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لن يحتاج القادم إلى كندا الختبار سلبي بدءًا من الشهر المقبل 
اونتاريو تلغي الزامية القناع في 21 مارس ، وسترفع كافة التقييدات المرتبطة بالوباء في نهاية أبريل

إليها  العودة  لن يحتاج من يريد زيارة كندا أو 
إلبراز اختبار سلبي للـ’’كوفيد - 19‘‘ اعتبارًا 
بحلول  المقبل.  )أبريل(  نيسان  من  األول  من 
هذه  إلغاء  سيتّم  )مارس(  آذار  شهر  نهاية 
المتطلبات للمسافرين المطعَّمين بشكل صحيح، 
سواء كانوا قادمين جوًا أو برًا. ويأتي هذا القرار 
الفدرالي المعلن يوم الخميس بعد عامْين ونّيف 
أعلنت  نفسه،  الوقت  وفي  الجائحة.  بداية  من 
الكندية عن سلسلة  المقاطعات واألقاليم  أيضًا 
من اإلجراءات التخفيفية، مثل التخلي عن جواز 
القطاعات،  بعض  في  وأيضًا،  اللقاحي  السفر 

عن إلزامية ارتداء قناع الوجه الواقي.
للصحة  الطبيين  المسؤولين  كبير  أعلن  حيث 
في مقاطعة اونتاريو ، الدكتور كيران مور ان 

المقاطعة سوف تلغي الزامية لبس القناع - بما 
في ذلك المدارس والمطاعم والصاالت الرياضية 
والمتاجر - في جميع أنحاء المقاطعة في 21 
أيًضا  القيودالمتبقية  كافة  رفع  مع   ، مارس 
بحلول نهاية أبريل.وأشار إلى أنه قد يلزم إعادة 
آخر  ارتفاع  هناك  كان  إذا  اإلخفاء  متطلبات 
في حاالت COVID-19 ، مضيًفا أنه يجب 
على األشخاص المعرضين للخطر االستمرار 

في اتخاذ االحتياطات على الرغم من تخفيف 
القيود. وقال »يجب أن نكون جميًعا مستعدين 
ألننا قد نحتاج إلى استئناف ارتداء الكمامة« ، 
مضيًفا أنه يأمل أن يستمر أي شخص ال يزال 

ضعيًفا في ارتداء القناع.
قواعد جديدة للحجر بعد اإلصابة بكورونا

قواعد  اونتاريو  اعلنت  متصل   صعيد  على 
وعائالتهم  للمصابين  الصحي  للحجر  جديدة 
إلى  بحاجة  األسرة  أفراد  كافة  يعد  لم  حيث 
عزل أنفسهم إذا أصيب أحدهم بكوفيد-19 أو 

ظهرت عليه أعراض.

التي  الجديدة  الصحي  الحجر  قواعد  وبموجب 
كشفت عنها سلطات مقاطعة أونتاريو ، يعفى 
الذين  األشخاص  جميع  الصحي  الحجر  من 
أخذوا جرعة  يبلغون 18 عاما وما فوق ممن 
الثالثة،  المعززة  لكوفيد-19  المضاد  اللقاح 
وكذلك أولئك الذين تّقل أعمارهم عن 18 عاما 
وأخذوا جرعتين من اللقاح. باإلضافة إلى ذلك، 
لم يعد يتعين على األشخاص الذين كانوا على 
إلى  ينتمي  ال  مصاب  بشخص  وثيق  اتصال 

أسرتهم عزل أنفسهم في المنزل.
ومع ذلك ، تستمر توصية السلطات الصحية 
في  الواقي  القناع  بارتداء  لهؤالء  أونتاريو  في 
األماكن العامة لمدة 10 أيام وتجنب االتصال 
بمناعة صحية  يتمتعون  ال  الذين  باألشخاص 
ايضا  يوصى  الزمنية.  الفترة  هذه  خالل  قوية 

بمراقبة الظهور المحتمل ألعراض كورونا.
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عين على كندا 

د. نزيه خطاطبة 
تابعت خطابات الرئيس االوكراني زيلينسكي 
الكنديين  للمشرعين  الموجهة  واستجداءاته 
البريطانيية  وقبلهم  االمريكيين  وبعهدم 
خاللها  من  يحاول  والتي  وغيرهم  وااللمان 
الراي  على  والتأثير  الدراما  من  حالة  اثارة 
العام العالمي والتي تجري بتنسيق كامل مع 
االدراة االمريكية وقيادة الناتو وبلدانه واجهزة 

مخابراتها. 
وال  زيلينسكي  مع  اتعاطف  لم  باني  اقر 
يحاول ترودو وبادين  بانه بطل كما  اشعر 
ووسائل االعالم الغربية تسويقه, بالرغم من 
رفضنا للحرب وويالتها وتعاطفنا مع الشعب 
ولنا  االحترام  كل  له  نكن  الذي  االوكراني 
من  االولى  فهي  جميلة  ذكريات  بالده  في 
الدول االجنبية التي زرتها بعد تخرجي من 
المدرسة في فلسطين , ودرست في جامعتها 
لقمة  وتقاسمنا  الجميلة  بشواطئها  واستمتعنا 
االتحاد  وشعوب  وروسيا  شعبها  مع  الخبز 
العام  من  عاما   14 من  الكثر  السوفيتي  

  . 1994 – 1980

استغالله  يجري  اداة  مجرد  زيلينسكي 
ومستشاريها   وزرائها  غالبية  التي  وحكومته 
 , القوميين  الصقور  ومن  االسرائيليين  من 
في حرب هي اكبر من اوكرانيا وهي مواجهة 
ارض  على  والناتو  روسيا  بين  مباشرة 
اوكرانيا , وقودها الشعب االوكراني , سوف 
لشعبها وكان  والتشريد  الدمار  تجلب عليها 
باالمكان تجنيب شعبها ويالتها لو لم يضع 

في  األميركية  المتحدة  للواليات  اداة  نفسه  
صراعها المكشوف مع روسيا التي تعتبرها 
الى  اضافة  االستراتيجية  العسكرية  عدوتها 

الصين. 

الناتو  بلدان  من  وعدد  المتحدة  فالواليات 
االنقالب   بعد  وخاصة  سنوات  منذ  شرعت 
االوكراني  الجيش  باعداد  العام 2014  في 
ودعم النازيين والقوميين المتطرفين وتدريبهم 
اكثر  ومولت  االسلحة,  باحدث  وتسليحهم 
االمراض  لنشر  بيولوجية  مختبرا   30 من 
بالوثائق  المعدية والتي كشفت عنها روسيا 
بعد سيطرتها على العديد من هذه المختبرات 
, وشرعت مؤخرا في حملة تحريض وابتزاز 
الجتياح  استدراجها  بهدف  روسيا  ضد 
وزارة  باسم  المتحدث  أكد  فقد   . اوكرانيا 
الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، 
التي  البيولوجية،  األبحاث  من  الهدف  أّن 
كان  أوكرانيا،  في  المتحدة  الواليات  مولتها 
األمراض  مسّببات  لنشر  سرية  آلية  إنشاء 
فيروس  على  بتجارب  تقوم  وكانت  الفّتاكة 
كورونا لدى الخفافيش، ودراسة نقل مسببات 
بين  المهاجرة  الطيور  األمراض عن طريق 

أوكرانيا وروسيا.
حلف  قادة  و  وحكومته  االمريكي  الرئيس 
الناتو ال يهتمون بمصير وحياة شعب اوكرانيا 
ومستقبلها , فكل ما يهمهم هو انهاك روسيا 
واإلقتصادية  العسكرية  قدراتها  واستنزاف 
والنهوض  التطور  عجلة  ووقف  والمالية 
والذي  المتسارع  والعسكري  االقتصادي 
يعود  والذي  بوتين  الرئيس  عهد  في  تحقق 
الفوضى  حالة  من  انتشالها  في  الفضل  له 
االتحاد  انحالل  بعد  عانتها  التي  والتخلف 
الضعيف  السكير  قيادة  تحت  السوفيتي 
يلتسين ومافيا رجال االعمال , حيث كانت 
االستخبارات االمريكية والغربية تتحكم بكافة 
للبالد  المصيرية  والقرارات  السلطة  مقاليد 
واستنزاف ثرواتها ونهب اموالها وحتى تاريخا 

وحضارتها. 
الرئيس بوتين اعاد الكرامة للشعب الروسي 
اعادتها  من  عاما   20 اقل  عبر  وتمكن 

نفوذها  وبسط  العظمى  الدول  مصاف  الى 
الواليات  في  حتى  والتغلغل  العالم  في 
انتخاباتها,  في  والتأثير  نفسها  المتحدة 
يكنه  الذي  الحقد  مدى  يفسر  الذي  االمر 
الرئيس االمريكي بايدن على بوتين ويصفه 
وتهديده  قاتل”  “ديكتاتور  العبارات  بابشع 
وقيادة  بايدن  الرئيس   . باهظا  الثمن  بدفع 
الرئيس االوكراني  بقرارات  تتحكم  البنتاغون 
تديرها وفقا لمصالحها  وتتعامل معه كلعبة 
, فهي تضغط  من خلف الستارة والكواليس 
لمنع اي محاولة للتوصل الى حل سياسي 
المفاوضات بين روسيا واوكرانيا لوقف  في 
الحرب وفقا للشروط الروسية واهمها اعالن 
اوكرانيا بلدا محايدا والتعهد بعدم االنضمام 
لحلف الناتو .  فحسب تقديرات العديد من 
الوسطاء الذين اجروا  وساطات مكثفة منذ 
يخرج  بأن ال  مهتمة  فواشنطن  اسابيع  عدة 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين من االزمة 
االوكرانية بتحقيق أي مكسب استراتيجي ذو 
قيمة. والعمل بكل االمكانيات وعبر توفير 
الصواريخ  وخاصة  االسلحة  انواع  احدث 
االف  وتجنيد  والطائرات  للدروع  المضادة 
المرتزقة , من الجنود السابقين الذين خدموا 
بعنفهم  واشتهروا  وافغانستان  العراق  في 
في  للقتال   , ارتكبوها  التي  الحرب  وجرائم 
استنزاف  وجعلها  الحرب  الطالة  اوكرانيا 
جانب  الى  تؤدي  ان  امل  على  لروسيا 
لهزيمتها  الخانقة  االقتصادية  العقوبات 
واسقاط بوتين وجعل روسيا بثرواتها الهائلة 
حظيرة امريكية وازاحتها من المنافسة الدولية 
للتفرغ للصين وفرض سيطرتها على اوروبا, 
القطب  نظام  عبر  للعالم  قيادتها  ومواصلة 

الواحد. 
المعايير  زيف  كشفت  األوكرانية  الحرب 
االمريكية والغربية ومدى تحكمها بالمؤسسات 
الدولية وتوظيفها لمصالحها, وأسقطت الكثير 
اإلنسان،  ُحقوق  قناع  منها  األقنعة،  من 
والُمساواة،  العدالة  وقيم  التعبير،  وحريات 
أبشع أشكالها. فهي تصور  والعنصرية في 
روسيا,  لتحدية  بالبطل  االوكراني  الرئيس 
وتصف المقاتلين االوكرانيين وحتى النازيين 

منهم باالبطال ومقاتلي الحرية , وتسخر كل 
انواع العقوبات التي لم يشهدها التاريخ ضد 
دولة ما لمواجهة ما تصفه باالحتالل الروسي 
الواليات  اي  نفسها  هي  بينما  الوكرانيا 
اقامت  الناتو  دول  من  والعديد  المتحدة 
االصليين  السكان  جماجم  على  حضارتها 
اكثر  منذ  المتواصلة  حروبها  عبر  وقتلت 
من 150 عاما ماليين االشخاص ودمرت 
عشرات البلدان في العالم , واقالت حكومات 
حماية مصالحها  بحجة  العقوبات  وفرضت 
االحتالل  ترفض  فهي   . القومي  وامنها 
االحتالل  تحمي  بينما  الوكرانيا  الروسي 
االسرائيلي لفلسطين وتدافع عن جرائم قادة 
اسرائيل بحجة حق اسرائيل في حماية امنها 
, وتصف المقاتلين الفلسطينيين باالرهابيين 
جرائم  برروا  وكندا  امريكا  قادة  ان  حتى   ,
االحتالل باستهداف المدارس والمستشفيات 
فيها  مسلحين  بوجود  السكنية  واالبراج 
الذي  نفسه  االمر  وهو  اسلحة,  مخازن  او 
تضخم  حيث  اوكرانيا  في  عليه  تتباكى 
والمستشفيات  المدنية  االحياء  استهداف  
والكنائس والمسارح من قبل الجيش الروسي 
وتصفه بجرائم حرب , ووظفت كافة وسائل 
التضليل والكذب, وفبركة  لممارسة  االعالم 
لتشوية صورة روسيا  والفيديوهات   الصور 
االعالم  وسائل  تمنع  فيما  بوتين,  ورئيسها 
المستقلة  على  ضغوط  وتمارس  الروسية 
منها حتى ال تكشف زيف روايتها واالسباب 
فرض  جانب  الى  االزمة,   لهذه  الحقيقية 
العقل وشملت حتى  عقوبات تتجاوز حدود 
الحياة والمصالح الشخصية لمواطنين روس 

في الدول الغربية . 
مستقبل الحرب في اوكرانيا سوف يقرر 
وامريكا  روسيا  وليس  العالم  مستقبل 
ان  المتحدة  الواليات  لوحدهما, وعلى 
أحادية  هيمنتها  حقبة  بنهاية  تعترف 
رصينة  سياسة  تنتهج  وأن  القطب 
تنهي الصراعات العالمية واالحتالالت 
من  للعديد  والحقوق  الكرامة  وتعيد 

شعوب العالم المهدورة.

زيلينسكي الذي يستجدي الغرب وورط شعبه
 ليس بطال بل مجرد اداة يستغله بايدن في صراعه مع روسيا

كندا واوكرانيا: زيلينسكي خاطب البرلمانيين الكنديين
 طالبًا منهم المزيد لمساعدة أوكرانيا

زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  دعا 
إلى  السالم  إلعادة  جهودهم  لزيادة  الكنديين 
بالده. وجاء ذلك في خطاب ألقاه يوم الثالثاء 
من أوكرانيا أمام البرلمان الكندي في أوتاوا عبر 

اإلنترنت.
وكّرس زيلينسكي جزءًا كبيرًا من خطابه لدعوة 
أعضاء مجلسْي العموم والشيوخ الكنديْين وجميع 
الكنديين لتخّيل ما يعيشه األوكرانيون منذ بداية 

الحرب التي شنتها روسيا على بالدهم.
مثل  للقصف  يتعرض  أوتاوا  مطار  ’’تخيلوا 
مثل  محاصرة  فانكوفر  مدينة  تخيلوا  مطاراتنا، 
تخيلوا  أوكرانيا(،  شرق  جنوب  )في  ماريوبول 
قال زيلينسكي  األطفال يموتون في تورونتو‘‘ 

مخاطبًا البرلمانيين الكنديين.
بذل  علينا  يتعين  أنه  هو  قوله  أريد  ما  ’’كّل 
المزيد من الجهود لوقف روسيا وحماية أوكرانيا 
وحماية أوروبا من التهديد الروسي‘‘، أضاف 

الرئيس األوكراني.
وطلب زيلينسكي، مرة أخرى، من كندا وحلفائها 
العسكريين بأن يوافقوا على فرض منطقة حظر 
طيران فوق أوكرانيا. فخطوة من هذا النوع تمنع 
المدن  قصف  من  الروسي  العسكري  الطيران 
األوكرانية، جادل الرئيس األوكراني، مكررًا ما 
يطالب به منذ بداية الغزو الروسي لبالده في 

24 شباط )فبراير( الفائت.
نطالب بإنشاء منطقة حظر جوي. يجب إيقاف 
القصف. كم من الصواريخ يجب أن ُتطلق ومن 
الهجمات يجب أن ُتشّن قبل اتخاذ إجراءات؟ 

حلف  منظمة  في  األعضاء  للدول  وسبق 
الطلب  هذا  رفضت  أن  )’’ناتو‘‘(  األطلسي 
مواجهة  تجنب  تريد  إنها  قائلًة  مرات،  عدة 

عسكرية مباشرة مع روسيا.
ألّن  أسفه  عن  األوكراني  الرئيس  أعرب  كما 
دول الـ’’ناتو‘‘ لم تقّدم ’’إجابة واضحة‘‘ على 

طلب بالده االنضمام إلى الحلف.
كندا  في  األوكرانية  الجالية  زيلينسكي  ودعا 

لتقديم دعم ملموس لوطنها األم.
وألكثر من 1,3 مليون كندي جذور أوكرانية، 
ما يجعل الكنديين من أصل أوكراني يشكلون 
أكبر تجمع لألوكرانيين خارج أوكرانيا وروسيا.

وأشاد زيلينسكي بدعم كندا ’’الثابت‘‘ ألوكرانيا، 
والمساعدات  العسكرية  المعدات  إلى  مشيرًا 
اإلنسانية التي قدمتها كندا لبالده وإلى العقوبات 

الصارمة التي فرضتها على روسيا وقادتها.
الدعم  هذا  بأّن  ثقته  عن  زيلينسكي  وأعرب 
الكندي لبالده سيستمر، مع تسليمه بأّن كّل هذه 
الجهود التي ُبذلت لم تنجح في إيقاف الحرب 

حتى اآلن.
نكون  أن  ننتصر،  أن  نريد  نعيش.  أن  نريد 

منتصرين. نرغب في الفوز من أجل العيش
نقال عن فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا

وقوبل خطاب الرئيس األوكراني بتصفيق حار 
من أعضاء مجلسْي العموم والشيوخ.

وكان من المقرَّر أاّل يعود البرلمانيون الكنديون 
إلى البرلمان قبل 21 آذار )مارس(، لكّن رئيس 
المبكرة كي  مجلس العموم وافق على عودتهم 

يستمعوا إلى زيلينسكي.
وفي مؤتمر عبر اإلنترنت أيضًا ُعقد في وقت 
سابق من نفس اليوم مع قادة دول قوة المشاة 
المشتركة )JEF(، وهي تحالف عسكري بقيادة 
بأّن بالده لن  أقر زيلينسكي  المتحدة،  المملكة 

تنضّم إلى الـ’’ناتو‘‘.
’’سمعنا طيلة سنوات أّن األبواب كانت مفتوحة 
الـ’ناتو‘(، لكننا سمعنا  )النضمام أوكرانيا إلى 
الحقيقة  إنها  االنضمام.  يمكننا  ال  أنه  أيضًا 
وعلينا االعتراف بها‘‘، قال الرئيس األوكراني.

هو  روسيا  مطالب  أبرز  أحد  أّن  إلى  ُيشار 
حصولها على ضمانات بأّن أوكرانيا لن تنضّم 

مطلقًا إلى حلف الـ’’ناتو‘‘.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت قيوًدا جديدة 
على 15 مسؤواًل روسًيا »مّكنوا ودعموا اختيار 
مسالمة  دولة  لغزو  بوتين  ]فالديمير[  الرئيس 

وذات سيادة«.

فيما ردت روسيا بفرض عقوبات شملت رئيس 
الوزراء ترود ووزيري الخارجية والدفاع الكنديين.
إن  جولي  ميالني  الخارجية  وزيرة  وقالت   
والجنراالت.  العسكريين  تشمل  العقوبات 

مضيفة:
» هدفنا هو زيادة ضغطنا على النظام الروسي 
األفراد  هؤالء  على  عقوبات  نفرض  ونحن   ،
المرتبطة  القرار  صنع  عملية  من  جزء  ألنهم 

بالكارثة ».
مبلغ  تخصيص  عن  أعلنت  قد  كندا  وكانت 
إضافي قدره 117 مليون دوالر لتسريع عملية 

استقبال الفارين من الحرب في أوكرانيا.
تقول السلطات الكندية إن هذا التمويل سيساهم 
متعلقة  جديدة  تدابير  التنفيذ  حيز  وضع  في 
الطلبات  معالجة  تسريع  شأنها  من  بالهجرة، 
األوكرانيين.  من  الجدد  للقادمين  الدعم  وتقديم 
هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن أوتاوا ال تزال ترفض 
رفع شرط الحصول على تأشيرة لدخول البالد، 

التدبير الذي تطالب به أحزاب المعارضة.
يقول ترودو : ال تضطلع كندا بإجراءات تسمح 
بل  فحسب،  البالد  إلى  بالمجيء  لألشخاص 
الذين  الولئك  الدائمة  اإلقامة  تمنح  أيضا  إنما 
لديهم أسرة في كندا. لن يأتوا إلى كندا بتأشيرة 
مفتوحة  تأشيرتهم  بل ستكون  سياحية فحسب، 

للعمل والدراسة وبناء حياة ومستقبل.
بولندا، خالل مؤتمر  الذي زار  واعلن ترودو  
رئيس  مع  الجمعة  يوم  عقده  مشترك  صحافي 
بولندا أندريه دودا. أن كندا ستتبرع أيضا بمبلغ 
20 مليون دوالر للصليب األحمر الكندي، وهو 
مبلغ يعادل مساهمات المواطنين الكنديين التي 
الالجئين  لدعم  اآلن  حتى  المنظمة  جمعتها 

الفارين من الحرب في أوكرانيا.
دوالر  مليون   30 مجموعه  ما  فإن  وبهذا، 
الكندية سيتم تخصيصه  الحكومة  إضافي من 
لجهود اإلغاثة الفورية والمستمرة في المنطقة، 
بدء  منذ  شخص  مليوني  من  أكثر  فر  حيث 
اإلنسانية  المساعدات  أوكرانيا.  في  الحرب 
 30 الـ  مبلغ  إضافة  ستتم  أوروبا  في  الكندية 
مليون )نافذة جديدة( دوالر وهو قيمة التبرعات 
للصليب األحمر الكندي، إلى مبلغ قدره 100 
اإلنسانية  المساعدات  قيمة  هو  دوالر  مليون 
ألوكرانيا التي أعلنتها أوتاوا في األول من آذار/

مارس الحالي.
سيتم استخدام نصف هذه األموال لتمويل عدد 
من المنظمات اإلنسانية لتقديم المساعدة الفورية 

حيث تشتد الحاجة إليها، كما قال ترودو.
يذكر أنه بين المنظمات اإلنسانية التي ستتلقى 
العالمي،  الغذاء  برنامج  هناك  مالية  منحا 
المتحدة لالجئين، منظمة الصحة  وكالة األمم 
الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  العالمية، 
اإلنساني  الصندوق  األحمر،  والهالل  األحمر 
اإلنسانية  المنظمات  من  وغيرها  األوكراني 

العالمية.
على صعيد آخر، اجتمع رئيس الوزراء الكندي 
دير  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية  برئيسة 
العمل مًعا من  اللقاء: نواصل  الين وقال بعد 
السالم  واستعادة  المتضررين  األشخاص  أجل 

واالستقرار.

وأضاف أن هذه الرحلة إلى أوروبا كانت مهمة، 
الملموسة  واإلجراءات  الشركاء  أجل وحدة  من 
التي نواصل اتخاذها، سواء كانت عقوبات أو 

أعمال عسكرية داخل حلف شمال األطلسي.
وكان ترودو بدأ جولته األوروبية من العاصمة 
األحد  مساء  وصلها  التي  لندن  البريطانية 
الماضي ، تفقد بعدها في التفيا القوات الكندية 
المحاذية  البلطيقية  الدولة  هذه  في  المنتشرة 
لروسيا، بعدها توقف في برلين مختتما جولته 
من  األكبر  العدد  تستقبل  التي  بولندا  في 

الالجئين األوكرانيين. 

قومية  وكتائب  االوكراني  الجيش  دربت  كندا 
نازية 

وفي مقابلة مع تلفزيون راديو كندا اعلنت وزيرة 
كندا  ان  أناند  أنيتا  الكندية   الوطني  الدفاع 
الغزو  لصّد  ألوكرانيا  مساعدة عسكرية  قدمت 
العسكري الروسي وهي تزداد أسبوعًا تلو اآلخر 
وشملت  دوالر  مليون   117 اآلن  وتجاوزت 
عديمة  وبنادق  يدوية  وقنابل  صواريخ  قاذفات 

االرتداد وذخائر .
تصّر  ذلك  ومع  تافهة.  ليست  المساهمة  هذه 
الوزيرة على التضامن الذي أبدته منظمة حلف 
شمال األطلسي )’’ناتو‘‘( تجاه أوكرانيا. وكندا 
أبصر  الذي  الحلف  هذا  في  مؤسس  عضو 

النور عام 1949.
في  األعضاء  الـ30  الدول  إحدى  هي  ’’كندا 
الـ’ناتو‘. جميع دول الحلف تقوم بأشياء مهمة، 
كتسليم األسلحة. وهذا هو الفرق. حلف الـ’ناتو‘ 
أهم  هو  وهذا  قوي.  تحالف  إنه  اآلن.  موحد 
شيء لمساعدة األوكرانيين‘‘، تقول أنيتا أناند.

التدريب  على  أيضًا  الضوء  أناند  أنيتا  وتسلط 
العسكري الذي قدمته كندا لـ 33,000 جندي 
من   2015 عام  منذ  األوكراني  الجيش  في 
 .)UNIFIER( ’’يونيفاير‘‘  عملية  خالل 
وتتهم روسيا دول الناتو خاصة امريكا وبريطانيا 
بالمتطرفة  تصفها  فرق  ونسليح  بتدريب  وكندا 
والنازية وخاصة فرقة ازوف وغيرها . فقد كشف 
األمريكية  البحرية  مشاة  في  السابق  الضابط 
سكوت ريتر عن وقائع خطيرة في العالقات بين 
الغرب والنازيين الجدد في أوكرانيا. وقال: “لقد 
دربنا النازيين.. أولى القوات التي دربها الجنود 
النازيين  كتيبة  كانت  والبريطانيون  األمريكيون 

الجدد “آزوف” وتورنادو وايدار.
مشاة  في  السابق  المخابرات  ضابط  وأكد 
الصحفي  مع  مقابلة  خالل  األمريكية  البحرية 
جورج غاالوي أن الجيوش األمريكي والبريطاني 
والكندي دربت النازيين الجدد في أوكرانيا، الذين 

استولوا الحقا على السلطة في البالد.
حتى  »تورنادو«،  مسلحي  وحشية  ووصلت 
القوميتين  و«أيدار«  »آزوف«  بكتيبتي  مقاربة 
كييف  سلطات  دفعت  درجة  إلى  األخريين، 
توقيف  بعد   ،2015 عام  حلها  إلى  نفسها 
قائدها  فيهم  عدد من مقاتلي »تورنادو«، بمن 
منظمة  إنشاء  بتهمة  أونيشينكو،  روسالن 
وممارسة  السلطة،  استخدام  وإساءة  إجرامية، 
وحكم  الحكوميين.  المسؤولين  ومقاومة  العنف 

على أونيشينكو بالسجن 11 عاما في 2017.
ووفقا لوسائل إعاللم أوكرانية، يتم اآلن النظر 
في طلب أونيشينكو لإلفراج عنه بعد أن قرر 
مكتب المدعي العام األوكراني في وقت سابق 
في  للمشاركة  عسكريين  سجناء  سراح  إطالق 
القتال ضد القوات الروسية وفقا لطلب الرئيس 

االوكراني .
 يوم السبت  تلقى الحلف تحذيرًا من سيرغي 
قال  الروسي،  الخارجية  نائب وزير  ريابكوف، 
أوكرانيا  إلى  المتجهة  األسلحة  قوافل  إن  فيه 
سُتعتبر أهدافًا مشروعة للجيش الروسي. وهذا 
صراع  إلى  وحلفاَءها  كندا  يجّر  أن  شأنه  من 

يحاولون تجنبه.
الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا ال تهدد 
بحسب  وأمنها،  األوروبية  القارة  استقرار  فقط 
تحذيرًا  أيضًا  تشكل  بل  الكندية،  الدفاع  وزيرة 

لكّل من يعتقد أنه في مأمن من الصراع.
أننا  من  نتأكد  أن  وعلينا  العالم  تغير  ’’لقد 
أناند.  الوزيرة  تقول  احتمال‘‘،  ألّي  جاهزون 
المسلحة  القوات  تزويد  يجب  أنه  يعني  وهذا 

بالموارد التي تحتاجها للتعامل مع المخاطر.
مع  محادثات  بدأت  إنها  الدفاع  وزيرة  وتقول 
وزيرة المالية كريستيا فريالند حول هذه المسألة، 
الميزانية  كانت  إذا  ما  القول  ترفض  أنها  إاّل 
اإلنفاق  في  زيادة  ستتضمن  المقبلة  الفدرالية 

العسكري.
وتحرص الوزيرة أناند أيضًا على عدم قول ما 
إذا كانت حكومتها ستكون قادرة على تخصيص 
2% من إجمالي الناتج المحلي في كندا لميزانية 
الدفاع، انسجامًا مع ما يطلبه حلف الـ’’ناتو‘‘ 

من دوله األعضاء.
وتخصص كندا حاليًا 1,4% من إجمالي ناتجها 

المحلي لميزانيتها الدفاعية.
بتنفيذ  أناند  الوزيرة  ستقوم  أخرى  ناحية  من 
السياسة الدفاعية التي تّم وضعها عام 2016 
والتي تنّص على زيادة الميزانية العسكرية بنسبة 

70% خالل عشر سنوات.
دفاع  قيادة  تحديث  أيضًا  أناند  أنيتا  وستتناول 
المعروفة  الشمالية  ألميركا  الجوي  الفضاء 
بـ’’نوراد‘‘ )NORAD(، وهي نظام  اختصارًا 
المتحدة  الواليات  مع  إنشاؤه  تّم  قاري  دفاعي 
المنطقة  بما في ذلك  الشمالية،  أميركا  لحماية 
القطبية الشمالية. وقد أُعلن عن استثمار بقيمة 
الميزانية  في  الغاية  لهذه  دوالر  مليون   252

الفدرالية األخيرة.
فيهم  بما   , الكنديين   من  المئات  ويشارك 
سبق  والذي  والي   الشهير  الكندي  القناص 
والعراق  افغانستان  في  القتال  في  شارك  ان 
وكان يفتخر بانه في كل يوم يقتل 4 اشهاص 
االف  جانب  الى  كمتطوعين    , االقل  على 
للمشاركة  أوكرانيا  إلى  وصلوا  الذين  األجانب 
في القتال الى جانب الجيش األوكراني وباشروا 
بين  ومن  اللوجستي.  والدعم  والتدريب  القتال 
المتطوعين قناص كندي شارك في القتال في 
العراق واشتهر بانه كان يقتل في اليوم الواحد 

حوالي 40 شخصا . 

إطالق سراح المدون السعودي رائف بدوي 
بعد قضائه حكما بالسجن لعشر سنوات

أعوام،  لعشرة  بالسجن  حكما  استكماله  بعد 
سراح  الجمعة  السعودية  السلطات  أطلقت 
زوجته.  تأكيد  حسب  بدوي،  رائف  المدون 
 2014 في  قضت  سعودية  محكمة  وكانت 
بحبس المدون الفائز بجائزة منظمة »مراسلون 
بال حدود« غير الحكومية لحرية الصحافة، 
عشر سنوات وبتلقيه 50 جلدة في األسبوع 
بـ«إهانة  إلدانته  أسبوعا   20 مدى  على 
اإلسالم«. وحتى بعد إطالق سراحه، سيبقى 
بدوي خاضعا لحظر سفر لمدة عشر سنوات.
أعلنت زوجة المدون والناشط السعودي رائف 

وحقوق  التعبير  حرية  عن  المدافع  بدوي 
اإلنسان عن إطالق سراحه من قبل السلطات 
في  أمضاها  أعوام  عشرة  بعد  السعودية 

السجن.
وقالت إنصاف حيدر لوكالة األنباء الفرنسية: 
بعدما  وذلك  حر«،  إنه  بي،  اتصل  »رائف 
أعلنت الخبر عبر حسابها في تويتر. وتقيم 
في  كندية  مواطنة  باتت  التي  بدوي  زوجة 
كيبيك مع أوالدها الثالثة، حيث تناضل منذ 

أعوام لإلفراج عن زوجها.
سعودية  محكمة  قضت   2014 عام  وفي 

بحبس المدّون السعودي الفائز بجائزة منظمة 
الحكومية لحرية  »مراسلون بال حدود« غير 
جلدة   50 وبتلقيه  سنوات  عشر  الصحافة، 
إلدانته  أسبوعا   20 مدى  على  األسبوع  في 

بـ«إهانة اإلسالم«.
وفرت زوجته إنصاف حيدر إلى كندا حيث 
بالضغط  وقامت  الثالثة  أطفالها  مع  تعيش 
بعد  وحتى  زوجها.  سراح  إطالق  أجل  من 
إطالق سراحه، سيبقى بدوي خاضعا لحظر 

سفر لمدة عشر سنوات.
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حفل فني وثقافي في تورونتو 
بمناسبة ذكرى مولد انطوان سعادة

نظم النادي السوري الكندي الثقافي في تورونتو 
مساء االحد حفال ثقافيا وفنيا بمناسبة ذكرى 
القومية  الحركة  مؤسس  سعادة  انطوان  مولد 
باحيائه  شارك  االجتماعية  القومية  السورية 
التابعة للنادي والمطرب  فرقة ميسلون الفنية 
امير اندراوس ومشاركة العشرات من اعضاء 
ورحب  العربية.  الجمعيات  وممثلي  النادي 
السيد راجي سعد باسم الحزب القومي السوري 
المفكر  وتجربة  فكر  عن  وتحدث  بالحضور 
باالرض,  االنسان  انماء  جسد  الذي  سعادة 
الشيخ جراح  واعرب عن تضامنه مع اهالي 
الذين يتعرضون للتطبيع , ودعا الى مواجهة 
التطبيع العربي مع االحتالل االسرائيلي ورص 
تتعرض  الذي  االحتالل  لمواجهة  الصفوف 
وممارسة  العربية,  الراضي  من  العديدي  له 
الكنديين  والسياسيين  الحكومة  على  الضغط 
الذين سارعوا الى فرض عقوبات على روسيا 
يمتنعون عن  بينما  احتاللها الوكرانيا  بحجة 
التي  اسرائيل  على  ضغوطات  اي  ممارسة 
تحتل فلسطين والجوالن منذ عشرات السنين .
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راي  

ارتفاع معدل التضخم في كندا إلى %5,7،
 أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 سنة

منظمة بناي بريث تحث سفير كندا العمل على اقالة رئيسة لجنة أممية 
تحقق في انتهاكات في األراضي الفلسطينية وإسرائيل النحيازها لفلسطين

رسالة إلى امرأة الثامن من اذار
 بقلم عيسى قراقع

في الثامن من آذار اعتذر لك، لم أرسل وردة 
هذا العام، ولم أزرك في السرير ألتعبد بثلج 
الليل، ولم آتيك إلى السجن كي ارفع الغطاء، 
وانزع سكين العشيرة المغروس في صدرك بال 
ثوبك،  تحت  من  المالك  نهوض  من  خشيٍة 

يفتح أجفانه، ويتغلغل في طهارة الكون.
الذي  كان  حبيبتي،  يا  متشابهين  نعد  لم 
هناك،  يدق  كان  الذي  قلبي  يغيرنا،  يمضي 
ال يتجاوب مع قلبك الذي يدق هنا، خطواتك 
إلى  ابتعدت  حياتي  عتبات  على  الهادئات 
السكون، وأنت تطلين من اجتياحات جسدي 

في الشتاء.
إلى  تشيرين  ال  كلماتي،  في  للمالك  اثر  ال 
العنب المخمر فوق شفتي، ال تتركين منديلك 
وتصرخين:  أعلى  من  تهبطين  ال  يدي،  في 
يقسن  يوم،  كل  في  يتجمعن  نساء  السماء 

المسافة بين الفرح والفرح في زفير الهواء. 
من  والناس  الوقت  ترضع  امرأة  هذه  قلت 
الدليل للطريق إلى المستحيل،  حولها، ترسم 
وكل  المسكوبية،  معتقل  في  مكبلة  أراها 
من  الصخر  تقلع  واراها  ورق،  من  الرجال 
من  يرتحلون  الرجال  وكل  األحمر،  التراب 
نص إلى نص يبحثون عن جسد، امرأة تتآكل 

في صمت، فتوى لنشوٍة بال الم.
فلسطينية  آذار،  من  الثامن  امرأة  هذه  وقلت 
الحياة والحياة، تتقاسم الرحيل والبقاء، أتجدد 
كلما مت في خيالها واحيا، تتوهج حبًا وهي 
جسمي  ولكن  قيودي،  خطواتي  لي:  تقول 

فضاء.
يئن  حولي  العشب  اسمع  عنك،  اآلن  أسال 
هذي  ويهمس:  وأوجاعه  ودفاتره  ألقالمه 
وليس  عبرية  لغة  تضاريسها،  غيرت  طرق 
وهذه  المكان،  في  لألنثى  أسماء  ال  عربية، 
دبابات  وهذي  حدائق،  وليست  مستوطنات 

وهذي  ذابلة،  وأعشاب  وحواجز  ومعسكرات 
بثنياته  لسِت انِت، ليس جسمك الذي اعرفه 

وتقاطيعه وأقماره وعطره في ذلك المساء.
وغزلنا  ثقافتنا  في  جسدك  صار  انِت،  أين 
الشرقي غثاء وحيض وأناء، رجموك وأكملوا 
الصالة بالرحمة والمغفرة، أخذوك إلى الفراش 
الطين  في  المتوهجات  أحالمك  ليقلموا 
في  تنهدت  العاصفات،  والبروق  والحجارة 
دمك حقول، تنهد قلبي، غنت الفراشات فوق 

