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الوطن 2

خفاياخفايا

توقع مصدر وزاري أن يؤدي اللقاء 
التشاوري للحكومة بحضور جميع 
الوزراء الذي أعلن عنه وزير التربية 

األسبوع المقبل للبحث في جدول 
أعمال جلسة حكومية مقبلة مدخالً 
لزيادة عدد الوزراء المشاركين في 

اجتماع الحكومة مع مواقف لوزراء 
مقاطعين تربط مشاركتهم بنتائج 

االجتماع التشاورّي. 

تساءل مصدر نيابي عن الحل الذي 
سوف تعتمده حكومة تصريف األعمال 

في كيفية إصدار مراسيم نتجت عن 
قرارات الجلسة الحكومية ألن اعتماد 

االلتزام بتوقيع ثلثي الوزراء للمراسيم 
مكان توقيع رئيس الجمهورية يكسر 

العرف ويقابله اللجوء إلى الطعن 
أمام المجلس الدستوري من الوزراء 

المقاطعين.

كوالي�سكوالي�س

Fourteenth year /Tuesday / 6  December 2022
السنة الرابعة عشرة / الثالثاء / 6  كانون األول 2022 

هل ت�صّح مراهنة وزير االقت�صاد 

على �صمير التجار

{ عمر عبد القادر غندور*

لن  أن��ه  س��ام  أمين  االقتصاد  وزي��ر  أعلن    
المستهلكين  أعباء  الى  ُيضاف  رسم  اّي  يوقع 
التجار  اّن  وقال  الجمركي،  بالدوالر  العمل  بعد 
عن  الدولة  وعجز  الرقابي  الضعف  استغلوا 
تغطية جميع المحات والسوبرماركت، لغرض 
مخازنهم  ف��ي  ال��م��وج��ودة  بضائعهم  تسعير 
الجميع  مناشداً  الجديد،  الجمركي  السعر  قبل 
المواد  على  الجمركي  بالدوالر  الكامل  االلتزام 
الدوالر  قرار  صدور  من  شهر  قبل  وصلتهم  التي 
الذي  بالسعر  السلع  ببيع  وتعّهدهم  الجمركي، 

سبق إقرار الدوالر الجمركي.
بعد  سيقولون  التجار  »قبيلة«  اّن  أتصّور 
سماع كام معالي وزير االقتصاد لجهة تحكيم 
القاضي  س��أل  كما  ال��ف��رج«  »إج���ا  ضميرهم 
لم  أن��ك  تقسم  ه��ل  السرقة:  بتهمة  الموقوف 
الفرج«  »إجا  نفسه  في  الحرامي  فقال  تسرق؟ 

وأقسم!
طبعاً ال أقصد جميع التجار بالمطلق، بل فيهم 
رجال عدول يخافون الله وُيحّكمون ضمائرهم، 
التجار  امانة، ولو كان جميع  ثقة وأهل  ورجال 
قسوة  من  اللبنانيون  عانى  لما  آثارهم  على 

أعباء الحياة...
مواسم  لهم  األي��ام  هذه  التجار  بعض  وألن 
متواصلة على مدار الساعة، ومتحّررون من كّل 
حدود  وال  والرحمة  واألخ��اق  الضمير  ضوابط 
تتحدث  التي  الحكاية  هذه  اخترنا  لجشعهم، 
في  صبيان.  تسع  معه  يعمل  محترف  لص  عن 
أحد األيام تسلل هذا اللص وصبيانه الى منزل 
أحد كبار التجار، وأراد اللص ان يبدأ من إحدى 
الغرف ففتح بابها وفوجئ بالتاجر يتهّيأ لترك 
فستر  بيتك،  أهل  استر  اللص:  له  فقال  سريره 

التاجر زوجته ودار بينهما الحوار التالي:
� خذ ما تريد وال تقتلنا،

� ما أتينا للقتل.. ما نريده فقط طعام يومنا،
� كم عددكم؟

� تسع صبيان وأنا...
كيس  كّل  في  اكياس  عشرة  التاجر  فأخرج 

ألف درهم وأعطاها للص، فقال اللص:
بكيس  إال  لنا  حاجة  ال  نحن  دراه��م��ك  خذ   �

واحد.
 وفيما كان يخرج اللص وصبيانه امتّدت يد 
المائدة فيه مادة  احد الصبيان الى صحن على 
هذه  من  ولحس  إصبعه  اللص  فمّد  بيضاء، 
دفع  ان  إال  منه  كان  فما  ملحاً.  فوجدها  المادة 

بكيس الدراهم الى التاجر قائاً:
� بما انني أكلت من بيتك ملحاً فا يحّق لنا ان 

نخون الملح وانصرف مع صبيانه...
زم��ان...  أي��ام  اللصوص  أخ��اق  كانت  هكذا 

وزمان يا أخاق...
العباد  ظلم  من  محذراً  العالمين  رب  ويقول 
ما  إال  تجزون  وال  شيئاً  نفس  تظلم  ال  »فاليوم 

كنتم تعملون«.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

بتول قصير 

 بدأت القصة قبل نحو عشرين سنة تقريباً، عندما طرح ألكسندر دوغين سؤاالً: لماذا 
لم نقنع الغرب بأننا ليبراليون مثله وأّن األْولى أن يتعايش معنا بدل أن يسعى للهيمنة 

علينا؟
لعّل المدرسة السوفياتية الروسية هي النموذج المعاصر الذي أحدث ثورة في مجال 
الدراسات العسكرية والجيوبوليتيكية، من خال الشخصيات األكاديمية التي ذاع صيتها 
عالمياً، بحيث أسهمت تبعاً لنظرياتها في صياغة التوجهات االستراتيجية الكبرى للبلد 
في أذهان صناع القرار الروسي. ف� ألكسندر دوغين المؤّسس للمذهب األوراسي الجديد، 
وصاحب توجه استحداث إقامة دولة روسية عظمى عن طريق التكامل مع الجمهوريات 
الروسية مثل  اللغة  أهاليها  التي ينطق  األقاليم  األولى  السابقة، وبالدرجة  السوفياتية 
القرم وأوكرانيا الشرقية، قد ال نبالغ إذا قلنا إنه يصعب أن نجد تعريفاً واحداً لهذا الرجل. 
فالبعض يشبه وصف تشرشل لروسيا ذات مرة بأنها »لغز في لغز ملفوف في لغز«، بأنها 

العبارة األصدق التي تنبطق على ألكسندر دوغين إلى حّد كبير.
فالمفكر السياسي، والمنظر االستراتيجي، والمتصّوف السافي بهيئته الدينية التي 
تشبه كهنة األرثوذكسية، وما خلفها من مسيرة أكاديمية وفكرية طويلة، جعلته ثالث 
الكتاب األكثر إنتاجاً وتأثيراً في العالم على وجه أعّم، وفي روسيا على وجه الخصوص. 
العشرين:  القرن  في  األجواء  مألت  رئيسة  نظريات  ثاث  سابقاً  عارض  الذي  دوغين  ف� 
تحّوالً  أحدث  الفاشية،  النظرية  إلى  وصوالً  الشيوعية  النظرية  ثم  الليبرالية،  النظرية 
جذرياً مع تقديمه لرؤيته التي ُعرفت بالنظرية السياسية الرابعة، والتي تقّدم نموذجاً 
جديداً خارجاً عن الشيوعية والليبرالية والفاشية، نظرية تقول بحّق الجميع في الحياة 

والشراكة، لفرد كان أو طبقة، ألّي صاحب عرق أو دين. 
 يؤكد فيلسوف روسيا في نظريته، الدفاع عن الصالح العام، ذلك الذي ينضوي تحت 
ثقافات األمم والشعوب، من دون عزل أو إبعاد، ومن غير إقصاء أو فوقية امبريالية. يظهر 
المطالب  بوتين  فاديمير  الرئيس  لسان  على  الرابعة،  السياسة  عن  دوغين  نظرية  أثر 
بعالم متعّدد األقطاب، فيه الحضارات تتحاور وتتجاور، مع اإلشارة إلى أّن دوغين غالباً 
ما يتخذ العقل المدّبر للرئيس بوتين على مستوى التفكير السياسي االستراتيجي حول 
دور روسيا. وثمة إشارات إلى أّن دوغين يتولى صوغ أفكار الرئيس. وربما التقى اإلثنان 
في الرؤية حول مجد بادهما. ولكن ما نريد التأكيد عليه هنا هو أّن »نظرية دوغين« تمثل 
رّد فعل على االنهيار السوفياتي، وتراجع الدور الروسي، والذي عاد بقوة اآلن، خاصة بعد 

»حرب القرم« والتدخل الروسي في سورية والحرب األوكرانية األخيرة. 
 والموسوعة السياسة النظرية السياسية ل� »دوغين«، تعرف بأنها باب أساسي من 
في  تفّسر  للنتائج،  وتصّورات  وفروض  تحليات  مجموعة  وهي  السياسة.  علم  أبواب 
ضوئها الظواهر السياسية، أّي حول هوية الدولة ك� نشأتها وتطورها ووظائفها ونظمها 
وأهدافها. كما اّن فلسفته تعني أّن كّل عنصر من عناصر الفرقة الكونية يمثل جزءاً من 
لوحة فسيفسائية تتسع للعالم برّمته، ويمكن لها أن تتطّور وتتشكل بصورة مستقلة 
وبناءة، على أسس من القيم السياسية واالجتماعية الخاقة، وانطاقاً من نظام راسخ في 
الجغرافيا الفلسفية، من خال تقييم المناطق بشكل مستقّل، وعلى اتصال دائم، مع حتمية 
ارتباطاً  ترتبط  السياسية  النظرية  هذه  أّن  يعني  ما  الوجودي.  الكيان  هذا  مع  التوافق 
وثيقاً بفهم معّين للتاريخ واألخاق والسلوك السياسي، كما أنها تضع في اعتبارها القيم 

والمبادئ السائدة والتكوين النفسي والتركيب االجتماعي والتفاعل والصراع السائد فيه 
لتحديد وسائل النظرية وغاياتها.

 وبما أّن آراءه السياسية تقوم على هدف رئيسي هو إنشاء قوة عظمى أوراسية، سواء 
بالرضى أو بالقوة ودمج كافة الدول التي تتحدث الروسية في اتحاد أوراسيا الجديد، فهو 
دائماً ما يعّبر عن ذلك بقوله، »نحن نؤمن بما نقوم به، ونؤمن بما نقوله، وهذه هي الطريقة 

الوحيدة لتعريف الحقيقة، لذلك لدينا حقيقتنا الروسية الخاصة وعلى الجميع قبولها.
 أوراسية دوغين تنقسم الى شقين: األول والمشار اليه بالجيوبوليتيكي، هي المنطقة 
والصينية،  الروسية،  الحضارة  حضارات:  أربع  وتشمل  وآسيا  أوروب��ا  بين  الممتدة 
والهندية، واإليرانية. وكان قصده مما يسّميه أوراسيا، روسيا الكبيرة التي لديها حلفاء 
بينها إيران وتركيا والصين والهند وبعض الدول في أوروبا الشرقية. ف� فلسفته السياسية 
تضّم ثاثة مستويات )خارجية ووسطى وداخلية(. فعلى المستوى الخارجي، تشتمل 
هذه النظرية على عالم متعدد األقطاب، أّي هناك أكثر من مركز دولي لصنع القرار، مشيراً 

الى اّن أحدها أوراسيا التي تضّم روسيا ودول االتحاد السوفايتي السابق. 
وتناسبها تماماً فكرة »الفضاء األوراسي« معتبراً أنها )اي روسيا( تنتمي إلى الشرق 

ثقافياً، ويجب أن تقف كزعيم في وجه العالم األحادي القطب الغربي � األميركي.
وانتهاء  الفاشية،  فشل  على  دوغين  أفكار  تتركز  السياسي:  اإليديولوجي  الشق  أما 
الماركسية. وجاءت رؤيته الفلسفية هنا متأثرة بشكل واضح بمنظومة القيم المسيحية 
األرثوذوكسية وفلسفة مارتن هايدغر الوجودية والتي أّسست لمشروع االتحاد األوراسي 
كرؤية جيوسياسية لدى ألكسندر دوغين، وهو مشروع يبدأ بتأسيس إمبراطورية روسية 

قادرة على مواجهة التحدي األميركي كما يكتب دوغين.
سياسات  صناعة  في  ساهما  دوغين،  فلسفة  في  االساسيين  المحورين  فإّن  وعليه   
كالنظام  القضايا،  من  العديد  تجاه  االتحادية  لروسيا  سياسية  ومواقف  استراتيجية 
و«إسرائيل«،  والصين،  وأوكرانيا،  اإلسامي،  والعالم  الناتو،  وحلف  األحادي،  الدولي 
وسورية، وإيران، وغيرها، وهي المساهمة التي قد تفّسر األسباب الكامنة وراء محاولة 
داريا  ابنته  ضحيته  راحت  الذي  االنفجار  في  الماضي،  آب  في  كبير  حّد  إلى  اغتياله 
األميركية  المتحدة  الواليات  بين  الباردة  الحرب  حقبة  انتهاء  ورغم  دوغين.  باتونوفا 
الجغرافيا  لتحّل  آخر،  بشكل  لكن  استمر  الصراع  أّن  إال  السابق  السوفياتي  واالتحاد 
السياسية محّل األيديولوجيا في الصراع بين القطبين كما ينّظر دوغين. وبما اّن حلف 
شمال األطلسي »الناتو« هو األداة الرئيسة للواليات المتحدة األميركية، فهو ُيَعّد خصماً 

حقيقياً لمشروع االتحاد األوراسي.
 أخيراً، صحيٌح أّن الصراع الحالي بين روسيا والغرب، صراع نفوذ وسيطرة واقتصاد 
ظاهرياً لكنه يتجاوز األيدلوجيات والمصالح إلى كونه صراع قَيم وأخاق، في زمن تبّدلت 
فيه تلك القيم بل انقلبت رأساً على عقب ..وبناًء على الطروحات يقّدم الكسندر دوغين 
لكنه  أوراسية،  روسية  لرؤية  ووضعه  تمهيده  إطار  في  االستراتيجية،  الفكرية  رؤيته 
يقّدمها كوصفة لربما تناسب في البعض منها بقية الحضارات والثقافات واألمم األخرى، 
بذاتها  تطورها  في  الحّق  ولها  البشرية  تنوعات  من  تنّوع  إنها  ويقول  يعتبرها  والتي 
وقَيمها ودينها، وفي هذا هو يبّين الرؤية الروسية الفكرية كمدرسة سياسية، أعطاها أسم 

الجيوبوليتيكا )الجغرافية السياسية(.

