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اونتاريو تفرض االغالق مجددا مع بدء المرحلة الثالثة  لكورونا 
عدد  في  وزيادة  الثالثة  الموجة  دخول  مع 
االصابات وازدحام المستشفيات وخاصة اقسام 
»مكابح  أونتاريو  حكومة  اعلنت  الطوارئ, 
من  اعتبارًا  المقاطعة  مستوى  على  الطوارئ« 
أسابيع  أربعة  لمدة  سارًيا  وسيظل  السبت  يوم 
البقاء في  على األقل.، لكنها تخلت عن امر 
المنزل ، على الرغم من أن النمذجة التي تظهر 
أن مثل هذا اإلجراء يمكن أن يحد بشكل كبير 
 19-COVID حاالت  أعداد  في  الزيادة  من 
واالستشفاء. وقال رئيس الوزراء دوج فورد في 
بيان »نواجه وضعا خطيرا ويلزم اتخاذ إجراءات 
للفيروس  السريع  االنتشار  الحتواء  صارمة 

وخاصة المتغيرات الجديدة المثيرة للقلق«.
»أعلم أن سحب مكابح الطوارئ سيكون صعًبا 
أنحاء  جميع  في  األشخاص  من  العديد  على 
المقاطعة ، ولكن يجب أن نحاول منع المزيد 
وإغراق  بالعدوى  اإلصابة  من  األشخاص  من 
مستشفياتنا. إن طرح اللقاح لدينا يتزايد باطراد 
، وأنا أشجع كل شخص مؤهل للحصول على 
هذا  من  لنا  حماية  أفضل  هي  هذه  اللقاح 
الفيروس القاتل. وقد أبلغت وزارة الصحة عن 
بالمرض  أخرى  مؤكدة  إصابة  حالة   2557
صباح الخميس ، وهو أكبر عدد في يوم واحد 

منذ 22 يناير. وتشمل القيود ما يلي:

حظر المناسبات العامة والتجمعات االجتماعية 
التجمعات  من  والحد   ، المغلقة  األماكن  في 
باستثناء   - أشخاص  بخمسة  الخارجية 
التجمعات مع أفراد من نفس العائلة في المنزل 
، أو تجمعات أفراد أسرة واحدة وشخص آخر 

يعيش بمفرده.
السوبر  لمحالت  السعة  من  المائة  في   50
وأسواق  والمتاجر  البقالة  ومحالت  ماركت 
المزارعين الداخلية والمتاجر األخرى التي تبيع 
األطعمة والصيدليات بشكل أساسي ؛ و 25 
في المائة كحد أقصى لجميع التجزئة األخرى 

بما في ذلك المتاجر الكبيرة.

تناول  شخصية.منع  رعاية  خدمات  توجد  ال 
بالداخل او الخارج  الطعام في المطاعم سواء 
المرافق  استخدام  حظر  طلبيات.  حجز  وفقط 
البدنية  واللياقة  والخارجية  الداخلية  للرياضات 

الترفيهية ، مع استثناءات محدودة للغاية.
إغالق المعسكرات اليومية.

والخدمات  والجنازات  الزفاف  حفالت  تقييد 
الدينية و الحفاظ على مسافة مترين من المسافة 

الفعلية في الهواء الطلق.
في مناطق النقاط الساخنة مثل تورنتو ، تكون 
اإلجراءات الجديدة مشابهة جًدا للقيود الموجودة 

بالفعل. 
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الفروف: تصرفات واشنطن وراء ظهور “داعش”
 في العراق وتحويل ليبيا إلى “ثقب أسود”

د. نزيه خطاطبه 

القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ,  قرار 
االسير المحكومة بالمؤبد, اعاد خلط االوراق 
فيما يخص االنتخابات التشريعية الفلسطينية  
المقررة في 22 من مايو أيار , وادخل حركة 
الرئيس  ويتزعمها  اليها  ينتمي  التي  فتح 
االضطراب   من  حالة  في  عباس  محمود 
بإعالنه االتفاق مع القيادي الذي فصل من 
عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح  ناصر 
القدوة ,على تشكيل قائمة مرشحين منافسة 

لقائمة  اللجنة المركزية التي اشرف عباس 
وناصر  البرغوثي  وطرح   . تشكيلها  على 
ياسر  الراحل  الرئيس  شقيقة  ابن  القدوة، 
عرفات، تحديا مباشرا لزعيم الحركة الرئيس 
التي  قائمتهما  بتسجيلهما  عباس  محمود 
أطلقا عليها قائمة “الحرية”. ويقود المجموعة 
المنشقة كل من القدوة وفدوى، زوجة مروان، 
ومجموعة من االسماء المعروفة في حركة 
فتح. ومن المتوقع ان تحظى قائمة البرغوثي 
على تاييد جماهيري كبير خاصة من اوساط 
حركة فتح والمستقلين والمناوئين للسلطة و 

رموزها القيادية الفاسدة . 
إذا كان عباس سيجرؤ  ما  بعد  ولم يتضح 
على معاقبة وطرد البرغوثي، كما طرد قبل 
ذلك القدوة من حركة فتح التي تحولت الى 
الضفة  في  الفلسطينية  السلطة  يقود  حزب 

الغربية فيما تقود حماس حكومة غزة. 
فالبرغوثي يمثل تحديا أكثر خطورة لعباس 
حتى من حماس نفسها التي اتفق معها على 
اجراء االنتخابات وتشكيل قائمة واحدة قبل 
ان يفشل المشروع الحقا بفعل رفض قواعد 
الخارجية  الضغوط  الى  اضافة  الحركتين 
ترفض  التي  االحتالل  قبل  من  وخاصة 
ومخاوف  االنتخابات  في  حماس  مشاركة 

من  كبير  لعدد  احتاللها  او  بها  فوزها  من 
وكان   . التشريعي  المجلس  في  المقاعد 
انتخابات  من  يطمح  عاما(   86  ( عباس 
المجلس التشريعي والصفقة مع حماس الى 
فتح الطريق العادة انتخابه في االنتخابات 
تعقب  ان  المفترض  من  التي  الرئاسية 
التشريعية , اال ان اعالن مروان البرغوثي 
اوراق  خلط  يعيد  سوف  فيها  للترشح  نيته 
عباس ويشكل اكبر تحدي له. وقال هاني 
المصري، المرشح على القائمة الجديدة، إن 
هدف القدوة والبرغوثي هو “إحداث التغيير 

الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني”.
نتائج استطالعات الرأي األخيرة التي أجراها 
مركز خليل الّشقاقي أّكدت أن قائمة يدعمها 
تحصل  أن  يمكن  البرغوثي  مروان  االسير 
األصوات،  من  بالمئة   28 حوالّي  على 
بينما سيكون نصيب القائمة الموالية للرئيس 
عّباس حوالي 22 بالمئة، أما حركة حماس 
فسيكون نصيبها 22 بالمئة، مّما يعني أن 
أي تحالف بين قائمتي البرغوثي و”حماس” 
الّسيطرة  ُمتوّقع، سيعني  ُأخرى، وهذا  وُكتل 
على غالبّية المقاعد في المجلس الّتشريعي 
ذلك  من  واألهم  الحكومة،  وتشكيل  الجديد 
في  السلطة  رئاسة  التحالف  هذا  قائد  تولي 

حاِل ُشغور منصب الرئيس. 
االمور  خرجت  ان  وبعد  الواقع  هذا  وامام 
والمقربين  عباس  الرئيس  سيطرة  تحت  من 
فتح  حركة  في  الحاد  االنقسام  بفعل  منه 
الكتلة  في  لالصطفاف  الكثيرين  وتحول 
الغاء  عن  االعالن  يجري  فقد  االخرى 
المسؤولية  االحتالل  وتحميل  االنتخابات 
في  باجرائها  السماح  بذريعة عدم  ذلك  عن 
كورونا  لخطر  الترويج  الى  اضافة  القدس, 
السيناريو  هذا  مشكلة  لكن  انتشاره.  وزيادة 
قد يؤدي إلى ردة فعل عدائية جدا، بل قد 
يؤدي إلى التمرد وحتى االقتتال حيث فتحت 
الناس  الكثير من  لالنتخابات شهية  الدعوة 
نحو الديمقراطية والتغيير . وبالفعل فقد بدأ 
القدس  لدور  بالترويج  فتح  قادة  من  العديد 
وال انتخابات بدونها ما يعتبره البعض حتى 
من داخل فتح نفسها مضخما ومفتعال ومن 

الممكن ايجاد حلول لهذه القضية . 
اما االحتمال االخر وهو ان يستسلم الرئيس 
عباس ويقتنع بان عهده انتهى وان التغيير 
قادم وهو حتمي  وال يمكن مواجهته , خاصة 
اذا ما تخلى عنه عدد اكبر من المتنفذين في 

فتح وانحازوا للمعسكر االخر. 

هل يصل قطار االنتخابات الفلسطينية الى محطته النهائية؟

مؤتمر الحزب الديمقراطي الجديد NDP يناقش قرارات مؤيدة للفلسطينيين

الحزب  وخارج  داخل  التقدمية  القوى  تقاوم 
الوطني الديمقراطي جهود جماعات الضغط 
للمنظمات  المؤيدة  للفلسطينيين  المناهضة 
الحزب  قيادة  على  للضغط  الصهيونية 
بمحنة  المتعلقة  القرارات  بشأن  النقاش  لقمع 
طويلة  فترة  منذ  المضطهدين  الفلسطينيين 
يكون  أن  المحتمل  من  القادم.  المؤتمر  في 
التعريف  يعارض  وقرار  فلسطين«  »قرار 
العملي لمعاداة السامية الصادر عن التحالف 
 )IHRA( الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست

دولي  بتأييد  التي حظيت  القرارات  أكثر  من 
اتفاقية  إلى  تقديمها  تم  والتي  اإلطالق  على 
، وحصلت على دعم IHRA( 50( و 33 

.NDP قرار فلسطين( جمعيات ركوب(
وقالت بيانكا موغيني ، مديرة المعهد الكندي 
األعضاء  منع  »إن  الخارجية:  للسياسة 
للفلسطينيين  المؤيدة  القرارات  مناقشة  من 
معادًيا  سيكون  واسع  نطاق  على  المدعومة 

للديمقراطية ومعاًدا للفلسطينيين«.
 Just منظمة  من  رودمان  كارين  وأضافت 

Peace Advocates: »يتعين على قيادة 
إذا  ما  تقرر  أن  الديمقراطي  الوطني  الحزب 
كانت تتماشى مع الجماعات اليمينية المعادية 
أو  التقدميين  سمعة  تشوه  التي  للفلسطينيين 
متزايد  بشكل  يدعمون  الذين  الحزب  أعضاء 

الحقوق الفلسطينية«.
على مدى األيام الثالثة الماضية ، قام أكثر 
إلى  إلكترونية  بإرسال رسائل  فرد  من 800 
بمقاومة  مطالبينهم  الوطني  الحزب  قيادة 
حقوق  حول  النقاش  لقمع  المبذولة  الجهود 

الفلسطينيين في المؤتمر. 
في الخامس من نيسان )أبريل( ، وهو اليوم 
التسجيل في  الذي يمكن لألفراد فيه  األخير 
المؤتمر ، يستضيف المعهد الكندي للسياسة 
عبر  حدًثا  أخرى  ومجموعات  الخارجية 
ما  فلسطين:  مع  »التضامن  حول  اإلنترنت 

هي أهمية اتفاقية الحزب الديمقراطي«.

حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
الواليات المتحدة المسؤولية عن ظهور تنظيم 
“داعش” في العراق، مضيفا أن أفعال واشنطن 

حولت ليبيا إلى “ثقب أسود”.
وتطرق الفروف، في حوار أجرته معه اليوم 
الخميس القناة األولى الروسية، إلى األحداث 
في  وليبيا  العراق  بها  مر  التي  المأساوية 
تعليقه  معرض  في  وذلك  الماضية،  العقود 
على تصريح نظيره األمريكي أنتوني بلينكن 
عداء  بأي  تشعر  ال  المتحدة  الواليات  بأن 
خطواتها  جميع  وتأتي  والصين  روسيا  تجاه 
في سبيل “دعم الديمقراطية” و”حماية حقوق 

اإلنسان”.
هذه  أن  إلى  الروسية  الخارجية  وزير  وأشار 

الواقع،  أرض  على  تطبيقها  يجب  النظرية 
مذكرا بإعالن الرئيس األمريكي السابق جورج 
“تحرير  عن   2003 مايو  في  االبن  بوش 
و”إحالل  االستبدادي”  الحكم  من  العراق 

الديمقراطية” في البالد.
حاجة  هناك  ليس  أنه  “أعتقد  الوزير:  وقال 
االقتصار  ويمكن  ذلك،  عن  أكثر  للحديث 
التي  الحرب  ضحايا  بعدد  التذكير  على 
آالف  بمئات  يقدر  وهو  األمريكيون،  أججها 
حكم  بأن  التذكير  يمكن  كما  األشخاص، 
بول  العراق(  في  األمريكية  اإلدارة  )رئيس 
تنظيم  قيام  عنه  نتج  الصيت  سيئ  بريمر 
في  أعضاء  فورا  به  التحق  الذي  “داعش” 
حزب “بعث” وعناصر لألجهزة الخاصة في 

عهد صدام حسين فقدوا وظائفهم وكانوا في 
حاجة إلى رعاية عوائلهم”.

عن  بعيد  “داعش”  ظهور  “سبب  وتابع: 
ذلك  واستغل  اإليديولوجية،  الخالفات 
الواليات  أخطاء  على  اعتمادا  المتشددون 
المتحدة. ها هي “الديمقراطية” في العراق!”.

الديمقراطية  إحالل  أن  على  الفروف  وشدد 
وضربات  “قذائف  خالل  من  جاء  ليبيا  في 
القذافي  معمر  الراحل  الزعيم  وقتل  عسكرية 
لوزيرة  متحمسة  تصريحات  خلفية  على 
الخارجية األمريكية حينئذ هيالري كلينتون”.

ثقب  إلى  ليبيا  تحولت  أن  “النتيجة  وتابع: 
من  حشود  الشمال  إلى  منها  تتوجه  أسود 
وال  األوروبي  االتحاد  منها  يعاني  الالجئين 

يعلم كيفية التعامل معها، وإلى الجنوب سيل 
الذين  واإلرهابيين  األسلحة  غير مشروع من 

تعاني منهم منطقة الصحراء والساحل”.
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تحّديات إجراء انتخابات تشريعّية في كندا في ظّل الجائحة

الخطوط العامة لميزانية أونتاريو لعام 2021 

محكمة كندا العليا أقّرت دستورّية ضريبة الكربون

بشأن  قرارها  العليا  كندا  محكمة  أصدرت 
تعرفة ضريبة الكربون التي فرضتها الحكومة 
الكندّية على المقاطعات التي لم تضع خّطة 

خاّصة بها لمكافحة التغّير المناخي.
قضاة  سّتة  ِبأغلبّية  العليا  المحكمة  وأقّرت 
ما  الكربون،  ِبدستورّية ضريبة  ثالثة،  مقابل 
برئاسة  الفدرالّية  ِللحكومة  قوّيا  دفعا  يشّكل 
خّطتها  في  قدما  للمضّي  ترودو  جوستان 
الهادفة للتأّكد من أّن كّل مقاطعة تعمل على 

مكافحة التغّير المناخي.
وكانت ثالث مقاطعات، هي ألبرتا وأونتاريو 
في  القضاء  إلى  احتكمت  قد  وَسسكتشوان، 
حول  الفدرالّية  الحكومة  وبين  بينها  الخالف 
صدرت  قرارات  واستأنفت  الكربون،  ضريبة 

بشأنها أمام محكمة كندا العليا.
أن  فورد،  دوغ  أونتاريو  حكومة  رئيس  وقّرر 
أعلى   ، العليا  كندا  محكمة  أمام  يستأنف 
أصدرته  قرارا  البالد،  في  قضائّية  سلطة 
محكمة أونتاريو العليا قضى ِبدستورّية ضريبة 

الكربون.
كما أقّرت محكمة االستئناف في َسسكتشوان 
ِبدستورّية ضريبة الكربون، ما دفع بالمعارضين 

إلى رفع قضّيتهم أمام محكمة كندا العليا.
ريشار  القاضي  العليا  المحكمة  رئيس  وأّكد 
فاغنير في قراره، أن بإمكان الحكومة الكندّية 
ألّن  نظرا  دنيا،  تسعير  معايير  تفرض  أن 
كبير  المناخّي  التغّير  يمّثله  الذي  التهديد 
التعاطي  في  منّسقا  نهجا  يتطّلب  أّنه  ِلدرجة 

معه على النطاق الوطني.
عمال  المناخي  التغّير  مكافحة  »تتطلّب 
والدولي،  الوطني  المستوى  على  جماعّيا 
نظرا ألّن الغازات الدفيئة بطبيعتها، ال تعرف 
في  فاغنير  ريشار  القاضي  كتب  الحدود« 

نّص الُحكم الذي أصدره.
أن  الكندّية  الحكومة  بإمكان  أّن  وأضاف 
بند »السلم والنظام والحكم  تتصّرف بموجب 
والذي  الدستور،  عليه  ينّص  الذي  الرشيد« 
مع  للتعامل  القوانين  سّن  صالحّية  يعطيها 

قضايا تهّم البالد بأكملها.
وأّكدت المحكمة العليا أّن القانون هو بمثابة 
شبكة أمان. والضريبة على الكربون ال تفرض 
أجل  المستهلكين والمصانع سلوكا من  على 

تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.
الكربون  ضريبة  الكندّية  الحكومة  ووضعت 
من  المتري  للطّن  أدنى  سعرا  تحّدد  التي 
اعتراض  أثار  ما  الدفيئة،  الغازات  انبعاثات 
فرض  بأّن  جادلت  التي  المقاطعات  بعض 
الضريبة ليس من صالحّية الحكومة الفدرالّية.

ورّحب جوناتان ولكنسون، وزير البيئة الكندي، 
بقرار المحكمة العليا، وأشار في بيان، إلى أّن 
القرار  يشّكل انتصارا للماليين من الكندّيين 
الذين يؤمنون بأهمّية بناء اقتصاد يعمل على 

مكلفحة التغّير المناخي.
سي بي سي

قدمت حكومة أونتاريو ميزانيتها الثانية لوباء 
لتحفيز  خطة  تضع  والتي   ،  19-COVID
أن  ُيتوقع  ما  في  والبدء  االقتصادي  النمو 

يكون رحلة طويلة نحو التعافي المالي.
البالغة 186 مليار  الميزانية  وتتضمن خطة 
الى  اضافة  لصرفها  عدة  مجاالت  دوالر 
مساعدات مالية للشركات المتعثرة والعائالت 

واالشخاص :

اإلنفاق الهائل ، توقعات العجز
يبلغ العجز المتوقع في أونتاريو اآلن 33,1 
مليار دوالر ، وهو ما يمثل انخفاًضا طفيًفا 
عن العجز القياسي البالغ 38,5 مليار دوالر 

في عام 2020.
-2029 بحلول  فائضا  تتوقع  الميزانية 

أيًضا  التوقعات  تشمل   ، ذلك  ومع   .2030
أو  أبطأ  االقتصادي  النمو  كان  إذا  تقديرات 

أسرع من المتوقع.
إذا تجاوز النمو االقتصادي التوقعات الحالية 
، تقول أونتاريو إنه يمكن أن يصل إلى فائض 
كان  إذا   .28-2027 في  وقت  أقرب  في 
النمو أبطأ من المتوقع ، تقول المقاطعة إن 
الميزانية قد ال تكون متوازنة حتى 2031-

.2032
كوفيد  »هزيمة«  مقابل  الدوالرات  مليارات 

19-
تخصص أونتاريو مليار دوالر لحملة التطعيم 

المستمرة ، والتي تصفها وثيقة الميزانية بأنها 
»األولوية األكثر إلحاًحا للحكومة«.

دوالر  مليار   2,3 المقاطعة  خصصت  كما 
وتتبع   19-COVID اختبارات  لتمويل 

االتصال في 2021 و 2022.
لتوفير  دوالر  مليار   1,8 الميزانية  تخصص 
ومعالجة   19-COVID لمرضى  الرعاية 
أمدها  طال  التي  الجراحية  العمليات  تراكم 

أثناء الوباء.
جولة أخرى من دعم األعمال الصغيرة

تعود منحة دعم األعمال الصغيرة بجولة ثانية 
من المدفوعات للشركات التي فقدت إيراداتها 

أثناء الوباء.
خالل  المؤهلة  الصغيرة  الشركات  ستحصل 
يبلغ  والتي   ، البرنامج  من  األولى  الجولة 
عددها حوالي 120,000 ، على دفعة ثانية 
ال  دوالر.  و 20000  بين 10000  تتراوح 
الطلب  تجديد  إعادة  إلى  أصحابها  يحتاج 

للحصول على المنحة.
ستنشئ أونتاريو أيًضا برنامًجا مشابًها بقيمة 
100 مليون دوالر ألعمال السياحة والضيافة 
مؤهلة  ستكون  والتي   ، بشدة  تضررت  التي 
لمدفوعات لمرة واحدة تتراوح بين 10000 و 

20000 دوالر.
المال للعائالت

أونتاريو  في  األطفال  إعانة  مضاعفة  تمت 
COVID-19 وستعود للجولة الثالثة ، وهذه 

المرة تقدم دفعة لمرة واحدة قدرها 400 دوالر 
لكل طفل و 500 دوالر لكل طفل من ذوي 

االحتياجات الخاصة.
الضريبي  االئتمان  أيًضا  أونتاريو  ستوسع 
لرعاية األطفال ، المسمى CARE ، بنسبة 
20 في المائة هذا العام فقط. تزيد الزيادة من 
دوالر   1500 إلى  دوالرًا   1250 من  الدعم 

في المتوسط.
اإلنفاق على الرعاية طويلة األجل

مليار دوالر على  بمبلغ 2,3  الميزانية  تلتزم 
الرعاية  لقطاع  المقبلة  األربع  السنوات  مدى 
من  بزيادة   ، المقاطعة  في  األجل  طويلة 

1,75 مليار دوالر المعلنة سابًقا.
وتقول الحكومة إن األموال ستؤدي إلى »خط 
جديًدا  سريرًا   20161 من  تطوير«  أنابيب 
بحلول عام 2025 و 30 ألف سرير بحلول 

عام 2028.
سيتم  الجديدة  المساحات  إن  أونتاريو  تقول 
طويلة  الرعاية  مرافق  من  كل  في  تقديمها 

األجل الهادفة للربح والعامة.
تشمل المزايا األخرى ما يلي:

سنوات  ثالث  مدى  على  دوالر  مليون   8,4
األزمات  مكالمات  تحويل  برنامج  لتمويل 
داخل شرطة مقاطعة أونتاريو ، مما قد يؤدي 
خدمات  إلى  المكالمات  بعض  تحويل  إلى 

الصحة العقلية بداًل من الشرطة.
في  الداخليين  للمرضى  جديد  جناح  بناء 

مستشفى بيل ميموريال التابع للنظام الصحي 
ويليام أوسلر في برامبتون ، على الرغم من 

عدم تقديم جدول زمني.
دعم  لبرامج  إضافية  دوالر  مليون   175

الصحة النفسية واإلدمان.
ائتمان ضريبي جديد للتدريب على الوظائف 
، والذي سيوفر ما يصل إلى 2000 دوالر 
في  ألف شخص   230 بـ  يقدر  لما  أمريكي 
تتراوح  الذين  المقيمين  فقط   .2021 عام 

أعمارهم بين 26 و 65 هم المؤهلين.
دوالر  مليار   2,8 أيًضا  أونتاريو  ستنفق 
إضافية لتوفير الوصول إلى النطاق العريض 
أنحاء  جميع  في  الناس  من  أكبر  لعدد 

المقاطعة بحلول عام 2025.
سي بي سي

 اذا ما سقطت الحكومة في ابريل القادم
كريستيا  المال  وزيرة  تقّدم  أن  المتوّقع  من 
المقبل،  أبريل  نيسان  في  الموازنة  فريالند 
الحكومة  سقوط  احتمال  جديدة  مرّة  يثير  ما 
ترودو في تصويت  برئاسة جوستان  الكندّية 

على الثقة.
حكومة  كونها  الليبرالّية،  الحكومة  وتواجه 
من  األقّل  على  واحد  ِلدعم  وتحتاج  أقلّية، 
السقوط في  لتجّنب خطر  المعارضة  أحزاب 
العموم،  مجلس  في  الثقة  على  تصويت  أّي 
وتجّنب الدعوة بالتالي إلى انتخابات تشريعّية 

مبّكرة في البالد.

الكندّية   االنتخابات  هيئة  أّكدت  أن  وسبق 
الخريف الماضي أّنها جاهزة لكّل االحتماالت، 
و كانت الثقة بالحكومة مطروحة  يومها على 

التصويت في مجلس العموم.
لهيئة  العام  المدير  بيرو  ستيفان  وأّكد 

اِلنتخابات  جاهزة  الهيئة  أّن  اإلنتخابات، 
مبّكرة، رغم التحّديات اللوجستّية التي تمّثلها 

جائحة فيروس كورونا.
من  مجموعة  االنتخابات  هيئة  وتواجه 
التحّديات، في طليعتها حماية سالمة الناخبين 
وطواقم العمل في مراكز االقتراع، وتوفير عدد 
على  االحتياجات  لتلبية  العاملين  من  كاف 

األرض وسواها من التحديات.
التصويت بالبريد:

وتتوّقع هيئة االنتخابات أن يرتفع اإلقبال على 
التوّجه  الناخبون  ليتجّنب  بالبريد،  التصويت 
شخصّيا إلى مراكز االقتراع. وقد أعّدت لهذه 
الغاية ما بين 4 إلى 5 ماليين بطاقة تصويت 
خالل  بطاقة  ألف  بخمسين  مقارنة  بالبريد، 
االنتخابات التشريعّية األخيرة التي جرت عام 

.2019
وحرصا منها على تسهيل عملّية االنتخاب، 
بطاقات  معالجة   على  قدرتها  عّززت 

التصويت بالبريد، و أعّدت بطاقات تصويت 
تكلفة،  دون  بالبريد  إرسالها  للناخب  يمكن 
وأنشأت منّصة إلكترونّية تسّهل تسجيل طلب 

التصويت بالبريد ِلمن يشاء.
االستعداد لمواجهة انتشار عدوى كوفيد-19:

االنتخابات  لهيئة  العام  المدير  ويتمّتع 
بصالحّية تأجيل االنتخابات في إحدى الدوائر 
من 7 إلى 30 يوما، في حال انتشرت فيها 
عدوى كوفيد-19، لكّن القرار النهائّي هو بيد 

رئيس الحكومة.
وتقول المتحّدثة باسم هيئة االنتخابات ناتاشا 
غوتييه إّن الهيئة لم تلجأ إلى هذا اإلجراء في 

100 سنة من تاريخها.
خالل  بنجاح  تشريعّية   انتخابات  وجرت 
الجائحة في مقاطعَتي بريتيش كولومبيا ونيو 

برنزويك.
في   بالعراقيل  اصطدمت  االنتخابات  لكّن 
نيوفاوندالند والبرادور، بسبب انتشار العدوى 

في العاصمة سانت جونز وعدد من مناطق 
المقاطعة.

إضافّية  وقاية  إجراءات  السلطات  وأعلنت 
حاالت  ظهور  بعد  المدارس  كاّفة  وأغلقت 
إلى  واضطّرت  منها،  عدد  في  كوفيد-19 
تمديد عملّية االقتراع  وتأجيلها في عدد من 
المناطق، وتوفير فرصة التصويت عبر البريد 

ألكبر عدد ممكن من الناخبين.
التشريعّية   االنتخابات  أّن  إلى  أخيرا  نشير 
الفدرالّية األخيرة جرت في 21 تشرين األّول 
مع  موعد  على  والناخبون   ،2019 أكتوبر 
موعد  في  تجري   التي  المقبلة  االنتخابات 
محّدد كّل 4 سنوات، في 16 تشرين األّول 
أكتوبر 2023، إاّل في حال سقطت حكومة 
تصويت  في  ترودو  جوستان  برئاسة  األقلّية 

على الثقة قبل هذا الموعد.
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أوتول يرى أّن على كندا أن تواجه، مع حلفائها، الصين وأن تنّوع أسواق صادراتها

الجائحة سترفع العجز في الميزانية الفدرالية إلى أكثر من 363 مليار دوالر

مقاطعات كندية تعّلق استخدام 
لقاح أسترازينيكا لمن هم دون الـ 55 عاما

أوتول  إرين  الكندي  المحافظين  حزب  زعيم 
يدفع بكندا من اجل زيادة التوتر مع الصين 
ومحاصرتها  ويقول  إّن على كندا أن تعمل 
في تعاون وثيق مع حلفائها من أجل موازنة 
تصرفات الصين، وإن كان يقّر بأّن هذا األمر 

قد يعّرض بعض صادرات كندا للخطر.
في  الرسمية  المعارضة  زعيم  كالم  وجاء 
مجلس العموم في خطاب افتراضي ألقاه أمس 
عاصمة  وينيبيغ،  في  األعمال  مجتمع  أمام 
مقاطعة مانيتوبا في غرب وسط كندا، خالل 

لقاٍء نظمته غرفة التجارة في المدينة.
وسأل الحضور أوتول عن موقفه من عالقات 
كندا مع الصين وعن رسالته إلى العاملين في 
كثيرًا  يعتمدون  الذين  الكندي  الزراعة  قطاع 
االقتصادي  العمالق  هذا  مع  التجارة  على 

العالمي.
رّد زعيم المحافظين بأّن على كندا أن تنوّع 
الهند  كسوق  جديدة،  أسواقًا  فتدخل  أسواقها 
ح أن تواِجه  والمحيط الهادي، ألنه من المرجَّ
المزيد من المشاكل مع الصين في السنوات 

المقبلة.
ليست  كندا  قيم  إّن  القول  أوتول  وكّرر 
معروضة للبيع وإّن كندا لن تتجاهل معاملَة 
إقليم  في  المسلمين  لإليغور  بكين  نظام 
شينجيانغ )سنجان( في شمال غرب الصين 
من أجل الحفاظ على صادراتها إلى الصين.