أهدابك، غنت جراحي، وافترقنا.
يا حبيبتي، لقد ولد األنبياء في فراش النساء، 
النجوم واآليات تشهد، وولدت انِت على شاطئ 
المتوسط إشارة نور تعرفني، صار همك ان 
توقظي األرض من نومها، وصار همك ان 
تموتي الحيا، وصار همك ان تكوني الحبيبة 
والطهارة،  والرذيلة  والقتيلة  والسجينة  واألم 
المنتشية المستورة الناقصة األضالع، العورة 
والضحية األولى واألخيرة، المستنفرة الشهوات 

والرغبات في مخاض الرجال...
أين انِت؟ اسمعهم ينادوك من خلف الشعارات 
خلف  تتوارين  أراك،  ال  ولكني  والخطابات، 
والرموز  والبنايات  والمجازات  المسميات 
والبروتوكوالت، تكبرين في األلفاظ والعواطف، 
تتفجرين في الجنازات واألعراس وعلى موائد 
األمم، يكتبونك وينشدون لك، يغنون جميعهم 
وتتأخرين  تتقدمين  أراك،  ال  لكني  باسمك، 
هذا  على  تتمايلين  الثياب،  أجمل  وتلبسين 
جسدك،  زوار  وكلهم  عشاقك،  كلهم  وذاك، 

وكلهم يروون الحكايات، لكني ال أراك.
انتظرتك كثيرًا، كان لنا مواعيد في الطفولة، 
التفكير  سن  بلغنا  ان  بعد  مواعيد  لنا  صار 
بسطاء  نعد  لم  العسيرة،  والحسابات  والقلق 
اقتربت  كلما  أكثر  تتوارين  كالماء،  طبيعيين 
اليقين  عن  وتسالين  وتفزعين  تخافين  منك، 

والبراهين ومكان اللقاء.
قالت: عبثوا بي سنين طويلة، قسموني بينك 

وبينهم، أنا لك وأنا لهم، وعلي ان أمر عن 
شفتيك وعن شفاههم، وعلي ان احرس قلبك 
واحرس قلوبهم، أنام معك وأنام معهم،  هي 
رغباتي  يذوب،  جسدي  مراحل،  أو  مرحلة 
تضمحل، ال أريدك ان تقترب، وال أريدك ان 
تبتعد، هي مراحل، تأخرنا بعد ان حولونا إلى 
مجرد شهوات للنوم واألكل والوظيفة والوالدة 
المرايا  فوق  التنبؤات  في  فرقونا  والحيض، 

الكسيرة.
نزعوا ثيابي، اخذوا مسدسك ووردتك ورائحتك 
من أرجائي، أطفئوا جنونك القديم من جسدي، 
واحد،  انتم  هل  يشبهونك،  وال  يشبهونك  هم 
بأضالعي على  المتعدد  الممتد  المحيط  وأنا 
ينابيعكم؟؟؟ تمتصون بحري وتلعقون  جفاف 

أسرار حياتي.
أساطير  أم  مناضلين  أم  أقبائل  انتم؟؟  من 
بيتًا وال  لهن  تتركون  النساء، ال  تكذب على 
سقفًا وال جناحًا وال ذكرى، هل انتم سجانين 
أم سجناء؟ اختلط الرجال علي في هذا الليل، 
بلغات مختلفة، كلهم  يتحدثون  كلهم مقنعون 
حتى  ومندفعون  وعظماء  شهماء  جميلون 

مطلع الفجر.
نعد  لم  آذار  من  الثامن  في  انِت،  أين 
متشابهين، أنا في رام هللا وأنت في البيت أو 
في سجن الشارون اإلسرائيلي للنساء، أنا في 
المكتب وأنت في السرير، أنا القوام الصارم، 
وأنت المقتولة بتهمة جريمة شرف، أنا الطفل 
في  وينتفض  ويبعدني  يرضعني  النهد  وأنت 

خوف.
يا امرأة الثامن من آذار، كنِت جسمًا وصرِت 
سطرًا اختلف الفقهاء عليه في قانون العقوبات، 
وكنِت ماًء فرموك ذبيحة مقتولة في ذلك البئر 
تموت وتشهق، كنت قصائد الشعراء ورشاقة 
ومعبودة  القدماء  آلهة  اللغات،  وكل  الغزالن 
الفرسان ، يتفحصون أعضاءك عشبة عشبة 
ويكتبون، يسافرون ولكنهم ال يعودون إال بين 

تقاطع الظلمات.
ليس  صوتك  متشابهين،  نعد  لم  انِت،  أين 
صوتي، وطن ال تعاليم أنثوية فيه، ال يعرف 
األشجار،  كأغصان  عينيها  بين  الرقص 
من  أصبح  العراء،  في  ويبعدنا  يوزعنا  وطن 
الصعوبة اآلن ان أميز بين اسمي وجسمي 
أمام هذا الحاجز العسكري، ومن الصعوبة ان 
أراك ذلك الكوكب الذي يقترب ويخاف مني، 
أمام  ذاكرتي  أتصالح مع  ان  الصعوبة  ومن 

ثقافة الخطيئة والرغبة التي فضحتني.
يا امرأة الثامن من آذار، اخذ العشق يكسر 
ال  الجسد،  غرف  في  ستائر  ال  أغالله، 
العيب،  مفاهيم  تحشرنا خلف  أبواب حديدية 
تعالي خذيني غضبًا يمزج الشمس واألرض 
هذا  جسمك  تسلمي  ال  والكون،  واألبجدية 
اليوم، ال تقعي في فخ الرجال وتصيري وثنًا 

عاريًا في النوم.
قالت:

يد القدس أخبرتني 
ان اخبيء أوراقها 

تحت نهدي
قلقي ان ليل القدس
موثق بحبال النبوات
أتطلع من يأتي قبلي

أو يأتي بعدي

وبلغ  كندا  في  االرتفاع  األسعار  واصلت 
السنوي  تضخمها  معدُل  الماضي  الشهَر 
الشهر  في   5,1% من  مرتفعًا   ،5,7%
أفادت  كما  )يناير(،  الثاني  كانون  السابق، 

اليوم وكالة اإلحصاء الكندية.
كندا  في  سنوي  تضّخم  معدل  أعلى  وهذا 
آب  في  ل  ُسجِّ والذي   6% البالغ  ذاك  منذ 

)أغسطس( 1991.
والشهر الماضي أيضًا ساهمت أسعار وقود 
السيارات في ارتفاع معدل التضخم السنوي، 
إذ ارتفعت بنسبة %32,3 عن مستواها في 
وبنسبة  الماضي  العام  من  )فبراير(  شباط 
%6,9 عن مستواها في كانون الثاني )يناير( 

الماضي.
معدل  لبلغ  البنزين  أسعار  اسُتثنيت  ولو 

التضخم السنوي الشهر الماضي 4,7%.
من  المشتراة  الغذائية  المواد  أسعار  وارتفعت 
شهرًا  الـ12  فترة  في  بنسبة 7,4%  المتاجر 
المنتهية في شباط )فبراير( الماضي، مسجلة 
أعلى زيادة سنوية لها منذ أيار )مايو( 2009.

اللحوم  أسعار  بارتفاع  مدفوع  االرتفاع  وهذا 
عن  الناجم  النقل  تكاليف  بارتفاع  وأيضًا 
ارتفاع أسعار الوقود والذي يتحّمله المستهلك 

في نهاية المطاف.
تكاليف  إّن  الكندية  اإلحصاء  وكالة  وقالت 
اإليواء، التي تشمل أسعار المنازل واإليجار 
بنسبة  الماضي  الشهر  ارتفعت  السكني، 
آب  منذ  لها  سنوية  وتيرة  أسرع   ،6,6%

)أغسطس( 1983.
الثاني  الشهر  الماضي كان  وشباط )فبراير( 
على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل التضخم 

عشر  الحادي  والشهر  الـ5%  عتبة  السنوي 
المؤّشر  هذا  فيه  يكون  الذي  التوالي  على 
أعلى من نطاق التضخم السنوي المستهدف 
من قبل بنك كندا )المصرف المركزي( والذي 

يتراوح بين %1 و3%.
المؤشرات  معدل  إّن  اإلحصاء  وكالة  وقالت 
األساسي  التضّخم  معّدل  الحتساب  الثالثة 
شباط  في   3,5% بلغ   )core inflation(
منذ  له  مستوى  أعلى  الماضي،  )فبراير( 
حزيران )يونيو( 1991، مرتفعًا من 3,2% 

في كانون الثاني )يناير(.

ويولي بنك كندا أهمية خاصة لمعّدل التضّخم 
العناصر  باالعتبار  يأخذ  ال  الذي  األساسي 
والفواكه  الوقود  كأسعار  التقلب  الشديدة 
معدل  لتحديد  ويرصده  الطازجة،  والخضار 
الفائدة األساسي ويسعى لجعله أقرب ما يكون 

إلى هدفه المرجو البالغ 2,0%.
وتشير هذه األرقام إلى ضغوط أكثر انتشارًا 
وأوسع نطاقًا على األسعار جعلت بنك كندا 

غير مرتاح بشأن التضخم.
الفائدة  معدل  كندا  بنك  رفَع  أسبوعْين  وقبل 
إلى  مئوية  نقطة  ربع  بمقدار  األساسي 
%0,50، بعد أن أبقاه عند مستوى 0,25% 

منذ أواخر آذار )مارس( 2020.
يعلن  قد  أنه  إلى  المركزي  المصرف  ولفت 
زيادات ُأخرى على سعر الفائدة من أجل كبح 

جماح التضخم.
ويحذر خبراء االقتصاد من أّن معدل التضخم 
قد يواصل االرتفاع على خلفية ارتفاع األسعار 
في محطات وقود السيارات ومتاجر األغذية 
بعد أن أّدى الغزو العسكري الروسي ألوكرانيا 

إلى ارتفاع أسعار النفط والقمح العالمية.

 B‘nai Brith Canada منظمة  طلبت 
الصهيونية رسمًيا من بوب راي ، سفير كندا 
لدى األمم المتحدة ، المساعدة في إقالة نافي 
بيالي  Navi Pillay )من جنوب افريقيا(  من 
رئاسة لجنة التحقيق األممية بشأن انتهاكات 
األراضي  في  المرتكبة  اإلنسان  حقوق 
الفلسطينية المحتلة وإسرائيل,التهامها بالتحيز 
االحتالل  ضد  الفلسطينيين  لصالح  الشديد 

االسرائيلي .
انها  بيان  في  بريث  بيناي  منظمة  واعلنت 
مجلس  رئيس  إلى  رسمية  شكوى  ستقدم 
تطالب  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 
جهود  الى  بذلك  تنضم  وهي  بيالي,  بإقالة 
العالمية  الصهيونية  المنظمات  من  مجموعة 
االسرائيلي  االحتالل  تنسق مع حكومة  التي 
الدوليين  الناشطين  اصوات  واسكات  البعاد 
باالنحياز  المتضامنين مع فلسطين وتتهمهم 

ومعاداة السامية. 
تخفي على  لم  بيالي  ان  بريث  بناي  وتقول 
ودورها  إسرائيل  ضد  تحيزها  سنوات  مدى 
جنوب  ائتالف  قبل  من  عريضة  توقيع  في 
إفريقيا للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 
“عقوبات  بعنوان   ،  )SA BDS( العقوبات 
ان  كما  إسرائيل!”  في  العنصري  الفصل 
بيالي القت محاضرة في مايو 2021 كشفت 
خاللها أن إسرائيل تعامل الفلسطينيين بطرق 
غير إنسانية, اضافة الى انها أجرت مقارنات 
بين التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل 

مارسته  الذي  االبارتهيد  وسياسة  والتمييز 
جنوب إفريقيا, وتاكيدها بان حكومة االحتالل 
االسرائيلي تتعامل مع القانون الدولي “بازدراء 

دائم”.

التنفيذي  الرئيس   ، موستين  مايكل  يقول 
السيدة  “إن سجل  كندا:  بريث  بناي  لمنظمة 
الضغوط  وممارسة  إسرائيل  إدانة  في  بيالي 
ضدها يظهر بوضوح عدم مالءمتها كرئيسة 
محايدة للجنة التحقيق هذه”. ويحذر انه في 
منصبها  من  بيالي  السيدة  عزل  عدم  حالة 
المزيد  بإلحاق  تخاطر  المتحدة  األمم  فإن   ،
من الضرر بمصداقيتها إلى جانب مصداقية 

اللجنة”.
إصالح  الى  الصهيونية  المنظمة  وتدعو 
التابع  اإلنسان  حقوق  لمجلس  النطاق  واسع 
لألمم المتحدة بما يتالئم مع سياسة االحتالل 

االسرائيلي وعدم انتقاده . 
التحقيق  لجنة  اإلنسان  حقوق  مجلس  وأنشأ 
األممية أواخر أيار/مايو 2021 بعد نزاع دام 

بين إسرائيل والفلسطينيين.
السامية  المفوضة  منصب  بيالي  وشغلت 
 ،2014 حتى   2008 من  اإلنسان  لحقوق 
المحكمة  ورئيسة  قاضية  كانت  أنها  كما 

الجنائية الدولية لرواندا.
بلدها جنوب إفريقيا، كانت بيالي أول  وفي 
في  محاماة  مكتب   ،1967 عام  تفتح  امرأة 
عن  خصوصًا  دافعت  حيث  ناتال  منطقتها 

العنصري  الفصل  ضد  مناضلين  أشخاص 
حقوق  انتزاع  في  ونجحت  بالتعذيب  ونّددت 
كان  حيث  روبن،  جزيرة  سجناء  أجل  من 

نلسون مانديال معتقاًل.
على  أيار/مايو  في 28  قرار حصل  وسمح 
تأييد 24 عضوًا في مجلس حقوق االنسان 
تسعة  معارضة  مقابل  المتحدة  لالمم  التابع 
أصوات وامتناع 14 عضوًا عن التصويت، 
المستقلة  الدولية  التحقيق  “لجنة  بتشكيل 
والدائمة” المكلفة النظر في تجاوزات القانون 
أدت  التي  اإلنسان  وحقوق  اإلنساني  الدولي 
إلى أعمال عنف في فلسطين في أيار/مايو 
الماضي. ويطلب النّص من المفوضية النظر 
المتكررة  للتوترات  العميقة  األسباب  “كّل  في 
في  بما  النزاع  أمد  وإطالة  االستقرار  وانعدام 
ذلك عمليات التمييز والقمع المنهجي المبنية 
على االنتماء الوطني أو العرقي أو الديني”.

المجلس  فيها  التي يشكل  المرة األولى  وهذه 
تفويضها  مدة  تحديد  يتّم  ال  تحقيق  لجنة 

مسبقًا. وينبغي أن تقّدم اللجنة تقريرها السنوي 
األول في حزيران/يونيو 2022 خالل الجلسة 

الخمسين لمجلس حقوق اإلنسان.
االسرائيلي  الكيان  حكومة  قلق  يثير  وما 
مؤخرا  تقرير  له صدور  الداعمه  والمنظمات 
حقوق  ومنظمات  الدولية  العفو  منظمة  عن 
طالبت  االسرائيلية  بتسليم  فيها  بما  االنسان 
ارتكاب  االحتالل على  فيه مساءلة سلطات 

جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
سلطات  أن  كيف  بالتفصيل  التحقيق  ويبّين 
االحتالل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على 
الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على 
المقيمين  الفلسطينيين  يشمل  وهذا  حقوقه. 
المحتلة،  الفلسطينية  واألراضي  إسرائيل  في 
بلدان  في  النازحين  الالجئين  عن  فضاًل 
أخرى. ودعت  منظمة العفو الدولية المحكمة 
الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل 
في  الحالية  تحقيقاتها  سياق  في  العنصري 
تناشد  كما  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي 
جميع الدول بممارسة الوالية القضائية الشاملة 
إلى  العنصري  الفصل  مرتكبي جرائم  وتقديم 
إليها  توصلت  التي  النتائج  تستند  العدالة. 
منظمة العفو الدولية إلى كم متناٍم من العمل 
الحكومية  غير  المنظمات  به  قامت  الذي 
طّبقت  التي  والدولية  واإلسرائيلية  الفلسطينية 
على نحو متزايد إطار الفصل العنصري على 
الوضع في إسرائيل و/أو األراضي الفلسطينية 

المحتلة.

التقرير الشهري للسوق العقاري لشهر شباط 2022

ارتفاع معدل سعر المسكن في تورونتو الكبرى إلى 1,33 مليون دوالر

مهند يونان 
وكيل عقارات \ تورونتو \ 

صدر في تورونتو - أونتاريو 3 آذار 2022 - 
انخفضت مبيعات البيوت مقارنة بكل الفترات 
ثاني  مثلت  لكنها   ,2021 لسنة  المسجلة 
انخفضت  تاريخيا.  نتيجة لشهر شباط  اعلى 
السنوي  االنخفاض  لكن  الجديدة  العروض 
المبيعات,  بانخفاض  مقارنة  هامشيا  كان 
أكثر  سوق  نحو  متواضع  تحرك  الى  مشيرا 
قوية  المشترين  بين  المنافسة  بقيت  توازنا. 
السنوية  االسعار  نمو  الستمرار  يكفي  بما 

وبمرتبتين رقمية.    
شباط  شهر  في  بيع  عملية  سجلت 9,097 
 Realtors MLS لسنة 2022 خالل نظام
لمجلس تورونتو العقاري في منطقة تورونتو 
الكبرى GTA, ذلك يمثل 16,8% نقصان في 
شباط 2021.  بشهر  مقارنة  المبيعات  عدد 
بكل  للبيع  المعروضة  البيوت  تناقصت عدد 
انواعها ) المنفصلة, المتصلة من جانب واحد, 
والمتصلة من جهتين المعروفة بالتاون هاوس 
(, هذا االنخفاض بالمقارنة مع السنة السابقة, 
نقصان  من  أقل  كان  العرض  نقصان  لكن 
البيع. في قطاع الشقق وبالتحديد في داخل 
الجديدة  العروض  ازدادت  تورونتو,  مدينة 
بالمقارنة مع شهر شباط لسنة 2021.  بقي 

الطلب على تملك البيوت مرتفعا في منطقة 
حدود  خارج  نحن  وبينما  الكبرى,  تورونتو 
العام  خالل  شهدناها  التي  القياسية  الوتيرة 
بتراجع  المشتري  يشعر  أن  يمكن  الماضي, 
من  الكثير  دخل  حيث  االن.  المنافسة  حدة 
المشترين السوق وسارعوا في عمليات الشراء 
االسباب  احد  ذلك  كان  خالل سنة 2021, 

البيع  الى توقع انخفاض عمليات  التي أدت 
خالل هذه السنة, كذلك التوجه نحو رفع كلفة 
القروض ) بزيادة نسبة الفائدة ( سوف يكون 
له تأثير في توازن سوق البيع. أرتفاع أعداد 
المهاجرين الى كندا واستمرار نقصان العرض 
كلفة  لزيادة  مضاد  تأثير  لهما  يكون  سوف 
القروض » حسب قول رئيس مجلس تورونتو 

العقاري كيفن كريكر 
 MLS كان المقياس المعياري ألسعار البيوت
مرتفعا بنسبة 35,9% سنويا في شهر شباط. 
معدل سعر البيع لكل انواع البيوت مجتمعة 
الماضية,  السنة  عن   %27,7 بنسبة  ارتفع 
وصل معدل السعر خالل شهر شباط 2022 
الى 1,334,544$ , هذا وتباينة سرعة نمو 
االسعار حسب انواع البيوت والمناطق, لكن 
االسعار  نمو  بين  نسبي  تكافؤ  هناك  كان 

للبيوت والشقق.  
» لقد شهدنا توازن نسبي في السوق العقاري 
عدد  في  وبتراجع  السنة,  هذه  اآلن  ولحد 
عدد  تراجع  من  أكبر  بنسبة  البيع  عمليات 
وبسبب  حال,  أي  على  الجديدة.  العروض 
العروض,  عدد  في  االستثنائي  االنخفاض 
يأخذ  االسعار سوف  نمو  تباطؤ سرعة  فإن 
وقت أطول, هذا وسوف نشهد استقرار أكثر 
من  الثاني  النصف  االسعار خالل  نمو  في 
الفائدة  نسبة  أرتفاع  أن  حيث   ,2022 سنة 
عمليات  تأجيل  الى  يؤدي  سوف  للقروض 
الشراء لبعض المشترين وبشكل مؤقت, ألعادة 
المتغيرات  ترتيب وضعهم في السوق حسب 
الراهنة » حسب قول كبير محللي السوق في 

مجلس تورونتو العقاري جاسن ميرسر     

واصلت أسعار العقارات في تورونتو الكبرى 
المنزل  بيع  سعر  معدُل  وتجاوز  االرتفاع 
في  دوالر  مليون  الفئات 1,33  مختلف  من 
سنوية  بزيادة  أي  الفائت،  )فبراير(  شباط 
نسبتها 27,7%، كما أفاد تقرير صدر اليوم 
تورونتو  منطقة  في  العقارية  الغرفة  عن 

.)TRREB(
وكان معدل سعر بيع المنزل قد تجاوز عتبة 
الـ1,2 مليون دوالر في كانون الثاني )يناير( 

الفائت.
المنفصل  المنزل  سعر  معدل  وبلغ 
الفائت 1,8  الشهر   )detached house(
مرتفعًا  الكبرى،  تورونتو  في  دوالر  مليون 

31,0% خالل سنة، و2,07 مليون دوالر في 
الهاتفي  الرمز  )حيث  نفسها  تورونتو  مدينة 
سنة.  خالل   %23,0 مرتفعًا   ،)416 هو 
المنفصل  شبه  المنزل  بيع  معدل سعر  وبلغ 
)semi-detached house( في تورونتو 
بزيادة %29,6  مليون دوالر،  الكبرى 1,36 
مدينة  في  دوالر  مليون  و1,5  سنة،  في 

تورونتو، بزيادة سنوية نسبتها %14,0.
التمليك  شقة  بيع  سعر  معدل  أّما 
دوالر  ألف   800 فبلغ   )condominium(
في تورونتو الكبرى، مرتفعًا 24,6% في سنة، 
و822 ألف دوالر في مدينة تورونتو، بزيادة 

سنوية نسبتها %21,5.

)فبراير(  شباط  في  فبلغت  المبيعات  أّما 
متراجعًة %16,76  منزاًل،  الماضي 9,097 
عن مبيعات الشهر نفسه من العام الماضي 
سقفًا  تعتبر  والتي  منزاًل   10,929 البالغة 
عدد  )فبراير(.وبلغ  شباط  لشهر  تاريخيًا 
 14,147 للبيع  حديثًا  المعروضة  المنازل 
بنسبة  الماضي، متراجعًا  في شباط )فبراير( 
كانت  التي  منزاًل  الـ15,146  عن   %6,6
العام  من  نفسه  الشهر  في  حديثًا  معروضة 
الماضي. وساهم هذا التراجع في العرض في 

ارتفاع األسعار.
ال يزال الطلب على ملكية المنازل قويًا على 
وإن  وحتى  الكبرى،  تورونتو  منطقة  امتداد 

كانت  ما  بقدر  قوية  االرتفاع  وتيرة  تكن  لم 
فمن  الماضي،  العام  القياسية  الوتيرة  عليه 
ح أن يالحظ أّي شاٍر الفرق نظرًا  غير المرجَّ

للمنافسة التي تشكل القاعدة في السوق
نقال عن كيفين كريغر، رئيس الغرفة العقارية 

في منطقة تورونتو
أسعار  الرتفاع  يكون  قد  كريغر  وبحسب 
لكّن  المبيعات،  على  ف  ملطِّ تأثير  الفائدة 
المتواصل  والنقص  العالية  الهجرة  مستويات 
في معروض المنازل سيكون لها تأثير مضاد 

إذ ستستمّر في تغذية الطلب.
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الصنداي تايمز: الفيلق الجديد من المقاتلين األجانب: 
من هم؟ ومن أين جاءوا؟

ثالث سيناريوهات أميركية “حساسة” النتهاء الحرب الروسية األوكرانية الدامية..
 الثالث أبرزها وأكثرها رعًبا.. 

حمل  تقريرا  تايمز  الصنداي  نشرت صحيفة 
عنوان :”الفيلق الجديد من المقاتلين األجانب: 

من هم؟ ومن أين جاءوا؟”
أنطون  قصة  الصحيفة  واستعرضت 
بوندارينكو، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، 
والذي كان ُيعّلم اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت 
حين كانت الظروف سعيدة، هو اآلن مجرد 

ترس في آلة الحرب الدائرة في أوكرانيا.
 100 من  يقرب  وما  هو  بوندارينكو،  وقام 
زميل له في العاصمة كييف، بتكوين مركز 
هذا  مهمة  وتتركز  افتراضي،  اتصاالت 
المركز على الرد على االستفسارات الميدانية 
الراغبين في  التي يستقبلونها من األشخاص 

تلبية لدعوة الرئيس  القدوم من خارج البالد، 
لالنضمام  للمتطوعين  زيلينسكي  فلودومير 
مواجهة  في  للمساعدة  أجنبي  أوكراني  لفيلق 

الغزو الروسي.
من  عدد  أكبر  “ربما  بوندارينكو:  ويقول 
المتحدة، ولكن  الواليات  يأتي من  المتصلين 
وكندا،  وفرنسا  وتركيا  أستراليا  من  أيضا 

وأماكن أخرى”.
ديمترو  األوكراني،  الخارجية  وزير  ويقول 
 52 من  شخص  ألف   20 نحو  إن  كوليبا، 
األسبوع  حتى  القتال،  لخوض  تطوعوا  دولة 

الماضي.
مهندس  المتطوعين،  أولئك  بين  ومن 

مونتريال  من  جاء  الذي  “والي”  الكمبيوتر 
بكندا، وقد لقب في وقت سابق بأخطر قناص 
في العالم، بعد خدمته ضمن الوحدة الكندية 
الملكية الثاني والعشرين في أفغانستان وسوريا 
والعراق. وذكرت تقارير أن “والي” كان يقتل 
إحدى  وفي  يوميا،  شخصا   40 نحو  قنصا 
بلغت  مسافة  على  من  شخصا  قتل  المرات 

3540 مترا.
السابق  الجورجي  الدفاع  وزير  أيضا  وهناك 
بعد  ساهم  والذي  أوكروشفيلي،  إيراكلي 
وحدته  تنفيذ  في  قليلة  بأيام  أوكرانيا  وصوله 
لكمين ناجح ضد مركبة قتال روسية متطورة، 
ويشارك كذلك إلى جانب األوكرانيين عضو 

البرلمان الالتفي يوريس يوراس.
ولكن هناك مخاوف من أن النزاع الحالي قد 
يجذب عشاق المغامرة صغار السن، والذين 
ال تتعدى خبراتهم عن المعارك سوى شاشات 

الكمبيوتر. )بي بي سي(

ببدء  بدقة  األميركية  المتحدة  الواليات  تنبأت 
الحرب في أوكرانيا، ودقت ناقوس الخطر من 
أن الحرب الروسية كانت وشيكة على الرغم 
أوروبا.  وتشكيك  المستمر  موسكو  نفي  من 
لكن الثابت أن التوقع كيف يمكن أن ينتهي 

األمر أكثر صعوبة بكثير.
تايمز”  “نيويورك  صحيفة  تقرير  وبحسب 
هناك ثالثة جهود دبلوماسية منفصلة للقنوات 
الخلفية جارية لبدء المفاوضات من قبل قادة 
الجديد  والمستشار  وتركيا،  وإسرائيل  فرنسا، 
أللمانيا. لكن حتى اآلن، اصطدمت جميعها 
فالديمير  الروسي  الرئيس  لرفض  بالحائط 

بوتين الدخول في أي مفاوضات جادة.
نماذج لنهاية الصراع

الصراع  لنهاية  نماذج  البنتاغون، هناك  وفي 
من  المزيد  تجلب  األمد  طويلة  حرب  وهي 
الموت والدمار غير الضروريين للديمقراطية 
األوروبية الناشئة بينما النموذج اآلخر وهو أن 
يستقر بوتين لما يعتقد البعض أنه كان هدفه 
األصلي: “وهو االستيالء على رقعة واسعة 
من الجنوب والشرق التي تربط روسيا بشبه 
جزيرة القرم برًا و التي ضمها عام 2014”. 
دول  تنغمس  حيث  رعًبا  أكثر  نهاية  وهناك 
الناتو بشكل مباشر في الصراع، عن طريق 

الصدفة أو العمد، وفق “العربية نت”.
يوم  أكثر وضوحا  األخير  االحتمال  وأصبح 
الروسية  الصواريخ  سقطت  عندما  األحد، 
منطقة  وهي  ألوكرانيا،  الغربية  المناطق  في 
المستمر  الصراع  من  اآلن  حتى  تتضرر  لم 
منذ 18 يوًما على بعد نحو عشرة أميال من 

الحدود البولندية.
األسبوع  نهاية  عطلة  خالل  روسيا  وأعلنت 
تلك  لنقل األسلحة عبر  الجهود  استمرار  أن 
أن  القوات األوكرانية من شأنه  إلى  المنطقة 
يجعل القوافل “أهداًفا مشروعة” ، في تحذير 
أراضي  على  األسلحة  حشد  مجرد  أن  من 

الناتو ال يعني أنها محصنة ضد الهجوم.
كبار  مع  أجريت  التي  المقابالت  وفي 
المسؤولين األميركيين واألوروبيين في األيام 
األخيرة، كان هناك إجماع على نقطة واحدة 
أن  الماضيان  األسبوعان  كشف  كما  “تماًما 
الجيش الروسي قد تعثر في خطة الغزو وقد 
يكشف األسبوعان أو الثالثة التي ستأتي ما 
إذا كان بإمكان أوكرانيا البقاء على قيد الحياة 

كدولة والتفاوض على إنهاء الحرب”.
توسيع الصراع إلى ما بعد أوكرانيا

بوتين  أن  هو  المسؤولين  يزعج  ما  واآلن، 
قد يوسع المعركة إلى ما بعد أوكرانيا. وفي 
أن  من  قلقهم  عن  المسؤولون  يعرب  السر، 
مولدوفا،  على  لالستيالء  يسعى  قد  بوتين 
وهي جمهورية سوفيتية سابقة أخرى لم تنضم 
أبًدا إلى الناتو وتعتبر معرضة للخطر بشكل 
خاص. كما أن هناك مخاوف متجددة بشأن 
في  روسيا  مع  حرًبا  خاضت  التي  جورجيا، 
عام 2008. وهناك احتمال آخر أن بوتين 
أوكرانيا،  في  هجومه  بطء  من  الغاضب 
وهي  أخرى  أسلحة  استخدام  إلى  يصل  قد 

الكيميائية والبيولوجية والنووية والسيبرانية.
القومي  وذكر جيك سوليفان مستشار األمن 
للرئيس بايدن هذا السيناريو يوم األحد حيث 

ظهر على قناة “سي بي إس” األميركية وقال: 
تكتيكات  إلى  بوتين  لجوء  سبب  من  “جزء 
متطرفة مثل استخدام األسلحة الكيماوية هو 

أنه محبط ألن قواته ال تتقدم”.
العسكرية  والقيادة  األبيض  البيت  ويعكف 
األميركية العليا على صياغة كيفية الرد على 
سلسلة من التصعيد، بما في ذلك الهجمات 
المالية  المؤسسات  على  الكبرى  اإللكترونية 
األميركية واستخدام بوتين ألسلحة كيماوية أو 

حتى السالح النووي.
سقوط كييف

مدير  بيرير،  دي  سكوت  الجنرال  وأخبر 
وكالة استخبارات الدفاع، المشرعين األسبوع 
الماضي أن هناك حًدا للمدة التي يمكن أن 
تصمد فيها كييف مع اقتراب القوات الروسية 
من الشرق والشمال والجنوب، وقال الجنرال 
سيصبح  اإلمدادات،  انقطاع  “مع  بيرير: 
األمر يائًسا إلى حد ما وقد تسقط في غضون 

10 أيام إلى أسبوعين”.
قد  األمر  إن  رفيع  أميركي  مسؤول  وقال 
يستغرق ما يصل إلى أسبوعين حتى تطوق 
شهرًا  األقل  على  ثم  كييف  الروسية  القوات 
آخر لالستيالء عليها، وسيتطلب ذلك مزيًجا 
يكون  أن  يمكن  وما  المتواصل  القصف  من 
أسابيع أو شهورًا من القتال في الشوارع “من 

باب إلى باب”.
أوالف  األلماني  المستشار  أدلى  جهته  من 
شولتس بتصريحات إيجابية عن زيارة رؤساء 

حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا لكييف.
إنه  برلين  في  الثالثاء  اليوم  شولتس  وقال 

صيغ  كافة  من  “االستفادة  اآلن  المهم  من 
من  أنه  مضيفا  عليها”،  واإلبقاء  المحادثات 
مفيدا  لتكون  مختلفة  بطرق  المحاولة  “الجيد 

في هذا الموقف”.
ينتهج  الدولي  المجتمع  أن  شولتس  وذكر 
استراتيجية سياسية واضحة لمساعدة أوكرانيا، 
باستمرار  الحديث  الصواب  من  أنه  مضيفا 
زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  مع 
– ولكن “بالطبع” أيضا مع الرئيس الروسي 
إطالق  وقف  على  للحث  بوتين  فالديمير 
بطرق  نشطون  جميعا  “نحن  وقال:  النار، 

مختلفة، وهذا شيء جيد”.
وكانت الحكومة البولندية أعلنت في بيان على 
اليوم أن  موقعها اإللكتروني في وقت سابق 
ماتيوش مورافيتسكي  البولندي  الوزراء  رئيس 
ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فياال والسلوفيني 
يانيز جانشا، سيزورون كييف كممثلين عن 
المجلس األوروبي، وسيلتقون رئيس أوكرانيا 
دينيس  وزرائه  ورئيس  زيلينسكي  فولوديمير 

شميهال.
الزيارة  ترتيب  جرى  أنه  إلى  البيان  ولفت 
بالتشاور مع رئيس المجلس األوروبي شارل 
أورزوال  األوروبية  المفوضية  ورئيسة  ميشيل 

فون دير الين.
لتأكيد دعم االتحاد األوروبي  وتهدف الزيارة 
المطلق لسيادة أوكرانيا واستقاللها. كما تهدف 
ألوكرانيا  الدعم  من  واسعة  حزمة  تقديم  إلى 

واألوكرانيين.

خارطة انتخابات لبنان بعد إغالق باب الترشح.. 
العد العكسي بدأ والمعركة ستكون طاحنة بغياب الحريري وقيادات بارزة

البرلمانية  لالنتخابات  العكسي  العدد  بدأ 
 ،2022 مايو/أيار   15 في  المقررة  اللبنانية 
بنهاية  الترّشح  باب  الداخلية  وزارة  إقفال  مع 
الثالثاء، وسط قلق من استحقاق يأتي على 
وقع انهيار تاريخي يعصف بالبالد منذ نهاية 

.2019
مولوي  بسام  والبلديات  الداخلية  وزير  وأعلن 
مرشحا،   1043 على  الترشح  باب  إغالق 
بـ  مقارنة  )بنسبة 15%(،  امرأة  بينهم 115 
انتخابات  في  امرأة   11 بينهم  مرشحًا   976

.2018
للوائح  االنضمام  المرشحين  على  ويتعّين 
أبريل/نيسان   5 قبل  االنتخابية  )القوائم( 
ألية  ينضم  ال  من  ترّشح  ويسقط  المقبل، 
على  االنتخابي  القانون  يقوم  حيث  الئحة، 
غير  وفقه  الترشيح  ويكون  النسبي،  النظام 
وكذلك  انتخابية،  قائمة  ضمن  بل  فردي 
االقتراع في 15 دائرة انتخابية، يكون لالئحة 
مع إمكانية إعطاء “الصوت التفضيلي” ألحد 

أفرادها حصرا.
الكتل  ستشكلها  التي  اللوائح  وتتنافس 
السياسية، على 128 مقعدا برلمانيا، موزعة 

بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
أن  اللبنانية  الداخلية  وزارة  بيانات  وتظهر 
أعداد الناخبين المسجلين بالقوائم األولية ناهز 
ألف   225 من  أكثر  بينهم  ماليين،   3.97

مغترب.
فما دالالت أرقام المرشحين؟

يشير رئيس شركة “الدولية للمعلومات” جواد 
يعني  مرشحا،  وجود 1043  أن  إلى  عدرة، 
و8  دائرة،  لكل  بالمعّدل  مرشحا   70 وجود 

مرشحين لكل مقعد.
عدد  إن  نت”  “الجزيرة  وفق  عدرة،  وقال 
أمام  سيكون  لبنان  أن  على  يدل  المرشحين 
عدد كبير من اللوائح، وستأخذ المعركة طابعا 
شخصيا بين المرشحين. ويرّجح سعي بعض 
القوى السياسية لخلق لوائح انتخابية “ملغومة” 
لتشتيت األصوات  بمرشحين غير مباشرين، 

تسهيال لمعركة فوزها.
عزوف قيادات التيار السّني

الخطوط  ستتضح  اللوائح،  نضوج  حين  إلى 
العريضة للمعركة االنتخابية طائفيا وسياسيا 
ومناطقيا وطبيعة التحالفات الناشئة عن ذلك، 
والمفارقة األبرز، أن االنتخابات تجري ألول 
الصف  قيادات  بغياب  عاًما   30 منذ  مرة 

األول من المكون الّسني في لبنان.
ومقابل عزوف زعيم تيار “المستقبل” بزعامة 
باالنتخابات  المشاركة  عن  الحريري  سعد 
ترشحا واقتراعا، وهو صاحب أكبر كتلة سنية 
بالبرلمان الحالي مؤلفة من 19 نائبا، عزف 
ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  الترشح  عن 

رغم وجود مرشحين له شمالي لبنان.

