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السادس في عام 2023  حكومة أونتاريو ستفرض منهاج تعليم الهولوكوست للصف 
فهل ستسمح للطالب والمدرسين ايضا بمناقشة النكبة الفلسطينية ؟ 

حسب وزير التعليم ستيفن ليتشي فإن 
المقاطعة تتخذ إجراءات ضد معاداة السامية 

والكراهية. 
اعلنت حكومة أونتاريو إنها ستفرض منهاجا 

الزاميا  للتوعية بالهولوكوست في مناهج 
الصف السادس في المقاطعة اعتبارا من 

سبتمبر العام القادم . وحسب وزير التعليم 
ستيفن ليتشي فإن المنهاج جزء من إصالحات 

لمساعدة الطالب الصغار على فهم أهمية 
الهولوكوست ومحاربة ما تقول الحكومة إنه 

 تصاعد معاداة السامية في المدارس.

يقول ليتشي إن وزارته ستعمل أيًضا مع كلية 
المعلمين في أونتاريو لتطوير التعلم المهني 

للمعلمين حتى يتمكنوا من دعم جهود التوعية 
بالهولوكوست, علما ان هذه المادة تدرس 

حاليا كجزء من منهج التاريخ الكندي للصف 
العاشر. وكتب ليتشي في بيان يوم األربعاء 

»نتخذ إجراءات لمواجهة معاداة السامية 
والكراهية ، ألن أولئك الذين يفشلون في التعلم 

 من التاريخ محكوم عليهم بتكراره«.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيسمح وزير 
التربية للطالب والمعلمين بمناقشة موضوع  

النكبة الفلسطينية , فهي جزء من التاريخ 
المعاصر وما زالت متواصلة , وكون الناجون  

من الهولوكوست من اليهود  والذين جرى 
تهجيرهم الى فلسطين  قد اقاموا كيانهم على 
انقاض شعب ارتكبت العصابات الصهيونية 
بحقه المجازر  و طردت  غالبيته من ارضه 

وحولته الى شعب الجئ في مخيمات غير 
انسانية في دول الجوار وسرقت ثرواته التي 

تقدر باالف المليارات حاليا ؟
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عين على كندا 

كندا تخطط لزيادة عدد القادمين الجدد
 إلى 500 ألف سنويًا في 2025

تحرك فلسطيني جديد في محكمة العدل الدولية إلدانة االحتالل
 المستمر للضفة وقيادة االحتالل منزعجة وأمريكا تضغط إلفشاله

تعليق إضراب موظفي التربية في اونتاريو

د. نزيه خطاطبة 
كندا  في  بالجديدة  ليست  حادثة  في 
وزير  استسلم  لنا  مستغربة  وليست 
  Rablo Radriguez الثقافة الكندي
مؤخرا لتقرير اعده احدى العاملين في 
المنظمة تالصهيونية المؤيدة لالحتالل 
    Honest Reporting اإلسرائيلي  
والمليئ بالمغالطات حول اتهام جريدة 
وتصدر  تحريرها  اراس  التي  مشوار 
كندية  ومجلة  تورونتو  مدينة  في 
أخرى بمعاداة السامية واليهود وتطالبه 
مبلغ 2000 دوالر حصلت  باسترداد 
من  كمساعدة  مشوار  جريدة  عليها 
لدعم وسائل االعالم  صندوق خاص 
خالل جانحة كورونا  . ال نعرف على 
ماذا استند الوزير عندما صدق رواية 
لم  وزارته  ان  مع  المذكورة  المنظمة 
تقدم لنا أي إيضاح او رد على تساؤلنا 
ان  حيث   , ذلك  حول  الدليل  بتقديم 
المنظمة  تقرير  في  وارد  هو  ما  كل 
المذكورة  نرفضه مطلقا وان ما ننشره 
من مقاالت سياسية في جريدة مشوار 
تنتقد  أوال وهي  كتابها  اراء  تعبر عن 
االحتالل  حكومة  وسياسة  ممارسات 
المعاناة  حجم  وتكشف   اإلسرائيلي 

الفلسطينيون بسبب  لها  يتعرض  التي 
هذه السياسة . 

االتهامات  هذه  ان  ونؤكد  نعود 
المنظمات  قبل  من  علينا  والضغوط 
االحتالل  وأصدقاء  الصهيونية 
فهي  بالجديدة  ليست  اإلسرائيلي  
سنوات   10 من  اكثر  منذ  تالحقنا 
وسبق لهذه المنظمات ان قدمت ضدنا 
شكوى للبوليس الكندي مرتين , األولى 
اتصل  عندما  سنوات   6 حوالي  قبل 
وفعال  لقاؤنا  وطلب  بناء  البوليس 
واعلمونا  مكتبنا  الى  حضر ضابطين 
بانه يوجد تقرير ضدنا يتهمنا بمعاداة 
السامية والترويج للعنف والكراهية وهو 
موقفنا  واوضحنا  الذي رفضناه  االمر 
ورأينا لضباط الشرطة وابلغونا باغالق 
الملف فورا , حتى انهم عرضوا علينا 
حياتنا  على  نخشى  كنا  اذا  الحماية 
 . نتلقاها  كنا  التي  التهديدات  بسبب 
وفي المرة الثانية قبل عام حيث اتصل 
وابلغنا  تورونتو  في  شرطة  مركز  بنا 
بوجود شكوى ضد الجريدة بنفس التهم 
وجرى اغالق الملف فورا وعبر التلفون 

بسبب عدم وجود ادلة الدانتنا  . 
وبسبب فشلهم في النيل منا او ارهابنا 
و رفضنا االعتذار والتوقف عن نشر 
مقاالت تنتقد إسرائيل والتي يعتبرونها 
معادية للسامية!!!!  , وبسبب عجزهم 
فقد  الدانتنا,  للمحكمة  الذهاب  عن 
زالوا  وما  الماضي  العام  حاولوا 
خالل  من  اقتصاديا  علينا  ,الضغط 
االتصال بالمعلنين والطلب منهم وقف 
اعالناتهم في جريدة مشوار بزعم انها 

معادية للسامية. 

وهذه سابقة خطيرة في كندا تهدد حرية 
الراي والتعبير المقدسة حسب الدستور 
هذه  ان  والغريب   . الكندية  والقوانين 
حركة   سياسة   تعارض  المنظمات 
المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 
 BDS)    Boycott,) العقوبات   
 Divestment and Sanctions
على  وتضغط    Movement
وتجريمها  لمنعها  الكندية  الحكومة 
دولة  على  خطرا  تشكل  انها  بحجة 
هي   بينما   , السامية  وتعادي  إسرائيل 
في نفس الوقت تمارس نفس األسلوب 
والضغط االقتصادي علينا وتطلب من 
وزارة الثقافة وقف أي مساعدات لنا , 
والمؤسسات  الوزارات  إعالنات  ووقف 

الكندية في جريدة مشوار. 
اننا نطالبكم يا سعادة الوزير بتشكيل 
لجنة مستقلة لتقييم جريدة مشوار وتقرير 
من  ريبورتيج وغيرها  هونست  منظمة 
وعدم  إلسرائيل  المؤيدة  المنظمات 
التسرع في ادانتنا دون وجود ادلة او 
قرار صادر عن جهات قانونية . فانتقاد 
ممارسات حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
في  فلسطين  شعب  مع  والتضامن   ,
مواجهة هذه االحتالل , ال يعني بتاتا 
معاداة للسامية . نطالبكم باحترام حقنا 
كمواطنين كنديين أوال باالستماع لراينا 
بحرية  راينا  ابداء  في  حقوقنا  واحترام 
وليكن  اعالمنا  وسائل  حرمة  واحترام 
القضاء هو الحكم لحسم هذه القضايا 

التي يعتبرونها معادية للسامية 
الرضوخ لمطالب  ومزاعم هذه المنظمة 
 , عملها  في  والحرية  الدعم  وتوفير 
في مقابل تقييد عمل المناهضين لها 

والمتضامنين مع فلسطين والمناهضين 
يهدد  اإلسرائيلي  االحتالل  لممارسات 
حرية الراي والتعبير في كندا ويدفعها 
لممارسة المزيد من التشدد والتنمر ضد 
حكومة  ان  فلو   . الراي  يخالفهم  من 
كندا وحكومات العالم مارست الضغوط 
على حكومة االحتالل لما  تجرأت هذه 
القمع  سياسة  مواصلة  على  الحكومة 
الجماعية  والعقوبات  اليومي  والقتل 
التي يتعرض لها الفلسطينيون  وسرقة 
اليهودي  االستيطان  لتعزيز  ارضهم 

فوقها وضمها السرائيل . 

رسالة الى وزير الثقافة الكندي Rablo Radriguez: لماذا تستسلموا  لمطالب 
المنظمة الصهيونية هونست ريبورتينج وتتجاهلوا  روايتنا ؟

تخطط الحكومة الفدرالية لزيادة ضخمة في 
عدد المهاجرين إلى كندا، هادفة إليصال 

العدد إلى 500,000 سنويًا بحلول 
عام 2025 مع تركيز على ’’الهجرة 

االقتصادية‘‘.
هذا ما قاله وزير الهجرة والالجئين والمواَطنة 

شون فرايزر ، مضيفًا أّن هذه المستويات 
الجديدة ضرورية لضمان االزدهار 

االقتصادي لكندا.
وتواجه كندا نقصًا هائاًل في اليد العاملة 

واقترب عدد الوظائف الشاغرة فيها من عتبة 
المليون.

ترّكز خطتنا على النمو االقتصادي، وبحلول 
السنة الثالثة من هذه الخطة (في عام 

2025( سيتّم قبول 60% من المهاجرين 
الجدد في فئة ’’الهجرة االقتصادية‘‘نقال 

عن شون فرايزر، وزير الهجرة الفدرالي
وتنّص خطة حكومة جوستان ترودو 

الليبرالية على استقبال 465,000 قادم 
جديد ابتداًء من عام 2023 ليصل العدد 

إلى 500,000 في عام 2025، مع تركيز 
قوي، كما قال الوزير فرايزر، على الهجرة 

االقتصادية، استنادًا إلى المهارات المهنية أو 
الخبرة العملية للمتقّدمين.

كما تنوي الحكومة زيادة عدد القادمين الجدد 
في إطار لّم الشمل العائلي، ولكن بشكل 

أكثر اعتدااًل.
لكن، في المقابل، تعتزم حكومة ترودو 

استقبال عدد أقل من الالجئين.
ه للحكومة  وُمستبقًا االنتقادات التي ستوجَّ

بشأن هذه النقطة األخيرة، قال الوزير فرايزر 
إّن كندا كانت رائدة عالميًا في السنوات 

األخيرة في إعادة توطين الالجئين، السيما 
السوريين واألوكرانيين واألفغان.

ووعد فرايزر بأّن الحكومة الفدرالية ستكون 
مستعدة إلدارة ما سيكون تدفقًا غير مسبوق 

لطلبات الهجرة من خالل إضافة مئات 
الموظفين الجدد إلى مواردها البشرية والقيام 

بتغييرات ُأخرى لتسريع العملية.
وتتعرض وزارة الهجرة والالجئين والمواطنة 

النتقادات بسبب التأخير الطويل في معالجة 
الطلبات.

ويأتي هذا اإلعالن عن زيادة عدد 
المهاجرين بعد أيام قليلة من صدور 

بيانات عن وكالة اإلحصاء الكندية تفيد 
بأّن المهاجرين والمقيمين الدائمين شكلوا 

ما نسبته 23,0% من إجمالي سكان كندا 
في عام 2021، ما يجعل كندا الدولة التي 

تضّم أكبر نسبة من المهاجرين ضمن 
مجموعة الدول السبع.

وتستند هذه البيانات الجديدة إلى أحدث 
تعداد سكاني رسمي، وقد أجرته الوكالة 

الفدرالية المذكورة عام 2021. 

لوغو متمسك بهدف الـ50 ألف مهاجر 
سنويًا وإن بلغ عدد المهاجرين إلى كندا 

500 ألف
تلقى رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو 

ببرودة خطة الحكومة الفدرالية لرفع عدد 
المهاجرين إلى كندا تدريجيًا إلى 500,000 

سنويًا في عام 2025.
فلوغو يعتبر أّنه يجب أاّل يكون لالقتصاد 
والنقص في القوى العاملة األفضلية على 
حساب حماية اللغة الفرنسية في كيبيك.

’’أفهم أّن هناك أهدافًا اقتصادية وأّن أرباب 
العمل منفتحون على ذلك‘‘، قال لوغو في 

حديث مع الصحفيين أمس، ’’لكن لدينا 
تحٍد خاص في كيبيك للحفاظ على الفرنسية 

وتعزيزها والتحقق من عدم رؤية نسبة 
الناطقين بها تنخفض‘‘.

وأضاف رئيس حكومة حزب التحالف من 
أجل مستقل كيبيك (’’كاك‘‘ CAQ( أنه 
أساسًا كانت هناك ’’مشكلة‘‘ مع هدف 
الـ400,000 مهاجر سنويًا الذي كانت 

الحكومة الفدرالية قد وضعته قبل عامْين، 
’’فإذًا عند 500,000 تكون (المشكلة( 

أكبر‘‘.
وكان وزير الهجرة والالجئين والمواَطنة 

الفدرالي شون فرايزر قد كشف يوم أول من 
أمس عن أعداد المهاجرين للسنوات المقبلة، 

موضحًا أّن حكومته تريد سّد النقص في 
اليد العاملة من خالل زيادة عدد المهاجرين 

بنسبة هامة.
وحدد حزب الـ’’كاك‘‘ الحاكم في كيبيك 

عدد المهاجرين الذين تعتزم المقاطعة 
استقبالهم بـ50,000 سنويًا.

وفي الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية( 
 )PLQ) ذّكر الحزب الليبرالي الكيبيكي

الذي يشكل المعارضة الرسمية برغبته في 
أن تستقبل كيبيك حوالي 70,000 مهاجر 

سنويًا.
ومع ذلك، قالت المتحدثة باسم الحزب 

لشؤون التوظيف والعمل واللغة الفرنسية، 
مادوا نيكا كاديه، إّن ’’األمر متروك 

لكيبيك لتحديد أعداد المهاجرين إليها وفقًا 
الحتياجات سوق العمل‘‘.

فورد يقترح بناء مساكن للمهاجرين في 
الحزام األخضر ناقضًا وعدًا سابقًا

 من جانبه  رّحب رئيس حكومة أونتاريو 
دوغ فورد بإعالن الحكومة الفدرالية مؤخرًا 

أنها تنوي زيادة عدد المهاجرين و دافع 
عن اقتراحه ببناء مساكن في ’’الحزام 

األخضر‘‘ (Green Belt( شمال تورونتو، 
عاصمة المقاطعة وكبرى مدن كندا، مجاداًل 

بأّن أزمة السكن قد تفاقمت وأنها ستزداد 
حدًة مع زيادة الهجرة.

ووفقًا لفورد، سيستقّر حوالي 300,000 من 
هؤالء القادمين الجدد في أونتاريو، كبرى 

مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان 
)15,11 مليون نسمة( وحجم االقتصاد.

وقال رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ 
إّن مقاطعته تحتاج إلى المهاجرين لملء 

الوظائف الشاغرة، لكنها بحاجة أيضًا 
لتوفير مساكن لهم, وقال :  أين سنضع 
300,000 شخص سنويًا، ما يقرب من 

مليون شخص في ثالث سنوات؟ وهذا 
بسبب تقاعس الحكومات السابقة التي لم 

تشأ اتخاذ تدابير جريئة لبناء مساكن.
وكانت حكومة فورد قد اقترحت يوم الجمعة 

انتزاع أراٍض من الحزام األخضر، الذي 

ُأنشئ لحماية مناطق حساسة بيئيًا من 
التمدد العمراني، بهدف بناء ما ال يقل عن 

50,000 مسكن جديد عليها. وتعويضًا 
عن تلك األراضي اقترحت الحكومة إضافة 

أراٍض جديدة إلى الحزام األخضر.
لكْن هذه خطوة كانت حكومة فورد قد 
تعهدت العام الماضي بعدم القيام بها.
فقد قال آنذاك وزير اإلسكان، ستيف 

كالرك، بأّن الحكومة لن تقبل ’’بأّي حال 
من األحوال‘‘ مقترحات باقتطاع أراٍض من 
الحزام األخضر أو بإجراء تبادل أراٍض بين 
الحزام ومناطق خارجه بهدف إفساح المجال 
أمام أّي شكل من أشكال التطوير الحضري.

لكّن فورد اعلن ان الوضع قد تغّير.
نحن في فترة غير مسبوقة في مجال 

اإلسكان. لدينا اليوم أزمة سكن لم تكن 
موجودة قبل أربع سنوات.

وأطلقت حكومة فورد استشارات ملدة 30 
يوماً حول إزالة قرابة 7.400 آكر )حوالي 30 
كيلومتراً مربعاً( من األراضي في 15 قطاعاً 

مختلفاً من احلزام األخضر وإضافة 9.400 
آكر )حوالي 38 كيلومتراً مربعاً( إلى احلزام 

من أماكن أُخرى )اآلكر يساوي 4.046,9 متراً 
مربعاً(.

وتأتي هذه اخلطوة في الوقت الذي وضعت 
فيه احلكومة نصب عينيها هدف بناء 1,5 

مليون مسكن في السنوات العشر املقبلة.
وانتقدت أحزاب معارِضة ومنظمات بيئية 

إعالن حكومة فورد األسبوع املاضي، إذ 
اعتبرت أنه سيلحق أضراراً باحلزام األخضر 
وبدوره في وقف الزحف العمراني وحمايِة 

األراضي الزراعية والغابات ومياه الشرب.
يُذكر أّن احلكومة الليبرالية برئاسة دالتون 
ماكوينتي )ثالث واليات متتالية من تشرين 
األول/أكتوبر 2003 إلى شباط/فبراير 2013( 

هي التي أنشأت احلزام األخضر عام 2005.

ذكرت قناة كان العبرية، األحد، أن السلطة 
الفلسطينية بدأت في الترويج القتراح داخل 

األمم المتحدة يتم بموجبه تقديم استئناف إلى 
محكمة العدل الدولية في الهاي، لصياغة 

رأي قانوني حول االحتالل اإلسرائيلي 
 ألراضي الضفة الغربية.

وأضافت القناة، أن الفلسطينيين يسعون 
من خالل دولة “نيكاراغوا”، إلى إعالن أن 

االحتالل اإلسرائيلي المستمر للضفة، يمثل 
عملية ضم لألراضي الفلسطينية، لذلك فهو 
يشكل انتهاًكا للقانون الدولي وقرارات سابقة 

 لمجلس األمن، وفق “القدس”.
وأشارت إلى أن إسرائيل منزعجة جًدا من 

هذا اإلجراء، وتتوقع أن تكون فرص تمريرها 
والموافقة عليها من قبل األمم المتحدة عالية 

 للغاية.
وبحسب مصدر مطلع على األمر، فإن 
الواليات المتحدة تمارس أيًضا ضغوًطا 

شديدة في محاولة لتأخير الخطوة، لكن دون 
 نجاح في الوقت الحالي.

وأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية بأن الواليات 
المتحدة تتحرك بقوة إلفشال هذا المشروع، 

ومنع وصوله إلى األمم المتحدة، وأضافت 
اإلذاعة أن ثمة قلقا في تل أبيب من احتمال 

نجاح تمرير المشروع، وقالت إن مندوب 
إسرائيل لدى األمم المتحدة جلعاد إردان 

 وصفه بالمعادي للسامية.
دعوة لواشنطن وطالب رئيس الحكومة 

الفلسطينية محمد اشتية الواليات المتحدة 
بالتدخل لوقف القتل اليومي للشبان واألطفال 

الفلسطينيين، وحذر اشتية -في بيان 
صحفي- من التبعات الخطرة لما سّماه 

استمرار االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه في 

 ارتكاب جرائمهم اليومية.
وقال المسؤول الفلسطيني إن االحتالل 

يواصل تصعيد اعتداءاته على الفلسطينيين 
في ظل شعوره بقدرته على اإلفالت من 

العقاب، وهو ما يدفعه إلى ارتكاب مزيد من 
الجرائم. وحّملت وزارة الخارجية الفلسطينية 

االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة 
والمباشرة عن نتائج التصعيد ضد الشعب 

الفلسطيني، وأضافت -في بيان رسمي- أن 
المجتمع الدولي يتحمل نتائج صمته المريب 

وتعايشه مع انتهاكات االحتالل وجرائمه.

قبلت النقابة التي تمثل 55,000 موظف دعم 
في مدارس أونتاريو عرض رئيس حكومة 

المقاطعة دوغ فورد إلنهاء اإلضراب واستئناف 
مفاوضات العقود مقابل إلغاء القانون الخاص 

للحكومة مما سمح بإعادة انتظام الدراسة . 
ولم يتم تحديد موعد الستئناف محادثات العقود، 

لكن االتحاد الكندي لموظفي القطاع العام 
)SCFP / CUPE( الذي يمّثل موظفي الدعم، 
وهم بشكل خاص مساعدو تدريس وحراس مبان 

وموظفون إداريون 
وقالت متحدثة باسم مكتب فورد إّن الحكومة 

ستقّدم اليوم مشروع قانون إللغاء قانونها الخاص 
رقم 28 وإنها تريد العودة إلى طاولة المفاوضات 

’’في أقرب وقت ممكن‘‘.

وكان وزير التربية في أونتاريو، ستيفن ليتشه، قد 
قال في وقت سابق إّن الحكومة ستلغي القانون 

الخاص برّمته، لكنه لم يعِط موعدًا لذلك.
ولم يعمل أعضاء النقابة منذ يوم الجمعة 

احتجاجًا على اعتماد هذا القانون الخاص، 
الذي يهدف إلى منعهم من اإلضراب، في اليوم 

السابق.
كما أّن القانون يفرض عقد عمل لمدة أربع 

سنوات يحدد زيادات األجور بين 1,5% و%2,5 
سنويًا تبعًا لرواتب الموظفين.

وكانت حكومة فورد قد أدرجت أيضًا في 
 clause) ‘‘قانونها الخاص ’’بند االستثناء

 dérogatoire – notwithstanding
clause( لمنع أّي طعن قانوني.

ويسمح هذا البند للحكومة بتجاهل بعض أحكام 
الشرعة الكندية للحقوق والحريات، وهي جزء من 

الدستور الكندي، مدة خمس سنوات.
وفي وقت سابق اليوم دافع رئيس حكومة الحزب 
التقدمي المحافظ في مؤتمر صحفي عن لجوئه 
إلى القانون الخاص األسبوع الماضي، وقال إّن 

النقابة انسحبت من المفاوضات وإنه لم يكن 
أمام الحكومة ’’خيار آخر‘‘.

لكن فورد أعرب عن استعداده الستئناف 
المفاوضات وتقديم ’’مزيد من الدعم للعمال 

ذوي الدخل المنخفض‘‘ مقابل إنهاء اإلضراب. 
ووصف عرضه بأنه ’’يد ضخمة ممدودة‘‘.

ورّحب الحقًا في تغريدة بقرار االتحاد الكندي 
لموظفي القطاع العام باستئناف المحادثات 

للتوصل إلى ’’اتفاق منصف للطالب وأهلهم 
وللعّمال ودافعي الضرائب‘‘.

رئيسة مجلس نقابات المجالس المدرسية، لورا 
والتون، هللت بالنصر بعد أن بّدل فورد موقفه 

اليوم وأثنت على ما اعتبرته مقاومة موظفي 
الدعم في المدارس الذين تحدوا القانون الخاص.

وذهبت الجمعية الكندية للحريات المدنية 
)CCLA / ACLC( في االتجاه نفسه، 

فاعتبرت أّن موظفي الدعم حققوا ’’انتصارًا 
عظيمًا لكّل من يناضل من أجل الحقوق 

والحريات في أونتاريو‘‘.
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عمران خان ينجو من االغتيال..  من ُيريد التخّلص منه ولماذا جرى اغتيال الُمهاجم األّول تقرير العقارات لشهر تشرين االول - 2022 
يبدو أن تحذيرات رئيس الوزراء الباكستاني السابق 

عمران خان حول إمكانّية تعّرضه لالغتيال، لم 
تكن من بنات أفكاره، ولكسب المزيد من الشعبّية 
كما كان يقول ُخصومه السياسيين، وتحديًدا بعد 

اإلطاحة بحكومته بمؤامرة أمريكّية، وجلب حكومة 
شهباز شريف، التي اّتهمها خان بأنها حكومة 

عميلة، جاءت بأيدي تآمرّية من الخارج.
تعّرض عمران خان (70 عامًا( بالفعل لُمحاولة 
اغتيال يوم الخميس في مدينة وزير آباد بإقليم 
البنجاب شرقي باكستان، وذلك خالل ُمشاركته 

في تجّمع سياسي، ومن ضمن تجّمعات سياسّية 
وتظاهرات كان قد دعا لها أنصاره وُمستمرّة ُمنذ 

7 أّيام، للذهاب إلى انتخابات مبكرة، وينجح خان 
في كل مرّة بحشد اآلالف من أنصاره، ويبدو أن 
عودته من خالل الدعم الشعبي سواء عن طريق 

االنتخابات، أو االنقالب الشعبي باتت أمرًا ال 
مفر منه، فلجأت الجهة الرافضة لعودته لُمحاولة 

اغتياله، وقد فشلت.
ُمحاولة االغتيال الفاشلة هذه، تزيد من شعبّية 
عمران خان ألنها جرى إفشالها من قبل الناس 
الُمحتشدين الستقباله وقادة حزبه، ولوال تدّخلهم 

(الناس( لوقف ُمطلق النار كما قال متحّدث 
حزب اإلنصاف، لتم القضاء على قيادة الحزب 

بالكامل، وهو الهدف الذي فشل الُمهاجم بتحقيقه، 
والجهة التي تقف خلفه، لُيصبح الّطريق ُمَمّهًدا 

أمام ُخصوم خان السياسيين، والقوى الغربّية 
الّداعمة لهم، والرّافضة لسياسات خان اإليجابّية 
ُتجاه روسيا والصين، والوصول القتصاد أكثر 

استقاللّية.
الحكومة الباكستانّية الحالّية بقيادة شهباز شريف، 
قد تكون أمام واجب تفسير ُمحاولة االغتيال هذه 
أمام الشعب الباكستاني، فهي باهت دائمًا بأنها 
ُتقّدم الحماية لخصمها عمران خان، ونفت في 
أكثر من موضع، بأنه غير ُمعّرض للخطر، 
وسارعت بالفعل إلى إدانة ُمحاولة االغتيال، 
وطلب شهباز شريف من وزير الداخلّية تقديم 

تقرير فوري حول الحادثة.
من غير الُمتوّقع، أن يجري التوّصل لمعرفة الجهة 

الحقيقّية التي وقفت خلف اغتيال عمران خان، 
فاألمر يحتاج إلى تحقيق من جهة ُمحايدة بعيدة 
عن الحكومة الباكستانّية الحالّية، ولكن أسباب 

اغتيال عمران خان واضحة، وهي الرغبة للتخّلص 
منه، ومنعه من ُمواصلة حشد الشارع، وفرض 

خيار االنتخابات المبكرة، وبالتالي عودته لرئاسة 
الحكومة، ومواقفه الراغبة في استقاللّية قرارات 
باكستان، وعدم تبعيتها للسياسات األمريكّية، 

والغربّية، سياسّيًا، واقتصادّيًا.
الُمشَتبه به األّول، والذي أطلق النار على عمران 

خان، جرى قتله، وبالتالي لن يخضع للتحقيق، 
ولن يكشف عن الجهة التي أرسلته، أو األسباب 
التي دفعته لتنفيذ ُمحاولة االغتيال الفاشلة تلك، 

ولعّل تصريح ُمستشار قريب من خان حول 
عدم معرفتهم أو تمّكنهم من تحديد كيفّية مقتل 

الُمهاجم، قد ُتثير تساؤالت من نوع هل كان ُيمكن 
اعتقال الُمهاجم، وجرى قتله حتى تضيع معه 
أسراره، وماذا عن اعتقال الشرطة الباكستانّية 

لُمشتبه به ثاٍن، ما يعني أن عملّية االغتيال كان 
ُمخّططًا وُمرّتبًا لها ُمنذ وقت، وليست بقرار فردي، 

وخرج ُمسّلح عشوائي من بين الُحشود.
تتعّزز بُكل حال شعبّية عمران خان في باكستان 

بعد ُمحاولة اغتياله، فالرجل تحّدث كثيرًا عن 
مؤامرة تستهدفه خالل تواجده في الحكم انتهت 

باإلطاحة به من رئاسة الحكومة، واليوم يتعّرض 
لُمحاولة اغتيال، لمنع عودته للحكومة، وهذا ُيثِبت 

صّحة فرضّية الُمؤامرة التي تعّرض، ويتعّرض 
لها عمران خان، ولعّل المشهد الباكستاني سيكون 
ُمختلفًا، ما قبل وبعد اغتيال خان، نظرًا لشعبّيته 
الكبيرة في بالده، وغضب أنصاره لُمجّرد إصدار 

أمر العتقاله، وتوّجههم نحو منزله باآلالف، 
فكيف هو حالهم، بُمحاولة اغتيال.

التساؤل المطروح اآلن، هل سُتثني ُمحاولة اغتيال 
خان الفاشلة تلك، عمران خان عن االستمرار 

بحشد الشارع الباكستاني، واالستمرار في حشد 
ُحشود ضخمة لتحقيق غايته في انتخابات 

مبكرة، رغم أن الحكومة ُتَشّكك بأعداد التظاهرات 
الّضخمة، وتقول بأنها ُمعّدلة بالمونتاج، وماذا عن 
موقف الجيش الباكستاني وقيادته، والذي ال يزال 
حتى ما قبل ُمحاولة االغتيال، ُيؤّكد على حياده، 

وعدم رغبته التدّخل بالحياة السياسّية، تساؤالت 
مطروحة.

لعّل مشهد حرص عمران خان على الُمسارعة 
للخروج ألنصاره “واقفًا” بعد ُمحاولة اغتياله 

الفاشلة، والتلويح لهم، وللتأكيد على نجاته، وأنه 
بصّحة جّيدة، قد ُتجيب على تساؤل ما إذا كانت 

ُمحاولة اغتياله سُتثنيه عن االستمرار بمواقفه، 
ورغبته بالعودة لرئاسة الحكومة، فالرجل لم ُيْبِد 

أي خوف أو تراجع بهذا الظهور المرصود، والكرة 
اآلن في ملعب ُخصومه السياسيين، وكيفّية 

تصرّفهم مع الُمجريات القادمة ووجود خان الحتمي 
بالمشهد السياسي.

الواليات المتحدة األمريكّية التي تملك تاريًخا 
“عريًقا” في اغتيال زُعماء العالم الثالث الذين 
ُيعارضون سياساتها لم تكن راضيًة عن السّيد 

خان، وأوقفت عنه ما َيقُرب من ِمليارّي دوالر من 
الُمساعدات السنوّية، والّتهمة عدم الزّج ببالده في 

حرب أفغانستان، وِقتال حركة “الطالبان” التي 
ألحقت هزيمًة ُمذّلًة بها (أّي أمريكا( وأجبرتها 
على االنِسحاب بَطريقٍة ُمخزيٍة انعكست في 

حالٍة من الفوضى تابع العالم تفاصيلها الُمرعبة 
على شاشات الّتلفزة أحد أبرز ُفصولها في مطار 

كابول.
ال نستبعد أن تكون ُهناك عالقة ُمباشرة أو غير 
ُمباشرة، للواليات المتحدة وُعمالئها في باكستان 
بُمحاولة االغتيال هذه، لألسباب المذكورة آنًفا، 
وُنضيف عليها انِضمامه (السّيد عمران( إلى 

الُمَعسكر الّصيني الّروسي وُمساندته في الحرب 
الحالّية في أوكرانيا، وإقامته عالقات قوّية مع 

جاره اإليراني، ورفضه الّتطبيع مع دولة االحِتالل 

اإلسرائيلي.
عمران خان يقود مسيرة احتجاٍج ضخمٍة انطلقت 

من إقليم البنجاب ضّد الفساد، وللُمطالبة 
بانتخاباٍت نيابّيٍة ُمبّكرة، وانضّم إلى هذه المسيرة 

التي ُتعَتبر األضخم من نوعها في تاريخ باكستان 
ِمئات اآلالف في ُكّل محّطٍة من محّطاتها، 

وِمن الُمَتوّقع أن تصل إلى العاصمة إسالم أباد 
محّطتها األخيرة بعد بضعة أّيام.

باكستان ُتواجه حاليًّا أزمًة اقتصادّيًة حاّدة بسبب 
انِتشار الفساد، وعْجز الُحكومة، والفيضانات 

الهائلة التي ضربت ُثلث أراضيها، وكّلفت خزينة 
الّدولة أكثر من 30 ِمليار دوالر، األمر الذي 

َيُصبُّ في َمصلحِة الُمعارضة التي يَتزّعمها السّيد 
عمران خان.

عملّية االغتيال التي نجا منها السّيد خان 
سُتعّزز شعبّيته الّطاغية، وسُتلِحق ضررًا إضافيًّا 

بُخصومه، ورئيس الوزراء اإلقطاعي الحالي 
شهباز شريف، تطبيًقا للمَثل الذي يقول “الّضربة 

التي ال ُتميتك ُتقوّيك”.
عمران خان عائٌد للّسلطة بَدعٍم شعبيٍّ كبير، 

حسب إجماع غالبّية الُخبراء، وبإرادة جماهيرّية 
عارمة، لتنظيف باكستان من الفساد، وإخراجها 
من التبعّية األمريكّية، وتعزيز ُهوّيتها الوطنّية، 
وتأسيس الُحكم الّديمقراطي الشّفاف، واالنِضمام 
إلى النظام العالمّي التعّددّي الجديد الذي يتبلور 

على أنقاض النظام الحالّي بزعامِة أمريكا.

مهند يونان
وكيل عقارات / تورونتو

صدر في تورونتو- أونتاريو , 3 تشرين الثاني 
2022 - على الرغم من التغير المستمر في 

سوق اإلسكان تحت تأثير ارتفاع كلفة القروض 
العقارية, فأن معدالت االسعار التي تتراوح حول 
1,1 $ مليون دوالر كندي وجدت بعض الدعم 

و التحسن في منطقة تورونتو الكبرى GTA منذ 
أواخر الصيف. خالل شهر تشرين االول استمر 
التعديل في وضع السوق العقاري لمنطقة تورونتو 
الكبرى GTA تحت تأثير معدالت الفائدة المرتفعة 

بشكل كبير لكل من األرقام السنوية والشهرية ( 
ألسعار واعداد البيع (. يجب األشارة الى انخفاض 
أعداد العروض من الوحدات السكنية الجديدة للبيع 

مقارنة مع السنة السابقة والشهر السابق ايضا. 
استمرار نقص العدد الكلي المعروض للبيع في 
السوق ساعد في توضيح السبب في االستقرار 

الحاصل خالل االشهر الثالثة االخيرة باألسعار 
بعد ما شهدناه من وضع النزول خالل فصل 

الربيع . 