إلى  خطابه  في  المحافظين  زعيم  وأشار 
عن  مؤخرًا  الصين  أعلنت  التي  العقوبات 
الكندي  البرلمان  في  أعضاء  بحّق  فرضها 

ينظرون في مسائل متعلقة بحقوق اإلنسان، 
من بينهم عضو مجلس العموم مايكل تشونغ، 
الخارجية  للشؤون  المحافظين  باسم  الناطق 
الخارجية  للشؤون  الدائمة  اللجنة  وعضو 
الصينية  الكندية  للعالقات  الخاصة  واللجنة 

في مجلس العموم.
’’األعين  تحالف  من  كنوٍع  علينا،  »يتوّجب 
الخمس‘‘ )Five Eyes(، موازنُة بعٍض من 
السلوك السيء للحزب الشيوعي )الحاكم( في 
بعض  هناك  تكون  قد  بأنه  واإلقرار  الصين 
البلد«،  هذا  إلى  الصادرات  بوجه  العراقيل 

أضاف أوتول.
»نحن مستعدون للصمود بوجه هذه العاصفة 
أّكد زعيم  الصحيح«،  الشيء  فعل  أجل  من 

المحافظين.
و«األعين الخمس« تحالٌف استخباراتي يضّم 
المتحدة  والمملكة  المتحدة  والواليات  كندا 

وأستراليا ونيوزيلندا.
ُيذكر أّن الصين أعلنت يوم السبت عن فرض 
عقوبات على مايكل تشونغ وزميله في مجلس 
العموم أليكسي برونيل دوسيب، نائب رئيس 
اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان والذي ينتمي 

لحزب الكتلة الكيبيكية.
دخول  النائبْين  هذْين  على  محظورًا  وبات 
األراضي الصينية، ومن ضمنها هونغ كونغ 
من  بشكل  تتمتعان  منطقتان  وهما  وماكاو 

أشكال الحكم الذاتي.
في  قمعها  على  الصين  إدانة  واجبنا  »من 
هونغ كونغ وعلى اإلبادة الجماعية التي تقوم 
على  ردًا  تشونغ  قال  اإليغور«،  بحّق  بها 

العقوبات الصينية بحقه.
الديمقراطيات  الذين نعيش بحرية في  »نحن 
نتحدث  أن  علينا  يجب  القانون  سيادة  تحت 
نيابة عّمن ال صوت لهم. وإذا كان ذلك يعني 
ستكون  عقوبات  علّي  ستفرض  الصين  أّن 
صدري«،  على  شرف  وسام  بمثابة  هذه 

أضاف تشونغ.
على  ردًا  الصينية  العقوبات  هذه  وجاءت 
إعالن كندا في 22 آذار )مارس( الحالي عن 
فرض عقوبات على أربعة من كبار الموظفين 
في  الرسمية  المؤسسات  وإحدى  الرسميين 
لحقوق  انتهاكات  عن  لمسؤوليتهم  الصين 
اإلنسان بحّق اإليغور وأقليات إسالمية ُأخرى 

في إقليم شينجيانغ.
وفي سياق متصل ُيذكر أّن أوتول قال األسبوع 
الماضي إّن الكنديْين مايكل كوفريغ ومايكل 
الصين  في  مؤخرًا  حوكما  اللذْين  سبافور 
بتهمة التجسس على أمنها القومي »محتجزان 
كرهائن« من قبل نظام بكين بشكل تعسفي، 
منذ كانون األول )ديسمبر( 2018، في ما 
المالية  المديرة  كندا  لتوقيف  انتقام  أنه  يبدو 
لعمالق االتصاالت الصيني »هواوي«، مينغ 
طلٍب  على  بناًء  فانكوفر  مدينة  في  وانتشو، 

من السلطات األميركية.
أوتول  قّدم  وينيبيغ  في  التجارة  غرفة  وأمام 
أمس الخطوط العريضة لخطة المحافظين في 
اإلنعاش االقتصادي، وقال إّنه، خالفًا لرئيس 
ال  ترودو،  الليبرالية جوستان  األقلية  حكومة 

يريد »إعادة تصّور« االقتصاد.
الموارد  في  عملكم  كان  إذا  يحصل  »ماذا 
أحد  في  أو  الزراعة  في  أو  )الطبيعية( 
القطاعات التي ال يريد )ترودو( إعادة بنائها 

بشكل أفضل؟«، تساءل أوتول.
ُيذكر أّن ترودو استخدم تعبير »إعادة تصّور« 
في أيلول )سبتمبر( الفائت في خطاب ألقاه 
في قمة دولية إذ قال إنه عندما سيخرج العالم 
أمامه  من جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ ستكون 
فرصة »لتسريع جهودنا لفترة ما قبل الجائحة 
فعاًل  تعالج  اقتصادية  أنظمة  تصّور  وإعادة 
المدقع والالمساواة  العالمية كالفقر  التحديات 

والتغيرات المناخية«.
)وكالة الصحافة الكندية(

الفيدرالية  الوطنية  اللجنة االستشارية  اوصت 
لقاح  استخدام  بوقف  البالد  في  للتلقيح 
أسترازينيكا لألشخاص الذين تّقل أعمارهم عن 

55 عاما ألسباب تتعّلق بالسالمة. 
من  الفيدرالية  الصحية  السلطات  وصّرحت 
البريطاني  اللقاح  استخدام  بتعليق  جهتها 
السويدي، كإجراء احترازي ريثما يتم الحصول 
المخاطر  حول  المعلومات  من  المزيد  على 

المحتملة المرتبطة بهذا اللقاح.
االتحادية  العامة  الصحة  وكالة  قرار  وأتى 
جامعة  طورته  الذي  اللقاح  استخدام  بتعليق 
أوكسفورد لمن هم دون الـ55 من العمر بعد 

توصية اللجنة االستشارية الوطنية للتلقيح.
في  الكندية  الصحية  السلطات  وأوضحت 
بيانها بأن هذا »اإلجراء وقائي، وأنه لم يتم 
مرتبطة  دموي  تجلط  حالة  أي  عن  اإلبالغ 
النسخة  وهو  كندا«،  في  كوفيشيلد  بلقاح 

الهندية من لقاح أسترازينيكا. 
من  أكثر  إعطاء  تم  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
في  أسترازينيكا  لقاح  110 جرعة من   000
مقاطعة كيبيك حتى اآلن، بما في ذلك الجرعة 

التي أعطيت لوزير الصحة في حكومة كيبيك 
كريستيان دوبيه البالغ 64 عاما. هذا األخير 
كان غّرد على حسابه على تويتر إثر تلقي 
اللقاح قائال: »إن كلمة السّر واضحة: علينا 

بالحيطة والحذر«. 
الصحية  السلطات  من  التحذير  هذا  يأتي 
بعدما  أسترازينيكا  لقاح  بشأن سالمة  الكندية 
في  وخاصة  العالم  عبر  دول  عدة  أقدمت 
بسبب  وذلك  استخدامه..  وقف  على  أوروبا 
في  بما  للقاح،  المحتملة  الجانبية  اآلثار 
بنقص  المرتبطة  الدموية  الجلطات  ذلك 

الصفيحات.
وفي بيان صادر يوم اإلثنين، أوضحت وزارة 
الرغم  على  أنه  الفيدرالية  الكندية  الصحة 
من عدم اإلبالغ عن أية حاالت من اآلثار 
استخدام هذا  بعد  كندا  في  الخطيرة  الجانبية 
اللقاح، فإن حقيقة أنه تم تحديد حاالت جديدة 
يضيف  الحذر.  إلى  تدفع  أوروبا  في  مؤخرًا 
لم  الكندية: »حتى اآلن،  الصحة  بيان وزارة 
تسبب  حادثة  أية  عن  كندا  في  اإلبالغ  يتم 
ذلك،  ومع  البريطاني-السويدي.  اللقاح  بها 

وبفضل تعاوننا الدولي المستمر، علمت وزارة 
الصحة الكندية أنه تم تسجيل حاالت أخرى 

في أوروبا«.
الكندية  الصحية  السلطات  وتعتزم  هذا 
والمختبرات  الشركات  تراخيص  إخضاع 
المصنعة للقاح أسترازينيكا للمزيد من الشروط 
للتأكد من أن اللقاح آمن تماما. من بين أمور 
تقييم  إجراء  إلى  المصنعون  أخرى، سيحتاج 
العمر  حسب  اللقاح  ومخاطر  لفوائد  شامل 

والجنس.
يذكر أن عدة دول كانت قد عّلقت استخدام 
الحالي،  لقاح أسترازينيكا مطلع شهر مارس 
كإجراء احترازي بسبب المعلومات التي وردت 
مرتبط  بأنه  تفيد  والتي  أوروبا  ألول مرة من 

بمشاكل نادرة ولكنها خطيرة في تخثر الدم.
في كندا ، كانت أوصت وكالة الصحة العامة 
ألول مرة هذا الشتاء بإعطاء لقاح أسترازينيكا 
فقط لألشخاص الذين تّقل أعمارهم عن 65 
عاًما. إال أنها عادت وسمحت في 16 مارس 
يبلغون  الذين  لألشخاص  بإعطائه  الجاري، 

65 عاما وما فوق.

الحكومة  في  الصحة  وزارة  وصّرحت  هذا 
تتلق  لم  بأنها  الماضي  األسبوع  الفيدرالية 
مرغوب  غير  جانبية  آثار  عن  تقارير  أي 
بها مرتبطة بـ 300 ألف جرعة من النسخة 
استخدامها  تم  والتي  أسترازينيكا  من  الهندية 

بالفعل في البالد.
الفيدرالية  الصحة  وكالة  غيرت  ذلك،  ومع 
يوم األربعاء الماضي إرشاداتها لمتخصصي 
اللقاح.  يستخدمون  الذين  الصحية  الرعاية 
ودعتهم إلى االلتزام بإخبار من يتلقى اللقاح 
ضيق  ذلك  في  بما  معينة،  أعراض  بمراقبة 

التنفس أو ألم في الصدر أو صداع شديد.
يذكر أن كندا استلمت ما ال يقل عن نصف 
مليون جرعة من لقاح Covishield الخاص 
معهد  ينتجه  الذي   AstraZeneca بشركة 
الهند.  في   Serum Institute Of India
ويتوقع أيضا وصول 1،5 مليون جرعة من 
برا  البالد  إلى  األسبوع  هذا  أسترازينيكا  لقاح 

عبر الواليات المتحدة األميركية.

يقول المدير البرلماني للميزانية الفدرالية إيف 
لجائحة  الكندية  الحكومة  تصّدي  إّن  جيرو 
ميزانية  في  العجز  سيرفع   »19  - »كوفيد 
السنة المالية 2020 - 2021 إلى 363,4 
تقرير  في  جيرو  ويضيف  دوالر.  مليار 
مع  سيتراجع  العجز  إّن  االربعاء  يوم  قّدمه 
لحاالت  الدعم  إجراءات  تخفيض  الوقت مع 
أّن  كما  المقبلة.  الـ12  األشهر  في  الطوارئ 
أداء اإلقتصاد الكندي بات أفضل مما سبق 
أجرى  وبالتالي  توقعه،  أن  جيرو  لمكتب 

االقتصادي  للنمو  لتوقعاته  مراجعة  المكتب 
في النصف الثاني من العام الحالي. ويقول 
يعود  االقتصادي  المشهد  تحّسن  إّن  جيرو 
المواد  أسعار  في  االرتفاع  إلى  كبيرة  بنسبة 
في  القوي  االقتصادي  واالنتعاش  األولية 
الواليات المتحدة ووصول لقاحات فّعالة ضّد 
وباء »كوفيد - 19« أسرع مّما كان متَوقَّعًا. 
والواليات المتحدة هي الشريك التجاري األول 

لكندا ووجهة ثالثة أرباع صادراتها.
الخسائر  العمالة  مستوى  يمحو  أن  »نتوّقع 

نهاية  بحلول  الجائحة  مطلع  منذ  لة  المسجَّ
عام 2021، وأن يتراجع معّدل البطالة بشكل 
مّطرد حتى عام 2022«، يضيف جيرو في 
بيان. ومن الممكن أيضًا أن يستفيد االقتصاد 
التحفيز  إجراءات  بفضل  دعٍم  من  الكندي 
جوستان  حكومة  وعدت  التي  االقتصادي 
ترودو الليبرالية بإطالقها والتي ُيقدَّر حجمها 
بـ70 إلى 100 مليار دوالر خالل فترة ثالث 
اإلجراءات  هذه  الحكومة  وستحّدد  سنوات. 
ستقّدمها  التي  العامة  الميزانية  في  التحفيزية 

في 19 نيسان )أبريل(.
والمشهد الذي يقّدمه جيرو اليوم في تقريره ال 
يأخذ بالحسبان هذه النفقات بسبب النقص في 

التفاصيل حول كيفية استخدامها.
لكّن جيرو يحّذر من أّن هذا األمر قد يؤّدي 
إلى عجوزات أكبر في الميزانية قد تخرج عن 

السيطرة طبقًا لكيفية تمويل اإلنفاق.
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“التنين” القادم الى الشرق االوسط

بعد يوم من اإلفراج عنه بعد 20 عاما.. 
الجيش اإلسرائيلي يعتقل األسير المحرر مجد بربر ويقتحم منزله

كمال خلف
بعد  االوسط  الشرق  باتجاه  الصين  تتحرك 
عقود من التردد مردها  تبني بكين لسياسية 
خارجية قائمة على الحذر وحماية المصالح 
مع  الثنائية  التعاون  واتفاقات  االقتصادية 
دول متصارعة في المنطقة ، ومراعاة النفوذ 
التصادم معه  االمريكي والحرص على عدم 
حيال  واضحة  سياسية  مواقف  اعالن  او   ،
الصين طرفا في  تبدو معها  المنطقة  ملفات 
المصالح   من  جملة  في  يؤثر  ما  نزاع  اي 

االقتصادية الحيوية   .
تبدا تحوال مبنيا على حسابات  اليوم الصين 
انها  يعني  ال  وهذا   ، استراتيجية  وتصورات 
تخلت عن الخطوات الحذرة ، بيد انها بذات 
سياسات  تبني  عليها  ان  تدرك  باتت  الوقت 
اكثر جرأة من موقع المضطر بحكم .  اوال 
حقائق القوة  . وثانيا ارتفاع منسوب التهديد 
الجدي الذي تتعرض له جراء اعالن الواليات 

المتحدة اولوية التصدي لتنامي قوتها .
الخارجية  وزير  جال   االسبوع  هذا  خالل 
الصيني، “وانغ يي”  على ست دول في الشرق 
االستراتيجية  الشراكة  خاللها  اعلن  االوسط 
الشرق  ازمات  لحل  مبادرة  ، وقدم  ايران  مع 
نية  عن  واعلن   ، نقاط  خمس  من  االوسط 
واسرائيليين  فلسطينيين  مسؤولين  دعوة  بكين 
من  النوع  هذا   . بكين  في  مباحثات  لعقد 
الصين  مثل  لدولة  الدبلوماسية  التحركات 
االنخراط  بكين  قرار  وهو  واحدا  شيئا  يعني 

بشكل متزايد في المنطقة .
الصين من االن  لم تعد تلك  الدولة باهتة 
الموقف والحضور في الشرق االوسط والتي 
الشنطة  تاجر  بصفة  اليها  ننظر  ما  عادة 
حامل حقيبة االستثمارت بدون دور سياسي  
.  الصين قررت ان ال  تبقى تمارس نفوذها 
في المنطقة المحيطة فيها فقط ، انما تستعد 
النفوذ  مقر  االوسط  الشرق  الى  للدخول 

االمريكي .
لطالما اعتبرت بكين  الشرق االوسط  منطقة 

ثانوية وقليلة االهمية . اما اليوم فيتخد الشرق 
وقت  اي  من  بكثير  اوسع  حيزا  االوسط 
الصيني  القومي  االمن  حسابات  في  مضى 
. وبال مبالغة الشرق االوسط اليوم هو  أهم 
منطقة في العالم بالنسبة لبكين خارج منطقة 
اولها  كثيرة  السباب  الهادئ   والمحيط  آسيا 
اهميتها  ازدادت  والتي  الحاكمة  الجغرافية 
بالنسبة للصين تبعا لتبدل طبيعة التنافس مع 
الواليات المتحدة وجنوحه الى نوع من الصراع 
حديثة  بنسخة   ” الباردة  “الحرب  او  الحاد 
االقتصادية  المصالح  حجم  ازياد  وثانيا   .
الصينية وحجم الحاجة الى موارد الطاقة التي 

توفرها منطقة الشرق االوسط .
 لكن بأي منظار ترى الصين منطقة غرب 
المصالح  على  النظرة  تقتصر  وهل  ؟  اسيا 
االقتصادية ام لها ابعاد جيو سياسية وامنية 
امتدادا  يمثل  االوسط  الشرق  ان  خاصة   ،
للمناطق المتخامة لحدود الصين الغريبة في 

اسيا الوسطى ؟
في  للصين  المتزايد  االنخراط  هذا  وهل   
ان  ممكن  والملتهبة  المعقدة  المنطقة  ملفات 

مع  المتوازنة  الجيدة  العالقات  ميزة  يفقدها 
كافة اطراف الصراع ؟ “وهي بالمناسبة القوة 
الخارجية الوحيدة التي تمتلك هذه الميزة”  ام 
هذه الميزة بحد ذاتها تشكل دافعا قويا للعب 
باتت  ان  بعد  المثالي  بالشكل  الدور  الصين 
تعد  ولم  الصراع  في  طرفا  المتحدة  الواليات 
وسيط  انها  على  اليها  تنظر  محلية  قوة  اي 

نزيه ؟  .
االساسية   المبادئ  أحد  التدخل  عدم  يشكل 
بكين  وحافظت   ، الصين  الخارجية  للسياسة 
اقتصادية  قوة  بفضله  المبدا وبنت  على هذا 
بدات  االخيرة  السنوات  في  لكنها   ، صامته 
تلحظ حاجتها الستكمال عناصر القوة  امام 
التهديد المتزايد من قبل الواليات المتحدة . واذا 
تبني منذ سنوات استراتيجة  كانت واشنطن  
سوف  فكيف   .. اسيا  شرق  الصين  تطويق 
تسمح  بامتداد صيني غرب اسيا ؟؟ واالهم 
استراتجية  الصين  تملك  هل  ذلك  كل  من 

شاملة تجاه الشرق االوسط ؟؟
سياسية  الى  تحولت  بكين  ان  ثابت  ماهو 
اعالن   . واشنطن  تحدي  في  جرأة  اكثر 

زيارة  خالل  استراتيجيا  شريكا  ايران  الصين 
من  عقود  سبقه  كبير  تحول  يي”  وانغ   ”
بل   ، ذلك  االعالن عن  في  الصيني  التردد 
االمريكي  للتهديد  سابقا   الصين  انصاعت 
بفرض عقوبات وسحبت شركاتها من ايران . 
اما اليوم تبدو الصين بموضع يمكنها بالجهر 
بصوت عال بالشراكة االستراتيجية مع ايران 
بعيدا  والذهاب  االمريكية   العقوبات  وتحدي 
خط  على  والدخول  سالم  مبادرات  بطرح 
الصراع الفلسطيني االسرائيلي  وهذا  الملف 

ملك حصري  للواليات المتحدة  ..
عسكريا  الوحيدة  األسيوية   القوة  هي  ايران 
وجغرافيا الصالحة لمساعدة الصين في ايجاد 
توزان مع الواليات المتحدة في الشرق االوسط 
لمصالح  االمني  الضامن  بدور  والقيام   ،
حين  في   . والحيوية   االقتصادية  الصين 
الصينية  االيغور  اقلية  على  االتراك  اعتماد 
في  للقتال  التركستاني  االسالمي  الحزب  و 
سورية اعطى   انذارا للصين من تحول تركية 
الى راعية لهذه المنظومة من الجماعات  في 
وجه الصين تحت يافطة  الجهاد االسالمي 
لطهران   الصين  منح  يشكل  قد  بالمقابل    .
والعسكرية   المدنية   العصرية  التكنولوجيا 
فرصة لجعل ايران قوة اقليمية متفوقة يصعب 

ابتالعها او اخضاعها  .
التنين القادم الى الشرق االوسط سيكون محور 
التحوالت  الستشراف  وفضاء   ، السياسيات 
هذا  سيصبح  .كيف  وشمولها  عمقها  ومدى 
قضايا  في  مركزيا  العبا  االسيوي  الوحش 
وكيف   ، سيوازن عالقاته  وكيف   ، المنطقة 
سيبني تصوراته لالزمات  وهل سيتصادم مع 
السياسات االمريكية هنا في المنطقة  بدال من 
نقل االمريكيين  التوتر الى محيطه المباشر  
الوريث  ليكون  بصمت  نفسه  سيحضر  او 
لمرحلة االفول االمريكي عن الشرق االوسط 

؟ ال يمكن توقع كل ذلك علينا ان نراقب .
كاتب واعالمي فلسطيني

الثالثاء  مساء  اإلسرائيلي  الجيش  اعتقل 
األسير المحرر مجد بربر، عقب اقتحام منزله 
في حي راس العامود بالقدس المحتلة، وذلك 
بعد اإلفراج عنه يوم االثنين وإنهاء محكوميته 

البالغة 20 عاما.
وقالت مصادر محلية، إن القوات اإلسرائيلية 
اعتقلت األسير بربر )45 عاما(، بعد اقتحام 
منزله واالعتداء على المتواجدين فيه بالضرب 
والدفع، وسط إطالق قنابل الصوت بالمكان.

مواطنا  بأن  األحمر  الهالل  جمعية  وأفادت 
المغلف  المعدني  بالرصاص  أصيب 
للدموع،  المسيل  بالغاز  وآخرين  بالمطاط، 

خالل مواجهات مع الجيش في سلوان.
سابق  وقت  في  اإلسرائيلية  القوات  واقتحمت 
في  الحمراء  قصر  قاعة  الثالثاء  يوم  من 
ومنعت  القدس،  مدينة  جنوب  العيزرية  بلدة 
تنظيم  بربر من  المحرر مجد  األسير  عائلة 
حفل استقبال له حتى ال تكتمل فرحة العائلة 
قبل ان تفرج  واعتقلته الكثر من 24 ساعة 

عنه الحقا.
عقب  بربر  اعتقلت  السلطات  وكانت 
النقب  سجن  أمام  من  االثنين،  عنه  اإلفراج 
الصحراوي، واقتادته للتحقيق في المسكوبية، 

إال أنها أفرجت عنه بعد ساعات.
جدير بالذكر أن السلطات اإلسرائيلية اعتقلت 
مجد بربر في شهر مارس من عام 2001.
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الفلسطينيون يحيون يوم األرض ودعوات لتعزيز الوحدة الوطنية

استجواب السفيرة الكندية السابقة في اسرائيل 
والتي كانت توصف بوالئها السرائيل اكثر من كندا 

الذكرى  الثالثاء،  يوم  الفلسطينيون  احيا 
السنوية الخامسة واألربعين لـ«يوم األرض«، 
وسط دعوات من الفصائل الفسطينية للتمسك 
باألرض وتعزيز الوحدة الوطنية.  وقد نظمت 
انحاء  في  والمظاهرات  المسيرات  العديد من 
دول  وفي  الفلسطينية   االراضي  متفرقة من 
الجمعيات  من  العديد  نظمت  كما   , عدة 

ندوات افتراضية بهذه المناسبة . 
ففي كندا  نظمت الجمعيه العربيه الفلسطينيه 
السفاره  مع  وبالتعاون  اوتاوا  في  الكنديه  
الفلسطينيه والجمعيه البرلماتيه كندا فلسطين  
يوم االحد ندوة افتراضية الحياء يوم االرض. 

ورئيس  حصيره  ابو  هاله  السفيره  بها  شارك 
الصداقه البرلمانيه الفلسطينيه الكنديه عضو 
البرلمان سلمى زاهد وعدد من أصدقاء فلسطين 
من أعضاء البرلمان الكندي و السفراء العرب 

واالصدقاء من السفارات في كندا .
الجمعية  تنظم   ابريل   4 القادم  االخد  ويوم 
ندوة  تورونتو   في  الفلسطينية  العربية 
الفلسطيني  التعليم  وزير  بمشاركة  افتراضية 

صبري  صيدم  . 
منذ  األرض«  »يوم  الفلسطينيون  ويحيي 
السلطات  العام 1976، بعد استيالء  مارس 
اإلسرائيلية على آالف الدونمات من أراضي 
بهدف  أراضي عام 48،  داخل  الفلسطينيين 
أكدت  المناسبة،  وفي  المستوطنات.  توسيع 
هي  »األرض  أن  بيان،  في  »فتح«  حركة 

»كفاح  أن  على  مشددة  الصراع«،  جوهر 
حريته  تحقيق  حتى  يتوقف  لن  الفلسطينيين 
حركة  أكدت  بدورها،  أرضه«.  على  سيدا 

لها في »يوم األرض«،  بيان  »حماس« في 
أن »األرض الفلسطينية هي أحد الثوابت التي 
ال يمكن التنازل عنها أو التفريط بها بأي حال 

من األحوال، وستبقى األرض محور الصراع 
أنها »لن  وأكدت »حماس«  اإلحتالل«.  مع 
تسمح بتمرير أي مخطط يستهدف عزل أو 

فصل أي جزء من فلسطين«.
من جهته، دعا المجلس الوطني الفلسطيني 
وحدتهم  »لتعزيز  الفلسطينيين  بيان  في 
اإلجراءات  »خطورة  من  محذرا  الوطنية«، 
االستيطانية اإلسرائيلية خصوصا في القدس 

واألغوار«.
وكان الجهاز المركزي لإلحصاء أصدر تقريرا 
األرض،  ليوم   45 السنوية  الذكرى  لمناسبة 
اإلسرائيلي  االحتالل  »سلطات  إن  فيه  قال 
من   %76 نسبته  ما  مباشر  بشكل  تستغل 
المصنفة  الغربية  الضفة  مساحة  مجمل 
إلى أن »االحتالل اإلسرائيلي  )ج(«، مشيرا 
أرض  من   %85 من  أكثر  على  يسيطر 

فلسطين التاريخية«.
المستولى  المساحات  أن  التقرير  وأوضح 
ومواقع  العسكرية  القواعد  ألغراض  عليها 
من   %18 حوالي  تمثل  العسكري  التدريب 
مساحة الضفة الغربية، باإلضافة إلى جدار 
الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10% من 
مساحتها، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعا 
قامت  كما  الجدار،  إقامة  جراء  فلسطينيا 
حوالي  على  باالستيالء  االحتالل  سلطات 
الفلسطينية،  األراضي  من  دونما   8,830
إعالنها  تم  دونم   11,200 الى  باإلضافة 
كمحميات طبيعية، تمهيدا لالستيالء عليها.

ظهرت تقارير جديدة حول السفيرة الكندية السابقة 
في إسرائيل ، بعد أشهر من كشف راديو كندا / 
أقامتها  تسوية دعوى قضائية  سي بي سي عن 
السفيرة السابقة فيفيان بيركوفيتشي ضد الحكومة 

الفيدرالية.
رجل   ، بندر  آالن  إلى  بها  بعثت  رسالة  في 
أعمال تورنتو ومؤيد ليبرالي في نوفمبر 2019 ، 
عرضت بيركوفيتشي وقف الدعوى القضائية ضد 

حكومة كندا كوسيلة لشكره على إنقاذ حياتها.
في حين أن الظروف المحيطة بالتهديد المزعوم 
لحياة بيركوفيتشي ال تزال غير معروفة ، علمت 

إذاعة كندا المزيد عن فترة عملها كسفيرة.
تثير حسابات ستة من المسؤولين الحكوميين - 
 Global Affairs الخارجية  وزارة  من  معظمهم 
المكتبية  المساحات  حول  أسئلة   -  Canada
المستأجرة خارج السفارة ، واالجتماعات الخاصة 
الحكومة  مسؤولي  مع   Bercovici عقدها  التي 

اإلسرائيلية.

سفارة صغيرة
بعد وصولها إلى السفارة في تل أبيب ، أصرت 
خارج  مكتب  لها  يكون  أن  على  بيركوفيتشي 
هذا  على  الحقا  الموافقة  جرى  نفسها   السفارة 

الطلب بعد رفضه في البداية.
أساسا سفارة  أنشأت  »لقد  قال مسؤول حكومي: 
صغيرة خارج السفارة«. »كان غير عادي للغاية.« 
وقال مسؤول آخر »لم أر شيًئا كهذا من قبل ، 

حتى في السفارات األقدم من سفارة تل أبيب«.
أن   Global Affairs Canada الوزارة  تؤكد 
في  مكتبية  استأجرت مساحات  الكندية  الحكومة 
أبيب  تل  في   Rothschild Boulevard  22

من يوليو 2015 إلى يونيو 2016.
في يونيو 2016 وبقرار من رئيس الوزراء ترودو 
جرى اقالة بيركوفيتشي من منصبها كسفيرة . وفي 
عام 2018 ، رفعت بركوفيتشي دعوى قضائية 
أمور  بين  من   ، زاعمة  الفيدرالية  الحكومة  ضد 
نية  بسوء  تصرفت  ترودو  حكومة  أن   ، أخرى 
عندما أنهت خدمتها ولم يتم تعويضها بشكل كامل 

في  بيركوفيتشي  ذكرت  التقاعدي.  معاشها  عن 
الدعوى القضائية التي رفعتها أن مسئولة رفيعة 
المستوى في السفارة تم تعيينها حديًثا »بدأت على 
الفور في اجراء تحقيق واستجواب لها عن نفقات 
التشغيل والقرارات المتعلقة بالسفارة«. وقالت إن 
على  حيث حصلت  أساس«  »بال  كان  التحقيق 
موافقة على هذه القرارات والنفقات من قبل الوزارة.
العليا  العدل  محكمة  في  المحكمة  لملفات  وفًقا 
في أونتاريو ، وافق مكتب المدعي العام الكندي 
على مشاركة نسخ من رسائل البريد اإللكتروني 
وزارة  مسؤولي  من  والمالحظات  والمراسالت 
»االدعاءات  حول  بيركوفيتشي  مع  الخارجية 
المتعلقة بالتعاقد غير الالئق على مكاتب ثانوية 
للسفارة واالستهزاء السلطات والقنوات للقيام بذلك 

.«
مشاركة  على  العام  المدعي  مكتب  وافق  كما 
رسائل البريد اإللكتروني مع بيركوفيتشي من كبار 
الكنديين  والدبلوماسيين  الحكوميين  المسؤولين 
بشأن اتهامات لها »بعدم الوالء لكندا ، و ابداء 
 ، نتنياهو  بنيامين  الوزراء  لرئيس  اكثر  الوالء 

وإسرائيل«.
التي  الدعوى القضائية  صرحت بيركوفيتشي في 
تساؤل  موضع  كان  لكندا  »والئها  بأن  رفعتها 
باستمرار« من قبل مسؤولي الوزارة »وأن مسؤولي 
»مارقة«  بأنها  خبيثة«  شائعة  نشروا  الوزارة 
وأنشأت هيكل سفارة مواٍز في إسرائيل من أجل 

تنفيذ أجندة شخصية ».
لم تتم إضافة المواد المتعلقة بهذه االدعاءات إلى 
سجالت المحكمة العامة ولم يتم مناقشة القضايا 
التي أثيرت في الدعوى أمام قاٍض. لم يتم إثبات 

أي من هذه االدعاءات في محكمة قانونية.

الحكومة  مسؤولي  مع  خاصة  اجتماعات 
اإلسرائيلية

قال كبار المسؤولين الحكوميين الذين تحدثوا إلى 
راديو كندا / سي بي سي إنهم ينظرون في كثير 
متحدثة  أنها  بيركوفيتشي على  إلى  األحيان  من 
أكثر من كونها سفيرًا  الحكومة اإلسرائيلية  باسم 

لكندا.
بيركوفيتشي  وصفت   ، رفعتها  التي  الدعوى  في 
وغير  شرسة  »هجمات  بأنها  الوالء  عدم  مزاعم 

مبررة على نزاهتها ووالءها«.
يقول كبار المسؤولين الحكوميين إن بيركوفيتشي 
بممثلي  األحيان  من  كثير  في  تلتقي  كانت 
مستشاري  حضور  دون  اإلسرائيلية  الحكومة 

السفارة الكندية.
اللقاءات  المسؤولين ، فإن مثل هذه  وفًقا لهؤالء 
الفردية بين سفير ومسؤول حكومي أجنبي نادرة 
مثل  في  الكندي  السفير  يرافق  ما  وعادة  جًدا. 
قيد  الملفات  عن  المسؤولون  االجتماعات  هذه 
يمكن   ، توفير خبراتهم  إلى  باإلضافة  المناقشة. 
األعمال  جدول  بنود  متابعة  المسؤولين  لهؤالء 

والعمل كشهود على المناقشات.
مع  الخاصة  بيركوفيتشي  اجتماعات  أثارت 
المسؤولين الحكوميين اإلسرائيليين مخاوف بعض 
المسؤولين الكنديين. قال أحد المسؤولين: »نحن 
في حكومة كندا لم نكن مطلعين على ما نوقش 

هناك نيابة عن حكومة كندا«.
 ، أصدقاء  إنهم  لهم؟  كشفت  ماذا  نقلت؟  »ماذا 

لكنهم ما زالوا دولة أجنبية.«
كانت  محترًفا.  دبلوماسًيا  بيركوفيتشي  يكن  لم 
محامية وكتبت أعمدة في تورنتو ستار أوضحت 

فيها موقفها المؤيد إلسرائيل.
تم تعيين بيركوفيتشي سفيرا في يناير 2014 من 
وهو   ، هاربر  ستيفن  آنذاك  الوزراء  رئيس  قبل 
نفسه مؤيد قوي إلسرائيل ورئيس الوزراء نتنياهو. 

