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استقالة سكوت سميث وجميع أعضاء مجلس إدارة ’’هوكي كندا‘‘

قّدم الرئيس التنفيذي لـ’’هوكي كندا‘‘، سكوت 
سميث، وجميع أعضاء مجلس إدارة المنظمة 

استقالتهم اليوم على خلفية موجة الفضائح 
الجنسية التي ضربت المنظمة.

وسيبقى أعضاء مجلس اإلدارة في مناصبهم 
حتى انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد في 

17 كانون األول )ديسمبر(. ولن يعاد انتخاب 
األعضاء الحاليين.

سيتم تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإلشراف 
على المنظمة إلى أن يقوم مجلس إدارة 

جديد بتعيين رئيس تنفيذي جديد على رأس 
المنظمة.

نقال عن مقتطف من بيان صادر عن 
’’هوكي كندا‘‘

وأضافت المنظمة في بيانها الصادر قبل 
ظهر اليوم أنها تدرك ’’الحاجة الملحة لقيادة 

جديدة وآفاق جديدة‘‘.
و’’هوكي كندا‘‘ هي الهيئة اإلدارية الوطنية 

لرياضتْي هوكي الجليد وهوكي الزالجة في 
كندا. ووالية سميث على رأسها كانت قصيرة 

األمد. فالرجل البالغ من العمر 55 عامًا ُعّين 
في هذا المنصب في نيسان )أبريل( الفائت 

ليحّل محّل توم ريني.
وارتفعت في األسابيع األخيرة أصوات عديدة، 

أحدها لرئيس الحكومة الفدرالية جوستان 
ترودو، تطالب بتغييرات كبيرة على مستوى 

قيادة ’’هوكي كندا‘‘.
وفي ردود الفعل رّحبت وزيرة الرياضة 

الفدرالية، باسكال سانت أونج، بما اعتبرته 
خطوة أولى نحو استعادة الكنديين ثقتهم في 

’’هوكي كندا‘‘.
نأمل في أن تعمل ’’هوكي كندا‘‘ بنشاط من 
أجل االنتقال إلى فريق جديد يمكن أن تضمن 
خبرته إشرافًا أفضل لالعبين وبيئة خالية من 

أعمال العنف الجنسي والتمييز.
وأضافت الوزيرة سانت أونج في بيانها أّن 

قضية ’’هوكي كندا‘‘ ’’تظهر أّن الحوكمة 
والقيادة في المنظمات الوطنية حاسمتان في 
إدارة حاالت العنف الجنسي واإليذاء وغيرها 

من أشكال سوء المعاملة‘‘.

وُسئلت الوزيرة عن إمكانية حصول سكوت 
سميث وسائر أعضاء مجلس إدارة ’’هوكي 

كندا‘‘ المستقيلين على تعويض نهاية الخدمة.
’’ال معلومات لدّي، في الوقت الحالي، عن 

هذا الجانب. سنراقب كل ذلك، لكن هذه أسئلة 
تخص المنظمة أواًل‘‘، أجابت الوزيرة سانت 

أونج، مضيفًة ’’من وجهة نظر أخالقية، 
أعتقد أنه في ظل هذه الظروف سيكون 

من الجيد أن تكون هناك شفافية في هذا 
الجانب‘‘.

وأضافت وزيرة الرياضة أنها تأسف لعدم 
صدور اعتذار رسمي من قبل ’’هوكي 

كندا‘‘ أو إقرار منها بوجود مشكلة في الثقافة 
الراسخة لديها.

ولم يخِف رئيس الحكومة الكندية جوستان 
ترودو سخطه من تقاعس منظمة ’’هوكي 
كندا‘‘ )Hockey Canada( عن القيام 

بواجباتها في ملف االعتداءات الجنسية 
المزعومة.

و’’هوكي كندا‘‘ هي الهيئة اإلدارية الوطنية 

لرياضتْي هوكي الجليد وهوكي الزالجة في 
كندا.

»أاّل يكونوا يفهمون أّن الناس فقدوا الثقة تمامًا 
في ما يفعلونه هو أمر يطيل األذى. نحن ال 

نريد رؤية ’هوكي كندا‘ تختفي تمامًا، نريد 
فقط استبدال الناس والثقافة‘‘، قال ترودو ردًا 

على أسئلة الصحفيين.
ال أعرف ماذا يمكننا أن نقول، باستثناء أننا 

فقدنا الثقة في ’’هوكي كندا‘‘. لقد حان وقت 
)لقادتها( ألن يرحلوا! ومن جهتها، ترى اللجنة 

األولمبية الكندية )COC(، المّطلعة جيدًا 
على الفضائح الجنسية التي تهّز ’’هوكي 

كندا‘‘، أّن قيادة هذا االتحاد الوطني فقدت 
ثقة الجميع وعَبَرْت نقطة الالعودة.
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عين على كندا 

سميث تخلف كيني في قيادة حزب المحافظين المتحد ورئاسة حكومة ألبرتا

مجلس العموم بقّر باإلجماع مضاعفة استرداد ضريبة السلع والخدمات مؤقتًا

السماح بزيادة ساعات العمل للطالب األجانب 
ابتداًء من منتصف الشهر المقبل

أقر أعضاء مجلس العموم يوم الجمعة  
باإلجماع مشروع قانون يهدف إلى مضاعفة 

استرداد ضريبة السلع والخدمات مؤقتًا 
من أجل مساعدة الكنديين من ذوي الدخل 

المحدود.
وسُيرَسل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ 

ليصادق عليه.
وتواجه حكومة جوستان ترودو الليبرالية 

ضغوطًا سياسية منذ أشهر لتخفيف األعباء 
عن كاهل الكنديين الذين يعانون من 

االرتفاع في تضخم األسعار.
وعندما يصبح مشروع القانون قانونًا سيتلقى 
األشخاص المؤهلون السترداد الضريبة على 
السلع والخدمات مبلغًا إجماليًا يعادل شيكات 

االسترداد التي ترسلها وكالة اإليرادات 

الكندية في تشرين األول )أكتوبر( وكانون 
الثاني )يناير(.

وتتوقع الحكومة أن ُترَسل المبالغ اإلضافية 
بعد ثالثة إلى أربعة أسابيع من حصول 

مشروع القانون على الموافقة الملكية.

وهذا اإلجراء هو جزء من مجموعة مكونة 
من ثالثة تدابير جديدة اقترحتها الحكومة 

الليبرالية الشهر الفائت لمساعدة الكنديين 
على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

والتدبيران اآلخران هما برنامج جديد مدته 
سنتان لرعاية األسنان لألطفال دون سن 12 

عامًا في األسر التي تكسب أقّل من 90 
ألف دوالر سنويًا وبدل سكن بقيمة 500 

دوالر ُيدفع مرة واحدة للمستأجرين من ذوي 
الدخل المحدود لمساعدتهم في دفع اإليجار 

السكني.
وبرنامج رعاية األسنان كما البدل السكني 

هما من العناصر الرئيسية الواردة في 
’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ بين الحزب الليبرالي 

الكندي بقيادة جوستان ترودو والحزب 
الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، بقيادة 

جاغميت سينغ.

اختار أعضاء حزب المحافظين المتحد 
)UCP( الحاكم في ألبرتا النائبة السابقة 

دانييل سميث زعيمة جديدة لهم خلفًا 
لجايسن كيني. وستخلف سميث بالتالي 
كيني في موقع رئاسة حكومة المقاطعة 

أيضًا.
وكانت المعركة على خالفة كيني أكثر حدة 
مما كان متوقَّعًا، فاحتاجت سميث إلى ست 

جوالت لعبور عتبة الـ50% المطلوبة من 
دعم األعضاء. وحصل ذلك مساء أمس، إذ 
نالت 53,8% من أصوات المقترعين مقابل 
46,2% منها لوزير المالية السابق ترافيس 

تيفز.
وُأتيح لـ124,000 عضو في الحزب 

المشاركة في هذه االنتخابات التي تنافس 
فيها سبعة مرشحين. واقترع من بينهم قرابة 

85,000 عضو.
’’لقد عدُت‘‘، قالت سميث في خطاب 

الفوز. ’’أنا سعيدة لكون عائلتنا المحافظة 
الكبيرة متحدة في قاعة واحدة، متحدة 

وقوية‘‘، أضافت الصحفية السابقة البالغة 
من العمر 51 سنة.

وشكرت سميث أعضاء الحزب لمنحها 

فرصة جديدة.
وأكدت الزعيمة الجديدة لحزب المحافظين 

المتحد أنها تريد تطوير قطاع الموارد 
الطبيعية في ألبرتا لكي تجعل من المقاطعة 
قوة عظمى في مجال الطاقة. ُيشار إلى أّن 

ألبرتا هي أغنى مقاطعات كندا بالنفط.

وتناولت سميث أيضًا موضوع التطعيم 

ضّد األوبئة، السيما الكوفيد-19، فجددت 
معارضتها ألّي شكل من أشكال التطعيم 

اإللزامي.
’’لن يتم )بعد اليوم( إخبارنا بما يجب أن 
نضعه في أجسادنا حتى نتمكن من العمل 

أو السفر‘‘، أّكدت سميث.
وهاجمت سميث زعيمَة الحزب الديمقراطي 

 )Alberta›s NDP( الجديد في ألبرتا

راتشل نوتلي، رئيسَة الحكومة السابقة والتي 
يشكل حزبها اليساري التوجه المعارضة 

الرسمية في الجمعية التشريعية الحالية في 
إدمونتون.

وانتقدت سميث نوتلي لعدم معارضتها 
الضريبة على الكربون التي فرضتها حكومة 

جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا.

’’هذا هو كل الفرق بيننا. أنا أعطي 
األولوية دائمًا، دائمًا، لسكان ألبرتا، دون 
تقديم االعتذار‘‘، قالت سميث على وقع 
تصفيق الحضور. وكان كيني قد أعلن 

استقالته من زعامة حزب المحافظين المتحد 
في 18 أيار )مايو( بعد حصوله على دعم 

51,4% من أعضاء الحزب في تصويت 
على الثقة بقيادته. وقال إنه سيتخلى عن 

منصبه في قيادة الحزب، وبالتالي في رئاسة 
حكومة ألبرتا، ما أن يختار األعضاء خلفًا 

له.
وألبرتا الواقعة في غرب كندا هي الرابعة بين 
مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان 

)4,54 ماليين نسمة( والثالثة من حيث 
حجم االقتصاد.

ستتمكن قريبًا الشركات التي توظف طالبًا 
أجانب في كندا من زيادة ساعات العمل 

التي تعرضها عليهم.
فقد أعلن  وزير الهجرة والالجئين والمواَطنة 

في الحكومة الفدرالية، شون فرايزر، أّن الحّد 
األقصى األسبوعي المسموح به من ساعات 

العمل سُيزال مؤقتًا.
ويويمكن حاليًا للطالب األجانب العمل 
خارج الحرم الجامعي أو المدرسي مدة 

أقصاها 20 ساعة خالل الفصل الدراسي. 
وستصبح إزالة هذا الحّد األقصى سارية 
المفعول من 15 تشرين الثاني )نوفمبر( 

2022 حتى نهاية عام 2023.
’’هذا يعني أّن 500,000 طالب )أجنبي( 
متواجدين حاليًا هنا سيكونون قادرين على 
العمل أكثر إذا ما رغبوا في ذلك‘‘، قال 

الوزير فرايزر في مؤتمر صحفي.

ويهدف هذا اإلجراء الجديد بشكل خاص 
إلى مواجهة النقص في العمالة في كندا 

ومساعدة المؤسسات على التعافي من آثار 

جائحة كوفيد-19.

نواجه نقصًا خطيرًا في العمالة في كافة 
أنحاء البالد. ويواجه أصحاب العمل لدينا 

صعوبة في العثور على العمال الضروريين 
واالحتفاظ بهم في هذه الفترة من االنتعاش 
االقتصادي والنمو، وللهجرة دور تلعبه في 

تلبية هذه االحتياجات.
نقال عن شون فرايزر، وزير الهجرة الكندي
وأضاف وزير الهجرة في حكومة جوستان 
ترودو الليبرالية أّن هذا اإلجراء يمكن أن 

يشكل دعمًا ألصحاب األعمال، خاصة مع 
اقتراب فترة أعياد نهاية السنة.

وأشار الوزير فرايزر أيضًا إلى أّن مكان 

العمل مالئم الندماج الطالب األجانب. لكنه 
أوضح أّن الهدف ليس أن يعطي الطالب 
األولوية للعمل على حساب دراستهم، بل 

إتاحة الفرصة لهم الكتساب المزيد من 
الخبرة في العمل.

وتطّرق الوزير فرايزر في مؤتمره الصحفي 
إلى مشروع تجريبي أطلقته وزارته ويهدف 
إلى أتمتة معالجة طلبات تمديد تصاريح 

الدراسة للطالب األجانب.
ولهذه الطلبات حاليًا نسبة موافقة عالية، 

بلغت 96% هذه السنة و97% السنة 
الماضية، لكّن الوزير فرايزر قال إّن كندا 

’’يمكنها أن تفعل أفضل من ذلك‘‘.
وأوضح فرايزر أنه ال يتم رفض أّي طلب 

تمديد بشكل تلقائي وأّن الملفات األكثر 
تعقيدًا يتم تحليلها من قبل موظفين.

وحاليًا يقتصر المشروع التجريبي على 
مجموعة صغيرة من األشخاص، ولكن إذا 
ما أثبت نجاحه يمكن توسيع نطاقه لتقليل 

فترات معالجة الطلبات.

الفصائل الفلسطينية توّقع اعالن الجزائر 
تلتزم بموجبه بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام

وقعت الفصائل الفلسطينية الخميس في 
الجزائر العاصمة اتفاق مصالحة تلتزم 

بموجبه بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية 
في غضون عام، حسبما أفاد المشاركون 

بعد يومين على لقاءات جمعت بينها.
وقال المسؤول الكبير في المكتب السياسي 

لحركة حماس حسام بدران لوكالة فرانس 
برس في الجزائر “توافقنا على إجراء 

انتخابات للمجلس التشريعي، والرئاسة 
والمجلس الوطني الفلسطيني في غضون 

عام. كانت النقاشات إيجابية ونشكر 
الجزائر”.

وشارك في هذا االجتماع 14 فصياًل 
فلسطينيًا، بما في ذلك فتح وحماس. ويأتي 

قبل وقت قصير من قمة جامعة الدول 
العربية المقّرر عقدها في الجزائر العاصمة 
في األول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وكشفت مصادر فلسطينية مشاركة في 
اجتماعات الجزائر للمصالحة، الخميس، أن 
صياغة اتفاق “إعالن الجزائر” في مراحلها 

األخيرة لتجاوز نقطة خالف بشأن البند 
الخاص بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت المصادر لألناضول، إن الجزائريين 
يعملون على إعادة صياغة الفقرة الخاصة 

بتشكيل حكومة الوحدة، بعد أن كانت 
نقطة خالف بين حركتي التحرير الوطني 

الفلسطيني “فتح” والمقاومة اإلسالمية 
“حماس”.

وقال مصدر مشارك في حوارات الجزائر، 
إن “حركة حماس، اعترضت على تشكيل 
حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية 
)في إشارة إلى االعتراف بإسرائيل( وطالبت 

بإعادة صياغتها”.
وأشار المصدر، إلى أنه “حتى اآلن يجري 
إعادة صياغة الفقرة من قبل الجزائريين قبل 

توقيع االتفاق مساء اليوم”.

ولفت إلى أنه “جرى إجراء تعديالت أخرى 
على المسودة التي قدمتها الجزائر للفصائل 

الفلسطينية”.
وكشف مصدر فلسطيني ثان مشارك في 

االجتماعات، أن “حركة فتح تراجعت 
عن البند المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة 

الوطنية”.
وأضاف: “طلب وفد حركة فتح حذف البند 

المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
من الوثيقة التي سيتم توقيعها مساء اليوم 

الخميس”.
وبحسب المصدر، فإن هذه “الخطوة أثارت 
حفيظة الراعي الجزائري والجهات المشاركة 

في الحوار”.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأّن الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون زار المشاركين األربعاء 
لـ”تشجيعهم” على التوّصل إلى المصالحة 

بعد أكثر من 15 عامًا من االنقسامات.
وتبّنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة منذ 
الثالثاء برعاية الجزائر، وثيقة أطلق عليها 

اسم “إعالن الجزائر”، سيجري توقيعها 

باألحرف األولى بعد ظهر الخميس، بحسب 
المشاركين.

في ذات السياق، يرى المتتبعون لمساعي 
الديبلوماسية الجزائرية على بعد أيام فقط من 
إنعقاد القمة العربية بأرض المليون ونصف 

المليون شهيد، الحرص الكبير للقيادة 
الجزائرية على إنجاح مؤتمر لم الشمل بين 

كافة الفصائل الفلسطينية.
ولعل ما تملكه الجزائر من مفاتيح 

ومصداقية إلحتضان ورعاية لقاء المصالحة 
بين أزيد من 12 فصيال يتوقون اليوم إلى 
ود القضية بعد سنوات من رياح الخالف، 
هو موقفها الداعم للقضية العربية األولى 

منذ أيام الرئيس الراحل هواري بومدين الذي 
قال ذات يوم، الجزائر مع فلسطين ظالمة 

أو مظلومة، وهو ذاته الموقف الثابت الذي 
أبداه الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد 

تبون الذي منذ توليه مقاليد الحكم في 
الجزائر.

وألن رغبة الفصائل الفلسطينية في الجلوس 
إلى طاولة لم الشمل الجزائرية كانت في 
ظروف إقليمية ودولية مليئة بالتحديات، 

أصبح من الضروري إجتماعها اليوم ألجل 
المضي قدما في سبيل تحقيق الوحدة 
الوطنية التي من شأنها تزويد األجيال 

الصاعدة بالمناعة التي تمكنها من مقاونة 
قوات اإلحتالل اإلسرائيلي في ساحات صلبة 

ال يمكن لرياح االختالف أن تنال منها 
وخاصة لما يتعلق األمر بالدفاع عن الشرف 

والوطن.
فعلى الرغم من كل المخاوف والتحفظات 

التي يقف عندها بعض المحللين المتشائمين 
في عالمنا العربي وحتى من يناصرهم في 
عدد من البلدان الغربية، بخصوص مدى 
إمكانية التوصل إلى مصالحة حقيقية بين 

الفرقاء الفلسطينين، فإن ما يجمع هاته 
الفصائل الفلسطينية على أرض الواقع أكثر 

مما يفرقها في المواقع التي يديرها الكيان 
الصهيوني، ألن من شارك في مؤتمر لم 

الشمل لم يسمع ولم ولن يسمع من يغرد 
خارج السرب الفلسطيني بعد توقيع إعالن 

الجزائر.

وينص اإلعالن على:
1- التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية 

كأساس للصمود والتصدي ومقاومة 
االحتالل لتحقيق األهداف المشروعة للشعب 
الفلسطيني واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل 

الخالفات على الساحة الفلسطينية، بهدف 
انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني.
2- تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين 

مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في 
ذلك عن طريق االنتخابات، وبما يسمح 

بمشاركة واسعة في االستحقاقات الوطنية 
القادمة في الوطن والشتات.

3- اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق 
المصالحة الوطنية عبر إنهاء االنقسام.

4- تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير 
الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة 

جميع الفصائل الفلسطينية باعتبارها الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع 

مكوناته وال بديل عنه.
5- يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني 

في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام 
التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق 

عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع 
القوى الفلسطينية خالل مدة أقصاها عام 
واحد من تاريخ التوقيع على هذا اإلعالن.
وتعرب الجزائر عن استعدادها الحتضان 

انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، 
والذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل 

المشاركة في المؤتمر.
6- اإلسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية 

وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما 
فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية 
وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام 

من تاريخ التوقيع.
7- توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية 

وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية 
لتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار ودعم البنية 
التحتية واالجتماعية للشعب الفلسطيني 
بما يدعم صموده في مواجهة االحتالل 

اإلسرائيلي.
8- تفعيل آلية لألمناء العامين للفصائل 

الفلسطينية ومتابعة إنهاء االنقسام وتحقيق 
الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.

9- يتولى فريق عمل جزائري عربي 
اإلشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا االتفاق 

بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتدير 
الجزائر عمل الفريق.

** وعليه:
– يوجه المجتمعون التحية لجماهير 

الشعب الفلسطيني في القدس والضفة 
الغربية وغزة الصامدة والداخل والشتات 

المنتفض ضد االحتالل ونظام االضطهاد 
والتمييز العنصري، ويعاهدون على تحقيق 

الوحدة الوطنية وااللتفاف حول برنامج 
وطني كفاحي جامع لكل مكونات الشعب 
الفلسطيني، ويحيون التضحيات العظيمة 

للشهداء والنضال البطولي لألسرى 
واألسيرات في السجون االحتالل.

– وتأكد القوى التزامها بتطوير المقاومة 
الشعبية وتوسيعها وحق الشعب الفلسطيني 

في المقاومة بأشكالها كافة.
– ويتقدم المشاركون في مؤتمر لم الشمل 

من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية 
بالشكر والتقدير للسيد عبد المجيد تبون 
رئيس الجمهورية الجزائرية على رعايته 

ومبادرته للمؤتمر ووصوله إلى النتائج التي 
تمخضت بإعالن الجزائر.

– ويدعو المشاركون األشقاء في الجزائر 
لمواصلة الجهود مع األشقاء العرب لمتابعة 

تنفيذ إعالن الجزائر الذي توافقت عليه القوى 
السياسية الفلسطينية.
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التقرير الشهري للسوق العقاري لشهر سبتمبر 2022

مصر تسمح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الجمارك..

الف شكر للجزائر بلد الخمسين مليون حر 

وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون عون يوافق على اتفاق الترسيم: ال يوجد تطبيع مع إسرائيل
يسمح للعاملين بالخارج باستيراد سيارات الركوب 

من دون رسوم جمركية، ووضعت الحكومة 
بعض التسهيالت التي لم تكن موجودة في 

السابق، مثل عدم اشتراط أن يكون المستورد هو 
المالك األول للسيارة.

كما وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط 
لهذا القرار، أبرزها إيداع صاحب السيارة مبلغا 
بالدوالر لدى وزارة المالية لمدة 5 سنوات، من 

دون فوائد، على أن يسترده في نهاية المدة 
بالجنيه المصري بسعر العملة آنذاك.

وقال وزير المالية المصري إن قرار إعفاء 
سيارات العاملين المصريين في الخارج من 

الرسوم والجمارك سيكون متاحا لمدة 4 أشهر 
فقط، وتوقع أن تصل الحصيلة الدوالرية من 

القرار 10 مليارات دوالر.
وينص مشروع القانون على أنه »استثناًء من 
القواعد واألحكام المنظمة للضرائب والرسوم 

المستحقة على استيراد سيارات الركوب 
لالستعمال الشخصي، وأحكام اإلعفاءات 

الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر 
بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط 

االستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق 
للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج 

استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة الستعماله 
الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي 

كان يتعّين أداؤها لإلفراج عن السيارة، بما في 
ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة 

الجدول، وذلك وفقا للقواعد واألحكام المنصوص 
عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ 

نقدي بالعملة األجنبية، ال يستحق عنه عائد، 
يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على 

أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار 
المنصوص عليه بالمادة )8( من هذا القانون، 

بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، 
التي كان يتعين أداؤها لإلفراج عن السيارة، بما 
في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة 

الجدول«.

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد 
المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة 

المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، 
بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة األجنبية 

المسدد بها بسعر الصرف الُمعلن وقت 
االسترداد.

الشروط
ُيشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في 

االستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد 
المبلغ النقدي المنصوص عليه:

أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البالد.
أن يبلغ من العمر 16 سنة ميالدية كاملة على 

األقل.
أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى 
على فتحه 3 أشهر على األقل، ويستثنى من 
هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج 
وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط 

المنصوص عليها في هذه المادة.
ُيشترط في السيارة التي يتم استيرادها من 

غير المالك األول، وفقا ألحكام هذا القانون، 
أال يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا 

القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع، بمعنى 
أال تتجاوز سنة صنعها عام 2020، حسب 

تصريحات للمتحدث باسم مجلس الوزراء.
يشترط لالستفادة من أحكام هذا القانون تحويل 
المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة )1( منه 
خالل مدة ال تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل 

بالقرار التنفيذي للقانون.
على المصري المقيم في الخارج القيام بتسجيل 

بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، 
ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، 

وُيمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام 
السداد وبيانات السيارة.

تكون هذه الموافقة صالحة إلتمام إجراءات 
االستيراد واإلفراج عن السيارة المستوردة لمدة 

عام ميالدي من تاريخ صدورها.
خالل مدة العام يمكن تغيير مواصفات السيارة 

التي صدر إذن استيراد بها.
في حال عدم إتمام االستيراد خالل مدة العام، 

ُيسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بالقيمة 
ذاتها والعملة المسدد بها، بدون عائد.

تفاصيل وتسهيالت
وينتظر أن يصدر مجلس الوزراء، خالل 

أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، 
بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق 
مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار 
المنفذ ألحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ 
النقدية ونوع العملة األجنبية واجبة السداد، 

موزعة، حسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير 

نادر سعد، إن هذا القرار كان مطلبا للمصريين 
بالخارج خالل السنوات الماضية، وعدد من 

الحكومات حاولت تطبيقه، واليوم ُكللت الجهود 
بالنجاح، إذ تسمح الحكومة بذلك بعد إقرار 

القانون من مجلس النواب.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنه سيتم 

إنشاء موقع إلكتروني من قبل وزارة االتصاالت 
يستطيع من خالله المواطن المصري المقيم 

في الخارج تسجيل بياناته وبيانات السيارة التي 
يطلب استقدامها من الخارج، ومن الممكن أن 
يكون هو المالك األول لها أو الثاني أو الثالث 

أو الرابع، ولكن بدون أن يزيد عمر السيارة على 
3 سنوات سابقة.

وأشار المتحدث إلى تسهيل آخر، وهو أنه يمكن 
للمصري المقيم بالخارج استقدام أكثر من سيارة 

بأسماء أبنائه، وفي مقابل كل سيارة سيودع 
قيمة الرسوم والجمارك بالعملة األجنبية، كما أنه 

من ضمن الشروط أيضا أن يتم تحويل المبلغ 
الدوالري الخاص بالوديعة خالل 4 أشهر، ومن 

ثم يستخرج للمواطن إذن استيراد السيارة.

تأثيرات إيجابية
ويرى عدد من تجار السيارات، في تصريحات 

لصحيفة »الشروق« المصرية، أن مشروع 
القانون سيكون له تأثير إيجابي على الحصيلة 

الدوالرية للدولة، مما يوفر العملة للعمليات 
االستيرادية، كما أنه لن ينعكس بشكل سلبي 
على سوق السيارات في الوقت الحالي؛ ألن 

القطاع يعاني من نقص في المعروض وارتفاع 
األسعار.

وتراجعت مبيعات سيارات الركوب )الخاصة( 
خالل أغسطس/آب الماضي، بنسبة %52,5، 

لتصل إلى 8698 سيارة، مقابل 18 ألفا و308 
سيارات خالل الشهر نفسه من العام الماضي، 
وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات 

المصري )أميك(.
وحسب البيانات، فإن إجمالي مبيعات 

السيارات في السوق المحلية هبط خالل 
أغسطس/آب الماضي، بنسبة %45,4، 
ليصل إلى 13 ألفا و375 سيارة، مقابل 
24 ألفا و495 سيارة خالل الفترة نفسها 
من العام الماضي، نتيجة هبوط مبيعات 

السيارات الخاصة.

كمال خلف
المعروف عن الجزائر بانها بلد المليون 
ونصف المليون شهيد في سبيل الحرية 
واالستقالل وطرد االحتالل واالستعمار 

وتاكيد الهوية العربية، هكذا عرفت الجزائر 
واشتهرت في انحاء األرض، لكنها بذات 
الوقت واالهمية بلد الخمسين مليون حر 
من االحياء أبناء الشعب العزيز صاحب 

الكبرياء.
 في العام الماضي سنحت لي فرصة زيارة 

الجزائر لتغطية االنتخابات التشريعية وكانت 
الزيارة الوحيدة لهذا البلد العزيز، كم كانت 

فرصة عظيمة ان ازور هذا البلد الذي 
احببته منذ سنوات الطفولة األولى، وحفظت 
نشيده الوطني وانا على مقاعد الدراسة. وفي 

زيارة الجزائر خالل العام الماضي عبرت 
لزميلي الصحفيين الجزائريين سفيان مراكشي 

وسليم بوزيدي عن مدى هذا الحب بقولي 
” انني احب كل شيء بالجزائر األرض 

والهواء والماء والناس وحتى قطط الطريق 
“. وكانت هذه الكلمات البسيطة نابعة من 

القلب.

واليوم نجد لزاما علينا ان نتوجه ببطاقة 
شكر وعرفان لهذا البلد األصيل وشعبه 
النبيل وقيادته الوطنية وجيشه الشريف 

الشجاع، بعد هذا الجهد الكبير الذي بذلوه 
لرأب الصدع الفلسطيني بين الفصائل 

الفلسطينية، وإنجاز وثيقة الجزائر النهاء 

االنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي. 
وهذا الجهد لم يكن وليد ثالثة أيام من 
االجتماعات المكثفة في الجزائر، انما 

كان ثمرة عام كامل من الجهد الجزائري 
المتواصل للوصول الى هذه اللحظة، 

توصلت فيه الدبلوماسية الجزائرية مع كافة 
األطراف الفلسطينية، ثم انتقلت للتنسيق مع 

األطراف العربية الفاعلة، بصمت وهدوء 
بدون استعراض اعالمي او ضجيج اجوف 

للتفاخر، وبالتوازي مع هذا الجهد كانت 
الجزائر تبذل جهدا جبارا العادة سورية 

لمقعدها في الجامعة العربية وظل هذا الجهد 
مستمرا حتى أعلنت سورية رسميا اعتذارها 

عن الحضور.
الجزائر لها مكانة خاصة محفورة في وجدان 

الشعب الفلسطيني على اختالف توجهاته 
وتياراته، ولها تقدير وحب من كل المقاومين 
الفلسطينيين والعرب، وهذه المبادرة الجزائرية 

واالنجاز المهم على صعيد توحيد الساحة 
الفلسطينية يلقى تقديرا عاليا وامتنانا خالصا. 

وهذا يرتب على قادة الفصائل الفلسطينية 
مسؤولية كبيرة في إنجاح هذا االحتضان 

الجزائري للمصالحة من خالل تنفيذ كل بنود 
الوثيقة، واعالء المصلحة الوطنية للشعب 

الفلسطيني، والترفع عن االنا الفصائلية 
والمكاسب الحزبية والمصالح الضيقة. 

خاصة ان الشعب الفلسطيني ينهض اليوم 
ليجدد المقاومة في وجه االحتالل في 

الضفة الغربية والقدس، ويثبت معادلة الردع 

ومراكمة القدرة العسكرية في غزة،و التمسك 
بالهوية العربية واألرض في األراضي 

المحتلة عام 48. برغم ممارسات إسرائيل 
الوحشية بالحصار واالستيطان واالستيالء 
على القدس واالعتقال والقتل اليومي وهدم 

البيوت.
 يجب ان يرتقي قادة الفصائل والقوى 

الفلسطينية الى مستوى هذا الشعب في 
التضحية والصبر والعطاء والتحمل. وثيقة 
الجزائر فرصة تاريخية قد ال تتكرر يجب 
التقاطها والبناء عليها. لقد تم توقيع العديد 

من اتفاقات المصالحة على مدى 15 عاما 
في مكة وصنعاء ودمشق والقاهرة وبيروت 

وكلها اصطدمت بالتنفيذ وتالشت وعاد 
الجميع الى نقطة الصفر، وهو ما أدى 

الى خذالن ويأس لدى الشعب الفلسطيني 
من هذه االتفاقات والمصافحات والتقاط 
الصور التذكارية ولم يعد يهتم بمجرياتها 
واخبارها. لذلك يجب ان ال تلقى وثيقة 
الجزائر نفس المصير، وان ال تختلف 

فتح وحماس مرة أخرى على اليات التنفيذ 
والحصص واالحجام، فال سلطة وال كراسي 

وال جاه وال نفوذ وال زعامة الحد طالما 
الشعب الفلسطيني واألرض الفلسطينية 

تحت االحتالل وكلنا امام تحدي واحد هو 
االحتالل، وامام مهمة واحدة هي تحرير 

الشعب واألرض وتقرير المصير.
حسنا فعلت الجزائر بتشكيل لجنة فلسطينية 

جزائرية لمتابعة التنفيذ وحسنا فعلت برفع 

الوثيقة لتبنيها في اجتماع القمة العربية 
الشهر المقبل. لعل هذه اإلجراءات تحمي 
االتفاق وتوصله الى مرحلة التنفيذ العملي.
 ال نشك ان إسرائيل المتضرر األكبر منه 

ستعمل ليل نهار على افشاله وسيكون 
عملها التخريبي مضاعفا باعتبار االتفاق 
برعاية الجزائر. توحيد الصف الفلسطيني 

وتنبني كافة القوى الفلسطينية برنامج 
نضالي موحد في هذا التوقيت الذي تشتعل 

فيه األرض الفلسطينية وتنهض فيه المقاومة 
في الضفة يضع إسرائيل في موقف حرج، 

وهي لن تقف دقيقة واحدة بانتظار هذا 
المشهد وستتحرك لضرب االتفاق من خالل 

العمالء في الداخل والخارج.
ايتها الجزائر العظيمة لم يلق الشعب 

الفلسطيني منك اال كل خير ومحبة ودعم 
واحتضان في الماضي والحاضر، في 
الموقف السياسي في مالعب الرياضة 

والبطوالت العالمية في الثقافة واالعالم والفن 
في الوجدان الشعبي في المساندة وتقديم ما 

ال يعرفه الكثيرون من دعم بصمت. لك من 
الشعب الفلسطيني الف شكر وتحية. تلك 

مواقف تحفر في عمق ثقافة الشعب وتبقى 
راسخة جيال اثر جيل، وسيكتب التاريخ 

اسمك بحروف من نور.
  كاتب واعالمي فلسطيني

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، 
الخميس، موافقة لبنان على اتفاق ترسيم 

الحدود البحرية مع إسرائيل، واصفًا إياه بـ« 
اإلنجاز التاريخي«، ومؤكدًا أنه لم يتضمن 

أي إشارة إلى »التطبيع«.
وقال عون في كلمة بمناسبة االتفاق: 

»بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب 
ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، 
وبعد إبالغي من الرئيس األميركي جو 

بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعالن الحكومة 
اإلسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان 

بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي 
أعدها الوسيط األميركي لترسيم الحدود 

البحرية الجنوبية«.

»إنجاز تاريخي«
ووصف عون االتفاق بأنه »إنجاز 

تاريخي«، مشددًا على أنه )االتفاق( 
»تجاوب مع المطالب اللبنانية ويحفظ 

حقوقنا كاملة«، موضحًا أن لبنان »استعاد 
من خالله 860 كيلومترًا مربعًا من المنطقة 

المتنازع عليها«.
وقال عون: »في هذا االتفاق، لم ُتمس 

حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط 
الطفافات الذي استحدثته إسرائيل في عام 
2000، ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل، 

ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة 
معها«، مشيرًا إلى أن االتفاق »سيضفي 

االستقرار على طرفي الحدود«.
وأكد عون أنَّ لبنان حافظ من خالل االتفاق 

»على حدوده المعلنة بالمرسوم 6433، 

وعلى كامل بلوكاته وحقل قانا كاماًل، 
إضافة إلى ضمانات أميركية وفرنسية 

باالستئناف الفوري ألنشطة التنقيب في 
المياه اللبنانية«.
»نهاية إيجابية«

وعّبر عون عن أمله في أن تمثل نهاية 
هذه المفاوضات التي وصفها بـ«النهاية 
اإليجابية« »بدايًة واعدًة تضع الحجر 

األساس لنهوٍض اقتصادي يحتاجه لبنان من 
خالل استكمال التنقيب عن النفط والغاز«.

وأشار عون إلى أنه »في اآلتي من األيام، 
سيكون على شركة )توتال( أن تبدأ أعمال 
التنقيب في حقل قانا كما وعدت، لنعوض 
السنوات التي مضت من دون أن نتمكن 

من استخراج النفط والغاز، في وقت كانت 
فيه إسرائيل تواصل عمليات التنقيب 

واالستخراج، ما أحدث خلاًل في الموازين 
النفطية«.

