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¨…b�«Ë WK� w� W�Ò d���« œËb��« rO�d� ‚UH�«
u�Ë ‚UH�ô« …œu�� vK� ÷d�F� s� „UMN�
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W�ËUILK� bOJ�« tLN� s� Î UC�√ rNM�Ë ¨W�B�«
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ÁcN� Î U�U�� fO� w�u�UI�« U�UMFL� ‚uI��«
©6’ WL���«®

f�√ «b�F� w� l�uL�« w�Uzd�« ŸUL��ô«

¡«d��K� Î U�UL��« Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— ”√d� «b�F� dB� w�Ë ¨“UO��U� rO�d��« nK� Âu� ÊU�
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©6’ WL���«®
ÆW�ËUIL�«Ë gO��«Ë

¥Gô©dG :¿Éà°SOôc øe »ªXÉµdG ˆG ΩGQ »a ø««æ«£°ù∏a ø«HÉ°T OÉ¡°ûà°SG
k
QGƒédG ∫hO ójó¡àd É≤∏£æe
¿ƒµj ød ºëd â«H ¥ô°T ∫ÓàM’G ™e äÉ¡LGƒeh
‚d�� b� œö��« w� W�“_« ÒÊ√ ¨f�√ ¨wL�UJ�« vHDB� WO�«dF�« W�uJ��« fOz— b�√
ÆWO�UO��« ·«d�_« sO� wIOI� —«u� „UM� sJ� r� U� lOL��«
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Æœö��« w� “w�UO��« œ«b��ô« W�U� s� ÃËd�K�
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‰ö��ô« «u� ’Ud� ¨f�√ ¨ÕËd�� Y�U� VOÔ√Ë ¨ÊUOMOD�K� ÊU�U� bNA��«
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الوطن

م�شكلة لبنان
في نظامه الطائفي
} عمر عبد القادر غندور*

ب��األم��س أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري
عقب الجلسة األول ��ى الن�ت�خ��اب رئ�ي��س للجمهورية
يتوصل
أنه لن يدعو الى جلسة أخ��رى جديدة ما لم
ّ
األفرقاء الى بعض التوافق على رئيس عتيد ...وإذا
لم
يتوصلوا إلى ذلك فـ لك ّل حادث حديث ،ما يعني انّ
ّ
المجلس النيابي ربما لن يعود في وقت قريب إلى عقد
جلسة النتخاب رئيس! ولكن بما أننا في بلد ينام على
خبر ويصحو على آخر فقد ُيصار الى دعوة المجلس
أي وقت.
النيابي لعقد جلسة في ّ
ولم ينس اللبنانيون أنّ مجلس النواب فشل على
م��دى  ٤٥جلسة م��ن أي��ار  ٢٠١٤وحتى  ٢٠١٦في
انتخاب رئيس خلفا ً للرئيس ميشال سليمان بسبب
فقدان النصاب! نتيجة لعدم توافق القوى السياسية
والطائفية على تسمية رئيس ،قبل أن يت ّم التوصل
الى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا ً للجمهورية في
 ،2016/10/19والذي تنتهي واليته في  31تشرين
األول .٢٠٢٢
وبسبب نظامنا الطائفي السيّئ ،والكساد المتع ّمد
الذي تحدثنا عنه في بياننا السابق ،انهارت منظومتنا
المالية ،وان �ه��ارت معها الخدمات العامة األساسية
وفي مقدمها الكهرباء ،واستمرار الخالفات السياسية
المتناسلة وضياع رأس المال البشري بفعل هجرة
الكفاءات على نطاق واس��ع ،وهبوط الناتج المحلي
بنسبة  ١٥,٥ف��ي ال�ع��ام  ٢٠٢١ف��ي أع�ق��اب انكماش
بنسبة  ٢١,٤ال��ى مستوى متدنّ ق��دره  ٢١,٨مليار
دوالر بنسبة  ٥٨,١وهو أش ّد انكماش في قائمة تض ّم
 ١٩٣بلداً.
وم� ��ن ال �ص �ع��ب إي� �ج ��اد ح� �ل ��ول ل �م �ش��اك��ل لبنان
االقتصادية واألمنية ووض��ع تص ّور حلول للوضع
الحالي والمستقبلي ،ألنّ النظام السياسي اللبناني
م �ف �خ��خ ب �ط��وائ �ف��ه وم ��ذاه� �ب ��ه ،وع ��رض ��ة للتسييس
واالنقسام وتضارب المصالح الداخلية واإلقليمية
ال�ت��ي تتماهى بينها ال�ط��وائ��ف! ل��ذل��ك ن��رى أنّ حركة
السفراء والمعتمدين األجانب في لبنان تكاد تكون
متالزمة ومتداخلة ونشطة وبعضها يهدف الى زرع
الفتنة واالنقسام الداخلي بسبب تضارب المصالح
متخصصون
الداخلية واإلقليمية والدولية ،وكتب عنها
ّ
بهذا الشأن.
لذلك،
ال نتص ّور ان يتعافى لبنان من أزماته ومتاعبه،
ألنّ مشكلته تنطلق من داخ��ل نظامه السياسي الذي
يحتضن التن ّوع الثقافي والطائفي ال��ذي يتغلغل في
مفاصل الدولة ،ونرى مالمحه واضحة في المواقف
السياسية لك ّل طرف ،وهو ما يحول دون المساعدات
الخارجية البريئة م��ن دول ليست جمعيات خيرية
وتمنح شيكات على بياض في بلد متهالك لم يبقَ منه
إال االسم ومن غير مضمون.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

خفايا
استغرب من رافقوا اتفاق  17أيار الترويج
لمعلومات مفبركة تنسب لالتفاق اعترافا ً
بحري يتجاوز الخط
إسرائيليا ً للبنان بخط
ّ
 23الذي تطالب به الدولة اللبنانيّة ورأوا
في ذلك ترويجا ً لفكرة اتفاقية سالم مع
كيان االحتالل ولو اختبأت وراء مزاعم
وطنيّة هدفها الكيد مع المسؤولين في
الدولة.

كوالي�س
قالت مصادر يمنية إنه رغم نهاية الهدنة
ليل أول أمس فإن المفاوضات استمرت
حثيثة لمحاولة التوصل الى صيغة تسمح
بتجديدها ،وقالت إنه دون فتح مطار صنعاء
وميناء الحديدة وصرف الرواتب ال هدنة
وإن انهيار الهدنة سيعني انفجارا ً عسكريا ً
يطال ممرات التجارة الدوليّة في باب المندب
والخليج.
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تغيير الم�شهد اال�ستراتيجي العالمي...
} رنا العفيف
انطالقا ً من العنوان ال��ذي يض ّم تقاربا ً ثالثيا ً
وتعاونا ً حقيقياً ،تسعى إليه ك ّل من الصين وروسيا
للمضي قدما ً نحو عالم جديد ،عازمة ك ّل منها
وإيران،
ّ
جهودها على تكثيف التعاون في هذا اإلتجاه ،لتحسم
ك ّل من بكين وموسكو وطهران مسار التحدي الذي
فرضته الهيمنة األميركية ،لتأسيس نظام عالمي
جديد ،فكيف يمكن أن ينعكس التقارب الصيني
ال��روس��ي على الساحة ال��دول��ي��ة ،وأيّ تجاذبات
ستحدث في ظ ّل الحرب الدائرة في أوكرانيا ،وهل
ستنتج العالقة بين هذة الدول تعاون؟
طبعا ً العالقة الثنائية التي تربط الدول الثالث في
الحاجة لالنعتاق لسياسة العقوبات ،وهيمنة الدوالر
الذي يخ ّيم على اقتصاد العالم ،او على التعامالت
التجارية الدولية بسبب األزمة األوكرانية التي خلفها
الراعي األول لها الواليات المتحدة ،يحتم على روسيا
والصين وإي��ران هذا التقارب الدولي في مواجهة
تحديات مشروع إعادة الهيمنة األميركية ،وقد شدّد
الرئيس الروسي فالديمير بوتين في رسالته على
ض��رورة توحيد القوى أثناء مكالمة هاتفية له مع
نظيره الصيني بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين
لتأسيس جمهورية الصين ،وكذا بناء نظام دولي
أكثر ديمقراطية وعدالة.
بمعنى أنّ ثمة تهديدات وتحديات معاصرة،
تحدق ليس فقط ف��ي العالم وإن��م��ا على مستوى
المنطقة وما فيها من مصالح مشتركة تربط هذا
التعاون االستراتيجي ،ومنه يستوجب الحيطة
والحذر في هذا اإلتجاه ،وكذلك بين الرئيس اإليراني
القاسم المشترك ،لتليها الصين التي تأبى أحادية
القطبية في العالم ،مؤكدة على عزم بالدها وإرادتها

الجادة لتنفيذ التعاون اإلستراتيجي الشامل الذي
يعزز ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
نعم هناك إصرار واضح بدأ تتكشف معالمه في
هذا التقارب الذي حمل رسالة مفادها ،بأنّ الغرب
ليس صاحب قرار ،بعد أن قام الدب الروسي بض ّم
المناطق األربعة وتصويب سبل الدفاع عن وحدة
أراضيها ،وه��ذا طبعا ً ال يحول دون تعاون بكين
وطهران مع موسكو ،ال ّ
شك أيضا ً أنّ النظام العالمي
يتشكل من حيث القوة التي لطالما وظفها الغرب
لمصلحته ،وه��ذا ما جعله اليوم يقف عاجزا ً أمام
روسيا ،فتسارعت وتيرة تكتل األخ��رى مع الصين
وإيران ،وهذا يستدعي بالضرورة أن يحدث توازنا ً
للعالقات الدولية ولو بشكل نسبي ،ومع هذا يقول
قائل ،أن هذة العالقات ال تكفي وأن علينا أن نتذكر
بأن الواليات األميركية ما زالت تسيطر على اإلقتصاد
العالمي من خالل الدوالر الذي يسبّب عقدة الجميع
عندما تكون هناك هزات ،لكن على العكس تماماً...
التقارب الصيني ال��روس��ي ل��ه تجاذبات منها
إيجابية ومنها سلبية خاصة على الساحة الدولية،
سيكون له انعكاسات ولكن في السياق نفسه ،هذا
التعاون بين العواصم الثالث يمثل خيار عنوانه
الركائزي ال رجعة فيه ،ومنه ستنطلق معركة كسر
األحادية القطبية في العالم وأصبح هذا يتطور عبر
العالقات الروسية الصينية رغم تعقيدات الوضع
ال��دول��ي ،إال خطوات الكرملين قائمة على تحدي
التهديدات األطلسية الغربية ،وبالتالي ك ّل عوامل
تصب في جعبة
التقسيم التي دفعت بها واشنطن
ّ
روسيا من حيث التنفيذ الميداني ،بعد أن رأينا البيان
الصادر عن انتوني بلينكن وزير الخارجية األميركية،
إذ تحدث عن أن الواليات المتحدة سوف تعاقب كل
دولة تتعاون مع روسيا ،وكأن الواليات ال تعرف أنّ

لك ّل دولة سيادة وقرار تأخذه متى تشاء ،أيضا ً في
مجلس األمن تلقت واشنطن صفعة ،نظرا ً لالنحياز
للفكرة األميركية الصين ومن معها الهند والبرازيل
تمثالن نصف سكان العالم ،فما بالكم باقي الدول
التي كانت ستأخذ منحى المسار ولكن ظروفها ال
تسمح بذلك ولكن باعتقادي كنا سنرى تأييدا ً لروسيا
ممن يرفض الهيمنة االميركية،
أم��ا بالنسبة لمن يعتقد أنّ الهيمنة األميركية
ستستم ّر في االقتصاد ،نقول لهم ال تراهنوا ،ألنّ
ريع الهيمنة هي نتاج الهيمنة في سياسة االحتالل،
أيّ بمعنى أنّ قوة الدوالر ناتجة عن فرض االحتالل
األميركي هيمنته على دول أخ��رى تسرق وتنهب
ثروات الشعوب ،وتدفع بهم التخاذ مواقف حازمة
في العالم العربي واإلسالمي ،لذا اليوم الواليات
المتحدة تطرح شعار من ليس معنا فهو علينا ومن
هنا ستنطلق ش��رارة عملية كسر الحصار وبشكل
فعلي ومتد ّرج.
وبالتالي ال��م��ت��ض� ّررون م��ن معسكر السياسة
األميركية ،بات أوسع وتتسع لك ّل الدول التي قبعت
تحت العقوبات األميركية ،لذا من المتوقع أن تنتج
هذة العالقة تعاونا ً بين العواصم الثالث ،وستحقق
أهدافا ً شاملة وواسعة على أرض الواقع ،فإيران
وقعت اتفاقية استراتيجية مع روسيا ،وعليه سنشهد
تناغما ً وتعاونا ً على المسرح الدولي ،فالقواسم
المشتركة تجمعهم ،فاألميركي يضع أصابعه في
تايوان وأوكرانيا إل��خ ...حتى ولو كان هذا المسار
تصاعدياً ،إال أنّ غالبية ال��دول اليوم تتجه شرقاً،
وشيئا ً فشيئا ً تخسر الواليات المتحدة في مجالها
االقتصادي وهذا ما سيغيّر مشهد استراتيجية العالم
والقضاء على الدوالر األميركي قضاء مبرحاً...

اجتماع بعبدا الرئا�سي و�ضع مالحظاته على عر�ض هوك�شتاين للتر�سيم:
ون�ص» بانتظار الجواب «الإ�سرائيلي»
تم�سك بالثوابت اللبنانية والأجواء «قمحة ّ
ّ
خلُص االجتماع ال��ذي جمع أمس
ف��ي قصر بعبدا رئ��ي��س الجمهورية
العماد ميشال ع��ون ورئيس مجلس
ال��ن � ّواب نبيه ب�� ّري ورئ��ي��س حكومة
ت��ص��ري��ف األع���م���ال نجيب ميقاتي،
للبحث في العرض الذي قدّمه الوسيط
األميركي آم��وس هوكشتاين لترسيم
الحدود البحريّة الجنوبيّة ،إلى تب ّني
المالحظات التي وضعتها اللجنة الفنيّة
لترسيم الحدود البحريّة والتي تؤكد
الثوابت اللبنانية التي اع ُتمدت منذ
بدء المفاوضات وتحفظ للبنان حقوقه
وتؤ ّمن مصلحته.
وكان تأكيد وحدة الموقف اللبناني
حيال عرض هوكشتاين والذي سيُبلّغ
إليه وبموجب ه��ذه المالحظات ،تم
ادخال تعديالت على العرض األميركي
سيتسلّمها هوكشتاين وينقلها إلى
الجانب “اإلسرائيلي”.
وقبل االجتماع الرئاسي ترأس عون
اجتماع اللجنة الفن ّية لترسيم الحدود
البحريّة المؤلفة م��ن :ن��ائ��ب رئيس
مجلس النواب إلياس بوصعب ،الوزير
السابق سليم جريصاتي ،مدير عام
األمن العام اللواء عباس إبراهيم ،مدير
عام رئاسة الجمهوريّة الدكتور أنطوان
شقير ،مستشار رئيس مجلس النواب
علي حمدان ،عضو هيئة إدارة قطاع
البترول وسام شباط ،رئيس مصلحة
الهيدروغرافيا ف��ي ال��ق��وات البحريّة
المقدّم عفيف غيث.
وع���رض المجتمعون مالحظات
ال��رؤس��اء ع��ون وب��� ّري وميقاتي على
عرض الوسيط األميركي وتوحيدها،

وهي تتناول نقاطا ً تقنية وقانونية.
وفي الثالثة بعد الظهر ،وصل إلى
قصر بعبدا ميقاتي ثم ب ّري الذي قال
وهو في طريقه إلى مكتب عون ردا ً على
س��ؤال ع ّما إذا ك��ان الجواب اللبناني
سيكون “قمحة أم شعيرة”“ :إن شاء
الله قمحة”.
وعُ قدت خلوة ض ّمت الرؤساء الثالثة،
عُ رضت فيها المعطيات المتوافرة في
ضوء عرض الوسيط األميركي وردود
الفعل عليه داخل لبنان وخارجه .ثم
انضم أعضاء اللجنة الفنيّة الى االجتماع
الموحدة للمالحظات
وعرضوا الصيغة
ّ
التي تب ّناها عون وب ّري وميقاتي.
ولدى خروج ب ّري ،قال للصحافيين
وموحد
ردا ً على سؤالهم “الموقف واحد
ّ
وه���ذا ه��و المهم” .وأض���اف “قمحة
ونص” .فيما قال ميقاتي بعد االجتماع
ّ
“كان لدينا ،دولة الرئيس (ب ّري) وأنا،
بعض المالحظات ،تبيّن أن اللجنة
التقنيّة أخذت بها كلّها وسيكون لدينا
ر ّد للوسيط األميركي ضمن هذا السياق
كامالً ،مؤكدا ً “أن األم��ور والمسلّمات
واألعمدة األساسية في هذا االتفاق تا ّمة،
ميسرة وعلى
وإن شاء الله أن األم��ور ّ
موحد
الطريق الصحيح ،وموقفنا كلّنا
ّ
لما فيه مصلحة لبنان”.
م��ن ج��ه��ت��ه ،أع���رب ب��و ص��ع��ب في
حوار مع الصحافيين ،عن اعتقاده ،أن
“الجميع كان يترقب االجتماع الثالثي،
وال ّ
شك أننا حين نخرج من االجتماع
س ُنعبِّر عن افتخارنا بوحدة موقفنا
وهذا كان عامل قوة للبنان ،وأوصلنا
إلى ما وصلنا إليه”.

