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إّن تنازع موارد الحياة والتفّوق بين األمم 
هو عبارة عن عراك وتطاحن بين مصالح 
القوميات. ومصلحة الحياة ال يحميها في 
العراك سوى القوة.
سعاده

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

بوتين: المعركة مع وا�سنطن… وترامب في القف�س… والحر�س الثوري للرّد على »اإ�سرائيل«

المقداد اليوم في القاهرة… وم�سادر م�سرية: ترتيبات قمة الأ�سد ـ ال�سي�سي قيد البحث

ماكرون بعد تفوي�س �ضركاء حوار باري�س يبحث مع فرنجية �ضروط الت�ضوية وال�ضمانات 

امتالك  وم��زاع��م  التسريبات  تكثر  عندما 
المعلومات، يصير االستناد الى شرع العقل 
هو الطريق األقصر واألمثل للحقيقة، والعقل 
السابق  ل��ل��وزي��ر  المهمة  ال���زي���ارة  اّن  ي��ق��ول 
سليمان فرنجية كمرشح رئاسي الى باريس 
ال��م��ش��وار، وهي  ن��ه��اي��ة  ت��ك��ون  أن  ي��م��ك��ن  ال 
كما  لالعتذار  المشوار  نهاية  ليست  حكماً 
وليست  وتنميتهم،  أحالمهم  البعض  ي��رّوج 
بعبدا،  إلى  الطريق  في  المشوار  نهاية  طبعاً 
ترشيح  وت��دع��م  تتبنّى  ب��اري��س  أّن  ومعلوم 
يكون  أن  ألهمية  إدراكها  موقع  من  فرنجية 
حزب  ثنائي  دعم  على  حائزاً  المقبل  الرئيس 
ال��ل��ه وح��رك��ة أم���ل، وص��دي��ق��اً ل��س��وري��ة، ألّن 
الحلف الذي تمثل باريس أكثر أطرافه اعتداالً 
على  القدرة  يملك  ال  اللبنانية  المقاربة  تجاه 
المجيء برئيس بقواه الذاتية، وبات محسوماً 
أّن األطراف اللبنانية األقرب لهذا الحلف الذي 
يضّم الدول المشاركة في لقاءات باريس، ال 
تملك  وال  عليه،  متفقاً  واح���داً  مرشحاً  تملك 
ولو  النتخابه،  ال��الزم��ة  األغلبية  اتفقت  إذا 
هذين  ب��ت��ف��ادي  نجحت  ب��أن��ه��ا  ج���دالً  سلمنا 
مع  األط��راف  هذه  ف��إّن  الكبيرين،  التعقيدين 
كنفها  من  برئيس  جاءت  لو  الخارجي  الدعم 
ال تملك آلية حّل للمعضالت العالقة مع حزب 
بّد  ال  التي  المعضالت  وه��ي  وس��وري��ة،  الله 
حكم،  م��ش��روع  ليستقيم  إي��ج��اب��اً  حلها  م��ن 
قادر  مرشح  على  لالنفتاح  الوحيد  والبديل 
سورية،  وطمأنة  الثنائي  تأييد  حيازة  على 
التي  الحرب  هو  معهم،  بصراحة  والتحدث 
يدرك كّل أطراف اجتماع باريس ان ال قدرة 
بالفراغ  السير  أو  بها،  التفيكير  مجرد  على 
وما يعقبه من انهيار وسقوط، وهذا ليس ما 
تسعى اليه فرنسا على األقّل، والذي يبدو أّن 

{ كتب المحرر السياسي 

فيما أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين عقيدة 
توقيع  بعد  الجديدة،  الروسية  الخارجية  السياسة 
مرسوم نشرها، اعتبر أّن جوهر هدف الدبلوماسية 
الروسية هو بناء تحالفات ترّجح كفة العالم المتعّدد 
الذي  األميركية  الهيمنة  مشروع  بمواجهة  األقطاب 
من  روس��ي��ا،  تخوضها  التي  المعركة  عنوان  يبقى 
والتوازنات  القوانين  تحكمه  للحياة  قابل  عالم  أجل 
وتكافؤ الفرص، بينما تواجه واشنطن عودة الحياة 
قبل  الكونغرس  غ��زوة  مع  شهدته  ال��ذي  لالنقسام 
الرئيس  تنتظر  التي  القضائية  والمالحقة  عامين، 
السابق دونالد ترامب أعادت إحياء خطوط التماس 
ورغم  وال��دي��م��ق��راط��ي،  ال��ج��م��ه��وري  الحزبين  بين 
تتضمنه  وم���ا  ت��رام��ب  لمالحقة  األخ��الق��ي  ال��ط��اب��ع 
واصفين  خلفه  من  الجمهوريون  توّحد  إح��راج  من 
ويستعّدون  والسياسي  الكيدي  باالنتقام  المالحقة 

لمالقاة ترامب في نيويورك عبر احتجاجات تستعد 
الشرطة لمالقاتها باتخاذ إجراءات احترازية، ووفقاً 
القضائي  المسار  أّن  يبدو  ترامب  قضية  لمتابعي 
للحزب  مقبل  ك��م��رش��ح  ت��رام��ب  م��ك��ان��ة  سيضعف 
أن  يمكن  التي  التسويات  تبدو  بينما  الجمهوري، 
ال��ق��ض��ي��ة م��ش��روط��ة ب��خ��روج��ه م��ن السباق  ت��ن��ه��ي 
المواجهة  التصعيد واختبار  اختار  إذا  إال  الرئاسي، 
يخرج  ربما  انقسام  إلى  الشارع  وأخذ  الشارع  في 

عن السيطرة.
في المنطقة أعلن الحرس الثوري اإليراني عزمه 
على الرّد على الغارات »اإلسرائيلية« التي استهدفت 
أحد  استشهاد  ال��ى  وأّدت  أم��س  أول  دم��ش��ق  ري��ف 
استشهاد  عن  الحرس  إعالن  وبدا  الحرس،  ضباط 
أحد ضباطه مقّدمة لإلعالن عن قرار الرّد، ما يفتح 
احتماالت كثيرة أمام المشهد اإلقليمي، وفقاً لطبيعة 

الرّد ومكانه.
العالقات  طريق  على  خطوة  أيضاً  المنطقة  في 

السورية المصرية تفتتحها زيارة وزير الخارجية 
السورية الدكتور فيصل المقداد اليوم الى القاهرة، 
وفق ما قالت مصادر مصرية إنها ستضع اللمسات 
التفصيلية على مضمون زيارة ينتظر أن يقوم بها 
تلبية  القاهرة  ال��ى  األس��د  بشار  ال��س��وري  الرئيس 
لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما 
العربية  العالقات  لمسار  المتابعة  المصادر  تؤكد 
انعقاد  موعد  عن  الفاصلة  المرحلة  أّن  سورية  مع 
المقبل  أي���ار   19 ف��ي  ال��ري��اض  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة 
بين  المتبادلة  ال��زي��ارات  م��ن  الكثير  تشهد  س��وف 
العربية  الدول  ومسؤولي  السوريين  المسؤولين 
مع  الطبيعية  عالقاتها  ب��إع��ادة  بعد  تقم  ل��م  ال��ت��ي 

دمشق.
ل��ب��ن��ان��ي��اً، االه���ت���م���ام ب��م��ا ي��ح��دث خ���الل زي���ارة 
باريس،  ال���ى  فرنجية  سليمان  ال��س��اب��ق  ال��وزي��ر 
الفرنسي  الرئيس  بين  ج��رى  ال��ذي  االت��ص��ال  بعد 
محمد  السعودي  العهد  وول��ي  ماكرون  إيمانويل 

التقى  فرنجية  فإّن  المعلومات  ووفق  سلمان،  بن 
الرئاسة  ف��ي  األوس����ط  ال��ش��رق  م��س��ؤول ش���ؤون 
التقى  ي��ك��ون  ورب��م��ا  دوري����ل،  ب��ات��ري��ك  الفرنسية 
البحث  واّن  ط��اق��م��ه،  أف����راد  م��ن  وع����دداً  م��اك��رون 
ينطلق من تولي فرنسا بتفويض من شركائها في 
إلدارة  السعودية،  طليعتهم  وفي  الخماسي  اللقاء 
لكيفية  متكامل  ت��ص��ّور  ب��ع��رض  تنتهي  ح���وارات 
الخروج  يضمن  بما  الرئاسي،  االستحقاق  إنجاز 
ثانياً، ويضمن  االنهيار  أوالً ومن خطر  الفراغ  من 
تعاون المقاومة وسورية في ملفات االستراتيجية 
النازحين  وع�����ودة  ال���ح���دود  وض���ب���ط  ال��دف��اع��ي��ة 
وضمان تجنيب عالقات لبنان العربية االهتزازات 
وطنية  وحدة  لحكومة  الطريق  ويمّهد  واألزم��ات، 
الكفاءات  من  تشكيلها  ويتّم  األط��راف  جميع  تمثل 
تسير باإلصالحات المطلوبة دون تعطيل.تتسارع 

االتصاالت 
)التتمة ص 6(

)التتمة ص 6(

فرنجية: زيارة باري�س

لي�ست نهاية الم�سوار

المقداد يزور

القاهرة اليوم

وزير  أن  أمس،  المصرية،  الخارجية  أعلنت 
سيعقد،  المقداد  فيصل  السوري  الخارجية 
مع  ثنائية  مباحثات  السبت،  )اليوم(  صباح 
العاصمة  في  شكري  سامح  المصري  نظيره 

المصرية القاهرة.
مع  السوري  الوزير  يبحث  أن  المقرر  ومن 
المشتركة،  الثنائية  الملفات  المصري  نظيره 
العربية  الساحة  على  المشهد  وت��ط��ورات 

والدولية.
زيارة  عن  شكري  أعلن  السياق،  هذا  وفي 
أعمال  جدول  أن  إلى  مشيراً  للقاهرة،  المقداد 
الزيارة سيشمل مباحثات مع نظيره السوري 

بمقر وزارة الخارجية.
منذ  األولى  هي  للقاهرة  المقداد  زيارة  وتعّد 
تعليق مقعد سورية في جامعة الدول العربية، 

واندالع األزمة السورية في 2011.
شباط  فبراير/  في  أجرى  قد  شكري  وكان 
منذ  لدمشق  له  رسمية  زي��ارة  أول  الماضي، 
ان��ط��اق األزم���ة ال��س��وري��ة، وال��ت��ق��ى شكري 
إلى  إضافًة  األس��د،  بشار  السوري  بالرئيس 
المقداد، ناقاً رسالة تضامن من حكومة باده 
ال��زل��زال  أع��ق��اب  ف��ي  السورية  الحكومة  إل��ى 

المدّمر.
ُيذكر أّن العاقات السورية - العربية آخذة 
في التحسن، بعد مأساة الزلزال الذي وقع في 

السادس من شباط/ فبراير الفائت.
طائرات  مصر  أرسلت  الزلزال،  وقوع  وعقب 
واإلغاثية  الطبية  بالمساعدات  محملة  وسفن 

إلى سورية.

Saturday 1 April 2023

طهران تتوّعد »اإ�ضرائيل«

وتنّدد باالعتداء على دم�ضق

المجر: قادة اأوروبا يناق�ضون

اإر�ضال قوات حفظ �ضالم اإلى اأوكرانيا

بتصريحات  أمس،  اإليرانية،  الخارجية  وزارة  نّددت 
وزير خارجية االحتال »اإلسرائيلي« إيلي كوهين بشأن 
جبهة  تشكيل  على  أذربيجان  خارجية  وزير  مع  اتفاقه 

موحدة ضّد إيران.
ناصر  اإليرانية  الخارجية  باسم  المتحدث  واعتبر 
للكيان  الخبيثة  »للنيات  أخرى  وثيقة  هذه  أّن  كنعاني 
إلى  أذربيجان  جمهورية  أراض��ي  لتحويل  الصهيوني 
إلى  األذربيجانيين  المسؤولين  داعياً  إلي��ران«،  تهديد 

توضيح االتفاق المعلن.
وجّدد كنعاني التأكيد على العاقة التاريخية والدينية 
»إفشال  ضرورة  مؤكداً  وأذربيجان،  إيران  بين  المتينة 

خلق فجوة بين البلدين«.
على  تسكت  ل��ن  إي����ران  أّن  ال��م��ؤك��د  »م���ن  وق����ال: 
األراضي  داخل  من  ضدها  الصهيوني  الكيان  مؤامرات 

األذربيجانية«.
اإليرانية  الخارجية  ن���ّددت  منفصل،  سياق  وف��ي 
دمشق  السورية  العاصمة  على  »إسرائيل«  بهجمات 

وضواحيها.
أحد  استشهاد  اإليراني،  الثورة  حرس  أعلن  ذلك،  إلى 
مستشاريه في االعتداء »اإلسرائيلي« األخير على دمشق.

المنظمات  »بتقاعس  بيان،  في  الثورة،  حرس  ون��ّدد 

اإلسرائيلية  االنتهاكات  ه��ذه  عن  وسكوتها  الدولية 
ووحدتها«،  السورية  األراضي  سيادة  ونقض  المتكررة 
مؤكداً »أن كيان االحتال المجرم سيتلقى الرد على هذه 

الجريمة«.
ُيذكر أّن وزارة خارجية االحتال، أعلنت أواخر كانون 
األول/ ديسمبر الماضي، إجراء ترتيبات الفتتاح سفارة 
أذربيجان في »إسرائيل«، وذلك للمرة األولى منذ إرساء 

العاقات بينهما عام 1992.

كشف رئيس الحكومة المجرّية، فيكتور أوربان، أمس، 
أّن دول االتحاد األوروبي تقترب من مناقشة إرسال قوات 

حفظ سام التابعة إلى األمم المتحدة إلى أوكرانيا.
وأضاف أوربان، في مؤتمر صحافي: »نحن قريبون من 
حقيقة أنه في محادثات القادة األوروبيين بات مشروعاً، 
مناقشة مسألة ما إذا كان يمكن للدول األعضاء في االتحاد 
األوروبي، إرسال قوات في شكل ما تمثل قوات حفظ سام 

إلى أوكرانيا أو من األفضل عدم إرسالها«.
يتم  لم  التي  الحدود  هذه  من  قريبون  »نحن  وتابع: 

عبورها من قبل«.
كما أشار رئيس الحكومة المجرية إلى أنه »قبل عام، 
كان هناك خاف حول إمكانية إرسال أسلحة فتاكة إلى 
الوقت  أّن »هنغاريا قالت ال في ذلك  إلى  أوكرانيا«، الفتاً 

واآلن تقول نفس الكام، والدول الغربية ترددت أيضاً«.
السؤال  وب��ات  س��ؤاالً،  ليس  هذا  »اآلن  قائاً:  وأردف 
القذائف  أو  الطائرات،  عدد  أو  الدبابات،  هو  اآلن  الوحيد 
أو  اليورانيوم،  على  تحتوي  عناصر  على  تحتوي  التي 

القوات«.
ُيذكر أّن المجر عارضت منذ بداية العملية العسكرية 
الطاقة  موارد  على  عقوبات  فرض  أوكرانيا  في  الروسية 

الروسية وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.
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Æå U� Ò�RL�« tF� rE�M� WÒ�—uNL�K� ÌfOz— »U���«Ë

 ¨W�—u� vK� U�—«dJ�Ë WÒOKOz«d�ù«  «¡«b��ô«ò Ê«œË
 ¨WÒOK�«b�«  ÒËbF�«   U??�“√  s�  ÎU�ÒdN�  ÒbFÔ�  UNÒ�√  Î «d��F�
 ‰Ëb�«  ÕU�H�«  s�  ÃU�e�ô«  s�  ÎU�—U�  Î«dO�F�  qÒJA�Ë
 wMOD�KH�« VFA�« œuL� UÒO�Ë ÆåoA�œ vK� WÒO�dF�«
 t��u� w� sOD�K� Ê_ dB�ML�«ò tÒ�√ Î «b Ò�R� ¨t��ËUI�Ë
 ÆUN{—√  s�  d��  s�  ôË  UNM�  vÒK���  s�  w��«  t{—√Ë
 ∆—UD�« XÒ�uL�« ÊUOJ�« dOB� ÊU�uJO� ‰«Ëe�«Ë WL�eN�«Ë

ÆåWÒO�Ëœ …d�«RL� lM Ô� Íc�« sOD�K� ÷—√ vK�
 w�  ÍcOHM��«  fK�L�«  fOz—  VzU�  b Ò�√  ¨t�O�U�  s�
 WÒO�U��ù«  U�UMÔL�«ò ÒÊ√ ‘uL�œ wK� aOA�« tK�« »e�
 ULO� ÊËUF��«Ë —«dI��ô« u�� ÁU��ù«Ë WIDML�« ‰Ëœ sO�

 WÒO�UO��«  ÈuI�«  iF��  Î «e�U�  ÊuJ�  Ê√  V��  ¨UNMO�
 Ác� s� …œUH��ô«Ë UN�«—UO� w� dEM�« …œU�ù ÊUM�� w�

 ÆåÊUM�� w� Òq��« W�KBL� ¡«u�_«
 v�≈  «u�b�« Òq� q�U��� iF��« ‰«e� ô ÂuO�«ò ‰U�Ë 
 t� w�QO� Ã—U��« vK� s�«dÔ�Ë wK�«b�« o�«u��«Ë —«u��«
 Ã—U��« iF� ÒÊ√ lOL��« ·dF� Íc�« X�u�« w� ¨ Òq��U�
 q�Ë Íc�« —UON�ô« w� p�d� u�Ë Òq��« lML� Íc�« u�
 ¨åUMK�UA�  W��UFL�  tOK�  ÊU�d�«  sJLÔ�  ôË  bK��«  tO�≈
 X�uK�  WFOC�  Ã—U��«  s�  Òq��«  —UE��«ò  ÒÊ√  Î «d��F�
 “U��≈ r��� s� r�b�Ë rN� ¨sOO�UM�K�« bO� u� Òq��«Ë
 ôË  WÒ�—uNL�K�  ÎU�Oz—  ÊuJ�  s�Ë  w�Uzd�«  ‚UI���ô«
 ÷dH�Ë rNM� W�UOM�U� —=dI Ô� Ê√ WÒO�—U� WN� ÒÍ_ sJLÔ�

ÆåÎU�Oz— rNOK�

 WO�U��«  W�Uzd�«  ÒdI�  w�  ÍÒd�  tO?��  »« Òu?M�«  f?K��  f?Oz—  q�I?��«  ?
 w�√  ÊuLO�  VzUM�«  W??{U�d�«Ë  »U�?A�«  WM��  f?Oz—  ¨WM?O��«  sO�  w�
 ÎU�ËR?�Ë  WÒO?�UO��«   «Òb���?L�«Ë  W Ò�U?F�«  ŸU?{Ë_«   tF�  ÷d�Ë  UO�—

ÆWÒOF�dA�
 fOz— ¨ÊUO�Ëœ«dI� »u�U� VzUM�« å‚UM�UD�«ò »e�� ÂUF�« sO�_« —«“ ?