) سي بي سي (
إلى  إلكتروني  بريد  رسالة  كندا  إذاعة  أرسلت 
بيركوفيتشي تستفسر عن مساحة المكتب في 22 
المسؤولين  مع  الخاصة  واجتماعاتها   ، روتشيلد 
الحكوميين اإلسرائيليين ومزاعم عدم الوالء لكندا.

رد محامي بيركوفيتشي ، ويليام ماكدويل ، من 
 ، سالغت  لينتشنر  تورنتو  في  المحاماة  مكتب 
في  وأشار  كندا.  لراديو  اإللكتروني  البريد  على 
تمت  قد  القضائية  دعواها  أن  إلى  الكتابي  رده 

تسويتها.
اتفاق غير معلن

إالفشاء  عدم  اتفاقية  »تمنع  ماكدويل:  وكتب 
عليهم  والمدعى  بيركوفيتشي  السيدة  من  كاًل 
بسنوات  المتعلقة  األمور  مناقشة أي وجميع  من 
لدى  »ليس  القانونية«.  اإلجراءات  أو  خدمتها 
عميلنا نية لخرق اتفاقية عدم اإلفشاء هذه. للرد 
بشكل مناسب على النقاط التي تثيرها ، سيتطلب 

منها القيام بذلك.
»نقترح أن تفكر في حقيقة شاملة مهمة: طوال 
مراجعة  تمت   ، بيركوفيتشي  السيدة  خدمة  فترة 
جميع النفقات والمسائل التشغيلية للسفارة والموافقة 

عليها على أعلى المستويات في اإلدارة.
معادية  إيحاءات  تحمل  نفسها  »استفساراتك 

للسامية بشكل صارخ«.) سي بي سي (
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هل َيهِزم “االسِتبداد” الصيني الروسي
 “الديمقراطّية” الغربّية وُحرّياتها كِنظاٍم سياسّي؟

كندا توّسع جهودها الستقبال المزيد من اإليزيديين وسائر الناجين من “داعش”
و تمّدد مشاركتها في مهّمة التحالف الدولي في العراق

للِخيار  بالّترويج  الغربي  الرّهان  أّن  يبدو 
الّديمقراطي كبديل، أو ُمنافس قوي، لالسِتبداد 
نفسه  والّشي  ُمتسارع،  بَشكٍل  سحره  َيفِقد  بدأ 
ُيقال عن نظرّية َبذر ُبذور الِفتنة لمنع الّتقارب 
الّصيني الّروسي للحيلولة ُدون ُتوّحد القّوتين 

الُعظميين في جبهٍة واحدٍة ضّد الغرب.
الرئيس األمريكي جو بايدن ُيدرك أّن الجبهة 
ُتَشّكل  والصين  روسيا  بين  الحالّية  الُموّحدة 
الخطر األكبر على الُكتلة الغربّية وازِدهارها 
القديمة  األدوات  اسِتخدامه  ولكّن  وتقّدمها، 
التي جرى اّتباعها أثناء الحرب الباردة لَبذر 
ُبذور الفتنة بينهما، واسِتخدامها ضّد بعضهما 
البعض، مثلما كان عليه الحال في الّسبعينات 
وقديمًة  ُمستهلكًة  باتت  الماضي،  القرن  من 

وغير فاعلة.
فِمن الُمفارقة أّن تجربة “االسِتبداد” الصينّية 
والروسّية في ِظل زعيمين قوّيين تشي جين 
)روسيا(  بوتين  وفالديمير  )الصين(  بينع 
دول  بعض  في  ُمرّحبة  أصداء  َتِجد  باتت 
والُحرّيات  الديمقراطّية  ِحساب  وعلى  العالم، 

التي طالما تفاخر بها العالم الغربي الُمنَتِصر 
في الحرب العالمّية الّثانية.

فاالسِتبداد الصيني بات يجد ترحيًبا في أوساط 
صحيفة  حسب  الّثالث  العالم  دول  بعض 
بالتنمية  ارتبط  ألّنه  الفرنسّية،  “لوفيغارو” 
الُمتقّدم،  العسكري  والتطّور  االقتصادّية 
وقد  للُمواطنين،  المعيشّية  الّظروف  وتحسين 
ُمواجهة  في  الغربي  الّديمقراطي  الفَشل  جاء 
ُمَعزِّزًا  الُمقابل  في  الّصين  ونجاح  الكورونا، 

لهذه النظرّية.
انِتهاكات  بورقة  للّتلويح  بايدن  الرئيس  ُلجوء 
ُحقوق اإلنسان في الصين )اإليغور( وروسيا 
الُمعارض أليكسي نافالني، لم َتُعد قديمًة فقط، 
وإّنما غير ُمقنعة أيًضا، خاّصًة أّن الواليات 
ُشعوب  من  الكثير  نظر  في  ُتعَتبر  المتحدة 
لُحقوق  انِتهاًكا  الّدول  أكبر  الّثالث  العالم 
الماليين  تقتل  ُحروب  بإشعالها  اإلنسان 
الِعراق  في  خاّصًة  األوسط  الّشرق  في 
للُحروب  دعمها  على  وسورية، عالوًة  وليبيا 

اإلسرائيلّية.

ضخمة  عقبات  ُتواجه  بايدن  الرئيس  إدارة 
أمريكا  لهيبة  اسِتعادتها  طريق  في  تقف 
الّصيني  الّروسي  الّتحالف  أمام  وقّوتها، 
وعسكريًّا،  وسياسيًّا  اقتصاديًّا  الُمتصاِعد 

وبات “مغناطيس” جذب للُمعادين للّسياسات 
أكثر  وما  وُعقوباتها،  الغربّية  االسِتعمارّية 

هؤالء هذه األّيام.
“رأي اليوم”

جديدة  سياسة  عن  الكندية  الحكومة  أعلنت 
وسائر  اإليزيديين  من  المزيد  لمساعدة 
تنظيم  مسّلحي  من  الناجين  األشخاص 
االنضمام  في  )داعش(  اإلسالمية«  »الدولة 
اإلعالن  هذا  وجاء  كندا.  في  عائالتهم  إلى 
على لسان وزير الهجرة والالجئين والمواَطنة 
الفدرالي ماركو منديتشينو »استنادًا إلى نجاح 
كندا«  بها  قامت  التي  التوطين  إعادة  جهود 

سابقًا، كما جاء في بيان صحفي.
»بعد  إنه  واللجوء  الهجرة  وزارة  بيان  وقال 
االستقبال الناجح لـ1200 ناٍج من ’’داعش‘‘ 
أواخر عام 2017 قامت كندا بتنفيذ سياسة 
ثانية لمساعدة أفراد هذه العائالت في المجيء 
إلى كندا« و«انتهت هذه السياسة العامة في 

كانون األول )ديسمبر( 2020«.
تتيح  الجديدة  السياسة  إّن  منديتشينو  وقال 
سائر  ومن  اإليزيديين  الالجئين  من  لمزيد 
المجموعات في شمال العراق االنضمام إلى 
عائالتهم وإلى أفراد العائلة الممتدة، كاألشقاء 
والعّمات  واألعمام  واألجداد  والشقيقات 

واألخوال والخاالت.
كما أن السياسة الجديدة تتيح للذين رّبما لم 
فيما  توطين  إعادة  طلب  تقديم  من  يتمكنوا 

مضى أن يفعلوا ذلك اآلن.
»بعد أن نَجوا من االنتهاكات والتعذيب وحتى 
’’داعش‘‘،  قبل  من  الجماعية  اإلبادة  من 
ُيعتَبر اإليزيديون ومجموعات ُأخرى من بين 
قال  العالم«،  في  ضعفًا  األكثر  الالجئين 
بإعادة  كندا  قامت  السبب  »لهذا  منديتشينو، 
توطين أكثر من 1400 ناٍج من ’’داعش‘‘» 
بين 2017 ولغاية 31 كانون الثاني )يناير( 
2021. ومن ضمن هذا العدد هناك 1356 
بينهم  من  الكندية،  الحكومة  ساعدتهم  ناجيًا 
ناجيًة  و94  إيزيدية،  وفتاة  امرأة   1149
كفلهّن القطاع الخاص وهّن جميعًا من النساء 

والفتيات اإليزيديات.
جهودنا  اآلن  نضاعف  بالرأفة،  »مسترشدين 
هنا.  شملهم  لّم  على  عائالتهم  لمساعدة 
من  أكبر  لعدد  الجديدة  سياستنا  وستتيح 
يجتمع شملهم  أن  الناجين  اإليزيديين وسائر 
مع أحبتهم ليتمكنوا من بدء حياة جديدة في 
في  والالجئين  الهجرة  وزير  أضاف  كندا«، 

حكومة جوستان ترودو الليبرالية.
من  أشخاص  هم  ’’داعش‘‘  من  والناجون 
إيزيديون  ضمنهم  من  العراق،  شمال  سكان 

وعراقيون آخرون، وكانوا ضحايا تهديدات أو 
أنواع  وسائر  الجنسي،  االستعباد  مثل  أفعال 
الالإنسانية  والمعاملة  والتعذيب  االستعباد، 
والترحيل   ، اأُلسري  واالنفصال  المهينة،  أو 
القسري أو النقل القسري الذي يسبب أضرارًا 
وزارة  بيان  حسب  خطيرة،  معنوية  أو  بدنية 
الهجرة واللجوء. واإليزيديون من أقدم األقليات 

في العراق.
ويمكن للقطاع الخاص في كندا توفير كفالة 
المتحدة  األمم  لوكالة  يمكن  كما  لالجئين 
بإعادة  الكندية  الحكومة  لالجئين أن توصي 

توطينهم.
إعادة  في  العالمي  الرائد  كندا  كانت  »لقد 
الثالث  السنوات  في  الالجئين  توطين 
األخيرة«، أضاف بيان وزارة الهجرة واللجوء، 
المتحدة  األمم  وكالة  وصفت  الواقع،  »في 
سنة  في  ساطٌع  ’’ضوٌء  بأنها  كندا  لالجئين 

مرّوعة إلعادة توطين الالجئين.‘‘».
»وبينما يواجه العالم أزمة الجئين، ستواصل 
من  للفارين  المالذ  وتوفير  التدخل  كندا 
وزارة  بيان  أّكد  واالضطهادات«،  الحروب 

الهجرة واللجوء.
والمالذ الكندي لإليزيديين الناجين من تنظيم 
مدينتْي  في  خاص  بشكل  كان  »داعش« 
تورونتو ولندن في أونتاريو، كبرى مقاطعات 
وفي  االقتصاد،  وحجم  السكان  بعدد  كندا 
وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا في غرب 

وسط كندا، وفي كالغاري، كبرى مدن مقاطعة 
ألبرتا في غرب البالد.

اإليزيديين  الستقبال  المدن  هذه  واختيرت 
معنية  جهات  مع  مكّثفة  مشاورات  بعد 
المستقرين  اإليزيديين  تواجد  أماكن  لتحديد 
خدمات  فيها  تتوفر  كانت  إذا  وما  كندا  في 
من  فارين  جدد  لقادمين  المالئمة  الدعم 
والنفسية  الطبية  كالخدمات  الحرب،  أهوال 

االجتماعية والترجمة.
)وكالة الصحافة الكندية( 

كندا تمّدد مشاركتها في مهّمة التحالف الدولي 
في العراق

 على صعيد متصل أّكد وزير الدفاع الكندي 
هارجيت سجان أّن كندا سوف تمّدد مشاركة 
لمحاربة  الدولي  التحالف  مهّمة  في  جنودها 
في  )داعش(  اإلسالمّية«  »الدولة  تنظيم 

العراق .
وأّكد الوزير سجان في بيان، تمديد قوّة العمل 
المشتركة »إمباكت« Impact، المستمرّة منذ 
عام 2014 حّتى 31 آذار مارس من العام 

.2022
قدرات  ِلتعزيز  تهدف  المهّمة  بأّن  وأضاف 
وتوفير  العسكرّية،  ولبنان  وسوريا  العراق 

الظروف الضرورّية لألمن واالستقرار.
المسّلحة  الكندّية  القوّات  تواصل  وسوف 
المشاركة في مهّمة الناتو والتحالف الدولي، 
,العمل مع شركائها والدول الحليفة من أجل 
اإلقليمي  االستقرار  وتعزيز  »داعش«  هزيمة 
على المدى البعيد، حسب بيان وزير الدفاع.

إمباكت  عملّية  بداية  منذ  كندا  تتوّقف  ولم 
الشرق  في  شركائها  دعم  عن   ،2014 عام 
السالم  في جهود حفظ  والمساهمة  األوسط، 

واألمن كما ورد في البيان.
التحالف  مهّمة   في  جندّيا   850 ويشارك 
كندّية  فرق  تنتشر  كما  العراق،  في  الدولي 

أصغر حجما في لبنان وسورّيا.
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لتجّنب حرب  الصين  مع  إلى تفاهٍم  بالّتوّصل  بايدن  كيسنجر إلدارة  لماذا جاءت نصيحة 
ا؟ وكيف أّدى االّتفاق االستراتيجي الصيني اإليراني الجديد  عالمّية ثالثة ُمتأّخرة جدًّ

إلى تصليب موقف إيران في “ُمفاوضاٍت نووّيٍة” قادمٍة 
والفضل كّله يعود “لذكاء ترامب وكوشنر”؟

عبد الباري عطوان
وّجه هنري كيسنجر، الذي ُيوَصف “بداهية” 
كبيرٍة  درجٍة  الدولّية، نصيحًة على  الُعالقات 
من األهمّية لبالده الواليات المتحدة األمريكّية 
تقول “إّن عليها الُمسارعة بالّتوّصل إلى تفاهٍم 
مع الصين حول نظام عالمي جديد لضمان 
وتجّنب  الجانبين  بين  الُعالقات  اسِتقرار 
ُحدوث  وتمنع  عالمّية،  عسكرّية  ُمواجهة 

فوضى”.
وحّذر كيسنجر في ُمداخلٍة له بنظام “الزوم” 
للّشؤون  الملكي  المعهد  نّظمها  ندوة  في 
العالم  “أّن  هاوس”  “تشاتم  لندن  في  الدولّية 
سبقت  التي  تلك  ِمثل  خطيرًة  فترًة  سُيواجه 
أساسّي  فارٍق  مع  األولى  العالمّية  الحرب 
والصينّي،  الغربّي  الُمَعسكرين،  امِتالك  وهو 
أسلحًة تكنولوجّيًة ُمتقّدمًة جدًّا، )أسلحة نووّية 
ُمواجهة  أّي  في  ُتسَتخدم  قد  استراتيجّية( 

عسكرّية”.
رًة  نصيحة كيسنجر هذه وتحذيراته جاءت ُمتأخِّ
التي  الُعقوبات  سياسة  ألّن  اعتقادنا،  في 
تطبيقها ضّد  في  ترامب  دونالد  إدارة  بالغت 
ُخصومها في الصين وروسيا وإيران وفنزويال 
على مدى الّسنوات األربع الماضية، ومجيء 
بايدن(،  )جو  ضعيف  ديمقراطي  رئيس 
فرض خريطة تحالفات عالمّية جديدة، أبرزها 
الشمالي  الكوري  الروسي  الصيني  الّتحالف 
لتطوير  بُسرعٍة  والعمل  المفتوح،  اإليراني 
للّنظام األمريكي  بديل  مالي  اقتصادي  نظام 
بِقيادة  العالم  على  هيمن  الذي  األوروبي 

أمريكا ُمنذ الحرب العالمّية الّثانية.
الّتحالف  لخطر  ُمبّكرًا  تنّبه  الذي  كيسنجر 
واخَترع  بالده،  على  الصيني  الروسي 
دبلوماسّية البينغ بونغ )ُكرة الّطاولة( لمنع هذه 
الّتحالف، وتكوين ِحلف أمريكي صيني قوي 
بديل في ُمواجهة اإلمبراطورّية السوفيتّية في 
بداية الّسبعينات من القرن الماضي، كيسنجر 
تغّير،  العالم  أّن  ُيدرك  ال  رّبما  عاًما(   96(
وأن الصين التي “أغواها” بالّتحالف مع بالده 
بُسرعٍة من  تقترب  التي  اليوم  الصين  ليست 
وعسكريًّا  أواًّل،  اقتصاديًّا  العالم  عرش  تزّعم 

ثانًيا بُسرعٍة قياسّية.
***

وزير  ظريف،  جواد  محمد  وّقع  السبت  يوم 
ِتجاري  تعاون  اّتفاق  اإليراني،  الخارجّية 
الزّائر  الّصيني  نظيره  مع  شامل  استراتيجي 
نقطة  وستكون  عاًما،   25 لُمّدة  يي،  وانغ 

 450 الصين  اسِتثمار  له،  األولى  االرِتكاز 
مليار دوالر في الُبنى التحتّية اإليرانّية على 
حديد،  سكك  ُطرق  في  سنوات  بضع  مدى 
والقائمة  وعسكرّية  مدنّية  ومصانع  وموانئ، 

تطول.
الّدوافع الكامنة وراء هذا االّتفاق الذي جرى 
الّتفاوض حوله بين البلدين ُمنذ سنوات عديدة 
واشنطن،  ُمواجهة  ُمجّرد  تتجاوز  قد  وُمعّقدة 
أعمق،  تجارّية وعسكرّية  ُمستقبلّية  آفاٍق  إلى 
أبرزها ُحصول الصين التي تزيد احِتياجاتها 
النفطّية الخارجّية عن 6 ماليين برميل يوميًّا 
على حّصة األسد من الّنفط اإليراني، وتأمين 
الصينّية،  للبضائع  ضخم  خارجي  سوق 
وتعزيز مشروع “الحزام والّطريق” االقتصادي 

االسِتراتيجي العاِبر للقارّات.
العالمي  الِقوى  ميزان  أّن  أدركوا  اإليرانّيون 
َتفِرض  التي  أمريكا  صالح  غير  في  يتغّير 
عاًما،   40 من  أكثر  ُمنذ  ُعقوبات  عليهم 
األمريكي  الّصيني  الّتنافس  ُفرصة  واستغّلوا 
الِحصار،  كسر  ُمواجهة  أجل  من  الحالي 
وتعزيز مصالحهم االقتصادّية والسياسّية على 
تحالٍف  في  بالّدخول  والبعيد  القريب  المّديين 
مع الصين وروسيا وكوريا الشمالّية وفنزويال 

في ُمواجهة حلف “الّناتو”؟
االنِسحاب األمريكي من االّتفاق النووي عام 
عن  األوروبي  االّتحاد  دول  وتلّكؤ   ،2018
األمريكّية  الُعقوبات  وتخفيف  إيران  ُمساعدة 

للّدخول  للصين  ذهبّيًة  ُفرصًة  وّفرت  عنها، 
إلى الّشرق األوسط عبر البوّابة اإليرانّية، وها 
هي الّصين، وبعد توقيع االّتفاق االستراتيجي 
مع إيران، تتقّدم بُمبادرٍة للّسالم لحّل الّصراع 
هذا  أهملت  التي  وهي  اإلسرائيلّي،  العربّي 

الّصراع لُعقوٍد سابقة.
هذا الّتقارب االستراتيجي بين إيران والصين 
هو أحد أسباب تشّدد موقف الُحكومة اإليرانّية 
ُتجاه العرض األمريكّي باسِتئناف الُمفاوضات 

خارجه  فالبقاء  الّنووي،  االّتفاق  إلى  للعودة 
لُمعّدالت  تصعيدها  ِظل  في  أكثر  ُيناسبها 
حاليًّا(  بالِمئة   20( اليورانيوم  تخصيب 
الُمفّتشين  مع  لتعاونها  كامل  ِشبه  وتقليص 
الّدوليين، مّما ُيقرّبها أكثر من أّي وقٍت مَضى 

المِتالك أسلحة نووّية لو أرادت.
***

إدارة بايدن بدأت َتِعي هذا الّتحّول في الموقف 
اإليراني، وتخّلت عن ُمعظم ُشروطها، وأبرزها 
الّتفاوض على اّتفاق بديل جديد يشمل الّترسانة 
اليوم  وأّكدت  اإليرانّية وتجاربها،  الصاروخّية 
بُبنود  أواًّل  بااللِتزام  إيران  ُتطالب  َتُعد  لم  أّنها 
االّتفاق النووي القديم، ولهذا نعتقد أّن إيران، 
صالبة  من  ستزيد  الصيني،  االّتفاق  وبعد 
الرئاسّية  االنِتخابات  أّن  خاّصًة  موقفها، 
الُمقبل(،  )حزيران  شهرين  بعد  باتت  فيها 
ًدا ُمقرًَّبا  وُكل الُمؤّشرات ُتؤّكد أّن رئيًسا ُمَتَشدِّ
وجناحه  األعلى  الُمرشد  خامنئي  السّيد  من 

سَيخِلف حسن روحاني الُمعتدل.
أخطر ما في االّتفاق الصيني اإليراني ليس 
األمريكّية  الُعقوبات  وإفشال  الِحصار،  كسر 
بالِحفاظ  الّصين  الِتزام  أيًضا  وإّنما  فقط، 
أمنيًّا  ِطهران  في  وِحمايتها  مصالحها  على 
وُحلفائها  أمريكا  أّيام  فإّن  ولهذا  وعسكريًّا، 
تكون صعبًة  قد  األوسط  الّشرق  في  القادمة 

جدًّا.. واألّيام بيننا.
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السفينة االنتحارية ومحاولة اغتيال قناة السويس ..
 الرومانسية الناصرية والحلم الساداتي

نارام سرجون

فقط  بدايتها  عرفت  اذا  الحكاية  تعرف  لن 
ان  يظن  ومن   .. منها  جزءا  او  نهايتها  او 
حكاية السفينة العالقة في قناة السويس عابرة 
فليعلم انه اليعلم .. فحكاية السفينة االنتحارية 
ايفرغرين التي انتحرت في وسط القناة – مثل 
الناسف  حزامه  يفجر  ارهابي  انتحاري  اي 
فكرة  لتخريب   – بخصومه  االذى  اللحاق 
قناة السويس .. يعود سرها الى عام 1956 
لغاية  استشهادية  سفينة  انتحرت  عندما 
البحرية  ضابط  االستشهادي  يقودها  أخرى 
بورسعيد  في  جمال  جول  المسيحي  السوري 
دفاعا عن  كان  االستشهادي  العمل  ذلك   ..
الثالثي  العدوان  ابان  المصرية  السويس  قناة 
الغالق  اعالنا  ذلك  وكان   .. مصر  على 
قناة السويس الى اشعار آخر الى ان تصبح 

مصرية بالكامل ..
في تلك اللحظة عام 56 ظهرت أسرار القناة 
.. فالقناة تبين انها عزيزة على قلب بريطانيا 
 .. البريطاني  التاج  جواهر  اهم  احدى  وانها 
ولكن أخطر األسرار ظهرت عندما تبين ان 
الجغرافيا هي التي تقرر ملكية الطرق الدولية .. 
في تلك اللحظة المصرية المصيرية الناصرية 
وهي  الجغرافيا  حقيقة  الى  البريطانيون  تنبه 
ان هذه القناة ليست في انكلترة بل في مصر 
على  القرار  يملك  الجغرافيا  يملك  ومن   ..
الجغرافيا .. ولذلك فان البريطانيين لم يمانعوا 
في ان تقفل او تقتل قناة السويس وتردم اذا لم 
تكن لبريطانيا او فلتخلق قناة سويس بديلة او 
استنساخ القناة في النقب الفلسطيني .. وهذا 
لذلك   .. الغربي  التخطيط  في صلب  ماكان 
ظهرت فجأة منذ الستينات مشاريع شق قناة 
بديلة من العقبة )ايالت( الى البحر المتوسط 
عبر النقب في فلسطين المحتلة تحت رعاية 

اسرائيل ..
كما  العسل  في  النوم  اليحب  الغربي  العالم 
الشرق  في  السياسيين  من  البسطاء  بعض 
.. ألن قرار قتل قناة السويس ظهر ووضع 
القناة  ان  يعني  اسرائيل  رعاية  تحت  أخرى 
ستكون نقلت وكأنها صارت في بريطانيا .. 
الغرب  الى  بالسالسل  مربوطة  اسرائيل  ألن 
الغرب  بنان  طوع  تكون  ان  اال  والتقدر 
ونواطير  متقدم  فهي مخفر   .. اليه  لحاجتها 
من المستوطنين اليهود الذين يرتبط مصيرهم 
بجرة قلم من أوروبة .. واذا فكرت اسرائيل في 
التمرد فان الغرب سيتركها لمصيرها في هذا 
البحر العربي الهائل بل وسيوجهه لتحطيمها 
للملك  يقول  االمريكي  الرئيس  كان  واذا   ..
تخلينا  اذا  اسبوعين  تبقى  لن  انك  السعودي 
عن دعمك فان نفس الكالم يقال السرائيل .. 
فهذه االسرائيل ستقع في خمسة ايام اذا قرر 

الغرب تركها لمصيرها ..
الحكاية .. اي منذ لحظة تحرير  بداية  هذه 
يحول  انتحاري  بحري  ضابط  وظهور  القناة 
سفينته الى سفينة انتحارية وتغلق القناة الى 
اشعار آخر .. ولكن مابعد هذه البداية نصل 
الى وسط الحكاية الذي يبدو مشطوبا وخفيا 
بسبب  أحد  اليه  واليلتفت  أحد  اليراه  وجزءا 
زحمة االحداث التي غطت بضجيجها على 
صوت الحكاية الحقيقية .. ففي وسط الحكاية 
حدثت بداية االنتقام من قناة السويس وبداية 
الجريمة الغتيالها .. الى ان نصل الى نهاية 

القصة التي ظهرت منذ أشهر ..
مشكلة اي جريمة اغتيال انها تحتاج تحضيرا 
.. وجريمة اغتيال قناة السويس واالنتقام منها 
واسع  لمسرح  جيدا  تحضيرا  تحتاج  كانت 
السيطرة  تدمير  يعني  المسرح  وتحضير   ..
الناصري  الفكر  منظومة  على  المصرية 

جمال  جول  ظاهرة  صنعت  التي  والقومي 
اجل  من  يستميت  الذي  المشرقي  المواطن 
التي  الظاهرة  وهي  الشرق  كل  عن  الدفاع 
والرومانسية  االحرار  الضباط  زمن  صنعها 
الناصرية .. وتم كسر الرومانسية الناصرية 
محلها  الساداتي  الحلم  الحالل   1967 عام 
والذي هو باختصار النوم في العسل .. الحلم 
الالحرب  ودولة  بالرفاه  يحلم  كان  الساداتي 
الفكرية  المنظومة  تفكيك  عليه  كان  ولذلك 
بكل  بطموحها  المشاغبة  القومية  الناصرية 
في  التركة  تلك  من  والتخلص  رومانسيتها 
مصر وحول مصر .. وبناء منظومة كامب 
ديفيد .. ونجح الحلم الساداتي في استئصال 
النزعة العسكرية من نفوس المصريين بمعاهدة 
كامب ديفيد التي كانت مخدرا قويا فيما يتم 
لتجريد مصر من كل  العمل بصمت  انجاز 
 .. السويس  قناة  تحمي  كانت  التي  اسلحتها 
وأهم أسلحتها كان القومية العربية التي جعلت 
ضابطا سوريا مسيحيا يفجر نفسه في سفينة 
قناة  ان  يعني  والذي كان  فرنسية )مسيحية( 
مليون   200 ب  محمية  صارت  السويس 
وجد  الذي  الغرب  رعب  هو  وهذا   .. عربي 
المصري وضعه  الرومانسي  الحلم  ان  نفسه 
عربي  مليون   200 كتلة  مع  لوجه  وجها 

مستعدين للموت..
وبعد 12 سنة فقط من كامب ديفيد تم ضرب 
في  االمريكية  القوات  تدربت  حيث  العراق 
ديفيد  كامب  بتسهيالت  المصرية  الصحراء 
عبر كثير من المناورات على حروب الصحراء 
في ماسمي بسلسلة )مناورات النجم الساطع( 
والتي كانت تحاكي حربا في الصحراء وفيها 
عرفت مشاكل الحروب الحديثة في الصحراء 
وتم تجنبها كلها في حرب عاصفة الصحراء 
التي كانت تدريباتها تتم في صحراء مصر .. 
والمصريون اليعرفون انهم يحضرون مسرحا 
لقتل العراق ومن ثم اضعاف مصر واغتيال 

قناة السويس ونهر النيل ..
على  االجهاز  تم  اخرى  سنوات  عشر  وبعد 
فيما   .. مباشر  احتالل  في  نهائيا  العراق 
محبو منظومة كامب ديفيد في مصر ينامون 
المريخ وهم  الى  العسل ويسمع شخيرهم  في 
يحمدون هللا ان السادات كان فطنا وذكيا انه 
جنبهم هذه الصراعات والحروب .. فرغم كل 
ماقيل عن أسباب حرب العراق فان هناك سببا 
القادمة  التجارة  التركيز عليه وهو ان  لم يتم 
من الصين تفكر في طريق بري على طريق 
الى سورية ..  العراق  الى  ايران  الحرير من 

وهذه قد تكون قناة سويس برية ..
ولذلك وضع اميريكا داعش في وسط الطريق 
البري .. ليس  المراد قطع الطريق  .. وكان 
من أجل قناة السويس بل من أجل اال تموت 

القناة البديلة االسرائيلية التي صارت تتحضر 
بمشروع مدينة نيوم السعودي .. الذي اليوجد 
مشروعا  ليخدم  انه  اال  لبنائها  سبب  اي 

اسرائيليا ما ..
)الثورة  يسمى  بما  الحرير  تدمير طريق  بعد 
قناة  بيروت .. وتعطيل  السورية( .. وميناء 
أسيا  لتجارة  الوحيد  الحل  .. صار  السويس 
الطرق  فكل   .. فقط  اسرائيل  في  والغرب 
 – حيفا  طريق   .. اسرائيل  من  تمر  الدولية 
دبي البري .. وقناة ايالت -المتوسط .. وهذه 
الطرق كلها بيد الغرب طالما هي بيد اسرائيل 
حيث اليوجد ناصر والرومانسية ناصرية .. 
والغرب موجود في الخليج المحتل والذي تم 
فيه  واسع  بشكل  عربية  غير  جاليات  نشر 
بمنظومة  لها  العالقة  جديدة  هوية  العالن 
قد  الذين  العروبيين  والقوميين  الناصريين 

يهددون الطرق الدولية ..
في  النوم  أصحاب  علينا  سيخرج  جديد  من 
الن  المؤامرة  نظرية  من  ويسخرون  العسل 
جعل  اي   .. المؤامرة  تطبيع  هي  وظيفتهم 
المنظر التآمري منظرا طبيعيا ال يد لالنسان 
مؤامرة  ليست  داعش  ان  يرون  فهم   .. فيه 
وقاعدة  الجغرافي  التواصل  لقطع  امريكية 
من  الواصل  الطريق  تجثم على  التي  التنف 
 .. بالصدفة  اال  ليست  سورية  الى  العراق 
توق  بسبب  بل  مؤامرة  ليس  العربي  والربيع 
الشعوب العربية الى الكرامة والحرية .. وليس 
الن الشعوب البسيطة صارت لها وظيفة تنفيذ 
.. والقذافي  ان تدري  الغربية دون  المشاريع 
ألنه  وليس  الجماهير  غضب  بسبب  قتل 
المتحدة  بالواليات  نكروما  فكرة  تحقيق  اراد 

االفريقية وصك عملة ذهبية لها ..
افتتاح  على  سنة   130 مرور  وبعد  واليوم 
تنفذ  عمالقة  باخرة  ان  يتقرر  السويس  قناة 
ألن   .. السويس  قناة  في  انتحارية  عملية 
السفن تحركها االمواج وليس الرياح .. فاين 
تجنح  كي  السويس  قناة  في  االمواج  هي 
الرياح  تحرك  ان  واليمكن   .. سفينة  بها 
متر   400 طوله  الذي  العمالق  الجبل  هذا 
ويحمل مايعادل 100 الف سيارة .. ليجنح 
بهذه الزاوية مالم تكن عملية انتحارية للسفينة 
فما   .. للقناة  الشرقية  بالضفة  ارتطمت  التي 
هذه الصدفة في انها حدثت بعد تفجير ميناء 
بيروت وبعد تفعيل االتفاق التجاري بين دبي 
وحيفا؟؟ وبعد تعطل طريق الحرير السوري؟؟

ماذا سيحل المصريون اليوم من مشاكل خلقها 
لهم الوهم الساداتي والحلم الساداتي الذي كان 
نوما في العسل؟؟ سد النهضة يسرق مياههم 

وقناة السويس تسرق منهم ..
النيل سرق في اثيوبية .. وقناة النيل كثرت 
بين   .. تصارعا  حلمين  بين   .. سكاكينها 
جول  قادها  سفينة   .. انتحاريتين  سفينتين 
جمال الضابط البحري السوري من أجل قناة 
 .. الناصري  الرومانسي  الحلم  في  السويس 
والنوم  الحلم  زمن  صنعها  انتحارية  وسفينة 
في عسل كامب ديفيد .. سفينة نعلم ان من 
الى  االنتحاريين  نفسه من أرسل  أرسلها هو 
بغداد ودمشق والى ابراج نيويورك .. ونسف 
بيروت  ميناء  ونسف   .. الحريري  موكب 
ويقيد كل   .. الشرق  يكسر  ان  أراد  .. ومن 

جرائمه ضد مجهول
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»الحلم بالزواج دفعها للخيانة«.. 
متعاقدة سابقة مع البنتاغون تقر بنقلها معلومات سرية لـ«حزب اهلل«

قاٍض أميركي يرفض دعوى 
لربط التضامن مع الفلسطينيين باإلرهاب

الجمعة،  أمس  األمريكية  العدل  وزارة  أعلنت 
مريم  البنتاغون  في  السابقة  المترجمة  أن 
معلومات  نقل  في  بالذنب  أقرت  تومسون، 

دفاعية سرية إلى »حزب هللا« اللبناني.
وحسب وثيقة قضائية، فإن مريم طه تومسون 
المعلومات  إرسال  بدأت  حاليا(  عاما   63(
القدس  فيلق  قائد  سليماني،  قاسم  مقتل  بعد 
يناير  في  أمريكية  جوية  غارة  في  اإليراني، 

عام 2020.
كانت تومسون، التي كان لها تصريح أمني 
للغاية،  سرية  لمعلومات  بالوصول  يسمح 
العمليات  لقوة  تابعة  منشأة  في  متمركزة 
ديسمبر  منتصف  من  العراق  في  الخاصة 
2019 حتى اعتقالها في فبراير عام 2020.