سجل نظام REALTORS لمنطقة تورونتو 
الكبرى GTA  4,961 عملية بيع خالل نظام 
TRREB MLS لمجلس تورونتو العقاري في 

شهر تشرين االول 2022 - نفس عدد المبيعات 
لشهر ايلول 2022 لكن اقل 49,1% بالمقارنة 

مع شهر تشرين االول 2021 - كان االنخفاض 
في أعداد المبيعات متماثل ضمن قطاعات السوق 
الرئيسية المختلفة مقارنة مع نفس الفترة من السنة 

الماضية.

انخفضت عدد العروض الجديدة 11,6 % مقارنة 
بالسنة الماضية, ووصلت أعداد العروض لشهر 

تشرين األول الى أرقام لم نشهدها منذ سنة 
2010. انخفضت العروض الجديدة بالمقارنة 

مع األرقام السنوية للسنة الماضية وبشكل أكبر 
ألنواع البيوت المتوسطة والعالية الكثافة السكانية 
Townhouses & Condos   ذلك ساعد في 
توضيح سبب بقاء أسعار هذه األنواع من البيوت 

مستقرة و لم تنخفض كثيرا بسبب قلت العرض 
مقارنة باألنواع االخرى من البيوت المنفصلة 
Detached التي شهدت انخفاضا أكبر في 

معدالت اسعارها.  

» مع اعداد العروض الجديدة في ادنى مستوياتها 
التاريخية, قد يؤدي االرتفاع المعتدل في الطلب 

من المستويات الحالية الى تشديد ملحوظ في سوق 
البيع و خالل وقت قصير. هذا ومن الواضح أنه 

ال يزال هناك شك في الوضع االقتصادي على 
المدى القصير. على أي حال, خالل المدى 

المتوسط او البعيد سوف ينتعش السوق ويزداد 
الطلب على البيوت. السياسات العامة والمبادرات 

مثل التي قدمت في المقاطعة كقانون البناء 
األسرع ألكثر عدد من البيوت و االسناد االقوى 
من عمدة المناطق, سوف يساعد بضمان رؤية 

أكثر عدد من البيوت المبنية لتلبية احتياجات 
األسر الجديدة و بتكلفة معقولة »  حسب قول 

رئيس مجلس تورونتو العقاري كيفن كريكر. 

المؤشر المعياري المركب لألسعار البيوت لشهر 
تشرين االول 2022 وعبر نظام MLS انخفض 
بنسبة 1,3% سنويا. معدل سعر البيع لكل انواع 

البيوت مجتمعة وصل الى 1,089,428$ وكان 
بانخفاض 5,7% مقارنة بشهر تشرين األول 

 MLS 2021. األتجاهات الشهرية عبر نظام
لكل من المؤشر المعياري المركب HPI ومعدل 

سعر البيع قد استقرت خالل األشهر األخيرة 
بعد االنحدارات األكبر في فصل الربيع وبداية 

الصيف. 

» وجدت األسعار في منطقة تورونتو الكبرى 
GTA بعض الدعم خالل االشهر الحالية, ألن 

االنخفاض في األسعار خالل الربيع والصيف ادى 
الى التخفيف من تأثير االرتفاع في كلف القروض 

على معدالت الدفع الشهرية للرهن العقاري. 
تشير أحدث رسائل بنك كندا المركزي الى انهم 

وصلوا الى نهاية دورة التضييق ( القرارات االخيرة 
برفع نسب الفائدة للقروض العقارية (. نتيجة 

لذلك انخفضت عائدات السندات, مما يشير الى 
أن معدالت الفائدة لقروض الرهن العقاري ذات 

النسب الثابتة قد تتجه نحو االنخفاض بالمستقبل, 
وذلك سوف يساعد على القدرة في تحمل التكاليف 
لتلك القروض »  حسب قول كبير محللي السوق 

لمجلس تورونتو العقاري جيسن ميرسر. 
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التحديات الداخلية والخارجية التي تنتظر الحكومة اإلسرائيلية الجديدة

مع اقتراب رئيس حزب »الليكود«، بنيامين 
نتنياهو، من الحصول على مهمة تشكيل 
حكومة جديدة في »إسرائيل«، بعد فوز 

المعسكر المؤيد له في انتخابات الكنيست، 
التي جرت في األول من تشرين الثاني/

نوفمبر الجاري، تطرق خبراء إسرائيليون  
إلى التحديات الداخلية والخارجية التي 
تنتظر الحكومة اإلسرائيلية الجديدة في 

مجاالت مختلفة. وفي هذا السياق، سّلط 
الخبراء الضوء في قراءاتهم وكتاباتهم 

على هذه التحديات، التي برز منها في 
الساحة الداخلية، االستقرار الحكومي ووحدة 
المجتمع؛ وفي الساحة الفلسطينية، المخاطر 
في قطاع غزة والضفة الغربية؛ وفي الساحة 

الخارجية، التهديد اإليراني، إضافة إلى 
التحديات على الساحتين اللبنانية والسورية ، 
والعالقات  بواشنطن، والموقف من الحرب 

في أوكرانيا. 

1( التحديات الداخلية

الحفاظ على استقرار حكومي: أشار رئيس 
هيئة األمن القومي سابقًا، والباحث الكبير 
في معهد أبحاث األمن القومي مئير بن 

شبات، في مقال كتبه في صحيفة »إسرائيل 
هيوم«، إلى أّن الحكومة المستقرة هي 

فرصة لـ«إسرائيل« كونها تقلل من عدم 
اليقين في العديد من المجاالت وتسمح 

بالتخطيط وتوفير ميزانيات للمدى الطويل، 
وتثبيت عمليات التعاون والعالقات الخارجية 

والحفاظ على روتين مستقر.
وأضاف بن شبات أّن االستقرار الحكومي 

له معنيان مهمان، األول هو اإلضاءة 
على مكانة »إسرائيل« في عيون أعدائها 

الذين استمدوا التشجيع من عدم االستقرار، 
ورأوا فيه عالمة على عملية تفكك داخلي؛ 
والثاني، السماح بتطوير عالقات سياسية 

جديدة مع دول مختلفة.
تطوير عمل الكابينيت: بحسب بن شبات، 

سيكون  على الحكومة الجديدة تطوير عمل 
المجلس الوزاري الُمصّغر للشؤون السياسية 

واألمنية - الكابينيت، وبلورة آليات على 
المستوى الوزاري، والتي من شأنها أن تسمح 
بمعالجة مروحة من القضايا التي ستواجهها 

الحكومة الجديدة، كالعالقات بين الجيش 
والمجتمع؛ بناء قوة الجيش اإلسرائيلي؛ 

الحفاظ على التفوق األمني والتكنولوجي 
لـ«إسرائيل«؛ االستعداد لسيناريوهات 
الطوارئ المدنية بما في ذلك األوبئة؛ 

صياغة رؤية واستراتيجية طويلة األمد؛ 
اقتصاد الطاقة اإلسرائيلية والفضاء واألقمار 

الصناعية. ودعا »بن شبات« إلى إجراء 
دراسة متعمقة لنموذج »وزراء الكابينيت«، 

بحيث يعمل وزير أو وزيران في مكتب 
رئيس الحكومة، ويكونان متفرغين فقط 

لشؤون الكابينيت ومتابعة القضايا التي يقرر 
الكابينيت بشأنها.

المجتمع اإلسرائيلي: أشار بن شبات إلى أّن 
نتائج االنتخابات األخيرة تدل على المكانة 
العالية التي يضع فيها الجمهور اإلسرائيلي 
قضية »الحوكمة واألمن الداخلي«، وعلى 

التوقعات التي ينتظرها لتنفيذ خطوات 
ُتعيد الحوكمة وتعزز األمن الشخصي في 

»إسرائيل«. ودعا بن شبات إلى تعزيز 
الخطوات الفورية لتعزيز األمن الشخصي، 

عبر تسريع بناء »الحرس الوطني 
اإلسرائيلي« وتشغيله، وإعطاء سلطات 
شرطية محددة ألفراده، وإضفاء الطابع 

المؤسساتي وتوسيع برنامج »الطريق اآلمن« 
لمحاربة الجريمة، وتعظيم القدرات العملياتية 

للشاباك من خالل توسيع تفسير وظيفته 

التي حددها القانون، وتعزيز قدرات الشرطة 
ووجودها في مراكز الجريمة والعنف. 

وأضاف بن شبات أّن المجتمع اإلسرائيلي 
منقسم، والتوترات تزداد بين معسكراته، لذلك 
»احتمال نشوب صراع داخلي عنيف لم يعد 

يتم التعامل معه على أنه وهم«. 
التحدي االقتصادي: لفت محلل الشؤون 

االقتصادّية في القناة الـ13 ، متان 
حودوروف، إلى وجود تحدٍّ آخر أمام 

الحكومة الجديدة هو وقف ارتفاع األسعار. 
وأضاف أّن »االمتحان االقتصادّي األّول« 
الذي سيواجهه نتنياهو، والذي قد يصل في 

وقٍت مبكر جدًا، بعد أن أعلنت مصلحة 
المياه رفع التعرفة في المنازل بنسبة %3,5، 

وهذا اإلجراء يخالف أحد وعود نتنياهو 
االنتخابية األساسّية، وهو منع رفع أسعار 

الكهرباء والمياه وضريبة األمالك. 
القضاء: أشارت العديد من التقارير في 

وسائل إعالم إسرائيلية، إلى أّن المحكمة 
العليا في »إسرائيل« قد تكون في رأس 

أولويات الحكومة الجديدة، فهي كانت دائمًا 
مصدر قلق لليمين اإلسرائيلي واألحزاب 

الدينية، ويرجع ذلك إلى قراراتها بنقض أو 
إبطال تشريعات حكومية، أو منع تنفيذ 

قرارات حكومية في السابق. ولفتت التقارير 
إلى أّن أعضاء الحكومة الجديدة سيسعون 

لتمرير »فقرة التغلب«، التي ستمكن األغلبية 
في الكنيست من تجاوز قرارات المحاكم. 
وهذه خطوة يرى معارضوها أنها بمنزلة 

ضربة للديمقراطية اإلسرائيلية.
وثمة نقطة إضافية ستكون موضع سجال 
في »إسرائيل« في الساحة القضائية، وفقًا 

للقناة الـ 12 في التلفزيون اإلسرائيلي، 
هي تغيير التوازن القائم في لجنة انتخاب 

قضاة، إذ ُينتظر أن يسعى أعضاء االئتالف 
الجديد لتغيير تشكيلة لجنة انتخاب قضاة، 
بشكل يعطي وزنًا أكبر لرجال السياسة في 

اللجنة.  وأضافت القناة الـ 12 أنه توجد 
قضايا قانونية كثيرة ُمدرجة في جدول أعمال 

الحكومة، منها: إلغاء تهمة خيانة األمانة 
(بشكل يسمح لنتنياهو  إقفال ملفاته في 

المحاكم(؛ وإجراءات فتح النار، التي تواجه 
مطالب بتليينها وتخفيف القيود عليها.

2( الساحة الفلسطينية

الضفة الغربية: في مقال كتبه في صحيفة 
»إسرائيل هيوم«، تحدث  رئيس شعبة 

االستخبارات سابقًا، والمدير الحالي لمعهد 
أبحاث األمن القومي اللواء احتياط، تامير 

هايمن، عن ضرورة الحفاظ على الواقع 
الحالي في الضفة الغربية باالعتماد على 
وجود السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، ألّن 

تفككها سيؤدي إلى إزالة اإلطار الذي يفصل 
بين السكان، وإلى إعادة إدارة الحياة اليومية 
للفلسطينيين إلى »إسرائيل«، وهذا قد يؤدي 

إلى واقع الدولة الواحدة التي ستكون إما 
غير يهودية أو غير ديمقراطية. 

وحّذر هايمن من أّن استمرار سياسة عدم 
اتخاذ القرارات في هذه القضية، سُيزيد من 

عوامل تقويض السلطة الفلسطينية من 
الداخل. وأضاف هايمن أنه يوجد أمران 
يمكن أن يشعال النار: األول هو تغيير 

الوضع الراهن في الحرم القدسي؛ والثاني 
هو الضم األحادي الجانب ألراض، وكالهما 

يجب تجّنبه من قبل الحكومة الجديدة.

بدوره، دعا بن شبات، الحكومة الجديدة إلى 
»تحصين الدفاع على طول خط التماس 

في الضفة الغربية، وتشديد اإلجراءات 
المضادة«، باإلضافة إلى »االستعداد 

الحتمال إجراء عملية واسعة النطاق في 
الضفة الغربية«. 

قطاع غزة: رأى بن شبات أّن »إسرائيل« 
ستستمر في مواجهة معضلة كيفية الحفاظ 
على الهدوء في قطاع غزة من جهة، وعدم 

السماح بتعاظم حركة حماس من جهة 
أخرى. وأشار بن شبات إلى أنه يمكن للبنية 

التحتية التي تّم إنشاؤها نتيجة »اتفاقات 
ابراهام« أن تنتج حلواًل لبعض المشاكل 

األساسية في قطاع غزة، والتي ال تنطوي 
على إضافة مخاطر أمنية إلى »إسرائيل«. 
ودعا بن شبات الحكومة الجديدة إلى وضع 

»خط أحمر« غير معلن بشأن مستوى 
الحد األقصى لتعاظم ما سّماه »العناصر 

اإلرهابية« في قطاع غزة.

2( التحديات الخارجية

إيران: رأى بن شبات أّن التهديد اإليراني 
هو أهم تحٍد سياسي - أمني للحكومة 

اإلسرائيلية الجديدة، وهو تهديد وجودي 
يتطلب المصادقة على أهداف السياسة 

اإلسرائيلية أو تحديثها، وإدارة حملة سياسية 
وأمنية منسقة وحازمة لتحقيقها. وبحسب 

بن شبات، فإّن تورط إيران في الحرب في 
أوكرانيا يوّفر فرصة للضغط على اإلدارة 

األميركية وأوروبا لتغيير نهجهما تجاه إيران. 
وأضاف أّن مثل هذا األمر ُيمهد الطريق 
الستعادة العالقات بين الواليات المتحدة 
والسعودية ودول الخليج؛ وسيؤدي أيضًا 

إلى إعطاء دفعة لالحتجاجات الداخلية ضد 
النظام في إيران.

بدوره، اعتبر هايمن أنه نتيجة دعم إيران 
لروسيا، تتعزز (برأيها( حصانتها من 

العقوبات الغربية، وتتعطل إمكانية شّن 
هجوم عسكري عليها، في الوقت الذي 

تواصل فيه التقدم نحو قدرات دولة عتبة 
نووية. 

لبنان: أشار هايمن إلى أّن لبنان يمر بأزمة 
تاريخية ويعيش اضطرابات يوجد في داخلها 

حزب هللا الذي يقدم نفسه على أنه العامل 

األقوى واألكثر فائدة للمجتمع اللبناني. 
وأضاف هايمن أّن تقوية مكانة حزب هللا 

الداخلية يمكن أن تقّوض ميزان الردع بين 
»إسرائيل« وحزب هللا، األمر الذي قد يؤدي 
إلى تقدير خاطئ. ولفت هايمن إلى أنه في 
حال جّدد حزب هللا تهديداته، فسيكون على 
الحكومة اإلسرائيلية الرّد بطريقة تعيد الردع، 

من دون اللجوء إلى الحرب.

سوريا: في الساحة السورية، حّذر خبراء، 
من أّن »إسرائيل« مطلوب منها االستعداد 

لوضع تعطي فيه روسيا إيران ثمنًا في 
سوريا مقابل مساعداتها في حربها في 

أوكرانيا. لذلك، على »إسرائيل« أن تستعد 
وُتنسق مع الواليات المتحدة، لضمان حرية 

عملها الجوي، طالما أّن إيران تواصل 
جهودها للتمركز في سوريا. 

الحرب في أوكرانيا: أشار خبراء إلى أّن 
الضغوط على نتنياهو ستزداد بعد تشكيل 

حكومته للتخلي عن موقف الحياد في 
الحرب الروسية – األوكرانية، واتخاذ موقف 
واضح من هذه الحرب. وأضاف بن شبات 

أنه سُيطلب من نتنياهو دراسة السياسة 
اإلسرائيلية فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى 

أوكرانيا. 

الحلف مع الواليات المتحدة األميركية: 
شّدد خبراء على أّن العالقة بين »إسرائيل« 
والواليات المتحدة األميركية، ودعم الحزبين 

األميركيين لـ«إسرائيل« هما رصيد ومصلحة 
عليا لألمن القومي لـ«إسرائيل«. ومع ذلك، 

قد تحصل اختالفات في المقاربات والمواقف 
بين إدارة بايدن والحكومة اإلسرائيلية 

المقبلة، حيال قضايا أساسية. ولهذا السبب 
بالتحديد، من المهم توثيق الخطاب والحوار 

االستراتيجي بينهما.

وفي هذا السياق، دعا هايمن إلى ضرورة 
وضع »إسرائيل« كقضية فوق األحزاب 

في الواليات المتحدة األميركية، وفي الوقت 
نفسه، التأكيد على أّن »إسرائيل« دولة 
مستقلة وذات سيادة، ولها هوية فريدة 

- يهودية وديمقراطية، وهي تستطيع أن 
تستخدم قوتها للدفاع عن نفسها، وال تسمح 

بتعريض وجودها وأمنها للخطر. 

التعاون اإلقليمي: تحدث بن شبات عن 
تحدٍّ هام ينتظر الحكومة الجديدة، هو 

إمكانية إنشاء إطار إقليمي للتعاون، يضم 
»إسرائيل«، أساسه »اتفاقيات ابراهام«، 

وبالتعاون مع مصر وتركيا وقطر 
والسعودية. وأضاف أّن هذا اإلطار يمكن 

أن يؤدي إلى التخفيف من مشاكل الطاقة، 
وأزمة الغذاء العالمية، ومشكلة المياه 

ومجاالت أخرى.

شبح اإلنفلونزا يلوح في أفق كندا 
والحكومة تحّث المواطنين على تناول اللقاح

حثت الحكومة الفدرالية الكنديين أكثر من 
مرّة هذا األسبوع على تناول اللقاح المضاد 

لإلنفلونزا.
وأعطى رئيس الحكومة، جوستان ترودو، 
المثال يوم أمس بتناوله لقاحْين، أحدهما 

مضاد لإلنفلونزا واآلخر مضاد للكوفيد-19، 
وشّجع األهالي على تطعيم أوالدهم.

وكانت المسؤولة العليا عن الصحة العامة 
في كندا، الدكتورة تيريزا تام، قد دّقت ناقوس 

الخطر في اليوم السابق حيث تقول :
على الصعيد الوطني، يسجل نشاط اإلنفلونزا 

ارتفاعًا كبيرًا وقد تجاوز العتبة الموسمية 
البالغة 5% من حاالت إيجابية. وإذا ظّل 

معّدل اإليجابية أعلى من هذا الحد األسبوع 
المقبل، سيتم اإلعالن عن بداية تفشي وباء 

األنفلونزا.
معظم اإلصابات لدى األطفال والمراهقين

وتفيد بيانات وكالة الصحة العامة في 
كندا أّن أكثر من نصف حاالت األنفلونزا 
المكتَشفة منذ بداية أيلول (سبتمبر( الفائت 

لت في أوساط األطفال والمراهقين. ُسجِّ
والوضع مماثل في الواليات المتحدة حيث 

لت حاالت االستشفاء لدى األطفال جرّاء  ُسجِّ
اإلصابة باإلنفلونزا هذا الموسم قبل أربعة 

إلى خمسة أسابيع من المعتاد.
والساللة السائدة، في كندا كما في الواليات 
 ،)H3N2( ‘‘2المتحدة، هي ’’إتش3 إن

وهي واحدة من أكثر السالالت ضراوة، سواًء 
بالنسبة لكبار السن أو لألطفال الصغار، 

حسب مراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
منها (CDC( في الواليات المتحدة.

ال عجب إذن أن تكون المستشفيات الكندية 
وأقسام الطوارئ فيها تغص بالمصابين 

باإلنفلونزا.
زحمة فيروسات

’’كافة الفيروسات التي نعرفها تنتشر حاليًا 
بشكل متزامن‘‘، توضح الدكتورة كارولين 
كواش تان، وهي طبيبة أطفال متخصصة 
في علم األحياء الدقيقة واألمراض المعدية 

وتعمل في مستشفى سانت جوستين 

الجامعي لألطفال في مونتريال.
وتذكر الدكتورة كواش تان على وجه 

الخصوص الفيروس المخلوي التنفسي 
)RSV( وفيروسات اإلنفلونزا ونظير 

اإلنفلونزا والفيروس التالي اللتهاب الرئة 
وفيروس كورونا العادي باإلضافة إلى 
فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتالزمة 

SARS-) التنفسية الحادة الشديدة
CoV-2( المسبِّب لوباء كوفيد-19.

وتشير الطبيبة إلى أنه ’’في العادة‘‘ تأتي 
هذه الفيروسات الواحد تلو اآلخر، لكن هذا 
العام ’’قررت جميعها أن تحّل في الوقت 

نفسه‘‘.

خالل الهالوين.. كنديون وزعوا سكاكر »بالحشيشة« على األطفال

ُأدخل طفل في الـ11 من العمر المستشفى، 
االثنين، بعدما تناول من دون علمه سكاكر 

تحوي المادة الفعالة للحشيشة, حيث 
تم توقيف كنديين في وسط البالد بسبب 
إعطائهما سكاكر تحوي مادة الحشيشة 

ألطفال لمناسبة هالوين، فيما أدخل طفل 
المستشفى قرب فانكوفر بعد تعرضه لحادثة 

مماثلة، وفق الشرطة.
وأعلنت شرطة وينيبيغ بمقاطعة مانيتوبا 

الكندية، األربعاء، أنها أوقفت رجاًل في سن 
63 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 53 عامًا، 

لالشتباه بتقديمهما سكاكر تحوي رباعي 
هيدرو كانابينول، الجزيء األساسي في 
القنب الهندي المسؤول عن آثار نفسية، 

ألطفال عشية عيد هالوين.
وفي المجموع، حصل أكثر من 12 طفاًل 
تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و16 سنة، 

على السكاكر المسببة للهلوسة هذه، وفق 
الشرطة التي فتحت تحقيقًا في المسألة.
ويمكن للبالغين شراء الحشيشة بصورة 

قانونية في كندا التي أصبحت سنة 2018 
أول بلد ضمن مجموعة العشرين، وثاني بلد 

في العالم، يشرّع تعاطي الحشيشة لغايات 
الترفيه.

وقالت الشرطية في وينيبيغ داني ماكينون 
خالل مؤتمر صحافي: »أنا كأّم، أشعر 
بالصدمة مما حصل«، مضيفًة: »لكني 
كشرطية، لم يشكل ذلك أمرًا مفاجئًا لي 

مع األسف«. ودعت األهل إلى التأكد من 
حصيلة ما جمعه أطفالهم خالل احتفال 

هالوين.
ويواجه كل من المتهمين 13 تهمة تشمل 

خصوصًا توزيع الحشيشة على قّصر 
وتعريض حياة آخرين للخطر.

وفي غرب البالد بضاحية مدينة فانكوفر في 
مقاطعة بريتيش كولومبيا، ُأدخل طفل في 

الـ11 من العمر المستشفى، االثنين، بعدما 
تناول من دون علمه سكاكر تحوي المادة 

الفعالة للحشيشة. وفي هذه القضية، لم 
تستطع الشرطة تحديد مصدر السكاكر.

األمريكيون ينتظرون النتائج النهائية النتخابات منتصف الوالية

 يترقب األميركيون النتائج النهائية 
النتخابات منتصف الوالية الرئاسية 

األميركية، بينما أشاد الرئيس جو بايدن بما 
اعتبره نجاح حزبه الديموقراطي في صّد 

“موجة حمراء” جمهورية.
وقال بايدن (79 عاما( األربعاء في أول 
تصريحات أدلى بها منذ انتهاء التصويت 

“لم يحصل ذلك.. أعتقد أنه كان يومًا جيدًا 
بالنسبة للديموقراطية”.

مع حصولهم على 209 مقاعد حتى اآلن، 
يبدو الجمهوريون في طريقهم لتأمين أغلبية 
ضئيلة في مجلس النواب المكون من 435 

مقعدا، لكن حسم السيطرة على مجلس 
الشيوخ قد يؤجل إلى جولة إعادة في والية 

جورجيا في مطلع كانون األول/ديسمبر.
وإذا صّحت التوقعات، فستشّكل االنتخابات 
التي جرت الثالثاء أفضل أداء لرئيس في 

منصبه منذ عقدين.
– انفتاح –

لم ينتظر بايدن صدور النتائج النهائية 
لالحتفال بنجاح الديموقراطيين في تجّنب 

انتكاسة أكبر كانت متوقعة بعدما رّكز 
الجمهوريون حملتهم على فشله في التعامل 

مع ارتفاع معدالت التضّخم.
وصرّح كبير موظفي البيت األبيض رون 

كلين “ال تستهينوا قط بحجم االستهانة بفريق 
بايدن”.

وفي وقت الحق األربعاء، شدد بايدن في 
تصريحات أدلى بها للصحافيين في البيت 

األبيض على “نّيته” الترشح لوالية ثانية عام 
2024، متعّهدا التوصل إلى قرار نهائي في 

هذا الصدد “مطلع العام المقبل”.
كما استغل بايدن الفرصة لمد يده إلى 

المعارضة الجمهورية، مؤكدا انفتاحه على 
جميع “األفكار الجّيدة”.

وكانت هذه فرصة للرئيس ألداء دوره 
المفضل: الوسطي الساعي دوما إلى 

التوافق، وهو أمر اكتسبه عبر مسيرته 
المهنية الطويلة كسناتور.

وفي وقت مبكر من مساء األربعاء، اتصل 
بايدن بزعيم األقلية الجمهورية في مجلس 

النواب كيفن ماكارثي الذي يتوقع بأن يتولى 
رئاسة المجلس في حال استعاده حزبه، وفق 

ما أعلن البيت األبيض.
– جميع األنظار على 2024 –

لكن يتوقع بأن تصطدم مناشدات بايدن 
للتعاون بين الحزبين بجدار جمهوري.

وحتى إذا نالوا أغلبية ضئيلة في مجلس 
النواب، سيحظي الجمهوريون بسلطة رقابية 
كبيرة تعّهدوا استخدامها إلطالق تحقيقات 

تستهدف بايدن والمقرّبين منه.
يسعى الجمهوريون الستغالل أي خطأ 

يرتكبه المعسكر الديموقراطي بينما يضعون 
انتخابات 2024 الرئاسية نصب أعينهم.
وقالت النائبة المقرّبة من الرئيس السابق 

دونالد ترامب التي تمّثل والية جورجيا في 
الكونغرس مارجوري تايلور غرين في بيان 

“سأقود المعركة للتأكد تمامًا من عدم إخفاق 
حزبي”.

لكن األنظار تترّكز من اآلن على انتخابات 
2024 وحملة االنتخابات الرئاسية المقبلة.
واألربعاء أقر ترامب الذي كان يراهن على 

تحقيق أنصاره فوزا كبيرا لإلعالن عن 
قراره الترّشح لالنتخابات مجددا، بأن نتائج 

انتخابات منتصف الوالية كانت “مخّيبة 

لآلمال نوعا ما”.
لكنه عاد وهاجم الخميس “السردية الكاذبة 
لوسائل اإلعالم الفاسدة بأنني غاضب من 
انتخابات نصف الوالية”. وأضاف “لست 

غاضًبا على اإلطالق، لقد قمت بعمل رائع 
(لم أكن مرشًحا!( وأنا مشغول جدا بالتطلع 

إلى المستقبل”، مؤكدا أنه اختار “الكثير من 
الفائزين” في االنتخابات من بين المناصرين 

له.
وتعّهد الرئيس السابق “إعالنا كبيرا جّدًا” في 

15 تشرين الثاني/نوفمبر ساعيا على ما 
يبدو إلضعاف خصومه المحتملين للفوز 

بترشيح الحزب الجمهوري وهو حاكم فلوريدا 
رون ديسانتيس.

لكن نتائج انتخابات منتصف الوالية ستعزز 
موقع ديسانتيس.

وقال الحاكم البالغ 44 عاما “ما زال أمامنا 
الكثير الذي يتعّين علينا القيام به. بدأت 

معركتي للتو”.
ولدى سؤاله األربعاء عن التنافس بين ترامب 
وديسانتيس، قال بايدن “سيكون من المسلي 

مشاهدتهما يتعاركان”.
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إيتمار بن غفير... كاهانا ُيبعث من قبره
و بتسلئيل سموترتش... برغوث »الصهيونية الدينية«

فوز لوال دا سيلفا برئاسة البرازيل
 شكل صدمًة قوّيًة ألمريكا

حركة المقاطعة تطالب السلطة ومصر بنشر المعلومات الكاملة 
حول اتفاق استخراج وسرقة الغاز الفلسطيني من حقل غزة

بيروت حمود
يبدو كأنه يعمل في مهن »الياقات البيضاء«؛ 
إذ ال يتخّلى عادًة عن وضع ربطة العنق، كما 
غير  وشعره  رأسه  فوق  (القلنسوة(  »الكيباه« 
المسرّح. أّما المسدس فحاضر على خاصرته 
الفلسطينيين،  بين  الشوارع  في  يسير  بينما 
الشيخ  في  نجمه«  »لمع  عندما  وخصوصًا 
جراح. هذا ما أصبح عليه إيتمار بن غفير، 
إلى  انضّم  عندما  عامًا   16 ابن  كان  الذي 
حركة »كاخ« المحظورة في الكيان والواليات 

المتحدة، والتي قادها الحاخام مائير كاهانا.

من  واحدًا  ليس  أنه  يّدعي  أنه  من  بالرغم 
»تعّلم  أنه  غفير  بن  ينكر  الحركة، ال  أتباع 
كاهانا  حميدة.  وصفات  أمورًا  كاهانا  من 
جذور  تعود  الذي  األخير  وأيقونة«.  صادق 
بن غفير إلى شجرته األيديولوجية، وصل في 
عام 1984 إلى »الكنيست«، وقّدم مجموعة 
أبرزها  العنصرية؛  القوانين  مشاريع  من 
السكان  وتبادل  اإلسرائيلي  »المواطنة  قانون 
يهودًا وعربًا«، وقانون »لمنع اختالط اليهود 
باألغيار للمحافظة على النقاء اليهودي لشعب 
النازية  عهد  في  ُتوازيها  قوانين  إسرائيل«. 
والشرف  الدم  و»حماية  الرايخ«،  »مواطنة 
 1935/09/15 في  ُسّنا  اللذان  األلمانيَّين« 
خالل مؤتمر خاص للرايخستاغ، ُعقد بمناسبة 

سنوية الحزب النازي في مدينة نيرنبرغ.

تقّل  ال  مشاريع  طرح  إلى  كاهانا  بادر 
الذي  اليهود«  غير  »مكانة  بينها  عنصرية، 
في  الفلسطينيين  المواطنين  تجريد  إلى  دعا 
ومن  المدنية،  الحقوق  من   48 الـ  أراضي 
حق المشاركة في المسار السياسي في دولة 
إسرائيل، ومن حقهم في التصويت ألّي جسم 
وطني أو حزب أو انتخابات، ومن حقهم في 
السكن في القدس... وهو قانون مواٍز آلخر 
اليهود«.  »مكانة  يدعى  النازي  العهد  في 
للمفارقة، فإن َمن اعترض على مبادراته تلك، 
كان ميخائيل إيتان، أحد أعضاء »الكنيست« 
لم  اليوم  األخير  بينما  »الليكود«،  من حزب 
َيُعد إلى الُحكم إاّل باالّتكاء على أبناء كاهانا، 
ليتابع هؤالء معًا ما اقترفه األّولون في مجزرة 
ضّد  المجازر  من  وغيرها  اإلبراهمي  الحرم 

الفلسطينيين.
ال  أنه  سابقًا  اّدعى  نتنياهو،  حليف  إيتمار، 
أعضاء  معظم  ولكن  كاهانا،  مسيرة  يتابع 
قائمته »عَظمة يهودية«، ينحدرون من الحركة 
المحظورة، كما أن كوادرها األساسية وصّناع 
القرار فيها هم من أمثال بينتسي غوبنشطاين، 
زعيم تنظيم »لهافا« الذي يدّرب المستوطنين 
ويناضل  وترويعهم،  الفلسطينيين  قْتل  على 
باألغيار؛  اليهوديات  الفتيات  اختالط  لمنع 
بن  ميخائيل  السابق،  »الكنيست«  وعضو 
بانتمائه  مع غوبنشطاين  يجاهر  الذي  آري، 
هذان  كاهانا.  مسيرة  وبمتابعة  »كاخ«،  إلى 
وغيرهما، مثلهم مثل بن غفير الذي دعا سابقًا 
إلى »طرد األعداء وتهجيرهم. كّل من ليس 
مواليًا إلسرائيل فلُنعطه بطاقة باتجاه واحد«.

القدس،  في  عام 1976  المولود  غفير،  بن 
ألبَوين ينحدران من أصول عراقية، يقود اليوم 
»عظمة يهودية«، ويمّثلها في الكنيست ضمن 
»الصهيونية الدينية« التي تعّبر عن »صفوة« 
اليمين الراديكالي اإلسرائيلي. قبل وصوله إلى 
عمل  السابقة،  االنتخابات  منذ  »الكنيست« 
مستشارًا إعالميًا لدى زميله السابق، ميخائيل 
اليهودية  »الجبهة  باسم  والمتحّدث  آري،  بن 
الوطنية«. في خالل حياته السياسية، ُقّدمت 
ضّده، كما يقول، أكثر من 35 الئحة اتهام 
ُحوكم في ثماٍن منها على خلفية العنصرية، 
والتشويش على عمل الشرطة، والمشاركة في 

ضّد  الدعاوى  بعض  ربح  فيما  احتجاجات؛ 
الشرطة اإلسرائيلية.