اأورا�صيا دوغين... الفل�صفة واال�صتراتيجيا

جّددت كتلة التنمية والتحرير دعوتها 
التوافق  إلى  وصوالً  الحوار،  انتهاج  إلى 
��دة  وم��وحَّ واح���دة  نيابّية  مقاربة  على 
الفراغ  م��أزق  م��ن  ال��خ��روج  إل��ى  تفضي 
قادر  للجمهورّية،  رئيٍس  انتخاب  وإنجاز 
على جمع اللبنانيين ومجابهة التحّديات، 
رئاسة  موقع  حماية  أن   على  م��ش��دِّدًة 
بالدستور  بالعبث  يكون  »ال  الجمهورّية 
وال بالقفز فوق موادِّه أو بتجاوز األعراف 

وكسرها«.
جاء ذلك في بيان للكتلة بعد اجتماعها 
مجلس  رئيس  برئاسة  أم��س،  ال���دوري 
تطّور  خاله  وناقشت  بّري  نبيه  النّواب 
األوضاع العاّمة والمستجدات السياسّية 
والصحّية  والمعيشّية  واالق��ت��ص��ادّي��ة 

وشؤوناً تشريعّية.
باستحقاق  المتّصل  ال��ش��أن  وف��ي   
الكتلة  أكدت  للجمهورّية،  رئيٍس  انتخاب 
حمّيد  أيوب  النائب  تاه  الذي  بيانها  في 
االستحقاق  ه��ذا  ح��ول  عنها  ص��در  “ما 
الشغور  إل��ى  ال��وص��ول  قبل  الدستوري 
في  وال��م��ح��وري  المهّم  الموقع  ه��ذا  ف��ي 
فيها  أكدنا  والتي  الدولة وأدواره��ا،  حياة 
االستحقاق  هذا  إنجاز  وض��رورة  أهمّية 
استحالة  من  حينها  ونّبهنا  موعده،  في 
بين  والحوار  التوافق  عن  بعيداً  إنجازه 

مختلف الكتل والقوى البرلمانّية”. 
الكتل  في  “الزماء  دعوتها  وج��ّددت 
منطق  انتهاج  وجوب  إلى  كاّفة  النيابّية 

مقاربة  على  التوافق  إلى  وصوالً  الحوار 
إلى  تفضي  ��دة  وم��وحَّ واح���دة  نيابّية 
لمفهوم  القاتل  الفراغ  مأزق  من  الخروج 
انتخاب رئيٍس  الدولة وسلطاتها وإنجاز 
اللبنانيين  جمع  على  ق��ادر  للجمهورّية 
على  ق��ادر  رئيس  التحّديات،  ومجابهة 
وإع��ادة  بدولتهم  اللبنانيين  ثقة  إع��ادة 
ثقة األشقاء العرب واألصدقاء في العالم 

بلبنان الدولة والموقع والدور”. 
موقع  “من  أنها  إلى  الكتلة  وأش��ارت   
عّبر  وكما  الوطنّية  المسؤولّية  تحّملها 
عن  انتخابّية  جلسة  آخ��ر  في  رئيسها 
باألمس  االستحقاق  إنجاز  على  الحرص 
قبل اليوم، هي بالقدر نفسه ترفض رفضاً 
تحميل  جّهة  أي  من  محاولة  أّي  مطلقاً 
أو  نيابّياً  ُيمثِّل  وم��ن  المجلس  رئيس 
أّي  تحت  الفراغ  أمد  إطالة  وزر  سياسّياً، 
في  الجميع   فليقرأ  العناوين،  من  عنوان 
رئاسة  موقع  حماية  إّن  الدستور  كتاب 
ال  بالعبث  يكون  ال  ُيمثِّل  بما  الجمهورّية 
بالدستور وال بالقفز فوق موادِّه أو بتجاوز 

األعراف وكسرها”.
 وف���ي ال��ش��أن ال��م��ّت��ص��ل ب��األوض��اع 
الصحّية والمعيشّية والمطلبّية، أكدت “أن 
احتياجات  وتلبية  الصحي  األمن  تعزيز 
اللبنانيين في الطبابة والعاج خصوصاً 
ألصحاب األمراض الُمزِمنة والمستعصّية 
ديمومة  وتأمين  المستشفيات  وحقوق 
للمطالب  االستجابة  ع��ن  فضاً  عملها 

أساتذة  م��ن  التربوي  للقطاع  قة  الُمحِّ
أساسي  وتعليم  وثانويين  جامعيين 
الدعم للقوى  ومهني وتأمين كّل مقومات 
العسكرّية واألساك األمنّية، كلّها عناوين 
ال تحتمل التأجيل وال يجوز إخضاعها ألّي 
والحزبي  السياسي  االستثمار  من   نوع 
كل  تجاوز  الجميع  من  تستدعي  وه��ي 
ُيمكن  ما  كّل  واستحضار  العناوين  تلك 
وطأة  من  اللبنانيين  كاهل  عن  ُيخفِّف  أن 
أولى  بدرجة  يستدعي  كما  األزمات،  هذه 
رئيساً  األع��م��ال  تصريف  حكومة  م��ن 
ل  ووزراء، المبادرة من دون تلّكوء إلى تحمُّ
وإيجاد  الملّفات  هذه  حيال  المسؤولّية 
حّددها  التي  للقواعد  وفقاً  لها  الحلول 

الدستور لحكومات تصريف األعمال”.
نسبة  ارت��ف��اع  أم��ام  الكتلة  وتوّقفت   
لبنان  في  المنّظمة  والسرقة  الجريمة 
إذ  وه��ي  خطير،  نحو  على  وازدي��اده��م��ا 
أثنت ونّوهت “بالجهود واإلنجازات التي 
حّققتها األجهزة األمنّية المختّصة بكشف 

التجّسس  وشبكات  الجرائم  من  العديد 
اإلسرائيلي”،  العدو  لصالح  تعمل  التي 
والقضائّية  األم��ن��ّي��ة  “السلطات  دع��ت 
إلى رفع جهوزيتها وبذل أقصى  المعنّية 
في  ح��دي��د  م��ن  ب��ي��ٍد  بالضرب  جهودها 
التي  الظاهرة  هذه  واستئصال  مكافحة 
لحياة  تهديداً  وانتشارها  تفّشيها  ُيشكِّل 

اللبنانيين وألمنهم وللسلم األهلي”.
في  ناقشت  أنها  إل��ى  الكتلة  ولفتت   
سيما  وال  تشريعّية  ش��ؤون��اً  اجتماعها 
اللجان  أعمال  ج��دول  على  م��درج  هو  ما 
المشتركة، مؤكدًة “تمّسكها وعدم القبول 
أي  في  المودعين  بحقوق  مساس  ب��أّي 
كما  المالي،  للتعافي  خّطة  أو  ق��ان��ون 
األربعاء  يوم  جلسة  مندرجات  ناقشت 
االتهام  اقتراح واّدعاء  المخّصصة لدرس 

في ملّف االتصاالت”.
وك��ان الرئيس ب��ّري ع��رض األوض��اع 
الدكتور غسان سكاف  النائب  العاّمة مع 

والنائبة السابقة بهّية الحريري .

»التنمية والتحرير« اجتمعت برئا�سة بّري: 

حماية رئا�سة الجمهورّية ال تكون بالعبث بالد�ستور 

بري مترئساً اجتماع كتلة التنمية والتحرير في عين التينة أمس  )حسن ابراهيم(

عبدالله  الدكتور  والمغتربين  الخارجّية  وزي��ر  بحث 
برئاسة  األوروب��ي  البرلمان  وفد  مع  مكتبه  في  بوحبيب 
جوردان بارديا، في العاقات بين لبنان واالتحاد األوروبي 
واألوض���اع  ال��س��وري  ال��ن��زوح  وم��ل��ّف  بينهما  والتنسيق 

االقتصادّية والسياسّية في لبنان.
تصريف  حكومة  في  العدل  وزي��ر  مع  الوفد  بحث  كما 
األعمال القاضي هنري الخوري األوضاع العاّمة في لبنان 

ومواضيع تتعلق بوزارة العدل.
النائب  الخارجّية  ال��ش��ؤون  لجنة  رئيس  واستقبل 
تييري  ال��ن��واب:  ض��ّم  ال��ذي  األوروب���ي  الوفد  عامة  ف��ادي 
الكابيل  لين  وجان  برونا  انيكا  بارديا،  جوردان  مارياني، 
عامة،  للنائب  بيان  بحسب  البحث،  وجرى  ومساعديهم، 
على  وتداعياتها  لبنان  في  السوريين  النازحين  أزمة  في 

اللبنانيين.
عقدتها  التي  اللقاءات  نتائج  الوفد  مع  عامة  وعرض 
النازحين  حيال  أثارتها  والتي  الخارجية  الشؤون  لجنة 
السوريين وتأثيرهم على لبنان من النواحي الديموغرافية 
واالقتصادية واالجتماعية. وجرى الحديث بلغة األرقام عن 
موضوع التفلت الذي يحصل في مختلف المناطق اللبنانية 

وهذا ما تثبته األجهزة العسكرية والقضائية.
وتطرق عامة الى وضع الجمعيات التي تعمل وتنشط 
في المخيمات السورية من دون رقابة وال حساب أو رقيب. 
ولمس من أعضاء الوفد تفّهمهم معاناة اللبنانيين وعدم قدرة 
الوزارات والمؤّسسات عندنا على تحّمل أعباء النازحين مع 
تأييد الوفد لضرورة العودة اآلمنة لهؤالء الى بلدهم وضرورة 
قيام الدول المانحة الداعمة للنزوح في لبنان بالتواصل مع 

ألن  ديارهم  الى  إعادتهم  في  للمساعدة  السورية  الحكومة 
إمكانات الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على التحّمل، ولذلك 
تقوم باالتصال والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في 
سورية بغية إعادة مواطنيها الى أماكن سكنهم بالتعاون 

مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي.
كما التقى الوفد رئيس لجنة اإلدارة والعدل النيابّية النائب 
جورج عدوان، فرئيس لجنة حقوق اإلنسان النائب ميشال 

موسى. وكان عرٌض عام لألوضاع والعمل البرلماني.
الثنائّية  العاقات  في  “بحثنا  اللقاء  بعد  موسى  وقال 
التاريخّية بين لبنان وفرنسا وتعزيز العاقات البرلمانّية 
البحث  تطّرق  كما  اإلنسان،  حقوق  ومواضيع  البلدين  بين 
إلى موضوع النزوح السوري وضرورة  معالجته، للظروف 

الصعبة التي يعيشها لبنان”.

عالمة التقى وفد البرلمان االأوروبي: لم�صنا تفّهم معاناة لبنان من اأعباء النازحين
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نبيه عليق العميل الوقح!

{ شوقي عواضة

الخيانات  من  العديد  والمعاصر  القديم  الّتاريخ  شهد 
الّزمن.  مرور  رغم  العار  سجل  من  اسمهم  ُيمَح  لم  لخونة 
والحثالة  لألوطان  الخونة  أولئك  مع  الّتعامل  يتّم  ولم 
يهوذا  خيانة  من  بدءاً  بخيانتهم،  يليق  بما  إّل  البشر  من 
سلّمه  عندما  مريم  بن  عيسى  الله  لنبي  السخريوطي 
الفّضة،  من  قطعة  ثالثين  مقابل  الّرومانية  للّسلطات 
اإلنجليز  لصالح  جعفر  مير  الهندي  األمير  بخيانة  مروراً 
الهند،  لحتالل  أّدت  التي  المغولّية  اإلمبراطورية  ضّد 
وقصة بروتس الذي قتل عمه القيصر الروماني يوليوس، 
بين  الجواسيس  وح��رب  ال��ب��اردة  الحرب  إل��ى  وص��ولً 
في  نشهده  وما  المتحدة،  والوليات  السوفياتي  التحاد 
الذين  الخونة  أولئك  لبنان من حرب ل تزال مستمرًة مع 

اتخذوا من القانون عباءًة لتشريع خياناتهم للوطن.
لعمالء  الشرف  صالون  ُيفتح  يكاد  فقط  لبنان  في 
الموساد وجيش العميل أنطوان لحد المتسلّحين حملهم 
جنسيات متعّددة، في لبنان فقط يبّرر للخائنين للوطن 
خيانتهم باسم القانون، وتطلق الحمالت الّتضامنّية معهم 
حرصاً على )الطائفة(، في لبنان فقط تكاد ترفع للعميل 
الّتحية ويكاد تقّدم له دروع التكريم وأوسمة النتصارات 
تقديراً لخيانته. في لبنان فقط تحكم قوانين ساكسونيا 
العدالة  وتعدم  الّسياسية  والمزاجية  والغاب  وقراقوش 
واإلنسانّية  الحقوق  باسم  الخيانة  لتشّرع  أقواسها  على 
فقط  لبنان  في  أخرى،  وعناوين  والّتعبير  الرأي  وحّرية 
وبحماية  الّطائفية  بالحصانة  والخائن  العميل  يتمّتع 
عامر  الخيام  جّزار  مع  حصل  كما  األميركّية  الّسفارة  من 
للخيانة  الّتسابق  بازار  ُيفتح  فقط  لبنان  في  فاخوري، 

والتهّجم على المقاومة وطعنها...
ُيحاِكم  مبلغاً  بالعمالء  الوقاحة  بلغت  فقط  لبنان  في 
كما  بالقتل  ويهّدده  حكمه  ويصدر  المقاوم  العميل  فيه 
دخل  الذي  عليق  سليمان  نبيه  العميل  قضية  في  حصل 
بملء  المحتلّة  فلسطين  إلى   1999 عام  الّتحرير  قبل 
إرادته، لم يكن هارباً ول من الذين يسّميهم المدافعون عن 
العمالء ب� )المبعدين(، بل كان من الّصف األّول من العمالء 
الستخبارات  بوحدة  عمله  خالل  من  أمنّياً  المصّنفين 
الّتابعة للعميل انطوان لحد في جهاز ال� 504 إضافًة إلى 
بجهاز  ارتباطه  نتيجة  بها  يتمتع  كان  التي  المتيازات 

المخابرات لكيان العدّو السرائيلي )الموساد(.
نبيه عليق صاحب تاريخ عريق في العمالة والخيانة، 
يسّمى  لما  مسؤولً  كان  الذي  سليمان  العميل  ابن  فهو 
باإلدارة المدنّية لعيترون والجوار بتكليف من الحتالل. 
ال�  أيضاً في وحدة  الذي كان يعمل  العميل علي  وشقيقه 
عام  قتل  فقد  سميح  أخوه  أّما  حسن،  وشقيقه  هو   504
1994 خالل عملية شّنتها المقاومة اإلسالمّية على موقع 

بني حيان الذي كان يحتلّه عمالء العميل أنطوان لحد.
يمنع  لم  باإلجرام  والحافل  المشين  التاريخ  هذا  كّل 
البرقية  ضمن  اسمه  ال��وارد  عليق  سليمان  نبيه  العميل 
للعدّو  والعمالء  اإلرهابيين  أسماء  تشمل  التي   303
آب   29 في  فقدم  لبنان  إل��ى  العودة  من  »اإلسرائيلي« 
توقيفه  تّم  الدولي  بيروت  مطار  عبر  ألمانيا  من  الماضي 
مديرية  إلى  إحالته  وتّمت  العام  األمن  عناصر  قبل  من 
إلى  النتماء  بجرم  اللّبناني  الجيش  في  الستخبارات 
ميليشيا العميل أنطوان لحد إضافة إلى دخول بالد العدّو، 
وبعد الّتحقيق معه أشار مفّوض الحكومة لدى المحكمة 
العسكرّية القاضي فادي عقيقي بتركه رهن التحقيق، ثّم 
أصدر مذكرًة إلى األمن العام أشار فيها بمنعه من الّسفر 
أيلول   19 في  وأصدر  عاد  عقيقي  لكن  أمنّياً.  ومتابعته 
الّسفر  منع  بإلغاء  قضت  مناقضة  أخرى  إشارًة  الماضي 
ألمانيا بعدما قضى عّدة أشهر في بلدته  إلى  عنه ليعود 
عيترون حيث قام بتوزيع األموال لعّدة أشخاص بعنوان 

المساعدة.
بعد عودته إلى ألمانيا عمد العميل عليق إلى التصال 
منه  بالنتقام  وتهديده  عواضة  نبيه  المحّرر  باألسير 
متوّعداً  والخيانة  العمالة  تهمة  إليه  وجه  من  كّل  ومن 
أنطوان  العميل  لجيش  انتمائه  قضية  أثار  من  كّل  بقتل 
إليها  يستند  ق��ّوة  عن  ينّم  تهديد   .504 وللوحدة  لحد 
عام  لفلسطين  دخوله  بعد  خضع  ال��ذي  عليق  العميل 
حيث  الموساد  من  ضباط  يد  على  أمنّيٍة  لدوراٍت   1999
أن  قبل  الموساد  مع  يعمل  فلسطين  في  لسنوات  بقي 
يسافر إلى ألمانيا ويعود بعدها إلى لبنان ويدخل دخول 

الفاتحين المنتصرين.
الّرسمي  المستوى  على  الّتعاطي  زال  ما  ذلك  كّل  أمام 
معهم  بالّتسامح  ي��ت��ّم  العمالء  ملف  ف��ي  والقضائي 
أيديهم  اقترفته  ما  أّن  رغم  بحّقهم  األحكام  في  والّتساهل 
تقّل  ل  الحتالل  إّبان  واألس��رى  الّشعب  بحّق  جرائم  من 
كما  الّزمن.  بمرور  تسقط  ل  الحرب  جرائم  عن  خطورة 
األس��رى  لبعض  بها  تسّببوا  التي  العاهات  تسقط  لم 
أبناء  من  تيتموا  من  معاناة  تسقط  لم  وكما  والمعتقلين، 
جرائمهم  تسقط  لن  العمالء  بأيدي  قتلوا  الذين  الّشهداء 

بمرور الزمن.
لهما.  ثالث  ل  خيارين  أمام  أنفسنا  نجد  فإّننا  وعليه 
إّما أن يسّن مجلس النواب قانوناً بتجريم العمالء وعدم 
حّريات  واحتجاز  بالقتل  جرائمهم  عن  الزمن  إسقاط 
بوصية  نعمل  أن  وإّما  وتهجيرهم  واعتقالهم  المواطنين 
القضية  لّخص  الذي  غيفارا  تشي  أرنستو  األممي  الّثائر 
المحتّل وأتباعه من الخونة  محّدداً طريق النتصار على 

والعمالء بقوله:
عشر  مسدسك  في  ضع  وط���ن...  تحرير  أردت  )إذا 
رصاصات... تسعة للخونة وواحدة للعدّو... فلول خونة 

الداخل ما تجّرأ عليك عدّو الخارج(.