فؤاد  السابق  الحكومة  رئيس  عزف  كذلك 
السنيورة رغم دعمه لتشكيل لوائح في بيروت 
والمناطق ذات الغالبية السنية، وقبلهم امتنع 
تمام  السابق  الحكومة  رئيس  الترشح  عن 

سالم.
تحديات القوى السنية

ومع ذلك، ثمة كثافة بأعداد المرشحين الّسنة، 
عدد  تشكيل  ستشهد  مناطقهم  أن  يعني  مما 
كبير من اللوائح. وهنا، يعتبر الكاتب والمحلل 
السياسي أمين قمورية، أن اعتكاف الحريري 
السنية،  القوى  من  شريحة  لدى  شعورا  ترك 
ومنها من انشقت حديثا عن “المستقبل”، أن 
لديها فرصة مواتية لتصّدر المشهد االنتخابي، 

ووراثة األكثرية السنية بالبرلمان.
السياسي  والمحلل  الكاتب  يرى  ناحيته،  من 
داوود رمال، أن عزوف القيادات السنية عن 
نسبة  أقل  إلى  يؤدي  قد  الشخصي  الترشح 

اقتراع بتاريخ الطائفة في لبنان.
لكن الكاتب والباحث في مركز كارنيغي مهند 
القيادات  هذه  غياب  أن  يرى  علي،  الحاج 
قد يصب في مصلحة شخصيات سنية تملك 

قدرة مالية لجلب األصوات.
أّما الشخصيات والقوى السنية المدعومة من 
حزب هللا فلديها، وفق الحاج علي، قدرة على 
كسب مزيد من المقاعد. لكن يخشى الحزب، 
كسب  إذا  المقبل  بالبرلمان  خلل  من  برأيه، 
مقاعد سنية إضافية، كونه قد يمهد الحتقان 
سني شيعي ليس من مصلحته، “فيما أولويات 
المسيحي، ويقطع  الغطاء  الحزب أال يخسر 
التيار  حليفه  كسر  محاوالت  على  الطريق 
الوطني الحر”، الذي يملك حاليا أكبر تكتل 

مسيحي بالبرلمان.
إن  نت،  للجزيرة  علي  الحاج  الباحث  وقال 
مساعي الرئيس السنيورة لتشكيل لوائح سنية، 
بالتحالف مع زعيم حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع وزعيم الحزب التقدمي االشتراكي وليد 
جنبالط وآخرين، “ال تعني أن قدرته التجييرية 

قوية كونه غير مشارك باالنتخابات”.
تحديات البيئة الشيعية

أمل  وحركة  هللا  حزب  الثنائي  تحالف  وُيعد 
نّديين  منافسين  غياب  بظل  شيعيا،  األقوى 
معركة  إن  نت  للجزيرة  قمورية  ويقول  لهما. 
الثنائي هي قطع الطريق على أي خرق، ولو 

بمقعد، لقوى المعارضة في بيئتهما.
اعتراض  حالة  ثمة  أن  رمال  الكاتب  ويجد 
كثيرون،  عنها  يتغاضى  الشيعية  بالساحة 
تعتكف  شريحة  بأسلوبين:  ترجمتها  ويرّجح 
األوراق  ستضع  وشريحة  التصويت،  عن 

البيضاء بصناديق االقتراع.
وقال للجزيرة نت، إن أحد أسباب االمتعاض 
في البيئة الشيعية، هو إنتاج الثنائي لألسماء 
أمام  الباب  فتح  دون  للمرشحين،  نفسها 
شخصيات تعّبر عن النخب الثقافية والفكرية 

واألكاديمية الشيعية.
ومع ذلك، تكمن قوة الثنائي بغياب المرشحين 
األقوياء، بحسب رمال، و”إغالقه  المنافسين 

اللوائح بالكامل في مناطق نفوذه”.
وقال إن المعارضة الشيعية تعجز عن تشكيل 
الشهيات  ألن  الثنائي،  بمواجهة  قوية  لوائح 
تشتت  يفاقم  مما  الترشح،  على  مفتوحة 
هللا  حزب  نفوذ  تكريس  لصالح  األصوات 

وحركة أمل.
إشكالية الساحة المسيحية

صراع  المسيحية  الساحة  مشهد  ويتصدر 
الوطني  كالتيار  التقليدية،  القوى  مرشحي 
المردة،  وتيار  والكتائب  القوات  الحر وحزب 

وعدد من الشخصيات والقوى المعارضة.
ويطرح أمين قمورية إشكالية الساحة المسيحية 
بالسؤال: هل يبقى التيار الوطني الحر بزعامة 
هناك  أم  مسيحيا،  األقوى  هو  باسيل  جبران 

قوى أخرى ستأخذ منه األكثرية البرلمانية؟
أكثر  السياسي  المال  أن  رمال  داوود  يرى 
لوجود  نظرا  المسيحية،  بالدوائر  ينشط  ما 
مما  المتمولين،  وكبار  متنفذين  مرشحين 

وهو  باسيل،  فريق  على  المعركة  يصعب 
يواجه ضغوطا استثنائية وتحديدا بعد فرض 
عقوبات أميركية عليه، “إذا لم يجاِر خصومه 

ماليا”.
من جانبه، يجد مهند الحاج علي أن الساحة 
المسيحية ستشهد معركة شرسة تمهيدا لمعركة 
التنافس  و”سيتركز  الرئاسية،  االنتخابات 
االنتخابي بين قوتين أساسيتين، لقضم الجزء 
األكبر من مقاعد زعيم التيار جبران باسيل، 
المعارضة  اللبنانية ومجموعات  القوات  وهما 

المسيحية”.
تحديات الدروز

وليد  يتصدر  التي  الدرزية،  الساحة  في  أما 
أبعادا  االنتخابات  فتأخذ  زعامتها،  جنبالط 
وجود.  معركة  أنها  قاعدة  على  حساسة، 
معركة  يخوض  جنبالط  أن  قمورية  ويعتبر 
وتحديدا  الدرزية،  الساحة  على  سيطرته 
بمنطقة الشوف، حيث ينافسه النائب السابق 

وئام وهاب، حليف حزب هللا.
الحاج علي أن يركز جنبالط  يتوقع  ولذلك، 
الدروز  إرث  على  الحفاظ  باتجاه  خطابه 
األصوات  من  قدر  ألكبر  كسبا  التاريخي، 

والمقاعد.
قوى غير جاهزة

المعارضة  القوى  لمرشحي  األنظار  وتتجه 
أكتوبر/تشرين   17 انتفاضة  عن  المنبثقة 
نسج  من  تتمكن  لم  التي   ،2019 األول 
ائتالف موحد لها عابر للطوائف والمناطق، 
مما أنتج فائضا كبيرا بالمرشحين والمجموعات 

وتضاربا في العنوانين السياسية.
غير  البديلة  القوى  إن  علي  الحاج  ويقول 
جاهزة لالنتخابات، ألنها ال تملك قدرة تمويلية 
وال لوجستية وال تنظيمية، وال حتى آلة إعالمية 

لخوضها.
السياسية  النخبة  أن مواجهة  الباحث  ويعتبر 
الدولة،  بمفاصل  تمسك  ألنها  للغاية،  معقدة 
إن  وقال  للخارج.  أموالها  بتهريب  ونجحت 
“القدرة المالية للسلطة السياسية صارت أعلى 
يعزز  مما  السابقة،  االنتخابات  من  بكثير 
دفعتهم  الذين  المواطنين  باستمالة  نفوذها 

األزمة نحو فقر مدقع”.
مخاطر التأجيل

ليس  السياسية  الطبقة  أن  الحاج علي  يعتقد 
و”بعضها  االنتخابات،  إجراء  مصلحتها  من 
الذريعة  لم تجد  لكنها  لتأجيلها،  يسعى خفية 
السنية  األقطاب  بانسحاب  حتى  القوية 

التقليدية”.
كمطلب  قائمة  االنتخابات  إن  رمال  ويقول 
دولي، ومسألة إجرائها لم تعد شأنا داخليا، إذ 
إن أي حدث إقليمي كبير مؤثر على لبنان 

يستطيع خلط األوراق والحسابات فيه.

جان شاريه يترشح رسميا لزعامة حزب المحافظين في كندا
اطلق جان شاريه رسميا يوم الخميس  وعبر 
حزب  لقيادة  حملته  تويتر  على  حسابه 
قلق من حدوث  كندا. وسط  في  المحافظين 
بزعامة  للفوز  العريق  الحزب  داخل  انقسام 
حزب المعارضة الرسمية الفيدرالية خلفًا للزعيم 
السابق إرين أوتول، الذي عزلته كتلة الحزب 
وقد  الماضي  شباط/فبراير  مطلع  البرلمانية 
خلفته باإلنابة ولفترة انتقالية كانديس بيرغن.  
إذا كانت الشكوك حول ترشيحه قد أثيرت في 
دحض   شاريه  جان  فإن  الماضية،  األسابيع 
السباق  في  الدخول  معلنا  الشكوك  تلك  كل 

على رئاسة حزب المحافظين في كندا.
الحزب  شاريه  جان  المخضرم  السياسي  قاد 
التقّدمي المحافظ في البالد بين عامي 1993 

و 1998. انتقل بعدها إلى الساحة السياسية 
في مقاطعة كيبيك حيث قاد الحزب الليبرالي 
في  متتالية  مرات  ثالث  الفوز  إلى  المحلي 
حكومة  رئيس  فكان  المقاطعة،  انتخابات 
تشرين  من  ونصف،  عاما   14 نحو  كيبيك 
أيلول/سبتمبر  إلى   1998 الثاني/نوفمبر 

.2012
زعيم  النتخاب  المنظمة  اللجنة  وكانت 
الماضي  األسبوع  أعلنت  الجديد  المحافظين 
لحزب  الجديد  الزعيم  انتخاب  تاريخ  بأن 
أيلول/سبتمبر   10 يوم  في  حدد  المحافظين 

المقبل.
أمام  مفتوح  الحزب  لقيادة  الترشيح  باب  وإن 
كل األعضاء لغاية 19 نيسان/أبريل المقبل، 

المهلة القصوى لتقديم طلبات الترشيح.
هي  المرشح  يسددها  التي  التسجيل  رسوم 
إيداع  يسمى  ما  إليها  يضاف   $200  000

االمتثال بقيمة 000 $100.
هذا وحددت اللجنة   تاريخ 3 حزيران/يونيو 
المقبل المهلة القصوى لتلقي طلبات االنتساب 
على  الكندي.  المحافظين  لحزب  الجديدة 
الجدد  األعضاء  أهلية  في  الحزب  يدقق  أن 

لالنتساب إلى صفوفه.
المّرشح  النتخاب  االقتراع  بطاقات  ترسل 
المحافظين  حزب  أعضاء  إلى  حظا  األوفر 
أواخر  بين  العادي  البريد  في  البالد  عبر 

تموز/يوليو وأوائل آب/أغسطس المقبل.

االفراج بكفالةعن تمار ليش 
احد المنظمين الرئيسيين لقافلة الحرية في اوتاوا

المنظمين  أحد  سراح  بإطالق  قاض  حكم 
الرئيسيين لما يسمى بقافلة الحرية من السجن 
تحت  تبقى  وان  أوتاوا  تغادر  أن  بشرط   ،
الشهر  اتخذ  قرار  عن  متراجًعا   ، المراقبة 

الماضي.
العمر 49  من  البالغة   ، ليش  تمارا  وتعتبر 
والتي   GoFundMe حملة  وراء   ، عاًما 
لدعم  دوالر  ماليين   10 من  أكثر  جمعت 
االحتجاج في أوتاوا ، والتي والتي استمرت 
الرسمية  السلطات  ووصفتها  الشهر  لحوالي 

بانها احتالل .
تم القبض عليها في 17 فبراير ووجهت إليها 
تهمة تقديم المشورة الرتكاب األذى قبل وقت 
الشرطة  قبل  من  الكبير  الدفع  من  قصير 
احتلوا  الذين  الباقين  المتظاهرين  إلخالء 

شوارع وسط مدينة أوتاوا.
اإلفراج  ورُفض  الحجز  في  ليش  وظلت 

عنها بكفالة في 22 فبراير / شباط ، لكنها 
جلسة  إلى  أدى  مما   ، ذلك  بعد  استأنفت 

لمراجعة الكفالة في 2 مارس / آذار.
قالت القاضية األصلية إنها غير مقتنعة بأن 
االستشارة  وتوقف  المنزل  إلى  ستعود  ليتش 

المزعومة لها
يوم االثنين ، قال قاضي المحكمة العليا جون 
جونستون إنه يجب اإلفراج عن ليتش ، لكنها 

قالت إنها »تتطلب بعض اإلشراف«.
واشترطت المحكمة وجود كفيل وضمان سنًدا 
على  لإلشراف  دوالر   20000 قيمته  نقدًيا 
Lich أثناء إطالق سراحها ، و ضمان تقييده 

بشروط الكفالة الخاصة بها.
تشمل هذه الشروط مغادرة أوتاوا في غضون 
24 ساعة ، واالمتناع عن استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي ، وعدم االتصال ببعض 

المنظمين المشاركين.
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الطغاة واالغبياء 

ضابط أمريكي سابق يكشف أن الجيوش األمريكية والبريطانية والكندية 
دربت النازيين الجدد في أوكرانيا

تمجيد النازّية واألزمة األوكرانّية

يجب أن يتوقف الناس عن المجيء إلى هنا.. إنها مصيدة.. شهادات مرتزقة في أوكرانيا
الجيش الروسي قصف مركز تدريب للمرتزقة غرب أوكرانيا وقتل 180 منهم ودمر أسلحتهم الغربية

اسامة توفيق بدر
 مساعد وزير الخارجية المصري وسفير مصر 

السابق في اوكرانيا )2017-2012(..

الذي شهدته  كييف  في  انقالب 2014  بعد 
والذي تم صنعه عبر السفارة االمريكية والذي 
انذاك  الرئيس  )نائب  من  كل  أداره شخصيا 
جون بايدن والسناتور جون ماكين وفيكتوريا 
نوالند مندوبة امريكا السابقة في الناتو والتي 
السابق  الخارجية  وزير  مساعد  انذاك  كانت 
للشؤون  األوروبية اآلسيوية( وقيامهم بالتردد 
حيث  بكييف،  االستقالل  ميدان  علي  الدائم 
وعمالئها  االمريكية  السفارة  عبر  قاموا 
ودعاية  مخابرات  عمليات  وعبر  االوكرانيين 
االسبق  االوكراني  الرئيس  بعزل  سوداء، 
 -  2010/2/25( يانوكوفيتش  فيكتور 
منه  ادراكا   - التزم  الذي   )2014/2/22
وبين  روسيا  بين  بالحياد   - بالده  لمصلحة 
الناتو، وقيامهم بتعيين رئيس حكومة متعصبه 
*ارسيني  الصهيوني  اليهودي  وهو  للغرب 
ياتسينوك« والذي ادار في البرلمان االوكراني 
عملية لقطع كل الصالت مع روسيا من حيث 
وجود  رغم  والتاريخ،  واآلداب  والثقافه  اللغه 
40 - 50% من سكان شرق اوكرانيا من 
80%  اصول روسية ووجود 70% - 

من الروس في شبه جزيرة القرم.
االوكراني  البرلمان  قرارات  صدور  وبمجرد 
لمعاداة  الجديده  الحكومه  اتجاة  تلك وظهور 
باإليعاز  الروسية  الحكومة  قامت  روسيا، 
اغلبهم،  الروس في  القرم  لسكان شبه جزيرة 
لالنضمام  العودة  بطلب  استفتاء  بتنظيم 
بنسبة 94%  تم  الذي  االمر  لروسيا وهو 

وافق عليه فورا البرلمان الروسي.
المدركة  غير   - الغرب  طغمة  قامت  ثم 
إلوكرانيا  والحاكمة   - الوطنية  لمصالحها 
بيترو  الملياردير  الرئيس  بانتخاب  انذاك 
الشيكوالته،  مصانع  صاحب  بوروشينكو 
الدولة  لرئاسة  والجنسية  الميول  والغربي 
االوكرانية، حيث استمر بسياساته في االتجاة 
وطالب  بل  روسيا  مع  روابطه  وقطع  غربا 

االوربي،  واالتحاد  للناتو  باالنضمام  بغباء 
واعلن التعبئه لمواجهة روسيا واستعادة القرم 
االغلبيه  اعلنت  مباشرة  وبعدها  عسكريا، 
ودونيستك  لوجانسك  منطقتي  في  الروسيه 

االنفصال وتكوين جمهوريتين مستقلتين.
واذكر هنا انه صادف انذاك ان قامت احدي 
المحطات التليفزيونيه االوكرانية بعمل حديث 
معي أذيع في عدة قنوات للترويج للسياحة في 
مصر، حيث سألتني المذيعه عن كيف اري 
الوحيد  الحل  ان  فذكرت  القرم؟  مشكلة  حل 
لالزمة في تقديري هو اتباع العملية السلمية 
االوكراني  الرئيس  يستقل  وأن  التفاوضية 
مباشرة  ويتحدث  موسكو  في  ويهبط  طائرته 
غير  أن  لها  وذكرت  الروسي،  الرئيس  مع 
ذلك االجراء ال طائل من ورائه، الن هناك 
اي اطراف اخري غير اوكرانية وغير روسية 
ستحاول البحث عن مصالحها .. وكان هذا 
التصريح يعكس ايضا الموقف المصري تجاه 
األزمة الروسية األوكرانية وهو الموقف الذي 
تم االتفاق عليه مسبقا مع وزارة الخارجية ومع 

رئاسة الجمهورية.

بوتين  مع  الحديث  رفض  بروشينكو  ولكن 
بل وقاطعه ولم يرد حتى على اتصاالته، ثم 
طلب بروشينكو توسيط المانيا وفرنسا وامريكا 
في النزاع، فرفض بوتين ضم امريكا للوساطة 
ورفض  وفرنسا،  المانيا  توسط  علي  ووافق 
القرم،  جزيرة  شبه  موضوع  مناقشة  بوتين 
وتم االكتفاء بنظر مشكلة الدونباس فقط ... 
واثر ذلك تم التوصل الي اتفاقيتي مينسك 1 
نطاق  في  اال  ينفذا  لم  وكلتاهما  ومينسك 2 
ضيق، كتبادل االسري ونزع بعض االسلحه، 
حيث رفضت اوكرانيا تطبيق اهم بند فيهما، 
وهو تعديل دستورها ليسمح لالقليات الروسيه 

باالحتفاظ بلغتها وتاريخها
وبعد تصميم اوكرانيا علي االنضمام الي الناتو 
وامداد الغرب لها بأسلحه نوعية فتاكة، بدأت 
روسيا بعد 8 سنوات من الصبر ومحاولة حل 
االزمة تفاوضيا وسلميًا، بدأت روسيا )فبراير 
شرق  علي  السيطرة  اعادة  عملية   )2022

اوكرانيا، وقامت قوات روسيا بدخول اوكرانيا، 
وهي ال تهدف هنا الي احتالل كامل اوكرانيا، 
ولكنها عمليه بمشرط جراح لها اهداف خاصه 

وقد قاربت علي االنتهاء ... منها:
- ضمان »السيطرة علي مصادر المياه العذبة 
للقرم« وهي المياه التي قطعتها اوكرانيا عن 
القرم منذ حوالي عام، وبالفعل تم االستيالء 
علي »مدينة خيروسون« مصدر المياه للقرم. 
- ضمان وجود تواصل أرضي بين أراضي 
الجمهوريتين  وأراضي  القرم  جزيرة  شبه 
باالستيالء  ماتم  وهو  المنفصلتين  الروسيتين 

علي »مدينة ماريوبيل«.

- ضمان »السيطرة علي المفاعالت النووية 
االوكرانية« وقد نجح ذلك فعال. 

المدن  في  الروسيه  االقليه  - ضمان حقوق 
»خاركوف  اوكرانيا  شرقي  الثالث  الكبري 
 - اوكرانيا  مدن  وكبري  القديمه  العاصمه 
دينبروبتروفسكي المدينة الصناعيه الكبري - 
وذلك  االستراتيجي«  وميناءها  اوديسا  مدينة 
البحر  علي  منافذ  إلوكرانيا  يصبح  ال  لكي 
االسود، وكل هذه المدن تقع شرقي اوكرانيا ذو 
الغالبية الروسية التي يقسمها »نهر دينبرو« 
... فما يقع شرق النهر هو »شرق اوكرانيا« 

الذي قاربت روسيا من السيطرة عليه.
ولن  تريده  ال  فروسيا  اوكرانيا«  »غرب  اما 
تطالب به، الن سكانه ليسوا روسًا، وهي فقط 
منزوعة  منطقة  وستجعلها  سالحهم  ستنزع 
السالح بين شرق اوكرانيا وبين بولندا )وهي 

إحدى دول الناتو(

الوضع الحالي:
وستستكمل  اهدافها  معظم  حققت  -روسيا 
التورط  اسلوب عدم  تتبع  منها، وهي  الباقي 
في دخول المدن مباشرة، ولكنها  تحاصرها 
وتظل تقصفها وتدمر بنيتها التحيه بالكامل، 
الجيش  وحدات  تدخلها  ذلك  يتحقق  وعندما 

الروسي بدون صعوبة.
الخالصة:

والرئيس  االنتهاء  علي  قاربت  الحرب 

ان  له  يمكن  احد  ال  ان  يفهم  لم  االوكراني 
فارغه  بكلمات  سوي  روسيا  ضد  يناصره 
وقرارات امميه سُترمي في سلة القمامة، حيث 
عن صناعة  عبارة  كان  الغرب  فعل  رد  أن 
مشاهد  وصناعة  استخباراتي  إعالمي  حدث 
المشاهد  على  التأثير  بهدف  مرّتبة  إعالمية 
مقاطعه  جانب  الى  مكان،  كل  في  العالمي 
وقت  بعد  رفعها  وسيتم  تجدي  لن  اقتصاديه 

قصير من انتهاء كل ما يحدث حاليا.
تحت  واقعه  ايران  ان  تذكر  هنا  وعلينا 
الحصار االقتصادي منذ 20 عاما ومع ذلك 
لم تتضرر بقوة، وروسيا كذلك ستستفيد من 
في  الشديد  االرتفاع  الي  بالنظر  العقوبات 

اسعار النفط والغاز،
واعتقد جازما أن اوكرانيا ستوّقع علي معاهدة 
روسيا  أن  بل  روسيا،  بطلبات  فيها  ُتسلم 

ستنتظر بغير تعجل.

كذلك اعتقد جازما ايضا أن الرئيس االمريكي 
هم  الديموقراطي  الحزب  ومعه  بايدن  جون 
انتخابه  يتم  لن  انه  واعتقد  االكبر،  الخاسر 

لفترة قادمه نظرا لسوء ادارته لالزمة.
قناة  في  يومين  منذ  بالصدفه  استمعت  وقد 
تلفزيونية الي صديقي العزيز السفير يفجيني 
القاهره  في  السابق  اوكرانيا  سفير  ميكاتينكو 
مرتين وبينهما سفيرهم في الدوحة، وكان نائبا 
هناك،  عملي  اثناء  اوكرانيا  خارجية  لوزير 
ال  افعالهم  »نريد  الغرب:  عن  قال  حيث 
اقوالهم، فهم وّرطونا مع روسيا ثم تركونا امام 

قوتها وحضورها ونفوذها »

اصدقائي  عون  في  هللا  كان  أقول،  اخيرا 
الذين  اوكرانيا،  في  االبرياء  وكل  ومعارفي 
جهل  ومن  العسكرية  األعمال  من  يعانون 
وموقعها  الوطنية  اوكرانيا  لمصالح  زعمائهم 
مع  التعامل  كيفية  ووجهل  الجيواستراتيجي، 
كل ذلك بذكاء وحكمة، ال بغباء وتفريط كما 

حدث وكما نرى ونتابع.

د. حسين قاسم 
اوتاوا 

ما يجري في أوكرانيا عبارة عن تكثيف لصراع 
دولي بين قّوتين؛ واحدة تحاول تأبيد الهيمنة 
الدولية  العالقات  على  األميركية  اإلمبريالية 
ِبال حسيب وال رقيب وال شريك، وأخرى تحاول 
توّفر  قواعد  وإرساء  الهيمنة  هذه  من  التفّلت 
توازنًا بين األقطاب العالمية. وفي هذه المقالة، 
أعتبره  جانٍب  على  الضوء  أسلِّط  أن  ارتأيت 
أساسّيًا لفهم الصراع على أوكرانيا. فباإلضافة 
فيه  ترى  الذي  »الناتو«  تمّدد  موضوع  إلى 
الحقوق  روسيا خطرًا وجودّيًا، وكذلك مسألة 
تطرُح  ولوغانسك،  الدونباس  لسكان  القومّية 
كواحد  النازية  المجموعات  موضوع  موسكو 

من العناوين الرئيسية لمعركتها الحالية.
األمم المتحدة ومكافحة تمجيد النازية

ولمناسبة   ،2020 األّول  كانون   16 بتاريخ 
مرور 75 عامًا على انتهاء الحرب العالمية 
تم  روسيا،  من  اقتراح  على  وبناًء  الثانية، 
التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة 
تمجيد  »مكافحة  على  ينص  قرار  على 
األخرى  والممارسات  الجديدة  النازية  النازية، 
المعاصرة  األشكال  تسعير  في  تساهم  التي 
وكراهية  العنصري،  التمييز  للعنصرية، 
تعّصب«.  من  بذلك  يتصل  وما  األجانب 
هذا  أن  اإلنسان  يتصّور  قد  األولى،  للوهلة 
الدول  جميع  بدعم  سيحظى  كان  القرار 
األعضاء، وخاصة الغربّية منها. لكن األمر 
لم يكن كذلك؛ فقد صّوتت الواليات المتحدة 
وأوكرانيا ضد القرار. أّما باقي الدول الغربية، 
عدم  عن  تعبيرًا  التصويت  عن  فامتنعت 

رضاها عن القرار. موقف قد يكون مستغربًا، 
لكن ما يجري اليوم قد يساهم في تفسير ذلك.

خلفية القرار والمواقف
بداية، ال بد من البحث عن هدف روسيا من 
وراء هذا االقتراح، وعن سبب رفضه من قبل 
قبل  من  بتغطية  المتحدة  والواليات  أوكرانيا 
المجموعة  أن  روسيا  تعتبر  الغربية.  الدول 
النازية تمّثل ركنًا أساسّيًا في النظام األوكراني 
الحالي، وأن الدعاية »النازية« تمّثل أحد أهم 
أسلحة هذا النظام في تأجيج العداء لروسيا. 
لذلك، ترى روسيا أن مكافحة الدعاية النازية 
وما يترافق ذلك من الحد من تأثير »النازيين 
تحييد  في  األدنى،  بالحد  يساهم،  الجدد« 
أوكرانيا عن الصراع الروسي األطلسي. فمن 

هم هؤالء النازّيون الُجُدد؟
ستيبان  إاّل  هو  ما  الجدد  النازيين  ُملهم  إن 
الحزب  أبرز أعضاء  كان من  الذي  بانديرا، 
القومي األوكراني وتحّول إلى زعيم له. قاتل 
ضد االتحاد السوفياتي وبولندا في الثالثينّيات، 
وتعاون مع الجيش النازي وكان ذراعًا له أثناء 
الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهائها استمر 
بتنفيذ عمليات عسكرية ضد السوفيات حتى 
أواسط الخمسينيات. اغتاله عميل للمخابرات 
السوفياتية عام 1959 في ميونيخ ــــ ألمانيا. 
تأسيس  أُعيد  السوفياتي،  االتحاد  انهيار  بعد 
الحزب القومي األوكراني على األسس السابقة 
الجديدة،  والنازية  القومي،  التعّصب  ذاتها، 
لبنديرا،  االعتبار  أُعيد  كما  للروس.  والعداء 
فنصبوا تماثيل له وأطلقوا اسمه على شوارع، 
وكان لهذا الحزب دوٌر رئيسي في االنقالب 
على يانكوفتش، وبات له تأثيٌر كبيٌر في نظام 

كييف. لهذا السبب صّوت المندوب األوكراني 
ضد قرار مكافحة تمجيد النازية، ألنه بدفاعه 
عن هذا الحزب المعني بهذا القرار هو يدافع 

عن النظام الذي يمّثله.
المتحدة،  الواليات  اعترضت  لماذا  لكن، 
في  والديموقراطية  اإلنسان  حقوق  »حامية« 
العالم، على القرار؟ لنستعرض التبرير الذي 
المتحدة.  األمم  إلى  األميركية  البعثة  ساقته 
فبعد اإلشارة إلى الدور األميركي في هزيمة 
تمجيد  »إدانة  على  والتأكيد  النازية  ألمانيا 
وكراهّية  العنصرّية  أشكال  وجميع  النازية 
البعثة  أّكدت  ب«،  والتعصُّ والتمييز  األجانب 
»من  وتحارب  حاربت  المتحدة  الواليات  أن 
أجل الحرية والكرامة وحقوق اإلنسان للجميع 
ــــ بما في ذلك حرية التعبير«، وأن المحكمة 
العليا للواليات المتحدة أّكدت »باستمرار على 
وحقوق  التعبير  حرية  في  الدستوري  الحق 
في  بما  الجمعّيات،  وتكوين  السلمي  التجّمع 

ذلك من قبل النازّيين الُمعلنين«.
وبرَّرت البعثة رفضها بأن هذا القرار محاولة 
روايات  على  الشرعية  »إلضفاء  مستترة 
التضليل الروسية... التي تشوّه سمعة الدول 
تمجيد  لوقف  ساخر  ستار  تحت  المجاورة 

النازية«.
يمكن االستنتاج مّما سبق أن الهدف من وراء 
رفض كٍل من الواليات المتحدة وأوكرانيا لهذا 
القرار هو حماية المجموعات األوكرانية التي 
تمّجُد النازية، والمبنية على الكراهية للروس، 
المجموعات  هذه  على  يراهنان  الطرفين  وأن 
حال،  كل  على  روسيا.  ضد  صراعهما  في 
ليس غريبًا أن يلجأ البيت األبيض إلى هذا 
لتحقيق  واألحزاب  المجموعات  من  النوع 

أهدافه. يكفي أن نذكر »القاعدة« و»داعش« 
تم  التي  المتطرفة  الجماعات  من  وغيرهما 
مآرب  لتحقيق  حركتها  وتسهيل  تغذيتها 

سياسية.
في  اإلنسان  حقوق  »رعاة«  إلى  والسؤال 
والكراهّية  النازّية  تمجيد  كان  إذا  الغرب، 
حرّية  يكفل  الذي  الدستوري  بالحق  محمّيًا 
آخرين من هذه  تحرمون  إذًا  فلماذا  التعبير، 
كّل  َوْسِم  عن  تتورّعون  ال  فأنتم  الحرّية؟ 
على  الصهيونية  والحركة  إسرائيل  ينتقد  من 
الفلسطيني  الشعب  بحق  المرتكبة  الجرائم 
يصل  وقد  وتجّرمونهم،  السامية،  بمعاداة 
ولماذا  سجنهم؟  أو  طردهم  إلى  األمر  بكم 
لكلِّ  األمور  وعظائم  والثبور  بالويل  تهّددون 
أكاديمي أو إعالمي يجرؤ على تفكيك الرواية 
مارستم  لماذا  اليهودي؟  للتاريخ  الصهيونية 
الضغط على عدٍد من الدول العربية لتعديل 
أن  يمكن  ما  كل  الدراسية، وحذف  مناهجها 
ُيَفّسر ضد إسرائيل، ربما بما في ذلك بعض 

اآليات القرآنية؟!
كان  ما  وأخرَج  أنيابه،  عن  الغرب  كّشَر 
الكيان  مقاطعة  فبنظره  َعَفن.  من  بداخله 
روسيا  مقاطعة  أّما  الكبائر،  من  الصهيوني 
فحالٌل وُمْستَحبة. اتَّخذ هذا الغرب من حقوق 
اإلنسان وحرّية التعبير قناعًا له وسالحًا غير 
مشروٍع ضّد من ال ُيطيعه. وإاّل كيف يمكن 
بيكوكا اإليطالية  إقدام جامعة ميالنو  تفسير 
على شطب دوستويفسكي من مقّرراتها لمجّرد 
أّنه روسي؟ أين حرّية التعبير ألديب روسي 
أدٌب عالمّي  هناك  توفي عام 1881؟ وهل 

بدون دوستويفسكي؟
* كاتب وباحث فلسطيني

البحرية  مشاة  في  السابق  الضابط  كشف 
خطيرة  وقائع  عن  ريتر  سكوت  األمريكية 
في العالقات بين الغرب والنازيين الجدد في 

أوكرانيا.
وقال: »لقد دربنا النازيين.. أولى القوات التي 
دربها الجنود األمريكيون والبريطانيون كانت 

كتيبة النازيين الجدد »آزوف«.
مشاة  في  السابق  المخابرات  ضابط  وأكد 
البحرية األمريكية خالل مقابلة مع الصحفي 
األمريكي  الجيوش  أن  غاالوي  جورج 
والبريطاني والكندي دربت النازيين الجدد في 
السلطة  على  الحقا  استولوا  الذين  أوكرانيا، 

في البالد.
المتحدة  وأفاد بأن ما حدث هو أن الواليات 
المجموعات  هذه  حشدا  األوروبي  واالتحاد 

الخبيثة في غرب أوكرانيا.
أوكرانيا  زارت  أجنبية  وحدات  بأن  وصرح 
لتشكيل جماعات قومية في غرب البالد، بعد 
ذلك أطاح هؤالء بالرئيس الشرعي وبدأوا في 

اتباع سياسات العنف والترويع.
خطيرا  أصبح  تأثيرهم  أن  إلى  ريتر  وأشار 
لدرجة أنهم هددوا رئيس الدولة السابق بترو 
لالعتراف  مستعدا  كان  الذي  بوروشينكو، 

بالوضع الخاص لدونباس في عام 2015.
سيلحق  كان  مماثال  مصيرا  أن  وذكر 
وقال:  زيلينسكي،  فالديمير  الحالي  بالرئيس 
شأنه  من  رئيسا  نفسه  نصب  »زيلينسكي 
كتيبة  مع  تحدث  لقد  السالم..  يجلب  أن 
»آزوف«، وأبلغهم أن يلقوا أسلحتهم، وقاموا 
قائلين »اخرس..  ببساطة من هناك،  بطرده 

سنصفعك«.
زيلينسكي  هددوا  الجدد  النازيين  أن  وأوضح 
وقعت  إذا  الموت  حتى  »سنشنقك  بالقول: 
بها  تطالب  التي  للتسوية  مينسك«  اتفاقيات 

روسيا في أوكرانيا.
من  حلها  يتم  لم  القومية  »الكتائب  أن  وأكد 
بل  ألفرادها  التصفية  أو  االعتقاالت  خالل 
أصبحت جزءا من القوات األوكرانية وصارت 

في كل مكان« في أوكرانيا.
أن  أوكراني  أسير  أكد  متصل  صعيد  على 
األخالقيات،  من  بنوع  يتمتعون  جيشه  أفراد 
قياسا بعناصر الكتائب النازية الذين يتعاطون 
في  الفظائع  ويرتكبون  والكحول  المخدرات 

دونباس جنوب شرق أوكرانيا.
وفي تصريح لوكالة »نوفوستي« قال أليكسي 
اللواء 92 مشاة  الرشاش في  غريشين رامي 

العاديين  العسكريين  إن  األوكراني،  بالجيش 
أخالقية  قواعد  ولديهم  قادتهم،  أوامر  ينفذون 
مثل  النازيين  كتائب  لعناصر  خالفا  معينة، 
الذين  و«أيدار«،  و«دونباس«  »آزوف« 

يتعاطون الكحول والمخدرات.
بال  بـ«أوباش  هؤالء  غريشين  ووصف 

أخالق«.