يوميًا،  فحسب  ساعات  أربع  غفير  بن  ينام 
عنه  يعّرف  كما  إليه،  بالنسبة  كاٍف  فهذا 
من  مجموعة  ضمن  العبري  »كيباه«  موقع 
المعلومات الشخصية حوله. »حزار بتشوفاه« 
في سّن الرابعة عشرة (أي أنه تاب، أو بمعنى 
عاد بإجابة إلى الرب، وهي عملية يعّمق فيها 
توقيع  خلفية  على  الديني(،  إيمانه  اليهودي 
»اتفاق أوسلو«، علمًا أنه نشأ في أسرة غير 
ملتزمة دينيًا، و»لكنها تقّبلت قراره وشّجعته«. 
نجح في دعوى رفعها ضّد شرطي إسرائيلي 
إذ  »تشومبي«؛  كلبه  بوجه  مسّدسه  أشهر 
لمصلحة  وحكمت  الشرطي،  المحكمة  دانت 
 5 حوالي  قيمته  بتعويض  غفير  بن  كلب 
آالف دوالر. كما نجح في دعوى أخرى ضّد 
وتلّقى  حقوقه،  بانتهاك  اّتهمها  التي  الشرطة 
تعويضًا مقابل ذلك بحوالي ربع مليون شيكل.
إحدى مهّماته األساسية في البيت هي توّلي 
يهتّم  أن  »َيمنع  اللحم؛ حيث  المسؤولية عن 
أحدهم بطبخ اللحوم غيره«. والدته، شوشانا، 
التي  »اإلتسيل«  منظمة  في  عضوًا  كانت 
قتلت وهّجرت الفلسطينيين إبان النكبة. َتعّرف 
إلى زوجته عندما مّثلها أمام المحكمة ألنها 
البؤر  إحدى  في  بيتها  إخالء  قرار  رفضت 
االستيطانية في الخليل. ابنه العب كرة قدم 
في نادي »يرمياهو« لكرة القدم في حولون. 
»زوجتي  أن  العنصرية  تصريحاته  بين  من 
أنجبت وهي تريد أن ترتاح وتنام، ال أن تجلس 
الذين ينّظمون  في المستشفى بجانب العرب 
حفلة للمولود ويزعجونها، وبعد عشرين عامًا 
هم  العرب  إن  الجديد.  مولودنا  لقتل  يأتون 

أعدائي، ولذلك ال أشعر بالعادة بقربهم«.

»الصهيونية  برغوث  سموترتش...  بتسلئيل 
الدينية«

في العام 1980، سيولد للحاخام الراحل حاييم 
يروحام سموترتش، ابن باسم بتسلئيل، وسيكون 
»حيسوبين«  مستوطنة  هو  رأسه  مسقط 

لكن  المحتل.  السوري  الجوالن  هضبة  في 
بيت  إلى  سينتقل  إذ  هناك؛  يبقى  لن  الطفل 
ليقضي طفولته وشبابه، قبل أن يصبح  إيل 
واحدًا من أشّد المنادين بـ»بناء الهيكل« في 
الحرم القدسي، إلى جانب قيادته إحدى أشهر 
التي  »رغيفيم«،  االستيطانية،  المنّظمات 
الفلسطينيين وأراضيهم، ويسكن  تسلب بيوت 
غالبية أعضائها في بيوت غير مرّخصة في 
المستوطنات، كما كشفت صحيفة »يديعوت 

أحرونوت«، سابقًا.
استقّر الحال أخيرًا بسموترتش في مستوطنة 
ص  »كيدوميم«، حيث يقيم في بيت غير مرخَّ
قبل سنوات  به  أفادت  ما  كبقية رفاقه، وفق 
صحيفة »هآرتس«. وبالرغم من أنه في العام 
2005 ألقت الشرطة اإلسرائيلية و»الشاباك« 
القبض عليه، وحكمْته المحكمة بالسجن ثالثة 
أسابيع في معتقل »شيكما«، ومثلها في اإلقامة 
الليترات  مئات  حيازته  خلفية  على  الجبرية، 
من المحروقات التي كان يستغّلها في إغالق 
االنسحاب  على  احتجاجًا  الرئيسة  الشوارع 
اإلسرائيلي من غزة وإخالء المستوطنات، شّق 
سموترتش طريقه إلى »الكنيست«، وإلى ُسّدة 
الُحكم أخيرًا إلى جانب نتنياهو. ليس األمر 
غريبًا، إذا ُعرف عنه أنه متسّلق على ظهر 

أصدقائه عبر إقصائهم.
من  ليس  ريشون«،  »ماكور  لموقع  طبقًا 
السياسي  سموترتش  سلوك  تفسير  الصعب 
إلى  طموحه  عن  كشف  عندما  »خصوصًا 
طريق  من  الديني،  الصهيوني  التيار  قيادة 
السيطرة عليه بأيديولوجية الطبقة األرثوذكسية 
طالما  ذلك،  إلى  طريقه  وفي  يمّثلها«.  التي 
ينضّم  كان  حيث  القوائم؛  تحييد  مبدأ  اعتمد 
وهو  جرًّا.  وهلّم  األخرى،  ليحّيد  إحداها  إلى 
منذ انتهاء فترة واليته األولى في »الكنيست«، 
فاجأ زعيمه أوري آرييل عندما تحّدى قيادته 
لرئاسة  األخير  ضّد  االنتخابات  وخاض 
»االتحاد الوطني«. ولهذا، »منذ ذلك الحين 

التزم آرييل الصمت«، بحسب الموقع.
الصهاينة  من  ألصدقائه  التنّكر  في  سلوكه 
قائمة  إعالنه  في  أيضًا  انعكس  الدينيين، 
عن  واالنفصال  الدينية«،  »الصهيونية 
االنتخابات  في  شاكيد،  وأيليت  بينت  نفتالي 

الوقت  طوال  مهاجمتهما  في  والحقًا  الـ24، 
إلى أن أجهز عليهما أخيرًا. فلتحقيق طموحه 
بينت   - البيد  يائير  تحالف  مّثل  السياسي، 
من  ليس  طبعًا  الطرَفين،  النتقاد  له  فرصه 
بينت  يقصي  لكي  بل  البّناء،  االنتقاد  أجل 
على  بالضغط  سياسيًا  ويغتاله  تحديدًا، 
الحلقات الضعيفة، من ِمثل عيديت سليمان 
اللذين  »الكنيست«  عضَوي  أورباخ،  ونير 
مّثال القّشة التي قصمت ظهر حكومة بينت.

المقلب اآلخر، هو محاٍم وحاصل على  في 
قبل  الدولي،  القانون  في  الماجستير  درجة 
إلى جيش االحتالل وهو في سّن  انضمامه 
منّسق  مساعد  منصب  شغل  حيث  الـ28؛ 
العمليات الرئيسة في قسم العمليات في هيئة 
األركان العامة. ال يتحّدث سوى اللغة العبرية، 
وطبقًا لسيرته في موقع »الكنيست« الرسمي، 
ُعّين في عام 2013 »زائرًا رسميًا إلى منشآت 
االعتقال من ِقبل نقابة المحامين«، وفي عام 
2014 ُعّين ممثاًل للجمهور في الهيئة العامة 

لمجلس الصحافة.
من  واحد  هو  المهام«،  »متعّدد  سموترتش 
االستيطانية  »ريغافيم«  حركة  سي  مؤسِّ
الدينية في  المدرسة  أدار  وكان مديرها. كما 
رابطة  سي  مؤسِّ بين  من  وكان  »كدوميم«، 
المدارس الدينية العليا الصهيونية وأحد أعضاء 
إدارة هذه الرابطة. كذلك، شغل عضوية إدارة 
وعضوية  (الكومميوت(،  »النهضة«  حركة 
انُتخب  نتانيا.  في  التعليمية  الخلية  إدارة 
عضوًا في »الكنيست« العشرين كممّثل عن 
حزبه  خوض  بعد  اليهودي«،  »البيت  قائمة 
(هئيحود هلئومي-تكوما( المعركة االنتخابية 

ضمن القائمة التي كان يرأسها بينت.
إلى جانب هذا كّله، هو رئيس »اللوبي لتعزيز 
لتعزيز  و»اللوبي  الجليل«،  (تهويد(  وتطوير 
لتشجيع  و»اللوبي  الحكم«،  نظام  استقرار 
التجمعات السكانية االستيطانية«، و»اللوبي 
لفرض السيادة على يهودا والسامرة«، و»لوبي 
و»اللوبي  الكنيست«،  في  إسرائيل  أرض 

لتشجيع الوالدة في الشعب اليهودي«.

اليسارّي  الزّعيم  سيلفا  دا  لوال  لويس  فوز  جاء 
الرئاسّية  االنتخابات  في  الُمَخضرم  التاريخّي 
بولسنارو  الُمتَشدِّد  اليمينّي  َخصِمه  على  األخيرة 
األمريكّية  المتحدة  للواليات  سارّة  غير  صدمًة 
البرازيلي  الرئيس  أّي  ألّنه  أوروبا،  في  وُحلفائها 
ُمؤّسسي  من  وُيعَتبر  والصين،  روسيا  إلى  يميل 
الّدول  لمجموعة  الُموازية  “بريكس”  منظومة 
الُقّوتين  الناتو، ويضم عالوًة على  الّسبع وِحلف 
الُعظميين (روسيا والصين( ُكل من الهند وإفريقيا 
أن  الُمتوّقع  ومن  البرازيل،  جانب  إلى  الجنوبّية، 
تنضم إليهم إيران السعودّية وِمصر التي تقّدمت 

بَطلِب الُعضوّية.
لوال دا سيلفا يعود إلى الّسلطة ليس ألّنه ينتمي 
وكان  الَمسحوقة،  الفقيرة  العّمالّية  الّطبقة  إلى 
ال  َمنزٍل  في  وشبابه  ُطفولته  عاش  بأّنه  يفتخر 
ألّن  أيًضا  وإّنما  تلفزيون،  وال  ثاّلجة  فيه  ُيوَجُد 
فترة ُحكمه للبرازيل شهدت إصالحات اقتصادّية 
من  والحّد  الفقر،  ُمعّدالت  وانِخفاض  شاملة، 
غابات  ًة  وخاصَّ البيئة  وحماية  الّطبقّي،  الّتفاوت 

األمازون.
إلى  اليسار  عودة  من  تقلق  أن  أمريكا  َحّق  من 
حديقتها الخلفّية، في وقٍت تخوض َحرًبا عالمّيًة 
أوكرانيا،  في  الصين  أقل  وبَدرجٍة  روسيا  ضّد 
وُتعاني من أزماٍت اقتصادّيٍة طاحنة، وُتوِشك أن 
تخسر زعامتها للعالم، ورّبما في تايوان، فالرّئيس 
الجديد دا سيلفا ُيعارض هذه الحرب، ويميل أكثر 

إلى الجانب الروسّي فيها.
 

سبع دول أمريكّية جنوبّية باتت ُتحَكم اآلن بزَعامٍة 
يسارّية بعد فوزها في انتخاباٍت ديمقراطّيٍة نزيهٍة 
جرت في الّسنوات الخْمس األخيرة ِمثل األرجنتين، 

والمكسيك وبوليفيا، وتشيلي وبيرو وأخيرًا كولومبيا 
التي باتت ألّول مرّة في تاريخها يَتزّعمها رئيٌس 
ِمثل  القديمة  اليسارّية  الّدول  ننسى  وال  يسارّي، 

فنزويال وكوبا، ونيكاراغوا.
َفِشَلْت  الحاكمة  الُمحافظة  اليمينّية  الُحكم  أنظمة 
َفَشاًل ذريًعا في إدارة ُشؤون الِبالد، وكان العاِمل 
االقتصادّي،  التأّزم  هو  جميًعا  فيها  الُمشترك 
وتفّشي الفساد، واّتساع الُهوّة بين الُفقراء واألغنياء، 
والعْجز في ُمواجهة وباء كورونا الذي أّدى إلى 

وفاة 500 ألف شخص في البرازيل وحَدها.
وخليفته  الّنجيبة  وتلميذته  سيلفا،  دا  لوال  أحببنا 
للعرب  قَوّيين  حليفين  كاَنا  ألّنهما  ديلما روسيف 
القضّية  ًة  وخاصَّ العادلة،  وقضاياهم  والُمسلمين 
الِفلسطينّية، وكانت مواقفهما في دعم هذه القضّية 

وفْضح المجازر والجرائم اإلسرائيلّية أكثر صالبًة 
من مواقف العديد من الُحكومات العربّية.

لُكّل  الُمنَتخب  الجديد  البرازيلي  الرئيس  تعّرض 
شْخصّيته  واغِتيال  به  لإلطاحة  الُمؤامرات  أنواع 
ِبما  االحِتالل،  ودولة  المتحدة  الواليات  ِقَبل  من 
في ذلك َتلفيُق قضايا له أّدت إلى اعِتقاله وسْجنه، 
هو  وها  ُمطَلًقا،  يستسلم  ولم  يرَضخ  لم  ولكّنه 
ًيا لهذه الِقوى  يعود ُمْنَتِصرًا إلى ُسّدة الُحكم وُمَتَحدِّ

االستعمارّية.
بعض  ِقَبل  من  ترديدها  يجري  نظرّية  ُهناك 
اليمين  هزيمة  من  المأزومين  الغربيين  الُمحّللين 
وعودة اليسار تقول “الّناخبون في البرازيل وباقي 
دول أمريكا الجنوبّية صّوتوا ضّد من يكرهونه أو 
يرفضونه أكثر مّما صّوتوا لصالح من ُيحّبونه أو 

ُيؤّيدونه” وهذه النظرّية الهدف منها اإلساءة إلى 
بسبب  له  انحازت  التي  الجماهير  وإهانة  اليسار 
والُمجرّبة،  العادلة  واالقتصادّية  السياسّية  برامجه 
والتي تضع مصالح الُمواطن، وليس أمريكا، فوق 

ُكل االعِتبارات اأُلخرى.
ُندرك جّيًدا أن ُهناك “مطّبات” عديدة في طريق 
ِظل  في  الرئاسّي  القصر  إلى  سيلفا  دا  عودة 
كانت  الذي  بولسنارو  الَمهزوم  خصمه  صمت 
زوجته تتباهى بارتداِء قميًصا يَترّبع على صدره 
علم دولة االحِتالل، فحّتى هذه الّلحظة لم يعترف 
َدليٌل  الّصمت  هذا  ولعّل  االنِتخابات،  بنتائج 
على ُمحاولته االنِقالب عليها واالسِتعانة ببعض 
الضّباط الفاِسدين في الجيش، َعالوًَة على وكالة 
خبرًة  تملك  التي  األمريكّية  المركزّية  الُمخابرات 

“عريقًة” في هذا الِمضمار.
دا سيلفا فاَز في انتخاباٍت نزيهٍة شّفافٍة، وأمريكا 
الحقيقة، وتجربتها في  ُتغّير هذه  ال تستطيع أن 
الُمهين،  بالفَشِل  ُمِنَيت  فنزويال  الّنظام في  تغيير 
رئيسها  مادورو  لنيكوالس  حاليًّا  تتوّدد  هي  وها 

سعًيا لثروات بالده الغازّية والنفطّية.
واألمريكي  األنظمة  وتغيير  االنِقالبات  زمن 
أنفاسه  انتهى، ولَفَظ  الجنوبّية  ًة في أمريكا  خاصَّ
األخيرة في البرازيل، وبدأ زمٌن جديد قد نرى فيه 
الجنوبّية  أمريكا  وُشعوب  دول  ِقيام  أّي  العكس، 
في تغيير الّنظام األمريكي وال َشيء ُمسَتبعد هذه 
األّيام في ِظل تراُجع الِقيادة األمريكّية للعالم، فَمن 
كاَن يتصّور في أّي َيوٍم من األّيام أن تتمّرد دول 
الخليج بزعامة السعودّية واإلمارات على “الِحماية” 
األمريكّية وتنحاز لروسيا والصين وتتمّسك باّتفاِق 
األمريكّية  االسِتجداءات  وترفض  بلس”،  “أوبك 

بزيادة اإلنتاج ال تخفيضه؟

لحماية  الوطني  الفلسطينّي  االئتالف  طالب 
بنشر  الفلسطينية  الحكومة  الطبيعية  الموارد 
الغاز  استخراج  اتفاق  حول  الكاملة  المعلومات 
االتفاقيات  يشمل  بما  الفلسطيني من حقل غزة، 
وأي  والمستثمرين  المصرية  الشركة  مع  الموقعة 
يتعلق  فيما  بالذات  ذات عالقة،  أخرى  اتفاقيات 

بدولة االحتالل ودورها.
وقال بيان صدر عن االئتالف يوم الثالثاء،  “وقّعت 
الحكومة الفلسطينية ما سميت بمذكرة تفاهم مع 
الشركة المصرية القابضة (ايجاس(، لِحَقها اتفاق 
آخر ُسّمي باتفاق النقاط الرئيسية دون أي إعالن 
للمعلومات  كامل  ُحِجبت  بل  بنوده.  عن  واضح 
عن الشعب الفلسطيني ومجتمعه المدني في ظل 
سوء الحوكمة والغموض الذي يلف الملف وعدم 
وضوح جهة االختصاص وتضارب المصالح ما 
في  المستثمرين  كأحد  االستثمار،  صندوق  بين 
المشروع، ود. محمد مصطفى، رئيس الصندوق، 
الرئيس  مستشار  بصفة  المفاوضات  يقود  والذي 
آلية  وال  ديمقراطية  مرجعية  دون  الطاقة  لشؤون 

مساءلة”.
وتابع البيان: “حسب التقارير اإلعالمية، فإّن هذا 
االتفاق هو عملًيا بين الحكومة المصرية والحكومة 
الفلسطينيين من  منعت  لطالما  التي  اإلسرائيلية، 
استخراج الغاز من حقل “مارين غزة” ومنعتنا من 
االقتصادية  المنطقة  استكشاف حقول أخرى في 
Exclusive Economic Zone-) الخالصة 

EEZ( الفلسطينية بموجب القانون الدولي”.
بأّن  تفيد  التقارير  “هذه  أّن  أيًضا  البيان  وأوضح 
موافقة  بعد  فقط  المشروع  على  وافقت  إسرائيل 
الفلسطيني،  الجانب  وتواطؤ  المصري،  الجانب 
مع  الحقل  هذا  من  الغاز  أرباح  اقتسام  على 
إسرائيل وضمان تصدير أي كميات إضافية عن 
حاجة السوق الفلسطيني عبر الشبكة اإلسرائيلية. 
وهذه النقطة األخيرة خطيرة للغاية، إلنها تشرعن 
الشرعية،  غير  اإلسرائيلية  الغاز  خطوط  شبكة 
(بالذات  منها  جزء  كون  الدولي،  القانون  حسب 
خالله  من  تصدر  الذي  عسقالن-العريش  خط 
المنطقة  في  يمتد  مصر(  إلى  الغاز  إسرائيل 

الفلسطينية الخالصة المحتلة دون موافقة الطرف 
الفلسطيني ودون دفع أي رسوم مالية له”.

نطلب  أْن  بد  ال  “لذلك،  أّنه  على  البيان  وشّدّد 
التفاصيل الدقيقة لدور إسرائيل في هذا المشروع 
في  بالذات  بها.  وعدت  التي  والفوائد  واألرباح 
الوقت الذي ال تزال الحكومة الفلسطينية تدير هذا 
الملف باعتباره أمرًا سرًيا دون االلتزام او احترام 
تم  فما  العام،  الشأن  إدارة  في  الشفافية  مبادئ 
إعالنه من قبل الحكومة ال يضيف أي معلومات 
ذات جدوى للمواطن، إن الوعود بالبدء بإجراءات 
والمالية  والقانونية  الفنية  جوانبها  في  االستخراج 
الطرف  قبل  من  إعالن رسمي  أي  يتم  لم  بينما 
نطالب  الصدد  وبهذا  اإلسرائيلي،  او  المصري 
بخارطة  االعتراف  بدعم  المصرية  الحكومة 
الحدود البحرية التي أودعت لدى األمم المتحدة”.
“من ناحية أخرى”، قال البيان، “يطالب االئتالف 

الحكومة  الطبيعية  الموارد  لحماية  الفلسطيني 
الفلسطينية باالنسحاب الفوري من (منظمة غاز 
شرق المتوسط( والتي تخلو وثائقها تماًما من أّي 
بالغاز  السيادّية  الفلسطيني  الشعب  لحقوق  ذكٍر 
بـ”المنطقة  يعرف  ما  في  به،  الخاص  (والنفط( 
االقتصادية الخالصة/الحصرية” (EEZ( بموجب 
السلطة  وجود  فإّن  وبالتالي  الدولي،  القانون 
الفلسطينية بجانب االحتالل يشرعن نهبه لمواردنا 
موارده  في  شعبنا  حقوق  ويقّوض  الطبيعية 

الطبيعية”.
ونوّه البيان إلى أّن “خارطة بحرية مشوهة للمياه 
حقل  وتشمل  المثلث  تشبه  الفلسطينية  البحرية 
غزة فقط، بينما يعمل على مصادرة حقلين للغاز 
والتي  الفلسطينية  البحرية  المياه  في  الطبيعي 
تمتد من شواطئ قطاع غزة وحتى قبرص، تقدر 
تريليونات  خمسة  بـ  فيهما  المتواجد  الغاز  كمية 

غاز  حقل  أضعاف  خمسة  أي  مكعب،  قدم 
“مارين غزة”، في ظل صمت مريب من الحكومة 
الفلسطينية، وذلك بعد أن جفف االحتالل حقلين 
فلسطينيين آخرين إلنتاج الكهرباء، والتي يبيعها 

لنا بأسعار باهظة”.
شعبنا  “ندعو  القول:  إلى  البيان  وخُلص 
للضغط  والسياسية  الشعبية  وأطره  الفلسطينّي 
على الحكومة الفلسطينية لالنسحاب من منظمة 
المعلومات  كافة  وتوضيح  المتوسط  شرق  غاز 
وبنود االتفاقيات الموقعة بخصوص حقل “مارين 
لوقف  والدبلوماسي  السياسي  وللتحرك  غزة” 
نهب االحتالل لمواردنا الطبيعية. دون ذلك فإن 
النهب  هذا  على  الفلسطيني  الرسمي  الصمت 
يعتبر بمثابة التواطؤ فيه وشرعنة له، بما يتناقض 
تمامًا مع حقوق شعبنا في موارده الطبيعية”، وفق 

ما قاله البيان.
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تركيا تقمع جماعاتها: 
استعّدوا للتوّحد مع الجوالني

في وقت كان فيه أبو محمد الجوالني يعقد اجتماعًا 
لـ»مجلس الشورى« الخاص بـ»هيئة تحرير الشام«، 
إدلب،  في  تجربته  بنجاح  الحاضرين  أمام  متباهيًا 
سيطرة  مناطق  لتشمل  توسيعها  في  رغبته  ومبديًا 
الفصائل، والتي »تشهد حالة فوضى إدارية وأمنية«، 
مع  موازيًا  اجتماعًا  تعقد  تركيا  كانت  تعبيره،  وفق 
تلك الفصائل، َتخّلله توبيخ شديد اللهجة لمسؤوليها، 
ِمن  خطوات  أّي  على  اإلقدام  مغّبة  من  لهم  وإنذار 
ضرورة  على  أمامهم  وتشديد  أنقرة،  إرادة  خارج 
االستعداد للتوّحد وفق المشروع الذي رسمه األتراك 
هذا  إحياء  يثير  وإذ  أعوام.  خمسة  من  أكثر  قبل 
وتداعياته،  أسبابه  حول  مختلفة  تكّهنات  المشروع 
إاّل  التركية  اإلعالمية  األوساط  في  يلَق  لم  فهو 
االستهجان، على اعتبار أنه يناقض مسار االنفتاح 
المسار،  هذا  أن  معها. على  والتقارب  دمشق  على 
التي  العقبات  وكثرة  وتباطؤه  استطالته  رغم  وعلى 
خطوات  ثّمة  إذ  تمامًا؛  متجّمدًا  يبدو  ال  تعترضه، 
تركية - سورية متبادلة على طريق إعادة الالجئين، 
السورية  الحكومة  بين  جانبية  محادثات  ُتوازيها 
كفيلة  تكون  تفاهمات  إلى  التوّصل  بهدف  و»قسد« 

ب قواتهم بطمأنة األتراك، ودفعهم تاليًا إلى سحِْ

عالء حلبي

الفصائل  قادة  أيام،  قبل  تركيا،  استدعت 
المنتشرة في ريف حلب، باعثًة لدى األخيرة 
أماًل بإجهاض خطط »هيئة تحرير الشام«، 
وإعادة خريطة السيطرة إلى وضعها السابق، 
التي  المتزايدة  السياسية  الضغوط  ظّل  في 
الجماعة  تمدُّد  جرّاء  أنقرة  لها  تتعّرض 
المصنَّفة على لوائح اإلرهاب العالمية. وأتى 
أسابيع  ثالثة  من  أكثر  بعد  االستدعاء  هذا 
على توسيع »الهيئة« مساحة نفوذها في ريف 
حلب، وبعد نحو عشرة أيام على إعادة ترتيب 
تلك المنطقة وإخراج المظاهر المسّلحة منها، 
تحت ضغط أميركي، واإلبقاء على أجهزة أبو 
محمد الجوالني األمنية لضبط الوضع هناك. 
لكن االجتماع الذي ُعقد يوم الخميس الماضي 
في منطقة غازي عنتاب، جاء صادمًا بالنسبة 
إلى الفصائل، سواًء بسبب طريقة عقده، أو 
من  منه  نتج  ما  أو  القصيرة،  الزمنية  مّدته 
(أبو  التركي  األمني  المسؤول  ألقاها  أوامر 
الجماعات  مع  التنسيق  المكّلف  سعيد( 

االجتماع  قاعة  األخير  دخل  إذ  السورية. 
عجالة،  على  الضّباط،  من  مجموعة  برفقة 
ليتصّدر الجلسة من دون أّي مظاهر ترحيب 
عِهدْتها الجماعات سابقًا، قبل أن يلقي على 
مسامع الحاضرين سلسلة من األوامر بلهجة 
منهم  يحاول  ِلَمن  تهديدات  تتضّمن  حازمة، 
التواصل مع جهات خارجية بشكل منفرد، في 
قيادة  الشامية«  »الجبهة  محاولة  إلى  إشارة 
»تحرير  لمشروع  ُمواِز  »إسالمي«  مشروع 
الشام« بدعم أميركي، من دون التنسيق من 

أنقرة.

الذي رفض  التركي،  األمني  المسؤول  وحّدد 
الفصائل،  قادة  من  كلمة  أّي  إلى  االستماع 
على  سيكون  التي  اإلجراءات  من  مجموعة 
االستمرار،  أرادت  إْن  بها  القيام  األخيرة 
الذي  توحيدها  مشروع  إلى  العودة  وأبرزها 
أعوام،  خمسة  من  أكثر  قبل  تركيا  رسمْته 
باإلضافة  القائمة،  الفصائلية  الحالة  وإنهاء 
يخّفف  بشكل  االقتصادية  اإلدارة  توحيد  إلى 
على  تقع  التي  الدورية  المالية  األعباء  من 
عاتق أنقرة بحيث تستفيد الجماعات المسّلحة 
إدارة  ِمثل  (ِمن  الذاتية  التمويل  مصادر  من 
المعابر وغيرها(، وحّل جميع األفرع األمنية 
وإتباع  السجون،  وإفراغ  للفصائل  التابعة 
تتبع  الجديدة إلدارة عسكرية موّحدة  الهيكلية 
منها.  األوامر  وتتلّقى  مباشر  بشكل  تركيا 
يستمّر  لم  والذي  المقتضب،  الحديث  وخال 
ألكثر من 40 دقيقة (على خالف ما أوردْته 
االجتماع  أن  اّدعت  تركية  إعالم  وسائل 
استمّر أربع ساعات(، من اإلشارة إلى اآللية 
»تحرير  اّتباعها إلخراج  المفترض  من  التي 
التي  الجهات  هوّية  أو  عفرين،  من  الشام« 
حالة  ظّل  في  المشروع،  هذا  إدارة  ستتوّلى 
فصيل  كّل  ورغبة  الدائرة  الفصائلي  االقتتال 

في َتصّدر المشهد.

الجماعات  بعض  فيه  حاولت  وقت  وفي 
بعقد  توّعد  التركي  المسؤول  لكْون  الترويج 
الفصائل  مسؤولي  مع  منفصلة  اجتماعات 

نفت  ومعاقبتها،  الجوالني  مع  تحالفت  التي 
وقائع  على  اّطلعت  معاِرضة،  مصادر 
في  وأّكدت،  األنباء،  تلك  صّحة  االجتماع، 
حديثها إلى »األخبار«، أن المسؤول التركي 
لم يدخل أبدًا في تفاصيل االقتتال الدائر، وأن 
ِلَما  عريضة  خطوط  عن  عبارة  كان  حديثه 
يجب على الفصائل القيام به، موضحة أنه 
االبتعاد عن  كبير على ضرورة  بشكل  رّكز 
التنسيق مع أّي جهة خارجية، بما فيها بعض 
تحت  التركية  الحكومية  واألجهزة  المسؤولين 

طائلة المعاقبة الشديدة.

التأثير الذي يمكن لبعض  تتخّوف أنقرة من 
التركية  الساحة  على  َتتركه  أن  الفصائل 

الداخلية
ويتقاطع حديث المسؤول التركي، مع ما َتسّرب 
سابقًا حول وجود خالفات بين االستخبارات 
العمل في  آليات  الدفاع حول  التركية ووزارة 
سوريا؛ كما يكشف عن تخّوف تركي واضح 
أن  الفصائل  لبعض  يمكن  الذي  التأثير  من 
التي  الداخلية  التركية  الساحة  على  ُتخّلفه 
االستعدادات  ظّل  في  حّساسة  بمرحلة  تمّر 
الرئاسية، خصوصًا وأن  الجارية لالنتخابات 
عددًا كبيرًا من قادتها حصلوا على الجنسية 
تهديد  إلى  المسؤول  دفع  ما  وهذا  التركية، 
قائمة  استثمارات  أو  يملك جنسية تركية  َمن 
التركية،  األراضي  على  الحالي  الوقت  في 
لن تحميه في حال  بأن جنسيته واستثماراته 
في  عانت،  تركيا  وكانت  حماقة«.  »ارتكب 
وقت سابق، من مشكلة مماثلة، بعدما استدار 
خالد  السابق،  المعارض  االئتالف«  »رئيس 
خوجة، الذي يحمل الجنسية التركية، وانضّم 
إلى السياسي التركي البارز ووزير الخارجية 
السابق، أحمد داوود أوغلو، في حزبه الجديد 
المعارض (المستقبل(. وَيخرج الرجالن، بين 
وقت وآخر، بتصريحات مناوئة للتوّجه التركي 
دمشق،  على  االنفتاح  في  المتمّثل  األخير 
علمًا أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان 
مع  العالقات  تدهور  مسؤولية  أوغلو  ُتحّمل 

سوريا.

أن  المصادر  كشفت  نفسه،  السياق  وفي 
المسؤول األمني التركي َمنح الفصائل مهلة 
ال تتجاوز الشهرين (قبل نهاية العام الحالي( 
توافقي  بمشروع  والخروج  االندماج  إلتمام 
داخلي يمكن ألنقرة أن َتبني عليه نظام إدارة 
ريف  لمناطق  مؤّسساتية  وعسكرية  مدنية 
حلب، وهّدد أّي فصيل يحاول خْلق استفزازات 
جديدة أو جّر المنطقة إلى حالة اقتتال، منّبهًا 
اإلسالمي  »المجلس  استعمال  عواقب  إلى 
تحاول  التي  اإلسالمية  (الهيئة  السوري« 
تقديم نفسها على أنها دار إفتاء للمعارضة(، 
مؤّجاًل  النوع،  هذا  من  تحرّك  ألّي  كغطاء 
الحديث عن أّي دور لـ»المجلس« إلى مرحلة 
الفصائل،  يوّحد  نهائي  اّتفاق  إلى  التوّصل 
بحيث يمكن عندئذ أن يشّكل مرجعية دينية 
الجديد، وهو دور  العسكري واإلداري  للجسم 
يلعبه »مجلس  الذي  ذلك  األذهان  إلى  يعيد 

الشورى« الخاص بـ»تحرير الشام«.
وبالتوازي مع االجتماع الذي عقده المسؤول 
األمني مع الفصائل في غازي عنتاب، ذكرت 
مصادر سورية معارضة أن مسؤولين أمنيين 
»تحرير  مسؤولي  مع  اجتماعًا  عقدوا  أتراكًا 
منطقة  في  الجوالني،  رأسهم  وعلى  الشام«، 
أطمة في ريف إدلب قرب الحدود مع تركيا، 
ما  معلومات حول  أّي  تتسّرب  أن  دون  من 
»جهادية«  مصادر  أن  غير  مناقشته.  تّمت 
بعد  يتغّير  لم  الجوالني  سلوك  أن  ذكرت 
ضرورة  عن  حديثه  لناحية  سواًء  االجتماع، 
التمّدد في ريف حلب، أو حتى الحالة األمنية 
أذرعه  عبر  عفرين  على  يفرضها  بات  التي 
األمنية المنتشرة، ما قد يعني أنه سمع - خالل 
اللقاء - كلمات ُترضيه، خصوصًا أن شكوكًا 
الفصائل  مقدرة  حول  تدور  ومتزايدة  عديدة 
الشهرَين  خالل  حقيقية  بنتائج  الخروج  على 
اللذين حّددتهما أنقرة، بعد أن فشلت األولى 
سنوات  مدار  على  الشروط  هذه  تحقيق  في 
شهدت ظهور تكتاّلت واندماجات وانسحابات 

أّدت إلى مزيد من االقتتال والفوضى.

بالرغم من محاوالت السلطة منعه واعتقال الناشط عمر عساف  
انطالق فعاليات المؤتمر الشعبي الفلسطيني في الوطن المحتل وفي الشتات

انطلق المؤتمر الشعبي الفلسطيني، يوم 
السبت، في عدة مدن فلسطينية وعربية 
وأوروبية وأمريكية، بالتزامن، عبر تقنية 
»زووم«. وحقق نجاحا باهرا بالرغم من 
محاوالت السلطة الفلسطينية وأجهزتها 

األمنية منعه . وعقد المؤتمر في قاعة فندق 
غراند بالس في غزة وعبر الربط اإللكتروني 

مع الشتات الفلسطيني في أماكن اللجوء 
في األردن وسوريا ولبنان والواليات المتحدة 

وأوروبا وأستراليا وغيرها، والضفة الغربية 
جراء منع األجهزة األمنية انعقاده في قاعة 

مسرح بلدية رام هللا، وذلك بمشاركة نحو 
1500 شخصية من القيادات الوطنية 

والشخصيات االعتبارية في الداخل والخارج.
وكانت األجهزة األمنية قد اعتقلت منسق 
المؤتمر عمر عساف، قبل ساعات من 

انعقاده، واحتجزته لعدة ساعات ثم أطلق 
سراحه واستطاع أن يلحق بالمؤتمر في 
نهاياته. وقد أصدر المؤتمر بيانا شديد 
اللهجة ُيدين فيه اعتقال األجهزة األمنية 

الفلسطينية في الضفة الغربية منسق اللجنة 
التحضرية عمر عساف مباشرة بعد منع 

السلطة النعقاد نسخة ُمصّغرة من المؤتمر 
الشعبي في مدينة رام هللا.