 ÆWÒOF�dA�  ÎU�ËR�Ë  W Ò�UF�«  ŸU{Ë_«  tF�  Y��Ë  ÍÒd�  tO��  »« ÒuM�«  fK��
 Í—UJL�« œU�“ ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� Âö�ù« d�“Ë ÊUO�Ëœ«dI� vI��« UL�

Æœö��« w� W Ò�UF�« ŸU{Ë_« w� Y���« Èd�Ë
 ÂUF�« s�ú� o�U��« ÂUF�« d�bL�« l� t�—«œ w� Âö� ÂUÒL� fOzd�« Y�� ?

ÆÊUM�� w�  «—uD��« rO�«d�≈ ”UÒ�� ¡«uK�«

2

ÉjÉØNÉjÉØN

 ÊU� U� q�L� tÒ�≈ w�d� w�U�uK�œ ‰U�
 l� WO�dF�«Ë WO�dG�«  U�öF�« Â“Q�

 d�“u�« ÿuE� ·UF{ù ÎU��� W�—u�
 u�� t�u��« ÊS� WO��d� ÊULOK� o�U��«

 W�ËUD�« X��Ë Î UO�d� W�ËUD�« ‚u� W�—u�
 d��√ t�HB� WO��d� rN�√ l�d� Î UO�d�

 o�b� t�_ q� W�—u�� nOK� œd�� s�
ÆUN�Oz— s� »ÒdI�

 w�U�� s� ÊuO�dO�√ ÊuO�ö�≈ qIM�
 U� iF� V�«d� b�U�Ëœ o�U��« fOzd�«

 ‰u� —U�� sOOM�√ sO�ËR�� s� ÁuFL�
 s� V�«d�� W�“ö�« W�UL��« dO�u� WO�UJ�≈

 bzUI�« ‰UO��« vK� Î «œ— t�«bN��« d�U��
 ◊ËdA� Î «bOI� ÊU� «–≈ w�ULOK� r�U�

 WIH� ÷d� «c� Ê√ «uLN�Ë ¨W�d�� W�U�≈
ÆWOzUCI�« WI�öL�« W�ö��

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

:ó∏ÑdG PÉ≤fE’ QGƒëdG ≈dEG ÉYO ˆG ÜõM

ΩÉ¶ædG ô««¨àd âbƒdG ±ôJ ∂∏ªj ’ ¿ÉæÑd

ájQƒ°ùdG á qeC’G

¥ÓWE’G ≈∏Y ΩóbC’G ºjƒ≤àdG
 d�U� d�U� ˝

  w��«  dO�U�_«  W??�Ë—  w�  …UO��«   UÒOK��
  v�≈  ‰Ë_«  ÊU??�??�ù«  bL�  nO�  …dJ�  pODF�
 ⁄u� v???�≈ ÆÆÆU????�—Òu????�Ë …U??O??�??�« …d??J??� r??N??�

ÆVB��«Ë …œôu�«Ë œu�u�« rO�UH�
 W�UG�  rO�UH�  ô≈  WL�bI�«  d??O??�U??�_«  UL�
 oAF�«Ë VB��U� V��« UNO� Ãe��« ¨W�Ëd�«

 ÷—_U??�  d??O??�??�«Ë o��U� ‚«d??H??�«Ë r??�_U??�
Æ ¡«uN�«Ë ÁUOL�U� ÆÆÆ‰uBH�U�

 WM��«  ”√—  ô≈  ÊU�O�  s??�  ‰Ë_«  u??�  U??�Ë
 b�d�Ë  œ«—√  UL�  »cJ�«  bO�  fO�Ë  ¨W�—u��«

°t��dJ� W�_« Ác� ¡«b�√
 WN�≈  —U�A�Ë ÆÁU??O??L??�«  t??�≈  “u??L??�  …—u??D??�«
 —U�A�  “u??L??�  w??�«d??�«  ÒV???�√  YO�  ¨VB��«
 Ã«Ëe�U� UN�UM�≈ s� sJL� …b�  ôËU�� bF�Ë

¨…d�u�«Ë VB��«Ë ÕdH�« ÒrF� tM�
 r�UF�«  v??�≈  ‰Ëe??M??�«   —Òd???�  —U�A�  ÒÊ√  dO�

¨ uL�U� UNOK� rJ Ô� YO� wKH��«
 b�√ »uM� Ê√ …UO��« v�≈ UN�œU�ù ◊dÔ��«Ë
 «cJ�Ë  wKH��«  r�UF�«  w??�   u??L??�«  w??�   UNM�

ÆUN�Ë“ “uL� ÊU� UNM� q�b��«Ë ÆÆÆÊU�
 t�u�Ë  wKH��«  r�UF�«  v�≈  “uL�  ‰Ëe�  bF�
 —U�A�  —ÒdI� ¨…UO��« Z�Ë V�–Ë q�uF�« Òr�

ÆÆÆ◊ËdA� ÁcIM� Ê« ô≈ sJL�� r�Ë ¨Á–UI�≈
 ÂUF�«  w� dN�√ W�� …UO�K�  œuF� Ê√  w�Ë

¨ uL�« v�≈ UNO�U� œuF�Ë
 …—uD�_U�  d??N??�_«  ◊U??�??�—«  d Ò�H�  «c??�Ë

ÆÆÆUNOK� W�«œ —uNA�« ¡UL�√Ë
 w�  ôUH��ô« √b�� Íc�« —«–¬ d�e�« dNA�
 ÊU�O� s� ‰Ë_« v�� tM� s�dAF�«Ë ÍœU��«
 ¨—uM�«  dN�  —U???�√Ë  ¨l??O??�d??�«  dN�  u??�  Íc???�«
  dN� uN� “uL� U�√ ¨œUB��« dN� Ê«d�e�Ë
 W�u�u�«Ë Êe��« dN� u� ‰uK�√Ë “uL� Ê«bI�

ÆÆÆt�«bI� vK�
 w� ¨UN�uB� ◊ö��«Ë …UO��« WO�UO��« w�
 WÒK�Ë ¡«uN�«Ë ÁUOL�«Ë fLA�«Ë ÷—_« q�UJ�

¨UN�œôËË UN�B� ¨UN�e�Ë UN�dH� œu�u�«
 d��  U??�—u??D??�Ë  ¨U??N??�—ËœË  UN��—«dL��ô

—uBF�«
 w� ¨l�U� wLK� wFL��� Â«u� w� r��K��

U�—uD�� qL�_« ”U�_« UN� ÊU� rO�UH�
 Í—u???�Ë  Í—u????�  r??�ËU??I??�??�«  b??ÒO??�  vI�O�

ÆÍ—u�Ë
ÆÆÆu��d� u�O�√

á«fGôjE’G ` ájOƒ©°ùdG á≤Ø°üdG

»bGô©dG §Øæ∏d »æ«°üdG ø«æàdG á«¡°Th
 Íb�U��« s�� bL�� ˝

 q�bO� ¨j�Ë_« ‚dA�« WIDM� oL� v�« qGKG� wMOB�« V�ö�« ÒÊ√  Ëb��
 …dDO��«   ÒbF�  åsOM��«ò  W��—  ÒÊ_  ¨UN�«d�√  sO�   U�ö��«  Òq��Ë  t�b�
 —UF�√  vK�  ‰uB��«  v�«  ¨j�Ë_«  ‚dA�«  w�  WO�Ozd�«  jHM�«  s�UJ�  vK�
 ‚«u�_«  X�d��«  UN�√  ÎU�uB�  ¨UNM�  wK�L�«  Z�ML�«  vK�  …bOH�  WO��UM�

Æ ôU�L�« v�� w� WO�U� W�d�� WOL�UF�«
 w� sOBK� WO�UO� WLB� “d�√ ÊU� ¨WO�«d�ù« W�œuF��«  U�öF�« lO�D�
 d�� ¨WO�«dF�« WODHM�« ‚u��« v�« Î «b�b��Ë ¨…uI� j�Ëô« ‚dA�« v�« UN�u�œ
 d��√ WODHM�« t�U�UJ�≈ ÒÊ√ —U���U� ¨UNO� jHM�« W�UM� vK� r�U��« U�dO�Q�

ÆÂuO�« w� qO�d� ÊuOK� 4.5 mK�� Íc�« w�U��« t�U��≈ s� dO�J�
 Èu��L�«  v�«  w�«dF�«  jHM�«  ÃU��≈  …œU�e�  ¨W�“ö�«  WO�U�_«  d�UMF�«
 oH�L�«Ë ¨—ôËœ —UOK� 27 WG�U��« ¨—ËU�L�« WO�U�d�« WIHB�« w� sLJ� ¨lH�dL�«
 vK� ¨W�dA�« …—b� w� „uJ�Ë f�«u� vI�� sJ� å‰U�u�ò W�d� l� UNOK�

ÆUNM� ¡e� UL�— Ë√ WIHB�« Ác� cOHM�
 UO�Ë—Ë ¨sOB�« W�U�d� Òr� Íc�«Ë ©ÍœuF��« ? w�«d�ù«® ‚UH�ô« bF�Ë Êü«
 …—ËdC� ¨w�«dF�«  V�U��«  vK� jGC�« t�ö� Òr�O� ¨…d�U�� dO� …—uB�
 w��«Ë  ‚«dF�«  w�  jHM�«  ‰U��  w�  ¨WO�Ë—Ë_«   U�dA�«  l�  ÊËUF��«  ¡UN�≈
 lO�— ÎôËR�� ÒÊ√ ¨w�Ë—Ë_« œU��ô« w� —bB� b�√ YO� ¨å‰U�u�ò W�d� UNM�
 ¡«d�  UIH� s� Î«bOF� ¨»dG�« ¡UI�≈ ÒÊ√ Ê«d�≈ d��« ¨sOK�dJ�« s� Èu��L�«
 ‚dA�« vK� WO�dG�« WMLON�« W�UN� qO�F�� W�dH�« `O�O� ¨w�«dF�« jHM�«

Ær�UF�« vK� w�dG�« dO�Q��« ‰«Ë“ w� qB� d�¬ ÊuJO�Ë ¨j�Ë_«
 s�  ‚«dF�«  sOJL�  u�  ¨UO�Ë—Ë  sOB�«  tOK�  qLF�  Íc??�«  ‰Ë_«  ·bN�«
 m�U��«Ë  ¨ÂU��«  jHM�«  ÃU��≈  w�  ¨q�uD�«  ÈbL�«  vK�  t�«b�√  v�«  ‰u�u�«
 qO�d� ÊuOK� 12 v�« Z�—b��U� lH�dO� Íc�«Ë Î̈UO�u� qO�d� ÊuOK� 7 tL��

 Íc�« ¨W�d�AL�« d���« …UO�  «œ«b�≈ ¨ŸËdA� s� ¡UN��ô« —ÒdIL�« s�Ë Î̈UO�u�
 ‰ö�  s�  ¨v�Ë_«  t�K�d�  w�  —ôËœ  —UOK�  3  WLOI�  ÎUO�Ë√  Î «—UL���√  bNAO�
 VO�U�_«  ◊uD�  d��  UNKI�  r�  ¨ZOK��«  s�  UN���UF�Ë  d���«  ÁUO�  V��
 r�œ w� ¨UNKO�Q� ‰U� w��« WD��« Ác� q�L� YO� ¨jHM�« ÃU��«  PAM� v�«
 qO�d� sO�ö� 6 w�«u� dO�u� w� ZOK��« ÁUO� s� ¨w�UL��ô« s�_« Z�U�d�
 w� b�«ËË …dB��«  »uM� w� ‰uI� W�L� s� ÒqI� ô UL� ¨W�«b� ÁUOL�«  s�

ÆÈd�√ ‰uI� v�« UNFO�u� r� s�Ë ¨ÊU�O�
 wFO�D�«  “UG�«  d�dJ�Ë  lL�  ¨W��UF�  u�  p??�–  s�  Òr??�_«  ŸËdAL�«
 s�Ë  ¨»uM��«  w�  W�L��«  ‰uI��«  w�  ÎUO�U�  t�d�  Òr��  Íc�«Ë  ¨V�UBL�«
 ŸËdA� s� ¨v�Ë_« WK�dL�« w� —ôËœ —UOK� 2 å‰U�u�ò W�d� ÂÒbI� Ê√ —ÒdIL�«
 ÒÊ√ s� ¨jHMK� o�U��« d�“u�« Õd� Ê« o�� UL� ¨p�c� ÂUOIK� W��UFL�« ¡UM�

ÆÊ«d�≈ s� “UG�« s� t�«œ—«Ë lD� vK� ‚«dF�« b�U�O� ŸËdAL�« «c�
 ‚dA�«  w�  ©“UG�«Ë  jHM�«®  s�UJ�  vK�  …dDO��«  v�«  vF��  sOB�«
 b�e� UL� Ê«d�≈ w� “UG�« l�UM� vK� UN�dDO� ¨sOB�« XM Ò�√ Ê« bF� ¨j�Ë_«
 w� “UG�«Ë jHM�« c�UM� vK� …dDO��« w� ¨d��√ W�d� UNODF� U� ¨ÂU� 25 s�
 ¨Ê«d�≈ w� U�ƒUM� Òr�� w��« ¨…dO�J�«  U�«e��« ‰ö� s� p�–  U��≈Ë ¨‚«dF�«
 ¨W�œuF��« w� WNO��  U�«e� ¡UM� o�� w��«Ë ¨WOMOB�«  U�dA�« q�� s�

Æt�U��≈ sJL� Íc�« ¨“UG�«Ë jHM�« s� dO�J�« „UM� ÒÊ« vK� Ò‰b� U�
 jHMK�  …—bB�  ‰Ëœ  Àö�  q�√  s�  sO�M�«  w�  WOKC�_U�  l�L��  sOB�«
 ¨…b��L�«   U�ôu�«  q�UIL�«  w�  ÆÆÆW�œuF��«Ë  UO�Ë—  w�Ë  r�UF�«  w�  ÂU��«
 …dDO��U� V�d� ô UN�√ UL� ¨WIDML�« w� jHM�« l�UM� iF� vK� dDO�� w��«
 vK� ‰uB��« UL�≈Ë ¨j�Ë_« ‚dA�« w� WO�Ozd�« jHM�« s�UJ� lOL� vK�
 vK�  …—œU�  w�Ë  ¨UNM�  t�U��≈  Òr��  ¡w�  Òq�  vK�  ¨W�UGK�  WOKOCH�  —UF�√
 Ác�  …dDO�  ‰U��  UN�U�  ¨‚«dF�«  w�   UIHBK�  ”U�Q�  «c�  Â«b���«

ÆÊ«d�≈ w� jHM�« s�UJ� vK�  U�dA�«

øWƒdG

f�√ WO�UC�« w� Î U�b��� r�U� aOA�«

äÉWÉ°ûf

f�√ ULNzUI� ‰ö� rO�«d�«Ë Âö� ©rO�«d�« s��®   f�√ WMO��« sO� w� ÊUO�Ëœ«dI� Îö�I��� Íd�
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 n�dB�  W�uJ�  w??�  W�UI��«  d???�“Ë  d���«  
 ÒÊ√  ¨vC�dL�«  ÂU???�Ë  bL��  w{UI�«  ‰U??L??�_«
 sO�“UM�«  W�“√  s�  w??�Ë—Ë_«  ≠ w�dO�_«  n�uL�«
 W�—u�  v�≈  ¡ôR�  …œU�≈  i�d�  wA�  sO�—u��«
 Î «b Ò�R� ¨w�UM�K�« lL��L�« w� rN��œ v�≈ ÒwF��«Ë
 eÓO�_« t�HB� ÎUFL���� vI�� Ê√ V�� ÊUM��ò ÒÊ√
 ÍœuF��« w�«d�ù« ‚UH�ô«  n�ËË ÆåŸÒuM��« w�Ë
 t�U�U�UF�«  ÒÊ√  v�≈  Î «dOA�  ¨å d Ò�O�  WLF�ò  tÒ�Q�

ÆÎ «Òb� WÒLN� ÊUM�� vK� WÒO�U��ù«
 w�  t�U�I��«  ‰ö�   «¡U??�  vC�dL�«  n�«u�
 Î «b�Ë ¨lzUMB�« dB� ≠ WÒOM�u�« W��JL�« w� t��J�
 W�Uzd�  WÒO�UM�K�«  W�U�B�«  Í—=d��  W�UI�  s�
 ‚ËbM�  sO�√   Òr??{  ¨wHOBI�«  ·“u??�  VOIM�«
 W Ò�UF�«   U�öF�«  ‰ËR��  ¨n�u�  wK�  W�UIM�«
 vMLÔ�Ë  œ«Òb�  XO�—UJ�  ¡UC�_«Ë  W{«u�  n�«Ë

Æs�b�« ÒwI� Õö�Ë dJ�
 ‰Ë«b� ¡UIK�« ‰ö� Èd�ò W�UIMK� ÊUO� V���Ë
 vC�dL�«  d�“u�«  s�  UN�ö�  —b�  ¨  W Ò�U�  ÊËR�
 w�dO�_«  n�uL�«ò  ‰u�   —u�L�  n�«u�  WKL�
 u�Ë  sO�—u��«  sO�“UM�«  W??�“√  s�   w???�Ë—Ë_«  ≠
 W�—u� v�≈ ¡ôR� …œU�≈ i�d� wA� Íc�« n�uL�«
 ÒÊ≈Ë  ¨w�UM�K�«  lL��L�«  w�  rN��œ  v�≈  ÒwF��«Ë
 ÊUM�� vK� oÒ�D� —UB� l� s�«e�L�« n�uL�« «c�
 …—u�Q�  WÒO�ö�≈  WKL�  l�  o�«d�L�«Ë  sOO�UM�K�«Ë
 w�  ULÒO�  ôË  ◊uMI�«Ë  ”QO�«  ÒaC�  …—uF��Ë
 w�d� ULÒ�≈ ¨…d�N�« vK� rNKL�� sOO�O�L�« ”uH�
 U�  «–≈  wCH�  b�  WÒO�«dGL�œ   «dOOG�  À«b??�≈  v�≈
 œu�u�  V�uL�«  V���«  vK�  ¡UCI�«  v�≈  XIÒI��
 ÊUOJ�«  «c�  WÒO�UJ�≈  vK�  Òr�  s�Ë  w�UM�K�«  ÊUOJ�«