{ العميد د. أمين محمد حطيط*

 2002 عندما جاء حزب العدالة والتنمية الى السلطة في تركيا في العام 
رافعا شعارات مؤيدة للحق العربي واإلسالمي في فلسطين من جهة ومطلقاً 
الجوار،  حسن  في  رغبته  ومعلنا  الغير  مع  مشكالت  صفر  استراتيجية 
الحسنة  والجيرة  الصداقة  أب��واب  له  وفتحت  به  خيراً  سورية  استبشرت 
السوريين  من  بالشأن  المعنيين  بعض  شجع  حد  الى  أيضاً  والخوة  بل  ل 
الستراتيجي  التوازن  شعار  إطالق  على  الرأي  وصناع  الفكر  أصحاب  من 
أجل  من  ينبغي  ما  بكل  سورية  قامت  وبالفعل  وإي��ران،  تركيا  بين  السوري 
أيضاً  التركي  المسعى  الى  واستجابت  تركيا  مع  العالقات  توثيق  او  تعزيز 
لعقد مفاوضات غير مباشرة في تركيا مع العدو الصهيوني في العام 2008، 

استجابة جاءت كتعبير عن الثقة السورية بالقيادة التركية تلك.
بيد أّن تركيا لم تكن على مستوى الثقة السورية بها ل بل تصرفت اعتباراً 
2011 بقيادة أردوغان على نقيض ما كان يؤَمل منها، وبرزت من  من العام 
وبين  سورية،  على  الكوني  العدوان  حربة  رأس  التباس،  او  شك  أدنى  غير 
الى عدو يريد  ليلة وضحاها انقلبت من أخ صديق متفاهم معه استراتيجياً 
الى  ومنها  سورية  كامل  على  إرادت��ه  وفرض  والحتالل  والهيمنة  السيطرة 
دول عربية أخرى إلقامة »إمبراطورية بني عثمان الجديدة« متوسلة في ذلك 
عربية.  دولة  من  أكثر  في  ونفوذ  وجود  لها  التي  المسلمين  الخوان  جماعة 
وظن اردوغان الذي قاد هذا النقالب ونفذ العدوان على سورية بأن عدوانه 
سيحقق أهدافه في مهلة ل تتجاوز األشهر الثالثة وانه سيصلي في الجامع 
اإلمبراطورية  »وليات  على  سيعّينهم  الذين  للولة  إماماً  دمشق  في  األموي 

الجديدة« التي ستكون سورية جزءاً منها.
وتقلبت  الستراتيجيات  وتبدلت  سورية  ضد  الكونية  الحرب  ودارت 
القيادات العدوانية إقليمياً ودولياً وخّصصت المبالغ الطائلة لتدمير سورية 
دولة،   85 من  أكثر  العدوان  في  وشاركت  عليها،  العدوان  أهداف  وتحقيق 
بهم  زّج  والتسليح  الخبرات  متنّوعي  إرهابي  الف   360 من  أكثر  حشدت 
وبقوتها  بذاتها  سورية  لكن  العدوان  أهداف  لتحقيق  السوري  الميدان  في 
الذاتية أولً ثم بقوتها التحالفية وأصدقائها ثانياً صمدت ومنعت المعتدين 
من تحقيق أهدافهم ووصلت الى اليوم الذي تقول فيه إنها انتصرت وهزمت 
ذيول  من  مظاهر  إزالة  مهمة  لديها  وبقيت  األساسي  مشروعهم  في  األع��داء 
العدوان قائمة في بعض مناطق الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي 
بشكل خاص والتي تتمثل بالحتالل التركي وما يرعاه من إرهاب والحتالل 

األميركي وما يحتضنه من حالة انفصالية كردية.
عليها  العدوان  ان  وضوح  بكل  ينبئ  اليوم  سورية  في  القائم  المشهد  إن 
ستستمر  والنفصالية  واإلرهابية  الحتاللية  ذيوله  معالجة  وأن  أولً،  فشل 
بإنجاز  ويقيناً  ثقة  هناك  أن  كما  المعالجة  على  سوري  وإصرار  عزم  وهناك 
منذ  السوري  الكيان  عن  الدفاع  في  األساس  المهمة  أنجزت  كما  هذه  المهمة 

العام 2011. 
في ظل هذا المشهد، وقبل ستة أشهر من النتخابات التركية، بدأ الرئيس 
التركي أردوغان مع بعض من وزراء ومسؤولين في حكومته يرّوجون لفكرة 
مع  األسد  بشار  الرئيس  فيها  يلتقي  روسية  برعاية  تركية  سورية  قمة  عقد 

الرئيس رجب اردوغان بحضور ورعاية او وساطة الرئيس الروسي بوتين، 
برأيهم  التي  للقمة  مكاناً  سوتشي  تحديد  الى  األتراك  من  البعض  ذهب  وقد 
ستعقد قبل أول العام الجديد، فهل هي صحوة ضمير أم هو العجز والمصلحة 

والضغط الداخلي الذي فرض المراجعة والعرض؟
لقد برر األتراك دعوتهم او ترويجهم للقمة بمقولة »ان ليس في السياسة 
أحقاد وعداوات دائمة« وأن مصالح البلدين الجارين تقتضي مثل هذا اللقاء 
لحل القضايا المشتركة بما يضمن بشكل أساسي أمن البلدين واستقرارهما. 
القمة  هذه  خالل  من  تحقيقها  الى  تركيا  ترمي  التي  األهداف  حقيقة  هي  فما 
المستعّد  موضع  في  ووضعها  سورية  المستجّد  التركي  الموقف  أقنع  وهل 

لالستجابة؟ 
على السؤال األخير كان الرّد السوري سلبياً، وصدر دون أن يدرج في بيان 
مسؤولين  عن  نقالً  األنباء  وكالت  تناقلته  بما  فيه  واكتفي  رسمي  اعالن  او 
الحاضر خاصة  الوقت  أردوغان في  لقاء  األسد ليس بصدد  أن  سوريين من 
عن  الحواجز  تزيل  بخطوات  تركيا  تقوم  أن  وقبل  التركية  النتخابات  قبل 

طريق هذا اللقاء وأهمها:
أ � إنهاء الحتالل التركي ألراٍض سورية.

ب � وقف الستثمار التركي باألوراق اإلرهابية.
ج � تنفيذ مقّررات سوتشي وأستانة المتعلقة بالميدان السوري.

د � اإلعالن الصريح عن النية الصادقة للعودة الى اتفاق اضنة الذي يرعى 
الشأن األمني بين البلدين.

من يعرف سورية وقيادتها لم يفاجأ برّدها على العرض التركي، خاصة 
أن أردوغان ُيدلي به في وقت حرج بالنسبة له ويبتغي منه الحصول على 
مسائل  خالل  من  النتخابات  قبل  التركي  الداخل  في  يستعملها  قوة  أوراق 

تشكل األهداف الحقيقية للقاء، وهي:
التي  البرية  العسكرية  العملية  الى  الحاجة  التركي دون  األمن  � ضمان   1

يلّوح بها ويالقي بشأنها معارضة أميركا وروسيا وإيران.
2 � حل ملف النازحين السوريين الى تركيا والذين فاق عددهم كما يزعم 
تركيا  على  واجتماعياً  واقتصادياً  أمنياً  عبئاً  يشكلون  باتوا  نازح  ماليين   ٤

وتستثمره المعارضة.
� إعادة الحياة الى شرايين التجارة والقتصاد التركي عبر سورية الى   3

الشرق والخليج بما يخّف من الضغط على الليرة التركية المنهارة.
للعودة  بالتحضيرات  تتمثل  التي  والدولية  اإلقليمية  الحركة  استباق   �  4
الى سورية المنتصرة وعقد التفاقات الثنائية معها للحصول على حصص 

في إعادة اإلعمار.
ومع هذا نقول نعم ليس في السياسة عداوات دائمة وأن الجغرافيا تفرض 
والتوقيت  للتاريخ  يبقى  لكن  المتجاورة،  السياسية  الكيانات  على  أحكامها 
بوجوب  مسلّما  بذاته  الفعل  كان  وإن  الفعل  زمن  تقرير  في  ودوره  حكمه 
ينتظر  الذي  والعقالني  الواقعي  السوري  الموقف  أن  نرى  لذلك  حصوله، 
في  موقف  هو  وحجمها  األمور  اتجاه  ليتقرر  التركية  النتخابات  من  الفراغ 
محله وليست سورية من يقّدم خدمات مجانية في حملة اردغان النتخابية 

بعد أن فعل كل ما فعل ضدها.
*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي

{ د. جمال زهران*

أدعو الكثير من المحللين المهتّمين بالشأن الفلسطيني، أن يبذلوا الجهد في 
سبيل وضع تصورات عملية حول موعد إزالة الكيان الصهيوني المغتصب، 
العربية،  للمنطقة  حقيقّي  لستقرار  والتأسيس  فلسطين،  تحرير  وإع��الن 
وذلك في بداية هذا المقال. وهناك من الجتهادات، التي تشير إلى أن تحرير 
أرقام معينة وتواريخ  إلى طرح  والتفسير قدري، ويصل  له موعد،  فلسطين 

معينة، وهو األمر الذي يتعارض مع العقل والمنطق والواقع!!
وبداية فإنه يمكن القول بشكل حاسم، أن عناصر هدم الكيان الصهيوني، 
أو دولياً. وتتركز عناصر الهدم  موجودة في داخله، أكثر من خارجه إقليمياً 

في ثالثة هي:
النزوح  أو  العكسية  الهجرة  وعنصر  السكان(،  الديموغرافي/  )العنصر 
الفشل  وعنصر  األصلي،  موطنهم  أو  الخارج  إل��ى  الكيان  من  الصهيوني 
السياسي الداخلي، والذي لم يعد قادراً على العالج، وأبسط مثال على ذلك، 
هو انتخابات البرلمان التي تكررت )5( مرات خالل )3( سنوات، وعدم القدرة 

على صمود واستمرار الحكومة الصهيونّية!
النمو  في  التوازن  عدم  ص��ورة  في  يتبلور  الديموغرافي  العنصر  ولعل 
عدد  ثلثي  إلى  وصلت  عالية  بمعدلت  الفلسطينيون  يتكاثر  حيث  السكانّي، 
بينما  الفلسطينية،  األرض  على  وخارجه  الكيان  داخل  في  المقيمين  السكان 
تراجع  مع  يوم،  كل  ويتراجع  الصهاينة،  المستوطنين  لدى  التكاثر  يتوقف 
أو  التوقف  إلى  ووصلت  الصهيونّي،  الداخل  إلى  اليهودّية  الهجرة  معدلت 

»صفر« هجرة!!
ووفقاً للدراسات الديموغرافية في هذا الصدد، فإن خالل الفترة من )10 – 
20( سنة، سيتراجع الوجود الصهيونّي، ويتقدم عدد السكان الفلسطينيين، 
األقلية  كانت  حيث  أفريقيا«،  »جنوب  تجربة  تكرار  في  ُيسهم  ال��ذي  األم��ر 
البيضاء هي التي تحكم بالقهر والدعم الستعمارّي، إلى أن انتصرت األغلبية 
السوداء، وأصبحت هي التي تحكم، وأصبح سيناريو »الذوبان« في المجتمع 

الجديد هو الخيار الغالب والصحيح.
وتتضافر مع ذلك زيادة معدلت النزوح الصهيوني من الداخل إلى الخارج، 
ذلك،  باستمرار  أنه  يعني  مما  الداخل،  إلى  اليهودية  الهجرة  مع  يتوازى  ول 
فإن العنصر اليهودي الصهيوني سيمثل األقلية، وسيتراجع، ويدخل مرحلة 

»الذوبان اإلجباري«، أو الخروج من الكيان إلى الخارج جبراً.
أن  على  نؤكد  أن  نستطيع  الديموغرافية،  والدراسات  بالعلم  فإن  ثّم  ومن 
الوقت،  عنصر  مع  الداخلي«،  »التفتيت  بفعل  زوال،  إلى  الصهيوني  الكيان 
إل أن استعجال ذلك يتحقق بشكل أسرع، بالمقارنة، التي ُتسهم في إشاعة 
جو الرعب وعدم الشعور باألمان والستقرار للمستوطنين الصهاينة في أي 
بقعة من بقاع فلسطين المحتلة. ول يجب التذّرع بأّن العدو الصهيوني، لديه 
قدرات أمنية خارقة، قادرة على حماية المحتلين الصهاينة. ولعل العمليات 
العسكرية للمقاومة أخيراً في نابلس عن طريق كيان مقاومة جديد )منظمة 

الخسائر  وإيقاع  الحالية،  الفلسطينية  الفصائل  كل  عن  بعيداً  الصاعقة(، 
البشرية )قتلى + جرحى(، خير دليل على صحة التحليل.

لكن المشهد األكثر احتمالً في هذه األيام، وبأخذ العوامل الثالثة السابقة في 
الحسبان، هو أن الكيان الصهيوني أصبح في »مشهد بائس ووقت الغروب«، 
وأضحى مثل »بيت العنكبوت«، ول يحتمل الستمرار في ظل معادلت القوة 
العسكري  التدخل  بعد  أوكرانيا،  في  األزمة  اندلع  بعد  وخصوصاً  الحالية، 
الروسي فيها، وهي على ُبعد مسافة بسيطة من الكيان الصهيوني. فسقوط 
وانهيار هذا الكيان، أصبح حتمياً بدرجة كبيرة، وذلك في ظل قراءة للحاضر 

والمستقبل، عبرنا عنها في مقالت عدة.
شؤون  إدارة  في  كبير  وفشل  مستمرة،  »إسرائيل«  داخ��ل  في  فاألزمة 
أو  غيره،  أو  بينيت،  عهد،  في  سواء  الصهيونية  الحكومة  أن  كما  المجتمع. 
على  قادرة  غير  المحتملة(،  الحكومة  رئاسة  )قيد  القادم  نيتنياهو  عهد  في 
صياغة سياسة متوازنة إزاء روسيا وأميركا ومعها أوروبا، األمر الذي قاد إلى 
الغضب الروسّي على »إسرائيل«، وإلغاء وجود الوكالة اليهودية في موسكو 
ووقف نشاطاتها، وحدوث أزمة كبرى بين الكيان الصهيوني، وبين روسيا، 
وصلت إلى حّد التهديد الروسي ل� »إسرائيل«، وصل إلى مبادرة موسكو بفتح 
ملفات تفضح فيها الكيان الصهيوني!! يزيد من كراهية العرب لها، وكراهية 

العالم كله!!
أراضي  المتكّرر على سورية، منتهكاً  الصهيونّي  العدوان  أن استمرار  كما 
الغضب  وتزايد  المنطقة،  في  المحتمل  التصعيد  زي��ادة  شأنه  من  لبنان، 
العربي إزاء الكيان الصهيوني، وينسحب ذلك على حزب الله اللبناني، الذي 

ينتظر الفرصة ويترقب لحظة النقضاض على هذا الكيان.
رافض  الفلسطينية،  للقضية  الداعم  العروبي  الشعبي  المحيط  أن  كما 
إقامة  فترة  في  تجسد  ال��ذي  األم��ر  وه��و  الصهيوني،  الكيان  مع  للتطبيع 
يتوقف  لم  حيث  اآلن،  وحتى  الفتتاح  بداية  منذ  قطر،  أرض  على  المونديال 
الكيان الصهيوني، بوضوح وبال  التأييد الشعبي لفلسطين، وإعالن معاداة 
مواربة، لهو أكبر دليل على توافر الحاضنة الشعبية العربية، إلزاحة الكيان 

الصهيوني من اإلقليم، وتحرير فلسطين.
الكيان  على  لالنقضاض  مناسبة  لحظة  أنسب  أّن  أرى  فإنني  ولذلك 
كل  على   ،2022 عام  نهايات  مع  اآلن  نعيشها  التي  اللحظة  هي  الصهيوني، 
لكل المتغيرات والعناصر التي أشرت إليها، تبدأ باستمرار  األصعدة، ووفقاً 
جبهتي  وفتح  أسابيع،  عدة  منذ  بدأت  التي  الفلسطينية  المقاومة  عمليات 
للخروج  يهرعون  الصهاينة  نرى  وحتى  وشبعا،  لبنان  وجنوب  الجولن 
وميالد  فلسطين  تحرير  وإعالن  الصهيوني،  الوجود  انتهاء  وإعالن  الكبير، 

الدولة الجديدة في فلسطين. 
هكذا أرى المشهد، لعلنا نرى فرصة تفرحنا في حياتنا.. حياة كل العرب 

والمسلمين في أنحاء وطننا العربي، وعالمنا اإلسالمي، وبالله التوفيق..
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية، 
واألمين العام المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة.

