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القومية  النهضة  في  النفوس  بناء  إّن 
التلبنن  ذّل  من  لبنان  ينقذ  االجتماعية 
الحقيقة  ويقيم  الرجعي،  االستعماري 
اللبنانية، ويزيل عن األرزة الجليلة صبغة 
بها  صبغتها  التي  واالنحطاط  السخافة 

فئات االستسالم لألمر الواقع.
سعاده

 ناصر قنديل 

±hôëdG نقاط على

القمم ال�سينية في الريا�ض تطلق مرحلة جديدة خليجيًا وعربيًا الأولوية فيها لي�ست لمواجهة اإيران 

طهران تنجح بال�صيطرة على ال�صارع واإف�صال اأيام »الملحمة« التي انتهت اأم�س ب�صفر تظاهرات 

بري يبداأ الم�صاورات… وعون وبا�صيل في بكركي ل�صناعة توازن جديد حكوميًا ورئا�صيًا

ــ الكلمة التي لم تتجاوز الثالثة دقائق التي 
ألقاها رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب 
بإسم  الصينية  العربية  القمة  فــي  ميقاتي 
لبنان، والتي اقتصرت على التحيات والشكر 
واستودعكم  عليكم  للسالم  أقـــرب  وكــانــت 
ثمانية  بقرابة  مقارنة  التوفيق،  بــدعــاء  الله 
ومثلها  الــعــراق  حكومة  رئيس  لكلمة  دقائق 
دقائق  وعشر  اليمني  المجلس  رئيس  لكلمة 
منها  كــّل  عرضت  التونسي،  الرئيس  لكلمة 
لما تختزنه بالدهم من فرص وما تعانيه من 
كشفت  رؤى،  من  الحكام  يملكه  وما  أزمــات 
أّي  مــن  الــفــارغــة  اللبنانية  الكلمة  كــانــت  كــم 
معنى تعبيراً عن حالة العجز اللبنانية والعقم 
الفكري وضعف المخيّلة ونقص القدرة على 
يعانيها  التي  اإلقــدام  من  والخوف  المبادرة 
القرار اللبناني في التعامل مع الفرص، وفي 
ففي  اإلقتصادية،  لبنان  لوظيفة  النظر  إدارة 
ما  المشاركة  الـــدول  حشدت  كهذه  مناسبة 
لديها من رؤى ومبادرات وفرص وإمكانات 
لتضع بلدانها على خارطة ما يختزنه المجال 
القمة  تفتتحه  الـــذي  الــجــديــد  االستراتيجي 
ــعــرب والــصــيــن، حــيــث أمــــوال طائلة  بــيــن ال
للتعاون،  تحصى  ال  ومــجــاالت  لإلستثمار 
لمن  الــقــرار  مستويات  أعلى  على  وحضور 
النقلة  هذه  تنفيذ  على  ويشرفون  يخططون 

التاريخية في القرارات.
ــ تبدو الكلمة اللبنانية قد كتبت بيد مرتجفة، 
األميركي،  الرقيب  قــراءة  هواجس  تحكمها 
لبنان كلياً، وهو  والرغبة بنيل رضاه، فغاب 
إنه  القول  حكومته  لرئيس  يكفي  كــان  الــذي 
خارطة  على  يكون  ألن  القمة  هذه  مع  يتطلع 
الجانبين  مــن  الــمــشــاركــيــن  الـــقـــادة  اهــتــمــام 
الخليج  وخــصــوصــاً  والــصــيــنــي،  الــعــربــي 
والصين، حيث لبنان نافذة الشريكين العربي 

{ كتب المحرر السياسي 

 أنهى الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة حافلة 
الرأس  وجع  جلبت  قمم  ثالثة  شهدت  الرياض  إلى 
احتفالية  على  األمـــر  يقتصر  لــم  حيث  لواشنطن، 
الصيني  الرئيس  باستضافة  استثنائية  سعودية 
والقمة الثنائية الصينية السعودية وما تضّمنته من 
خصوصاً  اقتصادية،  وتفاهمات  سياسية  إعالنات 
المتعددة  والشراكات  التحالفات  على  التأكيد  لجهة 
ولي  عــن  الــصــادر  الــكــالم  فــي  ورد  كما  للسعودية، 
العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخارجية 
والتوجهات  األرقــام  قالته  ما  أو  فرحان،  بن  فيصل 
الــتــي أشــــارت إلــيــهــا مــن تــعــاون نـــووي وتسليحي 
في  ضخمة  مــشــاريــع  فــي  مشتركة  واســتــثــمــارات 
خليجية  لقمتين  السعودية  الدعوة  لتشكل  البلدين، 
وعربية مع الصين، إشارات أشّد قوة لحجم المدى 
مع  العالقة  في  إليه  الذهاب  السعودية  قــّررت  الذي 

واشنطن  لتحفظات  الظهر  وإدارة  جهة،  من  الصين 
يحّدد  تــوازن  عنصر  وإقامة  جهة،  من  بخصوصها 
حجم ومــكــانــة الــعــالقــة الــســعــوديــة األمــيــركــيــة، مع 
التمسك بالحفاظ عليها من الطرفين، ووفقاً لمصادر 
القمم التي شهدتها الرياض،  خليجية رافقت مسار 
المترتبين  والتحّول  االنعطاف  نتائج  أبرز  ستكون 
وخليجي  ســعــودي  شعور  الجديدة  المرحلة  على 
باإلطمئنان والراحة للبيئة اإلقليمية، فال السعودية 
ودول الخليج تحت ضغط الحاجة للحماية األميركية 
تشعر باضطرارها لتشكيل خط مواجهة مع إيران، 
الحليف  وحليف  الصيني  الحليف  حليف  إيران  وال 
والخليج  السعودية  لقلق  مصدراً  تشكل  الروسي 
كما في زمن األحادية األميركية في وجهة العالقات 

السعودية والخليجية.
في إيران انتهت األيام الثالثة المقّررة لما وصفته 
)التتمة ص 6©

)التتمة ص 6©

ال�سين تحت قبة عربية : 

هل يجروؤ لبنان؟ 

Saturday 10 December 2022

بوتين يدعو اإلى اإزالة الحواجز التجارية

بين دول »التحاد القت�صادي الأورا�صي«

إلى  أم��س،  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  دع��ا 
»االتحاد  دول  بين  التجارة  تعيق  التي  الحواجز  إزال��ة 
وبيالروسيا  روسيا  يضّم  الذي  األوراس��ي«،  االقتصادي 

وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
وأشار بوتين، خالل اجتماع المجلس األعلى لالتحاد 
التكّتل  أّن  إل��ى  قيرغيزستان،  عاصمة  بيشكيك  ف��ي 
في  الصناعة  لتمويل  جديدة  آلية  بإنشاء  »سيشرع 

دوله«.
أُنشئ مطلع  األوراسي«  االقتصادي  أّن »االتحاد  ُيذكر 
عام 2015 على أساس االتحاد الجمركي الذي كان قائماً 
وانضمت  وكازاخستان،  وبيالروسيا  روسيا  بين  آنذاك 

إليه الحقاً كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

أليسون  كندا  سفير  موسكو  استدعت  ب��ال��ت��وازي، 
الكندية  الخارجية  استدعاء  على  رداً  وذل��ك  لوكلير، 

للسفير الروسي في أوتاوا، أوليغ ستيبانوف.
بأّن  »بلومبيرغ«،  وكالة  أف��ادت  آخ��ر،  صعيد  على 
النفط  ص��ادرات  بشأن  السبع  مجموعة  أسعار  »سقف 
الروسية ليس منخفضاً بما يكفي للتأثير على جزء كبير 

من عائدات الكرملين العام المقبل«.
صوفيا  االقتصادية  الخبيرة  رأت  السياق،  هذا  وفي 
دونيتس في »رينيسانس كابيتال«، أّنه »عند 60 دوالراً 
للبرميل، يبدو الحّد األقصى للسعر كريماً للغاية«، معقبًة 
بأّن »السعر قريب مّما تم تسعيره من قبل السوق لعام 

المقترح في ميزانية روسيا«. 2023، والمستوى 

ال�صوداني: مكافحة الف�صاد

في �صدارة اأولوياتنا

أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
وضعت  حكومته  أن  إلى  أمس،  السوداني، 
أّن  مضيفاً  الفساد،  مكافحة  أولوياتها  في 
الدولة  تلّكؤ  في  األول  السبب  هو  الفساد 
األنباء  وكالة  وفق  بواجباتها،  القيام  عن 

العراقية »واع«.
وص����ّرح ال��س��ودان��ي ع��ب��ر ح��س��اب��ه في 
»تويتر«، بأنه »ال يمكن ألي جهد اقتصادي 
أن  دون  من  المطلوب  يحقق  أن  خدمي  أو 
اآلفة  هذه  لمواجهة  جاد  عمل  هناك  يكون 
ومالحقة  المنهوبة  األم����وال  واس���ت���رداد 

المطلوبين«.
على  العراقية  الحكومة  رئيس  شدد  كما 
الحّد  الجهود في سبيل  ضرورة بذل أقصى 
الوقت  في  مشّدداً  المنظمة،  الجريمة  من 
األمن�ية،  الخ�طط  تطوي�ر  أهم�ية  على  نفسه 
لمالح�قة  المش�تركة  الج�هود  وتنسيق 
من  المجت�مع  وح�ماية  المخدرات،  تجار 

أضرارها.
»وزارة  أّن  إل���ى  ال���س���ودان���ي  ول��ف��ت 
تماساً  األمنية  المؤسسات  أكثر  الداخلية 
كافة  منتسبيها  داع��ي��اً  المواطنين«،  مع 
مع  والمنضبط  المهني  »ال��ت��ع��ام��ل  إل��ى 
الدوائر  في  معامالتهم  وتسهيل  المواطنين، 

الخدمية التابعة للوزارة«.

عون والراعي خالل لقائهما في بكركي أمس

منفذية بيروت في »القومي« تحيي عيد تاأ�صي�س الحزب  )�س 4)
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حكومة دياب: �ل�سعب �سّيع �لفر�سة و�أبقى على �سالمة

{ ريم عبيد

حالة التحّسر والندم على حكومة كانت فرصة إلخراج لبنان من 
العناية الفائقة، الى اإلنعاش ثم الى التماثل للشفاء، تزداد وتيرتها في 

اآلونة األخيرة.
اللبناني  الشعب  تصارح  مرة  وألول  كانت  حكومة  فهي  ال،  ولم 
بحقيقة ما يجري في القطاع المالي، لم تتنّصل من مسؤولياتها، لم 
تخّبئ المشاكل تحت السجادة، بل كانت واضحة وتحّدثت عن فجوة 
حاكم  قبل  من  طرحه  وارداً  يكن  لم  ما  وهو  دوالر...  مليار   ٦٩ تبلغ 
خطر،  في  البالد  بأّن  يدري  كان  الذي  سالمة  رياض  لبنان  مصرف 

ويخرج بطالسمه ليقول بعدها »إّن الليرة بألف خير«!
الرئيس  حكومة  جانب  الى  يقف  لم  ألنه  اللبناني  الشعب  ُيالم  قد 
السابق حسان دياب وقفة رجل واحد، ولكن مما ال شّك فيه أّن المنظومة 
الحاكمة التي تتبع إمالءات خارجية هي المسؤولة عن تنحيتها لكي ال 

تكون حجر عثرة في طريقها يمنعها من استكمال مسار فسادها.
الحكومة استقالت بعد انفجار الرابع من آب، جدية وزرائها تناثرت 
باالقتصاد  النهوض  أجل  من  وضعتها  التي  الخطط  الرياح،  أدراج 
للمنافع  وخاضع  مجتزأ  بشكل  بعضها  ينفذ  لبنان  في  المتهالك 
الشخصية، والقرارات التي كان يمكن أن تتخذ وانتظرها اللبنانيون 
األكاديمي  بامتياز،  الوطني  والرئيس  ورق،  على  حبراً  لألسف  بقيت 
إلنقاذ  والساعي  النجاح،  على  الُمصّر  المثقف،  التكنوقراط،  المستقّل 
لبنان رغم عجزه رحل، ألّن اإلرادة األميركية غايتها اإلبقاء على لبنان 

في حالة فوضى.
كانت  أنها  وكيف  دياب  حكومة  عن  الحديث  في  الخوض  وقبل     
كفيلة بإخراج البالد مما هي فيه، ال بّد من التوقف قليالً عند أبرز أوجه 
االختالف بين خطة دياب وخطة ميقاتي التي تناقش حالياً، وذلك نقالً 

عن »موقع العهد اإلخباري«:
ـ خطة دياب أكدت على حماية كّل الودائع تحت مبلغ 500 ألف   1

دوالر بينما خطة ميقاتي تحمي الودائع تحت 100 ألف دوالر فقط.
2 ـ سعر صرف الدوالر الموحد في حكومة دياب وفق تقرير صندوق 
النقد الدولي كان 3500 ليرة للدوالر الواحد بينما اليوم سعر الصرف 

الموحد أصبح يتخطى بالتأكيد الـ 40000 ليرة للدوالر الواحد.
3 ـ الفارق الزمني مهّم جداً حيث إّن خطة دياب لو أقّرت في حينها 
لكانت موجودات مصرف لبنان اليوم أكثر من 32 مليار دوالر باإلضافة 
الى احتياط الذهب، أما اليوم فالموجودات قاربت الـ 10 مليارات دوالر 

باإلضافة الى احتياط الذهب.
ليست  ولكنها  ممّيزة  كانت  إنها  خطته  عن  يقول  ديــاب  الرئيس 
منزلة.. ويضيف »أنجزناها في أقّل من 80 يوماً، وتلقينا عليها ثناءات 
من جهات محلية وعالمية، واستفتينا ألجلها نقابات تمثل ما يفوق 
الذي قد  الدوالر  لبناني، وكانت تفترض ضبط سعر صرف  المليون 
يرتفع الى حدود قصوى أربعة آالف ليرة، توفير ماليين الدوالرات في 
المصروفات التي كانت تدفع على الفيول أويل من أجل تشغيل معامل 
الكهرباء، هذا باإلضافة الى أّن الفوائد التي تلقاها كبار المودعين من 
2015 الى 2019 ـ نتحدث هنا عن نصف مليون دوالر وما فوق ـ وهم 
الذين يشكلون 2 بالمئة من المودعين، كان باإلمكان تنفيذ الهيركات 
عليها بحدود 80 بالمئة، وبالتالي يحصل المودع على 20 في المئة، 
مليارات  الدولة  ميزانية  الى  تدخل  أن  قــادرة  كانت  وحدها  وهــذه 
الدوالرات، وبموجب هذه الخطوات وخطوات أخرى كانت البالد قادرة 
من العام 2019 الى عامنا هذا 2022 أن تبدأ باالنتقال من حالة الترّدي 

الى التعافي، والخير لقدام.
في المقابل. لو ُيسأل ميقاتي اليوم، عن خطته ونتائج تطبيقها، ماذا 
قد يجيب؟ هل يمكن أن يضبط سعر صرف الدوالر، هل يمكن أن يؤثر 
على قرارات مصرف لبنان، الذي صرف حاكمه منفرداً أكثر من 30 مليار 
دوالر من أجل تثبيت سعر الليرة اللبنانية، وأبقى اللبنانيين في وهم، 
وهو الذي خرج في أيلول 2019 ليقول »إّن الليرة بألف خير«، علماً 
اّن االقتصاد اللبناني كان قد انكمش بأكثر من %40 منذ 2018، في 
وقت سجل التضخم رقماً من 3 خانات، في حين احتياطيات العمالت 

األجنبية آخذة في االنخفاض، وسعر الصرف الموازي وصل إلى 40 
ألف ليرة لكّل دوالر، و«الليرة بألف خير«!

ما حصل فعالً، هو اّن حاكم مصرف لبنان استنزف االحتياطي على 
مدى سنوات.