 ما حصل وفقا للبيان  يعزز الحاجة 
الوطنية إلعادة بناء منظمة التحرير على 

أسس ديمقراطية وبهدف إعادة الحيوية 
للنظام السياسي الفلسطيني وحفظ حقوقه 

وكرامة المواطن الفلسطيني بعيدا عن تسّلط 
األجهزة األمنية والتفرد بالقرار الوطني ال 

سّيما في ظل عقم مشروع التسوية..
 ويبدو أن خطوة السلطة وأذرعها األمنية 
احتياطية وتسعى لقتل فكرة تأسيس نظام 
سياسي جديد فلسطينيا على األقل داخل 

الوطن المحتل. .
 أخطر ما في إجراءات السلطة هنا أنها 

تحاول تقويض  ما اّتفق عليه على هامش 
المشروع الجزائري تحديدا وبعد القمة العربية 
فيما خطوة السلطة هي بمثابة رسالة  منها 
لألنظمة واألجهزة األمنية في الدول العربية 
التي يوجد فيها مكونات فلسطينية أو روابط 

جمعيات وقرى تمّثل هذه المكونات مثل 
األردن ومصر ولبنان والعراق.

ومن الُمهم اإلشارة إلى أن خطوة السلطة 
تسلط الضوء في الواقع إعالميا وسياسيا 
على هذا المشروع الحيوي والمهم, وذلك 
في إطار صراع سياسي مبكر قد يعني 

الكثير الحقا إذا ما دخلت مؤسسات الشتات 
الفلسطيني على مسار اختيار نظام سياسي 

بديل تحت الفتة إحياء منظمة التحرير 
بصورة شبابية أكثر وتجديد مؤّسساتها 

وإنقاذها من الشيخوخة التي يتحّدث عنها 
بيان المؤتمر الشعبي.

والمؤتمر هو فعالية شعبية تهدف إلى إعادة 
بناء منظمة التحرير الفلسطينية عبر إجراء 

انتخابات للمجلس الوطني.
وقال النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني 

حسن خريشة، إن الدعوة للمؤتمر 
الشعبي-14 مليون في رام هللا، هي إلعادة 
التأكيد بأن منظمة التحرير الفلسطينية، هي 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

في كل أماكن تواجده«.
ودعا خريشة في بيان، إلى عدم التسرع 

في ردود األفعال تجاه المؤتمر، مضيًفا أنه 
يدعو إلجراء انتخابات للمجلس الوطني 

للفلسطينيين في المحتل عام 48 وللمحتل 
عام 67 وأيًضا للشتات الفلسطيني.

واعتبر أن هذا سينهي حالة االنقسام 
وستدخل كل القوى والتي هي خارج المنظمة 

إليها، وسينتخب المجلس اللجنة التنفيذية، 
والتي ستقوم بدورها بانتخاب رئيًسا للجنة، 

وهو سيكون رئيسا للشعب الفلسطيني، 
وينتخب المجلس مجلًسا مركزًيا وأيضًا 

مسؤول الصندوق القومي.
وخاطب من استنكر المؤتمر  في إشارة 

الى السلطة وقيادة منظمة التحرير بالقول 
»السؤال لمن صدر بيان االستنكار، هل 

في هذا التفاف على وحدانية التمثيل؟ وهل 
الدعوة لالنتخابات تمس استقاللية القرار؟ 

وهل انهاء االنقسام بعيًدا عن لقاءات 
الحوارات الفاشلة في عواصم العالم، هو 

حديث عن البدائل«.
وفي ختام أعمال المؤتمر الشعبي 

الفلسطيني، جرى اإلعالن عن تشكيل 
هيئة توجيه وطني تضم 91 عضوًا من 

الشخصيات الوطنية واالعتبارية والمجتمعية 
في الداخل والخارج لمتابعة قيادة الجهود 
الشعبية والعربية والدولية للضغط إلجراء 
االنتخابات الفلسطينية الشاملة وانتخاب 
مجلس وطني يمثل 14 مليون فلسطيني 

في الداخل والخارج بما يضمن إعادة بناء 
منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.

وأكد المؤتمر على دعم جهود الجزائر في 
إجراء انتخابات للمجلس الوطني خالل عام 
وفقًا إلعالن الجزائر, وكلفها بالعمل الدؤوب 
وتعظيم الجهود لتحقيق المطالب واالهداف 

التاليه :
1- اعادة االعتبار لمنظمة التحرير 

الفلسطينية ممثال شرعيا وحيدًا للشعب 
الفلسطيني وحاضنًا امينًا على المشروع 
الوطني الفلسطيني المستند الى الميثاق 

الوطني الفلسطيني لسنة 1968.
2- إعادة بناء وتطوير وتفعيل ( م ت 

ف ( لتستعيد دورها القيادي في النضال 
الوطني من اجل انقاذ المشروع الوطني 
التحرري وذلك  من خالل  توحيد القوى 

والفعاليات الوطنية الفلسطينية واشراك كافة 
القوى السياسية الفاعلة عبر اجراء انتخابات 

للمجلس الوطني بموجب مواد الميثاق 
الوطني الفلسطيني والذي يقوم بدوره بتشكيل 

اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي .
3- عقد فعاليات وطنية وشعبية إلذكاء 

الحالة الوطنية التحررية في فلسطين 
والشتات وخلق كتلة شعبية ضاغطة للدفع 
باتجاه تغيير واقع القيادة الفلسطينية نهجًا 

وشكاًل لتكون قائدة لكفاحه الوطني .
4- العمل على ان يشكل اعضاء المجلس 
الوطني المنتخبون في الضفة وغزة مجلسا 

يتولى مهمة الرقابة والتشريع في المنطقتين, 
بعد تغيير وظائف السلطة لتغدو خادمة 

للمشروع الوطني, ونقل الوظيفة السياسية 
للمنظمة وتنبثق عنه هيئة إلدارة شؤونهم 

اليومية وتقديم الخدمات الالزمة لحياة 
المواطنين وامنهم خارج اطر اوسلو ودون 

اشتراطات او موافقة االحتالل.
5- تأمين الدعم الواجب لالنتفاضة الجارية 

والمتواصلة والدعوة الى المشاركة بها في 
الداخل وإسنادها من الخارج بكل السبل 
فلسطينيًا وعربيًا وعالميًا ، ورفع سوية 

الجهود لدعم صمود غزه وكسر الحصار 
الظالم عليها . وهي مسؤولية فردية 

وجماعية, فلسطينيٌة  وعربية ايضًا ، وينبغي 
ان تكون وتبقى كذلك .

وتضمن المؤتمر كلمات لشخصيات 
فلسطينية في غزة والضفة والداخل المحتل 

والشتات ومشاركات وإقرار وثيقة المهام 
السياسية، إلى جانب انتخاب هيئة توجيه 

وطني مشكلة من 81 عضو لمتابعة قيادة 
الجهود الشعبية والعربية والدولية للضغط 

إلجراء االنتخابات الشاملة وانتخاب مجلس 
وطني يمثل 14 مليون فلسطيني.

وقائع المؤتمر
دعا أنيس القاسم أحد مؤسسي المؤتمر 

ورئيس المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج 
إلى ضرورة اجراء انتخابات لمجلس وطني 

فلسطيني ينتخبه جميع أبناء الشعب 
الفلسطيني، سواء بالداخل أو الخارج وفي 
كل مواقع تواجده. وأضاف: “نبادر اليوم 
باتخاذ الخطوة الجريئة لنتحدى فيها كافة 

القوى المضادة التي تحول دون تمكين 
شعبنا من إعادة بناء وطنه المعنوي منظمة 

التحرير”.
من جانبه، قال عمر عساف رئيس اللجنة 

التحضيرية للمؤتمر في كلمة كان قد سجلها 
تحسبا العتقاله وهو ما حدث بالفعل: 

“عزمنا على عقد المؤتمر شاء من شاء 
وأبى من أبى، ونقول باسم زمالئنا في 

اللجنة التحضيرية، إن دماء شهداء شعبنا 
على امتداد الوطن، شّقت طريق الحرية 

وتحرير األرض، فلها كل التحية والوفاء”. 
وأضاف أّن “رسالة الشهداء واألسرى هي 

رسالة المؤتمر وأجندتهم هي أجندتنا داخلية 
كانت أم خارجية”. وأكّد أن المشروع يقوم 

على وحدة الشعب والتمسك بالمنظمة ممثال 
شرعيا وحيدا لشعبنا، والعمل الستعادتها 
وتحريرها ممن حاول وال يزال توظيفها 

لصالح تمرير مشاريع تصفوية، وعلى رأسها 
أوسلو التي زّيفت إرادة شعبنا الفلسطيني”.

وفي السياق، أكدت نفين أبو رحمون ممثلة 
ووقف المؤتمر أمام حال منظمة التحرير 
الفلسطينية، الوطن المعنوي للفلسطينيين 
ومظلة نضالهم وأهم مؤسساتهم، وتساءل 
المؤتمرون عن الكيفية التي يتشكل بها 

المجلس الوطني الفلسطيني حاليًا، المناط 
به انتخاب القيادة الفلسطينية ووضع 

االستراتيجية الكفيلة بالحفاظ على القضية 
الفلسطينية والدفع بنضال الفلسطينيين قدمًا 

نحو التحرير والعودة واالستقالل.

وبينوا أن المجلس الوطني بات عرضة 
للتالعب بعضويته بما يفضي إلى غياب 
دوره في المحاسبة والرقابة ومصداقيته في 

اختيار قيادة فلسطينية صادقة وصاحبة 
عزيمة، فضاًل عن عدم احترام واليته الزمنية 
وال انتظام اجتماعاته كما رّحلت صالحياته 

بجرة قلم أو بدونها إلى المجلس المركزي بال 
أسس شرعية، مضيفين أن المجلٌس المركزي 
ال يعلم الشعب كيف يتم اعتماد عضويته وال 

ُتحترم حتى قراراته، وأصبحت االنتخابات 
في كل المؤسسات السياسية والشعبية مفقودة 
أو معطلة بحسب ما تقتضيه مصالح قيادة 

السلطة السياسية والمادية وبما ال يخّرب 
تفاهمات وال يزعج (إسرائيل( والواليات 

المتحدة والرعاة العرب”.
وأكد المؤتمر أن الذي يجري على مستوى 

القيادة الفلسطينية ال يمثل طموحات الشعب 
الفلسطيني، وال يليق بالشعب المقاوم، الذي 
يتصدى بصالبة أسطورية لالحتالل وتهويد 

القدس واالستيطان والعنصرية ويواجه 
أعتى الهجمات التي يشنها عليها يمين 

الصهيونية ويسارها، وهو في حالٍة قصوى 
من االستنفار، يقدم الشهداء والجرحى 

ويجترح البطوالت في معارك غير متكافئة 
مترفعأ عن المرارة التي يكابدها في المهجر 

أو األسر أو أمام هدم البيوت ويعاني أشكال 
االضطهاد العنصري.

وشدد المؤتمرون على آنه آن األوان أن 
يتّغير حال قيادة الشعب الفلسطيني، وأن 

ُتستعاد منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها 
النضالية الجامعة الديمقراطية، داعين 

قوى الشعب والفصائل الفلسطينية وفي 
مقدمتهم مناضلي (حركة فتح( لوضع 

حد للترهل والفساد واالنقسامات، وأن تبدأ 
في معالجة جادة وصادقة لواقع الحال، 

وأن تستجيب بصدق لمطالبة ( الجزائر( 
بإصالح المؤسسات الفلسطينية عبر اجراء 

االنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني 
وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على 
أسس ديمقراطية واإلسراع في االتفاق على 

استراتيجية نضالية وبرنامج وطني.
وفي ختام مداوالته، شكل المؤتمر هيئة 

توجيه وطني من الضفة والقطاع والداخل 
الفلسطيني وأماكن اللجوء والشتات وكلفها 

بالعمل الدؤوب وتعظيم الجهود إلعادة 
االعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثال 

شرعيا وحيدًا للشعب الفلسطيني وحاضنًا 
امينًا على المشروع الوطني الفلسطيني 

المستند الى الميثاق الوطني الفلسطيني لسنة 
.1968

 وختم المؤتمر برفع المشاركين األعالم 
الفلسطينية على وقع نشيد “موطني 

موطني”.

أي شغب على متن سفينة أوروبا ستقمعه الواليات المتحدة بوحشية

نازاروف ألكسندر  السياسي/  المحلل 

شولتس  أوالف  األلماني  المستشار  ذهب 
اإلعداد  خلفية  على  الصين  إلى 
معها. للحرب  لألنغلوساكسون  الواضح 

األلماني  والمستشار  الفرنسي  الرئيس  وكان 
كصاعقة  األخيرة،  اآلونة  في  أدليا،  قد 
بتصريح  صافية،  سماء  وسط  زرقاء 
لحرب  استعدادهما  حول  متوقع  غير 
األمريكية. المتحدة  الواليات  مع  تجارية 
الغربيون يدركون شيئا فشيئا  بدأ األوروبيون 
وأن  الغذاء،  دور  هو  لهم  المعّد  الدور  أن 
واشنطن كانت تستخدم أزمة الطاقة لنقل جزء 
المتحدة  الواليات  إلى  األوروبي  اإلنتاج  من 
االنتقال. يرفض  من  وإفالس  األمريكية 
تتجه  أللمانيا،  وبالنسبة  ذلك،  على  عالوة 
نحو  جيوسياسية،  كارثة  نحو  األمور 
الرايخ  بناء  لمحاوالت  النهائي  االنهيار 
شرقا،  والتوسع  روسيا  حساب  على  األكبر 
عام.  100 منذ  البالد  إليه  تسعى  ما  وهو 

اشترت ألمانيا موافقة بقية أوروبا على إنشاء 
االتحاد األوروبي، ولكن لم تعد هناك أموال 
اليورو  يدّمر  فالتضخم  المشروع،  هذا  لدعم 
ورفاهية جميع األوروبيين، بما في ذلك األلمان.

قميصهم  األلمان  يخلع  لكي  الوقت  وحان 
األخير، حيث يقوم البنك المركزي األوروبي 
السندات  من  عالنية  األموال  بضخ  بالفعل 
األلمانية إلى اإليطالية وغيرها من دول جنوب 
النهاية. ليست  تلك  لكن  المفلسة،  أوروبا 
فأزمة الطاقة ستتطلب تضامنا من ألمانيا في 
جزء  تدمير  عليها  سيتعين  أنه  أي  الشتاء، 
االتحاد  في  جيرانها  أجل  من  من صناعتها 
األوروبي، ويحتاج شولتس بشكل عاجل إلى 
العثور على النفط والغاز الرخيصين ألوروبا 
عليهما. للحصول  مكان  يوجد  وال  بأكملها، 
روسيا،  مع  الجسور  أوروبا  أحرقت  لقد 
الهياكل  اكتسبت  ذلك  على  وعالوة 
مع  الصراع  في  عزما  بأوروبا  البيروقراطية 
األوروبي  االتحاد  يدرس  حيث  روسيا، 
الروسية. األصول  مصادرة  قضية  اآلن 
أن  المرجح  من  الراهنة،  الظروف  في ظل   
تكون موسكو مستعدة لبدء الحديث عن تطبيع 
العالقات ال أقل من استعدادها لمناقشة حدود 
نطاق نفوذها في أوروبا الشرقية، مع تسليم غير 
مشروط ألوكرانيا بأكملها من جانب أوروبا.
لكن مثل هذه التغييرات في الوعي والمواقف 
األوروبية لن تكون ممكنة إال بتغيير النخب 
األحزاب  في  األقل  أو على  هناك،  الحاكمة 

الحاكمة، وسيستغرق ذلك وقتا طويال، ما يعني 
أنه من غير المرجح أن يحدث هذا الشتاء.

ليس الوضع أفضل حاال ألوروبا مع إيران، 
بعد خيانة أوروبا ورفضها الدفاع عن االتفاق 
النووي الذي يرفع العقوبات الغربية عن طهران.

عدم  أظهروا  فقد  الخليج،  عرب  أما 
األمد  طويلة  بعقود  للتضحية  استعدادهم 
تخطط  التي  أوروبا،  أجل  من  الصين  مع 
األحفورية.. الطاقة  مصادر  عن  للتخلي 

تحتاج أوروبا الغربية إلى حليف في المواجهة 
دون  األمريكية،  المتحدة  الواليات  مع 
يبقى  لذلك  عليه.  تعتمد  من  لها  يكون  أن 
بدأت  التي  الصين،  أمامها:  الخير  األمل 
األمريكي،  للمسار  تابعة  بالفعل،  أوروبا 
ضدها. الخاصة  الهجومية  حملتها  بدأ  في 

ال أعتقد أن هناك فائدة من ذلك، فالصين بالطبع 
ستأخذ كل ما يقدمه لها األوروبيون، لكن ذلك 
سيكون نهاية ما يمكن أن تشارك به في الجبهة 
األمريكية. المتحدة  الواليات  ضد  األوروبية 

ووفقا  تقدمه ألوروبا.  ما  الصين  لدى  فليس 
لميزان المصالح، ووفقا لهيكل االقتصاد ذاته، 
فإن الصين ليست حليفا، وإنما منافسا ألوروبا.

النقاط  بعد  لشولتس  الصين  زيارة  تجلب  قد 
على الورق الذي يمكن توقيعه، إال أن محنة 

األشكال. من  شكل  بأي  تتغير  لن  أوروبا 
غير  شولتس  تذبذب  فإن  عام،  بشكل 
وتارة  العربية  الجزيرة  شبه  إلى  (تارة  المثمر 
لقبول  الثالثة  المرحلة  هو  الصين(  إلى 
ثم  الغضب  ثم  (اإلنكار  منه  مفر  ال  ما 
المساومة ثم الكساد ثم القبول(. وفي الوضع 
لمقاومة  األلمان  محاوالت  فإن  الراهن، 
تسحق. وسوف  سدى،  تذهب  واشنطن 

فالواليات المتحدة األمريكية قادرة على إنقاذ 
أوروبا (سأعرض في المقالة القادمة كيف(، 
ولكن لفعل ذلك، يتعين على ماكرون وشولتس 
الزحف نحو واشنطن على ركبتيهما. وعالوة 
على ذلك، سيتعين عليهما الموافقة على إرسال 
جنودهما للقتال من أجل المصالح األمريكية، 
الصين. ثم مع  أوال مع روسيا في أوكرانيا، 

عموما، ليس ذلك سوى واحد من السيناريوهين 
حدوث  أيضا  الممكن  من  احتماال.  األكثر 
أوروبا  وانسحاب  النخب  بتغيير  سيناريو 
يجب  هذا،  يحدث  كي  ولكن  اللعبة،  من 
أن تكون نجاحات روسيا في أوكرانيا أكبر، 
وصرامة. حزما  أكثر  وسياساتها  وموقفها 
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عندما تصبح الديمقراطية شرطًا للتحرر الوطني

الذكرى الـ22 الستشهاد الطفل الفلسطينّي فارس عودة
 الذي واجه دبابة الميركافا اإلسرائيلّية بحجر

عوامل ثقافية واجتماعية هامة في االنتخابات األميركية

جمال زقوت

فشل منظمة التحرير الفلسطينية ومجمل 
الحركة الوطنية في تعريف مرحلة نشوء 

السلطة الوطنية كونها مرحلة جديدة تداخلت 
فيها مهمات التحرر الوطني مع مهمات 
البناء الديمقراطي بدرجة ال يمكن الفصل 

بينهما، شكَّل تحواًل في طبيعة األزمة 
البنيوية والمركبة للنظام السياسي الهش 

التي ندفع جميعًا ثمنها اليوم. فقد أدى هذا 
الفشل، ليس فقط إلى عجز السلطة و قواها 

االجتماعية طوال عقدها األول عن بلورة 
فلسفة للحكم تربط بشكل دقيق ومحكم بين 
المرحلتين المتداخلتين كتوأمين سياميين، 

بل،و فشلت أيضًا في تحديد طبيعة األدوات 
القادرة على متابعة مهماتهما، وبما يشمل 

الفصل بين السلطة والمنظمة. كما أن سلوك 
المعارضة شكَّل الوجه اآلخر لعملة الفشل، 

عندما اكتفت باعتبار أن انشاء السلطة 
ذاته يمثل خروجًا عن المعسكر الوطني، 
و رفضت التلسيم بوحدانيتها، وما يتطلبه 
من اسهام وطني شامل في ترسيخ عقدها 
االجتماعي وعقيدتها االمنية وفقًا لطبيعة 

المرحلة، فاتحة بذلك، لشديد األسف، باب 
الصراع الداخلي على مصراعيه، والذي 

يتعمق حتى اليوم بأبشع أشكاله االنقسامية.

اذا نظرنا لمضمون مهام التحرر الوطني في 
مرحلة البناء الديمقراطي لمؤسسات السلطة، 

واالعتقاد السائد في حينه بأن هذه العملية 
هي مجرد عملية تفاوضية ستفضي تلقائيًا 

النهاء االحتالل، فإن هذه السياسة وضعت 
مصيرنا الوطني برمته رهينة لڤيتو حكومة 

االحتالل، الذي يتعمق بصورة غير مسبوقة 
في مشهد االنتخابات االسرائيلية التي تجري 
اليوم بين معسكرين يرفض كالهما االعتراف 

بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم . 
كذلك األمر لو دققنا أكثر في مدى سوّية 

بنية مؤسسات السلطة التي شابها سوء 
االدارة والفساد و ندرة اعتماد مبدأ الشخص 

المناسب في المكان المناسب، واألمر 
ذاته ازاء تهميش شبكة االتحادات الشعبية 
والمنظمات الجماهيرية و النقابات المهنية 

التي جرى تفريغها، ومجمل الحركة الشعبية، 
والتي نمت في سياق االنتفاضة الكبرى، 
من دورها ونزع قدرتها على االسهام في 

عملية التحرر الوطني كجزء من استراتيجية 
احالة الحركة الجماهيرية برمتها ، والتي 

طالما لعبت دورًا مركزيًا في تأسيس الحركة 
الوطنية ومنظمة التحرير، وفي مسيرة 

النضال الوطني منذ النكبة، إلى التقاعد، 
األمر الذي أفقد الحركة الوطنية سالحها 

األهم الذي كانت تقوم به هذه الشبكة 
الواسعة في صون وحدة النسيج المجتمعي 
و قضية شعبنا الوطنية، وألحق ضررا بالغًا 

يبدو أن ترميمه يصبح أمرًا مستحياًل في 
سياق واقع النظام السياسي الراهن والمنقسم 

على ذاته.

في مؤسسات الحكم، وبغض النظر عن 
طبيعة أنظمة الحكم ذاتها، يوجد »دفتران« 

لممارسة السلطة، األول يحدد بصورة 
حاسمة األمور التي ال ينبغي القيام بها، 

وتشكل خطوطًا حمراء يعتبر مجرد االقتراب 
منها تهديدًا الستقرار تلك األنظمة، و 

أما »الدفتر الثاني«، وفي سياق طبيعة 
المرحلة وفلسفة الحكم، يتضمن خطة 
العمل والقضايا الجوهرية التي يجب 

القيام بها، وُيستقطب لالسهام في بلورتها 
وآليات تنفيذها أكثر المستشارين كفاءة 

وخبرة، والذين يعملون خلف الستار، لبلورة 
األولويات وحشد الموارد وسبل التنفيذ الدقيق 

والناجح لهذة القضايا.

منذ العهد الرئاسي الذي نعيشه ومداهمة 
االنقسام للنظام السياسي، يبدو أنه تم 

إضاعة أو تمزيق »الدفتر الثاني« الذي 
يتضمن القضايا التي علينا القيام بها، 
ومعه تمت تدريجيًا ازاحة المستشارين 
ورجال الدولة األكفاء والقادرين على 

انتاج األفكار وسبل اإلدارة الكفيلة بفتح 
طريق الخروج من المأزق ، واستبدال ذلك 

بالدفتر األول، واإلتيان بفئة الموالين بغض 
النظر عن كفاءتهم وخبرتهم، وأصبحت 
قائمة المحظورات التي يتضمنها الدفتر 

األول أولويات العمل، رغم طبيعة المرحلة 
الخطيرة التي نعيشها وتزداد تعقيداتها، وما 

تتطلبه من حكمة و روِّية . وفي سياق 
ذلك كانت عشرات القوانين بقرارات والتي 
مست بقطاعات عريضة في المجتمع و 
القوى االجتماعية للسلطة ذاتها ، سيما 

القرارات االدارية والمالية« الفصل واالحاالت 
الجماعية على التقاعد، واختراع ما يسمى 
بالتقاعد المالي لموظفي السلطة في قطاع 

غزة«، واالحجام عن القيام بخطوات جوهرية 
لمحاصرة االنقسام من خالل تقديم خطة 
وطنية ال تستطيع حماس رفضها، وإن 

رفضتها، فُتَحاَصر شعبيًا وتخسر. إاّل أن 
ما تم ويتم هو عكس ذلك تمامًا لدرجة 

أن حماس االنقسامية تكاد تبرأ من تهمة 
االنقسام، بل، وتنجح في إلصاقها بالسلطة، 
واألخطر هي قناعة األغلبية من الناس بهذا 

األمر.

االنقسام بيت الداء واستمراره يلف عنق 
نظام الحكم على ضفتي المشهد، ويحوله 

إلى حكم متسلط اقصائي منفرد بكامل 
المواصفات. في غزة يتمدد »حكم الجماعة 
الربَّانية«و ينفرد بالسلطة والقرار، وهنا حكم 

الفرد الذي ال يرى حاجة للمؤسسة، التي 
سبق للرئيس نفسه عشية توليه الحكم بأن 

اعتبرها أولويته العليا، إال أن هذا الوعد 
تبخر ، حتى بات هذا الشكل من الحكم 

تسيطر عليه خلية ضيقة من المستشارين، 
ليس أمامها من إمكانيات الحكم سوى 

تنفيذ قضايا دفتر المحظورات، و ما يولده 
ذلك من نهش وتقويض ما تبقى من مكانة 

السلطة وحاضنتها االجتماعية، بما في 
ذلك الفتحاوية منها . في هذا السياق كان 

قرار حل المجلس التشريعي واالصرار 
على عدم اجراء االنتخابات، األمر الذي 
يحصر المعركة على ما يسمى بالخالفة 

بين مجموعة من الطامحين من خلف 
ظهر الشعب ودون ارادته، كما تم اصدار 
مجموعة من القوانين بقرارات التي مست 
باستقاللية و هيبة القضاء ومكانته، سيما 

في ظل تغييب السلطة التشريعية، و 
أخيرًا الربط العضوي للمؤسسة القضائية 

برأس السلطة التنفيذية، واالطاحة النهائية 
بمبدأ الفصل بين السلطات واحتكارها 
في يٍد واحدة. هذا األمر يطرح تساؤاًل 
استراتيجيًا حول ماهية الدولة التي قدم 

شعبنا التضحيات الكبرى للظفر باستقاللها؛ 
فهل فقط َتنكُّر اسرائيل لحقنا في تقرير 

المصير هو العقبة الوحيدة التي تحول دون 
تجسيد هذه الدولة على األرض، أم أنه 
وباالضافة لهذا العدوان االسرائيلي على 

حق شعبنا بالحرية والسيادة، فإن االعتداء 

على ركائز بنية نظام سياسي ديمقراطي 
وطني موحد يقوم على الفصل بين السلطات 

ويصون التعددية السياسية والفكرية وحرية 
الرأي والتعبير، وغيرها من المبادئ التي 
سبق لشعبنا وكرسها في مجرى نضاله 

الوطني الطويل والمعقد، بات يشكل، لشديد 
األسف،الذراع الثانية لعتلة مقصلة منع قيام 
دولة فلسطينية، تكون، وباالضافة المتدادها 
الحضاري والتاريخي في هذه البالد، إضافة 

نوعية للحضارة والتقدم االنسانيين، وقادرة 
في نفس الوقت على استقطاب دعم أحرار 
وشعوب العالم في وجه العنصرية المتنامية 

حد الفاشية التي تأتي بجماعة كهانا«بن 
غفير وسموتريتش« إلى صلب الدولة 

العبرية ونظامها السياسي، كتعبير عن 
مأزقها التاريخي .

التراجع عن بعض قوانين السلطة القضائية 
أمام اضراب وهبة المحامين، وكذلك 
التراجع عن بروڤة حل نقابة األطباء 

بدعوى »فلسطنتها«، والتي كانت فيما يبدو 
مقدمة لحل مختلف النقابات المهنية واعادة 

تركيبها، لوال العصيان المهني لألطباء 
وعدالة معركتهم النقابية، تؤكد طغيان أولوية 

هندسة نظام الحكم وفق المقاسات الضيقة 
للخلية الحاكمة على أي اعتبار، بما في 

ذلك سالمة المجتمع و مدى تماسك بنيته 
ونسيجه الوطني وصون مكتسباته، إال 

أنها تؤكد وبصورة جليِّة أيًضا، أن معركة 
الدفاع عن الحقوق المدنية واالجتماعية 

باتت مفتوحة على مصراعيها، و أن 
النجاح النقابي والمهني فيها ممكن طالما 
كان عاداًل وينطلق من التمسك بالخيار 

السلمي الديمقراطي كنموذج للتغيير، وأن 
هذه المعركة االجتماعية الديمقراطية بحاجة 
ألن تعيد تعريف نفسها كجزٍء ال يتجزء من 

معركة المصير الوطني، وأهمية تكاملها 
مع موجات الهبات الوطنية الناهضة من 

قلب القدس المحتلة ومن األحياء الفقيرة في 
المدن والبلدات والمخيمات ، وفي نطاق 
أوسع بما يشمل تصويب مسار المرحلة 
وطابعها الوطني الديمقراطي وحاجتها 

الماسة لتنظيم حاضنتها الجماهيرية والشعبية 
في اطار مهمات اعادة بناء الحركة الوطنية 
للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، 
ومن خالل مؤسسات وطنية جامعة تعيد 

االعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كجبهة 
وطنية وائتالف عريض يقود مهمات التحرر 

الوطني، و لمؤسسات السلطة كرافعة 
أساسية للصمود الوطني.

صبحي غندور* 
 

ستترك االنتخابات »النصفية« األميركية 
(لكّل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء 
مجلس الشيوخ وعدد من حكام الواليات( 
المقّررة يوم 8 نوفمبر الحالي، مزيجًا من 
التأثيرات السياسية داخل أميركا وخارجها. 

وستختلف هذه االنتخابات في معاييرها عن 
مثيلتها »النصفية« في السابق. فالحمالت 
االنتخابية المشتعلة اآلن تؤّكد ارتفاع نسبة 

القضايا االجتماعية والثقافية في معايير 
الناخب األميركي ومدى حدة اإلنقسام 

السياسي بين اتباع الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري. صحيح أّن األوضاع 

االقتصادية هي األهم بالنسبة للمواطن 
األميركي لكن الصراع الفعلي هو على 
كيفية رؤية مستقبل أميركا: هل ستكون 
دولة يحكمها من هم من اصول أوروبية 
بيضاء كما كانت عليه الواليات المتحدة 

منذ نشأتها، أم دولة ستهيمن عليها األقليات 
العرقية واإلثنية، وخاصة من هم من اصول 

افريقية والتينية؟!.
إنَّ أميركا تعيش في هذه السنوات األخيرة 
مزيجًا من حاالت التمييز الديني والثقافي 
ضّد المهاجرين الجدد عمومًا، إضافة إلى 
مشاعر عنصرية ضّد األميركيين األفارقة 

ذوي البشرة السوداء. وهذه المشاعر بالتمييز 
على أساس لون أو دين أو ثقافة هي اّلتي 
تهدد وحدة أي مجتمع وتعّطل أي ممارسة 

ديمقراطية سليمة فيه.
إّن االنتخابات األميركية هي اآلن بوضوح 

معركة بين نهجين مختلفين في قضايا 
كثيرة داخليًا وخارجيًا. وتبرز في الحمالت 

الجارية عناوين القضايا المختَلف عليها فعاًل 
داخل المجتمع األميركي وجّدية االنقسامات 

األيديولوجية واالجتماعية لدى األميركيين، 
وأولوّية مفاهيم ثقافية ودينية واجتماعية في 

معايير الكثير منهم لدعم أي مرّشح.

اآلن، وبعد وجود إدارة »ديمقراطية« 
حاكمة في »البيت األبيض« والكونغرس 

لحوالي السنتين، نجد المجتمع األميركي ما 
زال يعيش حالة انقساٍم شديد بين مؤّيدي 
دونالد ترامب وما يرمز إليه من »أصولية 
أميركية«، وبين معارضيه الذين ينتمون 

إلى فئاٍت متنّوعة اجتماعًيا وثقافًيا وعرقًيا، 
لكن يجمعهم الهدف بضرورة عدم إمكانية 

إعادة ترّشحه للرئاسة في العام 2024. 
فعلى سطح الحياة السياسية األميركية هو 
صراٌع بين »الحزب الجمهوري« والحزب 

الديمقراطي« بينما الصراع الحقيقي هو اآلن 
بين »أميركا القديمة« وأميركا »الحديثة«، 
بين الماضي وبين المستقبل، حيث شهدت 
وتشهد الواليات المّتحدة متغّيراٍت كثيرة في 

تركيبتها السّكانية واالجتماعية والثقافية، ولم 
يعد ممكًنا العودة بها إلى الوراء.

ورّبما هو الوقت المناسب اآلن لكي ُيراجع 
قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في 

الواليات المّتحدة، والشعب األميركي بشكٍل 
عام، ما حصل في أميركا من »ظاهرة 

ترامب« وانعكاساتها الخطيرة داخل الواليات 
المّتحدة وخارجها.

لقد اشترك الحزبان الجمهوري والديمقراطي 
في خروج القاعدة الشعبية لدى كلٍّ منهما 
عن رغبات القيادات التقليدية، حيث ظهر 

دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، وبيرني 
ساندرز في الحزب الديمقراطي، وكان األّول 

تعبيرًا عن هيمنة تّيار يميني متهّور عند 
الجمهوريين، والثاني (أي ساندرز( كان 
تأكيًدا لقوّة تّيار يساري متنّور ظهر عند 

الديمقراطيين منذ المؤتمر الحزبي في العام 
2004، وتكّرس بفوز باراك أوباما في العام 

.2008
لكّن فوز أوباما في انتخابات العام 2008 

لم يكن حتًما ثورًة وال انقالًبا في المعنى 
السياسي على ما هو قائٌم في الواليات 

المّتحدة من مؤّسسات تصنع القرار عموًما، 
بل يمكن اعتبار أّنه كان بمثابة »حركة 
تصحيحّية« من داخل النظام األميركي 
نفسه، بعد أن أوصلت إدارة بوش االبن 

»النظام السياسي األميركي« إلى منحدٍر ما 
كان يجب أن تهوي إليه.

بالمقابل، فإّن ظاهرة فوز دونالد ترامب 
برئاسة »البيت األبيض« في العام 

2016 يمكن اعتبارها انقالًبا مضادًّا على 
الذي حدث عام 2008 لناحية المفاهيم 

االجتماعية والثقافية األميركية التي سادت 
لقروٍن عديدة. فقد فشل القّس جيسي 

جاكسون في السابق بالحصول على دعم 
الحزب الديمقراطي له بالترّشح النتخابات 

الرئاسة ألّنه أميركي أسود، رغم موقعه 
الديني المسيحي وجذور عائلته العميقة في 

أميركا. أيًضا، فشل المرّشح الديمقراطي 
للرئاسة عام 1988 مايكل دوكاكس أمام 
منافسه جورج بوش األب، بسبب عدم ثقة 
قطاٍع كبير من األميركيين ب«وطنيته« 

األميركية ألّنه ابن مهاجر يوناني حديث، 
وأّن عائلته لم تتأّصل في التاريخ األميركي، 
ولم تنحدر من »األنجلوسكسون« األبيض 
المسيحي البروتستانتي! وكان جون كنيدي 

أّول رئيس كاثوليكي للواليات المتحدة 
األميركية، ولم يأِت بعده كاثوليكيٌّ آخر 

للرئاسة األميركية إلى حين انتخاب جوزيف 
بايدن بعد سّتة عقود!.