وتابع: »حصلنا على كامل حقل قانا دون 

أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من 
عدم وجود كامل الحقل في مياهنا«، مشيرًا 

إلى أنَّ »التعويضات التي طالبت بها 
إسرائيل عن قسم من حقل قانا الواقع في 

المياه المحتلة ستنالها من شركة )توتال( من 
دون أن يؤثر ذلك على العقد الموقع بين 

لبنان وتوتال«.
وأضاف: »كانت حقول النفط 8 و9 و10 
في المنطقة االقتصادية الخالصة، مهددة، 
إال أننا استطعنا بفضل االتفاق، أن نحافظ 

عليها ونحميها وسوف نستثمرها بالكامل، ال 
بل أنَّ مسار التنقيب سيفتح أبوابًا في مكامن 
نفطية جديدة، ويوفر الفرص لشركات أخرى 
للمساهمة في عمليات التنقيب واالستخراج«.

محادثات مع سوريا
وأوضح عون أنَّ الخطوة التالية »يجب أن 
تكون التوجه إلى عقد محادثات مع سوريا 

لحل المنطقة المتنازع عليها معها وهي تزيد 
على 900 كيلومتر مربع، وذلك عن طريق 

التباحث األخوي. كذلك تنبغي مراجعة 

الحدود المرسومة مع قبرص وتقرير ما 
يتوجب القيام به مستقباًل«.

 وتسارعت منذ بداية يونيو التطّورات 
المرتبطة بالملّف بعد توقف ألشهر جراء 
خالفات حول مساحة المنطقة المتنازع 
عليها. وبعد لقاءات واتصاالت مكوكية 

بين الطرفين، قدم الوسيط األميركي آموس 
هوكستين مطلع األسبوع عرضه األخير.

وجاء إعالن عون بعد يوم من مصادقة 
الحكومة اإلسرائيلية على االتفاق الذي 

وصفه رئيسها يائير لبيد بأنه »تاريخي«. 

واعتبر لبيد األربعاء، بعد مصادقة حكومته 
على االتفاق، أنه »يبعد إمكانية )اندالع( 
مواجهات مسلحة مع حزب هللا«، العدو 
اللدود إلسرائيل، الذي كان هدد خالل 

األسابيع األخيرة بتصعيد عسكري، وحذر 
إسرائيل من اإلقدام على أي نشاط في 

المنطقة المتنازع عليها، قبل التوصل إلى 
اتفاق.

وتعّول السلطات اللبنانية على وجود 
ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البالد 
على تخطي التداعيات الكارثية لالنهيار 

االقتصادي الذي تشهده منذ ثالث سنوات، 
والذي صّنفه البنك الدولي من بين األسوأ 
في العالم منذ عام 1850. وهو ما جعل 
أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط 

الفقر، فيما خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 
90% من قيمتها أمام الدوالر.

مهند  يونان
وكيل عقارات تورونتو 
GTA REALTORS Release
September Stats

 Toronto Regional Real Estate
 Board released the monthly status
 for the month of September 2022
 .on October 5th

 The Greater Toronto Area )GTA(
 housing market continued its
 adjustment to higher borrowing
 costs in September 2022. Sales
 for the month reached 5,038,
 but were down by 44.1 per cent
.compared to September 2021

 New listings were also down
 on a year-over-year basis by
 16.7 per cent to 11,237. This
 was the lowest number of new
 listings reported for the month of
 September since 2002. This is
 especially troublesome given that
 the stock of homes in the GTA
 increased markedly over the last
  .20 years

 We must insure that the  «
 temporary dip in housing demand
 is not allowed to mask the critical
 shortage of homes available for
 sale in the GTA. Candidates
 running in the upcoming Ontario

 municipal elections must ensure
 home buyers and renters have
 adequate housing options in
 the years to come. Municipal
 council decisions have a direct
 impact on housing affordability,
 in terms of the protracted
 development approval processes,
 high development fees and other
 related policies that preclude
 timely housing development, »
 said TRREB President Kevin
.Crigger

 Elected councils must also«
 reconsider existing policies that
 preclude homeowners from listing
 their homes for sale, including
 significant added upfront costs
 like the land transfer tax. Potential
 new policies like mandatory
 home energy audits could also
 create unnecessary interference
 and delays in the home selling
 process and dissuade some
 homeowners from listing their
 home for sale,« said TRREB
  .CEO John DiMichele

 The MLS Home Price Index )HPI(
 Composite benchmark was up on
 a year-over-year bases by 4.3
 per cent. Over the same period
 of time, the average price dipped
 by 4.3 per cent $1,086,762. The
 average price was up compared
 .to August 2022

 Hovering just below $1.1«
 million, the average selling price
 may have found some support
 during the last couple months of
 summer. With new listings down
quiet substantially year-over-
 year and well-below historic
 norms, some home buyers are
 quite possibly experiencing tighter
 market conditions in some GTA
 neighborhoods. October generally
 represents the peak of the fall
 market, so it will be important to
 see where price trends head over
 the next month,« said TRREB
 Chief Market Analyst Jayson
         .Mercer

 For more information you can
 read the attached report and
reach me directly @ 416-508-
6746
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معركة الغاز بين لبنان و«إسرائيل« وحزب اهلل»العلمانيون الجدد« في العالم العربي
 

إياد البرغوثي
في حين يحاول السياسي االختباء وراء بعض 
المصالح والظروف نجد مثقفًا كيوسف زيدان 
يقول، ومنذ فترة، من »ال يؤيد التطبيع فهو 

جاهل«
أو  الدين  من  ألي  لالنتصار  ليس  المقال  هذا 
ليس  هو  كذلك  بينهما،  للمفاضلة  وال  العلمانية، 
العلمانية  فيه  ظهرت  الذي  السياق  في  للبحث 
بأشكالها المتعددة، وال في االرتدادات التي تحدُث 
من  معينة  أشكال  من  األحيان  من  كثير  في 
اإليمان- أو الالإيمان- بحيث تنعكس سلبًا على 
العالقات االجتماعية بين الناس. إنه مقال يحاول 
المثقف »العلماني«،  تشخيص حالة يذهب فيها 
الدفاع  في  مهمته  جوهر  من  بعيدًا  المرة،  هذه 
تحمل  األدلجة  نوع من  إلى  االختيار  عن حرية 
ضررًا فادحًا على الشعب واألمة، حالة يبدو فيها 
قضايا  على  الحرص  فيه  يفترض  الذي  المثقف 
شعبه الكبرى رأس حربة في تمييع، وربما ضياع، 

تلك القضايا.

تجّلت العلمانية لدى روادها في المنطقة العربية 
التدّين،  كان  ربما  قضايا  تجاه  بمواقف  تاريخيًا 
حضورًا.  أقلها  إجمااًل،  الدين  من  والموقف 
فالعلمانية أساسًا هي موقف من الدولة، أو حالة 
تساوي  بحيث  بالمدنية،  كثيرون  يصفها  للدولة 
بينهم خاصة العتبارات  تفرق  وال  مواطنيها  بين 
المجال  هذا  في  وهي  الديني.  بإيمانهم  تتعلق 
موقف مضاد للنظام الذي يلجأ أحيانًا الستخدام 
الدين في تثبيت شرعيته وفرض هيمنته وممارسة 

استبداده.
وهي، أي العلمانية، موقف من الحرية، أو حالة 
وحرية  الدينية  الحرية  بخاصة  بالحرية،  ارتبطت 
التنوير،  بحركة  ارتبطت  حالة  وهي  المعتقد. 
من  والتحرر  والعقالنية  للعقل  المنحاز  والموقف 
األوهام في العلوم والمواضيع التي تتطلب ذلك. 

كما ارتبطت باالنفتاح على الثقافات األخرى.

تكون،  أن  لها  ينبغي  وال  أيديولوجيا  ليست  هي 
تمامًا كما هو الدين. بالتالي فهي تجارب وثقافات 
مختلفة من دولة ألخرى في تلك الدول التي تعتبر 
علمانية، بخاصة في عالقتها مع ظاهرة التدين. 
التدين  مظاهر  مع  تعاملت  التي  فرنسا  فعلمانية 
بشكل حاد، اختلفت عن التجربة اإلنكليزية التي 
يعتبر الملك فيها رأسًا للكنيسة اإلنجليكانية، كما 
فيها  يعتبر  التي  اليابانية  التجربة  عن  اختلفت 

اإلمبراطور إلهًا بشكل أو بآخر.

العلمانيون األوائل
منذ نشأة الحركة العلمانية في المنطقة العربية في 
أواخر القرن التاسع عشر، لم تأخذ موقفًا محددًا 
من اإليمان الديني، بل كان الموقف األبرز هو 
رفض نظام الحكم المتمثل في االستبداد السياسي، 
)بما  ومؤسسات  حكومات  مع  صدام  إلى  وأدى 
فيها مؤسسات دينية( ليس على قاعدة قبول الدين 

أو رفضه إنما على قاعدة سياسية باألساس.
حتى  أو  األوائل  العلمانيين  أهم  إلى  النظر  عند 
من  وثالثًا  ثانيًا  جياًل  شكلوا  الذين  أولئك  من 
الرازق،  عبد  علي  أمثال  من  العرب  العلمانيين 
أحمد  حسين،  طه  موسى،  سالمة  أنطون،  فرح 
لطفي السيد، قاسم أمين، أنطون سعادة، محمود 
أمين العالم، والجابري وعبدهللا العروي، وكثيرين 
غيرهم، نجد اختالفًا كبيرًا في مواقعهم من الدين؛ 
منهم رجل الدين ومنهم غير المتدين، منهم المسلم 
كانوا  أنهم  جمعهم  ما  أن  إال  المسيحي،  ومنهم 
األمة  بوحدة  وآمنوا  األمة،  لنهضة  دعاة  أساسًا 

وقضاياها، وتبنوا حقوق اإلنسان، بما فيها حقوق 
المرأة وحرية الفكر، وتبني العقالنية، وشّكلوا، كل 
المغلقة،  الدولة  ترفض  تنويرية  حركة  بطريقته، 
وتدعو للدولة المدنية ولعالقة »سليمة« بين الدين 

والسياسة.
األفغاني  الدين  جمال  الشيخ  أمثال  من  رواد 
والشيخ محمد عبده، وفي مرحلة الحقة مفكرون 
إلى  استندوا  حنفي،  حسن  الدكتور  أمثال  من 
خلفيتهم الدينية في محاولة إليجاد حركة إصالح 
ديني تنحاز لإلنسان وترتقي به. وحتى مفكرون 
فودة  وفرج  السعيد  رفعت  أمثال  من  وناشطون 
الدينية وسلوكها  للمؤسسة  بنقدهم  اشتهروا  الذين 
حركات  لبعض  وكذلك  واالجتماعي،  السياسي 
اإلسالم السياسي، ولم يذهبوا للحديث عن إيمان 
الناس وتدينهم ومقدساتهم ورموزهم الدينية، هؤالء 
والنهضة  اإلنسان  مواضيع  مع  تعاملوا  جميعًا 
والتقدم والحداثة، ومع الدولة والحرية والعلم، وحتى 
الدين، بأخالق وباحترام للتعددية وتفهم للتجارب 
الذين  أولئك  مواقف  أن  كما  للبشر.  المختلفة 
عاصروا القضية الفلسطينية منهم كانت مع الحق 
الفلسطيني، وكانوا ضد إسرائيل كدولة صهيونية 

تشكل رأس حربة لإلمبريالية في المنطقة.

العلمانيون الجدد
تسمية »العلمانيون الجدد« ليست لها عالقة بجيل 
بقدر  العربي،  الفضاء  في  العلمانيين  من  معين 
ما هي محاكاة لتسمية »المحافظين الجدد« في 
مدلول  لها  أساسًا،  األميركية  المتحدة  الواليات 
معين،  بزمن  عالقة  من  أكثر  أيديولوجي  فكري 
انفصلت  العلمانيين  من  فئة  عن  تتحدث  وهي 
عن النهج التقليدي لرواد العلمانية في المنطقة، 
أصولية  مقابل  في  علمانية  »أصولية«  ومثلت 
ضرب  في  معًا  الطرفان  ساهم  حيث  دينية، 

العقالنية والوطنية بشكل أو بآخر.

من المهم التوضيح أن كثيرًا من العلمانيين اآلن 
ديموقراطيين  نهج أسالفهم األوائل  ما زالوا على 
وطنيين »مسؤولون«. قلة من العلمانيين اآلن هي 
من ذهبت باتجاه العلمانية »الجديدة« التي تخلت 
وذهبت  األوائل  للعلمانيين  السابقة  الصفات  عن 
نحو »ليبرالية« وضعتها في مكان آخر مختلف.

أفكار  بعض  على  مآخذنا  عن  الحديث  قبل 
أن  اإلقرار  من  بد  ال  الجدد  العلمانيين  هؤالء 
لدى كثيرين منهم إنتاج فكري يستحق االهتمام، 
وأحيانًا التقدير، إال أن بعض الطروحات واألفكار 
والمواقف الالفتة، جعلتهم يختلفون عن العلمانيين 
األمة،  نهضة  مشروع  حملوا  الذين  التقليديين 
ليكونوا »أدوات« في مشاريع مضادة، أرادوا ذلك 

أم لم يريدوا.
األوائل  »التقليديين«  العلمانيين  عكس  على 
الذين لم يتطرقوا إلى الدين في ذاته، ولم يعتبروا 
أن  المجتمع  من  مطلوب  أيديولوجيا  العلمانية 
إلى  الجدد  العلمانيون  ذهب  بها،  ويؤمن  يتبناها 
بدل  لتبنيها  األفراد  دعوة  وإلى  العلمانية،  أدلجة 
العالم،  قّسم  هذا  الدولة.  لعلمنة  دعوة  تكون  أن 
مؤمنين،  وغير  مؤمنين  إلى  نظرهم،  وجهة  من 
لصراع  أسس  وبذلك  متدينين،  وغير  متدينين 
التطبيقات  فعلت  كما  تمامًا  البشر،  بين  أبدي 
األصولية لألديان، بدل أن يكون التقسيم الطبيعي 
مضَطهدون  ومظلومون،  ظالمون  هو:  للبشر 

ومضطِهدون، مستَغلون ومستِغلون.
لم  لكنهم  بالغرب  التقليديون  العلمانيون  تأّثر  لقد 
وسعيه  االستعماري  اآلخر  وجهه  عن  يتغاضوا 
الدائم للسيطرة على المنطقة العربية وبقية العالم 

النامي
كما فعلت بعض المؤسسات الدينية، أو أتباعها، 
التي »احتفلت« كلما أشهرت إسالمها »شغالة« 
إذا  »الجدد«  العلمانيون  يبتهج  السعودية،  في 
تخلى متدين عن دينه. هم يتابعون بشغف ازدياد 
نسبة الملحدين في البالد العربية، ويقلقون إذا ما 
الجانب  يفعل  كما  تمامًا  النسبة،  هذه  تناقصت 
المقابل عندما يزداد المتدينون أو ينقصون. هما 
أو  ازدياد  المسألة،  هذه  واحدة.  لعملة  وجهان 
نقصان المؤمنين أو غير المؤمنين، ليست هي ما 
يشغل بال العلماني الحقيقي الذي هاجسه منسوب 

الحرية أكثر من منسوب التدين أو عدمه.
الدينية  باألصولية  الذهاب  مظاهر  أبرز  من 
إلى مداها األقصى في الحالة اإلسالمية هو ما 

ذهبت إليه بعض االنتلجنسيا الدينية في ما يتعلق 
تطبيق  العلوم«، وهو محاولة  بما سمي »أسلمة 
قواعد الفكر الديني ومعطياته على مناهج البحث 
أن  االستنتاج  إلى  العلمي، وهذا يصل بصاحبه 
كل ما هو مكتشف أو سوف يكتشف علميًا موجود 
في الدين سلفًا. في مقابل ذهاب تلك االنتلجنسيا 
تكون  أن  يجب  العلم  قوانين  أن  إلى  الدينية 
خاضعة للدين، انشغل العلمانيون الجدد بمحاولة 
لقد  العقلي على »ال عقالنية« اإليمان.  البرهان 
حاول  كما  تمامًا  العلمانيون،  األصوليون  حاول 
حياة  مساحة  كل  تجيير  المتدينون،  األصوليون 
اإلنسان المادية والروحية العتباراته من دون أن 
والعلم  العقل  آليات عمل  بين  يفصل  أن  يحاول 

والجانب الروحي من اإلنسان.

معظم  وضعوا  بل  الجدد،  العلمانيون  حاول 
جهدهم، إلثبات »ال عقالنية« اإليمان، واعتبروا 
ذلك إنجازًا عظيمًا، فذهبوا إلى تفاصيل التفاصيل 
عدم  وناقشوا  والمعجزات  األسطورة  مسائل  في 
ناقشوا  العلمي.  »المنطق«  ضوء  في  معقوليتها 
اإلسراء والمعراج في ضوء قوانين الجاذبية وسرعة 
الضوء، وناقشوا عذرية السيدة مريم بقوانين طب 
النساء. ربما من الضرورة بمكان أن نعود البن 
واإليمان  العلم  وضع  مدى ضرورة  لمعرفة  رشد 

كل في سياقه.
إن الدراسات التي تتعلق بالظاهرة الدينية وبالفكر 
التي  الدين،  وسوسيولوجيا  الدين  وفلسفة  الديني 
متدينين،  غير  أو  متدينون  مختصون  بها  يقوم 
للدين  لما  نظرًا  األهمية  غاية  في  دراسات  هي 
من تأثير هائل على أعداد واسعة من الجماهير. 
لدراسة  يذهبون  »الجدد«  العلمانيين  بعض  لكن 
بعض األمور التي من الصعب فهم جدواها إال 
الفكرية. فماذا يعني أن  من باب »المماحكات« 
تدرس إن كان الخمر قد حرم في اإلسالم أم لم 
بزوجاته  النبي  عالقة  دراسة  تفيد  وماذا  يحرم؟ 

على سبيل المثال.
عليها  يغلب  التي  االهتمامات،  هذه  مثل  لكن 
ليست  األحيان،  الكثير من  في  الطفولي  الطابع 
هي األخطر في الفكر والممارسة لدى العلمانيين 
باإلمكان مالحظة بعض »الخطايا«  بل  الجدد. 
العلمانية  رموز  بعض  لها  وينظر  يتبناها  التي 

الجديدة، ومنها:
- غياب المسؤولية الثقافية لدى كثير من هؤالء؛ 
فعلى المثقف االهتمام ليس فقط بصدق أو حقيقة 
ما يقول، بل أيضًا بما يترتب على ما يقول وتأثير 
ذلك القول. ضمن ذلك يتناول العلمانيون الجدد 
-يوسف زيدان مثاًل- مواضيع تشكل رموزًا لألمة 
وينفي صحتها أو يعمل على اإلساءة لها والتقليل 
ليست  القدس  مدينة  إن  قوله  مثل  هيبتها،  من 
مقدسة، أو أن المسجد األقصى ليس هو الذي في 
القدس، أو أن صالح الدين األيوبي وأحمد عرابي 
الرموز  هذه  في  التشكيك  إن  سيئان.  شخصان 
سوف  الشعبي  والوجدان  العقل  في  بها  والعبث 

يزعزع عوامل تماسك األمة ويخدم أعداءها.

من حق كل شخص أن يعتقد ما يريد، لكن من 
واجب ذلك الشخص إدراك أهمية، وربما مخاطر، 
قد تترتب على الترويج لذلك االعتقاد، لذلك وجب 
االهتمام ليس فقط بما يقال، بل كيف يقال ومتى 

يقال ولمن يقال.
وحدة  برموز  يشكك  عندما  الجديد  العلماني  إن 
أم  واقعية  الرموز  هذه  كانت  سواء  األمة، 
أسطورية، حقيقية أم متصورة )كثير من عوامل 
وحدة األمم حتى المتقدمة منها هي ليست أكثر 
من أساطير(، فهو يقوم بدور الكومبرادور الثقافي 
الذي يعبث بوحدة أمته ويخدم أعداءها سواء أدرك 

ذلك أو لم يدرك.
كما يعادي العلماني الجديد اإلسالم السياسي )و 
قد يكون  المبدأ، وهذا  السياسي( من حيث  غير 
كل  وضع  هو  المتفهم  غير  من  لكن  متفهمًا، 
حركات اإلسالم السياسي في سلة واحدة فتصبح 
»داعش« و»النصرة« و»حماس« و»حزب هللا« 
و»حركة النهضة«، وغيرها، على نفس الدرجة من 
»السوء«. كذلك، فإن هذا الموقف الرافض لكل 
السياسي  مبادئ وسلوك ورواية حركات اإلسالم 
للرواية  الترويج  إلى  العلماني  بهذا  يذهب  كافة 
الصهيونية. لقد ذهب أحدهم لحد المطالبة بتقسيم 
على  والملحدين  واليهود  المسلمين  بين  األقصى 

اعتبار أن الرواية اإلسالمية ليست »علمية«.
ليس غريبًا أن بعض رموز التطبيع مع إسرائيل 
نقل  لقد  الجدد.  العلمانيين  من  هم  المثقفين  من 
مثقفو  له  نّظر  الذي  »الضرورة«  تطبيع  هؤالء 
تطبيع  إلى  وأوسلو  ديفيد  كامب  أيام  السلطة 
على  والبحرين،  اإلمارات  تطبيع  اإلعجاب، 
الغرب  وهي  الحداثة  هي  الصهيونية  أن  اعتبار 
رموز  أحد  طالب  لقد  يكونوه.  أن  يريدون  الذي 
هؤالء )سيد قمني( بعودة االستعمار »ليرحمنا من 
اإلسالميين« كما قال، ولم يأخذ في االعتبار أن 
االستعمار الذي يدعو للعودة إليه هو الذي صنع 
الديني  االستبداد  من  وكثيرًا  والوهابية  »داعش« 

وغير الديني في المنطقة.

في أمور التطبيع، المثقفون العلمانيون الجدد أكثر 
المطبعين.  السياسيين  من  و»وقاحة«  »جرأة« 
االختباء وراء بعض  السياسي  يحاول  ففي حين 
زيدان  كيوسف  مثقفًا  نجد  والظروف  المصالح 
فهو  التطبيع  يؤيد  »ال  من  فترة،  ومنذ  يقول، 

جاهل«.
العلمانيين  عن  الجدد  العلمانيين  موقف  يختلف 
حين  ففي  السلطة.  من  الموقف  في  التقليديين 
لنظام  معارضين  التقليديون  العلمانيون  يعتبر 
الحكم، بشكل أو بآخر، بسبب االستبداد والتخلي 
ضد  الدين  واستخدام  الوطنية  القضايا  عن 
أسس  على  المواطنين  بين  والتمييز  المعارضة 
يتحالفون  الجدد  العلمانيين  أن  نجد  عقائدية، 
أن  اعتبار  على  »االستبداد«  ومع  السلطة  مع 
المعارضة من اإلسالميين. أكثر شيء لفت انتباه 
الرئيس  انتهجها  التي  السياسات  في  قمني  سيد 
السيسي هو دعوته إلى إصالح الخطاب الديني 

ولم يهتم بالسياسات األخرى كافة للرئيس.
يحرصون  الذين  التقليديين،  العلمانيين  وبخالف 
على البحث عن طرق إلنقاذ أمتهم وشعوبهم من 
العلمانيون  يعتبر  والتخلف،  واالستبداد  التبعية 
يمكن  باألمة ال  مرتبط  التخلف شيء  أن  الجدد 
أن  يعتبر  مثاًل،  عصيد،  أحمد  منه.  التخلص 
طريق تقّدم المغرب هو خالصه من كل ارتباطات 
»على  قال:  حيث  الغرب،  نحو  وتوجهه  شرقية 
المغرب أن ينفصل عن الشرق إذا أراد أن يخرج 
من التخلف«. كما دافع عصيد عن التطبيع مع 
إسرائيل بذريعة العالقة مع اليهود المغاربة الذين 
من حزب  كبير  بتحريض  أرضهم  من  »أخرجوا 

سياسي«.
بالحرية  بالغرب،  التقليديون  العلمانيون  تأّثر  لقد 
الثورة  عنها  تحّدثت  التي  والمساواة  والعدالة 
واالجتماعي  االقتصادي  وبالتقّدم  الفرنسية، 
لكنهم  الصناعية،  الثورة  من  نتج  الذي  والعلمي 
االستعماري،  اآلخر  وجهه  عن  يتغاضوا  لم 
العربية  المنطقة  على  للسيطرة  الدائم  وسعيه 
فهم  الجدد،  العلمانيون  أّما  النامي.  العالم  وبقية 
مغرمون بالغرب بكل تفاصيله ومن دون تحفظ. 
االستعمار، من وجهة نظرهم، هو شيء إيجابي 
قال  استعمرت.  التي  الشعوب  تقّدمت  لما  ولواله 
سيد قمني في إحدى مقابالته: »لو األوروبيين ما 
راحوش أمريكا كان الهنود الحمر بولعوا بالنار«.

احتقار  مع  تزامن  بالغرب  الشديد  اإلعجاب  هذا 
شديد للشرق )للذات( يذّكر برد فعل بن غوريون 
عندما نزل من الباخرة التي أقلته إلى ميناء يافا 
حيث أعرب عن اشمئزازه من الوضع هناك. يبدو 
السلبي من  الموقف  اتخذوا  الجدد  العلمانيين  أن 
اإلسالم ليس بصفته دينًا )فهم لم يتخذوا مثل هذا 
الرتباطه  بل  والمسيحية(  اليهودية  تجاه  الموقف 

بالشرق كدين وكثقافة وقيم.
العلمانيين  بعُض  سّخف  نفسه،  السياق  وفي 
الفلسطيني، فالفلسطينيون »باعوا  النضال  الجدد 
أراضيهم والجماعة اشتروا« كما قال سيد قمني. 
وقال أيضًا إن الفلسطينيين ما تصارعوا من أجل 
أرض وإنما من أجل جامع. كما وصف سيد قمني 
»الربيع العربي« بالطريقة نفسها عندما قال: »كل 

يدافع عن جامعه«.
لألصولية  المقابلة  الصورة  هم  الجدد  العلمانيون 
رفض  بحجة  مستبدون  شموليون  هم  الدينية. 
»تخلف«  بذريعة  وطنيين  غير  وهم  التخلف، 
خدمات  علم،  بغير  أو  بعلم  قّدموا،  الوطنيين. 
»فخر«  بكل  ووقفوا  الصهيونية  للرواية  مجانية 

إلى جانب التطبيع مع إسرائيل.
* أكاديمي فلسطيني مقيم في رام هللا

الدكتور حسن نافعة
 أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة

أّن  عمد،  عن  يتناسى  أو  البعض،  ينسى 
و«إسرائيل«  لبنان  بين  حاليًا  الدائر  الصراع 
حول موضوع استكشاف الغاز واستخراجه في 
ما يعتبره كّل منهما منطقة اقتصادية خالصة 
ترسيم  حول  فني  خالف  إلى  يعود  ال  له، 
به  تسبب  إنما  طرفين،  بين  البحرية  الحدود 
صراع سياسي حاد يدور حول مسائل جوهرية 

تمّس األمن والحياة.

لبنان ال يعترف بوجود »دولة« جارة تسمى 
»إسرائيل«، وما يزال ينظر إلى الجار الواقع 
على حدوده الجنوبية، باعتباره »كيانًا غاصبًا 
األراضي  من  ولجزء  الفلسطيني  للوطن 
معه  يبرم  أن  يستطيع  ال  ثم  ومن  اللبنانية، 
يتعلق  ما  نوع، وخصوصًا  أّي  من  اتفاقيات 
وإال  البرية،  أو  البحرية  الحدود  بترسيم  منها 
عّد ذلك اعترافًا غير مباشر بكيان ال يعترف 

رسميًا بوجوده كدولة.

اللبنانية  الكتابات  بعض  يطالع  من  ولكن 
يتوّلد لديه انطباع بأنَّ حزب هللا هو المسؤول 
الممتد  الصراع  استمرار  عن  ليس  الرئيسي، 
فحسب،  اللبنانية  والدولة  »إسرائيل«  بين 
ولكن أيضًا عن كّل األمراض واألزمات التي 
يتعرَّض لها المجتمع اللبناني، فلوال حزب هللا 
به  يوحي  ما  بحسب  اللبنانية،  الدولة  لكانت 
تسوية  من  تمّكنت  الكتابات،  من  النوع  هذا 
خالفاتها مع »إسرائيل«، وبالتالي لكانت في 
مقدمة الدول العربية التي تنعم اآلن بـ«السالم 
مع إسرائيل وترتبط معها بعالقات طبيعية«. 
اللبناني،  المجتمع  كان  لما  هللا  حزب  ولوال 
من  النوع  هذا  أيضًا  به  يوحي  ما  بحسب 
التي  المتردية  الحال  إلى  وصل  الكتابات، 
الحصار  عليه  فرض  ولما  اآلن،  عليها  هو 
الذي يكاد يخنقه. وتلك كلها، في تقديري على 
األقل، ادعاءات تثير االستغراب، وال تصمد 

أمام أي تحليل موضوعي.

و«إسرائيل«  لبنان  بين  الصراع  جذور  يمتد 
طويلة.  بعقود  هللا  حزب  نشأة  قبل  ما  إلى 
ولم تخِف »إسرائيل« أطماعها في مياه لبنان 
وأرضه طوال الفترة الممتدة بين توقيع لبنان 
وقيام   1949 عام  معها  هدنة  اتفاق  على 

حزب هللا عام 1982.

وألنَّها تعاملت معه باعتباره الجار األضعف 
في دول الطوق العربي، لم تتردد في ارتكاب 
إلى  ووصلت  والمجازر،  الجرائم  أنواع  أبشع 
أراضيه  من  شاسعة  مساحات  احتالل  حد 
بل  وشاتيال،  وصبرا  قانا  مجزرتي  وارتكاب 
وصل األمر إلى حد محاولة احتالل عاصمة 

هذا البلد العربي الجميل والفريد.

أما األمراض التي يعانيها المجتمع اللبناني، 
فهي أمراض بنيوية لم يتسبب بها حزب هللا، 
إنما تسبب بها قيام نظام الحكم على أسس 
اللبناني  اإلنسان  تمكين  دون  حالت  طائفية 
رغم  الحقيقية،  المواطنة  بحقوق  التمتع  من 
وعرضت  الحريات،  من  بالكثير  تعمده 
إلى  داخلية وصلت  لصراعات  كله  المجتمع 
حد الحروب األهلية الممتدة، وأيضًا لتدخالت 
خارجية جعلت فكرة االستقالل الوطني حلمًا 

بعيد المنال.

الهوى والهوية،  صحيح أن حزب هللا شيعي 
السياسية،  لبنان  حياة  في  نشازًا  ليس  لكنه 
على  قامت  اللبنانية  السياسية  األحزاب  فكل 

أسس طائفية، ولم يعرف عن ممارسات حزب 
النزاعات واألحقاد  تأجيج  تقوم على  أنها  هللا 
بل  عديدة،  أخرى  أحزاب  مثل  الطائفية، 
على العكس من ذلك، فقد أدى هذا الحزب 
الدولة  دعائم  تقوية  في  كبيرًا  دورًا  بالذات 
وخصوصًا  الوطني،  الشأن  ورفع  اللبنانية 
حركة  قيادة  من  الماضي  في  تمكَّن  حين 
مقاومة نجحت في تحرير الوطن اللبناني من 
االحتالل اإلسرائيلي، وهو الدور نفسه الذي 
يحاول القيام به اآلن لتمكين الدولة اللبنانية 
في  وتحصينها  الطبيعية  ثرواتها  حماية  من 

مواجهة األطماع اإلسرائيلية.

ال يهدف هذا المقال إلى الدفاع عن حزب هللا 
الدفاع  إلى  فلست مضطرًا  مواقفه،  تبني  أو 
عن أحد. وألنني لست ممن يحددون مواقفهم 
أو  طائفية  أو  أيديولوجية  رؤى  إلى  استنادًا 
أيضًا  منفعية، وألنني  أو  ألغراض شخصية 
شديد الحرص على تحديد مواقفي الشخصية 
قدر  يحاول  كباحث  وضعي  إلى  استنادًا 
إليه  تستند  فيما  الدقة  تحري  المستطاع 
أن  الطبيعي  فمن  معلومات،  من  تحليالته 
والخطأ،  للصواب  اجتهاداتي عرضة  تصبح 
لكنها بالقطع منزهة عن كل هوى أو غرض.

وليس الهدف من هذا المقال أيضًا تقييم جهود 
ترسيم  حول  المتعاقبة  اللبنانية  الحكومات 
حدود لبنان البحرية، أو رصد األخطاء التي 
ارتكبتها على هذا الصعيد، لكن الوقائع تشير 
إلى أن طاولة المفاوضات غير المباشرة التي 
لبنان  بين  سنوات   10 يقارب  ما  منذ  بدأت 
البحرية  الحدود  ترسيم  حول  و«إسرائيل« 
بينهما شهدت حديثًا حول 3 خطوط متباينة 

لهذه الحدود:

األول: خّط 23، الذي تبّنته الحكومة اللبنانية 
كّل  بإيداع  وقامت   ،2011 عام  منذ  رسميًا 
الخرائط المتعلقة بترسيمه لدى األمم المتحدة، 
وهو خط يتيح للبنان إمكانية استخراج الغاز 
المتوفر بالفعل داخل البلوكات 8 و9 و10.

الثاني: خط 1 الذي يطلق عليه أحيانًا خط 
المبعوثين  أحد  إلى  نسبة  هوف،  فريدريك 
المساحة  من  يقتطع  خط  وهو  األميركيين، 
تبلغ  بحرية  منطقة   23 بالخط  المحددة 
يخرج  وبالتالي  مربع،  كم   400 مساحتها 
البلوكات 8 و9 و10 الغنية بالغاز من نطاق 

السيطرة اللبنانية.

استنادًا  ترسيمه  تم  الَّذي   29 خط  الثالث: 
إلى أبحاث ودراسات قامت بها قيادة الجيش 

الناقورة،  مفاوضات  انطالق  عقب  اللبناني 
بعدما تبين لها أن الترسيم المستند إلى خط 
23 يحتوي أخطاء فنية واجبة التعديل، وهو 
اللبنانية  الحكومة  سيطرة  إلى  يضيف  خط 
كم   1430 نحو  إلى  تصل  جديدة  مساحة 
مربعًا، ويضع حقل كاريش اإلسرائيلي ضمن 

المناطق المتنازع عليها.

على  تمسكت  »إسرائيل«  أن  المعروف  من 
مدى سنوات طويلة بخط 1 )أو خط هوف(، 
ما أدى إلى عرقلة كل الجهود اللبنانية الرامية 
إلى استخراج الغاز من أي منطقة تدخل في 
فيما  الخالصة،  االقتصادية  منطقتها  نطاق 
سمحت لنفسها باستكشاف الغاز واستخراجه 

بالفعل والبدء بتسويقه. 

المتحدة  الواليات  أن  أيضًا  المعروف  ومن 
ظلت تساند الموقف اإلسرائيلي من دون أي 
األميركي  المبعوث  إقدام  بدليل  تحفظات، 
ديفيد ساترفيلد، الذي حّل محّل هوف، على 
إلى  تشير  بتصريحات   2018 عام  اإلدالء 
المطروح  الوحيد  البديل  هو  هوف  خط  أنَّ 
أمام الحكومة اللبنانية، وأنَّ رفضه يؤدي إلى 
فقدان كل شيء، ما يعني عدم قدرتها على 
الغاز  التنقيب الستخراج  التعاقد مع شركات 
المتوافر في أّي جزء من منطقتها االقتصادية 

الخالصة.

ربما  األوكرانية  األزمة  اندالع  أنَّ  صحيح 
الحكومة  موقف  تليين  على  ساعد  قد  يكون 
الشيء،  الموضوع بعض  هذا  األميركية من 
لكن من المؤكد أنه ما كان يمكن ألّي حكومة 
إسرائيلية أن تقبل بأي ترسيم آخر سوى خّط 
هوف لوال تأكدها من جدية التهديد الذي وجهه 
استأجرتها  التي  المنصة  بضرب  هللا  حزب 
ما  إذا  كاريش،  حقل  من  الغاز  الستخراج 
أصرت على بدء االستخراج قبل التوصل إلى 

اتفاق تقبله الحكومة اللبنانية.

وموضوعية،  أمانة  بكل  القول،  يمكن  لذا، 
األميركي  الوسيط  صاغه  الذي  النص  إن 
آموس هوكستين وعرض مسودته كتابيًا على 
الحكومتين اإلسرائيلية واللبنانية، يعد إنجازًا ما 
كان له أن يتحقق لوال قرار المقاومة اللبنانية 
وقدراتها  إمكاناتها  وضع  هللا  حزب  بقيادة 

العسكرية في خدمة الدولة اللبنانية. 