2011، حيث بدأ ميزان المدفوعات  وكان العجر قد بدأ، من العام 
يسجل عجزاً ازدادت أرقامه مع الوقت، وهو ما يعني أّن األموال التي 
تخرج من لبنان أكثر من التي تدخل إليه على عكس ما كان يحصل في 

السابق.
وهنا ُيطرح السؤال لماذا لم يتّم إقرار قانون كابيتال كونترول في 
وقتها، وقد استمّر الحال هكذا من دون ضبط منذ العام 2019 حتى 

اليوم.
حوالى  لبنان  من  خرج   2019 العام  في  أنه  الى  األرقــام  وتشير 
2018 ، ولآلن لم ُيعرف  15 مليار في  وكان سبقها  دوالر،  مليار   25
في العام 2020 كم خرج من مليارات من لبنان، وهناك من يؤكد اْن 

الوضع نفسه ال يزال سائداً حتى اللحظة.
حين تسلّمت حكومة دياب مهامها، كان المصرف المركزي يسجل 
السياسات  الــى  يعود  والسبب  دوالر،  مليار   69 الــى  تصل  فجوة 
الخاطئة والقرارات التي كان يعتمدها سالمة في محاولة بائسة منه 

لتثبيت الليرة.
بقي  ولألسف  تقعد...  ولم  الدنيا  قامت  إقالته،  دياب  قرر  وحين 
الواحدة  تتوالى  بسالمة  المرتبطة  والفضائح  دياب،  ورحل  سالمة 
تلو األخرى... وتبقى الحماية، علماً أّن دياب يؤكد جازماً أّن في إقالة 
سالمة كان يكمن حّل مشكلة كبيرة، خصوصاً أنه المسؤول األول عن 
عن  المسؤول  وهو  بعلمه،  البالد  من  خرجت  التي  الــدوالرات  ماليين 
السقوط المدّوي لليرة، وهو المسؤول عن جزء كبير من الفساد المالي 
إْن لم نقل كله، وهو المسؤول عن ترك المواطن اللبناني يعيش بوهم 

أّن الليرة بألف خير.
 وفي حين كان دياب يحاول أن يحّل مشكلة لبنان بحلول داخلية، 
األزمة  »إّن  اآلن  ميقاتي  نجيب  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  يقول 
االقتصادية والنقدية الراهنة لن تصل إلى مخرج لها، دون إقرار االتفاق 
النهائي مع صندوق النقد الدولي، بما يؤّمن تدفق مداخيل بالعمالت 

األجنبية إلى  لبنان«.
إذن، المزيد من الديون والمزيد من التبعية، والمزيد من االنهيار.

ومن المؤكد أّن الخسائر في النظام المالي، تتضخم باستمرار طالما 
أّن سياسة االستنزاف هي السائدة، والفجوة في حسابات المصرف 
المركزي تزداد عمقاً طالما اّن الصرف من االحتياطي شغال من دون 
حسيب أو رقيب! وهنا ال بّد من القول انه فيما لو وصل االحتياطي الى 
مليار واحد، تلقائياً سيقفز الدوالر الواحد الى مليون ليرة لبنانية، ولك 

عزيزي القارئ أن تتخّيل حالة اللبناني آنذاك.
ومن المؤكد أّن مساهمة الدولة في سّد الفجوة ستكون »محدودة« 
لضمان استدامة الدين العام، بينما ستكون مساهمة المودعين أمراً ال 

مفّر منه في خطة ميقاتي...
دفع  عن  تخلفت  ألنها  دياب  الرئيس  حكومة  البعض  يلوم  وفيما 
سندات اليوروبوند، إال أّن الواقع يقول إّن فقدان لبنان للثقة الدولية لم 
ينتج عن التخلف عن دفع هذه السندات، بل هو نتيجة حتمية لسنوات 
طويلة من الفساد وهدر المال العام وغّض النظر عن إجراء اصالحات 
بنيوية في إطار الحوكمة. وأّدى ذلك مجتمعاً إلى تالشي ثقة الدائنين 
األجانب، فالتخلّف عن الدفع كان حتمياً، ودفع مستحقات اليوروبوند 
حينها كان رّبما سيؤّجل االنهيار لكّنه لم يكن ليعيد ثقة دولية غائبة 

في ظّل هذه السلطة السياسية العاجزة.
من  اليوم  لغاية  اللبناني  البرلمان  يتمّكن  ولم  الثقة  تفقد  ال  كيف 
انتهت  الذي  عون  ميشال  للرئيس  خلفاً  للجمهورية  رئيس  انتخاب 

واليته في 31 أكتوبر/ تشرين األول الماضي.
ومع االحترام لعدد من وجوه الحكومة الحالية الذين يعملون بجّد 
وصدق، اال أّن حكومة دياب بشخص رئيسها واألغلب األعّم من وزرائها 
كانت فرصة ضّيعها لبنان وأجهزت عليها المنظومة الحاكمة التي ال 

تزال حتى هذه اللحظة تتحكم بلبنان.
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تسبّبت دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي 
عارض اجتماع الحكومة األخير إلى اجتماع طارئ للحكومة 

لبحث خبر قناة الحدث - العربية عن نقل أسلحة لحزب الله عبر 
شركة طيران إيرانية مدنية بإثارة سخرية السفارات الغربية التي 

كانت قد حققت بدقة الخبر ووجدت أنه مجرد فبركة إعالمية.

قال رئيس تحرير إحدى الصحف الكبرى في إيران إن أيام 7 
و8 و9 كانون األول التي أعلنت بصفتها أيام ملحمة مواجهات 

بين المعارضة والدولة انتهت دون أن تسجل في طهران 
والمدن الكبرى أي تظاهرات او تجّمعات احتجاجية وإن 

النشاط المناوئ للدولة انتقل الى خارج إيران تعويضاً للفشل.
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ميقاتي  من �لريا�ض: نتطّلع لتفعيل �لعالقات مع �لدول �لعربية و�ل�سين

اآفاق التقارب ال�سينيـ  ال�سعودي

{ بتول قصير

اتجهت األنظار للعاصمة السعودية الرياض التي استضافت 3 قمم، صينية 
سعودية، وصينية خليجية، وصينية عربية. مكتسبة أهمية كبيرة إذ تنعقد في 

ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية. 
خاص  بشكل  والخليجية  عام  بشكل  العربية  الدول  اّن  فيه  يبدو  وقت  في   
قد أدركت أّن القبول بسياسة القطب الواحد لم يعد ممكناً، ال سيما بعد الحرب 
الروسية ـ األوكرانية منذ نحو عام تقريباً، ما دفع بهذه الدول الى اعتماد خطة 
واقتصادية  سياسية  مكاسب  لها  تموضع  يحقق  إلعادة  الشرق  نحو  االتجاه 

جمة. 
فخالل السنوات الـ 20 األخيرة برزت الصين، كقوة اقتصادية عالمية ال يمكن 
أكبر اقتصاد في العالم من ناحية القوة  تجاهلها، بحيث يعّد اقتصادها حالّياً 
القيمة السوقية. فالصعود  المتحدة من حيث  الواليات  الشرائية، والثاني بعد 
المبهر للتنين الصيني مؤخراً، جعل منه مصدر إلهام لكثير من الدول، ومبعثاً 
للقلق لدول أخرى في آن، خاصة للواليات المتحدة األميركية المتفّردة بالهيمنة 

األحادية.
 أما في ما يخص الدول العربية فاألمر مختلف تماماً، فقد بات جلّياً أّن صانعي 
التصاعدي  للنمو  الواقعية  بعين  ينظرون  العربية  العواصم  معظم  في  القرار 
للصين، ما قد يجعل منها القوة العظمى األولى في المستقبل؛ وبالتالي الحاجة 
الملحة لنسج عالقات استراتيجية مع هذه القوة الصاعدة. ومنذ أن طرحت بكين 
مبادرة الحزام والطريق كأضخم مشروع استراتيجي في التاريخ عام 2013، فقد 

انضّمت الدول العربية جميعاً إلى هذه المبادرة باستثناء األردن وفلسطين.
العربية  للمملكة  بينغ،  جين  شي  الصيني،  الرئيس  ــارة  زي فــإّن  وعليه   
السعودية، لحضور القمة العربية الصينية، تأتي كـ تتويج لما تشهده العالقات 
بين الجانبين من تنامي وتعاوناً كبيراً وتنسيقاً واضحاً، وانخراط جميع الدول 
العربية تقريباً في مبادرة »الحزام والطريق«. ومما ال شك فيه أّن هذه القمم الثالث، 
تعّد األولى من نوعها في التاريخ الصيني الخليجي العربي المعاصر، من حيث 
ضخامة الحدث والشراكة، والتي تمثل عالمة في مسيرة الشراكة االستراتيجية 
بين كافة األطراف المشاركة فيها، إذ تعقد القمة األولى بين الرئيس الصيني وملك 
السعودية، والثانية مع ملوك وأمراء الخليج العربي، والقمة الثالثة مع رؤساء 
وقادة الدول العربية. ما يدّل على حالة التموضع الجيوسياسي لدول الخليج 
والدول العربية التي تقع في قلب العالم من جهة، وما للصين من مصالح تكمن 
)طريق  مبادرة  إلنجاح  الدولي  التكتل  هذا  مع  قوية  عالقات  على  الحفاظ  في 
الحرير الصينية(، نظراً المتالك الدول العربية والخليجية أهمية جيوسياسية 
من المبادرة، لعدة عوامل والمتمثلة بالقارة األفريقية وإطاللها على البحر األحمر، 

والبحر المتوسط وقناة السويس، باإلضافة إلى حوض الخليج العربي.
 وتبعاً للتطورات التي شهدتها الساحة الدولية، منذ جائحة كورونا، وبعيد 
األوكرانية  ـ  الروسية  الحرب  وصوالً  األوسط،  الشرق  من  األميركي  االنسحاب 
سعي  ظّل  في  وواشنطن،  بكين  بين  التوترات  حدة  وتصاعد  دولياً،  وتداعيتها 
فإّن  المتحدة.  للواليات  اإلستراتيجي  العدو  بوصفها  الصين  الحتواء  األخيرة 
فاتحة  الصيني،  العربي  والتنموي  االقتصادي  التعاون  لترسيخ  تأتي  القمة 
هي  أخرى  ناحية  من  الراهنة،  واألزمــات  الظروف  ظّل  في  كبيرة  تنموية  آلفاق 
بمثابة حث األطراف لبذل المزيد من الجهود لرسم استراتيجية تعاونية تؤّسس 
لمستقبل جديد للعالقات العربية الصينية، مما سيساهم في صناعة المستقبل 
الدولي الجديد بأقطاب متعّددة، وبنظام دولي جديد يتأّسس على قيم الحرية 
والعدالة، بعدما عجز النظام الدولي القائم اآلن الذي تهيمن عليه أميركا والغرب 

عن تأسيس ركائزه. 
 وألّن الدول العربية هي أرضية خصبة للسوق االستهالكية، فإّن ذلك سيكون 
بمثابة المشجع األول للصين لالستثمار وهذا ما ترنو اليه بكين من خالل القمم 
الثالث التي ستعقد، كـ الحصول على عقود في مجال الطاقة طويلة األجل كي ال 
تتأثر بالمتغّيرات السياسية الدولية المستجدة. أضف إلى ذلك فإّن بكين تسعى 
بناء على تجربتها في تنفيذ المشاريع الخاصة بمونديال قطر 2022 وما حققته 
من نجاح فيها، الى االستثمار الالمحدود بمشاريع البنية التحتية، مما سيسّهل 
عملية التوسع في مشروع الحزام والطريق الذي تبني الصين آماالً كبيرة عليه. 
إضافة الى محاولة الرئيس الصيني السعي إليجاد حّل لبعض قضايا المنطقة 
على أكثر من مستوى في ما يخص عالقة المملكة بإيران الحليف االستراتيجي 
للصين، والتوسط لحّل أزمتي اليمن وسورية )األمر الذي سيعزز موقف الصين 

اقتصادياً في عملية إعمار الدول المنكوبة(.
تحّول  نقطة  الحالية  الصينية  العربية  القمة  تكون  أن  المرجح  من  ختاماً،   
كبيرة في العالقات في ما بينهما، بما يرتقي بمستوى العالقات المتبادلة، ويعزز 
التعاون في مختلف المجاالت، هي تحقيق تنمية حقيقية في المنطقة العربية من 
خالل توسيع االستثمارات الصناعية والزراعية، وتوطين التكنولوجيا والتعاون 
العلمي لتحقيق طفرات تنموية اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية حقيقية بما 
اّن هذا التقارب ال يمكن أن  يحقق المنافع المتبادلة والفوز المشترك، مع العلم 
يؤثر على شراكات المملكة بالواليات المتحدة األميركية أو الدول الغربية، حتى 
واْن كانت المواقف المتتالية من اإلدارة األميركية خلقت فجوة وجفاء بينها وبين 
الدول الخليجية. ما يعني حرص الدول الخليجية والعربية على خلق حالة من 

نجيب التنويع في االقتصاد، وزيادة االستثمارات مما سيحقق رؤية المملكة 2030.  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  أكد 
 - العربية  القّمة  خالل  له  كلمة  في  ميقاتي، 
»لبنان  أن  الرياض،  في  المنعقدة  الصينّية 
مع  العالقات  لتفعيل  القّمة  هذه  إلى  يتطلّع 
الدول العربّية والصين ولنا كل اآلمال لتفعيل 
شعوبنا«،  مصلحة  فيه  بما  بيننا  التعاون 
من  الكثير  يملك  العربي  »عالمنا  أن  إلى  الفتاً 

الت وهو في صلب اهتمام الصين«. المؤهِّ
العالم  عيون  تكون  أن  غريباً  »ليس  وقــال   
من  له  لما  اجتماعنا  لمتابعة  اليوم  شاخصة 
دالالت ومعاني . إن عالمنا العربي، الذي يملك 
الكثير من المؤّهالت البشرّية والطبيعّية هو في 
العالم، وأولهم جمهورية الصين  صلب اهتمام 
الشعبية التي تربطنا بها أواصر صداقة وقواسم 
مشتركة. وها هي هذه العالقات بين العالمين 
يفتح،  مسبوق  غير  مستوى  إلى  اليوم  ترتقي 
ليس فقط لعالمينا العربي والصيني، بل أيضاً 
القائم  المشترك  العمل  من  آفاقاً  أجمع،  للعالم 
واالستفادة  للطرفين  الُمجدي  التعاون  على 

المشتركة من التجارب الناجحة«.
إلى هذه  أن لبنان يتطلّع لبنان  إلى   وأشار 
القّمة »بكل امل وسيعمل بجهد لتفعيل التعاون 
بينه وبين أشقائه العرب، وبينه وبين الصين 
ثقل  ومركز  بالعالم  اقتصاد  أقوى  ثاني  وهي 

لالستقرار والتنمية والتطور العالمي«.
الكويت  دولة  عهد  ولي  التقى  ميقاتي  وكان 
انعقاد  قبيل  الصباح،  الجابر  األحمد  مشعل 
الخارجّية  وزيــر  الــلــقــاء   فــي  وشـــارك  القمة 
المال  وزيــر  حبيب،  بو  عبدالله  والمغتربين 

ــورج  يــوســف الــخــلــيــل، وزيـــر الــصــنــاعــة ج
نحاس،  نقوال  السابق  الــوزيــر  بوشيكيان، 
كبارة.  ــوزي  ف السعودية  في  لبنان  وسفير 
عبد  المال  وزير  الكويتي  الجانب  عن  وحضر 
عبدالله  سالم  الخارجّية  ووزير  الرشيد  محمد 
العالقات  في  البحث  وجرى  الصباح.  الجابر 
سيزور  أنه  إلى  ميقاتي  وأشــار  البلدين.  بين 
السنة  مطلع  وزاري  وفــد  رأس  على  الكويت 

الجديدة، للبحث في العديد من الملّفات.
العراق  وزراء  رئيس  مع  ميقاتي  اجتع  كما 
بوحبيب  بحضور  السوداني،  شياع  محمد 
وكــبــارة.  ــاس.  ــح ون وبوشيكيان  والخليل 
وحضر عن الجانب العراقي وزير النفط حيان 
عبد الغني عبد الزهرة، وزير التجارة أثير عبد 
االقتصادي  ــوزراء  ال رئيس  مستشار  الغني، 

كاظم الحسني.
البلدين  وزراء  رئيسا  أكــد  اللقاء،  وخــالل 
الحرص على تعزير الروابط بين لبنان والعراق 
واتفقا على عقد اجتماع قريباً في بيروت للجنة 
أثناء  العراقية،   - اللبنانية  المشتركة  العليا 
الزيارة الُمرتقبة للسوداني الذي  جّدد استمرار 
وفق  العراقي  بالنفط  لبنان  لتزويد  التعاون 

االتفاقات المنصوص عنها سابقاً.
عبد  أيمن  الجزائري  نظيره  ميقاتي  والتقى 
المواضيع  في  البحث  معه  واستكمل  الرحمن 
شهر  في  الجزائر   قّمة  في  بحثها  جرى  التي 
االجتماع  حضر  وقــد  الفائت.  األول  تشرين 
أعضاء الوفد اللبناني، فيما حضر عن الجانب 
ووزير  زغدار  أحمد  الصناعة  وزير  الجزائري 

التجارة كمال رّزيق.