Æå¡UI��«Ë œuLBK�
 ÎUFL����  vI��  Ê√  V��  ÊUM��ò  ÒÊ√  b?? Ò�√  UL�
 sOO�UM�K�« Òq� wMGÔ� w��« ŸÒuM��« w�Ë eO�_« t�HB�
 iOIM�«  b�dH�«  w�U��ù«  Ã–uLM�«  q=�LÔ�  w��«Ë

 wKOz«d�ù« ÊUOJ�« w� W��«d�«Ë WLzUI�« WÒ�dBMFK�
 Òq�  vK�  V???�«Ë  ŸÒu??M??�??�«  kH�  ÒÊ√Ë  ¨V??�U??G??�«
 ÊuJ�  Ê√  wC�I�   U�ÒuJL�«  lOL�  ÒÊ√Ë  sOO�UM�K�«

ÆåV�«u�« «c� ¡«œQ� WÒOMF�
 ÊuJ� Òq� kH�� ÊuJ� ŸÒuM��« kH� ÒÊ√ò d���«Ë
 ¨åq�UH�« Á—uC�Ë Áœu�ËË t�U�ÒbI�Ë t�UL�≈ w�
 vK�  ÊuB�d�  ÊUM��  w�  sOLK�L�«  ÒÊ√ò  Î «b Ò�R�
 UMOK�  ÒÊ√Ë  r�—«ËœQ�Ë  rN�  ÊuJ Ò�L��  sOO�O�L�«
 n�«uL�U� ô ¨WO�UM�« ÁcN� ÎUCF� UMCF� s�LDÔ� Ê√

ÆåÎUC�√ ‰UF�_U� q� WÒO�öJ�«
 WH�  ÎUFL����  vI��  ·u??�  ÊUM��ò  l�U�Ë
 Á—«dL��U�  Êu�d�  ÁƒUI�Ë  ŸÒuM��«  l�  …b�u�«
 ÒiG� rO�I� Ë√  U�UM�� „UM� ÊuJ� s� tÒ�√Ë Î «b Ò�u�
 Ác� »U��√ UN� v ÒDK�� w��«  «—UFA�« s� dEM�«

Æå U�ËdD�«
 ÒÊ√  vC�dL�«   d���«  ¨wLOK�ô«  l{u�«  s??�Ë
 WJKLL�« sO� sOB�« w� Î «dO�√ Èd� Íc�« ‚UH�ô«ò
 w�  WÒO�ö�ù«  WÒ�—uNL��«Ë  WÒ�œuF��«  WÒO�dF�«
 ÁcOHM�� j��d� ÁœuL�Ë  d Ò�O� WLF� u� Ê«d�≈
 wN� ÊUM�� vK� WÒO�U��ù« t�U�U�UF�« U Ò�√  ÎUF�d�

 u�  ‚UH�ô«  «c�  t�  d ÒA�Ô�  U�  Òr??�√  ÒÊ≈Ë  Î̈ «Òb??�  WÒLN�
 pK�  WL�—  X��  ÂuO�«  bF�  vI��  s�  WIDML�«  ÒÊ√
 W�d� ÒY�Ë Î «œU�� UNO� YOF� w��« WÒ�œU�ô« …bM�_«
 UN�U�ÒuJ�  sO�  »Ëd�  ‰UF�≈Ë   U�«e�  œöO��«Ë
 ¨qOz«d�≈  œu�Ë  aO�d��Ë  »dG�«  `�UBL�  ÎW�b�
 tK�UH�  bOF���  ·u??�  ÊUM��  ÒÊQ??�  d ÒA�Ô�  UL�
 w�b�U�  vK�  »dF�«  tzUI�√  lOL�  l�  w�U��ù«

Æå‰œU��L�« ’d��«Ë WÒ�bM�«
 WK�dL�« w� qLF� Ê√ V�� ÊUM��ò ÒÊ√  v�≈ —U�√Ë 
 W�ËR��Ë  WO�«Ë  WÒO�ö�≈  W�U�  ¡UM�  vK�  WK�IL�«
 rN�Ô�Ë rN�uH�Ë sOO�UM�K�« ‰uI� w� Òw�u�« ÒY��
 …d�Ô_«  W�UL�  w�Ë  ŸÒuM��«  l�  …b�u�«  kH�  w�

ÆårÓOI�«Ë
 vK� W�UIM�« l� vC�dL�« oH�« ¡UIK�« W�O�M�Ë
 d�“u�«  —Òd�  UL�  ¨ÁbO�u�Ë   ULNMO�  ÊËUF��«  qOFH�
 Í—Òd��  W�UI�  s�  …—œUB�«  W�UD��«  wK�U�  ¡UH�≈
 WM�U��«  ÊËœ  rN�özU�  œ«d�√Ë  WO�UM�K�«  W�U�B�«
 n��L�«  v�≈  ‰u�b�« Âu�— s� r�dL� s� …dA�
 …—«“uK�  WF�U��«  WÒ�d�_«  l�«uL�«  dzU�Ë  ÒwM�u�«

ÆW�d�A� WÒ�u�u�  UÒO�UF� W�U�≈ vK� UIH�«Ë

 sO�U�L�« W�UI� w� Âö�ù«Ë …dAM�« WM�� XL ÒE�  
 W�ƒ—  ¨Âö??�ù«  Êu�U�ò  Ê«uMF�  …Ëb??�  ¨ ËdO�  w�
 W�uJ�  w??�  Âö???�ù«  d???�“Ë  W�U�d�  ¨åWÒOK�I���
 Á—UA��L�  Îö�L�  Í—UJL�«  œU??�“  ‰UL�_«  n�dB�
 ¨ÊULF�  ÂUB�  o�U��«  d??�“u??�«  ¨wKF�«  ÕU�B�
 ¨q�bM� d�U� o�U��« VzUM�« å¡UM��«ò d�d�� fOz—
 ¡UC�√Ë  —U���  d{U�   ËdO�  w�  sO�U�L�«  VOI�
 WÒO�ö�ù«  UÒOB�A�« s� Ìœb�Ë W�UIM�« fK�� s�

ÆWÒOL�œU�_«Ë
 d�“u�«  ÒÊ√  v??�≈  UNO�  —U??�√  WLK�  wKF�«  vI�√Ë  
 Ÿu{uL�  ¨Ÿu{uL�«  «c�  w�  Î «Òb??�  Òr�N�  Í—UJL�«
 qL��Ë  ¨w??�U??�√Ë  Î «Òb??�  ÒrN�   U�u�DL�«  Êu�U�
 ¨oÒLF� ‘UI� v�≈ ÃU��� w��« qO�UH��« s� dO�J�«
 l�dL�« w� sO�U�L�« W�UI� Ê√ ·dF� ÎUFOL� s��Ë
 Âö�ù« …—«“Ë l� w�U�√ p�dA� »uKDL�«Ë `�UB�«

ÆåY�b�Ë ÍdB� Âö�≈ Êu�UI� ÃËd��« q�√ s�
 d�“u�«  w�UF�  Õd�I�  p�–  vK�  Î¡UM�Ëò  ·U{√Ë
 YO�  ¨‘UIMK�  WIK�  bI�Ë  b�u�  b�b��  Í—UÒJL�«
 sOO�u�UI�«   UE�ö�  v�≈  ÃU���  Êu�UI�«  «c�  ÒÊ≈
 ·bN�« v�≈ —«u��U� qB�Ë ‘UIM�« ¡UM�≈ qO�� w�

 ÆåœuAML�«
 W�UI�  w�  Âö??�ù«Ë  …dAM�«  WM��  W�Oz—  XI�√Ë
 UNO� X� Ò�— WLK� ¨tK�« ‚“— U�U�œ WO�U�L�« sO�U�L�«
 w� Âö�ù«Ë …dAM�« WM�� X�√œò X�U�Ë ¨—uC��U�
 dBF�« W��«u� vK� WÒ�—Ëb�« UN�U�UL��« w� W�UIM�«
 ¨rJMO� s�d{U��« UNzUC�Q� ¨WI�ö�L�« t�«—uD�Ë
 Âö??�ù«  Êu�U�  q�bF�  ŸËdA�  WÒ�b�  XA�U�  b??�Ë
 Âö�ù« sO�«u� d�uD�� oÒKF�� UL�  U�d�I�  Òb�√Ë
 UNÒK�  ¨U�«u�Ë  WL�uF�«Ë  q�«u��«Ë  UO�u�uMJ��«Ë

 vK� dBF�« V�«u� …—ÒuD�� b�«u� ¡U�—≈ w� r�U�Ô�
Æår�UF�«Ë s�u�« Èu���

 XM�  wMÒ�√  d??�–√ò  UNO�  ‰U�  WLK�  ÊULF�  vI�√  r�
 ÂU�  U�bM�  WÒO�ö�≈  ≠  WÒO�UO�  W��UM�  w�  „—U�Ô√
 W�U�B�« VOI� ¨¡U�D��« b�√ r�bI�� qH��« n�d�
 WDK��«  fOz—  tÒ�√  vK�  ¨wJ�KF��«  bL��  o��_«
 tF�U� Ê√ Òô≈ wJ�KF��« VOIM�« s� ÊU� UL� ¨WF�«d�«
 wMF� ÊU�Ë ¨ål�—_«  UDK��« Èb�≈ fOz— q�ò ÎözU�
 s� W��U� Ë√ WO�U� WDK� ÊuJ� b� W�U�B�« ÒÊ√ p�c�
 VOIM�«  ÒÊ√  bI��√  ôË  ÆdO�Q��«Ë  —Ëb??�«  WÒOL�√  YO�
 W�U�B�«  —Ëœ  rOEF�  w�  ÎUO�UG�  ÊU??�  wJ�KF��«
 WHO��  d�d��  fOz—  ‰UO��«  ÒÊ√  p�–  ¨U�dO�Q�Ë
 1958  WM�  wM�L�«  VO��  W{—UFL�«  å·«dGK��«ò
 dN�√  WFC�  X�«œ  WÒOK�√  »d�  dO�H��  ÎUO�U�  ÊU�
 ÊuFL�  qOL�  WÒ�—uNL��«  fOz—  Á«d�S�  XN��«Ë
  «uM� X� t��ôË b�b�� ŸËdA� s� ·ËeF�« vK�

ÆåWÒO�U{≈
 d�UFL�«  UML�U�  w�  Âö??�ù«  ÒÊ√ò  ÊULF�  È√—Ë  
 W��b��« W�Ëb�« w� Î «–uH� d��_«  UDK��« Èb�≈ fO�
 »d��«Ë rK��«  «Ëœ√ qF�√ ÎUC�√ `��√ q� V���
Æå…—uD�L�« ‰Ëb�« iF�Ë Èd�J�« ‰Ëb�« w� ULÒO�ôË

 Âö�û� ÊuJ� w� ÊuO�ö�ù« bN���ò Ê√ v�≈ U�œË 
 ∫v�Ë_«  ∫Àö�   U�UL{  W�Ëb�«  —U�≈  w�  d�UFL�«
 ¡«c�≈ Âb� WD�d� dO�F��«Ë dOJH��« w� WF�«Ë WÒ�d�
 WKB�«   «–  sO�«uI�«Ë  —u��b�«  œ=b�Ô�  Ê√Ë  ¨dOG�«
 ∫WO�U��«Æ W�«bF�«Ë W�«dJ�«Ë W�ö�K� WO�UML�« ‰UF�_«
  ö Ò�b�Ë  ‰UL�«Ë  WDK��«  q�√  …uD�  s�  —Òd���«
 w�  qBH�  Ê√  ∫W��U��«Æ  W� Ò�e�L�«  WOM�b�«  l�«dL�«
 WLJ�� sOO�ö�ù« Òb{ W�UIL�« ÈËU�b�«Ë ÈËUJA�«

 s� q� V��M� ¨ ¡UC�√ W�L� s� WHÒ�R� WB =B���
 Òq�Ë Î̈ «b�«Ë fK�«d�Ë  ËdO� w� sO�U�L�« w��UI�
 v�≈ W�U{ùU� Î̈ «b�«Ë s�—=d�L�«Ë W�U�B�« w��UI� s�
  «—«d� ÊuJ�Ë  ËdO� w� w�UM���ô« ÂUF�« w�bL�«
 WLJ��  ÂU�√  ÎU�UM���«  sFDK�  WK�U�  WLJ�L�«  Ác�
 ¨eOOL��«  WLJ��  w�  ·d�  ¡U??�ƒ—  W�ö�  s�  WHÒ�R�

ÆåWLJ�L�« Ác� Èb� ÂUF�« w�ÒbL�« v�≈ W�U{ùU�
 w�  ∫‰uI�  h��«  rOK�  fOzd�«  ÊU??�ò  r��Ë
 ÆWÒO�«dIL�b�«  s�  qOKI�«Ë  WÒ�d��«  s�  dO�J�«  ÊUM��
 —ËbI� w� ÊuJO� ÎUH�¬ UN� ÁÒuML�« Àö��«  U�ULC�U�
 WO�«dIL�b�«Ë  WÒ�d��«  s�  dO�J�U�  lÒ�L��«  ÊUM��

ÆåWÒO�ËR�L�«Ë W�«bF�«Ë
 W�U�B�«ò ÒÊ√ v�≈ XHK� —U��� VOIM�« ÀÒb�� r� 
 ÊU�  «–S??�  ÆtO�  qB��  U�  fJF�Ë  lL��L�«  …¬d??�
 Î «b�U�  ÊU�  «–≈Ë  ¨`�U�  tÒ�√  V�J�  ÎU��U�  ÎUFL���
 l�«u�« — =Ëe� Ê√ UNMJL� ô w�U��U�Ë Æb�U� tÒ�√  V�J�

Æå`KL�« b Ô�� ô≈Ë ¨t�J� V�J�Ë
 nO�Q��  UML�  ¨sO�U�L�«  W�UI�  w�  s��ò  l�U�Ë  
  «—uD��«  WF�U�L�  vMFÔ�  w��«  ¨Âö???�ù«  WM��
  «—uD� V�«u� sO�«u� l�—UA� W�«—b�Ë WÒO�ö�ù«
 W�U{ùU� WM�K�« Ác� ÒrC�Ë ÆUO�u�uMJ��«Ë dBF�«
 ¨tK�«  ‚“—  U�U�œ  …—u��b�«  WO�U�L�«  UN��Oz—  v�≈
 rN�√—  vK�Ë  ¨—U�J�«  Êu�UI�«  ‰U�—  s�  Î «dO��  Î «œb�
 Íc�« ¨ÊULF� ÂUB� —u��b�« w�U�L�« VzUM�« w�UF�
 ÆåWKLM�«  wÒKH Ô�ò  tK�«  ‚“—  …–U��_«  w�  X�U�  UL�Ë
 ÆWLK� WLK�Ë WDI� ÎWDI� ŸËdAL�« ”—b� tÒ�√ vMFL�
 vK� s�—uJAL�« ¡UC�_« WOI� v�≈ ÎUF�� W�U{ùU�

Æår�œuN�

  U�“_« …—«œù w�Ë—Ë_« œU��ô« ÷ÒuH� n�Ë
 dO�F�ò UNÒ�Q�  ÊUM�� v�≈ t�—U�“ ¨g�OA�—UMO� eO�U�
 ÒdL� Íc�« ¨ÊUM�� l� w�Ë—Ë_« œU��ô« s�UC� s�
 qKA�«Ë  WÒO�UL�«  W??�“_«  W�O��  ¨VF�  l{Ë  w�
 dO�� œbF� XF�œ w��« W Ò�—u��« W�“_«Ë w�UO��«
 w��«   U�Òb���«  wF�  s��Ë  ¨tO�≈  sO�—u��«   s�
 r���  bK��  sO��ö�«  s�  dO�J�«  ÒrJ�«  «c�  UNKJA�

ÆåÊUM��
 W�F� dI� w� ÁbI� w�U�� dL�R� ‰ö� ‰U�Ë
 ¨WM�  12  u��  cM�  UMKF�  UL�  ¨ÒdL��M�ò  œU��ô«
 sOO�UM�K�« v�≈ ÎW�U{≈ ¨sO�—u��« sO��ö�« r�œ w�
 V��� Î«Òb� lH�—« r�œb� Ê√ wF� s�c�« ¨s�“uFL�«
 dO�J�«  ÷UH��ô«Ë  r�C��«Ë  WÒO�U��«  ŸU??{Ë_«
 r�bI�  vK�  W??�Ëb??�«  …—b??�  Âb??�Ë  V??�«Ëd??�«  WLOI�

 W��M�U�  oK�  —bB�  qÒJA�  «c�Ë  ¨rNO�≈   U�b��«
ÆåUMO�≈

 Ë—Ë√ ÊuOK� 60  Á—b�Ë mK�� r�bI�ò v�≈ —U�√Ë
 qÒ�LÔ�ò UNÒ�√ v�≈ ÎU��ô ¨åÊUM�K� WO�U��≈  «b�U�L�
 X�U�  UL�  ÎW�—UI�  W�L�«  w�  20  u��  U�—b�  …œU�“
  «b�U�L�« ÒÊ√ò v�≈ ÎU��ô ¨WO{UL�« WM��« w� tOK�
 ¨q�uD�« ÈbL�« vK� ÎU�«b��� ÎÒö� X�O� WÒO�U��ù«

Æå…UO��« vK� ÿUH�K� Wz—U�  «b�U�� w� q�
 v�≈Ë p�– s� d��√ v�≈ ÃU��� bK��« «c�ò ÒÊ√ È√—Ë
 W�uJ�Ë  WÒ�—uNL�K�  ÌfOz—  »U���«Ë   U�ö�≈
 ¨WÒO�Ëb�«  W�uL�L�«  l�  ‚UH�«Ë  WÒO�öB�«  WK�U�
 Î «d��F�  ¨åw??�Ëb??�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  ÎU�uB�
  «b�U�L�«  ÂU�√  ‰U�L�«  `�HO�  «cN�  U�UH�«ò  ÒÊ√
 ÊUM�� b�U��� w��« WÒO�Ë—Ë_« UNMO� s�Ë ¨WÒO�UL�«

