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مجموع أشخاص يساوي قضايا 
شخصية، أما األمة فهي واحدة ولها 
قضية واحدة هي القضية القومية 
االجتماعية.
سعاده

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

مو�سكو تتراأ�س مجل�س الأمن في ني�سان… وت�سعيد مع وا�سنطن بعد توقيف »مرا�سل جا�سو�س«

نتنياهو و�لحلفاء متم�شكون بالتعديالت… ويف�شلون بح�شد �أكثر من 10 % من ح�ضود المعار�ضة

حمية: حزب �هلل لإنهاء عقد �لمطار… عفيف: من �لقرية �لكبرى �إلى �لقرى �ل�شغرى �إيقاع �أميركي

ساحات  لتقييم  التكتيكي  ال��ج��ان��ب  ف��ي 
واشنطن  إن  ي��ق��ول  ش���يء  ك���ل  ال��م��واج��ه��ة، 
ل��ي��س��ت م��س��ت��ع��دة ل���ل���ت���راج���ع، ف���ف���ي ح���رب 
المزيد  إرس���ال  واشنطن  ت��واص��ل  أوك��ران��ي��ا 
على  حلفاءها  وتحّث  واألم��وال  األسلحة  من 
فعل المثل، وفي التعامل مع روسيا والصين 
في  التصعيدية،  المواقف  من  مزيد  وإي��ران 
ال��ت��داخ��ل أو االش��ت��ب��اك، كملف  ك��ل س��اح��ات 
وملف  روس��ي��ا  م��ع  االستراتيجية  األسلحة 
تايوان مع الصين والملف النووي مع إيران. 
وفي المنطقة حيث ساحات اشتباك متداخلة، 
م���وق���ف أم��ي��رك��ي م��ت��ط��رف م���ن ال��ب��ق��اء في 
سورية، والسعي لتعطيل التقارب مع الدولة 
السورية، سواء على الطريقة التركية، أو على 
الطريقة الخليجية. وفي اليمن سعي لتعطيل 
ال��ت��س��وي��ة وت��س��ري��ع ل��ب��ن��اء قواعد  م��س��ارات 
اليمن، وفي لبنان مزيد  عسكرية في جنوب 
وتشجيع  االنهيار،  نحو  المالي  الضغط  من 
سياسي على االنسداد الرئاسي والتشّدد في 
مواجهة عروض الحوار والتسويات، ورهان 
واقعية  غير  بحلول  والتمسك  الفوضى  على 

للملف الرئاسي.
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د االس��ت��رات��ي��ج��ي ك���ل شيء 
المضي  ع���ن  ع���اج���زة  أم���ي���رك���ا  ب����أن  ي���ق���ول 
ملّحة  حاجة  التهدئة  خيار  وأن  بالتصعيد، 
مصالحها،  يلبي  ع��م��ا  وح��ي��د  وتعبير  ل��ه��ا، 
عاملي  لمعادلة  حسابية  علمية  مقارنة  وأي 
حرب  إلى  الحرب  تحويل  على  القدرة  درجة 
شروط  توفير  على  ال��ق��درة  ودرج���ة  وطنية 
النتيجة  إن  يقول  خوضها،  حال  في  النصر 
لن تكون لصالح أميركا، وسواء كان الطرف 
إيران.  أو  الصين  أو  المعني بالحرب روسيا 
ف��ال��ح��رب ال��م��ف��ت��رض��ة س����وف ت���خ���اض في 

{ كتب المحرر السياسي

في  التصعيد  عناصر  م��ن  المزيد  ي��وم  ك��ل  يقدم 
توفره  لما  إض��اف��ة  األميركية،  الروسية  العالقات 
الحرب المتصاعدة في أوكرانيا، حيث تحول حشد 
الدبابات الى رديف للحديث عن الصواريخ الحديثة 
عن  األوك��ران��ي  اإلع���الن  م��ع  المسيّرة،  وال��ط��ائ��رات 
األم��ي��رك��ي��ة والغربية  ال��دب��اب��ات  م��ن  وص���ول دف��ع��ة 
تجعلها أقرب الى النصر وإعالن موسكو عن الدفع 
الحرب.  جبهات  إل��ى  الحديثة  الدبابات  من  بمئات 
والجديد أمس، هو توقيف موسكو لمراسل صحيفة 
بالتجسس  اتهمته  ال���ذي  ج��ورن��ال  س��ت��ري��ت  وول 
ورفضت  األميركية،  المخابرات  لصالح  الحربي 
القول إنه مجرد اشتباه مؤكدة أنه تم ضبطه بالجرم 
إن��ك��ار واس��ت��ن��ك��ار م��ن الجانب  ال��م��ش��ه��ود، وس���ط 
األم��ي��رك��ي. وق���ال ج��ه��از األم���ن ال��ف��درال��ي الروسي 
المعتمد  للمراسل  القانوني  غير  النشاط  »أحبط  إنه 

لصحيفة وول ستريت جورنال األميركية في مكتب 
غيرشكوفيتش«،  إيفان  األميركي  المواطن  موسكو 
أصل  من  األميركي  المراسل  ضبط  ت��ّم   « وأض��اف 
روسّي وهو يجمع معلومات تشكل سراً من أسرار 
الدولة »حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع 
الصناعي العسكري الروسي بناء على تعليمات من 
بالتوازي  روسيا  تتولى  بينما  المتحدة«،  الواليات 
رئاسة مجلس األمن الدولي لشهر نيسان، وهو ما 
يعني تحكم موسكو بالقدرة الغربية على إثارة ملف 
الرئاسة  شهر  خالل  المجلس  جلسات  في  أوكرانيا 

الروسية، وهو ما وصفته كييف ب� الخبر السيئ.
الدائرة بين حكومة بنيامين  على ضفة المواجهة 
الجيش  من  المدعومة  المعارضة  وجبهة  نتنياهو 
عن  تحدثت  التي  التطمينات  تصمد  لم  وواشنطن، 
الكالم  أم��ام  للتسويات،  والتوصل  للحوار  ف��رص 
ال��م��ض��ي قدماً  ل��ن��ت��ن��ي��اه��و وح��ل��ف��ائ��ه ع���ن  ال���واض���ح 
)التتمة ص 6(

)التتمة ص 7(

تقدير موقف: وا�سنطن عالقة 

بين خياري التعطيل والتهدئة 

 �ل�شين �أتّمت �أول عملية

ل�شر�ء �لغاز بـ �ليو�ن

ك��ش��ف م��وق��ع »أوي���ل ب���راي���س«، أم��س، 
للغاز  ش��راء  عملية  أول  أتّمت  الصين  أّن 
ب�  التسوية  باستخدام  الُمسال  الطبيعي 
اليوان الصيني بدالً من الدوالر، وذلك لشراء 
قبول  تزايد  وسط  اإلم��ارات،  من  آتية  دفعة 
المالية  التعامالت  ف��ي  الصينية  العملة 

الدولية.
وفي هذا السياق، قالت بورصة شنغهاي 
إّن  ب��ي��اٍن،  في  الطبيعي،  وال��غ��از  للبترول 
البحري  للنفط  الوطنية  الصين  شركتي 
أتّمتا  الفرنسية،  انرجي«  و«توتال  »كنوك« 
الصين  تعامالت  أولى  البورصة  خالل  من 
جرى  ال��ت��ي  ال��ُم��س��ال  الطبيعي  ال��غ��از  ف��ي 
المعاملة  أّن  مضيفة  اليوان،  ب�  تسويتها 
الطبيعي  الغاز  ألف طن من   65 شملت نحو 
من  انرجي«  »توتال  استوردتها  الُمسال 
الشركة  مع  المعاملة  تسوية  قبل  اإلم��ارات 

الصينية بعملة »اليوان«.
تزامناً، أعلن نائب وزير التجارة الصيني 
غوه تينغتينغ، أّن بالده أبرمت مع البرازيل 
باليوان  الثنائية  التجارة  بشأن  اتفاقية 
في  التعاون  توسيع  إلى  تهدف  الصيني، 
جرى  أّنه  مؤكداً  والتعدين،  األغذية  قطاعي 
باليوان  المدفوعات  لتسوية  اتفاقية  توقيع 

مع البرازيل.
السنوات  خ��الل  عملت  الصين  أّن  ُيذكر 
على  دول  ع��ّدة  مع  االتفاق  على  الماضية 
الدوالر  من  بدالً  المحلية  عملتها  استخدام 
النفطية،  وخاصة  التجارية  التعامالت  في 
في محاولة للحد من هيمنة الدوالر األميركي 

على التجارة العالمية.
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�لفل�شطينيون يحيون يوم �لأر�ض:

لتعزيز �لوحدة و�لمقاومة �ل�شاملة

�لمفّو�شية �لأوروبية: عالقاتنا بال�شين

رهن بموقفها في �أوكر�نيا

أطلقت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، أمس، 
المشاركين  اتجاه  في  بكثافة  الغاز  قنابل 
الجماهيري، شرقي غزة، عند  المهرجان  في 

إحياء »يوم األرض« الفلسطيني.
وفي هذه المناسبة نّظمت القوى الوطنية 
شرقي  جماهيرياً  مهرجاناً  والفلسطينية، 

ملكة في قطاع غزة.
المقاومة  ف��ص��ائ��ل  دع���ت  جهتها،  م��ن 
الوطنية«  »الوحدة  عودة  إلى  الفلسطينية 
عن  للدفاع  الشاملة«  »المقاومة  وتعزيز 
»اإلسرائيلية«  االع���ت���داءات  أم���ام  األرض 
األرض  ي��وم  ذك��رى  أّن  مؤكدة  المتواصلة، 
»شّكلت حدثاً نوعياً في مجرى الصراع« مع 

االحتالل.
وحدة  على  بيان،  في  الفصائل،  وش���ّددت 

األرض واإلنسان والمقاومة، مؤكدة أّن فلسطين التاريخية 
تراب  ذرة  عن  التنازل  يمكن  ال  إسالمية  وقف  أرض  »هي 

منها، وهي للفلسطينيين«.
من  زائل،  كيان  هو  الصهيوني  »االحتالل  أّن  وأضافت 
دون شك«، مشيرة إلى أّن حق العودة »حق راسخ وثابت 

وال يمكن التفريط به«.
وُيْحيي الفلسطينيون سنوياً في جميع مناطق وجودهم، 
في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، ذكرى 
يوم األرض، وهي المناسبة التي أصبحت تاريخاً لألرض 
والدفاع عنها منذ عام 1976، حين اسُتشهد 6 فلسطينيين، 

وُجرح نحو 50، واعُتقل أكثر من 300 آخرين.

فون  أورس���وال  األوروب��ي��ة  المفوضية  رئيسة  رأت 
في  تساهم  أن  الصين  على  يتعّين  أّنه  أمس،  الين،  دير 
أوكرانيا،  في  ع��ادل«  »س��الم  تحقيق  أجل  من  الضغط 
مضيفًة أّن دورها في الصراع سيكون حيوياً في تشكيل 

العالقات مع االتحاد األوروبي.
بروكسل  في  ألقته  خطاب  في  الين،  دير  فون  وقالت 
شأنها  من  سالم  خطة  »أّي  إّن  بكين،  إلى  رحلة  عشية 
تثبيت عمليات الضم الروسية هي ببساطة ليست خطة 
بالصراحة  نتحلى  أن  »علينا  معّقبة:  للتطبيق«،  قابلة 

بشأن هذه النقطة«.
وأشارت إلى أّن »األسلوب الذي ستواصل به الصين 
في  حاسماً  عامالً  سيكون  بوتين  ح��رب  مع  التعامل 

مستقبل العالقات بين االتحاد األوروبي والصين«.
وكانت الحكومة الصينية نشرت، في شباط/فبراير 
الماضي، مقترحاً تدعو من خالله كالً من روسيا وأوكرانيا 
إلى استئناف مفاوضات السالم، داعية المجتمع الدولي 
المفاوضات،  الستئناف  منصة  وتوفير  الظروف  تهيئة 
هذا  في  بّناء  دور  أداء  لمواصلة  استعدادها  تأكيد  مع 

الصدد.
يشار إلى أّن الصين دعت الواليات المتحدة األميركية 
من  بدالً  سياسياً  األوكرانية  األزمة  تسوية  إلى  مرة  غير 
مع  أوكرانيا،  في  الحرب  وق��ف  إل��ى  داعية  تأجيجها، 

تأكيدها أّن عالقتها مع روسيا ليست ضّد أحد.

الوزير علي حمية متحدثاً في مجلس النواب أمس يحيط به النواب... محمد خواجة وسجيع عطية وابراهيم الموسوي
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  U�U���ô«Ë  t�U�ÒbI�Ë  wMOD�KH�«  VFA�«
 U�cÒHMÔ�  w��«Ë  vB�_«  b��L�«   U�U��  WÒO�U�—ù«
  «u� s�  öON��Ë W��«uL� sOM�u��L�« ÊUFD�
 ÎU�“Q�  ÂuO�«  w�UFÔ�   U�  Íc�«  w�uONB�«  ‰ö��ô«

Æås�«d�« tM�Ë s� nAJ� Î« ÒœU�
 s??�b??�b??A??�« U??N??�??�??�Ë U??N??�??�«œ≈  œÒb????� U??L??�
 W�—u�  vK�  …—ÒdJ�L�«  WÒO�uONB�«   «¡«b��ö�
 o�UML�«Ë  ÊbL�«  WOI�Ë  oA�œ  UN�L�U�  vK�Ë
 UNHB�  w??�  w�uONB�«  ÒËb??F??�«  ÈœU??L??�??�  w??�??�«ò
 WÒ�œUL�« …bF�_« nK��� vK� UN� —«d{_« ‚U��≈Ë

ÆåU�dO�Ë  WÒ�dA��«Ë
 sOO�UM�K�«  s�UC�  s??�  WK�J�«  X??�d??�«  –≈Ë
 W�dDG�«  WN�«uL�  Î̈U�F�Ë  W??�Ëœ  W�—u�  l�
 s�_«  oÎ��ò  ÒÊ√   b Ò�√  ¨W�œUL�L�«  åWÒOKOz«d�ù«ò
 WM�UNB�«  Ÿœ—  s�—  u�  WIDML�«  w�  —«dI��ô«Ë
 Êôu��«Ë  sOD�K�  s�  rN�ö��«  ‰«Ë“Ë  s�b�FL�«
 w�  U�u�dH�  ‰ö??�Ë  UF��  Ÿ—«e??�  s�Ë  Í—u��«

ÆåÊUM��

 dOH��« ¨wFAM� w� t�—«œ w� WÒO��d� ÊULOK� å…œdL�« —UÒO�ò fOz— q�I��« ?
 rO�J� …—UH��« w� ÷ÒuHL�« d�“u�« tI�«dÔ� ·u�«œË— —bM�J�√  ÊUM�� w� w�Ëd�«
 WÒO��d� w�u� VzUM�« —uC� w� ¨wJ�bO�bO� ÊUH�≈ ‰Ë_« dO�dJ��«Ë ·u�U�Ë—
 vK�   «—uD��«Ë  WM�«d�«  U�UCI�«  qL��  w�  Ïq�U�  ÏY��  ÊU�Ë  ÆV�d�  Ê«uD�√Ë