ميقاتي مترئساً وفد لبنان إلى القمة العربية الصينية في الرياض  )داالتي ونهرا(
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 s� t??O??� U???�Ë w??�U??�??�« l??{u??�« „d??�d??D??�??�«
 ‚U�OLK�  »d{Ë  W�uB�  dO�  …dO��  ‚uI�
  uJ��« V�� –≈ —bI�« «cN� wH��√ Æ—u��bK�Ë
 U�bOHÔ� ôË …dO�� W�“_« Ê_ ÕU�ÔL�« ÂöJ�« s�

åÆÂöJ�« …d��
 ¨p�–  q��  ¨w�dJ�  w�  vI��«  w�«d�«  ÊU�Ë  
 Ê«d��  VzUM�«  åÒd��«  wM�u�«  —UÒO��«ò  fOz—
 W�«d�  dL��«  ¡UI�  bF�  sK�√  Íc??�«  qO�U�
 U�  qO�UH�  vK�ò  w�«d�«  lK�√  t�√  ¨W�U�
 t�—uD�Ë  ©W�uJ��«  W�K�  w??�®  qB�
 ¨WÒO�ËR�L�«  lOL��«ò  ÎöÒL��  ¨åt��U�{Ë
 s�c�«  sOO�UM�K�«  q�Ë  ¨sOO�O��Ë  sOLK��
 «u�J�  «–≈  WÒO��—U�  WO�ËR��  qÒL��  rNOK�

ÆåqB� UÒL�
 WFÒ�u�  rO�«d�  10   —b??�  bI�ò  ‰U??�Ë
 ·c��  W�{«ËË  WFOE�  s�  d��√  WI�dD�
 lOL�  u???�œ√Ë  ¨WÒ�—uNL��«  W??�U??z—  l�u�
 Èb�  sJO�Ë  ¨UNOK�  Ÿö?? Ò�ô«  v�≈  sOO�UM�K�«
 —bB�  nO�  ÈdM�  ‰uCH�«  iF�  ”U??M??�«
 ÊUOJK�Ë  WÒ�—uNL�K�  »d{  «c�  ¨rO�«dL�«
 U� ÒqJ�Ë ¨W�Uzd�« l�uL� jI� fO�Ë w�UM�K�«
 f Ô�_«Ë  WGOB�«Ë  ‚U�OL�«Ë  W�«dA�«  tOMF�

 ÆåbK��« «c� UNOK� ÂU� w��«

 Ÿu{u�ò w�«d�« l� qLJ��« t�√ v�≈ —U�√Ë
 qBM�  WKO�Ë  œU??�??�≈Ë  WÒ�—uNL��«  W�Uz—
 nBM�«  Ë√  sO�K��«  bO�Q��  vE��  ` Ò�d Ô�  v�≈
 Ê√  Î «b�R�  ¨å»«uM�«  fK��  w�  Î «b??�«Ë  Î «b??z«“
 ¨sOO�UM�K�«  Òq??�  W�—UA�  ÎôË√  VÒKD��ò  «c??�
 ¨ÁUMF�Ë tKO�L�Ë t��e�— t� l�uL�« «c� sJ�Ë
 —Òd� t�√ v�≈ ÎU��ô ¨åÊu�ËR�� s�� w�U��U�Ë
 ¨œuN��« ‰c� …—Ëd{ò w�«d�« s� VK�  t�K�
 Ê√  r�—  vK�  lOL��«  vK�  Êu��HM�  s��Ë

 ¨Á—U��≈  UMMJLÔ�  ôË `�HM� dO� iF��«  „UM�
 b�«Ë n�u�Ë Í√—Ë …b�«Ë WLK� vK� ‚UH�ö�
 Ác� dO�� wJ� ¡UL�√ W�uL�� Ë√ r�« vK�Ë

Æò œuL��« s� qA�M�Ë WÒOKLF�«
 s��ò  ‰U??�Ë  ¨ålOL��«  »ËU��ò  vML�Ë
 s�  ÎUÒO�—U�Ë  ÎUÒOK�«œ  ÒwF��«  w�  ÊËÒdL���

ÆåVF� ÊËœ
 w�  sO�U�L�«  VOI�  ÎUC�√  w�dJ�  —«“Ë

Æ—U��� d{U�  ËdO�

 WM�UFL�«  w�b����Ë  ‰UL�  W�UI�   cÒH�
 WÒO�U���«  WH�ËË  ÎU�UB��«  ¨WOJO�UJOL�«
 WK��  w�   U�bK��«Ë  WÒOK�«b�«  …—«“Ë  ÂU??�√
 WÒO�O�Q��«  W�ON�«  s�  …u�b�  ¨lzUMB�«

 ÆW�UIMK�
 s�  ÍÒœRL�«  o�dDK�  lD�  WH�u�«  qK��Ë
 v�≈  dO��«  ‰=u Ô�Ë  ¨åÒdL�«  ÃdÔ�ò  v�≈  lzUMB�«

 ÆWÒOM�√  «¡«d�≈ j�Ë ¨WÒO�d� ‚d�
 œU??�??�ô« f??O??z— ÂU??B??�??�ô« w??� „—U???�Ë
 ÂÓb�√ò ‰U� Íc�« dL�_« …—UA� ÂUF�« w�U ÒLF�«
 ¡UG�≈  vK�  Íu??�u??�  ÂU��  WÒOK�«b�«  d??�“Ë
 WM�UFÔLK�  WK =GAÔL�«  å‰U??�ò  W�d�  l�  bI�
 v�√ ¡UG�ù« «c� ¨dN�√ WF�� cM� ¨WÒOJO�UJOL�«
 UNzUD�≈  Âb�Ë  W�dA�«  s�   UH�U��  W�O��
 UN�U��u��  ÎUC�√Ë  ¨rN�uI�  UNO�  sOK�UFK�
 UN�«b�≈  v�≈  ÎW�U{≈  ¨WÒO�UM�K�«  W�Ëb�«  ÁU��
 v�≈  Ÿu�d�«  ÊËœ  s�   U�dF��«  …œU??�“  vK�

 ÆåWÒOK�«b�« …—«“Ë
 l�  bIF�«  d�“u�«  vG�√  U�bM�ò  ·U??{√Ë  
 s�  ÀÒb��Ë  Î̈ö�b�  ÎÒö??�  Â=bIÔ�  r�  ¨W�dA�«
 ¨ ÒÍ√d???�«  ÁU??M??I??�«ËË  ¨W�UÒH�  WB�UM�  ¡«d???�≈
 —Ëd�  r�—  Êü«  v��  d��  r�  WB�UML�«  ÒsJ�
 w� …œu�u� WKzU� 450 „UM�Ë ¨dN�√ WF��
 Òq� Ë√ ÍœUB��« »UI�—« ÒÍ√ ÊËœ s� ¨UN�“UM�
 ◊U��√Ë gOF�« WLI� sO�Q� vK� rN� …—b� ôË

 ÆåW��b��«Ë qÒIM��«Ë  ôUBÒ�ô«Ë ”—«bL�«
 fOz—  l�   d�   ôUB�«  Ê√ò  v�≈  —U�√Ë
 l{Ë  Íc??�«  WÒOKF�«  ÊU�   UB�UML�«  …d??z«œ
 sÒLC�  ¨ÈuBI�«  W�d��«  w�  ◊ËdAK�  Î «d��œ
 ¨rNKL�  v??�≈  …œu??F??�U??�  sOH�uL�«  W??ÒO??I??�√

 ÆåtKL� wNMÔ�Ë d�“u�« q ÒCH�OK�
 d�“Ë  v??�≈  …u�b�«  Î «œ=b??�??�  ¨dL�_«  r��Ë
 ¨WB�UML�«  ¡«d???�≈  w??�  Ÿ«d??�û??�  WÒOK�«b�«

 Æe��Ô√  ◊ËdA�« d��œ ÒÊ√ ÎU�uB�

 i�I�  ÊuLB�FL�«  V�U�  ¨rN�N�  s�
 rNHzU�Ë  v???�≈  r??N??�œU??�≈Ë  rN�UÒI����
 sOOMFL�«  sO�ËR�L�«  s�b�UM�  ¨rN�UL�√Ë
 Òq�  w�  ¨rN�özU�  l{ËË  rNF{u�  W�√d�«
 rN�—b�  Âb�Ë  W�FB�«  WÒOAOFL�«  ŸU{Ë_«

 ÆrN��«Ë— i�� ÊËœ s� —«dL��ô« vK�
 dN�  ¨o�dD�«  `��  ÊuLB�FL�«  œU??�√Ë  
  ÒdL��«  WÒO�U���ô«  rN�H�Ë  Ê√  Òô≈  ¨f??�√

ÆWÒOK�«b�« …—«“u� q�UIÔL�« o�dD�« …«–U�L�

»°SÉFôdG QhódG Ö««¨àH ¿É©eE’G :¿RÉîdG

áq«æWƒdG IóMƒdG á qjõeôd ∞©°V ô q°TDƒe
 

 —ÒcF�� WDO�L�« ¡«u�_«ò vK� ¨ÊUO� w� Ê“U��« l�œË o�U��« d�“u�« oÒK� 
 Íd�F� U�Ë ¨ÂuO�« v�� WÒ�—uNL�K� Ìb�b� ÌfOz— »U���ô r�UH� v�≈ ‰u�u�«
 W�« ÒËœ w� ÊUM�� q�bÔ� Ê√ sJLÔ� œö��«Ë  U� Ò�RL�« …b�Ë vK� —UD�√ s� p�–

ÆåÊUM�� UN�d� w��« WGOB�« `ODÔ� b�  U�«b�Ë dÒ�u�
 WGOB�« `ODÔ� b� ‚ôe�« ÒÍ√ s� —UD�_« r�� „—bÔ� lOL��« Â«œ U�ò ‰U�Ë 
 v�Ë_«  W�Uzd�«  vI��  Ê√  “u��  ö�  ¨Y�b��«  t��—U�  ‰«u�  ÊUM��  UN�d�  w��«
 vI�� Ê√ qO���� –≈ ¨rJ��« W�O�d� w� w�U�_« w�Ë—UL�« p�dA�« s� WO�U�
 ÊUM��  ÊQ�Ë  ¨W�—UAL�«  …b�U�  s�  –ËcA�«  s�  W�« ÒËb�«  Ác�  w�  ⁄«dH�«  W�“√
 …dOD��«   «—uD��«Ë  “«e��ô«Ë  ‰ö��ô«  s�  …dO�u�«  ÁcN�  œuLB�«  lOD���

ÆåUM� W�b�ÔL�«
 W�Uzd�« ÒuK� s� Z�UM�« q�UI�« ⁄«dH�« «c� ÂuO�« UMN�«u� U� dD�√ò Ê√ È√—Ë
 sO��UD�« WI�U��« sOO�UM�K�« W Ò�d��√  U��— b =��Ô� wI�«u� fOz— s� v�Ë_«
 w�  ÊUF�ù«ò  Ê√  Î «d��F�  ¨årNAO�  WLI�  dO�u�Ë  r�dOB�  vK�  ÊUM�L�ô«  v�≈
 u�Ë  WÒOM�u�«  …b�u�«  WÒ�e�d�  nF{  d Ò�R�  u�  UL�≈  ¨w�Uzd�«  —Ëb�«  VOOG�
 t�K� WÒO�Ë—UL�«  q=�LÔ�  Íc�«  ÊUM�K�Ë q� ¨V��� W�—«uLK� fO� ¨t� q�I� ô Ïd�√
 –UI�ù  Î «b�b�  ÎU�Oz—  V��M�  Ê√  U�—ËbI�  wH�   UÒOM�«  XLK�  U�  «–≈Ë  Æi�UM�«
 s�  w��«  l�—UAL�«  —«d�≈  UNF�  qN��  W�u�O�  w�  ‰u�b�«  s�  W�Uzd�«  l�u�

 Æå‚dA�« «c� w� …b�d� WGO� ÊUM�� ¡UI� W�KB� w� ÊuJ�
 »U���« w� dO�Q��« l�Ë vK� Î« Òe�N� Ê“«u��« vI�� ô v��ò t�√ vK� œÒb�Ë
 dOBL�  V�ö��«  «cN�  Î « Òb�  lC�  Ê√  Î «b�  ÒrNL�«  sL�  ¨WÒ�—uNL�K�  Ìb�b�  ÌfOz—

ÆåW�ËœË s�u� t�U� ÒuI� d�¬ s� ÊUM�� ⁄dH� ö�� ‰ ÒË_« ÂUIL�«

áfƒ°üe ô«Z Iô«ãc ¥ƒ≤M :»côµH øe ¿ƒY

Qƒà°Só∏dh ¥Éã«ª∏d Üô°V ∑Éægh

áq«∏NGódG ΩÉeCG áæjÉ©ªdG ∫É qª©d ΩÉ°üàYG

á°übÉæªdG ¥ÓWEÉH …ƒdƒe ÖdÉ£j ôª°SC’G

áHÉéà°S ’G :zπª©dG Ihóf{

q»æWh ÖLGh QGƒëdG IƒYód
 ¨ÍËb��«  XF�—  åwM�u�«  qLF�«  …Ëb??�ò  fOz—  d���«
 wM�u�«  —«u��«  …u�b�  WÒO�UOM�«  q�J�«  W�U���« ò  Ê√
 …b�Ë pÒJH� u� wL���« q�b��« Ê_ Î̈UÒOM�Ë ÎU��«Ë X�{√

Æås�u�«
 fK�L�« w� XIK�Ô√ f�√ôU�ò `�dB�  w� ÍËb��« ‰U�Ë
 —«u� ¡«d�ù WÒO�UOM�«  q�J�«  ÒÍ√—  Ã«eL��ô …u�œ w�UOM�«
 rNÔ��« ·–UI�Ë wHzUD�« ÒuKG�« W�U� s� UM�d�Ô� tÒK� wM�Ë

Æåw�UM�K�« lL��L�« pÒJH� dD� X��ô w��«
 WOM�u�«  WÒLN�«  ÍË–Ë  dOLC�«  »U??�??�_ò  ·U??{√
 wM�u�«  —«u��«  …u�b� WÒO�UOM�«  q�J�«  W�U���«  Ê≈  ∫‰uI� 
 …b�Ë  pÒJH�  u�  wL���«  q�b��«  Ê_  ÎUÒOM�Ë  ÎU��«Ë  X�{√
 –UOF�«Ë UM�UO�√  sO�Ë UMFL��� w� W�d�Ë ‚ö�Ë s�u�«
 …—bI�«  pK�L�  s�  qJ�  W�U��  s�u�«ò  Ê√  Î «b�R�  ¨ò  tK�U�
 WÒOB�A�«  V�UJL�«Ë  ‚uI��«  “ËU��Ë  WO�C��«  vK�
 qJ�  Î «b??�«Ë  ÊUM��  ¡UI�  q�√  s�  WÒO�e��«  Ë√  WÒOHzUD�«  Ë√

 Æåt�U� =uJ� Ë t�UO�√ Ë tHz«u�
 lL�� wM�Ë dOL{ v�≈  W�U��ò ÊUM�� Ê√  d���« UL�  
 W�«ÒbN�«  WÒOHzUD�«  —«Ë≈  w�  aHM�  ôË  THDÔ�  ‚=d??H?? Ô�  ôË

 Æåw�UM�K�«  ÊUOJK�Ë  lL��LK�
 s�«uL�«   U??�¬  r�U�Ë  ÊUM��   U�«c�  r�U�ò  r��Ë

Æå¡«u� WLK� v�≈ «u�UF�  ÊUM�� w� »ÒcFÔL�«

»fÉLódGh åëÑj áq«ªM

 q»dhódG ∂æÑdG øe ád qƒª oªdG ™jQÉ°ûªdG

 ¬àjÉªM πH øWƒdG πNGO AGóYCG ójôof ’ :»°ù«Ñb

 WÒOL� wK� —u��b�« ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� qIM�«Ë W Ò�UF�« ‰UG�_« d�“Ë Y��
 WIDML�  qIM�«  ŸUD�  d�b�  W�Uzd�  ¨ Òw�Ëb�«  pM��«  s�  b�Ë  l�  …—«“u�«  w�  t��J�  w�
 s� W� ÒuLÔL�« l�—UAL�« s� œb� w� w�U�b�« rO�«d�≈ UOI�d�√ ‰UL�Ë j�Ë_« ‚dA�«

 Æ ËdO� Q�d� —UL�≈ …œU�≈ W ÒD� W�«—œË W�ULF�«Ë ‚dD�« U�ËdA� UNÒL�√Ë ¨pM��«
 ULNF{ËË UL�—«d�ù WÒ�—u��b�« d�Ô_« ÊUJK�O� sO�ËdAL�« s�c�ò ÒÊ√ WÒOL� b�√Ë
 —UL�≈  …œU�≈  W ÒD�  W�«—œ  œ«b�≈  s�  ¡UN��ô«  …—Ëd{ò  vK� Î«œÒbA�  ¨åcOHM��«  l{u�

 ÆåU�e�eF�Ë WÒO�UM�K�« T�«dL�« ŸUD� —Ëœ qOFH��  ËdO� Q�d�
 l�—UAL�«Ë ‰UL�ú� —UL�ù«Ë ¡UL�ù« fK�� Âö��«ò Ê√ ¨Á—Ëb� ¨w�U�b�« d���«Ë
 Ê√ v�≈ ÎU��ô ¨å2023 Ê«d�e� bF� UL� W�ULF�«Ë ‚dD�« bI� b�b�� q=N�ÒO� ¨…cÒHMÔL�«
 W�UN�  q��  WHÒKJÔL�«  W�dA�«  q��  s�  e�MÔ��   ËdO�  Q�d�  —UL�≈  …œU�≈  W ÒD�  W�«—œò