كانوا  أجانب  مرتزقة  فيديو  مقاطع  أظهرت 
وكشفوا  تجربتهم  رووا  أوكرانيا،  في  يقاتلون 

حقائق حول قصف القواعد والتعامل معهم.
باللغة  فيديو  مقطع  في  المرتزقة  أحد  وقال 
الوطني  الفيلق  من  جزء  »كنا  اإلنجليزية: 
اإلقليمية  الدفاع  قوات  من   102 الجورجي 
األوكرانية..القاعدة تدمرت، والقاعدة المجاورة 
دمرت..أمريكيون..بريطانيون..العديد  لنا 
من القتلى بريطانيون..هم ال يصرحون بأي 

شيء، ويعدون قتالنا من ضمن قتالهم«.
من  كييف  إلى  إرسالنا  »يحاولون  وأضاف: 
إرسالنا  أرادوا  عتاد..عندما  أو  أسلحة  دون 
من  كاملة  مجموعة  رفضنا..  كييف  إلى 
فأخبرونا  والكنديين،  والبريطانيين  األمريكيين 
سيقومون  وإال  المغادرة  علينا  يجب  أنه 
بإطالق النار علينا من الخلف، فقمت بمرافقة 
بريطاني وأمريكي آخر، باالختباء في سيارة 

إسعاف للهروب«.
الحدود، وهناك واجهتنا  إلى  وتابع: »وصلنا 
الحدود  يصل  شخص  أخرى..أي  مشكلة 
بالزي العسكري، يتم سحبه من الدور وإرساله 
مجددا للقتال.. نزلنا على مقربة من الحدود 
بمجموعة  والتقينا  األقدام،  وأكملنا سيرا على 
من المحاربين القدامى من القوات البريطانية..
الزي  من  التخلص  علينا  يجب  أنه  أخبرونا 
الناس  باحتجاز  يقومون  ألنهم  العسكري، 
للقتال،  وإرسالهم  سفرهم،  جوازات  وتمزيق 
ستر  ولبسنا  العسكري،  زينا  من  فتخلصنا 
وأعطونا  األحمر،  الصليب  شعارات  عليها 
لنعبر  اإلنسانية  بالمنظمات  تصاريح خاصة 

الحدود«.
وأكمل: »يجب أن يتوقف الناس عن المجيء 
إلى هنا..إنها مصيدة..وهم ال يسمحون ألحد 

بالمغادرة«.
في حين أظهر مقطع فيديو آخر مرتزقا بزيه 
تكلم  عسكرية،  قاعدة  أمام  ومن  العسكري 
القاعدة.. »تم قصف  قائال:  الفرنسية  باللغة 
وهناك أصدقاء ماتوا.. لقد تم تدمير القاعدة..
وهناك آثار القصف أيضا انظروا..لألشخاص 

الذين يقولون إن ذلك غير صحيح«.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية 
للمرتزقة  تدريب  مركز  قصفت  قواتها  أن 
وقتلت  أوكرانيا،  غربي  لفوف  في  األجانب 
الغربية  لألسلحة  مخزنا  ودمرت  منهم   180

التي تتدفق على المعسكر المذكور.
إيغور  اللواء  الوزارة  باسم  المتحدث  وقال 
قضت  الروسية  »القوات  إن  كوناشينكوف 
على 180 من المرتزقة األجانب ومجموعة 
مراكز  على  بضربات  األجنبية  األسلحة  من 
التدريب في قاعدة »يافوروفسكي« العسكرية 

قرب لفوف على حدود بولندا.
لحفظ  الدولي  »المركز  المعسكر  هذا  ويضم 
إن  روسيا  تقول  الذي  واألمن«  السالم 
مدربين عسكريين من الواليات المتحدة وكندا 
على  فيه  يعملون  البلطيق  ودول  وبريطانيا 
و«آزوف«  »أيدار«  كتيبتي  عناصر  تدريب 

القوميتين.
ونشرت صحيفة »صن« حديث أحد المرتزقة 
الجيش  لقتال  أوكرانيا  إلى  توجه  البريطانيين 

الروسي، روى تعرضه للضرب المبرح على 
إلى  يفّر  أن  قبل  األوكرانيين  القوميين  أيدي 

بولندا مع الالجئين.
البريطاني  بالجيش  السابق  المسعف  وتحدث 
جيسون هاي أحد أوائل المرتزقة البريطانيين 
في أوكرانيا )34 عاما( عن معركته مع القوات 
أنه  أكد  حيث  أنطونوف،  بلدة  في  الروسية 
النار مع الجيش الروسي قبل  تبادل إطالق 
وتعرضه  جوستوميل،  مطار  على  استيالئه 
الحقا للضرب على أيدي حراس أوكرانيين في 

استجوابات وصفها بالمرعبة.
وقال جيسون الذي خدم في العراق: »سافرت 
الماضي..  الشهر  بداية  في  أوكرانيا  إلى 
مقاوال عسكريا خاصا..  عملت سبع سنوات 

أردت أن أذهب وأفعل بعض الخير«.
وتواصل  كييف  في  بمنزل  أقام  أنه  وأضاف 
مع المقاتلين األجانب قبل العملية العسكرية 
عندما  نائما  كان  أنه  إلى  مشيرا  الروسية، 
العملية  انطالق  فجر  األصدقاء  أحد  أيقظه 

الروسية.
وتابع: »انطلقت من شقتي في وسط المدينة 
مرتديا الدروع الواقية حامال بندقية كالشنكوف 
وانضمت وحدتي بسرعة إلى القوات األوكرانية 

المتوجهة للدفاع عن مطار جوستوميل«.
وقال: »لقد كان موقفا مربكا للغاية.. ال أحد 
من  أنه  أعتقد  يحدث..  كان  ما  حقا  يعرف 

العدل أن أقول إنني كنت خائفا«.
 وقالت الصحيفة البريطانية إن جيسون اختبأ 
وعشرة جنود من الفيلق الجورجي في الغابة، 
التعرض  من  جدا  اقتربنا  »لقد  عنه:  ونقلت 
للضرب.. لم أختبر مطلقا قوة نيران كهذه وال 
أعتقد أن أي شخص من هذا الجيل قد جربها 
على اإلطالق«، مضيفا أن الجيش الروسي 

تقليدي وحديث.
وأكد أنه تم القبض عليه مع صديق أمريكي 
عن  يبحثون  الذين  أوكرانيا  عمالء  قبل  من 

»مخربين روس«.
وقال إنه تم االشتباه بهما ألن لديهما حقيبة 
مشيرا  ومسدسا،  السلكي  اتصال  أجهزة  بها 
إلى أنه تم اقتيادهما إلى »قاعدة أمنية« حيث 

تم استجوابهما لمدة ثالث ساعات.
في  يصرخون  »ظلوا  جيسون:  وأضاف 
تسع  أو  ثماني  حوالي  ضربوني  وجهي.. 
مرات.. لقد أصبت بارتجاج ونزيف شديدين«.

رسائلي..  وقرؤوا  هاتفي  »فتشوا  وتابع: 
كانت لحظة مخيفة حقا.. لم أكن خائفا من 
الموت ولكني كنت خائفا من تعرض عائلتي 
هذا  في  كنت  أنني  معرفة  أللم  وأصدقائي 

الموقف«.
سراحهم  إطالق  تم  أنه  الصحيفة  وأوضحت 
في  اآلالف  مئات  إلى  جيسون  وانضم 
القطارات المتجهة إلى لفوف غربي أوكرانيا، 
ثم فر إلى الحدود البولندية قبل ركوب القطار 
إلى وارسو، ومن هناك إلى المملكة المتحدة 
ووصل إلى منزله في كيدرمينستر يوم الجمعة 

الماضي.
»صن«  صحيفة  و  اليوم  روسيا  المصدر: 

البريطانية
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واشنطن توقظ المعارضة السورية من »الحلم األوكراني«
 ال تسليح... وال تغيير في مسارات الحّل

فصل جديد من حرب الغاز

تأجيل المؤتمر الثامن لـحركة فتح: 
عباس يفشل في إطاحة البرغوثي

إطاحة بوتين من الداخل: حقيقة َأْم وهم؟

 - الروسية  للحرب  األولى  الشرارة  تكد  لم 
المعارضة  بدأت  حتى  تنطلق،  األوكرانية 
عريضة«  »طويلة  أحالمًا  تنسج  السورية 
عودة  بإمكانية  النفس  ُممّنيًة  منها،  انطالقًا 
القوى الغربية إلى تسليحها، وفرض مسارات 
لكّن  الروس.  يقودها  التي  لتلك  بديلة  حّل 
األميركية،  منها  وخصوصًا  الغربية،  الردود 
التغّير  استكشاف  المعارضين  محاولة  على 
المحتمل في سوريا، جاءت مخّيبة لهؤالء؛ إذ 
أوصتهم واشنطن بأن يصحوا من أحالمهم، 
الجولة  اجتماعات  في  لالنخراط  ويستعّدوا 
»ال  حتى  الدستورية«،  لـ»اللجنة  السابعة 

يخرجوا من المولد بال حّمص«

 خلق تزامن غير مقصود بين اجتماع دوري 
عقدته الواليات المتحدة مع أطراف في الحرب 
صورة  األوكرانية،  الحرب  واندالع  السورية، 
غير واقعية لمجريات األحداث ومساراتها على 
الساحة السورية، حيث توّلدت انطباعات في 
التركية  الفنادق  في  المعارضة  غرف  بعض 
بأن انزالقًا ما إلى الحرب األوكرانية سيحدث 
المعارضة  حاولت  الذي  األمر  سوريا،  في 
نشاطها  وتيرة  رفعها  عبر  اّتجاهه  في  الدفع 
وزيادة حّدة تصريحاتها المعادية لروسيا، والتي 
نوعي«  بـ«سالح  المطالبة  حّد  إلى  وصلت 
أوكرانيا،  إلى  الُمقدَّم  السالح  غرار  على 
األمم  في  سوريا  مقعد  تسليم  إلى  باإلضافة 
المتحدة لـ«االئتالف السوري«. وكان األخير 
سعى إلى عرقلة الجهود العربية التي تقودها 
واإلمارات،  الجزائر  رأسها  على  عّدة،  دول 
إلعادة سوريا إلى مقعدها في »جامعة الدول 
قيد  زال  ما  المسار  هذا  أن  علمًا  العربية«، 
التبلور، ولم يصل بعد إلى صيغته النهائية، 
لعودة  الواضحة  القطرية  المعارضة  ظّل  في 
دمشق، والترّدد السعودي، وهو ما دفع األمين 
ترك  إلى  الغيط،  أبو  أحمد  للجامعة،  العام 
هذه المسألة ِلما ستؤول إليه العالقات الثنائية 
بين الدول العربية. وفي االّتجاه نفسه، أكدت 
دمشق، مرّات عّدة خالل األسابيع الماضية، 
أن العالقات السورية - العربية تحظى بأولوية 

في  مقعدها  إلى  سوريا  عودة  مسألة  على 
الجامعة، التي تّم تحديد موعد قّمتها المقبلة 
في الجزائر في األول والثاني من شهر تشرين 

الثاني المقبل.

ويتزامن النشاط اإلعالمي المتزايد لـ«االئتالف 
السوري« المعارض، مع احتدام الصراع بين 
روسيا من جهة، و«حلف شمال األطلسي« 
أخرى،  جهة  من  المتحدة  الواليات  بقيادة 
األمر الذي ساهم بدوره في رسم سيناريوات 
بينها  تنازع عّدة، من  لمواجهات في مناطق 
التي تشهد حضورًا عسكريًا  السورية  الساحة 
أميركيًا في الشمال الشرقي، وروسيًا كبيرًا في 
الساحل، باإلضافة  الروسيَتين في  القاعدَتين 
عّدة  جبهات  على  الروسي  االنتشار  إلى 
مصادر  كشفت  السياق،  هذا  وفي  أخرى. 
حالة  أن  لـ«األخبار«،  معارضة،  سورية 
للقوى  المعارضة  أجرتها  نبض«  »جّس 
المتحدة،  الواليات  رأسها  وعلى  الغربية، 
لمحاولة استكشاف التغّير المحتمل في سلوك 

هذه القوى في سوريا، ومدى إمكانية تخّليها 
عن المسارات السياسية الحالية وإعادة إحياء 
تسليح  عمليات  بينها  من  سابقة،  مشاريع 
الفصائل السورية، أو الدفع لفتح جبهات قتال 
جديدة بهدف تشتيت روسيا. لكن الرّد الغربي 
األمر  »هذا  بأن  المصادر،  بحسب  جاء، 
غير وارد، وال يمكن حدوثه العتبارات عديدة، 
أبرزها المشهد الشديد التعقيد للساحة السورية 
السياسية  الظروف  واختالف  جهة،  من 

المحيطة بسوريا من جهة أخرى«.

القوى  نبض«  »جّس  المعارضة  حاولت 
المحتمل  التغّير  استكشاف  لمحاولة  الغربية 

في سلوكها في سوريا

اإلعالن  رغم  على  أنه  المصادر  وأضافت 
الحّل  مسارات  دعم  عن  الصريح  األميركي 
إلى  األممي  المبعوث  يقودها  التي  السياسية 
»اللجنة  رأسها  وعلى  بيدرسن،  غير  سوريا، 
سابعة  جولة  لعقد  تتحّضر  التي  الدستورية« 

معارضين  أن  إاّل  أسبوعين،  من  أقّل  بعد 
طريقة  عن  مجّددًا  البحث  حاولوا  سوريين 
الشمال  وتقديم  السياسي،  المشهد  لخرق 
موسكو،  تستنزف  لمواجهات  ساحة  السوري 
نقلها  مشّددة  أميركية  توضيحات  تطّلب  ما 
نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق 
العربي في مكتب شؤون الشرق األدنى، إيثان 
غولدريتش، لـ«االئتالف«، خالل اجتماع في 
مدينة إسطنبول التركية يوم الثالثاء الماضي. 
المصادر،  وفق  التوضيحات،  هذه  وجاءت 
إاّل  أحالمها«،  من  المعارضة  »إيقاظ  لـ 
النشاط  على  نفسه  الوقت  في  أثنت  أنها 
مواصلة  على  وحّثته  لـ«االئتالف«،  المتزايد 
السياسية  اللقاءات  وإجراء  البيانات  إصدار 
السوري  الملّف  حضور  استمرار  لضمان 
أّي  إلى  يصل  لم  وإن  حتى  الساحة،  على 
نتيجة مباشرة. ومن بين النصائح التي قّدمها 
في  التركيز  أيضًا،  لـ«االئتالف«  غولدريتش 
المرحلة المقبلة على المّلف اإلنساني، الذي 
يمكن استثماره بشكل كبير مع اقتراب انتهاء 
التمديد التلقائي آللية إدخال المساعدات إلى 
سوريا، األمر الذي يمّهد لمواجهات دبلوماسية 
روسية - أميركية، في ظّل الرغبة األميركية 
في استمرار إدخال المساعدات عبر الحدود، 
واإلصرار الروسي على إغالق الحدود وتوزيع 
المساعدات عبر خطوط التماس من الداخل 

السوري.
الساحة  تشهدها  التي  الجمود  حالة  وأمام 
بيدرسن،  لخّطة  األميركي  والدفع  السورية، 
المقبل  االجتماع  يشهد  أن  واشنطن  تتوّقع 
والعشرين  الواحد  في  الدستورية«،  لـ«اللجنة 
من الشهر الحالي، تقّدمًا، وإن كان طفيفًا، في 
وضع صيغة مبدئية لمسودة دستور توافقي، 
يمكن أن تشّكل أرضية لفتح الباب أمام مسار 
سياسي طويل للحّل. وهي المالحظات نفسها 
التي نقلها المبعوث األميركي لـ«االئتالف«، 
أحالمه«،  عن  بـ«التخّلي  إبالغه  تّم  الذي 
اللجنة  اجتماعات  في  للمشاركة  واالستعداد 

في جنيف.

السلطة  رئيس  من  المقرّبين  فشل  بعد 
واللجنة  عباس،  محمود  الفلسطينية، 
»فتح«،  لحركة  الثامن  للمؤتمر  التحضيرية 
األسير  »الفتحاوي«،  القيادي  استبعاد  في 
مروان البرغوثي، من اللجنة المركزية للحركة، 
الثاني من  المؤتمر حتى  تأجيل  قّرر عباس 
»فتحاوية«،  مصادر  وحسب  المقبل.  أيار 
فأن خالفات حاّدة َنشبت داخل الحركة بعدما 
رفضت اللجنة التحضيرية، التي يرأسها محمود 
الشيخ،  العالول وتضّم في عضويتها حسين 
تمثيَل األسرى داخل السجون في المؤتمر، ما 
يعني استبعاد البرغوثي من اللجنة المركزية، 
باإلضافة إلى حرمان أنصاره داخل السجون 
مهّمة  مناصب  الحصول على  وخارجها من 
في هيكلية »فتح«. ولفتت المصادر إلى أن 
التي  اللوجستية  اللجنة  الشيخ، مسؤول ملّف 
الذي  والمكان  األعضاء  حضور  ستؤّمن 
سُيعقد فيه المؤتمر، قدَّم قبل أسبوعين ورقًة 
إنه  فيها  يقول  »التحضيرية«  أعضاء  إلى 
يتعّذر إشراك األسرى بفعل األوضاع المعّقدة 
رفض  جانب  إلى  االحتالل،  سجون  في 
األخير أّي تنسيق بخصوص أسرى »فتح«.

كان عباس قد أوصى اللجنة التحضيرية بأن 
ال يتجاوز عدد أعضاء المؤتمر الـ1200

من  للشيخ،  اّتهامات  الورقة  هذه  وأثارت 
رموز  استبعاد  بمحاولة  البرغوثي،  تيار  ِقَبل 

األسرى من قيادة الحركة، وإحالل شخصيات 
الثوري  المجلَسين  في  مكانهم  أخرى 
ذلك، طالب جبريل  خلفية  والمركزي. وعلى 
بملّف  المكلّف  »المركزية«  عضو  الرجوب، 
وأن  هؤالء،  مع  التشاور  يتّم  بأن  األسرى، 
ُيكلَّف األسير كريم يونس بإجراء المشاورات، 
بالنسبة  البرغوثي  لمكانة  واضح  تجاوز  في 
انتقادات  فّجر  ما  وهو  »فتح«،  أسرى  إلى 
حاّدة في أوساط األخيرين، لتفشل المشاورات 
التي وصلت  الردود  استكمالها. ودفعت  قبل 

من السجون، إلى جانب فشل حيلة الرجوب 
بداية  حتى  المؤتمر  تأجيل  نحو  عباس،   -
إلقناع  يونس  أمام  المجال  إلفساح  أيار، 
ما  بقبول  المعتَقالت  في  الحركة  عناصر 
تطرحه اللجنة التحضيرية من تقليص لتمثيل 
التي  الداخلية  المبّررات  بين  ومن  األسرى. 
ساقتها »التحضرية« للتأجيل، عدم استكمال 
المتعّلقة  الملّفات  بعض  في  أعمالها  اللجنة 
بانعقاد المؤتمر، وكذلك التحضير لالنتخابات 
المحّلية في فترتها الثانية خالل الشهر المقبل.

بأن  »التحضيرية«  أوصى  قد  عباس  وكان 
الـ1200،  المؤتمر  أعضاء  عدد  يتجاوز  ال 
ضمن معايير ونسب محّددة لألجهزة األمنية، 
الحاليين  »فتح«  ووزراء  والمتقاعدين، 
والسابقين، وأعضاء المجلس الثوري الحاليين 
والسابقين. وتجّذر الخالف داخل اللجنة بعد 
المعنّية  الخمس  اللجان  رؤساء  أن  انكشاف 
داخلي  نظام  اعتماد  إلى  يسعون  بالمؤتمر 
تّيار  قرارات  خالفوا  أشخاص  مشاركة  يمنع 
عباس، تمهيدًا لتزكية قيادات من هذا التيار. 
وبينت المصادر أن هناك خالفا قائما على 
العدد، والمعايير، ونسبة تمثيل كل شريحة، إذ 
يبدو ألطراف في الحركة أن المعايير والنسب 
محسوبين  أعضاء  اختيار  يتم  لكي  وضعت 
على »قيادة الحركة المتنفذة«، وتحديدا عباس 
والشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد 

فرج.
النظام  يشملها  التي  المعايير  وتضّمنت 
لشرائح  متعّمدًا  تقليصًا  المقترَح،  الداخلي 
مع  تماشيًا  األسرى،  ِمثل  ِمن  الحركة  في 
االحتالل  مع  والعالقة  الخارجية  االعتبارات 
باإلضافة  السلطة،  على  األميركي  والضغط 
إلى شروط ونسب تستبعد شخصيات بعينها، 

وخاصة تلك المحسوبة على البرغوثي.
االخبار اللبنانية

ليلى نقوال

بعد إدراك الغرب عدم قدرته على االنتصار 
بدأت  أوكرانيا،  في  الروس  على  عسكريًا 
التصريحات الغربية تتطور لتصل إلى الدعوة 
عدة  وبرزت  الداخل،  في  بوتين  إسقاط  إلى 
واسُتكلمت  السياق،  هذا  في  غربية  مقاالت 
بوريس  البريطاني،  الوزراء  لرئيس  بحديث 
جونسون، الذي هّدد، بعد خطاب زيلينكسي 
قائاًل:  البريطاني،  العموم  مجلس  في 
على  الوسائل  بكل  الضغط  »سنواصل 
وكيلة  وقالت  بوتين«.  سقوط  حتى  روسيا 
السياسية،  للشؤون  األميركية  الخارجية  وزارة 
فيكتوريا نوالند: »حينما تتعرض قيادة بوتين 
أمامه تغيير  للخطر بسبب أوكرانيا، سيكون 
مساره، أو أن الشعب الروسي سيتولى األمور 

بيديه«.

من هنا، ُيطرح السؤال التالي: إلى أي مدى 
على  المراهنة  في  الغرب  ينجح  أن  يمكن 

إسقاط بوتين في الداخل؟
في دراسة إحصائية أعّدها مؤخرًا أحد المراكز 
الغرب،  من  والمدعومة  المعاِرضة،  الروسية 
أنهم  الروس  المستطَلعين  من   %  59 أكد 
أوكرانيا«،  العسكرية على  العملية  »يدعمون 
معتبرين أن أوكرانيا هي ضحية الغرب والنازية 
الجديدة. كما قال 73 % من المستطَلعين إنهم 
يثقون »تمامًا« بالمصادر الروسية الرسمية.

وفي تحليل لنحوالى 2,73 مليون تغريدة في 
 %  51,8 فإن  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
في  العسكري  العمل  إلى  بإيجابية  ينظرون 
أوكرانيا، و14,5 % فقط من التغريدات هي 

ضد بوتين.

وفي تحليل لتصورات الشعب الروسي ونظرته 
ما  غالبًا  والتي  اآلخرين،  وإلى  نفسه  إلى 

يخطئ الغرب في تقييمها، نجد ما يلي:

1  - إيمان الروس بعظمة بالدهم
مرورًا  القيصرية،  روسيا  منذ  الروس،  يؤمن 
بعظمة  اليوم،  ولغاية  السوفياتي  باالتحاد 
بالدهم. وعلى الرغم من االختالفات الداخلية 
السياسية،  التوجهات  في  أو  الحكم،  بشأن 
أو  أوروبا،  مع  للتقارب  مؤيدين  كانوا  سواء 
مؤمنين باألوراسية، أو المسيحية األرثوذكسية 
الشرقية، أو أنصار التوجه اإلسالمي... إلخ، 
السياسية  الثقافة  في  د  الموحِّ العنصر  فإن 
الروسية المعاصرة هو الصورة الذاتية لروسيا 

كقوة عظمى.
الكبيرة،  المالية  المشكالت  ضوء  في  حتى 
والتي واجهتها روسيا في عام 1992، رفض 
الرئيس  من  »المساعدة«  عرض  يلتسين 
»ال  أننا  إلى  مشيرًا  كلينتون،  بيل  األميركي 
نطلب الحصول على المساعدات. روسيا قوة 

عظمى«.
يؤمن  الذات،  إلى  النظرة  هذه  ضمن  من 
الروس بأن دولتهم يجب أن تشارك في تقرير 
القضايا العالمية، ويكون لها مجال نفوذ في 
محيطها المجاور، ويعتبرون أن عالمًا متعدد 
وهكذا،  الرؤية.  لهذه  المالئم  هو  األقطاب 
يرفض الروس قبول  تصنيفهم على أنهم قوة 
إقليمية أو قوة وسط في النظام، فإّما »هي قوة 

عظمى وإّما ال تكون«.
انطالقًا من هذه النظرة، فإن ما يفعله بوتين 
أهمية  تأكيد  الروس، هو  إلى  بالنسبة  اليوم، 
يقبلوا أن يكونوا  بالدهم وعظمتها، وأنهم لن 

تابعًا في النظام الدولي.
2  - الخوف من محيط ُمعاٍد والشّك فيه

يؤدي الخوف دورًا مؤّثرًا في الثقافة السياسية 
كناية  العالم  الروس،  إلى  بالنسبة  الروسية. 
تدمير  الرئيس  هدفها  ودية،  غير  بيئة  عن 

األمة الروسية.

تاريخيًا، تّم بناء الهوية الروسية على ركائز 
بالغ األهمية  ثالث: األمن والوحدة، وشعور 
متماسك،  مجتمع  على  المحافظة  بضروة 

والخوف من اإلبادة في بيئة خارجية معادية 
فهم  في  مّهم  األخير  العامل  ولعل  للغاية. 
الهوية العكسية، إذ يفّسر كيف يفكر الروس 
كتهديد  إليهم  ينظر  العالم  سائر  أن  في 

أيديولوجي وهدف إقليمي.
خطيرًا  مكانًا  دائمًا  العالم  كان  الواقع،  في 

للروس، نتيجة األسباب التالية:
قاتلت روسيا باستمرار من أجل وجودها في 
جانب  كل  من  »محاطة  كانت  الذي  الوقت 
من  للهجوم  تتعّرض  أو  أقوياء«،  أعداء  من 
جانب جميع أنواع القوى المعادية: الفايكنج، 
السويد، تركيا، التتار، فرنسا، ألمانيا، الواليات 
المتحدة وحلف الناتو... إلخ. استمر الوضع 
على هذه الحال حتى تمّكن االتحاد السوفياتي 
من »تطهير الفناء الخلفي« عن طريق تثبيت 
مناطق معادية للناتو في محيطه األوروبي، 
من خالل إنشاء أنظمة سوفياتية في أوروبا 

الشرقية. 
مع بوتين، يشعر الروس بأن الغرب يحاربهم 
أن  بعد  تتعافى  كبرى«  »إمبراطوية  ألنهم 
انتهاء  بعد  االنحطاط  من  فترات  من  عانت 
الحرب الباردة. لذا، فهم مستعدون لفعل كل 

شيء من أجل حماية هويتهم الوطنية.  
منذ عام 2014، يرى الروس أن توّسع الناتو 
الروسية  الحدود  صوب  األوروبي  واالتحاد 
فحسب،  جيوبوليتكي  تهديد  مجرد  ليس 
يهّدد  أيضًا،  وحضاري  وجودي  تهديد  وإنما 
واليوم،  الروسية.  والقيم   الوطنية   الهوية 
دفاع  بعملية  يقوم  بوتين  بأن  الروس  يؤمن 
عن المواطنين الروس، سواء الموجودين في 
الغرب  ألن  نفسها،  روسيا  في  أو  أوكرانيا 
حينما ينتهي من »إبادة« الروس في أوكرانيا، 
سينقّض على الروس الموجودين في روسيا، 

بحسب نظرتهم.
3 - الجماعية 

لوضع  استعداد  على  روسيا  كانت  تاريخيًا، 
مفهوم  مذبح  على  العالية  الحياة  جودة 
»روسيا العظمى«، وكان الناس، كما الحظ 

للتضحية  استعداد  على  دوستويفسكي، 
بثروتهم االقتصادية الفردية من أجل  الواجب 

االخالقي تجاه الوطن. 
»الجماعية«  كانت  الشيوعية،  الحقبة  خالل 
التي مّر فيها الشعب  إجابة عن المصاعب 
والحرب  أكتوبر«  لـ«ثورة  نتيجة  الروسي، 
من  كثيرون  يعّبر  واليوم،  الثانية.  العالمية 
الروس عن أنهم مستعدون للتخلي عن وسائل 
الفردية واالستقرار االقتصادي والرفاه  الراحة 
االقتصادية،  العقوبات  وتحّمل  االجتماعي، 
في مقابل تقوية نفوذ بالدهم خارجيًا، والتحرر 

من األخطار المتعددة التي تتهددها.
الخطة  أن  نجد  تقدَّم،  ما  على  بناًء  وهكذا، 
الروس  على  الضغط  على  القائمة  الغربية 
إلطاحة بوتين ال تبدو واقعية.  أّما المقاالت 
التي تتحّدث عن إمكان قيام النخبة الروسية 
الغنية والنافذة بإطاحته، بسبب قيامه بحرب 
تبدو  فال  بمصالحها،  أضّرت  أوكرانيا  في 
لبوتين  َتدين  النخبة  تلك  إن  إذ  حقيقية، 
وشركائه بما هي عليه اآلن، وتؤمن بأنها لن 
تكون مقبولة في الغرب حتى لو ُأطيح بوتين، 
فإن  الروس،  رأي  وفي  روسية.  النها  فقط 
»الغرب ال يريد للروس أن يتقدموا حضاريًا 

وماليًا«. 
إطاحة  على  الروس  تحفيز  إلى  بالنسبة  أّما 
فلقد  الجنود،  من  القتلى  أعداد  بسبب  بوتين 
إلى  الدعوة  ووّجه  األمر،  لهذا  بوتين  استعّد 
القتال في أوكرانيا، فقط إلى »من يريد القتال 
ويتطوع للمشاركة في تلك العملية الخاصة«. 
إمكان  والداخل  الخارج  على  فّوت  وهكذا، 
الذين  الروس  الجنود  دماء  في  االستثمار 

ُيقتلون في تلك الحرب.
على  الرهان  في  األميركيون  أخطأ  لطالما 
أجل  من  الشعوب  تجويع  على  قدرتهم 
هذه  جرّبوا  فلقد  حّكامها،  تغيير  إلى  دفعها 
وسوريا  إيران  من  كل  في  االستراتيجية 
هذه  فإن  روسيا،  في  أّما  وفشلوا.  وفنزويال، 

االستراتيجية ال تعدو كونها وهمًا أكبر.

أمريكا تستعجل إنها مسألة االتفاق النووي مع 
إيران. فهي بحاجة إلى الغاز والنفط القطري 
في لمواجهة الغاز والنفط الروسي الذي يشل 
أنها  اكتشفت  وقد  الحركة.  أوروبا على  قدرة 
لذا  طهران.  مع  االتفاق  تأخير  في  أخطأت 

فهي تقدم تنازالت متسارعة لطهران.
من جهة ثانية روسيا تريد علنا عرقلة االتفاق 
النووي. وهو ما يعني أنها ال تريد أن ينزل 
الغاز القطري إلى السوق بحرية وسهولة. لذا 
األميركية  العقوبات  تشمل  أال  تشترط  فهي 

عالقاتها االقتصادية مع إيران.
الروسية.  العرقلة  على  غاضبة  ردت  إيران 
من  الروسي  بالموقف  سمعت  إنها  وقالت 
لطرف  تسمح  لن  وأنها  اإلعالم،  وسائل 
صحيح  مصالحها.  على  بالتأثير  خارجي 
لكنها  الطرفين.  بين  جيدة  العالقات  أن 
مع  روسيا  تحالفات  فقد  جدا.  جيدة  ليست 
إسرائيل علنا ضد الوجود اإليراني في سوريا. 
بموافقة  تجري  هناك  اإلسرائيلية  والضربات 

رسمية من روسيا.

وعلى كل حال، فإن وزير الخارجية اإليراني 
إحدى  في  صرح  ظريف،  جواد  األسبق، 
مقابالته بعد تركه لمنصبة أن روسيا كانت 
تحاول عرقلة التوصل التفاق نووي بين إيران 

وأمريكا.
وأيا كان األمر، فإن جزءا من الصراع حول 
الغاز وأنابيبه. فقطر  سوريا هو صرع حول 
توصل  أن  أجل  من  السورية  الحرب  دخلت 
غازها إلى أوروبا عبر سوريا. وروسيا دخلت 
فالغاز  ذلك.  منع  أجل  من  جزئيا  الحرب 
بالطبع  لغازها.  تهديد جدي  القطري ألوروبا 
ليس هذا هو الهدف الوحيد لروسيا. فروسيا 
المتوسط،  البحر  في  لها  بحرية  قاعدة  تريد 
القاعدة إال في  لهذه  وليس هناك من مجال 

سوريا.
من ناحية ثانية، إيران تريد منفذا على البحر 
مستقبال  غازها  تمرير  أجل  من  المتوسط 
عبره، ومن أجل التواجد في هذا البحر. وهذا 
فالوجود  لذا  روسيا.  مصالح  مع  يتوافق  ال 
الروسي يعرقل الغاز القطري والغاز اإليراني 

معا.
لكن األمر على عالقة بغاز المتوسط أيضا. 
فهذا الغاز يشكل خطر على غاز روسيا. لذا 
المتوسطي، مثل  الغاز  فهني تراقب تكتالت 
تكتل إسرائيل- اليونان- مصر، الذي يواجهه 
قطر  أما  تركيا.  يضم  مقترح  بتكتل  اقتراح 
كحل  تدخلها  أن  المتحدة  الواليات  فتحاول 
بشأن مخزونات الغاز على الساحل اللبناني 
اقترحت  لذا  المحتلة(.  )فلسطين  واإلسرائيلي 
في  الغاز  استخراج  مسألة  قطر  تتولى  أن 
المناطق المختلف عليها بين لبنان وإسرائيل.

عبر  اإلسرائيلي  الغاز  مرور  تركيا عرضت 
أراضيها كبديل عن الغاز الروسي

رئيس  إّن  إسرائيلية  إعالم  وسائل  قالت 
إسحاق هرتسوغ “طلب  اإلسرائيلي  االحتالل 
الغاز  آبار  أنبوب غاز من  الشروع بمشروع 
في البحر المتوسط عبر تركيا إليصال الغاز 

إلى أوروبا”.
“القناة  في  السياسية  الشؤون  مراسل  وقال 
لديهم  “األتراك  إّن  شتاين،  عميخاي  كان”، 

طلبات من إسرائيل”، مشيرًا إلى أن “الرئيس 
رجب طيب إردوغان خالل حديثه مع الرئيس 
هرتسوغ طلب الدفع قدمًا بمشروع أنبوب غاز 
من آبار الغاز في البحر المتوسط عبر تركيا 

إليصال الغاز إلى أوروبا”.
أّن “األتراك ال يبنون فقط  ولفت شتاين إلى 
بل  األمر،  على  توافق  لكي  إسرائيل  على 
تركية  جهات  التقت  األخيرة  األيام  في  إنه 
إسرائيل  ادخال  لمحاولة  أميركية  جهات  مع 
في هذه الخطوة”، أي أّن “األميركيين أيضًا 
اآلبار  من  الغاز  أنبوب  باتجاه  سيدفعون 

اإلسرائيلية عبر تركيا إلى أوروبا”.
هذه  طرحوا  “األتراك  أّن  المراسل  وأوضح 
الفكرة عدة مرات سابقًا، لكن هذه المرة يقولون 
وقف  تريدون  أنتم  واألميركيين:  لإلسرائيليين 
االرتباط األوروبي بالغاز الروسي وهذه هي 
الطريقة المثلى للقيام بذلك، أي أخرجوا الغاز 
الروسي وأحضروا مكانه غاز إسرائيلي عبر 

تركيا”.
.
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قراءة في زيارة رئيس كيان االحتالل االسرائيلي هيرتسوغ إلى تركيا

فرنسا تحظر منظمتين متضامنتين مع فلسطين واألسير جورج عبد اهلل

راي 

بعد الهجوم “السيبراني” وتدمير قاعدة لـ”الموساد” في أربيل.. هل انتقلت ايران من 
مرحلة “السرية” الى سياسة الرد الحاسم العلني على أي عدوان إسرائيلي سابق او الحق؟ 

معايير النصر والهزيمة في الحرب االوكرانية

طيب  رجب  التركي  الرئيس  تقّصد  لماذا 
أردوغان عدم إظهار أي ابتسامة من أي نوع 
وهو يستقبل رئيس الكيان اإلسرائيلي إسحق 
هيرتسوغ في زيارة مثيرة جدا صنفها االتراك 
العبري  االعالم  بها  واحتفى  تاريخية  بانها 
وتعامل معها معسكر التطبيع العربي بحماس 
فيما يبدو أن الحزب الحاكم في تركيا تقّصد 
أو  اضطرارية  زيارة  باعتبارها  ُيظهرها  أن 

بمعنى آخر زيارة عمل ومصالح؟.
الرئيس أردوغان ولمن يعرفه من خبراء لعبة 
لم  وأنقرة  إسطنبول  في  والكاميرا  اإلعالم 
يكن على طبيعته المعتادة حيث يصر أثناء 
على  والزعامات  القيادات  واستقبال  الحديث 

إرسال مؤشرات كبيرة على الثقة والحماس.
الى  نظر  فقد  اختفت  المؤشرات  تلك  لكن 
يتحمس  صورة  يلتقط  وهو  الكاميرا  جانب 
يديه  واضعا  اللتقاطها  اإلسرائيلي  الرئيس 

االثنتين مقابل يد واحدة وهي اليد التركية.
ظهر  الصحفي  المؤتمر  وأثناء  بالمقابل   
ولم  ابتسامة  أي  بدون  أردوغان  الرئيس 
تصدر معه أثناء االستقبال والوداع وحتى في 
المؤتمر الصحفي لم تصدر عنه اي ابتسامة 
من النوع الذي يقول الخبراء في أردوغان أنه 

ُيجيده أثناء الكاميرات بالعادة.
المضمون  سياق  وفي  الشكل  عن  بعيًدا   
الحاكم وعبر  والتنمية  العدالة  استبق حزب  
لجنته السياسية على المستوى اإلعالمي وفي 
المنابر االعالمية التركية الداخلية تلك الزيارة 
االسرائيلية بجملة من التأكيدات  على ثوابت 
ُمناصرة  بخصوص  التركية  والدولة  الحزب 
الشعب الفلسطيني واالهتمام في قضية القدس 
والتركيز  األرض  على  وقائع  فرض  وعدم 

سياسيا ودبلوماسيا على مسألة الدولتين.
اللقاء  في  تحّدث  أردوغان  الرئيس  حتى 
بحل  تركيا  إيمان  عن  العابر  الصحفي 
بالنسبة  القدس  وضع  أهمية  وعن  الدولتين 

للشعب التركي.
 وتقّصد بالضرورة الرئيس أردوغان لكي ينتج 
وللشعب  األقل  على  العربي  للعالم  انطباعا 
الفلسطيني بأن تركيا تقف مع حقوق الشعب 
التركي  الرئيس  أشار  وبالتالي  الفلسطيني 

ان  الى  االسرائيلي  المسؤول  يستقبل  وهو 
الحوار السياسي بين الجانبين مقيد او اساسه 
تحصل  ان  في  امله  عن  معربا  المصالح 

مراعاة للحساسيات المتبادلة.
الحظ المرافقون والدبلوماسيون الغربيون بأن 
الزيارة وخالفا لعادة القصر الجمهوري لم تنته 

بإعالن بيان مشترك.
“مراعاة  عبارة  بأن  الجميع  الحظ  كما   
المتبادلة” هي أقرب إلى مقدمة  الحساسيات 
الحكومة  بان  ضمنا  االتراك  يقول  لكي 
الجديدة مع الجانب االسرائيلي بعد حل عدة 
اشكاالت قائمه بين الجانبين هي مسالة تعتمد 
مراعاه  على  وثباتها  السياسي  مستقبلها  في 
ال  المراقبين  أن  مع  المتبادلة  الحساسيات 
يعرفون ما هي الحساسيات الخاصة باسرائيل 
و التي ينبغي على تركيا أن تحترمها وتراعيها 
فيما المعروف للجميع ما هي تلك الحساسيات 
االسرائيليين  من  اردوغان  يريد  التي  التركية 

احترامها ورعايتها.
في الجانب التركي التأكيد على أن أردوغان 
يتحّدث عن موضوع القدس ويتأمل أن يبقى 
يحاولون  وال  الواقع  األمر  على  االسرائيليون 
حل  على  للتركيز  خالفا  القدس  في  تغييره 

الدولتين.