الرؤساء عون وبري وميقاتي خالل لقائهم في بعبدا أمس

ولفت إل��ى أن “الفريق التقني قام
بتوحيد كل المالحظات لنرفع التقرير
لهكوشتاين ،وال��رؤس��اء ك��ان لديهم
بعض االستفسارات والفريق التقني
أج���اب عليها” ،آم�ل� ًا أن ي��ك��ون ال��ر ّد
اللبناني اليوم “عند المبعوث األميركي
وعلى ضوء ذلك سيعرضه على الفريق
اآلخر”.
وأعرب أمله في “أن يصل لنا الجواب
النهائي آخر األسبوع” ،مشيرا ً إلى أنه
سيصدر موقف لبنان الموحد عندما
نستلم التقرير النهائي س��وا ًء سلبا ً أو
إيجابا ً” .وأوض��ح أنّ “جوابنا ليس
رسم ّيا ً بل ر ًد على طرح هوكشتاين،
والشياطين ف��ي التفاصيل أصبحت
صغيرة ،وليست كبيرة”.
وأ َّك��د أن “لبنان حصل على كامل

(داالتي ونهرا)

حقوقه في حقل قانا ولن أقول أكثر”،
الف��ت�ا ً إل��ى أن “التقرير سيُرسل إلى
هوكشتاين وف��ي��ه طلب التعديالت
والموقف النهائي سيكون بعد جوابه
على المالحظات”.
ور ّدا ً على تعليقات رئيس الحكومة
الصهيونية السابق بنيامين نتنياهو
ب��أن��ه “إذا م��� ّر ات��ف��اق ال��ت��رس��ي��م غير
القانوني فلن نكون مجبرين به” ،شدَّد
بوصعب على “أنّ ك��ل المسؤولين
“اإلسرائيليين” ،ومنهم نتنياهو،
يعرفون مكمن القوة في لبنان وهو
ال��ت��وازن ال��ذي ك�� ّرس وج��ود معادلة
الشعب والجيش والمقاومة”.
وخ��ت��م م���ؤك���دا ً “أننا ال نعترف
بـ”إسرائيل” ول��ن ندخل بمعاهدات
معها ولكن هناك آليّات أخرى”.

عون :االت�صاالت جارية لت�شكيل حكومة جديدة
أعرب رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ،عن أمله
أن «تت ّم االنتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية
ال ُمحدّدة بحيث يتسنى لي تسليم الرئيس الجديد في
بداية واليته في األول من تشرين الثاني المقبل» ،مشيرا ً
إلى أن «انتخاب الرئيس الجديد من مسؤولية النواب
الذين عليهم أن يُحدّدوا خياراتهم على هذا الصعيد».
وأك��د ع��ون خ�لال استقباله أم��س في قصر بعبدا،
مديرة أفريقيا وال��ش��رق األوس���ط في وزارة أوروب��ا
والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغين ،بحضور
السفيرة الفرنسية آن غريو ،أنه حريص على «إنجاز
اإلص�لاح��ات التي وع��د لبنان صندوق النقد الدولي
بتحقيقها وال سيما إعادة النظر في هيكلة المصارف
اللبنانية و»كابيتال كونترول» وتعديل قانون الس ّرية
المصرفية وذل��ك بعدما أق�� ّر مجلس ال��ن��واب قانون
الموازنة للعام  ،»2022الفتا ً إلى أن «االتصاالت جارية
لتشكيل حكومة جديدة بعد تذليل العقبات التي حالت

حتى اآلن دون والدتها».
وأوض��ح أن��ه ح��رص ط��وال األشهر الماضية على
“ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف
المالئمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية
والغازية المحدّدة في المنطقة االقتصادية الخالصة
التي يُفترض ان تبدأ بها شركة “توتال” الفرنسية”،
مؤكدا ً أن��ه “لن تكون هناك أ ّي��ة شراكة مع الجانب
اإلسرائيلي”.
وأعرب عن أمله في “أن يًشكل بدء التنقيب عن النفط
في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية ُتساعد
االقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع
الذي حصل خالل االع��وام الماضية” ،مشدّدا ً على أن
“التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستم ّر
وهو جزء من مسيرة مكافحة الفساد التي انطلقت مع
بداية العهد منذ ست سنوات وتع ّثرت م ّرات عدّة بفعل
الضغوط التي مارسها المتورطون في عمليات الفساد

من مختلف المستويات”.
وكانت غيغين أكدت للرئيس عون “حرص فرنسا
على االستمرار في مساعدة لبنان في مختلف المجاالت
وأن االهتمام بالشؤون اللبنانية هي من أولويات
الحكومة الفرنسية” ،م��ش �دّد ًة على “أه ّمية إج��راء
االنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري منعا ً ألي
فراغ على المستوى الرئاسي ،وعلى إنجاز اإلصالحات
واالتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
واعتبرت أنّ
“التوصل إلى اتفاق في مسألة الترسيم
ّ
البحري الجنوبي رسالة ثقة إلى المجتمع الدولي بلبنان
ستكون مفاعيلها اإليجابية على اقتصاده الوطني”.
والتقت غيغين أيضا ً رئيس مجلس النواب نبيه
ب ّري ،ورئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي
ووزي��ر الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف
األعمال الدكتور عبد الله بوحبيب.
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‰UL�√ w� ÕU���ô« WLK� vI�√ ÷UO� ÊU�Ë
—Ëœ ” Ê«u??M??� X�� MEDREG dL�R�
“UG�« U??�“√ WN�«u� w� WL�UM�« U�ON�«

…ó«HÉÑ∏dG πÑ≤à°SG ∞«ØY

WOCI� WOMOD�KH�« WOCI�U�
e�— u� UL�≈ ¨W�ú� W�e�d�
w��« f???�_« v??K??� U??�??�??�«
sO�ö� cM� e�dL�« UNOK� wMÔ�
WO�«u vK� qO�œ u�Ë ¨ÎU�U�
Ác� WKO� dÒ L��« Íc�« ZNM�«
¨tzUD� ÃË√ w� ‰«e� ôË …bL�«
¡UIK� W�uCF�« VKD� Î U��d�
ÆwM�u�« w�ö�ù«

w� W??�U??C??� W??O??�ö??�≈ WLO�
t�√ YO� WO�UM�K�« W�U��«
w� s??O??O??�ö??�ù« “d???�√ rÒ ? C??�
ÆÊUM��
ÍbO�U�K�U� nOH� V�—
Ò –≈Ë
W??�Ëc??�??L??�« œu??N??�??�« s???LÒ ???�
Âö???�ù« …—u???? sO����
…b�u�«Ë qO_« ÍbL�L�«
WO�ö�ù« W�_« w�UM� sO�
p�L��«Ë ÊU�œ_« sO� —«u��«Ë

e�dLK� ÂU??F??�« s??O??�_« —«“
tO�u��«Ë Âö�û� w�ö�ù«
ÍbO�U�K�« rOK� bL�� aOA�«
wM�u�« w�ö�ù« ¡UIK�« fOz—
WO�ö�ù« U�öF�« ‰ËR��Ë
bL�� ÃU��« tK�« »e??� w�
Æt��J� w� nOH�
‰ö� ÍbO�U�K�« ÷d??�Ë
w� b??�b??�??�« —uÒ ? D??�??�« ¡U??I??K??�«
WDA�_«Ë e�dL�« qL� WO�¬
‰ö??� U??N??�??�U??�≈ Íu??M??� w??�??�«
W��UML� 2023 q�IL�« ÂUF�«
e�dLK� ÍR??�R??K??�« q??O??�u??O??�«
vK� Êu???�ö???�???�« Èd????�c????�«®
t� Î U???�—U???�Ë ©f??O??�Q??�??�«
w??�??�« X???�«u???�???�«Ë ·«b?????�_«
Æe�dL�« U�bL�F�
VK� ÍbO�U�K�« ÂÒb??� UL�
w??�ö??�ù« e??�d??L??�« ÂU??L??C??�«
¡UIK�« v�« tO�u��«Ë Âö�û�
qJA� Íc�« wM�u�« w�ö�ù«

É«dGôà°SCG ô«Ø°S QGR »Ø«°ü≤dG
»fÉæÑ∏dG ΩÓYE’G ºYO πeCGh
Ác� w� U���« vK� b�U�� UN�u� ¨W�UH�Ë
o�� W�UIM�« fK��ò ÒÊ« v�« Î «dOA� ¨åW??�“_«
sOO�U�B�« »U���« ‰u�I� Î «—«d??� c��« Ê« t�
‰u« s� sOO�«d��_« sOO�ö�ù«Ë UO�ö�ù«Ë
ÆåW�UIM�« ‰Ëb� w� WO�UM��
VOIM�U� w�«d��_« dOH��« V??�— Á—Ëb??�
ÒÊ« Î «b??�R??� ¨W�UIM�« fK�� b??�ËË wHOBI�«
ÒÍ√ w??� W??O??L??�_« W??G??�U??� W??F??�«d??�« W??D??K??�??�«ò
ÊuJ� Ê« V��Ë ¨WO�«d�uL�œ ÒÍ« w�Ë lL���
d���« qI� vK� s�—œU� ÊUM�� w� ÊuO�U�B�«
v�« W�U�� ÊUM�� ÒÊ«Ë …U�U�� Ë« ·u� ÊËb�
Æåt�e�Ë Íu� Âö�≈
ÊUF�L��ò ÊUM��Ë UO�«d��√ ÒÊ√ v�« —U??�√Ë
sO� …bO�Ë j�«Ë— vK� ÂuI� WIO�Ë U�öF�
ÂÒb� bI� qFH�U�Ë ¨œuI� cM� …—c��� sO�FA�«
WL�U�� U�œö� v??�« ÊuO�UM�K�« ÊËd�UNL�«
nzU�Ë rNM� b�bF�« √u�� b�Ë UNzUL�≈ w� Èd��
∫‰U�Ë ÆåÊuMH�«Ë ‰UL�_«Ë W�uJ��« w� …“—U�
W�e� w�UM�K�« »«uM�« fK�� dÒ I� Ê√ rÒ NL�« s�ò
U�—U���U� WO�öù« w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM
vK� v�Ë√ …uD� ÊUM�K� qJA� b� U� ¨W�u�Ë√
Æåw�UF��« WJ�

·“u� WO�UM�K�« W�U�B�« Í—d�� VOI� —«“
vK� e�—U� Ë—b??�« UO�«d��√ dOH� wHOBI�«
dJ� vML� rÒ { W�UIM�« fK�� s� b�Ë ”√—
w� Y���« Èd�Ë ¨s�b�« wI� ÕöË V�d�
ÊËUF��« ‚U�¬Ë WO�«d��ô« WO�UM�K�« U�öF�«
Æs�bK��« sO�
U�öF�«ò s� wHOBI�« VOIM�« Àb��Ë
sOO�«d��_« sOO�ö�ù«Ë UO�ö�ù« sO� WMO�L�«
¨åsOO�UM�K�« rNz«dE�Ë WO�UM�� ‰u??√ s�
w��« UO�«d��_ oKDL�« ¡ôR� ¡ôËò ?� Î «bOA�
Ê√ ÊËœ s� ¨‰Ë_« s�u�« rN�u�U� w� w�
¨“—_« s�Ë w� Î UIOL� W�—UC�« r�—Ëc� «u�M�
ÊuO�«d��√ s�� ∫b�«Ë u w� «Ëb�√ rNK�Ë
sO� öB�« oL� vK� W??�ôœ w� ¨ÊUM�� w�
Æås�bK��«
vK�Î «œÒbA� ¨W�UIM�« a�—U�� wHOBI�« ÷d�Ë
s�uCML�« `�UB� w�«d� WKI��� W�UI�ò UN�√
Í√d�« W�d� s� l�«b�Ë rN��UB� v�d�Ë UNO�≈
jI�ò t�√ Î U�{u� ¨åÊU��ù« ‚uI�Ë dO�F��«Ë
r�œ q�√Ë ¨¡«bNA�« «dA� W�UIM�« w���M� s�
w� tO� sOK�UF�«Ë w�UM�K�« Âö�û� UO�«d��√
W�{«Ë …œb�� Z�«d� ‰ö� s� ¨…b� ôU��

p�KF� w� œ«d� r�dJ� ‰ö�

»«uM�« fK�� v�≈ V�c� r� ¨ U�UL��ô«
¨ŸUDI�« «c� …b�U�L� sO�«uI�« l�dA��
Æ“ÊUM�� w� rOKF��« r�œË
‰Ë_« UMLÒ � WO�d��« WM�� w� UM�√” b�√Ë
w�ËË W�—bL�« r� ¨rÒKFLÔ �« r� s�Ë V�UD�«
WF�—_« ¡ôR� wL�M� qLF� s��Ë ¨d�_«
wJ�Ë ¨rOK� qJA� Íu�d��« ŸUDI�« dO�O�
ö� ÊUM�� Ê_ ¨`�H� Ê√ s� ”—«bL�« sJL��
Æ“bK� „UM� œuF� ô »ö�
q�I��� u� V�UD�«” Ê√ Î «d��F� r��Ë
UN� W�œUI�« ‰UO�_«Ë ¨·bN�« u�Ë ÊUM��
lL���Ë VF��Ë qLF� ÊQ� ¨dO�J�« UMOK�
v�� ¨sOLKFL�« V�U� v�≈ nI�Ë ŸdÒ A�Ô Ë
tÒKF� qO� rOKF�Ë WO�d� s??� «uMJL��
ÂUOI�« ‰ËU�� ULÒ � qC�√ wM�� Ê√ lOD���
bK��« «c� ¡UM�√Ë ¨q�Q��� bK��« «c� Ê_ ¨t�
¨ÊuK�Q��� tO� gOF� w��« ‰U??O??�_«Ë
l� nI� Ê√ W??�Ò _« »«uM� UM��«Ë p�c�
w��« …b�U�L�« q� UN� ÂbI�Ô Ë ‰UO�_« Ác�
Æ“UNL�bI� lOD���

w� sOM�UC��Ë sOH�UJ�� ÊuJ� ÊQ� Ë√
rN� w��« l�—UAL�« w� »«uM�« fK��
Æ“Î U�uL� ŸUI��« WIDM�
w� UM��U�� ¡UIK�« «c??� w�” l??�U??�Ë
UM�U��R�Ë rOKF��«Ë WO�d��« Ÿu{u�
…œUF�U�Ë ÆÂÒbI�Ô Ê√ sJLÔ� «–U�Ë ¨WU��«
ÊËc�Q� iF� l� …u??�ù« ÊuJ� U�bM�
¨p�– ÊuK�Q��� rN�_ ¨Êu�KD� ULÒ � d��√
w�U�√ vK� rNd� Èb� fLK� UM�_Ë
«uI�� wJ� ¨WIDML�« Ác� »ö??�Ë ¡UM�√Ë
Ác� w� rN{—Q� sOJ�L��Ë s�b�U
UM��«Ë w�Q� UM�Ë ÆW�FB�« ·Ëd??E??�«
nI� ÊQ� ¨w�U��ù«Ë wM�b�«Ë w�ö�_«
Æ“”UM�« l�Ë ”UM�« V�U� v�≈
ŸUDI�« …b�U�� UM��«Ë s�” ·U{√
s�b�UF�L�«Ë sOLKFL�« ¨ÊUM�� w� Íu�d��«
WO�d��« d�“Ë …b�U��Ë ¨rN� ÊUF��LÔ �«Ë
`�H� wJ� W�FB�« ·Ëd??E??�« Ác??� w??�
¨w�«—b�« ÂUF�« √b��Ë UN�«u�√ ”—«bL�«
nO�J�� WO�d��« WM�� v�≈ V�c� U�bF�

»e� w� ŸUI��« WIDM� ‰ËR�� ÂdÒ �
WM�� fOz— dLM�« sO�� —u��b�« tK�«
‰ö� ¨œ«d� s�� VzUM�« WO�UOM�« WO�d��«
¨“w�UI��« wMOL��« ÂU�ù« e�d�” w� ¡UI�
p�KF� »«u???� q�J� f??O??z— —u??C??� w??�
ÃU��« sO�� —u��b�« VzUM�« q�dN�«
œ«bIL�« wK� —u��b�« sO�zUM�«Ë ¨s��
W��F��« ‰ËR�� ¨…œUL� »UN�≈ —u��b�«Ë
¨s�� ÃU��« sO�� ŸUI��« w� WÒ�u�d��«
‚U�— Ÿd� WÒO�Ëb�« WÒO�UM�K�« WF�U��« d�b�
…œUO� s� ¡UC�√Ë ¨ÊUL�� r�U� d�U�
ÆWIDML�«
¡UIK�« «c� Ê√ t� WLK� w� …œUL� `{Ë√Ë
ŸUI��« WIDM� …œUO� …u�œ —U�≈ w� ¡U�
vK�” œ«d??� dJ�Ë r�dJ�� tK�« »e� w�
fOzd� ÁœuN� w� ¡«u??� ¨‰c�� U� q�
UL�bI��« q� ‰ö� s� Ë√ ¨WO�d��« WM�K�
UNO�≈ wL�M� w��« U��RL�« w� ÁœuN�Ë
ÊU� ‚UO��« w� Î U?C??�√Ë ÆtO�≈ wL�M�Ë
qzU�Ë s�Ë ¨ U�UI���ô« s� Y�b��«
Æ“tMO�Ë UMMO� ULO� ÊËUF��« WOHO�Ë
ŸUI��« WIDM� …œUO� œ«d� dJ� Á—Ëb�
¡UIK�« «c� vK�” »«uM�« Ë tK�« »e� w�
¨sO�u{u� WA�UML� ‰uÒ �� Íc�« Íu�_«
s��Ë ¨q�dN�« p�KF� WIDM� h��
‰Ë_«
Ò
UM����« U�bM� ¨ÎU�uL� ŸUI��« WIDM� »«uM�
q� s� Î U�«u� UM��√ w�dG�« ŸUI��« w�
»«u� l� Î UL��M� w�H� b�√ sJ�Ë ¨ÊUM��
v�≈ d�J� w�«—U�“ X�U� p�c� ¨ŸUI��« WIDM�
œU��ù ¨j�Ë_« ŸUI��«Ë q�dN�«Ë p�KF�
d��√ vK� ‰uB�K� UMMO� ÊËUF� mO
W�uJ��« ÂU�√ ÊU� Ê≈ ¨ U�b��« s� œb�

:á«q cô«eC’G äÉHƒ≤©dG á∏ªM ≈∏Y Gk Oq Q Qƒ°ûH
áqjQÉª©à°S’G •ƒ¨°†∏d ï°VôJ ’ ôFGõédG
Ê√Ë ¨W�Ò —ULF��ô« «¡ö??�ù«Ë ◊uGC�«
w� Ê“«u�� —Ëœ VF� vK� WB�d� UN�œUO�
WÒO��« ÈuI�« U�œË Æ“WÒO�Ëb�« U�«dB�«
r�UF�« Èb� vK�Ë WOI�d�ù« …—UI�« w�Ë
◊uGC�« ÁcN� WC�UM� U�d�� l�Ë_”
nK� Î «b???�«Ë Î UH ·u??�u??�«Ë WÒO�dO�_«
WN�«u� w� …Î œUO�Ë Î UAO�Ë Î U�F� dz«e��«
Æ“◊uGC�« Ác�

·bN�Ë ¨Î«uC� 27 qLA�� XF�u�Ë
b�«Ë
Ò
W��� dz«e��« vK� ◊uG{ W�—UL� v�≈
UN�IOI� w� UNMJ� UO�Ë— l� UN�ËUF�
b�«e�� —Ëœ VF� s� dz«e��« lM� v�≈ ·bN�
Æ“Î UOÒ L�√Ë Î UOÒ I�d�≈Ë Î UOÒ �ö�≈Ë Î UOÒ �d�
Î U�UL� sDM�«Ë „—b�Ô �” ÊUO� w� ·U{√Ë
UN�œUO�Ë UNAO�Ë UN�FA� dz«e��« Ê√
Ác� q�L� a{d� Íc�« ŸuM�« s� X�O�

w�Ëb�« w�dF�« e�dL�«” fOz— oÒK�
vK� —uA� sF� “s�UC��«Ë q«u�K�
‰U�Ë ¨dz«e��« vK� U�uI� ÷d� WKL�
U�œuI� WKL� w�dO�_« ”dG�uJ�« w�”
vK� U??�u??I??� ÷d??H??� ¡U??C??�_« iF�
W�K�√ ¡«d� WIH U�bI� WF�—c� dz«e��«
57 Íu�u� «dzU� UNMO� UO�Ë— s�
uC� d�� s�dN� q�� √b??� ¨…—uD�L�«

:º«∏°S ™e ´É°VhC’G ¢VôY ¿GóªM
QGô≤à°S’G øeÉ°Vh Qƒà°SódG »eÉM ¢û«édG
b�√ Ê«bL� bOLF�« Ê√ ¨“ÊuD�«dL�«”
d�“Ë t� ÂuI� Íc�« “‰U ÒFH�« —Ëb�« WÒOL�√”
V�UDL�« oOI�� v�≈ W��M�U�” ŸU�b�«
v�œ_« bÒ ��« w� W�«dJ� gOFK� WIÒ �L�«
W�b��« w??�Ë s�b�UI�L�« sO�dJ�FK�
gO��« Ê√” vK� Î «œÒb??A??� ¨“WÒOKFH�«
WO�U��« WÒO�dA�« W��RL�« u� w�UM�K�«
rK��«Ë ¨—«dI��ö� WM�UC�«Ë ¨—u��bK�
U��RL�« f??�U??I??� qÒ ???� w??� w??K??�_«
¨wM�u�« UN��«u� ÂUOI�« W�—u��b�«
qÒ � w??� ¨W�—uNL�K� fOz— »U���U�
w� Î U�œUB��«Ë Î UO�UL��« ÍÒœd�L�« l�«u�«
WKU��« …dOD��« «dÒOG�L�«Ë ÊUM��
Æ“w�Ëb�«Ë wLOK�ù« Èu��L�« vK�

‚uI� k??H??� w??� ”U�_«” Ê√ v??K??�
d�_« sL{ UN�F�U�� u� sO�dJ�F�«
t� ÂuI� U� «c??�Ë ¨WO�u�UI�«Ë WOL�d�«
Æ“‚uI��« pK� qOB�� q�√ s� WD�«d�«
w�U��≈ e��Ô√ U�” Ê√ ŸU�b�« d�“Ë b�√Ë
w��« —u???�_« iF� vI�� t??�√ Òô≈ ¨Î«b???�
‰UD� s��Ô q� l�d� UN�ULJ��« vK� qLF�
w� sO�dJ�F�« lOL�Ë ¡«bNA�« özU�
Æ“b�UI��« w� Ë√ W�b��«
W�œUOI�« W�ON�« sO�√ rOK� q�I��«Ë
– sOKI��L�« sO�dUM�« W�d�” w??�
Ê«bL� vHDB� bOLF�« “ÊuD�«dL�«
Æœö��« w� W�Ò UF�« ŸU{Ë_« tF� ‰ËUM�Ë
w� w�ö�ù« V�JL�« t�“Ë ÊUO� w�Ë

f�—u� wM�u�« ŸU??�b??�« d??�“Ë Y��
ÊU�—√ fOz— l� ¨…“dO�U� t��J� w� rOK�
‰Ë√ o�dH�« WÒO�UGM��« WÒ�d���« «uI�«
—Ëœ ¨‰U??�??�≈ sO�U� bL�� Íd�� s??�—
«u� —U�≈ w� WÒO�UGM��« WÒ�d���« «uI�«
«uI�« sO� ÊËUF��« U�ö�Ë åqOHO�u�ò
ÆWÒO�UGM��« UN�dOE�Ë WO�UM�K�« WÒ�d���«
fOz— t�U�I��« ‰ö� rOK� ÷d�Ë
s�d�« ¡«uK�« W�ÒK�L�« «uI�« v�«b� WD�«—
¨WD�«d�« s� b�Ë ”√— vK� d�e� ôuI�
w� sO�dJ�FK� ‚uI� s� s�Ò Q� U� “d�√
Æb�UI��«Ë WÒOKFH�« W�b��«
ÁœuN� vK� ŸU�b�« d�“Ë d�e� dJ�Ë
Î «œÒbA� ¨sO�dJ�F�« ŸU{ËQ� t�UL��«Ë

πªY á°TQh ¢ü°üîJo áë°üdG áæéd
á«°ü©à°ùªdG ¢VGôeC’Gh ¿ÉWô°ùdG ájhOC’
vK� td� ¨ÎU�d� Ë√ Î U�d� o�bB�« r�UF�«
tO�≈ t�u��
Ê√ b�d� ¨ÊUM�K� t����Ë ÊUM��
Ò
W�U��« f�Q�
s�� Æ…b�U�L�« tM� VKD�Ë
Ò
Æ“W�Ëœ_« Ác� v�≈
Ò
l� oO�M��U� U�dC�
UM�√” ÷Ë√Ë
¨W�Ëœ_U� …dB��� W�zô W�B�« …—«“Ë
w��« w�Ë W�u�b� UNFOL� W�Ëœ_« Ác�Ë
Æ“UNM� Î UBI� w�UF�Ô

W�—Ë u�Ë Î UO�U�√ Î U�u{u� UMA�U� UL�”
Ò ?� w��« qLF�«
W�B�« WM�� UN� d??C?
¨W�B�«Ë WO�—U��« w�—«“Ë l� oO�M��U�
¨ÍdÒ � tO�� fOzd�« ·«d�≈Ë UNO�u��Ë
ÍœU��« w� ¡U�ö��« Âu� t��U�d� ÊuJ��Ë
Ò �Ô ÆÍ—U??�??�« s� dA�
qL� W�—u� dC�
W�Ëœ«Ë ÊU�d��« W�Ëœ_ Î «dB� WBB��
Ò
s� b�d� UM�_ ¨WOBF��L�« ÷«d???�_«

Õ«d��« ¨f??�√ W�B�« WM�� XA�U�
wUB��ô« WMN� rOEM�� oÒKF�� Êu�U�
v�≈ XFL��«Ë ¨w�UL��ô« qLF�« w??�
Ác� Ãd�� w��« WO�U�_« UF�U��«
WOL�√Ë ‘UIM�« ‰ULJ��« vK� oH�Ô «Ë ¨WMNL�«
vK� ”UJF�« s� t� UL�” Õ«d��ô« «c� —«d�≈
Ò
Æ“w�UL��ô« nKL�«
q� qL� dO� s��
tK�« b�� ‰ö� VzUM�« WM�K�« fOz— ‰U�Ë
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«القومي»
ندوة «من �سلب ا�سكندرون �إلى �سلب فل�سطين» على مدرج دار البعث في دم�شق بم�شاركة
ّ

«القومي» طارق الأحمد� :إنقاذ بالدنا يكون بفتح الحدود
العميد ــ ع�ضو المكتب ال�سيا�سي في
ّ
أهم حامل ن�ضالي في �سورية الطبيعية
على محور بيروت دم�شق بغداد �ضمن � ّ
أقامت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب
الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني بالتعاون مع
مؤسسة القدس الدولية “سورية” وفصائل المقاومة
الفلسطينية ندوة بعنوان« :من سلب اسكندرون إلى سلب
فلسطين» ،وذلك على مدرج دار البعث في دمشق ،بحضور
عدد من ق��ادة وممثلي الفصائل الفلسطينية واألح��زاب
الوطنية وفعاليات ثقافية واجتماعية ووفد من الحزب
السوري القومي االجتماعي ض ّم وكيل عميد الداخلية في
الشام أسعد البحري ومنفذ عام الحسكة أمين عبده وعدد
من الطالب والمهت ّمين.
وشارك في الندوة العميد ــ عضو المكتب السياسي في
الحزب السوري القومي االجتماعي طارق األحمد ،مدير عام
مؤسسة القدس الدولية “سورية” الدكتور خلف المفتاح،
عضو مجمع اللغة العربية وأستاذ التاريخ في جامعة
دمشق الدكتور عيد مرعي وأدارها رئيس اللجنة الشعبية
لدعم فلسطين الدكتور صابر فلحوط.

فلحوط

وأشار رئيس اللجنة الدكتور صابر فلحوط إلى أهمية
إقامة الفعاليات وال��ن��دوات التي تؤكد على أنّ حقوق
الشعوب ال يمكن أن تسقط بالتقادم وال ب ّد أن يعود الحق
إلى أصحابه مهما طال الزمن ،مبينا ً أهمية دور الشباب في
التذكير بهذه الحقوق المغتصبة والدفاع عنها.

المفتاح

مدير عام مؤسسة القدس الدولية “سورية” الدكتور
خلف المفتاح ،لفت بدوره إلى أنّ سورية تتع ّرض منذ القدم
للمؤامرات التي كان في بداياتها سلخ لواء اسكندرون عن
األراضي السورية وتغيير ديموغرافيته من خالل توطين
األتراك فيه وتهجير المواطنين السوريين منه ،مؤكدا ً أنّ
التركي الحالي إنما يمثل امتدادا ً لالستعمار القديم
النظام
ّ
والقوى الغربيّة التي تسعى دوم �ا ً للتدخل بالشؤون
الداخليّة لسورية.

مرعي

وأوضح عضو مجمع اللغة العربية وأستاذ التاريخ في
جامعة دمشق الدكتور عيد مرعي أنّ التآمر على سورية
ب��دأ منذ بدايات النهضة العمرانية والحضارية فيها،
حيث توالى المستشرقون لزيارة هذه المنطقة واستطالع
معالمها الغنيّة وتن ّوعها الثقافي والحضاري ،مبيّنا ً أنّ
القوى االستعماريّة تسعى على ال��دوام للسيطرة على
البالد ونهب خيراتها.

األحمد

من جهته أكد العميد ـ عضو المكتب السياسي في الحزب
السوري القومي االجتماعي طارق األحمد أهمية تكريس
وتعزيز طاقات الشباب في السعي والعمل على بناء جسر
بين األجيال للحفاظ على هوية التراب السوري والدفاع
عن القضايا العربيّة وكرامة الشعب ووحدة األرض.
وتحت عنوان “سلخ لواء اسكندرون وسلب فلسطين
ــ جذور وأسباب ومآالت” قدّم األحمد نبذة تاريخية جاء
فيها:
بعد معاهدة لوزان  1923أعلنت تركيا في عصبة األمم
عن أطماعها بض ّم الموصل ،لكنها فشلت في تحقيق هذا
األمر ،علما ً أنّ فرنسا كانت سخية مع األتراك ،ففي معاهدة
أنقره  1921منحت فرنسا األتراك امتيازات في سنجق لواء
اسكندرون سعيا ً منها وراء نفوذ داخل بحر إيجه ،حيث
كانت تتنافس مع بريطانيا الداعمة لليونان وكانت فرنسا
تشعر بالخطر والضعف من قوة موسوليني وخاصة
في شرق البحر المتوسط .ووقتذاك تكثفت اللقاءات بين
كمال أتاتورك والدبلوماسي الفرنسي فرينكلين بويون،
ونتج اعتماد اللغه التركيّة لغ ًة رسمي ًة في سنجق لواء
اسكندرون ،وكان آنذاك عدد سكانه  220ألف نسمة ثلثهم
فقط أيّ  87000من األتراك والباقي سوريون ،وأول اتفاق
بين المحت ّل الفرنسي واألت��راك كان في  22اي��ار 1929
ونص على تقسيم اللواء
ّ
إثر معاهدة  1936بين المحت ّل الفرنسي وسورية ممثلة
بما تس ّمى الكتلة الوطنية طلب عصمت إينونو من نوري
السعيد رئيس وزراء العراق آنذاك ،إبالغ الوفد السوري
العائد من باريس بالمرور في أنقرة ففعل ،وأعلن هاشم
األتاسي عضو الوفد وال��ذي تسلّم رئاسة سورية عدة
م��رات ،أنّ األت��راك في االسكندرون سيتمتعون بحقوق
السكان العرب نفسها .وم��ن هنا ب��دأ مسلسل السلخ
التدريجي .ليتبع ذلك قيام عصبة األمم بإرسال بعثة
ّ
تحقيق إلى اللواء برئاسة السويدي سندلر ليرفع تقريرا ً
عنه حتى شباط عام  1937بعد مطالبة وزير الخارجية
التركي رشدي أراس بذلك.
ق��دّم سندلر تقريره ،واق��ت��رح فيه أن يكون سنجق
لواء اسكندرون منطقة منفصلة ،وعلى أن تكون سورية
مسؤولة عن السياسة الخارجية فيه .وهذا دليل على أنّ
لواء األسكندرون سوري وليس تركياً ،لكن له سياسة
داخلية مستقلة وله حرس محلي وليس جيشا ً أيّ أشبة
باإلدارة الذاتية( .الحظوا موضوع اإلدارات الذاتية منذ قرن
كيف يتك ّرر اآلن) واللغة الرسمية هي (اللغة التركية)!
وافقت الجمعية األممية بحضور رئيس الوزراء السوري
جميل م��ردم بيك ال��ذي ص��رح للصحافة التركية أثناء
مروره بأسطنبول بأن ليس هناك أيّ عداء بين السوريين
واألتراك!
ضمنت فرنسا بالمعاهدة م��ع تركيا ع��دم سيطرة

تن�س فل�سطين في �أحلك الظروف وفيما كانت �صواريخ الإرهاب تنهال على دم�شق
�سورية لم َ
كان مندوب �سورية في مجل�س الأمن د .ب�شار الجعفري
يدافع عن فل�سطين بينما كان ال�شرط لإيقاف الحرب هو ن�سيان فل�سطين
موسوليني على شرق المتوسط مقابل منحها سنجق
اللواء ،وانطلقت المظاهرات في دمشق.
يقول نبية العظمة في تقريره للحكومة السورية في
 19شباط  1938بأنّ الخطط التركية تضغط على أهل
اللواء وتهدّد بدخول الجيش التركي ،بعد ذلك أجريت
انتخابات في  15تموز عام  1938ففاز األتراك بـ  22مقعدا ً
والسوريون بـ  18معقداً ،ثم ت ّمت تسمية اإلقليم بإقليم
(هاتاي) الذي ض ّمته تركيا بقرار من برلمانها في  29أيار
عام .1939
يقول أنطون سعاده في تلك المرحلة:
“ليس فقط سلخ لواء اسكندرون عائدا ً إلى السياسة
اإلنترناسيونية فحسب ب��ل إل��ى السياسة الحزبية
والعنصرية التي سارت عليها الكتلة الوطنية مضافة إلى
عوامل السياسة األنترناسيونية” ،وهذا ّ
يدل على وجود
وعي لم يت ّم االستماع إليه وت ّمت محاربته...
الفرنسي ض ّم لواء اسكندرون
صدّق مجلس ال��وزراء
ّ
مقابل فتح تركيا مضائقها أمام فرنسا وبريطانيا لمرور
أساطيلهما الى البحر األسود.
وفي تلك الفترة كانت فرنسا تح ّرض على االنفصال،
فح ّرضت اآلشوريين والعلويين والدروز في الجزيره ض ّد
مركزية دمشق ،مثلما فعلت مع الموارنة في لبنان.

قال أنطون سعاده أيضا ً في هذا المجال :
الجنوبي القائم في
الشمالي بأق ّل خطرا ًمن
«ليس الخطر
ّ
ّ
فلسطين وإذا ظننا أنه ال توجد لدينا قضية عملية سياسية
اقتصادية إال قضية فلسطين ،فقد بره ّنا على أننا ال نعي
حقيقة قضايانا فنحن نع ّرض أنفسنا لخطر ساحق داهم
في الوقت الذي نعالج فيه خطرا ً ساحقا ً داهماً ،قضية األمة
هي قضية واحدة ،فإذا لم نع إال جزءا ً واحدا ً منها فلسنا
قائمين على أساس صحيح وليست خططنا صحيحة ،وال
القومي”.
يمكن أن تنقذ المصير
ّ
نالحظ أنّ مسلسل السلخ والسلب هو المستم ّر ،منذ
وعد بلفور ،إلى تقسيم سورية لخمس دويالت قامت فورا ً
ضدّها ثورة سلطان باشا األطرش وصالح العلي وإبراهيم
هنانو ،ثم فصل لبنان عن سورية والحرب األهلية فيه
بأواسط السبعينيات ،حيث شاهدنا رؤية الرئيس الراحل
حافظ األسد بالتدخل ،ومن قال لوال ذلك لما كان أمامنا
سلخ آخر للبنان ،ثم اآلن وبعد أكبر حرب إرهابيّة على
سورية ،لدينا ثالثة مشاريع سلخ جديدة ،واحد مدعوم
األميركي شرقي الفرات ،وث��انٍ مدعوم من
من االحتالل
ّ
التركي في إدل��ب وجرابلس والباب والراعي،
االحتالل
ّ
وثالث مدعوم إسرائيليا ً وتحاول خلق القالقل في درعا
والقنيطرة والسويداء...