اللبنانية  الرئاسات  توافقت  الذي  النص  هذا 
يتيح  المبدأ،  حيث  من  قبوله  على  الثالث 
على  ليس  كاملة،  سيطرة  اللبنانية  للحكومة 
كامل المساحة البحرية التي يرسمها خط 23 

من  رفضه  على  »إسرائيل«  أصرت  الذي 
حقل  كامل  على  أيضًا  ولكن  فحسب،  قبل 
اقترحه  الذي  للنص  وفقًا  أصبح  الذي  قانا 

هوكستين حقاًل لبنانيًا خالصًا.

كل  يحقق  ال  النص  هذا  أنَّ  صحيح 
السيطرة  استهدفت  التي  اللبنانية  الطموحات 
يرسمها  التي  البحرية  المساحة  كامل  على 
بأنَّ  ويعترف  يسلم  الجميع  لكن   ،29 الخط 
الخط 29 كان، وفقًا للرؤية الرسمية اللبنانية، 
لبنان  يعتبره  لما  محددًا  وليس  »تفاوضيًا«، 

»حقوقه السيادية«.

خطر  بأنَّ  االعتقاد  ألوانه  السابق  من 
المواجهة العسكرية بين »إسرائيل« وحزب هللا 
زال، فالواقع أن احتمال اندالع هذه المواجهة 

ما زال قائمًا لسببين:

الوسيط  التفاقية  النهائي  النّص  أنَّ  األول: 
األميركي هوكستين لم يكتمل بعد، حتى كتابة 
هذه السطور على األقل، وبالتالي قد يواجه 
عقبات تحول دون الموافقة النهائية عليه في 

اللحظات األخيرة.

الثاني: أنه ال يحظى بإجماع النخبة السياسية 
حتى  نتنياهو،  رفضه  فقد  »إسرائيل«،  في 
واعتبره  مكتماًل،  ينشر  أو  ينضج  أن  قبل 
في  وتفريطًا  هللا  حزب  لتهديدات  خضوعًا 
واجب  نص  وألنه  اإلسرائيلية.  الحقوق 
الكنيست  اإلقرار والتصديق عليه من جانب 
إذا  ما  بعد  الواضح  من  فليس  اإلسرائيلي، 
نهائيًا من جانب  إقراره  قاباًل، في حال  كان 
للدخول  واإلسرائيلية،  اللبنانية  الحكومتين 
االنتخابات  إجراء  قبل  الفعلي  التنفيذ  حيز 
ينتظره  الذي  المصير  ماهية  أو  اإلسرائيلية 

في حال فوز نتنياهو الذي تعهد إلغاءه.

رغم ذلك كّله، يمكن القول إنَّ إنجازًا ما تحقَّق 
عن  النظر  بصرف  اللبناني،  الصعيد  على 
المصير النهائي التفاقية هوكستين، إذ يكفي 
أن تكون صياغتها قد أدت بالفعل إلى مزيد 
المجتمع  داخل  واالنقسامات  االنشقاقات  من 
أبدًا  بالنا  عن  يغيب  أال  ويجب  اإلسرائيلي. 
أن هذه االتفاقية، حتى لو دخلت حيز التنفيذ 
الصراع  تنهي  لن  الكنيست،  من  إقرارها  بعد 
يعني  ما  هللا،  وحزب  »إسرائيل«  بين  القائم 
أن المواجهة المسلحة قد تندلع بينهما في أي 
موضوع  غير  كثيرة  أخرى  وألسباب  لحظة، 

ترسيم الحدود.
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د أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية شبح الحرب العالمية النووية يخيم على العالم!تقادم أوسلو وتجدُّ

حسين قاسم
اوتاوا

نسمع كثيرًا من القوى الفلسطينية وصفًا التفاق 
أوسلو ومشروعه بأنه بات متقادمًا. مثااًل على 
ذلك؛ جاء في البرنامج السياسي الذي أقرته 
»الجبهة الشعبية« في مؤتمرها الثامن األخير 
متقادمًا تجاوزه  اتفاقًا  بات  أوسلو  »أن خيار 
وحّمال  ملتبسًا،  الوصف  هذا  أرى  الزمن«. 
للتعامل مع  أوجه، وال يعطي طريقًا واضحًا 
هذا االتفاق. فالمتقادم يعني أنه أصبح قديمًا 
الصالحية،  ُمنتهي  أو  الزمن  عليه  وعفى 
ما  الواقع،  في  حّيزًا  ويحتل  قائمًا  يظلُّ  لكّنه 
يعني  ال  كما  بآخر.  ُيستبدل  أو  ُيلَغ  لم  دام 
التخّلي  أنه تم  تقادم الشيء وعدم صالحيته 
عنه وبات خارج الخدمة؛ فكم من تاجٍر يبيع 
بضاعة منتهية الصالحية، وكم من مستهلٍك 

يخاطر باستعمالها!

أن  من  أوسلو  بتقادم  المنادون  ينطلق 
أنها  ُتَطبَّق، ومن  لم  الناتجة عنه  االتفاقّيات 
لم تؤدِّ، بنهاية المرحلة االنتقالية، إلى الحل 
النهائي، ومن أّن الوقائع التي يكّرسها الطرف 
إمكانية  أية  تنسف  األرض  على  الصهيوني 
على  نظرهم  وجهة  هؤالء  يبني  الحل.  لهذا 
أساس نصوص االتفاقيات وليس على جوهر 
ما تمّثله في الواقع العملي. وهنا ال بد من أن 

الكيان  أبرم  التالي: هل  السؤال  أنفسنا  نسأل 
معادلة  في  األقوى  الطرف  الصهيوني، وهو 
أوسلو، االتفاقيات بِنّيِة السير نحو حلٍّ دائٍم 
أكثر  الدائر في فلسطين على مدى  للصراع 
من قرن؟ أم أنه كان يرى فيها فرصة الحتواء 
عدوّه، وتغيير نمِط الصراع وعناصره وأدواته، 
ليتناسب أكثر مع الرؤية الصهيونية واألميركية 
له؟ فُمجرَّد أن يكون إعالن المبادئ في أوسلو 
الرئيسية  الصراع  عناصر  جميع  ترَك  قد 
ما  أّن  متيّقنين  يجعلنا  المستقبلي،  للتفاوض 
تمَّ حّله ال يتعدى سوى إزالة العوائق من أمام 
التفاوض المباشر بين الطرفين، ونقل الصراع 
االشتباك  إلى  بعد  عن  االشتباك  واقع  من 
المتالحم والمتداخل. وتحت عنوان مفاوضات 
الحل النهائي، أبقى االتفاق الكياَن الصهيوني 
، وفي المقابل، وضع  حرًا من أي قيٍد مستقبليٍّ
مصير الفلسطيني رهينة الموافقة اإلسرائيلية. 
خاضعة  سلطًة  أنشأ  قد  أّنه  عدا  هذا 
فيها  بما  شؤونها،  كّل  في  لالحتالل  كليًا 
والمصادر  واألمنية  والخدماتية  االقتصادية 
حياة  مقّومات  باتت  ذلك،  وبنتيجة  المالية. 
إلى  هذا  وأدى  عدوّه،  بيد  رهينة  الفلسطيني 
ظهور  أهمها  خطيرة  اجتماعية  انعكاسات 
مع  مصالحها  ترتبط  وازنة  اجتماعية  فئة 
وقطاع  الغربية  الضفة  وتحّولت  االحتالل. 
غزة )رغم انسحاب قوات االحتالل منه( إلى 
شروط  بحسب  عمومًا،  ُيدار،  كبير  سجٍن 
الحقيقي  المعنى  إن  القول،  أوسلو. خالصة 
العربي- الصراع  بحل  له  عالقة  ال  ألوسلو 
بنقله  وإنما  الفلسطيني  شّقه  في  الصهيوني 
ليناسب االحتالل أكثر.  من شكٍل إلى آخر 
الصعب  من  صار  وقائع  تكريس  ظل  وفي 
التي  وملحقاتها،  السلطة  مثل  تجاوزها، 
أصبحت جزءًا من الحياة اليومية الفلسطينية 
فلسطينّيو  لم يسلم  الضفة والقطاع، كما  في 
لقد أصبح  السلبية كذلك،  آثارها  الخارج من 
أوسلو واقعًا ُمعاشًا، وال نستطيع أن نعتبر أن 
الزمن قد عفى عليه. إنه موجوٌد في تفاصيل 
الحقيقة برفضه قواًل  نواجه  حياتنا وعلينا أن 
السليمة  فالمواجهة  معه.  بالتأقلم  ال  وعماًل، 

للمرض ال تكون باالكتفاء بمعالجة عوارضه، 
بل بالتوّجه نحو المرض ذاته، والعمل على 
إيجاد الوصفة المناسبة التي يمكنها القضاء 

عليه.
تقادم أوسلو والسلطة الفلسطينية

ألوسلو.  منتٍج  أهّم  هي  الفلسطينية  السلطة 
مع  التعاطي  طريقة  اعتبار  يمكن  لذلك، 
من  الموقف  لحقيقة  مؤّشٍر  أهم  السلطة هي 
ومؤّسساتها  السلطة  في  فاالنخراط  أوسلو. 
ُيعتبر قبواًل بأوسلو أو بالحد األدنى رضوخًا 
لها. ومعارضة خيار أوسلو، باعتباره يضرب 
تقتضي  ويقّوضها،  الفلسطينية  الحقوق 
تخضع  ال  نضالية  ووسائل  أدوات  استنباط 
لشروط هذا الخيار وال يمكن تجييرها لصالحه. 
السلطة بحكم نشأتها وتكوينها ووظيفتها فاقدة 
الصهيوني،  الكيان  لذلك رفض  لالستقاللية، 
»السلطة  اسمها  يكون  أن  قاطعًا،  رفضًا 
الطرف  اضطر  ما  الفلسطينية«،  الوطنية 
الفلسطيني للتنازل عن هذه التسمية، ولقبول 
شطب كلمة الوطنية ليصبح اسمها الرسمي 
الرفض  يكن  لم  الفلسطينية«.  »السلطة 
اإلسرائيلي اعتباطّيًا أو شكلّيًا، بل كان نابعًا 
من موقٍف مسبق بشأن المستقبل الفلسطيني. 
الشعب  فكلمة وطني )national( تعني أن 
بما  تقرير مصيره،  في  الكامل  بالحق  يتمتع 
في ذلك الدولة المستقلة الكاملة السيادة، وهذا 
ما ال يمكن للكيان الصهيوني قبوله يأّي حال 

من األحوال.
بكل  السلطة،  فإّن  معروفًا،  بات  كما 
واإلدارية،  والتنفيذية  التشريعية  مؤسساتها 
أن  أو  الطبيعية،  بوظائفها  القيام  يمكنها  ال 
ملتزمة  تكن  لم  إذا  دولّيًا،  بها  معترفًا  يكون 
المصادر  أن  المعلوم  ومن  أوسلو.  بشروط 
المالية األساسية للسلطة ليست ذاتية، وتأتي 
أموال  ومن  الغربية،  والقروض  المنح  من 
الصهيوني  الكيان  يجبيها  التي  المقاصة 
لصالح السلطة، من الضرائب على الواردات 
الفلسطينية عبر المعابر والموانئ، وتلك التي 
ُتجبى من فلسطينيي الضفة والقطاع العاملين 
عن  اإلفراج  يتم  وال  الصهيوني.  الكيان  في 

أموال المقاصة إال إذا كانت سلطات االحتالل 
الفلسطينيين.  المسؤولين  سلوك  عن  راضية 
نقطة  المالي  المصدر  هذا  يكون  أن  فبدل 
ابتزاز  عامل  أصبح  الفلسطيني  للطرف  قوة 
بيد الكيان ونقطة ضعٍف فلسطينية. كما أن 
مربوطة  السلطة  نطاق  في  الحياة  سبل  كل 
بمشيئة الكيان الصهيوني بما في ذلك الماء 
في  مازن  أبو  )قال  واالتصاالت  والكهرباء 
خطابه األخير في األمم المتحدة أن إسرائيل 
تستولي حتى على مياه األمطار التي تسقط 
رادع(.  أي  دون  من  السلطة  أراضي  على 
خالصة القول، إن السلطة الفلسطينية بحكم 
ال  تسييرها  وشروط  ظروف  وكذلك  نشأتها، 
لالستقاللية بغض  فاقدة  تكون  أن  إال  يمكن 

النظر عن من يكون في سدة الحكم.

معارضة  بين  الجمع  أن  سبق،  مّما  ُيستنَتج 
المؤسسات  في  والمشاركة  أوسلو  خيار 
الناتجة عنه مهّمة مستحيلة. وأرى أن مشاركة 
السلطة  في  المعارضة ألوسلو  القوى  غالبية 
الدليل  إّن  خطيئة.  هو  بل  ال  عظيم،  خطٌأ 
بعد حصول  جرى  ما  هو  هذا  على  األكبر 
المجلس  في  الغالبية  على  حماس  حركة 
تحكم وال  أن  استطاعت  فال هي  التشريعي؛ 
أن ُتْقِدم على إلغاء أوسلو. واليوم، وبعد مرور 
حوالى ثالثين سنة على توقيع أوسلو، وبعد 
أحالم  من  أيٍّ  على  بالحصول  األمل  خيبة 
دولة،  ُمسّمى  حتى  ذلك  في  بما  الماضي، 
لوصف  التقادم  مصطلح  إلى  البعض  يلجأ 
من  صريح  موقٍف  تحديد  من  هروبًا  أوسلو 
على  أوسلو  معارضة  إن  وملحقاته.  االتفاق 
هذا النحو ما هو إال تكرار لتجربة المعارضة 
الفلسطينية.  التحرير  منظمة  في  الفاشلة 
يفي  ال  متقادمًا  أوسلو  باعتبار  االكتفاء  إن 
أزمة  استمرار  في  وُيساهم  إسقاطه  بضرورة 

الحركة الوطنية الفلسطينية وتجدُِّدها.

* كاتب وباحث فلسطيني

سمير جبور

منذ شهور سبعة والعالم يراقب بحذر وترقب 
سير الحرب الروسية األوكرانية وتطوراتها 
المحتملة وما تخللتها من احداث متسارعة 
ومن كر وفرعلى امتداد الجبهات العسكرية 

والسياسية . .وفي خضم هذه األحداث 
ألدراماتيكية يطل علينا الرئيس بوتين 

بمفاجأة زعزعت اركان العالم واشاعت 
الخوف والذعر في كل شبر من الكرة 

اآلرضي, تحسبا لنشوب حرب عالمية تفني 
نصف البشرية إذا فلتت من عقالها..

تعبئة جزئية قوامها 300 ألف جندي 
احتياطي

فاجأ الرئيس الروسي العالم باعالن التعبئة 
العسكرية الجزئية اعتبارا من 21 /2022/9 

)أإلربعاء (اذ اكد في كلمة متلفزة انه 
»يدافع عن األراضي الروسية، مشيرا إلى 

أن الغرب يريد تدمير بالده« .وحذر بوتين 
من أن روسيا مستعدة الستخدام »كل 

وسائلها« الدفاعية، »لحماية نفسها«. وقال: 
»سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا 

لحماية روسيا وشعبنا ». وقال بوتين أن 
بالده تتعرض لتهديدات بالسالح النووي، 

وأن لدى روسيا أسلحة دمار شامل مضادة 
لألسلحة الغربية، وطالب الحكومة بتوفير 

أموال لزيادة إنتاج األسلحة.
وقال بوتين في خطابه إن هدفه هو 

»تحرير« منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. 

واعتبر بأن سكان تلك المنطقة ال يريدون 
الخضوع مجددا إلى ما سماه »عبودية« 

أوكرانيا. وقال: »نحن ندعم هذه الشعوب«. 
كما اتهم الغرب بممارسة »ابتزاز نووي« 

ضد بالده. وأضاف أن روسيا لديها »أسلحة 
كثيرة للرد« على ما وصفها بالتهديدات 
الغربية. واشار بوتين إلى تعرض بالده 

لتهديدات نووية، وملوحا بما تمتلكه موسكو 
من أسلحة دمار شامل.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو إن التعبئة الجزئية تنطبق 
على من لديه خلفية عسكرية، مشيرا إلى 
أن لدى بالده موارد ضخمة و25 مليون 

فرد. وأضاف أن نحو 300 ألف من جنود 
االحتياط اسُتدعوا في إطار التعبئة الجزئية.

وكان الرئيس الروسي السابق ديميتري 
مدفيديف قد حذر قبل ذلك الدول الغربية 

من حرب عالمية ثالثة ومن مواجهة عسكرية 
مباشرة بين روسيا والناتو، في رده على 

مطالبة أوكرانيا من حلف شمال األطلسي 
تقديم »ضمانات أمنية« أو ضمها إلى 

التكتل العسكري الغربي، وأيضا في حال 
استمر ضخ األسلحة والدعم العسكري من 

الغربيين إلى كييف، وهو ما اعتبره مدفيديف 
»حربا بالوكالة إلضعاف روسيا«.

ردود أفعال دولية على قرار التعبئة الجزئية

إعالنه التعبئة الجزئية في قوات احتياط 
الجيش الروسي، يكون الرئيس فالديمير 

بوتين قد نقل الحرب في أوكرانيا إلى 
مرحلة جديدة، وصفت من أطراف غربية 
»بالتصعيدية«. ولم تتأخر هذه األخيرة 

في الرد عليه، حيث اعتبرت خطوة الدب 
الروسي »مؤشر يأس وضعف«. فيما اعتبر 
الرئيس فولديمير زيلينسكي أن بوتين »يريد 

إغراق أوكرانيا بالدماء«.
وقال المتحدث باسم مجلس األمن القومي 
األميركي جون كيربي إن التعبئة الجزئية 

لجنود االحتياط التي أعلنها بوتين كبيرة، 
وتمثل ضعف ما التزم به في الحرب في 
فبراير/شباط الماضي، مضيفا »ستكون 
هناك عواقب وخيمة الستخدام األسلحة 

النووية. وتابع كيربي » نحن نراقب وضعهم 
االستراتيجي بأفضل ما نستطيع حتى 

نتمكن من تغيير موقفنا إذا لزم األمر. ال 
شيء يقول حالًيا أن هذا األمر ضروري«. 

واختتم كيربي إن واشنطن تراقب وضع 
روسيا اإلستراتيجي بأفضل ما تستطيع 

»حتى نتمكن من تغيير موقفنا إذا اضطررنا 
لذلك«.

ومن جهتها قالت سفيرة الواليات المتحدة في 
أوكرانيا بريدجت برينك إن التعبئة الجزئية 

التي أعلنها الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
تشكل »مؤشر ضعف ».وكتبت السفيرة في 

تغريدة »االستفتاءات الزائفة والتعبئة هي 
مؤشرات ضعف وفشل روسي«، مؤكدة أن 

بالدها ستستمر في »دعم أوكرانيا طالما 
اقتضت الضرورة«

كما اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية 
جيليان كيغان في حديث لشبكة سكاي نيوز 

أن خطاب الرئيس الروسي يمثل تصعيدا 
مقلقا و«يجب أخذ التهديدات التي وجهها 

فيه على محمل الجد«.
ومن جانبه، قال روبرت هابيك، نائب 
المستشار األلماني، إن التعبئة الجزئية 

لقوات للجيش التي أمرت بها روسيا هي 
تصعيد إضافي للصراع في أوكرانيا تدرس 
الحكومة األلمانية الرد عليه. وأضاف أنها 

»خطوة أخرى سيئة وخاطئة من روسيا، 
والتي بالطبع سنناقشها ونتشاور بشأنها 

سياسيا فيما يتعلق بكيفية الرد ».
وقد شدد األمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ 
على أن وحدة الحلفاء في أميركا الشمالية 
وأوروبا يمكنها مواجهة التهديدات العالمية.

وقال ستولتنبرغ إن تهديدات بوتين النووية 
متهورة، وأضاف »نحن والحلفاء في حوار 

وثيق مع صناعة الدفاع لزيادة إنتاج 
األسلحة والذخيرة«، معتبرا أن إرسال مزيد 

من القوات الروسية إلى جبهات القتال 
سيصعد الصراع في أوكرانيا.

وأشار إلى إن القوات الروسية تفتقر إلى 
العتاد والقيادة المناسبة والسيطرة، وأن بوتين 
أساء الحسابات بشأن أوكرانيا وارتكب خطأ 
جسيما، قائال إن »خطاب بوتين يظهر أن 

الحرب ال تسير وفق خططه«
وقال وزير الدفاع البريطاني بن واالس إن 
إعالن روسيا تعبئة القوات من أجل الحرب 

في أوكرانيا، يعّد اعترافا من رئيسها فالديمير 
بوتين بأن »غزوه يفشل«.وأضاف واالس 
في بيان أن بوتين »ووزير دفاعه أرسلوا 

عشرات اآلالف من مواطنيهم إلى حتفهم، 
نتيجة سوء اإلعداد والقيادة«.

وأشار إلى أنه »ال يمكن ألي قدر من 
التهديد والدعاية أن يخفي حقيقة أن أوكرانيا 

تربح هذه الحرب، وأن المجتمع الدولي 
متحد، وأن روسيا أصبحت منبوذة عالميا«.
ن جهته، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك 
روته إن أمر التعبئة العسكرية الذي أصدره 
بوتين اليوم، ما هو إال عالمة على الذعر 
الذي يستبد بالكرملين، وينبغي عدم النظر 

إليه على أنه تهديد مباشر بحرب شاملة مع 
الغرب.

كما قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فياال 
إن التعبئة الجزئية في روسيا محاولة لتأجيج 
الصراع ودليل على أن موسكو هي المعتدي 

الوحيد، فيما قال رئيس الوزراء البولندي 
ماتيوس مورافيسكي إن روسيا ستحاول 

تدمير أوكرانيا وتغيير حدودها.«.
وأعرب فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان 

عن خيبة امله من فشل مجلس األمن 
التاربع لالمم المتحدة الرد على على غزو 
روسيا إلوكرانيا مطالبا باجراء اصالحات 
من شأنها تمكين األمم المتحدة من انشاء 

نظام حماية للسالم والنظام العاليين.
وفي الختام ال بد من التوقف عند سيناريو 

نشوب حرب نووية عالمية . وهذا ما 
سنحاول التطرق اليه في المقال التالي.

بعد عام من االنسداد السياسي.. رئيس العراق الجديد يكلف السوداني بتشكيل الحكومة

عقب أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، 
كلف رئيس العراق الجديد عبد اللطيف رشيد، 

الخميس، محمد شياع السوداني بتشكيل 
الحكومة عقب قرابة عام كامل من الصراعات 

واالنسداد السياسي.
وعقب تسلمه كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة 

الحكومة المقبلة من قبل الرئيس المنتخب رشيد، 
أعرب السوداني في حديث لصحافيين عن أمله 

بتشكيل حكومة »بأقرب وقت«، فيما سماها 
بـ«حكومة إنجاز«.

وهّنأ رئيس الوزراء المنتهية واليته مصطفى 
الكاظمي، السوداني بتكليفه بتشكيل الحكومة 

العراقية الجديدة، داعيًا كل القوى السياسية إلى 
»التعاون والتكامل« و«متمنيًا له التوفيق في 

مهّمة تشكيل الحكومة من أجل تحقيق تطلعات 
شعبنا الكريم«.

وفي هذا الصدد، قال السوداني: »أعد بتقديم 
التشكيلة الوزارية في أقرب وقت وأن تكون 
حكومية قوية قادرة على بناء البلد وخدمة 

المواطنين«.
أبرز التحديات

وأمام السوداني مهمة ال يستهان بها، إذ على 
الرجل المنبثق من الطبقة السياسية الشيعية 

التقليدية، أن يدير الدّفة وسط انقسام حاد 
وأن يحظى بقبول منتقديه، خاصة بعد أن 

أثار ترشيحه من جانب »اإلطار التنسيقي« 

احتجاجات ضخمة في العراق، في ظل اعتراض 
التيار الصدري.

ودخل محمد شياع السوداني النائب لدورتين، 
المولود في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية 

في 4 مارس  1970،  الحياة السياسية في عام 
2004، أي بعد سقوط نظام صدام حسين عقب 

الغزو األميركي للعراق. 
وبعدما كان السوداني قائم مقام في ميسان التي 
ينحدر منها ثم محافظًا لها، تولى وزارات عديدة 
منذ عام 2010، بعضها في ظل حكومة زعيم 

حزب الدعوة نوري المالكي، الذي كان السوداني 
ينتمي إليه كذلك، كوزارة حقوق اإلنسان ووزارة 
الشؤون االجتماعية ووزارة الصناعة بالوكالة. 

كما أن هذه ليست المرة األولى التي يطرح فيها 
اسمه لرئاسة الوزراء، فقد ُرّشح في عام 2018 
ثم في عام 2019، في خّضم انتفاضة شعبية 
ضّد الطبقة السياسية، لكن اسمه قوبل حينها 

برفض المتظاهرين. 
وكان طرح اسمه في عام 2022 شرارة 

لتظاهرات التيار الصدري واقتحام مناصري 
األخير للبرلمان العراقي واالعتصام فيه ألكثر 

من شهر، اذ أعرب المتظاهرون حينها عن 
رفضهم القاطع له باعتبار أنه من طبقة سياسية 

يرفضونها ويتهمونها بالفساد.
»معسكر المالكي«

وبالنسبة للصدريين، »يبدو السوداني وكأنه 

من معسكر المالكي )رئيس الوزراء العراقي 
السابق(«، الخصم التاريخي للصدر، »وهذه 
مشكلة نظرًا لعدم ثقتهم بالمالكي ومحيطه«، 
كما يشرح سجاد جياد من معهد »سنتشوري 

إنترناشونال« لـ«فرانس برس«.
أما بالنسبة لنشطاء »انتفاضة تشرين«، »فهو 
ليس معروفًا بكونه مصلحًا، وليس لديه تاريخ 

بذلك.. ال يملك تاريخًا سيئًا وال توجد حوله 
شبهات فساد.. لكن واقع أنه منبثق من النخبة 

السياسية« التقليدية، »ال يعطي ثقًة بأنه سيكون 
مختلفًا عنهم«.

وبدأ السوداني، األب لخمسة أوالد، طرح 
برنامجه االنتخابي، الذي يحمل طابعًا اجتماعيًا 
بشكل عام ويضّم خصوصًا ملفات خدمية مثل 
الصحة والكهرباء والزراعة والصناعة والخدمات 

البلدية، لكن أيضًا »مكافحة الفساد«.  
وقال السوداني في مقابلة نشرت مقتطفات منها 
في قناته الخاصة على تليجرام »لدي طرق غير 

تقليدية لمكافحة الفساد«.
ومن ضمن أولوياته، وفق »فرانس برس«، 
»المضي بقانون الموازنة« ومعالجة قضايا 
»الكهرباء والصحة والخدمات« و«إكمال 

المشاريع المتلكئة« و«خفض مستوى الفقر 
والبطالة«.

غير أنه أعلن أيضًا استعداده لتنظيم انتخابات 

مبكرة، وهي أحد مطالب التيار الصدري الذي 
وصفه بـ«التيار الشعبي والوطني الكبير«، 

وقال »قرار االنتخابات جرى االتفاق عليه وتم 
تضمينه ضمن المنهاج الوزاري وموعدها لن 

يتجاوز 18 شهرًا«. 
ويسعى السوداني المتخرّج من كلية العلوم 

الزراعية في جامعة بغداد، كذلك إلى تحقيق 
نوع من »التوازن« في العالقات مع دول الجوار 
والعالم في بلد غالبًا ما يجد نفسه »تحت نيران 

صراعات إقليمية«، وفق قوله. وكان اإلطار 
التنسيقي أعلن، في 25 تموز/يوليو الماضي، 
مضيه في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة 
محمد شياع السوداني، على رغم اقتحام 

أنصار مقتدى الصدر، الرافضين لذلك، مقر 
البرلمان.

وأكد قادة اإلطار، في بيان حينها، أّن 
»المرشح لن يكون محسوبًا على جهة 

معينة، بل هو مرشح كل قوى اإلطار«. 
وأضافوا أّن »نقاط المرشح لن ُتحتسب على 

أي جهة، كي ال يكون مدينًا لها، بل هو 
من كل اإلطار، ولكل العراق«.

ذخيرة مدفعية وكاميرات عالية التقنية وألبسة شتوية من كندا ألوكرانيا

 أعلنت  وزيرة الدفاع الوطني الكندية  أنيتا أناند 
للدفاع  االستشارية  المجموعة  اجتماع  خالل 
عن أوكرانيا في العاصمة البلجيكية بروكسل 
عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية الوكرانيا 
المساعدات  من  الجديدة  الدفعة  هذه  وتشمل 
التقنية  عالية  وأجهزة  مدفعية  ذخيرة  الكندية 
الذي  البرد  لموسم  استعدادًا  شتوية  وألبسة 
يستقر تدريجيًا على جبهات القتال في أوكرانيا. 
دوالر. مليون   47 اإلجمالية  قيمتها  وتبلغ 

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، 
سترسلها  التي  الجديدة  اإلمدادات  تتضمن 
كندا إلى أوكرانيا أكثر من 400,000 قطعة 
وأحذية  قفازات  ضمنها  من  شتوية،  ثياب 
دوالر. مليون   15 بقيمة  وسراويل،  وسترات 

كما تتضمن المزيَد من ذخيرة المدفعية بقيمة 
15,2 مليون دوالر، السيما قذائف من عيار 
155 ميليمترًا وفتائل وشحنات بارود لمدافع 
 )M777( ’’أم777‘‘  طراز  من  الهاوتزر 
أوكرانيا. إلى  قّدمتها  أن  لكندا  سبق  التي 
من  المزيد  أيضًا  كندا  وسترسل 
التي  اإلضافية  التقنية  العالية  الكاميرات 
طائراتهم  في  األوكرانيون  يستخدمها 
دوالر. مليون   15,3 وبقيمة  طيار،  بدون 

كما ستساهم كندا بمبلغ إضافي قدره 2 مليون 
بخدمات  وشركائها  أوكرانيا  لتزويد  دوالر 
االتصاالت عبر األقمار الصناعية كجزء من 
الوطني  الدفاع  وزارة  بقيادة  مشترك  مشروع 
والقوات المسلحة الكندية ومركز أمن االتصاالت 
’’تيليسات‘‘  وشركة   )CST / CSE(
الفضائية. لالتصاالت  الكندية   )Telesat(

ومركز أمن االتصاالت هو الوكالة الوطنية 
والمسؤولة  الكندية  للحكومة  التابعة  للتشفير 
تكنولوجيا  سالمة  على  الحفاظ  عن 
االستخباراتية  المعلومات  وجمع  المعلومات 
الوزيرة  وكانت  األجنبية.  الكهرومغناطيسية 
أناند قد أعلنت  أّن كندا ستقوم خالل األسابيع 
المقبلة بنشر 40 مهندسًا عسكريًا في بولندا 
 )UNIFIER( ‘‘في إطار عملية ’’يونيفاير
األوكرانيين  الجنود  لتدريب  الهادفة 
الروسي. العسكري  الغزو  مواجهة  على 

وستكون هذه المفرزة مسؤولة عن تدريب 
المهندسين العسكريين األوكرانيين على 

االستطالع الهندسي واستخدام المتفجرات 
في أعمال الهدم وعلى إزالة األلغام.
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رد بوتين على تفجير جسر القرم؟

الخطوط العريضة للنظام العالمي المستقبلي

فرصٌة هاّمة ومسؤولّيٌة واجبة أمام الجيل العربي الجديد
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

خالل األسابيع القليلة الماضية، سمعنا 
تصريحات من شبه مسؤولين في الواليات 

المتحدة األمريكية حول كيفية رد الغرب إذا 
استخدمت روسيا أسلحة نووية تكتيكية في 

أوكرانيا.

من جانبها، فوجئت موسكو، ما الذي يمكن 
أن يدعو روسيا، بحق السماء، أن تستخدم 
األسلحة النووية على أراضيها المستقبلية، 

خاصة إذا كان الوضع ال يتطلب ذلك؟

اآلن، أصبح واضحا أن واشنطن كانت 
تخطط ألعمال إرهابية واسعة النطاق من 

شأنها أن تعطي موسكو ذريعة لشن ضربة 
نووية، حيث تم تفجير خط أنابيب »السيل 
الشمالي«، واآلن عمل إرهابي ضد جسر 
القرم. من الواضح أن األنغلوساكسونيين 
هم من يقفون وراء كال الحدثين، إال أن 

أوكرانيا، وفقا لتصريحات المسؤولين 
األوكرانيين كانت منفذ العملية الثانية.

 الضرر المادي للجسر أقل بكثير من 
كونه ضربة لسمعة السلطات الروسية، 

التي وعدت بحماية األراضي الروسية بكل 
الوسائل المتاحة، بينما سمي جسر القرم 

بخط أحمر.
اآلن، كل روسيا تطالب بوتين برد فوري، 

ومع ذلك، أعتقد أنه على الرغم من التكاليف 
الواضحة، لن تكون هناك إجابة فورية.

وكنت قد كتبت منذ بضع سنوات، وحددت 
أهداف الواليات المتحدة األمريكية للسنوات 

القادمة، والتي تنبع من حتمية االنهيار 
االقتصادي الوشيك، إذا لم تقضي واشنطن 

عسكريا على روسيا والصين، من خالل:

1- ربط أيدي روسيا بشن حرب على 
حدودها، مع أوكرانيا بشكل أساسي، لتحقيق 

هزيمتها بشكل نموذجي.

2- جر أوروبا إلى صراع مع روسيا من 
أجل تدمير إمكانية تجارة الصين مع أوروبا 
عبر أراضي روسيا ثم استبعاد حياد أوروبا 
في الصراع بين الواليات المتحدة األمريكية 
والصين، أو على نحو مثالي جذب االتحاد 

األوروبي إلى هذه الحرب أيضا...

3- استخدام الحصار البحري، وإسقاط 
االقتصاد الصيني، وإحداث ثورة وحرب 

أهلية في الصين.
وفي األعوام 2020-2022 أشعلت 

واشنطن 3 صراعات على الحدود الروسية: 

الحرب في قرة باغ، ومحاولة االنقالب في 
بيالروس، واالضطرابات في كازاخستان. 

كانت روسيا قادرة على إخماد هذه 
الصراعات، وبحلول نهاية فبراير من هذا 

العام، كان من الواضح أن الهجوم األوكراني 
ضد دونباس سيبدأ في األسابيع المقبلة.

وبعدما أدركت روسيا استحالة تجنب القتال، 
قرر بوتين البدء بالضربة األولى، وهو ما 

أكسبه عدة نقاط في اللعبة.
لن تستطيع الواليات المتحدة األمريكية 

التغلب على التضخم.. ليس لديها فرصة 
واحدة

ومع ذلك، نحن نرى كيف كادت الواليات 
المتحدة األمريكية تقترب بالنقطتين األوليين 

من تحقيق أهدافها. وفي لعبة الشطرنج 
هذه، تمتلك الواليات المتحدة خطة، تتمثل 

فيما يشبه الممر، الذي ستقود إليه واشنطن 
خصومها من نقطة إلى أخرى، لكي توقع 

بهم الهزيمة في نهاية المطاف.
بدال من ذلك، فهو ليس ممرا بقدر ما هو 

سلم، حيث كل خطوة ألعلى تعني تصعيدا، 
أو لعبة كمبيوتر يؤدي فيها االنتقال إلى 

المستوى التالي إلى تعقيد المهمة.
وكل استفزاز ضد روسيا يجب أن يقودها 
إلى االنتقال إلى المستوى األعلى، حيث 

سيرد الغرب بقوة أكبر.
وسيحدث ذلك على نحو تدريجي، حتى 
ال تكون لدى القيادة الروسية رغبة في 
شن ضربة نووية على الواليات المتحدة 
األمريكية، لكنها في نفس الوقت ستتم 
بإصرار. فبوتين، كما هو الحال اآلن 

مع حادث الجسر، لن يكون أمامه خيار 
سوى التصعيد. يمكنه المناورة مرة واحدة 

بشأن »السيل الشمالي«، مرة أخرى بشأن 
»الجسر«، ولكن إذا لم يرد للمرة الثالثة أو 
الخامسة، فقد يخرج الناس إلى الشوارع، أو 

قد يحدث ما ال يسر من األمور.
ولكن، ماذا يحدث عندما تنتقل إلى المستوى 

التالي؟

نحن بصدد شحنات من الدبابات الغربية 
الحديثة والصواريخ والطائرات، وقصف 

المدن الروسية الكبرى، والهجمات اإلرهابية 
ضد البنى التحتية الروسية، وإغالق 
اإلنترنت ونظام التشغيل »ويندوز« 

Windows، وتعطيل جميع الحواسيب 
اآللية ونظم »أندرويد« Android و«آبل« 

Apple لتشغيل الهواتف المحمولة 
والحواسيب اللوحية، بل ومن الممكن تدبير 

هجمات إرهابية ضد محطات الطاقة النووية 
الروسية وانفجار قنبلة نووية »قذرة« في 

موسكو.