إذن، انتخاب أوباما في العام 2008 
كان صدمة كبرى لجملة »مفاهيم وتقاليد 

أميركية« متأّصلة تاريخيًّا، لكّنها غير 
منسجمة أصاًل مع نصوص الدستور 

األميركي، ولم تعد لها قيمة لدى الجيل 
األميركي الجديد، في ظّل مجتمٍع تتزايد فيه 

أعداد المهاجرين غير األوروبيين، والذين 
سيشّكلون خالل عقدين من الزمن غالبية 

عدد السّكان في الواليات المّتحدة.
هكذا هي اآلن أميركا، وهكذا ستكون 

معاركها االنتخابية القادمة، إذ لن تكون فقط 
حول األمور االقتصادية واالجتماعية التي 
تطغى أحياًنا على سطح اإلعالم، بل حول 
المسائل المرتبطة بالدين والعرق والثقافات. 

أي ستكون معارك سياسية حول كيفّية رؤية 
أميركا للمستقبل ولالّتجاه الذي سيسير نحوه 

المجتمع األميركي.
لقد كان من الصعب في القرن الماضي 

التمييز بعمق بين برنامجْي الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري، لكن حتًما في 

محّصلة السنوات األخيرة، أصبحت 

الخالفات تّتسع بين رؤى الديمقراطيين 
والجمهوريين ألنفسهم ولمستقبل أميركا 
ولعالقاتها الدولية. ووجدنا هذه الفوارق 

واضحة في االنتخابات الرئاسية الماضية.
ومن المهّم االنتباه دائًما إلى أّن فوز دونالد 

ترامب باالنتخابات الرئاسية في العام 
2016 لم يكن العامل األساس فيه شخصه 

وال طبًعا مؤّهالته أو خبراته المعدومة في 
الحكم والسياسة، بل كان العامل األساس 
هو الصراع الدفين الحاصل في المجتمع 

األميركي بين المتمّسكين بأميركا األصولية 
القديمة، التي قامت على الرجل األوروبي 
األبيض البروتستانتي، والعنصري أحياًنا، 

وبين أميركا الحديثة »التقّدمية« والتي أصبح 
أكثر من ثلث عدد سّكانها من المهاجرين 

من إفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية.
فجماعات »أميركا القديمة«، وهي وإن 
نجحت في إيصال ترامب للرئاسة في 
العام 2016، فإّنها لم تستطيع وقف 

التقّدم األميركي نحو مستقبل مختلف عن 
معتقداتها، بسبب طبيعة التغيير الديمغرافي 

الحاصل داخل المجتمع األميركي. لكن 
هذا ال يقّلل من شأن ودور هذه الجماعات، 
والتي أصبحت »الترامبية« رمزًا لها، خاّصًة 
في ظّل االنقسامات الحاصلة داخل الحزب 
الديمقراطي وعدم توّفر قيادة »كاريزمية« له 

في هذه المرحلة.
فالمجتمع األميركي يسير نحو التطّرف 

باالتجاهين المتعاكسين ألسباب موضوعية 
تزداد فعاليتها في هذا القرن الجديد. وما 

ينطبق على القوانين العلمية الفيزيائية 
يصّح أيضًا على المجتمعات والشعوب 
حيث لكّل فعل رّدة فعل موازية لقّوته، 

ولذلك سيقاَبل التطّرف اليميني الذي تعيشه 
الواليات المّتحدة بتطّرٍف نحو اليسار لدى 

المعارضين له، وهو أمٌر يتجاوز بكثير 
مسألة االنقسامات السياسية واأليديولوجية 
ليشمل ما هو أخطر على وحدة المجتمع 

األميركي وعلى األمن الداخلي الُمَهدد 
بزيادة غير مسبوقة في اقتناء األسلحة وفي 

استخدامها العشوائي في أكثر من والية 
أميركية.

*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن

من صفوف الشعب العربّي الفلسطينّي خرج 
األبطال، وما زالوا ُيقاِومون االحتالل اإلسرائيلّي 

الغاِشم، وعلى الرغم من عدم تكافؤ القوّة 
العسكرّية بين الطرفْين إاّل أّن سالح الفلسطينّي 
أقوى ألّنه يتسّلح بعدالة قضية شعبه وإصراره 

على التحّرر كباقي شعوب العالم من الطغيان.
ومن هؤالء األبطال، الشهيد فارس عودة، طفل 

ولد في 3 كانون األول (ديسمبر( 1985، 
عرف في األوساط الفلسطينية بأّنه الطفل الذي 

تحدى دباّبة “الميركافا” وأذلها، ووقف أمامها 
غير مبال باآللة العسكرية اإلسرائيلية خالل 
المواجهات الشعبية إبان انتفاضة األقصى 

عام 2000، ليكون الى جانب الشهيد محمد 
الدرّة من أيقونات هذه االنتفاضة التي ارتبطت 

باستهداف جيش االحتالل لألطفال.
قتل االحتالل الطفل عودة في الثامن من شهر 
تشرين الثاني (نوفمبر( عام 2000 برصاصة 

اخترقت رقبته قرب معبر المنطار (حاجز 
كارني( شرق قطاع غزة بينما كان يرمي الحجارة 

خالل الشهر الثاني من االنتفاضة على دبابة 
لجيش االحتالل. وّثق مصور صحفي من وكالة 
“أسوشيتد برس” األمريكّية لحظة تصدي ابن الـ 

15 عامًا للـ “ميركافا” وتصدرت هذه الصورة 
آنذاك صفحات الصحف والمجالت العالمية 

والفلسطينية.
لم تكن تلك المرة األولى التي تحّدى بها الطفل 
عودة جيش االحتالل وجنوده، اذ يذكر أنه كان 
ناشًطا في فعاليات االنتفاضة فكانت له خططه 

في االختباء والتخفي. وقرب المدرسة كان عودة 
يخبئ مالبًسا يستخدمها يومًيا خالل المواجهات، 

وحين ينتهي يبدلها بمالبسه النظيفة التي خرج 
بها صباحا للمدرسة قبل أْن يعود الى بيته.

وفي حديث سابق مع االعالم الفلسطيني، قالت 
والدة الطفل (أنعام( “50 مرة أحضرته من 

مواقع المواجهات، وفي بعض األحيان يبقى في 
المواجهات حتى العاشرة مساء، في أجواء ماطرة 

وباردة”.
وتابعت الوالدة الثكلى: “صبيحة يوم 11/8 

عند التاسعة والنصف اتصل بي مدير مدرسته 
وأخبرني أّن فارس لم يحضر للمدرسة، وفي 
تلك الساعة كان فارس قد ُأصيب برصاصة 

من العيار الثقيل اخترقت رقبته، واستمر ينزف 
ساعة كاملة، اْذ أّن االحتالل منع األطقم الطبية 

من إسعاف الطفل الذي كان عند نقطة قريبة 
من الدبابة اإلسرائيلية”.

جديٌر بالذكر أّن االحتالل قتل خالل سنوات 
االنتفاضة حوالي 826 طفاًل فلسطينًيا (لم يبلغوا 
الـ 18 عاًما(، من أصل 4412 شهيد باإلضافة 

الى 48 ألفا و322 جريًحا. ومنذ استشهاد 
الطفل الدرة الى اليوم بلغت حصيلة الشهداء 
األطفال 2230 شهيًدا، أغلبهم استشهدوا في 
الحروب األربع السابقة على غزة، الى جانب 

17 طفاًل استشهدوا خالل عدوان االحتالل على 
القطاع في آب (أغسطس( من العام الجاري 

.2022
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CPPF الحفل الخيري السنوي لجمعية المهنيين الفلسطينيين الكنديين

نظمت جمعية المهنيين الفلسطينيين الكنديين 
CPPF في ميسيساجا مساء السبت حفلها 

السنوي الخيري شارك به عدد من نواب 
البرلمان  وخاصة الوزير النائب عمر الغبرا 
واقرأ خالد والنائبة رئيسة مجموعة الصداقة 

الفلسطينية الكندية في البرلمان الكندي 
سلمى زاهد ورئيسة بلدية ميسيساجا السابقة 
هيزل ماكالين وحضره المئات من العائالت 
الفلسطينية . ورحب الدكتور طارق خليفة 
رئيس الجمعية بالحضور كما جرى تكريم 

العديد من  الفلسطينيين المبدعين في 
مجاالت منوعة في كندا . وشارك في احياء 
الحفل فرقة زيتونة للدبكة الشعبية والمطربة 
المقدسية أية خلف. يشار الى ان الجمعية 
تضم في عضويتها المئات من االعضاء 

المحترفين والمتطوعين الشباب وتجمع 
التبرعات مستردة الضريبة لتمويل تدريس 

عشرات الطالب الفلسطينيين المتفوقين 
وغير المقتدرين ماليا  في االراضي 

الفلسطينية المحتلة عبر منظمة االونروا
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إيتمار بن غفير.. 
من صبيانية الشارع إلى وزارة األمن الداخلي في كيان االحتالل

إيران تعلن اعتقال جميع المتورطين في عملية شيراز وتكشف عن جنسياتهم

فوز إلهان عمر ورشيدة طليب في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب للمرة الثالثة.. 
وفوز الفلسطينيان رؤى رمان وعبد الناصر رشيد

كييف تشكك باالنسحاب الروسي من خيرسون 
وموسكو تحّمل واشنطن مسؤولية إطالة الصراع واستنزاف أوروبا

تمكنت األمريكيتان المسلمتان إلهان عمر 
ورشيدة طليب، من الفوز للمرة الثالثة 

على التوالي في انتخابات التجديد النصفي 
لمجلس النواب التي أجريت في 8 نوفمبر/ 

تشرين الثاني الجاري.
وفازت عمر األمريكية من أصل صومالي، 

بمقعد عن الحزب الديمقراطي في والية 
مينيسوتا، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك 

تايمز”.
وأوضحت الصحيفة أن إلهان حصدت 

75,2 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 
24,8 بالمئة لمرشحة الحزب الجمهوري 

سيسيلي ديفيس.
وفي تعليقها على نتائج االنتخابات، قالت 
عمر في تغريدة: “في مينيسوتا، ال نرحب 

بالالجئين فقط، بل نعيدهم إلى الكونغرس”، 
في إشارة إلى فوزها مرة أخرى بمقعد 

برلماني.
أما طليب األمريكية من أصل فلسطيني، 

فحققت فوزها الثالث أيضا في مجلس النواب 
عن الحزب الديمقراطي.

وفازت طليب بنسبة 73,7 بالمئة من 
أصوات الناخبين بوالية ميتشغان، متقدمة 

على منافسها الجمهوري ستيفن إيليوت الذي 
حصد 23,4 بالمئة من األصوات، وفق 

وكالة أشوشييتد برس.
كما فازت الفلسطينية رؤى رمان، في 

عضوية برلمان والية جورجيا مرشحة عن 
الحزب الديمقراطي للوالية، بدعم من أبناء 

الجالية الفلسطينية والعربية، حيث قدمت 
في منشور لها عبر موقع انستغرام شكرها 

لكل الذين ساندوها في الوصول الى برلمان 
الوالية.

وفي والية الينوي فاز الفلسطيني عبد 
الناصر رشيد، بعضوية برلمان والية الينوي 

مرشحًا عن الحزب الديمقراطي.
واعتبر القيادي في المجلس الفلسطيني 

األميركي ماهر عبد القادر ان نجاح 
الشباب الفلسطيني في هذه االنتخابات 

يشكل استمرارا للعمل الدؤوب الذي يقوم 

به العشرات من قيادات الجالية في دعم 
المرشحين، واستكمااًل للنجاحات المتتالية 
التي حققها المرشحون الفلسطينيون في 
انتخابات البرلمانات، سواء أكان على 
مستوى واليات معينة أم على مستوى 

الواليات المتحدة، وفق “شهاب”.
وأضاف عبد القادر: “ان هذه نتائج عمل 

الجالية التي انطلقت منذ سنوات في 
التركيز على تهيئة مرشحين مؤيدين لقضايا 
الجالية الفلسطينية وقضايا فلسطين بالعمل 

على حمالتهم ودعمهم ماليًا، حيث تتوج 

ذلك بالعمل ودعم 12 مرشحا للكونغرس 
األميركي وجميعهم تمكنوا من الفوز في هذه 

االنتخابات النصفية.
 وأشار الى أنه لم يكن داخل الكونغرس 
االميركي قبل 6 سنوات من داعمين أو 
مؤيدين للقضية الفلسطينية، واآلن العدد 

يفوق الـ10 وذلك بفضل الجهود المتواصلة 
وحمالت الدعم واالسناد التي يقوم بها أبناء 
الجالية بالتعاون مع أبناء الجاليات العربية 

واالسالمية لدعمهم.

جددت الرئاسة األوكرانية تشكيكها في االنسحاب 
الروسي من مدينة خيرسون، وقالت إنها ستحدد 

موقفها بناء على األفعال ال األقوال، وذلك بعد إعالن 
موسكو سحب قواتها إلى الضفة اليسرى من نهر 

دنيبرو.

وقال الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 
كلمة مساء األربعاء ذكر خاللها خيرسون مرة واحدة 

فقط، إن القوات األوكرانية تعزز مواقعها »خطوة 
بخطوة« في الجنوب، وحذر من أن »العدو لن يقدم 

لنا أي هدايا«.

من جهته، قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار 
الرئيس األوكراني، في مقطع فيديو ُنشر على 

اإلنترنت مساء األربعاء، »إنهم ينسحبون ولكن ليس 
بالقدر الذي يمكن أن يحدث إذا كان انسحابا كامال 

أو إعادة تنظيم«.
وأضاف أريستوفيتش أن القوات الروسية تدمر 

الجسور وتزرع ألغاما في الطرق خالل مغادرتها، 
وأوضح »في الوقت الحالي ال نعرف نواياهم، هل 

سيخوضون قتاال معنا ويحاولون التمسك بمدينة 
خيرسون؟ إنهم يتحركون ببطء شديد«.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مستشار الرئاسة 
األوكرانية ميخائيلو بودولياك قوله إن من المبكر 
الحديث عن انسحاب روسي من خيرسون، مشيرا 

إلى وجود قوات روسية في خيرسون حتى اللحظة. 
وقال بودولياك إن بالده ال تعير اهتماما للتصريحات 
الروسية واألفعال تختلف عن األقوال، موضحا أنه ال 
يوجد معنى للحديث عن انسحاب روسي، ما دامت 

أعالم أوكرانيا ال ترفرف على خيرسون.

وفي تعليقه على إعالن االنسحاب، قال الرئيس 
األميركي جو بايدن إن األمر الذي أصدرته موسكو 

باالنسحاب من خيرسون يظهر أن هناك »بعض 
المشاكل الحقيقية التي تواجه الجيش الروسي«، على 

حد قوله.

خط دفاع
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أمر 

بسحب القوات الروسية من الضفة اليمنى من 
نهر دنيبرو في خيرسون، وإقامة خط دفاع للقوات 

الروسية على طول الضفة اليسرى للنهر.

كما أعلن قائد القوات الروسية المشتركة في أوكرانيا 
سيرغي سوروفيكين، في تقرير قّدمه للوزير شويغو، 

أن قوات بالده ستتخذ مواقع دفاعية على محور 
خيرسون بطول الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في أقرب 

وقت ممكن.

وقال سوروفيكين إنه لم يعد من الممكن إيصال 
اإلمدادات إلى مدينة خيرسون، وأضاف أنه اقترح 
إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر.

ومدينة خيرسون هي العاصمة اإلقليمية الوحيدة التي 
سيطرت عليها روسيا بعد الغزو وأصبحت محور 
هجوم مضاد أوكراني، وتتحكم المدينة في الطريق 

البري الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي 
ضمتها روسيا في عام 2014 ومصب نهر دنيبرو 

الذي يشطر أوكرانيا.
ووفق محللين، فإن الخطوة تمثل انعطافا كبيرا في 

العمليات العسكرية الروسية؛ إذ إنها أول خطوة من 
نوعها منذ سيطرة القوات الروسية على مقاطعة 

خيرسون في مارس/آذار الماضي.

إطالة أمد الحرب
في غضون ذلك، قال السفير الروسي لدى 
واشنطن أناتولي أنطونوف إن الحفاظ على 
اتصاالت مع الواليات المتحدة لمنع تصعيد 

ال يمكن التنبؤ بعواقبه، هو أمر مهم.

وقال السفير إن واشنطن لم تتخذ أي 
خطوة الستئناف الحوار بشأن االستقرار 
اإلستراتيجي الذي انطلق العام الماضي، 

مضيفا أنه ال يمكن للبيت األبيض اإلفالت 
من المسؤولية عن إطالة أمد الصراع في 

أوكرانيا.
واتهم السفير الروسي في واشنطن الواليات 

المتحدة باإلصرار على مواصلة حرب 
استنزاف ترهق روسيا وأوكرانيا وأوروبا.

في المقابل، نقلت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« ( Wall Street Journal( عن 

مسؤولين أميركيين ومصادر أخرى قولها إن 
وزارة الدفاع األميركية رفضت تزويد أوكرانيا 

بمسّيرات حربية متطورة خشية تصعيد 
الصراع في أوكرانيا أو استهداف مواقع 

داخل روسيا.

وعّبر مسؤولون عن التخوف من وقوع 
تكنولوجيات الطائرات المسيرة في أيٍد غير 
مرغوب فيها، غير أنهم أكدوا أن هذا ليس 

السبب األهم في تثاقل واشنطن عن توفيرها 
ألوكرانيا.

من جهته، قال الرئيس األميركي إن واشنطن 
لن تجازف بالدخول في حرب عالمية ثالثة 
بتوفير مقاتالت أميركية ألوكرانيا، مضيفا 

أن بالده ستقدم ألوكرانيا ما وصفه بالقدرات 
المعقولة للدفاع عن نفسها.

دعم بريطاني
وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع 

البريطاني بن واالس أن بريطانيا سوف 
تستكمل قريبا تسليم قرابة ألف صاروخ 
أرض-جو أخرى إلى القوات المسلحة 

األوكرانية.

وذكر الموقع اإللكتروني للحكومة 
البريطانية، أمس األربعاء، أن تسليم 

الصواريخ يأتي استجابة لمطالب أوكرانيا 
بتعزيز قدرات الدفاع الجوي لديها.

وأضاف أن اإلمدادات تتكون من قاذفات 
وصواريخ قادرة على إسقاط األهداف 

الجوية، بما فيها الطائرات الروسية من دون 
طيار وصواريخ كروز.

ويتواجد حاليا 1900 مجند أوكراني في 
بريطانيا ضمن برنامج للتدريب، وسيعودون 

قريبا إلى وطنهم.

فرصة التفاوض
في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن 

رئيس هيئة األركان األميركية المشتركة 
مارك ميّلي دعوته روسيا وأوكرانيا إلى ما 

سماه اغتنام فرص التفاوض.
وأعرب ميلي عن أمله في إجراء محادثات 
إلنهاء الحرب، ألن النصر العسكري ليس 

ممكنا ال لروسيا وال أوكرانيا.
وأشار -في حديث لمنظمة نادي نيويورك 
االقتصادي- إلى أن التقديرات تفيد بمقتل 
وإصابة أكثر من 100 ألف جندي روسي 
ومثلهم في الجانب األوكراني، لكنه توقع 

أن تكون خطوط الجبهة في أوكرانيا هادئة 
خالل الشتاء.

واألرقام التي ذكرها الجنرال ميلي وال يمكن 
تأكيدها من مصدر مستقل، هي األكثر دقة 

التي قدمتها واشنطن حتى اآلن.
وفي سياق متصل، علق الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان اليوم الخميس على 

آفاق المحادثات بين موسكو وكييف، ورأى 
أن قرار روسيا سحب قواتها من منطقة 

قرب مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا خطوة 
إيجابية.

محمد جرادات

كشفت االنتخابات اإلسرائيلية الحالية النقلة 
البعيدة التي وصل إليها المجتمع اإلسرائيلي 
في انزياحه نحو غالة اليمين المتطرف، وإن 
ظّل هذا المجتمع في كل محطاته في دائرة 

التطرف، حتى عندما كان ينتخب حزب 
العمل اليساري.

حصل ذلك عام 1994. وقد ُطرد من 
»الجيش« اإلسرائيلي بسبب شذوذه النفسي. 
كان إيتمار بن غفير وقتها في الثامنة عشرة 

من عمره، وهو العام ذاته الذي تولى فيه 
خصمه الخاسر في االنتخابات الحالية بيني 
غانتس قيادة فرقة المظليين في »الجيش« 

اإلسرائيلي، في مفارقة يتوجب أن تثلج قلوب 
الرازحين تحت نير المحتل اإلسرائيلي، نظرًا 
إلى ما تحمله من اختالل للمعايير في وعي 
الناخب الصهيوني، بما يرشح كامل منظومة 

االحتالل للتصدع الداخلي.
صعود مطرود من »الجيش« لينافس على 
وزارة األمن الداخلي هو فارق جوهري في 

تركيبة المجتمع الصهيوني، وخصوصًا أنها 
من الوزارات األساسية في الكيان العبري، 
ولم يكن قد مضى على مراهقاته السياسية 

الذائعة الصيت بضعة أسابيع، وهو يحّرض 
على هدم المسجد األقصى، ويشهر سالحه 

الشخصي في وجه المدنيين الفلسطينيين 
ومخالفيه من اإلسرائيليين، ويعوق عمل 

الشرطة مرارًا، وفي لحظات أمنية حساسة، 
ويجاهر في تحدي القوانين األمنية في أزقة 

القدس وأحيائها، بصحبة بضع عشرات 
من زعران الشوارع، ليمّرر أجندته الشاذة 

على حساب اإلستراتيجية األمنية والسياسية 
العبرية.

بين عشية وضحاها، أصبح حزب 
»الصهيونية الدينية« الحزب الثالث في 

الكنيست، والثاني في االئتالف الفائز بقيادة 
نتنياهو، وخصوصًا أنه حصل على 14 
مقعدًا، فيما سبق أن تجاوز نسبة الحسم 

بصعوبة بالغة في االنتخابات السابقة، في 
وقت لم يتجاوز حزب وزير الحرب الحالي 

غانتس 12 مقعدًا.

بين عامي 1984 و2022، تغّير الكثير 
في قوة تماسك المشروع اإلسرائيلي، عندما 
نجح إسحق شامير، على تطرفه، في لجم 

مائير كهانا، وهو الزعيم الروحي لبن غفير، 
حينما دخل إلى الكنيست.

 وقد صعد ليلقي خطابه، فانسحب أعضاء 
الكنيست من قاعاتها، وهو ما مّهد الطريق 

لحظر حزبه »كاخ« بشكل نهائي، ليأتي 
بن غفير اليوم، وهو مسّلح بقوة نيابية غير 
مسبوقة، ويحمل الوحشية الفكرية ذاتها التي 

انتهت بتصفية كهانا في أميركا على يد 
شاب مصري، وتبعه ابنه بنيامين في عملية 

فدائية قرب رام هللا.
كشفت االنتخابات اإلسرائيلية الحالية مستوى 
النقلة البعيدة التي وصل المجتمع اإلسرائيلي 

إليها في انزياحه نحو غالة اليمين 
المتطرف، وإن ظلَّ هذا المجتمع في كل 

محطاته في دائرة التطرف، حتى عندما كان 
ينتخب حزب العمل اليساري، فهو مجتمع 

تأسس على أطالل الشعب الفلسطيني، 
وال فرق عنده بين بن غفير وغانتس، كما 
بين نتنياهو والبيد. كلهم أصحاب مشروع 
استئصالي وحشي، ولكن الفارق المقصود 
هنا في وعي الناخب وتداعيات ذلك على 

تصّدع المشروع اإلسرائيلي.
تأسس الكيان العبري عام 1948 وفق 

استراتيجية بن غوريون التي مزجت بين 
التأصيل الديني اليهودي، والمشروع 

السياسي الصهيوني، والنزعة االجتماعية 
اليسارية، وآليات الحكم الديمقراطية. 

وقد حافظت جميع حكومات الكيان وأحزابه 

على العمل وفق ذلك في المجمل، بما أبقى 
المجتمع متماسكًا رغم كثير من المطبات 
الميدانية، ولكنَّ أّيًا منها لم يتسّبب بشرخ 

سياسي أمنّي بتأصيل فكري انقالبي، وهو 
التأصيل الذي يقوم عليه فكر كهانا وبن 

غفير، الذي دفع الكنيست إلى حظر األول 
عام 1984، وجعل »الجيش« يطرد الثاني 

عام 1994.
طالب بن غفير بوزارة األمن الداخلي قبل 
أسبوع من االنتخابات، نظرًا إلى أهميتها 

بشأن القدس واألقصى، ووافقه نتنياهو، وإن 
لم يسّم هذه الوزارة باالسم، وربما لم يدر 

بخلده هذا الصعود المدّوي لبن غفير، أو 
لعله راهن على احتوائه، نظرًا إلى الفارق 

بين الشعارات االنتخابية واالستحقاقات 
األمنية والسياسية ومتطلبات الحكم، وكان 

شغل نتنياهو الشاغل العودة إلى الحكم بأّي 
ثمن للنجاة من محاكمة تنتظره على فساده 

المالي، وهو ما تحقق، ولكن في ظل معطى 
جديد سيؤرقه ويدفعه نخو خيارات داخلية 

وخارجية تخل بتوازناته المعتادة.
ليست المبادرة السعودية للسالم واحدة من 

توازنات نتنياهو التي سيحرص عليها، وهي 
التي أعادت قمة العرب في الجزائر تأكيدها، 
ولكنه باب التطبيع الذي تركته القمة مفتوحًا 

على مصراعيه، وسبق لنتنياهو أن تفاخر 
بإطالق هزيعه في الخليج والمغرب وأفريقيا، 

ويريد اليوم مع المطبعين الجدد أن يقبلوه 
مع بن غفير، وهو قبوٌل سارََع زعيم التطبيع 
في العالم اإلسالمي إردوغان إلى المجاهرة 
في الرضوخ له، وهو يعّبر عن »اهتمامه 

باستمرار العالقات مع إسرائيل بصرف 
النظر عن نتائج االنتخابات«.

سينجح نتنياهو في غض عيون المطبعين 
العرب والمسلمين، وبطبيعة الحال قيادة 

السلطة الفلسطينية، عن صبيانية بن غفير، 
حتى وهو وزير في حكومته، ولو تولى 

األمن الداخلي، ولن يعدم الوسيلة في تجاوز 
الفيتو األميركي األوروبي، فـ«تل أبيب« 

ليست النمسا التي سبق أن قوطعت عالميًا 
بسبب دخول حكومتها حزب »هايدر« 
المتطرف، ولكن هل يمكن لنتنياهو أن 

ينجح في حفظ توازنات السياسة اإلسرائيلية 
في ظل طموحات بن غفير وقوته النيابية 

وطيشه الميداني، وقد نجا من تصفية محققة 
قرب الخليل، أم سيجد نتنياهو نفسه مضطرًا 

إلى مجاراتها؟
سبق لنتنياهو أن نّغص على اإلدارة 

األميركية اتفاقها النووي مع إيران، وساهم 
الحقًا في إلغائه، رغم كونه محاطًا بكوابح 

في االئتالف الحاكم ظّلت تمنعه عن 
مواجهة حاّدة مع اإلدارة األميركية، وهي 

إدارة يحكمها اليوم زعيم ديمقراطي، ما دام 
يعّبر عن سخطه من سياسة نتنياهو الذي 
يتسّلح اليوم بما تجاوز شرعية زعيم القبيلة 
لما هو آخر ملوك بني إسرائيل، بما يعّمق 
الفجوة بين السياستين، في ظل االنشغال 

بالحرب في أوكرانيا، بما ُيخرِج نتنياهو عن 
توازناته الداخلية واإلقليمية ويفتح المجال 

لكل االحتماالت.
وقد شّكل صعود بن غفير إخالاًل بالتوازن 
السياسي في »تل أبيب«، وهو ما سيلقي 
بظالله على مجمل السياسة اإلسرائيلية، 

سواء ما تعّلق بمساعي تهويد القدس 
واألقصى أو تعزيز االستيطان والقمع في 

الضفة، إلى فّض الترسيم البحري مع لبنان، 
حتى تصعيد الحرب على غزة وسوريا 

وإيران، بما يدفع هذه السياسة نحو خيارات 
تتقاطع مع طيش بن غفير، وتعكس غرور 
نتنياهو، وهو غرور سبق أن تماهى معه 
العقل اإلسرائيلي في خيبر قبل مئات من 
األعوام، و10 آالف حاسر ودارع لم تحل 

دون أن يفصم عراها ذو الفقار.

أعلنت وزارة االستخبارات اإليرانية، اليوم 
االثنين، اعتقال جميع المتورطين في 

عملية شيراز اإلرهابية، مبينة أنها طالت 
26 إرهابيا وجميعهم أجانب من أذربيجان 

وطاجيكستان وأفغانستان.
وقالت الوزارة في بيان: »في عملية 

استخبارية تعتبر من أوسع العمليات لوزارة 
األمن وأكثرها تعقيدا، أدت سلسلة التحقيقات 

والعمليات التي تم تنفيذها منذ الهجوم في 
شيراز وحتى اآلن إلى تحديد واعتقال جميع 
العناصر المتورطة بهذا الحادث ومن عمل 
على توجيه وتنفيذ ودعم العمل اإلرهابي«، 

مبينة أنه »تم اعتقال عدد آخر من العناصر 
التي دخلت البالد لتنفيذ عمليات مماثلة، 
ليصل عدد المعتقلين إلى 26 إرهابيا«.

وأكدت أن »جميع المعتقلين غير إيرانيين 
وهم رعايا جمهورية أذربيجان وطاجيكستان 

وأفغانستان«، موضحة أن »العنصر الرئيس 
لتوجيه وتنسيق العملية من رعايا جمهورية 
أذربيجان ودخل البالد عبر الحدود الجوية 
في مطار طهران الدولي. وأعلن وصوله 

لرابط تنسيق العملية في أذربيجان كما ارتبط 

بعناصر من داعش من خالل رابط العمليات 
للتنظيم الذي يتواجد في أفغانستان«.

وذكرت أن« العنصر الذي قام بمساندة 
العملية في شيراز، أفغاني يدعى محمد رامز 

رشيدي ويلقب أبو بصير ومنفذ الهجوم 
اسمه سحان ُكمروني، ويلقب بأبو عائشة 

هو من رعايا طاجيكستان«، مشيرة إلى أنه 
»تمت مالحقة اإلرهابيين الـ 26 واعتقالهم 

في محافظات فارس وطهران والبرز وكرمان 
وقم وخراسان رضوي. كما تم اعتقال عدد 

منهم على الحدود الشرقية أثناء محاولة 
الهروب من البالد«.

وأضافت: »عدد من المعتقلين كانوا يعدون 
لعمليات إرهابية أخرى، بما في ذلك عملية 
في زاهدان جنوب شرق البالد«، وقالت إن 

»دماء شهداء شيراز البريئة، أدت إلى كشف 
نوايا وأهداف المجرمين التكفيريين ومنع عدد 

من العمليات اإلرهابية األخرى«.

وشددت على أن »عمليات المراقبة والرصد 
االستخباري الشامل على مدار الساعة 
مستمرة في مختلف أنحاء البالد وكذلك 

خارج الحدود من أجل كشف ومعاقبة جميع 
العناصر اإلرهابية التكفيرية المتورطة في 

مأساة ضريح شاهجراغ، وسيشهد أهالي 
الضحايا االنتقام بكل تأكيد«.
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عوض الرجوب
بدد معلم التربية اإلسالمية، محمد كامل 
الجعبري، مساء السبت، حالة الصمت 

وأجواء الهدوء النسبي، الذي ساد جنوبي 
الضفة الغربية، بعكس شمالها (جنين 

ونابلس( خالل األسابيع والشهور األخيرة.
فنهاية السبت، وهو يوم إجازة أسبوعي في 

إسرائيل، لم تكن اعتيادية بالنسبة ألشد 
المستوطنين تطرفا في مدينة الخليل، بل 
وكان الهدف أيضا غير عشوائي فقد قتل 
مستوطن، وأصيب آخران أحدهما عرف 
باعتداءاته على الفلسطينيين وتحريضه 

على قتلهم، في عملية إطالق النار قرب 
مستوطنة كريات أربع.

مقاوم بالعباءة
»محمد كامل الجعبري« أو »المعلم 

المقاوم« أو »المعلم والمربي المشتبك« 
كما يطلق عليه نشطاء في مواقع التواصل 
االجتماعي، والذي عايش عن قرب معاناة 
سكان الخليل نتيجة اعتداءات المستوطنين 
وهجومهم المتكرر على منازلهم، كان هو 

منفذ العملية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الجعبري 

مرتديا »العباءة«، وهي زي شعبي، يطلق 
النار على عدد من المستوطنين بينهم 

المستوطن »عوفر« ذائع الصيت. وكان 
الجعبري متماسكا يطلق النار، حين باغته 
أحد المستوطنين قبالة بقالة صغيرة يملكها 
فلسطيني، بمحاذاة مستوطنة كريات أربع، 

فاستشهد على إثرها.

معلم مشتِبك
الجعبري معلم في وزارة التربية والتعليم، 

يسكن في منطقة »بيت عينيون« وال يبعد 
منزله سوى أمتار قليلة عن المستوطنة 

المقامة على أراضي الفلسطينيين، في الجهة 
الشمالية الشرقية لوسط الخليل.

والشهيد يبلغ من العمر 34 عاما، وله 3 
أبناء، ودرس الشريعة في جامعة الخليل 
الخاصة، ويعمل معلما في مدرسة جواد 

الهشلمون األساسية الحكومية. وهو شقيق 
األسير المحرر وائل الجعبري الذي تحرر 

في صفقة »تبادل األحرار« في أكتوبر/

تشرين األول 2011 وأبعد إلى قطاع غزة.
من هدف العملية؟

كان أحد المستهدفين، في عملية الجعبري، 
أحد أكثر المستوطنين تطرفا، واعتداء على 

أهالي الخليل، وخاصة في البلدة القديمة 
ومحيط المسجد اإلبراهيمي.