Æåt�U�“√ w� w�UF��« vK�
 ÊUM��  V�U��  ·u�u�«  w�  dL��M�ò  ·U??{√
 sOO�UM�K�«  p�c�Ë  ¨sO�—u��«  sO��ö�«  …b�U��Ë
 sOF�«  ÒÂQ�   b�U�Ë   ŸUI��«   —“  ÆW�UA�  d��_«
 ¨åWLOIÔL�«  U�uL�L�«Ë sO��ö� W�FB�« ŸU{Ë_«
 UNOK�  V�u��  WO�UM�K�«   UDK��«ò  ÒÊ√  v�≈  Î «dOA�
 v�≈  U�b��« r�bI� s� sJL��� UNOK� UL� ÂuI� Ê√

ÆåUNOM�«u�
 W�uJ� w� sO�d�GL�«Ë WÒO�—U��« d�“Ë vI��«Ë
 ÷uHL�«   VO��u�  tK�«b��  ‰U??L??�_«  n�dB�
 ÊUM�� w� sO��ö�« ÊËRA� …b��L�« r�ú� w�U��«
 ÕËeM�«  ÒnK�  w�  Y���«  Èd??�Ë  s���d�  uH�≈
 W�U�u�« l� ÊËUF��« w� —«dL��ô« WÒOHO�Ë Í—u��«

ÆÎö�I���

áq«HÉéjE’G äÉ°SÉµ©f’G :øjQ uôëªdG áHÉ≤æd ≈°†JôªdG

kG qóL á qª¡e …Oƒ©°ùdG »fGôjE’G ¥ÉØJÓd

 záq«∏Ñ≤à°ùe á qjDhQ ΩÓYE’G ¿ƒfÉb{ ¿Gƒæ©H Ihóf

 QGƒMh ¢TÉ≤f ≈dEG êÉàëj :…QÉ qµªdG π qãªe

ìhõædG q∞∏e »ªeoC’G ¢V qƒØªdGh åëH Ö«ÑMƒH

¿ÉæÑd ÖfÉéH qôªà°ùæ°S :»HhQhC’G OÉëJ’G

s�—d�L�« W�UI� b�ËË wHOBI�« Î UD�u�� vC�dL�«

 QGR z»eƒ≤dG{ øe óah

¢ù∏HGôW »a áæjóªdG á©eÉL

:zájQƒ°S ≈∏Y QÉ°üëdG ô°ùc áæéd{

 qhó©dG ™e ™«Ñ£àdG ¢VôØd §¨°†J ø£æ°TGh

 »UN�≈  »U�A�«Ë  WO�d��«  bOL�  Òr{  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  s�  b�Ë  —«“
 WOMC�« ÂU� cHM�Ë ”U�� j�U��« b�� fK�«d� ÂU� cHM� vK�_« fK�L�« uC�Ë œ«bIL�«
 ‚“— —U�œ≈ —u�O�Ëd��« UN�Oz— l� Y��Ë ¨fK�«d� w� WM�bL�« WF�U� ¨‘u�d� qNM�

Æ„d�AL�« ÊËUF��« e�eF� vK� bO�Q� ÊU�Ë ¨w�UF�« rOKF��«Ë WO�d��« ÊËR�
 XKF� w��« r�œuN�Ë UN�c�U�√Ë UN�—«œ≈Ë ¨WF�U��« fOz— —Ëb� w�uI�« b�u�« ÁÒu�Ë
 WN�� Ë√ ¨wLOKF��« U�«u��� WN�� ÚÊ≈ …eÒOL�L�«  UF�U��« s� …b�«Ë WM�bL�« WF�U� s�

ÆW�FB�« W�œUB��ô« ·ËdE�« Òq� w� ULO� ô ¨UN�öD� ÂUL��ô«
  «b�U��Ë  öON�� vK� »öD�« ‰uB� sÒLC�� „d�AL�« ÊËUF�K� WO�¬ b�u�« ÷d�Ë

ÆwF�U��« rNKOB�� WK�«u� s� rNMÒJL�
 …bL� l� ÊËUF��« vK� WF�U��« ’d� b�√Ë ¨b�u�U� ‚“— —u�O�Ëd��« V�— ¨Á—Ëb�
 W�KB�  oI��  U�  Òq�  w�  ¨w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  w�  »U�A�«Ë  WO�d��«

Æ»öD�«

WM�bL�« WF�U� fOz— l� w�uI�« b�u�«

øWƒdG  Fourteenth year /Saturday / 1 April 2023
 2023  ÊU�O�  1  Ø  X���«  Ø  …d??A??�  W??F??�«d??�«  WM��«

 —UB��«  d�J�  WÒO�Ëb�«Ë  WÒO�dF�«  WÒO�FA�«  WKL��«å?�  WÒ�dOC���«  WM�K�«   bI�
 Íb��  ÂUF�«  UNI Ò�M�  W�Uzd�  åÂË“ò  oO�D�  d��  w�u��_«  UN�UL��«  ¨åW�—u�  vK�

Æ¡UC�_« —uC�Ë ÍË«dBFL�«
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حفل  الساحة«،  »مطعم  في  اإلخباري،  برس«  فور  »صدى  موقع  أقام 
11 لتأسيسه، برعاية مسؤول العالقات اإلعالمية  إفطار بمناسبة العيد الـ 
في حزب الله الحاج محمد عفيف، حضره عميد اإلعالم في الحزب السوري 
النائبان  بيرم،  مصطفى  د.  العمل  وزير  حمّية،  معن  االجتماعي  القومي 
د.  السابقون:  والنواب  الوزراء  هاشم،  قاسم  ود.  حسن  الحاج  حسين  د. 
جمعة  أنور  رحمة،  إميل  قرداحي،  جورج  حسن،  حمد  د.  منصور،  عدنان 

ورئيس تحرير جريدة »البناء« ناصر قنديل.
كما حضر سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان مجتبى أماني 
سفارة  بأعمال  القائم  نبيوني،  مهدي  السيد  السياسي  بالمستشار  ممثالً 
السفير  ممثل  دغمان،  علي  د.  لبنان  في  السورية  العربية  الجمهورية 
ممثالً  لبنان  في  العراقي  السفير  ميدفيدسكي،   إيفان  لبنان  في  الروسي 
الفلسطينية  للدراسات  باحث  مركز  رئيس  الكلش،  مدين  د.  بالمستشار 
في  اإلعالمي  المكتب  رئيس  نصرالله،  يوسف  البروفيسور  واإلستراتيجية 
القصر الجمهوري رفيق شالال، رئيس المجلس الوطني لإلعالم عبد الهادي 
محفوظ، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، نقيب خبراء 
الدولة  أمن  عام  مدير  ممثل  شرارة،  عفيف  لبنان  في  المجازين  المحاسبة 
المقدم إبراهيم شرقاوي، ممثل مدير عام األمن العام باإلنابة المقدم شوكت 
جمعة، أعضاء اللقاء اإلعالمي الوطني، وحشد من اإلعالميين والصحافيين 

وممثلي األحزاب والقوى الوطنية وعلماء الدين وجمع من األصدقاء.
العطار والشاعر  المنشد علي  المتأّلق معين شريف،  الفنان  كذلك حضر 

نزار فرنسيس الذي ألقى في ختام الحفل بعضاً من قصائده.
موقع  في  العمل  تطّور  عن  موجز  تقرير  ُعــرض  الوطني  النشيد  بعد 
مدير  وهم:  اإلداري،  الفريق  بأعضاء  التعريف  وجرى  برس«،  فور  »صدى 
ياسمين،  جورج  اإلعالمي  حدرج،  قاسم  د.  المستشار  أحمد،  علي  الموقع 
الخبير  الخالق،  عبد  رمزي  »البناء«  جريدة  في  المسؤول  التحرير  مدير 
بهجة،  أحمد  والمالي  االقتصادي  الخبير  حمية،  علي  د.  االستراتيجي 
الفلسطيني  المختصة بالشأن  الكاتبة  األكاديمية د. بادية سرور،  الباحثة 
مريانا أمين، الكاتب والمحلل منجد شريف، اإلعالمية ريم عبيد واإلعالمي 

باتريك رومانوس.

 كلمة موقع »صدى فور برس«
بداية ألقت اإلعالمية ريم عبيد كلمة التقديم، ثم ألقى مدير موقع »صدى 
بإسم  فيها:  قال  كلمة  أحمد  علي  اإلعالمية  المواقع  لجنة  عضو  برس«  فور 
راعي حفلنا الكريم مسؤول العالقات اإلعالمية في حزب الله الحاج محمد 
بكم  نرّحب  اإلخــبــاري  بــرس«  فــور  »صــدى  موقعنا  إدارة  وبإسم  عفيف 

جميعاً...
بدايًة نتوجه إليكم بالشكر لتلبيتكم دعوتنا على مائدة إفطاٍر متواضعة 
كّل  تحوي  جامعًة  عامرًة  غنيًة  وطنيًة  مائدًة  أصبحت  بحضوركم  لكّنها 
التنوع  ثقافة  تجّسد  التي  الجمالية  لبنان  لوحة  وتشكل  الراقية  األصناف 
بل كّل مكونات الشعب اللبناني، وربما ليس من قبيل الصدفة بل هي إشارة 
البعض،  المسيحي اإلسالمي مع بعضهما  الصوم  أن يتزامن  إلهية مفرحة 
بداية  السنة والشيعة على موعد  أن يتفق  النادرة جداً  المرات  أنه من  كما 
بظاللها  تلقي  ان  نتمّنى  سياسية  انفراجات  مع  بالتزامن  رمضان،  شهر 
اإليجابية على لبنان المأزوم، وأن تمثل بارقة أمٍل سياسٍيّ اقتصادٍيّ تنقل 

لبنان من حالة الحصار الى حالة االنتشار واالزدهار.
كفيالً  كان  الصعد  كافة  على  الحبيب  وطننا  يعانيه  ما  اّن  أحمد:  أضاف 
الماسّية...  بمعادلته  التمسك  على  اإلصــرار  ولكن  الــدول،  أكبر  بإسقاط 
الجيش ومعه كافة األجهزة األمنية، والشعب الذي قاوم الحصار وسياسة 

الوطن  عن  للدفاع  ساٍح  كل  في  حاضرًة  كانت  التي  والمقاومة  التجويع، 
وشعبه وثرواته...

حفلنا  في  أركانها  بحضور  بيننا  اليوم  الممثلة  الثالثية  لهذه  تحيًة  فـ 
الجامع الذي يأتي تأكيداً على التمسك بها وبأنها الركيزة األساسية إلعادة 

بناء لبنان .
وبما أّن الحرب لم تكن عسكريًة واقتصاديًة فحسب، بل كانت في جانب 
والحقيقة،  الصدق  مدرسة  خريجو  وألننا  شرسًة،  إعالميًة  حرباً  منها 
موقعنا  أداء  كان  فقد  والجريئة،  الصادقة  بالكلمة  المقاومة  نهج  ونتبع 
صورًة طبق األصل عن هذا النهج وهذه المدرسة، ولم نعتمد يوماً أسلوب 
ال  فنحن  والمصداقية،  الوطنية  المصلحة  حساب  على  والغرائزية  اإلثارة 
نريد أن نكون األقوى حضوراً بل األصدق قوالً فنتمّنى ان نكون مّمن يؤّدون 
أمناء على  لنا نصيٌب بأن نكون  اإلعالمية بصدٍق ومهنيٍة فيكتب  رسالتهم 

دماء الشهداء الذين ضّحوا بأنفسهم في سبيل كرامة وعزة ورفعة لبنان.
إيذاناً  يشكُل  البحر  في  الشمس  قرِص  سقوط  أّن  كما  قائالً:  أحمد  وختم 
أن  فأتمّنى  والعطش،  والجوع  التعب  من  بالتخلص  البشر  ماليين  لمئات 
يكون التوافق السياسي اإلقليمي والداخلي هو بمثابة قرص الشمس الذي 
والشعوب  اللبنانيين  معاناة  بإنهاء  إيذاناً  فيكون  أزماتنا  بحر  في  يسقط 

كافًة لتشرق عليها شمس الحرية والعدالة والكرامة اإلنسانية...

كلمة الحاج محمد عفيف
عفيف  محمد  الحاج  الله  حزب  في  اإلعالمية  العالقات  مسؤول  وألقى 
كلمة استهلها بالقول: بدايًة، كنت قد أعددت نصاً مقتضباً ال في السياسة، 
وأسبابها  بلدنا،  بها  يمّر  التي  األزمة  إلى  فيها  أنظر  السياسة،  فكر  في  بل 
من  هي  بل  أفكاري،  بنات  من  أنها  أزعــم  وال  الحلول،  ومــآالت  العميقة، 
إليها،  وأضفت  بعضها  شّذبت  كثيرون،  إليها  سبقني  التي  المرسالت 
أّن أزمة توقيت الساعة،  إلى مستقبل أفضل، غير  يحدوني األمل، ومتطلعاً 
وفيها ما فيها، دفعني عن العزوف في المضّي فيها، وأمسكت عن الكالم غير 
شؤون  في  نقاٍش  إلى  وعدلت  اإليضاح،  ومشقة  الظن،  سوء  مغّبة  المباح، 

المهنة وشجونها الكثيرة، مما يحتمله هذا اللقاء اإلعالمي الواسع.
بعيداً عن اإلسفاف والشحن الطائفي، في قضية كان يمكن أن نتجاوزها 
لكّل  الوحيد  الحّل  هو  الذي  والعميق،  الهادئ  والنقاش  الصريح  بالحوار 
القضايا بين اللبنانيين بما فيها كبرى القضايا العالقة حالياً، وهي رئاسة 
اللبنانيين  ووحدة  المقاومة  هو  الحقيقي  توقيتنا  أّن  ونؤّكد  الجمهورية، 

والدفاع عن لبنان الواحد الموحد.
أضاف: أتقّدم منكم بخالص التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك جعله 
الله معراجاً للكمال اإلنساني، وهذا هو غاية الصوم الذي اتسمت به أديان 
التوحيد، وأبارك إلخواني المسيحيين عامًة والمشاركين معنا هذا اإلفطار 

خاصة بالصوم الكبير على أمل القيامة والفصح المجيد.
وسأل: هل من داٍع للقول إّن المسيحية ولدت هنا في الشرق في بالدنا، 
وإّن اآلالم هنا، إّن القيامة هنا؟ ذلك ال على سبيل التفاخر بالمكان المقّدس 
عالمية  الرسالة  عالمية  جميعها  فاألديان  مستحّق،  وهو  لحم  بيت  في 
في  جميعاً  أننا  لتؤّكد  إنما  زمان،  يوقفها  وال  جغرافية،  تحّدها  ال  اإليمان 
اسمها  التي  المقدسة  بــاألرض  سوياً  ملتزمون  الشرق  من  البقعة  هذه 
بلدنا  فكان  حولها  باركنا  والتي  اآلبدين  أبد  الى  اآلن  من  فلسطين  الوحيد 
هذا  ومنها  الطقوس،  واآليات  العبادات  متعّدد  الدين،  ثنائي  اإليمان،  واحد 
للقيم،  إعالء  لما فيه من  الشكل والمضمون،  الجميل في  الرمضاني  الطقس 
ولهذا  والمعنى،  الذات  في  الروح  وسمو  والجماعة،  للفرد  مزدوٍج  وتقديٍر 
لما  لوالهم،  إذ  بالشكر،  حلوا  أينما  المجاهدين  من  أتقّدم  أن  مناسبة  فإنها 

كان أمان، وإلى كّل الشهداء األحياء في دروب القدس وأخواتها بين البحر 
النهر إذ لوالهم لما بقي أمل.

الدعوة  هذه  على  المتأّلق،  وفريقه  أحمد  علي  لألستاذ  الشكر  أكرر  ثم 
الكريمة، والجمع الفاضل.

أهمية  وهو  عملنا  إطار  في  تجاهلناه  أننا  يبدو  مبدأ  عند  ألتوقف  وأعود 
السياسة  أّن  وذلــك  السياسية،  اإلعالمية  العملية  في  العامة  العالقات 
واإلعالم صنوان ال ينفصالن، يؤثران ببعض ويتأثران ببعض، وأّن العمل 
فرداً(  أو  مؤسسة  أو  )موضوعاً،  اإلعالمي،  المنتج  صورة  تحسين  على 
يجب أن يبقى هدفاً مستمراً، وإذا كنا نجتمع اليوم بدعوٍة كريمٍة من موقٍع 
هو  اللقاء  هذا  فإّن  استطعت«،  حيث  جانبه  إلى  ووقفت  »تابعته  ومنصة، 

أحد مصاديق النجاح في العالقات العامة الفّعالة.
لذلك، أرجو أن تسمحوا لي باإلشارة إلى عدٍد من النقاط:

إّن العدد الكبير من المواقع اإللكترونية ال سيما على وسائل التواصل  ـ   1
ال  )حتى  وحدها  األيام  تتكفل  وسوف  صحي  غير  لكنه  طبيعي  االجتماعي 
الفيزياء( بترشيد الوضع تدريجياً على غرار ما يحصل في األسواق  أقول 
القرار قبل  اتخاذ  الخطوات والتأني في  االرتجال ودرس  ولذا أنصح بعدم 
إنشاء أّي موقع جديد. بالطبع ال يشمل كالمي بتاتاً الناشطين األفراد على 
وسائل التواصل اإلجتماعي الذي يستحقون التنويه ألنهم جنود حقيقيون 

على الخطوط األمامية في جهاد التبيين.
لتبادل الرأي حول  تشاوري  لقاٍء  إلى  الماضي  العام  دعوت  قد  كنت  ـ   2
السبل اآليلة إلى تحسين الوضع مالياً ومهنياً، ومنها االندماج بين عدٍد من 
آذاناً  لم تلق  األعباء، لكن دعوتي  الواحدة، وتخفيف  األهداف  المواقع ذات 
الملكيات  الجماعي،  العمل  على  الفردي  العمل  نفّضل  ألننا  لماذا؟  صاغية، 
ال  وحق  أعارضه  ال  وخيار  أقّدرها  حرية  وهذه  المؤسسات،  على  الخاصة 
والواقع  خطأ،  االرتجال  أّن  تعلّمنا  البسيطة  الحسابات  ولكن  فيه،  نقاش 

غير األحالم، اللهم إال من تمّكن من تحقيق ثنائية اإلبداع التمويل.
نشهد  كنا  وإذا  اإلنسان،  عن  مستقالً  منتجاً  ليست  التكنولوجيا  ـ   3
الحتمي  االستبدال  على  القائمة  الفكرة  فإّن  مفتوحة  وآفاقاً  مذهالً  تطّوراً 
اإلنسان  عند  الطبيعية  الشروط  وفق  يحصل  ذلك  أّن  بل  حتمية،  ليست 

وعند الطبيعة، مثلها مثل السياسة وعامة شؤون الحياة.
جهاز  أّن  كثيرون  يعتقد  اإلعــالمــي،  المجال  في  أكثر  الفكرة  سأقّرب 
الماضي  هو  التلفزيون  واّن  التلفزيون،  مكان  قريباً  سيحّل  أو  حّل  الهاتف 
مع  ساد  الوهم  وهذا  المستقبل،  هي  الهاتف  من  مطورًة  معدلًة  نسخًة  واّن 
إنشاء التلفزيون واإلذاعة على حساب الصحيفة والكتاب والكتابة، ال شّك 

»�سدى فور بر�س« �أقام حفل �إفطاره �ل�سنوي برعاية م�سوؤول �لعالقات �لإعالمية في حزب �هلل وبح�سور ح�سد �سيا�سي و�إعالمي وحزبي ونقابي

محمد عفيف: ن�سهد في �ل�سيا�سة و�لإعالم ظاهرة �لعودة من �لعالمية �إلى �لمحلية �ل�سديدة �ل�سيق
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ـ ملتزمون جميعًا و�سويًا في هذه البقعة من ال�سرق بالأر�ض المقد�سة 

التي ا�سمها الوحيد فل�سطين من الآن الى اأبد الآبدين

5الوطن

أنها فكرة خاطئة العتبارات عديدة ال مجال لمناقشتها 
حاليا، ونحن على مائدة إفطار.

