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فوز توري في رئاسة بلدية تورونتو بوالية ثالثة 
وبراون في برامبتون وهورفاث في هاميلتون وخسارة القادري في اوتاوا

أُعيد انتخاب رؤساء بلديات بعض كبريات 
مدن أونتاريو في االنتخابات البلدية التي 

جرت أمس في كبرى مقاطعات كندا من حيث 
عدد السكان وحجم االقتصاد.

ففي تورونتو، عاصمة المقاطعة وكبرى مدن 
كندا، فاز جون توري بوالية ثالثة على 

التوالي، وفي ميسيسوغا الواقعة ضمن منطقة 
تورونتو الكبرى )GTA( فازت بوني كرومبي 
بوالية ثالثة على التوالي أيضًا، وفي برامبتون 
الواقعة أيضًا في منطقة تورونتو الكبرى فاز 

باتريك براون بوالية ثانية على التوالي.
وحسب نتائج غير نهائية حصد توري، البالغ 

من العمر 68 عامًا، 62% من أصوات 
المقترعين. وبعد إعالن النتائج شكر توري 

الناخبين على منحه ’’تفويضًا قويًا‘‘ ووعد 
بمعالجة التحديات التي تواجه تورونتو بروٍح 
من التعاون. وقال لدّي آمال كبيرة لمستقبل 
هذه المدينة، لكن هناك تحديات في األفق 
وسيتعّين علينا مواجهتها معًا, وجّدد توري 

وعده بعدم فرض زيادات كبيرة على الضرائب 

العقارية. ’’ليس هذا ما يجب القيام به وسط 
أزمة تجعل )تكاليف( الحياة غير ُمحتَملة‘‘، 

قال العمدة المعاد انتخابه في إشارة إلى 
تضخم أسعار السلع والخدمات.

ولعب توري، الذي انُتخب عمدًة لتورونتو 
ألول مرة في عام 2014، ورقَة االستقرار 

والخبرة وسّلط الضوء على قدرته على الحفاظ 
على روابط التعاون مع الحكومة الفدرالية 

وحكومة أونتاريو.
في برامبتون واجه العمدة باتريك براون حملة 

صعبة، خاصًة عندما أصدر خمسة من 
أعضاء المجلس البلدي بيانًا قالوا فيه إّن 

براون يشّكل ’’نموذج سلوك ينذر بالخطر‘‘.
وفي خطاب الفوز أمس لم يتردد براون في 
اإلشارة إلى حملته المضطربة وإلى السهام 

هت إليه. التي ُوجِّ
’’إنه انتصار ضّد سياسات السلبية، لقد قمنا 

بحملة إيجابية‘‘، قال براون.
رفضنا االنخراط في الجانب القبيح من 

السياسة ورّكزنا على ما أنجزناه في برامبتون 

في السنوات األربع الماضية وما نأمل في 
تحقيقه في )السنوات( األربع المقبلة.

نقال عن باتريك براون، عمدة برامتون المعاد 
انتخاُبه

وفي هاميلتون فازت أندريا هورفاث، الزعيمة 
السابقة للحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو 
)يساري التوجه(، بمنصب العمدة، لتصبح أول 
امرأة عمدة لهذه المدينة التي ُولدت وترعرعت 

فيها,  ونالت 59,216 صوتًا أمام كينين 
لوميس، وهو رئيس سابق لغرفة التجارة في 

هاميلتون، الذي نال 57,553 صوتًا. وتزامن 
فوزها مع عيد ميالدها الـ60.

 وقالت يعلم الجميع أّن هاميلتون هي فخري 
وإلهامي، وهذا طوال حياتي. لم أكن أحلم 

بمسقط رأس أفضل من هنا.
ُيذكر أّن هورفاث مّثلت دائرة ’’وسط 

هاميلتون‘‘ )Hamilton-Centre( في 
الجمعية التشريعية ألونتاريو بشكل متواصل 

منذ عام 2004 إلى أن استقالت في آب 
)أغسطس( الفائت لكي يحق لها الترّشح في 

االنتخابات البلدية.
أّما العاصمة الفدرالية أوتاوا، الواقعة أيضًا في 
أونتاريو، فبات لديها عمدة جديد هو الصحفي 
السابق مارك ساتكليف الذي فاز بوجه كاثرين 

ماكيني، وهي عضوة في المجلس البلدي 
الخارج.

وحّل اللبناني األصل نور القادري، وهو 
بروفيسور في جامعة أوتاوا، رابعًا.

ُيشار إلى أّن العمدة المنتهية واليته، جيم 
واتسون، لم يترّشح لوالية جديدة.

وواتسون كان عمدًة ألوتاوا أربع واليات، أوالها 
عام 1997، تبعتها واليتان متتاليتان كنائب 

في الجمعية التشريعية ألونتاريو ثم ثالث 
واليات متتالية كعمدة ألوتاوا مجددًا.
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عين على كندا 

تنسيق إسرائيلي- أوروبي يستهدف الناشطين الفلسطينيين في الخارج  
أمستردام تطرد شارلوت وخالد بركات

بنك كندا يرفع معدل الفائدة األساسي 75 نقطة أساس إلى %3,25

ً أونتاريو ستدفع 250 دوالرًا لكل طفل للحاق بالمدرسة

ديفيد إيبي زعيمًا للديمقراطي الجديد في بريتيش كولومبيا 
ورئيسًا للحكومة المقبلة

د. نزيه خطاطبة 

الفلسطينية  المقاومة  ظاهرة  أصبحت 
والمتمثلة بكتائب عرين األسود خاصة 
االحتالل  تؤرق  وجنين  نابلس  في 
الفلسطينية  السلطة  وقيادة  اإلسرائيلي 
لمواجهتها  للتنسيق  وتدفعهمها 
اإلسرائيلي  فاالحتالل   . واقتالعها 
وعلى لسان وزير الحرب بيني غانس 
يحتشد  بات  جيشه  نصف  ان  اعلن 
حاليا في ِشمال الضفة الغربية وخاصة 
مدينتي نابلس وجنين لمواجهة كتائب 
عرين األسود والقضاء عليها , كما ان 
أجهزة امن السلطة و قيادتها مستنفرة 
عن  اإلعالن  وجرى  الغاية  لنفس 
المشتبة  عناصرها  من  العديد  اعتقال 
باتت  التي  الكتائب,  بهذه  بعالقتهم 
معا  والسلطة  لالحتالل  تهديدا  تشكل 
تاييد  على  وتحظى  قوتها  وتتصاعد 
كبيرة  شعبية  وحاضنة  متزايد  شعبي 
الجماهيري  الدعم  في  تمثل  والذي 
نابلس من قبل قوات  اقتحام  لمواجهة 
االالف  عشرات  ومشاركة  االحتالل 
وإعالن  الشهداء  جنازات  تشييع  في 
المدن  عموم  في  والحداد  االضراب 

الفلسطينية . 

كتائب  من  والسلطة  االحتالل  قلق 
عددها  بسبب  ليس  األسود  عرين 
والذي ال يزيد عن 40 مقاتال حسب 
بسبب  وانما  اإلسرائيلية  المصادر 
بها  يتسم  التي  والمقاومة  القتال  إرادة 
أعضاؤها  والخوف من سرعة انتشارها 
السلمية  الحلول  افاق  انعدام  بسبب 
وتوغل االحتالل وقطعان المستوطنين 
وسط  الفلسطينية  المعاناة  اشتداد  مع 
استسالم كامل من قبل قيادة السلطة  
ويرغب  بالمقاومة  تؤمن  ال  التي 
المتنفذون فيها باستمرار الوضع الراهن 
واإلدارة  االحتالل  سلطات  واستجداء 
اإلجراءات  ببعض  للقيام  االمريكية 
معيشة  لتحسين  مساعدات  وتقديم 
وامتيازاتهم  لمصالحهم  خدمة  السكان 
وضعف  تشرذم  ذلك  الى  اضف   .
حركة فتح وترهل الفصائل الفلسطينية 
في  حماس  وانكفاء   ، دورها  وتراجع 
غزة ومحاوالتها عرض نفسها كطرف 
سياسي  دور  على  للحصول  مقبول 
واألمريكية  اإلسرائيلية  بالشروط 

والممولين العرب وخاصة قطر.  
لقد سعدنا بداية  بالخبر الذي انتشر 
سريعا  حول دور عناصر من أجهزة  
االمن الفلسطينية بكشف امر االجتياح 
من خالل اطالقهم النار واشتباكهم مع 
طالئع القوة المقتحمة المموهة بسيارات 
بانهم عادوا للصف  فلسطينية,  وقلنا 
ال  قيادتهم  ممارسة  ان  اال   , الوطني 
االمن  أجهزة  ان  , حيث  بذلك  توحي 
نابلس  اجتياح  استبقت   الفلسطينية 
باعتقالها المقاِوم مصعب اشتية، الذي 
يعبر أحد مؤسسي العرين وقادتها، وال 
يزال معتقال من دون محاكمة أو تهم 

واضحة, ومارست كل أنواع الضغوط  
لتسليم  نابلس،  في  المقاومين  على 
إلى صفوف  مقابل ضمهم   ، انفسهم 
ورفع  الفلسطينية،  األمنية  األجهزة 
واعتقلت  عنهم,  اإلسرائيلية  المالحقة 
االمن  أجهزة  عناصر  من  العديد 
المتعاطفين مع المقاومين , كما سارع 
قوات  اجتياح  خالل  عباس  الرئيس 
االحتالل باالتصال باإلدارة االمريكية 
االجتياح  لوقف  االحتالل  وقيادة 
وإعطاء السلطة فرصة لتسوية أوضاع 

المقاتلين او اعتقالهم . 

في  المقاومة  عناصر  يمّيز  ما  أهّم 
نابلس وجنين وغيرهما ، هو انتظامهم 
دون  محّلية  مقاومة  مجموعات  في 
إبراز أي انتماء فصائلي واضح، وإن 
كان بعضهم ينتمون فعليا إلى فصائل 
فلسطينية، إال أن إخفاء االنتماء، أو 
الحاضنة  زيادة  في  ساهم  مواراته، 
الشعبية للمقاومين واالرتقاء من الحالة 
التنظيمية إلى الحالة الوطنية، المفّضلة 
في الضفة، والتي ال تستطيع السلطة 
التضامن  محاربة  حتى  أو  ضربها، 

والتعاون معها . 
صحيح ان كتائب العرين خسرت العديد 
وخالل  قبل  والمقاومين   قادتها  من 
المعركة التاريخية والدامية  في نابلس 
والتي  أسفرت عن ارتقاء 5 شهداء، 
قادة  أبرز  الذي يعد من  الحوح  بينهم 
العديد   وإصابة  آخرين،  و4  العرين، 
لم تعرف  فيما  بعضهم بجراح خطيرة 
تستر عليها وهي  التي  العدو  خسائر 
بالعشرات حسب تاكيدات المقاومين( , 
وموافقة عدد من المقاومين الحقا على 

الرضوخ لضغوط السلطة وأجهزة امنها 
وتسليم سالحهم اال ان ذلك ال يعني 
استسالم  او  المقاومة   ظاهرة  انهاء 
العرين  عليه  ما ردت  وهو  المقاومين 
مجموعة  “إنَّ   ، مقتضب  بيان  في 
عرين األسود لم تطلب من أّي جهة 
أّن  التقدير  كل  مع  أمنية  أو  رسمية 
تتسلم أيًا من مقاتليها”.، وأضافت “أن 
من يقوم بتسليم نفسه من المقاتلين هذا 
ُمطالبة  به”،  نناقشه  ال  وخياره  قراره 
الشائعات  تداول  بوقف  المواطنين 

وعدم اإلساءة ألّي ُمقاتل سلَّم نفسه.
العرين  أنَّ  ونكرر  “نعود  وتابعت: 
إن  بألف خير وفضل من هللا ونقول 
كان أبو صالح وعبود وإبراهيم والوديع 
مضوا،  قد  والدخيل  وأدهم  والمبسلط 

فإنَّ المنتظرين الصادقين ُكثر”.
مرة  لكم  “نقول  قائلة:  بيانها  وختمت 
نرى على وجوهكم  أّن  نريد  أخرى ال 
قوتنا  نستمد  فنحن  حزن  لحظة  أّي 
منكم، وهذه أيام مباركة ُيميز هللا بها 

الخبيَث من الطيب”.
 عرين األسود نجحت في تسويق نفسها 
كظاهرة مقاومة جديدة ومحبوبة، وعلى 
انها  اال  قلة عدد أعضائها  الرغم من 
تشكل حالة استلهام للشباب الفلسطيني 
اهانات  على  والرد  للمقاومة  الطامح 
وجرائم وتغول االحتالل ومستوطنيه , 
ومثال على ذلك الشهيد عدي التميمي 
الذين  االخرين  الشباب  وعشرات 
يحاولون طعن او دهس جنود ، وهي 
الشارع  في  جارف  تأييد  على  تحظى 
في  اجتثاثها  يستحيل  ما  الفلسطيني، 

الوقت القريب. 

ظاهرة عرين األسود تؤرق االحتالل والسلطة الفلسطينية

اعلن وزير التعليم في أونتاريو ، ستيفن 
ليتشي ، ان حكومة اونتاريو سوف 

تقدم  لآلباء 200 - 250 دوالرًا لكل 
طفل للمساعدة في تعويض تكلفة اللحاق 

بالمدرسة بعد عامين من التعلم عبر 
االونالين.

 وقال في مؤتمر صحفي انه اعتبارًا من يوم 
الخميس ، يمكن للوالدين الذين لديهم أطفال 

حتى سن 18 عاًما التقدم بطلب للحصول 
على 200 دوالر ، بينما يمكن لآلباء الذين 

لديهم أطفال في سن المدرسة من ذوي 
االحتياجات التعليمية الخاصة ، حتى سن 

21 عاًما ، التقدم بطلب للحصول على 
250 دوالرًا. واضاف بان طلبات الحصول 
على مدفوعات التعويض هذه سوف تبقى 

مفتوحة  حتى 31 مارس 2023 من خالل 
منصة إلكترونية للمدفوعات المباشرة.

مدفوعات اإلغاثة هذه هي جزء من خطة 
بقيمة 365 مليون دوالر للحاق بالركب 
، والتي أعلنتها الحكومة ألول مرة خالل 

خطاب العرش في أغسطس.
هذه ليست المرة األولى التي يتلقى فيها 

اآلباء مدفوعات من حكومة فورد. في العام 
الماضي ، تلقى اآلباء 400 دوالر لكل 
طفل يتراوح عمره بين 0 و 12 ، بينما 

تلقى اآلباء الذين لديهم أطفال من ذوي 
االحتياجات الخاصة دون سن 21 عاًما 

500 دوالر.
وقال الوزير: »األساسيات شائعة جًدا ، 

لكن الهدف ، في هذه الحالة ، يركز حًقا 
على مساعدة هؤالء األطفال على اللحاق 

بالركب«.

تناول ليتشي أيًضا البيانات الجديدة الخاصة 
بنتائج مكتب جودة التعليم والمساءلة 

)EQAO( لعام 2021-2022 ، والتي 
تم إصدارها يوم الخميس ، والتي ُتظهر أن 
معظم طالب الصف السادس يفشلون في 

تلبية معايير الرياضيات اإلقليمية مع اجتياز 
47 في المائة فقط لالختبار. هذا أقل بنسبة 

ثالثة في المائة من نتائج 2019-2018.
قال ليتشي: »عندما يتعطل األطفال ، 

وعندما ال يكونون في الفصل وبعيًدا عن 
المعلم ، فإن أداؤهم يكون أسوأ«. ولمعالجة  

تندني عالمات الطالب في الرياضيات 
، سوف تعمل الحكومة على نشر »فرق 

عمل الرياضيات« لمجالس إدارة المدارس 
ذات األداء الضعيف وتنظيم دورات في 
الرياضيات عبر اإلنترنت للصف التاسع.

قال ليتشي إن المدارس ستبدأ أيًضا في 
فحص مستويات قراءة الطالب ، لمن هم 
في السنة الثانية من رياض األطفال حتى 
الصف الثاني ، وستبدأ في مراجعة المنهج 
بانتظام للتأكد من أنه يتماشى مع المهارات 

المطلوبة في القوى العاملة.
كما قال وزير التعليم إن برنامج التدريس 

بالمقاطعة الممول من القطاع العام ، والذي 
تم تقديمه سابًقا في أبريل ، سيتم تمديده.

طردت هولندا كاّلً من منّسقة شبكة 
»صامدون« لدعم األسرى الفلسطينيين، 
شارلوت كايت، والكاتب وعضو حركة 

»المسار الفلسطيني البديل«، خالد بركات، 
لدى وصولهما إلى أمستردام، صبيحة أمس، 
بعد التحقيق معهما لساعات طويلة.ووصل 
بركات وكايت، أمس، إلى أمستردام قادمان 
من كندا مباشرة، للمشاركة في أسبوع مسيرة 
العودة والتحرير أمام البرلمان األوروبي في 
بروكسل. وعلى الفور اعُتقال من قبل أمن 
المطار الذي حقق معهما لساعات طويلة 

حول نشاطهما في الحركَتين الفلسطينّيَتين، 
وحول طبيعة زيارتهما ونّيتهما المشاركة في 

المسيرة. وإثر ذلك، أبلغتهما أمستردام أنه 
»غير مرّحب بهما، وعليهما العودة إلى كندا 

على متن أول طائرة )اليوم ظهرًا(«.
في غضون ذلك، احتجزت أمستردام جوازات 
سفرهما، وأبلغتهما أن طاقمًا أمنيًا سيرافقهما 
في رحلتهما ولن يتسّلما جوازات السفر إلى 

حين الوصول إلى كندا.
وطبقًا لما قاله بركات في اتصال مع 
»األخبار«، إنه »على ما يبدو هناك 

تعميم صادر عن ألمانيا على كل دول 
منطقة الشينغين، بموجبها ُيمنع دخولنا إلى 

هذه األراضي«. ولفت إلى أن »ترحيلنا 
سبقه معارك قضائية في برلين وباريس، 

للتضييق على نشاطنا وعلى الحركة الناشئة 
في صفوف فلسطينيي الشتات في أوروبا 

واألميركّيَتين؛ حيث ال سيطرة إسرائيلية على 
هذه التجمعات«.

ووصف ما حصل بأنه »محاولة إلذاللنا 
وتخويفنا وإحباط عزيمة المنضوين في 

الحركات الفلسطينية في الشتات من أجل 
تخفيف وتليين خطابنا.. ولكننا ال نساوم 
على حقنا، فنحن جزء وامتداد لفلسطين، 

ومن حقنا النضال والمقاومة من أجل بلدنا 
الذي ُهجرّنا منه«.

أعلن بنك كندا )المصرف المركزي( اليوم 
رفع معدل الفائدة األساسي بمقدار 50 نقطة 

أساس، من 3,25% إلى %3,75.
وحّذر البنك من أّنه يتعّين رفع أسعار 

الفائدة أكثر من ذلك بهدف محاربة تضخم 
األسعار الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 

عدة عقود.
ويحاول المصرف المركزي منذ شهور تهدئة 
التضخم وإعادته إلى نطاق سنوي يتراوح بين 

1% و%3.
لكّن معدل التضخم السنوي تجاوز الحّد 

األعلى من هذا النطاق في نيسان )أبريل( 
2021، وبلغ 6,9% في أيلول )سبتمبر( 

بعد وصوله إلى 8,1% في حزيران )يونيو(، 
أعلى مستوى له في كندا منذ كانون الثاني 

)يناير( 1983 عندما بلغ %8,2.
والزيادة المعلن عنها اليوم هي السادسة على 
التوالي في معدل الفائدة األساسي الذي هو 
مؤشر مرجعي يمّثل سعر الفائدة لليلة واحدة 

بين المصارف.
وفي معرض شرحه قراره اليوم قال بنك 
كندا إّن التضخم ال يزال مرتفعًا وواسع 

االنتشار في جميع أنحاء العالم. وأضاف 
أّن قوة تعافي االقتصاد العالمي بعد جائحة 

كوفيد-19 واالضطرابات في سالسل 
اإلمداد العالمية واألسعار المرتفعة للسلع 

األساسية، خاصة الطاقة، تفّسر هذه الزيادة.
كما أّن إجراءات التشديد النقدي المتَّخذة 
للسيطرة على التضخم تلقي بثقلها أيضًا 

على النشاط االقتصادي في جميع أنحاء 
العالم.

ويتوقع بنك كندا أن يخّف هذا التشديد 
مع تباطؤ االقتصادات وتراجع حدة 

االضطرابات في اإلمدادات.
ُيشار إلى أّن القروض العقارية ذات الفائدة 

المتغيرة وخطوط االئتمان وأسعار الفائدة 
على قروض السيارات تتأثر جميعها بقرار 
بنك كندا اليوم، كما تأثرت بقرارات زيادة 

معدل الفائدة األساسي السابقة. وهذا يعني 
أّن على المستهلك إنفاق المزيد من ماله 

لتسديد هذه القروض.

اصبح ديفيد إيبي، المرشُح الوحيد الذي تبقي 
في السباق على زعامة الحزب الديمقراطي 
 ،)BC NDP( الجديد في بريتيش كولومبيا
زعيمًا بصورة رسمية لهذا الحزب اليساري 

التوجه، وبالتالي رئيسًا لحكومة هذه 
المقاطعة الكندية خلفًا لجون هورغان.

فقد استبعدت السلطة التنفيذية في الحزب 
منافسَته الوحيدة في السباق، أنجالي 

أبادوراي، مساء األربعاء بعد أن أظهر 
تقرير حزبي أّن طرفًا ثالثًا قام بحملة 

إلدخال أعضاء جدد إلى الحزب نيابة عنها 
مستخدمًا أساليب غير مشروعة.

وقال إيبي أمس في مؤتمر صحفي في 
فانكوفر إّن لديه مشاعر مختلطة بعد هذا 

الفوز غير المتوقَّع، لكنه أشار إلى أنه 
مستعد لمواجهة التحديات التي تنتظره 

كرئيس لحكومة كبرى مقاطعات الغرب 
الكندي.

’’هذه ليست الطريقة التي أردنا أن ينتهي 
بها السباق على الزعامة‘‘، شرح إيبي، 

’’كّل هذا حدَث بسرعة كبيرة وبطريقة غير 
متوقعة لكثير من الناس، بمن فيهم أنا‘‘.
وال ُيعرف بعد متى سيؤّدي إيبي اليمين 
الدستورية كرئيس للحكومة، لكّن الرئيس 

الحالي لحكومة الحزب الديمقراطي الجديد 
في بريتيش كولومبيا، جون هورغان، قال إنه 
يدعمه بالكامل واتهم حملة أبادوراي باللجوء 
إلى تكتيكات ’’بلطجة‘‘. ويستقيل هورغان 

من منصبه هذا الخريف ألسباب صحية.
وقال إيبي إنه يناقش حاليًا قضايا االنتقال 
مع مكتب هورغان، وأضاف أنه سيعطي 
المزيد من التفاصيل عند تسوية التفاصيل 

النهائية.
من جهتها، قالت أبادوراي أمس في مؤتمر 

صحفي إنها تعتزم البقاء في الحزب على الرغم 
من عدم السماح لها بمواصلة حملتها، وهو قرار 

وصفته بأنه غير عادل.
التأكد من االحتفاظ بجميع أعضاء الحزب

في الوقت الحالي، يؤّكد ديفيد إيبي أنه يريد 
التأكد من عدم فقدان أّي عضو في الحزب بعد 
أن تّم استبعاد منافسته الشابة، أنجالي أبادوراي 

)32 عامًا(، من السباق االنتخابي.
’’أول شيء فعلته كان إرسال بريد إلكتروني إلى 

األعضاء إلعالمهم باهتمامي والتزامي بالعمل 
مع جميع أعضاء حزبنا )...(، وخاصة أولئك 

الذين أصبحوا أعضاء من أجل دعم أنجالي 
)أبادوراي(، لكي يبقوا مشاركين.‘‘ ديفيد إيبي، 

الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي الجديد في 
بريتيش كولومبيا ورئيس الحكومة المقبلة في 
المقاطعة ويضيف إيبي أنه ال يريد أن يشعر 

األعضاء الذين يدعمون أبادوراي بأّن ال مكان 
لهم في الحزب بسبب فوزه هو.

وإيبي البالغ من العمر 46 عامًا ترعرع في 
مدينة كيتشنر في مقاطعة أونتاريو، ودرس 

الحقوق في جامعة دالهاوسي في هاليفاكس على 
ساحل األطلسي قبل أن يدّرس هذه المادة في 

جامعة بريتيش كولومبيا في فانكوفر على ساحل 
الهادي.

وتبوأ إيبي منصب المدعي العام في بريتيش 
كولومبيا بين تموز )يوليو( 2017 وتموز 

)يوليو( 2022، وكان وزيرًا لإلسكان في حكومة 
هورغان من تشرين الثاني )نوفمبر( 2020 

لغاية تموز )يوليو( 2022 عندما استقال من 
منصبْيه الرسميْين ليتمكن من الترشح لزعامة 

الحزب الديمقراطي الجديد.
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وقفة اعتصام في تورونتو للمطالبة باالفراج عن جورج عبداهلل
شارك العشرات من الشباب والطلبة يوم 

السبت في وقفة اعتصام في مركز مدينة 
تورونتو بدعوة من منظمة الشباب الفلسطيني 
للمطالبة باالفراج عن المناضل اللبناني جورج 

عبداللة البالغ من العمر 70 عاما والمعتقل 
في السجون الفرنسية منذ 38 عاما بضغط 
من المنظمات الصهيونية واالدارة االمريكية 
بتهمة اغتيال دبلوماسي امريكي واسرائيلي . 

انضم عبد هللا عام  1978 إلى الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين، وشارك عام 1981 

في تأسيس »الفصائل الُمسّلحة الثورية 
اللبنانية« إال أّن »الموساد« اإلسرائيلي الحقه 

عام 1984 في مدينة ليون الفرنسية قبل 
أن تعتقله السلطات األمنية الفرنسية، بحجة 

حيازته جواَز سفر جزائريًا مزّورًا.
وجاء في ُمذّكرات مستشار الرئيس الفرنسي 
فرنسوا ميتران، جاك أتالي، التي ُنشرت في 
الـ1988، أّنه لم تكن »تتوفر لدينا أي أدلة 

ضد جورج إبراهيم عبد هللا، لذا ال ُيمكن 
أن توّجه إليه المحكمة أي اتهام آخر سوى 
امتالك جواز مزور«. كان ُيفترض أن ال 
يمكث عبد هللا، بسبب هذه »التهمة«، في 

السجن أكثر من 18 شهرًا.
وفي عام 1985 نكثت فرنسا بتعّهدها إتمام 

صفقة تبادل بإطالق سراح عبد هللا مقابل 
اإلفراج عن الدبلوماسي الفرنسي جيل سيدني 
بيرول، المخطوف في لبنان، وحكمت فرنسا 
عليه عام 1986 بالسجن 4 سنوات بتهمة 

حيازة أسلحة ومتفجرات، وأيضًا أجرى القضاء 
الفرنسي محاكمة ثانية لعبد هللا بُتهمة التواطؤ 
في أعمال »إرهابية«، وصدر في حقه ُحكم 
السجن المؤبد، موجهين إليه اتهامات عّدة 
أبرزها: تأسيس الفصائل الُمسّلحة الثورية 

اللبنانية، اغتيال شخصيات أميركية وإسرائيلية.
واستوفى عبد هللا عام 1999 الشروط 

المطلوبة لإلفراج عنه والتي ُيحّددها قانون 
العقوبات الفرنسي، وعام 2003 قّررت 

محكمة اإلفراج المشروط إطالق سراح عبد 
هللا. فاستأنفت النيابة العامة الفرنسية القرار، 
ما عّطل إخراجه من السجن،  وعام 2005 

عارضت النيابة العامة الفرنسية أي قرار 
يقضي بإطالق سراحه، وأيضًا في عام 

2006 رفضت النيابة العامة الفرنسية طلب 
إطالق سراح عبدهللا، ُمتحّججة بأّن صورة 

فرنسا ستهتز أمام الواليات المتحدة وحلفائها، 
وأّن ترحيله إلى لبنان ال يشكل ضمانة لعدم 

تكراره األعمال التي قام بها.
وعام 2007 قّدم محامي عبد هللا طلب 

اإلفراج المشروط السابع عنه، الذي رُفض في 
10 تشرين األول/أوكتوبر من العام ذاته، وفي 

عام 2007 استأنف عبدهللا الُحكم، وُعقدت 
جلسة االستئناف في 31 كانون الثاني/

يناير حين تأّجل إعالن الُحكم إلى تاريخ 17 

نيسان/أبريل 2008
ووافقت غرفة تطبيق العقوبات في باريس 

عام 2013 على طلب اإلفراج الثامن، رابطًة 
إياه بمغادرته األراضي الفرنسية. استأنفت 

النيابة العامة، فُعّلق الُحكم، كما أّن محكمة 
تنفيذ األحكام الفرنسية رفضت الطلب التاسع 
باإلفراج المشروط عن جوروج عبد هللا عام 

.2014
وقد أصبح من الممكن إطالق سراحه منذ 

العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن 
طلبات اإلفراج المشروط التسعة التي تقدم بها 

رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج 

شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية 
الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، كرر عبدهللا محاولته مع وزير 
الداخلية الحالي جيرالد دارمانين، لكن رسائله 

بقيت من دون جواب.
وقال محاميه جان-لوي شاالنسيه إنه لم يفاجأ 

بقرار المحكمة موضحا »طالما ال تتوافر 

ضمانة بالطرد ال يمكننا ان نتقدم بطلب جديد 
لالفراج عنه«.

وأضاف »مرة جديدة السلطة السياسية 
والتنفيذية تمنع اإلفراج المشروط عن جورج 

إبراهيم عبدهللا«.
وقد اعتقل في ليون في 24 أكتوبر 1984 

وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة اغتيال 
اثنين من الدبلوماسيين األميركي تشارلز راي 
واإلسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس 
في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام 

األميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 
.1984

شاالنسيه يدين »شراسة األميركيين«
ويرى المحامي شاالنسيه في استمرار اعتقال 

جورج إبراهيم عبد هللا، أقدم سجين سياسي في 
أوروبا، »نقصًا للشجاعة« من جانب فرنسا 
وخضوعها للواليات المتحدة، مدينًا »شراسة 

األميركيين«.
وعارضت الواليات المتحدة وهي طرٌف مدني 

في محاكمة جورج عبد هللا بشكٍل منهجي طلباته 
باإلفراج عنه، عبر محاميها الفرنسي جورج 

كيجمان كما أكد بنفسه لـ«فرانس برس«.
لكن كيجمان يدرك »طول مدة االعتقال«، 
ويضيف أّنه »ال أعتقد أن الموقف العدائي 

للحكومة األميركية هو السبب الحاسم الستمرار 
اعتقال جورج عبد هللا«.

وفي 2015 في قرار انتقده الدفاع، رفضت 
محكمة استئناف باريس طلب جورج إبراهيم عبد 

هللا باإلفراج عنه بحجة أنه لم تصدر مذكرة تقضي 
بإبعاده.

وعلى مّر السنين دعا برلمانيون يساريون 
ومنظمات مثل رابطة حقوق اإلنسان )LDH( أو 

حتى رئيس االستخبارات الفرنسية عند اعتقاله إلى 
إطالق سراحه.
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التقرير الشهري للسوق العقاري لشهر ايلول 2022

اقتصادنا سيتباطأ تقول فريالند مصارحة الكنديين

كندا تفرض عقوبات على وسائل إعالم وصحافيين وممثلين روس وايرانيين
مهند يونان / وكيل عقارات تورونتو / 

صدرعن مجلس تورونتو العقاري في 5 
تشرين األول 2022 - استمر السوق 
العقاري لمنطقة تورونتو الكبرى خالل 

شهر ايلول بتعديل وضع االسعار تحت 
تأثير ارتفاع كلفة الفائدة للقروض. وصلت 
عدد عمليات البيع خالل شهر ايلول الى 
5,038, بانخفاض بنسبة 44,1% مقارنة 
بعدد عمليات البيع التي تمت خالل شهر 

ايلول لسنة 2021. 

انخفض عدد العروض الجديدة من الوحدات 
السكنية للبيع ايضا, وكانت نسبة االنخفاض 
16,7% بالمقارنة مع األرقام السنوية للسنة 

السابقة 2021, حيث بلغ العدد الكلي 
للعروض الجديدة خالل شهر ايلول لهذه 

السنة 11,237. كان هذا أقل رقم للعروض 
الجديدة خالل شهر ايلول منذ سنة 2002. 
أن االنخفاض الحاصل بالعروض الجديدة 

للبيع في شهر أيلول باالرقام المذكورة يعتبر 
أمرا مقلقا, حيث انه وخالل نفس الفترة 

المذكورة للعشرين سنة األخيرة, فقد شهد 
السوق العقاري زيادة كبيرة في عدد المنازل 
الكلي الموجودة في منطقة تورونتو الكبرى.   

» أن التراجع المؤقت في الطلب على 
المساكن سوف لن يتمكن من إخفاء النقص 

الحاد في عدد المنازل المتاحة للبيع في 
منطقة تورونتو الكبرى GTA. يجب على 
المرشحين الذين يتنافسون على االنتخابات 

البلدية المقبلة في مقاطعة اونتاريو, أن 

يضمنوا ولسنوات قادمة توفير عدد كافي 
من الخيارات للبيوت المتوفرة للشراء 

وااليجار. أن لقرارات المجالس البلدية تأثير 
مباشر على توفير الوحدات السكنية, مثل 
اإلجراءات المطلوبة الستحصال موافقات 

التطوير, والرسوم المرتفعة للمعامالت, 
والسياسات األخرى ذات الصلة التي تحول 

دون إنجاز مشاريع اإلسكان في الوقت 
المناسب » حسب قول رئيس مجلس 

تورونتو العقاري كيفن كريكر. 
» يجب على المجالس المنتخبة أيضا اعادة 

النظر في السياسات الحالية والتي تعيق 
اصحاب البيوت من عرض بيوتهم للبيع, 

حيث هناك تكاليف باهظة مقدما, مثل 
ضريبة نقل ملكية األرض. ممكن أن تؤدي 
اإلجراءات المتوقعة الجديدة, مثل االختبار 

اإللزامي لتوفير الطاقة في المنازل, الى 
تأثير سلبي وتأخير في إجراءات عمليات 

بيع البيوت, وذلك ممكن أن يثني بعض 
اصحاب البيوت من أن يعرضوا بيوتهم 

للبيع » حسب قول المدير التنفيذي لمجلس 
تورونتو العقاري جون ديميشال.   

أرتفع المقياس المعياري المركب لالسعار 
HPI ومن خالل نظام MLS بنسبة 

4,3% مقارنة بالسنة السابقة. خالل نفس 
الفترة الزمنية, انخفض معدل االسعار 

بنسبة 4,3% ووصل معدل سعر البيع الى 
1,086,762$. معدل سعر البيع خالل 

شهر ايلول كان اعلى بالمقارنة مع شهر آب 
لسنة 2022. 

» فقط البيوت ذات القيم األقل من $1,1 
مليون حصلت على بعض الدعم في معدل 

سعر البيع خالل الشهرين االخيرة من 
فصل الصيف. من المحتمل جدا أن يواجه 

بعض المشترين للبيوت ظروفا اصعب 
للسوق في بعض المناطق السكنية لمدينة 
تورونتو الكبرى GTA, بسبب االنخفاض 

الكبير الحاصل في أعداد العروض الجديدة 
بالمقارنة مع السنوات السابقة وهذه االرقام 

تعتبر تحت المعدالت التاريخية االعتيادية. 
كالمعتاد فإن شهر تشرين األول يمثل ذروة 
السوق لفصل الخريف, لذلك فأنه من المهم 

متابعة وضع االسعار واتجاهاتها خالل 
الشهر القادم » حسب قول كبير محللي 

السوق جاسن ميرسر. 
التقرير مرفق لالطالع على التفاصيل 

واالرقام.

زيادة الضريبة على العقارات التي يشتريها األجانب في اونتاريو إلى %25

تورونتو األكثر عرضة بين مدن العالم لمخاطر فقاعة عقارية

صارحت نائبة رئيس الحكومة الكندية، وزيرة 
المالية كريستيا فريالند، مواطنيها بشأن 

مخاوفهم االقتصادية والمعيشية في مؤتمر 
صحفي عقدته أمس.