ÆWÒOLOK�ù«Ë WÒOK�L�« sO��U��«
 ¨rOK�  f�—u�  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  ÒwM�u�«  ŸU�b�«  d??�“Ë  vI��«  ?
  UÒ�bK��«Ë  WÒOK�«b�«Ë  ÒwM�u�«  ŸU�b�«  WM��  fOz—   ¨…“dO�«  w�  t��J�  w�  f�√
 ô  WÒOK�«b�«  W�U��«  vK�   «—uD��«ò  tF�  ‰ËUM�Ë  ¨bLB�«  œUN�  VzUM�«  WÒO�UOM�«
 t�  ÒdL�  U�  Òq�  w�  —«dI��ô«Ë  s�_«  kH�  w�  gO��«  —ËœË  ÒwM�_«  l{u�«  ULÒO�

 UNMO� s� ¨ W�Ëb�«  U��R� Òq� vK� UNKI�� wIKÔ�  U�uF�Ë  U�b�� s� s�u�«
 W�œUB��≈ WIzU{ s� sOM�«uL�« rEFL� U�œ«d�√ w�UF� w��« W�dJ�F�« W��RL�«

Æw�ö�ù« ŸU�b�« d�“Ë V�J� o�Ë åW�u��� dO�
 dOH��«  l�  …“dO�«  w�  t��J�  w�  ¨Êu�  ·«“u??�  œULF�«  gO��«  bzU�  Y��  ?
 w�U�Ëd�«  ÍdJ�F�«  o�KL�«  —uC��  ¨—«œ—U�  ÊôU�� –  Ëœ«—  ÊUM��  w�  w�U�Ëd�«
 q�I��« UL� Æs�bK��« ÒwAO� sO� ÊËUF��«  U�ö� w� ¨u�J�U�u�≈ ÊUHO�� bOIF�«
 ¨·uA�« ≠ »Ëd��« rOK�≈ w�  UÒOK�UH�«Ë dO�U�L�«Ë  U�bK��« ¡U�ƒ— s� Î «b�Ë Êu�
 ·ËdE�«  Òq�  w�  WIDML�«  ¡UM�√  UNN�«u�  w��«  WÒOM�_«  ŸU??{Ë_«  ÷d�  Íc??�«

ÆWM�«d�«

2

ÉjÉØNÉjÉØN

 ¡UG�S� ÊuKH��� s�c�« Ê≈ w�UO� —bB� ‰U�
 «uN��M� r� rN� —UB��U� ‰UG�_« …—«“Ë bI�

 »e��«Ë tK�« »e� —«dI� q���« d�“u�« Ê√
 UN���� tOK� XLE� n�«u� s� l�«d�� r�

 œULF�« »U���« s� tH�u� q�� Èu�√  öL�
 q� WKL� V��� l�«d�� r�Ë Êu� ‰UAO�

 ÆÊu�UIK� ‰U���ôU� ‰U�L�« r�bI�� W�UM� V���

 s� XGÒK�� f�—U� Ê≈ w�d� w�U�uK��œ ‰U�
 ÆW�UzdK� wI�«u� q� r�œ ÷U�d�«Ë sDM�«Ë

 d�“uK� f�—U� …u�œ  ¡U� ‚UO��« «c� w�Ë
 ÂbF� WL�N� sDM�«ËË WO��d� ÊULOK�

 »d�� Òœd� ô w� ÊUM�� w� tK�« »e� “«eH��«
 sDM�«Ë l� wI�K� ÷U�d�«Ë ¨åqOz«d�≈ò vK�

ÆrO�I��U� `�uK�K� ÕUO�—ô« ÂbF� f�—U�Ë

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

áq«æeC’G ´É°VhC’G …ƒdƒe ™e ¢VôY … qôH

:áq«ØFÉ£dG áÄÑ©àdGh ¢†jôëàdG ÜÉ£îd âØ°SCG záehÉ≤ª∏d AÉaƒdG{

AGOC’Gh ∞bGƒªdG Öjƒ°üàd π«Ñ°ùdG ƒg q»æWƒdG hCG q»æ«ÑdG QGƒëdG

äÉHÉ°üYh ¢ûYGO

!...øªãdG ™«aóJ
*ÍËU�A��« …eL� ˝

 ‰UD�  w??�??�«   «¡«b???�???�ô«Ë  WK�u�  œu??I??�  cM�
 ¨ ÒdL��� b�UB� w� sOOMOD�KH�«  sOO�O�L�«
 d��√ v�≈ ÂUF�« «c� W�«b� cM� U�œb� q�Ë b�Ë
 d�UI�Ë fzUM� V�d�� ·bN��« ¡«b��« 95 s�
  «¡«b��« p�c�Ë Ê«—b��« vK� W�O��  U�U��Ë
 »UD�  v�≈  W�U{≈  ¨rzU��  tO�u�Ë  »dC�U�
 s�  Âu??�b??L??�«  W�dBMF�«Ë  W??O??�«d??J??�«Ë  bI��«
 ¡UM�√  Òq�  ÁU��  u�UOM��  sO�UOM�  W�uJ�  ¡«—“Ë

ÆsOD�K�
 ÒÍ√  –U��S�  åWOKOz«d�ù«ò  W�dA�«  ÂuI�  ôË
 rNHB�  s�c�«  s�b�FL�«  o��  V�UM�  ¡«d??�≈
 Ác�  ÒÊQ??�  rKF�«  l??�  Î̈ UOKI�  sOHK��L�U�  Î U??L??z«œ
 W�ËdF�Ë WLEM�  U�UB� UN� ÂuI�  «¡«b��ô«

ÆÆÆ©‰ö��« W�O��® Ë ©sL��« lO�b�®  U�UBF�
  U�UBF�«  p??K??�  Êu???J???�  Ê√  b??F??�??�??�??Ô�  ôË
 ¡«—Ë nI� s??� w??� g??�«Ëb??�« s??� U??�ƒö??L??�Ë
 ÊU�e�U��« d�œ vK� sOAL�« w�«d�ù« ¡«b��ô«
 sOL�K� ’U��√ W�L� ÂU� YO� ¨…d�UM�U�
 U�bM�Ë nMF� d�b�« »U� ŸdI� wBF�« ÊuKL��
 ‰uI� Ê√ UNM� «u�K� »U��«  U��«d�« Èb�≈ X���
 «u�K�  r�  r�d�  ÊUC�—  X�UI�  r�d�  ÊUC�—
 «u�U�  XC�—  U�bM�Ë  ¨UN�ö�≈  sKF�  Ê√  UNM�
 W��c�  «—U�� «uIK�√Ë rÒMN� v�≈ sO��c�� UN�
 v�UM��  «c??�Ë  ¨WO�ö�√  dO�   U�d��  «u??�U??�Ë
 ôË ¨Âö�ù«  UO�ö�√Ë rO�Ë rO�UF� l� Î U�UL�
 vK� ÊËb�F� s�c�« sO�d�L�« Èu� p�– qFH�

ÆÎ U�U��≈Ë Î U{—√ sOLK�L�«Ë sOO�O�L�«
 qL�� «cN� ¡«b��« ÒÊQ� ÊuOMOD�KH�« bI�F�Ë
 ÍdOHJ� wA�«œ rOEM��  WLB� `{«Ë qJA�
 bOH���  w��«  W�e�dL�«  s??�   U�uL��  ÒrC�
 UNM�Ë …œÒbF��  «d�U�� …eN�√ U�bÒM��Ë UNM�
 g�«b�  X�b�  w��«  åWOKOz«d�ù«ò   «d�U�L�«
 «cN� w??H??J??�Ë ¨Ãö???F???�«Ë V??�—b??�??�«Ë q??�u??L??�??�«
 wKOz«d�ù«  »d��«  d??�“Ë  t�U�  U�  d??�–  ÊQA�«
 g�«œ  rOEM�  ÒÊQ???�  Êu??�U??F??�  t??O??�u??�  o??�U??�??�«
 o�d�  s??�  jI�  …b???�«Ë  …d??�  —U??M??�«  UMOK�  oK�√
 ÒÊQ�  ‰uIK�  ¨—uH�«  vK�  p�–  s�  —c��«Ë  QD��«
 WKLF�  ÊUN�Ë  g??�«œË  WO�uONB�«   U�UBF�«

Æ…b�«Ë WO�U�—≈
w�ö�≈Ë V�U�*

z»∏«FGô°SE’G){ »YƒdG »a zäƒÑµæ©dG â«H{ á qjô¶f R qõ©J
W{«u� w�u� ˝

 ÂUF�« sO�_« UNIK�√ w��« …—U�F�« w� ¨å u�JMF�« XO� s� s�Ë√ Ác� qOz«d�≈ò
 œÒœd�� ‰«e� ô qO�� XM� WM�b� w� 2000 ÂU� tK�« dB� s�� bO Ò��« tK�« »e��
 w�u�« ÕU��« f�U� v�≈ ‰Òu���� ÂuO�« v�� w�uON ÒB�« ÊUOJ�« q�«œ U�ƒ«b�√
 Èb�  ÌW��«—  ÌWIOI�  v�≈  ‰Òu��Ë  sOÒ�dJ�F�«Ë  sOÒO�UO Ò��«  t�œU�Ë  ©wKOz«d�ù«®

ÆÁd�Q� ÊUOJ�« lL���
 w� W�ËUIL�«  UÒOKL�  UL�«d� ‰ö� s� ÌÂu� bF� ÎU�u� b Ò�Q�� w��« WIOI��« pK�
 w�Ë WK�UJ�L�« t�OM�Ë t�U� Ò�R� W�UA�Ë ÒËbF�« s�Ë  b Ò�√ w��« ÊUM��Ë sOD�K�
 “UN� fOz— rN��ÒbI� w�Ë WM�UN ÒB�« sO�ËR�L�« s� b�bF�« U�b Ò�√ ÏWÒO��—U� ÏWIOI�
 XO� W�œUF� oK�√ b� tK�« dB� ÊU� «–≈® ‰U� Íc�« Ëœ—U� dOL� o�U��« ©œU�uL�«®
 l�«u�« w� u�Ë w�UÒ��« qJON�« w� »«d� s� Àb� U� ‰ö� s� oKD�« uN�  u�JMF�«

Æ©WÒ�œuNO�« WJKLL�« pÒJH� w� ÎWL�U� ÎWL�U�� UMLN�√ UM Ò�√
 q��  ÒËbF�«  UNOK�  wM��  ÌW�œUF�  v�≈  X� Òu��  w��«  tK�«  dB�  bO Ò��«  …—U��
 XÒ�RL�«  w�uON ÒB�«  ÊUOJ�«  dE�M�  U�  …—u�  ·dA���Ë  t�ÒO��«d��«  o�b ÒB�«
 UNO��U�  —U��Ë  ÀU��_«Ë   U�«—Òb�«  e�«d�  s�  b�bF�«  X�b��«  ÌW�œUF�  w�
 WOL��  w�uON ÒB�«  w�u�«  w�  X��—  w��«  tK�«  dB�  bO Ò��«  …—U��  qOK��  v�≈
 w�uI�«  s�_«®  U�«—œ bNF� w� v�Ë_«  W��U��«  X��� œb ÒB�«  «c� w�Ë ¨t�«Ë“
 YO�  ©WÒOKOz«d�ù«  WÒOM�_«  W� Ò�RL�«®  WM�«  w�Ë  w�«—e�  U�—Ë√  ©wKOz«d�ù«
 fK��  w�uI�«  s�_«  w�  ÎU�U�  12  Ë  ©wKOz«d�ù«  gO��«®  w�  ÎU�U�  26  X�b�
 Æ©w�uI�« s�_« fK�� ¡U�ƒ— 8 X�� XKL�® ¡«—“u�« fOz— V�J� w� ©NSC®
  œU�Ë  WÒO�—U��«  W�UO Ò�K�  w�uI�«  s�_«  —UA���  W�zUM�  dO�_«  UN�BM�  w�
 s�_«  fK��®  s�  W�UO�  WO�ËÒb�«Ë  WÒOLOK�ù«  W�UO Ò�K�  w�O�«d��ô«  jOD�Ò��«
 s�  ÎW�ËR��  X�U�Ë  ¨© ÒwKOz«d�ù«  ¡«—“u??�«  fK��Ë  ¡«—“u??�«  fOzd�  w�uI�«
 …œUI�«  l� ¡«—“u�«  fOz—  «¡UI�Ë WÒO�—U��«  W�UO Ò��U�  W Ò�U��«  ‚«—Ë_«  œ«b�≈
 w�Ëb�« »U�—ù« w� dO���« d���UH� Â«—u� v�≈ W�U{ùU� ¨WO�Ëb�« W�U��« vK�
  U�«—œ bNF� w� ÎUC�≈ Y�U�Ë Ÿ«d ÒB�«Ë »U�—ù« ‰u� INSS Z�U�d� fOz—Ë

  «d�U�L�«®  lL���  w�  WOMN�  …dO��  …dO��  V�U�Ë  ©INSS®  w�uI�«  s�_«
ÆwL�œU�_« r�UF�«Ë ©wKOz«d�ù«

∫w�ü« U�  u�JMF�« XO� W�dE� “ÒeF� Ê«uM� X�� w�«“d�Ë d���UH� V��
 tOÒL�� U� ÒÊ√  tK�«  dB� œUI��« WO�UM�L�«  ©WÒOKOz«d�ù«® WOK�«Òb�«  W�“_«  “Òe�
 Î «—œU� ÊuJO� tK�« »e� ÒÊ√ w� t�I� “Òe�Ë ¨t��UN� s� »d�I� ©w�uON ÒB�« ÊUOJ�«®
 ‰u� vK� ©wKOz«d�ù« gO��«® “«eH��« vK� WLEML�« «c� l�A� b� Æt�Òb�� vK�
 W�“_« ÒÊ√ U�U{√ s�cK�« sO��UJK� ÎUI�Ë ©qOz«d�≈® q�«œ v�� Ë√ WÒO�UL ÒA�« œËb��«
 ©»U�—ù«®  b�UB�  V�U�  v�≈  ©qOz«d�≈®  w�  WF�«u�«   U�U���ô«Ë  WOK�«Òb�«
 ¨ Ïo�U�  åqOz«d�≈ò  ?�  wK�«b�«  nF ÒC�«  ÒÊ√  tK�«  dB�  —ÒuB�  “eF�  ¨wMOD�KH�«
 ÌŸ«d�  ÀËb�  ‰U�  w�  åqOz«d�≈ò  WN�«u�Ë  Ÿœ—  vK�  tK�«  »e�  …—bI�  tFMI�Ë
 lL��L�U� oÒKF�� U� w�  u�JMF�« WJ�A� WI�U��« t�—UF��U� Î «bNA��� Æ >ÍdJ��
 s�  »d�I�  W�Ëb�«  ÒÊ√Ë  ÌWÒOK�√  Ì»d�  UH�  vK�  ©qOz«d�≈®  ÒÊ√  sKFO�  ©wKOz«d�ù«®
 l� Òq�U� >ÍdJ�� ÌŸ«eM� WK�dL�« Ác� w� >r�N� dO� tK�« dB� ÒÊ√ Ëb��Ë ÆUN��UN�
 ‰u�  vK�  U�“«eH��«  ‰ËU�O�  tÒ�√  qL��L�«  s�  tÒ�√  s�  r�d�«  vK�  ¨©qOz«d�≈®
 bOFBÒ��« …—«d� …—U�≈Ë ¨sOOMOD�KH�« l� ÊËUF��U� q�«Òb�« s�  UL�N�U� Ë√ œËb��«
 w�  U�U�I�ô«  XIÒL� w��«  WOK�«Òb�«  W�“_«  w�UM� Òq� w� Æ ÒÍdJ�F�«  „UJ��ô«Ë
 V�U�  v�≈  ¨ Ì…dOD�  ÌWÒO�UO�Ë  ÌW Ò�œUB��«  Ì UO�«b�  l�  ¨©wKOz«d�ù«®  lL��L�«
 WOHO� ‰u� WOK�«Òb�«  U�ö��« “Ëd�Ë q�«b�« w� WÒOz«bH�«  UÒOKLF�« ‚UD� b�UB�

ÆÆÆUNF� q�UF�K� Æp�– ÀËb�
 b�«e�L�« ©qOz«d�≈® nF{ vK� W�{«Ë  U�ö� tÒ�Q� tK�«  »e� Á«d� p�– Òq�
 wK�«Òb�«  —UON�ô«  UH�  vK�  åqOz«d�≈ò  ÒÊS�  w�U��U�Ë  tK�«  dB�  bO��«  Èd�  UL�
 …œUOI�« Ë√ gO��« w� ÊuI�� ô rNÒ�_ ¨ ÌW Ò�œu�Ë Ó·ËU�L� ÊËd�U�� UNOM�u���Ë

Æ…d��Ë å»Ëd�ò —œ«u� „UM�Ë ¨ ÒwzUCI�« ÂUEM�« Ë√ WÒO�UO Ò��«
 ÊUOJ�« w�ËR�� ‰uI� w� ÌÂu� bF� ÎU�u� ÎU�u�— œ«œe� w��« W�œUFL�« w� pK�
 w��«  WO�«bBL�«  W�O��  W�UM�  UN�  ÊËœ«œe�  «u�U�  s�c�«  sOM�u��L�«Ë  t�«œUO�Ë
 l�  WN�«uL�«  s�  ‰«u�   «uM�  d��  t�Òb�  U�  ‰ö�  s�  tK�«  dB�  bO Ò��«  UNJK�L�

ÆÆÆËbF�«

øWƒdG

f�√ WMO��« sO� w� Íu�u� v�≈ Î UFL��� Íd�

äÉWÉ°ûf
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 WÒO�UC�d�«  WÒK��«ò  ÊUM��  w�  WÒO�«d�ù«  …—UH��«  XIK�√
 w�  wMOD�KH�«  VFA�«  ¡UM�√  vK�  UN�“u�  w��«  åWÒ�uM��«
 w� …—UH��« W�U� w� ‰UH��« ‰ö� ¨WÒOMOD�KH�«  ULÒO�L�«
 ”u�U� ¨…—UH��« ÊU�—√Ë w�U�√ v���� dOH��« ¨s�� d��
 w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  w�  vK�_«  fK�L�«
 tK�« »e� w� WÒOMOD�KH�«  U�öF�« ‰ËR�� ¨ÍbN� ÕUL�
 qzUBH�«Ë  ÈuI�«  wKÒ�L�Ë  tK�«  ÒV�  s��  o�U��«  VzUM�«

ÆåsOD�K� ¡ULK� fK��åË WÒOMOD�KH�«
 dJAM� nI� ÂU� Òq� w� UM�ò t� WLK� w� tK�« ÒV� ‰U�Ë 
 Ê√   œU��«Ë  ¨UM�œu�  w��«  WÒO�«d�ù«  WÒO�ö�ù«  WÒ�—uNL��«
 Ác�  ¨ÊUC�—  dN�  s�  W�—U�L�«  ÂU Ò�_«  Ác�  q��  w�  Â=bI�
 UMK�√Ë  UM�F�  s�  sOHFC��L�«  v�≈  WF{«u�L�«  W�bN�«

ÆåÊUM�� w� WÒOMOD�KH�«  ULÒO�L�« w�
 Âu� l� Òw��—U��« ÂuO�« «c� s�«e�� ÂUF�« «c�Ëò ·U{√ 
 w�  wMOD�KH�«  VFA�«  W{UH��«  l�Ë  wMOD�KH�«  ÷—_«
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{ حسن حردان

تصاعد  ظّل  في  العام  هذا  آذار   30 في  األرض  يوم  ذك��رى  إحياء  يأتي 
والمستوطنين  االحتالل  قوات  ضّد  والمسلحة  الشعبية  للمقاومة  ملحوظ 
الصهاينة. من ناحية، وتفاقم أزمة كيان االحتالل على الصعيد الداخلي من 
ناحية ثانية، وعلى صعيد تآكل قّوته الردعية في مواجهة حلف المقاومة، 
من ناحية ثالثة، وسط تكاثر األصوات الصهيونية التي تحذر من اّن استمرار 
وتراجع  زوال��ه...  بقرب  وينذر  وجوده  يهّدد  بات  بالكيان  العاصفة  األزمة 

ملموس في الهيمنة األحادية األميركية.
أوالً على صعيد المقاومة، اّن اّي متابع للتطورات في فلسطين المحتلة، 
منذ 30 آذار عام 1976 يوم اندالع المواجهات مع قوات االحتالل في األراضي 
الفلسطينيين،  أراضي  مصادرة  إجراءات  مواجهة  في   1948 عام  المحتلة 
يستطيع ان يتلّمس الخط البياني لتصاعد مقاومة شعب فلسطين وتمسكه 
اليوم،  باتت  المقاومة،  هذه  واّن  عنها،  التخلي  ورفضه  وحقوقه  بأرضه 
تزداد تجذراً وقّوة واتساعاً ال سيما في أوساط الشباب بمختلف أعمارهم، 
جهة،  من  المقاومة  روح  إضعاف  في  االحتالل،  سياسات  فشل  يعكس  مما 
الفلسطيني  الشباب  من  الجديدة  األجيال  وترويض  تدجين  في  وإخفاقه 
لجعلها تتعايش مع االحتالل وتسلّم باألمر الواقع، وما نتج عن اتفاق أوسلو 

ومتفّرعاته، من جهة ثانية...
وكان من الالفت على هذا الصعيد تبلور أطر جديدة للمقاومة الشبابية 
عرين  أبرزها،  المحتلتين،  والقدس  الغربية  الضفة  ومخيمات  مدن  في 
األسود في نابلس، وكتيبة مخيم جنين، وكتيبة مخيم بالطة، وكتيبة مخيم 
شعفاط في القدس وغيرها من أطر ومجموعات مقاومة قّررت ان تنهج طريق 
الكفاح المسلح ضّد االحتالل والمستوطنين سبيالً للدفاع عن عروبة األرض 

والحقوق الوطنية، والنضال لتحرير فلسطين..
على اّن هذا التطور في حركة مقاومة الشعب الفلسطيني، إنما يدلل على 
تتسم  االحتالل،  ضّد  التحرري  الوطني  النضال  من  جديدة  مرحلة  تدشين 
بسقوط كّل الرهانات على الحلول السياسية مع عدو ال يفهم إال لغة المقاومة 
ضربة  شّكل  وانتشارها  المسلحة  المقاومة  في  التطور  هذا  اّن  المسلحة.. 
قاتلة لخطط الجنرال األميركي كيت دايتون الذي أشرف على تدريب وإعداد 
الشرطة الفلسطينية وحلم بصناعة ما اسماه »اإلنسان الفلسطيني الجديد«، 
الذي برأيه يجب أن يكون »مسالماً ومعترفاً باألمر الواقع ويقبل العيش في 
لكنه  اإلسرائيلي«!  »القانون  بتطبيق  يلتزم  وان  الصهيوني..  االحتالل  ظّل 

أصيب بخيبة ومرارة كما قادة االحتالل..

الواضح  من  يبدو  المحتل،  للكيان  الداخلية  األزمة  صعيد  على  ثانياً، 
المؤقت،  للكيان  البنيوية  األزمة  عمق  مدى  الى  تؤشر  إنما  األزمة  هذه  أّن 
ومجتمعه المصطنع، حيث طفا على السطح حجم االنقسام والشرخ بين 
وشرقيين،  غربيين  وبين  وعلمانيين،  متدّينين  بين  الكيان،  هذا  مكونات 
الكيان انتقلت األزمة إلى صفوفه،  فيما الجيش الذي يشكل أساس وجود 
مما دفع قادته إلى التحذير من خطورة استمرار األزمة على وحدة وتماسك 
الجيش، واحتماالت شمولها القوات النظامية، وليس فقط ضباط وجنود 
رئيس  مطالبة  إلى  غاالنت  ي��واف  الحرب  وزي��ر  س��ارع  ولهذا  االحتياط، 
غير  القضائية،  التعديالت  إقرار  عن  بالتراجع  نتنياهو  بنيامين  الحكومة 
النخبة  من  الكثير  دفع  والمجتمعي  السياسي  واالنقسام  األزمة  عمق  اّن 
على  وتداعياتها  خطورتها  حجم  على  الضوء  تسليط  الى  الصهيونية 
مستقبل وجود الكيان، محذرين من اندالع حرب داخلية قد تقود إلى زوال 

الكيان...
ثالثاً، على صعيد تآكل القوة الردعية لجيش االحتالل في مواجهة حلف 
نتيجة  مستمر،  ازدياد  في  الردع  قوة  في  التآكل  هذا  اّن  يالحظ  المقاومة، 
االحتالل  جيش  بها  ُمني  التي  والهزائم  المقاومة،  قوى  أطراف  قوة  تنامي 
وجنود  ضباط  ومعنويات  القتالية  الروح  وتراجع  المقاومة،  مواجهة  في 
إضعاف  في  واإلرهابية  العسكرية  أميركا  حروب  فشلت  حين  في  العدو، 
في  التحّوالت  خالل  من  تظهر  بدأت  الفشل  هذا  نتائج  المقاومة..  حلف 
اإليرانية  السعودية  العالقات  عودة  على  االتفاق  في  تجلت  التي  المنطقة 
ودمشق،  ال��ري��اض  بين  القنصلية  الخدمات  وع��ودة  صينية،  برعاية 
بعد  دمشق  إلى  السعودي  الخارجية  لوزير  مرتقبة  زيارة  عن  والحديث 
انتهاء شهر رمضان، مما يشكل صفعة موجعة للسياسة األميركية، ويؤشر 
الى تراجع النفوذ األميركي، وانهيار خطط الكيان الصهيوني لتشكيل حلف 
خليجية..  دول  مع  عالقات  وإقامة  إيران،  مواجهة  في  عربي  »إسرائيلي« 

وهو أمر يصّب في مصلحة حلف المقاومة، والقضية الفلسطينية..
قوى  موازين  تكّرس  مع  أيضاً  ترافقت  اإلقليمية،  التحّوالت  هذه  اّن  على 
دولية جديدة تضع نهاية للهيمنة األحادية األميركية.. أبرز تجلياتها تعزز 
العالقات الصينية � الروسية، والتي شهدت نقلة نوعية في القمة الروسية 
الصينية التي جمعت الرئيسين شي جين بينغ وفالديمير بوتين في موسكو 
أحدثت نتائجها صدمة لدى صناع القرار في واشنطن والعواصم الغربية.. 
ومعروف أّن كيان االحتالل الصهيوني سيكون أكثر المتضّررين من انتهاء 
الفلسطيني  الشعب  أّن  حين  في  األميركية،  المتحدة  الواليات  هيمنة  زمن 

سيكون من أكثر المستفيدين من ذلك...

{ د. علي أكرم زعيتر

قادته  أحد  عنها  عبَّر  مسبوقة،  غير  أزمة  حالّياً  الصهيوني  الكيان  يشهد 
الفاعلين بالقول: »لم تشهد إسرائيل مثيالً لها منذ حرب 1967.

تظاهرات تعّم الشوارع، وأعداد بالماليين تحتشد أمام المقرات الحكومية، 
من  ومنعهم  ال��وزراء،  على  الطريق  لقطع  المتظاهرين  من  دائبة  ومحاوالت 
إلى  للوصول  مستميتة  محاوالت  عن  فضالً  الوزارية،  مقارهم  إلى  الوصول 

عائلة نتنياهو والتعّرض ألفرادها باألذى.
الحديث يدور حالّياً، حول إمكانية بقاء الكيان من عدمه، وما إذا كانت لديه 
القدرة على تجاوز األزمة، أم أّن لعنة الخراب الثالث ستتحقق بأيدي اليهود 

أنفسهم، وما إذا كانوا هم أنفسهم سيحققون ما عجز العرب عن تحقيقه.
أّن  أمره على رأي واحد، وهو  العالمية يكاد يجمع  إّن من يتابع الصحافة 
األزمة التي تعصف بالكيان الصهيوني حالّياً، لن تمّر مرور الكرام، وهي إْن لم 
توِد بالكيان، فعلى األرجح أن تترك تصدُّعاً في بنية »المجتمع اإلسرائيلي« 
لن ُيرَتق قريباً، فما حقيقة الموقف؟ وإالَم سيؤول الحال هناك؟ هل سيصُدق 
حدُس البعض حول زوال الكيان الصهيوني قريباً؟ وماذا بخصوص النبوءات 

الدينية اليهودية واإلسالمية؟
زوال  موعد  تحديد  على  قادر  أحد  من  ما  أمراً.  نوضح  دعونا  البداءة،  في 
عن  تخرج  ال  تكاد  نسمعها،  التي  التحليالت  معظم  الصهيوني.  الكيان 
احتمالين: إما استنتاجات مبنية على روايات ونصوص دينية، وإما تكّهنات 

وتخمينات مبنية على استقراء سياسي غير دقيق.
حتى علماء الدين المسلمون الذين أشاروا إلى قرب زوال الكيان الصهيوني، 
لم يسبق ألحدهم أن حّدد تاريخاً معيناً. فالغيب وفق المنطوق اإلسالمي، ال 
يعلمه إال الله، وإْن كان ال بّد لله أن يطلع أحداً من خاصة أوليائه، فال غرو من 
أّن هؤالء الخواص لن يدلوا بشيء، عمالً بالقاعدة الفلسفية التي تقول: ليس 
كّل ما ُيعرف ُيقال. وعمالً اإلمام بقول اإلمام السادس عند المسلمين الشيعة: 

»كذب الوقَّاتون«.
يهوذا  مملكة  لسقوط  دقيق  موعد  تحديد  بمقدورهم  الزمانيون  ال  ف��إذاً، 
والسامرة )االسم التوراتي للكيان الصهيوني(، وال الروحانيون بوسعهم أن 
يوقعوا أنفسهم في مزالق من هذا النوع. فما العمل إذاً؟! أما من طريقة معينة 

لمعرفة مصير الكيان الصهيوني على المدى المنظور؟
سنجيب على هذا السؤال، بشقين... شّق سياسي، وشق ديني.