وثانياً  التعبير  أشكال  لكافة  تتسع  الحياة  ألّن  أوالً، 
األبعاد  متعّدد  ما  لحدٍث  واسعة  تغطية  أردنا  إذا  ألننا 
التلفزيون،  إلى  نلجأ  القدم  كرة  مباريات  حضور  أو 
ذلك،  على  مؤشٍر  أكبر  الصناعة،  لهذه  المالية  واألرقام 
التلفريون  أجهزة  صناعة  أّن  إضافياً  دليالً  نريد  هل 
الحسابات  في  نفهم  وه��ل  األس���واق،  في  ق��وًة  ت��زداد 

المالية أكثر من آباء المهنة؟
ما  ومنها  اإلعالم  وسائل  في  مقلقٌة  ظاهرٌة  ثمة   �  4
هو  أدواته  بكّل  اإللكتروني  الفضاء  ساحة  على  يحصل 

العودة من العالمية إلى المحلية الشديدة الضيق.
لقد كان طموح أّي ناشر أن يوّزع صحيفته في مدينته 
في  لتوزيعها  سبيٍل  عن  يبحث  أن  قبل  األطراف  في  ثم 
دول الجوار، فإْن أمكنه أن ينتقل إلى بعض مدن العالم 

لفعل )صحيفتا الشرق األوسط والحياة مثاالً(...
مبتغاها  كان  مثاالً(   TL( عندما نشأت التلفزيونات
البث  يولد  أن  قبل  المحليين  مشاهديها  إلى  تصل  أن 
الفضائي  البث  والدة  مع  مثاالً(،   )MBC الفضائي، 
عندما  واإلقليم،  المنطقة  هو  المرتجى  الهدف  أصبح 
قادرة  أنها  األولى  دعايتها  في  ركزت   )CNN( ولدت 
العالم.  حول  بلداً   150 من  أكثر  إلى  الوصول  على 
العولمة  ظاهرة  عن  اإلعالم  ساحة  في  تعبيراً  هذا  كان 
وتأثيرها  العالم/  على  األميركية  الثقافية  )الهيمنة 
 � الكبرى  السياسية  التجمعات  ظاهرة  في  السياسي 

أوروبا الموحدة(.
إلى  ال��ع��ودة  وه��ي  معاكسة  ظ��اه��رة  نشهد  اآلن 
وقريباً  العراق،   MBC مصر،    MBC )مثاال  المحلية، 

لبنان(.  MBC
 Back وتوأم هذه العودة اإلعالمية هو في السياسة
للمناخ،  كيوتو  اتفاقية  من  الخروج   ،to America

،Brexit  خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
والعودة  العالمية  عن  االبتعاد  على  دليٍل  وأب��رز 
السنوات  في  شهدناها  شعارات  وهي  المحلية،  إلى 
األخيرة: أميركا أوالً، لبنان أوالً، مصر أوالً، العراق أوالً، 

إيران أوالً...
محلية  الكترونية  مواقٍع  إنشاء  نشهد  اننا  وبالتالي 
بنت  موقع  مثل  الضيق  النطاق  على  محلية  وأخ��رى 

جبيل، موقع أبناء الصعيد، موقع أهالي كربالء...
وبيئة  الجماعية  الثقافة  من  الخروج  يعني  وذلك 
ش��ؤون  إل��ى  وتطلعاتها،  وقضاياها  ال��واح��دة  األم��ة 
كالزواج  صغيرة،  بأخبار  االنشغال  والقرية،  المحلة 
مؤثراً  دوراً  سيلعب  استمّر  إن  اتجاه  وهذا  والتعازي، 
وتعزيز  اإلنسانية  الذات  وبناء  الفكري،  الصعيد  على 
تملكها  شاملة  رؤي��ة  حساب  على  الفردية  الظاهرة 
»الماركسية،  التاريخ  في  الكبرى  واألف��ك��ار  األدي��ان 
وطنا  كله  العالم  ترى  الفرنسية،«  الثورة  شعارات 
ومواجهة  والتحرر،  والعدالة  الحق  قضايا  أّن  وتعتقد 
اإلنسانية  تهّم  قضايا  هي  العدوان،  ومقارعة  الظلم 

جمعاء.
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äÉªàJ 6
(1  ¢U  áªàJ) … zzπ«FGô°SEG{ ≈∏Y qOô∏d …QƒãdG ¢SôëdGh …¢üØ≤dG »a ÖeGôJh …ø£æ°TGh ™e ácô©ªdG :ø«JƒH

 W�—uNL��«  W�Uz—  ‚UI���«  j�  vK�   «¡UIK�«  nÒ�J��Ë
 W�u�� v�« q�u�K� W�ËU�� w� sO�œuF��«Ë sOO��dH�« sO�
 —UON�ô«Ë  w�Uzd�«  ⁄«dH�«  Êu??�¬  s�  ÊUM��  Ãd��  WO�UO�
 w�  q�œ  w�Uzd�«  nKL�«  ÊQ�  wA�  U�  ¨w�UL�«Ë  ÍœUB��ô«
 b�Ë  WO�U�_«  ◊UIM�«  vK�  W�b�   U{ËUH�Ë  WL�U�  WK�d�
 WFKD� —œUB� b�R� U� o�Ë U�U�{Ë WKO� sO�  P�UH� qB��
 ÊULOK�  …œdL�«  —UO�  fOz—  dH�  ÊQ�   b�√  w��«  ¨å¡UM��«å?�
 ¡u{ w� sOO��dH�«  VK� vK� ¡UM� ¡U� f�—U� v�«  WO��d�
 Èd�  Íc�«  dO�_«  ‰UB�ô«Ë  ÍœuF��«≠  w��dH�«  —ËUA��«
 bL��  ÍœuF��«  bNF�«  w�ËË  ÊËd�U�  q�u�UL�«  fOzd�«  sO�
 «b�F� v�« t�u�Ë ’d� ‰u� tF�  U��U�� ¡«d�ù ÊULK� s�
 Y���« r�O�Ë ·ËeF�« Ë√ t��d� Êö�≈ U�≈ ¨ÁdOB� r���Ë
 w��«  ◊UIM�U�  t�«e��«  Èb�Ë  w�Uzd�«  t�ËdAL�  WO��d�  l�

ÆW�œuF��« UN�F{Ë
 f�  sOO��dHK�  «u�d�  sO�œuF��«  ÊS�  ¨—œUBL�«  o�ËË
 sJ�  ¨W�œuF��«  V�UDL�U�  t�«e��«  WO�UJ�ù  WO��d�  i��
 lC� r� W�œuF��« Ê√ v�« —œUBL�« dOA� UL� ÆWO��d� W�ULC�
 ÈbL� Êu�d� d�_« sJ� ¨t�U���« i�d� ôË WO��d� vK� u�O�
 —u�� v�« wL�M� ÎU�Oz— t�uJ� UN��UD� l� »ËU���« vK� t�—b�

ÆsOF�
 ‰UB�ô«  bF�   ¡U�  f�—U�  v�«  WO��d�  …u�œ  Ê√  k�u�Ë
 bF�Ë ÍœuF��« bNF�« w�ËË w��dH�« fOzd�« sO� Èd� Íc�«
 vK�  U��d�  v�«  ◊ö�M�  bO�Ë  w�«d��ô«  »e��«  fOz—  …—U�“
 …d�“Ë  …b�U��  …—U�“  bF�Ë  ¨w�«dIL�b�«  ¡UIK�«  s�  b�Ë  ”√—
 ÎUC�«  k�u�  ULO�  ¨ÊUM��  v�«  nO�  «d�—U�  WO�dO�_«  WO�—U��«

Æ÷U�d�« v�« Í—U�� bO�Ë ÊUM�� w� ÍœuF��« dOH��« dH�
 v�« å¡UM��«å?� wM�u�« ‰«b��ô« WK�� w� WO�UO� —œUB� X�H�Ë
 w��d� Ê√ dN� U�bF� w�Uz— `�d� vK� o�«u��« dE�M�ò UM�√
 »UB�Ë  WO�UO�  W�d��√  o�«u�  sO�Q�  «uFOD���  r�  Íb���«
 sOO�UM�K�«  lL�  lOD���  s�  o�dH�  >b��  fOz—  Í√Ë  ¨sO�K��«
 ¨W�—uNL�K�  ÎU�Oz—  Êu�  ‰UAO�  »U���«  qO�b�«Ë  bK��«  –UI�≈Ë
 —œUBL�« X�H�Ë ¨ål�«u�«  tKO�L� r�— rJ��« lD��� r� tMJ�
 t�ËUF� Èb�Ë t��U�d�Ë fOzd�« WOB�� vK� e�d�ò UM�√ v�≈
  U�U���ô« bF� qJA�� WO�ö�≈ W�uJ� Í√ l� t�U���«Ë

Æå÷uNM�«Ë Õö�ù« WOKL� √b��� WO�Uzd�«
 «–≈ WO��d� »U���ô …bF��� WK�J�«ò Ê√ —œUBL�« X�{Ë√Ë
 Í√ c��� r�Ë j�u�« w� nI� s�� p�c�Ë ¨ÍœuF� r�b� wE�

 ÆåWO�—U��«  U�U��ô«Ë n�«uL�« —uK�� q�� —«d�
 q� Êö�≈ tO�� w�UOM�« fK�L�« fOz— …u�œ —œUBL�«  b�√Ë
 X�uB��«Ë »«uM�« fK�� v�« ‰ËeM�«Ë rN�O�d� sO��dL�«
 …œU�≈Ë W�uJ� nO�Q�Ë fOz— »U���« rNL�«Ë ¨`�d� s� `�dO�Ë

ÆåtO� ‚—UG�« lIM��L�« s� bK��« –UI�≈Ë  U��RL�« ÂUE��«
 W�Uz—  Ÿu??{u??�  ÒÊ√ò  v??�≈  d�U{  ‰UAO�  VzUÒM�«  XH�Ë
 »U���« ÒÊ√ bI��√Ë ¨UÎO�—U� WO�U� —U� vK� l {ÔË W�—uNL��«
 ¡UN�≈ WO�U� s� w�U��≈ d���«ò ÒÊ√ v�≈ «ÎdOA� ¨åUÎ��d�  U� fOz—
  UL�UHÒ��« —UE��U� WO�UOM�« q�J�« lOL� n�_« l� sJ�Ë ¨⁄«dH�«
 ¨b�_ UÎ�Òb�� q�IL�«  fOzÒd�«  qÒJA� Òô√  vK� …ÒdBL�«  WÒO�—U��«

ÆåbOBI�« XO� UM�Ë
 VzUM�«  åd�d���«Ë WOLM��«ò  WK�� uC� b�√  ¨p�– ‚UO� w�
 ZzU�� dE�M�ò Íd� tO�� »«uM�« fK�� fOz— Ê√ r�U� r�U�

 W�Ëü« w� XH�J� wÒ��« WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù«Ë WOK�«b�«  ôUB�ô«
 ‚UI���ô«  h�  U�  w�  ÁUC�I�  ¡wA�«  vK�  vM�O�  …dO�_«
 r�  Íd�  fOzÒd�«ò  Ê√  v�«  w�«–≈  Y�b�  w�  —U�√Ë  Æåw�Uzd�«
 sO� —«u�Ë ‘UI� v�« U�œ Íc�« u�Ë WO�U��≈ Í√ nIK� s� Ê«u��
 »U���ô W�K� v�« u�bO� Íd�ò Ê√ bO�Q��« œÒb�Ë Æå¡U�d�_«
 ¨å…dL�� W�K��«  ÊuJ� Ê√  ÊUJ�≈  „UM� Ê√  Èd� U�bM� fOzd�«
 ¨ås�d�ü« vK� r�« ÷d� u� —«u��« ·b� Ê« ‰Ë«b�� U�ò ÎUO�U�
 d���«Ë Æå UH�«u� Ë√ ¡UL�√ WK� ÕdD� ÊuJ� o�«u��« Ê≈ò ÎözU�
 t� dL� U� qJ� d�Q�� «c� W�eFM� …d�e� w� gOF� ô ÊUM��ò Ê√
 W�Q�L�«  Ê√  ô«  ¨w�«d�ù«  ÍœuF��«  ‚UH�ô«  ÎU�uB� ¨WIDML�«
 ô« d�R� b� w�U��ù« ŒUML�« Ê_ ¨v�Ë_« W�—b�« w� UM�b�Q� vI��

ÆåÎUL�U� fO� t�√
 Ê√  v�≈  å¡UM��«å?�  ÒqI���  w�UO�  —bB�  ‰uI�  q�UIL�«  w�
 W�Uz— vK� ·ö��U� WKJAL�« bF� r�Ë …bIF� X�«“ ô —u�_«ò
 Íc�«  wHzUD�«  w�UO��«  ÂUEM�U�  oKF��  W�“Q�  q�  W�—uNL��«
 p�– dN�Ë ¨v�œ_« b��U� q�bF� Ë√ dOOG� v�≈ W�U��Ë v�ö��
 w� W�d�AL�« ÊU�K�« w�Ë XO�u��« vK� wHzUD�« ÂU�I�ô« w�

Æå»«uM�« fK��
 WO��d� r�œ UNC�— d��« wM�u�« —UO��« ◊U�Ë√  œÒb� ULO�Ë
 Ê√ v�« å¡UM��«å?� …dOA� ¨s�«d�« X�u�« w� W�—uNL��« W�Uzd�
 …¡UHJ�«  rN�b�  sO��d� ¡UL�√ sLC�� sO��d� WK� „UM�ò
 vK�Ë  wK�«œ  o�«u��  ÊuE��Ë  WO�—U��«  WI��«Ë  …d���«Ë
 X�u�«  lOOC�  Âb�Ë  U�b�√  —UO��U�  ÎU�b�  dOJH��«  q�J�«  W�U�
 sO��d� ÂbI� s� —UO��«  Ê√  vK� …œbA� ¨åÍÒb���«  w��dL�
 —UO��« dE�MO� p�c� ¨Òb�� `�d� d��FO� t�_ —UO��« q�«œ s�
 —UO��« fOz— Ê√ ÎULK� ¨UNO� t�√— Íb��Ë ¡UL�√ tOK� ÷dF� Ê√
 WOK�«b�«  UH�«uL�« rN�b� `�d� s� d��√ Õd� qO�U� Ê«d��
 ∫WKzU��� ¨rNC�— Òr� sJ� —u�“√ œUN� o�U��« d�“u�U� WO�Ëb�«Ë
 ø>b�� w��d� Ë√ sO�b� dO� sO��dL� X�u�« lOOC� r�� «–UL�
 ÊQ� WO��dH� sOL�«b�« q�Ë tK�« »e�Ë q�√ W�d� wzUM� …—c��
 ÊuJO�  WO�O�L�«  WO�UO��«  ÈuI�«  vK�  ÷dH�  fOz—  Í√

ÆrJ��« lOD��� s�Ë qAH�« ÁdOB�
 UNC�—  WO�UM�K�«   «uI�«  »e�  —œUB�  œÒb��  q�UIL�«  w�
 n�uL�U�  W�Uzd�U�  UNH�u�  ◊U��—«  wHM�Ë  WO��d�  »U���ô
 W�œuF��« XI�«Ë u� v�� t�√ v�« å¡UM��«å?� …dOA� ¨ÍœuF��«
  ÒuB� s�Ë W�K��« dC�� sK� WO��d� »U���« W�u�� vK�
 wL�M� ÎU�Oz— b�d� ôò UM�√ v�« W��ô ¨sO{—UFL�« s� ÊuJM�Ë t�
 Î «¡e� ÊuJ�Ë W�—u�Ë W�ËUIL�« —u�� v�«Ë tK�« »e� o�d� v�«
 W�eF�«Ë  —UON�ô«  v�«  bK��«  XK�Ë√  w��«  WLzUI�«  W�uEML�«  s�
 d��« wM�u�« —UO��« l� q�«u� Í√ —œUBL�« XH�Ë ¨åWO�—U��«
 Êu� fOzd�« q�Ë√ Íc�« »«dF� r�UH� —«dJ� …bF���� ÎUO�Uz—

Æ«b�F� v�«
 dOH��«  sO�  ¡UIK�«  Ê√  œbB�«  «c??�  w�  å¡UM��«ò  XLK�Ë
 l�F� dOL�  «uI�« fOz—Ë Í—U�� bO�Ë ÊUM�� w� ÍœuF��«

 ÆÎUO�U��≈ sJ� r�
 WO�—U��«  …d�“Ë …b�U�� «uI��«  s�c�«  »«uM�«  iF� qI�Ë
 w�  sOO�dO�_«  Èb�  W�u�Ë_«ò  Ê≈  UN�u�  nO�  «d�—U�  WO�dO�_«
 ‚ËbM�  l�   U{ËUHL�«  WF�U��Ë  W�—uNL�K�  fOz—  »U���«
 s�  ÊUM��  ‰UA��ô   U��RL�«  qL�  ÂUE��«Ë  w�Ëb�«  bIM�«
 v�≈ å¡UM��«å?� —bBL�« XHK� U� o�Ë «d�—U� dAÔ� r�Ë ¨å—UON�ô«