’’اقتصادنا سيتباطأ‘‘، قالت فريالند، 
مضيفة أّن شاري المنازل سيرون زيادة في 
أقساطهم العقارية، وأّن الحركة االقتصادية 

ستسّجل تراجعًا بعد الفورة التي شهدتها 
عقب رفع القيود الصحية المتصلة بجائحة 

كوفيد-19، وأّن معّدل البطالة سيسجل 
ارتفاعًا بعد بقائه في أدنى مستوياته 

التاريخية.
يضغط بنك كندا على مكابح االقتصاد، 

ونحن نرى بالفعل تباطؤًا في النشاط 
االقتصادي، وهو سيستمر، وهذا هو 

الهدف. يجب أن نعرف التحديات التي 
تنتظرنا وعلينا أن نكون مستعدين لها.نقال 
عن كريستيا فريالند، نائبة رئيس الحكومة 

الكندية ووزيرة المالية
 ويقوم بنك كندا )المصرف المركزي( بزيادة 

معدل الفائدة األساسي منذ آذار )مارس( 
2022. وهدفه هو الحّد من تضّخم األسعار 

الذي ارتفع في عام 2022 إلى مستويات 

غير مسبوقة منذ قرابة 40 عامًا.
فبرفعه معدل الفائدة األساسي يشّجع بنك 
كندا المصارف الكندية على زيادة أسعار 

الفائدة لديها، وفي الوقت نفسه يحّد من ميل 
الكنديين إلى القيام بنفقات كبيرة. وبالتالي 

يجب أن ينخفض الطلب على السلع 
والخدمات، ما سيؤدي، عاجاًل أو آجاًل، إلى 
انخفاض األسعار. ومعّدل الفائدة األساسي 

مؤشر مرجعي يمّثل سعر الفائدة لليلة واحدة 
بين المصارف.

ولكن حتى ذلك الحين ’’سيرى الكثير من 
الناس زيادة في أقساطهم العقارية‘‘ قالت 

فريالند، ’’واألعمال التجارية لن تكون جيدة 
كما كانت منذ رفع القيود الصحية ولن يظل 

معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي 
له‘‘.

’’هذا ما سيحدث في كندا، وهذا ما سيحدث 
في الواليات المتحدة، وهذا ما سيحدث 
في االقتصادات، الكبيرة والصغيرة، في 

جميع أنحاء العالم‘‘، أضافت وزيرة المالية 
الكندية.

ويمكن للكنديين بالفعل رؤية األسعار ترتفع 
في كل مكان، من متاجر البقالة إلى ورش 

البناء.
وهذا الوضع، وإن كان مؤقتًا، لن ينتهي 

قريبًا، تلفت فريالند.
وتراَجع معّدل التضخم السنوي من %8,1 
في حزيران )يونيو( إلى 7,6% في تموز 

)يوليو( إلى 7% في آب )أغسطس(، ومع 
ذلك ’’حتى لو انخفض التضخم خالل 
األشهر القليلة المقبلة، سيظل الوضع 

صعبًا. سيظل صعبًا على عائالتنا 
وأصدقائنا وجيراننا ومجتمعاتنا المحلية‘‘، 

قالت فريالند.
 لكن على الرغم من كل شيء، ُتظهر 

نائبة رئيس الحكومة الفدرالية ثقة باالقتصاد 
الكندي. فهذا الوضع مؤقت، وبشكل خاص 

’’األسس االقتصادية لكندا هي فعاًل 
صلبة‘‘، ُتطمِئن فريالند.

’’لدينا أدنى عجز بين دول مجموعة السبع 
هذه السنة. ويتوقع صندوق النقد الدولي 

أن يكون نمونا االقتصادي ثاني أكبر نمو 
بين كافة دول مجموعة السبع هذه السنة‘‘، 

قالت فريالند.
لن أّدعي أّن األمر لن يكون صعبًا، لكن 
كندا لديها الموارد االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية لرفع هذا التحدي. ويحدوني األمل 
في أن تنجح كندا في اجتياز هذه الفترة 
الصعبة.نقال عن كريستيا فريالند، نائبة 

رئيس الحكومة الكندية ووزيرة المالية
وتفاؤل فريالند ال ينتهي عند هذا الحد. فهي 

تتوقع أن تتبع هذه الفترَة الصعبة فترٌة من 
الفرص العظيمة لكندا.

’’ستكون هناك فرصة عظيمة للغاية، 
تحدث مرة واحدة في كّل جيل، وبلدنا لديه 
كل فرصة لالستفادة منها. كندا في وضع 
مؤات الستغالل المعادن الحرجة والطاقات 

الخضراء التي ترغب ديمقراطيات العالم 
أجمع في شرائها‘‘، أّكدت فريالند.

ُيشار إلى أّن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
في كندا سّجل زيادة طفيفة في تموز )يوليو( 
نسبتها 0,1%، حسب البيانات الصادرة عن 
وكالة اإلحصاء الكندية يوم الخميس، فيما 
كان خبراء االقتصاد المستطَلعون يتوقعون 

بداًل من ذلك انخفاضًا بنسبة %0,1.

فرضت كندا  االثنين عقوبات على وسائل 
إعالم وصحافيين وممثلين روس  وايرانية 
بسبب »تواطئهم في التضليل اإلعالمي« 
كما تقول . واعتبرت الخارجية الكندية أن 
أوتاوا اتخذت هذا القرار لمواجهة الدعاية 

التي تحاول تبرير االنتهاكات الروسية في 
أوكرانيا. وقالت وزيرة الخارجية الكندية 

ميالني جولي إن »حرب النظام الروسي 
تقوم على األكاذيب والخداع«.

وأضافت: »في الوقت الذي يواصل فيه عدد 
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها روسيا 
باالرتفاع، فإن كندا تتخذ إجراءات لمواجهة 
الدعاية التي تحاول تبرير هذه االنتهاكات«.

وبحسب وزارة الخارجية الكندية فإن 
العقوبات استهدفت قناة »زفيزدا« التلفزيونية 
المملوكة من وزارة الدفاع الروسية والمذيع 
التلفزيوني ديمتري فيكتوروفيتش غوبرنييف.

كما استهدفت العقوبات فالديمير ماشكوف، 
أحد نجوم التمثيل في روسيا وأحد أشد 

المؤيدين للرئيس فالديمير بوتين والحرب في 
أوكرانيا.

ومنذ بدأ الغزو الروسي ألوكرانيا في 24 
شباط/فبراير، فرضت كندا عقوبات على 

أكثر من 1400 فرد وكيان موجودين في 
روسيا أو بيالروس أو أوكرانيا أو ينحدرون 

من هذه الدول.

كما فرضت الحكومة الكندية الحقا يوم 
األربعاء عقوبات على ستة شخصيات 

وأربعة كيانات إيرانية ، قالت إنهم ضمن 
أسوأ من شاركوا أو ساعدوا في ارتكاب 
“انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان” في 

إيران.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميالني جولي 

في بيان “ستواصل كندا دعمهم باستخدام 
جميع األدوات المتاحة لديها للرد على 

انتهاكات النظام اإليراني لحقوق اإلنسان 
وتهديداته للسالم واألمن اإلقليميين”.

وتشمل قائمة الشخصيات الواقعة تحت 

طائلة العقوبات محمد كرامي القائد بفيلق 
القدس التابع للحرس الثوري وكذلك مجلس 
صيانة الدستور، وهي هيئة رقابية متشددة، 
ومجلس الخبراء وهو المسؤول عن اختيار 
خليفة المرشد األعلى آية هللا علي خامنئي.

وفرضت العقوبات على »وكالة تسنيم«، 
و »صحيفة كيهان«، و »نور نيوز«، 
و »وكالة فارس«، والمدير المسؤول 

لصحيفة كيهان، والرئيس الحالي والسابق 
لهيئة اإلذاعة والتلفزيون وصحفي في 

هذه المؤسسة، وهي أحدث قائمة عقوبات 
للحكومة الكندية ضد إيران واإليرانيين!.

أعلنت حكومة دوغ فورد في أونتاريو مساء 
أمس، خالل ليلة االنتخابات البلدية في 

المقاطعة، عن زيادة معدل ضريبة المضاربة 
على العقارات التي يشتريها غير المقيمين 

من 20% إلى 25% اعتبارًا من اليوم، 
الثالثاء.

وهذا القرار لحكومة كبرى المقاطعات الكندية 
من حيث عدد السكان وحجم االقتصاد 

يجعل هذه الضريبة على الشارين األجانب 
األعلى مستوى في كل كندا.

وقالت حكومة الحزب التقدمي المحافظ في 
بيان إّن الهدف هو ’’ردع المستثمرين غير 

المقيمين عن االنخراط في المضاربة في 
سوق اإلسكان في المقاطعة‘‘.

وُتعّد المضاربة من قبل المستثمرين األجانب 
أحد العوامل التي ساهمت في ارتفاع 

األسعار في بعض األسواق العقارية في 
كندا، ومن ضمنها سوق تورونتو، عاصمة 

أونتاريو وكبرى مدن كندا، وجعلت تمّلك 
منزل أكثر صعوبة على المواطنين والقادمين 

الجدد كمهاجرين.
ُيذكر أّن حكومة فورد زادت الضريبة على 

المستثمرين األجانب الذين يشترون عقارات 
في كّل أونتاريو من 15% إلى 20% في 

30 آذار )مارس( الفائت.
وكانت هذه الضريبة محصورة قبل التاريخ 

المذكور بالمنطقة المعروفة بـ’’حدوة 
 Greater( ‘‘الحصان الذهبية الكبرى

Golden Horseshoe( التي تضّم منطقة 
تورونتو الكبرى )GTA( وعدة مدن مجاورة 

ويقيم فيها نحو ثلثْي سكان المقاطعة.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يقّدم 

وزير الشؤون البلدية واإلسكان في حكومة 
أونتاريو، ستيف كالرك، اليوم تشريعًا يعزز 
هدف الحكومة المتمثل في بناء 1,5 مليون 

مسكن ضمن فترة 10 سنوات.
وأستأنفت الجمعية التشريعية في أونتاريو 

أعمالها يوم الثالثاء  بعد فترة استراحة بدأت 
منتصف أيلول )سبتمبر( الفائت.

ومع بدء هذه الدورة التشريعية الجديدة ذّكرت 
الحكومة بأّن اإلسكان واالقتصاد والرعاية 

الصحية هي في رأس أولوياتها.

احتلت تورونتو المرتبة األولى في قائمة 
مصرف ’’يو بي أس‘‘ )UBS( لعام 

2022 لمدن العالم األكثر عرضة لمخاطر 
فقاعة عقارية. وحلت فانكوفر، كبرى مدن 

مقاطعة بريتيش كولومبيا على المحيط 
الهادي، في المرتبة السادسة.

فقد سبقت عاصمُة مقاطعة أونتاريو وكبرى 
المدن الكندية كاّلً من فرانكفورت األلمانية 

وزيورخ السويسرية وميونيخ األلمانية وهونغ 
كونغ الصينية ذات نظام الحكم الذاتي في 
هذا الترتيب العالمي الذي يعده المصرف 

االستثماري المذكور الواقع مقره الرئيسي في 
زيورخ.

ويشير المصرف في تقريره إلى أّن أسعار 
العقارات تضاعفت أكثر من ثالث مرات في 
تورونتو وفانكوفر على مدى السنوات الـ25 

الماضية.
وفي آخر خمس سنوات شهدت هذه الزيادة 

في األسعار أقوى نمو لها في 2021-
2022، إذ ارتفع معدل سعر العقار بنسبة 

17% في تورونتو و14% في فانكوفر.
ويشير مصرف ’’يو بي أس‘‘ إلى أّن 
النقص في المساكن إلى جانب النمو 
السكاني القوي والطلب القوي من قبل 

المستثمرين وأسعار الفائدة العقارية المتدنية 
ساهمت جميعها في هذا الهيجان العقاري.

لكّن الزيادات األخيرة في أسعار الفائدة من 
قبل بنك كندا قد تكون القشة التي تقصم 
ظهر البعير حسب  المصرف السويسري 
العالمي , حيث رفع بنك كندا )المصرف 
المركزي(  معدل الفائدة األساسي في 7 

أيلول )سبتمبر( بمقدار 0,75 نقطة مئوية 

إلى 3,25  % لكبح جماح تضخم األسعار، 
وألمح إلى زيادات ُأخرى مقبلة.

ويضيف ’’يو بي أس‘‘ أّن ’’تصحيحاًً‘‘ 
ألسعار العقارات جاٍر بالفعل حاليًا في 

بعض األسواق الكندية.
ويحدد المصرف السويسري تصنيفه السنوي 

استنادًا إلى عدة عوامل، من بينها سعر 
العقارات مقارنة بمعدل دخل السكان وتطوُر 

معدالت الرهن العقاري وبدايات اإلسكان 
بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي.

وبلغ معدل سعر بيع المنزل من مختلف 
 )GTA( الفئات في منطقة تورونتو الكبرى
في أيلول )سبتمبر( الماضي 1,086,762 

دوالرًا كنديًا حسب بيانات الغرفة العقارية في 
منطقة تورونتو )TRREB(، مسجاًل تراجعًا 

بنسبة 4,3% عن مستواه قبل سنة، في 

أيلول )سبتمبر( 2021، وبنسبة 2,7% عن 
مستواه في الشهر السابق، آب )أغسطس( 
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المهاجرون والمقيمون الدائمون شكلوا ربع سكان كندا في 2021
شّكل المهاجرون والمقيمون الدائمون 

23,0% من إجمالي سكان كندا في عام 
ل في  2021 ، وهذه أعلى نسبة ُتسجَّ

هذا المجال في تاريخ كندا، حسب وكالة 
اإلحصاء الكندية.

وتفيد هذه البيانات الجديدة المأخوذة من 
أحدث تعداد سكاني رسمي، أجرته الوكالة 

الفدرالية المذكورة عام 2021، أّن كندا 
هي أيضًا الدولة التي تضّم أكبر نسبة من 

المهاجرين ضمن مجموعة الدول السبع.
وفي عام 2021 تجاوزت كندا أيضًا ذروتها 

السابقة من السكان المهاجرين، التي يعود 
تاريخها إلى قرن كامل بالضبط، أي إلى 

عام 1921، عندما شّكل المهاجرون 
22,3% من إجمالي السكان.

ودومًا وفق وكالة اإلحصاء الكندية، شّكل 
المهاجرون بين عامْي 2016 )تاريخ التعداد 

السكاني السابق( و2021 ما نسبته %80 
من نمو القوى العاملة مع 1,3 مليون قادم 

جديد استقروا في كندا بشكل دائم. وهذه 
الزيادة مهمة، السيما لملء العديد من 
الوظائف الشاغرة في كافة أنحاء كندا.

وبما أّنه في نهاية العام الماضي كان عدد 

الوظائف المراد شغلها أعلى بنسبة 80% من 
مستواه قبل حلول جائحة كوفيد-19، ونظرًا 
ألّن معدل عمر السكان النشطين اقتصاديًا 
يواصل االرتفاع، فإّن هذه الزيادة في عدد 
المهاجرين يمكن أن تساهم في حسن سير 
االقتصاد الكندي، تشير وكالة اإلحصاء.
هاجرون اقتصاديون ومعظمهم من آسيا

وتفيد وكالة اإلحصاء أيضًا أّن أكثر من 
نصف المهاجرين الواصلين حديثًا إلى كندا 
قد تّم اختيارهم في إطار الفئة االقتصادية، 

ويبلغ عددهم نحو 750,000 شخص.
ومنذ عام 2016، وصل ما يزيد قليال عن 

ثلث المهاجرين الجدد )36%( الذين استقروا 
في كندا بموجب تصريح عمل أو دراسة أو 

كطالبي لجوء.
وتغّيرت أصول الكنديين الجدد على مّر 

السنين، فعدد المهاجرين األوروبيين يواصل 
التراجع فيما يواصل عدد القادمين من 

الشرق األوسط وسائر مناطق آسيا االرتفاع.
وُتظهر البيانات أّن 18,6% من القادمين 
إلى كندا بين عامْي 2016 و2021 ُولد 

في الهند، ما يجعلها بلد الوالدة األول 
للقادمين الجدد.

أما المهاجرون األوروبيون، فبعد أن شكلوا 
61,6% من القادمين الجدد عام 1971، 

انخفضت نسبتهم إلى 10,1% في عام 
.2021

اكثر من 218 ألف الجئ أصبحوا مواطنين
ويظهر التعداد السكاني األخير أّن 

218,430 الجئًا جديدًا تّم قبولهم كمقيمين 
دائمين بين عامْي 2016 و2021 وكانوا 

ال يزالون في كندا عندما أخذت وكالة 
اإلحصاء لمحة عن السكان الكنديين.

ومن بين هؤالء هناك 60,795 الجئًا من 
سوريا فروا من الحرب األهلية التي ال تزال 

تمزق هذا البلد الشرق أوسطي.
وكان نحو 27,000 الجئ سوري قد 
سبقوهم إلى كندا بين عامْي 2011 

و2016 حسب التعداد السكاني لعام 
.2016

ُيشار إلى أّن أصول الالجئين تغيرت 
على مر السنين، بشكل خاص بسبب 

تغير مناطق العالم التي تشهد اضطرابات 
ونزاعات وحروبًا.

فبين عامْي 1980 و1990، على سبيل 
المثال، قدم معظم الالجئين من فيتنام 

وبولندا والسلفادور. وفي العقد التالي جاء 
أكبر عدد من الالجئين المقبولين في كندا 
من سريالنكا وجمهورية البوسنة والهرسك 

ومن إيران.
وبين عامْي 2001 و2010 جاء معظم 

الالجئين من كولومبيا وأيضًا من أفغانستان 
والعراق اللذْين دمرتهما الحروب.

االستقرار في المدن الكبيرة
وتشير البيانات الجديدة المأخوذة من 

التعداد السكاني لعام 2021 إلى أّن جميع 
المهاجرين الجدد تقريبًا كانوا يقيمون في 

واحدة أو ُأخرى من المدن الـ41 الكبيرة في 
كندا، أي تلك التي يزيد عدد سكانها عن 

100,000 نسمة.
ومن دون مفاجأة، استقبلت ثالث مدن 

كبرى أكثر من نصف المهاجرين، وتحديدًا 
53,4% منهم: تورونتو، عاصمة أونتاريو 

وكبرى مدن كندا )29,5%( ومونتريال، 
كبرى مدن كيبيك )12,2%( وفانكوفر، 
كبرى مدن بريتيش كولومبيا )%11,7(.
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 إيتمار بن غبير هو األمل
سيوقظ اليسار من السبات ويهدد إسرائيل..

األوكرانيون بعد استهداف جسر القرم أمام واقع جديد وبدون كهرباء

 اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني:
 جين بينغ »علينا الكفاح لتحقيق النصر«.. 

 جدعون ليفي / هآرتس 

األمل  أمل. هذا  أيضًا  بن غبير هو  إيتمار 
يتبين  أن  قبل  حتى  األفق  في  يلوح  أصبح 
أنه نجاح انتخابي له. الفزاعة الجديدة لليسار 
– وسط تحقق بالفعل نتائج اليسار الحقيقي 
المستوطن  بها.  يحلم  أن  فقط  يمكنه  كان 
العنيف من جفعات هآفوت )بن غبير( ربما 
التي  إلى االضطرابات  بالتحديد سيؤدي  هو 
ستهز أخيرًا سفينة الفصل العنصري وتشوش 

رحلتها اآلمنة.
دالئل أولية على األمل اتضحت في السابق 
روبرت  السيناتور  المتحدة.  الواليات  في 
أي  إلسرائيل”،  المخلص  “المؤيد  مننديز 
نتنياهو من  لالحتالل، حذر  األعمى  المؤيد 
أيضًا  المتطرف.  اليمين  مع  حكومة  تشكيل 
تنظيمات رائدة في أوساط يهود أمريكا تقلق 
من أن حكومة مع بن غبير ستضر بمكانة 
نشر  “هآرتس”  تحرير  هيئة  مقال  إسرائيل. 
ذلك باألمس كدليل مساعد على الخطر الذي 
الحقيقة معاكسة: بالضبط  يشكله بن غبير. 

بسبب ذلك فإن بن غبير هو أمل.
إسرائيل لن تستيقظ ذات صباح وتقول: من 
تعالوا  أبرتايد،  لدينا  يكون  أن  اللطيف  غير 
نضع له حدًا. فقط الضغط الدولي سيوقظها.

إسرائيل،  مكانة  للخطر  سيعرض  غبير  بن 
ما الذي نريده أكثر من ذلك؟ حيث أن هذا 

هو هدف نضال منظمات حقوق اإلنسان في 
البالد وفي العالم، التي تريد إنهاء االبرتايد، 
تلقاء نفسه. إسرائيل لن  الذي لن يسقط من 
تستيقظ ذات صباح وتقول: من غير اللطيف 
أن يكون لدينا أبرتايد، تعالوا نضع له حدًا. 
فقط الضغط الدولي سيوقظها. هذا المجتمع 
رفض حتى اآلن االستيقاظ من اجل العمل، 
بالتحديد  فارغة.  باستثناء إطالق تصريحات 
لليمين  المبتسم والصاخب  بن غبير،  إيتمار 
باستالل  يقوم  من  أسرع  هو  المتطرف، 
المسدس في الكنيست كي يكون من سيدفع 
العالم للعمل، وربما أيضًا سيوقظ اليسار في 

إسرائيل من السبات الشتوي الالنهائي.
المنظمات  وهدد  سبق  صديق  سيناتور 
اليهودية وحذرها من بن غبير ولم يتم انتخابه 
فان  مكتبه  إلى  سيدخل  عندما  وزيرًا:  بعد 
من  أسوأ  جديد،  واقع  على  سيستيقظ  العالم 
الواقع الموجود في هنغاريا وفي إيطاليا. يمين 
بن غبير عنيف ومتطرف أكثر من أي يمين 

في أوروبا اآلن.
بتبريد  قامت  السابقة  إسرائيل  مثلما  بالضبط 
عالقاتها مع دول في أوروبا صعد فيها اليمين 
وبعض  المتحدة  الواليات  فربما  المتطرف 
الدول األوروبية ستتخذ خطوة مشابهة. وللمرة 
األولى في تاريخها ربما ستشعر إسرائيل بأنه 
يوجد ثمن لالبرتايد. وللمرة األولى في تاريخهم 
االحتالل  بسبب  اإلسرائيليون  سُيعاقب  ربما 

وجرائمه. ربما للمرة األولى سيضطرون إلى 
وأيضا  إدانة،  شكل  وعلى  ثمنه  يدفعوا  أن 
باألموال والسالح، وكل ذلك بفضل بن غبير.

األب  هو  اليسار  القناع.  سيمزق  غبير  بن 
واآلبار  االستيطان،  لمشروع  المؤسس 
غوريون  بن  لتسميمها  خطط  الفلسطينية 
وأفرايم كتسير، وليس الولد الشقي والعنيد بن 
غبير؛ أيضًا وحشية االحتالل لم يؤسسها بن 
حزب  أعضاء  بل  نتنياهو،  حتى  وال  غبير 
جائزة  على  حصلوا  من  بينهم  ومن  العمل 
نوبل للسالم. البروفيسور يورام يوفال نشر في 
“هآرتس” في 10/6 سيناريو رعب يحذر فيه 
من بن غبير: 400 حافلة ستطرد في السنة 
القادمة 200 ألف شخص من عرب إسرائيل 
من بيوتهم، في ظل حرب في الشمال، إذا، 
ال سمح هللا، إذا تم تشكيل حكومة نتنياهو – 

بن غبير.
سيناريو واقعي

سيناريو يوفال يبدو واقعيًا رغم الذعر، لكن 
سيقف  الذي  هو  غبير  بن  بالضرورة  ليس 
من خلفه. اليسار لديه تجربة أكبر بكثير في 
الترانسفير والتطهير العرقي، في العام 1948 
وفي العام 1967، في مسافر يطا وفي غور 
أفضلية  لها  ستكون  التجربة  وهذه  األردن، 
كبيرة في تنفيذ الترانسفير المقبل. يجب علينا 
الخوف من ماضي اليسار أكثر من الخوف 

من تهديدات بن غبير.

وسط”   – “اليسار  باحتضان  قام  العالم 
اإلسرائيلي بفضل التضليل. بن غبير سيضع 
حدًا لذلك. حكومة مع بن غبير يمكن وبحق 
الشعب  رقبة  على  الخناق  أكثر  تشدد  أن 
الفلسطيني. ولكن أكثر من شيطنة التخطيط 
القادة  يكون.  أن  يمكن  ال  اآلبار  لتسميم 
العسكريون للهجمات البربرية على قطاع غزة 
قام العالم باحتضانهم، أما بن غبير فمن شأنه 
أن  العالم.  أيها  الخير،  صباح  يرفضه.  أن 
تأتي متأخرًا خيٌر من أال تأتي. إذا حدث ذلك 
وسأشكره  غبير  بن  أمام  القبعة  سأرفع  فأنا 
النهوض  في  إسهامه  على  قلبي  أعماق  من 

بالعدل.

امريكا ارتكبت خطًأ استراتيجيًّا كبيرًا بوقوفها 
“نورد  الروسّيين  الغاز  ُأنبوبّي  تفجير  خلف 
ُيزّودان  الذين   ”2 ستريم  و”نورد   1 ستريم 
غير  أو  ُمباشر  بَشكٍل  سواًء  بالّطاقة  أوروبا 
األوكراني  الرئيس  وتحريضها  ُمباشر، 
فولوديمير زيلينسكي على قصف جسر القرم، 
وإعطائه كذلك ُضوًءا أخضر، وُمبّررًا، لروسيا 
للّرد بَقصِف الُبَنى التحتّية المدنّية والعسكرّية 
األوكرانّية، وفي قلِب العاصمة كييف، ووقف 
األربعة  األقاليم  في  األوكرانّية  القوّات  تقّدم 

التي ضّمتها روسيا.
ًة  وخاصَّ األوكرانّية،  التحتّية  الُبَنى  ضرب 
الكهرباء، سُيَحوِّل حياة االوكرانيين  محّطات 
إلى َجحيٍم بالّنظر إلى انِخفاض الحرارة إلى 
أثناء  الّصفر  تحت  درجة  ِعشرين  من  أكثر 
من  الواردة  والّتقارير  الّشتاء،  فصل  ُحلول 
كييف العاصمة ُتؤّكد أن الّشوارع باتت ِشْبه 
اسِتهالك  ُمعّدالت  تخفيض  بسبب  ُمعِتَمة 
الّطاقة، والّشيء نفسه ُيقال أيًضا عن المقاهي 

والمطاعم وحتى بعض الُمستشفيات.
هجمات  بشن  الروسية  القوات  بدأت  حيث 
على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية 
 10 في  أوكرنيا  أنحاء  في  واالتصاالت 
اإلرهابي  الهجوم  من  يومين  بعد  أكتوبر 
الذي استهدف جسر القرم والذي تقف وراءه 

األجهزة المختصة األوكرانية.
سريعا تبدل حال أوكرانيا الغنية بنحو 345 
محطة مختلفة للطاقة، وكانت -رغم الحرب 
وحتى األمس القريب- تصدر فائض حاجتها 

من الكهرباء إلى دول االتحاد األوروبي.
الشهر  من  العاشر  منذ  البالد،  خسرت  فقد 
المكثف،  الروسي  القصف  وبسبب  الجاري، 
بما  لديها،  اإلنتاج  مصادر  من   %30 نحو 
يشمل 4 محطات حرارية دمرت، من أصل 

8 في البالد.
زاباروجيا  توقفت محطة  بأسابيع،  ذلك  وقبل 
عن  أوروبا-  في  -األكبر  النووية  للطاقة 

العمل وخدمة أوكرانيا، بعد أن كانت تمدها 
بنحو 30% من حاجتها إلى الكهرباء بشكل 
عام، كما كانت قادرة على تأمين 100% من 

حاجة المدنيين بشكل خاص.

وفي المجمل، خسرت أوكرانيا بسبب الحرب 
إنتاج  على  قدرتها  نصف  نحو  -عمليا- 

الكهرباء، بحسب وزارة الطاقة.
وهكذا، كان يوم الخميس 20 أكتوبر/تشرين 
األول بداية واقع جديد صعب فرضه القصف 
وفرض  أوكرانيا،  في  الطاقة  محطات  على 
لم  أنهم  رغم  معه،  التأقلم  األوكرانيين  على 
يشهدوا مثله خالل عشرات السنين التي تلت 

الحرب العالمية الثانية.
كييف  العاصمة  على  خيم  دامس  ظالم 
إنارة  انطفأت  حيث  البالد،  مدن  من  وكثير 
حتى إشارات المرور، وباتت حركة السيارات 

مصدر الضوء الوحيد في الطرقات.
الرئاسة  لدعوات  االستجابة  إطار  وفي 

العاصمة  إدارة  أعلنت  الطاقة،  وشركات 
إجراءات اضطرارية لتوفير الكهرباء، شملت 
الترام،  وعربات  األنفاق  مترو  حركة  تقليل 
المحطات،  في  الكهربائية  المصاعد  وحتى 
مع وقف 38 خط للحافالت الكهربائية عن 
بوقود  تعمل  بحافالت  واستبدالها  العمل، 

الديزل.
وأعلنت شركة »دي تيك« للطاقة عن برنامج 
وشوارع  أحياء  في  للكهرباء  دوري  انقطاع 
العاصمة، يتراوح يوميا ما بين 4 و8 ساعات 
الشبكة  استخدام  بحسب  ذلك،  من  أكثر  أو 

والضغط عليها.
تقنين  إلى  المواطنين،  الشركة،  ودعت 
استخدام األدوات الكهربائية في أوقات الذروة، 
وأدوات  المياه  وسخانات  األفران  يشمل  بما 
وأجهزة  الثالجات  وحتى  والغساالت،  التدفئة 

التلفاز والراوتر الخاصة باإلنترنت.
كما خّفضت المراكز التجارية ومحالت المواد 
الغذائية اإلنارة داخلها بشكل ملحوظ، وتوقفت 

اإلعالنية  ولوحاتها  مبانيها  إنارة  عن  تماما 
من الخارج.

بدائل محدودة
الشهيرة  اإللكترونية  المتاجر  مواقع  وبحسب 
الطاقة ومواقد  تتصدر مولدات  أوكرانيا،  في 
مدن  في  الزبائن  مشتريات  والشموع  الغاز 
وجيتومير  وفينيتسا  ولفيف  وخاركيف  كييف 

ودنيبرو، وهي المدن األكثر تضررا.
لكن هذه البدائل تبدو محدودة للغاية، لسرعة 
نفادها في ظل عمليات استيراد محدودة للغاية 
تعويض  على  قدرتها  وعدم  الحرب،  بسبب 

كامل الحاجة االستهالكية.
الهاتف  شبكة  أن  حقيقة  ذلك  إلى  ويضاف 
حتى  تدريجيا  تضعف  واإلنترنت  المحمول 
أن  دون  الكهرباء،  انقطاع  بعد  التالشي 

تستطيع أي وسائل أخرى تعويضها.
تتعلق  أحاديث  السكان  بعض  يتداول  وهنا 
القرى،  في  العيش  إلى  اللجوء  بإمكانية 
كأسوأ الخيارات إذا توفرت أصال، بعيدا عن 
االعتماد  يمكن  حيث  الكهرباء،  انقطاعات 

على الحطب للتدفئة، واألنهار للشرب.
األوكرانيون  يلجأ  المتشائم،  التنبؤ  هذا  ومع 
للتخفيف  الفكاهة  إلى  يبدو-  ما  -على 
من  الساخرة  النكات  ويؤلفون  أنفسهم،  عن 
تقول  حيث  شوكتهم  لكسر  الروس  خطط 
العامالت في  أناستاسيا، وهي إحدى  السيدة 
إبقاء  بكييف: »يريدون  الغذائية  للمواد  محل 
األوكرانيين بال كهرباء. إنهم أغبياء )الروس(، 
فدون كهرباء سيتفرغ الرجال لزوجاتهم، وستلد 
عن  يقل  ال  ما  أشهر   9 بعد  األوكرانيات 
مليون طفل من أحفاد بانديرا لقتال الروس في 
المستقبل«، في إشارة إلى شخصية »ستيبان 
االلمان  الفاشيين  مع  تحالف  الذي  بانديرا« 
القرن  أواسط  في  السوفيتي  االتحاد  وحاالب 
اليوم-  تعتبره روسيا -حتى  الذي  الماضي، 

رمزا لجميع األوكرانيين المعادين لها.

حصل الرئيس الصيني شي جينبينغ األحد على 
ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي،  والية 
وفق ما أوردت وكالة األنباء الرسمية، بعد أن أزاح 
أّي معارضة في البالد وداخل صفوف الحزب، 
ليصبح بذلك أقوى قائد للصين منذ مؤسس النظام 

ماو تسي تونغ.
وعينت اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي 
جينبينغ  شي  عليها  واسعة  تعديالت  إدخال  بعد 
لتثبيته  يمهد  ما  سنوات،  خمس  من  ثالثة  لوالية 
آذار/ في  لوالية جديدة  الدولة  رسميا على رأس 

مارس 2023.
وفور حصوله على تفويض جديد لخمس سنوات 
من اللجنة المركزية الجديدة، تعهد شي بـ”العمل 

بجّد إلنجاز مهامنا”.

اختتام  السبت،  اعلن  بينغ،  جين  شي  وكان 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي 
»جرأة  امتالك  ضرورة  مؤكدًا  أسبوعًا،  استمر  

الكفاح من أجل تحقيق النصر«.
خالله  عقد  الذي  المؤتمر  ختام  في  شي،  ودعا 
اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين في بكين، 
متوجهًا إلى المندوبين في قاعة الشعب، إلى أّن 
يكون لديهم »جرأة النضال وجرأة الفوز«، مضيفًا: 
»اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي ُقدمًا«.
مندوب   2300 نحو  بحضور  المؤتمر  ويعقد 
بكين منذ األسبوع  الحزب في  اختارتهم سلطات 
الحزب،  قيادة  فريق  تغيير  بهدف  الماضي، 
ورسم  العالم،  في  اقتصاد  أكبر  ثاني  وبالتالي 

التوجهات المستقبلية للبالد.
تشكيل  أّن  الجديدة  الصين  أنباء  وكالة  وذكرت 
»برلمانًا«  تعد  التي  الجديدة،  المركزية  اللجنة 
داخليًا للحزب، ُأقر، لكنها لم تكشف عن الالئحة 

التي تضم نحو 200 عضو.
وكالة  نشرتها  التي  األعضاء  قائمة  تتضمن  وال 
وجوه  كبار  من  أربعة  الجديدة،  الصين  أنباء 
الحزب الشيوعي بينهم رئيس الوزراء الحالي لي 
كه تشيانغ الذي سيغادر مهامه في آذار/مارس 

المقبل.
المسؤول  المركزية  اللجنة  عن  سيغيب  كذلك، 
الوزراء  رئيس  ونائب  زانشو  لي  الصيني  الثالث 
هان تشينغ ووانغ يانغ رئيس المؤتمر االستشاري 
السياسي للشعب الصيني، وهي جمعية ال تملك 
من  يعتبر  الذي  يانغ  وانغ  وكان  القرار.  سلطة 
األصوات األكثر ليبرالية في الحزب، أحد األسماء 

المرجحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
تعديل  تم  برس،  فرانس  وكالة  تقديرات  وبحسب 
أعضاء اللجنة المركزية الجديدة بنسبة 65% عن 

التشكيلة السابقة التي تعود إلى العام 2017.
وتعقد اللجنة الجديدة المؤلفة من 205 أعضاء، 
األحد،  لها  اجتماع  أول  فقط،  امرأة   11 بينهم 
المكتب  في  الـ25  األعضاء  بتعيين  تقوم خالله 
السياسي الجديد، هيئة القرار في الحزب الشيوعي، 

وأعضاء لجنته الدائمة.
حاليا  المؤلفة  النفوذ  الواسعة  الهيئة  هذه  وتمسك 
من سبعة أعضاء بزمام السلطة الفعلية في الصين
للحزب  العشرين  المؤتمر  افتتاح  خالل  و 
الشيوعي، قال الرئيس الصيني إّن بكين تمكنت 
من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي 

قدمًا في النهج ذاته في تايوان.
وأضاف: »حل مسألة تايوان شأن صيني، ويجب 
سنلتزم  وحده.  الصيني  الشعب  قبل  من  حلها 
سلمي  بشكل  التوحيد  إعادة  الحتمال  بالسعي 
بأكبر قدر من المصداقية والجهد، لكننا لن نلتزم 
اّتخاذ  بحق  ونحتفظ  القوة  استخدام  عن  التخلي 

اإلجراءات الالزمة كافة«.
تعديالت دستورية داخل الحزب الشيوعي

السبت،  اليوم  الصيني،  الشيوعي  الحزب  ووافق 
إلى  تهدف  دستوره  على  تعديالت  إجراء  على 
بينغ  للرئيس شي جين  الجوهرية  المكانة  ترسيخ 
الحزب،  داخل  السياسي  لفكره  اإلرشادي  والدور 
وذلك في ختام مؤتمره الذي يعقد كل 5 سنوات.

المركزية،  لجنته  اليوم  أيضًا  الحزب  وانتخب 
للمكتب  الدائمة  اللجنة  األحد  يوم  ستختار  التي 
بأن  النطاق  واسعة  توقعات  وسط  السياسي، 
يضمن شي )69 عامًا( الفوز بفترة رئاسية ثالثة.