أ � دينّياً، كثرت النبوءات اليهودية واإلسالمية التي تتحدث عن قرب زوال 
الكيان الصهيوني، ولعّل أشهرها على المقلب اليهودي النبوءة التي تتحدث 
أو   76 عن الخراب الثالث، والتي يستشّف منها أّن عمر الكيان لن يتجاوز ال� 

77 سنة كأبعد تقدير.
خراب  أو  الثالثة،  للمرة  الهيكل  خراب  هو  الثالث،  بالخراب  والمقصود   
 597 )مملكة إسرائيل( للمرة الثالثة، بعدما خربت قبل ذلك مرتين، مرة عام 

ر، ومرة في القرن األول للميالد على يد الرومان. ق.م على يد نبوخذ نصَّ
ال  منا  أحداً  أّن  إال  الصدد  هذا  في  تتحدث  التي  النبوءات  َكثرة  من  وبالرغم 

يستطيع الجزم حول هذا األمر.
بالنسبة لنا كمسلمين، هناك أمر واحد يمكننا الجزم حوله، وهو أّن الصهاينة 
عاجالً أم آجالً سيدّمرون كيانهم، إْن لم يكن بأيدي أعدائهم فبأيديهم، كما عبَّر 
النص القرآني )ُيْخِربون بيوتهم بأيديهم(، ولكن هل من الصواب إسقاط هذا 

النص المقدس على ما يجري حالّياً داخل الكيان؟
على  المقدسة  النصوص  فإسقاط  ذلك،  يصّح  ال  ال،  نقول:  واح��دة،  بكلمة 

قضايا من هذا النوع دونه محاذير جمَّة، ال نود الوقوع فيها.
خاصة  آليات  تمتلك  اليهودية  المجتمعات  بأّن  أعاله،  الكريمة  اآلية  تفيد 
للتدمير الذاتي، بمقدورها أن تحيل كّل هياكل اليهود ودولهم وممالكهم خراباً، 

والتاريخ زاخر بالمحطات التي تثبت صحة هذا الكالم.
أّن  سريعاً،  يكتشف  الثاني  والخراب  األول  الخراب  تفاصيل  يراجع  فمن 
ر، سبقه انقسام داخلي يهودي كبير، مهد  هجوم البابليين بقيادة نبوخذ َنصَّ
للخراب  بالنسبة  ذاته  واألمر  والتمكين.  النصر  مستلزمات  له  وأّمن  للهجوم 
اليهودية  الفئات  بعض  بين  نشب  كبير،  داخلي  صراع  سبقه  فقد  الثاني، 
سيطرته  بسط  الروماني  للجيش  ر  يسَّ ما  تشّدداً،  أق��ّل  وأخ��رى  األصولية، 

بسرعة قياسية على أورشليم )القدس(.
فإذاً، لعّل اآلية القرآنية الكريمة جاءت في سياق تأكيد هذه الحقيقة ليس 

إال.
ب � سياسّياً، بخالف ما ذهب إليه كثيرون من المحللين اللبنانيين والعرب، 
فإننا نعتقد جازمين بأّن النظام الذي يدير دفة الحكم في تل أبيب حالّياً، قادر 
خسائر  بأقّل  الراهنة  األزمة  تجاوز  على  مفرطة،  ديناميكية  من  يمتلكه  بما 

ممكنة.
سمات  من  رئيسية  سمة  هي  ه��ذه،  المفرطة  الديناميكية  أّن  والحقيقة، 
سوء،  من  الظروف  به  بلغت  مهما  األنظمة  من  النوع  فهذا  الليبرالية،  األنظمة 

قادر على امتصاص النقمات الشعبية، وعلى إعادة لملمة الصفوف.
التظاهرات  عقب  فرنسا،  في  س��واء  ذل��ك،  من  كثيرة  نماذج  شهدنا  وق��د 
المليونية التي نظمها أصحاب السترات الصفراء، والتي أوهمت كثيرين حول 

العالم، بأّن الفرنسيين على وشك أن يأكلوا بعضهم البعض.
أو حتى في الواليات المتحدة التي شهدت، إبان فترة حكم ترامب، العديد 
فلويد،  جورج  مقتل  أعقبت  التي  الخضة  أبرزها  كان  الشعبية،  الخضات  من 
الليبرالي  النظام  استطاع  حيث  ترامب.  والية  انتهاء  مع  تزامنت  التي  وتلك 
ترتيب  يعيد  وأن  الزجاجة،  عنق  من  يخرج  أن  المتحدة  الواليات  في  الحاكم 
األولويات داخل البيت األميركي، بالرغم من السجال العنيف الذي تسّبب به 

ترامب عندما عزف عن التسليم بنتائج االنتخابات الرئاسية األخيرة.
واسعة  شريحة  ومعهم  العرب،  والكتاب  المحللين  من  للكثير  ُخيِّل  وقتها، 
بين  ما  المتحدة  الواليات  في  الحاصل  االنقسام  أّن  الغربيين  المحللين  من 
يقضي  سوف  ترامب،  بقيادة  والجمهوريين  بايدن  جو  بقيادة  الديمقراطيين 
على آخر آمال الدولة العميقة في لملمة َشَعِث األميركيين، ولكن ما حدث الحقاً 
أثبت بما ال يدع مجاالً للشك، أّن )الديمقراطية األميركية( قد أكسبت على مدى 

عقود، الجسم األميركي مناعة ذاتية الفتة.
فاألميركيون مهما شجر بينهم من اختالفات، يبقى هناك سقف معّين يعمل 
هذا  االختالفات.  تلك  ينظم  إيقاع  بضابط  يكون  ما  أشبه  هو  تحته،  الجميع 

السقف يمكن أن نختصره في ثالث ِنقاط:
القانون. � سيادة   1

المؤسسات. � احترام   2
التسليم بمبدأ تداول السلطة.  �  3

خالل األيام القليلة الماضية، خرج الكثير من المحللين على وسائل اإلعالم 
ومنصات التواصل االجتماعية، ليخبرونا بأّن ما يجري داخل الكيان اليوم، هو 
أشبه ما يكون ب� »ربيع عبري«، وقد استلهم هؤالء تشبيههم ذا �� كما هو واضح 
العربية قبل نحو  البلدان  التي اجتاحت عدداً من  العربي  الربيع  �� من موجة 
12 سنة. ولكن على ما يبدو فقد تسّرع هؤالء بعض الشيء، أو لعّل الحماسة 
المفرطة أخذت مأخذها منهم، فالمقارنة بين الربيع العربي وما أسموه الربيع 

العبري خطأ فادح ال يقع فيه إال المراهقون في مجال التحليل السياسي.
الحال في الوطن العربي، ال يشبه أّي حال آخر في العالم. األنظمة العربية 
الحاكمة، بمجملها أنظمة شمولية، تقوم على مبدأ حكم الفرد، وال وجود لفكرة 
تداول السلطة في قواميسها، لذا نقول: من األخطاء الجسيمة التي وقع فيها 
أولئك المحللون، هو انقيادهم خلف المقارنة بين واقع الكيان العبري، وواقع 

الكيانات العربية.

إذا تجرأت بعض  العربي،  الوطن  التعامي عنه. في  الفرق كبير، وال يمكن 
انهيار  بقرب  مبكر،  إيذان  فهذا  الصوت،  رفع  على  المكبوتة  الشعبية  الفئات 
النظام الحاكم، ألّن القاعدة السياسية األولى في الوطن العربي، تقول: حيث 
ال صوت يعلو، ال قمع والعكس صحيح. أما في الكيان العبري والدول المماثلة 
لحظة،  كّل  في  قائمة  الحاكم  على  الثورة  إمكانية  فإّن  السياسي،  بنظامها  له 
ولن  محرمات،  أّي  تتجاوز  ولن  محظور،  أّي  تكسر  لن  حدثت،  حال  في  وهي 

تنال من قدس األقداس. 
الملك  عرش  يهتز  لن  له،  المشابهة  الليبرالية  والدول  العبري  الكيان  في 
المشابهة  وال��دول  العربية  البلدان  في  أما  الشوارع.  االحتجاجات  عّمت  إذا 
لها، فبمجّرد أن يجرؤ الناس على االعتراض، فهذا يعني أّن البالد مقبلة على 
فوضى وخراب، على اعتبار أّن كّل مؤسسات الدولة متعلقة بشخص الحاكم، 

فإذا استقّر استقّرت، وإذا ارتعد ارتعدت.
المثال، وهو  لبنان على سبيل  إليكم  األمثال!  لماذا نذهب بعيداً في ضرب 
الليبرالية  بين  ما  يجمع  هجين  بلد  أدّق،  نحو  على  أو  ما،  نوعاً  ليبرالي  بلد 
ألم  أع��وام؟  قبل  وقضيضهم  بقضهم  اللبنانيون  يخرج  ألم  والثيولوجية، 

يطالبوا بتغيير نظام الحكم؟ ما كانت النتيجة؟!
ال شيء يذكر! لم يحدث أّي شيء! ال وحدة الكيان اللبناني أصيبت في مقتل، 
وال أطيح بالنظام الحاكم! كّل ما هنالك، أّن ثالثة رؤساء حكومة تعاقبوا على 
وقتذاك،  بيروت  شهدتها  التي  االحتجاجات  أّن  لو  تخّيل  االحتجاجات!  وقع 
بالوتيرة  لتسير  األم��ور  كانت  هل  الرياض!  أو  الرباط  أو  القاهرة  شهدتها 

نفسها؟! 
الحزبية  بالتعددية  القائم  النظام  يسمح  حيث  لبنان  ففي  ال،  بالطبع 
وبالتظاهر السلمي وبالنقد السياسي، بمقدور الديناميكية السياسية المتولدة 
عن هذه المفاهيم الثالثة أن تتلقى الصدمات وتمنع حدوث سيناريو مماثل لما 

جرى إبان الربيع العربي، واألمر ذاته بالنسبة للكيان العبري.
حديث  عبري،  ربيع  عن  الحديث  إّن  الخاتمة،  تكون  ولعلها  نقول،  لذا 
ممجوج وال معنى له. والتعويل على تصّدع الجبهة الداخلية »اإلسرائيلية« ما 
زال مبكراً. وانتظار سقوط )إسرائيل( من الداخل مضيعة للوقت. األمر الوحيد 
الذي يمكن التعويل عليه هو الحرب الخارجية، وإْن كنا ال ننكر دور المشاكل 
القاصمة  الضربات  إلنزال  أكبر  فرص  وتوفير  الحسم  تسريع  في  الداخلية 

بالعدو.
إال  زوالها،  قرب  على  تجمع  الدينية  التنّبوءات  كانت  وإْن  «إسرائيل»  إّن 
الخبل  ض��روب  من  ضرب  فحسب،  الداخل  في  يجري  ما  على  االعتماد  أّن 
السياسي. ال بّد من أن يتزامن االضطراب الداخلي مع تحرك عسكري خارجي. 
استفزازية  ضربة  إلى  تبادر  وأن  ذلك،  المقاومة  محور  قيادة  تتلقف  أن  نأمل 
الخاسر  سيكون  أنه  شك  ال  معركة،  غمار  خوض  على  وترغمه  العدو،  تربك 

األكبر فيها، تحت وقع ما يشهده من احتجاجات شعبية ضخمة.
قبل  من  خارجي  عسكري  تحرك  أّي  أّن  البعض،  يظّن  قد  األول��ى،  للوهلة 
حاالً  يخلق  ما  اإلسرائيلي،  الداخل  في  األوراق  خلط  سيعيد  المقاومة  محور 
من االلتفاف حول الحكومة اإلسرائيلية الحالية ممثلًة بشخص نتنياهو. لكن 
المنطق االستقرائي السليم، يقول: حتى وإْن حدث ذلك، فإّن شيئاً لن يتغّير. 
من  بّد  ال  كان  وإذا  مختلفين.  أو  متفقين  كانوا  سواء  الصهاينة  هم  الصهاينة 
التعويل على شيء داخلي، فال شيء يمكن التعويل عليه إال الجوع! أي نعم، 
إذا لم يشعر اإلسرائيليون بالجوع، وإذا لم يفقدوا شيئاً من امتيازاتهم، أو على 
نحو أدق، إذا لم تغُد رفاهية المستوطن الصهيوني على المحك، فإّن شيئاً لن 

يتغّير.
أن  ويمكن  والغربي،  األميركي  المواطن  بال  يشغل  الذي  الوحيد  الهاجس 
يدفعه نحو التآكل الذاتي، هو نفسه الذي يشغل بال المستوطن اإلسرائيلي، 

فال يراهنن أحد على سراب.
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اأفكار حول القمة الثانية

من اأجل الديمقراطية
 { معن بشور

في القمة الثانية »من أجل الديمقراطية في العالم« التي 
دعا إليها عبر االنترنت الرئيس األميركي جو بايدن قال إنه 
الديمقراطية في  خّصص 700 مليون دوالر من أجل تعزيز 

العالم .
المثقلة  بالده  خزينة  على  بايدن  وّفر  لو  نتمّنى  كنا  كم 
باألزمات االقتصادية والمالية والمصرفية واالجتماعية هذا 
سياسات  في  عميق  بتغيير  عنه  واستعاض  الكبير  المبلغ 

إدارته داخلياً وخارجياً.
غير  االرتباط  هذا  فّك  في  هو  المطلوبة  التغييرات  أّول 
والكيان  بالده  إدارة  بين  الدولية  العالقات  في  المسبوق 
ال  واألمر  العصر،  هذا  في  وإرهاباً  وفاشية  عنصرية  األكثر 
بالعالقة  بل  حالياً  نتنياهو  مع  المأزومة  بالعالقة  ينحصر 
مع الكيان الصهيوني ذاته الذي أنفقت على دعمه واشنطن 

آالف المليارات من الدوالرات.
من  الكبير  العدد  هذا  سحب  هو  التغييرات  هذه  وثاني   
احتالالً  إما  العالم،  أرجاء  في  المنتشرة  العسكرية  القواعد 
لنظام  حماية  أو  ومستقّل  متمّرد  لحاكم  إضعافاً  أو  ألرض 

مستبّد وفاسد وتابع للسياسة األميركية.
عن  األميركية  اإلدارة  إقالع  في  فهو  الثالث  التغيير  أما   
تقم  لم  إذا  أنه  مدركة  العالم  بقيادة  التفّرد  على  إصرارها 
ديمقراطية على مستوى النظام الدولي فلن تقوم ديمقراطية 

على مستوى الدول والكيانات.
مرتكبي  كّل  محاسبة  في  هو  المطلوب  الرابع  التغيير   
هيروشيما  جرائم  من  ب��دءاً  العالم،  في  األميركية  الجرائم 
جرائم  الى  فيتنام  في  الجرائم  الى  اليابان  في  وناغازاكي 
تستقيم  فال  إل��ى...  إل��ى...  العراق  في  ت��زال  وم��ا  ارتكبت 

ديمقراطية في دول تعّج بالمجرمين.
 في حال استطاعت اإلدارة األميركية االنتصار على الدولة 
قبل  أسماها  ضخمة  مالية  كارتيالت  تدعمها  التي  العميقة 
الصناعي«  العسكري  »المجمع  ب�  ايزنهاور  الرئيس  عقود 
المتحدة  الواليات  في  ديمقراطية  عن  نتحدث  ان  نستطيع 
تبقى  أن  من  ب��دالً  العالم  في  للديمقراطية  نموذجاً  تكون 

نموذجاً لالستبداد والفساد في هذا العالم.