 أي أنها ستكون أحداثا لن يكون أمام 
بوتين إال الرد عليها. في الوقت نفسه، ال 

جدوى من الرد على أوكرانيا، حيث بإمكان 
واشنطن أن تقبل تحويل أوكرانيا بسهولة إلى 

صحراء نووية، وتستبدلها ببولندا ورومانيا 
وألمانيا وإيطاليا وغيرهم في جولة التصعيد 

التالية.
إلى أي مدى سيذهب الخليج في تمرده على 

واشنطن؟
يجب الرد على واشنطن مباشرة، وهو ما 

يعني على األرجح إبادة نووية متبادلة. تعتقد 
النخب األمريكية أن بوتين لن يجرؤ على 

فعل ذلك. واعتقادا منها بأن بوتين لن يرد، 
فإن الواليات المتحدة األمريكية تقوده على 
طول ذلك الممر، الذي ستتحقق فيه إحدى 
النقاط: زعزعة االستقرار السياسي الداخلي 

لروسيا، أو نضوب مواردها، وتحقق الهزيمة 
العسكرية في مواجهة مع كل أعضاء 

»الناتو«.
حسنا، ستقولون إن الوضع ميؤوس منه؟ 

أقول لكم: على العكس من ذلك، وتقديري 
أن احتمال فوز روسيا يبلغ نحو %70، 
أما الـ 30% الباقية فهي للتدمير النووي 

المتبادل، واحتمال خسارة روسيا بفوز الغرب 
هو %0.

الحقيقة هي أن الغرب قد دخل بالفعل في 

مرحلة االنهيار االقتصادي، وال يقف فحسب 
على حافة الهاوية، بل إنه يتهاوى بالفعل 

إلى أسفل سافلين. فالمشكالت االقتصادية 
التي تواجه الغرب تتحول من الكم إلى 

النوع في الوقت الراهن. ارتفاع التضخم، 
بداية أزمة العقارات في الواليات المتحدة 
األمريكية، بداية انهيار النظام المصرفي 

األوروبي، بداية انهيار هرم الديون العالمية، 
بداية أزمة الطاقة في أوروبا. كل ذلك فعليا 
انهيار، كل ما هنالك أن الناس يعتقدون أن 

5 سنوات للعملية التاريخية ليست لحظة 
واحدة، ولكنها فترة طويلة.

على روسيا أن تكون قادرة على الصمود 
لمدة عامين، وربما عام واحد لالنتصار.

وأعتقد أن بوتين يفهم كل ذلك، ويفهم أنه 
من الضروري اللعب على الوقت.

في الوقت نفسه، من المستحيل عدم الرد، 
ألنه قد يدفع بسرعة إلى زعزعة استقرار 

الوضع الداخلي.
أود أن أذكركم بالوضع في سوريا، عندما 

بدأت واشنطن، بمساعدة استفزازات األسلحة 
الكيماوية التي نظمتها الخوذ البيضاء، في 
حشد تحالف للتدخل في سوريا. وفي ذروة 
االتهامات ضد روسيا، لم يستسلم بوتين 

للضغوط. ومع ذلك، وبعد شهر واحد، أعلن 
بشكل غير متوقع انسحاب القوات الروسية، 
ما أدى إلى تحييد استعدادات الغرب. لكن، 
ومع ذلك، بقيت القوات الروسية في سوريا.

فأحد المبادئ األساسية لبوتين، هو أن يظل 
أعداؤه غير قادرين على التنبؤ. وهو ال يرد 
أبدا على االستفزازات في الوقت وبالكيفية 

التي يتوقعها األعداء. وال أذكر واقعة 
واحدة قام بها بوتين بخطوة تحت تأثير 

أي ضغوط. والرد اآلن هو بمثابة إعالن 
عن المضي قدما عبر الممر الذي أعدته 
الواليات المتحدة األمريكية، عندها ستسرع 

أمريكا هذه الحركة.
أظن أنه سيكون هناك رد. لكنه لن يكون 
اآلن، لكن قريبا نسبيا، ألنه قريبا ستكون 

هناك استفزازات أخرى، ولم يعد الناس 
يفهمون ضبط النفس من جانب بوتين. في 

الظروف الراهنة، من الصعب تحقيق مفاجأة 
كاملة، لكني أعتقد أن اإلجابة ستكون غير 

متوقعة قدر اإلمكان.
آمل أن تكون اإلجابة متعلقة باالقتصاد، 
ألن هناك الكثير من األشياء التي كان 
ينبغي القيام بها منذ فترة طويلة، وهذه 

المنطقة هي األقل احتمالية لتكون بمثابة 
ذريعة للمواجهة العسكرية.

قد أكون مخطئا، لكن تلك هي وجهة نظري.

صبحي غندور*

لو سألنا معظم العرب عن أولوّية اهتماماتهم 
العاّمة اآلن، لكانت اإلجابة حتمًا محصورًة 

في أوضاع وطنهم الصغير، ال »وطنهم 
العربي الكبير«، وال قضّيتهم الكبرى 

فلسطين، فاألمَّة الواحدة أصبحت اآلن 
»أممًا«، وفي كلٍّ منها »أمٌم متعّددة« بتعّدد 
الطوائف واألعراق والعشائر، ولدى العديد 

منها أزمته الحاّدة وصراعاته المفتوحة دون 
أن يلوح أفُق أمٍل أو حلٌّ قريب.       
إّن تعبير »الربيع العربي« الذي جرى 

استخدامه منذ أكثر من عقٍد من الزمن 
يوحي وكأّن ما حدث في المنطقة العربية 

هو ثورٌة واحدة موّحدة في األساليب 
والقيادات واألهداف والظروف، وعلى أرٍض 

واحدة وفي كياٍن واحد، وهذا كّله غير 
ٌة واحدة،  صحيح. فالمنطقة العربية هي أمَّ
لكّنها تقوم على 22 دولة وكيان وأنظمة 
حكم مختلفة. فوحدة »الشارع العربي«، 

من الناحيتين السياسية والعملية، هي غير 
متوّفرة بسبب هذا الواقع االنقسامي السائد 
لقرٍن من الزمن، وبالتالي فإّن المشترك، 

كان وما زال، هو حدوث انتفاضاٍت شعبية 
عربية، لكن بقوى مختلفة وبظروف متباينة 

وبأساليب متناقضة أحيانًا.
وكان واضحًا، وما يزال، غياب المعيار 

العربي الواحد لتقييم هذه االنتفاضات 
الشعبية ماضيًا وحاضرًا. فقد يكون معيار 
البعض هو العامل السياسي المحلي فقط، 

من خالل تغيير أشخاص في الحكم أو 
إسقاط نظام، بينما قد يكون المعيار، 

لدى البعض اآلخر، هو مدى قدرة هذه 
االنتفاضات الشعبية على البقاء متحّررة من 

التدّخل األجنبي وشروطه المستقبلية على 
النظام البديل، أو ربما بما يتصل بالموقف 
من األحتالل األسرائيلي والمعاهدات معه.

أيضًا، تختلف المعايير العربية، مّما حدث 
حّتى اآلن في المنطقة، تبعًا للمواقع العَقدية 

الفكرية والسياسية، كما هي أيضًا في 
المعايير الدينية والمذهبية واإلثنية عند من 

يعتبرونها مرجعيتهم لتحديد مواقفهم من 
أّي شأن، حيث دعم أو رفض التغيير في 
أّي مكان ينطلق عندهم من هذه المعايير 

والمصالح الفئوية.
إّن المتغّيرات العربية الداخلية حدثت وتحدث 

في مناخ تزداد فيه الطروحات االنقسامية 
في المجتمعات العربية، وقد ساد في الفترة 

األخيرة دور الجهات اإلقليمية والدولية 
في التأثير على نتائجها، وما يحدث اآلن 
في عموم أرض العرب، هو تعبيٌر ال عن 
خطايا حكومات وأنظمة فقط، بل هو مرآٌة 
تعكس الفهم الشعبي العربي الخاطئ للدين 

وللهويتين العربية والوطنية، ولمدى خلط 
بعض المعارضات بين مواجهة الحكومات 

وبين هدم الكيانات الوطنية، ولسقوط بعض 
المعارضين والمفّكرين في وحل وُهوّة التفكير 
الطائفي والمذهبي والمناطقي، وفي التماشي 

مع رغبات »الخارج« وشروطه للدعم 
والمساندة.

إّن وجود فساد واستبداٍد سياسي وبطالة 
واسعة وفقٍر اجتماعي وغياٍب ألدنى حقوق 

المواطنة وللحرّيات العاّمة وانعدام فرص 
العمل أمام الجيل الجديد، كّلها عناويٌن 

النتفاضاٍت شعبية جارية أو كامنة، وراءها 
عشرات الماليين من المظلومين والفقراء 
على امتداد األرض العربية. لكن األسئلة 

المهّمة هي: ماذا بعد االنتفاضات، وكيف 
سيكون بديل الواقع المرفوض ومن خالل 
من وكيف؟!. فأساس المشكلة في الحال 
العربي الراهن هو تراجع مفهوم »الوطن« 
وتعّثر تطبيق حّق »المواطنة« وتهميش 

مسألة »السيادة الوطنية« واستباحة 
العالقة مع األجنبي بل التبعية له. ولعّل 

في ما يحدث اآلن، في تجارب عربية 
»ديمقراطية«، أمثلة حّية على مكمن هذه 

المشكلة السائدة في المجتمع العربي.
***

ولقد كان أمرًا ملفتًا لالنتباه، ما حدث في 
تونس ومصر واليمن في العام 2011. 

ففي هذه البلدان الثالثة كان الجيل الجديد، 
غير الحزبي أو المنّظم سياسيًا، هو أساس 

الحراك الشعبي الذي حدث في كلٍّ منها 
والذي أّدى إلى تغييراٍت في الحكم والقوى 

السياسية الحاكمة. لكن هذه القوى الشبابية 
الثائرة لم تقتطف ثمرة هذه االنتفاضات 

الشعبية ولّعلها ال تجد اآلن في األوضاع 
الراهنة ما ُيعّبر عن أهدافها وطموحاتها.

وشهدت عّدة بلدان عربية مؤّخرًا حااًل 
مشابهًا لما حدث في العام 2011، ففي 

الجزائر والسودان والعراق ولبنان وجدنا دورًا 
مهمًا لجيل الشباب في إطالق انتفاضاٍت 

شعبية لكن دون حسم  لكيفية مستقبل هذه 
البلدان وال لدور جيل الشباب في صياغة 

هذا المستقبل المنتظر.
هي معضلٌة ترمز إلى حال البلدان العربية، 
، شبابي بمعظمه،  حيث يحصل حراٌك شعبيٌّ

لكن بال وضوح في القيادة والُهوّية الفكرية 
والسياسية، وإذا حصل أحيانًا هذا الوضوح، 
نراه بعيدًا عن الّسمة الوطنية العاّمة ونافرًا 

من الهوية العربية ومّتصفًا بالفئوية الطائفية 
والحزبية ومستندًا إلى دعٍم خارجي مشبوه!.
إّن المراهنة دائمًا هي على األجيال الّشابة 
وعلى دورها الفاعل في صناعة المستقبل. 
فأيُّ جيٍل عربي جديد هو الذي نأمل منه 

اآلن إحداث التغيير نحو األفضل في 
األوطان العربية؟

 إنَّ »الجيل القديم« في أّي مجتمع هو 
بمثابة خزّان المعرفة والخبرة الذي يستقي 
منه »الجيل الجديد« ما يحتاجه من فكر 

يؤّطر حركته ويرشد عمله. فيصبح »الجيل 
القديم« مسؤواًل عن صياغة »الفكر«، بينما 

يتوّلى »الجيل الجديد« صناعة »العمل 
والحركة« لتنفيذ األهداف المرجوّة.

 هنا يظهر التالزم الحتمي بين الفكر 
والحركة في أي عملّية تغيير، كما تّتضح 

أيضًا المسؤولّية المشتركة لألجيال المختلفة. 
فال »الجيل القديم« معفّي من مسؤولّية 
المستقبل وال »الجيل الجديد« براء من 

مسؤولّية الحاضر. كالهما يتحّمالن معًا 
مسؤولّية مشتركة عن الحاضر والمستقبل 

معًا. وبمقدار الضّخ الصحيح والسليم 
لألفكار، تكون الحركة صحيحة وسليمة من 

قبل الجيل الجديد نحو مستقبل أفضل.

المشكلة اآلن في الواقع العربي الرّاهن هي 
أّن معظم »الجيل القديم« يحمل أفكارًا 

مليئة بالشوائب والحاالت الذهنّية المَرضّية 
الموروثة، التي كانت في السابق مسؤولة 

عن تدهور أوضاع المجتمعات العربّية 
وتراكم التخّلف السياسي واالجتماعي 

والثقافي في مؤّسساتها المختلفة.

فالمفاهيم المتداولة اآلن في المجتمعات 
العربّية هي التي تصنع فكر الجيل الجديد، 

وهي التي ترشد حركته. لذلك كّنا نرى 
الّشباب العربي، قبل العام 2011، يتمّزق 

بين تطّرف في الّسلبّية والالمباالة، وتطّرف 
في أطر فئوّية بأشكال طائفّية أو مذهبّية، 

بعضها استباح العنف بأقصى معانيه 
وأشكاله.

وحينما كان الّشباب العربي المعاصر يبحث 
عن أطر فاعلة للحركة السياسية السلمية 

المنّظمة، يجدون في معظم األحيان أمامهم 
جماعات تزيد في أفكارها وممارساتها من 

حال االنقسام بالمجتمع، أو قد يدفع بعضها 
بالعناصر الّشابة إلى عنٍف مسّلح ضّد 

»اآلخر« غير المنتمي لهذه الجماعة أو 
طائفتها أو مذهبها!

فالمفاهيم، التي كانت تحّرك الجيل 
العربي الجديد، هي مفاهيم تضع اّللوم 
على »اآلخر« في كّل أسباب المشاكل 
والسلبّيات، وهي بذلك مفاهيم تهدم وال 

تبني، تفّرق وال توّحد، وتجعل القريب غريبًا 
والّصديق عدوًّا!.. فيصبح الهّم األّول 

للجيل العربي الجديد هو كيفّية التمايز عن 
»اآلخر« وهدمه، ال الحوار معه للبحث عن 

كلمٍة سواء.
الشباب العربي استفاد ويستفيد من تجارب 

بعضه البعض في بلدان عربية مختلفة، 
وقد اّتبع إلى حدٍّ ما أساليب التحّرك نفسها، 

ولم ينتظر األحزاب والحركات السياسية 
من أجل المبادرة والتحّرك واالنتفاضة ضّد 
حكوماٍت قائمة.. كلُّ ذلك هو باألمر الجيد 
والمهم، لكن الثورات وحركات التغيير ليست 
هدَم ما هو موجود فقط بل هي بناٌء لما هو 

مطلوب، وهذا يعني عمليًا ضرورة الربط 
والتالزم بين الفكر والقيادة واألسلوب.

هنا مخاطر تغييب دور الفكر في عملية 
التغيير التي قادها الجيل العربي الجديد، 

ومساوئ عدم الوضوح في ماهّية »األفكار« 
أو طبيعة »القيادات« التي تقف خلف 

»األساليب« الجّيدة التي قام بها الشباب 
العربي في أكثر من وطن عربي. إذ ال 

يجوز أن يرضى هؤالء الشباب الذين 
يضّحون بأنفسهم أن تكون »أساليبهم« 

السليمة هي لخدمة أفكار ومشاريع وقيادات 
غير سليمة، تسرق تضحياتهم وإنجازاتهم 
الكبرى وُتعيد تكرار ما حدث في السابق 
في المنطقة العربية من تغييراٍت كانت 

تحدث من خالل االنقالبات العسكرية أو 
الميليشيات المسّلحة ثم تتحّول إلى أسوأ مّما 

كان قبلها من واقع!.
أيضًا، كم هو مهمٌّ جدًّا في تربية جيل 

الشباب العربي، في المنزل أو في المدرسة، 
تنبيه هذا الجيل إلى الفارق بين »جمود 
التاريخ« وبين »حركة الجغرافيا«، أي 

بأّن األمور التي حصلت في تاريخ العرب 
والمسلمين ال يمكن تغييرها اآلن، وبأّن من 
المهّم دراسة التاريخ فقط الستيعاب دروسه 
فال يكّرر الّناس األخطاء أو الحروب التي 
جرت في الماضي، بينما »الجغرافيا« من 

المهّم دراستها كماّدة سياسية ال الّنظر 
إليها وكأّنها غير قابلة للتغيير أو التطّور. 
فالجغرافيا العربية تغّيرت كثيرًا في القرن 
الماضي حيث نشأت أوطان وحدود لم 

تكن قائمة قبل مائة عام مثاًل. لذلك من 
المهم جدًا التأكيد على ضرورة تصحيح 

»الواقع الجغرافي العربي« وعدم األنحباس 
في صراعات وخالفات التاريخ العربي 
واإلسالمي، والتي ال يمكن تصحيح ما 

حدث فيها.
إّن بناء مجتمعات عربية أفضل يبدأ ببناء 

جيل عربي جديد أفضل مّمن سبقه. والبداية 

هي في المنزل والمدرسة معًا. فالوطن 
السليم هو في المواطنة السليمة التي ال 
تمّيز في الحقوق والواجبات بين أتباع 
الوطن الواحد، والتي ُتشّجع على طلب 

العلم والمعرفة وعلى استخدام العقل في فهم 
األمور كّلها، والتي تبني المجتمع الحريص 
على القيم األخالقية بمعناها الشمولي في 
العالقة مع الناس ومع الطبيعة، كما هي 

أيضًا في تزكية النفس وفي تهذيبها.
طلبة كّليات اإلعالم والصحافة في العالم 

يتعّلمون أّن الخبر الصحفي الجّيد أو القّصة 
اإلخبارية السليمة بحاجة لإلجابة عن أسئلة: 

من، متى، أين، ماذا، كيف ولماذا. فتكون 
اإلجابات عن هذه األسئلة هي مصدر 

المعرفة الصحيحة ومعيار األداء اإلعالمي 
الجّيد. لكن سؤال )لماذا( له أهّمية خاّصة 

في تقديري، ليس فقط في العمل اإلعالمي، 
بل أيضًا في الحياة اليومية للّناس، وتحديدًا 

في تربية الجيل الجديد. فكل )األسئلة( 
األخرى مهّمة طبعًا لكّنها »أسئلة وصفية«، 
أي تصف ما حدث أو ما يتّم التساؤل حول 

تفاصيله، فهي أسئلة »إخبارية« وليست 
»تحليلية«. وحده سؤال )لماذا( له السمة 
التحليلية أو التفسيرية لما نرغب بمعرفته 

فعاًل.
الناس عمومًا ال تتوقف عند سؤال )لماذا( 

كثيرًا ألّنها تتوارث المفاهيم والتفسيرات 
بحيث ُتصبح وكأّنها مسّلمات ال حاجة 

إلخضاعها للتحليل والتفسير. وهذا األمر 
ينطبق على شؤون دينية وثقافية واجتماعية 
وعلى كيفية ممارسة التعليم في المدارس، 

وعلى أسلوب تربية األوالد في العائلة، حيث 
لألسف يتّم أحيانًا صّد األطفال واألوالد 
حينما يطرحون سؤال )لماذا( إذا كانت 

المسألة ترتبط بما هو متوارث من مفاهيم ال 
يجوز التشكيك بها أو طرح التساؤالت حول 

مدى صّحتها.
إّن تشجيع الجيل الجديد على طرح سؤال 

)لماذا( سيفتح أمامهم أبواب المعرفة، 
وسيحّرك ملكة التفكير لديهم وسيدّرب 

عقولهم على التعّمق في التفكير والتحليل، 
وعلى التمييز بين الغّث والسمين مّما 

يتوارثونه من مفاهيم ومعتقدات.
الجيل الجديد بحاجٍة إلى مدّرسين يمّيزون 
للطلبة بين تراث أدبي وآخر، وبين مفاهيم 

قديمة وأخرى سليمة يجب األخذ بها في 
هذا العصر. فكثيٌر من الطلبة العرب 

يحفظون شعر »أبو الطّيب المتّنبي« ومنه 
قوله: »ال تشتري العبد إاّل والعصا معه« 
بينما ال يحفظ كثيٌر منهم قول عمر بن 

الخطاب: »متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أّمهاتهم أحرارا«. وما زلت أذكر أيام الطفولة 

في لبنان حينما كان األطفال يتراكضون 
لشراء »فستق العبيد«، وهو القول الخاطئ 
العنصري عن »الفستق السوداني« الذي 

كان يبيعه أشخاص من السودان من ذوي 
البشرة السوداء!. ولألسف، تكّرر أمٌر مشابه 
لهذا التوصيف العنصري حينما أقمت لفترة 
في والية ميشغان األميركية، وكنت أسمع 
بعض العرب يصفون مناطق األميركيين 

األفارقة بمناطق »العبيد«!. أليس ذلك من 
المفاهيم واألفكار التي يتوارثها كل جيل 

عّمن سبقه؟!.
هي فرصٌة هاّمة، بل هي مسؤولّيٌة واجبة، 
للجيل العربي الجديد المعاصر اآلن، أن 
يدرس ماضي أوطانه وأّمته بموضوعّية 

وتجّرد، وأن يستخلص الدروس والعبر لبناء 
مستقبٍل جديد أفضل له وللجيل القادم.

مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن

تحت العنوان أعاله، كتب أوليغ كاربوفيتش 
وميخائيل ترويانسكي، في »إزفيستيا«، حول 
حتمية االنتقال إلى نظام عالمي جديد يقوم 

على الندية.
وجاء في مقال نائبي رئيس أكاديمية 

الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية:
الغالبية العظمى من »الدول غير الغربية« 

رفضت دعم الموقف المعادي لروسيا 
وعقوبات الغرب الجماعي ضد بلدنا. 

في الوقت نفسه، أبرزت تحوالت المشهد 
السياسي الدولي األساسية بمزيد من القوة 
مسوغ التفعيل النوعي لدور »العالم غير 

الغربي« في السعي إلى نظام متعدد 
األقطاب.

يمكن أن تؤدي مثل هذه القناعة إلى إنشاء 
اتحادات بين عدد من الدول، كبديل عن 

التحالفات العسكرية القائمة، ويمكن أن تكون 
بمثابة »حركة عدم االنحياز-2« مثال. من 

بين الدول المفترضة في التشكيل الجديد، 
باإلضافة إلى بلدنا، يمكن أن تكون الصين 
والهند ودول الخليج العربي وأمريكا الالتينية 

وإفريقيا.
يجب أن يؤخذ في االعتبار أن النزوع 

الرئيس في مجال األمن الدولي يسير نحو 
اختالل حاد في توازن النظام السياسي 

العالمي وتسريع العمليات القابلة لالنفجار 
في مناطق مختلفة من العالم. لقد أدى 

تراجع سيطرة الواليات المتحدة على العالم، 

وتعزيز القوى الرئيسية األخرى، وخاصة 
روسيا والصين، مواقعها، إلى زيادة درجة 

التوتر على الساحة الدولية، وإلى زيادة حدة 
االضطرابات بين الدول.

كانت إحدى عواقب التطور الجاري 
لألحداث تدمير واشنطن لنظام الحد من 

التسلح والزيادة الكبيرة في خطر المواجهة 
باستخدام أسلحة الدمار الشامل. األزمات 

اإلقليمية )في أوكرانيا وتايوان والشرق 
األوسط(، التي أثارها رفض الغرب لبحث 
الحلول الوسط، تزيد من سوية الصراع في 

العمليات العالمية.
تقود سياسة الغرب غير المدروسة كفاية 
وغير المحسوبة بشكل موضوعي تجاه 

روسيا إلى تشويه سمعة المؤسسات التي 
حددت في فترة ما بعد الحرب استقرار البنية 
الدولية.. وإلى تسريع عمليات تشكيل نظام 

عالمي جديد، بما في ذلك النظم النقدية 
والمالية اإلقليمية والعالمية.

حصيلة االتجاهات الحديثة تخدم بشكل 
موضوعي التحرك نحو نظام تنسيق متعدد 
المراكز للسياسة العالمية، يقوم على التوازن 

والعالقات الندية التي تأخذ في االعتبار 
مصالح جميع المشاركين بوصفها الشيء 
الوحيد القادر على ضمان األمن الحقيقي 

والرفاهية لإلنسانية.
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مشروع الديانات اإلبراهيمية..
 إلنتاج إسالم صهيوني للتطبيع مع »إسرائيل«؟!

جمال واكيم

هل سمعتم من قبل بالمسيحيين من أتباع المشيئة 
الواحدة؟ القصة تعود إلى القرن الخامس الميالدي 
عيسى  السيد  النبي  طبيعة  في  جدل  نشأ  حين 
حسم  ولقد  إنسانية،  أم  إلهية  هي  وهل  المسيح، 
باالتفاق  الجدل في مجمع خلقيدونية عام 453 
على أن للسيد المسيح طبيعتين: إلهية وإنسانية.

لكّن جداًل آخر نشأ في العالقة بين الطبيعتين ولمن 
تكون الغلبة بينهما. وبينما أصر البعض على أن 
الجوهر،  في  ومتساويتان  منفصلتان  الطبيعتين 
أصر آخرون على أن الطبيعة اإلنسانية محدودة، 
وبالتالي  محدودة،  فغير  اإللهية  الطبيعة  أما 
للسيد  التي ستغلب على الطبيعة اإلنسانية  فهي 
يكون  أن  إلى  يؤدي  بما  فيها،  وتدمجها  المسيح 
للسيد المسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة اإللهية.

التاريخ  دروس 
كان يمكن أن يبقى هذا الجدل محصورًا بين جدران 
وأروقة األديرة بين رجال الدين أنفسهم لوال أنه اتخذ 
بعدًا آخر للتعبير عن الصراع بين اليونانيين من 
جهة، والسريان والمصريين والعرب من جهة أخرى.

الدولة  على  يسيطر  من  هم  اليونانيون  كان   
السريان  وكان  البيزنطية،  أو  الشرقية  الرومانية 
بصفتهم  والعرب،  األولى  بالدرجة  والمصريون 
أنفسهم  يعتبرون  واألقباط  السريان  عم  أبناء 
غزو  منذ  اليونانيين  قبل  من  للتمييز  عرضة 
إمبراطورية  وإقامته  للشرق  المقدوني  اإلسكندر 
الهيلينية. اليونانية  الثقافة  عليها  غلبت 

وخلفتها في القرن األول قبل الميالد إمبراطورية 
التمييز  ومارست  اليوناني  اإلرث  تبنت  رومانية 
يعتبرون  كانوا  الذين  واألقباط  السريان  ضد 
أنفسهم أعرق حضارًيا من اليونان بحكم موروثهم 
الحضاري الطويل منذ آالف السنين قبل الميالد 
المنبثق عن حضارات تعاقبت على حكم الشرق 
ومصر. والشام  العراق  من  انطالقًا  األدنى 

تبنى  بأن  الصراع  هذا  عن  التعبير  جرى  وقد 
للسيد  المنفصلتين  الطبيعتين  عقيدة  اليونانيون 
مقابل  في  الجوهر،  في  والمتساويتين  المسيح 
تبني السريان والمصريين عقيدة الطبيعة الواحدة 
للسيد المسيح وهي الطبيعة اإللهية. وتحت مظلة 
هذا الخالف العقائدي جرى التعبير عن الصراع 
والسريان  جهة  من  اليونان  بين  والثقافي  القومي 
أخرى.  جهة  من  العرب  من  وقسم  والمصريين 

هذا الصراع سيؤدي دورًا في إيجاد أسباب الفرقة 
ومصر  الشام  في  البيزنطية  الدولة  رعايا  بين 
واألناضول، في وقت كانت فيه الدولة البيزنطية قد 
بدأت تواجه تحديًا مستجدًا باعتماد الدولة الساسانية 
ضدها  نشطة  عدائية  سياسة  والعراق  إيران  في 
منذ النصف الثاني من القرن السادس الميالدي.

يرنون  بدأوا  قد  الفرس  كان  الوقت  ذلك  ففي 
إليه  تجارتهم  المتوسط ومد  إلى شرقي  بأنظارهم 
البيزنطيين  رضى  كسب  إلى  الحاجة  دون  من 
الدائر  الصراع  الفرس  استغل  ولقد  ذلك.  على 
المشيئة  أتباع  ودعموا  البيزنطية  الدولة  في 
لتحقيق  منهم  تقرّبهم  من  واستفادوا  الواحدة 
من  مّكنتهم  البيزنطية  الدولة  على  انتصارات 
الشام  وبالد  األناضول  من  أجزاء  على  السيطرة 
الميالدي. السابع  القرن  مطلع  في  ومصر 

تبوأ  الذي  البيزنطي هرقل  كان على اإلمبراطور 
إلعادة  كبيرًا  جهدًا  يبذل  أن   610 سنة  العرش 
تجهيز الجيوش الستعادة المقاطعات التي انتزعت 
بانتصار  عقدين  بعد  ستتوج  والتي  بيزنطة  من 
بموجبه من  تمّكن  الفرس عام 629  كبير على 
توقيع  وإجبارهم على  المدائن  احتالل عاصمتهم 
والشام  مصر  من  بموجبها  ينسحبون  معاهدة 
ويعودون فيها إلى الحدود التي كانت تفصل بين 
اإلمبراطوريتين في الشرق على طول نهر الفرات.

ضرب  الذي  االنقسام  أن  يعي  هرقل  كان 
والمصريين  السريان  بين  البيزنطية  اإلمبراطورية 

أتباع الطبيعة الواحدة واليونانيين أتباع الطبيعتين 
الدولة  قبضة  إضعاف  في  دورًا  أدى  قد  كان 
الدولة  خسارة  في  وساهم  الشرق  في  البيزنطية 
البيزنطية هذه األقطار ما جعلها تعاني األمرين 
األمر. آخر  في  استعادتهما  في  نجحت  حتى 

التوفيق  في  نجح  حال  في  أنه  هرقل  ظن 
يجد  أن  بإمكانه  سيكون  فإنه  المذهبين  بين 
وتساعد  االنقسام  أسباب  تنهي  مشتركة  أرضية 
الشرق. في  البيزنطي  الحكم  تثبيت  في 

هذا جعله يتبنى اجتهادًا تقّدم به بولس، بطريرك 
كان  »إن  خاللها  من  يقول  كان  التي  أرمينيا، 
أيضًا  له  فإن  وإنسانية  إلهية  طبيعتان:  للمسيح 
عرفت  وقد  اإللهية.  اإلرادة  وهي  واحدة،  إرادة 
الطائفة التي تبعت بولس بأتباع المشيئة الواحدة.

إال  تسهم  ولن  ستفشل  اإلمبراطور  مبادرة  لكن 
في دعم فرقة دينية جديدة ستدخل في اصطدام 
الطبيعتين  أتباع  اليونانيين  مع  نفسه  الوقت  في 
الواحدة. الطبيعة  أتباع  والمصريين  والسريان 

يِع  لم  اإلمبراطور  أن  في  السبب  ويكمن 
يعكس  كان  هذا  الديني  الخالف  أن  حقيقة 
هي  الدولة  على  مهيمنة  فئة  بين  قوميًا  صراعًا 
نفسها  ترى  عليها  مهيَمٍن  وأخرى  اليونانيون 
والمصريين. السريان  فئة  هي  حضاريًا  أعرق 

قليلة  أعوام  بعد  القومي  الصراع  هذا  وسيساهم 
العرب  الفاتحين  والمصريين  السريان  دعم  في 
المسلمين في فتح بالد الشام ومصر، إذ وجدوا 
فيهم مخلصين لهم من الجور اليوناني. وستزول 
اليونانية  الهيمنة  معها  وتزول  بيزنطة  هيمنة 
قرون.  تسعة  دامت  التي  الشرق  في  الرومانية 

نفسه؟!  يعيد  التاريخ 
ما أشبه األمس بما يجري اليوم، إذ نشهد الواليات 
إعادة  نفسها  تعتبر  التي  األميركية،  المتحدة 
تجسيد لإلمبراطورية الرومانية والحضارة اليونانية 
الرومانية، تحاول اإلبقاء على هيمنتها على منطقة 
المشرق الحتواء قوى أوراسية صاعدة من ضمنها 
المتوسط. شرق  إلى  الوصول  من  لمنعها  إيران 

 تحاول أميركا تدعيم حضورها العسكري المتمّثل 
وسوريا  العراق  في  أقامتها  عسكرية  قواعد  في 
ولبنان ومنطقة الخليج، بإعادة تشكيل أيديولوجي 
المعتمدة  »إسرائيل«،  دمج  في  يساهم  للمنطقة 
المشرق،  في  األميركي  للنفوذ  كقاعدة  قبلها  من 
اإلسالمية.  العربية  الغالبية  ذات  المحيط  في 
هذا جعل الواليات المتحدة تسعى لفرض صفقة 
فلسطينية،  دولة  قيام  بمنع  المنطقة  في  القرن 
و«إسرائيل«. العرب  بين  العالقات  وبتطبيع 

فإّن  عام،   1400 قبل  هرقل  اإلمبراطور  وكما 
والعرب،  الغرب  بين  الصراع  أّن  األميركيين رأوا 
هذا  ديني.  هو صراع  و«إسرائيل«  العرب  وبين 
يمينيين  متدينين  أميركيين  كتابات  في  ورد  ما 
العالم  إن  قال  الذي  هانتنغتون  صامويل  أمثال 

ديني:  أساس  على  قائمة  حضارات  بين  منقسم 
المسيحية،  اليهودية  الغربية  الحضارة  منها 
والحضارة  األورثوئوكسية،  المسيحية  والحضارة 
الصينية  اآلسيوية  والحضارة  اإلسالمية، 
والحضارة  الهندية،  والحضارة  واليابانية، 
الالتينية. الكاثوليكية  والحضارة  اإلفريقية، 

في  ستنشأ  الصراعات  أن  هانتنغتون  ورأى 
مناطق التماس بين هذه الحضارات، ومن ضمن 
العربي  المشرق  منطقة  هذه  التماس  مناطق 
الصهيونية،  اليهودية  بين  صراع  يقوم  حيث 
والعرب  المسيحية،  اليهودية  الحضارة  من  كجزء 
اإلسالمية. الحضارة  من  جزءًا  يشكلون  الذين 

فإن  الغربيين،  اليمينيين  المفكرين  لهؤالء  ووفقًا 
اللوم يقع على اإلسالم في التصادم الحاصل في 
الشرق مع »إسرائيل« اليهودية، كما أن اللوم يقع 
عليه في اصطدامه بالحضارة الغربية لعجزه عن 
تحديث نفسه، كما حصل مع الحضارة اليهودية 
وكما  نفسها،  تحديث  استطاعت  التي  المسيحية 
لويس  برنارد  األميركي  الصهيوني  المؤرخ  يقول 
يطرح  الذي  حدث«  الذي  الخطأ  »ما  كتابه  في 
اإلسالمي. للدين  ومدينًا  مقِيمًا  نفسه  من خالله 

اليمينيين  المفكرين  لهؤالء  وفقًا  القصور،  وألن 
المفكرين  فإن هؤالء  اإلسالم،  في  هو  الغربيين، 
وألن  اإلسالم.  »إصالح«  فكرة  يطرحون  بدأوا 
فإن  ديني،  بعد  ذو  صراع  لهؤالء  وفقًا  الصراع 
»بناء السالم« يكون في التقريب بين األديان أو 
ما يسّمى التطبيع الديني عبر تطويع الدين الذي 
المفكرين  لهؤالء  وفقًا  اإلسالم  وهو  قصور،  فيه 
اليمينيين، مع الدين الذي واكب الحداثة وهو الدين 
ثانيًا. اإلنجيلي  المسيحي  والدين  أواًل  اليهودي 

 برزت فكرة التقارب بين األديان منذ سبعينيات 
دافيد«  كامب  »اتفاقية  بتوقيع  الماضي  القرن 
السنوات  وفي  ومصر.  »إسرائيل«  بين  للسالم 
السابق  األميركي  الرئيس  طرح  مع  الماضية، 
دونالد ترامب مشروع صفقة القرن الذي يقوم على 
تطبيع العالقات بين الدول العربية و«إسرائيل«، 
األديان.  بين  التقارب  عن  الحديث  تجدد 

اإلمارات  وقعت   2020 آب/أغسطس  ففي 
العربية المتحدة و«إسرائيل« في واشنطن اتفاقية 
اتفاقية  تلتها  بينهما  دبلوماسية  عالقات  إلقامة 
أيلول/ في  و«إسرائيل«  البحرين  بين  أخرى 

فيه  شارك  احتفااًل  تضمنت   2020 سبتمبر 
والبحرين  المتحدة  العربية  اإلمارات  عن  ممثلون 
مشروع  إلطالق  المتحدة  والواليات  و«إسرائيل« 
األديان. بين  للتقريب  اإلبراهيمية  الديانات 

النبي  إلى  للعودة  الدعوة  على  المشروع  قام  وقد 
بصفته  جميعًا،  األنبياء  أبي  الخليل،  إبراهيم 
الثالث. السماوية  للديانات  الجامع  النبّي 

حرفية  وبطريقة  دينية  بسلفية  النظر  وقد جرى   
حركة  مع  حصل  مثلما  الدينية  للنصوص 
السادس  القرن  في  البروتستانتية  اإلصالح 

شقيه:  في  اإلنجيل  إلى  نظرت  التي  عشر 
من  حرفية  بطريقة  الجديد،  والعهد  القديم  العهد 
دون النظر إلى البعد الغيبي والقيمي فيما يمهد 
بذريعة  إسالمية«  صهيونية  »ديانة  إلطالق 
اإلصالح الديني، كما حصل في القرن السادس 
الكنيسة  على  التمرد  حركة  ساهمت  حين  عشر 
الكاثوليكية في إطالق تيار المسيحية الصهيونية.