والفوز بفترة ثالثة مدتها خمس سنوات من شأّنه 
ماو  منذ  للصين  حاكم  كأقوى  مكانته  يعزز  أن 
الصين  لجمهورية  المؤسس  الزعيم  تونغ،  تسي 

الشعبية.
التعديالت برفع األيدي في  الموافقة على  وتّمت 
قاعة الشعب الكبرى الشاسعة، حيث جرت معظم 
خلف  الماضي  األسبوع  الحزب  مؤتمر  وقائع 

أبواب مغلقة.
وفي أول جلسة مكتملة لها يوم األحد، ستختار 
اللجنة المركزية الجديدة للحزب المكتب السياسي 
التالي الذي يتكون عادًة من 25 شخصًا، ولجنته 
الدائمة الجديدة التي يبلغ عدد أعضائها حاليًا 7.

إدراج  الشيوعي  الحزب  قرر  آخر،  سياق  وفي 
إشارة في ميثاقه تنص ألول مرة على معارضة 

بكين الستقالل تايوان.
الشيوعي  الحزب  مؤتمر  أّن  القرار  في  وجاء 
»يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه بشأن )...( 
يسعون  الذين  لالنفصاليين  الحازمة  المعارضة 

للحصول على استقالل تايوان وردعهم«.

مقابل  في  الصين«  »حلم  يقود  بينغ:  جين  شي 
أحادية الواليات المتحدة

الزمان،  من  عقد  قبل  السلطة  إلى  منذ صعوده 
مجموعة  بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس  أطلق 
من الحمالت لضمان انتصار الصين، أو على 
األقل الصمود في مواجهة الغرب. وقامت أبرز 
إعادة  على  لبالده  السلمي  الصعود  في  خطواته 
الصيني،  الجيش  وتعزيز  االقتصاد،  تنظيم 
وتمحور المجتمع حول حزب شيوعي أكثر التزامًا 
وجود  عزَّز  هذا  كل  جانب  وإلى  أيديولوجيًا، 
الدولي في مواجهة الواليات  بالده على الصعيد 

المتحدة.
واليوم، يقف شي على مقربة من والية ثالثة مدتها 
خمس سنوات، بعدما كان قد وصل إلى السلطة 
داخل  األحد،  يوم  يبدأ  حفل  وفي   .2012 عام 
»قصر الشعب«، الستاليني الهندسة، وسط بكين، 
الشيوعي  للحزب  اجتماع  في  الرئيس  سيعرض 
مفاعيل رؤيته في واليته السابقة، ويحدد مشروعه 
للسنوات الخمس المقبلة، المرجح أن يتسم بالحزم 
في  جديد  لعهد  كمهندس  واحد،  آن  في  والدفاع 

عالم متعدد القطب.
نهضة اقتصادية بدأها مهندس اإلصالح

شي،  بحسب  الصينية«،  لألمة  عظيم  »تجديد 
خطوة  في  نجح  االقتصادي.  الملف  في  تجلى 
تلو أخرى في القضاء على الفقر، إذ خرج 800 
العقود  خالل  الفقراء  عداد  من  صيني  مليون 
بدأها  مهمَّة  الدولي.  البنك  تقارير  وفق  السابقة، 
الرئيس السابق دينغ شياو بينغ مهندس اإلصالح 
الصيني بانتقاله من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد 
السوق، وأكملها شي بنجاح في السنوات العشر 

األخيرة بعدما خصص لها موارد ضخمة.
لتطوير  الدوالرات  مليارات  توجيه  شي  وأعاد 
تقنيات محلية، بما في ذلك »أشباه الموصالت« 
إمكانيات  من  حدَّ  الخطوة،  هذه  ومع  المتقدمة. 
القطاع الخاص، وأعاد تشكيل الشركات العمالقة 
المملوكة للدولة للتوجه نحو االستثمار بقوة أكبر 
حملًة  شنَّ  كذلك،  االستراتيجية.  الصناعات  في 
القطاعات،  مختلف  في  الشركات  كبريات  على 
»بينديوديو«،  اإللكترونية  التجارة  منّصة  مثل 
وشركة األلعاب العمالقة »تنسنت«، التي ُأجبرت 
الدوالرات  مليارات  بعشرات  خطط  إطالق  على 
الزراعية  والتكنولوجيا  التعليم  مشرعات  لتمويل 
والتخفيف من حّدة الفقر، وفق مجلة »فوربس« 

األميركية.
الصين،  تطورت  المطرد،  النمو  من  عقد  وفي 
اقتصادية  قوة  لتصبح  »شينخوا«،  وكالة  بحسب 
رئيسة في العالم، مع عدد من اإلنجازات البارزة 

عالية  التنمية  رحلة  طول  على  تحققت  التي 
الجودة.

اإلجمالي  المحلي  الناتج  بلغ   ،2021 عام  ففي 
ما  وهو  أميركي،  دوالر  تريليون   17,7 للصين 
العالمي. ومن عام  يمثل 18,5% من اإلجمالي 
المحلي  الناتج  نما   ،2021 عام  إلى   2013
 ،%6,6 قدره  متوسط  سنوي  بمعدل  اإلجمالي 

متجاوزًا المستوى العالمي البالغ %2,6.
ومع التوسع االقتصادي السريع، أصبحت الصين 
قوة دافعة رئيسة للنمو العالمي. وفي الفترة ما بين 
مساهمتها  متوسط  بلغ   ،2021-2013 عامي 
في النمو االقتصادي العالمي 38,6%، وهو أعلى 

من مساهمة مجموعة السبع مجتمعة.
وسط  للصين  الخارجية  التجارة  شهدت  كذلك، 
المساعي الرامية إلى االنفتاح على نطاق أوسع 
على العالم توسعًا قويًا في العقد الماضي. وفي 
المتحدة  الواليات  البالد  تجاوزت   ،2020 عام 
لتصبح أكبر دولة تجارية في العالم للمرة األولى، 
 5,3 الخارجية  التجارة  حجم  إجمالي  بلغ  إذ 
تريليون دوالر أميركي، ارتفاعًا من 4,4 تريليون 

دوالر عام 2012.
وفي العام الماضي، توسع حجم التجارة الخارجية 
للصين إلى 6,9 تريليون دوالر، ليواصل احتالله 
المركز األول عالميًا. وارتفعت تجارتها الخارجية 
في السلع من 3,9 تريليون دوالر في عام 2012 
إلى 6,1 تريليون دوالر في العام الماضي، وهو 

ما يمثل 13,5% من اإلجمالي العالمي.
فكانت مبادرة »الحزام  أما مشروع شي األضخم 
والطريق« التي طرحها عام 2013، وهي مبادرة 
تقوم على إحياء طريق الحرير القديم، من أجل 
تعزيز الترابط بين الصين والعالم الخارجي، من 
وسط آسيا إلى الشرق األوسط، وصواًل إلى أوروبا 
وأفريقيا. وتسعى من خالل هذا المشروع للوصول 
إلى أسواق جديدة وتأمين سالسل التوريد العالمية 
التي ستساعدها في مواصلة تحقيق نمو اقتصادي 
مستدام وضمان االستقرار االجتماعي، لها ولكل 

مشارك في المبادرة.
محاربة  في  شي  نجح  البيئي،  الصعيد  على 
التلوث. فبعدما كان في الصين 6 مدن من بين 
العدد  انخفض  العالم،  في  تلوثًا  مدن   10 أكثر 
إلى 3 فقط، مع استمرار الجهود لخفض معدالت 

التلوث.
بها،  الخاصة  المدفوعات  إلى شبكة  بالنسبة  أما 
رقمية  عملة  وطرحت  طورتها،  الصين  فإن 
أن  يمكن  أدوات  وهي  الحكومة.  من  مدعومة 
تساعد بكين في تجنب استخدام الدوالر األميركي 
نهائيًا، والتخلي عن النظام المالي العالمي الذي 

تقوده واشنطن.

 جيش أحمر لمقارعة أي »عدو محتمل«
عسكريًا، وبحسب مختصين بالشأن الصيني، قاد 
شي تغييرات جذرية ال نظير لها طوال قرن، ونفذ 
عملية إصالح كبيرة في الجيش، ثم أعاد تنظيمه.
فكرة إعادة ترميم الجيش لم تبدأ بقدومه، بل هو 
من طوَّرها ووضعها في قالب قادر على مقارعة 
الجيش  ترميم  فكرة  بدأت  محتمل«.  »عدو  أي 
بحسب الكاتب الصيني ليو زين عام 1991 مع 
»حرب تحرير الكويت«، وفيها كانت أولى مظاهر 
االمتياز العسكري األميركي. أدَّى هذا إلى قراءة 
قد  الحرب،  هذه  وبعد  بكين،  بأن  تفيد  صينية 
تصبح في دائرة االستهداف، وعليه تقرر تحسين 

قدرات جيش التحرير الشعبي الصيني.
السابقين،  للرؤساء  التراكمي  العمل  واصل  شي 
ولكن بلمسات جذرية. وأولى خطواته كانت تبني 
اعتبار  إنهاء  على  تقوم  مختلفة،  قتالية  عقيدة 
القوات البرية وحدها أساس الجيش، وأوجب اتباع 
القيادة المشتركة، التي تملك فيه إلى جانب القوات 

البرية، القوات الجوية والتكنولوجيا دورًا رائدًا.
»معهد  بحسب  الجيش،  ميزانية  شي  وضاعف 
استكهولم الدولي لألبحاث حول السلم«، ما أدَّى 
الباليستية  الصواريخ  آالف  الصين  امتالك  إلى 
بحرية  سالح  وأكبر  المدى،  والطويلة  المتوسطة 
في العالم بـ 77 قطعة بحرية، من ضمنها حاملتا 

طائرات.
النووية  الترسانة  لتعزيز  العمل  بدأ  أّنه  واألهم 
ورأسًا  قنبلة   350 تضم  باتت  حيث  الصينية، 
نوويًا، وفقًا لـ »أتوميك سيانتيست«. االستخبارات 

هذه  تصل  أن  توقعت  جهتها،  من  األميركية، 
الترسانة إلى 700 رأس نووي عام 2027. 

فإّن  االستراتيجية،  الشراكات  مستوى  على  أّما 
الصين وروسيا وقعا بيانًا مشتركًا في 4 شباط/

فبراير الماضي، أي قبل أقل من شهر من بدء 
ونصَّ  أوكرانيا،  في  الروسية  العسكرية  العملية 
على أن »الصداقة بين الدولتين ليس لها حدود«، 
وعلى معارضتهما أي توسع إضافي لحلف الناتو 
ولبناء تحالف أميركي في آسيا، وصّورا الجهود 
الديمقراطية  الغربية من  النسخة  لترويج  المبذولة 

على أّنها تهديد »خطر« للسالم العالمي.
بكين تقارع واشنطن .. وخطط احتواء »الصعود 

الصيني«
فالصين، الدولة التي امتازت بصعودها السلمي، 
من دون خوض أي حرب في العقد األخير، باتت 
وأصبحت  لواشنطن،  وحيدًا  استراتيجيًا  منافسًا 
تشكيل  إعادة  على  متزايد  بشكل  »القدرة  تملك 
النظام الدولي«، وفقًا الستراتيجية األمن القومي 
التي أعلنتها إدارة جو بايدن في الـ 12 من الشهر 

الحالي.
لم يبدأ العداء العلني هذا العام، بل بدأ مع الرئيس 
 ،2012 عام  أواخر  في  أوباما  باراك  السابق 
حين كشف أّن األولويات هي احتواء »الصعود 
سياسيًا،  المستويات  مختلف  على  الصيني«، 

اقتصاديًا، وحتى عسكريًا.
العام  من  شباط/فبراير  وفي  التاريخ،  هذا  قبل 
أن  قبل  واشنطن  إلى  بنفسه  شي  توجه  نفسه، 
يصبح على رأس الحزب الشيوعي. وقتئذ، سعى 
التي  المتحدة  الواليات  مع  التسوية  من  لمزيد 
من شأنها أن تمّهد الطريق أمام صعود الصين 
عن  وحديثه  منصبه،  توليه  وبمجرد  المستمر. 
إقامة »نوع جديد من عالقات القوى العظمى«، 
تبيَّن لشي أّن إدارة أوباما ال تعامل بكين على قدم 
محاولة  واعتبرتها  الصياغة،  وقاومت  المساواة، 
لجعل الواليات المتحدة تعترف بالصين كنظير، 
وخشيت أن يرسل ذلك إشارة خاطئة إلى حلفاء 

الواليات المتحدة.
مسار أوباما عززته راديكالية خلفه دونالد ترامب، 
االرتباط  بفك  وهّدد  تجارية،  حربًا  أطلق  الذي 
حينذاك،  والصيني.  األميركي  االقتصاَدين  بين 
خططها  في  النظر  األميركية  الشركات  أعادت 
التي كانت سوقًا واعدة  االستثمارية في الصين، 
للنمو. خطوات أثَّرت في العالقات الدبلوماسية، 
عن  نقاًل  جورنال«،  ستريت  »وول  وصفت  إذ 
مصادر مطلعة، أن االجتماعات رفيعة المستوى، 
التي يفترض أن تكون هادئة، تحولت إلى جلسات 
محمومة. وإضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان فرض 
العقوبات، في حين ُشطبت الشركات الصينية من 

البورصات األميركية.
لم يكتِف األميركيون وقتئٍذ بهذا الحد، بل وصلت 
األمور إلى دعوتهم عبر وزارة الخارجية إلى تغيير 
النظام، عبر ما سموه »تمكين الشعب الصيني«. 
وبعد ترامب، جاء بايدن من دون أي تغيير في 
أثبته  ما  وهو  السابقة،  اإلدارة  السياسات  اتباع 
بعدما تم االعالن عن استراتيجية األمن القومي. 
وبينما تشهد عالقات واشنطن وبكين توترات غير 
مسبوقة في طبيعتها ودرجة خطرها، بعد أحداث 
الجزيرة،  بيلوسي  نانسي  وزيارة  تايوان،  قضية 
استخدام  تستبعد  »ال  أّنها  اليوم  بكين  أوضحت 
حال  في  فقط  ولكن  تايوان،  قضية  في  القوة 

محاولة االنفصال أو التدخل الخارجي«.
أّن  الصين  ترى  غدًا،  التاريخي  المؤتمر  وقبل 
الخالف مع الواليات المتحدة بات هيكليًا، حيث 
ال ترحب واشنطن بظهور منافس لها في الساحة 
العالمية لديه إمكانيات اقتصادية وثقافية وعسكرية 

وتكنولوجية ضخمة. 
أما هدف شي الشامل فهو إعادة الصين إلى ما 
يعتقد أّنه مكانها الصحيح كالعب عالمي ونظير 
ومع  لذلك،  ونتيجًة  األحادية.  القطبية  يواجه 
مقابل  االستراتيجي،  هدفها  في  الصين  استمرار 
مع  مواجهة  احتمال حدوث  فإّن  أميركي،  تعنت 
واشنطن بات أمرًا محتماًل بشكل متزايد. يعي شي 
في  الصين  صعود  بانتظام  متباهيًا  جيدًا،  ذلك 

مقابل االنحدار الغربي.
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بوتين أقال ليز تراس. ولكن لن يتوقف انتقامه عند ذلك 
بل يستعد إلعالن إفالس بريطانيا

عرين األسود وسقوط »أوسلو«

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

إذا كان بوتين هو المسؤول عن كل مشكالت 
المملكة المتحدة والغرب والعالم بأسره، فليست 
استقالة  تفسير  أحاول  أن  في  جدوى  هناك 
لكنني  آخر..  بأي شيء  أو  بحماقتها  تراس 

سأحاول.
بشأن  ذكرته  ما  عدا  بالطبع،  أمزح  أنا 
أما  لتوها.  بدأت  التي  بريطانيا  مشكالت 
بشأن تراس، فقد كانت ليز تراس محظوظة، 
وخرجت كالشعرة من العجينة بأقل الخسائر، 
يشهد  أن  الممكن  فمن  بريطانيا  اقتصاد  أما 

رئيس الوزراء القادم انهياره.
بعد  سيحدث  وما  ما حدث  سأحاول وصف 

ذلك بإيجاز.
من  كبيرة  نسخة  هي  العظمى  بريطانيا  إن 
لبنان، فالقطاع المصرفي في البالد متضخم، 
وتلعب المملكة المتحدة دور أحد أكبر المراكز 
المالية في العام، بينما يعد الجنيه اإلسترليني 
أحد العمالت االحتياطية في العالم، في نفس 
الوطنية  الصناعة  فيه  تدهورت  الذي  الوقت 

أو/وتم نقلها إلى بلدان أخرى.
رصيد  كدولة  لبريطانيا  كان  لذلك،  نتيجة 
حساب جار سلبي لنحو 50 عاما، ما يعني 
أخرى  دول  من  وخدمات  سلعا  تشتري  أنها 

أكثر مما تبيعها لها.
منذ  أنه  حقيقة  بسبب  المشكلة  تفاقمت  ثم 
أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، كانت 
تعاني  كالعادة  البريطانية  الحكومة  ميزانية 
من العجز، أي أن الحكومة تنفق أكثر مما 

تكسب.
لالستدامة  نموذج  بإفالسه هو  لبنان  أن  أي 
المالية بالمقارنة ببريطانيا، حيث كان يعيش 

حياة كهذه وقتا أقل بكثير.
من  كان  المستمر،  العجز  ذلك  ولتغطية 
األجنبي  المال  رأس  يتدفق  أن  الضروري 
وبكميات  انقطاع  دون  المتحدة  المملكة  إلى 

على  بريطانيا  ستفلس  ذلك،  بدون  متزايدة. 
الفور.

انتهى  قد  النموذج  المشكلة في أن هذا  لكن 
للواليات  طعاما  بريطانيا  أصبحت  بينما 

المتحدة األمريكية.
حيث تعمل الواليات المتحدة األمريكية، منذ 
امتصاص  على  الماضي،  الصيف  بداية 
رؤوس األموال من جميع أنحاء العالم، وقبل 
ذلك  وأصبح  حلفائها.  من  آخر،  أحد  أي 
ممكنا بسبب حقيقة أن التضخم في الواليات 
الفائدة  أقل منه في أوروبا، وأسعار  المتحدة 
وهو  أعلى،  األمريكي  المصرفي  النظام  في 
أوروبا  من  المال  رأس  هروب  عنه  نتج  ما 
وانجلترا واليابان وغيرها إلى الواليات المتحدة، 
حيث االستثمارات أقل خسارة، ويتبخر رأس 

المال ببطء مضاعف.
أي أنه الستعادة تدفقات رأس المال الوافدة، 
تحتاج المملكة المتحدة إلى رفع سعر الفائدة 
)حاليا يبلغ 2,25%( أعلى بكثير من نظيرتها 
قريبا(،  أعلى  وستكون   %3,25( األمريكية 
وخفض تضخمها )10,1%( إلى مستوى أدنى 
مما هو عليه في الواليات المتحدة )%8,2(، 

ويتعين القيام بذلك على وجه السرعة.
ولتقليل التضخم، فمن الضروري التوقف عن 

طباعة النقود الورقية غير المغطاة.
اآلن، ومن خالل إصدار النقود الورقية غير 
عجز   )1( تمويل:  يتم  بالبضائع،  المغطاة 
الميزانية، و)2( عجز الحساب الجاري للبالد، 
التضخم،  خفض  أجل  من  أنه  يعني  وهذا 

يجب القضاء على كال العجزين.
حيث  األولى،  بالنقطة  تراس  ليز  احترقت 
اقترحت خفض الضرائب، وهو ما دفع بطبيعة 
كان  التي  الميزانية،  عجز  زيادة  إلى  الحال 
يجب أن يتم تمويلها عن طريق طباعة النقود 
الورقية، وهو ما من شأنه أن يزيد التضخم.

ال أعرف ما إذا كان رد فعل األسواق والبنوك 
على هذا اإلجراء متناسبا مع الفعل، ألن ذلك 
لم يكن اإلجراء الوحيد الذي يؤدي إلى عجز 

الميزانية. فعلى سبيل المثال، تدعم الحكومة 
لم  هذه  الميزانية  نفقات  لكن  الغاز،  أسعار 
أي  على  القوية.  المشاعر  هذه  مثل  تسبب 
عجز،  من  تعاني  الدولة  ميزانية  فإن  حال، 
حتى  أو  العجز  على  القضاء  يمكن  وال 
تقليصه بشكل كبير، من دون حدوث انفجار 
اجتماعي من شأنه أن يجتاح هذه الحكومة 

وجميع الحكومات الالحقة.
توجد  ال  الراهنة،  الظروف  ظل  في  أنه  أي 
بخالف  الميزانية  عجز  لتمويل  طريقة 
»التيسير الكمي«، وهو ما يعني أن التضخم 
سينمو حتما بغض النظر عن تراس ومبادراتها 

الضريبية.
بصراحة، ال أميل إلى اعتبار ليز تراس سببا 
»محظوظة«  ببساطة  كانت  وإنما  لألزمة، 
لكونها رئيسة الوزراء في الوقت الذي بدأ فيه 

االنهيار.
مع ذلك يكمن سحر الموقف في أمر آخر، 
هو أنه ال يوجد مخرج لبريطانيا منه، وستذهب 

جميع الجهود سدى.
إضافة إلى النقطة األولى، فهناك نقطة ثانية 
هي عجز الحساب الجاري، وهو كاف لفشل 

محاوالت خفض التضخم.
وهناك طريقتان للقضاء على عجز الحساب 
العمالة  تكلفة  تقليل  هي  األولى  الجاري: 
في  المعيشة(  مستوى  )أي  كبير  بشكل 
المملكة المتحدة، وال أرى طريقة أخرى لزيادة 
القدرة التنافسية للسلع البريطانية. بطريقة أو 
بأخرى، فهذا طريق طويل، ولن يكون على 
األرجح طريقا طوعيا، ولن تسلكه أي حكومة.

الجنيه  قيمة  خفض  هي  الثانية  الطريقة 
سيؤدي  ما  وهو  كبير،  بشكل  اإلسترليني 
كبير،  بشكل  الواردات  نتيجتين: خفض  إلى 
وستبدأ  البريطانيين،  معيشة  مستوى  وكذلك 
التضخم  أن  إليها  مضاف  الشغب،  أعمال 

سيرتفع بسبب ارتفاع أسعار الواردات!!!
المتحدة  المملكة  أي أن خفض التضخم في 

في الوضع الراهن مستحيل!!!

الجنيه  قيمة  تخفيض  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 
اإلسترليني في حد ذاته سيسرع من تدفق رأس 

المال إلى الخارج.
أنه  ننسى  أن  يجب  ال  ذلك،  على  عالوة 
رفع  دون  المال  رأس  تدفق  إيقاف  يمكن  ال 
األمريكية،  الفائدة  سعر  فوق  الفائدة  سعر 
البريطانيين،  المدينين  إفالس  ذلك  ويعني 
وجميع صناديق المعاشات التقاعدية نفسها، 
إنقاذها  التي كان على بنك إنجلترا المركزي 
بمساعدة استئناف »التيسير الكمي« بعد نشر 

مبادرات ليز تراس الضريبية.
وأي  منه،  ميؤوس  بريطانيا  في  الوضع 
المزيد  إلى  ستؤدي  المشكالت  لحل  محاولة 

من المشكالت، فقد استنفد النظام نفسه.
تحل  لن  تراس  استقالة  فإن  باختصار، 
وبينما  للتو،  المشكالت  بدأت  وقد  المشكلة، 
تمتص الواليات المتحدة األمريكية رأس المال 
المشكالت في  فإن  العالم،  أنحاء  من جميع 

المملكة المتحدة سوف تتفاقم.
بنفس  تراس  ليز  خليفة  يصطدم  وسوف 
أن  من  متأكدا  لست  جدا.  قريبا  المشكالت 
رئيس الوزراء البريطانيا القادم سيستمر لفترة 

أطول من ليز تراس.
ونعم، كل المدينين حول العالم يعانون اآلن 
الدول  ذلك  في  بما  المشكالت،  نفس  من 
المثال،  سبيل  على  بينها،  ومن  العربية، 

مصر.
رأس  تمتص  األمريكية  المتحدة  فالواليات 
المال من كل مكان، وسيواجه جميع المدينين 
الكبار اآلن مشاكل في إعادة تمويل ديونهم، 
وسنشهد قريبا حاالت إفالس جديدة بين دول 

العالم.
في  تقرأوا  عندما  االعتبار  في  ذلك  ضعوا 
الصحافة، التي يسيطر عليها الغرب أو تلك 
التي تسيطر عليها حكومتك، أن إفالس هذا 
في  بسبب »حرب روسيا  كان  ذاك  أو  البلد 

أوكرانيا«.

عماد الحطبة 
بعد عدة عمليات استهدفت الجيش 

الصهيوني والمستوطنين، بدأت السلطة 
الفلسطينية وأجهزة األمن الصهيونية تدرك 
أن ما يحدث يمكن أن يتحول إلى خطر 

حقيقي.
يبدو العنوان متفائاًل بعض الشيء، وبعيدًا 

عن الحقيقة القائمة على أرض الواقع. 
ما زالت السلطة الفلسطينية صاحبة اليد 
الطولى في الضفة. وال يوجد في المدى 
القريب ما يمكن اعتباره تهديدًا جديًا لها، 
وخصوصًا من جانب مجموعات فدائية 

صغيرة أكثر راديكالية، لكنها ال تملك الموارد 
اللوجستية الكافية لالستمرار.

في الوقت نفسه، ال يمكن المرور على 
هذه التشكيالت العسكرية من دون التعمق 
في بنيتها، ودراستها كظواهر تشكل تمردًا 

وتحديًا صريحين للسلطات القائمة. في 
البنية التنظيمية، تحافظ هذه المجموعات 

على استقالل خالياها في العمل تحت 
العنوان النضالي نفسه، من دون التحول إلى 
بنية تنظيمية تقليدية يسهل اختراقها. كما أن 
هذه المجموعات تتشكل من شبان في مقتبل 
العمر. إبراهيم النابلسي، مثاًل، كان أحد قادة 
كتيبة نابلس، وأحد أهم المطلوبين لسلطات 

االحتالل، واسُتشهد وهو لم يتجاوز 19 
عامًا من عمره.

بدأ ظهور المجموعات المسلحة خالل 
معركة سيف القدس، لكنها كانت صغيرة 
وتفتقد أي شكل تنظيمي، فاعتمدت على 

أشخاص يعرفون بعضهم البعض من 
المخيمات، أو حتى من الحواري واألزقة. 

تطورت األمور خالل معركة وحدة 
الساحات، فحركة الجهاد اإلسالمي، التي 

شعرت بأن العدو يحاول االستفراد بها، 
سعت لالنفتاح على المقاومين الفلسطينيين 

في مدن الضفة، وكانت أول بوادر هذا 
االنفتاح في مدينة جنين. كما انفتح مقاتلو 

الحركة على عناصر من داخل أجهزة األمن 
الفلسطينية.

في حزيران/يونيو 2021، قامت وحدة من 
عصابات االحتالل باغتيال الشهيد جميل 

العموري، القائد في سرايا القدس. واشتبكت 
الوحدة الصهيونية مع ضباط من جهاز 

االستخبارات الفلسطيني، ليرتقي الشهيدان 
أدهم عليوي وتيسير عيسى، من ضباط 
الجهاز، وُيصاب محمد البزور بجروح 

خطيرة. َعّد كثيرون أن االشتباك كان من 
قبيل الصدفة، إذ تمت عملية اغتيال الشهيد 

العموري قرب مبنى االستخبارات العسكرية. 
جاءت األيام التالية لتثبت أن األمر يتجاوز 

الصدفة بكثير. 
الحقًا، تم تعريف جميل العموري بأنه 

المؤسس والقائد لكتيبة جنين المرتبطة بسرايا 
القدس، والتي تعمل مع أبناء التنظيمات 

األخرى، وخصوصًا كتائب شهداء األقصى 
التابعة لحركة فتح، لتشكيل مجموعة مسلحة 

تعيد إلى األذهان مجموعة »حزام النار« 
التي تشكلت عام 2005.

على غرار كتيبة جنين، تشكلت كتيبة نابلس 
من مقاومين في كتائب شهداء األقصى. 

بدأت القصة في شباط/فبراير 2022، 
عندما اغتالت وحدة كوماندوس صهيونية 
الشهداء: أشرف المبسلط، أدهم مبروكة 
ومحمد الدخيل، ونجا من العملية إبراهيم 
النابلسي. في تموز/يوليو من العام نفسه، 
عادت قوات االحتالل واغتالت الشهيدين 

محمد العزيزي وعبد الرحمن صبوح، زاعمًة 
أنهما عضوان في مجموعة »إرهابية« 

تسمى كتيبة نابلس. في الجنازة ظهر إبراهيم 
النابلسي ليؤكد انطالق كتيبة نابلس. في 
9 آب/أغسطس اغتيل الشهيدان إبراهيم 

النابلسي وإسالم صبوح على أيدي عناصر 
قوات االحتالل.

يوم 2 أيلول/سبتمبر، وفي أربعين الشهيدين 
محمد العزيزي وعبد الرحمن صبوح، ظهرت 
مجموعة من الشبان الملّثمين، الذين يحملون 
بنادق رُِبط في مقدمها شريط أحمر، وأعلنوا 
والدة مجموعة مسلحة جديدة، اسمها عرين 

األسود. 
بعد عدة عمليات استهدفت الجيش 

الصهيوني والمستوطنين، بدأت السلطة 
الفلسطينية وأجهزة األمن الصهيونية تدرك 
أن ما يحدث يمكن أن يتحول إلى خطر 
حقيقي، وأن تظهر مجموعات مماثلة في 
المدن الفلسطينية األخرى. قامت السلطة 

باعتقال مصعب اشتيه من حركة حماس، 
والذي أصبح قائدًا لمجموعة عرين األسود، 

وعميد طبيلة، وهو أحد مناضلي الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. وال يزال محمد 

طبنجة، أحد قادة المجموعة وعضو الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين، ُمطاَردًا من أجهزة 

األمن اإلسرائيلية والسلطة. 
لم تقم السلطة باعتقال أي من كوادر كتائب 
شهداء األقصى، المنضوين تحت لواء عرين 

األسود، على رغم أنهم يشكلون عمودها 
الفقري. فالسلطة، التي تخشى انشقاق هؤالء 

المقاومين عن حركة فتح، وخصوصًا أن 

عددًا من هؤالء المقاومين يعمل في أجهزة 
األمن الفلسطينية، أو أبناء ضباط في هذه 

األجهزة. وبداًل من االعتقال، قّدمت السلطة 
عرضًا إلى هؤالء المقاومين، فحواه إلقاء 
السالح وقبول إمضاء وقت قصير في 

سجون السلطة، ثم إلحاقهم بأجهزة األمن 
الفلسطينية.

جاء الرفض مدّويًا. وخالل أسبوع، شهدت 
الضفة الغربية 40 عملية إطالق نار، و66 

عملية إلقاء عبوة متفجرة وزجاجة حارقة، 
وارتقى ثمانية شهداء فلسطينيين في مقابل 
قتل جنديين صهيونيين وإصابة 32 جنديًا 

ومستوطنًا بجروح.
في طولكرم أعلنت كتائب شهداء األقصى 

تشكيل مجموعة صقور الكرامة، التي عّدت 
نفسها امتدادًا لفكر الشهيدين ثابت ثابت 

ورائد الكرمي، القائدين الحقيقيين لالنتفاضة 
الفلسطينية الثانية. 

نستطيع رؤية مالمح أولية لما يحدث اليوم 
في الضفة الغربية، وخصوصًا بعد إعالن 
وزير أمن العدو، بيني غانتس، أن جيشه 
سيقوم بعملية واسعة في الضفة الغربية، 

هدفها األساسي القضاء على مجموعة عرين 
االسود. أهم هذه المالمح:

- أن المجموعات الجديدة تجاوزت البعد 
السياسي لمفهوم إنهاء االنقسام، والقائم على 
تقاسم الوزارات والموازنات، وأنهت االنقسام 

فعليًا، وفي ساحة المعركة.
- فتحت هذه المجموعات، من خالل بنيتها 
التنظيمية الفريدة، المجال للمقاومين األفراد 
الرافضين لجميع الفصائل القائمة، من أجل 

االنخراط في العمل المقاوم من دون التخلي 
عن قناعاتهم، وتجيير عملهم لمصلحة 

المواجهة الشاملة مع العدو.
- االنخراط الواسع لشبيبة حركة فتح )كتائب 

شهداء األقصى( في هذه المجموعات، 
األمر الذي يضع سلطة رام هللا في موقف 
محرج جدًا، ألن المطلوبين هم أبناء حركة 

فتح، واعتقالهم من جانب السلطة، أو 
اغتيالهم من جانب العدو، يمكن أن يفّجر 
أزمة حادة وانشقاقات كبرى داخل الحركة. 
- على رغم أن العمود الفقري للمجموعات 

الجديدة يتكون من مقاتلي فتح والجهاد 
اإلسالمي، فإنها تضم مقاومين من 

حركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين، األمر الذي يشير إلى تحول هذه 

المجموعات إلى ظاهرة عابرة للتنظيمات.
القول أسهل من الفعل، واألمور على 

األرض ال تسير بسالسة التحليل على 
الورق، لكننا نستطيع القول إن البذور التي 
ألقتها العمليات الفردية في أرض فلسطين، 
نمت وأينعت أوراقًا وأشواكًا تنغرز في جسد 

المحتل وزبانيته. وإن العملية العسكرية 
اإلسرائيلية المقبلة قد تؤدي إلى مواجهات 
عسكرية واسعة، وحروب شوارع في المدن 

والمخيمات الفلسطينية، وقد تمتد إلى بعض 
مناطق فلسطين المحتلة عام 1948. إذا 

حدث ذلك، ومهما تكن النتائج، فإن سلطة 
»أوسلو«، بما تمثله وبشخوصها، ستكون 

ُأولى ضحايا االنتفاضة المقبلة.

تركيا تكشف عن الحل الوحيد المتوفر إلنهاء األزمة السورية 
بي�ن الحكومة والمعارضة المعتدلة.. خارطة طريق واستثن�اء اإلرهابيي�ن

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش 
أوغلو، ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية 

السورية، “من خالل التواصل بين الحكومة 
والمعارضة”.

وبحسب وسائل إعالم تركّية، جاءت كلمة 
تشاويش أوغلو خالل لقاء مع منظمات 

مجتمع مدني ورجال أعمال في والية هاتاي 
المتاخمة للحدود السورية.

وقال تشاويش أوغلو خالل الكلمة إّنه “يجب 
أن تتواصل الحكومة والمعارضة التفاق 

على دستور وخريطة طريق تشمل عملية 
انتخابية وفق قرار مجلس األمن الدولي”.
وتابع تشاويش أوغلو: “هناك من ينزعج 

من هذا الطرح، أخبرونا إن كان هناك حل 
آخر، هل تقبلون أن تستمر هذه الحرب لمدة 

50 عامًا أخرى؟”، وفق “الميادين”.

وأضاف: “من أجل استمرار وحدة سوريا 
وسالمتها، يجب أن تتوصل المعارضة 

المعتدلة والحكومة إلى اتفاق على خريطة 
طريق، يستثني اإلرهابيين”.

وأشار تشاويش أوغلو إلى أن “هذا هو 
السبيل الوحيد لتأسيس الوحدة واللحمة في 

سوريا، وبهذه الطريقة فقط يمكننا إعادة 
السوريين إلى بالدهم بأمان، بمن فيهم 
السوريون في تركيا الراغبون بالعودة”.
تركيا: ندعم وحدة األراضي السورية

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أّن “بالده 
تدعم وحدة تراب سوريا وأنه يجب عدم 

السماح بتقسيمها”، مشددًا على أن “تركيا 
تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان عدم 
تعميق هذه المآسي ومحاوالت لمنع وقوع 

دول أخرى في هذا الوضع”.

ولفت تشاوش أوغلو إلى “ضرورة عدم 
السماح بتحول سوريا إلى وكر لإلرهاب 

الموجه ضد تركيا، وعدم السماح بتقسيمها”، 
قائاًل إّن تركيا على علم بالدعم المقدم من 
الغرب للمجموعات االنفصالية في سوريا 

مثل “بي كي كي” وذراعيه “واي بي جي” 
و”بي واي دي”.

وأكد أن “هدف هذا الدعم الغربي هو ضمان 
مواصلة التنظيم ألجندته االنفصالية شمال 
شرقي سوريا”، مضيفًا أنه “من أجل تقسيم 
هذا البلد، تتخذ تركيا جميع أشكال التدابير 
وكل ما يلزم لمنع هذه الخطوات والحيلولة 

دون تقسيم سوريا”.
يذكر أّن الرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان قال إّنه “مستعد للقاء الرئيس 
السوري بشار األسد عندما يحين الوقت”، 

وأكد أن “محادثات منخفضة المستوى مع 
الجانب السوري ال تزال في طريقها”، مشيرًا 

إلى أّنه “تجري اللقاءات االستخبارية بين 
سوريا وتركيا حاليًا”.