5ثقافة

»اأ�سل الهوى ن�سمة« رواية جديدة

للروائية الفل�سطينية �سلوى البنا

ق�صٌر من ورق

نسمة«  الهوى  »أصل  بعنوان  رواي��ة  الفارابي  دار  عن  حديثاً  صدر 
للروائية الفلسطينية سلوى البنا، تحتوي على 184 صفحة من الحجم 
الوسط، وهي المؤلف الحادي عشر لها، تسع روايات هي: عروس خلف 
النهر، اآلتي من المسافات، مطر في صباح دافئ، العامورة، إمرأة خارج 

الهوى  وأصل  األخيرة،  ليلتها  في  الحسن  ست  نجمة،  عشاق  الزمن، 
صاحب  وحذاء  فرح  كوابيس  اآلخر،  الوجه  هي:  قصص  وثالث  نسمة، 

السعادة.
البنا: »...  في بعض نصوص روايتها األخيرة أصل الهوى نسمة كتبت 
إيقاع  التقط  ذراعيه،  بين  الصغير  جسدها  استكان  أكثر،  صدره  إلى  شّدها 
نبضها المنتظم على صدره فظنَّ لثوان قليلة أّن نسمته هدأت، لكنها لم تلبث 
ان انقلبت فجأة إلى إعصار، تفلتت من بين ذراعيه، ضربت صدره بقبضتي 
يديها، رفعته بعيداً عنها وصرخت لقد استعملتني تماماً، كما استعملتني 
أرادن��ي  كالكما  واح��دة،  لعملة  وجهان  ومنافسك  أنت  الحاج،  رفعت  ابنة 

حصان طروادة له«.
من  خصلة  تسحب  أنفها،  من  نسمة  رأس  الجدَّة  »ُتدني  آخر  نص  وفي 
نسمة  ريحة  من  أحلى  وال  »والله  تقول:  وهي  بعمق«  تتنفسها  شعرها، 
لة بعطر يافا«، تضحك الطفلة بزهو »يعني يا سّتي أنا نسمة يافا«،  المحمَّ
تلملم من على خصالت  الجدَّة ذراعيها على وسعهما وتعانقها وهي  تفتح 

شعرها زهر الياسمين العالق بها »أنت عطرها«.
وفي نص آخر »هذا الدرويش يفقدني عقلي، يغري أفكاري، يقرأني بصوت 

مرتفع وبوحشية مفرطة يسلبني كّل مقومات الدفاع دون أن يرّف له جفن«.

{ عبير حمدان

تعود متأبطاً كل الحقول 
ازهار اللوز ووريقات الشتاء 

كأنك لم تتعمد بخطايا الهجر
شتات  أج��م��ع  أن  ل��ي  ك��ي��ف 

السنوات
وأناولك سطوري المتراكمة

كيف أبني قصراً من ورق
عليها  ن��ب��ت  األغ�����الل  وك���ل 

العشب
هل ُيخفي العشب صدأها؟؟

تعود من جمر اللحظة
تهديني عشقاً مدوياً
وجهي قمر لم يكتمل 

ث��ن��اي��اه اح��ت��رق��ت وه��رم��ت 
اآلهات

أين اختفى صوتي
حين غمرك الزحام

وضجيج األجراس 
والقسم...

تتقن نكث عهودك
وتدمي أنفاس القصيدة 

كيف أتلقف نبضك المقامر
تفاصيل  ك��ل  ص���ادرت  وان��ت 

الكالم؟؟
تعود بقناع مبهم

وحبر سرّي...
هل لي أن أفّك رموز رسائلك

وال زال نصك افتراضي...
يا أنت...

لم ينل مني كل هذا التطور
لم تزل أحالمي بسيطة 

تسكنها األغنيات..
وت��ع��ش��ش ب��ي��ن ش��ق��وق��ه��ا 

الزغاليل
أجنحة  ح���دوده���ا  وت��رس��م 

الفراشات
عند أول العمر أنتظر خيالً

ال ينبذ خّياله!!
وباقة ورد تعانق قبضة سيفه 

األسطوري
يتقن تسديد رمحه 

عينيه  ب��ري��ق  م��ن  الج��ت��رح 
الحكايات

عند آخر العمر 
انتظر خرافة 

نيرانها  ت��راق��ص  م��ن  تخرج 
الجنيات!!

في منتصف القلب انتظرك 
تأتيني مزنراً بالصمت

على  أوهامنا  تخنقنا  ال  ك��ي 
إيقاع الهمسات!!

اتزان لوحة »فيرونيكا تيفينباخر« ال يواري �سطوة اأحمرها

{ طالل مرتضى*

النمساوية  الفنانة  ألعمال  الداللية  التفاصيل  في  عميقاً  اإليغال  قبل 
فيرونيكا تيفينباخر الفنية، يستقرئ الواقف أمام لوحتها وعلى غير دراسة 
مسبقة، انحيازها التام لسلطة اللون األحمر، هذا بغض النظر عن االشارات 

اللونية التي تومئ إليها فكرة اللوحة بعينها. 
هذا االنحياز الذي بات مفضوحاً، وقد تأتى كقاسم مشترك بين كل لوحة 
وأخرى من أعمالها لعلها تدرك مغبة االنجرار وراء هذا التيار، لهذا كان تعمدت 
في بناء لوحتها، على طريقة المعمار الهندسي، وهي وسيلة تساعدها على 
حد االنعكاسات اللونية الصاخبة، من خالل الطبقات المتتالية، تلك فعالية 
تقوم  بعدما  لوحتها،  أساس  يعد  الذي  األحمر  لترويض  الفنانة  انتهجتها 
بإشباع مسام القماش منه، بعد تفكيك من شدة سطوعه األولي بمساهمة 
الزيت، لتبدأ بعدها بتمديد طبقات لونية أخرى تتكون من ألوان مختلفة. 
المهيمن  األحمر هو  المحاوالت تلك، بقي  الرغم من كل  ومع هذا كله وعلى 
األكبر على مساحة اللوحة، ليبقى كما تضاد دالالته ليس فقط عنيد الحضور 
بل، أساس متين يحّد من تمادي االلوان األخرى والتي ال يتعدى وجودها على 

المساحة الكلية، كحضور الضيف الخفيف، الذي يعرف تماماً أن فعاليته 
ليست اكثر من حدث طارئ. هذا الحدث يشكل طبقة لونية أخرى، وغالباً ما 
يالحظه رائي اللوحة أو قارئها، بأنه عبارة عن بؤر متصلة منفصلة من خالل 
خيوط متشابكة فيما بينها، شكل طبقة نسيجية مهترئة تجعل من انعكاس 
اللون األحمر أقل حدة، ولكن وبالمطلق ال تلقي حضوره، على عكسها تماماً، 
فإن عملية التفاعل القرائي معها تبقى في محيطها، وهو ما يفّسر أن عملية 
انما عابر،  اللوحة، لم يكن تشكيالً إشباعياً،  البؤر على جسم  تشكيل هذه 
نتج عن لطشات سريعة، لعل الفنانة أرادت من خاللها تشتيت ذهنية قارئ 
لوحتها، كي ال يصل إلى المفاتيح المخبوءة للونها المحبب والذي تدون من 

خالله كل انفعاالتها. 
وكخالصة سريعة، مما ال شك فيه، وعلى الرغم من سطوة األحمر الفادحة 
المساحة  على  اللونية  الكتل  توزيع  أن  إال  تيفينباخر،  فيرونيكا  لوحة  في 
متفلت،  قرائي  بخيط  اإلمساك  سهولة  عن  بعيداً  هذا  متزن،  للوحة  الكلية 
يؤدي في نهاية المطاف لفك أكواد اللوحة، خيط يعبر من خالله القارئ نحو 

مواطئ الدهشة.
كاتب عربي/ فيينا

... ومع طالل مرتضى

فيرونيكا تيفينباخر مع لوحاتها
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(1  ¢U  áªàJ) … z¢Sƒ°SÉL π°SGôe{ ∞«bƒJ ó©H ø£æ°TGh ™e ó«©°üJh …¿É°ù«f »a øeC’G ¢ù∏ée ¢SCGôàJ ƒµ°Sƒe

 w�ö� U??N??C??�d??�  w???�???�«  W??O??zU??C??I??�«   ö??�b??F??�??�U??�  
 …d�UE��«   ¡U�Ë  ¨sDM�«ËË  gO��«Ë  W{—UFL�«
 UNKF��  WL�{  Î «œuN�  ÁƒUHK�Ë  u�UOM��  ‰c�  w��«
 q�L��  ¨t�uB�  ÂU??�√  …u??I??�«  ÷«dF��«  s??�  Î U??�u??�
 œuA��«  X??O??I??�  U??�b??F??�  t??zU??H??K??�Ë  u�UOM�M�  Îö??A??�
 W{—UFL�«  œu??A??�  r??�??�  s??�  10%  n??I??�  X??�??�
 ULMO�  ¨V??O??�√  q??�  w??�  d�UE��  n???�√  30  ????�«  »—U??I??�
 sO�  n??�√  300  ???�«  W�«d�  bA��  W{—UFL�«  X���
 ÊbL�« s� œb�Ë UHO�Ë ”bI�«Ë VO�√ q�  «d�UE�
 WF�U��  —œU??B??L??�  Î U??I??�ËË  ¨W??K??�??�??L??�«  sOD�K�  w??�
 e�dL��  œu??F??�  V���«  ÊS??�  WOKOz«d�ù«  ÊËR??A??K??�
 WHC�«   UM�u���  w�  tzUHK�Ë  u�UOM��  Íd�UM�
 W{—UFL�« —uNL� fJF� ¨ÊbL�« s� Î «bOF� WO�dG�«

ÆÊbL�« w� e�dL�L�«
 d�“Ë  UNM�  d��  t??K??�«  »e??�??�  n??�«u??�  ÊUM��  w??�
 ÃËd��U�  »e��«  —«d� t�ö�S� WOL� wK� ‰UG�_«
 bF�   ËdO�  —UD� w� …b�b��«  dH��«  W�U�  bI� s�
 t�Q� bIF�« d��F� t�√Ë ¨bIF�« WO�u�U� ‰u� ‰U���«
 WO�ö�ù«   U�öF�«  ‰ËR��  ÊU??�  ULMO�  ¨b�u�  r�
 n�«u� o??K??D??� n??O??H??� b??L??�??� ÃU???�???�«  »e???�???�«  w???�
 ¨”d???� —u???� Èb???� l??�u??� ‰U??H??�??�« w???� W??O??�ö??�≈
 »U���  W??L??�u??F??�«  —U??�??�  l??�«d??�  hK���«  Y??O??�
 oK�√  ÎôË√  U�dO�√  —UF�  Ê√  Î «d��F�  ¨ UÒO�uB��«
 ÎôË√  Êœ—_«Ë  ÎôË√  d??B??�Ë  ÎôË√  ‚«d??F??�«   «—U??F??�
 »U���«  ÃU��  p�–  È√—Ë  Î̈ôË√  ÊUM��Ë  ÎôË√  Ê«d�≈Ë
 t�ö�≈ ¡«—Ë X�U� Íc�« WL�uF�« ŸËdA� s� U�dO�√
 v�≈  …œuF�«  sJ�  ¨r�UF�«  vK�  UN�MLO�  —U�≈  t�HB�
 ÈdI�«  v�«  …œuF�«  tF���  Î UO�ö�≈  …dOGB�«  W�dI�«
 r�N�  WO�ö�≈  l??�«u??�  —uN�  v??�«  Î «dOA�  ¨d??G??�_«
 l�«u� Î U�UI�≈ ÂöJ�« «b�Ë ¨w��«Ë WN��«Ë WIDML�U�
 tO�≈ —U�√ Íc�« wHzUD�« X�A��«Ë w�UO��« X�H��«
 XO�u��«  ‰U��  o�«—  U�Ë  ¨t�LK�  W�ÒbI�  w�  nOH�
 XK�Ë  n�«u�Ë   «—UF�  s�  ÒÍu�A�«Ë  ÒwHOB�«

ÆrO�I��« s� Y�b��« b�
 w�UL�«  w��—b��«  —UON�ô«  q�K��  ÒdL���  ULO�
 vI�� U� rCI� qKA�« Ê√ Ëb�� w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô«Ë
 ¨qLF�«Ë  …UO��«  bO�  vK�  ‰«e�  ô  o�«d�Ë   U��R�  s�
 j��«  vK�  WÒO�—U��«   «—ËUAL�«  iH�  r�  q�UIL�«  w�
 WOKL�  ZzU��  v�≈  W�U��«  v��  ÍœuF��«  –  w��dH�«
 ÷U�d�«Ë  f�—U�  sO�   U��U�L�«  ‰ULJ��«  —UE��U�
 w��dH�«  fOzd�«  UN�  ÂuIO�  …—U�“  s�  Y�b�  j�Ë
 bNF�«  w??�Ë  ¡UIK�  W�œuF��«  v??�«  ÊËd??�U??�  q�u�UL�«
 w�   U��U��  ¡«d�ù  ÊULK�  s�  bL��  dO�_«  ÍœuF��«