لماذا ي�سعى اأردوغان للقاء الأ�سد؟

ولماذا يتمّهل الأ�سد في الموافقة؟

الموعد منا�سب لطرد الكيان ال�سهيوني وتحرير فل�سطين



عيد التاأ�سي�س 90 عامًا 4Fourteenth year /Tuesday / 6  December 2022
السنة الرابعة عشرة / الثالثاء / 6  كانون األول 2022 

منفذية الطلبة الجامعيين في بيروت في »القومي« احتفلت بعيد تاأ�شي�س الحزب في قاعة ال�شهيد خالد علوان

الح�شنية: ال حل جذريًا يخل�شنا من الف�شاد والر�شوة والتفرقة اإال فكر اأنطون �شعاده وعقيدته لبناء االن�شان الجديد
في  بيروت  في  الجامعيين  الطلبة  منفذية  أقامت 
بعيد  احتفاالً  االجتماعي  القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب 
تأسيس الحزب في قاعة الشهيد خالد علوان، بحضور 
نائب رئيس الحزب وائل الحسنية وعدد من المسوؤلين 
لنصرة  األهلية  الحملة  مقرر  حضر  كما  الحزبيين. 
مسؤول  حيدر،  ناصر  الدكتور  األّمة  وقضايا  فلسطين 
بشار  العربي  التوحيد  ح��زب  في  التربوي  المكتب 
التعبئة  في  الشبابي  الملف  مسؤول  معاون  شعبان، 
الطالبي  والمسؤول  حيدر  قاسم  الله  لحزب  التربوية 
في مجمع الحدث الجامعي طارق فخري، ممثل مصلحة 
شباب زواريان في حزب الطاشناق غارين بوياجيان، 
ممثل شباب جمعية المشاريع الخيرية محمد عويضة، 
فاضل،  رشا  لبنان  في  سورية  طلبة  اتحاد  مسؤولة 

وحشد من الطلبة القوميين.
وحي  من  بكلمة  الخالق  عبد  أليسار  االحتفال  عرفت 

المناسبة، فقالت: 
تسعون عاماً منذ أن علت صيحُة الوجود على أنين 

العدم، وهّبت روح األُّمة تنفُض عنها ُغبار الصنم.
تسعون عاماً ُمذ حّطمت إرادتنا قيود السكون، وجلت 
نهضتنا خموالً أثقل كاهل أُّمتنا لقرون. ونشرت حركتنا 

في الُظلمات نوراً تشخُص لوهجه العيون.
منذ تسعين عاماً نقضنا ُحكم التاريخ وابتدأنا تاريخ 
األُّمة الحقيقي، أعدنا البوصلة إلى وجهتها الصحيحة، 
على  البطوالت  وأعظم  المنجزات  أروع  نخطُّ  وسرنا 
صفحات الزمان. فكّنا البرهان الدامغ على أّن في األّمة 
المتين  العزُم  ففينا   .. وجمال  وخيٍر  حقٍّ  ُكّل  الّسورية 

وقوٌة ال تلين وإرادٌة مجبولٌة باليقين.

 كلمة منفذية
 الطلبة الجامعيين

وألقى منفذ عام منفذية الطلبة الجامعيين في بيروت 
جاد منذر كلمة، جاء فيها:

عهٌد جديد أقامه أنطون سعاده في السادس عشر من 
تشرين الثاني من عام 1932، هو عهُد الحّق والمعرفة 
والواجب  الُحرّية  عهُد  الحميدة،  والمناقب  والبطولة 

والنظام والقّوة.
في  االجتماعي  القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  تأسس 
واالنكسارات  باالنهزامات  مليٍء  رديء  متهاٍو  زم��ٍن 
للنجاة  طوقاً  بالفعل  فكان  والفوضى،  والتخبطات 
بأفكاره  الحزب  وج��ذب  والخالص.  للهداية  وطريقاً 
وكّل  والمثقفين،  الطلبة  المتكاملة  والنهضوية  الفريدة 
باحٍث عن الحقيقة وُمحبٍّ للمعرفة ومناضٍل في سبيل 

وطنه ومدافٍع عن حقوقه«.
ذك��رى  ال��ي��وم،  ال��ذك��رى  ب��ه��ذه  »نحتفي  وأض���اف: 
ذكرى  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  تأسيس 
لها.  جديٍد  تاريٍخ  وكتابة  األمة  لهذه  جديٍد  فجٍر  والدة 
ذكرى انبثاق نوٍر أضاء لنا سبيلنا، ونهضٍة نفضت عنا 
واالرتباطات  الفردية  واألطماع  والجهل  التخلّف  غبار 
مصلحة  أجل  من  الشخصية  والمصالح  الخارجية، 
عليا هي مصلحة سورية وقضية أسمى هي قضية األمة 

السورية والوطن السوري.
على  عازماً  الوطن  إل��ى  سعاده  أنطون  ج��اء  حين 
إلى  ف��ك��رُه  حمل  تجديدية،  نهضوية  حركة  إن��ش��اء 
أرضاً  ُتشّكُل  التي  النّيرة  بالعقول  غنًى  األكثر  المكان 
االنطالقُة  فكانت  والحصاد.  واإلنتاج  للزراعة  خصبًة 
الحركة  نواة  والشباب  الطالُب  وشّكل  الجامعات  من 

القومية االجتماعية، ثم بدأت في التوّسع واالنتشار«.
أن  الحزب  طلبة  نحن  علينا  وجب  هنا،  »من  وشدد: 
والبناء،  العمل  في  وقدوًة  مجتمعنا  ألبناء  منارًة  نكون 
واألخالقية،  )الثقافية،  المجاالت  كافة  في  ورّواداً 
مجتمعنا  أبناء  أحوج  وما  ..الخ(.  والرياضية  والفنّية، 
إلينا اليوم في ظّل ما يحلُّ بأُمتنا من حروٍب وانقساماٍت 
واجتماعيٍّ  أخ��الق��ٍيّ  وان��ه��ي��اٍر  وتخبطات  وف��وض��ى 
الظلمات  في  ي��رزُح  شعبنا  إن  واقتصادي،  وسياسيٍّ 

وأنتم أّيها القوميون األمل الوحيد.
من هذا المنطلق، بدأت منفذية الطلبة الجامعيين في 
بيروت بالتنسيق مع كافة اإلدارات المركزية ووضعت 
داخل  وانتشارها  نشاطها  لتوسيع  العام  لهذا  خطتها 
الجامعات واالنطالق في معركة الوعي وبعث النهضة 
عازمة  وه��ي  الطلبة،  من  الجديد  الجيل  صفوف  في 

قوة  تثبيت  عن  العالم  في  شيء  يثنيها  ولن  عملها  في 
الحزب الطالبية وتحقيق الغاية«.

اليوم  نعمل  فإننا  الطلبة،  رفقائي  الى  »اما  وختم: 
والى  فلسطين  الى  تشخص  وعيوننا  الجامعات  في 
وقائدنا  معلمنا  ان  دائماً  واذكروا  السليبة،  أراضينا  كل 
وقدوتنا وزعمينا سعاده، قد رأى فينا نقطة االرتكاز في 
لها،  وانكم  الثقة،  هذه  قدر  على  فكونوا  القومي،  العمل 
النهضة،  العمل، عماُد  اال في طليعة  فما عِهدَكم حزبكم 
اإليمان،  شعلة  قلوبكم  في  وجنودها.،  العقيدة  وُحماة 
يدّوي  وفعٌل  التقاعس،  يدركه  ال  اندفاٌع  عملكم  وفي 

ويبني ويغّير وجه التاريخ.
الى  يسير  حزبكم  وبكم  الوعي  معركة  ق��ادة  انتم 
وال  قوتكم،  زعيمكم  فبقدوة  للضعفاء  تركنوا  ال  النصر، 

وبثقتكم  قراركم،  عنكم  فإقصاؤهم  للجبناء  تنظروا 
النصر،  الى  نسير  المنتظم  وعملكم  وبحزبكم  بأنفسكم 
قوة  فيكم  ان  سعاده  خاطبه  ال��ذي  الجيل  اليوم  انتم 
لتحي  لفاعلة،  وانها  التاريخ..  وجه  لغيرت  فعلت  لو 

سورية وليحي سعاده«.

 كلمة االتحاد الوطني
 لطلبة سورية

رئيسة  سورية  لطلبة  الوطني  االتحاد  كلمة  والقت 
زمالئي  »زميالتي  فيها:  وج��اء  فاضل،  رش��ا  االت��ح��اد 
في  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  في  رفقائي 
نهضة  النهضة،  فجر  بزغ  تشرين  من  عشر  السادس 

ولدت مقاومين وشهداء وأرست مشاريع نهضوية لبناء 
هذه األمة، التي كانت ومازالت بحاجة لما أسسه الزعيم 
سعاده الذي استشهد في سبيل ما آمن به والذي عمل 
جاهداً على ترسيخ قواعد وأسس وتشريع وتصور مما 
فيه خير هذه األمة، األمة السورية التي عانت ما عانته 
محاوالتهم  حتى  وتقسيم  وتفكيك  وإرهاب  احتالل  من 
تفتيت  محاولين  دوي��الت  إلى  الشام  لتقسيم  األخيرة 

بناها وضرب كيانها«.
أن هنالك نسوراً هبت لنجدة  وأضافت: »ألم يعلموا 
الشام مقاومين وحاملين دماءهم على أكفهم للمحافظة 
على كيانهم الشامي الذي هو جوهر العقيدة التي تربت 
عليها هذه األجيال التي اثبتت بكل ما للكلمة من معنى، 
جيشنا  ودم��اء  دماؤهم  ولتحيا  سورية،  تحيا  كلمة 

رشا فاضل جاد منذر اليسار عبد الخالق

نائب رئي�س الحزب الأمين وائل الح�سنية:

{ اين هم »الثوار« الذي عاثوا قطعًا للطرقات تذرعًا بالحتجاج على تردي الأو�ساع القت�سادية 
ها هم غائبون عن ال�سمع والب�سر وقد و�سل لبنان الى الكارثة؟

منفذ عام الطلبة الجامعيين جاد منذر:

{ الطلبة عماُد النه�سة وُحماة العقيدة وجنودها وفعٌل يدّوي ويبني ويغّير وجه التاريخ

رئي�سة التحاد الوطني لطلبة �سورية ر�سا فا�سل:

 { 16 ت�سرين بزوغ فجر النه�سة التي وّلدت مقاومين و�سهداء
واأر�ست م�ساريع نه�سة لبناء الأمة ال�سورية

الطالبتان ضياء وسناء الدنف تقدمان مقطوعات عزف
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الحسنية يلقي كلمته

أنجبتهم  التي  العقيدة  ولتحيا  سورية  في  الباسل 
يومنا  حتى  التأسيس  منذ  قصة  زوبعتهم  من  وجعلت 

هذا«.
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  ف��ي  »رف��ق��ائ��ي  وق��ال��ت: 
سورية  لطلبة  الوطني  االتحاد  عمل  إن  االجتماعي، 
العمل  الراهنة  الظروف  في  وعلينا  واحد  عمل  والحزب 
على مشاريع ثقافية وتوعوية حتى ال يقع طالبنا في فخ 
ما ُسّمي بثورات، فمفهوم الثورة هو المقاومة الحقيقية 
تستقبله  ال  محتال  تطرد  والتي  تهدم  وال  تبني  التي 
عليه  قامت  ما  وهذا  الزعيم  اليه  دعا  ما  وهذا  بالورود. 

سورية«.
وختمت: »سورية التي أرخت عن كتفها ظل االستعمار 
يد  سلمت  جبار  وجيش  الزوبعة  نسور  بدماء  الحديث 
تلك  فلتحيا  صدقوا،  وحلفاء  قوية  ومقاومة  مؤسسه، 
الدماء الطاهرة ولتحيا سورية والنصر لقضية شعبنا. 
ورفيٍق  بصديٍق  وأعزيكم  نفسي  أعزي  أن  أوّد  بالختام 
كان  كما  بدمائه  سورية  تجري  اجتماعي  قومي  سوري 

يقول لي، رحم الله الرفيق جمال ياغي والبقاء لألمة«.

الحسنية
كلمة  الحسنية  وائ��ل  ال��ح��زب  رئيس  نائب  وأل��ق��ى 
»إن  وق��ال:  التأسيس،  معاني  عن   بالحديث  استهلها 
الحزب السوري القومي االجتماعي يعمل بإيمان صلٍب 
وعقيدة راسخة من أجل وحدة األمة ونهضتها ورفعتها 

وعزتها«.
الذي أّسسه أنطون  أّن »الحزب  إلى  وأشار الحسنية 
سعاده، هو طريق الخالص المؤدي الى وحدة الشعب 
التقسيم  مفاعيل  ك��ل  على  القضاء  وإل��ى  والمجتمع 
والمتمثلة  االستعمار  خلفها  التي  والتمّزق  والتفتيت 
طوائفكم  اختالف  على  فتعالوا  الهدامة.  بالعصبيات 
القاعة  ه��ذه  ف��ي  )وال��ح��ض��ور  واتنياتكم  ومذاهبكم 
نموذجاً(، تعالوا الى حزب انطون سعاده لتنصهروا في 
هذه النهضة العظيمة المكتوب لها طال الزمن أم قصر«.

وأضاف: »نسمع كالماً كثيراً عن واقع بالدنا المأزوم 
على كل الصعد، وعن حال االنقسامات التي تشكل عوامل 
ضعف لمجتمعنا، والكل يقول بأنه يريد حلوالً تخرجنا 
من الواقع المأزوم ومن التشرذم واالنقسام، ولكن ال نرى 
أفعاالً دالة وال نيات صادقة للوصول الى ما هو مرتجى 

من حلول تخلص الشعب من معاناته«.
وكيفية  الفساد  عن  »يتحّدثون  الحسنية:  وتابع 

مكافحته، في حين أن الفساد مستشر على كل الصعد، 
الذي  واألستاذ  فاسد،  درسه  في  يغش  الذي  فالطالب 
مقابل  يرتشي  البلدية  ورئيس  فاسد،  بالغش  يقبل 
أو  دائرة  اي  في  مرتش  موظف  وكل  فاسد،  بناء  رخصة 
لبنان  في  أننا  الرئيس  والسبب  فاسد،  هو  مؤسسسة 
ابتلينا بنظام طائفي هو أصل الفساد، وما من حل جذري 
يخلصنا من هذا الفساد اال فكر أنطون سعاده وعقيدته، 
االنسان  بناء  وهدفها  والحق  القيم  مفاهيم  رّسخ  الذي 

الجديد ليكون فاعالً في مسار نهضة المجتمع«.
وقال: »هناك عدو صهيوني يحتل أرضنا في فلسطين، 
من  اليه  وص��ل  ما  ال��ى  ليصل  يكن  لم  االح��ت��الل  وه��ذا 
العربي  وعالمنا  امتنا  أن  لو  وتوسع،  وهمجية  غطرسة 
الماضي  القرن  عشرينيات  منذ  سعاده  بتحذيرات  أخذا 
فأنطون  فلسطين.  الى  اليهودية  الهجرة  بدء  منذ  أي 
سعاده استشرف الخطر اليهودي في ذلك الوقت وحذر 
الصهيونية غير دائرة  الحركة  أّن  من  منه، قائالً: »رغماً 
على محور طبيعي تقدمت هذه الحركة تقدماً ال يستهان 
به. فإجراءاتها سائرة على خطة نظامية دقيقة إذا لم تقم 
في وجهها خطة نظامية أخرى معاكسة لها كان نصيبها 
تخاذل  يكون  ما  بقدر  غريباً  ذل��ك  يكون  وال  النجاح. 
الصهيونيين ينفذون مآربهم  إذا تركوا  السوريين كذلك 

ويملكون فلسطين«.
عن  األنظمة  تعامي  »إن  قائالً:  الحسنية  وأض��اف 
التصدي  مسؤولية  من  واالستقالة  الصهيوني  الخطر 
العدو  مّكن  االستعمارية،  للمشيئة  وال��رض��وخ  ل��ه، 
الصهيوني من احتالل فلسطين، وتشكيل تهديد مستمر 
باألمس  شهدتنا  نحن  وه��ا  امتنا.  كل  واستقرار  ألم��ن 
ونشهد اليوم، تآمراً فاضحاً على فلسطين واألمة وعلى 
ارادة شعبنا، من خالل التسليم للعدو باحتالله أراضي 
1948، وتارة اخرى بحل الدولتين، وطوراً بالتطبيع مع 
العدو والتخلي عن كل فلسطين. وهذا ما نرفضه وسنظل 
نرفضه بكل ما اوتينا من مقاومة حتى ازالة »اسرائيل« 

من الوجود«.
بالتحذير  يكتف  لم  سعاده  »أنطون  الحسنية:  وقال 
بالتصّدي  القوميين  أم��ر  بل  الصهيوني،  الخطر  من 
للعصابات الصهيونية دفاعاً عن فلسطين، ونحن نعتز 
مقّدمهم  وفي  المواجهات،  في  ارتقوا  الذين  بشهدائنا 
الشهيد حسين البنا، إبن بلدة شارون، الذي كسر قيود 
للمشاركة  آخرين  قوميين  مع  متوجهاً  بيكو«  »سايكس 

في معارك الدفاع عن فلسطين«.

لبنان  الصهيوني  العدو  اجتاح  »عندما  وأض��اف:   
ووصل الى العاصمة بيروت، كنا في طليعة من تصّدى 
له، ونحن نعتز بأنه على بعد أمتار من هنا، كان خالد 
فيرديهم  العدو  جنود  على  رصاصاته  يطلق  علوان 
ونعتز  بيروت.  عن  العدو  اندحر  إثرها  وعلى  قتلى، 
بأننا حزب سناء محيدلي وكوكبة االستشهاديين الذين 
حّولوا جنود العدو الى أشالء، ونعتز بأننا حزب شهيد 
اعتزازنا  كما  الدين،  فخر  سعيد  الوحيد  لبنان  استقالل 
ارض  على  اإلرهاب  مواجهة  في  ارتقوا  الذي  بشهدائنا 
بقضيتنا  إيمان  التأسيس،  معنى  هو  وه��ذا  ال��ش��ام. 