قبل سنوات من بدء نقل المعلومات السرية، 
عبر  لبناني  مواطن  على  تومسون  تعرفت 
وسائل التواصل االجتماعي بنصيحة من أحد 
أفراد العائلة، وادعى الرجل أن لديه »قريبا« 
يعمل لصالح وزارة الداخلية اللبنانية، كما أن 
لديه اتصاالت مع أعضاء في »حزب هللا«.

شخصيا  الرجل  تقابل  لم  تومسون  أن  ورغم 
في  رغبته  عن  أعرب  فقد  اإلطالق،  على 
الزواج منها وانتقالها إلى لبنان، حسبما جاء 

في الوثيقة القضائية.
من  يطلب  الرجل  بدأ  سليماني  مقتل  وبعد 
تومسون »تزويدهم« بمعلومات حول األصول 
في  المتحدة  الواليات  ساعدت  التي  البشرية 
تومسون  وكانت  اإليراني،  القائد  استهداف 

تدرك أن »هم« يعني »حزب هللا«.
نقل  رفضت  إذا  أنه  تومسون  وخشيت 
المعلومات فإن عالقتها مع المواطن اللبناني 

»ستنتهي« و«لن يتزوجها«.
زودت  تومسون  إن  األمريكية  العدل  وقالت 
على   10 »هويات  عن  بمعلومات  الرجل 
و20  السرية،  البشرية  األصول  من  األقل 
إلى  إضافة  األقل،  على  أمريكية  منشأة 

تكتيكات وتقنيات وإجراءات متعددة«.
بأن »المعلومات  الرجل  المقابل، أخبرها  في 
التي قدمتها نالت ارتياح المعنيين« وأنه بعد 
وصولها إلى لبنان سيقدمها إلى قائد عسكري 

في »حزب هللا« .
وبعد اعترافها بالذنب في إحدى التهم المتعلقة 

بتقديم معلومات دفاع وطني لحكومة أجنبية، 
تواجه تومسون عقوبة تصل إلى السجن مدى 
في 23  بالحكم  النطق  المقرر  ومن  الحياة. 

يونيو المقبل.
المصدر: وسائل إعالم أمريكية

رفض قاٍض أميركي دعوى قضائية صهيونية 
مناصرة  حقوقية  مجموعة  ربط  إلى  تهدف 
بـ«اإلرهاب  واشنطن  مقرها  للفلسطينيين 
الدولي«، في قرار أشاد به النشطاء باعتباره 
انتصارًا لحرية التعبير، بحسب موقع »ميدل 

إيست آي« البريطاني. 
وفي حكم صدر يوم االثنين، رفض القاضي 
االدعاء  ليون  ريتشارد  األميركي  الفيدرالي 
حقوق  أجل  من  األميركية  »الحملة  بأن 
عن  مسؤولة   )  )USCPR»الفلسطينيين
بسبب  اإلسرائيليين  ضد  المسلحين  هجمات 
دعمها لـ«حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 
وفرض العقوبات« )BDS( و«مسيرة العودة 

الكبرى« في غزة.
القومي  الصندوق  القضائية  الدعوى  وقاد 
اإلسرائيلية  الحكومة  مع  المتحالف  اليهودي 
الذين  األميركيين  المواطنين  من  ومجموعة 
يعيشون في »إسرائيل«. وقد جادل المدعون 
حقوق  أجل  من  األميركية  »الحملة  بأن 
ساعدت  قد   )USCPR( الفلسطينيين« 
وحرضت على أعمال »اإلرهاب الدولي« من 
واللجنة  الكبرى«  العودة  »مسيرة  دعم  خالل 
الوطنية للمقاطعة«)BNC(. وسعى المدعون 
للمطالبة  محلفين  هيئة  أمام  محاكمة  إلى 
اإلرهاب   مكافحة  قانون  بموجب  بالتعويض 
)ATA(، وهو قانون أميركي يسمح لضحايا 
هجمات  في  المتواطئين  بمقاضاة  اإلرهاب 

المتشددين للحصول على تعويضات.
رافضًا  الدعوى،  ليون  القاضي  رفض  وقد 
المقاطعة«  »حركة  دعم  مساواة  محاولة 
الفلسطينية،  حماس  لحركة  المادي  بالدعم 
التي تصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية. وقال 
أيضًا إن المدعين فشلوا في إقامة صلة مباشرة 
بين أنشطة المجموعة التي تتخذ من الواليات 
المتحدة مقرًا لها وبين الهجمات الفعلية ضد 

األميركيين.
»ينما  يقول:  حكمه  في  القاضي  وكتب 
»الحملة  بأن  عامة  ادعاءات  المدعون  يقدم 

إلى  مالية  مساعدة  قدمت  األميركية« 
مزاعم  تقديم  في  فشلوا  أنهم  إال  »حماس«، 
واقعية كافية لدعم هذه المزاعم. أما االدعاءات 
بـ«اللجنة  التي تتعلق  الواقعية األكثر تحديدًا 
الوطنية للمقاطعة« والمجموعات األخرى، فقد 
تم حذفها ببساطة من نطاق أي عمل إرهابي 
أو منظمة إرهابية يسمح بالمطالبة بالمقاضاة 

.« ATAبموجب قانون مكافحة اإلرهاب
عكس  على  المدعين،  »حجة  أن  وأضاف 

ذلك، ليست مقنعة«.
وقد أشاد المدير التنفيذي لـ«الحملة األميركية 

من أجل حقوق الفلسطينيين«، أحمد أبو زنيد 
الجهود  عكست  الدعوى  إن  وقال  بالحكم. 
اإلسرائيلية لمعاقبة الفلسطينيين جماعيًا على 
في  يعيشون  الذين  أولئك  حتى  نشاطهم، 

الخارج.
آي«:  إيست  »ميدل  لموقع  زنيد  أبو  وقال 
»هذا يعزز أن العدل ليس إلى جانبنا فحسب، 
بل يؤكد كذلك على حقوقنا الدستورية وقدرتنا 
على مواصلة النضال من أجل حرية الشعب 

الفلسطيني«.
الكبرى  العودة  مسيرة  أن  زنيد  أبو  وأوضح 
احتجاجية  كحملة   2018 عام  في  بدأت 
سلمية على طول السياج الفاصل بين قطاع 
غزة و«إسرائيل«. فقد دعت المسيرة إلى فك 
الحصار المفروض على األراضي الفلسطينية 
وشددت على حق العودة لالجئين الفلسطينيين 
الذين نزحوا من ديارهم من فلسطين المحتلة، 
إلى  يشار  بـ«إسرائيل«.  اليوم  يعرف  فيما 
قوانين  لديها  األميركية  الواليات  عشرات  أن 
وألغت  »إسرائيل«.  لمقاطعة  مناهضة 
في  التشريعات  هذه  مثل  الفيدرالية  المحاكم 
حقوق  النتهاكها  وتكساس  وأريزونا  كانساس 
هذا  من  سابق  وقت  وفي  التعبير.  حرية 
العام ، قضت محكمة االستئناف أيضًا بأن 
وسحب  المقاطعة  لـ«حركة  مكافحة  قانون 
االستثمارات وفرض العقوبات« )BDS( في 

أركنساس ينتهك التعديل األول.

دراسة- الفلسطينيون من بين أكثر الشعوب سعادة
في  عالميًا   22 المرتبة  في  فلسطين  جاءت 
شمل  الذي   ،2021 للعام  السعادة”  “مؤشر 
بعد فرنسا  149 دولة، حيث حلت فلسطين 

في هذا المؤشر.
األكثر  “الشعوب  ضمن  الفلسطينيون  وحل 
بدأت  التي  كورونا  جائحة  خالل  سعادة”، 
بالتفشي في العالم نهاية العام 2019، حيث 

جاء في المرتبة األولى عربيًا.
األمم  ترعاها  التي  الدراسة  معدو  واستند 
إلى   ،2012 منذ  سنويا  والمنشورة  المتحدة 
استطالعات رأي من معهد “غالوب” يجيب 
درجة  بشأن  استبيانات  عن  السكان  فيها 

السعادة الشخصية.
بلد في  فنلندا لقب “أسعد  عالميا ، حصدت 
متقدمة  التوالي،  على  الرابعة  للسنة  العالم” 
على الدنمارك وسويسرا وإيسلندا، في تصنيف 

عكس تقدما مفاجئا لبلدان عدة على “مؤشر 
السعادة” خالل الجائحة.

وتهيمن أوروبا بوضوح على تصنيف البلدان 
العشرة األوائل على القائمة والذي يضم أيضا 
هولندا والنروج والسويد ولوكسمبورغ والنمسا، 
األوروبية  القارة  خارج  وحيد  بلد  إلى  إضافة 

هو نيوزيلندا.
في  عشر  الثالث  المركز  ألمانيا  واحتلت 
التصنيف تلتها كندا في المرتبة الرابعة عشرة 
وبريطانيا في المركز السابع عشر والواليات 
المتحدة في المرتبة التاسعة عشرة، ثم فرنسا 
حلت  فيما  والعشرين  الحادي  المركز  في 
البرازيل في المرتبة الخامسة والثالثين واليابان 
في  وروسيا  والخمسين  السادس  المركز  في 
المركز السادس والسبعين والصين في الرابع 
والثمانين، وفق تصنيف رسمي يشمل 150 

السنوات  بيانات  معدل  إلى  باالستناد  بلدا 
المرتبة  في  بلجيكا  وحلت  األخيرة.  الثالث 
وإيطاليا  إسبانيا  احتلت  فيما  العشرين، 

المركزين 27 و28.

أما البلدان “األقل سعادة في العالم” بحسب 
 2,52 مع  أفغانستان  فتصّدرتها  التصنيف 
وبوتسوانا  ورواندا  زيمبابوي  تلتها  نقطة، 

وليسوتو.
وحققت الهند أسوأ مرتبة بين البلدان الكبرى 

في العالم، إذ حلت في المركز 139.
ومن خالل مقارنة بيانات 2020 مع لسنوات 
معدو  الحظ  الجائحة،  أثر  لتبيان  السابقة 
المشاعر  وتيرة  في  كبيرا  “ازديادا  الدراسة 

السلبية” في ما يقرب من ثلث البلدان.
بلدا على مؤشر  المقابل، تقدم 22  لكن في 
عدم  في  تمثلت  مفاجأة  و”ُسجلت  السعادة 
األشخاص  تقويم  في  الرخاء  معدل  تراجع 
معدي  أحد  هيليويل  جون  وفق  لحياتهم”، 

الدراسة.



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

17www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         APR 02,2021, Issue 279
أراء 

ساعر وبينيت: كونا مع لبيد واحذرا رادار نتنياهو-عباس

بقلم: أوريت لفي نسيئيل
معاريف 2021/4/1

الذين  والسياسيون  المحللون  لي  فليغفر 
يعتقدون بأنه يمكن، وفق المعطيات القائمة، 
إجراء خليط إيمائي ما والربط بين معارضي 
المشتركة  القائمة  وحتى  ساعر  من  نتنياهو 
شاؤولي  يقول  فماذا  مستقر.  ائتالف  إلقامة 
من برنامج “بالد رائعة”؟ هو أمر ال يلتصق.

التغيير”  “معسكر  في  السياسيون  الالعبون 
نتنياهو  يجرب  بينما  القديمة،  اللعبة  يؤدون 
منصور  جديدًا على ظهر  ابتكارًا  المرة  هذه 
هذه  يجري  الذي  الدوري  اإلمعة  عباس، 
األيام تسوقًا سياسيًا وكأن أحدًا ما في الليكود 
يتعاطى معه كشريك شرعي “على المليء”. 
خسارة أن يسد عباس أنفه فيما كل التالعبات 
خارج  من  حزبه  أصوات  على  تعتمد  التي 

الحكومة، تنز رائحة عنصرية حادة.

زيجات  وعقد  الدائرة  تربيع  محاولة  من  بداًل 
أخرى عن  نظر  يمكن عرض زاوية  غريبة، 
المعطيات  إلى  استنادًا  االنتخابات،  نتائج 
في  للجلوس  مستعدة  كتل  عشر  التالية: 
في  معه  جلست  أو  الليكود  مع  االئتالف 
بنك  يصل  االئتالف،  لتشكيل  الماضي. 
“أمل  من  ابتداء  نواب،   108 إلى  المقاعد 
و”راعم”  بـ”ميرتس”  وانتهاء  و”يمينا”  جديد” 
)الصهيونية الدينية التي تضم بن غبير وآفي 
من  المشتركة  والقائمة  اليمين،  من  ماعوز 
بإمكانهم  اإلحصاء(.  في  تندرج  ال  اليسار 
عنصري(،  )غير  يمينيًا  ائتالفًا  يقيموا  أن 

اقتصاديًا  ائتالفًا  أو  ليبراليًا،  علمانيًا  ائتالفًا 
– اجتماعيًا.

لوال نتنياهو لكانت كل الخيارات مفتوحة، ما 
الخامسة.  للمرة  انتخابات  ليتصور  أحد  كان 
صحيح أن الليكود برئاسته هو الحزب األكبر، 
ولكن من مثله يعرف بأن 30 مقعدًا ليست 
مسجلة على اسمه في الطابو. على أي حال، 
فإن معدل مصوتي “الليكود” انخفض بالنسبة 
لبعضهم،  بالنسبة  السابقة.  لالنتخابات 
نتنياهو ليس ذخرًا حزبيًا، إنما عبء سياسي. 
إلى  األخيرتين  السنتين  في  إسرائيل  جر 
اعتبارات  بسبب  مرات  أربع  زائدة  انتخابات 
ميزانية،  يجز  ولم  قضائية،   – شخصية 
ثم  ذلك غازلهم،  العرب، وبعد  وحرض ضد 
أغوى غانتس واستغل سذاجته السياسية فيما 
حطم مصداقيته الجماهيرية، وأدخل الكهانيين 
وكارهي اإلنسان من الباب الرئيس للكنيست، 
وهاجم سلطات إنفاذ القانون، وبعد كل شيء 
نائبًا يوصون به. نتنياهو يلوح  ليس له 61 

كخاسر مواظب ال يعترف بخسارته.

ثالثة مراكز قوة يمكنها أن تضع حدًا لتنكيله 
المتواصل بالساحة السياسية. ومنصور عباس 
ليس منهم. األوائل هم رؤساء معسكر التغيير 
يستبدلوا  كي  شيء  كل  بعمل  تعهدوا  الذين 
انتخابات  إلى  إسرائيل  يجروا  أال  نتنياهو، 
خامسة، وبالطبع أن يركزوا على أزمة كورونا 
)“ال، كورونا ال يهم”(. غير أن سلوكهم حتى 
اآلن يعطل كل احتمال في إحداث التغيير. 
التكليف  على  بالحصول  بينيت  فمطالبة 
دعت  التي  ساعر  وتغريدة  حكومة،  لتشكيل 

لبيد للتنازل عن األنا – تبدوان كالعصي في 
الدواليب التي وضعها الثنائي هيندل وهاوزر 
بينيت  يعلل  لم  ولما  السابقة.  الجولة  في 
لبيد،  تحت  الجلوس  رفضهما  سبب  وساعر 
فعليهما أن يكونا اآلن موضوعيين:أن يوصيا 
إلجازة  حكومة،  بتشكيل  الرئيس،  أمام  به 
ميزانية بالسرعة الممكنة والتفرغ لعملية ترميم 
واألمن  والقضاء  والصحة،  التعليم،  جهاز 

الشخصي.
في هذا المسار، فإن مسائل موضع خالف 
 – اإلسرائيلي  والنزاع  والدولة  الدين  مثل 
إن  حاليًا.  تنتظر  ألن  ستضطر  الفلسطيني 
تطلعاتهما  بإنزال  ملزمان  وساعر  بينيت 
الشخصية إلى أرض الواقع، ألن نتنياهو عقد 
الصفقات منذ اآلن مع منصور عباس، من 

تحت الرادار.

رئيس  كاهل  على  أيضًا  ملقاة  المسؤولية 

ترويعه  محاولة  من  يتأثر  أن  حذار  الدولة. 
فاالنقضاض  نتنياهو.  شركاء  جانب  من 
البشع المنسق والفظ ضده من جانب الليكود 
يعزز الحاجة العاجلة للتغيير. ريفلين يعرف 
بأن  يفهم  مثله  ومن  السياسي،  الميدان 
طالما  الحل.  وليس  المشكلة  هو  نتنياهو 
كان في اللعبة، ال أمل في استقرار الساحة 
الديمقراطية اإلسرائيلية. يمك أن يلقي ريفلين 
حقيقيًا  مضمونًا  ويصّد  وتفكره  وزنه  بكامل 
في صالحياته لتكليف مهمة تشكيل الحكومة 
على كل مرشح ليس نتنياهو. األخيرون في 
القائمة ولكن ليس في أهميتهم، هم النواب من 
القدامى  بأن  التصديق  الصعب  الليكود. من 
نتنياهو هو  بأن  يفهمون  والمجربين منهم ال 
مسؤولية  فمن  وعليه  سياسي،  عثرة  حجر 
شتاينتس، وهنغبي، وديختر، وكيش، وبركات، 
أن يصحوا ويقولوا لنتنياهو: لم يعد بإمكانك.

التايمز: تنظيم “الدولة” استغل حنق السكان 
على الحكومة في موزامبيق وتحول لتهديد دولي هناك

قالت جين فالنغان، مراسلة صحيفة “التايمز” 
توسع  إن  أفريقيا  جنوب  تاون،  كيب  في 
جماعة تمرد موالية لتنظيم الدولة اإلسالمية 
بدأ بمجوعة من المقاتلين الذين هاجموا عددا 
منطقة  في  الفجر  قبل  الشرطة  مراكز  من 
مهمة من شرق موزامبيق وقتلوا 18 شخصا.

المجموعة  كبرت  ونصف  أعوام   3 وبعد 
الشبابية الصغيرة الساخطة وتحولت إلى قوة 
من ألف مسلح كانت قادرة على تنظيم وتنفيذ 
هجوم ضد أكبر مشروع للغاز الطبيعي في 

أفريقيا.
وفي الوقت الذي نفذت فيه الهجمات األولى 
بالسواطير أصبح لدى القوة المتمردة البنادق 
والرشاشات وقنابل الهاون. وتحولت العصابة 
الدولة. وأدى  لتنظيم  قوة جهادية موالية  إلى 
الهجوم على بلدة بالما إلى محاصرة أجانب، 
حيث  الغرب،  في  القلق  إثارة  إلى  أدى  مما 
في  الجهادية  المجموعة  بين  المقارنة  تمت 

موزامبيق وبوكو حرام في شمال نيجيريا.
عن  بعيدا  أفريقيا  من  الجنوبي  الجزء  وظل 
الحركات التي عاثت فسادا في القرن األفريقي 
ومنطقة الساحل ونيجيريا، ويحضر هذا الجزء 
نفسه اآلن لخالفة في موزامبيق التي انضمت 

إلى رابطة الكومنولث عام 1995.
 وتقول جازمين أوبرمان، الخبيرة في األمن: 
و”هي رسالة  يزداد زخما”  الذي  هو  “التمرد 
أي  إليه”  وصلوا  الذي  التفوق  حول  أخرى 

الجهاديين.
وقالت أوبرمان إن الغارة األخيرة كشفت عن 
“عملية تطوير وتحسن في حرب العصابات 

والتي لم تكن ظاهرة في السابق”.
وقتل حتى اآلن 2,600 شخصا معظمهم من 
المدنيين بشكل أدى إلى أزمة إنسانية أثرت 
على ماليين األشخاص. وتساءلت الصحيفة 
عن السبب الذي جعل من حركة تمرد محلية 
إلى التوسع والتمدد لكي تصبح حركة واسعة، 
والسبب يعود كما تقول الصحيفة إلى الحكومة 
في موزامبيق التي لم تتحرك مبكرا أو ألنها 

اتخذت إجراءات تركت أثارا سلبية.
فيليب  حكومة  فيه  قللت  الذي  الوقت  وفي 
على  وأثرها  األزمة  تدهور  من  نيوسي 
وإكسون  توتال  مثل  والغاز  النفط  مستثمري 
موبيل وتفاوضت على مشاريع غاز طبيعي 
بقيمة 50 مليار دوالر إال أنه رفض اقتراحات 
لكي ترسل قوات  المنطقة  بالتعاون مع دول 
وقال  المسلحة.  اإلنتفاضة  بإخماد  تقوم 
بمعرفة  راغبين  يكونوا  “لم  محلي  صحافي 

العالم عن هذا”.
كابو  سكان  يكون  أن  المفترض  من  وكان 
ديلغادو من أكثر سكان أفريقيا ثراء وإزدهارا 
نظرا لوجود أكبر منجم للياقوت في منطقتهم 
إلى جانب احتياطي الغاز في حوض روفوما. 
وبدال من ذلك أهملت الحكومة في العاصمة 
أالالف  عنها  تبعد  التي  المنطقة  مابوتو 
األميال وتركت سكانها الشباب البالغ عددهم 
الحركات  الستغالل  نهبا  نسمة  مليون   2,3

المتمردة.
إلى  موزامبيق  في  المسلمين  نسبة  وتصل 
يتركزون  ومعظمهم  خمسة  كل  من  واحد 
المستمرة  اإلضطرابات  وأثارت  الشمال.  في 

تأثيره  مدى  يوسع  لكي  الدولة  تنظيم  انتباه 
في أفريقيا، حيث كان ناشطا في ليبيا ومالي 
والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع 
الدولة  تنظيم  بدأ  المتمردين  وجرأة  قوة  زيادة 

إعالن مسؤوليته عن وحشيتهم.
موزامبيق  في  المستمرة  اإلضطرابات  أثارت 
تأثيره  الدولة” لكي يوسع مدى  “تنظيم  انتباه 

في أفريقيا
المجندين  بإرسال  مابوتو  في  الحكومة  وبدأت 
يترك  أن  وبدون  جيدا،  تدريبا  يتلقوا  لم  الذين 
المحلية  الشرطة  وحشية  وكانت  أثرا.  وجودهم 
التمرد محال لزيادة  بتعاونهم مع  ضد من يشتبه 
السكان المحليين وتوسيع ونمو الحركة المتمردة. 
ومن أجل تقويه وضعه طلب نيوسي، 62 عاما، 
وبهدوء من مرتزقة شركة فاغنر الروسية ولكنها 
انسحبت سريعا بعد خسائر فادحة أمام متمردين 
منضبطين وشرسين. وتم استبدالهم بعد بمجموعة 
عسكرية  عناصر  تضم  والتي  لإلستشارات  ديك 
مدربة من جنوب أفريقيا والذين طلب منهم العمل 
المواجهة.  وتجنب  العسكرية  المروحيات  عبر 
عناصر  تقودها  المجموعة  إن  المحللون  ويقول 

من موزامبيق والجارة تنزانيا.
أند  لوكيشن  كونفليكت  أرمد  “ذا  مشروع  ويقول 
إيفنت داتا” وهي منظمة تقوم بجمع األرقام من 
مناطق الحرب إن المتمردين قاموا العام الماضي 
بأكثر من 500 هجوما ومواجهة بما فيها توغالت 

في تنزانيا.
وكشف الغطاء عن محاوالت نيوسي التقليل من 
عندما  الماضي  الشهر  بداية  اإلنتفاضة  شأن 
أعلنت إدارة جوزيف بايدن عن تصنيف “تنظيم 
وسمت  إرهابية.  كمنظمة  موزامبيق”   – الدولة 
اإلدارة أبو ياسر حسن، رجل تنزاني في منتصف 

معلومات عن  لديها  إن  وقالت  له  كزعيم  العمر 
والقيادة  موزامبيق  في  التنظيم  بين  روابط  وجود 

المركزية في سوريا والعراق.
ورد نيوسي فزعا حيث أطاح بوزير دفاعه وقائد 
العسكرية.  الرموز  من  آخر  وعددا  الجو  سالح 
وكشف وصول عدد من قوات العمليات الخاصة 
لتدريب  الخضر  القبعات  أصحاب  أو  األمريكية 
العصابات  حرب  على  موزامبيق  في  القوات 
باإلضافة لقوات من البرتغال، المستعمر السابق 
عن قبول نيوسي للدعم الدولي وإن كان تدريجيا. 
ولكنه أصر على أن الحادث في بالما ليس أكبر 
العامة  المباني  أن  مع  السابقة،  الحوادث  من 

والبنوك ومراكز الشرطة ال تزال بيد المتمردين.
يمكن  كان  فتمرد  قائما،  يزال  ال  الواقع  أن  إال 
بحاجة  بات  أعوام  ثالثة  قبل  عليه  السيطرة 
العسكريين  والمخططين  المنظرين  لمساعدة 

الدوليين لتجميده.
وفي الوقت الحالي ال يزال مرتزقة ليونيل ديك، 
الداعم  هم  زيمبابوي  جيش  من  المتقاعد  العقيد 
الوحيد لقوات الحكومة في مابوتو. واندهش ديك 
الذي يعتبر من المخضرمين واألكثر تجربة في 
المنطقة من فعالية المقاتلين حيث استطاع جنوده 
خطط  عملية  “هذه  وقال  منهم.  بأعجوبة  الفرار 
لها بشكل دقيق” و”اإلرهابيون مسلحون جيد وهو 

ما أدهشنا”.
وقال “لقد جاءوا ومعهم قنابل الهاون ولديهم 
ضربات  مروحياتنا  وتلقت  الثقيلة  األسلحة 
قوية ولهذا غيروا وجه العملية بشكل كامل. 
ولكنهم  كانوا مجرد عصابات  الماضي  وفي 
الدولة  تنظيم  مع  وارتبطوا  هذا،  من  أكثر 
متزايد  بشكل  وتحولوا  األسود  علمه  ونشروا 

إلى تهديد خطير”.
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عن الُهوية ودور الدين في المجتمعات العربية

صبحي غندور*

األّمة  بلدان  داخل  في  العرب،  من  كثيرون 
بديل  ماهّية  عن  اآلن  يتساءلون  وخارجها، 
الحروب  سماتها  التي  الراهنة  العربية  الحالة 
والمذهبية  الطائفية  واالنقسامات  األهلية 
وانهيار  األجنبي  التدّخل  وتصاعد  واإلثنية، 
في  العرب  كّل  ويشترك  أوطان ومجتمعات. 
يختلفون  لكنهم  ورفضه،  الحال  واقع  وصف 
البعض  المنشودة.  وبدائله  أسبابه  فهم  في 
مستبّدة  حكومات  على  فقط  المالمة  يضع 
السياسية  الحياة  باعتماد  فقط  الحلَّ  ويرى 
الديمقراطية، بينما تجارب عربية حديثة تؤّكد 
أّن سقوط »حكم االستبداد« ال يعني أّن البديل 
عنه سيكون أفضل، وبأّن الحلَّ ال يكون فقط 
باالنتخابات وباعتماد آليات ديمقراطية حّتى 
يمكن تحقيق االستقرار السياسي واالجتماعي. 
البعض  دعا  حينما  ما حصل  األمر،  كذلك 
إلى شعار »اإلسالم هو الحل«، وبأّن وصول 
حركات سياسية دينية للحكم سيخرج األوطان 
من أزماتها، فإذا بهذه األوطان والمجتمعات 

تزداد بعد ذلك تأّزمًا وانقسامًا.
العربي  الفكر  في  مقابل  رأي  هناك  أيضًا، 
األّمة  مصائب  معظم  أّن  يرى  المعاصر، 
والقوى  األجنبي  التدّخل  سببها  العربية 
من  الثاني  النصف  تجارب  بينما  الخارجية، 
في  نجحوا  العرب  أّن  تؤّكد  العشرين  القرن 
معارك التحّرر الوطني وفي طرد المستعمر 
بناء  في  فشلوا  لكّنهم  بالدهم،  من  األجنبي 
تحصين  وفي  الحديثة،  المدنية  المجتمعات 
الداخل الوطني من مشاريع ومؤامرات الخارج.