ÆÊUM�� UNMO� s�  UHK� …b�
 UNH�u�  vK�  ‰«e�  ô  W�œuF��«ò  Ê√  å¡UM��«ò  XLK�Ë
 WN��  …Òb����  W�Ëd�  l�  w�UM�K�«  w�Uzd�«  nKL�«  s�
 ÊQA�« w� q�b� r� ÷U�d�U� ¨WO�Uz— W�u��� Y���«
 w�UM�K�« w�UOM�« fK�LK� „d�� q� ¡UL�Q� ôË w�UM�K�«
 bF�Ë  sOO�UM�K�«  `�UB�  q�L�  Íc�«  fOzd�«  —UO��«
 U�«d�  w��«   UH�«uL�«  o??�Ë  tF�  q�UF��  t�U���«
 W�u�Ë  tKL��  Íc??�«  qLF�«  Z�U�d�  o??�ËË  W��UM�
 UN�Oz—  WOB��Ë  ÎU??I??�ô  qJA��  w??�??�«  W�uJ��«
 W��UJ� WN�� ULO� ô WO�—U��«Ë WOK�«b�« UN�U�UO�Ë
 ‰Ëb??�«Ë  ZOK��«  s??�√  W�UL�Ë  WO�öI��ô«Ë  œU�H�«
 r�ò  W�œuF��«  ÊQ�  b�R�   U�uKFL�«  sJ�  ¨åWO�dF�«
 WO��d� ÊULOK� …œdL�« —UO� fOz— r�« vK� u�O� lC�
 v�«  U�uKFL�« X�H�Ë Æåt� UNL�œ sKF� Ë√ tÒM��� r� Ê≈Ë
 “ËU�� ÁU��U� rN�—œU�� W�UO� «ËœU�√ò sOO��dH�« Ê√
 fOz—Ë W�—uNL��« fOz— sO� W�œuF��« l� WC�UIL�«
 qJA� Ê√ sJL� …b�b� ¡UL�√ vK� ÕU�H�ô« v�« W�uJ��«

ÆåsOO�UM�K�«  sO� ÎUI�«u�
 U��d�  —Ëe??�  WO��d�  Ê√  WO�ö�≈  —œUB�   œU??�√Ë
 j�Ë_«  ‚dA�«Ë  UOI�d�√  ‰UL�  —UA���  wI�K�Ë  ÂuO�«

Æq�—Ëœ p�d�U� WO��dH�« WO�Uzd�« w�
 »e��«  f??O??z—  UN�  ÂU??�  …—U???�“  bF�  p??�–  w??�Q??�Ë
 v�«  o�«d�  b�Ë  l�  ◊ö�M�  bO�Ë  w�«d��ô«  w�ÒbI��«
 nKL�U�  WO��dH�«  …œUOI�«  l�   U��U��  Èd�√Ë  f�—U�

Æw�UM�K�«
 WÒO��d� r��� Ê√ å¡UM��«ò —œUB� o�Ë l�u�L�« s�Ë
 Â√ ÎU�K� ÊUM�� v�« t�œu� bF� `�d��« W�Q�� s� tH�u�
 t�O�d� WO��d� sKF� Ê√ —œUBL�« `O�d� l� Î̈U�U��≈
 lO�U�_«  ‰ö�  w�U��  dL�R�  w�  tKL�  Z�U�d�  l�
 dE�M� u�Ë q�IL�«  ÊU�O� w� ÊuJ� b�Ë WK�IL�«  WKOKI�«

 w�  ÒVB�  w��«  WO�Ëb�«Ë  WOLOK�ù«  ·ËdE�«  ÃuC�
 ÍœuF��«  w�«d�ù«  ‚UH�ô«  ULO�  ô  t�U���«  `�U�

ÆoA�œË ÷U�d�« sO� WÒO�U�uK��b�«  U�öF�« …œu�Ë
 å¡UM��«ò  d��   —c�  WFKD�  WO�UO�  ÎU�U�Ë√  Ê√  ô≈
 WF{«Ë  ¨ÊUM��  w�  W�u��  Í_  WO�dO�√  WK�d�ò  s�
 nO�  «—U�—U�  w�dO�_«  WO�—U��«  d�“Ë  …b�U��  …—U�“
 W�ËU��  —U??�≈  w�  ÊUM��  v�«  ¨v??�œ_«  ‚dA�«  ÊËRA�
 s�  q�  l�  W�œuF��«  U�U�d�  b�  W�u��  Í√  qODF�
 ·«d�_« iF� ⁄ö�≈ ‰ö� s� oA�œË Ê«dN�Ë f�—U�
 dO�  sOO�dO�_«  ÊQ�  ÊUM��  w�  WO�UOM�«Ë  WO�UO��«
 vK� w�«d�ù« ÍœuF��« ÕU�H�ö�  UO�«b� ÍQ� sOOMF�
 sOO�dO�_« Ê√ v�« ◊U�Ë_«  —U�√Ë ÆåWO�UM�K�« W�U��«
 tOK� WO�UO��«  ◊ËdA�«  ÷dH� ÎUHOF{ ÊUM�� ÊËb�d�
 ¨w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  WO�UH�«  lO�u�  Ê«uM�  X��
 v�«  ÊUM��  X??� Òu??�  UN�Q�  …b��L�«   U??�ôu??�«  WLN��
 W�UO�  oO�D�  bF�  WO�—U��«   «b�U�LK�  ‰ Òu���
 3 cM� W�—u�Ë ÊUM�� vK� w�UL�«Ë ÍœUB��ô« —UB��«
 —UON�ô«  qB� Ê√  b�d� sDM�«Ë Ê√  s� …—c�� ¨ «uM�
 »e� vK�  «¡ö�ù«  ÷d� U�d�� lOD��� WK�d� v�«

ÆWO�UM�K�« W�Ëb�«Ë W�uJ��«Ë tK�«
 fO�  ÊUM��ò  ÒÊ√  v�«  `�dB�  w�  nO�  «—U�d�  X�H�Ë
 ‚UH�ô  q�u��«  Èu??�  ¨t??�??�“√  s�  d??�¬  Ãd��  t�b�
 ÊUM��  …œU�ò  ÒÊ√  v�≈  W��ô  ¨åw�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�
 œö��« Ã«d�S� Ÿ«d�ù« …—ËdC� ”U��ù« v�≈ ÊËdI�H�
  ËdO�  w�   œÒb??�  wM�√ò  v�≈   —U??�√Ë  ÆåUN��“√  s�
  «–  W�uJ�  qOJA�Ë  fOz—  »U���ô  W�U��«  vK�
 …œU�ù  W�œUB��«   U�ö�≈  cOHM�Ë  ¨WK�U�   UO�ö�
 …b�U��ò  ÒÊ√  W�{u�  ¨å‘UF��ô«  o�d�  v�≈  ÊUM��
 ¨åUM�  W��M�U�  W�u�Ë√   U??�“_«   U??�Ë√  w�  sOO�UM�K�«
 ÍœuF��«  »—UI��«  fJFM�  Ê√  q�¬  wM�√ò  vK�  …œÒbA�
 iH�  Í√Ë  ¨ÊU??M??�??�  vK�  w??�U??�??�≈  qJA�  w??�«d??�ù«
 ¡w�  Í√Ë  ¨s�dO��  sOOLOK�≈  sO��ô  sO�   «d�u�K�
 ¡w�  u�   «uM�  cM�  ÒdL��L�«  bOFB�K�  W�b�  s�R�

ÆårOE�
  U??�“_«  …—«œù   w???�Ë—Ë_«  œU??�??�ô«  ÷uH�  s??K??�√Ë
 60  r�bI�ò  ¨f�√   ÊUM��  —«“  Íc�«  g�OA�—UMO�  eO�U�
 ÎUHF{  d��_«   U�HK�  WO�U��≈   «b�U�L�  Ë—u�  ÊuOK�
 ÊuO�UM�K�«Ë   Êu�—u��«  Êu��ö�«  rNO�  sL�  ¨ œö��«  w�

ÆåÊË“uFL�«
 v�«  WO�U���ô«   U�d���«   œU�  ¨p�–  ÊuC�  w�
 w�  s�b�UI�LK�  wIO�M��«  fK�L�«  cÒH�  YO�  ¨Ÿ—UA�«
 W�—UAL�  ¨`KB�«  ÷U�—  w�  Î̈U�UB��«  ÂUF�«  ŸUDI�«
 WD�«—  v�≈  W�U{ùU�  ¨ås�uK�  ¡ôu�«ò  lÒL��  s�  WHO��
  U�uL��  nK���Ë  WO�UM�K�«  W�K�L�«   «uI�«  ¡U�b�
 ¨WOAOFL�«  rN��UDL�  ÎUL�œ  s�b�UI�L�«  sO�dJ�F�«
 WOM�_«  Èu??I??�«Ë  gO�K�  nO��  wM�√  —UA��«  j??�Ë
 s�b�Ë  œÒb??M??�   U??�??�ô  l??�—  Òr???�Ë  ÆV??G??A??�«  W��UJ�Ë
 WO�UL�«Ë W�œUB��ô« ŸU{Ë_« tO�≈ X�¬ UL� sO�ËR�L�«
 ·dB�Ë  ·—UBL�«Ë  WO�—UJ�«Ë  WI�U��«  WOAOFL�«Ë
 vK�  sO���L�«  s??�  œb??�   ULK�  XFL�√Ë  ÆÊUM��
 rN�F�  «u�d�  s�c�«  s�b�UH�«  sO�ËR�L�U�  b�bM��«ò
 s�—c��  ¨åt????�«—«œ≈Ë  t�U��R�  ÒqJ�  bK��«  «Ëd??? Ò�œË
 Îôu�Ë  WI�L�«  rN�OC�  lOOC�Ë  lOOL�  s�  WDK��«ò
 dF� ÊuJ�ò ÊQ� sO��UD� ¨åÁU�I� bL�Ô� ô bOFB� v�≈

Æå28 —ôËœ vK� W�dO�
 ÊUM��  ·dB�  ÂU�√  v�«  sO���L�«  s�  œb�  t Ò�u�Ë
 s�b�UI�L�«  sO�dJ�F�«  s�  œb�  ‰ËU�  b�Ë  Æd�UE�K�
 W��UJ�  W�d�  WN�«u�  w�  ¨WJzUA�«  „ö??�_«  W??�«“≈
 w�UM�K�«  gO��«  sO�   U??N??�«u??�  X??�U??�Ë  ÆVGA�«
 sO�dJ�F�«  s�  b�Ë  vI��«  Ê√  bF�Ë  Æb�UI�L�«  dJ�F�«Ë
 tM�  VK�  YO�  ¨W�ö�  ÷U??�—  ÊUM��  ·dB�  r�U�
 W�U��  t??�√  rNGK�√  ¨V�«ËdK�  28500  dF�  œUL��«
 v��  b�u�«  qNL��«Ë  ¨‰UL�«  d�“ËË  W�uJ��«  WI�«uL�

ÆsOM�ô« Âu�
 ÊU�  åÍe�dL�«ò  ÒÊ√  v??�«  WO�UI�  —œUB�   —U??�√Ë
 qJ�  n??�√  90  Í√  w�U��«  åW�dO�ò  dF�  bL�FO�
 `�B��  Ÿu{uL�U�  dEM�«  bOF�  Ê√  sJL�Ë  ¨V�«Ëd�«
 n�√  70  Ë√  60?�«  sO�  U�  W�dO�  dF�  vK�  V�«Ëd�«
 WOMF�  —œUB�   b??�√  ¨q�UIL�«  w�  Æ—«–¬  dNA�  …dO�
 s�  ÂUF�«  ŸUDI�«  V??�«Ëd??�  W�dO�  dF�  ÊQ??�  Èd??�√
 V���ÔO�  s�b�UI�L�«   U�UF�Ë  Êu�dJ�F�«  rNMO�
 s�  Îôb�  ¨b�«u�«  —ôËbK�  WO�UM��  …dO�  n�«  sO��  vK�

Æ…dO� n�√ sOF���«
 å¡UM��«å?�  s�b�UI�L�«  sO�dJ�F�«  —œUB�  X�H�Ë
 UM��UD�  oOI��  q��  Êu??N??�Ë  sOJ���  s??�  UM�√  v??�«
 r� ‰U�� WK�I�  U�d�� „UM� ÊuJO�Ë UM�uI� ÷d�Ë
 W�uJ��«  fOz—  qNLM�Ë  ¨UM��UDL�  W�uJ��«  V����
 d�  r�  ‰U??�  w??�Ë  q�IL�«  sOM�ô«  v��  w�UL�«  d??�“ËË

z…OÓÑd ™LGQ{ ¢Vô©e QGR …ó¡e

¢VQC’G Ωƒj áÑ°SÉæªH ÉjôÑW õcôe »a
 Ê«uM� X�� ÎU{dF� WKOL��« ÊuMHK� U�d�� e�d� ÂU�√ ¨÷—_« ÂuO� sOF�—_«Ë WF�U��« Èd�c�« W��UML�

ÆWM�«d��« Ãd� rO�� w� p�–Ë åÍœö�� l�«—ò
 ÍbN� ÕUL� w�U�L�« w�UL��ù« w�uI�« Í—u��« »e��« w� vK�_« fK�L�« ”u�U� ÷dFL�« —«“ b�Ë 
 W�O�K�  WI�b�  qzU�ËË   UO�¬  œUL��U�  wMOD�KH�«  À«d��«  w�U��  w��«  e�dL�«   U�u�M�  vK�  lK�«  YO�

Æd�Ëb��« …œU�≈ Â«b���U�
 W�UJ� e�dL�«  UNLOI� w��«   «—Ëb�«  s� ÎöBH� ÎU�d� wMOM�� w��— q{UML�«  U�d�� e�d� fOz— ÂÒb�Ë

ÆW�dLF�«  U�H�«
 WF�«d�« W�U��« v�� ÎU�U�� …d�UF�« W�U��« s� t�«u�√ `�H�Ë ¨2023 ÊU�O� 2 v�� ÷dFL�« ÒdL���

ÆdNE�« bF�
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 2023  —«–¬  31  Ø  WFL��«  Ø  …d??A??�  W??F??�«d??�«  WM��«

¥RCÉªdGh AÉØ∏ëdGh ƒgÉ«æàf
 U�œuL�  g��d�uL�  qO�K���Ë  dOH�  s�  —UL��«Ë  œuJOK�«  n�U��  qJA�  w��«  u�UOM��  sO�UOM�  W�uJ�  lI�
 UN�U�√ vK� XFÒL�� Z�«d�Ë  «—UF� nI�� W�uJ�� WN� s� wN� ÆW��UF�� »c� —ËU�� W�ö� sO� ÍdIH�«
 ÎU�uC�  j��d�   «—UFA�«  Ác�  d�u�Ë  Æ…œbA�L�«  WOM�b�«   U�UL��«Ë  sO�dD�L�«  sOM�u��L�«  `z«d�  UN�u�
 iIM�«  o�� ÂbDB� WOz«d�≈  «uD�Ë WOL�— W�UO� v�≈  UNM� Í√ q�u�� Ê_ ¨WOzUCI�«   ö�bF��«  d�dL��
 W�dJ�F�« W��RLK� WH�œ— UOAOKO� ¡UM��  «¡«d�ù« Ác� s� qB�� U� ÎU�uB� ¨WOzUCI�« W��RL�« tJKL� Íc�«
 WK��L�« sOD�K� q� w� WN�«uL�« bOFB� v�« ÍœR� sOOMOD�KH�« t�u� W�bOFB�  «¡«d�S� dO��«Ë ¨WOM�_«Ë