وقبل أيام، قالت صحيفة “تركيا” المقربة إلى 
الحكومة إّن عالقات تركيا وسوريا تكتسب 

بعدًا جديدًا، حيث أنهى الطرف التركي 
االستعدادات لفتح بوابتين جديدتين نحو 

سوريا لنقل البضائع والمساعدات اإلنسانية، 
هما بوابة الباب-أبوزندين وبوابة إدلب-

سراقب.
ولفتت الصحيفة إلى أّن “الخطوة التالية بين 
النظامين هي إعادة فتح معابر غازي عنتاب 
– كيليس-هاتاي، مضيفًة أّن “الخطوة هذه 

تأتي في إطار تقارب النظامين التركي 
والسوري”.

طبيبة تونسية أيدت حزب اهلل فسجنتها السعودية 15 عامًا

»أكبر من األوكرانيين«.. بايدن يكشف سبب األسباب وراء دعم واشنطن لكييف

قررت محكمة سعودية سجن طبيبة تونسية 
15 عامًا بتهمة »اإلساءة إلى نظام الحكم«، 

بعدما أبدت »إعجابها« بفيديو لمسيرات 
مؤيدة لـ«حزب هللا« في العاصمة التونسية.

وقال شقيق الطبيبة التونسية، مهدية 
المرزوقي، إّن شقيقته )51 عامًا( التي 

تقيم وتعمل في السعودية منذ عام 2008 
اعتقلتها السلطات السعودية عام 2020 بعد 
تفاعلها مع فيديو ُنشر في »تويتر« لتظاهرة 
مؤيدة لـ«حزب هللا« أمام المسرح البلدي في 
شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية.
وأشار شقيق الطبيبة إلى أّن التحقيقات معها 

استمرت عامًا كاماًل، ثم ُحكم عليها بالسجن 
سنتين و8 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنة 

واحدة، قبل أن يستأنف الحكم المحامي 
الذي عّينته السلطات السعودية ويحكم عليها 

بالسجن 15 عامًا. ودعا الرئيس التونسي 
قيس سعيد والدبلوماسية التونسية إلى التدخل 

لدى السلطات السعودية من أجل اإلفراج 
عن شقيقته.

ُيشار إلى أّن السلطات السعودية عادًة ما 
تعتقل الناشطين في حال عّبروا عن آرائهم 
في مواقع التواصل، وتفرض عقوبات قاسية 

على المغردين.

أعرب الرئيس األمريكي جو بايدن عن 
اعتقاده بأنه يجب منع روسيا من »تحقيق 
نجاح« في أوكرانيا. جاء ذلك في مقابلة 
أجرتها معه قناة MSNBC  األمريكية 
وبثت مساء أمس الجمعة، في معرض 

تعليق بايدن على تصريحات للجمهوريين 
بإمكانية إضعاف الدعم الذي تقدمه واشنطن 

لكييف وبأن هذا الدعم ال يمكن أن يكون 
»شيكا على بياض«. وقال بايدن: »لقد 

أنفقنا قدرا كبيرا من األموال لمساعدة 
األوكرانيين. لكن األمر يتعلق بما هو أكبر 

بكثير من األوكرانيين، إنه يتعلق بحلف 
شمال األطلسي، وبأوروبا الغربية، وبضرورة 

التأكد من أن )الرئيس الروسي فالديمير( 

بوتين لن ينجح«.
وكان بايدن أعرب في وقت سابق عن قلقه 

الحتمال فوز الجمهوريين في انتخابات 
الكونغرس النصفية في نوفمبر المقبل، نظرا 
ألن فوزهم سيؤثر على مساعدات واشنطن 

لكييف
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كيف غيرت المسّيرات اإليرانية قواعد االشتباك 
في الحرب االوكرانية لمصلحة روسيا؟

»المصالحة« في مواجهة »عرين األسود«!

تحرير ناشط فلسطيني من قبضة الموساد بعد اختطافه من كوااللمبور
 وجرى التحقيق معه عبر الفيديو من تل أبيب

أميركا بين قّوتها العسكرية وضعُفها المجتمعي!
عبد الباري عطوان

تحتل الطائرات اإليرانية المسيرة )بدون طيار( 
العناوين الرئيسية في أجهزة اإلعالم الغربية 

بسبب الدور الذي لعبته وتلعبه في االنتصارات 
الروسية األخيرة في الحرب األوكرانية، وخاصة 

الهجوم المضاد األخير الذي جاء ردا على 
قصف جسر القرم )كيرتش(، ونسف خطي 

انابيب غاز “نورد ستريم 1، و”نورد ستريم 2” 
تحت بحر البلطيق، وهو الهجوم الروسي الذي 

استهدف منشآت طاقة وبنى تحتية في العاصمة 
كييف، وكشف عن استراتيجية عسكرية روسية 

جديدة مع وصول القائد الروسي الجديد.
الطائرات اإليرانية المسيرة، وحسب البيانات 

الرسمية األوكرانية أوقفت تقدم الجيش االوكراني 
في اإلقليم األربعة جنوب وشرق أوكرانيا واقدمت 

القيادة الروسية الى ضمها، وابلت بالء حسنا 
في قصف البنى التحتية في العاصة وتوعدت 
بصقيع قارص لألوكرانيين، األمر الذي جعل 
من هذه المسيرات، صداعا مزمنا للحكومات 

األوروبية، حتى ان هذه الحكومات دعت الى 
اجتماع طارئ لقياداتها غدا الخميس، لبحث 
فرض عقوبات مشتركة صارمة على ايران، 

بينما لجأت الواليات المتحدة الى مجلس االمن 
الدولي داعية الى عقد جلسة مغلقة لمناقشة هذا 

الخطر.
مسيرة “شاهد 136” اإليرانية دخلت التاريخ 

كأول سالح أجنبي تستخدمه القوات الروسية 
في حرب أوكرانيا تحديدا، وتعكس تفوقا غير 

مسبوق على األسلحة الغربية المتطورة في هذه 
الحرب، الن من أبرز مميزاتها انها صغيرة، 

وغير مكلفة، ويمكن اطالقها من مسافات بعيدة، 
وتحلق على ارتفاع منخفض مما يجعل من 

الصعب على الرادارات رصدها، واألهم من ذلك 
أنها مزودة برأس متفجر يصل وزنه الى 40 

كيلوغراما قادر على إحداث اضرار كبيرة جدا 
في األهداف التي يصيبها ومحيطها.

***
هذه المسيرات التي فاجأت حلف الناتو وجعلت 
روسيا تلجأ اليها لوقف تقدم الجيش االوكراني 
كبديل مواز لصواريخها الباليستية حفاظا على 

كمية مخزونها والحيلولة دون نفاده، غيرت 
قواعد االشتباك والكثير من المعادالت العسكرية 
ليس في أوكرانيا فقط، وانما في أوساط صناعة 
السالح الغربية، وخاصة في الواليات المتحدة 

االمريكية.
ومن المفارقة ان السيد علي خامنئي المرشد 

األعلى للثورة اإليرانية لخص المحنة التي 
تواجهها الدول الغربية بقوله اثناء استقباله طلبة 
كليات االختراع العسكري “من كان يسخر من 
الطائرات اإليرانية المسيرة، ويقول ان صورها 
“مفبركة” ومعدلة في “الفوتوشوب” يحذر اآلن 

وبصوت عال من خطورتها”.
الالفت ان دول االتحاد األوروبي ومعها الواليات 

المتحدة التي أرسلت ما قيمته 60 مليار دوالر 
من األسلحة والمعدات الثقيلة والمنظومات 
الدفاعية الجوية المتقدمة الى أوكرانيا حتى 

اآلن، “تصرخ” من ارسال ايران هذه الطائرات 
المسيرة الى حليفها الروسي، وتهدد بفرض 

عقوبات عليها، أي انه حالل عليها ان ترسل 
هذه األسلحة، وبهذه الكميات الضخمة، وحرام 

على ايران التي تخضع للحصار والتجويع 
والتدخالت الغربية التخريبية في شؤونها على 
مدى 40 عاما ان تقدم هذه الطائرات لحليفها 

الروسي، ومن سخريات القدر ان هذا الحليف، 
وبضغط من امريكا والغرب والتزاما بقرار “دولي” 
امتنع عن تزويد ايران بمنظومات صواريخ “اس 
400” الروسية الدفاعية، ولكن ايران لم تتعامل 

مع روسيا بالمثل، ولبت النداء فورا، وأظهرت 
اخالقيات عالية جدا في إعانة الصديق وقت 

الضيق، والتسامي عن بعض المرارات بالتالي.
قلناها، ونكررها، ان هذه الحرب األوكرانية 
ستكون نقطة تحول تاريخية، وستسقط كل 
األقنعة، وتفضح هشاشة الغطرسة الغربية 

واألمريكية، وتميط اللثام عن الوجه اإلسرائيلي 
المتلون والحيادي الكاذب في هذه الحرب، 

فالمفاوضات جارية وبكثافة بين كييف وتل ابيب 
هذه األيام لتزويد االولى بمنظومات دفاعية 

جوية ورادارات وقبب حديدية إسرائيلية لمواجهة 
المسّيرات اإليرانية التي ثبت عمليا وفي الجبهات 
ان منظومات دفاعية جوية أوروبية لم تكن على 

درجة من الفعالية المطلوبة إلسقاطها.
ما يؤكد ما نقول ان الجنرال بيني غانتس وزير 

الحرب اإلسرائيلي صرح اليوم األربعاء “ان 
إسرائيل قد تساعد كييف عبر تزويدها بأنظمة 

انذار مبكر إلنقاذ األرواح” األوكرانية، وقال 
“إسرائيل تدعم أوكرانيا بالمساعدات اإلنسانية 

والمعدات الدفاعية المنقذة للحياة”، في محاولة 
لخداع روسيا مجددا، واالدعاء باستمرار الحيادية 

في الحرب األوكرانية، ولكن على من تقرأ 
مزاميرك يا داوود.

ال نعرف كيف سيكون رد الرئيس فالديمير 
بوتين على هذه التصريحات اإلسرائيلية 

المخادعة والمضللة، التي تعكس تدخال عسكريا 
إسرائيليا مباشرا في الحرب األوكرانية ضد 

قواته، وأثر هذا االعتراف المباشر والموثق على 
العالقات القوية اإلسرائيلية الروسية التي جعلت 
من روسيا تحرم الحليف السوري من استخدام 

منظومات صواريخ “اس 300” المضادة 
للطائرات للدفاع عن نفسه وترابه في مواجهة 
الغارات اإلسرائيلية المتواصلة طوال السنوات 

الخمس الماضية.
***

الزمن يتغير والقوى الغربية الكبرى تتقزم امام 
القوى الجديدة الصاعدة التي تتنافس على 

زعامة العالم، فمن كان يحلم ان دولة محاصرة 
ومستهدفة أمريكيا واسرائيليا منذ أربعين عاما 

مثل ايران، توظف هذا الحصار بصمت 
وبتواضع مطلق، لتطوير قدراتها العسكرية 

الصاروخية والطائرات المسيرة، وتطلق اقمارا 
صناعية في الفضاء، وتملك 60 كيلوغراما من 
اليورانيوم المخصب بدرجات عليا )هذا المعترف 

به فقط( يمّكنها من انتاج رؤوس نووية في 
أقصر مدة ممكنة، وآالف أجهزة الطرد المركزي 

المصنعة محليا في أكثر من مؤسسة نووية 
تحت األرض وفوقها؟

من يريد ان ينافس ايران، وهذا حق وطموح 
مشروعان، عليه ان يكون مثلها، وان يسير 

على نهجها، خاصة في مجاالت االكتفاء الذاتي 
العسكري.

صبحي غندور* 
 

رّدد بعض الساسة اللبنانيين، في مطلع 
السبعينات من القرن الماضي، مقولة »أّن 

قوة لبنان هي في ضعفه« لتبرير عدم 
بناء جيش وطني قوي وقادر على حماية 
لبنان من االعتداءات اإلسرائيلية. وطبعًا، 
ثبت بطالن هذه المقولة فيما بعد حينما 

احتّلت إسرئيل جنوب لبنان عام 1978، 
ثّم عاصمته بيروت وعدة مناطق أخرى في 

العام 1982.
وما أعاد هذه المقولة اللبنانية إلى ذاكرتي، 

حالة معاكسة في أميركا، وهي ما عليه 
ميزانية وزارة الدفاع األميركية للعام الحالي 

من مبلغ يقترب من نسبة ثلث الميزانية 
العاّمة األميركية وال تعادلها في ذلك أي 

دولة بالعالم، ِعلمًا أّن وزراة الدفاع األميركية 
)البنتاغون( تتعامل مع حوالي مليوني 

شخص من الموظفين العسكريين والمدنيين 
وجنود االحتياط.

ففي شهر ديسمبر الماضي، وفي الفترة 
التي كان يتّم فيها التفاوض المباشر مع 

موسكو بشأن مطالبها في أوكرانيا ومستقبل 
األمن األوروبي، وّقع الرئيس األمريكي، 
جو بايدن، على قانون الميزانية الدفاعية 
األمريكية للعام المالي 2022 بقيمة تبلغ 

770 مليار دوالر.
ويزيد حجم الميزانية الدفاعية لسنة 2022 
المالية على حجم سابقتها بواقع 5%، وهي 

تتضمن نفقات تتجاوز ما طلبه الرئيس 
األمريكي، جو بايدن، بمقدار 25 مليار 

دوالر.
وتضمنت الميزانية العديد من اإلجراءات 

لـ«ردع« روسيا والصين، بما فيها تخصيص 
300 مليون دوالر لدعم أوكرانيا وقواتها 

المسلحة، و4 مليارات لدعم »المبادرة 
الدفاعية في أوروبا« و150 مليون دوالر 

لتمويل »التعاون األمني« مع دول البلطيق.
ومن بين »إجراءات الردع« أيضا تخصيص 
7,1 مليار دوالر لتمويل »مبادرة الردع في 
المحيط الهادئ« الرامية إلى ردع الصين 

ودعم تايوان.
طبعًا، ذلك كّله سبق الغزو الروسي 

ألوكرانيا في نهاية شهر فبراير الماضي، 
ثّم ما ورد في »إسترايجية األمن القومي 

األميركي« التي أعلنها »البيت األبيض« 
في األسبوع الماضي، والتي فيها تأكيد على 

الخطرين الروسي والصيني على األمن 
األميركي.

نعم، أميركا هي القوّة العسكرية األعظم 
اآلن، وهكذا كانت في معظم عقود القرن 

الماضي، لكن يبدو أّن »ضعف أميركا اآلن 
هو في قّوتها«، أي عكس المقولة اللبنانية 

التي أشرت إليها، ألّن القوة العسكرية 
الضخمة تخلق جنون العظمة وتسقط 

المبادئ لحساب المصالح، وتجعل من 
يملكونها يستسهلون فكرة امتالك العالم كّله، 

ثّم يتبين فيما بعد، أّن القوة بغير حّق ال 
تدوم وال تنتصر.   

فأميركا التي استطاعت الهيمنة العسكرّية 
على األرض والفضاء معًا... أميركا التي 

أسقطت منافسها الكبير في القرن العشرين، 
القطب السوفييتي، رغم إمكاناته الضخمة 

في كّل المجاالت... أميركا التي ورثت 
اإلمبراطورّيات األوروبّية وجعلت من دولها 
نجومًا تسبح في الفلك األميركي... أميركا 

الجبار الدولي األوحد وقف مرًّة أخرى 
)بعد تجربة حرب فيتنام في السّتينات(، 

وخالل سنوات قليلة من عمر القرن الحادي 
والعشرين، بمظهر العاجز والضعيف أمام 

صدماٍت أمنية وعسكرية!.
الصدمة األمنية التي أظهرت العجز 

األميركي كانت العمليات اإلرهابية التي 
حدثت في نيويورك وواشنطن وأودت 

بحياة آالف من المدنيين األبرياء الذين 
سقطوا ليس فقط ضحّية اإلرهاب واستخدام 
الطائرات المدنّية لضرب مؤّسسات مدنّية، 
بل أيضًا نتيجة التقصير السياسي واألمني 
األميركي، وعدم استعداد إدارة بوش االبن 

لمثل هذه األعمال رغم توّقع وتحذير 
المخابرات المركزّية األميركية من إمكانات 

حدوثها.
األمر اآلخر العسكري المخزي الذي عاشته 
أميركا في هذا القرن الجديد، وكان صدمًة 

عسكرية وسياسية، هو نتيجة احتالل العراق 
وما حدث خالله وبعده من عجٍز أمني 

وتصدع مجتمعي، ومن فضيحة سياسية 
بسبب بطالن مبّررات الغزو، ثّم الممارسات 

المشينة التي جرت خالل فترة االحتالل 
ضّد العراقيين. وقد تكرر األمر نفسه في 

أفغانستان حيث أنسحبت القوات األميركية 
بشكل مذٍل وعادت »طالبان« للحكم بعد 

20 عامًا من األحتالل األميركي.
أحداث سبتمبر 2001 كشفت العورات 

األمنّية والسياسية في أميركا، والحرب على 
العراق وأفغانستان كشفت عجز استخدام 
القوة العسكرية من دون حّق عن تحقيق 

النصر المنشود.
 وكما أنَّ المشكلة لم تكن في القدرات 
األمنّية والتكنولوجية ألميركا في توّقع 

أحداث سبتمبر 2001 والتحّوط لها، فإنَّ 
المشكلة في العراق خصوصًا لم تكن أيضًا 
في قدرات أميركا، بل في غياب مشروعية 

القرار بالغزو، وفي األهداف المشبوهة 
له، وفي أساليب القتل العشوائي والقهر 

للمواطنيين العراقيين.
فهل يمكن تفسير األمرين )11 سبتمبر 

وغزو أفغانستان والعراق( بأنَّهما حصيلة 
»غرور العظمة« األميركية وتحّول مكامن 

القوّة إلى عناصر ضعف ووهن لدى القطب 
العالمي األعظم، أم إّن الرابط بين األمرين 

هو جدير بالتوّقف أمامه أيضًا؟!.
فتقرير وكالة المخابرات األميركية للرئيس 
جورج دبليو بوش في شهر آب/ أغسطس 

2001 كان واضحًا في توّقعاته بشأن 
إمكانّية حدوث أعمال إرهابية في نيويورك 

وواشنطن، وبأنَّ عناصر من »القاعدة« 
قد تستخدم طائراٍت مدنّية في أعمالها، وقد 

قرأ الرئيس األميركي هذا التقرير في يوم 
2001/8/6 خالل إجازته في تكساس، ولم 

يقّرر هو أو إدارته أي إجراءات استثنائّية 
لمنع حدوث ما كان في معلومات وتقديرات 

جهاز المخابرات المركزّية. وهذا األمر 
عرفه وسمعه وشاهده األميركيون والعالم 

خالل جلسات لجان االستماع في الكونغرس 
األميركي التي سبقت إصدار التقرير الشهير 

عن أحداث أيلول/سبتمبر 2001 .
إدارة بوش االبن قّررت عدم االستعداد 
لمواجهة احتماالت أعمال إرهابية في 
أميركا، ألّنها كانت تريد توظيف هذه 

األحداث حين حصولها من أجل البدء في 

تنفيذ أجندتها، التي أعطت األولوّية للحرب 
على العراق منذ مجيئها للحكم في مطلع 

العام 2001، إضافًة إلى توظيف رّدة الفعل 
على األعمال اإلرهابية في أميركا لصالح 
رئيس جاء بقرار من المحكمة الدستورّية 

العليا، ومّما يعطي األعذار المحّلية والدولية 
لسياسة الحروب واالنتشار العسكري 

األميركي في العالم، ومّما أيضًا يوِجد مظّلًة 
سياسية وقانونية إلجراءاٍت داخلية وخارجية 

تخدم أجندة »المحافظين الجدد« آنذاك.
زيادة حجم ميزانية »البنتاغون« عامًا بعد 

عام هو استنساخ لنهٍج مارسه »المحافظون 
الجدد« مطلع هذا القرن، من اجل الحفاظ 
على وحدانية القطب العالمي حتى لو أّدى 
ذلك لمواجهات عسكرية مباشرة مع روسيا 

والصين!.
إنَّ القوّة الحقيقية ألمريكا كانت في تعّدديتها 
الثقافية وفي تنوّع أصول شعوب مجتمعها، 
وفي تكامل والياتها الخمسين، وفي نظامها 

الدستوري الذي يساوي بين جميع المواطنين. 
وهذه العناصر للقوة الداخلية األميركية تهتّز 
اآلن بشدة بعد محصلة سنوات حكم ترامب، 
حيث اإلنقسامات العميقة تظهر جليُا اآلن 

في المجتمع األميركي، وحيث الضعف 
والوهن ال يقتصر فقط على مراكز القرار 

السياسي في الحكومة المركزّية، بل أصبح 
في خاليا المجتمع األميركي كّله.

الواليات »المتحدة« تتغّذى اآلن فيها من 
جديد مشاعر التمييز العنصري والتفرقة 

على أساس اللون أو الدين أو الثقافة، بعدما 
تجاوزت أميركا هذه الحالة منذ معارك 

الحقوق المدنّية في السّتينات، ثّم من خالل 
انتخاب باراك أوباما ألهّم منصٍب حكومي 

في العالم.
أميركا تشهد اآلن حاالٍت من الخالفات 

والصراعات على أساس األنتماءات القائمة 
على لوٍن أو عنصر أو دين أو ثقافة، 
وهذا ما يهّدد وحدة أي مجتمع ويعّطل 
أي ممارسة ديمقراطية سليمة. وستكون 

»األنتخابات النصفية« في مطلع الشهر 
القادم امتحانًا لعناصر القوّة المجتمعية 

األميركية المهّددة باالنهيار وبالصراعات 
الداخلية، وبانعكاس ذلك سلبيًا على دور 

الواليات المتحدة في العالم. 
 حسين قاسم

 اوتاوا / كندا 
ذهب ممّثلو المنظمات الفلسطينية إلى 

الجزائر لتوقيع ما سّموه »ورقة مصالحة«. 
لماذا اآلن؟ وما الجديد؟ وهل فيها شيء من 

الصالح؟ هل من أمٍل في صفحة جديدة 
من العالقات الفلسطينية-الفلسطينية؟ هل 

 وحدة المنظمات الفلسطينية ممكنة؟
كنت قد نشرت سابقًا مقالة بعنوان »الوحدة 

الفلسطينية المستحيلة« )»األخبار« 
2020/11/28( قلت فيها إّن وحدة 

الفصائل الفلسطينية »مستحيلة ألّن المهْيمن 
على تمثيل الشعب فلسطيني، كان قد حسم 
أمره، منذ ما قبل أوسلو، للسير في الركب 

األميركي، فدخل من بوابة اّتفاقية »السالم« 
مع المحتل إلى سجٍن بُمَسّمى سلطة. حكم 
على نفسه، حكمًا مؤّبدًا، بالبقاء مقّيدًا، ال 

يستطيع التحرُّر من قيده إذا ما اكتشف 
خطأه. أما اآلخرون، فقد أثبتت التجربة، 
الممتدة لعشرات السنين، أنهم عاجزون 

عن الحفاظ على كياناتهم من دون االّتكاء 
على التيار المهْيمن، وأنهم مضطرون، 

ولو بعد تمنٍُّع، لمجاراته والقبول بما كانوا 
قد رفضوه سابقًا. الهزيمة الالحقة بنا اليوم، 

ليست وليدة الساعة، هي قديمة ومتنامية 
منذ عشرات السنين، وأبطالها هم الناطقون 
باسمنا. نعرُف أّن القائد الشهم يقِدُم على 

االستقالة إذا خسر معركة، أّما قادتنا 
فيرفعون شارة النصر بعد كّل هزيمة، وما 

أكثرها. إّنها لوحة كئيبة للمشهد الفلسطيني، 
لكّن حياة الشعوب ال تستقيم مع الكآبة، 

فال بّد من مخرج، والمخرج بيد القوى 
الحّية وليست المنتهية الصالحية. والشعب 

الفلسطيني حيوي، ويملك من الطاقات 
والخبرات ما يكفي لتصحيح المسار، شرط 
أن ُتستثَمر بطريقة صحيحة من قبل أداة 

 صالحة«.
ال أجُد تغييرًا جوهرّيًا قد حصل عّما كان قبل 
سنتين. لكن يبدو أن مأزق القوى الفلسطينية، 

إضافة لجهد الجزائر التي تحظى بتقدير 
واحترام جميع هذه القوى، قد ساهما في 
دفعها، وإن كان على استحياء، أن تقبل 

بالورقة الجزائرية. وإذا كان مسعى الجزائر 
مفهومًا، في ظّل رئاستها للدورة التالية 

للجامعة العربية، إضافة لموقفها الُمقدَّر 
من قضية الشعب الفلسطيني، فإن ذهاب 

المنظمات إلى هذا االتفاق يطرُح أسئلة أكثر 
من إجابات تتطّلبها المرحلة الحالية. والسؤال 
األهم، لماذا أقبلت المنظمات على توقيع هذه 

الوثيقة وهي على علٍم ُمسبق أّنها لن تنجح 
في تحقيقها؟

َمْن يتمّعن في خطاب أبو مازن في األمم 
المتحدة يراُه مليئًا بالخيبة واليأس، فهو قد 
أصبح بال أدنى رصيد أمام شعبه، وكذلك 
أمام الكيان الصهيوني وراعيه األميركي، 
على الرغم من كّل التنازالت التي قّدمها 

لهما. وإذا كان في السابق قادرًا، بطريقة أو 
بأخرى، على إدارة شؤون السلطة على أمل 
الوعود األميركية والغربية الكاذبة، فإنه اليوم 
أصبح خالي الوفاض. ُيضاف إلى هذا، أّن 

الخالفات الداخلية المتنامية في حركة »فتح«، 
والتي باتت تشّكل نقطة ضعف مهمة في 

العمود الفقري للسلطة، شّكلت دافعًا، لقيادة 
السلطة و»فتح«، للجوء إلى اللعب على 

وتر »الوحدة الوطنية« الذي يدغدغ شعور 
وعواطف الشعب الفلسطيني بكل فئاته. 

إضافة إلى هذا، فإن أي حوار ينتهي باتفاق، 

حتى لو كان شكِلّيًا، هو عبارة عن تجديد 
»لشرعيتها« المتهالكة، وإرباٍك وإضعاٍف 

لمعارضيها.

لقد كانت فكرة إمكانية إقامة سلطة وطنية في 
بطن حوت االحتالل فكرة جنونية باألصل، 
 وهي اليوم، بعد تجربة أوسلو وسلطتها، َأَجن

أّما القوى المعارضة ألوسلو، والتي ترفع لواء 
المقاومة، فإن أكبر خطأ اقترفته هو مقاربتها 

العقيمة للوحدة الفلسطينية. إذ كانت، وما 
زالت، ترى في منظمة التحرير والسلطة ممرّان 

إجبارّيان لهذه الوحدة؛ فرفعت شعار إعادة 
بناء المنظمة وإصالحها، ورأت في انتخابات 

المجلس التشريعي والرئاسة حاّلً ألزمة السلطة 
الفلسطينية. إّن تغيير أي شيء من داخله 

مشروٌط بتمّتع هذا الشيء باالستقالل الذاتي، 
وبالتالي أن يكون التغيير خاضعًا للعوامل 
الذاتية الداخلية. لذلك، ال يمكن إصالح 

السلطة أو تغيير وظيفتها من داخلها، ألن 
وظيفة هذه السلطة ووجودها يخضعان إلرادة 

خارجية عدوة، وفي أحسن األحوال غير 
صديقة. فالسلطة كياٌن مرهوٌن للتمويل الغربي 
والرضى اإلسرائيلي، والمناطق المفترض أن 

تقوم عليها ال تملك المقّومات االقتصادية 
الذاتية المساعدة للتمّرد على مشيئة االحتالل 

والغرب. وما يزيد هذا الكيان ضعفًا عزلته 
عن محيطه العربي وافتقاره لظهير مساند 

على حدودها. لقد كانت فكرة إمكانية إقامة 
سلطة وطنية في بطن حوت االحتالل فكرة 

جنونية باألصل، وهي اليوم، بعد تجربة 
أوسلو وسلطتها، َأَجن. هذه السلطة قالٌب 

مصنوٌع في الغرب وكلُّ ما يدخل فيه ال بد 
 أن يتشكَّل بحسب مواصفاته.

أّما بالنسبة إلى منظمة التحرير، وبسبب 
االعتراف الدولي بها ممّثاًل شرعّيًا ووحيدًا 

للشعب الفلسطيني، فقد اعتبرت قوى 
المعارضة أن المنظمة تشكل اإلطار األنسب 

للتعبير عن الوحدة الوطنية، ولذلك بذلت 
جهودًا مضنية إلصالح وضعها لتكون 

معّبرًا فعلّيًا عن الوحدة الوطنية والحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، وكان آخر هذه 

الجهود لقاء الجزائر. إّن التمّسك بالمنظمة، 
بحجة الحفاظ على االعتراف الدولي، خطأ 

كبير. فهذا االعتراف مشروٌط بالتزامات 
سياسية مناسبة للدول المؤّثرة في المجتمع 
الدولي، وبالذات الواليات المتحدة والغرب. 

لنفترض أن المنظمات الفلسطينية نجحت في 
االتفاق على إعادة االعتبار للميثاق الوطني 
للمنظمة، وإلغاء كل قراراتها غير المنسجمة 
معه. عندئٍذ، هل تعتقد القوى الفلسطينية أن 
االعتراف سيظلُّ قائمًا وكأن شيئًا لم يحدث؟ 

بكل تأكيد ال، وسُيسحب االعتراف فورًا. 
ر بانتخابات المجلس التشريعي  يكفي أن ُأذكِّ

وفوز »حماس« بالغالبية؛ فعلى الرغم من 
أن »حماس« لم تقم، في المجلس التشريعي 
والحكومة، بأي فعٍل يناقض أوسلو، لم يقبل 

الغرب بالواقع الجديد وبدأ يحاصر سلطة 
»حماس« تدريجّيًا، إلى أن انتهينا إلى ما 

انتهينا إليه.

إذًا، وبعد أن تبّخرت كل وعود الدولة 
المستقلة، وبعد أن باءت كل محاوالت الوحدة 

وإصالح منظمة التحرير بالفشل، وبعد أن 
بَدْت استجابة المنظمات المقاِومة دون مستوى 

توّقعات الجمهور المقاوم، وألن الشعب 
الفلسطيني قد ملَّ من مسلسل الحوارات 
غير المجدية وما عاد يثق بالمتحاورين، 
وألن الواقع ال يقبل السكون، كان ال بد 

من مبادرات خارج أطر القوى الفلسطينية 
المعروفة، فشهدنا فدائيين فردّيين من نوٍع 

جديد، وتطّورت الظاهرة فنشأ ما بات ُيعرف 
بـ»عرين األسود«. وأخيرًا، يبدو أن الخروج 
من أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية بات 
يتطّلب تفكيرًا بحلوٍل من خارج الصندوق، 

صندوق السلطة، صندوق المنظمة، و»عرين 
 األسود« مثااًل.

كشفت مصادر للجزيرة أن السلطات 
الماليزية حّررت ناشطا فلسطينيا ينحدر 
من غزة اختطفه الموساد اإلسرائيلي من 
العاصمة الماليزية كوااللمبور في أواخر 
سبتمبر/أيلول الماضي وحقق معه عبر 

الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه بكتائب 
القسام.

وقالت المصادر ذاتها إن الموساد استعان 
لتنفيذ العملية بعمالء ماليزيين كان قد دربهم 

في دول أوروبية.
وأكدت أن المخابرات الماليزية استطاعت 

الوصول لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير 
الناشط خالل 24 ساعة.

اغتيال المهندس فادي البطش
وكان مسلحان مجهوالن قد أقدما على 

اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش 
-الحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة 

اإللكترونية- لصالح جهاز االستخبارات 
الخارجية اإلسرائيلي )موساد( في ماليزيا 

عام 2018.

 

وفي مطلع العام الجاري كشفت وزارة 
الداخلية واألمن الوطني التي تديرها حركة 

المقاومة اإلسالمية )حماس( في غزة عن 
إلقاء القبض على متورط في جريمة اغتيال 

البطش.
وكان الدكتور فادي البطش )35 عاما( 

يعمل محاضرا في جامعة ماليزية خاصة، 
وهو في األصل من سكان مدينة جباليا في 

قطاع غزة، وهو متزوج وله 3 أطفال.
والبطش عالم متخصص في الهندسة 

الكهربائية، وحصل على عدد من الجوائز 
العلمية، أبرزها جائزة منحة “خزانة” الماليزية 

عام 2016 كأول عربي يتوج بها، كما 
حصل على براءات اختراع عدة لتطويره 
أجهزة إلكترونية ومعادن لتوليد الكهرباء.

وخالل رحلته الدراسية نشر البطش عددا 
من األبحاث العلمية المحكمة، وشارك في 

مؤتمرات دولية في اليابان وفي بريطانيا 
وفنلندا وغيرها.
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قضية القدس العربية اكتسبت زخما جديدا: 
استراليا تراجعت وتراس استقالت

أزمة العراق.. خالفات كبيرة ُتؤخر إعالن الحكومة وحقائب األمن 
تسيل لعاب الفصائل ومهمة السوداني تزداد تعقيدا

سمير جّبور
ميسيساجا / كندا 

سجلت قضية القدس العربية مكسبا جديدا 
بتراجع استراليا عن اعترافها بالقدس عاصمة 

اسرائيل ، وباستقالة ليز تراس رئيسة 
الحكومة البريطانية التي وعدت بنقل السفارة 

البريطانية من تل ابيب الى القدس .
أستراليا تتراجع عن االعتراف بالقدس 

المحتلة عاصمة لـ«إسرائيل«
أعلنت أستراليا مؤخرا أّنها لن تعترف بعد 
اليوم بالقدس العربية عاصمة إلسرائيل، 

متراجعًة بذلك عن قرار مثير للجدل اّتخذته 
الحكومة المحافظة السابقة.

وكانت الحكومة االئتالفية المحافظة السابقة 
بقيادة سكوت موريسون قد اعترفت رسميا 
في عام 2018 بالقدس المحتلة عاصمة 
لـ«إسرائيل«، في تراجع عن سياسة متبعة 

إزاء الشرق األوسط استمرت عقودا.

وأّكدت وزيرة الخارجية األسترالية بيني وونغ 
أّن وضع المدينة المقّدسة يجب أن يتقّرر 
من خالل محادثات سالم بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين، وليس من خالل قرارات 
أحادية الجانب. وأضافت »لن ندعم نهجا 

يقّوض« حل الدولتين، وأن »سفارة أستراليا 
كانت دائمًا، وال تزال، في تل أبيب«..

وأعلنت الحكومة األسترالية أن » استراليا 
تتطلع الى نقل سفارتها الى القدس الغربية 

عندما تتوفر فرصة عملية لذلك، وبعد 
تحديد الوضع النهائي ».، كشفت صحيفة 
»الغارديان« البريطانية أن »أستراليا تخلت 
بهدوء عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة 
إلسرائيل، في تراجع عن اللغة التي تبنتها 

حكومة سكوت موريسون، بعد نقل الواليات 
المتحدة سفارتها من تل أبيب«.

استقالة تراس قطعت الطريق على وعدها 
بنقل السفارة البريطانية الى القدس

تعتبر استقالة ليز تراس من رئاسة الحكومة 
البريطانية ضربة اخرى لمساعي اسرائيل 

باقناع الحكومة البريطانية بنقل سفارتها الى 
القدس. وكانت تراس التي تنتمي الى حزب 

المحافظين اليميني قد أعلنت عن دعمها 
الصريح إلسرائيل وعن تعهدها بمراجعة 

موقع سفارة بريطانيا في تل أبيب , ، بوقت 
يستهدف فيه االحتالل القدس العربية 

ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية.

بيد ان الكثير من أألوساط السياسية 
اعتبرت اعالن تراس »مقامرة سياسية 

خطيرة«. وال سيما انها رضخت لضغوطات 
اللوبي الصهينوي في بريطانيا المسمى 

 Conservatives Friends of Israel
CFI((. ) اصدقاء اسرائيل المحافظون (. 

وكان في تقدير هذا اللوبي أن هذه هي 
الفرصة الذهبية للحصول على هذه الورقة، 
وذلك بسبب المخاوف من اجراء انتخابات 
سابقة ألوانها في بريطانيا وهي االنتخابات 

التي في الغالب ستأتي بحزب العمال 
للحكومة كما تشير لذلك كل استطالعات 
الرأي..ويخشى اللوبي اإلسرائيلي وصول 

حزب العمال إلى الحكومة، والذي وإن 
كان زعيمه كير ستارمر قد عبر في أكثر 
من مناسبة عن دعمه إلسرائيل، فإنه من 

المستبعد أن تقدم حكومة عمالية على خطوة 
تخرق القانون الدولي..