وصراع في سبيل انتصارها«.
تقوده  الذي  هو  الحقيقي  التغيير  أن  الحسنية  وأكد  
ولتأمين  وتحصينه،  المجتمع  ل��وح��دة  تعمل  ق��وى 
أما  االجتماعية.  العدالة  وتحقيق  الشعب،  مصالح 
منذ  لبنان  شهدها  التي  »التغيير«  ُيسّمى  ما  موجة 
سنتات  بضع  برفضها  تذّرعت  الموجة  فهذه  سنتين، 
زيادة على الوتسآب، لكنها أوصلتنا الى دوالر بأربعين 
ألفاً وغالء فاحش في أسعار الخبز والمحروقات والمواد 
الغذائية والسلع كافة بما فيها فاتورة االتصاالت. وأننا 
نسأل اين هم »الثوار« الذي عاثوا قطعاً للطرقات تذرعاً 
غائبون  االقتصادية،  األوضاع  تردي  على  باالحتجاج 
الكارثة؟«. لذا  الى  عن السمع والبصر وقد وصل لبنان 
أقول: بان من قاد النزول الى الشارع ليس ممثلي الفقراء 
وممزقي الثياب، بل أولئك الذين ُطلب منهم الهتاف ضد 
وتمزيقه  وتفتيته  البلد  وتخريب  وسالحها،  المقاومة 

وتقويض عناصر قوته.
في  االرتكاز  نقطة  انتم  الطلبة،  »أيها  قائالً:  وختم 
من  تحملون  بما  الحقيقي  التغيير  وأنتم  القومي،  العمل 
هو  وحزبكم  النهضة،  حزب  أبناء  وألنكم  وعقيدة،  فكر 
والبذل  االجتهاد  من  المزيد  فالى  األمة،  لهذه  الخالص 
وكل  وأمتنا،  لشعبنا  واع��د،  مستقبل  أجل  من  العطاء، 
عيد تأسيس وأنتم أعزاء، وسيبقى هتافنا مدوياً، لتحي 

سورية ويحي سعاده«.

قصيدة شعرية
ألقتها  المناسبة  وحي  من  قصيدة  االحتفال  تخللت 

الطالبة كارال فضة وجاء فيها:
غّرد على قلمي.. على قيثارتي        

    وغداً تفيق على نداء الثار
اني أحسك في صدى أشعاري           

  مهال، إذا مات السكون في يدي
لهبا.. وعاصفة تثور.. وصيحة       

    وانهار من زحف الجيوش جداري
ستطل من هذا العرين براعمي       

      وتقوم تهزأ بالردى أزهاري    
غّرد ففي صدري شراع جائع            

يشتاق أن يلوي عناد الصاري      
     أشبال هذي الدار.. بعض عواصفي

يا زارع البركان في أوتاري        
   لن يركعوا تحت الظالم وإن طغت

اني أغّص مع الهتاف.. وتنحني   
     خلف الظالم خناجر األشرار

هذا الجدار.. تنام فيه جحافلي       
 وهدير عاصفة .. ونبع دمار

للغاصبين.. الغادرين بأمتي       
بزالزلي.. بصواعقي.. بالنار

سأرّد عن هذا التراب
وأزيح عن شعبي رداء العار

ففي مستقبلي شمس تبدد الظلمة
وفي يدي ملحمة النضال

وسأظل أشعل للكفاح قصائدي
وأقود، في جمر اللظى، تياري 

 مقطوعات عزف 
وتكريم طالبتين

كما تخللت االحتفال مقطوعات عزف للطالبتين ضياء 
القانون،  آلة  على  الدنف  وسناء  الكمان  آلة  على  الدنف 
حيث عزفتا نشيد بالحراب ونشيد موطني ولحن أغنية 
»مهما ينجرح بلدنا منلموا لو كنا قالل«، للراحل الكبير 

زكي ناصيف.
وفي الختام كّرمت عمدة التربية والشباب الطالبتين 
نينار هاشم حسين إلنجازها في بطولة ماراتون الرنكا 
من  وع���داءات  عدائين  مشاركة  تضمن  ال��ذي  ال��دول��ي 
محمد  ومريم  الثانية،  بالمرتبة  فازت  حيث  دولة،   82
األيوبي تقديراً ألعمالها الفنية ومشاركتها في العديد من 

معارض الرسم.
كما تّم عرض تقرير مصّور تضمن معايدات بالمناسبة 
من عشرات الطالب في جامعات الوطن وعبر والحدود. 

كارال فضة

العميد ايهاب المقداد ومنفذ عام الطلبة جاد منذر يسلمان الطالبة مريم األيوبي درعاً تقديريةالعميد ايهاب المقداد يسلم الطالبة نينار هاشم حسين درعاً تقديريةالطالبتان ضياء وسناء الدنف مع عميد التربية والشباب ايهاب المقداد
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 t��KBL�  ¡«—“u???�«  fK��  w??�  Èu??�  s??�“«u??�  ÷d??�
 WK�IL�«   U�K��«  »UB�  sO�Q�  ‰ö??�  s�  UN�Òd�Ë

 ¨W�U��«  w�b���  U�bM�  UNO�«  u�bO�  t�√  sK�√  w��«
 tK�« »e�Ë q�√ wzUM� ¡«—“Ë —uC�� w�UIO� s ÒB���Ë
 bNAL�« vK� fJFMO� Íc�« d�_« ¨Èd�√ »«e�√ ¡«—“ËË
 Ê√  –≈  ¨W�—uNL��«  W�Uz—  Î «b�b��Ë  ÂUF�«  w�UO��«
 o�d�  vK�  ÎUO�UO�  jGC��  W�uJ��«   U�K�  —«dJ�
 w�UIO�  ÊuJ�  W�Uzd�«  W�Q��  w�  ‰“UM�K�  Êu�Ë  —UO��«
 t�UO�ö�  ”—U??�Ë  w�uJ��«  qLF�«  —«dL��U�  `��
 WDK��«Ë  ¡«—“u�«  fK��  W�Uz—  l�u�  w�  W�—u��b�«
 W�Uzd�« …b� w� —uGA�« r�— ÒwFO�� qJA� W�cOHM��«
 l�u��  Èd�√  —œUB�  Ê√  ô≈  ÆW�—uNL��«  fOz—  »UO�Ë
 W�Uzd�«  nKL�  d��√  œÒbA�  v�«  qO�U�Ë  Êu�  V�c�  Ê√
 w�UO��«  Ê“«u??�??�«  …œUF��ô  …b�b��«  W�uJ��«Ë
 w�  ULN�uB�  `�UBL�  Òq���  √b�  Íc�«  Í—u��b�«Ë
 W�UL{ vK� ‰uB�K�Ë w�uJ��« Í«d��«Ë WMO��« sO�
 W�uJ��«Ë  q�IL�«  fOzd�«  w??�  WO�U�O�Ë  WO�UO�
 w�UO��«  »UD��«  …d��  ŸU??H??�—«  WF�u��  Æ…b�b��«

  ÆWK�IL�« WK�dL�« ‰ö� wHzUD�«Ë
 w�  U�b�u�  w�   bIF�«  W�uJ��«  W�K�  X�U�Ë
 Î̈ «d�“Ë  17  —uC�Ë  w�UIO�  W�Uzd�  w�uJ��«  Í«d��«
 ‰Ëb�   dB��«  wM�√ò  W�K��«  bF�  w�UIO�  b??�√Ë
 Ê√  vML�√Ë  W�—Ëd{   «—«d�  –U��«  V��  t�_  ‰UL�_«
 W�K�  bIF�  w��«  WK�IL�«  …dL�«  ¡«—“u�«  lOL�  dC��
 X�d�  U�bM�ò  ‰U??�Ë  ÆåÈuBI�«  …—ËdC�«  bM�  UNO�
 œuM��« iF� VD� ¡«—“u�« iF� VK� ‰UL�_« ‰Ëb�
 s�M�  åpK�  d??�“Ëò  „UM�  fO�Ë  rNF�  »ËU���«  Òr�Ë
 ‰Ëb�  hOKI�  r�ò  ¨·U{√Ë  ÆåsOO�UM�K�  Âb�ò  ÎUFOL�

 Æå«ËdC�� r� s�c�« ¡«—“u�« VKD� Î¡UM� W�K��«
 œU�“  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  Âö�ù«  d�“Ë  b�√Ë
 vK�  WI�«uL�«  XL�  t�√   «—ÒdIL�«  t�Ëö�  ‰ö�  Í—UJ�
 —ôËœ  ÊuOK�  35  mK��  b�b��  ÊUM��  ·dB�  s�  VKD�«
 UM�d�√ò  Í—UJ�  ‰U�Ë  Æ‰UH�_«  VOK�Ë  W??�Ëœ_«  ¡«dA�
 s�b�UI�L�«Ë  sO�dJ�FK�  WO�UL��ô«  …b�U�L�«
 ◊u�e� g�ò ¨·U{√Ë ÆåV�«d�« wHFC� —bI� …b�U�L�
 u� v�� «uGK�� rN�√ bO�_«Ë Æåd�� rNF� U� ¡«—“u�« u�«
 r�Ë lL���� W�uJ��«  Ê√  rKF� ÊU� lOL��U� d�«u��U�

Æå»U��«u�«ò W�uL�� vK� ‰UL�_« ‰Ëb� ‰U�—≈
 —U Ò���«  —u�JO�  WO�UL��ô«  ÊËRA�«  d??�“Ë  ÊU??�Ë
 W�K��«  ‰ö�  b�_«  ÊUO�  …Ëö��  ¨Í«d��«  v�«  dC�

 ÆU�bI� ÂbF� w�UIO� ŸUM�≈ W�ËU��Ë ¨‰U� U� o�Ë
 v�œ√  Ê√  bF�  —U���«  Ê√  v�«   U�uKFL�«   —U??�√Ë
 tM� »«d��ô« ‰ËU�� ¨w�UIO� s� ÎU�ËU�� oK� r� ¨Áu�b�
 q�b�  ¨vC�dL�«  bL��  d�“u�«  Ê«  ô«  ¨tF�  „UJ��ô«Ë
 sO� ‰U�� s� XHA� UL� ÆfK�L�«  s� Ãd�� ¨Á√Òb�Ë
 œuL�� w{UI�«  ¡«—“u�«  fK�L� ÂUF�«  sO�_«Ë —U���«
 W�K��«  ‰UL�√  ‰Ëb??�  …Ëö��  dO�_«  √b�  U�bM�  WOJ�
 …Ëö��  gK��  pK�L�  sO�ò  ∫t�uI�  —U���«  tF�UI�
 X�√  s�  ∫WOJ�  t�U�Q�  ¨åw�ö�  hK�«  U�  q��  ‰Ëb��«
 s�  w�UNO�u�  b�U�  U??�√Ë  ¨d??�“Ë  X�√  w�  `L��  wJ�

 ÆåW�uJ��«  fOz—
 s�  X�K�  ¨W�K��«  ‰ö�ò  ∫ÊUO�  w�  —U���«  ‰U�Ë
 s�d{U��«  ¡«—“u??�«Ë  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  fOz—
 ¨»ËU��  Í√  o�√  r�  sJ�Ë  ¨¡«—u??�«  v�≈  …uD�  l�«d��«
 Ê√  UM�  Èb???�_«  s??�  ÊU??�  ÆX??�d??�Ë  wH�u�  XK Ò���
 Ác� w� œö��« …—«œ≈ WOHO� vK� oH��Ë W�uJ�� —ËUA��
 qOJA�Ë  W�—uNL�K�  fOz—  »U���«  W�UG�  WK�dL�«
 fK��Ë  »«uMK�  W�Uzd�«  nK�  „d�M�Ë  ¨WKO�√  W�uJ�

Æå»«uM�«
 ‰ö�  —U��  ‰UFH�«  Ê√  X�{Ë√   U�uKFL�«  Ê√  ô≈
 W�uJ��«  fOz—  s�  —«c��U�  vN��«  W�K��«  Á—uC�

ÆÂö�û� w�UIO� `�dB� q��
 Ê√  v??�«  W�K��«  qN���  w??�  —U??�√  w�UIO�  ÊU??�Ë
 ¨WLKJ�«  vMF�  qJ�  WOzUM���«  U�bIF�  w��«  W�K��«ò
 …—«d� ÊU� Íc�« w�D�« nKL�« u� UNO� ¡UM���« d��ô«Ë
 qO��Ë ÊU�d��« v{d� ‚uI�� oKF�L�« u�Ë ¨U�bI�

 sJ� ¨W�K��« Ác� v�« U�u�œ UL� nKL�« «c� ôu�Ë ÆvKJ�«
 „d�AL�« gOF�«Ë —u��b�« ¡«—Ë vDK�� iF��« ÊU� «–«
 ‰«u�_« qJ�Ë ¨”UM�«  uL� ÊUII��� ô ULN�≈ t� ‰uIM�

 ÆåU�b� s� p�– qB�� s�
 »UJ�—«  w�  r�U�√  s�  wM�≈ò  ‰uI�«  w�UIO�  —Òd??�Ë
 ÊËb�d�  s�  qL��O�Ë  ¨ŸUM��ôU�  v{dL�«  q��  WL�d�
 UM� W�uKDL�« ÂUNL�U� ÂUOI�«Ë UM�U��«Ë cOHM� s� UMFM�
 qÒL�� w� Êu{U�ò ∫‰U�Ë ÆåÁc� q�I�« WL�d� WO�ËR��
 v�« …u�b�U� —d�√Ë ¨ U�uFB�« XGK� ULN� UM�UO�ËR��

 ÆåW�—uNL��« fOz— »U���« WOKL� qO�F�
 r�  ¨WzœUN�«  WGK�«  vK�  tK�«  »e�  «d�“Ë  k�U�  ULO�
 ‰UG�_« d�“Ë b�√Ë Æ`�dB� ÍQ� q�√ W�d� ¡«—“Ë ‰b�
 v�≈  UM��Ë b�Q� qB�� s�Ë qB�� r�ò UM�√  WOL� wK�
 vHDB� qLF�«  d�“Ë U�√  ¨å”UM�«  l�Ë V��� W�K��«
 ÊU� q�_«Ë »U� s�Ë dC� s� Âd���ò UM�√ b�Q� ÂdO�
 —«u��«  v�≈  u�b�Ë  åUNL��  bI�U�ò  —u��b�«  Â«d��«

 Æå—u�_« q� q��
 t�UD�  s�  d��«  wM�u�«  —UO��«  b ÒF�  q�UIL�«  w�
 Î «b�u�� Î̈UF� ÂuB��«Ë ¡UHK�K� WO�UO� qzU�— ÎUN�u�
 VzUM�«  Ê√  å¡UM��«ò  XLK�Ë  ÆV�d�  ÍbOFB�  „«d��
 nBM�«Ë  WF�«d�«  bM�  ÎUO�U��  Î«dL�R�  bIFO�  qO�U�
 vK�  ¨åÍuI�«  ÊUM��ò  q�J�  ŸUL��«  bF�  ÂuO�«  »Ëd�
  —«œ  w��«  lzU�u�«Ë  W�K��«  œUIF�«  vK�  oKF�  Ê√
 WO�U�  tH�«u�  ÊuJ��Ë  ¨…œÒbF��   UHK�Ë  U�bF�Ë  UNK��
 w�UIOL�  W�bOFB�  WO�UO�  qzU�—  sLC��Ë  nI��«

 ÆW�K��« «ËdC� s�c�« ¡«—“uK�Ë
 v�«  å¡UM��«å?�  d��«  wM�u�«  —UO��«  —œUB�   —U�√Ë
 œ«b�  w�  b??�_«  ¡U��  v��  ÊU�  ÊUOJ�u�  d�“u�«  Ê√
 »e�  n�u�  u�  «c??�Ë  ¨W�K�K�  sOF�UIL�«  ¡«—“u??�«
 w�UO��«Ë w�UOM�« q�J��« s� ¡e� u� Íc�« ‚UM�UD�«
 U�Ë tH�u� ‰Òb� nO�Ë qB� «–U� ·dF� ô sJ� ¨—UO�K�
 X�{Ë√Ë  Æ—uC��«  tOK�  XK�√  w��«   «—U���ô«  w�
 W�K��«  »UB�  s�Q�  U�  bF�  dC�  —U���«  d�“u�«ò  Ê√
 n�u�  ‰uI�  wJ�  dC�Ë  ¨»UBM�«  s�√  s�  u�  fO�Ë

 ÆåÃd��Ë —UO��«
 —UO��«  sO�   ôUB�«  ‰uB�  s�  —œUBL�«  XHA�Ë
 nKL�« «c� Ê√  b�√Ë ¨Èd� U� Y��� ‚UM�UD�« »e�Ë
 ‰ö�  g�UMO�  —uC��U�  œdHML�«  ÊUOJ�u�  n�u�Ë
 ÕdAO�Ë  d??�“u??�«  dC�O�Ë  ÂuO�«  q�J��«  ŸUL��«