 وعلى وقع هذا النهج أطلق »صندوق أبراهام« 
االتفاقية  في  األعضاء  الدول  تمّوله  أن  على 
تساهم  وسياحية  وثقافية  دينية  مشروعات  لتنفيذ 
الديانات  أتباع  بين  مشتركة  ثقافة  إنتاج  في 
اليهودية واإلسالمية والمسيحية بشّقها اإلنجيلي. 
وقد أعلن عدد من قادة الدول العربية استعدادهم 
ضمنهم  ومن  االتفاقية،  هذه  إلى  لالنضمام 
واألردن. ُعمان  وسلطنة  والمغرب  السودان 

حتمي! الفشل 
خلق  هرقل  اإلمبراطور  حاول  كما  أنه  نستنتج 
مذهب جديد يشكل أرضية مشتركة بين السريان 
شأنها  من  يكون  األرثوذكس  واليونان  اليعاقبة 
فإن  الشرق،  في  بيزنطة  هيمنة  بقاء  ضمان 
بقاء  ضمان  يمكنها  أنه  تعتقد  المتحدة  الواليات 
هيمنتها في الشرق، إذا هي دعمت تطبيعًا دينيًا 
اإلنجيليين  والمسيحيين  واليهود  المسلمين  بين 
يكون على أرضية مشتركة بين الديانات الثالث.

العرب  أزمة  أن  األميركيين  بال  لقد غاب عن   
والمسلمين مع الواليات المتحدة تكمن في هيمنة 
قوة غريبة عن المنطقة عليهم، وفي وقوف واشنطن 
القومية  المسلمين والعرب  أمام آمال  حجر عثرة 
اإلمبراطور  بال  كما غاب عن  تمامًا  والتنموية، 
هرقل أن الخالف الديني في القرن السابع ما كان 
السريان  بين  قومي  بعد  ذي  لخالف  غطاء  إال 
والمصريين من جهة واليونانيين من جهة أخرى.

 وتاليًا فإنه كما فشل مشروع هرقل في التقريب 
بين األديان آنذاك، فإن مشروع الواليات المتحدة 
حتما سيفشل إذ إنه ال يعالج جذر المشكلة الكامنة 
من  التحرر  في  والمسلمين  العرب  رغبة  في 
السيطرة الخارجية الغربية عليهم. ونستنتج أنه ال 
يمكن لعامل أيديولوجي حتى لو كان ذا بعد ديني 
للصراع. المادية  األبعاد  ُتعالج  لم  إذا  ينجح  أن 

تجربة  نستحضر  أن  يمكن  اإلطار  هذا  وفي 
هي  العشرين  القرن  من  أخرى  أيديولوجية 
قد  التيار  هذا  كان  العربية.  القومية  تجربة 
التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في  انطلق 
الواقعين تحت الحكم  عشر كمحاولة من العرب 
متغير. عالم  في  لهم  دور  إليجاد  العثماني 

الصراع  إطار  وفي  األولى،  العالمية  الحرب  في 
على المنطقة العربية بين الدولة العثمانية وبريطانيا 
العظمى، قامت حكومة صاحبة الجاللة باحتضان 
سيخدمها  أنه  منها  ظنًا  العربية  القومية  تيار 
العثمانية. الدولة  ضد  العرب  ود  خطب  في 

وكان أحد أبطال هذا التيار وهذه المرحلة نوري 
لمجلس  الذي سيصبح، غير مرة، رئيسًا  السعيد 
من  الخمسينيات  في  لكن  العراق.  في  الوزراء 
في  جديدة  قيادة  ستظهر  الماضي،  القرن 
الذي  الناصر  عبد  جمال  في  وتتمثل  مصر 
القديم. االستعمار  من  التحرر  لواء  سيرفع 

العربية،  بالقومية  متأثرًا  الناصر  عبد  كان   
وألنه سيصطدم ببريطانيا، فإنه سيقوم بإعادة 
الهيمنة  من  يحّرره  بما  التيار  هذا  صياغة 
تحرر. كمشروع  صياغته  ويعيد  البريطانية 

الناصرية  القومية  بين  الفرق  كان  هذا   
والقومية التقليدية التي سبقتها. وفي الحصيلة 
فإن تيار عبد الناصر هو الذي سينتصر في 
العربي  القومي  التيار  ممثل  النهاية، وسنجد 
بغداد  شوارع  في  مسحواًل  لبريطانيا  التابع 
يواجه عرابو »االتفاقيات  فهل  عام 1958. 
السعيد؟ نوري  مصير  أنفسهم  اإلبراهيمية« 



M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

2021 www.meshwarmedia.comwww.meshwarmedia.com لالعالن 3027664-416لالعالن 416-3027664 meshwarmedia@hotmail.com         meshwarmedia@hotmail.com         OCT 14,2022, Issue 318OCT 14,2022, Issue 318 حتقيق راي 

بعد تهديدات صنعاء.. واشنطن قلقة والعالم يترقب تأييده  وُيعلن  أمريكا  على  يتمّرد  العالم  رجل في  أغنى  ماسك 
لضّم القرم وعدم انِضمام أوكرانيا لِحلف الناتو ووقف الحرب فورًا

تفجير كيرتش... هل ُيخِرج الروس عن توازنهم في المواجهة؟

إيلون ماسك الِملياردير األمريكي الذي ُتقّدر 
وجعلته  دوالر  ِمليار   248 بحوالّي  ثروته 
يحتل مرتبة أغنى رجل في العالم )ُعمره 51 
عاًما( فّجر قبل ايام ُقنبلًة من الِعيار الّثقيل 
أثارت  وقفها  وكيفّية  األوكرانّية  الحرب  حول 
ُردود ِفعٍل غاضبة من ِقَبل الرئيس األوكراني 
أتباعه،  من  والعديد  زيلينسكي  فولوديمير 
بأْسره. العالم  في  أو  أوكرانيا  داِخل  سواًء 
ُمحّبيه  نظر  في  يّتسم  الذي  الّرجل  ماسك 
ُمتابعيه  بالّشجاعة والُجرأة، طرح على  الُكُثر 
حوالّي  ِتعدادهم  َيبُلغ  الذين  “التويتر”  على 
الّتفكير في خّطٍة إلنهاء  ُمتابع  ِمليون   108
الحرب الروسّية في أوكرانيا، واقترح في إحدى 
جزيرة  لِشبه  روسيا  بضّم  االعِتراف  تغريداته 
الِقرم التي قال إّنها روسّية، وإجراء انتخابات 
األقاليم  في  المّتحدة  اأُلمم  إشراف  تحت 
اسِتطالٍع  بعد  روسيا  ضّمتها  التي  األربعة 
شعبيٍّ لتقرير مصيرها، وأّكد أّن أوكرانيا يجب 
الناتو. لِحلف  تنضّم  وال  ُمحايدًة  تظل  أن 

ُهجوًما  شّن  “الّديمقراطي”  زيلينسكي 
واّتهمه  األمريكي،  الِملياردير  على  َشِرًسا 
على  باسِتطالٍع  عليه  ورّد  روسيا،  بَدعِم 
ماسك  إيلون  من  “أّي  يقول  “التويتر” 
روسيا؟”. دعم  أم  أوكرانيا  دعم  أكثر  ُتِحب 

الِملياردير ماسك الذي ُعِرْف بمواقفه الرّافضة 
الحرب  ووقف  للّسالم  والُمنحازة  للحرب 

للّدماء،  حقًنا  ُممكن  وقٍت  بأسرِع  األوكرانّية 
وقال في تغريداٍت سابقٍة إن عدد ُسّكان روسيا 
فإّن  لذا  أوكرانيا،  ُسّكان  ثالثة أضعاف عدد 
ح في حرٍب شاملة،  الّنصر ألوكرانيا غير ُمَرجَّ
“فإذا ُكنت أنت )ُيخاطب أتباعه على التويتر( 
تهتم بالّشعب األوكراني ُأطلب الّسالم فورًا”.

َيِد  في  ُدمية  بأّنه  ُيوصف  الذي  زيلينسكي 
عن  كشف  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس 
مصحوبة  مسبوقة  غير  سياسّية  سذاجٍة 
بغطرسة استفزازّية عندما قال إّنه لن يتفاوض 
مع روسيا طالما كان بوتين رئيًسا، وتطاول 
وزير خارجّيته األوكراني ديمتري كوليبا على 
عندما  شولتز  أوالف  األلماني  الُمستشار 
أوكرانيا  إمداد  في  الرّغبة  بعدم  ألمانيا  اّتهم 

ردًّا  الُمستشار  عليه  فَرّد  الحديثة،  بالدّبابات 
عندما  الّسياسة  في  درًسا  فيه  لّقنه  ُمَهذًَّبا 
ُيطَلب  ما  تفعل  أن  تعني  ال  “الِقيادة  قال 
الّصحيحة”. بالقرارات  تتعّلق  وإّنما  ِمنك، 

تستمّد  ال  ماسك  الِملياردير  تصريحات 
العالم،  في  رجل  أغنى  كونه  من  أهمّيتها 
وإّنما ألنها ُتعّبر هذه األّيام عن قطاٍع واسٍع 
هذه  عبثّية  يرى  واألوروبيين  األمريكيين  من 
الحرب في أوكرانيا، والّنتائج الكارثّية التي قد 
تترّتب عليها وُيطالب بكيفّية وقفها بأسرِع َوقٍت 
نووّيٍة  إلى حرٍب  العالم  َتُجّر  ُممكن حتى ال 
َبًة،  ُمَرحِّ عاّمًة  أصداًء  وجدت  ولذلك  ُمدّمرة، 
انعكست في عَشرات اآلالف من “الاّليكات” 
والّردود، الُمؤّيدة على ِحسابه على “التويتر”.

الُمعارضين  بعض  بوجود  ُمطلًقا  ُنجادل  ال 

نعترف  ولكن  ماسك،  الِملياردير  لمواقف 
الَمأل،  على  رأيه  قول  في  يترّدد  لم  بأّنه  له 
ويقرع جرس اإلنذار، لتبصير العالم بمخاطر 
الذين  فيها،  الّسالح  وتّجار  بالده  سياسة 
األبرياء،  الّناس  ألرواح  اهتماًما  ُيعيرون  ال 
الّشامل. الّدمار  خطر  من  البشرّية  وسالمة 
لتزايد  قوّي  ُمؤّشٌر  هي  هذه  صرخته  إّن 
انفجار حالة االحتقان في أوساط  احِتماالت 
الرّأي العام الغربي ُتجاه هذه الحرب الُمدّمرة، 
أمراض  من  ُيعاني  رئيٍس  من  ُطبولها  وَقرِع 
ُتَحّركه  زيلينسكي  اسمها  وُدميٍة  الّشيخوخة 
عصابة في ُغرفٍة سوداء في واشنطن أرادت 
توظيف بالده كأداٍة في هذه الحرب للِحفاظ على 
زعامة أمريكا للعالم، وتدمير جميع ُخصومها 
الهدف. هذا  تحقيِق  أجِل  من  وُمنافسيها 

إيلون ماسك ُيواجه حاليًّا حملًة شرسًة لشيطنته 
الّدولة األمريكّية  بَدعٍم من  يقودها زيلينسكي 
العميقة، وال ُنبالغ إذا ُقلنا إّن الرأي العام الغربي 
الذي بات ُيعاني من نتائج هذه الحرب أزمات 
اقتصادّية طاحنة، وغالء معيشة، وأزمة طاقة 
وتضّخم، وُمواجهة الموت تجّمًدا، سينزل إلى 
في  غاضبة  احتجاٍج  ُمظاهراِت  في  الّشوارع 
تأييًدا  ليس  القادمة  القليلة  األسابيع واألشهر 
لبوتين، وإّنما غضًبا من الرئيس األمريكي الذي 
أشعل فتيلها ُمسَتخِدًما أوكرانيا وشعبها كُطعم

شارل أبي نادر
يمكن القول إن كل المعطيات واألسباب، 

التي يمكن أن تجعل الروس يعدلون 
من مستوى وطريقة خوضهم الحرب في 
أوكرانيا، قد اكتملت أو تحققت، من دعم 

الغرب األطلسي للوحدات األوكرانية بأسلحة 
متطورة وفتاكة أو بمعلومات حساسة، إلى 

تطوير عناصر المعركة الهجومية لهذه 
الوحدات بدعم غربي واضح أيضًا، إلى 

تحقيقها تقدمًا ميدانيًا مؤثرًا وفي أكثر من 
منطقة، شرق أوكرانيا أو جنوبها، وخاصة 

في المناطق التي انضمت إلى موسكو 
مؤخرًا، وأصبحت في مفهومها أرضًا 

روسية، في لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا 
وخيرسون أيضًا، وليكتمل مؤخرًا هذا المسار 

من الضغوط الحساسة على روسيا وعلى 
الرئيس بوتين شخصيًا، بتفجير جسر 

كيرتش بشاحنة مفخخة، األمر الذي يجعل 
أغلب المتابعين يذهبون باتجاه انتظار مؤكد 

إلجراءات روسية استثنائية وغير تقليدية.

بداية، يشكل جسر ومعبر كيرتش نقطة 
استراتيجية مهمة للروس، لناحية الترابط 

الجغرافي والمروري بين األراضي الروسية 
شرقًا في مقاطعة كرسنودار وبين شبه جزيرة 

القرم غربًا، ويعّد المدخل البحري الوحيد 
الفاصل بين البحر األسود وبحر آزوف، 

والذي أصبح اليوم عمليًا، بحرًا داخليًا 
روسيًا، بعد أن كان بمنزلة نقطة ضغط 
بحرية على الروس من قبل »الناتو«. 

وباإلضافة إلى هذه الميزات، أصبح جسر 
كيرتش يشكل اليوم طريق اإلمداد اللوجستي 

والعسكري االستثنائي للوحدات الروسية، 
ليس في جزيرة القرم فحسب، بل في كامل 
جبهات المواجهة الروسية-األوكرانية في 
خيرسون وزاباروجيا وميكواليف وأوديسا. 

انطالقًا من هذه األهمية االستراتيجية لمعبر 
وجسر كيرتش، يبني الكثيرون اليوم، في 
داخل روسيا وفي خارجها، استنتاجاتهم 
» المؤكدة« بنظرهم، بشأن حتمية اتخاذ 

الروس قرارات استثنائية تكون على مستوى 
استهداف هذا الجسر أو تفجيره.

فكيف يمكن أن تكون هذه اإلجراءات، وهل 
يذهب الروس باتجاه اتخاذ قرارات استثنائية 
من خارج مناورتهم المدروسة والمحددة تبعًا 
لما وضعوه من مخطط لعمليتهم العسكرية 
الخاصة في أوكرانيا ولتطوراتها المنتظرة؟ 

لناحية تطوير مستوى األسلحة الروسية، 
نحو استعمال السالح النووي التكتيكي، هذا 

إذا استبعدنا طبعًا وبشكل أكيد، استعمال 
النووي االستراتيجي أو أسلحة الدمار 

الشامل، يبقى هذا التطور) استعمال النووي 
التكتيكي ( أيضًا مستبعدًا وبنسبة كبيرة 

جدًا، على األقل هو لن يحصل اآلن على 
خلفية تفجير جسر كيرتش، كذلك لم يحصل 
على خلفية التقدم األوكراني الميداني مؤخرًا 
في أكثر من جبهة، ومعايير استعماله من 
قبل الروس، تبقى خاضعة لمعايير العقيدة 
النووية الروسية وبنودها، وتفجير الجسر 

على أهميته، يبقى عماًل إرهابيًا ال يختلف 
كثيرًا في مفاعيله، عن الكثير من العمليات 

اإلرهابية التي تتعرض لها روسيا، في 
وسطها أو جنوبها أو في شبه جزيرة القرم.

لناحية إمكانية تطوير معركة الروس نحو 
استهداف مراكز القرار والسلطة األوكرانية، 

يبقى هذا االحتمال مستبعدًا أيضًا حاليًا، 
حتى ولو كانت نسبة استعماله متقدمة 

كثيرًا عن نسبة استعمال النووي التكتيكي، 
والسبب أيضًا يدخل ضمن اعتماد القيادة 

الروسية مناورة متوازنة، هي حتمًا لن 
تتخطاها وتتجاوزها وتنجر إلى التصرف 

االنتقامي بردة فعل عشوائية وغير مدروسة، 
فاستهداف مراكز القرار والسلطة األوكرانية 
سيكون مرحلة متقدمة والحقة، وهي طبعًا 

مدرجة ضمن بنود خطة المعركة أو 
العملية، ولكنها لن تحصل قبل استنفاد كل 

إمكانيات الحل السياسي أو المفاوضات 
والتسوية بالشروط الروسية، والتي ما 

زال الرئيس بوتين يأمل بخضوع الرئيس 
زيلينسكي لها، بمجرد أن يضعف ويفشل في 

الثبات في هذه المواجهة الصعبة ويطلب 
إنهاءها، أو بمجرد أن يظهر إلى العلن، 

التململ واليأس الغربي وخاصة األوروبي، 
من إكمال هذه المواجهة المدمرة لهم قبل 

غيرهم. 
من هنا، وأمام استبعاد اتخاذ الروس القرار 

باستعمال النووي التكتيكي أو استبعاد 
استهدافهم لمراكز القرار والسلطة األوكرانية، 
ما زالوا يملكون عدة خيارات حاسمة، يمكن 
لهم من خاللها أن يتابعوا معركتهم بمواجهة 
الغرب األطلسي وأوكرانيا بشكل ثابت وقوي 

وأكيد.

 فهم اليوم يواجهون الغرب األطلسي 
باتجاهين، األول عسكري في أوكرانيا، 

والثاني اقتصادي في أغلب دول »الناتو« 
واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة 

األميركية.
عسكريًا، خطتهم الموضوعة تسير على قدم 

وساق من دون أن تتأثر بتعثرات ميدانية 
من هنا أو هناك، وبمجرد اكتمال التعبئة 

الجزئية ووصول وحداتهم إلى العدد المناسب 
الذي يفوق 300 ألف عسكري مع كامل 
عتادهم، مع تقدم مناورة االستنزاف التي 

يتبعونها حاليًا ضد الوحدات األوكرانية، في 
العديد وفي العتاد، سيكونون جاهزين لتنفيذ 
عمل عسكري واسع، على األقل يستعيدون 

من خالله كل المناطق اإلدارية األربع 
التي انضمت إليهم مؤخرًا، مع إمكانية 

كبيرة لتوسيع سيطرتهم على كامل الساحل 
األوكراني على البحر األسود حتى أوديسا. 
على صعيد معركتهم االقتصادية بمواجهة 

الغرب األطلسي، تتقدم نقاطهم بشكل جيد، 
فالصراخ األوروبي يتعالى يومًا بعد يوم 
على خلفية االرتفاع الجنوني في أسعار 

الطاقة، وعلى خلفية بدء فقدانها في أغلب 
تلك الدول، وهذا الصراخ األوروبي مزدوج، 
من الشعوب األوروبية ضد حكوماتها التي 

انخرطت ضد روسيا في مواجهة فاشلة، 
وصراخ آخر من حكومات الدول األوروبية 
بوجه اإلدارة األميركية، والتي أدخلتهم في 

هذه الورطة بمواجهة روسيا من جهة، 
وتستغل حاجتهم إلى الطاقة فتبيعها لهم 

بأسعار خيالية، من جهة أخرى.
 وهكذا، ترى روسيا أن صبرها وثباتها في 

هذه المواجهة المزدوجة بدأا يفعالن فعلهما، 
ولن تذهب حتمًا في أي إجراء متهور، ترى 
وبوضوح أنه سيخسرها ما ربحته حتى اآلن 

أو ما تراه أصبح قريبًا في جيبها.

علي ظافر
كاتب يمني

منذ انتهاء الهدنة الموّقتة في 2 تشرين 
األول/أكتوبر، ُيطرح كثير من التساؤالت، 
أبرزها: ماذا بعد انتهاء الهدنة؟ هل يمكن 

أن تستأنف صنعاء عملياتها في العمق 
االستراتيجي لدول العدوان؟ وما طبيعة 

األهداف هذه المرة أم أن جهود الوسطاء 
واتصاالت ما قبل ساعة الصفر قد تعيد 

التهدئة مجددًا وفقًا لمقاربة صنعاء وسقفها 
التفاوضي؟ 

في الحقيقة، كل االحتماالت واردة، واألبواب 
مشرعة أمام الكثير من الخيارات، لكن 

الوقت ليس لمصلحة دول العدوان، وكذا 
التوقيت اإلقليمي والدولي، في ظل توجه 

أميركي أوروبي إلى تجميد كثير من القضايا 
والملفات، ومن بينها اليمن، ربطًا بالتطورات 

اإلقليمية والدولية التي دخلت أيضًا مرحلة 
تحول جيوسياسية جديدة بعد توقيع الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين رسميًا على ضم 

المقاطعات األوكرانية األربع، دونيتسك 
ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون، إلى االتحاد 

الروسي، وتفاقم أزمة الطاقة بعد إقرار 
منظمة أوبك تخفيضات كبيرة لإلمدادات 

)بمعدل مليوني برميل يوميًا(، رغم ضغوط 
الواليات المتحدة األميركية، واقتراب كأس 

العالم في قطر، والقائمة تطول. 

ويبدو أنَّ صنعاء تقرأ المتغيرات الدولية 
بشكل جيد، وترى األبواب مشرعة أمام كّل 

االحتماالت، فبعد 6 أشهر )منذ سريان 
الهدنة إلى نهاية التمديد الثاني(، ضبطت 

صنعاء نفسها أمام آالف الحرائق الميدانية، 
والتلكؤ في تنفيذ االلتزامات الخاصة 

بالرحالت التجارية والسفن النفطية، لعّل 
وعسى أن يعدل العدوان سلوكه، وُيبنى على 

الهدنة سالم حقيقي.

وحينما تبيَّن للوفد الوطني أن ال جدية لدى 
دول العدوان في معالجة الملفات اإلنسانية، 

رأى أنه ال بد من موقف حازم لفرض 
استحقاقات إنسانية غير قابلة للتسويف 

والتأجيل، وأنَّ الهدنة بصيغتها قبل 6 أشهر 
لم تعد مجدية إلى ما النهاية خصوصًا.

ومن أبرز تلك االستحقاقات، صرف 
رواتب الموظفين والمتقاعدين، المدنيين 

والعسكريين، وهو ما رفضته دول العدوان، 
متسببًة بإفشال مفاوضات الهدنة وإيصالها 

إلى طريق مسدود، ليحيل الوفد ملف 
التفاوض إلى عهدة القوات المسلحة.

التفاوض بالنار كخيار ضرورة
حينما استنفدت صنعاء كّل الوسائل 

الدبلوماسّية ووصلت إلى طريق مسدود 
استعصى معه حّل المسائل الخالفّية 

بالحوار، وأبرزها استمرار الحرب في لقمة 
العيش واالستحقاقات اإلنسانية، لجأت إلى 
التلويح بخيار الضرورة: »التفاوض بالنار«.

تمخض هذا الخيار عن اجتماع عقده 
المجلس السياسي األعلى، وّجه في إثره 
القوات المسلحة إلى الجاهزية، واللجنة 

االقتصادية بتوجيه رسائل رسمية لتحذير 
الشركات األجنبية العاملة في النفط والغاز 

داخل اليمن بالتوقف النهائي عن نهب 
الثروة السيادية للبلد، وهو ما ترجمته القوات 

المسلحة بإطالق مروحة من التهديدات 
بـ«حرمان العدو من موارده« ودعوة 

الشركات األجنبية العاملة في اإلمارات 
والسعودية إلى المغادرة والبحث عن دول 

أخرى.

جاء ذلك بعدما وضع المجلس السياسي 
األعلى الموانئ والمطارات والشركات 

النفطية ضمن دائرة االستهداف العسكري، 
ما لم »يرفع الحصار فورًا عن ميناء الحديدة 

ومطار صنعاء، وتصرف المرتبات كاملة 
لكّل الموظفين، المدنيين والعسكريين، ويحّل 
ملف األسرى، وتعالج كّل الملفات اإلنسانية. 

تسخين الخطوط الدبلوماسية الحتواء التهديد
حينما لمست رباعية العدوان جدية تهديد 

صنعاء، عمدت إلى تسخين الخطوط 
الدبلوماسية بالمباشر وغير المباشر، سواء 
من خالل تصريحات سفراء الدول الخمس 
الدائمة العضوية، أو من خالل الوسطاء 

اإلقليميين، أو عبر االتصاالت الدبلوماسية 
المباشرة مع صنعاء ووفدها الوطني 

المفاوض.

وفي هذا السياق، تكشف مصادر دبلوماسية 
أن هاتف رئيس الوفد الوطني لم يهدأ من 

زحمة االتصاالت، وكان الموقف الثابت: ال 
هدنة من دون مرتبات لكلِّ موظفي الدولة، 

مدنيين وعسكريين، باعتبارها استحقاقات 
إنسانية، »ال مطالب تعجيزية ومتشددة«، 
كما تصورها الواليات المتحدة األميركية 

واالتحاد األوروبي ودول العدوان.

وإذا كانت هذه الجهات الدولية تتغنى 
باإلنسانية وتسّوق لفوائد الهدنة، فإنَّ المحّك 

عند المرتبات، لكونه استحقاقًا إنسانيًا 
معيشيًا تستفيد منه عشرات اآلالف من 

األسر واألطفال الذين حرموا حقهم القانوني 
واإلنساني منذ أكثر من 6 سنوات، والمحك 

الثاني بإنهاء القيود التعسفية على موانئ 
الحديدة ومطار صنعاء، وإيقاف وقف 

إطالق النار االقتصادي واإلنساني، كما 
العسكري تمامًا، وتبادل األسرى، الكل مقابل 
الكل، ومعالجة ملفات الحرب، هذا إن كانوا 

فعاًل يريدون سالمًا حقيقيًا.

أما إذا كانوا يستغّلون الهدنة كتكتيك 
عسكري لتجميد األزمة في اليمن، فأعتقد 

أن هذا األمر غير مقبول، بل هو مرفوض 
تمامًا، كما أن صنعاء ال يمكن أن تشرعن 

الوجه اآلخر للحرب )الحصار ومحاربة 
الناس في مرتباتهم ولقمة عيشهم( باتفاق 

مكتوب بموجب مقترح الممثل األممي اّلذي 
أعلنه تحت عنوان: »توسيع الهدنة وتحسين 

مزاياها«.

مثالب مقترح هانس غراند برغ
قد يبدو المقترح الذي سوق له الممثل 
األممي هانس غراند برغ خالل جولته 

األخيرة جيدًا ظاهريًا للوهلة األولى، لكنه في 
حقيقة األمر ملغوم ألسباب عدة: 

 أواًل: إن المقترح من دون ضمانات، 
والممثل األممي واألمم المتحدة بكلها 

عجزت عن تفعيل وجهة الرحالت الجوية 
ما بين صنعاء والقاهرة والعكس، واكتفوا 

بتوجيه رسائل ال تغني وال تسمن من جوع، 
وانقضت 6 أشهر من دون الوفاء بالتزامات 

نّص عليها اتفاق مكتوب وموقع، فجرى 
تعطيل وجهة القاهرة، وعرقلة السفن، ورفض 

مبادرات صنعاء األحادية لفتح طرق في 
تعز، ولم يلمس أّي جدية من دول العدوان 
واألمم المتحدة لمعالجة الملفات اإلنسانية، 
ومن بينها ملف األسرى، وبالتالي لم تكن 
صنعاء في وارد أن تعطي العدوان فرصة 

إضافية إلدخال اليمن في حالة موت 
سريري، وأن تقبل بهدنة مفرغة من محتواها.

ثانيًا: لم يتضّمن المقترح ما يؤّكد استمرارية 
صرف المرتبات لكل الموظفين، عسكريين 

ومدنيين، في الهدنة وبعدها، وتم ربط 
اإلجراءات بالمرتزقة، وهو أمر مرفوض، 
وخصوصًا أنه ليس هناك أي ضمانات، 
فيما ترفض دول العدوان مسألة صرف 
مرتبات موظفي وزارة الدفاع والداخلية 

ومتقاعديهما من دون االكتراث لعشرات 
آالف النساء واألطفال الذين يعيلهم هؤالء 

الموظفون.

ثالثًا: لم يشر المقترح إلى ضرورة أن تكون 

المرتبات من عائدات ثروة اليمن السيادية 
من النفط الخام والغاز وغيرها لضمان 

استمراريتها وتركوا المسألة عائمة.

رابعًا: لم يحدد نوع العملة التي سيدفع بها 
مرتبات ومعاشات الموظفين والمتقاعدين 
جميعهم، ومن دون تمييز أو استثناءات، 

ولم يتضمن توضيحًا فيما إذا كانت مرتبات 
الموظفين المتوقفة منذ العام 2016 

ستصرف أم ال. 

 خامسًا: فيما يخّص تدفق السفن من 
دون قيود وتعّدد وجهات الرحالت، فليس 
هناك ضمانات، بل هناك أزمة ثقة حادة 
من خالل تجربة األشهر الستة الماضية، 
وعجزت األمم المتحدة عن الضغط لتنفيذ 

وجهات الرحالت الجوية بين صنعاء 
والقاهرة والعكس. 

وأهم مالحظة أّن صنعاء ال تقبل باستمرار 
الحصار إلى ما النهاية، وتجميد األزمة 
اليمنية إلى حين االنتهاء من األزمات 

الدولية، وتشّدد على ضرورة إنهاء العدوان، 
ووقف الحصار، وسحب القوات األجنبية، 

ورفع اليد عن ثروات البلد السيادية، 
ومعالجة ملفات الحرب، بما في ذلك إعادة 

اإلعمار. 

بعد مرور أيام على انتهاء الهدنة، يبدو 
أن صنعاء تترك هامشًا لمراجعة الحساب، 
لكون كلفة الحرب على دول العدوان أكبر 

بكثير من كلفة االستحقاقات اإلنسانية، 
لكنَّ الهامش الزمني قد ال يكون طوياًل. 
وبانتظار ساعة الصفر وتفعيل الخيارات 

االستراتيجية لصنعاء، تبقى الفرصة األخيرة، 
في اعتقادي، معّلقة على الجهود الدبلوماسية 

واالتصاالت والوساطات وما ستنجزه. 

وما لم تحقق االتصاالت والوساطات 
األخيرة تقدمًا يذكر في إقناع دول العدوان، 

وفي مقدمتها أميركا، باالستجابة الفورية 
لتنفيذ االستحقاقات اإلنسانية التي تطالب 
بها صنعاء بخصوص المرتبات والميناء 
والمطار، فإن األمور قد تذهب باتجاه ما 

ال تشتهيه سفن أميركيا والغرب وأدواتهم في 
المنطقة، وقد يرتفع سقف التفاوض بعدها. 

وما بعد لن يكون كما قبل، وهم يعرفون ذلك 
من مفاوضات سويسرا إلى اليوم.
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تقريرا   )Make-it( إت«  »ميك  موقع  نشر 
باتيل،  شان  الدكتور  نجاح  قصة  عن 
توفر  لشركة  والمؤسس  التنفيذي  الرئيس 
في  القبول  »المتحانات  تحضيرية  دورات 
 Prep Expert( األميركية«  الجامعات 
مساعدة  من  مكنته   ،)SAT & ACT
تحسين  في  طالب  ألف   60 على  يربو  ما 
الجامعة. دخول  اختبارات  في  درجاتهم 

على 25  تزيد  إيرادات  باتيل  شركة  وحققت 
مليون دوالر، ومكنته من تنمية أعماله أثناء 
الماجستير  على  وحصل  بالجامعة،  التحاقه 
في إدارة األعمال من جامعة ييل، وتخرج في 
كلية الطب من جامعة جنوب كاليفورنيا، ثم 
تخصص فيما بعد في طب األمراض الجلدية.

كتب   3 إلى  نجاحه  سّر  باتيل  ويرجع 
المهنية،  حياته  في  ساعدته  إنها  يقول 
وناجحا. قويا  قائدا  منه  وجعلت 

وفيما يأتي عرض للكتب الثالثة المفضلة لديه 
وبعض الدروس التي استقاها من كل منها.
)الجزيرة( المالية«، غرانت ساباتير  »الحرية 

 Financial( المالية«  »الحرية  كتاب 
كتاب  وهو  ساباتير،  لغرانت   )Freedom
مؤلفه  فيه  اعتمد  الثروة  بناء  مجال  في 
األلفية«  »أموال  موقعي  مؤسس  -وهو 
بونس«  و«بانك   ،)Millennial Money(
تجربته  على   -)BankBonus.com(
من  أكثر  جمع  استطاع  وقد  الشخصية، 
من  فقط،  سنوات   5 في  دوالر  مليون 
الجانبية  المشاريع  من  العديد  إطالق  خالل 

وتوفير واستثمار أكثر من 80% من دخله.
عليه  يطلق  لما  نجاحا  ساباتير  نجاح  ويعد 
حركة »فاير« )FIRE( التي يهدف أتباعها 
إلى تحقيق االستقالل المالي والتقاعد مبكرا.
بشكل  يقدم  الكتاب  كون  جانب  وإلى 
»كتاب  إن  باتيل  يقول  لالستثمار،  رائع 
مهما،  مبدأ  أيضا  يوضح  المالية  الحرية 
المال«. من  قيمة  أكثر  الوقت  أن  هو 
الحقيقية  القيمة  للقراء  الكتاب  ويلخص 
ألنك  الوقت«،  »تحرير  في  لالستثمار 
كل  مقابل  باستمرار  تعمل  كنت  »إذا 
مرهقة«. حياة  تعيش  فقد  تجنيه،  دوالر 
ويدور االقتباس المفضل لدى الدكتور باتيل 
من كتاب الحرية المالية حول إعادة صياغة 
في  نفكر  ما  غالبا  إذ  الدخل،  حول  تفكيرنا 
لكننا  ما،  شيء  على  للحصول  المال  إنفاق 
فإننا  استثماره،  من  بدال  المال  ننفق  عندما 
في الحقيقة نسلب أنفسنا شيئين هما: الوقت 
الذي نقضيه لكسب المال، والحرية المستقبلية 
التي يمكن أن نحصل عليها من خالل ذلك.
ومن أجل ادخار واستثمار مزيد من األموال، 
المالية«  »الحرية  كتاب  في  ساباتير  ينصح 
قبل  األسئلة  بعض  نفسه  المرء  يسأل  أن 
إنفاق أمواله التي جناها بشق األنفس. ومن 
بين تلك األسئلة على سبيل المثال: كم عدد 
الشيء؟،  هذا  لشراء  الالزمة  العمل  ساعات 
إذا  تكسبها  أن  يمكن  التي  األموال  كم  أو: 
إنفاقها؟،  من  بدال  النقود  تلك  استثمرت 
التقنيات  تلك  استخدم  إنه  باتيل  ويقول 
هذه  نجحت  »لقد  ويضيف  إنفاقه،  لتغيير 
لي«. بالنسبة  جدا  جيد  بشكل  اإلستراتيجية 
-خاصة  األعمال  رواد  باتيل  وينصح 

»إعادة  كتاب  بقراءة  منهم  الطموحين- 
جيسون  للمؤلفين   )Rework( العمل« 
هانسون. هاينماير  وديفيد  فرايد 
ريادة  عن  الكثير  تعلم  إنه  باتيل  ويقول 
مع  و«يتفق  لشركته،  إدارته  خالل  األعمال 
معظم النقاط الواردة في الكتاب«. وفيما يأتي 
منه: المستخلصة  الدروس  ألهم  تلخيص 
للوقت مضيعة  االجتماعات 

يرى فرايد وهاينماير هانسون أن االجتماعات 
عقد  من  بد  ال  كان  وإذا  اإلنتاجية،  تعيق 
ضوابط  له  توضع  أن  فيقترحان  اجتماع، 
وأن  محدودا،  وقته  يكون  أن  بينها  من 
األشخاص،  من  ممكن  عدد  أقل  له  يدعى 
ويتم  محددة،  مشكلة  لحل  يكون  وأن 
لحل. التوصل  من  انتهائه  عند  التأكد 
صحيحة غير  أخطائك«  من  »التعلم  فكرة 

يتساءل فرايد وهاينماير هانسون عما يتعلمه 
أعمال،  كرائد  أخطائه  من  بالفعل  الشخص 
عليه  ما  األعمال  رائد  يعلم  غالًبا  ذلك  ألن 
إن  ويقوالن  فعله.  عليه  مما  بدال  يفعله  أال 
فعندما  حقيقيا،  رصيدا  يمنحك  »النجاح 
لماذا  تعرف  فأنت  ما،  عمل  في  تنجح 
أخرى،  مرة  ذلك  تكرار  ويمكنك  نجحت، 
أفضل. أداؤك  يكون  قد  المقبلة  المرة  وفي 

بمفردك  تقضيه  الذي  الوقت 
الكبرى القيم  بناء  مفتاح  هو 

إذا كنت تود أن تكون منتجا فيما تقوم به، 
ينصحانك  هانسون  وهاينماير  فرايد  فإن 
قضاء  أو  بمفردك،  الوقت  بعض  بقضاء 
الهاتف  مثل  التركيز  يشتت  بعيدا عما  وقت 
النجاح. على  يساعد  ذلك  ألن  والناس، 

قاعدة في مكان  إنه »يمكنك وضع  ويقوالن 

العمل تقضي بتخصيص نصف اليوم كوقت 
صباًحا   10 الساعة  من  أنه  قرر  فردي. 
مع  التحدث  للناس  يمكن  ال  ظهرًا   2 حتى 
الغداء(«. فترة  )باستثناء  بعضا  بعضهم 
»كيف تترك القلق وتبدأ الحياة«، ديل كارنيغي

»كيف تترك القلق وتبدأ الحياة«، ديل كارنيغي
يقول باتيل إن »التفكير في المستقبل لن يجدي 
سوى إثارة القلق، كما أن التفكير في الماضي 
سيجلب لك القلق أيضا، لكن التفكير في اللحظة 
بالسالم«. الشعور  على  يساعدك  الحالية 

القيام  من  أسهل  ذلك  قول  أن  يدرك  وهو 
وتبدأ  القلق  تترك  »كيف  كتاب  ولكن  به، 
 How to Quit Worrying and( »الحياة
يقدم  كارنيغي،  ديل  لمؤلفه   )Start Living
القراء على  لمساعدة  إستراتيجيات وتكتيكات 
التغلب على ضغوط الحياة اليومية، والتخفيف 
من القلق، والتوفيق بين المسؤوليات المتعددة.