الحركة الصهيونية فشلت في تثبيت موقفها 
من القدس

يمكن اإلستنتاج من هذه التطورات التي 
تتفاعل على الساحة الدولية بالنسبة 

لقضية القدس العربية ،ان اسرائيل والحركة 
الصهيونية اخفقتا في إقناع اغلبية الدول 

الصديقة وغير الصديقة باإلعتراف بمدينة 
القدس بشطريها » العاصمة األبدية 

إلسرائيل ». فمن بين 90 سفارة موجودة في 
اسرائيل ، فان 86 سفارة ال تزال قائمة في 
تل ابيب ، وال توجد سوى اربع سفارات تقع 

في القدس.
ناهيك عن قرارات مجلس األمن المتعددة 

الخاصة بمعارضة ضم القدس العربية 
المحتلة الى اسرائيل . وأكد المجلس مرارا 

على قراراته 252 )1968( و 267 
)1969(. وأعرب عن استيائه لعدم قيام 

إسرائيل على احترام القرارات السابقة التي 
اعتمدتها األمم المتحدة بشأن التدابير 

واإلجراءات التي تتخذها إسرائيل، وترمي 
إلى التأثير على وضع مدينة القدس. يؤكد 
في بأوضح العبارات أن جميع اإلجراءات 
التشريعية واإلدارية التي اتخذتها إسرائيل 
لتغيير وضع مدينة القدس، بما في ذلك 

مصادرة األراضي والممتلكات، ونقل السكان 
والتشريعات التي تهدف إلى ضم القطاع 
المحتلة- الغية كليا وال يمكن أن تغير 

الوضع.

وقبل أإلعالن األميركي في شهر كانون 
األول )ديسمبر( 2017 ،أعلن االتحاد 

األوروبي على لسان ممثلته للسياسة 

الخارجية حينها، فيديريكا موجريني، أن 
حكومات التكتل موحدة في قضية القدس، 

وأن دوله تسعى إلى حل يشمل دولة 
فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

اما موقف فرنسا ال يزال قائما وال سيما 
انها اعتبرت أن الواليات المتحدة »هّمشت 

نفسها« في الشرق األوسط باعترافها بالقدس 
عاصمة إلسرائيل«، ».

وخالصة القول ان شبه أإلجماع الدولي 
على عدم اإلعتراف بإجراءات الحكومة 

اإلسرائيلية لتثبيت احتاللها لمدبنة القدس 
له اكثر من داللة بالنسبة لسائر المناطق 

الفلسطينية المحتلة خاصة والقضيى 
الفلسكينية عامة . فاذا كان المجتمع 

الدولي يرفض احتالل القدس وتحويلها الى 
»عاصمة اسرائيل« خالفا لجميع القرارات 

الدولية ، فان ما ينطبق على القدس ، فهو 
يسري على سائر المناطق المحتلة ، وال 

فارق بين احتالل وآخر.فبعد مرور اكثر من 
55 عاما لم تنجح الصهيونية في تحقيق 

»شرعية« إحتالالتها. كما انها فشلت 
في إخضاع الشعب الفلسطيني للتسليم 
باإلحتالل ، والدليل على ذلك استمرار 
مقاومة اإحتالل ونشوب انتفاضة وراء 

أألخرى ، وآخرها انتفاضة أألسلحة النارية .

وتكتسب القضية الفلسطينية بعدا له داللة 
ال تقل اهمية يتمثل بذلك الربط بين حل 
الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي وبين 

أإلعتراف بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية 
العتيدة . وبناء عليه ، فان اسرائيل 

لن تتمكن في النهاية من الهروب من 
تفاعالت اإلحتالل في ضوء التحوالت على 
ألساحة الدولية رغم محاوالتها التستر على 
ممارساتها الممجوجة باللجوء الى التطبيع 

المزّيف على بعض الساحة العربية .

على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي 
المكلف، محمد شياع السوداني، أمس، 
أن المباحثات متواصلة من أجل تشكيل 
الحكومة، الفتًا إلى أن لجنة متخصصة 

تقابل المرشحين، إال أن المعلومات والوقائع 
على األرض تبدو مغايرة.

فقد كشفت مصادر مطلعة أن خالفات عدة 
بين األطراف السياسية واألحزاب والفصائل 

الشيعية، تؤخر الخروج بتلك التشكيلة 
الوزارية.

المناصب األمنية
كما أفادت بأن الخالفات األساسية تدور 
حول المناصب األمنية على ما يبدو، إذ 
تصر بعض الفصائل الشيعية على تولي 
رئاسة الوكاالت األمنية الرئيسة في البالد.

إذ بحسب المصادر فإن “حركة حقوق”، 
المقربة من كتائب حزب هللا، تتنافس مع 
حركة “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس 

الخزعلي على جهاز المخابرات، وفقا 
لصحيفة “الشرق األوسط”.

منصب وزير الداخلية
بينما تحاول “كتائب اإلمام علي” الحصول 

على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، التي 
يفاوض رئيسها الحالي فالح الفياض لتولي 

منصب وزير الداخلية.
إلى ذلك، يشهد منصب وزير الداخلية 
تنافسًا بين الفياض واثنين من قيادات 

اإلطار التنسيقي.
في حين أوضح مصدر آخر أن “فصائل 

شيعية عرضت على السوداني التنازل عن 
حصصها في الحكومة مقابل تولي رئاسة 

الوكاالت األمنية في البالد، وهو مسار 
يثير قلق جزء من اإلطار التنسيقي”، وفق 

“العربية”.
وكان السوداني أوضح، أمس األحد، أن 

مقابالت المرشحين للمناصب الوزارية تجري 
عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من 

االستشاريين، على أن تعلن أسماء الفائزين 
بعد انتهاء المقابالت.

علمًا أن العديد من المراقبين يجمعون على 
أن تشكيل الحكومات في بلد كالعراق، 

متعدد المذاهب واألحزاب والوالءات أحيانًا، 

والذي تتنازع فيه السلطة أحزاب وفصائل 
مسلحة، ليس بالمهمة السهلة، وغالبًا ما 
تتم عبر جوالت وصوالت من التسويات 

والمحاصصات.
أزمة محتدمة

يذكر أن عبد اللطيف رشيد الذي انتخب 
في 13 أكتوبر رئيسًا للبالد، بعد أشهر من 
المماطلة والصراعات، كان كلف السوداني 

بنفس اليوم تشكيل الحكومة.
إال أن مهمته ال تبدو سهلة أبدًا، وسط 

استمرار الخالفات ضمن اإلطار التنسيقي 
الذي دعم وصول السوداني إلى رئاسة 

الوزراء، وضمن ما يعرف بـ”ائتالف 
إدارة الدولة” الذي يضم معظم األحزاب 

الكبرى في البالد التي شاركت في العملية 
االنتخابية باستثناء التيار الصدري.

وشهد العراق منذ العام الماضي أزمة 
سياسية محتدمة بين التيار الصدري 

و”اإلطار التنسيقي” )الذي يضم ائتالف 
دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف 
الفتح، وفصائل أخرى موالية إليران(، حالت 
حتى األسبوع الماضي دون انتخاب رئيس 

للجمهورية أو تشكيل حكومة.
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الخبير ليونكوف يحدد تكتيكين للدفاع عن خيرسون

مجلة the national interest األمريكية تحدد 
توقيت هزيمة أوكرانيا من دون مساعدة الواليات المتحدة

البيت األبيض يتهم ترامب بمعادة السامية

هل تفرج أميركا والسعودية عن الرئاسة؟

المنعطف الخطير..ما هي القنبلة القذرة ؟

ابراهيم األمين

ليس ميشال معوض مرشحًا غريبًا لرئاسة 
الجمهورية. بحسب العجينة اللبنانية، هو 

سليل عائلة لها عالقة بهذا اإلرث. والشاب 
المولع بالسياسة األميركية، ويريد أن يكون 
رأس حربة في المشروع المواجه لحزب هللا 

في لبنان، وهو ما يناسب حلفاء أميركا 
والسعودية على وجه الخصوص. لذلك، 

فإن دعم القوات اللبنانية لترشيح معوض ال 
يعكس إطالقًا قناعة بأهمية الرجل، بل في 
أنه طالما أن من المستحيل أن يصل سمير 
جعجع إلى القصر الجمهوري، فليجر العمل 

على اإلتيان برئيس على مقاس المشروع 
السياسي الذي تنتمي إليه القوات. وهو ما 
يصب في خانة التصور السعودي لدور 

رئيس الجمهورية المقبل.
عمليًا، ال تبدو القوات غير منسجمة مع 

نفسها في ترشيح معوض أو دعم ترشيحه. 
لكن متى أتيحت لها الفرصة للتعبير عن 
رأيها الحقيقي، فهي ال ترى غير جعجع 

من يناسب هذا الموقع. والعقل القيادي في 
القوات، كما القاعدة االجتماعية، سيبقيان 

في حيرة من استعصاء اإلجابة على سؤال: 
ماذا فعلنا حتى تكرهونا إلى هذا الحد؟

ماذا عن الحزب التقدمي االشتراكي والعشيرة 
الجنبالطية؟ صحيح أن معوض هو ابن 

عشيرة ولو صغيرة، لكنه من السالالت التي 
ال تستفز إقطاعية المختارة. وال يقف األمر 

عند هذا الحد. فسليمان فرنجية، مثاًل، هو 
أيضًا ابن ساللة ال تخيف آل جنبالط. 

بالتالي، فالمفاضلة هنا ليست للسبب نفسه 
الموجود لدى القوات اللبنانية. ليست لوليد 
جنبالط مشكلة جدية مع فرنجية، وال تهمه 
الخلفية السياسية للرجل، كما ال يهمه على 

اإلطالق إن كان صديقًا لبشار األسد أو 
حليفًا لحزب هللا. هو، كالرئيس نبيه بري، 

يتصرف على أساس أنه يمكن التعاون 
والتفاعل مع رئيس كفرنجية باعتباره ابن 

الصيغة األولى لهذا الكيان، وأحد المتدرجين 
في الصيغة الجديدة. لكن مشكلة جنبالط 
أنه مضطر، اآلن، للوقوف على خاطر 

السعودية أواًل، واألميركيين ثانيًا. غير ذلك، 
ال شيء يربطه بمعوض، ال 14 آذار وال 
17 تشرين وال حتى برنامج المساعدات 

األميركية. بل على العكس من ذلك، 
يعرف كثيرون من زوار »البيك« أنه ال 
يهضم معوض الشاب وال أمه وال حتى 
المرحوم والده، لكن ال يمكن لجنبالط، 

في هذه اللحظة، أن يتمرد على السعودية 
في لحظة يخشى فيها غضب المرجعيات 

اإلقليمية والعالمية. وكل ما ينتظره هو نجاح 
المساعي الفرنسية في التوصل إلى صيغة 

تشطب معوض من الئحة المرشحين، 
ليكون قادرًا على العودة إلى فكرته األولى 
بأن »شبيهًا إللياس سركيس يفي بالغرض 

في هذه المرحلة«. وهو، هنا، يتصرف 
بواقعية السياسي الذي يشعر بأن أحدًا ال 

يمكنه فرض رئيس على اآلخرين، وأن 
التوازن القائم في مجلس النواب ال يسمح 
ألي من الفريقين باإلتيان برئيس وفرضه 

على اآلخرين.
 

القوات تدعم معوض مرغمة وجنبالط يراعي 
السعودية وحزب هللا يصلي لتوافق الحلفاء

وبين موقفي القوات وجنبالط، سيبقى 
ترشيح معوض عنوانًا لجلسات انتخابات 

الرئيس، مع بعض الترفيه الذي يتواله نواب 
»التغيير« الذين يبحثون، عقب كل جلسة، 

عن شخص من خارج االنقسام الكبير. 
علمًا أنهم ليسوا في موقع القادر على فرض 

الشروط، وال معروض عليهم أن يكونوا 
بيضة قبان في استحقاق كرئاسة الجمهورية. 
لذلك، كل ما سيناله الجمهور من هؤالء هو 
مزيد من الهضامة - الزناخة التي تجعلهم، 

يومًا بعد يوم، مجموعة مثيرة للشفقة، 
ويعكسون عمليًا الوجه الفعلي لما انتهى إليه 

حراك 17 تشرين.
على الجبهة األخرى، ليس هناك إال حزب 

هللا من هو قادر على لعب دور مركزي في 
النقاش مع الفريق المسيحي الخصم للقوات، 
ممثاًل بالتيار الوطني الحر من جهة، وبقسم 

من أركان الكنيسة والمستقلين المسيحيين 
من جهة ثانية. والحزب ال يمكنه مراضاة 

الجميع، واالتصاالت التي يجريها تشير إلى 
أنه ال يمانع في حصول توافق على فرنجية، 

لكنه لن يحمل العصا - وال هو قادر - 
لتكسير رؤوس المعارضين، وسيحاول 
التوصل إلى تسوية شاملة بين فرنجية 

والتيار الوطني الحر الذي يرفض رئيسه 
جبران باسيل ترشيح فرنجية، ويدعم في 

المقابل توافقًا على شخصية ثالثة، تنطلق 
من بركة بكركي، وتأييد الكتلة المسيحية 

الحليفة لحزب هللا، وتنال دعم تحالف اتفاق 
الطائف الذي يجمع بري وجنبالط وتركة 

تيار المستقبل.
 

عمليًا، االتصاالت والمواقف القائمة اليوم 
تشير إلى أن على اللبنانيين االنتظار ريثما 
يعود العقل إلى العمل في الواليات المتحدة 

والسعودية، علهم يفهمون أن وقائع لبنان 
الصلبة تمنحهم فرصة التعطيل ال الفرض. 
بينما استمرار االنهيار، وإن كان سيصيب 
كل الناس من دون استثناء، فإنه سيجهز 
على ما تبقى لهم في هذه البالد. وليس 

هناك من مؤشر على الوجهة األميركية - 
السعودية سوى ما يحمله الفريق الفرنسي في 
باريس وبيروت. إذ تعتقد فرنسا أنها الطرف 

الوحيد القادر على تولي مهمة الجسر 
الواصل بين الفرقاء المتنازعين... وحتى 

ذلك الوقت، سيظل الرئيس بري يتسلى بنا 
وبالنواب وبمن أوقعهم هللا بين يديه!

نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم االثنين، بيانا قدمت 
فيه تفاصيل المعلومات المتوفرة لديها حول تخطيط 
كييف الستفزاز بتفجير »قنبلة قذرة«، وذلك بعد أن 

رفضت الواليات المتحدة بريطانيا وفرنسا أخذ تحذير 
بهذا الشأن، أطلقه وزير الدفاع الروسي سيرغي 

شويغو األحد في محادثات هاتفية مع نظرائه من 
تلك الدول، على محمل الجد.

- هدف االستفزاز هو اتهام روسيا باستخدام أسلحة 
الدمار الشامل وشن حملة قوية ضد روسيا في العالم 

تهدف إلى تقويض الثقة في موسكو.
- هناك منظمتان أوكرانيتان لديهما تعليمات محددة 
إلنشاء »قنبلة قذرة«، والعمل عليها يقع في مرحلته 

النهائية.
- هناك معلومات حول االتصاالت بين مكتب 

الرئيس األوكراني وممثلين بريطانيين بشأن إمكانية 
الحصول على التكنولوجيا إلنتاج األسلحة النووية.
- توجد في أوكرانيا مؤسسات لديها مخزون من 

المواد المشعة التي يمكن استخدامها في صنع »قنبلة 
قذرة« وهي 3 محطات نووية عاملة )جنوب أوكرانيا 

وخميلنيتسكايا وريفنينسكايا( ومحطة تشيرنوبيل 
النووية غير المستخدمة التي توجد فيها مرافق تخزين 

النفايات المشعة.
- مصنع »فيكتور« لمعالجة النفايات المشعة والذي 
تم إنشاؤه مؤخرا ومصنع »بريدنيبروفسكي« الكيميائي 

ومواقع التخلص من النفايات المشعة »بورياكوفكا« 
و«بودليسني« وروسوخا« يمكن أن تتسع ألكثر 
من 50 ألف متر مكعب من النفايات المشعة 

والتي يمكن استخدامها أيضا في صنع »القنبلة 
القذرة«ويقوم مصنع »فوستوشني« للتعدين والمعالجة 

بتعدين خام اليورانيوم.
- توجد في أوكرانيا القاعدة العلمية الضرورية وفيها 

معهد خاركوف للفيزياء والتكنولوجيا الذي شارك 
علماؤه في البرنامج النووي السوفيتي وحيث تعمل 
المرافق التجريبية، بما في ذلك أجهزة »أوراغان« 

النووية الحرارية، وكذلك معهد البحوث النووية التابع 
ألكاديمية العلوم في كييف، حيث يتم البحث مع 

المواد المشعة.
- وفقا لخطط نظام كييف سيكون من الممكن إخفاء 

وتمويه مثل هذا النوع من التفجيرات باالدعاء بأنه 
انفجار مفاجئ لذخيرة نووية روسية منخفضة القوة 

يستخدم فيها يورانيوم عالي التخصيب.
- سيتم تسجيل وجود نظائر مشعة في الهواء 

بواسطة مجسات نظام المراقبة الدولي في أوروبا، 

التهام روسيا باستخدام أسلحة نووية تكتيكية. 
- كانت التكنولوجيات المماثلة للحرب اإلعالمية قد 
استخدمت من قبل الغرب في سوريا، عندما قامت 

»الخوذ البيضاء« بتصوير مقاطع فيديو دعائية حول 
استخدام األسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية 

هناك.
- أحد الحوادث األكثر شهرة كان استفزاز نظمته 
»الخوذ البيضاء« في 4 أبريل 2017 في خان 
شيخون حيث استخدم األمريكيون هذا االستفزاز 

كذريعة وقامت - دون انتظار إجراء تحقيق وناهيك 
عن قرار مجلس األمن الدولي - بشن هجوم 

صاروخي على قاعدة الشعيرات الجوية، وذلك عن 
طريق انتهاك صارخ للقانون الدولي. ومن المحتمل 

جدا أنه سيتم استخدام سيناريو مماثل في هذه 
الحالة«.

- تفجير عبوة ناسفة إشعاعية سيؤدي حتما إلى 
تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحة تصل إلى عدة 

آالف من األمتار المربعة.
- نتيجة الستفزاز »القنبلة القذرة« تتوقع أوكرانيا 

تخويف السكان المحليين وزيادة تدفق الالجئين في 
أوروبا وإظهار روسيا كإرهابية نووية.

يعرف المختصون القنبلة »القذرة« بأنها عبارة عن 
»جهاز« لنشر اإلشعاع  وهي تعمل عكس القنبلة 
النووية التي تطلق طاقة هائلة، بمتفجرات بسيطة 

»تشتت« المواد المشعة.
ويصاب البشر عند تشتيت هذه المواد المشعة في 

منطقة محددة، فيما يمكن مقارنة الضرر الناجم 
عن القنبلة »القذرة« بعواقب الكوارث بمحطات 

الطاقة النووية، وعلى سبيل المثال محطة تشيرنوبيل 
النووية.

ومع ذلك تعد القنبلة »القذرة« من أسلحة الدمار 
الشامل، وفيها يتم دمج المواد المشعة مع العناصر 

المتفجرة التقليدية.
يشار إلى أن موجة االنفجار الناجمة عن »القنبلة 
القذرة«، أصغر من الموجة التي تنتج عن السالح 
النووي. وهذا النوع من القنابل ال ينسب تقليديا إلى 
األسلحة القتالية، بل إلى األسلحة اإلرهابية، حيث 

يعمل اإلشعاع ببطء ويمكن أن يقتل عددا كبيرا من 
البشر من دون أن يالحظه أحد تماما.

ويقول الخبير العسكري فسطنطين سيفكوف إن 
»القنبلة القذرة«، تحمل بعناصر مشعة أو بذخيرة 
كيميائية وتصميمها االولي عبارة عن قذيفة بمادة 

مشعة مع شحنة طاردة. تنفجر القذيفة وتحمل 

الشحنة الطاردة المادة المشعة ويتم نشرها على 
مساحة كبيرة، فيما الخيار الثاني أن ُترسل بنظام 

صاروخي بعيد المدى لضرب نفايات محطات طاقة 
نووية.

ويتمثل الخيار الثالث، بحسب هذا الخبير، عن 
طريق نشر عنصر نووي باستخدام الطائرات. إال أن 

هذا األسلوب غير مناسب لالستفزاز، حيث يمكن 
إسقاط الطائرة فوق األراضي التي يسيطر عليها 

الطرف صاحب هذا النوع من القنابل.
ويشير سيفكوف إلى أن ما حدث في شيرنوبيل يعد 

بمثابة مثال عن »القنبلة القذرة« غير المقصودة، 
الفتا إلى أن هذا النوع من األسلحة أسوأ من القنبلة 
النووية الكالسيكية من حيث العواقب، ويكون عمر 
النصف بعد االنفجار النووي التقليدي أقصر، على 
التوالي، ويحدث وقف تنشيط المواد الخطرة بسرعة 

أكبر، »حتى هيروشيما وناغازاكي، التي ألقى 
األمريكيون عليهما قنابل نووية، أعيد بناؤهما واستقرتا 

نسبيا بسرعة، فيما ال تزال تشيرنوبيل محاطة بهالة 
تنذر بالسوء.

والهدف من القنبلة »القذرة« ليس تدمير المنطقة 
التي تصيبها، فيما يمكن أن يكون انفجار قنبلة 

ذرية عادية أقوى بآالف أو حتى ماليين المرات من 
انفجار قنبلة ذرية »قذرة«، لذلك فالقنبلة »القذرة« ال 
تعد، بحسب الخبراء، قنبلة بالمعنى الحقيقي للكلمة، 
ويمكن أن تكون مجرد حاوية لمواد مشعة تركت في 
مكان عام. أو الغبار الذي تنثره طائرة على مدينة، 

مثل المبيدات الحشرية التي تنتشر فوق الحقول، 
وحتى محطة الطاقة النووية المتضررة يمكن إدراجها 

في نفس السالح.

الغرض الرئيس من القنبلة القذرة هو محاولة إحداث 

ضرر من خالل التلوث اإلشعاعي. لكن حتى هذا 
الهدف ال يتحقق بالكامل. وينص كتيب صادر عن 
وزارة األمن الداخلي األمريكية على أن القنبلة القذرة 
ليست سالحا إشعاعيا بقدر ما هي وسيلة للهجوم 

النفسي.
وبالنسبة ألوكرانيا فبعدانهيار االتحاد السوفيتي، 

بقيت بقايا من البرنامج النووي السوفيتي. وفي أوائل 
التسعينيات، قامت بيالروس وأوكرانيا وكازاخستان، 
وفقا لبروتوكول لشبونة، بنقل ما تبقى من األسلحة 

النووية إلى روسيا.
وفي عام 1994، تم التوقيع على مذكرة بودابست، 

والتي حصلت أوكرانيا بموجبها على تعويض 
مقابل التنازل عن مطالباتها النووية. وشملت هذه 
التعويضات الحصول على وقود لمحطات الطاقة 

النووية، وتخفيف الديون، والمساعدة المالية، بما في 
ذلك من الواليات المتحدة. وفي عام 2000، ألغت 

روسيا 1,099 مليار دوالر من الديون المستحقة 
على أوكرانيا، بينما حولت الواليات المتحدة إليها 

175 مليون دوالر.
ومع كل ذلك، بقيت بعض القدرات التي تحتاجها 

أوكرانيا للحفاظ على محطات الطاقة النووية الخاصة 
بها. وبعد فترة بدأت كييف في التعبير عن استيائها 

من مبلغ التعويض، وفي أعقاب االنقالب الذي 
جرى في كييف في عام 2014، تعالت أكثر فأكثر 

الدعوات إلعادة الوضع النووي للبالد. وفي عام 
2019 ، وصف ألكسندر تورتشينوف، أمين مجلس 

األمن القومي ألوكرانيا، تخلي البالد عن األسلحة 
النووية بأنه خطأ تاريخي.

مثل هذه المواقف والتطورات استخدمت كوسيلة 
لالبتزاز بما في ذلك للغرب. أرادت كييف ضمانات 
بانضمام قريب ألوكرانيا إلى حلف الناتو، وهددت 
بخالف ذلك باستعادة وضع القوة النووية، ما أدى 

إلى تخويف الشركاء المحتملين.
ومنذ عام 2022، تم توجيه االبتزاز النووي نحو 
روسيا. بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، حين 
حررت القوات المسلحة الروسية مدينة إنرغودار 

ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، دار حديث 
عن إنشاء »قنبلة قذرة«. في البداية، جرى التخطيط 

لتكون عن طريق تدمير منشآت بالمفاعل، إال أن 
هذا النوع من االبتزاز في أكتوبر 2022، وصل إلى 

منعطف جديد.

تحت العنوان أعاله، كتبت لينا كورساك، 
في »موسكوفسكي كومسوموليتس«، حول 

تكتيكات ُيفترض أن تستخدمها القوات 
الروسية لمواجهة هجوم أوكراني مرتقب على 

خيرسون، مع خطر نسف سد كاخوفسكايا.
 

وجاء في المقال: قال رئيس إدارة منطقة 
كاخوفكا، فالديمير ليونتيف، إن التشكيالت 
المسلحة األوكرانية تخطط لمهاجمة محطة 

كاخوفسكايا الكهرومائية بألغام بحرية. 
ورجح إقدام القوات األوكرانية على مثل 

هذه الخطوة، مؤكدا تعزيز أمن هذه المنشأة 
االستراتيجية.

وقد تحدث الخبير العسكري، رئيس تحرير 
مجلة »ترسانة الوطن«، أليكسي ليونكوف، 

لـ«موسكوفسكي كومسوموليتس« عن احتمال 

أن ُتْقدم كييف على هذه الخطوة المجنونة، 
فقال:

آمل أن ال ُتقدم كييف على مثل هذا 
الجنون، لكن رعاتها الغربيين يمكن أن 
يفعلوا أي شيء. خاصة بعد أن قاموا 

بتفجير أنابيب السيلين الشماليين، ونظموا 
تفجير جسر القرم، أعتقد بأن شيئا لن 

يوقفهم. على األرجح، سيكون هناك هجوم 
على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية. وأما 

بأي وسائل؟ فهذه تفاصيل.
إغراق األراضي سيجعل من الصعب التقدم 
ليس فقط على قواتنا، فالتشكيالت المسلحة 

األوكرانية أيضا لن تتمكن من التقدم.
المسألة في أن العدو، بهذه الطريقة، 

سيتمكن لفترة قصيرة - بين ثالثة وخمسة 
أيام - من عزل مجموعة قواتنا الموجودة 
هناك، وكذلك تعقيد إيصال إمدادات لها. 

ففي رأي االختصاصيين، يمكن أن يتسارع 
تدفق المياه المنبعثة بسرعة تصل إلى أربعة 

وعشرين كيلومترا في الساعة، وإذا ُنسفت 
كل الحواجز في األعلى، فيمكن أن تصل 
سرعة الدفق إلى 80 كيلومترا في الساعة.
ما التكتيكات التي يمكن أن تساعدنا اآلن 
الحتواء هجوم القوات األوكرانية المضاد؟

اآلن نستخدم نوعين من التكتيكات: األول 
هو الدفاع الموضعي، ويعني »الثبات في 
المكان، وعدم التراجع أي خطوة«. والثاني 

هو دفاع بالمناورة، يتم تشكيله في مواقع 
المناطق المحصنة المفصلية.

َيعلق العدو في هذا الدفاع، ويتلقى 
الضربات، ويجري الدفع به للعودة إلى 

الخط األمامي، ويتم إيقافه، وهكذا حتى 
تنفد قوته ووسائله. يجري عادة استخدام 
الدفاع بالمناورة ضد عدو متفوق عدديا. 

في خيرسون لدينا أقسام منفصلة من الدفاع 
الموضعي والدفاع بالمناورة.

رأى دميتري سايمز، الناشر ورئيس مجلة 
the national interest األمريكية، أن 
أوكرانيا لن تتمكن من الصمود لمدة شهر 

من دون مساعدة عسكرية من الواليات 
المتحدة وحلف شمال األطلسي. وقال 

سايمز بهذا الشأن: »تعتمد حكومة فالديمير 
زيلينسكي اعتمادا تاما على المساعدة 

العسكرية والمالية والسياسية غير المسبوقة 
من الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي، 

والتي بدونها ما كانت أوكرانيا لتتمكن من 
الصمود في ظل هجوم روسيا لمدة شهر 

واحد«.
وشكك صاحب المقال أيضا في صحة قرار 
إدارة جو بايدن بمنح كييف الحق في نقض 

أي اتفاقيات بين موسكو وواشنطن فيما 
يتعلق بأوكرانيا.

وشدد سايمز على أنه »سيكون من الخطأ 
الفادح االعتقاد بأن على الناتو أن يدعم 

أوكرانيا مهما طال الوقت، من دون محاولة 
إيجاد حل دبلوماسي لصراع يمكن أن يخرج 

بسهولة عن السيطرة«.
على خلفية العملية العسكرية الخاصة 

الروسية في أوكرانيا، تواصل الواليات 
المتحدة، وكذلك حلفاؤها في الناتو، نقل 

األسلحة إلى كييف، فيما صرحت موسكو 
مرارا بأن إمداد الغرب باألسلحة ال يؤدي 

إال إلى إطالة أمد الصراع، وحذرت من أن 
نقل األسلحة ألوكرانيا يصبح هدفا مشروعا 

للجيش الروسي.
حذر وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن 

من أنه إن لم تتصد الواليات المتحدة في 
أوكرانيا اآلن، فإن ذلك قد يؤدي إلى اندالع 

نزاعات في مناطق أخرى من العالم 
واعتبر بلينكن في كلمة، أدلى بها في جامعة 

ستانفورد األمريكية، يوم االثنين، أنه إذا 
تخلت الواليات المتحدة عن دعم أوكرانيا، 
فإن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر، وأن دوال 

أخرى، ليس فقط في أوروبا »ستأخذ درسا 
من ذلك«.

وأضاف أن »ذلك سيؤدي إلى نزاعات في 
مناطق أخرى من العالم«.

وأكد على »ضرورة احترام وحدة أراضي 
الدول«، و«عدم تغيير حدودها بالقوة«، 
مضيفا أن »هذا ما نحاول عرضه في 

أوكرانيا«.

وجاء في المقال: هناك شعور متزايد بأن 
الصراع الروسي األوكراني يقترب من ذروته. 

ما هي الخطوات التالية التي يمكن أن 
تتخذها موسكو وكييف وحلفاؤها الغربيون؟

في اإلجابة عن هذا السؤال، قال مدير 
األبحاث في نادي فالداي الدولي للمناقشة، 
ورئيس تحرير مجلة »روسيا في السياسية 

العالمية«، فيودور لوكيانوف:
ال، ال أعتقد بأن الذروة قريبة. السياق العام 

للنزاع، على العكس من ذلك، ال يوحي بزمن 
محدود. فال نهاية تلوح في األفق.

هذا صراع استنزاف، وكل الصراعات من 
هذا النوع تصل في مرحلة ما إلى التفاوض، 
عندما يتضح أنه ال يمكن تحقيق أي شيء 
بالوسائل العسكرية. أو عندما يستنفد أحد 

الطرفين موارده العسكرية. ومثل هذه النتيجة 
لم تظهر بعد.

المورد الروسي، مع كل الخسائر المفهومة 
وأوجه القصور لدينا، كبير جدا، بشريا 

وتقنيا. أما الموارد األوكرانية، فهي في الواقع 
أقل من ذلك بكثير. لكن مقاولي كييف 

الغربيين يسدون النقص بكل قوتهم. لذلك، 
فإن كال الجانبين قادران على االستمرار في 

هذه المواجهة لفترة طويلة.
في الوقت نفسه، ال تزال احتماالت التصعيد 
قائمة. وهذا أفق خطير للغاية. هذا تصعيد 

يقترب من النووي.
يبدو لي أن الغرب، وخاصة األوروبيين، 

متحمسون، ولديهم رغبة في »وضع روسيا 
عند حدها«، وتحقيق النصر، من ناحية؛ 

ومن ناحية أخرى هناك تخوف من أن يكون 
ثمن هذا االنتصار بالنسبة لهم أعلى من 

الحد المقبول، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
ال أرى أي أفكار ملموسة حتى اآلن، ولكن 
ربما يظهر شيء ما في المستقبل من هذا 
الطلب. ربما تعطي التصريحات المتكررة 
التي تدلي بها شخصيات مختلفة بالحاجة 
إلى عملية سياسية ودبلوماسية مؤشرا على 
السير في هذا المنحى، على الرغم من أنه 
أمر ال يزال بعيدا جدا. حتى اآلن، الوضع 

على الجبهات هو الذي يحدد كل شيء.

أدان البيت األبيض، تصريحات الرئيس 
األمريكي السابق ترامب التي طلب فيها من 
اليهود األمريكيين »توحيد كلمتهم قبل فوات 

األوان«، واصفا التصريحات بأنها »معادية 
للسامية«. وقالت المتحدثة باسم البيت 

األبيض كارين جان بيير في إفادة صحفية 
إن »تعليقات ترامب معادية للسامية ومهينة 

لليهود وحلفائنا اإلسرائيليين.. لكن لنكن 
واضحين، لسنوات، وحتى يومنا هذا، تحالف 
ترامب مع المتطرفين والشخصيات المعادية 

للسامية. ويجب إلقاء الضوء على ذلك«.
وكان ترامب كتب في منشور عبر حسابه 

على Truth Social: »لم يفعل أي رئيس 
)أمريكي( إلسرائيل أكثر مما فعلته.. من 

المدهش إلى حد ما، أن اإلنجيليين الرائعين 
لدينا يقدرون هذا األمر أكثر بكثير من 

أتباع الديانة اليهودية، وخاصة أولئك الذين 
يعيشون في الواليات المتحدة«.

وكان ترامب اعتبر في تصريح عام 2019 
، أن »اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين 

إما جاهلون أو خائنون«.
The Hill :المصدر
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يبدو أن جبهة جديدة غير متوقعة ُفتحت 
أمام رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية 
واليته مصطفى الكاظمي، بإعالن النائب 
األول لرئيس البرلمان محسن المندالوي 
تشكيل لجنة تضّم ممثلين عن 4 لجان 

نيابية هي النزاهة والمالية والقانونية 
واالستثمار، من أجل تدقيق ومراجعة جميع 

القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف 
األعمال للفترة التي أعقبت إجراء انتخابات 
العاشر من أكتوبر/ تشرين األول 2021 

ولغاية اآلن.
وأثار قرار تشكيل اللجنة كثيرا من اللغط 

عما إذا كان ذلك استهدافا سياسيا للكاظمي 
وحكومته من أطراف مناوئة له نتيجة 

تقاربه األخير مع زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، ال سيما في ظل الحديث 

عن مطالبات بإصدار قرار منع السفر عن 
الكاظمي ومستشاريه.

سرقة القرن
ويتزامن هذا التطور مع الحديث عن تورط 

مسؤولين بارزين بما وصف بـ«سرقة القرن« 
لمبلغ يقدر بنحو 2,5 مليار دوالر من أموال 

هيئة الضرائب، ثم اعتقال الُمتهم األول 
بالقضية نور زهير جاسم في مطار بغداد 

الدولي قبيل مغادرة طائرته إلى تركيا االثنين 
الماضي، في ظل تسريبات لم تثبت صحتها 
حتى اآلن عن اعترافات أدلى بها المتهم عن 

تورط وزيرين و7 وكالء وزارة و11 مديرا 
عاما، وفقا لتغريدة اإلعالمي العراقي أحمد 

مال طالل.
وكان مجلس القضاء األعلى قد أصدر 

أمس الثالثاء أوامر قبض ومنع سفر بحق 
متهمين في القضية ذاتها، وهم حسين كاوة 

عبد القادر، ومحمد فالح الجنابي، وعبد 
المهدي توفيق، ونور زهير المظهر. في 

حين كشف النائب عبد الرحيم الشمري في 
تغريدة على تويتر عن استقدام القضاء لهيثم 

الجبوري الذي يعمل مستشارا للكاظمي.
ُمخالفات

وسّجل مراقبون مخالفات قانونية في أداء 
حكومة تصريف األعمال، كان من أبرزها 
إبرام عقود داخلية ودولية، وقرارها بتخويل 
وزير المالية في 20 أكتوبر/تشرين األول 

الماضي صالحية إجراء المناقلة بين 
اعتمادات الموازنة العامة االتحادية لتأمين 

مبلغ 680 مليون دوالر لمديريات الماء في 
المحافظات، استناًدا إلى أحكام المادة الرابعة 

من قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة 
المالية 2021، دون أن تكون له صالحية 

قانونية في ذلك.
وسبق ذلك، إصدار الكاظمي خالل الفترة 

الماضية أوامر تكليف شخصيات مقربة منه 
بمناصب حساسة، منها تكليف مدير مكتبه 

القاضي رائد جوحي بمهام رئيس جهاز 
المخابرات قبل أكثر من 3 أشهر، فضاًل 

عن إلغاء تكليف آخرين من مناصبهم.
وهنا يؤكد الخبير القانوني علي التميمي أن 

حكومة تصريف األعمال ال يحق لها أن 
تجري تغييرات في الدرجات الخاصة، وذلك 

وفق المواد 61 و80 من الدستور، كما 
ال يحق لها إبرام االتفاقيات والصفقات مع 

الدول.
ونتيجة لذلك، طالب عدد من النواب 

والسياسيين بضرورة إصدار االدعاء العام 
قرارا بمنع الكاظمي وحاشيته من السفر 
والتحقيق معه، وهو ما كتبه النائب في 

البرلمان باسم خشان في تغريدة على تويتر
وتتزامن هذه التطورات المتسارعة مع 

مساعي المكلف بمنصب رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني لتقديم تشكيلته الوزارية 
الجديدة بعد مخاض عسير استمر نحو عام 

كامل أعقب االنتخابات التشريعية األخيرة 
في أكتوبر/تشرين األول من العام الماضي.

