI�  ‰ö�  s�Ë  ¨«Î—«d�√
 √b�� tO� dB�M� d�Ë dC��� r�U� oK� vK� …—œU� ÊuJ�� r�_«

 ÆWO�U��ù«Ë r�_«Ë œ«d�ú� ÊU��ù« ‚uI�Ë W�d��«
ÆWO�UG�d��U� dA� ‰UIL� WL�d�*
WOK�“«d��« ≠ W�—u��« WO�UI��« WOFL�K� w�UI��« d�bL�«**
Æw�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e�K� WF�U��«

Aƒ°V IòaÉf

 * q»YÉªàL’G q»eƒ≤dG ô«µØàdG »a á qjôëdG

A liberdade no pensamento
nacionalista-Social 

  —UL�L�« n�u� ˝

 WÒO�Ëb�«  WÒO�H�«  W�dG�«  XLE�
 Ê«uMF�  ÎUOM�  ÎU{dF�  ¡«b�u��«  w�
 ¨“ UGK�« q� “ËU��� Âö� W�U�—”
 vK� t�ö� s� …¡U{ù« XÒL� YO�
 Á—U�¬Ë  Òw�Ëd�J�ô«  d ÒLM��«  Ÿu{u�

 ÆlL��L�«Ë œdH�« vK� WÒO�K��«
 tO�  „—U�  Íc�«  ÷dFL�«  Òr{Ë
 v�≈  W�U{≈  r�d�«  w�  Êu�u�u�
 WKOL��« ÊuMH�« WOK� »ö� s� œb�
 W�u�  31  ¡«b??�u??�??�U??�  W??O??�U??�??�«
 s�  Êu�—UAL�«  UN�ö�  d��  WOM�
 d ÒLM��«”  …d�U�  ÁU��  rN�U��≈
 ‰UB�≈  sO�ËU��  “w�Ëd�J�ù«
 ‰ö� s� lL��LK� W�u�u� qzU�—

ÆwKOJA��« sH�«
 ÂUB� wKOJA��« ÊUMH�« `{Ë√Ë
 ÷dFL�«  vK�  ·dAL�«  d�UA�«
 jK��  ÷d??F??L??�«  Ê√  Âö???�û???�
 dLM�K�  WO�K��«  —U�ü«  vK�  ¡uC�«
 h��  q�  ÂÒb??�  YO�  w�Ëd�J�ù«
 W�u�u�  W??�U??�—  sO�—UAL�«  s??�
  UOMI�� WOM� W�u�Ë W�dJ� W�ƒd�
 Â«b���U�Ë  œuO�  W??�√  ÊËœ  …d??�
 WOzUL�«Ë  WO��e�«  Ê«u??�_«Ë  r�H�«

 v�≈  wL�M�  VO�U�Q�  —U??�??�_«Ë
ÆWÒ�dO�F��«Ë WÒOF�«u�« W�—bL�«

 —Ëœ  WOL�√  v??�≈  d�UA�«  XH�Ë
 lL��L�«  U�UC�  W��ö�  w�  sH�«
 w��«  d??�«u??E??�«  ‰u???�  W??O??�u??�??�«Ë
 “dLM��«”  UNMO�  s???�Ë  UNO�UF�
 vK�  …—œU�  WOM�  WI�dD�  UN�ËUM�Ë
 Î «dO�Q�Ë  ÎUIL�  d��√  qzU�—  ‰UB�≈
 vÒL�Ô�  U�  —UA��«  q�  w�  W�U�Ë
 qzU�Ë  vK�  w�Ëd�J�ù«  dLM��U�
 W??�U??�Ë w??�U??L??�??�ô« q??�«u??�??�«
 s�  dO�J�«  q��  s�  WO�ËR��ö�«
 tKJA� U�Ë qzU�u�« pK� w�b����
 ÊËœ s�d�x� …dO�� r�√  ôU� s�
 Ë√  WO�UL��«  dO�UF�  W�_  …U�«d�

ÆWO�ö�√
 VzU�  Âu�U�  rO�Ë  sÒO�  Á—Ëb??�
 WO�H�« W�dGK� w�Ëb�« ŸUDI�« fOz—
 ÷dFL�«  Ê√  ¡«b�u��«  w�  WO�Ëb�«
 t�IK�√  ŸËd??A??L??�  ÎU��u��  w??�Q??�
 ¡«b�u��U�  WO�Ëb�«  WO�H�«  W�dG�«
 l�  W�«dA�U�  s�dN�  u��  cM�
 sL{  oA�œ  w??�  WO�H�«  W�dG�«
 ‰œU??�??� ·b??N??� w???�Ëb???�« ŸU??D??I??�«

 W�—UA�Ë  ¡UC�_«  sO�   «d���«
 d ÒLM��«  ‰u???�  s???�d???�ü«  »—U??�??�

Æw�Ëd�J�ù«
 ÂbI�  ÷dFL�«  Ê√  v??�≈  —U???�√Ë
 …d�UE�«  Ác� ‰u� W�u�u� qzU�—
 lL��L�«  vK�  U??�—U??�¬Ë  WO�K��«
 ‰ö??�  s??�  WODL�  d??O??�  W??I??�d??D??�
 d��√  Á—U??�??�??�U??�  s??H??�«  Â«b??�??�??�«
 qJA�U�  …dJH�«  ‰UB�≈  vK�  …—b??�

Æ`O�B�«
 …d�b�  f??�u??�  öO�  X??�??{Ë√Ë
 dLM��«” ‰u�  «d���« ‰œU�� ŸËdA�
 WO�Ëb�« WO�H�« W�dG�U� “w�Ëd�J�ù«
 ‰UL�_«  “U��≈  r�  t�√  ¡«b�u��«  w�

 ·bN�  q�U�  dN�  Èb�  vK�  WOMH�«
 ÊU�eK�  …d�U�  Âö�  W�U�—  ‰UB�≈
 s�  dO�F��«  vK�  …—œU??�Ë  ÊUJL�«Ë
 …d�U�  s�  oL�√  WI�dD�  U�d�UA�
  dA��«  w��«  w�Ëd�J�ù«  dLM��«
  UOMI��« —uD� l� l�«Ë ‚UD� vK�
 dO��  —dC�  V����  w��«Ë  WOL�d�«
 Î «—U�¬  „d��Ë  tOK�  dLM�L�«  h�AK�

ÆlL��L�«Ë œdH�« vK� …dO��
 Íc????�« ÷d???F???L???�« o????�«d????�Ë
 vK�  —«b�«  rFD�  W�U�  tHOC���
 ‰u� WÒ�u�u�  U�K� sO�u� Èb�
 q�UF��«Ë w�Ëd�J�ù« dLM��« …d�U�

ÆUNF�

AGójƒ°ùdG »a q»fhôàµdE’G ô qªæàdG QÉKBG ∫ƒM q»∏«µ°ûJ ¢Vô©e
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