ÆdO�J�« —U�H�ôU� œÒbN�Ë
 U�¡«—Ë  nI�  WDA�  W{—UFL�  wK�«b�«  Â«bD�ô«  d�U��  W�{«Ë  …—uB�  W�uJ��«  t�«u�  WO�U�  WN�  s�
 w�  W��UML�«  ÷u��  ÁƒUHK�Ë  u�UOM��  qA�  w�F�  —uC�  dONE��  X���Ë  WOM�_«   U��RL�«Ë  gO��«
 ◊uGC�« ¡«—Ë WIDML�« w� dO�J�« —U�H�ô« dD� s� WOA��« l�u� s� »dG�« ‰ËœË sDM�«Ë nI�Ë ¨UNF� œuA��«
 sJL�  U�  o�_«  w�  fO�Ë  ¨WOzUCI�«   ö�bF��U�  ÎU�b�  wCL�«  s�  tzUHK�Ë  u�UOM��  lML�  W{—UFLK�  WOK�«b�«
 ¨UNCF� ¡«u��«Ë t�«d�√ pOJH� Ë√ ¨gO��«Ë »dG�«Ë W{—UFL�« sO� nK��« «c� WL�eN� tKF� ¡UHK��«Ë u�UOM�M�
 ¨t��Ë lO�D��« —U�� bIH�Ë ¨Ê«d�≈ vK� »d� —UO� w� W�«dA�« s� Y�b�K� WOKFH�« W�UL��« sDM�«Ë bIH� YO�
 t�U�{ —U��Ë gO��« …œU�Ë ¨sOB�« W�U�d� w�«d�ù« ÍœuF��« r�UH��« l� WOKOz«d�≈ WO�dO�√ W�«dA� Ê«uMF�
 U�b� s� »d��« —«d� qIM� …d�U��Ë W�dJ�F�« W��RLK� gOLN� UN�√ ÊuLKF� u�UOM�� l� WIH� œ—«u� «u�O�

ÆW�ËUD�« vK� ÁdOB� ÕdD�Ë ÊUOJ�« ¡UI� œÒbN� WN�«u� Êu��H� b� s�c�« vIL��« s� W�uL�� Íb�√ v�≈
 WHC�«  w�  l{u�U�  ÆWO�O�«d��ô«  WOM�_«   U�b���«  w�  Î «b�UB�  u�UOM��  W�uJ�  t�«u�  W��U�  WN�  s�
 qLF�«Ë WI�öLK� ÍbOKI��« jLM�« vK� t�N�«u� w� ÊU�d�« ÈËb� ô X��Ë ¨…dDO��« s� Ãd� ”bI�«Ë WO�dG�«
 W�ËUIL�« ÈuI� eOH��Ë …u� —bB� v�« Íb���« «c� ‰Òu���Ë ¨WOMOD�KH�« WDK��« l� wM�_« oO�M��«Ë w�U���ô«
 U�¡UN�≈  `O��  WD��  ÎUI�Ë  sJ�  ¨”bI�«  nO�  W�dFL�  WN�UA�  W�dFL�  WK�I�  WK�d�  w�  œ«bF��ö�  …e�  w�
 q�L� dOC���«Ë œ«bF��ô« W�ËUIL�« —u�� l�U�� Í“«u��U�Ë ¨…e�Ë ”bI�« w� ÎU�uB� ¨WO�O�«d��« V�UJL�
 ÊUOJ�«  ‰«Ë“  —UO�  lO�A��  qB��  ¨…b�b�   ôœUF�  ÷dH�  UND�  vK�  ‰u�b�«  WO{dH�  RON��«Ë  W�u��«  Ác�

ÆY���« ◊U�� vK� ÒÍœu�u�« t�“Q� Õd�Ë
 dD� s� n�U���U� …U�M�« ’d� Âu� bF� ÎU�u� oKG� w��« W��UF�L�« q�«uF�« Ác� qFH� WOFO�D�« W�O�M�«
 ”ƒd��  WIHB�  l�UL�  ô  Íc�«  u�UOM��  u�  »—UI�«  s�  eHIK�  ÎU�O�d�  d��_«Ë  ¨n�U���«  pJH�  ¡b�  w�  ¨WL�eN�«
 gO��« s� ¨WI�öL�« ÂbF�  U�UL{ U�d�� ‰UM�Ë t�uB� l� UNO� „—UA�� WO�U��« t��uJ� s� WK�b� W�uJ�
 sOF� c�Q� WO�öIF�  UN�«uL�«Ë  U�«eM�« …—«œù …b�b� ·uI� X�� ·UHD�ô« q�UI� ¨sOO�dO�_«Ë ¡UCI�«Ë
 v�« ÃU��� p�– Ê√ Ëb�� sJ� Î̈U�uB� WIDML�«Ë r�UF�« w� w�dO�_« ŸËdALK�Ë ÊUOJK� ÂUF�« ‚“QL�« —U���ô«
 WN�«u�  w�  Ë√  W{—UFL�«  WN�«u�  w�  ¡«u�  ¨dO�J�«  —U�H�ô«  b�  qB�  ô  …uI�«   «—U���«  s�  Èd�√   ôu�
 ô≈Ë  ¨…b�b��«  WIHBK�  W��UFL�«  ◊ËdA�«Ë  ◊ËdA�«  bO�d��  ¨gO��«Ë  sDM�«Ë  l�  ‰U���«  Òb�  Ë√  ¨W�ËUIL�«
 VFB�  ô  w�uJ��«  ·ö�zô«  s�  »«uM�«  s�  œb�  »U���«  l�  ÎUOF�«Ë  Î «—UO�  ÊuJ�  ·u�  …dJ�L�«   U�U���ôU�

Æ…—ËdC�« bM� t�—U�Ë œuJOK�« q�«œ s� sOO�—U��«Ë sOOK�«b�« W�uJ��« ÂuB� vK� r�dO�u�
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»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

ÆŸ—UA�« w� dO�� bOFB� v�« œuFM� ¨W�O��
 v�«  å¡UM��«ò  WO�uJ�Ë  WO�U�  —œUB�  X�H�  ULO�Ë
 e�� V��� ÎUH�« 90  dF� vK� V�«Ëd�« ·d� W�uF�
 ·—UBLK�  —ôËb�U�  W�uO��«  sO�Q�  s�  ÊUM��  ·dB�
 n�u�  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  ‰UL�«  d??�“Ë  U�œ
 ÒX�K� WBB�� ¡«—“u�« fK�L� W�K� bI� v�« qOK��«
 WO�UL�« …—«“Ë UN�F�— w��« rO�«dL�« l�—UA�  «œu�L�
 wH�uL�  qIM�«   ôb??�Ë  WO�U��ù«   UC�uF�  ÊQA�
 s�  W�dJ�F�«  „ö�_«Ë  W�UF�«   U��RL�«Ë   «—«œù«
 WO�uO�«  ÊËRA�«  s�  U�dO�  v�«  WOKFH�«  qLF�«  ÂU??�√
 WOL�_«  W�UG�  d??�√ò  d??�_«  «c??�  Ê√  d���«Ë  ÆWO�UO��«
 WI�dD�  U��RL�«Ë W�UF�«  «—«œù« v�« qLF�« …œU�ù
 WM�e��«  nÒKJ�  W�UF�«  o�«dL�«  qODF��  ¨W�«b���
 sO�Q�� W�U��« Òf�Q� w� X�Ë w� W�U� œ—«u� …—U��

 ÆåW�UF�«  U�b��« s� v�œ_« Òb��« q�uL�Ë  «œ—«Ë
 …œU�≈  ÊËœ s� lOC� Âu� q�ò Ê√  vK� qOK� œÒb�Ë
 l�b�Ë WL� ¡U��√ V�Òd� ÂUF�«  ŸUDI�«  w� qLF�«  qOFH�
 —UON�ô«ò Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨å—u�b��« s� b�e� v�≈ ŸU{Ë_U�
 WK�d�  ÎULJ�  fJFM�  p�c�  ¨ÂUF�«  ŸUDI�«  »U�√  U�  «–≈
 ¨…—«œùU??�  WD��dL�«  ’U��«  ŸUDI�«  ÊËR�  iF�  w�
 ô  ÊU�K�Ë  WOz«uA�   U�UD�  ¡uA�  ÂU�√  »U��«  `�H�Ë
 w� W�œUB��ô«  U�UDI�« w�U��U� ‚dG�Ë tD�{ sJL�
 nDFM�  vK�  ÂuO�«  ÊUM��  lI�ò  ∫‰U�Ë  Æåd��√  dzU��
 …—œU�   U��R�Ë  W�Ëœ  ÊUO�  vK�  ÿUH��«  U�S�  ∫dOD�
 s� b�e� ÂU�√ ÊuJM� UM�√  Ë√  ¨W�Ëb�«  ÊËR� …—«œ≈  vK�

Æå‰uN�L�« u�� ‚ôe�ô«Ë —u�b��«
 n�dB�  W�uJ�  w�  qLF�«  d??�“Ë  sK�√  ¨p??�–  v??�«
 WM��ò  ŸUL��«  w�  oH�«ò  t�√  ÂdO�  vHDB�  ‰UL�_«
 v�«  ’U��« ŸUDI�«  w� v�œ_« Òb��«  l�— vK� åd�RL�«
 ¨ÊuOKL�«  nB�Ë  sO�ö�  4  …œU�e�  Í√  …dO�  sO�ö�  9
 ¨—uC� Âu� q� s� …dO� n�« 250 `�BO� qIM�« ‰b�Ë
  «œU�e�«  Ác�Ë ¨sOHF{ W�u�_«Ë ÷dL�«  nI� l�—Ë
 ·d� dF�  U�KI�� ÎUF��  UF�«dLK� WF{U� ÊuJ��

ÆåW�Q�L�« Ác� w� W�«bF�« …U�«dL� —ôËb�«
 XKDF�  b??�Ë  rN�«d{≈  åËd??O??�Ë√ò  uH�u�  q??�«ËË
 o�UM�  w�   ôUB�ô«Ë  X�d��ù«   ô«d�M�  s�  b�eL�«
 n�dB�  W�uJ�  w�   ôU??B??�ô«  d??�“Ë  nA�Ë  ¨…b??�

 VO��  fOzd�«  l�  —ËUA�  t�√  ¨ÂdI�«  w�u�  ‰UL�_«
 rK���  Ê√Ë  gO��«  q�b�  wÒM�  VK�  u??�Ëò  w�UIO�
 c�Q�  ÊQ�  q��√  ô  ∫‰U??�Ë  Æåq�UJ�U�  åËd??O??�Ë√ò  ŸUD�
 ÍËd{  d�√  u�  X�d��ù«  ŸUDI�  ¨WMO�d�  s�«uL�«  b�√

 Æn�u� Í√ ŸuML�Ë …UO��« —«dL��ô w�U�√Ë
 q�b��U� oÒKF�� d�√ ÍQ� mÒK��� r� gO��«ò Ê√ bO�√Ë
 ÍcOHM��«  fK�L�«  oÒK�  ¨Á—Ëb�  ÆåËdO�Ë√ò  »«d{≈  w�
 vK�  ¨∆—U??�  ŸUL��«  bF�  ÊUO�  w�  åËdO�Ë√ò  W�UIM�
 e�«d�  rÒÔK��  v�«  gO��«  …u�œ   ôUB�ô«  d�“Ë  Âö�
 w�U�  w�UM�K�«  gO��U�  t�O�d�ò  sK�Q�  ¨åËdO�Ë√ò
 lOL�ò  ÒÊ√  Î «b�R�  ¨åWFOML�«  …b�UB�«  WFKI�«Ë  s�u�«
 w�Ozd�«  e�dL�«  s�  t�ÒdB��  w�  V�UJL�«Ë  e�«dL�«
 fK�L�«  b�√  UL�  Æås�u�«  W�U��  vK�  e�d�  d�¬  v�≈
 WF�U�L�  Áœ«bF��«Ë  Õu�HL�«  »«d{ù«  w�  Á—«dL��«ò

Æå”uHM�« √bN� ULMO� ÷ËUH��«
 w�  W�UF�«  ‰U??G??�ô«  d??�“Ë  sK�√  ¨d??�¬  VKI�  vK�
 W�K�  ‰ö??�  tOL�  wK�  ‰U??L??�_«  n�dB�  W�uJ�
 w�u�UI�«  ‰b��«  d�√  vK�ò  t�√  WO�UOM�«  ‰UG�_«  WM��
 r�d�U�Ë  —UDL�«  w�  b�b�  vM��  ¡UA�≈  ‰u�  q�U��«
 WN��«  tK�«  »e�  VK�  vK�  Î¡UM�Ë  ŸËdAL�«  WOL�√  s�
 W�U��  qJ�  sK�√  W�uJ��«  w�  UNKO�L��  ·ÒdA�√  w��«

Æåœu�u� dO� t�Q�Ë bIF�U� dO��« Âb�
 3 Ø 30 a�—U��ò ÒÊ√ gO��« …œUO� XMK�√ »uM��« w�
 …—u�UM�« ”√— w� wzUM���« w�ö� ŸUL��« bI Ô� 2023Ø
 ¨ÊUM��  w�  W��RL�«  …b��L�«  r??�_«  …u�  bzU�  W�Uzd�
 s�  b�Ë  —uC�Ë  ¨Ë—U�ô  Ëb�Ë—√  ¡«uK�«  W�F��«  fOz—Ë
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7ريا�ضة
16 منتخبًا في كاأ�س �آ�شيا للنا�شئين

آسيا  ك��أس  قرعة  بانكوك،  التايالندية  العاصمة  في  الخميس،  ُسحبت 
للناشئين تحت 17 عاماً - تايالند 2023. وأوقعت القرعة المنتخب القطري في 

المجموعة الثانية إلى جانب كل من كوريا الجنوبية وإيران وأفغانستان. 
من  كالً  جانبها  إلى  تضّم  التي  الثالثة  المجموعة  في  السعودية  وحلّت 
طاجيكستان وأستراليا والصين. أما المنتخب اليمني فيخوض المسابقة ضمن 
المجموعة األولى التي تضّم أيضاً كالً من تايالند المستضيفة وماليزيا والوس. 
 وُتجرى البطولة القارية على األراضي التايالندية من 15 حزيران وحّتى 2 

تموز 2023. وفي ما يلي نتائج القرعة :
� المجموعة األولى: تايالند - اليمن - ماليزيا - الوس.

� المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - إيران - أفغانستان - قطر.
� المجموعة الثالثة: طاجيكستان - أستراليا - السعودية - الصين.

� المجموعة الرابعة: اليابان - الهند - فيتنام – أوزبكستان.