من جانبه، يكشف النائب عن تحالف 
الفتح عدي عواد -أبرز تشكيالت اإلطار 

التنسيقي الذي رشح السوداني لمنصب 
رئاسة الحكومة- عن جمع 150 توقيعا 

لتقديم طلب إلى رئاسة البرلمان في الجلسة 
المقبلة التي سيطرح فيها التصويت على 

تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة السوداني، 
إلصدار قرار منع سفر الكاظمي ووزراء 
حكومته ومستشاريه لحين إكمال جميع 

التحقيقات، خاصة فيما يتعلق بملف ميناء 
الفاو وسرقة أموال الضرائب والجمارك.

ويشير عواد -في حديثه للجزيرة نت- إلى 
أن هناك ملفات يحتاج التحقيق فيها إلى 
التأني والمزيد من الوقت لكشف الحقائق، 
مؤكدا ضرورة إعادة النظر بجميع القرارات 
التي صدرت خالل دخول حكومة الكاظمي 

بفترة تصريف األعمال.
رأي القضاء

ومن الناحية القانونية، يحق للقضاء 
العراقي -ضمن قانون أصول المحاكمات 
الجزائية- إصدار قرار منع سفر الكاظمي 

أو أي مسؤول آخر كإجراء الحق ألمر 
القبض ويتبعه التحري والتفتيش وحجز 

األموال المنقولة وغير المنقولة، وهو أمر 
ُمتاح حسب نوع الجريمة وتصنيفها، إال 

أن الخبير القانوني علي التميمي يربط هذا 
اإلجراء حصرا بوجود اعترافات أو أدلة ضد 
الكاظمي، مستندا بذلك على المادة 14 من 
الدستور التي تساوي بين الجميع من حيث 

تطبيق القانون.
وعما إذا كان يحق للبرلمان تشكيل لجنة 

لمراجعة قرارات حكومة تصريف األعمال، 
يصف التميمي ذلك بـ«اإليجابية«، عازيا 

السبب إلى أن هكذا حكومة تكون محدودة 
الصالحيات وال يحق لها التوظيف أو عقد 

االتفاقيات، وفي حال حدثت أي مخالفة 
يحق للبرلمان إحالته إلى القضاء في حال 

اكتشفت أي مخالفات.
ضريبة القرب من الصدر

على الجانب اآلخر، يرى المحلل السياسي 
أحمد السراجي محاولة بعض األطراف 

المقرّبة من اإلطار التنسيقي منع الكاظمي 
من السفر ومقاضاته نوعا من التوجه 

لدى اإلطار، ويتمثل بحصر قضية الفشل 
والفساد بحكومة الكاظمي دون التطرق لمن 

سبقه من رؤساء الوزراء سواء كان عادل 
عبد المهدي أو حيدر العبادي أو نوري 

المالكي.
ويقّر السراجي بأن الكاظمي يدفع ضريبة 

تقاربه مع التيار الصدري خالل األزمة 
التي اندلعت بين التيار واإلطار ومحاولة 

الكاظمي الحصول على والية ثانية، ال 
سيما أن زعيم التيار مقتدى الصدر طالب 
في إحدى تغريداته ببقاء الكاظمي بمنصبه 
لإلشراف على االنتخابات المبكرة المقترحة، 
الفتا إلى أن الكاظمي بقي وحيدا ومعزوال 

يواجه هذا المصير من قبل اإلطار بعد 
انسحاب الصدر.

وعن السيناريوهات المتوقعة، يتوقع المحلل 
السياسي حدوث أشبه ما يكون بـ«اتفاق« 
ُيخرج الكاظمي من هذه األزمة دون أية 

مساءلة أو حتى فتح ملفات ضده »بسبب 
صلته مع السفارة األميركية وهذا ما يجعله 

خطا أحمر يمنع االقتراب منه«.
تحذير لحكومة السوداني

على الجانب اآلخر، يرى المحلل السياسي 
مجاشع التميمي أنه في حال تعرض 

الكاظمي ألي محاولة إقصاء أو تنكيل ومنع 
سفر، فإن ذلك سيرسل رسائل سلبية عن 

الحكومة الجديدة، باعتبار أن رئيس الوزراء 
المكلف أعلن أنه ضد أي محاوالت انتقامية، 

مستبعدا أن يصدر القضاء أي قرار بمنع 
السفر في حق الكاظمي.

وعما إذا كانت هذه المحاوالت انتقاما من 
الكاظمي المقرب من الصدر، أضاف 

التميمي »ال دخل لزعيم التيار الصدري 
بذلك، واإلطار كان على خالف مع 

الكاظمي منذ بداية توليه رئاسة الحكومة«.
وعن تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة قرارات 

الكاظمي، يقول التميمي إن ذلك يعد تجاوزا 
على القضاء، معلقا »إن الحكومة وبحسب 

تفسير المحكمة االتحادية هي مراقبة من 
قبل المحكمتين االتحادية واإلدارية باعتبار 

الدورة الحالية للبرلمان لم تمنحها الثقة، وهي 
مراقبة من قبل القضاء منذ إنهاء الدورة 

الماضية للبرلمان«.

مع قرب تشكيل حكومة جديدة بالعراق.. 
لماذا تزداد محاوالت مقاضاة الكاظمي؟

حكاية طبيبة سوريا الحسناء لم تنته.. 
لين كاليف إلى أميركا قريبًا

لماذا نحتاج جميعا إلى الصراخ وفقا لعالمة في السلوك
لبنان واالحتالل االسرائيلي يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية 

نصراهلل: اتهام الدولة والمقاومة بالتطبيع ال أساس له

لم تكن تتوقع الشابة السورية لين حاج حسين، أو 
كما تعرف اليوم بـ “لين كاليف”، أنها هربت من 
أتون حرب مستعرة في بلدها سوريا عام 2013، 
لتدخل عالمًا آخر تصبح فيه بعد سنوات حديث 

الناس. فتسع سنوات كانت كفيلة بتغيير مسار حياة 
شابة، لتحصد ألقابًا كثيرة بعد جهد وتعب وسهر، 

وفق قولها.
أم وطبيبة وملكة جمال

ابنة سوريا التي انحدرت من دير الزور وأقامت 
حياتها في دمشق، أصبحت تعرف بـ”الطبيبة 

الحسناء”، كما تعددت ألقابها، بعدما تخرجت من 
كلية الطب في جامعة شيفيلد في 2019، ثم 

حصدت لقب ملكة جمال المتزوجات في بريطانيا 
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وفي حديث لـ”العربية.نت”، أوضحت لين أن طريقها 

لم تكن سهلة أبدًا، فبعدما خرجت من سوريا عام 
2013، وصلت بريطانيا الجئة، واستقرت في منطقة 

يوركشير شمال إنجلترا.
كما أضافت أن عائق اللغة كان أمامها كبيرًا، 

خصوصًا أنها من خلفية تعليم تعتمد على اللغة 
العربية حتى في دراسة الطب، إال أنها اجتهدت 

أشهرًا حتى أتقنت اإلنجليزية عبر دروس اإلنترنت 
والكتب والدورات التعليمية، لتصبح بعدها مترجمة 

لمنظمة الالجئين التابعة لألمم المتحدة.
وأضافت أنها دخلت بريطانيا بشكل قانوني تمامًا، 
في حين كان الجو العام في البالد واالنخراط في 

مجتمع أجنبي تحديا آخر، إال أنها أكدت أنها 
استطاعت التأقلم مع البيئة الجديدة بوقت قياسي.
وذكرت أنها أثناء عملها مع الالجئين أنفقت على 

نفسها ودراستها، كما انخرطت في أعمال تطوعية مع 
الصليب األحمر البريطاني لتكمل 350 ساعة على 

مدى عدة أشهر مجانية، عملت فيها مسعفة.
كذلك كشفت أنها عملت في مجال التقديم التلفزيوني 
عبر صدفة بعد مقابلة مع قناة بريطانية، واستمرت 

مدة سنتين ونصف السنة، استضافت فيها شخصيات 
هامة ومرموقة من الشارع البريطاني عبر برنامج 

أسبوعي حواري، إال أنه توّقف بسبب جائحة كورونا.
وبينما تستعد الطبيبة الحسناء حاليًا لتدريبها النهائي 

كي تصبح طبيبة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
الـNHS لتكمل تخصصها في مجال الجراحة، 

تحّضر نفسها لمسابقة الجمال األهم في أميركا قريبًا.
أما عن زواجها، فكشفت لين أن شريك حياتها كان 
وال يزال أحد أبرز الداعمين لها بكل التفاصيل، كما 
أن زواجها من رجل أجنبي )بريطاني الجنسية(، لم 

يقف عائقًا أبدًا.

تأشيرة أميركية قلبت الموازين
تّوجت لين ملكة في مسابقة ملكة جمال بريطانيا 

للسيدات المتزوجات في أغسطس/آب عام 2020، 
كما نالت لقب عارضة العام في مسابقة “توب موديل 
إنترناشونال” التي أقيمت قبل أسابيع، إال أن النقطة 

الفاصلة في مسيرتها كانت بعدما رفضت السفارة 
األميركية منحها تأشيرة دخول للواليات المتحدة 

للمشاركة بمسابقة ملكة جمال المتزوجات في العالم، 
وذلك على الرغم من أنها حاصلة على الجنسية 

البريطانية منذ عام 2020، مع العلم أنها منحتها 
لزوجها وابنتها.

وبذلك الرفض، تصّدرت قضية لين عناوين 
األخبار، وانقلبت قضية رأي عام شغلت 

وسائل اإلعالم العربية واألجنبية والمجتمع 
البريطاني، موضحة في معرض حديثها 
أن الدعم الكبير الذي نالته من المجتمع 

البريطاني وفئاته لم تكن لتتوقعه أبدًا.
وأضافت أن دعم اإلعالم كان أساسيًا 

لتغيير كل مسار القضية، في حين كان 
سبب الرفض مكان والدتها على جواز السفر 

والمحدد بالعاصمة السورية دمشق.
وما إن انتشرت القصة كالنار في الهشيم 

حتى سارعت الجهات األميركية لحل 
القضية عبر منح التأشيرة، لكن بعد فوات 
األوان ألن الحفل كان قد جرى في الس 

فيغاس.
عن هذا األمر، أكدت لين أن الصدمة 

كانت كبيرة، فقد ضاعت أشهر طويلة من 
التعب والتحضير من قبلها ومعها فريق 

كامل، مؤكدة أنها كانت مستعدة لكل 
التفاصيل حتى إنها كانت حزمت حقائبها 

قبل أن تتفاجأ بمشكلة التأشيرة.
وأكدت أنها شعرت بأن تعب سنة كاملة 
بكل تفاصيها قد راح هدرًا، قبل أن تعلن 
مجددًا الجهات القائمة على تنظيم الحفل 

عن فرصة ثانية للين من أجل أن تكون أول 
عربية تمّثل المملكة المتحدة في المسابقة 
المذكورة، بعد أن طالبت جهات بريطانية 
بذلك، وبالفعل أكدت أنها تعتزم السفر في 

ديسمبر/كانون األول القادم.

وشددت على أنها لن تنسى الدعم البريطاني 
منذ بداياتها، مؤكدة أنها تعاملت كإنسانة 

منذ اليوم األول، وعاشت في بيئة يجمعها 
العدل والمساواة بكل أشكالهما.

“سورية وسوريتي أساسية”
 Top Model World وعن مسابقة

International، أوضحت الطبيبة الحسناء 
أنها مسابقة تضم فتيات من مختلف 

األعمار ومن دول مختلفة مثل أستراليا 

وأميركا والبرازيل وجنوب إفريقيا والعديد من 
الدول األوروبية.

أما سوريا، فأكدت أن لها المقام األول في 
كيانها، مشيرة إلى أنها تعّرف عن نفسها 

حتى في الحمالت الدعائية على أنها 
“سورية”.

وأكدت أنها طالبت بالتعريف عن نفسها 
عبر الموقع الرسمي بالتمثيل السوري أيضًا، 

مؤكدة: “فخورة بسوريتي”.

إلى التمثيل قريبًا
ولفتت إلى أن هدفها القادم يكمن بدخول 

عالم التمثيل، خصوصا أن لها خبرة 
في ذلك بعد أن خاضت تجربة التقديم 

التلفزيوني.
كما أوضحت أنها بدأت بالعمل على ذلك 

عبر دورة تدريبية في MBC أكاديمي مدتها 
3 أشهر، ومعها انخرطت بدورات مكّثفة.

وكشفت أن الدراما السورية ثم العربية 
مبتغاها، خصوصا أنها ترعرعت عليها منذ 

صغرها، مؤكدة أن هناك عروضا كثيرة 
لكنها لم تكن مقنعة بالنسبة لها.

أما Hollywood، فأكدت أن ما من شيء 
مستحيل في هذه الحياة، خصوصا أنها لو 
حصدت الفوز في مسابقة الجمال التالية 

فستكون أول سورية تحصل على لقب جمال 
عالمي.

إلى ذلك، أكدت الطبيبة الحسناء أن 
طموحاتها كبيرة جدًا، أهمها أن تكون قدوة 

إيجابية لكل النساء، تدعمهن وتقف إلى 
جانب طموحاتهن في الوصول إلى كل 
األهداف المرجوة، خصوصا أن رسالتها 

تكمن بـ”العدل والمساواة”.
وأكدت أن هناك الكثير لتحقيقه، واعدة بأن 

تعمل على ذلك، خصوصا أنها في بلد 
“المنافسة” فيه أساس لكل القواعد.

يمر الكثيرون حاليا بحالة من التوتر والقلق، 
جراء أزمة تكلفة المعيشة، أو االضطراب 

الموسمي، المتعلق بتغير الطقس، أو حتى 
لمجرد النهوض من السرير والذهاب إلى 

العمل.
وقد يكون من الصعب أحيانا التحكم في 
هذه المشاعر، ولذلك، تقول عالمة سلوك 

أنه بدال من محاولة قمعها، يجب أن نطلق 
سراح هذه المشاعر من خالل الصراخ.
وأوضحت براغيا أغاروال، األستاذة في 
مجال عدم المساواة االجتماعية والظلم 
بجامعة لوبورو، إن الصراخ يؤدي إلى 

استجابة عصبية جسدية.
وأشارت إلى أن قضاء بعض الوقت في 
الصراخ بأعلى قدرات الرئتين يعد إطالقا 

رائعا للغضب المكبوت.
وقالت إن القيام بذلك يطلق نفس النوع من 
اإلندورفين، المعروف أيضا باسم هرمونات 
السعادة، تماما مثل تلك التي نحصل عليها 

بعد التمرين.
وفي حديثها لصحيفة »ذي غارديان« 

البريطانية، أوضحت اآلتي: »يمكن أن 
يكون لهذا اإلندورفين، جنبا إلى جنب مع 

الببتيدات التي تنتجها الغدة النخامية، تأثيرا 
أكثر جرأة من خالل تحفيز مستقبالت 

الدماغ لتقليل األلم وزيادة القوة«.
وأوضحت البروفيسورة أغاروال أن العالج 

بالصراخ ليس طريقة جديدة، وأن من 
المعروف أن مشاهير مثل جون لينون 

ويوكو أونو شاركوا في جلسات عالج 
بالصراخ.

وتم اعتماد هذه الطريقة لعالج التوتر في 
الستينيات من قبل الدكتور آرثر جانوف، 
الذي أطلق عليه اسم »العالج البدائي«.

وأظهرت دراسات مختلفة أن الصراخ يمكن 

أن يكون مفيدا، حيث قال أستاذ علم النفس 
في جامعة نيويورك، ديفيد بوبل، إنه عندما 
يتم ذلك في مجموعة، يمكن أن يوحد الناس 

ويطلق األدرينالين.
كما وجد الخبراء في جامعة والية أيوا سابقا 
أن الصراخ السريع بصوت عال يزيد أيضا 

من القوة البدنية.
وعندما يتعلق األمر بالسبب الذي يجعل 

هذه الممارسة مفيدة للنساء، أوضحت 
البروفيسورة أغاروال أن هذا يرجع إلى 
أن األنواع األنثوية تعلمت بشكل عام، 

في الكثير من المجتمعات، وجوب قمع 
عواطفها.

ووفقا ألحد أساتذة هذه الممارسة وهو نان 
لو، يمكن أن تتعطل الطاقة التي تغذي 

صحة الكبد عندما نكون غاضبين.
لذا، إذا كنت ترغب في التخلص من 

بعض التوتر، فلماذا ال تتوجه للخارج إلى 
مكان مفتوح وتصرخ من الجزء العلوي من 
رئتيك، وفقا ألغاروال، والتي أشارت إلى 

أن استخدام الجسم، من خالل هز الذراعين 
والساقين يمكن أن يساعد أيضا في التخلص 

من التوتر.
 المصدر: ذي صن

وقع قادة االحتالل االسرائيلي  ولبنانيون يوم 
الخميس اتفاقا تاريخيا توسطت فيه الواليات 
المتحدة لترسيم الحدود البحرية بينهما،ويفتح 

الطريق أمام التنقيب عن الطاقة قبالة 
سواحلهما. ووقع الرئيس اللبناني ميشال 
عون رسالة بالموافقة على االتفاق في 
بعبدا، ثم وقع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

يائير البيد في القدس، قبل انعقاد مراسم 
لتبادل الخطابات بحضور وفدين أقل مرتبة 
في قاعدة لقوات حفظ السالم التابعة لألمم 

المتحدة في الناقورة على الحدود.
وأشاد البيد باالتفاق ووصفه بأنه “إنجاز 

هائل” وقال إلياس بو صعب كبير 
المفاوضين اللبنانيين إنه يمثل بداية “عهد 
جديد” بين الجانبين، واللذين ال يزاالن رغم 

ذلك في حالة حرب من الناحية النظرية.
و رأى األمين العام لحزب هللا، السيد حسن 
نصر هللا  أن لبنان أنجز »مرحلة مهمة« 
ستضعه »أمام مرحلة جديدة«، باإلشارة 

إلى توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية غير 
المباشر مع العدو اإلسرائيلي. وأضاف إنه 
»انتصاٌر كبير جدًا للبنان: للدولة وللشعب 

والمقاومة«، مشيرًا إلى أن ما حصل له 
دالالت ونتائج »مهمة جدًا«، وأن وجهة 
نظر الحزب بهذا الشأن سيتطّرق إليها 

السبت المقبل عند الساعة الثامنة والنصف 
مساًء. وأّكد نصر هللا، خالل افتتاح 

»معرض أرضي« الذي تنّظمه مؤسسة 
»جهاد البناء«، أن ما وّقعه الرئيس ميشال 

عون في الناقورة وسيتّم تثبيته »شكاًل« 
هو »ليس معاهدة دولية وهو ليس اعترافًا 
بإسرائيل أو تطبيعًا معها«، مشيرًا إلى أن 
الكالم عن التطبيع »ليس له أّي أساس، 

وهو تجنٍّ من بعض األشخاص«.
وقال إن الوفدين اللبناني والصهيوني لم 
يلتقيا »تحت سقف واحد« ألنها »أصاًل 

لم تُكن مفاوضات مباشرة«، مشيرًا إلى أن 
الوثيقة التي وّقع عليها لبنان »ليس عليها 

توقيع إسرائيلي«، وأن العدو اإلسرائيلي نفسه 
اعترف بأنه لم يحصل على أّي »ضمانات 

أو ترتيبات أمنية«.
وأضاف القول: »أمام بعض المالحظات 

واإلشكاالت التي أثيرت منذ بداية التفاوض 
وما تم التوصل إليه، يظهر أن »بعض 

الناس انصدموا وأصبحوا يطلقون كالمًا ال 
يفهم. وعلى هول الصدمة طّقوا الفيوزات«، 

مؤّكدًا أن »من تكلم بمالحظة جديرة بالنقاش 
نعّلق عليه، أما من حقده يعميه مهما تكّلمنا 

فلن يسمع أصاًل«.
وحول وباء الكوليرا، قال إن حزب هللا 

»يضع نفسه بكل إمكاناته بتصرف وزارة 
الصحة اللبنانية«، في مواجهة »التهديد 

الذي يستهدف كل الشعب اللبناني والمقيمين 
من الفلسطينيين والسوريين والعرب 

واألجانب«.
وفي سياق األحداث الجارية في فلسطين 

المحتلة، وّجه نصر هللا »كل التحايا 
للمقاومين األبطال في الضفة الغربية 

والقدس وال سيما نابلس وجنين وشعفاط 
وبقية المدن«، كما وّجه »التحية للشهيد 
عدي التميمي الذي تحّول عنوانًا للجيل 

الذي سيصنع النصر، وكل التحايا لعرين 
األسود وكتيبة جنين وإخوانهم«.

وأضاف: »هؤالء األبطال منذ أسابيع يهّزون 
كيان العدو، والذي يجري يرسم أماًل كبيرًا 

بتغيير المعادالت وصواًل إلى النصر النهائي 

للشعب الفلسطيني«.
وفي بداية كالمه، توّقف نصر هللا عند 
المجزرة »الرهيبة« التي ارتكبها تنظيم 

»داعش« في مدينة شيراز اإليرانية، مؤّكدًا 
أن »من يدير الشغب هو نفسه من أرسل 
القتلة إلى شيراز. هناك مدير واحد وغرفة 

سوداء واحدة تديرها الواليات المتحدة«، وأن 
»الوعي« مطلوب في مواجهة ذلك.

وقّدم »أحّر التعازي« إلى »الشعب اإليراني 
الصبور وعائالت الشهداء، وتمّنى الشفاء 

العاجل للجرحى.
 معرض أرضي

وفي سياق افتتاح معرض »أرضي«، قال 
نصر هللا إن الهدف منه هو »التشجيع على 
اإلنتاج ونتطّلع إلى بلد ينتج ويزرع ويصنع، 

وهناك اختالف حول هذه السياسات منذ 
سنوات طويلة في لبنان«. وأضاف: »نريد 
بلدًا زراعيًا وصناعيًا وحتى لو قدم النفط 

والغاز بحبوحة، علينا أن نبقى مصرّين على 
أن نتحّول إلى بلد زراعي وصناعي«.
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علماء أمريكيون يخلقون ساللة جديدة فتاكة 
من فيروس كورونا في المختبر قاتلة بنسبة %80

وفاة رجل إيراني لم يستحم منذ نصف قرن عن 94 عامًا

 أمازون تواجه دعاوى قضائية وانتقادات عبر المنصات
لبيعها أدوات ساعدت في انتحار مراهقين

 دراسة حديثة تكشف العالقة بين ممارسة ألعاب الفيديو والذكاء

في  األمريكية   Bloomberg وكالة  قالت 
أكتوبر/تشرين   25 الثالثاء  نشرته،  تقرير 
األول 2022، أن دراسة حديثة أظهرت أن 
أكثر  أو  لعبوا ثالث ساعات  الذين  األطفال 
أفضل  أداؤهم  كان  يوميًا  الفيديو  ألعاب  من 
في اختبارات الذاكرة والتحكم في االنفعاالت، 
مقارنة باألطفال الذين ال يلعبون هذه األلعاب.

معتادي  األطفال  أن  الباحثون  وجد  حيث 
اللعب أظهروا نشاطًا أكبر ومستويات أعلى 
الدماغ  الدم في مناطق  من األوكسجين في 
من  تطلبًا  أكثر  بمهام  المرتبطة  األمامية 
مناطق  في  أقل  ونشاطًا  المعرفية،  الناحية 

الدماغ المتعلقة بالرؤية.
تأثير ألعاب الفيديو على األطفال

يمكن أن يكون هذا األداء مرتبطًا باأللعاب، 
لكن العلماء لم يقولوا إن هناك عالقة سبب 
أن  ويرجحون  االثنين.  بين  مباشرة  ونتيجة 
تلك  في  أفضل  أداًء  يؤدون  الذين  األطفال 
االختبارات هم من يختارون ممارسة األلعاب 

بكثرة.
الطب  في  المساعد  األستاذ  قال  جانبه،  من 

بيرلينغتون،  في  فيرمونت  بجامعة  النفسي 
الدراسة، بدر شاراني:  الرئيسي في  والباحث 
»بينما ال يمكننا الجزم ما إذا كانت ممارسة 
إدراكيًا  أداء  تسبب  بانتظام  الفيديو  ألعاب 
نتيجة مشجعة  أنها  أم ال، إال  عصبيًا أعلى 

يجب االستمرار في دراستها«.
تحليل  على  العلماء  عكف  المقابل،  في 
عمليات مسح الدماغ لنحو 2000 طفل كانوا 
من بين المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 

المعرفية  التنمية  دراسة  في  سنوات  و10   9
الصحة  لوزارة  التابعة  المراهقين  لدماغ 

والخدمات اإلنسانية األمريكية.

السلوك العدواني لدى األطفال
المليارات  األلعاب  جني صناعة  ومع  كذلك 
بألقابهم  للفوز  ساعات  األطفال  وقضاء 
المفضلة، استمر اآلباء في القلق بشأن تأثير 
هذه األلعاب على الصحة العقلية ألطفالهم. 

وبرغم أن أبحاث سابقة ربطت ألعاب الفيديو 
بسلوكيات أكثر عدوانية، تضيف هذه الدراسة 
تشير  التي  التقارير  من  متنامية  قاعدة  إلى 
إلى إيجابيات محتملة لهذا النوع من التسلية.

في المقابل، ال تزال المبادئ التوجيهية التي 
األطفال  لطب  األمريكية  الرابطة  وضعتها 
تشجع على ممارسة ألعاب الفيديو لمدة ساعة 
إلى ساعتين يوميًا. بينما ذهبت دول أخرى، 
مثل الصين، إلى حد عدم السماح لألطفال 
بقضاء أكثر من ثالث ساعات في األسبوع 

في لعبها.
المعهد  مديرة  فولكو،  نورا  قالت  من جانبها، 
الوطني األمريكي ألبحاث إدمان المخدرات، 
في بيان مع إصدار التقرير: »ربطت العديد 
في  بمشكالت  الفيديو  ألعاب  الدراسات  من 
السلوك والصحة العقلية. وتشير هذه الدراسة 
معرفية  فوائد  أيضًا  هناك  تكون  قد  أنه  إلى 
تستحق  التي  الشعبية،  التسلية  بهذه  مرتبطة 

مزيدًا من البحث«.

أثارت دعوى قضائية ضد أمازون األميركية 
-تتهمها بمساعدة المراهقين في العثور على 
أدوات االنتحار- انتقادات لهذه الشركة عبر 
المنصات، حيث عبر مغردون عن ضرورة 
اتخاذ خطوات لمنع ذلك وحماية المراهقين.

ورفعت الدعوى أسرتان بوالية كاليفورنيا 
توفيت ابنتاهما بعد شراء مواد قاتلة عبر 

منصة البيع الشهيرة.
وكانت كريستين جونسون )16 عاما( وإيثان 

مكارثي )17 عاما( قد ابتاعا مادة نترات 
الصوديوم عبر أمازون، وهي مادة حافظة 

للطعام لكنها تكون قاتلة إذا بلغت مستويات 
عالية.

وحسب الشكوى المرفوعة فإن خوارزمية 
أمازون المعتمدة على الذكاء الصناعي 

اقترحت على الفتيات شراء ميزان لتحديد 
الجرعة الصحيحة، وعقار لمنع تقيؤ السم، 

وكذلك كتيب عن االنتحار.
دعوى وتبريرات

وتقول الدعوى إنه من غير المنطقي أن 
تبيع أمازون مادة مثل نترات الصوديوم 

والتي ال يوجد لها أي استخدام منزلي، وال 
تستخدم إال في حاالت قليلة وبتركيزات 

منخفضة وليست كالمتاحة عبر المنصة.
وأفادت بأن درجة تركيز المنتج الموجود 

عبر المنصة تجعل ملعقة واحدة منه قاتلة، 
وتتسبب في إصابة من يتناولها بصعوبة في 
التنفس، وألم في البطن يستمر حتى الموت.

وهذه الدعوى ليست األولى التي تواجه 
أمازون بهذا األمر، حيث واجهت دعوى 

مماثلة بداية العام الجاري بعد وفاة شخصين 
آخرين بالمادة ذاتها حسب ما أوردت 

.)NPR( »اإلذاعة الوطنية »إن بي آر
وقالت المحامية المسؤولة عن الدعوى كاري 

غولدبرغ -في تغريدة لها عبر تويتر- إن 
أمازون أزالت بشكل مستمر التقييمات 

المنخفضة التي وضعتها أسر الضحايا 
للتحذير من المنتج.

تعاز ومسؤولية
وقدم متحدث باسم أمازون -في تصريحات 
صحفية- التعازي ألسر الضحايا، لكنه في 

الوقت نفسه قال إن الشركة غير مسؤولة 

عن طريقة استخدام هذه المادة التي أكد أنها 
»قانونية«.

وأثارت القضية غضبا واسعا ضد أمازون 
عبر المنصات األميركية، حيث أدان 

مغردون هذه التصرفات وعدم اتخاذ الشركة 
خطوات جادة لمنع تداول المواد التي تساعد 

على االنتحار، وكذلك عدم وجود قواعد 
ضابطة ألعمار المستخدمين.

وقال أحد المغردين »أعتقد أننا يجب أن 
نكون أكثر اهتماما بمعرفة سبب انتحار 

األطفال وكيفية إيقاف األمر. هناك ماليين 
األشياء التي يمكنهم الحصول عليها بسهولة 

لقتل أنفسهم، وليس فقط المواد الحافظة«.
من جانب آخر، اعتبر أحد المغردين أن 
أمازون يجب أن تخضع للوائح حقيقية، 

مشيرا إلى أنه متأكد من أنه يمكنه العثور 
على الكثير من األشياء التي لم يتم إدراجها 
فنيا بالشكل المفترض أو يتم إدراجها بطريقة 

ال يعرفها الناس.
سلع ومنتجات

وأمازون شركة أميركية للتجارة اإللكترونية، 

بدأت ببيع الكتب ثم توسعت منتجاتها، 
لتحدث الحقا ثورة في عالم التسوق والمتاجر 
اإللكترونية، تتجاوز قيمة سلعها 100 مليار 

دوالر سنويا.
 وتقدم الشركة آالف السلع في صناعات 
متعددة كالمالبس واإللكترونيات والسلع 

الرياضية والكتب ومواد التجميل وغيرها، 
وليس لها مكان على أرض الواقع، لكن لها 
مخازن تحفظ فيها السلع حتى إرسالها إلى 
أصحابها على عناوين منازلهم أو عناوين 

مكاتب شركات الشحن.

أفاد العلماء في جامعة بوسطن أنهم ابتكروا 
ساللة جديدة قاتلة من »كوفيد-19«، 

بمعدل وفيات يصل إلى 80%، من خالل 
الجمع بين متحور »أوميكرون« الشديد 

العدوى وساللة ووهان األصلية.
وأثار هذا البحث، الذي يكرر تجارب 

يعتقد أنها تسببت في ظهور الفيروس في 
المقام األول، موجة واسعة من االنتقادات 

والغضب.
ووفقا للورقة البحثية التي نشرت في مجلة 

bioRxiv على اإلنترنت، يوم الجمعة 
الماضي، أوضح العلماء كيف قاموا بعزل 
بروتين »سبايك« من متغير »أوميكرون«، 

وهو المسؤول عن االرتباط بالخاليا 
وغزوها، ودمجه بـ«العمود الفقري« للساللة 
األصلية للفيروس )سطح الساللة الفيروسية 

األصلية(، التي ظهرت ألول مرة عام 
2020، في مدينة ووهان الصينية.

وأدى هذا إلى ظهور فيروس »يفلت بقوة من 
المناعة التي يؤمنها اللقاح« وينتج »مرضا 
خطيرا« في فئران التجارب، أدى إلى وفاة 

غالبيتها في أثناء االختبار، حسبما ذكرت 
الصحيفة، حيث قضى 80% من قوارض 

المختبر المصابة.
وفيما أفاد الفريق بأن سالالتهم الهجينة هذه 
من المحتمل أن تكون أقل فتكا بالبشر منها 
بالفئران، وجدوا أنها أنتجت خمسة أضعاف 

عدد جزيئات الفيروس في خاليا الرئة 
البشرية المزروعة في المختبر مقارنة بمتغير 

.)1.BA 2-SARS-CoV( أوميكرون
ووجد العلماء أن الفئران التي تعرضت 

لساللة أوميكرون القياسية، لم ُتظهر إال 
أعراضا »خفيفة«، لذلك خلصوا إلى أنه 

في حين أن بروتين »سبايك« مسؤول عن 
العدوى، فإن التغييرات في أجزاء أخرى من 
الفيروس هي التي تحدد قدرته على الفتك.
وأشاروا أيضا إلى أن من غير المرجح أن 
تكون الساللة الجديدة مميتة لإلنسان كما 

كانت في الفئران.
ورغم أن العلماء قاموا بالتالعب بالفيروس 
لجعله أكثر فتكا أو نقال للعدوى من أجل 
دراسة كيفية التعامل مع أي تفش محتمل 

لمثل هذه المتغيرات في المستقبل، فقد أثار 
هذا النوع من التجارب الكثير من القلق 
والخوف بين الخبراء، حيث ُيعتقد على 

نطاق واسع أن بحثا مشابها حول »إكساب 
الفيروس وظيفة ما‹‹ - وهو مصطلح 
يصف تغيير العامل الممرض لتعزيز 

فعاليته - في معهد ووهان لعلم الفيروسات 
في الصين أدى إلى انتشار فيروس كورونا 

وتحوله إلى جائحة.
وقد مولت الواليات المتحدة مثل هذه 

األبحاث في معهد ووهان، على الرغم 
من أنه ما يزال من غير الواضح حتى 

اآلن ما إذا كان الفيروس التاجي المسبب 
لـ«كوفيد-19«، قد أنشئ في المختبر.
في الواقع، يمكن أن يكون هذا البديل 

االصطناعي للفيروس، حتى اآلن، هو 
 2-SARS-CoV الشكل األكثر عدوى من

ويمكن أن يفلت بسهولة من المناعة 
المكتسبة عن طريق اللقاحات. 

ولم يكن فريق بوسطن هو الوحيد الذي 
عاد إلى األبحاث التي يحتمل أن تكون 

خطرة في أعقاب الوباء. والمثال على ذلك 
أن شركة EcoHealth Alliance، وهي 
الشركة الخاصة المسؤولة عن الكثير من 

أبحاث »إكساب الوظيفة« التي أجراها معهد 
ووهان قبل عام 2020، حصلت على منحة 
بقيمة 650 ألف دوالر من الواليات المتحدة 

الشهر الماضي لدراسة »احتمالية ظهور 
فيروس الخفافيش في المستقبل في ميانمار 

والوس وفيتنام«.

توفي ناسك وصفته وسائل اإلعالم بأنه 
»أقذر رجل في العالم« عن 94 عامًا، بعد 

أشهر فقط من غسله ألول مرة منذ عقود.
ورفض »عمو حاجي« استخدام الماء 

والصابون ألكثر من نصف قرن خوفًا من 
إصابته بالمرض. وكان الرجل، الذي يعيش 

في محافظة فارس جنوبي إيران، تجنب 
محاوالت سابقة من قبل القرويين لتنظيفه.

لكن وسائل اإلعالم المحلية تقول إن عمو 
حاجي استسلم أخيرًا للضغوط واستحم قبل 

بضعة أشهر. وبحسب وكالة أنباء إيرنا 
اإليرانية، فقد مرض بعد ذلك بوقت قصير 

وتوفي يوم األحد. وفي مقابلة سابقة، أجراها 
مع صحيفة طهران تايمز في عام 2014، 

كشف أن وجبته المفضلة كانت النيص 
»الدعلج« )نوع من القوارض( وأنه يعيش 

بين حفرة في األرض وكوخ من الطوب بناه 
الجيران المهتمون لحاله من قرية ديجة.

وأخبر الصحيفة في ذلك الوقت أن خياراته 
غير المعتادة كانت بسبب »االنتكاسات 

العاطفية« عندما كان أصغر سنًا.
وقالت وكالة إيرنا إن سنوات من عدم 

االستحمام تركته مغطى بـ«السخام والقيح«، 
في حين أن نظامه الغذائي يتكون من لحوم 

فاسدة ومياه غير صحية يشربها من عبوة 
زيت قديمة.