 لكن عندما يتعلق األمر بحساسية االسرائيليين 
كلمات  ثّمة  األتراك  من  مراعاتها  المطلوب 
وعبارات والفاظ تعبيرات  لها عالقة حصريا 
بالعمل العسكري وبعدم تقديم اي رعاية من 
المقاومة  لفصائل  العسكري  للجناح  نوع  اي 

الفلسطينية في قطاع غزة.
الحرب  إعالن  بعدم  اإلمكان  قدر  وااللتزام 
لقطاع غزة وتلك  الحصار االقتصادي  على 
مستعدة  التركية  المؤسسة  ان  يبدو  اثمان 
في  االهم  السر  وان  خصوصا   لدفعها 
الحماس التركي الستقبال الرئيس االسرائيلي 
قرار  صاحب  ليس  بانه  المسبق  العلم  رغم 
األقل  على  الحالية  اليمنية  الحكومة  في 
الغاز  ترتيبات  في  إسرائيل  شر”  “إّتقاء  هو 
والمتوسط أو على حد تعبير قيادي فلسطيني 
“مكافاة شر” خصوصا بعد التهديد اإلسرائيلي 
بدعم “االنفصاليين واإلرهابيين الكراد” إذا لم 

تتحّسن االتصاالت.
رغم ذلك الزيارة اتخذت طابعا سياسيا رمزيا 
الكبيرة  الضغوط  أوال  هو  ودافعها  وأصلها 
التركية  الرئاسة  من  مقرب  مستشار  حسب 
بخصوص  اردوغان  على  مورست  التي 
تطبيع العالقات مع اسرائيل من جهة الرئيس 
الى  اضافة  وادارته  بايدن  جو  االمريكي 

حسابات تصدير الغاز واالشكاالت في البحر 
االسود االن وقبلها الحسابات التركية المتعلقة 
باستثمارات النفط والغاز والرغبة التركية في 
الغاز  لمصالح  تمريرا  قليال  اسرائيل  تحييد 
التركية بعيدا عن األجندة المتوترة في العالقة 

بين تركيا واليونان وقبرص.
بكل حال قبل زيارة هيرتسوغ وصلت الرسائل 
من القيادة التركية لشخصيات مهمة في قيادة 
رموز  لبعض  وتحديدا  اإلسالمية  الحركات 
العالقات  بأن  تؤكد  الفلسطينية   المقاومة 
التحالفية ورغبة تركيا في احتضان  حركات 
ودعم  حوارات  وإجراء  الفلسطينية  المقاومة 
خياراتها لن تتأّثر بالتطبيع اإلسرائيلي التركي 

الجديد.
 كما تضّمنت الرسائل نفسها إشارات إلى أن 
لمشروع  دعم  اي  تقديم  بصدد  ليست  تركيا 
الذي  النوع  من  إسرائيلي  أمني  أو  سياسي 

يمس بحقوق الشعب الفلسطيني.
نفسه  وجد  التركي  الجانب  أن  هنا  والواضح 
والتفسيرات  اإليضاحات  تلك  لتقديم  مضطرا 
لحلفائه واصدقائه والمقربين منه في المقاومة 
الفلسطينية وتحديدا في حركة حماس االمر 
الذي انطوى على مجاملة كبيره لكنه تضمن 
التأشير على أن مسألة إعادة إحياء العالقات 
ثم  أمريكي  ضغط  جراء  هي  إسرائيل  مع 

إماراتي ومصري في الواقع.
 اضافة الى انها عودة لتأسيس حوار مصالح 
على  تركية  اقتصادية  بحسابات  ولها عالقة 
المتوسط في مجال الطاقة وليس في  البحر 
النقالب  تقود  ان  يمكن  حسابات  أي  إطار 
تركي على الفلسطينيين تلك توضيحات يبدو 
ان بعض الشخصيات الفلسطينية تلقتها من  
الجانب التركي قبل انضاج تلك الزيارة فيما 
ملف  ترتيب  بعد  انقرة  الى  هيرتسوغ  حضر 
االسرائيلي  الموساد  مع  االمنية  الخالفات 
اعتذر  والتي  الشهيرة  اسطنبول  خلية  بحادثة 
عنها الجانب االسرائيلي بل اتفق على عدم 
تكرار أي محاوالت لتنظيم شبكات تجسس أو 

خاليا في األراضي التركية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان 
حظر منظمتين متضامنتين مع فلسطين بناًء 
على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
الماضي،  األربعاء  يوم  دارمانين،  وقال 
سيتحرك  إّنه  »تويتر«،  في  حسابه  في 
ستفوز(  )فلسطين  فينكرا«  »فلسطين  لحل 
العمل  وجمعية  عام 2019،  تأسست  والتي 

الفلسطيني.
فينكرا«،  »فلسطين  الفرنسي  الوزير  واتهم 
التي تعدُّ جزءًا من شبكة صمدون للتضامن 
مع  عالقات  بنسج  الفلسطيني،  األسرى  مع 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
واتهمت الحكومة الفرنسية »فلسطين فينكرا« 

بالدعوة إلى »الكراهية والتمييز والعنف«.
فينكرا«  »فلسطين  نددت  ذلك،  على  وردًا 
بأّنها »هجوم على حركة  بالخطوة ووصفتها 
التضامن مع فلسطين وجميع القوى المناهضة 

للعنصرية«.
ودان المتحدث باسمها توم مارتن، في بيان، 
أّن  مؤكدًا  العبارات،  بأشد  اإلعالن  هذا 

المنظمة »تعدُّ ردًا قانونيًا وسياسيًا«.
بوردو،  ومقرها  الفلسطيني،  العمل  لجنة  أما 
اإلنترنت  على  موقعها  في  نفسها  فتصف 

بأّنها مجموعة تعمل من أجل إعمال الحقوق 
حق  سيما  وال  الفلسطيني،  للشعب  الوطنية 

تقرير المصير وحق عودة الالجئين.
القرار  خلفية  في  هللا  عبد  جورج  المناضل 

الفرنسي
ونّظمت »فلسطين فينكرا« مسيرات وتظاهرات 
الثالث  خالل  الفلسطينية،  للقضية  داعمة 
الحكومة  دفع  ما  وهذا  الماضية،  سنوات 
إداري  حل  في  قدمًا  »المضي  إلى  الفرنسية 

لمحاولة إسكاتنا«، وفق أعضاء المنظمة. 
الصريح  السياسي  القرار  أّن  األعضاء  وأكد 
من  سلسلة طويلة  بعد  يأتي  استهدفهم  الذي 
هجمات ضدهم دعمتها مجموعات من اليمين 

اإلسرائيلي.

وجهت  الفرنسية  الداخلية  وزارة  إن  وقالوا 
االتهامات لهم بسبب مشاركتهم في حمالت 
السياسيين  السجناء  سراح  إطالق  لدعم 

الفلسطينيين.
فينكرا«، توم  باسم »فلسطين  المتحدث  وأفاد 
المنظمة  مطالبة  بأّن  نت  للميادين  مارتين، 
إبراهيم  جورج  اللبناني  األسير  عن  باإلفراج 
عبد هللا، أثار استياء الداخلية الفرنسية، كما 
أظهرت وثيقة نشرتها وزارة الخارجية الفرنسية.

المنظمة  نشاط  حظر  األعضاء  ووصف 
بالـ«خطير للغاية«، معتبرين أّن تجريم الدعم 

المقّدم لجورج عبد هللا »فضيحة«.
 « حّلت  الفرنسية  الحكومة  أن  إلى  يشار 
فلسطين فينكرا« بعد أيام من رفضها اإلفراج 

عن األسير عبد هللا الذي يمضي فترة سجن 
غير قانونية في السجون الفرنسية.

والمنظمة التي تم حلها تنظم عادة تظاهرات 
في  هللا،  عبد  األسير  سجن  أمام  حاشدة 

المنطقة النائية في جرود البيرينيه.

إدانة حقوقية للقرار الفرنسي
والحقوق  للديمقراطية  اإلنسان  مركز  وأدان 
الفرنسية، بحظر عمل  الداخلية  إعالن وزير 
منظمتين متضامنين مع القضية الفلسطينية.

المنظمات  حظر  أّن  المركز  وأوضح 
الفلسطينية  للقضية  الداعمة  والجماعات 
وحقوقها التي كفلها القانون، تأتي في سياق 
تقييد النشاطات الداعمة للقضية الفلسطينية، 

بما يتماشى مع الرواية اإلسرائيلية.
كما لفت إلى أّن تبعات هذا األمر والسياسة 
الحكومات  بعض  تمارسها  التي  العنصرية 
المؤسسات  وتجاه  الفلسطينية،  القضية  ضد 
ومبادئ  أحكام  مع  يتعارض  لها،  الداعمة 
والحقوق  اإلنسان،  وحقوق  الدولي  القانون 
المكفولة لهم في القانون، خاصًة حق العودة 
وحق تقرير المصير وحق الدفاع عن النفس 

والقرارات األممية.

هجومان غير مسبوقين في حجمهما نفذهما 
الحرس الثوري اإليراني ضد اهداف إسرائيلية، 
في اقل من خمسة أيام، األول “سيبراني” كان 
معظم  في  شلال  احدث  نوعه  من  االضخم 
اإلسرائيلية،  والوزارات  المؤسسات  حواسيب 
مركزا  استهدف  تقليدي  صاروخي  والثاني 
أربيل  مدينة  في  اإلسرائيلي  الموساد  لجهاز 

عاصمة إقليم كردستان العراق.
تحتاج  ال  المعالم  واضحة  اإليرانية  الرسالة 
الى تحليل او تفسير، تقول مفرداتها “انتقلنا 
الصدمات  وامتصاص  الصمت  مرحلة  من 
الفوري  العلني  الرد  مرحلة  الى  والضربات 
على أي هجوم إسرائيلي يستهدفنا ينطلق من 
سيكون  القادم  واالنتقام  العالم  في  مكان  أي 

اكثر تدميرا.
تدريب  مركز  على  صاروخا   12 اطالق 
للموساد اإلسرائيلي في أربيل أدى الى تدميره 
بالكامل، والصور الميدانية ال تكذب، جاء ردا 
على هجوم إسرائيلي على قاعدة للمسيرات في 
مدينة كرمان شاه، حسب ما سربته مصادر 
في الحرس الثوري اإليراني لقناة “الميادين”، 
فيلق  رئيس  قآاني  إسماعيل  اللواء  وحرص 
القدس في الحرس على التأكيد “بأن هذا الرد 
ضابطين  الستشهاد  انتقاما  يكن  لم  المزلزل 
جنوب  على  إسرائيلية  غارة  في  إيرانيين 

دمشق، فالرد على استشهادهما قادم حتما”.
من الواضح ان قيادة الحرس الثوري اإليراني 
“شمّرت عن اكمامها” ونقلت الحرب مع دولة 
االحتالل اإلسرائيلي من السرية الى العلنية، 
المسبوقة،  وغير  الخطيرة،  التحذيرات  ولعل 
مقدم  طهراني  محمد  الجنرال  وجهها  التي 
القائد في الحرس الى دول الخليج واكد فيها 
ضربت  التي  الدقيقة  اإليرانية  الصواريخ  ان 

قاعدة “الموساد” في أربيل ستستهدفهم أيضا، 
أراضيهم  من  جعلوا  اذا  اكبر،  بقوة  وربما 

“مراكز تآمر” للموساد ضد ايران.
لسان  على  وردت  التي  التصريحات  ولعل 
الجنرال جيك سوليفان مستشار االمن القومي 
األمريكي، وكشف فيها ان ايران تملك 3000 
بعضها  يصل  المدى  بعيد  باليستي  صاروخ 
الى “إسرائيل” هو تأكيد لهذه السياسة اإليرانية 

الجديدة، وجرس انذار قوي للكيان العبري.
مصطفى  السيد  شعور  هو  ما  نعرف  ال 
من  وغيره  العراق،  وزراء  رئيس  الكاظمي، 
التأكيدات  بعد  حكومته،  في  المسؤولين 

االمريكية شبه الرسمية التي تكذب روايتهم، 
كان  أربيل  في  المستهدف  المبنى  ان  وتؤكد 
قاعدة للموساد، وليس منزال سكنيا، خاصة ان 
الصور الميدانية اكدت وجود اكثر من أربعة 

أبراج مراقبة كانت منصوبة فوق سطحه.
الزمن الذي كانت تقوم فيه إسرائيل بإختراق 
وتخريب  العلماء،  واغتيال  اإليراني  العمق 
فالرد  يعود،  ولن  انتهى  النووية  المنشآت 
والجيوش  والمسيرات  بالصواريخ  جاهزا  بات 
عن  اإليراني  االمن  كشف  ولعل  السيبرانية، 
لهجوم  تخطط  كانت  للموساد  تابعة  خلية 
على منشأة “فوردو” النووية قرب قمم واعتقال 

افرادها تأكيد إضافي لما قلناه سابقا.
بعد هجوم أربيل نستطيع ان نتنبأ بالعديد من 
المفاجآت الصادمة لدولة االحتالل وحلفائها 
المفاجأة  ولعل  الخليج،  ومنطقة  العراق  في 
القادم  االنتقام  حجم  في  ستتمثل  األكبر 
في  الشهيدين  اإليرانيين  الضابطين  الغتيال 
وال  دمشق،  جنوب  على  االسرائيلية  الغارة 

نعتقد بأن االنتظار سيطول.
“راي اليوم”

صبحي غندور*

الرؤية الموضوعية لألزمة األوكرانية تتطّلب 
ففي  مًعا.  وماضيها  حاضرها  بين  المزج 
روسيا  على  الحرب  مسؤولية  تقع  حاضرها 
األراضي  غزو  خالل  من  بدأتها  التي 
األوكرانية، أّما في ماضي هذه األزمة فيتحّمل 
من  بذورها  زرع  مسؤولية  الناتو«  »حلف 
خالل التمّدد الذي قام به »الناتو« في الدول 
المجاورة لروسيا بعد سقوط االّتحاد السوفييتي 
قبل ثالثة عقود، وكان أخطرها بالنسبة لألمن 
الحلف  بهذا  أوكرانيا  إلحاق  الروسي محاولة 
العسكري الذي فقد مبّررات وجوده أصاًل مع 
أوروبا  دول  وتحّرر  وارسو«  »حلف  انتهاء 
الشرقية من الهيمنة الروسية وانضمام بعض 

هذه الدول لالّتحاد األوروبي.
هي  الحالية  األوكرانية  األزمة  أّن  صحيح 
من   2014 العام  في  حصل  لما  امتداٌد 
وما  كييف،  في  وعسكري  سياسي  انقالب 

تبعه من تدّخل عسكري روسي وسيطرة على 
لكّن  القرم،  جزيرة  شبه  وعلى  أوكرانيا  شرق 
ما نشهده في األسابيع الماضية من تصعيٍد 
كبير هو صراع اآلن على الخطوط الحمراء 
الروسية واألميركية في القارّة األوروبية، وهو 
أيًضا شبيٌه إلى حدٍّ كبير مّما حدث في فترة 
الشرقي  المعسكريين  بين  الباردة«  »الحرب 
والغربي عقب الحرب العالمية الثانية وانتهى 
خطوًطا  وضعت  التي  يالطا  اّتفاقية  بتوقيع 
االّتحاد  سقوط  حين  إلى  طرف  لكّل  حمراء 

السوفييتي.
السّتينات  حقبة  مطلع  في  العالم  كان  لقد 
من القرن الماضي على شفير حرب عالمية 
بسبب  والرأسمالي  الشيوعي  المعسكرين  بين 
كوبا  جزيرة  في  لصواريخ  موسكو  وضع 
هذه  انتهت  ثّم  األميركية،  للحدود  المجاورة 
األزمة الدولية الخطيرة بسحب هذه الصواريخ 
من  أميركية  سحب صواريخ  مقابل  الروسية 
كان  فلماذا  الروسية.  للحدود  المجاورة  تركيا 
على صواريخ  االعتراض  واشنطن  حّق  من 
لموسكو  يكون  وال  حدودها  على  روسية 
الحّق اآلن باالعتراض على نشر الصواريخ 

و«الناتو« على حدودها!.
األوكرانية  األزمة  حاضر  من  المزيج  فهذا 
هو  الروسية/األميركية  العالقات  وماضي 
الذي سيحّدد مصير ومستقبل أوروبا والعالم 
ككل. لكن ما الذي تريده واشنطن اآلن من 
مع  السيئة  عالقتها  في  الخطير  التصعيد 
موسكو، ومن سيكون المنتصر والمنهزم في 
الصراع الدائر اآلن، وما هي معايير النصر 
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حسب تقديري، فإّن واشنطن كانت تدرك أّن 
أوكرانيا  غزو  على  ستقدم  الروسية  القيادة 
بعد رفض اإلدارة األميركية للمسوّدة الروسية 
الرئيس بوتين في شهر ديسمبر  قّدمها  التي 
في  بشأنها  التفاوض  جرى  والتي  الماضي، 
األميركي  الرفض  هذا  تزامن  جنيف، وحيث 
»الناتو«  نّية  عدم  بايدن  الرئيس  تأكيد  مع 
تغزو  حينما  الروسية  القوّات  بمواجهة 

أوكرانيا!.
في المقابل، نجد القيادة الروسية تؤّكد مرارًا 
في  العسكرية  العمليات  استمرار  على  اآلن 
أوكرانيا إلى حين تحقيق جملة مطالب هي: 
دخولها  عدم  وضمان  أوكرانيا  حياد  إعالن 
لتكريس  دستورها  وتعديل  »الناتو«،  لحلف 
دونيتسك  بجمهوريتْي  ولالعتراف  الحياد 
مستقّلتين،  كدولتين  االنفصاليتين  ولوغانسك 
واالعتراف بأّن شبه جزيرة القرم أرٌض روسية. 
من  عمليًّا  تحقيقها  يمكن  ال  المطالب  وهذه 
دون تغيير نظام الحكم الحالي في »كييف« 
على  الشاملة  الروسية  العسكرية  والسيطرة 
أوكرانيا. إذن، معيار »النصر الروسي« في 
المطالب  هذه  تحقيق  هو  األوكرانية  الحرب 
والتي سيتّم فرضها طبًعا طالما أّن روسيا لن 
أوروبا،  في  أخرى  عسكرية  جبهة  أي  تفتح 

وطالما أّن »الناتو« لن يتدّخل!.
معيار  سيكون  األميركي،  الطرف  على 
»النصر« هو عزل روسيا دوليًّا وعن أوروبا 
الروسي،  لالقتصاد  كبير  وإضعاف  تحديًدا، 
وتشجيع المقاطعة لروسيا حّتى في المجاالت 
مؤّخرًا،  يحدث  بدأ  كما  والرياضية  الفّنية 
الكبير  والعسكري  المالي  الدعم  إلى  إضافًة 

أوكرانيا  في  الروسية  القوّات  سيقاومون  لمن 
حّتى لو جرى احتاللها روسيًّا بشكٍل كامل، 
»المتطّوعين  أمام  ُشرّع  قد  الباب  وحيث 
األجانب« للقتال ضّد الجيش الروسي وما قد 
ينضّم إليهم من عناصر مرتزقة وعاملين في 

أجهزة مخابرات غربية!.
ويبدو أّن المراهنة األميركية هي على إطالة 
القوّات  استنزاف  وعلى  األوكرانية  األزمة 
الداعية  األسباب  بقاء  وعلى  فيها  الروسية 
لعزلة روسيا ومقاطعتها. فإدارة بايدن استفادت 
في  األوكرانية  األزمة  تداعيات  من  وتستفيد 
أعادت  حيث  والداخلي  الخارجي  المجالين 
واشنطن اآلن اللحمة بين ضّفتْي األطلسي بعد 
ترامب،  إدارة  الذي حصل في ظّل  التصّدع 
كما أعادت االعتبار لدور »حلف الناتو« في 
تريد  الخارجي،  المجال  في  أيًضا،  أوروبا. 
للعمالق  عديدة  رسائل  توجيه  اآلن  واشنطن 
الصيني في قضية »تايوان« والدول الحليفة 

للواليات المّتحدة في شرق آسيا.
بايدن  فالرئيس  الداخلي،  المستوى  على  أّما 
واالقتصادية  السياسية  المواجهة  في  يريد 
شعبيته  مستوى  من  ُيحّسن  أن  موسكو  مع 
لدى األميركيين ومن فرص فوز  المنخفضة 
النصفية  االنتخابات  في  الديمقراطي  حزبه 

القادمة.
صمود  مدى  على  كّله  ذلك  يتوّقف  طبًعا، 
العواقب  أمام  العالم  وعموم  الصراع  أطراف 
من  اآلن  يحدث  لما  الخطيرة  االقتصادية 
صراع غربي/روسي ستدفع شعوٌب كثيرة ثمًنا 

باهًظا له!,  . 
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لماذا اقدم األمير بن سليمان على اعدام 81 شخصا 
معظمهم من الشيعة ادينوا بتهمة اإلرهاب؟

باألساطير  المؤمنين  رعب  يثير  يلمسه«  من  بركاني »يقتل  حجر  انقسام 
بإطالقه سراح »شيطان شرير«

أصيب عدد من المؤمنين باألساطير بالذعر 
بعد أن عثر على صخرة بركانية تعرف باسم 
في  قسمين  إلى  منقسمة  القتل«،  »حجر 

اليابان يوم االثنين 8 مارس.
وانقسم »حجر القتل«، الذي تقول األسطورة 
محبوسة  شيطانية«  »روح  على  يحتوي  إنه 
بداخله وقتل أي شخص لمسه، ما أثار ضجة 

واسعة على مواقع التواصل االجتماعي.
البركانية  الصخرة  فإن  لألساطير  ووفقا 
القتل«، والتي تعرف رسميا  المسماة »حجر 
جثة  على  تحتوي   ،Sessho-seki باسم 
Tamomo-( ماي«  نو  لـ«تامامو  محولة 
Nine- المعروفة أيضا باسم ،)No-Mae

اليابانية،  لألساطير  ووفقا   ،Tailed Fox
فهي امرأة جميلة كانت جزءا من مؤامرة سرية 
لقتل  اإلقطاعيين  الحرب  أمراء  أحد  دبرها 
-1107 من  حكم  الذي  توبا،  اإلمبراطور 

.1123
كانت  الحقيقية  هويتها  إن  األسطورة  وتقول 
ثعلبا شريرا ذا تسعة ذيول، روحه كامنة في 
الواقعة  البركانية،  الحمم  من  كبيرة  قطعة 
من  بالقرب  توتشيغي،  بمحافظة  منطقة  في 

طوكيو، تشتهر بينابيعها الحارة الكبريتية.
متساويين  جزأين  إلى  الحجر  فصل  وأدى 
األيام  خالل  حدث  أنه  ُيعتقد  والذي  تقريبا، 

بين  الرعب  إثارة  إلى  الماضية،  القليلة 
بالخرافات،  المؤمنين  اإلنترنت  مستخدمي 
ينفث  الحجر  فإن  لألساطير،  وفقا  كونه 
باستمرار غازا ساما، ومن هنا جاء االعتقاد 

بأنه يقتل من يلمسه.
توتشيغي  البركانية في منطقة  الصخرة  وتقع 
الجبلية الشمالية، بالقرب من طوكيو، والتي 

تعد نقطة جذب سياحي.
انقسام  بشأن  ذعره  عن  البعض  وأعرب 
صورا  عيان  شهود  نشر  أن  بعد  الحجر، 
آخرون  وأطلق  المكسور،  القتل«  لـ«حجر 
نو  لـ«تامامو  الشيطانية  الروح  بأن  تكهنات 
 1000 يقارب  ما  بعد  إحياؤها  وقع  ماي« 

عام، إثارة الخراب مرة أخرى.

الشهيرة  السياحية  المنطقة  زوار  أحد  وقال 
على »تويتر«: »أشعر وكأنني رأيت شيئا ال 
ينبغي رؤيته«، والذي حقق منشوره أكثر من 

170 ألف  إعجاب
وعلق آخرون: »هنا، اعتقدت أن 2022 ال 
الروح  تحررت  اآلن  سوءا.  تزداد  أن  يمكن 

اليابانية الغاضبة من حجر القتل«.
الشيطان  أن  »أظن  مازحا:  أحدهم  وأضاف 
في  ويرغب   2022 عام  في  حوله  سينظر 

العودة إلى الصخر أللف سنة أخرى«.
الصخرة  أن  إلى  المحلية  التقارير  وتشير 
منذ  التصدع  في  بالفعل  بدأت  البركانية 
عامين. ما يسمح لمياه األمطار بالتسرب إلى 

الداخل مسببة الضرر وإضعاف هيكلها.
ويدرس المسؤولون اآلن ما يجب فعله مع بقايا 
الصخور وربما يمكن أن يحاولوا استعادتها، 
 Shimotsuke لصحيفة  وفقا  أنه  حيث 
حكوميون  مسؤولون  سيجتمع   ،Shimbun
الحجر.  مصير  لمناقشة  ووطنيون  محليون 
في  السياحة  مسؤول  عن  الصحيفة  ونقلت 
ناسو قوله إنه يود أن يرى حجر »تامامو نو 

ماي« يعاد إلى شكله األصلي.
المصدر: ذي صن

خالد الجيوسي:
العهد  ولّي  تصريحات  على  أسابيع  َتُمر  لم 
السعودي األمير محمد بن سلمان اإليجابّية 
جرّاء  والظلم  باأللم  وُشعوره  إيران،  حول 
تأثيرات توّرط بالده باغتيال جمال خاشقجي 
على خططه اإلصالحّية، ورغبته التصالحّية 
مع طهران وتحسين صورة بالده أمام الغرب، 
العالم،  المملكة  ُسلطات  صدمت  حتى 
شخصًا،   81 بإعدامها  الداخلّية،  وجبهتها 
وبالتهمة الُمرفقة باألدبّيات السعودّية “التوّرط 

في اإلرهاب”.
هذه اإلعدامات الجماعّية ليست سابقة على 
األكبر  ولكنها  السابقة،  السعودّية  الحكومات 
مع  توقيتها  في  والفتة  الحديث،  التاريخ  في 
رغبة القيادة السعودّية بأن تجعل العالم ينسى 
السعودي  الصحافي  اغتيال  بجريمة  توّرطها 
غربّيًا  الُمتراجع  وملفها  خاشقجي،  جمال 
صفحة  طي  جانب  إلى  اإلنسان،  بُحقوق 
حرب اليمن، حيث ثالثة من الذين أعدمتهم 
الحوثّية،  هللا  أنصار  لجماعة  يتبعون  أيضًا 
رسائل  وُهنا  أسراها،  من  إنهم  األخيرة  قالت 
تصعيدّية من جانب المملكة تجاه الحوثيين، 

واستفزازهم للّرد االنتقامي.
التي  اإلعدامات  هذه  قبل  اآلمال  ارتفعت 
بأن  بالمجزرة،  ُحقوقّية  مؤسسات  وصفتها 
بدأ  باتجاه إصدار عفو عام،  ذاهبة  المملكة 
بدوي،  رائف  الليبرالي  الُمدّون  عن  باإلفراج 
زميلته  شاكلة  على  الّسفر،  من  والممنوع 
اإلفراج  هذا  أن  بدأ  ولكن  الهذلول،  لجين 
يتعّلق لعّله بالمطالب األمريكّية األخيرة التي 
بُمعتقلي  النظر  بإعادة  السعودّية،  طالبت 
أشار  قد  كان  سلمان،  بن  فاألمير  الرأي، 
“ذا  مجلة  مع  األخيرة  ُمقابلته  مضمون  في 
إصدار  ُيمكنه  ال  أنه  األمريكّية،  أتالنتك” 
يدفعه  ما  إسالمي،  وترك  ليبرالي،  عفو عن 
أسماء ال تستحق اإلفراج عنها  لإلفراج عن 

وفق سياق كالمه.
للواجهة  أعادت  الجماعّية،  اإلعدامات  هذه 

وبين  السعودّية،  السلطة  بين  الصراع  مشهد 
الطائفة الشيعّية في المنطقة الشرقّية، التي كان 
الفتًا أنها تتمّتع بحالٍة من عدم التضييق بعهد 
المعهودة  التفتيش  نقاط  وانعدام  سلمان،  بن 
 41 إعدام  اختيار  أثار  ولكن  مناطقهم،  في 
من  واحدة  دفعة  القطيف  أهالي  من  ُمعتقاًل 
تساؤالت  حوثيين،  منهم   3 شخصًا،   81
سلمان  بن  األمير  أراد  التي  الرسائل  حول 
السعودّية  الداخلّية  وزراة  وتركيز  إيصالها، 
باعتناق  ُمدانين  أعدموا  الذين  بين  من  أن 
الوالءات  ذات  والُمعتقدات  الّضال،  الفكر 
الخارجّية، وهي رسائل تحمل مضمونين كما 
بن سلمان  أن حرب  األولى  يقرأها مراقبون، 
على “الفكر الضال” معتقد وهابي أو شيعي 
ُمستمرّة، والثاني إعادة توجيه االتهام للطائفة 
ورد  كما  الخارجي  بالوالء  وربطها  الشيعّية، 
الفقيه،  للولي  الوالء  أي  الخارجّية،  بيان  في 
والطاعة الُمطلقة للُمرشد اإليراني، وهي تهمة 
ينفيها أهل القطيف، وُيؤّكدون أن ُمظاهراتهم 

الشعبّية مطلبّية، وليست ُمؤدلجة سياسّيًا.
وبالرغم أن العربّية السعودّية قامت بإصالحات 
لمن  اإلعدام  إلغاء عقوبة  بينها  قضائّية من 
لكن  عشرة،  الثامنة  سن  دون  جرائم  ارتكبوا 
كان من بين الذين جرى إعدامهم ُقّصر، كانوا 
وجرى   ،2012 العام  في  جرائم  ارتكبوا  قد 
القانوني، وينتقد  السن  إعدامهم بعد تخّطيهم 
والقضايا  الرأي  ُمعتقلين  حشر  حالة  نشطاء 

أهل  من  إعدامهم  جرى  الذين  السياسّية 
القطيف، مع البقّية بجرائم إرهاب، وذلك في 
حالة ما أسموها تضليل الرأي العام وفي ظل 
انشغال العالم بالحرب األوكرانّية- الروسّية.

لقاء  عن  بيان  صدر  األفعال،  ردود  وفي 
المعارضة في الجزيرة العربّية الذي عقد أول 
ُمؤتمراته في الضاحية الجنوبّية، لفت إلى أّن 
أّكد  سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي 
سادّي  قاتل  مجرد  من  أكثر  ليس  أّنه  اليوم 
ذويهم”،  بآالم  ويسعد  األبرياء  بقتل  يتلّذذ 
وأضاف “دماء هؤالء األبرياء هي في رقابنا 
والعدالة  الكرامة  تعنيهم  الذين  كل  ورقاب 

والحقوق المشروعة”.
أثارت  قد  الجماعّية،  اإلعدامات  أن  ويبدو 
إعالمّية  تقارير  قالت  التي  إيران،  حفيظة 
ُمشاركتها  تعليق  اإليرانّية،  للدولة  تابعة 
منها  انعقدت  التي  السرّية  الُمحادثات  في 
وكالة  قالت  فيما  بغداد،  في  سابقة  جوالت 
موعد  تحديد  يجر  لم  إنه  اإليرانّية  “إرنا” 
بين  الُمفاوضات  من  الخامسة  الجلسة  لعقد 
طهران، والرياض، وتأتي رّدة الفعل اإليرانّية 
تنفيذ السعودّية  هذه، بعد يوم واحد فقط من 
قد  ما  وهو  واحدة،  دفعًة  اإلعدامات  لهذه 
ُينبئ بتواصل قطع العالقات الدبلوماسّية بين 
البلدين، والتي كانت قد انقطعت على خلفّية 
إعدام الشيخ الشيعي الُمعارض السعودي نمر 

النمر.

اإلشارة  السعودّية  الداخلّية  بيان  وتجّنب 
المذهبّية،  الَمعدومين  الُمدانيين  انتماء  إلى 
وعّلقت  باإلرهاب،  تتعّلق  بتهم  وحصرهم 
في  وقالت  مقلد،  ديانا  اللبنانّية  الصحفية 
تغريدة: “في مجزرة صارخة أعدمت السعودّية 
اليوم 81 شخًصا بشكل دموي شكل صدمة 
محاوالت  تفلح  “هل  وأضافت:  واسعة”، 
المجزرة  هذه  بعد  سلمان  بن  عهد  “تجميل” 
خاشقجي؟”،  قتل  جريمة  بعد  حصل  كما 
بن  الرحمن  عبد  األمير  دفع  الذي  األمر 
مساعد إلى الرد: من أُعدموا هم من ارتكبوا 
المساجد  استهدفوا  فقد  الصارخة  المجازر 
عدد  باإلغتيال  واستهدفوا  الحكومية  والمقار 
إلخ”،  أمن…  رجال  وقتلوا  المسؤولين  من 
وختم األمير السعودي تغريدته قائاًل: “إّما أن 

جهلك فادح أو أن حقدك فاضح!”
من غير المعلوم ما اذا كانت حالة الغضب 
المرصودة على منصات المعارضة السعودية 
على السوشيال ميديا ستترجم عمليا بأعمال 
عنف على األرض في أوساط الطائفة الشيعية 
في المنطقة الشرقية ضد السلطات السعودية، 
ولكن هناك مطالبات علنية باالنتقام واللجوء 
الى السالح لحماية أبناء هذه المنطقة، الن 
السكوت حسب احد عناصر هذه المعارضة 
في لندن سيؤدي الى تمادي األمير بن سلمان 

في اعمال القمع والقتل.
قال  لندن  في  معارض  سعودي  مصدر 
لـ”راي اليوم” انه ال يستبعد ان يكون األمير 
االنشغال  يستغل  ان  أراد  الذي  سلمان  بن 
قرب  استشعر  قد  أوكرانيا  بأزمة  العالمي 
الشعبي من  واإلحباط  الغضب  حالة  انفجار 
“المبتذلة”  االنفتاح  وحالة  القمعية،  سياسته 
التي خرجت عن كل الخطوط الحمر الدينية، 
ولهذا قرر االقدام على ضربة استباقية بتنفيذ 
الي  تحذير  رسالة  لتوجيه  االعدامات  هذه 
واكد  انتقامية،  او  احتجاجية  عنف  اعمال 
غليان  حالة  تشهد  البالد  ان  نفسه  المصدر 

غير مسبوقة هذه األيام.

“ابني يسرق”.. فما أسباب السرقة عند األطفال 
وكيف أجعله يتعافى من هذا الداء؟

ال  مرة،  من  أكثر  األمر  وتكرر  يسرق  »ابني 
كثيرًا  تعبت  لقد  معه،  يجدي  عقاب  وال  ضرب 

ماذا أفعل؟«.
تتوالى الشكاوى من األمهات عن حدوث سلوك 
مرحلة  في  أوالدهن  من  األطفال«  عن  »السرقة 
الطفولة والمراهقة، ويسبب لهم هذا السلوك أزمة 
أسرية ونفسية كبيرة، وال يدرون كيف يتصرفون 
تكون  ما  وغالبًا  السلوك،  هذا  مع  سليم  بشكل 
طريقة تعاملهم األولى دائمًا هي الضرب والعقاب 
والصراخ وإعالن حالة الطوارئ في البيت، حيث 
إلى  منه، إضافة  الحذر  بيننا ويجب  يوجد لص 
ويشعر  أحيانًا،  والعار  بالذل  األبوين  شعور 
ويعتبرون  ذواتهم،  ويجلدون  بالتقصير،  آخرون 
أنفسهم السبب في صدور مثل هذا السلوك من 

ابنهم، وأن تربيتهم لم تكن كافية أو مناسبة له.
فيا ترى هل تفكير األهل بهذا الشكل صحيح أم 
نتيجة  الطفل  من  السرقة  ال؟ هل حدوث سلوك 
تقصير األهل في التربية؟ هل يعي الطفل معنى 
السرقة أم أنه يعتبرها تلبية الحتياجاته التي رفض 
األهل تلبيتها له؟ هل يدرك األهل حاجات الطفل 
فرمان  إصدار  قبل  والسبب  الدافع  في  ويفكرون 
يكون  ولماذا  البيت؟  ونبذه من  العقاب والضرب 
رد  هو  الغضب  ووابل  والعقاب  والسب  الضرب 

الفعل األول دائمًا؟
طفولة  في  شيئًا  يالمس  بكونه  هذا  يتعلق  هل 
والعار  بالخزي  والشعور  بالقيم  يرتبط  أم  األهل، 
من هذا السلوك المنافي لقيم المجتمع؟ هل ننظر 
له كخطأ وسلوك خاطئ يحتاج إلى تعديل وتقويم 
السبب  أنه  على  للشخص  ننظر  أم  ومتابعة، 
والمخطئ وننبذه؟ وهل نفكر في أننا قد صادرنا 
ارتكاب األخطاء ونريد مالئكة  البشري في  حقه 
تعتبر  ومتى  السرقة  تحدث  متى  معصومين؟ 
سلوكًا مرضيًا؟ كيف نعالج هذا السلوك؟ وكيف 
هذا  كل  جديد؟  من  الطفل  نفس  إلى  الثقة  نعيد 

وأكثر سنتعرف إليه معًا في مقالنا.