عرف عن المستوطن »عوفر أوحانا« الذي 
أصيب في العملية بأنه يدوس على جثث 

الشبان ممن يقتلون برصاص الجنود، وكان 
يحرض الجنود على قتل الفلسطينيين ألقل 
األسباب، وفق مؤسس تجمع شباب ضد 

االستيطان، الناشط عيسى عمرو في حديثه 

للجزيرة نت.
وأضاف عمرو، الذي وثق كثيرا من 

اعتداءات المستوطن، أن عوفر »بلطجي 
بامتياز متهم بقتل فلسطينيين« ومن أبرز 
محرضي الجيش والمستوطنين على قتل 
الفلسطينيين، وكان يقود المستوطنين في 

اعتداءاتهم على النشطاء والمتضامنين 
األجانب. وشوهد في فيديوهات يقول فيها 

»خذوهم على الزبالة« يقصد جثامين 
الشهداء.

وأشار إلى أن عوَفر يعمل في أمن 
مستوطنة كريات أربع، ولديه بقالة في محل 
تجاري فلسطيني استولى عليه، وظهر في 

دور المسعف والصحفي عدة مرات.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل نصا 

مترجما لدعوة من عائلة عوفر للمستوطنين 
كي يصلوا من أجل إسعافه.

نعي المعلم
نعى طالب الشهيد ومعارفه ومدرسته 

»األستاذ« الجعبري على شبكات التواصل 
االجتماعي. كما نعى وائل الجعبري المبعد 
إلى غزة شقيقه »الُمربي والحافظ لكتاب هللا 
أسد الخليل الشهيد محمد كامل الجعبري أبا 

عبد الرحمن«.
ورد المستوطنون  باعتداءات على منازل 
الفلسطينيين ومتضامنين أجانب، في حين 
أعلنت الفصائل الفلسطينية اإلضراب في 

الخليل »حدادا على روح الشهيد الجعبري«.
المصدر : الجزيرة

محمد الجعبري.. 
وداعا للمكيف.. طالء نوافذ يبرد المباني من دون أي طاقةمن هو »المعلم المشتبك« منفذ عملية مستوطنة كريات أربع؟

»ميتا« المالكة لـ«فيسبوك« تقرر تسريح 11 ألف موظف

قيمتها 2 مليار دوالر، ورجل أصله سوري باعه الورقة الرابحة

الجمعية العامة لألمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسي لمكافحة تمجيد النازية وغالبية دول اوروبا تعارضه

اإلعالم العبري يكشف ان إسرائيل لن تكون موجودة بعد 25 عامًا واستطالع رأي حول التجنيد يصدم الجميع

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية 
حول العالم، يسعى العلماء إلى إيجاد بدائل 

صديقة للبيئة وذات تكاليف قليلة خاصة 
بعد تزايد الطلب على أجهزة تكييف الهواء 
في المباني، والتي تشير التقديرات إلى أن 
الواحد منها يعمل بقوة 10 كيلو/وات، وفقا 

لما نشرته »ديلي ميل« البريطانية.
حل محتمل لمشكلة التبريد

يعتقد علماء من جامعة كيونغ هي في 
سيول بكوريا الجنوبية أنهم ربما يكونوا قد 
توصلوا إلى حل لهذه المشكلة ببساطة في 
شكل طالء شفاف للنوافذ، يخفض درجة 
الحرارة داخل المباني، دون إنفاق طاقة 

واحدة، بخاصة وأن دراسات سابقة قدرت 
أن التبريد يمثل حوالي 15% من استهالك 

الطاقة العالمي.
فوق البنفسجية وتحت الحمراء

في النوافذ الزجاجية العادية، يمكن ألشعة 
الشمس فوق البنفسجية واألشعة تحت 

الحمراء المرور، مما يؤدي إلى تسخين 
درجة حرارة الغرفة. وللحيلولة دون ارتفاع 

درجة حرارة الغرف، شرع الباحثون في 
تطوير طالء نافذة يمكنه حجب أشعة 
الشمس فوق البنفسجية وتحت الحمراء.

طبقات رقيقة متناوبة
وأوضح الباحثون، بقيادة إيونغكيو لي أن 

المبرد اإلشعاعي الشفاف يتكون من طبقات 
رقيقة متناوبة من ثاني أكسيد السيليكون أو 

نيتريد السيليكون أو أكسيد األلومنيوم أو 
ثاني أكسيد التيتانيوم على قاعدة زجاجية، 

تعلوها طبقة من بوليديميثيل سيلوكسان.
تقنيات التعلم اآللي

باستخدام تقنيات التعلم اآللي، تمكن 
الباحثون من تحسين نوع الطبقات وترتيبها 
وتركيبها، موضحين أنه »تم التوصل إلى 
تصميم للطالء يتفوق، عند تصنيعه، على 
أداء الطالء الشفاء الُمصمم تقليدًيا وكذلك 
على أفضل نظارات تقليل الحرارة التجارية 

في األسواق«.
يتوقع الباحثون أنه في المدن الحارة والجافة، 

يمكن أن يتم تقليل استهالك طاقة التبريد 
بنسبة هائلة تصل إلى 31%، مقارنة بالنوافذ 

التقليدية.
المباني والسيارات

أشار الباحثون إلى أن استخدامات الطالء 
الشفاف ال تقتصر على نوافذ المباني فقط، 

إنما يمكن تطبيقه على نوافذ السيارات 
والشاحنات للحفاظ على برودة المركبات 

أيًضا.
الطالء األكثر بياًضا

تأتي الدراسة بعد فترة قصيرة من ابتكار 
مهندسين في الواليات المتحدة »الطالء 

األكثر بياًضا حتى اآلن«، والذي يقولون 
إنه سيساعد في معالجة ظاهرة االحتباس 
الحراري، من خالل تقليل استهالك الطاقة 

وتقليل االنبعاثات الناجمة عن استخدام 
أجهزة التكييف.

يعكس الطالء شديد البياض، الذي تم 
تطويره في جامعة بوردو في إنديانا، ما 

يصل إلى 98,1% من أشعة الشمس تحت 
الحمراء، بالمقارنة مع بعض أنواع الطالء 

المتوافرة حالًيا باألسواق وال تعكس أكثر من 
80 إلى 90% من حرارة أشعة الشمس.

قررت شركة »ميتا« األمريكية، المالكة 
لـ«فيسبوك«، خفض عدد موظفيها بنحو 
13%، حيث قررت تسريح أكثر من 11 

ألف موظف، وأبقت على تجميد التوظيف 
حتى الربع األول من العام المقبل.

وكشفت الشركة األمريكية عن خطة التسريح 
في بيان يوم األربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة 

»بلومبرغ«.
ونقلت الوكالة عن مارك زوكربيرغ الرئيس 
التنفيذي لشركة »ميتا« أن الشركة ستلغي 
أكثر من 11000 وظيفة، وذلك في أول 

جولة كبيرة من عمليات التسريح في تاريخ 
عمالق وسائل التواصل االجتماعي.

وقال زوكربيرغ في البيان: »أريد أن أتحمل 
المسؤولية عن هذه القرارات وكيف وصلنا 
إلى هذا الوضع. أعلم أن هذا صعب على 

الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لألشخاص 
المتأثرين«.

وأضاف البيان، أنه بينما ستحدث 
التسريحات في جميع أنحاء الشركة فإن 

الفريق سيتأثر بشكل غير متناسب وسيتم 
إعادة هيكلة فرق العمل »بشكل أكبر«، كما 

ستعمل »ميتا« على تقليل بصمتها العقارية 
ومراجعة إنفاقها على البنية التحتية.

وتتخذ »ميتا«، التي انخفض سهمها بنسبة 
71% هذا العام، خطوات لخفض التكاليف 
بعد عدة أرباع من األرباح المخيبة لآلمال 
وتراجع اإليرادات. ويعكس تقليص النفقات 

تباطؤا حادا في سوق اإلعالنات الرقمية 
واالقتصاد المتقلب على شفا الركود 

واستثمار زوكربيرغ مليارات الدوالرات في 
برنامج »ميتافيرس«.

المصدر: بلومبرغ

فاز شخص أمريكي في والية كاليفورنيا 
بأكبر جائزة يانصيب في العالم حتى اآلن، 

بلغت قيمتها 2,04 مليار دوالر، كان قد 
اشتراها من متجر يملكه رجل من أصول 
سورية، قبل أن ُيعَلن عن فوزه الثالثاء 8 

نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
واقتنص الشخص المجهول الجائزة الكبرى 
ليانصيب »باوربول« األمريكي والتي بلغت 

قيمتها رقمًا قياسيًا تجاوز ملياري دوالر، 
بعدما تراكم المبلغ خالل أشهر لم يتمكن 
فيها أحد من الفوز، وفق ما أعلنه الموقع 

اإللكتروني الرسمي للشركة المنظمة.
عمولة بقيمة مليون دوالر

البطاقة الرابحة باعها صاحب متجر »جوز 
سيرفيس سنتر« في ألتادينا بكاليفورنيا، 
وهو متجر في محطة للمحروقات يملكه 
جو شحيد، الذي قدم إلى أمريكا مهاجرًا 

عام 1980 ولم يكن يملك سوى 14 ألف 
دوالر، وفق ما ذكرته شبكة »سي إن إن« 

األمريكية.
لكن شحيد كسب عمولة بقيمة مليون دوالر 

جزاء بيعه الجائزة الكبرى، حيث قدم له 

مسؤولو اليانصيب في كاليفورنيا الشيك بينما 
كان برفقة أبنائه.

وقال شحيد إن مسؤولي اليانصيب كانوا 
ينتظرونه قبل أن يفتح متجره هذا الصباح، 
مضيفًا: »قالوا: مبروك.. محطتك أرسلت 

فائزًا«.
في حين عّبر المهاجر السوري عن سعادته، 
ألن متجره باع بطاقة الجائزة الكبرى، مشيرًا 

إلى أن لديه 11 حفيدًا سيشاركهم فرحته.
وجاء شحيد إلى أمريكا قبل 42 عامًا مع 

زوجته وطفليه، وقال في حديث مع وسائل 
إعالم أمريكية: »أعمل بجدٍّ سبعة أيام في 

األسبوع.. تخرجت في الكلية، واشتريت 
منزاًل، واشتريت عماًل ألنني أعمل بجد وأنا 

رجل أمين«.
أول ملياردير فائز من كاليفورنيا

بدورها، قالت كارولين بيكر، المتحدثة باسم 
كاليفورنيا يانصيب: »شخص ما، يتمسك 

بقطعة ورق مهمة للغاية هذا الصباح بقيمة 
2,04 مليار دوالر، أي مليارين وأربعين 

مليون دوالر«. 
حسب بيكر فإن الفائز هو أول شخص 

من كاليفورنيا يصبح مليارديرًا بواسطة 
اليانصيب.

وأوضحت الشركة المنظمة لليانصيب أن 
تذكرة واحدة فحسب في كل أنحاء الواليات 
المتحدة تطابقت مع األرقام الخمسة التي 

أسفر عنها السحب، وهي 10 و33 
و41 و47 و56 و10 للرقم اإلضافي 

»باوربول«.
ويتعين على الفائز بالجائزة االختيار بين 

تسلمها كاملة ولكن مقسطة على 30 قسطًا 
خالل 29 عامًا، أو دفعة واحدة، وفي هذه 
الحال ال يحصل إال على 997,6 مليون 

دوالر، وفقًا لشركة »باوربول«.

تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم 
المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع القرار 

الروسي بشأن مكافحة تمجيد النازية والنازية 
الجديدة.

وحملت الوثيقة عنوان »مكافحة تمجيد 
النازية والنازية الجديدة والممارسات األخرى، 

التي تسهم في تصعيد األشكال الحديثة 
للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب«.
وصّوتت 106 دول لصالح القرار، 

وصوتت 51 ضده، وامتنعت 15 دولة 
عن التصويت، و من المتوقع أن تصّوت 

الجمعية العامة على القرار في كانون 
األول/ديسمبر.

ويحث القرار الدول على القضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري بجميع 

الوسائل المناسبة، بما في ذلك، إذا اقتضت 

الظروف، بموجب القانون.
باإلضافة إلى ذلك، تدين الوثيقة استخدام 

المواد التعليمية، وكذلك الخطاب أثناء 
التدريب، التي تروج للعنصرية والتمييز 
والكراهية والعنف على أساس العرق أو 

الجنسية أو الدين أو المعتقد.
و هذا القرار يتم تبنيه من قبل الجمعية 

العامة لألمم المتحدة سنويا، يجب أن توافق 
على المشروع بعد أن يتم دعمه من قبل 

اللجنة الثالثة.
قال غريغوري لوكيانتسيف مفوض الخارجية 
الروسية لحقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة 
القانون، إن إيطاليا والنمسا وألمانيا صوتت 

ضد القرار الروسي الرامي إلى محاربة 
تمجيد النازية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: »حسب ما 
أتذكر، هذه هي المرة األولى في التاريخ 

التي تصوت فيها هذه الدول بهذا الشكل. 

في عام 2011 حدث انقسام في صفوف 
االتحاد األوروبي وصوتت بعض الدول 

األعضاء في االتحاد األوروبي ضد قرار 
من هذا النوع وامتنع البعض عن التصويت، 

أقسم ممثلو ألمانيا وإيطاليا والنمسا عندها 
أنهم لن يتمكنوا أبدا، ألسباب مبدئية، من 
التصويت ضد وثيقة تدين تمجيد النازية«.

هذا العام، صوتت 106 دول لصالح 
مشروع القرار، وعارضت الوثيقة ليس 

فقط الواليات المتحدة وأوكرانيا كما كان 
الحال في السنوات األخيرة، بل وألمانيا 

وبريطانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا وجورجيا 
ودول البلطيق وهنغاريا. وبررت هذه الدول 
موقفها، بالزعم بأن روسيا تستغل موضوع 

مكافحة النازية الجديدة من أجل تنفيذ عملية 
عسكرية خاصة في أوكرانيا.

كشفت وسائل إعالم  إسرائيلية عن أنَّ ثلث 
الشبان في الكيان ال يعتقدون أنَّ إسرائيل 

ستكون موجودة بعَد 25 عامًا.
ووفقًا لنتائج استطالع للرأي أجراه ائتالف 

الحركات الشبابية في كيان االحتالل، ونقلته 
القناة 12 اإلسرائيلية، فإّن ثلث الشبان 

اإلسرائيليين ال يريدون أن يجري تجنيدهم، 
واعتبرت القناة، أّن “هذه المعطيات خطرة 

وتدمي القلوب”.
معلق الشؤون السياسية في القناة 12 

العبرية أمنون أبروموفيت، قال: “التحدث 

عن أّن من يرى نفسه أّن هويته األساسية 
مؤلفة من الهوية اإلسرائيلية واللغة العبرية، 
ال يمكن إال أن يدمي القلب. كل السجال 

السياسي في إسرائيل هو نمط عملي 
مضلل”، وفق “الميادين”.

وأضاف أبروموفيت، أّن ثلث  الشبان في 
إسرائيل ال يعرفون من قتل إسحق رابين، 
وتابع: “أسوأ من ذلك أّن ثلث الشبان ال 
يريدون التجند”، مضيفًا أّن األخطر من 

ذلك، أّن ثلث المستوطنين ال يعتقدون أّن 
“إسرائيل” ستكون موجودة بعد 25 سنة.
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مجلة علمية تكشف عن ابتكار لقاح مضاد لمعظم سالالت فيروس اإلنفلونزا
تعرف على مائير كاهانا.. حاخام إسرائيلي من زعماء »الصهيونية التصحيحية« 

ورئيس رابطة الدفاع اليهودي المتطرفة والفاعلة في كندا 

حاخام إسرائيلي متطرف نشأ في الواليات 
المتحدة، ولد في نيويورك عام 1932 
واغتيل فيها عام 1990، تميز بأفكاره 
العنصرية التي تدعو للعنف ضد غير 

اليهود، وهو ما عّرضه للمحاكمة في أكثر 
من مناسبة.

مارس نشاطه السياسي والتلمودي بداية في 
الواليات المتحدة، وأسس فيها هيئات عدة 
لنشر أفكاره ومبادئه، واضطر إلى الرحيل 

إلى إسرائيل بضغط من السلطات األميركية، 
وهناك أيضا منع من الترشح لالنتخابات 

بسبب أفكاره العنصرية المتطرفة.

المولد والنشأة
ولد مارتن ديفيد كاهانا في األول من 

أغسطس/آب عام 1932 في نيويورك، وهو 
االبن البكر ألسرة يهودية كانت تقيم في 

صفد بفلسطين قبل استقرارها في نيويورك.
كان والده تشارلز (يحزقيل( الذي درس 

الالهوت في بولونيا حاخاما وأحد علماء 
التلمود المرموقين، كما كان صديقا 

لفالديمير غابوتنسكي ومن المنخرطين في 
ما يعرف بـ«الصهيونية التصحيحية«.

الدراسة والتكوين العلمي
درس االبتدائية في مدرسة يشيفا، كما درس 
في ثانوية أبراهام لينكولن، والتحق طالبا ليليا 

بأكاديمية بروكلين التلمودية.
في مراهقته انضم كاهانا لحركة »بيتار« 
(حركة شبابية شبه عسكرية تابعة لحزب 
حيروت اليميني( التي أسسها غابوتنسكي 
بهدف مركزة اليهود والعبرية في »أرض 

فلسطين التاريخية«.
وفي سن الـ15 حطم نوافذ سيارة إرنست 
بيفين، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، 
احتجاجا على االنتداب البريطاني في 
فلسطين، وسجن إثر ذلك في الواليات 

المتحدة.
درس مائير كاهانا القانون وتخرج بدرجة في 
الحقوق عام 1957 لكنه رسب في امتحان 

المحاماة، وفي العام نفسه نصب بشكل 
رسمي حاخاما، ونال التزكية بذلك من معهد 

»ميرر يشفيا« األرثوذكسي في بروكلين.

دوره في حرب فيتنام
ُعّين مائير كاهانا في مطلع شبابه رئيسا 
لجماعة في كنيس هاورد بيتش بحي من 
أحياء الطبقة العاملة في كوينز، وحظي 

بشعبية كبيرة بصفته حاخاًما، بخاصة عند 
الجماهير األصغر سنا، ألن بعض البالغين 

انزعجوا من آرائه التي هاجمت اليهود 
األميركيين البتعادهم عن العقيدة.

وفي عام 1960 أقام كاهانا حاجزا ممتدا 
من األرض حتى سقف الكنيسة يفصل بين 
المصلين من الذكور واإلناث، فقرر أغلب 
المصلين أن وقت رحيله قد حان، وُهّمش 
وُوصف فعله بـ«الهوس الديني المفرط«.

بعد هذه الحادثة سافر كاهانا إلى إسرائيل، 
وُوّبخ هناك في مدرسة يهودية بسبب تلعثمه 
في العبرية وضعف معارفه التلمودية، فعاد 

مجددا إلى نيويورك.
بعد عودته، عمل كاتبا في المجلة اليهودية 

ثم في هيئة تحريرها ثم أصبح رئيسا 
لتحريرها، وفي تلك الفترة استعاد عالقته 
بجوزيف شوربا زميله القديم في »بيتار«.

وكان شوربا على عالقة وثيقة بأجهزة األمن 
األميركية، فأشرك في نشاطاته كاهانا الذي 

لقب نفسه آنذاك بـ«مايكل كينغ« (مايكل 
الملك(، وحشد الدعم اليهودي لمصلحة 

الواليات المتحدة في حرب فيتنام.
كما أسسا معا حركة الرابع من يوليو/

تموز (استلهما ذكرى االستقالل األميركي( 
من أجل تجنيد الطالب األميركيين في 

الجامعات لتأييد حرب أميركا على فيتنام.
وحاول كاهانا بصفته »مايكل كينغ« التأثير 

على الطالب اليهود الذين كانوا ينضمون 
بأعداد كبيرة لالحتجاجات المناهضة 

للحرب.

قصته مع دارغينو
قضى كاهانا تلك المرحلة التي لقب فيها 
نفسه بـ«مايكل كينغ« في مانهاتن، بينما 

كانت زوجته وأبناؤه في كوينز، وفي 1966 
بدأ عالقة غرامية مع عارضة األزياء غلوريا 

جان دارغينو البالغة من العمر 22 عاما.
أحبت دارغينو كاهانا بجنون وأملت أن 

تتطور عالقتهما إلى زواج، وأمضيا وقتا في 
شقته، حتى انقطع كاهانا عنها فجأة وأخبرها 
في رسالة أنه متزوج وله أطفال، وأن اسمه 

ليس مايكل.
قفزت دارغينو والرسالة في يدها من جسر 

 )Queensboro) »كوين سوبورو«
وسقطت بعمق 135 قدما في النهر 

الشرقي، وظهرت صورة وجهها عند إنقاذها 
على الصفحة األولى لصحيفة »نيويورك«، 

لكنها ماتت في اليوم التالي.
لم تعق هذه الحادثة التي حاول كاهانا 

إبعادها عن األضواء سير خططه المتشددة، 
وفي 1968 تخلى عن »مايكل كينغ« 

وأظهر شعارات مثل »لن يتكرر ذلك أبدا« 
و«كل يهودي 22«.

رابطة الدفاع اليهودي
من خالل صياغته لعبارات تؤكد أن »اليهود 

لن يتجاهلوا محنة إخوتهم األجانب« وأن 
»الهولوكوست لن يتكرر مرة أخرى«، 

استطاع مائير كاهانا أن يجذب الشباب 
 Jewish) إلى رابطة الدفاع اليهودي

Defense league( التي أنشأها في 
نيويورك عام 1968.

تأسس فكر الرابطة على التشبث بأيديولوجية 
يمينية متشددة، استهدفت بشكل أساسي 
»حماية اليهود في نيويورك« و«محاربة 

أعداء السامية«، و«إعادة اليهود لجذورهم 
ومنع أي محاولة إبادة لهم«، وأقّرت 5 

مبادئ أساسية.
تتلخص مبادئ الرابطة التي أقرّها مائير 

كاهانا في: حب إسرائيل، وشعب إسرائيل، 
والفخر باإلرث والتاريخ اليهودي، وضرورة 

الوحدة اليهودية.
إضافة إلى مبدأ »الحديد«، وهو المبدأ 

الذي يمثل استخدام القوة والعنف في تحقيق 
أهداف الرابطة، وهذا المبدأ يمثل فكرة 

أساسية عند كاهانا، إذ يرى أن انتهاج 
اليهود للسالم جّر عليهم العنف، ومن ثم 

يجب عليهم أن يحققوا أهدافهم بالقوة.
حققت هذه الرابطة انتشارا وعرف كاهانا 

بقدرته على إثارة الجماهير بخطاباته 
العاطفية الحماسية، كما امتازت خطاباته 
ببعد شعبوي تحريضي بعيدا عن الخطاب 

الليبرالي الداعي للتعايش، وهكذا كانت 
أفكار غابوتنسكي التي تغذي بها كاهانا في 

نشأته.
لكن نشاط كاهانا ورابطته الذي كان 

يستعدي الوفود السوفياتية القادمة إلى 
الواليات المتحدة كان سببا في سجنه بعد 
اإلدانة في قضية تآمر لصنع القنابل، ثم 

تسّبب في مغادرته إلى إسرائيل بضغط من 
الشرطة األميركية.

النشاط السياسي في إسرائيل
انتقل مائير كاهانا وعائلته إلى إسرائيل عام 
1971، حيث أسس حزب »كاخ« اليميني 
المتطرف الذي طالب برنامجه بضم جميع 
األراضي المحتلة وتهجير الفلسطينيين قسرا.

وسجن كاهانا عقب إعالنه أن »ليس 
هناك إال حل واحد على اإلرهاب العربي، 

هو اإلرهاب اليهودي المضاد باستخدام 
العنف«، واكتشفت قوات األمن اإلسرائيلي 

في السادس من أكتوبر/تشرين األول 
1972 مخبأ أسلحة وقنابل يدوية ومتفجرات 

داخل قاعدة تل أبيب الجوية، كان 
كهانا ينوي تهريبها إلى الواليات المتحدة 

الستخدامها في الهجوم على الدبلوماسيين 
السوفياتيين والعرب.

أنهى كاهانا فترة االحتياط العسكري 
الضرورية بحسب القوانين اإلسرائيلية، 
ثم عاود نشاطه المتطرف تجاه العرب 

الفلسطينيين إلكراههم على الرحيل، حتى 
اعتقل إداريا في مايو/أيار 1980 بعد أن 

تسربت معلومات تكشف أماكن ألسلحة 
ومتفجرات منتشرة في مواقع مختلفة كان 

كاهانا قد خبأها، وأفرج عنه بعد 7 أشهر 
بتدخل من مناحيم بيغن رئيس الوزراء 

آنذاك.
لكن ذلك لم يثن كاهانا عن مواصلة الضغط 
بعنف من أجل معتقداته تحت رعاية حزبه، 

وسجن في مناسبات أخرى، وكان أول 
يهودي في إسرائيل يتهم بالتحريض على 

الفتنة.
ترشح كاهانا للكنيست عدة مرات ولم 

يفز بمقعد حتى عام 1984، حينئذ قدم 
اقتراحات عدة تنص في أجزاء منها على 
إلزام غير اليهود بتحمل رسوم وضرائب 

وعبودية، وتعريض من ال يلتزم بها للترحيل 

القسري.
كما اقترح قوانين تسّن عقوبات على 

اليهودي الذي يتزوج بغير اليهود تصل إلى 
50 عاما، وتعرض اليهودي الذي تربطه 

عالقة بغير اليهود للسجن 5 سنوات.
ودعا مائير كاهانا إلى تفجير المسجد 

األقصى وإعادة بناء الهيكل الثالث، وأكد 
استعداده الكامل لتنفيذ ذلك.

أثر وجود كاهانا في الكنيست على الحلبة 
السياسية اإلسرائيلية، ودفع مختلف األحزاب 
إلى تشريع قانون جديد يمنع المشاركة في 

االنتخابات على أي حزب يتضمن برنامجه 
أفكارا واقتراحات عنصرية، مما أدى إلى 
رفض محكمة العدل العليا ترشح »كاخ« 

وزعيمه كاهانا عام 1988.

اغتياله
في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 

1990 اغتيل كاهانا في قاعة محاضرات 
بفندق ماريوت ماركيز بحي مانهاتن في 

نيويورك، على يد أميركي من أصول 
مصرية يدعى »سيد نصر«. 

بعد وفاة كاهانا، لم يظهر أي زعيم ليحل 
محله في الحركة، بالرغم من أن فكرة 

إخراج السكان العرب قد القت شعبية كبيرة 
في إسرائيل. تم دمح جماعتين كاهانيتين 

صغيرتين تحت; األولى كاخ والثانية كاهان 
حي , والتي يتزعمها نجله األصغر بنيامين 

زعيڤ كاهانا.
عام 1994، في أعقاب مذبحة الحرم 
االبراهيمي التي ارتكبت ضد المصلين 

المسلمين الفلسطينيين بقيادة أحد أنصار 
كاخ د. باروخ گولدستين، والتي قتل 

فيها 29 من المصلين، أعلنت الحكومة 
اإلسرائيلية اعتبار الحزبين من التنظيمات 
اإلرهابية.  أيضا اعتبرت وزارة الخارجية 

األمريكية أن كاخ وكاهانا حي على قائمة 
المنظمات اإلرهابية األجنبية. وأن توفير 
الدعم المادي لهذه المنظمات هو جريمة 

لكل من إسرائيل والواليات المتحدة.
في أواخر 2000، وقعت تفجيرات أثناء 

انتفاضة األقصى بدأها أنصار كاهانا 
بالكتابة على الجدران في محطات الحافالت 

وجميع نقاط العبور اإلسرائيلية. وكانت 
الرسالة تحمل نفس النص المتطابق: »كان 

كاهانا صادقا«.
في 31 ديسمبر، 2000، قتل ابنه بنيامين 

حزقيل كاهانا كاهانا وزوجته تاليا عند 
عودتهم من القدس إلى مستعمرة كفر تاپوخ، 
وجرح أطفالهم. وأطلقت على سيارتهم أكثر 

من 60 رصاصة من بندقية فلسطيني.
في انتخابات الكنيست 2003، أصبح 
حزب حيروت، الذي انشق عن قائمة 

االتحاد الوطني، بمرشحه مايكل كلينر 
وباروخ مارزل الناشط السابق في كاخ، على 

رأس قائمة المرشحين، ولكن لم يفوز أي 
منهما. وفي انتخابات 2006 حقتت الجبهة 
الوطنية اليهودية بزعامة باروخ مارزل نتائج 

أفضل، للحصول على الحد األدنى من 
األصوات. انتخب مايكل بن-عاري، في 
انتخابات الكنيست في 2009 في القائمة 

الجديدة لالتحاد الوطني، وأعلن عن تبعيته 
الشخصية للحاخام كاهانا واسهاماته لكاخ 

على مدى سنوات كثيرة.
وال يزال إرثه يؤثر على الجماعات السياسية 

المتشددة واليمينية المتطرفة النشطة اليوم 
في إسرائيل والتي يزداد عددها وقوتها 
ووصلت الى قيادة كيان االحتالل في 

االنتخابات االخيرة.
المصدر : الجزيرة ومواقع الكترونية

ابتكر فريق علمي دولي لقاحا عاما مضادا 
لمعظم سالالت فيروس اإلنفلونزا.

 Proceedings of the وتشير مجلة
 ،National Academy of Sciences

إلى أن فيروس اإلنفلونزا نوعان رئيسيان 
هما A و B، يتكيفان بسرعة مع اللقاحات 

الموجودة، ما يتطلب ابتكار لقاحات و 
عقاقير جديدة كل عام. وهذ بدوره يتطلب 
تكاليف مالية كبيرة ووقتا كافيا، باإلضافة 

إلى أنها ال تكون فعالة دائما، ضد سالالت 
معينة.

وكان الباحثون قد ابتكروا لقاحين مضادين 
 RNA لمرض »كوفيد-19« باستخدام تقنية

mRNA((. وتتضمن هذه الطريقة إدخال 

أجزاء من الشفرة الجينية للفيروس، والتي 
تجعل الجهاز المناعي ينتج أجساما مضادة 

تدمر العامل المسبب للمرض إذا دخل 

الجسم. واستخدم الباحثون، البتكار لقاح 
مضاد لإلنفلونزا، عدة أنواع من الشفرات 

الوراثية، ما أدى إلى تحفيز إنتاج بروتينات 

معينة.
وقد اختبر الباحثون اللقاح على 20 فأرا 

لم ُتصب سابقا باإلنفلونزا، حقن قسم منها 
بنوعين من mRNA والقسم اآلخر باربعة 
أنواع منه، كما لقحت بعض الفئران عدة 
مرات. وأظهرت نتائج التحليل، أن جميع 
الفئران أنتجت أجساما مضادة بمستويات 

مختلفة. ولكن اتضح أن الفئران التي 
حقنت باربعة أنواع من mRNA، كانت 

محمية أكثر. كما الحظ الباحثون أن بعض 
التركيبات تؤدي إلى نمو الخاليا التائية 

القاتلة، التي تلعب دورا مهما في مكافحة 
اإلنفلونزا عند الفئران والبشر.

المصدر: لينتا. رو

فوائد أكل اللوز يوميا

كم خطوة يجب المشي يومًيا؟

يعتبر اللوز حلو المذاق وصحي ومناسب 
لعدد ال حصر له من األكالت وفوائده 
كثيرة، فلنتعرف على فوائد اللوز وقيمته 

الغذائية من خالل المقال اآلتي.
عند نهاية فصل الشتاء وقدوم الربيع تزهر 
وتزهو شجرة اللوز، ثم تنضج الثمار بعد 

حوالي ستة أشهر من موعد اإلزهار، وفي 
المراحل المبكرة تكون الثمرة لينة وخضراء، 

وفق (ويب طب(.
فوائد اللوز:

يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة 
تساعد على خفض الكوليسترول.

ُيعد غني بالمغنيسيوم، والكالسيوم، وفيتامين 
هـ، والبوتاسيوم، ولذلك يساعد على خفض 

ضغط الدم وتقوية العظام.

يساعد في موازنة السكر في الجسم.
تخفيف الحرقة.

تحسين مرونة الجلد.
تحسين الحالة المزاجية.

يساعد في زيادة الرغبة الجنسية، إذا مللتم 
من وضع الفراولة على الكعك فيجب أن 

تعرفوا أنه من الممكن التنويع ووضع اللوز.
يخفف الغثيان الذي يصاحب الحمل، لذا 

يمكن للنساء الحوامل االستمتاع بأكل اللوز 
المحمص.

يمنع انتشار السرطان في الجسم، لذا ينصح 
مرضى السرطان بإدخال اللوز في حميتهم 
الحتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات، 
والمعادن، والبروتينات، واألحماض الدهنية، 

والمواد الكيميائية النباتية.

فوائد زيت اللوز:
باإلضافة إلى فوائد اللوز سالفة الذكر 

سنوضح اآلن فوائد زيته، على الرغم من أنه 
ليس رخيًصا ولكنه يعد صحًيا جًدا، نذكر 

بعًضا من فوائد زيت اللوز في ما يأتي:

يعيد مرونة الجلد.

يخفف من التجاعيد والندبات.

يجدد الخاليا، لذلك يتم استخدامه في العديد 
من مستحضرات التجميل كمركب رئيس.

يهدئ ويخفف من جفاف الجلد، لذا يستخدم 
زيت اللوز في تدليك الجسم.

يعتمد عدد الخطوات التي يقوم الشخص 
مشيها يومًيا على الهدف الذي يرنو إليه، 
أما في هذا المقال سنقوم باإلجابة على 

السؤال كم خطوة يجب المشي يومًيا؟

كم خطوة يجب المشي يومًيا؟
تعتمد اإلجابة على السؤال كم خطوة يجب 

المشي يومًيا؟ على الهدف المنشود من 
المشي كاآلتي:

1. المشي من أجل اللياقة
يوصي مجلس السيطرة على األمراض 

والوقاية منها على مشي 10000 خطوة 
يومًيا والذي يعادل 8 كيلومترات يومًيا، 

لكن يفضل أن تكون تلك الخطوات ذات 
تردد سريع وذلك إما من خالل المشي على 
مرتفعات بداًل من األرض المنبسطة، أو من 

خالل صعود الدرج مثاًل، ويعد هذا الرقم 
لألشخاص النشيطين.

وفًقا لنشاط األفراد اليومي يوجد تصنيف 
يشرحه كاآلتي:

النشاط البدني المتدني: لألشخاص الذين 
يمشون أقل من 5000 خطوة يومًيا.

نشاط ضئيل: 5000 - 7500 خطوة 
يومًيا.

نشاط جيد: 7500- 10000 خطوة يومًيا.
نشاط كبير: أكثر من 12500 خطوة 

يومًيا. 
ويعد المشي من األنشطة المفيدة جًدا، 

حيث تساعد على تقوية العضالت وزيادة 
تدفق الدم وزيادة المرونة وتحسين التنفس 

عدا عن أنها رياضة سهلة وغير مكلفة، 
هذا والحظت بعض األبحاث أن نسبة 

الوفاة قد قلت بغض النظر عن سبب الوفاة 
بنسبة 51% ونسبة 65% عند األشخاص 

الذين يمشون 12500 خطوة يومًيا مقارنة 
باألشخاص الذين يقومون بالمشي فقط 

4000 خطوة. 
2. المشي من أجل خسارة الوزن

يقودنا السؤال كم خطوة يجب المشي يومًيا؟ 
إلى الحديث عن عدد الخطوات الالزمة 

لخسارة الوزن، وبالرغم من أن األمر تقريبي 
إال أن المشي من أجل خسارة الوزن يعتمد 

على عدد من العوامل، مثل:
الوزن الحالي.
الوزن المنشود.