ال ُيعرف عن عمو حاجي أن لديه أي 
أقارب، لكن القرويين حاولوا االعتناء به

كان يحب أيضًا بالتدخين، حيث تم تصويره 
في مناسبة واحدة على األقل وهو ينفث 
أكثر من سيجارة واحدة في وقت واحد.

وقالت وكالة األنباء إن محاوالت تحميمه أو 

إعطائه ماًء نظيفًا للشرب جعلته حزينًا.
وعلى الرغم من ذلك، ظل موضوع: هل 

أنه صاحب الرقم القياسي ألطول مدة بدون 
استحمام أم ال، مثار خالف وجدل.

وفي عام 2009، كانت هناك تقارير عن 
رجل هندي، لم يغسل أسنانه أو ينظفها لمدة 

35 عامًا، في ذلك الوقت. ولم يعرف ما 
الذي حدث له بعد.

ابدأ يومك بشرب الميرمية..
 10 فوائد مذهلة تقدمها لصحتك على الريق

علماء ألمان يكتشفون منشأ فيروس كورونا 
مصنع في مختبر كيميائي 

تعتبر الميرمية من األعشاب الطبيعية 
المفيدة لصحة اإلنسان، وذلك الحتوائها 

على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن 
ومضادات األكسدة وغيرها من العناصر 

الغذائية األخرى.
وينصح خبراء التغذية بتناول عشبة الميرمية 

على معدة فارغة، نظرًا لتعدد الفوائد التي 
تقدمها للصحة العامة في هذا الوقت من 

اليوم.
في التقرير التالي، يستعرض »الكونسلتو« 

فوائد شرب الميرمية على الريق، وفًقا لموقع 
.»Healthyeating«

1- الشعور باليقظة
رائحة الميرمية النفاذة تلعب دورًا كبيرًا 

في الشعور باليقظة والتغلب على الصداع 
الصباحي، وتساعد مادة الثوجون الموجودة 
بأوراقها على زيادة التركيز وتحسين الذاكرة 

وتعزيز الوظائف اإلدراكية.
2- تقنية الجسم من السموم

تساهم الميرمية في تخليص الجسم من 
األمالح والمعادن الضارة عن طريق البول 
والعرق، ويرجع السبب إلى احتوائها على 
عناصر غذائية تعمل على تعزيز صحة 

الكلى والكبد، اللذين يقع على عاتقمها 

مسئولية تنقية الدم من السموم المتراكمة به.
3- تخفيف أعراض انقطاع الطمث

تساعد الميرمية على تخفيف أعراض 
انقطاع الطمث عند السيدات، مثل الهبات 
الساخنة والتعرق الليلي والتقلبات المزاجية، 

بفضل محتواها العالي من المركبات 
اإلستروجينية التي تساهم في إعادة التوازن 

لهرمون اإلستروجين بأجسامهن.
4- تعزيز صحة القلب

تقدم الميرمية العديد من الفوائد لصحة 
القلب، وتشمل:

- خفض الكوليسترول والدهون الثالثية 
بالدم، مما يقلل من فرص اإلصابة بتصلب 

الشرايين.
- ضبط ضغط الدم وتنظيم ضربات 

القلب، نظرًا الحتوائها على نسبة عالية من 
البوتاسيوم والماغنسيوم.

- تساعد مركبات الفالفونيدات المتوفرة بها 
على تحسين تدفق الدم باألوعية الدموية 

وحمايتها من االلتهابات.
- الحفاظ على توازن السوائل بالجسم.

5- زيادة الخصوبة عند النساء
يمكن للسيدات التي يعانين من تأخر 

اإلنجاب أن يعتمدن على عشبة الميرمية، 

لزيادة فرص حدوث الحمل، ألن المركبات 
اإلستروجينية الموجودة بها تعمل على زيادة 

الخصوبة.
6- تقوية المناعة

احتواء الميرمية على نسبة عالية من 
فيتامين سي والبيتا كاروتين، تجلعها من 
األعشاب المفيدة لتقوية الجهاز المناعي 

وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة األمراض 
المعدية.

7- الوقاية من السرطان
تنطوي المركبات اإلستروجينية المتوفرة 

بالميرمية على فائدة أخرى لصحة السيدات، 
إذ تقلل من فرص اإلصابة بسرطان الثدي 

وسرطان الرحم وسرطان المبيض.
8- تحسين عملية الهضم

تمثل الميرمية أهمية كبيرة لصحة الجهاز 
الهضمي، حيث تساعد على تحسين حركة 

األمعاء وتسهيل عملية الهضم وعالج 
اإلسهال واالنتفاخ وتخليص البطن من 

الغازات المتراكمة بها، وخصائصها المضادة 
لاللتهابات تحد من اإلصابة بقرح المعدة.

9- التخلص من رائحة الفم الكريهة
تعد الميرمية من الطرق الفعالة للتخلص من 

الرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم عند 
االستيقاظ صباًحا، ألنها تثبط نمو وتكاثر 
البكتيريا الفموية وتحفز الغدة اللعابية على 

إفراز اللعاب الالزم لترطيب الفم.
10- نضارة البشرة

تناول الميرمية على الريق قد تكون وسيلة 
فعالة للحفاظ على نضارة البشرة والتخلص 
من تجاعيد وخطوط الوجه، نظرًا الحتوائها 

على نسبة عالية من فيتامين سي الذي 
يساعد زيادة الكوالجين بالجلد، باإلضافة 

البيتا كاروتين الذي يقلل من اإلجهاد 
التأكسدي المتسبب في ظهور عالمات 

الشيخوخة.

أظهرت دراسة أجراها ثالثة علماء ألمان 
أنهم عثروا على دليل أصل مخبري لفيروس 
كورونا، وأن 99,9% من الفيروس تم صنعه 

وانتاجه داخل مختبر.
وقال فالنتين بروتيل، أحد المشاركي في 

الدراسة، والذي حصل على درجة الدكتوراه 
في علم المناعة في عام 2022، في حديث 
لقناة التلفزيون األلمانية »n-tv« أنه »تظهر 

نتائجنا أن هذا الفيروس مصّنع بنسبة 
99,9%، وربما يكون نسخة تم التالعب بها 

من فيروس طبيعي«. 
وأشار إلى أن فيروس كورونا هو فيروس 

معدل وراثيا بشكل متعمد.
وأوضح بروتيل أن األساليب التي استخدمت 
لصنع فيروس كورونا تستخدم أيضا بطريقة 
مشابهة جدا من قبل المختبرات الفيروسية 
المتخصصة إلنتاج فيروسات اصطناعية.

ويقول بروتيل إنه يستخدم أيضا هذه 
األساليب في عمله اليومي، ولكنه يسعى من 
خاللها لتطوير عقاقير بروتينية »غير ضارة 

تماما« لعالج أمراض المناعة الذاتية.
ووفقا للعلماء األلمان الثالثة، فقد وجدوا 
Sars-« نوعا من »البصمة« في جينوم
CoV-2«، وأوضح بروتيل أن هذا نمط 

يتكرر بانتظام في جينوم الفيروس، وقال 
إن المختبرات التي تعدل فيروسات الحمض 

Sars-« النووي وراثيا مثل فيروس
CoV-2« تجمع أوال المواد الجينية من 

َلِبنات بناء الحمض النووي الفردية، وتبقى 
األنماط المميزة بالقرب من التقاطعات لهذه 

»اللبنات األساسية«.
وقارن بروتيل وزمالؤه جينومات الفيروسات 

االصطناعية المعروفة والفيروسات 
الطبيعية، وأوضح أنه في الفيروسات 

الطبيعية، يتم توزيع مواقع التعرف بشكل 
عشوائي تماما، بينما في المواقع المصطنعة 

تظهر دائما بنمط معين، وهذا النمط موجود 
 ،»2-Sars-CoV« أيضا في فيروس

ولكن ليس في الفيروسات المشابهة.
المصدر: نوفوستي
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

يقول سقراط :
عندما كنت صغيراً كنت ال أحب االستيقاظ 
، وكانت أمي تكره هذا التصرف مني  باكراً 

ألنها كانت حتلم أن تراني يوماً تاجرا غنياً ..
وفي يوم ذهبت أمي معي للمعلم وكانت قد 

اتفقت معه 
على أن يسرد لي فوائد االستيقاظ مبكراً .. 
• املعلم : سقراط سوف أقص عليك قصة 
منها  استفدت  ماذا  لي  وتقول  جميلة 

حسناً ؟ 
• سقراط : حسناً 

أحدهما  عصفورين  هناك  كان   : املعلم   •
وأطعم  احلشرات  من  وأكل  باكراً  استيقظ 
صغاره ، والثاني استيقظ متأخراً فلم يجد 
يا  القصة  من  استفدت  ماذا   ... يأكل  ما 

سقراط ؟! 
• سقراط : 

تأكلها  مبكراً  تستيقظ  التي  احلشرات  أن 
العصافير !

تفاجئ  بدها  وحدة  الزوز  ابو  عليه  راحت 
جوزها بعيد ميالدو

اليوم  بهيدا  نحتفل  نروح   يال   : قالتله   
العظيم

حارس  التكسي  من  نزلوا  وصلوا  ما  اول   
الكازينو : كيفك خيي ابو الزوز ؟
 املرة : من وين هيدا بيعرفك ؟!!

 قالها : ال حبيبتي اوعي يروح ظنك لبعيد 
هيدا كان معي باملدرسة

ابو  خيي  كيفك   : الكازينو   جلوا  دخلو  وملا  
الزوز .. مشروبك االعتيادي ؟

 املرة : وهيدا كمان من وين بيعرفك!!!
 قالها : ال حبيبتي اوعي يروح ظنك لبعيد 

هيدا كان معي بفريق السلة
 اجلرسون : كيفك خيي ابو الزوز..... طاولتك 

فاضية اتفضل
 املرة : وكمان إلـك طاولة هوووون!!!

لبعيد  ظنك  يروح  اوعي  حياتي  ال  قالها:   
هيدا ساكن بحارتنا

 قالتله : خلص بدي اطلع يال نروح من هيدا 
املكان الزفت وضلت طالعه

ركب  هو  وركبت  تكسي  وقفت  برا  حلقها   
جنب الشوفير

 الشوفير : اشوووو لك خاي ابو الزوز ؟
غير    لقيت  ما  اليوم  زفت  بالنسوان  ذوقك   

هاي؟ ........

في شب خلى أبوه يبيع يلي فوقو ويلي حتتو 
منشان يسافر على السعودية ليشتغل ...
املهم سافر الشب  .. ورجع بعد شهرين ... 

قلو ابوه: اهلل ال يعطيك العافية خربت بيتي 
حلتى خليك  تسافر ... ليش رجعت ؟ ... 

قلو االبن: 
نقلوني من الرياض ملكة .. وما عجبني فيها 

الشغل ... 
جاوبو االب: 

اهلل ال يوفقك .. 
في احلى من مكة ... 

ولك هي ارض مقدسة !! 
قلو االبن: 

اذا منشان املصاري ... 
هي شنتاية مليانة مصاري ...

خباها عندي كفيلي .. اخدتها وهربت ... 
اذا بدك برجعلو ياها ... 

قلو االب: 
أل.. فوتها جلوا ... 

أصال أنا كتير مزعوج من أهل مكة ..
ألنو بزمانهم
آذوا النبي ... 

وخلوه يهاجر ليثرب ..

الفراشة الذهبية:
تقول  امرأة : إكتشفت زوجي يراسل فتاة في 
الذهبية(  )بالفراش  متسمية  بوك  الفيس 
ويعدها  الغزل  قصائد  لها  يكتب   ووجدته 

بالزواج... ففكرت كيف انتقم منه .؟!
فعملت حساب في الفيس وسميت نفسي 
بأبي القعقاع  وصرت مدة أعرض منشورات 
بعت  األخر  وفي  واحلرق  والذبح  القتل  عن 
 : فيها  أقول  القعقاع  أبي  باسم  رسالة  له 
}}إن )الفراشة الذهبية( التي تراسلها على 
داعش  أمراء  من  وأنا  زوجتي  تكون  الفيس 

وأعرف عنك كل شيء ..{{
وكتبت له اسمه..!! واسم أمه..!!! وأسماء 
وأين  يسكن..!!  وأين  كلهم..!!  إخواته 
يشتغل..!! وقلت له : قسما باهلل العظيم 
ألذبحك  أخرى  مرة  الفيس  داخال  رأيتك  إن 

ذبح الشاة..!!
صار  زوجي  وجه  فرأيت  السيدة:  هذه   تقول 
ومسح  البيت  من  يخرج  ال  وأصبح  شاحبا 
اب  واتس  واإلنستجرام  الفيس  من  حسابه 
وقعد لي في الصالة وصار كل حني يسألني 

: متى يؤذن العصر ؟!
اهلل  والهادي  داويته  أني  اهلل  أشهد 

سبحانه.!

حكمة

في  يجول  الذي  الجوال  البائع  تذكرون 
والدموع  الضحكات  يشتري  الحارات 
واالبتسامات . باألمس التقيته مرة أخرى في 
الحارة المحاذية لحارتنا يشتري حصرا احالم 
استرق  تبعته  حقيقة   إلى  ويحولها  الناس 
منها  تطل  نافذة  قرب  توقف  عندما  السمع 
فتاة يافعة وهي تقول له بأنها تحلم ان تلتقي 
بتحقيق  ووعدها  لها  فأبتسم   ، الجيران  ابن 
فأبتسمت   ، حمراء  بوردة  يده  ومد  حلمها 

خجال وتوارت خلف ستارة النافذة 
جلس  متهالك  بيت  درج  وعلى  ببعيد  ليس 
في  مطرقا  يديه  بين  رأسه  محتضنا  صبي 
حزن وسكون  اقترب البائع محقق األحالم 

وجلس جواره 
سأل الطفل البائع الجوال ، هل تحقق كل 
األحالم ؟   قدر طاقتي أجاب البائع ، ما 
أبي  التقي  ان  حلمي  ؟  بني  يا  حلمك  هو 
الشهيد !!! ان تتوقف امي عن العمل في 
ان   ، لتطعمنا  واالغنياء  المسؤولين  بيوت 
نأكل لو في يوم واحد ثالث وجبات كاملة ، 

ان أكبر وادرس في جامعة محترمة ... كما 
ترى أحالمي كثيرة يا سيدي .

عجزي  يؤسفني  بني  يا  وقال  البائع  تنهد 
أمامك عن تحقيق أحالمك ، لو كنت ابن 
جامعات  أفضل  في  ودرست  لذهبت  وزير 
ابن  كنت  لو   ، الدولة  نفقة  وعلى  العالم 
أحدث  وامتلكت  أحالمك  لحققنا  المحافظ 
تاجر  ابن  انك  لو   ، السيارات  من  موديل 
ألكلت وشربت كما يحلو لك والنتعلت حذاء 

غير حذائك المهترأ هذا .
اما انك ابن شهيد ، فوالدك لن يعود ، وامك 
وطعامك ودراستك واحالمك لن تتحقق ، لقد 
اوقعتني في ورطة وكشفت ضعفي وعورتي 

.
اال تعرف يا بني ان احالم الفقراء في بالدنا 

ال تتحقق ابدا 
وجلس   ، طريقه  في  سائرا  البائع  نهض 
الطفل مفكرا بطريقة لتحقيق أحالمه،  بينما 
خيمت فوق رؤسنا غيمة من األحالم تبشر 

بأنها قد تمطر يوما ما .

حكاية اليوم

يوميات حجه فلسطينية

في نص الطريق لرام اهلل..
لو  للشفير  بتحكي  جنبي  اللي  احلجة 
في  هويتي  ناسية  طلعت  انا  سمحت.. 
املعتقل  ابني  رايحة عمحكمة  أنا  و  البيت 
بتقدر  بدونها..  يدخلوني  رح  ما  )عوفر(  في 

تنزلني هون عشان أرجع؟؟
اتصلي  عليكي..  صعب  حجة  يا  الشفير: 
اياها  يبعتلك  خليه  بيتك  من  بحدا 

بالسيارات عرام اهلل..
جوالي  جوال..  معيش  أنا  مهو  احلجة: 
الصبح مش راضي يشتغل كان فتركتو.. و 

مش حافظة رقم والدي..
طلع  هيي  وين  من  سألها  ما  بعد  الشفير 
اتصل  بعرفها..  بلدهم  من  شفير  بعرف 
عليه عشان يخبر أهلها يبعتولها الهوية.. 

سألها و هو عاخلط:
مني أحكيلو انتي يا حجة؟

بعرفوني   !! الشهيد  أم  احكيلو  احلجة: 
كلهم.. )طلع الها ابن شهيد كمان(

ما  اياها..  يدبرولها  عأساس  اخلط  سكر 
لال  و  عليك  يرضى  اهلل  كلمة  حتكي  حلقت 

صارت تبكي
» مهو من عمية القمار يا خالتي.. أنا عمري 
ما  خفت  و  العجلة  من  بس   .. نسيتها  ما 
يصحللي أشوف ابني مع انهم ما بخلوني 
ما  كل  بعيد..  من  بلمحو  بس  عليه..  أقرب 
زيارة.. معاقب..  الو  أزورو بحكولي فش  أروح 
حرام  هاملرة  حكيت  ف  ناقلينو...  بكونو  أو 
يفوت عاحملكمة و ما يشوفني و ال أشوفه لو 

شوي من بعيد..«
و هيي بتحكي.. دمعاتها عالسكت بينزلو..

كل اللي في السيارة ساكتني ما حدا عارف 
شو يقللها غير كلمة اهلل يفرج عنو.. مع 
قبل  كانو  وراي  قاعدين  اللي  سامعة  اني 
يضحكو و يحكو مع بعض.. بس ملا صارت 
تذكرو  كأنهم  و  سكت..  الكل  هالقصة 

اديش هالشعب مذلول و عم بعاني..
بيتها  أهل  تلفونه.. طلعو  رن  الشفير  رجع 
يقللها  البيت  في  اللي  ابنها  بدو  وصلولو 
بكرى  مهي  اليوم؟؟  انتي  طلعتي  ليش  ميا 

احملاكمة.. أنا كنت نامي ملا طلعت..
احلجة: » اه اه صح هي اخلميس مش األربعا 
عأدان  صحيت  ما  أول  من  بالي..  عن  راح   !!
اليوم  انها  فتهيألي  بدعيلو  أنا  و  الفجر 

نسيت«..
دمعاتها  مسحت  و  عوجها  ايدها  حطت 

عالسكت !!

قصة قصيرة: الّرواية، قّدس اهلل سّرها
أبو بكر العيادي

كاتب من تونس مقيم في باريس

)فصل من رواية جديدة قيد الطبع(
أفاق على صدى حديث دينّي في بيته، 

صوت صادر عن الّتلفزيون. أرهف 
الّسمع مأخوًذا فتناهت إليه عظة خطيب، 

أو داعية، أو مفٍت يتحّدث عن الكبائر 
الّصغرى والكبرى. رجل دين في بيته، وهو 
الذي حّرم على زوجته وولديه مشاهدة مثل 
تلك البرامج! هو يؤمن باهلل واليوم اآلخر، 
ولكّنه ال يثق فيما يرّوجه أولئك الّدّجالون، 

الذين يفّسرون أحكام الّشريعة على مزاجهم، 
يحّرمون ما لم يحّرمه هللا في كتابه المبين، 
أو يتأّولونها حسب مزاج الحاكم، إن كّور 

األرض كّوروها وإن سّطحها سّطحوها. 
وهو يبحث عن جهاز الّتحّكم كي يطفئ 
الّتلفزيون، ويخرس صوت ذلك الّدعّي، 
سمعه يقول: “… فإن تنازعتم في شيء 

فرّدوه إلى كبير النّقاد في هذه البالد، وما 
اختلفتم فيه فُحكمه إلى هللا”.

وفيما هو مبهوت ذاهل يكاد يظّن بعقله 
الّظنون، شاهد على الّشاشة الخطيب المعّمم 
الملتحي الحليق الّشارب يختم عظته بقوله: 

“العهد الذي بيننا وبينهم الّرواية، فمن 
تركها فقد كفر. رواه عبد هللا بن بريدة بن 
الحصيب”، قبل أن يطّل مذيع يعلن عن 
البرنامج الموالي. لم يمهله فخرالّدين حّتى 

يتّم كالمه. ضغط على جهاز التحّكم وغادر 
البيت وهو ال يصّدق ما رأى. إن كانت 

مزحة فهي من الّنوع الّرديء الذي استشرى 
هذه األّيام بعد تناسل قنوات تتنافس في 

إفساد الّذوق العاّم.
سار في نهج أبي زكريا الحفصّي، وما كاد 
يبلغ مشارف جامع األمان حّتى سمع إمامه 

يرّدد عبر مكبرّات الّصوت:
“بين اإلنسان، وبين الكفر والمعصية ترُك 
الّرواية، فإن أطاعوا عصموا مّنا دماءهم 
وأموالهم، وإن عَصوا سلكوا طريق َسَقر 

وبئس المأوى”.
 لم يصّدق أذنيه. نّقل طرفه حوله عّله يجد 
أحًدا ُيشِهده على هذه الغرائب. إمام جامع 

َيِعد الّناس بالويل والّثبور وعظائم األمور إن 
لم يؤّلفوا رواية! لمح شابًّا مقبال، له لحية 

مرسلة ولباس أفغاٍن. أسرع إليه يسأله:
“أسمعت؟”. وقبل أن تنّد عن الّشاّب كلمة 

أو يجد الوقت لفهم الّسؤال، الحظ فخرالّدين 
أن بيده رواية “ملحمة الحرافيش”.

سأله الّشاّب: “ماذا قلت؟”.
 رّد عليه فخرالّدين في اضطراب:

“ال… ال شيء. أنا… أنا آسف”.
 تركه وواصل طريقه في خطو متعّثر شارد 

الّلّب والّنظرة، ال يفهم ما يجري. قادته 
قدماه إلى ساحة باب الجزيرة، فشاهد ما لم 

يشاهده من قبل: الّرصيف العريض أمام 
الّسوق البلدّية مفروش بالكتب المستعملة، 

على طريقة نهج الّدّباغين، والّناس يقّلبونها 
ويتصّفحونها باهتمام ويساومون باعتها في 
أثمانها. أنعم الّنظر فإذا هي روايات عربّية 
وأجنبّية مترجمة. حّتى الكشك القريب كان 

يبّث عبر بوقه أغنية تشيد بالّرواية:
ْر   فالكوُن بالّروايِة  “هّل زماُن الّسرِد َفبشِّ

َنّوْر”.
كان الّزحام في الّساحة واألنهج التي تنتهي 

إليها على أشّده، وزعيق الباعة وأزيز 
السّيارات وصفيرها تزيد الجّو القائظ غلياًنا. 

نّقل البصر حوله وهو مروّع مذهول ال 
يفهم ماذا جرى للّدنيا والّناس، فإذا يافطات 
غريبة تتصّدر واجهات المحاّلت والّدكاكين 
والحوانيت على جانبي نهج الجزائر: خّمارة 
القّط األسود، مطعم الفرسان الّثالثة، مجزرة 

محّمد الّنحيل، دقلة حّفة في عراجينها، 
مقهى الّزمن الّضائع، فساتين نجمة، جبائب 

الّدار الكبيرة، عطور نانا، تمباك الّدون 
الهادئ، مخبزة بارامو، زوربا الحوّات، 

حّماص الّساعة الخامسة والعشرين، 19,84 
لإللكترونات… وهو مدهوش مأخوذ ال 
يدري هل أصاب الّناس مّس أم أّنه هو 

الممسوس.
على مشارف جامع الغفران، شاهد المصّلين 
أمام بابه يؤّدون الفرض على بسط مفروشة 

على الّرصيف، وشاهد أيًضا باعة قناني 
العطور الّرخيصة والمسك والعنبر والحّبة 
ُبحات والعرّاقّيات والّسجاجيد  الّسوداء والسُّ

والكتب، فضال عن الّتمائم التي تبطل 
الّسحر وترّد الكيد وتهدي الّضاّل إلى 

الّصراط المستقيم، وعلى يمينهم بعض 
المتسّولين يمّدون أيديهم ويستجدون العابرين 

بمذّلة كاذبة؛ ولكّنه ُبهت حين الحظ أّن 
الكتب المعروضة ليست الكتب الّصفراء 

المعهودة، مثل الّلؤلؤ والمرجان في تسخير 
ملوك الجان، واإلصابة في منع الّنساء من 

الكتابة، واالنشراح في آداب الّنكاح، بل 
روايات يوسف الّسباعي وإحسان عبدالقّدوس 

ومحّمد عبدالحليم عبدهللا ونجيب محفوظ 
وحّنا مينة وكاواباتا وفوكنر وغوركي وإيميلي 
برونتي… ذهل رأسه لحظة بدوار مباغت، 
والتبس عليه أمره، ولم يشعر إال وهو يلج 

المسجد. كان يوّد أن يعرف من اإلمام 
مباشرة تفسيرًا لهذه الّظاهرة، فليس من رأى 

كمن سمع. قال لمن اعترض سبيله إّنه 
سيكتفي بالوضوء ثّم ينضّم إلى المصّلين في 
الّشارع، غير أّنه خلع نعليه، وتسّلح بكتفيه 

ليؤّمن لنفسه موقًعا في الّصّف الخلفّي. 
ظّل يحيد يمنة ويسرة حّتى حاز زاوية أنفذ 
منها نظره إلى المحراب، الذي اعتاله رجل 

متوّسط الّطول، يقف خلف المصدح في 
لباس تقليّدّي أصيل، جّبة وفرملة وقميص، 

كّلها ذات لون لبنّي، وشاشّية تطّوقها عمامة 
من نفس الّلون، والّناس مشدودون إليه 

بأنظارهم، ينصتون إليه في صمت خاشع 
كأّنما يخشون أن تشرد عن سمعهم كلمة من 

كلماته.

ترّدد في أرجاء المسجد حديثه المرسل بلسان 
متقّعر يبالغ في الّتجويد والّتفخيم:

“إّن تركها من أقبح القبائح وأكبر الكبائر. 
وقد اختلف العلماء، رحمة هللا عليهم جميعا، 
في حكم تاركها؛ هل يكون كافرًا كفرًا أكبر، 

أو يكون حكُمه حكَم ذوي الكبائر؟ فِمن 
أهل العلم َمن قال: إّنه يكون كافرًا كفرًا 

أصغر على رأي الّشافعّية والمالكّية والحنفّية 
وبعض الحنابلة، وإّن ما ورد في تكفيره 
ُيحمل على أّنه كفر دون كفر، وتعّلقوا 

باألحاديث الّداّلة على أّن من مات على 
الّتوحيد وتَركها فله الجّنة. أّما إذا جحد 

وجوَبها فقد أشهر كفره. وقد أجمع علماء 
المسلمين على اختالف مذاهبهم أّنه كافر 
كفرًا أكبر، كما جاء عن عبدهللا بن شقيق 

العقيلي الّتابعي الجليل”.
مال فخر الّدين على رجل بجانبه يسأله في 

همس:
“يتحّدث عن الّصالة طبًعا؟

– ال، بل عن الّرواية.
– تقصد رواية ابن شقيق العقيلي؟

– كاّل، الّرواية األدبّية”.
كان يمكن أن يفّسر ذلك بأّن الّرجل أساء 

الفهم، لوال الكتب المعروضة والاّلفتات 
المرفوعة وقول إمام جامع األمان قبل قليل. 
جحظت عيناه دهشة وإنكارًا لما سمع، وأزمع 

أمره على االنسحاب قبل أن تصيب عقله 
لوثة، كالتي أصابت كّل من صادفهم حّتى 

اآلن. كان يهّم بالخروج حين تناهى إلى 
سمعه قول الخطيب:

” وتارُك الّرواية ما له في اآلخرة ِمْن َخالق. 
رواه الّترمذي والّنسائّي وابن ماجة”.

فلم َيعِتم أن صاح صيحة سكت لها 
الحاضرون لحظة واجمين:

“هذا افتراء يا شيخ!”.

استدار نحوه المصّلون بغتة. شخصت إليه 
أبصارهم، وقد زادها الكحل توّهًجا، وعال 

وجوههم فزع مّما سمعوا، فأضاف بصوت 
عال يكاد يتحّول إلى نحيب نادبات لشّدة ما 

يحمل من غضب:
“حرام عليك يا شيخ! أنت تحّرف كالم هللا 

وحديث نبّيه! اعتليَت المنبر لهداية الّناس ال 
لتضليلهم!”.

سرت في الحاضرين همهمة واسعة، ثّم 
تحّولت إلى لغط هادر قطعه اإلمام بصيحة 

ترّدد صداها داخل المسجد وخارجه:
“أمسكوه!”.

كان قد احمّر وجهه وتقّبضت مالمحه. 
نظر ناحية فخرالّدين بعينين تتوّقدان 

بالغضب، وقال بصوت حانق وسّبابته 
ترتعش بالّتهديد والوعيد:

“هذا مثال ناكر الّرواية الذي حّذرتكم منه! 
ال تأخذّنكم به رحمة!”.

وهاش إليه المصّلون يعّنفونه ويركلونه 
ويخنقونه ويصيحون:

“جاءك الموت يا تارَك الّرواية! جاءك 
الموت يا تارَك الّرواية!”.

وبينما هو تحت أرجلهم يصرخ صراخ 
خنيق يلفظ أنفاسه، يستغيث بصوت غلبت 

عليه الحشرجة وال من مغيث، رأى يًدا 
تمتّد نحوه لتخّلصه. رفع عينين يغشاهما 

ضباب كثيف، فإذا رجاء، زوجته، ترجوه أال 
يفارقها، وتهمس إليه بصوتها الممتلئ عذوبة 

ونعومة:
“أبا مروان! أبا مروان! قل لهم إّنك آمنت 

بأّن الّرواية حّق. قلها لهم كي ُيخلوا سبيلك. 
أرجوك. ال تتركني”.

كان في حال من الّضعف ال يقوى معها 
على دفع الجاثمين على صدره، وحين أشفى 
على الغشية، ورّبما الموت الوشيك، أمسكته 

رجاء من يده وجذبته إليها بقوّة.
“أبا مروان! أبا مروان! اْصُح!”.

فتح عينيه بغتة، فإذا هو في فراشه، والعرق 
ينّز من جبينه وينحدر إلى رقبته. ظّل 
لحظات يجيل في الغرفة نظرات وجلة، 
شاردة، ال يدري أين هو. أخيرا تمتم من 

بين أسنانه، وهو يقّوم جذعه، ويستند إلى 
الوسادة:

“كابوس”.
ناولته رجاء كوًبا من الماء يرّطب به حلقه، 

وقالت في نبرة آسية كأّنها ترثي لحاله:
– “جّدك مرّة أخرى؟”.

– بل أفظع”.

قصة كتبها فيودور دوستويفسكي على جدار 
زنزانته عن “الكاهن والشيطان”. عام 1849

األب  أيها  مرحبا   ”  : للكاهن  الشيطان  قال 
الصغير السمين ! ما الذي جعلك تكذب هكذا 
أي  المضللين؟  المساكين  الناس  على هؤالء 
تعلم  أال  لهم؟  صورت  الجحيم  من  عذابات 
أنهم يعانون أصاًل عذابات الجحيم في حياتهم 
وسلطات  أنت  أنك  تعلم  أال  األرض؟  على 
الدولة مندوباي على األرض؟ إنك أنت من 
تجعلهم يعانون آالم الجحيم الذي تهددهم به. 

أال تعلم هذا؟ حسنا إذًا، تعال معي ! “
شد الشيطان الكاهن من ياقته، ورفعه عاليًا 
الحديد  سبك  مكان  إلى  وحمله  الهواء،  في 
يركضون  العمال  رأى  وهناك  مصنع.  في 
على عجل ذهابًا وإيابًا، يكدحون في الحرارة 

الحارقة.
الحرارة  مع  الثقيل  الهواء  يفوق  ما  وسرعان 
احتمال الكاهن، فيتوسل إلى الشيطان والدموع 
في عينيه : “دعني أذهب ! دعني أترك هذا 

الجحيم !”.
” آه، يا صديقي العزيز، يجب أن أريك أماكن 
أخرى كثيرة”. ويمسك به الشيطان مرة أخرى 
العمال  يرى  وهناك  مزرعة.  إلى  ويسحبه 
يدقون الحبوب. الغبار والحرارة ال يحتمالن. 
بال  به  يهوي  سوطًا،  حاماًل  المراقب  ويأتي 
رحمة على كل من يقع على األرض عندما 

يغلبه اإلرهاق من العمل الشاق أو الجوع.
وبعدها يأخذ الكاهن إلى األكواخ التي يعيش 
قذرة،  أسرهم. جحور  مع  العمال  أولئك  فيها 
باردة، مفعمة بالدخان، وكريهة الرائحة. يبتسم 
الفقر  إلى  ابتسامة عريضة، مشيرًا  الشيطان 

والمشقات في تلك البيوت.
ويسأل : ” حسنا، أليس هذا كافيا ؟ “.. ويبدو 
أن حتى الشيطان نفسه، مشفق على الناس.

وخادم هللا التقي ال يكاد يحتمل، فيرفع يديه 
ويتضرع ” دعني أخرج من هنا، نعم، نعم! 

هذا هو الجحيم على األرض ! “.
تعدهم  تزال  وال  ترى،  أنت  ها  إذًا،  “حسنًا 
حتى  تعذبهم  عليهم،  تشق  آخر.  بجحيم 
الموت معنويًا، في الوقت الذي هم فيه ميتون 
الجسدي !  الموت  أصاًل في كل شيء عدا 
هيا بنا ! سأريك جحيمًا آخر… جحيمًا واحدًا 

أخيرًا… أسوأ جحيم على اإلطالق”.
أخذه إلى سجن، وأراه زنزانة، بهوائها الفاسد، 
كل  المسلوبة  الكثيرة  البشرية  والهيئات 
الصحة والقوة، الملقاة على أرضها، والمغطاة 
بالحشرات والهوام التي تتغذى على األجسام 

الضعيفة، العارية، الهزيلة.
قال الشيطان للكاهن : ” اخلع عنك مالبسك 
ثقيلة  الحريرية، وضع على كاحليك سالسل 
استلق  البائسون،  هؤالء  يلبسها  التي  كهذه 
حدثهم  وعندها  القذرة،  الباردة  األرض  على 

عن الجحيم الذي ال زال ينتظرهم! “.
فأجاب الكاهن ” ال، ال ! ال أستطيع التفكير 
أتوسل  هذا.  من  ترويعًا  أكثر  أي شيء  في 

إليك، دعني أخرج من هنا!”
“نعم، هذه هي جهنم. ال يمكن أن يكون هناك 
جهنم أسوأ منها. ألم تكن تعلم بها؟ ألم تكن 
تعلم عن هؤالء الرجال والنساء الذين ترعبهم 
بصورة جحيم آخروّي … ألم تكن تعلم أنهم 

في الجحيم اآلن، قبل موتهم؟”

قصة قصيرة:ما هو الشي االكثر رعبًا
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مرتزقة ومحطة إذاعية وأسلحة وسكاكين.. وثائق تروي 
القصة الكاملة لضلوع فرنسا في إبادة 800 ألف رواندي

»في حال عدم وجود إستراتيجية مباشرة في 
المنطقة التي قد تبدو صعبة التنفيذ سياسيا، 

فإن لدينا وسائل ومفاتيح إستراتيجية غير مباشرة 
يمكن أن تعيد توازنا معينا«، هذا نص برقية 
عاجلة من الجنرال الفرنسي كريستيان كيسنو 

إلى الرئيس فرانسوا ميتران في أوج حملة اإلبادة 
الجماعية التي تعرضت لها أقلية التوتسي في 

رواند في التسعينيات.
والوسائل والمفاتيح هي مجموعات المرتزقة 

وآليات وإجراءات عسكرية غير تقليدية مّكنت 
السلطات الحكومية والمليشيات العرقية من قتل 

800 ألف مدني في حدود 100 يوم.
وبينما تقدم فرنسا يوميا للعالم دروسا في حقوق 
اإلنسان وتدين االنتهاكات الحقوقية في الصين 

وإيران، تتجاهل كليا دورها الرئيسي في أكبر 
إبادة جماعية شهدها العصر الحديث.