ما هي السرقة عند األطفال؟
السرقة عند األطفال تعبر عن سلوك سلبي يقوم 
به الطفل من أجل الحصول على ممتلكات الغير، 
لدوافع وأسباب معينة، ولها مظاهر متعددة، أهمها 
االعتداء على حقوق الغير والخيانة وعدم الوفاء 

باألمانة مع سوء التوافق النفسي.

هل يدرك الطفل معنى السرقة؟
نعرف  الكبار،  نحن  لدينا  واضح  مفهوم  السرقة 
أبعاده وأسبابه وأضراره، ونحكم على من يقوم به 
تمامًا  يدرك  فإنه ال  الطفل  أما  الصحيح،  الحكم 
ونظرة  المجتمع  على  وأضرارها  السرقة  مفهوم 
عند  السرقة  وسلوك  واألخالق،  والقانون  الدين 
وعي  دون  يتم  قد  المبكرة  الطفولة  في  األطفال 
الملكية والخصوصية، حيث يقوم الطفل  بمفهوم 
طفولية  بطريقة  اآلخرين  أشياء  على  باالستيالء 

بعيدًا عن فكرة المنفعة.
أما في مرحلة الطفولة المتوسطة والمراهقة فعادة 
ما ترجع لمشكالت نفسية أكثر تعقيدًا وعمقًا فى 
شخصيته، سنذكرها في دوافع السرقة، وال َيعني 
هنا األطفال األقل من 5 سنوات؛ فهؤالء األطفال 
على األقل سرقوا ولو لمرة أو مرتين في حياتهم 
األكبر  الطفل  أما  الفردية،  مفهوم  جهلهم  بسبب 
من سّت أو سبع سنوات فهو يعي مفهوم الفردية 
وما هو شخصّي وما هو مسموح بأخِذه، ويميز 

أيضًا بين الخير والشر.

هل السرقة سلوك مكتسب أم وراثي؟!
سلوك السرقة عند األطفال قد يكون مكتسبًا من 
البيئة التي يعيش فيها نتيجة لتفشي هذا السلوك، 
أو  بفئة  مرتبطا  وليس  الكبار،  تقليد  إلى  وسعيه 
ذا  يكون  قد  أنه  كما  معين،  اجتماعي  مستوى 
يحمل صفات  الذي  األب  إن  وراثي، حيث  ُبعد 
إجرامية قد ينجب أطفااًل لديهم استعدادات وراثية 

للسلوكيات السلبية كالسرقة!
ما دوافع السرقة عند األطفال؟

سلوك  وراء  واألسباب  الدوافع  من  العديد  هناك 
البيولوجية،  العوامل  منها  األطفال  عند  السرقة 
من خالل الموروثات التى تنتقل من اآلباء إلى 
ينجبوا  أن  يمكن  المجرمون  فاآلباء  األطفال، 

أطفااًل مجرمين، أي لديهم استعداد وراثي للسلوك 
السلبي، أو يظهر من خالل التشوهات الخلقية أو 
وجود خلل في النمو الطبيعي، فاإلنسان الجانح 

يختلف بيولوجيًا عن اإلنسان الطبيعي السوي.
العاطفي،  الحرمان  منها  أسرية،  عوامل  وهناك 
باألمن  الشعور  وعدم  الذات،  تقدير  وعدم 
واالستقرار، إضافة إلى التفكك األسري، أو وجود 
االحتياجات  إشباع  وعدم  باألسرة،  جديد  مولود 
النفسية لدى الطفل من خالل أسرته، كلها عوامل 

أسرية تؤدي إلى السرقة.
بالغ على اكتساب  تأثير  والرفاق أو األقران لهم 
الطفل لسلوك السرقة، حيث قد يقومون به بشكل 
به  يقوم  وقد  معينة،  أغراض  لتحقيق  جماعي 

الطفل إلثبات رجولته وقوته وشجاعته أمامهم.
األطفال،  عند  السرقة  لسلوك  الدوافع  أهم  ومن 
الدوافع النفسية، مثل الشعور بفقدان الذات والفراغ 
عن  االستقاللية  إثبات  إلى  والحاجة  العاطفي، 

الغير وحرية التصرف.
هروب الطفل من العقاب، حيث يمكن أن يلجأ 
العقاب،  من  خوفًا  السرقة  إلى  األطفال  بعض 
فمثاًل: يمكن أن يفقد الطفل قلمًا أو دفترًا، فيسرق 
تجنبًا  المدرسة  في  زمالئه  أحد  من  ينقصه  ما 

لمعاقبة األهل له على إهماله واستهتاره.
تفريغ الكبت ولفت االنتباه؛ فقد تكون السرقة عند 
األطفال أحيانًا نوعًا من تفريغ الكبت الذي يشعر 
به هذا الطفل بسبب وجود طفٍل جديٍد في المنزل، 
أو بسبب قسوة األبوين أو تمييزهما بينه وبين أحد 
إخوته؛ لذا يلجأ إلى السرقة كوسيلٍة للفت االنتباه.

التقليد  بغرض  األطفال  عند  السرقة  تكون  وقد 
والمحاكاة لمن يكبرهم سنًا أو محاكاة ألعمال فنية 
سينمائية قد شاهدوها من قبل، إضافة إلى نقص 
الوعي لدى اآلباء، حيث قد يشعر بعض اآلباء 
إذا سرق أحد أطفالهم، وذلك من باب  بالسعادة 
أنَّه نوٌع من الشقاوة والعفوية؛ ما ينعكس سلبًا على 
األبناء، ويعتبرونه أمرًا جيدًا وفيه نوٌع من المرح 
والتسلية، وهناك أسباب عديدة وكثيرة جدًا ال يتسع 
المقال لذكرها كلها، ولكن الهدف أن نبحث عن 

السبب أواًل قبل فرض العقاب.

أنواع السرقة
عند  السرقة  أنواع   )1993( كلير  فهيم  صنف 
سعي  إلى  وتشير  الذكية،  السرقة  إلى  الطفل 
الطفل إلى سرقة ما يريده بطريقة ال يمكن للغير 
يحرص  ال  ففيها  الغبية  السرقة  أما  اكتشافها، 
التي تؤدي إلى عدم  على تأمين جميع الشروط 
السرقة  وهناك  بسهولة،  ينكشف  حيث  اكتشافه، 
العارضة كأن يسرق الطفل مرة أو مرتين نتيجة 
لإلغراق أو التحريض تم يتراجع عن هذا السلوك.
أما السرقة المعتادة فهي أن يصبح سلوك السرقة 
عادة وال يمكن للطفل الرجوع عنها، إضافة لذلك 
بعض  الطفل  يسرق  كأن  للحاجة  السرقة  فهناك 
األشياء التي هو بحاجة إليها، أما السرقة للمباهاة 
فيكون الغرض من السرقة المباهاة والتفاخر على 

اآلخرين.
وتنقسم السرقة عند األطفال كذلك من حيث العدد 
وحده،  الطفل  يسرق  حيث  الفردية،  السرقة  إلى 
مسبق،  تخطيط  طريق  عن  الجماعية  والسرقة 

وتحديد دور كل فرد في الخطة للسرقة.

متى تعتبر السرقة سلوكًا مَرضيًا؟
في  يكون  سلوكي  كاضطراب  السرقة  ظهور 
مرحلة الطفولة من )4-8( سنوات، وفي العديد 

من الحاالت قد يصبح جنوحًا يستمر إلى مرحلة 
المراهقة، أي ما بين )10- 15( سنة وقد يستمر 
حتى لسن الرشد، لذا ال يعّد سلوك السرقة سلوكًا 
مَرضًيًا قبل هذه المرحلة إاّل إذا تكّرر هذا السلوك 

بشكٍل كبير.

السرقة فى المراحل العمرية المختلفة
بالنسبة للطفل في أعمار صغيرة )3-4 سنوات(، 
يقوم في بعض األحيان بأخذ األشياء التي يريدها 
عالنية، دون فهم أن هذه األشياء لها قيمة مالية، 
وأنه من الخطأ أخذها بدون دفع ثمنها، وحتى عند 
أنه سلوك  السن على  بذلك  بعقابه  الوالدين  قيام 
خطأ، نراه يعاود القيام به، ألنه يعتبر أن ما يقوم 

به شيء طبيعي.
أما األطفال في سن المدرسة فإنهم عادًة يعرفون 
أنه ليس من المفترض أن يأخذوا أشياء دون دفع 
القدرة  قلة  بسبب  بأخذها  يقومون  ولكنهم  ثمنها، 
يعرفون  أيضًا  والمراهقون  أنفسهم.  ضبط  على 
يشعرون  ألنهم  بذلك  يقومون  ولكنهم  ذلك، 
باإلثارة عند قيامهم بهذا السلوك، أو ربما تقليدًا 
ألصدقائهم لكي يكونوا أكثر قبواًل لديهم، خاصة 

أصدقاء السوء.

الفرار  بإمكانهم  أن  يعتقدون  المراهقين  بعض 
بفعلتهم، كما يعطيهم سلوك السرقة الشعور بأنهم 
بسبب  بطريقتهم،  حياتهم  ضبط  على  قادرون 
االستقاللية التي قد يشعرون بها، فهم ال يريدون 
االعتماد على أي شخص. أيضًا هناك مراهقون 
كل  على  للتمرد  كوسيلة  السلوك  بهذا  يقومون 

شيء، وللفت االنتباه وإثبات الذات.

سلوكيات خاطئة تزيد سلوك السرقة لدى الطفل
الطفل  ونعت  والضرب  والصراخ  الغضب 
بأوصاف وألقاب مشيته كسارق وحرامي وغيرها، 
بعقاب  والوعيد وربط سلوكه  التهديد  إلى  إضافة 
هللا له، وأنه يكرهه وسيدخله النار، والنظر للطفل 
بنظرات حادة أو باشمئزاز واستحقار وإبداء ردود 
أفعال أكبر من الموقف، والتشهير بالطفل وإخبار 
كل أفراد األسرة باألمر، وربط كل ما يحدث في 

حياته بما قد ارتكبه من خطأ.
باإلضافة إلى النظر له كأنه مجرم وليس إنسانًا 
أخطأ، وهناك فرصة لإلصالح، واإلصرار على 
إجبار الطفل باالعتراف بما قد ارتكبه من خطأ، 
وإجباره على االعتذار وكسر عزة نفسه، باإلضافة 
نهاية  وكأنها  وجهه  فى  الحلول  سبل  غلق  إلى 
العالم، وعدم تقبله وتذكيره بما فعل دائمًا، وربما 
بسبب  وعقابه  الطفل  على  الحكم  في  التسرع 
االستماع آلخرين اتهموه بذلك دون اإلنصات له 

أواًّل.
زيادة  إلى  تؤدي  قد  خاطئة  تربوية  طرق  كلها 
حدة وشدة هذا السلوك المضطرب لدى الطفل، 

ويصعب سبل عالجه.
السرقة  سلوك  لتعديل  تربوية  حلول  أفعل؟  ماذا 

لدى الطفل وبناء الثقة في نفسه من جديد
حقه  من  إنسان  ابنك  أو شرط؛  قيد  دون  التقبل 
أن يخطئ فال تصادر حقه ذلك، وتقبله كما هو، 
أسبابه  وافهم  الخطأ  السلوك  نحو  تركيزك  ووجه 
الطفل  على  تركز  وال  تعالجه،  وكيف  ودوافعه 
أنه جاٍن يستحق العقاب، بل تحدث معه بحكمة 
وأخبره  دوافعه،  ويوضح  لك  يشرح  ودعه  ورفق، 
خطأ  حدث  ما  ولكن  حال،  كل  في  تحبه  أنك 
كبير، وفّكرا معًا كيف يمكننا حله ودعه يشاركك 

بأفكاره.
التوجيه واإلرشاد من خالل توعية الطفل بطريقة 
مقبولة بدون إشعاره باإلهانة كنعته بالسارق، فقد 

يؤدي ذلك إلى فقدانه الثقة بالنفس.

الطفل  من  المقربين  وخصوصًا  الحسنة،  القدوة 
حتى يكونوا له مثااًل للصدق واألمانة.

واحترام  الخاصة  الملكية  معنى  لطفلك  وضح 
واحرص  ملكيته،  أيضًا  له  وبيِّن  اآلخر؛  ملكية 
وتشجيعه  للطفل،  النفسية  الحاجات  إشباع  على 
على  العمل  إلى  إضافة  صداقات،  تكوين  على 
الدينية  القيم  وتعميق  لديه،  الديني  الوازع  تكوين 

التي تحض على الصدق واإلخالص.
أفراد  من  أحدًا  تخبر  ال  بطفلك،  تشّهر  ال 
الرأي  أهل  من  المشورة  خذ  حدث،  عما  البيت 
وتصرف  أحد  يشعر  أن  دون  واالختصاص 
عالجها  تم  السرقة  أحداث  من  فكثير  بصمت، 
عابرة،  مرة  وكانت  بالطفل  التشهير  عدم  بسبب 
وكثير من األطفال تحولوا لجناة بسبب التشهير 
بهم ووصمهم بسارق و«حرامي«، ما هدم ثقتهم 
بذاتهم وجعلهم يعتبرون أنفسهم جناة بالفعل، فال 
تهدم من حيث أردت البناء، وحافظ على نفسية 

طفلك أثناء عالج الخطأ.
التفهم، إذا كان السبب هو النقص المالي، يجب 
يحتاجون  ما  أوالدهم  إعطاء  عندها  اآلباء  على 
إليه من النقود، وتدريبهم على أن يطلبوها منهم.

فيجب  العاطفي  الحرمان  هو  السبب  كان  وإذا 
على األبوين عندها قضاء وقت كاٍف مع طفلهم، 

ومنحه الحب واالهتمام والرعاية والعطف.
لمفهوم  الطفل  إدراك  عدم  هو  السبب  كان  وإذا 
معنى  األبوين عندها شرح  فيجب على  السرقة، 
السرقة  بين  الفارق  وتوضيح  للطفل،  السرقة 
لكّل  الخاصة  الملكية  معنى  وشرح  واالستعارة، 
شخص، ويجب في هذه الحالة أالَّ تكون العقوبة 

قاسية لتجنب الوقوع في الكذب.
عند  السرقة  نعتبر  أالَّ  فيجب  بحكمة،  التصرف 
األطفال بمثابة مصيبٍة حلَّت باألسرة، وأنَّها معيار 
طارئة  حالة  نعتبرها  أن  يجب  بل  الطفل؛  فشل 
معها  التعامل  كيفية  معرفة  واجبنا  من  خاصة 
وتجاوز  ومعالجتها،  مسبباتها،  ومعرفة  وحلها، 

أضرارها.

وصف  في  نبالغ  أالَّ  أيضًا  علينا  يتوجب  كما 
عملية السرقة التي حدثت أو ذكرها بأي شكل، بل 
نفكر في طرائق معالجتها، ونجعل الطفل يشعر 
بأنَّنا متفهمون لوضعه، ولألسباب التي دفعته إلى 
هذا السلوك، وأن نخفف من الشعور السلبي لدى 
الطفل، وأالَّ نوجه تهمة السرقة بشكٍل مباشر إليه.
المراقبة لسلوكيات الطفل، وأن نكون إلى جانب 
أطفالنا عند وقوعهم في أّي مشكلة، ومساعدتهم 
لتجاوزها، وأن نفهمهم ونناقش المشكلة معهم بكّل 

هدوء.

بهدوء  والتفكير  بعصبية،  التصرف  عن  االبتعاد 
في كيفية تخليص الطفل من هذا السلوك.

ضياع  عند  وتخويفه  الطفل  تهديد  عن  االبتعاد 
أغراضه، وعدم إلزامه بإحضارها، حتى ال نضطره 
إلى تحقيق الهدف بغض النظر عن الوسيلة، كأن 

يسرق من أجل إحضارها.
تشجيع الطفل بتقديم الهدايا له، كي ندفعه للتحلي 
باألمانة، وَقّص الحكايات التي تهدف إلى غرس 

الصفات الفاضلة في ذهنه.
تكلفة االستجابة، أي دفعه إلى إعادة المسروقات 
غير  السرقة  سلوك  أن  وإخباره  ثمنها،  دفع  أو 

مقبول اجتماعيًا وتعلم منه درسًا ولن يكرره.
»المال السائب يعلم السرقة«؛ فال تترك خزانتك 
وأموالك بكثرة أمامهم، بل أغلقها جيدًا، وال تترك 
فى حقيبة اليد أو المحفظة سوى القليل، وكذلك 

من دون أن تبالغ في ذلك كأنك تخاف منهم.
وختامًا، إذا تطور األمر في نفسية الطفل وأصبح 
واضحة،  أسباب  دون  عنها  االبتعاد  يستطيع  ال 
األولياء  على  يجب  عادة،  إلى  تحولت  أنها  أي 
إلى  الخضوع  أجل  من  نفسي  مختص  استشارة 

جلسات عالجية معرفية سلوكية.
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خاطرة: الطبع غالب

جمال و صحة 

كم فنجان قهوة ينبغي أن تشرب في اليوم لتجنب آثارها السلبية؟

راوية الوادي 
تورونتو

وقَف على قمِة الجبِل
شامَخ الرأِس

يملؤُه الزهَو والغروَر
و قْد ناَل من يومِه ما أراد

 و إمتألَ البطُن بما إشتهى من الزاِد
و أكَل فرخُه الصغيُر

و أغمَض زوجُه العيَن قريرا
و لملَم النهاُر أنوارَه

و أوشَك الليُل أن ’يغيْر
و في لحظِة تأمٍل ...قَل ما تصيْر

أدرَك من جماِل الكوِن
ما رقَق  .. و شرَح قلَبه أسير األعالي

و تناغمْت األلواُن في صفحِة األفِق
...و قْد حَل الشفُق

و غنْت الطيُر ... أغاني المسِاء
و أهازيَج اللقاِء

تمايلْت األشجاُر ...  ثملى بعبيِر األزهاِر
و إنساَب النهُر في هدوٍء

و إستلقى على الضفاِف .. في خشوٍع
تأمَل النسرُ ستائَر الليِل

تحجُب الكائناِت
تتستُر على المحبين و المحباِت

و إْذ بِه يلمُح أرنبًا حيرانَا
يمضي ذهابًا و إيابًا

و بجانبِه صغيرِه المصاب

يتأوُه من األلِم و العذاب
و األرنُب يدوُر في حلقاٍت..

و حلقات.. !
و فجأَة يركُض الى ضفِة النهِر
يقطُف عشبًة... يمضغها ...

ثم يتفلها على قدِم الصغيِر
انتصَب األرنُب واقفًا .. و أذنيه كاألعالِم
يحرُس الصغيَر  ... الذي غطَ في سباٍت

أحَس بشعوٍر غريٍب
إشفاق ..... !!!

كم هو عجيٌب ذلك الشعور
الذي كان أسرع في الطيراِن من جناجيِه حين

إنقَض كسيٍل من عٍل ...
على األرنِب دون أن يحَس

و لم يفْق ...
إال على صراَخ األرنِب الهارب المذعور

فزعْت الكائناُت ... و إنكسَر الصمُت
و ملَء األنحاَء ضجيجٌ عجيٌب
إرتفَع سريعًا ... خجاًل .. نادمًا

اّه ..... إَن الطبَع غالٌب !
و أتى صباٌح جديٌد

و حدَق بعينيِه الى األسفِل
و أدرَك فريسته 

وعاَد بطعاِم اإلفطاِر
و إْذ بالصغيرِ مصاٌب

و زوجُه تبكي حرقًة ... غافلها الصغيُر
و حاوَل الطيراَن ... فكسَر قدَمُه

تذكَر النسُر األرنَب و صغيرَه المصاَب
و عاَد بالنبتِة .. يقطعها بمنقارِه  الضخِم

و يلوكها في فمِه ..
و زوجُه ترقبُه في ذهوٍل

وتفَل النسُر المضيَغ على قدِم الصغيِر
الذي غَط في نوٍم بعدها  بقليٍل

و أقسَم النسُر في نفسِه :
إلن شفى هللُا صغيري

لْن أصيدَن أرنبًا ما حييت
و ألشكرَن هللَا ساعةً  مع شروِق الشمِس

و ساعًة مع المغيِب
و بعَد حيٍن أفاَق الصغيُر

و وقَف على قدميِه
و فرحْت زوجُه ... و طاَب يومُه

و أمضى ساعَة الغروِب

في شكٍر و تأمٍل و اعجاِب
و ما إْن أشرقْت الشمُس

أفاَق النسُر على صياِح الصغيِر الجائع
فحلَق في السماِء .. يستكشف
فلمَح بجانِب النهِر أرنبًا يشرُب

فإنقْض عليِه ... و حملُه إلى عشِه
و تناولوا طعاَم اإلفطاِر

تداوي  كيَف  تعلمَت  ممْن  زوجُه:  سألته  و 
الجراَح؟

فنظَر الى فرِو األرنِب و عظمِه مذهواًل ....
و قاَل: مْن أرنٍب !
أحَس باأللِم و الندِم

كيف أخلَف بالوعِد ... و حنَث بالقسِم
و لكنه أدرَك .. أَن الطبَع غالٌب
و أَن سوءَ الطبِع .. أشُد عقاب

كشف فائدة غير متوقعة للجعة

ما هو سبب بطء أدمغتنا مع تقدمنا في العمر!

قد ينتقدك ثم يحاول تقليدك أو حتى منافستك.. 
عالمات تخبرك أن صديقك يشعر بالغيرة منك

شعبية  األكثر  المشروب  بأنها  القهوة  تعرف 
في جميع أنحاء العالم، حيث ُيستهلك حوالي 

ملياري كوب يوميا.
اليوم؟.  في  تشرب  أن  يجب  فنجانا  كم  لكن 
في حين ربطت القهوة بعدد من الفوائد، فإن 

اإلفراط في شربها قد يمثل مخاطر صحية.
أن  بمجرد  الكافيين  في  معظمنا  ويفكر 
الفوائد  من  عددا  له  لكن  القهوة،  في  نفكر 
قدرته  عن  النظر  بصرف  الكبيرة  الصحية 
وفقا  اليقظة،  من  بمزيد  نشعر  جعلنا  على 
ومديرة  التغذية  استشارية  ميدلين،  لصوفي 
CityDietitians. وأوضحت: »لدى النساء 
على وجه الخصوص، تبين أن متوسط   تناول 
القهوة يقلل من مخاطر الوفاة ألسباب رئيسية 

مثل أمراض القلب«.
ويعتقد أن القهوة لها تأثير إيجابي على صحة 
القهوة  »ربطت  ميدلين:  وتابعت  دماغنا. 
بتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض مثل مرض 
أن  من  الرغم  على  وباركنسون،  الزهايمر 
الدراسات ال تزال جارية. ليس من المستغرب 
أن يساهم متوسط   تناول القهوة أيضا بشكل 

إيجابي في مستويات الطاقة، ما يمنحنا طاقة 
قبل التمرين«. ولتناول القهوة مخاطر مرتبطة 
أن  إلى  يميل  هذا  أن  من  الرغم  على  به، 
يكون فقط في مجموعات معينة أو عندما يتم 

استهالكها بشكل مفرط.
الذين  لألشخاص  النسبة  ب « ميدلين:  وقالت 
يعانون من اضطرابات القلق والذعر، يمكن 
أن يؤدي تناول الكافيين المتوسط   إلى المرتفع 
وعة  م المج الموجودة.  ض  األعرا تفاقم  إلى 
األخرى المعرضة للخطر هي النساء الحوامل 
كافيين  ل ا تناول كميات كبيرة من  حيث ربط 
بمضاعفات مثل انخفاض الوزن عند الوالدة. 
واالستهالك المفرط للقهوة يمكن أن يكون له 
من  جعل  وي نومنا  أنماط  لى  ع سلبي  تأثير 
الصعب علينا ليس فقط أن نغفو بل نحافظ 

على جودة عالية من النوم طوال الليل«.
-إذن كم يجب أن تشرب في اليوم؟

يتمثل الحد األقصى للجرعة اليومية الموصى 
بها من الكافيين في زهاء 300-400 مغم، 
متوسط   كوب القهوة يحتوي على ما بين 80-

100 مغم من الكافيين.

وهذا يعني أن حوالي ثالثة إلى أربعة فناجين 
من القهوة في اليوم كحد أقصى ضمن الحد 

اآلمن.
تناول  أيضا  »يمكنك  حذرت:  ميدلين  لكن 
تكون  ال  قد  أخرى  مصادر  من  الكافيين 
على دراية بها، مثل الشوكوالتة والمشروبات 
المحالة بالسكر. وبشكل عام، ربط تناول ما 
يزيد عن 600 ملغ بآثار صحية سلبية مثل 

ارتفاع ضغط الدم واألرق والتهيج«.
على  سلبا  القهوة  تؤثر  أن  يمكن  -متى 

صحتك؟
الكثير  تشرب  أنك  شعرت  إذا  ميدلين  قالت 
أعراض  من  عانيت  تكون  فقد  القهوة،  من 
مثل الصداع والتهيج وآالم الصدر وصعوبة 
أنه  تجد  وقد  مختلف،  شخص  وكل  النوم. 
التي  القهوة  من  المنخفضة  الكميات  حتى 
الكافيين يمكن أن تعطيك مثل  تحتوي على 
هذه األعراض، أو قد تكون قادرا على تحمل 

كمية أكبر.
وإذا كنت ترغب في تقليل تناول القهوة، فمن 
ببطء وعلى مراحل.  ذلك  تفعل  أن  األفضل 

الكافيين  منزوعة  القهوة  اختيار  ويمكنك 
القهوة  استبدال  أو  األحيان،  من  كثير  في 
أو تجنب  الكافيين،  بمشروب آخر منخفض 

شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم.
في  القهوة  شرب  فإن  لمعظمنا،  وبالنسبة 
له  سيكون  الظهيرة  منتصف  حتى  الصباح 

أقوى التأثيرات المقصودة )مثل اليقظة(.
وهذا ألن دورات هرمون الكورتيزول تصل إلى 
ذروتها وتنخفض في أوقات معينة من اليوم، 
عندما  القهوة  األفضل شرب  من  أنه  وُيعتقد 

تكون مستويات الكورتيزول لديك منخفضة.
الساخنة  المخمرة  القهوة  إن  ميدلين  وقالت 
مضادات  من  عالية  نسبة  على  تحتوي 
أنها تحتوي  الباردة، كما  القهوة  األكسدة من 
المتوسط.  في  الكافيين  من  أقل  نسبة  على 
شائع  خيار  هي  الكافيين  منزوعة  والقهوة 
أيضا، فهي تقدم فوائد صحية متشابهة جدا 
على الرغم من أنها تحتوي عادة على كميات 

ضئيلة من الكافيين.
المصدر: إكسبريس

في  خبراء  أجراه  بحث  نتيجة  هذه  كانت 
الذين  وتورنتو،  وكولومبيا  هارفارد  جامعات 
السلوكية  الدراسات  من  العديد  في  نظروا 

والتصوير العصبي.
استعادة  في  صعوبات  منا  الكثير  يواجه 
ويعتقد  السن،  في  تقدمنا    مع  الذكريات 
الباحثون اآلن أنهم يعرفون السبب وراء ذلك.

تخصص  السن  ر  ا كب أدمغة  إن  ويقولون 
مساحة أكبر للمعرفة التي تراكمت على مر 
السنين، ما يعني أن هناك المزيد من المواد 

للتنقل عند محاولة الوصول إلى الذكريات.
العمر  في  تقّدمنا    ما  ل ك أنه  الدراسة  ووجدت 
زادت صعوبة حجب المعلومات التي لم تعد 

ذات صلة.
في  خبراء  أجراه  بحث  نتيجة  هذه  وكانت 
الذين  وتورنتو،  وكولومبيا  هارفارد  جامعات 
السلوكية  الدراسات  من  العديد  في  نظروا 

والتصوير العصبي.

»كبار  البحثية:  ورقتهم  في  المعدون  وكتب 
السن لديهم معرفة أكبر بالعالم ولكنهم يظهرون 
عموما أداء ذاكرة عرضيًا أضعف في العديد 
من المهام المخبرية مقارنة بالشباب. ونقترح 
على  جزئيًا  تفسيره،  يمكن  التناقض  هذا  أن 
األقل، من خالل تمثيالت الذاكرة المشوشة/ 

المخصبة بشكٍل فريد لكبار السن«.
المزدحمة  التمثيالت  هذه  »مع  وأضافوا: 
السن  كبار  يقوم  أن  المرّجح  من  الغنية،  أو 
يمكن  بدوره  وهذا  مفرطة.  معلومات  بتفعيل 
أن يشّكل صعوبات في استرجاع المعلومات 
الذاكرة  مهام  على  سلبا  )ويؤثر  المستهدفة 

العرضية والعاملة(«.
ومع ذلك، في حين أن هذه الثروة من الخبرة 
الحياتية يمكن أن تجعل استعادة الذاكرة أمرًا 
صعبًا، قال الباحثون إن لها أيضًا إيجابيات 

ألنها يمكن أن تعزز اإلبداع واتخاذ القرار.
وقال الباحثون: »تشير الدالئل إلى أن كبار 
في  ومحّسنًا  محفوظا  إبداعًا  يظهرون  السن 

بعض األحيان كوظيفة للذكريات الغنية«.
ويقترحون أيضًا أن المعرفة السابقة يمكن أن 
تساعد كبار السن عندما يتعلق األمر باتخاذ 
حكمتهم  من  االستفادة  يمكنهم  حيث  القرار، 

المتراكمة.
ووجد البحث أنه عند إعطاء مهمة معرفية، 
على  أكبر  بشكٍل  يعتمدون  السن  كبار  فإن 
األصغر  البالغين  من  أكثر  السابقة  المعرفة 

سنًا.
لكيفية  المتزايد  والفهم  البحث  من  مزيد  ومع 
الخبراء  قال  السن،  كبار  لدى  الذاكرة  عمل 
إنهم يأملون في أن يتمكنوا من إيجاد طرق 

من  يعانون  الذين  أولئك  لمساعدة  جديدة 
اختالالت الذاكرة المزدحمة.

وأضافوا: »من الممكن زيادة االرتباط والتشفير 
األكثر ثراء لكبار السن لتحسين التعلم والذاكرة 

لديهم. ويمكن لألبحاث المستقبلية أن تحقق 
واإليجابية  السلبية  النتائج  تقارب  كيفية  في 
لتمثيالت الذاكرة المزدحمة الغنية للتأثير على 

السلوك الوظيفي في الحياة اليومية«.

التعامل مع األصدقاء الغيورين ليس شعورًا لطيفًا، 
مهما كان هذا الشخص قريبًا منك أو تعتقد أن 
بينكما عالقة طيبة. ألن تعليقاتهم ونقص دعمهم 
على  ستؤثر  ما  حتمًا  إنجازاتك  في  وتشكيكهم 
صحتك العقلية بمرور الوقت، خاصة إذا كان هذا 
الشخص الغيور قريبًا منك أو تسمح له بالتأثير 

على حياتك. 
لك،  بالنسبة  مهمة  العالقة  هذه  كانت  إذا  ولكن 
أنها  على  وتبعاتها  الغيرة  مع  تتعامل  أال  يجب 
قيم سطحية ال أهمية لها بالنسبة لك، وبداًل من 
ذلك، قم بإجراء محادثة واضحة وصادقة لتجنب 

الصداقة السامة وتأثيرها على صحتك النفسية.
صحيح أنه من الممكن أن تؤدي المواجهة إلى 
الصراع والخالفات أحيانًا، ولكن تجاهلك للسلوك 
على  المدى  طويل  ضرر  له  يكون  أن  يمكن 

عالقتك وعلى جودة حياتك بالكامل.

كيف تعرف أن صديقك يشعر بالغيرة منك؟
غالبًا ما تبدأ العالمات التقليدية للغيرة في الظهور 
من خالل امتناع صديقك عن التعليق على أمور 
قد  المثال،  مهمة تجري في حياتك. على سبيل 
تكون مفعمًا باإلثارة بشأن سيارتك الجديدة، لكن 

صديقك بالكاد عّقب على األمر.
أو عندما ترتدي قطعة مالبس جديدة وتأخذ رأيه 
في مظهرك، فيعيب على جودة الخامات، أو على 
كيلوغرامات  بضعة  كسب  أنه  يرى  الذي  قوامك 

فجأة.
أن  تجد  الغيرة عندما  تتضح عالمات  ما  وعادًة 
على  األمور  تسير  عندما  منعزاًل  يبدو  صديقك 
 Oprah ما يرام بالنسبة لك، وذلك بحسب موقع

.Daily
النفس  علم  أخصائية  هو،  جودي  وتوضح 
العصبي ومؤلفة كتاب »أوقفوا التخريب الذاتي«، 
االهتمام  عدم  يبدون  قد  الغيورين  األصدقاء  أن 
بتطورات حياتك، أو يحرصون على االنتقال من 

الحديث عنها بسرعة كبيرة.
ومع تقدم األمر، قد تالحظ االنتقادات الخفية لك 
والعبارات السلبية العدوانية من حيٍن آلخر وسط 
الحديث بشكل يجعلك غير واثق من تعمُّد إيذائك 

بها فعاًل.
ربما يضحك صديقك على أخبارك السارة، قائاًل 

من  يسخرون  ربما  أو  أكثر.  ال  محظوظ  إنك 
اختياراتك وقراراتك، أو يذّكروك بإخفاقات سابقة.

هذه كلها مؤشرات كالسيكية، وعالمات تحذير أن 
هذا الشخص يغار منك. 

أحد  فيها  تذكر  مرة  كل  في  أنه  أخرى  عالمة 
بما  التباهي  على  يصرون  فإنهم  نجاحاتك، 
المثال،  سبيل  على  نجاحات.  من  هم  أنجزوه 
عندما تشاركه بصور من رحلتك األخيرة إلحدى 
الدول بغرض السياحة، يبدأ في استعراض الدول 

والتجارب التي خاضها هو في حياته.
التركيز  يستطيع  ال  الغيور  الشخص  أن  بمعنى 
بصدق في محادثة من دون أن يعيد األمر بصورة 
وأموره  الخاصة  حياته  الستعراض  بأخرى  أو 

الشخصية للتباهي بها.
ال تعني الغيرة بالضرورة أن هذا الشخص سيء 

iStock - ويجب أن تقطع عالقتك به
ال تعني الغيرة بالضرورة أن هذا الشخص سيء 

iStock – ويجب أن تقطع عالقتك به
الغيرة عاطفة إنسانية طبيعية

إذا ادعى شخص ما أنه لم يختبر شعور الغيرة 
من قبل، فهو غير أمين معك أو مع نفسه. لذلك، 
عند تحديد الشخص الغيور في دائرتك، ال تكن 

انفعاليًا وتقوم بإخراجه من حياتك بالكامل.
في الواقع، إذا تم التعامل مع الغيرة بشكل صحي 
لإللهام  ومثيرة  مفيدة  تكون  أن  يمكن  وحكيم، 

بالنسبة لك ولصديقك في آٍن واحد.
عالقة  في  الغيرة  من  مشاعر  هناك  كانت  إذا 
أساس  فقد يجهل صديقك  لديك،  صحية ومحبة 
منها.  انزعاجك  مدى  يستوعب  وال  المشكلة 
التعامل  في  والحكمة  المصارحة  تكون  وبالتالي 

هي الخيار األمثل لتحسين العالقة.
الغيرة  عالمات  من  الحذر  ينبغي  ذلك  ومع 
بضرورة  تحذيرًا  تكون  قد  التي  والمؤذية  السلبية 
إعادة التفكير في هذه العالقة برمتها، ومن أبرز 
 Good Therapy تلك العالمات بحسب موقع

للصحة النفسية ما يلي:

يستقبل أخبارك السارة بالسلبية واالنتقاد.
يحاول التفوق عليك ومنافستك والحط من قدرك.

يدفعك للشعور بشكل سلبي تجاه نفسك.
يقلل من أهمية نجاحاتك وإنجازاتك ومزاياك.

يعاني من انعدام األمان وعدم الثقة في النفس.
عدم تقديم الدعم لك عندما تحتاجه.