إستراتيجية  كارنيغي  لدى  إن  باتيل  ويقول 
التغلب  في  تساعده  خطوات   3 من 
التالي: النحو  على  مخاوفه  على 

األسوأ. السيناريو  وتحديد  الموقف  تحليل 

عقليا. األسوأ  السيناريو  تقبل 
بهدوء  إستراتيجيات  وضع 
األسوأ. السيناريو  حدوث  لمنع 

المذكورة  الخطوات  أن  كارنيغي  ويرى 
فيه  نتخبط  الذي  الظالم  من  »تخرجنا  آنفا 
يساعدنا  كما  القلق«،  رؤيتنا  يحجب  عندما 
المشكلة. من  بدال  الحل  على  التركيز  في 

طه هيكل
كاتب وأديب مصري

 خير مصر  لم يكن  لمصر
الجالبية الكستور الزرقاء المقلمة  المؤلمة 

من كثرة الرقع  حتى اتسع الفتق على الراتق
الخطوط بطول الجسم وعرضه من لهيب 

الكرابيج
أيام لن تعود

الجنيه كان بخمسة  دوالرات أيام الملكية  
نعم !

بس مين اللي كان بيحلم  يشوف الجنيه
اإلقطاع والهبات والعطايا الملكية مئات 
اآلالف من  األفدنة من أجود األراضي 

لعائالت معينة  وأباطرة اإلقطاع ومحتكري 
األقطان

كانوا يتحكمون في حوالي ثلث مساحة 

األراضي الزراعية
والخاصة الملكية تشهد على ذلك الفساد
الجوع والفقر والمرض الثالثي المرعب  
خيرنا لم يكن  لنا  فقد كان بيصب ف 
جيوبهم الباشوات  واألغوات والخواجات

وأحفاد محمد علي  دخل الواحد منهم  كان   
يصرف على 100 بيت

اقرءوا التاريخ  قبل أن تترحموا على أيام 
عاشها آباؤنا وأجدادنا  والسياط ألهبت 

ظهورهم
اليومية كانت  ب 2 مليم

واللي يموت  يموت واللي حفروا القناة بدمهم  
واندفنوا وال حد حس بيهم

ألنهم
)عبيد إحسانات حظرتنا (

 وحادث دنشواي  والفالحين منصوبين ع 
المشانق

والخونة بيتفرجوا واقفين

مدرستان أوثالثة في ربوع مصر المحروسة  
والباقي أنفار لجمع محصول باشوات  مصر

حكايات من أيام الخديوي إسماعيل
الثورة لها مالها وعليها ماعليها  ولكن  

مصر لم تكن سوى مستعمرة إنجليزية تارة
فرنسية تارة  
عثمانية تارة  

صفحات من تاريخ مصر عشت بين أوراقها 
ثالثين سنة  أقرأ أبحث أتأمل

حكايات يوسف إدريس  توفيق الحكيم
طه حسين

دفاتر سجلت مواليد من 1900  ولم تسجل  

لهم شهادات  وفاة  
عبدالرحمن الشرقاوي  روى األرض بعرق 
أبو سويلم  مع خط مستقيم من نزيف دم 
على أركان مملكة فؤاد  وفاروق  أحفاد 

محمد علي باشا  مواليد  ألبانيا
اإلصالح الزراعي  والتقاوي  طلع لنا 

مصانع غزل ونسيج  المحلة كفر الدوار
التعليم  المجاني طلع  لنا  أحمد زويل 

ومجدي يعقوب وفاروق الباز
حاربنا ف 48 و56 و67 و73 وفقدنا  

مقدرات كانت ستضعنا  في مصاف الدول
الثورة  لها  مالها  وعليها ماعليها أحداث 

مرت بحلوها ومرها  مروية بالدم والعرق
أيام ُتكتب فيها مئات المجلدات  وال تكفي

وشاطرين بس  نقول  هللا يرحم أيام الملكية

3 كتب غّيرت حياة رائد أعمال حصد ثروة من 25 مليون دوالر.. أيام لن تعود
تعرف على ملخصها

أوكرانيا تفقد ستارلينك األميركية وفرصة تصدير الكهرباء إلى أوروبا

واشنطن تلجأ إلى »نوبك« ردًا على »أوبك«.. فأي مستقبل للعالقات األميركية السعودية؟

األيام  في  األميركية  التصريحات  كشفت 
تجاه  واشنطن  في  المواقف  زيف  الماضية 
السعودية، وذلك بعد أن أثار قرار »أوبك +« 
خالل اجتماعها األخير، في 5 تشرين األول/

بمقدار  النفط  إنتاج  خفض  الجاري،  أكتوبر 
أثار حفيظة واشنطن،  مليوني برميل يوميًا، 
إذ رأى البيت األبيض في الخطوة »اصطفافًا 
فالديمير  الروسي  للرئيس  ودعمًا  مع روسيا 

بوتين في عمليته العسكرية في أوكرانيا«.
وفي ظل موجة غضب المسؤولين األميركيين 
من القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ قبل أسابيع 
مالمح  ستحدد  مهمة«  »انتخابات  من  قليلة 
المدة المتبقية من والية الرئيس األميركي جو 
السعودية،  على  االنتقادات  تركزت  بايدن، 
»أوبك+«  في  قيادي  بدور  تضطلع  التي 
للواليات  مهم  حليف  بأنها  ُوصفت  ولطالما 

المتحدة.
»خيبة أمل« واشنطن دفعتها إلى وضع جملة 
من الخيارات للرّد تصل إلى حّد إعادة تقييم 
الخارجية  وزير  بحسب  بالسعودية،  العالقة 
طالب  حين  في  بلينكن.  أنتوني  األميركي 
التعاون األمني مع  بتجميد  أميركي  سيناتور 

الرياض في مجال مبيعات األسلحة.
األيام  في  األميركية  الخطابات  تصعيد  ومع 
األخيرة تجاه الرياض بسبب هذا الخفض الذي 
سيكون ساري المفعول في األول من تشرين 
مسؤولون  يخشى  المقبل،  الثاني/نوفمبر 
)الديمقراطي(،  األميركي  الرئيس  حزب  في 
أسعار  ارتفاع  إلى  القرار  يؤدي  أن  من 
الوقود، ومن ثم أسعار السلع األخرى. وهذه 
»الكارثة السياسية« سيستغلها خصوم بايدن، 
سياساته  فشل  على  كإثبات  الجمهوريون، 
الناخب  التأثير في توجهات  ثم  االقتصادية، 
النصفية  لالنتخابات  االقتراع  يوم  األميركي 
وفريقه  الرئيس  كان  ما  وهذا  للكونغرس. 
يحاوالن تفاديه. ففي األسابيع القليلة الماضية، 
دأبت وزارة الطاقة األميركية  خفض أسعار 
العليا  البنزين والغاز تدريجيًا من المستويات 

التي بلغتها في الصيف الماضي.
المستهلكين  حماية  إلى  تهدف  خطوة  وفي 
الرئيس األميركي، األسبوع  أمر  األميركيين، 
الفائت، وزارة الطاقة باإلفراج عن 10 ماليين 
البترولي االستراتيجي  االحتياطي  برميل من 

األميركي وضخه في األسواق.

»فض شراكة المصالح«
الرئيس األميركي الذي غامر بالعودة إلى رمال 
صحيفة  بحسب  المتحركة،  األوسط  الشرق 
االنتخابي  وعده  عن  تخلى  »الغارديان«، 

بجعل السعودية دولة »منبوذة«، وسافر إلى 
بالنفط،  الغنية  الفائت(  )تموز/يوليو  المملكة 
كمية  بزيادة  السعوديين  بإقناع  آمال  وسط 
اإلنتاج. ولكن، بعد أشهر قليلة من مصافحة 
»قبضة اليد« الشهيرة بين بايدن وولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، تحاول الرياض 
أن تؤكد، في ما يبدو، على أن »مصالحها 
السياسية  الرغبات  مقدمة على  االقتصادية« 

لحليفتها واشنطن.
 - السعودية  العالقات  مالمح  ستكون  كيف 
األميركية في األيام المقبلة؟ سؤال يشغل بال 
الكثير من وسائل اإلعالم العالمية، التي رأت 
الرياض  بين  للثقة«  فقدان  »شبه  هناك  أن 
جذري  تأثير  هناك  سيكون  وأنه  وواشنطن، 

على العالقات بين البلدين »الحليفين«.
السعودية تقول إن قرار »أوبك+« يصب في 
تكرار  ومنع  االقتصادية«  »مصالحها  خانة 
سوق  انهيار  أدى  حين   ،2008 عام  أزمة 
وانهيار  العالمي  االقتصاد  ركود  إلى  النفط 
قطاع  خسائر  وكانت  فجأة،  النفط  أسعار 
البترول وقتها بالجملة. وبحسب الرياض، فإن 
»االنتقادات القادمة من واشنطن وحديثها عن 
عمليات  لنقص  عائد  الطاقة  أسعار  ارتفاع 

التكرير األميركية«.
من  متوقعًا  يكن  لم  هذا،  السعودي  الموقف 
بايدن  زيارة  بعد  سيما  ال  واشنطن،  جانب 
األخيرة، إذ يرى محللون أن إعالن »أوبك+« 
إلى  بالنسبة  جدًا«  حساس  »بتوقيت  جاء 
لـ«عزل«  محاوالت  ظل  وفي  بايدن،  إدارة 
تحالف  في  آخر  مهم  عضو  وهي  روسيا، 
أن  المحللون  هؤالء  واعتبر  النفط.  مصّدري 
أن  مفادها  برسالة  تبعث  قد  التطورات  هذه 
الرياض »تفض شراكة المصالح« مع الجانب 

األميركي.

يرون  ال  آخرون  هناك  المقابل،  في  لكن، 
األمور بهذه الدرجة من »السوء«، بل يعتقدون 
واشنطن  في  تعلن  التي  المواقف  بعض  بأن 
الحزبين  بين  بصراعات  مرتبطة  تكون  قد 
العالقات  وأن  والديمقراطي،  الجمهوري 
السعودية- األميركية »أكبر بكثير من تسعير 
النفط، في ظل وجود ملفات اقتصادية وأمنية 

أخرى تربط البلدين«.
هذا  عن  اإلسرائيلية  التصريحات  تغب  ولم 
»هآرتس«  فصحيفة  المستجد،  الموضوع 
تعتقد  بل  األزمة عابرة،  ترى  اإلسرائيلية، ال 
»بلغ  وأميركا  السعودية  بين  الحلف  بأن 
نهايته«، وتوجهت لبايدن بالقول: »إن حليفة 
كهذه )السعودية(، تعارض سياستك الخارجية 
إيران،  مع  األصلي  النووي  االتفاق  وتدعم 
مسّلحة  إقليمية  مواجهة  إلى  بالقوة  وتجّرك 
الرئيس  مع  المأل  على  وتتعاون  اليمن،  في 
طلبك  وتتحّدى  بوتين،  فالديمير  الروسي 
اإلنتاج،  النفط وتقّلص  إنتاج  الواضح بزيادة 
تذّلك  كي  فقط  جدة  في  قمة  إلى  وتدعوك 

علنًا، حليفة كهذه ليست حليفة حقًا«.

قانون »نوبك« إلى الواجهة مجددًا
ال شك إذًا، وبحسب المعطيات والتصريحات، 
تحالف  من  »صفعة«  تلقت  بايدن  إدارة  أن 
التصعيد  وقررت  »أوبك+«،  النفط  مصدري 
ردًا على ذلك، وال تريد للقرار أّن يمّر من دون 
أوراق  يحّضر  األميركي  فالكونغرس  ثمن. 
»أوبك«،  لمعاقبة  »نوبك«،  قانون  مشروع 
وهو يمنح المحاكم األميركية صالحية النظر 
منتجي  ضد  االحتكار  مكافحة  دعاوى  في 
بدعوى  النفط في منظمة »أوبك« وحلفائها، 

»التآمر لرفع أسعار النفط«.

ضغوط  »أوبك+«  منظمة  رفض  ظل  وفي 
إدارة جو بايدن بزيادة اإلنتاج، يدعم أعضاء 
مشروع  والجمهوري  الديمقراطي  الحزبين  في 
النفط«،  وتصدير  إنتاج  لتكتالت  »ال 
المعروف اختصارًا باسم »نوبك«، عّله يرفع 
األميركي  الكونغرس  النتخابات  أرصدتهما 
النصفية الشهر المقبل. بعد أن فشلت، على 
نسخ  لتمرير  محاوالت  عديدة،  أعوام  مدار 
مجلس  في  لجنة  ولكن  »نوبك«.  من  سابقة 
في  القانون  لمشروع  نسخة  مررت  الشيوخ 

أيار/مايو الماضي.

هذا القانون، الذي فشل الكونغرس في تمريره 
النائب  يرعاه  والذي  عامًا،   20 من  ألكثر 
الجمهوري تشاك غراسلي والنائبة الديمقراطية 
إيمي كلوبوشار وغيرهما، وحظي بتأييد 17 
عضوًا في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، 
تقرير  بحسب  أعضاء،   4 رفض  مقابل 
النواب  دعم مجلسي  إلى  لـ«رويترز«،يحتاج 
لكي  األميركي،  الرئيس  وتوقيع  والشيوخ، 

يصبح قانونًا.

بمقدور  فسيكون  ساريًا  »نوبك«  أصبح  وإذا 
أو  أوبك  مقاضاة  األميركي  العدل  وزير 
محكمة  أمام  السعودية،  مثل  أعضائها، 
مقاضاة  من  كذلك  سيمكنه  كما  اتحادية. 
مثل  أوبك،  مع  متحالفين  آخرين  منتجين 
خفض  على  المنظمة  مع  يعملون  روسيا، 

اإلمدادات.

من  »ليس  أميركية،  إعالم  لوسائل  ووفقًا 
الواضح بعد طبيعة اآللية التي سيتم اللجوء 
إليها لمقاضاة الدول األخرى«، في حال إقرار 
المتحدة نفسها قد  الواليات  التشريع، كما إن 
»تتهم بمحاولة التالعب باألسواق من خالل 
احتياطي  من  البراميل  من  الماليين  ضخ 

النفط لديها الحتواء ارتفاع األسعار«.

وتوجد مخاوف من أن يعود مشروع القانون 
بالضرر على منتجي النفط والغاز في الواليات 
المتحدة نفسها. فضاًل عن مخاوف من لجوء 
وهو  التصعيد،  إلى  المتضررة  الدول  بعض 
العالمي  االقتصاد  ويرهق  التوتر  يفاقم  ما 
كورونا  وباء  تبعات  من  بالفعل  المتضرر 
سيكون  فكيف  أوكرانيا.  في  الدائرة  والحرب 
شكل العقاب األميركي للرياض؟ وهل ستكون 
أدواتها ناجعة؟ وهل ستذهب العالقة إلى مزيد 
من التوتر، أو ستجبر المصالح الطرفين على 

التهدئة؟

قالت صحيفة »فزغلياد« الروسية إن القوات 
الروسية وجهت ضربات صاروخية  انتقامية 

الستهداف جسر القرم استهدفت محطات 
الطاقة الحرارية وتقاطعات السكك الحديدية 
ومحطات اتصاالت ستارلينك التي طورتها 

شركة إيلون ماسك وتستخدمها القوات 
المسلحة األوكرانية لنقل البيانات وإجراء 

االتصاالت.
وأوضحت في تقرير لها أن هذه الضربات 
كانت باستخدام أسلحة جوية وبحرية بعيدة 
المدى وعالية الدقة. ونقلت عن المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية قوله 
إن الهدف من هذه الهجمات قد تحقق. 
وأضافت أن عددا من المدن األوكرانية 
في وسط البالد وغربها شهدت تضرر 

العديد من مرافق الطاقة، وتقويض فرص 
أوكرانيا في تصدير الكهرباء ألوروبا، وقد 
ُنفذت الضربات باستخدام المقذوف الجوال 

والصواريخ البرية، فضال عن طائرات 
كاميكازي المسّيرة.

ونسب التقرير للباحث السياسي واالقتصادي 
الروسي إيفان ليزان قوله إنه من الممكن 
االستنتاج من المواقع التي تم قصفها أن 
موسكو ال تسعى إلى إعادة أوكرانيا إلى 

العصر الحجري، بل لتعطيل توليد الطاقة 
الحرارية هناك وإجبار البالد على قطع 

التيار الكهربائي.
الضربات أهدافها عسكرية

وأشار إلى أن هذه الهجمات أثرت على 
جميع المناطق التي تسيطر عليها السلطات 

األوكرانية، باستثناء منطقتي ترانسكارباثيا 
وتشرنيفتسي ليس بسبب االنتماء العرقي كما 

يتردد، بل بسبب عدم احتوائها على مرافق 

كبيرة لتوليد الطاقة، مما يعني أن قصفها ال 
جدوى عسكرية منه.

وأشار كذلك إلى أن الهجمات ألحقت ضررا 
بممتلكات أكبر األثرياء األوكرانيين رينات 

أحمدوف، واصفا إياه بالرئيس السابق الخفي 
لدونباس، والذي »تمكن من خصخصة 

جميع محطات الطاقة الحرارية الرئيسية في 

أوكرانيا، والتحكم في إمدادات الفحم الحراري 
تقريبا عن طريق مناجمه«.

وأكد التقرير أيضا أن الضربات استهدفت 
اتصاالت القوات المسلحة ألوكرانيا، إذ 

تعطلت أشغال عدد من محطات اتصاالت 
ستارلينك الفضائية، األمر الذي تسبب في 
فقدان هيئة األركان العامة للقوات المسلحة 

ألوكرانيا سيطرتها تقريبا على الوحدات 

العسكرية.
ونقل التقرير عن مسؤولين عسكريين روس 
قولهم إنه من المرجح تكرار القصف لمرافق 
البنية التحتية األوكرانية في األيام المقبلة، 
وإن أي رد من الجانب األوكراني سيتسبب 
في ضربات صاروخية وجوية أعنف من 

طرف روسيا.
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تحذيرات من فيروس جديد »قاتل« شبيه باإليبوال »مهيأ لالنتقال‹‹
 إلى البشر وقد يسبب الجائحة القادمة

ظهور مثير لبيال حديد في أسبوع الموضة.. 
عارية ترتدي فستانا مبهرا من الطالء!

 امرأة تلد توأما من أبوين مختلفين 
مارست العالقة الحميمية معهما في نفس اليوم

خاطرة: ثوب األيام

راوية الوادي 
تورونتو

و لكِل يوٍم ثوٌب جديٌد، ال محالَة أنت البسه. 
قد يناسبك اللوُن و المقاُس و قد ال تناسبه، 
قد تضيُع  نفسَك في واحٍد ... و  تجُد  قد  و 
في آخٍر مهلهٍل .. ال تدري كيف أنَّك تلبسه. 
و بعٌض منا  يمضي العمَر يلبُس ثوبًا ليس 
يرغبُه ... ال في المقاِس و ال التصميم، و 
يمضي أياَم عمرهِ  .. ُيذّكُر نفسُه كم هو ذوقُه 
 ... حميًة  حياتُه  يمضي  بعضهم  و  رديُء، 
جميل،  ثوٍب  أسيَر  جسدُه  ليحفَظ  ريجيم،  و 
كيَف  تعجُب  و  الطويل.  الحرمان  يعاني  و 
تفاجئك األياُم حين يأتي الثوُب الذي انتظرتُه 
جسدَك  فقَد  أن  بعد  لكن  و   .... طوياًل  
تدري  لسَت   التفاصيل،   و  التضاريِس  كل 
.سيساورك  لكن  و  أتبكي...  أم  ...أتضحُك 
األمُل ... بأن تحقَق األماني ليَس  بحلٍم و 

ال بمستحيل.

ستعيُش  لتدرَك أن لَك عمرًا مكتوبًا ... و أنَك 
ستلبس ثوبًا لست تختاره، وكُل ما بيدك أن  
الجمالياِت  بعِض  تضيَف  أن  و   ... نُه  تحسِّ
الحياكِة  فَن  فتعلم  غيرَك،  عن  تميزك  التي 
... و احتفظ لنفسَك في خزائِن األياِم  بمقِص 
التكيِف ... و خيِط الصبِر ، و ابرِة التغاضي  
... لترى نفسك في .المرآة ...... و ترضى

أنجبت فتاة برازيلية توأما من أبوين مختلفين 
بعد ممارسة العالقة الحميمية مع رجلين 

مختلفين في اليوم نفسه، مما أدى إلى 
حملها منهما في حدث يعتبره المتخصصون 

نادرا.
وقالت والدة الطفلين البالغة من العمر 19 
عاما، إنها أجرت اختبار األبوة ألنها أرادت 

تأكيد هوية األب، مشيرة إلى أنها جمعت 
الحمض النووي من الشخص الذي اعتقدت 

أنه األب، ولكن بعد اختبارين، جاءت 
النتائج إيجابية فقط ألحد التوائم.

ثم تذكرت أنها مارست الجنس مع رجل 
مختلف في نفس اليوم وعندما أجرى 

الشخص الثاني اختبارا، أظهر أنه كان والد 

الطفل الثاني.
وأكدت أنها تفاجأت من نتيجة االختبار، 

وأنها لم تكن تعلم أن ذلك ممكنا، مشيرة إلى 
أن الطفلين اآلن يخضعان لرعايتها وأحد 

األبوين دون اآلخر.
وهذه الظاهرة علميا تدعى عملية اإلخصاب 

غير المتجانسة.
وقال طبيب الفتاة، توليو خورخي فرانكو 
إنه »من الممكن أن يحدث ذلك عندما 
يتم تخصيب بيضتين من نفس األم من 

قبل رجلين مختلفين، يتشارك األطفال في 
المادة الوراثية لألم، لكنهم ينمون في مشيمة 

مختلفة«، مؤكدا أن »الحالة واحدة في 
المليون«، وال يعتقد أنه سيرى حالة مثلها 

في حياته.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن األطفال 

يبلغون اآلن 16 شهرا، لكن الدكتور فرانكو 
تحدث عن القضية فقط هذا األسبوع.

المصدر: »نيويورك بوست«

حذر العلماء من تهديد وبائي كبير محتمل، 
قائلين إن فيروسا يعيش في القردة اإلفريقية 
لديه القدرة على إصابة البشر وقد يؤدي إلى 

حدوث الجائحة التالية.
ويتسبب فيروس حمى القرد النزفية 

)SHFV(، المتوطن في الرئيسيات اإلفريقية 
البرية، في ظهور أعراض قاتلة تشبه اإليبوال 

في قردة المكاك، بما في ذلك النزيف 
الداخلي ويقتل تقريبا كل الرئيسيات التي 

يصيبها.
ويختطف الفيروس جهاز المناعة، ويعطل 
آليات الدفاع الرئيسية ويغزو الجسم خلية 

تلو األخرى.
ووفقا لباحثين أمريكيين، لم يتم اكتشاف أي 
حاالت إصابة بين البشر حتى اآلن، لكن 

الفيروس »مهيأ لالنتشار‹‹.
وقالوا إن »مجتمع الصحة العالمي يمكنه 

اآلن تجنب جائحة أخرى« من خالل تطوير 
االختبارات ومراقبة الفيروس«.

ويدق الباحثون في جامعة كولورادو بولدر 
ناقوس الخطر بسبب »توافق الفيروس مع 

البشر«.
وفي دراسة معملية، وجد الباحثون أن 

الفيروس قادر على االلتصاق بمستقِبل 
بشري بسهولة وعمل نسخ منه.

وأوضحت الدكتورة سارة سوير، من جامعة 

كولورادو بولدر وزمالؤها اآلتي: »اكتشف 
هذا الفيروس الحيواني كيفية الوصول إلى 

الخاليا البشرية، والتكاثر، والهروب من 
بعض آليات المناعة المهمة التي نتوقع 

حمايتها لنا من فيروس حيواني. وهذا نادر 
جدا. ويجب أن ننتبه له«.

في قرود المكاك، يسبب فيروس حمى القرد 
النزفية )SHFV( الحمى واحتباس السوائل 
في أنسجة الجسم وفقدان الشهية والنزيف. 
وغالبا ما يكون المرض قاتال في غضون 

أسبوعين تقريبا.
ويبدو أنه يهاجم الخاليا المناعية بنفس 

طريقة فيروس نقص المناعة البشرية، الذي 
نشأ في نوع من الشمبانزي في إفريقيا.

وقال المؤلف البروفيسور كودي وارن: »إن 
أوجه الشبه بين هذا الفيروس وفيروسات 

القردة التي أدت إلى انتشار جائحة فيروس 
نقص المناعة البشرية عميقة«.

وركز الباحثون عملهم على عائلة من 
الفيروسات تسمى الفيروسات الشريانية التي 
تنتشر عادة بين الخنازير والخيول، ولكن لم 
تتم دراستها بشكل كاف في الرئيسيات غير 
البشرية. وبخاصة على فيروس حمى القرد 
النزفية )SHFV(، وهو نوع من الفيروسات 

الشريانية التي تسبب مرضا مميتا يشبه 
مرض فيروس اإليبوال.

وتحمل مجموعة كبيرة من القردة اإلفريقية 
كميات كبيرة من الفيروسات الشريانية، غالبا 

دون أعراض.

ال يزال يتعين على الباحثين تحديد نوع 
العائل الطبيعي لفيروس حمى القرد النزفية.

وبحسب التقرير الذي نشر يوم الجمعة 
في دورية Cell العلمية، لم يتم رصد أي 

إصابات بشرية حتى اآلن.
ووفقا للباحثين، تسبب فيروس حمى القرد 

النزفية في حدوث فاشيات مميتة مختلفة في 
مستعمرات قردة المكاك األسيرة منذ أوائل 

الستينيات.
وكشف تحليل الفيروس أن مفتاح 

بيولوجيا فيروسات الشرايين القردية هو 
كيفية استهدافها لجزيء مستقِبل ُيدعى 

»CD163« للتشبث بخاليا القردة وغزوها.
وقال الفريق إنهم فوجئوا عندما اكتشفوا في 

التجارب المعملية أن فيروس حمى القرد 
النزفية بارع بشكل ملحوظ في تثبيت النسخة 

.CD163 البشرية من
وبمجرد إرفاق الفيروس، كان قادرا على 

الدخول إلى الخاليا البشرية واالستفادة من 
موقعه لتكرار نفسه بسرعة.

وعالوة على ذلك، الحظ الباحثون أن 
فيروس حمى القرد النزفية قادر على 

مهاجمة الخاليا المناعية وتعطيل آليات 
الدفاع الرئيسية ما يسمح لها بالسيطرة على 

المدى الطويل على الجسم - تماما كما 
 )HIV( يفعل فيروس نقص المناعة البشرية

وسالئفه، مثل فيروس نقص المناعة عند 
القردة.

وأوضح عالم األحياء الدقيقة البروفيسور 
وارين أن »أوجه التشابه عميقة بين هذا 

الفيروس وفيروسات القردة التي أدت إلى 
انتشار جائحة فيروس نقص المناعة 

البشرية«.
والحظ الفريق أنه حتى اآلن لم تكن هناك 
حاالت إصابة بشرية بفيروس حمى القرد 

النزفية، ولكن، بالتبعية، من المستحيل 
التأكد من تأثير الفيروس على األشخاص 

إذا نجح في تحقيق هذه القفزة.
وبالنظر إلى النتائج التي توصلوا إليها، دعا 
الفريق المجتمع الصحي العالمي إلى إعطاء 
األولوية إلجراء مزيد من الدراسات للفيروس 

الشرياني في القردة وتطوير اختبارات 
األجسام المضادة في الدم الكتشاف 

المرض.
المصدر: إكسبريس

أثار ظهور عارضة األزياء األمريكية من 
أصول فلسطينية، بيال حديد، في أسبوع 

الموضة بباريس دهشة كبرى، والقت 
إطاللتها استحسانا وإشادة.

وظهرت حديد، البالغة من العمر 25 عاما، 
على المدرج في عرض أزياء »كوبرني« 

عارية الصدر، لكنها غطت ثدييها بيديها، 
بينما كانت ترتدي مالبس داخلية سفلية 

بيضاء اللون وكعبا عاليا.
ثم قام 3 رجال برش طالء أبيض على 

جسدها، ليتحول مع الوقت لفستان مبهر 
وسط تصفيق عال من الجمهور.

وأثناء قيامهم برش طبقة من الالتكس على 
جسم حديد، رفعت ذراعيها برشاقة واحدة تلو 

األخرى، ليتحول عملهم ببطء إلى فستان 
متوسط الطول.

وبمجرد االنتهاء من رسم مالمح الفستان، 

قام فنان آخر باللمسات األخيرة، حيث  شد 
األكمام ألسفل الذراعين ليصبح الفستان 
بدون أكتاف، ثم قام باستخدام المقص 

إلنشاء فتحة عالية في أسفل الفستان تصل 
حتى منتصف الفخذ.

و«كوبرني« التي عرضت العديد من 
التصاميم يوم الجمعة ومن ضمنها فستان 

بيال حديد، هي ماركة باريسية للمالبس 
الجاهزة واإلكسسوارات من تصميم 

سيباستيان ماير وأرنود فيالنت، تأسست عام 
.2013

وفازت »كوبرني« سابقا بجائزة 
»ANDAM›s Creative Label« في 
عام 2014، تقديرا إلمكاناتها اإلبداعية 

والتجارية، وكانت أيضا في المرحلة النهائية 
لجائزة »LVMH« في عام 2015.

أقصى مسافة تقطعها السيارة بعد إضاءة لمبة الوقود
يتعرض سائقوا السيارات أحيانًا إلى بعض 

المواقف المزعجة أثناء القيادة على الطرق، 
أحد هذه المواقف إضاءة لمبة تحذير اقتراب 

نفاذ الوقود من السيارة، وهو ما قد يسبب 
الذعر للسائقين لعدم درايتهم بالمسافة التي 

ستقطعها السيارة قبل أن تتوقف، وهل 
سيمكن الوصول للوجهة المحددة أو محطة 

الوقود قبل التوقف؟
بالطبع هناك بعض طرازات السيارات 

خاصة األلمانية تستعرض عدد الكيلومترات 
التي يمكن أن تسير بها السيارة بالنظر إلى 
الوقود الموجود، لكن ماذا عن باقي طرازات 
السيارات، وما هي المسافة التي ستقطعها 

بعد إضاءة لمبة الوقود قبل أن تتوقف.
اقرب محط للتزود بالوقود

اقرب محطة للتزود بالوقود
أجاب خبراء السيارات أنه ليس هناك 

معلومات مؤكده الختالف طرازات 
السيارات، وأن كل طراز وله تقدير معين، 
كما يختلف هذا التقدير وفقًا لنوعية الوقود 
في الخزان، ولقد قدر الخبراء هذه المسافة 

بأنها تتراوح بين 40 إلى 75 كيلومتر، 
ولكن يفضل مراجعة كتيب السيارة للتأكد من 

هذا األمر.
وبشكل عام، نصح الخبراء بعدم االنتظار 
حتى تضاء لمبة تحذير اقتراب نفاذ الوقود 

من األساس، ألنه قد يسبب العديد من 
المشاكل للسيارة، ومنها تلف فلتر البنزين، 

وطرمبة الوقود، باإلضافة إلى انسداد 
البخاخات.

تعرف على وظيفة نظام »االيكو« في 
السيارة

مازالت تكنولوجيا السيارات تبهرنا بكل ما 
تقدمه من أجل توفير أعلى درجات الراحة 

واألمان للسائق، إضافة إلى دورها في توفير 
الوقود في السيارات، األمر الذي ينعكس 
بشكل إيجابي على أداء السيارة، وكذلك 

تقليل االنبعاثات التي تصدر من السيارات، 

التي تضر البيئة كثيرًا، ومن أبرز ما ابتكرته 
شركات السيارات  للحد من هذا األمر هو 

نظام »Eco« في السيارات.
ما هو نظام »Eco« في السيارات؟

 saver لَمن ال يعرف هذا النظام، فنظام
system »Eco« Fuel هو أحد األنظمة 

الذكية التي تعمل على توفير الوقود في 
السيارة أو على األقل تعمل على تحسين 
معدل استهالك السيارة للوقود، كما أنه 
يساعد على تحقيق أقصى استفادة من 
كمية الوقود التي يتم استخدامها أثناء 

عملية الحرق بالسيارة، والجدير بالذكر 
أنه زاد اهتمام العديد من شركات السيارات 

بتطوير هذا النظام الذكي في السيارات، 
خاصة خالل الفترة الماضية، التي تزامنت 

مع ارتفاع أسعار الوقود في عديد الدول 
واستطاعت أن تحسن من أداء عمله، وذلك 

من خالل التحكم في كل من محرك السيارة 
ونظام التبريد والمكيف به وبعض األنظمة 

األساسية األخرى في السيارة مثل نظام ناقل 
الحركة ونظام مثبت السرعة، إضافة إلى 

نظام المكابح في السيارات.

االيكو في السيارات
نظام االيكو في السيارة

يشار إلى أن هذا النظام يعمل على تقليل 
استهالك الوقود بالسيارة بنسبة تصل إلى 

20%، كما يقوم هذا النظام بإعطاء بيانات 
إلى السائق توضح له نسبة التوفير في 
استهالك الوقود في عديد المواقف أثناء 

القيادة، مثل عند التسارع أو الكبح ببطء، 
هذا األمر يساعد على التقليل من نسبة 

استهالك الوقود في السيارة، ويظهر ذلك في 
صورة بيانات على الشاشة الموجودة بداخل 

السيارة، مما يساعد سائق السيارة على اتباع 
األسلوب الصحيح في القيادة والعمل على 

توفير أعلى نسبة من الوقود أثناء قيادة 
السيارة.

كيفية تشغيل هذا النظام في السيارات؟
أما عن كيفية تفعيل هذا النظام في السيارة، 

فيمكن القيام بهذه الخطوة عن طريق 
 Econأو زر »Eco« الضغط على زر

في السيارة، الذي عادة ما يتواجد في تابلوه 
السيارة، وتختلف تسميه هذا الزر وفًقا 

للشركة المصنعة للسيارة، فهناك ما يطلق 
عليها اسم Econ أو Eco Assist أو 

Eco Pro وغيرها.