ك ّل هذا ينجح إذا كانت الدولة ضعيفة ،كما كانت كذلك
بداية القرن العشرين ،وإذا كان حكمها متهاونا ً كما كانت
الكتلة التي تس ّمى وطنية ،وقال فيها أنطون سعاده ما قال
ولم يسمع له ،لكن الحظوا أنّ سورية أثناء أحلك الظروف
عليها والصواريخ تنهال على دمشق من فعل اإلره��اب
المدعوم من نصف دول العالم ،ومنها عربية ،وبلسان
مندوبها في مجلس األمن آنذاك الدكتور بشار الجعفري،
تنس فلسطين وبقيت تدافع عنها وكان الشرط إليقاف
لم َ
الحرب عليها هو نسيان فلسطين..
تكثر اآلن دعاية تبث بين الشباب تقول إنّ ترك فلسطين
سيجعل من سورية بخير وبحبوحة ،اعتقد أنّ واجبنا هنا
نحن كنخب فكرية وحزبية أال نتجاهل هذا الرأي ونناقشه
ونبيّن أنّ القوى نفسها أرادت تفتيت ك ّل سورية ولن تسمح
سوى بدويالت صغيرة متقاتلة في ما بينها ،وبالعكس
فكلما تقاعسنا عن قضايانا ازددنا ضعفا ً وهواناً...
في الخالصة نؤكد أنّ إنقاذ سورية يكون في فتح
الحدود على محور بيروت دمشق بغداد ضمن أه ّم حامل
نضالي في سورية الطبيعية ،ثم حتى طهران ضمن محور
المقاومة ،ثم حتى موسكو وبكين ومَن خلفهم في دول
شنغهاي ضمن محور حضاري لعالم يتشكل ويضع لبنة
أساسية ض ّد هيمنة الغرب.
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هو تقا�سم حقول وثروة ولي�س تر�سيم ًا لحدود بحريّة
} العميد د .أمين محمد حطيط*

أم��ا وق��د نجح الوسيط األميركي في وض��ع مسودة تفاهم بين لبنان
و»إسرائيل» حول استثمار الثروات البحرية القائم نزاع حولها بينهما منذ
أن بدأ لبنان بالتعاطي مع هذا الملف في العام  2007حيث كان مشروع
االتفاق مع قبرص وتسلسلت بعدة مراحل تقليب الملف منذ  ١٥عاما الى أن
وصل إلى خواتيمه كما يبدو من خالل مواقف الطرفين اإليجابية من العرض
األميركي ،أما وقد وصلنا الى هذه النتيجة فإنّ هناك أسئلة كثيرة قد تطرح
وتتطلب أجوبة صريحة ،كما انّ هناك مصطلحات ومفاهيم يجب ان تتوضح
حتى ال تلتبس األمور وتختلط المعاني وي ّتسع الظنّ في المجهول.
نبدأ أوال ً بتوصيف ما حصل وما هي الطبيعة القانونية للخطوط التي
اعتمدت والتوافقات التي حصلت او قد تحصل حيالها بناء لمسودة العرض
األميركي؟
قد يستسهل البعض توصيف الموضوع الذي تتجه األطراف للموافقة عليه
بأنه ترسيم حدود بحرية بين لبنان و»إسرائيل» ،لكن البحث الموضوعي
ينفي هذا التوصيف ويسقط هذه الفرضية ،حيث انّ الترسيم البحري هو عمل
قانوني سياسي يستند الى قواعد القانون الدولي العام وفي طليعتها قانون
البحار ،والى الحدود البرية القائمة والمعترف بها دوليا ً فضالً عن احترامها
بين الطرفين المعنيين .وفي حالتنا الحاضرة فإنّ مسودة االتفاق ال تشير ال
من قريب وال بعيد الى هذه المراجع ،وهي كما كان اتفاق اإلطار قبلها أهملت
كليا ً تلك المراجع وخرجت عن ان تكون ترسيما ً قانونيا ً يستند الى قانون
البحار واتفاقية «بوليه نيوكمب» واتفاقية الهدنة التي ألغتها «إسرائيل» من
لتتنصل من القيود التي تفرضها عليها .ولهذا
جانب واحد في العام ١٩٦٧
ّ
نالحظ ّ
خط التقاسم (خط  ٢٣مع جيبه) ال يتصل بالب ّر وال يستجيب ألحكام
خط الوسط كما يفرض قانون البحار ،وليس خطا ً مستقيما ً بل فيه جيب قانا،
إذن ليس هو بخط حدود قانوني بل هو «خط تفاهم لتقاسم ثروة».
يصح وصفه بالترسيم التسووي ـ السياسي خاصة
ثم انّ هذا االتفاق ال
ّ
أنّ لبنان يرفض االعتراف بـ «إسرائيل» ويرفض التفاوض المباشر معها
ويرفض مجرد التوقيع معها على ّ
صك مكتوب واحد ،ويص ّر على وجود مرجع
ثالث وسيط لتبادل المواقف معها.
والنتيجة األول��ى التي نخلص إليها ب��أنّ ما يجري الحديث عنه ليس
ترسيما ً لحدود بحرية بل هو تفاهم بين لبنان و»إسرائيل» على تنظيم
استثمار الثروات البحرية وتقاسمها بالشكل الذي يرتضيه ك ّل طرف ويجعله
يشعر أنه خرج من السجال رابحا ً وفقا ً لمعادلة رابح ـ رابح التي حلت
مكان ما كان قائما ً قبلها منذ  ١٥عاما ً من معادلة رابح ـ منتظر ،حيث كان
فيها الطرف «اإلسرائيلي» يستكشف وينقب ويهيّئ نفسه لإلنتاج والطرف
اللبناني ينتظر وينتظر الخروج من حالة الترقب والبدء بالتنقيب الذي
يعطله الحصار والحرب االقتصادية التي تما َرس ضدّه بقيادة أميركية .وهنا
نرى انّ المسودة التفتت الى هذه الحقائق وأق ّر واضعها بأنّ ما قام به ليس
ترسيما ً لحدود بحرية بل هي تفاهم الستثمار ثروات بحرية.
ننتقل بعد ذلك إلى مسألة نفي المسودة تأثير هذا التقاسم على الحدود
البرية ،وهذا األمر من الوجهة القانونية هو لزوم ما ال يلزم ،ألنّ الحدود البرية
للبنان مع فلسطين المحتلة المحدّدة باتفاقية «بوليه نيوكمب» ١٩٢٣
الحدود التي تبدأ من نقطة رأس الناقورة المنصوص عليها في هذه االتفاقية
والمدعمة بنقطة  B1ذات اإلحداثيات الثابتة والواضحة .هذه الحدود ليست
بحاجة إلى ترسيم جديد وهي حدود نهائيّة معترف بها دوليا ً ومؤكد عليها

في اتفاقية الهدنة  ١٩٤٩وال يملك أيّ مسؤول لبناني الحق أو الصالحية
بإعادة النظر بها إال إذا ت ّم تعديل الدستور اللبناني الذي يحدّد حدود لبنان
وانّ مجرد استعمال مصطلح ترسيم الحدود البرية يعتبر خطأ فادحاً ،ألنه
يتض ّمن نية مراجعة الحدود وهو غير مسموح كما أشرنا.
وعليه وبعيدا ً عن البحث في مكاسب لبنان وخسائره من هذا التفاهم،
أش �دّد على التأكيد ب��أنّ ما حصل هو عمل اتفاقي دون مستوى الترسيم
الحدودي ،وإذا رغب األطراف في تطويره فعليهم العودة الى المراجع التي
تنظم عملية ترسيم الحدود البحرية وفي طليعتها قانون البحار الذي لم
تنض ّم إليه “إسرائيل” حتى اآلن .وفي عملية تقييم شاملة للمسألة ومسار
معالجة لبنان للملف نسجل:
ـ ارتكب لبنان وعلى مدار  ١٥عاما ً سلسلة من األخطاء تسبّبت في ضعف
موقفه في مواجهة العدو “اإلسرائيلي” بموضوع ترسيم الحدود البحرية
للمنطقة الخالصة التابعة له .بدءا ً بالخطأ في تحديد النقطة  ١لدى التفاوض
مع قبرص في العام  2007مرورا ً بإهمال المقترح اللبناني والمتطابق مع رأي
المركز الهيدوغرافي البريطاني في العام  2010وصوال ً الى المرسوم /6433
 2011الذي أودعه لبنان لدى األمم المتحدة معتمدا ً الخط  ٢٣دون أيّ سند
قانوني ،وال نهمل أيضا ً الخطأ في عدم تعديل المرسوم قبل الدخول التفاوض
في العام  2020ليكون الموقف اللبناني باعتماد الخط  ٢٩أصلب وأقوى.
ـ وقع لبنان خالل  ١٥عاما ً ضحية سياسة المماطلة والتسويف وعدم
االهتمام بمواقفه السياسية التي مارستها “إسرائيل” ومعها أميركا ،حيث
استهلكت هذه الفترة وبمراحل متقطعة بعمليات تفاوض غير مباشر متعاقبة
يلهي لبنان ويعطي “إسرائيل” الوقت الكافي حتى تستكشف وتنقب وتهيّئ
نفسها لإلنتاج ،وهي المرحلة التي وصلت إليها وكادت ان تباشرها لوال
تدخل المقاومة من لبنان وفرضها معادلة قوة غلت يد “إسرائيل”.
ـ استنقذ لبنان بهذا التفاهم جزءا ً مهما ً من حقوقه النفطية والغازية في
البحر وأحدث خرقا ً في الحصار والحرب االقتصادية التي تش ّنها أميركا
عليه ،وإذا صدقت النوايا واحترمت االلتزامات فإنّ لبنان سيكون على موعد
مع التنقيب الستكشاف ثروته النفطية وبدء التحرك لوقف انهيار اقتصاده
ونقده من خالل األمل بالدخول في نادي الدول المنتجة للنفط والغاز.
ـ لم تتمكن “إسرائيل” من انتزاع موافقة لبنان على التطبيع معها او
االعتراف بها او االستثمار المشترك ،كما أنها فشلت في إلغاء نقطة الحدود
البرية األولى في رأس الناقورة او النقطة  B1وبقيت الحدود البرية على
حالها ،كما أنها فشلت في فرض منطقة أمنية بحرية في المياه اإلقليمية
اللبنانية بإشرافها المباشر.
ـ أثبتت المقاومة في لبنان أنها ركن الق ّوة الها ّم الذي يحتمي به لبنان ليس
لتحرير أرضه وحمايتها من االحتالل واإلرهاب فحسب كما فعلت في العام
 2000والعام  ٢.١٧وما بينهما بل هي أيضا ً تحمي الحقوق والثروات ،وبك ّل
موضوعية نقول إنّ المعادالت التي فرضتها المقاومة والمختصرة بعبارات
“إنتاج ـ إنتاج” أو “تعطيل ـ تعطيل” هي التي استنقذت ما يمكن استنقاذه
من حقوق لبنانية كانت تهدرها سياسة المماطلة والتسويف وعدم االكتراث
والحصار المفروض على لبنان .ونعتقد انّ لبنان لو أتقن تقليب ملفه ولم
يرتكب هذا الك ّم من األخطاء لكان في ظ ّل قوة المقاومة وحسن أدائها حصل
على أكثر بكثير مما حصل عليه اآلن.
استراتيجي
جامعي ـ باحث
*أستاذ
ّ
ّ

لهذه الأ�سباب �س ّلمت وا�شنطن وتل �أبيب
بحقوق لبنان ...و�سقط ّ
خط هوف
} حسن حردان
شكلت م��س��ودّة ات��ف��اق ت��رس��ي��م ال��ح��دود
البحرية سقوطا ً لخط هوف ،الذي كان يُراد
منه اقتطاع جزء كبير من المنطقة االقتصادية
الخالصة للبنان ،وتسليما ً بالمطالب والشروط
اللبنانية ،إنجازا ً هاما ً على المستوى الوطني
اللبناني..
انّ إش��ه��ار ال��م��ق��اوم��ة لسالحها الدقيق
ومعادالتها الردعية ووحدة الموقف الرسمي
اللبناني ،وضع كيان االحتالل ومعه األميركي
أم��ام خيارين :إم��ا التسليم بحقوق لبنان،
أو رف��ض التسليم بهذه الحقوق ومواجهة
المخاطر التالية:
أوالً ،عدم السماح لكيان االحتالل باستخراج
ال��غ��از والنفط م��ن حقل ك��اري��ش ،ب��ل وع��دم
السماح له أيضا ً بمواصلة استخراج الغاز من
ك ّل بحر فلسطين المحتلة طالما استم ّر منع
الشركات الدولية من التنقيب عن الغاز والنفط
في الحقول اللبنانية غير المتنازع عليها..
ث��ان��ي �اً ،خ��س��ارة ك��ي��ان االح��ت�لال فرصة
استخراج الغاز من كاريش ودخ��ول السوق
كالعب مه ّم في هذه الفترة الحساسة التي
يزداد فيها الطلب العالمي على الغاز ،وبالتالي
خ��س��ارة ف��رص��ة تحقيق ال��ع��ائ��دات المالية
الكبيرة الناجمة عن بيع الغاز بأسعار مرتفعة
وم��ا تعنيه من انعكاسات على االقتصادي
«اإلسرائيلي»...
ثالثاً ،خسارة الواليات المتحدة إمكانية
تعويض أوروبا جزء من النقص الذي تعاني
منه نتيجة تراجع وارداتها من الغاز الروسي.
راب��ع �اً ،ارت��ف��اع منسوب التوتر واحتمال
تطور الوضع إلى اندالع مواجهة عسكرية بين
المقاومة وكيان العدو ،مما سيؤدّي إلى اضطرار
واشنطن إلى تركيز جزء ها ّم من اهتمامها على

الوضع في المنطقة لما لكيان العدو من أهمية
استراتيجية بالنسبة للسياسة األميركية،
وكذلك لما للوبي «اإلسرائيلي» في الواليات
المتحدة من تأثير كبير على دوائر صنع القرار
األميركي ..وهذا كان سيعني تراجع التركيز
على الحرب ال��دائ��رة في أوكرانيا لمصلحة
االهتمام بالمنطقة واحتماالت تصاعد وتوسع
الصراع.
لكن ماذا تعني موافقة واشنطن وتل أبيب
على مسودة اتفاق تحقق مطالب لبنان تجنبا ً
لمخاطر المواجهة المذكورة آنفاً:
 1ـ نجاح لبنان ،بفضل إشهار المقاومة
لق ّوتها الردعية ،وفرضها معادلة كاريش وما
بعد ما بعد كاريش ،في انتزاع ك ّل ما حدّده
لبنان الرسمي من شروط إلنجاز اتفاق ترسيم
الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة ،وهي،
اعتبار الخط  23مستقيما ً هو الخط الفاصل
للحدود البحرية ،إلى جانب اعتبار كامل حقل
قانا من حصة لبنان مقابل حصول كيان العدو
على كامل حقل كاريش ،ومعروف أنّ حقل
قانا يمت ّد في جزء منه داخل المياه اإلقليمية
الفلسطينية...
 2ـ سقوط خط هوف الذي حاولت فرضه
على لبنان ك ّل من واشنطن وتل أبيب ،والذي
ك��ان سيت ّم بموجبه اقتطاع ج��زء ه��ام من
المنطقة االق��ت��ص��ادي��ة اللبنانية الخالصة
لمصلحة سيطرة كيان االحتالل عليها لكونها
تحتوي على كميات واعدة من الثروة الغازية
والنفطية.
 3ـ إجبار واشنطن وت��ل أبيب على رفع
الحصار المفروض على لبنان ويمنع الشركات
الدولية من البدء بعمليات التنقيب االستخراج
تنص مسودة
في الحقول اللبنانية ،حيث
ّ
االت��ف��اق على ان شركة «ت��وت��ال» الفرنسية

ستبدأ عمليات التنقيب في حقل قانا وغيره
من الحقول اللبنانية فور التوقيع الرسمي
على االتفاق ،مقابل السماح لكيان العدو البدء
بعمليات استخراج الغاز من حقل كاريش.
 4ـ عدم توقيع لبنان ايّ اتفاق أو معاهدة
مع كيان العدو ،واالكتفاء بتوقيع ك ّل طرف
على مسودة االت��ف��اق ،التي سيرسل نسخة
عنها لك ّل طرف ،المبعوث األميركي عاموس
هوكشتاين ،بصيغتها النهائية بعد إنجاز
التعديالت الفنية والتقنية عليها ،ليت ّم بعد
ذلك إرسالها الى األمم المتحدة ،ألنّ لبنان ال
يعترف بكيان االحتالل ،كما لم يتض ّمن االتفاق
ايّ صيغة م��ن صيغ ال��ش��راك��ة ف��ي الحقول
النفطية ألنّ لبنان اعتبرها عملية تطبيع
يسعى إليها كيان العدو ،ويرفضها لبنان.
انّ إت��م��ام االت���ف���اق وف���ق ه���ذه ال��ش��روط
سيشكل سابقة في الصراع مع كيان االحتالل
الصهيوني ،وانتصارا ً جديدا ً للبنان يبرهن من
جديد أنّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة
إلى جانب وحدة الموقف اللبناني الرسمي،
هي المعادلة القادرة على حماية حقوق لبنان
وسيادته وحماية أرضه وثرواته في مواجهة
عدو عرف بأطماعه التوسعية وبأنه ال يفهم
لغة سوى لغة القوة..
ّ
ش��ك ب���أنّ ال��ت��ق��اط ال��م��ق��اوم��ة اللحظة
وال
المواتية التي يحتاج فيها كيان العدو وراعيته
الواليات المتحدة الستخراج الغاز من كاريش
في هذا التوقيت بالذات ،شكل الفرصة المواتية
النتزاع حقوق لبنان وإل��زام ك ّل من واشنطن
وتل أبيب اإلق��رار بهذه الحقوق والتخلي عن
السعي لالستيالء على جزء ه��ا ّم منها ،وهو
األمر الذي اعترف به المسؤولون والمحللون
الصهاينة والصحافة «اإلسرائيلية»...
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�أر�ض المعركة اال�ستراتيجية
في حرب عالمية محتملة
} د .جمال زهران*