إذا الحظت أن مشاركة أشياء معينة مع صديقك 
االحتفاظ  تختار  فقد  منه،  سلبي  فعل  رد  يثير 
بإنجازاتك وأخبارك لنفسك. يمكنك أيضًا أن تعتاد 
التقليل من شأن نفسك حوله، حتى عندما  على 

تعلم أنك فعلت أمرًا صائبًا.
حماية  ذلك  من  هدفك  يكون  قد  أنه  حين  وفي 
هذه  فإن  الصداقة،  تلك  على  والحفاظ  صديقك 

االستراتيجية عادة ال تساعد كليكما.
مع  التعامل  في  العملية  الخطوات  يلي  فيما 

صديقك الذي يشعر بالغيرة:

1- الحديث عن األمر بعقل منفتح
بين  بأخرى  أو  بصورة  الغيرة  تحدث  أن  يمكن 
األصدقاء. وهي تختلف كل االختالف عن الغيرة 

في العالقات الزوجية.
أن  شعرت  أو  الغيرة  عالمات  الحظت  إذا 
صداقتكما قد تغيرت، فإن النقاش الواضح والحكيم 
يمكن أن يساعدك. كما أن الطريقة التي تبدأ بها 

المحادثة يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا أيضًا.
مثاًل، بداًل من اتهام صديقك بالغيرة، ركز على 
التي  السلبية،  التعليقات  السلوكيات-  بعض 

أزعجتك.
2- عدم الخوف من التأثير على العالقة

السلبية المرتبطة بحسد صديقك وغيرته منك قد 
يغذيها الخوف من أن تتغير أنت أو أن يتم فقدان 

تلك الصداقة.
وعلى الرغم من أن سلوك صديقك قد يحبطك، 
الصداقة  وفي  فيه  تقدره  ما  على  التركيز  حاول 
من  األشياء  اعتبارك  في  تتشاركانها. ضع  التي 
وجهة نظره، خاصة إذا كنت تعلم أنهم عانوا من 

التحديات والصدمات خالل حياتهم.
ويشعرون  بك  يهتمون  أنهم  من  الرغم  وعلى 
بالسعادة تجاهك، إال أن رؤية نجاحك قد تسبب 
نفس  في  بانتكاسة  مؤخرًا  مروا  إذا  األلم  لهم 

.Oprah المجال، بحسب مجلة
3- التفكير الواعي في سلوكك أنت

ال حرج في أن ترغب بمشاركة أخبارك السارة مع 

يتعين عليك  أنه  أن تشعر  من تحب، وال يجب 
أحبائك  عن  سر  وكأنها  باإلنجازات  االحتفاظ 

والمقربين منك.
بدأت  أو  جديدة  سيارة  للتو  اشتريت  إذا  ولكن 
وظيفة جديدة، فاسأل نفسك ما إذا كنت قد حكيت 

عن هذا األمر كثيرًا مؤخرًا.
حاول تركيز المحادثات على األشياء التي يقدرها 
التي  األشياء  إلى  وأشر  ذلك.  من  بداًل  صديقك 
أنك  من  وتأكد   – بإنجازاته  هنئه  أو  فيه  تقدرها 

تفعل ذلك بصدق.
4- انظر لألمر من منظوره

وخلق  انتقاد صديقك  إلى  الغيور  السلوك  يؤدي 
فجوة بينكما.

قبل أن تنزعج، حاول أن ترى األشياء من وجهة 
نظره. قد تجد فعاًل أنك تتفاخر بدون قصد، أو 
المجال  األمان في هذا  بعدم  أن صديقك يشعر 

المعين من حياته.
5- امنح األمر بعض الوقت

ويلفت موقع LifeHack إلى أنه بمجرد أن تبدأ 
للوراء  خطوة  خذ  الغيور،  مع صديقك  المحادثة 

ودع األمر يأخذ وقته.
وقت  إلى  صديقك  ويحتاج  المشاعر  ترتفع  قد 
أطول منك للتخلي عن غيرته ومشاعره بالصدمة 

من المواجهة واإلحراج من مصارحته بأفكارك.
لذلك سيساعدهم الوقت على استيعاب المعلومات 
مرور  ومع  يتعاملون.  كيف  يقررون  وحينها 
توخي  مع  مجاريها  إلى  المياه  ستعود  الوقت، 
باءت  إذا  أما  المستقبل.  في  الحذر  من  المزيد 
األمور إلى مزيد من التعقيد والغضب، فقد يكون 
تخدمك  تكن  لم  العالقة  أن  استيعاب  المفيد  من 

منذ البداية.

تناول  أن  بون،  التغذية سيرينا  أعلنت خبيرة 
ألنها  للصحة  مفيد  معتدلة  بكميات  الجعة 
تحتوي على مضادات األكسدة. وتشير الخبيرة 
 Eat This, Not That في مقابلة مع موقع
، إلى أن الجعة عند تناولها باعتدال يمكن أن 
تصبح مصدرا مهما لمضادات األكسدة المفيدة 
للجسم. وتضيف، إن الحبوب المستخدمة في 
كما  البوليفينول.  على  تحتوي  الجعة،  صنع 
أن الشعير والجنجل يحتويان على الكيرسيتين 

واإلبيكاتشين وحمض الغاليك.
مضادة  خصائص  لها  المواد  »هذه  وتقول، 
الجسم  خاليا  حماية  على  تساعد  لألكسدة، 
من التلف بسبب الجذور الحرة. كما يمكن أن 

ما  التأكسدي،  اإلجهاد  الحرة  الجذور  تسبب 
يسرع عملية الشيخوخة ويسبب تفاقم المرض. 
ويمكن للجعة في الواقع أن تساعد في الحفاظ 

على صحة الجسم عند تناولها باعتدال«.
أن  على  نفسه،  الوقت  في  الخبيرة  وتؤكد 
اإلفراط بتناول الجعة يؤدي حتما إلى مشاكل 
صحية. أي أن تعاطي الجعة يمكن أن يسبب 
ارتفاع ضغط الدم وعسر الهضم والوزن الزائد 
وأمراض أخرى. وتقول، »إن اإلفراط بتناول 
يمكن  الجعة،  فيها  بما  الكحولية  المشروبات 
أن يؤدي إلى مشكالت صحية خطيرة، مثل 
وأمراض  المعرفي  والتدهور  القلب  أمراض 

الكبد وبعض أنواع السرطان«.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

اراد احدهم ان  يتزوج فذهب عند خاله...
سنوات  من  متزوج  ياخال  انت  له  قال 
هو  فما  مطلقا   مع زوجتك  تتخاصم  ،لم  

السر!!؟؟ 
قال خاله:  أنا وزوجتي  منذ اليوم  األول 
األمور  في  رأيها  تعطي  أنها  على  اتفقنا 
الصغيرة،... و أنا أعطي رأيي في األمور 

الكبيرة... 
قال : ياخالي لم افهم؟؟!!!

في  السلطة  لها  مثال   زوجتي  اسمع  قال: 
شراء المنزل  وترتيب األثاث و طالء الغرف 
ونوع األزهار في الحديقة وماذا نأكل وماذا 

نشرب
و تربية األوالد. وتتصرف في راتبي . واين 
نبني  من  ومع  نزور.  ومن  العطلة  نقضي 

عالقة اجتماعية ومع من نتخاصم...
التلفاز ..... وما  .. وحتى مانشاهده  في 

نسمع من أغاني..الخ
قال لخاله: سامحني يا خالي انت في ماذا 

تتحكم إذًا ؟؟؟؟!!!!... 
االمور  في  رأيي  اعطي  أنا   : الخال  قال 

الكبيرة والخطيرة  مثال..
....الحرب  األميركية  الصينية  العالقات 

الروسية في اوكرانيا
سد  أزمة   .... العربي  الربيع  تداعيات 
 ... العالمي  المناخي  ....التغير  النهضة 

ثقب األوزون....الخ
الكبيرة..  اإلستراتيجية  االمور  في  يعني 

فهمت يا خال

:  حشاش بقول لرفيقو:
اثنني  طلبوا  كان  ما  جرمية  مو  الزواج   لو 

شهود.
أقنعني بصراحة

           
 

 :

 الزوجة :
ليش ما رديت على الرسالة اللي بعتلك ياها 

؟  الزوج :يلي عم تقولي بدك مصاري ؟
 الزوجة : إيه  الزوج : ما وصلتني

محشش حب يجامل و يدلع زوجته قال لها: 
انتي قطة 

قالت: ال أنا غزاله 
قالها: املهم حيوانه

جتاوبني  أن  باهلل  :احلف  له  قالت  زوجته 
بصدق. قال : واهلل أجاوبك بكل صدق

من  أمي  وعلى  علّي  ضبع  هجم  إذا   : قالت 
تساعد منا ؟ قال : الضبع 

بخيل شارك في مسابقة 
سألوه : أكمل مايلي :
إكرام الضيف .......... 

قال البخيل : دفنه

 وحده رجع زوجها البيت ولقاها زعالنة
سألها : إشفيك مبني الزعل في وجهك ..؟ 
قالت : تذكر الفقير اللي أعطيته أكل أمس

قال لها : أيوه
تعليم  كتاب  وأعطاني  اليوم  رجع   : قالت 

الطبخ ..

حكمة

البريستيج واألكابر و بابور الكاز#
املهندس »عبدو الشخط   حدثني صديقي 
يرحمه«  اهلل  السمكري  حسني  ابو  حفيد 
في  زميلتي  أحببُت  حني  الحظُت  قال: 
تستخدم  أنها  وأحبتني،  »نانسي«  العمل 
أحرف إجنليزية حني تتحدث عن عمل والدها 

ووالدتها وعمتها وخالتها .. فتقول:
والدتي تعمل في مجال ال ) H.R ( أي املوارد 

البشرية .
تطوير  شركة  مدير  أي   )M.S.T.E( ووالدي 

عقاري .. إلخ.
أسرة  من  اآلن(  )زوجتي  وهي  نانسي،  كانت 
متوسطة  أسرة  من  وأنا   ، مخملّية  غنية 
احلروف  ملاذا تستخدم  ، وحني سألتها  احلال 
التي تختصر االسماء اإلجنليزية للعمل بدال 
من الكلمات العربية ، قالت بشكل عفوي : 
»ما بعرف .. هيك بيلفظوها عندنا بالبيت« .
وال   ، احلال«  »شوفة  حتب  نانسي  تكن  لم 

يهمها البريستيج .
 : والدها  لي  قال   ، خلطبتها  ذهبُت  وحني 

لنتعرف على عائلتك ؟ 

 .. ) T. B. K ( قلت له : جدي يعمل في مجال
يفهم  لم  أنه  وجهه  مالمح  من  )الحظُت 
رموز هذه األحرف ، ولكنه انحرج من سؤالي 

عن داللتها( .
وتابعُت :

أما جدتي فهي مديرة ) M. M. A. B ( .. )أيضا 
بدا واضحا أنه لم يفهم داللة رموز األحرف ، 
ولكنه لم يسأل كي ال يبدو جاهال، ورمبا قال 
إذا جّدو وستو هيك..   ، العمى   : في نفسه 

شو ممكن يكون شغل بقية العائلة (!!
يدعني  لم  و   ، قاطعني  السبب  لهذا  ورمبا 
أكمل ، وقال : مبروك يا إبني، ثم نظر إلى » 

نانسي » وقال لها : »ألف مبروك سوسي«.
املهم في اليوم الثاني سألتني نانسي : شو 

يعني شغل جدك ) T. B. K ( ؟!
قلت لها : يعني » تصليح بوابير كاز« . 

محل  مديرة  يعني   )  M. M. A. B  ( وجدتي 
ألبسة بالة !. 

مشتريلها  كنت   ، الشيطان  يلعن  اهلل 
»كازوزه « تشردقت فيها من كتر الضحك ..

حكاية اليوم

وأوكرانيا  روسيا  أزمة  لزوجته  يشرح  زوج 
فيقول :

أوكرانيا  طلقت   ، عاًما   20 من  أكثر  منذ 
زوجها روسيا. كان من هذا الزواج أطفال.

لزوجته  وترك  كرميًا  )روسيا(  الزوج  كان  و 
 200 - زوجته  ديون  بل وسدد   ، ميراثًا كبيرًا 
الزوجة  بدأت   ، الفراق  بعد  دوالر.  مليار 
املتحدة  )الواليات  القرية  فتى  مغازلة  في 

األمريكية( وعصابة من اللصوص )الغرب(.
بدأت الزوجة في االستماع إلى رأيهم فقط 
، وبدأت في مهاجمة زوجها السابق معهم.
بالقوة  طفاًل  منها  وأخذ  الزوج  غضب  ثم 
إنها  الغاضبة  الزوجة  قالت  ثم  القرم.   -
ستتزوج »الناتو« إلجبار زوجها السابق على 

إعادة الطفل ) شبه جزيرة القرم( .
القرية  األمريكي في  الفتى  فإن   ، ذلك  ومع 
لم يرغب في الزواج ، ولم يرغب في الدخول 
في قتال مع زوجها السابق - روسيا. لكنه 
خطط أنه و مبساعدة أوكرانيا سيكون قادرًا 
السابق  زوجها  اللدود  خصمه  إذالل  على 
ومن   ، سيئة  أماً  الزوجة  كانت  روسيا..   -
 - اآلخرين  أطفالها  وقت آلخر كانت تضرب 

لوغانسك ودونيتسك.
بكى األطفال وطلبوا املساعدة من والدهم 
آلخر  وقت  من  األطفال  يساعد  كان  الذي   ،

ماديًا ويتشاجر مع زوجته السابقة.

لكن كل شيء كان عبثا ...
استخدم اللص االمريكي ، الذي تسبب في 
هذا الشجار ، هذه الزوجة ، راغًبا في احلصول 
مع  الشجار  على  حرضها  و  ثروتها.  على 
وأعطاها  بالقوة  أطفالها  واستعادة  زوجها 
معدات   ، أسلحة   ، )البسة  متنوعة  هدايا 

منتهية الصالحية يعني خردة(.
اعتقدت الزوجة )اوكرانيا( أن لديها شفيًعا 
الوقاحة  وبدأت في   ، االعتماد عليه  ميكنها 

واستفزاز زوجها السابق.
نفذ صبر الزوج.

الكفاح  )بيالروسيا( في  قريبه  بدأ مع  الذي 
دونيتسك   - أطفاله  حماية  أجل  من 

ولوهانسك.
املشاغبني  مع  باخلوف  الزوجة  شعرت  ثم 

)االحتاد األوروبي وحلف شمال األطلسي(.
املتحدة(  )الواليات  الرئيسي  املتنمر  رفض 
السابق  زوجها  مع  الشتائم  في  االستمرار 
السابق.  زوجها  مع  مبفردها  زوجته  وترك   ،
واملمتلكات  اآلن في األطفال  الزوج  يتحكم 
التي تركها لزوجته. بينما الزوجة تستجدي 
واال  وحمايتها  للتدخل  اآلخرين   اللصوص  
فان غضب الزوج سيطالهم  أيضا وخاصة 

اجليران منهم

فضيحة فيسبوك وازدواجية المعايير األمريكية

نفق الديكابلوس في سورية.. األطول واألعرق بالعالم

 مثنى عبد اهلل

املوت  شعار  يرفعوا  أن  للعراقيني  يحق  هل 
جورج  األسبق  والرئيس  األمريكيني،  للجنود 
بوش ومن جاء من بعده، على مواقع التواصل 
واحتلوا  بالدهم  غزوا  ألنهم  االجتماعي، 
أرضهم، وشردوهم في شتى أصقاع العالم، 
وهل  إنسان؟  مليون  من  أكثر  منهم  وقتلوا 
مسموح لهم أيضا أن يطبقوا الفعل نفسه 
التي  األخرى  الدول  وجيوش  زعماء  على 

شاركت في الغزو؟
اجليش  يلعنوا  أن  للفلسطينيني  يحق  هل 
ولكل  لهم  املوت  شعار  ويرفعوا  اإلسرائيلي 
اليوم،  وحتى  االغتصاب  منذ  إسرائيل  زعماء 
ألنهم سرقوا أرضهم وشردوا شعبهم، وقتلوا 
عن  وماذا  وشيوخهم؟  ونساءهم  أطفالهم 
األفغان الذين دكت طائرات الغزاة األمريكيني 
بيوتهم ومدارسهم وحفالت زفافهم؟ أليس 
للجيش  املوت  شعار  كتابة  في  احلق  لديهم 
األمريكي وزعماء البيت األبيض؟ وهل يسري 
ألشقائنا  فُيسمح  رجعي،  بأثر  احلق  هذا 
العربي  املشرق  دول  وكل  العربي،  املغرب  في 
للجيوش  املوت  شعار  يرفعوا  بأن  واخلليج، 
الذين  وزعمائهم  واإلنكليزية  الفرنسيه 

احتلوا كل هذه البلدان في القرن املاضي؟

يوما  تتخلى  لن  األمريكية  املتحدة  الواليات 
إحدى  التي تشكل  القمعية،  التوجهات  عن 

ركائز سياساتها مع اآلخرين

ال حتتاج اإلجابة على هذه األسئلة طول تفكير، 
ألنه غير مسموح القيام بذلك، وأبرز دليل ما 
زال طريا في الذاكرة، هو ما حصل قبل بضعة 
أسابيع، عندما مت فصل عدد من الصحافيني 
األملانية،  فيله«  »دويتش  قناة  من  العرب 
والسبب هو تغريداتهم التي قيل إنها توحي 
ال  لكن  إسرائيل.  بها  يقصدون  كانوا  بأنهم 
شيء يدعو إلى العجب عندما يسمح العالم 
احلر، صاحب القيم اإلنسانية وحق الرأي، بأن 
يحّول مواقع التواصل االجتماعي إلى منصة 

وأن  العنف،  إلى  والدعوة  الكراهية  لنشر 
األجندة  خدمة  وسائل  من  وسيلة  تصبح 
هذا  يسري  ال  لكن  اآلخرين،  ضد  الغربية 
الفعل واالستخدام ليكون بالضد من الغرب 
والواليات املتحدة. إنه حق حصري لهؤالء ضد 
املالكة  ميتا  شركة  خرجت  لذلك  اآلخرين، 
ملوقع فيسبوك، لتعلن السماح للمشتركني 
والقتل ضد  والكراهية  للعنف  دعوات  بنشر 
فقط،  الروسية  والقوات  الروسي  الرئيس 
ملا  املناهض  اخلطاب  باستثناء  باشرت  وأنها 
الرغم  على  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  وصفته 
من أن هذه الشركة كانت حتضر أي محتوى 
يكون ُمحّرضا على العنف، أو يحمل خطاب 
كراهية كما يصفون. وكانت حتجب صفحات 
برسائل  مشتركني  وتنذر  حسابات،  وتغلق 
في  أسلوبهم  حتسني  منهم  تطلب  واضحة 
يخالف  ينشرونه  الذي  احملتوى  ألن  التعبير، 
الغربية  املعايير  هي  أين  إذن  املوقع.  سياسة 
التي يتحدثون عنها ويدعون اآلخرين لاللتزام 
إن  عليها؟  السير  دولنا  من  ويطلبون  بها، 
الغرب  كان  ما  كل  أن  هو،  واضحا  يبدو  ما 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  خاصة  له،  يرّوج 
والرأي  والدميقراطيات  احلريات  موضوع  من 
التواصل  والرأي اآلخر، وحرية اإلعالم، ومواقع 
وبروباغندا  أكاذيب  مجرد  هي  االجتماعي، 
حزمة  تسليط  منها  الهدف  كان  سياسية، 
أفكار براقة، تتحقق من خاللها حالة استالب 
فكري ميهد لقبول ديكتاتورية اإلعالم الغربي، 
الذي  باليقني  أشبه  جعلها  إلى  وصوال 
يعتصم به الناس، فتصبح رؤوس القوم مجرد 
فاملعايير  لذلك  يريدون،  ما  بها  يُفرغون  دالء 
التي يتحدثون عنها هي حالة سائلة وليست 
صلبة، وهي تتغير بتغير األجندة، على سبيل 
املثال هم يقولون لكل املشتركني في مواقع 
التواصل االجتماعي، إن بياناتهم الشخصية 
لن يتم التصرف بها خارج سياق اخلصوصية، 
موقع  أن  سنوات  أربع  قبل  وجدنا  لكننا 
فيسبوك،  قبل  من  امتالكه  قبل  واتساب، 
فضح فيسبوك وقال، إن املوقع املذكور سّلم 
إلى  املشتركني  ملاليني  شخصية  معلومات 

بعض الشركات، ما يعني أن مسألة املعايير 
والغاية،  الهدف  على  يعتمد  نسبي  موضوع 
لذلك هو مييل أينما متيل البوصلة السياسية 
العام  فالسياق  والغرب،  املتحدة  للواليات 
بروسيا  التشهير  هو  الغرب  في  اليوم 
وشيطنتها في أوكرانيا، وهذا يتطلب تغيير 

القواعد السياسية واألخالقية وكل شيء.
عدوان  هو  أوكرانيا  ضد  الروسي  الفعل  إن 
واإلنسانية  السياسية  املعايير  بكل  وغزو 
أخرى،  بأوصاف  وصفه  ميكن  وال  واألخالقية، 
بشخصه،  محدد  رئيس  ضد  التمييز  لكن 
وضد بلد محدد بعينه، بهذا الشكل الفاضح 
التواصل  مواقع  على  قتلهم  إلى  والدعوة 
تتالئم مع سياق  دعوات  إمنا هي  االجتماعي، 
يسمح،  وال  يسمح  الذي  الغربي،  النفاق 
أجل  من  معايير صلبة  ويضع  ويثّبت،  ويلغي 
هذا الطرف، ومعايير سائلة من أجل الطرف 
اآلخر. وهذا تأكيد على أن شركة ماتا ومواقع 
اإلنترنت  وشركات  االجتماعي  التواصل 
العمالقة، كلها تعمل بنهج محدد وليس من 
وأمما  وشعوبا  دوال  هنالك  فإن  وبالتالي  فراغ، 
مسموحا أن يُسّخر الغرب كل التكنولوجيا 
في  ميكن  ال  لكن  ضدهم،  اإلعالم  ووسائل 
القياسات  تنطبق  أن  األحوال  من  حال  أي 
اإلعالم  حق  من  إن  الغرب.  على  نفسها 
الغربي واألمريكي، أن يقول كل ما يريد قوله 
في  الروسي،  واجليش  الروسي  الرئيس  عن 
وهذا  واملكتوب،  واملسموع  املرئي  إعالمهم 
احملللني  يوميا حتليالت  وتؤكده  الفعل موجود 
إلى  يدعون  الذين  السياسيني،  وتصريحات 
قتل بوتني أو اإلطاحة به بانقالب أو متني املوت 
الفعل  هذا  ينتقل  أن  لكن  حالة،  أية  في  له 
االجتماعي، فهذه حالة  التواصل  مواقع  إلى 
أو  اجتماعية،  منصات  هذه  ألن  متاما،  شاذة 
هكذا يفترض أن تكون، كما أن املسجلني في 
تفرض  أن  في  احلق  مينحوها  لم  املواقع  هذه 
ما  حقا  تعطيهم  سياسية،  أجندة  عليهم 
اليوم، ومتنعه عنهم غدا، تبعا لتغير البوصلة 
السياسية، ثم من أين حصل من ميلكون هذه 
أنفسهم سلطة  احلق في منح  املواقع على 

آخر؟  وحظر  معني  خطاب  بتمرير  السماح 
وما هي األسس التي اعتمدوها في تصنيف 
اخلطابات بأن هذا ينم عن حالة كراهية وذاك 
مقاسات  أية  ووفق  للعنف؟  دعوة  عن  ينم 
الواليات  أن  يقينا  املعايير؟  هذه  تغيير  يتم 
عن  يوما  تتخلى  لن  األمريكية  املتحدة 
التوجهات القمعية، التي تشكل إحدى ركائز 
سياساتها مع اآلخرين، هناك سياق أمريكي 
بالتفرد  يؤمن  ديكتاتوري  أنه  بوضوح  يوصف 
وفرض  االستثنائية،  صفة  نفسه  ومينح 
يجب  الذي  املسار،  طبيعة  وحتديد  الشروط 
إلى  يتجاوزه  بل  وفقه،  أن يسير  العالم  على 
التحكم بكل ما يقال في وسائل اإلعالم، وما 
يكتبه الناس في مواقع التواصل االجتماعي. 
تغادر  لن  والقطيع  الراعي  سياسة  أن  كما 
الرغم من  األمريكي، على  السياسي  العقل 
منيت  التي  املتتالية  والهزائم  االنتكاسات 
كان  والتي  العالم،  أصقاع  شتى  في  بها 
أفغانستان،  في  الفضيحة  الهزمية  آخرها 
اليوم  منذ  يباشروا  أن  لالفغان  يحق  فهل 
مواقع  على  وعنف  كراهية  خطاب  ببث 
التواصل االجتماعي ضد بوش وأوباما وبايدن 

وجيوشهم؟
على  االجتماعي  التواصل  مواقع  إدخال  إن 
والسماح  األوكرانية،  الروسية  األزمة  خط 
بتمرير خطابات بالقتل واملوت فيها ضد طرف 
املنصات  هذه  مصداقية  من  يفت  آخر،  دون 
ويأكل من شعبيتها، كما أن ذلك ينزع صفة 
التواصل بني اجملتمعات عنها، ويجعلها منبرا 
أليديولوجية  والترويج  معينة  أفكار  لنشر 
الغطاء  ينزع  الفعل  هذا  أيضا  محددة. 
القانوني عن الشركات املالكة لهذه املواقع، 
ويعطي احلق للحكومات واألفراد أن يقاضوها، 
ألنها لم تسأل املشاركني فيها عن رأيهم في 
الفعل الذي أقدمت عليه، بل األكثر من ذلك 
الناس  يتبارى  ساحات  إلى  يحولونها  إنهم 
الكراهية  من  مستوى  أعلى  لتقدمي  فيها 

والعنف والتثقيف بهما.
كاتب عراقي وأستاذ في العالقات الدولية

الديكابلوس/  نفق   / قيس  ام   - داعل  نفق 
الروماني  العهد  بني في  تاريخية  هو معجزة 
ويعتبر أطول نفق مائي في العالم ، معجزة 
الديكابلوس  مدن  لربط  األرض  تحت  مائية 
 170 مسافة  النفق  ويمتد  ببعضها،  مائيا 
كيلومتر بين األردن  والشام وهو أطول ب 9 
بالعالم والموجود  نفق  ثاني أطول  مرات من 
تحت  مائية  إمبراطورية  ويعد  إيطاليا  في 

األرض.
بـ«أعجوبة تراثية« تدل على  النفق  ويوصف 
عراقة الحضارات التي سكنت حوران، حيث 
أن النفق يربط مجموعة من القرى في نظام 
مائي فريد تغذيه مجموعة من الينابيع الغزيرة 

في حوران
في بدايه الموضوع هناك كثيرون ال يعرفون 
عن هذا النفق هو امتداد بين عدة مدن من 

المدن العشر الرومانية يبتدأ من مرحلتين:
 المرحلة األولى :

الغربي  درعا  ريف  في  داعل  من  االساسي 
مرورا في درعا ،و بالطره ،وكفرسوم، وسمر 

،وأبدر وأوديتها الى ام قيس في األردن
- المرحلة الثانية:

التفرعات عن األساسي تسمى الفرعي ، تبدأ 
من المغير عند عين المعلقة وتفرعت ايضا 
بعيون واودية ووظيفة التفرعات استقدام اكثر 
المدن  لتغذية  واألمطار  الينابيع  من  كميه 

في  وخاصة  العشر  المدن  األساسي  والخط 
الحروب....

 كيف حدث ذلك ؟
-بدأ الرومان بإنشاء النفق في القرن الثاني 
عام  هارديان  اإلمبراطور  بعصر  الميالدي 
130 ميالدي، واستمر العمل فيه أكثر من 

ثمانين عاما غير متواصلة،
يبتدا النفق في الشام من سورية االن مرورًا في 
سهل حوران من مدينة داعل، وتكون بدايته 
على شكل )يو باالنجليزي U (وذلك من أجل 
تجميع األمطار والينابيع القريبه منه من أجل 
باألراضي  ودخوال  بدرعا  مرورا  النفق  تزويد 
األردنية من قرية الطره باتجاه وديان المغير.
من  أكثر  بتقريبا  تزويدها  يتم  هنا  بالتأكيد  
تفرعات  وتبدأ  اآلن  لغاية  قوية  ينابيع  عشر 
العال  وعلى  )مرو  باتجاه  المغير  قرية  في 
ومن  القرى  هذه  وينابيع  (ووديانهم  وحكما 
ويتفرع  خرجا  الى  الرئيسي  النفق  تتوجه  ثم 
باكثر من عدة فروع وسط  ايضا  من خرجا 
خرجا ووادي النيص والعرقوب باتجاه الخريبه 
إلى النبع الرئيسي ومن ثم ينحرف الى عين 
قويلبه ويتجه الى يبال هنا مالحظه وجود به 
مكان  وهناك  العمال،  بها  ينام  كانوا  غرف 
مترين  كل  والقناديل  االضاءه  لوضع  ايضا 
على جوانب النفق، وكل كيلو متر واحد يتم 
تحديد زاويه الميالن من أجل سحب المياه، 

وايضا هناك كتابات باللغه الرومانيه والعربيه 
وجدت على جدار النفق، مع قصاره من أجل 
عدم تسرب مياه النفق عبر الشقوق، وايضا 
يوجد في بعض المناطق درج من أجل سحب 

المياه ...
من يبال الى عين تراب مرورا بكفرسوم ومن 

ثم الى سمر الى أبدر الى ام قيس

بالتأكيد هنا وجد نفقين أساسين أحدهم تحت، 
وآخر فوق، بين سمر وأبدر وام قيس أي نفق 

بطابقين..
في  الذي  هو  تدمرا  األنفاق  مناطق  وأكثر 
خرجا ويبال بسبب الزالزل والعوامل الطبيعية 
التي نتجت عن قوة المياه الداخلة الى النفق 

وهو بحاجه لإلعتناء وإعادة التأهيل.
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 مائدة رمضان زينها بجوهرة التمورقصة قصيرة: المصعد

@äÏ‡n€a@ÜÏucÎ@kÓ†c

تجدونها في االسواق التجارية العربية و الكندية

ناجي الخشناوي
كاتب من تونس

حدث كل شيء داخل المصعد اآللّي.  لم يتطّلب 
األمر الكثير من الوقت أو الجهد، تماما مثلما 
لم تتطّلب المسألة خّطة مسبقة للّتنفيذ ال هامش 
فيها للخطأ. فقط كانت كل أدوات الّتنفيذ متوّفرة 
ومحّفزا  حاسما  عامال  كان  والمكان  ساعتها، 
لما سيحدث الحقا، لكن هذا ال يمنع من القول 
بأن األمر بدا محفوفا بالمخاطر المحدقة، ربما 
ذلك،  األمر  يكون  ربما  بالتسرّع.  اإلحساس 
المصعد  باالطمئنان داخل ذلك  الّشعور  ولكن 
اآللي كان شعورا طاغيا، هو شعور نابع من 
األعماق ال تشوبه شائبة مثلما ُيقال، شعور سّد 
جميع المنافذ التي يمكن أن يتسّلل منها الخوف 

أو التوّتر أو االرتباك والقلق.

يبدو  األماكن  تلك  داخل  باالطمئنان  الّشعور 
في  أو  عادة،  إذ  طبيعّي،  وغير  غريبا  شعورا 
الغالب األعّم، ينتابنا الّشعور بالّتوتر والخوف 
واالرتباك داخل تلك المصاعد اآللّية، ميكانيكّية 
األكثر  الّشعور  هو  بل  كهربائّية،  أم  كانت 
ذاك  داخل  نفسه  يجد  إنسان  بأي  التصاقا 
الّصندوق المعدنّي المتحّرك. رُهاب المصاعد أو 
فوبيا األماكن المغلقة والمرتفعة كما يقول أطّباء 
الّنفس. تنقبض فيه الّنفس وتصبح كل الحواس 
مستنفرة وال هدف لها سوى لحظة انفتاح باب 
المصعد والخروج من القفص الّصاعد أو الّنازل 
قبل أن يصيبه عطب ما، وما أكثر األعطاب 
كما  تماما  للمصاعد،  تحدث  التي  واألعطال 

أعطاب الحياة وأعطالها.

فكرة  ابتدعوا  مثال،  الفاخرة  والفنادق  النُّزل  في 
لتخفيف  المصاعد  داخل  الموسيقّية  المرافقة 
رّبما  أو  تعّطلها،  وطأة خوف مستخدميها من 
لصرف أنظار الّناس وهواجسهم عما قد ُيفسد 
ُمتعتهم بأّيام الرّاحة واالستجمام التي يقضونها 
أخرى،  فنادق  والنُّزل.  الفنادق  تلك  داخل 
أضافت إلى المرافقة الموسيقّية، مرافقة بشرّية 
بحمل  يقومون  الذين  والعملة  األعوان  يؤّمنها 
حقائب النُّزالء وإيصالها إلى غرفهم، وهي أيضا 
مرافقة تبعُث على االطمئنان وتبديد المخاوف 
داخل المصاعد وتبعد شبح وهن الحياة برّمتها، 
رغم أن َحَملة الحقائب يشبهون الروبوتات في 

صمتهم وابتساماتهم المتكّلفة.

مرافقة  أو  موسيقّية  مرافقة  تتطّلب  لم  الحكاية 
الضوئّية  اللوحة  اآللّي.  المصعد  داخل  بشرّية 
والجوانب  المتتالية،  واألدوار  الطوابق  ألرقام 
والّسقف  الباهت  الفضّي  بلونها  المعدنّية 
المصنوع من البلور، كان كل ما يتطلبه تنفيذ 

العملّية في وقت قياسّي.

الّضئيلة  اللحظات  تلك  أو  القياسّي،  الوقت 
ما  غالبا  اآللّي  المصعد  داخل  ُنمضيها  التي 
تكون زمنا ال نهائّيا قاتال، طويال ومماّل، بل إن 
تلك الّلحظات الّسريعة التي تكون فيها دواليب 
ومتسارع  منتظم  بشكل  تتحّرك  اآللّي  المصعد 
ودقيق، تشبه تلك الّلحظات األخيرة التي نواجه 
استئذان.  دون  برّمته  يهجم  الموت  مارد  فيها 
موت ال يستطيع أحد مّنا إيقافه أو صّده عن 
تلك  حتى  األمثل.  وجهها  على  مهمته  إتمام 
األزرار اإللكترونّية المثبتة داخل لوحة ضوئّية 
تبدو محايدة، تفشل في منحنا بارقة أمل يتيمة. 
مطاردة مضنية لّلحظات والّثواني، ركض وخبط 
الّصندوق  داخل  طريدة  وال  صّياد  ال  ولهاث، 
أمام  لكن  الموت،  يتمّنى  أحد  ال  المعدنّي. 
تعدد أشكالها، ال خيار لنا إال باقتناص أفضل 
الموت  لكن  هكذا.  الموت.  أشكال  األشكال. 
داخل مصعد آلّي لن يجد مكانا له ضمن قائمة 

االختيارات، ففي النهاية، للموت وجوه ومراتب، 
لكن أفظع تلك الوجوه ما تكون داخل المصعد 

اآللّي.

هل يشبه المصعد اآللّي سجنا عالي األسوار 
مثال؟ رّبما، لكن األكيد أن له شبها كبيرا بقبر 
محفور في باطن األرض، ال يقدر على فتحه 
إال مشعوذ محترف دون لوحة أزرار ضوئّية، 

ليستخرج من جوفه الكنز المغمور.

هناك المصاعد الذكّية سويسرّية الّصنع، بلورّية 
مكشوفة، يمنحنا زجاجها الّسميك تسريح الّنظر 
على كل ما يقع عليه بصرنا خارج المصعد. 
والمساعدة  الّنجدة  ونطلب  نستغيث  أن  يمكننا 
البّلور  لكن  واإليماءات،  واإلشارات  بالحركات 
ال يخّفف عّنا وطأة الّتوتر واالرتباك والخوف، 
وحتى التطّور التكنولوجّي الرّهيب في المصاعد 
وتطّور طرق الّتأمين والّسالمة داخلها وإمكانّية 
جميعها  تفشل  األبواب،  فتح  بجهات  الّتحكم 
في منحنا الّشعور الّتام باالطمئنان، ولكّنني ال 
أركب  ولم  قّط،  أسافر  لم  سويسرا.  في  أعيش 
طائرة تحّلق في الّسماء، رّبما أفّكر في الّسفر 
بعد سنتين أو ثالث سنوات. سأفتح حسابا بنكّيا 
أو بريدّيا في أّول يوم أتسّلم فيه الدفعة األولى 

من أجرتي بعد أربعة أشهر.

عمري اآلن أربع وعشرون سنة. منذ أسبوعين 
زوجتي  حياة،  مع  ميالدي  بعيد  احتفلت 
المستقبلّية. كان حفال بسيطا فاجأتني به حياة، 
ذلك  كل  واألهم من  بهيجا وصادقا  كان  لكّنه 
أّنني أقنعت حياة أخيرا بوجهة نظري. أطفأت 
الّسفر  ومنها  العديدة،  أمنياتي  وأضأت  الّشمع 
حياة.  مع  العسل  شهر  لقضاء  سويسرا  إلى 
وركوب  الّسفر  ويمكنني  طبيبا  أصبحت  اآلن 
مراتب  في  مرفوع  برأس  والّصعود  الّطائرة 
الخطوة  وأصعد  رأسي  عاليا  سأرفع  الحياة… 
أنظروا  يقولون  حولي  من  والناس  الخطوة  تلو 
أّيها  الّدكتور وصل، مرحبا  أصبح طبيبا.  لقد 
الّطبيب، رجاء أّيها الّطبيب، الّدكتور قال، شكرا 
دكتور… إنها كلمات تشبه أزرار هذا المصعد، 
أعلى،  مرتبة  ارتقيت  منها  كلمة  سمعُت  كّلما 
تماما مثلما ترفعنا األزرار من طابق إلى آخر 
أين تنفتح في وجوهنا أبواب ال يعلمها إال هللا. 