فكرة عمل نظام »Eco« في السيارات:
وعن فكرة عمل هذا النظام في السيارة فهي 
بسيطة جدًّا، فعندما تتم إضاءة هذا الرمز 

بداخل لوحة العدادات في السيارة وهو 
رمز »ECO« في السيارة، فهذا األمر يعد 
عالمة جيدة تشير إلى اتباع السائق أسلوًبا 

جيًدا في القيادة، مما يساهم في التقليل 
من استهالك الوقود، باإلضافة إلى الحالة 
الجيدة للمحرك، وعند القيام بالضغط على 

دواسة الوقود بشكل عنيف أو بقوة في 
السيارة، فيختفي ضوء »ECO« من تابلوه 

السيارة، فهذا يدل على أن القيادة غير 
جيدة للسيارة، كما أنها غير اقتصادية، وأن 

السيارة ستستهلك الكثير من الوقود بهذه 
الطريقة، األمر الذي ينعكس بشكل سلبي 
على البيئة أيًضا، ولإلشارة هناك بعض 

 »ECO« السيارات األخرى ال يختفي ضوء
من التابلو بل يتم تغيير لونه فقط من 

األخضر إلى األبيض إلى األحمر، فإذا 
ظهر الرمز »ECO« باللون األحمر فمعناه 
أن قيادة السيارة غير اقتصادية، وأن السيارة 

تستهلك مزيدا من الوقودعلى هذا الوضع.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

واألم  احلمام،  في  وهو  األب  هاتف  جرس  رن 
تؤدي صالتها...

بابا  أبوه:  يُنادي  وأخذ  بالهاتف  اإلبن  أمسك 
بابا »امللكة وردة« عم تتصل فيك...!

وسلَّمت  بسرعة  صالتها  قطعت  األم 
وتعثرت بغطائها واستطمت بالباب...

واألب خرج مسرعاً من احلمام وتزحلق على 
من  إلبنه:  وقال  بالهاتف،  وأمسك  ركبته 
وين جايب »ملكة وردة« يا ثور يا إبن الثور..!؟ 

مكتوب »مكاملة واردة«،
اهلل ال يوفقك أنت واللي درَّسك...

تعيد  رجعت  واألم  يعرج،  وهو  احلمام  ورجع 
صالتها عالكرسي...

أردني اجته فرصة وظيفة حكومية ..
استدعوه....  وخالل املقابلة سألوه :

معادية  جلهة  اشتغلت  أو  انتميت  عمرك 
ملصالح الشعب؟؟

جاوبهم: ال واهلل هاي أول مرة....

سئلو محشش شو التناقض بنظرك؟
بقولها  : بصراحة شغلة كل عمري  قلهم 

حلالي
وبتنسيك  وبتبسطك  بترقصلك  الي  ليش 

همومك
بسموها بنت حرام !!!

كل  عيشتك  بالبيت  عليك  بتنكد  والي 
النهار بسموها بنت حالل ؟!!!

 وحده تسأل جارتها:-
أنت متأكدة أنه زوجك يحبك

قالتلها:-
هو يحب كل النسوان.. يعني وقفت عليي

سأل طفل اباه..
ملاذا افضل الناس ميوتون سريعا؟؟

ماذا  ورود  حديقة  في  كنت  ان   : االب  فرد 
تقطف ؟

االبن : خبيزة..
سلخو االب كف عمى قمارو وقلو قوم انقلع 

حرقت اخت احلكمة.

 مدرس يسأل طالب:
شو اللي لونه أصفر وأسود وينزل لنا عسل؟

رد الطالب: بـــاص_البـنـات

 مني بعرف دكتور  عيون شاطر ؟
صارلي فترة  مبطل اشوف املصاري باملره!

املدارس  برحالت  رأيك   سألو محشش, شو 
في االردن

عندهم  ما  للثانوية  الروضة  من  واهلل  قال 
احليوان  انو  لدرجة  احليوانات  »حديقة«  غير 
و اهلل  ملا بشوفك, بحكيلك »ما شاء اهلل, 

كبران!«

واحد بيقول أبوي وأمي متزاعلني على الغدا 
.. فقلت أروح أنعنش اجلو شوية .

قلت : مالهم عصافير احلب متزاعلني .
جابت  ما  امك  عصفورة  لو   : وقال  أبوي  رد 

كلب مثلك ...  
مسكرة مع اخلتيار على اآلخر !!

وحده حتكي تقول اشتريت موبايل جديد وانا 
في السوق وقفلتو ب بصمة الوجه

وبعدها في الليل حاولت افتحوا رفض يفتح 
ابدا نهائيا

 2 الساعه  امتكيج  اقوم  خالني  واهلل  تقول 
ونص بالليل عشان اقدر افتح املوبايل

مطعم في فرنسا فيه نظام غريب شوي
حسب  الطاوله  لك  يحجزون  انهم  وهو 

وسامتك
واجهة  في  يحطونك  وسيم  لوأنت  يعني 

املطعم..
وال  الزاوية  في  ميحطونك  وسيم  منت  ولو 

احد يشوفك ..

املطعم  أروح  الفضول  : شدني  يقول  واحد 
هذا و ملا وصلت

الغداء  بنرسلك  وحنا  البيت  روح  قالولي 
فورى .. 

مع حتياتي أنا شخصيا

تقول فتاة  :
طلعت بالتكسي  والشوفير بحكي تلفون..
إيدي  فحطيت  سؤال..  اسألو   بدي  وكنت 

على كتفو وهزيتو مشان ينتبه إلي..
توازن  وفقد  صرخ  و  صاح  إال  شفتو  ما 

السيارة.. و شوي كان فات بشاحنة..
كنا  يعني  الرصيف..  على  السيارة  طلعت 

رحنا بشربة مي.. لو مالطف اهلل......
ساد الهدوء للحظات.....

لف رأسو لورا وتطلع فيني  وقال لي :
مرة  هاحلركات  تعملي  إوعك   ! إسمعي   -
كنتي  قلبي..  وهبط  ملستيني..  تانية.. 

جلطتيني..
قلتلو :

- بعتذر منك ياعمي.. بس ما فكرت إنه إذا 
ملستك على كتفك رح يصير فيك هيك..

 قال لي :- .. احلق مو عليِكي.. احلق عليي انا...
هاد أول يوم بشتغل على تكسي عمومي.. 
صار لي خمسة وعشرين سنة بسوق سيارة 

دفن املوتى. األخ فكر امليت هو اللي نكشو

*فاعل خير يروي حادثة حصلت معه..*
ونامي  وبردان  جوعان  واحد  شفت  فترة  قبل 

على الرصيف وقاعد برجف..
اجلهات  وناشدت  عليه..  قلبي  وجعني 
يساعده..  بقدر  حدا  اذا  اخلير  واهل  املعنيه 
اشوفه  وكنت  الفاضي..  على  لألسف  بس 

بنفس الوضعية كل يوم..

عرفت وقتها انه ما في فايدة بهاي الطرق.. 
فحبيت إني أساعده بطريقتي..

طلت من جيبتي شوية حشيش وحطيتهم 
بجيبته.. واتصلت مبكافحة اخملدرات وبلغت 
خبر..  كذبوا  ما  لألمانة  واجلماعة  عنه.. 

وبسرعة البرق حضروا وأخذوه..

وعم  دفيان  نامي  بالسجن..  مقيم  هو  اآلن 
يأكل 3 وجبات باليوم..

ربي سبحانه، يقدرني على فعل اخلير..

لعل  انشرها  عندك..  يقف  اخلير  جتعل  *ال 
هناك من يبحث عن األجر غيرك.

حكمة

اسطورة أوغاريتية: 
في جلسة محاكمة علنية لروح احد المتوفين 
 . جديد  من  بجسده  روحه  تلتحم  ان  قبل 
وليضمن  السعادة والخلود  في العالم األبدي 
   : االرواح  محكمة  قاضي  .سأله   ! الجديد 
في  زوجتي  على   : قال  كذبت؟    هل   -
مدح جمالها وجودة طهيها.   -هل عّذبت 
حيواًنا؟ كال ! عدا العصفور الذي اعجبني 
صوته فحبسته لمدة يومين ثم اطلقته !.  - 
هل أسلت مرة دماء حيوان دون ذنب؟ كثيرا 
اقدمه قربانًا هلل  كي  ياسيدي ..حين كنت 
اطعمه للفقراء !.  - هل كنَت سببًا في دموع 
إنسان؟ نعم ..أمي حين مرضُت بين يديها 
!. - هل لّوثت مياه النهر؟ نعم حين سبحت 
فيه مرة وأنا في ساعات عملي !  - هل 
اقتلعت  ..حين  نعم  ؟  زهورًا  او  نباتًا  قتلَت 
ليس  ما  سرقت  هل    -   ! لحبيبتي  زهرة 
لك؟ نعم .. سرقت قلب وحب  جيراني من 
غير مّلتي وديانتي !  - هل اشتهيَت زوجة 
جارك؟ ال أشتهي ماليس لي ! هكذا فطرني 
ربي ! - هل تعاليَت على غيرك بسبب علّو 

منصبك؟ كنت أرى نفسي اضعف خلق هللا 
أمام عظمته !  - هل ارتفع صوُتك أثناء 
باكيًا  ربي  سوى  احاور  اكن  لم  الحوار؟  
هامسًا !   - هل خاض لسانك في شهادة 
جارة  قلت زورًا حين سترت على  الزور؟  
لي !  - هل قبلّت رشوة ؟ نعم .كثيرًا جدًا 
لتلبية طلباتها. - وماذا  قبالت من طفلتي 
مرةعينًَا  كنُت  ؟  أيضًا  فعلت عماًل صالحًا 
لكسيح،  لمشلول،وساًقا  يًدًا  ألعمى، واخرى 
أبًا ليتيم، قلبي نقّي، يداي طاهرتان غنيت 
على  وعزفت  ورقصت  وقهقهت  وضحكت 
الناي في فرح جار لي من غير األوغاريتيين 
في  نجحت  لقد   : الروح  ايتها  .مبروك   !
يقفل   وهو  القاضي  قال   ! األهم  المرحلة 
المحضر تحت نظرات االستغراب من الروح 
قائلة : ياسيدي القاضي : ألن تسألني عن 
ديانتي عبادتي ..صالتي..صيامي..نسكي 
ال  قضية  تلك  الطاهرة   الروح  أيتها  ال  ؟! 
وحده  يحددها هللا  تلك  عليها،  ألحد  سلطة 

فقط

حكاية اليوم

جارتهم  من  تطلب  أمه  سمع  األخوة  أحد 
شوية ملح !

فقال لها : يا أّمي، ملاذا تطلبني منهم امللح 
وأنا باألمس أحضرت لك كيس ملح كبير ؟!

يطلبون من  دائماً  ياولدي، ألنهم   : له  قالت 
عندنا أشياء وهم فقراء، فأحببت أن أطلب 
ال يُكلفهم، وأنا أصالً  منهم شيئاً بسيطاً 

لست بحاجة له ..
أيضاً  أنا  أنني  أُشعرهم  أن  أحببت  لكنني 
يطلبوا  أن  عليهم  أُسّهل  لهم، كي  أحتاج 
أي شيٍء يحتاجوه من عندنا وأن ال يخجلوا  
تفقدوا جيرانكم وأقربائكم يرحمكم اهلل ..

متشي  الضفادع  من  مجموعة  هناك  كان 
حفرة  في  منهم  إثنني  سقطت  وفجأة 
على  يستحيل  أنه  الباقون  وجد  ملّا  عميقة 
الضفدعتني أن تخرجا قالوا لهما مستحيل 
عليكما   ، تصال  لن  قفزمتا  مهما  اخلروج 
باإلستسالم والبقاء في احلفرة بانتظار املوت 
حتاول  ظلت  واألخرى  بالفعل  ماتت  واحدة   ،
القفز واخلروج وهم يخبروها لن تستطيعي 
نفسك  تتعبني  ملاذا  ويُهللون  فعلت  مهما 
 ، احلفرة  من  تخرج  أن  استطاعت  لكنها 
سألوهاكيف خرجِت؟ ففوجئ اجلميع بأنها 
صّماء ال تسمع وال تتكلم وكانت تظن أنهم 
يشجعونها على اخلروج بينما هم يهدمون 
إو استمر  الناس  من عزميتها دع عنك كالم 
من  اال  األيام)  هذه  ألحد  اخلير  يتمنى  الأحد 
تلتفت  ثق بنفسك وقدراتك وال   ) ربي  رحم 
بثقتك  قوووي  كن  خلفك  للمحبطني 

وعزميتك وطموحك وهذا يكفي...

قصة حقيقية...
عرب  ابو  باسم  اشتهر  السويد  في  سوري 

سواقة !!
بمبلغ  للعرب  سواقة  شهادات  يّطلع  شغلته 
تقريبا 3500 كرون ما يقارب350 دوالر..

يعني تدفع وتنجح باختبار السواقة ..
الزبون يأتي قبل االختبار ويدفع ألبو عرب 
المبلغ. فإذا نجح يقول له مبروك وإذا رسب 

يعيد له المصاري.
استمر أبو عرب بنفس األسلوب مع الناس.

الذي يرسب يرجع له نقوده وهكذا ...
الزبون  إّن  لدرجة  عرب  بأبي  الثقة  زادت 
وعندما  الفحص  ويقدم  المصاري  يعطيه 
سأحاول  له  يقول  مصاريه  يأخد  ال  يرسب 

مرة ثانية.
علمت الشرطة السويدية باألمر. فتم احضاره 

لقسم الشرطة واستجوابه ...
مديرية  في  يعرف  من  يسألونه  وصاروا 
فحص القيادة حتى يستطيع أن ينجح الناس 

وبكل ثقة ..؟؟
أحاب ابو عرب: ال أعرف أحد. وال بعمري 

نجحت أحد.
على  متعودين  العرب  إّن  كله  الموضوع 

الواسطه وسمعوا عني.
كرون   3500 ال  ويدفعوا  لعندي  فيأتون 

على أساس أنني استطيع أن أنجحهم ...
أخذت  نجحوا  إذا  الفحص،  إلى  فيتقدموا 
المصاري  لهم  أعيد  رسبوا  وإذا  المصاري 
وكل هذا وأنا قاعد بالقهوة ولم أفعل شيء 

...
ومضى عليَّ سنتين على هذه الحال وشعبنا 
تعَّود يدفع لتمشي أموره، ويللي فيه عادة ما 

بيبطلها ..

قصة قصيرة: أبوالليل

بدت الصورة على غير عادة الصور القديمة 
زاهية األلوان، تموج بحياة تشعر بها دون أن 
تلمسها، أو ربما لمستها بعينيك وأنت تحدق 
في عيني الوجه الماثل أمامك بنظرته الثاقبة 

المحدقة بك، المحاصرة لك، المتغلغلة في 
أعماقك وهو يتفضل عليك بنصف ابتسامة 

يؤطرها عبوس، أو هو نصف عبوس مغلف 
بنصف ابتسامة، وتكاد ثنايا وجهه تقول لك 
أنا أتفضل عليك بنصف ابتسامتي وعليك 

أن تشكرني فورًا لهذا.  سارعت بالهرب من 
حدة النظرات، قلبت الصورة على ظهرها، 

طالعتني كتابة بدا على خطوطها وهن 
التقدم في العمر وآثار لطمات السنين على 
لون الحبر الذي بهت ولم يعد يبدو منه إال 

خطوط تكافح لتظل تحت مرمى البصر ).. 
إلى صديقي األعز..(.

يااااااااااااااااه
كم هي متقلبة تلك الحياة كامرأة لعوب ال 

تثبت على حال، تقسو يوما فتريك من بأسها 
ما تريك، ثم تعود فتحنو كأنما لم تعرف 

القسوة من قبل، يقصدني أنا بالطبع، رآني 
صديقه األعز، هو الذي لم يكن له في 

يوم صديق، وأّنى له أن يصادق أحدًا وهو 
يسير كالقطار على خطى طباعه الحادة بال 
توقف حتى اللتقاط األنفاس، يبسط لك رداء 

المحبة والود لحظة، واألخرى يركلك بكل 
قوته، وهو في الحالين مندفع في مشاعره 
وأفعاله، ال يعرف الوسطية وال ينتبه إلى 

كلمات التحذير أو نظرات العتاب، تحادثه 
بما يوافق هواه فينتشي ويستفيض في توجيه 
الدفة نحوك وهو يحصرك في زاوية اهتمام 
التملك معها إال اإليماء برأسك فقط كلما 

سألك:
  – أليس كذلك؟

 دون أن تملك المقدرة على سحب بساط 
الحديث من بين أسنانه، فهو حين يتكلم 
تصمت األصوات إال في حاالت نادرة، 
فصوته العريض الحاد الذي يعلو وينفرد 

يمكنه من كسح أي صوت يزاحمه المجال، 
إال في حاالت معدودة تمّكن أصحابها 

ببعض النفوذ وقوة الحجة من إبطاء سرعة 
كلماته، وفي أحيان أخرى من إسكاته تمامًا 
وإجباره على االستماع أيضا، ورغم تحاشى 

السوق كله لالحتكاك به وتعاملهم معه 
بحرص إال أنك قلما ترى إنسانا يكرهه، 

بل تكاد اآلراء تجمع على طيبة قلبه وعفة 
لسانه وأنه رغم كل شيء يكره األذى، وإن 

كان يتخذه عنوانًا له، اذ يقف على باب 
السوق راميًا العربات الرائحة والغادية بنصف 

ابتسامة، واثقًا أن أيا منها إذا تجرأ على 
العبور دون أن يرمى في الطبق الصغير 
على األرض باإلتاوة المتفق عليها فهناك 
نصف العبوس جاهز لكي يتحرك، يفور 

ويتأجج، ومعه صوته الذي ينفرد بمساحة 
السوق كله، متهمًا إياه بعدم مراعاة األصول 
والتعنت والظلم أيضا فمن ال يعطي وبنفس 
راضية هو في الحقيقة ظالم، ال يهمه إال 
نفسه وال يدري أن السوق عالم كبير يموج 
بفوضى تحتاج إلى رابط، والرابط يحتاج 
إلى قوة تسانده، والقوة تحتاج عقاًل حتى 

تكون محكومة فال تمتد إليذاء وال تتجه إال 
لمن يستحق أن تتجه إليه.. ويتكلم المذنب 
معتذرًا أو معترضًا أو أي شيء فال يسمع 
أحد له، بل تتجه العيون والكلمات واأليدي 
إلى )محمود أبوالليل( فقط لتهدئته ومحاولة 

إسكاته بقدر ما تستطيع، وإسكاته معناه 
بالطبع أن ترضيه وهذا هو المراد، فيعود 

المعترض إلى الطبق الصغير الموضوع في 
منتصف بوابة السوق ظاهرًا للعربات الرائحة 

أو الغادية فيضع فيه المعلوم قرش صاغ 

واحد وينظر إلى أبوالليل من جديد، يحّدق 
في وجهه باحثًا عن نصف االبتسامة الذي 

غاب، فيجده قد عاد مجددًا، ويعود الود 
فورًا.

وللحقيقة فإن أبوالليل رغم كل معاركه كان 
قريبًا من الكثيرين فهو الشهم الذي يرمى 

بنفسه في أتون أّي معركة إلى الجانب الذى 
يرى أنه ُظلم أو تجّنى عليه جبار من جبابرة 
السوق مهما كانت قوته، يدافع عنه بشراسة، 

ويهاجم ظالمه بقسوة، غير مبال بما قد 
يتعرض له هو ذاته من أذى أو ضر بسبب 

هذا االندفاع، وربما لجأ إليه أحدهم سائاًل 
قرضا يعيده إليه بعد حين، لحظتها لم يكن 

له شرط أبدًا إال تحديد الموعد كما يشاء 
المقترض وينفذ وعده وإال فإنه سيطلق عليه 

لسانه سوطًا يلسعه بجرأته المعتادة غير 
مبال باآلذان المتحلقة واألعين المسلطة هنا 

وهناك.
وقد بدت جلية مشاعر الناس نحوه حينما 
التمسوه ذات صباح في مدخل السوق فلم 

يجدوه، أرسلوا من يسأل عنه وكان هذا 
غالمًا يافعًا جاء حديثًا إلى السوق يتحسس 

طريقه في مدارج الكبار باحثًا عن لقمة 
عيش ومبلغًا من المال يدخره مكتفيًا في 
غربته التي ارتضاها لنفسه بأقل القليل 

من أجل أن يعود رافعًا رأسه إلى بلدته في 
الجنوب كما فعل من سبقوه، ولم يكن هذا 
الغالم إال أنا.. قال حينما رآني بين يديه:

 – من أنت؟
شغلني تأمله عن الجواب فقد كان بالنسبة 
إلّي جباًل شاهقًا ال يحق لي إال مطالعته 

عن بعد، أما االقتراب هكذا فرغم خطورته 
يفيض بروعة االكتشاف وبهاه.. قلت وأنا 

أحدق في اتساع عينيه بملء روحي:
محمود سالم عوضين بخيت

تبسمت شفتاه بوهن ابتسامة كاملة وليس 
نصف ابتسامة كما أشيع عنه وأكمل:

 – البيومى سالمة.
 تهللت نظراتي وقلت والفرحة تتقافز من 

عيني:
– تمام.

وذكر بلدتي الصغيرة على حافة الكون 
هناك أقصى الجنوب، حدقت في وجهه 

والدهشة تطلق أسراب طيورها من أحداقي 
إلى عينيه، عيناه فيهما مغناطيس حاد القوة 
يجذبك نحوه فترى عينيك بين يديه خاشعتين 

تنتظران أقل بادرة منه.
ذكر لي أسماء بعض كبار عائلتنا، تهللت 
فرحا وأنا أرد باإليجاب، مد إلى يده معانقًا:

تعال يا ابن أخي.
ارتميت مزهوًا بهذه الصلة التي لم تكن على 

البال. أزاحني وقد تغيرت سحنته إلى جد 
صارم وهو يصرخ في وجهي:

هل أنت رجل؟
لم أفهم ما يرمى إليه، حدقت ببالهة ظاهرة 
في وجهه، شد أذني بيده اليمنى فانسحبت 
معه كحمل صغير ال يملك من أمره شيئا، 

شد ياقة جلبابي بيده اليسرى وهو يغرز 
سهام نظراته النارية في عيني:

تذهب إلى السوق، تضع الطبق في 
المنتصف كعادته، تقف على البوابة نائبًا 

عني.
اضطربت أفكاري، قلت متوجسًا:

 -وهل يقتنعون بي؟

 احتدت نظراته فارتجفت، بدا غضب كامل 
على محياه:

اسمي يقنعهم.
 لم أقل لنفسي لحظتها إنه مريض ال يملك 
القدرة على القيام من مرقده فكيف يستطيع 

مواجهة صدهم لي، خاصة أنني صغير 
مازلت وهم طوال عراض كهضاب وتالل 

تمأل السوق لديهم أصوات خشنة وأيد قوية 
ونبابيت تعرف جيدًا كيف تواجه من تسّول 
له نفسه مواجهتهم أو الوقوف في طريقهم؟

أخذت أعيد النظر لحظتها إلى جسدي، 
أتخيلني واقفًا أمام البوابة وهم يمطرونني 
بكلماتهم الهازلة، وأنا ال أملك إال إحناء 

هامتي تضاؤاًل وحيرة وعجزًا عن الرد، وكأنه 
شعر بما يجول بصدري لحظتها أشار إلى 
إطار يحمل صورته على الجدار يبدو فيه 
فتيًا يحمل نصف ابتسامته ونصف غضبه 

وقال لي:
ضعه على البوابة، والطبق إلى جواره.. 

وأنت معهم
أذعنت لرأيه ومضيت.

 جئت مع الفجر بعمود خشبي كبير، 
ثبته في منتصف البوابة واضعًا الصورة 

أعاله، والطبق تحته، ووقفت واجف القلب 
أتصور اعتراض السوق وأهله، ومدى هذا 

االعتراض، وماذا سأفعل إذا امتد إلى أكثر 
من الكلمات، وأسائل نفسى كيف سأتصرف 

إذا تجرأ أحدهم وضربني.
بدأت الظلمة تتالشى رويدًا والحركة تتزايد 
والوجوه تهل، ترى الصورة والطبق، تطلق 

ابتسامة معجونة بالدهشة، تسأل عن 
محمود أقول ما لدّي، يهشون لي، يحملونني 

السالم إليه، وتطوع بعض الشيوخ منهم 
لمساعدتي.. وللحقيقة فإن العربات المارة 

لم تتذمر، ولم يبد على وجه منها اعتراض 
ما. قلت له هذا حينما حملت القروش التي 
جمعتها إليه، ناولني بعضها باسمًا، فأبيت، 
اعتاله غضب وصرخ في وجهي وروحي، 

أخذتها فورًا قائاًل له:
أريد صورة لي.

لم يفهم مقصدي، قلت:
 -صورة صغيره لك أحتفظ بها.

 احتدت نظراته:
 – لماذا؟

 – يرونها في البلد.
أدرك مقصدي، تهللت نظراته، مد يده 
إلى حافظته الجلدية بنية اللون الطويلة 

المطوية عدة طيات، فتحها بعناية، أخرج 
صورة منها، قلبها على ظهرها وكتب..)إلى 
صديقي األعز..( بدا الخط رائعًا، بل شديد 

الروعة، قرأ في عيني تعجبي فقال باسمًا:
خرجت من االبتدائية.
صمت قلياًل ثم أكمل:

 – هل تعرف أنني أحفظ أجزاء من القرآن؟
بدأت أقلد حركاته في السوق، أضع العمامة 

كما يضعها وألصق على صفحة وجهي 
نصف ابتسامة ونصف غضب، وأصوغ 

كلماتي بذات طريقته على قدر ما أستطيع، 
وقد أخذني الطموح أن أصير امتدادًا له، 

خاصة أن أهل السوق كانوا يعاملونني 
بتقدير ظاهر وود كبير، ولم أفهم حقيقة 

وضعي بينهم إال حينما مات أبوالليل. يومها 
امتدت أعداد المشيعين له من أول السوق 
إلى أبواب المقابر، واكتظت بهم الشوارع 

والحارات، وعند المساء أقيم صيوان العزاء 
أمام بيته، وكان من الطول واالتساع بما لم 
تره المدينة كلها من قبل، توافدت وجوه وأتت 

عربات من كل شكل ولون. بعدها انتبهت 
المتناعهم عن الدفع، ولم أستطع فعل 

شيء، فانسحبت في صمت مؤثرًا السالمة.
أدرت الصورة ألرى وجهه من جديد، قلت له 
بحب كبير ودمعة ساخنة تهبط بطيئة على 

خدي: رحمك هللا.
اتسع الوجه البتسامة كاملة وارتفع صوته 

سائال: هل أنت رجل؟
هززت رأسي ألعلى وأسفل.

احتدت نظراته: الرجل ال يبكي.
ابتسمت.
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قصة قصيرة: رسالة إلى سجين
أحمد إسماعيل إسماعيل

كاتب من سوريا مقيم في ألمانيا

ولدي نزار، اشتقت إليك كثيرًا يا حبيبي، لقد طال 
غيابك عني، حتى بّت أحس أنني فقدتك منذ زمن 
بعيد جدًا، مذ كنت صغيرًا، ال قبل ست سنوات، 

وكم أخشى أن أموت يومًا فجأة دون أن أراك، وأال 
يكون وجهك الحبيب هو آخر ما يقع عليه نظري، 
لقد هرمت أمك يا ولدي، وبدأ المرض ينتشر في 

كل أنحاء جسمها، ومالك الموت يحوم حولها، وكم 
أخشى أن يختطف روحي قبل أن ترتوي بمشاهدتك.
أنا عاتبة عليك يا ولدي، وحزينة، وأريد أن أعرف 

سبب تبّدلك المفاجئ، من إطاللة بوجه ضاحك 
وتحية وتقبيل يدي كلما عدت من عملك إلى صمت 

ووجه حزين، ستقول لي إن ذلك كان في الواقع واآلن 
أنت تحلمين، وما ترينه مجرد حلم في منام كما يقول 

لي أخوك. أعرف أنه حلم، ولكن لماذا تختفي فيه 
بلمح البصر، ما أن تظهر حتى تتالشى مثل طيف 

وتتركني أنهض مفزوعة وأنا أناديك وأبكي.
نزارو.

أيها الولد الحبيب، أنت تعلم كم قاسيت من حرمان 
بعد أن رحل عنا والدك باكرًا وقد ترك في عهدتي، 

أنا األرملة صغيرة السن، والوحيدة بال سند وال معيل، 
أربعة أطفال: أنت وأخوك الكبير وأختاك، فلماذا 
أعدتني بغيابك إلى تلك األيام، وتزيد في همي 

بظهورك في الحلم وأنت كسير القلب مثل يتيم جائع؟ 
أال يكفي ما قاسيته من أجلكم. هل تريد أن أعيد 

عليك رواية قصة حياتي التعسة؟ هل أذكر لك أيام 
الحرمان والفقر والخوف في ليال الشتاء عندما كنا 
وحيدين بال رجل وال معيل، كي يرق قلبك لحالي.

تبًا لي، لقد عدت للشكوى مرة أخرى، ال تنزعج من 
أمك يا فلذة كبدي، فهذه عادة النساء اللواتي يترّملن 
وهن صغيرات السن، ولكن، لتعلم أيها الحبيب، أن 
كل تلك المعاناة التي ذقت مرارتها، قد بدأت تزول 

حين تزّوجتم جميعًا.
حينها قلت لنفسي: آن لك يا زبيدة أن تستريحي، وأن 

تنتظري بفرح قدوم األحفاد. فال شيء يدوم، حتى 
الحرمان. رغم أنه افترس من عمري أجمل مراحله.
لوال ما حدث لك في تلك الليلة من سنة 2012  

والذي أعاد تلك العذابات دفعة واحدة، وكسر ظهري 
أنا المرأة العجوز.

لن أنسى تلك الليلة المشؤومة ما حييت، وكيف أفعل 
ولم يعد في ذاكرتي شيء سواها!

في ذلك اليوم، وعندما الحظت جنوح الشمس نحو 
المغيب، ولّما تأت، سألت زوجتك وأخيك عن سبب 

هذا التأخير غير المعتاد، فسخروا مني قائلين: 
سيأتي الرضيع الكبير، إن مكان عمله بعيد عن 
حينا، وأزمة المرور في دمشق خانقة، وخاصة 

في أوقات نهاية الدوام، اطمئني، لن يفوته وقت 
الرضاعة.

وغابت الشمس، وحّل المساء ولّما تأت، كانت تلك 
المرة األولى التي تغيب فيها عن البيت إلى وقت 
متأخر من الليل. بدأت أذرع أرض الغرفة الضيقة 

جيئة وذهابًا، وكذلك باحة الدار الصغيرة، ووجدتني 
أخرج إلى الشارع وأنتظر قدومك أمام باب الدار، بعد 

أن مّلوا من إلحاحي عليهم ليتصلوا معك ويطمئنوا 
عليك.

غير أن القلق لم يكف، وأنا أمام باب الدار، عن 
نهش روحي، فعدت إلى الداخل، وطلبت من 

الجميع، أخوك وأختاك وزوجتك، أن يتصلوا يك فورًا 
بالهاتف المحمول، وإال سأذهب بمفردي إلى محل 

عملك في بلدية اليرموك، فأخرج أخوك هاتفه وطلب 
رقمك، فلم يتلق جوابًا، وأخرجت زوجتك هاتفها هي 

أيضًا وطلبت رقمك ولكن ال جواب.
حينها تبدلت وجوه الجميع واكتست بصفرة ذابلة، 
ودارت النظرات في العيون بحيرة وخوف، وقرر 

أخوك مغادرة البيت للبحث عنك.
لحقت به إلى باب الدار راجية منه أن يصحبني 

معه، فالتفت نحوي بوجه علته تعابير غريبة وصاح 
بصوت مخنوق:

“إلى أين سأصحبك، هذه دمشق يا أمي وليست 
قامشليتك الصغيرة”.

ورمى نفسه في ليل الشارع بعد أن صفق الباب 
خلفه، وقد تركني خلفه مثل شجرة فاجأتها الريح 

والنار. فأطلقت صوتي مستغيثة باهلل:
نزارووو.

وجهت لي أختاك كلمات التوبيخ، ووصفتا صراخي 
بالفأل السيء، وأكدتا لي أنك رجل وليس طفاًل، ولو 

حدث لك مكروه، ال سمح هللا، فإن المشفى ستستعمل 
هاتفك وتتصل بنا. فقد تكون في مبنى البلدية، تؤدي 

واجب حراسة المبنى حتى الصباح، رفقة موظف 
آخر مثله، كما فعلت الحكومة في قامشلي بعض 
انتفاضة آذار، فاألوضاع في البلد بعد هذه األزمة 

والثورة لم تعد كالسابق.

مضى وقت غير قصير على خروج أخيك للبحث 
عنك، وكانت الساعة التي ثبتها في الجدار قبل 

زمن، والتي كانت عقاربها تسير عكس سير 
حركاتك، كما كنت تقول دائمًا، تقترب من الثانية 

عشرة. انتصف الليل وكاد ينقضي ولم يعد أخوك، 
كنت خالل ذلك الوقت ال أكف عن الطلب من 

الجميع االتصال به، وكانت الواحدة من نساء البيت 
ما أن تتصل به وتبدأ بالحديث حتى تنطلق نحو 
المطبخ، لتكمل حديثها هناك، وبصوت أقرب إلى 

الدمدمة! ثم تعود بعد دقائق إلى الغرفة وقد رسمت 
على وجهها تعبيرا مشوشا. ال حزن فيه وال فرح. 

لتجيب على نظراتي المتسائلة “هاتف كومان ال يرد. 
الخط مشغول. ال يزال يبحث عنه.”

أخبرني قلبي أنهن يكذبن، وقلبي األم ال يكذب، 
فتحينت الفرصة ولحقت بزوجتك وهي في المطبخ 

تتحدث مع أخيك وانتشلت الهاتف من يدها، فسمعته 
يقول لها:

“لقد تم اعتقال نزار اليوم، وذلك حين كان في جولة 
اعتيادية على المحال في المخيم. فتم القبض عليه 
وهو في محل صادف فيه جمعا من الرجال، يبدو 

أنهم من المعارضين أو المسلحين، ولكن احذري أن 
تخبري أمي.”

حينها أطلقت صرخة قوية وانطلقت نحو الشارع. 
فتحت باب الدار الذي كان قد كتم أنفاسي، وانطلقت 

في عتمة الشارع الخال من المارة، متجهة صوب 
مخرج الحي، وكدت أسقط وأتدحرج إلى األسفل وأنا 

أهبط درج شارعنا اللعين، الذي يبعث الخوف في 
قلبي كلما خرجت إليه، وال أعرف من أعادني حينها 

إلى الداخل.
جاء أخوك بعد حوالي ساعة ورجاني أن أكف عن 
البكاء، فأنا مريضة، وقد يضاعف هذا الحزن من 

مرضي. ووعدني أن يسعى غدًا صباحًا إلى اإلفراج 
عنك. بالقانون أو بالوساطة. أو حتى بالرشوة. وبأنه 

سيدفع كل ما يملك ونملك من أجل اإلفراج عنك. 
فنحن في بلد المال فيه مفتاح سحري لكل قفل.
وطلع الصبح بعد أن تابعت زوال الليل لحظة 

بلحظة، وكانت كل لحظة منه أطول من سنة، كنت 
خاللها ألصق النافذة المطلة على الشارع، أنتظرك 
وطلوع الصباح معًا، متمنية أن تكون السباق في 

الوصول إلينا، ولكنك لم تأت، وطلع الصبح، وما أن 
شاهدت أولى تباشير الفجر وهي تبدد عتمة الليل، 
حتى هرعت إلى فراش أخيك وأيقظته، والذي لقد 

بات عندنا، ليس في تلك الليلة فقط، بل وفي ليال 
كثيرة بعدها، تاركًا عائلته وحدها، في حي آخر بعيد 

عنا. رجوته أن يذهب على عجل إلى السجن ويطلب 
من المسؤولين هناك اإلفراج عنك. ويخبرهم أن أمك 
ستموت لو لم تعد إلى بيتك وتنام بين أوالدك، فهي 

امرأة مريضة وأرملة، وليس لها معيل سواك.
وخرج أخوك كما طلبت منه، دون أن يتناول لقمة 

واحدة من طعام اإلفطار، على غير عادته منذ 
الصغر، قد ال تعرف مقدار حب أخيك لك يا بني، 
صحيح أنكما كنتما تختلفان كثيرًا، وفي كل شيء، 

ولكنك لو وجدته أمس وهو عائد وعيونه مليئة 
بالدموع لعرفت مدى حبه لك.