(1  ¢U  áªàJ) … QGƒ°ûªdG ájÉ¡f â°ù«d ¢ùjQÉH IQÉjR :á«éfôa

á°SÉ«°ùdG ≈∏Y »eÓYE’G ∞«ØY ΩÓc Éæ£≤°SCG ƒd
 —u� Èb� l�u� ‰UH��« ‰ö� tK�« »e� w� w�ö�ù« ‰ËR�L�« Âö� ÂU�√ n�u��« ÊUO�b��� Êö�U� ≠
 »e� W�d�� XI�«— œuI� vK� …Òb�L� WO�ö�≈Ë WO�UO� …d�� V�U� nOH� bL�� ÃU��« ÒÊ√ ‰Ë_« ¨”d�
 ¨WLJ�Ë WJM�� »e��« n�u� s� dO�F�K� tK Ò�R� U� oK� W�U�œË ¡U�–Ë W�UI� pK�L�Ë ¨ U�«b��« cM� tK�«
 t�M��Ë bO��« n�u� q�L� vK� t�d�Ë tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« s� t�d� w�U��«Ë
 »d�  U�bM�  u�Ë  ¨t�UO�ËR��  l�  V�UM��  UL�  »e��«  w�  ‰ËR��  Òq�  l�u�  t�O��  g�U�  ÒÍ√  ‰ULF��«
 W�U��« UN��U� UL� bK��« UN�d� w��« WO�BF�«Ë WO�U���« W�—b� Î «d�bI� ¨d�U�L�« w�UO��« ÂöJ�« s�
 Ë√  ¨WM�œË  WKOK�  WI�d�  vK�  W�e�d�«  v�≈  ¡u�K�«  œ«—√  ¨wHOB�«Ë  Íu�A�«  XO�u��«  ÂU�√  w�  WO�ö�ù«
 vI�O�Ë sOD�K� u� q�bL�« ¨sO��U� Ãd��Ë q�b� vK� ÎUE�U�� ¨åWM� U� wFL�� ?� …—U� U� wJOJ��ò

ÆW�ËUIL�« w� UM�bOI� Ãd�L�«Ë ¨sOD�K� UNL�«
 UN�ËUM�  nOH�  ÈœUH�  WO�UO�  d�«u�  “u�—  qJA�  Ê√  UNMJL�  WO�ö�≈  d�«u�  WF�—√  nOH�  ‰ËUM�  ≠
 W�UL��U�  w�U���«Ë  w��RL�«  qIF�«  »UO�Ë  W�œdH�«  …dDO�Ë  U�_«  r�C�  …d�U�  UN�Ë√Ë  ¨d�U�L�U�
 ’dH� j�dH��«  u� sL�� Ë√  ¨ UH�U���«Ë  U�«dA�«  s� Y���«  »U�� vK� ¨»d�_«  WKzUF�«  Ë√  …dOGB�«
 j�u�«Ë w�UO��« j�u�« w� WK�UF�«  öOJA��« d�UJ�Ë wEA��« w� W�O�M�«Ë ¨ UH�U���«Ë  U�«dA�«

Æ U�UI���« WN�«u�Ë  UO�O�«d��« W�UO� ’d� nFC� U� ¨w�ö�ù«
 wCH� ô Íc�« —«u��« ÒÊ« ÎULK� ¨Êu�d� rN�b� UL� Âu� Òq�Ë ¨—«u��«Ë —ËUA��« »UO� w� WO�U��« …d�UE�« ≠
 s� b�«Ë w� Âö�ù«Ë W�UO��« w� W�UF�«  U�öF�«Ë ¨e�«u��« d�J�Ë ¨d�üU� UM��dF� b�e�  UL�UH� v�«
 Œ«d�Ë ¨ «c�« l� Âö�Ë e�� t�KOB� ¡«uD�«Ë ¡«Ëe�«Ë ‚öG�«  U�öF�« w� d Ò�B��«Ë ¨ÕU�M�« fO�UI�

ÆqN�� U� Ëb� ÊU��ôU� ¨c�UM�Ë  U�“√Ë ¨d�u�Ë oK�Ë f�«u�Ë f�u�Ë ¨W�d��« w�
 W�«–ù« W�«—Ë r Ò�u� Êu�eHK��« ¨r�bI�« W�«—Ë ULz«œ r Ò�u�� b�b� ÒqJ� ¨‰«b���ô« r�Ë w� W��U��« …d�UE�« ≠
  U�U�e�« W�«—Ë r Ò�u�� …b�b��«  U�U�e�«Ë ¨Êu�eHK��« W�«—Ë r Ò�u�� q�«u��« qzU�ËË ¨»U�J�«Ë …b�d��«Ë
 XOI� …b�d��«Ë XOI� W�«–ù« sJ� Êu�eHK��« dA��U� ¨lOL�K� l��� W�U�L�« ÒÊ≈ l�«u�« ‰uI� UL�Ë ¨WL�bI�«
 Ê√  s�  Îôb�Ë  ¨»U�J�«Ë  W�œd��«Ë  W�«–ù«Ë  Êu�eHK��«  vI��Ë  q�«u��«  qzU�Ë  dA�M�  «cJ�  ¨»U�J�«  wI�Ë
 UNK��Ë ¨W�œU��� W�U�Ë q�UJ� v�≈ f�UM��« ‰ Òu�� UN��ö� rJ�� w��« w� ‰«b���ô«Ë ¡UG�ù« …b�U� ÊuJ�
 vK� ÒdB�Ë WO�UO��«  U�öF�« w� Î «d�UG� Î «—U�� iF��« l�u�� «–ULK� ¨UNL�b�Ë U�b�b�  U�U�e�« ‰U� w�
 w�bL�« lL��L�«  UOFL� ôË ¨WO�UO��«  uO��« XG�√ »«e�_« ö� ¨r�bI�« ¡UG�≈ vK� ÂuI� b�b��« W�UJ� ÒÊ√

Æ‰«eF�ôU� u� »UBÔO� ‰«b���ô« ZNM� vK� ÒdB� s�Ë ¨»«e�_« XG�√
 l�«d��«Ë ¨oO{_« W�uN�« v�≈ l�Ë_« W�uN�« s� ¨v�œ_« v�≈ vK�_« s� ¡UHJ�ô« w� WF�«d�« …d�UE�« ≠
 w� ULK��Ë ¨ UO�BF�«Ë  UOK�L�« dF� v�« ôu�Ë ¨WOK�L�« ÊËœ UL� ¨WOK�L�« v�≈ WOL�UF�«Ë WL�uF�« s�
 s� b�u�� ÎôË√ U�dO�√ —UFA� r�UF�«  œU� s� wN� ¨œuI� s� U�dO�√ X�U� WOL�UF�« v�« WOK�L�« s� œuFB�«
  U��R� b�u� ULK��Ë ÆÆÆWK�K��« d�¬ v�≈ ÎôË√ Ê«d�≈Ë ÎôË√ ‚«dF�«Ë ÎôË√ Êœ—_«Ë ÎôË√ ÊUM��  «—UF� ÁbF�
  U�UL��«  l�«d��Ë ¨ÊUO�_«  V�U� w� WHzUD�«  UN�K�u�Ë w��«Ë W�dI�«Ë  …bK��«  UN�N�Ë WOK�� WO�ö�≈
 ¨w�U��ù«  UN�UL��«  o�d�   UH�KH�«Ë   U�dEM�«   bI�  U�bF�  WOM�u�«  ÊËœ  U�  v�≈  WO�ö�ù«   U��RL�«
 WHzUD�«  w�Ë  ¨WOHzUD�«  uLM�Ë  WOM�u�«  nFC��  ¨¡UHJ�ô«Ë   UO�BF�«  ÷dL�  w�UO��«  j�u�«  »UBÔ�

ÆdFI��«Ë wEA��« dF� d�¬ v�≈ WOI�UML�« uLM�
 X�U�  Î̈UOM�œË  ÎUOM�ËË  ÎUO�u�Ë  ÎUO�U��≈  b�u�  w��«  sOD�K�  wN�  ¨Ãd�L�«Ë  q�bL�«  w�  u�  »«u��«  ≠
 w�ö�K� …u�œ Ác�Ë ¨ UO�e��«Ë  UOM�u�«Ë  U�U�bK� …d�UF�« …bOIF�« w� W�ËUIL�«Ë ¨sOD�K� vI���Ë
 l�—Ë ¨‰œU��L�«  ·ÒdF��«Ë —ËU���«Ë s�U���U� ‰u�I�«Ë —ËUA��«Ë —«u�K� …u�œ ¨ÂUJ�_« —«b�ù WBM� ô

ÆW�dJH�«  U�uLD�«Ë  U�d�AL�« ·uI�
 bL�� ÃU�K� WO��Ë ¨rNF�u� W�öD�« Èd�– W��UM� w� å”d� —u� Èb�ò l�u� w� ¡ö�eK� WO�� ≠

ÆÊuJ� Ê√ V�� YO� v�« w�ö�ù«Ë w�UO��« ÂöJ�« Èu��� l�d� nOH�

 Òq� ¨t�Ëb�d� ô w�UL��« f�—U� ŸUL��« ·«d�«
ÆWHK��� »U��_

 “U�M�  W�œuF��«Ë  ¨W�u��  s�  Y���  f�—U�
 …—b�  pKL�  ô  s??D??M??�«ËË  ¨ U??�u??�??�??�«   «—U??O??�??�
 WO�ËR��  tK�«  »e�  UNK ÒL��  Ê√  vA��Ë  »d��«
 Îôu�Ë  ⁄«dH�«Ë  v{uH�«  dA�Ë  ‰uK��«  qODF�
 vK�  »d��«  v�«  »U�c�U�  Áb�bN�  cHMO�  —UON�ö�
 w�ö��«  «c�  ŸUL�≈  l�  dD�Ë  dB�Ë  ¨åqOz«d�≈ò
 fOzd�«  ÒÊ√  Ëb??�??�  U??�  u??�  ¨ŸU??L??�ù«  Êu??J??�  U�bM�
 t��œU�� bF� tII� b� ÊËd�U� q�u�UL�« w��dH�«
 ¨ÊULK� s??� b??L??�??� Íœu??F??�??�« b??N??F??�« w???�Ë l??�
 Ëb�� ¨W??�u??�??�??� w??F??�??�« u???� ŸU???L???�ù« —u???�???�Ë
 Î̈ UF�  ` Ò�dL�«Ë  Ãd�L�«  ·dD�«  UNO�  W�œuF��«
 ¨W�—UC��  ZzU��  V�d�Ë  W��UF��  »U��√  …bF�
 W�œUFL�« w� Î U�“«Ë Î UOHzU� Î U�uJ� v�d� W�œuF��U�
 W�œuF��«  X�U�Ë  W�bOKI��«  t�œUO�  X�ÒO�  WO�UM�K�«
 W�uB��«  —u��  W�œuF��«Ë  ¨d�U�L�«  tF�d�
 l� W�öF�«Ë sLO�« »d� WOHK� vK� tK�« »e� l�
  U�u���« v�« W��«– W�œuF��«Ë ¨W�—u�Ë Ê«d�≈
 Î U�«d�√  v�d�  W�œuF��«Ë  ¨W??�—u??�Ë  Ê«d???�≈  l??�
 VF�√  t�HB�  WO��d�  ÊULOK�  `�dLK�  dEM�

 f�—U�� Òb� ô ÊU� p�c� ¨UNOK� WO�Uzd�« ÷ËdF�«
 ŸËdA�  W�UO�  ¡b��  i�uH��«  vK�   “U�  b�Ë
 Ê√Ë  ¨UN�uLC�  ‰u�   «—«u��«  √b��  Ê√  W�u���«
 r�bI�Ë  UN��UOB�  “d??�_«  `�dL�«  l�  —ËUA��

ÆUN�«d�_  U�ULC�«
 `�dL�  WO��dH�  q??�b??�  ô  Ê«  f??�—U??�  „—b???�
 ¨»«d��«  u� W�u���«  q�b� ÒÊ√  „—b� UL� ¨W�u��
 WO��d� l??�  Òr??�??�  w??�??�«  W??�u??�??�??�«  ÒÊ√  „—b????�  U??L??�
 »e�  l�  W�u��  w�  ¨UN�  WI�«dL�«   U�ULC�«Ë
 tO�� w�UOM�« fK�L�« fOz— l�Ë W�—u� l�Ë tK�«
 ¨rN�U�UL{ w� UN�ÒbI� w��«  U�ULC�« Ê«Ë ¨Íd�
 t�b�Ë  t�«e��«Ë  t��U�A�  ·ËdF�  WO��d�Ë
 ÂöJ�«  W�d��K�  …U�b�  Ëb��  p�c�  ¨t�O�Ëd�Ë
 WG�U��  Ëb��Ë  ¨tM�  —«c��ö�  WO��d�  …u??�œ  s�
 q� ¨W�Uzd�U� t� W�—U�LK� WO��d� …u�œ ÒÊ≈ ‰uI�«
 W�Uzd�«  v�≈  o�dD�«  w� WLN� …uD� w� …u�b�«
 Î «b�UB�  Êü«  s??�  UN�«uD�  W�UM�  Òr���  w��«
 f�—U�  sO�  —ËU??A??�??�«Ë  „—UA��U�  …—U??�e??�«  bF�
 W�U��Ë  WIO�œ  WO�U��«   «u??D??�??�«Ë  ¨WO��d�Ë
 Ê√ q�� ¡«u??{_« X�� UNF{Ë ÎULOJ� ÊuJ� s�Ë

Æ…bOF��«  U�UNM�« u�� W�Uzd�« —«uA� ZCM�

á°SÉ«°ùdG ≈∏Y »eÓYE’G ∞«ØY ΩÓc Éæ£≤°SCG ƒd

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 l�«u�« e�� vK�  e�— sJ� sOF� r�« Ë√ `�dL� U�œö� WO�e�ò
 W�œUFL�  WL�U��«  WO�K��«   U�“«u��«  Ê√Ë  w�U��«  w�UO��«

ÆåfOzd�« »U���« lML� »«uM�« fK��
 ]Ê√  r�U�  rOF�  aOA�«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  VzU�  b ]�√Ë
 dOOG�  s�  Y�b��U�  d���«  dO�J��  X�u�«  ·d�  pKL�  ô  ÊUM��

ÆW�u�ËQ� nzUD�« q�bF� Ë√ ÂUEM�«
 e�MMK�ò  ∫r�U�  ·U??{√  WFL��«  W�D�  tzUI�≈  ‰ö??�Ë
  ö�bF� ¡«d�≈ b�d� s� ÕdD� U�bF�Ë WL�«b�«  U�UI���ô«
 i�d�«   U�d�M�ò  ]Ê√  vK�  œ]b�Ë  ÆåW�—u��b�«  d�_«  o�Ë
 »«uM�«  s�  UÎO�U�  « Îœb�  lL�«ò  UÎ�œd�  ¨å ÎÒö�  ÂÒbI�  ô  ‰u�I�«Ë
 «–≈Ë  ¨b�d�  Íc??�«  fOzd�«  ÊuJ�  X���  «–S??�  ¨„—UO�  ‰u�
 q� fOz— u� w�UOM�« fK�L�« Á—U��� Íc�« fOzd�U� XKA�
 rJ��� Ê√ UN��u�Ë√ Èu� b�u�ò t]�√ v�≈ r�U� XH�Ë ÆåÊUM��
 t]�√  «Îb�R�  ¨å⁄«d??H??�«  UNK�b��  Òô≈Ë  fOzd�«  ‰ö�  s�  bK��U�
 o�œUM� w� ⁄«dH�« W�U�≈ s� sO�ËR�L�« ”UM�« V�U�O�ò

ÆåŸ«d��ô«
 ‰UL�ô«  n�dB�  W�uJ�  fOz—  ÒbFÔ�  ULO�  ¨p�–  ÊuC�  w�
 l�UD�«  Ÿu��ô«  ¡«—“u??�«  fK�L�  W�K�  bIF�  w�UIO�  VO��

 uH�u�  q??�«Ë  ¨W�œuF��«  v�«  Z��«  …—U??�“  s�  t�œu�  bF�
  U{ËUHL�« d�F� bF� q��« o�√ œ«b��« j�Ë rN�«d{≈ ËdO�Ë√
 ŸUD� c�Q� U� ¨sOH�uL�«Ë  ôUB�ô« …—«“ËË W�ON�« …—«œ≈ sO�
  ôUB�ô« d�“Ë ⁄ö�ù w�UIOL� l�œ U� ¨—UON�ô« v�«  ôUB�ô«

ÆŸUDI�« …—«œ≈ rK��O� w�UM�K�« gO��« ÊQ�
 vK�  ’U��«Ë  ÂUF�«  sO�UDI�«  V�«Ë—  W�Q��  Òj���  UL�
 V�«Ë—  q�u��  √b�  ¨—U??�ù«  «c�  w�Ë  Æ¡«—“u???�«  fK��  W�ËU�
 ¨f�√ s� Î¡«b��« UÎH�√ 60 W�dO� dF� vK� ÂUF�« ŸUDI�« wH�u�
 ÊuC�d� sOLKFL�«Ë …c�U�ô«Ë s�b�UI�L�« sO�dJ�F�« Ê√ ÎULK�

ÆÎUH�« 28 vK� W�dO� »U���U� Êu��UD�Ë r�d�« «c�
 w�UL��ô«  q�«u��«  l�«u�  vK�   «u??�œ   dA��«  b??�Ë
 —œU�  Ã—u�Ë  e�Ë—  q�U�  s�bOLF�«  s�  »P��«u�«   U�Ëd�Ë
 ÎUH�√ 28 W�dO� dF� vK� ô≈ rN��«Ë— i�� ÂbF� sO�dJ�FK�
 Ÿu��_«  Ÿ—UA�«  w�  …b�b�   U�U���«  W�u��  dOC���«Ë

Æ¡«—“u�« fK�� W�K� œUIF�« l� ÎUM�«e� q�IL�«
 ¨·—UBLK� 666 r�d�« jO�u�« rOLF��« ÊUM�� ·dB� —b�√Ë
 ÊU�O� 30 v�� 161 rOLF��« ‰uFHL� qLF�« b�bL�� UNO� UNGK�√

Æ2023

 Fourteenth year /Saturday / 1 April 2023
 2023  ÊU�O�  1  Ø  X���«  Ø  …d??A??�  W??F??�«d??�«  WM��«

wMO���« ‚œU� bL�� ˝
 r�UF�« vK� WO�dO�_« WMLON�« s� —Òd���« W�dF� XK�œ
 ÊUDOA�«  W�—u�«d��«  UN�{d�  w��«  WO�DI�«  W�œU�_«Ë
 ◊U��  w�  ¨w�U��«  UN�U�  ¨w�Ëb�«  lL��L�«  vK�  d��_«
 WO�dG�«  ŸUL�ú�  w�Ëd�«  ÍbB��«  WOHK�  vK�  ¨w{UL�«