نوعية الطعام الحالية.
وبالرغم من وجود مثل تلك العوامل إال أن 

10000 خطوة يومًيا تعد رقم كافي لخسارة 
الوزن، باإلضافة إلى ذلك فإن حدة المشي 
قد تساهم في زيادة خسارة الوزن كما ادعت 

بعض األبحاث، حيث قد يساعد مشي 
3500 خطوة إضافًة للتمارين الرياضية 
متوسطة وشديدة الحدة يساعد في خسارة 

الوزن، إال انه ما زال هناك حاجة للمزيد من 

األبحاث لتأكيد مدى صحة هذا الكالم.

عدد الخطوات حسب الجنس
بعد اإلجابة على السؤال كم خطوة يجب 

المشي يومًيا؟ قد يخطر ببالك أن تسأل هل 
تختلف عدد الخطوات التي يجب أن تمشيها 
حسب الجنس؟ وجد أن الجواب هو ال حيث 
تعد 10000 خطوة مناسبة لكل من الرجال 
والنساء على حد سواء، إال أنه ُينصح المرأة 

أثناء الحمل بالمشي 150 دقيقة خالل 
األسبوع على أن يكون المشي من خفيف 

إلى متوسط.
كيف تزيد عدد خطوات المشي اليومية؟

تقودنا اإلجابة على السؤال كم خطوة يجب 
المشي يومًيا؟ إلى الحديث عن بعض 
النصائح التي قد تساعد في زيادة عدد 

الخطوات اليومية، مثل:
اصطحاب كلبك للمشي، أو مرافقة 

األصدقاء للمشي.
االستماع للموسيقى أثناء المشي قد يجعل 

منه أكثر متعة.
الذهاب للمشي مع أفراد العائلة أو التخييم 

بداًل من مشاهدة فيلم سوًيا.
التوقف مبكرًا عند ركوب الحافلة وإكمال 

الطريق مشًيا على األقدام.
صعود الدرج أو حتى نزوله يحتسب ضمن 

المشي في خطواتك اليومية.
استبدال تبادل الرسائل أو الرسائل 

اإللكترونية بالذهاب مشًيا للشخص الُمرسل 
إليه.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

دكتور كان يشرح محاضرة في اجلامعة و مع 
بداية الشرح قام أحد الطالب بالتصفير!.

ر ؟  سكت الدكتور و قال : من صفَّ
فلم يرد أحد!

التصفير  الطالب  أعاد  و  الشرح  أكمل 
ر؟. فسكت وقال من صفَّ

 و لم يرد أحد؟.
 وأكمل الشرح و عاد التصفير مرة ثالثة !

وقال  الدفتر  في  القلم  الدكتور  فوضع   
احملاضره انتهت!! 

 و لكن سأحكي لكم حكايه عني 
 فعم الهدوء و االنتباه !؟

في أحد الليالي أصابني األرق فلم أستطيع 
ال  السيارة  وركبت  البيت  من  نزلت  النوم 
في  هائم  أنا  بينما  أقصد  مكان  أي  أعرف 
حمل  وبيدها  عجوز  امرأة  صادفت  الشوارع 
هي  إن  وسألتها  بجانبها  توقفت  ثقيل 

بحاجة للمساعدة فسرت لذلك 
أنها  أيقنت  الطريق  وفي  السيارة  أركبتها 
عيني  في  نظرت  ثم  املعرفة  حق  تعرفني 

وقالت :
 يا دكتور :  لي ابن غير شرعي يدرس عندك 
فقلت  له  سندا  تكون  أن  أريدك  باجلامعة 
حتى  اسمه  عن  أطلعتني  فهل  طيب  لها 
تتسنى لي معرفته ولِك ما أردِت فتبسمت 
اسمه  ذكر  دون  من  عليه  ستتعرف  وقالت 
التصفير فالتفت  فهو ولد مشاغب وكثير 

كل الطلبة في احملاضرة إلى  املصّفر !
ال......   ابن  يا  هنا  تعال  الدكتور  له  فقال 
أحتسب أني قد حصلت على الدكتوراه من 

سوق البغال

واحد محول رصيد لواحد بالغلط يقول:
لشخص  بالغلط  رصيد  حولت  اليوم 
مابعرفو واتصلت بالرقم أكتر من مرة حلتى 
فقدت  ملا  وباالخير  رد،  ما  الرصيد  يرجعلي 

األمل بعتله مسج كتبت فيه :
أخي العزيز / أختي العزيزة

أن  ونود  الرصيد  قبولك  ويسعدنا  يشرفنا 
في  رسمياً  عضواً  أصبحت  أنك  نبلغك 
تنظيم الدولة االسالمية في العراق والشام 
ممن  والتسعون  الثامن  الشخص  وأنت 

انضموا إلينا هذا األسبوع .
لك  يوم  أول  يكون  سوف  غداً  اهلل  وبإذن 
بالتدريب ، فال تقلق نحن نعرف أين أنت ، وإذا 
لم يكن عندك رغبة أو ظرف ما ، فما عليك 

أال أن تعيد الرصيد إلينا .
أخيك في احلرب ابو احلارث الشيشاني

مضاعف  الرصيد  وصلني  دقايق   5 بعد 
ومسج مكتوب فيه :

عالشاحن  كان  املوبايل  واهلل  أخي  آسف 
على  كتير  وآسف  الرصيد  وضاعفتلك 
شلل  وعندي  معاق  أنا  وللعلم  التأخير 

وبشخ على حالي

قصة قصيرة كتير
سلوكه،  لسوء  تلميًذا  املدرس  ضرب   ...

وعندما قرع اجلرس
خرج التلميذ من الفصل مسرًعا

في  ارمتى  وصل  وعندما  بيته،  إلى  وتوجه 
حضن أمه وهو يبكي

ويتلوى كالذي يتخبطه الشيطان من املس
ما  دون  ضربًا  أشبعه  أستاذه  أن  أمه  وأخبر 

سبب
وبسرعة البرق

فوق  خمارها  ورمت  حجابها  األم  ارتدت 
رأسها وخرجت تستشيط غضًبا

وهي جتر ابنها من يده
وكانت من أشرس نساء القرية

وعندما وصلت إلى املدرسة
بدأت تصرخ

وهي تقسم باغلظ االميان
أنها ستهد املدرسة

على رأس األستاذ.
وعندما حملها األستاذ

نحوهما  فتوجه  األمر  وفهم  ابنها  عرف 
ونظر إلى التلميذ

وقال: ملاذا أحضرت أختك معك؟
فرد التلميذ وقال: هذه أمي وليست أختي!

فالتفت األستاذ إلى األم مرة أخرى
وقال: سبحان اهلل، تبدين أخته وليس أمه

فإبتسمت األم
وأحمرت وجنتاها

من اخلجل وهدأ غضبها.
فسألها األستاذ:

ملاذا غضبك وصراخك سيدتي
فقالت له: واهللّٰ يا أستاذ لقد أتيت ألسألك 

ملاذا ضربته لكي نكمل عليه بالبيت.
بشعره  وأمسكت  إبنها  إلى  والتفتت 
ويا  ويلك  يا  تردد:  وهي  األرض  به  ومسحت 

سواد ليلك
والولد املسكني استغرب

حكمة

سلوكه،  لسوء  تلميًذا  المدرس  ضرب   ...
وعندما قرع الجرس

خرج التلميذ من الفصل مسرًعا
ارتمى في  بيته، وعندما وصل  إلى  وتوجه 

حضن أمه وهو يبكي
ويتلوى كالذي يتخبطه الشيطان من المس

وأخبر أمه أن أستاذه أشبعه ضرًبا دون ما 
سبب

وبسرعة البرق
فوق  خمارها  ورمت  حجابها  األم  ارتدت 

رأسها وخرجت تستشيط غضًبا
وهي تجر ابنها من يده

وكانت من أشرس نساء القرية
وعندما وصلت إلى المدرسة

بدأت تصرخ
وهي تقسم باغلظ االيمان

أنها ستهد المدرسة
على رأس األستاذ.

وعندما لمحها األستاذ
عرف ابنها وفهم األمر فتوجه نحوهما ونظر 

إلى التلميذ

وقال: لماذا أحضرت أختك معك؟ 
فرد التلميذ وقال: هذه أمي وليست أختي! 

فالتفت األستاذ إلى األم مرة أخرى
وقال: سبحان هللا، تبدين أخته وليس أمه

فإبتسمت األم
وأحمرت وجنتاها

من الخجل وهدأ غضبها.
فسألها األستاذ:

لماذا غضبك وصراخك سيدتي
أتيت ألسألك  لقد  أستاذ  يا  له: وللاّٰ  فقالت 

لماذا ضربته لكي نكمل عليه بالبيت.
والتفتت إلى إبنها وأمسكت بشعره ومسحت 
به األرض وهي تردد: يا ويلك ويا سواد ليلك

والولد المسكين استغرب
ما عرف ليش امه انقلبت 180درجة 

كلمة تغير مجرى األحداث!
ترويض  في  المنقوش  الخبر  كتاب:  من 

االفاعي والوحوش.

حكاية اليوم

جليل  شيخ  مالبس  لبس  خبيث  حرامي 
وجهه  نّور  حتى  التجميل  مساحيق  ووضع 
الصائغ  رأى  .وحني  ذهب  محل  الى  ودخل 
احس  نورا  يشع  ووجهه  اجلليل  الشيخ 

بالهيبة والوقار .
الصائغ : إتفضل يا شيخنا بارك اهلل فيك .

احلرامي : انا عملك الصالح يا ولدي .
ضحك الصائغ وقال ماذا تقول يا شيخ ؟؟!! 
صحيح ان وجهك يشع نورا ولكن وبصراحه 

كبرتها . 
وخطيبها  عروس  دخلت  األثناء  هذه  وفي 
قطع  من  بعضا  فاختاروا  ذهبا  ليشتروا 
وقال  قهوة  الصائغ  لهم  فطلب  الذهب 
الذهب  بوزن  اقوم  حتى  باجللوس  تفضلوا 
بالعروس  الصائغ  فوجئ   !! الفاتورة  واكتب 

جتلس فوق الشيخ على ذات الكرسي !!
َفقال الصايغ انتبهي يا اختي فانت جتلسني 

فوق الشيخ !! 
رجل  يا  شيخ  أي   : باستغراب  الفتاة  قالت 
واين هو هذا الشيخ ؟!!! هل انت مجنون ؟؟!!
وأخذ  الذهب  بوزن  وقام  الصائغ  فصمت 

النقود بدهشة كبيرة .
من  فقط  انت  بني  :يا  للصائغ  الشيخ  قال 
تستطيع  ال  الناس  وباقي  وتسمعني  تراني 
الصالح  أخبرتك عملك  انا كما  ألنني  ذلك 
.يا بني انا ال اريد منك شيئا ولوال استقامتك 
هذه  وخذ  تراني  أن  استطعت  ملا  وإميانك 
وجهك  بها  امسح  القماش  من  القطعة 

حتى يزيد رزقك وحتل البركة فيه !!
قدسية  بكل  القماش  قطعة  الصائغ  اخذ 
وجهه  بها  ومسح  وشمها  وقبلها  ووقار 

فاغمي عليه في احلال. فقام الشيخ املزعوم 
بسرقة احملل عن بكرة أبيه وغادر .

جاءت  سنوات  اربع  وبعد  األيام  أحد  وفي 
املزعوم  الشيخ  ومعهم  شرطة  سيارة 
،فطار  الصائغ  دكان  إلى  باالغالل  مكبال 
الرجل من الفرح واخذ يشكر الشرطة الذين 
طلبوا من الصائغ إجراء ) كشف داللة( ووزع 
الضابط القوة املسلحة وقال للحرامي :هذا 
عملية  متت  كيف  لنا  اشرح  الصائغ  محل 

السرقة؟؟
على  دخلت  سيدي  يا   : احلرامي  فقال 
عملك  أنا  له  وقلت  هنا  وجلست  الصائغ 
عند  وصل  وملا  القصة  كل  وشرح  الصالح 
قطعة القماش قال الضابط وكيف عملت 

بالضبط ؟؟
قم بتمثيل جرميتك متاما !!! 

باعطائه  وقام  احلرامي  الصائغ مقابل  وقف 
الصائغ  مسح  أخرى  ومرة  القماش  قطعة 
املرة  في  كما  غيبوبة  في  فدخل  وجهه 
ورفاقه  املزعوم  الشيخ  َفقام  السابقة 
احملتالني  البوليس  رجال  مبالبس  املتنكرين 

بسرقة احملل مجددا.
وهكذا هو حالنا اليوم 

حالنا نفس احلال. كل أربع أو خمس سنوات 
البلد  ليسرقوا  السارقون  نفس  ياتينا 
ساعة  جديد  بلباس  فترة  كل  والشعب.. 
السلطة  بلباس  وساعة  الدين  بلباس 
وساعة بلباس الدميقراطية.. وساعة بلباس 

احلرية واالصالح ... .
وكلو راكب على ظهر الغالبه...هاي حكايتنا 

مع لصوص الوطن واملواطن

قصة قصيرة: امرأة جميلة في حضرة رجل دكتاتور مثل الوطن
سعد القرش

روائي من مصر

سألها إلى أين؟ وّد أن يتجها إلى المحل، ويشتري 
التمثال، ويأخذ الكوفية التي لن تحتاج إليها رانو 

هناك. قالت إنها ال تريد العودة. اليوم، تفضل البقاء 
في وسط البلد وقتا أطول. ولم تضف كلمة، وسألته 

عن وجهته. قال: المحل، ومنه إلى مرسم سامي.
أحكم إغالق ثيابه؛ ليعوض غياب الكوفية. ورفعت 

الوشاح فغطي أنفها، واقترح عليها الرجوع إلى البيت، 
وقاية لرانو، فطمأنته بأن الكوفية تكفي، وشكرته مرة 
أخرى. مّدت يدها لتودعه، فعرض عليها مرة أخرى 

التفكير في العودة، وخّيل إليه أنه يرى من تحت 
الوشاح ابتسامة دهشة من إصراره على رجوعها. 

وشى صوتها بذلك، فكان أقل حّدة:
    ـ عندي رغبة في المشي. أقعد على رصيف 

قهوة، وأطلب شيشة. حنين مفاجئ للقهاوي المفتوحة 
على الشارع. المنيل بال روح بعد إزالة القهاوي.

    لم تكن البرودة تسمح بالتوقف أمام كلمات امرأة 
يسهل عليها أن تعّبر عن نفسها باإلنجليزية، فتتكلم 

ببطء، لتنتقي كلمات عربية.
    ـ مالمحك تقول إنك لم تدخني إطالقا.

    ـ ال أدخن وال أشرب، فقط شيشة في أوقات 
متباعدة. وأنت؟

    ـ أدخن أحيانا، وأشرب في صحبة أصدقاء.
    ـ كنت أشرب قليال، وأسكر بسرعة. وبعد موقف 

محرج جدا امتنعت.
    ـ لو مصرّة، فأنا أعرف قهوة فيها مواصفاتك، 

باستثناء الرصيف، من زمان منعوا إخراج الكراسي.
حكى لها ما روته أمه. بعد موت أبيه متأثرا 

بمضاعفات اإلصابة بالفايروس، قبل ثالثين عاما، 
ولم تفلح أجهزة التنفس إال في اإلبقاء على روح رهينة 

جسد هامد. أصيب رشيد وأبوه معا، ال أحد يعلم 
من أعدى الثاني. تغّلب رشيد على المرض، وعولج 

بالعزل في مكتب أبيه الذي نقلوه إلى المستشفى. 
كامل دخل الغيبوبة، ومنعوا الزيارة، واستجابوا بمشقة 
إلصرار هدى على رؤيته. وقفت قوية أمام المسجى، 

وخاطبته بمودة، وأمرته أن يقوى ويقاوم. ذّكرته 
بتفاصيل كان قد وعدها بالمشاركة في إنجازها، 

رددت اسمه في كل أمر، وكل رجاء، وكل وعد. 
شعرت بأنه يسمعها، ويجاهد لكي يبتسم فيعجز، 
يخذله جسده حتى في التألم، ويذوي غائصا في 

السرير كأنما يختبئ في جوفه، ويتستر باألغطية، 
وتسيل دمعة عزيزة على خّده، فتفرح بها هدى، 

دليال على انتباهه، وتميل لكي تقّبل عينيه، فتأتي 
الممرضة لمنعها، وتخبرها »هدى« أنه أسلم الروح.

    تلك األرملة لم تعرف كيف تصّد اإللحاح 
بضرورة أن تتزوج، واحتجوا بأنها ال تزال صغيرة، مع 

أنها كانت على مشارف األربعين. قاطعته سونهام:
    ـ ماما كانت في األربعين؟ في سني!

    ـ سنك!
    ـ أنا في األربعين. بدأت األربعين.

    حّيرته ثقتها وصدقها، وقد ظنها دون الثالثين. 
طرح أربعين سنة من اآلن، وعرف سنة ميالدها 

أّيا كان الشهر. كانت الكاميرات مزروعة بوضوح 
أمام البنايات وفي مداخلها، وفي واجهات المحال، 

الصطياد الحركة. تودعهما كاميرا، وتستقبلهما 
أخرى، فلم يكثر من األسئلة، وهي أحبت أن تعرف 
ماذا جرى ألمه األرملة في سن األربعين؟ قال إنها 

وافقت، على كره منها، لتستريح من ضغوط زميالت 
وقريبات وشقيقات وأشقاء، حتى كادت تشّك أنها 

عبء عليهم. وطلبت أن يتم التعارف في مكان عام، 
واختارت نادي المعلمين.

 وصلت »هدى« في الموعد، وساءها أال ينتظرها. 
تأخر خمس دقائق، وجاء في صحبة شقيقته، زميلة 

هدى، وقد أخبرتها بالتفاصيل كافة: أخوها أرمل، 
ليس له أوالد، »له أخت واحدة هي أنا«. ألقى 

التحية، ومّدت إليه يدها، ونظرت إلى الساعة في 
اليد األخرى، ولم يفهم داللة السأم، وأنه بدأ مشروع 
عالقة بالتأّخر. ولم تحب هدى صوته وهو يغالي 
في المجاملة، ويسألها لماذا تشرب قهوة؟ العصائر 

تناسب النساء. همهمت: »أنا نساء؟ أنا هدى«، 
وتمادت في العناد، وأشارت إلى النادل أن يأتيها 
بفنجان آخر. وطلب لنفسه عصير برتقال، ولم 

يستشر أخته فطلب لها عصير برتقال. وبتودد ال 
يخلو من احتجاج، سأل هدى عن فائدة القهوة. ومع 

كل جملة ينطقها كانت هدى تتخيل سماع الكالم 
نفسه بصوت »كامل« الذي مضى على موته أقل 
من عامين. تستدعي صوته؛ فتنفصل عن النادي، 
والرجل ال يالحظ شرودها، وتشعر بحروفه توخز 

أذنيها. لم يعجبه أن تضع ساقا على ساق. لم 
يستنكر. أمسك لسانه، وأفصحت عيناه.

    تضحك هدى وتحكي لرشيد أنها قاومت رائحته. 
الرائحة بوْح النفس وعنوانها، ولألجساد روائح ال 

تذهبها العطور، وال تخفف خبثها، لعلها خّفة الروح 
أو ثقلها. غالظ األرواح رائحتهم تبعث رسائل ينقبض 

منها اآلخرون وينفرون. آنذاك، لم يفهم رشيد نعمة 
أن تكون للجسد رائحة جاذبة، ومغوية أحيانا، وأن 

هؤالء المحظوظين ال تبلى ثيابهم. كانت ألبيه رائحة 
حلوة، وال تزال ثيابه على حالها، وتحتفظ بها أمه 

التي لها رائحة طيبة ورثها رشيد.

    استحضرت هدى صوت »كامل«، وقاومت 
ثقل روح شقيق زميلتها باالستسالم لنوبة ضحك. أّم 
رشيد نصحت ابنها أال يفرض ذوقه على امرأة، وأن 

يكون كالمه هامسا وقويا، فال يتمادى في الشدة. وأن 
يحسم بمحبة، فال يبالغ في الرخاوة.

 أنهت هدى فنجانها الثاني، وقصدت البوفيه، لدفع 
ثمن القهوة، وغادرت.

 ضحكت سونهام:
    ـ والدتك ملهمة. أخاف أن أقول كلمة دارجة ال 

أحبها.
    ـ قولي.
    ـ قادرة!

    ـ لم يقنعها رجل إال بابا. أخبرتني أنها اكتفت به. 
أغناها عن الحاجة إلى غيره.

    زامت من وراء الوشاح. كادت تسأله: كيف 
اكتفت؟ وانصرفت عن االستفسار إلى سؤال:

    ـ كل هذا بمناسبة الشيشة؟
    ـ لو أحبتها أمي ما منعها أحد.

    كانت القهوة أقل برودة، تدفئها جمرات الشيشة 
ونيران الموقد، وفي األركان المرصودة بعيون 

الكاميرات يتناثر بضعة رواد: ثالثة رجال، ورجالن 
ومعهما امرأة تبدو زوجة أحدهما، وعامل يضع بجوار 
مقعده حقيبة جلدية تبرز من ثقوبها عّدة الشغل. أعاد 
رشيد تأّمل المكان، هو نفسه بجدرانه التي تسرح فيها 
الشقوق والنمل، وتزداد قتامة، ويتساقط طالؤها. كان 
في السابق واسعا، تتالصق طاوالته وتتماّس مساند 

الكراسي، ويكفي أكثر من أربعين شخصا، وهو اآلن 
ضيق، تصفر فيه رياح يناير، وال رواد يدفئ بعضهم 

بعضا.
    هل تنكمش أرواح األماكن، وتضيق، كلما 

هجرها الناس؟ وطلب شيشة التفاح، وكوبين من 
الشاي، واستأذنها دقائق، ورجع بمخبوزات ساخنة من 

مخبز يعرفه: بقسماط، وأصناف متنوعة من خبز 
محشو بالعجوة وبالملبن والمحلى بالسمسم. خارج 

البيت يتجنب األطعمة باستثناء المخبوزات الخارجة 
من الفرن.

    ـ وخبز ماما أشهى، أكلت منه أمس بعدما 
خرجت من المحل. وفرح به هادي.

    فأحست بالجوع. لم تخبره أنها لم تأكل من الليلة 
الماضية، فكيف فطن إلى ذلك؟

    أجاب:
    ـ ببساطة شديدة، أنت حكيت عن رحلة لم تتوقفي 

فيها لتناول شيء. من البيت إلى الشهر العقاري، 
ومنه إلى البيت، فإلى العيادة، ومنها إلى البار، فمتى 

يمكن أن تكوني أكلِت؟
    واستدرك:

    ـ نسيُت المحل!
امرأة جميلة (رسمة لماهر ناجي(
امرأة جميلة (رسمة لماهر ناجي(

فكرْت كم هو حساس، يعفيها من الطلب، وليس 
بينهما مساحة للعشم. دعته إلى مشاركتها، وتناول 

بطرفْي إصبعيه قطعة يقضمها على مهل، للمؤانسة. 
راقبت كيف يأكل، باطمئنان غنّي لم يعهد إال الشبع. 

وسألته: هل خالط أجانب، واكتسب منهم فضيلة 
التأّني في تناول الطعام، واالستمتاع بالمضغ؟ كظم 
استياءه مما رآه استعالء، وعجب أن تقرن السلوك 

الالئق باألجانب. وأعاد الفضل إلى »الست هدى«. 
عّلمته أمه أن لألكل والثياب والكالم داللة على 
الطبائع، وأنه بهذه األمور الثالثة وبغيرها يحدد 

شكل عالقته بالناس وباألشياء. حكى أنه كان في 
مهمة عمل بمدينة بعيدة، وتصادف مقعده في السفر 

بجوار امرأة جميلة. نما بينهما وّد. وفي اليوم األول 
ذهبا معا إلى الغداء، وقصدت البوفيه مباشرة، وهي 
تكّلم رشيد وتظنه تأخر عنها خطوة، وقد وقف في 
نهاية الصف. ولم تهتم بنظرات تستقبح االقتحام، 
وعدم االحترام لألكبر سنا واألسبق في الطابور. 

وعند آنية األطعمة، لم تنتظر الوصول بطبقها إلى 
الطاولة، وقذفت يدها من الطبق إلى فمها، ومن 

الفتات ما سقط. تذكر رشيد أنها في القطار كانت 
تعلك شيئا، واحتاج إلى قهوة، وسألها أيضا، فطلبت 
مثله. وجاءت القهوة، فلصقت العلكة بظهر المقعد 

أمامها. وكاد رشيد يتجاوز عن واقعة القطار وينسى، 
لوال سلوكها في المطعم. وبحث عن طاولة أخرى، 

وتجاهلها بقية األيام.
    ـ تضّحي بامرأة جميلة بسبب اقتحامها الصف؟
    ـ لن تكون جميلة. الجمال ال يتجزأ، وال يقبل 

القسمة على »لبانة« في قطار، أو همجية في بوفيه 
مفتوح. فاهمة قصدي؟

    وقطع كالمه رنين التليفون، وكلما تجاهله تجدد. 
ومازحته أن يرّد:

    ـ ال يتهرب الرجال الّشيك من الرد على اتصاالت 
زوجاتهم.

    ـ زوجاتهم! حتى الصديقة غير العاقلة، تصبح 
بسرعة أثقل من زوجة.

    ـ صديقة؟
    ـ نعم.

    وضعت ساقا على ساق، واتخذت سمت 
الحكيمة:

    ـ ال تخذل امرأة تحبك.
    وجاءته إشارة رسالة، فقرأها وابتسم. استغربت 

وسألت نفسها: كيف ال يتردد الرجل في إيذاء امرأة، 
بتجاهل الرّد عليها، ثم يستعجل قراءة رسائلها؟ 
صارحت بذلك رشيد الذي لم يكن قد فّكر في 

المفارقة. وأعفته من التفسير، وجرؤت على استئذانه 
في معرفة نّص الرسالة. راقت له جسارتها، وقرأ:

“دكتاتور أنت مثل الوطن، وال هروب منك إال إلى 
المنفى”.

   ـ هذا كالم امرأة مختلفة.
    ـ مؤكد. ال أحتمل امرأة غير ذكية.

    ـ أنا حاليا في حضرة دكتاتور.
    بالجملة التي نطقتها بحياد، لم يتبين لرشيد هل 
تقصد اإلقرار والتعجب، أْم االستفسار واالستنكار؟

    أوضح أن صاحبة الرسالة طالبة دكتوراه، تدرس 
القانون، وقريبا ستناقش أطروحتها، وترجع إلى 

بالدها.
    ـ لو أنك دكتاتور فهذا مخيف.

    ـ مبالغات ما قبل النهاية. نقترب من النهاية. بقي 
االتفاق على صيغة تحفظ الكبرياء، وتقلل األلم.

    ـ الكبرياء ال تداوي الجروح. كل تجربة تترك ولو 
بعض الندوب، إال إذا كانت تسلية.

 مّس الكالم شيئا في نفسه:
   ـ حتى في شغلي، ال أترافع في قضية ال أؤمن 

بها. وال أدخل طرفا إال في عالقة حقيقية. وإذا رأى 
العقالء في االستمرار تكلفة نفسية أكبر من الفراق، 
فمن الحكمة أن يفترقوا، ويبدأوا عالقة ال تستنزفهم 

نفسيا.
قلت: »العقالء«. متى يتوفر العقل في المحبين؟

    وأتبعت:
    ـ ال تهتم بكالمي، أنت أدرى.

    نفدت المخبوزات، وظلت بقية القطعة بين 
إصبعيه. وتأسى على الشارع الكابي. كان أبوه 

يحمله على كتفيه، هنا قبل أربعين سنة، بصحبة 
أمه أحيانا، ويبحث في زحام منطقة »البورصة« عن 
ثالثة مقاعد متجاورة، من قهوة إلى أخرى. والشارع 

كله مسرح من القهاوي، ومن صخب الحالمين 
بالتغيير. فانقبضت أسارير سونهام. طلبت أن 
تمشي، واكتشفت أنها ال تقوى على النهوض.

    أشار إلى الشارع المظلل بالصمت، وقال إنه قبل 

تسعة وتسعين عاما خرج من هذا الشارع الصغير 
بيان الجيش في يوليو 1952. من مبنى اإلذاعة 

تحددت مصائر حكومات عربية ومستقبل دول.
    ـ الضباط قالوا: »انقالب«، و»الحركة المباركة«. 

وبعض المثقفين قالوا: »ثورة«، فتبعهم الضباط: 
»ثورة«. ومع العدوان الثالثي تحول االنقالب إلى 

ثورة شعبية، إلى حقيقة.
    قالت سونهام:

    ـ ماما تحب عبدالناصر، وتغضب لو سمعت 
كلمة “انقالب”.

    ـ وماما تحبه، وكان بابا يحبه إال قليال. وأنا 
صغير، سمعت اسم عبدالناصر يتردد هنا كأنه حّي. 
وكانت منطقة البورصة منتدى للغاضبين والحالمين 

واألفاكين، قبل حلول الصمت. ماما قالت لي إن برج 
القاهرة هو الشاهد اليتيم على مدينة يتيمة.

    ـ ماما وأنا وأختي شهدنا نقل شجرة أفندينا من 
أمام البرج. كنا هناك وبكينا.

    ـ خلعوها من جذورها، ورفضت التربة الجديدة 
وماتت. كان يوم نقلها جنازة. وّدعها الناس بالبكاء، 
وترحموا على أفندينا القديم، الخديو إسماعيل. أمر 

بإحضارها من الهند، وأشرف على زرعها في الزمالك 
سنة 1868. ماتت الشجرة كمدا، قبل وصولها إلى 

»كيان« المماليك.
    بذكره الكيان، كان على سونهام إنقاذه من 

حماسة، أو حماقة:
    ـ أعتقد أني أقوى على القيام. ال بّد أن نمشي.
    شكرها على نباهتها، وطلب أن تظل الهواتف 

مغلقة. قال إنه سيمشي إلى ميدان أفندينا. وهمست:
    ـ أرجوك، ال تقل »ميدان أفندينا«. اليوم أحب 

سماع االسم الحقيقي للميدان، كما تسميه ماما.
    أّم سونهام أورثتها تفادي المرور بالميدان. لم 

تطأه قدماها منذ سنين. وتشعر بغّصة حين تعبره في 
سيارة؛ فتمتنع عن النظر إلى معالمه.

    وعدها رشيد بأن يحكي »واقعة الكشري« ليلة 
الحشر في الميدان. وللمرة األولى، ماءت رانو، 

فأشفقت عليها سونهام، وكادت تحتضن الصندوق. 
طّيبت خاطرها، ووعدتها بسرعة الرجوع إلى “نايان”.

    ـ ناي؟
    ـ نايان.

    ذّكرته بموت »ناي«، واحتفاظها باسمه. آثرت 
أال تطلقه على القط الذي آنس رانو، وفّضلت أن 
يجمع األنيس بين الراحل والباقي، فكان »نايان«. 
اختارت اسم »ناي« اعتزازا بأقدم آلة موسيقية في 
التاريخ، اكتشفها فالح مصري مجهول نام على 
شاطئ ترعة، في قيظ يوم شاق، وصحا ساعة 

الرواح ليترنم بموال، وسحب عودا من البوص، وقّشر 
أوراقه، فاْلتمع عود الغاب، وأخذ منه عقلة، وحال له 
أن يبريها، ونفخ فيها، ومن الزفرات نبتت موسيقى 

حببت إليه الحياة، وأنسته جوالت الشقاء. من الطين 
المصري ولد الناي. لم يذكر المصريون القدماء 
بأي أقالم معدنية كتبوا يومياتهم ووثقوا معاركهم 
ومعاهداتهم، بالحفر الغائر على جدران المعابد 

والمسالت الجرانيتية. وإن أمكن رّد الناي والقلم، الذي 
كتبوا به على البردي، إلى أصل واحد. غابة مجلوّة 

ناعمة الطرفين تصدر موسيقى، وأخرى مشطوفة 
الطرف تسطر حروفا. كان القلم البوص أول ساطر 

بين إصبعين. ذلك القلم اكتشفه في طفولة التاريخ 
ربُّ المعرفة والحكمة، تحوت، الذي سّماه الغزاة 

اإلغريق هرمس. في طين مصر نبت الغاب، ومن 
الغاب خلق الناي والقلم، كالهما ناعم ومستقيم، 

وباالستقامة بدأ النظر إلى األعلى، واكتشاف اآلفاق، 
فاستقام الظهر واختفى الذيل، واستوى اإلنسان، وفّكر 

بالقلم، وغنى بالناي.
    استراحت وأتبعت:

    ـ في الكلية أعددت بحثا عن جذور الناي 
في مصر القديمة. وذكرت طرفة أضحكت لجنة 

المناقشة.
    ـ طرفة في بحث علمي؟

    ـ استعنت بأغنية »بعيد عنك« ألم كلثوم. 
عازف الناي، الذي تحرّيت عنه وعرفت أن اسمه 
»سيد سالم«، فاجأها بالخروج على النوتة. ارتجل 

تغريدة غير متفق عليها في اللحن، فانطلقت آهات 
الجمهور، واستحسنت أم كلثوم وفاءه لجّده الفالح 
مكتشف الناي. التفتت إليه، وسألت بدهشة: »إيه 

ده؟«. وابتسمت »الست« وتمايلت.
    من البرد، غطت سونهام جبينها وأذنيها إلى 

عنقها بكبس القبعة، وحشرتها تحت ياقة المعطف.
    ـ لم أحب أن يكون اسم الضيف الجديد »ناي«. 

المهم أن رانو فرحت برفقة “نايان”.
    رفع رشيد طرف الكوفية، ورأى رانو مستدفئة 

باالنكماش على نفسها، وقال:
    ـ محظوظة رانو، تفقد ناي، فيعّوضها نايان.

 مشهد من رواية »2067« تصدر قريبا عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.



M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

29www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         NOV 11,2022, Issue 320 28www.meshwarmedia.com NOV 11, 2022, Issue 320  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664



31www.meshwarmedia.com NOV 11, 2022, Issue 320  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664

M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

30www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         NOV 11,2022, Issue 320

عام الركود العالمي:اقتصاد الكوكب يترنح بعد 
اجتياح كورونا والحرب في أوكرانيا وارتفاع حجم الديون

ثروته من التبرعات تبلغ 30 مليار دوالر.. قصة معبد
 “تيروباتي باالجي” المفضل ألغنياء الهند

»التباطؤ« أول ما سوف يصلنا من عاصفة 
الركود التي تستعد لتضرب اقتصاد العالم.