يتناول هذا التقرير:
•وقائع الحرب األهلية في رواندا، ووقوف باريس 

إلى جانب حكومة الهوتو.
•شخصيات فرنسية تورطت في اإلبادة 

الجماعية.
•وثائق وأدلة تؤكد ضلوع فرنسا في تلك اإلبادة.
•قصة رجل اإلذاعة والسكاكين وعالقته بفرنسا.
1 – وقائع الحرب األهلية في رواندا ووقوف 

باريس إلى جانب حكومة الهوتو
ردا على قمع المعارضة الداخلية في رواندا، 

تشكلت في المنفى عام 1988 الجبهة الوطنية 
الرواندية، وكان معظم منتسبيها من الالجئين 

والكوادر المتعلمة في الخارج من أقلية التوتسي.
وفي الثامن من يناير/كانون الثاني عام 1990 
غصت العاصمة كيغالي بـ100 ألف متظاهر، 
وخرجت حشود كبيرة في مدن أخرى ضد قمع 

الحكومة للمعارضة.
ولم تتأخر الحكومة في الرد، حيث شنت 

حملة اعتقاالت واسعة ضد خصومها، فردت 
المعارضة على هذا اإلجراء بتشكيل جناح 

عسكري شمال البالد.
وفي أكتوبر/تشرين األول من ذات العام 

استعانت قوات الحكومة الرواندية بمظليين 
فرنسيين ونفذت ضربات ضد المتمردين واعتقلت 

10 آالف شخص من المعارضة معظمهم من 
التوتسي.

وأصبحت رواندا ساحة حرب بين المتمردين 
التوتسي وبين قوات حكومة الهوتا المدعومة من 

فرنسا، والحقا شكلت الحكومة مليشيات عرقية 
لضرب التوتسي.

وتوضح التقارير أنه لم يكن خافيا أن الحرب 
في طريقها ألن تتحول إلى إبادة جماعية ضد 

المدنيين التوتسي، لكن فرنسا تغاضت عن 
الحقائق وواصلت دعم حلفائها في الميدان.

وقد كشفت إحدى وثائق الخارجية الفرنسية أن 
قائد القوات الفرنسية في رواندا كان مستشارا 

لكل من الرئيس الرواندي ورئيس أركانه.
 وعندما أوفدت المنظمات الدولية واإلقليمية 
بعثات إلى رواندا في عام 1993، قالت في 

تقاريرها إن البالد تشهد انتهاكات جسمية 
ومنظمة ضد المدنيين وإن فرق الموت تتحرك 
في العلن، في حين يتم التحريض على القتل 

عبر أمواج اإلذاعة.
وقد وصلت هذه التقارير على الفور للرئيس 

الفرنسي آنذاك فرانسوا متيران انطالقا من كونه 
الوحيد الذي يمكنه وقف هذه الفظائع، لكن 

الرجل لم يتحرك أبدا.
وعلى العكس من ذلك، قدمت فرنسا أسلحة 

كثيرة لحكومة الهوتو، وقدمت البنوك الفرنسية 
تسهيالت واعتمادات لصفقات أسلحة أبرمتها 

رواندا مع الصين ومصر وجنوب أفريقيا، وفق 
مشروع تابع لألمم المتحدة.

كما نشرت فرنسا ما يصل إلى 680 جنديا 
في رواندا أثناء الحرب، باإلضافة إلى توفير 

مستشارين عسكريين.
وتقول المنظمة إن القوات الفرنسية لعبت 

دورا مباشرا في الصراع، ووفرت دعما للقوات 
الرواندية خالل هجوم فبراير/شباط 1993، 

مما يتجاوز التفويض الذي أعلنته فرنسا لحماية 

األرواح وضمان إجالء المغتربين الفرنسيين 
وغيرهم من الرعايا األجانب.

في السادس من أبريل/نيسان 1994 وصلت 
الحرب األهلية لنقطة الال عودة عندما أسقط 

هجوم صاروخي طائرة كانت تقل رئيسي رواندا 
وبوروندي العائدين لكيغالي من مؤتمر في 

تنزانيا كان يبحث سبل حل األزمة العرقية في 
رواندا.

وكانت اإلبادة الجماعية انطلقت بالفعل 
ولكن اشتد جحيمها ابتداء من هذا التاريخ، 

فشن الجيش ومليشيات الهوتو حمالت وقتل 
واغتصاب ضد التوتسي والمعتدلين من الهوتو.
وتشير األرقام األممية إلى أن ما ال يقل عن 

800 ألف شخص قتلوا خالل 3 أشهر وأن ما 
بين 150 و250 ألف امرأة اغتصبن خالل هذه 

الفترة.
وفي كتاب بعنوان »ما ال يصرح به«، يقول 
باتريك دو سانت أكزيبيري إن باريس أرسلت 

شحنات سالح لجيش رواندا في أعوام 1991، 
1992، 1993. و«في أوج اإلبادة الجماعية 

بين 19 أبريل/نيسان و18 يوليو/تموز 1994 
تم إيصال 6 شحنات من األسلحة بقيمة 5 

ماليين و454 ألف و395 دوالرا«.
ويروي جان بول غوتو في كتاب »الليلة 

الرواندية أن المساعدات العسكرية الفرنسية أدت 
لزيادة القوات المسلحة الرواندية من نحو 5 

آالف عنصر إلى قرابة 50 ألف تكفلت باريس 
بتدريبهم وتسليحهم.

 2- شخصيات فرنسية تورطت في اإلبادة 
الجماعية

لقد قامت باريس بهذه األدوار المحورية عبر 
شخصيات مهمة مقربة من قصر اإلليزيه 

ورئاسة األركان الفرنسية حينها، ومن أبرزها:
بوب دينارد

هو عسكري من مواليد 1929، اسمه الحقيقي 
جيلبير بورجيو خدم في القوات المسلحة الفرنسية 

بالهند الصينية.
وبعد انتهاء خدمته، تحول إلى مرتزق لصالح 

باريس وارتبط اسمه بالكثير من االنقالبات في 
أفريقيا. وكان يلقب بقرصان الجمهورية.

أدين لتورطه في انقالب فاشل 1995 في جزر 
القمر التي عاش فيها سنوات وأعلن فيها اعتناقه 

لإلسالم.
وفي تقارير اإلبادة الجماعية برواندا يتردد اسم 

دينارد كقائد لقوات مرتزقة تعمل إلى جانب 
الجيش ومليشيات الهوتو.

ووفق مقال نشرته لبيراسيون الفرنسية في 
مارس/آذار الماضي، عمل دينارد على توفير 
الذخيرة واألسلحة للقوات الحكومية وساعد في 

تجاوز الحظر الذي تفرضه األمم المتحدة على 
صادرات األسلحة في رواندا.

وإلى جانب أفريقيا، عمل المرتزق دينارد مع 
شاه إيران في السبعينيات، ومع القوات الموالية 
لـ«نظام اإلمام« في اليمن الذي سقط في عام 

.1962
وتوفي بوب دينارد في أكتوبر/تشرين األول عام 
2007، ولم تذكر عائلته سبب وفاته لكنه عانى 

في أعوامه األخيرة من مرض ألزهايمر.
بوب باريل

هو ضابط شرطة من مواليد 1946، سبق أن 
شغل منصب نائب مجموعة التدخل السريع 

في جهاز الشرطة الفرنسية. وكان على عالقة 
وثيقة بقصر اإلليزيه عندما أسس خلية لمكافحة 

اإلرهاب.
وبعد تقاعده، حمل صفة خبير أمني وعمل 

لصالح باريس والحكومات األفريقية.
برز اسم الرجل ضمن الفرنسيين المتورطين في 
تجنيد المرتزقة في اإلبادة الجماعية في رواندا.
من خالل شركاته األمنية الخاصة، لعب باريل 
دورا كبيرا في الحرب األهلية الرواندية، إذ قام 
بعقد صفقات سالح وتوريد مجموعات مرتزقة، 

ولم تتم محاكمته بخصوصها.
وتؤكد الوثائق تنقله مع رجاله عبر مطار 
عسكري فرنسي في فترة اإلبادة الجماعية 

برواندا.

وإلى جانب رواندا، تقول التقارير إن باريل تزعم 
مرتزقة في الكونغو وساحل العاج، وتجاوز دوره 
أفريقيا فعمل مع دول خليجية ومصر لقلب نظام 
الحكم في قطر في التسعينيات. كما وصل نفوذه 

إلى أميركا الالتينية.
 

كريستيان كيسنو
جنرال فرنسي من مواليد 1938. كان يتولى 
منصب قائد األركان الخاصة للرئيس فرانسوا 

ميتران في الفترة من 1991 وحتى 1995.
وقد لعب هذا الجنرال دورا محوريا في الصراع 
العرقي في رواندا. وتكشف رسائله للرئيس أنه 

كان مؤيدا قويا لحكومة رواندا ومتحمسا لسحق 
التوتسي.

وخالل فترة الصراع زار كيغالي والتقى بكبار 
المسؤولين في الحكومة الرواندية، التي عّبرت له 
حينها عن تقديرها للدعم الكبير للدعم العسكري 
والسياسي والمالي والدبلوماسي الذي تتلقاه من 

الرئيس فرانسوا ميتران.
كذلك حضر كريستيان كيسنو لقاءات الوفد 

الحكومي الرواندي الذي زار باريس في أبريل/
نيسان 1994.

وخالل اإلبادة الجماعية كان هذا الجنرال 
الفرنسي على اتصال مباشر مع الرئيس 

الرواندي المؤقت تيودور سينديكوبوابو. وكثيرا 
ما حث اإلليزيه على تقديم المزيد من الدعم 

العسكري والسياسي لرواندا.
3-  وثائق وأدلة تؤكد ضلوع فرنسا في اإلبادة 

الجماعية
في مقال نشرته صحيفة »ليبراسيون« 

)Liberation( في مارس/آذار الماضي تقول 
مذكرة مؤرخة في 17 يونيو/حزيران 1994 

إن المخابرات الفرنسية ربطت بشكل علني بين 
مشاريع دينارد ومشاريع باريل، الذي كان يستعد 

في الوقت نفسه »لتوفير نحو 50 طنا من 
الذخيرة واألسلحة للقوات الحكومية التي كانت 
في الوقت ذاته، تطار أقلية التوتسي إلبادتهم«.

وتضيف كاتبة المقال ماريا ماالغاردي »في 
طريقهم إلى رواندا في مايو/أيار 1994، توقف 

باريل ورجاله في مطار إيسترس )العسكري 
شمال غرب مرسيليا الفرنسية(، علما بأنه ال 

يجوز ألحد أن يهبط في مطار عسكري.
ويعني ذلك بشكل قاطع دعم فرنسا لنشاط باريل 

في اإلبادة الجماعية برواندا.
»ويؤكد تقرير المديرية العامة لألمن الخارجي 
الفرنسي أن أجهزة المخابرات الفرنسية حاولت 

عام 1994 تنبيه الدولة إلى وجود مرتزقة 
فرنسيين في رواندا في أثناء ارتكاب اإلبادة 
الجماعية، في حين يشير تقرير صادر عن 

منظمة »البقاء على قيد الحياة« إلى أن هؤالء 
المرتزقة كانوا في الواقع يتصرفون بدعم من 

باريس«.
وفي السادس من مايو/أيار عام 1994 كتب 

الجنرال كريستيان كيسنو -رئيس األركان 
الخاص للرئيس فرانسوا ميتران- مذكرة أكد فيها 
»أنه في حال عدم وجود إستراتيجية مباشرة في 

المنطقة التي قد تبدو صعبة التنفيذ سياسيا، 
فإن لدينا وسائل ومفاتيح إستراتيجية غير مباشرة 

يمكن أن تعيد توازنا معينا«.
وتقول الوثائق التي اطلعت عليها ماالغاردي إن 
أغاثا هابياريمانا زوجة الرئيس وابنها جان بيير، 
كانا يقومان بدور قوي في الصراع العرقي وعلى 
اتصال بالمرتزقين الفرنسيين باريل ودينارد من 

أجل »توفير الذخيرة واألسلحة للقوات الحكومية« 
أو »تجاوز الحظر الذي تفرضه األمم المتحدة 

على صادرات األسلحة إلى رواندا.
ولم يخجل فرانسوا ميتران من استقبال مجرمي 

اإلبادة الجماعية في مكتبه بل خاطب أحد 
مستشاريه قائال »لقد استقبلت في مكتبي 400 

مجرم وألفي تاجر مخدرات، ال يمكن إال أن 
نلطخ أيدينا في العمل مع أفريقيا.. في بلدان 

كهذه، اإلبادة الجماعية ليست مسألة مهمة 
جدا«.

وجاء ذلك في حديث نقلته صحيفة »لوفيغارو« 
)Le Figaro( في عدد 1/12/1998 عن 
برونو ديالي مستشار الشؤون األفريقية في 

قصر اإلليزيه.
وفي أبريل/نيسان عام 2021، نشر مكتب 

محاماة أميركا نتائج تؤكد ضلوع فرنسا في جرائم 
اإلبادة الجماعية في رواندا.

وجاء في التقرير المؤلف من 600 صفحة أن 
باريس كانت على علم باستعداد الهوتو لتنفيذ 

حملة اإلبادة الجماعية »لكنها استمرت في 
تقديم »الدعم الراسخ« لنظام الرئيس جوفينال 

هابياريمانا«.
وفي مايو/أيار عام 2021 اعترف الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، خالل زيارة 
تاريخية لرواندا، بدور بالده في مقتل 800 
ألف معظمهم من الروانديين التوتسي، وقال 
إن الناجين فقط هم من يمكنهم منح »هبة 
الغفران«. وذهب ماكرون أبعد من أسالفه 

في االعتراف بأن باريس دعمت نظام اإلبادة 
الجماعية وتجاهلت التحذيرات من وقوع مذابح، 
على الرغم من أنه شدد على أن بالده »لم تكن 

متواطئة«، متجنبا تقديم اعتذار.
4- قصة رجل اإلذاعة والسكاكين وعالقته 

بفرنسا
فيليسيان كابوغا، رجل أعمال رواندي هوتي 

انخرط بقوة في الصراع العرقي ما بين 1990 
و1994.

وكان كابوغا يرتبط بعالقة مصاهرة مع الرئيس 
الرواندي جوفينال هابياريمانا.

وعندما اندلعت اإلبادة الجماعية كان كابوغا 
يتولى رئاسة صندوق الدفاع الوطني لجمع 
األموال لتمويل مليشيات الهوتو، وأيضا هو 

المالك إلذاعة »ميل كولين« التي لعبت الدور 
األبرز في التحريض على التوتسي والدعوة 

لتصفيتهم.

ودعمت المحطة نشاط القتلة من خالل توفير 
المعلومات حول مكان إقامة حواجز الطرق وأين 

يتم البحث عن ممثلي شعب التوتسي.
وخالل اإلبادة الجماعية استوردت رواندا أكثر 

من 500 طن من السكاكين والخناجر والمناجل 
لذبح التوتسي، وفق تقارير األمم المتحدة 

والمحكمة الجنائية الدولية.
وتوضح التقارير أن كابوغا استورد 90 طنا من 
السكاكين والخناجر والمناجل ووزعها مجانا على 
المليشيات الموالية للحكومة لتواصل قتل شعب 

التوتسي.
وتقول الجنائية الدولية إن كابوغا أحضر مئات 

اآلالف من السكاكين واألسلحة األخرى من 
الصين إلى رواندا.

وبعد سيطرة المتمردين على كيغالي وانهيار 
حكومة الهوتو لجأ كابوغا إلى سويسرا ولكنها 
طردته، ليتنقل الحقا من بين كينيا والكونغو.
ونجا الرجل من عمليتي اعتقال في 1997 

و2003 في كينيا، ثم انقطعت أخباره إلى أن 
أُعلن اعتقاله في ضواحي باريس وأحيل الحقا 

للجنائية الدولية.
ويومها قيل إن الرجل ظل يعيش في باريس 

لسنوات طويلة بهوية مزورة، لكن تقارير حقوقية 
رجحت أن تكون المخابرات الفرنسية مكنته من 

االختفاء طيلة هذه الفترة.
ووفق ناشطين فإن باريس تحمي بعض مجرمي 
اإلبادة الجماعية وال تريد لهم المثول أمام العدالة 

الدولية وكشف تفاصيل تود بقاءها في أدراج 
النسيان.

ومن بين هؤالء أغاث هابياريمانا، زوجة الرئيس 
الراوندي السابق والتي تقيم في باريس وتخوض 

معارك قانونية لنفي تورطها في جرائم اإلبادة 
ضد شعب التوتسي.

يشار إلى أن بلجيكا التي احتلت رواندا في 
الفترة من 1922 إلى 1959 متهمة بالتورط في 
أحداث اإلبادة الجماعية في عام 1994. وفي 

2019، اعترفت الحكومة البلجيكية بأنها تتحمل 
جزءا من المسؤولية عن تلك الفظائع.
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    اراغون  قصيدة وكفاح     

رشدي الماضي 
حيفا 

خيمة  غّطت  وّهاج  ثورّي  مشعل  أراغون 

ضوئه العديد من شعوب العالم، خاّصة في 
سنوات القحط والخراب، والموت التي عاشتها 
واكتوت بنارها اإلنسانية في الحرب العالمية 
الثانية حينما هيمنت على ميدانها آلة الدمار 

النازية.

كبير  كشاعر  المرهف  بحّسِه  أراغون  هبَّ 
وَأطلَق  االنسانية  بديِن  الراسخ  وبايمانه 
والقهر  الّظلم  المدوّية ِضدَّ جبروت  صرخاته 

وضّد اغتيال الحياة.

وتجلى ذلك واضحا بكّل كتاباته الّشعرّية التي 
القرون  في  الهوميري  الّشعر  حذو  بها  حذا 
العاطفة  واضحة  قصيرة   فجعلها  الوسطى 
ما  وهذا  وحفظها،  وتناقلها  نسخها  ليسهل 
واأللم  أغنية  الحياة  يجعل  أن  شاعرنا  ساعد 
رمادّية  فترة  في  ذلك  كلُّ  كالمارد،  شامخًا 

فترَة  الفرنسّي  شعبِه  أبناء  عاشها  وحالكة 
أن  وقّرر  فقام  الكبيرة،  والهزيمة  االنهيار 
يخوض معركة المقاومة والّنضال ساعة أثر 

ساعة دون راحة ودون َوَهٍن أو َكلل.
على  ومقاومته  نضاله  استراتيجية  بنى  وقد 
إعادة  على  تقوم  األساسيَّة  دعامتها  أرضيٍَّة 
الثقة بالّنفس الى أبناء شعبِه الرَّازحين تحت 
ٍة واحدة يتحسسون  عبء الهزيمِة ليجعلهم كُأمَّ
من  يتمكَّنوا  حّتى  انبعاتهم  بنبض  ويحّسون 
فيهم  الرّابضة  الحقيقّية  قوتهم  على  العثور 
ْلبة التي  من الوريد الى الوريد، وقدرتهم الصَّ
تمّكنهم من الرَّفض والتَّمرد والكفاح. كلُّ ذلك 
على أساس من القناعة الذَّاتية التامة بوجوب 

تضحية المرء بنفسه، ودفع أّي ثمن.
اإليمان  صوت  عاليا  أراغون  رفع  وهكذا 
والقدرة وصوت عدالة قضية شعب يعاني نير 
الثَّورية  الكلمة  َف  وظَّ وقد  وظلمه  االحتالل 

الذي  المنيع  والخندق  اآللية  وجعلها  المقاتلة 
ينظم ويبلور فيه وسائل نضاله العادل والعنيد، 
فدَأب على كتابة القصائد التي تشحن الّرجال 
باألصرار على مواصلة المقاومة ووزع على 
الكوادر ما كان يصدره من »مناشير منتصف 

الليل«.
للكتاب،  الوطنية  اللجنة  بتأسيس،  قام  كما 

وكذلك شكَّل ما عرف 
جعله  ما  وهذا  الثقافية«  فرنسا  »جبهة  ب 
بروح  يحتفظ  أن  الكبير  االنهيار  من  بالرغم 
الحرّية، نابضة متاججة في أمَّته وباصرارها 
والبعث  االستقالل  معركة  مواصلة  على 

الجديد.
أراغون  ُيَلقََّب  أن  حينه  في  جديرا  كان  لذلك 
أَلنَُّه ساهم  الثانية«  الكونية  بشاعر »الحرب 
انتصار  وفي  والكرامة  العدل  انتصار  في 

الحياة واالنسان.

عن غسان كنفاني والزمن

تستيف  كندا  في  العراقيي�ن  واألدباء  الفناني�ن  رابطة 
الكاتب والناقد كمال رياحي في ندوة في ميسيساجا

عرض فيلم رثاء في البحر الميت في تورونتو 
مشوار: ضمن فعاليات مهرجان افالم البيئة 
الذي ينظم في تورونتو في الفترة من 13 الى 
23 اكتوبر , عرض مساء السبت فيلم رثاء 
فيلم وثائقي تجريبي  الميت وهو  البحر  في  
للمخرجة بولينا تييف )وهي من اصل روسي 
هاجرت وهي طفلة مع عائلتها الى اسرائيل 
وانتقلت الحقا الى كندا لرفضها الظلم الذي 
يتعرض له الفلسطينيون ولرفضها الخدمة في 
البحر  اختفاء  يؤرخ  وهو  االحتالل(   جيش 
يعود  التي  التصنيع  مؤسسات  بسبب  الميت 
هذا.  يومنا  حتى   1930 عام  إلى  تاريخها 
االردن ويسيطر  الميت في غور  البحر  يقع 
االحتالل عليه  من الغرب الى جانب االردن 
من  الفلسطينيون  حرم  بينما  الشرق  من 
أدنى  يشكل  وهو  فيه.  حقوق  واي  استغالله 
بمياهه  ويشتهر  األرض  وجه  على  مكان 

العالجية الغنية بالصوديوم والمعادن. 
البحر  حوض  يعد   ، اسمه  من  الرغم  على 
البرية  الحياة  أنواع  من  للعديد  موطنا  الميت 
وهو رائع للزراعة. و بسبب تحويل المياه من 
للمعادن  الجماعي  واالستخراج  األردن  نهر 
من خالل برك التبخر ، يشهد البحر خطر 
البحر  مياه  في  النقص  يبلغ  حيث  االختفاء 
خالل  من  سنوًيا.  مليون   1,3 حالًيا  الميت 
التحتية  البنية  مواقع  على  العدسة  تشغيل 
البحيرة  وتحديد شواطئ   ، والمهجورة  القائمة 
فيلم  يسعى   ، المتراجعة  والسابقة  الحالية 
توحيد  إمكانية  استكشاف  إلى   Eulogy
للتجارة  البدائل  ودراسة  الدولية  الصراعات 
والمسؤولية  البيئة  عدسة  من خالل  والحفاظ 

مع  الحوار  عبر  الفيلم  ويستعرض  البيئية. 
البحر  في  امعنيين  االشخاص  من  مجموعة 
البدو  الفلسطينيين  السكان  اوضاع  والمنطقة 
البحر منذ مئات  الذين عاشوا على شواطئ 
مناطق  من  اقتالعهم  جرى  حيث  السنين 
اقامتهم لتوطنين مستوطنين يهود واقامة مزارع 
لهم واماكن سياحية خاصة في عين جدي , 
كما يلقي الضوء على قضية المياة وسيطرة 
الفلسطينيين  وحرمان  عليها  االسرائيليين 
وتقييد حصة االردنيين منها. وتتنقل العدسة 
عبر  تظهر  حيث  البحر  جانبي  بين  ما 
مقابالت مع خبراء ومزارعين اردنيين اوضاع 
والصعوبات  االردني  الجانب  في  المزارعين 

التي يواجهونها. 

مع  لقاء  في  بولينا  الفيلم  مخرجة  واعلنت 
الجمهور عقب العرض انها تحمل االحتالل 

البحر  منها  يعاني  التي  االوضاع  مسؤولية 
الميت وتحدثت عن الصعوبات التي واجهتها 
خالل التصوير خاصة عمليات التنقل على 

االحتالل  سلطات  وتقييد  البحر  ضفتي 
لالشخاص الذين بامكانهم التنقل . 

محمود شقير
القدس

1
كانت عالقة غسان كنفاني مع الزمن حادة 
قاطعة، ينطبق عليها القول المأثور: الوقت 

كالسيف، إْن لم تقطعه قطعك. 
     ويبدو لي أن غسان كان يشعر بأن 
حصته من الزمن ضئيلة محدودة، إْن لم 
يستثمر كل دقيقة منها بدا مقصرًا غير 
جدير بالحياة. عّزز لديه هذا اإلحساس 
أربعة أمور: األول؛ نشأته األولى التي 

جعلته جادًّا نشيًطا منتبًها إلى أهمية اكتساب 
المعرفة والتزود بالثقافة، والثاني؛ إحساسه 

بقيمة كل دقيقة من وقته في المنفى لتدبير 
سبل العيش الكريم بعد اضطراره لمغادرة 

الوطن من جراء العدوان، والثالث؛ إصابته 
بمرض السكري في وقت مبكر من سنّي 
حياته، ما جعله معنيًّا باستثمار كل دقيقة 
من عمره قبل وصوله إلى النهاية التي قد 

ال تكون بعيدة، والرابع؛ طبيعة المعركة 
التي كان غسان يخوضها مع شعبه ضد 

الغزاة، وإحساسه بأنه يحمل روحه على كفه 
في المواجهة اليومية مع العدو، وقد صدق 
حدسه وكانت له هذه النهاية المبكرة، لكنه 

لم يكن قد خرج من المعركة إال بعد أن أكد 
حضوره في الحياة، هذا الحضور الممتد 

حتى اآلن.
     وقد أصبح غسان مقروًءا أكثر مع 
مرور الزمن من جراء عوامل عدة، أواًل: 
موهبته األكيدة في الكتابة وقدرة قصصه 
ورواياته ومسرحياته على مقاومة الزمن 

وتخطي زمانها إلى أزمنة قادمة بسبب ما 
فيها من تميز وإبداع، وقابليتها ألن تتواءم 
مع شتى األزمنة بحيث تبدو كما لو أنها 

كتبت لكل زمان، وثانًيا: مبادرة زوجته 
الوفية آني كنفاني إلى تأسيس جمعية 

ثقافية باسم غسان عنيت وما زالت تعنى 
بتعميم كتب زوجها الشهيد على أوساط 

الفتيات والفتيان في المخيمات الفلسطينية 
وفي المدارس والنوادي والتجمعات الشعبية، 

وكذلك من خالل ترجمة هذه الكتب إلى 
لغات عالمية عدة بلغت حتى اآلن أكثر من 

عشرين لغة. وثالًثا: اضطالع كتاب ونقاد 
وأساتذة جامعات وبعض دور النشر في 

فلسطين وبلدان عربية أخرى، وكذلك تنظيمه 
السياسي؛ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 

ومعظم التنظيمات الفلسطينية ووزارة 
الثقافة الفلسطينية واتحاد الكتاب واألدباء، 
وتجمعات نقابية وسياسية فلسطينية أخرى 

بنشر إبداعات غسان كنفاني، وبتحويل 
بعضها إلى أفالم سينمائية ومسلسالت 
تلفزيونية ومسرحيات؛ ما جعل أوساًطا 

جديدة من الكبار والصغار تنتبه إلى أدب 
غسان كنفاني، واعتماده بشكل أساسي في 

تحصيل الوعي والمعرفة.
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     وألن »األطفال هم مستقبلنا« كما 
قال غسان كنفاني ذات مرة ، فإن الجهات  

المذكورة أعاله أسهمت في إيصال أدب 
غسان إلى األطفال؛ مضاًفا إليها ظهور 
مؤسسات فلسطينية تعنى بأدب األطفال 

في السنوات الخمسين الماضية ابتداء من 
دار الفتى العربي التي تأسست في بيروت 

في سبعينيات القرن العشرين؛ مرورًا بتجربة 
مركز أوغاريت ودار البحيرة ومجلتي جمعية 

الزيزفونة لألطفال في رام هللا، ومكتبة كل 
شيء في حيفا، وانتهاء بمؤسسة تامر للتعليم 

المجتمعي في رام هللا التي تنشط منذ أكثر 
من ثالثين سنة، وما زالت تنشط بمثابرة 

حتى اآلن. ومضاًفا إلى ذلك كله أسلوب 
غسان كنفاني السهل الممتنع في معظم ما 

كتب، ما جعل أدبه قريًبا من ذائقة األطفال 
ومن قدرتهم على الفهم واالستيعاب.

3
جاء العنوان »غسان كنفاني... إلى األبد« 
الذي ظهر على غالف كتابي عن غسان 

المكرس للفتيات والفتيان، بعد محاوالت عدة 
لوضع عنوان مناسب للكتاب؛ يتواءم مع 
تجربة غسان في الحياة وفي اإلبداع وفي 

النضال الوطني التقدمي ضد العدوان. 
     بدأُت ذلك بعنوان: »غسان كنفاني... 

الرحلة المدهشة«، وقد شجعني على هذا 
العنوان عنواُن كتاب آخر أعددته عن 

الشاعرة الفلسطينية، أمِّ الشعر الفلسطيني، 
فدوى طوقان، بعنوان: »فدوى طوقان... 

الرحلة األبهى«، غير أن لجنة القراءة في 
مؤسسة تامر اقترحت علّي أن أبحث عن 
عنوان آخر، فاقترحُت: »غسان كنفاني... 

رحلة حب« بالنظر إلى أن غسان كان محبًّا 
للحياة، محبًّا ألسرته، محبًّا لوطنه، وقد دفع 
حياته ثمًنا لهذا الحب، ولم تلبث اللجنة أن 

اقترحت علّي البحث عن عنوان آخر ينسجم 
بشكل أعمق مع تجربة غسان ومع مادة 

الكتاب الذي كتبته عنه.
      فانتبهت إلى النص المسرحي الذي 
كتبه غسان بعنوان: »جسر إلى األبد«، 
حيث يتغلب الحب في هذا النص على 

الموت. وهكذا كان عنوان النص األخير: 
»غسان كنفاني... إلى األبد« الذي يعكس 
من جهة حضور غسان الفعلي من خالل 
أدبه في حياة األجيال الراهنة، وفي حياة 

األجيال التي ستأتي بعد، ومن جهة أخرى 
يعكس العنوان تصميًما وأمنية وأماًل بأن 

يظل غسان معنا ومع األجيال الجديدة إلى 
األبد، وفي هذا التصميم وتلك األمنية إبطاٌل 

لمسعى المحتلين الصهاينة الذين اغتالوا 
غسان لكي يضعوا حدًّا لتأثيره اإليجابي في 
األجيال الجديدة، فخاب ظنهم وسوف يخيب 

ألن غسان ما زال معنا وسيظل معنا إلى 
األبد.

4
     ومن حسن حظي أنني التقيت غسان 

كنفاني للمرة األولى عام 1965 حين زرت 
بيروت آنذاك وتعرفت إلى غسان، زرته في 
بيته ولمست إلى أي حدٍّ هو إنسان محب 

للحياة ومحب للناس، تلتقيه وتحسب أنك 
تعرفه من زمن سابق، بسبب من أريحيته 
وبساطته اإلنسانية وابتعاده عن التكلف 

الشكلي والمظهرية الزائفة، وزرته في مكتبه 
في مقر جريدة »المحرر« التي كان رئيس 

تحريرها، ولمست إلى أي حد كان ديمقراطيًّا 
في تعامله اليومي مع زمالئه الصحافيين 
العاملين في الصحيفة، وكم كان نشيًطا 

مجدًّا في عمله وفي إنجاز  المهام المطلوبة 
منه!

     ومن سوء حظي أنني لم ألتق غسان 
مرة أخرى بعد ذلك اللقاء، لكنني كنت 

محظوًظا باللقاء مع صديق حميم له هو 
المثقف الفلسطيني محمد خالد البطراوي، 
اليساري الذي دخل الكويت بجواز سفر 

مزور أواخر خمسينيات القرن  العشرين، 
وكان يعرف باالسم المستعار محمد 

خليل حسين، الذي تعّرف إلى غسان في 
الكويت، وسكنا مًعا في بيت واحد مع أربعة 
فلسطينيين آخرين، وكان محمد قد طرد بعد 

ذلك من الكويت مع مئات من اليساريين 
الفلسطينيين والعرب، وعاد إلى الضفة 

الغربية، التي أصبحت بعد نكبة فلسطين 
الكبرى عام 1948 جزًءا من المملكة 

األردنية الهاشمية، وأقام في مدينة البيرة 
وعمل في مدينة القدس.

     وقد تعرفت إليه أثناء ترّددي على مقر 
مجلة »األفق الجديد« المقدسية، ونشأت 

بيننا صداقة أسفرت عن انحيازي إلى الفكر 
الماركسي بعد حوار معه استمر عامين، 
وكان أثناء لقاءاتنا العديدة يحدثني عن 

صديقه غسان كنفاني، عن جديته ومحافظته 
على الوقت، عن موهبته األصيلة، عن 

اهتمامه بالقراءة كل ساعة وكل يوم، عن 
قصصه ورواياته، عن هواية الرسم التي 

كان يمارسها، وعن المقاالت التي دأب على 
كتابتها ونشرها في صحف شتى في الكويت 

ودمشق وبيروت.
     وأستطيع القول إن أحاديث صديقي 

محمد البطراوي عن صديقه غسان أسهمت 
في تعميق عالقتي بهذا المناضل المبدع 

الفنان، تلك العالقة التي تعّززت من جرّاء 
لقائي الشخصي الوحيد معه في بيروت، 

ومن قراءاتي المستمرة لكتبه وإبداعاته التي 

ال ُيبليها الزمان.
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     ولعل تعّرف غسان إلى الدكتور جورج 
حبش؛ وهو أحد مؤسسي حركة القوميين 
العرب وقائدها األول، لعب دورًا كبيرًا في 
حياة غسان وقاد إلى انعطافة مدهشة في 

هذه الحياة الحافلة المتألقة، مرّة حين نّظمه 
الحكيم في الحركة أوائل خمسينيات القرن 
العشرين، ومرّة ثانية حين دعاه في العام 
1960، بعد أن توّسم فيه قدرات مؤّكدة 

في الكتابة اإلبداعية وفي العمل الصحافي، 
إلى مغادرة الكويت والقدوم إلى بيروت، 

بيروت التي كانت تحتضن الثقافة والمثقفين 
وكل المناضلين من أجل الحرية والتقدم 
والديمقراطية والعدالة، وذلك لينضم إلى 

هيئة تحرير مجلة »الحرية« الناطقة باسم 
الحركة. 

     كان االنتماء إلى حركة القوميين 
العرب واالنضمام إلى هيئة تحرير الحرية قد 
وضعا غسان كنفاني على أول الطريق الذي 

سار فيه بكل تجّرد وتفاٍن واستعداد لتقديم 
التضحيات، وظل كذلك طوال اثنتي عشرة 
سنة، من لحظة وصوله إلى بيروت عام 

1960 إلى لحظة استشهاده عام 1972، 
حيث برز نجمه في األدب وفي السياسة، 
فأصبح الروائي المتميز بعد روايته »رجال 
في الشمس« وأصبح أحد القادة البارزين 
في الجبهة الشعبية، والمؤسس لمجلتها 

»الهدف« ذات التوّجه اليساري الماركسي، 
والمشرف عليها، فلم تفتر هّمته حين 

وقعت هزيمة حزيران 1967، ولم يتواَن 
عن مواصلة النضال وعن الكتابة الملتزمة 
حتى لحظة استشهاده على أيدي الموساد 

اإلسرائيلي الذي اغتاله أمام بيته في بيروت.
     كان غسان نجًما ساطًعا في سماء 

الفلسطينيين والعرب وكل محبي  الحرية في 
العالم، وقد جرت المحاولة اآلثمة إلنهاء 

حياته بهدف القضاء على تأثيره اإليجابي 
الفّعال في أجيال المستقبل، ولذلك تّمت 

عملية االغتيال، لكن نجمه ظل ساطًعا وما 
زال كذلك حتى اآلن وإلى الغد وما بعد الغد 

وإلى األبد.

نظمت رابطت الفنانين والكتاب العراقيين 
في ميسيساجا في قاعة البيت الفلسطيني 
يوم االحد ندوة شارك بها الكاتب الروائي 
والناقد كمال رياحي المحاضر في جامعة 

كارلتون في اوتاوا  ادارها الشاعر كريم 
شعالن وحضرها العديد من الكّتاب والفنانين 

والمهتمين بالشأن الثقافي العربي. 
قّدم  الكاتب ماّدة ممتعة ومفيدة اشرق بها 
على تنّوع كتاباته، وانطلق منها لتعريفات 

عن أجناس أدبية وأساليب مختلفة في 
الكتابة السردّية التي تنطوي على مسمّيات 

تقود لفنون كتابّية متفرّدة, وركز بشكل 
خاص على التعريف بانواع الكتابة وخاصة 

الفرق بني املذكرات واليوميات واملذكرات , و 
استعرض جتاربه األولى في تونس و اجلزائر 

وغيرها من البالد العربية واألوروبية. منوها 
بامثلة لكتاب عامليني . يشار الى ان الكاتب 

كمال الرياحي، ولد في 16 مايو 1974 في 
العروسة في تونس، هو روائي وإعالمي ثقافي 

تونسي، ُعنيِّ مديرا لبيت تونس للرواية منذ 
1 مارس 2018، وقبلها كان مدير دار الثقافة 
ابن خلدون املغاربية منذ يناير 2014. يدّرس 

منذ 2021 الكتابة اإلبداعية في جامعة 
كارلتون في أوتاوا في كندا. واصدر العشرات 

من الروايات والدراسات النقدية . 
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