Æw�Ëd�« œU��ô« w�
 w�  r���«  s�  t�«d��«Ë  Ÿ«dB�«  …b??�  b�UB�  l??�Ë
 ¨uJ�u�  w�  WO�Ëd�«  …œUOI�«   c�√  ¨w�«d�Ë_«  Ê«bOL�«
 œÒdH�  Òb??{  UN��dF�  w�  WO�UH�Ë  ÎU�u{Ë  d��√  v�M�
 v�« q Ò�u��« s� XMÒJL� UL� ¨WO�Ëb�«  «—«dI�« w� sDM�«Ë
 œu�u� wA� UL� ¨sOJ� UN�HOK� l� ÂU� w�O�«d��« r�UH�
 dJF� U� ÒqJ� wKFH�« ÍbB�K� ¨ÈbL�« …bOF� W�d�A� WD�
 ÎU�{«Ë «b� UL� ¨„d�A� qJA� ¨sOO�Ëb�« rK��«Ë s�_« uH�

ÆWOMOB�« ŸU�b�« …—«“Ë ÊUO� s�
 b�b��« ÊUO��« u� ¨w�Ëd�« n�uLK� d�bI��« «c� “eF� U�
 W�UO�  s�  tO�  ÀÒb���  Íc??�«Ë  sOK�dJ�«  s�  —œU??B??�«

Æ…b�b� WO�Ë— WO�—U�
 UNOK� o�«Ë w��« …b�b��« WO�Ëd�« WO�—U��« W�UO��«

∫vK� W�«dB� hM� sO�u� UNF�ËË
 ÒÊ√Ë  ¨UO�Ëd�  w�Ozd�«  ËbF�«  …b��L�«   U�ôu�«  —U���«
 vK�  Âu��  ÒÍ√  lM�  Ë√  ÒbB�  „d��O�  w�Ëd�«  gO��«

ÆUNzUHK�Ë UO�Ë—
 UO�Ë— w� f�√ Âu� Òr� Íc�« WO�—U��« W�UO��« q�bF�
 w�U���«  qJA�  ÎU�dJ��  ‰u�b�«  w�Ëd�«  gO�K�  `O��

WO�Ëœ  «b�bN� ÒÍ√ Òb{
  «—UO�  UNFOL�  ÆÆÆ«bM�u�  ¨b�u��«Ë  «bMKM�  ¨“U�uI�«
 b{ WO�K�ô« »d��« wCL� ·Ëd� «cJ� q�� w� W�ËdD�
 qK�� ÒÍ_ Òb� ô ¨UO�«d�Ë√ ‰ö� s� Ë« UO�«d�Ë√ w� ¨UO�Ë—

∫w�U��« ‰«R��« ÕdD� Ê« w�u{u� w�UO�
 ‘uO��  Òq�  Íc�«  U�  ·dF�Ë  a�—U��«  ÊËd�U�  √d�  q�
 l�U��«  ÊdI�«  W�«b�  UO�Ë—   e�  w��«  ¨…—«Òd��«  ÊuOK�U�
 XI�� w��«  ¡«dJM�«  WL�eN�«  qO�UH� ÎU�u� √d�  q�Ë ødA�

 ø1812 WM� ‘uO��« pK��
 W�Ëœ  ÊËdA�Ë  ÊU�M�«  UNO�  X�—U�  w��«  WKL��«  w�Ë
 …b�  WO�UL�√  p�UL�  UNM�Ë  ¨ÊU�e�«  p�–  ‰Ëœ  s�  ¨WO�Ë—Ë√
 ÆÆÆU�dO�Ë ÊœU� WJKL�Ë U�—UÑU� WJKL�Ë UO�Ëd� WJKL� ∫q��

ÆU�dO��≈ …d�e� t�� ‰Ëœ v�« W�U{ôU�
 WKL��«  pK�  a??�—U??�  w??�U??L??�_«  —UA��L�«  √d??�  q??�Ë
 rKF�  q�Ë  øUO�Ë—  ËeG�  WK�UH�«  WO�Ë—Ë_«  ØWO��dH�«
 ¨dONA�«  w�UL�_«  ØWG�UM�«  Ø‰«dM��«  ÒÊ«  —UA��L�«  «c�
 ÆWO�UL�_« ‘uO��« s� ÒoA�« b� Æf�OçO�Ëö� Êu� ‰—U�

 øw�Ëd�« Í—u�«d��ô« gO��« v�« ÒrC�«Ë
 t��Ëœ l{Ë ÒÊ« w�U��« w�UL�_« —UA��L�« «c� wF� q�Ë
 ¨…d�UG�«  WO�UL�_«  p�ULL�«  ‰«u�√  s�  dO�J�  √u�√  WO�U��«

 ÒÍ« ¨ Î…dO�� ô W�dJ� WO��dH�« WKL��« w� „—UA� X�U� w��«
 W�—UAL�« vK� …d��� Î̈UO�U� UO�UL�√ ‰U� u� UL� ¨X�U� UN�√

ÆWO�Ëd�« W�—u�«d��ô« Òb{ »d��« w�
 ‰—U�  ‰«dM��«  ÒÊ«  w�UL�_«  —UA��L�«  «c�  rKF�  q�Ë
 WJKL� ÂUO� w� w�U�_« —Ëb�« t� ÊU� f�OçO�Ëö� Êu�
 WO�Ëd�«  W�—u�«d��ô«  l�  Âö�  WO�UH�«  lO�u��  UO�Ëd�
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7اآراء

الزلزال الم�سرفي العالمي واال�ستثمارات العربية

هل م�سموح للتقارب العربي ـ االإيراني

والعربي ـ العربي اأن يحقق هدفه؟!

{ زياد حافظ*

ودول  المتحدة  بالواليات  يعصف  ال��ذي  الدولي  المصرفي  الزلزال 
الساعة  حتى  النظام.  ذلك  في  البنيوي  الخلل  يظهر  األوروب��ي  االتحاد 
االتحاد  دول  في  ومعها  المتحدة  الواليات  في  الحاكمة  النخب  زالت  ما 
القطاع  قوامة  تثبيت  على  تعمل  األوروبي  االتحاد  ومؤسسات  األوروبي 
المالي والتأمين والعقاري المعروف ب� »فاير« أي األحرف األولى لقطاع 
النار  بالفعل  فهو  »النار«.  يعني  الذي   )FIRE( والعقار  والتأمين  المال 
البنى  تفكيك  موجة  بعد  الغربي  االقتصاد  مقّومات  كافة  يحرق  الذي 
واتباع  الماضي  القرن  من  السبعينيات  أواخر  في  بدأ  الذي  الصناعية 
اقتصادية  فجوات  خلق  في  ساهمت  التي  النيوليبرالية  السياسات 

واجتماعية في الدول التي تعتمدها.
من  تحّوله  في  يكمن  الغرب  في  المصرفي  النظام  في  البنيوي  الخلل 
قطاع خدمي للقطاعات اإلنتاجية كالزراعة والصناعة والبناء إلى قطاع 
واألسواق  المالية  األسواق  في  المضاربات  عبر  افتراضية  لثروة  منتج 
العقارية وإنشاء فضاء افتراضي إلنتاج ثروة غير مبنية على االقتصاد 
العيني  االقتصاد  على  متقّدماً  أصبح  االفتراضي  الفضاء  وهذا  العيني. 
خاصة في حقبة العولمة والثورة التكنولوجية في التواصل ما أّدى إلى 
تضّخم في السيولة النقدية غير مبّررة بحجم االقتصاد العيني. ال داعي 
في الدخول في سجال نظرّي حول العالقة بين االقتصاد العيني وأمولة 
هذه  في  المتاحة  المساحة  لضيق   )financialization( االقتصاد 
النقدي  القطاع  قوامة  وهي  الخالصة  إلى  باإلشارة  نكتفي  بل  المقاربة 
والمالي على االقتصاد العيني ما أّدى إلى تشّوهات )distortions( في 

البنية االقتصادية وخاصة في البنية الرأس المالية.
هذه التشّوهات لم تكن لتحصل لوال التغييرات في األنظمة الضابطة. 
النظم الضابطة  الغربية على تفكيك  الدول  إقدام  فحقبة العولمة شهدت 
النمو االقتصادي والمالي. فالسماح بالواليات  والرقابية بحجة تسهيل 
المالية  المضاربات  المودعين في  بأموال  بالتصّرف  للمصارف  المتحدة 
وحجم  البورصات  في  التداول  بارتفاع  سمحت  كبيرة  سيولة  أوجدت 
بأداء  مرتبطة  غير  افتراضية  أرباح  لجني  للشركات  السوقية  الرسملة 
تقدير  حسن  رهن  المصارف  في  المودعين  ودائع  فأصبحت  الشركات. 
المتتالية  المالية والعقارية، فكانت األزمات  المسؤولين في المضاربات 
الرقابية  النظم  تلك  وإضعاف  المصارف.  تلك  مصداقية  ضربت  التي 
القرار  على  والسطوة  القلّة  يد  في  المالي  التمركز  إل��ى  أّدى  المقّيدة 
أن  إلى  المال  سطوة  من  استفادت  الحاكمة  فالنخب  للدول.  السياسي 
المراقبة  حساب  وعلى  المال  لذلك  مديناً  السلطة  في  وجودها  أصبح 
والحفاظ على مصالح شعوب دولها. بمعنى آخر، إن التسّيب في األحكام 
المؤسسات  في  للمسؤولين  المالي  الجشع  زيادة  في  ساهم  الضابطة 
إلى  اللجوء  إل��ى  أّدى  ما  م��ال  بيوت  أو  مصارف  كانت  س��واء  المالية 
االستدانة كرافعة لنمو افتراضي وإلنتاج ثروة مبنية على أوهام الفروق 
تتحّكم  التي  الفورية  األسواق  في   )arbitrage( والفوائد  األسعار  في 

بالحركة المالية العالمية. 
إلى  أّدت  فضائح  سلسلة  الرقابية  األنظمة  في  التسّيب  هذا  راف��ق 
وليس  المثال  سبيل  على  هنا  ونشير  عمالقة.  لمؤسسات  انهيارات 
األلفية  مطلع  في  أنرون  العمالقة  الطاقة  شركة  سقوط  فضيحة  الحصر 
مالية  انهيارات  إلى  أّدت  التي   2008 في  العقارية  الرهونات  وأزم��ة 
وهذه   .)AIG( للتأمين  جي  أي  إي  شركة  وتعّثر  برازرز  ليمان  كشركة 
أوروبا.  إلى  امتدت  األميركية  المصارف  من  سلسلة  انهيار  شهدنا  األيام 
بين  اختفى  سويس  كريدي  العريق  العمالق  السويسري  فالمصرف 

ليلة وضحاها وأصبحت ملكية مصرف يو بي أس بناء على ضغط من 
بحق  ومجحفة  للقانون  مخالفة  إجراءات  ضمن  السويسرية  السلطات 
المساهمين سواء كانوا غربيين أو ال. وكذلك األمر قد يحصل ألكبر مصرف 
األلمانية  المتعّثر والتي قد تفرض تدّخل الحكومة  الماني دويتشي بنك 

عبر إجراءات قريبة من التأميم.
منظومة القوانين ال تقف أمام القرارات السياسية التي تتجاوزها وذلك 
لمصلحة عليا تقّدرها النخب الحاكمة وتفرضها على الدولة والمجتمع. 
فعلى سبيل المثال ال تسمح النخب الحاكمة بانهيار المؤسسات العمالقة 
ألنها عمالقة وتداعيات االنهيار أكبر مما يمكن أن تتحملّه النخب وليس 
المجتمع. فاألكذوبة التي ترّوجها النخب الحاكمة والتي تّدعي الليبرالية 
إلى  يؤّدي  قد  العمالقة  المؤسسات  انهيار  أن  هي  السوق  أحكام  وقوامة 
اضطرابات اقتصادية واجتماعية. والسؤال يصبح لماذا سمحت النخب 
تهّدد  عمالقة  مؤسسات  إنشاء  سماح  في  سواء  ذلك  بحصول  الحاكمة 
أن السؤال اآلخر هو لماذا  بسقوطها األمن االقتصادي واالجتماعي؟ كما 
فهناك  المؤسسات؟  إدارة  في  التسّيب  انتشار  الحاكمة  النخب  سمحت 
قوانين ضابطة رغم تفكيك القوانين الضابطة لتشجيع النمو والتنافس، 
الناس  بأموال  جهة  من  والمقامرة  المغامرة  بين  يفصل  الذي  الخط  لكن 
وسوء االئتمان واإلخالل بها خط رفيع يختفي في كثير من األحيان فتقع 

الواقعة.
المتحدة  الواليات  وخاصة  الغربية  ال��دول  أقدمت  أخ��رى  جهة  من 
ومؤسسات االتحاد األوروبي على سلسلة من إجراءات مخالفة للقانون 
على  فرضتها  التي  العقوبات  فسلسلة  روسيا.  محاربة  بحجة  الدولي 
بعضها  تجاوزت  أوكرانيا  في  الخاصة  العسكرية  العملية  بعد  روسيا 
الروسية  للدولة  المالية  األص��ول  على  فاالستيالء  ال��دول��ي.  القانون 
الدولي.  القانون  الروس تدّل على عدم احترام  الشركات واألفراد  وحتى 
الدول  تمتنع  لم  إذا  يسأل  أن  الغربي  غير  العادي  المستثمر  يجعل  هذا 
الغربية عن السطو على أصول أكبر دولة نووية في العالم فماذا يمنعها 
من االستيالء على أموال المستثمرين الذين قد تختلف مع دولها ألسباب 
ما؟ وال ننسى أن هذه الدول المتقّدمة العريقة التي تطّوش العالم بحكم 
الدولة  أموال  على  بعيد  غير  ماضي  في  استولت  والمؤسسات  القانون 
الليبية، والدولة الفنزويلية، وعلى أموال الدولة األفغانية، دون أن ننسى 
أموال الجمهورية اإلسالمية في إيران. كما ال ننسى االستيالء على عائدات 

النفط العراقي. 
هذا يعني أن التعامل مع الغرب من الناحية االستثمارية فحسب، أمر 
المتوقعة.  الربحية  من  وال  االستثمار  حماية  ناحية  من  ال  مضمون  غير 
كما ال ننسى أن الغرب لن يسمح لدول عالم الجنوب اإلجمالي االستثمار 
البريطاني  البرلمان  أجبر  كيف  هنا  فنذّكر  استراتيجية.  قطاعات  في 
الحكومة البريطانية على التراجع عن تملّك دولة الكويت 25 بالمئة من 
القرن الماضي. وال  الثمانينيات من  شركة بريتيش بتروليوم، وذلك في 
ننسى كيف تدّخل الكونغرس األميركي لمنع شركة تابعة لدولة اإلمارات 
هنا  يهّمنا  ما   .2006 سنة  األميركية  المرافئ  من  عدد  إدارة  من  العربية 
ينفي  الغرب  كان  وإن  االستثماري  بالقرار  السياسي  القرار  تداخل  هو 
مبدئياً أي دور »سياسي« ألصحاب األموال العربية. وإذا كان ذلك ممكناً 
السياسي  الصعيد  على  سواء  العربية  القيادات  فإن  سابقة  مراحل  في 
أن  يمكننا  بل  الغرب.  في  نظرائها  عن  وقدرة  خبرة  تقّل  ال  االقتصادي  أو 
نضيف أن مستوى القيادات السياسية واالقتصادية في الغرب في حالة 
تردٍّ مستمر على صعيد األداء بينما نرى صعوداً مستمراً لألداء االحترافي 
للمسؤولين االقتصاديين والماليين في الدول العربية، بخاصة في دول 

الجزيرة العربية.

المراجع  بعض  جداً.  كبير  الغرب  في  العربية  االستثمارات  حجم 
األوسط«  الشرق  في  والمعلومة  البحث  »مشروع  كموقع  المختصة 
)Middle East Research and Information Project( يشير 
الرسمي  الرقم  أن   2022 صيف  في  وايت  دافيد  باسم  صادر  تقرير  في 
المتحدة  الواليات  في  العربية  واإلمارات  الحرمين  لبالد  لالستثمارات 
بكثير  أكثر  الفعلي  الرقم  أن  الكاتب  ويضيف  دوالر.  مليار   800 تفوق 
حيث لم يؤخذ بعين االعتبار ما سّماه بالتدفقات المالية »غير المعلنة« 
التوظيفات  رقم  تضع  مختلفة  تقديرات  وهناك   .)undisclosed(
في  االستثمارات  تضيف  أن  دون  دوالر  تريليون  من  أكثر  إلى  العربية 
يصل  قد  االستثمارات  هذه  إجمالي  أن  هنا  المهم  الغربية.  أوروبا  دول 
ما  ومنها  نسبية  بسرعة  تسييله  يمكن  ما  منها  دوالر  تريليون   3 إلى 
طبيعة  عكست  كبيرة  االستثمارات  وه��ذه  أط��ول.  وق��ت  إل��ى  يحتاج 
الجزيرة  دول  مع  والغرب  المتحدة  الواليات  بين  السياسية  العالقات 
والجزائر  كمصر  عربية  دول  استثمارات  تشمل  ال  األرقام  هذه  العربية. 
سياسات  تجاه  العربي  االنكشاف  من  فتزيد  الغرب  في  عمان  وسلطنة 

ومزاجية دول الغرب.
القدرات المالية العربية ضخمة وقد تشبه قدرات الصين إن لم تتفّوق 
عليها. والسؤال هنا لماذا ال ُتستثمر هذه األموال في الدول العربية لبناء 
قاعدة اقتصادية عينية وليست افتراضية تبدأ في البنى التحتية لتصل 
إلى التواصل الفائق السرعة التي تريد الصين ترويجه في دول آسيا عبر 
يغّطي  عربي  مماثل  لمشروع  الوقت  يحن  ألم  الواحد.  الحزام  مشروعها 
في المرحلة األولى الوطن العربي وفيما بعد القارة األفريقية والقفز إلى 
في  تباشيره  بعض  ونرى  ممكن  العربي  االستثمار  الالتينية؟  اميركا 
األسواق المحلّية. لكن يجب توسيع الطاقة االستيعابية للقدرات المالية 