تلك هي قراءة رئيسة البنك األوروبي المركزي، 
كريستين الغارد، نهاية سبتمبر/أيلول 2022، 

وهي تتحدث أمام نواب البرلمان األوروبي 
المتلهفين على خبر واحد سعيد وسط شريط 

األنباء العاجلة.. الصادمة.

على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية 
التي سببتها الحرب في أوكرانيا والتي تستنزف 

القدرة الشرائية للمستهلكين، تشهد الشهور 
األخيرة في 2022 وما بعدها تباطؤ النشاط 

التجاري »بشكل كبير«.
هذا أواًل.

ثانيًا نحن نعيش مرحلة ما بعد الجائحة وحرب 
أوكرانيا، وكل حساباتنا السابقة أصبحت ذكريات 

قد »تجاوزتها األحداث«.
العام المقبل سيكون »بالتأكيد عامًا صعبًا«، 

هكذا قالت.
واألشهر الثالثة األولى من عام 2023 

»سيكون الناتج فيها سلبيًا على األرجح، مثل 
معظم 2022«. 

انتظروا قلياًل: الناتج السلبي هو أحد تعريفات 
الركود.

وليس مجرد الركود هو الخطر، بل هناك ما هو 
أخطر: الركود التضخمي.. أو استمرار األسعار 

في الصعود مع تراجع التجارة.
إنه الركود العميق.

من الواليات المتحدة إلى كندا وألمانيا أو 
بريطانيا إلى معظم أنحاء العالم، تبدو صورة 

أرقام الناتج المحلي اإلجمالي قاتمة.

في بداية 2021 كان العالم يحتفل بالتعافي 
السريع من تسونامي الجائحة التي أغلقت العالم، 

وأوقفت عجلة االقتصاد عن الدوران.
وها هم االقتصاديون اآلن قلقون من أن 

االنكماش يلوح في األفق.

لذلك لم يندهش أحد عندما أصدر البنك الدولي 
توقعات متشائمة لالقتصاد العالمي.

ولم يتوقع نواب أوروبا من رئيسة بنكهم المركزي 
كريستين الغارد تصريحات متفائلة.

عن حقيقة الوضع االقتصادي العالمي اآلن، 
واحتماالت انزالقه في متاهة الركود أو ما هو 

أكثر يدور هذا التقرير، الذي يستعرض األسباب 
الرئيسية لألزمة الحالية، وسيناريوهات المستقبل 

القريب للعالم.. والعرب.
في البدء كان وحش التضخم الذي أطلقته حرب 

أوكرانيا
ساهم الضرر الناجم عن جائحة كورونا والغزو 
الروسي ألوكرانيا في تضخيم التباطؤ في نمو 

االقتصاد العالمي.
بتأثير األزمتين، أصبح االقتصاد العالمي 
مرشحًا للدخول في فترة طويلة من النمو 

الضعيف والتضخم المرتفع.
هذا يمهد للخطوة األولى نحو األزمة.

ويزيد من مخاطر التضخم المصحوب بركود 
تضخمي، مع عواقب ضارة محتملة على 

االقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض 
على حد سواء.

إذن، بداية كرة اللهيب التي أشعلت أزمات 
االقتصاد العالمي اآلن هو التضخم.

والتضخم الذي يشهده العالم اآلن وليد خمسة 
أسباب رئيسية، طبقًا لتقديرات صندوق النقد 

الدولي:
1 االختناقات في سالسل اإلمداد بسبب تدابير 

اإلغالق العام والقيود على حرية الحركة.
2 تحول الطلب من الخدمات إلى السلع. سبب 

أساسّي للزيادة األولية في معدالت التضخم 
يرجع إلى التضخم في أسواق السلع المعمرة بما 
في ذلك السيارات المستعملة، بينما سجل تضخم 

الخدمات ارتفاعًا طفيفًا.
3 حزمة التدابير التنشيطية الضخمة التي 

قررتها الحكومات جعلت التضخم أمرًا »مزمنًا«. 
فقد استغلت األسر المدخرات التي راكمتها في 

بداية الجائحة، مما أدى إلى زيادة مفاجئة في 
الطلب الكلي بسبب زيادة السيولة المالية.

4 صدمة فقدان ماليين الوظائف في العالم 
بسبب الجائحة ما زالت تفرض آثارها السلبية 

على سوق العمل.
5 صدمات إمدادات الطاقة والغذاء الناجمة عن 

الغزو الروسي ألوكرانيا رفعت أسعار الطاقة 
والغذاء، مما ساهم في زيادة معدالت التضخم 

عالميًا.
وتعد روسيا وأوكرانيا من مصدري السلع األولية 
الرئيسية، وقد أدت الحرب والعقوبات إلى ارتفاع 
حاد في األسعار ال سيما النفط والغاز الطبيعي، 

وبالتالي أسعار الغذاء.

هناك أيضًا أسباب محلية للتضخم، وفي 
مقدمتها زيادة اإليجارات التي ارتفعت في بعض 

الدول بنسبة 30%، وزيادة التدفقات النقدية 
الكبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط واإلنفاق 

الحكومي المتزايد ورفع األجور بطريقة غير 
مدروسة، كما تقول اإلعالمية االقتصادية 

فيوليت غزال، مضيفة أن »كل هذا سينعكس 
سلبًا على أصحاب الدخل المحدود، كونهم 
الحلقة األضعف في مقاومة أثر التضخم«.

حدث التضخم.. كيف تستجيب البنوك المركزية 
للتضخم؟ 

أول ما يتبادر إلى ذهن صانع القرار في 
مواجهة موجات التضخم العالية هو رفع الفائدة، 
لسحب السيولة النقدية من األسواق إلى خزائن 

البنوك.
لكن استمرار بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي 
في زيادات الفائدة على الدوالر لتهدئة التضخم 

يدفع االقتصاد إلى الركود بالضرورة.
يمتلك بنك االحتياطي الفيدرالي تفويضًا بتبني 
سياسات نقدية تستهدف خفض التضخم لدى 

معدالت دنيا، لكن هل الزيادات في الفائدة 
كافية لخفض التضخم الذي يبلغ 8,3% حسب 

البيانات الرسمية األمريكية؟
الواقع أن رفع الفائدة بصورة متكررة منذ بدأت 

عاصفة التضخم أضر باالقتصاد العالمي كثيرًا، 
بل إن البنك المركزي الهندي اعتبره الضربة 
الثالثة لالقتصاد بعد كورونا وحرب أوكرانيا.

وحذرت األمم المتحدة مما وصفته بالمخاطرة 
التي يقوم بها بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي 

 والبنوك المركزية األخرى، بدفع االقتصاد 
العالمي تحت براثن الركود  الذي ربما يعقبه 

كساد طويل األمد إذا استمروا في رفع أسعار 
الفائدة.  »مخاطر الركود العالمي الناجم عن 

السياسة النقدية سيكون لها  عواقب وخيمة 
بشكل خاص على البلدان النامية، ودعت إلى 

استراتيجية جديدة«. 

ارتفعت الفائدة والتضخم مستمر.. إنه الركود 
االقتصادي

الركود حالة تعيشها األسواق إذا زادت السلع 
المعروضة عن الطلب، ينجم عن ذلك انخفاض 

في األسعار وبطء في حركة البيع والشراء.
يتلو ذلك توقف المنتجين جزئيًا عن اإلنتاج 

الستحالة بيعه أو تخزينه.
يعني ذلك االستغناء عن جانب من العمالة، ما 

يرفع نسبة البطالة.
والركود في أحد قطاعات االقتصاد يترك آثارًا 

سلبية على القطاعات المجاورة. 
ويبدأ استخدام مصطلح الركود إذا مّر ربعان 

متتاليان من نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
السلبي. 

وإذا ارتفعت وتيرة الركود يتحول إلى كساد، 
والذي تكون نتائجه أقوى وأخطر من الركود 

االقتصادي.
هناك مجموعة من المؤشرات على الركود، أولها 

انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك. 
ضعف القدرة الشرائية لدى الفرد يؤدي إلى 
ضعف القدرة الشرائية لدى الحكومات، كما 
يترافق مع ضعف اإلنتاج العام لدى الدول.

على ارتفاع كبير بأحد التالل في والية أندرا 
براديش، الواقعة في جنوب شرقي الهند، يوجد 
معبد »تيروباتي باالجي« المخصص لعبادة 

اإلله فينكاتشا، أحد أشهر المعابد الهندوسية في 
الهند، حيث تبلغ ثروته من التبرعات والممتلكات 
نحو 30 مليار دوالر، بحسب ما ذكرته صحيفة 

The Times البريطانية.

يقول بارسا فينكاتيشوار راو جونيور، واحٌد من 
الماليين الذين يسافرون كل عام إلى معبد 

»تيروباتي باالجي«، إن المتطوعين بالمعبد 
ُيفرغون آخر كل يوم جرًة طولها متران من 

التبرعات والقرابين، فيخرج منها أساور ذهبية 
وخواتم وقالئد، وحزم نقود، وعمالت معدنية 

يستعصي حسابها بالنظر، بل »يستغرق 
إحصاؤها من 3 إلى 4 أيام«.

لطالما تعذَّر حساب الثروات الهائلة التي تكمن 
في داخل المعبد، ففضاًل عن امتداده الواسع 
وحجمه الهائل، فإنه يجمع تبرعات من نحو 

50 ألف زائر إلى 100 ألف زائر ُيقبلون على 
زيارته كل يوم.

حين ُكشف ألول مرة عن ثروات معبد تيروباتي 
باالجي، أشارت الحسابات إلى أن ثرواته تبلغ 

أكثر من 10 أطنان من الذهب، و2,5 طن من 

الجواهر، وودائع بنكية بقيمة نحو 20 مليار 
دوالر أمريكي، و960 عقارًا في جميع أنحاء 

الهند. 

حسب الصحيفة البريطانية، ُتقدر القيمة 
اإلجمالية لهذه الممتلكات بنحو 30 مليار 

دوالر، ما يعني أن ثروة المعبد تساوي قيمة 
األصول التي تحتكم عليها بعض البنوك 

والشركات الهندية الكبرى، مثل »نستلة الهند« 
أو شركة  »فحم الهند« الحكومية.

إنشاء معبد »تيروباتي باالجي«
ُبني المعبد في سنة 300 ميالدية أو نحو 
ذلك، ويشرف على إدارته صندوق ثروات 

أقامته بريطانيا عام 1933. ويرى كثير من 
الهندوس أن عليهم زيارته مرة واحدة على األقل 

في العمر، للوفاء بما تقتضيه الحياة الروحية 
الُمرضية.

فيما قال راو إنه يسافر إلى المعبد بانتظام منذ 
أن اصطحبه والداه إلى هناك أول مرة بعد مدة 

وجيزة من والدته، مشيرًا إلى أن المعبد »يجتذب 
المصلين من كل ركن من أركان البالد. وال 

يأتي الناس إليه مرة واحدة، بل يأتون مرارًا، وفي 
كل مناسبة خاصة لهم. إنه أمر ال يستقيم مع 
المنطق العقالني، لكنه يلبي حاجة روحية لدى 

الهندوس«.
ُيعرف المعبد أيضًا باسم »معبد األثرياء« بأنه 

يحظى بشعبية لدى كبار رجال الصناعة ورجال 
األعمال، ويتوجه الممثلون إليه للتبرك قبل 

إصدار أفالمهم الجديدة وطلبًا للنجاح.
بلغ معبد تيروباتي من الشهرة والمكانة بين 

النخبة وعلية القوم أن خصصت إدارة المعبد 
في وقٍت ما ترتيبات منفصلة للمصلين األثرياء، 

ووسائل إلدخالهم إليه دون االضطرار إلى 
الوقوف في طوابير االنتظار الطويلة، إال أن 

هذه الترتيبات أوقفت منذ 3 سنوات.
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  الحرّية يقظة ونهضة

رشدي الماضي 
حيفا 

المستقبل األفضل حق طبيعي لكل واحد من 
أبناء اسرة المجتمع. ومسؤولية صنعه وانتاجه 

مبلورًا تقع باألساس على عاتق قادة حركات 
اأَلصيل  الفكر  قادة  ومنهم  البناءة  اأَلصالح 
للوصول  َيسعون  ثمَّ  ومن  الغد  يرون  الذين 

إليه.

عبر  عب  الصَّ عوب  الشُّ مشوار  َأثبتها  حقيقة 
َأزمنة التَّاريخ منذ َأن احتضنت هذه اأَلرض 
العطاءة َأول انسان حينما اختارها بيتا عامرًا 

ومعمورة نابضة له.

د  لنؤكِّ الرَّاسخ  الحياتي  الخطاب  هذا  نسجل 
حتمي  َأمٌر  نهضوي  كمشروع  األصالح  َأنَّ 
ال بدَّ منُه لضمان نمو المجتمع نموًا طبيعيَّا 
َوَتْجّنيب  وحيويته  تجدده  لتثبيت  ومتواصاًل 
عابرة  مرحلة  ُتصبح  ال  َأن  بالنَّتيجة  نهضَتُه 
كسحابة صيف. هذا من جهة، َأّما من النَّاحية 
اأُلْخرى فيجب َأن نؤّكد كذلك َأنَُّه ال يمكن أن 
يكتب النَّجاح أَلّي من الحركات االصالحيَّة 
روف المالئمة لتترعرع  إال إذا توفرت لها الظُّ

روف،  الظُّ هذه  مقدمة  وفي  معافاة  صحيحة 
الحرّية بكل ألوانها باعتبارها المدخل الرَّئيس 
حقٌّ  َأيضا  وَأّنها  خاصة  والوعي،  لليقظة 
أساسي لكل واحد من َأفراد المجتمع وهو ما 
َأتت  التي  ماوية  السَّ الديانات  كلُّ  ِإليِه  دعت 
فقط لتسعد االنسان وتقيم العدل والمساواة بين 

ابناء البشر.

ال يساورني ادنى شك اننا ُمتَِّفقون على كون 
ما نقوُلُه يشّكل في الحقيقة مشهدًا حضاريًَّا فيه 
كلُّ مقّومات البقاء واألصالح وتدفُّق الحياة، 
مسرح  عن  ُمغيَّبًا  زال  ما  لأَلسف  ويا  ولكنَّه 
البيت العربي. وهذا ما يجب ان ُنقرَّ ونعترف 
َأمراض  وتنهشه  فيه  ى  تتفشَّ زالت  فما  به، 
تجعلنا  أن  وشك  على  وهي  ومزمنة  خبيثة 
مجتمعًا كسيحا في مبادئه وقيمه وكذلك في 
واألمية  والطائفية  فالرجعية  معظم مشاريعه. 
واالنتهازية  والتبعية  واالستغالل  والفردية 
المظهري  واالستهالك  والعجز  والالمباالة 

التَّرفي ُأخطبوط خطير يحتضننا النه يريد أن 
نبقى كيانا مستسلما نسعى بانفسنا الى الموت 

المجاني!!!.

وهو  وفينا،  ِمنَّا  اللَّدود  وعدّونا  ال؟!  وكيف 
يحمل »سكين يعقوب« الغتيال حرّية الفكر 
ومصادرة  المتمّردة  الكلمة  وتدجين  والرأي 

الدَّعوات الى االصالح.

لكن، تأّكدوا يا أعداء الحرّية والفكر الُمنير:-

الكلمة الحرَّة موقف َصْلب وعنيد وهي تحتوي 
عالمًا بَأْكاملِه وقد ُولدت لتقاتل وُتعلِّمنا َأنَّ ِقراع 
»أَعداء الغد« واجب علينا وَدْين في أَعناِقنا، 
هذا إذا َأردنا َأن ُنحافظ على سرمدية ُحرّيتنا. 
فنيل الحرية َأمر ُممكن ولكن المحافظة عليها 

طريق صعب شاق وطويل….

قصة قصيرة: الجحيم هو اآلن يا صديقي!

قصة قصيرة : ال شك أنه فخ
صالحة عبيد

قاصة من اإلمارات

ماذا ترى اآلن
من عدمك؟

أترانا نواصل
احتفاالتنا الخائبة
نحن الراقصون

في الجحيم
باعتباره

أرضنا الوحيدة.
الهاتف،  شاشة  على  المعلقة  العبارة  تركت 
ومضت تحاول أن تكّثف من حضور الواقع 
بإصرار  األشياء  حولها  تتكرر  وعيها،  في 
رتيب ويكرر هو األفعال ذاتها أمامها، تشعر 
في كثير من األحيان، بأنهما ليسا معا أكثر 
إلى  ما  فيلم  يعاد مرارا في  من جزء مكرور 
الدرجة التي لم يعد فيها أي شيء له أن يثير 
دهشة المشاهد الذي ينهض ألنه قد سأمهما 
أصيال،  مشهد  ال  حقيقيا،  دور  ال  بدوره، 
على  ذاته  المشاهد  اعتياد  نتاج  اآلن  إنهما 
الفيلم نفسه كل يوم، المشاهد الذي يحاول أن 
في كل مرة،  بالضجر،  يتحايل على شعوره 
يضع أمامه ورقة وقلما، وهو يحاول أن يرصد 
يطل  وهو  اليومي،  المشهد  على  ما  اختالفًا 
من الزجاج الذي يكاد يلتهم جل المنزل، ال 
شيء جديدا ولألشياء انتظامها الرتيب نفسه، 
حتى ماسح الزجاج، ها هو يتدلى في الوقت 
المقرر له بالضبط ، يمسح  “ناظم” الغبار 
عن النافذة في السادسة صباحًا من كل يوم ، 
الصحراء قريبة، هم في قلب الصحراء، لكن 

ذلك،  على  التحايل  في  نجحت  المدينة  هذه 
خلف  الوحيد  المشاهد  بعين  عينه  تتقاطع 
الزجاج ، لكنه ال يدرك ذلك، ال شيء سوى 
الوحيد  المشاهد  الزجاج،  انعكاس  في  وجهه 
ال  عمياء،  عينًا  يواجه  العالي،  الطابق  في 

ترى من خالل الزجاج إال نفسها.
قالت له جدته وهو يغادر القرية إلى مومبي، 
للقرية روح واحدة، وللمدينة أرواح عدة، لذلك 
ومن  جديدة،  حيوات  عن  الباحثون  يقصدها 
يوميًا  يزاول  حيث  إلى  دبي،  إلى  مومبي 
من  الحيوات  يتابع  وهو  ذاته،  الرتيب  فعله 
خلف النوافذ التي يمسحها، هو المتربع على 
أعاله  من  يعاينه  العالم،  في  برج  أعلى  قمة 
يرى  تماما،  مرئي  غير  إله  كأنه  أدناه،  إلى 
المصائر أسفله وهي تتبعثر، دون أن يستطيع 
يلتصق  فيها،  يتحكم  أن  الحقيقي،  كاإلله 
الزجاج،  خلف  أحيانًا  ضبابية  طيوفًا  ليلمح 
يشعر بأنه يكاد يمسك بحياة ما، إال أنه يبقى 
دائما كالمصاب بالغبش الثقيل، قبل أن تعود 
األشياء  على  سطوعها  من  لتكثف  الشمس 

واألماكن.
إله يهبط على األرض، كاشفًا عن هشاشته 
واحد، وظل  واحد، وشكل  اسم  له  والضآلة، 
واحد، لكن ال أحد يلتفت له موحدًا، أو رائيًا، 
المدينة  هذه  في  عالٌق  عالق،  أنه  يشعر 
الشاسعة، وعالٌق في ذاكرته البعيدة، في القرية 
الصغيرة، حيث تتشظى كل األشياء لتكشف 
الكثيرة  المعاني  لكن  معنى،  من  أكثر  عن 
هنا تجرحه، تشعره بخوائه، وهي كلها مشاعر 
عنها..  للتعبير  طريقة  يدرك  أن  له  ليس 
الذي  الصغير  إلهه  صورة  جيبه  في  يحمل 
كانت صورته تلك، هي آخر ما وضعته له 

والدته في حقيبته، يصّلي له، وهما يتشاركان 
الضآلة، يتدليان معًا، ويتجاهلهما الخلق معًا.
الغرفة  في  صغيرة  شاشة  إلى  “ناظم”  يعود 
التي يتشاركها مع خمسة آخرين يشعل تلفازا 
أحد  عليه  تحّصل  أن  كان  مستعماًل  صغيرًا 
رفاق الغرفة هبًة أو اختالسًا، ال يهم، المهم 
أنهم جميعًا قد عثروا على نافذٍة أخرى يطلون 
بها على العالم، يشعل التلفاز، ويراها هناك، 
في  هاتفها  شاشة  أمام  موضعها  إلى  تعود 
إعادة مسائية للفيلم، وهي تتأمل ذلك الجالس 
أمامها، من المفترض أنه زوجها، لكنها، ال 
تشعر بأيٍّ معنى لتلك الكلمة اآلن، يتشاركان 
سريرًا باردًا، وتفاصيل أكثر برودة، تدور حوله 
في حلقات، لكأنها تصّلي في توسل صامٍت 
ألن يلحظها، لكن ال شيء، هو صامٌت وهي 
مونودراميًا  دورا  تؤدي  الخشبة،  على  وحدها 
وحيدًا، هي فيه الزوجة، اسما، والمفردة في 
واقعها الخشن، ال تتطور أحداث هذا المشهد 
كثيرًا، و”ناظم” متسمرٌّ أمام وجهها رغم أنه ال 
يفهم شيئًا من لغة الفيلم العربية، يشعر بأنهما 
يتشاركان شيئًا ما ال شك أنه أكبر من اللغة 
أو المكان، تنقطع الكهرباء فجأة، ال شك أنها 
أغلبهم  ألن  المكان  صاحب  من  مضايقاٌت 
قد تخلف عن دفع إيجار الشهر، ينزوي إلى 
حيث موضعه من الغرفة وينام، ينتظره فخه 

الذي سيذهب إليه بملء إرادته في الغد.
المشاهد الوحيد، في الطابق المئة واألربعين 
الفخ مبكرًا  أنه أدرك  انتحاره  ترك في رسالة 
وأنه قرر أن يقفز على طريقة “جيل دولوز” 
سبعين  ينتظر  ألن  بحاجة  يكن  لم  لكنه 
عامًا كاملة كما فعل “دولوز” اكتفى بخمسٍة 
موقع  عاين  الذي  الشرطي  دّون  وثالثين، 

بأنه مجنوٌن  الحادثة مالحظة هامشية تجزم 
آخر من مجانين الحداثة، أولئك الذين لم يعد 
ممكنًا أن تراهم يلبسون ثيابًا مهلهلة ويهرشون 
متفوهين  الشوارع،  يجوبون  وهم  رؤوسهم 
بعبارات غير مفهومة، هم في بزاتهم األنيقة 
وحياتهم الكاملة، يجلبونك في الخامسة فجرًا 
على إثر رائحة، ودماٍء يابسة ومسدس بكاتم 
صوت، بعدها بساعة تقاطعت عينا الشرطي 
الغبار،  يمسح  وهو  العمياء  “ناظم”  بعيون 
على  الدم  وبين  بينه  كوني  حاجٌز  هناك 
كم  يراه،  أن  له  ليس  الذي  اآلخر،  الجانب 

مجنونًا بعُد في المدينة؟
يفكر الشرطي وهو يترك الغرفة كموقع معاينة 
يعاد  الذي  المشهد  بما يتضمن  على حالها، 
تترك  المشهد  في  والممثلة  ذاته،  الفيلم  من 
وتمضي  هاتفها  شاشة  على  المعلقة  العبارة 
لتكثف من حضور الواقع في وعيها.. لكنها 

اليوم دون ذلك المشاهد الوحيد.

سلمى صبحي
كاتبة من السودان

األحداث مجنونة هنا، عصّية على الوعي، 
تنفلت ضمائرها دون قيود، تراوغ، تدور 

وتعوي، تلهث وراءنا، َتِثُب علينا بشراسة 
فتنقّض على أحالمنا، تنهش آمالنا فُتشوّه 

طبيعتنا الِبكر بمخالب تغرز السم في عمق 
الِجراح، ُتدمي دواخلنا، نتأوّه، نصرخ صرخة 
استغاثة كبرى، ثم… نصمت قهرًا إلى األبد.

في هذا العالم الموحش، اختبرت أقدار هللا. 
صغارها الذين تيتموا عند الضفتين، وشبابها 

الذين غرقوا في هجرتهم قبل الوصول. لم 
يحتف بي ذلك الفصل من الحياة، ناشدته 

لكنه لم يكترث، استطال واستطال حتى 
انقطع حبل وده، جف حبر رسائلنا، بليت 
أوراقها، تالعبت بها جنّيات الرياح… لقد 

صرنا غرباء!

حين قال نبي هللا يوسف: “رب السجن 
أحب إلّي” لم يختبر هذا النوع من السجون 

الشرهة التي افترستنا أعوامها المسعورة عامًا 
تلو العام، وما استطعنا إلى النجاة سبيال. 
نحن حطبها، نحن وقودها، تتأجج، تتعالى 

أنفاسها المستعرة، وتقول هل من مزيد؟

في هذا القاع، ُتدك صالبتي بقسوة ال تفتر 
عن الطرق، أتناثر قطعًا في الظالم، فقدت 
قدرتي على التشكل، عدت إلى تراب أبي 
آدم، ال مالمح لي، لم أعد أذكرها جيدًا، 
نسيتها عند آخر مرآة رأيت نفسي فيها.

الزمن سجين هنا أيضًا يا صديقي، لكنه 
مخادع جدًا، لذا ال أثق به كثيرًا، فكم 

غدر بي! ذات وله، وفي لهفة الطريق إلى 
وطني، سبقني إليه، فعل فعلته الخبيثة، 

فوجدته منفى. انطلقت مسرعًا على صهوة 
الفرح ُأمّني النفس برؤية أمي، تعثرت 

بالطريق، لم يرأف بي، فلقيت مكانها قبرًا. 
ربما من الجيد أني ال أذكر الكثير عن 

حيله، وربما ال، فذاكرتي اآلن شبه عارية 
من عدة تفاصيل مضت، مقيدة بواقع هزيل، 

معذبة، ومجبرة على االعتراف بجرم لم 
ترتكبه. يا صديقي، ال بد أن لديك بعضًا 

مما محته صحائف ذاكرتي الخربة، فاحتفظ 
به ألجل أيام خلت، لعلها تنهض من سباتها 

وتستعيدني يومًا ما.

ال أدري هل عقارب الساعة تتدافع إلى 
األمام أم تتراجع إلى الوراء؟ هي فقط تدور 

بي، تعيدني إلى بداية المعاناة في كل 
معاناة. ال تفلح قوانين الفيزياء في قياس 

زمن آالمي هذا أو حتى تعريفه، فقط 
من يقبعون في ُجب هذه المأساة يدركون 
اإلجابة على ذلك. كن حذرًا أنت أيضًا، 

فربما يفاجئك كما باغتني قباًل، توقف لدقيقة 
وأعلن الحداد. حين فقدت أبي فعل بي ذلك، 

ثم مضى وكأن شيئًا لم يكن، لم أستطع 
إرجاع الثواني التي غافلني فيها، عجزت 

تمامًا عن فعل أي شيء، لم تكن لي حيلة 
هروب من هكذا فاجعة… لقد خيم علّي 

صمت جنائزي بهيم. وفي ومضة خاطفة، 
عاد للتالعب بي مجددًا، لم يدعني وشأني، 
ألم أقل لك بأنه مخادع! أيقظني هذه المرة 

ألعود إلى لحظة انفجار كوني العظيم، 
حيث ال عودة إلى الوراء، سوى التقدم نحو 

المجهول أو أن يبتلعني ثقب أسود.

خلف القضبان، تتماهى ملوحة الحقائق 
مع عذوبة األوهام وصدق األكاذيب، 

تنكب الفضيلة على وجهها، ُتجلد بسياط 
النقمة، تصيح، تشهق شهقات جريح أنهكته 
جراحه، وُيَجر جسدها مسافة من اآلالم ما 
يكفي لهالكها. في هذا المكان المقفر، تفقد 
األشياء جوهرها، تتالشى قيمتها يومًا بعد 
يوم، وما أشبه اليوم باألمس وقبل األمس، 

وما قبل ذلك بسنوات.

في الدرك األسفل يهيم السّجان كطاووس 
مغرور، فرعون آخر تشّكل في هذا العالم 
من طينة األذى، طاغية متعجرف يقذف 
برجولته المريضة عند ثوران شقوته، كلما 

ازداد شرّه ارتقى من رتبة إلى رتبة، كم هو 
متقن في أداء دوره اللعين، بتدمير إنسانيتنا 
وإتالف أجهزتنا البشرية. هو مصاب بداء 
السلطة، بنقص من نوع آخر يا صديقي 

يجعله يتلذذ في تمزيقنا قطعة، فقطعة، يهتك 
عذريتنا حتى ننزف، ونؤول إلى السقوط في 
أّي لحظة. يا لهذا الكائن الغوغائي البائس، 
لقد وقع في فخ الهالك، فما هو إال ضعيف 
يمهد لزوال ملكه، تائه مسترسل لعاقبته التي 

ستنقض عليه يومًا ما.

السجناء هنا أكثر ُعنفًا، أو ضعفًا لكنهم 
يتظاهرون بالقوة، أفئدتهم هواء، مصابون 
بجمود المشاعر، وجنون االرتياب الدائم، 

مسلوبو اإلرادة، منعزلون إال من أفراد 
صنعت لنفسها جماعة تتهافت من أجل 

البقاء، غالبيتهم ليسوا أصدقاء بالمعنى الذي 
نعرف، فكٌل يستند على عود أعوج، يجمع 
شتات نفسه في هذه الفوضى العارمة رغم 

شدة النظام المفروض علينا. كل شيء قاتم 
وشنيع… وبال حياة.

تفتيش!

يتراكض السجناء داخل زنازينهم كفئران 
فزعة، كالفارّين من صوت قذيفة ستسقط 

على رؤوسهم في التو واللحظة. يعلو 

توترهم، يدورون حول أنفسهم في دوامة من 
القلق، فالقادم أسوأ… لحظات وُيقتاد واحدًا 

أو ثلة من المغضوب عليهم إلى الحبس 
االنفرادي.

االحتفاظ بالعقل في هكذا مكان يعد أمرًا 
جنونيًا.

أتساءل كثيرًا، أين أنا؟ أبحث عن إنساني 
الحقيقي، حتى ال أفقدني تمامًا. ال أجدني 

سوى بين مطرقة السّجان وسندان األلم. فما 
أتعس األنفس المعطوبة التي تتلف أجزاءك 
النقية، تهاجم فايروساتها خالياك شيئًا فشيئًا 

حتى تفتك بطهارة روحك. أأشفق على 
نفسي أم أشفق عليهم، فكلنا في خوض 

المعارك سّيان، إال أننا نقيضان. لن نلتقي 
أبدًا في هذا المعترك، فهم واهمون، يّدعون 
زيف المكاسب وانتصار الهزيمة، غافلون، 

يغتالون إحساسهم اآلدمي، يستنفدون ما 
تبقى من مخزونهم اإلنساني، سيتآكلون، 

ويأكلهم الصدأ.

قلة من يعيدون لي سيرتي األولى مثل 
بركة، سجين في منتصف العقد الثالث من 

العمر، يزوره الجنون أحيانًا وهو العاقل 
فينا حين يتحدث. ربما أفقده السجن جزءًا 
من صوابه، أو هي حيلة ذكية يلجأ إليها 

حتى ال ُيؤاخذ بما يقوله من ترهات تغضب 
السّجان. ألتقيه حين ُنسرّح من تلك الزنازين 
لوقت محدد. هذا البركة ساحر وساخر رغم 
شدائد البالء، ينتشلني ولو للحظات من هذه 

األرض التي عّشش فيها القبح، يوهمني 
بأن هذا العبث اللولبي سيستقيم يومًا ما، 

يجعلني أتنفس، أرسم ابتسامة، لكنها سرعان 
ما تهرب سريعًا، ُيقبض عليها وتسجن هي 

األخرى. ال شيء يعود هنا كسابق عهده، ال 
شيء يعود أبدًا.

ذات يوم ضبابي، لم ألتق بركة كعادتي… 

لقد اختفى تمامًا!

ال أثر له أبدًا سوى مالءة سريره البيضاء 
ملقاة على أرض زنزانته. لقد تعافى بركة 
من الحياة بطريقة نجهلها تمامًا. شاع إثر 

اختفائه الفجائي بأنه تحّول إلى شبح أبيض 
يأتي للسّجان ليرعبه كل ليلة، إذ يسمع 

الجميع صراخه حين تلتهمه الكوابيس، ويفر 
النوم من عينيه الناريتين. النوم هو الناجي 
الوحيد من هذا المكان حتى اآلن… وربما 

بركة!

في صبيحة أحد األيام غير االعتيادية، أخذ 
الُحرّاس يتراكضون من كل حدب وصوب، 
محدثين جلبة تشير إلى حدوث أمر جلل. 

ردد السجناء بصوت مجلجل:

– بركة! بركة!

ال أدري هل كانوا يعنون بركة الذي أعرف، 
أم هي بركات سوف تتنّزل علينا؟ لم يمض 
وقت قصير على ذلك حتى تحققت تنبؤاتهم 

وتفّشى الخبر. ُوجد السّجان مشنوقًا في 
مكتبه بمالءة بيضاء. صرخت حينها وبعلو 

الصوت:

– بركة!

لقد هطلت علينا األحداث بسرعة برق شق 
صدر السماء على حين غرة، لم نستجمع 

أنفاسنا حتى تخلصنا من هذا النمرود، تغير 
السّجان… وأنا!

قريبًا سأنال حريتي يا صديقي من هذا 
المكان التعيس أللتحق بوظيفة أخرى، لكني 

لم أعد مجرمًا، بل وحشًا يخرج إلى العالم 
الخارجي بطبيعة شيطانية أخرى.

لست أنا الذي تعرف!

الكاتب الروسي تشيخوف

» تركت أبي في منزل المسنين؛ و بينما أنا 
في  تذكرت مشهدًا حدث  الحافلة  في  جالس 
طفولتي أبي لم يكمل دراسته... عندما كنت 
في الصف الرابع أمرنا المعلم أن نعيد كتابة 
النص ما إن أكملت الورقة حتى سال الماء 
على الكراس..بكيت بحرقة حينها حتى غفوت 
أن  يحاول  والدي  وجدت  استيقظت  حينما 
يكتب النص... مع أنه لم يكن يعرف الكتابة 

لكنه حاول أن يرسم الحروف و يقلدها...
أكمل  جعلني  دافع  أكبر  هذا  كان  ربما 

دراستي.!
إليه  وعدت  الحافلة...  فأوقفت  أستطع  لم 
لما  سألته  إن  ما  بحرقة  راكعًا  يبكي  وجدته 
التي  الحافلة  أن  سمع  أنه  أخبرني  البكاء 
ركبتها انقلبت قبل ثالث دقائق من وصولي 

إليه

قصة قصيرة: كم مرة ستنقذني يا أبي
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