يا هللا إن كل أبوابك مراٍق ومراتب.
المستشفى،  منذ وصلت هنا، طبيبا مقيما في 
قبل شهرين، لم أنقطع يوما عن ترتيب أحالمي 
بين  أتحّرك  البسيطة.  وأمنياتي  الصغيرة 
بخفة  والجثث  والجرحى  والمصابين  المرضى 
المرضى  معالجة  في  وتفان  وبمهارة  رشيقة 
صناديق  وتفّقد  المصابين  جراح  وتضميد 
الجثث بعد نقلها من المشرحة وترصيفها داخل 
بيت الموتى والتثّبت من هوّية كل جّثة وترقيم 
الصندوق الذي تنام بداخله. أحببُت هذه المهنة 
منذ طفولتي عندما أنقذ حياتي طبيب القرية بعد 
أن جرفتني مياه الوادي الذي يفصل بين منزلنا 
وكتبي  وأقالمي  بمحفظتي  وغرقت  والمدرسة 
وسط األوحال والصخور والمياه الهادرة. كنت 
في غيبوبة مميتة، لكن األصوات كانت تصلني 
واضحة وتخترق الظلمة التي غمرتني: الّدكتور 
وصل، مرحبا أّيها الّطبيب، رجاء أّيها الّطبيب، 

الدكتور قال، شكرا دكتور.

ظّلت حادثة الغرق عالقة بذاكرتي وظلت تلك 
الكلمات عن طبيب القرية ترّن في أذنّي. منذ 
تلك الحادثة صرت أرفض الّذهاب إلى المدرسة 
مع  اليوم  كامل  أقضي  الّسماء.  ُتمطر  عندما 
وأنجز  الّدروس  أحفظ  المنزل  في  وأختي  أمي 
فروضي  أنهي  وعندما  المدرسّية،  الّتمارين 
فأجبر  المدينة،  القادم من  الطبيب  لعبة  ألعب 
وأشرع  الفراش  فوق  التمّدد  على  وأختي  أمي 

في مداواتهما وتضميد جروحهما التي أرسمها 
بالقلم األحمر مرة فوق معصميهما ومرة فوق 
بقطع  الحمراء  الخطوط  وأضّمد  كاحليهما 
المالبس التي تعترضني. كم كنت لجوجا وأنا 
أجبر أمي وأختي على إسماعي تلك الكلمات 
الّطبيب،  أّيها  مرحبا  وصل،  الّدكتور  الرّنانة: 
رجاء أّيها الّطبيب، الّدكتور قال، شكرا دكتور. 
العطل  أّيام  في  المفّضلة  لعبتي  تلك  وظلت 
عندما أعود من المدينة التي انتقلت إليها بعد 

نجاحي األّول.

كل  أنتهز  دراستي،  أثناء  المدينة،  في  كنت 
نحو  والتوّجه  المعهد  من  للهروب  فرصة 
وقتا  أقضي  أين  للمدينة،  الصغير  المستشفى 
األطّباء  حركة  أترّصد  يطول  كم  أعرف  ال 
في  ويتحّركون  ويخرجون  يدخلون  والممّرضين 
كل االتجاهات داخل المستشفى، وكنت أقترب 
من كوكبة األهالي الذين يتجمهرون قرب سيارة 
اإلسعاف عندما تصل أو في مدخل المستشفى 
فأسمع كلماتهم تتقاطر من كل األفواه وتختلط 
والتضرّع  لمرضاهم  والّصحة  الّشفاء  بدعوات 
التي  الكلمات  أن  غير  لرحمته،  طلبا  إلى هللا 
تصلني كانت هي التي أنتظرها حتى أعود إلى 
المعهد بشحنة كبيرة من األمل: الّدكتور وصل، 
الّطبيب،  أّيها  رجاء   ، الّطبيب  أّيها  مرحبا 
الّدكتور قال، شكرا دكتور. وظلت تلك الكلمات 
السنوات  طيلة  به  أحتفظ  الذي  والسّر  تميمتي 
التي قضيتها في المدينة إلى أن نجحت وانتقلت 

إلى كلّية الطّب بمالحظة مشّرف جدا.

الكلمات  تلك  أعد أسمع  لم  الكلّية،  هناك، في 
أكاد  مّني.  قريبة  أراها  أصبحت  بل  الرّنانة، 
إلى  أضّمها  األفواه،  من  ألقطفها  ذراعي  أمّد 
صدري، أحنو عليها براحتي، ولذلك لم تعد تلك 
الكلمات لعبة ألعبها مع أمي وأختي عندما أعود 
ينتظرون  أهاليها  مازال  التي  القرية  في  إليهما 
عدد  بذلك  وعد  كما  الوادي  فوق  جسر  بناء 
طيلة  القرية  زاروا  الذين  المسؤولين  من  كبير 
الّسنوات التي مّرت. وفي الكلّية أيضا لم أعد 
الكبير  المستشفى  إلى  للّذهاب  الفرص  أنتهز 
من  أخرج  أصبحت  فقد  بالّناس،  يعّج  الذي 
حياة  مع  البيضاء  الميدعة  مرتديا  الكلّية  باب 
التي تتأّبط ذراعي اليسرى ونّتجه نحو المقهى 
المقابل أين أصبحنا نرّصف أحالمنا وأمنياتنا 
تصلنا  عندما  تحقيقها  في  سننطلق  التي 
والمجروحين وهم  والمصابين  المرضي  كلمات 
يتهامسون: الّدكتور وصل، مرحبا أّيها الّطبيب، 
رجاء أّيها الّطبيب، الّدكتور قال، شكرا دكتور.

وترفع  األخضر  قميصها  ياقة  حياة  ُتعّدل 
ثم  الطبّية  نّظارتها  إطار  الرّقيقة  بأصابعها 
تهمس في أذنّي: الّدكتورة وصلت، مرحبا أّيتها 
قالت،  الّدكتورة  الّطبيبة،  أّيتها  رجاء  الّطبيبة، 
شكرا دكتورة. تهمس بهذه الكلمات همسا دافئا 
طائرا  فأراني  الّسماوات،  أعلى  إلى  يرفعني 
محّلقا فوق الوديان الهادرة أبحث عن األطفال 
الذين جرفتهم المياه وبعثرت محافظهم وأقالمهم 
وكتبهم بين األوحال والصخور والمياه الهادرة، 
طفال  أنقذ  أن  بعد  إال  سمائي  من  أنزل  فال 
واحدا على األقل من غيبوبته، ثم أطير مجّددا 
وقد تركته بين حلم ويقظة تصله الكلمات من 
التي غمرته :  األفواه واضحة وتخترق الظلمة 
الّدكتور وصل، مرحبا أّيها الّطبيب ، رجاء أّيها 

الّطبيب، الّدكتور قال، شكرا دكتور.

ظللنا هكذا أنا وحياة طيلة دراستنا الجامّعة إلى 
في  تهمس  هي  الطّب،  كلّية  من  تخّرجنا  أن 
أذنّي همسا دافئا، وأنا أطير إلى أعلى الّسماوات 
في  منسجمين  ظللنا  الغرقى.  األطفال  ألنقذ 
حوله،  اختلفنا  واحد  أمر  عدا  ما  شيء،  كل 

منذ  إال  نظري  بوجهة  إقناعها  من  أتمّكن  ولم 
أسبوعين عندما رّتبت لي حياة احتفاال مفاجئا 

بعيد ميالدي الرّابع والعشرين.

والمتعانقة  المتشابكة  يدينا  أصابع  تنفصل  لم 
قطعة  فوق  المرشوقة  الّشموع  ضوء  على 
شيء  كل  في  تحّدثنا  بيننا.  التي  المرّطبات 
ماعدا نقطة اختالفنا. كل واحد مّنا كان يعرف 
منذ  رافقتنا  التي  الّنقطة  هذه  من  نقترب  أّننا 
تعرّفنا إلى بعضنا البعض. لم نكن نسلك مسالك 
ملتوية ولم نتهّرب من المواجهة، بل كّنا نسير 
بالحديث نحو هذه النقطة بالّذات. في الحقيقة 
كانت حياة أسرع مني في الوصول إلى النقطة 
التي أرّقتني كثيرا. قالت بكل بساطة ودون ترّدد 
“لن أسافر ولن أرحل ولن أغادر ألشتغل طبيبة 
خارج البالد”. صمتت قليال ثم واصلت الكالم 
أصابعي  الرّقيقة على  بأصابعها  وهي تضغط 
الكثير من األطفال  الملتهبة وقالت لي “يوجد 
هنا ينتظروننا لننقذهم وننقذ محافظهم وأقالمهم 
وكتبهم من األوحال والّصخور والمياه الهادرة”.

لم أجد الكلمات التي أجيب بها حياة. أحسسُت 
ضوء  ورأيت  ينعقد  ولساني  تتجّمد  بأنفاسي 
عينيها  بؤبؤ  في  يتراقص  بيننا  التي  الّشموع 
فتركُت  عينّي،  محجري  في  يتراقص  مثلما 
أصابعي تركب صهوة أصابعها وتتكّفل برسم 
كل  لها  وتقول  أصابعها  على  الكلمات  كل 
شيء. كان كل شيء بيننا واضحا وجلّيا ومكّثفا 
في كلماتها تتمايل في كامل جسدي: الّدكتور 
وصل، مرحبا أّيها الّطبيب، رجاء أّيها الّطبيب، 
تتمايل  وكلماتي  دكتور.   شكرا  قال،  الّدكتور 
في كامل جسدها: الّدكتورة وصلت، مرحبا أّيتها 
قالت،  الّدكتورة  الّطبيبة،  أّيتها  رجاء  الّطبيبة، 

شكرا دكتورة.

لم  اآللّي.   المصعد  داخل  شيء  كل  حدث 
الجهد،  أو  الوقت  من  الكثير  األمر  يتطّلب 
مسبقة  خّطة  المسألة  تتطّلب  لم  مثلما  تماما 
حياة  أن  حدث  للخطأ.  فيها  هامش  ال  للّتنفيذ 
لن تسافر ولن تغادر ولن ترحل إلى بالد أخرى 
سويسرا  إلى  معي  تسافر  ولن  طبيبة،  لتعمل 
لنتمّتع بشهر العسل، فقد تعّطلت كل المصاعد 
في البالد، إال المصعد نحو الّسماء. تحّطمت 
جسدها  بباقي  وانعجنت  الرّقيقة  حياة  أصابع 
المستشفى  مصعد  كابينة  بها  سقطت  عندما 
وارتطمت في الهاوية الّسحيقة، لتصعد روحها 
إلى الّسماء الواسعة ترفعها أفواه األطفال الغرقى 
لها:  يهمسون  وهم  الهادرة  الوديان  أوحال  في 
رجاء  الّطبيبة،  أّيتها  مرحبا  وصلت،  الّدكتورة 

أّيتها الّطبيبة، الّدكتورة قالت، شكرا دكتورة.
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قصة قصيرة: وجه ال يشيخفايسبوك: »خطاب الكراهية« مسموح ضد روسيا!

قصة قصيرة: فضاء

فيلم “صالون هدى” ال يمثل فلسطين ويمس بصورة شعبنا

مواقع  على  واسعًا  سخطًا  أثارت  خطوة  في 
عليه  تنطوي  لما  نظرًا  االجتماعي  التواصل 
من »ازدواجية في المعايير«، أعلن فايسبوك، 
الخطاب  استثناء  قّرر  أّنه  الخميس،  أمس 
من  أوكرانيا  في  الروس«  »للغزاة  المناهض 
على  محتوى  أّي  بحظر  المتعّلقة  قواعده 
الموقع يدعو إلى العنف والبغض، مشيرًا إلى 
المعادية  المنشورات  بالتالي  يحذف  لن  أّنه 

لجيش روسيا وقادتها.
وقال المسؤول عن االتصاالت في »ميتا«، 
إّنه  ستون،  آندي  لفايسبوك،  األم  الشركة 
»بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا، فقد سمحنا 

مؤقتًا بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في 
العادة قواعدنا المتعلقة بالخطاب العنيف مثل 
المقابل  في  مشّددًا  الروس«،  للغزاة  »الموت 
بالدعوات  السماح  عدم  نواصل  »أّننا  على 

التي تدعو للعنف ضّد مدنيين روس«.
»رويترز«  وكالة  نقلت  بعدما  البيان  وجاء 
رسائل بريد إلكتروني داخلية تتناول التعديالت 

في سياسة الشركة.
بنشر  سُيسمح  التعديالت،  هذه  وبحسب 
منشورات عبر فايسبوك وإنستغرام، في عدد 
من الدول، تدعو إلى موت بوتين أو الرئيس 
وأوضحت  لوكاشينكو.  ألكسندر  البيالروسي 

الدعوات  هذه  أن  ورد،  ما  وفق  الرسائل، 
أو  أخرى  أهدافًا  تتضمن  لم  ما  بها  سيسمح 
بدعوات  سيسمح  كما  أساليب.  أو  مواقع 
مباشرة  تتطرق  التي  المنشورات  في  العنف 

إلى غزو أوكرانيا.
السفارة  غّردت  اإلعالن،  هذا  ضوء  في 
حسابها  عبر  المتحدة  الواليات  في  الروسية 
السلطات  من  »نطلب  تويتر:  على  الرسمي 
األميركية أن توقف أنشطة ميتا المتطرفة، وأن 
تأخذ إجراءات لجلب المرتكبين إلى العدالة«. 
وأضافت: »مستخدمو فايسبوك وإنستغرام لم 
يعطوا مالكي هذه المنصات الحق في تحديد 

معايير الحقيقة وفي تحريض الشعوب على 
بعضها البعض«.

ليست  فايسبوك وأخواتها  ازدواجية  بأّن  علمًا 
ممنهجة  حملة  سنوات  منذ  تقود  إذ  طارئة، 
إطار  في  الفلسطيني،  المحتوى  لحظر 
األمثلة  اإلسرائيلي.  للعدّو  دائمة  مساندتها 
األزرق  الموقع  فعله  ما  آخرها  طبعًا،  كثيرة 
القدس  في  اإلسرائيلي  االعتداءات  خالل 

المحتلة.

فؤاد عفاني
كاتب من المغرب

احذروا زيف الصور، احذروا خدع المجازات 
واالستعارات، ولتبحثوا عن الحقائق في مكان 

آخر بعيدا عن األضواء.
أخيرا وجدِت الصورة طريقها للنشر.. صورة 
حافلة بالمعاني دون الكلمات..  صورة لجثة 

دون روح، لكنها مع ذلك تتكلم كل اللغات.
الصحفية  متابعتي  خالل  الصورة  التقطُت 
للحزن العربي الذي أضحى يتناسل كالوباء. 
مازلت أذكر المكان جيدا؛ فندق شامخ بمالمح 
عربية يتنفس عبق التاريخ في صمت، ويروي 
ففي  والموتى..  والهاربين  العابرين  حكاية 
صبيحة اليوم الثاني من إقامتي هناك، فتحت 
أستنشق  كي  الثاني  بالطابق  غرفتي  شرفة 
هواء نقيا.. ورغم رائحة الصمت التي كانت 
غير  حركة  انتباهي  استرعت  المكان،  تعم 
عادية في الشارع المجاور.. جنود مدججون 
بأسلحة تتربص بضحيتها، وفي زاوية مقابلة 
شابان ملثمان يتسلالن من مكان إلى آخر.. 
البعض،  بعضهما  يريدان  الطرفين  أن  يبدو 
أيهما  أتبين  أن  من  منعتني  الدهشة  لكن 

الصياد وأيهما الطريدة.
بين الغريمين كان طفل يحمل بين يديه بعضا 
وأنا  هاربة.  فراشة  ويطارد  األرض  زهر  من 
من أعلى أحمل آلة التصوير الباردة وأراقب؛ 
تقتنصه  أن  يستحق  من  اختيار  في  احترت 
عدستي: الجنود الذين تركوا خلفهم دما موزّعا 
وطن  بحماية  ويحلمون  واألبناء،  اآلباء  بين 
أن  اختاروا  الذين  الجنود  غريبا..  أضحى 
تكون روحهم فداء لهذا الوطن مع أنهم غالبا 
ما يلبسون حّقا مفصال على مقاس مشروعية 
أم  البالط..  وحكماء  الساسة  سنها  قوانين 
اآلن  في  والمطاِردان  المطاَردان  الشابان 

نفسه…ال أظنهما، أيضا، يركضان ويختبئان 
ويحمالن روحهما على كفن عبثا، أكيد أنهما 
وطن  ذليال..  أضحى  وطن  بإنقاذ  يحلمان 

استكان لجبروت السيد األبدي..
مالمح  ويستر  الشابين  يلف  السواد  كان 
هو  أم  الحق؟  أيستتُر  اللثام..  وجهيهما 
الخوف من عدو ال تنام عيونه فيصنع الموَت 
للمالمح قبل األجساد.. فقد مضى زمن كنا 
ندافع فيه عن الوطن بوجوه مكشوفة وصدور 
ممن  األوطان  فيه  نحمي  زمن  إنه  عارية.. 

يتقاسمها معنا.
فكالهما  الطرفين،  عند  العدسة  تتوقف  لم 
صياد  وكالهما  وتفاصيلها،  اللعبة  اختار 
وضحية.. وأنا صياد أيضا ومن الممكن أن 
أكون ضحية.. ال فرق بين أن تحمل بندقية 
منهما  فبأّي  الزمن،  هذا  في  آلة تصوير  أو 

لعبة  األبدية..  اللعبة  في  تتحكم  أن  يمكنك 
الخير والشر..

الطفل ال يعني له الوطن أكثر مما تعنيه كلمة 
العزيز..  األب  األم وصرامة  البيت وحضن 
إنه  أيضا،  الطفل  يعرفون  ال  الوطن  وكبار 
ال يعدو أن يكون مجرد رقم من أرقام كثيرة 

ها مؤسسات اإلحصاء… ترصُّ
ويحب  الكبار  يحترم  األطفال  ككل  الطفل 
البيت، وإن كان ال يعرف شيئا عن الوطن.. 
ورصاص الوطن، الذي  قايضه تجار السالح 
بما تجود به هذه األرض من زيتون أخضر 

وفستق عربي، ال يفرق بين الصدور..
يزال  ال  فوجدته  الطفل  نحو  عدستي  حّولت 
الفراش  الدنيا  أمر  عجيٌب  الفراشة..  يطارد 
يطارد  والرصاص  األطفال،  من  يهرب 

والوطن  الهاربين،  تطارد  والعدسة  األطفال 
ذكريات  من  يقتات  فأصبح  بها،  ُمثِّل  جثة 
لوجود  ينتبه  لم  الطفل  البائدة…  الحب 
الجنود ولم يعر المتسللين انتباها.. إنه اآلن 
لكن  أنثاه..  ويطارد  يزقزق  عصفورا  يتابع 
الطفل،  غير  تعرف  لم  الطائشة  الرصاصة 
لم تعد تجد مالذا  الوطن  يبدو أن رصاصة 

لها سوى قلوب األبرياء..
لكن  المطاردة..  الجنود  وواصل  الشابان  فّر 
األموات  نومة  نام  ببراءة  سقط..  الصغير 
واستمر  ضجة…  يحدث  أن  دون  األخيرة 
أن  ظن  من  كذب  الصورة…  في  الصمت 

الجثث خرساء، إنها أبلغ من األحياء..
منذ موت الطفل مات كل شيء بداخلي. كان 
بإمكاني أن أصرخ.. أن أنبهه، ولكن صمتي 
الموروث كان أكبر، فلم أغادر مكاني وكان 
كل ما فعلته هو الضغط على زر التصوير.. 
بعد مدة فكرت أن أضيف تعليقا على الصورة 
قبل نشرها، لكني أيقنت أن الصفات خياناٌت 
صدقت  مهما  كاذبٌة  اللغة  وأن  تصف،  ِلما 
لهذا  تجاهله..  يمكن  ال  منا  شيئا  فيها  ألن 
أرسلُت الصورة كما هي دون أن أكتَم صوَتها 

بكلماتي.
ملكا  أصبحت  قد  الصورة  اآلن  هي  وها 
للعالم.. صورة بألوان الواقع تسجل كل شيء، 
الشخص  ذلك  هو  األكبر  الغائب  كان  وإن 
الذي التقطها.. لقد جّمدُت تفاصيل وجه لن 
يشيخ أبدا.. وأوقفُت لحظة من الزمان وبقعة 
من المكان ثم تواريُت مختفيا أنوء بهزيمتي، 
علني أنأى عن إحساس المذلة الذي يقاسمني 
أحد  ال  ولكن  الصورة  سيرى  الكل  قلبي… 
يفكر في من هرّبها وأي رصاصة قتلته حيا 
فما أسوء أن تكون  الصغيَر..  تقتل  أن  قبل 

مصورا.

نور صالح الدين حميدة
كاتب من السودان

الرطبة  األعشاب  على  بسالم  تجلس  كانت 
حديثة التشذيب في بقعة خضراء بمبنى كلية 
الطب، يصطلح الطالب – دون سبب واضح 
– على تسميتها “أوزون”. لم يكن من السهل 
فسيح  ركن  اختيار  األول  عامها  في  عليها 
الجامعية.  حياتها  بقية  عليه  لتجلس  هادئ 
ولم ترَس على بّر إال بنهاية ذلك العام حيث 
وقع اختيارها على الركن األيسر القصي من 
أوزون لعوامل بيئية ومناخية. تقع على هذه 
البقعة كمية مركزة من شعاع شمس الصباح، 
إضاءة  لها  وتوفر  الشتوية  األيام  في  تدفئها 
في  الشمس  تنتصف  للمذاكرة. وحين  ممتازة 
كبد السماء ليتحول الصباح الى نهار قائظ، 
ضخمة  الساق،  طويلة  شجرة  حرارتها  تصد 
الوارف،  ظلها  تحت  هي  تنزوي  األوراق، 
تجنبًا  المنزل  في  المعد  إفطارها  وتتناول 
لالزدحام في الكافتيريا. وبحلول المساء تكون 
مما  تمامًا،  النور  عمود  تحت  واقعة  البقعة 
يسمح بالمزيد من المذاكرة بعيدًا عن البعوض 
المزعج. أما في الخريف فإنها البقعة األكثر 
التي يحب  البقعة  جفافًا، وفي الصيف فهي 
البستاني تركيز ِمَرشه عليها، وهو على أّي 
فال  العشب،  كثافة  في  متوازنة  يبقيها  حال 
يشذبها كثيرًا وال يدعها تنمو وتتشابك كثيرًا، 
من  البقعة  تلك  في حب  معها  كأنه مشترك 

أوزون على وجه الخصوص.

أمامها  الضخم  الفارماكولوجي  مرجع  تفرش 
على العشب وهي تجلس القرفصاء وتراقص 
تريد  تكن  لم  أصابعها.  بين  رصاص  قلم 
دراسة الطب، ولم يكن من ضمن أحالمها أن 
تشفي البشر، فالبشر هم الداء أساسًا وكوكبنا 
إحرازها  لكن  ذلك…  على  يشهد  المحتضر 
الثانوية  الشهادة  امتحان  في  عالية  لدرجة 
جعل أي كلية أخرى تبدو لوالدتها كمضيعة 
والفلك،  الفيزياء  علوم  كلية  خاصة  للذكاء. 
رغم ما في األمر من تناقض واضح، ورغم 
الفضاء.  بعلوم  مهووسة  الصغر  منذ  انها 
من  بطيف  صغرها  في  ُشّخصت  قد  كانت 
التوحد يدعى بالتوحد عالي األداء أو متالزمة 
أسبرجر، يحتفظ فيها اإلنسان بمهاراته العقلية 
ويفتقر في المقابل للمهارات االجتماعية. لكن 
أحدًا سوى عائلتها الصغيرة ال يعلم باألمر، 
ألنها ببساطة محترفة في التظاهر. تتظاهر 
وتضحك  والحزن،  بالفرح  بالوله،  باالهتمام، 
على نكات ال تفهمها اصاًل. من المعروف أن 
التوحد في اإلناث أكثر خفاًء لقدرتهن الفائقة 
ومحاكاة  التعابير  تزييف  التظاهر،  على 
سلوك اآلخرين، لكنها في مستوى آخر تمامًا!
خرجت مع آذان المغرب عند وصول سيارة 
األجرة التي طلبتها عن طريق تطبيق الهاتف. 
المرآة  صعدت على متنها، ثم نظرت خالل 

األمامية الى وجه السائق.
“تبًا.. مالمحه تشي بحبه الشديد للثرثرة.“

مثلها  فتاة  إلى  بالنسبة  ثرثار،  هو  بالطبع 
جميع الناس ثرثارون. إال رجل واحد، استثناء 

فريد من القاعدة… عم محمد جارهم العجوز، 
بيته  باب  أمام  خشبيًا  كرسيًا  يضع  الذي 
ويجلس عليه طوال النهار وهو يقرأ الجرائد. 
ال يتكلم مع أحد، ال يتحرك، ال يباغتك بإلقاء 
التحية ابدًا، وال يصدر عنه إال صوت قلب 
ليتفحص  عنها  عينيه  يرفع  ال  التي  األوراق 
المارة، وال يبعد أنفه المدبب عنها ليحشره في 
حيوات الجيران. إنه مثال يحتذى به، هذا ما 
يجب أن يكون عليه اإلنسان، صامتًا ساكنًا 

كاٍف خيره وشره..
بزغرودة  أمها  تستقبلها  البيت،  إلى  تصل 
جسدها  تجعل  التي  بالجملة  متبوعة  قصيرة 

يقشعر كل مرة:
لقد جاءك عريس!

السن  إنه  سنين،  ببضع  العشرين  تجاوزت 
المناسب للزواج إن كنت تؤمن بالزواج. لكنها 
ال تظن أن بإمكان المرء أن ُيكّون زوجًا. أن 
يكون أّي شيء آخر غير المفرد. ال يبدو أن 
أحدًا يعي هذه الحقيقة البسيطة. أال يفترض 
باإلنسان أن يكون وحيًدا؟ المرة اليتيمة التي 
وشعرت  التامة  وحدتها  من  فيها  امتعضت 
ثاٍن  ما مع شخص  لمشاركة شيء  بالحاجة 
كانت عندما قرأت في كتاب أن الكون معظمه 
عبارة عن طاقة مظلمة ال يدري أحد كنهها 
بعد. شعرت أن معلومة كهذه ال بد أن تنتشر، 
ال بد أن تقال، وال بد أن يحرك أحدهم رأسه 
مندهشًا فور سماعها، لكنها لم تشعر بشيء 

كهذا مرة ثانية.
لقد وصلوا، هو وأمه وأبوه. ارتدت ثوبًا جمياًل 

وأقحمت قدميها في الحذاء األسود ذي الكعب 
ذهبت  التي  والدتها  من  إلحاح  بعد  العالي 
بسرعة لتطمئن على ترتيب المكان. توجهت 
ووضبت  للصالون  المجاورة  الشرفة  نحو 
وحملته  بابنتها  الخاص  الفلكي  المنظار 
عند  هذا  تفعل  كانت  العلية.  في  ووضعته 
كل زيارة ألن مظهره – على حد قولها – لم 

يكن مالئمًا.
المظهر،  حسن  أنيقًا،  نظيفًا  الشاب  كان 
وطويل القامة بشكل ملحوظ. فرك يديه وهو 
كل  قصيرة  بنظرات  يرمقها  كان  مليًا،  يفكر 
الى  الغرفة  باب  عبر  للنظر  يعود  ثم  فترة 
الصالون حيث يجلس الكبار، أو إلى جدران 
كراسيها  على  يجلسان  التي  الضيوف  غرفة 
يديها  إحدى  تضع  كانت  الناعمة.  المخملية 
على ذقنها وهي تنظر إليه غير مبالية، فكر 
وقد  الطباع  هادئة  العينين  حاذقة  أنها  في 
أعجبه هذا. لم ترْق له أّي من الفتيات الالئي 
كانت أمه تجبره على مقابلتهن، ولم يرْق لهّن 
األمر  سيكون  هل  المزعومة.  لغرابته  كذلك 
اذ  بضيق  شفتيها  مّطت  المرة؟  هذه  مختلفًا 
طال صمته. ازدرد ريقه بتوتر وهو يحاول أال 
يقول شيئًا سخيفًا كعادته، لكن الجملة خرجت 
سريعًا من بين شفتيه دون أن يحسب حسابًا 
وابتسامة  طفولي  بحماس  قال  شيء،  ألّي 
في  وستين  ثمانية  أن  تعلمين  هل  واسعة: 

المئة من كوننا عبارة عن طاقة مظلمة.

هدى«  »صالون  الفلسطيني  الفيلم  تسبب 
مواقع  على  والغضب  الجدل  من  حالة  في 
الجريئة  التواصل االجتماعي بسبب مشاهده 
وتقاليد  لعادات  تسيء  بأنها  وصفت  التي 
اتهام  إلى  البعض  دفع  مما  الفلسطينيين، 
بالترويج  أسعد  أبو  هاني  والمؤلف  المخرج 

لإلباحية، كما طالبوا بمنع عرضه.

قصة فيلم صالون هدى
يحكي الفيلم الفلسطيني الجديد، قّصة أم شابة 
يدعى  غيور  رجل  من  متزوجة  ريم  تدعى 
يوسف، تنقلب حياتها رأسًا على عقب بسبب 
زيارة إلى صالون تجميل في مدينة بيت لحم.

صاحبة الصالون التي تدعى هدى هي سيدة 
تعيش أزمات شخصية، مثل هجران أوالدها 
لها، وزوجها، وشعورها بالوحشة، األمر الذي 

دفعها للعمل ضد وطنها.
الفلسطيني  فيلم من إخراج  و”صالون هدى” 
هاني أبو أسعد، ُعرض في مهرجان بيروت 
الدولي لسينما المرأة لعام 2022 تحت شعار 
)نساء من أجل القيادة(، والذي أطلقته جمعية 
واختتم  األحد  افتتح  الذي  السينمائية  بيروت 
الجمعة، ثم نشر على شبكات التواصل، ما 
أثار غضبا فلسطينيا وعربيا واسعا الحتوائه 

على “مشاهد مخلة”.
لها  هدى  تدعى  سيدة  حول  أحداثه  وتدور 
من  تعمل  اإلسرائيلية،  بالمخابرات  عالقة 
الفتيات  إسقاط  على  تجميل  صالون  خالل 
وتصويرهن  تخديرهن  بعد  الفلسطينيات، 
ضد  للعمل  ابتزازهن  ثم  مخلة،  بأوضاع 

بالدهن.
ريم  بتخدير  هدى  تقوم  عندما  األحداث  تبدأ 
وتصويرها من دون مالبس رفقة رجل داخل 
مخبرة  للعمل  ابتزازها  أجل  من  الصالون، 
األخيرة  فيتعين على  االحتالل،  لقوات  سرّية 

أن تختار بين شرفها وبين خيانة بلدها.
في حين تتصاعد األحداث بخالفات ريم مع 
معها  تتفق  ال  التي  وعائلته  يوسف  زوجها 
بحجم  زوجها  تصارح  عندما  وُتصَدم  أبدًا، 
تواجه  ويتركها  عنها،  يتخلى  إذ  الكارثة، 

مصيرها وحدها.

رفض شعبي ورسمي كبير للفيلم
السينما حتى  في  يعرض  لم  الفيلم  أن  ورغم 
األمر  اإلنترنت،  على  تسريبه  تم  فقد  اآلن، 
بين  وغضب  صدمة  حالة  سبب  الذي 
أبو  هاني  مخرجه  اتهموا  الذين  الفلسطينيين 

أسعد بالترويج لإلباحية.
في حين نالت الممثلتان منال عوض وميساء 
انتقادات  من  أيضًا  نصيبهما  الهادي  عبد 
قامتا  التي  الجريئة  المشاهد  بسبب  الجمهور 

بتأديتها.
الجدير بالذكر أن فيلم »صالون هدى« ُعرض 

العام الماضي، في مهرجان »تورنتو« األخير 
.Youtube إلى جانب تسريبه على موقع

اعتبرت وزارة الثقافة الفلسطينية، السبت، أن 
هدى”  “صالون  فيلم  احتواها  التي  المشاهد 
السينمائي “تمس صورة الشعب الفلسطيني”، 
باسم  عرضه،  ورفضت  سبق  أنها  مؤكدة 

بالدها.
المؤكد  “من  بيان  في  الثقافة،  وزارة  وقالت 
الفيلم تمس صورة  التي احتواها  المشاهد  أن 
صورة  وتمس  وأخالقه  قيمه  وتنافي  شعبنا، 

السينما الفلسطينية”.
وأشارت إلى أن لجنة شكلتها سابقًا “رفضت 
الفيلم، ولم تسمح له أن يمثل دولة فلسطين 

في مسابقة األوسكار الدولية”.
وأوضحت الوزارة أن فريق الفيلم قدم في حينه 
من  “تخلو  نسخة   )2021 آب  )أغسطس/ 
المشاهد المخلة باألخالق للجنة )..( إاّل أن 
اللجنة أشارت إلى ضعف في بنية الفيلم وعدم 
والعمالء  المقاومة  تقديم صورة  على  مقدرته 
والعالقة مع االحتالل، حيث اتسمت معالجة 

هذه القضايا بالسطحية والضعف”.
وعقب عرضه، استنكرت مؤسسات فلسطينية 
)غير  الفلسطينيين  الفنانين  رابطة  بينها 
واألدباء  للكتاب  العام  واالتحاد  حكومية( 
الفلسطينيين، الفيلم وطالبت الجهات القانونية 
العرض  من  ومنعه  نشره  بوقف  المختصة 
إنتاجه  في  العاملين  كافة  ومحاسبة  نهائيا، 

وإخراجه والتمثيل فيه ومساءلتهم قانونيا.
يذكر أن المخرج أبو أسعد، أحد المشاركين 
غضبًا  أثار  الذي  “أميرة”،  فيلم  إنتاج  في 
 ،2021 األول  كانون  ديسمبر/  في  واسعًا 
األسرى  من  النطف  تهريب  قضية  لتناوله 

الفلسطينيين، بشكل مّس باألسرى وعائالتهم، 
وقف  إلى  الدول  وبعض  منتجيه  دفع  ما 

عرضه.
السينمائي  القدس  مهرجان  إدارة  واعتبرت 
الدولي أن فيلم »صالون هدى« يشوه ويسيء 
يمكن  ال  وأنه  الفلسطيني،  الشعب  لنضال 
أن يكون فيلمًا فلسطينيًا، حيث ال عالقة له 

باألفالم الفلسطينية.

ورئيس  مؤسس  شلح  عزالدين  الدكتور  أكد 
سلبية  رسائل  يحمل  الفيلم  أن  المهرجان 
على  سلبيته  في  مقتصرًا  ليس  وأنه  عديدة 
المشهد اإلباحي، بل أظهر المرأة الفلسطينية 
المناضلة بأنها ساقطة في خيانة وطنها، ولم 

نر شخصية امرأة واحدة مناضلة بالفيلم.
وأوضح أن الفيلم يتبع في جنسيته الى جهة 
اإلنتاج وليس للمخرج وال حتى الموضوع أو 
الممثلين وفي فيلم » صالون هدى« جهات 
الفلسطينية،  ومنها  عديدة  المشاركة  اإلنتاج 
له  الذي  الهولندي  التمويل  أيضًا  ومنها 

شروطه في اإلنتاج.
 وأضاف شلح أن المشاهد العارية في الفيلم 

بالنسبة للمخرج هي تذكرة لتسويق الفيلم على 
تسويق  لكنه  الفلسطينية،  القضية  حساب 
يتنافى حسبه مع قيمنا األخالقية وكل القيم 
اإلنسانية، لقد كان بإمكان المخرج أن يوصل 
الرسالة دون التعرض لهذه المشاهد اإلباحية.

قتل »هدى« والذي كان  وتابع: »أما مشهد 
يمكن أن يظهر بالفيلم ليعلن عن مصير من 
يخون بلده، جاء بشكل ايحاء حيث لم نرى هدى 
عند قتلها وسمعنا فقط صوت العيار الناري، 
ال  الواقع،  من  مجتمعية  قضية  نتناول  حين 
فقط،  منها  السلبي  الجانب  نظهر  أن  يمكن 
ولكن علينا أن نتناول ايضًا الجانب اإليجابي 
وإال بذلك يكون المقصود التشويه واإلساءة، 
كما يمكن اظهار الجانب السلبي لتوظيفه في 
خدمة الرسالة اإليجابية التي يجب أن تصل 
النساء شكلن  الكثير من  للمشاهد، حيث أن 
المعتقالت اإلسرائيلية يدرس في  صمود في 
التاريخ، ومنهن من ضحت بأغلى ما تملك 

من أجل الوطن«.
هدى  أن  »الغريب  حديثه:  شلح  وواصل 
اسقطت  والتي  الحالقة  صالون  صاحبة 
تنويمهن  خالل  من  الفتيات  من  العشرات 
داخل  العمالء  أحد  مع  عاريات  وتصويرهن 
صالون الحالقة، أنه حين جلس معها حسن 
مسؤول المقاومة ليحقق معها، وكأن المخرج 
يساوي بينهما، حيث جلسا على طاولة واحدة، 
واشعال معًا سيجارة، بل وطلبت هي منه أن 
يعترف لها لماذا انضم للمقاومة وكأنها هي 
بما  له  تعترف  وأنها سوف  معه،  تحقق  من 

بما  حسن  لها  فيعترف  اعترافه،  بعد  لديها 
لديه«.

وختم شلح بالقول: »بذلك المخرج أظهر وقدم 
حسن مسؤول المقاومة في مضمون اعترافه 
على أنه خائن لصديقه ولوطنه، وأنه اعترف 
لالحتالل عن صديقه وساهم في قتله قبل أن 
ينضم للمقاومة وأنه ضحى بصديقه ليحافظ 
على نفسه، وبذلك قدم نموذج سلبي للمقاوم 
والنضال  الفلسطينية،  وللمرأة  الفلسطيني، 

الفلسطيني في مواجهة االحتالل«.
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