األفكار  »آحادية  في  هي  المشكلة  رّبما 
عنصر  على  المراهنة  وفي  والحلول«، 
بعضها  ُتكّمل  عناصر  جملة  من  فقط  واحد 
الحديثة  المجتمعات  بناء  عملية  في  البعض 
الناجحة. فممارسة الديمقراطية السليمة تحتاج 
أي  من  متحّررة  مدنية  مجتمعات  توّفر  إلى 
الناس  مرجعية  على  وقائمة  خارجية  هيمنة 
في الحكم والتشريع، ومّما يحّقق حرّية الوطن 
السياسي  العدل  إلى  وصواًل  معًا،  والمواطن 
واالجتماعي، وبذلك يسود االستقرار ويتعّزز 

مفهوم المواطنة المشتركة.
العربية  المجتمعات  في  أيضًا  المشكلة  لكّن 
هما  مسألتين،  على  التوافق  عدم  في  هي 
المجتمعات  في  ومنطلقات  مسّلمات  بمثابة 
الحديثة الناجحة: الُهوّية ودور الدين. فحسم 
األرضية  هو  المسألتين  هاتين  فهم  كيفّية 
متقّدمة  عربية  أوطان  لبناء  األساسية 
وموّحدة، ومن دون ذلك، سيبقى الخلل قائمًا، 
بلد  أي  ووحدة  بنية  في  محتماًل،  والتصّدع 
»الُهوّيات«  أولوية  على  فاإلصرار  عربي. 
بعض  والء  سيجعل  والعربية  الوطنية  غير 
المواطنين لخارج وطنهم، بحكم »المرجعيات 
الدينية أو اإلثنية«، وسيوّفر المناخ المناسب 

للتدّخل األجنبي ولصراعات أهلية.
هذا ليس بموضوٍع جديد على منّصة األفكار 
العربية. فهو موضوع ال يقّل عمره عن مائة 
يدور  العشرين  القرن  مطلع  منذ  إذ  سنة، 
حول  تحديدًا  العربية  المنطقة  في  التساؤل 
المرحلة  وهي  المنطقة،  هذه  هوّية  ماهّية 

بعد  اإلسالمي  العالم  فرز  فيها  بدأ  التي 
وكيانات  دول  إلى  العثمانية  الحقبة  انتهاء 
ما  لكن  بيكو«.   »سايكس-  اتفاقية  وفق 
حدث خالل القرن العشرين أثبت عدم إمكان 
العروبة  بين  ما  العربية  المنطقة  في  الفصل 
فالعروبة  الحضاري.  الديني  والعامل  الثقافية 
المنطقة  في  متالزمة  حالة  الديني  واإليمان 
العربية، وهي مختلفة عن كل عالقة ما بين 
الدين والقوميات األخرى في العالم اإلسالمي. 
الدين  عن  تبتعد  لكي  تركيا،  على  كان  فقد 
تتمّسك  أن  عليها  كان  اإلسالم(،  هنا  )وهو 
بقوميتها التركية وأن تستبدل أبجديتها العربية 
بالالتينية. وهذا المثال الذي حدث في تركيا 
جعل الكثيرين من العرب، المتمّسكين بدينهم 
اإلسالمي، يعتقدون أنَّ الحديث عن القومية 
العربية يعني التخّلي أيضًا عن دينهم، قياسًا 
على التجربة القومية التركية في مطلع القرن 
حيث  من  يختلف  األمر  بينما  العشرين، 
والرسالة  العروبة  بين  العالقة  خصوصية 
ال  بالعرب  خاّصة  مسألة  فهي  اإلسالمية، 
تشترك معهم فيها أّية قومية أخرى في العالم 
الكريم،  القرآن  لغة  هي  فالعربية  اإلسالمي. 
والثقافة العربية هي التي انتشرت من خاللها 

الدعوة اإلسالمية في العالم.
وكما صحَّ القول المعروف: »كم من الجرائم 
جرائم  فإّن  الحرية«،  أيتها  باسمك  ُترتكب 
»الهوّية«  باسم  ُترتكب  كانت  عديدة  عربية 
الوطنية أو العربية...  لكن، هل أّدت الجرائم 
باسم »الحرية« إلى التخّلي عن هذا الهدف 
وجماعة  فرٍد  لكلِّ  المشروع  والمطلب  النبيل 

وأمَّة..؟!.
وما   - تعني  العربية«  »الُهوّية  كانت  لقد 
تتألف  واحدة  أمَّة  العرب  بأّن  القناعة  تزال- 
فيما  تشّكل  لكنها  متعّددة،  أقطار  من  اآلن 
بينها امتدادًا جغرافيًا وثقافيًا وحضاريًا واحدًا، 
البشرية  والطاقات  الموارد  فيها  وتتكامل 
وتفعيل  تثبيت  من  والمتضّررون  والمادية. 
العرب،  غير  من  حتمًا  هم  »الُهوّية«  هذه 
الحاضر،  في  هم  كما  الماضي،  في  الذين 
حفاظًا  العربية؛  األمَّة  شعوب  توّحد  يمنعون 
على مصالحهم في المنطقة، وعلى مستقبل 

استنزافهم لثرواتها.
لكن دور الدين في الحياة العربية هو سيٌف 
ما  بين  التمييز  المهّم  من  حيث  بحّدين، 
من  السماوية  الرساالت  وكل  اإلسالم  في 
ومكان،  زماٍن  لكّل  جدًا،  هاّمة  ومبادئ  قيم 
المسائل  وبين  وللجماعة،  الفرد  لإلنسان 
الفقهية وأمور المعامالت التي ترتبط بظروف 
العبادات  وبأساليب  مختلفة،  وبأزمان  معينة 
داخل  حّتى  حولها  االجتهادات  تختلف  التي 
الواحد، فكيف مع مذاهب وطوائف  المذهب 
أخرى؟! لذلك ُيصبح الحديث عن المجتمعات 
مسألة  مع  متالزمًا  الناجحة  الحديثة  المدنية 
»العلمانية«، بمعناها العام الداعي لفصل دور 
الحكم وسياسات  الدين« عن قضايا  »رجال 
تسترشد  أن  حتمًا  عليها  والتي  الحكومات، 

بالقيم والمبادئ الدينية واإلنسانية المشتركة.
األساسية  نشأتها  في  تكن  لم  العلمانية  إّن 
بل  للدين،  مضاّدًا  فكريًا  مذهبًا  بأوروبا 
المجتمعات  على  أواًل  دخلت  العلمانية 
المسيحية وتطورت معها ولم تدخل التجارب 
فقد ارتبطت نشأة  اإلنسانية إال من خاللها. 
العلمانية بصراع بين مؤسسة دينية كاثوليكية 
والدنيا،  الدين  شؤون  كل  احتكرت  أوروبية 
رافقت  نامية  دينية  غير  مؤسسات  وبين 
أوروبا. ولم تكن  الدول والقوميات في  نشوء 
العلمانية في أساسها دعوة إلى الكفر بالدين، 
بل كانت محّصلة عوامل سادت في أوروبا 
نحو 7 قرون امتزجت فيها الثورة على استبداد 
الكنيسة أيام األمراء واإلقطاع، ثّم على تدّخل 
كان  ولقد  الصناعية.  الثورة  أيام  الكنيسة 

الثقة  هو  األوروبي«  التنوير  »حركة  جوهر 
وهو  الحقيقة..  إدراك  على  العقل  مقدرة  في 
من  جماعة  أوروبا  في  بذوره  نثرت  جوهر 
نسبًة  الرشدية(  )المدرسة  يسّمونها  الدارسين 
إلى الفيلسوف العربي المسلم ابن رشد )توّفي 

عام 1198(.
وكانت العلمانية األوروبية تعني عزل الدولة 
عن سلطة الكنيسة وليس عن الدين، وكانت 
تعني استمرارية لحركة التنوير والنهضة )التي 
بدأها مارتن لوثر في أوائل القرن 16(، وكانت 
بقدسية  القبول  وعدم  العقل  استخدام  تعني 
تعبير  فإّن  أيضًا،  الكنيسة.  به  تقوم  ما  كل 
كلمة  مع  االرتباط  مطلقًا  يعني  ال  العلمانية 
أّن  العربي  اللغوي  المنجد  العلم، حيث نّص 
أساس التعبير هو »العاّمي غير اإلكليركي« 
الذي قد يكون فالحًا أو طبيبًا، وقد يكون أّميًا 

أو متعّلمًا.
دعاة  بين  التمييز  الضروري  من  لذلك، 
سّلة  في  جميعًا  وضعهم  وعدم  العلمانية 
دور  على  يؤّكدون  علمانيون  فهناك  واحدة، 
الدين في المجتمع ويدعون لحقوق المواطنة 
للجميع دون ابتعاٍد عن الدين أو قيم األديان، 
وهناك من يرفض أي دور للدين في الحياة 
الشيوعية  التجارب  حال  كان  كما  العاّمة، 
أيضًا  الضروري  ومن  الماضي.  القرن  في 
األنتباه إلى أّن المنطقة العربية هي مهد كل 
الحّج  ومواقع  واألنبياء  السماوية  الرساالت 
الديني، وبالتالي فإّن تغييب أو تهميش دور 

الدين فيها هو مسألة مستحيلة عمليًا.
إّن فصل الدين عن المجتمع لم يحصل في 
أّي أّمة إال بفعل القوة )مثال تجارب األنظمة 
أو  الدولة  عن  الدين  فصل  أّما  الشيوعية(. 
الحكم في األنظمة الغربية فكان نسبيًا، فهو 
في فرنسا فصٌل كامل في السلوك السياسي 
فقط  فصٌل  أميركا  في  وهو  والشخصي، 
بقضايا الحكم.. وهو يختلف في بريطانيا عن 
في  وهناك  واألميركي..  الفرنسي  النموذجين 
إيطاليا، وبعض دول أوروبا األخرى، أحزاب 
)كالحزب  ديني  أساس  على  قائمة  سياسية 
يوغوسالفيا  في  أّما  المسيحي(،  الديمقراطي 
)ألكثر  الشيوعي  العلماني  الحكم  ينجح  فلم 
من نصف قرن( في إزالة العصبيات الدينية 
وانشطرت  واألرثوذكس،  الكاثوليك  بين  حّتى 
رغم  التسعينات  عقد  في  دينيًا  يوغوسالفيا 

علمانيتها!.
السحرية  العصا  تكن  لم  وحدها  فالعلمانية 
التي بنت أوروبا وأميركا في العصر الحديث، 
وحدهما،  والديمقراطية  العلمانية  تكِف  ولم 
والبناء  التقّدم  لتحقيق  أوروبي،  بلٍد  كّل  في 
االقتصادي واالجتماعي، لذلك كانت الحاجة 
إلى االّتحاد والتكامل مع اآلخرين األوروبيين 
)االّتحاد األوروبي(. كذلك األمر في النموذج 
األميركي، حيث تعجز أّية والية أميركية عن 
بناء تقّدمها االقتصادي واالجتماعي، بمعزٍل 

عن الواليات األخرى.
الحركات  يوزّع  العربي  اإلعالم  بعض  ونجد 

السياسية العربية إلى مجموعتين« »إسالمي« 
التسميات  هذه  أّن  إدراٍك  دون  »ليبرالي«  أو 
ال ُتعّبر فعاًل عن واقع وعقائد كل الحركات 
أصاًل  يجوز  وال  العربية.  الفكرية  والتّيارات 
موقع  في  اآلخر  من  تجعل  تسمياٍت  اعتماد 
الضّد لها. فهل غير المنتمي لحركٍة سياسيٍة 
أو  مؤمن  غير  أّنه  يعني  دينية  تحمل صفًة 
مسلم أو على تناقٍض مع الدين نفسه؟! وهل 
أّنه  يعني  ديني  سياسي  لتّياٍر  منتٍم  هو  من 
التي  المدنية  وللمجتمعات  للحرّيات  رافض 

يدعو لها الفكر »الليبرالي«؟!
والعدالة  القومية  والُهوّية  التحّرر  قضايا  إّن 
االجتماعية ومقاومة االحتالل ومحاربة الظلم 
أينما كان وكيفما كان، هي كّلها قضايا إنسانية 
عاّمة ال ترتبط بمنهٍج فكريٍّ محّدد. فال الدين 
عنه  االبتعاد  وال  القضايا  هذه  مع  يتعارض 
عن  عديدة  أمثلة  وهناك  عنها.  تخّليًا  يعني 
مجتمعات كافحت من أجل هذه القضايا لكن 
اختلفت دوافعها الفكرية ونظرتها لدور الدين 

في الحياة.
الناس هو ظاهرة  بين  الفكري  إّن االختالف 
صحّية حينما تحصل في مجتمعات تصون 
بالتداول  وتسمح  والسياسية  الفكرية  التعّددية 
السلمي للسلطة وباحترام وجود ودور »الرأي 
اآلخر«. وهي مواصفات وشروط لمجتمعات 
وتكون  الديمقراطية،  السياسية  الحياة  تعتمد 
مرجعيتها هي القوانين والدساتير المجَمع على 
االلتزام بها بين كّل األطراف. فال ينقلب طرف 
على اآلخرين وحقوقهم أو على الدستور ذاته 
لمجّرد الوصول إلى الحكم. لكن من األمور، 
المهّم التوقف عندها أيضًا، هو حال التخّبط 
والمصطلحات،  المفاهيم  استخدام  في  أحيانًا 
واحد  تطبيقي  نموذج  هناك  ليس  أْن  ِعلمًا 
أليٍّ من المصطلحات المستخدمة )»الديني« 
و«العلماني«(. ففي الدائرة الغربية الديمقراطية 
التطبيق  المفهوم وفي  نجد اختالفًا كبيرًا في 
بين بعض تجارب العلمانية األوروبية وأيضًا 
األميركية،  العلمانية  التجربة  مع  بالمقارنة 
المسلمين  بين  الفقهية  بالخالفات  فكيف 
وبتجارب الصراعات على الحكم باسم الدين 

اإلسالمي على مدار أكثر من 14 قرنًا؟!.
التّيارين »العلماني«  إّن أساس الخالف بين 
»اإلسالمي«  تصنيفات  )وليست  و«الديني« 
الدقيقة( هو فكريٌّ محض  و«الليبرالي« هي 
وال يجوز إلحاق القضايا السياسية المتصارع 
أن  المهّم  الخالف. ومن  بطبيعة هذا  حولها 
يبقى االختالف قائمًا في المسألة الفكرية وأن 
يتّم البحث عن المشترك من القضايا الوطنية 
لم  مثاًل  اإلسرائيلي  فاالحتالل  واالجتماعية. 
وال يمّيز بين التّيارين في األراضي المحتّلة، 
من  كان  إن  الفلسطيني  هو  المستهدف  إذ 
هذا الدين أو ذاك، أو إن كان »علمانيًا« أو 
»إسالميًا«. األمر نفسه ينطبق على القضايا 
االجتماعية حيث ال دين أو لونًا فكريًا للفقر 

أو للظلم االجتماعي!.
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن
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ليس كل من إدعى الرغبة في التغيير صادق

بماذا تعد نهضة الشرق األوسط؟

هاني عرفات 
فلسطين \ 

ما  تعاني  الفلسطينية  الساحة  وكأن  يبدو   
 ، رئيسيين  تيارين  بين  إنقسام  من  أكثر  هو 
إنها حالة من التشظي السياسي طفت على 
الرئاسي  المرسوم  عقب  جلي  بشكل  السطح 
بإجراء االنتخابات التشريعية يتبعها انتخابات 
المحلية  السلطات  بإنتخابات  وتختتم  رئاسية 
. وإذا ما استثنينا الفصيلين الرئيسيين،  فإن 
سواهما،  هي قوى تجمع على التغيير ،ولكنها 
التغيير  مفهوم  على  تقريبًا  جميعًا  تختلف 
والطرق الالزمة لتحقيقه ، ليجد الفلسطينيون 
أنفسهم في متاهة تضاعف حالة التيه الذي 

هم فيها.
أسلط  أن  العجالة  هذه  في  أحاول  سوف 
غيرها،  دون   ) التغيير  قوى   ( على  الضوء 
لعل ذلك يساهم في فهم أفضل لما يدور من 

صراع على األرض.
سوف أحاول تصنيف هذه القوى إستنادًا إلى 
جذورها السياسية ، أهدافها ودوافعها . وهي 

على النحو التالي :
السلطة،  عن  المنشقة  القوى  اليسار،  قوى 
الحراكات الشعبية، القوى الرافضة من حيث 

المبدأ، الجهاد اإلسالمي.
قوى اليسار: سوف أتجنب الدخول في صحة 
هو  سياسيًا  فبعضها   ، القوى  لهذه  التسمية 
أقرب إلى الوسط منه إلى اليسار ، وإذا ما 
قلنا قوى ديمقراطية فإن بعضها أبعد ما يكون 
ولكن   ، الداخلية  الديمقراطية  ممارسة  عن 
نعتمد في هذا التصنيف على الجذر التاريخي 
لها، وهي فصائل لها تاريخ ممتد على مدار 
السنين ويسجل لها مواقف تاريخية مشرفة في 
النضال السياسي واالجتماعي ، ولها الكثير 
تتراجع وبشكل حاد  أن  قبل  االنجازات،  من 
خالل العقود الثالث الماضية ، ألسباب كثيرة 

يطول شرحها .
تكون  وتكاد  متشابهة  السياسية  برامجها 
متطابقة ، أغلبها انحدر من بعضها البعض 
الداخلية  الديمقراطية  إنسداد  بسبب  غالبًا   ،
يفسر  ما  وهذا  بحتة،  شخصية  ألسباب  أو 
تقاربها السياسي والفكري وانفصالها التنظيمي 

في نفس الوقت.
جميع هذه التنظيمات ، وإن تردد بعضها في 
المشاركة في  البداية ، أعلنت موافقتها على 
من  وبدعوة   ، التشريعي  المجلس  إنتخابات 
جرت  المعسكر  هذا  من  قريبين  مستقلين 
الفصائل  هذه  لتوحيد  ماراثونية  حوارات 
أبعد  الى  الذهاب  وربما   ، موحدة  كتلة  في 
حدة  يكسر  ثالث  لتيار  بالتأسيس  ذلك  من 
االحتكار السائدة منذ زمن بعيد. لكن كل هذه 
تاريخ  حتى  الرياح  أدراج  ذهبت  المحاوالت 

هذه  قواعد  ورغم ضغط  السطور  هذه  كتابة 
أن  بالذكر  الجدير  . ومن  نفسها  التنظيمات 
هذه الفصائل استطاعت التوصل إلى تفاهم 
سياسي حول 90% من القضايا المطروحة .

وهنا يجب أن نقر بأنه ال يمكن تحميل كل 
الفصيالن  كون   ، الفشل  هذا  الفصائل  هذه 
اللذان يعتقدان أنهما األكبر واألكثر حظًا في 
فإن   ، تعنتًا  االكثر  كانا  القادمة  االنتخابات 
اللوم كونها  الفصائل االخرى تستحق بعض 
إختارت طريقًا أدى إلى تماهيها مع القوة االكبر 
وتسبب في إضعاف حضورها الجماهيري . 
لكن الخطأ الذي ترتكبه القوتان اليساريتان في 
هذا المعسكر هو تحمل المسؤولية التاريخية 
التي أصبحت  القوى  هذه  توحيد  عن فرصة 
تشعر أكثر فأكثر بالحاجة اليه من أي وقت 
هذا  لتصحيح  حقيقية  فرصة  وهي   ، مضى 
المسار مما يساهم بتصحيح المسار العام في 

النهاية .
لكن هذا ليس كل شئ ، فخطورة هذا التوجه 
خوض  أن  بمعنى  منه،   الغرض  نفي  هو 
لو  وحتى  المنفردة  الطريقة  بهذه  االنتخابات 
بعض  حصول  على  االتفاق  من  نوع  وجد 
أصوات حركة الجهاد اإلسالمي، فإن هذا لن 
المجلس  داخل  تأثير  ذات  وازنة  قوة  يجعلها 

التشريعي أمام القوى الكبرى.
هذه  انقسمت   : السلطة  عن  المنشقة  القوى 
إئتالف   ، دحالن  محمد  تيار  بين  ما  القوى 
سالم  السابق  الوزراء  ورئيس  القدوة،  ناصر 
فياض ، هذه الكتل الثالث تتفق في شعارها 
األساسي وهو السعي إلى التغيير . مما يثير 
كثير من التساؤالت حول صحة هذا الشعار 
وجديته ، فكما هو معروف فإن كل من هذه 
النظام  من  يتجزأ  ال  جزًء  كان  الشخصيات 
السياسي القائم ، ويتحملون بدرجات متفاوتة 
المسؤولية عما آلت إليه األمور ، فمثاًل بتتبع 
عضو  دحالن  محمد  بين  للخالف  بسيط 
فتح والرئيس  السابق لحركة  المركزية  اللجنة 
محمود عباس نجد أن الخالف ليس سياسيًا 
إطالقًا وإن تم تغليفه بدوافع سياسية ، ولكنه 
تطور الحقًا ليصبح كذلك ، فمحمد دحالن 
في  مشكلته  أن  األزمة  بداية  منذ  يؤكد  كان 
الحق  وقت  وفي  منها.  حرم  التي  عضويته 
تطور الوضع الى إتهامات متبادلة بالفساد . 
مما يدفعنا للتساؤل هل حقيقة أن الفساد هو 
بالطبع  ؟  عباس  محمود  الرئيس  حقبة  وليد 
ال .  وبعودة سريعة إلى السنوات االولى من 
ظواهر  من  الكثير  نجد  أوسلو  اتفاق  توقيع 
والعالقات  الفترة  تلك  سادت  التي  الفساد 
ضابط  بين  قائمة  كانت  التي  والمشاريع 
غينوسار  السابق  اإلسرائيلي  المخابرات 
وصندوق االستثمار الفلسطيني ممثاًل بمحمد 
الراحل  للزعيم  االقتصادي  المستشار  رشيد 
ياسر عرفات ، الذي ربطته عالقات تعاون 

وال زالت مع محمد دحالن مؤشر على ذلك .
هذا عدا عن الممارسات القمعية واالعتقاالت 
والتي  االمنية  االجهزة  السياسية  من بعض 
تسببت في وفيات حينها ظهرت في تلك الفترة 
أيضًا. إذن الفساد ليس وليد اللحظة وال يرتبط 
بعهد الرئيس أبو مازن . الفارق هو أنه فيما 
مضى كانت تطغى ) الشرعية الثورية( على 
تغلف  األمور  وكانت  األخطاء،  من  سواها 
أن  المتواضع  برأيي  السرية.  من  أكبر  بقدر 
هو  ويجري  جرى  ما  لكل  الرئيس  السبب 
دائمًا  تؤدي  التي   ، الشفافية  وانعدام  الفردية 
إلى أخطاء تصبح خطايا مع الوقت . االمر 
المؤكد أن محاوالت أجزاء سابقة من السلطة 
أن تطرح نفسها على أساس أنها قوى التغيير 
هو ضرب من التضليل ، خصوصًا إذا كان 
ذلك يتم بادوات وأموال خارجية يعلم الجميع 
 : سؤال  الى  يقودنا  وهذا  بريئة.  ليست  أنها 
كيف يمكن أن يبرر مناضل قضى جل عمره 
في النضال،  أو موظفًا كبيرًا في السلطة ، 
أن يحوز على أموال طائلة وتقدم للمحتاجين 

الفلسطينيين تعجز عنها ميزانيات دولة ؟

نسبيًا  قديم  بعضها   : الشعبية  الحراكات 
كلها  كانت  وإن   ، فتي  اآلخر  والبعض 
متجانسة  غير  أنها  إال  التغيير  نحو  تدعو 
التركيب واألهداف ، فبينما حملت الحراكات  
أهدافًا مطلبية محددة ، وتكونت من  األولى 
إما  إجتماعية  مجموعات شبابية من أصول 
إلى  ونجحت  الوسطى،  الطبقة  من  أو  فقيرة 
حد كبير في تحريك الشارع من خالل وسائل 
حراكات  ظهرت   ، االجتماعي  التواصل 
جمعت  والمثقفين  النخب  أوساط  في  أخرى 
في ثناياها بعض ممن غادروا تنظيماتهم األم 
السياسية  الحياة  إلى  وعادوا  شتى  ألسباب 
بعد انسداد اآلفاق أمامهم والتدهور السياسي 
العام الحاصل ويطمحون الى مشاركة وتأثير 
فاعل. لكن يبقى التحدي االصعب هو كيفية 
المتنوعة  السياسية  الفكرية  الخلفيات  صهر 
أحيانًا حد التناقض في تجمع واحد ، هؤالء 
في  بالمشاركة  رغبتهم  عن  أعربوا  جميعًا 
ومع   ، متفاوتة  بدرجات  االنتخابية  العملية 
التوجه  اآلن  حتى  واضحًا  غير  زال  ما  أنه 
كانت  إذا  فيما  الشعبية  الحراكات  التصويتية 
أعلن  فقد   ، ذاتها  بحد  معينة  قائمة  ستدعم 
مع  يتفق  من  سيدعم  أنه  عن  وعد  حراك 

توجهاته من المرشحين وعدم الدخول بقائمة 
منفردة ،مما يفرض تساؤاًل تقنيًا ، وهو فيما إذا 
الحراك  يتفقون وأهداف  كان هناك مرشحون 
موزعون على عدة قوائم كيف سيكون التوجه 
التصويت  فيها  يتم  نسبية  إنتخابات  في ظل 
للقائمة وليس على أساس فردي؟  لكن مجرد 
وجود هذه الحراكات على اختالفها هو مؤشر 
العملية  ألطراف  الحياة  عودة  على  إيجابي 
إلى  سيؤدي  وبإعتقادي  الذي   ، السياسية 
الى  للوصول  التطور  من  متالحقة  عمليات 

أجسام سياسية قابلة للحياة .

القوى الرافضة مبدئيًا : هذه القوى هي األكثر 
معارضة  مبدأ  من  غالبًا  وتنطلق  ضعفًا 
أوسلو  سقف  تحت  تجري  كونها  االنتخابات 
وأنها لن تأت بأي جديد سوى تثبيت شرعية 
تغطية  سيقدم  فيها  المشاركة  وأن   ، أوسلو 
لتسويات سياسية سيئة . هذا الطرح فيه قدر 
يفتقد  أنه  الرئيسية  مشكلته  لكن  الصحة  من 
النهاية  في  يعني  مما  الشعبي  االمتداد  إلى 
انتفاء الغرض منه، بمعنى في ظل مشاركة 
التنظيمات  من  آخر  وعدد  االكبر  القوتين 
المشاركة  عدم  الى  الدعوة  فإن  الفلسطينية 
ستالقي استجابة محدودة ، وبالتالي ستنقلب 
سيؤكد  ذلك  أن  أي   ، عكسها  الى  األمور 
على شرعية االنتخابات ومحدودية معارضيها 
، مما يستدعي إعادة النظر في هذا التوجه.

حركة الجهاد اإلسالمي : أفردت بابًا خاصًا 
متميزًا  تاريخيًا  موقفًا  لها  الجهاد ألن  لحركة 
من المشاركة في أي من مؤسسات م ت ف 
أو السلطة ، فقد حافظت على النأي بالنفس 
عن أي مشاركة رسمية وهو موقف منسجم 
جرى  لكن   . والسياسية  الفكرية  رؤيتها  مع 
في السابق أن تركت الخيار ألنصارها  في 
المشاركة تصويتًا من عدمها ، وكان هذا يظهر 
جليًا في بعض االنتخابات الرئاسية وسواها . 
على أي حال بقيت هذه الحركة منسجمة مع 
مواقفها نظريًا وعمليًا ، ومشاركتها كانت ذكية 
من خالل فتح خيار التصويت دون زج نفسها 

في تبعات قد ال تحمد عقباها.
الفلسطينية مركبة  االزمة  تبدو  اللحظة  حتي 
، والسبب هو غياب قوة وازنة وحقيقية عن 
االنتخابات القادمة إال إذا حصلت معجزة ، 

مع العلم أن زمن المعجزات ولى .

بيلينكايا،  العنوان أعاله، كتبت ماريانا  تحت 
في »كوميرسانت«، حول نهضة مرتقبة في 
العربي«  »الربيع  تجربة  بعد  األوسط  الشرق 

المحبطة.
يبحث  األوسط  »الشرق  المقال:  في  وجاء 
إنه موضوع مؤتمر  المفقودة«،  النهضة  عن 
يفتتح  الذي  األوسط،  للشرق  العاشر  فالداي 
إعداده  تم  والذي  الثالثاء،  اليوم  موسكو  في 
التابع  الشرقية  الدراسات  معهد  مع  بالشراكة 
ألكاديمية العلوم الروسية. وألول مرة سيكون 
مفتوحا  أوسطي  الشرق  »فالداي«  برنامج 
بالكامل. يدعو مؤلفو التقرير المعد للمؤتمر 

وفي  األوسط.  الشرق  مستقبل  مناقشة  إلى 
رأيهم، هذه المنطقة على وشك نهضة جديدة، 
ويتلخص  عام.   200 خالل  الثالثة  هي 
جوهرها في بحث الدول العربية عن هويتها 
ومكانتها في العالم. فخالل عشر سنوات من 
الربيع العربي، انتقل سكان المنطقة الطريق 
المعيشة،  التجربة  اإلحباط.  إلى  األمل  من 
جعلت النخب السياسية والفكرية في المنطقة 
ذلك  تفعل  دولة  وكل  المستقبل،  في  تفكر 

بطريقتها الخاصة. 
التالية  العمليات  فإن  التقرير،  لمعدي  ووفقا 

تؤثر في تحول الروابط في المنطقة:

- تطبيع العالقات بين بعض الدول العربية 
وإسرائيل؛

اإلقليمية  بالزعامة  وإيران  تركيا  - طموحات 
وسيرورات »نهضتهما« الداخلية، ما يجعلهما 

تستحضران تجربتهما اإلمبراطورية.
 يؤكد معدو التقرير أن التغييرات التي تحدث 
داخل المنطقة تؤدي بشكل ثابت إلى مراجعة 
العالقات بين دول الشرق األوسط والجهات 
تدريجيًا.  دورها  يتضاءل  التي  الخارجية، 
وأشاروا إلى أن الدول األوروبية قلصت بالفعل 
من دورها في الشرق األوسط قدر اإلمكان، 
استراتيجية  تطوير  تفضل  المتحدة  والواليات 

أيضا  الخبراء  المباشرة.يقترح  غير  المشاركة 
تغيير دور روسيا في المنطقة. فـ »على الرغم 
من حقيقة أن هذا الدور نما بشكل موضوعي 
إال  الماضية،  الخمس  السنوات  مدى  على 
أن  مهمة  أبدا  لنفسها  تحدد  لم  موسكو  أن 
في  أوروبا  أو  المتحدة  الواليات  محل  تحل 
إدارة العمليات اإلقليمية. ففي نهاية المطاف، 
تبين أن تجربة كليهما لم تكن ناجحة للغاية، 
كما أن تعقيد الواقع اإلقليمي الموصوف في 
يتعلق  فيما  التفاؤل  على  يبعث  ال  التقرير 
بآفاق اإلدارة الخارجية«، كما ورد في النص.
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ما يجري في “ حّي الشيخ جّراح “ في القدس الشرقية...

سد النهضة والقناة ووساطة اإلمارات

فارس بدر 
ميسيساجا 

على  عار  ووصمة  العصر،  لجريمة  تتّمة 
جبين البشرّية جمعاء.  