ÆåUNK�uL�� ÂUF�« — ÒuB��« l{Ë p�– wK� Ê√ vK� ¨w�U��« dNA�«

œuL��« vHDB� ˝

 WOLM��«Ë d�d���« WK�� uC� È√—
 q� r�—ò t�√ ¨w�O�� w�U� VzUM�«
 ÍœUB��« —UON�« s� ÊUM�� tO�UFÔ� U�
 ”—U??L?? Ô�  iF��«  ‰«“  U??�  w??�U??�Ë
 w�  UMOK��«  bI�  ¨qODF��«  W�UO�
 Òo��«  Êu�dF�  ô  ’U��Q�  ÊUM��

Æå Òo��« v�≈ ÊËb�N� ô q�
 t��U�√ ¡«e� fK�� ‰ö�  ‰U�Ë
 WÒO�dG�«  dO�  …bK�  w�  q�√  W�d�
 q�√  W�d�  w�  s��ò  WÒO�uM��«
 Y���  ÍÒd�  tO��  fOzd�«  …œUOI�
 d��  WÒOM�u�«  …b�u�«  s�  ÎULz«œ
 ÁUM�Òd�  Íc??�«  w�ö��«Ë  —«u��«
 UMKL�  Òq???J???�  Î «d???O???�???�Ë  ÎU??�??N??�

  öJAL�« Ÿ«b��«Ë ·ö��« Ÿ—“ Èu� ·dF� ô bK��« wÒO�UO� b�√ Èd�Ë ¨w�UO��«
 …b�ËË lL� …«œ√ ÎU�u� Ád� rK�  öJAL�« Ÿb��� w�UO� ¨Èd�« v�≈ WKJA� s� ÎöIM��
  WG�  oKDM�  Ê√  v�Ë_U�  ¨W�UL��  W�U��  bNF�«  «c�Ë  ¨bN�  V�U�  ÊU�  u�Ë  WLK�
 ‰UJ�√  lA�_  ÷ÒdF��  rJ�  s�  iF�  s�  ÊUM��  „d�  n�_«  l�Ë  ¨—«u��«Ë  o�«u��«
 V�— w�  —U� WÒO�d� Èd�√Ë WÒO�d� ‰Ëœ s� Ã—U��« s� ÍœUB��« —UB��  U�uIF�«

ÆålO�D��«
 UMF�œ WÒOM�Ë W�ËUI� »«e�Q� s�M� WÒOM�Ë …b�Ë s� Y��� b�√ ô ÊUM�� w�Ëò ·U{√
 …b�Ë  v�≈  U�u�œ  UM�_  jI�  UM�—u�  t�uA��   ôËU�L�  WO�U���   U�u�N�  UMH�«u�  sL�
 o�«u�M� «u�UF� ‰uI� Êü«Ë ÆW�uJ� qOJA� vK� oH�M� «u�UF� UMK�Ë —«u��« WG� v�≈Ë WÒOM�Ë

ÆåÊUM�� wL�M� r�UH��Ë —ËU��M� «u�UF� ¨W�—uNL��« W�Uzd� r�« vK�
 …dO�� WN� Ô� Òj�� tH�«u�Ë ¨s�u�« vK� d�P�� s� „UM� ÊQ� dFA� U�√b� UM�√ò v�≈ XH�Ë
 r�— Î̈ULz«œ s�u�« w� »=d�Ô� s�ò Ê√ Î «d��F� ¨å UH�U���U� v��Ë WLKJ�« ‚bB�Ë ¡UL��ôU�
 s�Ë ÎUI�U� tOK� XJ�� r� d�_« «c�Ë Æ”U���« j�� tH�«u� `�BÔ� ¨ U�uIF�«Ë —UB��«

 ÆåÎö�I��� XJ�� s�Ë Êü« tOK� XJ��
 UM�u�b�  s�u�«  W�UL�  u�  Áb�d�  U�  Òq�  q�  ¨s�u�«  q�«œ  ¡«b�√  b�dÔ�  ô  s��ò  r��Ë
 ôË  sOO�UM�K�«  lL��  wI�«u�  WÒ�—uNL�K�  ÌfOz—  »U���ô  —ËU���«Ë  w�ö��«  v�≈  lOL��«
 W�uJ� qOJA�Ë ÍœUB��ô« l�«u�« –UI�≈Ë t�U� Ò�R�Ë s�u�« W�UL� s� sÒJL��Ë rN�=dHÔ�

ÆåÊUM�� d�U�Ô�Ë  U�uI� lC� s� Òq� WN�«u�Ë

PÉ≤fEÓd kÓgCG ¿ƒµj m¢ù«FQ ≈∏Y ≥aGƒà∏d :∂Hõj
 ”UM�« l�Ëò Ê√ ¨p�e� bL�� aOA�« tK�« »e� w� WÒO�dA�« W�ON�« fOz— d���« 
 ô≈ ’ö� ôË ¨o�«u��«Ë r�UH��«Ë —«u��«Ë Õö�ù« t�Ë w� …œËb�� »«u�_«Ë ¨dÔ�J�

Æå—UON�ô« d�� dF� s� s�u�« –UI�ù »uKI�«Ë »«u�_« `�H�
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القومي  السوري  الحزب  في  بيروت  منفذية  أقامت 
تأسيس  عيد  بمناسبة  مكتبها  في  احتفاالً  االجتماعي 
رفعت،  سمير  األعلى  المجلس  رئيس  حضره  الحزب، 
العمد  من  ع��دد  الحسنية،  وائ��ل  الحزب  رئيس  نائب 
منفذ  جانب  الى  والمسؤولين  األعلى  المجلس  وأعضاء 
المنفذية وجمع  عام بيروت وليد الشيخ وأعضاء هيئة 

من القوميين.
والنشيد  الرسمّي  الحزب  بنشيد  االحتفال  استهّل 
ألقاها  وتعريف  ترحيب  كلمة  ثم  اللبناني،  الوطني 

مصطفى عيتاني.

كلمة المنفذية
أسامة  المنفذية  ناموس  بيروت،  منفذية  كلمة  ألقى 

الشيباني فقال:
العصور،  مّر  على  التاريخ  في  الكثير  لبيروت  سجل 
»أم  أشهرها  ك��ان  التي  األل��ق��اب  م��ن  العديد  فحملت 

الشرائع«.
فيه  جمع  الذي  اليوم  ذلك  تحتضن  أن  لبيروت  وقّدر 
أنطون سعاده تالميذ فكره وعقيدته لينظمهم في حزب 
يحمل أعباء القضية القومية، ويجاهد في سبيل تحقيق 

الغاية العظمى.
يوم تحّول إلى لحظة تاريخية مفصلية شهدت بعث 
األمة  إلى  لُتعيد  االجتماعية  القومية  السورية  النهضة 

السورية كلها حيويتها وعزتها.
لم يحدد ذاك اليوم بصورة واضحة جلية، لكن المؤكد 
تشرين  شهر  منتصف  بين  الواقعة  الفترة  في  كان  أنه 

Æ1932 األول وأواسط شهر تشرين الثاني من العام
إلى أن كان تاريخ 16 تشرين الثاني من العام 1935 
من  للحزب  المركزية  والقيادة  سعاده  اعتقال  تّم  حين 
الفعل  ذلك  ليشكل  آنذاك،  الفرنسّي  االحتالل  قوات  قبل 
جيش  مع  المباشرة  الفعلية  للمواجهة  انطالق  نقطة 

االحتالل.
العام  من  ذات��ه  اليوم  سعاده  اعتمد  ذل��ك،  إثر  على 
1932 تاريخاً رسمياً لتأسيس الحزب السوري القومي 
االجتماعي، متفائالً بتاريخ 16 تشرين الثاني من العام 
الحزب  العلنية لعمل  المحطات  أولى  مثل  الذي   1935

الموّحد الجامع لكل شعبنا السوري.
وأكثر  أكثر  به  يرتقي  أن  سعاده  أراد  ال��ذي  شعبنا 
وصوالً إلى اإلنسان الجديد الساعي إلى ترسيخ عادات 
صارت  التي  القومية  األعياد  فكرة  تثبيت  منها  جديدة 
االجتماعيون  القوميون  السوريون  فيها  يتبادل  فرصة 
كافة  في  االحتفاالت  ويقيمون  والتهاني.  ال��زي��ارات 
عبر  ومناطق  الوطن  امتداد  على  الحزبية  ال��وح��دات 
االجتماعية   - الروحية  الروابط  تقوية  بهدف  الحدود 

بينهم .
القوميون  ح���ّول  ال��راس��خ،  العميق  اإلي��م��ان  ب��ه��ذا 
إلى  الثاني  تشرين  من  عشر  السادس  االجتماعيون 
عيد قومي كبير، كما هو األول من آذار الذي تكّرس عيداً 
لوالدة الوعي القومي المقاوم، وكما هو الثامن من تموز 

الذي تثبت عيداً للتضحية والفداء.
الحزبّي  ال��ع��ام  االجتماعيون  القوميون  يختتم 
التسعين، ليدخلوا بعزيمتهم المعتادة إلى العقد األخير 

من المئوية األولى من عمر حزبهم.
أكتاف  أكتافهم  الزعيم  حضرة  عهدهم  كما  يدخلونه 

جبابرة وسواعدهم سواعد أبطال.
يتابعون مسيرة َمن سبقهم فيها مئات آالف الرفقاء، 
السالح  يمتشقون  واألسرى.  والجرحى  الشهداء  وآالف 

حين يكون هو الحل األمضى، ويبذلون الدماء ليحيا أبناء 
شعبهم في عّز وكرامة. ويتحّولون إلى مذيعين ينشرون 

مبادئ حزبهم ألن فيها فالح مجتمعهم ومتحداتهم.
كل  أن  يؤمنون  االجتماعيون  القوميون  فالسوريون 
ما فيهم هو لألمة، لسورية كلها، فأعلنوا أن حياتهم لها 
إن رغبت، وأرواحهم فداها إن طلبت، ودماءهم ماؤها إن 

عطشت، ولسورية كل ما فيهم متى أمرت.
من هنا، ونحن على بعد أمتار من حيث أنقذ الشهيد 
ضد  البطولية  بعمليته  األمة  شرف  علوان  خالد  الرفيق 
خط  في  ثباتنا  على  نؤكد  االحتالل،  عصابات  جيش 

المقاومة ضد كل احتالل، وفي مواجهة كل غاصب.
عن  تمّيزها  طبيعّية  ح��دوداً  السورية  لألمة  أن  فكما 
أرواح  هي  حصوناً  أيضاً  لها  ف��إن  األم��م،  من  سواها 
لبنان  افتدت  التي  االجتماعيين  القوميين  السوريين 
الوديعة  والشام وفلسطين والعراق. وهي حاضرة لرّد 

إلى األمة متى طلبتها وجدتها.

الكلمة المركزية
وألقى رئيس المجلس األعلى سمير رفعت كلمة جاء 

فيها:
الجزيل  األمين  بيروت  ع��ام  منفذ  حضرة  شرفني 
واألمناء  المنفذية  هيئة  وأعضاء  الشيخ،  وليد  االحترم 
والرفقاء في منفذية بيروت، ست الدنيا، أن أحتفل معكم 
السوري  الحزب  لتأسيس  التسعين  الذكرى  في  وبكم 
وعطاًء،  وتألقاً  شباباً  ي��زداد  الذي  االجتماعي  القومي 
والعقيدة،  الحق  في  وع��ن��اداً  الشدائد،  على  وص��ب��راً 
وتضحية في سبيل نصِر األمة، والدليل أننا على مرمى 
البطل  الشهيد  خّطها  التي  البطولية  الملحمة  من  حجر 
خالد علوان )ميشيل(، والمنفذية في القلب بين ساحته 
وقاعته.. وهو الذي برصاصاته َحرَّر بيروت من رجس 

الصهاينة.
وما دمنا في حضرة التأسيس، ال بّد وأن نتحدث قليالً 
عن أهمية المؤسسات في العقيدة القومية االجتماعية، 
بالمؤسسات  فجاء  حزبه  تنظيم  س��ع��اده  َش��يَّ��د  فقد 
لتحل  وغايته،  الحزب  بمبادئ  والمرتبطة  الصالحة 
محلَّ المؤسسات التقليدية العتيقة القائمة في المجتمع 
المؤسسات  ه��ذه  وج��ود  أن  على  وم��ش��دداً  ال��س��وري، 
الحزب  بفكر  ارتباطها  دون  من  لها  معنى  ال  القومّية 
محاضرته  في  سعاده  ق��ال  لذلك  القومية،  وقضيته 
الثقافية »إذا كنا نؤمن بأن لنا قضية  الندوة  األولى في 

الحزب  هذا  إذن  فلماذا  تحقيقها  نريد  ُكلّية،  صحيحة 
عقيدة  بال  فالمؤسسات  الروابط،  وهذه  األنظمة  وهذه 
وبال قضية قومّية تخدمها ال فائدة منها«. وسعاده اعتبر 
أن إنشاء المؤسسات ووضع التشريع، هو أعظم أعماله 
بعد تأسيس القضية القومية، ألن المؤسسات هي التي 
الضامن  وه��ي  العمل،  ووح��دة  االت��ج��اه  وح��دة  تحفظ 

الوحيد الستمرار السياسة واالستفادة من االختبارات.
يقظة  المؤسسات  تكون  أن  ض��رورة  سعاده  أكد  كما 
وقادرة على الخلق واإلبداع، وتعتمد قاعدة النظام، وتوّحد 
وتقضي  االجتماعية،  القومية  للقضية  العاملين  جهود 
األنانية   � الشخصية  والعوامل  والفاسدين  الفساد  على 
التي تسعى لتسخير هذه الجهود لمطامعها ومصالحها 
الخصوصية، وتابع سعاده »إنني لو تركت الفساد يستمر 
مندمجاً مع الصالح والجدارة، لما كان نموُّ الحزب سوى 

ك..«. خ والتفكُّ ٍم ال يلبث أن ينتهي إلى التفسُّ تضخُّ
في  حزبنا  اعتور  ما  أمام  طويالً  نقف  أن  بد  ال  وهنا 
مؤسسات  من  مؤسسة  ط��ال  فحين  األخ��ي��رة،  الفترة 

الذي  التشقق  الى  ذلك  أّدى  الُمتعّمد،  التزوير  الحزب 
نعانيه، ولوال تماسك قيادة الحزب بكاملها، والقوميين 
االجتماعيين، لما عاد الحق إلى نصابه، وُزِهق الباطُل، 
االحتفال  ف��ي  ذل��ك  وتجلى  زه��وق��اً..  ك��ان  الباطل  إن 
المركزّي الذي أقامته قيادة الحزب في ذكرى التأسيس 
وقد أكد رئيس الحزب األمين أسعد حردان في كلمته أن 
هدفنا هو وحدة الحزب أوالً وثانياً وثالثاً وعاشراً، وهو 

ما نردده كل يوم وصوالً إليه..
لن أطيل عليكم الكالم، فمنذ وجد اإلنسان وله عينان 
لكي يرى جيداً، وإذ كان ال يستمع ويستوعب جيداً، وفّم 

واحد لكي يتكلم قليالً ففي اإليجاز إعجاز.
ببيت  تنبأ  المتنبي،  الطيب  أبا  أّن  تذكرون  شّك  ال 
بالعربية،  الناطقين  من  الماليين  تداوله  الذي  شعره 

ويقول فيه: 
ما كل ما يتمّنى المرء يدركه       

تجري الرياح بما ال تشتهي السفن
لسوانا هذه النبوءة، أما نحن، ومنذ أن أعلن زعيمنا 

سعاده، نبوءته مخاطباً إيانا:
وإنها  التاريخ...  وجه  لغيرت  فعلت  لو  قوة  فيكم  إن 

لفاعلة، والتي أنتم، أبناء النصر األكيد.
منذ أن أعلن سعاده التأسيس الذي نحتفل به اليوم، 
نحن  عقدنا  المتنبي  نبوءة  وأصبحت  والقدر،  القضاء 
أصحاب وقفة العز والهمم العالية واإلرادة الصلبة، التي 

ال تقبل االستسالم للتمنيات تقول:
تجري الرياح كما تجري سفينتنا    

نحن الرياح ونحن البحر والسفن
إن الذي يرتجي شيئاً بهّمته           

يلقاه ولو حاربته األنس والجن
فاقصد إلى قمم األشياء تدركها      

تجري الرياح كما شاءت لها السفن
فالعزة  احتفالكم،  لكم  وأب��ارك  ثانية  مرة  أشكركم 
أنتم والكرامة أنتم والماضي والحاضر والمستقبل أنتم 

ولنرّدد معاً، تحيا سوريا ويحيا سعاده.
بعد الكلمات تّم قطع قالب حلوى بالمناسبة.