في الهزيع األخير من ليل ذلك اليوم عاد أخوك وقال 
لي، لقد وجدت من يتوسط لنزار لدى السلطات، 

ووعدني الرجل خيرًا. قال لي ذلك وهو حزين، فطلبت 
منه أن يقسم على صدق ما يقوله، ففعل، وأقسم بكل 

مقدس.
ومضى يوم ويومان ثم أسبوع وشهر.. ولما تأت. وها 

قد مضى على غيابك أكثر من ست سنوات وأنت 
غائب عنا. كنت خالل تلك السنوات أجلس أمام باب 

الدار منذ طلوع الصباح وحتى بعد مغيب الشمس، 
امرأة وحيدة تجلس أمام باب الدار، وعلى خالف 

العادة هنا، في ركن الدين، كما كنا نفعل نحن النساء 
في قامشلي.. ولكن تبًا للعادات التي تمنع أّما من 

انتظار ابنها.
ما من مرة رن جرس الباب إال وكنت أنا أول من 
يهرع إلى فتحه، رغم الروماتيزم الذي استوطن في 

كل مفاصلي، وفي الطريق إلى الباب ال أكف عن 
الدعاء أن تكون أنت الطارق، وأستحضر كل أولياء 
هللا ليمدوا يد المساعدة لك، وأنا أتخيل وقوفك أمامي 

في مدخل الباب تضحك وتقول لي كعادتك:
” أنا جائع يا أمي وتعبان، ولن أدخل البيت قبل أن 

أعرف نوع الطعام؟”.
قبل أيام جاء مراقب عداد الكهرباء، وبينما كان ينظر 

إلى عداد الكهرباء المثبت في فناء الدار، حدثته 
عنك، هكذا وبال مناسبة، قلت له إن ابني بريء، وال 
عالقة له بالمسلحين، وال حتى بالسياسة، ورغم ذلك 

اعتقلوه، كنت أعرف أنه موظف في مؤسسة الكهرباء 
وليس ضابطًا، ولكن جارتنا أكدت لي أن أغلب 

الموظفين في هذه األيام يعملون لصالح المخابرات. 
فاحذري أن تنزلق من فمك كلمة عن السيد الرئيس 

والثورة في البلد. فعلت ذلك عامدة لعله يخبر الكبار 
في الدولة بالحقيقة.

غير أن الرجل نظر إلّي بإشفاق وقال “هللا كبير يا 
خالة”، وخرج بسرعة دون أن يضيف كلمة واحدة. 

وكأني أنا عنصر المخابرات ال هو!
ست سنوات وشهران وثالثة أيام وأنت غائب عن 

أمك، كنت فيها دائمًا أمامي بوجهك الجميل وجسدك 
النحيل، وكم مرة ظهرت لي مثل مالك، فهرعت 

نحوك وضممتك إلى صدري وبكيت، الكتشف بعدها 
أنني كنت أحلم. وأن من عانقته لم يكن سوى زوجتك 

أو أحد أوالدك. شممت رائحتك فيهم فظننت أنهم 
أنت.

أخبرني يا بنّي عن حالك في السجن، قل لي كل 
شيء، أريد أن أعرف كيف تنام وماذا تأكل ومن 

معك في الزنزانة، وهل
المعتقلون معك كثر، هل هم أناس أشرار، أم أنهم 

طيبون مثلك؟
ثم هل تستحم كل يوم، كما كنت تفعل حين تعود من 

العمل؟ وماذا عن طعامك، هل تأكل جيدًا؟
كْل يا ولدي، وال تفكر في أوالدك، إنهم بخير، وال 
ينقصهم سوى مشاهدتك. على سيرة المشاهدة. هل 

تعرف ماذا نفعل أنا وأوالدك في كل يوم؟ لن تصدق 
ما سأقوله لك.

اعتدت منذ تلك الليلة المشؤومة على الجلوس يوميًا 
أمام باب الدار، ليس من أجل الترويح عن النفس، 

تبًا للنفس وراحتها وأنت بعيد عني، بل بانتظار 
قدومك. أجلس هناك وأنا أنظر إلى الطريق الوحيد 

المؤدي إلى البلد، وأراقب الرائح فيه من الرجال 
والقادم منهم، وبعد أيام انضم إلّي ولداك: الشقي 

شيرو والمسكينة روسيم.
لنتابع سوية، ومنذ الصباح وحتى مغيب الشمس، كل 

قادم نحونا من بعيد، ونتسابق في طرح التوقعات:
– إنه بابا.

– ال. بابا طويل وهذا قصير.
– إنه يمشي مثل بابا.

– بابا ال يكثر من حركات يديه حين يصعد درج 
الشارع.

– بل يفعل يا ولدي. وخاصة حين يكون في حالة 
تعب، فموقع بيتنا عال في هذا الحي الجبلي.

وحين يقترب الرجل ويتجاوزنا متجهًا نحو بيته 
وهو يلهث. نعيد الكرة مرة أخرى بالنظر إلى أسفل 

الشارع. وتبدأ التخمينات:
– إنه بابا.

– ال. إنه جارنا، إنه أبو رفيقتي سمر. ثم إن بابا ال 
يعود إلى البيت بيدين فارغتين مثل جارنا.

– اصمتا قلياًل ودعاني أدقق النظر، فالقادم يشبه 
نزاري في مشيته.

ومرة أخرى يخيب ظننا. حتى تغيب الشمس ويهبط 
الظالم. لنكّرر ذلك في اليوم التالي ثم التالي.

ليس هذا فقط، فلقد بدأ األوالد كلهم، حتى زوجتك، 
بالتسابق إلى فتح الباب كلما تناهى إليهم قرع 
الجرس، وكم من مرة تعثرت بهم وسقطت وأنا 

أسابقهم إلى الباب. حتى أصبح ذلك مبعث ضحك 
لهم.

انتظار سماع صوتك وأنت تناديني كما كنت تفعل 

حين تدخل:
“يادي، زبيدة خانم، أين أنت؟” أصبح يتردد في أذني 
صباح مساء، حتى أصبحت ألتفت حولي دائمًا وأنا 

أتوقع أن أجدك خلفي.
يا ويلي! لقد سمعت من يقول إن بعض السجون 
عندنا أشبه بحياة البرزخ في القبور، عذاب فظيع 

ال يمكن لبني آدم تحمله، وذكروا أسماء بعض هذه 
السجون: سجن تدمر وسجن فلسطين وغيرهما. وقالوا 

إن المعتقل فيها يتلقى الضرب المبرح، حتى أثناء 
تناول الطعام، أو عندما يكون نائمًا، سألت أخاك 

عن اسم السجن الذي أنت فيه، فقال إنك في سجن 
آخر مريح. ألنك لست من المسلحين.

ال شك أنهم يسمحون لك بتناول دوائك وكذلك 
طعامك دون إزعاج، وحتى التدخين، فأنت مدخن 

شره، وانقطاع التدخين عنك يجعل منك رجاًل آخر، 
عصبيًا ومتوترًا، ليتك تقلع عنه يا ولدي، فقد كنت 
في اآلونة األخيرة تسعل في الليل كثيرًا، أما زلت 

تسعل؟
أنت رجل مسالم ولم يسبق لك أن ضربت حتى 

أطفالك، وكيف تفعل ذلك وأنا لم أوجه لك صفعة 
واحدة في حياتي. ولعل هللا يكافئك على حسن 

خلقك، ويمنع السجان عن توجيه الضرب لك، وأنا 
أدعو لك ليل نهار، وال بد أن يستجيب هللا لدعائي، 
أنا األرملة واألم المفجوعة، ألم يقل إن هللا يكافئ أّم 

اليتامى بالجنة بال حساب.
أنا ال أريد الجنة، ليعوضني بك عنها وهذا يكفي، 

وأن يحميك من أوالد الحرام هناك أيضًا.
بالمناسبة، هل تعلم أن ولدك شيرو قرر أن يصبح 

محاميًا في المستقبل، لقد كبر الشقي والتحق 
بالمدرسة وهو اآلن في الصف األول، يقول إنه 

سيدافع عنك وعن زوجْي أختيك اللذين تم اعتقالهما 
بعدك بزمن قصير. لقد دخل المسكينان السجن وترك 

كل واحد منهما دستة أطفال خلفه، قيل إن السبب 
هو مشاركتهما في المظاهرات.

ولدي الحبيب.
سأصارحك للمرة األول، لم أعد أشكو من ضيق 
البيت، كما كنت أفعل سابقًا، وأقارنه ببيوتنا ذات 
األحواش الواسعة، هل تعرف لماذا، ألنني أشعر 

أنني معك، وأنني أتنفس الهواء نفسه الذي تستنشق، 
وأحس حتى بنبضات قلبك.

نزار الغالي،
هل طلبت يومًا من سّجانك أن يسمح لي بزيارتك، 
أو أن يسمح لك بزيارتنا ولو لساعة واحدة. قل له 
أمي تقرئك السالم أيها السجان المحترم وترجو أن 
تسمح لي بزيارتها، فهي مريضة وتكاد تفقد عقلها 
بسبب غيابي الطويل عن البيت. قل وال تخجل يا 
بنّي، أنت اليوم رجل وأب، ولم يعد الخجل يناسبك 

كما كنت في صغرك، ويقينًا لو استجاب لطلبي 
فسأحمل له هدية “الباستيق” من الجزيرة، أنت تعرف 
طعمه اللذيذ، الشرائح الرقيقة منه والمحشوّة بالجوز، 
وقل له ليس هذا فقط، بل ستصنع لك أمي “الُكتلك” 

قد ال يعرف ما هو هذا الصنف من الطعام، وكم 
هو لذيذ، ولكن حين يتناوله ويذوق طعمه، فلن يكف 
عن طلبه، وقد يرسلك إلى البيت من أجله، كما كان 
يفعل معلمك في الجيش حين كان يرسلك كل شهر 

في إجازة من أجل أن تحمل له الجبن والصوف، هل 
تذكر ذلك؟ سأفعل ذلك يا ولدي، سأصنع له أطعمة 

كردية كثيرة، وسيحّبها، وقد يطلق سراحك، من يدري، 
فالطريق إلى قلب الرجل معدته.

اسمع يا ولدي، إن حدث ورفض هذا السجان طلبك 
ولم يستجب لرجائي، فاطلب منه عنوان والدته، ال بد 
أن يكون لديه أّم، صحيح أنه سجان، ولكن السجان 

أيضًا إنسان مثلنا، ولكل إنسان أّم، وسأزور أمه 
وأرجوها أن تحدث ابنها بشأنك، وستفعل، ألنها أّم، 
إذ أن كل األمهات طيبات، حتى لو كن من جنس 

الثعابين.
وحين أبلغها عن خشيتي من أن أوالدك يكبرون بعيدًا 

عنك، وقد ينسون شكلك يومًا. وإنني أنا األرملة، 
العجوز والمريضة، التي أفنت عمرها من أجل 

أوالدها، أخشى أن أموت قبل أن أراك، فسيرق قلبها 
لحالي، وخشية من انتقام السماء من ابنها إن هو 
لم يفعل لك شيئًا، سترجو هذه األّم ابنها، وتطلب 

منه أال يكسر خاطر أّم مثلها، وقد يفعل، حينها لن 
يمسك بسوء، وقد يطلق سراحك، حبًا بأمه.

ولكن ما أخشاه يا ولدي أن يكون ابنها عاقا لها، 
فثمة أوالد عققة، فهو سجان؟

نزار
ولدي الحبيب. لقد اشتقت إليك كثيرًا، ال تنقطع عن 

زيارة أمك حتى لو جاءت الزيارة في الحلم، وحين 
تأتي، أرجوك كن كما كنت دائمًا: حنونًا ومرحًا، وال 

تعبس في وجهي وتتألم.
أمك
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          ديمومة الكتاب

رشدي الماضي 

حيفا 
وتعّودنا  ألفناها  التي  بصورته  الكتاب  يبقى 
عليها من أهم أركان المبنى الّثقافي والحضاري 
للمعرفة  الحقيقي  المستودع  فهو  أمَّة.  لكّل 

وللفكر بكل ألوانه وأجناِسِه المختلفة.
كل  في  الثَّقافي  المال  رأس  جعلُه  ما  وهذا 
عصر وعصر. لذلك نحن ملزمون أن نوجد 
كّل الوسائل واآلليات الَّالزمة للمحافظة عليِه 
المجتمع  وقطاعات  شرائح  كّل  بين  ونشرِه 
لأَلجيال  مصانا  توريثه  ُثمَّ  ومن  حاضرًا، 
الدائم  يف  الضَّ لكي نجعله  القادمة مستقبال، 
على مائدة االنسان على مدى السنين والعقود.

المقدَّسة  الحضارّية  واأَلمانة  الّرسالة  هذه 
دفعت بمجموعة من رجال الّتربية في احدى 
طريقة  استحداث  الى  الفرنسّية  المقاطعات 
وُتساهم  واالبداع  االبتكار  من  الكثير  فيها 
الكتاب  توريث  في  وعملّية  ناجعة  بصورة 

الجيال ُأّمتهم القادمة.

فقد طلب المربون ِمن جميع طاّلبهم، أن يقوم 
كّل واحد منهم على ِحَدة باختيار الكتاب الذي 
يريُدُه. على أن ُيرفق معه رسالة شخصّية منُه 

إلى َمْن سيفتحه ليقرأه من بعده.

ُثمَّ قام المربون بجْمِع الكتب المنتقاة وغلَّفوها 

بطريقة خاّصة ووضعوها في إحدى المكتبات 
يودُّ  من  فقط  بفتحها  يقوم  أن  واتُّفق  العاّمة 

قراءتها سنة 2050…

جدير  تنويري  نهضوي  مشروع  هو  حقًَّا 
باالهتمام والتقليد لما يساهم به بصورة مقنعة 
الحميمة  الصلة  أواصر  تعميق  في  ومباشرة 
بين أجيالنا اليوم والكتاب، من جهة وتقديمه 
إرثًا حضاريًا ُمصانا أَلْجيالنا القادمة. وال شك 
على  باألساس  تقع  الغالية  المهمة  هذه  أن 
شعبنا  أبناء  من  المحبين  وكل  مربينا  عاتق 

الثَّري برأس ماله الفكري األصيل.

قصة قصيرة: الجحيم هو اآلن يا صديقي!

قصة قصيرة: الحمار والمزرعة

قصة قصيرة: رسالة إلى ديما

يسري الغول
كاتب من فلسطين

عزيزتي ديما
تسمعين  وال  التلفاز،  تشاهدين  ال  أنك  أعلم 
األخبار منذ وقت طويل، ترفضين أّي اتصال 
مليء بالهزائم، أو أّي رسالة محملة بالشوق 
ألرض ضجت باالنكسارات؛ فاألمور وصلت 
من  ضراوة  أشد  الواقع  وبات  التخمة  حد 
الخيال، وصار واجبًا الكتابة باليد اليمنى عما 
جرى في بالدنا، بعد أن بترت يدي اليسرى 

وشيء من الكبد.
في  وقع  انفجارًا  أن  أحدهم  لك  وشى  ربما 
المدينة، وأن الشظايا تطايرت فأصابت عين 
وربما  المجاورة،  الحقول  وأحرقت  الشمس 
الصقيع وال  المدينة ترتجف من  إن  قال لك 
ذكر  ما  فإذا  وجوعها،  خوفها  تستر  أسمال 

ذلك فصدقيه.
المجاور  المقهى  أّي مقعد في  يعد هناك  لم 
للبحر، لقد التهمت النيران كل شيء، احترقت 
األخشاب لتصدر طقطقة كأنها قصيدة ثائرة، 
عر ماتوا بصمت، دون أّي مشهد  ورفاق الشِّ
مهم يلفت انتباه وسائل االعالم التي انتشرت 

في المكان.
أتذكرين الحوار الذي جرى بيننا قبل عام في 
الزاوية التي أشبعتك فيها قبالت شرهة، كأنك 
لم  ألننا  اآلخرين  من  االنتقام  تريدين  كنت 

نحظ بلذة كاملة:
ستموتون أيها الرفاق في هذا المكان الضيق/

المعتم، ولن يبكي على موتكم أحد.
نحن ال نموت يا عزيزتي، نحن الحياة.
هكذا أنتم، تعتقدون أنكم مركز الكون.

والفنانين  األدباء  عند  السعادة  مركز  نحن 
الواعدين.

إنهم مخدوعون بكم، فأنتم عدم.
العدم عند رؤوسنا، ونحن  إذًا، اقرعي نخب 

نسكر في القبر.
تجّملون  األمور،  تفلسفون  أنكم  مشكلتكم 
الخيبة بكالم منمق، لهذا ستظلون بال قيمة.

نحن خالدون بما نكتب.

أنتم إلى زوال…

***
عزيزتي ديما

تغرقي  أن  قبل  رسالتك  فهمت  فقط  اليوم 
لنا  أعادوا  “إن  المتظاهرين:  أمام  دمك  في 
لنا الشهداء”. ترى كيف  األرض، فمن يعيد 
سيعود المقهى وقد خلت األماكن من رائحة 
نصب  سيعيدون  كيف  واألغنيات؟  عطرك 
اللوحات والصور التي مضت عليها سنوات 
طويلة فباتت معلمًا ال يمكن تجاوزه؟ الجدران 

أقدامنا  بين  تجري  التي  الفئران  المتآكلة، 
في  أقراننا  عن  بحثًا  وجلبة  ضجة  فنحدث 
التشرد، صوت النادل الخمسيني وهو ينادي 
غادرة  شظية  وسدته  أن  بعد  جاي”  “يلله 
التراب. كيف وقد وعدت مؤسسات دولية أن 
تعيد بناء المقهى بطراز حديث ال روح فيه، 
أن  المهم  نعرفهم؟  ال  جدد  لفنانين  بلوحات 
نلزم الصمت ونبارك النظام اللعين في دولتنا 

الرشيدة.
عن  الكف  كاآلخرين  مني  ستطلبين  ربما 
إطفاء  أحاول  وأنا  بك…  ألحق  لئال  الثرثرة، 
يأتيك  أن  مصليًا  بداخلي،  الكامن  الغضب 
اصعدي  وصلت،  فإن  برسالتي؛  الصراخ 
في  األسئلة  بسلة  وَألقِي  المنتهى  سدرة  إلى 
غابات التيه، اسألي األنبياء والرسل، الوعاظ 
والسالطين، الحكام والقضاة، األولياء والنساك 
–باهلل  اسأليهم  والوصول.  لليقين  سبيل  عن 
الحكايات والقصص  عليك- كيف سيعيدون 
بالفقر؟  المتخمون  بها  يتحفنا  التي  المسلية 
زوجاتهم  من  الهاربون  يكتبها  التي  األغاني 
المهمشين  سيعيدون  كيف  الطائلة؟  والديون 
وهم  يا عزيزتي  كيف  األخبار؟  عن خارطة 
ليسوا سوى أصفار بال قيمة عند صناع القرار 

والمسؤولين في الدولة؟
إنهم ليسوا وزراء أو نوابا أو حتى شخصيات 
اعتبارية كي تضج مواقع التواصل االجتماعي 
تستيقظ  أن  يكفي  بموتهم،  التلفاز  وواجهات 
اغتيال  “محاولة  عاجل:  خبر  على  المدينة 
فاشلة للوزير فالن أو النائب عالن أو حتى 
القائد فالن العالن”. أما اآلخرون الموجوعون 
ورقة  على  هامش  فإنهم  الفشل،  ذلك  بسبب 
الحياة، يمكن للمسؤولين أن يتجاوزوها دون 
الدراجة  حتى  بالذنب،  شعور  بال  تفكير، 
الهوائية للطفل الممدد على األرض، والزجاج 
لمطعم صغير  االنفجار  محيط  في  المتناثر 
يملكه عجوزان فقدا شابًا في معركة، والفتاة 
حمراء،  وردة  اليسرى  يدها  في  تمسك  التي 
بال  رفيقتي  يا  كلهم  الرأس،  مبتورة  والمرأة 
قيمة، وذكرياتهم ال تعني أحدًا، مجردون من 
اغتيال  محاولة  هي  فقط  والحكاية  المعنى، 
“ابن القحبة” الذي عاش يحصد مالنا ودمنا 

وأحالمنا وحتى ذكرياتنا.
لعلهم ال يذكرون لك شيئًا في سماواتك العال، 
أو أنك ال تريدين سماع المزيد من القصص، 
لذا كان ال بد أن تسمعيني للمرة األلف، كي ال 
يخدعك رؤساء الوزارات والهيئات واالتحادات 
في  بتخمة  الحياة  غادروا  ممن  والسلطات 

المعدة أو بفايروس كورونا المستجد.
بينما  بسخط  األعلى  فردوسك  في  ستقولين 
أندب حظي العاثر: “أريد أن أحظى بكل دقيقة 
معك دون خوف من الحاضر أو المستقبل، 
أريدك  والعاجل،  الطازج  خبري  أنت،  أريدك 
المثقل  األحمق  أيها  وجنتي  وقهوتي  خبزي 

بهموم اآلخرين”.
يذكرني  أو  عنك  يخبرني  من  أجد  ال  اآلن؛ 
النهار  وضح  في  رقصاتك  األزلي،  بجنونك 
عند  قبالتك  بالديون،  المكبلين  المارة  أمام 
زاوية  عند  لي  الدائم  عناقك  الطرق،  مفارق 
المقهى المنسي، رسائلك التي ال تتوقف كل 

ليلة، لتوقظ فّي شغف الحياة.
***
ديما

هل كان يحدث كل هذا يا صديقتي أم أنني 
أتخيل األحداث كما أتمنى؟ هل أنا حي مثلك 

السالح  بعدما سقطت هراوات رفاق  مّت  أم 
على رأسي ألنني متمرد على قصيدة الزعيم؟ 
هل أنت حقيقة أم وهم أيتها الطارئة على متن 
هذا النص، تمامًا كاألخريات اللواتي تنصلن 
عن كل لحظة فرح قضيناها في حضرة النبيذ 

والعرق؟

عزيزتي
إن أعادوا لنا الوطن، فمن يعيدك لي؟

سلمى صبحي
كاتبة من السودان

األحداث مجنونة هنا، عصّية على الوعي، 
تنفلت ضمائرها دون قيود، تراوغ، تدور 

وتعوي، تلهث وراءنا، َتِثُب علينا بشراسة 
فتنقّض على أحالمنا، تنهش آمالنا فُتشوّه 

طبيعتنا الِبكر بمخالب تغرز السم في عمق 
الِجراح، ُتدمي دواخلنا، نتأوّه، نصرخ صرخة 
استغاثة كبرى، ثم… نصمت قهرًا إلى األبد.
في هذا العالم الموحش، اختبرت أقدار هللا. 

صغارها الذين تيتموا عند الضفتين، وشبابها 
الذين غرقوا في هجرتهم قبل الوصول. لم 
يحتف بي ذلك الفصل من الحياة، ناشدته 

لكنه لم يكترث، استطال واستطال حتى 
انقطع حبل وده، جف حبر رسائلنا، بليت 
أوراقها، تالعبت بها جنّيات الرياح… لقد 

صرنا غرباء!
حين قال نبي هللا يوسف: “رب السجن 

أحب إلّي” لم يختبر هذا النوع من السجون 
الشرهة التي افترستنا أعوامها المسعورة عامًا 

تلو العام، وما استطعنا إلى النجاة سبيال. 
نحن حطبها، نحن وقودها، تتأجج، تتعالى 

أنفاسها المستعرة، وتقول هل من مزيد؟
في هذا القاع، ُتدك صالبتي بقسوة ال تفتر 
عن الطرق، أتناثر قطعًا في الظالم، فقدت 
قدرتي على التشكل، عدت إلى تراب أبي 
آدم، ال مالمح لي، لم أعد أذكرها جيدًا، 
نسيتها عند آخر مرآة رأيت نفسي فيها.

الزمن سجين هنا أيضًا يا صديقي، لكنه 
مخادع جدًا، لذا ال أثق به كثيرًا، فكم 

غدر بي! ذات وله، وفي لهفة الطريق إلى 
وطني، سبقني إليه، فعل فعلته الخبيثة، 

فوجدته منفى. انطلقت مسرعًا على صهوة 
الفرح ُأمّني النفس برؤية أمي، تعثرت 

بالطريق، لم يرأف بي، فلقيت مكانها قبرًا. 
ربما من الجيد أني ال أذكر الكثير عن 

حيله، وربما ال، فذاكرتي اآلن شبه عارية 
من عدة تفاصيل مضت، مقيدة بواقع هزيل، 

معذبة، ومجبرة على االعتراف بجرم لم 
ترتكبه. يا صديقي، ال بد أن لديك بعضًا 

مما محته صحائف ذاكرتي الخربة، فاحتفظ 
به ألجل أيام خلت، لعلها تنهض من سباتها 

وتستعيدني يومًا ما.
ال أدري هل عقارب الساعة تتدافع إلى 

األمام أم تتراجع إلى الوراء؟ هي فقط تدور 
بي، تعيدني إلى بداية المعاناة في كل 

معاناة. ال تفلح قوانين الفيزياء في قياس 
زمن آالمي هذا أو حتى تعريفه، فقط 

من يقبعون في ُجب هذه المأساة يدركون 
اإلجابة على ذلك. كن حذرًا أنت أيضًا، 

فربما يفاجئك كما باغتني قباًل، توقف لدقيقة 
وأعلن الحداد. حين فقدت أبي فعل بي ذلك، 

ثم مضى وكأن شيئًا لم يكن، لم أستطع 
إرجاع الثواني التي غافلني فيها، عجزت 

تمامًا عن فعل أي شيء، لم تكن لي حيلة 
هروب من هكذا فاجعة… لقد خيم علّي 

صمت جنائزي بهيم. وفي ومضة خاطفة، 
عاد للتالعب بي مجددًا، لم يدعني وشأني، 
ألم أقل لك بأنه مخادع! أيقظني هذه المرة 

ألعود إلى لحظة انفجار كوني العظيم، 
حيث ال عودة إلى الوراء، سوى التقدم نحو 

المجهول أو أن يبتلعني ثقب أسود.

خلف القضبان، تتماهى ملوحة الحقائق 
مع عذوبة األوهام وصدق األكاذيب، 

تنكب الفضيلة على وجهها، ُتجلد بسياط 
النقمة، تصيح، تشهق شهقات جريح أنهكته 
جراحه، وُيَجر جسدها مسافة من اآلالم ما 
يكفي لهالكها. في هذا المكان المقفر، تفقد 
األشياء جوهرها، تتالشى قيمتها يومًا بعد 
يوم، وما أشبه اليوم باألمس وقبل األمس، 

وما قبل ذلك بسنوات.
في الدرك األسفل يهيم السّجان كطاووس 
مغرور، فرعون آخر تشّكل في هذا العالم 
من طينة األذى، طاغية متعجرف يقذف 
برجولته المريضة عند ثوران شقوته، كلما 

ازداد شرّه ارتقى من رتبة إلى رتبة، كم هو 
متقن في أداء دوره اللعين، بتدمير إنسانيتنا 
وإتالف أجهزتنا البشرية. هو مصاب بداء 
السلطة، بنقص من نوع آخر يا صديقي 

يجعله يتلذذ في تمزيقنا قطعة، فقطعة، يهتك 
عذريتنا حتى ننزف، ونؤول إلى السقوط في 
أّي لحظة. يا لهذا الكائن الغوغائي البائس، 
لقد وقع في فخ الهالك، فما هو إال ضعيف 
يمهد لزوال ملكه، تائه مسترسل لعاقبته التي 

ستنقض عليه يومًا ما.
السجناء هنا أكثر ُعنفًا، أو ضعفًا لكنهم 

يتظاهرون بالقوة، أفئدتهم هواء، مصابون 
بجمود المشاعر، وجنون االرتياب الدائم، 

مسلوبو اإلرادة، منعزلون إال من أفراد 
صنعت لنفسها جماعة تتهافت من أجل 

البقاء، غالبيتهم ليسوا أصدقاء بالمعنى الذي 
نعرف، فكٌل يستند على عود أعوج، يجمع 

شتات نفسه في هذه الفوضى العارمة رغم 
شدة النظام المفروض علينا. كل شيء قاتم 

وشنيع… وبال حياة.
تفتيش!

يتراكض السجناء داخل زنازينهم كفئران 
فزعة، كالفارّين من صوت قذيفة ستسقط 

على رؤوسهم في التو واللحظة. يعلو 
توترهم، يدورون حول أنفسهم في دوامة من 
القلق، فالقادم أسوأ… لحظات وُيقتاد واحدًا 

أو ثلة من المغضوب عليهم إلى الحبس 
االنفرادي.

االحتفاظ بالعقل في هكذا مكان يعد أمرًا 
جنونيًا.

أتساءل كثيرًا، أين أنا؟ أبحث عن إنساني 
الحقيقي، حتى ال أفقدني تمامًا. ال أجدني 

سوى بين مطرقة السّجان وسندان األلم. فما 
أتعس األنفس المعطوبة التي تتلف أجزاءك 
النقية، تهاجم فايروساتها خالياك شيئًا فشيئًا 

حتى تفتك بطهارة روحك. أأشفق على 
نفسي أم أشفق عليهم، فكلنا في خوض 

المعارك سّيان، إال أننا نقيضان. لن نلتقي 
أبدًا في هذا المعترك، فهم واهمون، يّدعون 
زيف المكاسب وانتصار الهزيمة، غافلون، 

يغتالون إحساسهم اآلدمي، يستنفدون ما 
تبقى من مخزونهم اإلنساني، سيتآكلون، 

ويأكلهم الصدأ.
قلة من يعيدون لي سيرتي األولى مثل 

بركة، سجين في منتصف العقد الثالث من 
العمر، يزوره الجنون أحيانًا وهو العاقل 

فينا حين يتحدث. ربما أفقده السجن جزءًا 
من صوابه، أو هي حيلة ذكية يلجأ إليها 

حتى ال ُيؤاخذ بما يقوله من ترهات تغضب 
السّجان. ألتقيه حين ُنسرّح من تلك الزنازين 
لوقت محدد. هذا البركة ساحر وساخر رغم 
شدائد البالء، ينتشلني ولو للحظات من هذه 

األرض التي عّشش فيها القبح، يوهمني 
بأن هذا العبث اللولبي سيستقيم يومًا ما، 

يجعلني أتنفس، أرسم ابتسامة، لكنها سرعان 
ما تهرب سريعًا، ُيقبض عليها وتسجن هي 

األخرى. ال شيء يعود هنا كسابق عهده، ال 
شيء يعود أبدًا.

ذات يوم ضبابي، لم ألتق بركة كعادتي… 
لقد اختفى تمامًا!

ال أثر له أبدًا سوى مالءة سريره البيضاء 
ملقاة على أرض زنزانته. لقد تعافى بركة 
من الحياة بطريقة نجهلها تمامًا. شاع إثر 

اختفائه الفجائي بأنه تحّول إلى شبح أبيض 

يأتي للسّجان ليرعبه كل ليلة، إذ يسمع 
الجميع صراخه حين تلتهمه الكوابيس، ويفر 
النوم من عينيه الناريتين. النوم هو الناجي 
الوحيد من هذا المكان حتى اآلن… وربما 

بركة!
في صبيحة أحد األيام غير االعتيادية، أخذ 
الُحرّاس يتراكضون من كل حدب وصوب، 
محدثين جلبة تشير إلى حدوث أمر جلل. 

ردد السجناء بصوت مجلجل:
– بركة! بركة!

ال أدري هل كانوا يعنون بركة الذي أعرف، 
أم هي بركات سوف تتنّزل علينا؟ لم يمض 
وقت قصير على ذلك حتى تحققت تنبؤاتهم 

وتفّشى الخبر. ُوجد السّجان مشنوقًا في 
مكتبه بمالءة بيضاء. صرخت حينها وبعلو 

الصوت:
– بركة!

لقد هطلت علينا األحداث بسرعة برق شق 
صدر السماء على حين غرة، لم نستجمع 

أنفاسنا حتى تخلصنا من هذا النمرود، تغير 
السّجان… وأنا!

قريبًا سأنال حريتي يا صديقي من هذا 
المكان التعيس أللتحق بوظيفة أخرى، لكني 

لم أعد مجرمًا، بل وحشًا يخرج إلى العالم 
الخارجي بطبيعة شيطانية أخرى.

لست أنا الذي تعرف!

 حمار دخل مزرعة رجل ورثها عن جدوده 
،  و بدأ يأكل من زرعه الذي تعب في 
حرثه وبذره وسقيه كيف ُيـخرج الحمار؟ 

سؤال محير ؟ أسرع الرجل إلى البيت وجاء 
بعدَِّة الشغل.. القضية ال تحتمل التأخير 

!! أحضر عًصا طويلة ومطرقة ومسامير 
وقطعة كبيرة من الكرتون المقوى.. كتب 

على الكرتون: يا حمار اخرج من مزرعتي..  
ثبت الكرتون بالعصا الطويلة بالمطرقة 

والمسمار.. ذهب إلى حيث الحمار يرعى 
في المزرعة..  رفع اللوحة عاليًا وقف رافًعا 

اللوحة منذ الصباح الباكر حتى غروب 
الشمس.. ولكن الحمار لم يخرج حار الرجل 
›ربما لم يفهم الحمار ما كتبُت على اللوحة‹ 

رجع إلى البيت ونام!!  
في الصباح التالي صنع عدًدا كبيرًا من 

اللوحات ونادى أوالده وجيرانه واستنفر أهل 
القرية ›يعنى عمل مؤتمر قمة‹ صف الناس 

في طوابير يحملون لوحات كثيرة..

اخرج يا حمار من المزرعة الموت للحمير.. 
يا ويلك يا حمار من راعي الدار وتحلقوا 

حول الحقل الذي فيه الحمار وبدأوا يهتفون:
- اخرج يا حمار. اخرج أحسن لك والحمار 

حمار..  يأكل وال يهتم بما يحدث حوله 
غربت شمس اليوم الثاني وقد تعب الناس 
من الصراخ والهتاف وبحت أصواتهم فلما 

رأوا الحمار غير مباٍل بهم رجعوا إلى 
بيوتهم.. يفكرون في طريقة أخرى !!

 في صباح اليوم الثالث جلس الرجل في 
بيته يصنع شيئًا آخر!!  خطة جديدة 

إلخراج الحمار فالزرع أوشك على النهاية!!  
خرج الرجل باختراعه الجديد نموذج مجسم 
لحمار يشبه إلى حد بعيد الحمار األصلي 

ولما جاء إلى حيث الحمار يأكل في 
المزرعة وأمام نظر الحمار وحشود القرية 

المنادية بخروج الحمار سكب البنزين على 
النموذج وأحرقه فكّبر الحشد نظر الحمار 
إلى حيث النار ثم رجع يأكل في المزرعة 

بال مباالة يا له من حمار عنيد ال يفهم 
أرسلوا وفًدا ليتفاوض مع الحمار قالوا له:
- صاحب المزرعة يريدك أن تخرج وهو 

صاحب الحق وعليك أن تخرج الحمار 
ينظر إليهم ثم يعود لألكل ال يكترث بهم 

بعد عدة محاوالت أرسل الرجل وسيطًا آخر 
قال للحمار صاحب المزرعة مستعد للتنازل 

لك عن بعض من مساحته الحمار يأكل 
وال يرد ثلثه الحمار ال يرد نصفه الحمار 
ال يرد طيب *حدد المساحة التي تريدها 

ولكن ال تتجاوزه رفع الحمار رأسه وقد شبع 
من األكل ومشى قلياًل إلى طرف الحقل 

وهو ينظر إلى الجمع ويفكر فرح الناس لقد 
وافق الحمار أخيرًا أحضر صاحب المزرعة 

األخشاب وسيَّج المزرعة وقسمها نصفين 
وترك للحمار النصف الذي هو واقف 

فيه في صباح اليوم التالي كانت المفاجأة 
لصاحب المزرعة لقد ترك الحمار نصيبه 
ودخل في نصيب صاحب المزرعة وأخذ 

يأكل رجع أخونا مرة أخرى إلى اللوحات 
والمظاهرات يبدو أنه ال فائدة هذا الحمار 

ال يفهم إنه ليس من حمير المنطقة لقد جاء 
من قرية أخرى بدأ الرجل يفكر في ترك 

المزرعة بكاملها للحمار والذهاب إلى قرية 
أخرى لتأسيس مزرعة أخرى..

 وأمام دهشة جميع الحاضرين وفي مشهد 
من الحشد العظيم حيث لم يبَق أحد من 

القرية إال وقد حضر ليشارك في المحاوالت 
اليائسة إلخراج الحمار المحتل العنيد 

المتكبر المتسلط المؤذي جاء غالم صغير 
خرج من بين الصفوف دخل إلى الحقل تقدم 

إلى الحمار وضرب الحمار بعصا صغيرة 
على قفاه فإذا به يركض خارج الحقل .. 

›يا هللا‹ صاح الجميع .... لقد فضَحنا هذا 
الصغير وسيجعل منا أضحوكة القرى التي 

حولنا فما كان منهم إال أن قـَـتلوا الغالم 
وأعادوا الحمار إلى المزرعة ثم أذاعوا أن 

الطفل شهيد !
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