فلسطينية   - مقدسية  قرية   « جرّاح  »الشيخ 
تتبع لمحافظة القدس وهي في الجانب الشرقي 
االحتالل  تحت  وقع  الذي  القدس  لمدينة 
اإلسرائيلي في حرب 1967. وهي اآلن من 

أحياء القدس الشرقية.
من  اسمه،  جراح«بالقدس  »الشيخ  حي  اخذ 
عيسى  الدين  بن شرف  الدين  حسام  األمير 
األيوبي،  الدين  صالح  طبيب  الجراحي، 
إلى رمز  الذي تحول  المسلم،  الكردي  القائد 
ألجيال عربية متعاقبة منذ نحو 900 عاما، 
استيطاني  إسرائيلي  مخطط  اآلن  ويتهدده 
وحدة  بناء 200  ويتضمن  عنه  اإلعالن  تم 
فيها، وسط  يهود  سكنية السكان مستوطنين 
الشرقية  القدس  في  الواقع  العربي  الحي  هذا 

المحتلة عام 1967م.
يقع حي »الشيخ جراح »في الجانب الشرقي 
خارج  القدس  مدينة  في  القديمة  البلدة  من 
السور، وقد أنشئ حي الشيخ جراح بالقدس 
بين  وقعت  اتفاقية  بموجب   1956 عام 
الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة 
والحكومة األردنية، وفي حينه استوعب 28 
عائلة فلسطينية هجرت من أراضيها المحتلة 

عام 1948 
اإلسرائيلية  الحكومة  أطلقته  الذي  اإلنذار 
مؤخرًا يعطي سكان الحي المقيمين فيه مهلًة 
ينتهي مفعولها في الثاني من شهر أيار/ مايو 
تمهيدًا   ، السكان  من  إخالئه  بهدف  المقبل 
بناء مستوطنة  أجل  المستوطنين من  لزحف 

إسرائيلية جديدة على أنقاضه     
والتّمدد  التوّسع   سياسات  تترجم  وهكذا 

الحقوق  حساب  على  زحفها  واإلستيطان 
وعلى   ، رادع  أو  وازٍع  دون  من  الفلسطينية 
تنوّع  على  الدولية  المؤسسات  ومسمع  مرأى 

صالحّياتها.  
مع  الخطوة  هذه  تعارض  من  بالرغم  وذلك 
أحكام القانون الدولي وخاصة قرارات مجلس 
األمن 476 و  478 و 2334 والتي تؤّكد 
جميعهاعلى أّن القدس الشرقية أرض محتلٍّة 
، تنطبق عليها أحكام  القانون الدولي ذات 

الصلة. 
هذا  وأصدرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
مؤتمر  بورتر«،خالل  جالينا   « األميركية 
المهم  من  إنَّه  نعتقد   « فيه:  جاء  صحافي 
بخطوات  القيام  عن  اإلمتناع   إلسرائيل 
إلى  تؤّدي  أن  شأنها  من  الجانبين  وحيدة 
تصعيد التوترات وتقويض الجهود لتفعيل حّل 
الدولتين« كما وذكرت من بين تلك الخطوات« 
ضّم األراضي والنشاط اإلستيطاني وعمليات 
وتقديم  العنف  على  والتحريض  المنازل  هدم 
تعويضات للمعتقلين بتهم األعمال اإلرهابية«.

باإلضافة إلى ذلك فقد أكد المبعوث األممي 
أن  وينسالند«  »تور  األوسط  الشرق  إلى 
األراضي  في  اإلسرائيلية  المستوطنات 
حل  وتقوض  قانونية،  غير  الفلسطينية 
باألمم  واشنطن  أكدت  حين  في  الدولتين، 

المتحدة دعمها لحل الدولتين.
كلمته خالل  -في  وينسالند  طالب  وقد  هذا 
جلسة مجلس األمن الدولي- إسرائيل بوقف 
المحتلة  األراضي  في  االستيطانية  األنشطة 

بما في ذلك القدس الشرقية.
اللجنة  أعضاء  إن  النرويجي  المبعوث  وقال 
يتطلعون  األوسط  بالشرق  المعنية  الرباعية 
إلى إعادة الفلسطينيين واإلسرائيليين قريبًا إلى 

طاولة مفاوضات حقيقية.
وأشار إلى اعتزامه مواصلة التحدث بصراحة 
الفلسطينيين  وتشجيع  األطراف،  كافة  مع 
واإلسرائيليين على السعي نحو السالم، وحثهم 
أحادية وتهيئة  اتخاذ أي خطوات  على عدم 

بيئة مواتية للحوار.
واإلدانة  التحفُّظ  أشكال  كافة  من  وبالرغم 

والرفض، تدير إسرائيل ظهرها وتصّم أذنيها 
كالمعتاد، ألّنها تعّودت في مسيرتها التوسعية 
واإلستيطانية على أّن القوة وحدها قادرة على 
جديدة  وديموغرافية   جغرافية  وقائع  خلق 
على االرض، وما على المجتمع الدولي ِإالَّ 

الرضوخ لمشيئتها ومشيئة األمر الواقع.
وعلى غرار ما جرى مع  مستعمرة« أبوغنيم« 
بناؤها  يرتبط  والتي  المسماة)هارحوما(، 
القدس  تطويق  في  اإلستيطانية  بالسياسة 
الطوق  إحكام  بغية  المستوطنات  من  بحزام 
على القدس بشكٍل كامل والفصل بين األحياء 
وبين  طوال،  وأّم  باهر  صور  في  العربية 

مدينتي بيت لحم وبيت ساحور   .
وعربيًا  دوليًا  يومها  القيامة  قامت   وقد 
من  الصحافيين  أحد  أّن  حتى  وفلسطينيًا،  
جريدة هآرتس اإلسرائيلية سأل  نتنياهو قائاًل: 
» كيف ستواجهون هذه الضجة الدولية بعد  
غنيم«؟  أبو  »جبل  أراضي  بمصادرة  قراركم 
ورّد نتنياهو  مستهزئًا: » لقد  تعّودنا....قريبًا 
الضجيج إلى زوال، أّما مستعمرة جبل أبوغنيم 

باقية إلى األبد«.
شعبنا  اقتالع  مشهد  المشهد،  هذا  أمام 
بعرق  بناها  التي  بيوته  من  الفلسطيني 
عروقه  تعانقت  التي  االرض  ومن  جبينه 
العينين،  معصوب  العالم  يقف  زيتونها،  مع 
مكّتف اليدين... والعالم العربي أنظمة تتفرّج 
القومي  التطبيع، والمحيط  مشغولة بمسرحّية 
والعراق(   الشام  بالد  الخصيب)  الهالل  في 
طائفية  وانشطارات  نزيفها  يتوّقف  ال  جراٌح 
السوري  المشروع  تعيق  وقبلية  ومذهبية 
أن  وحده   بإمكانه  الذي  التوحيدي  القومي 
ُيعّبد الطريق نحو مستقبٍل أفضل لنا جميعا. 

فإلى متى سيستمرّ  هذا المشهد. ؟

الرئيس  تغّير ملحوظ في طريقة حديث  طرأ 
»سد  حول  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 
التصريحات  من  سنوات  فبعد  النهضة« 
بشأن  والمحادثات  والمفاوضات  الدبلوماسية 
إن  بقوله  واضحة  التهديد  لهجة  بدت  السّد، 
أحدا »ال يستطيع أخذ نقطة مياه من مصر« 
المياه »خط أحمر« وبدا  بهذه  المساس  وأن 
الكالم محددا باتجاه إثيوبيا حين طالب بـ»أال 
قدرتنا« وأن ذلك  بعيد عن  أنه  أحد  يتصور 
في  االستقرار  عدم  من  »حالة  إلى  سيؤدي 

المنطقة ال يتخيلها أحد«.
صحافي  مؤتمر  خالل  التصريحات  جاءت 
غداة  السويس  قناة  لهيئة  تابع  بمركز  عقد 
تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي أغلقت 
المجرى المائي شديد األهمية عالميا لمدة 6 
أيام )إضافة إلى كوارث أخرى منها تصادم 
قطارين وانهيار عقار سكني، وكذلك انهيار 
يبدو  أمر  وهو  اإلنشاء(  تحت  جسر  دعائم 
قناة  لذاته، لكن ما حصل في  غير مقصود 
السويس أعاد تنبيه القيادة المصرّية إلى تأثير 

سالمة القناة على مصر والعالم.
لقد كانت قناة السويس سببا في حرب مصرّية 
 ،1956 عام  وفرنسا  وبريطانيا  إسرائيل  مع 
تراجع  أظهر  العالمي  التاريخ  في  ومفصال 
الواليات  نفوذ  وصعود  وباريس  لندن  سيطرة 
المتحدة األمريكية وروسيا اللتين فرضتا تراجع 
العدوان، وكانت القناة موقعا مؤثرا استراتيجيا 

خالل حربي 1967 و1973 )التي كان من 
تسمياتها »حرب العبور«(.

يضم  المعنى،  بهذا  المنطقة،  »استقرار« 
مصر  ستضم  التي  الحرب  احتماالت 
والسودان )اللتين وقعتا اتفاقية تعاون عسكري 
قبل أيام( في جبهة، وإثيوبيا )وربما إريتريا( 
من جهة أخرى، لكّنه يلّمح أيضا إلى أن قناة 
بين  العابرة  السفن  مسار  وبالتالي  السويس، 
ثالث قارات، واقتصاد العالم عموما، قد تتأّثر 
من أي نزاع عسكرّي يتعّلق بـ»مياه« مصر، 
السويس،  قناة  النيل ومسار  نهر  وهي تضم 
السنوات  المتواترة في  الغاز  وكذلك، أحالف 

األخيرة في البحر المتوسط، وكابالت إيصال 
االنترنت.

أحد العوامل التي غّيرت جزءا من قواعد اللعب 
الداخلي  النزاع  النهضة هو  في موضوع سد 
في إثيوبيا، الذي أدى إلى مقتل اآلالف في 
إلى  اآلالف  عشرات  ولجوء  تيغراي،  إقليم 
إلى  السوداني  الجيش  دخول  ثم  السودان، 
منطقة الشفقة المتنازع عليها، ووجدت إديس 
أبابا نفسها في وضع ال تحسد عليه، فهي ال 
تستطيع فتح جبهة عسكرية مع السودان في 
الوقت الذي تعاني فيه من نزاع داخلّي دموّي.

قدرة مصر  اتجاه األمور نحو مزيد من  مع 

ودفعها التخاذ  إثيوبيا  تحّدي  والسودان على 
موقف أكثر ليونة، ظهر على السطح عامل 
إقليمي لم يكن واضحا، وهو موقف اإلمارات، 
والحليف  السيسي،  لنظام  القديم  الحليف 
كانت،  ظبي  فأبو  السودان،  لنظام  المستجد 
على ما يظهر، تحاول لجم التصعيد من جهة 
مصر والسودان نحو إثيوبيا، وقد كشف بيان 
موقف  عن  أمس  اإلماراتية  الخارجية  وزارة 
والسودان  مصر  لدعم  منه  للحياد  أقرب 
بالدعوة إلى »حوار بناء« بين الدول الثالث، 
وهو موقف مختلف عن إعالن الدعم الصريح 
وُعمان  والبحرين  السعودية  قبل  من  للقاهرة 

الذي ظهر بعد تصريحات السيسي بقليل.
أن  يكون  قد  الموقف،  هذا  على  الباعث 
وهو  الثالث،  الدول  في  تستثمر  ظبي  أبو 
استقرار  »عدم  حصول  لتجنب  يدفعها  ما 
هذا  أن  غير  المنطقة،  في  أحد«  يتخيله  ال 
الحقيقة  يكفي في  التحليل »االقتصادي« ال 
أن  واألقرب  اإلماراتي،  »الحياد«  لتفسير 
بين  يكون مرتبطا بخالفات سياسية مكتومة 
القاهرة )وكذلك السعودية( مع أبو ظبي، بما 
الذي  واالقتصادي  السياسي  الوزن  يخّص 
ترتئيه اإلمارات لنفسها داخل المنطقة واإلقليم 
والعالم، والذي يتناقض، في مواضع كثيرة مع 

القاهرة والرياض.
القدس العربي
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خالل 3 أيام.. 
»علي بابا« تخسر 39 مليار دوالر من قيمتها السوقية

يستعد الغرب إلدخال آلية عالمية جديدة 
إلعادة التوزيع االستعماري لألرباح والموارد

في  العمالقة  التكنولوجيا  شركات  خسرت 
JD.»و  »Baidu»و  »Alibaba« الصين 
المزدوجة  القائمة  في  المدرجة   »com

المليارات من القيمة السوقية في أيام قليلة.
بإلغاء  محتمل  تهديد  وسط  الخسائر  وتأتي 

إدراج في البورصات األمريكية.
واعتبارا من إغالق يوم الجمعة في هونغ كونغ 
التكنولوجيا  السوقية ألسهم  القيمة  انخفضت 
المزدوجة  البورصة  في  المدرجة  األربعة 
حوالي  كونغ  هون  دوالر  مليار   468,64
وفقا  أيام،  ثالثة  في  دوالر  مليار   60,31
لحسابات CNBC للبيانات التي تم الوصول 
إيكون«  »ريفينيتيف  شركة  خالل  من  إليها 

.)Refinitiv Eikon(
وفيما يلي قائمة توضح مقدار خسارة كل من 

الشركات المدرجة أيضا في الواليات المتحدة 
من حيث القيمة السوقية:

بابا«: خسر 303,1 مليار دوالر  - »علي 
هونغ كونغ )39 مليار دوالر(.

دوالر  مليار   107,54 خسر  »بايدو«:   -
هونغ كونغ )13,75 مليار دوالر(.

مليار   30,674 خسر   :»JD.com«  -
دوالر هونغ كونغ )3,95 مليار دوالر(.

مليار   27,334 خسر   :»Netease«  -
دوالر هونغ كونغ )3,52 مليار دوالر(.

المالية  األوراق  لجنة  واعتمدت  هذا، 
والبورصات األمريكية يوم األربعاء قانونا يهدد 
بإخراج الشركات من البورصات األمريكية ما 
لم تلتزم بمعايير التدقيق في الواليات المتحدة، 
الشركات  محاسبة  »قانون  باسم  والمعروف 

األجنبية« وقد تم تمرير القانون من قبل إدارة 
الرئيس السابق دونالد ترامب.

قبل  من  المحددة  الشركات  تتطلب  وسوف 
هيئة األوراق المالية والبورصات إجراء تدقيق 
من قبل هيئة رقابة أمريكية وتحتاج إلى إثبات 
أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة كيان 

حكومي في والية قضائية أجنبية.
في  والبورصات  المالية  األوراق  لجنة  وقالت 
بيان يوم األربعاء إنه سيتعين على الشركات 
اإلدارة  تسمية أي من أعضاء مجلس  أيضا 

من مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني.
باإلضافة إلى هذه الشكوك التنظيمية، تواجه 
تحديات  أيضا  الصينية  التكنولوجيا  شركات 
محتملة محليا حيث تشدد بكين قبضتها على 
القطاع سريع التوسع وتضع قوانين لمكافحة 

والتجارة  المالية  التكنولوجيا  في  االحتكار 
اإللكترونية.

هذا  من  سابق  وقت  في  »رويترز«  وذكرت 
األسبوع أن مؤسس شركة »تينسنت« الصينية 
للتكنولوجيا التقى بمسؤولي مكافحة االحتكار 
في  االمتثال  لمناقشة  الشهر  هذا  الصينيين 

مجموعته.
وفي حملة قمع رفيعة المستوى العام الماضي، 
لمجموعة  األولي  العام  االكتتاب  تعليق  تم 
بأنه  يوصف  كان  )الذي   »Ant Group«
من  قليلة  أيام  قبل  فجأة  العالم(  في  األكبر 
ظهوره ألول مرة الملياردير جاك ما مؤسس 
علي بابا هو المتحكم في المجموعة المذكورة.

CNBC :المصدر

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

منذ مطلع األلفية الجديدة وحتى مطلع العقد 
الثاني منها، كانت الواليات المتحدة األمريكية 
النفط  أسعار  على  الحفاظ  على  حريصة 
مرتفعًة لتمويل ثورة النفط الصخري، وتحقيق 
المعركة  قبل  الطاقة  مجال  في  االستقالل 
الصعب  من  العالمية.  القيادة  على  الكبرى 
المتواضع  الشخصي  رأيي  لكن  ذلك،  إثبات 
هو أن أسعار النفط المرتفعة في ذلك الوقت 
ذلك شأن  في  شأنها  للتالعب،  نتيجًة  كانت 
االنهيار الحاد في تلك األسعار بعد االنقالب 
في أوكرانيا وإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع 
الهدف منه  روسيا عام 2014، والذي كان 

هو محاولة تدمير االقتصاد الروسي.
على من وّقعت الرياض حكمًا باإلعدام: على 

الواليات المتحدة األمريكية أم على نفسها؟
وبينما أّدت أسعار النفط المرتفعة إلى إعاقة 
التي تبلغ حصة الطاقة  نمو تطور الصين، 
الحصة  نفس  من  أعلى  منتجاتها  تكلفة  في 
في منتجات الغرب، فقد ضربت أسعار النفط 
نفسه،  الوقت  في  لكنها،  روسيا،  المنخفضة 
أيضًا  وهو  الصين،  تطّور  تسريع  إلى  أّدت 

أمر غير مقبول بالنسبة للغرب.
لهذا كان الغرب بحاجة إلى آلية جديدة من 
شأنها تقييد روسيا والصين بنفس القدر، وفي 

ذات الوقت تتمكن من سرقة بقية العالم، ألن 
المركز  نقل  وشك  على  التكنولوجيا  انتشار 
االقتصادي للكوكب إلى آسيا، وهو ما يهدد 
بالخروج  األمريكية  المتحدة  والواليات  أوروبا 

من »المليار الذهبي« وباضطرابات هائلة.
وقد تراجع التصنيع في الغرب خالل العقود 
األخيرة، ونقل إلى البلدان النامية جزًءا كبيرًا 
البيئية  المخلفات  من صناعته، خاصة ذات 

القذرة والمستهلكة للطاقة.
للغرب،  سلعًا  والجنوب  الشرق  ينتج  اآلن، 
دون  مطبوعة  أموااًل  مقابلها  الغرب  يدفع 
غطاء. وهذا نظام غير مستقر للغاية، ويهدد 
آلية  إلى  ماسة  حاجة  هناك  مالي،  بانفجار 

مختلفة.
على  الغرب  عثر  السار:  الخبر  إليكم  أزف 
الضعف  يحّول  حل  بارعة.  وبطريقة  الحل، 

لدى الغرب إلى قوة.
وعالوة على ذلك، ومن باب الهدية الخاصة، 
بيئيًا«  »القذرة  الطاقة  موارد  على  ضريبة 
يجب  إذ  وإيران،  وفنزويال  روسيا  تدفعها 
على مصدري النفط والغاز أن يدفعوا مقابل 
الحلفاء  إن  حقًا  بالطاقة.  الغرب  تزويد  حق 
سيعانون  األمريكية  المتحدة  للواليات  العرب 
من  الكثير  لديهم  أن  إال  ذلك،  من  أيضًا 
األموال اإلضافية، التي ال يعرفون حتى اآلن 
بالقطع  لها  الغرب  استغاللها، وسيجد  كيفية 

استخدامًا أفضل.
يفرض  سوف  العالم،  بقية  على  وكضريبة 
من  البضائع  على  رسومًا  قريبًا  الغرب 
البلدان التي ينبعث منها الكثير من »غازات 
االحتباس الحراري«، أي مع الصناعة بشكل 
من  الغرب  عيوب  تتحول  بحيث  أساسي، 

خالل عملية االحتيال تلك إلى ميزات.
فكل هذه الموضة الجديدة والضجيج الخاص 
النقل من محركات االحتراق  بتحويل وسائل 
أنواع  من  وغيرها  الكهرباء  إلى  الداخلي 
على  فقط  تعمل  إنما  الخضراء«  »الطاقة 
تبرير هذه الخطوة. لهذا الغرض فقط تم الزج 
هيئة  إلى  المجنونة  بأفكارها  تونبرغ  بـغريتا 
األمم المتحدة وتحت أضواء وسائل اإلعالم 

العالمية.
فإن  تكساس،  في  اإلغالق  أظهر  وكما 
الحالي  المستوى  ظل  في  الخضراء،  الطاقة 
من التكنولوجيا، غير فّعالة أو موثوقة، وإلى 
كذلك  عاجزة  الكهربائية  السيارات  أن  جانب 
شركة  فإن  البنزين،  محركات  منافسة  عن 
مزمنة،  خسارة  من  تعاني  ذاتها  »تسال« 
شبه  أو  المجانية  القروض  على  وتعيش 
المجانية التي يمنحها الغرب في صورة أموال 
فيها  بما  لشركاته،  مغطاة  وغير  مطبوعة 

»تسال«.
للتخّلي  أموال  توجد  ال  العالم،  بقية  في 

هذه  من  جدوى  وال  الفحم،  أو  النفط  عن 
ال  الفحم  وحتى  والغاز  النفط  ألن  الخطوة، 
الخضراء«.  »الطاقة  من  كفاءة  أكثر  تزال 
ويمكن للغرب القيام بذلك ببساطة عن طريق 
والجنيه  واليورو  الدوالرات  تريليونات  طباعة 
في  مقبولة  تزال  ال  بينما  والين،  اإلسترليني 

بقية العالم.

االحتباس  ظاهرة  عن  الحديث  هذا  وكل 
نشاط  عن  ناجمة  أنها  ُيزعم  التي  الحراري، 
دائم  األرض  فمناخ  بعد.  ُتثبت  لم  بشري، 
التغير، وعالوة على ذلك، نحن نعيش اآلن 
في حقبة قصيرة من االحترار بين عصرين 
على  للتأكيد  األسباب  كل  وهناك  جليديين، 
القرون  في  برودة  أكثر  سيكون  المناخ  أن 

القادمة. وهذا هو التهديد الحقيقي للبشرية.

»الخضراء«  المبادرة  فإن  الصدد،  هذا  في 
سلمان،  بن  محمد  السعودي،  العهد  لولي 
في  األشجار  إطارها زراعة  في  يعتزم  والتي 
لن  لكنها  جميلة،  فكرة  السعودية،  الصحراء 
المتحدة  والواليات  فأوروبا  الغرب.  تخدع 
أو  السعودية  بصورة  تهتمان  ال  األمريكية 
ما  كل  المناخ.  أو  السعودية  الصحراء 

تحتاجانه هي األموال السعودية.

تركيا.. موجة تعاطف مع قطة 
حملت مولودها المصاب إلى المستشفى طلبا للمساعدة

تفاعل رواد مواقع التواصل االجتماعي بشكل 
مولودها  تجاه  أم  قطة  فعل  عاطفي مع ردة 

المريض.
وحملت القطة مولودها المريض بأسنانها إلى 
مستشفى في مقاطعة كاراباغالر، ، أمال في 

العثور على من يمد يد المساعدة لها.
ورصد مقطع فيديو، مرتادي المستشفى وهم 
يفسحوا  أن  البعض  بعضهم  من  يطلبون 

الطريق أمام القطة األم.
وقام أطباء وممرضون في المستشفى بفحص 
في  عدوى  يعاني  أنه  فوجدوا  الصغير  القط 
إلى  بيطرية  طبيبة  بادرت  حيث  العين، 

بحسب  العين،  قطرات  مساعدته عن طريق 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

والماء  الطعام  تقديم  تم  ذلك،  غضون  وفي 
المستشفى بحثا عن  إلى  التي جاءت  للقطة 

عالج لمولودها المريض.
وقالت إحدى موظفات المستشفى، إن القطة 
العمل،  بدء  مع  تزامنا  الصباح  في  جاءت 
وظلت تموء لوقت طويل، حتى تسترعي انتباه 

الحاضرين.
المصدر: وسائل إعالم
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وكالة األدوية الفرنسية: خطر تجلط الدم غير النمطي
 المرتبط بلقاح أسترازينيكا »نادر« الحدوث

لماذا الجرعة الثانية أصعب من األولى في لقاح )كورونا( ؟

فرنسا.. إدانة شركة أدوية عمالقة بتهمة »القتل غير العمد«
 بسبب حبوب أسفر تناولها عن مئات الوفيات

7 مواد غذائية أساسية تطيل العمر

ألكسندر  الشهير،  الروسي  الطبيب  كشف 
غذائية  منتجات  سبعة  عن  مياسنيكوف، 

تساهم في إطالة عمر اإلنسان.
»تحدثنا  تلفزيوني:  حديث  في  الطبيب  وقال 
المنتجات،  وسمينا  مرات،  عدة  هذا  عن 
والفواكه«،  الخضار  من  رطل  عن  وتحدثنا 
واستشهد ببيانات البحث العلمي التي حددت 
النظام  أساس  تشكل  أن  أطعمة يجب  سبعة 
فواكه،  »خضروات،  شخص،  ألي  الغذائي 
األحمر  النبيذ  األسماك،  البحرية،  المأكوالت 

الخصوص،  وجه  على  مكسرات،  باعتدال، 
اللوز، شوكوالتة داكنة، وثوم«، مشددا على 
أن هذه المنتجات قد أثبتت أنها تطيل العمر.
أنه  إلى  الطبيب  أشار  نفسه،  الوقت  وفي 
ببساطة ال توجد منتجات ضارة أو صحية، 
لتناول  هناك طريقة صحيحة وخاطئة  ولكن 
الطعام، منوها أيضا بأن العامل الرئيسي في 

طول العمر هو الوراثة.
المصدر: نوفوستي

 ،)ANSM( الفرنسية  األدوية  وكالة  أعلنت 
عن وجود خطر »نادر« من تجلط الدم غير 
»أسترازينيكا«  شركة  بلقاح  مرتبط  النمطي 

المضاد لفيروس كورونا.
وأكدت وكالة األدوية أن ميزان المخاطر والفائدة 
»إيجابي« لصالح شركة »أسترازينيكا«، وذلك 
بعد حدوث حاالت جديدة في فرنسا، بما في 

ذلك حالتا وفاة آخرها لطالب.
وأفادت »ANSM« بـ«تسع حاالت من تجلط 
موقعها  حسب  نمطية  غير  الكبيرة،  األوردة 
في  أيًضا  ولكن  رئيسي،  بشكل  )بالدماغ 
قلة  مع  تترافق  قد  والتي  الهضمي(،  الجهاز 
الصفائح  عدد  في  انخفاض   - الصفيحات 
تم  أو  المحرر،  مالحظة  الدم،  في  الدموية 

اإلعالن عن اضطرابات التخثر«.
ومن بين هذه الحاالت، تم اإلبالغ عن حالتي 
بما  الماضي،  مارس   18 و   12 بين  وفاة 

في ذلك وفاة طالب طب في نانت في 18 
مارس الماضي، بعد عدة أيام من تلقيحه ضد 

فيروس كورونا.
وشرحت الوكالة قائلة: »الطبيعة غير النمطية 
لهذه الجلطات، وصورها السريرية المتشابهة، 
والوقت المتجانس للظهور، يقود لجنة المراقبة 
لتأكيد الحدوث النادر جدا لخطر التخثر لدى 
فيروس  ضد  تطعيمهم  تم  الذين  األشخاص 
كورونا بلقاح أسترازينيكا«، مضيفة أن »هذه 
الحاالت حدثت في غضون 8,5 يوما، بعد 
تاريخ  تحديد  دون  أشخاص،  عند  التطعيم، 
معين لهم حتى اآلن، وأن سبعة من المرضى 
تقل أعمارهم عن 55 عاما، واثنان فوق الـ55 

عاما«.
وقررت عدة دول تعليق استخدام لقاح شركة 
ضد  البريطانية-السويدية  »أسترازينيكا« 
ورود  بعد  احترازي  كإجراء  كورونا،  فيروس 

دم عدد من  في  تقارير عن ظهور جلطات 
الذين خضعوا للتطعيم به، فيما رفعت فرنسا 
أن  بعد  الماضي،  الجمعة  يوم  التعليق عليه 
أشارت وكالة األدوية األوروبية )EMA( إلى 
ميزان  أن  إلى  الفتة  وفعاال«،  »آمنا  اعتباره 
الفوائد/المخاطر في مواجهة جائحة كورونا، 

كان »إيجابيا«.
في  للصحة  العليا  الهيئة  ذلك، أوصت  ومع 
لألشخاص  اللقاح  هذا  حجز  يتم  بأن  فرنسا 
الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر، ألنه 
حتى ذلك الحين لوحظت حاالت تجلط الدم 
الوريدي الدماغي فقط عند األطفال الذين تقل 

أعمارهم عن 55 عاما.
عن  »أسترازينيكا«  شركة  أعلنت  حين  في 
تم  ممن  األشخاص  ماليين  حاالت  مراجعة 
مشيرة  لكورونا،  المضاد  بلقاحها  تطعيمهم 
إلى أنها لم تسجل أي دليل على زيادة خطر 

اإلصابة بجلطات الدم لديهم.
لقاح  استخدام  علقت  التي  الدول  وبين 
»أسترازينيكا«: النمسا، والدنمارك، والنرويج، 
والتفيا  والسويد  وإسبانيا،  وإيطاليا،  وألمانيا، 

وغيرها.
المصدر: روسيا اليوم

يعاني األشخاص الذين يتلقون الجرعة الثانية 
من لقاح )كورونا(، من أعراض جانبية أشد 
الجرعة  التي تحدث بعد أخذ  تلك  وطأة من 

األولى.
تحدث  التي  الجانبية  األعراض  وتشمل 
باإلرهاق  الشعور  الثانية،  الجرعة  تلقي  بعد 
وآالم  والغثيان  والحمى  والقشعريرة  والصداع 

العضالت، وفق )سكاي نيوز(.
بجامعة  الطب  كلية  في  األستاذ  وأوضح 
جونز هوبكنز، ويليام غرينو، أن هناك تفسيرا 
بسيطا الرتفاع اآلثار الجانبية مع أخذ الجرعة 

الثانية. 
أقرتها  التي  اللقاحات  من  العظمى  والغالبية 

جرعتين  من  تتكون  اآلن  حتى  العالم  بلدان 
وذلك  أسابيع،   3 معدله  زمني  فاصل  بينهم 
جونسون«  آند  »جونسون  لقاح  باستثناء 

المكون من جرعة واحدة. 

بعد  الجسم  أن  األميركي  الخبير  ويضيف 
االستجابة  بناء  في  يبدأ  األولى  الجرعة 
األجسام  ذلك  في  بما  األولى،  المناعية 

المضادة.
في  المناعة  نظام  يبدأ  الثانية،  الجرعة  ومع 
الذي يقول  بالتفاعل، بحسب غرينو،  الجسم 
على  المناعي  الجهاز  تعرف  أن  بمجرد  إنه 
رد  له  سيكون  الثانية(،  الجرعة  )بعد  اللقاح 

فعل أكبر تجاهه، وهذه عالمة على أن اللقاح 
يعمل وأن جهازك المناعي يتعرف على اللقاح 

في جسمك.
ومع الجرعة الثانية، ال ينتج جسمك أجساما 
الليمفاوية  الغدد  يحفز  بل  فحسب،  مضادة 
مع  التفاعل  على  الجسم  من  أخرى  وأجزاء 
اللقاح على مستوى األنسجة، وهذا يؤدي إلى 

آثار جانبية أكبر.

ويرى أستاذ الطب في كلية عيادة مايو كلينك، 
ريتشارد كينيدي أن اآلثار الجانبية بعد تلقي 

اللقاح تتم بسب أمرين.
ويوضح كينيدي أن المناعة لديك من مكونين 

التكيفية  والمناعة  الفطرية  المناعة  مختلفين: 
والمناعة الفطرية هي استجابة جسدك األولى 

للغزاة الخارجيين.
وقال: »إن المناعة الفطرية تعمل على إبطاء 
الهجوم على جسدك، بعد ذلك تتولى المناعة 
وتكون  للفيروسات،  التصدي  مهمة  التكيفية 
لهذه  تتصدى  التي  و«تي«  »بي«  خاليا 

األجسام الغريبة«.
الفطرية  المناعة  فإن  اللقاح،  تتلقى  وعندما 
تقريبا  األسبوع  ونصف  أسبوع  وبعد  تتحفز، 
وتوفير  النشاط  في  التحفيزية  المناعة  تبدأ 

الحماية للجسم من الفيروس.

االثنين، شركة  اليوم  فرنسية،  أدانت محكمة 
 )Servier( »سيرفييه«  العمالقة  األدوية 
غير  و«القتل  المشدد«  »االحتيال  بتهمة 
ألقي  الوزن  إلنقاص  حبوب  بسبب  العمد« 

اللوم عليها بمئات الوفيات.
 )Mediator( »ميدياتور«  عقار  وكان 
مخصصا لألشخاص الذين يعانون من زيادة 
الوزن مع مرض السكري، وكان يوصف أيضا 
كمثبط  األصحاء  لألفراد  واسع  نطاق  على 

للشهية. وكان العقار المذكور في السوق لمدة 
ماليين  خمسة  حوالي  واستخدمه  عاما   33
عام 2009  في  يتم سحبه  أن  قبل  شخص 
بسبب مخاوف من أنه قد يتسبب في مشاكل 
خطيرة في القلب، وذلك بعد أكثر من عقد من 

إثارة هذه المخاوف ألول مرة.
السابق  »سيرفييه«  رئيس  نائب  على  وحكم 
التنفيذ،  وقف  مع  سنوات  أربع  بالسجن 
وغرمت المحكمة الشركة 2,7 مليون يورو. 