 ÆtH�u�
 —UO��« sO� W�öF�« vK� W�K��« œUIF�«  UO�«b� s�Ë
 v�Ë_« …dL�« X�O�ò t�√ v�« —œUBL�« X�H� ¨tK�« »e�Ë
 »e��«  l�  dEM�«   UN�Ë  w�  s�U��  UNO�  qB��  w��«
 bO�Q��U� sJ� ¨bK��« w� …d�u��Ë W�MA�� ¡«u�√ q� w�
 ¨sO�dD�«  sO�  ÎU�ö�  fJF�   öOK��  Í√  vM���  s�
 W�—u��œ WH�U�� uN� ÎöN� fO� qB� U� Ê√ `O��Ë
 s�d{U��«  ¡«—“u??�«  W�U�  W�—UAL�  WO�U�OLK�  d��Ë
 iF� l�  U�öF�« vK� fO�  U�UJF�« v�« ÍœRO�Ë
 w�UO��«  ÂUEM�«  WGO�  vK�  q�  ¨V���  ¡UHK��«

Æåt��d�
 qzU�Ë  vK�  UN�  ‰Ë«b??�??�«  Òr??�  w��«  W??�«Ëd??�«  ‰u??�Ë
 vI��«Ë  WO�K�  ¡«u�Q�  dD�  s�  œU�  qO�U�  ÊQ�  Âö�ù«
 ¨W�dDI�«  t�—U�“  ¡«u�Q�  tF{ËË  UH�  oO�Ë  ÃU��«
 s��  bO��«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  l�  Î «b�u�  VK�Ë

 —UO��«  —œUB�  XH�  ¨Êü«  v��  œd�«  t�Q�  r�Ë  tK�«dB�
 WIK��L�«  U�«Ëd�« W�U� w� UN�F{Ë w��« W�«Ëd�« Ác�
 ô qO�U�ò Ê√ …b�R� ¨Âö�≈ qzU�Ë UN�� vK� »√b� w��«
 »e��«  ·dB��  ô  d�_«  p�c�Ë  WI�dD�«  ÁcN�  v�UF��

Æå—UO��« W�U�Ë tzUHK� l� »uK�_« «cN�
 ÍdM� ‰UL�_«  n�dB� W�uJ� w� ‰bF�«  d�“Ë b�√Ë
 ÂU�√ ÊUM��ò Ê√ ¨W�K��« «ËdC�� r� sL� u�Ë ¨Í—u�
 v�Ë_«  ∫ UD��  3  ÂU�«  s��Ë q�� s� ÁbNA� r�  l�«Ë
 w�  uK�  WO�U��«Ë  WKOI��L�«  t�A�  …d��F�  W�uJ�
 c�Q�  r�  W�uJ��«  W��U��«Ë  W�—uNL��«  W�Uz—  …b�
 Ác�ò  ∫`�dB�  w�  Í—u�  ‰U�Ë  Æå»«uM�«  fK��  WI�
 tOK�  oH�«  U�  Ê√  v�«  W�U{ùU�  W�—u��œ  dO�  W�K��«
 ‰UL�ô«  ·ÒdB�  ‰UL�ô«  n�dB�  W�uJ�  —U�≈  sL{
 Î«b�  Î«b�  W�KL�«   ôU��«  w�  ô«  oOC�«  ‚UDM�«  sL{

 ÆåÎ«b� Wz—U�Ë
 w�  ¡«—“uK�  Í—ËUA�  ŸUL��«  bI�  ¨W�K��«  bF�Ë
 bO�Ë  Ê«d??�“u??�«  rNO�  sL�  Î «d??�“Ë  14  ÁdC�  Í«d��«
 «ËdC��  r�  s�c�«  ¡«—“u�«  s�  —U���«  —u�JO�Ë  —UB�
 —«dI�«  c�Q�ò  ∫—UB�  ‰U�  d�ô«  vK�  ÆW�uJ��«  W�K�
 t�b�  s�  ¡«—“u??�«  fK��   U�K�  —uC�  Òh�  UL�
 w�K��«  ”U��  WO�d��«  d�“Ë  U�«  ÆåUN��K��  W�K�  q�
 s� Òu�b� ÊuJ� UL�—ò ∫W�uJ��« ¡«—“Ë ŸUL��« bF� ‰UI�
 q��  ¡«—“uK�  Èd�√  W�—«u�  W�K�  v�≈  q�IL�«  Ÿu��_«

 Æå¡«—“u�« fK�� W�K�� ŸUL��«
 …b�  U�K� v�« u�bO� w�UIO� Ê√ å¡UM��«ò XLK�Ë
 vK� Wz—UD�«  UHKL�« s� dO�J�« œu�Ë q� w� W�uJ�K�

 ÆWOAOFL�«Ë W�œUB��ô«Ë WO�UL�«  bFB�«
 WOLM��«  WK��  w�  WO�UO�  ◊U�Ë√   œb�  ¨UN�N�  s�
 W�—u��œ  W�K��«ò  Ê√  vK�  å¡UM��«å?�  d�d���«Ë
 Ê√  V�� ÊU� U� u�Ë ”UM�«  `�UBL� W�b� W�—Ëd{Ë
 Ê√  vK� bO�Q� UL�≈  d�¬ vK� o�dH�  —UB��«  ö� ¨qB��
 Êu�UI�« œËb� lC� w�Ë ”UM�« W�KB� ÎULz«œ W�u�Ëô«

 Æå—u��b�«Ë
 ”√—  ¨Íd???�  tO��  »«u??M??�«  fK��  f??O??z—  ÊU???�Ë
 V�JL�«  ÊU�Ë  ÆWMO��«  sO�  w�  WK�JK�  Í—Ëb�«  ŸUL��ô«
 s� —«u��« vK� ÂbI�� nK� ô√ b�√ q�√ W�d�� w�UO��«
 w�  U�œË  ÆW�—uNL�K�  fOz—  »U���«  vK�  o�«u�  q�√
 qÒL��  v�≈  WO�UO��«   U�uJL�«Ë  ÈuI�«  lOL�”  ¨ÊUO�
 bI�”  ‰U??�Ë  Æ“…d�UJL�«  Âb??�Ë  WOM�u�«  UN�UO�ËR��
 W�UI��«  Âb�  —U��  w�  …uD�  w�  WO�uJ��«  W�K��«
 `�� W�«b�Ë WOM�u�« UN�UO�ËR�� s� W�cOHM��« WDK��«

 Æ“W�KL�« WO�UL��ô« U�UCI�« W��UF� o�√
 W�d�AL�«  WO�UOM�«  ÊU�K�«  XK�«Ë  ¨p�–  ÊuC�  w�
 Êu�U�  ŸËdA�  UN�—œ  ¨WF�U��«  w�  W�K�  w�  ¨f�√
 VzU�  W�Uzd�  »«uM�«  fK��  w�  ‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«
 bF�  `??{Ë√  Íc??�«  ÆVF�u�  ”UO�«  fK�L�«  fOz—
 h�A�«  ”UO�  vK�  ŸÒdA�  Ê√  UMMJL�  ôò  t�√  W�K��«
 ¨dN�√  6  bF�  dÒOG��  Ê√  sJL�  ÊUM��  ·dB�  r�U��
 h��  bO�  w�  ·—UBL�U�  WIKF�L�«   «—«dI�«  ÂuO�«Ë
 ÆåWO�U�M��ô«  Ác�  W??�«“≈  b�d�  UM�«ò  Î «b�R�  ¨åb??�«Ë
 `�B��  …b�b��«  ‰«u�_«  `KDB�  dOOG�  r�ò  t�√  d�–Ë
 UN�GO�  ”—bM�Ë  ¨…b�b��«  q�ËU���«Ë   U�«b�ù«
 s�  wM�√ò  v�«  ÎU��ô  ¨åWK�IL�«  W�K��«  w�  UNA�UM�Ë

ÆåÊUM�� w� Îô«u�√ «Ëd�� s�c�« sO�œuL�«
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kÉªFGO ô°VÉëdG øjôëÑdG Ö©°T

 W�u�Ë_«  W�UJL�  p�L��«  vMF�  s�  W�u��_«  r�bI�  w�  wMLO�«  VFA�«  V�U�  v�«  s�d���«  VF�  nI�  ≠
  «—UG�«Ë »d��« ‰U� rNOK� UN{dH� w��« W�FB�« ·ËdE�« r�— ÊuOMLO�« n�u�� r� ULJ� ¨WOMOD�KH�« WOCIK�
 r�Ë ¨UNB�� W��UM� q� w� sOD�KH� ÊuH�N�  U�U��« v�≈ ·ôü«  U�L� Êu�d�� «uI� ¨—UB��«Ë —U�b�«Ë

ÆrNOK� W{ËdHL�« WL�UE�« »d��«  «uM� Èb� vK� UN�«– W�uO��U� sOD�K� ÂU�« ¡UO�≈ s� «uH�u��
 r�— —uC��« vK� V�«ËË ¨WO�dF�« œö��« w� WO�F� WOLK� …—u� r�_ ‰U�L�« ÂÒb� Íc�« s�d���« VF� ≠
 WOKL� n�«u� v�« UN��«œ≈ ‰ Òu�� Âb� r�— ¨»dG�« w� WO�uI��«  ULEML�« q� t��«œ≈ vK� XFL�√ Íc�« lLI�«
 Ãd�O� ÂU�_« Ác� W�U�A� nI� Íc�« VFA�« u� ¨—uNIL�« VFAK� W�UL��« ÂbI� Ë√ UN�U�uJ�  U�UO� s� dOG�
 ¨WOFO�D��« t�«uD� ‚UO� w� s�d���« rJ� UNHOC��� w��« ‰ö��ô« ÊUO� fOz— …—U�e� Î «œbM� Ÿ—«uA�« v�≈
 WN�«u� s� œUF��ô«Ë  U�d��« WOCI� UN��dF� dB�� W{—UFL�«  «œUOI� …b�b� WO�d� `zUB� s� r�d�U�

ÆlO�D�K� …b�RL�« »dG�«  U�uJ� s�UC� W�d� «Ëd��� ô w� ¨sOD�K� Âö�√ l�—Ë WOFO�D��«  U�UO��«
 ÃU��ù W�—u�  U�U���« r��Ë ¨Êu���« w� t�«œUO� l�I� ULMO� s�UC��«Ë WO���« s�d���« VF� o���� ≠
 U�bM�Ë ¨W��M�«  Ác� nB� s� b�e� U� sO�M�L�«  W��� ⁄uK� r�— ¨VFA�« l�— W�—UAL� vE�� ô ÊUL�d�
 q�√ vK� 50%  s� d��√ q�L� …—u��« Ê√ wMF� «cN� Î̈UOKL�  U�U���ô« w� VFA�« s� 15%  s� d��√ „—UA� ô

Æd�bI�
 UN�FOK� w�Ë WIDML�« ÁbNA� U� s� UN�eF� ô rN�—u�� W�u� bO�Q� vK� t�«œUO�Ë s�d���« VF� ’d�� ≠
 ‰eF�  W�ËU��  s�  lO�D��«  ŸËdA�  tK�L�  U�Ë  Æt��ËUI�Ë  sOD�K�  VF�  UN{u��  w��«  W�u�HL�«  WN�«uL�«
 ô w��« sOD�K� q�√ s� WO�C�K� bF��� t�√ s�d���« VF� ‰uIO� WOMOD�KH�« WOCI�« s� WO�dF�« »uFA�«

Æt�UL�√ ‰Ëb� vK� U�—uC� ÷dH� w��«  U�u�Ë_« r��Ë ¨lL� s� tO�UF� U� q� r�— W�e�dL�« t�OC� ‰«e�
 V�d�� l�—UA� v�«  Ë√  ¨ U�O� v�«  UN�K�√  ‰u�� w��«Ë ¨WK�UH�«  w�dF�«  lO�d�«   «—u� V�� q� w� ≠
 wK���U� WDK��« WC�UIL� r�œ«bF��« «uMK�√Ë rN�OM�ËË rN��u� UN�œU� ŸU� ¨W��d�� WOK�√ »Ëd�Ë XO�H�Ë
  U���  q�UI�  sOOIOI��«  —«u�K�  U�–uL�  s�d���«  VF�  ÂbI�  ¨lO�D��«  W�u�  v�≈  ÂULC�ô«Ë  sOD�K�  s�

ÆWOMOD�KH�« WOCI�U� rN�OC� dOB� j�— «Ëb�√Ë ¨ «—UH��«Ë ‚œUMH�« —«u�� …— ÒËe�

kÉªFGO ô°VÉëdG øjôëÑdG Ö©°T

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 ¡«—“Ë i�— «–≈ WLO� ö� WO�uJ��«  «—«dI�« œuF� b�Ë ÆrO�«d� v�«  «—«dI�« q�u��� WLzU� tz«—“ËË 
 r� ÊË—U��� U�bM� tz«—“ËË —UO�K� WO�UO� WMO�— w�uJ��« ŸUL��ô« `�B�Ë ¨UNM� Í√ lO�u� —UO��«
 ¨sOFL��L�« W�uJ��« w�K� s� WOL�√ Òb�√ Êu��BO� rN�bM�_ Î UI�Ë rO�«dL�« s� t�uF�u� Íc�« U�
 ÊuJ��  ¨rO�«dL�«  vK�  ¡«—“u???�«  w�K�  lO�u��  ¡UH��ô«Ë  ·dF�«  “ËU��  w�UIO�  fOzd�«  —Òd??�  «–≈Ë
 s� b�b�� w� Î UL�U� Î U�—u��œ Î UB� pKL� ô Íc�« ¨Í—u��b�« fK�L�« ÂU�√ sFDK� W{d� rO�«dL�«
 œUL��U� ‰uI� o�«u� pKL� ULMO� ¨¡«—“u�« lOL� Â√ sO�K��« »UB� lO�u��« w� W�—uNL��« fOz— nK��
 wL�M� Íc�« ÊuK�« u� Î U��dI� b�«Ë wHzU� Êu� v�« ÊuL�M� sO�zUG�« Ê√ Î U�uB� ¨¡«—“u�« lOL� lO�«u�
 w�UIO� s� w�b��� Íc�« w�U��« d�_« U�√ ¨WO�U�OL�« s� Î U�O� tFO�«u� `ML� U� ¨W�—uNL��« fOz— tO�«
 w�UO� j� s� dO�F� UN�√ Â√ —ÒdJ� ô b�Ë …b�«Ë …dL� XÒL� —UO��« ¡UHK� W�—UA� q� W�ƒ— uN� ¨qNL��«
 fO� —UO��«Ë ‚UM�UD�« Ë« —UO��«Ë tK�« »e� sO� n�U���U� j�dH��« Ê√ u� bO�_« Ê« U�uB� ¨dL���

 ø¡UHK��« sO� —u�_« X�UI��« u� «–UL� ¨ULNM� Í√ ‰UL�√ ‰Ëb� vK�
 Î «¡b� ¨U�UC� s� tK�L� UL� w�Uzd�« ‚UI���ô« WK�d� d�b� Ê√ —Òd� uN� d��« wM�u�« —UO��« U�√ ≠
 ¨’U�  ‰UL�√  ‰Ëb??�  o??�Ë  w�uJ��«  ÊQA�«Ë  —uGA�«  l�  q�UF��«Ë  `�dL�«  r??�«  W�—UI�  WOHOJ�
 ¨tF�  ¡UHK��«  n�«u�  oO�M�  Âb�  s�  ÂuO�«  uJA�  u�Ë  ¨¡UHK��«  l�  oO�M��«Ë  —ËUA�K�  lC��  ô
 ·dF�  WK�U�L�«  ÊËb??�Ë  ¨t�u�  rNF�  —ËUA�K�  Ól��  r�Ë  Ác��«  n�u�  w�  t�«—U��  Âb�  `??�_«Ë
 s� —UO��« pKL� ¨UO�O�� U�UI���« t�HB� ‚UI���ô« W�—UI� t�«uM� Î U�UO� «uL�— rN�√ —UO��« …œU�
 »d�_«  tHOK�  …U�«dL�  rI�  r�  u�Ë  ¨Á¡«—Ë  dO��«  tzUHK�  vK�Ë  ¨tO�  —ÒdIL�«  l�u�  w�O�L�«  tF�u�
 fOzd� ∆ËUML�« tH�u� s� Î U�öD�« ¨»«uM�« fK�L� fOz— »U���« ‚UI���« w� tK�« »e� tK�L� Íc�«
 W�bI�L�« tF�«u� s� Î «b�«Ë fK�LK� t��Uz— d��F�Ë t�O�d� tK�« »e� vM��� Íc�« ¨Íd� tO�� fK�L�«
  UM�U���«  `�B� Ê√ q�� …«—U�LK� —UO��«  i�— ÊU�Ë ÆUN� j�dH��«  q�I� ô w��«  w�UO��« ÂUEM�«  w�
 nOK��U� ÍuMFL�« È–_« ‚U��≈ UNM� r�M� Ê√ sJL� …d�U�� ¨W�ËUD�« vK� w�Uzd�« ‚UI���ô« ‰u�
 ¨WO�UO�Ë W�uMF� W�J� qJA� Ê√ t�UOG� sJL� ÊU� ¨b�«Ë  u� `O�d�� “U� Íc�« nOK��« nOK�Ë
 dO��«  WFOA�«  dO�  s�  ¡UHK��«  vK�Ë  Î UOFO�  ‚UI���ô«  —U���U�  tK�«  »e�  ·ÒdB��  r�  p�–  r�—Ë
 b�b� fOz—  U�U���U�  W�—UI� fK�L�«  fOz—  U�U���«  w� WO�Uz—  «—UO� ô Ê√  Î ULK� ¨tO� Á¡«—Ë
 ÂuO�« wMF� —UO��«Ë ¨`�d� d�¬ Î UOFO� VzU� ôË ¨»«uM�« sO� s� «dB� fK�L�« fOzd� ¨W�—uNL�K�
 nOK��«  —U���«  WG�  dOG�  W�«dA�«  rOOI�  bOF�  Ê√Ë  ¨b??�«Ë  —UOFL�  ¡UHK��«  l�  W�öF�«  nK�  »—UI�  Ê«
 œUB� Ê_ ¨W�œU��L�«  ô“UM��«Ë —ËUA��« d�� —«dI�«Ë t�u��« w� Î UJ�d� q� ¨ U�KDK� VO���� œd��

Æd�¬ ÊQA� W�UO��« …œUO� U�« qN� d��u� vK�  UJ�ö�«
 …—«œ≈ Ë√ sOO�O�«d��« ¡UHK� sO� wJO�J� nK� …—«œ≈ s�� X�O� W�UO��« Ê√ dO�c��« s� b� ô ≠
 sO�  wJO�J�  nK�  …—«œ≈  s��  w�  W�UO��«  Ê≈  q�  ¨sOO�O�«d��«  ÂuB�  sO�  WOJO�J�  W�uB�

ÆsOO�O�«d��« ¡UHK� sO� WOJO�J� W�uB�Ë sOO�O�«d��« ÂuB�

 (1¢U áªàJ) ...á«fÉæÑd äÉ«dÉµ°TEG

Fourteenth year /Tuesday / 6  December 2022
 2022 ‰Ë_« Êu�U�  6 Ø ¡U�ö��« Ø …dA� WF�«d�« WM��«



á°VÉjQ7 Fourteenth year /Tuesday / 6  December 2022
 2022 ‰Ë_« Êu�U�  6 Ø ¡U�ö��« Ø …dA� WF�«d�« WM��«

t�“Ë rO�«d�≈

 W�—UA� ÊQ� ZzU�M�« U�bOH�Ë …d���« q�√ ¡«—¬ lL�Ô�
 r�UF�«  ”Q??�   UOzUN�  w�  ÂbI�«  …dJ�  ÊUM��  V��M�
 q�√  vK�  ¨—uEML�«  ÈbL�«  w�  tK Ò�√  oI���«  VF�  d�√
 48  v�≈   U���ML�«  œb�  l�—  l�  ÎUMJL�  p�–  `�B�  Ê√
 Ê√  v�≈  …—U�ù«  l�  ¨2026  WK�IL�«  W��M�«  s�  Î¡«b��«
 r�d�« ‰u� Âu�� U� ÎU��U� UHOH�« W�zô vK� ÊUM�� VO�d�
 sOO�UM�K�«  WF�U��  Âb�  W�Q��  v�≈  ‰UI��ôU�Ë  ¨100
 —U�N��ô«  V���  ¨»dF�«  W�Ëœ  w�  dz«b�«  ‰U�b�uLK�
 ÷ËUH��«  ‚UO�  w�  WO�UM�K�«  W�uJ��«  t�bL��«  Íc�«
 r�UF�«  œö� q�Ë U�bK� w� ÂbI�«  …d� ULO� ¨sOOMFL�«  l�
 W�uJ��« fOz— Ê√ X�ö�«Ë ¨v�Ë_« WO�FA�« W�FK�« w�
 t�Q�Ë ¨ÕU���ô« qH� —uC� vK� ’d� w�UIO� VO��
 ‰U�  s�  »U�  ¨n�ú�Ë  °sOO�UM�K�«  lOL�  qÒ�L�  p�c�
 –U��√  V??�«—  ‚uH�  „«d��ô«  WHKJ�  ÊQ�  “w�UIOL�«”

 ÆÍu�U�
 sOO�UM�K�«  WO��U�  ÊU�d�  ¡u{  w�  ¨‰U�  Í√  vK�
 —Ëb??�«  ¡UN��«  l??�Ë  ¨w�dF�«  ‰U�b�uL�«  WF�U��  s??�
 WM�K�«  ¡UC�√Ë  fOz—  ¡«—¬  vK�  nI�  Ê√  UM�Q�—≈  ¨‰Ë_«
 »U�AK�  …œUOI�«  WÒ�b�  sOJ�LL�«  ¨WO�UM�K�«  WO�L�Ë_«
 Íc�«  V��ML�«  s�  s�d�H���  ¨rNO�≈  UMN Ò�u�  ¨b�«u�«
 ¨dE�ML�« VIK�U� “uHK� Êu��d� s�Ë ø«–UL�Ë t�uF Ò�A�
 Êu�eHK� WD�� d��  U�—U�L�« qI� Âb� vK� rNIOKF� U�Ë

∫w�üU� rN�U�U�≈  ¡U�� øwL�d�« ÊUM��
 l Ò��√  ∫©WO�L�Ë_«  WM�K�«  fOz—®  aK�  ”dD�  ?
 ÂUEM�U� l�L��Ë X�U� ÎU�uK�√ pKL� t�_ ¨UO�UL�√ V��M�
 UMFL�  UM�U��  lKD�  cM�  ¨WO�U�I�«  ÕËd�«Ë  ◊U�C�ô«Ë
 X�e� ÆWO�FA�« W�FK�«  w� WO�UL�_«  W�—bL�«  UMF�U�Ë
  U�u��L�« »—UI� w� È—√Ë ¨‰Ë_« —Ëb�« s� rN�Ëd��
 wM�√  Ê√  ÒV�√  wMMJ�  ¨qD��«  WOL��  w�  W�uF�  WOMH�«
 ÂbF�  W��M�U�  U�√  ÆWO�dF�«   U���ML�«  t��Òb�  U�  vK�
 ·ÒdB�� r�Ë ¨W�Ëb�«  t��J�—«  QD� «cN� ¨‰U�b�uL�«  qI�
 W�O��  UL�—  ¨W�O��  WI�dD�  Ÿu{uL�U�  ÊuOMFL�«

ÆÁU��« s� d��√ w� WD�UC�«  UHKL�«Ë q�UAL�« …d��
 œU��ô«  fOz—  ?  ‰ ÒË√  fOz—  VzU�®  —bO�  r�U�  ?
 ¨wK�“«d��«  V��ML�«  l Ò��√  ∫©Âb??I??�«  …dJ�  w�UM�K�«
 V��ML�« «c� U�œ Òu� b�Ë ¨uK��« VFK� l�U��« Ê«uMF�«
 w�Ë  ¨a�—U��«  d��  WF�L�  W�Ëd�  q�«u�  r�bI�  vK�
 s�  t�F�U�  U�  ¡u{  w�Ë  ÆWOL�U�  »UI�√  W�L�  tK��
 wFO��  ` Ò�d�  w��dH�«  V��ML�«  ÊQ�  È—√   U�—U��
 ‰u�Ë  ÆW�b�UB��«  t�dO��  w�  Y�U��«  VIK�«  “«d??�ù
 w��«  oz«uF�«Ë  w�u�eHK��«  qIM�«  ’uB��  qB�  U�
 w�  sJ�  r�  ¨Âb�  …d�  œU��U�  UM�Q�  ` Ò{Ë√  ¨t�  X�U�√
 w�  ¡U�b�_«Ë  …u�_«  l�   —«œ  w��«   U{ËUHL�«  Òu�
 ¨dÒHAL�« w�u�eHK��« qIM�« vK� sOLÒOI�« l� v�� Ë√ ¨dD�
 tO�«  u�B�  U�  v�≈   U{ËUHL�«  ‰u??�Ë  ÂbF�  Êe??�√Ë

 ÕdH�«Ë tO�d��«  s� W��H� r ÒFM�K�  ÊuADF�L�«  ”UM�«
 WO��Ë  W�œUB��«  ¡U��√  s�  t�uN�«u�  U�  rC�  w�

ÆÂUÒ�_« Ác� w� WOAOF�Ë
 sO�M�—_«  l Ò��√  ∫© ÌÊU??�  fOz—  VzU�®  d�U�  „U�  ?
 VIK�« È—√ rN�Ëd� l�Ë ¨l�L�Ë uK� rN�F� ¨ÂbI�« cM�
 Ÿu{u�  w�  qB�  Íc�«  dOBI�K�  W��M�U�  ÆÎUOK�“«d�
 U�  `�  …—«œù«  u�Ë  ¨ UH�UM�Ë  …—«œ≈  ¡u�  „UM�  ¨qIM�«
 œ«Ë  w�  Êu�ËR�L�«  n�ú�  ¨qB�  U�  v�≈  UMK�Ë  UM�

Æd�¬ œ«Ë w� ”UM�«Ë
 V��ML�«  l Ò��√  ∫©l�«—  fOz—  VzU�®  q�M�«  bF�√  ?
 ¡«œ_U�  ¨w�dO�_«  V��ML�«  ÎUC�√  tF�Ë  ¨wMO�M�—_«
 rN�  XIÒKF�  b�Ë  ¨VFKL�«  ÷—√  vK�  l�L�  wMO�M�—ô«
 V��ML�«  t�ÒbI�  U�  Ê√  È—√  wMMJ�  ¨w�U��  lKD�  cM�
 U�√  ÆWOzUNM�«  …«—U�L�«  w�  ÎU�d�  ÊuJO�  tK�R�  wK�“«d��«
 t�F�U��  s�  VFA�«  ÊU�d�Ë  qIM�«  Ÿu{uL�  W��M�U�
 ¨sO�ËR�L�«  q��  s�  œu�u�  dOBI��U�  ¨V��  UL�
 s� ”UM�« «u�d� ¨Ÿu{uL�« «c� w� qB� Íc�« VO�Ë
 WO��U�  vK�  W�F�  X���√  WAOFL�«  ¨W��«uL�«  WF��
 `��Ë  ”UM�«  …b�U��  W�Ëb�U�  ÎU�d�  ÊUJ�  sOO�UM�K�«

ÆUN�uN�«u� w��« W�FB�« …UO��« WN�«uL� tO�d� …c�U�
 l Ò��√ ∫©WO�L�Ë_«  WM�K�«  ÂU� sO�√® r��— ÊU�� ?
 ¨r�b�  ÍËd�  q�UH�  u�  ¨ÊU�“  s�  rN�  XIÒKF�  ¨q�“«d��«
 …dJ�«  Êu��ö�  Âu��  ¨V�«uL�«  w�  …d�Ë  q�“«d��«  wH�
 rN� oÒKF� ÍbOH� tK�bL��«Ë “U��U��«” WB�— l�Ë vK�
 W�œU��« …dLK� wL�UF�« VIK�U� “uHK� rN��—√Ë Î̈UC�√
 s� t�u� Àb� U�Ë qIM�« s� Y�b��« w�Ë ÆrN��—U� w�
 ¨W�uJ��« w� …œu�u� …dG��U� ÆtKI� ÊËœ X�U�  U�I�
 u� W�«dB� ¨ÕU���ô« qH� UN�Oz— —uC� s� X� Ò�F�
 ÊU�  ¨“WB�U�  W��œ”  UN�≈  ¨p�–  XKF�  UL�  t�UJ�  XM�
 ôË  »uKDL�«  „«d��ô«  W�Ëb�«  l�b�  Ê√  ÷d�HL�«  s�

Æ‰U�b�uL�«  U�d�� WF�U�� s� ”UM�« Âd��
 WM�K�«  w??�  —UA���  u??C??�®  »U?? ÒD??�  œu??L??�??�  ?
 V�U�  uN�  ¨w�UL�_«  V��ML�«  wM��F�  ∫©WO�L�Ë_«
  U�u��L�«  tL�bI�  vK�  U�b��«  ¨W�Ëd�  W�«d�Ë  œU��√
 V��M�  l��√  w�U��«  nB�«  w�Ë  ÆœuI�  cM�  WO�«d�«
 …—U�L�«  v�≈ t�u�Ë lÒ�u�√Ë ¨tz«œ√  w� l�LL�«  ¨q�“«d��«
 qI�  Âb??�  v??�≈  W��M�U�  U??�√  ÆdD�  ‰U�b�uL�  WOzUNM�«
 ÂuLF�  vM��O�  wL�d�«  ÊUM��  Êu�eHK�  d��   U�—U�L�«
 w�UM�K�«  VFA�«  Òr�  ÊQ�  bI��Q�  ¨UN�b�UA�  sOO�UM�K�«
 VO�d��« d�¬ w� lI� W�Q�L�« Ác�Ë ¨d�¬ ÊUJ� w� `��√
 sL�  sO�Q��  ÎUO�U�  dÒJH�  w�UM�K�U�  ¨t�U�u�Ë√  rÒK�  vK�
 ‰U�b�uL�«  ULO�  Î̈UO�u��√  UN�U���  w��«  ÁUOL�« “WKI�”
 t�  ÂuI�Ë  ÂU�  U�  wM�H�Ë  ° «uM�  l�—√  q�  tOK�  ÒqD�
 —uC�  sO�Q�  w�  rNKÒHJ�Ë  rNK�UJ�  WO�UM�  iF��«
 b�Ë ¨»uKDL�« „«d��ô« l�œ vK� —bI� ô sL�  U�—U�L�«

Æ…bK�Ë Òw� s� d��√ w� lz«d�« l�«u�« «c� X�L�

 ∫©WO�L�Ë_«  WM�K�«  ‚ËbM�  sO�√®  bKI�  dC�  ?
 vML�√  XM�Ë  ¨ÍœuF��«  V��ML�«  XF Ò��  W�«dB�
 ¨o���� t�_ ‰U�b�uL�«  w� p�– s� bF�√  v�≈  qB� Ê√
 lO�A�  …—Ëd??C??�  dF�√  wMKF�  w�dF�«  ¡UL��ôU�
 w�dGL�«  V��ML�«  oI��  Ê√  Îö�¬  ¨WO�dF�«   U���ML�«
 ÊU�d�  Ÿu{uL�  W��M�U�  U�√  Æ «—UB��ô«  s�  b�eL�«
 »uF�  qJ�  …u??�√  ‰U�b�uL�«  WF�U��  s�  sOO�UM�K�«
 ¨ UB�U��Ë  w�UO�  Ÿu{u�  «c�  ¨n�ú�  ¨r�UF�«
 W�U�  s�  UNN�eM�Ë  W{U�d�«  qB�  V��  t�Q�  ÎULK�
  d??� u???�Ë ¨W??O??�U??O??�??�«  U??M??�U??A??L??�«Ë  U??�ö??�??�«
 ÕËd??�Ë  V��  UL�  Ÿu??{u??L??�«  «c??�  w??�   U??{ËU??H??L??�«
 XK�UH�Ë   U�—U�L�«  XF�U�  ”UM�«  X�U�  ¨WO�ËR�L�«

ÆU�d��√ U�Ë WOAOFL�« ‰UI�_« UNK�U� s� l�d�� ÕdH�
 ÃËd� l� ∫©WO�L�Ë_« WM�K�« V�U��® r�U� lO�— ?
 wM�Q�  ÎULK�  ¨w��dH�«  V��ML�«  l Ò��Q�  ¨ÊU??L??�_«
 rNz«œQ�   Q�UH�Ë  ¨w�UL�_«  V��ML�«  ÒV�  vK�   QA�
 w���M�  sO�  U�  —uB��  VIK�«  Ê√  — ÒuB�√  Æl�«d�L�«
 bI��√ ¨WO{U�d�« WO�ËR�L�« l�u� s�Ë ÆUO�U��≈Ë U��d�
 w� WON�b��« —u�_« s� dO�J�« Âd Ô� w�UM�K�« VFA�« ÊQ�
 bF�  r�  «c�  ¨UNM�  …b??�«Ë  ‰U�b�uL�«  WF�U��Ë  ¨…UO��«
 Ë√  UF�U�  UM���√  q�  ©Y�U�  r�UF�®  UMHOMB�  o����
 ô≈ ‰U�b�uL�« l�U�� r�UF�« ‰Ëœ lOL� ¨«d�U� Ë√ UF�U�

ÆÎ«b� VOF�Ë VO�� d�√ «c�Ë ÆÆÊUM�� w�
 ∫©WO�L�Ë_« WM�K�« w� —UA��� uC�® ÊUC�— Ê“U� ?
 w�  ”œU��«  VIK�U�  “uHK�  UN� Ò�—√Ë  q�“«d��«  l��√
 eÒOL��«Ë  WF�L�U�  WK�U�  o�dH�«  VF�  WI�d�  ¨UN��—U�
 rz«b�«  —uD��«  v??�≈  W�U{ôU�   U���ML�«  WOI�  s??�
 bN�  w�  U�U�bN�  UL�  q�“«d��«Ë  ¨ÍËdJ�«  ‰U�L�«  w�
 l�A�  U�√Ë  ¨‰e�  r�Ë  bOF�  s�“  cM�  W�ËdJ�«   U�U��«
 ÂbF� W��M�U� U�√ ÆÂbI�« …dJ� wIÒKF� W�«b� cM� o�dHK�
 d�√  «cN�  ¨ÊUM��  Êu�eHK�  vK�  ÎU�U��   U�—U�L�«  qI�
 Òf�Q�  u�  w�UM�K�«  s�«uL�«  Ê√  sO�  w�  ¨»dG���
 «c�  rC�  w�  tO�d��«Ë  ÕdH�«  s�  W���  v�≈  W�U��«

 s� tI�«d� U�Ë  «uM� cM� tAOF� Íc�« ÂË“QL�« l�«u�«
ÆwAOF� oK�Ë w�H� jG{

 ∫©WO�L�Ë_« WM�K�« w� —UA��� uC�® œu�� Ã—u� ?
 ÎUF�A�  w�H�   b�Ë  dGB�«  cML�  ¨q�“«d��«  l Ò��√
 ¨‚UO��« «c� w� w�u� sL� Î «d�Q��Ë wK�“«d��« V��MLK�
 ”œU��« wL�UF�« VIK�U� “uHK� U��U��« V��M� ` Ò�—√Ë
 ¨W�—U�  Á«—Q�  ¨qIM�«  Âb�  s�  U�√  ÆWI�Q�L�«  t�dO��  w�
 l�  WO�ËR�L�«  ÕËd�  v�UF��  sO�ËR�L�«  s�  b�√  ô
 «uI�u� r�Ë ¨Ÿu��« d�¬ v�� «ËdE��«  n�ú� ¨VFA�«

ÆVOF� d�√ t�≈ ¨Â“ö�« ‰UL�« sO�Q��
 WM�K�«  w�  —UA���  uC�®  ÊUOK�u��u�  w??�«—  ?
 wMMJ�  ¨WO�UL�_«  …dJ�U�  sO��FL�«  s�  U�√  ∫©WO�L�Ë_«
 ¡u{  w??�  ÎU�uB�  ¨wMO�M�—_«  V��ML�«  l��√
 w�  œU��√  V�U�  u�Ë  WF�L�  ÷Ëd??�  s�  t�ÒbI�  U�
 q�“«d��«  Ë√  sO�M�—_«  ` Ò�—√  UL�  ¨WOL�UF�«   ôuD��«
 V��ML�«  w??�  È—√Ë  ¨WO�U��«  W��M�«  VIK�  “uHK�
 s�Ë  ÆÎUC�√  Y�U��«  t�I�  oOI���  WO�U�  WÒL�  w��dH�«
 Òo��U� ¨w�U�� qJA� ‰U�b�uLK� sOO�UM�K�« WF�U�� Âb�
 ÊU�d� Â«d�Ë n�R� ¨W�Ëb�« vK� lI� ‰Ë_« ÂUIL�« w�
 WF�L�«  Ác�  s�  w{U�d�«  »U�A�«  ÎU�uB�Ë  ”UM�«
 q�UAL�«  w�  UM�d�  UL�—  ÆÆÆ «uM�  l�—√  q�  w�Q�  w��«
 Ÿu{u� w�  U{ËUHL�« dO� vK� fJF�«  U�U�I�ô«Ë

Æw�u�eHK��« qIM�«
 ∫©WO�L�Ë_« WM�K�« w� —UA��� uC�® w�UO�œ bO�Ë ?
 Ê_ wN�b�Ë wFO�� d�√ «c�Ë ¨w�UL�_« V��ML�« l Ò��√
 sOO��dH�«  ` Ò�—√  UO�UL�√  ÃËd�  l�Ë  ¨WO�UL�√  w�b�«Ë
 ‰U�b�uL�« qI� Âb� s� U�√ ÆVIK�U� “uHK� sOO�U��ô« Ë√
 Êu�Ëd�� ÊUM�� w� ”UM�U� ¨ÊUM�� Êu�eHK� WD�� d��
 `{«Ë  ”UJF�«  «c�Ë  ¨ UL�bI��«Ë   U�b��«  s�  dO�J�«
 ÊU�d��U�  ¨sOO�UM�K�«  gO�  vK�  w�UO��«  l{uK�
 r�UF�«  ”Q�   U�—U��  —uC�  ?  —u�_«  j��√  v�≈  q�Ë
 W�F�� ”UM�« ¨ÊUM�� w� w�U�� ¡vO� b�u� ô n�ú� ?

°WO�ËR�L� t�«u� Ë√ ‰Q�� Ë√ rKF� s� d�¬ W�Ëb�«Ë
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 W�UN�  bF�  1≠3  `O�d��«   ö�d�  w�U�UO�«  ÁdOE�  vK�  Á“uH�  ¨dD�  ‰U�b�u�  wzUN�  l�—  UO�«Ëd�  V��M�  mK�
 qO����«  ¨«b�U�  Êe�«œ `���«Ë  Æ1≠1  ‰œUF��U�  wzUNM�«  sL�  —Ëb�«  sL{  ULN�«—U�L�  w�U{ù«Ë  wK�_«  sO��u�«
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 Æ ö�— Àö� Òb� Íc�«  rN�—U� o�Q� qCH� Æ1≠3  W�O�M� UO�«ËdJ� k��«  UNO� r���«  w��«  `O�d��«   ö�— v�≈
 U�—u�Ë  q�“«d��«  sO�  f�√  ¡U��  XFL�  w��«  …«—U�L�«  s�  ezUH�«  l�  wzUNM�«  l�—  —Ëb�«  w�  UO�«Ëd�  VFK��Ë
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 sK�√   «uM��«  Ác??�  q�  bF�
 t� Ò�d�  w??�U??I??�??�«  b??N??A??L??�«  ÒÊ√
 bF�  ¨V??�d??�«  l{u�  w�  —U??�
 ÓsOD�K�  ‰U??H??�√  ‰b??�??�??�«  Ê√
 s� …—U??�??�??� r??N??�??�??� V??zU??I??�
 n�u�  sO�  w�  ¨ÂU??�??�_«  Òq??�
 ¨i??�d??�??�??�« s???� Êu??H??I??�??L??�«
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w ÒA� ”UO�« UN��J�   b��  ôË  ¨ Òq??L??�  ôË  f??�??�œ  Òq??J??�  ô
 ö�Ë WO�d� ö� ÊuJ� Ê√ w� W{UC�
 u� t�H� Òô≈ qÒ�L� ôË ¨Í—u��œ ⁄Òu��
 ¨WF�UIL�«  WDK�  w�  Ê«d�e�«  WÒK�Ë
 W�dz«e��«  …—œU??�??L??�«  v??�«  V�c�  u??�
 w�Ë ¨qJA�« w� WOMOD�KH�« W��UBLK�
 s�  w��«  qO�«dF�«  q�  oK��  ÊuLCL�«

¨W��UBL�« ÀËb�� `L��
 WO�Uzd�«   U�U���ù«  v�«  u�b�  u�
 rKF�  ÎU�Ëd�  lC�  r�  ¨WOF�dA��«Ë
 ¨ U??�U??�??�??�ô« —Òd??L??� s??� U??N??�√ ÎU??�U??L??�
 lC� uN� ¨UN�Ëb� …—ËdC�U� oOF��Ë
 vK�   U�U���ô«  Ác�  Íd��  Ê«  ◊d�
 p�– w� UL� WOMOD�KH�«  w{«—_«  W�U�
 ‰ö�ù« ÊUO� Ê« ÎU�UL� rKF� u�Ë ¨”bI�«

¨”bI�« w�  U�U���ô« ¡«d�≈ i�d�
 Ê√  W��UBL�«  ÀËb��  ◊d�A�  u�
 qzUBH�« q� q�� s� ·«d��ù« v�« —UBÔ�
 Ác�  Ê«  rKF�  u�Ë  ¨WO�Ëb�«  WO�dA�U�
 Â«e�ù  œ«bF��«  vK�  X�O�  qzUBH�«
 WO�Ëb�«  WO�dA�«  s�  —b�  UL�  UN�H�
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 ÊuD�√  w�UL��ô«  r�UF�«  ‰uI�  UL�  Òw��«  »œ_«
 ∫ÊuJ� Ê√ V�� ÁœUF�

 ô  …UO��«  ·dF�  ô  »œ√  q??�Ë  ¨…UO��«  w�  t�u�√ò
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 d�«u��« ÊS� ¨UO�� Íc�« »œ_« u� …UO��« »œ√ Ê√ UL�Ë
 ‚UL�√  w�  U�—Ëc�  …Òb�LL�«Ë  …UO��«  l�UM�  s�  WF�UM�«
 W�œUN�«Ë  ¨…UO��«  ‰UL�  s�  UN�Ë—  …ÒbL��L�«Ë  ¨…UO��«
 vK�  …UO��«  WI�«dL�  `KB�  w��«  w�  …UO��«  Òw�—  v�«
 ¡UH�Ë  UN�OF�«Ë  w�  W�UA�«Ë  WK�uD�«  …UO��«  o�d�

 ÆUNO�UF� w�U�� o�√Ë UN�Ë—
 ÒuL�Ë  ¨ ÒuL�  …UO��«  q�  …b�U�  X�O�  …UO��«  sJ�Ë  
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Æ¡UM��«Ë ¡UA�ù«Ë fO�Q��« aO�d�
 Z�M�  Í√  w�  qL�_«Ë  qL�_«Ë  v??�—_«  oI���  ôË
 …UO��«  v�«  …dE�  v�«  ÁœUM��U�  ô«  Òw�UL��«  Òw�U��≈
 ÊU��ù« Z�M� ÊU� ¡«u� qL�√Ë qL�√Ë v�—√ W�—UC�
 Ë√  Î «œUB��«  Ë√  ÎUM�  Ë√  ÎU??�œ√  Ë√  ÎULK�  Ë√  ÎWH�K�  Ë√  ÎW�dF�
 WO�C� Ë√ Î «œUN� Ë√ W�«—“ Ë« ÎULOEM� Ë√ …—«œ≈ Ë√ W�UO�
 Òw�d�  W�—ËdC�«  …UO��«  ÊËR??�  s�  d??�¬  ÊQ??�  ÒÍ√  Ë√

 ÆWO�U��ù« …UO��«
 œÒb���  wI�d�Ë  …UO��«  v�≈  …dEM�«  œÒb���  r�  «–S??�
 œÒb���  ö�  ¨t�«—uB�  lz«b�Ë  ÁU�ƒ—  Òw�—Ë  qIF�«  W�U�
 `�HÔ�  ôË  n�«uF�«  uL��  ôË  —uFA�«  wI�d�  ôË  dJH�«
 —«d��«  ÒdL���  q�  Ád��Ë  ÁdFA�  »œú�  b�b���«  Ô»U�
 t��Ë—Ë t��U�√ Î «b�U� lz«d�« qO�_« r�bI�« »œ_« v��
 »œ_«  s�  q�C�«  r�«d��  ‰U�L�«  ÎU��U�Ë  ¨—«d��ôU�
 ÍdJH�«  ËeG�« ÂU�√ o�dD�« Îö ÒN� Ô�Ë ¨lL��L�« q�«œ w�
 ¨vLF�«  ‚u??�  Î¡UL�  W??�_«  ¡UM�√  b�e�  Íc??�«  wKOKC��«

 ÆW�œu�F�« ‚u� W�œu��Ë ¨‰öC�« ‚u� Îôö{Ë
 Ád�«u� ÊuJ� ô ‰u� Ë√ rK� Ë√ s� Ë√ dF� Ë√ d�� q�Ë

 r�«d��  bÒ�K�L�«  rON��«  UM��√  qO�  w�  j�«d�Ë   «—«d??�
 ¨ U�«d��«  —uB�   ö??�ËË  ¨◊UD��ô«  œuN�   ULK�
 w��«   UO�LN�«  q�U��   «ËeG�  ŸuM��«   U�œu��Ë
 X�d�√Ë  ¨qO�_«  U�—U��  s�  UM�OKI�  jD�  X�d�
 w�UM�  vK�  XI��√Ë  ¨…dÒO��«  UN�FO��  s�  UM�O�H�
 WOLON��«  ez«dG�«   ôUFH�U�  WO�U��«  UMH�«u�Ë  U�dJ�
 «c�  w�  W�U�Ë  ¨¡w??�  w�  lHM�  ô  ¨…dOI��«  W�O�b�«
  œU�Ë  UMOK�  Ê«ËbF�«  Èu�  tO�  X��UJ�  Íc??�«  s�e�«
 WFOK�  ôu�  …—UC��«Ë  a�—U��«Ë  œu�u�«  s�  UM�d�Ô�
 vI���  Ÿu��«  «u�OD��«  s�c�«  UM��√  ¡UM�√Ë   UM�  s�
 rN��ËUI�  ÒdL����  Õ«d��«  «ËcK��«Ë  ¨W�u�d�  rN�Ëƒ—
 rN�UO�Ë  rN��√  …UO�  ÊuJ��   uL�«  «u��√Ë  ¨WK�U�
 s�e�«  Ã—U??�  r??�œu??�ËË  W??�_«  œu??�Ë  `��_  …e�e�
 ÊU�“  ôË  ÊUJ�  ô  sL�  ÆÂbF�«Ë  ÊUO�M�«  U�œö�  Èu�Ë
 w�  ¡U��Ë  ¨r�Ë  w�  r�Ë  r�UF�«  «c�  w�  t�  …—UC�  ôË
 WM�“_«Ë  WMJ�_«  lOL� ÁbOH�  ôË ¨¡UM�  w� ¡UM�Ë ¨¡U��

Æ «—UC��«Ë
 qOL��«  qFH�«  vK�  ”uHM�«  Òi��  ô  Íc�«  »œ_«Ë
 œuI�  W�U�—  t�_  tzUI�  s�  qC�√  t�b�  qL�_«  …UO��«Ë
 w�d�  ‰–U��Ë  ¨‰–U���«  v�«  l�b�  ‰UJ�«Ë  ¨‰UJ�ô«  v�«
 ô≈ tO� l�Ë s� Òo���� ô ‰uL�Ë ¨‰uL��« w� ÊU��ù«

 Æ «—«cI�«  UÒ�J�
 œu??�_«  v??�«  Î «b???�√Ë  ÎU??L??z«œ  tI�dD�  bÒO��«  »œ_«  U??�√
 dOJH�  t�  ‰uI�  Íc�«  w�U��«  »œ_«  u�  «c�Ë  v??�—_«Ë
 v�«  WK�UA�«  WO�UL��ô«  WO�uI�«  W�—u��«  …dEM�«
 W�_«  ¡UM�_  Î «e�U�  t??�œ«—√  w��«  sH�«Ë  ÊuJ�«Ë  …UO��«
 vK�  ÷UH��ô«Ë  ¨WCNM�«  vK�  ÊU�e�«  Èb�  UN�UO�_Ë
 oOK���«Ë ¨ÊU�_« T�U� v�« eHI�«Ë ¨ ÒwFIM��� l�«Ë q�
 lOL�  vKCH�«  …UO��«  ¡UL�  dDL��  vKF�«   «¡UC�  v�«
 qF�� w��« WO�U��ù«Ë WO�uI�«Ë WOM�u�« ÃU��ù« ‰uI�
 qL�√  ÊU��ù«  r�U�Ë  ¨dO�√  …UO��«Ë  ¨o??�√  œu�u�«
 Î «b�b� «bÒO� ÎU�œ√ Z�M� Ê√ w�U��« »œ_« «cN� lOD��M�
 bÒO��« UM�œQ� ÊuJM� tM� ¡e� s�� Íc�« r�UFK�Ë UM�H�_
 ÊuJ�Ë  ¨U�dOG�Ë  UM�UO�_  ÂUN�≈  —bB�  œb��L�«  b�b��«

 ÆUM� r�_« Â«d��«Ë UM�H�√ Â«d��U� s�d�b�
q�“«d��« w� rOI� w�u� d�U�Ë Y�U�*

Aƒ°V IòaÉf*—UL�L�« n�u� ˝  IÉ«ëdG oÜOCG pÜOC’G oOƒLCG
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 á«ªdÉ©dG ≈dG ∫ƒ°UƒdG »MƒªW
 ¨ÊUM��  Ã—U�  UN�U�—UA�  v�Ë√  w�  ÎU�bI��  ÎUL�—Ë  ÎUOL�U�  Î «e�d�  sO��  r�U�  —UMO�  WKD��«  XK��
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 ‰ö� sO�� r�U� —UMO� WKD��«  w�UL��ô« w�uI�«  Í—u��« »e��«  w� WO�d��«  …bL� X�Òd� b�Ë
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 UN�uL� s�Ë ¨r�dJ��« «cN� UN�œUF� s� sO�� r�U� —UMO� W��UD�«  dÒ�� “¡UM��«” l� ¡UI� w�Ë
 d�uD� vK� XKL�Ë W�œU��«  s� w� XM� cM� i�d�«   √b�”  ∫X�UI� ¨r�UF�«  W�uD� v�«  ‰u�u�U�
 ¨WO�Ëœ  ôuD� w� W�—UAL�U� XKI��« r� ¨ÊUM�� q�«œ  ôuD� …b� w� X�—U�Ë ¨WO{U�d�« w�«—b�
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ÆWM� s�dA� s� Òq�√ ÒÍ√ …dOG� s�
 XM� U�√Ë ¨W{U�d�« Ác� rKF� vK� w�—bI�Ë w���u� nA��« W�—bL�« w� Í–U��√ ∫—UMO� X�U{√
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