4kÉeÉY           ¢ù«°SCÉàdG ó«Y90
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ودور  بأهمية  وأخذاً  والعسكرية،  واالقتصادية  السياسية  لمكانتها  تعزيزاً 
وتأثير المواقع الجيو ـ سياسية واالستراتيجية في رسم سياسات الدول، أطلق 
واحد،  »حزام  شعار  تحمل  مبادرة   ،2013 عام  بينغ  جين  شي  الصيني  الزعيم 

طريق واحد«.
مشروع  مبادرة  إلطالق  بكين،  في  األولــى  القمة  عقدت   ،2017 أيار   14 في 
»الحزام والطريق«، وهو أضخم مشروع اقتصادي وتجاري، يشمل إنشاء السكك 
الحديدية، والطرق السريعة، والمرافئ، والطاقة، حيث تتجاوز قيمة االنفاق على 

المشروع 1.2 ترليون دوالر،
إلى  وصــوالً  ــا،  وأوروب آسيا  ووسط  وغرب  الصين  مناطق  المشروع  يغطي 

أفريقيا.
الـــدوالرات،  من  المليارات  مئات  الصين  إنفاق  الــى  تهدف  المبادرة  هــذه 
الستثمارها في البنى التحتية، على امتداد طريق الحرير، داخل الصين، والذي 
االقتصادية  المبادرة  هذه  تهدف  كما  األوروبية.  والقارة  آسيا  بوسط  يربطها 
التنموية الى التعاون والتواصل بين الصين ودول أوراسيا، والتي تتمحور حول 
الحرير  البري، وطريق  الحرير االقتصادي  مشروعين أساسيين كبيرين: طريق 
الصين  تربط  داخلية  ممرات  سّت  له  البري  الحرير  طريق  البحري.  االقتصادي 
الجنوبية  الصين  سواحل  من  فيمتّد  البحري،  الحرير  طريق  أما  آسيوية،  بدول 

مروراً بسنغافورة والهند، وصوالً الى البحر االبيض المتوسط.
والمرافق،  الطرق  من  شبكات  إنشاء  عنه  يترتب  الحرير،  طريق  مشروع   
والموانئ التي تربط الصين بدول عديدة في آسيا وأوروبا، ال سيما أفريقيا التي 

توليها الصين أهمية اقتصادية وتجارية منذ سنوات.
إن تنفيذ مشروع طريق الحرير بالنسبة للصين، هو مسألة وقت، ليس ببعيد. 
ولو اّن الغرب وعلى رأسه الواليات المتحدة، قلق ولن يرتاح لهكذا مشروع، حيث 
ظهرت مواقف رسمية وإعالمية في دول غربية واسيوية تدور في فلك واشنطن، 

تتشّدد تجاه الصين وتنّدد بالمشروع، وتشكك فيه.
حلفاءها  واشنطن  حركت  األبيض،  البيت  الى  بايدن  جو  الرئيس  مجيء  مع 
للتصدي للمشروع الصيني. فما كان من رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون 
أن أعلن اّن طريق الحرير الجديد، يتعارض مع مصالح  إال   Scott Morrison

أستراليا الوطنية.
وزرائها  رئيسة  أعلنت  عندما  حادة  بلهجة  تحدثت  جهتها  من  نيوزيالندا 
مهمة  قضايا  في  بكين  مع  الخالفات  اّن   ،Jacinda Ardern أرديرن  جاسيندا 
أصدر  فقظ  األميركية،  الخارجية  العالقات  مجلس  أما  حولها.  التوافق  يصعب 
النفوذ  مواجهة  في  المتحدة  الواليات  تغّير  من  مخاوفه  عن  فيه  أعرب  تقريراً 
الجيوسياسي المتزايد للصين. ووفقاً لتقييم المجلس فـ »إّن الواليات المتحدة، 
رغم اهتمامها بتعزيز البنى التحتية، والتجارة، واالتصاالت في كافة أنحاء آسيا 
في  المتأصلة  االحتياجات  تؤّمن  لم  أنها  إال  الصيني،  الحرير  طريق  لمواجهة 

المنطقة، إذ كانت استثماراتها محدودة وهي آخذة في االنخفاض«.
مما ال شّك فيه، أن الصين جعلت من االستثمارات في البنى التحتية أولوية 
الواليات  التقّدم على  مهمة لها. واّن مبادرة الحزام والطريق، ستتيح لها مجال 

المتحدة في أكثر من مكان في العالم وبالذات في أفريقيا وآسيا.
وزير الخزانة األميركي األسبق جاك لو، رأى أّن مبادرة الحزام والطريق »تعزز 
السياسات  صانعي  واّن  والعالم...  المنطقة  عبر  قوتها  إبراز  على  الصين  قدرة 
وتثقيف  أمكن،  ما  حيث  والطريق  الحزام  لمبادرة  بدائل  تقديم  الى  يحتاجون 

البلدان األخرى بما ينطوي عليه ذلك، والردع عند الضرورة!«
المشروع الصيني، سبق للرئيس  الموضوع، ومن أجل مواجهة  نظراً ألهمية 
جونسون،  بوريس  األسبق  بريطانيا  وزراء  رئيس  دعا  أن  بايدن،  جو  األميركي 
إلى إشراك الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، بغية إنشاء مشروعات بنيوية 
أساسية من طرق وموانئ وغيرها، في البلدان التي تحتاج الى مساعدة، وعدم 
تركها  اّن  إذ  الحرير،  طريق  إنشاء  مبادرتها  في  وحدها  تسير  أن  الصين  ترك 

وحدها، يعزز من نفوذها في العالم.
واشنطن ال تنفّك عن ممارسة ضغوطها الكبيرة، في كّل االتجاهات لوقف تقّدم 
المشروع الصيني، في حين اعتبر الغرب مشروع طريق الحرير على »أنه مشروع 
استعماري فاسد! فيما ترى بكين على أنه أكبر مشروع تنموي في العالم، والذي 
ويحقق  العالم،  سكان  من   60% ويغطي  دولة،   139 صفوفه  في  اليوم  يضّم 
المكاسب لكّل األطراف، ويعزز من فرص التنمية والتبادالت التجارية بين الدول. 
العالمية،  التجارة  إجمالي  من   40% الحرير  طريق  طول  على  التجارة  تمثل  إذ 

ويتّم الجزء األكبر منه عن طريق البحر. 
بقيادة  األولى  كبيرتين:  كتلتين  بين  جديداً  استقطاباً  سيوّلد  الحرير  طريق   
الواليات المتحدة ومعها االتحاد األوروبي، واليابان، وتايوان، وأستراليا، وكندا 
حيث  والهند،  وروسيا  الصين  بقيادة  والثانية  لها،  الحليفة  البلدان  من  وغيرها 
والعالم  األوسط  والشرق  وأفريقيا  الالتينية  أميركا  في  الدول  من  العديد  انضّم 
على  القائمة  االستراتيجية  الشراكة  عالقات  الصين  أقامت  إذ  إليها،  العربي 
ثنائي.  صعيد  على  عربية  دولة   12 مع  المشتركة،  والتنمية  الشامل  التعاون 
مع الجزائر ومصر وقطر عام 2014، مع العراق واألردن والسودان عام 2015، 
مع المغرب عام 2016، مع جيبوتي عام 2017، مع الكويت وعمان عام 2018، 
دولة،  عشرين  الى  الحاضر  الوقت  في  المشاركة  العربية  الــدول  عدد  ليرتفع 

ومعها الجامعة العربية.
 تمّدد الصين وتوّسع مروحة نفوذها السياسي، والتجاري، واالقتصادي في 
العالم، قد يفسح المجال مستقبالً أمام حرب اقتصادية ساخنة بين كتلتها، وكتلة 

الواليات المتحدة، حيث يريد كّل طرف ان يعزز حضوره ونفوذه في العالم.
ومشاركته  السعودية،  العربية  للمملكة  التاريخية  بينغ  جين  شي  زيارة   
ـ  الصينية  والقمة  الخليجية،  ـ  الصينية  والقمة  السعودية،  ـ  الصينية  القمة  في 
مع  الصين  عالقات  لجهة  كبيراً،  واستراتيجياً  سياسياً  منعطفاً  تشكل  العربية، 
العالم العربي، ال سيما مع المملكة العربية السعودية، لما لها من أهمية ومكانة 
حجر  منها  يجعل  رفيعة،  ومالية  وطاقوية،  واستراتيجية،  وسياسية،  إقليمية 
العربية، وهذا ما يقلق واشنطن بشكل خطير،  ـ  العالقات الصينية  األساس في 
حيث كانت ترى دائماً في منطقة الخليج مركز نفوذ تابعاً لها، ال يجوز ألّي دولة 

في العالم ان تخرقها او تنافسها عليها.
 المملكة العربية السعودية هي اليوم بوابة الصين الى العالم العربي، وهي 
العربية،  السياسية  الخارطة  على  جديدة  معادالت  الحاضر  الوقت  في  ترسم 
واالقليمية، والدولية. وهي في خطواتها الجريئة تجاه الصين، تقول لواشنطن، 
اّن للممكة الحرية والحّق في نسج عالقاتها بإرادتها مع دول العالم، بما يخدم 

مصالحها الوطنية، واالقتصادية والتجارية، وإْن أغضبت من يريد أن يغضب.
 العالقات العربية ـ الصينية تتمّدد، وتتوّسع، وتتعّمق أكثر فأكثر، مما يفتح 
آفاقاً واسعة أمام الشعبين العربي والصيني، لتسطير تاريخ جديد في العالقات 

السياسية الدولية. ولنا في الشراكة الصينية العربية كالم الحق.
ـ  الصاعدة  والقوة  المتحدة،  الواليات  ـ  الحاكمة  القوة  أمام  نقول:  أن  يبقى 

الصين، تتقّدم بكين، وتتراجع واشنطن.
ألنه في سياق هذا التطور التاريخي، يصبح تقّدم الصين واقعاً حتمياً ال مفّر 

منه!

*وزير الخارجية والمغتربين األسبق

{ ناصر قنديل

شهرين  من  أقــّل  قبل  األميركية  الخارجية  وزيــر  كالم  يشكل 
الباردة  الحرب  بعد  ولد  الذي  النظام  بأن   ،2022-10-27 في 
بالتغييرات  مباشر  أميركي  علني  اعتراف  أول  قائماً،  يعد  لم 
العميقة، عندما تحدث في مؤتمر واشنطن لشؤون األمن  الدولي 
وقال  ودراســات  بحث  مجموعات  إليه  دعت  الذي  االستراتيجي 
الباردة والتنافس  الحرب  الذي ولد بعد نهاية  النظام  انتهى  لقد 
معترفاً  الجديد،  العالمي  النظام  هوية  تحديد  محوره  القائم 
بتراجع النفوذ األميركي مع سقوط األحادية الغربية، اّي سقوط 
جديد  دولية  قوى  وبصعود  الباردة،  الحرب  نهاية  بعد  ما  نظام 
تخوض المنافسة على نظام عالمي جديد، مؤكداً مضمون ما قاله 
التغييرات  لطبيعة  تشخيصه  في  الخامنئي  علي  السيد  اإلمام 
التي يشهدها العالم، مع فارق إشارة اإلمام الخامنئي إلى تنامي 

ظاهرة المقاومة وثقافتها كعامل من عوامل هذه التغييرات.
شهدتها  التي  المقاومة  ذكر  يرد  ما  غالباً  أنه  هي  المفارقة 
الجديد،  العالمي  المشهد  صناعة  عوامل  أحد  بصفتها  منطقتنا 
وفي الغالب األعّم توضع في آخر الالئحة، نظراً لتفاوت اإلمكانات 
المتمثلين  اآلخرين  الهامين  العنصرين  وبين  بينها  واألحجام 
الثقل  نقلت  والصين  كروسيا  جديدة  دولية  قوى  بصعود  سواء 
العالمي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً من الغرب الى الشرق، او 
تقدير  في  وإجحاف  كبير  ظلم  هذا  وفي  األميركي،  النفوذ  تراجع 
حجم مساهمة المقاومة وإنجازاتها وثقافتها في صناعة معادلة 

دولية جديدة.
من المفيد العودة إلى رؤية المشهد الدولي قبل صعود المقاومة 
إلى  والصين  روسيا  تنهض  أن  قبل  خصوصاً  الوازن،  وحضورها 
المنافسة االقتصادية والسياسية والعسكرية، وتحديداً خالل الفترة 
الممتدة بين عامي 2011Ë 2000، أّي بين موعد تحرير جنوب لبنان 
بقوة حضور المقاومة وموعد انطالق الحرب على سورية وتسجيل 
النقض في مجلس  أول استخدام من جانب روسيا والصين لحق 
السوفياتي  االتحاد  وتفكك  برلين  جدار  سقوط  منذ  الدولي،  األمن 

وصعود القطبية األميركية األحادية عام 1990.
حق  والصين  روسيا  استخدمت   2011 األول  تشرين   4 في 
سورية،  ضّد  الدولي  األمن  مجلس  عن  قرار  صدور  لمنع  النقض 
وكّررت ذلك في 4 شباط 2012 بإسقاط مشروع قرار يفتح الباب 
لتدخل عسكري شبيه بالذي شهدته ليبيا تحت شعار دعم موقف 
المشهد  العربية وخطتها، وجاء ذلك بعدما سجل  الدول  جامعة 
األمن  مجلس  قرارات  على  كاملة  غربية  أميركية  هيمنة  الدولي 
التي شكلت الغطاء للتدخالت العسكرية العدوانية التي شهدتها 
ليبيا ومن قبلها قرارات وفرت الغطاء الالحق لإلحتالل األميركي 
فرضت  التي  القرارات  ومثلها  وشرعنته،  والعراق  ألفغانستان 
لم  اقتصادها  وقّيدت  كّبلتها  التي  إيران  على  األممية  العقوبات 
القرار  ومثلها   ،2015 عام  النووي  االتفاق  توقيع  بعد  إال  ترفع 
سالح  ونزع  لبنان  من  السوري  لالنسحاب  دعا  الذي   1559
المقاومة، وفي تموز 2006 عندما شّن جيش االحتالل حربه على 
خارجية  وزيرة  ووقفت  المقاومة،  سحق  على  عزمه  معلناً  لبنان 
أميركا غونداليزا رايس تعلن من بيروت عن انطالق مخاض شرق 
أوسط جديد من رحم هذه الحرب، كانت قمة بطرسبورغ للثمانية 
الكبار تنعقد في هذه المدينة الروسية وخرج بيان القمة يدعو الى 
تفّهم ما وصفه بـ »الحق المشروع إلسرائيل بالدفاع عن النفس«، 

مكتفياً بدعوتها إلى أن يكون استخدامها للقوة متوازناً.
عدم  او  إدراك  حول  ليس  المواقف  هذه  تطرحه  الذي  السؤال 
إدراك ان هذه المواقف والقرارات كانت مجرد تغطية من الموقع 
لخطط  وتشريعاً  األميركية  للعدوانية  األمن  مجلس  يمثله  الذي 
ذلك  بعد  وبكين  موسكو  عن  صدر  ما  فكّل  العالم،  على  الهيمنة 
والصينية  الروسية  والقراءة  جهة،  من  الخطر  إدراك  حجم  يؤكد 
في  المواجهة  جعلت  بصورة  موازية،  جهة  من  القوى  لموازين 
تلك الظروف وفق القراءتين الروسية والصينية غير متناسبة مع 
موازين القوى كما كانت تقرأها، لذلك فالسؤال الحقيقي هو حول 

طبيعة المتغّيرات التي جعلت القراءة الروسية الصينية تتغّير؟
الذي تغّير هو ما قّدمته قوى المقاومة ومعها دولتان حاضنتان 
موازين  لقراءة  معاكسة  تبدو  بصورة  وسورية،  إيران  هما  لها 
التي  بالوقائع  ثبت  فقد  والصينية،  الروسية  بالعيون  القوى 
العقوبات  سياسة  لمواجهة  إمكانية  هناك  أن  األحــداث  حملتها 
التجربة  تقول  ما  وفق  فرصة  الى  تحد  من  وتحويلها  القاسية 
ظل  في  التكنولوجي  والتطور  التنمية  خطط  بنت  التي  اإليرانية 
على  فارقة  عالمة  وتطوره  النووي  برنامجها  وكان  العقوبات، 
العام  هذا  مطلع  أوكرانيا  في  الحرب  بدأت  وعندما  الصعيد،  هذا 
وفرضت العقوبات على روسيا، قال مسؤولون روس منهم الرئيس 
فالديمير بوتين اّن التجربة اإليرانية كانت حاضرة في المواجهة 
التي حظيت  المقاومة  اّن  الروسية للعقوبات، كما ثبت بالوقائع 
خرجت  قد  بطرسبورغ  قمة  من  الدولية  بالتغطية  عليها  الحرب 
»إسرائيل«  لـ  والغربي  األميركي  الدعم  وأّن   2006 عام  منتصرة 
أمام  اإلنتصار  لتحقيق  كافية  أسباباً  يكونا  لم  التدميرية  وقوتها 
اإلرادة التي حملتها المقاومة وحققت عبرها انتصارها التاريخي، 
مقدمة لـ صواريخ الكورنيت الروسية سمعة تجارية مرموقة عبر 

الدور الذي أّدته خالل الحرب.
المحطة  شكلت  سورية  على  الحرب  إّن  بثقة  القول  يمكن 
القوى  موازين  بأّن  صينية  ثم  روسية  قراءة  تبلور  في  الفاصلة 
الدولية ليست بالسوء الذي تقوله القراءتان التقليديتان للبلدين، 
حققت  قد  وإيــران  المقاومة  قوى  من  بدعم  سورية  أّن  ظهر  فقد 
استخبارات  قّدمتها  دولية،  حرب  آلة  بوجه  استثنائياً  صموداً 
مئات  بلغت  العربية  ــدول  ال وأمـــوال  الغربية  ــدول  ال عشرات 
واإلرهاب  التطرف  جماعات  خاللها  وقامت  الــدوالرات،  مليارات 
بشحن أكثر من ربع مليون مقاتل الى األراضي السورية برعاية 
حلف  جيوش  أقوى  ثاني  من  مباشر  انخراط  مع  عربية،  غربية 
الحرب، وآلة إعالمية  التركي في هذه  الذي يمثله الجيش  الناتو 
مئات  ضّمت  والمنطقة  العالم  مساحة  على  عمالقة  ودبلوماسية 
الفضائيات والصحف الناطقة بجميع لغات العالم وآالف المواقع 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  الناشطين  وآالف  اإللكترونية 
القرم  أّن قرار ضّم شبه جزيرة  وال يخفي الخبراء الروس حقيقة 
رداً على االنقالب الذي شهدته أوكرانيا عام 2014 تّم على خلفية 

قراءة ما يجري في سورية.