 303 الفرنسية  األدوية  وكالة  تغريم  تم  كما 
آالف يورو لدورها في الفضيحة.

تمت محاكمة ما مجموعه 12 شخصا و11 
كيانا قانونيا، وهي »سيرفييه« وتسع شركات 
في  الفرنسية،  األدوية  مراقبة  وهيئة  فرعية 
أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 بشأن 
دورهم في فضيحة ساهمت في انتشار انعدام 

الثقة في صناعة األدوية في فرنسا.
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يوم »كذبة أبريل« ..
 كيف بدأ هذا االحتفال »الساخر« وانتشر حول العالم؟

خاطرة: رسول السالم
راوية وادي \ تورونتو \ 

قل لهم .. أنا الصمُت رسوُل السالِم
حين جفْت من أيامكم ... مزَن الوصاِل

و ذبلت أشجاِر المحبِة ..
التي بعثرتها ريحُ  الغضِب في فيافي الهجِر

و استغنت .. قلوبكم عن األحبِة ..
و هان .. حلو األيام

قل لهم أنا الصمُت رسوُل السالِم
لقلوبكمِ التي أقفلت أبواَب الصفِح و العفو ..

و نزعت أياديكم الغاضبة
من الصدوِر ... طيَب الخصال

ذكرهم ..... يا عهَد الوصِل
كيف هرب من الشفاِه الكالم

و ألغي الهمُس .. و منَع اللمُس
و كيف الحروُف تاهت في الجوِف الحارِق

من كثرِة العتاِب و المالم
قل لهم ْ: ال تظلموني أن صمّتوا

و أنصتوا الى همِس القلوِب
التي يكويها .... البعاُد و الجفا

و اسمعوا رسائَل الصمِت تناشدكم:
خيركم من غفَر و عفا
و من ال يتناَس الزالت

ما بقيَّ له صديقا ... و ال أخا

أبريل  كذبة  بيوم  العالم  سكان  غالبية  يحتفل 
في األول من الشهر من كل عام، حيث يكون 
الساخر والمقالب  بالكذب  مليئا  اليوم، عادة، 

الفريدة، دون أي شعور بالذنب.
كذبة  يوم  فإن  الهالوين،  عيد  عكس  وعلى 
وتتنوع  نسبيا.  مؤكد  غير  اشتقاق  له  أبريل 
القصص المتعلقة ببدايته، من عطلة مذكورة 
في حكايات كانتربري لشوسر في عام 1392 
)كذبة   Poisson d›avril عبارة  ذكر  إلى 
للشاعر  أبريل«(  »سمكة  وحرفيا  أبريل، 

الفرنسي إيلوي داميرفال في عام 1508.
باللغة  للمناسبة  مؤكد  ذكر  أول  يظهر  ولم 
اإلنجليزية حتى عام 1686 على الرغم من 
أنه من المحتمل أن يتم االحتفال باليوم نفسه 

قبل بضع سنوات.
ويبدو أن التفسير األكثر منطقية ألصل هذا 
اليوم هو القصة التي تفيد بأن بعض البلدان 
اعتمدت التقويم الغريغوري في وقت أبكر من 
غيرها، وبالتالي احتفلت بالعام الجديد في 1 
يناير بدال من 25 مارس وفقا للتقويم السابق. 
ووفقا للتقويم القديم، تنتهي االحتفاالت برأس 
السنة في األول من أبريل. وتقول القصة إن 
األقل  )وبالتالي  الفرنسيين  غير  األشخاص 
في  استمروا  الذين  الحقبة(  تلك  في  تحضرا 
يتعرضون  كانوا  القديم  بالتقويم  االحتفال 
للسخرية ويعتبرون حمقى ولذلك، أطلق عليهم 
عبارة »poisson d›avril« باللغة الفرنسية 
العامية والتي ُتترجم إلى »كذبة أبريل« اليوم.

وهناك عدد من االشتقاقات المحتملة األخرى، 
لهيالريا  روماني  مهرجان  أقيم  أنه  بينها 
)طقوس دينية رومانية قديمة( في 25 مارس، 
مع انتهاء االحتفال في 1 أبريل. ولكن يبدو 
االحتفال  بين  للغاية  رابطا ضئيال  هناك  أن 
الرومانية  المهرجان خالل اإلمبراطورية  بهذا 
عصر  أواخر  في  أبريل  كذبة  يوم  وصعود 

النهضة.
ومهما كان األصل الدقيق ليوم كذبة أبريل، 
لسبب ما، بدا أن المجتمع األمريكي وأوروبا 
الشمالية بحاجة لالحتفال بالحمقى مع بداية 

الربيع.
وبمجرد أن أصبح يوم كذبة أبريل جزءا من 

التقويم الشعبي، أخذها األمريكيون الشماليون 
ظهور  إلى  أدى  ما  بشغف،  والبريطانيون 

العديد من التعبيرات المرتبطة بهذا اليوم.
ويبدو أن »مهمة األحمق« و«مطاردة األوز 
شيوعا  األكثر  الطقوس  بين  من  الجامحة« 
التي تم القيام بها خالل كذبة أبريل في أواخر 

القرن الثامن عشر.
وجمع القرن العشرين بين االتصال الجماهيري 
والمزاح األكثر تطورا وأدى إلى بعض النكات 

البارزة في يوم كذبة أبريل.
وفي عام 1957، بثت شبكة »بي بي سي« 
آنذاك  الجديد  الطبق  نمت  نبتة  عن  قصة 
إلى  المشاهدين  دفع  ما  »السباغيتي«  من 
بشأن  معلومات  المذيع حول  من  االستفسار 
نبتة  وبذور  شتالت  على  الحصول  كيفية 
نشرة  في  للتوضيح  ما اضطرهم  السباغيتي، 
المعلومات  صحة  بعدم  التالي  اليوم  أخبار 

التي وردت في الوثائقي.
قصة  سويسري  إخباري  برنامج  ونشر 
استياء  سببت  األلب،  جبال  لتنظيف  مبادرة 
المشاهدين. وفي عام 1989، عرض برنامج 
برج  انهيار  عن  تعلن  مزيفة  أخبارا  كوميدي 
سبيس نيدل )أحد المعالم البارزة لشمال غرب 
سياتل  لمدينة  رمزا  ويعد  الهادي،  المحيط 
األمريكية بواشنطن(، ووقع تصديق المسرحية 
الهزلية على نطاق واسع وتطلب األمر اعتذارا 

على الهواء بعد ذلك بوقت قصير.
مثل  شركات  أرسلت  األخيرة،  اآلونة  وفي 
تشير  شاملة  مذكرات  وغوغل  ميكروسوفت 
إلى عدم المشاركة سواء بشكل رسمي أو غير 
التواصل  وسائل  في  أو  مقراتها  في  رسمي 
الشركات.  هذه  باسم  المرتبطة  االجتماعي 

في  التسويق  رئيس  كابوسيال،  كريس  وقال 
هذه  أن  البيانات  »تخبرنا  ميكروسوفت: 
محدود  إيجابي  تأثير  لها  المثيرة  األعمال 
ويمكن أن تؤدي في الواقع إلى دورات إخبارية 

غير مرغوب فيها«.
بالمشاركة عادة في  تشتهر  أن غوغل  ورغم 
مقالب يوم كذبة أبريل كل عام، إال أنها ألغت 
الحدث للعام الثاني على التوالي، حيث كانت 
البادرة األولى في عام 2000 بسبب جائحة 
»كوفيد-19«، وبدال من ذلك حثت الموظفين 

على المساهمة في جهود اإلغاثة.

أشهر األحداث التاريخية
متاحف  أحد  يزور  كان كارول ملك رومانيا 
رسام  فسبقه  أبريل  أول  في  بالده  عاصمة 
قاعات  إحدى  أرضية  على  ورسم  مشهور 
المتحف ورقة مالية أثرية من فئة كبيرة فلما 
رآها أمر أحد حراسة بالتقاطها فأومأ الحارس 
المالية  الورقة  التقاط  يحاول  األرض  على 
وفي  الحقًا،  الخدعة  أكتشف  ولكن  األثرية 
سنة أخرى رسم الفنان نفسه على أرض ذلك 
عن  وجلس  مشتعلة  لسجائر  المتحف صورًا 
اللتقاط  يهرعون  وهم  الزائرين  يراقب  كثب 
األرض  في  نارها  تشعل  أن  قبل  السجائر 

الخشبية.
جدًا  شغوف  وشعبها  أيضًا  رومانيا  وفي 
إحدى  نشرت  أن  حدث  أبريل  أول  بأكاذيب 
إحدى  سقف  أن  فيه  جاء  خبرًا  الصحف 
العاصمة هوي  الحديدية في  السكة  محطات 
عشرات  قتل  المسافرين  من  مئات  على 
وقد سبب  بإصابات خطرة،  المئات  وأصاب 
هذا الخبر المفزع الذي لم تتحر الصحيفة قبل 

نشره هرجًا وذعرًا شديدين وطالب المسؤولون 
بمحاكمة رئيس تحرير الصحيفة الذي تدارك 
ُكذَِّب  ملحقًا  فأصدر  وبذكاء  بسرعة  الموقف 
يجب على  كان  تكذيبه  في  وقال  الخبر  فيه 
أن  بمحاكمتي  يطالبوا  أن  قبل  المسؤولين 
يدققوا في قراءة صدور العدد الذي نشر فيه 
هذا الخبر فقد كان في األول من أبريل ومن 
يومها دأبت الجريدة على نشر خبر مماثل في 

أول أبريل من كل عام.
الشعب  عرفها  التي  األكاذيب  أشهر  ومن 
العالم  شعوب  أشهر  يعتبر  الذي  اإلنجليزي 
جرت  التي  الكذبة  هذه  أبريل  أول  في  كذبًا 
اليوم  هذا  في  1860م  عام  أبريل  أول  في 
حمل البريد إلى مئات من سكان لندن بطاقات 
مختومة بأختام مزورة تحمل في طياتها دعوة 
كل منهم إلى مشاهدة الحفلة السنوية »لغسل 
صباح  في  لندن  برج  في  البيض«  األسود 
دفع  بعدم  التكرم  مع رجاء  أبريل  أول  األحد 
شيء للحراس أو مساعديهم وقد سارع جمهور 
غفير من السذج إلى برج لندن لمشاهدة الحفلة 

المزعومة.
وهناك كذبة أخرى ُأشتهر استخدامها في أول 
أبريل في بريطانيا وهو أن يبعث أحد الناس 
بمئتي رسالة إلى مديري دور األعمال الكبيرة 
يطلب منهم أن يتصلوا برقم تلفون يحدده في 
رسائله ألمر مهم جداًّ ومستعجل ويحدد موعد 
والعاشرة  الثامنة  الساعة  بين  فيما  االتصال 
من صباح أول أبريل وتكون النتيجة أن يظل 
صاحب رقم التلفون المذكور في شغل شاغل 
المديرين  واستفسارات  مكالمات  على  بالرد 
طوال يوم أول أبريل وقد ضربت هذه الكذبة 
الرقم القياسي في استخدام الشعب اإلنجليزي 

لها.
هناك  المضحكة  المواقف  هذه  جانب  وإلى 
مآٍس باكية حدثت بسبب كذبة أول أبريل فقد 
إحدى  مطبخ  في  النيران  أشتعلت  أن  حدث 
السيدات اإلنجليزيات في مدينة لندن فخرجت 
يحضر  ولم  النجدة  تطلب  المنزل  شرفة  إلى 
لنجدة السيدة المسكينة أحد إذ كان ذلك اليوم 

صباح أول أبريل.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

فلسطيني يعيش في أميركا يقول ..
 ذهبت ألشتري بطيخة  من أحد األسواق و 
كالعادةد بدأت أطبطب على البطيخ حتى 
اخترت واحدة . فرأتني امرأة أمريكية كانت 

قريبة مني فقالت ملاذا تطبطب عليها ؟
  قلت : لها حتى أختار واحدة حمراء وحلوة 
عاداتنا  من  فنحن  كثير  املائي  محتواها  و 

نطبطب على البطيخ قبل ما نشتريه ..
على  لي  تطبطب  ممكن  هل   : فسألتني 

بطيخة وتختارها لي !
إني  حسيت  و  بطلبها  فرحت   : يقول 
أصبحت  خبير في البطيخ  و بدأت أطبطب 
حتى  وحدة  وحدة  البطيخ   اكوام   على 

اخترت لها بطيخة ..
 قالت : شكرا« ، ممكن أعرف أنت من أي بلد ؟  

قال فقلت لها : )أنا من فلسطني .(
على  اطبطبوا  ريت  يا  وقالت  ابتسمت 

املسؤولني اللي عندكم قبل ما تختاروهم

لواحد  وقال  خروف  اشترى  يهودي  واحد 
مسلم : خد اذبح هاخلروف بعرفش أذبحه .. 
قام املسلم قال وهو بذبح : بسم اهلل ، اهلل 
.. أضحية عني_وعن_أوالدي ! حكاله  أكبر 
اليهودي : خبيبي ، اهلل بعرف مني اللي دفع 
مني  كمان   بعرف  اهلل  خبيبي   !!.. املصاري 
فلسطني  لعمال    ) لقاح  اعطى   ( طعم 
ال١٠٥ االف على املعابر مش حكومة اشتية

شيخ في مسجد يلقي موعظة في احدى 
ووصل  شيبان  احلاضرين  واغلب  البوادي 
ضب  جحر  دخلوا  لو  )حتى  حديث:  إلى 
واحد  سأله  الطبراني(.  أخرجه  لدخلتموه.. 
قال  الضب؟!  أخرج  الطبراني  احلاضرين:  من 
الشيخ: ال .... أخرج احلديث. سأله الثاني: من 
جحر الضب؟؟!! قال الشيخ: ال يا إبن احلالل 
الثالث:  سأله  رواه...  يعني   ... أخرجه   .....
الشيخ:  قال  فيه؟؟!!  صار  ويش  والضب 
الضب إستعارة بس يا جماعة اخلير. سأله 
للطبراني؟؟!!  ماهو  الضب  يعني  الرابع: 
عنده  ما  الطبراني  خي  يا  ال  الشيخ:  قال 
الطبراني  طيب  اخلامس:  سأله  ضب... 
الشيخ: اهلل  قال  الضب من مني؟؟  أستعار 
ياخذني إذا مرة ثانية اخطب فيكم!! سأله 
قلت  ما  انت  تخطب؟  ودك  ليه  السادس: 
لنا إنك متزوج يا شيخ!!!! قام الشيخ ترك 

املسجد وحلق حليته وترك القرية كلها وراح 
يشتغل في محل فول وطعمية في القرية 
القرية  من  واحد  عليه  مر  فتره  بعد  اجملاورة 
األولى وقال له: تعرف لو تربي حليتك تشبه 
واحد كان خطيب عندنا في مسجد؟ سأله 
مو  واهلل  عليه:  رد  اسمه؟  :ايش  الشيخ 
متذكر اسمه، لكن أذكر إنه كان عنده ضب 

ومعطيه الطبراني!!!

الطريق  على  خليلي  واحد  وقف  شرطي 
وقاله  الزائده  السرعة  بسبب  الصحراوي 

الشرطي : رخصك لو سمحت ؟؟؟؟
 اخلليلي : انا ما معي رخصة 

 ... رخصة  معك  ما  حبيبي  يا   : الشرطي 
طيب اعطيني اوراق ثبوتية السيارة ؟ 

معي  ما  اصال  مسروقة  السيارة   : اخلليلي 
االوراق  على  ادور  خليني  ثواني  بس  اوراقها 
ملا  السيارة  جيبة  في  شفتهم  اني  أظن 

كنت بحط املسدس !!
الشرطي : معك مسدس كمان !!!

اخلليلي : اه قتلت صاحبة السيارة وحطيتها 
رايح  وانا  سيارتها  واخذت  الصندوق  في 

أخفي اجلثه . 
ضابط  ينادي  البرق  بسرعة  الشرطي  راح   (
الدوريه وحكاله شو صار معه( .  ثواني كان 

الشرطة محاصرة السيارة 
الضابط : اعطيني رخصك لو سمحت

اخلليلي : اتفضل يا سيدي هاي رخصتي 
الضابط : اعطيني اوراق ثبوتيه للسيارة 

اخلليلي : اتفضل يا سيدي هاي االوراق وهاي 
هويتي عشان تتاكد من االسم 

النه  السيارة  جيبة  افتح  طيب   : الضابط 
الشرطي بقول فيه مسدس !!!!!!

وما  اجليبه  فتحت  سيدي  يا  هاي   : اخلليلي 
معي اي مسدس وال عمري حملته 

صندوق  افتح  سمحت  لو  طيب   : الضابط 
السيارة

اللي  شوفوا  سيدي  يا  مفتوح   : اخلليلي   
بدكم اياه

والشرطي  جثة  في  ما  غريبة   : الضابط   
انه  و  مسدس  وفي  جثة  في  انه  اكدلي 

السيارة مسروقة
اني  حكالكو  ليكووون  أكبر  اهلل   : اخلليلي 

كنت مسرع كمااااان !!!!!!!!

حكمة

 في رحلة طيران جلست شقراء جميلة جدا 
الشقراء  ومعروف،  كبير  محامي  بجانب 
شدت أنظاره. قال لنفسه: ” لو كان لها عقال 
عندها.  أجيرا  لكنت  جمالها  نصف  بقدر 
عقل  ال  لمن  الجمال  يهب  الذي  سبحان 
الرحلة   ” لنفسه:  أضاف  تفكير  بعد   .“ له 
بالتأكيد  وغبية  جميلة  شقراء  ومع  طويلة، 
بعد  أدعوها  وقد  جدا  ممتعة  رحلة  ستكون 

هبوط الطائرة إلى قضاء ليلة معي“.
بدأ يعاكسها . من أين سيدتي؟ هل تعرفين 
ان جمالك مميز؟ انا محامي أسافر ألمثل 
شركة عمالقة في قضية كبيرة ستدر علي 
مليون دوالر بالتأكيد. يعمل لدي في المكتب 
عشرة محامين ويبدو أني سأحتاج إلى ثالثة 
بالمناسبة  تبحثين  هل  األقل.  على  آخرين 
موظفات  إلى  يحتاج  مكتبي  عمل؟  عن 
جميالت الستقبال الزبائن. زبائني من طبقة 
راقية جدا. تصوري أغنياء من مستوى بيل 
غيت يرفضون ان يمثلهم أحد غيري؟ الرحلة 
ستكون طويلة يا سيدتي، هل تعرفيني على 

نفسك؟
فكره  اشغل  شفة.  ببنت  تنبس  لم  لكنها 
إليجاد طريقة جديدة يخرجها عن صمتها، 
بقدراته  معه،  الحديث  لتبادل  يدفعها  ان 
الصياغية سيسحرها بسعة معرفته وتجاربه. 

وجد حال، قال لها:
ال  حتى  جميلة  بلعبة  نتسلى  ان  رأيك  ما 
األسئلة  بعشرات  وثرثر  بالوقت؟  نشعر 
وال  شذرا  إليه  تنظر  وهي  واالستفسارات، 
لها  مضايقته  من  التملص  تحاول  تجيب، 
لمحامي  رائع  انها صيد  اقتناعا  يزداد  وهو 

صار أسمه عنوانا ألصحاب الماليين.

أقترح عليك  الجميلة،  يا سيدتي  - اسمعي 
لعبة، ونسبة الفوز من واحد لي إلى عشرة 
لك، انا أسألك، إذا لم تعرفي اإلجابة تدفعين 
إذا  أنت،  تسألينني  ثم  دوالرات.  لي خمسة 
لم أعرف الجواب أدفع لك خمسون دوالرا، 

ما رأيك؟
بمعلوماته  معتزا  كبيرة  ضحكة  وضحك 
الشقراء  هذه  على  االنتصار  على  وقدرته 

الجميلة والغبية والمغرية بنفس الوقت.
رأسها  وهزت  عينها،  بطرف  اليه  نظرت 

موافقة.
شاعرا  بنفسه،  معتدا  قال  بالفخ.   –وقعت 
ان الطريق لقضاء ليلة معها باتت مضمونة 

وسألها:
وأقرب  األرضية  الكرة  بين  المسافة  ما   –

كوكب في المجموعة الشمسية؟
خمسة  حقيبتها  من  أخرجت  تجب،  لم 
ألنه  سعيدا  إياها، ضحك  وأعطته  دوالرات 
أثبت تفوقه بالذكاء عليها من السؤال األول.

- اآلن دورك.  قال لها، سألته:
– ما الذي يصعد التل بثالثة سيقان وينزل 

منه بأربعة سيقان.؟
فكر طويال. وشعر باإلحراج ألنه لم يعرف 
محفظته  إخراج  إلى  اضطر  ثم  الجواب. 
أدخلت  الشقراء  دوالرا.  خمسين  لها  ودفع 
النقود لحقيبتها دون ان تقول شيئا. المحامي 

قال لنفسه:
-  يبدو أنها أذكى مما توقعت . سألها:

– حسنا، ما هو الجواب لسؤالك؟
كلمة، أخرجت  أي  الشقراء  تقول  ان  ودون 
وأعطتها  دوالرات  خمسة  محفظتها  من 

للمحامي!!

حكاية اليوم

  » معجزة بدوالر واحد »

كانت عائلة فقيرة مؤلفة من أم وأب، وولد 
وبنت صغيرين، فجأة مرض الصبي مرضًا 
المخبرية، والتحاليل  الفحوص  شديدًا، وبعد 
الطبية تبين أنه يعاني من )ورمًا في رأسه(.
عاد  ثم  المعالج  الطبيب  مع  الوالد  تحدث 
إلى البيت ليخبر أم الصبي أن أبنها بحالة 
جراحية  عملية  أجراء  من  بد  وال  حرجة، 
باهظة التكاليف ... وأن الصغير لن ينجو 

دون »معجزة«.
في هذه األثناء كانت البنت الصغيرة تسترق 
إلى  فأسرعت  والديها،  حديث  إلى  السمع 
لتجد فيها دوالرًا  غرفتها، وفتحت حصالتها 
أقرب  إلى  وتوجهت  الدوالر  فأخذت  واحدًا 
الصيدلي  يفرغ  أن  تنتظر  ووقفت  صيدلية، 
الحديث  طال  ولما  رجل،  مع  الحديث  من 
بينهما، وضعت الطفلة الدوالر على الطاولة 

بغضب، وقالت للصيدلي: أعطني معجزة!
• قال لها الصيدلي: إال ترين أني مشغول 

بالحديث مع أخي الذي لم أره منذ سنين.
أني  لكي  قال  قائاًل: ومن  عليها  وثم رد   •

أبيع المعجزات؟
بأهتمام:  الصيدلي  لها شقيق  قال  • عندها 

حدثيني عن المعجزة التي تريدينها.
• فقالت له ببرءاة: ال أعرف، قال أبي ألمي 
إن أخي يحتاج إلى معجزة كي ال يموت، 

فهل يكفي هذا الدوالر؟
دوالر  دافىء:  بصوت  بأبتسامة  لها  قال   •
واحد هو ثمن المعجزة بالضبط، ولكن عليا 

أن أرى أخاك أواًل.
• كان هذا الرجل هو »كارلتن آرميسترونغ« 

جراح األعصاب الشهير، فذهب مع البنت 
الفحوص  وراجع  أبويها  وقابل  بيتها  إلى 

المخبرية والتحاليل.
في  العملية  له  سأجري  أنا  لهم:  قال  ثم   •

مشفاي.
ناجحة  عملية  بأجراء  الطبيب  قام  وبالفعل 
للصبي ولم يتقاض أكثر من الدوالر الذي 
أعطته أياه البنت الصغيرة، ثم علق الدوالر 
وكتب  عيادته  جدران  أحد  على  إطار  في 

تحته:
ثمن  وهو  مقتنياتي  أثمن  الدوالر  هذا  »أن 

المعجزة«...
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 بعد تعطل المالحة بسبب جنوح سفينة حاوية في القناة
ما حجم الخسائر على بوابة قناة السويس كل دقيقة؟

الصين.. رجل يلقي بنفسه في فرن لصهر الحديد إثر خسارته في البورصة

كيف لعب »قمر الدودة« العمالق دورا حاسما في تحرير سفينة »إيفرغيفن«؟

الضوء  الروسية  »غازيتا«  صحيفة  سلطت 
على أزمة تعطل المالحة عبر قناة السويس، 
التي تعد أحد أهم شريان التجارة في العالم، 
وأسواق  العالمية  التجارة  على  األزمة  وتأثير 

النفط.
الشحن  تكلفة  فإن  الصحيفة  لتقرير  ووفقا 
ازدحام  كبير بسبب  قفزت بشكل  قد  البحري 
تعطل  بعد  السويس  قناة  أمام  الشحن  سفن 
المالحة بسبب جنوح سفينة حاوية في القناة.

التجارة  يكلف  القناة  عبر  المالحة  وتعطل 
العالمية قرابة 400 مليون دوالر في الساعة 
ما يعادل نحو 6,66 مليون دوالر في الدقيقة، 
ومع تعطل المالحة ارتفع سعر شحن الحاوية 
إلى 8000  أوروبا  إلى  الصين  من  الواحدة 
الذي  السعر  أضعاف   4 يساوي  ما  دوالر، 

كان العام الماضي.
حادثة  فإن  »بلومبرغ«  وكالة  لتقرير  ووفقا 
منتجات  تسليم  ستأخر  القناة  في  السفينة 

نفطية بقيمة نحو 10 مليارات دوالر، األمر 
الذي قد يؤثر على أسعار النفط في األسواق 

العالمية.
وفي حال قررت السفن اإلبحار عبر الطريق 
فإن  الصالح  الرجاء  رأس  خالل  من  البديل 
كيلومتر،  ألف  بمقدار 9,65  سيزيد  المسار 

بما  ستزيد  البضائع  نقل  تكلفة  أن  ويعني 
جهتها  من  دوالر.  ألف   300 عن  يقل  ال 
فتح  أن  الروسية،  الخارجية  وزارة  توقعت 
عدة  يستغرق  قد  القناة  عبر  المالحة  طريق 
الفادحة  الخسائر  تخيل  يمكن  لذلك  أسابيع، 
التي ستتكبدها التجارة العالمية، حيث تعد قناة 

السويس واحدة من أكثر طرق التجارة ازدحاما 
من  يقرب  ما  عبرها  يمر  حيث  العالم،  في 

12% من إجمالي التجارة العالمية.
القناة  مرور  حركة   Lloyd›s شركة  وتقدر 
دوالر  مليار   5,1 بحوالي  الغرب  باتجاه 
يوميا، وحركة المرور المتجهة شرقا بحوالي 
على  مؤشر  وفي  يوميا.  دوالر  مليار   4,5
»غازيتا«  صحيفة  ذكرت  الوضع،  حساسية 
حتى  وصل  القناة  أمام  السفن  »طابور  أن 
الهند«، وذلك كتشبيه بأن عدد السفن الواقفة 
أمام القناة بات كبيرا. ووفقا لبيانات »بي بي 
الواردة  المعلومات  إلى  استندت  التي  سي«، 
من أجهزة تتبع المالحة، فإن أكثر من 160 
سفينة عالقة أمام القناة، وتتضمن هذه السفن 
24 ناقلة نفط، وسفن تشحن سلعا استهالكية.

سوف  المصرية  الحكومة  ان  الى  يشار 
بعد  تعويضات  دوالر  مليار  تتقاضى حوالي 

تحرير السفينة العالقة

لصهر  فرن  في  بنفسه  صيني  رجل  ألقى 
الحديد درجة حرارته أكثر من 1500 درجة 
مئوية، بعد أن خسر ما يعادل 9100 دوالر 

في تداول األسهم.
ووانغ لونغ )33 عاما( الذي يعمل في شركة 
زمالؤه  فقده  منغوليا،  في  ستيل«  »باوتو 
خالل عمله في المناوبة الليلة خالل األسبوع 
رمى  أنه  تبين  عنه  البحث  وبعد  الماضي، 

نفسه في فرن الصهر.
وانتشرت على شبكات تواصل صينية مقاطع 
مفزعة التقطتها كاميرات المراقبة للرجل وهو 
حفرة  في  يتبعها  ثم  النار،  في  بخوذته  يلقي 

مصهر الحديد.
وقالت الشركة إن »وفاة وانغ قد تكون مرتبطة 
بخسائره التجارية، إذ كان يستثمر في سوق 

األسهم«.
يوم  في  خسر  وانغ  أن  بعد  ما  في  وتبين 
انتحاره أكثر من 60 ألف يوان أي أقل من 

10 آالف دوالر.
وقال الموقع إن العديد من الصينيين يبحثون 
عن الربح السريع من خالل المضاربات في 
سوق األسهم الصينية، والتي قد تكون أشبه 

بالمقامرة لبعضهم.
المصدر: »فايس«

ساعد القمر الكامل العمالق لشهر مارس في 
تعويم سفينة »إيفرغيفن« التي علقت في قناة 
السويس، من خالل التأثير على المد والجزر 

بجاذبيته.
ووقع إطالق سراح السفينة البنمية »إيفرغيفن« 
أخيرا يوم االثنين 29 مارس، بعد 6 أيام من 
حركة  وقطع  السويس  قناة  وإغالق  جنوحها 
المتوسط  األبيض  البحر  بين  تماما  المالحة 

والبحر األحمر.
وأنجز الكثير من العمل من قبل البشر وآالتهم 
الثقيلة، مثل القاطرات وسفينة التجريف القوية 
التي نقلت كميات هائلة من الرمال بعيدا عن 
لم  ربما  الجهود  هذه  لكن  الممتلئة.  السفينة 

تنجح إذا لم تكن السماء داعمة لها.
مرتفعا  الظهيرة  في  والجزر  المد  كان  فقد 
بشكل غير عادي يوم االثنين ألنه تزامن مع 

اكتمال القمر.
ارتفاع  إلى  الصحفية  التقارير  وأشارت 
ويكون  العملية.  إجراء  أثناء  المياه  منسوب 
المد والجزر في ذروته عندما يكتمل القمر أو 

عندما يكون هناك قمر جديد.
الشمس  محاذاة  تتم  األيام،  هذه  مثل  وفي 
المد  سحب  إلى  يؤدي  ما  واألرض،  والقمر 
الماء.  واحد وزيادة حركة  اتجاه  في  والجزر 
في ما يوصف بـ«المد الربيعي«، وهي ظاهرة 

تحدث مرتين في الشهر.

وحدث اكتمال القمر ليلة األحد أيضا ليكون 
القمر الدودي، وهو أول قمر مكتمل عمالق 

في العام الجاري.
القمر  يكتمل  عندما  العمالق  القمر  ويحدث 
األرض.  إلى  يكون  ما  أقرب  مداره  ويكون 
األقمار  من  وأكبر  إشراقا  أكثر  بأنه  ويتميز 

الكاملة األخرى.
ويدور القمر حول األرض في شكل بيضاوي. 
في أبعد نقطة له، يبعد نحو 253 ألف ميل 
عن األرض. وفي أقرب موقع له من األرض، 

يكون أقرب بنحو 30 ألف ميل.
وكان القمر الكامل )28 مارس( الذي ساعد 
فجر  في  السفينة  تعويم  عملية  نجاح  في 
نفس  في  األرض  من  نسبيا  قريبا  االثنين،  
الحضيض  إلى  ووصل  مداره،  في  الوقت 
)أقرب نقطة له من األرض( يوم الثالثاء 30 
مارس، وهو ما أدى إلى ارتفاع المد والجزر 

وزيادة طفو السفينة.
جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  وأفادت 
السفينة  تحرير  على  تعمل  التي  الفرق  أن 
سيحدث،  ما  هذا  أن  علمت  »إيفرغيفن« 
من  كان  والجزر  المد  أن  مسبقا  والحظت 
المقرر أن يرتفع بنحو 46 سم عن المعتاد.