العربية.
األسواق المالية في الجزيرة العربية قد تكون منّصة لتلك المشاريع. 
إنجازات  تحقيق  في  يساهم  قد  المالية  واألسواق  الدول  بين  والتعاون 
بالد  في  الماليين  الخبراء  كبار  فأحد  المنشودة.  االستثمارات  في  كبيرة 
على  يشّدد  قسنطيني  يوسف  السيد  العربية  الجزيرة  ودول  الحرمين 
جّدية األداء في تلك األسواق. فلماذا ال تكون هذه األسواق نقطة االنطالق 

بالتعاون مع القيادات السياسية لمشروع اقتصادي عربي واسع؟ 
األمانة  أطلقته  الذي  الوحدة«  »نداء  وثيقة  إلى  نشير  السياق  هذا  في 
سلسلة  عرضت  حيث   2022 مطلع  في  العربي  القومي  للمؤتمر  العامة 
المثال  سبيل  فعلى  العربية.  الدول  بين  االقتصادي  للتشبيك  مشاريع 
المحيط  تربط  حديدية  سكك  لشبكة  مشاريع  هناك  الحصر  وليس 
داخل  المناطق  مختلف  تربط  كما  الهندي  والمحيط  بالخليج  األطلسي 
السريعة  للقطارات  تكنولوجيا  من  الصين  تعرضه  فما  العربية.  الدول 
الطاقة  لشبكات  بالنسبة  األمر  وكذلك  العربية.  الدول  في  ُينّفذ  أن  يمكن 
مشتركة  بمشاريع  قائمة  هناك  كما  والمياه.  والغاز  النفط  نقل  وشبكات 
المدن  في  التمركز  تخفيف  في  تساهم  ال��دول  ح��دود  وعلى  ال��دول  بين 
الكبرى وتساهم في تثبيت المواطنين في مناطقهم كما تخلق فرص عمل. 
وجميع هذه االستثمارات تستدعي رؤوس أموال أجدى من أن توظف في 
يقل  الم  حالالً.  عليها  االستيالء  وتعتبر  العرب  وأموال  العرب  تكره  دول 
النفط  على  االستيالء  يريد  أنه  ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس 

العربي وأن يستنزف القدرات المالية العربية؟

*باحث وكاتب اقتصادي سياسي وعضو الهيئة التأسيسية للمنتدى 
االقتصادي االجتماعي

{ د. عدنان منصور*

 أن تخطو كّل من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والمملكة العربية 
إذابة  باتجاه  الشجاعة  خطواتها  أخرى،  خليجية  ودول  السعودية 
والتي  عقود،  مدى  على  الثنائية،  العالقات  على  المتراكم  الجليد 
اّتسمت بالحذر والقلق والتوتر، وعدم الثقة، وبعد ذلك التوصل معاً 
للعمل على تطبيع العالقات برعاية صينية، فإّن هذا الوضع الجديد 
عقب  على  رأساً  واالستراتيجية  واألمنية  السياسية  الموازين  يقلب 
نظراً  وشعوبها،  الخليج  دول  واستقرار  أمن  لصالح  المنطقة،  في 
كبيرة،  أهمية  من  آسيا  غربي  في  والرياض  طهران  من  كّل  تمثله  لما 
الدولتين  من  كّل  به  تتصف  وما  ومؤثر،  فاعل  إقليمي  ودور  وحضور 
اقتصادية  وإمكانات  حساس،  استراتيجي  سياسي   � جيو  موقع  من 

وعسكرية، ومالية، ونفطية وغازية كبيرة.
والتعاون  الخليجي   � اإليراني  وبالذات  اإليراني،  العربي  التقارب   
وعلى  الغرب،  وهواجس  حفيظة  يثير  بينهما  المشترك  المستقبلي 
باستمرار  دأب  الذي  »اإلسرائيلي«،  والكيان  المتحدة  الواليات  رأسه 
إيراني  أو  عربي،   � عربي  تنسيق  أو  تقارب  أّي  وتعطيل  إبعاد  على 
واالق��ت��ص��ادي��ة،  السياسية  مصالحه  دائ���رة  ع��ن  ي��خ��رج  ع��رب��ي،   �
تصّب  الدوام  على  الغرب  سياسات  كانت  هنا  من  واالستراتيجية. 
من  وشعوبها  المنطقة  دول  وتخويف  الخالفات،  تأجيج  إطار  في 
»الخطر  من  الخليجية  البلدان  تخويف  وبالذات  البعض،  بعضها 
دول  وس��الم  واستقرار  أمن  ويزعزع  يهّدد  ال��ذي  الداهم«  اإليراني 
وكان  األجنبية،  العسكرية  القواعد  كانت  لذلك،  وسيادتها.  المنطقة 
اإلنفاق الهائل على التسلح نتيجة هذا التخويف الذي غذى المصانع 
نصيب  كان  حيث  عقود،  مدى  على  واألوروبية  األميركية  العسكرية 

المصانع العسكرية األميركية الحصة األكبر من مبيعات السالح.
التقارب  كما  كبير،  امتحان  أمام  العربي   � اإليراني  التقارب  إّن   
العالقات  وإعادة  سورية،  مع  التقارب  وبالتحديد  العربي،   � العربي 
التقارب  هذا  من  وحلفائها  واشنطن  سياسة  تزال  ال  إذ  معها.  الكاملة 
أّي شكل من أشكال  حتى اآلن يثير الشكوك، فهي ال تتقّبل في العمق 
التطبيع والتعاون المتين لجهة تعزيز وتعميق العالقات العربية، ال 

المتحدة  الواليات  ودمشق.  طهران  من  كّل  مع  منها،  الخليجية  سيما 
ووسائلها  بطرقها  األش��ك��ال،  من  شكل  ب��أّي  العمل  عن  تتوقف  لن 
الخاصة عن تعطيل، او إفشال أّي تقارب قد يتّم مستقبالً على حساب 

ومصالحها. نفوذها 
اتفاقات  من  عنه  ترتب  وما  المنطقة  الى  الصيني  الزحف  أم��ام 
ستجعل  األميركية،  والتوجهات  المصالح  مع  تتعارض  ثنائية 

واشنطن أكثر
الدقيقة  بحساباتها  تتعاطى  وهي  وح��دة،  واندفاعاً،  شراسة، 
بإيران،  تتعلق  التي  الهامة،  السياسية  والتحّوالت  التطورات  مع 
وفلسطين  ولبنان،  واليمن  والعراق،  واألردن،  وسورية،  والسعودية 

المحتلة.
التصعيد العسكري األميركي، واالعتداءات »اإلسرائيلية« المتكررة 
العراق  في  الداعشية  اإلرهابية  البؤر  تحريك  وإعادة  سورية،  على 
لمنعه  لبنان  وجه  في  قيصر  قانون  فيتو  وضع  واستمرار  وسورية، 
من استجرار الغاز والكهرباء من مصر واألردن، كّل ذلك يدّل على مدى 
تمادي واشنطن في سياستها الرامية الى تعطيل أّي حّل نهائي يوفر 

لدول المنطقة التعاون واالستقرار واألمن، والقرار السيادي الحّر.
موقفها  خالل  من  واضحاً  ظهر  لسورية  المعادي  واشنطن  موقف 
السلبي الذي أعربت عنه في عدم تشجيعها للزيارات الرسمية العربية 
العربية.  الدول  الى  السوريين  المسؤولين  لزيارات  وال  دمشق،  الى 
حيال  الواضح  غضبها  عن  األخيرة  األيام  في  أبدت  المتحدة  فالواليات 
وزير  لسان  على  جاء  غضب  األسد،  بشار  والرئيس  السوري،  النظام 
األخيرة  األميركية  العقوبات  بعد  وذلك  بلينكن،  أنطوني  خارجيتها 
التي فرضت على أفراد سوريين، والتصريح الذي أدلى به ل� »العربية 

نت« الذي جاء فيه:
هذا  تجاه  واضحين  كنا  ونحن  تتغّير،  لم  للتطبيع  »معارضتنا 
للسوريين  اإلنسانية  المساعدات  تفصل  ال  واشنطن  الموضوع«. 
المتضررين من جراء الزالزال، عن تشديدها على تطبيق القرار الدولي 

سورية. في  السياسية  بالعملية  المرتبط   2254
عدم  اتجاه  في  تصّب  عربية  دول  على  المتحدة  الواليات  ضغوط   
يمنع  الذي  ما  نتساءل:  وهنا  دمشق.  مع  عالقاتها  في  بعيداً  الذهاب 

لوزراء  عادي  غير  اجتماع  عقد  الى  العربية  الجامعة  دعوة  اآلن  حتى 
حضن  ال��ى  للعودة  سورية  يدعو  ق��رار  التخاذ  ال��ع��رب،  الخارجية 

جامعتها؟!
وهل األمر متروك لمؤتمر القمة كي يتخذ الملوك والرؤساء العرب 
الجامعة  اجتماعات  في  سورية  مشاركة  تعليق  المناسب؟!  القرار 
العربية تّم بموجب قرار اتخذه مجلس وزراء الخارجية العرب على 

عجل، في اجتماع غير عادي، استناداً الى مواقف دولهم
يسمح  ق��راراً  إّن  القرار(.  ورفض  اعترض  الذي  لبنان  )باستثناء 
ان  يمكن  العربية،  الجامعة  اجتماعات  في  سورية  مشاركة  بعودة 
عودة  طبخة  نضجت  هل  لكن  العربي.  الوزاري  المجلس  خالل  من  يتّم 
انه ال يزال هناك من يضغط ويتلّكأ ويعترض  أم  الى الجامعة،  دمشق 

ويترّيث ويحسب النتائج؟!
19 أيار المقبل في  ال شك أّن مؤتمر القمة العربية الذي سينعقد يوم 
الى  وصلت  قد  األمور  كانت  إذا  ما  سيبّين  السعودية،  العربية  المملكة 
خواتيمها، ليتراجع العرب بعد ذلك عن قرار ظالم اتخذوه ضّد سورية 
اإلره��اب،  لها  جلب  تأكيد  بكّل  لكنه  غايتهم،  يحقق  لم   ،2011 عام 

والدمار والفوضى !
سورية،  مع  العربي  التقارب  شديد  بحذر  تترقب  واشنطن  كانت  إذا 
وتقف في وجهه، فكيف الحال في التقارب العربي � الصيني، والعربي 
العرب  وضعها  ال��ذي  الخيار  هذا  أم��ام  ستستسلم  وهل  اإلي��ران��ي؟!   �
تفعله  ما  لديها  التي  وهي  الواقع،  األمر  أمام  والصينيون  واإليرانيون 
مدار  على  نفسها  سخرت  عديدة  عميلة  مرتزقة  طوابير  عبر  الداخل  في 

عقود، آثرت أن تكون في خدمتها وأداة طّيعة في تنفيذ سياساتها!؟
العربي   � اإليراني   � الصيني  الثالثي  خانة  في  سجلت  التي  النقاط   
على حساب الواليات المتحدة ومصالحها ونفوذها، سيدفع بواشنطن 
تسكت  لن  وهي  الزاوية،  في  حشرت  أن  بعد  أنيابها  عن  التكشير  الى 
ولن تقبل باألمر الواقع وإْن اّدى بها األمر إلى تفجير المنطقة من الداخل 

وتقويض أركان دولها.
 اآلتي من األيام سيحمل الكثير من المفاجآت، فلننتظر...!

*وزير الخارجية والمغتربين األسبق
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*—UL�L�« n�u� ˝

 ¨UN�œU� W�U�√Ë ‚b�Ë ¨UN�ö�Ë …bOIF�« W�B� ÆÕöB�U� ô≈ tM� dÒ�FÔ� ô WO�U��ù«Ë lL��L�«Ë œdH�« dO� 
ÆUN�«b�√ oOI��Ë U�—UB��« qO�� w� WO�C��«Ë ¡UDFK� rz«b�« UN�U��√ œ«bF��«Ë WL�e�Ë ’ö�≈Ë

 ÎUO{U� s�u�«Ë VFA�U� ÆUN{—√Ë UN�U��S� UNK� W�_« ÊËR� ‰ËUM�� w��« w� W�O�B�« W��UB�« …bOIF�«Ë
 ôË ¨…c�UM��  U�� ô Î «b�u� Î«b�«Ë Î «œu�Ë lL��L�« …UO� ÊuJ� ·u� U� v�≈ …UO��«  √b� cM� Îö�I���Ë Î«d{U�Ë
 WK�P�� WK�UI�� WOI�UM�  U�u��U� ôË ¨…b�U���  UOM�« ôË ¨…d�UM�� nz«u� ôË ¨·«b�_« W�—UC��  U�uL��

ÆUNz«b�√ Â«b�√ X�� n�eK� ÎUO�—U� WI�U���Ë ¨UNMO� ÎUOK�«œ
 W��U� …dÒO� …œUO� ô≈ WF�U��Ë «ÎcOHM�Ë W��«d�Ë ÎUDOD�� UNOK� ·«d�ù« lOD��� ô ÕöB�«Ë dO��« W�—ËË 

ÆnI� ÷—√ W�√ vK�Ë ¨dO�� s�√ v�«Ë ¨t��� nO�Ë ¨√b�� s�√ s� ·dF� WO�uD� W�b�� W�dI�� W�œU�
 w�  U�  ·dF�Ë  ÆU�dO�  q ÒDF�  Ê√  sJL�  w��«   öDFL�«Ë  ¨UN{d�F�  w��«  qO�«dF�«  w�  U�  ÎUC�√  ·dF�Ë  

ÆUNIOI�� v�« vF�� w��« UOKF�« qÔ� ÔL�« w� U�Ë ¨UN� …d�u�L�«Ë UN�“u�� w��«  UO�UJ�ù«
 VO�U�√ X�U� ULN� Ÿb�Ô� ôË ¨VO�d� Ë√ ¡«d�≈ ÂU�√ sOK� ô W�“U� WLLB� …œ«—S�Ë ¨‚ö� `�HM� dJH� p�– q�Ë

  ÆW�œU�Ë W�OB�Ë WGOK�Ë …d�U� oDML�«
 W�UL��«  ô≈  sJL�  U�  qC�√Ë  ¨ÊuJ�  U�  s��√  vK�  Áe�M�Ë  t�  ÂuI�  Ê«  sJL�  ô  dO��«  Ê√  s�R�Ë  ·dF�Ë
 qÒL���Ë ¨dÒO�Ë l�U� q� ÃU��≈Ë Õö�ù« w� UN��«u� ÂuI� w��« …d��« W�uI�« WLEML�« W��UB�« …dÒO��« WO�«u�«
 …UO��«  oOI��� U�«u� qJ� b�U��Ë ¨qC�_«  …UO��«Ë œu�u�«  w� UN��√  o� s� ŸU�b�«  w� WK�U� UN�O�ËR��
 s� ÂU�√ lM��Ë rK���� Ë√ r�_« s� U�dO� ‚uI� vK� Íb�F� ö� ¨U�dOG�Ë UN�HM� WL�dJ�« WO�«d�« WO�UM�«
 q� b�U���� ôË ¨·—UF��� q� ¨UNCF� s� b�U���� W�dA��«  b�Ë√ U� W�dA�K� WI�U��« W�UMF�U� ÆUNOK� Íb�F�

Æv�P��� q� d�UM��� ôË ¨V�U����
 ¡UM�√ œUN�Ë WL�e�Ë WLN� ô≈ Õö�≈ ôË Õö� ôË dO� ôË ÆÕö�≈Ë dO�Ë Õö� œ«Ë— r�b�Ë r� ÊËdÒO��« 

ÆÕöB�«Ë dO��« WFO��
 ¨rN���� ÊuK�L�Ë rN��√ ¡UM�√ ÊuK�I�Ë Î «œuM�Ë  «œUO� œU�H�«Ë ÕöD�« …bOI� «uIM��« s�c�« Êu�d�L�« U Ò�√
 —UD�ú�  rN��ö�Ë  UMzUM�√  s�√  Êu{=dF�Ë  ¨W�U��«Ë  W�UF�«  o�«dL�«  ÊËd Ò�b�Ë  UM��√  ¡«b�√  d�«Ë√  ÊËcHM�Ë
 UM��—U�Ë  UM�—UC�  vK�Ë  UMOK�  vK�  ¡UCI�«  w�  s�b�FL�«  U�¡«b�√  Êu�—UA�Ë  Êu�b��Ë  ¨—dC�«Ë  È–_«Ë

ÆW�UO��« W�—œ rNF� q�U���« ‰œUF� s�c�« —«d�_« Êu�—UL�« ÊËb�UH�« r� rN�S� ¨U�d�P�Ë
 rN�  ÍbB��«Ë rN�N�«u� s� t�HM� ÈQM� Ë√  r�d�Ë rN�«d�≈Ë r�œU�� rN�  —Òd��  Ë√  rNF� q�U��� sL�
 WO�ËR��  ôË  ¨W��UB�«  W�O�B�«  …bOIF�«  WIOI�  vMF�  „—b�  ô  ¨rN��UO�Ë  r�—b�Ë  rN�«d�ù  Ìb�  l{ËË

ÆW�_« ¡UM�√ s� sO��UB�« WFOK� WO�u� ôË ¨W��UB�« …œUOI�«
 œU�H�«  vK�  «uC�«Ë  Æ«u�KB�  Êu��UB�«  UN�√  W�u��«Ë  W�UO��«  vK�  ¡UCI�U�  W�UO��«  d�«œ  «uFD�U�
 Æ«u�ÒbI�� WL�dJ�« …UO��« w� UM��√ o� s� «u�“UM�� ôË Æ«u��M� s�b�HL�« s�b�UHK� b� l{u� s�b�UH�«Ë
 tDD�� U� q� s� WO�U��ù«Ë rJ��√Ë rJ�H�√ «ËcIM� q�U� o�u�� tM�U�Ë o� oDM� Ád�U� Ìd�_ «uFC�� ôË
 ULN� s�—œUG�« sOI�UML�« sOz«dL�« qÓO�� «u�b�M� ôË ÆUNOK� ¡UCI�«Ë UN�O�H� ·bN� ¡«b�_« —«d�_« Êu�d�L�«
 œœu��« —œUG�« t� d�UE�� U� mK�Q� ÆrJ�U�√ WHF�«Ë …—UND�«Ë …¡«d��« VO�U�Q� «ËdNEL�Ë «Ë_U�Ë «u�U��Ë «uMJ�L�
 oKD� U�bM� w� W�U�H�« Âd�L�« ËbF�« qzU�Ë dD�√Ë ¨WMJ�L�«Ë w�U���« ”u�U��« t�b�� U� `{Ë√Ë ÆW�UDK�«Ë

Æœœu��«Ë …_ULL�«Ë …U�U�L�«Ë WMJ�L�U� ÊËd�UE�O� Á¡öL�

Æq�“«d��« w� rOI� w�u� d�U�Ë Y�U�*
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