منذ أن دخلت القوات الروسية ،أرض أوكرانيا ،لتحقيق
ه��دف استراتيجي هو حماية األم��ن القومي الروسي،
بوقف الزحف من حلف الناتو بدعم أميركي مباشر تجاه
قلب روسيا عبر أوكرانيا ،وكانت رؤيتنا ،هي أنّ روسيا
دخلت أوك��ران��ي��ا ،ول��ن تتراجع حتى تحقيق األه��داف
االستراتيجية ،مهما كان الثمن ،وحتى لو وصل األمر إلى
استخدام فعلي أو بالتهديد للردع ،السالح النووي.
وقد أشرنا من قبل ،إلى أنه من البداية فقد أعلن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،بالتوازي مع التدخل العسكري،
أنه قد أصدر التعليمات وبقرار رسمي ،إلى مسؤولي شفرة
السالح النووي ،واستخدامه الفعلي ،بالجاهزية لإلطالق
وفي ك ّل االتجاهات ،األمر الذي يجعل من جدية وشمول
التدخل واستحالة التراجع ،هو من األمور الحتمية وبال
تردّد!
وقد قامر بعض المحللين السطحيين ،الذين يسيرون
وراء القرارات األميركية واألوروبية والتي أطلقت عقوبات
وصلت إلى ما يزيد عن ( )1000قرار! بأنّ هذه العقوبات
ستأتي نتائجها ،وتجبر روسيا على التراجع واالنكفاء
على ذاتها وداخ��ل ح��دوده��ا ،والرضى حتى القناعة،
بالدور الثانوي في النظام الدولي ،والقبول بالهيمنة
األميركية ،إال أنّ الواقع شهد ـ وكما توقعنا ـ فشل جميع
ق��رارات العقوبات ألسباب عديدة ،سبق أن أوضحنا
أسبابه ،لع ّل في مقدّمتها ،جاهزية روسيا للبيع والشراء
بالروبل الروسي ،وعقد اتفاق مع الصين ،بالتبادل في ما
بينهما ـ ومع دول أخرى ـ بالعمالت المحلية ،واعتبارها
عمالت دولية ،فارتفعت قيمة الروبل ،بعدما كان الهدف
هو ضرب روسيا واقتصادها من الداخل ،فتضطر إلى
التراجع عن االستمرار في التدخل في أوكرانيا ،والرضوخ
أمام العقوبات الغربية (األميركية واألوروبية)!!
فضالً عن أنّ أميركا ،التي ضغطت في اتجاه توريط
روسيا في أوكرانيا ،وحاولت توريط الصين في تايوان،
ليقترب العالم من حافة الهاوية باندالع الحرب العالمية
الثالثة ،وذلك حسب تقديرها ،تص ّورت أنها بمنأى عن
هذه الحرب ،العتبارات جيواستراتيجية ،بموقعها بين
محيطين األطلنطي من الشرق ،والهادي من الغرب .إال
أنها تناست ـ حسب المقولة السائدة ـ أنّ أسطولها البحري
وحامالت طائراتها قد ت ّم تدميرها في ميناء «بيرل هاربر»
(ع��ام  ،)1942على المحيط الهادي ،من قبل الجيش
الياباني ،باعتبار أنّ اليابان هي إحدى ثالث دول للمحور
المك ّون من (اليابان وألمانيا وإيطاليا) ،ومن ثم لم تكن
أميركا بمنأى عن إجبارها على االنجرار للحرب العالمية
الثانية ،واضطرت الستخدام السالح النووي بإطالق
القنبلتين الشهيرتين على «ناغازاكي وهيروشيما»،
لتفرض الهزيمة على اليابان ودول المحور ،وانتهت
الحرب العالمية الثانية عام .1945
وفي المقابل فإنّ روسيا قد هدّدت باستخدام السالح
ال��ن��ووي ،مع بداية تدخلها في أوكرانيا في فبراير/
شباط  ،2022وهي القادرة على االستخدام الفعلي ،كما
أنها تهدّد الطرفين األميركي واألوروب��ي ،ردعا ً لهما عن
االستمرار في العقوبات!
والسؤال هنا هو :على أيّ أرض ،وأيّ بقعة جغرافية
ستجري فيها الحرب العالمية المحتملة؟ هل سيُكتفى
بأوكرانيا وت��اي��وان ،أم أنها فرصة لتوسيع الرقعة
الجغرافية ،وإعادة توزيع النفوذ بين الدول المتصارعة،
وقد يتشكل العالم وفقا ً لنتيجة الحرب النهائية؟!
بالرجوع إل��ى سابق الحربين العالميتين األول��ى
والثانية ،فقد كانت الرقعة األكبر جغرافياً ،التي دارت
فيها ال��ح��رب��ان ،ه��ي إقليم ال��ش��رق األوس���ط والمنطقة
العربية وأوروب��ا ،ولم تصل بعد إلى جنوب الصحراء
في أفريقيا ،أو أميركا بشمالها وجنوبها ،باستثناء ميناء
«بيرل هربر» ،األميركي في الشمال ،كما أنها لم تصل إلى
آسيا إال بشكل متوسط بسبب إصرار اليابان على توسيع
الرقعة الجغرافية ،بإقحام الصين وكوريا وفيتنام،
بهدف تحطيمها وتقسيمها ،وهو ما حدث بعد االنتهاء من
الحربين ،خاصة الثانية!
إال أنّ المرجح اآلن خالل عام  ،2022في حال اندالع
الحرب الثالثة ،فإنّ أوروبا ،هي أرض المعركة األولى،
وقد يؤدّي إلى دمارها ،أو المسارعة بالتراجع عن الخيار
األميركي إلى الخيار الروسي .فضالً عن اإلقليم العربي،
والشرق أوسطي ،حيث أنه يضم بؤرا ً ساخنة في ليبيا
والسودان واليمن وسورية والعراق ولبنان ،وقد تمت ّد
إلى مصر ودول الخليج العربي التي تمتلك النفط والغاز،
ومن المحتمل أنّ أميركا ستعلن احتاللها ،وقد تحدث
تح ّرشات مع إيران وتركيا وفي الجزائر.
فاألمر جدّي وخطير ،وعلى ص ّناع القرار في اإلقليم
المسارعة بالتنسيق والقفز على الخالفات الحالية ،تفاديا ً
لتع ّرض المنطقة لدمار شديد ،نتيجة لحالة االنفالت
والتي يصعب السيطرة عليها ،إنْ لم يكن مستحيالً!!
الصورة قاتمة ...والشعوب غاضبة في ك ّل أنحاء
اإلقليم وب��درج��ات متفاوتة ،ورب��م��ا تكون لها الكلمة
النهائية ،وعلى ما يبدو أننا لن ننتظر كثيراً ،حتى نرى
الصورة في أسوأ درجاتها...
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية ،واألمين العام
المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة.
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s� Z�UM�« q�UI�« QD��« `O�B� w� W�—U�L�« WOM� ¨…b��L�« r�_« Èb�
¡b��« bM� 29 j��« u� Y�U� j� s� nAJ�« r� s�Ë ¨’d�� l� rO�d��«
Ê√ s� ‚öD�ô« vK� Î ULzU� oDML�« ÊU� «–≈ «c� Æ…—u�UM�« w� ÷ËUH��U�
¨rO�d��« “U��ù w�«e�≈ dLL� ÷ËUH��« s� d�_« W�UN� w� —Ëb� Y�b��«
t�ËbI�F� Íc�« nI��« «uFC� Ê√ rNK� ÷ËUH��« i�d� Êu�uI� s�c�« U�√
Íc�« s�e�« qFH� ¨W�d��« œËb??�?�« s� nK��� d??�_« U�bM�Ë Æ‚uI�K�
¨‰uI��« w� “UG�«Ë jHM�« ÊËe�� „öN��ô Î UO�U� Îö�U� Á—Ëd� qJA�
W�ËUIL�« vK� Ê≈ «u�U� «–« ô« ¨‰ö��ô« ÊUO� s� ÍœU??�_« U�—UL���«Ë
UNML{ s�Ë ¨÷ËUH��« ôœUF�Ë ¨w�UO��« q�«b�« ôœUF� s� ‰eFL�
WO�Ëb�« ôœUFL�« WOF{u� qB�� U??�Ë ¨UN��—œË WO�u�UI�« WO�bB�«
UNOM�� sKF�Ë U�dN� ¡«—Ë «c� q� lC�� ¨VOIM��« vK� …—œUI�« U�dA�«Ë
øÎUML� t�Ëœ »d��« lC�Ë ‚uI�K� Î UD�
WOFO�D�« WL���« qJA� Íc�« ¨—UO��« «c� …U�œ t�«u� Íc�« ‰Ë_« ‰«R��« ≠
ŸËdA� vK� Êu{d�F�Ë ¨W�ËUIL�« r�b� ÊËd�U�� Íc??�« q� oDML�
«c� »U�√ W��UD� Âb� l� Ác� dOJH��« …b�U� rOI��� q� u� ¨rO�d��«
ULO� ¨‚—“_« j��« bM� 2000 ÂU� —UM�« n�Ë i�d� W�ËUILK� —UO��«
sL{ s� ¨d�G�« …bK� s� w�UM�K�« ¡e��«Ë U�u�dH� ‰ö�Ë UF�� Ÿ—«e�
W�ËUIL�« Ê_ ¨…b��L�« r�_« Èb� WI�uL�«Ë UN� ·d�FL�« WÒO�Ëb�« œËb��«
Êö�≈ sO�Ë ‚uI�� p�L��« sO� ‚dH�«Ë ¨UN�Ëd�Ë »d��« s�“«u� „—b�
fO� UL� W��M�U� «–≈ nOJ� ¨t�Ëd�Ë q�UJ�« d�d���« v�� WLz«b�« »d��«
¨p�– ·ö� W�ËUIL�« t�d���« u� v�� ¨WÒO�UM�� ‚uI� t�√ Î UO�Ëœ t� Î U�d�F�
·dF�Ë W�u��« qN� Èd� vLÒ ��Ô …bK�Ë W�d� 31 W�Ò d��« œËb��« wH�
Êö�≈ UNMLC�Ë ¨l���« ÈdI�U� p�c� vLÒ ��Ë UNM� Èd� l��� Î «“ËU��
uO� u�ËU� WO�UH�« w� tM� X�K� r� ¨ÊUM�� œËb� sL{ dO�J�« ÊUM�� W�Ëœ
WO�Ëb�« œËb��« UNOK� X��Q�Ë ¨‰ö��ô« ÊUO� ¡uAM� bN� w��« V�U�
¨ÈdI�« Ác� ¡UM�√ s� dO�� UNOK�UI�Ë W�ËUIL�« …œU� sO� Ê√ r�—Ë ¨…bL�FL�«
v�« UN��U{S� W�ËUIL�« rI� r� ¨WO�UM�K�« WO�M��« ÊuKL�� ÊuO�UM�� r�Ë
¡e� UN�Q� r�UF�« ·d�F�Ë WO�UM�K�« W�Ëb�« U�d��F� w��« WK��L�« o�UML�«
Æd�d��K� W�u�H� Î U�d� sKF� r� sO��U��« w�Ë ¨WO�UM�K�« w{«—_« s�
W�—UIL�U� ‚UH�ô« ŸËdA� tMLÒ C� UL� dEM�« sO� —UO��« dOB� «cJ� ≠
‰ö��ô« ÊUO� ÂuI� ULO� ¨‚UH�« Í√ Ã—U� ¡UI��« u�Ë ¨bO�u�« q�b��« l�
Ã«d���ô« lM� ÷d� vK� …—œU� W�ËUIL�« XOI� u�Ë ¨lO��«Ë Ã«d���ôU�
j� s� wKOz«d�ù« w�dO�_« l�«d��« »U��√ Ê√ Î ULK� ¨g�—U� qI� s�
ÈuI�« s�“«uL� …—uB�� X�O� ¨WO�UM�K�« V�UDL�U� ‰u�I�«Ë ·u??�
w� W�UD�« W�“√ q� w� ¨g�—U� s� Ã«d���ôU� W��d�U� q� ¨W�dJ�F�«
V�UDL�« sL{ g�—U� ÊU� «–≈ l{u�« tOK� ÊuJ� U� rKF� b�√ ôË ¨U�Ë—Ë√
XMLC� w�Ë V�UDL�« ÁcN� WO�K� ¡U� w�dO�_« ÷dF�« Ê_ ¨WO�UM�K�«
WHB�« Ác??�Ë® g�—U� s� tOK� Ÿ“UM�L�« qI��« WH W??�«“ù œ«bF��ô«
23 j��U� ÊUM�K� rOK���« q�UI� ©W�ËUD�« vK� 29 j��« œu�Ë UN{d�
«Ëd� s� bzU� Í√ s� ÊUM�� ÊU�d�� …u�bK� sJL� qN� ¨U�U� qI� q�U�Ë
X�«œ U� ¨¡w� ô Ë√ ‚uI��« q�U� —UF� X�� Î UOM�Ë Îö�b� ÊuJ� Ê√ d���«
¨W�ËUIL�« dE� WN�Ë s� q�_« vK� ¨W�U�� dO� ◊Ëd� W�u�HL�« »d�K�
tFC� nI�� w�UM�K�« o��« rO�d� ¨UNH�uL� sOD�U{ XF{Ë w��«
WE�K�« ’UM��«Ë W??�Ëb??�« n�uL� Î «bM� W�ËUIL�« …u??� l??{ËË ¨W??�Ëb??�«
vK� »d��« WO{d� s� l�«d��« ÷dH� »u��L�« …uI�« izU� l{u�
ÆUN{u�� …d�U�L�U� œ«bF��ô« Êö�≈ d�� ¨‰ö��ô« ÊUO�
¨W�ËUIL�« n�uL� WLO� ô ÊQ� ‰uI�« vK� rNIDM� ÂuI� s�c�« U�√ ≠
WO�UM�K�« ‚uI��« ÷dH� ÎöOH� ÊU� 29 j��U� ÎôbF� Âu�dL�« Ÿ«b�≈ Ê≈Ë
Ë√ W�� Ë√ WM� sO�L� bF� ¨v�� UM� «u�uI� Ê√ rNOKF� ¨qC�√ …—uB�
s� wKOz«d�ô« »U���ô« ÷dH� w��« Î U�u�U� W���L�« ‚uI��« Ê_ ¨sO�d�
2000 ÂUF�« v�� XOI�Ë 1978 ÂU� 425 —«dI�« w� …—dJ� —b ÊUM��
ÊUJ� ¨Ÿ«b�û� d�_« „d� u�Ë ¨XII�� UL� W�ËUIL�« ôu�Ë ¨XII�� v��
d���« ‰ö��«Ë ÷—_« ‰ö��« sO� ‚—UH�«Ë ¨ÎULzU� ‰«e� ô ‰ö��ô« ÂuO�«
Æ„öN��ö� WK�U� «Ëd��« ULMO� ¨WO�U� ÷—_« Ê√ u� ¨ «Ëd��U� ¡wKL�«
qB� U� vK� ÎöU� q_U� ÊU� ÊUM�� Ê≈ Êu�uI� s�c�« vI�� ≠
n�uL�« Ê√ s� Y�b��U� ”UM�« Êu�G���Ë ¨W�ËUILK� qC� ô Ê≈Ë ¨tOK�
ŸËdA� tMLC� U??� v??K?� ÊU??M?�?� ‰u??B?� l??� q??_U??� ÊU??� w??�d??O? �_«
Î «bOF�” ¨l�F� dOL� WO�UM�K�« «uI�« »e� fOz— f�√ ‰U� UL� ¨‚UH�ô«
«uM� 10 cM� ÊU??� Íc??�« t�H� u??� ‚U??H? �ô« «cN� Æ“ U�d�MF�«” s??�
¡ôR� √dI� qN� ¨“wK�L�« „öN��ö� w� “tK�« »e�” “ U�d�M�“Ë
ÂuI� Íc??�« ·u??� p�d�b�d� ÷d??� ö??√ «Ë√d??I? � r??� r??N?�√ Â√ rN�ö�
U�uK��« s� ÊUM�� Âd�� ¨23 j��« ‰UL� l�d� rK� 400 ŸUD��« vK�
Ê≈Ë ¨‰ö��ö� UN�ML�Ë U�U� qI�Ë ¨10Ë 9Ë 8 “UG�«Ë jHM�U� WOMG�«
—UON�ô« u�� l�b� ÊUM��Ë ¨ «uM� dA� W�ËUD�« vK� wI� ÷dF�« «c�
U�uKFL�« s� Î «b�e� ¡ôR� œ«—√ «–≈Ë ¨q�I�Ë a{d� v�� —UB��« X��Ë
¨2018 ÂU??� ·u??� ÊUJ� q� Íc??�« bKO�d�U� bOH�œ «b�bN� «Ë√dIOK�
¨d�¬ q�b� w�Q� ÂuO�« ULMO� ¨¡w� ô q�b��«Ë ·u� j� ô« q� ô t�u�Ë
2020Ë 2012 sO�UF�« sO� Íd� fOzd�« X�� U�bF� ¨t�uLC� ÊUM�� œb�
¨qOK� s�� wK� w�UO��« t�ËUF� U�uIF�« XI�K� ¨·u� j� i�d�
fOzd� U�uIF�« XI�K� nKL�« rK�� cM� Êu� ‰UAO� fOzd�« bLË
ÆqO�U� Ê«d�� d��« wM�u�« —UO��«
…uI�« dUM� q??� t��b� w??� X??H?�ËË ¨ÊUM�� w??� lM q�b� «c??� ≠
X�� Âu�dL�« œ«b?? �≈Ë 29 j��« Õd�I� UNO� UL� Êu??�U??I?�«Ë WJM��«Ë
b� vK� oO�œ »U��� wKOz«d�ù«Ë w�dO�_« vK� ÷d??�Ë ¨lO�u��«
Æi�d� s� i�—Ë ¨w{— s� w{— ¨sOJ��«
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UN�b� Î «œu�Ë X�U� U� Ê√ u�Ë `{«Ë V���«Ë ¨U�b�b�� ôËU�� XKA�Ë ¨sLO�« w� sO�d� UN� œÒb�L�« …dO�_« W�bN�« …b� XN��« ≠
W�uJ� Ê√ Î «d� sJ� r�Ë ¨oOI�� ÊËœ XOI� ¨U�b�b�� r� s�Ë W�bN�« vK� rN�I�«u� «uMLCO� ¡UFM W�uJ�Ë tK�« —UB�_ ¡UD�u�«
V�«Ë— œ«b� Î UML{Ë ¨…b�b��« ¡UMO�Ë ¡UFM —UD� `�� s� tOMF� U�Ë ¨—UB��« pH� W�bN�« ‰Ë_« ÂuO�« cM� «uD�— tK�« —UB�√Ë ¡UFM
W�bN�« b�b�� qF� U� ¨WOL�u�Ë W�ËdA�Ë W�uÒ A� WI�dD� …√e��� r�d�� wL�_« ÀuF�L�« UN�Òb� w��« «bNF��« X�U�Ë ¨sOH�uL�«
ÆWO�UO��« «œ«—ù« ÷d� w� »d�K� q�b�� —UB��« qF�� Î ôuË ¨—UB��« X�� gOF�U� ‰u�� —«d�≈
¨W�bN�« b�b�� w�U��Ë U{ËUHL�« —UON�« s� Êö�û� w�“UM��« bF�« √b�Ë ¨W�bN�« W�UN� q�� wFO�D�«
b�b��K� ÷d�HL�« X�u�« d� ≠
Ò
¡UD�u�« sJ� ¨w�ö�_«Ë w�U��ù« v�œ_« b��« V�UD� UN�u� w� ‘UI� ôË W�ËdA� ¡UD�u�« dEM� tK�« —UB�√Ë ¡UFM W�uJ� V�UD�Ë
¨sLO�« vK� »d��« «uM� s�c�« t�Ë ¡U� kH� sL� ¡«Ëb�«Ë œ«uL�« hI�Ë rN�u�Ë rN�UO� ◊Ëd� s� «ËœÒb�� ÊQ� sOÒOMLO�« Êu��UD�
ÆnFC�« l�u� w� r�dNE�Ë »d��« »U�√ Ãd�Ô� ◊ËdA�« Ác� ‰u�� Ê√ WF�—c�
¨n�uL�« —U�H�« v�« ÊU�œRO� n�u���«Ë WK�ULL�« Ê√ wMF� «c�Ë ¨rNH�uL� Î UJ�L� b�√ sOOMLO�« qF�� ¨V�c�« s� `��_« —cF�« «c� ≠
¨X�U� UL� »d��« ÊuJ� s� …dL�« Ác� sJ� ¨ÊËe�U� rN� ‰U�IK� …œuF�« rNOK� X{d� «–≈ t�√ u� ¨‰UL��ô« «c� s� tK�« —UB�√ t�uI� U�Ë
w� ¨“UG�«Ë jHM�« qI� ◊uD� UNO� UL� WÒO�Ëb�« …—U���« ◊uD� w�Ë »d��« w� W�d�ML�« ZOK��« ‰Ëœ oL� w� ÊuJO� Ê«dOM�« qI��
Æ»bML�« »U�Ë dL�_« d���«Ë ZOK��«
U� r��� Î U�d� r�UF�« qL��� q� ¨…—U���« l�«d�Ë ÍœUB��ô« œU�J�«Ë ¨WOL�UF�« W�UD�« W�“√Ë ¨UO�«d�Ë√ w� …dz«b�« »d��« q� w� ≠
rN�uI� s� v�œ_« b��« ô≈ Êu�KD� ô s�c�« sOOMLO�« ‰ô–≈ b�d� s� „UM� Ê_ jI� ¨sLO�« W�b� b�b��� U{ËUHL�« qA� sK�√ «–≈ Àb�O�
ø U�Ëd�L�«Ë ¡«Ëb�«Ë ¡«cG�« ÂU�√ ¡UMOL�«Ë —UDL�« `�H�

(1¢U áªàJ) ...øjÉà°ûcƒg á≤«Kh Gƒ°SQO AÉ°SDhôdG
ÆÕd�IL�«
`�dB� w� VF u� ”UO�« »«uM�« fK�� fOz— VzU� œb�Ë
q�U� «c�Ë b�u�
w�UM�K�« n�uL�« ÒÊ√ò vK� w�Uzd�« ŸUL��ô« bF�
Ò
q� b�Ë
Ò wMI��« o�dH�«Ë ÷ËUH��« …d�� ‰«u� ÊUM�� `�UB� …uÒ �
jO�u�« ÷d� vK� œÒ d� V�d� X�Ë w� d�dI� l�d� UE�öL�«
ÊuJ� Ê√ bÒ � bF�√ vK� ©ÂuO�«® Î «b� q�Ò Q�� ∫·U{« ÆdO�_« w�dO�_«
Î «—UN� ÎöO� Íd�� UMMO� qLF�«Ë s�U�A�u� b� w� w�UM�K�« œdÒ ? �«
q� s�U�A�uN� UÎOÒ L�— Î U�«u� wDF� ô ÂuO�«ò ∫l�U�Ë ÆåW�d��Ë
Æ«ÎbÒ � …dOG X�U� qOUH� w� sLJ� w��« sO�UOA�«Ë UE�ö�
ÊUM��Ë dO�_« ÷dF�« qB� U�bM� vDF�Ô wzUNM�« ÊUM�� n�u�Ë
U�UM�d�√ w��« UE�öL�«Ë U�U� qI� w� t�uI� q�U� vK� qB�
c�Ô√ «–≈ò ∫·œ—«Ë Æåo??� V�U oKDM� s�Ë WOIDM�Ë WO�u�U�
lO�U�√ fO�Ë lO�u�K� ÂUÒ�√ s� rÒKJ�� UNOK� UMIH�« UL� UE�öL�U�
s��Ë UN� ÒX�� v�� UNOK� Î U�“UM�� vI��� UNOK� Ÿ“UM�L�« o�UML�«Ë
Ë√ …b�UF� vK� l�Ò u� ô w�U��U�Ë ÆwKOz«d�ù« ËÒ bF�U� ·d�F� ô
„UM�Ë WO�UM�« Ác� s� Î UB�d� ÊU� w�dO�_« jO�u�«Ë tF� ‚UH�«
gO��« W�œUF� s� WF�U� …uÒ �ò ∫VF u� ‰U�Ë ÆålO�u�K� U�O�d�
Æåw�UM�K�« n�uL�« …b�Ë v�≈ W�U{ùU� W�ËUIL�«Ë VFA�«Ë
sO� wKOz«d�ù« q�«b�« w� j����« dL��« ¨d�ü« VKIL�« vK�
dOzU� ‰ö��ô« ¡«—“Ë fOz— sK�√Ë ¨UNO{—UF�Ë ËbF�« W�uJ�
l� ‚UH�ô« cOHM�� ¡ËbN� qLF�« q«uM� UM�«ò `�dB� w� ¨bO�ô
wKOz«d�ô« ¡«—“u�« fOz—ò ÒÊ√ «dÎ ��F� ¨ååqOz«d�≈ò w� t�u� ÊUM��
W�dF� ÊËœ ‚UH�ô« ‰u� Y�b��« q«u� u�UOM�� sO�UOM� o�U��«
ÆåtKOUH�
UOKF�« WLJ�L�«ò ÒÊQ� ¨WOKOz«d�ù« ån�—UF�ò WHO� XHA�Ë
‰Ë_« s�dA� 27 Âu� ÊUM�� l� “UG�« ‚UH�« w� dEM�� WOKOz«d�ù«
ÆòX�OMJ�« U�U���« s� ÂU�√ WF�—√ q�� ¨w�U��«
Íb� wKOz«d�ù« ÷ËUH��« b�Ë fOz— Ê√ WHO�B�« XHA� UL�
…—«“Ë Ê√ ô« ÆrO�d��« ‚UH�« t�{—UFL� t�BM� s� ‰UI��« Íd�œ√
‰ö� qG� Íc�« ¨Íd??�œ√ Íœu??�ò Ê√ XMK�√ ¨WOKOz«d�ô« W�UD�«
åqOz«d�≈ò sO� U{ËUHL�« o�d� fOz— VBM� sOO{UL�« sO�UF�«
«Îœ«bF��« t�BM� ¡UN�≈ —«d��« s�—U� W�UD�« …d�“Ë s� VK� ¨ÊUM��Ë
«–≈ WOKLF�« w�U� w� t�b�U�� ÍœË√ ÷d�Ë Æ…b�b� WHO�Ë ¡b��
Æåd�_« Âe�
Ê√ å¡UM��«ò XLK�Ë ¨WO�uJ��« ôUB�ô« jAM� ¨p�– ÊuC� w�
qu��«Ë WO�uJ��« bIF�« d�¬ qO�c�� ‚U�Ë Âb� vK� —U� qLF�«
W�U�Ë j�Ë w�UIO�Ë Êu� sO� W�uJ��« ‰u� WOI�«u� W�u�� v�«
q�� W�uJ� œöO��ô rO�«d�≈ ”U�� ¡«uK�« d�� wFOA�« wzUM��« s�
bF� W�—uNL��« W�Uzd� —uG� Í√ ‚U���ô Í—U��« dNA�« nB�M�
Æw�U��« dNA�« W�UN�
t��—UA� Âb� VK� d�“Ë s� d��√ò Ê√ WO�ö�≈ —œUB� œU�√Ë
b�Ë ÂdI�« w�u� ôUB�ô« d�“Ë rNMO� s�Ë ¨WK�IL�« W�uJ��U�
b�Ë ¨t�UJ� rÒK��O� ÊuHK��« œU�“ u�Ë t� ’ö�b� Î UL�« ÂdI�« Õd�
ÆåÁ—«dI� …œdL�« —UO� mK�√
w�UIO� mK�√ qOK��« n�u� WO�UL�« d�“Ëò Ê√ —œUBL�« b�√Ë
‰U��Ë ¨WK�IL�« W�uJ��U� W??�—«“Ë W�OI� Í√ w�u� Âb� t���d�
«d�“Ë U�√ ¨åÎU�ËdF� U� UL� d�U� sO�U� tK�� q�O� qOK��« dOOG�
sO�√ …—U���«Ë œUB��ô« d�“u� q�b� Õd� bI� ¨s�d�NL�«Ë œUB��ô«
…—«“Ë w� vI�� …bIF�« Ê√ ô« ¨—UJ� s� ¨ZM� bL�� u�Ë ¨Âö??�
q�b� r�« ÍQ� w�«d��ô« w�bI��« »e��« mK��� r� w��« ¨s�d�NL�«
Æòs�b�« ·d� ÂUB� s�
v�« Íd� fOzd�« …u�œ —UE��U� bF� w�Uzd�« bNAL�« —uK��� r�Ë
V��� lzUC�« X�u�« ¡q� Íd��Ë Æq�IL�« dNA�« nB�M� W�K�
‰Ë«b��U� ¨W�uJ��«Ë rO�d��« wHKL� WO�UO��« ÈuI�« ‰UGA�«
VzUM�«Ë œË—U??� œU�“ o�U��« d�“u�« rNM� …b� sO��d� ¡UL�Q�
l�œË o�U��« WO�Ë—UL�« WD�«d�« fOz—Ë d??�“u??�«Ë Â«d??�√ XLF�
iF� ¨åw� w� ‰«å?�« …UMI� Y�b� w� ◊ö�M� Õd� ULO� ¨Ê“U��«
sOM� ÕöB� ¨÷uF� ‰UAO� `�dL�« VzUM�« s� WK�b��« ¡UL�_«
¡UIK�« w� tK�« »e�?� XK�ò wM�≈ ◊ö�M� nA�Ë ¨◊ö� wK��Ë
nK� ¨Êu??� ‰UAO� W�—uNL��« fOz— Íb���« `�d� Ê√ dO�_«
r�� rK� ¨Íb��K� fO� fOz— vK� oH�� Ê√ UMMJL� qN� ¨Î«dO�� ÊUM��
ÊUM�� Ê_ »d� v�≈ V�c� ô Ê√ UNMO� XOML� wM�√ò Î «b�R� ¨åw��U�≈
ÆåUÎO�U� r�d�� wML��« «c�Ë ¨pNM�
Ë√ ¨tK�« »e�� UÎOB�� ‰UB�ô« bO�Q� wM�√ò ¨◊ö�M� b�Ò √Ë
wM�√ò vK� œb�Ë Æåp�c� wC�dF�« Í“U� o�U��« d�“u�« nK�Q�
Èd??�√ ¡U??L??�√ vK� `�HM� sJ�Ë ¨÷uÒ ? F??� ‰UAO� vK� vI�Q�
Õö rNM� …¡UHJ�U� ÊuF�L�� d�� WLÒ �Ë ¨÷uÒ F� l� oO�M��U�
Ò wK��Ë sOM�
fK�L�« w� WO�K�_« pK�L� b�√ ôò t�Ò √ U Î�{u� ¨å◊ö�
fK�� fOz— t�dD� U�Ë tK�« »e� l� t��d� U� Ê√ sO��Ë w�UOM�«
ÆåwI�«u� fOz— u�� u� ÁU��ô« Ê√ ¨Íd� tO�� »«uM�«

w�bI��« »e??�??�« f??O? z— Àb??�? � r??O? �d??�? �« Ÿu??{u??� s??�
‰uu�U� `�� ÷ËUH��« Ê≈ ‰UI� ¨◊ö�M� bO�Ë w�«d��ù«
tK�« »e??� UNIK�√ w??�?�« «d??O?�?L?�« Ê≈Ë ¨W??O?{d??� ZzU�� v??�≈
l{Ë s� œUF��ö� Î UO�«œ ¨W�O�M�« Ác� w� Î UO�U��≈ Î «—Ëœ X�F�
…u�b�U� ¡UH��ô«Ë W�ËUIL�« Õö� WN�«u� w� 1559 —«dI�«
Î U��UD� ¨UNM� Î «¡e� W�ËUIL�« Õö� ÊuJ� WO�U�œ WO�O�«d��ô
ÆUF�� Ÿ—«e� WIDM� w� UuB� W�—u� l� œËb��« rO�d��
—U���«Ë t�UL� Âb??� Èb??�Q??� W�uJ��« s??� ◊ö�M� Àb??�?�Ë
qOJA� ‰U� w� Î U�—U� w�Uzd�« ‚UI���ô« “U��ù W�u�Ë_«
d�“uK� q�b� Í“—œ d??�“Ë —UO��« w�UIO� fOzdK� W�uJ��«
`O�d�� tOM�� b??�Q??� W??�U??zd??�« s??� U??�√ ¨s??�b??�« ·d??� ÂU??B?�
¨wI�«u��« fOzd�« …dJ� vK� ÕU??�?H?�ô« l??� ¨÷u??F?� ‰UAO�
bOFO� u�Ë ¨Ÿu{uL�« «c� vK� tK�« »e� œ— dE�M� t�√ Î UH�U�
fOzd�« —Ëb??� Î «bOA� ¨tF� —«u??�?�« ·UM���ô U�K� ‰U??B?�ô«
wML��« l� ¨w�Uzd�« ‚UI���ô« w� w�Ozd�« Á—ËœË Íd??�
WO�O�«d��ô …u�b�« wM��� Î «bF��� q�IL�« fOzd�« ÊuJ� ÊQ�
t�« Î UHOC� ¨ÍÒb���« s� œUF��ô«Ë —«u��« vK� ÕU�H�«Ë WO�U�œ
w� Áb�U�� Ê√ l�UL� ôË ÷uÒ F� `�dL�« l� p�– g�UMO�
ÆtK�« »e�� ‰UB�ô«
¨wL�d�« ÂUL��ô« WO�uM��« W�d���« œËb��« rO�d� nK� nD�Ë
V�d� j�Ë ¨W�uJ��« nO�Q� ‰u� «—ËUAL�« —«dL��« l� s�«e��U�
»«uM�« fK�� fOz— bO�Q� l� w�Uzd�« nKL�« v�≈ r�e�« …œuF�
W�—uNL��« fOz— »U���ô WO�U� W�K� v�« u�bO� t�√ Íd� tO��
Æw�U��« dNA�« nB�M� q��
w�dO�_« ÷dF�« W�«—b� U�UL��« W�—Ë f�√ «b�F� bN�Ë
b�u� w�UM�� n�uL� X�d� W�d���« œËb��« rO�d� ÊQ� w�
W�uJ� fOz— oK� b�Ë w�dO�_« Õd�IL�« vK� W�d�A� UE�ö�Ë
åW�LI�«å?� ŸUL��ô« ¡«u�√ vK� w�UIO� VO�� ‰UL�_« n�dB�
Æåh�Ë W�LI�«å?� UNOK� Íd� fOzd�« œ«e�
¡U�ƒd�« UNK�� w��« UE�öL�« ÊS� å¡UM��«ò U�uKF� o�ËË
UNLOK��� U�dOC�� Íd��Ë —U���ô« sOF� WOMI��« WM�K�« UN�c�√
w�U��U�Ë ¨d�bI� bF�√ vK� sOK�IL�« sO�uO�« ‰ö� w�dO�_« jO�uK�
s�U�A�u� Õd�I� vK� WI�«uL�U� wL�d�« w�UM�K�« n�uL�« dB���
jO�u�« UNKIMO� WO�u�U�Ë WOMI� UE�ö�Ë UEH�� qO��� l�
ÆsOOKOz«d�ô« v�«
q�� sJ�√ U� q�bF�� UE�öL�« ÁcN� WOMI��« WM�K�« c�Q�� UL�
V�U��« v�« UNLOK��Ë …œu�L�« vK� w�UM�K�« wzUNM�« œd�« W�UO
œuF� Ê√ vK� ÆU�bF� s�U�A�u� Á—dIO� U� —UE��U� w�dO�ô«
n�uL�« ¡UM�� Ÿu��_« W�UN� q�� wzUN� »«u�� w�dO�_« jO�u�«
ÆÁUC�I� ¡wA�« vK� w�UM�K�«
wMI��« ŸUL��ô« ”√d??� Êu� ‰UAO� W�—uNL��« fOz— ÊU??�Ë
wD��« ÷dF�« w� Y��K� ¨Í—uNL��« dBI�« w� Í—UA��ô«
jz«d�� W�UF��ô« ¨ŸUL��ô« «c� ‰ö� XL�Ë Æw�dO�_« jO�uK�
ÆW�U� vK� X{d� UO�«b�S�Ë
w�Oz— v�« tL{ ¨UNMO� W�UGK� Î UO�Uz— Î U�UL��« Êu� ”√— UL�
÷dF�« vK� Y���« e�d�Ë Æ‰UL�_« n�dB� W�uJ�Ë »«uM�« fK��
Íc�« ŸUL��ô« v�« Í—UA��ô«Ë wMI��« o�dH�« rC�« b�Ë w�dO�ô«
Æåh�Ë W�L�ò ∫Ád�« vK� ‰«R� vK� Î «œ— Íd� ‰U�
«c� ÊQA� b�u�
ÊUM��
w� lOL��« n�u�ò w�UIO� b�Ò √ ¨t�N� s�
Ò
fOzdK�Ë w� X�U� bI�ò ∫‰U�Ë ÆåbK��« W�KB� q�√ s� p�–Ë ‚UH�ô«
ÊuJO�Ë ¨WK�U� UN� c�√ WOMI��« WM�K�«Ë ¨ UE�öL�« iF� Íd�
œÒ Ë√Ë ¨Îö�U� ‚UO��« «c� sL{ w�dO�_« jO�u�« v�≈ q�dÔO� œ— UM�
¨‚UH�ô« sL{ W�U� WO�U�_« —u�ô«Ë ULK�L�« W�U� Ê√ bO�Q��«
b�u� UMH�u� Ê√ Î UC�√ b�ƒ√Ë ¨`O�B�« o�dD�« vK� WN��� —u�_«Ë
ÆåÊUM�� W�KBL�
‰u� —u�L� ¡U�ƒd�« UE�ö� ÊQ� å¡UM��«ò U�uKF� bOH�Ë
bL�F�� w��« WO�ü« ‰u??�Ë UO�«b�ùU� oKF�� WOMI� qOUH�
UE�ö� XI�UD� b??�Ë Æl??�«u??�« ÷—√ vK� U�O�d��« WL�d��
vK� UE�öL�« ‰U�œ≈ bF�Ë ÆUN�H� ◊UIM�« ‰u� W�ö��« ¡U�ƒd�«
vK� WI�«uL�« ‰U� w�Ë ¡U�ƒd�« vK� ÷dF� s�U�A�u� …œu��
wKOz«d�ù« ÊUOJ�« vK� UN{dF� s�U�A�u� v�« q�d�Ô W�UOB�«
r� U� q�IL�« Ÿu��ô« ‰ö� WOKLF�« wN�M� Ê√ vK� ÆtH�u� W�dFL�
WOKOz«d�ô« U{«d��ô« ¡u{ w� cOHM��« oOF� U� ËbF�« s� —bB�
mK�√ t�≈ —œUBL�« X�U� Íc�« ¨bO�ô dOzU� W�uJ��« fOz— ÂuB� s�
å¡UM��«ò —œUB� b�√Ë ÆW{—UFL�« n�«uL� d�Q�� s� t�√ sOO�dO�_«
sJLL�« s� w�Uzd�« w�UL��ô« UNK�� w��« WOMI��« UEH���« Ê√
vK� ÊUM�� n�«u� vK� d�R� s�Ë w�dO�_« V�U��« s� UN���UF�
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zIGQÉÑªdG{ ÉjÉë°†d äÉ°†jƒ©àH ôq ≤j É«°ù«fhófEG ¢ù«FQ ¿ÉæÑd ƒeÉæjO ΩÉeCG á«°SÉ≤dG ¬JQÉ°ùN ó©H
»à«Z »cô«eC’ÉH ¬aƒØ°U º qYój ¢Sƒ∏Ñ«H