تقول الوقائع أيضاً أّن قرار موسكو بتموضع قواتها في سورية 
التي  المواجهة  قدمتها  التي  القراءة  عن  بعيداً  يكن  لم   2015 عام 
واإليرانية  السورية  الدولتان  قلبها  وفي  المقاومة  قوى  خاضتها 
بعد  خصوصاً  ســوريــة،  على  الحرب  مشروع  أهــداف  إلسقاط 
المواجهة التي بدأتها قوى المقاومة بقيادة الجنرال الشهيد القائد 
قاسم سليماني منذ صيف العام 2014 والتي كسرت موجة صعود 
باراك  األميركي  الرئيس  قال  بعدما  خصوصاً،  العراق  في  داعش 
أوباما إّن قتال داعش سوف يستمّر لعشرات السنوات وإّن اللقاءات 
التي جمعت القائد سليماني بالقيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس 
بوتين لعبت دوراً حاسماً في قرار الذهاب الى سورية على خلفية 

القراءة التي قّدمها الجنرال سليماني لفرص تحقيق النصر.
إذا كان العقد الثالث من القرن الحالي الممتّد من العام 2020 
والتراجع  ــول  األف وعقد  والصيني،  الروسي  الصعود  عقد  هو 
األميركيين، فإّن العقد الممتّد بين العامين 2010Ë 2000 هو عقد 
األميركية،  الهيمنة  مشروع  بوجه  المقاومة  لقوى  المنفرد  القتال 
في  التحّول  عقد  هو   2020Ë  2010 العامين  بين  الممتّد  والعقد 
مساَري الهيمنة األميركية والتجّرؤ الروسي الصيني على خوض 

غمار المواجهة مع مشروع الهيمنة األميركية.
نقطة  أّن  سنجد  األميركي،  النفوذ  تراجع  نحو  نظرنا  إذا 
االنطالق كانت في االعتراف األميركي بفشل الحرب على العراق 
زعماء  صاغه  الــذي  هاملتون  بايكر  تقرير  نصوص  وثقته  كما 
عام  خريف  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين  ومفكرو  ونــواب 
الفشل  أسباب  معيداً  الحرب  في  كامل  فشل  عن  وتحدث   ،2006
القوى  بقدرات  واالستخفاف  القوة  على  الرهان  تضخيم  الــى 
وسورية  إيران  خصوصاً  معها  الحرب  قواعد  وتغّير  المواجهة 
األميركي  االعتراف  في  وكذلك  التقرير،  في  ورد  كما  والمقاومة، 
الخارجية  وزيــرة  وصفته  الــذي   2006 عام  تموز  حرب  بفشل 
في  حديثها  عند   2010 عام  كلينتون  هيالري  السابقة  األميركية 
مستقبل  عن  واشنطن،  في  اآليباك  مؤتمر  أمام   2010 آذار   10
زمن  اّن  بقولها  األميركية،  والسياسات  »إسرائيل«  ينتظر  قاتم 
مع  الماضي  من  شيئاً  أصبح  الحاسم  والنصر  الخاطفة  الحرب 
لها،  مصغراً  نموذجاً   2006 حرب  كانت  التي  الصواريخ  حرب 
وجاءت حروب غزة لتؤكدها كحقيقة ال مناص من االعتراف بها، 
الموقف بعد تطورات  الباحثين األميركيين عن تقدير  وجاء كالم 
الكاتب  حرب اليمن وخصوصاً بعد استهداف »أرامكو« كما نقله 
-10-9 في  تايمز  نيويورك  في  مقالته  في  فريدمان  توماس 
الحرب،  وقانون  معادالت  غّير  المقاومة  عصر  اّن  يؤكد   ،2019
استهدفت  التي  هابربر«  »بيرل  بعملية  »أرامكو«  عملية  بتشبيه 
السواحل األميركية من الكاميكاز الياباني وانتهت بدخول أميركا 
الشرق  هاربر  بيرل  شهدنا  »لقد  وقوله  الثانية،  العالمية  الحرب 
الجريء ليحدث بطريقة كهذه ألنه  العمل  األوسط، ولم يكن هذا 
وأّدى  وإسرائيل  العربية  العواصم  في  الهلع  من  حالة  إلى  أّدى 
»إعادة  الطريق  تخطئ  عندما  دائما  تسمعه  صوت  ارتفاع  إلى 
الشرق  في  »دولة«  فكل  حساب».  إعادة  حساب،  إعادة  حساب، 
من  بدءاً  األمنية  استراتيجيتها  في  النظر  بإعادة  تقوم  األوسط 
إسرائيل«، وصوالً للقول »ال يعرف كم عدد الصواريخ التي يملكها 
فبإمكانه  فقط،  دقيقاً  صاروخاً   150 لديه  كان  ولو  الله،  حزب 
ضرب كّل المنشآت الحيوية اإلسرائيلية، إذا كان لديه 150 فقط، 
فيمكنه ضرب جميع األهداف االقتصادية والعسكرية المهمة في 
إسرائيل، من موانئ ومطارات ومحطات الطاقة والمفاعل النووي 
ومصنع إنتل لشرائح الكمبيوتر وشبكتها من شركات البرمجيات 
ان يختتم  ذا مغزى  والتكنولوجيا ويمكنه شل إسرائيل«. ولعله 
فريدمان مقالته بالقول »كان حّماًما بارداً تلقاه السعوديون الذين 
اتصلوا بواشنطن لمناقشة ما تخطط له الواليات المتحدة من رّد 
بالبحث  مشغوالً  كان  ترامب  الرئيس  أّن  ليكتشفوا  إستراتيجي، 

عن رقم الهاتف النقال للرئيس اإليراني حسن روحاني«.
عندما يتحدث الخبراء األميركيون بغير لغة الدعاية ويتحدث 
اّن إيران  المسؤولون بغير الخطاب اإلعالمي التعبوي يعترفون 
لوقف  فرصة  وال  العقوبات  بترويضها  تنفع  لم  كبرى  معضلة 
أرسل  ساعة  فيتذكرون  العسكري،  بالخيار  بالتفكير  صعودها 
إيران  فوق  العمالقة  التجّسس  طائرة  ترامب  دونالد  الرئيس 
ترامب  واختار  الصنع،  إيراني  جوي  دفــاع  صــاروخ  وأسقطها 
بعدم  والتذّرع  الرّد  عدم  والبنتاغون  االستخبارات  من  بنصيحة 
أّن البديل الوحيد الممكن  سقوط دماء للتراجع، وجوهر الموقف 
هو ما يسّمونه باالحتواء تارة وباالنخراط تارة أخرى، وعنوانه 
البحث عن التسويات الممكنة معها، على قاعدة التسليم بأّن ثمة 
ما  خصوصاً  إيران،  مع  حوله  تسوية  إلى  بالتوصل  يؤَمل  ال  ما 
يتصل بموقفها من كيان االحتالل والتزامها بدعم قوى المقاومة، 
وهي البنود التي تسّميها واشنطن بالسياسات اإلقليمية إليران او 

نفوذ إيران اإلقليمي.
كالم  تضّمنه  وما  أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب  جاء 
اعترافاً  ليقدم  أسبابه  تفسير  عن  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
األميركية على صناعة  العسكرية  القوة  بنهاية زمن قدرة  مثالياً 
20-1-2022 عن  المعّبر، في  الهيمنة، وقوله  السياسة وفرض 
أخرى  عاماً  عشرين  بقينا  »لو  هناك  العسكري  البقاء  جدوى  ال 
والمالية«،  البشرية  الخسائر  ــادة  زي إال  يتغّير  لن  شيئاً  فــإّن 
تأتي  أنها  اللهجة  بهذه  أفغانستان  في  بالفشل  االعتراف  وقيمة 
حيث ليست المواجهة مع الدول العظمى بل مع مقاومة الشعب 
األفغاني، وهذا االعتراف ُيضاف الى التسليم األميركي الموثق بما 
الحكوميين  الالعبين غير  األميركية دور  الدراسات  تسّميه مراكز 
في اإلشارة خصوصاً إلى قوى المقاومة، ودور هذه المقاومة في 

فرض التراجع على النفوذ األميركي.
في الخالصة أّدت المقاومة بقواها ودولها دور المحفز الرئيسي 
في صناعة التحّوالت الجديدة التي يشهدها العالم ويتهّيأ للمزيد 
منها، سواء بفرض التراجع على النفوذ األميركي وإسقاط حروب 
الهيمنة، أو بمنح األمل للقوى الكبرى كروسيا والصين بإمكانية 
خوض المواجهة مع مشروع الهيمنة والظفر بها، يبقى أّن التحدي 
قوى  قــدرة  في  هو  الكبرى،  المتغّيرات  قلب  في  ونحن  الراهن 
المقاومة على امتالك رؤية واضحة لكيفية انتزاع مكانة تليق بهذا 

الدور في أّي نظام عالمي جديد ستحمله هذه المتغّيرات.

*مداخلة في مؤتمر مالمح النظام العالمي الجديد الذي نظمته 
المستشارية الثقافية اإليرانية في بيروت 

ثقافة المقاومة وتغيير العالم*
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äÉªàJ 6
(1  ¢U  áªàJ) …  ¿GôjEG á¡LGƒªd â°ù«d É¡«a ájƒdhC’G kÉ«HôYh kÉ«é«∏N IójóL á∏Môe ≥∏£J ¢VÉjôdG »a á«æ«°üdG ºª≤dG

(1  ¢U  áªàJ) …  ?¿ÉæÑd Dhôéj πg : á«HôY áÑb âëJ ø«°üdG

 á«°SÉ«°S äÉÑJôàe Üô©dGh ø«°üdG
 w�dF�«  V�U��«  vK�  UN�œU�Ë  ÷U�d�«  UN��UC��«  w��«  rLI�«  w�  »dF�«Ë  ÊuOMOB�«  ÀÒb���  r�  u�  ?
 ¨W�ö��« rLI�« s� …—œUB�« W�d�AL�«  U�UO��« X�U� UL� ¨sOB�« l� WO�O�«d��« W�«d� W�öF� ÎU�O�Q�

ÆÈd�� WO�UO��«  U��d�L�« ÊS� ¨sOB�« l� WO�dF�«Ë WO�OK��«Ë W�œuF��«
 UO�«d�Ë√  w�N��  vK�  »dG�«Ë  ‚dA�«  sO�  »d��«   UO�«b�  UN�IK�√  w��«  WO�Ëb�«   «dÒOG�L�«  s�“  w�  ?
 w��« ‰ËbK� W��M�U� ÎU�uB� ¨U�dO�√ s� W�“«u� W��M� œUF��« u� sOB�«Ë UO�Ë— s� »«d��« Òq� ¨Ê«u�U�Ë
 ¨qFH� «–U� ·dF� W�œuF��« ÒÊ«  `{«u�«Ë ¨sDM�«Ë ÁœuI� Íc�«  w�Ëb�«  —u�L�« sL{ ÎUO��—U� V����
 X�U� w�Ë ¨w�dO�√ VC� s� t�GK�� U� r�— ”ö� p�Ë√ sL{ UO�Ë— l� oO�M��« w� ÎU�b� wCL� wN�
 ¨w�dO�_« VCG�« WOL� rKF� w�Ë ¨‰U� nI�  «– dO�UF�� WO�UH��« …—uB� sOB�« l� rLI�« Ác� rOEM��
 ¨rLI�«  s�  ÍœuF��«  ÊUO��«  tH�Ë  U�  oO�D��  W�œuF��«  …œUOI�«  Èu���  vK�  c���  —«dI�«  ÒÊ√  wMF�  U�

ÆÎUO�Ëœ ÍœUB��ô«Ë w�UO��« q�UF��«  UN�Ë l�uM�Ë ·«d�_« …œÒbF�L�«  U�«dA�U�
 ·dB��«  vK�  WO�dO�_«  …—bI�«  r��  w�  ÎUF�«d�  wMF�  ¨w�dF�U�  w�OK��U�  ÍœuF��«  —«dI�«  «c�  ?
 …œUOI�  w�dF�«  n�uL�«Ë  w�OK��«  n�uLK�   U�  b�Ë  Î̈U�dB�  ÎUO�dO�√  ÎUJK�  U�—U���U�  WIDML�«  U�UCI�
 œdHML�«  ·dB��U�   d�U�Ë   √d��  UN�√  ÎU�uB�  ¨dO�J�  o�U��«  s�  l�Ë√  …—ËUM�  g�«u�  W�œuF��«
 d�UMF�« w�Ë ¨—UF�√Ë ‚«u�√Ë  UOL� ¨W�UD�« ÊQ� u�Ë w�dO�ú� W��M�U� WO�U�� Òb�_« ÊQA�« w�
 n�«uL�«Ë  U�UO��« W�UO� w� pK�L� w�u� s�√ nK� Èu��� v�« WO�dO�_« WO�O�«d��ô« UNF�d� w��«
 s�√  W�UL�  u�  d�¬  sKF�  w�O�«d��«  ÊQ�  UNJK�L�  w��«  W�U�L�«  ‰œUF�  W�U��  WIDML�«  w�  WO�dO�_«

ÆUN�uH� ÊUL{Ë åqOz«d�≈ò
 d��√  U�ö� w� WO�Ëd�«  U�öF�« UNK��Ë W�—u�Ë Ê«d�≈ l� WOMOB�«  U�öF�« ÒÊ√ u� w�U��« V�d�L�« ?
 W�œuF��« `�B� Ê√ wHJ� ¨ U�u���  «—œU�� l�u� s� ‰eFL�Ë ¨W�œuF��«  U�öF�« ·ö�� ¨WO�U��≈ s�
 j�CM� ô w� ¨w�dF�«Ë w�OK��« sOH�uL�« œuI� w�Ë ¨UO�Ë— l�Ë sOB�« l� Èu��L�« «c� vK� ÎUJ�d�
 d�u��« »u�M� l�«d� wMF� «c�Ë ¨WO�dO�_« j�«uCK� ÎUI�Ë Í—u��«Ë w�«d�ù« sO�«uMF�« l� UNK�UF� w�

ÆÎULJ� sO�«uMF�« s�c� ÁU�� ÍœuF��«
 o�U��« s� W�d� d��√ X�U� b�Ë w�dF�«Ë w�OK��« sOH�uL�« œuI� w��« W�œuF��« ÒÊ√ Y�U��« V�d�L�« ?
 ÿuE� UN��M� w��« ¨lO�D��«Ë ÊdI�« WIH� WD�� œËb�L�« o�dD�« dFA��� w�Ë ¨UN�U�UO� r�— w�
 V�U��« s� w�UO��« œ«b��ô« —uNE� ¡«u� ¨WOMOD�KH�« w{«—_« w� ÎUO�u� Àb�� UN�uI�  U�Ë ÕU�M�«
 w�Ëd�«Ë wMOB�« sOH�uL�U� b�� ·u� ¨wMOD�KH�« V�U��« s� W�ËUIL�« WL�eF�« —uN�Ë ¨åwKOz«d�ù«ò
 WO�dF�«  …—œU�L�«  UNOK�  X�U�  w��«  WO�Ëb�«   «—«dI�«  nI�  X��  wMOD�KH�«  VFA�«  ‚uI��  r�«b�«
  U�U���U�  W�uJ�L�«  WO�dO�_«  ·uI��«  s�  W�œuF��«  `�UBL�«  l�  V�UM��  UL�  »d�√  ÎU�UM�  ¨Âö�K�

ÆWO{ËUH��«  «—U�LK� o�√ ÒÍ√ Ë« …—œU�� ÒÍ« ÊËœ ¨åWOKOz«d�ù«ò
 w� ÊuF{uL�� s�c�« vK� œ—U��« ¡UL�« ÒVB� ·u� UNMJ� —uNEK� X�u�« iF� ÃU���  ôÒu���« Ác� ?
 ÚÊ≈ r�bG� Êu����� r�U�� «–UL� ¨Ê«d�≈Ë W�—u�� ÎUHOK�Ë sOD�KH� Î «dOB� UN�HB� W�ËUIL�« Òb{ ÊUM��

ør�—UE��U� ÊuJ� ·u� «–U� ÊuLKF� «u�U�

 á«°SÉ«°S äÉÑJôàe Üô©dGh ø«°üdG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

  «d���«  YO�Ë  ¨j�u�L�«  d���«  vK�  wMOB�«Ë
 UN�«¡UH�Ë WO�UF�« WOL�UF�« UN�FL�� WO�UM�K�« W�dA��«
 W��b��«  UOMI��«  ôU�� w� Î U�uB� UN�«—UN�Ë
 w�dF�«  sOJ�dA�«  `ML�  ¨ U�b��«Ë   ôUB�ô«Ë
 …—uD��  WL�U�  vK�  ‰uB��«  W�d�  wMOB�«Ë
 YO�Ë  ¨jOD���«Ë  V??�—b??�??�«Ë  rOKF�K�  WBO�—
 l�  ¨ÊUJ�  œb??�Ë  W�U��  ÊUM�K�  dOGB�«  r���«
 d���� qOJA� …—b� t�ML� gOF�« jL� w� ‰U� —uD�
 ÊbL�«Ë WHOEM�« W�UD�« ‰U�� w� ¨W��b��« l�—UAL�«
  ôUB�ô«  ‰U��  w??�  …b??�b??�??�«  ‰U??O??�_«Ë  WO�c�«
 W�ö�ù«  YO�Ë  ¨Íd���«Ë  Íd��«  qIM�«  qzU�ËË
 œUM��ô«  ÊU�O��  ‰b�FL�«  ŒUML�«Ë  j�u�L�«  vK�
 ¨ÂUL���ô«Ë  tO�d��«  œUB��ù  e�dL�  ÊUM��  v�≈
 fO�Q�� l�«u�« ‰U�L�« WO�u�UI�« t�OM� d�u� ULMO�
 —uA�Ë_«   U�d�Ë  …d��«  W�œUB��ô«  o�UML�«
 r�UF�« l� Õu�HL�« Í—U���« ‰œU���« ÷«d�√ W�b��
 W�d���«  WN�«u�«  ÊUM��  YO�Ë  ¨ U�b��«Ë  lK�K�
  U�dA�«Ë  lzUC�K�  Õu�H�  ÷dF�  U??�Ë—Ë√  vK�
 …b�«u�« W�dH�« s� «b� ¨UO�u�uMJ��«Ë  U�b��«Ë

Æ“UG�«Ë jHM�« ‰U�� w�
 WLI�« ¡UN��« oOD� ô t�Q� ÊUM�� W�uJ� fOz— «b� ??
 UN�U���«  dE�M�  ÊU�  ÁdO�  ULMO�  ¨”u�UJ�«  ‰«Ëe??�
 dOJH��« WOHK� w� d{U��« w�dO�_«Ë ¨rK��« ¡b��
 s�  tD�d�  U�  r??�—  ¨WLI�«  s�  V{UG�«Ë  w�UM�K�«
  U�öF�U� Ê—UI� Ê√ sJL� ô W�œuF��« l�  U�ö�
 s� V�K� »d�_«  —U� w��« ¨WO�dO�_« WO�UM�K�«
 W�œuF��«  “ËU�� Íc�« w�dO�_« u� ¨b�«Ë ·d�
 t�uG{Ë t�zUB�Ë t�UEH�� w�O�«d��« nOK��
 l�  ÊËU??F??�??�«  j??�??{Ë  W??L??I??�«  Èu??�??�??�  iOH���
 —«dI�U� p�L��« t�«uM� »U�� s� Î UIKDM� ¨sOB�«
 ‰U�Ë  ¨WOM�u�«  W�KBL�«   U??�U??�??�Ë  qI��L�«
 s� w�dO�_« s� bF�√ fO� ‚«dF�«Ë f�u�Ë sLO�«

 f�UN�  Î U�uJ��  fO�  d�¬  Î «b??�√  sJ�  ¨ÊUM��  ‰U�
 ¨ÊUM�� tM� d�� Íc�« w�dO�ú� ‰cL�« ¡U{d��ô«
 w�UM�K�« w�uJ��« i�d�« V�� rNH� UMKF�� «c�Ë
 ¨WO�«d�ô«Ë  WOMOB�«Ë  W??O??�Ëd??�«  ÷Ëd??F??�«  Òq??J??�
 s� UL� b�� r�  w��«  WO�«d�ô«  ‰uOH�«  W�� U�d�¬Ë
 ¨UN�u�� vK� √d��� s� WO�Ëd�« dzU�c�« W�� UNK��
 w��« ‰uOH�« W�N� W�KL�« W�U��«Ë W�u�Ë_« ‚—U� l�
  U�O�d��U� WON�M� UN�√ ¨UNM� w�«d�ù« dOH��« ‰U�
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  —Òd�  UN�_  —ÒuN��U�  UM�UJ�  UNHB�  Ê«  vA��
 VC�  u�Ë  ¨UN��UB�  ”UI�  vK�  UN�U�ö�  ¡UM�
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 œULF�« o�U��« fOzd�« s� Òq� …—U�“  ¡U� ¨U�bF� U�Ë
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 WO�UJ�≈Ë  w�Uzd�«  nKL�«  w�  Y���«  ‰ULJ��ô  ‰«u??�_«
 ¨wzUM� Ë√ w�UL� —«u�� WO�O�L�« ·«d�_« …u�b� w�«d�«
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 WÒO�UO Ò��« t��“√ vK� ÊUM�� VÒKG� sLC� ¨WK�U� WÒOKJO�
 sOÒO�U�—û� ‚öD�« WDI� v�≈ t� Òu�� Âb�Ë ¨WÒ�œUB��ô«Ë
 w�Ò�«  Èd�_«  WÒO�«d�ù«  WDA�_«  Ë√   «—b�L�«  V�dN�  Ë√

ÆåU�—«dI��«Ë WIDML�« s�√ œÒbN�
 W�uJ��«  …dDO�  j��  WÒOL�√ò  vK�  fK�L�«  e?? Ò�—Ë
 cOHM� p�– w� UL� ¨WÒO�UM�ÒK�« w{«—_« lOL� vK� WO�UM�K�«
 s� ¨nzUD�« ‚UH�«Ë WK ÒB�«  «– s�_« fK��  «—«d� ÂUJ�√
 Òô≈ W�K�√ „UM� ÊuJ� ö� WK�UJ�« UN�œUO� ”—UL� Ê√ q�√
 Èu� WDK� „UM� ÊuJ� ôË ¨WO�UM�K�« W�uJ��« WI�«uL�

ÆåUN�DK�
 —u��b�«  Â«d��«ò  v�≈  sOÒO�UM�ÒK�«  ¡U�d�_«  lOL�  U�œË
 oOI�� t�Q� s� U� Òq� vK� qLF�«Ë ¨WÒ�—u��Òb�« bO�«uL�«Ë
 ÂÒbIÒ��«Ë  —«dI��ô«  w�  oOIA�«  w�UM�ÒK�«  VF ÒA�«   UFÒKD�
 w� tzU�d�Ë ÊUM�� ¡U�b�√ œuN�å?� Î «bOA� ¨å—U�œ“ô«Ë
 fK�� ‰ËœË ÊUM�� sO� ÊËUFÒ��«Ë WIÒ��« e�eF�Ë …œUF��«
 s�_«  Èu??�Ë  w�UM�K�«  gO��«  —Ëb??�  rNL�œË  ¨ÊËUF��«

 ÆåÊUM�� s�√ kH� w� wK�«b�«
 d�� ÊUM�� ÁU�� WO�Ë— n�«u� XK�� ¨p�– ÊuC� w�
 vK� Î«œÒbA� ¨ ·u�«œË— —bM�J�√   ËdO� w� w�Ëd�« dOH��«
 s� Áœö� ÒÊ√  ÎUH�U� ¨åÊUM�� …b�U�L� …e�U� UO�Ë—ò ÒÊ√
 tÒ�√ v�≈ ¨·u�«œË— —U�√Ë Æ W�—uNL��« W�Uz—  nKL� q�b��
 s��  WO��d� ÊULOK�  å…œdL�«ò —UO� fOz— “u� ‰U� w�ò
 t� vML��Ë XN��« w�Uzd�« ⁄dH�« …d�� Ê√ tK�bL��« ‰uI�

ÆlOL��« l�  U�ö� t�b� WO��d� ÒÊ√ v�≈ ÎU��ô ¨åoO�u��«
 WO�UL�«  W�UF�«  WO�U�L�«  XH�Ë√  ¨d??�¬  bOF�  vK�
 ¡UM�  U�OK�  w�UHO��  WK�LL�«  tK�«b��  ÊUL�≈  WO{UI�«
 bF�  rO�«d�«  wK�  w{UI�«  w�UL�«  ÂUF�«  VzUM�«  …—U??�ù
 w�  WO�UM���ù«  W�UF�«  W�zUM�«  X�U�Ë  ÆUNO�«  ŸUL��ô«
 Òd��Ë Y�� …d�c�  —b�√ Êu� …œU� WO{UI�« ÊUM�� q��
 WO�Ë—Ë_«Ë  WO�UM�K�«   UIOI���«  vK�  Î¡UM�  ¨U�OK�  o��

Æ‰«u�√ W�d�Ë iO��Ë ”ö��≈ nK� w� Íd�� w��«
 X�u���« b� X�U� Êu� WO{UI�« ÒÊS�  U�uKFL�« o�ËË
 Î «—Ëœ Êu� X�L�Ë W�ö� Èb� ÊUM�� ·dB� r�U� W�Ë“
 r�U��«  nKL�  ©WO�U��«  W�ö�  W�Ë“®  U�OK�  w�UHO���

ÆÍe�dL�«
 vK�   Òœ—  b�  ¨ÂUF�«  s�ú�  W�UF�«  W�d�bL�«  X�U�Ë

 t�√  v�«  ÊUO�  w�  …dOA�  ¨Âö�ù«  qzU�Ë  iF�   U�UN�«
 oOI���«  W�F�  w�  U�OK�  …u�bL�«  l�  oOI���«  bF�åË
 …d�U��  XL�  ¨‰u??�ô«  V��  —UDL�«  ÂU�  s�«  …dz«œ  w�
 ÎUI�Ë rO�«d�« wK� w{UI�« h�A� WO�UL�« W�UF�« W�UOM�«
 Âd�ò u� WO�d��« w� tO�« —UAL�« Âd��« Êu� WO�öBK�
 W��U�  „d��  rO�«d�≈  w{UI�«  —U??�√Ë  ¨‰«u??�√  iOO��
 w�UM�K�«  U�dH�  “«u??�  V��Ë  ¨oOI���«  s�—  W�öF�«
 ‰ö� WO�UL�« W�UF�« W�UOM�« rK� WF�«d�Ë ¨‰UB�≈ V�uL�

ÆådO�b��« n� Âb�Ë W�U� 48
 »«u���«  bF�Ë  t�√   U�uKFL�«   œU??�√  f�√  ¡U��Ë
 ¨Êu� WO{UI�« s� …—U�S� oOI���« s�— UN�d� Òr� ¨U�OK�
 W�Ëb�« s�_ W�UF�« W�d�bL�« dI� v�≈ U�OK� t��� Ê√ vK�

ÆUN�UOM�I�Ë UNH�U�Ë UN��OI� Âö��ô
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 2022  ‰Ë_« Êu�U� 10  Ø X���« Ø …dA� WF�«d�« WM��«



á°VÉjQ / áaÉ≤K7

»ÑªdhC’G »ª«∏bE’G ióàæªdG »a »WÉ«eO

¢VÉjôdG »a »ÑªdhC’G øeÉ°†àdGh
 WO�UM�K�« WO�L�Ë_« WM�K� W�cOHM��« WM�K�« uC� „—U�
 w�L�Ë_« fK�LK� wLOK�ù« Èb�ML�« ‰UL�√ w� w�UO�œ bO�Ë
 WM�K�«  t��UC��≈  Íc�«  w�L�Ë_«  s�UC��«Ë  ÍuO�ü«
 bI Ô�Ë ÷U�d�« WM�b� w� W�œuF��« WO�L�«—U��«Ë WO�L�Ë_«
 sOK�L� W�—UAL� w�U��« ‰Ë√ Êu�U� 7 – 4 s� …d�H�« ‰ö�
 WO�L�Ë_«  «œUOI�« s� œb�Ë W�uO�¬ WO�L�Ë√ WM�� 45 s�
 w�L�Ë_« fK�LK� ÂUF�« d�bL�« b�U�� rNMO� s� WO�Ëb�«Ë
 ÊU�d�  —bO�  W�uO�ü√  »UF�_«   «—Ëœ  d�b�Ë  ÍuO�ü«
 l�  W�UF�«   U�öF�«Ë  w�L�Ë_«  s�UC��«  ‚ËbM�  d�b�Ë

Æ œËö�U� fL�U� WOM�u�« WO�L�Ë_« ÊU�K�«
 Ÿö�û� h ÒB Ô� Íc�« Èb�ML�« ¡«u�Q� w�UO�œ œU�√Ë
 W�uO�ü«  WOM�u�«  WO�L�Ë_«  ÊU�K�«   «dOC��  vK�
 œUO�L�Ë√ UN�bI� w�Ë WK�IL�«  U�UI���ù« w� W�—UALK�
 w��«  19  ‰«  W�uO�ü«  »U??F??�_«  …—ËœË  2024  f�—U�
 »UF�_« …—ËœË 2023 WOMOB�« ËeG�U� WM�b� UNHOC���
 2023  b�ö�U�  w�  WO�U�I�«  ÊuMHK�   ôUBK�  W�uO�ü«
 2025  ÷U�d�«  w�   ôUBK�  W�uO�ü«  »UF�_«  …—ËœË
 W�u�A�«  W�uO�ü« »UF�_«  …—ËœË 2026  U�u�U� œUO�¬Ë
 œUO�¬Ë  2030  W??�Ëb??�«  œU??O??�¬Ë  2029  UMO�Ëd�  w??�

Æ 2034 ÷U�d�«
 …—«œù«  ‰u�  WHK���  lO{«u�  Èb�ML�«  ÷dF��≈  UL�
 VO�U�√Ë  WO�L�Ë_«  rOI�«  Z�«d�Ë  WO�UL�«  WL�u��«Ë
  U�uKFL�«Ë W�dFL�« ‰UB�≈ w� WOM�u�« WO�L�Ë_« ÊU�K�«
 X�U�  b�Ë  UNMO�  ULO�   «d���«  ‰œU��Ë  lL��L�«  œ«d??�_
 ÂuI� w��« œuN��«Ë —ËbK� UNO� ÷d� w�UO�œ s� WK�«b�
 o���  w��«   «dOC���«Ë  WO�UM�K�«  WO�L�Ë_«  WM�K�«  UN�
 r�d�«  vK� WO�—U�  U�UI���≈ w� WO�UM��  W�—UA� q�
 fK�L�«  —Ëb�  ÎU�uM�  W�FB�«  ·ËdE�«Ë   U�b���«  s�
 W�uO�ü«  WO�L�Ë_«  ÊU�K�  wzU�d�«  ÍuO�ü«  w�L�Ë_«
 sO��ö� ÎUL�œ w�L�Ë_« s�UC��« ‚ËbM� Z�«d�� Î «bOA�Ë

Æ  U���ML�«Ë
 WM�K�«  UOM�I� s� Î «œb� tF� qL� w�UO�œ ÊU�Ë «c�
 ËeG�U� œUO�ü WLEML�« WM�K� UN�Òb�Ë WO�UM�K�« WO�L�Ë_«
 VKD�  ¡UM�  œUO�ü«  s�  ’U��«  n��L�«  w�  UNF{u�
 ‚U��  Èb�ML�«  g�U�  vK�  rO�√  UL�  …—u�cL�«  WM�K�«
 W�—UAL�« œu�u�« ¡UC�√ tO� „—U� ©Fun Run ® wNO�d�
 – ËeG�U� ® W�uO�_« »UF�_« …—Ëb� ÎU��Ëd� Èb�ML�« w�

Æ©2023

IQGó°üdG »a ¬©°Vh áªµëdG ≈∏Y ó¡©dG Rƒa

ø«JQGO’G ø«H »Jhô«ÑdG »Hôjó∏d …ô«°†ëJ AÉ≤dh

 bNF�«  UI�d�  vI��≈  ¨»U�c�«  WK�d�  s�  …dO�_«  11  ?�«  W�u��«   U�—U��  v�Ë√  w�
 qO���� w{UL�«  r�uL�«  WOzUM� q�U� `�� ¨ÍbK��«  tO�u� VFK� vK� WLJ��«Ë
 bL��Ë —uBM� —u� bNFK� q Ò�� ¨2 ? 3 W�O�M� — ÒuD�L�« ¢dC�_«¢ vK� VF� “u�
 bNF�« l�—Ë ÆÍœdJ�« dL�Ë œuL� s�� WLJ�K�Ë ¨Í—œUI�« bL�Ë ©¡«e� WK�—® —bO�
 WLJ��« bO�— bL�� sO� w� Î̈U��R� W�uD��« VO�d� …—«b� w� WDI� 25 v�≈ ÁbO�—
 ◊UI� r�I��Ë ¨«c� Æ◊u�N�« WO�«b� sL{ VFKO� ¨d�UF�« e�dL�« w� ◊UI� 7 bM�
 ÊuJO� WDIM�« nB� Ê√ —U���U� ¨WDI� 13 ÁbO�— ÊuJO� YO� ¨nBM�« v�≈ bNF�«
 4  WLJ��«  ◊UI�  ÊuJ��  sO�  w�  ¨qz«Ë_«  WO�«b�  WK�d�  w�  WK�U�  WDI�  ÍËU��

Æ◊u�N�« WO�«b� ‰ö� jI�
 b�Ë  —«“  ¨w�ËdO��«  w�d�b�«  ¨WLI�«  …«—U�L�  dOC���«  ‚UO�  w�Ë  ¨WO�U�  WN�  s�
 bF�√  d��«  sO�√  r{  wM�“  Ê“U??�  fOzd�«  W�Uzd�  w{U�d�«  WL�M�«  ÍœU??�  s�
 —b� qO�� —UB�_« ÍœU� fOz— rKFL�« —œU� w�U�L�« …—«œù« fK�� uC�Ë wMOK��
 X���« ÂuO�«  s�—U��« sOI�dH�«  sO� …—dIL�«  …«—U�L�U� W�U��«  «dOC���« Y���
 w��«   «¡UIK�«  —U�≈  w�  ŸUL��ù«  w�Q�Ë  ÆtO�u�  w�  »UN�  œ«R�  lL��  VFK�  vK�
 t�ö� ‚UH�ù« r�Ë ¨…«—U�� q� w� W��UML�« W�b�_«  «—«œ≈ l� ÍœUM�« …—«œ≈ U�bIF�
 wLOEM��«  sO�u��L�«  vK�  WO�UM�K�«  ÂbI�«  …dJ�  oOKÔ�  …—u�  r�bI��  ÊËUF��«  vK�

ÆÍdO�UL��«Ë

 πjRGôÑdG ≈∏Y É«JGhôµd »µ«JÉeGQO Rƒa

á qØµdG í qLQ »JGhôµdG ¢SQÉëdG IOÉ©dÉc

 ÁdOE�  vK�  Á“uH�  ¨dD�  ‰U�b�u�  wzUN�  nB�  v�≈  w�«ËdJ�«  V��ML�«  q�Q�
 w�  ULN�«—U�L�  w�U{ù«Ë  wK�_«  sO��u�«  ¡UN��«  bF�  ¨`O�d��«   ö�d�  wK�“«d��«

 Æ 1≠1 ‰œUF��U� wzUNM�« l�—
 ¨105  WIO�b�«  w�  ‰Ë_«  w�U{ù«  ◊uA�«  w�  q�“«d�K�  ÂbI��«  ·b�  —ULO�  “d�√Ë
 ¨g�O�uJ�O�  u�Ëd�  „—œ√  Òr�  gO�u�UHO�  pOMO�Ëœ  ”—U�K�  WKOL�  W�Ë«d�  bF�
 W�u� …b�b��� ¨117 WIO�b�« w� ¨w�U��« w�U{ù« ◊uA�« w� UO�«ËdJ� ‰œUF��« ·b�
 q��  U�—U��  dOG�O�  sOOK�“«d��«  sOF�«bL�«  b�Q�  XLD�—«  ¡«e��«  WIDM�  q�«œ  s�
 v�d� ”—U� UNKD� ÊU� w��«  ¨`O�d��«   ö�— W�dF� oKDM�Ë ¨„U�A�«  sJ�� Ê√
 77?� tOKO� …—uD�_« ·«b�√ —ULO� ‰œU� ¨¡UIK�«  U�M� vK�Ë Æg�O�u�UHO� UO�«Ëd�

Æ wK�“«d��« V��ML�« l� ÎU�b�
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 ¬àjGhQ ™bh øjódG øjR »∏Y

∂Ñ∏©H »a zêôYC’G{

á«∏°üØdG áKGóëdG á∏ée øe ójóL OóY

 á«Hô©dG áaÉ≤ãdG ô«cGƒH »a IAGôbh åjóëdG º«∏©àdG

 Ö«ÑM ƒH ájÉYôH Qó«M πFGƒd ájÉbhh ÜÉÑ°SCG Iô qµÑªdG áNƒî«°ûdG ÜÉàc ™«bƒJ

  U�«—bK�  WÒO�UM�K�«ò  WOFL��«  X??�U??�√
 w�U�L�«  W??�«Ëd??�  lO�u�  qH�  åV??�—b??�??�«Ë
 W�dI�«  W�U�  w�  åÃd�_«  U�√ò  s�b�«  s�“  wK�
 s�  bA�  W�—UAL�  ¨p�KF�  w??�  W??O??�«—e??�«

ÆWO�UL��ô«Ë  WO�uI��«Ë  WO�UI��«   UOK�UH�«
 …UO�  …dO�  ¨b??�—  …œU??�  WD�UM�«  X�d�
 wIK��  »UFB�«  q�  ÈÒb��  Íc�«ò  s�b�«  s�“
 ÎöD�Ë  ÎU��U�Ë  ÎUF�ô  ÎUO�U��  `�BO�Ë  rKF�«
 t��d��  w�U��  w��«  WO�œ_«  t�UL�√  …—u�U��
 œd�  w�Ë  U�—uD�  sO�  fLK�Ë  ¨WÒOB�A�«

ÆåWO�«bBL�«Ë WO�UHA�« s� dO�J�« UN�«b�√
 œuN�L�«å?�  f�b�«  bL��  w�U�L�«  Á Òu�Ë
 ¨W�œUN�«Ë  …dÒ�FL�«  qzU�d�«Ë  ¨V�UJK�  ÍdJH�«
 UNK�u�  Ê√  s�b�«  s�“  wK�  qO�e�«  œ«—√  w��«
 b�RO�  ¨rNM�  »U�A�«  ULÒO�  ô  ¨¡«d??I??�«  v??�≈
 ÊU��ù«  qF��  WL�eF�«Ë  …œ«—ù«  W�ö�  Ê√

ÆåÕU�M�« oI��Ë »UFB�« ÈÒb���
 w??�«—  —u��b�«  WOFL��«  f�R�  —U???�√Ë
 r�√  …—UB�  Ãd�_«  W�«Ë—ò  w�  Ê√  v�≈  fOIK�«
 V�UJ�« tOK� —U� q�u� ¡UJ� q�� UN�Q� ¨q�√Ë
 d�B�«  …bL�√  vK�  ÎU�J��  ¨s??�b??�«  s??�“  wK�
  √b�  …UO�  …dO��  UNÒ�≈  ¨ÊUL�ù«Ë  WL�eF�«Ë
 t�«“U��S�  Î «—Ëd??�  ¨Íb���«  t�d�  “ËU���
  «d�RL�U�  ¨bF�  t�M�  r�Ë  ¨V�U�Ë  ÂU�L�
 s�  dO�J�«Ë  b???�«Ë  q�I���  u��  W??�??{«Ë

Æå «“U��ù«
 t�U��  s�b�«  s??�“  w�U�L�«  l??�Ë  ÎU�U��Ë

Æ—uC�K�

 al hadatha ≠ W�«b��« WK�� s� b�b��« œbF�« —b�
 ¡U��Ë  n�d�®  WLJ��  WOL�œU�√  WOKB�   ≠  journal
 rOKF��« ∫Ê«uM� X�� ©226 Ø225 œb�  ¨2023  ≠  2022
 ≠  WO�dF�«  WO�UI��«  …UO��«  dO�«u�  w�  …¡«d??�Ë  Y�b��«
 Âö�ù«Ë  Õd�L�«Ë  »œ_«Ë  WOLM��«Ë  a�—U��«  w�  ÀU��√

ÆwM�_«
 `�U�  ÊU�d�  U�d�d��  ”√d�  w��«  WK�L�«  œb�  r{
 s�  Î«œb??�  WO�UM�K�«  Âö??�ù«  …—«“Ë  s�  hO�d��  —bB�Ë
 b�b��«  œbF�«  ÒqN��«Ë  ¨WOL�œU�_«  ÀU??�??�_«Ë   UHKL�«
 —u��bK�  °w�dF�«  r�u�«Ë  q�u�  ∫Ê«uM�  X��  ¨WO�U���U�

Æ`�U� ÊU�d� q�U�
 ∫Ê«uM�  X��  W�«—œ  rOKF��«Ë  WO�d��«  w�  nK�  Òr{Ë
 Y�b��« »uK�_« Â«b���U� rOKF��« WOKL� Òr�� nO� rOKF�
 dO�«u� ∫a�—U��« w� nK� qL�Ë ÆÂ—UJ� V�U� Èb� W��U�K�
 sO�dI�«  s� Ã–UL�Ë WK��√® WO�dF�«  WO�UI��«  …UO��«  …QA�
 »e�åË ¨`�U� ÊU�d� —u��bK� ©s�dAF�«Ë dA� l�U��«
 ∆œU�L�«  ∫«œu��«  n�u�  t� Ò�RL�  åw�UM�K�«  sOE�U�L�«
 ¨uMOF�  ”UO�≈  ”dD�  —u��bK�   U�UH�ù«Ë  ÆÆÆ·«b??�_«Ë
 s�dAF�«  ÊdI�«   UOMOF��  w�  WO�U�b�«  ÊUM��  W�UO�Ë

Æ‰ö� rOF� U�œU� W��U�K�

  ULMLM�ò  ∫w???�ü«  ÒrC�  s??H??�«Ë  »œ_«  w??�  nK�  U??�√
 WÒO�«b�ù« U�ƒd�«Ë À«d��« sO� ”u�Ë tK�« bF�� åWO��—U�
 …√dL�«  …—u�Ë  ¨dI�_«  b�U�  Â«d�≈  …—u��bK�  …d�UFL�«
 U�—  W��U�K�  wN�Ëb�«  —uÒ���  åÊ«d�e�  dD�ò  W�«Ë—  w�
 åUO�«—¬  WÒOJKL�ò  W�«Ë—  w�  ÒwM�Òb�«  Ò’UMÒ��«Ë  ¨Âd�  ZK��
 rMG�«Ë  ¨VO� ÒA�«  ÊU�b�  ö�  W��U�K�  Ãd??�_«  wMO�«u�
 Êôb�  W��U�K�  rN�U��√  ‰ö�  s�  sÒOO�UM�ÒK�«  bM�  e�UL�«Ë

ÆVO�� VO��
 wM�_«  Âö??�ù«  ∫Ê«uMF�  ÎUÎ���  Âö??�ù«  w�  nK�  qL�Ë
 Êu�œ« d�b� —u��bK� ÊUM�� w� Á—ËœË t�«b�√Ë tBzUB�
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 Ê«uMF�  b�b��«  t�U��  —bO�  qz«Ë  —u��b�«  lÒ�Ë
 d�“Ë W�U�d� ¨åW�U�ËË »U��√  …dÒJ�L�« W�u�OA�«ò
 ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«
 w� ¨s�� d�� ≠ n�uG�« ÍœU� w� VO�� u� tK�«b��
 ÃU��«  sO��  ¨Í—e��«  sL�d�«  b��  ∫»«uM�«  —uC�
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 v�«  W�U{ùU�  wJ��u�ËeO�  pOLOA�  «bM�u�  dOH�Ë
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 ∫UNO�  ‰U???�  W??L??K??�  Í—e???�???�«  V??zU??M??�«  v??I??�√  r???�
 WO�D�«  tKO�UH�Ë  »U�J�«  oLF�  VO�D� X��u�ò
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 ÆÊ«bK��«  s�  dO�J�«  w�  …œu�uL�«  dO�  WKzUF�«  …eO�
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ÆåX Ò�e��«Ë ÊUOGD�« w� rKEÔ�Ë
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ø“WÒM� ÓŸË—√
 w��√ U�√b� WÒ�d��« w� …bz«d�« W�d���« Ác�
 s�  Ãd��  Ê√  UN�  —Òd�  w��«  WE�K�«  w�  ÃU��«
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 —«e� s� yq� U�b�«u� v�—√ Èd�√ …bOB� v�≈
 s� r�dO�Ë ¨w�UO��«Ë ¨WJzöL�« „“U�Ë ¨w�U��

ÆsO�b�L�«

Aƒ°V IòaÉf ΩÓµdG ôNBG

...á«dõæªdG áÑàµªdG

∂à«Ñd …ô≤ØdG Oƒª©dG

wKF�« ÕU�� ˝

 j�u�� ÒÊ√  U�«—b�« dOA� p�– r�—Ë å√d�«ò r�dJ�« Ê¬dI�« w� X�e� WLK� ‰ ÒË√
°ÎU�uM� œdHK� W�H� l�— ÈÒbF�� ô w�dF�« r�UF�« w� …¡«dI�« ‰ÒbF�

 W��J�  œu�Ë  w�  Ê«b�«u�«  dJH�  Ê√  dO�  s�  UNLOLB�  Òr�  ‰“UML�«  s�  dO�J�«
 s� ÒbF� WÒO�eML�« W��JL�« ÒÊ√ r�— ÆV�� W�«e�� ÒbF� dOG� s�— v�� Ë√ ¨WÒO�eM�
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 b�U�� w��« qzU�u�« s� ÒbF� WO�eM� W��J� fO�Q� ÒÊ« v�≈  U�«—b�« dOA�
 t�«uM� cM� qHD�« √b�� U�bMF� Æ…d�_« œ«d�√ bM� …¡«dI�« lO�A�Ë WOLM��« vK�
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ÆÊU� X�Ë ÒÍ√ w�Ë ¡U� v�� UNO� l�UD�Ë WK ÒCHL�«
 s� ÊuJ�« w� lI� U ÒL�  U�uKFL�U� U�ÒbL� Íc�« W�dFL�« ÕU�H� w� …¡«dI�U�
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 ÊU��≈ UN� l�L�� Ê« V�� w��« w�ö�_« ◊UD��ô«Ë …—«cI�« WOL� w� r�
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 r�«d� s��Ë ¨dOE� rN� fO� ‰UD�_ œ ÒôË t�√ wMOD�KH�« VFA�« W�OB�
 ¨¡w� vK� ÊËuK� ô q�IL�« u�� ÊuIKDM� »U�A�« ÊUF�— w� ¨sO�_« ÒÂQ� Êü«
 ¨t�Ëd��Ë ËbF�« WOA�Ë ô …œUNA�« VK� s� rNOM�� ôË ÊuK�I�Ë ÊuK�IO�
 r�d�U�Ë t�√ WIOI� w� wN� W�OBL�« U�Q� Ær�d�P�Ë …bK��« wM� Êôc� ôË
 w� W�u��« qH�√ s� iF� ¨¡UL��ô« «c� f��Ë ¨UMO�≈ wL�M� UM�S� ¨p�– s�
 Â«—  w�  WF�UIL�«  vM��  vK�  Z�dF��«  Èu�  UM�  d�_«  wC�I�  ôË  ¨a�—U��«
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ÆÆÆ…d�UH�« rJ��O��Ë

t�U��« `OL�

ø«°†«≤ædG

 ∫ó©dGh ≥ëdG ΩÉ¶æH ’EG πjƒdG øe ¢UÓN ’

*—UL�L�« n�u� ˝
 ÎôœU�Ë  ÎU�OB�Ë  ÎU��d�  b�_«  —UA�  —u��b�«  w��—U��«  bzUI�«  ÊU�  r�
 ÁœUF� ÊuD�√ t��√ Íc�« w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« w� ‰U� U�bM�
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 …bOIF�«Ë ¨W�{«u�« UO�u�u�b�ô« Í√ Æ‰uI� U� wMF� b�_« —UA� —u��b�«Ë
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 WÒOFO�D�«  …b�u�«  w�  ÂUA�«Ë  s�b�«d�«  œö�  VF�  W�KB�  Í√  ÆW�KB�
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