المصدر: بزنس إنسايدر
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 قد تكون عواقب
 التجّمعات مميتة.

 تكاليف هذا اإلعالن تدفعها حكومة إنتاريو

 الزم المنزل للحّد من انتشار كوفيد-19.
 ontario.ca/covid-19 تعّرف على المزيد من خالل  
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قصص قصيرة: من حكايات زمان » مملكة الكهرمان« !! 
) قصة قصيرة في أدب الخيال الساخر( 

د. عبد القادر فارس 
) هاملتون ( 

هناك  كانت   ، الزمان  غابر  في  أنه  يحكي 
مملكة غنية بإنتاج الكهرمان ، تحكمها امرأة 
من األقزام ، لكنها كانت ذات شكيمة وشان 
المملكة ستحكمها  هذه  أن  أعلنت  أن  بعد   ،
النسوان ، بعد أن أزاحت عن عرشها زوجها 
كانوا  رجالها  ألن   ، »قهرمان«  السلطان 
فقررت   ، النسوان  دون  الغلمان  في  يرغبون 
منهم االنتقام ، فقامت أوال بتغيير اسم المملكة 
من » كهرمان » ، إلى مملكة » قهرجال » 

، في إشارة لقهر الرجال . 
كانت للملكة ابنة وحيدة اسمها » طقعيرة » 
، فأطلق عليها سكان المملكة » لقب الملكة 
» أم طقعيرة » ، وكانت حين تعقد المجلس 
انقلبوا  الذين   ، األعيان  بعض  من  المشكل 
على السلطان ، وقبلوا بحكم النسوان ، تحمل 
عصا   ، والصولجان  العصا  بدل  يدها  في 
غليظة وقصيرة ، تشبهها كثيرا ، يسمونها » 

الطقسيرة » ، بضربة واحدة  منها على الراس 
، تخرس األلسنة ، وتكتم األنفاس . 

حكمت » أم طقعيرة » مملكتها لمدة مائة عام 
، ساد الحكم فيها للنسوان ، و« المخصيين 
» من ألقزام ، الذين جلبتهم الملكة من كل 
من  خوفا   ، والنزال  للقتال  ودربتهم   ، مكان 

عودة حكم الرجال . 
أرادت » أم طقعيرة » بعد أن دانت لها الديار 
، من خالل حكمها بالحديد والنار ، أن توسع 
إليها  لجأ  التي   ، الجوار  دول  إلى  مملكتها 
جيشها  تقود  أن  وقررت   ، قهرمان  السلطان 
من النساء واألقزام ، فتقدمت الجيوش تحمل 
في يدها » الطقسيرة » ، كأنها عصا مارشال 
، وهي تسعى لتحقيق االنتصار ، في أقرب 
جيوشا  هناك  أن  تدري  تكن  ولم   ، اآلجال 
من الرجال األبطال ، أعدوا لها حفرة طويلة 
وعريضة ، وخندقا عميقا على طول الحدود 
إشارة  في   « الطقسيرة   « رفعت  أن  وما   ،
للهجوم وعبور الحدود ، وما هي إال لحظات 
 ، األحوال  وتقلبت   ، الغبار  ثار  حتى  قليلة 
األرض  ابتلعت  أن  بعد   ، زلزال  وقع  كأنما 
جيش األقزام ، وتم أسر الملكة » أم طقعيرة 

السبايا واألسيرات من مرافقاتها  ، ومئات   «
النساء.  

الذي  القاضي  إلى   « طقعيرة  أم   « ُحِملت 
يحكم بين العباد ، للحكم عليها بعد عدوانها 
من  األسيرات  توزيع  تم  بينما   ، البالد  على 
الذين   ، األقوياء  الجند  قادة  على   ، النساء 
 ، والولدان  الغلمان  معاشرة  اعتزال  أعلنوا 
والعودة لطبيعة اإلنسان ، بالزواج من الفتيات 
الجميالت ، ونكاح النساء حتى ولو ُكنَّ أرامل 

أو مطلقات . 
أعلن   ، المنتظر  الحكم  في  النظر  وبعد   
على  باإلعدام  الحكم  قد صدر  أنه  القاضي 
» أم طقعيرة » ، ضربا بعصاها » الطقسيرة 
» على الراس ، حتى تنتهي منها األنفاس ، 
مثلما جرى لملكة مصر » شجرة الُدر » في 
يوم من األيام ، بعد الحكم عليها باإلعدام ، 
وُقتلت ضربا بــ » القباقيب » على رأسها في 

الحمام . 
 بعد ذلك انهارت وانتهت مملكة » قهرجال » 
، وانتهى حكم النسوان ، ليعود الحكم للرجال 
، وعودة اسمها األصلي القديم الذي كان ، » 

مملكة الكهرمان ».

مريم حمود
كاتبة موريتانية مقيمة في اإلمارات

***
صوتي

استيقظت اليوم ولم أجد صوتي، وألنني إنسان متسامٌح، 
ناهيك عن كوني مللت الركض خلف األشياء، قررت 
أنَّ من ال يريدني ال أريده، وقد وجدت هذا أمرًا منطقًيا 

بما يكفي.
أن ال يريدني صوتي هو أمر طبيعي، وحق مكفول 
حد  في  يقرر مصيره، وصوتي شيٌء  كل شيء  له، 
أن  سبق،  ما  إلى  أضف  الخاصة،  مشيئته  له  ذاته 
مهما  أحد  يستقبله  ولن  جًدا،  قبيح  أجش،  صوتي 
حدث، باستثناء حنجرتي الدخانية ولذا فحتًما سيعود.

قضيت نصف ساعة بعد استيقاظي جالًسا على حافة 
السرير، أنهيت فيها علبة سجائر كاملة، افتتاحية جيدة 

لصباح مبشر.
أنا إنسان إيجابي، ما زال هناك شيء جيد في غياب 
صوتي، أن أدخن علبًة كاملة قبل عودته – إن قرر 
لكن  األمرين،  بين  حقيقية  العودة طبًعا – ال عالقة 

علّي أن أذكر هذا.
أنا شخص ال يحب االعتياد، ويفضل االستمرار في 
جميع  على  الهذيان  أفضل  وأحياًنا  استيعابه،  عدم 
اللحظة  في  الوقت.  طول  المحدودة  تلك  الخيارات، 
التي هممت فيها بالقيام من على السرير طرق أحدهم 
فتحته،  تفكير  أو  تردد  ودون  نحوه،  اتجهت  الباب، 
لكنني  لمصافحتي،  يده  مّد  العمل،  في  رئيسي  كان 
استمررت مذهواًل، كنت أنظر إليه بدهشة مزجت بين 

رعب ساذج وبرود غير مسبوق:
منذ أسبوع لم تأِت، ولست تجيب ال على هاتفك وال 

حتى بريدك اإللكتروني.
أدخل يده في جيبه، ثم مّد لي ظرًفا مطوًيا أربع مرات.

بذلت  العليا،  اإلدارة  من  أمر  العمل،  من  مفصول 
ما باستطاعتي لكن لم أنجح في تالفي هذه 

النتيجة.
كنت أرغب بشدة أن أجيبه، لكني لم أتمّكن، 
كان  أنه  هو  وصدمتي  ذهولي  زاد  والذي 

يتحدث بصوتي.
أعندك ما تقوله؟ حسًنا تبدو مصدوًما وفزًعا، 
المغادرة،  علّي  لكن  ألجلك،  جًدا  آسف  أنا 
أوراقك  لتستلم  ستمر  أنت  سنلتقي،  بالتأكيد 
سأراك فيما بعد، إلى اللقاء، خالص مواساتي.

جلست  راجًعا،  وأقفلت  مفتوًحا  الباب  تركت 
على حافة السرير مرة أخرى، واستلمت علبة 

سجائر ثانية.

هنا،  ليس  صوتي  أفق،  لم  أسبوع  منذ  إذن 
أُعفيت  ووظيفتي  سرقه،  العمل  في  رئيسي 
في   – وقلت  بيدي  كتفي  على  ربَّتُّ  منها، 

محاولة فاشلة للتخفيف عني – ال بأس.

أن  بإمكاني  أنه  أي  السجائر،  علبة  أنهيت 
أباشر فعاليات يومي، استنزفت ساعًة كاملة 
وترتيب  مالبسي،  ارتداء  االستحمام،  في 
فقد  آخذها،  أن  دون  خرجت  ثم  أوراقي، 
أُعفيت من عملي وال حاجة  قد  أني  تذكَّرت 
الباب مفتوًحا،  لي بها، وحرصت على ترك 

فقد يعود صوتي.
موقف  قاصًدا  البناية،  يمين  إلى  اتجهت 
الحافالت، لكن الطريق استمر في االعوجاج، 
كنت أمشي في رصيف مستقيم، لكنه استمر 
بدأ  ثم  أعوج،  طريًقا  مشكاًل  الميالن  في 
بسرعة رهيبة،  أمضي  باالنحدار، وأصبحت 
بأن  المسبق  علمي  مع  أصرخ،  أن  حاولت 
صوتي ليس متوفرًا لكنني حاولت – يقولون أن 
المحاولة أمر جيد – كان الفراغ في حنجرتي 
األرض  روحي،  يبتلع  به  شعرت  يأكلني، 
يزيد  أنحرف، والطريق  تجذبني، كنت  كانت 
نقاط  سوى  أرى  عدت  ما  فجأًة  ميالنه،  في 
مبعثرة، األشياء أصبحت نقاًطا، وقد سمعت 
لم  النجدة،  يطلب  يستغيث  يصرخ،  صوتي 
أعره أي اهتمام، بدا لي األمر ضرًبا من دناءة 

فذة، سلمت نفسي لالنحدار واالعوجاج.
 أرى النقاط بشرًا اآلن..

 كلهم أصبحوا من الماضي..
 وأنا أهوي في داخلي، روحي تأكلني، وروحي 

تأكلها الهوة.

***
ِعداء

يرفع  شيء،  كل  بتفقد  يبدأ  الليل  بحلول   
األغطية – ربما يجد الحنين أسفلها – يتفقد 
الخزائن، ربما تسلل أحدهم عبر ذاكرته فاختبأ 
هناك، يصعد إلى العلية يبحث بين الفراغات 
عن أجزاء جديدة ربما تكون للتّو ظهرت لتنبئ 
بشيء عن أيامه المقبلة – ولو أنه يعرف قلة 

جدوى األنباء كلها – ينظر نحو المدى فال 
يرى غير الغول الذي خبره منذ طفولته، ما 

زال يخطو مقباًل ال يصل.
يهبط نازاًل نحو القبو، يتفقد الماضي، صورة 
يحرق  الرسائل،  عن  الغبار  يمسح  صورة، 
بعضها – تلك التي لم تعد تعنيه – أو يلغي 
التي  أو  منها،  المزعجة   – الكلمات  بعض 
لم تعد تطاق – يعود  صارت حميمية حتى 
قلبه  ُيخرج  ينام،  أن  وقبل  نومه،  غرفة  إلى 
كل  ينتشل  العمل:  يبدأ  ثم  يتأمله،  ليتفقده؛ 
األجزاء الميتة، يضبط عواطفه مثلما يضبط 
ساعة المنبه، يرمي ببعض الشظايا – حدث 
انفجار هنا – يفتش عن أشخاص ال يعنيهم 
أمره يلتقطهم بإصبعيه ملقًيا بهم نحو الخارج، 
خطيئته  وكأنهم  عين  بنصف  إليهم  ينظر 
ظهورهم  يرى  وحالما  خصوصية،  األكثر 

تتضاءل تسكنه الطمأنينة.

يقلِّبه… يتأمله مجدًدا ثم يقرر أن عليه تحديد 
وقٍت يوقف بعده عمل ذلك الجزء الذي طالما 

كان مفرًطا في حساسيته، منحازًا إلى القلق، 
وقد  يكفيه من ساعات،  ما  يتأكد من وجود 
ببساطة  هكذا  ببعضها..  يتبرع  أن  يحدث 
عن  فائضة  “وهذه  يقول،  صعبة”  “الدنيا 
إلى  يخطو خطوتين  النافذة..  يفتح  حاجتي” 
األمام يتوقَّف، ثم يمدُّ يديه ليكبَّها نحو بيت 
بالبرميل  يلقي  بهجته  لفرط  إنه  حتى  جاره، 
الذي وضعها فيه، وينشقُّ فمه عن ابتسامة 
اصطدم  وقد  سمعه  إذا  واٍه،  بارتباك  توحي 
التي  تلك  األسفل،  في  األخرى  بالبراميل 
التي ال  الساعات  هذه  يضعها جاره اللتقاط 
ثم  يقول،  “غبي!”  تحمل،  كارثًة  كم  يعرف 
ليراها؛  آخر  أّي مسدس  مثل  يصوِّب عينيه 
ساعات عمره تتلّوى! اآلن فقط يعرف من أين 

كان يأتيه كل ذلك الخوف.
يتمدَّد،  أن  وقبل  الفراش،  إلى  عائًدا  يقفل 
لم  أنها  يفترض  التي  اللعنة  الساعة،  تدقُّ 
تعد تعنيه، يلتفت نحوها ثم يلتفت إلى نفسه، 

وهكذا.. حتى ينقضي الليل.

قصص قصيرة: اين البرتقالة؟
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محمد الخطيب
عزيزي سعيد،

حاُلك؟  كيف  سألُتَك:  لو  سخيًفا  سأبدو  هل 
وكيف حاُل الناس تحت الحصار؟

ال بأس. أعرف جواَبَك الُمعتاد: »داحلة!«
مجّدًدا،  الشتاُت  فرَّقنا  أن  بعد  ُمجّدًدا،  أكتُب 
وشّرَدنا  أقول:  وهل  مجّدًدا.  الهزائُم  وشّردتنا 

الحبُّ أيًضا؟
ال يهّم. اآلن، كلُّ ما أتمّناه أن تصَلَك رسالتي.

***
لكْن كيف تراسُلني وأنا ما زلُت بال عنوان؟ 

ا  أِعُدَك بأن تحمَل رسالتي القادمة عنواًنا خاصًّ
رة: اسم  بي، مثل كّل مواطني الدول المتحضِّ

المدينة، واسم الشارع، ورقم البيت.
البيت؟

أنا في خيمتي اآلن!
كنُت مشغواًل طوال األّيام الماضية في البحث 
عن ُمنّظمات اإلغاثة الطّبّية؛ فُجرحي القديم 
واحدة،  ساٍق  على  والحياُة  بعد.  يلتئْم  لم 
وبأخرى مبتورٍة، ال ُتْشبه الحياَة على ساقْين، 

كما تعلم.
***

نصِف  على  الجزيرة،  هذه  أرَض  وطئُت  مذ 
»حالًة  باعتباري  يعامُلني  والكلُّ  ساق، 
خاّصًة« تحتاج إلى الرعاية والدعم النفسّي. 
»كيف  يسألني:  أن  في  لحظًة  فّكر  أحد  ال 
على  تسير  »لماذا  أو:  هنا؟«  إلى  وصلَت 
صّحتي  الجميع،  رأي  في  فالمهّم،  عّكاز؟« 
النفسّية. ورّبما وصف لي أحُد الموّظفين في 
منّظمة »أطّباء بال حدود« ُمهّدئاٍت عصبّيًة 

تساعُدني على النوم.
أكتُب إليَك يا حبيبي من جزيرٍة، نسُكن على 
أطرافها، نحن الالجئين الُجُدد، تحت شوادِر 
هنا،  )الزينكو(.  الصفيح  وألواِح  األمم  هيئِة 
من  القادمين  الفقراَء  ابتلع  بحٌر  مّنا،  بالقرب 

بالِد الحرب.
تأتي  ليتَك  قلٍب سحيق:  لك من عمق  أقوُل 
هنا، وتقُف بيننا، كي ترى بعينْيك السوداوْين 
كيف نغرس أقداَمنا في الطين، وكيف يصير 

المشُي أحجّيًة والحركُة سكوًنا. 
الخيام  بين  القفُز  علّي  فيتعّين  أنا،  أّما 
والمنّظماِت ودائرِة اللجوء وداخل هذه المطحنة 

اليومّية.
ولكّن هذا كلَّه ال يهّم.

***
اآلن أتعّلم المشَي باستخدام كّفّي. إيه وهللا! 
عّدة  قبل  سويدّية،  متطّوعٌة  أعطْتني  لقد 
أمام  وقفْت  األلمينيوم.  من  عّكازْين  أسابيع، 

خيمتي وهي تقفز من سعادتها، وقالت: 
التنّقل  - هدّية بسيطة، لعّلها تساعدك على 

وقضاِء حاجتك. 
وحين وجدْتني صامًتا، تابعْت:

كيف  تتعّلَم  أن  اآلن  فعله  عليك  ما  كلُّ   -
تستخدم كّفْيك. أقنْع نفَسَك، منذ هذه اللحظة، 
يحبو  طفٍل  مثَل  يدْيك،  على  تمشي  بأّنك 

ويكتشف المشَي للمرّة األولى.
وبالطبع لم أفعل. 

لن أزحَف ولن أحبو.
***

ال  أّنَك  وأعرُف  األطفال،  تحّب  أّنك  أعرف 
الصغاَر  أطفاَلنا  لكّن  كبيرًا.  طفاًل  إاّل  تراني 
يكبرون في هذا المستنقع وفي الوقت الضائع.

رهم أو  ال شيء في هذا المكان الهامشّي ُيبشِّ
على  ترتسم  التجاعيُد  حتى  األمَل.  يمنُحهم 
وجوههم المقدودِة من الصخر، كأّنهم قادمون 

من زرٍع جذورُه قديمٌة ومتعبة.
ندفُن  أّننا  هو  اآلن  نفعله  ما  كلَّ  أّن  يبدو 
فوق  والدتها  قبل  العادّية  الصغيرَة  أحالَمنا 
َتْنبت فيها األحالم، بعد أن  أرٍض غريبٍة ال 

السْلك  ذلك  على  أطراَفنا  الرصاُص  قطع 
الحديدّي الشائك.

األحالم هنا محاولُة انتحار. والجراُح ال تلتئم.
***

في هذا المخّيم اليونانّي نساٌء يذبلن من الذُّّل. 
جارُتنا فايزة، البدوّية، ماتت قبل يومْين، بعد 
الممتدُّ  أنهَكها السرطاُن والطريُق الطويُل  ان 

من دير الزور إلى هذا المخّيم.
ثالث  أطفال:  ألربعة  وأمًّا  حنونًة،  كانت 

بنات، وصبّي صغير اسُمه صابر. 
عائلة صغيرة تنتمي إلى عشيرٍة كبيرة، لكّنها 

تالشت مع الحرب. 
أخبرتني فايزة، قبل أن تأخَذها سّيارُة اإلسعاف 
عند  والدة صابر  عن  األخير،  مشوارِها  في 
تاريَخ  تذكر  ال  السورّية-التركّية.  الحدود 
ميالده، ولكّنها تعرف أّنه ُولد بعد موِت أبيه 
الروح،  بطلوع  مّني  »طلع  وتقول:  بأسابيع، 

طلع من عيوني، ومن بين الموت.«
مات أبو صابر بعد إصابته بشظّيٍة من برميٍل 
مسارًا  واستهدف  السماء،  من  سقط  متفّجٍر 
الحرب  جحيِم  من  الهاربون  المدنّيون  يسلكه 

مثَل طوابير النمل. 
تعرف  في مستشًفى ال  ماتت  فقد  فايزة،  أّما 
وفي  شوارَعها،  تعرف  ال  مدينٍة  وفي  اسَمه، 

بالٍد ال تعرف لغَة أهلها.
وأّما االوالد، أو ما تبّقى من أبو صابر وفايزة 
في  العاّم  المّدعي  أصدر  فقد  الزور،  ودير 
العاصمة، أثينا، أمرًا قضائيًّا يوصي بحضانة 
االجتماعّية،«  »الشؤون  ِقبل  من  األطفال 

ونقلوهم إلى ملجأ قريٍب من المخّيم.
يا  المتفّجرة،  البراميَل  هذه  عرف  َمن  يقول 
لكّنها  التكلفة،  زهيدُة  قتٍل  أداُة  إّنها  سعيد، 
شديدُة الفتك، وُتحدث دمارًا شاماًل، وال تحتاج 
البدائّية،  القتل  أدوات  من  إّنها  تقنّية.  إلى 
لكنها وصفٌة  التكنولوجيا.  قبل  ما  العشوائّية، 

سحرّيٌة رخيصٌة للقتل. 
***

والقصِص  باألخبار  عليك  ُأثِقُل  أّني  أعرف 
الحزينة، ورّبما ُأثِقُل على نفسي أيًضا. وأعرف 
أّن لديَك الكثيَر لتقوله. لكْن ال بدَّ من قول أّي 

شيء. ال بدَّ من صراٍخ أو انفجار. 

ومع ذلك، فعندي لك ما ُيفرح القلب:
بعد أن وصلنا إلى جزيرة ساموس في اليونان، 
شابٍّ  من  زهيٍد  بثمٍن  مسروًقا  هاتًفا  اشتريُت 
قال  به،  يْقنَعني  ولكي  ذاَته.  المخّيَم  يسكن 
من  سرقُته  مهّمة،  شغلة  التلفون  »هذا  لي: 
سائٍح على الشّط، هللا أعلم أّنه يهودي، حالل 

زالل عليك!« 
وحّملُت  الهاتَف  اشتريُت  أن  بعد  المهّم، 
أّمي.  صوَت  سمعُت  الواتساب،  تطبيَق 
حاولُت االتصاَل بك، لكّنك لم تجب. حكيُت 
أختي،  من  رقَمه  أخذُت  أن  بعد  أحمد،  مع 
عام  منذ  برلين  إلى  أّنه وصل  منها  وعرفُت 
ويسكن مع صديقه الجديد، وهو شابٌّ سوريٌّ 
فأنا  سعادتي؛  تعرف  ال  المسرح.  في  يعمل 
العام،  ونصِف  عامْين  منذ  صوَته  أسمْع  لم 
وأنا.  أنت  فيه،  أصبنا  الذي  اليوم  ذلك  منذ 
خاطًفا،  االتصاُل  وكان  كثيرًا،  نتكّلْم  لم 
أّنني  هو  اآلخر  األمر  برلين.  مثل  وبارًدا، 
يوم.  كلَّ  واإلنجليزّيَة ساعتين  اليونانّيَة  أتعّلم 
التعليم إجبارّي هنا؛ وإْن غبُت من دون عذر، 
ُحِرمُت المساعداِت والمعونات. اللغة حصاٌر 
من نوٍع آخر، يا سعيد، وإعاقٌة جديدٌة قاسية: 
أن ال تفهَم ماذا تسمع، أن تكون أخرَس أمام 
ُنقاد من أعناقنا  اآلخرين. يحدث هذا عندما 
إلى  ُننتزع من جذورنا  المجهول، عندما  إلى 
أرٍض غريبة. لذا أشعر، يا سعيد، وكأّن علّي 
اآلن تعويَض بعِض خساراتي، وتدريَب نفسي 
على لغٍة جديدة، وأن أكوَن مثَل جنديٍّ مطيٍع 

لها. ربما تكون اللغُة سالًحا آخر في جعبتي 
الممزّقة.

الجديد؛  الكثير في هذا الطريِق  لقد اكتشفُت 
وفهمُت معنى قولهم »كلُّ لساٍن إنساٌن.« 

***
سعيد،

كّلما تحّسسُت قدمي المبتورَة، فاض الحقُد في 
شراييني. 

نعم أنا حاقد، وهذا مبّرٌر آخُر لوجودي.
***

يا سعيد،
هذه  أرمي  أن  إلى  ماّسٍة  بحاجٍة  أشعر 
العّكازات، وأن أفتَح صدري للهواء، وأركَض 
وأركَض مثَل ذئٍب يعوي في براري الجليل، أو 

أطيَر مثَل يمامٍة غزّاوّية.
***

أرحاَمنا  يستهدفون  سعيد،  يا  الحرُب  هي 
وأرواَحنا وألسنَتنا، وما تبّقى فينا من حضارٍة 
خلف  صامٌد  أنت،  وحدك،  لكّنك  وإنسانّية. 

ذلك السلك.
هذه  الحصار  أّن  األخبار  في  سمعُت  لقد 
األّيام يشتّد على القطاع. حتى محاوالُت إنقاذ 
أهل غزّة من وباء كورونا عجزْت عن كسر 

هذا الحصار.
من  قادًما  كنَت  مرّة.  آخر  لقاَءنا  تذّكرُت 
مدينة رفح، والتقْينا في سوق الشجاعّية. كان 
والشوارُع  األسواُق  مدينَة غزّة.  يلّف  الصمُت 
في  مررنا  الفارغة.  الكراتين  مرّبعاِت  تشبه 
شارع عمر المختار، نتلّمس الجوَع والحرماَن 
في كتٍل اسمنتّيٍة موحشة. ومن هناك مشينا 
من  القريبِة  التماّس  نقطِة  الملكة،  موقع  إلى 
التي  األّيام  كّل  غيَر  يوًما  كان  غزّة.  شرق 
وبدايِة  والدتي  منذ  أقول:  وأكاد  بنا،  مّرت 

الحصار.
كانت تلك المرَّة األولى التي ذهبنا فيها على 
تمشي  كلُّها  غزّة  كانت  الحدود.  إلى  أقدامنا 
والغضُب  يغلي،  جباليا  مخّيم  قدمْين.  على 
الكاوتشوك  دخاُن  كبيرة.  رمادّيًة  غيمًة  يشبه 

يدخل صدورَنا مثَل زوبعٍة سوداء.
أخيرٌة  محاولٌة  أّنها  »يبدو  يومها:  لي  قلَت 

للنجاة؛ فالشعب انفجر. ولعْت يا خوْي!«
شيء  كلُّ  كان  هناك،  الحدود.  إلى  وصلنا 
الصدر،  في  طلقٌة  ثمُنه  العلم  رَْفُع  مختلًفا: 
الركبة.  في  يساوي رصاصًة  الدوالب  وحرُق 
ونحن هائجون باآلالف، نفتح صدورَنا للموت 

وللحياة.
عدَد  إّن  سّتة  أبو  غسان  الدكتور  يقول 
عدَد  يفوق  كان  اليوم  ذلك  في  المصابين 
األسرّة في كّل مستشفيات القطاع، ولم تكن 
كان  تعمل.  ال  واحدٌة  عملّياٍت  غرفُة  ثّمة 
الطّبّي«  العودة  »مركز  من  يحكي  الدكتور 
في مخّيم جباليا. قال إّن الطواقم الطّبّية على 
الحدود  على  المواجهَة  وإّن  االنهيار،  وشك 
الذهاَب  تواصل  مازالت  الحشوَد  وإّن  دامية، 
ساعات  حتى  التماس  ونقاِط  »السلك«  إلى 
المحتقُن  وصوُته  الطبيُب،  ويكمل  الليل. 
أصيب  فقط  ساعات  أربع  »خالل  يرتجف، 
أكثُر من ثالثة آالف جريح، منهم أكثُر من 
بالرصاص  مباشرًة  إصابًة  وخمسمائة  ألف 

الحّي، وأكثُر من خمسين شهيًدا!«
أّما عن الحروق الناتجة من قنابل الفسفور، 
فيقول إّنها ُتحرق األنسجَة، وال تتوّقف الناُر 

عن نهِش اللحم إاّل بعد استئصاله.
اسُمه  شيًئا  الطب  في  أّن  غسان  د.  ويذكر 
»القصور في النمّو،« ونراه في أطفال القطاع 
أقلَّ  الوزُن والطوُل  والمخّيمات، عندما يكون 
كافة  في  يؤّثر  وهذا  العمرّي.  المعّدل  من 

أعضاء الجسم، ومنها المّخ.
***

والحروب  الفاجعة  أهُل  العودة،  نحن جرحى 

المستمرّة. نحن َمن تحّولْت أجساُدنا إلى ماّدٍة 
رخيصٍة لمختبرات األسلحة. الحصار يخنقنا 
يا سعيد، ويمتّد من »السلك« إلى دير الزور 

وهذا المخّيِم اليونانّي.
حروٌب حقيقّية، نخرج من تحت ركامها مثَل 
عبر  أعدائنا  هزيمَة  نحاول  الثقيل.  الغبار 
صناعة أنفسنا وتغييِر جلِدنا بعد كّل حرب. 

أّما المسيرُة الكبرى، فهي لم تبدأ في يوٍم واحد، 
وال في ساعٍة محّددة. إّنها معركُتنا الدائمة منذ 

أن جاء الغرباُء إلى بالدنا.
كلُّ ما نحاول صنَعه، بعد أن شارفت األشياُء 
على النهاية، هو تدريُب أنفِسنا على تجميع 

أشالئنا وشتاِتنا كي نبدأ من جديد. 
الى  الجماعّي  القتل  من  الهدف:  تغّير  لقد 
أو  المدفع  إلى  حاجة  ال  الجماعّية.  اإلعاقِة 
هو  االستعمار  آلُة  تحتاجه  ما  كلُّ  الطّيارة. 
على  يتفرّج  قلب،  بال  إنساٌن  مدرَّب،  قّناٌص 
متى  ويقرُِّر  حركَتنا،  ويتابُع  وجوهنا،  مالمح 

ُينهي كلَّ شيء.
والضحايا؟ 

حتى اآلن 13 ألف جريح. 
والسالح الحديث؟

الرصاص،  من  خاليٌة  طلقة  وهذه   !RIP
مثَل  تعمل  الصلب،  النحاس  من  مصنوعٌة 
اختراق  وعند  الجسم.  أعضاء  في  منشاٍر 
ثماني أصابَع حاّدة، كلٌّ  إلى  تنقسم  الجسد، 
منها ينقسم إلى قنواٍت، ويفتح جروًحا خاّصًة 
به في اتجاهاٍت مختلفة. ببساطة، هي قنبلٌة 

عنقودّية تنفجر داخل جسم اإلنسان.
***

ُكن قويًّا يا سعيد؛ فأنا أقترب إليَك أكثر. فقد 
إليه:  شوًقا  أتحّرُق  كنُت  خبٌر  للتّو  وصلني 
لـ«الحاالت  مشترٍك  بيٍت  إلى  ُأنقُل  سوف 
الخاّصة.« عنواني الجديد سيكون في جزيرة 
أكتَب  بأن  أعُدَك  إليك.  جدًّا  القريبِة  كريت، 

إليَك من هناك. 
كانت  كريت  إّن  العراقّي  المترجُم  لي  قال 
جزيرُة  وهي  القدامى،  الفلسطينّيين  موطَن 
مثَل  وتنام  والزيتون،  والتين  واللبن  العسل 
حورّيٍة في بطن المتوّسط. ُتطّل على شواطئ 

ليبيا ومصر وفلسطين.
يكون  له حين ال  قيمَة  كلَّه ال  أّن هذا  غير 

المكاُن خياَرَك الطوعّي.
***

تحت  هناك،  سعيد.  يا  الوحيد  أمُلنا  أنت 
للحرّية  أّن  شك  ال  السلك،  وراء  الحصار، 

طعًما آخر.
هل حان الوقُت كي نعوَد إليَك ونقاوَم معك؟

مخّيم  من  القادُم  خيمتي،  شريُك  يسأُلَك 
األنفاق  في  المقاتلين  حاُل  »كيف  النيرب: 
وعلى مشارف عسقالن؟ وهل لديهم ما يكفيهم 

من خبٍز وسالح؟«
لنا  وتنبت  مًعا،  الجسَر  وَنْعبر  نعود،  متى 

ساقان من جديد؟
اليونان

قصة قصيرة: احالم مبتورة
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