Íb�œ WOM�u�« W�dA�« r�U� o�UM�« sK�√
¡UM�ò ∫eHK�� w�U� dL�R� w� uO�O�«d�
W�dA�« bzU� c��« Íd�Ô√ Íc�« oOI���« vK�
W�d� fOz— ¡UH�S� Î «—«d??� WKOK�« WOM�u�«
t�UN� s??� U??�«b??� w�dO� ¨m??�ôU??� WM�b�
qL� oOKF�ò v??�≈ W�U{ùU� Æåt�«b���«Ë
r� U�bF� årNF� oOI���«Ë sOO�d� WF��
ÆÎUO�d� 28 l� oOI���«

VCG�« b�UB� l�Ë ÆoO{ ÊUJ� w� Ÿu�bK�
w�O�Ëb�ù« s�_« d�“Ë sK�√ ¨W�dA�« b{
‰U�Ë ÆoOI��K� o�d� qOJA� ÿuH�� bL��
VKD�” w�u�eHK�
`�dB� w??� ÿuH��
Ò
w�J�d� vK� —u�F�« WOM�u�« W�dA�« s�
v�≈ Î U? O??�«œ ¨“WK�IL�« ÂU???�_« w??� r??z«d??�??�«
t�√ «d��F� ¨“rz«d��« w�J�d� W�u� b�b��”
¨t��U� s�Ë Æ“r�b{ «¡«d�≈ –U��« V��”

¨ËœËb�Ë u�u� w�O�Ëb�ù« fOzd�« d�√
qJ� —ôËœ 3200 v??�≈ qB� UC�uF��
Íc??�« l??�«b??�??�« U�U�{ ö??zU??� s??� …d???�√
¨X���« m�ôU� w� Âb� …d� VFK� w� qB�
‰Ëe� VÒ���Ë ÆÎUB�� 125 q�I� v�≈ Èœ√Ë
VFKL�« v�≈ “w� ·≈ UL�—√” o�d� dO�UL�
“U�U�«—u� U�U�O�dO�” ÂU�√ …—U���« VI�
WO{—√ v�≈ w�O�Ëb�ù« Í—Ëb??�« w� 3≠2
ô U� …UO�� ÈœË√ Íc??�« l�«b��U� ¨VFKL�«
ÊU�Ë ÆÎU��d� 323Ë ÎöO�� 125 s� qI�
Î U�K�L� ÃdH�� n�√ 42?� l��� Íc�« VFKL�«
rNM� ·ô¬ 3 u�� r���« ¨ UDK��« V��
W�dA�« X??�ËU??�Ë Æ…«—U??�??L??�« bF� VFKL�«
ŸUM�≈ ¨“VGA�«“?� ÀœU��« XHË w��«
XIK�√Ë U�—bL�« v�≈ …œuF�U� dO�UL��«
q�I� bF� rNOK� Ÿu�bK� qO�L�« “U??G??�«
U�«bD«Ë l�«b� w� V��� UL� ¨sOD�U{
s� b??�b??F??�« f????�œË s??O??F??�??A??L??�« s??O??�
`ML� ¨w�O�Ëb�ù« fOzd�« d�√Ë ÆU�U�C�«
3200® WO�Ë— ÊuOK� 50 WLOI� UC�uF�
¨l�«b��« U�U�{ özU� s� …d�√ qJ� ©—ôËœ
—U??�√ sJ� ¨oOI�� `�� s??� s??K??�√ UL�
W��U�� …—Ëd??{ v??�≈ WO�uI� U�uL��
qO�L�« “UG�« rN�«b���« vK� sOO�dA�«

2030 ≈àM »à«°S ôà°ù°ûfÉe ™e √ó≤Y ójóéJ øe Üôà≤j øjOƒa
Î «b�b� Î «bI� s�œu� qO� l�u� Ê√ —dIL�« s� t�√ ”qO� wK�œ“ WHO� œU�√
v�d� w� UNK�� w��« ©p�d�UN�«® bF� ¨Ÿu��_« «c� w�O� d��A�U� l�
q�� Ê√ bF� w�O� d��A�U� w� ÎöD� s�œu� `�√Ë Æb��U�u� d��A�U�
3Ø6 W�O�M� q�cL�« “uH�« w� tO��UM� b{ t�dO�� w� t� p�d�U� ‰Ë√
s� m�U��« V�ö�« q�� ¨p�c�Ë ÆœU��ô« VFK� vK� b��U�u� d��A�U� vK�
l�u�L�« s�Ë Æôu�œ—«u� VO� »—bL�« …œUO� X�� Î U�b� 50 Î U�U� 22 dLF�«
s�œu� l�Ò u� Ê√ w� w�O� d��A�U� q�Q� YO� ¨…bO��« —U��_« dL��� Ê√
”qO� wK�œ“ —U�√Ë ÆÍœUM�« l� W�uÒ D� U{ËUH� bF� b�b� bI� vK�
ÊQA� U�œU�L�« sJ� ¨Î«b�√ œU��ô« VFK� …—œUGL� lÒKD�� r� s�œu� Ê√ v�≈
WIHB�« ÊS� ¨p�– l�Ë Æt�—«œ≈ w� dOOG� V��� d�Q� b�b� bI� lO�u�
s� m�U��« V�ö�« l�u� Ê√ l�u�L�« s� YO� ¨r���« s� Î «b� W��d� Êü«
qOUH��« s� ¡UN��ô« œd�L� Èd�√ «uM� X� …bL� Î U�U� 22 dLF�«
w�O� d��A�U� l� s�œuH� w�U��« bIF�« wN�M� Ê√ —dÒ IL�« s�Ë Æ…dO�_«
w�O� d��A�U� Ê√ ”qO� f�—u��“ WHO� d�–Ë Æ2024 ÂUF�« w�
n�√ 225 mK�� w�u��√
V�«d� ¨ «uM� X� …bL� ÁbI� b�bL�� Î U{d� ÂÒb�
Ò
s� w� ÍœUM�« v�≈ rÒ C�« Íc�« ¨s�œu� l�ËË ÆŸu��_« w� wMO�d��≈ tOM�
t�LO� —bI�Ë ¨2016 ÂUF�« w� ÍœUM�« l� t� WOL�œU�√ W�M� ‰Ë√ ¨WF�«d�«
w� »UI�√ WF�—Q� s�œu� “U�Ë ¨«c� ÆwMO�d��≈ tOM� ÊuOK� 132 ?� Î UO�U�
u�Ë ¨Êü« v�� …dOBI�« t�dO�� w� w�O��« l� “U�LL�« ÍeOKJ�ù« Í—Ëb�«
ÆWOMNL�« rN�dO�� ‰ö� sO��ö�« rE�√ iF� tII� UL� d��√ qFH�U�

f�√ ¨w�O� uO�u� w�dO�_« qË
·uH v�≈ ÂULC�ö� ÊUM�� v�≈ ¨sOM�ô«
w�OG� o��Ë ÆWK��« …dJ� ”uK�O� o�d�
»U�A�« l� w{UL�« r�uL�« VF� Ê√
¨©r�M� 2.08® t�u� mK��Ë ¨w��uJ�«
dB� ”uK�O� o�d� s�—UL�� o��KO�Ë
qB� Ê√ vK� ÆqO�� w� ©¡U�ö��«® ÂuO�«
sKF� r�Ë ¨¡UF�—_« Î «b� w�U��« w�M�_«
bF� ¨W??O??�U??{≈ qOUH� Í√ ”uK�O�
o�dH�« «b�UF� s� w�Ëb�« dE��« l�—
”uK�O� ÊU�Ë ÆWKOK� ÂU�√ cM� wKO���«
ÊUM�� u�UM�œ ÂU�√ WKOI� …—U�� vIK� b�
U��UM� sL{ ¨©55≠114® W�O�M�
w�UM�K�« Í—Ëb???�« s??� v???�Ë_« W�u��«
o�Q� WN�«uL�« X??�d??�Ë ÆWK��« …dJ�
q�� Íc�« rO�«d�≈ bL�√ u�UM�œ r��
l� ¡UIK�« w� q��� qC�Q� WDI� 37
s�Ë ÆWL�U� «d�dL� 4Ë UF�U�� 4
16 —œU� Íd�OL�œ ”uK�O�� q�� t�N�
ÆwKO���« tI�dH� q��� qC�Q� WDI�
w� sO�DI� v�≈ ÁbO— u�UM�œ l�dO�
WDI� bM� ”uK�O� bO— bLÒ �� sO�
W�u��« XKLJ��« f�√ ¡U��Ë Æ…bO�Ë
WK��« …dJ� w�UM�K�« Í—Ëb�« s� v�Ë_«
sO� w??� ¨f??�u??�Ë p??O??�«d??�??�_« ¡UIK�
ÆfK�√ l� sOOL�dL�« o�d� t�«u�

≠æ«°SGôdG …OÉæd áqjOh IGQÉÑe
π«îdG ¥ÉÑ°S ¿Gó«e »a
ôËU� mMO�«d�« ÍœU??� W�Oz— X??�œ
Âö??�ù«Ë W�U�B�« ‰U??�— ‚“— Êu�d�
¨ÂbI�« …dJ� W�œu�« …«—U�L�« —uC� v�«
w��ô s� sOI�d� sO� lL��� w��«Ë
‚U�� Ê«bO� w� ÂUI�Ô � w��«Ë ÍœUM�«
WM�U��« W�U��« ÂUL� w� © ËdO�® qO��«
tO� l�«u�« q�IL�« X���« Âu� ¡U�� s�
√b�� Ê√ vK� w�U��« ‰Ë_« s�dA� 8
W�U��« s� ¡«b��« ‰uu�U� ÊËu�bL�«
WDI� œÒb�Ë Æ¡U�� nBM�«Ë WF�U��«
s� qO��« ‚U�� Ê«b??O??� v??�≈ ‰u??�b??�«
Æ ËdO� ‘d� q�UI� rNO� dL� Ÿ—U�

¢ùæàdG »a áq«ªdÉ©dG É¡àaÉ°Uh ≈∏Y â¶aÉM ôHÉL ¢ùfCG »à«°S ôà°ù°ûfÉe ≈dEG óf’Ég ∫É≤àfG áª«b øY ∞°ûµdG

w� UN��—UA� f???�√ `��H��Ë
¨¡U�ö��« ÂuO�« ¨sOL�UO�« W�uD�
‰Ë_« —Ëb???�« w??� t??�«u??�??� YO�
WHMBL�« ¨w� Ê¬ ¨WO�dO�_« W��ö�«
ÆÎUOL�U� 62

¨ ôuD��« ¡«u??�_ …œuFK� d�U�
W�uD� w??� UN��—UA� ‰ö??� s??�
U�ez«u� WLO� mK�� w��« ¨sOL�UO�«
UNLEM�Ë ¨—ôËœ n�√ 250 WO�UL�«
ÆdO��ML�U� …d???� ‰Ë_ f??�u??�

¨WÒO��u��« W??�??�ö??�« XE�U�
w�U��« U�e�d� vK� ¨d�U� f??�√
WD�«d� wL�UF�« nOMB��« w??�
ÆsOM�ô« f??�√ ¨fM��« U�d���
vK� l???�«d???�« Ÿu??�??�ú??� p????�–Ë
215 d�� UN�√ r??�— ¨w�«u��«
4885 U�bO— w� `�BO� ¨WDI�
W�bM�u��« nK� w??�Q??�Ë ¨WDI�
v�Ë_« WHMBL�« ¨pO��uOH� U��≈
bOd�« vK� XE�U� w��« ¨ÎUOL�U�
bNA� r�Ë ÆWDI� 10180?� t�H�
ô≈ UO�Ë_« dAF�« U��ö�« WLzU�
WÒO�u��ù« ¡UI�—U� ¨WHOH� «dOOG�
¨Y�U��« e�dL�« v�≈ XO�U��u� XO�√
ôËU??� W??O??�U??�??�ù« l??�«d??� q??�U??I??�
œuFË ¨l�«d�« e�dL�« v�≈ «“ËœU�
v�≈ UJMO�U�U� U�U�—¬ WO�Ë—öO��«
XF�«d� ULMO� ¨f�U��« e�dL�«
v�≈ ôuGO� UJO�O� W??O??�d??O??�_«
f�√ bÒ F���Ë Æ”œU??�??�« e�dL�«

U??O??�Ë—u??� s???� ÂœU???I???�« ¨b???�ôU???�
¨r�uL�« «c??� w�UL�_« b�uL�—Ëœ
w�«b� …—«b?? ‘d??� vK� tFÒ�d�
¨ÎU�b� 14 bOd� “mO�dL�d��«”
»d�√ s� ·«b??�√ 7 ‚—UH� Î «bF���
¨sO� Í—U??� ÍeOKJ�ù« t�œ—UD�
ÆdO���u� ÂUNM�u� r�UN�

`�√Ë Æås�Ëd� Íœ sOHO� tKO�“
w� V??�ô ‰Ë√ ©ÎU? �U??� 22® b??�ôU??�
“U�LL�« ÍeOKJ�ù« Í—Ëb??�« a�—U�
w� åp�d�U�ò ·«b�√ W�ö� q���
¨t�FK� vK� WO�U��� U�—U�� 3
‰Ë√ w� Î U�b� 14 q��� V�ô ‰Ë√Ë
mMO�d�≈ “e??�Ë ÆjI� U�—U�� 8

s� ¨sOM�ô« f�√ ¨d�dI� nA�
mMO�d�≈ w��ËdM�« ‰UI��« WLO�
v�≈ b�uL�—Ëœ UO�Ë—u� s� b�ôU�
u�U�dOL�« w??� w�O� d��A�U�
u�e�d�U� V��Ë Æw{UL�« wHOB�«
Ò
sO��ö�« ‰UI��« dO�� ¨u??�U??�Ë—
vK� ¨U??????�Ë—Ë√ w???� s??O??�—b??L??�«Ë
ÍœU� l�œ” ∫“d��u�” w� t�U��
Ë—u� ÊuOK� 60 w�O� d��A�U�
mMO�d�ù wz«e��«
◊dA�« WLO� jI�
Ò
¨b�uL�—Ëœ UO�Ë—u� l??� b??�ôU??�
·U{√Ë Æ“Î U�uOK� 75 Ë√ 80 fO�Ë
w� sO�—bL�«Ë sO��ö�« ‰UI��« dO��
Î UC�√ W�uL� „UM� X�U�ò ∫U??�Ë—Ë√
Ê≈ ‰u� ‰bF�« s� sJ� ¨WIHB�« w�
UIHBK� W��M�U� wFO�� d�√ «c�
∫u�U�Ë— u�e�d�U� r���«Ë ÆåÈd�J�«
ÍuM� V�«— vK� b�ôU� qB��ò
375 s� »d�I� w�O� d��A�U� l�
q�� ¨UO�u��√ wMO�d��≈ tOM� n�√

ácQÉ°ûe ∫ƒM ∑ƒµ°T
áfƒ∏°TôH ó°V ôàfEG ™e õ«æ«JQÉe
¨eOMO�—U� »UO� ‰U� w�Ë ÆåWO�b��«
tM�«u� t�UJ� qÒ �� Ê√ l�u�L�« s�
wM�u��« V�U� v�« U�—u� sO�«u�
d��ù« bI�HO� UL� ÆuJO�œ s??�œ≈
w�«ËdJ�« tD�Ë V??�ô U�b��
»U� Íc??�« g�O�Ë“Ëd� uKO�—U�
bF� p�–Ë U�Ë— b{ WN�«uL�« s�
Ác�� w� UN� ÷dÒ F� w��« W�Uù«
Áœö� V��M� …«—U�� ‰ö� d��_«
UO�«ËdJ� X�L� w��«Ë U�LM�« b{
Í—Ëb� w��c�«
l�dL�« v�« q�Q��U�
Ò
ÆWÒO�Ë—Ë_« r�_«