�لتحاد �لآ�شيوي ي�شّنف منتخباته

ولبنان في �لت�شنيف �لثالث مع �شورية

في  المشاركة  المنتخبات  تصنيف  عن  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  كشف 
بطولة كأس آسيا 2023 التي سُتقام في قطر العام المقبل. وتستضيف الدوحة 
بطولة كأس أمم آسيا 2023 في الفترة من 12 كانون الثاني 2024 وحتى 10 
شباط من العام نفسه بمشاركة 24 منتخباً. ومن المقّرر أن تقام البطولة بنظام 
مجموعة،  بكل  منتخبات   4 يتواجد  أن  على  مجموعات،   6 بواقع  المجموعات 
وأعلن  المقبل.  أيار   11 البطولة في  من  المجموعات  دور  قرعة  ُتقام  وسوف 
البطولة، وذلك  المشاركة في  المنتخبات  االتحاد اآلسيوي رسمياً عن تصنيف 

من خالل تقسيمها إلى 4 تصنيفات بمشاركة 6 فرق في كل تصنيف.
وجاء منتخب قطر على رأس التصنيف األول بصفته البلد المنظم للبطولة، 
برفقة منتخبات السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران. فيما 
في  وأوزبكستان  والصين  واألردن  وعمان  واإلمارات  العراق  منتخبات  جاءت 
التصنيف الثاني، بينما شهد التصنيف الثالث وجوداً عربياً مكوناً من منتخبات 
أما  وفيتنام.  قرغيزستان  إلى  إضافة  ولبنان  وفلسطين  وسورية  البحرين 
التصنيف الرابع فجمع منتخبات الهند وطاجيكستان وتايالند وماليزيا وهونغ 

كونغ وإندونيسيا.

�جتماع �لأندية في »�لحارة«

حافل بالمقترحات و�لهو�ج�س 

�لفيفا يطلق فيلم »مكتوب في �لنجوم«

حول تفا�شيل و�إنجاز�ت »مونديال قطر« 

أندية  مسؤولي  اجتماع  أن  ف��ي  ش��ّك  ال 
الدرجة األولى أمس في »حارة حريك« بدعوة 
من رئيس نادي شباب الساحل سمير دبوق، 
خصوصاً  الصحيح،  المسار  في  خطوة  هو 
وتداخل  المشاكل  تكاثر  خّضم  في  تأتي  أنها 
عن  الكروية  البوصلة  وانحراف  المعطيات 
مسارها الطبيعي، وبناء عليه، نؤّكد بأن مثل 
على  دورية  تكون  أن  يجب  االجتماعات  هذه 
للموسم  وإنتاجية  فعالية  أكثر  تكون  أن  أمل 
مع  التعاون  جسور  تمتين  ش��رط  المقبل، 
المرجع  لكونه  القدم  لكرة  اللبناني  االتحاد 
تشكيل  من  بأس  وال  اللعبة،  لقيادة  الرسمي 
مهمة  إليها  توكل  األندية  من  مصّغرة  لجنة 

التنسيق التام والواضح مع رجال االتحاد.
التأم  الذي  أمس،  اجتماع  إلى  وبالعودة 
غاب  حيث   12 من   11( كامل  شبه  بنصاب 
المياه  ح��ّرك  فهو  النبطية(،  األه��ل��ي  ممثل 
المقترحات  م��ن  كثير  ع��ن  وأف���رج  ال��راك��دة، 
والهواجس التي تشغل بال مسؤولي األندية، 
كان   � المتوافرة  المعلومات  بحسب   � لقاء 
حافالً بالمقترحات التي تصّب في خانة رفع 
العريضة  الخطوط  رسم  مع  اللعبة  مستوى 
وعدالة،  بشفافية  المقبل  الموسم  النجاح 
ط��وراً،  اآلراء  وتالقت  ت��ارة،  األص��وات  علت 
عليها  التوافق  ت��ّم  التي  النقاط  أب��رز  وم��ن 
باإلجماع، رفض فكرة رفع عدد أندية الدرجة 

خالل  من  جلياً  ذلك  وتبّين   ،14 إلى  األول��ى 
زغرتا  السالم  لناديي  الدعوة  توجيه  ع��دم 
واإلخاء األهلي عاليه،  اعتماد النظام السابق 
حرصاً  الفار  تقنية  لتنفيذ  السعي  للبطولة، 
خبير  مع  التعاقد  والشفافية،  العدالة  على 
تحكيم أجنبي لالشراف على األداء التحكيمي 
األندية  تتقاسم  أن  على  مساره  وتصويب 
تأثير  من  الحد  مناصفة،  مصاريفه  واالتحاد 
الفني  المستوى  على  السلبي  االع��ارة  نظام 
العهد  نادي  برئيس  دفع  ما   � الفرق  لبعض 
االعارة  »أوقفنا  صوته  ليرفع  سليمان  تميم 
تحديد  بمبدأ  العمل  إلغاء  البيع«،  وسنعتمد 
األعمار وإشراك الشباب على أن تكون األندية 
حّرة بتشكيالتها الميدانية، رفع عدد الالعبين 
األجانب إلى أربعة على أن يشارك ثالثة منهم 

على أرض الملعب فقط مع السماح باستبدال 
بستة  الموسم  حصر  آخر،  بأجنبي  األجنبي 
أو عشرة أشهر تتخللها  من تسعة  أشهر بدالً 
الهدر  لوقف  وذلك  كثيرة،  وتأجيالت  أعطال 
الالعبين  صعيد  على  األندية  صناديق  في 
األجانب. تشكيل وفد من األندية للقاء الرئيس 
نجيب ميقاتي بهدف فتح ملعب صيدا البلدي 
البحث  تأهيله.  بعد  المباريات  الحتضان 
المدينة  إلى  الروح  إعادة  إمكانية  في  الجدي 

الرياضية.
االتحاد  يجتمع  أن  المتوقع  وم��ن  ه��ذا، 
بهدف  المقبلة،  األسابيع  خالل  األندية  مع 
التي تستوجب  القضايا  التحاور في عدد من 
التعاون بين جميع األطراف بغية المساهمة 

في استعادة العافية للكرة اللبنانية.

الفيلم  الرسمية،  منصته  على  »الفيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أطلق 
الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي أقيمت ألول في منطقة 

الشرق األوسط والعالم العربي، وفازت بها األرجنتين. 
وحمل الفيلم عنوان »مكتوب في النجوم«، ويروي أحداثه الممثل الويلزي 
الرسمي  للفيلم  تعريفه  في  الفيفا  وق��ال  شين،  مايكل  القدم  كرة  ومشجع 
نوعها  من  وفريدة  تاريخية  البطولة  كانت  »لقد  قطر:  مونديال  بطولة  عن 
ال  التي  النهائيات  أكثر  من  كواحدة  النهائي  في  قمتها  وبلغت  ودراماتيكية، 

ُتنسى في تاريخ كأس العالم. 
وفي 18 كانون األول الماضي، أسدل الستار على البطولة بمباراة نهائية 
جمعت منتخبي األرجنتين وفرنسا، وكانت مباراة مليئة باإلثارة والتشويق، 
تحسم  أن  قبل   ،3-3 بالتعادل  واإلضافي  األصلي  شوطاها  انتهى  حيث 

األرجنتين اللقب بضربات الترجيح.
وفي الموجز الذي قّدمه الفيفا عن الفيلم، أشار االتحاد الدولي إلى أن العمل 
قصة  أنها  مضيفاً  بلده«،  في  بالعالم  القطري  الشعب  ترحيب  »قصة  يروي 
الدراما  نحو  بأنظارهم  متوّجهين  ومنطقة،  قارة  كل  من  القدم  كرة  مشجعي 

المذهلة التي تنكشف تارة تلو أخرى في قطر.
وأضاف الفيفا: »إّنها قصة فرح ويأس، مع انهيار األسماء الكبيرة وانتصار 
قصة  النهاية  وفي  العربي  للعالم  تاريخي  إنجاز  قصة  إّنها  المستضعفين. 
كتبت في النجوم، حيث قاد ليونيل ميسي أحد أعظم الالعبين في تاريخ كرة 
القدم، األرجنتين إلى المجد في واحدة من أكثر مباريات كرة القدم التي ال تنسى 

أبداً«.
وأفادت وكالة »قنا« القطرية، بأن الفيلم يصّور كيف توّجهت عيون العالم 
بتركيزها على شبه الجزيرة العربية، حيث أصبحت قطر أّول دولة في الشرق 
األوسط تستضيف كأس العالم، وأصغر دولة مستضيفة في تاريخ بطوالت 
الدرامية،  البطوالت  أكثر  من  واحدة  في  القدم  كرة  عالم  مركز  العالم،  كأس 

والمحتدمة والعاطفية في تاريخ البطولة العالمية الممتدة ل� 92 عاماً. وتبلغ 
مدة فيلم »مكتوب في النجوم« 120 دقيقة، حيث يستعرض خاللها قصة تتبع 

32 منتخباً، بما في ذلك األرجنتين ونجمها ميسي.
هذا، ويتطرق الفيلم إلى مجموعة من األرقام القياسية الجديدة التي سّجلت 
في مونديال قطر، ومنها استمتاع 3.4 مليون متفّرج بالمباريات داخل المالعب، 
مقارنة ب� 3 ماليين في مونديال 2018 بروسيا، وتسجيل 172 هدفاً، ليصبح 
مونديال قطر هو صاحب أكبر عدد من األهداف في تاريخ بطوالت كأس العالم، 
متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 171 هدفاً، والذي تم تسجيله في كل 
من نسختي فرنسا 1998 والبرازيل 2014. وخلف الكواليس في المباريات، 
يأخذ الفيلم المشاهدين في رحلة مذهلة، يعرض فيها كل األحداث من زوايا 
الكاميرا، التي لم تكن مرئية من قبل، ويظهر الجاذبية العالمية الهائلة للبطولة 

من منظور المشجعين الذين يشاهدونها في جميع أنحاء العالم.
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منه،  قريبة  جغرافيا  ف��ي  أو  الخصم،  أو  المنافس  ال��ط��رف  جغرافيا 
والحرب سوف تكون وجودية ومصيرية بالنسبة لهذا الطرف، وهي 
موسكو  مع  بالمقارنة  لواشنطن،  بالنسبة  األمرين  في  كذلك  ليست 
األميركي  الجيوش  أركان  رئيس  وهذا مغزى كالم  وطهران.  وبكين 
مارك ميلي عن فرضية اجتماع الدول الثالث في حال حرب أميركية 
التي  الحرب،  ه��ذه  مثل  تبعات  تحمل  عن  أميركا  وعجز  إح��داه��ا،  مع 
تبدو خياراً للتقييم والنقاش أميركياً، ما استدعى تحذيرات ميلي من 
المخاطر، ومأزق واشنطن التي تواصل التصعيد التكتيكي يكمن في 
استراتيجية  دون  الهاوية  حافة  على  باللعب  معركتها  تخوض  أنها 
إال  للنزول  سلماً  تملك  وال  الشجرة  أعلى  على  عالقة  فتبدو  خ��روج، 
عندما يبلغ حلفاؤها لحظة العجز عن مواصلة المواجهة خصوصاً في 

أوكرانيا، كما يبشر فالديمير زيلينسكي بمرحلة ما بعد باخموت.
الخط  األول  خطرة،  مسارات  ثالثة  واشنطن  تواجه  المنطقة  في 
البياني الصاعد كماً ونوعاً للعمليات التي تستهدف قواتها في سورية، 
تحّولت  وقد  سورية،  من  قواتها  بترحيل  لقرار  ترجمة  تبدو  والتي 
لمزيد  معرض  المسار  وه��ذا  اإلسرائيلية.  ال��غ��ارات  على  رد  أداة  إل��ى 
خلفه  ومن  سورية  الى  القادم  السعودي  االنفتاح  مع  التعقيدات  من 
بوضع  خليجي  اهتمام  ومعه  العربية،  الجامعة  ال��ى  سورية  ع��ودة 
خطة إلعادة النازحين يتم تمويلها خليجياً. وبالتوازي تقدم المسار 
سورية  غرب  شمال  في  انفراجات  من  يتبعه  وما  السوري،  التركي 
ستكون أولى ترجماتها العملية فتح الطريق الدولية أم 4، التي تربط 
أوروبا بالخليج عبر تركيا وسورية، ما سيجعل العقوبات األميركية 
على  التشويش  وف��ي  تأثيراً،  وأضعف  قيمة  أق��ل  الحصار  وفرضية 
على  واشنطن  تركز  الصينية،  ورعايته  اإليراني  السعودي  التفاهم 
اليمن، لكنها ستواجه تحدياً بتجاهل هذه  محاولة خلق تعقيدات في 

العراقيل، بتفاهم بين أنصار الله والرياض يترك التعامل مع القواعد 
األميركية ألنصار الله بالشكل المناسب على الطريقة السورية. وفي 
الكبير  اإلسرائيلي  االنشقاق  عن  ناتج  كبير  م��أزق  المحتلة  فلسطين 
وتداعياته، ونمو المواجهة الفلسطينية مع االحتالل، ومخاطر تحّول 
غزة  في  المقاومة  قوى  فيه  تدخل  كبير  انفجار  الى  المواجهات  هذه 
الله  لحزب  العام  األمين  رسمها  معادلة  لبنان  وفي  أيضاً.  وخارجها 
جوهرها أن مواصلة التعطيل والدفع بالفوضى سوف يجعل المقاومة 
تتخذ قرار الحرب على »إسرائيل« وفق ثنائية، »تمسكني من يدي التي 

توجعني فسوف أمسكك من يدك التي توجعك«.
خالل شهور سوف تكون واشنطن مع تحّوالت وتطورات يضيق 
المصلحة بتغليب  لقانون  المناورة، وتضطر لالستجابة  معها هامش 
السعي نحو التهدئة على الرغبة بالتصعيد والتعطيل. الحرب في الشرق 
األوسط تبدو انزالقاً ممكناً، ترتفع احتماالته كل يوم، وسوف يكون 
على واشنطن لمنعه تكرار ما فعلته مع ترسيم الحدود البحرية للبنان، 
شراء الوقت بالتنازالت دون أمل بتغيير المعادالت، بمنع جماعاتها في 
لبنان من التهديد بالتقسيم، ودفعهم إلى طاولة الحوار بحثاً عن حلول، 
اليمن  وفي  االنفجار،  شبح  يبعد  سياسي  وتركيب  فك  فلسطين  وفي 
تشجيع خيار التسوية، ومع إيران تسريع العودة إلى التفاهم النووّي، 
وانسحاب كامل من سورية، وفتح الباب لحلول في قلبها توليفة لفك 
الحصار ورفع العقوبات، فيبقى طريق تدفق النفط والغاز من الشرق 
ما  بانتظار  أيضاً،  االنفجار  ينتظرها  التي  أوروب���ا  نحو  آمناً  األوس��ط 
ستحمله الشهور المقبلة في حرب أوكرانيا، لتبرير النزول عن الشجرة، 

وتمهيداً لما سيكون عليه الحال مع الصين من بوابة تايوان.
الخيارات الباردة تؤخذ على الساخن أحياناً كثيرة، وكثرة الدخان ال 

تعني بالضرورة أن النار التي تحجبها خرجت عن السيطرة.
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