V�U eOMO�—U� v�U�Ë Æw�«eM�≈
s� r�uL�« «c??� W�ö��« ·«b???�_«
b{ …—U���« ‰ö� wKC� “‚U�—≈”
b�√ t�—b� sJ� ¨X���« ©1≠2® U�Ë—
Æ“¡w� s� nAJ� r�” ’u�H�« Ê√
vK� w�U�B�« dL�RL�« ‰ö� ‰U�Ë
w� Î UI�d� ÊU??�ò …«—U??�??L??�« g�U�
ÕU� Î UB�� Èd�√ Æ…«—U�L�« W�UN�
Æ¡w??� Í√ s??� nAJ� r??� Âu??O??�«
¨WHOH� U��—b�� ÂuO�« ÂuIO�Ë
l� Àb���« wK�
sOF�� ‰«e??� ô
Ò
t��U� rOOI�� V�ö�« l�Ë ¡U��_«

W�—UA� ‰u??� „uJA�« Âu��
Ë—U????�Ëô w??M??O??�??M??�—_« r??�U??N??L??�«
tHO{ b??{ d??�??�≈ l??� e??O??M??O??�—U??�
ÂuO�« ¡U�� w�U��ô« W�uK�d�
Í—Ëb??� U�uL�L�« —Ëœ sL{
t�—b� sK�√ U� o�Ë ¨U??�Ë—Ë√ ‰UD�√
w�UF�Ë Æf??�√ w�«eM�≈ w�uLO�
d�ü« tL�UN� »UO� s� Îö√ d��≈
d�«Ë√ cM� u�U�u� uKO�Ë— wJO�K��«
œuF� Ê√ l�u�L�« s� ÊU� Íc�« »¬
tO�UF� ‰UL��« sJ�Ë ¨W�uK�d� b{
b�√ U??� o??�Ë ÂU???�√ WFC�� q??�Q??�

2022 ‰Ë_« s??�d??A??� 4 ¡U???�ö???�???�«
Monday

4

Tuesday

á«YÉªàLG á«eƒb á«°SÉ«°S á«eƒj

2022

Ò
‚U�“≈Ë ¨o��«
—UN�≈Ë ¨WIOI��« sOO��
t��UA�Ë Á—uB� sOO��Ë ¨q�U��«
Æt��U�{Ë

t�U��« `OL�

ÆÆÆWO�UO� U�d�� W�_U� ÷uNM�«Ë
Î U�uÒ D� ŸU�b�ö� U� WO�¬ b�� Ê« V��
ÊuJ� b� W�dF� w� —UB��ù« u��
¨w�U��« U�dB� w� ‚ö�ù« vK� rÒ �_«
¨sOO���« W�dF�Ë Âö�ù« W�dF� w�Ë

…œUOI�Ë …—u��U� «uM�¬ s�c�« p��Ë√Ë
UN�œUO� w�UH�Ë …—u��« ¡UIM�Ë …—u��«
q�UI� ö� «ËÒbB� ¨—UB��ô« qO�� w�
¡UM�K� tK�« bM� V���L�« d??�_« ô≈Ò
WOLKF�«
U�UA��ö�Ë d�uD�K�Ë

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

q??zU??N??�« Êu???�???�« «c???� œu????�Ë w???�
WMLON�« Èu??� sO� U??O??�U??J??�ù« w??�
—u�� sO�Ë WOL�UF�« WO�uONB�«Ë
dO�_U� „U��ùU� oKF�� U� w� W�ËUIL�«
v�≈ wJO�ö� Âö�≈ s� dO�Q��« qzU�ËË
ô Ê√ Ëb�� w�UL��ô« q«u��« jzU�Ë
tOLÒ �√ U� v�« ¡u�K�« s� UM� W�ËbM�
ÂU�ù« tOK� oK�√ U�Ë w�uÒ D��« Âö�ù«
ÆÆÆsOO���« œUN� w�M�U��« wK� bO��«
Ác� sF�Ë »U���ô«Ë ’uJM�«
XOK��« w??�??�« W??�??zU??�??�« W??O??�U??�??�ù«
ŸËeM�«Ë W�dJH�« W�U�C�U�Ë W�UN��U�
W�UML�« W�UAN�Ë W�u�FA�« u��
”U�Q� lHM� ôË ¨Î«œ— fO� W�dJH�«
vK� …dDO��« W�dF� w� ◊«d��û�
¨w??�U??�??�ù« w??�u??�« v??K??�Ë ‰u??I??F??�«
w� q�cL�« ‚uÒ H��« p�c� ÍÒbB��«
rÒ �√ s� …b??�«Ë w� ËbF�« UO�UJ�≈
w�Ë ¨‚ö???�ù« vK� ‰U�I�« UN��
w�dFL�« ¡UM��« W�UOË Âö�ù« WN��
«c??�« V??�??�Ë ÊU��û� w??�«e??L??�«Ë
VKD�� UM��U� v�≈ ”UMK� WO�u{uL�«
WO�U�b�ù«Ë WO�U��ù« s� d��√ Î «—b??�
p�– ‚uF� ô YO�� ¨W�dFL�« V�
Ò u��
oO{ tKO�� w� ¡«œQ� W�I� nI� ôË
ÆÆÆ UO�UJ�ù« —uB�Ë bO�« «–
…—u��« W�dI�� X�b��« UL� Î U�UL�
¨‚dD�« œUN�Ë ¨¡UM��« œUN� WO�ö�ù«
Êu�uÒ D�L�« ÈÒbB� YO�� ¨p�– dO�Ë

2023 QÉµ°ShC’G á≤HÉ°ùe »a ¿ÉæÑd π«ãªàd zÉjÉe ôJÉaO{ º∏«a

W??O??K??L??� w????� „—U????????�Ë
WM�K�« ¡UC�√ s� X�uB��«
wK� ¨”dD� w�u ∫WHKJL�«
bL�� ¨sO�U� qO�« ¨d�U{
wK�« ¨„U�“ ÍœU� ¨Í“U��
VOKO� ¨sOB� bL�√ ¨p�e�
Ê«b??�“ ÍœU???� ¨w�M��d�
ÆÍ—u� oO�u�Ë

d�d���« fOz—
q�bM� dU�

Â“ö�« r�b�« tO�ö� Ê« q�Q�Ë
ÊuJO� o�u���« WO�U� s�
s� W��d� l�Ë√ ‰ËUM�L�
ÆÎUO�ËœË Î UOK�� s�b�UAL�«
ÊUM�� oI�� Ê« q??�√ vK�
l�U��« sH�« ‰U�� w� Î «“U��≈
…ezU�� “u??H??�« s??� sJL��Ë
Æ2023 ÂUF� —UJ�Ë_«

‰ËR�L�« d�d���« d�b�
o�U��« b�� Íe�—

sOLKOH�« WOL�Q� «Ëd�√ Î UFOL�
Èu� rN�U�√ —UO� ô Ê« ô«
Æb�«Ë rKO� WOL��
Ê√” ∫ÊU???O???�???�« ·U?????{«
Ê« v�« lKD�� W�UI��« d�“Ë
t�UOMI�� rKOH�« «c� fJF�
s� …eOL� …—u t�u{u�Ë
w�UM�K�« wzULMO��« ÃU��ô«

w?MH�« d?�bL�«
‰U?? �Ò — bL��

01≠666314 ? 5 qz«Ë_« W�d� l�“u��«

Ò ”UO�« UN��J�
wA�
sO� W�d���« œËb��« rO�d� Ÿu{u�
Î UH�u� w�b��� ¨w�uONB�« ÊUOJ�«Ë ÊUM��
¨ÎU�Ò —UC�Ë ¨ÎU�U�� Î UH�u� ¨Î«b??�«Ë Î UOÒ �UM��
‰uB�K� WN�«uL�« d�√ tO� œÒb�� ¨ÎôËR��Ë
¨WOLOK�ù« UM�UO� X�� W�u�b� …Ëd� vK�
s� sOO�UM�K�« qÒ � t��UO w� „d�A� Î UH�u�
ÆtKH�√ v�≈ ÂdN�« ”√—
o�dD��« dzU� WB� w�dC���� UM�Ë
Ò
iIMO�
¨W«d��
W�UL� sL{ gOF� Íc�«
Ò
wCI�Ë ¨UNMO� ÁdAM� ¡Î U�Ë qL�� dzU� UNOK�
ÆUNM� dO�J�« vK�
o�dD��« W�UL� bÒ F��� WM� q� w??�Ë
Ò
¨ÂU�_« w� —u�c�« nDB�
∫UN�H� s� ŸU�bK�
Ê√ q��Ë ÆnK��« w� Œ«dH�«Ë ¨U�¡«—Ë ÀU�ù«Ë
v�≈ d�c�« o�dD� eHI� V�dG�« dOD�« qB�
dB��« «–≈Ë ¨V�dG�« dOD�« WN�«uL� d���«
dOD�« q�� rÒ �� v�� Y�U�Ë ÊU� Èd��« dOD�«
ÒÊ√ W�UJ��« Ác� w� ŸË—_«Ë Æ¡U�u�« q�U�
v�≈ œuF� ôË t�H� ‚dG� dB�ML�« o�dD��«
Æ¡U�u�« UN� qIM� ô v�� t��UL�
s�u�« ÊuJ� U�bM� ìW�{«Ë W�U�d�«
ÆÆÆvI��� U�UL��« b�u��
dD� w�
Ò

Aƒ°V IòaÉf

—UL�L�« n�u� ˝

…UO� q��ò u� ÁœUF� ÊuD�√ ·u�KOH�«Ë w�UL��ô« r�UF�« ‰uI� UL� ¨a�—U��«
W�OCL�« UNL�UFL� ÆUN�«—U�J�«Ë UN�«—UB��ô q�UJ�« q���« u� r�_« …UO� q��Ë Æår�_«
ÆW�e�L�« UN�U�UH�≈Ë WO�«d�« UN�«e�ML� ÆW��U��« UN�U�ö�Ë
r�√ a�—U��« q�� XK�œ bI� Æt�IOI� w� Ác�Ë ÆÁ—U�� u� «c�Ë Æa�—U��« u� «c�
Ò Íc�« wK��« a�—U��« W�«b� cM� …dO�� UÒ�—u�«d��≈Ë ‰ËœË
—UJ��U� WÒ�—u��« W�_« t�M�œ
ÆÈd�_« »uFA�« l� UNK«u�Ë UN�U�ö� WH�K� Ÿ«b�≈Ë UN�ÒOzU�� ·Ëd�
Õu{u�« sJ�Ë ÆÕu{u�«Ë ¡ö��« w� …b�U� X��√ wK��« a�—U��« w� UN�u�b�Ë
Ò
‰U�L�« s�Ë Æw�«d�«Ë w�UD��ô« sO� Æ¡wCL�«Ë THDML�« sO� ÆsOL��«Ë YG�«
sO� “dHÔ�
ÆÕöD�« V�U�� l� ÕöB�« rO� ÈËU��� Ê√
w��« r�_« …UO� s� Î ôuB� s�b�«d�«Ë ÂUA�« œö� w� √b� Íc�« wK��« a�—U��« q�� bI�
ÂUA�« œö� v�« r�_« pK� ¡w�� ôu�Ë ÆWO�U��ù« …dO�� w� ÊQ� UN� ÊuJ� Ê√ X�ËU�
Æd�cÔ� a�—U� UN� ÊU� UL� s�b�«d�«Ë
W�—u�«d��ù« p�c�Ë ¨WO�uM��« W�—u��« W�«u��« s� a�—U��« XK�œ qOM�« Íœ«Ë ≠ dBL�
ÊU�Ëd�«Ë ÊU�uO�« q�œ Î UC�√Ë Æ‰uGL�« ‘uO� U�bF�Ë ¨WO�dA�« W�«u��« s� WO�—UH�«
W�«u� s� ÊuLK�L�« »dF�« q??�œË ÆWO�ULA�« c�UML�« s� ÊuO�OKB�« Êu??O??�Ë—Ë_«Ë
ÊuO��dH�«Ë ¨W�UO��«Ë ‚«e�—ô«Ë W�œu�F�« W�«u� s� «uK�œ Î UC�√ ÊuO�UL�F�«Ë Æ»uM��«
Ác� v�« ¡ôR� q� q�b� r� u�Ë Æs�H�«Ë ‚UHM�«Ë Y���« U�«u� s� UC�√ «uK�œ eOKJ�ù«Ë
ÕU��L�« —bMJ�ô« ôË Í“UG�« Êu�dH�U� lL�� ÂuO�« UM� UL� ÷—_« s� …eÒOLL�« WIDML�«
ôË UNL�UF� Âb�Ë q�U� ¡UM�√ `�– Íc�« w�—UH�« ‘—u� ôË ¨UNK�√ VKË —u Âb� Íc�«
UML�UF� «u�dÒ � s�c�« sOO�OKB�U� ôË ¨d�b� »dÒ �Ë UM�O�� bND{« Íc�« U�Ë— —u�«d��«
UM�O�O�� rO�UF� «u�u�Ë UM�—«b� «u�b� s�c�« sOO�UL�F�U� ôË ¨UM�«dO� «u�d�Ë
WO�«dJ�«Ë WM�H�« —Ëc� «u�—“ s�c�« sOO�dO�_«Ë eOKJ�ù«Ë sOO��dH�U� ôË ¨UM��bL��Ë
q� bK�� bI� Æ»uF� Œu�� UM�F� s�Ë ¨ÎU�U�Ë√ UMM�Ë s� «uKF� sO� UMzUM�√ sO�
UN��—U� s� ¡wCL�« ÊUJ� UM�UO�� UN�UO� ‰UB�U�Ë ¨U�œö�� U�ËeG� U�—u�«d��ù« pK�
WO�LN�« »Ëd{ s� U�œö� w� t�KF� Íc�« u� Íe�L�« ÊU�Ë ¨UM� t�����«Ë t�c�√ Íc�«
ÆUM�UH�√Ë UM�U�—Ë UMzU�M� qOJM��«Ë UM�«d� dO�b� w�
«Ëc�√Ë VD�«Ë »U���«Ë WH�KH�«Ë WLJ��«Ë W�U�J�«Ë …¡«dI�«Ë ·Ëd��« ÊU�uO�« r]?KF�
ÆU�¡UM�√ «u�KË UM�b� u�dÒ �Ë ¨sOLKFL�« …c�U�_«Ë sOzUM��«Ë sO�bMNL�« r�œö� v�≈
«u�ÒO�Ë W��L�« `O�L�« W�U�—Ë W�«—e�« qOU��Ë ¡UM��« W�bM�Ë ŸdA�« ÊU�Ëd�« c�«Ë
ÊuO�UL�F�« tKF� U�Ë Æw�«dLF�«Ë
w�HM�«
»«d��« »Ëd{Ë W�œuNO�« nK���« W�UI� UMOK�
Ò
Ò
t�√ vK� ÊU�d�Ë b�U� ÊuO�dO�_« ÂuO�« tKFH� U�Ë eOKJ�ù«Ë ÊuO��dH�«Ë ÊuO�OKB�«Ë
s� t� Êu�c�� W��L�« s� rN� ‰c�� U� —bI�Ë ÆWLKE�« ¡UM�√ sO� o�b —uM�« s�ô fO�ò
w��« WO�dO�_« …b��L�« U�ôu�« Êü« t� ÂuI� U� «c�Ë ÆÎU�UF{√ Î U�UF{√ Î U�UF{√ åiG��«
cÒ?HM�� Y���«Ë WÒOuBK�«Ë »U�—ù«Ë Â«d�ù« U�«u� lOL� s� U�œö� v�« ‰u�b�« b�d�
Æa�—U��« d�� dN� w��« WÒO�«ËbF�« ÈuI�« lOL� ÁcOHM� s� e�� U�
w�u�
d�U�Ë Y�U�*
Ò

d�d���«Ë …—«œù«
wwwÆal≠binaaÆcom w�Ëd�J�ù« l�uL�«
albinaaÆNews@gmailÆcom w�Ëd�J�ù« b�d��«
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w� W�UI��« d???�“Ë s??K??�«
‰U??L??�ô« n??�d??B??� W??�u??J??�
ÂU????�Ë b??L??�??� w???{U???I???�«
rKO� `??O??�d??� v??C??�d??L??�«
sO�d�LK� åU??�U??� d??�U??�œò
w�� U�«u�Ë Z�d� qOK�
w� ÊU??M??�??� qO�L�� U??�u??�
ÂUF� —U???J???�Ë_« W??I??�U??�??�
w�M�√ rKO� qC�_ 2023
W�eOKJ�ù« WGK�U� o�U� dO�
ÊuMH�« WOL�œU�√ UNLEM� w��«
w� W�d��L�« —uB�« rK�Ë
ÆWO�dO�_« …b��L�« U�ôu�«
s� —b ÊUO� w� ¡U�Ë
d�“u�« Êö??�≈ Ê≈” ∫…—«“u???�«
WM�K�« Õ«d??�??�ô ¡U??M??� v??�√
W�UI��« …—«“Ë w??� WHKJL�«
œUIM�« s� W��� rC� w��«Ë
»U??�??«Ë sOOzULMO��«
sH�« ‰U�� w� ’UB��ô«
«ËbL��« s??�c??�«Ë ¨l??�U??�??�«
∫?� XK�L� w??�??�« dO�UFL�«
WI�d� ¨r??K??O??H??�« Ÿu??{u??�
¨Ã«d??�ù« W�d� ¨t���UF�
U??O??M??I??�??�« ¨u??�—U??M??O??�??�«
¨sOK�LL�« …—«œ« ¨W�b���L�«
ÆrKOH�« ŸUI�≈Ë «dO�UJ�« W�d�
WK{UHL�« Ê« v??�« —UA�
sOLKOH�« sO� …—uB�� X�U�
ËdO�“Ë “U�U� d�U�œ”
W�O�M�« ¡U???�Ë “Âb�u�
∫w�ü« qJA�« vK�
«u√ 8 “U�U� d�U�œò
u ” Âb�u� ËdO�ò
b�«Ë
u?? V??�??� r???� U??L??O??�
Æ sOLKOH�« s� Í√ `O�d��
WM�K�« ¡UC�« Ê« d�c�
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